
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                                     ਜਮਾਤ ਨੌਿੀਂ                                                      ਸਾਲ ਮਈ 2020 

                          ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ( ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

                                                ਪਰੋ. ਪਰੂਨ ਵਸੰਘ  

1. ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

(ੳ) ਇਿ ਬੇਪਰਿਾਿ...................... ‘ਤੇ ਉਲਾਰਦੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਛੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ -ਡੁਿੱ ਲਹੇ, ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਵਿਬ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਿੋ ਵਜਿੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਿੀ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬੜੇ ਬੇਪਰਿਾਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਨ। ਉਿ ਮੌਤ ਨੰੂ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਭਾਿ 
ਔਿੇ ਤੋਂ ਔਿਾ ਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੀ ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਿ ਵਪਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਲਾਮ 
ਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿੀਂ 
ਝਿੱਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਿੇ ਜਾਂ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਇਿ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਸੇ ਭੰਨਣ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਾ ਚਿਾਉਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਮੋਵਿਆਂ ਉੱਪਰੋਂ  ਉਲਾਰਦੇ ਿੋਏ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

(ਅ) ਮੰਨਣ ਬਿੱਸ ਇਕ............. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਾਨ ਕੇਿਲ ਆਪਣੀ ਜਿਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੰੂ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਤੇ ਅਲਿੇਲੇ 
ਿਨ। ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧੁਰੋਂ ਿੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਵਿਣ ਦਾ 
ਸਬਕ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿ਼ੈ ਤੇ ਇਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿੰਦੂਆਂ 
ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਾਲ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਇਿ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਜਉਂਦਾ ਿ਼ੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਣਿ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਮਰ ਵਮਟਦੇ 
ਿਨ। 



(ੲ) ਜਿਾਨ ਿੁਿੱ ਲਹੇ  ਿੋਲਹੇ ....................... ਉੱਤੇ ਉੱਲਰਦੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 

 ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰੇ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਿਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰੇਮ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਿ 
ਿੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਾਨ ਵਕਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਰਲਾਇਆ ਨਿੀਂ ਰਲਦੇ ਅਰਥਾਤ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਿੱ ਿ ਤੇ ਰਵਿਣ-ਸਵਿਣ 
ਿਿੱ ਿਰਾ ਿੀ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਆਪਣੀ ਿੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਵਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਮਜਬੂਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

(ਸ) ਵਨਿੱਕੇ-ਵਨਿੱਕੇ ਵਪਆਰ ਦੇ............ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਆਰ ਉੱਤੇ ਰੀਝਣ ਿਾਲੇ ਤੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਿਾਨ ਵਪਆਰ ਦੀ ਵਨਿੱਕੇ-ਵਨਿੱਕੇ ਵਕਣਵਕਆਂ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਤੇ ਪਸੀਜਦੇ 
ਿਨ, ਪਰ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਿੋਰਨਾਂ ਿਿੱ ਡੀਆਂ-ਿਿੱਡੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਤ ਮਾਰ ਕ ੇਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜੇ ਵਕਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਿ਼ੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿ਼ੈ। 

(ਿ) ਵਪਆਰ ਦਾ ਨਾਮ............ਕਕੂਾ ਮਾਰਦੇ। 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ 



ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿ਼ੈ 
ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਿੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਿ਼ੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵਜੰਦ ਜਾਨ ਿੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਰ ਸਿੱਚੇ ਿਾਸੀ 
ਦਾ ਧਰਮ ਿ਼ੈ। ਸਾਰੇ ਵਨਿੱਕੇ-ਿਿੱ ਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੀਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਿਨ। ਇਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੁਿੱ ਲਹੇ 
ਵਫਰਦੇ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੀ ਿੁਿੱ ਲਹ-ਡੁਿੱ ਲਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿਨ। 

(ਕ) ਬਾਲ ਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ.............. ਅਸੀਸ ਦੇ, ਿਾਵਰਆ। 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਆਪਣੇ 
ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਿੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਜੋਗ ਲ਼ੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਰਨਣ 
ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ਼ਕ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿਰਜਦੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਅੰਤ ਿਾਰ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਅਿੱ ਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿੀਰ ਬਖਸ ਵਦਤੀ। 

 ਵਿਆਵਿਆ :- ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੰੂ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਿੱ ਲ ਝਾਕਣੋਂ 
ਿਰਵਜਆ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਗਲ ਪ਼ੈ ਵਗਆ। ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੰੂ ਰਾਂਝੇ ਨੰੂ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵਪਆ। ਉਿ 
ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਿ ਨੰੂ ਿਿੱ ਥ ਪਾ ਕੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕਰ ਬ਼ੈਠਾ। ਇਸ ਜਿੱ ਟ-ਮਿੱਤ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ਼ਕ ਰੂਪੀ ਜੋਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ 
ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਤੇ ਅਿੱ ਥਰੇਪਨ  ਨੰੂ ਦੇਿ ਕੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਿ਼ੈਰਾਨ ਰਵਿ ਵਗਆ ਤੇ ਅੰਤ ਿਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਵਟਿੱ ਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਵਰਆ। 

(ਿ) ਤੇ ਮਚਲਾ ਜਿੱਟ.............. ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰਾਂ। 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਭਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿ਼ੈ 



ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੋੜਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬੰਨਣ ਿਾਲੇ ਜੋਗ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੰੂ ਜੋਗ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਭਰੇ ਵਨਯਮ ਸਮਝਾਏ, ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ 
ਦੀ ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਦੇਿ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਝੁਕਣਾ ਵਪਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਟਿੱ ਲੇ ਤੋਂ ਇਿ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਵਰਆ ਵਕ 
ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋੜ ਚੜਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਚਲਾ ਜਿੱਟ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿ ਵਰਿਾ ਸੀ,” ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤੰੂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ 
ਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਕਉਂ ਪਾੜੇ ਿਨ ? ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰਾਂ ਚੁਿੱ ਕ ਤੇ ਭਲਾਮਾਣਸ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਮੁੜ ਕੇ 
ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇਿ। ਭਲਾ ਦਿੱ ਸ ! ਮੈਂ ਇਿੋ ਵਜਿਾ ਜੋਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ?  ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਿੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 
ਿ਼ੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱ ਚ ਟੁਣਕਦਾ ਿ਼ੈ। ਮ਼ੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਜੋਗ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਿ਼ੈ। ਮ਼ੈਨੰੂ ਅਵਜਿੇ ਜੋਗ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇਿ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰਾਂ ਿਾਪਸ ਲ਼ੈ -ਲ਼ੈ।“ ਮ਼ੈਨੰੂ ਅਵਜਿੇ ਧਰਮ 
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਿੀਂ, ਵਜਿੜਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਿੋੜਦਾ ਿੋਿੇ। 

(ਗ) ਇਿੋ ਵਜਿੀ ਵਜੰਦ ਤੇ....................... ਿਰ ਦਮ ਰਵਿੰਦਾ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਥਰੇਪਨ  ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਲੇਿ ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :-  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਵਜਿਾ ਵਜ਼ਿੱ ਦੀ ਤੇ ਿੁਿੱ ਲਹ-ਭਵਰਆ ਿ਼ੈ, ਵਜਿੜਾ ਵਕਸੇ ਦਾ ਦਬਕਾ ਨਿੀਂ ਸਵਿ 
ਸਕਦਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਿਾਂਗ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਵਸ਼ੰਗਾਰਦਾ ਰਿੇ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਰਿੇ, ਤਦ ਤਾਂ 
ਇਿ ਘੜੀ-ਪਲ ਮਸਤੀ ਵਿਿੱ ਚ  ਰੁਮਕ-ਰੁਮਕ ਕੇ ਚਿੱਲਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਥਰੇਪਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੀ 
ਰਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ, ਭਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਵਕ ਇਿ ਵਕਿੜੇ ਿੇਲੇ ਵਿਗੜ ਬ਼ੈਠਣ।j 

(ਘ) ਬਾਂਕੇ ਛਬੀਲੇ............. ਕਰਨ ਕੀ ਇਿ ? 

  ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿੋਇਆ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਉਿ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਬਲਕੁਲ 
ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ। 



 ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ ਬਾਂਕੇ ਤੇ ਛਬੀਲੇ ਜਿਾਨ ਿਨ ਤੇ ਇਿ ਜਾਨ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਿ ਲਿੂ ਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਮ਼ੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਨਿੱ ਸਣਾ ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਜਾਣਦੇ। ਇਿ ਇੰਨੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ  ਤੇ ਅਣਿੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਿਾਲੇ ਿਨ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਵਕ ਇਿ ਕਦੋਂ ਕੀ 
ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪ਼ੈਣ। 

(ਙ) ਓੜਕ ਦਾ ਰੂਿ ਜ਼ੋਰ ............. ਨਾਂਿ ਵਕਸੇ ਦੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਆਏ ਿਨ। ਮੈਂ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ, 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਬੀ ਵਗਆਨ ਦੇ ਿੜਹ ਆਏ ਿਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਟਲਦੇ। ਇਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਕਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ। 

(ਚ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਸਵਤਗੁਰਾਂ...........ਉਸ ਵਨਗਾਿ ਵਿਚ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਇਿ 
ਭਾਿ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਅਵਜਿਾ  ਿੁਿੱ ਲਹਾਂ ਭਵਰਆ ਸੁਭਾਅ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਸਦਕੇ 
ਬਵਣਆ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਸਦਕਾ ਜੀਿਨ-ਵਬਜਲੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਿ ਦਵਰਆ ਚਿੱਲ ਪਏ 
ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਵਥਲ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਿੱਲ-ਜੁਲ ਪ਼ੈਦਾ ਿੋ ਗਈ ਅਤੇ  ਉਿ ਨਿੀਂ ਕਰਿਟ 
ਲ਼ੈਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਵਿਬ’ ਗਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਝਨਾਂ, ਰਾਿੀ, ਸਤਲੁਜ, ਵਬਆਸ, ਜੇਿਲਮ ਤੇ ਅਟਕ ਦਵਰਆ 
ਬੋਲ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਥਾਿ ਪਰਿਾਿ ਚਿੱ ਵਲਆ ਿ਼ੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਿੱ ਕੀ 
ਨਿੀਂ ਰਿੀ। ਵਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਆਦਮੀ, ਗਿੱਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਭਿੱ ਜ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ 
ਦੀ ਵਮਿਰ ਵਿਿੱ ਚ ਅੰਵਮਰਤ ਭਵਰਆ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਵਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। 



(ਛ)  ਇਥੇ ਜਾਨ ਆਈ, ਰੂਿ...........ਪਾਤਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿ਼ੈ। 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਿ 
ਵਿਚਾਰ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਿੁਿੱ ਲਹਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿ਼ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱ ਥੇ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ 
ਪਏ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਿੋਈ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਿੱ ਬੀ ਵਗਆਨ ਆਇਆ ਿ਼ੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਬੀ ਗੀਤ 
ਅਰਥਾਤ ਬਾਣੀ ਆਈ ਿ਼ੈ ਤੇ ਰਿੱ ਬ ਦੀਆਂ ਬਿਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਚੇਟਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਚਾਿਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਿੀਂ। ਇਿੱ ਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਰਿੱਬੀ ਿੁਸਨ ਨੇ ਆਪ ਜਨਮ ਵਲਆ ਿ਼ੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਵਨਗਾਿਾਂ ਦੇ 
ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਿ ਿਰਸਾਉਣ ਿਾਲੇ  ਵਦਲ ਤੇ ਿੁਿੱ ਭ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿੁਸਨ ਆਏ ਿਨ। ਇਿੱ ਥੇ ਦਾਤੇ ਅਤੇ 
ਸੂਰਬੀਰ ਆਏ ਿਨ। ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਵਪਆਰੇ ਭਗਤ ਆਏ ਿਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰ ਮਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲਿੱ ਗੀ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਵਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿ਼ੈ। 

(ਜ)   ਗਾਓ ਿੋਲੇ ਯਾਰੋ........ਮੁਿੱ ਿ-ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੌਜਿਾਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਅਲਬੇਲੇ, ਬੇਪਰਿਾਿ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਿਾਲੇ 
ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲ਼ੈਣ। 

ਵਿਆਵਿਆ :-  ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ, ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨੋਂ  ! ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਿੁਿੱ ਲਹ ਮਾਣਦੇ ਿੋਏ ਿੋਲ ਗਾਓ ਤੇ 
ਪੋਠੋਿਾਰ ਦੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਿਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਓ, ਗੁਲਾਲ 
ਤੇ ਰੰਗ ਉਡਾਓ ਤੇ ਵਦਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਲਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਪਰਿਾਿ ਜਿਾਨੀਆਂ ਰਿੱਬ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਿੋਏ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਬੀਆਂ ਪਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਿ-ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਿੁਿੱ ਲਹ 
ਕੇ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰੋ। 



(ਝ) ਿਾਂ ! ਐਿੇਂ ਜਦ ਵਦਲ.......... ਲਿੱ ਤਾਂ ਵਿਲਾਣ ਨੰੂ। 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ , ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਿੱ ਿੜਿਾਂਦ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂੰ ਿੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਲੜਾਈ-
ਵਭੜਾਈ ਤੇ ਵਬਨਾਂ ਥਕੇਿੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਿਾਟਾਂ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿ਼ੈ। 

 ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ, ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਾਨੋਂ  !  ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਵਦਲ ਜ਼ਰਾ ਅਿੱ ਕ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁਿੱ ਕ ਕ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੋ। ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਡੌਵਲਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਿ਼ੈ। ਤੁਸੀਂ ਿੇਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ  ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪ਼ੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਿੋ। ਪੰਜਾਿ ਕੋਿ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦ 
ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਕਵਿੰਦੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਥਿੱ ਕ ਗਏ ਿਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸੇ਼ਰ ਜਿਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਿ਼ੈ ਵਕ ਇਿ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਕੰਮ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਕੇਿਲ ਲਿੱ ਤਾਂ ਵਿਲਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਮਾਵਰਆ ਸੀ। 

2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ੂਰ 

 

ਉਏ ! ਮਜ਼ੂਰ..............ਨੰੂ ਠਾਰਦੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਿੀ ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮਜ਼ਰੂ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਵਚਿੱ ਤਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਨੰਦ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 



ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਮ਼ੈਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਲ ਵਨਿੱਕੇ-ਵਨਿੱਕੇ ਿਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਿੱਕੇ-ਵਨਿੱਕੇ ਵਖਆਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਚਿਰੇ ਸਾਦੇ ਤੇ 
ਨੰਗੇ ਿਨ। ਇਿ ਕੁਝ ਿੀ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਿੀਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਿੀ ਨੰਗੇ-ਨੰਗੇ ਿਨ। ਇਿ ਲੋਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਿਨ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਭੋਲੀਆਂ-ਭਾਲੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਨਿੱਕੀ ਿ਼ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਿ ਿਿੱ ਡਾ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਨੰੂ 
ਠੰਿੇ ਪਾਣੀ ਿਾਂਗ ਠਾਰਦੇ ਿਨ। 

 

 
 

3. ਿੂਿ ਉੱਤ ੇ

 

(ੳ) ਕੋਲ ਇਿ ਿੂਿ ............... ਪ਼ੈਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਿਾਲਦੀਆਂ 

ਪਰਸੰਗ :-  ਇਿ ‘ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ’ ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿੂਿ ਉੱਤੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਦਰਸ਼ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਵਲਿਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਔਿ ਨੇੜੇ ਿੀ ਵਪਿੱ ਪਲ ਿੇਠਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਘਿੱ ਗਰੀਆਂ 
ਿਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਵਨਿੱਕੀਆਂ-ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਿਿੱ ਡੀਆਂ-ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਲਿੱ ਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਕੁਿੱ ਝ ਪਾਣੀ ਘਵੜਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਕੁਝ ਬਾਿਰ 



ਡੋਲ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਉਿ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱ ਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਿ ਉੱਪਰ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱ ਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਿਨ ਉਿ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ਼ੈਰਾਂ  ਨੰੂ ਧੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

(ਅ)  ਆਏ ਗਏ ਕਿੀ ................ ਿੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ 

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ‘ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ’ ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਿੂਿ ਉੱਤੇ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਦਰਸ਼ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਕਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਸੇ ਕਿੀ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਕਾਂ 
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਿੋਣਾ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਰੰਗ-ਬਰੰਗਾ ਜੀਿਨ ਿ਼ੈ। ਉਿ 
ਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਵਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਇਿੱ ਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਰੇ ਿੋਏ ਘੜੇ 
ਚੁਕਾ ਕੇ ਮਿੱ ਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਿੋ ਕੇ ਿੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

 

 

 

                           ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਦ ੇਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

 ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬੇਪਰਿਾਿ, ਅਲਬੇਲੇ, ਵਪਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਿੁਿੱ ਲਹ-ਡੁਿੱ ਲਹ ਪਸੰਦ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸੁਭਾਅ ਵਿਿੱ ਚ  ਇਿ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਪ਼ੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਿ ਲੜਾਈ-ਵਭੜਾਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ 
ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਿੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿੱਲ ਿੀ ਸਮਝਦੇ ਿਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਰੂ  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਫ ਵਦਲ, ਭੋਲੇ ਮਨ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਪਰਿਾਿੀ ਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਿ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕਿੀ  ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਿਨ। 

 



ਿੂਿ ਤੇ 

 ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਬੜਾ ਰੁਮਾਨੀ ਤੇ ਵਦਲ-ਵਿਿੱਚਿਾਂ ਿੰੁਦਾ ਿ਼ੈ। ਉਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੇਡਦੀਆਂ, 
ਮੂੰ ਿ-ਿਿੱਥ ਤੇ ਪ਼ੈਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਆਏ ਗਏ ਕਿੀ-ਕਿੀਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿੀ ਵਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੀ 
ਨਾਲ ਖੂਬ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਿੇਕਾਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਘੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ-ਦੂਜੀ ਦੀ 
ਮਿੱ ਦਦ ਿੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

 

 

 

ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

• ਜਿਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ੂਰ / ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿ਼ੈ ? 

             ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ  

•  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ਼ੈ ? 

 ਵਪਆਰ ਨਾਲ  
•   ਪੰਜਾਬ ਵਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜਉਂਦਾ ਿ਼ੈ ? 

               ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ  

•    ਪੰਜਾਬੀ ਵਕਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ ? 

                ਮਰਨ ਤੋਂ / ਜਾਨ ਿਾਰਨ ਤੋਂ 

•     ਿੂਿ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਭਰ ਵਰਿਾ ਿ਼ੈ ? 

               ਮੁਵਟਆਰ ਕੁੜੀਆਂ  

•    ਕਿੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੀ ਤਿੱ ਕਦਾ ਿ਼ੈ ? 

               ਿੂਿ ਦੀ ਰੌਣਕ 

 



 


