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ਲੇਖਕ ਵਲ:- 

 

ਮੈਂ ਪਵਨਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ | ਇਹ ਸਿਤਾਬ "ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਆਰਤ" 

ਿੁਦਰਤ ਦੇ ਨੜੇ ਹੋ ਿੇ ਸਲਖਣ ਦੀ ਿੋਸ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਆਓ ਉ  ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜਨ ਦੀ ੁਰ ਆਤ ਿਰੀਏ। 

 

ਿਲ ਬ ਆਖੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਜਆਰਤ ਿਰਨ ਜਾਈ, 

ਨਾ ਿੁਝ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਲੀਨਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਨ ਿੰ  ਿੋਈ ਆਈ,  

ਇੱਿ ਤਰਫ ੇਇਲਹਾਨ  ੁਣਾ  ਾਈ,ਂ  ਾਈ,ਂ  ਾਈ,ਂ  

ਅ ਾਂ ਆਖਦੇ, ਆਖਦੇ ਨਾ ਆਖਾ, 

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਫਤ ਰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਸਿ ੇ ਤਾਈ,ਂ  

ਮਨ ਇੱਿ ਵਾਣੀ  ੁਣਾਈ,  

ਇ  ਮਰਤਬਾ ਸਫਿਰ ਨਾ ਮਨਾਈ, 

ਇ  ਮਰਤਬਾ ਸਫਿਰ ਨਾ ਮਨਾਈ। 

 

 ਸੂਚੀ             ਪੰਨਾ ਨੰ. 

1. ਛੋਟੀਆਂ ਗਜਲਾਂ  =    3-11 

2. ਲਿੰ ਬੀਅਂ ਗਜਲਾਂ   =   12-30  
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1.   ਉਹ ਪੀਤਾ ਵੀ ਿੀ ਪੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਸਹਰ ਬਣਜੇ,  

     ਪੀਣਾ ਤੋ ਏ ਾ ਪੀਜੋ ਲਸਹਰ ਬਣਜੇ,  

     ਡਰ ਬਿੰ ਸਦਆ ਿਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਨਯਤ ਿਸਹਰ ਬਣਜੇl 

 

2. ਇਨ ਾਨ ਚਾਹੇ ਪਾ  ਵੋ-ਹੋ,ਵੇ-ਹ,ੋ 

ਖੁਦਾ  ੇ ਦੁਆ ਿਰੇ ਿੁਛ ਿਮ ਨਾ ਹੋ,  

      ਮਗਰ,ਵੋ ਜੀਨਾ ਸਿ ਸਿਆ ਜੀਨਾ ਸਜ ਮੇਂ ਗਮ ਨਾ ਹ ੋ। 

 

3.   ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਿੋ  ਮਝਾਤਾ ਹੈ, 

      ਲਾਮ ਉ ੀ ਿੀ ਿਬ ਲ ਹੋਤੀ ਹੈ, 

      ਜੋ ਪਸਹਲੇ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ। 

 

4. ਜੈ ੀ ਸਿ ਉਹ ਦੇਵ ੇਬਿੰ ਸਦਆ ਖਾਈ ਚੱਲ,  

ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਸਵਚ ਰਸਹ ਿੇ ਉਹਨ ਿੰ  ਸਿਆਈ ਚੱਲ। 

 

5.   ਏ ੇ  ਾਜ ਦਾ ਿੀ ਿਰੀਏ ਜੋ ਵਜਦਾ ਨਾ, 

      ਏ ੇ ਸ ਿੰ ਗਾਰ ਦਾ ਿੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ  ਜਦਾ ਨਾ,  

      ਵੇ ਮਾਨਾ,  ਿੰ ਾਰ ਉਹ ਹੋ ਸਗਆ ਜੋ ਰਤਾ ਵੀ ਲੱਜ ਦਾ ਨਾ । 
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6.   ਜੈ ਾ ਸਿ ਬਿੰਦਾ ਆਪ ਹ,ੈਤੈ ੀ ਦ ਜੇ ਿੀ  ਮਝ ਿਰੇ, 

ਿੋਈ ਿੋਖਾ ਖਾਿ ੇਰੁਿ ਜਾਏ, ਿੋਈ ਿਖੋਾ ਦੇਿ ੇਯਸਤ ਪੜੇ । 

 

7.   ਇੱਿ ਫੁੱ ਲ  ੀ ਲਾਇਆ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ,  

ਉਹਨ ਿੰ  ਪਿੰਛੀ ਟੁੱ ਿ ਸਗਆ, 

ਜਦ  ਮਝ ਸਵੱਚ ਆਇਆ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਪਆਰ,  

ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਚੁੱ ਿ ਸਗਆ,      

    ਵੇ ਮਾਨਾ, ਜਦ ਵਾਪ  ਆਉਸਦਆਂ ਦਾ ਖੁਆਬ ਵੇਸਖਆ,  

ਥੇ ਪਲ ਹੀ ਰੁੱ ਿ ਸਗਆ । 

 

8.   ਇਲਜਾਮ ਵੋ ਲਗੇ ਸਜਨ  ੇਹਮ ਿੋ ੋ ਦ ਰ ਥੇ,  

      ਿੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਿਸਹ ਸਿ ਨਾ ਪਾਇ, ਓਰ ਿੁਛ ਿਸਹਨ ਸਿ ਜਰ ਰ ਥੇ, 

      ਵੋ ਵਿਤ ਹੀ ਜਾਨ ਹਮ ਸਿਤਨ ਮਜਬ ਰ ਥੇ। 

 

9.   ਵਿਤ ਜਾਇਆ ਸਿ ਸਿਆ, ਓਰ ਿੁਛ ਿਸਹ ਸਿ ਨਾ ਪਾਇ, 

      ਦਰਦ  ਸਹਣਾ ਸਿ ਚਾਹਾ ਓਰ  ਸਹ ਸਿ ਨਾ ਪਾਇ,  

       ਾਥ ਰਸਹਣੇ ਿਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿ ਸਿਆ, ਓਰ ਰਸਹ ਸਿ ਨਾ ਪਾਇ। 

 

10.  ਅਿ ਰ ਜੋ ਓਰੋਂ ਿੇ ਸਦਲ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਿੇ ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਹ,ੈ 

ਅਿੇਲੇ ਮੇਂ ਗਮ  ੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। 
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11.  ਸਿ ੇ ਨ ਿੰ   ਾਹਮੇਂ ਪਈ ਨਾ ਨ ੀਬ ਹੋਵ,ੇ ਿੋਈ ਖੱ  ਿੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ,  

ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਖੇਡ ਿ  ਤੀ  

ਸਜ ਦਾ ਦਾਹ ਲਗਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। 

 

12.  ਦ ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਾਨਾਂ,  

ਜਦ ਿੋਲ ਹੋਵ ੇਤ ਿੰ  ਔਗੁਣ ਫਰੋਲਦਾ, 

ਉਹ ਰਤਾ ਨਾ ਮਸਹ    ਿਰੇ ਜਦ ਅਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦਾ, 

   ਵੇ ਮਾਨਾ, ਯਾਰ ਤਦ ਡੋਲੇ ਜਦ ਸਦਲਾਂ ਦੇ ਿੇਤ ਤ ਿੰ  ਅਲੋਪਦਾ, 

                    ਜਦ ਸਦਲਾਂ ਦੇ ਿੇਤ ਤ ਿੰ  ਅਲੋਪਦਾ। 

 

13.  ਸਜਿੰ ਨਾ ਉਦਾ  ਤ ਿੰ  ਬਿੰ ਸਦਆਂ,ਨਾ ਉਦਾ  ਿੋਈ ੈਅ  ਿੰ  ਾਰ ਦੀ,  

      ਜਦ ਵੀ ਢਾਲੇ ਤੈਨ ਿੰ  ਤੇਰੀ ਿਾਲੀ ਸਨਯਤ ਢਾਲ ਦੀ, 

      ਪਸਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ  ਿ ਚੱਲਣ ਿੁਦਰਤ ਅਨੁ ਾਰ, 

      ਜਾਪੇ ਤੇਰੀ  ੋਚ ਸਬਮਾਰ ਬਿੰ ਸਦਆ, ਤੇਰੀ  ੋਚ ਸਬਮਾਰ | 

 

14.  ਉ  ਮਰਤਬਾ ਹਮ ਿਾਇਮ ਥੇ,ਜਬ ਵਯਮ ਮੇਂ ਖੁਦਾਇ ਥੀ, 

      ਵੋ ਲਮਹਾ ਹਮ ਢੁਿੰ ਡ ਨਾ ਪਾਇ ਜਬ ਖੁਦਾ ਿੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ ਥੀ। 

 

15.  ਵਾਹ ਖੁਦਾ ਵਾਹ,ਯੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਮਤ,  
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      ਮਾਨਵ ਹੈ ਦੋੜ ਮੇਂ ਓਰ ਜ ਨ  ਲਾਮਤ l 

 

16.  ਇੱਿ ਤਰਫੇ ਤ ਿੰ  ਆਖੇ ਮਾਨਾ, ਖਦੁਾ ਹੀ  ਿ ਦਾ  ਹਾਰਾ,  

ਜੇ ਹੋਜੇ ਤੈਥੋਂ ਚਿੰਗਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੀ ਿੀਤਾ  ਾਰਾ, 

ਿਰ ਮਾੜਾ ਤ ਿੰ  ਢਿੰਡੇਰੇ ਉਹਨ ਿੀਤਾ ਿਾਰਾ,  

ਸਿ  ਮਗ ਨ ਿੰ  ਟੋਲੇ ਯਾਰਾ, ਸਿ  ਮਗ ਨ ਿੰ  ਟੋਲੇ ਯਾਰਾ। 

(*ਮਗ=ਰਾਹ ) 

 

17.  ਖੁਦਾ ਹਮਦ ਨਾਲ ਿਲ ਬ ਿੀਤੀ ਿਦੇ ਸਵਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ,        

ਨਾ ਿੱ  ਸਫਿਰਾਂ ਸਵਚ ਤ ਿੰ  ਮਾਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਿ ੇ ਅਰਥ ਲਾਵ ੇ| 

     (*ਹਮਦ=ਸ ਫਤ,ਿਲ ਬ=ਸਦਲ) 

 

18.  ਜੇ ਤਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਸਫਰ ਮੇਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈ ,  

      ਜੇ ਮੁ ਾਸਫਰ  ਾਥੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਿਰ ਸਹਿੰ ਮਤ ਤ ਿੰ  ਹੀ ਤਰੋ ਲੈ , 

      ਵੇ ਮਾਨਾ, ਸਫਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਸਿ  ਬਣ,ੇ  

      ਮਨ  ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈ| 

 

19.  ਹੁਬ ਦੀ ਜ਼ਹੁਦ ਸਵਚ ਖੁਦਾ ਿਾ ਤਾਸਲਬ ਸਮਲਾ, 

      ਪਸਹਲੀ ਸਜਆਰਤ ਮੇਂ ਿਾਮਸਲਅਤ ਸਦਲ ਸਖਲਾl 
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(*ਹੁਬ=ਸਪਆਰ,ਜ਼ਹੁਦ=ਬਿੰਦਗੀ,ਸਜਆਰਤ=ਦਰਸ਼ਨ,ਿਾਮਸਲਅਤ=ਚਿੰਗੀ 

ਤਰਾਂ) 

 

20. ਸਬਨ ਦਰਿਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ  ਾਰ,  

ਥੁੜੀ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਗੀ ਦਰਾਰ,  

ਨਤੀਜੇ ਫੇੜੇ ਹਰ ਵਾਰ,  

ਮੁਨ ਫ ਹੱਥ ਿਰਾਰ,  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਮੁਨ ਫ ਹੱਥ ਿਰਾਰ | 

(*ਦਰਿਾਰ=ਲੋੜ,ਸ਼ੳ◌ ਰ=ਅਿਲ,ਫੇੜੇ=ਝਗੜੇ,ਮੁਨ ਫ=ਇਨ ਾਫ ਿਰਨ 

ਵਾਲਾ) 

 

21.  ਨਾ ਹੀ ਫਤ ਰ ਨਾ ਸ ਆਪ,ੇ  

ਬਾਜੀ ਇਸ਼ਿ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪੇ,  

ਮਾਮ ਰ ਦੋਵੇਂ  ੈਨ ਦੇ ਮਾਪੇ,  

ਤਿ ੀਰ ਖੁਦਾ  ਾਂਿ ਲ  ਆਪੇ , 

ਤਿ ੀਰ ਖੁਦਾ  ਾਂਿ ਲ  ਆਪੇ। 

  

(*ਫਤ ਰ=ਅ◌ਾਫਤ,ਖਰਾਬੀ,ਮਾਮ ਰ=ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ੈਨ= ਬਿੰਿੀ,ਤਿ ੀਰ=ਗਲ

ਤੀ) 
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22.  ਿੁਤਬ ਿੁਰਬ ਨਾ ਰਿੰਗ ਲਾਵ,ੇ  

ਸਬਨ ਗਵਾਹ ਤਸਹਿੀਿ ਗਾਵੇ, 

ਜਦ ਖੁਦਾ ਿਸਚਹਰੀ ਦਫਤੈਨ ਜਾਵੇ, 

ਜਦ ਖੁਦਾ ਿਸਚਹਰੀ ਦਫਤੈਨ ਜਾਵੇ। 

 (*ਿੁਤਬ=ਵਿੀਲ,ਿੁਰਬ=ਨੜਤਾ,ਤਸਹਿੀਿ= ੱਚ,ਦਫਤੈਨ=ਫਾਇਲ) 

 

23. ਿਾਹਦਾ ਸਿਬਰ ਇਹ ਿਲਬ ਤ ਖਾਿੀ,  

ਿਰ ਸਵਰਦ ਨਾ ਰਸਹ ਿੁਝ ਬਾਿੀ,  

ਉ  ਖੁਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ, ਬਿੰ ਸਦਆ, 

ਉ  ਖੁਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ। 

(*ਸਿਬਰ=ਹਿੰਿਾਰ,ਿਲਬ ਤ=ਸ਼ਰੀਰ,ਸਵਰਦ=ਸ ਮਰਨ) 

 

24.  ਵੇ ਮਾਨਾ ਨਾ ਿਰ ਸਿ ੇ ਦਾ ਸਸ਼ਿਵਾ , 

      ਅ ਾਂ ਆਪਣੇ  ਿ ਨ ਲਈ ਸਲਸਖਆ, 

      ਬਹੁਤਾ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਸ ੱਸਖਆ,  

      ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਜ ੇਿਸਵੱਸਖਆ ,  

ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਰਾਜੀ,  

ਨਾ ਅਿੰਬਾਰ ਪਾਏ ਿੋਈ ਬਾਜੀ,  

ਨਾ ਅਿੰਬਾਰ ਪਾਏ ਿੋਈ ਬਾਜੀ | 
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(*ਗੋਲਾ=ਨਿਰ,ਅਿੰਬਾਰ=ਢੇਰ) 

 

25.  ਮੈਂ ਸਮਲਣਾ ਯਾਰ ਨ ਿੰ  ਜਾ ,  

ਉਹਨਾ ਪੈਗਾਮ ਸਲਖਾ ਤਦ ਸਮਲ  ਜਦ ਵਿਤ ਸਮਲਾਊ ,  

ਮੁ ਾਸਫਰ ਿਸਹ ਤੁਰਾ ਵੱਤ ਆਊ,  

ਨਾ ਯਾਰ ਾਇਆ, ਨਾ ਵਿਤ ਸਮਲਾਇਆ, ਨਾ ਵੱਤ ਆਇਆ,  

ਔਲੀਆ, ਿਸਹਿੰਦਾ  ੁਸਣਆ ਮਹੁੱ ਬਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ,  

ਰ ਹ ਦਾ  ਿ ਨ ਹਬੁ ਨਾਲ ਮਦਹ ਵਜੋਂ ਪਾਓ | 

  (*ਵੱਤ=ਸਫਰ,ਔਲੀਆ=ਰੱਬ ਦਾ ਸਪਆਰਾ,ਹੁਬ=ਸ਼ਰਿਾ,ਮਦਹ=ਸ ਫਤ) 

 

                                            

26.  ਿਰ ਗੁ ਲ ਨਾ ਿੋਤੇ ਜਾਵਨ ਪਾਪ,  

ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਹ ਸਵੱਚ ਹੋਣ  ਾਫ ,  

ਸਜਵ ਸਜਵ ਿਲਮੋਂ ਖੁਦਾ ਸਲਖਾਵੇ ਸਤਵ ਜਾਪੇ ਿੁਰਬ ਓਰ ਪਾ , 

ਹੁਬ ਨਾਲ ਹਮਦ ਸਵੱਚ ਿਾਮਲ ਰਾ ,  

ਓਰ ਤਿ ੀਰ ਨਾ ਹੋ ਹਮ ਖੁਦਾ ਿੇ ਵਾ , 

 ਹਮ ਖੁਦਾ ਿੇ ਵਾ । 

  (*ਗੁ ਲ=ਇਸ਼ਨਾਨ,ਿਾਮਲ=ਪ ਰਾ) 

 

27.  ਸ਼ਊਰ ਨਾ ਪੁੱ ਛੇ  ਾਰ, 
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ਇਹ ਿੁਦਰਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ,  

ਿੱਛ ਪਵਾਈ ਨਾ ਸਜਮੀਂ ਵਿਾਏ ਸਜਮਿੰਦਾਰ,  

ਖੁਦਾ ਸਦਆਂ ਲੋਰਾਂ 'ਚ ਸ ੱਿ ੇਝੋਲੀ ਪਾਵਨ ਿਿੰਮਿਾਰ, 

      ਅਿ ਿੇ, ਥਿ ਿੇ, ਵੀ ਮਾਰੇਂ ਗਾ ਪੁਿਾਰ, 

ਸਬਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨ ਿੰ  ਸਚਤਾਰ,  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਸਬਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨ ਿੰ  ਸਚਤਾਰ। 

   (*ਿੱਛ ਪਵਾਈ=ਸਮਣਤੀ ਿਰਾਈ) 

 

28.   ਨਾ ਬੈਠ ਹੋਿ ੇਰਿੰਜ ਲ, 

       ਬੱਚ ੇਸ ੱਖਣ ਨਾ ਸ ਖਾਇਆਂ ਅ  ਲ ,  

ਇਹ ਸ ੱਖਣ ਦੇਖ  ਦੁਨੀਆਵੀ ਮ ਲ,  

ਅਰਥਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਸਹਮਤ ਿਰ ਿਬ ਲ, 

ਹੁਬ ਨਾਲ ਸਵਰਦ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਦੇ ਫਜ਼ ਲ। 

 (* ਰਿੰਜ ਲ=ਗਮਨਾਿ) 

 

29.  ਵੇ ਮਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ਼ ਬਰੁਾ, 

        ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਤ ਿੰ  ਨਾ ਤਾਜ ਤਰੇਾ, 

        ਿਰ ਦੀਦ ਚੱਖੇਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਿ ਰਾ,  

       ਨਾਲ ਸਹਤ ਜਚ ੇਜੋ ਿਾਜ ਿਰਾ,  

       ਿਾਸਬਲ ਏ ਤਾਰੀਫ ਰੱਖ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਜਰਾ ,  
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       ਵੇ ਲੋਿ ੋਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਬੁਰਾ,  

       ਵੇ ਲੋਿ ੋਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ਼ ਬੁਰਾ। 

 (*ਦੀਦ=ਿਦਰ,ਸਹਤ=ਰ ਚੀ) 

 

30.  ਦੁਸਨਆਵੀ ਆਸਸ਼ਆਵਾਂ ਸਿ  ਚਾਹਵ ੇਮਾਨਾ, ਿਰ ਬਿੰਦ,  

ਜੇ ਮਿੰਗਣਾਂ ਖੁਦਾ ਿੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਦੁਾ ਮਿੰਗ, 

ਤ ਿੰ  ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ  ਿੰਗ| 

 

31.  ਲਿੰ ਬੇ ਲਮਹਾ ਿੇ ਬਾਅਦ ਸਮਲਾ ਪੈਗਾਮ ਥਾ,  

ਅਖਰਾ ਤੋ ਅ◌ਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਿਾਮ ਥਾ। 

(*ਅਖਰਾ=ਪੜਨਾ,ਅ◌ਾਜਰ=ਬਹਾਨਾ) 

 

32.  ਿਹਾਣੀ ੁਰ  ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ ੇਤੋਂ,  

       ਿਸਹਿੰਦੇ  ਿੰਗਤਪਰੁੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ,  

       ਇੱਿ ਬਾਬਾ ਸਨਰਾਇਣ ਸ  ਹੁਿੰਦਾ  ੀ, 

       ਰਸਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦ ਰ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ, 

       ਿ ੋਲੀ ਲਗਦੇ ਡੇਰੇ  ੀ, 

       ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਚ ੇਬਥਰੇੇ  ੀ, 

       ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਚ ੇਬਥਰੇੇ  ੀ| 
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33. ਜੇ ਸਮ  ਬੋਲਦਾ 

ਜੇ  ਮਾਂ ਬੋਲਦਾ, 

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਤ ਿੰ  ਪੁਰਾਤਨ ਫਰੋਲਦਾ,  

ਆਪਣ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਨ ਿੰ  ਟੋਲਦਾ,  

ਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਿਰਦਾ ਤੇ, 

ਿੁਝ ਿੇਤ ਉਹ ਖੋਲਦਾ,  

ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ  ੀ ਬਾਪ  ਸਨਹਾਲ ਸ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ,  

ਅਗੋਂ ਪੁਛਣੇ  ੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਸਨਰਾਇਣ ਸ  ਦੇ ਸਿ ੇ  ਾਰੇ ਦੇ  ਾਰੇ,  

ਸਫਰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਖੁਦ ਉ   ਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਦ ਤ ਿੰ  ਸਿਿ  ੀ, 

ਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ਿੰ  ਹੱ  ਿੇ ਿਸਹਿੰਦਾ  ਿ ਇੱਿ -ਸਮੱਿ  ੀ,  

ਆਖਦਾ ਮੈ ਉਹਨ ਿੰ  ਿੀ  ੀ ਪਸਹਰਾਵੇ,  

ਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ਿੰ  ਦੱ ਦਾ ਿੋਰਾ ਨਹੀਂ  ੀ ਸਦਖਾਵਾ, 

ਜੇ  ੱਚ-ਮੱੁਚ ਇਿੰਝ ਹੁਿੰ ਦਾ, 

ਿੋਈ ਨਾ ਹਿੰਝ  ਡੋਲਦਾ,  

ਜੇ  ਮਾਂ ਬੋਲਦਾ, 

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਤ ਿੰ  ਪੁਰਾਤਨ ਫਰੋਲਦਾ। 

 

34. ਅਣਜਾਣ 

ਰਵਾਂ ਹੋਏ ਿਰ ਿ ਦ ਇਹ ਰੋਜਾਣ ਮਾਨਾ,  

ਤਲਾ ਣ ਅਵਾਮ ਸਵੱਚ, ਿੋਈ ਅਣਜਾਣ ਮਾਨਾ,  
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ਇ  ਦੁਨੀਆਂ  ਿ ੇ  ਝਵਾਣ ਮਾਨਾ, 

ਅ ਾਂ  ਾਿਤ ਹੋਏ ਨਾਮਾਿ ਲ, 

      'ਤੇ ਇੱਥੇ ਿੋਈ ਨਾ ਸਬਨ ਸਗਆਨ ਮਾਨਾ, 

ਝਬ ਤਿ ੀਰ  ਫਾਇਆ ਹੋਵੇ,ਿਰ ਇ ਨਾਨ ਮਾਨਾ, 

      ਵੱਤ ਰਵਾਦਾਰ ਇਤਲਾ  ੁਣਾਇਆ,  

ਲੈ ਿੇ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ   ਝਵਾਣ ਮਾਨਾ, 

ਜਗ ਤੇ ਪੁੱ ਜ ਲਿੰ ਬੀ ਢਲਾਣ ਮਾਨਾ,  

ਜਗ ਤੇ ਪੁੱ ਜ ਲਿੰ ਬੀ ਢਲਾਣ ਮਾਨਾ | 

(*ਿ ਦ=ਇਰਾਦਾ,ਨਾਮਾਿ ਲ=ਬੇ ਮਝ,ਝਬ=ਛੇ◌ੇਤੀ,ਰਵਾਦਾਰ= ਲਾਹ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ,ਪੁੱ ਜ=ਬਹੁਤ) 

 

35. ਕਕਰਤ 

      ਸਿਰਤ ਬਰਾਬਰ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਆਰਤ, 

ਨਾ ਫਤ ਰ ਆਵੇ ਸਵੱਚ ਇਮਾਰਤ,  

ਮਝਾਲ- ਏ- ਪਾ  ਆਵੇ ਸਿਆਮਤ, 

ਨਾ ਸਦਲਸਗਰ ਛ ਏ ਸਨਹਾਲਤ,  

ਖੁਦਾ ਅ ਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅ ਾਂ ਿੁਦਰਤ ਤੇ ਖੁ ਹਾਮਤ ,  

ਨਾ ਿਲਹ ਢੋਏ ਿਲੁਬ ਤ ,  

ਜਦ ਹੁਬ ਨਾਲ ਹੋਵ ੇਸਿਰਤ ਤਦ  ਿ   ਤ,  

ਜੇ ਖੁਦਾ ਹਮਦ ਵਯਮ ਲਈ ਿ ਤ, 
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ਵੱਤ ਖੁਦਾ ਅ ਾਂ ਇਿੰਝ  ਾਂਿ,ੇ ਸਜਵੇਂ  ਾਂਿੇ ਿੋਈ ਯਿ ਤ, 

ਸਜਵੇਂ  ਾਂਿ ੇਿੋਈ ਯਿ ਤl 

(*ਸਦਲਸਗਰ=ੳ◌ੁਦਾ ੀ,ਿਲਹ=ਿੋਖਾ,ਫਰੇਬ,ਿ ਤ=ਖਰੁਾਿ,ਯਿ ਤ=ਬਹਤੁ 

ਸਿਮਤੀ ਪੱਥਰ) 

 

36. ਮਨ ਬੋਲਦਾ 

ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਮਨ, 

ਗੱਲ  ੁਣ ਤ ਿੰ  ਲਾਿ ੇਿਿੰਨ,  

ਲਿੰ ਬੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ  ੀ ਜੋ ਬੀਜੇ, 

ਬ ਟੇ ਸਵ ਵਾ  ਦੇ  ਨ, 

ਹੁਣ ਉਹ ਬ ਟੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਨਹੀਂ,  

 ੱਚ ਆ ਮਖੌਲ ਨਹੀ,  

ਸਿਿੰਝ ਚੱਲ   ਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਿ , 

ਦੱ  ਿੋਈ ਲਾਿ ੇਸਹ ਾਬ ਸਿਤਾਬ, 

ਦੱ  ਿੋਈ ਲਾਿ ੇਸਹ ਾਬ ਸਿਤਾਬ | 

 

ਉ  ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋਰ 'ਚ ਰਸਹ ਵੇ ਬਿੰ ਸਦਆ,  

 ਿ ਸ ਿਵੇ ਜਾਣੇ ਢਸਹ ਵੇ ਬਿੰ ਸਦਆ, 

ਇਿੰਝ ਜੁੜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ, ਸਬਨ ਸਵਥੀ ਦੇ  ਾਬਤਾ । 
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37. ਪੁਰਾਤਨ ਵਕਤ 

ਇੱਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਤ  ੀ , 

ਮਾਨਵ  ਖਤ  ੀ , 

ਇਿੱਸਠਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ  ੀ,  

 ਿ ਨ ਬਥੇਰਾ  ੀ,  

ਸਵਹਾਰ ਨਾਲ ਿਣਿਾਂ  ੀ,  

 ੁਿਾਅ 'ਚ ਅਣਖਾਂ  ੀ, 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਿ  ੀ,  

 ਿ ਇੱਿ-ਸਮੱਿ  ੀ,  

ਇਨ ਾਸਨਅਤ ਮੱੁਖ  ੀ,  

ਦੁੱ ਖ ਸਵੱਚ ਵੀ  ੱੁਖ  ੀ,  

ਨਾ ਫਜ਼ ਲ ਦੀ ਸ ਰਦਰਦੀ  ੀ,  

ਅਵਾਮ ਇੱਿ ਦ ਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਿਰਦੀ  ੀ, 

ਗੱਲ ਵਿੰਡ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਾਬ ਦੀ, 

ਅੱਜ ਖੁਆਬਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਪਦੀ। 

 

38. ਹੰਕਾਰ 

ਅਸਗਆਨ ਨਾ ਬੁਰਾ, 

ਬੁਰਾ ਸਗਆਨ ਦਾ ਹਿੰਿਾਰ ਮਾਨਾ, 

 ੁਰ ਨਾ ਬੁਰਾ,  
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ਬੁਰਾ ਇਲਹਾਨ ਦਾ ਹਿੰਿਾਰ ਮਾਨਾ, 

ਜਹਾਨ ਨਾ ਬਰੁਾ, 

ਬੁਰਾ ਸਵੱਚ ਿਲਹ ਦਾ ਿਿੰਡਾਰ ਮਾਨਾ, 

ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਬੁਰਾ, 

ਬੁਰਾ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿੰਿਾਰ ਮਾਨਾ, 

ਮਤਵਾਲੀ ਸਵਚ ਰਸਹ ਸਿ  ਲੁੜੇ ਸਵੱਚ  ਿੰ ਾਰ ਮਾਨਾ,   

ਸਿ  ਲੁੜੇ ਸਵਚ  ਿੰ  ਾਰ ਮਾਨਾ । 

(*ਇਲਹਾਨ= ੁਰੀਲੀ ਅਵਾਜ਼,ਮਤਵਾਲੀ=ਮ ਤੀ,ਲੁੜੇ=ਡੁੱ ਬੇ) 

 

39. ਕਿਤਰਤ 

ਨਾ ਗੱਲ ਚਿੰਗੇ ਦੀ ਨਾ ਮਿੰਦੇ ਦੀ,  

 ਿ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਫਤਰਤ,  

ਿੋਈ ਆਬਾਦ ਹੋਵ ੇਬੋਲ  ਤ, 

ਿੋਈ ਵੀਣ ਿੇ ਿਰੇ ਹਰਿਤ, 

ਿੋਈ ਲੋਚੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਰਿਤ,  

ਸਿ ੇ ਿਲ ਬ ਛ ਏ ਇਹ ਿੁਦਰਤ,  

ਸਿ ੇ ਦ ਤ ਰ ਮਾਮ ਰ - ਏ - ਇਬਾਦਤ, 

ਿੋਈ ਹਾਬ ਤੋਂ ਿਰੇ ਇਫਾਜਤ, 

ਸਿ ੇ ਦਰਿਾਰ ਮਿੰਗਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, 

ਸਿ ੇ ਦਰਿਾਰ ਮਿੰਗਣੀ ਇਜਾਜਤ | 
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(*ਵੀਣ ਿੇ=ਚੁਣ ਿੇ,ਮਾਮ ਰ=ਖੁਸ਼ਹਾਲ,ਦਰਿਾਰ=ਲੋੜ) 

 

40. ਤ  ਕਕਆ ਬਾਤ  

ਜੇ ਇਲਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵ ੇ ਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

ਜੇ ਗੁਣ ਲੱਿ ਜਾਣ ਅਸਜਹੇ ਬਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

ਜੇ  ਾਥੀ ਪਰਤ ਆਵੇ ਪਸਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ, 

ਜੇ ਿਾਸਬਲ- ਏ - ਤਾਸਰਫ ਹੋਵੇ ਿਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ, 

ਜੇ ਪੁੱ ਤ ਿਾਸਬਲ ਹੋਵ ੇਨਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

ਜੇ ਦੀਦ ਹੋਵ ੇਜੋ ਪੈਦਾ ਿਰੇ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

ਵੇ ਮਾਨਾਂ , ਜੇ ਿਲਹ ਦਾ ਮੱੁਿ ਜੇ ਸਰਵਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ,  

                     ………….. ਤਾਂ ਸਿਆ ਬਾਤਾਂ। 

        (*ਦੀਦ=ਿਦਰ,ਿਲਹ=ਫਰੇਬ,ਿੋਖਾ) 

 

41. ਕਿਤਰਤ ਦਾ ਚਾਹ 

ਯਾਦ ਅ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਜ਼ਆਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵ,ੇ  

ਸਬਨ ਸਚਤਾਸਰਆ ਮੁ ਸਿਲ ਲੈਣਾ  ਾਹ ਹੋਵ,ੇ 

ਉਹਦਾ ਨਾਮ  ੁਣ ਿਲ ਬ ਅਿੰਦਰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਵੇ,  

ਨਰਮਾਈ ਇ  ਰ ਹ ਵਾਂਗ ਿਪਾਹ ਹੋਵ,ੇ 

ਮਨ ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਸ ਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵ,ੇ 
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ਇ  ਜ਼ਸਹਨ ਨ ਿੰ  ਨਾ ਦਰਿਾਰ ਸਿ ੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵ,ੇ  

ਮਸਹਤਾਬ ਵਾਂਗ ਪਾਿ ਸਨਯਤ ਦਾ ਦਾਹ ਹੋਵ,ੇ  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਿੁਝ ਅਸਜਸਹ ਸਫਤਰਤ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, 

ਿੁਝ ਅਸਜਸਹ ਸਫਤਰਤ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵ ੇ| 

(*ਿਲ ਬ=ਸਦਲ,ਮਸਹਤਾਬ=ਚਿੰਦ,ਪਾਿ= ਾਫ) 
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42. ਇਹ ਕਿਤਰਤ 

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਅ  ਲ- ਏ ਆਨ,  

ਇਹ ਸਫਤਰਤ  ਸਿਰਦਾਰ - ਏ - ਬਾਨ,  

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਸਵਹਾਰ - ਏ - ਾਨ,  

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਨਾ ਲੁੜੇ ਿਦੇ ਇਮਾਨ, 

       ਇਹ ਸਫਤਰਨ ਖਦੁਾ ਸਜਿੰ ਦ ਨਾਲੇ ਜਾਨ, 

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਨਾ ਮਹਾਨ, 

ਮਹਾਨ ਸਬਨ ਸਿਬਰ ਦੇ ਸਗਆਨ, 

       ਿੋਈ ਮਨ  ਰ ਹੀ ਅਵਲ ਆਵੇ ਸਵਚੋਂ ਖੁਦਾ ਇਮਸਤਹਾਨ,  

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਆਬਾਦ, 

ਆਬਾਦ ਸਬਨ ਗਰ ਰ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ, 

ਸਬਨ ਗਰ ਰ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ | 

 (*ਮਨ  ਰ=ਰੱਬ ਦਾ ਸਪਆਰਾ ਫਿੀਰ,ਸਿਬਰ=ਹਿੰਿਾਰ) 

 

43. ਖੁਦਾ ਅਕਜਹਾ ਕਮੱਤਰ 

ਨਾ ਸਿ ੇ ਤੀ ਰੇ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ, 

      ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੋਰ 'ਚ ਿੋਈ ਸਫਿਰ, 

ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਿੁਰਬ ਇਹ ਜ਼ਸਹਨ ਜਾਵੇ ਓਰ ਸਨਖਰ,  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਸਫਰਾਿ ਅਸਜਹੇ ਇਸਤਹਾ  ਸਵੱਚ ਸਵਚਰ, 

      ਖੁਦਾ ਿਦਰ ਿਰ,ਸਜਵ ਿਾਜੀ ਿਰੇ ਸਵੱਤਰ, 
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      ਸਵੱਚ ਖੁਦਾ ਅਿੰ ਸਮਿਤ ਲੁੜ ਇਹ ਿਲਬ ਤ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ ਖਰ ,  

ਇਹ  ੁਗਿੰ ਿ ਸਿਤ ਮਲ ਿ ਨਾਲੋਂ ਇਤਰ,  

ਿੁਰਬ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਫਤ ਰ ਨਾ ਗੁ ਤਾਖੀ ਿਰੇ,  

ਜਦ ਖੁਦਾ ਅਸਜਹਾ ਹੋਵ ੇਸਮੱਤਰ, 

ਜਦ ਖੁਦਾ ਅਸਜਹਾ ਹੋਵ ੇਸਮੱਤਰ | 

(*ਿੁਰਬ=ਨੜਤਾ,ਸਫਰਾਿ=ਸਵਛੋੜਾ,ਸਵੱਤਰ=ਸਤਿੰ ਨ ਸਰੱਿਤਾਂ ਜੋ ਨਮਾਜ ਸਵੱਚ 

ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਿਲਬ ਤ=ਸ਼ਰੀਰ,ਮਲ ਿ= ੁਿੰ ਦਰ,ਫਤ ਰ=ਖਰਾਬੀ) 

 

44. ਬਾਬ ੇਅ◌ਾਦਮ ਦਾ ਦੌਰ 

ਵੇ ਰਫੀਿ , ਆਜਾ ਿੋਲ ਸਬਰਾਜ,  

ਦੋਰ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਨਰਾਜ਼ ,  

ਤੱਿ ਅੱਜ ਦਾ ਿਿੰਮ- ਿਾਜ,  

ਉਹ ਦੋਰ ਉਚਾਰੇ  ਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਿ ੇ ਨਾ  ੀ ਹੁਿਮ ਦਾ ਨਾਜ਼, 

ਅੱਜ ਬਹੁਸਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, 

ਨਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸਖਦਮਤ ਸਬਨ ਦਰਿਾਰ, 

ਹਰ ਗਡ -ਵਡ ਟੀਚਾ ਹੋਵ ੇਆਪਣੀ  ਰਿਾਰ,  

ਅੱਜ ਇੱਿ ਚਾਹਵ ੇਦ ਜੇ ਨ ਿੰ  ਦਬਾਉਣਾ, 

ਮੈਂ ਆਖਾਂ,ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਇਿੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,  

ਵੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਸਰਆ ਤਦ ਇ  ਜਾਚ ਨਹੀਂ  ੀ ਅਿੰਦਾਜ,  

ਵੇ ਰਫੀਿ ਆਜਾ ਿੋਲ ਸਬਰਾਜ,  

www.PunjabiLibrary.com
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ਦੋਰ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਨਰਾਜ | 

  (*ਰਫੀਿ= ਾਥੀ,ਵੱਤ=ਸਫਰ) 

 

45. ਅਲਿਾਜ  ਦਾ ਤੀਰ 

ਏ ਾ ਅਲਫਾਜਾਂ ਦਾ ਬਸਣਆ ਤੀਰ, 

ਸਬਨ ਛ ਏ ਿਲਬ ਤ ਇਹ ਿਲ ਬ ਸਗਆ ਚੀਰ, 

ਦਰੁ ਤੀ ਲਈ ਹੁਬ ਨਾਲ ਮਦਹ ਿੀਚ ੈਪੀਰ, 

ਸਜਵ ਇਬਾਦਤ ਿਰੇ ਫਿੀਰ, 

ਸਬਨ ਉਟੇ ਿੋਈ ਵਜੀਰ,  

ਨਾ ਸਵ  ਤੱਿ ਦਰਬ ਦੇ ਅਮੀਰ, 

ਇਹ ਸਦ ਾ ਪਿਾਰੇ, ਵੱਲ ਮਿੰਦੇ ਖਮੀਰ, 

ਸਿਬਰ  ਿ ਤੋਂ ਅਜੀਮ ਤਿ ੀਰ,  

ਨਫਾ ਜੇ ਨਾ  ਲੀਬ ਿਰੇ ਇਹ ਲਿੀਰ,  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਨਿ ਰੱਖ ਤ ੀਰ,  

ਸਬਨ ਸਵਚਾਰੇ ਤਿਦੀਰ | 

(*ਇਬਾਦਤ=ਬਿੰਦਗੀ,ਿਜਨ,ਦਰਬ=ਦਲੋਤ,ਖਮੀਰ=ਿਟਾਣ , 

ਸਿਬਰ=ਹਿੰਿਾਰ,ਅਜੀਮ=ਵੱਡੀ,ਤਿ ੀਰ=ਗਲਤੀ, ਲੀਬ=ਪਾਰ) 

 

46. ਕਦਲਕਿਰ  

ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇਆ ਬੱਸਚਆ,  
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ਸਿੱਥੇ ਸਗਆ ਖੋਹ,  

ਿਲ ਬ ਦੇਆ  ੱਸਚਆ,  

ਸਬਨ ਸਵਵੇਿ ਸਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, 

ਸਬਨ ਵਜਾ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ ੱਖ ਜੋ, 

ਸਦਲਸਗਰ ਵੀ ਮਾਤਮ ਹੈ ਿੁੱ ਲ ਜੋ , 

ਿੁੱ ਲ ਠਰ ਦਾ ਮ ਲ ਉਮੀਦ ਆ , 

ਜਾਂ ਜਦ ਿੋਈ ਤਲਬ ਸਪੱਛੇ ਮੁਰੀਦ ਆ, 

ਜੇਿਰ  ਪ ਟ ਿੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, 

ਫਜ਼ਰ  ਮੇਂ ਅਖਸਰਆ ਿਰ ਬਾਣੀ, 

ਫਜ਼ਰ  ਮੇਂ ਅਖਸਰਆ ਿਰ ਬਾਣੀ | 

(*ਸਵਵੇਿ=ਿਾਰਨ,ਸਦਲਸਗਰ=ੳ◌ੁਦਾ ੀ,ਮਾਤਮ=ਜਜ਼ਬਾਤ,ਮ ਲ=ਜੜ,ਫਜ਼

ਰ= ਵੇਰੇ) 

 

47. ਕਨਆਜ਼ 

 

ਸਨਆਜ਼ ਿਰਨ ਨਾ ਿਤਰਾ ਵੇ ਮਾਨਾ,  

ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੈਨ ਿੰ  ਿਾਅ ਵੇ ਮਾਨਾ, 

ਸਹੱ ੇ ਪਵੇ ਅਜੀਮ  ਿ ਨ, 

ਉਤਪਿੰਨ ਹੋਵ ੇਵੱਖਰਾ ਜਨ ਨ,  

ਏ ਾ ਰ ਬਰ  ਹੋਵ ੇਨ ਰ,  



 

 23 

ਨਾ ਿਲ ਬੜੇ ਰਹੇ ਗਰ ਰ,  

ਇਹ ਿਾਇਨਾਤ ਸਨਰਾਲੀ ਬਾਤ  ੁਣਾਈ, 

 ੁਣ ਮੱੁਖੜੇ ਤੇ ਖੁ ਹਾਲੀ ਾਈ, 

ਿਹੇ " ਜਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਣ ਸਿ ਅਣਜਾਣ ਹੈਂ, ਵਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਖੇੇ ",  

ਇਹਨਾਂ ਸਿਤੇ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ੇਲੇਖ,ੇ 

ਇਹਨਾਂ ਸਿਤੇ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ੇਲੇਖ ੇ। 

(*ਸਨਆਜ਼=ਮਦਦ,ਿਲ ਬੜੇ=ਸਦਲ 'ਚ) 

 

48. ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪਡਾ 

ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਿਤੇ ਅਜੀਮ ਤੇਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, 

ਨਾ  ੁਿਰੇ ਹਾ- ਹਾ ਿਾਰ ਤੋਂ,  

ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ,  

ਨਾ ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਲਾਚਾਰ ਤੋਂ, 

ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਇਿਰਾਰ ਤੋਂ, 

ਨਾ ਪਾਿ ਿੀਤੀ ਦਰਿਾਰ ਤੋਂ, 

ਨਾ ਹੀ ਲਈ  ਾਰ ਤੋਂ,  

ਨਾ ਿੀਤੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੋਂ,  

ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ,  

ਨਾ ਸਨਹੱਸਥਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ,  

ਉਪਾ ਆਗਾਮੀ ਉ  ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, 
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ਸਖਦਮਤ ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰ-ਵਾਰ ਤ ਿੰ , 

ਸਖਦਮਤ ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰ-ਵਾਰ ਤ ਿੰ  | 

(*ਹਯਾਤੀ=ਜੀਵਨ,ਪਾਿ= ਾਫ,ਦਰਿਾਰ=ਲੋੜ,ਆਗਾਮੀ=ਅ◌ਾਵ)ੇ 

 

49. ਐਬ 

      ਵੇ ਮਾਨਾ, ਤੈਂ ਐਬ ਨਾਲ ਿਰਪ ਰ,  

ਨਾ ਹੱਿ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗਰ ਰ,  

ਿੁਝ ਐਬ ਇਹਨਾਂ ਨਣਾਂ ਮ ਰ,  

ਿੁਝ ੁਮਾਰ ਸਵਚੋਂ ਅਦ ਰ,  

ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਿੀਨ ਤਰੇੇ,  

ਬਹੁਤੇ ਤਸਹਤ ਚੋਂ ਵੀ ਦ ਰ,  

ਜੇ ਖਾ ੀ ਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵਨ ਝਬ ਚ ਰ ੋਚ ਰ, 

ਹਮਦ ਿਰ ਉ  ਮੁਣ ੁ , ਉ  ਹਜ਼ ਰ , 

      ਨਾ ਤਿੋਟ ਆਵੇ ਸਵੱਚ  ਰ ਰ,  

ਸਨਰਸਮਤ ਹੋਵ ੇਇੱਿ ਦੀਗਰ ਨ ਰ,  

ਇਹ ਿਲ ਬ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਾਮ ਰ, 

ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਾਮ ਰ | 

(* ੁਮਾਰ=ਸਗਣਤੀ,ਤਸਹਤ=ਵ ,ਝਬ=ਛੇਤੀ,ਤਿੋਟ=ਥੋੜ) 

 

50. ਜੂਨ  ਦਾ ਿੇੜ 
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 ਿੰਗ- ਰਮ ਦ ਤ ਰ- ਏ - ਸਫਤਰਤ ਦਾ ਗਸਹਣਾ, 

ਜ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਇਹ ਮਾਨਾ, 

ਆਉਣ - ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਲੱਸਗਆ ਰਸਹਣਾ, 

      ਿਦੇ ਮਲਾਲ ਦਾ ਬਸਹਣਾ,  

ਿਦੇ ਮਾਮ ਰ ਲਮਹ ਦਾ ਢਸਹਣਾ,  

ਿਦੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਅਮਨ ਦੀ ਲਸਹਰ ਚੋਂ ਲਸਹਣਾ,  

ਿਦੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਸ ਆਵਾਂ ਦੀ ਚਸਹਣਾ,  

ਇ  ਸਵ ੇ ਦਾ ਮ ਲਤ ਮਾਨਵ ਪਾ  ਹੈ ਨਾ,  

ਇ  ਗੇੜ ਚੋਂ ਨੱਠਣ ਲਈ  ੁਣ ਿੁਦਰਤ ਦਾ ਿਸਹਣਾ,  

ਉ  ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗੋ  ਅਿੰਦਰ ਸ ੱਖ ਤਪ  ਨ ਿੰ   ਸਹਣਾ,  

'ਤੇ ਉ  ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਸਹਣਾ, 

ਉ  ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਸਹਣਾ। 

(*ਮਲਾਲ=ਗਮੀ,ਮਾਮ ਰ=ਖੁਸ਼ਹਾਲ,ਮ ਲਤ=ਮਸ਼ਵਰਾ,ਅਗੋਸ਼=ਗੋਦ,ਮਾਤਮ

=ਜਜ਼ਬਾਤ) 

 

51. ਕਾਇਨਾਤ ਬੋਲੇ 

ਤੱਿ ਰਿੰਜ ਲ, ਿਾਇਨਾਤ ਬੋਲੇ " ਤ ਿੰ  ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋ ੀ ", 

       ਿਲ ਬ ਦੀ ਤ ਵੀਸ਼ ਿਰੇ ਚੋਖੀ,  

ਇ  ਮਾਈ ਦੀ ਹੋ  ਈ,  

ਇਹ ਗੁਫਤਗ , ਸਵੱਚ ਇਲਹਾਨ  ੁਣ , ਮੈਂ ਲੁਸੜਆ  ੋਚੀਂ,  
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ਵੱਤ ਉਹਨਾਂ ਜਗਾਇਆ ਿਸਹ ਜਾਨ ਸਿੱਥੇ ਖੋਹ ਗੀ,  

ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮਾਈ ਫੌਤ ਤੇਰਾ, ਸਜੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਰੋਿੀਂ ,  

ਇਹ ਤਿ ੀਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸ਼ੱਿ ਸਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰੋ ੀ,  

ਵੱਤ ਉਹਨਾਂ ਮੱੁਖ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ,  

ਉ  ਖੁਦਾ ਨ ਿੰ  ਿਦੇ ਿ ਿੇ ਵੀ ਨਾ ਿੋ ੀਂ,  

ਿਲਹ ਿਰ ਸਿ ੇ ਜ ਨ ਨਾਲ ਗੋਂ ਨਾ ਲੋਚੀਂ। 

(*ਰਿੰਜ ਲ=ਗਮਨਾਿ,ਤ ਵੀਸ਼=ਦੇਖ-ਿਾਲ,ਇਲਹਾਨ= ੁਰੀਲੀ 

ਅਵਾਜ,ਲੁਸੜਆ=ਡੁੱ ਸਬਆ,ਫੌਤ=ਹੱਿ,ਵਾਰਤਾ=ਿਹਾਣੀ) 

 

52. ਕਕਹੰਦੇ ਚੜੌ ਸੀ 

ਇਹ  ਖ  ਨਣਾਂ 'ਚ ਰੜਿੇ,  

ਖੁਿੰ ਦਿਾਂ ਿੱਢ ਿੇ ,  

ਜਲੀਲ ਿਰਿੇ ,  

ਦੱਝ ਹਾਬ 'ਚ ਵਰਿੇ,  

 ੁਨਣ 'ਚ ਆਇਆ,ਿਸਹਿੰਦੇ ਚੌੜ  ੀ,  

ਦਰਿਾਰ ਵਿੰਗਾਰ ਿੇ,  

ਇਹ ਿਲ ਬ ਚਾਰ ਿੇ,  

ਇਹ ਜਸਹਸਨਅਤ ਮਾਰ ਿੇ, 

ਇਹ ਸਫਤਰਤ ਇਨਿਾਰ ਿੇ, 

 ੁਨਣ ' ਚ ਆਇਆ ਿਸਹਿੰਦੇ ਚੌੜ  ੀ,  

www.PunjabiLibrary.com
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ਿਿੰਨੀ ਵਾਈ ਵਾੜ ਿੇ , 

ਜੀਅੜਾ ਰਫੀਿ ਦਾ  ਾੜ ਿੇ,  

ਿਲਹ ਦੀ ਤਲਖੀ ਸਵੱਚ ਰਾੜ ਿੇ,  

ਿ ਜਾ ਨ ਿੰ  ਪਾੜ ਿੇ,  

 ੁਨਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਿਸਹਿੰਦੇ ਚੌੜ  ੀ,  

ਮੱੁਖ ਤੇ ਸਮੱਠ,  

ਸਪੱਠ ਤੇ ਸਛੱਟੇ,  

ਇਹ ਜ਼ਸਹਨ ਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱ ਠ, 

ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜ਼ਸਹਰ ਵੀ ਹੀਦ,  

ਤੇ ਅ ਾਂ ਦਾ ਸਹਦ ਵੀ ਿੌੜ  ੀ,  

 ੁਨਣ 'ਚ ਆਇਆ ਿਸਹਿੰਦੇ ਚੌੜ  ੀ। 

(*ਦੱਝ=ਫ ਿ,ਸ਼ਹਾਬ=ਅੱਗ ਦੀ 

ਲਾਟ,ਵਾੲ◌ੀ=ਅਫਵਾਹ,ਜੀਅੜਾ=ਿਲੇਜਾ,ਿੁਜਾ= ਜਣਾਂ) 

 

53. ਹਲੇ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚਾਹ ਨਹ  

ਵੇ ਮਾਨਾ, ਗੁ ਤਾਖੀ ਤੇਰੀ,  

ਹੋਇਆ ਅਸਹ ਾ , ਊਰ ਨਾ ਮੇਰੀ, 

      ਲਾਲ ਾ ਬੈਠੀ ਘੇਰੀ,  

ਿੀ ਲਾਹਾ ਇਹ   ਰਤ ਨਖਰੇੀ, 

ਤੱਿਣਾ ਤਾਂ ਜੇਰਾ ਈ,  
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ਹਲੇ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ,  

 ੱਚੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਖਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, 

ਝ ਠੀ ਿਿੰਨੀ ਪਾ ਿੇ ਬਸਹਨਾ ਏ ,  

ਿੀ ਦ ਾਂ ਤੈਨ ਿੰ  ,ਸਿ  ਤੋਰ ਨਾਲ,  

ਤ ਿੰ  ਸਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ 'ਚ ਰਸਹਨਾ ਏ,  

ਸਿ  ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਤ ਿੰ  ਅਵਾਮ ਮਲ ਿ ਵਸਹਨਾ ਏ ,  

ਹਲੇ ਆਖੇ ਦੁਸਨਆਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ,  

ਸਵੱਚ ਦਰਬਾਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਾਵੇ,  

ਥੇ ਜਾਿ ੇਵੀ ਨਾ ਮਨ ਲਾਵ,ੇ  

ਇਹਨ ਿੰ  ਿਾਰਜ ਸਵੱਚ ਛੱਡ ਆਵੇ,  

ਿੀ ਜਾਣੇ ਮਰਤਬਾ ਉ  ਖੁਦਾ ਦਾ,  

ਸਜਿੰ ਨਾ ਸਚਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਤਸਹਿੀਿ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ,  

ਹਲੇ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, 

ਹਲੇ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ | 

 

54. ਕਮੱਟੀ ਮਾਈ 

ਇ  ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਲੱਸਗਆ,  

ਸਮੱਟੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ,   

ਖਾਬ ਵੇਸਖਆ ਇਹਨਾਂ ਨਣਾਂ ਨ , 

ਚੱਿੀ ਆਂਉਦੀ ਜੁਲੀ ਅਲੇ ਝੋਲਾ,  

www.PunjabiLibrary.com
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 ਰਿ -  ਰਿ ਿੇ, ਚੁਿੰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਨ ਿੰ   

'ਤੇ ਬੁਿਲ ਸਵੱਚ ਲਿੋਲਾਂ,  

ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਮਲ ਇ  ਮਾਈ ਦੇ ਿਾਜ ਨ ਿੰ ,ਹੋ ਮੌਲਾ ,  

ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਲ ਸਪਤਾ ਨ ਿੰ  ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚਸਹਰਾ ਿੌਣਾ,  

ਖੋਰੇ ਿੀ - ਿੀ ਮਾਈ ਨ ਇ  ਿਲਬ ਤ 'ਚ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ, 

ਖੋਰੇ ਿੀ - ਿੀ ਮਾਈ ਨ ਇ  ਨਾਮਾਿ ਲ ਨ ਿੰ  ਦਰ ਾਉਣਾ,  

ਖੋਰੇ ਿੀ - ਿੀ ਮਾਈ ਨ ਇ  ਜਸਹਨ ਨ ਿੰ   ਮਝਾਉਣਾ | 

 

 

ਲੇਖਿ : ਪਵਨਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਮਾਨ 
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