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(Painting “Passion” by Danielle M Calabrese)

AwnryrI sMpwdk
fw. jwgIr isMG

सावण

ਸਾਵਣ

ਸਾਵਣ ਸੰ ਗ, ਬਿਨਾ ਤੇਰ,ੇ ਬਿਸਦਾ ਸੰ ਗ ਿਰੰ ਗੀ ਮੈਂ?

ਮੈਂ ਅਣਤਾਰ ਤਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਡੁੱ ਿ ਮਰੰ ਗੀ ਮੈਂ।

ਿਾਮ, ਿਰੋਧ, ਹੰ ਿਾਰ, ਲੋ ਭ, ਮੋਹ ਦੀ ਅੁੱ ਗ ਬਵੁੱ ਚ ਸੜੰ ਗੀ ਮੈਂ।
ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਤਰਨ ਨੰ ਬਿਸਦਾ ਲੜਹ ਫੜੰ ਗੀ ਮੈਂ?
ਬਵੁੱ ਚ ਉਡੀਿਾਂ ਉमर ਗਜ਼ਾਰੀ, ਖਾ ਿੁੱ ਝ ਅੰ ਤ ਮਰੰ ਗੀ ਮੈਂ।

ਹੋਈ ਬਨਮਾਣੀ ਆਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਧਰੰ ਗੀ ਮੈਂ।
ਸੰ ਤੋਖ ਬਸੰ ਘਾ, ਦਸ ਬਿਸਦੇ ਿੋਲੇ ? ਦਖੜਾ ਫੋਲ ਮਰੰ ਗੀ ਮੈਂ।

सावण संग, बिना दस तेरे, किसदा संग िरंगी मैं?
मैं अणतार तर भी न जाणा, आपे ड़ुि मरंगी मैं।
िाम, क्रोध, हंिार, लोभ, मोह दी अग ववच सड़ग
ं ी
मैं।
इह भव सागर पार तरन न,ं किसदा लड़ फड़ग
ं ी मै?
ववच उडीिााँ उमर गज
ु ारी, खा िुझ अंत मरंगी मैं।

संतोख ससंघा दस किसदे िोले ? दख
ु ड़ा फोल मरंगी
मैं।

pusqk gu~JIAW rmzW – kvI surgvwsI sMq sMqoK isMG

ies AMk ivc
sMpwdk (AwnryrI)
fw. jwgIr isMG
AYm.ey. (sMgIq, pMjwbI, Dwrimk AiDAYn),
pIAYc.fI.

sihXogI
s. hrBjn isMG Aqy s. nvqyj isMG
➢ lyKW ivc pRgtwey ivcwr lyKkW dy in~jI hn[
ienHW nwl sMpwdk jW AMimRq kIrqn tRst dw
sihmq hoxw zrUrI nhIN hY[
➢ ‘AMimRq kIrqn’ fwierYktr is~iKAw ivBwg
pMjwb, cMfIgVH dy p~qr nM: 4/8/90, imqI
20/2/91 Aunswr rwj dy sInIAr sYkMfrI skUlW
dIAW lwiebyRrIAW leI pRvwinq hY[

cMdy dw vyrvw
➢
➢
➢
➢
➢

iek kwpI: 15 rupey
dyS swlwnw cMdw: 150 rupey
jIvn mYNbr cMdw: 1500 rupey
ivdyS: swlwnw cMdw INR 1500
‘AMimRq kIrqn’ leI frw&t, mwiek shwieqw,
ic~TI-p~qr Aqy rcnwvW Byjx leI pqw:-

AMimRq kIrqn tRst (rij.)

422, sYktr 15-ey, cMfIgVH-160015
&on: 0172-2772660, 098140 53630
e-mail: drjagirsingh@gmail.com
Website: http://www.amritkirtan.com

fw. jwgIr isMG, pRDwn ‘AMimRq kIrqn
tRst’
ny
isrjxw
ipMRtrz
Aqy
stySnrz, SoArUm nM: 443, sYktr 70,
muhwlI (&on: 0172-2216283, 9815072197) qoN Cpvw ky 422, sYktr 15-ey,
cMfIgVH qoN pRkwiSq kIqw[
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gurmiq sMgIq ivc rwg bsMq
– fw: gurnwm isMG
gurmiq sMgIq ivc rwgI prMprw dw
Xogdwn
– fw: jwgIr isMG
qwl Aqy rs
- fw: jbrjMg isMG
k~vwlI dI ieiqhwsk ip~T-BUmI
Aqy ivkwskRm
– Amnlqw
surilpI – rwg durgw
– srdwr gurbKS isMG
surilpI vwlw Sbd Aqy aus dy
AMgRyzI ivc ArQ
vYswiK DIrin ikau vwFIAw ijnw
pRym ibCohu
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Donations to AMRIT KIRTAN TRUST are
eligible for relief u/s 80 G of Income-Tax Act,
1961 (43 of 1961) vide CIT/- I/ CHD/ Tech./ 80G/ 2008-939 dated 19-05-2008 valid up to
31/03/2012 and now valid in perpetuity.
Cheques/Drafts should be sent in the name of
AMRIT KIRTAN TRUST payable at Mohali .
Donations can also be sent by money order at
the address: AMRIT KIRTAN TRUST (Regd.),
422, Sector 15-A, Chandigarh-160015. The
Donations can be made by Electronic Transfer
also. The Bank details are: AMRIT KIRTAN
TRUST Savings Bank A/C No.65079603302,
IFSC: SBIN0018141 in the State Bank of India,
Phase 3B2, Mohali Punjab Branch. After such
a Deposit, please inform us your Name and
Address as also the deposit details to enable
us to send you the receipt.
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vfo vfo voDk wB ek ;'o
fJ; t/ b/ wB[Zysk fJZe vo ftu'A bzx ojh j?. T[ zi sK eJh tkoh nihp fe;w dhnK
nctkjK c?b dhnK ofjz dhnK jB. Xkofwe rqz E K ftZu nkJ/ gob' , fenkws nkfd PpdK
dk jtkbk d/ e/ th vo g?d k ehsk iKdk j?.eJh fcbwK ftZu gkDh, nZr, fe;/ rq fj dk
Xosh s/ fvrDk, wPhBK dk wB[ Zysk B{ z ekp{ eoBk, yk; soQK d/ feNkD{n K okjhA wB[ Zysk
B{z ysok nkfd pko/ toDB eofdnK wB[ Zysk B{z vokfJnk s/ ikro{ e ehsk iKdk j? .go
fJj i' e[M ;kv/ j'P jtk; ftZu tkgo fojk j? iK gqu kfonk ik fojk j? PkfJd fJj
pj[s fInkdk j?. ;gPN j? fe fJjfsjks tosD/ Io{o h jB. go fJj y"c ;kv/ wBK
nzd o xo Bk eo/ fJ; bJh r[o pkDh B{ z gVQB k ukjhdk j? s/ vo dh gSkD eoBh ukjhdh
j?.e[M s[e K g/ P jB. r[o pkDh d/ Gkt B{z nB[G t eoB bJh fJjBK s[e K dk T[u koB
eoBK ukjhdk j? . fJj :ksok sK gkme iK ;o's / B/ nkgDh ;wM ns/ b' V nB[; ko nkg
eoBh j[z dh j?.
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਡਰਿ ਘਿੁ ਘਰਿ ਡਿੁ ਡਰਿ ਡਿੁ ਜਾਇ ॥ ਸੋ ਡਿੁ ਕੇਹਾ ਰਜਤੁ ਡਰਿ ਡਿੁ ਪਾਇ ॥
ਤੁਧੁ ਰਿਨੁ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਰਕਛੁ ਵਿਤੈ ਸਭ ਤੇਿੀ ਿਜਾਇ ॥੧॥
ਡਿੀਐ ਜੇ ਡਿੁ ਹੋਵੈ ਹੋਿੁ ॥ ਡਰਿ ਡਰਿ ਡਿਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਿੁ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥
ਨਾ ਜੀਉ ਮਿੈ ਨ ਡੂਿੈ ਤਿੈ ॥ ਰਜਰਨ ਰਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਰਕਛੁ ਕਿੈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਰਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥ ਰਤਸੁ ਰਵਰਿ ਭੂਖ ਿਹੁਤੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥
ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਿੁ ॥ ਰਵਣੁ ਖਾਧੇ ਮਰਿ ਹੋਰਹ ਗਵਾਿ ॥੩॥
ਰਜਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਿਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥
ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਰਿਖਮੁ ਿੀਿਾਿੁ ॥੪॥੨॥ (141)
ਰਕਆ ਡਿੀਐ ਡਿੁ ਡਿਰਹ ਸਮਾਨਾ ॥ ਪੂਿੇ ਗੁਿ ਕੈ ਸਿਰਦ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥(154)
ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਿਤੇ ਜਿ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਡਿੁ ਿੂਕਾ ਦੇਰਖਆ ਭਿਪੂਰਿ ॥(186)
ਜਿ ਆਪਰਹ ਆਰਪ ਅਪਨੀ ਜੋਰਤ ਧਿੈ ॥ ਤਿ ਕਵਨ ਰਨਡਿੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਿੈ ॥(291)
ਡਡਾ ਡਿ ਉਪਜੇ ਡਿੁ ਜਾਈ ॥ ਤਾ ਡਿ ਮਰਹ ਡਿੁ ਿਰਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਜਉ ਡਿ ਡਿੈ ਤ ਰਿਰਿ ਡਿੁ ਲਾਗੈ ॥ ਰਨਡਿ ਹੂਆ ਡਿੁ ਉਿ ਹੋਇ ਭਾਗੈ ॥੧੯॥(341)
ਸੋ ਕਤ ਡਿੈ ਰਜ ਖਸਮੁ ਸਮਹਾਿੈ ॥ ਡਰਿ ਡਰਿ ਪਿੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਿਾਿੇ ॥੧॥(677)
AMimRq kIrqn

Page 2

ApRYl 2020

ਡਿ ਡਰਿ ਮਿੈ ਨ ਿੂਡੈ ਕੋਇ ॥ ਰਨਡਿੁ ਿੂਰਡ ਮਿੈ ਪਰਤ ਖੋਇ ॥
ਡਿ ਮਰਹ ਘਿੁ ਘਿ ਮਰਹ ਡਿੁ ਜਾਣੈ ॥ ਤਖਰਤ ਰਨਵਾਸੁ ਸਿੁ ਮਰਨ ਭਾਣੈ ॥੧੭॥(840)
^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^

_____________________

gurmiq sMgIq ivc rwg bsMq
* fw. gurnwm isMG
bsMq iek purwqn Aqy pRis`D rwg hY[ purwqn m`D kwlIn Aqy AwDuink sMgIq gRMQW
ivc ies rwg dw aulyK hryk gRMQkwr ny kIqw hY[ gurmiq sMgIq prMprw dw ieh mh`qvpUrx
rwg hY[ BwrqI sMgIq ivc ies rwg ADIn AnMd qy KyVy dIAW bMidSW gweIAW jWdIAW hn pr
gurmiq sMgIq ivc ies rwg ADIn bsMq ru`q dy KyVy nUM AiDAwqmk AnMd dI AnuBq
U I ivc
Eqproq Sbd bMdSW dw gwien krky drswieAw jWdw hY[ sRI gurU gRMQ swihb dy rwg kRm ivc
ies nUM 25vyN sQwn pMnw 1168 'qy AMikq kIqw igAw hY[ ies rwg ivc pauVI gwien dI
prMprw gurmiq sMgIq dI ivl`Kxqw hY[ ies rwg ADIn bsMq r`uq dy KyVy nUM AiDAwqmk AnMd
dI AnuBUqI ivc Sbd bMdSW dw gwien krky drswieAw jWdw hY[ bsMq rwg sbMDI gurU nwnk
dyv jI dw Purmwn hY :
-bnspiq maulI ciVAw bsMqu](…)
sRI gurU gRMQ swihb, pMnw 1176
-mwhw mwh mumwrKI ciVAw bsMqu](…)
sRI gurU gRMQ swihb, pMnw 1168
is`K kIrqn prMprw ivc bsMq ru`q ivc rwg bsMq dI cOkI dw gwien krn dI ivSyS
mirAwdw hY[ bsMq ru`q ivc kIrqn dI AwrMBqw iesy rwg nwl kIqI jWdI hY[ kIrqn dI
sMpnqw bsMq dI pauVI lgw ky kIqI jWdI hY[ ru`qkwlIn rwg hox krky rwg bsMq dw gurmiq
sMgIq prMprw ivc mwG mhIny qoN holy mh`ly dy iqauhwr q`k gwien krn dI rIq hY[ ijs
Anuswr ies smyN dOrwn ij`Qy ikqy vI kIrqn huMdw hY, aus ivc bsMq Aqy bsMq ihMfol dy v`K v`K rwg pRkwrW ivc gwien krnw lwzmI mMinAw jWdw hY[ ies kIrqn nUM bsMq dI kIrqn
cOkI vI ikhw jWdw hY Aqy ies dy AMq ivc bsMq dI vwr dIAW pauVIAW dw gwien vI ivSyS
rUp ivc kIqw jWdw hY[ ies smyN dOrwn rwg bsMq dw AwrMB sRI drbwr swihb ivKy mwGI dI
sMgrWd qoN iek rwq pihlW ivSyS Ardws krky kIqw jWdw hY[ rwg bsMq dy AwrMB dI ies
rIq nUM gurmiq sMgIq ivc bsMq Kolxw ikhw jWdw hY[ rwg bsMq dw smwpn hOly mh`ly dy
iqauhwr 'qy q^q sRI kysgVH, AnMdpur swihb ivKy kIqw jWdw hY ijs ivc holy mh`ly qoN iek
rwq pihlW bsMq rwg 'qy ADwirq iek ivSyS rwg drbwr s`jdw hY ijs ivc kIrqnIey bsMq
AMimRq kIrqn
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Aqy holI nwl sbMDq kIrqn krdy hn Aqy AMq ivc bIr rsI SbdW dw gwien Ssqr mwlw
ivcoN kIqw jWdw hY[ ies kIrqn cOkI dw AwrMB mwG dI sMgrWd qoN huMdw hY[ ijnHW mhIinAW
ivc bsMq rwg dw gwien huMdw hY aus smyN swrMg rwg iblkul nhIN gwieAw jWdw[
bsMq rwg dy AMqrgq gurU nwnk dyv jI dy A`T pdy, s`q AStpdIAW; gurU Amrdws jI
dy sqwrW pdy; gurU rwmdws jI do pdy; gurU Arjn dyv jI ATwrW pdy do AStpdIAW qy iek
vwr; Bgq kbIr jI dy s`q; nwmdyau jI dy iqMn pdy qy Bgq rvIdws iek pdw bwxI rUp drj
hY[
gur Sbd rqnwkr mhwn koS ivc ies rwg nUM pUrvI Qwt dy AMqrgq r`iKAw igAw hY[
guru igrwrQ koS ivc bsMq nUM isrI rwg dI rwgnI svIkwirAw igAw hY[ BwrqI sMgIqkwrW
ivc ies rwg dy srUp bwry iBMn-iBMn m`q pRcilq hn[ iek m`q Anuswr ieh mwrvw Qwt dw
sMpUrn rwg hY[ dUjy m`q Anuswr ieh rwg Qwt mwrvw, pMcm vrijq, qIjy m`q Anuswr Qwt
pUrvI, kyvl qIvr miDAm, cOQy ny Qwt pUrvI, dovyN mwiDAm Awid[ kuJ gRMQkwr bsMq rwg
ivc koml gMDwr Aqy Qwt qoVI mMndy hn[ vrqmwn smyN ivc rwg bsMq pUrvI Qwt Aqy
miDAm dovyN, izAwdw pRcwr ivc hY[
kuJ sMgIq ivdvwnW ies rwg nUM purwqn bsMq rwg jo ik iblwvl Qwt dw rwg hY, nUM
mwnqw idMdy hn[ rwg inrxwiek kmytI ny vI ies rwg dy purwqn iblwvl Qwt dy srUp nUM hI
pRvwinAw hY[ rwg bsMq dy kuJ pRkwr inmnilKq hn:
1.
kilAwx-AMg, vwdI : qwr SVj, sMvwdI : gMDwr, sur : dovyN miDAm, irSB durbl,
smW : bsMq ru`q[
2.
Qwt : pUrvI, jwqI : AOVv-sMpUrn, vrijq sur : Awroh ivc irSB, pMcm, vwdIsMvwdI : qwr, SVj : pMcm, smW : A`DI rwq qoN bwAd[
3.
Qwt : pUrvI, jwqI : AOVv-vkr sMpUrn, vwdI : qwr SVj, sMvwdI-pMcm, sur :
irSB, DYvq koml, miDAm qIvr, vrijq sur : irSB Awroh ivc, smW : bsMq ru`q
ivc hr vyly[
4.
inmnilKq srUp gurmiq sMgIq prMprw dy ivdvwnW qy rwg inrxwiek kmytI ny pRvwn
kIqw hY[ bsMq rwg dy ies rUp ivc swry sur Su`D hn[ Awroh ivc irSB Aqy pMcm hY
Aqy ies dI jwqI AOVv sMpUrn hY[ ies rwg nUM bsMq ru`q ivc hr vyly gwieAw
vjwieAw jw skdw hY[ ies dw vwdI sur qwr spqk dw SVj Aqy sMvwdI miDAm hY[
ies dw Awroh : SVj gMDwr miDAm DYvq inSwd SVj (qwr spqk), Avroh : SVj
(qwr spqk) inSwd DYvq pMcm miDAm, gMDwr irSB SVj[
sRI gurU gRMQ swihb ivc hI rwg bsMq ADIn rwg bsMq ihMfol dw AMkx pMnw 1171 'qy
kIqw igAw hY jo bsMq Aqy ihMfol rwgW dy imSrx qoN bixAw hY[ ies rwg dy AMqrgq gurU
nwnk dyv jI dy cwr pdy, iek AStpdI; gurU Amrdws jI dy cwr iek pdw; gurU rwmdws jI
pMj pdy iek AStpdI; gurU Arjn dyv jI iqMn pdy; qyg bhwdr jI dy pMj pdy; Bgq kbIr
jI qy rwmwnMd jI dw iek pdw bwxI rUp drj hY[ gurU gRMQ swihb ivc bsMq ihMfol Gr 2
mhlw 5 Aqy bsMq mhlw 5 Gr 2 ihMfol Awid isrlyKW ADIn ies rwg nUM AMikq kIqw igAw
hY[ gur Sbd rqnwkr mhwn koS ivc rwg bsMq Aqy rwg ihMfol dw v`Krw-v`Krw aulyK hY
prMqU rwg bsMq ihMfol dy bwry ivc suqMqr rUp ivc koeI aulyK pRwpq nhIN huMdw[ smkwlI
BwrqI rwg prMprw ivc rwg bsMq ihMfol dw aulyK rwg koS Aqy rwg ivAwkrx ivc imldw
hY[
bsMq ihMfol rwg dy nwdwqmk srUp sbMDI ivdvwnW dy v`K-v`K ivcwr hn[ sMgIq dy
ivdvwnW ny ies dI auqpqI pUrvI Aqy mwrvw Qwt qoN mMnI hY[ aunHW Anuswr bsMq ihMfol dw
AMimRq kIrqn
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Awpxw suqMqr rUp hox krky ieh AwpxI Al`g hoNd r`Kdw hY[ rwg inrxwiek kmytI ny bsMq
ihMfol dy srUp ivc ies dI jwqI AOVv-sMpUrn pRvwn kIqI hY[ ies ivc vwdI SVj Aqy
sMvwdI pMcm mMinAw hY[ ies rwg ivc irSB koml, miDAm qIvr Aqy DYvq dovyN vrqy jWdy
hn[ ies dy Awroh ivc irSB-pMcm sur vrijq hn Aqy gwien dw smW rwq dw qIsrw pihr
mMinAw igAw hY[
kuJ ivdvwnW ivc bsMq ihMfol rwg nUM kilAwx AMg qoN gwaux dI pRQw hY[ ies ivc rwg
dw vwdI sur SVj sMvwdI gMDwr Aqy gwien smW bsMq ru`q dw mMinAw jWdw hY[ ies AwrohAvroh ivc 'ry' Aqyu 'p' sur vrijq hox krky ies rwg dI jwqI AOVv-AOVv mMnI geI hY[
bsMq ihMfol rwg dw iek hor srUp mwrvw Qwt imldw hY[ ies rwg dy Awroh ivc pMcm
qy inSwd Aqy Avroh ivc pMcm sur vrijq krky ies dI jwqI AOVv-SwVv mMnI geI hY[ ies
rwg dw vwdI sur gMDwr qy sMvwdI DYvq mMinAw igAw hY[ ies dw gwien smW A`DI rwq qoN
bwAd dw mMinAw igAw hY[
kuJ ivdvwnW Anuswr ies rwg ivc dovyN miDAm dw pRXog kIqw jWdw hY Aqy ies dI jwqI
vkr SwVv-AOVv mMnI jWdI hY[ ies rwg dw vwdI sur miDAm Aqy sMvwdI sur SVj mMinAw
igAw hY[ ies dw gwien smW svyr dw mMinAw igAw hY prMqU vrKw ru`q ivc hr smyN gwien
krn dw pRcln hY[
aukq rwgW dy ADIn 20vIN sdI dy pRmu`K rcnwkwr sR. igAwn isMG AYbtwbwd, pRo. qwrw
isMG, rwgI jsvMq isMG qIvr, sMq srvx isMG gMDrv, ipMR. idAwl isMG, fw. jwgIr isMG,
poR. krqwr isMG, fw. gurnwm isMG, pRo. prmjoq isMG, pRo. hrimMdr isMG, Awid dIAW
surilpIb`D rcnwvW imldIAW hn[
nUM gurmiq sMgIq prMprw dy sMgIqkwr qy kIrqnkwrW ny Awpxy -Awpxy AMdwz iv`c
bwKUbI gwieAw hY, ijhnW dI irkwrifMg AsIN www.gurmatsangeetpup.com, www.sikhrelics.com, www.vismaadnaad.org Aqy www.jawadditaksal.org vYb sweIts 'qy sux skdy
hW[
BwrqI rwg iDAwn prMprw ivc rwg bsMq dy icqr auplbD hn[ pRis`D is`K
ic`qrkwr dyivMdr isMG hurW qoN bwxI 'qy AwDwirq rwgW ivc ricq bwxI dy AiDAYn qoN bwAd
bwxI ‘qy AwDwirq rwgW dy ic`qr, Adu`qI gurmiq sMgIq sMmyln ismRqI gRMQ, 1992 leI
iqAwr krvwey gey sn, ijs qoN rwgW dI bwxI dy pRsMg ivc klwqmk pCwx aujwgr huMdI hY[
* &waUNfr pRoPs
Y r, gurmiq sMgIq cyAr - gurmiq sMgIq ivBwg,
pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw

Form IVStatement of Ownership (See Rule 9)
Place : 422, Sector 15-A, Chandigarh
Periodicity of Publication : Monthly
Editor, Printer & Publisher's Name : Dr. Jagir Singh
Nationality : Indian
Owner of Newspaper : President, Amrit Kirtan Trust
I, Dr. Jagir Singh, hereby declare that the particulars given above are true to the best of
my knowledge and belief.
Date: March 31, 2020

AMimRq kIrqn

Sd/Dr. Jagir Singh, Publisher
Page 5

ApRYl 2020

r[owfs ;zrhs ftZu okrh gozgok dk :'rdkB
fw: jwgIr isMG
r[owfs ;zrhs B{z gqc[bs eoB bJh fiE/ opkph ehosBekoK B/ :'r dkB gkfJnk T[ZE/ f;Zy ehosBhnK
dk th tZvk :'rdkB j?.

r[o{ xo ftZu ehosB eoB tkfbnK bJh opkph GkJh wodkBk d/ tz;iK bJh jh toshAdk ikgdk j?.
gfjbK e/tb opkph jh r[o{ dopko ftZu ehosB eod/ ;B ehosB Grsh dk fJZe w[Zy nzr fojk j?.
fJ; bJh e[M f;Zy th ehosB eod/ ;B. go nkw s"o s/ T[j ehosB B{z feZs/ d/ o{g ftZu BjhA
ngBkT[Ad/ ;B. T[; ;w/A d/ f;Zy ehosBhJ/ GkJh Mki{ w[ezd ns/ fedkok ;pzXh GkJh r[odk; ih B/
frnkothA tko dh nmkothA gT[Vh ftZu fieo ehsk j?
MkM{ ns/ w[ezd j? ehosB eo/ ji{o fedkok..
;kX ;zrs gorN[ gjkok..
Grs osBktbh ftZu fJ; gT[Vh dh ftnkfynk eofdnK fbfynk j?
Mki[ w[ezd{ s/ fedkok r[o{ noiB ih d/ ji{o nkJ/. rohp fBtki ;kvk
T[Xko feT[A eo j't/rk< sK puB j'fJnk s[;K B{z okr dh ;wM j? s/ efb:[r ftZu ehosB d/
;wkB j'o e'Jh i'r sg BjhA. s[;hA ehosB ehsk eo'. sK T[j ;dk fBjekw j' e/ ji{o ehosB
ehsk eoB. ns/ ;oho d/ fBotkj nB[;ko e'Jh ôoXk ;zi[es ;/tk eo/ T[;/ EhA r[Ikok eoB.
r[o{ ;kfjp nkw f;ZyK B{z ehosB eoB dh gqo
/ Bk fdzd/ ofjzd/ ;B. r[o{ xo ftZu ehosB eoB
bJh PoXk pj[s Io{oh j?. e[M opkph ehosBhJ/ fijBK dk feZsk jh r[opkDh dk rkfJB eoBk ;h.
fJj ehosB dh fB;fus G/Nk dh wzr eoB bZr gJ/. id'A r[o{ ;kfjp B/ opkphnK ftZu PoXk dh
nDj'Ad t/yh sK r[o{ ;kfjp B/ ;kXkokB f;ZyK B{z y[d ehosB eoB dh gq/oBk fdZsh.
GkJh ;zs'y f;zx r[o gqskg ;{oi ftZu fbyd/ jB
;fG ;zrs fJemh dJh dhtkB brkJ/..
f;yB e' nkfJ;[ eJh s[w okr ;[Bktj[..
rj:' d[skok f;y fej feB rjh opkpz..
j'fJ fBPze rktfB br/ ;p GJ/ nikpz..
puB wkfBp/ r[o e' fpfdnk ;fG gkJh..
ikBs n[s/ B okr e' rktfs fp;wkJh..
;[B f;ZyB e/ okr e' r[o GJ/ gq;zBk..
po dhB' s[w g/qw i[fs jwo' pu wzBk..
nfp s/ fpfdnk okr eh f;yB wfj nkJh..
rktfjA ;[fBfjA ;[ gqhs Xfo b/A ;[G rfs gkJh..
;wK gk e/ opkph ehosBhnK d/ Bkb nB/eK f;Zy ehosBhJ/ th ehosB eod/ oj/. fJjBK
ehosBhnK dh ehosB P?bh opkph ehosBhnK e[M fGzB ;h. fiE/ opkph ehosBhJ/ b'e ;zrhs ns/
etkbh B[wk P?bh ftZu ehosB eod/ ;B. T[ZE/ f;Zy ehosBhJ/ r[o{ rqzE ;kfjp ftZu doi fBod/PK dh
gkbDk tZb tX/o/ fXnkB fdzd/ ;B. opkph ehosBhJ/ ehosB d/ fefonkswe gZy ftZu wkfjo ;B.
fJjBK dh o'Nh o'ih th ehosB Bkb jh ubdh fJ; eoe/ fJjBK dk w[Zy fXnkB nkw ;o'fsnK d/
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wB'oziB tZb tX/o/ j[zdk ;h. go f;Zy ehosBhJ/ fBPekw PoXk Bkb r[o{ ;kfjp d/ fBod/PK tZb tX/o/
fXnkB fdzd/ ;B. opkph ns/ f;Zy ehosBhnK Bkb ;pzXs eEktK fJ; rZb B{z tX/o/ T[ikro eodhnK
jB. opkph pbtzv dk r[o{ dh r'be ftZu'A nZXk fjZ;k wzrDk, T[; dk pkpk p[ZYk ih B{z ehosB ;[DkT[D
s'A fJBeko eoBk ns/ fco nkgDh p/Nh ftnkj ;w/A fB;fus G/Nk dh wzr eoBh. r[o{ ;kfjpkB dk
fJjBK pko/ oZtJhnk. r[o{ xo ftZu ehosB wo:kdk dh f;oiDk dhnK T[dkjoBK jB. opkphnK dk
w[V r[o{ dh PoB ftZu nkT[Dk ns/ T[jBK dh pkDh B{z r[o{ rqzE ;kfjp ftZu ;EkB d/Dk r[o{ d/
ehosBhnK d/ ;fseko dh T[Zsw T[dkjoB j?.
f;Zy ehosBhJ/ ehosB dh wjZssk ;wMD tZb tX/o/ fXnkB fdzd/ ;B. fit/A Grs osBktbh
dh fJZe ;kyh ftZu fieo nkT[Adk j?
Mki{ w[ezd ns/ T[jBK d/ ;kEhnK B/ nodk; ehsh, ih pkDh d/ gkm dk eEk ns/ ehosB
dk fGzB fGzB cb ejhn?
puB j'nk pkDh dk gkm[ fJj[ j? i' nkgD/ y{j/ dh g?bh gkDh d/ e/ Mp d/ gekJhdh j? s/
nBki dk p'jb xo b? nkJhdk j?, i/ y{j dh g?bh Bidhe j't/ sK T[;B{z Gh gkDh gj[zu ;edk j?,
go d{o dhnK g?bhnK B{z BjhA gj[zudk.-fco eEk ns/ ehosB dk nzso ;wMkfJnk frnk j?
s/ ehosB n?;k j? i?;/ w/x roi e/ poyk eodk j? sK ;G g?bhnK johnK j[zdhnK jB. s/
eEk dk cb fJj j? fe w/x i' mfjfonk j'fJnk fBotks fMzw fMzw poyk eodk j?, nZr/ g?bhnK
rkjhnK j'JhnK ;[XkohnK j'tB i' i' p{zd gt/ ftZu Xosh s/ ;wktdh ikt/, s?;/ ;wMtkB f;Zy
j[zd/ j?B, i' i' eEk ehosB eod/ j?B s/ ftukod/ j?B s/ tkosk ;[Dd/ jB ;' ;' fod? ftZu Xkod/
iKd/ jB, T[jBK B{z ;wM gqkgs j[zdh j?. eEk s/ ehosB d't/A fwb/ ;'Gk gKtd/ jB.
frnkBh frnkB f;zx nB[;ko id'A opkphnK r[o{ xo ftZu ehosB eoB s'A fJBeko ehsk sK
r[o{ ih B/ opkphnK okjhA tikJ/ ikD tkb/ ;kIK B{z th r[o dopko ftZu tikT[Dk tofis eo fdZsk. j[D
;kozrh dh EK ;ozdk ns/ fwodzr dh EK i'Vh dk tkdB j'D bZr fgnk. f;Zy fJfsjk; ftZu opkph ns/
ehosBhnK d/ jtkb/ gqkgs j[zd/ jB^ fit/A GkJh wodkBk, ;Zsk pbtzv s'A fJbktk GkJh ;ikdk, GkJh
oikdk, GkJh Mki{, GkJh w[ezdk, GkJh fedkok, GkJh pkpe, GkJh BZEk ns/ GkJh npd[Zbk, GkJh ;Zd{
GkJh wZd{ nkfd.
r[o{ jfor'fpzd ih d/ ehos g[o ;kfjp ub/ ikD s'A T[gozs ;qh jfowzdo ;kfjp dk gqpzX
fgqEhuzd dh n"bkd e'b nk frnk T[; t/b/ d/ ehosBekoK pko/ fJfsjk; u[Zg j?. r[o{ r'fpzd f;zx ih
s'A pknd pkpk pzdk pjkdo d/ ;wA/ wksk ;[zdoh ih B/ dopko ;kfjp dk gqpzX ubkT[D bJh GkJh wBh
f;zx ih B{z G/fink. T[jBK B/ w[V r[o wo:kdk ;Ekgs ehsh. T[jBK d/ Bkb iZ;k f;zx nkjb{tkbhnk
th nkJ/ ;B fijV/ y[d ehosB eod/ ;B. f;Zy fw;bK d/ ;w/A dopko ;kfjp d/ nkb/ d[nkb/ tZy tZy
p[zfrnK dh T[;koh j'Jh. fJ; ;w/A e[M ehosBekoK d/ Bkw gqkgs j[zd/ jB fit/A okrh ekjB f;zx,
okrh uVQs f;zx, okrh XBgs f;zx, okrh nwo f;zx nkfd.
wjkokik oDihs f;zx d/ ekb ftZu jfowzdo ;kfjp fty/ fiE/ w[;bwkB opkph ehosB eod/
;B T[E/ f;Zy okrh th ehosB eod/ ;B .
GkJh wB;k f;zx ^fJ; ;w/A jfowzdo ;kfjp d/ gqf;ZX okrh GkJh wB;k f;zx dk fIeo nkT[Adk j?
fijV/ r[o{ xo ftZu ehosB eoB d/ Bkb nkgDk fBih ihtB r[opkDh do;kJ/ ehosBhJ/ tKr ihT[Ad/
;B. r[opkDh dk c[owkB j?
Gb' Gb' o/ ehosBhnk okw owk okwk r[B rkT[..
S'fv wkfJnk e/ XzX ;[nkT[.. (;qh r[o{ rqzE ;kfjp gzBk 885)
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fJfsjk; ftZu toDB fwbdk j? fe nkg dh ewI'o wkfJe jkbs d/y e/ wjkokik oDihs f;zx
nkgB{z XB d/D dh e'fPP ehsh go nkg B/ fJBeko eo fdZsk. fJ; ;w/A e[M j'o okrhnK dk t/otk th
fwbdk j?.
pkpk Pkw f;zx wjkokik oDihs f;zx d/ ekb ftZu fJZe j'o gqf;ZX okrh dk Bkw toDB:'r
j?. fJjBK pkpk Pkw f;zx fejk iKdk ;h. pkpk Pkw f;zx ;qh jfowzdo ;kfjp fty/ oks d/ sh;o/
gfjo fetkV y[bQD s'A gfjbK ;ozd/ Bkb ehosB eod/ ;B. nkg B/ fJj ;/tk brGr ;Zso ;kb
ehsh. fJjBK dk ;ozdk ni/ th f;Zy nikfJp xo ftZu ;[GkfJwkB j?.
frnkBh frnkB f;zx nB[;ko - okrhnK ftZu'A gfjb/ gfjb GkJh wZ;k f;zx okrh pj[s fuo
nk;k dh tko dh u"eh eodk fojk, fi; B/ ;zskB Bk j'D eoe/ nkgD/ d'jso/ GkJh wkB f;zx B{z
w[spzBk pDk e/ nkgDh EK ekfJw ehsk, fi; B{z ;ko/ f;ZyK tZb'A f;o'gk fwbD s/ wjkokik oDihs f;zx
B/ th f;o'gk s/ e[M ikrho G/N ehsh. T[; dh ;zskB ekch ;wK dopko ;kfjp ehosB eodh ojh j?.
frnkBh frnkB f;zx ih B/ e[M okrh ifEnK d/ BktK dh ;{uh th fdZsh j?
1^GkJh u/s f;zx, jikok f;zx
2^GkJh fw;ok f;zx, eg{o f;zx
3^GkJh g?Vk f;zx, fePB f;zx, r[ofdZs f;zx nkfd
4^GkJh osB f;zx, eow f;zx, wzrb f;zx
5^GkJh rzvk f;zx, iwhs f;zx, wzrb f;zx
6^GkJh nkBzd wkB f;zx, nwho f;zx, p/oh nkfd
7^GkJh fpôB f;zx p[X f;zx nkfd
8^GkJh wzrb f;zx, okw f;zx okrh nkfd
;zrhs ebk opkphnK dh ykBdkBh ebk ;h fJ; eoe/ T[j fJ; ftZu wkfjo ;B. go ;wK gk
e/ f;yK ftZu th fJ; ebk ftu w[jkos oZyD tkb/ ;zrhseko pD rJ/ ;B. fJjBK okrhnK ftZu'A eJh
okrh pj[s ftdtkB j'J/ jB fit/A GkJh fw;ok f;zx fJsB/ ftdtkB ;B fe wjzs rZik f;zx okjhA
fJjBK dh f;cs ;[D e/ wjkokik G[fgzdo f;zx B/ fJjBK gk;'A ;zrhs Pk;so fbytkT[D bJh e[M fuo
bJh nkgD/ dopko ftZu fB:[es ehsk ;h.
nzro/I ekb ftZu f;Zy Xkofwe ;EkBK dk gqpzX nkw s"o s/ wjzsk e'b ;h. fJ; ;w/A th okrh
ns/ opkph fJjBK ;EkBK s/ ehosB eod/ ;B. f;zx ;Gk bfjo d/ gqGkt j/m eJh w[;bwkB opkph
nzfwqs Se e/ f;zx ;i rJ/ ns/ T[j g{oh PoXk Bkb r[owfs ;zrhs ftZu :'rdkB fdzd/ oj/ . nfij/
ehosBhnK ftZu'A GkJh oDi'X f;zx i' ehosBhJ/ GkJh i;tzs f;zx ns/ GkJh gkb f;zx, (GkJh iZ;k
gkbk) d/ fgsk ;B, GkJh skBK f;zx, GkJh fwjo f;zx skB, GkJh r[ow[y f;zx ;ow[y f;zx cZeo,
GkJh Xow f;zx, GkJh PwP/o f;zx Iywh nkfd toDB :'r jB. fJjBK ehosBhnK B/ nkgD/ pZfunK
B{z th ehosB dh skbhw fdZsh ns/ f;Zyh ;o{g ftZu ehosB eoB bJh gq/fonk. fJjBK dh n"bkd j[D
th ehosB eo ojh j?. ykb;k Nq?eN ;[;kfJNh tZb'A ;zB 1900 ftZu Sgh vkfJo?Noh d/ jtkb/ Bkb gq'a
fgnkok f;zx gdw B/ nzfwqs ehosB w?rIhB ftZu ;" ;kb g[okD/ opkphnK ns/ YkvhnK dh ;{uh d/D d/
Bkb Bkb okrhnK dh ;{uh th fdZsh j?. fJ; ;{uh ftZu doi e[M Bkw fJ; gqeko jBGkJh rzrk f;zx, GkJh joh f;zx, GkJh Gkr f;zx, GkJh goskg f;zx , GkJh gokr f;z x, GkJh
;zg{oB f;zx, GkJh g/qw f;zx, GkJh e/;o f;zx, GkJh rzvk f;zx, GkJh P/o f;zx, GkJh w{b f;zx, GkJh
mke[o f;zx, GkJh joBkw f;zx, GkJh ;[ogs f;zx, GkJh joh f;zx, GkJh ;fji f;zx, GkJh ;kX{ f;zx,
GkJh r[bkp f;zx, GkJh uVQs f;zx, GkJh ;[zdo f;zx, GkJh jfoBkw f;zx, GkJh fpjkb f;zx, GkJh
Bo?D f;zx, GkJh joh f;zx, GkJh gqskg f;zx, GkJh who f;zx, GkJh r[ow[y f;zx, GkJh cs/ f;zx,
GkJh yikB f;zx, GkJh fBjko f;zx, GkJh jikok f;zx nkfd.
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f;Zy ehosBhnK ftZu'A e[M ehosBhJ/ r[owfs ;zrhs d/ fJfsjk; ftZu ftP/P ;EkB oyd/ jB.
fJjBK B/ nkgD/ ehosB Bkb pj[s b'eK B{z gqGkfts ehsk j?.
GkJh ;[zdo f;zx^ nkg dopko ;kfjp ;qh jfowzdo ;kfjp d/ ehosBhJ/ ;B. nkg dk ehosB
fJsBk gqGktPkbh fe fJ; B{z pzrkb d/ wjKeth oftzdo BkE mke[o B/ nkg B{z ebes/ b? ikD dh fJZSk
gqrNkJh ;h.
wjzs rZik f;zzx^wjzs rZik f;zx ;zrhs ebk ftZu fBg[D ;B. nkg ;ozdk tikT[D ftZu wkfjo
;B. nkg wjkokik gfNnkbk d/ dopkoh ehosBhJ/ th oj/. nkg B/
GkJh ekjB f;zx BkGk B{z ;zrhs f;Zfynk fdZsh ns/ wjkB e'P ftZu r[owfs ;zrhs ;pzXh n?ANohnK
fbyD ftZu ;fj:'r fdZsk. fJ; ekoB r[owfs ;zrhs ;pzXh Gog{o gowkfDe ikDekoh T[gbGd j'
ojh j?. nkg d/ gqw[y PfrodK ftZu wjkokik G[fgzdo f;zx, GkJh tho f;zx ih, GkJh ekjB f;zx BkGk
ns/ fdbo[pk tkde GkJh joBkw f;zx ih dk Bkw Pkwb j?.
GkJh itkbk f;zx^ GkJh itkbk f;zx r[o{ noiB d/t ih tZb'A to';kJ/ j'J/ ehosBhnK dh bVh ftZu'A
fJZe ;B. nkg gk; r[o{ ekb dhnK g[oksB ohsK dk yikBk ;h. nkg B/ fJjBK dh skbhw nkgD/
;g[ZsoK GkJh r[ouoB f;zx ns/ GkJh ntsko f;zx B{z fdZsh fijV/ T[wo Go fJjBK dk rkfJB eod/
oj/. fJ; d/ Bkb jh fJjBK B/ fJjBK ohsK B{z fbghpX eoe/ gzikph :{Bhto;Nh s'A gqekfPs
eotkfJnk. j[D fJj r[opkDh ;zrhs gqkuhB ohs osBktbh g[;se d/ o{g ftZu T[gbGX jB.
fJjBK d/ tz; ftZu'A GkJh e[bsko f;zx ehosB eo oj/ jB ns/ GkJh itkbk f;zx dh ehosB P?bh B{z
ekfJw oZy oj/ jB.
GkJh jhok f;zx^GkJh jhok f;zx f;zx ;Gk bfjo d/ gqf;ZX ehosBhJ/ j'J/ jB. nkg B/
ehosB eoB d/ Bkb Bkb nB/eK ftfdne ;z;EktK dh ;z;EktK dh ;EkgBk ehsh. nkg T[wo Go
r[owfs ;zrhs d/ fwnkoh ehosBhJ/ ti'A ftuod/ oj/ fi; dk wB'oE e/tb wkfJnk ewkT[Dk BjhA ;h
;r'A b'ekJh dk Gbk eoBk th ;h.
GkJh ;[X f;zx gqXkB f;zx^GkJh ;[X f;zx GkJh gqXkB f;zx gqf;X Ne;kbh ehosBhJ/ ;B. nkg
g[oksB ohsK ftZu ehosB eod/ oj/ jB. nkg d/ iE/ ftZu'A GkJh gqXkB f;zx ih ns/ T[jBK d/ ;g[Zso
;qa joGiB f;zx osB tb'A rkfJB ehsh nk;k dh tko d/ foekov fsnko j'J/ ;B. fJj nk;k dh
tko dh rkfJB ftXh dk fJZe uzrk Bw{Bk j?.
frnkBh frnkB f;zx n?pNkpkd^ frnkBh frnkB f;zx fBPekw ehosBhJ/ ;B. nkg feZs/ ti'A
ehosB BjhA ;h eod/. nkg B/ r[owfs ;zrhs dh f;Zfynk GkJh bkb f;zx n?pNkpkd gk;'A gqkgs
ehsh. go nkgB{z Ne;kbh ehosB dh ;zGkb dk yk; fceo ;h. fJ; bJh nkg B'/ gqf;ZX okrhnK
dhnK ohsK ;[D e/ frnkBh jofdZs f;zx ns/ fgq;
z hgb fdnkb f;zx Bkb fwb e/ T[jBK dhnK ;[o
fbghnK fsnko ehshnK fijBK B{z pknd ftZu Pq'wDh r[od[nkok gqpX
z e ew/Nh B/ r[opkDh ;zrhs Bkwe
g[;se d' GkrK ftZu gqekfPs ehsh. nkg dh fJj g[;se r[owfs ;zrhs ;kfjs ftZu ftP/P oydh j?.
GkJh gq/w f;zx okrh^gfNnkbk fonk;s Bkb ;pzXs GkJh gq/w f;zx r[owfs ;zrhs dh f;XKse
frnkB oZyD tkb/ okrh ;B. nkg B/ r[owfs osB (;zrhs) Gzvko Bkwe g[;se dh ouBk ehsh. fJ;
g[;se ftZu r[o{ rqzE ;kfjp dh pkDh dh ikDekoh d/D d/ Bkb tZy tZy okrK d/ t/ot/ ns/ ;zrhs ;pzXh
j'o ikDekoh fdZsh rJh j?.
GkJh ;w[zd f;zx^ nkg ebk;heb nzdkI ftZu ehosB eod/ ;B. nkg d/ ehosB ;dek
r[owfs ;zrhs d/ fwnko dh r?o f;Zy ;zrhsekoK ftZu th uouk j[zdh ;h. fJjBK d/ ;w/A se o/vhU
ns/ foekofvzr ezgBhnK ni/ nozG jh j' ojhnK ;B. fJ; ekoB j[D ehosB dh ;KG ;zGkb nkozG
j' rJh. nkg d/ ehosB dhnK foekofvzrI j[D th pV/ ;fseko Bkb ;[DhnK iKdhnK jB. nkg dk
ehosB ni'e/ ehosBhnK ns/ r[owfs ;zrhs d/ ftfdnkoEhnK bJh fJZe T[dkjoB j?. GkJh ;kfjp
dh ehosB P?bh B{z T[[jBK d/ Pkfrod gq'a gowi's f;zx B/ nksw;ks eoe/ T[jBK B/ 31 okrK dh
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foekofvzr fsnko eoB d/ Bkb Bkb fBoXkfos okrK s/ nXkfos ;to ;w[zd Bkwe g[;se th
gqekfPs ehsh.
GkJh ;zsk f;zx^ GkJh ;zsk f;zx ;[ohbh nktkI ns/ fJZe fBt/eb/ nzdkI ehosB eoB tkb/
ehosBhJ/ ;B. nkg T[Zuh ;[o ftZu pVk gqGktPkbh ehosB eod/ ;B. nkg th o/vhU ns/ foekofvzr
ezgBhnK ftZu pV/ wep{b ;B. nkg d/ ehosB dh foekofvzr j[D th pV/ fgnko ;fseko Bkb ;[Dh
iKdh j?. nkg B/ fiE/ y[d bzwK ;wK ;qh jfowzdo ;fkjp ns/ pknd ftZu r[od[nkok ;h; rzi ;kfjp
fdZbh fty/ ehosB dh ;/tk ehsh T[E/ nr'A nkgD/ Goksk ns/ nkgDh n"bkd B{z th ehosB eoB dh
gq/oBk fdZsh. nkg d/ Goksk GkJh PwP/o f;zx r[od[nkok ;h; rzi ;kfjp fty/ ehosB eod/ oj/ jB.
nkg d/ Gshi/ GkJh joihs f;zx GkJh jodhg f;zx nkfd j[D th nkg dh P?bh ftZu ehosB eod/
jB.
GkJh ;[oiB f;zx^ GkJh ;[oiB f;zx ih B/ ehosB d/ y/so ftZu ftP/P BkwDk yZfNnk j?.
nkg dh nktkI fJZe nihp efPP ;h. fi; ;dek nkg dk ehosB fpjpbsk ns/ eo[Dk o; Bkb
Gog{o ;h. nkg dh nktkI dk fJsBk gqGkt ;h fe gqf;ZX ebk;heb rkfJe gdw ;qh ;q a ;'jD f;zx B/
nkg dk rkfJB ;[D e/ ;zrhs ebk B{z ngDkfJnk. nkg tZb'A rkfJB ehsh nk;k dh tko d/ foekov
j[D th pj[s wep{b jB.
;zs ;otD f;zx v[w/bh tkb/^;zs ;otD f;zx v[w/bh tkb/ T[Zu e'Nh d/ ehosBhJ/ j'J/ jB.
nkg r[owfs ;zrhs d/ f;XKse ns/ fefonkswe gZy ftZu wkfjo ;B. nkg B/ r[owfs ;zrhs d/
f;XKs pko/ ;[o f;woB ;zrhs bVh dhnK S/ g[;seK gqekfôs eotk e/ r[owfs ;zrhs ;kfjs B{z
Gog{o :'rdkB fdZsk.
GkJh fgnkok f;zx^GkJh fgnkok f;zx bzwk ;wK dopko ;kfjp nzfwqs;o fty/ ehosB eod/
oj/. nkg tZb'A Ne;kbh ohsK nB[;ko ehs/ iKd/ ehosB B{z ;zrsK pj[s ;bkj[zdhnK ;B.nkgd/ Goksk
GkJh feogkb f;zx th T[zu e'Nh d/ ehosBhJ/ ;B. nkg B/ r[owfs ;zrhs dh f;ybkJh nkgD/ ;g[soK
gkJh i;tzs f;zx ns/ GkJh wBihs f;zx B{z fdZsh fijV/ j[D se ehosB dh ;/tk eo oj/ jB.
GkJh i;tzs f;zx ebkoK tkb/^nkgB/ w;s[nkDk Ne;kb ns/ d"Xo g[o dh Ne;kb ftZu nB/eK
ftfdnkoEhnK B{z ehosB f;ybkJh fdZsh. nkg d/ ftfdnkoEhnK ftZu'A GkJh nwohe f;zx , GkJh
pbd/t f;zx, GkJh gqhsw f;zx nkfd gqf;ZX okrh j'J/ jB. nkg B/ r[owfs ;zrhs ;pzXh g[;se dh
ouBk th ehsh.
GkJh T[Zsw f;zx^ GkJh T[Zsw f;zx sys ;qh e/; rVQ ;kfjp, ;qh d{y fBtkoB ;kfjp ns/ ;qh csfj
rVQ ;kfjp fty/ bzwK ;wk ehosB eod/ oj/ jB. nkgB/ ehosB dh skbhw nkgD/ ;g[ZsoK B{z th
fdZsh. fJjBK ftZu' vkeNo ikrho f;zx ehosB ftZu BkwDk yZN u[Ze/ jB. d/; ftd/; ftZu gqkgs j'J/
;BwkBK s'A fJbktk nkg B{z oki gZXo dk Pq'wDh okrh ntkov ns/ okPNoh gZXo dk ;zrhs BkNe
nekdwh ntkov th gqkgs j'fJnk j?. nkg B/ r[owfs ;zrhs dh d/ f;XKsK ;pzXh g[;seK dh ouBk
ehsh j?. r[owfs ;zrhs dh ;zGkb bJh nkg B/ nzfwqs ehosB Nq;N dh ;EkgBk eoe/ r[o wfs ;zrhs
B{z ;wofgs wkf;e gZso nzfwqs ehosB dh gqekPBk eo oj/ jB. GkJh T[Zsw f;zx ih d/ d{i/ ;g[Zso
vkeNo pfuZso f;zx fwnkoh ehosB eod/ jB. nkg nkekPtkDh d/ gqtkfDs ehosBhJ/ jB. shi/
;g[Zso vkeNo r[oBkw f;zx B/ r[owfs ;zrhs B{z nekdfwe y/so ftZu gqufbs eoB bJh Gog{o
:'rdkB gkfJnk j?. nkg r[owfs ;zrhs ;pzXh nekdfwe gZXo dk ;kfjs jh BjhA ofunk ;r'A
r[owfs ;zrhs d/ fefonkswe gZy dk fwnko ;Ekgs oZyD bJh r[o{ rqzE ;kfjp ftZu doi okrK ftZu
ehosB dhnK foekofvzrI th fsnko ehshnK jB. nkg B/ r[o{ BkBe d/t :[Bhto;Nh ftZu
g';Nrq?i{J/N gZXo d/ e'o; ftZu r[owfs ;zrhs B{z ftP/P ;EkB fdtkfJnk.nkgB{z j'o ;BwkBK s'A Gkos
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d/ okPNogsh gk;'A ;zrhs BkNe nekdwh ntkov th gqkgs j'fJnk j?. nkg B/ bzwk ;wK gzikph
:{Bhto;Nh ftZu ckT[Avo w[Zyh r[owfs ;zrhs ftGkr ti'A ;/tk fBGkJh.
GkJh pyPhP f;zx^GkJh pyPhP f;zx soBskoB Ne;kb d/ gqf;ZX ehosBhJ/ ;B. nkg
ehosB eoB ns/ ohsK rkT[D ;w/a r[opkDh d/ ;gPN T[ukoB tZb ftP/P fXnkB fdzd/ ;B. nkg
efmB okrK ns/ skbK pVh ;fji Bkb ehosB eod/ ;B. nkg dh nktkI ftP/P p[bzdh ns/
;[ohbkgB ;h. nkg dhnK ehosB ;/tktK B{z w[Zy oyfdnK gzikp ;koeko tZb'A nkg B{z Pq'wDh okrh
ntkov fdZsk frnk ;h. nkg dhnK foekofvzrI pV/ fgnko Bkb ;[DhnK iKdhnK jB.
fJjBK s'A fJbktk ;zs GkJh pjkdo f;zx, GkJh sys f;zx, GkJh jouzd f;zx,GkJh uso f;zx,
GkJh w[BPk f;zx, GkJh r'gkb f;zx, GkJh uzBD f;zx wip{o, GkJh dftzdo f;zx r[odk;g[oh nkfd
ehosBhJ/ fwnkoh ehosB eoe/ r[owfs ;zrhs d/ gquko s/ gq;ko ftZu :'rdkB gkT[Ad/ oj/ jB.
j[D th GkJh pbpho f;zx, gq'a eosko f;zx fBoXkfos gozgok nB[;ko ehosB eoe/
r[owfs ;zrhs B{z gqc[bs eo oj/ jB.
_______________________

skb ns/ o;
vkH ipoizr f;zx
skb dh T[sgsh L
skb dh nXkofPbk b?n j? i' ;zg{oD pqfjwzv ftu ftdwkB j?. b?n s'A jh skb dh
T[sgsh j[zdh j? feT[Afe b?n jh skb dh iBw dksk j?. skb dh T[sgsh pko/ ;zrhs ftdtkBK d/
fGzB^fGzB wZs jB. wjkB e'P nB[;ko skbh dh X[B B{z skb fejk iKdk j?. r[owfs ;zrhs
nB[;ko ;zrhs g/Pekoh bJh gq:'r j' oj/ ;w/A dh wkg fJekJh skb j?. ;zrhs Pk;so rqzE
nB[;ko GrtkB fPt d/ sKvt fBqs s'A *sk* ns/ gkotsh d/ bk;: fBqs s'A *b* Ppd b? e/ skb
Ppd dh T[sgsh j'Jh.
i/eo gqkfeosh d/ ftXh ftXkB tb Mks wkohJ/ sK ;kB{z e[dosh feqPw/A ftu'A
*b?n* dk nkGk; wfj;{; j't/rk feT[Afe e[dos dh jo/e ouBk fJe fBPfus b?n ftu jh ftuo
ojh j? fit/A fdB^oks, jtk dk t/r, gkDh dk pjkn nkfd fJe ;wkB rsh ftu ftuod/ jB.
e[dosh feqPw/ dh fJ; ;wkB rsh$ukb B{z n;hA b?n nky ;ed/ jK. fJ; sZE s'A ;zg{oD ;zrhs
irs ikD{z j? fe wB[Zy B/ ;to s'A gfjbK b?n B{z jh ;wfMnk ;h. gqsZy s'o s/ b?n dk nB[Gt
;kB{z nkgD/ fdb dh XVeD s'A j[zdk j? feT[Afe i' fJj XVeD fJe ;wkB rsh ftu ubdh ofjzdh
j?, fJ; B{z th n;h b?n nky ;ed/ jK. b?n B{z jh wksoktK ftZu tzv e/ T[; d/ pokpo d/ fjZ;/
iK S'N/ tZv/ fjZ;/ eoe/ fGzB^fGzB skbK dh ouBk ehsh iKdh j?. ;zrhs ftdtkBK d/ wZs nB[;ko
skb ;zrhs dh ikB ns/ gqkD j?. ;zrhs ftub/ rkfJB^tkdB^fBqs dh P'Gk b?n skb jh j[zd/ jB.
skb d/ nB/eK G/d j[zd/ jB, fi;dk fieo nZr/ ik eoKr/. ;kfjs ns/ ;zrhs ftu fJj d't/A
bfbs ebktK jB i' Bkd d[nkok wB[Zyh wB ftZu p/P[wko GktK B{z T[ikro eoe/ *o;* dh
f;oiBk eod/ jB ns/ fJj d't/A ebktK o; gqXkB jB i' o; nXhB *b?n* T[Zs/ nXkfos jB.
tZy^tZy o; B{z wkBDk wB[Zy d/ ;[Gkn ftu Pkfwb j? fit/A nkgDhnK nZyK Bkb
uzrk fdqP t/yDk, BZe d[nkok ;[rzX dk o; b?Dk, ezBK d[nkok P[G puB ns/ okr^Bkd^;zrhs
;[DBk, ihG d[nkok yZZNk^fwZmk^b{Dk^e"Vk e[;?bk^fcZek nkfd tZy^tZy o;K B{z wkDBk wB[Zyh
wB dh gq;zBsk ns/ feqnk j?. Pk;soK ftZu 9 gqeko d/ o; do;kJ/ rJ/ jB i' fBwB nB[;ko
jBL ^
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1H
4H
7H

fPrko o;
2H
jk;: o;
3H
eo[D o;
tho o;
5H
o'do o;
6H
ftGs; o;
fGnkBe o; 8H
ndG{s o;
9H
PKs o;
fi; soQK ;zrhse ;[oK ftZu o; T[sgzB eoB dh ;woEk j? T[;/ soQK skb d/
tkdB ftZu th f;oiB dh Pesh j?. spd/ d/ w[Zy d; (10) toD (nZyo) ftdtkBK B/ wzB/ jB
fit/A X, r, d, s, o, e, N, B, x, V iK Bk, fsz, e, s, s/, N/, e/, r/, Xk ns/ fXz. fJBQK
p'bK d/ nXko *s/ nB/eK skbK dh f;oiBk j' iKdh j? i' skb ftu o; g?dk eoB dh ;woEk
f;oidh j?.
skb tkdB d[nkok o; dk ;zuko L
edh edh ;zrhs ftu e'Jh Pkpfde ouBk Bk j[zd/ j'J/ e/to ;[oK d/ nzsokb ns/
b?npZX ouBk jh wB B{z nBzfds eo fdzdh j?. T[; ftu o; ns/ Gkt d't/A w"i{d j[zd/ jB.
gZSwh ;zrhs ftZu fJe ftP/P gqeko dk ;zrhs gquZfbs j? fi; B{z oke n?Av o'b fejk iKdk j?.
fJj fJe nfXe b?n gqdkB ;to ouBk j? fi; B{z ;[DfdnK jh brGr jo/e ftnesh BZuD bZr
g?Adk j?. oke n?Av o'b dh GKsh ;kv/ d/P d/ b'e ;zrhs (ftP/P s"o s/ gzikp dk Y'b tkdB) ftu
th nB/e ouBktK w"i{d jB i' wB[Zyh wB ftu o; dh Sfjpo bkT[AdhnK jB.
;kfjs ftub/ B"A o;K dk fIeo eo nkJ/ jK fe fJj o; wB[Zy dh wB'fposh ftu
gqt/P eod/ ofjzd/ jB. fJBQK o;K dk gqGkt skb tkdB ftu th gqsZy j[zdk j?. eo[Dk o; ns/
Pks o; d/ gqGkt nXhB rkfJB tkdB ftbzfGs b?n ftu, fPzrko o; ns/ jk;: o; nXhB
do[s b?n ftu ehsk iKdk j?. fJ; d/ nzsors o;Gkt d/ gqrNkt bJh nsh ftbzfps, nsh
do[s ns/ j'o b?nekohnK ftZu ehsk iKdk j?. ftbzfpsk b?n rzGhosk dh ;{ue j[zdh j?. wB[Zyh
ihtB ftu fBokPsk iK T[dk;h d/ ;w/A ;kv/ ;ohoe nzrK ftu ;c[osh Bk ofjzd/ j'J/ ;zg{oD
feqnktK ftu f;Ebsk iK ftbzfps b?n dk gqt/P j' iKdk j?. fJjh ekoD j? fe ftPw rsh dhnK
skbK fit/A dhguzdh, MZgskb, o{ge skb nkfd eo[Dk ns/ P'e d/ GktK B{az ftnes eoB ftu
;jkfJe j[zdhnK jB. fPzrko o; d/ rhsK ftu fjod/ dh ftnke[bsk$uzubsk B{z fJjBK skbK
d[nkok gqrN ehsk iKdk j? fit/A efjotk, shBskb nfd Pks Gkt dk gqrNktk eodhnK jB.
JhPto T[gk;Bk GiB ns/ ;zehosB nkfd fJjBK skbK ftZu fBpZX ehs/ iKd/ jB ns/ gq;s[s
th ehs/ iKd/ jB. do[s b?n uzubsk, ugbsk, eq'X, vo nkfd B{z gqrN eoB ftu ;jkJh
j[zdhnK jB. fit/A fPzrko o; dh GktBk ftu ;kv/ nzrK ftu ;c[osh, uzubsk ns/ T[s;[es dk
;zuko j' iKdk j?. fJBQK GktK dh T[s;[esk d/ bJh shBskb, efjotk, dkdok nkfd skbK B{z
do[Zs rsh ftu gq:'r ehsk iKdk j?. fJ; gqeko b?n d/ fJj ftfGzB o{g skbK d/ ftfPPN ;zGkt
Bkb gqrN j' e/ ftfGzB GktK B{z gqrN eoe/ o; ;zuko ftu ;jkfJe f;ZX j[zd/ jB.
;zrhs wfjfcbK ftu ne;o jh t/fynk iKdk j? fe id'A rkfJe iK tkde nkgDk
gq;s[sheoD okrkbkg, i'V nbkg, Mkbk ns/ skBK nfd nfBpZX o{g ftu Gkt fpBK b?n^skb
d/ gq;s[s eodk j? sK Po's/ w'B j' e/ nu/s o{g ftu ;[Dd/ ofjzd/ jB. fit/A jh skb tkd dh
Ekg d/ Bkb rkfJB$tkdB fBPfus b?n ftu gqkozG j[zdk j? sK Po'sk o; gkB bJh ;iZr j' iKdk
j?. b?n d[nkok jh ;zrhs ftu ftfGzB o;:[es ubB P?bhnK dk fBowkD j[zdk j? ns/ rs G/d
d[nkok tZy^tZy o;K dk gqrNktk ehsk iKdk j?. b?n jh ;zrhs B{z skb d/ wkfXnw ftu ;EkJh,
;[zdo, T[g:'rh, o;g{oD ns/ wB'ozie pDk fdzdh j?. b?n dh Pks o; gqXkB P?bh, fPzrko o;
gqXkB P?bh, tho o; ns/ o'do o; gqXkB P?bh rhs d/ PpdK d/ o; Gkt B{z ;gPN eo fdzdh j?.
rkfJB tkdB ns/ BfoZs skb dh ;zrs s'A fpBK edh th gqGktPkbh BjhA j[zd/.
id'A e'Jh spbk tkde fe;/ th rkfJe$tkde d/ Bkb ;zrs eodk j? sK gfjbK T[j
nXko ;[o Bkb nkgD/ skb ;ki spb/ B{z fwbkT[Adk j?. fJ; gqeko rkfJe iK tkde d/ nXko
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;to Bkb spbk nkfd dk ;to fwb ikD Bkb rkfJB tkdB ftu fJe ftP/P nkeoPD g?dk
j[zdk j? ns/ o; dh T[sgsh j[zdh j?.
tZy^tZy rkfJB P?bhnK dh gqkfeosh d/ nB[o{g ftu ftfGzB r[D ns/ fGzB^fGzB
X[BhnK dh T[sgsh eoB tkb/ skb ;kiK dh io{os nB[Gt ehsh rJh. fit/A pho o; gqXkB
rkfJeh dh ;zrs Bkb T[Zuh ns/ rzGho XtBh tkb/ b?n^skb tkd:K dh, fPrko o; gqXkB
rkfJeh dh ;zrs Bkb uzub ns/ wX[o XtBh:[es b?n^skb tkd:K dh, Pks ns/ Grsh o; dh
T[sgsh bJh Pksfte Gkt Bkb gohg{oD ns/ wX[o XtBh tkb/ skb tkd:K dh ns/ ekb
eqwkB[;ko ntZPeskBo{g ftfGzB r[D^Xow tkb/ tkd:K dk fBowkD j[zdk fojk. id'A
rkfJB$tkdB d/ Bkb spbk iK wodzr dh ;zrs ehsh iKdh j? ns/ pzfdP iK rhs nkfd dk ;w
skb d/ ;w Bkb fwbdk j? ns/ id'A rkfJe$tkde b?nekohnK dk gqdoPB eod/ j'J/ ;w s/ nk
e/ fwbd/ jB sK ebkeko ns/ Po's/ d't/A jh ndG[Zs nBzd dh gqkgsh wkDd/ jB.
id'A ;fji PpdK ftu Grts r[DrkB eoskb XtBh ns/ skb^tkd:K dh fwbs
d[nkok ehsk iKdk j? iK r[opkDh ehosB j' fojk j[zdk j? sK wB B{z nrw nBzd dh gqkgsh j[zdh
j?. r[owfs ;zrhs ftu skb dk ;EkB ;fji wzfBnk iKdk j?. skb dh ;fji tkdB P?bh ftu jh
r[opkDh Ppd ehosB dk Gkt fjod/ ftu Grsh o; dh GktBk T[ikro eodk j?. fJ; ;zrhs
ftu skb B{z fes/ fes/ ekbsfwesk Bkb th gqq;s[s ehsk iKdk j?. toBD:'r j? fe r[owfs
;zrhs dh gVskb rkfJB P?bh ftbZyD s/ nd[Zsh j?. gVskb P?bh ftu fGzB^fGzB skbK B{z
nb'fee sohe/ Bkb tikfJnk iKdk j?. fJ; tizso ftu tZy fe;w dk skb o; wkDB B{z
fwbdk j?. fJ;/ eqw ftu dzdph, BrkVk nkfd skb ;kIk dh rzGho XtBh tho o; T[sgB eodh
j?.
_____________________

ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਤਿਕ ਤ ੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਅਿੇ ਤਵਕਾਿਕਰਮ
*ਅਮਨਲਤਾ
ਤਹਿੰ ਦੁਿਿਾਨੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਦੇ ਅਿੰ ਿਰਗਿ ਤਵਤਭਿੰ ਨ ਿਿੰ ਗੀਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ- ਸ਼ਾਿਿਰੀ ਿਿੰ ਗੀਿ,
ਉ ਸ਼ਾਿਿਰੀ ਿਿੰ ਗੀਿ, ਿੁਗਮ ਿਿੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਆਤਦ। ਇਨਹਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਇੱਕ ਅਤਧਆਿਤਮਕ
ਿਿੰ ਗੀਿਕ ਵਿੰ ਨਗੀ ਹੈ। ਿੂਫ਼ੀਵਾਦ ਅਲੌ ਤਕਕ ਰੇਮ ਦੇ ਿੱ ਥ ਉਿੇ ਆਧਾਤਰਿ ਹੈ ਅਿੇ ਇਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਤਵੱ ਚ ਿਿੰ ਗੀਿ ਨੂਿੰ

ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱ ਿਿਾ ਤਦੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱ ਲਾਹ- ਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤਵੱ ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। "ਸ਼ੇਖ ਤਨਜ਼ਾਮਉਦ-ਦੀਨ ਤਚਸ਼ਿੀ ਿੀ ਨੇ ਆ ਣੀ ਵਿੀਅਿ ਤਵੱ ਚ ਤਲਤਖਆ ਿੀ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱ ਵਾਲ ਲੋ ਕ ਗਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"1
ਕੱ ਵਾਲੀ ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਿੇ ਮਹੱ ਿਵ ੂਰਨ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਤਿਿਦਾ ਰੂ ਅਤਧਆਿਤਮਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਦੇ ਅਿੰ ਿਰਗਿ ਤਵਤਭਿੰ ਨ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਕੌ ਲ, ਕੱ ਵਾਲੀ, ਕਲਵਾਨਾ, ਰਿੰ ਗ, ਬਿੀਿ, ਨਕਸ਼-ਗੁਲ,
ਨਕਸ਼-ਤਨਗਾਰ, ਧਮਾਲ ਆਤਦ ਰਚੱਤਲਿ ਹਨ, ਰਿੰ ਿੂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਮਖ
ੁੱ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ।
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ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਤਦਕ ਅਰਥ :- ‘ਕੱ ਵਾਲੀ` ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੱ ਿ ਹਨ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਿ ਿੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਲ ਿੋਂ ਹੋਈ ਮਿੰ ਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਕੌ ਲ` ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ : ਡਾ. ਗੀਤਾ ਪੈਂਤਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਨ, ਵਚਨ, ਰਵਚਨ, ਮਕੂਲ, ਰਤਿੱ ਤਗਆ,
ਇਕਰਾਰ, ਬਾਿ ਿਾਂ ਵਾਅਦਾ ਆਤਦ ਹੈ।"2
ਅਚਾਰਰਆ ਬ੍ਰਰਿਸਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੌ ਲ` ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਥਨ, ਵਚਨ, ਬਾਿ ਆਤਦ ਹੈ। ਕੌ ਲ ਨੂਿੰ
ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਕੱ ਵਾਲ` ਕਤਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਆਂ ਿਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਗੇਯ ਰੂ ਤਵੱ ਚ ਕੱ ਵਾਲੀ ਕਤਹਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"3
ਉਿਿਾਦ ਚਾਂਦ ਖਾਂ ਅਨੁਿਾਰ, “ਕੌ ਲ ਇੱਕ ਅਤਧਆਿਤਮਕ ਭਾਵ ਹੈ ਿੋ ਕੁਰਾਨ ਅਿੇ ਹਦੀਿ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਿੰ ਬਿੰ ਤਧਿ ਹੈ।"4
ਅਚਾਰਰਆ ਬ੍ਰਰਿਸਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੌ ਲ` ਅਿੇ ‘ਕੱ ਵਾਲ` ਸ਼ਬਦ ਭਲੇ ਹੀ ਭਾਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ

ਰਿੰ ਿੂ ਕੱ ਵਾਲ ਸ਼ਬਦ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਈ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਕੱ ਵਾਲੀ` ਸ਼ਬਦ ਤਹਿੰ ਦੀ ਤਵਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਬਣ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਿੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਿਾਂ ਫ਼ਾਰਿੀ ‘ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼` ਤਵੱ ਚ ਕੱ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦਾ ਹੈ।"5
ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੇ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧ ਤਵੱ ਚ ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਿ ਿਾਰੇ ਮਿ ਹਨ:
ਸ਼ਰੀ ਿੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, “ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਿਨਮ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਿੇ ਹੋਇਆ ਅਿੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਿੇ ਹੀ
ਇਿਦਾ ਿੀਵਨ ਬੀਤਿਆ। ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵੱ ਚ ਿੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਅਿੇ ਰਭੂ ਭਗਿੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਮੁਿਤਲਮ ਿਿੰ ਿਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਿੇ ਭਗਿਾਂ ਦੇ ਭਗਿੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਿੰ ਗੀਤਿਕ ਅਿੇ ਾਰ ਚੀਨ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ।"6
“ਕਾਕ+ਅਤਲ = ਕਾਕਤਲ ਤਿਿਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਂਵਾਂ ਦਾ ਝੁਿੰ ਡ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤਕ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਿਨਮ ਇਿੇ ਿੋਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਿਮਾਿ ਦਾ ਉਹ ਿਮੂਹ ਿੋ ਵਾਚਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱ ਵਾਲ ਕਤਹਲਾਇਆ ਅਿੇ ਹਾਤਜ਼ਰ ਿਵਾਬੀ
ਭਰ ੂਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋ ਕਤ ਰਯਿਾ ਵੱ ਧਦੀ ਗਈ ਅਿੇ ਇਿਦਾ ਪਰਚਾਰ- ਰਿਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਿੰ ਦਾ
ਤਗਆ।"7
ਕੱ ਵਾਲੀ ਸੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਰਦਾਇ ਤਵੱ ਚ ਬਹੁਿ ਉੱਚਾ ਿਥਾਨ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵੱ ਚ ਰੱ ਬ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਿਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਿ ਰਚਾਰ ਅਿੇ ਰਿਾਰ ਕੀਿਾ ਤਿਿ ਨਾਲ
ਕੱ ਵਾਲੀ ਆਮ ਿਨਿਾ ਤਵੱ ਚ ਗਾਈ ਅਿੇ ਿੁਣਾਈ ਿਾਣ ਲੱਗੀ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਿ
ਿਦੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਿਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਿ ਉੱਿੇ ਹਮਲਾ ਕੀਿਾ ਿੀ ਉਹ ਆ ਣੇ ਨਾਲ ਿੂਫ਼ੀ ੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ
ਕੇ ਆਏ ਿਨ। ਮੁਹਿੰਮਦ-ਤਬਨ-ਕਾਤਿਮ ਨੇ 712 ਈ. ਦੇ ਤਵੱ ਚ ਤਿਿੰ ਧ ਉੱਿੇ ਤਿੱ ਿ ਰਾ ਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂਿੰ
ਉੱਚੇ ਅਹੁਤਦਆਂ `ਿੇ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਾਿਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਿੰ ਮ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਿੌਂ ਤਦੱ ਿੇ। ਅਰਬ ਦੇ ਿੈਤਨਕ ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ
ਆ ਕੇ ਰਤਹਣ ਲੱਗ ਏ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਿਾਂ ਨਾਲ ਤਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਬ ਅਿੇ

ਭਾਰਿ ਦੀਆਂ ਰਿੰ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਤਗਆ। ਿਦੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼ਿਾਬਦੀ ਤਵੱ ਚ ਮੁਹਿੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਿ ਉੱਿੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਿਾ, ਿਾਂ ਉਹ ਆ ਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਿ ਿਾਰੇ ਕਵੀ ਿਿੰ ਗੀਿਕਾਰ, ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਿਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਿੂਫ਼ੀ
ਿਿੰ ਿਾਂ ਨੇ ਆ ਣੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਰਿੰ ਿੂ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਬਹੁਿ ਿਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਤ ਆ ਿੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਿ ਿਮੇਂ ਿਿੰ ਗੀਿ ਤਵੱ ਚ ਿਿੰ ਿਤਕਰਿ ਅਿੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗਾਇਨ ਣ
ਰ ਾਲੀ ਰਚਤਲਿ ਿੀ। ਿੂਫ਼ੀ
ਲੋ ਕ ਿਿੰ ਿਤਕਰਿ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਿਨ ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਿਮੇਂ ਦੀ ਮੂਲ ਗਾਇਨ ਰਣਾਲੀ ਪਰਬ੍ੰਧ ਨੂਿੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਝ ਿਕੇ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਰਚਾਰ ਖ਼ਵਾਿਾ ਮੁਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਰਚਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕੀਿਾ। ਭਾਰਿਵਾਿੀ ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਿੱ ਕ ਹੁਿੰ ਚਣ ਦਾ ਉਤਚਿ ਮਾਰਗ ਿਿੰ ਗੀਿ (ਭਿਨ-ਕੀਰਿਨ) ਨੂਿੰ ਹੀ ਮਿੰ ਨਦੇ ਿਨ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੇ
ਤਵਕਾਿ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤਿੱ ਧ ਹੋਈ। ਿਾਰੇ ਧਾਰਤਮਕ ਿਥਾਨਾਂ ਉਿੇ ਭਗਿੀ ੱ ਖ ਦੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਲੋ ਕਤ ਰਯ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
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ਇਿਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਰਾਗ, ਿਵਰ ਆਤਦ ਇਿੰਨੇ ਿੁਗਮ ਅਿੇ ਿਰਲ ਿੀ ਤਕ ਿਮਾਿ ਦੇ ਬਹੁਿ ਵਰਗਾਂ ਨੇ
ਇਿਨੂਿੰ ਿਿੰ ਦ ਕੀਿਾ।
ਹਜ਼ਰਿ ਮੁਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਤਚਸ਼ਿੀ ਅਿਮੇਰੀ ਨੇ ਆ ਣੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵੱ ਚ ਕੀਿਾ
ਅਿੇ ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਖ਼ਵਾਿਾ ਮੁਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਤਚਸ਼ਿੀ ਿੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿੂਫ਼ੀ ਰਿੰ ਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਿ
ਤਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਆ ਬ੍ਰਰਿਸਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੁਝ ਤਵਦਵਾਨ ਇਹ ਮਿੰ ਨਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਅਤਵਸ਼ਕਾਰ
ਹਜ਼ਰਿ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਨੇ ਕੀਿਾ ਿੀ ਰਿੰ ਿੂ ਮੁਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਤਚਸ਼ਿੀ ਅਿਮੇਰੀ ਿੀ ਦੇ ਤਸ਼ਸ਼ ਹਮੀ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਨਾਗੋਰੀ ਦੇ ਕੱ ਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਹਮੂਦ ਿੀ ਿੋ ਤਕ ਫ਼ਾਰਿੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਿ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ
ਦੇ ਿਨਮ ਿੋਂ ਬਹੁਿ ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਮੁਿਤਲਮ ਦਰਬਾਰਾਂ ਿੇ ਿੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ ਤਵੱ ਚ ਆ ਣੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਧੁੰ ਮ
ਮਚਾ ਰਹੇ ਿਨ।"8
ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਗੀਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰ ਗੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬ੍ਣਾਇਆ ਉਸ ਬ੍ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮਦ ਕਰਮ

ਇਮਾਮ ਨੇ ਆ ਣੀ ਤਕਿਾਬ “ਮੁਆਦਨੁਲ ਮੂਤਿਕੀ" ਤਵੱ ਚ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ "ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਨੇ ਤਹਿੰ ਦੁਿਿਾਨੀ ਧਰੁ ਦ,
ਦੋਹਾ, ਮਾਠਾ, ਛਿੰ ਦ, ਬ
ਰ ਿੰ ਧ ਅਿੇ ਕਤਵਿਾ ਦੀ ਿਗਹਾ ਤਖਆਲ, ਕੌ ਲ, ਨਕਸ਼-ਗੁਲ, ਕਲਬਾਨਾ ਅਿੇ ਿਰਾਨੇ ਨੂਿੰ ਰਚੱਤਲਿ
ਕੀਿਾ ਿੀ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਿੀ ਨੇ ਿੋ ਤਰਵਰਿਨ ਕੀਿੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਮੁਿਲਮਾਨਾਂ ਨੇ “ਇਲਮ-ਏ-ਖੁਿਰੋ" ਅਿੇ
ਤਹਿੰ ਦੂਆਂ ਨੇ “ਇਿੰਦਰ ਰਿਿ-ਮੱ ਿ" ਤਕਹਾ ਹੈ ਇਨਹਾਂ ੱ ਧਿੀਆਂ ਤਵੱ ਚ ਗਾਉਣ ਵਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਕੱ ਵਾਲ ਕਤਹਲਾਏ।"9
ਡੋਮ ਅਿੇ ਢਾਰੀ (ਢਾਡੀ) ਨਾਮਕ ਿਿੰ ਗੀਿ ਿੀਵੀ ਿਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਮੁਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਤਚਸ਼ਿੀ ਅਿਮੇਰੀ ਨੇ ਕੱ ਵਾਲੀ
ਗਾਇਨ ਲਈ ਰੇਤਰਿ ਕੀਿਾ। ਡੋਮ ਅਿੇ ਢਾਰੀ ਨਾਮਕ ਿਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਭਿਨ ਕੀਰਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਰਾ ਿ ਿੀ
ਅਿੇ ਇਹ ਲੋ ਕ ਭਗਵਿ ਰੇਮ ਤਵੱ ਚ ਮਿਿ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਿਨ। ਮੁਿਲਮਾਨ ਬਣਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਕ ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਿਾਂ
ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਭਗਿੀ ੂਰਣ ਿਿੰ ਗੀਿ ਹੀ ਿੁਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਅਬੁਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਨੇ ਆ ਣੇ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੱ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਢਾਰੀਆਂ ਤਵੱ ਚ ਹੀ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਿੂਫ਼ੀ ਿਿੰ ਿਾਂ ਨੇ ਆ ਣੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਿਹਾਰਾ
ਤਲਆ ਿੀ। ਫ਼ਾਰਿੀ ਤਵੱ ਚ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਰਿੰ ਿੂ ਿਾਧਾਰਣ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਿਨ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਿੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿੰ ਦੀ, ਿੰ ਿਾਬੀ ਅਿੇ ਹੋਰ
ਖੇਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਤਲਆ।
ਯੋਤਗਿੰ ਦਰ ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਣੀ ੁਿਿਕ ਤਵੱ ਚ ਤਲਖਦੇ ਹਨ ਤਕ, “ਕੁਿੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਰਾਿ ਕਾਲ 1206
ਿੋਂ 1210 ਿੱ ਕ ਦਾ ਿੀ, ਉਹ ਖ਼ਵਾਿਾ ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਿੀ। ਕੁਿੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਬਹੁਿ ਿਾਰੀਆਂ
ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ, ਮਿਤਿਦਾਂ ਅਿੇ ਮਦਰੱ ਤਿਆਂ ਦੀ ਿਥਾ ਨਾ ਕੀਿੀ। ਤਿਿ ਕਾਰਨ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਚਾਰ ਿੇ ਰਿਾਰ
ਵਤਧਆ, ਸ਼ਮਿੂਦੀਨ ਅਲਿਮਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਵਾਿਾ ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਿੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਿੀ। ਉਹ ਵੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਦਾ ਬਹੁਿ
ਦੀਵਾਨਾ ਿੀ, ਤਿਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਕਤਰਆਿਮਕ ਿਿੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਸ਼ਾਿਿਰੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਦੇ ੱ ਖਾਂ ਦਾ ਤਵਤਖਆਨ
ਮਤਹਤਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਿੀ।"10 ਇਨਹਾਂ ਮਤਹਤਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਿਦਕਾ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਚਾਰ ਤਦਨੋ-ਤਦਨ

ਵਧਦਾ ਤਗਆ ਅਿੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਮ ਿੇ ਖਾਿ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਤਵੱ ਚ ਮਹੱ ਿਵ ੂਰਨ ਿਥਾਨ ਰੱ ਖਣ ਲੱਗੀ।
ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਨੇ ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਨੂਿੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਿੇ ਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਰ ਇਿਦਾ ਭਾਵ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਤਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਫ਼ਾਰਿੀ ਦੇ ਤਵੱ ਚ
ਕੱ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਚੱਤਲਿ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਤਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਵ ਾਰੀ ਲੋ ਕ ਵ ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਅਿੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਆ ਣੇ ਮਨੋਰਿੰ ਿਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਿੇਕਰ ਇਹ ਮਿੰ ਤਨਆ
ਿਾਵੇ ਤਕ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕੱ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਾਂ ਇਿ ਦੇ ਤਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹੀਂ ਤਕਉਂਤਕ ਕੱ ਵਾਲੀ ਿਮੂਹ ਤਵੱ ਚ ਗਾਈ
ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਿਨੂਿੰ ਬਹੁਿ ਿਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਤਮਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਨਹਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਇੱਕ
ਮੁੱ ਖ ਗਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਿਿ ਿਰਹਾਂ ਅੱ ਿ ਅਿੀਂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵੱ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਿੀ ਨੂਿੰ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਚਾਰ
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ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਰ ਇਿ ਲਈ ਰਾ ਿ ਹੋਇਆ ਿੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਅਿੇ ਿਿੰ ਗੀਿਕਾਰ ਿਨ। ਕੱ ਵਾਲੀ
ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ ਰਭਾਵ ੂਰਣ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਰਚਾਤਰਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਿਦਾ ਨਾਂ ਆ ਣੇ ਆ ਹੀ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜ
ਤਗਆ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀਆਂ-ਿੁਲਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ :
ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀਆਂ ਿੁਲਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਕਲਵਾਨਾ, ਨਕਸ਼-ਏ-ਗੁਲ, ਨਕਸ਼-ਏਤਨਗਾਰ, ਬਿੀਿ, ਰਿੰ ਗ, ਧਮਾਲ, ਹਮਦ, ਨਾਅਿ, ਮਧਾ, ਮਨਕਵੱ ਿ, ਿਲਾਮ ਆਰਦ ਿਨ। ਇਹ ਮਿੰ ਤਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਕ ਇਨਹਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤਵਸ਼ਕਾਰ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਨੇ ਕੀਿਾ। ਇਹ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ
ਤਹੱ ਿਾ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਤਹਰਫ਼ਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉਿ ਿਮੇਂ ਕੱ ਵਾਲ ੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ ਤਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਅਿ: ਰਿੂਲ ਇੱਲਾਹ ਾਕ ਦੀ ਤਿਫ਼ਿ ਨੂਿੰ ਨਾਅਿ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱ ਚ ਮੁਹਿੰਮਦ ਿਾਤਹਬ ਦੀ ਤਿਫ਼ਿ
ਤਵੱ ਚ ਿਦੋਂ ਕੱ ਵਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਿ ਨੂਿੰ ਨਾਅਿ ਕਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ:
ਿੋਹਤਣਆਂ ਿੋਂ ਿੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ
ਤ ਆਤਰਆਂ ਿੋਂ ਤ ਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ।
ਮਧਾ : ਤਿਿ ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵੱ ਚ ਹਜ਼ਰਿ ਿਨਾਬ ਗੋਂਿ ਾਕ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਫ਼ਿ ਕੱ ਵਾਲ ਲੋ ਕ ਗਾਇਨ ਰੂ ਤਵੱ ਚ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਉਿ ਨੂਿੰ ਮਧਾ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ :
ਆਵੋ ਨੀ ਿਈਓ ਬਗਦਾਦ ਨੂਿੰ ਚੱ ਲੀਏ ਤਿੱ ਥੇ ਗੋਂਿ ਮੀਰਾ ਦਾ ਡੇਰਾ
ਵਿੰ ਡਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੀਰਾ, ਉੱਥੇ ਰਤਹਿੰ ਦਾ ਤਨਿੱਿ ਿਵੇਰਾ
ਨੀ ਉਹ ਚੌਰਾਂ ਨੂਿੰ ਕੁਿੁਬ ਬਣਾਵੇ ਲ ਤਵੱ ਚ ਉਹਦੇ ਤਿਰ
ਿੰ ਿ ਿਨ ਦਾ ਤਿਹਰਾ।

ਹਦੀਿ: ਕਿੱ ਵਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਬ੍ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਵਚਨ 'ਮੁਹਿੰਮਦ ਿੱ ਲੇ ਅੱ ਲਾਹ ਬਿੱ ਲਮ ਹਜ਼ਰਿ
ਮੁਹਿੰਮਦ ਿਾਤਹਬ' ਿੀ ਦੀ ਮੁਬਾਤਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿੋਂ ਆ ਣੀ ਿਮਾਿ ਤਵੱ ਚ ਆ ਮੁੱ ਖੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਹਦੀਿ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ਿਦੀਸ ਰਜਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਸੁਰਬ੍ਿੱ ਧ ਤੇ ਤਾਲਬ੍ਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤੇ
ਨਾਲ ਿੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ :
ਮਨ ਕੁੰ ਨਤੋਂ ਮੌਲਾ,
ਫਾ-ਿਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਯੁਨ ਮੌਲਾ
ਦਰਾ ਰਦਲ ਦਰਾ ਰਦਲ ਦਰ ਦਾਨੀ
ਓਮ ਤੋਮ ਤਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾਨਾ ਤਾਨਾ ਨਾਨਾ ਰੇ।
ਧਮਾਲ : ਕਲੰਦਰੀ ਰਸਲਰਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਰਫ਼ਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਿੈ। ਧਮਾਲ` ਉਿ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੈ ਿੋ ਿੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਤਹਤਫ਼ਲ ‘ਹਾਲ` ਤਵੱ ਚ ਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਜੋਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਨਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਝੂੰ ਮਣਾ
ਵੀ ਿੈ। ਿਦੋਂ ਿੂਫ਼ੀਆਨੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਿਾ ਕੇ ਿੂਫ਼ੀਆ-ਏ-ਕਰਾਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਿਰੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਕੜ ਕੇ ਅਿੇ ਹਲਕਾ
ਤਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿਾਤਰਆਂ ਦੇ ੈਰ ਕੱ ਵਾਲ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਵੱ ਧਦੇ
ਹਨ, ਿਦ ਉਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲੇ ਿਾਂ ਢੋਲਕ ਨਾਲ ਿੋ ਿਾਲ ਵਿਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਿ ਿਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਮਾਲ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ:
ਮੇਰਾ ਰਦਿੱ ਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ
ਿਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ।
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ਮਨਕਵੱ ਿ: ਕੱ ਵਾਲ ਬਹੁਿ ਿਾਰੀਆ ਮਤਹਤਫ਼ਲਾਂ ਅਿੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਿੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਉਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ
ਮੋਢੀ ਿੇ ੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੱ ਵਾਲ ਤਿਿ ਵੀ ਿਗਹਾ ਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਿ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਿਿੰ ਬਿੰ ਤਧਿ ਪੀਰਾਂਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਸਫ਼ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿੱ ਵਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਰਾਿੀਂ
ਰਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂਿੰ ਮਨਕਵੱ ਿ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ :
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਰਣੋਂ ਸੇ ਅਬ੍ ਜੁਦਾ,
ਓ ਕਰਲਅਰ ਕੇ ਰਾਜਾ।
ਰਿੰ ਗ: ਰਿੰ ਗ ਹਜ਼ਰਿ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਿੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਤਹਤਫ਼ਲ-ਏ-ਿਮਾਅ ਦੀ ਿਮਾ ਿੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱ ਵਾਲ ਰਿੰ ਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿੰ ਗ ਨੂਿੰ ਤਸ਼ਿਰਾ ਵੀ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤਿਿਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੰ ਸ਼ਾਵਲੀ। ਰਿੰ ਗ
ਗਾਉਣ ਦੀ ਰਥਾ ੁਰਾਣੇ ਿਮੇਂ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱ ਿ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿੱ ਕ ਉਿੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱ ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰ ਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਕ ਉਸੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲੀ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਿੰ ਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਅਮੀਰ ਖੁਿਰੋ ਿੀ
ਨੇ ਰਾਗ ਗਾਰਾ ਅਿੇ ਤਿਿੰ ਨ ਿਾਲ ਦਾ ਰਯੋਗ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿੱ ਵਾਲ ਰੰ ਗ ਿਰ ਮਰਿਰਫ਼ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਗਾਉਂਦੇ
ਿਨ। ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ, ਮੇਿਰ ਅਲੀ, ਨੁਸਰਤ ਫਰਤਿ ਅਲੀ, ਰਈਸ ਮੀਆਂ ਕਿੱ ਵਾਲ, ਆਬ੍ੀਦਾ ਪਰਵੀਨ,
ਸ਼ੋਕਤ ਅਲੀ ਮਤੋਈ, ਕਰਾਮਤ ਫ਼ਕੀਰ, ਿਰਮੇਸ਼ ਰੰ ਗੀਲਾ, ਤਾਰਿਰ ਕਿੱ ਵਾਲ, ਆਰਰਫ਼ ਖਾਨ ਕਿੱ ਵਾਲ ਆਰਦ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗਾਇਨ ਬ੍ਾਖੂਬ੍ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਿ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਿੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਕਬ੍ੂਲ ਿੋਈ ਉਦਾਿਰਨ
ਵਜੋਂ :
ਆਜ ਰੰ ਗ ਿੈ ਿੇ ਮਾਂ ਰੰ ਗ ਿੈ ਰੀ
ਮੋਰੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਪੀਆ ਕੇ ਘਰ ਰੰ ਗ ਿੈ।
ਹਮਦ: ‘ਹਮਦ` ਅੱ ਲਾ ਾਕ ਦੀ ਤਿਫਿ ਨੂਿੰ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇਿ ਤਵੱ ਚ ਹੋਰ ਤਕਿੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਲਆ ਿਾਂਦਾ।
ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ :

ਮੇਰੇ ਅੱ ਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਅੱ ਲਾਹ, ਅੱ ਲਾਹ
ਤਿਿਮ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਿਬ ਿਕ ਯੇ ਿਾਨ ਰਹੇ
ਿੇਰੇ ਿਦਕੇ ਿੇਰੇ ਮਤਹਬੂਬ ੇ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹੇ
ਕੁਛ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਯੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅਲੀ
ਤਨਜ਼ਾ ਕੇ ਵਖ਼ਿ ਿਲਾਮਿ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਹੇ।
ਕਲਵਾਨਾ: ਇਸ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਬ੍ੀ ਤੇ ਰਿੰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਾਲਾਂ
ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। "ਕਲਵਾਨਾ ਦਾ ਅਿਲ ਨਾਮ ‘ਕਲਬਹੂ` ਹੈ।"11 ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਤਾਲਾਂ ਦਾ
ਪਰਯੋਗ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 'ਤਾਲ ਸਾਗਰ' ਵੀ ਕਰਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤਵੱ ਚ ਇਿਦੀ ਿਾਲ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਿ ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲ ਬ੍ਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਪਰਚਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿੈ।
ਿਲਾਮ: ‘ਿਲਾਮ` ਦਾ ਮਿਲਬ ਤਕਿੇ ਵੱ ਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਿਦੋਂ ‘ਕੱ ਵਾਲ` ਿੂਫ਼ੀ ੀਰਾਂਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਿ ਿਮੇਂ ਿਲਾਮ ੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਿਲਾਮ ਮਤਹਫ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਤਵੱ ਚ ਵੀ ਰੜ੍ਹਆ
ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਤਵੱ ਚ ਵੀ ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਕੱ ਵਾਲ ਮਤਹਤਫ਼ਲ ਦੀ ਿਮਾ ਿੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਿਲਾਮ ੜ੍ਹਦੇ ਹਨ
ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ :
ਅਿਲਾਮ-ਅਿਲਾਮ ਮੇਰੀ ਅਿਲਾਮ
ਿੇਰੇ ਦਰ ੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਿਲਾਮ
ਿੋ ਿੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਿੇਰਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਿੀ ਹੈ ਉਿ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕੋ ਿਲਾਮ
ਤਿਿ ਿਗਹਾ ੇ ਿੂਿੰ ਰਤਹਿਾ ਹੈ ਉਿ ਿਗਹਾ ਕੋ ਿਲਾਮ
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ਅਿਲਾਮ-ਅਿਲਾਮ ਮੇਰੀ ਅਿਲਾਮ।
ਨਕਸ਼-ਏ-ਗੁਲ : ਨਕਸ਼-ਏ-ਗੁਲ ਤਵੱ ਚ ਫ਼ਾਰਿੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਿਿ ਗੀਿ ਤਵੱ ਚ ਫ਼ਾਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਰਫ ਇੱਕ
ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਿ ਨੂਿੰ ਨਕਸ਼ ਅਿੇ ਤਿਿ ਤਵੱ ਚ ਫ਼ਾਰਿੀ ਦੀ ‘ਰੁਬਾਈ` ਹੋਵੇ ਉਿਨੂਿੰ ਨਕਸ਼-ਏ-ਗੁਲ ਕਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿ
ਤਵੱ ਚ ਿਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇਹ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱ ਿ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਤਵੱ ਚ ਗਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ
ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਨਕਸ਼-ਏ-ਤਨਗਾਰ : ਇਹ ਗਾਣਾ ਫ਼ਾਰਿੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਵੱ ਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਿ ਤਵੱ ਚ ਫ਼ਾਰਿੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਿਾਂ ਰੁਬਾਈ ਹੁਿੰ ਦੀ
ਹੈ। ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਿਰਾ ਿਥਾਈ ਤਵੱ ਚ ਅਿੇ ਦੂਿਰਾ ਤਮਿਰਾ ਅਿੰ ਿਰੇ ਤਵੱ ਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਰੁਬਾਈ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਦੋ ਤਮਿਰੇ ਿਥਾਈ ਤਵੱ ਚ ਅਿੇ ਦੋ ਤਮਿਰੇ ਅਿੰ ਿਰੇ ਤਵੱ ਚ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਕਸ਼-ਏ-ਤਨਗਾਰ, ਵਰਖਾ
ਰੁੱ ਿ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਤਵੱ ਚ ਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੀਿ : ਬਿੀਿ ਚਿੁਰਿੰਗ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੀ ਿੀ ਇਕ ਤਕਿਮ ਹੈ। ਇਿ ਤਵੱ ਚ ਕਈ ਰਾਗ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕੀਿੇ ਿਾਂਦੇ
ਹਨ। ਚਤੁਰੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਅੰ ਗ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ ਬ੍ਸੀਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰ ਟੁਕੜ੍ੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਰਾਗ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖਰੀਵਿੱ ਖਰੀ ਬ੍ੰ ਰਦਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਵਦਵਾਨ ਬਿੀਿ ਨੂਿੰ ‘ਰਾਗ ਿਾਗਰ` ਵੀ ਕਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੀਹਰਫੀ: ਸੀਹਰਫੀ ਅਤਨਬੱ ਧ ਗਾਇਨ ਰੂ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਗਾਇਨ ਰਬ੍ਨਾਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੀਹਰਫ਼ੀ ਨੂਿੰ
ਿੇਕਰ ਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਿਾਵੇ ਿਾ ਸੀਹਰਫ਼ੀ ਅਿਲ ਤਵੱ ਚ ਫ਼ਾਰਿੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਾਤਵ ਰੂ ਹੈ। ਇਿ ਤਵੱ ਚ ‘ਸੀ` ਦਾ
ਅਰਥ 30 ਹੈ ਅਿੇ ਹਰਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱ ਖਰ। ਇਹ 30 ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਿ ਸੀਹਰਫ਼ੀ ਨੂਿੰ ਆਮ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਵੱ ਚ 30 ਅੱ ਖਰੀ ਵੀ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ :
ਅਲਫ਼ : ਆਇ ਕੇ ਏਿ ਿਹਾਨ ਬਿੰ ਦੇ,
ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ ਈ
ੈਰੀ ਾਇ ਨਾ ਿੀਰਥੀ ਨਾਇਆ ਿੂਿੰ ,

ਭਰ ਰੁਗ ਨਾ ਤਕਿੇ ਿਵਾਇਆ ਈ
ਰਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਿਾਈ ਦਾ ਿਤ ਓ ਈ,
ਗੁਰਦਰਸ਼ ਨਾ ਨੇਿਰੀ ਾਇਆ ਈ,
ਏਹੁ ਿਨਮ ਅਮੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿਿੰ ਘਾ,
ਐਵੇਂ ਖ਼ਾਕ ਮੋ ਚਾਇ ਰੁਲਾਇਆ ਈ।
ਕਿੱ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬ੍ਦਲਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਆਧੁਰਨਕ ਪਰਰਪੇਖ : ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਆ ਣੇ
ਆਰਿੰ ਤਭਕ ਦੌਰ ਿੋਂ ਤਿਖਰ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਮੂਲ ਰੂ ਤਵਚ ਅਤਧਆਿਤਮਕ ੱ ਖ ਨੂਿੰ
ਤਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਰਿੰ ਿੂ ਿਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਇਿ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆ ਣੇ ਤਵਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੰ ਨਗੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਿਮੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਲਆ। ਇਿ ਨਾਲ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਵਸ਼ਾਲ ਹੋ ਤਗਆ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀਆਂ-ਿੁਲਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰੀਏ ਿਾਂ ਇਿ ਤਵਚ ਕੌ ਲ, ਕਲਵਾਨਾਂ, ਨਕਸ਼ਏ-ਗੁਲ, ਨਕਸ਼-ਏ-ਤਨਗਾਰ, ਬਿੀਿ, ਰਿੰ ਗ, ਧਮਾਲ, ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਰੂ ਤਵਚ ਰਚੱਤਲਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੀ ੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ ਤਵਚ ਰੂਹਾਨੀ ਿਫ਼ਰ ਿੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਤਨਵੇਕਲੇ ਰੂ ਤਵਚ
ਤਿਖਰ ਤਬਿੰ ਦੂ ਉੱਿੇ ਆ ਿੁੰ ਚੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੰ ਤਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੇ ਿਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਨਮ
ਹੋਇਆ ਰਿੰ ਿੂ ਇਨਹਾਂ ਤਵਚੋਂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਰਫੁੱਤਲਿ ਹੋਈ। ਅੱ ਿਕੱ ਲਹ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਇਨਹਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂਿੰ ਘੱ ਟ ਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਮਾਂ, ਰੀਿੀ-ਤਰਵਾਿਾਂ ਨਾਲ
ਿਿੰ ਬਿੰ ਧ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਰਫੁੱਤਲਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਗਾਹਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਨਕਲ ਕੇ
ਦਰਬਾਰਾਂ ਤਵਚ ਹੁਿੰ ਚ ਗਈ ਅਿੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰੂ ਅਤਧਆਿਤਮਕਿਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਤਨਕਲ ਕੇ ਤਸ਼ਿੰ ਗਾਤਰਕ ਰੂ
AMimRq kIrqn

Page 18

ApRYl 2020

ਧਾਰਨ ਕਰ ਤਗਆ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋ ਕ ਤਿਿ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਿਿੰ ਗੀਿ ਿਿੰ ਦ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਕਲਾਕਾਰ
ਉਿੇ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ੇਸ਼ ਕਰ ਤਦਿੰ ਦੇ ਿਨ ਅਿੇ ਕਵੀ ਵੀ ਉਿੇ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਾਤਹਿ ਤਲਖਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵਚ ਹਰ ਰਿੰ ਗ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋ ਤਗਆ ਤਿਵੇਂ ਭਗਿੀ, ਵੀਰ, ਤਸ਼ਿੰ ਗਾਤਰਕ ਆਤਦ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ
ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੌਕ ਵਿੋਂ ਅ ਣਾਇਆ ਤਗਆ। ਮੂਲ ਰੂ ਤਵਚ ਕੱ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਿੋਂ ਤਮਿਾਜ਼ੀ ਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤਲਆ।
ਰਫ਼ਲਮੀ ਿਗਿ ਦੇ ਿਿੰ ਗੀਿ ਰੇਮੀਆਂ ਅਿੇ ਿਿੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਤਹਮੀਅਿ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਸ ਨੂਿੰ ਰਫ਼ਲਮਾਂ ਤਵਚ ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਿੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂ ਤਵਚ ਤਫ਼ਲਮੀ ਿਿੰ ਗੀਿ ਨਾਲ ਿੁੜ ਗਈ।
ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਲੋ ਕ ਤ ਰਯਿਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਫ਼ਲਮਾਂ ਤਵਚ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਦਲਾਓ ਨਾਲ
ਿਮਾਤਿਕ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਰਾਿਨੀਤਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਲੂ ਿੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਈ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਤਵਆਹ, ਦੇਸ਼ ਭਗਿੀ ਦਾ ਮੌਕਾ,
ਔਰਿਾਂ ਅਿੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਰਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਆਰਦ। ਔਰਿਾਂ ਦੇ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਕਾਰਨ ਇਿ ਦੇ ਰੂ ਤਵਚ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਰਵਰਿਨ ਆ ਤਗਆ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਕੱ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤਵਤਭਿੰ ਨ ੱ ਖਾਂ ਨੇ
ਕੱ ਵਾਲੀ ਨੂਿੰ ਹਰ ਖੇਿਰ ਤਵਚ ਮਕਬ੍ੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਿ ਿਰਹਾਂ ਤਰਵਰਿਨ ਕੁਦਰਿ ਦਾ ਤਨਯਮ ਹੈ ਠੀਕ ਉਿੀ ਿਰਹਾਂ
ਬਦਲਦੇ ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਕੱ ਵਾਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂ ਭਾਵ ਅਤਧਆਿਤਮਕ ੱ ਖ ਿੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ
ਤਸ਼ਿੰ ਗਾਤਰਕ ੱ ਖ ਅਿੇ ਹੋਰ ਆਧੁਤਨਕ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਮਾਵੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਗਆ ਿੇ ਅੱ ਿ ਕੱ ਵਾਲੀ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਤਵੱ ਚ ਿੁਣੀ
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਖੋਜਾਰਥਣ, ਸੰ ਗੀਤ ਰਵਭਾਗ
ਪੰ ਜਾਬ੍ੀ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ, ਪਰਟਆਲਾ
_____________________

rwg durgw (iqMn qwl)
surilpI srdwr gurb^S isMG jI
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TRANSLITERATION
Pooran Joth Jagai Ghatt Mai Thab Khalas Thahi Nakhalas Janai ||
Jagith Joth Japai Nis Basur Eaek Bina Man Naik N Anai ||
Pooran Praem Pratheeth Sajai Brath Gor Marrhee Matt Bhool N Manai ||
Theerathh Dhan Dhaya Thap Sanjam Eaek Bina Nehi Eaek Pashhanai ||
ENGLISH TRANSLATION
Such a man, in whose heart shines the full Divinely Radiant Light is a true a pure
Khalsa. He the Khalsa meditates on the Ever-radiant Light, day and night, and
rejects all else but the one Lord from the mind. He decorates himself with perfect
love and faith, and believed not in fasts, tombs, crematoriums and hermit cells,
even by mistake. He knows none except the one Lord in the performance of acts
of pilgrimage, charities, compassion, austerities and self-control.
(“Sarbloh Granth”)

The Sarbloh Granth (Punjabi: ਸਰਿਲੋ ਹ ਗਰੰ ਥ, sarabalōha grantha), also called
Manglacharan Puran or Sri Manglacharan Ji, is a voluminous scripture. It consists of
more than 6,500 poetic stanzas. The Sarabloh Granth is a separate religious text from
the Guru Granth Sahib and Dasam Granth. It is considered as amalgamation of
writings of Guru Gobind Singh and other poets. Sarbloh Granth literally means
Scripture of Wrought Iron.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbloh_Granth
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ENGLISH TRANSLATION
BAARAH MAAHAA ~ THE TWELVE MONTHS: MAAJH, FIFTH MEHL, FOURTH
HOUSE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

In the month of Vaisaakh, how can the bride be patient? She is separated from
her Beloved. She has forgotten the Lord, her Life-companion, her Master; she has
become attached to Maya, the deceitful one. Neither son, nor spouse, nor wealth
shall go along with you-only the Eternal Lord. Entangled and enmeshed in the
love of false occupations, the whole world is perishing. Without the Naam, the
Name of the One Lord, they lose their lives in the hereafter. Forgetting the
Merciful Lord, they are ruined. Without God, there is no other at all. Pure is the
reputation of those who are attached to the Feet of the Beloved Lord. Nanak
makes this prayer to God: "Please, come and unite me with Yourself." The month
of Vaisaakh is beautiful and pleasant, when the Saint causes me to meet the
Lord. ||3||
(SGGS Page: 133)

