
 

jnvrI 2020 

 
(Portrait of Sri Guru Gobind Singh Ji by Sobha Singh Artist) 

 

AwnryrI sMpwdk 
fw. jwgIr isMG  



 
 
 
ਵਿਸਾਖ  
 
ਵਿਸਾਖ ਨ ਵਿਸਰੇ ਇਕ ਪਲ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਤਰੇੀ ਬੀਮਾਰ ਕੀਤਾ।  
ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਵਿਨਹ ਾਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ।  
ਦੁੁੱ ਖ ਵਿਛੋੜਾ ਸਵਿਆ ਨਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂਘ ਤੇਰੀ ਭਸਮਾਰ ਕੀਤਾ।  
ਉਸ ਿੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਪਛਤਾਂਿਦੀ ਿਾਂ ਿਦੋਂ ਪਰੇਮ ਿਪਾਰ ਕੀਤਾ।  
ਿੁਣ ਤਕ ਟੁਰਦੀ ਪਿੁੂੰ ਚ ਮੈਂ ਿਾਂਦੀ ਕਾਿਨ ੂੰ  ਘੋੜ ਸਿਾਰ ਕੀਤਾ।  
ਵਿੂੰ ਨਹ ੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਿਦੋਂ ਸੁਿਣੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕੀਤਾ।   
ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਸੂੰਘਾ ਇਿ ਸੁੱ ਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਭੀ ਨਿੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ।  
 

 
विसाख  
 
विसाख न विसरे इक पल मैनू याद तेरी बिमार कीता। 
नाल दीआं सखीआं खुशीआं मानण जिन्ां तैनूं प्यार कीता। 
दखु विछोड़ा सह्या न िािे िदों प्रेम प्यार कीता। 
उस िेले नूं पछतांिदी ्ां िदों प्रेम िपार कीता। 
्ुण तक तुरदी प्ुुँच मैं िांदी का्नूं घोड़ सिार कीता। 
विननी गई मैं उसे िेले िदों सो्णे नाल प्यार कीता। 
संतोख ससघंा इ् सच दा सौदा मैं भी न्ीं उधार कीता।  
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 ies AMk ivc 

 ivswK – kvI surgvwsI sMq sMqoK 
isMG 

tw-2 

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, 98150-
72197) qoN Cpvw ky 422, sYktr 15-ey, 
cMfIgVH qoN pRkwiSq kIqw[ 

 

sMpwdkI: krau bynMqIAw: sUky 
kwst hirAw  

2 

gurmiq sMgIq nUM fw. gurnwm isMG 
dI dyx – s. qIrQ isMG iF~loN 

4 

Justice Sardar Man Singh Ji                                         
- Late S. Balbir Singh 

6 

gurmiq sMgIq ivc rwg mwlI 
gauVw Aqy quKwrI – fw. gurnwm 
isMG 

7 

gurU goibMd isMG jI dw ic~qr: iek 
ivl~Kx AMdwz – (tweItl ic~qr 
bwry)                                
- jgqwrjIq isMG       

9 

pMjwb Grwny dy qblw vwdn dI 
prMprw – blivMdr isMG 

11 

surilpI – rwg mDUvMqI                  
– srdwr gurbKS isMG  

18 

surilpI vwlw Sbd Aqy aus dy 
AMgRyzI ivc ArQ 

20 

Awpxy rwhbr nUM cyqy kridAW – 
iSv nwQ 

tw-3 
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;{e/ ek;N jfonk 

  
‘id'A se s[;hA jo/ j' ftek; eod/ j'.id'A s[;hA gZe iKd/ j' ;VB^rbD bZr iKd/ j'.’ 

w?ev'bB ezgBh d/ wkbe o/eoke B/ ftneshnK d/ ftek; pko/ fJj rZb nkyh ;h. eJh 
ftnesh id'A e'Jh gqkgsh eo b?Ad/ jB sK nkgD/ ftek; bJh fwjBs eoBh pzd eo fdzd/ 
jB.fit/A i/ fe;/ B/ n?w J/ iK ghn?u vh eo bJh j't/ sK T[j nkgD/ nkgD/ nkg B{z T[; ftP/ dk 
wkfjo ;wMD bZr g?Adk j?. go w/o/ nfXnkge vkeNo e/;o f;zx e/;o j'ohA nkyd/ ;B ghn?u 
vh eofdnK sK s[;hA e'Jh y'i fet/A eoBh j? fJj f;yd/ j'. y'i sK pknd ftZu eoBh j[zdh 
j?.fJ; gq;zr ftZu r[opkDh ftZu'A ;kB{z Gog{o nrtkJh fwbdh j?^id'A wB[Zy e'Jh gqkgsh eo 
b?Adk j? sK T[; ftZu jT[w? nk iKdh j? s/ T[; dk ftek; o[e iKdk j?.r[opkDh dhnK fJj gktB 
s[eK ftneshrs ftek; bJh nrtkJh pyPdhnK jB^ 
  

w/o/ wkXT[ ih ;s;zrfs fwb/ ;[ sfonk. 
r[[ogo;kfd gow gd[ gkfJnk ;{e/ ek;N jfonk.(10) 
;G[ wB[ sB[ jfonk j'fJnk r[opkDh jfo r[D Gky[.(997) 
wkjk o[sh nktDk t/yj[ eow ewkfJ. 
BkBe jo/ B ;{ejh fi r[ow[fy oj/ ;wkfJ.(1168) 
fwfb gkDh fiT[ jo/ p{N. 
;kX;zrfs fsT[ jT[w? S{N.(1181) 
efo ;zrfs s{ ;kX eh nm;fm shoE BkT[. 
ihT[ gqkD wB[ sB[ jo/ ;kuk J/j[ ;[nkT[.(47) 
Gofw ;{e/ pj[ T[fG ;[e ejhnfj fwfb ;kX{ ;zfr johi?.(1326) 
r[D rkts wB[ jfonk j't?. 
eEk ;[Ds wb[ ;rbh y't?.(104) 
jfo ek Bkw[ fXnkfJ e? j'j[ jfonk GkJh.(1193) 
so;[ gfJnk fwjokwfs j'Jh ;fsr[o[ ;iD[ fwfbnk. 
BkBe[ Bkw[ fwb? sK ihtK sB[ wB[ Eht? jfonk.(1429) 

 
BtK ;kb w[pkoe^^ 
 

^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^ 
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×°ðîÇå Ã¿×Æå ù âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø çÆ ç¶ä 

- åÆðæ ÇÃ¿Ø Çãµñ¯º 

 

Õ¼°Þ Çòðñ¶ àÅò¶º êÇðòÅð ÁËÃ¶ Ô°¿ç¶ Ôé, ÇÜé·» Óå¶ ÕÅçð 

çÆÁ» Çòô¶ô ÇîÔð» Ô°¿çÆÁ» ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ êÇðòÅð» ÇòÚ ÔÆ 

ôÅîñ ÔË âÅÕàð ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø çÅ êÇðòÅð, ÇÜÃ ù ×°ðÈ çÆ 

ÕÆðåÆ ×ÅÇÂé Õðé çÅ Ã°íÅ× ÇêåÅ ê°ðÖÆ ðÈê ÇòÚ êÌÅêå 

Ô¯ÇÂÁÅÍ âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø ç¶ ÇêåÅ ôÌ¯îäÆ ðÅöÆ íÅÂÆ À°åî 

ÇÃ¿Ø êå¿× ÃéÍ Áµ×¯º À°é·» ç¶ Çå¿é ê°µåð» âÅ. ×°ðéÅî 

ÇÃ¿Ø, âÅ. ÜÅ×Æð ÇÃ¿Ø Áå¶ âÅ. ìÇÚµåð ÇÃ¿Ø Óå¶ òÆ ÁÕÅñ 

ê°ðõ çÆ ìÖÇôô ÔËÍ ÇÂé·» é¶ ×°ðìÅäÆ ×ÅÇÂé ç¶ éÅñ éÅñ 

×°ðîÇå Ã¿×Æå êÌåÆ îÅäîµå¶ Ö¯Ü ÕÅðÜ ÕÆå¶ ÔéÍ âÅ. 

×°ðéÅî ÇÃ¿Ø ×°ðîÇå Ã¿×ÆåÅÚÅðÆÁÅ êÌ¯ëËÃð åÅðÅ ÇÃ¿Ø, 

ÁÅ×ðÅ ØðÅä¶ ç¶ êçî ôÌÆ À°ÃåÅç Ã¯Ôé ÇÃ¿Ø, êÇàÁÅñÅ 

ØðÅäÅ ç¶ À°ÃåÅç ìÅÇÕð Ô°ÃËé å¶ ÇêÌ¿: ÁËÃ ÁËÃ ÕðÆð ç¶ 

ñÅâñ¶ Çôô ðÔ¶ ÔéÍ âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø é¶ Ã¿×Æå Áå¶ 

×°ðîÇå Ã¿×Æå ç¶ Ö¶åð ÇòÚ òµÖ òµÖ ÇâÕôéðÆÁ» å¯º 

ÇÂñÅòÅ AH ê°ÃåÕ», ABB Ö¯Ü êµåð» Áå¶ B@@ å¯º òµè Ö¯Ü 

ñ¶Ö» çÅ ñ¶Öä ÕÆåÅ ÔË, ÇÜé·» ù ÁÅÕÃë¯ðâ êìñÆÕ¶ôé Ãî¶å ç¶ô çÆÁ» òµÖ òµÖ ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» Áå¶ 

êÌÕÅôÕ» é¶ ÛÅÇêÁÅ ÔËÍ À°é·» ç¶ Çòô¶ô ÕÅðÜ» ÓÚ¯º ïÈÜÆÃÆ êÌÅÜËÕà ñÂÆ I òÆâÆú ñËÕÚð, BF ÁÅâÆú 

ÇðÕÅðÇâ¿×÷, D òÆâÆú ÇðÕÅðÇâ¿×÷, E âÅÕÈîËºàðÆ Çøñî», F ÇÃ×é¶Úð è°é» ÁÅÇç ÇåÁÅð ÕðéÅ êÌî°µÖ 

ÔéÍ  ÇÃµÖ ÇîÀ±÷ÆÕÅñ¯ÜÆ Çòô¶ô ÕðÕ¶ ×°ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ç¶ ÇéðèÅðå ðÅ×» Ãì¿èÆ À°é·» çÆ Ö¯Ü Çòôò êµèðÆ 

î¿éÆ Ü»çÆ ÔËÍ À°Ô ×°ðÈ éÅéÕ ç¶ò ïÈéÆòðÇÃàÆ å¶ ê¿ÜÅìÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ Ã¿×Æå ÇòíÅ×» ç¶ î°ÖÆ ðÔ¶ ÔéÍ 

î×ð¯º êÇàÁÅñÅ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÇòÚ ×°ðîÇå Ã¿×Æå ÇòíÅ× ç¶ ìÅéÆ ÔËµâ òÜ¯º À°é·» çÆÁ» Ô¶á ÇñÖÆÁ» 

êÌÅêåÆÁ» Ôé: 

A. B@@C ÓÚ âÅ. ÜÃìÆð Õ½ð ÖÅñÃÅ, Ú¶ÁðêðÃé ôÌÆ ×°ðÈ Ç×ÁÅé êÌÕÅô ëÅÀ±ºâ¶ôé éòÆº ÇçµñÆ ç¶ ÇòµåÆ 

ÃÇÔï¯× éÅñ ×°ðîÇå Ã¿×Æå Ú¶ÁðÍ 

B. B@@E ÇòÚ ååÕÅñÆ À°ê Õ°ñêåÆ âÅ. ÁËÃ ÁËÃ ì¯êÅðÅÂ¶ çÆ ÃðêÌÃåÆ Ô¶á ×°ðîÇå Ã¿×Æå ÇòíÅ×Í 

C. B@@G ÇòµÚ ×°ðîÇå Ã¿×Æå íòéÍ 

D. B@A@ ÇòµÚ Ã¿å Ã°µÚÅ ÇÃ¿Ø ÁÅðÕÅÂÆòÜ ÁÅø ÇîÀ±Ç÷ÕÍ 
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E. B@AA ÇòµÚ ÁÖ¿â ÕÆðåéÆ ÜµæÅ ÃðÆ (ÕËé¶âÅ) ç¶ ÇòµåÆ ÃÇÔï¯× éÅñ íÅÂÆ ðäèÆð ÇÃ¿Ø ÁÅéñÅÂÆé 

×°ðîÇå Ã¿×Æå ñÅÇÂìÌ¶ðÆÍ 

F. B@AD ÓÚ ×°ðîÇå Ç×ÁÅé ÁÅéñÅÂÆé ÃàµâÆ ÃËºàðÍ 

G. B@AF ÇòµÚ Ãò: ðÅ×Æ ÁòåÅð ÇÃ¿Ø ÇçµñÆ ç¶ êÇðòÅð ç¶ îÅñÆ ÃÇÔï¯× éÅñ íÅÂÆ Ü°ÁÅñÅ ðÅöÆ 

ÁÅâÆà¯ðÆÁîÍ 

H. B@AG ÇòÚ å¶Ü êÌåÅê Ã¿èÈ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ðÅ× ðåé ÁÅðà ×ËñðÆÍ 

ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ À°é·» é¶ B@@C å¯º ×°ðîÇå Ã¿×Æå À°åÃò ÁÅð¿í ÕðòÅÇÂÁÅ, ÇÜÔóÅ Çéð¿åð ÜÅðÆ ÔËÍ 

À°é·» é¶ ôÅÃåðÆ Ã¿×Æå ù ÔµñÅô¶ðÆ ç¶ä ñÂÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÇòÚ íÅÂÆ îðçÅéÅ, ôÅÃåðÆ Ã¿×Æå Ã¿î¶ñé 

ÁÅð¿í ÕðòÅÇÂÁÅÍ ê¿ÜÅì ç¶ ôÅÃåðÆ Ã¿×ÆåÕÅð» ñÂÆ ê¿ÜÅì Ã¿×Æå ðåé ÁËòÅðâ çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆÍ 

êçî ôÌÆ À°ÃåÅç Ã¯Ôé ÇÃ¿Ø ÃÇîÌåÆ ÃîÅð¯Ô çÆ ÁÅð¿íåÅ Áå¶ ôÅÃåðÆ Ã¿×Æå ÇòÚ êÌÚÇñå ê¿ÜÅìÆ ì¿Ççô» 

ìÅð¶ Òê¿ÜÅìÆ ì¿Ççô»Ó ê°ÃåÕ çÅ êÌÕÅôé ÕðòÅÇÂÁÅÍ âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø ÁîðÆÕÅ Áå¶ ÕËé¶âÅ çÆÁ» 

ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» ÇòµÚ ×°ðîÇå Ã¿×Æå ç¶ êÌÚÅð êÌÃÅð ñÂÆ Ã¿×Æå å¶ ×°ðîÇå Ã¿×Æå Õ¶ºçð ÚñÅ ðÔ¶ ÔéÍ 

À°µæ¶ ×°ðîÇå Ã¿×Æå çðìÅð, ÇÃÖñÅÂÆ òðÕôÅê, êÌÇåï¯×åÅò å¶ ÃËîÆéÅð òÆ ñÅÀ°ºç¶ ÔéÍ 

âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø ç¶ ôÅÇ×ðç» çÅ Ø¶ðÅ Çòôò êµèðÆ ÔËÍ çðìÅð ÃÅÇÔì, Á¿ÇîÌåÃð å¯º ñË Õ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ 

ò·ÅÂÆà ÔÅÀ±Ã åµÕ À°é·» ç¶ ôÅÇ×ðç ÕÅðÜôÆñ ÔéÍ À°é·» çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÁäÇ×äå ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ 

êÆ. ÁËÚ. âÆ. å¶ Ô¯ð Ö¯Ü ÕÅðÜ ÕÆå¶ ÔéÍ À°é·» ç¶ ôÅÇ×ðç Áé¶Õ» åÅñÆîÆ ÁçÅÇðÁ» ÇòµÚ ìå½ð âÆé, 

êÌ¯ëËÃð, àÆÚð, ×ÅÇÂÕ, Ã¿×Æå Çéðç¶ôÕ/ÇéðîÅåÅ òÜ¯º éÅîäÅ Öµà ðÔ¶ é¶Í âÅ. ÃÅÇÔì é¶ ×°ðÈ Øð ç¶ å¿åÆ 

ÃÅ÷» çÆ ÇÃÖñÅÂÆ ×°ðîÇå Ã¿×Æå ÇòÚ ñÅ×È ÕðÅÂÆÍ À°é·» é¶ ðìÅì ìÅð¶ Ö¯Ü ÕðÕ¶ ØÅóå ØóòÅÂÆ, 

àÌ¶Çé¿× òðÕôÅê» ñ×òÅÂÆÁ» å¶ ðìÅìÆ À°ÃåÅç» ù ñµÇíÁÅÍ ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ À°é·» é¶ õ°ç åÅÀ±Ã ×ÅÇÂé 

ô°ðÈ ÕÆåÅ Áå¶ Áé¶Õ» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ÇåÁÅð ÕÆå¶, ÇÜÔó¶ ÔÇðî¿çð ÃÅÇÔì ÇòÚ ðÅ×ÆÁ» éÅñ Ã¿×å Õðç¶ 

ÔéÍ À°é·» çÆ ç¶ä ç¶ îµç¶é÷ð ê¿ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º B@@A ÇòµÚ ôÌ¯îäÆ ðÅ×Æ ÁËòÅðâ ÇçµåÅ Ç×ÁÅÍ B@@C 

ÇòµÚ Ã¿×Æå éÅàÕ ÁÕËâîÆ òµñ¯º ÃÆéÆÁð ëËñ¯Çôê ÇçµåÆ ×ÂÆÍ B@A@ ÇòµÚ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º Ãà¶à 

ÁËòÅðâÍ B@AA ÇòÚ ôÌ¯îäÆ Õî¶àÆ òµñ¯º ôÌ¯îäÆ ðÅ×Æ ÁËòÅðâÍ B@AG ÇòµÚ íÅÂÆ é¿ç ñÅñ ×°ð ÔðÜÃ 

ÃéîÅéÍ ÇòÃîÅç éÅñ ÜòµçÆ àÕÃÅñ òµñ¯º ×°ðîÇå Ã¿×Æå ÁËòÅðâÍ ÔÇðòñµí Ã¿×Æå Ã¿î¶ñé òµñ¯º ìËÃà 

ðÅ×Æ ÁËòÅðâ Áå¶ ÁËÜÈÕ¶ôé÷ å¶ ÚÆø ÖÅñÃÅ çÆòÅé òµñ¯º ÁËòÅðâ À°é·» çÆ Þ¯ñÆ êÂ¶Í À°é·» çÆÁ» Çòôò 

ÇòÁÅêÆ Ã¿×ÆåÕ ÇõçîÅå ç¶ ê¶ô-Â¶-é÷ð À°é·» ù ðÅôàðêåÆ ðÅî éÅæ Õ¯Çò¿ç òµñ¯º ÇÂÃ ÃÅñ F ëðòðÆ 

ù Õ½îÆ êµèð ç¶ Ã¿×Æå éÅàÕ ÁÕËâîÆ ÁËòÅðâ éÅñ éòÅÇÜÁÅ Ç×ÁÅÍ âÅ: ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø çÆ Á×°ÁÅÂÆ Ô¶á 

ÕÆðåé ç¶ êÌÚÅð Áå¶ êÌÃÅð ñÂÆ Çéð¿åð ïåé Õð ðÔ¶ ÜÃìÆð ÇÃ¿Ø ÜòµçÆ Õñ» çÅ òÆ Ç÷Õð ÕðéÅ 

ìäçÅ ÔËÍ Ã¿é AIIA ÇòµÚ ÜòµçÆ ÇòÖ¶ Ã¿å Ã°µÚÅ ÇÃ¿Ø òµñ¯º ÕðòÅÂ¶ êÇÔñ¶ Áç°µåÆ ×°ðîÇå Ã¿×Æå Ã¿î¶ñé 

Ãî¶º ÃÚÖ¿â òÅÃÆ ìÆìÆ ÜÃìÆð Õ½ð çÆ êÌ¶ðéÅ ÃçÕÅ ÜÃìÆð ÇÃ¿Ø é¶ ÁäæµÕ Ã¶òÅò» ÇéíÅÂÆÁ» Áå¶ úç¯º 

å¯º ñË Õ¶ Ô°ä åµÕ úÔ êÈðÆ åéç¶ÔÆ éÅñ ÇÂÔ Ã¶òÅò» ÇéíÅ ðÔ¶ é¶Í ÇÂÃ¶ ù ò¶ÖÇçÁ» âÅ: ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø 

À°é» ù ÁÅêä¶ Õ¯ñ ê¿ÜÅìÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñÅ ñË ×Â¶Í 
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âÅ. ×°ðéÅî ÇÃ¿Ø ÇêÛñ¶ Çå¿é çÔÅÇÕÁ» å¯º òµè Ãî» ê¿ÜÅì çÆÁ» ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» ÇòÚ ìå½ð êÌ¯: 

ÕÅðÜôÆñ ðÔ¶ ÔéÍ À°é·» é¶ ÁÅêäÅ ÁÕÅçÇîÕ Ãøð AIHC ÇòµÚ ê¿ÜÅìÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ å¯º ÁÅð¿í ÕÆåÅ å¶ 

Çøð ×°ðÈ éÅéÕ ç¶ò ïÈéÆòðÇÃàÆ å¶ ê¿ÜÅìÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ Ã¿×Æå ÇòíÅ× ç¶ î°ÖÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÔÅëÃàðÅ 

ïÈéÆòðÇÃàÆ (ÁîðÆÕÅ) ç¶ Çò÷Çà¿× ÃÕÅñð, ëËÕñàÆ, âÆé ÁñÈîéÆ, âÆé ÇðÃðÚ, âÆé ÁÕÅçÇîÕ ç¶ 

À°µÚ ÁÔ°ÇçÁ» å¯º ÇÂñÅòÅ ÁÕÅçÇîÕ Õ½ºÃñ, ÃËé¶à Áå¶ ÇÃ¿âÆÕ¶à ç¶ îËºìð òÆ ðÔ¶ ÔéÍ À°Ô ÇêÛñ¶ ñ¿î¶ Ãî¶º 

å¯º ôÌ¯îäÆ Õî¶àÆ çÆ ÕÆðåé Ãì Õî¶àÆ ç¶ ÃðÕðçÅ îËºìð òÜ¯º òÆ Ã¶òÅò» ÇéíÅÁ ðÔ¶ ÔéÍ 

 

îËºìð , ÕÆðåé Ãì Õî¶àÆ, ÃÌ¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ, ÁÇîÌåÃð     IHAED-FAGA@ 

_____________________ 

 

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./ 80-G/ 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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MAN SINGH, JUSTICE (1887-1949), known as 
Bhai Man Singh up to his thirties, was born in 
1887 at Ambala, now in Haryana, the youngest 
of the three sons of Nand Singh who had fought 
against the British in the second Anglo-Sikh war 
(1819) and had then worked under them as 
superintendent of excise Man Singh, who 
became an orphan at a very young age, 
attended successively Mission High School and 
A.S. High School in his native town and later 
joined the Khalsa College at Amritsar. While at 
school he had founded an association of Sikh 
youth, Khalsa Bhujhangi Dal, and now in 
Amritsar he took a leading part in setting up 
Khalsa Youngmen Association and was the 
editor of its journal from 1905 to 1909. He was 
still studying for his B.A. final, when he was 
nominated a member of the Chief Khalsa 
Diwan. After his graduation he joined the Law 
College at Lahore and, on completing his 

Bachelor's course, returned to Ambala to start his legal practice. He was elected to the 
Central Legislative Assembly from the East Punjab Sikh Constituency in 1921. In 1922, 
Man Singh shifted to Lahore and practised as a lawyer at the Punjab Chief Court. He 
was vice-president of the Chief Khalsa Diwan from 1923 to 1925 and secretary of the 
reception committee of the Sikh Educational Conference session held at Lahore in 
1926. He was legal adviser to the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee from 
1926 to 1929. From 1930 to 1932, he worked as an officiating judge of the High Court in 
Patiala state. In 1935, he was appointed a judge of the Sikh Gurdwaras Tribunal and 
president of the Sikh Gurdwaras Judicial Commission. He worked in capacity up to 
1943 when he was appointed a member of the judicial Committee in the princely state 
of Faridkot. The judicial Committee heard appeals arising from the judgements of the 
Faridkot High Court. Man Singh retained this position until the formation of Patiala and 
East Punjab States Union (PEPSU) in 1948. In November 1948, he was appointed an 
officiating judge of the newly established High Court of PEPSU. 
 

Besides his legal work, Man Singh translated into Punjabi verse two Sanskrit classics 
Vikramorvashi by Kalidasa and Vairagya Shataka by Bhartrihari. He also contributed 
articles regularly to several of the Sikh Magazines and newspapers. Among the tracts 
he wrote in Punjabi was Science te Astikta which became popular reading. His 
translation of Khyam's Rubaiyat remained unfinished. 
 

Man Singh died at Patiala on 7 January, 1949. 
 

BIBLIOGRAPHY: Khalsa Samachar, 13 January, 1949. 
 

Source: The Encyclopedia of Sikhism: The Punjabi University, Patiala. 
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gurmiq sMgIq ivc rwg mwlI gauVw Aqy quKwrI 

*gurnwm isMG (fw.) 

rwg mwlI gauVw: sRI gurU gRMQ swihb jI ivc iek`qI mu`K rwgW dI qrqIb ADIn mwlI 
gauVw rwg ƒ vIhvyN sQwn ’qy AMikq kIqw igAw hY[BwrqI sMgIq ivc ies ƒ mwlI gOrw nwm 
nwl jwixAw jWdw hY prMqU gurmiq sMgIq ivc ies ƒ mwlI gauVw nwm nwl hI AMikq kIqw 
igAw hY[BwrqI rwg prMprw ivc rwg mwlI gauVw gwien vwdn ivc vDyry pRcilq nhIN[ kuJ 
ivdvwnW ny mwlI gauVw rwg ƒ mwlv gOV dw ApBRMS rUp mMinAw hY[ ies rwg ƒ gwien vwdn 
dy p`K qoN kiTn rwgW dI SRyxI ivc riKAw igAw hY[ 

rwg mwlI gauVw dy AMqrgq sRI gurU rwmdws jI dy Cy pdy, sRI gurU Arjn dyv jI A`T 
pdy Aqy Bgq nwmdyv dy iqMn pdy bwxI rUp ivc drj hn[ 

sRI drbwr swihb, hirmMdr swihb ivKy 'crn kml dI qIjI cOkI' auprWq cOQy pihr 
ivc 'sodru dI pihlI cOkI' Aqy 'sodru dI dUsrI cOkI' smyN rwg mwlI gauVw dw gwien vI kIqw 
jWdw hY[ 

BwrqI sMgIq Aqy gurmiq sMgIq AwcwrIAW ny mwlI gauVw rwg ƒ mwrvw Qwt dy 
AMqrgq r`iKAw hY[ ies rwg dw inrmwx pUrIAw Aqy sRI rwg dy imSrx duAwrw hoieAw 
mMinAw igAw hY[ ies ivc irSB koml, miDAm qIvr Aqy dovyN DYvq vrqy jWdy hn[ ies dw 
vwdI sur irSB Aqy sMvwdI pMcm sur ƒ mMinAw igAw hY[ ies rwg dI jwqI sMpUrn mMnI geI 
hY[ ies rwg dw gwien smW idn dw cOQw pihr hY[ ies dw Awroh : SVj irSB (koml), 
SVj, inSwd (mMdr spqk) DYvq (mMdr spqk) inSwd (mMdr spqk) irSB (koml) gMDwr 
miDAm (qIvr) pMcm, miDAm (qIvr) DYvq inSwd DYvq SVj (qwr spqk); Avroh : SVj 
(mMdr spqk) inSwd DYvq (koml) pMcm, miDAm (qIvr) inSwd DYvq miDAm (qIvr) gMDwr 
irSB (koml), SVj hY[ 

rwg quKwrI: rwg quKwrI sRI gurU gRMQ swihb dy rwg kRm ivc bweIvyN sQwn qy pMnw 
ññú÷ ’qy drj hY[ ieh pMjwb dI sMgIq prMprw dw ivSyS rwg hY ijs dw vrnx m`DkwlIn 
Dwrimk gRMQW ivcoN kyvl sRI gurU gRMQ swihb ivc hI imldw hY[ quKwrI rwg gurmiq sMgIq p`DqI 
dw mOilk rwg hY[ ies rwg dw aulyK BwrqI sMgIq dI isDWqk qy ikirAwqmk sMgIq pMrprw 
ivc nhIN imldw[ purwqn ilKqW ivc ieh imldw hY ik ihmwlX prbq auqr-p`Cm dw ielwkw 
quSwr jw quKwr khwauNdw hY[ ies leI ieh sMBv hY ik ies ielwky ivc pRXukq DunI qoN hI 
quKwrI rwg dI auqpqI hoeI hovy[ quSwr dI quKwr iK`qy dI sMgIq prMprw qoN rwg quKwrI ADIn 
sRI gurU nwnk dyv jI bwrwmwh bwxI rcnw ivSyS hY[  

ies qoN ibnW gurU nwnk dyv jI dy Cy CMq bwrhmwhw dy AMqrgq, gurU rwmdws jI dy cwr 
CMq Aqy gurU Arjn dyv jI dw iek CMq pd rcnwvW bwxI rUp ivc AMikq hn[ 



 

 

AMimRq kIrqn Page 8 jnvrI 2020 
 

gurmiq sMgIq prMprw ivc ies rwg dy iek qoN vDIk keI srUp imldy hn[ kuJ 
ivdvwnW ny ies rwg dI auqpqI tofI, BYrv Aqy rwmklI qoN mMnI hY[ ijs ADIn ies rwg ivc 
vwdI irSB, sMvwdI pMcm mMinAw igAw hY[ irSB koml, gMDwr Aqy miDAm dovyN Aqy bwkI sur 
Su`D mMny hn[  

gurmiq sMgIq dy pRmuK ivdvwn pRo. qwrw isMG Anuswr  quKwrI rwg dy iqMn srUp tofI jW 
Kmwj Qwt dy AMqrgq, d`KxI BwrqI sMgIq dy Qwt DrmvqI dy AMqrgq Aqy pUrvI Qwt dy 
ADIn mMny hn[ pihly pRkwr ADIn ies ivc dovyN miDAm, doonoN inSwd, gMDwr, koml Aqy 
bwkI Su`D sur vrqy jWdy hn[ ies ivc vwdI-sMvwdI, pMcm Aqy SVj ƒ mMinAw igAw hY[ 
gwien-vwdn dw smW idn dw cOQw pihr hY[ ies dI jwqI AOVv-sMpUrn mMnI geI hY[Aijhw 
mMinAw jWdw hY ik ies rwg dw dUsrw srUp AwDuink smyN ivc pRcilq nhIN hY[ 
 quKwrI rwg dw qIsrw srUp pUrvI Qwt dy AMqrgq mMinAw hY ijs ivc irSB, DYvq 
koml, miDAm qIvr Aqy bwkI Su`D sur vrqy jWdy hn[ ies dw vwdI DYvq Aqy sMvwdI irSB 
mMinAw igAw hY[ ies dw gwien smW svyr dw sMDI pRkwS mMinAw igAw hY[ 

BweI kwnH isMG nwBw rwg quKwrI dy sbMD ivc ilKdy hn, sMpUrn jwqI dI rwgxI ijs 
dw gRih sur SVj, vwdI irSB, sMvwdI pMcm, gwaux smW cwr GVI idn cVHy hY[ ies ivc dovyN 
gMDwr Aqy dovyN miDAm vrqy jWdy hn[ ies qoN ielwvw ies dw vwdI sur miDAm, sMvwdI 
SVj hY[ 

  rwg inrxwiek kmytI Aqy is`K imaUzIkwlojI ivc quKwrI rwg dy iesy srbpRmwixq iesy 
srUp ƒ svIkwirAw hY[ ies ivc gMDwr koml, dovyN inSwd, qIbr miDAm Aqy bwkI Su`D sur 
vrqy jWdy hn[ ies dw vwdI-sMvwdI pMcm-SVz mMinAw igAw hY[ ies dy Awroh ivc irSB 
DYvq vrijq hox krky jwqI AOVv-sMpUrn bxdI hY[ gwien smW idn dw cOQw pihr mMinAw 
igAw hY[ ies rwg dw smpRikRqk rwg mDUvMqI hY[ ijs ivc koml inSwd dI vrqoN nhIN kIqI 
jWdI[ ies dw Awroh  inSwd (mMdr spqk) SVj,  gMDwr (koml) miDAm (qIvr) pMcm,  
inSwd  SVj (qwr spqk) Aqy Avroh SVj (qwr spqk) inSwd (koml) DYvq pMcm, 
inSwd (koml) DYvq pMcm, miDAm qIvr  gMDwr (koml), irSB SVj hY[  

vIhvIN sdI dIAW sbd kIrqn rcnwvW dy sMdrB ivc vwcIey qW iehnW rwgW ivc s. 
igAwn isMG AYbtwbwd, BweI Avqwr isMG gurcrn isMG, pRo. qwrw isMG, sMq srvx isMG 
gMDrv, ipRæMsIpl idAwl isMG, pRo. krqwr isMG, fw. gurnwm isMG (lyKk), ausqwd surjIq 
isMG, jsvMq isMG qIbr, pRo. prmjoq isMG, s. hrimMdr isMG Awid ny sMgIqkwrW ny kIrqn 
rcnwvW nUM surilpI-b`D kIqw[ 

aukq rwgW nUM gurmiq sMgIq prMprw dy sMgIqkwr qy kIrqnkwrW ny Awpxy-Awpxy AMdwj 
iv`c bwKUbI gwieAw hY, ijhnW dI irkwrifMg AsIN www.gurmatsangeetpup.com,www.sikh-

relics.com, www.vismaadnaad.org Aqy www.jawadditaksal.org vYb sweIts 'qy sux skdy 
hW[ 

 
*pRoPYsr qy muKI, gurmiq sMgIq cyAr - gurmiq sMgIq ivBwg,  

pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw 
_____________________ 

 
 

 

http://www.gurmatsangeetpup.com/
http://www.sikh-relics.com/
http://www.sikh-relics.com/
http://www.vismaadnaad.org/
http://www.jawadditaksal.org/
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gurU goibMd isMG jI dw ic~qr: iek ivl~Kx AMdwz – 
(tweItl ic~qr bwry)                 

Ü×åÅðÜÆå ÇÃ§Ø 

×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ é¶ éÅéÕ ê¿æ/ ÇÃ¾Ö ê¿æ ù ÒÁ§ÇîzåêÅéÓ ÕðòÅ Õ¶ ÒÖÅñÃÅ ê¿æÓ ÇòÚ åìçÆñ Õð 

ÇçåÅ, Ô¹ä Ò×¹ð± ç¶ ÇÃ¾ÖÓ ù Ò×¹ð± çÅ ÇÃ§ØÓ ÇÕÔÅ ÜÅä ñ×ÅÍ  

ÁÇèÁÅåîÕ ìñ éÅñ ñËÃ ÒéÅéÕ éÅî ñ¶òÅ Ãî±ÔÓ Ô¹ä ôÃåð» éÅñ ñËÃ Ô¯ Õ¶ ÒÇéÜ Áå¶ êðÓ çÆ 

ð¾ÇÖÁÅ ÇÔå ÜÅÇ×zå Ô¯ Ç×ÁÅÍ 

×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ é¶ ×¹ð± ÔÇð×¯Çì§ç ÜÆ çÆ ÒîÆðÆ Áå¶ êÆðÆÓ çÆ ðÆå ù Ã¹Ççzó Õð Á×·» å¯ÇðÁÅÍ  

çÃò¶º ×¹ð± çÆ Áç¹¾åÆ ôõÃÆÁå ìÅð¶ ÃîÕÅñÆ ÕòÆÁ», ÇÂÇåÔÅÃÕÅð» é¶ ÇñÇÖÁÅ þÍ ×¹ð± ÃÅÇÔì é¶ 

õ¹ç òÆ, ÁÅêä¶ ìÅð¶ ÇñÇÖÁÅ þÍ  ÇÂÔ å¾æ çÃç¶ Ôé ÇÕ ÃÅâ¶ Õ¯ñ êzîÅÇäÕ ÇñÖå» å» î½Ü±ç Ôé, êð ×¹ð± 

ÜÆ çÆ Õ¯ÂÆ êzîÅÇäÕ åÃòÆð ÃÅâ¶ åÕ éÔÆº ê¹¾ÜÆÍ Ü¯ ÁÅÃ-êÅÃ ÇçÖÅÂÆ ç¶ºçÆÁ» Ôé, À¹Ô ÇÚð ìÅÁç 

çÆÁ» Ôé Áå¶ êÔÅóÆ Ü» î¹öñ ôËñÆ ÇòÚ ìäÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ  

ñØ± ÇÚ¾åð» ìÅÁç, ê¾ÛîÆ åð÷ À¹µêð ìäÆÁ», ×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø çÆÁ» Áé¶Õ» ÇÚ¾åðÕÅð» òñ¯º ÕÂÆ 

åÃòÆð» ÇåÁÅð ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ÕÂÆ ðÚéÅò» ÜñçÆ í¹ñÅÁ ÇçåÆÁ» ×ÂÆÁ»Í Õ¹Þ Õ¹ ù ÔÆ ñ¯Õ 

êðòÅé×Æ ÇîñÆÍ  

Áé¶Õ» ÇÚ¾åðÕÅð» ÇòÚ¯º Ã¯íÅ ÇÃ§Ø çÅ ò¾ÖðÅ î¹ÕÅî þ ÇÜÃ ÇÃ¾Ö ×¹ð±Á» ù ÇÚ¾åÇðå ÕÆåÅ þÍ ÇÂÃ 

ê¶ºàð é¶ ×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ù ÕÂÆ Ã§çðí» ÇòÚ ÇàÕÅÁ ê¶ºÇà§×» ÇåÁÅð ÕÆåÆÁ» ÔéÍ  ç¯ ê¯ðàð¶à Ç÷Õðï¯× 

ÔéÍ  ç¯Ô» æ¾ñ¶ ×¹ð± ÜÆ ðÇÚå ìÅäÆ çÆÁ» å¹Õ» çðÜ Ôé:  

A. ç¶Ô ÇôòÅ ìð î¯ÇÔ ÇÂþ ô¹í Õðîé å¶ ÕìÔ±§ é àð¯ºÍ  

    éÅ âð¯º ÁÇð Ã¯ Üì ÜÅÇÂ ñð¯º, ÇéÃÚË Õð ÁêéÆ ÜÆå Õð¯ºÍ  

B.  Ú§± ÕÅð ÁÜ ÔîÅ ÔÆñå¶ çð ×¹÷ôå 

   ÔñÅñ ÁÃå ì¹ðçé ì ÃîôÆð çÃåÍ  

êÇÔñÅ ÇÚ¾åð ÁÅÇÂåÅÕÅð çÅÇÂð¶ ÇòÚ þ Üç ÇÕ ç±ÜÅ Á§âÅÕÅð çÅÇÂð¶ ÇòÚ þÍ  ×¹ð± ÜÆ ç¶ Çìðå»å 

ù Üç òÆ Ã¹äÅÇÂÁÅ, ×ÅÇÂÁÅ Ü» ÇñÇÖÁÅ Ü»çÅ þ ÒÚ±§ ÕÅð ÁÜ ÔîÅ ÔÆñå¶ çð ×¹÷ôåÍ  ÔñÅñ ÁÃå 

ì¹ðçé ì ÃîôÆð çÃåÍÓÓ ê¿×åÆÁ» ÁÅêä¶-ÁÅê õ¹ç ù êzÃ§×å Õð ñËºçÆÁ» ÔéÍ Ã¯íÅ ÇÃ§Ø ÇÂé·» å¹¾Õ» å¯º 

êzíÅÇòå Ô¯ Õ¶ ×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ ç¶ ð±ê ù ÕËéòÃ À¹µêð ê¶ºà ÕðçÅ þÍ ÇÂÔ ÇÚ¾åð ÕñÅ-Ü×å ç¶ éÅñ-

éÅñ ê¶ºàð çÆÁ» ÁÅêäÆÁ» ðÚéÅò» ÇòÚ ò¾ÖðÅ æ» ð¾ÖçÅ þÍ  

Â¶æ¶ ê¶ºàð ôìç ðÚéÅ ç¶ éÅñ ×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ çÆ åôìÆÔ ÇåÁÅð Õð Õ¶ çðôÕ ù Ã§Õñê ç¶ éÅñ 

î±ðå éÅñ Ü¯óé çÅ À¹êðÅñÅ ÕðçÅ þÍ  

ê¯ðàð¶à ÁÅî å½ð Óå¶ ÃÅÔîä¶ ìËá¶ ÇòÁÕåÆ çÅ ìäÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þ êð ÇÂÔ ÇÚ¾åð ÇÂÃ ðÆå çÅ 

ÁêòÅç þÍ  ÇÂÔ Û¾ì AIGA çÆ ìäÆ þ ÇÜÃ ù ÁËé ÃÅÔîÇäúº éÔÆº ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÚÔðÅ ÃÅÔîÇäúº 
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ÇçÖä çÅ êzíÅò ç¶ºçÅ Ô¯ÇÂÁÅ òÆ Ö¾Çìúº ÃÜ¶ òñ ù Ø¹§ÇîÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ ÒØ¿¹ÇîÁÅ ÇÚÔðÅ, ÁÃñ ÇòÚ, 

ÇÚÔð¶ ç¶ Çé¾Õ¶-ò¾â¶ ò¶ðÇòÁ» ù, À¹åÅð-ÚóÅÁ ù ìðÆÕÆ éÅñ çÃ ç¶ºçÅ þÍ èó òÆ ÇÚÔð¶ ç¶ éÅñ ÇÂÃ 

ÇçôÅ ò¾ñ Ø¹§ÇîÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ  

ê¯ðàð¶à ÁÅî ÕðÕ¶ Ãî¶º-ÃæÅé ìÅð¶ ç¾ÃçÅ éÔÆº ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂæ¶ êzî¹¾ÖåÅ ÇÚÔð¶ ù êzÅêå Ô¹§çÆ þÍ ÇÂÃ ç¶ 

ìÅòÜ±ç Õ¹Þ ÁÇÜÔ¶ å¾å ÁÅ ðñç¶ Ôé ÇÜÔó¶ Ãî¶º-ÃæÅé çÆ Ã±Ô ç¶ ç¶ºç¶ ÔéÍ  

×¹ð± ÜÆ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Üç ÷¹ñî çÆ Ô¾ç Ô¯ ÜÅò¶, ×¾ñ Ü» çñÆñ çÆ Õ¯Çôô éÅÕÅî Ô¯ ÜÅò¶ å» ôÃåð 

Ô¾æ ÇòÚ ëóéÅ ÜÅÇÂ÷ þÍ ÇÚ¾åð ù ÁÅÕðôÕ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÚå¶ðÅ Õ¹Þ å¾å ÁÅêä¶ ò¾ñ¯º Ü¯óçÅ-

ØàÅÀ¹ºçÅ þÍ ÇÂæ¶ ÇÚÔðÅ Ã¹§çð Çç¾Ö òÅñÅ þÍ éËä-éÕô ÇÖ¾Ú òÅñ¶ Ôé ÁËêð ÇÂÔ éÅàÕÆ ÁÃð å¯º î¹Õå 

éÔÆºÍ Á¾Ö» ù ñ¯ó å¯º ò¾è åðÜÆÔ ÇîñÆ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂÔé» ðÅÔÆº ÔÆ ÃÅðÆ ÃÇæåÆ Ã§ÚÅÇðå Ô¹§çÆ þÍ ÇÂÔé» ç¶ 

ò¾â¶ Ô¯ä çÅ ç±ÜÅ ÕÅðä ê¶ºàð òñ¯º ÁÅêä¶ ×¹ð± ù À¹Ú¶ðÅ ð¾Öä ìÅÁç õ¹ç ù éÆºò» ð¾Ö À¹µêð ò¾ñ ù ç¶ÖäÅ 

þÍ ÁÅî å½ð Óå¶ ÇÜÃ ÇòÁÕåÆ çÅ ÇÚ¾åð ìäÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þ Áå¶ À¹Ã ù ÇåÁÅð Õðé òÅñ¶ çÆ ÇçzôàÆ 

ìðÅìð À¹ÚÅÂÆ çÆ Ô¹§çÆ þÍ ÇÂæ¶ À¹Ã çÅ À¹¦Øä Ô¯ÇÂÁÅ þÍ  

×¹ð± ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ ç¶ ÃÆÃ ç¹ÁÅñ¶ Õ¶ÃðÆ-êÆñ¶ ð§× ç¶ çðÇîÁÅé çÅ ç¹îÅñÅ þÍ ÇÂÃ ç¶ æ¾ñ¶ éÆñ¶ ð§× 

çÆ Õ¶ÃÕÆ þÍ  ç¹îÅñ¶ ç¶ ÇêÛñ¶ êÅÃ¶ ëðñÅ þÍ î¾æ¶ À¹µêð î¯åÆÁ» Üó·å Õñ×Æ þÍ ç¹îÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ ñ¯Ô Ú¾Õð 

Ã¯í ðÔ¶ ÔéÍ  ÇÂÔ åñòÅð ç¶ òÅð ù ð¯Õä, ò¶ñÅ êËä Óå¶ ÁÃåð òÜ¯º ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ 

×¹ð± ÜÆ çÆ çÃåÅð Õ¾ÃòÆº Áå¶ Ø¯àòÆº þÍ å¾åÕÅñÆ Ãð¯å» å¯º Ç×ÁÅå Ô¹§çÅ þ ÇÕ çÃåÅð ÃÜÅÀ¹ä çÅ 

åðÆÕÅ Ô¹ä éÅñ¯º Çí§é ÃÆÍ  ÇÚÔð¶ çÆ ë¾ìå Áå¶ êzíÅò çÅÔóÆ-î¹¾Û» ÃçÕ¶ þ Ü¯ Ø¹§×ðÅñÆÁ» ÔéÍ  

×¹ð± ÜÆ é¶ À¹µÚ¶ öñî¶º òÅñÅ éÆñÅ Ú¯ñÅ êÇÔÇéÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ À¹µÚÅ ×ñîÅ Ã¯é-ð§×Æ ÕãÅÂÆ éÅñ 

Çô§×ÅÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ êzî¹¾ÖåÅ ÇÕÀ¹ºÇÕ î¹¾Ö-î§âñ ù ÇçåÆ þ ÇÂÃ ÕÅðä ÃÆéÅ òÆ ÇÚ¾åð çÅ ê±ðÅ ÇÔ¾ÃÅ éÔÆº 

ìÇäÁÅÍ ÇÂÃ ÃçÕÅ ÕÂÆ òÃå» ÇÜò¶º ×ñ êÅÂÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» îÅñÅò», î¯ã¶ ð¾ÇÖÁÅ ÕîÅé Ã§ê±ðé ð±ê ÇòÚ 

ÇçÖÅÂÆ éÔÆº ç¶ ÇðÔÅÍ  

÷øðéÅî¶ ç¶ ÇÜÃ ÇòÚÅð ù ÁÅèÅð ìäÅ Õ¶ ÇÚ¾åð ðÇÚÁÅ þ, À¹Ã çÆ åðÜîÅéÆ Á¾Ö» ðÅÔÆº ÕÆå¶ ÜÅä 

çÆ Õ¯Çôô Ô¯ÂÆ þÍ ×¹ð± ÜÆ ç¶ ç¶Öä çÅ Á§çÅ÷ ÃÅèÅðä Çç¾Ö å¯º Çí§é þÍ ÇÚÔðÅ ô»å þ, î¾æ¶ Óå¶ Õ¯ÂÆ 

ÇåÀ¹óÆ éÔÆº, ÇÕÃ¶ åð·» çÆ À¹çÅÃÆ çÆ Õ¯ÂÆ ÞñÕ éÔÆºÍ  ÇÚÔðÅ ×¹¾Ã¶ éÅñ ñÅñ åÇêÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ òÆ éÔÆºÍ 

×¾ñ·» çÆ ñÅÇñîÅ Õ¹çðåÆ þÍ åêÆ-ï¯è¶ çÅ ÇÚÔðÅ Á§çðñÆ ÇÂÕÅ×ðåÅ éÅñ ñÅÇñîÅ éÅñ Ü×î× Õðé ç¶ 

Ãîð¾æ Ô¹§çÅ þÍ Á§çð Õ¹Û ìä-Çîà ÇðÔÅ þ, ìÅÔðÆ å½ð å¶ Ãí ô»å þÍ 

îé¯ìäåð ç¶ Áé¹Õ±ñ ìäÆ ðÚéÅ ìÅäÆ ðÚéÅ ç¶ Áé¹Õ±ñ ôÃåÅðèÅðÆ Ô¯äÅ ÇÂÃ Ã±ðî¶ çÅ î±ñ ñ¾Ûä 

þÍ ÇÂÕ ù ç±Ü¶ å¯º ò¾Ö ÕðÕ¶ éÔÆº ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ×¹ð± ÜÆ êÅÃ ôÃåð» çÆ î½Ü±ç×Æ, À¹Ôé» ç¶ ÇòÚÅð» 

çÅ ÇòÃæÅð þÍ ÇÂÔ ÇÕÃ¶ ù âðÅÀ¹ä òÅÃå¶ éÔÆº ìñÇÕ ÇÃ¾ÖÆ ÇÃè»å» çÆ ð¾ÇÖÁÅ òÅÃå¶ ÔéÍ  

×¹ð± ÜÆ ç¶ òÃåð Áå¶ ÇêÛ¯Õó ÇòÚÅñ¶ í¶ç þ êð Çòð¯èÆ Ã¹íÅÁ òÅñ¶ ð§× éÔÆº òðå¶ ×Â¶Í ÇÚ¾åð çÅ 

ÇêÛ¯Õó À¹ÜñÅ éÔÆºÍ ÇÚå¶ðÅ ð§×» çÆ îçç éÅñ ç¾ìò» îÅÔ½ñ ðÚçÅ ÇÜÃ ÇòÚ¯º ×¹ð± ÜÆ çÅ ð±ê À¹íÅð 

ñËºçÅ þÍ ÁÇÜÔ¶ ×ÇÔð¶ òÅåÅòðé òÅñÆÁ» ðÚéÅò» ìÔ¹å Ø¾à ÔéÍ õ¹ç Ã¯íÅ ÇÃ§Ø é¶ ÇÂÃ ÇòèÆ ù î¹ó 

éÔÆº òðÇåÁÅÍ  

_________________ 

î¹ìÅ: IHII@IAHHF 
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ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ  
 

ਬਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸਪ ੁੱ ਤਰ ਬ ੁੱ ਧ ਵਸੰਘ, ਪੀ–ਐੱਚ.ਡੀ.  
   

ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਂਤ ਆਪਣੀ ਪ ਰਾਤਨ ਸਵਿਅਤਾ, ਕਲਾਵਾਂ, ਰਵਿਣ-ਸਵਿਣ ਆਵਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ 
ਆਪਣੀ ਵੁੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਦੈਾਨੀ, ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਵਰਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ 
ਦ ਨੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਾਂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇਵਤਿਾਵਸਕ, ਿੂਗੋਵਲਕ ਅਤੇ ਸੁੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰ 
ਕੇ ਵਵਸ਼ਵ ਿਰ ਵਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਅਲੁੱ ਗ ਸਥਾਨ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਅਮੀਰ ਵਵਰਾਸਤ, ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਿੰਡਾਰ 
ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਿਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਵਜਸ 
ਕਰ ਕੇ ਇੁੱ ਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ ਿਾਅ ਅੰਦਰ ਵਨਡਰਤਾ, ਬਿਾਦਰੀ, ਜ ਝਾਰੂਪਣ ਅਤੇ ਵਮਿਨਤ ਆਵਦ ਗ ਣ ਸਵਿਜੇ 
ਿੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਿਨ।    

ਸ਼ ਰੂ ਤੋਂ ਿੀ ਿਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤੇਰ ਵਵੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਿਾ 
ਿ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪ ਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਾਲ ਿੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਿੀ ‘ਵੇਦ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਟਯ 
ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਰਗੇ ਗਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦ ਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤ ੇ
ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਿੁੱ ਵਸਆਂ ਵਵੁੱ ਚ 
ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਿਾਂ: ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਗੀਤ, ਗ ਰਮਵਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤ ੇਉਪ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਲਨ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਿੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਿੀ ਵਾਦਨ ਸੰਗੀਤ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਵਨਰੰਤਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਦਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਅਸੀਂ ਵਤੰਨ ਪਵਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ: ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਾਦਨ 
ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਾਦਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਗ ਰਮਵਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਾਦਨ ਪਰੰਪਰਾ। 

 ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਓਨੀ ਿੀ ਪ ਰਾਣੀ ਿੈ ਵਜੰਨੀ ਵਕ ਗਾਇਨ ਦੀ।  ਜੇਕਰ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਗਾਇਨ ਦੇ ਘਰਾਵਣਆਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ, ਿਵਰਆਣਾ, ਪਵਟਆਲਾ, 
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਵਿਰਾ ਨੰਗਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਘਰਾਵਣਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਿੋਇਆ। ਗਾਇਨ ਦ ੇ
ਘਰਾਵਣਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਵਾਦਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਦੇ ਘਰਾਵਣਆਂ ਨੇ ਵਵਸ਼ਵ 
ਿਰ ’ਚ ਪਰਵਸੁੱ ਧੀ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਦਨ ਘਰਾਵਣਆਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕ ਝ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਨ 
ਵਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੁੱ ਗੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 
ਸੰਗੀਤ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਯੋਗ   

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ  ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ਵਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਪਰਾਚੀਨ  ਕਾਲ ਤੋਂ ਿ ੰ ਦਾ ਆ ਵਰਿਾ ਿੈ। 
ਪ ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦ ਦੰਿੀ, ਿੂਮੀ ਦ ਦੰਿੀ, ਿੇਰੀ, ਆਡੰਬਰ, ਵਮਰਦੰਗ ਆਵਦ ਸਾਜ਼ ਪਰਚਵਲਤ ਸਨ। ਲੈਅ-ਸਾਜ਼ ਧ ਨੀ ਦਾ 
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ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ  ਸਿਾਇਕ  ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਾਜ਼ ਦੀ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਡਾ. ਯਗੋਮਾਇਆ ਸ਼ ਕਲ ਵਲਖਦ ੇ
ਿਨ, “ਸਵਰ ਤੇ ਤਾਲ ਨੰੂ ਅਵਿਵਵਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਜ਼ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਤ ਦੇ ਗਰੰ ਥ ‘ਨਾਟਯ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 
‘ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਵਰਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ : ਤੁੱ ਤ ਸਾਜ਼, ਸ ਵਸ਼ਰ ਸਾਜ਼, 
ਅਵਨਧ ਸਾਜ਼  ਅਤੇ ਘਨ ਸਾਜ਼।  
ਤਬਲੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿੁੱਤਵ 

ਤਬਲਾ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਬੇਸ਼ਕ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿ ਤ ਮੁੱ ਤ ਵਮਲਦੇ ਿਨ ਪਰ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦਾ। ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਖ ਸਰੋ (1253-1325 ਈ.) 
ਦ ਆਰਾ ਤਬਲੇ ਦਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਿੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲਖਤਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਲੇ ਦੇ 
ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਵੀ ਵਲਖਤ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦਾ ‘ਇਜਾਜੇ-ਖ ਸਰਵੀ’ ਵਵੁੱ ਚ ‘ਤਬਲ’ ਸਾਜ਼  ਦਾ ਵਰਣਨ  
ਜ਼ਰੂਰ ਵਮਲਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ  ਖ ਸਰੋ ਨੇ 
ਤਬਲੇ  ਦਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਿ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਿੀਂ। ਇਕ ਮੁੱ ਤ ਅਨ ਸਾਰ ਿ ਸੈਨ ਖਾਂ ਢੋਲਕੀਏ ਨੰੂ ਕਈ ਲੋਕ 
ਤਬਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਮੁੱ ਤ ਸਬੰਧੀ ਇਿ ਪਰਚਵਲਤ ਿੈ ਵਕ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਪਖਾਵਜੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਬੇ 
ਿ ਸੈਨ ਖਾਂ   ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਿੋਏ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵਵੁੱ ਚ ਿ ਸੈਨ ਖਾਂ ਦੀ ਿਾਰ ਿੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਢੋਲਕ ਵਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਤਬਲੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਿਨਾਂ ਮੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਿ ਵਕਿਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤਬਲੇ ਦਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰਕ ਿਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵੀਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ 
ਸ ਧਾਰ ਖਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪਵਰਵਰਤਨ  ਕਰਕੇ ਤਬਲੇ  ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਵੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੁੱ ਤਾ।   

ਤਬਲਾ ਸਾਜ਼ ਅਵਨਧ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਆਧ ਵਨਕ ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਲਾ ਬਿ ਤ ਪਰਚਵਲਤ 
ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਿੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਾਇਨ, ਵਾਦਨ ਅਤੇ ਵਨਰ ਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਲਾ ਬਿ ਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਜ਼ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ,  ਸ ਗਮ ਸੰਗੀਤ, 
ਵਫ਼ਲਮੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਿ ਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਸੰਗਤ ਲਈ 
ਉਪਯੋਗੀ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕਲ ਵਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਇਿ ਬਿ ਤ ਉਪਯ ਕਤ ਸਾਜ਼ ਿੈ। ਵਨਰ ਤ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਿਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਨਰ ਤ ਕੁੱ ਥਕ ਵਵੁੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਵਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 
ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਲੇ  ਦਾ ਖੇਤਰ  ਬਿ ਤ ਵਵਸ਼ਾਲ ਿੋ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਾਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਸੁੱ ਧੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ। 

ਪਵਰਵਰਤਨ ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਵਨਯਮ ਿੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪਵਰਵਰਤਨ 
ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਯੋਗ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰ ਪਦ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਪਖਾਵਜ ਅਤ ੇਪਰਬੰਧ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਵਮਰਦੰਗ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲ 
ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਵਖਆਲ, ਟੁੱ ਪਾ, ਦਾਦਰਾ, ਠ ਮਰੀ, ਕੁੱ ਵਾਲੀ, ਿੋਰੀ ਅਤੇ ਕਜਰੀ ਆਵਦ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪਰਚਾਰ ਵਵੁੱ ਚ 
ਆਈਆਂ  ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤਬਲੇ ਦਾ 
ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਿੋਣ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਉੱਿਰ ਕੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਇਆ। 
ਤਬਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ: ਪਰੰਪਰਾ, ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ 

ਤਬਲੇ ਦੇ ਖਤੇਰ ਵਵੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇੁੱ ਕ ਅਲੁੱ ਗ ਸਥਾਨ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਕੇ 
ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਣੇ ਅਜਰਾੜਾ, ਲਖਨਊ, ਫਰ ਖਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਆਵਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵਦੁੱ ਲੀ 
ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਿਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਸ ਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਕਵਸਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 
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ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਖਾਵਜ ਸਾਜ਼ ਨੰੂ ਮੰਵਨਆ  ਵਗਆ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਖਾਵਜ 
ਵਾਦਕ ਸਨ।  
      ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਨੰੂ ਪਰਫ ਵਲਤ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਇੁੱ ਕ ਉਤਮ ਪਖਾਵਜ 
ਵਾਦਕ ਸਨ। ਵਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੁੱ ਧ ਕਾਲ ਤੋਂ ਿੋਈ। ਇਸ ਬਾਜ ਦੇ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 
ਵਵੁੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਿੀ ਤਾਲੀਮ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵੀ 
ਸ਼ ਰੂ ਿੋਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪਖਾਵਜ ਬਿ ਤ ਘੁੱ ਟ ਵਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਾਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਿੈ। ਿ ਣ 
ਮ ਖ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀ ਦਾਸ ਬਰਜ ਦੇ ਰਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਿੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਬ ਲਾਵੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ 
ਆਏ। ਇੁੱ ਥੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿੋਏ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ 
ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਵਚਾਰ ਵਮਲਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਵਾਨੀਦੀਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਾਨੀ ਵਸੰਘ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ। 
ਆਬਾਨ ਵਮਸਤਰੀ  ਇਸ ਮੁੱ ਤ ਿੇਦ ਬਾਰੇ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਲਖਦੇ ਿਨ, “ਮਅਦਨ-ਉਲ-ਮ ਸੀਕੀ, ਰਾਗ ਦਰਪਣ 
ਤੇ ਿੋਰ ਪ ਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਤਾਜ ਖਾਂ ਡੇਰੇ  ਦਾਰ ਅਤੇ ਕ ਦਊ ਵਸੰਘ ਪਖਾਵਜੀ, ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਤੋਂ ਿੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਿਾਂ ਘਰਾਵਣਆਂ ਦੇ ਪਰਵਰਤਕ ਇੁੱ ਕ ਿੀ ਵਵਅਕਤੀ ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਿਨ। ਅੰਤਰ 
ਕੇਵਲ ਇੰਨ੍ਾ ਿੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ‘ਤੇ ਿੋਰ ਘਰਾਵਣਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਾਨੀਦੀਨ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ। 
ਉਂਝ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਾਨ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ  ਵਵੁੱ ਚ  ਮੀਆਂ  ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਪਵਿਲੇ), ਿੁੱਦੂ ਖਾਂ (ਲਾਿੌਰ ਵਾਲੇ), ਤਾਜ ਖਾਂ 
ਡੇਰੇਦਾਰ, ਅਮੀਰ ਅਲੀ (ਜੋ ਵਕ ਖੁੱ ਬੇ ਿ ਸੈਨ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਿੋਰ ਵਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਗਆਤ ਿ ੈ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ: 

ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ (ਪਵਿਲੇ) ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ  ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਪਵਿਲੇ) 
ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਿਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਵਮਲਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ 
ਤਬਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਵੁੱ ਚ ਮਿੁੱਤਵ ਪੂਰਨ ਿੂਵਮਕਾ ਵਨਿਾਈ ਿੈ। ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਵੁੱ ਚ ਮੀਆਂ 
ਿ ਸੈਨ ਬਖ਼ਸ਼ (ਪ ੁੱ ਤਰ) ਮੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਪੋਤਰੇ) ਅਤੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਿਾਈ ਬਾਗ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ 
ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਦੂਜੇ) ਿੋਏ। 

ਮੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾਉਣ ਵਵੁੱ ਚ ਮ ਿਾਰਤ ਿਾਸਲ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਬਿ ਤ ਪਰਵਸੁੱ ਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪਵਰਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ 
ਬੰਦ ਵਾਦਨ ਤਬਲੇ ’ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੁੱ ਤਾ, ਜੋ ਵਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿ।ੈ “ਲਾਿੌਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਉਤਮ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਵਜਿਾ  ਕਥਨ 
ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
       ਮੀਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਕਰਮ ਇਲਾਿੀ, ਮੀਆਂ ਮਲੰਗ, ਮੀਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਘਲਵਾਲੀਏ ਅਤੇ 
ਬਿਾਦ ਰ ਵਸੰਘ ਆਵਦ ਸਨ। ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਕਰਮ ਇਲਾਿੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਬਿ ਤ ਗ ਣਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਿਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਫੈਲੀ 
ਿੋਈ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਦੂਜੇ) ਜੋ ਵਕ ਗ ਰੂ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਨਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਕਾਲਰੀਏ, ਬਿਾਦਰ ਵਸੰਘ, ਵਾਸ ਦੇਵ ਵਸੰਘ ਪਰਸਾਦ (ਬਨਾਰਸ) ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਬਾਬਾ ਮਲੰਗ 
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ਉਤਮ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਵਵੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਜੋ ਵਸ਼ਸ਼ 
ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਵਵੁੱ ਚ ਿੈ, ਉਸ ਵਵੁੱ ਚ ਤਾਲਬ ਿ ਸੈਨ (ਿਾਣਜਾ), ਅਯੋਵਧਆ ਪਰਸਾਦ, ਇਨਾਇਤ ਅਲੀ, ਸ਼ੌਕਤ 
ਿ ਸੈਨ ਆਵਦ ਿਨ। ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਿੋਰ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਫ਼ਰੋਜ ਖਾਂ, ਫਤੇਉਲਾ, ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼, ਬਾਬਾ ਵਸੁੱ ਧੀ, ਿਾਈ 
ਰੁੱ ਖਾ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ ੁੱ ਤਰ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਦੂਜਾ) ਦਾ ਜਨਮ 1902 ਈ: ਨੰੂ ਲਾਿੌਰ ਵਵਖੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਿੋਇਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰੰਵਿਕ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮ ਇਲਾਿੀ ਤੋਂ 
ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਿ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਵਾਦਨ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਮਾਇਆ ਸ਼ ਕਲ ਅਨ ਸਾਰ, 
“ਲੋਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਸਵਾ-ਲੁੱ ਖ ਉਖਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ’ ਿਾਵ ਸਵਾ ਲੁੱ ਖ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ ਰੂ ਕਵਿਣ ਲੁੱ ਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਲੁੱ ਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਬਿ ਤ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਮਵਿਬੂਬ ਬਖ਼ਸ਼, 
ਮਿਾਰਾਜਾ ਟੀਕਮਗੜ, ਲਾਲ ਮ ਿੰਮਦ ਖਾਂ, ਸਾਵਦਕ ਿ ਸੈਨ, ਿਾਈ ਨਸੀਰਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਿ ਸੈਨ, ਚਕਰਧਰ ਵਸੰਘ 
(ਰਾਇਗੜ ਦੇ ਰਾਜਾ) ਜਵਤਨ ਬਖ਼ਸ਼, ਦਾਸ ਮਲ ਅਤੇ ਲਛਮਨ ਵਸੰਘ ਸੀਨ ਆਵਦ ਿਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਸ਼ਸ਼ 
ਉਸਤਾਦ ਅੁੱਲ੍ਹਾ ਰੁੱ ਖਾ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਿਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਾਵਕਰ ਿ ਸੈਨ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਸ਼ਵ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਿਨ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਵਕਰ ਿ ਸੈਨ ਦ ੇਵਸ਼ਸ਼ ਿਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਛਮਣ ਵਸੰਘ ਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦ ੇ
ਿੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਆਪ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਸਵ: ਪਵਨ ਕ ਮਾਰ ਵਰਮਾ (ਦਾਮਾਦ) ਵਕੁੱ ਨਰ 
ਕ ਮਾਰ ਸੀਨ (ਪ ੁੱ ਤਰ) ਵਤਰਲੋਕ ਵਸੰਘ, ਸ ਨੀਤਾ ਕ ਮਾਰੀ, ਆਲਮ ਵਤਲਕ, ਤਾਲਵਵਨ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਪੰਵਡਤ ਕਾਲੇ ਰਾਮ 
ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਮ ਆਲਮ ਮਵਲਕ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਿਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਵਪਆਰਾ ਲਾਲ, ਵਤਲਕ 
ਰਾਜ, ਅਜੀਤ ਕ ਮਾਰ, ਿਵਰਵੰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਵਦ ਿਨ। 

ਿੁੱਦੂ ਖਾਂ (ਲਾਿਰੌ ਵਾਲੇ) ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ  ਕੋਈ  
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨਿੀਂ  ਪਰਾਪਤ  ਿ ੰ ਦੀ। ਇਿ  ਮੰਵਨਆ  ਜਾਂਦਾ ਿੈ  ਵਕ ਆਪ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਿਨ। ਕ ਝ 
ਲੋਕ ਪੰਵਡਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿਾਏ (ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣਾ) ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਿ ਵਵੁੱ ਚ ਜਰਮਨ  
ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰੀ ਰੋਬਰਟ ਗਟਵਲਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ ਸਤਕ ‘ਮੇਜਰ ਟਰੇਵਡਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤਬਲਾ ਡਰਵਮੰਗ’ 
ਵਵੁੱ ਚ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨਾਲ ਸਵਿਮਤ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। 

ਤਾਜ ਖਾਂ ਡੇਰ ੇਦਾਰ, ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਨਾਵਸਰ ਖਾਂ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਪਖਾਵਜੀ 
ਿੋਏ ਿਨ। ਉਸਤਾਦ ਨਾਵਸਰ ਖਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਤਾਜ ਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਵੁੱ ਚ ਉਸਤਾਦ ਨਾਵਸਰ ਖਾਂ 
(ਪ ੁੱ ਤਰ) ਪੋਤਰੇ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਕਾਂਤਾ ਪਰਸਾਦ ਸਨ।  

ਖੁੱਬੇ ਿ ਸੈਨ ਢੋਲਕੀਆ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਅਮੀਰ ਅਲੀ, ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਚੋਥੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ 
ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ। 

ਲਾਲਾ ਿਵਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਵਗਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਵਵੁੱ ਚ ਿਵਾਨੀ ਪਰਸਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਿਵਾਨੀ ਪਰਸਾਦ ਤੋਂ ਮੁੱ ਖਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਵਸਧ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਵਡਤ ਵਦਲੀਪਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਅਨ ਸਾਰ, “ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਵਤੰਨ ਮ ੁੱ ਖ ਘਰਾਵਣਆ ਂ 
ਅਤ ੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਦੀ ਖੋਜ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੈ : 
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ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ : ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਵੁੱ ਚ ਮਿਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵੁੱ ਚ ਿੋਈ । ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਢੋੀ ਇਕ ਨਾਈ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਘਰਾਣਾ ਨਾਈਆਂ ਦ ੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਗਾ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਾਦਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗ ਰਦ ਆਵਰਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਨ। 

ਯੋਗਮਾਇਆ ਸ਼ ਕਲ ਅਨ ਸਾਰ, “ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ 
ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਨਰਤਕੀ ਮੋਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਾਰਾਜਾ ਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ 
ਉਸ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਦੀ ਉੱਤਮ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਉੱਤਮ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਕ ਨੰੂ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਜਸ 
ਨਾਲ ਵਕ ਉਿ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਉਸ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਸ 
ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕ ਝ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੌਰ ਬ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੁੱ ਛਾ 
ਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸੇ ਸ ਪਾਤਰ ਤਬਲੀਏ ਨੰੂ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕਿਾ। 

ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁੱ ਜਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਜਾ 
ਵਸੰਘ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਵਵੁੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ ੁੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ: 1 ਿੂਪ ਵਸੰਘ 2  ਵਸ਼ਆਮ ਵਸੰਘ  3  ਦੇਵ 
ਵਸੰਘ  4 ਗ ਰਵਦਤ ਵਸੰਘ । ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਰ ਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 
ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਸ਼ਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਵਵੁੱ ਚ ਿਾਈ ਿਰਨਾਮ ਵਸੰਘ (ਪਵਿਲਾ) ਿਰਨਾਮ ਵਸੰਘ (ਦਜੂਾ) ਿਾਈ ਸੰਤੂ, ਿਾਈ ਵਰਖੀ 
ਵਸੰਘ, ਿਾਈ ਮਵਿਤਾਬ ਵਸੰਘ, ਿਾਈ ਅਰਜ ਨ ਵਸੰਘ, ਗ ਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਿਾਈ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲਾਿੌਰ ਘਰਾਣਾ :  ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ  ਲਾਿੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਲਾਿੌਰ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਿ ਲਾਿੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਗਾ। ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਤਬਲੇ ਅਤੇ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਮ ਿਾਰਤ ਿਾਸਲ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕ 
ਨਵੀਂ ਵਾਦਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਆਰੰਿ ਕੀਤਾ। ਲਾਿੌਰ ਘਰਾਣੇ  ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਵਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਵਵੁੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ।  
ਕਸੂਰ ਘਰਾਣਾ : ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਵਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਿੈ। 
ਇੁੱ ਥੋਂ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀ ਫਤਵਿਡ ਲ ਕਸੂਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਰੰਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਫਤਵਿ ਡ ਲ ਨੇ ਵਦੁੱ ਲੀ ਦੇ 
ਰਵਿਣ ਵਾਲੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਤੋਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪੂਰੀ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਿ ਪੰਜਾਬ ਆ 
ਗਏ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਨਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ (ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਨਵਾਸੀ) ਕਰਮ ਇਲਾਿੀ, ਮੀਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ 
(ਵਘਲਵਾਲੀਆ) ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਿਨ।  
ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :  

ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਕ ਿਣੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਜ ’ਤੇ ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਪਰਿਾਵ 
ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ ਿਾਵਵਕ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਿ ਘਰਾਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤ ੇਖ ੁੱ ਲਹੇ  ਬਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਪ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਇਕ ਵੁੱ ਖਰੀ ਪਵਿਚਾਣ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਵਾਦਨ ਤਬਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੁੱ ਖਰੀ ਵਾਦਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ 
ਿੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

“ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਤਾਲ ਦੇ ਨਗਮੇ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਤਾਲ (ਵੁੱ ਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ 
ਤਾਲ) ਦਾ ਸੋਲੋ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ  ਵਜਵੇਂ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਤੰਨ ਤਾਲ ਦੇ ਨਗਮੇ ਵਵੁੱ ਚ ਇਕ 
ਤਾਲ (12 ਮਾਤਰਾ ) ਦੀ ਸਲੋੋ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਜਾਉਣ ਵਵੁੱ ਚ ਮਾਵਿਰ ਸਨ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੁੱ ਕਰਦਾਰ 
ਪਰਨਾਂ, ਕਾਇਦਾ, ਪਲਟੇ ਆਵਦ ਵੀ ਬਿ ਤ ਜਵਟਲ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਵਜਵੇਂ ਚੁੱ ਕਰਦਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨੌ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੁੱਲਾ 
ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ, ਸਾਢ ੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੁੱਲਾ ਅਤ ੇਪੌਣ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਆਵਦ ਿ ੰ ਦੇ  ਿਨ। 
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ਕਾਇਵਦਆਂ  ਦੇ ਪਲਵਟਆਂ  ਦੇ ਪੁੱ ਲੇ ਵੀ ਸਾਢੇ ਸੁੱ ਤ ਮਾਤਰਾ, ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਮਾਤਰਾ, ਸਾਢੇ ਵਤੰਨ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜ 
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਵਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਡ ਅਤ ੇਿੁੱ ਥ ਵਵੁੱ ਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ 
ਬਾਜ ਦੀ ਵਾਦਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਵੁੱ ਚ ਵਜਿੜੇ ਬੋਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: ਵਧਨਾਡ, ਵਦੰਗੜ, 
ਧੇਰ ਧੇਰ ਤੇਰ ਕੇਤ, ਧਾੜਾ ਗਨੇ, ਧਾਤੀ ਧਾੜਾ, ਵਧੰੜਤ, ਵਕਰੰ ਤਨ ਵਘੜਤਕ, ਕੜਾਤਾਨ, ਤਕੜ, ਘੇਟਤ, ਵਧੰਨ, ਨਾਧਾ 
ਆਵਦ ਿਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਸ ਤੰਤਰ ਬਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਅਲੁੱ ਗ ਸਥਾਨ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਗਾਇਨ-ਵਾਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਤੰਤਰ ਵਾਦਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਇਿ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਬਾਜ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਵਨਰ ਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੇ 
ਘਰਾਵਣਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁੱ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਨਰ ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਰੰਪਰਾ 
ਨਿੀਂ ਰਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰ ਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਿੀਂ 
ਵਮਵਲਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਿ ਨਿੀਂ ਵਕ ਉਿ ਵਨਰ ਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿੀਂ ਰੁੱ ਖਦੇ ਸਗੋਂ 
ਮੌਕਾ ਵਮਲਣ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬਿੇਤਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈਅਕਾਰੀਆਂ, ਗਤਾਂ, 
ਚੁੱ ਕਰਦਾਰਾਂ, ਪਰਨਾਂ, ਰੇਲੇ ਆਵਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਲਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਵੁੱ ਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੁੱ ਥ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਿੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਜ ਨੰੂ 
ਸਾਧਨ ਲਈ ਵਮਿਨਤ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।  

ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਾਵ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। “ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਧਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 
ਧਾਤ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਵਧਰ ਵਧਰ ਕਤ ਦ ੇਸਥਾਨ ’ਤ ੇਧੇਰ ਧੇਰ ਕੇਟ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਆਵਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਜ਼ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੀ ਗਤਾਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਿਨ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਗਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੁੱ ਧੇ ਅਤ ੇ
ਮਰਦਾਨੀ ਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਿੁੱ ਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
        ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਾਦਨ ਿੈ। ਇਸ 
ਵਵੁੱ ਚ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦੂਸਵਰਆ ਂ
ਘਰਾਵਣਆਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਗ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ ਵਧਰ ਵਧਰ ਧਾ, ਧਾ ਵਤਰਵਕਟ ਧੇ ਵਤਟ, ਵਕੜ ਧੇ ਵਤਟ ਵਗੰਨਾ ਵਤਟ 
ਆਵਦ ਬੋਲਾਂ ਨੰੂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ। ਲੈਅ ਦੇ ਚਲਨ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਇਵਦਆਂ ਦਾ ਪਰਚਲਨ ਿੈ। 
     ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਤਾਂ ਬਿ ਤ ਮਸ਼ਿੂਰ ਿਨ। ਇੁੱ ਕ ਕਿਾਵਤ ਵੀ ਿੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਤਾਂ 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਗਈਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਦੂ ਖਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੁੱ ਖਦੀ ਸੀ। 
ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਮਸਿਾਏ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਕ ਝ ਵਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ 500 ਗਤਾਂ ਵਸਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੱਲ 
ਅਨੇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ’ਚ ਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇ
ਵਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਵਾਜ਼ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਵਜਵੇਂ  ਛੋਟੀ ਸਵਾਰੀ, ਵੁੱ ਡੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵਦ। ਗੀਤ ਅੰਗ ਦ ੇ
ਕਾਇਦੇ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਵਵੁੱ ਚ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਵਮਲਦੇ ਿਨ।  
      ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਵਵੁੱ ਚ ਸਵਾਰੀ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਵਮਲਦੀ ਿੈ। ਵਜਵੇਂ 9 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, 11 
ਮਾਤਰਾ, 15 ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 18 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵਦ। ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤਰਾ 
ਦੇ ਵਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ  ਧਮਾਰ ਤਾਲ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਘਰਾਣੇ ਵਵੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਮਾਰ ਤਾਲ 
ਵਵੁੱ ਚ ਸ ਤੰਤਰ ਵਾਦਨ ਦਾ ਬਿ ਤ ਵਰਵਾਜ਼ ਵਰਿਾ ਿੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਵਾਦਨ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਿ ਤ ਵਵਕਾਸ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿ ਣ ਵੀ ਵਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਵਾਦਨ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ ਨੰੂ ਵਸਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਾਉਣ ਵਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਵਨੱਗਰ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ। ਗ ਰਮਵਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਤਬਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨੰੂ ਿ ਲਾਰਾ ਵਦੁੱ ਤਾ। 
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ਉਸਤਾਦ ਕ ਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਪੰਡ ਫਤਵਿ ਿ ੰ ਗਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਿ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਵਵਖੇ 2004 ਵਵੁੱ ਚ ‘ਪ ਰਾਤਨ ਕਲਾ 
ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਕੇਂਦਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਕ 2006 ਵਵੁੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ 
ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਸੰਗੀਤ ਵਵਸ਼ਾਰਦ (ਗਾਇਨ), ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਵਵੁੱ ਚ 
ਵਵਸ਼ਾਰਦ ਦੀਆਂ ਵਡਗਰੀਆ ਂਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਸਤਾਦ ਕ ਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 2011 ਵਵੁੱ ਚ ਆਪਣੇ 
ਗ ਰੂ ਉਸਤਾਦ ਅੁੱ ਲਹਾ ਰੁੱ ਖਾ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਉੱਿਰ ਰਿੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੰਚ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੁੱ ਚ ਗ ਣੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਐਵਾਰਡ’ ਦੇ ਕੇ 
ਵਨਵਾਵਜ਼ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਲਵਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ 
ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਿ ਸੈਨ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਫੂ ਖਾਂ (ਅਲਤਫ ਿ ਸਨੈ ਤਾਫੂ) ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ 
ਤਾਰੀ ਖਾਂ (ਅਬਦ ਲ ਸਤਾਰ ਖਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਪਰਫ ਵਲਤ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕ ੁੱ ਝ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: 
ਉਸਤਾਦ ਅੁੱ ਲਹਾ ਰੁੱ ਖਾ ਖਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਵਕਰ ਿ ਸਨੈ, ਪੰ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸਮਸੀ, ਪੰ. ਕਾਲੇ ਰਾਮ, ਪੰ. ਰਮਾਕਾਂਤ, ਉਸਤਾਦ 
ਕ ਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਪੰਵਡਤ ਸ ਸ਼ੀਲ ਕ ਮਾਰ ਜੈਨ, ਵਵਦ ਸ਼ੀ ਅਨ ਰਾਧਾ ਪਾਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਵਤਲਕ ਰਾਜ, ਡਾ. 
ਜਗਮੋਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਦੇਵ, ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਵਸੰਘ, ਵਕਰਸ਼ਨ ਕ ਮਾਰ, ਗੋਤਮਧਰ, ਅਵਵਰਿਾਵ ਵਰਮਾ, 
ਅਵਨਕਬਾਰ, ਸ ਿਾਸ਼ ਕਾਲੀ, ਰਘ ਬੀਰ ਵਸੰਘ, ਰਾਜਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਿਾਰਦਵਾਜ਼ ਆਵਦ। ਬੇਸ਼ਕ ਅੁੱ ਜ 
ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲੇ ਵਾਦਕ ਵਵਸ਼ਵ ਿਰ ’ਚ ਤਬਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵੁੱ ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਇਸ ਪ ਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਵਿਨ ਮਾਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 
ਬਾਜ ਦੇ ਉਜਲੇ ਿਵਵੁੱ ਖ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ। 

*ਵਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂ੍ੀਵਰਸਸਟੀ, ਪਸਟਆਲ੍ਾ 
_________________ 
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surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ  

 

ਦੀਨੋ੍ ਦੁਨ੍ੀਆ ਦਰ ਕਮੰਸਦ ਆਂ ਪਰੀ ਰਖ਼ੁਸਾਸਰ ਮਾ 
ਦੀਨੋ੍ ਦੁਨ੍ੀਆ ਦਰ ਕਮੰਸਦ ਆਂ ਪਰੀ ਰੁਖ਼ਸਾਸਰ ਮਾ 

ਹਰ ਦੋ ਆਲ੍ਮ ਕੀਮਸਤ ਯੱਕ ਤਾਸਰ ਮੂਇ ਯਾਸਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੧ ॥ 

ਮਾ ਨ੍ਮੀ ਆਰੇਮ ਤਾਸਬ ਗ਼ਮਜ਼ਾਇ ਸਮਜ਼ਗਾਸਨ੍ ਊ 

ਯੱਕ ਸਨ੍ਗਾਸਹ ਜਾਂ-ਸਿਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਸ ਬਵਦ ਦਰਕਾਸਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੨ ॥ 

ਗਾਹੇ ਸੂਿੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਸਹਦ ਗਸਹ ਕਲੰ੍ਦਰ ਮੀ ਸ਼ਵਦ 

ਰੰਗਹਾਇ ਮੁਖ਼ਤਸਲ੍ਿ ਦਾਰਦ ਬੁਸਤ ਅਯਾਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੩ ॥ 

ਕਦਸਰ ਲ੍ਾਅਸਲ੍ ਊ ਬਜੁਜ਼ ਆਸਸ਼ਕ ਨ੍ਾਂ ਦਾਨ੍ਦ ਹੀਚ ਕਸ 

ਕੀਮਸਤ ਯਾਕੂਤ ਦਾਨ੍ਦ ਚਸ਼ਸਮ ਗੌਹਰ ਬਾਸਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੪ ॥ 

ਹਰ ਨ੍ਿਸ ਗੋਯਾ ਬ-ਯਾਦ ਨ੍ਰਗਸਸ ਮਖ਼ਮੂਸਰ ਊ 

ਬਾਦਾਹਾਇ ਸ਼ੌਕ ਮੀ-ਨੋ੍ਸ਼ਦ ਸਦਸਲ੍ ਹੁਸਸ਼ਆਸਰ ਮਾ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ 

ਭਾਈ ਨੰ੍ਦ ਲ੍ਾਲ੍ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ੍-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ੍ ੨ 
ENGLISH TRANSLATION 

 
Both the religion and the actions of the world are in the grip of my beloved, 

handsome and fairy-faced friend. 
Both the worlds, this and the next, are (not) equal to or match the price (weight) 

of just one hair of my friend-mentor, Guru Gobind Singh Ji. (2) (1) 
"I don't have the strength to bear the intensity of even one of his skewed looks, 

Just one of his (blessed) looks, that prolongs life instantly, is enough for me." (2) 
(2) 

Sometimes, he acts like a mystic, sometimes like a meditator, and other times 
like a carefree recluse; 

He is our pilot steering our way; he operates in numerous different postures. (2) 
(3) 

Who other than his true devotee-lover can evaluate his pearl-like lips? 
The value of this gem is only appreciated by a diamond-rearing-vision. (2) (4) 

During every moment of Goyaa's life, my alert heart and soul are relishing 
the memory of intoxication of his Narcissus-like-imbued eyes. (2) (5) 

 

(Bhai Nand Lal Ji: Diwan-e-Goya: Ghazal 2) 



nkgD/ okjpo B{z u/s/ eofdnK 
                                                                         fPt BkE 

                                                                                  

r[o{ BkBe s{z PkfJo ;?A 
s/ w?A th PkfJo nytKdk jK. 

wro s/o/ s/ w/o/ ftZu nzso j? 

;?nK e'jK dk, 

s{z ;es/ Bkb fGVdk ;?A 
s/ w? T[; s'A y"c yKdK jK. 

w/o/ pkpk s{z w?B{z th Iok fJj 

Yzr sK dZ; d/j, 

fet/A oki/ B{z PhAj nkyK s/ T[;d/ 
nfjbekoK B{z tokSK she w{zj gkN/. 

s/o/ wodkfBnK B{z 
fgnk; B/ vkYk ;skfJnk j?. 

s/ ib eo e/ fJemk ;kok 

tbhnK B/ yVQkfJnk j?. 

w/o/ ftu I'o BjhA fJzBk 
s/ Bk jh ;{M j? w?B{z . 

fet/A fJ; d"o ftZu 

T[jBK B{z mhe okj s/ gktKrk. 

s/ pfMnk ib S[vktKrk. 

s/ nkgD/ fgnk;/ ;kEhnK dh fgnk; B{z p[MktKrk. 

r[o{ BkBe s{z PkfJo ;?A 
s/ w?A th PkfJo nytKdk jK. 

wro s/o/ s/ w/o/ j[Bo ftZu 

nzso j? ;?nK e'jK dk 
sz{ ;es/ Bkb fGVdk ;?A 
s/ w?A T[; s'A y"c yKdk jK.         
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