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ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ:

 

ਊਰੀ ਊਰੀ ਊਰੀ, 
ਨੱਚਦੀ ਕਾਹਤ ੋਨੀ, 
ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੂਰੀ, 
ਨੱਚਦੀ ......., 
 

ੳ
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ਊਰੀ ਊਰੀ ਊਰੀ, 
ਨੀ ਅੱਜ ਿਦਨ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ, 
ਨੱਚ ਨੱਚ ਹ ੋਜਾ ਦੂਹਰੀ, 
ਨੀ ਅੱਜ ........., 
 
ਊਰੀ ਊਰੀ ਊਰੀ ਵ,ੇ 
ਦੱੁਧ ਡੁੱਿਲਆ ਜੇਠ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵ,ੇ 
ਦੱੁਧ ........., 
 
ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੈ ਭਾਡਂ ੇਮਾਜਂਦੀ, 
ਤ ਰੁੜ� ਗਈ ਥਾਲੀ, 

ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੰੂਗੀ, 
ਮ ਿਡਪਟੀ ਦੀ ਸਾਲੀ,ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੰੂਗੀ......., 
 
ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੈ ਭਾਡਂ ੇਮਾਜਂਦੀ, 
ਤ ਰੁੜ� ਿਗਆ ਗਲਾਸ, 
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ਹੁਣ ਿਕ� ਰਦੀ ਆ, 
ਜੀਜਾ ਲੈ ਿਗਆ ਸਾਕ, 
ਹੁਣ ਿਕ� ......., 
 
ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੇਰੀ ਮੰੂਗੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, 

ਉਹ� ਚਰ ਗਈ ਗਾ,ਂ 
ਵ ੇਰੋਦਾ ਮੰੂਗੀ �, 
ਘਰ ਮਰਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾ,ਂਵ ੇਰੋਦਾ ਮੰੂਗੀ ....., 
 
ਊਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੈ ਤਾਣਾ ਤਣਦੀ, 
ਉਤ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਵੱਛੀ, 
ਨਣਾਨੇ ਮੋਰਨੀਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, 
ਨਣਾਨੇ ........., 
 
ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੈ ਤਾਣਾ ਤਣਦੀ, 

ਦੂਰ ਵੱਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, 
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ਖੰੂਹ ਤ ੇਿਮੱਲ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਿਪੰਡ ਸਾਰਾ, 
ਖੰੂਹ ਤ ੇ....., 
 
ਚ ੇਿਟੱਬ ੇਮੈ ਤਾਣਾ ਤਣਦੀ, 

ਤਣਦੀ ਰੀਝਾ ਂਲਾ ਕੇ, 
ਿਮਲ ਜਾ ਹਾਣ ਿਦਆ,ਂ 
ਤੂ ੰਸੌਹਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, 
ਿਮਲ ਜਾ ......., 
  
ਊਠਾ ਂਵਾਿਲਉ, ਊਠ ਲੱਦੇ ਵ ੇਲਾਹੌਰ �, 
ਕੱਲੀ ਕੱਤਾ ਂਵ ੇਘਰ ਘੱਿਲਉ ਮੇਰੇ ਭੌਰ �, 
ਕੱਲੀ ਕੱਤਾ ਂ.............., 
 
ਊਠਾ ਂਵਾਿਲਉ,ਊਠ ਲੱਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ,ਂ 
ਮਿਹਲੀ ਛੱਡੀਆ,ਂ ਸੰੁਨੀਆ ਂਗੋਰੀਆ,ਂ 



ਮਿਹਲੀ .............., 
 
ਊਠਾ ਂਵਾਿਲਉ, ਥੋਡੀ ਕੀ ਵ ੇਨੌਕਰੀ, 
ਪੰਜ ਵ ੇਰੁਪਈਏ,ਇਕ ਭੋਅ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, 
ਪੰਜ ਵ ੇ........., 
 
ਚਾ ਬੁਰਜ ਬਰਾਬਰ ਮੋਰੀ, 

ਦੀਵਾ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਧਰੀਏ, 
ਵਈ ਚਾਰੇ ਨੈਣ ਕਟਾ ਵੱਡ ਹੋਗ,ੇ 
ਹਾਮੀ ਕੀਹਦੀ ਭਰੀਏ, 
ਨਾਰ ਬੇਗਾਨੀ ਦੀ, ਬਾਹਂ ਨਾ ਮੂਰਖਾ ਫੜੀਏ, 
ਨਾਰ ਬੇਗਾਨੀ ........, 
 
ਬਾਹਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਡਰੀਏ,ਨਰ ਬੇਗਾਨੀ ਦੀ, 
ਬਾਹਂ ......, 
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ਚ ੇਬੁਰਜ ਖੜੋਿਤਆ, 
ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਿਚਣ ਿਚਣ ਕੇ, 
ਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਚੋਬਰਾ, 
ਭੁੰਜੇ ਰੁਲਣਗੇ ਕੇਸ, 
ਨੀ ਅਨਹੋਈਆ ਗੱਲਾ ਕਰਦਾ,ਜਾਦਂੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼, 
ਨੀ ਅਨਹੋਈਆ ........, 
 
ਉਰਲੇ ਬਜਾਰ ਨੀ ਮੈ ਹਰ ਕਰਾਓਦੀ ਆ,ਂ 
ਪਰਲੇ ਬਜਾਰ ਨੀ ਮੈ ਬੰਦ ਗਜਰੇ, 
ਅੱਡ ਹੋਉਗੀ ਜਠਾਣੀ ਤੈਥੋ ਲੈਕੇ ਬਦਲੇ, 
ਅੱਡ ........ 
 
ਉਰਲੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਬਾਜਰਾ, 
ਪਰਲੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਗੰਨੇ, 
ਵ ੇਮੈ ਨੱਚਾ ਂਬਾਲਮਾ ਖੇਤਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ, 
ਵ ੇਮੈ .............., 
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ਊਚੀ ਊਚੀ ਖੰੂਹੀ ਤ ੇਮੈ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਆ,ਂ 
ਗਾਗਰ ਭਰਦੀ ਆ,ਂਬਾਲਟੀ ਭਰਦੀ ਆ,ਂ 
ਵੱਿਡਆ ਂਘਰਾ ਂਦੀ ਵ ੇਮੈ ਧੀ ਹਾਣੀਆ,ਂ 
ਪਾਣੀ ਗੋਿਰਆ ਂਹੱਥਾ ਦਾ ਪੀ ਹਾਣੀਆ,ਂ 
ਪਾਣੀ ਗੋਿਰਆ ਂ........, 
 
 

ਅਰਨਾ ਅਰਨਾ ਅਰਨਾ, 
ਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾ, 
ਗੱਡ ਲਉ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਡਰਨਾ, 
ਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ......., 
 

ਅ
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ਆ ਵ ੇਨਾਜਰਾ,ਬਿਹ ਵ ੇਨਾਜਰਾ, 
ਬੋਤਾ ਬੰਨ ਦਰਵਾਜੇ, 
ਵ ੇਬੋਤ ੇਤੇਰੇ � ਭੋਅ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, 
ਤੈ� ਦੋ ਪਰਸ਼ਾਦੇ, 
ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾ ਵ,ੇਸਾਡ ੇਨਹ� ਇਰਾਦੇ, 
ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾ ਵ ੇ......, 
 
ਆ ਵ ੇਨਾਜਰਾ,ਬਿਹ ਵ ੇਨਾਜਰਾ, 
ਬੋਤਾ ਬੰਨ ਦਰਵਾਜੇ, 
ਵ ੇਬੋਤ ੇਤੇਰੇ � ਭੋਅ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, 
ਤੈ� ਦੋ ਪਰਸ਼ਾਦੇ, 
ਿਗੱਧੇ ਿਵੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੀ, ਧਮਕ ਪਵ ੇਦਰਵਾਜੇ, 
ਿਗੱਧੇ ਿਵੱਚ ......., 
 
ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ, 
ਅੰਬ ਪੱਕਣ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ 



ਸੋਹਣੀ ਭਾਬੋ �, ਿਦਉਰ ਵਸਣ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ 
ਸੋਹਣੀ ਭਾਬੋ ........., 
 
ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ, 
ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਿਬੱਠ ਕਰ ਿਗਆ, 
ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿਠੱਠ ਕਰ ਿਗਆ, 
ਮੇਰੀ ਭਰੀ ..........., 
 
ਆਉਣ ਨੇਰੀਆ ਂਵ ੇਜਾਣ ਨੇਰੀਆ,ਂ 
ਮੰੁਿਡਆ ਸੱਥ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਗੱਲਾ ਂਹੋਣ ਤੇਰੀਆ,ਂ 
ਮੰੁਿਡਆ ਂਸੱਥ............, 
 
ਆਮਾ ਆਮਾ ਆਮਾ, 
ਨੀ ਮੈ ਨੱਚਦੀ ਝੰੂਮਦੀ ਆਮਾ, 
ਿਗੱਧਾ ਪਾਉ ਕੁੜੀਉ,ਨੀ ਮੈ ਨੱਚ ਕੇ ਿਦਖਾਮਾ, 
ਿਗੱਧਾ ਪਾਉ ........, 
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ਆ ਬਨਜਾਿਰਆ ਬਿਹ ਬਨਜਾਿਰਆ, 
ਿਕੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵ,ੇ 
ਭੀੜੀ ਵੰਗ ਬਚਾ ਕੇ ਚਾੜੀ, 
ਮੈ ਜਾਉਗੀ ਮਰ ਵ,ੇ 
ਮੇਰਾ ਉਡੇ ਡੋਰੀਆ ਮਿਹਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵ,ੇ 
ਮੇਰਾ ਉਦ ੇਡੋਰੀਆ ......, 
 
ਔਹ ਕੋਈ ਆਉਦ ੇਦੋ ਜਾਣੇ, 
ਦੋਹਾ ਂਤ ਬਣ ਗਏ ਚਾਰ, 
ਵ ੇਘੰੁਢ ਕੱਢਾ ਕੇ ਨਾ, 
ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਯਾਰ, 
ਵ ੇਘੰੂਢ ......., 
 
ਅਰਬੀ ਿਵਕਣੀ ਆਈ ਵ ੇਨੌਕਰਾ, 
ਲੈਦੇ ਸੇਰ ਕੁ ਮੈ�, 



ਵ ੇਢਲ ਪਰਛਾਵ ੇਕੱਟਣ ਲੱਗੀ, 
ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਤੈ�, 
ਚੰੂਨੀ ਜਾਲੀ ਦੀ ਲੈਦੇ ਨੌਕਰਾ ਮੈ�, 
ਚੰੂਨੀ ਜਾਲੀ ........, 
 
ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ, 
ਹੇਠ ਬਰੋਟੇ ਦੇ, 
ਦਾਤਣ ਕਰੇ ਕੁਆਰੀ, 
ਹੇਠ ਬਰੋਟੇ......., 
 
ਅੱਡੀ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਕੌਲ ਕੰਚ ਦੀ, 
ਗੂਠੇ ਤ ੇਿਸਰਨਾਮਾ, 
ਬਈ ਿਲਖ ਿਲਖ ਿਚੱਠੀਆ ਂਡਾਕ ਚ ਪਾਵਾ,ਂ 
ਧੁਰ ਦੇ ਪਤ ੇਮੰਗਾਵਾ, 
ਿਚੱਠੀਆ ਂਮੈ ਿਲਖਦੀ, 
ਪੜ� ਮੰੁਿਡਆ ਂਅਨਜਾਣਾ, 



ਿਚੱਠੀਆ ਂਮੈ ........, 
 
ਅੱਡੀ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਕੌਲ ਕੰਚ ਦੀ, 
ਗੂਠੇ ਤ ੇਿਸਰਨਾਮਾ, 
ਬਈ ਿਲਖ ਿਲਖ ਿਚੱਠੀਆ ਂਡਾਕ ਚ ਪਾਵਾ,ਂ 
ਧੁਰ ਦੇ ਪਤ ੇਮੰਗਾਵਾ, 
ਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾ ਂਦੱਸ ਜਾ, 
ਜੋੜ ਬੋਲੀਆ ਂਪਾਵਾ,ਂ 
ਮੰੁਿਡਆ ਂ....., 
 
ਅੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਜੈਕੁਰੇ ਤੇਰੀ, 
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਹੱਲਦੇ, 
ਅੱਡੀ ......, 
 
ਆਉਣ ਜਾਣ � ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ, 
ਿਖਸਕ ਜਾਣ � ਮੋਰੀ, 



ਕਾਕਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, 
ਦੇ ਵ ੇਬਾਬਲਾ ਲੋਰੀ, 
ਕਾਕਾ ਚੰਨ......, 
 
ਆਉਣ ਜਾਣ � ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ, 
ਿਖਸਕ ਜਾਣ � ਮੋਰੀ, 
ਕੱਢ ਕਾਲਜਾ ਤੈ� ਿਦੱਤਾ, 
ਮਾ ਂਬਾਪ ਤ ਚੋਰੀ, 
ਲੈ ਜਾ ਹਾਣ ਿਦਆ, 
ਨਾ ਡਾਕਾ ਨਾ ਚੋਰੀ, 
ਲੈ ਜਾ........, 
 
ਅੰਬ ਕੋਲੇ ਇਮਲੀ,ਅਨਾਰ ਕੋਲੇ ਦਾਣਾ, 
ਅਕਲ ਹੋਵ ੇਵ,ੇਭਾਵੇ ਰੰਗ ਹੋਵ ੇਕਾਲਾ, 
ਅਕਲ ਹੋਵ ੇ...., 
 



ਅੰਬ ਕੋਲੇ ਇਮਲੀ,ਅਨਾਰ ਕੋਲੇ ਟਾਹਲੀ, 
ਅਕਲ ਿਬਨਾ ਵ,ੇਗੋਰਾ ਰੰਗ ਜਾਵ ੇਖਾਲੀ, 
ਅਕਲ ਿਬਨਾ ......., 
 
ਆਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੀਰ ਕਚੀਰਾ,ਂ 
ਿਵੱਚੇ ਕੰਘਾ ਜੇਠ ਦਾ, 
ਿਪਓ ਵਰਿਗਆ ਜੇਠਾ, 
ਿਕਓ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, 
ਿਪਓ ਵਰਿਗਆ ........, 
 
ਅੰਗ ਅੰਗ'ਚ ਜੋਬਨ ਡੁੱਲਦਾ, 
ਿਕਹੜਾ ਦਰਜੀ ਨਾਪੂ, 
ਵ ੇਕੁੜਤੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਜਾਣ �, 
ਭਾਵ ਿਵਕ ਜੇ ਮੰੁਡ ੇਦਾ ਬਾਪੂ, 
ਵ ੇਕੁੜਤੀ ........, 
 



ਅੰਮਾ ਂਨੀ ਅੰਮਾ,ਂ 
ਐ ਿਕ ਕੀਤਾ ਨੀ ਅੰਮਾ,ਂ 
ਧੀ ਮਧਰੀ ਜਵਾਈ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ ਂਨੀ ਅੰਮਾ,ਂ 
ਧੀ ਮਧਰੀ ........., 
 
ਅੰਗ ਅੰਗ ਚ ਜੋਬਨ ਡੁੱਲਦਾ, 
ਿਕਹੜਾ ਦਰਜੀ ਨਾਪੂ, 
ਮੈ ਕੁੜਤੀ ਲੈਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ �, 
ਭਾਵ ਿਵਕ ਜੇ ਮੰੁਡ ੇਦਾ ਬਾਪੂ, 
ਮੈ ਕੁੜਤੀ ...., 
 
ਆਟਾ ਲੱਿਗਆ ਕੌਲੀ �, 
ਰੱਬ ਚੱਕ ਲੈ ਜੇਠ ਮਖੌਲੀ �, 
ਰੱਬ ਚੱਕ ਲੈ......., 
 
ਅਸਾ ਂਤਾ ਂਮਾਹੀਆ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 



ਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, 
ਵੱਖਰਾ ਹ ੋਕੇ ਮਰਜੀ ਕਰਨੀ, 
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ, 
ਬਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾ ਂਤੇਰੀ ਮਰਜੀ, 
ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, 
ਬਈ ਰੱਖਣਾ ........, 
 
ਆ ਿਗਆ ਨੀ ਬਾਬਾ, 
ਨਹੀਓ ਮਾਰਦਾ ਖਗੂੰਰਾ, 
ਿਨੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕੁੜੀਉ, 
ਨੀ ਇਹਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਟੱਲ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਕੁੜੀਓ, 
ਨੀ ਇਹਦੇ ......, 
 
ਆਪ ਤਾ ਂਮਾਮਾ ਿਗਆ ਪੱੁਤ � ਿਵਆਓਣ, 
ਮਾਮੀ � ਛੱਡ ਿਗਆ ਸ਼ੁਕਣ �, 



ਬਰੋਟਾ ਲਾ ਿਗਆ ਝੂਟਣ �, 
ਬਰੋਟਾ.........,

ਇੱਕ ਤਾ ਂਨਣਦੇ ਤੂ ੰਨੀ ਿਪਆਰੀ, 
ਦੂਜਾ ਿਪਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ, 
ਨੀ ਜਦ ਰੋਦਾ ਨਣਦੇ, 
ਅੱਖਾ ਂਚੋ ਵਗਦਾ ਨੀਰ, 
ਨੀ ਜਦ ........, 
 
ਇੱਕ ਤਾ ਂਨਣਦੇ ਤੂ ੰਨੀ ਿਪਆਰੀ, 
ਦੂਜਾ ਿਪਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ, 
ਨੀ ਜਦ ਹੱਸਦਾ ਨਣਦੇ, 
ਹੱਸਦਾ ਦੰਦਾ ਂਦਾ ਬੀੜ, 
ਨੀ ਜਦ ......, 

ੲ
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ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਬਾਜਰਾ, 
ਦੂਜੇ ਤੋੜੇ ਿਵੱਚ ਰੰੂ, 
ਵ ੇਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈ ਿਵਗੜੀ, 
ਬਹੁਤਾ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਤੂ,ੰ 
ਵ ੇਥੋੜੀ ਥੋੜੀ......., 
 
ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਬਾਜਰਾ, 
ਦੂਜੇ ਤੋੜੇ ਿਵੱਚ ਰੰੂ, 
ਵ ੇਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈ ਸੁਧਰੀ, 
ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਰ ਿਗਆ ਤੂ,ੰ 
ਵ ੇਥੋੜੀ ਥੋੜੀ,....., 
 
ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, 
ਇੱਕ ਿਘਓ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, 
ਿਰਹਾ ਕੋਲ ਤੂ ੰਖੜਾ, 



ਵ ੇਮੈ ਜੇਠ ਨੇ ਕੱੁਟੀ, 
ਿਰਹਾ ਕੋਲ......, 
 
ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, 
ਇੱਕ ਿਘਓ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, 
ਸੱਚ ਦੱਸ ਗੋਰੀਏ, 
ਕਾਹਤ ਜੇਠ ਨੇ ਕੱੁਟੀ, 
ਸੱਚ ਦੱਸ ......, 
 
ਸੱਚ ਦੱਸਾ ਰਾਝਂਣਾ, 
ਮੈਥੋ ਕਾੜਨੀ ਫੱੁਟੀ, 
ਸੱਚ ਦੱਸਾ......, 
 
ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, 
ਟੁੱਟ ਜਾਉਗੀ ਕੰਚ ਦੀ ਵੰਗ ਵਾਗੂ,ੰ 
ਿਖੜ ਰਹੀਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੱੁਲ ਵਾਗੂ,ੰ 



 ਿਖੜ ਰਹੀਏ ........., 
 
ਇਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ, 
ਇਕ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ, 
ਜੀਜਾ ਅੱਖੀਆ ਂਨਾ ਮਾਰ, 
ਵ ੇਮੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, 
ਜੀਜਾ ......, 
 
ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੂ ੰਕੁਆਰੀ, 
ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਟਣੂੇਹਾਰੀ, 
ਤੀਜਾ ਲੌਗ ਿਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੱਟਦਾ, 
ਨੀ ਤੂ ੰਿਜਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਿਡਆ ਂਨਾ ਪੱੁਤ ਜੱਟ ਦਾ, 
 
ਇਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਾ,ਂ 
ਬੋਲਾ ਂਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵ,ੇ 
ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 



ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ ਵ,ੇ 
ਅਸਾ ਂਨੀ ਸੌਹਰੇ ਜਾਣਾ, 
ਗੱਡੀ � ਖਾਲੀ ਤੋਰ ਵ,ੇ 
ਅਸਾ ਂਨੀ ......, 
  

ਸੱਸੇ ਨੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪੱੁਤ �, 
ਘਰ ਨੀ ਿਬਗਾਨੇ ਜਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ, 
ਗੁੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਸਮਝਾ ਸੱਸੀਏ, 
ਸਾਥੋ ਜਿਰਆ ਨੀ ਜਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਸਮਝਾ ........, 
 

ਸ



ਸੱਸੇ ਨੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪੱੁਤ �, 
ਘਰ ਨੀ ਿਬਗਾਨੇ ਜਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ, 
ਗੁੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਚੰਦਰੇ � ਇਸ਼ਕ ਬੂਰਾ, 
ਿਬਨ ਪੌੜੀ ਚੜ� ਜਾਦਂਾ, 
ਨੀ ਚੰਦਰੇ ........, 
 
ਸੁਣ ਵ ੇਮੰੁਿਡਆ ਂਕੈਠੇ ਵਾਿਲਆ,ਂ 
ਖੰੂਹ ਟੋਭੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, 
ਵ ੇਖੰੂਹ ਟੋਭੇ ਤ ੇਹੋਵ ੇਚਰਚਾ, 
ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, 
ਵ ੇਿਜਹਦੀ ਬਾਹਂ ਫੜੀਏ, 
ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, 
ਵ ੇਿਜਹਦੀ ........., 
 



 
ਸੁਣ ਵ ੇਿਪੰਡ ਿਦਆ ਹਾਕਮਾ, 
ਏਨਾ ਮੰੁਿਡਆ ਂ� ਸਮਝਾ, 
ਪੱਗਾ ਤਾ ਂਬੰਨਦੇ ਟੇਢੀਆ, 
ਕੋਈ ਲੜ ਲੈਦੇ ਲਮਕਾ, 
ਜਵਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਨ ਬੂਟੀ ਵ,ੇ 
ਮੰੁਿਡਆ ਂਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤਾ, 
ਜਵਾਨੀ ........., 
 
ਸੁਣ ਵ ੇਿਪੰਡ ਿਦਆ ਹਾਕਮਾ, 
ਏਨਾ ਕੁੜੀਆ ਂ� ਸਮਝਾ, 
ਭੀੜੀ ਤਾ ਂਪਾਉਦੀਆ ਂਮੂਹਰੀ, 
ਕੋਈ ਚੰੂਨੀਆ ਂਲੈਣ ਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾ, 
ਜਵਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਭਾਦ ੇਨੀ, 
ਗੋਰੀਏ ਸਾ� ਕਾਹਦਾ ਚਾਅ, 
ਜਵਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂ......., 



 
ਸੱਸ ਪਕਾਵ ੇਰੋਟੀਆ,ਂ 
ਮੈ ਪੇੜੇ ਿਗਣਦੀ ਆਈ, 
ਸੱਸੇ ਨੀ ਬਾਰਾ ਂਤਾਲੀਏ, 
ਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਲੀ ਆਈ, 
ਸੱਸੇ ਨੀ ਬਾਰਾ ਂ......., 
 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੰੁਡਾ ਜੰਿਮਆ, 
ਨਾ ਂਧਿਰਆ ਗੁਰਿਦੱਤਾ, 
ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਵਾਗਂੇ, 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੇ ਿਦੱਤਾ, 
ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਵਾਗਂੇ ....., 
 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੰੁਡ ੇਜੰਮੇ, 
ਜੰਮੇ ਪੂਰੇ ਸੱਤ, 
ਛੇਆ ਂਦੀ ਤਾ ਂਆਗੀ ਪੰਜੀਰੀ, 



ਸੱਤਵ ਵਾਰੀ ਬੱਸ, 
ਬਰੇਕਾ ਂਹੁਣ ਲੱਗੀਆ,ਂ 
ਹੁਣ ਲੱਗੀਆ ਂਮੇਰੀ ਸੱਸ, 
ਬਰੇਕਾ ਂ........., 
 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜੌੜੇ ਜੰਮੇ, 
ਇਕ ਅੰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਣਾ, 
ਨੀ ਕਿਹੰਦੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, 
ਨੀ ਕਿਹੰਦੇ ......., 
 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੰੁਡ ੇਜੰਮੇ, 
ਜੰਮੇ ਪੂਰੇ ਬਾਈ, 
ਿਕਹੜਾ ਉਹਨਾ ਂ� ਚੱੁਪ ਕਰਾਵੇ, 
ਿਕਹੜਾ ਦੇਵ ੇਦਵਾਈ, 
ਸੌ ਜੋ ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ, 
ਮਾਣੋ ਿਬੱਲੀ ਆਈ, 
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ਸੌ ਜੋ ........, 
 
ਸੁਣ ਵ ੇਚਾਚਾ,ਸੁਣ ਵ ੇਤਾਇਆ, 
ਸੁਣ ਵ ੇਬਾਬਲਾ ਮੋਢੀ, 
ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ ਦੇ, 
ਧੀ ਵ ੇਕੰੂਜ ਿਕਉ ਡੋਬੀ, 
ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ......, 
  
ਸੌਹਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਿਲਆਦੇਂ, 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਤੜਕੇ, 
ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਇਉ ਪਤੀਲਾ ਖੜਕੇ, 
ਨੀ ਮੇਰੇ ........, 
 
ਸੌਹਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਿਲਆਦੇਂ, 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੰਡ,ੇ 
ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਇਉ ਟੰਗ,ੇ 



ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ......, 
 
ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੱੁਤੀ ਸਾਡ ੇਮੇਚ ਨਾ ਆਵੇ, 
ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਜੱੁਤੀ ਸਾਡ ੇਪਾਵ ੇਛਾਲੇ, 
ਨੌਕਰ ਜਾ ਮੰੁਿਡਆ ਂਵ ੇਿਲਆ ਡਾਲੇ, 
ਨੌਕਰ ਜਾ ........, 
 
ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ,ਮਛਲੀ ਵਾਲੀਏ, 
ਮਛਲੀ ਨਾ ਚਮਕਾਈਏ, 
ਨੀ ਖੰੂਹ ਟੋਭੇ ਤ ੇਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, 
ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, 
ਨੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਤ, 
ਨੀਵੀ ਪਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, 
ਨੀ ਿਪੰਡ ......., 
 
ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ,ਮਛਲੀ ਵਾਲੀਏ, 



ਮਛਲੀ ਨਾ ਚਮਕਾਈਏ, 
ਨੀ ਖੰੂਹ ਟੋਭੇ ਤ ੇਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, 
ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, 
ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਦੀ, 
ਪੱਗ � ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਈਏ, 
ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ......., 
 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਿਨਕਲੀ ਮਾਤਾ, 
ਿਨਕਲੀ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ, 
ਮਾਤਾ ਮੇਹਰ ਕਰੀ, 
ਮੈ ਪੂਜਣ ਨੀ ਜਾਣਾ, 
ਮਾਤਾ ਮੇਹਰ ......., 
 
ਸੌਹਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਿਨਕਲੀ ਮਾਤਾ, 
ਿਨਕਲੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ, 
ਜੋਤ ਜਗਾਉਦੇ ਨੇ, 



ਦਾੜੀ ਫੂਕ ਲਈ ਸਾਰੀ, 
ਜੋਤ ਜਗਾਉਦੇ ......, 
 
ਸੌਹਿਰਆ ਂਮੇਿਰਆ ਂਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, 
ਦੇ ਕੇ ਸੇਰ ਕੁ ਆਟਾ, 
ਵ ੇਿਨੱਤ ਕੌਣ ਲੜੇ, 
ਕੌਣ ਪਟਾਵੇ ਝਾਟਾ, 
ਵ ੇਿਨੱਤ ......, 
 
ਸੌਹਿਰਆ ਂਮੇਿਰਆ ਂਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, 
ਦੇ ਕੇ ਛੱਪੜੀ ਤ ੇਘਰ ਵ,ੇ 
ਰਾਤੀ ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ, 
ਮੈ� ਲਗਦਾ ਡਰ ਵ,ੇ 
ਰਾਤੀ ਡੱਡੂ ......., 
 
ਸੱਸੇ ਲਿੜਆ ਂਨਾ ਕਰ, 



ਐਵੇ ਸਿੜਆ ਨਾ ਕਰ, 
ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਏ ਤਾ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਧ ਕਰ ਦੇ, 
ਸਾਡ ੇਬਾਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡ ੇਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, 
ਸਾਡ ੇਬਾਪ .........., 
 
ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮਾ ਂਦੇਵ ੇਮੱਤਾ,ਂ 
ਸੁਣ ਨੀ ਧੀਏ ਿਸਆਣੀ, 
ਿਜਹਿੜਆ ਂਫੱੁਲਾ ਂ� ਤੂ ੰਨੀ ਲੋਚਦੀ, 
ਤੋੜ ਿਲਆਵਂਾ ਟਾਹਣੀ, 
ਚੰਦਰੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ, 
ਿਨੱਤ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਕਹਾਣੀ, 
ਚੰਦਰੇ ਆਸ਼ਕ ......, 
 
ਸੂਆ ਸੂਆ ਸੂਆ, 
ਸਾਕ ਭਤੀਜੀ ਦਾ, 
ਲੈਕੇ ਆਈ ਭੂਆ, 



ਸਾਕ ਭਤੀਜੀ ..... 
 
ਸੁਣ ਨੀ ਸੱਸੇ ਨਖਰੇ ਖੋਰੀਏ, 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਵਾ,ਂ 
ਨੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ, 
ਸੰਦੂਕ ਸਣੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾ,ਂ 
ਨੀ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੇਰ ਪੰਜੀਰੀ, 
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਖਡਾਵਾ,ਂ 
ਗਲ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ,ਮੈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵਾ,ਂ 
ਗਲ ਭਰਾਵਾ ਂ........... 
 
ਸੰੁਬਰ ਸੰੁਬਰ ਢੇਰੀਆ ਂਮੈ, 
ਬੂਹ ੇਅੱਗ ੇਲਾਉਦੀ ਆ,ਂ 
ਆਈ ਗੁਆਢਂਣ ਫਰੋਲ ਗਈ, 
ਸਾਡਾ ਰੱੁਖ ਰਾਝੇਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਈ, 
ਸਾਡਾ ............ 
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ਸੱਸ ਵੀ ਨੀ ਘੂਰਦੀ, 
ਸੌਹਰਾ ਵੀ ਨੀ ਘੂਰਦਾ, 
ਛੜਾ ਜੇਠ ਭੈੜਾ ਿਕਓ ਬੋਲੇ ਨੀ, 
ਸਾਡ ੇਿਬਨਾ ਪੁਛੇ ਕੰੁਡਾ ਿਕਓ ਖੋਲੇ ਨੀ, 
ਸਾਡ ੇਿਬਨਾ ........., 
 
ਸਾਰੇ ਤਾ ਂਗਿਹਣ ੇਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਨੇ ਪਾਏ, 
ਇੱਕੋ ਤਬੀਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੀ, 
ਜਦੋ ਪਵਾ ਤ ੇਲਾਦੇ ਲਾਦੇ ਕਰਦਾ ਨੀ, 
ਜਦੋ ਪਾਵਾ........., 
 
ਸਾਰੇ ਤਾ ਂਗਿਹਣ ੇਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਨੇ ਪਾਏ, 
ਇੱਕੋ ਤਬੀਤ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨੀ, 
ਜਦ ਪਾਵਾ ਗਟਾਰ ਵਾਗੂ ੰਝਾਕਦਾ ਨੀ, 
ਜਦ ਪਾਵਾ......., 



 
ਸਾਰੇ ਤਾ ਂਗਿਹਣ ੇਤੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਨੇ ਪਾਏ, 
ਇੱਕੋ ਤਬੀਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੀ, 
ਜਦ ਪਾਵ ੇਤਾ ਂਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ, 
ਜਦ ......., 
 
ਸਾਡ ੇਿਪੰਡ ਇੱਕ ਛੜਾ ਸੁਣੀਦਾ, 
ਨਾ ਂਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰੀ, 
ਰਾਤੀ ਮੈਥੋ ਦਲ ਲੈ ਿਗਆ, 
ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ, 
ਨੀ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੀ, 
ਮੈ ਵੀ ਕੜਛੀ ਬੁੱਲਾ ਂਤ ੇਮਾਰੀ, 
ਨੀ ਚੰਦਰੇ ......, 
 
ਸੁਣ ਵ ੇਿਦਉਰਾ ਂਨਖਰੇ ਵਾਿਲਆ, 
ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤ ਮਿਹੰਗਾ, 



ਵ ੇਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਿਮਣ ਕੇ, 
ਿਮਲ ਜਾਏ ਤਾ ਂਿਲਆ ਦੇਈ ਲਿਹੰਗਾ, 
ਵ ੇਲੈ ........., 
 
ਸੁਣ ਨੀ ਭਾਬੀ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀਏ, 
ਲੱਗਾ ਜਾਨ ਤ ਮਿਹੰਗਾ, 
ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੁਹਰੇ ਥਾਨ ਸੁਿਟਆ, 
ਭਾਵੇ ਸੁਥਨ ਸਮਾ ਲੈ ਭਾਵ ਲਿਹੰਗਾ, 
ਨੀ ਤੇਰੇ ........, 
 
ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 
ਬਾਗਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ ਵ,ੇ 
ਅਸਾ ਂਨੀ ਸੌਹਰੇ ਜਾਣਾ, 
ਗੱਡੀ � ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਵ,ੇ 
ਅਸਾ ਂਨੀ ........, 
 



ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ,ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੌਹਰੇ ਜਾਣ �, 
ਮੰੁਡਾ ਿਫਰੇ ਨੀ,ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਿਲਜਾਣ �, 
ਮੰੁਡਾ ਿਫਰੇ ........, 
 
ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ,ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੁਥਨ ਪਾਉਣ �, 
ਮੰੁਡਾ ਿਫਰੇ ਨੀ ਕਾਲੀ ਸੂਫ ਦੀ ਸਮਾਉਣ �, 
ਮੰੁਡਾ ....., 
 
ਸੋਹਣੀ ਿਜਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਿਗਣ ਿਗਣ ਲਾਉਦਾ ਪੇਚ, 
ਨੀ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਾਹੀ ਏ, 
ਿਜਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ, 
ਨੀ ਓਹ ......., 
 
ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੀ ਬਿਹੰਦੀ, 
ਹਰ ਪਲ ਧੀਏ ਧੀਏ ਕਿਹੰਦੀ, 



ਮੈ ਿਤਉੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾ,ਂ 
ਜੇ ਸੱਸ ਮਾ ਂਬਣ ਜੇ, 
ਪੇਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵਾ,ਂ 
ਜੇ ਸੱਸ ........., 
 
ਿਸਰਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਫੱੁਲ, 
ਲਿਹੰਗ ੇਫੁਲਕਾਰੀਆ,ਂ 
ਹੱਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱਖੀਆ ਂਸੂਕਦ�ਆ,ਂ 
ਿਜਵ ੇਬਾਗੀ ਕੋਇਲਾ ਂਕੂਕਦੀਆ,ਂ 
ਿਜਵ ੇਬਾਗੀ ........, 
 
ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੀ ਬਿਹੰਦੀ, 
ਹਰ ਪਲ ਧੀਏ ਧੀਏ ਕਿਹੰਦੀ, 
ਮੈ ਿਤਉੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾ, 
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਵਰਗੀ, 
ਮੈ ਪੇਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾ, 



ਸੱਸ ਮੇਰੀ ....., 
 
ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, 
ਆਸ਼ਕ ਲੱੁਡੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ, 
ਉਏ ਲੱੁਡੀ ਧੰਮ ਲੱੁਡੀ, 
ਉਏ ਲੱੁਡੀ .......,

ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਤੇ, 
ਡਣ ਭੰਬੀਰੀਆ,ਂ 

ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ ਵ,ੇ 
ਭੈਣਾ ਮੰਗਣ ਜੰਜੀਰੀਆ,ਂ 
ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ ......... 
 
ਹੀਰ ਕੇ,ਹੀਰ ਕੇ,ਹੀਰ ਕੇ ਵ,ੇ 

ਹ



ਅੱਖਾ ਂਜਾ ਲੜੀਆ ਂਘੰੁਡ ਚੀਰ ਕੇ ਵ,ੇ 
ਅੱਖਾ ਂਜਾ ਲੜੀਆ ਂ........... 
 
ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਤੇ, 
ਸੱਪ ਫੱੂਕਾ ਂਮਾਰਦਾ, 
ਭੱਜੋ ਵੀਰੋ ਵ,ੇ 
ਬਾਪੂ ਕੱਲਾ ਮੱਝਾ ਚਾਰਦਾ, 
ਭੱਜੋ ਵੀਰੋ ......, 
 
ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਵੀਰੇ ਖੰੁਢਾ ਤੇ ਬੈਦੇ, 
ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਨੀ, 
ਿਜਹਦੇ ਿਲਖੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ,ਂ 
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨੀ, 
ਿਜਹਦੇ ......., 
 
ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਣਕ ਦੁਆਬ ੇਦੀ, 
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ਿਜਹੜੀ ਿਗੱਧਾ ਨਾ ਪਾਉ ਰੰਨ ਬਾਬੇ ਦੀ, 
ਿਜਹੜੀ ਿਗੱਧਾ ........, 
 
 
ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਵੀਰੇ ਖੰੁਢਾ ਤੇ ਬਿਹੰਦੇ, 
ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਨੀ, 
ਿਜਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਾਤਣ, 
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨ�, 
ਿਜਹਦੇ ਸੋਨੇ ......., 
 
ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਜੀਜੇ ਖੰੁਢਾ ਂ ਤੇ ਬਿਹੰਦੇ, 
ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਨੀ, 
ਿਜਹਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਤਲ, 
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨੀ, 
ਿਜਹਦੇ ਠੇਕੇ ......, 
 



ਹੁੱਲ ਗਈ,ਹੁੱਲ ਗਈ,ਹੁੱਲ ਗਈ ਵ,ੇ 
ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਚੁਵਾਰਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵ,ੇ 
ਸੀਟੀ ਮਾਰ ........, 
 
ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, 
ਨੀ ਸੌਹਰੇ ਦੀਏ ਜਾਈਏ, 
ਕਦੇ ਪ�ਾਹੁਣੀ ਆ,ਨੀ ਸੌਹਰੇ ...... 
 
ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, 
ਨੀ ਮੈ ਿਰੰਨੀਆ ਂਸੇਵੀਆ,ਂਕਮਲੇ � ਚੜ� ਿਗਆ ਚਾਅ, 
ਨੀ ਮੈ ਿਰੰਨੀਆ ਂ.......... 
 
ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, 
ਵ ੇਮੈ ਿਰੰਨੀਆ ਂਸੇਵੀਆ,ਂ 
ਮੱੁਛਾ ਂਮਨਾ ਕੇ ਆ,ਂ 
ਵ ੇਮੈ ਿਰੰਨੀਆ ਂ...... 



 
 
 
ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਜੀਜੇ ਲੰਮ ਸਲੰਮੇ, 
ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਿਗੱਠ ਮੁਠੀਆ, 
ਿਜਵ ੇਸੜਕ ਤ ੇਚਲਦਾ ਿਭੱਟਭੂਿਟਯਾ, 
ਿਜਵ ੇਸੜਕ.......... 
 
ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਜੀਜੇ ਲੰਮ ਸਲੰਮੇ, 
ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਮੇਚ ਦਾ ਨੀ, 
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤ ੇਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦਾ ਨੀ, 
ਜੀ ਟੀ........ 
 
ਹੋਰ ਤ ੇਹੋਰ ਤ ੇਨੀ, 
ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਪੱੁਤਾ ਂਦੇ ਜੋਰ ਤ ੇਨੀ, 
ਸੱਸ ਲੜਦੀ....... 



 
ਹੋਰ ਤ ੇਹੋਰ ਤ ੇਨੀ. 
ਮੈ ਵੀ ਵਸਾ ਭਾਈਆ ਂਦੇ ਜੋਰ ਤ ੇਨੀ, 
ਮੈ ਵੀ ....., 
 
ਹੋਰਾ ਂ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਪੰਜ ਪੰਜ ਵੰਗਾ,ਂ 
ਸੱਸ � ਦੇ ਤੀ ਘੜੀ, 
ਵ ੇਮਾ ਂਤੇਰੀ ਟਾਇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜੀ, 
ਵ ੇਮਾ ਂ....... 
 
ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ,ਚੌਵ ਮੱਥੇ ਤ ੇਪਸੀਨਾ, 
ਵ ੇਕੀ ਧੱੁਪ ਧੱੁਪ ਲਾਈ ਐ, 
ਤਾਣ ਛੱਤਰੀ ਵ ੇਿਜਹੜੀ ਲੰਦਨ ਮਗਾਈ ਐ, 
ਤਾਣ........., 
 
 



ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਪੀਤੀ ਕੌਲੀਆ ਂਗਲਾਸਾ ਂਨਾਲ, 
ਜੀਜੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਬਾਟੇ ਨਾਲ, 
ਚੜਗੀ ਉਏ ਛਰਾਟ ੇਨਾਲ, 
ਚੜਗੀ ........, 
 
ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਪੀਤੀ ਕੌਲੀਆ ਂਗਲਾਸਾ ਂਨਾਲ, 
ਜੀਜੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਪੀਪੇ ਨਾਲ, 
ਪੀ ਸਾਿਲਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 
ਪੀ ਸਾਿਲਆ ........, 
 
ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਪੀਤੀ ਕੌਲੀਆ ਂਗਲਾਸਾ ਂਨਾਲ, 
ਜੀਜੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਪੀਪਾ ਪੀਪਾ, 
ਹਾਏ ਪੀਪੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ, 
ਹਾਏ ਪੀਪੇ ......., 

ਕ
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ਕਾਿਲਆ ਂਿਹਰਨਾ,ਂਪੀਿਲਆ ਂਿਹਰਨਾ,ਂ 
ਤੇਿਰਆ ਂਿਸੰਗਾ ਤ ੇਕੀ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ,ਂਪ 
ਿਤੱਤਰ ਤ ੇਮੁਰਗਾਈਆ,ਂ 
ਹੁਣ ਨਾ ਿਸਆਣਦੀਆ,ਂ 
ਿਦਉਰਾ ਂ� ਭਰਜਾਈਆ,ਂ 
ਹੁਣ ਨਾ ......., 
 
ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕੂਡ ੇਿਵੱਚ ਿਮਰਚਾ ਮੈ ਰਗੜਾ,ਂ 
ਕੋਲੇ ਬਿਹ ਕੇ ਲੜਦਾ ਨੀ, 
ਇਹਦਾ ਿਚੱਤ ਚਟਨੀ � ਕਰਦਾ ਨੀ, 
ਇਹਦਾ ਿਚੱਤ ........, 
 
ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕੱੂਡ ੇਿਵੱਚ ਿਮਰਚਾ ਮੈ ਰਗੜਾ,ਂ 
ਸੌਹਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦਦੀ ਆ,ਂ 
ਨੀ ਘੰੁਡ ਕੱਢਣ ੇਦੀ ਅਲਖ, ਮੁਕਾ ਦਦੀ ਆ,ਂ 
ਨੀ ਘੰੁਡ.........., 



 
ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕੱੂਜੇ ਿਵੱਚ ਦਹ� ਮੈ ਜਮਾਨੀ ਆ,ਂ 
ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਿਰੜਕਾਗਂੇ, 
ਛੜੇ ਆਉਣਗ ੇਲੱਸੀ � ਿਝੜਕਾਗਂੇ, 
ਛੜੇ ਆਉਣਗ ੇ......., 
 
ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਤੋੜਾ ਮੈ, 
ਕਰੀਰਾ ਂਨਾਲ ਡੇਲੇ, 
ਵ ੇਖੜਾ ਰਿਹ ਜਾਲਮਾ, 
ਸਬੱਬੀ ਹੋਗ ੇਮੇਲੇ, 
ਵ ੇਖੜਾ ......, 
 
ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਤੋੜੇ ਤੂ,ੰ 
ਕਰੀਰਾ ਂਨਾਲ ਡੇਲੇ, 
ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਗੋਰੀਏ, 
ਚੰੂਨੀ ਤ ੇਨਾਗ ਮੇਹਲੇ, 



ਨੀ ਸੰਭਾਲ ....., 
 
ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਿਰਆ ਸੱਸੇ, 
ਹੱਸਦੀ ਨੀ ਖੇਡਦੀ, 
ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਿਰਆ, 
ਨੀ ਕੜਾਹ ਕਰ ਕੇ, 
ਸਾ� ਤੋਰ ਦੇ ਸੱਸੇ, 
ਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ, 
ਸਾ� ਤੋਰ ......., 
 
ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਤੇਰੇ ਖੱਟ ੇਜਾਮਨੂ, 
ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਵ ੇਕੜਾਹ ਕਰ ਕੇ, 
ਛੱਡ ਗਇਓ ਜਾਲਮਾ,ਵ ੇਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ, 
ਛੱਡ ਗਇਓ ........ 
 
ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਤੇਰੇ ਖੱਟ ੇਜਾਮਨੂ, 



ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਤੇਰੇ ਰਸ ਪੇੜੇ, 
ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਲਮਾ ਿਵੱਚ ਵੇਹੜੇ, 
ਤੂੰਬਾ ......., 
 
ਕੋਈ ਸੋਨਾ,ਕੋਈ ਚਾਦਂੀ, 
ਕੋਈ ਿਪੱਤਲ ਭਰੀ ਪਰਾਤਂ, 
ਵ ੇਜਾ ਝਾਜਂਰ ਿਕਤ ੋਿਲਆਦੇ, 
ਨੱਚੂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵ,ੇ 
ਵ ੇਜਾ .......... 
 
ਕੋਈ ਸੋਨਾ,ਕੋਈ ਚਾਦਂੀ, 
ਕੋਈ ਿਪੱਤਲ ਭਰੀ ਪਰਾਤਂ, 
ਵ ੇਧਰਤੀ � ਕਲੀ ਕਰਾਦੇਂ, 
ਨੱਚੂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, 
ਧਰਤੀ � ........ 
 

www.PunjabiLibrary.com



ਕੱੁਟ ਕੱੁਟ ਚੂਰੀਆ ਂਮੈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾਉਦੀ ਆ,ਂ 
ਆਏ ਕਾਗਂੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗ,ੇ 
ਓਏ ਸਾ� ਨਵਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਜਾਣਗ,ੇ 
ਓਏ ਸਾ� ......... 
 
ਕੱੁਟ ਕੱੁਟ ਚੂਰੀਆ ਂਮੈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾਉਦੀ ਆ,ਂ 
ਆਏ ਕਾਗਂੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗ,ੇ 
ਉਏ �ਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਜਾਣਗ,ੇ 
ਉਏ �ਹ ........, 
 
�ਲਾਰਾ ਦੀ ਮਾਮੀ ਿਵਆਹ ਤ ੇਆਈ, 
ਆਈ ਹੱਥ ਲਮਕਾਈ, 
ਬਈ ਨਾ ਲੀੜਾ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕੋਈ, 
ਨਾ ਕੋਈ ਟੂੰਮ ਿਲਆਈ, 
ਡਾਰ ਜੁਆਕਾ ਦੀ ਲੱਡੂ ਖਾਣ � ਿਲਆਈ, 
ਡਾਰ ਜੁਆਕਾ ......... 



 
ਕੋਠੇ ਤ ਿਸੱਿਟਆ ਛੰਨਾ ਕੁੜੇ, 
ਜੀਜੇ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਾ ਕੁੜੇ, 
ਜੀਜੇ ਦੀ ......., 
 
ਕੰਘੀ,ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, 
ਮੈ ਬੁਢੜੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, 
ਮੈ ਬੁਢੜੇ ......... 
 
ਭੂਕਾ,ਂਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, 
ਮੈ ਬੁਢੜੇ � ਫੂਕਾ ਂਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, 
ਮੈ ਬੁਢੜੇ .......... 
 
ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਸੁਣੀਦਾ, 
ਸੁਰਮਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ, 
ਨੀ ਗਿਹਣ ੇਗੱਟ ੇਸਭ � ਸੋਹਦੇ, 



ਿਵਓਲਾ ਰੰਗ ਵਟਾਇਆ, 
ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਿਗੱਧਾ ਖੂਬ ਰਚਾਇਆ, 
ਕੁੜੀ ਦੀ ........., 
 
 ਕੱਦੂ ਨੀ ਗੁਆਢਂਣ,ੇ 
ਕੈਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਛੱਡੂ ਨੀ ਗੁਆਢਂਣ,ੇ 
ਕੈਦ ....., 
 
ਕੱਦ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟ ੇਵਰਗਾ, 
ਤੁਰਦਾ ਨੀਵ� ਪਾ ਕੇ, 
ਨੀ ਬੜਾ ਮੋਿੜਆ ਨਹੀਓ ਮੁੜਦਾ, 
ਵੇਖ ਿਲਆ ਸਮਝਾ ਕੇ, 
ਸਹੀਉ ਨੀ ਮੈ� ਰੱਖਣਾ ਿਪਆ, 
ਮੰੁਡਾ ਗਲ ਦਾ ਤਬੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, 
ਸਹੀਉ ਨੀ ......, 
 



ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਮਾਨ, 
ਹੱਥ ਅਕਲਾ ਂ� ਮਾਰ, 
ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਚ ਮੈ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਦੇਵਾ ਆਸ਼ਕਾ ਂ� ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਦੇਵਾ ਆਸ਼ਕਾ ......, 
 
ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸਉ ਆਈ ਏ ਤੂ,ੰ ਫੱੁਲ ਵਾਗੂ ੰਟਿਹਕਦੀ, 
ਪਲ ਿਵੱਚ ਰੂਪ ਵਟਾ ਆਈ ਏ, 
ਨੀ ਿਕਹੜੇ ਗੱਭਰੂ � ਨਾਗ ਲੜਾ ਆਈ ਏ, 
ਨੀ ਿਕਹੜੇ ......... 
 
ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਠੂਠੀ, 
ਨੀ ਐਡੀ ਿਕ ਤੂ ੰਜੈਲਦਾਰਨੀ, 
ਕਾਹਤ ਪਈ ਏ ਮੜਕ ਨਾਲ ਫੂਕੀ, 
ਨੀ ਐਦੀ ........., 
 



 
 

ਖੰੁਢਾ ਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੰੁਡਾ, ਤਾਸ਼ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਾ, 
ਬਾਜੀ ਿਗਆ ਹਾਰ, ਮੰੁਡਾ ਸੱਪ ਵਾਗੂ ੰਮੇਲਦਾ, 
ਬਾਜੀ ........, 
 
ਤਕੀਏ ਪੈਦੀ ਬਾਜੀ,ਵ ੇਤੂ ੰਬਾਜੀ ਿਕਓ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ, 
ਤਕੀਏ ......., 
 
ਤੂ ੰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ, ਨੀ ਮੈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, 
ਤੂ ੰਹੀ ........, 
 
ਖੰੁਢਾ ਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੰੁਡਾ, ਖੇਡਦਾ ਗੀਟੀਆ,ਂ 

ਖ



ਕੁੜੀਆ ਂ� ਦੇਖ ਮੰੁਡਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀਟੀਆ,ਂ 
ਕੁੜੀਆ ਂ� ....., 
 
ਖੱਟ ਕੇ ਿਲਆਦਂਾ ਚੱਕ ਨੀ ਮੇਲਣੇ, 
ਦੇ ਲੱਡੂਆ ਂਦਾ ਹੱਕ ਨੀ ਮੇਲਣੇ, 
ਦੇ ਲੱਡੂਆ ......, 
 
ਖੱਟੀ ਚੰੁਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਧਾਰ ਚੋਣ ਗਈ ਸਾ, 
ਖੱਟੀ ਚੰੁਨੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੱੁਟ ਤਾ, 
ਨੀ ਮੈ ਕੱਟ ੇਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਛੜਾ ਜੇਠ ਕੱੁਟ ਤਾ, 
ਨੀ ਮੈ ਕੱਟ ੇ........, 
 
ਖੱਟਾ ਪੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੈ ਸਾਗ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾ,ਂ 
ਉਥ ੇਪੋਣਾ ਟੰਗ ਆਈ ਆ,ਂ 
ਿਨੱਕਾ ਿਦਓਰ ਨਾਨਕੀ ਮੰਗ ਆਈ ਆ,ਂ 
ਿਨੱਕਾ ......, 



 
ਖੱਟਾ ਪੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੈ ਸਾਗ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾ,ਂ 
ਉਥ ੇਪੋਣਾ ਲਾਹ ਿਲਆਹੀ ਆ,ਂ 
ਨੀ ਸਹੇਲੀਓ ਿਦਉਰ ਿਵਆਹ ਿਲਆਈ ਆ,ਂ 
ਨੀ ਸਹੇਲੀਓ....., 
 
ਖੰੂਹ ਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਸਾ,ਂ 
ਡੋਲ ਭਰ ਿਲਆ ਸਾਰਾ, 
ਨੀ ਤੁਰਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਝੂਟੇ ਖਾਦਾ,ਂ 
ਪੈਲਾ ਂਪਾਵ ੇਗਰਾਰਾ, 
ਜੱਟਾ ਂਦੇ ਪੱੁਤ ਸਾਧੂ ਹੋਗ,ੇ 
ਛੱਡ ਗਏ ਤਖਤਹਜਾਰਾ, 
ਤੇਰੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਦਾ, 
ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਚਮਕਾਰਾ, 
ਤੇਰੀਆ ਂ........, 



ਿਗੱਧਾ ਿਗੱਧਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਣੇ, 
ਿਗੱਧਾ ਪਉ ਵਥੇਰਾ, 
ਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਝਾਕ ਸਾਹਮਣੇ, 
ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਬਨੇਰਾ, 
ਨੀ ਜੇ ਤੈ� ਧੱੁਪ ਲੱਗਦੀ, 
ਤਾਣਂ ਚਾਦਰਾ ਮੇਰਾ, 
ਨੀ ਜੇ ........, 
 
ਿਗੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਲ ਸਦਾਇਆ, 
ਹੋਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, 
ਹਾਕਾ ਂਘਰ ਵੱਜੀਆ, 
ਛੱਡ ਮੰੁਿਡਆ ਂਫੁਲਕਾਰੀ, 
ਜਕਾ ਂਘਰ ........, 
 

ਗ



ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਗਾ,ਂ ਧੜੀ ਦਾ ਲੇਵਾ, 
ਮਾਪੇ ਵ,ੇਕਰੱੁਤ ਦਾ ਮੇਵਾ, 
ਮਾਪੇ ਵ ੇ........, 
 
ਗੋਲ ਮੋਲ ਮੈ ਟੋਏ ਪੱਟਦੀ, 
ਿਨੱਤ ਸ਼ਰਾਬਾ ਂਕੱਢਦੀ, 
ਨੀ ਪਿਹਲਾ ਅੱਧੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ ਦਾ, 
ਿਫਰ ਬੋਤਲਾ ਂਭਰਦੀ, 
ਖੂਨਣ ਧਰਤੀ ਤ ੇਬੋਚ ਬੋਚ ਪੱਬ ਧਰਦੀ, 
ਖੂਨਣ ਧਰਤੀ ........., 
 
ਗਾਧਂੀ ਤੇ ਬੈਠਾ,ਪਾਣੀ ਲਾਉਦਾ ਏ ਤਮਾਕੂ �, 
ਮਾ ਂਤੇਰੀ ਕਮਜਾਤ, ਵ ੇਕੀ ਆਖਾ ਂਤੇਰੇ ਬਾਪੂ �, 
ਮਾ ਂਤੇਰੀ ..........., 
 
ਗਾਉਣ ਜਾਣਦੀ,ਨੱਚਣ ਜਾਣਦੀ, 



ਮੈ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤ ੋਹਾਰੀ, 
ਨੀ ਉਧਰੋ ਰੁਮਾਲ ਿਹੱਿਲਆ, 
ਮੇਰੀ ਇੱਧਰੋ ਿਹੱਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, 
ਨੀ ਉਧਰੋ ......, 
 
 ਗੱਡ ੇਭਰੇ ਲਾਹਣ ਦੇ, 
ਗੱਡੀਰੇ ਭਰੇ ਲਾਹਣ ਦੇ, 
ਹਾਏ ਨੀ ਸੱਸੇ ਹੋਣੀਏ, 
ਜੋੜੀ � ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਦੇ, 
ਹਾਏ ਨੀ ....., 
 
 ਗੱਡ ੇਭਰੇ ਲਾਹਣ ਦੇ, 
ਗੱਡੀਰੇ ਭਰੇ ਲਾਹਣ ਦੇ, 
ਤੇਰੀ ਵ ੇਮਜਾਜ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਓ ਜਾਣਦੇ, 
ਤੇਰੀ ਵ ੇ
 



ਗੋਰੀਆ ਂਬਾਹਂਾ ਚ ਮੇਰੇ ਕੱਚ ਦੀਆ ਂਚੂੜੀਆ,ਂ 
ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਵ ੇਪੰਜੇਬ ਛਣਕੇ, 
ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਮੈ ਿਗੱਧੇ ਚ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ, 
ਅੱਜ ......., 
 
ਗੀਜੇ ਅੰਦਰ ਗੀਜਾ, 
ਉਹ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਫੋਲਦਾ, 
ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂ�, 
ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੋਲਦਾ, 
ਗੁੱਝੀ ਲਾ ਲੀ ਯਾਰੀ, 
ਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਂਵੀ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ, 
ਗੁੱਝੀ ਲਾ........, 
 
ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾ ਂਦਾ ਪੱੁਤ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ, 
ਕੋਲੋ ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ, 
ਨੀ ਉਹ ਲੈ ਿਗਆ ਕਾਲਜਾ ਰੱੁਗ ਭਰਕੇ, 



ਨੀ ਓਹ ........., 
 
ਿਗੱਧਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਵਥੇਰਾ, 
ਨਾਲੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਵਥੇਰਾ, 
ਹੁਣ ਿਗੱਧੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇ ਗੇੜਾ ਨੀ ਮੇਲਣੇ, 
ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੱਟ ਦੇ ਵੇਹੜਾ ਨੀ ਮੇਲਣੇ, 
ਨੱਚ ਨੱਚ ......., 
 
ਿਗੱਧਾ ਪਾਇਆ ,ਮੇਲ ਸਦਾਇਆ, 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਜਂਰ ਛਣਕੇ, 
ਨਾਨਿਕਆ ਛੱਜ ਭੰਿਨਆ, 
ਛੱਜ ਭੰਿਨਆ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਕੇ, 
ਨਾਨਿਕਆ ......, 
 
ਿਗੱਧਾ ਵੀ ਪਾਇਆ,ਨਾਲੇ ਬੋਲੀਆ ਂਵੀ ਪਾਈਆ, 
ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੱਟਤਾ ਵੇਹੜਾ ਨੀ ਮੇਲਨ, 



ਹੁਣ ਿਦਉ ਲੱਡੂਆ � ਗੇੜਾ ਨੀ ਮੇਲਨ, 
ਹੁਣ ਿਦਓ ........., 
 

ਘੰੁਡ ਦਾ ਿਗੱਧੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਗੋਰੀਏ, 
ਏਥ ੇਤੇਰੇ ਹਾਣੀ, 
ਨੀ ਜਾ ਂਘੰੁਡ ਕੱਢਦੀ ਬਹੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ, 
ਜਾ ਂਘੰੁਡ ਕੱਢਦੀ ਕਾਣੀ, 
ਨੀ ਤੂ ੰਤਾ ਂਮੈ� ਲੱਗੇ ਸ਼ਕੀਨਣ, 
ਘੰੁਡ ਚ ਅੱਖ ਪਛਾਣੀ, 
ਖੱੁਲ ਕੇ ਨੱਚ ਲੈ ਨੀ, 
ਬਣ ਜਾ ਿਗੱਧੇ ਦੀ ਰਾਣੀ, 
ਖੱੁਲ ਕੇ ...., 
 

ਘ



ਘਰ ਨਾ ਬੇਹਦੀਆ,ਂਬਰ ਨਾ ਬੇਹਦੀਆ,ਂ 
ਬਦਲੇ ਖੋਰੀਆ ਂਮਾਵਾ,ਂ 
ਨੀ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਮੰੁਡ ੇਨਾਲ, 
ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ,ਂ 
ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਕੁ ਲਾਵਾ,ਂ 
ਏਸ ਜਵਾਨੀ �, ਿਕਹੜੇ ਖੰੂਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾ,ਂ 
ਏਸ ਜਵਾਨੀ .........., 
 
ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱੁਲੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, 
ਨੱਚਨਾ ਤਾ ਂਹੁਣ ਨੱਚ ਲੈ, 
ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ......., 
 
ਘੜਾ,ਘੜੇ ਪਰ ਮੱਘੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਏ ਠੱਗੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਿਦਲ ਿਵੱਚ .........., 
 



ਘੋੜਾ ਆਰ ਦਾ ਵ,ੇ 
ਘੋੜਾ ਪਾਰ ਦਾ ਵ,ੇ 
ਸਾ� ਤੂੰਬਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਵ,ੇ 
ਸਾ� ਤੂੰਬਾ ......., 
 
ਘੋੜਾ ਆਰ � ਵ,ੇ 
ਘੋੜਾ ਪਾਰ � ਵ,ੇ 
ਪੇਕੇ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਨਾਰ ਮੁਿਟਆਰ � ਵ,ੇ 
ਪੇਕੇ ਛੱਡੀਏ ......, 
 
ਘੋੜਾ ਆਰ ਨੀ ਮਾਏ, 
ਘੋੜਾ ਪਰ ਨੀ ਮਾਏ, 
ਰਾਝਾ ਂਮੰਗੇ ਮਸਰਾ ਂਦੀ ਦਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, 
ਰਾਝਾ ਂਮੰਗੇ ......., 
 
ਘੋੜਾ ਆਰ ਨੀ ਧੀਏ, 



ਘੋੜਾ ਪਰ ਨੀ ਧੀਏ, 
ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਮਸਰਾ ਂਦੀ ਦਲ ਨੀ ਧੀਏ, 
ਮੱਥੇ ........, 
 
ਘਰ ਨੇ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, 
ਖੇਤ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਿਨਆਈਆ,ਂ 
ਿਗੱਧਾ ਪਾ ਚੱਲੀਆ,ਂਨਣਦਾ ਂਤ ੇਭਰਜਾਈਆ,ਂ 
ਿਗੱਧਾ........., 
 
ਘੰੂਗਰੀਆ ਂਪਰਾਦੇਂ �, 
ਆਖ ਰਹੀ ਮੈ ਜਾਦੇਂ �, 
ਕਿਹ ਜਾਈ ਵ ੇਲਲਾਰੀ �, 
ਦੇ ਡੋਬਾ, ਦੇ ਡੋਬਾ ਫੁਲਕਾਰੀ �, 
ਦੇ ਡੋਬਾ .......,

ਚ



ਿਚੱਟੇ ਿਚੱਟੇ ਚੌਲਾ ਦੀਆ ਂਿਚੱਟੀਆ ਂਿਪੰਨੀਆ, 
ਪਿਹਲੀ ਿਪੰਨੀ ਜੇਠ ਦੀ ਨੀ, 
ਪਾਣੀ ਵਗ ੇਪੁਲਾ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਨੀ, 
ਪਾਣੀ ਵਗ.ੇ......., 
 
ਚੰਨਾ ਵ ੇਚੰਨਾ, 
ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਮੈ ਬੰਨਾ,ਂ 
ਿਸਰ ਤ ੇਦਹ� ਦਾ ਛੰਨਾ, 
ਵ ੇਅੱਗ ੇਖਾਲ ਦਾ ਬੰਨਾ, 
ਪੁਲ ਬੰਨ ਵੈਰੀਆ,ਂਵ ੇਮੈ ਿਕੱਥੋ ਦੀ ਲੰਘਾ, 
ਪੁਲ ਬੰਨ......... 
 
ਚਾਦਂੀ ਚਾਦਂੀ ਚਾਦਂੀ, 
ਧੀਏ ਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ, 
ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਮੰੁਿਡਆ ਂਦੀ ਜਾਦਂੀ, 
ਧੀਏ ਨੀ .... 



 
ਚਰਖੇ � ਚੱਕ ਲੈ, ਿਤ�ਝਣਾ ਚ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, 
ਭੱਜ ਲੈ ਜੇ ਭੱਿਜਆ ਂਜਾਵਂ,ੇ 
ਨੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ, 
ਜੱਟ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਦਾ ਆਵੇ, 
ਨੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ........., 
 
ਚੱੁਲੇ ਪਕਾਵਾ ਂਰੋਟੀਆ,ਂ 
ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਧਰਦੀ ਦਾਲ, 
ਸਾਰੀਆ ਂਖਾ ਿਗਆ ਰੋਟੀਆ, 
ਤ ੇਸਾਰੀ ਪੀ ਿਗਆ ਦਾਲ, 
ਵ ੇਤੈ� ਹਾਈਆ ਹੋਜੇ, 
ਭੁੱਖੇ ਤਾ ਂਮਰਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, 
ਵ ੇਤੈ�........, 
  
 ਚੱੁਲੇ ਪਕਾਵਾ ਂਰੋਟੀਆ,ਂ 



ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਧਰਦੀ ਦਾਲ, 
ਸਾਰੀਆ ਂਖਾ ਿਗਆ ਰੋਟੀਆ, 
ਤ ੇਸਾਰੀ ਪੀ ਿਗਆ ਦਾਲ, 
ਵ ੇਜੈਤੋ ਦਾ ਿਕਲਾ ਿਦਖਾ ਦੰੂ, 
ਜੇ ਕੱਢੀ ਮਾ ਂਦੀ ਗਾਲ, 
ਵ ੇਜੈਤੋ .....,

ਛੱਲਾ ਓਏ, ਛੱਲਾ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ ਓਏ,ਰਾਝਂਾ ਮੋਰ ਬਨੇਰੇ ਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ ........., 
 
ਛੱਲਾ ਓਏ,ਛੱਲਾ ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਆ, 
ਰਾਝਂਾ ਓਏ,ਰਾਝਂਾ ਿਦਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਆ, 
ਰਾਝਂਾ ........, 

ਛ



 
ਛੱਲਾ ਓਏ,ਛੱਲਾ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ ਓਏ,ਰਾਝਂਾ ਫੱੁਲ ਬਗੀਚੀ ਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ .......... 
 
ਛੱਲਾ ਓਏ,ਛੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਤਾਰਾ ਂਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ ਓਏ ਰਾਝਂਾ ਪੱੁਤ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦਾ, 
ਰਾਝਂਾ ਓਏ ............ 
 
ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ, 
ਬਾਪੂ ਜੀ � ਭਰਮ ਿਪਆ, 
ਧੀਏ ਕੌਣ ਨੀ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, 
ਕੱਲੀ ਬਾਪੂ ਮੈ ਹੋਵਾ,ਂ 
ਦੱੁਜੀ ਗੁੰਝ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੋਲੇ, 
ਜਾਨ ਲਕੋ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਹ ੋਚਰਖੇ ਦੇ ਉਹਲੇ, 
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ਜਾਨ ਲਕੋ ........ 
 
ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ, 
ਇਨੰਾ ਨਾਨਕੀਆ ਂਦੀ ਰੜੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ, 
ਇਨੰਾ ਨਾਨਕੀਆ ਂ......... 
 
ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ, 
ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, 
ਨੀ ਅੱਜ ........ 
 
ਛੰਨਾ ਭਿਰਆ ਦੱੁਧ ਦਾ, 
ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਤੈ� ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਜੇ ਕਿਰਆ,ਕਰੂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, 



ਪੱਖੀ � ਲਣ ਲਵਾ ਦੇ ਵ,ੇ 
ਬਾਲਮਾ ਰੱੁਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਆਈ, 
ਪੱਖੀ � ....... 
  
ਛੰਨਾ ਭਿਰਆ ਦੱੁਧ ਦਾ, 
ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਤੈ� ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹ�, 
ਜੇ ਕਿਰਆ,ਕਰੂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ, 
ਏਥ ੇਮੇਰੀ ਨੱਥ ਿਡੱਗ ਪਈ, 
ਿਨਉ ਕੇ ਚੱਕੀ ਜਵਾਨਾ, 
ਏਥ ੇਮੇਰੀ ......... 
 
ਛੰਨਾ,ਛੰਨੇ ਿਵੱਚ ਚੂਰੀ ਕੱੁਟਾਗਂੇ, 
ਲੈ ਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, 



ਆਪਾ ਲੋਕਾ ਂ� ਕੱੁਟਾਗ,ੇ 
ਲੈ ਲਾ ........, 
  
ਛੈਣ ੇਛੈਣ ੇਛੈਣ,ੇ 
ਿਵਿਦਆ ਪੜਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ, 
ਭਾਵ ਦੇਈ ਨਾ ਦਾਜ ਿਵੱਚ ਗਿਹਣ,ੇ 
ਿਵਿਦਆ ਪੜਾ ........ 
 
ਛਡਾ ਛੜੇ � ਦੇਵ ੇਿਦਲਾਸਾ, 
ਮੌਜ ਭਰਾਵੋ ਰਿਹੰਦੀ, 
ਦੋ ਡੱਿਕਆ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਲ ਪੈਦੀ, 
ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਨਾਲ ਲੈਦੀ, 
ਇਕ ਦੱੁਖ ਲੈ ਬੈਠਦਾ, 
ਝਾਕ ਰਂਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ, 
ਇਕ ਦੱੁਖ ......... 
 



ਛਿੜਆ ਂਦੇ ਛਿੜਆ ਂਦੇ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕੀਆ,ਂ 
ਨੀ ਕੋਈ ਡਰਦੀ ਪੀਹਣ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ 
ਛੜੇ ਦੀ ਤਾ ਂਅੱਖ ਤ ੇਭਿਰੰਡ ਲੜ ਜੇ, 
ਨੀ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤ ਝਾਤੀਆ ਂਮਾਰੇ, 
ਛਿੜਆ ਂਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾ, 
ਨਾ ਘੜੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, 
ਨਾ ਕੋਈ ਿਦਸਦੀ ਏ ਬਹ ੂਰਾਣੀ, 
ਿਜਹੜੀ ਧਰੇ ਮਸਰਾ ਂਦੀ ਦਾਲ ਕੁੜੇ, 
ਬੂਹ ਛਿੜਆ ਂਦਾ,ਛਿੜਆ ਂਦਾ ਮਦੜਾ ਹਾਲ ਕੁੜੇ, 
ਬੂਹ ਛਿੜਆ ਂ....., 
 
 
ਛੜਾ ਛੜਾ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰ ਨੀ, 
ਵੇਖ ਛੜੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, 
ਨੀ ਪਿਹਲਾ ਛੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਡਂ ੇਮਾਜਂੁ, 
ਰੱਖੂ ਇਉ ਚਮਕਾ ਕੇ, 



ਨੀ ਫੇਰ ਛੜਾ ਰਗੜੂ ਚਟਨੀ, 
ਖੱਟੀ ਅੰਬੀ ਪਾ ਕੇ, 
ਨੀ ਬਿਹ ਜਾ ਪੀੜੇ ਤ,ੇ 
ਰੇਵ ਪੰਜਾਮੀ ਪਾ ਕੇ, 
 ਨੀ ਬਿਹ ਜਾ........, 
 
ਛੋਲੇ, ਪਾਵਾ ਂਭੜੋਲੇ, 
ਿਚੱਤ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਡੋਲਦਾ, 
ਮਰਾ ਿਕ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਾ,ਂ 
ਰਾਝਂਾ ਮੱੁਖੋ ਨਹੀਓ ਬੋਲਦਾ, 
ਮਰਾ ਿਕ ......... 
 
ਛੰਨੇ ਤੇ ਛੰਨਾ, 
ਛੰਨਾ ਭਿਰਆ ਜਵੈਣ ਦਾ, 
ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਿਗੱਧਾ ਜੱਟੀ ਮਲਵੈਨ ਦਾ, 
ਵੇਖ ਲੈ ......., 



 
 

ਜੇ ਜੱਟੀਏ ਜੱਟ ਕੱੁਟਣਾ ਹੋਵ,ੇ 
ਕੱੁਟੀਏ ਕੰਧੋਲੀ ਉਹਲੇ, 
ਨੀ ਪਿਹਲਾ ਜੱਟ ਤ ਮੱਕੀ ਿਪਹਾਈਏ, 
ਿਫਰ ਿਪਹਾਈਏ ਛੋਲੇ, 
ਜੱਟੀਏ ਦੇ ਦਵਕਾ ਜੱਟ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, 
ਜੱਟੀਏ ਦੇ .......... 
 
ਜੱਟਾ ਂਦੇ ਪੱੁਤ ਸਾਧੂ ਹ ੋਗੇ, 
ਿਸਰ ਪਰ ਜਟਾ ਂਰਖਾਈਆ,ਂ 
ਬਈ ਬਗਲੀਆ ਂਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੇ 
ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਉਦੀਆ ਂਮਾਈਆ,ਂ 

ਜ



ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਹ ਕੇ ਬੀਨ ਬਜਾਉਦੇ, 
ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ ਿਲਆਈਆ,ਂ 
ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਿਮੱਤਰਾ,ਂਬੰਗਾ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈਆ,ਂ 
ਆਹ ਲੈ ............ 
 
ਜੋਗੀਆ ਂਦੇ ਕੰਨਾ ਿਵੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆ ਂਮੁਦਰਾ,ਂ 
ਮੁਦਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਮੰੁਹ ਿਦਸਦਾ, 
ਵ ੇਮੈ ਿਜਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾ,ਂਮੈ� ਤੂ ੰਿਦਸਦਾ, 
ਵ ੇਮੈ ਿਜਹੜੇ ....... 
 
ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਤੂ ੰਘੰੁਗਰੂ ਮੈ ਟੱਲੀ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਤੂ ੰਘੰੁਗਰੂ ......... 
 
ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਜੋਰ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਤੂ ੰਪਤੰਗ ਮੈ ਡੋਰ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 



ਤੂ ੰਪਤੰਗ .......... 
 
ਜਦੋ ਜਵਾਨੀ ਜੋਰ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਵੰਝਲੀ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਸੀ ਵ ੇਜਾਲਮਾ, 
ਵੰਝਲੀ .........., 
 
ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਿਮੱਟੀ ਲਾਉਦੇ, 
ਮੈ ਭਰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ, 
ਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਅ ਲੱਗ ਗਈ, 
ਿਸੱਖਰੋ ਿਡੱਗੀ ਜਠਾਣੀ, 
ਨੀ ਮੇਰੀ ....... 
 
ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਿਮੱਟੀ ਲਾਉਦੇ, 
ਮੈ ਢੋਦੀ ਸੀ ਗਾਰਾ, 
ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਾਅ ਲੱਗ ਗਈ, 
ਿਸੱਖਰੋ ਿਡੱਗ ੂਚੁਬਾਰਾ, 
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ਜੇ ਮੇਰੀ ......... 
 
ਜੇਠ ਜੇਠਾਣੀ ਚਾਹ ਸੀ ਪ�ਦੇ, 
ਪ�ਦੇ ਪ�ਦੇ ਲੜਪੇ, 
ਨੀ ਿਫਰ ਕੌਲੀ ਗਲਾਸ ਖੜਕੇ, 
ਨੀ ਿਫਰ ......... 
 
ਜੇ ਕੁੜੀਓ ਥੋਡਾ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, 
ਤੜਕੇ ਉਠ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, 
ਨੀ ਿਬਓਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ, 
ਪਾਉਡਰ ਕਰੀਮਾ ਂਲਾਇਆ ਕਰੋ, 
ਨੀ ਿਬਓਟੀ ........., 
 
ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਤੂ ੰਮੈ� ਨੱਚਦੀ ਦੇਖਣਾ, 
ਗੜਵਾ ਲੈ ਦੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਵ,ੇ 
ਲੱਕ ਿਹਲੇ ਮਜਾਜਣ ਜਾਦਂੀ ਦਾ, 



ਲੱਕ ......., 
 
ਅਸਾ ਂਕੁੜੀਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੀ ਦੇਖਣੀ, 
ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗੜਵਾ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਨੀ, 
ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜੂ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਦਂੀ ਦਾ ਨੀ, 
ਲੱਕ ........, 
 
ਜੇ ਮੈ ਹੋਵਾ ਂਮੱਲਣੀ,ਮੱਲਾ ਂਵਾਲੇ ਘੋਲ ਕਰਾ,ਂ 
ਜੇ ਮੈ ......, 
 
ਜੇ ਮਾਮੀ ਤੂ ੰਨੱਚਣ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, 
ਏਥ ੇਕਾਸ � ਆਈ, 
ਨੀ ਭਿਰਆ ਂਪਤੀਲਾ ਪੀ ਗੀ ਦਾਲ ਦਾ, 
ਰੋਟੀਆ ਂਦੀ ਥਈ ਮੁਕਾਈ, 
ਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗੀ,ਛੱਕਾ ਪੂਰ ਕੇ ਆਈ, 
ਨੀ ਜਾ ਕੇ .........., 



 
ਜਾ ਕੇ ਸੁਿਨਆਰੇ ਕੋਲੋ ਿਟੱਕਾ ਮੈ ਘੜਾਓਦੀ ਆ,ਂ 
ਲਾਉਦੀ ਆ ਮੈ ਿਸਰ ਿਵਚਲੇ ਚੀਰ ਬੀਬੀ ਨਣਦੇ, 
ਸਾਡ ੇਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੀਬੀ ਨਣਦੇ, 
ਸਾਡ ੇਨਾ ........., 
 
ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਮੈ� ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ, 
ਬਾਕਂਾ ਿਲਆ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਆ,ਂ 
ਵ ੇਅੱਡੀ ਵੱਜੇ ਤ ੇਧਮਕਾ ਂਪੈਣ ਗੀ ਆ,ਂ 
ਵ ੇਅੱਡੀ ........., 
 
ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਮੈ� ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ, 
ਸੂਟ ਸਮਾ ਦੇ ਿਫੱਟ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਵ ੇਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਵ ੇਮੇਰੀ ..........., 
 



ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਮੈ� ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ, 
ਸੂਟ ਸਮਾ ਦੇ ਟਾਇਟ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਵ ੇਮੈ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਇਟ ਮੰੁਿਡਆ, 
ਵ ੇਮੈ ......, 
 
ਜੇ ਜੀਜਾ ਸਾਡ ੇਵੰਗਾ ਂਵ ੇਚੜਾਉਨੀਆ,ਂ 
ਵੰਗਾ ਂਚੜਾ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਂਵ,ੇ 
ਅਸ� ਅਸਲ ਮਲੰਗਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਲੀਆ ਂਵ,ੇ 
ਅਸ� ਅਸਲ ........., 
 
ਜੀਜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, 
ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਨੀ ਵੰਗਾ ਂ�, 
ਜੀਜਾ ਮੇਰਾ ......, 
 
ਜੀਜਾ ਲੱਕ � ਖੁਰਕਦਾ ਆਵੇ, 
ਮੇਰੇ ਭਾਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦਾ, 



ਜੀਜਾ ਲੱਕ ........, 
 
ਜੀਜਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਨੀ ਖੋਟੀ, 
ਿਗੱਧੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੱਚਦੀ, 
ਜੀਜਾ ਵਾਰ ......, 
 
ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ, 
ਸਾਲੀ ਗਈ ਿਜੱਤ ਵ ੇਜੀਜਾ, 
 ਨਿਹਲੇ ਤ ੇਦਿਹਲਾ ਿਸੱਟ ਵ ੇਜੀਜਾ, 
ਨਿਹਲੇ ........, 
 
ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਿਸੱਖ ਵ ੇਜੀਜਾ, 
ਤਾਸ਼ ........, 
 
ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਮੈ� ਨੱਚਦੀ ਦੇਖਣਾ 
ਧਰਤੀ � ਕਲੀ ਕਰਾਦੇ, 



ਨੱਚੂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, 
ਵ ੇਜਾ ਝਾਜਂਰ ਕੀਤ ੋਿਲਆ ਦੇ, 
ਨੱਚੂਗੀ ........, 
 
ਜੇ ਮੰੁਿਡਆ ਵ ੇਮੈ� ਨਾਲ ਿਲਜਾਣਾ, 
ਮਾ ਂਦਾ ਦਰ ਤੂ ੰਚੱਕ ਮੰੁਿਡਆ, 
ਵ ੇਮੈ� ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਗੂ ੰਰੱਖ ਮੰੁਿਡਆ, 
ਵ ੇਮੈ� ........., 
 
ਜਾਗ ੋਕੱਢਣੀ ਮਾਮੀਏ ਛੱਡ ਨਖਰਾ, 
ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ,ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਿਕ ਝਗੜਾ, 
ਦੱਸ ਤੇਰਾ ......, 
 
 
ਜਦ ਘਰ ਜਨਮੀ ਧੀ ਵ ੇਨਰੰਜਣਾ, 
ਸੋਚ� ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਵ ੇਨਰੰਜਣਾ, 



ਸੋਚ� ........, 
 
ਜੋਗੀ ਆ ਨੀ ਿਗਆ, 
ਫੇਰਾ ਪਾ ਨੀ ਿਗਆ, 
ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੀਅਰ ਨਾਗ,ਲੜਾ ਨੀ ਿਗਆ, 
ਕੋਈ ......., 
 
ਜੋਗੀਆ ਂਦੇ ਕੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆ ਂਮੰੁਦਰਾ,ਂ 
ਮੰੁਦਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋ ਤੇਰਾ ਮੰੂਹ ਿਦਸਦਾ, 
ਵ ੇਮੈ ਿਜਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾ ਮੈ� ਤੂ ੰਿਦਸਦਾ, 
ਵ ੇਮੈ ........., 
 
ਜੇ ਤੂ ੰਸੁਿਨਆਰੇ ਕੋਲੋ ਨੱਤੀਆ ਂਕਰਾਉਨੀਆ,ਂ 
ਮੈ� ਕਰਵਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਨਹੀ ਤਾ ਂਜਾਣਗ ੇਮੁਲਾਜੇ ਟੁੱਟ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਨਹੀ ਤਾ ਂ.........., 



 
ਜੇ ਤੂ ੰਸੁਿਨਆਰੇ ਕੋਲੋ ਨੱਤੀਆ ਂਕਰਾਉਨੀਆ,ਂ 
ਮੈ� ਕਰਵਾ ਦੇ ਛੱਲਾ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਨਹੀ ਤਾ ਂਰੋਵਗਾ ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ ਕੱਲਾ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਨਹੀ ਤਾ ਂ.........., 
 
ਜੇ ਤੂ ੰਸੁਿਨਆਰੇ ਕੋਲੋ ਨੱਤੀਆ ਂਕਰਾਉਨੀਆ,ਂ 
ਮੈ� ਕਰਵਾ ਦੇ ਛੱਲੇ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਭਾਵ ਲਾ ਬੱਠਲਾ ਂ� ਥੱਲੇ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਭਾਵ ਲਾ ........., 
 
ਜੇ ਤੂ ੰਸੁਿਨਆਰੇ ਕੋਲੋ ਨੱਤੀਆ ਂਕਰਾਉਨੀਆ,ਂ 
ਮੈ� ਕਰਵਾ ਦੇ ਸੱਗੀ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਵ ੇਤੇਰੇ ਮਗਰ ਿਫਰੱੁਗੀ ਭੱਜੀ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਵ ੇਤੇਰੇ ........., 
 



ਜਾ ਵ ੇਢੋਲਣਾ,ਮੈ ਨੀ ਬੋਲਣਾ, 
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ, 
ਵ ੇਰਾਤੀ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ,ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਦੱਸ, 
ਵ ੇਰਾਤੀ ........, 
 
ਜੱਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ,ਤ ੇਬਾਹਮਣ ਅੰਿਮਰਤਸਰ ਦਾ, 
ਜੱਟੀ ਪਕਾਵ ੇਰੋਟੀਆ ਂਤ ੇਬਾਹਮਣ ਪੇੜੇ ਕਰਦਾ, 
ਉਧਰੋ ਆ ਿਗਆ ਿਦਉਰ ਜੱਟੀ ਦਾ,ਸੰਲਗ ਹੱਥਾ ਂਚ ਫੜਦਾ, 
ਵ ੇਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਿਦਓਰਾ,ਬਾਹਮਣ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦਾ, 
ਵ ੇਕੱਚੀਆ ਂਕੈਲਾ ਂ� ਜੀ ਸਭਨਾ ਂਦਾ ਕਰਦਾ, 
ਵ ੇਕੱਚੀਆ ਂ......., 
 
ਿਜੱਥੇ ਜੈ ਕੁਰੇ ਤੂ ੰਬਿਹ ਜਾਵ,ੇ 
 ਹੋਜੇ ਚਾਨਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, 
ਨੀ ਸਾਲ ਸੋਲਵਾ ਂਚੜੀ ਜਵਾਨੀ, 
ਬਸ ਨਹ� ਕੁਝ ਤੇਰੇ, 



ਨੀ ਮਿਹ ਏਦ ੇ� ਘੱਲੋ ਸੁਨੇਹਾ, 
ਲੈ ਜੇ ਏਹ� ਆ ਕੇ, 
ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਰ ਗਈ, 
ਮਰਜੁਗਾ ਗੂੜ ਖਾ ਕੇ, 
ਜੇ ਇਹ ......., 
 
ਜਾ ਂਤੂ ੰਿਦਉਰਾ ਂਅੱਡ ਵ ੇਹੋਜਾ, 
ਨਹੀ ਤਾ ਂਕੱਢ ਲਾ ਕੰਧ ਵ,ੇ 
ਮੈ ਬੁਰੀ ਕਰਂੁਗੀ,ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਵ,ੇ 
ਮੈ ਬੁਰੀ ..........., 
 

ਿਝਉਰਾ ਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਵ ੇਦੋਸਤੀ, 
ਆਉਦਾ ਜਾਦਂਾ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, 

ਝ
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ਵ ੇਬਸ਼ਰਮਾ ਤੈ� ਜੱਗ ਜਾਣੇ, 
ਵ ੇਬਸ਼ਰਮਾ ....... 
 
ਿਝਉਰਾ ਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਵ ੇਦੋਸਤੀ, 
ਆਉਦਾ ਜਾਦਂਾ ਚੱਬ ਛੱਲੀਆ,ਂ 
ਵ ੇਬਸ਼ਰਮਾ ਤੈ� ਛੱਡ ਚੱਲੀਆ,ਂ 
ਵ ੇਬਸ਼ਰਮਾ .......... 
 
ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ, 
ਉਡੀਕਾ ਵੀਰ ਦੀਆ,ਂ 
ਦੱੁਧ � ਜਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾ, 
ਉਡੀਕਾ ਵੀਰ ....... 
 
ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ, 
ਖੰੂਹ ਿਵੱਚ ਕੋਇਲ ਪਈ, 
ਚੱੁਕ ਲੈ ਕਾਿਲਆ ਂਕਾਵਂਾ, 



ਖੰੂਹ ਿਵੱਚ, 
 
ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ ਝਾਵਂਾ, 
ਬਿਹ ਕੇ ਪਟੜੇ ਤ,ੇ 
ਵੈਣ ਬੁੜੇ ਦੇ ਪਾਵਂਾ, 
ਬਿਹ ਕੇ ......... 
 
ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡੀ ਨਾ ਿਵਆਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, 
ਉਹ ਤਾ ਂਹੱਥ ਿਵੱਚ ਗੁਛੀਆ ਂਫੜਾ ਦੇਣਗ,ੇ 
ਸਾ� ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਾ ਦੇਣਗ,ੇ 
ਸਾ� ਝੋਨਾ ..........,

ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਣ ਪੁਰਾਣਾ, 
ਿਵੱਚਦੀ ਿਦਹਦੇ ਤਾਰੇ, 

ਟ



ਨੌਕਰ ਨਾ ਜਾਈ ਵ,ੇ 
ਨੌਕਰ ਜਾਣ ਕੁਆਰੇ, 
ਨੌਕਰ ਨਾ ..... 
 
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਣ ਪੁਰਾਣਾ, 
ਿਵੱਚਦੀ ਿਦਹਦੇ ਤਾਰੇ, 
ਕੁਤਰਾ ਕਰਦੇ �, ਤੇਲਣ ਅੱਖੀਆ ਂਮਾਰੇ, 
ਕੁਤਰਾ ........... 
 
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਣ ਪੁਰਾਣਾ, 
ਿਵੱਚਦੀ ਿਦਹਦੇ ਤਾਰੇ, 
ਕੁਤਰਾ ਮੈ ਕਰਲੂ,ਤੂ ੰਜਾ ਤੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲੇ, 
ਕੁਤਰਾ ......... 
 
 
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਣ ਪੁਰਾਣਾ, 



ਿਵੱਚਦੀ ਿਦਹਦੇ ਤਾਰੇ, 
ਵ ੇਤੂ ੰਿਕੱਧਰ ਿਗਆ, 
ਜੇਠ ਸੈਨਤਾ ਂਮਾਰੇ, 
ਵ ੇਤੂ ੰ......, 
 
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਣ ਪੁਰਾਣਾ, 
ਿਵੱਚਦੀ ਿਦਹਦੇ ਤਾਰੇ, 
ਨੀ ਮੈ ਅੰਦਰ ਿਪਆ, 
ਤੂ ੰਸਿਹ ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਨਾਰੇ, 
ਨੀ ਮੈ ...., 
 
 
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਜੇਠ ਦੇ, 
ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਪੈਰ ਧਿਰਆ, ਨੀ ਮਾ ਂਮੇਰੇ ਏਥ,ੇ 
ਏਥ ੇਹੀ ਠੰੂਹਾ ਂਲਿੜਆ,ਂ ਨੀ ਮਾ ਂਮੇਰੇ ........ 
 



ਟੱਲ, 
ਬੁੜੀ � ਭੌਕਣ ਦੇ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲ, 
ਬੁੜੀ � ..... 
 
ਟੱਲੀ, 
ਨੀ ਮਾ ਂਦੀ ਕਮਲੀ ਸੌਹਰੇ ਚੱਲੀ, 
ਨੀ ਮਾ ਂ......., 
 
ਟੱਲੀਆ ਂਟੱਲੀਆ ਂਟੱਲੀਆ,ਂ 
ਸਾ� ਦੇਖ ਲੋ ਭੈਣੋ, 
ਅਸ� ਨੱਚ ਚੱਲੀਆ,ਂ 
ਸਾ� ......,

ਠ



 
ਠੰਡ ੇਨੀ ਪੈੜੇ ਵਾਲੀਏ, 
ਤੂ ੰਝੱਟ ਕੁ ਮਗਰ ਆਈ, 
ਠੰਡ ੇਨੀ ......, 
 
ਠੰਡੀ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਵ,ੇਨੀ ਮੈ ਚਰਖਾ ਡਾਹ ਿਲਆ, 
ਬਾਹਰੋ ਆਈ ਸੱਸ,ਨੀ ਉਹਨੇ ਆਢਾ ਲਾ ਿਲਆ, 
ਨੀ ਜਦ ਮੈ ਗੱਲ ਮਾਹੀ � ਦੱਸੀ, 
ਨੀ ਉਹਨੇ ਭੰਨਤੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ, 
ਨੀ ਓਹਨੇ .........,

 
ਡੋਲ, 
ਬਣਾ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਈ ਵ,ੇ 

ਡ



ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲ, 
ਬਣਾ ਿਵੱਚ ......., 
 
ਡੱਬੀ, 
ਬਣਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 
ਤੂ ੰਨਾ ਮੈ� ਲੱਭੀ, 
ਬਣਾ ਿਵੱਚ ....., 
 
ਡੰਡੀਆ ਂਕਰਾਦੇ ਹਾਣੀਆ,ਂ 
ਵ ੇਮੈ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, 
ਡੰਡੀਆ ਂਕਰਾਦੇ ....., 
 
ਡਾਅ ਚਰਖਾ ਮੈ ਕੱਤਣ ਲੱਗੀ, 
ਪੂਣੀ ਲੈ ਿਗਆ ਕਾ,ਂ 
ਵ ੇਕਾਵਾ ਂਕਾਵਾ ਂਪੂਣੀ ਦੇ ਜਾ, 
ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ,ਂ 



ਪੂਣੀ ਦੇ ਜਾ ਵ,ੇ 
ਮੈ ਬੁਲਬੁਲ ਤੂ ੰਕਾ,ਂ 
ਪੂਣੀ ......, 
 
ਡੋਈ ਕੁੜੀਉ, 
ਨੀ ਮੈ ਉਤਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਅੱਡ ਹੋਈ ਕੁੜੀਓ, 
ਨੀ ਮੈ ........,

 
ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ � ਵ ੇਮੈ ਿਟੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ, 
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਤੇ� ਮੋਗੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚ ਆਵਾ ਵੇਚ ਮੰੁਿਡਆ,ਂ 
ਤੈ� ਮੋਗੇ .........., 
 

ਤ



ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ � ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, 
ਐਵੇ ਿਫਰੇ ਵ ੇਤੰਬ ੂਕਾਗਜਾ ਂਦੇ ਤਾਣਦਾ, 
ਐਵੇ ਿਫਰੇ ....., 
 
ਤੇਰੇ ਮਾਰਾ ਚਿੜਆ ਿਕੱਕਰ ਤ,ੇ 
ਤੂ ੰਦਾਤਣ ਨਾ ਕੀਤੀ, 
ਨੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਕੋਲ ਦੀ, 
ਸਾਡੀ ਸੀ ਘੱੁਟ ਪੀਤੀ, 
ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਗਈ,ਯਾਰਾ ਨਾਲ ਪਰੀਤੀ, 
ਲਾ ਕੇ ........, 
 
ਤੇਰੇ ਮਾਰਾ ਚਿੜਆ ਿਕੱਕਰ ਤ,ੇ 
ਤੂ ੰਦਾਤਣ ਨਾ ਕੀਤੀ, 
ਨੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਕੋਲ ਦੀ, 
ਸਾਡੀ ਸੀ ਘੱੁਟ ਪੀਤੀ, 
ਨੀ ਤ ੈਪ�ਦੇਸੀ ਨਾ, ਜੱਗੋ ਤੇਰਵ� ਕੀਤੀ, 



ਨੀ ਤ ੈ........, 
 
ਤਰ ਵ ੇਤਰ ਵ ੇਤਰ ਵ,ੇ 
ਮੇਰਾ ਮਾਝੇ ਸਾਕ ਨਾ ਕਰ ਵ,ੇ 
ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੱਟ ਬੁਰੇ ਸੁਣੀਦੇ, 
ਉਠਾ ਂ� ਪਾਉਦੇ ਖਲ ਵ,ੇ 
ਖਲ ਤਾ ਂਮੈਥੋ ਕੱੁਟੀ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ 
ਗੁੱਤ ਲੈਦੇ ਫੜ ਵ,ੇ 
ਮੇਰਾ ਡੇ ਡੋਰੀਆ,ਂ 
ਮਿਹਲਾ ਂਵਾਲੇ ਘਰ ਵ,ੇ 
ਮੇਰਾ ਡੇ........., 
 
ਤਾਰਾ ਂਤਾਰਾ ਂਤਾਰਾ ਂਨੀ, 
ਚੱੁਪ ਚੱੁਪ ਿਕਉ ਿਫਰਨ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੀ, 
ਚੱੁਪ ਚੱੁਪ .........., 
 



ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਬੜੀ ਕੁਪੱਤੀ, 
ਸਾ� ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵ ੇਜੱੁਤੀ, 
ਮੈ ਵੀ ਜੱੁਤੀ ਪਾਉਨੀ ਆ, 
ਮੰੁਿਡਆ ਂਰਾਜੀ ਰਿਹ ਜਾ ਗੁੱਸੇ, 
ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਬੜਕਾਉਨੀ ਆ, 
ਮੰੁਿਡਆ ਂਰਾਜੀ ........, 
 
ਿਤੱਖਾ ਨੱਕ ਲਹੋਰੀ ਕੋਕਾ, 
ਝੁਮਕੇ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ, 
ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦੇ, 
ਪੈਦੇ ਨੇ ਚਮਕਾਰੇ, 
ਨੱਚਦੀ ......., 
 
ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿਤੰਨ ਪਾ ਮੱਖਣੀ, 
ਖਾ ਿਗਆ ਟੁੱਕ ਤ ੇਧਰ ਕੇ, 
ਨੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, 



ਮੈ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਮਰ ਕੇ, 
ਫੱੁਲ ਵ ੇਗੁਲਾਬ ਿਦਆ, 
ਆਜਾ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਤਰ ਕੇ, 
ਫੱੁਲ ਵ ੇ........, 
 
ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਗੋਰੀਏ, 
ਧਰ ਦੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ, 
ਅਟਣ ਬਟਨ ਦਾ ਸਾਬਣ ਧਰ ਦੇ, 
ਧਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, 
ਨੀ ਹੁਣ ਤੂ ੰਹ ੋਤੱਕੜੀ, 
ਦਾਰੂ ਭੌਰ ਨੇ ਪੀਤੀ, 
ਨੀ ਹੁਣ ......., 
 
ਤੇਲੀਆ ਂਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹ ੋਗਈ, 
ਚੋਰੀ ਹ ੋਗਈ ਰੰੂ, 
ਵ ੇਜਾਏ ਵੱਢੀ ਿਦਆ, 



ਿਵੱਚੇ ਸੁਣੀਦਾ ਤੂ,ੰ 
ਵ ੇਜਾਏ ....., 
 
ਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਨੱਚੀ ਜੱਟੀ, 
ਨੱਚੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, 
ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ,ਨੱਚੀ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, 
ਚੜਦੀ ........, 
 
ਤੋੜਣ ਗਈ ਸਾ ਫਲੀਆ,ਂਤ ੇਤੋੜ ਿਲਆਈ ਭੂਕਾ,ਂ 
ਮੈ ਪੇਕੇ ਸੁਣਦੀ ਸਾ,ਂਸੱਸੇ ਤੇਰੀਆ ਂਕਰਤੂਤਾ,ਂ 
ਮੈ ਪੇਕੇ .........., 
 
ਤੂ ੰਨੱਚ,ਤੂ ੰਨੱਚ,ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ, 
ਲਗੀਆ ਂਦਾ ਲਾਗ ਦੁਆ ਦੇ, 
ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹ ੈਨੀ, 
ਘੱਗਰੀ ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਾ ਦੇ, 



 
ਤ ੈਘਰ ਜੰਿਮਆ ਪੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਹੁਣ ....., 
 
ਤ ੈਘਰ ਜੰਿਮਆ ਪੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਦੀ ਰੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਹੁਣ ........, 
 
ਤ ੈਘਰ ਜੰਿਮਆ ਪੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਦੱਬੀਆ ਂਬੋਤਲਾ ਂਪੱੁਟ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਦੱਬੀਆ ਂ......, 
 
ਤ ੈਘਰ ਜੰਿਮਆ ਪੱੁਤ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਠੇਕੇ ਬਿਹ ਕੇ ਬੁੱਕ ਵ ੇਨਿਰੰਜਣਾ, 
ਠੇਕੇ ........., 



 
ਤਰ ਵ ੇਤਰ ਵ ੇਤਰ ਵ,ੇ 
ਤੂ ੰਿਮੰਨਾ ਸੁਣੀਦਾ, 
ਮੈ ਇਲੰਤਾ ਦੀ ਜੜ ਵ,ੇ 
ਤੂ ੰਿਮੰਨਾ ......., 
 
  

 
ਥਾਲੀ ਤੇ ਥਾਲੀ, 
ਥਾਲੀ ਤੇ ਛੰਨਾ, 
ਘੜਾ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱੁਕੇ, 
ਤੈ� ਤਾ ਂਮਜਾਜਣ ਮੰਨਾ, 
ਘੜਾ ........., 

ਥ



 
  
ਥਾਲੀ ਤੇ ਥਾਲੀ, 
ਥਾਲੀ ਤੇ ਛੰਨਾ ਜਾਲਮਾ, 
ਵ ੇਮੈ ਰੱੁਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨਾ ਜਾਲਮਾ, 
ਵ ੇਮੈ ......, 

 
ਦੋ ਛਿੜਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ, 
ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਖੜਕੇ, 
ਨੀ ਮੇਲਾ ਛਿੜਆ ਂਦਾ, 
ਦੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਕੇ, 
ਨੀ ਮੇਲਾ .........., 
 

ਦ



ਦਰਾਣੀ ਦੱੁਧ ਿਰੜਕੇ, 
ਜਠਾਣੀ ਦੱੁਧ ਿਰੜਕੇ, 
ਮੈ ਲੈਦੀ ਸਾ ਂਿਵੜਕਾ ਵ,ੇ 
ਿਸੰਘਾ ਂਿਲਆ ਬੱਕਰੀ, 
ਦੱੁਧ ਿਰੜਕਾ ਵ,ੇ 
ਿਸੰਘਾ ਂਿਲਆ ......, 
 
ਿਦਉਰ ਦਰਾਣੀ ਚਾਹ ਸੀ ਪ�ਦੇ, 
ਪ�ਦੇ ਪ�ਦੇ ਲੜਪੇ, 
ਨੀ ਿਫਰ ਕੌਲੀ ਗਲਾਸ ਖੜਕੇ, 
ਨੀ ਿਫਰ ......., 

 
ਧਾਈਆ ਂਧਾਈਆ ਂਧਾਈਆ,ਂ 

ਧ



ਅਨਪੜ� ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਧੀਆ ਂਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾਈਆ,ਂ 
ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ ਰੱਖਤਾ ਮੇਜ ਤ,ੇ 
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨਿਹਰ ਤ ੇਆਈਆ,ਂ 
ਨਿਹਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ, 
ਿਫਰ ਿਸਟੀ ਮਾਰ ਬੁਲਾਈਆ,ਂ 
ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਹਂ ਬਾਬੂ, 
ਅਸ� ਨਾ ਮੰਗੀਆ ਂਨਾ ਿਵਆਹੀਆ,ਂ 
ਛੱਡ ਦੇ ............, 
 
ਧੱਫਾ ਨਹੀਓ ਮਾਰਦਾ, 
ਮੱੁਕਾ ਨਹੀਓ ਮਾਰਦਾ, 
ਮਾਰਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥਾ, 
ਪੰਜਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੀ, 
ਮੂਰਖਾ ਵ ੇਜੱਟਾ, 
ਪੰਜਾਲੀ ਟੁੱਟ ......, 
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ਧੇਲੇ ਦੀ ਮੈ ਰੰੂ ਕਰਾਈ, 
ਉਹ ਵੀ ਚੜਗੀ ਛੱਤ,ੇ 
ਦੇਖੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀਓ, 
ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਪੂਣੀਆ ਂਵੱਟ,ੇ 
ਦੇਖੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ......., 
 
ਧੇਲੇ ਦੀ ਮੈ ਰੰੂ ਕਰਾਈ, 
ਉਹ ਵੀ ਚੜਗੀ ਛੱਤ,ੇ 
ਦੇਖੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀਓ, 
ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਪੂਣੀਆ ਂਕੱਤ,ੇ 
ਦੇਖੋ ਨੀ ........, 
 
ਧੀਆ ਂਵਾਲਾ ਜੇਠ, 
ਪੱੁਤਾ ਂਵਾਲਾ ਜੇਠ, 
ਆ ਿਗਆ ਨੀ,ਸੁਹਾਗ ੇਹੇਠ, 
ਆ ਿਗਆ ......, 
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ਧੀਆ ਂਵਾਲਾ ਜੇਠ, 
ਪੱੁਤਾ ਂਵਾਲਾ ਜੇਠ, 
ਮੈ� ਆਹਂਦਾ,ਤੂ ੰਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, 
ਮੈ� ਆਹਂਦਾ ...., 
 
ਧਾਈਏ, ਧਾਈਏ, ਧਾਈਏ, 
ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਸੁਟੀਏ, 
ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਮੇਲਣਾ ਜਾਈਏ, 
ਧਰਤੀ ਪੱਟ ......, 
 
ਧਾਵ ੇਧਾਵ ੇਧਾਵ,ੇ 
ਰਾਹ ਪਿਟਆਲੇ ਦੇ, ਮੰੁਡਾ ਪੜ�ਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵ,ੇ 
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀ ਟੱਕਰੀ,ਮੰੁਡਾ ਿਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵ,ੇ 
ਜਦ ਮੰੁਡਾ ਫੇਲ ਹ ੋਿਗਆ,ਿਫਰ ਕੁੜੀ � ਸੈਨਤਾ ਂਮਾਰੇ, 
ਫੇਲ ਕਰਾਤਾ ਂਨੀ ਤ ੈਲੰਮੀਏ ਮੁਿਟਆਰੇ,ਫੇਲ ਕਰਾਤਾ ਂ...... 



<poem>

ਨੱਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ,ਨੀ ਤੂ ੰਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਨੱਚ, ਿਡੱਗ ਪਵ ੇਨਾ
ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਬੱਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਿਗੱਧਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਪਸੰਦ
ਬੱਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਿਗੱਧਾ ...........

ਨੱਚਦਾ ਪਟੋਲਾ ਮੈ� ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੋਰਾ ਨਾ ਲਾਉਦਾ
ਫੁਰਤੀ, ਨੀ ਇਸ ਪਟੋਲੇ � ਸਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜਤੀ, ਨੀ ਇਸ

ਪਟੋਲੇ .........

ਨੱਚਣ ਜਾਣਦੀ ਗਾਉਣ ਜਾਣਦੀ, ਮੈ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤ ਹਾਰੀ, ਨੀ
ਉਧਰੋ ਰੁਮਾਲ ਿਹੱਿਲਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਧਰੋ ਿਹੱਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਨੀ
ਉਧਰੋ .......

ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਗ ਤ ੇਮੱਛਲੀ, ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਿਟੱਕਾ, ਨੀ ਤੇਰੇ
ਮੁਹਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰਾ ਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਿਫੱਕਾ ਿਫੱਕਾ, ਨੀ ਹੱਥ� ਤੇਰੇ

ਨ



ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ
, ਬਾਹਂੀ ਚੂ

ੜਾ ਛਣਕੇ, ਨ
ੀ ਿਫਰ ਕਦੋ ਨ

ੱਚੇ
ਗ
ੀ, ਨ

ੱਚ ਲੈ
ਪਟੋਲ

ਾ ਬਣਕੇ, ਨ
ੀ ਿਫਰ.......,

ਿਨ
ੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈ ਰਿਹੰਦੀ ਨ

ਾਨ
ਕੀ ਖਾਦਂੀ ਦੁੱਧ ਮਲ

ਾਈ
ਆ

,ਂ ਨ
ੀ

ਤੁਰਦੀ ਦਾ ਲੱ
ਕ ਝੂਟੇ ਖਾਦਾ ਂਪੈਰੀ ਝਾਜਂਰਾ ਪਾਈ

ਆ
,ਂ ਿਗ

ੱਧੇ ਿਵੱਚ
ਨ
ੱਚ
ਦੀ ਦਾ ਦੇਵ ੇਰੂਪ ਦੁਹਾਈ

ਆ
, ਿਗ

ੱਧੇ ਿਵੱਚ........

ਨ
ਾਨ
ਕੀ ਛੱਕ ਿਵੱਚ ਆ

ਈ
ਆ

 ਂਮੇਲ
ਣਾ, ਵੱਿਡਆ

 ਘ
ਰਾ ਂਦੀਆ

ਂ

ਜਾਈ
ਆ

,ਂ ਨ
ੀ ਰੰਗ

 ਬਰੰਗ
ੇ ਿਲ

ਸ਼ਕਣ ਲ
ਿਹੰਗ

,ੇ ਪੈਰੀ ਝਾਜਂਰਾਂ
ਪਾਈ

ਆ
,ਂ ਿਜੱਧਰ ਜਾਵਨ ਧੂੜ ਉ

ਡਾਵਣ, ਕੀ ਇ
ਹਨ

ਾ ਦੇ ਕਿਹਣ,ੇ
ਨ
ੀ ਤੂ ੰਹਾਰੀ ਨ

ਾ, ਹਾਰੀ ਨ
ਾ ਮਲ

ਵੇਨੇ, ਨ
ੀ ਤੂ.ੰ.....,
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