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1. ਹਮਦ 

 

ਅੱਵਲ ਹਮਦ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦਾ ਿਵਰਦ ਕੀਜੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ । 

ਪਿਹਲੇ ਆਪ ਹ ੈਰਬ ਨ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆ ਂ। 

ਇਸ਼ਕ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਲਾ ਰੰਜੂਲ ਮੀਆਂ । 

ਿਖਲੇ ਿਤਨ  ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕਲੂਬ ਅੰਦਰ, ਿਜਨ  ਕੀਤਾ ਹ ੈਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਮੀਆ ਂ। 
 
(ਅੱਵਲ=ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ , ਹਮਦ=ਿਸਫਤ, ਿਵਰਦ=ਿਸਮਰਨ,ਿਜ਼ਕਰ, ਮੂਲ=ਜੜ, 

ਬੁਿਨਆਦ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ=ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ, ਰੰਜੂਲ=ਰੰਜੂਰ,ਗ਼ਮਨਾਕ, 

ਮਰਤਬਾ=ਪਦਵੀ, ਕਲੂਬ=ਿਦਲ, ਬਾਬ=ਦਰਵਾਜ਼ਾ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਕੀਜੇ=ਕੀਚੈ, ਿਖਲੇ ਿਤਨ  ਦੇ ਬਾਗ਼=ਖੁਲੇ ਿਤਨ  ਦੇ ਬਾਬ) 

 
2. ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ 

 

ਦੂਈ ਨਾਅਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਵਾਲੀ, ਜਦੇ ਹੱਕ ਨਜ਼ਲੂ ਲੌਲਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਖ਼ਾਕੀ ਆਖ ਕ ੇਮਰਤਬਾ ਵਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਸਭ ਖ਼ਲਕ ਦੇ ਐਬ ਥ  ਪਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਸਰਵਰ ਹੋਇਕੇ ਔਲੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਕਰੇ ਮਤੀ ਮਤੀ ਰੋਜ਼ ਿਕਆਮਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਉ ਗ਼ਮਨਾਕ ਕੀਤਾ । 
 
(ਨਾਅਤ=ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਸਫਤ ਭਰ ੇਿਸ਼ਅਰ ਜ  ਕਿਵਤਾ, 

ਨਜ਼ਲੂ=ਰਬ ਨ ਉਤਾਿਰਆ,ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਲੌਲਾਕ=ਹਦੀਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹ,ੈ 

ਬਲੌਲਾਕਾ ਲਮਾ ਖ਼ਲਕਤੁਲ ਅਫਲਾਕ" ਭਾਵ ਜ ੇਕਰ ਤੰੂ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ  ਮ 

ਆਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ, ਹਦੀਸ=ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ  ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ 

ਖ਼ਬਰ, ਖ਼ਾਕੀ=ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਿਣਆ, ਸਰਵਰ=ਸਰਦਾਰ, ਔਲੀਆ=ਵਲੀ ਦਾ 

ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਰਬ ਦੇ ਿਪਆਰ,ੇ ਅੰਬੀਆਂ=ਨਬੀ ਦਾ ਬਹ-ੁਵਚਨ,ਰਬ ਦੇ ਨਾਇਬ, 
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ਹੱਕ=ਰਬ, ਉਮਤੀ=ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕਵਚਨ,ਮੁਸਲਮਾਨ) 

 
3. ਰਸੂਲ ਦੇ ਚੌਹ  ਸਾਥੀਆ ਂਦੀ ਿਸਫ਼ਤ 

 

ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਗੌਹਰ, ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਥ  ਇੱਕ ਚੜੰਦੜੇ ਨ । 

ਅਬ ੂਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ, ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਗੁਣ  ਸੋਹੰਦੜੇ ਨ । 

ਿਜਨ  ਿਸਦਕ ਯਕੀਨ ਤਿਹਕੀਕ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਰਬ ਦੇ ਸੀਸ ਿਵਕੰਦੜ ੇਨ । 

ਜ਼ੌਕ ਛੱਡ ਕ ੇਿਜਨ  ਨ ਜ਼ਹੁਦ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੜ ੇਨ । 
(ਗੌਹਰ=ਮੋਤੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਇਹ ਪਿਹਲੇ 

ਚਾਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਹਨ, ਖਲੀਫ਼ਾ=ਰਸੂਲ ਸਾਿਹਬ ਵ ਗੂੰ  ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ 

ਲੀਡਰ, ਜ਼ਹੁਦ=ਬੰਦਗੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ=ਜ਼ੌਕ=ਸ਼ੌਕ) 

 
4. ਪੀਰ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ 

 

ਮਦਹ ਪੀਰ ਦੀ ਹੁਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਚੈ, ਜਦੇ ਖ਼ਾਦਮ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਬਾਝ ਓਸ ਜਨਾਬ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਹ , ਲਖ ਢੰੂਡਦ ੇਿਫਰਨ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋਏ, ਘਰ ਿਤਨ  ਦੇ ਪੀਰੀਆ ਮੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤਾਿਲਬ  ਨੰੂ, ਹੱਥ ਸਜੜੇ ਿਮਲਣਗੀਆ ਂਚੀਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਮਦਹ=ਿਸਫ਼ਤ, ਹੁਬ=ਿਪਆਰ,ਸ਼ਰਧਾ, ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ=ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ 

ਜਦ ਸਾਰ ੇਦਫਨ ਕੀਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰ  ਿਵੱਚ ਿਜ ਦੇ ਹ ੋਕੇ ਠਣਗ,ੇ ਚੀਰੀ= 

ਪਰਵਾਨਾ, ਮੀਰੀ=ਸਰਦਾਰੀ, ਤਾਿਲਬ=ਮੁਰੀਦ,ਸੱਚੀ ਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) 
 
5. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ 

 

ਮੌਦੂਦ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੀਰ ਿਚਸ਼ਤੀ, ਸ਼ਕਰ-ਗੰਜ ਮਸਉਦ ਭਰਪੂਰ ਹ ੈਜੀ । 
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ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਚਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਮਲੀਅਤ, ਸ਼ਿਹਰ ਫਕਰ ਦਾ ਪਟਣ ਮਾਮੂਰ ਹ ੈਜੀ । 

ਬਾਹੀਆ ਂਕੁਤਬ  ਿਵੱਚ ਹ ੈਪੀਰ ਕਾਮਲ, ਜਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਜ਼ਹੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੈਜੀ । 

ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਨ ਆਣ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹ ੈਜੀ । 
(ਮੌਦੂਦ=ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਦੂਦ ਿਚਸ਼ਤੀ, ਇਨ  ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਿਚਸ਼ਤ ਖੁਰਾਸਾਨ 

ਿਵੱਚ ਹਰਾਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹ,ੈ ਮਸਊਦ=ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ  

ਫਰੀਦ ਦੀਨ ਮਸਊਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਨ  ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 

ਕਾਮਲ=ਪੂਰਾ, ਪਟਣ=ਪਾਕ ਪਟਣ, ਿਜ਼ਲਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਿਜੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨ 

ਆ ਕ ੇਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਮੂਰ=ਆਬਾਦ,ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਕਾਮਲੀਅਤ=ਪੂਰਣਤਾਈ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ= ਮੁਕਾਮ=ਮਕਾਨ) 

 
6. ਿਕੱਸਾ ਹੀਰ ਰ ਝਾ ਿਲਖਣ ਬਾਰੇ 

 

ਯਾਰ  ਅਸ  ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਕੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵ  ਬਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਏਸ ਪੇਮ ਦੀ ਝੋਕ ਦਾ ਸਭ ਿਕੱਸਾ, ਜੀਭ ਸੁਹਣੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਨਾਲ ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਅਰ ਕਿਹ ਕ,ੇ ਰ ਝੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਈਏ ਜੀ । 

ਯਾਰ  ਨਾਲ ਬਿਹ ਕ ੇਿਵਚ ਮਜਿਲਸ , ਮਜ਼ਾ ਹੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਈਏ ਜੀ । 
(ਝੋਕ=ਡੇਰਾ ਿਪੰਡ, ਮਜਾਲਸ =ਮਜਲਸ ਦਾ ਬਹ-ੁਵਚਨ, 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਿਕੱਸਾ=ਇਸ਼ਕ, ਜੀਭ ਸੁਹਣੀ=ਢਬ ਸੁਹਣੇ, ਬਿਹਕੇ ਿਵਚ ਮਜਿਲਸ = 

ਮਜਾਲਸ  ਿਵੱਚ ਬਿਹ ਕੇ) 

 
7. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕ ੇਸੱਜਣ  ਿਪਆਿਰਆਂ ਦਾ, ਿਕੱਸਾ ਅਜਬ ਬਹਾਰ ਦਾ ਜੋਿੜਆ ਏ । 

ਿਫ਼ਕਰਾ ਜੋੜ ਕ ੇਖ਼ੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਨਵ  ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਏ । 

ਬਹੁਤ ਜੀਉ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤਦਬੀਰ ਕਰਕ,ੇ ਫ਼ਰਹਾਦ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਏ । 
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ਸੱਭਾ ਵੀਣ ਕੇ ਜ਼ੇਬ ਬਣਾਇ ਿਦੱਤਾ, ਜੇਹਾ ਇਤਰ ਗੁਲਾਬ ਨਚੋਿੜਆ ਏ । 
(ਬਹਾਰ=ਸੁਹਣਾ,ਖੁਸ਼ੀ, ਦਰੁਸਤ=ਠੀਕ, ਸਹੀ, ਵੀਣ ਕ=ੇਚੁਣ ਕੇ, ਜ਼ੇਬ=ਸੁੰ ਦਰ) 

 
8. ਿਕੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਰ ਝੇ ਬਾਰੇ 

 

ਕੇਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਕੀਜੇ, ਿਜੱਥੇ ਰ ਿਝਆਂ ਰੰਗ ਮਚਾਇਆ ਏ । 

ਛੈਲ ਗੱਭਰ,ੂ ਮਸਤ ਅਲਬੇਲੜੇ ਨੀ, ਸੁੰ ਦਰ ਿਹੱਕ ਥ  ਿਹੱਕ ਸਵਾਇਆ ਏ । 

ਵਾਲੇ ਕੋਕਲੇ, ਮੰੁਦਰੇ, ਮਝ ਲੁੰ ਙੀ, ਨਵ  ਠਾਠ ਤੇ ਠਾਠ ਚੜਾਇਆ ਏ । 

ਕੇਹੀ ਿਸਫ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀ ਆਖ ਸਕ , ਗੋਇਆ ਬਿਹਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 
(ਮਝ=ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ, ਲੁੰ ਙੀ=ਚਾਦਰਾ, ਬਿਹਸ਼ਤ=ਿਭਸਤ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ:ਕੇਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਕੀਜੇ=ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਿਰ  ਗੱਲ ਕੀਚ,ੈ 

ਕੇਹੀ ਿਸਫ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀ ਆਖ ਸਕ , ਗੋਇਆ ਬਿਹਸ਼ਤ=ਵਾਿਰਸ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀ 

ਿਸਫ਼ਤ ਆਖ , ਗੋਇਆ) 

 
9. ਰ ਝ ੇਦਾ ਬਾਪ 

 

ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪ ਧ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈਆ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਹਾ । 

ਅੱਠ ਪੱੁਤਰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਿਤਸ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡ-ਟੱਬਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਹਾ । 

ਭਲੀ ਭਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰਤੀਤ ਉਸਦੀ, ਮੰਿਨਆ ਚਤਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤ  ਰਬ ਦੀਆਂ ਨੀ, ਧੀਦੋ ਨਾਲ ਉਸ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਆਹਾ । 
(ਪ ਧ=ਇੱਜ਼ਤ,ਪੁਛ ਿਗਛ ਵਾਲਾ, ਦਰਬ=ਦੌਲਤ, ਚਤਰਾ=ਚਬੂਤਰਾ, 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਵੱਡ-ਟੱਬਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ=ਦਰਬ ਤੇ ਮਾਲ ਪਰਵਾਰ) 

 
10. ਰ ਝੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾੜਾ 
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ਬਾਪ ਕਰੇ ਿਪਆਰ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਈ, ਡਰ ਬਾਪ ਦੇ ਥ  ਪਏ ਸੰਗਦੇ ਨ । 

ਗੁਝੇ ਮੇਹਣ ੇਮਾਰ ਦੇ ਸੱਪ ਵ ਙੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੰੂ ਪਏ ਡੰਗਦੇ ਨ । 

ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕੱਢ ਛਡਣ, ਦਦੇ ਮੇਹਣੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਨ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ ਦੇ ਨ । 
(ਸੈਨ=ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ,ਸਬੰਧੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ= ਚੱਲੇ ਜੋ =ਚੱਲਣ,ੇ ਦਦੇ=ਦੇ ਦੇ) 

 
11. ਮੌਜੂ ਦੀ ਮੌਤ 

 

ਤਕਦੀਰ ਸੇਤੀ ਮੌਜੂ ਫ਼ੌਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਰ ਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹੇੜਦੇ ਨ । 

ਖਾਏ ਂਰੱਜ ਕ ੇਘੂਰਦਾ ਿਫਰ ਰੰਨ , ਕੱਢ ਿਰੱਕਤ  ਧੀਦੋ ਨੰੂ ਛੇੜਦੇ ਨ । 

ਿਨਤ ਸੱਜਰਾ ਘਾਉ ਕਲੇਜੜੇ ਦਾ, ਗੱਲ  ਿਤੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚੇੜਦੇ ਨ । 

ਭਾਈ ਭਾਬੀਆਂ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲ , ਏਹਾ ਝੰਝਟ ਿਨਤ ਨਬੇੜਦੇ ਨ । 
(ਖਹੇੜਦੇ=ਲੜਦੇ,ਖਿਹ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਿਰੱਕਤ =ਮਖੌਲ, ਝੰਜਟ=ਝਗੜਾ, 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਫ਼ਤੌ=ਹੱਕ) 

 
12. ਭ ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਹਾਿਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਚ ਸਦਾਇ ਸਾਰੇ, ਭਾਈਆ ਂਿਜ਼ਮ  ਨੰੂ ਕੱਛ ਪਵਾਈ ਆਹੀ । 

ਵੱਢੀ ਦੇ ਕ ੇਿਜ਼ਮ  ਲੈ ਗਏ ਚੰਗੀ, ਬੰਜਰ ਿਜ਼ਮ  ਰੰਝੇਟੇ ਨੰੂ ਆਈ ਆਹੀ । 

ਕੱਛ  ਮਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਜ਼ਾਖ ਕਰਦ,ੇ ਭਾਈਆ ਂਰ ਝੇ ਦੇ ਬਾਬ ਬਣਾਈ ਆਹੀ । 

ਗੱਲ ਭਾਬੀਆਂ ਏਹ ਬਣਾਇ ਛੱਡੀ, ਮਗਰ ਜੱਟ ਦੇ ਫੱਕੜੀ ਲਾਈ ਆਹੀ । 
(ਕਛ ਪਵਾਈ=ਿਮਣਤੀ ਕਰਾਈ, ਕੱਛ  ਮਾਰ=ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕ,ੇ ਬਾਬ=ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, 

ਫੱਕੜੀ ਲਾਈ=ਮੌਜ ੂਬਣਾ ਛੱਿਡਆ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ= ਿਜ਼ਮ  ਲੈ ਗਏ ਚੰਗੀ=ਭੁਇੰ ਦੇ ਬਣੇ ਵਾਿਰਸ) 
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13. ਭਾਬੀਆ ਂਦੇ ਮੇਹਣੇ 

 

ਮੂੰ ਹ ਚੱਟ ਜ ੋਆਰਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਿਤਨ  ਵਾਹਣ ਕੇਹਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਈ । 

ਿਪੰਡਾ ਪਾਲ ਕ ੇਚੋਪੜੇ ਪਟੇ ਿਜਨ , ਿਕਸ ੇਰੰਨ ਕੀ ਉਨ  ਤ ਚਾਹੁਣਾ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਭੁਇੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰੇ ਬੈਠਾ, ਏਸ ਤੋੜ ਨਾ ਮੂਲ ਿਨਬਾਹੁਣਾ ਈ । 

ਿਪਆ ਵੰਝਲੀ ਵਾਹੇ ਤੇ ਰਾਗ ਗਾਵ,ੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਾਹੁਣਾ ਈ । 
(ਆਰਸੀ=ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਿਦਹ=ਿਦਨ ਵੇਲੇ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ:ਿਪਆ ਵੰਝਲੀ ਵਾਹੇ ਤੇ ਰਾਗ =ਿਦਹ ਵੰਝਲੀ ਵਾਹ ੇਤੇ ਰਾਤ) 

 
14. ਰ ਝੇ ਦਾ ਹਲ ਵਾਹ ਕ ੇਆਉਣਾ 
 

ਰ ਝਾ ਜੋਤਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਰਿਹਆ, ਲਾਹ ਅਰਲੀਆਂ ਛਾ  ਨੰੂ ਆਂਵਦਾ ਏ । 

ਭੱਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨ ਕੋਲ ਧਿਰਆ, ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਰ ੋਸੁਣ ਵਦਾ ਏ । 

ਛਾਲੇ ਪਏ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਫੁੱ ਟੇ, ਸਾਨੰੂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਭ ਵਦਾ ਏ । 

ਭਾਬੀ ਆਖਦੀ ਲਾਡਲਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਪਆਰਾ ਹੀ ਮਾ  ਦਾ ਏ । 
15. ਰ ਝਾ 

 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਭਾਬੀਉ ਵੈਰਨ ਨੀ, ਤੁਸ  ਭਾਈਆ ਨਾਲ ਿਵਛੋਿੜਆ ਜੇ । 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਦਲਗੀਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ  ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਜੇ । 

ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਵਛੋੜ ਮੈਨੰੂ, ਕੰਡਾ ਿਵੱਚ ਕਲੇਜੇੜੇ ਪੋਿੜਆ ਜ ੇ। 

ਭਾਈ ਿਜਗਰ ਤੇ ਜਾਨ ਸ  ਅਸ  ਅੱਠ, ਵੱਖ ੋਵੱਖ ਹੀ ਚਾਇ ਿਨਖੋਿੜਆ ਜ ੇ। 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਦੇ ਿਰੱਕਤ  ਛੇੜ ਭਾਬੀ, ਸਾਨੰੂ ਮੇਹਣਾ ਹੋਰ ਿਚਮੋਿੜਆ ਜ ੇ। 

ਜਦ ਸਫ਼  ਹੋ ਟੁਰਨਗੀਆਂ ਤਰਫ ਜੰਨਤ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਗ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਜ ੇ। 
(ਿਦਲਗੀਰ=ਉਦਾਸ, ਪੋਿੜਆ=ਚੁਭੋਇਆ, ਿਨਖੋਿੜਆ=ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼  ਹ ੋ
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ਟੁਰਨਗੀਆ ਂਤਰਫ ਜੰਨਤ=ਿਕਆਮਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ) 

 
16. ਭਾਬੀ 
 

ਕਰ ਆਕੜ  ਖਾਇ ਕ ੇਦੱੁਧ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਰੱਜ ਕ ੇਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨ । 

ਆਖਣ ਦੇਵਰ ੇਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆ ਂਨ । 

ਇਹ ਰ ਝ ੇਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਿਘਉ-ਸ਼ੱਕਰ, ਪਰ ਜੀਉ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਦੱਸਦੀਆ ਂਨ । 

ਰੰਨ  ਿਡਗਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛੈਲ ਮੁੰ ਡਾ, ਿਜਵ ਸ਼ਿਹਦ ਿਵਚ ਮੱਖੀਆ ਂਫਸਦੀਆ ਂਨ । 

ਇੱਕ ਤੰੂ ਕਲੰਕ ਹ ਅਸ  ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨ । 

ਘਰ ਿਨਕਲਸ ਤੇ ਜਦ ਮਰ ਭੁਖਾ, ਭੁਲ ਜਾਣ ਤੈਨੰੂ ਸੱਭੇ ਖ਼ਰਮਸਤੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਆਦਤ  ਭੈੜੀਆਂ ਨੀ, ਸਭ ਖ਼ਲਕਤ  ਉਨ  ਤ ਨਸਦੀਆਂ ਨ। 
(ਿਨਹਾਲ=ਖੁਸ਼, ਿਘਉ ਸ਼ੱਕਰ=ਇੱਕ ਿਮਕ) 

 
17. ਰ ਝਾ 
 

ਤੁਸ  ਛੱਤਰੇ ਮਰਦ ਬਣਾ ਿਦੱਤ,ੇ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ੋਡਾਰੀਉ ਨੀ । 

ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਚੜ ਦੌੜੀਆਂ ਹ ੋਟੂਣੇ ਹਾਰੀਉ ਨੀ । 

ਕੈਰੋ ਪ ਡਵ  ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਗਾਲ ਸੁੱ ਟੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਿਰਉ ਨੀ । 

ਰਾਵਣ ਲੰਕ ਲੁਟਾਇਕੇ ਗ਼ਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਤੁਸ  ਦੇ ਹੀ ਹਿਸਆਰੀਉ ਨੀ । 
(ਤੁਸ  ਛਤਰ ੇਮਰਦ=ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲ ੂਆਪਦੇ ਤੋਤੇ ਨੰੂ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਰਾਣੀ ਕੋਕਲ  ਨੰੂ ਿਵਆਹੁਣ ਿਗਆ ਤ  ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ 

ਿਵੱਚ ਲੰਿਘਆ ਤ  ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨ ਉਹਨੰੂ ਘੋੜੇ ਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱ ਟ 

ਿਲਆ । ਉਸ ਿਪੱਛ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪਿੜਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ੇਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਸੂਈ ਚਭੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛਤਰਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ 
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ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ । ਪੂਰਨ 

ਭਗਤ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਿਗਆ ਲੈ ਕ ੇਓਥੇ ਪੁੱ ਜਾ । ਉਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਛ ਿਗਛ ਕੀਤੀ । ਅਖੀਰ ਇੱਕ 

ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮੰਨ ਗਈ । ਉਹਨ ਛਤਰਾ ਿਲਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਪੂਰਨ 

ਭਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛਤਰ ੇਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕ ੇਉਹਨੰੂ ਫੇਰ 

ਮਨੱੁਖੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ, ਗਰਦ ਹੋਇਆ=ਿਮੱਟੀ ਹ ੋਗਇਆ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਕਾਰਨ ਤੁਸ  ਦੇ ਹੀ ਹਿਸਆਰੀਉ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀਓ ਮਾਰੀਉ) 

 
18. ਭਾਬੀ 
 

ਭਾਬੀ ਆਖਦੀ ਗੁੰ ਿਡਆ ਮੁੰ ਿਡਆ ਵ,ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਰੱਕਤ  ਚਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਵਲੀ ਜੇਠ ਤੇ ਿਜਨ  ਦੇ ਫ਼ਤੂ ਦੇਵਰ, ਡੱੁਬ ਮੋਈਆ ਂਉਹ ਭਰਜਾਈਆ ਂਨੀ । 

ਘਰੋ ਘਰੀ ਿਵਚਾਰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਕੇਹੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਜਾ ਪਰਨਾ ਿਲਆ ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੀ । 
(ਪਰਨਾ ਿਲਆ=ਿਵਆਹ ਿਲਆ) 

 
19. ਰ ਝਾ 
 

ਮੂੰ ਹ ਬੁਰਾ ਿਦਸੰਦੜਾ ਭਾਬੀਏ ਨੀ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਤੰਗ ਿਕ  ਸਾੜਨੀ ਏ।ਂ 

ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਿਪਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕ  ਮਾਰਨੀ ਏ।ਂ 

ਕੋਠ ਚਾੜ ਕ ੇਪੌੜੀਆਂ ਲਾਹ ਲਦੀ, ਕੇਹੇ ਕਲਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਉਸਾਰਨੀ ਏ।ਂ 

ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੰੂ, ਪਰ ਪੇਿਕਆਂ ਵੱਲ ਗਵਾਰਨੀ ਏ।ਂ 
(ਕਲਹ=ਫਰੇਬ, ਪੇਿਕਆ ਵਲ ਗਵਾਰਨੀ=ਗੰਵਾਰ  ਦੀ ਧੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਪਤੰਗ=ਫ਼ਕੀਰ, ਕੋਠ= ਤੇ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੰੂ=ਕੀ ਿਪਆ ਤੈਨੰੂ) 
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20. ਭਾਬੀ 
 

ਿਸੱਧਾ ਹੋਇ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਿਹ ਜੱਟਾ, ਅੜੀਆਂ ਕਾਸ ਨੰੂ ਏਡੀਆ ਂਚਾਈਆ ਂਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਪਨਘਟ  ਦੇ ਤੇ ਪੇਉ ਪੇਈ, ਧੰੁਮ  ਿਤੰਞਣ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਘਰ-ਬਾਰ ਿਵਸਾਰ ਕ ੇਖ਼ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਝੋਕ  ਪੇਮ ਦੀਆਂ ਿਜਨ  ਨ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਜ਼ਲੁਫ  ਕਾਲੀਆਂ ਕੁੰ ਢੀਆਂ ਨਾਗ਼ ਕਾਲੇ, ਜੋਕ  ਿਹਕ ਤੇ ਆਣ ਬਹਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਏਹ ਿਜਨ  ਦੇ ਚੰਨ ਦੇਵਰ, ਘੋਲ ਘੱਤੀਆਂ ਸਭ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੀ । 
(ਪੇਉ ਪੇਈ=ਰੌਲਾ, ਚਰਚਾ, ਘੋਲ ਘੱਤੀਆ=ਂਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ) 

 
21. ਭਾਬੀ 
 

ਅਠਖੇਿਲਆ ਅਿਹਲ ਦੀਵਾਿਨਆ ਂਵ,ੇ ਥੱੁਕ  ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਤ ਸੱਟਨਾ ਏ ਂ। 

ਚੀਰਾ ਬੰਨ ਕ ੇਿਭੰਨੜੇ ਵਾਲ ਚੋਪੜ, ਿਵੱਚ ਿਤੰਞਣ  ਫੇਰੀਆਂ ਘੱਤਨਾ ਏ ਂ। 

ਰੋਟੀ ਖ ਿਦਆਂ ਲੂਣ ਜ ੇਪਵ ੇਥੋੜਾ, ਚਾ ਅੰਙਣੇ ਿਵੱਚ ਪਲੱਟਨਾ ਏ ਂ। 

ਕੰਮ ਕਰ ਨਾਹ  ਹੱਛਾ ਖਾਏ ਂਪਿਹਨ, ਜੜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਪੱਟਨਾ ਏ ਂ। 
(ਚੀਰਾ=ਪਗੜੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਿਭੰਨੜੇ=ਭੰਬਲੇ,ਭੰਬੜੇ, ਜੜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਕ  ਆਪ ਨੰੂ) 

 
 
22. ਰ ਝਾ 
 

ਭੁਲ ਗਏ ਹ  ਵੜੇ ਹ  ਆਣ ਿਵਹੜੇ ਸਾਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ ਡਾਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਹੱਥ ਤੇਿਰ  ਦੇਸ ਮ ਛੱਡ ਜਾਸ , ਰਖ ਘਰ ਹਿਸਆਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਿਦਹ ਰਾਤ ਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ, ਅਣੀ ਰੂਪ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਦੇ ਿਫਰ ਗੁਮਾਨ ਲੱਦੀ, ਸਮਝ ਮਸਤ ਹੰਕਾਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 
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ਜਦੇ ਿਜਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਿਕਬਰ ਵਾਲੀਏ ਮਾਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਅਣੀ ਮੁਣਸ ਿਪਆਰੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 
(ਭਾਗ ਭਰੀਏ=ਸੁਭਾਗਣ, ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਿਵੱਚ 

ਹਰ ਿਵਆਂਹਦੜ ਨੰੂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਕਿਹ ਕ ੇਬੁਲਾ ਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ  

ਦੰਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਗ ਭਰੀ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਬੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਹ 'ਹੀਰ' ਿਲਖਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੁਣਸ=ਮਾਲਕ,ਪਤੀ) 
 
23. ਭਾਬੀ 

 

ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਿਲਆਵਨਾ ਏ,ਂ ਜਾ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਿਵਆਹ ਿਲਆਵ  । 

ਵਾਹ ਵੰਝਲੀ ਪੇਮ ਦੀ ਘਤ ਜਾਲੀ, ਕਾਈ ਨੱਢੀ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਫਾਹ ਿਲਆਵ  । 

ਤਥੇ ਵੱਲ ਹ ੈਰੰਨ  ਿਵਲਾਵਣ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਕੋਕਲ  ਮਿਹਲ ਤ ਲਾਹ ਿਲਆਵ  । 

ਿਦਨ ਬੂਿਹ  ਕੱਢਣ  ਿਮਲੇ ਨਾਹ , ਰਾਤ  ਕੰਧ ਿਪਛਵਾਿੜ  ਢਾਹ ਿਲਆਵ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇ ਕ ੇਤੇ, ਿਜਹੜਾ ਦਾਉ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਲਾ ਿਲਆਵ  । 
(ਵਲ=ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ, ਿਵਲਾਵਣਾ=ਿਖਸਕਾਉਣਾ,ਫਸਾਉਣਾ) 
 
 
 
24. ਰ ਝਾ 
 

ਨੱਢੀ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਿਵਆਹ ਿਲਆਵਸ  ਮ, ਕਰੋ ਬੋਲੀਆਂ ਿਕ ◌ੇ ਠਠਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਬਹੇ ਘੱਤ ਪੀੜਾ ਵ ਗ ਮਿਹਰੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਵਣ ਤੁਸ  ਜੇਹੀਆ ਂਅੱਗ ੇਗੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਮੱਝੁ ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬੋੜੀਏ ਭਾਬੀਆ ਂਨੰੂ, ਹੋਵਣ ਤੁਸ  ਜੇਹੀਆ ਂਬੜਬੋਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਅਸ  ਰੱਜ ਰਹੇ, ਭਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸ  ਝੋਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਠਠਲੀ=ਠੱਠਾ,ਮਖੌਲ, ਮਿਹਰੀਆਂ=ਸਵਾਣੀਆਂ,ਗੋਲੀ=ਨੌਕਰਾਣੀ,ਮੱਝੁ ਵਾਹ= 
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ਮੰਝਧਾਰ,ਨਦੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ, ਬੋੜੀਏ=ਡੋਬੀਏ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਬਸ ਕਰ ੋਭਾਬੀ ਅਸ =ਵਾਿਰਸ ਬਸ ਕਰ ) 

 
25. ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਰ ਝਾ 

 

ਕੇਹਾ ਭੇੜ ਮਚਾਇਉ ਈ ਕੱਿਚਆ ਵ,ੇ ਮੱਥਾ ਡਾਿਹਉ ਸਕਣ  ਵ ਙ ਕੇਹਾ । 

ਜਾਿਹ ਸੱਜਰਾ ਕੰਮ ਗਵਾ ਨਾਹ , ਹੋਇ ਜਾਸੀਆ ਜੋਬਨਾ ਫੇਰ ਬੇਹਾ । 

ਰ ਝੇ ਖਾ ਗੁੱ ਸਾ ਿਸਰ ਧੌਲ ਮਾਰੀ, ਕੇਹੀ ਚੰਬੜੀ ਆਣ ਤੰੂ ਵ ਙ ਲੇਹਾ । 

ਤੁਸ  ਦੇਸ ਰੱਖ ੋਅਸ  ਛੱਡ ਚੱਲੇ, ਲਾਹ ਝਗੜਾ ਭਾਬੀਏ ਗੱਲ ਏਹਾ । 

ਹਥ ਪਕੜ ਕ ੇਜੱੁਤੀਆਂ ਮਾਰ ਬੁੱ ਕਲ, ਰ ਝਾ ਹੋਇ ਟੁਿਰਆ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇਹਾ । 
(ਮੱਥਾ ਡਾਹੁਣਾ=ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਕੱਿਚਆ=ਲੁਿਚਆ, ਡਾਿਹਉ=ਲਾਇਓ,) 

 
26. ਰ ਝੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਾਵ  ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣੀ 
 

ਖ਼ਬਰ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕ  ਜਾਇ ਿਦੱਤੀ, ਧੀਦੋ ਰੁੱ ਸ ਹਜ਼ਾਿਰ  ਚਿਲਆ ਜ ੇ। 

ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਓਸ ਤ ਹੋਏ ਨਾਹ , ਮਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਸੱਿਲਆ ਜ ੇ। 

ਪਕੜ ਰਾਹ ਟੁਿਰਆ, ਹੰਝੂ ਨਣ ਰੋਵਣ, ਿਜਵ ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰ ਉਛੱਿਲਆ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨ, ਅਧਵਾਿਟਉ ਰਾਹ ਜਾ ਮੱਿਲਆ ਜ ੇ। 
 
(ਸੱਿਲਆ=ਿਵਿਨਆ, ਮੰਝ ੋਨਣ ਰੋਵਨ=ਨਦੀ ਵ ਗੂੰ  ਹੰਝ ੂਵਗਦੇ ਹਨ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ:ਰੁੱ ਸ=ਉਠ, ਹੰਝੂ=ਮੰਝੋ) 

 
27. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਰੂਹ ਛੱਡ ਕਲਬੂਤ ਿਜ  ਿਵਦਾਅ ਹੁੰ ਦਾ, ਿਤਵ ਏਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਿਸਧਾਿਰਆ ਈ । 
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ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਸਮ ਕਰਕੇ, ਕਸਦ ਝੰਗ ਿਸਆਲ ਿਚਤਾਿਰਆ ਈ । 

ਕੀਤਾ ਿਰਜ਼ਕ ਨ ਆਣ ਉਦਾਸ ਰ ਝਾ, ਚਲੋ ਚਲੀ ਹੀ ਜੀਉ ਪੁਕਾਿਰਆ ਈ । 

ਕੱਛੇ ਵੰਝਲੀ ਮਾਰ ਕ ੇਰਵ  ਹੋਇਆ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ਵਤਨ ਿਵਸਾਿਰਆ ਈ । 
 
(ਕਲਬੂਤ=ਸਰੀਰ, ਕਸਦ=ਇਰਾਦਾ, ਿਚਤਾਿਰਆ=ਧਾਿਰਆ, ਰਵ  ਹੋਇਆ= 

ਤੁਰ ਿਪਆ) 

 
28. ਰ ਝੇ ਦੇ ਭਰਾ 
 

ਆਖ ਰ ਿਝਆ ਭਾ ਕੀ ਬਣੀ ਤੇਰੇ, ਦੇਸ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਿਸਧਾਰ ਨਾਹ  । 

ਵੀਰਾ ਅੰਬੜੀ ਜਾਇਆ ਜਾਹ ਨਾਹ , ਸਾਨੰੂ ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਮਾਰ ਨਾਹ  । 

ਏਹ ਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸ  ਵੀਰ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚਾਰ ਨਾਹ  । 

ਬਖ਼ਸ਼ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੰੂ ਭਾਬੀਆ ਂਨੰੂ, ਕੌਣ ਜੰਿਮਆ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਹ  । 

ਭਾਈਆ ਂਬਾਝ ਨਾ ਮਜਲਸ  ਸਹਦੀਆਂ ਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਬਹਾਰ ਨਾਹ  । 

ਭਾਈ ਮਰਨ ਤੇ ਪਦੀਆਂ ਭਜ ਬਾਹ , ਿਬਨ  ਭਾਈਆਂ ਪਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਹ  । 

ਲੱਖ ਓਟ ਹ ੈਕੋਲ ਵਸਿਦਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਆ ਂਿਗਆਂ ਜੇਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾਹ  । 

ਭਾਈ ਢ ਵਦੇ ਭਾਈ ਉਸਾਰਦ ੇਨ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਬਾਹ  ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਨਾਹ  । 
 
(ਿਫ਼ਰਾਕ=ਿਵਛੋੜਾ,ਜੁਦਾਈ, ਬ ਦੀ=ਗੋਲੀ, ਪਰਾ=ਸੱਥ,ਪੰਚਾਇਤ, ਓਟ= 

ਆਸਰਾ,ਪਨਾਹ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਕੋਲ ਵਸਿਦਆਂ=ਭਾਈਆ ਂਵਸਿਦਆਂ, ਿਗਆਂ ਜੇਡੀ ਕੋਈ=ਜ ਵਿਦਆਂ 

ਦੇ ਕਾਈ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਬਾਹ =ਵਾਿਰਸ ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ) 

 
29. ਰ ਝਾ 
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ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਉਿਠਆ ਿਰਜ਼ਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਥ ਭਾਈਓ ਤੁਸ  ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹ ੋ। 

ਸ ਭ ਿਲਆ ਜ ੇਬਾਪ ਦਾ ਿਮਲਖ ਸਾਰਾ, ਤੁਸ  ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ ਦੇ ਹੋ । 

ਵਸ ਲੱਗ ੇਤ  ਮਨਸੂਰ ਵ ਙੂੰ , ਮੈਨੰੂ ਚਾਇ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਟੰਗਦ ੇਹ ੋ। 

ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹ ੋਅਸ  ਦੇ ਿਨਕਲਣ ੇ'ਤੇ, ਮੰੂਹ ਆਖਦੇ ਗੱਲ ਿਕ  ਸੰਗਦੇ ਹ ੋ। 
(ਿਰਜ਼ਕ=ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਮਨਸੂਰ (ਹੱਲਾਜ)=ਇੱਕ ਰਬ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਫ਼ਕੀਰ, 

ਇਬਨ-ਇ-ਖੁਲਕਾਨ ਨ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨ  ਹੁਸੈਨ ਪੁੱ ਤਰ 

ਮਨਸੂਰ ਿਲਿਖਆ ਹ ੈ।ਇਹ ਰੰੂ ਿਪੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਜਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੰੂ 

'ਹੱਲਾਜ' ਦੇ ਨ  ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ।ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ 'ਬੈਜ਼ਾ' 

ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਕਾਫੀ ਪਿੜਆ ਿਲਿਖਆ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ । ਤੁਰਦਾ 

ਿਫਰਦਾ 'ਅਨਲਹੱਕ' ਭਾਵ 'ਮ ਰਬ ਹ ' ਦੇ ਨਾਹਰ ੇਲਾ ਦਾ ਸੀ ।ਮੁਲਾਇਣਆਂ 

ਨ ਖਲੀਫਾ ਮਕਤਿਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕ ੇ30 ਮਾਰਚ 922 ਨੰੂ ਇਹਨੰੂ ਸੂਲੀ ਤੇ 

ਚੜਾ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨੰੂ ਕਾਫਰ ਕਿਹੰਦ ੇਸਨ । ਦੋ ਪਿਸੱਧ ਸ਼ਾਇਰ 

ਮੌਲਾਮਾ ਰੂਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਤਾਰ ਮਨਸੂਰ ਨੰੂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਿਖਆਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ।ਮਨਸੂਰ ਨ ਚਾਰ ਦਰਜਣ ਿਕਤਾਬ  ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ । ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ 

ਸਾਈ ਂਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨਸੂਰ ਨੰੂ ਬੜੇ ਆਦਰ 

ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

 
30. ਭਾਬੀਆਂ 
 

ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਿਖਆ ਰ ਿਝਆ ਵ,ੇ ਅਸ  ਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਨਾ  ਿਲਆ ਹ ੈਜਦ ਤੰੂ ਜਾਵਣੇ ਦਾ, ਅਸ  ਹੰਝੂਆਂ ਰੱਤ ਦੀਆਂ ਰੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਜਾਨ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਉਤ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੋਖਣੇ ਹੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਸਾਨੰੂ ਸਬਰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਥ ਜਦ ਿਵਛੰੁਨੀਆ ਂਹ  । 
(ਮੁੰ ਨੀਆਂ=ਚੇਲੀਆ ਂਬਣੀਆਂ, ਹੰਝਰਾ=ਹੰਝ;ੂ 
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ਪਾਠ ਭੇਦ: ਹੁੰ ਨੀਆਂ=ਮੰੁਨੀਆਂ, ਹੰਝੂਆਂ=ਹੰਝਰ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਥ ਜਦ=ਿਜਸ 

ਵੇਲੜੇ ਤੈਥ) 

 
31. ਰ ਝਾ 

 

ਭਾਬੀ ਿਰਜ਼ਕ ਉਦਾਸ ਜ  ਹ ੋਟੁਿਰਆ, ਹੁਣ ਕਾਸ ਨੰੂ ਘੇਰ ਕੇ ਠਗਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਪਿਹਲ  ਸਾੜ ਕ ੇਜੀਊ ਿਨਮਾਨੜੇ ਦਾ, ਿਪੱਛ ਮਲਮ  ਲਾਵਣ ੇਲਗਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਭਾਈ ਸਾਕ ਸਨ ਸ ੋਤੁਸ  ਵੱਖ ਕੀਤ,ੇ ਤੁਸ  ਸਾਕ ਕੀ ਸਾਡੀਆ ਂਲਗਦੀਆਂ ਹੋ । 

ਅਸ  ਕੋਝੜ ੇਰੂਪ ਕਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਤੁਸ  ਜੋਬਨ ਦੀਆ ਨਈ ਂਵਗਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਅਸ  ਆਬ ਤੇ ਤੁਆਮ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ  ਠਗਣੀਆਂ ਸਾਰੜ ੇਜੱਗਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸ  ਸਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹ ੋ। 
 
(ਤੁਆਮ=ਖਾਣਾ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਘੇਰ ਕ ੇਠਗਦੀਆਂ=ਖਲੀਆਂ ਹਟਕਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ= 

ਇਕੱਲੜਾ ਕੀ ਕਰਸੀ) 
 
32. ਰ ਝੇ ਦਾ ਮਸੀਤ ਿਵੱਚ ਪੁੱ ਜਣਾ 
 

ਵਾਹ ਲਾਇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਭਾਬੀਆਂ ਭੀ, ਰ ਝਾ ਰੁਠ ਹਜ਼ਾਿਰ  ਧਾਇਆ ਏ । 

ਭੁਖ ਨੰਗ ਨੰੂ ਝਾਗ ਕ ੇਪੰਧ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ  ਿਵੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਆਇਆ ਏ । 

ਹਥ ਵੰਝਲੀ ਪਕੜ ਕ ੇਰਾਤ ਅੱਧੀ, ਰ ਝ ੇਮਜ਼ਾ ਭੀ ਖ਼ੂਬ ਬਣਾਇਆ ਏ । 

ਰੰਨ ਮਰਦ ਨਾ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹਆ ਕੋਈ, ਸਭਾ ਿਗਰਦ ਮਸੀਤ ਦੇ ਆਇਆ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੰਡ ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ, ਿਪੱਛ ਮੁੱ ਲ  ਮਸੀਤ ਦਾ ਆਇਆ ਏ । 
33. ਮਸੀਤ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ 
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ਮਸਿਜਦ ਬੈਤੁਲ-ਅਤੀਕ ਿਮਸਾਲ ਆਹੀ, ਖ਼ਾਨਾ ਕਾਅਿਬ  ਡੌਲ ਉਤਾਿਰਆ ਨ । 

ਗੋਇਆ ਅਕਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੂਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦਲੀ ਨੂਰ ਉਸਾਿਰਆ ਨ । 

ਪੜਨ ਫਾਿਜ਼ਲ ਦਰਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਫਤੀ, ਖ਼ੂਬ ਕੱਢੀ ਇਲਹਾਿਨ-ਪੁਰਕਾਿਰਆ ਨ । 

ਤਾਅਲੀਲ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰਫ ਵਾਹੀ, ਸਰਫ਼ ਮੀਰ ਭੀ ਯਾਦ ਪੁਕਾਿਰਆ ਨ । 

ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਤਬ ਤੇ ਕਨਜ਼ ਅਨਵਾਹ ਚੌਦ , ਮਸਊਦੀਆਂ ਿਜਲਦ ਸਵਾਿਰਆ ਨ । 

ਖ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜਮੂਆ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੈਰਤੁਲ-ਿਫਕਾ ਨਵਾਿਰਆ ਨ । 

ਫ਼ਤਵ ਬਰਿਹਨਾ ਮਨਜ਼ੂਮ ਸ਼ਾਹ , ਨਾਲ ਜ਼ਬਦੀਆ ਂਿਹਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਿਰਆ ਨ । 

ਮਾਰਜ਼ੁਲ ਨਬੁਵਤ  ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਿਸਆ ਂਤ, ਰੌਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਖ਼ਲਾਸ ਪਸਾਿਰਆ ਨ । 

ਜ਼ੱਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ ਮੱੁਲ , ਿਜ਼ਨਜਾਨੀਆਂ ਨਿਹਵ ਨਤਾਿਰਆ ਨ । 

ਕਰਨ ਿਹਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤਫ਼ਸੀਰ ਦੌਰ , ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਦੱੁਿਰਆਂ ਮਾਿਰਆ ਨ । 
 
(ਬੈਤੁਲ-ਅਤੀਕ=ਕਾਅਬਾ, ਡੌਲ=ਸ਼ਕਲ,ਨਕਸ਼ਾ, ਿਮਸਾਲ=ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, 

ਖ਼ਾਨਾ ਕਾਅਬਾ=ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਅਕਸਾ=ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮਸਿਜਦ 

ਿਜਹਨੰੂ 'ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ' ਵੀ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਦਰਸ=ਸਬਕ,ਪਾਠ, ਮੁਫਤੀ= 

ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,ਕਾਜ਼ੀ, ਇਲਹਾਨ=ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਰੀ=ਕੁਰਾਨ ਦੀ 

ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਅਲੀਲ,ਮੀਜ਼ਾਨ=ਿਕਤਾਬ  ਦੇ ਨ ਉ ਹਨ) 

 
34. ਬੱਚ ੇਜ ੋਪੜਦੇ ਹਨ 

 

ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਸ ਹਰਕਰਨ ਪੜਦੇ, ਨਾਮ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਿਲਕ ਬਾਰੀਆ ਂਨ । 

ਗੁਿਲਸਤ  ਬੋਸਤ  ਨਾਲ ਬਹਾਰ-ਦਾਿਨਸ਼, ਤੂਤੀਨਾਿਮ  ਵਾਿਹਦ-ਬਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਮੁਨਸ਼ਾਤ ਨਸਾਬ ਤੇ ਅੱਬੁਲਫ਼ਜ਼ਲ , ਸ਼ਾਹਨਾਿਮ  ਰਾਜ਼ਕ-ਬਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਿਕਰਾਨੁਲ ਸਾਦੈਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਿਫਜ਼, ਸ਼ੀਰ  ਖ਼ੁਸਰਵ  ਿਲਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ । 
(ਹਰਕਰਨ, ਖਾਲਕਬਾਰੀ=ਪੜਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬ  ਦੇ ਨ ; 
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ਪਾਠ ਭੇਦ: ਸ਼ੀਰ  ਖ਼ੁਸਰਵ =ਵਾਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨ) 

 
35. ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪੜਨਾ 
 

ਕਲਮਦਾਨ ਦਫ਼ਤੈਨ ਦਵਾਤ ਪੱਟੀ, ਨਾਵ ਏਮਲੀ ਵੇਖਦੇ ਲੜਿਕਆਂ ਦੇ । 

ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਮਸੌਦੇ ਿਸਆਕ ਖ਼ਸਰ,ੇ ਿਸਆੇ ਅਵਾਰਜ਼ੇ ਿਲਖਦੇ ਵਰਿਕਆਂ ਦੇ । 

ਇੱਕ ਭੁਲ ਕ ੇਐਨ ਦਾ ਗ਼ੈਨ ਵਾਚਣ, ਮੁੱ ਲ  ਿਜੰਦ ਕੱਢ ੇਨਾਲ ਕੜਿਕਆਂ ਦੇ । 

ਇੱਕ ਆਂਵਦੇ ਸ਼ੌਕ ਜੁਜ਼ਦਾਨ ਲੈ ਕ,ੇ ਿਵੱਚ ਮਕਤਬ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਿਕਆਂ ਦੇ । 
 
(ਦਫਤੈਨ=ਫਾਈਲ, ਨ ਵ=ਨਾਵ  ਦਾ ਿਲਖਣਾ, ਏਮਲੀ=ਇਮਲਾ,ਖੁਸ਼ਖ਼ਤ 

ਿਲਖਾਈ, ਮਸੌਦ=ੇਕੱਚੀ ਿਲਖਾਈ, ਹੱਥ  ਿਲਖੀ ਿਕਤਾਬ ਿਜਹੜੀ ਛਾਪਣ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਿਸਆਕ=ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਕਾਇਦ,ੇ ਖਸਰਾ= 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਖੇਤ  ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਵਾਰਜ਼ੇ=ਬਹੁ-ਵਚਨ 'ਅਵਾਰਜ਼ਾ' ਦਾ,ਵਹੀ ਖਾਤਾ, 

ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ, ਜੁਜ਼ਦਾਨ=ਬਸਤਾ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ:ਿਵੱਚ ਮਕਤਬ  ਦੇ ਨਾਲ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ) 

 
36. ਮੁੱ ਲ  ਤੇ ਰ ਝੇ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ 

 

ਮੁੱ ਲ  ਆਿਖਆ ਚੂਨੀਆਂਚੂੰ ਿਡਆਂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਈ ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਾ ਤੰੂ ਕੌਣ ਹ ਦੂਰ ਹ ੋਓਏ । 

ਏਥੇ ਲੁਿਚਆਂ ਦੀ ਕਾਈ ਜਾ ਨਾਹ  ,ਪਟੇ ਦੂਰ ਕਰ ਹੱਕ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹ ੋਓਏ । 

ਅਨਲਹੱਕ ਕਹਾਵਣਾ ਿਕਬਰ ਕਰਕੇ, ਓੜਕ ਮਰਗਾ ਵ ਙ ਮਨਸੂਰ ਹ ੋਓਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਿਹੰਗ ਦੀ ਬਾਸ ਛੁਪਦੀ, ਭਾਵ ਰਸਮਸੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ਰੂ ਹੋ ਓਏ । 
(ਚੂੰ ਿਡਆ,ਂ ਚੂਨੀਆ=ਂਕੁਆਰੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਿਕਬਰ=ਹੰਕਾਰ, ਰਸਮਸੀ= 

ਿਮਲੀ ਹੋਈ,ਰਲੀ ਹੋਈ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਚੂੰ ਿਡਆਂ=ਚੂਨੀਆਂ, ਓਏ=ਵ)ੇ 
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37. ਰ ਝਾ 
 

ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਹਾ ਰਾਿਣਓ ਜ ਿਦਆ ਂਰਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਅੱਗੇ ਕਢੱ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਹ ੇਿਮੰਬਰ ,ਕੇਹਾ ਅਿਡਓ ਮਕਰ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਏਹ ਪਲੀਤ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰ ੋਵਾਿਕਫ਼, ਅਸ  ਜਾਣੀਏ ਂਸ਼ਰਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਜਹੜੇ ਥ  ਨਾਪਾਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਿੜ , ਸ਼ੁਕਰ ਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਹੁਜਿਰਆ ਂਿਫ਼ਅਲ ਕਰਦੇ, ਮੁੱ ਲਾ ਜੋਤਰੇ ਲ ਵਦੇ ਵਾਹੀਆ ਨੰੂ । 
(ਰਾਿਣਓ=ਪੈਰ  ਥੱਲੇ ਿਮਧਣਾ, ਿਮੰਬਰ=ਮਸੀਤ ਿਵੱਚ ਚੀ ਥ  ਿਜੱਥੇ ਚੜ ਕੇ 

ਇਮਾਮ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਾਕ=ਸਾਫ਼, ਨਾਪਾਕ=ਿਜਹੜਾ ਪਾਕ ਨਹ ,ਗੰਦਾ, 

ਹੁਜਰਾ=ਮਸੀਤ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਮਰਾ, ਿਫ਼ਅਲ=ਕਾਰੇ) 
 
38. ਮੁੱ ਲ  

 

ਘਰ ਰਬ ਦੇ ਮਸਿਜਦ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ, ਏਥ ੇਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨਾਹ  ਵਾੜੀਏ ਓਏ । 

ਕੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਪਲੀਤ ਹੋਵ,ੇ ਨਾਲ ਦੱੁਿਰਆਂ ਬੰਨ ਕ ੇਮਾਰੀਏ ਓਏ । 

ਤਾਰਕ ਹ ੋਸਲਾਤ ਦਾ ਪਟੇ ਰੱਖੇ, ਲੱਬ  ਵਾਿਲਆਂ ਮਾਰ ਪਛਾੜਈਏ ਓਏ । 

ਨੀਵ  ਕਪੜਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਪਾੜ ਸੁੱ ਟੀਏ, ਲੱਬ  ਹੋਣ ਦਰਾਜ਼ ਤ  ਸਾੜੀਏ ਓਏ । 

ਿਜਹੜਾ ਿਫ਼ਕਾ ਅਸੂਲ ਦਾ ਨਹ  ਵਾਿਕਫ਼, ਉਹਨੰੂ ਤੁਰਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੀਏ ਓਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦਾ ਿਦਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ  ਨੰੂ, ਦੂਰ ਕੁੱ ਿਤਆ ਂਵ ਗ ਦੁਰਕਾਰੀਏ ਓਏ । 
 
(ਦੱੁਰੇ=ਕੋਰੜੇ,ਕੋੜ,ੇ ਤਾਰਕ=ਿਤਆਗੀ, ਸਲਾਤ=ਨਮਾਜ਼, ਲਬ =ਸ਼ਰਾ ਦੇ 

ਉਲਟ ਪਰਲੇ ਬੁਲ ਦੇ ਵਾਲ, ਦਰਾਜ਼=ਲੰਬੇ, ਿਫ਼ਕਾ=ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੰੂਨ) 

 
39. ਰ ਝਾ 
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ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਨਮਾਜ਼ ਹ ੈਕਾਸਦੀ ਜੀ, ਕਾਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇ ਕ ੇਸਾਰੀਆ ਨ । 

ਕੰਨ ਨਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਣ ਿਕਤਨ, ਮੱਥੇ ਿਕਨ  ਦੇ ਧੁਰ ਇਹ ਮਾਰੀਆ ਨ । 

ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਚੌੜੀ ਿਕਸ ਹਾਣ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਿਕੱਲੀਆ ਂਿਕਤਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ ਉਤਾਰੀਆ ਨ । 
(ਕਾਸ=ਿਕਸ, ਹਾਣ=ਥ  ਿਕਸ ਥ  ਪੜੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਕੱਲੀਆਂ=ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਉਹ ਕੀਲੀਆ ਂਜ  ਿਕੱਲੇ ਿਜਨ  ਨਾਲ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਕੰਨ=ਨਮਾਜ਼ 

ਦੇ ਨਕ ਕੰਨ, ਇਮਾਮ ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਅਜ਼ਕਾਰ ਵ ਤਸਬੀਹਾਤ' ਦੇ ਪਿਹਲੇ 

ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ  ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਮਲਦਾ ਹ)ੈ 

 
40. ਮੁੱ ਲ  

 

ਅਸ  ਿਫ਼ੱਕਾ ਅਸੂਲ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਾ ਮਰਦੂਦ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਆਂ । 

ਅਸ  ਦੱਸਣ ੇਕੰਮ ਇਬਾਦਤ  ਦੇ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਆਂ । 

ਫਰਜ਼ ਸੁੰ ਨਤ  ਵਾਜਬ  ਨਫਲ ਿਵਤਰ , ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਚ ਿਨਤਾਰਨ ਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਤਾਰਕ  ਨੰੂ, ਤਾਿਜ਼ਆਿਨਆਂ ਦੱੁਿਰਆਂ ਮਾਰਨ ਆ ਂ। 
 
(ਮਰਦੂਦ=ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ=ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਜ਼ਖ਼ 

ਅਤੇ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਿਤੱਖਾ ਪੁਲ, 

ਫਰਜ਼=ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਿਜਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹਨ, ਆਦਮੀ ਲਈ ਧੁੰ ਨੀ ਤ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 

ਇਬਾਦਤ =ਭਜਨ,ਬੰਦਗੀ, ਸੰੁਨਤ =ਰਾਹ, ਦਸਤੂਰ,ਖਤਨਾ, ਵਾਜਬ =ਜਾਇਜ਼, 

ਨਫਲ=ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਿਜਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਵੱਤਰ=ਿਤੰਨ ਿਰੱਕਤ  ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਰੱਕਤ=ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ 

ਖੜੇ ਹੋਣ ਤ ਬੈਠਣ ਤੱਕ, ਤਾਿਜ਼ਆਨਾ,ਦੱੁਰਾ=ਕੋਰੜਾ) 
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41. ਰ ਝਾ 
 

ਬਾਸ ਹਲਿਵਆ ਂਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਆਈ ਦੇ ਜ ਵਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਅੰਨ ਕੋਿੜਆਂ ਲੂਿਲਆ ਂਵ ਗ ਬੈਠ, ਕੁਰਾ ਮਰਨ ਜਮਾਣ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਸ਼ਰਾ ਚਾਇ ਸਰਪੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜ,ੇ ਰਵਾਦਾਰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਗਾਰ ਦੇ ਹ ੋ। 

ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਾਫਰ  ਆਇਆਂ ਨੰੂ, ਚੱਲੋ ਚਲੀ ਹੀ ਪਏ ਪੁਕਾਰਦ ੇਹੋ । 
 
(ਬਾਸ=ਮਿਹਕ ਕੁਰਾ ਮਾਰਨਾ=ਪਾਸਾ ਸੁੱ ਟਣਾ,ਫਾਲ ਕੱਢਣ , ਸਰਪੋਸ਼= 

ਪਰਦਾ,ਢੱਕਣ, ਰਵਾਦਾਰ=ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ) 
 
42. ਮੁੱ ਲ  

 

ਮੁੱ ਲ  ਆਿਖਆ ਨਾਮਾਕੂਲ ਜੱਟਾ, ਫ਼ਜ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਈ ਂ। 

ਫ਼ਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੀ ਥ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਠ ਏਥ, ਿਸਰ ਕੱਜ ਕ ੇਮਸਜਦ ਿਨਕਲ ਜਾਈ ਂ। 

ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨ ਝੇੜਾ, ਅਜ਼ਗ਼ੈਬ ਦੀਆ ਂਹੁਜੱਤ  ਨਾ ਉਠਾਈ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਨੰੂ, ਇਹ ਮੁੱ ਲਾ ਭੀ ਚੰਬੜੇ ਹੈਣ ਬਲਾਈ ਂ। 
(ਨਾਮਾਕੂਲ=ਬੇਸਮਝ,ਮੂਰਖ, ਫ਼ਜ਼ਰ=ਸਵੇਰ, ਖ਼ਾਨਾ= ਘਰ,ਮਸੀਤ, 

ਅਜ਼ਗ਼ੈਬਦੀਆਂ ਹੁੱ ਜਤ =ਉਹ ਗੱਲ  ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕਸੇ ਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ) 

 
43. ਰ ਝੇ ਦਾ ਮਸੀਤ ਜਾਣ  ਅਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁੱ ਜਣਾ 
 

ਿਚੜੀ ਚੂਹਕਦੀ ਨਾਲ ਜ  ਟੁਰੇ ਪ ਧੀ, ਪਈਆਂ ਦੁਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਉਠ ਗ਼ੁਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਪਹੁਤੇ, ਸੇਜ  ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਜਨ  ਨ ਮਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਰ ਝੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਨਦੀ ਉਤੇ, ਸਾਥ ਲੱਿਦਆ ਪਾਰ ਮੁਹਾਿਣਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੁੱ ਡਣ ਵਡਾ ਕੁੱ ਪਨ, ਕੱੁਪਾ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਲੱਿਦਆ ਬਾਣੀਆ ਂਨ । 
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(ਗ਼ੁਸਲ=ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੁਹਾਣ=ੇਮ ਝੀ,ਮਲਾਹ) 

 
44. ਰ ਝਾ ਮਲਾਹ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਪਰ ਲੰਘਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਨੰੂ ਚਾੜ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤ ੇਤੇ । 

ਹਥ ਜੋੜ ਕ ੇਿਮੰਨਤਾ ਕਰੇ ਰ ਝਾ, ਤਰਲਾ ਕਰ  ਮ ਝੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ । 

ਤੁਸ  ਚਾੜ ਲਵੋ ਮੈਨੰੂ ਿਵਚ ਬੇੜੀ, ਚੱਪੂ ਿਧਕਸ  ਦੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ । 

ਰੁੱ ਸ ਆਇਆ ਹ  ਨਾਲ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਿਮੰਨਤ  ਕਰ  ਸਬੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ । 
(ਝਬ=ਛੇਤੀ,ਜਲਦੀ) 
 
 
45. ਮਲਾਹ 

 

ਪੈਸਾ ਖੋਲ ਕ ੇਹੱਥ ਜ ੋਧਰ ੇਮੇਰੇ, ਗੋਦੀ ਚਾਇ ਕ ੇਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹ  । 

ਅਤੇ ਢੇਿਕਆ ! ਮੁਫ਼ਤ ਜੇ ਕੰਨ ਖਾਏ,ਂ ਚਾਇ ਬੇੜੀ  ਿਜ਼ਮ  ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹ  । 

ਿਜਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦਏ ਤੇ ਨਕਦ ਮੈਨੰੂ, ਸੱਭ ੋਓਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਹ  । 

ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਜ ੋਆਣ ਕੇ ਚੜੇ ਬੇੜੀ, ਅਧਵਾਟੜੇ ਡੋਬ ਕ ੇਮਾਰਨਾ ਹ  । 

ਡੂਮ  ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ  ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ , ਦੂਰ ਕੱੁਿਤਆ ਂਵ ਗ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਿਹਆ ਂਪੀਰ ਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੰੂ, ਮੁੱ ਢ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਾੜਨਾ ਹ  । 
 
(ਢੇਿਕਆ=ਅਿਹਮਕਾ,ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ)ੈ 

 
46. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਰ ਝਾ ਿਮੰਨਤ  ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਰਿਹਆ, ਅੰਤ ਹ ੋਕੰਧੀ ਪਰ  ਜਾਇ ਬੈਠਾ । 
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ਛਡ ਅੱਗ ਬੇਗਾਨੜੀ ਹੋ ਗੋਸ਼,ੇ ਪੇਮ ਢ ਡੜੀ ਵੱਖ ਜਗਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਗਾਵ ੇਸੱਦ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵ,ੇ ਉਤੇ ਵੰਝਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਜ ੋਕ ੋਆਦਮੀ ਤੀਮਤ  ਮਰਦ ਹ ੈਸਨ, ਪੱਤਣ ਛੱਡ ਕ ੇਓਸ ਥੇ ਜਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਰੰਨ  ਲੁੱ ਡਣ ਝਬੇਲ ਦੀਆਂ ਭਰਨ ਮੁੱ ਠੀ, ਪੈਰ ਦੋਹ  ਦੀ ਿਹਕ ਿਟਕਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਗੁੱ ਸਾ ਖਾਇਕੇ ਲਏ ਝਬੇਲ ਝਈਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਹ  ਨੰੂ ਹਾਕ ਬੁਲਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਿਪੰਡਾ ! ਬਾਹੁੜ  ਜਟ ਲੈ ਜਾਗ ਰੰਨ , ਕੇਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਆਣ ਜਗਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਹੀਆਂ ਮਰਦ ਰੰਨ , ਨਹ  ਜਾਣਦ ੇਕੌਣ ਬਲਾਇ ਬੈਠਾ । 
 
(ਕੰਧੀ=ਕੰਢੇ, ਗੋਸ਼=ੇਇੱਕ ਨੱੁਕਰ,ੇਿਨਵੇਕਲੇ, ਢ ਡੜੀ=ਅੱਗ, ਹਾਕ=ਆਵਾਜ਼, 

ਿਪੰਡਾ ਬਾਹੁੜੀ=ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਉ ਲੋਕੋ ਦੌੜੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ,ੋ ਲੈ ਜਾਗ=ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ) 
 
47. ਲੁੱ ਡਣ ਮਲਾਹ ਦਾ ਹਾਲ ਪਾਹਿਰਆ 

 

ਲੁੱ ਡਣ ਕਰੇ ਬਕਵਾਸ ਿਜ  ਆਦਮੀ ਨੰੂ, ਯਾਰ ੋਵਸਵਸਾ ਆਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਦੇਖ ਸ਼ੋਰ ਫਸਾਦ ਝਬੇਲ ਸੰਦਾ, ਮੀਏ ਂਰ ਝੇ ਨ ਜੀਉ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਬਨ ਿਸਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਿਠਲਣ ੇਦਾ ਸਿਮਆਨ ਕੀਤਾ । 

ਰੰਨ  ਲੁੱ ਡਣ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਮ ਕੀਤਾ, ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਨਬੀ ਨ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਜ ੇਆਦਮੀ ਹੱਥ ਆਵਣ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਪਰਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਆਉ ਕਰ  ਹ ਏਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਜ਼ਾਰੀ, ਵਾਿਰਸ ਕਾਸ ਥ ਿਦਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ । 
48. ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾ ਦਾ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ 
 

ਸੈਈ ਂਵੰਝ  ਝਨਾ  ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਹ , ਡੁਬ ਮਰਗਾ ਿਠਲ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਵੋ । 

ਚਾੜ ਮੋਿਢਆ ਂਤੇ ਤੈਨੰੂ ਅਸ  ਿਠਲ , ਕੋਈ ਜਾਨ ਤ ਿਢਲ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਵ ੋ। 

ਸਾਡਾ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਤੰੂ ਖੱਸ ਲੀਤਾ, ਿਰਿਹਆ ਕੁਖੜਾ ਿਹਲ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਵ ੋ। 
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ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵ ਗ ਧੀਰੀ, ਡੇਰਾ ਘਤ ਬਹ ੁਿਹਲ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਵ ੋ। 

ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆ ਂਤੇਰੇ ਚੌਖਨ ਹ , ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਸੱਲ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਵ ੋ। 
 
(ਸਈ ਵੰਝ =ਝਨ  ਸ ੌਬ ਸ  ਿਜੰਨੀ ਡੰੂਘੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ=ਸੂਝ ਸਮਝ, ਖਸ 

ਲੀਤਾ=ਖੋਹ ਿਲਆ, ਕੁਖੜਾ=ਕੁਖ, ਜਾਨ ਤ ਿਢਲ ਨਾ=ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ, 

ਧੀਰੀ=ਪੁਤਲੀ, ਚੌਖਨ=ਕੁਰਬਾਨ ਜ ਦੇ ਹ ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਜਾਣ ਤੰੂ) 

 
49. ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰੰਨ  ਨ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚਾੜਨਾ 
 

ਦੋਹ  ਬਾਹ  ਤ ਪਕੜ ਰੰਝੇਟੜੇ ਨੰੂ, ਮੁੜ ਆਣ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚਾਿੜਆ ਨ । 

ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਆਦਮੇ ਦੀ, ਮੁੜ ਆਣ ਬਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਵਾਿੜਆ ਨ । 

ਗੋਇਆ ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਢੱਠਾ, ਹੇਠ ਫੇਰ ਮੁੜ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚਾਿੜਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਤੁਰਤ ਨੁਹਾਇਕ ੇਤੇ, ਬੀਵੀ ਹੀਰ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਚਾਿੜਆ ਨ । 
(ਤਕਸੀਰ=ਗੁਨਾਹ,ਕਸੂਰ, ਆਦਮੇ=ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਖ਼ਾਬ=ਸੁਪਨਾ, 

ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ=ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨ , ਪਾਠ ਭੇਦ:ਬੀਵੀ=ਬੀਬੀ) 
 
50. ਰ ਝੇ ਦਾ ਪਲੰਘ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛਣਾ 
 

ਯਾਰੋ ਪਲੰਘ ਕੇਹਾ ਸੁੰ ਞੀ ਸੇਜ ਆਹੀ, ਲੋਕ  ਆਿਖਆ ਹੀਰ ਜਟੇਟੜੀ ਦਾ । 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਿਤੰਞਣ  ਦੀ, ਮਿਹਰ ਚੂਚਕ ੇਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬੇਟੜੀ ਦਾ । 

ਸ਼ਾਹ-ਪਰੀ ਪਨਾਹ ਿਨਤ ਲਏ ਿਜਸ ਥ, ਏਹ ਥਾ  ਉਸ ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੜੀ ਦਾ । 

ਅਸ  ਸਭ ਝਬੇਲ ਤੇ ਘਾਟ ਪੱਤਣ, ਸੱਭਾ ਹੁਕਮ ਹ ੈਓਸ ਸਲੇਟੜੀ ਦਾ । 
(ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੜੀ=ਿਜਹਦ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵਸੀ ਹੋਵ;ੇ 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਅਸ  ਸਭ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ) 
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51. ਮਲਾਹ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੇਕਰਾਰੀ 
 

ਬੇੜੀ ਨਹ  ਇਹ ਜੰਞ ਦੀ ਬਣੀ ਬੈਠਕ, ਜ ੋਕੋ ਆਂਵਦਾ ਸੱਦ ਬਹਾਵੰਦਾ ਹ ੈ। 

ਗਡਾ-ਵਡ ਅਮੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਬੈਠ, ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਿਕਹੜ ੇਥ ਵ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਿਜਵ ਸ਼ਮ  ਤੇ ਿਡਗਣ ਪਤੰਗ ਧੜ ਧੜ, ਲੰਘ ਨਈ ਂਮੁਹਾਇਣਾ ਆਵੰਦਾ ਹ ੈ। 

ਖ਼ਵਾਜਾ ਿਖ਼ਜਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਆਣ ਲੱਥਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ ਿਲਆਂਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਲੁੱ ਡਣ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ ਪਾਰ ਉਸ ਨੰੂ, ਓਸ ਵੇਲੜੇ ਨੰੂ ਪੱਛੋਤ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਯਾਰੋ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਖ਼ੁਦਾਇ ਸੱਚਾ, ਰੰਨ  ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਿਖਸਕ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਸੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਜੰਦ ਲਦਾ, ਪੰਖੀ ਡੇਗਦਾ ਿਮਰਗ ਫਹ ਵਦਾ ਹੈ । 

ਠਗ ਸੁਣੇ ਥਾਨਸਰ ਆਂਵਦੇ ਨ, ਇਹ ਤ  ਜ਼ਾਹਰਾ ਠਗ ਝਨ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵਲੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹ,ੈ ਵੇਖ ਹੁਣੇ ਝਬੇਲ ਕੁਟ ਵਦਾ ਹੈ । 
(ਗਡਾ-ਵਡ=ਜਣਾ ਖਣਾ, ਨਈ=ਂਨਦੀ, ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ=ਸ਼ਰਧਾ ਵਜ 

ਿਲਆਂਦੀ ਮਿਠਆਈ, ਸੱਦ=ਆਵਾਜ਼) 

 
52. ਰ ਝੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 

 

ਜਾਇ ਮਾਹੀਆਂ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਗ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਉਹਦੇ ਬੋਿਲਆਂ ਮੁਖ ਥ  ਫੁੱ ਲ ਿਕਰਦ,ੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਸੱਦ ਉਹ ਲ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਸਣੇ ਲੁੱ ਡਣ ਝਬੇਲ ਦੀਆ ਂਦੋਵ ਰੰਨ , ਸੇਜ ਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਗ ਲ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਾਰੀਆ ਂਆਫ਼ਤ  ਨ, ਵੇਖ ਕੇਹਾ ਫ਼ਤੂਰ ਹੁਣ ਪ ਵਦਾ ਹ ੈ। 
(ਮਾਹੀਆਂ=ਗਾਈਆਂ ਮੱਝ  ਦੇ ਛੇੜੂ, ਕਵਾਰੀਆਂ=ਨਵੀਆਂ, ਫ਼ਤੂਰ=ਆਫ਼ਤ, 

ਖ਼ਰਾਬੀ) 
 
53. ਲੋਕ  ਦਾ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣਾ 
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ਲੋਕ  ਪੁੱ ਿਛਆ ਮੀਆ ਂਤੰੂ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ, ਅੰਨ ਿਕਸੇ ਨ ਆਣ ਖਵਾਿਲਆ ਈ । 

ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਿਦੱਸੇ, ਏਡ ਜਫ਼ਰ ਤੰੂ ਕਾਸ ਤੇ ਜਾਿਲਆ ਈ । 

ਅੰਗ ਸਾਕ ਿਕ  ਛਡ ਕ ੇਨੱਸ ਆਇ , ਬੁੱ ਢੀ ਮ  ਤੇ ਬਾਪ ਨੰੂ ਗਾਿਲਆ ਈ । 

ਓਹਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੈਨੰੂ ਿਕਵ ਕੀਤਾ, ਿਕਨ  ਦੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਲ ਪਾਿਲਆ ਈ । 
(ਮਲੂਕ=ਸੰੁਦਰ, ਜਫ਼ਰ ਜਾਲਣਾ=ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ, ਦੂਤੀਆ=ਂਚੁਗਲਖੋਰ ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਿਕਨ  ਦੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਲ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੌਲ ਨ ਹ) 

 
 
54. ਰ ਝੇ ਦਾ ਹੀਰ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣਾ 
 

ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆ ਸ,ੂ ਸੁਬਾ ਉਠ ਕੇ ਜੀਉ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ । 

ਰਾਹ ਜ ਦੜੇ ਨੰੂ ਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡੇਰਾ ਜਾਇ ਮਲਾਹ  ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । 

ਅੱਗੇ ਪਲੰਘ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਛਆ ਸੀ, ਉਤੇ ਖ਼ੂਬ ਿਵਛਾਵਣਾ ਰਾਸ ਕੀਤਾ । 

ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਵਜਾਇ ਕ ੇਵੰਝਲੀ ਨੰੂ, ਜਾ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਦਾ ਜੱਟ ਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ । 
(ਰਾਸ ਕੀਤਾ=ਿਵਛਾਇਆ ਹੋਇਆ) 

 
55. ਹੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ 
 

ਲੈ ਕ ੇਸੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਹੀਰ ਮੱਤੜੀ ਰੂਪ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਜੀ । 

ਬੁਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ  ਝੁਮਕਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੂਰ ਤੇ ਪਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜੀ । 

ਕੁੜਤੀ ਸੂਹੀ ਦੀ ਿਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬੀ, ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਨਾ ਿਜ਼ਮ  ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਜੀ । 

ਿਜਸ ਦੇ ਨੱਕ ਬੁਲਾਕ ਿਜ  ਕੁਤਬ ਤਾਰਾ, ਜੋਬਨ ਿਭੰਨੜੀ ਕਿਹਰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜੀ । 

ਆ ਬੁੰ ਿਦਆਂ ਵਾਲੀਏ ਟਲ  ਮੋਈਏ, ਅੱਗ ੇਗਈ ਕੇਤੀ ਤੰਬੂ ਤਾਣਦੀ ਜੀ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜੱਟੀ ਲੋੜ ਲੁੱ ਟੀ, ਪਰੀ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਜੀ । 
(ਮੱਤੜੀ=ਮਦਮਾਤੀ,ਨਸ਼ਈ, ਸੂਹਾ=ਕਸੰੁਭੇ ਨਾਲ ਰੰਿਗਆ ਸੂਹਾ ਕੱਪੜਾ,ਲਾਲ, 

ਫਬੀ=ਸਜੀ, ਬੁਲਾਕ=ਕੋਕਾ, ਿਕਬਰ=ਗਰੂਰ,ਹੰਕਾਰ, ਲੋੜ ਲੁਟੀ=ਲੋੜ ਦੀ ਮਾਰੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਪਰੀ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ=ਭਰੀ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਗੁਮਾਨ) 

 
56. ਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ 

 

ਕੇਹੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੱਥੇ ਚਮਕਦਾ ਹੁਸਨ ਮਿਹਤਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਖ਼ੂਨੀ ਚੂੰ ਡੀਆਂ ਰਾਤ ਿਜਉ ਚੰਨ ਿਗਰਦੇ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਿਜ  ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਨਣ ਨਰਗਸੀ ਿਮਰਗ ਮਮੋਲੜੇ ਦੇ, ਗੱਲ  ਟਿਹਕੀਆਂ ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਭਵ  ਵ ਙ ਕਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਨਾ ਅੰਤ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਸੁਰਮਾ ਨਣ  ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ ਫਬ ਰਿਹਆ, ਚਿੜਆ ਿਹੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਖੁੱ ਲੀ ਿਤੰਞਣ  ਿਵੱਚ ਲਟਕਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਿਜ  ਿਫਰੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਿਚਹਰੇ ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਖ਼ਤ ਖ਼ਾਲ ਬਣਦੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਤ ਿਜ  ਹਰਫ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਰੀਝਵਾਨ ਆਹੇ, ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਤਨ  ਦੇ ਬਾਬ ਦਾ ਜੀ । 

ਚਲੋ ਲੈਲਾਤੁਲਕਦਰ ਦੀ ਕਰ ੋਿਜ਼ਆਰਤ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਬ ਦਾ ਜੀ । 
(ਮਿਹਤਾਬ=ਚੰਦ, ਸ਼ਹਾਬ=ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ,ਅੱਗ ਛਡਦਾ ਤਾਰਾ,ਨਰਿਗਸੀ=ਨਰਿਗਸ 

ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗ,ੇ ਿਮਰਗ=ਿਹਰਨ, ਕਮਾਨ ਲਾਹੌਰ=ਲਹੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ,ਕਟਕ=ਫ਼ੌਜ, ਖ਼ਾਲ=ਿਤਲ, ਖਤ ਖ਼ਾ =ਨਣ ਨਕਸ਼, ਲੈਲਾਤੁਲਕਦਰ= 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨ ਦੀ ਸਤਾਈਵ  ਰਾਤ ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਦੁਆ ਤੇ ਇਬਾਦਤ 

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜ਼ਆਰਤ=ਦਰਸ਼ਨ,ਦੀਦਾਰ, 

ਸਵਾਬ=ਪੁੰ ਨ) 

 
57. ਤਥਾ 
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ਹੋਠ ਸੁਰਖ਼ ਯਾਕੂਤ ਿਜ  ਲਾਲ ਚਮਕਣ, ਠਡੀ ਸੇਉ ਿਵਲਾਇਤੀ ਸਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਨੱਕ ਅਿਲਫ਼ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਿਪਪਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਲੁਫ਼ ਨਾਗ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਦੰਦ ਚੰਬੇ ਦੀ ਲੜੀ ਿਕ ਹੰਸ ਮੋਤੀ, ਦਾਣੇ ਿਨਕਲੇ ਹੁਸਨ ਅਨਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਿਲਖੀ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਸਵੀਰ ਜੱਟੀ, ਕਦ ਸਰੂ ਬਿਹਸ਼ਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਗਰਦਣ ਕੰੂਜ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਰਵ  ਫਲੀਆ,ਂ ਹੱਥ ਕੂਲੜੇ ਬਰਗ ਚਨਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਬਾਹ  ਵੇਲਣ ੇਵੇਲੀਆਂ ਗੁੰ ਨ ਮੱਖਣ, ਛਾਤੀ ਸੰਗ ਮਰ ਮਰ ਗੰਗ ਧਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਛਾਤੀ ਠਾਠ ਦੀ ਉਭਰੀ ਪਟ ਖੇਨੰੂ, ਿਸਉ ਬਲਖ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅੰਬਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਧੁੰ ਨੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕੱੁਬਾ, ਪੇਟੂ ਮਖ਼ਮਲੀ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਕਾਫ਼ਰੂ ਸ਼ਿਹਨ  ਸਰੀਨ ਬ ਕ,ੇ ਸਾਕ ਹੁਸਨ ਸਤੂਨ ਮੀਨਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਸੁਰਖ਼ੀ ਹੋਠ  ਦੀ ਲੋੜ ਦੰਦਾਸੜੇ ਦਾ, ਖੋਜ ੇਖ਼ਤਰੀ ਕਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪੰਜ ਫੂਲ ਰਾਣੀ, ਗੁਝੀ ਰਹ ੇਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਸੱਈਆ ਂਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਾਣ ਮੱਤੀ, ਿਜਵ ਹਰਨੀਆ ਂਤੱੁਠੀਆਂ ਬਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਅਪਰਾਧ ਅਵਧ ਦਲਤ ਿਮਸਰੀ, ਚਮਕ ਿਨਕਲੀ ਤੇਗ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਿਫਰੇ ਛਣਕਦੀ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਚਿੜਆ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਕਟਕ ਕੰਧਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਲੰਕ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਪਰੀ ਿਕ ਇੰਦਰਾਣੀ, ਹੂਰ ਿਨਕਲੀ ਚੰਦ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਪੁਤਲੀ ਪੇਖਣ ੇਦੀ ਨਕਸ਼ ਰੂਮ ਦਾ ਹ,ੈ ਲੱਧਾ ਪਰੀ ਨ ਚੰਦ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ । 

ਏਵ ਸਰਕਦੀ ਆਂਵਦੀ ਲੋੜ ਲੁੱ ਟੀ, ਿਜਵ ਕੂੰ ਜ ਟੁਰ ਿਨਕਲੀ ਡਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਮੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗਣ ਿਜਹੜ ੇਭੌਰ ਆਸ਼ਕ, ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਇਸ਼ਕ ਬੋਲਦਾ ਨਢੀ ਦੇ ਥ  ਥ ਈ,ਂ ਰਾਗ ਿਨਕਲੇ ਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਕਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਅਸਵਾਰ ਜੱਲਾਦ ਖ਼ੂਨੀ, ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਏ ਉੜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਨਣ  ਦਾ ਦਾਉ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਚੇ ਨਾ ਜੂਏ ਦੀ ਹਾਰ ਿਵੱਚ । 
(ਯਾਕੂਤ=ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ,ਲਾਅਲ, ਸਾਰ=ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਕ, 
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ਅਿਲਫ਼ ਹੁਸੈਨੀ=ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੜੀ ਉਨ  ਨੰੂ ਹਜ਼ਰਤ 

ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਪਾਸ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ-ਏ-ਨਹਾਵੰਦ ਿਵੱਚ 

ਲੜੇ ਸਨ, ਿਪਪਲਾ=ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਕੀਲਾ ਿਸਰਾ, ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਾਰ= 

ਝੰਗ ਦੇ ਤਰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਾਗਗ਼ ਸ਼ੂਕਦੇ ਿਫਰਦ ੇਹਨ, 

ਬਰਗ=ਪੱਤੇ, ਗੰਗ ਧਾਰ=ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਖੇਨੰੂ=ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਗਦ, ਅੰਬਾਰ=ਢੇਰ, 

ਹੌਜ਼=ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਕੁੱ ਬਾ=ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਗੁੰ ਬਦ, 

ਪੇਡੂ=ਪੇਟ, ਸ਼ਹੀਨ =ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸਕ, ਸਰੀਨ=ਿਚੱਤੜ, ਸਾਕ= 

ਲੱਤ ਦੀ ਿਪੰਨੀ, ਪੰਜ ਫੂਲ ਰਾਣੀ=ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਚੰਦਰ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਸੁੰ ਦਰ ਨਾਇਕਾ ਿਜਹਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਹਨਰ ੇਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜ ਦਾ 

ਸੀ ।ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ  ਫੁੱ ਲ  ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੱੁਠੀਆਂ=ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆ, 

ਅਵਧ ਦਲਤ ਿਮਸਰੀ=ਿਮਸਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੜੀ ਸੂਰ ਨੰੂ ਵੀ 

ਕੱਟ ਕ ੇਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਦਰਾਣੀ=ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਪੇਖਣਾ=ਪੁਤਲੀ 

ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਲੱਧਾ=ਲੱਭਾ, ਤੰਗਲੀ=ਤੰਗ, ਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਾਰ=ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਤਾਰ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਿਰਆ ਸੰਗੀਤ ਿਨਕਲਦਾ ਹ ੈ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੇਰ ੇਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ 

ਕਜ਼ਲਬਾਸ਼=ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਿਸਪਾਹੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਬਾਰ  ਨੱੁਕਰੀ 

ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਉੜਦ ਬਜ਼ਾਰ= ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਅਵਧ ਦਲਤ ਿਮਸਰੀ=ਤੇ ਧ ਵਲੱਟ ਿਮਸਰੀ) 
 
58. ਹੀਰ ਦੀ ਮਲਾਹ  ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਨ  ਦਾ ਤਰ 

 

ਪਕੜ ਲਏ ਝਬੇਲ ਤੇ ਬੰਨ ਮੁਸ਼ਕ , ਮਾਰ ਛਮਕ  ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੀਤੇ । 

ਆਣ ਪਲੰਘ ਤੇ ਕੌਣ ਸਵਾਿਲਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਤੇ ਤੁਸ  ਸਾਮਾਨ ਕੀਤ ੇ। 

ਕੁੜੀਏ ਮਾਰ ਨਾ ਅਸ  ਬੇਦੋਿਸਆਂ, ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਸ  ਨਾ ਇਹ ਮਿਹਮਾਨ ਕੀਤੇ । 

ਚਚਰ-ਹਾਰੀਏ ਰਬ ਤ ਡਰ  ਮੋਈਏ, ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਏਡ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕੀਤੇ । 
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ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨ ਨੱਢੀਏ ਨੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ । 
(ਪਾਠ ਭੇਦ: ਆਣ ਪਲੰਘ ਤੇ ਕੌਣ=ਮੇਰ ੇਪਲੰਘ ਤੇ ਆਣ) 

 
 
 
59. ਹੀਰ 

 

ਜਵਾਨੀ ਕਮਲੀ ਰਾਜ ਏ ੇਚੂਚਕੇ ਦਾ, ਐਵ ਿਕਸ ੇਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੰੂ । 

ਮ ਤ  ਧਰੂਹ ਕ ੇਪਲੰਘ ਤ ਚਾਇ ਸੁੱ ਟ , ਆਇਆਂ ਿਕਧਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੰੂ । 

ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਿਕ ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ, ਪਾਸ ਢੱੁਿਕਆਂ ਲਏਗਾ ਢਾਹ ਮੈਨੰੂ । 

ਨਾਹ  ਪਲੰਘ ਤੇ ਏਸ ਨੰੂ ਿਟਕਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਇ ਰਹੇਗਾ ਲਖ ਜ ੇਵਾਹ ਮੈਨੰੂ । 

ਇਹ ਬੋਦਲਾ ਪੀਰ ਬਗ਼ਦਾਦ ਗੁੱ ਗਾ, ਮੇਲੇ ਆਇ ਬੈਠਾ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੰੂ । 
(ਜੌਨੀ=ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰਤ, ਬੋਦਲਾ=ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱ ਤੇ 

ਦੇ ਵੱਢੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਬੋਦਲੇ ਫ਼ਕੀਰ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਬਗ਼ਦਾਦ=ਸੱਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਿਜਲਾਨੀ 

ਿਜਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ ੈਿਕ ਉਨ  ਨ ਬਾਰ  ਸਾਲ  ਦਾ ਡੁਿਬਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ 

ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਜਵਾਨੀ=ਜੌਨੀ) 
 
60. ਹੀਰ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਜਗਾ ਦੀ ਹੈ 
 

ਉਠ  ਸੁੱ ਿਤਆ ਸੇਜ ਅਸਾਡੜੀ ਤ, ਲੰਮਾ ਸੁੱ ਸਰੀ ਵ ਙ ਕੀ ਿਪਆ ਹ ਵ ੇ। 

ਰਾਤ  ਿਕਤੇ ਉਨ ਦਰਾ ਕੱਿਟਓਈ, ਐਡੀ ਨ ਦ ਵਾਲਾ ਲੁੜ ਿਗਆ ਹ ਵੇ । 

ਸੁੰ ਞੀ ਵੇਖ ਨਖਸਮੜੀ ਸੇਜ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਆਹਲਕੀ ਆਣ ਢਿਹ ਿਪਆ ਹ ਵ ੇ। 

ਕੋਈ ਤਾਪ ਿਕ ਭੂਤ ਿਕ ਿਜੰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੇ ਡਾਇਣ ਿਕਸੇ ਭਖ ਿਲਆ ਹ ਵ ੇ। 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੰੂ ਿਜ ਦਾ ਘੂਕ ਸੁਤ, ਇੱਕੇ ਮੌਤ ਆਈ ਮਰ ਿਗਆ ਹ ਵ ੇ। 
(ਲੁੜ ਜਣਾ=ਡੁਬ ਜਾਣਾ, ਆਹਲਕ=ਸੁਸਤੀ, ਭਖ ਿਲਆ=ਖਾ ਿਲਆ) 

 
61. ਹੀਰ ਦਾ ਿਮਹਰਵਾਨ ਹੋਣਾ 
 

ਕੂਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਕੜ ਛਮਕ , ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਈ । 

ਰ ਝੇ ਉਠ ਕੇ ਆਿਖਆ 'ਵਾਹ ਸੱਜਣ', ਹੀਰ ਹੱਸ ਕ ੇਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਈ । 

ਕੱਛੇ ਵੰਝਲੀ ਕੰਨ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਲੁਫ਼ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ । 

ਿਭੰਨ ਵਾਲ ਚੂਣੇ ਮੱਥੇ ਚੰਦ ਰ ਝਾ, ਨਣ  ਕੱਜਲੇ ਦੀ ਘਮਸਾਨ ਹੋਈ । 

ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ, ਸਣੇ ਮਾਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ । 

ਨਣ ਮਸਤ ਕਲੇਜੜੇ ਿਵੱਚ ਧਾਣੇ, ਿਜਵ ਿਤੱਖੜੀ ਨਕ ਸਨਾਨ ਹੋਈ । 

ਆਇ ਬਗ਼ਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਗੱਲ , ਿਜਵ ਿਵੱਚ ਿਕਰਬਾਨ ਕਮਾਨ ਹੋਈ । 

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮ ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਕਾਈ ਨਹ  ਸੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ । 

ਰੂਪ ਜੱਟ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗ ਲਧੀ, ਹੀਰ ਘੋਲ ਘੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਥਾ  ਦਮ ਮਾਰਨ, ਦੀ ਚਾਰ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਜਦ ਘਮਸਾਨ ਹੋਈ । 
(ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ=ਜ਼ਲੈੁਖ਼ਾ, ਮਾਲਕ=ੇਯੂਸਫ ਨੰੂ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ  

ਦੇ ਨਾਮ ਬਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲ ਸਨ ਿਜਨ  ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਅੁਰ-ਿਬਨ-ਿਮਸਰ 

ਸੀ, ਧਾਣੇ=ਧਸੇ ਹੋਏ, ਿਕਰਬਾਨ=ਕਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨਦਾਨ, ਜਾਗ ਲੱਧੀ= 

ਜਾਗ ਠੀ) 
 
62. ਰ ਝਾ 
 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸੁਫ਼ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਈ ਂਮਤਵਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਤੁਸ  ਿਜਿਹਆਂ ਿਪਆਿਰਆਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ, ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ  ਪਾਲੀਏ ਨੀ । 
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ਏਡਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕੀਜੇ, ਇਹ ਲੈ ਪਲੰਘ ਹਈ ਸਣ ੇਿਨਹਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਅਸ  ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਿਖਆ ਏ, ਠ ਜਵਾਨ  ਈ ਂਨਣ  ਵਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪਈ ਂਮੋਈਏ, ਏਸ ਭੈੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਟਾਲੀਏ ਨੀ । 
(ਮਤਵਾਲੀ=ਮਸਤ, ਲਾਜ਼ਮ=ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਈ=ਹੈ,ਆਹ ਿਪਆ ਹ,ੈ ਿਨਹਾਲੀ=ਲੇਫ਼) 

 
63. ਹੀਰ 

 

ਇਹ ਹੀਰ ਤੇ ਪਲੰਘ ਸਭ ਥਾ  ਤੇਰਾ, ਘੋਲ ਘੱਤੀਆਂ ਿਜਊੜਾ ਵਾਿਰਆ ਈ । 

ਨਾਹ  ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹ , ਹਥ ਲਾਇ ਨਾਹ  ਤੈਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਈ । 

ਅਸ  ਿਮੰਨਤ  ਕਰ  ਤੇ ਪੈਰ ਪਕੜ , ਤੈਥ ਘੋਿਲਆ ਕੋੜਮਮ  ਸਾਿਰਆਂ ਈ । 

ਅਸ  ਹਸ ਕ ੇਆਣ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਖ ਕਾਸ ਨੰੂ ਮਕਰ ਪਸਾਿਰਆ ਈ । 

ਸੁੰ ਞੇ ਪਰੇ ਸਨ ਿਤੰਞਣ  ਚੈਨ ਨਾਹ , ਅੱਲਾ ਵਾਿਲਆ ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਤਾਿਰਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨ ਕੰਮ ਸਵਾਿਰਆ ਈ । 
(ਕੋੜਮਾ=ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ,ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਸ਼ਰੀਕ=ਸਾਥੀ,ਉਹਦੇ ਿਜਹਾ) 
 
64. ਰ ਝਾ 
 

ਮਾਨ-ਮੱਤੀਏ ਰੂਪ ਗੁਮਾਨ ਭਰੀਏ, ਅਠਖੇਲੀਏ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀਏ ਨੀ । 

ਆਸ਼ਕ ਭੌਰ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਬਾਝ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਲੀਏ ਨੀ । 

ਏਹ ਜੋਬਨਾ ਠਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਈ, ਟੂਣੇ-ਹਾਰੀਏ ਛੈਲ ਛਬੀਲੀਏ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਪਲੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੂਪ ਘਿਟਆ, ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਹਿਦਆ ਂਨਾਲ ਬਖ਼ੀਲੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਬਨ ਕਾਰਦ ਿਜ਼ਬਾ ਕਰੀਏ, ਬੋਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸੀਲੀਏ ਨੀ । 
(ਸ਼ੁਹਿਦਆਂ=ਕਮਜ਼ੋਰ , ਬਖ਼ੀਲੀ=ਕੰਜੂਸੀ,ਨਾਿਮਹਰਬਾਨੀ, ਿਬਨ ਕਾਰਦ= 

ਛੁਰੀ ਜ  ਕਟਾਰੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ) 
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65. ਰ ਝੇ ਤੋ ਹੀਰ ਨ ਹਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ 
 

ਘੋਲ ਘੋਲ ਘੱਤੀ ਤਡੀ ਵਾਟ ਤ, ਬੇਲੀ ਦੱਸ ਖ  ਿਕਧਰ ਆਵਨਾ ਏ ਂ। 

ਿਕਸ ਮਾਨ-ਮੱਤੀ ਘਰ ਕਿਢ  ਤੰੂ, ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰੀਆ ਂਪਾਵਨਾ ਏ ਂ। 

ਕੌਣ ਛਡ ਆਇ  ਿਪੱਛੇ ਿਮਹਰ ਵਾਲੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਵਾਸਤ ੇਪੱਛੋਤਾਵਨਾ ਏ ਂ। 

ਕੌਣ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵਤਨ ਕੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੱਦ ਦਾ ਕੌਣ ਸਦਾਵਨ  ਏ ਂ। 

ਤੇਰੇ ਵਾਰਨ ਚੌਖਨ ਜਾਨੀਆ ਂਮ, ਮੰਙੂ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਚਾਰ ਿਲਆਵਨਾ ਏ ਂ। 

ਮੰਙੂ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਤੇ ਤੰੂ ਚਾਕ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਧ ਲੱਗ ੇਜ ੇਤੰੂ ਲਾਵਨਾ ਏ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਚਹੀਕ ਜੇ ਨਵ  ਚੂਪ, ਸਭੇ ਭੁਲ ਜਾਣ  ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਾਵਨ  ਏ ਂ। 
(ਵਾਟ=ਰਾਹ, ਮੰਙੂ=ਚੌਣਾ,ਗਾਵ  ਮੱਝ , ਚਾਕ=ਚਾਕਰ, ਚਹੀਕ=ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ 

ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਹੀ, ਦਿਰਆਵ  ਦੇ ਕੰਢ ੇਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਸ ਨੰੂ ਬੜ 

ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖ ਦਾ ਹ,ੈ ਮੱੁਢੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਗੰਨ ਦੀ ਪੋਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਚਹੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ) 

 
66. ਰ ਝਾ 
 

ਤੁਸ  ਜਹ ੇਮਾਸ਼ੂਕ ਜ ੇਥੀਣ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੰਗ ੂਨਣ  ਦੀ ਧਾਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਨਣ  ਤੇਿਰਆਂ ਦੇ ਅਸ  ਚਾਕ ਹੋਏ, ਿਜਵ ਜੀਉ ਮੰਨ ਿਤਵ ਸਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਿਕੱਥ ਗੱਲ ਕੀਚ ੈਿਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸ , ਕੋਈ ਬੈਠ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਗੱਲ ਘਤ ਜੰਜਾਲ ਕੰਗਾਲ ਮਾਰ, ਜਾਇ ਿਤੰਞਣ  ਵੜ ਕੁਆਰੀਏ ਨੀ । 
(ਜੰਜਾਲ=ਮੁਸੀਬਤ, ਕੰਗਾਲ=ਗ਼ਰੀਬ) 

 
67. ਹੀਰ 

 

ਹੱਥ ਬੱਧੜੀ ਰਹ  ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ, ਸਣੇ ਿਤੰਞਣ  ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਹੋਸਣ ਿਨਤ ਬਹਾਰ  ਤੇ ਰੰਗ ਘਣੇ,ਿਵੱਚ ਬੇਲੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ । 
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ਸਾਨੰੂ ਰੱਬ ਨ ਚਾਕ ਿਮਲਾਇ ਿਦੱਤਾ, ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਿਪਆਰ ਅਰਬੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਿਦਨ ਬੇਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰ  ਮੌਜ , ਰਾਤ  ਖੇਡਸ  ਿਵੱਚ ਹਵੇਲੀਆ ਂਦੇ । 
(ਬੇਲੀ=ਦੋਸਤ,ਯਾਰ, ਅਰਬੇਲੀ=ਅਲਬੇਲੀ) 
 
68. ਰ ਝਾ 
 

ਨਾਲ ਨੱਢੀਆਂ ਿਘੰਨ ਕੇ ਚਰਖੜੇ ਨੰੂ, ਤੁਸ  ਬੈਠਣਾ ਿਵੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੀਰ ੇ। 

ਅਸ  ਰੁਲ ਗੇ ਆਣ ਕ ੇਿਵੱਚ ਿਵਹੜੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਏਗਾ ਸਾਰ ਹੀਰੇ । 

ਿਟੱਕੀ ਦੇਇ ਕ ੇਿਵਹਿੜ  ਕਢ ਛੱਡ, ਸਾਨੰੂ ਠਗ ਕ ੇਮੂਲ ਨਾ ਮਾਰ ਹੀਰ ੇ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੇਤੋੜ ਿਨਬਾਹੁਣੀ ਏ,ਂ ਸੱਚਾ ਦੇਹ ਖ  ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੀਰੇ । 
(ਭੰਡਾਰ=ਿਤੰਞਣ,ਛੋਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥ , ਸਾਰ=ਖ਼ਬਰ) 

 
69. ਹੀਰ 

 

ਮੈਨੰੂ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਸਹ ਰ ਝਣਾ ਵੇ, ਮਰ ੇਮਾ  ਜ ੇਤੁਧ ਥ  ਮੁਖ ਮੋੜ  । 

ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਤੁਆਮ ਹਰਾਮ ਮੈਨੰੂ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਨਾ ਨਣ ਨਾ ਅੰਗ ਜੋੜ  । 

ਖ਼ੁਆਜਾ ਿਖਜ਼ਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਥੀਵ  ਸੂਰ ਜ ੇਪੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੜ  । 

ਕੁਹੜੀ ਹ ੋਕੇ ਨਣ ਪਰਾਣ ਜਾਵਣ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਜ ੇਕਤ ਮ ਹੋਰ ਲੋੜ  । 
(ਖ਼ੁਆਜਾ ਿਖਜ਼ਰ=ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਜਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮ 

ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤੇ ਮਲਾਹ ਇਹਦੇ 

ਨ  ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਆਜ਼  ਵੰਡਦੇ ਹਨ । ਿਖ਼ਜ਼ਰ ਭੁੱ ਿਲਆਂ 

ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹ,ੈ ਲੋੜ =ਲੱਭ ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਤੇਰੇ ਬਾਝ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

 
70. ਰ ਝੇ ਦਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ 
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ਚੇਤਾ ਮੁਆਮਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਏ,ਂ ਇਸ਼ਕ ਜਾਲਣਾ ਖਰਾ ਦੁਹੇਲੜਾ ਈ । 

ਸਚ ਆਖਣਾ ਈ ਹੁਣ ੇਆਖ ਮੈਨੰੂ, ਏਹ ੋਸਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ । 

ਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝੱਲਣੀ ਖਰੀ ਔਖੀ, ਇਸ਼ਕ ਗੁਰ ੂਤੇ ਜਗ ਸਭ ਚੇਲੜਾ ਈ । 

ਏਥ ਛੱਡ ਈਮਾਨ ਜੇ ਨੱਸ ਜਾਸ, ਅੰਤ ਰੋਜ਼ ਿਕਆਮਤੇ ਮੇਲੜਾ ਈ । 
(ਜਾਲਣਾ=ਸਿਹਣਾ, ਦੁਹੇਲੜਾ=ਔਖਾ,ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਤਾਬ=ਗਰਮੀ,ਤਕਲੀਫ) 

 
71. ਹੀਰ ਦਾ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਚੂਚਕ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣਾ 
 

ਤੇਰੇ ਨਾ  ਤ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰੇ ਉਤ ਵਾਿਰਆ ਈ । 

ਪਾਸਾ ਜਾਨ ਦਾ ਸੀਸ ਦੀ ਲਾਈ ਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਸ  ਿਜੱਿਤਆ ਤੇ ਅਸ  ਹਾਿਰਆ ਂਈ । 

ਰ ਝਾ ਜੀਉ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਚੂਚਕੇ ਪਾਸ ਿਸਧਾਿਰਆ ਈ । 

ਅੱਗੇ ਪਚਣੀ ਹੋਇ ਕੇ ਹੀਰ ਚੱਲੀ, ਕੋਲ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਜਾਇ ਖਲਾਿਰਆ ਈ । 
72. ਹੀਰ ਆਪਣ ੇਬਾਪ ਨੰੂ 

 

ਹੀਰ ਜਾਇ ਕ ੇਆਖਦੀ ਬਾਬਲਾ ਵ,ੇ ਤੇਰੇ ਨਾ  ਤ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈਆਂ ਮ । 

ਿਜਸ ਆਪਣ ੇਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਿਵੱਚ ਸ ਦਲ-ਬਾਰ ਿਖਡਾਈਆ ਂਮ । 

ਲਾਸ  ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਪਾਇ ਕ ੇਬਾਗ਼ ਕਾਲੇ, ਪ ਘ  ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਘਾਈਆਂ ਮ । 

ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਾਬਲ ਜੀਵੇ ਧੌਲ ਰਾਜਾ, ਮਾਹੀ ਮਹ  ਦਾ ਢੰੂਡ ਿਲਆਈਆਂ ਮ । 
(ਸ ਦਲ ਬਾਰ=ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਿਰਆਵ  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, 

ਲਾਸ =ਰੱਸ,ੇ ਪਟ=ਰੇਸ਼ਮ, ਪ ਘਾਈਆ=ਂਚੜਾਈਆ,ਂਝੂਟੀਆਂ, ਧੌਲ= 

ਿਜਸ ਬਲਦ ਨ ਆਪਣ ੇਿਸੰਗ  ਤੇ ਧਰਤੀ ਚੱੁਕੀ ਮੰਿਨਆ ਂਜ ਦਾ ਹ;ੈ 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਮਾਹੀ ਮਹ  ਦਾ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ) 
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73. ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਚੂਚਕ ਤੇ ਹੀਰ 

 

ਬਾਪ ਹਸ ਕੇ ਪੁੱ ਛਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਹ ਮੰੁਡੜਾ ਿਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਿਪੰਡੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪਦ, ਇਹ ਮਹ  ਦੇ ਨਹ  ਦਰਕਾਰ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਸੁਘੜ ਚਤਰ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਟ ਨੱਢਾ, ਮੱਝ  ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕ ੇਸ ਭ ਿਲਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ੇਵਗਾਰ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਿਹੱਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੀ ਹੂੰ ਗ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਟਾ ਿਸੰਗ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਿਦਸ ੇਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਮਨ ਰਬ ਹੀ ਰਬ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹ ੈ। 
(ਦਰਕਾਰ=ਕੰਮ ਦਾ,ਲੋੜ, ਕੋਟ=ਿਕਲਾ, ਹੂੰ ਗ=ਹੂੰ ਗਾ ਮਾਰ ਕੇ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਮਨ ਰਬ ਹੀ ਰਬ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਿਪਆ) 

 
74. ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱ ਛਣਾ 
 

ਿਕਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁਤ ਕੌਦ ਜ਼ਾਤ, ਕੇਹਾ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹ ੈਨੀ । 

ਕੀਕੂੰ  ਿਰਜ਼ਕ ਨ ਆਣ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਏਹਨੰੂ ਿਕਹੜ ੇਪੀਰ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਨੀ । 

ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਵ ਗੂੰ  ਕਰ ਕੂਚ ਧਾਣਾ, ਮਾਰ ਿਜਵ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਕਨ  ਜੱਟ  ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੌਣ ਕੋਈ, ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਏਸ ਨੰੂ ਤੋਟ ਹ ੈਨੀ । 
(ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ=ਸੂਝ ਬੂਝ, ਿਰਜ਼ਕ =ਰੋਟੀ, ਧਣਾ=ਕੀਤਾ, ਤੋਟ=ਥੁੜ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਏਸ ਨੰੂ ਤੋਟ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਹੜਾ ਕੋਟ) 

 
75. ਹੀਰ ਨ ਬਾਪ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
 

ਪੁੱ ਤਰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਰ ਝਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਅਸੀਲ ਹੈ ਜੀ । 

ਉਹਦਾ ਬੂਪੜਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਣ ਿਨਮੇ, ਕੋਈ ਛੈਲ ਜੇਹੀ ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਹ ੈਜੀ । 
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ਮੱਥਾ ਰ ਝ ੇਦਾ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ ਭਿਰਆ, ਸਖ਼ੀ ਜੀਉ ਦਾ ਨਹ  ਬਖ਼ੀਲ ਹੈ ਜੀ । 

ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਪਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ, ਖੋਜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਿਨਆਂ  ਵਕੀਲ ਹ ੈਜੀ । 
(ਅਸੀਲ=ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਬੂਪੜਾ=ਬੀਬੜਾ,ਭੋਲਾ, ਬਖ਼ੀਲ=ਕੰਜੂਸ, ਲਾਈ= 

ਸਾਲਸ,ਪੰਚਾਇਤੀ) 
 
76. ਚੂਚਕ 

 

ਕੇਹੇ ਡੋਗਰ  ਜੱਟ  ਦੇ ਿਨਆ  ਜਾਣੇ, ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਲਾਵੜੇ ਲਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਪਾੜ ਝੀੜ ਕਰ ਆਂਵਦਾ ਿਕੱਤ ਦੇਸ, ਲਿੜਆ ਕਾਸ ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਆ ਂਦੇ । 

ਿਕਸ ਗੱਲ ਤ ਰੁਸਕੇ ਉਠ ਆਇਆ, ਲਿੜਆ ਕਾਸ ਤ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਵੇਖਣ ਮੁਖ ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦੇ । 
77. ਹੀਰ 

 

ਲਾਈ ਹੋਇ ਕ ੇਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਦਦਾ, ਮੁਨਸਫ ਹ ੋਵੱਢੇ ਫਾਹੇ ਫੇਿੜਆ ਂਦੇ । 

ਬਾਹ ਪਕੜ ਕ ੇਕੰਢੇ ਦੇ ਪਾਰ ਲਾਵੇ, ਹਥ ਕਢ ਦਦਾ ਖੋਜ ਝੇਿੜਆਂ ਦੇ । 

ਵਰੀ ਘਤ ਕੇ ਕਹੀ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਏ, ਸੱਥ ਕੱਢ ਦਦਾ ਖੋਜ ਝੇਿੜਆਂ ਦੇ । 

ਧਾੜਾ ਧਾੜਵੀ ਤ ਮੋੜ ਿਲਆਂਵਦਾ ਹ,ੈ ਠੰਡ ਪ ਵਦਾ ਿਵੱਚ ਬਖੇਿੜਆਂ ਦੇ । 

ਸਭ ਰਹੀ ਰਹੁੰ ਨੀ ਨੰੂ ਸ ਭ ਿਲਆਵੇ, ਅੱਖ  ਿਵੱਚ ਰਖੇ ਵ ਗ ਹੇਿੜਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਭਲਾ ਰ ਝਾ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਤ ਪਦੇ ਲਖ ਭੇਿੜਆ ਂਦੇ । 
(ਮੁਨਸਫ=ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੇੜੇ=ਝਗੜੇ, ਵਰੀ=ਰੱਸੀ, ਪਾੜ=ਟੱਕ, 

ਧਾੜਾ=ਡਾਕੂਆ ਂਵੱਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱ ਟ, ਰਹੀ ਰਹੁੰ ਨੀ=ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ, ਹੇਿੜਆਂ= 

ਿਸ਼ਕਾਰੀਆ,ਂ ਭੇੜੇ=ਲੜਾਈ,ਝਗੜੇ) 

 
 
78. ਚੂਚਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
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ਤੇਰ ਆਖਣਾ ਅਸ  ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹ  ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਮਝ  ਿਵੱਚ ਖੜਾ, ਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਮੁਸੀਬਤ  ਭਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਰਲਾ ਕਰੇ ਨਾਹ  ਨਾਲ ਖੰਿਧਆਂ ਦੇ, ਏਸ ਕਦੇ ਨਾਹ  ਮਝ  ਚਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਮਤ  ਖੇਡ ਰੱੁਝੇ ਖੜੀਆਂ ਜਾਣ ਮੱਝ , ਹੋਵਣ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਖੰਿਧਆਂ= ਚੌਣਾ,ਵੱਗ) 

 
79. ਹੀਰ ਨ ਮ  ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣੀ 
 

ਪਾਸ ਮਾ  ਦੇ ਨਢੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੀ ਮਝ  ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਛੇਿੜਆ ਮ । 

ਿਨਤ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਪਦੀ, ਏਹ ਝਗੜਾ ਚਾਇ ਿਨਬੇਿੜਆ ਮ । 

ਸੁੰ ਞਾ ਿਨਤ ਰੁਲੇ ਮੰਗ ੂਿਵੱਚ ਬੇਲੇ, ਮਾਹੀ ਸੁਘੜ ਹ ੈਆਣ ਸਹੇਿੜਆ ਮ । 

ਮਾਏ ਂਕਰਮ ਜਾਗ ੇਸਾਡੇ ਮੰਗੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਊ ਅਸਲ ਜਟੇਟੜਾ ਘੇਿਰਆ ਮ । 
80. ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਮੱਖਣ ਖੰਡ ਪਰ ਠ ਖਾਹ ਮੀਆ,ਂ ਮਹ  ਛੇੜ ਦੇ ਰਬ ਦੇ ਆਸਰ ੇਤੇ । 

ਹੱਸਣ ਗੱਭਰ ੂਰ ਿਝਆ ਜਾਲ ਮੀਆ,ਂ ਗੁਜ਼ਰ ਆਵਸੀ ਦੁਧ ਦੇ ਕਾਸੜੇ ਤੇ । 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰਬ ਰੱਜ਼ਾਕ ਤੇਰਾ, ਮੀਆ ਂਜਾਈ ਂਨਾ ਲੋਕ  ਦੇ ਹਾਸੜੇ ਤੇ । 

ਮਝ  ਛੇੜ ਦੇ ਝੱਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੀਆ,ਂ ਆਪ ਹ ੋਬਹ  ਇੱਕ ਪਾਸੜੇ ਤੇ । 
(ਕਾਸੜੇ=ਭ ਡੇ, ਰੱਜ਼ਾਕ=ਿਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
 
81. ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

 

ਬੇਲੇ ਰਬ ਦਾ ਨਾ  ਲੈ ਜਾਇ ਵਿੜਆ, ਹੋਇਆ ਧੁਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਉਹਦੀ ਨਕ ਸਾਇਤ ਰੁਜ ੂਆਣ ਹੋਈ, ਿਮਲੇ ਰਾਹ ਜ ਦੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਮੀਆ ਂ। 
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ਬੱਚਾ ਖਾਹ ਚੂਰੀ ਚੋਇ ਮਝ ਬੂਰੀ, ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਇ ਿਦਲਗੀਰ ਮੀਆਂ । 

ਕਾਈ ਨਢੜੀ ਸੋਹਨੀ ਕਰ ੋਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼, ਪੂਰੇ ਰਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸ  ਪੀਰ ਮੀਆਂ । 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੀਰ ਦਰਗਾਹ ਥ  ਤੁਧ ਤਾਈ,ਂ ਯਾਦ ਕਰ  ਸਾਨੰੂ ਪਵ ੇਭੀੜ ਮੀਆਂ । 
(ਜ਼ਹੀਰ=ਦੁਖੀ, ਨਕ ਸਾਇਤ ਰੁਜੂ ਆਣ ਹੋਈ=ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, 

ਿਦਲਗੀਰ=ਗ਼ਮਨਾਕ, ਭੀੜ=ਔਖਾ ਵੇਲਾ,ਤਕਲੀਫ਼) 

 
82. ਪੀਰ  ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ 

 

ਖੁਆਜਾ ਿਖ਼ਜ਼ਰ ਤੇ ਸੱਕਰ ਗੰਜ ਬੋਜ਼ ਘੋੜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੀਰ ਨੂਰੀ । 

ਹੋਰ ਸਈਅੱਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਿਹਸ਼ਤ ਹੂਰੀ । 

ਤੱੁਰਾ ਿਖ਼ਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੰ ਦਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਿਹਬਾਜ਼ ਨੂਰੀ । 

ਖੰਜਰ ਸਈਅੱਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਖ਼ਾਰੀਏ ਨ, ਖੂੰ ਡੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨ ਿਹੱਕ ਬੂਰੀ । 

ਤੈਨੰੂ ਭੀੜ ਪਵ ਕਰ  ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਨਣਾ ਪਲਕ ਦੂਰੀ । 
(ਪੰਜ ਪੀਰ=1. ਖ਼ਵਾਜਾ ਿਖਜ਼ਰ, 2. ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ, 3.ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, 

4. ਸੱਈਅਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀ, 5.ਲਾਅਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਬੋਜ਼ ਘੋੜੀ=ਿਚੱਟੀ 

ਘੋੜੀ, ਤੱੁਰਾ=ਸ਼ਮਲਾ, ਪਲਕ ਦੂਰੀ=ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰੀ) 
 
83. ਹੀਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕ ੇਬੇਲੇ ਨੰੂ ਜਾਣਾ 
 

ਹੀਰ ਚਾਇ ਭੱਤਾ ਖੰਡ ਖੀਰ ਮੱਖਣ, ਮੀਆ ਂਰ ਝ ੇਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਧ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਹ ਮ ਭਾਲ ਥੱਕੀ, ਰ ੋਰ ੋਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕੈਦ ਢੰੂਡਦਾ ਖੋਜ ਨੰੂ ਿਫਰੇ ਭਦਾ, ਬਾਸ ਚੂਰੀ ਦੀ ਬੇਿਲ  ਆਂਵਦੀ ਹੈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਟੰਗ ਲੰਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਗ ਵਦੀ ਹ ੈ। 
(ਭੱਤਾ=ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਬਾਸ=ਮਿਹਕ, ਕਲਾ=ਫਸਾਦ) 
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84. ਕੈਦੋ ਰ ਝੇ ਕੋਲ 

 

ਹੀਰ ਗਈ ਜ  ਨਦੀ ਵਲ ਲੈਣ ਪਾਣੀ, ਕੈਦ ੋਆਣ ਕੇ ਮੁਖ ਿਵਖਾਵ ਦਾ ਹੈ । 

ਅਸ  ਭੁਖ ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤ,ੇ ਆਨ ਸਵਾਲ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦਾ ਪ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਰ ਝੇ ਰੁਗ ਭਰ ਕੇ ਚੂਰੀ ਚਾਇ ਿਦੱਤੀ, ਲੈ ਕ ੇਤੁਰਤ ਹੀ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਧ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦਾ ਇਹ ਲੰਙ , ਹੀਰ ੇਕੌਣ ਫ਼ਕੀਰ ਿਕਸ ਥਾ  ਦਾ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਵ ਪੱਛ ਕ ੇਤੇ, ਕੋਈ ਪਰ ਲੂਣ ਚਾ ਲ ਵਦਾ ਹ ੈ। 
85. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਰ ਿਝਆ ਬੁਰਾ ਕੀਤੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਨੰੂ ਤਕ ਕ ੇਕਰੇ ਚੁਗਲੀ, ਿਦਨ ਰਾਤ ਹ ੈਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਦੇ । 

ਿਮਲੇ ਿਸਰ  ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਛੋੜ ਦਦਾ, ਭੰਗ ਘੱਤਦਾ ਿਵੱਚ ਕੁੜਮਾਈਆ ਂਦੇ । 

ਬਾਬਾਲ ਅੰਮੜੀ ਤੇ ਜਾਇ ਿਠਠ ਕਰਸੀ, ਜਾ ਆਖਸੀ ਪਾਸ ਭਰਜਾਈਆ ਂਦੇ । 
(ਵੀਰਾਨੀ=ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਵੈਰ ਿਠਠ ਕਰਸੀ=ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ) 
 
86. ਤਥਾ 
 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਰ ਿਝਆ ਬੁਰਾ ਕੀਤੋ, ਤ ਤ  ਪੁੱ ਛਣਾ ਸੀ ਦੁਹਰਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਮ ਤ  ਜਾਣਦਾ ਨਹ  ਸ  ਇਹ ਸੂਹ , ਖ਼ੈਰ ਮੰਿਗਆ ਸੂ ਮੈਥ ਆਇਕੇ ਤੇ । 

ਖੈਰ ਲਦੇ ਹੀ ਿਪਛ ਹ ਨੰੂ ਪਰਤ ਭੰਨਾ, ਉਠ ਵਿਗਆ ਕੰਡ ਵਲਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਨੜੇ ਜ ਦਾ ਹਈ ਜਾਇ ਿਮਲ ਨੱਢੀਏ ਨੀ, ਜਾਹ ਪੱੁਛ ਲੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਉਸ ਥ ਗੱਲ ਪੱੁਛ , ਦੋ ਿਤੰਨ ਅੱਡੀਆਂ ਿਹਕ ਿਵਚ ਲਾਇਕ ੇਤੇ । 
(ਸੂੰ ਹਾ=ਸੂਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਡ=ਿਪੱਠ) 

 
87. ਹੀਰ ਦਾ ਕੈਦੋ ਨੰੂ ਟੱਕਰਨਾ 
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ਿਮਲੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦੌੜ ਦੇ ਆ ਨਢੀ, ਪਿਹਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਚੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਨੜੇ ਆਣ ਕ ੇਸ਼ੀਹਣੀ ਵ ਗ ਗੱਜੀ ,ਅੱਖ  ਰੋਹ ਦਾ ਨੀਰ ਪਲੱਿਟਆ ਸੂ । 

ਿਸਰ ਲਾਹ ਟੋਪੀ ਗਲ ਤੋੜ ਸੇਲੀ, ਲੱਕ ਚਾਇਕੇ ਿਜ਼ਮ  ਤੇ ਸੱਿਟਆ ਸੂ । 

ਪਕੜ ਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਨਾਲ ਗੁੱ ਸ,ੇ ਧੋਬੀ ਪਟੜ ੇਤੇ ਖੇਸ ਨੰੂ ਛੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਰਸ਼ ਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ਮ  ਤੇ ਸੱਿਟਆ ਸ ੂ। 
(ਸੇਲੀ=ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਪੇਟੀ) 
 
88. ਹੀਰ ਨ ਕੈਦ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ 
 

ਹੀਰ ਢਾਇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਮੀਆਂ ਚਾਚਾ, ਚੂਰੀ ਦੇਹ ਜੇ ਜੀਿਵਆ ਲੋੜਨਾ ਹ । 

ਨਹ  ਮਾਰ ਕੇ ਿਜੰਦ ਗਵਾ ਦੇਸ , ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾ ਹਟਕਣਾ ਹੋੜਨਾ ਹ । 

ਬੰਨ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਟਕਾਇ ਦੇਸ , ਲੜ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹ । 

ਚੂਰੀ ਦੇਹ ਖ  ਨਾਲ ਹਯਾ ਆਪੇ, ਕਾਹੇ ਅਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜਨਾ ਹ । 
(ਅਜੋੜਨਾ=ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ) 
 
89. ਕੈਦ ਦਾ ਪਿਰਆ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨਾ 

 

ਅੱਧੀ ਡੱੁਲ ਪਈ ਅੱਧੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਚੁਣ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆਂਵਦਾ ਈ । 

ਿਕਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹ  ਸਾਉ ਮੂਲ ਮੇਰਾ, ਚੂਰੀ ਪੱਿਲ  ਖੋਲ ਿਵਖ ਵਦਾ ਈ । 

ਨਾਹ  ਚੂਚਕ ੇਨੰੂ ਕੋਈ ਮਤ ਦਦਾ, ਨਢੀ ਮਾਰ ਕ ੇਨਹ  ਸਮਝ ਵਦਾ ਈ । 

ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੜੀ ਜਾਏ ਬੇਲੇ, ਅੱਜ ਕਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲ ਵਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਕਣਾ ਚਾਕ ਰੱਿਖਆ, ਓਸ ਵੇਲੜੇ ਨੰੂ ਪਛੋਤ ਵਦਾ ਈ । 
(ਲੀਕ ਲਾਉਣੀ=ਕਲੰਕ ਦਾ ਿਟੱਕਾ ਲਾਉਣਾ) 
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90. ਚੂਚਕ 

 

ਚੂਚਕ ਆਿਖਆ ਕੂੜੀਆ ਂਕਰ ਗੱਲ , ਹੀਰ ਖੇਡਦੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਪ ਘ  ਪਇਕ ੇਸੱਈਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟੇ, ਿਤੰਞਣ ਜੋੜਦੀ ਿਵੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਇਹ ਚੁਗ਼ਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਫ਼ੱਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਨਾਲ ਸੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਕਦੀ ਨਾਲ ਮਦਾਰੀਆ ਂਭੰਗ ਘੋਟੇ, ਕਦੀ ਜਾਇ ਨੱਚੇ ਨਾਲ ਚੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਨਹ  ਚੂਹੜੇ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਹੋਏ ਸਈਅਦ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਨਾਹ  ਪੁੱ ਤ ਲੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਭੀ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ, ਬੇਟੇ ਜੱਟ  ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਤੇਲੀਆ ਂਦੇ । 
(ਕੂੜੀਆਂ=ਝੂਠੀਆਂ) 
 
91. ਹੀਰ ਦੀ ਮ  ਕੋਲ ਔਰਤ  ਵੱਲ ਚੁਗ਼ਲੀ 
 

ਮ  ਹੀਰ ਦੀ ਥੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਚੁਗ਼ਲੀ, ਮਿਹਰੀ ਮਲਕੀਏ ਧੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨੀ । 

ਅਸ  ਮਾਸੀਆ ਂਫੁਫੀਆਂ ਲਜ ਮੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਕਬਾਬ ਹੈ ਨੀ । 

ਸ਼ਮਸੱੁਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਿਨਤ ਕਰੇ ਮਸਲੇ, ਸ਼ੋਖ਼ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨੀ । 

ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀਆ ਂਜਾਣ ਧੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਮਾਿਪਆਂ ਧੁਰ ਜਵਾਬ ਹ ੈਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮਗ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੇਗ਼ਮ  ਦਾ, ਵੇਖ ੋਚਾਕ ਿਜ  ਿਫਰੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੂੰ ਹ ਗਲ  ਲੋਕ ਘੱਤਣ, ਧੀ ਮਲਕੀ ਦੀ ਪੁੱ ਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹ ੈਨੀ । 
(ਸਵਾਬ=ਪੁੰ ਨ, ਪੁੱ ਜ=ਬਹੁਤ) 

 
 
92. ਕੈਦੋ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮ  ਕੋਲ ਚੁਗ਼ਲੀ 
 

ਕੈਦੋ ਆਖਦਾ ਧੀ ਿਵਆਹ ਮਲਕੀ, ਧਰੋਹੀ ਰਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ ਡਾਇਣੇ ਨੀ । 

ਇੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕ ੇਕਰਸੁ ਬੇਰੇ, ਮੂੰ ਹ ਿਸਰ ਭੰਨ ਚੋਆਂ ਸਾੜ ਸਾਇਣੇ ਨੀ । 
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ਵੇਖ ਧੀ ਦਾ ਲਾਡ ਕੀ ਦੰਦ ਕੱਢ, ਬਹੁਤ ਝੂਰਸ ਰੰਨ ਕਸਾਇਣ ੇਨੀ । 

ਇੱਕੇ ਬੰਨ ਕ ੇਭੋਹਰੇ ਚਾ ਘੱਤੋ, ਿਲੰਬ ਵ ਗ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਆਇਣ ੇਨੀ । 
(ਧਰੋਹੀ=ਵਾਸਤਾ, ਬੇਰੇ=ਟੋਟੇ, ਆਇਣਾ=ਭੜੋਲੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ) 

 
93. ਮਲਕੀ ਦਾ ਗ਼ੁੱ ਸਾ 
 

ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਮਲਕੀ ਤਪ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਝੱਬ ਦੌੜ ਤੰੂ ਿਮੱਠੀਏ ਨਾਇਣ ੇਨੀ । 

ਸਦ ਿਲਆ ਤੰੂ ਹੀਰ ਨੰੂ ਢੰੂਡ ਕ ੇਤੇ, ਤੈਨੰੂ ਮਾ  ਸਦਦੀ ਹ ੈਡਾਇਣ ੇਨੀ । 

ਨੀ ਖੜਦੁੰ ਬੀਏ ਮੂਨ ਪਾੜੀਏ ਨੀ, ਮੁਸ਼ਟੰਡੀਏ ਬਾਰ ਦੀਏ ਵਾਇਣੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵ ਗੂੰ  ਿਕਤੇ ਡੁਬ ਮੋਏ,ਂ ਘਰ ਆ ਿਸਆਪੇ ਦੀਏ ਨਾਇਣੇ ਨੀ । 
(ਖੜਦੰੁਬੀ=ਖੜੀ ਪੰੂਛ ਵਾਲੀ, ਮੂਨ=ਕਾਲੀ ਿਹਰਨੀ, ਪਾੜਾ=ਿਹਰਨ ਦੀ 

ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਵਾਇਣ=ਨਾਚੀ,ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ) 
 
94. ਹੀਰ ਦਾ ਮ  ਕੋਲ ਆਉਣਾ 
 

ਹੀਰ ਆਇ ਕ ੇਆਖਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ, ਅਨੀ ਝਾਤ ਨੀ ਅੰਬੜੀਏ ਮੇਰੀਏ ਨੀ । 

ਤੈਨੰੂ ਡੰੂਘੜੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਚਾਇ ਬੋੜ , ਕੱੁਲ ਪੱਟੀਉ ਬਚੜੀਏ ਮੇਰੀਏ ਨੀ । 

ਧੀ ਜਵਾਨ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਚੁਪ ਕੀਤੜੇ ਚਾ ਨਬੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਤੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਉਦਮਾਦ ਆ ਜਾਿਗਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਣਸ ਸਹੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਧੀ ਜਵਾਨ ਜੇ ਿਨਕਲੇ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਲੱਗੇ ਵੱਸ ਤ  ਖੂਹ ਨਘੇਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਿਜ ਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਚਾਕ ਚੋਬਰ  ਨ ਹ ਸਹੇੜੀਏ ਨੀ । 
(ਬੋੜ =ਡੋਬ , ਨਬੇੜੀਏ=ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਉਦਮਾਦ=ਕਾਮ ਖੁਮਾਰੀ, 

ਨਘੇਰੀਏ =ਸੁਟ ਦੇਈਏ, ਚੋਬਰ=ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ) 
 
95. ਮ  ਨ ਹੀਰ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ 
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ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵ,ੇ ਕਰੇ ਿਫਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਚੂਚਕ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲੀਕ ਲਾਈਆ, ਕੇਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਤਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਨਕ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋੜਮ  ਗਾਿਲਉ ਈ, ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਰਾਤ  ਚਾਕ ਨੰੂ ਚਾਇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ , ਨਹ  ਸ਼ੌਕ ਏ ਮਹ  ਚਰਵਾਣ ੇਦਾ । 

ਆ ਿਮੱਠੀਏ ਲਾਹ ਨੀ ਸਭ ਗਿਹਣ,ੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹ ੈਗਿਹਿਣਆਂ ਪਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਛੋਹਰੀ ਦਾ, ਜੀਉ ਹੋਇਆ ਈ ਿਲੰਗ ਕੁਟਾਵਣੇ ਦਾ । 
(ਿਲੰਗ ਕੁਟਾਵਣੇ=ਕੱੁਟ ਖਾਣ ਦਾ) 
 
96. ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਮਾਏ ਰੱਬ ਨ ਚਾਕ ਘਰ ਘੱਿਲਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਨਸੀਬ ਜ ੇਧੁਰ ਚੰਗ ੇ। 

ਇਹੋ ਜਹ ੇਜ ੇਆਦਮੀ ਹੱਥ ਆਵਣ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਬ ਥ  ਦੁਆ ਮੰਗ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਰਬ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇ ਰਹ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਮ  ਿਕ  ਗ਼ੈਬ ਦੇ ਦਏ ਂਪੰਗ ੇ। 

ਕੁੱ ਲ ਿਸਆਿਣਆਂ ਮਲਕ ਨੰੂ ਮੱਤ ਿਦੱਤੀ, ਤੇਗ਼ ਮਿਹਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੋ ਨੰਗ ੇ। 

ਨਹ  ਛੇੜੀਏ ਰੱਬ ਿਦਆ ਂਪੂਿਰਆ ਂਨੰੂ, ਿਜਨ  ਕੱਪੜੇ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੰਗ ੇ। 

ਿਜਨ  ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਸਰ  ਚਾਏ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਿਕਸੇ ਥ ਰਿਹਣ ਸੰਗ ੇ। 
 
 
97. ਹੀਰ ਦੇ ਮ  ਿਪਉ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

ਮਲਕੀ ਆਖ਼ਦੀ ਚੂਚਕਾ ਬਣੀ ਔਖੀ, ਸਾਨੰੂ ਹੀਰ ਿਦਆਂ ਿਮਹਿਣਆਂ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ । 

ਤਾਹਨ ਦੇਣ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਚੌਤਰਿਫ  ਖੁਆਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਵੇਖ ੋਲੱਜ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟੀ, ਨਢੀ ਹੀਰ ਨ ਚਾਕ ਨੰੂ ਯਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਜ  ਮ ਮੱਤ ਿਦੱਤੀ ਅੱਗ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਲੱਜ ਲਾਹ ਕ ੇਚਸ਼ਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਕੀਤਾ । 
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ਕੱਢ ਚਾਕ ਨੰੂ ਖੋਹ ਲੈ ਮਹ  ਸੱਭੇ, ਅਸ  ਚਾਕ ਥ ਜੀਉ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਇੱਕੇ ਧੀ ਨੰੂ ਚਾਘੜੇ ਡੋਬ ਕਰੀਏ, ਜਾਣ ਰਬ ਨ ਚਾ ਗੁਨਾਗਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਝੱਬ ਿਵਆਹ ਕਰ ਧੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਦੇਸ, ਸਾਨੰੂ ਿਠਠ ਹ ੈਏਸ ਮੁਰਦਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਹੀਰ ਫ਼ਆੁਰ ਕੀਤਾ, ਨਹ  ਰੱਬ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਸਰਦਾਰ ਕੀਤਾ । 
(ਚਾਘੜੇ=ਡੰੂਘ ੇਪਾਣੀ ਿਵਚ, ਬੇਜ਼ਾਰ=ਦੁਖੀ) 
 
98. ਚੂਚਕ 

 

ਚੂਚਕ ਆਖਦਾ ਮਲਕੀਏ ਜੰਮਦੀ ਨੰੂ, ਗਲ ਘੁਟਕੇ ਕਾਹੇ ਨਾ ਮਾਿਰਉ ਈ । 

ਘੁੱ ਟੀ ਅੱਕ ਦੀ ਘੋਲ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆ ਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਬ ਿਨਤਾਿਰਉ ਈ । 

ਮੰਝ ਡੰੂਘੜੇ ਵਿਹਣ ਨਾ ਬੋਿੜਆ ਈ, ਵੱਢ ਬੋੜ ਕ ੇਮੂਲ ਨਾ ਮਾਿਰਉ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਕੀਤ,ੋ ਕਾਰੂੰ  ਵ ਗ ਨਾ ਿਜ਼ਮ  ਿਨਘਾਿਰਉ ਈ । 
(ਖ਼ੌਫ਼=ਡਰ, ਕਾਰੂੰ=ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲਦਾਰ ਕੰਜੂਸ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਫਰਊਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਿਵੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਸੀ ।ਇਹਦਾ ਨ  ਵੱਡੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ 

ਜ ਦਾ ਹ ੈ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਲੀ 

ਊਠ  ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ । ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ 

ਖਰਚ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਸਣੇ ਮਾਲ ਧਨ 

ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਧਸ ਿਗਆ) 

 
99. ਚੂਚਕ ਰ ਝੇ ਨੰੂ 

 

ਰਾਤ  ਰ ਝ ੇਨ ਮਹ  ਜ  ਆਣ ਢੋਈਆ,ਂ ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਭਾਈ ਛੱਡ ਮਹ  ਉਠ ਜਾ ਘਰ ਨੰੂ, ਤੇਰਾ ਤੌਰ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਈ । 
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ਿਸਆਲ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਹ , ਜਾਏ ਉਧਰ ੇਿਜਧਰ ਆਇਆ ਈ । 

ਅਸ  ਸਾਨ ਨਾ ਰਿਖਆ ਨੱਢੀਆਂ ਦਾ, ਧੀਆ ਂਚਾਰਨੀਆਂ ਿਕਸ ਬਤਾਇਆ ਈ । 

'ਇੱਤਕੱਵਾ ਮਵਾਿਜ਼ ਅਤੁਹਮ', ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧੁਰ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਈ । 
(ਇੱਤਕੱਵਾ ਮਵਾਿਜ਼ ਅਤੁਹਮ=ਤੁਹਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ  ਤ ਬਚੋ) 

 
100. ਚੂਚਕ ਤੇ ਰ ਝਾ 
 

'ਵੱਲੋ ਬਸਤ ਅਲਹੁ ਿਰਜ਼ਕ ਲਇਬਾਦਹ', ਰੱਜ ਖਾਇਕੇ ਮਸਤੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਨੀ । 

'ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ' ਰੱਬ ਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਨਹ  ਮਸਤੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਿਕੱਥ ਪਚਣ ਇਹਨ  ਮੁਸ਼ਟੰਿਡਆਂ ਨੰੂ, ਿਨਤ ਖਾਣੀਆਂ ਦੁਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

'ਵਮਾ ਿਮਨ ਦਆਬੱਤਿਨ ਿਫ਼ਲ ਅਰਜ਼', ਇਹ ਆਇਤ  ਧੁਰ ਫ਼ਰੁਮਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਰਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਸ ਭ ਮੱਝ  ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੀ । 
(ਵੱਲੋ ਬਸਤ ਅਲਹੁ ਿਰਜ਼ਕ=(ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਿਵੱਚ) ਰੱਜ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ, 

ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ… ਵਮਾ ਿਮਨ ਦਆਬੱਤਿਨ ਿਫ਼ਲ ਅਰਜ਼=ਹੋਰ ਨਹ  ਹ,ੈ ਕੋਈ ਚਾਰ-ਪੈਰਾ 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ) 

 
 
101. ਰ ਝ ੇਨ ਚੂਚਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
 

ਰ ਝਾ ਸੱਟ ਖੂੰ ਡੀ ਉਤ ਲਾਹ ਭੂਰਾ, ਛੱਡ ਚਿਲਆ ਸਭ ਮੰਗਵਾੜ ਮੀਆਂ । 

ਜੇਹਾ ਚੋਰ ਨੰੂ ਥੜੇ ਦਾ ਖੜਕ ਪਹੁੰ ਚੇ ਛੱਡ ਟੁਰੇ ਹ ੈਸੰਨ ਦਾ ਪਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਿਦਲ ਚਾਇਆ ਦੇਸ ਤੇ ਮੁਲਕ ਉਤ, ਉਹਦੇ ਭਾਇ ਦਾ ਬੋਿਲਆ ਹਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਚੋਰ  ਦੇ ਿਮਲਣ ਸਭੇ, ਖੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਈ ਧਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਮੈਨੰੂ ਮਝ  ਦੀ ਕੱੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹ , ਨੱਢੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਤ ਿਰਹਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੰੂ ਅਸ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਹ , ਤੈਨੰੂ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਾੜ ਮੀਆਂ । 
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ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਅੱਧੀ, ਿਫਰ  ਭੰਨਦਾ ਕਿਹਰ ਦੇ ਝਾੜ ਮੀਆਂ । 

ਮੰਗ ੂਮਗਰ ਮੇਰ ੇਸਭੋ ਆਂਵਦਾ ਈ, ਮਝ  ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰ ਜੀ ਤਾੜ ਮੀਆਂ । 

ਘੁਟ ਬਹ ਚਰਾਈ ਤੰੂ ਮਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਕੀਤੋ ਈ ਕੋਈ ਿਕਰਾੜ ਮੀਆਂ । 

ਮਹ  ਚਾਰਦੇ ਨੰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਾਹ ਬਾਰ , ਅੱਜ ਉਿਠਆ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਹੀ ਖਤਰੀ ਦੀ ਰਹੀ ਖਤਰੀ ਤੇ, ਲੇਖਾ ਿਗਆ ਈ ਹੋਇ ਪਹਾੜ ਮੀਆਂ । 

ਤੇਰੀ ਧੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ, ਝਾੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਿਲਆ ਈ ਝਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਹੱਟ ਭਰ ੇਭਕੰੁਨ ਨੰੂ ਸ ਭ ਿਲਆ, ਕੱਢ ਛੱਿਡਓ ਨੰਗ ਿਕਰਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਈਆ, ਿਪੱਛ ਆਇਆ ਸ ਪੜਤਣੇ ਪਾੜ ਮੀਆਂ । 
(ਮੰਗਵਾੜ=ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਥੜਾ=ਪਿਹਰ ੇਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥ , ਹਾੜ ਬੋਲਣਾ= 

ਤਰਾਹ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ, ਖੋਲੀਆਂ=ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਿਰਹਾੜ=ਖਿਹੜ,ੇ ਤਾੜ ਲੈ=ਬੰਦ ਕਰ 

ਲੈ, 

ਚਰਾਈ ਘੁਟ ਬਹ=ਚਰਾਈ ਨਾ ਦੇਵ, ਝਾੜਾ=ਨਫ਼ਾ, ਪੜਤਣੇ ਪਾੜ ਕ=ੇਰੁਕਾਵਟ  ਚੀਰ 

ਕ)ੇ 

 
 
102. ਗਾਈਆਂ ਮੱਝ  ਦਾ ਰ ਝ ੇਿਬਨਾ ਨਾ ਚੁਗਣਾ 
 

ਮਝ  ਚਰਨ ਨਾ ਬਾਝ ਰੰਝੇਟੜ ੇਦੇ, ਮਾਹੀ ਹੋਰ ਸਭੇ ਝਖ਼ ਮਾਰ ਰਹ ੇ। 

ਕਾਈ ਘੁਸ ਜਾਏ ਕਾਈ ਡੁਬ ਜਾਏ, ਕਾਈ ਸਨ ਰਹ ੇਕਾਈ ਪਾਰ ਰਹ ੇ। 

ਿਸਆਲ ਪਕੜ ਹਿਥਆਰ ਤੇ ਹ ੋਖੰੁਮ , ਮਗਰ ਲਗ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਚੂਚਕ ਪਛੋਤ ਵਦਾ ਈ, ਮੰਗ ੂਨਾ ਿਛੜੇ, ਅਸ  ਹਾਰ ਰਹ ੇ। 
(ਸੰਨ=ਿਵਚਕਾਰ, ਖੁੰ ਮ =ਿਸੱਧ ੇਖੜੇ ਹ ੋਕ)ੇ 

 
103. ਮ  ਨੰੂ ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 
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ਮਾਏ ਚਾਕ ਤਰਾਿਹਆ ਚਾਇ ਬਾਬੇ, ਏਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੋਨੀ । 

ਰੱਬ ਓਸ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਕ ਹ ੈਦੇਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਓਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਤੁਸ  ਹ ੋਨੀ । 

ਮਹ  ਿਫਰਨ ਖਰਾਬ ਿਵੱਚ ਬੇਿਲਆਂ ਦੇ, ਖੋਲ ਦੱਸੋ ਕੇਹੀ ਬੁਸ ਬੁਸੀ ਹ ੋਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਾਲ ਰਿਹਸੀ, ਿਜਹਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱ ਥਾ ਓਹ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹ ੋਨੀ । 
(ਤਰਾਿਹਆ=ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ, ਬਾਬੇ=ਅੱਬਾ ਨ, ਬੁਸ ਬੁਸੀ=ਅੰਦਰ ਿਵਸ ਘੋਲਣਾ) 
 
104. ਮਲਕੀ ਚੂਚਕ ਨੰੂ 

 

ਮਲਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਦੀ ਚੂਚਕ ੇਨੰੂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਦੰਦੇ ਬਦ ਦੁਆ ਮੀਆ ਂ। 

ਬਾਰ  ਬਰਸ ਉਸ ਮਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨ, ਨਹ  ਕੀਤੀ ਸ ੂਚੰੂ ਚਰਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਹੱਕ ਖੋਹ ਕ ੇਚਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਮਹ  ਛਡ ਕੇ ਘਰ  ਨੰੂ ਜਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਪੈਰ  ਲਗ ਕ ੇਜਾ ਮਨਾ ਉਸ ਨੰੂ, ਆਹ ਫ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਪ ੈਜਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਨ ਚੁਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਪ ਹੀ ਦੇਗ ਲੁੜਾ ਮੀਆਂ । 
(ਚੂੰ  ਚਰਾ ਕਰਨੀ=ਨ ਹ ਨੱੁਕਰ ਕਰਨੀ,ਬਹਾਨ ਘੜਨ, ਦੇਗ ਲੁੜਾ=ਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ) 
 
105. ਚੂਚਕ 

 

ਚੂਚਕ ਆਿਖਆ ਜਾਹ ਮਨਾ ਉਸਨੰੂ, ਿਵਆਹ ਤੀਕ ਤ  ਮਹ  ਚਰਾਇ ਲਈਏ । 

ਜਦ ਹੀਰ ਪਾ ਡੋਲੀ ਟੋਰ ਦੇਈਏ, ਰੁਸ ਪਵ ੇਜਵਾਬ ਤ  ਚਾਇ ਦੇਈਏ । 

ਸਾਡੀ ਧੀਉ ਦਾ ਕੱੁਝ ਨਾ ਲਾਹ ਲਦਾ, ਸਭ ਟਿਹਲ ਟਕੋਰ ਕਰਾਇ ਲਈਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸ  ਜਟ ਹ  ਸਦਾ ਖੋਟੇ, ਜਟਕਾ ਫੰਦ ਏਥੇ ਿਹਕ ਲਾਇ ਲਈਏ । 
(ਟਿਹਲ ਟਕੋਰ=ਸੇਵਾ) 
 
106. ਮਲਕੀ ਦਾ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ 
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ਮਲਕੀ ਜਾ ਿਵਹੜ ੇਿਵੱਚ ਪੁੱ ਛਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈਆ ਂਸ ਿਵਆਂ ਦਾ । 

ਸਾਡੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹ ੈਿਕਤੇ ਅਿੜਉ, ਿਕਧਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਪਛਤਾਿਵਆਂ ਦਾ । 

ਜ਼ਰਾ ਹੀਰ ਕੁੜੀ ਉਹਨੰੂ ਸੱਦਦੀ ਹ,ੈ ਰੰਗ ਧੋਵ ੇਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਿਵਆਂ ਦਾ । 

ਰ ਝਾ ਬੋਿਲਆ ਸੱਥਰ ਭੰਨ ਆਕੜ, ਇਹ ਜ ੇਿਪਆ ਸਰਦਾਰ ਿਨਥਾਿਵਆਂ ਦਾ । 

ਿਸਰ ਪਟੇ ਸਫ਼ਾ ਕਰ ਹ ੋਰਿਹਆ, ਜੇਹਾ ਬਾਲਕਾ ਮੁੰ ਿਨਆਂ ਬਾਿਵਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਚੋਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਵਾਹਰ, ਉਭੇ ਸਾਹ ਭਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹਾਿਵਆ ਂਦਾ । 
(ਸ ਵ ੇਭਾਈ=ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈ, ਸੱਥਰ=ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ 

ਿਬਸਤਰਾ, ਉਭੇ ਸਾਹ ਭਰਦਾ=ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲਦਾ) 
 
107. ਮਲਕੀ ਦਾ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ 
 

ਮਲਕੀ ਆਖਦੀ ਲਿੜ  ਜ ੇਨਾਲ ਚੂਚਕ, ਕੋਈ ਸਖ਼ਨ ਨਾ ਜੀਊ ਤੇ ਿਲਆਵਣਾ ਈ । 

ਕੇਹਾ ਮਾਿਪਆਂ ਪੁਤਰ  ਲੜਨ ਹੰੁਦਾ, ਤੁਸ  ਖੱਟਣਾ ਤੇ ਅਸ  ਖਾਵਣਾ ਈ । 

ਿਛੜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਘੋਲ ਘੱਤੀ, ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ  ਘਰ  ਆਵਣਾ ਈ । 

ਤੰੂ ਹੀ ਚੋਇਕੇ ਦੁਧ ਜਮਾਵਣਾ ਈ, ਤੰੂ ਹੀ ਹੀਰ ਦਾ ਪਲੰਘ ਿਵਛਾਵਣਾ ਈ । 

ਕੁੜੀ ਕਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤ ਰੁਸ ਬੈਠੀ, ਤੰੂ ਹੀ ਓਸ ਨੰੂ ਆਇ ਮਨਾਵਣਾ ਈ । 

ਮੰਗ ੂਮਾਲ ਿਸਆਲ ਤੇ ਹੀਰ ਤੇਰੀ, ਨਾਲੇ ਘੂਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਵਣਾ ਈ । 

ਮੰਗ ੂਛੇੜ ਕ ੇਝੱਲ ਿਵੱਚ ਮੀਆਂ ਵਾਿਰਸ, ਅਸ  ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਨਾ ਜਾਵਣਾ ਈ । 
108. ਰ ਝ ੇਦਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ 
 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਮਾ  ਤੇਰੀ, ਸਾਨੰੂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਰਾਤ ਦੀ ਚੰਮੜੀ ਹ ੈ। 

ਮੀਆਂ ਮੰਨ ਲਏ ਓਸ ਦੇ ਆਖਣ ੇਨੰੂ, ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਿਪਆਰੀ ਦੀ ਅੰਮੜੀ ਹੈ । 

ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਠ ਿਕਸ ਘੜੀ ਬਿਹਸੀ, ਅਜੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਵੱਥ ਤ  ਲੰਮੜੀ ਹੈ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਣਜ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਪੱਲੇ ਨਹ  ਬੱਧੜੀ ਦੰਮੜੀ ਹੈ । 
109. ਰ ਝ ੇਦਾ ਮਲਕੀ ਦੇ ਆਖੇ ਫੇਰ ਮਝੀਆਂ ਚਾਰਨਾ 
 

ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾ  ਦੇ ਲਗ ਆਖੇ, ਛੇੜ ਮੱਝੀਆਂ ਝੱਲ ਨੰੂ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । 

ਮੰਗ ੂਵਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਵੱਚ ਝ ਗੜੇ ਦੇ, ਆਪ ਨਹਾਇਕੇ ਰੱਬ ਿਧਆਂਵਦਾ ਹੈ । 

ਹੀਰ ਸੱਤੂਆਂ ਦਾ ਮਗਰ ਘੋਲ ਛੰਨਾ, ਵੇਖ ੋਿਰਜ਼ਕ ਰੰਝੇਟੇ ਦਾ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੁਰਤ ਹੋਈ, ਹਥ ਬੰਨ ਸਲਾਮ ਕਰ ਵਦਾ ਹੈ । 

ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਦੋਵ ਹੋਏ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਗ ਪੀਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਮ ਵਦਾ ਹੈ । 
(ਝ ਗੜੇ=ਜੰਗਲ,ਦਰਖਤ  ਦਾ ਝੁੰ ਡ,ਿਝੜੀ) 
 
110. ਪੀਰ  ਦਾ ਤਰ 

 

ਬੱਚਾ ਦੋਹ  ਨ ਰਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਹ  ਇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਲੀਕ ਲਗਾਵਣਾ ਈ । 

ਬੱਚਾ ਖਾ ਚੂਰੀ ਚੋਏ ਮਝ ਬੂਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਿਜਉ ਨੰੂ ਨਹ  ਵਲਾਵਣਾ ਈ । 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ, ਤੁਸ  ਿਜ਼ਕਰ ਤੇ ਖ਼ੈਰ ਕਮਾਵਣਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਤ ਨਹ  ਡੁਲਾਵਣਾ ਈ । 
(ਵਲਾਵਣਾ=ਅਸਲ ਕੰਮ ਤ ਿਧਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ) 
 
111. ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮ  ਬਾਪ ਵੱਲ ਹੀਰ ਨੰੂ ਨਸੀਹਤ 

 

ਹੀਰ ਵੱਤ ਕੇ ਬੇਿਲ  ਘਰ  ਆਈ, ਮ  ਬਾਪ ਕਾਜ਼ੀ ਸੱਦ ਿਲਆ ਦੇ ਨ । 

ਦੋਵੇ ਆਪ ਬੈਠ ਅਤੇ ਿਵੱਚ ਕਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣ ੇਹੀਰ ਬਹਾ ਦੇ ਨ । 

ਬੱਚਾ ਹੀਰ ਤੈਨੰੂ ਅਸ  ਮੱਤ ਿਦੰਦੇ, ਿਮੱਠੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨ । 

ਚਾਕ ਚੋਬਰ  ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਜੇ, ਇਹ ਿਮਹਨਤੀ ਿਕਹੜ ੇਥਾ  ਦੇ ਨ । 
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ਿਤੰਞਣ ਜੋੜ ਕ ੇਆਪਣ ੇਘਰ  ਬਹੀਏ, ਸੁਘੜ ਗਾ  ਕੇ ਜੀਉ ਪਰਚਾ ਦੇ ਨ । 

ਲਾਲ ਚਰਖੜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਛੋਪ ਪਾਈਏ, ਕੇਹੇ ਸੁਹਣੇ ਗੀਤ ਝਨਾ  ਦੇ ਨ । 

ਨੀਵ  ਨਜਰ ਿਹਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤੈਨੰੂ ਸਭ ਿਸਆਣੇ ਫ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨ । 

ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਹੋਰ  ਹੀਰੇ ਜਾਨਣੀ ਹ, ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਗਰਾ  ਦੇ ਨ । 

ਸ਼ਰਮ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਵਲ ਿਧਆਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਜਟ ਸਦਾ ਦੇ ਨ । 

ਬਾਹਰ ਿਫਰਨ ਨਾ ਸੁੰ ਹਦਾ ਜੱਟੀਆਂ ਨੰੂ, ਅੱਜ ਕਲ ਲਾਗੀ ਘਰ ਆ ਦੇ ਨ । 

ਏਥੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਹੋਏ, ਖੇੜੇ ਪਏ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ, ਖੇੜੇ ਜੋੜ ਕ ੇਜੰਜ ਲੈ ਆ ਦੇ ਨ । 
(ਛੋਪ=ਕੱਤਣ ਲਈ ਪਾਏ ਪੂਣੀਆ ਂਦੇ ਜੋਟੇ, ਬਾਲਾ ਸ਼ਾਨ= ਚੀ ਸ਼ਾਨ) 

 
112. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਬਾਬਲਾ ਅਮਲੀਆਂ ਤ, ਨਹ  ਅਮਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਇ ਮੀਆਂ । 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆ ਂਆਿਦ ਦੀਆ ਂਜਾਣ ਨਾਹ , ਰ ਝ ੇਚਾਕ ਤ ਰਿਹਆ ਨਾ ਜਾਇ ਮੀਆਂ 

। 
ਸ਼ ਹ ਿਚਤਰੇ ਰਿਹਣ ਨਾ ਮਾਸ ਬਾਝ, ਝੁਟ ਨਾਲ ਓਹ ਿਰਜ਼ਕ ਕਮਾਇ ਮੀਆਂ । 

ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਤਕਦੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਿਰਦ, ਕੌਣ ਹੋਵਣੀ ਦੇ ਹਟਾਇ ਮੀਆ ਂ। 

ਦਾਗ਼ ਅੰਬ ਤੇ ਸਾਰ ਦਾ ਲਹੇ ਨਾਹ , ਦਾਗ਼ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੀ ਨਾ ਜਾਇ ਮੀਆਂ । 

ਮ ਮੰਗ ਦਰਗਾਹ ਥ  ਿਲਆ ਰ ਝਾ, ਚਾਕ ਬਖਿਸ਼ਆ ਆਪ ਖ਼ੁਦਾਇ ਮੀਆਂ । 

ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲ  ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਰ ਝੇ ਚਾਕ ਥ  ਰਿਹਆ ਨਾ ਜਾਇ ਮੀਆ ਂ। 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਏਵ, ਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਇ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਵ ਗੰਜ ਿਸਰ ਦਾ, ਬਾਰ  ਬਰਸ ਿਬਨ  ਨਾਹ  ਜਾਇ ਮੀਆ ਂ। 
(ਵਾਦੀਆਂ=ਆਦਤ , ਆਿਦ=ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ, ਝੁੱ ਟ=ਪੰਜੇ ਦਾ ਿਤੱਖਾ ਹੱਲਾ, 
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ਵਾਿਰਦ ਹ ੋਰਹੀ=ਵਾਪਰ ਰਹੀ, ਸਾਰ=ਲੋਹਾ) 
 
113. ਚੂਚਕ 

 

ਇਹਦੇ ਵਢ ਲੁੜਕ ੇਖੋਹ ਚੂੰ ਿਡਆ ਂਥ, ਗਲ ਘੁਟ ਕੇ ਡੰੂਘੜੇ ਬੋੜੀਏ ਨੀ । 

ਿਸਰ ਭੰਨ ਸੂ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਢੂਈ ਂਨਾਲ ਖੜਲੱਤ ਦੇ ਤੋੜੀਏ ਨੀ । 

ਇਹਦਾ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਚਾ ਿਢਡ ਪਾੜੋ, ਸੂਆ ਅੱਖੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਪੋੜੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਚਾਕ ਤ ਇਹ ਨਾ ਮੁੜੇ ਮੂਲੇ, ਅਸ  ਰਹ ੇਬਹੁਤੇਰੜਾ ਹੋੜੀਏ ਨੀ । 
(ਲੁੜਕ=ੇਕੰਨ  ਦੇ ਗਿਹਣੇ, ਚੰੁਿਡਆਂ=ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਖੜਲੱਤ=ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਦੀ ਸਾਖ, ਪੋੜਨਾ=ਗੱਡਣਾ,ਖੋਭ ਦੇਣੇ) 
 
114. ਮਲਕੀ 
 

ਿਸਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਇ ਜੁਦਾ ਕਰਦ,ੇ ਜਦ ਗ਼ੁੱ ਿਸਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਂਵਦੇ ਨ । 

ਿਸਰ ਵਢ ਕ ੇਨਈ ਂਿਵੱਚ ਰੋੜ ਿਦੰਦੇ, ਮਾਸ ਕਾ  ਕੁੱ ਤੇ ਿਬੱਲੇ ਖ ਵਦੇ ਨ । 

ਸੱਸੀ ਜਾਮ ਜਲਾਲੀ ਨ ਰੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਕਈ ਡੂਮ ਢਾਡੀ ਪਏ ਗ ਵਦੇ ਨ । 

ਔਲਾਦ ਿਜਹੜੀ ਕਹ ੇਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਪ ੇਓਸ ਨੰੂ ਘੁਟ ਲੰਘ ਵਦੇ ਨ । 

ਜਦ ਕਿਹਰ ਤੇ ਆਂਵਦੇ ਬਾਪ ਜ਼ਾਲਮ, ਬੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਭੋਹਰ ੇਪ ਵਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਮਾਰੀਏ ਬਦ  ਤਾਈ,ਂ ਦੇਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਿਤਨ  ਦੇ ਆਂਵਦੇ ਨ । 
(ਘੁਟ=ਗਲ ਘੁਟ ਕ,ੇ ਲੰਘਾਵਨਾ=ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਸੱਸੀ 

ਜਾਮ ਜਲਾਲੀ=ਿਸੰਧ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਮ ਜਲਾਲੀ 

ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਸੱਸੀ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ 

ਵੱਡੀ ਹੋ ਕ ੇਇਸ਼ਕ ਕਰਕ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਤ 

ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਮ ਜਲਾਲੀ ਨ ਸੱਸੀ ਨੰੂ ਜੰਮਿਦਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ 
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ਪਾਕੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰੋੜ ਿਦੱਤਾ । ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦ ਧੋਬੀ ਅੱਤੇ ਨ 

ਪਾਲ ਿਲਆ ।ਇਹ ੋਲੜਕੀ ਕੀਚਮ ਮਕਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੰ ਨੰੂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਉਹਨੰੂ ਵਾਜ  ਮਾਰਦੀ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਭੁੱ ਜ ਕ ੇਮਰ ਗਈ) 

 
115. ਹੀਰ 

 

ਿਜਨ  ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਿਕਆਮਤ, ਿਸਰ  ਿਤਨ  ਦੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਏ । 

ਿਮਲਣ ਖਾਣੀਆਂ ਿਤਨ  ਨੰੂ ਫਾੜ ਕਰਕ,ੇ ਜੀਕੰੂ ਮਾਰੀਆ ਂਜ ੇਿਤਵ ਖਾ ਮਾਏ । 

ਕਹੇ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਸ  ਮੰਨ, ਗਲ ਪੱਲੂੜਾ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਘਾਹ ਮਾਏ । 

ਇੱਕ ਚਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੂਲੇ, ਓਹਦਾ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਬਾਹ ਮਾਏ ਂ। 
(ਪੱਲੂੜਾ=ਪੱਲਾ) 
 
116. ਹੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਲਤਾਨ 

 

ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੀਰ ਸੰਦਾ, ਆਖੇ ਮਾ  ਨੰੂ ਧੀਉ ਨੰੂ ਤਾੜ ਅੰਮ  । 

ਅਸ  ਫੇਰ ਜ ੇਬਾਹਰ ਇਹ ਕਦੇ ਿਡੱਠੀ, ਸੱੁਟ  ਏਸ ਨੰੂ ਜਾਨ ਥ  ਮਾਰ ਅੰਮ  । 

ਤੇਰੇ ਆਿਖਆਂ ਸਤਰ ਜੇ ਬਹੇ ਨਾਹ , ਫੇਰ  ਏਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤਲਵਾਰ ਅੰਮ  । 

ਚਾਕ ਵੜੇ ਨਾਹ  ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਹੜੇ, ਨਹ  ਡੱਕਰ ੇਕਰ  ਸੂ ਚਾਰ ਅੰਮ  । 

ਜ ੇਧੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਈ, ਸਭ ਸਾੜ ਸੱਟੰੂ ਘਰ ਬਾਰ ਅੰਮ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜੀ ਧੀਉ ਬੁਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਦੇਈਏ ਰੋੜ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਅੰਮ  । 
(ਹੀਰ ਸੰਦਾ=ਹੀਰ ਦਾ, ਸਤਰ=ਪਰਦਾ) 

 
117. ਹੀਰ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਨੰੂ 

 

ਅਖ  ਲੱਗੀਆਂ ਮੁੜਨ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰ,ੇ ਬੀਬਾ ਵਾਰ ਘੱਤੀ ਬਲਹਾਰੀਆ ਂਵ ੇ। 
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ਵਿਹਣ ਪਏ ਦਿਰਆ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੜਦੇ, ਵੱਡੇ ਲਾਇ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰੀਆ ਂਵ ੇ। 

ਲਹੂ ਿਨਕਲਣ ੋਰਹੇ ਨਾ ਮੂਲ ਵੀਰਾ, ਿਜੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਲੱਗੇ ਦਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਜਣ, ਵੈਦ ਿਲਖਦੇ ਵੈਦਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਿਸਰ ਿਦੱਿਤਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਪੁੱ ਗੇ, ਏਹ ਨਹ  ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਭਾਈ ਵਰਜਦੇ ਨ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਈਆ ਂਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਵ ੇ। 
118. ਹੀਰ ਨੰੂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਆਿਖਆ ਖ਼ੌਫ਼ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦਾ ਕਰ, ਮਾਪੇ ਿਜੱਦ ਚੜੇ ਚਾਇ ਮਾਰਨੀਗ ੇ। 

ਤੇਰੀ ਿਕਆੜੀ  ਜੀਭ ਿਖਚਾ ਕੱਢਣ, ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਗ ੇ। 

ਿਜਸ ਵਕਤ ਅਸ  ਿਦੱਤਾ ਚਾ ਫ਼ਤਵਾ, ਓਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨੀਗ ੇ। 

ਮ  ਆਖਦੀ ਲੋੜ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਜ,ੇ ਿਤੱਖ ੇਸ਼ੋਖ ਦੀਦੇ ਵੇਖ ਪਾੜਨੀਗੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਤਰਕ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤ, ਨਹ  ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਘਾਰਨੀਗ ੇ। 
(ਿਕਆੜੀ=ਜੜ, ਤਰਕ ਕਰ=ਛੱਡ ਦੇ, ਿਨਘਾਰਨਾ=ਸੱੁਟਣਾ) 

 
 
119. ਰ ਝ ੇਦਾ ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
 

ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਨੰੂ ਰ ਝਣ ੇਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਹੀਰ ਸੁਨਹੜਾ ਘੱਿਲਆ ਈ । 

ਮ  ਬਾਪ ਕਾਜ਼ੀ ਸਭ ਿਗਰਦ ਹੋਏ, ਿਗਲਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਅਸ  ਝੱਿਲਆ ਈ । 

ਆਏ ਪੀਰ ਪੰਜੇ ਅੱਗੇ ਹਥ ਜੋੜੇ, ਨੀਰ ਰਿਦਆਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਠੱਿਲਆ ਈ । 

ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਮੁਸੀਬਤ  ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਿਵੱਚ ਿਜਉ ਸਾਡਾ ਥਰਥੱਿਲਆ ਈ । 

ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੰੂ ਵੀਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਪਥੱਿਲਆ ਈ । 

ਮਦਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾਇ ਦੇ ਵਾਸਤ ੇਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹ ੋਚੱਿਲਆ ਈ । 

ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਿਦਲਾਸੜੇ ਨਾਲ ਪੀਰ , ਮੀਏ ਂਰ ਝ ੇਦਾ ਜੀਉ ਤਸੱਿਲਆ ਈ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

53

ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਦੀ ਮੱਦਤੇ ਮੀਆਂ ਰ ਝਾ, ਮਖ਼ਦੂਮ ਜਹਾਨੀਆ ਂਘੱਿਲਆ ਈ । 

ਦੋ ਸੱਦ ਸੁਣਾ ਖ  ਵੰਝਲੀ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਣੇ ਤੇ ਜੀਉ ਚੱਿਲਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਟ ਗ ਵਦਾ ਈ, ਵੇਖ ੋਰਾਗ ਸੁਣ ਕ ੇਜੀਉ ਹੱਿਲਆ ਈ । 
(ਪਥੱਿਲਆ=ਉਲੱਦ ਿਦੱਤਾ,ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤਸੱਿਲਆ=ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਸੱਦ=ਬੋਲ, 

ਗੀਤ, ਜੀਉ ਚੱਿਲਆ=ਿਦਲ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਜੀਉ ਹੱਿਲਆ=ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ) 

 
120. ਪੀਰ  ਨੰੂ ਰ ਝੇ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ 
 

ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਜਾਇ ਕ ੇਵੰਝਲੀ ਨੰੂ, ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਗ ਵਦਾ ਏ । 

ਕਦੀ ਊਧ ੋਤੇ ਕਾਨ ਦੇ ਿਬਸ਼ਨਪਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਝ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਲ ਵਦਾ ਏ । 

ਕਦੀ ਢੋਲ ਤੇ ਮਾਰਵਣ ਛੋਹ ਿਦੰਦਾ, ਕਦੀ ਬੂਬਨਾ ਚਾਇ ਸੁਣ ਵਦਾ ਏ । 

ਮਲਕੀ ਨਾਲ ਜਲਾਲੀ ਨੰੂ ਖ਼ੂਬ ਗਾਵ,ੇ ਿਵੱਚ ਿਝਊਰੀ ਦੀ ਕਲੀ ਲ ਵਦਾ ਏ । 

ਕਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸੱਦ ਸੁਣ ਵਦਾ ਏ । 

ਕਦੀ ਧੁਰਪਦ  ਨਾਲ ਕਿਬਤ ਛੋਹੇ, ਕਦੀ ਸੋਹਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਵਦਾ ਏ । 

ਸਾਰੰਗ ਨਾਲ ਤਲੰਗ ਸ਼ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦਾ ਭੋਗ ਚਾ ਪ ਵਦਾ ਏ । 

ਸੋਰਠ ਗੁਜਰੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਲਿਲਤ ਭੈਰ, ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੀ ਜ਼ੀਲ ਵਜ ਵਦਾ ਏ । 

ਟੋਡੀ ਮੇਘ ਮਲਾਰ ਗਡ ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ ਭੀ ਨਾਲ ਰਲ ਵਦਾ ਏ । 

ਮਾਲਸਰੀ ਤੇ ਪਰਜ ਿਬਹਾਗ ਬੋਲੇ, ਨਾਲ ਮਾਰਵਾ ਿਵੱਚ ਵਜਾਵੰਦਾ ਏ । 

ਕੇਦਾਰਾ ਿਬਹਾਗੜਾ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਨਾਲੇ ਕਾਨੜੇ ਦੇ ਸੁਰ ਲ ਵਦਾ ਏ । 

ਕਿਲਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਸ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਸੁਣ ਵਦਾ ਏ । 

ਭੈਰ ਨਾਲ ਪਲਾਸੀਆਂ ਭੀਮ ਬੋਲੇ, ਨਟ ਰਾਗ ਦੀ ਜ਼ੀਲ ਵਜ ਵਦਾ ਏ । 

ਬਰਵਾ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਝੰਝੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਆਸਾਖੜਾ ਗ ਵਦਾ ਏ । 

ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਿਹੰਡੋਲ ਗੋਪੀ, ਮੰੁਦਾਵਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰ  ਲ ਵਦਾ ਏ । 
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ਪਲਾਸੀ ਨਾਲ ਤਰਾਿਨਆਂ ਰਾਮਕਲੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਖੜਾ ਸੁਣ ਵਦਾ ਏ । 
(ਿਬਸ਼ਨ ਪਦੇ=ਿਸਫ਼ਤ ਦੇ ਗੀਤ, ਧੁਰ ਪਦ=ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਰ, ਸੁਹਲਾ= 

ਸੋਲ  (16) ਅੰਗ ਦਾ ਕਿਬਤ, ਮਾਲਕਸ=ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੰਗਲਾ 

ਚਾਰ=ਬੰਦਨ  ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਹੰਡੋਲ ਗੋਪੀ=ਝੂਲੇ ਦਾ ਗੀਤ, ਪਲਾਸੀਆਂ ਭੀਮ= 

ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ,ਇੱਕ ਰਾਗ, ਕਲੀ=ਿਸ਼ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, ਹੋਰੀ=ਹੋਲੀ, 

ਮੁੰ ਦਾਵਨੀ=ਅੰਤਲਾ ਗੀਤ, ਸਾਰੰਗ=ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਕਲਾਸਕੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ=ਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਦ, ਸੋਰਠ=ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ 

ਦੀ ਰਾਗਨੀ, ਗੁਜਰੀ=ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਗਨੀ, ਪੂਰਬੀ=ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ 

ਿਜਹੜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਗਾਈ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਲਿਲਤ=ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ, 

ਭੈਰਵ=ਇੱਕ ਰਾਗ ਿਜਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਦੀਪਕ ਰਾਗ=ਇੱਕ ਰਾਗ 

ਿਜਸ ਦੇ ਗਾਇਆ ਂਅੱਗ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹ,ੈਇਸ ਿਪੱਛ ਮਲਾਰ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ 

ਮੇਘ=ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਿਦਨ  ਦਾ ਰਾਗ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਿਹਰ ਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰਾਗ ਬਹਮਾ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਿਨਕਿਲਆ ਹ,ੈ ਮਲਾਰ=ਸਾਵਣ 

ਮਾਹ ਿਵੱਚ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਗਨੀ, ਧਨਾਸਰੀ=ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ, ਜੈਤਸਰੀ=ਰਾਗ, 

ਮਾਲਸਰੀ=ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ, ਬਸੰਤ=ਇੱਕ ਰਾਗ, ਰਾਮ ਕਲੀ=ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ, ਮਲਕੀ= 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਕੱਸਾ, ਕੀਮਾ ਮਲਕੀ ਿਸੰਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਸੱਧ ਹ,ੈ ਜਲਾਲੀ=(ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਡਾ) ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ 

ਤਲਿਹ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ ਅਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ । 
ਬਲਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਉਹਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ ਸਪਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਕੇ 

ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਕ ੇਿਨਕਲ ਿਪਆ ।ਇਹਨ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਵਾਲ 

ਮੁਨਾ ਿਦੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੰੂ ਰੋਡਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ।ਜਦ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਿਪੰਡ 

ਪਹੁੰ ਚਾ ਤ  ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ ।ਫਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਵਧ ਗਈਆਂ ।ਜਲਾਲੀ 

ਉਤੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆ ਂਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ।ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣ ਚਲਾ ਿਗਆ । 

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਡੇ ਨੰੂ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ।ਓਥ ਉਹ ਬਚ ਕ ੇਿਨਕਲ ਆਇਆ । 
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ਜਦ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤ  ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਭਜਾ ਕ ੇਲੈ ਿਗਆ ।ਪੱਤਣ ਤੇ 

ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਫਿੜਆ ਿਗਆ।ਲੁਹਾਰ  ਨ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਦੀ 

ਿਵੱਚ ਰੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀ ਇਸੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ) 

 
121. ਪੀਰ  ਦਾ ਰ ਝ ੇਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ 
 

ਰਾਜ਼ੀ ਹ ੋਪੰਜ  ਪੀਰ  ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲੈ ਦੁਆ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਹੈ । 

ਅਜੀ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਮੈਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਰੰਗਣ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜ ੋਰੰਗਣੀ ਹ ੈ। 

ਤੈਨੰੂ ਲਾਏ ਭਬੂਤ ਮਲੰਗ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਓਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਲੰਗਣੀ ਹ ੈ। 

ਜੇਹੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਤੇਹੀ ਹ ੋਜਾਏ, ਨੰਗ  ਨਾਲ ਲੜੇ ਸ ੋਭੀ ਨੰਗਣੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਲੜ  ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਈ,ਂ ਘਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਹ  ਟੰਗਣੀ ਹ ੈ। 
(ਅਜੀ=ਅੱਜ ਹੀ, ਟੰਗਣੀ=ਿਵਆਹ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਿਪਆਂ ਘਰ ਿਬਠਾਈ ਰੱਖਣੀ) 
 
122. ਪੀਰ  ਨ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ 
 

ਰ ਝੇ ਪੀਰ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਆ ਿਦੱਤੀਆ ਨ ਜਾਹ ਹੀਰ ਤੇਰੀ । 

ਤੇਰੇ ਸਭ ਮਕਸੂਦ ਹੋ ਰਹ ੇਹਾਸਲ, ਮੱਦਦ ਹ ੋਗਏ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਤੇਰੀ । 

ਜਾਹ ਗੂੰ ਜ ਤੰੂ ਿਵੱਚ ਮੰਗਵਾੜ ਬੈਠਾ, ਬਖ਼ਸ਼ ਲਈ ਹ ੈਸਭ ਤਕਸੀਰ ਤੇਰੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੀਰ  ਕਾਮਲ  ਨ, ਕਰ ਛੱਡੀ ਹ ੈਨਕ ਤਦਬੀਰ ਤੇਰੀ । 
(ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ=ਖੁਸ਼, ਮਕਸੂਦ=ਮੰਗ,ਮੁਰਾਦ, ਤਕਸੀਰ=ਗਲਤੀ) 
 
123. ਹੀਰ ਰ ਝੇ ਦੀ ਿਮੱਠੀ ਨਾਇਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਆ ਖ  ਬੈਠ ਹੀਰ,ੇ ਕੋਈ ਖ਼ੂਬ ਤਦਬੀਰ ਬਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਤੇਰੇ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਿਦਲਗੀਰ ਹੁੰ ਦੇ, ਿਕਵ ਉਨ  ਤ ਬਾਤ ਛੁਪਾਈਏ ਜੀ । 
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ਿਮੱਠੀ ਨਣ ਨੰੂ ਸਦ ਕ ੇਬਾਤ ਿਗਣੀਏ, ਜੇ ਤੰੂ ਕਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈਏ ਜੀ । 

ਮ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਿਵਹੜ ੇਵੜ  ਨਾਹ , ਸਾਥੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਿਨਤ ਪਹੁੰ ਚਾਈਏ ਜੀ । 

ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੇਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡ ੇਿਸਰ  ਅਿਹਸਾਨ ਚੜਾਈਏ ਜੀ । 

ਹੀਰ ਪੰਜ ਮੁਹਰ  ਹੱਥ ਿਦੱਤੀਆਂ ਨ, ਜੀਵ ਿਮਠੀਏ ਡੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਕੁੜੀਆ ਂਨਾਲ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਭੇਦ ਮੂਲੇ, ਸਭਾ ਜੀਉ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਈਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਛੁਪਾਈਏ ਖ਼ਲਕ ਕੋਲ, ਭਾਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ । 
(ਡੌਲ=ਸਕੀਮ, ਮੂਲੇ=ਿਬਲਕੁਲ) 

 
124. ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 

 

ਫਲੇ ਕੋਲ ਿਜੱਥੇ ਮੰਗ ੂਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਕੋਲ ਹੈਸੀ ਘਰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਿਮੱਠੀ ਨਾਇਣ ਘਰ  ਸੰਦੀ ਖਸਮਣੀ ਸੀ, ਨਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਫਰਨ ਸਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਘਰ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰ ਝਣ ੇਦਾ, ਿਜਵ ਸਾਹੁਰੇ ਘਰ  ਜਵਾਈਆ ਂਦਾ । 

ਚ  ਭ  ਮੱਠੀ ਿਫਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ, ਬਾਰਾ ਖੁਲਦਾ ਲੇਫ਼ ਤਲਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਿਮੱਠੀ ਸੇਜ ਿਵਛਾਏ ਕ ੇਫੁੱ ਲ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਆਂਵਦਾ ਕਦਮ ਖ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਦੋਵ ਹੀਰ ਰ ਝਾ ਰਾਤ  ਕਰਨ ਮੌਜ , ਖੜੀਆ ਂਖਾਣ ਮੱਝ  ਿਸਰ ਸਾਈਆ ਂਦਾ । 

ਘੜੀ ਰਾਤ ਰਿਹੰਦੇ ਘਰ  ਹੀਰ ਜਾਏ, ਰ ਝਾ ਭਾਤ ਪੁਛਦਾ ਿਫਰ ਧਾਈਆ ਂਦਾ । 

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਇ ਰੁੱ ਝਣ, ਬੂਹਾ ਫਰੇ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ । 
(ਖਸਮਣੀ=ਮਾਲਕਣ, ਚ  ਭ =ਰੌਲਾ, ਬਾਰਾ ਖੁਲਦਾ=ਦਬਾਉ ਘਟ ਹੁੰ ਦਾ, ਫੁੱ ਲ 

ਪੂਰ=ੇਫੁੱ ਲ ਸਜਾਏ, ਭਾਤ=ਚੌਲ) 

 
125. ਹੀਰ ਅਤੇ ਸਹੇਲੀਆ ਂਦੀਆਂ ਰ ਝੇ ਨਾਲ ਖੇਡ  

 

ਿਦੰਹੁ ਹੋਵ ੇਦੁਪਿਹਰ ਤ  ਆਵ ੇਰ ਝਾ, ਅਤੇ ਓਧਰ ਹੀਰ ਵੀ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 
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ਇਹ ਮਹ  ਿਲਆ ਬਹ ਵਦਾ ਏ, ਓਹ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਿਲਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਨਾਲ ਸਰੋਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆ ਂਗ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਈ ਜ਼ਲੁਫ ਨਚੋੜਦੀ ਰ ਝਨ ਦੀ, ਕਾਈ ਆਣ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਈ ਚੰਬੜ ੇਲਕ ਨੰੂ ਮਸ਼ਕਬੋਰੀ, ਕਾਈ ਮੁਖ ਨੰੂ ਮੁਖ ਛੁਹ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਈ 'ਮੀਰੀ ਆਂ' ਆਖ ਕ ੇਭੱਜ ਜ ਦੀ, ਮਗਰ ਪਵ ੇਤ  ਟੱੁਭੀਆਂ ਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਈ ਆਖਦੀ ਮਾਹੀਆ ਮਾਹੀਆ ਵ,ੇ ਤੇਰੀ ਮਝ ਕਟੀ ਕੱਟਾ ਜ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਈ ਮਾਮੇ ਿਦਆਂ ਖ਼ਰਬੂਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ, ਕੌੜੇ ਬਕਬਕ ੇਚਾ ਬਣ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਈ ਆਖਦੀ ਝਾਤ ਹੈ ਰ ਿਝਆ ਵ,ੇ ਮਾਰ ਬਾਹੁਲੀ ਪਾਰ ਨੰੂ ਧ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕੁੱ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਤਰਨ ਚਵਾਇ ਕਰਕ,ੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਘੜੰਮ ਦੀ ਲ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਮੁਰਦੇ-ਤਾਰੀਆਂ ਤਰਨ ਚੌਫਾਲ ਪੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨੌਲ ਿਨਸਲ ਰੁੜੀ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬੱਧੀ ਟੁਭੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਲਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਬਣਨ ਚਤਰ ਗ ਮੁਗ਼ਾਬੀਆ ਂਵੀ, ਸੁਰਖ਼ਾਬ ਤੇ ਕੂੰ ਜ ਬਣ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਢ ਗ ਮੁਰਗਾਈ ਤੇ ਬਣ ੇਬਗਲਾ, ਇੱਕ ਿਕਲਿਕਲਾ ਹ ੋਿਵਖ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਵ ਗ ਕਕੋਿਹਆ ਂਸੰਘ ਟੱਡੇ, ਇੱਕ ਊਦ ਦੇ ਵ ਗ ਬੁਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਔਗਤ ਬੋਲਦੀ ਇੱਕ ਟਟੀਹਰੀ ਹ,ੋ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜਲਕਾਵਣੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । 

ਇੱਕ ਲੁਧਰ ਹੋਇਕ ੇਕੁੜਕੁੜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੂਕ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਦੇ ਪਸਲੇਟੀਆਂ ਹੋਇ ਬੁਲਣ, ਮਸ਼ਕ ਵ ਗਰ  ਓਹ ਫੂਕ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਹੀਰ ਤਰੇ ਚੌਤਰਫ ਹੀ ਰ ਝਣ ੇਦੇ, ਮੋਰ ਮਛਲੀ ਬਣ ਬਣ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਆਪ ਬਣ ੇਮਛਲੀ ਨਾਲ ਚਾਵੜ  ਦੇ, ਮੀਏ ਂਰ ਝੇ ਨੰੂ ਕੁਰਲ ਬਣ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਏਸ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੇ ਡੰਬੜ ੇਨੰੂ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੱਟੀ ਨਾਜ਼ ਿਨਆਜ਼ ਕਰਕ,ੇ ਿਨਤ ਯਾਰ ਦਾ ਜੀਉ ਪਰਚ ਵਦੀ ਹ ੈ। 
(ਸਰੋਦ ਕਰਦਾ=ਗਾ ਦਾ, ਮਸ਼ਕ ਬੋਰੀ=ਿਜੱਦ  ਮਾਸ਼ਕੀ ਨ ਲੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 
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ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਬੋਰੀ ਵ ਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵ,ੇ 'ਮੀਰੀ ਆਂ'=ਿਮੱਤੀ ਹ , ਮਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼=ੇ 

ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੇਡ, ਬਾਹਲੀ=ਬ ਹ,ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬ ਹ, ਚਵਾ= 

ਚਾਉ, ਨੌਲ ਿਨਸਲ=ਪਾਣੀ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਤਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਿਦਸ,ੇ ਡੰਬੜ=ੇ 

ਦੰਭੀ,ਫ਼ਰੇਬੀ, ਬੁਲਣ=ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਕੁਰਲ=ਕਨਕੁਰਲ, ਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦੀ= 

ਜਾਲ ਲਾ ਦੀ) 
 
126. ਕੈਦ ਦਾ ਮਲਕੀ ਕੋਲ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ 
 

ਕੈਦੋ ਆਖਦਾ ਮਲਕੀਏ ਭੈੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਧੀਉ ਵੱਡਾ ਚੱਚਰ ਚਾਇਆ ਈ । 

ਜਾਇ ਨਈ ਂਤੇ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ, ਏਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਛ ਗਵਾਇਆ ਈ । 

ਮ  ਬਾਪ ਕਾਜ਼ੀ ਸਭੇ ਹਾਰ ਥੱਕੇ ਏਸ ਇੱਕ ਨਾ ਿਜਉ ਤੇ ਲਾਇਆ ਈ । 

ਮੂੰ ਹ ਘੁਟ ਰਹ ੇਵਾਲ ਪੁਟ ਰਹ,ੇ ਿਲੰਗ ਕੁਟ ਰਹ ੇਮੈਨੰੂ ਤਾਇਆ ਈ । 

ਿਹੱਕ ਹੁੱ ਟ ਰਹੇ ਝਾਟਾ ਪੁਟ ਰਹ,ੇ ਅੰਤ ਹੁੱ ਟ ਰਹ ੇਗ਼ੈਬ ਚਾਇਆ ਈ । 

ਿਲਟ  ਪੁਟ ਰਹ ੇਤੇ ਿਨਖੱੁਟ ਰਹ,ੇ ਲੱਤ  ਜੁਟ ਰਹ ੇਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਈ । 

ਮੱਤ  ਦੇ ਰਹੇ ਪੀਰ ਸਵ ਰਹ,ੇ ਪੈਰ  ਪ ੈਰਹ ੇਲੋੜਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੁੱ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ, ਲੰਙੇ ਿਰੱਛ ਨ ਮੋੜ ਜਗਾਇਆ ਈ । 
(ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਛ=ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰ  ਕੀਮਤ , ਤਾਇਆ=ਿਦਲ ਸਾੜ 

ਿਦੱਤਾ, ਲੰਙਾ ਿਰੱਛ=ਕੈਦੋ) 

 
127. ਮਲਕੀ ਦਾ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ 

 

ਮਲਕੀ ਆਖਦੀ ਸੱਦ ਤੰੂ ਹੀਰ ਤਾਈ, ਝਬ ਹ ੋਤੰੂ ਔਲੀਆ ਨਾਈਆ ਵ ੇ। 

ਅਲਫ ੂਮੋਚੀਆ ਮੌਜਮਾ ਵਾਗੀਆ ਵ,ੇ ਧੱਦੀ ਮਾਛੀਆ ਭਜ ਤੰੂ ਭਾਈਆ ਵ ੇ। 

ਖੇਡਣ ਗਈ ਮੂੰ ਹ ਸੋਝਲੇ ਘਰ ਿਨਕਲੀ, ਿਨੰਮੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਨਹ  ਆਈਆ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਾਹੀ ਹੀਰ ਨਹ  ਆਏ, ਮਿਹੜ ਮੰਗੂਆਂ ਦੀ ਘਰ  ਆਈਆ ਵ ੇ। 
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(ਸੋਝਲੇ=ਸਾਝਰੇ, ਮੰਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹੜ=ਬਾਹਰ ਚੁਗਣ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਪਿਹਲ  ਘਰ ਮੁੜੇ ਪਸ਼)ੂ 

 
128. ਹੀਰ ਨੰੂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੌੜੇ 

 

ਝੰਗੜ ਡੂਮ ਤੇ ਫੱਤੂ ਕਲਾਲ ਦੌੜੇ, ਬੇਲਾ ਚੂਹੜਾ ਤੇ ਝੰਡੀ ਚਾਕ ਮੀਆ ਂ। 

ਜਾ ਹੀਰ ਅੱਗੇ ਧੁੰ ਮ ਘੱਤੀਆ ਨ, ਬੱਚਾ ਕੇਹੀ ਉਡਾਈ ਆ ਖ਼ਾਕ ਮੀਆਂ । 

ਤੇਰੀ ਮ  ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ੁੱ ਸ,ੇ ਜਾਨ ਮਾਰਸੀ ਚੂਚਕ ਬਾਪ ਮੀਆ ਂ। 

ਰ ਝਾ ਜਾਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਆਣ ਬਣੀਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਮਾਰੀਏ ਚਾਕ ਮੀਆਂ । 

ਿਸਆਲ ਘੇਰ ਘੇਰਨ ਪਵਣ ਮਗਰ ਤੇਰੇ, ਿਗਣ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੋਤਾ ਅੰਬ ਦੀ ਡਾਲ ਤੇ ਕਰੇ ਮੌਜ , ਤੇ ਗੁਲੇਲੜਾ ਪੌਸ ਪਟਾਕ ਮੀਆ ਂ। 

ਅੱਜ ਿਸਆਲ  ਨ ਚੁੱ ਲ  ਨਾ ਅੱਗ ਘੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਮਨਾਕ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੰੂ, ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਝਨਾ  ਦੀ ਢਾਕ ਮੀਆ ਂ। 
(ਧੁੰ ਮ ਘਤੀਆ=ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ) 

 
129. ਹੀਰ ਦਾ ਮ  ਕੋਲ ਆਉਣਾ 
 

ਹੀਰ ਮ  ਨੰੂ ਆਣ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਾ  ਆਖਦੀ ਆ ਨੀ ਨਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਯਰੋਲੀਏ ਗੋਲੀਏ ਬੇਿਹਆਏ, ਘੁੰ ਢ ਵੀਣੀਏ ਤੇ ਗੁਲ ਪਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਉਧਲਾਕ ਟੰੂਬੇ ਅਤੇ ਕੜਮੀਏ ਨੀ, ਛਲਿਛੱਦਰੀਏ ਤੇ ਛਾਈ ਂਜਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਗੋਲਾ ਿਦੰਗੀਏ ਉਜ਼ਬਕੇ ਮਾਲਜ਼ਾਦੇ, ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਮਾਰੀਏ ਜ਼ਿਹਰ ਦੀਏ ਜ਼ਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਤੰੂ ਅਕਾਇਕ ੇਸਾੜ ਕੇ ਲੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਿਲੰਗ ਘੜੂੰ ਗੀ ਨਾਲ ਮੁਤਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਆ ਆਖਨੀ ਹ  ਟਲ ਜਾ ਹੀਰ,ੇ ਮਿਹਰ ਰ ਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਏ ਮਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਸਾਨ  ਨਾਲ ਰਹ ਿਦਹੁੰ  ਰਾਤ ਖਿਹੰਦੀ, ਆ ਟਲ  ਨੀ ਕੱਟੀਏ ਵਿਹੜੀਏ ਨੀ । 
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ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੈਨੰੂ ਮਝੋ ਵਾਹ ਡੋਬ , ਤੇਰੀ ਸਾਇਤ ਆਂਵਦੀ ਕਿਹਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੰੂ ਕੱਪੜ ਧੜੀ ਹੋਸੀ, ਵੇਖ  ਨੀਲ ਡਾਡ  ਠ ਲਿਹਰੀਏ ਨੀ । 
(ਯਰੋਲੀ=ਯਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਘੁੰ ਡ ਵੀਣੀ=ਿਵਖਾਵ ੇਦਾ ਘੁੰ ਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, 

ਫ਼ਰੇਬਨ, ਗੁਲ ਪਿਹਰੀ=ਫੁੱ ਲ  ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਧਲਾਕ= ਧਲ 

ਜਾਣੀ, ਟੰੂਬੇ=ਟੂਮ, ਕੜਮੀਏ=ਬਦ ਨਸੀਬੇ, ਛਲ ਿਛੱਦਰੀਏ=ਉਪਰ ਭੋਲੀ ਪਰ 

ਅੰਦਰ ਛਲ  ਨਾਲ ਭਰੀ, ਛਾਈ=ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਚਾ, ਜਿਹਰ=ਜਿਹਰੀਏ, 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਇੱਕ ਿਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਕੁੜੀਆ ਂਥੱਲੇ ਉਪਰ 

ਦੋ ਿਤੰਨ ਘੜ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕ ੇਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ  ਦੇ ਿਸਖਰ 

ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਭਰਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ । ਜ ੋਕੋਈ ਮਰਦ 

ਇਹ ਘੜੇ ਲਹਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੇਤ  ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਮੁਿਟਆਰ ਨਾਲ 

ਿਵਆਹ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਗੋਲਾ ਿਦੰਗੀ=ਭੈੜੇ ਚਲਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਜ਼ਬਕ= 

ਉਜ਼ਬੇਕਸਤਾਨ ਦੀ,ਧਾੜਵੀ, ਮਾਲਜ਼ਾਦੀ=ਕੰਜਰੀ ਜ  ਵੇਸਵਾ, ਮੁਤਿਹਰਾ=ਡੰਡਾ, 

ਕਪੜ ਧੜੀ=ਕਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਕੁਟ ਕੁਟ ਧੋਣਾ, ਨੀਲ ਡਾਡ =ਡੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਸ ) 

 
130. ਹੀਰ 

 

ਅੰਮ  ਚਾਕ ਬੇਲੇ ਅਸ  ਪ ਘ ਪ ਘ , ਕੈਸੇ ਗ਼ੈਬ ਦੇ ਤੂਤੀਏੇ ਬੋਲਨੀ ਹ । 

ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਮੂੰ ਹ ਝੂਠੜੇ ਦਾ, ਐਡਾ ਝੂਠ ਪਹਾੜ ਿਕ  ਤੋਲਨੀ ਹ । 

ਸ਼ੁਲਾ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਿਵੱਚ ਿਪਆਜ਼ ਿਕ  ਝੂਠ ਦਾ ਘੋਲਨੀ ਹ । 

ਗਦ  ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹ  ਚੁਰਾ ਆਂਦੀ, ਦਾਨੀ ਹੋਇਕ ੇਗ਼ੈਬ ਿਕ  ਬੋਲਨੀ ਹ । 

ਅਣਸੁਿਣਆ ਂਨੰੂ ਚਾ ਸੁਣਾਇਆ ਈ, ਮੋਏ ਨਾਗ਼ ਵ ਗੂੰ  ਿਵਸ ਘੋਲਨੀ ਹ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਅਸ  ਕੀਤਾ, ਏਡੇ ਗ਼ੈਬ ਤੂਫਾਨ ਿਕ  ਤੋਲਨੀ ਹ । 
(ਗ਼ੈਬ ਦੇ ਤੂਤੀਏ=ਿਜਹੜੇ ਬੋਲ ਿਕਸੇ ਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ੁਲਾ=ਸ਼ਰਾਬ, ਿਪਆਜ਼ 

ਘੋਲਣਾ=ਕੰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਗਦ =ਗਧੀ, ਗ਼ੈਬ ਤੋਲਨ=ਿਨਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ) 
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131. ਮਲਕੀ 
 

ਸੜੇ ਲੇਖ ਸਾਡ ੇਕੱਜ ਪਏ ਤੈਨੰੂ, ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀਉ ਨੰੂ ਲੀਕ ਲੱਗੀ । 

ਿਨਤ ਕਰ ਤੌਬਾ ਿਨਕ ਕਰ ਯਾਰੀ, ਿਨਤ ਕਰ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ । 

ਅਸ  ਮਨਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ  ਮੁੜੀ ਨਾਹ , ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਕੇਹੀ ਵੱਗੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਧ ਤੇ ਖੰਡ ਖ ਦੀ, ਮਾਰੀ ਿਫਟਕ ਦੀ ਗਈ ਜ ੇਹ ੋਬੱਗੀ । 
(ਕਜ=ਐਬ,ਨੁਕਸ, ਕਹੀ ਵੱਗੀ=ਮੂੰ ਹ ਆਖੀ ਬਦ-ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ, 

ਿਫਟਕ=ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ) 
 
132. ਹੀਰ 

 

ਅੰਮ  ਬਸ ਕਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਹ , ਗਾਲੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਵੱਡੜਾ ਪਾਪ ਆਵ ੇ। 

ਿਨ  ਰਬ ਦੀ ਪੱਟਣੀ ਖਰੀ ਔਖੀ, ਧੀਆਂ ਮਾਿਰਆਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਆਵ ੇ। 

ਲੈ ਜਾਏ ਮ ਭੱਈਆਂ ਿਪਟੜੀ ਨੰੂ, ਕੋਈ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਸੂਲ ਜ  ਤਾਪ ਆਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜ  ਰੰਝੇਟੜ ੇਤ, ਭਾਵ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵ ੇ। 
(ਭੱਈਆਂ-ਿਪੱਟੀ=ਭੱਈਆਂ ਿਪੱਟੀਆਂ,ਇੱਕ ਗਾਲ ) 

 
133. ਕੈਦ ਦਾ ਿਸਆਲ  ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ 
 

ਕੈਦੋ ਆਇਕ ੇਆਖਦਾ ਸੌਹਿਰਓ ਵ,ੋ ਮੈਥ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਮੱਤ ਦੇਸੀਆ ਵੋਇ । 

ਮਹ  ਮੋਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਿਸਆਲ ਮੁਠ, ਅੱਜ ਕਲ ਿਵਗਾੜ ਕਰੇਸੀਆ ਵਇੋ । 

ਇਹ ਿਨਤ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖ਼ਾਲੀ, ਿਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਵੈਸੀਆ ਵੋਇ । 

ਸੱਥ ਮਾਰ ਿਸਆਲ  ਨ ਗੱਲ ਟਾਲੀ, ਪਰਾ ਛੱਡ ਝੇੜਾ ਬਹ ੁਭੇਸੀਆ ਵੋਇ । 

ਰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਹ ੈਲੰਿਙਆ ਂਦੀ, ਿਕਰਤਘਣ ਫ਼ਰਫ਼ੇਜ਼ ਮਲਘੇਸੀਆ ਵੋਇ । 
(ਖ਼ਾਲੀ ਿਪੰਜ ਗਡ=ਿਬਨਾ ਿਪੰਜ ਤ ਗੱਡਾ, ਫ਼ਰਫ਼ੇਜ਼=ਫ਼ਰੇਬ, ਬਹੁਭੇਸੀਆ= 
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ਬਹੁਰੂਪੀਆ, ਮਲਘੇਸੀਆ=ਗੰਦਾ) 
 
134. ਤਥਾ 
 

ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਸੀ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਹ ੈਐਬ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਜਨ  ਬਾਣ ਹ ੈਨੱਚਣ ੇਕੁਦਣ ੇਦੀ, ਰੱਖ ੇਕੌਣ ਰੰਨ  ਹਿਰਆਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਏਸ ਪਾਇ ਭੁਲਾਵੜਾ ਠਗ ਲੀਤ,ੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰ ਚਸੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਜਦ ਚਾਕ ਉਧਾਲ ਲੈ ਜਾਗ ਨੱਢੀ, ਤਦ ਝੂਰਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਨ  ਲਾਈਆਂ ਨੀ, ਸੇਈ ਜਾਣਦ ੇਦਾਰੀਆ ਂਯਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 
(ਭੁਲਾਵੜਾ=ਭੁਲੇਖਾ, ਦਾਰੀਆਂ=ਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹ-ੁਵਚਨ,ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ) 
 
135. ਹੀਰ ਨੰੂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨ ਕੈਦ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ 
 

ਿਕੱਸਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਤੁਰਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨ, ਜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਈ । 

ਤੈਨੰੂ ਿਮਹਣਾ ਚਾਕ ਦਾ ਦੇ ਕੈਦ, ਿਵੱਚ ਪਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਈ । 

ਵ ਗ ਢੋਲ ਹਰਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨ, ਡੱਗਾ ਿਵੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਇਆ ਈ । 

ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਜਾਇਸੀ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ, ਤੰੂ ਹੀਰ ਿਕ  ਨਾ  ਸਦਾਇਆ ਈ । 

ਕਰ ਛੱਡ ਤੰੂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਹੀ, ਸੁਣ ੇਦੇਸ ਜ ੋਕੀਤੜਾ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਰਿਹਣ ਚੜੀਆਂ, ਲੰਙੇ ਿਰੱਛ ਨ ਮਾਮਲਾ ਚਾਇਆ ਈ । 
136. ਹੀਰ ਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਵਾੜ ਕ ੇਫਲੇ ਅੰਦਰ, ਗਲ ਪਾ ਰੱਸਾ ਮੂੰ ਹ ਘੁਟ ਘੱਤੋ । 

ਲੈ ਕ ੇਕੁਤਕੇ ਤੇ ਕੁੱ ਢਣ ਮਾਛੀਆ ਂਦੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟ ਘੱਤੋ । 

ਟੰਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਜੱਫੀ, ਿਕਸੇ ਟੋਭੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁਟ ਘੱਤ ੋ। 
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ਮਾਰ ਏਸ ਨੰੂ ਲਾਇਕੇ ਅੱਗ ਝੁੱਗੀ, ਸਾੜ ਬਾਲ ਕ ੇਚੀਜ਼ ਸਭ ਲੁਟ ਘੱਤ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਦਾੜੀ ਭੰਬੜੀ ਦਾ, ਜੇ ਕ ੋਵਾਲ ਿਦਸੇ ਸਭੋ ਪੁਟ ਘੱਤ ੋ। 
(ਕੁਤਕੇ=ਘੋਟਨ, ਕੁਢਣ=ਚੁਭੇ ਜ  ਭੱਠ ਿਵੱਚ ਸੁਆਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ, 

ਟੋਭੜੇ=ਟੋਭੇ) 

 
137. ਹੀਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਦੋ ਨੰੂ ਚੰਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

ਸਈਆ ਂਨਾਲ ਰਲ ਕ ੇਹੀਰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਿਖੰਡ-ਪੁੰ ਡ ਕ ੇਗਲੀਆਂ ਮੱਲੀਆ ਂਨ । 

ਕੈਦ ਆਣ ਵਿੜਆ ਜਦ ਫਲੇ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਬਰ  ਤੁਰਤ ਹੀ ਹੀਰ ਥੇ ਘੱਲੀਆ ਂਨ । 

ਹੱਥ  ਪਕੜ ਕ ਬ  ਵ ਗ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆ,ਂ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਖਾਇਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆ ਂਨ । 

ਕੈਦ ਘੇਰ ਿਜ  ਗਧਾ ਘਿਮਆਰ ਪਕੜ,ੇ ਲਾਹ ਸੇਲੀਆਂ ਪਕੜ ਪਥੱਲੀਆਂ ਨ । 

ਘਾੜ ਘੜਨ ਠਿਠਆਰ ਿਜ  ਪੌਣ ਧਮਕ , ਧਾਈ ਂਛੱਟਦੀਆਂ ਿਜਵ ਮੁਹੱਲੀਆਂ ਨ । 
(ਕ ਬ =ਛਮਕ ) 

 
138. ਤਥਾ 
 

ਗਲ ਪਾਇਕੇ ਸੇਲੀਆ ਂਲਾਹ ਟੋਪੀ, ਪਾੜ ਜੱੁਲੀਆਂ ਸੰਘ ਨੰੂ ਘੁੱ ਿਟਉ ਨ । 

ਭੰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਤਕੇ ਛੜਨ ਲੱਤ , ਰੋੜ ਿਵੱਚ ਖੁੜੱਲ ਦੇ ਸੱੁਿਟਉ ਨ । 

ਝੰਝੋੜ ਿਸਰ ਤੋੜ ਕ ੇਘਤ ਮੂਧਾ, ਲ ਗੜ ਪਾੜ ਕ ੇਧੜਾ ਧੜ ਕੁੱ ਿਟਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾੜੀ ਪੁਟ ਪਾੜ ਲ ਗੜ, ਏਹ ਅਖੱਟੜਾ ਹੀ ਚਾ ਖੁੱ ਿਟਓ ਨ । 
(ਲ ਗੜ=ਲੰਗੋਟੀ,ਤਿਹਮਤ, ਅਖੱਟੜਾ=ਕਰੜਾ) 
 
139. ਤਥਾ 
 

ਿਹਕ ਮਾਰ ਲੱਤ  ਦੂਈ ਲਾ ਛਮਕ , ਤੀਈ ਨਾਲ ਚਟਾਿਕਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹ ੈ। 
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ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਜੱੁਤੀ ਢੀਮ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਕ ੇਧੌਣ ਭੋਇੰ ਮਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਕੋਈ ਪੁਟ ਦਾੜੀ ਦੱੁਬਰ ਿਵੱਚ ਦਦੀ, ਕੋਈ ਡੰਡਕਾ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਚੋਰ ਮਾਰੀਦਾ ਵੇਖੀਏ ਚਲੋ ਯਾਰੋ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਏਹ ਜ਼ਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹ ੈ। 
(ਤੀਈ=ਤੀਜੀ, ਦੱੁਬਰ ਿਵੱਚ=ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ, ਡੰਡਕਾ=ਡੰਡਾ) 
 
140. ਕੈਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਿਝਆ 

 

ਪਾੜ ਚੁੰ ਨੀਆਂ ਸੁੱ ਥਣ  ਕੁੜਤੀਆਂ ਨੰੂ, ਚੱਕ ਵੱਢ ਕ ੇਚੀਕਦਾ ਚੋਰ ਵ ਗੂੰ  । 

ਵੱਤੇ ਿਫਰਨ ਪਰਵਾਰ ਿਜ  ਚੰਨ ਦਵਾਲੇ, ਿਗਰਦ ਪਾਇਲ  ਪਾ ਦੀਆਂ ਮੋਰ ਵ ਗੂੰ  । 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਿਜ  ਿਵੱਚ ਕੋਟ , ਦਵਾਲੇ ਚਕੀਆਂ ਿਫਰਨ ਲਾਹੌਰ ਵ ਗੂੰ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੰਿਗਆਰੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਪੀਤ ਹ ੈਚੰਨ ਚਕੋਰ ਵ ਗੂੰ  । 
(ਚੱਕ=ਦੰਦੀ, ਕੋਟ=ਿਕਲਾ) 
 
141. ਕੈਦ ਦੀ ਝੱੁਗੀ ਸਾੜਨੀ 
 

ਉਹਨੰੂ ਫਾਟ ਕ ੇਕੁਟ ਚਕਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਿਸਆਲ  ਲਾਇਕ ੇਪਾਸਣਾ ਧਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਹੱਥ  ਬਾਲ ਮਵਾਤੜ ੇਕਾਹ ਕਾਨ, ਵੱਡੇ ਭ ਬੜੇ ਬਾਲ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਝੁੱਘੀ ਸਾੜ ਕ ੇਭ ਡੜ ੇਭੰਨ ਸਾਰੇ, ਕੁੱ ਕੜ ਕੱੁਿਤਆਂ ਚਾਇ ਭਜਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਫੌਜ਼  ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾ ਮਾਰ ਮਥਰਾ, ਮੁੜ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਨੰੂ ਆਈਆਂ ਨੀ । 
(ਚਕਚੂਰ=ਚੂਰ ਚੂਰ, ਕਾਹ=ਘਾਹ, ਮਵਾਤੜਾ=ਲਾਟ , ਮਾਰ ਮਥਰਾ= 

ਫਤਿਹ ਕਰਕ)ੇ 

 
142. ਕੈਦ ਦੀ ਪੰਚ  ਅੱਗ ੇਫ਼ਿਰਆਦ 

 

ਕੈਦੋ ਿਲੱਥੜੇ ਪੱਥੜ ੇਖ਼ੂਨ ਵਿਹੰਦੇ, ਕੂਕੇ ਬਾਹੁੜੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਮੀਆ ਂ। 
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ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀਰ ਨ ਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਚੋ ਿਪੰਡ ਿਦਉ, ਿਦਉ ਖ  ਦਾਦ ਮੀਆਂ । 

ਕਫ਼ਨ ਪਾੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੇ ਜਾ ਕੂਕ , ਮ ਤ  ਪੁਟ ਸੁਟ  ਬਿਨਆਦ ਮੀਆ ਂ। 

ਮ ਤ  ਬੋਲਣ ਮਾਿਰਆ ਸੱਚ ਿਪੱਛੇ, ਸ਼ੀਰ  ਮਾਿਰਆ ਿਜਵ ਫ਼ਰਹਾਦ ਮੀਆ ਂ। 

ਚਲੋ ਝਗੜੀਏ ਬੈਠ ਕ ੇਪਾਸ ਕਾਜ਼ੀ, ਏਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਬਰਬਾਦ ਮੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਅਿਹਮਕ  ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਫਾਟ ਖਾਧ,ੇ ਨਹ  ਆਂਵਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੀਆ ਂ। 
(ਕੂਕ=ੇਚੀਕ  ਮਾਰੇ, ਦਾਦ ਿਦਉ=ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਿਬਨਾ ਫਾਟ=ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਟ ਖਾਣ 

ਤੇ, ਸਵਾਦ=ਸੁਆਦ, ਮਜ਼ਾ) 
 
143. ਚੂਚਕ ਦਾ ਕੈਦ ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਚੂਚਕ ਆਿਖਆ ਲੰਿਙਆ ਜਾ ਸਾਥ, ਤੈਨੰੂ ਵੱਲ ਹ ੈਝਗਿੜਆਂ ਝੇਿੜਆਂ ਦਾ । 

ਸਰਦਾਰ ਹ ਚੋਰ ਉਚੱਿਕਆਂ ਦਾ, ਸੂਹ  ਬੈਠਾ ਹ ਸਾਿਹਆ ਂਫੇਿੜਆ ਂਦਾ । 

ਤੈਨੰੂ ਵੈਰ ਹ ੈਨਾਲ ਅੰਞਾਿਣਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਵੱਲ ਹ ੈਦੱਬ ਦਰੇਿੜਆਂ ਦਾ । 

ਆਪ ਛੇੜ ਕ ੇਿਪੱਛ ਦੀ ਿਫਰਨ ਰਦੇ, ਇਹ ੋਚੱਜ ਜ ੇਮਾਹਣੂਆਂ ਭੈਿੜਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੈਦੋ, ਏਹੋ ਮੂਲ ਹ ੈਸਭ ਬਖੇਿੜਆ ਂਦਾ । 
(ਵਲ=ਢੰਗ,ਤਰੀਕਾ, ਸੂਹ =ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ,ਸੂਹੀਆ, ਸਾਹਾ=ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, 

ਦਬ ਦਰੇੜੇ=ਝਗੜੇ,ਦਬਾਉ, ਮੂਲ=ਜੜ, ਅਬਲੀਸ=ਸ਼ੈਤਾਨ) 

 
144. ਕੈਦ ਨ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣਾ 
 

ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਲ  ਮੰੁਜ ਕੀਤਾ, ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਮੁਆਤੜੇ ਸਾੜੀਆ ਨ । 

ਦੌਰ ਭੰਨ ਕ ੇਕੁਤਕੇ ਸਾੜ ਮੇਰ,ੇ ਪੈਵੰਦ ਜੱੁਲੀਆਂ ਫੋਲ ਕੇ ਪਾੜੀਆ ਨ । 

ਕੁੱ ਕੜ ਕੁੱ ਤੀਆਂ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਲੁੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਵਨੀ ਚਾ ਉਜਾੜੀਆ ਨ । 

ਧੜਵੈਲ ਧਾੜੇ ਮਾਰ ਲੁੱ ਟਣ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਲੁਿਟਆ ਏਨ  ਲਾੜੀਆਂ ਨ । 
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(ਉਧਲ =ਉਧਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਵੰਦ=ਜੋੜ, ਪੈਵੰਦ ਜੁੱ ਲੀਆਂ=ਉਹ ਜੱੁਲੀ 

ਜ  ਗੋਦੜੀ ਿਜਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭ ਤ ਦੇ ਸੁਹਣ ੇਟੋਟੇ ਜੋੜ ਕ ੇਸੀਤੀ ਹੋਵੇ, 

ਬਾਵਨੀ=ਬਵੰਜ  ਿਪੰਡ  ਦੀ ਜਗੀਰ) 

 
145. ਿਸਆਲ  ਦਾ ਤਰ 

 

ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆ ਂਚੁਗਲੀਆ ਂਮੇਲ ਕ ੇਤੇ, ਘਰ ਘਰ  ਤੰੂ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਵਨਾ ਹ । 

ਿਪਉ ਪੁੱ ਤਰ  ਤ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੋਲ, ਮਾਵ  ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾੜ ਿਵਖਾਵਨਾ ਹ । 

ਤੈਨੰੂ ਬਾਣ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕਮਾਵਨ ਦੀ, ਐਵ ਟੱਕਰ  ਿਪਆ ਲੜਾਵਨਾ ਹ । 

ਪਰ  ਜਾਹ ਜੱਟਾ ਿਪੱਛਾ ਛਡ ਸਾਡਾ, ਐਵ ਕਾਸ ਨੰੂ ਿਪਆ ਅਕਾਵਨਾ ਹ । 
(ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਉਣ =ਚੁਗ਼ਲੀਆਂ ਕਰਕ ੇਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ) 
 
146. ਕੈਦੋ 
 

ਧਰੋਹੀ ਰਬ ਦੀ ਿਨਆ  ਕਮਾਉ ਪਚੋ, ਭਰ ੇਦੇਸ 'ਚ ਫਾਿਟਆ ਕੱੁਿਟਆ ਹ  । 

ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਖਿਸ਼ਆ ਸੀ ਠੂਠਾ ਭੰਿਨਆ ਨ, ਧੁਰ ਜੜ  ਥ  ਲਾ ਮ ਪੱੁਿਟਆ ਹ  । 

ਮ ਮਾਿਰਆਂ ਦੇਖਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ, ਧਰੂਹ ਕਰੰਗ ਮੋਏ ਵ ਗੂੰ  ਸੱੁਿਟਆ ਹ  । 

ਹੱਡ ਗੋਡੜ ੇਭੰਨ ਕ ੇਚੂਰ ਕੀਤੇ, ਅੜੀਦਾਰ ਗੱਦ ਵ ਗ ਕੁੱ ਿਟਆ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੱਡਾ ਗ਼ਜ਼ਬ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਰ ੋਕੇ ਬਹੁਤ ਨਖੱੁਿਟਆ ਹ  । 
(ਧਰੋਹੀ=ਦੁਹਾਈ, ਕਰੰਗ=ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ,ਿਪੰਜਰ, ਅੜੀਦਾਰ ਗਦ= 

ਅੜਬੈਲ ਜ  ਅੜੀਅਲ ਗਧੀ) 
 
147. ਿਸਆਲ  ਨ ਕੁੜੀਆ ਂਤ ਪੱੁਛਣਾ 
 

ਕੁੜੀਆ ਂਸਦ ਕੇ ਪਚ  ਨ ਪੱੁਛ ਕੀਤੀ, ਲੰਙਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਜੇ । 
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ਐਵ ਬਾਝ ਤਕਸੀਰ ਗੁਨਾਹ ਲੁਿਟਆ, ਇੱਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਿਨਤਾਿਰਆ ਜ ੇ। 

ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰੇ ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ, ਏਡਾ ਕਿਹਰ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ ਜੇ । 

ਕਹੋ ਕੌਣ ਤਕਸੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਅੰਦਰ, ਫੜੇ ਚੋਰ ਵ ਗੂੰ  ਘੁਟ ਮਾਿਰਆ ਜ ੇ। 

ਝੁੱਗੀ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਭ ਡੇ, ਏਸ ਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਉਤਾਿਰਆ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੁੱ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ, ਅੱਗ ਲਾ ਫ਼ਕੀਰ ਿਕ  ਸਾਿੜਆ ਜੇ । 
(ਇੱਕ=ੇਜ , ਮਾਰ ਉਤਾਿਰਆ=ਕੁਟ ਕੁਟ ਕ ੇਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ) 
 
148. ਕੁੜੀਆ ਂਦਾ ਤਰ 

 

ਮੂੰ ਹ ਗਲ  ਘੱਤ ਕ ੇਕਿਹਣ ਸੱਭੇ, ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਥ  ਇਹ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਏ । 

ਸਾਡੀਆ ਂਮੰਮੀਆਂ ਟਹਦਾ ਤੋੜ ਗੱਲ , ਿਪੱਛੇ ਹੋਇਕੇ ਸੁੱ ਥਣ  ਸੁੰ ਘਦਾ ਏ । 

ਸਾਨੰੂ ਕੱਟੀਆ ਂਕਰ ੇਤੇ ਆਪ ਿਪੱਛ, ਸਾਨ ਹੋਇਕੇ ਟੱਪਦਾ ਿਰੰਗਦਾ ਏ । 

ਨਾਲੇ ਬੰਨ ਕ ੇਜੋਗ ਨੰੂ ਜ ੋਿਦੰਦਾ, ਗੁੱ ਤ  ਬੰਨ ਕੇ ਿਖੱਚਦਾ ਤੰਗਦਾ ਏ । 

ਤੇੜ ਲਾਹ ਕਹਾਈ ਵੱਤੇ ਿਫਰੇ ਭਦਾ, ਭ ਭ ਮੂਤਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਿਤੰਗਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਇਕੇ ਤੇ, ਫਲਗਣ  ਅਸਾਡੀਆਂ ਸੁੰ ਘਦਾ ਏ । 
(ਕਾਰੇ=ਭੈੜੇ ਕੰਮ, ਕਹਾਈ=ਲੰਗੋਟੀ, ਠੰੁਗਦਾ=ਠੰੂਗੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਲਗਣ = 

ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹਾਰ) 

 
149. ਿਸਆਲ  ਦਾ ਕੁੜੀਆ ਂਨੰੂ ਤਰ 

 

ਉਹ ਆਖਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾ ਿਦੱਤਾ, ਹੱਡ ਗੋਡੜ ੇਭੰਨ ਕ ੇਚੂਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਝੁੱਗੀ ਸਾੜ ਭ ਡੇ ਭੰਨ ਖੋਹ ਦਾੜੀ, ਲਾਹ ਭਾਗ ਪੱਟੇ ਪੁਟ ਦੂਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਟੰਗ ਪਕੜ ਘਸੀਟ ਕ ੇਿਵੱਚ ਖਾਈ, ਤੁਸ  ਮਾਰ ਕ ੇਖ਼ਲਕ ਰਜੂਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਨਾਹ ਥ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ਰ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਮਲਾਇਕ  ਚੂਰ ਕੀਤ ੇ। 
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(ਭਾਗ=ਭੰਗ, ਮਲਾਇਕ =ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ,ਂਮਲਕ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ) 

 
150. ਕੁੜੀਆ ਂਦਾ ਤਰ 

 

ਵਾਰ ਘੱਿਤਆ ਕੌਣ ਬਲਾ ਕੁੱ ਤਾ, ਿਧਰਕਾਰ ਕ ੇਪਰ  ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਅਸ  ਭੱਈੜੇ ਿਪੱਟੀਆ ਂਹਥ ਲਾਇਆ, ਤੁਸ  ਏਤਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਰਦ ੇਹੋ । 

ਫ਼ਰਫ਼ਜੀਆਂ ਮਕਿਰਆਂ ਠਕਿਰਆਂ ਨੰੂ, ਮੂੰ ਹ ਲਾਇਕੇ ਚਾ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹੋ । 

ਮੁੱ ਠੀ ਮੁੱ ਠੀ ਹ  ਏਡ ਅਪਰਾਧ ਪਦੇ, ਧੀਆਂ ਸੱਦ ਕ ੇਪਰੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਇਹ ਲੁੱ ਚ ਮੁਸ਼ਟੰਡੜਾ ਅਸ  ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਿਨਤਾਰਦੇ ਹੋ । 

ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਕੇ ਨੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ, ਤੁਸ  ਗੱਲ ਕੀ ਚਾ ਿਨਖਾਰਦੇ ਹੋ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਮਰਦ ਸਦਾ ਝੂਠ, ਰੰਨਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚ ਕੀ ਤਾਰਦੇ ਹ ੋ। 
(ਅਪਰਾਧ ਪਦੇ=ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ) 

 
151. ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਨਾ 
 

ਕੈਦਂ◌ੋ ਬਾਹੁੜੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੂਕੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਿਲਉ ਕਰੋ ਿਨਆ  ਮੀਆ ਂ। 

ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਪਸਾਰੀ ਦਾ ਲੁਿਟਆ ਨ, ਕੋਲ ਵੇਖਦਾ ਿਪੰਡ ਿਗਰਾ  ਮੀਆਂ । 

ਮੇਰੀ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਤੇ ਪੋਸਤ ਲੁਿੜਆ, ਹੋਰ ਿਨਆਮਤ  ਦੇ ਕੇਹਾ ਨਾ  ਮੀਆ ਂ। 

ਮੇਰੀ ਤੁਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ ਝ ਕਾਈ, ਿਪੰਨ ਟੁਕੜੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਖਾ  ਮੀਆਂ । 

ਤੋਤੇ ਬਾਗ਼ ਉਜਾੜਦੇ ਮੇਿਵਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਾਹ ਿਲਆਂਵਦੇ ਕਾ  ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਲੁੱ ਟ,ੇ ਿਕਹੜ ੇਿਕਹੜ ੇਦਾ ਲਵ  ਨਾ  ਮੀਆਂ । 
152. ਿਸਆਲ  ਨ ਕੈਦ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ 
 

ਪਚ  ਕੈਦੋ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸਬਰ ਕਰ ਤੰੂ, ਤੈਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਨ ਝੱਖ ਮਾਿਰਆ ਨ । 
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ਹਾਏ ਹਾਏ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਕਿਹਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਗੁਜਾਿਰਆ ਨ । 

ਬਹੁਤ ਦੇ ਿਦਲਾਸੜਾ ਪੂੰ ਝ ਅੱਖ , ਕੈਦੋ ਲੰਙੇ ਨੰੂ ਠੱਗ ਕ ੇਠਾਿਰਆ ਨ । 

ਕੈਦੋ ਆਿਖਆ ਧੀਆ ਂਦੇ ਵਲ ਹ ੋਕ,ੇ ਵੇਖ ੋਦੀਨ ਈਮਾਨ ਿਨਘਾਿਰਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਅੰਧ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੇਦਾਦ ਨਗਰੀ, ਝੂਠਾ ਵੇਖ ਜ ੋਭ ਬੜਾ ਮਾਿਰਆ ਨ । 
(ਭ ਬੜਾ=ਭੰਵਰਾ) 
 
 
153. ਚੂਚਕ ਤੇ ਕੈਦ 

 

ਚੂਚਕ ਆਿਖਆ ਅੱਖ  ਿਵਖਾਲ ਮੈਨੰੂ, ਮੁੰ ਡੀ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟ  ਮੰੁਡੇ ਮੰੁਡੀਆਂ ਦੀ । 

ਇੱਕੇ ਿਦਆਂ ਤਰਾਹ ਮ ਤੁਰਤ ਮਾਹੀ, ਸਾਡ ੇਦੇਸ ਨਾ ਥ ਉ ਹ ੈਗੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ । 

ਸਰਵਾਹੀਆਂ ਿਛੱਕ ਕੇ ਅਲਖ ਲਾਹ , ਅਸ  ਸਥ ਨਾ ਪਰੇ ਹ  ਟੰੁਿਡਆਂ ਦੀ । 

ਕੈਦੋ ਆਿਖਆ ਵਖੇ ਫੜਾਵਨਾ ਹ , ਭਲਾ ਮਾ  ਿਕਹੜੀ ਇਹਨ  ਲੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ । 

ਅੱਖ  ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਜੇ ਕਰੋ ਟਾਲਾ, ਤਦ ਜਾਣਸ  ਪਰੇ ਦੋ ਬੰੁਿਡਆਂ ਦੀ । 

ਏਸ ਹੀਰ ਦੀ ਪੜਛ ਦੀ ਭੰਗ ਲੈਸ , ਸੇਲੀ ਵਟਸ  ਚਾਕ ਦੇ ਜੁੰ ਿਡਆ ਂਦੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਏਥ ੇਖੇਡ ਪਦੀ, ਵੇਖ ੋਬੁੱ ਿਢਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ । 
(ਮੁੰ ਡੀ=ਗਰਦਨ, ਮੁੰ ਡੀਆ=ਂਕੁੜੀਆ,ਂ ਸਰਵਾਹੀਆਂ=ਤਲਵਾਰ , ਪੜਛ= 

ਖੱਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ) 
 
154. ਕੈਦ ਨ ਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਕ ੇਬਿਹਣਾ 
 

ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਸ਼ੇਰ ਤ  ਜਾ ਛਿਹਆ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਕੁੱ ਤਾ ਿਵੱਚ ਕੁੰ ਨੂਆਂ ਦੇ । 

ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਤਦ ਿਵੱਚ ਬੇਲੇ, ਫੇਰ ੇਆਣ ਪਏ ਸੱਸੀ ਪੁੰ ਨੂਆਂ ਦੇ । 

ਪੋਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰ ਝ ੇਨ ਹੱਥ ਮਿਲਆ, ਢੇਰ ਆ ਲੱਗੇ ਰੱਤੇ ਚੰੁਨੂਆਂ ਦੇ । 
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ਬੇਲਾ ਲਾਲੋ ਹੀ ਲਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੈਦ ੋਪੈ ਰਿਹਆ ਵ ਗ ਹ ੋਘੁਨੰੂਆ ਂਦੇ । 
(ਉਸ਼ੇਰ=ਸਵੇਰ, ਚੁੰ ਨੂਆਂ=ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਘੁਨੰੂਆਂ=ਘੋਗਲ-ਕੰਨਾ) 
 
155. ਸਈਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਹੀਰ ਤੇ ਰ ਝ ੇਦਾ ਇਕੱਠ ਪੈ ਜਾਣਾ 
 

ਜਦ ਲਾਲ ਖਜੂਿਰ  ਖੇਡ ਸੱਈਆਂ, ਸਭੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਉਠ ਚੱਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਿਨਆਰੜੇ ਹ ੋਸੁੱ ਤੇ, ਕੰਧ  ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਮਹ  ਨ ਮੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਹ  ਇਕੱਿਠਆਂ ਨੰੂ, ਟੰਗ  ਲੰਙ ੇਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹ ੋਚੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਕੈਦੋ ਆਣ ਪੱਗ ਮਾਰੀ, ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਉ ਗੱਲ  ਅਵੱਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਕੰਧ =ਕੰਢੇ, ਲਾਲ ਖਜੂਰੀ=ਇੱਕ ਥ  ਦਾ ਨ ਉ, ਪੱਗ ਮਾਰੀ=ਦਾਅਵੇ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ) 
 
156. ਚੂਚਕ ਘੋੜ ੇਚੜ ਕ ੇਬੇਲੇ ਨੰੂ 

 

ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਗ਼ੈਰਤੀ ਕੁੱ ਲ ਹੋਈ, ਚੋਭ ਿਵੱਚ ਕਲੇਜੜੇ ਚਸਕਦੀ ਏ । 

ਬੇਸ਼ਰਮ ਹ ੈਟੱਪ ਕੇ ਿਸਰੇ ਚੜਦਾ, ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਧਸਕਦੀ ਏ । 

ਚੂਚਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਰਤ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਸ ਗ ਿਜ  ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਏ । 

ਸੁੰ ਬ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾੜ ਹੀ ਕਾੜ ਵੱਜਣ, ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀਰ ਰ ਝ ੇਤ ਿਖਸਕਦੀ ਏ । 

ਉਠ ਰ ਝਨਾ ਵ ੇਬਾਬਲ ਆਂਵਦਾ ਈ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾਲੇ ਿਰਸ਼ਕਦੀ ਏ । 

ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਸਹੇਲੀਆ ਂਨੱਸ ਗਈਆਂ, ਮਕਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਸਕਦੀ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਮੋਰਚੇ ਬੈਠ ਿਬੱਲੀ, ਸਾਹ ਘੁਟ ਜ ਦੀ ਨਾਹ  ਕੁਸਕਦੀ ਏ । 
(ਟੱਪ ਕੇ=ਪੁੱ ਜ ਕੇ, ਿਰਸ਼ਕਦੀ=ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਖਸਕਦੀ, ਧਸਕਦੀ=ਥੱਲੇ ਨੰੂ ਜ ਦੀ 

ਬੁਸਕਦੀ=ਹਟਕੋਰ ੇਲਦੀ) 
 
157. ਚੂਚਕ ਨ ਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਹੀਰ ਨੰੂ ਰ ਝੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ 
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ਮਿਹਰ ਵੇਖ ਕ ੇਦੋਹ  ਇਕੱਿਲਆ ਂਨੰੂ, ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਖਾਇਕੇ ਹੋਇਆ ਈ ਰੱਤ ਵੰਨਾ । 

ਇਹ ਵੇਖ ਿਨਘਾਰ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦਾ ਜੀ, ਬੇਲੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਿਫਰਨ ਰੰਨ  । 

ਅਖ  ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕ ੇਠੁਮਕ ਚੱਲੀ, ਹੀਰ ਕੱਛ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਲ ਛੰਨਾ । 

ਚੂਚਕ ਆਖਦਾ ਰਖ ਤੰੂ ਜਮ  ਖ਼ਾਤਰ, ਤੇਰੇ ਸੋਿਟਆ ਂਨਾਲ ਮ ੈਿਲੰਙ ਭੰਨ  । 
(ਖਾਤਰ ਜਮ  ਰੱਖ=ਤਸੱਲੀ ਰਖ,ਠਿਹਰ) 

 
158. ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਮਹ  ਛਡ ਮਾਹੀ ਉਠ ਜਾਏ ਭੁੱ ਖਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਿਕਸੇ ਲੀਤੀ । 

ਭੱਤਾ ਫੇਰ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਲਆਵਣਾ ਈ, ਏਦੰੂ ਿਪਛਲੀ ਬਾਬਲਾ ਹੋਈ ਬੀਤੀ । 

ਮਸਤ ਹ ੋਬੇਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰ ਖਲਾ, ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਅਬਦਾਲ ਨ ਭੰਗ ਪੀਤੀ । 

ਿਕਤੇ ਨੱਢੀ ਦਾ ਚਾਇ ਿਵਵਾਹ ਕੀਚੈ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਨ ਿਜਉ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ । 
(ਅਬਦਾਲ=ਦਰਵੇਸ਼  ਦਾ ਇੱਕ ਿਫਰਕਾ ਿਜਹੜਾ ਭੰਗ ਪ ਦਾ ਹੈ) 
 
159. ਰ ਝ ੇਦੇ ਭਰਾਵ  ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੂਚਕ ਤੇ ਹੀਰ ਨਾਲ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ 

 

ਜਦ ਰ ਝਣਾ ਜਾਇ ਕ ੇਚਾਕ ਲੱਗਾ, ਮਹ  ਸ ਭੀਆ ਂਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਦੀਆਂ । 

ਲੋਕ  ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਿਵੱਚ ਜਾ ਿਕਹਾ, ਕੂੰ ਮ  ਓਸ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ । 
ਭਾਈਆ ਂਰ ਝੇ ਿਦਆਂ ਿਸਆਲ  ਨੰੂ ਖ਼ਤ ਿਲਿਖਆ, ਜ਼ਾਤ  ਮਿਹਰਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀਆ ਂ

। 
ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਚਾਕ ਲਾਇਉ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ  ਜੱਲ-ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ । 

ਸਾਥ ਰੁਸ ਆਇਆ ਤੁਸ  ਮੋੜ ਘੱਲੋ, ਇਹਨੰੂ ਵਾਹਰ  ਰਾਤ ਿਦੰਹ ਭਾਲਦੀਆਂ । 

ਿਜਨ  ਭੋਏ ਂਤ ਰੱੁਸ ਕ ੇਉਠ ਆਇਆ, ਿਕਆਰ  ਬਣੀ ਪਈਆਂ ਏਸ ਲਾਲ ਦੀਆਂ । 

ਸਾਥ ਵਾਹੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਲਏ ਦਾਣ,ੇ ਅਤੇ ਮਾਨੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ । 
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ਸਾਥ ਘੜੀ ਨਾ ਿਵਸਰੇ ਵੀਰ ਿਪਆਰਾ, ਰ ੋਰ ੋਭਾਬੀਆਂ ਏਸ ਦੀਆਂ ਜਾਲਦੀਆਂ । 

ਮਹ  ਚਾਰਿਦਆਂ ਵਿਢਓਸੁ ਨੱਕ ਸਾਡਾ, ਸਾਥੇ ਖੂਹਣੀਆ ਂਏਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ । 

ਮੱਝ  ਕਟਕ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਿਖਸਕ ਜਾਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਹ  ਿਜ਼ੰਮ  ਿਫਰੋ ਭਾਲਦੀਆਂ । 

ਇਹ ਸੂਰਤ  ਠਗ ਜੋ ਵੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ । 
(ਖੂਣੀਆਂ=ਖੂਹਣੀ,ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ, ਜੱਲ-ਜਲਾਲ=ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,ਰੱਬ, ਜਣਾ= 

ਪੁਰਸ਼,ਰ ਝਾ, ਮਾਨੀ=ਿਜਣਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਸਾਥੇ=ਸਾਡ ੇਕੋਲ) 

 
160. ਰ ਝ ੇਦੇ ਭਰਾਵ  ਦਾ ਚੂਚਕ ਨੰੂ ਖ਼ਤ 

 

ਤੁਸ  ਘਲ ਦੇਹੋ ਤ  ਅਿਹਸਾਨ ਹੋਵ,ੇ ਨਹ  ਚਲ ਮੇਲਾ ਅਸ  ਆਵਨ ਹ  । 

ਗਲ ਪਲੜਾ ਪਾਏ ਕ ੇਵੀਰ ਸੱਭੇ, ਅਸ  ਰੁੱ ਠੜਾ ਵੀਰ ਮਨਾਵਨ ਹ  । 

ਅਸ  ਆਇਆਂ ਨੰੂ ਤੁਸ  ਜ ੇਨਾ ਮੋੜੋ, ਤਦ ਪਏ ਪਕਾ ਪਕਾਵਨ ਹ  । 

ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਂਿਪੰਡ ਦੇ ਪਚ ਸਾਰੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਵਨ ਹ  । 
(ਮੇਲਾ=ਇਕੱਠ ਹ ੋਕ)ੇ 

 
161. ਚੂਚਕ ਦਾ ਤਰ 

 

ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਨ ਿਲਿਖਆ ਰ ਿਝਆ ਂਨੰੂ, ਨੱਢੀ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਕ ਉਹ ਮੁੰ ਡੜਾ ਜੇ । 

ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਡਰਦਾ ਓਸ ਚਾਕ ਕੋਲ, ਿਸਰ ਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਓਹਦਾ ਕੁੰ ਡੜਾ ਜੇ । 

ਅਸ  ਜਟ ਹ ੈਜਾਣ ਕੇ ਚਾਕ ਲਾਇਆ, ਦੇਈਏ ਤਰਾਹ ਜ ੇਜਾਣੀਏ ਗੁੰ ਡੜਾ ਜ ੇ। 

ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਘਰ ਿਕ  ਕਿਢਆ ਜ,ੇ ਲੰਙਾ ਨਹ  ਕੰਮਚੋਰ ਨਾ ਟੰੁਡੜਾ ਜੇ । 

ਿਸਰ ਸਹਦੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨੱਢੜੇ, ਦੇ ਕੰਨ  ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਬਣ ੇਬੰੁਦੜਾ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਪਾਸ ਹੀਰ ਦੇ ਰਾਤ ਿਦੰਹੁ ਹੁੰ ਦੜਾ ਜੇ । 
162. ਰ ਝ ੇਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 
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ਘਰ ਆਈਆਂ ਦੌਲਤ  ਕੌਣ ਮੋੜੇ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਿਪੰਡ ਿਕਸੇ ਟੋਿਰਆ ਈ । 

ਅਸ  ਿਜ ਿਦਆਂ ਨਹ  ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨ ਜੋੜਨਾ ਜੋਿੜਆ ਈ । 

ਖ਼ਤ  ਿਚੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁਨਿਹਆਂ ਤੇ, ਿਕਸ ੇਲੁਿਟਆ ਮਾਲ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਈ । 

ਜਾਏ ਭਾਈਆ ਂਭਾਬੀਆਂ ਪਾਸ ਜਮ ਜਮ, ਿਕਸ ੇਨਾਹੀ  ਹਟਿਕਆ ਹੋਿੜਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਅਸ  ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋਿੜਆ ਈ । 
163. ਹੀਰ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਤਰ 

 

ਭਰਜਾਈਆਂ ਰ ਝ ੇਦੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕ,ੇ ਖ਼ਤ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਈ । 

ਸਾਥ ਛੈਲ ਸ ੋਅੱਧ ਵੰਡਾਏ ਸੁੱ ਤੀ, ਲੋਕ ਯਾਰੀਆਂ ਿਕਧਰ ਿਸਿਖਆ ਈ । 

ਦੇਵਰ ਚੰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰੱੁਸ ਆਇਆ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕ ੇਖਰਾ ਿਤਿਖਆ ਈ । 

ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਮੋੜੋ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ੈਰ ਘੱਤੋ, ਜਾਣ ਕਮਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਈ ਿਭਿਖਆ ਈ । 

ਕੁੜੀਏ ਸ ਭ ਨਾਹ  ਮਾਲ ਰ ਿਝਆਂ ਦਾ, ਕਰ ਸਾਰਦਾ ਦੀਦੜਾ ਿਤਿਖਆ ਈ । 

ਝੁਟ ਕੀਿਤਆਂ ਲਾਲ ਨਾ ਹਥ ਆਵਣ, ਸੋਈ ਿਮਲੇ ਜ ੋਤੋੜ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਈ । 

ਕੋਈ ਢੰੂਡ ਵਡੇਰੜਾ ਕੰਮ ਜੋਗਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੌਿੜਆ ਈ, ਕੰਮ ਕਾਸਦ  ਦਾ ਮੀਆ ਂਿਸਿਖਆ ਈ । 
(ਵੰਡਾਏ ਸੁੱ ਤੀ=ਸੁੱ ਤੀ ਨ ਅੱਧ ਲੈ ਿਲਆ, ਕਾਸਦ=ਸੁਨਹਾ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲਾ) 
 
164. ਹੀਰ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੀ 
 

ਜਦ ਖ਼ਤ ਿਦੱਤਾ ਿਲਆ ਕਾਸਦ  ਨ, ਨੱਢੀ ਹੀਰ ਨ ਤੁਰਤ ਪੜਾਇਆ ਈ । 

ਸਾਰੇ ਮੁਆਮਲੇ ਅਤੇ ਵੰਝਾਪ ਸਾਰੇ, ਿਗਲਾ ਿਲਿਖਆ ਵਾਚ ਸੁਣਾਇਆ ਈ । 

ਘੱਲੋ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵਰ ਅਸਾਡੜੇ ਨੰੂ, ਮੰੁਡਾ ਰੁੱ ਸ ਹਜ਼ਾਿਰ  ਆਇਆ ਈ । 

ਹੀਰ ਸੱਦ ਕੇ ਰ ਝਣ ੇਯਾਰ ਤਾਈ,ਂ ਸਾਰਾ ਮੁਆਮਲਾ ਖੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਈ । 
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(ਵੰਝਾਪ=ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦੁਖ) 

 
165. ਭਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਰ ਝ ੇਨ ਆਪ ਤਰ ਿਲਖਾਉਣਾ 
 

ਭਾਈਆ ਂਭਾਬੀਆਂ ਚਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਸਾਨੰੂ ਦੇਸ ਥ  ਚਾ ਤਾਿਹਉ ਨ । 

ਭੋਏ ਂਖੋਹ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਿਲਆ ਿਵਰਸਾ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇਗਲ ਚਾ ਲਾਿਹਉ ਨ । 

ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਾ ਕੌਲ ਿਨਭਾਿਹਉ ਨ । 

ਮੈਨੰੂ ਦੇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੱਿਢਉ ਨ, ਹਲ ਜੋੜ ਿਕਆਰੜਾ ਵਾਿਹਉ ਨ । 

ਰਲ ਰੰਨ ਖ਼ਸਮ  ਮੈਨੰੂ ਿਠਠ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਿਕੰਗਰਾ ਢਾਿਹਉ ਨ । 

ਿਨਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਿਸਆਲ , ਮੇਰਾ ਕਢਨਾ ਦੇਸ ਥ  ਚਾਿਹਉ ਨ । 

ਅਸ  ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਦੇ ਚਾਕ ਲੱਗੇ, ਜੱਟੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਫਾਿਹਉ ਨ । 

ਹੁਣ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਲਖ ਕੇ ਘੱਲਦੀਆਂ ਨ, ਰਾਖਾ ਖੇਤੜੀ ਨੰੂ ਜਦ ਚਾਿਹਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨੰੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੇਹਾ ਡਾਿਹਉ ਨ । 
(ਅਰਸ਼ ਦਾ ਿਕੰਗਰਾ ਢਾਇਆ=ਿਦਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਡਾਹੁਣਾ= 

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ) 
 
166. ਹੀਰ ਨ ਤਰ ਿਲਖਣਾ 

 

ਹੀਰ ਪੁਛ ਕ ੇਮਾਹੀੜੇ ਆਪਣ ੇਤ, ਿਲਖਵਾ ਜਵਾਬ ਚਾ ਟੋਿਰਆ ਈ । 

ਤੁਸ  ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਅਸ  ਵਾਿਚਆ ਏ, ਸਾਨੰੂ ਵਾਚਿਦਆ ਂਈ ਲੱਗਾ ਝੋਿਰਆ ਈ । 

ਅਸ  ਧੀਦ ਨੰੂ ਚਾ ਮਹ ਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਨਹ  ਤੋਿੜਆ ਈ । 

ਕਦੀ ਪਾਨ ਨਾ ਵਲ ਥੇ ਫੇਰ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਿਕਸ ਜੋਿੜਆ ਈ । 

ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨ, ਵਕਤ ਗਏ ਨੰੂ ਫੇਰ ਿਕਸ ਮੋਿੜਆ ਈ । 

ਹੱਥ ਛੁਟੜੇ ਵਾਹਰ  ਨਹ  ਿਮਲਦੇ, ਵਾਿਰਸ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾਹ  ਛੋਿੜਆ ਈ । 
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(ਮਹ ਵਾਲ=ਮੱਝ  ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕਰ, ਤੋੜਨਾ=ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ) 
 
167. ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਤਰ 

 

ਜ ੇਤੰੂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਇਕੇ ਬਣ ਸੌਕਣ, ਅਸ  ਇੱਕ ਥ  ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆ ਂਹ  । 

ਰਬ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈਸਭੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਅਸ  ਏਸ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆ ਂਹ  । 

ਅਸ  ਏਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਹ , ਭਾਵ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵ ਮੰਦੀਆਂ ਹ  । 

ਓਹ ਅਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੈਚੰਨ ਬਣਦਾ, ਅਸ  ਿਖੱਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੋਹੰਦੀਆ ਂਹ  । 

ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਹ ਸਾਨੰੂ, ਅਸ  ਫੇਰ ਮੁੜ ਚੌਖਣੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹ  । 

ਿਜਸ ਵੇਲੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਰੁਸ ਆਇਆ, ਅਸ  ਹੰਝਰ ਰੱਤ ਦੀਆਂ ਰੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਇਹਦੇ ਥ  ਗ਼ੁਲਾਮ ਲਉ ਹੋਰ ਸਾਥ, ਮਮਨੂਨ ਅਿਹਸਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਰ ਝੇ ਲਾਲ ਬਾਝ ਅਸ  ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਕੂੰ ਜ  ਡਾਰ ਥ  ਅਸ  ਿਵਛੰੁਨੀਆਂ ਹ  । 

ਜੋਗੀ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਮੁੰ ਨ ਕ ੇਕਰਨ ਚੇਲੇ, ਅਸ  ਏਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨ ਮੁੰ ਨੀਆਂ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰ ਝੇ ਅੱਗ ੇਹਥ ਜੋੜ , ਤੇਰੇ ਪੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨ ਭੁੰ ਨੀਆ ਂਹ  । 
(ਚੌਖਣੇ=ਇੱਕ ਿਮਕ, ਹੰਝਰ=ਹੰਝੂ, ਮਮਨੂਨ=ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ, ਿਵਛੁੰ ਨੀਆਂ= 

ਿਵਛੜੀਆਂ) 
 
168. ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਤ ਿਲਖ ਕ ੇਨਾਲ ਚੋਰੀ, ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਨ ਕਹੀ ਬਤੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਸਾਡੀ ਖ਼ੈਰ ਤੁਸਾਡੜੀ ਖ਼ੈਰ ਚਾਹ , ਜੇਹੀ ਖ਼ਤ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਹੋਰ ਰ ਝ ੇਦੀ ਗੱਲ ਜ ੋਿਲਿਖਆ ਜ,ੇ ਏਹਾ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਅਨਾਨੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਰੱਖ  ਚਾਇ ਮੁਸਿਹਫ਼ ਕੁਰਆਨ ਇਸ ਨੰੂ, ਕਸਮ ਖਾਇਕੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਤੁਸ  ਮਗਰ ਿਕ  ਏਸ ਦੇ ਉਠ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਅਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤ ਹ ੈਨੀ । 
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ਅਸ  ਿਤੰਞਣ  ਿਵੱਚ ਜ  ਬਿਹਨੀਆ ਂਹ , ਸਾਨੰੂ ਗਾਵਣਾ ਏਸ ਦਾ ਗੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਦੰਹ ਛੇੜ ਮੱਝ  ਵੜੇ ਝਲ ਬੇਲੇ, ਏਸ ਮੁੰ ਡੜੇ ਦੀ ਏਹਾ ਰੀਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਰਾਤ  ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਏਹਦੀ ਮੀਤ ਹ ੈਨੀ । 
(ਬਤੀਤ=ਕਹਾਣੀ, ਅਨਾਨੀਤ=ਮੇਰ ੇਵਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ, ਰੱਖ  ਚਾ ਮਸਿਹਫ਼ 

ਕੁਰਆਨ=ਿਸਰ ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਰਖ ਕ ੇਕਸਮ ਖਾਵ , ਮਸਿਹਫ਼=ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ 

ਕਾਪੀ ਿਜਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ  ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) 

 
169. ਤਥਾ 

 

ਨੀ ਮ ਘੋਲ ਘੱਤੀ ਇਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤ, ਪਾਉ ਦੁਧ ਚਾਵਲ ਇਹਦਾ ਕੂਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਇੱਲ-ਿਲਲਾਹ ਦੀਆਂ ਜੱਿਲਆਂ ਪ ਵਦਾ ਹੈ, ਿਜ਼ਕਰ ਹੱਯ ਤੇ 'ਲਾਯਮੂਤ' ਹ ੈਨੀ । 

ਨਹ  ਭਾਬੀਆਂ ਥ  ਕਰਤੂਤ ਕਾਈ, ਸੱਭਾ ਲੜਨ ਨੰੂ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਜਦ ਤੁਸ  ਦੇ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਦੀਆਂ ਸਾਉ, ਇਹਤ  ਔਤਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਊਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਮਾਿਰਆ ਤੁਸ  ਦੇ ਮੇਹਣੇ ਗਾਲੀਆ ਂਦਾ, ਇਹ ਤ  ਸੁਕ ਕ ੇਹੋਇਆ ਤਾਬੂਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਸਪ ਪੀਰ  ਨੰੂ ਝੱਲ ਿਵੱਚ ਛੇੜਨ ਮਹੀਆ,ਂ ਇਹਦੀ ਮੱਦਤੇ ਿਖਜ਼ਰ ਤੇ ਲੂਤ ਹ ੈਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤਕ ਓਹ ਿਰਹਾ ਅਣਛੂਤ ਹ ੈਨੀ । 
(ਹੱਯ ਲਾਯਮੂਤ=ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਲ-ਿਲਲਾਹ=ਰੱਬ ਦਾ ਨ , ਕੂਤ= 

ਖੁਰਾਕ, ਤਾਬੂਤ=ਲਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ,ਬਕਸਾ. ਮੱਦਤ=ੇਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਲੂਤ=ਇੱਕ 

ਪਿਸੱਧ ਪੈਗ਼ੰਬਰ) 

 
170. ਰ ਝ ੇਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆ ਂਦਾ ਤਰ 

 

ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹ ੋਿਗਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ ਿਬਰਾ ਖ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਤੰੂ ਹੀ ਚੱਿਟਆ ਸੀ ਤੰੂ ਹੀ ਪਾਿਲਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਭਾਬੀਆ ਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈਆ ਂਦਾ । 
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ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹ ੋਬੈਠੀ ਏ ਂਮਾਰ ਥੈਲੀ, ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਹ ੈਮਾਲ ਤੰੂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਸ ਿਭਉਈ, ਏਹ ਤੇਰਾ ਹ,ੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਗੁੰ ਡਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੁਸ  ਗੁੰ ਡੀਆਂ ਨੰੂ ,ਅੰਨ  ਚੂਹੀ ਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਧਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਈ ਵੱਗ ੇਹੀਰ,ੇ ਜੇਹਾ ਖੋਿਹਉ ਈ ਵੀਰ ਤੰੂ ਭਾਈਆ ਂਦਾ । 
(ਿਬਰਾ=ਫਸਲ ਦੀ ਿਜਣਸ ਿਜਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ, 

ਿਬਰਾ ਖੁਦਾਈਆਂ ਦਾ=ਖ਼ੁਦਾਈ ਟੈਕਸ, ਥੋਥੀਆਂ=ਖ਼ਾਲੀ, ਧਾਈਆਂ=ਧਾਨ) 

 
171. ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਤੁਸ  ਏਸ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨਾ ਪਵ ੋਅੜੀਉ ! ਨਹ  ਖੱਟੀ ਕੁੱ ਝ ਏਸ ਵਪਾਰ ਉਤ । 

ਨੀ ਮ ਿਜ ਦੀ ਏਸ ਿਬਨ ਰਹ  ਕੀਕੂੰ , ਘੋਲ ਘੋਲ ਘੱਤੀ ਰ ਝ ੇਯਾਰ ਤ । 

ਝੱਲ  ਬੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਫਰੇ ਭਦਾ, ਿਸਰ ਵੇਚਦਾ ਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤ । 

ਮੇਰ ੇਵਾਸਤ ੇਕਾਰ ਕਮ ਵਦਾ ਹ,ੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਘੋਲੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਤ । 

ਤਦ ਭਾਬੀਆਂ ਸਾਕ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਸੱਿਟਆ ਪਕੜ ਪਹਾੜ ਤ । 

ਘਰ ਭਾਈਆ ਂਚਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਏਨ  ਭੋਏ ਂਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਤ । 

ਨਾਉਮੀਦ ਹ ੋਵਤਨ ਨੰੂ ਛਡ ਟੁਿਰਆ, ਮੋਤੀ ਤੁਰੇ ਿਜ  ਪੱਟ ਦੀ ਤਾਰ ਤ । 

ਿਬਨਾ ਿਮਹਨਤ  ਮਸਕਲੇ ਲੱਖ ਫੇਰ,ੋ ਨਹ  ਮੋਰਚਾ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤ । 

ਇਹ ਿਮਹਣਾ ਲਹੇਗਾ ਕਦੇ ਨਾਹ , ਏਸ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਸੱਭ ਸਲਵਾੜ ਤ । 

ਨੱਢੀ ਆਖਸਨ ਝਗੜਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ , ਏਸ ਸੋਹਣੇ ਿਭੰਨੜੇ ਯਾਰ ਤ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਤੰੂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੰੂ, ਹੁਣ ਮੁੜੇ ਨਾ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤ । 
(ਿਮਸਕਲਾ=ਤਲਵਾਰ ਨੰੂ ਪਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ  ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਪੱਥਰ, ਮੋਰਚਾ=ਜੰਗਾਲ, ਸਲਵਾੜ=ਿਜਵ ਸਾਰੇ ਜੱਟ  ਲਈ 'ਜਟਵਾੜ' 

ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਉਵ ਸਾਰੇ 'ਿਸਆਲ ' ਲਈ ਸਲਵਾੜ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ) 
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172. ਚੂਚਕ ਦੀ ਅਪਣ ੇਭਰਾਵ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

 

ਚੂਚਕ ਸੱਦ ਭਾਈ ਪਰੇ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਿਕਤੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਚਾ ਪਰਨਾਈਏ ਜੀ । 

ਆਖੋ ਰ ਝੇ ਨਾਲ ਿਵਵਾਹ ਦੇਸ , ਇੱਕੇ ਬੰਨੜੇ ਚਾ ਮੁਕਾਈਏ ਜੀ । 

ਹੱਥ  ਆਪਣੀ ਿਕਤ ੇਸਾਮਾਨ ਕੀਚੇ, ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਲੀਕ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜੀ । 

ਭਾਈਆ ਂਆਿਖਆ ਚੂਚਕਾ ਇਹ ਮਸਲਤ, ਅਸ  ਖੋਲ ਕ ੇਚਾ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਪੇਮ ਸ਼ਾਹੀ, ਹੀਰ ਓਸ ਥ ਪੁਛ ਮੰਗਾਈਏ ਜੀ । 
(ਮਸਲਤ= ਮਸਲਹਤ,ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ) 
 
173. ਭਾਈਆ ਂਦਾ ਚੂਚਕ ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਰ ਿਝਆ ਂਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਹ ੈਸਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਹ  ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਸ  ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਵ ੋ। 

ਿਕੱਥ ਰੁਲਿਦਆ ਂਗੋਿਲਆਂ ਆਇਆਂ ਨੰੂ, ਦੇਸੋ ਏਹ ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਜਾਈਆ ਂਵ ੋ। 

ਨਾਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਕ ਕੀਚੇ, ਿਦੱਤੀ ਮਸਲਤ ਸਭਨ  ਭਾਈਆ ਂਵੋ । 

ਭਿਲਆਂ ਸਾਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਚਾ ਸਾਕ ਕੀਚੇ, ਧੁਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੰਿਗਆਰੀਆਂ ਭਖਿਦਆਂ ਭੀ, ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਬਾਰੂਦ ਛੁਪਾਈਆਂ ਵ ੋ। 
(ਗੋਲਾ=ਨੌਕਰ) 

 
174. ਖੇਿੜਆਂ ਨ ਕੁੜਮਾਈ ਲਈ ਨਾਈ ਭੇਜਣਾ 
 

ਖੇਿੜਆਂ ਭੇਿਜਆਂ ਅਸ  ਥੇ ਇੱਕ ਨਾਈ, ਕਰਨ ਿਮੰਨਤ  ਚਾ ਅਿਹਸਾਨ ਕੀਚੈ । 

ਭਲੇ ਜਟ ਬੂਹ ੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠ, ਇਹ ਛੋਕਰੀ ਉਨ  ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਚੈ । 

ਅਸ  ਭਾਈਆ ਂਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਹਾ ਅਸ  ਸ ੋਸਭ ਪਰਵਾਨ ਕੀਚੈ । 

ਅੰਨ ਧਨ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਵਸਾਹ ਨਾਹ , ਅਤੇ ਬਾਹ  ਦਾ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕੀਚ ੈ। 
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ਿਜੱਥੇ ਰਬ ਦੇ ਨਾ  ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਇਆ, ਲਖ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਚੈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਾਹ  ਕਰੋ ਆਕੜ, ਫ਼ਰਊਨ ਿਜਿਹਆ ਂਵਲ ਿਧਆਨ ਕੀਚੈ । 
(ਫ਼ਰਔਨ=ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਫ਼ਰਔਨ ਕਹਾ ਦੇ 

ਸਨ । ਕੁਰਆਨ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਫ਼ਰਾਔਨ ਦਾ ਿਜਕਰ ਹ ੈਉਹਨੰੂ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ 

ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ।ਮੂਸਾ 

ਫ਼ਰਔਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸੀਆ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਪਲਦਾ ਸੀ । 
ਭਾਵ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫ਼ਰਔਨ ਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱ ਤਰ 

ਮਾਰ ਿਦੱਤ ੇਸਨ ।ਜਦ ਮੂਸਾ ਨ ਫ਼ਰਔਨ ਨੰੂ ਰਬ ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਿਦੱਤਾ ਤ  ਉਹ 

ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਿਗਆ । ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 

ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਿਮਸਰ ਤ ਿਨਕਿਲਆ ਤ  ਨੀਲ ਨਦੀ ਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨੰੂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਹੋ 

ਿਗਆ । ਫ਼ਰਔਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਿਵੱਚ 

ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ । ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਹਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਔਨ ਦੀ 

ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਦੱਸੀ ਜ ਦੀ ਹ)ੈ 

 
175. ਚੂਚਕ ਨ ਪਚਾ ਨੰੂ ਸੱਦਣਾ 
 

ਚੂਚਕ ਫੇਰ ਕ ੇਗੰਢ ਸੱਦਾ ਘੱਲੇ, ਆਵਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਿਰਆ ਂਚੱਕਰ  ਦੇ । 

ਹੱਥ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਸਵਾਲ ਪ ਵਦੇ ਛੋਹਰ  ਬੱਕਰ  ਦੇ । 

ਲਾਗੀਆਂ ਆਿਖਆ ਸੰਨ ਨੰੂ ਸੰਨ ਿਮਿਲਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਠੱਕਰ  ਦੇ । 

ਧਿਰਆ ਢੋਲ ਜਟੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲ , ਛੰਨ ਿਲਆਂਵਦੀਆਂ ਦਾਿਣਆਂ ਸ਼ੱਕਰ  ਦੇ । 

ਰ ਝੇ ਹੀਰ ਸੁਿਣਆ ਿਦਲਗੀਰ ਹੋਏ, ਦੋਵ ਦੇਣ ਗਾਲ  ਨਾਲ ਅੱਕਰ  ਦੇ । 
(ਗੰਢ ਫੇਰੀ=ਸੁਨਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਚੱਕਰ =ਿਪੰਡ ,ਚੱਕ , ਬੱਕਰ =ਕਵਾਰੀਆਂ, 

ਲੜਕੀਆਂ, ਠੱਕਰ=ਠਾਕਰ,, ਅੱਕਰ =ਵੈਰ,ਰੋਸਾ,ਨਰਾਜ਼ਗੀ) 
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176. ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ 

 

ਿਮਲੀ ਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜ  ਖੇਿੜਆਂ, ਨੰੂ ਲੁੱ ਡੀ ਮਾਰ ਕ ੇਝੰੁਮਰ  ਘੱਤਦੇ ਨੀ । 

ਛਾਲ  ਲਾਣ ਅਪੁੱ ਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਲਾਇ ਮਜਲਸ  ਖੇਡਦ ੇਵੱਤਦੇ ਨੀ । 

ਭਲੇ ਕੁੜਮ ਿਮਲੇ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ, ਰੱਜ ੇਜੱਟ ਵੱਡੇ ਅਿਹਲ ਪੱਤ ਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਵੰਿਡਆ ਨ, ਵੱਡੇ ਦੇਗਚੇ ਦੱੁਧ ਤੇ ਭੱਤ ਦੇ ਨੀ । 
(ਝੁੰ ਮਰ=ਝੰੁਬਰ,ਇੱਕ ਨਾਚ, ਅਿਹਲ ਪਤ=ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ) 

 
177. ਹੀਰ ਦਾ ਮ  ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ 

 

ਹੀਰ ਮਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਤੁਸ  ਸਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਕਦੋ ਮੰਿਗਆ ਮੁਣਸ ਮ ਆਖ ਤੈਨੰੂ, ਵੈਰ ਕੱਿਢਉਈ ਿਕਨ  ਖੋਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਹੁਣ ਕਰ ਵਲਾ ਿਕ  ਅਸ  ਕੋਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਨੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਿਜਹੜੇ ਹੋਣ ਬੇਅਕਲ ਚਾ ਲ ਵਦੇ ਨੀ, ਇੱਟ ਮਾੜੀਆ ਂਦੀ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਚਾਇ ਚੁਗ਼ਦ ਨੰੂ ਕੂੰ ਜ ਦਾ ਸਾਕ ਿਦੱਤੋ, ਪਰੀ ਬਧੀਆ ਜ ੇਗਲ ਢੋਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਗੰਨਾ ਚੱਖ ਸਾਰਾ, ਮਜ਼ ੇਵੱਖ ਨ ਪੋਰੀਆ ਂਪੋਰੀਆਂ ਦੇ । 
(ਵਲਾ=ਪਰਦਾ, ਮਾੜੀ=ਮਿਹਲ, ਢੋਰ=ਪਸ਼,ੂ ਚੁਗ਼ਦ= ਲ)ੂ 

 
178. ਹੀਰ ਨ ਰ ਝ ੇਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ 
 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰ ਿਝਆ ਕਿਹਰ ਹੋਇਆ, ਏਥ ਉਠ ਕੇ ਚਲ ਜ ੇਚੱਲਣਾ ਈ । 

ਦੋਨ ਉਠ ਕ ੇਲੰਮੜੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਕੋਈ ਅਸ  ਨ ਦੇਸ ਨਾ ਮੱਲਣਾ ਈ । 

ਜਦ ਝੁੱਗੜੇ ਵੜੀ ਮ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ, ਿਕਸੇ ਅਸ  ਨੰੂ ਮੋੜ ਨਾ ਘੱਲਣਾ ਈ । 

ਮ  ਬਾਪ ਨ ਜਦ ਿਵਆਹ ਟੋਰੀ, ਕੋਈ ਅਸ  ਦਾ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਈ । 
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ਅਸ  ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਆਣ ਮੈਦਾਨ ਰੁਧ,ੇ ਬੁਰਾ ਸੂਰਮੇ ਨੰੂ ਰਣ ਹੱਲਣਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਇਸ਼ਕ ਿਫ਼ਰਾਕ ਛੱੁਟੇ, ਇਹ ਕਟਕ ਿਫਰ ਆਖ ਿਕਸ ਝੱਲਣਾ ਈ । 
(ਰੁੱ ਧ=ੇਰੁੱ ਝ,ੇਆ ਗਏ) 

 
179. ਰ ਝ ੇਦਾ ਹੀਰ ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਹੀਰ ੇਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮੂਲ ਸਵਾਦ ਿਦੰਦਾ, ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਿਕੜ  ਪਦੀਆਂ ਮੁਠ ਸ  ਦੇਸ ਿਵੱਚ, ਿਕਸ ੇਸੁਣੇ ਸਨ ਖੂਹਣੀਆਂ ਗਾਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਤੰੂ ਮਝ  ਚਰਾ ਲਈਆ,ਂ ਏਹ ੋਰਾਹ ਨ ਰੰਨ  ਦੀਆਂ ਚਾਿਲਆ ਂਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਫ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੀ, ਐਬ ਖੋਿਟਆਂ ਭੰਿਨਆਂ ਰਾਿਲਆਂ ਦੇ । 
(ਿਕੜ =ਖਬਰ ,ਵੈਰ, ਭੰਿਨਆਂ=ਤੋਿੜਆ,ਂ ਖੋਿਟਆ=ਂਨਕਲੀ, ਰਾਿਲਆ=ਂਰਲਾ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

 
180. ਹੀਰ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
 

ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਨ ਕੌਲ ਵਸਾਰ ਘੱਤੇ, ਜਦ ਹੀਰ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਮਾਈਆ ਂਨ । 

ਕੁੜੀਆ ਂਝੰਗ ਿਸਆਲ ਦੀਆਂ ਧੁੰ ਮਲਾ ਹੋ, ਸਭੇ ਪਾਸ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਆਈਆਂ ਨ । 

ਉਹਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੰਢ  ਫੇਰੀਆਂ ਦੇਸ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਨ । 

ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਰੰਝੇਿਟਆ ਗੱਲ ਕੀਕੂੰ , ਤੰੂ ਭੀ ਰਾਤ ਿਦੰਹੁ ਮਹ  ਚਰਾਈਆਂ ਨ । 

ਆ ਵ ੇਮੂਰਖਾ ਪੁੱ ਛ ਤੰੂ ਨਢੜੀ ਨੰੂ, ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਤੰੂ ਕੇਹੀਆਂ ਚਾਈਆ ਂਨ । 

ਹੀਰ ੇਕਿਹਰ ਕੀਤ ੋਰਲ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ, ਸਭਾ ਗਲੋ ਗਲ ਚਾ ਗਵਾਈਆਂ ਨ । 

ਜ ੇਤੰੂ ਅੰਤ ਮੈਨੰੂ ਿਪੱਛਾ ਦੇਵਣਾ ਸੀ, ਏਡੀਆਂ ਿਮਹਨਤ  ਕਾਹੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨ । 

ਏਹੀ ਹੱਦ ਹੀਰ ੇਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਮਿਹਲ ਚਾੜ ਕ ੇਪੌੜੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਨ । 

ਤੈਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੇ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਬੱਧੇ, ਅਤੇ ਖੇਿੜਆਂ ਘਰ  ਵਧਾਈਆ ਂਨ । 
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ਖਾ ਕਸਮ ਸੌਗੰਦ ਤੰੂ ਘੋਲ ਪੀਤੀ, ਡੋਬ ਸੁਿਟੱਉ ਪੂਰੀਆ ਂਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਬਾਹ ਪਕੜ ਕ ੇਟੋਰ ਦੇ ਕਢ ਦੇਸ, ਓਵ ਤੋੜ ਨਣ  ਿਜਵ ਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਯਾਰ ਯਾਰ ਥ  ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੂਰ ਹੋਵ,ੇ ਮੇਰ ੇਬਾਬ ਤਕਦੀਰ ਿਲਖਾਈਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਠਿਗਉ ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਕ,ੇ ਜੇਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸ ੋਅਸ  ਪਾਈਆਂ ਨ । 
(ਧੁੰ ਮਲਾ=ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕ)ੇ 

 
181. ਰ ਝ ੇਦਾ ਤਰ 

 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਮੂੰ ਹ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਏ,ਂ ਘੁਟ ਵੱਟ ਕ ੇਦੁਖੜਾ ਪੀਵਣਾ ਏ ਂ। 

ਮੇਰ ੇਸਬਰ ਦੀ ਦਾਦ ਜੇ ਰੱਬ ਿਦੱਤੀ, ਖੇੜ  ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਨਾ ਜੀਵਣਾ ਏ ਂ। 

ਸਬਰ ਿਦਲ  ਦੇ ਮਾਰ ਜਹਾਨ ਪੱਟਣ, ਚੀ ਕਾਸਨੰੂ ਅਸ  ਬਕੀਵਣਾ ਏ ਂ। 

ਤੁਸ  ਕਮਲੀਆ ਂਇਸ਼ਕ ਥ  ਨਹ  ਵਾਕਫ, ਿਨਹੰੁ ਲਾਵਣਾ ਿਨੰਮ ਦਾ ਪੀਵਣ  ਏ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁਪ ਥ  ਦਾਦ ਪਾਈਏ, ਚੀ ਬੋਿਲਆਂ ਨਹ  ਵਹੀਵਣਾ ਏ ਂ। 
182. ਸਹੇਲੀਆ ਂਨ ਹੀਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ 
 

ਰਲ ਹੀਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਸੱਭ,ੇ ਰ ਝੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਈ । 

ਸੋਟਾ ਵੰਝਲੀ ਕੰਬਲੀ ਸੁਟ ਕੇ ਤੇ, ਛੱਡ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਈ । 

ਜ ੇਤੰੂ ਅੰਤ ਉਹਨੰੂ ਿਪੱਛਾ ਦੇਵਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਸੱਿਲਆ ਈ । 

ਅਸ  ਏਤਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਿਨਕਲ ਈਮਾਨ ਹੁਣ ਚੱਿਲਆ ਈ । 

ਬੇਿਸਦਕ ਹੋਈਏਂ ਿਸਦਕ ਹਾਿਰਉਈ, ਤੇਰਾ ਿਸਦਕ ਈਮਾਨ ਹੁਣ ਹੱਿਲਆ ਈ । 

ਉਹਦਾ ਵੇਖਕੇ ਹਾਲ ਅਿਹਵਾਲ ਸਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਦਆਂ ਨੀਰ ਨਾ ਠੱਿਲਆ ਈ । 

ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਠੀ ਿਫਰ ਠੱਗ ਹ ੈਨੀ, ਉਹਨੰੂ ਸੱਖਣਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਘਿਲਆ ਈ । 

ਿਨਰਾਸ ਵੀ ਰਾਸ ਲੈ ਇਸ਼ਕ ਕੋਲ, ਸਕਲਾਤ ਦੇ ਬਈਆਂ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਈ । 
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ਵਾਿਰਸ ਹੱਕ ਦੇ ਥ ਜਦ ਹੱਕ ਖੁੱ ਥਾ, ਅਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਤਦ ਤਰਥੱਿਲਆ ਈ । 
(ਸਕਲਾਤ=ਗੁਲਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਈਆਂ=ਬਈਏ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਿਬਜੜੇ) 

 
183. ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਓਸ ਨੰੂ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ, ਬੁੱ ਕਲ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਲਆਇਆ ਜੇ । 

ਮੇਰੀ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਤ ਕਰੋ ਪਰਦਾ, ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨਾ ਮੂਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ । 

ਆਹਮ-ਸਾਮਣਾ ਆਇਕੇ ਕਰੇ ਝੇੜਾ, ਤੁਸ  ਮੁਨਸਫ ਹੋਇ ਮੁਕਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਸੋਈ ਛੁਟ ਜਾਸਣ, ਡੰਨ ਝੂਿਠਆਂ ਨੰੂ ਤੁਸ  ਲਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਮ ਆਖ ਥੱਕੀ ਓਸ ਕਮਲੜੇ ਨੰੂ, ਲੈ ਕ ੇਉਠ ਚਲ ਵਕਤ ਘੁਸਾਇਆ ਜੇ । 

ਮੇਰਾ ਆਖਣਾ ਓਸ ਨਾ ਕੰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਸ ਨੰੂ ਡੁਸਕਣਾ ਲਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਘੁੱ ਥਾ, ਿਕਸੇ ਪੀਰ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਜ ੇ। 
(ਨਾ ਕੰਨ ਕੀਤਾ=ਨਾ ਮੰਿਨਆ, ਘੁੱ ਥਾ=ਬੀਿਤਆ) 

 
184. ਰ ਝ ੇਦਾ ਹੀਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ 
 

ਰਾਤ  ਿਵੱਚ ਰਲਾਇਕ ੇਮਾਹੀੜੇ ਨੰੂ, ਕੁੜੀਆ ਂਹੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਜ ਦੇ ਨੰੂ ਿਬਸਿਮੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੌਲਤ  ਮ ਘਰ  ਪਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਲੋਕ  ਆਿਖਆ ਹੀਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਅਸ  ਦੇਖਣੇ ਆਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ ਮਗ਼ਰਬੋ ਿਜਵ ਿਕਆਮਤ, ਤੌਬਾ ਤਰਕ ਕਰ ਕੁਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਨ  ਮੱਝ  ਦਾ ਚਾਕ ਸ  ਸਣੇ ਨੱਢੀ, ਸੋਈ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਓਸੇ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਹ ੈਮਾਲਕ  ਨੰੂ, ਿਹਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਇਹ ਸਹੇਲੀਆ ਂਸਾਕ ਤੇ ਸੈਣ ਤੇਰੇ, ਸਭ ੇਮਾਸੀਆਂ ਫੁਫੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਤੁਸ  ਵਹੁਟੀਆ ਂਬਣਨ ਦੀ ਨੀਤ ਬੱਧੀ, ਲੀਕ  ਹੱਦ ਤੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 
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ਅਸ  ਕੇਹੀ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਨੱਢੀਏ ਨੀ, ਿਜੱਥੇ ਖੇਿੜਆਂ ਜ਼ਰ  ਿਵਖਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੰੂ ਸਪ ਹੀਰ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਹੋਰ ਿਧਰ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 
(ਮਾਹੀੜੇ=ਰ ਝੇ ਨੰੂ, ਮਗ਼ਰਬ=ਪੱਛਮ, ਜ਼ਰ =ਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਦੌਲਤ) 

 
185. ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣ  ਤ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ 
 

ਖੇਿੜਆਂ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਇਆ ਬਾਹਮਣ  ਤ, ਭਲੀ ਿਤੱਥ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਵਾਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਨਾਵ ਸਾਵਣ ਰਾਤ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰੀ, ਿਲਖ ਘਿਲਆ ਇਹ ਿਨਰਵਾਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਪਿਹਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਣ ਿਨਕਾਹ ਲੈਣਾ, ਿਢਲ ਲਾਵਣੀ ਨਹ  ਿਜ਼ਨਹਾਰ ਮੀਆਂ । 

ਓਥੇ ਖੇਿੜਆਂ ਪੁਜ ਸਾਮਾਨ ਕੀਤ,ੇ ਏਥੇ ਿਸਆਲ ਭੀ ਹੋਏ ਿਤਆਰ ਮੀਆਂ । 

ਰ ਝੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੰਞ ਆਂਵਦੀ ਨੰੂ, ਪਏ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਕਟਕ ਿਕ ਧਾੜ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਬਾਲੜਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਤੀਰ ਕਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਮੀਆਂ । 
(ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਇਆ=ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਬਾਹਮਣ  ਤ ਪਤਰੀ 

ਖੁਲਵਾਈ, ਿਜ਼ਨਹਾਰ=ਿਬਲਕੁਲ) 

 
186. ਸ਼ੀਰਨੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
 

ਲੱਗੇ ਨੁਗਦੀਆ ਂਤਲਣ ਤੇ ਸ਼ਕਰ ਪਾਰੇ, ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤ ੇਵੱਡੇ ਿਘਉਰ  ਦੇ । 

ਤਲੇ ਖ਼ੂਬ ਜਲੇਬ ਗੁਲ ਬਿਹਸ਼ਤ ਬੂੰ ਦੀ, ਲੱਡ ੂਿਟੱਕੀਆ ਂਭੰਬਰੀ ਿਮਉਰ  ਦੇ । 

ਮੈਦਾ ਖੰਡ ਤੇ ਿਘਉ ਪਾ ਰਹ ੇਜੱਫੀ, ਭਾਬੀ ਲਾਡਲੀ ਨਾਲ ਿਜ  ਿਦਉਰ  ਦੇ । 

ਕਲਾਕੰਦ ਮਖਾਿਣਆਂ ਸਵਾਦ ਿਮੱਠ, ਪਕਵਾਨ ਗੁੰ ਨ ਨਾਲ ਿਤਉਰ  ਦੇ । 

ਿਟੱਕਾ ਵਾਲੀਆ ਂਨੱਥ ਹਮੇਲ ਝ ਜਰ, ਬਾਜ਼ਬੰੂਦ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਿਨਉਰ  ਦੇ । 
(ਿਮਠਾਈਆਂ=ਨੁਗਦੇ,ਸ਼ੱਕਰਪਾਰ,ੇਜਲੇਬ,ਗੁਲ ਬਿਹਸ਼ਤ,ਬੰੂਦੀ,ਲੱਡ,ੂ 

ਿਟੱਕੀਆਂ,ਭੰਬਰੀ,ਿਮਊਰ,ਕਲਾਕੰਦ,ਮਖਾਣੇ, ਗਿਹਣੇ=ਿਟੱਕਾ,ਵਾਲੀਆਂ, 
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ਨੱਥ, ਹਮੇਲ, ਝ ਜਰ, ਬਾਜ਼ਬੰੂਦ,ਮਾਲਾ,ਿਨਉਰ) 

 
 
 
187. ਤਥਾ 
 

ਮੱਠੀ ਹੋਰ ਖਜੂਰ ਪਰਾਕੜੀ ਵੀ, ਭਰ ੇਖਚੇ ਨਾਲ ਸਮੋਿਸਆਂ ਦੇ । 

ਅੰਦਰਸ ੇਕਚੌਰੀਆ ਂਅਤੇ ਲੁੱ ਚੀ, ਵੜੇ ਖੰਡ ਦੇ ਿਖਰਨੀਆ ਂਖੋਿਸਆ ਂਦੇ । 

ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਗੁਪਚੱੁਪ, ਬੇਦਾਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪਲੋਿਸਆਂ ਦੇ । 

ਰ ਝਾ ਜੋੜ ਕ ੇਪਰੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਖਸਦੇ ਸਾਕ ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਸੀਬ ਹੀ ਪੈਣ ਝੋਲੀ, ਕਰਮ ਢੈਣ ਨਾਹ  ਨਾਲ ਝੋਿਸਆ ਂਦੇ । 
(ਖਸਦੇ=ਖੋਹ ਲਦੇ, ਝੋਸ=ੇਿਹਲੂਣ,ੇ ਢੈਣ ਨਾਹ =ਿਡਗਦੇ ਨਹ , ਬੇਦੋਸੇ=ਬੇਕਸੂਰ) 

 
188. ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ 
 

ਮੰਡੇ ਮਾਸ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਦਹ  ਧੱਗੜ, ਇਹ ਮਾਹੀਆਂ ਪਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਸਭੋ ਚੂਹੜੇ ਚੱਪੜੇ ਰੱਜ ਥੱਕੇ, ਰਾਖੇ ਿਜਹੜੇ ਸ ਭਦੇ ਵਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਕਾਮੇ ਚਾਕ ਚੋਬਰ ਸੀਰੀ ਧੱਗੜ  ਨੰੂ, ਦਹ  ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਹੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਦਾਲ ਸ਼ੋਰਬਾ ਰਸਾ ਤੇ ਮੱਠਾ ਮੰਡੇ, ਡੂਮਾ ਢੋਲੀਆਂ ਕੰਜਰ  ਨਾਈਆਂ ਨੰੂ । 
(ਧੱਗੜ=ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ,ਰੋਟ, ਪਾਹੀਆ=ਂਦੂਜੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ) 
 
189. ਫ਼ਿਰਆਦ ਰ ਝੇ ਦੀ 
 

ਸਾਕ ਮਾਿੜਆਂ ਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣ ਢਾਡੇ, ਅਣਪੁੱ ਜਦੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦ ੇਨ । 

ਨਹ  ਚਲਦਾ ਵਸ ਲਾਚਾਰ ਹ ੋਕ,ੇ ਮੋਏ ਸੱਪ ਵ ਙ ੂਿਵੱਸ ਘੋਲਦੇ ਨ । 

ਕਦੀ ਆਖਦੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪ ਮਰੀਏ, ਪਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਡੋਲਦੇ ਨ । 
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ਗੁਣ ਮਾਿੜਆਂ ਦੇ ਸਭੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚੇ, ਮਾੜੇ ਮਾਿੜਆ ਂਥੇ ਦੱੁਖ ਫਲੋਦੇ ਨ । 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਗਲਾ ਝੂਠਾ ਕਰ ਟੋਰਦ ੇਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲੁਟਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਮਾੜੇ, ਮਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨਾ ਬੋਲਦ ੇਨ । 
(ਅਣਪੁਜਦ=ੇਗ਼ਰੀਬ, ਿਵਸ ਘੋਲਦੇ=ਿਖਝਦੇ, ਖ਼ੌਫ਼=ਡਰ) 

 
190. ਚੌਲ  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ  

 

ਮੁਸ਼ਕੀ ਚਾਵਲ  ਦੇ ਭਰੇ ਆਣ ਕੋਠ, ਸੋਇਨ ਪੱਤੀਏ ਝੋਨੜ ੇਛੜੀਦੇ ਨੀ । 

ਬਾਸਮਤੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਬੇਗ਼ਮੀ ਸਨ, ਹਿਰਚੰਦ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀਏ ਧਰੀਦੇ ਨੀ । 

ਸੱਠੀ ਕਰਚਕਾ ਸੇਉਲਾ ਘਰਤ ਕੰਟਲ, ਅਨਕੀਕਲਾ ਤੀਹਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਨੀ । 

ਬਾਰੀਕ ਸਫ਼ੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਬਲ, ਖ਼ੁਰਸ਼ ਿਜਹੜੇ ਹੂਰ ਤੇ ਪਰੀ ਦੇ ਨੀ । 

ਗੁੱ ਲੀਆਂ ਸੁੱ ਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹਰੀਆ ਂਦੇ, ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਲੰਬੋਹ  ਜੜੀਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ  ਘੜਨ ਖ਼ਾਤਰ, ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਸੁਿਨਆਰੜੇ ਫੜੀਦੇ ਨੀ । 
(ਗੁੱ ਲੀਆ=ਂਸੋਨਾ, ਸੱਠੀ=ਸੱਠਾ ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ) 

 
191. ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 

 

ਕੰਙਣ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਪੰਜ ਮਣੀਆਂ, ਹਾਰ ਨਾਲ ਲਗੇਰ ਪੁਰਾਇਉ ਨ । 

ਤਰਗ  ਨਾਲ ਕਪੂਰ  ਦੇ ਜੱੁਟ ਸੁੱ ਚੇ, ਤੋੜ ੇਪਾ ਟੇ ਗਜਰੀਆਂ ਛਾਇਉ ਨ । 

ਪਹੁੰ ਚੀ ਚਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਲ ਮਾਲਾ, ਮੁਹਰ ਿਬਛੂਏ ਨਾਲ ਘੜਾਇਉ ਨ । 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਲੀਆਂ ਪਾਨ ਪਾਜ਼ੇਬ ਪੱਖ,ੇ ਘੁੰ ਗਿਰਆਲੜੇ ਘੁੰ ਗਰ ੂਲਾਇਉ ਨ । 

ਿਜਵ ਨਾਲ ਨੌਿਗਹੀ ਤੇ ਚਪ ਕਲੀਆਂ, ਕਾਨ ਫੂਲ ਤੇ ਸੀਸ ਬਣਾਇਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗਿਹਣਾ ਠੀਕ ਚਾਕ ਆਹਾ, ਸੋਈ ਖੱਟੜ ੇਚਾ ਪਵਾਇਉ ਨ । 
192. ਤਥਾ 
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ਅਸਕੰਦਰੀ ਨਵਰ  ਬੀਰ-ਬਲੀਆਂ, ਿਪੱਪਲ ਪੱਤਰੇ ਝੁਮਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ । 

ਹਸ ਕੜੇ ਛੜਕੰਙਣਾ ਨਾਲ ਬੂਲ , ਵੱਧੀ ਡੋਲ ਿਮਆਂਨੜਾ ਧਾਿਰਆ ਂਨ । 

ਚੱਨਣਹਾਰ ਲੂਹਲ  ਿਟੱਕਾ ਨਾਲ ਬੀੜਾ, ਅਤੇ ਜੁਗਨੀ ਚਾ ਸਵਾਿਰਆ ਨ । 

ਬ ਕ  ਚੂੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ-ਬਲਾਈਆਂ ਭੀ, ਨਾਲ ਮਛਲੀਆਂ ਵਾਲੜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨ । 

ਸੋਹਣੀ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੇ, ਇਤਰ-ਦਾਨ ਲਟਕਣ ਹਿਰਆਿਰਆ ਨ । 

ਦਾਜ ਘੱਤ ਕੇ ਤਕ ਸੰਦੂਕ ਬੱਧ,ੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕੀ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਅਸਲ ਦਾਜ ਰ ਝਾ, ਇਕ ਉਹ ਬਦਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਨ । 
(ਿਮਆਂਨੜਾ=ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ  ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਪਾਲਕੀ) 

 
193. ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀਆਂ ਭ ਤ  

 

ਲਾਲ ਪੰਖੀਆ ਂਅਤੇ ਮਤਾਹ ਲਾਚ,ੇ ਖੰਨ ਰੇਸ਼ਮੀ ਖੇਸ ਸਲਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਮ ਗ ਚਕ ਪਟ ਗਲ  ਚੂੜੀਏ ਸਨ, ਬੰੂਦ  ਅਤੇ ਪੰਜਦਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਚਪ ਛਾਇਲ  ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੂਤੀ, ਚੰਦ  ਮੋਰ  ਦੇ ਬਾਨਣੂੰ  ਛਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਸਾਲੂ ਪੱਤਰੇ ਚਾਦਰ  ਬਾਫਤ ੇਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਭੋਛਣ  ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਚਕਨੀ ਿਸਰੋਪਾਉ ਖ਼ਾਸ,ੇ ਪੋਸ਼ਾਕੀਆ ਂਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨ । 
(ਬਾਫ਼ਤਾ=ਕਸੂਰ ਿਵੱਚ ਬੁਿਣਆ ਕੱਪੜਾ, ਭੋਛਣ =ਪੁਸ਼ਾਕ ) 

 
194. ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 

 

ਲਾਲ ਘੱਗਰ ੇਕਾਢਵ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰ,ੂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਪੱਗ  ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਲੜ ੇਨੀ । 

ਦਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਤ,ੇ ਕੀਮਖ਼ਾਬ ਤੇ ਚੁੰ ਨੀਆ ਂਪੀਲੜੇ ਨ । 

ਬੋਕ ਬੰਦ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਬਾਦਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੀ ਖ਼ਾਸ ਚੌਤਾਰ ਰਸੀਲੜੇ ਨੀ । 
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ਚਾਰਖ਼ਾਨੀਏ ਡੋਰੀਏ ਮਲਮਲ  ਸਨ, ਚਪ ਛਾਇਲ  ਿਨਪਟ ਸੁਖੀਲੜੇ ਨੀ । 

ਇਲਾਹ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਿਝੰਮੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੀਰ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁਲਬਦਨ ਰਸੀਲੜੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਓਢਣੀਆਂ ਹੀਰ ਰ ਝਾ, ਸੁੱ ਕੇ ਤੀਲੜ ੇਤੇ ਬੁਰੇ ਹੀਲੜੇ ਨੀ । 
(ਮਸ਼ਰੂ=ਮਸ਼ਰੂਹ,ਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਕ ਬੰਦ=ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਢੱਕਣ ਲਈ 

ਿਗਲਾਫ, ਝੰਮੀ=ਜ਼ਨਾਨਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਿਨਪਟ ਸੁਖੇਲੜਾ=ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ, ਬੁਰ ੇ

ਹੀਲੜ=ੇਮੰਦੇ ਹਾਲ) 

 
195. ਭ ਿਡਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ 

 

ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆ ਂਥਾਲੀਆਂ ਥਾਲ ਛੰਨ, ਲੋਹ ਕੜਛ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ । 

ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਨ ਬੁਗੁਣ ੇਸਨ ਤਬਲਬਾਜ਼ , ਕਾਬ ਅਤੇ ਪਰਾਤ ਬਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ । 

ਚਮਚ ੇਬੇਲੂਏ ਵੱਧਣੇ ਦੇਗਚੇ ਭੀ, ਨਾਲ ਖਚ ੇਤਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਦੇ । 

ਪਟ ਉਣੇ ਪਟੇਹੜ  ਦਾਜ ਰੱਤੇ, ਿਜਗਰ ਪਾਟ ਗਏ ਵੇਖ ਕ ੇਰਾਹੀਆ ਂਦੇ । 

ਘੁਿਮਆਰ  ਨ ਮੱਟ  ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ, ਢੱੁਕ ੇਬਹੁਤ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਕਾਹੀਆਂ ਦੇ । 

ਦੇਗ  ਿਖਚਦ ੇਘਤ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰੱਸੇ, ਤੋਪ  ਿਖਚਦ ੇਕਟਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਚਾਉ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸੀ, ਸੁੰ ਞੇ ਿਫਰਨ ਖੰਧ ੇਮੰਗ ੂਮਾਹੀਆਂ ਦੇ । 
(ਬੁਗੁਣਾ=ਤੰਗ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲਾ ਭ ਡਾ, ਕਾਬ=ਥਾਲੀ, ਤਾਸ=ਕਟੋਰੇ) 
 
196. ਿਸਆਲ  ਦਾ ਮੇਲ 

 

ਡਾਰ  ਖ਼ੂਬ  ਦੀਆਂ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਮੇਲ ਆਈਆਂ, ਹੂਰ ਪਰੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਲਖ ਜੱਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੀਆ ਂਨ, ਅੱਤਣ ਪਦਮਣੀ ਵ ਗ ਸੁਹਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਬਾਰ  ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸੱਤ ਸਨਾਤ ਢੱੁਕੀ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤ  ਆ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਤੇ ਭੋਛਣ ਸਨ ਪੰਜ ਟੂਲੀਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੁੰ ਗੀਆਂ ਤੇੜ ਝਨਾਉੁਂ ਦੀਆਂ ਨ । 
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ਲੱਖ ਿਸੱਠਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਗਾਲ , ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਹ ਿਸਹਰਾ ਗ ਉਦੀਆਂ ਨ । 

ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨਣ ਖ਼ੂਨ  ਨਾਲ, ਹੇਕ ਮਹੀਨ ਦੇ ਗਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਸੁੰ ਦਰ, ਖੋਲ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ ਤਰਸਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇਕ ਖੋਲ ਕ ੇਚਾਦਰ  ਕੱਢ ਛਾਤੀ, ਉਪਰਵਾਿੜ  ਝਾਤੀਆ ਂਪਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਵ ਗ ਬਸਾਤੀਆ ਂਕੱਢ ਲਾਟੂ, ਵੀਰਾਰਾਧ ਦੀ ਨਾਫ਼ ਿਵਖਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨ, ਇੱਕ ਹੱਸਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆ ਂਗਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਗਾ  ਕੇ ਕੋਇਲ  ਕ ਗ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦੋਹਰੜ ੇਲਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇਕ ਆਖਦੀਆਂ ਮੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਕ ਿਵਚ ਮਮੋਲੜਾ ਗਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਸ਼ੇਰ ਗੜ ਪਟਣ ਮੱਕੇ, ਲਖ ਸੰਗਤ  ਿਜ਼ਆਰਤ  ਆ ਦੀਆਂ ਨ । 
(ਖ਼ੂਬ =ਸੁਹਿਣਆਂ, ਅੱਤਣ=ਉਹ ਥ  ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਂਖੇਡਣ ਲਈ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਨਾਤ=ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਆਰਸੀ=ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਲਾਟੂ=ਛਾਤੀਆਂ 

ਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਬਸਾਤੀ=ਮੁਿਨਆਰ, ਨਾਫ਼=ਧੰੁਨੀ) 
 
197. ਤਥਾ 
 

ਿਜਵ ਲੋਕ ਨਗਾਹ ੇਤੇ ਰਤਨ ਹਾਜੀ, ਢੋਲ ਮਾਰਦ ੇਤੇ ਰੰਗ ਲ ਵਦੇ ਨ । 

ਭੜਥੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁਮਣੀਆਂ ਘੱਤਦੇ ਨ, ਇੱਕ ਆਂਵਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ ਵਦੇ ਨ । 

ਿਜਹੜੇ ਿਸਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਆਂਵਦੇ ਨ, ਕਦਮ ਚੰੁਮ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਪ ਵਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁਟ ਕ ੇਤੇ, ਦੇ ਫ਼ਾਿਤਹਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਵਦੇ ਨ । 
198. ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਜੰਞ ਦੀ ਚੜਤ 

 

ਚੜ ਘੋਿੜਆਂ ਖੇਿੜਆਂ ਗੰਢ ਫੇਰੀ, ਚੜੇ ਗਭਰੂ ਡੰਕ ਵਜਾਇ ਕ ੇਜੀ । 

ਕਾਠੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ ਬਨਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਜ਼ੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਧਰਗ ਵਜਾਇਕ ੇਜੀ । 

ਘੋੜ  ਪਾਖਰ  ਸੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖਤ  ਨ, ਲੂਹਲ  ਹੋਰ ਹਮੇਲ ਛਣਕਾਇਕੇ ਜੀ । 
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ਕੇਸਰ ਿਭੰਨੜੇ ਪੱਗ  ਦੇ ਪੇਚ ਬੱਧੇ, ਿਵੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਿਜਗਾ ਲਗਾਇਕੇ ਜੀ । 

ਿਸਹਰੇ ਫੁੱ ਲ  ਦੇ ਤੱੁਿਰਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ, ਟਕ ੇਿਦੱਤੇ ਨੀ ਲਖ ਲੁਟਾਇਕ ੇਜੀ । 

ਢਾਡੀ ਭੁਗਤੀਏ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਕਲੀਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਡੂਮ ਸਰੋਦ ਵਜਾਇਕ ੇਜੀ । 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਦਖਣੀ ਨਾਲ ਵਾਜੇ, ਭਰੇੀ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਚਾਇਕ ੇਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬੰਨ ਮੁਕਟਾ, ਸੋਇਨ ਿਸਹਰੇ ਬੰਨ ਬੰਨਾਇਕੇ ਜੀ । 
(ਪਾਖਰ =ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸਾਖਤ= 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼, ਿਜਗਾ=ਪਗੜੀ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਗਿਹਣਾ, ਭਗਤੀਏ=ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ,ਰਾਸਧਾਰੀਏ, ਭੇਰੀ=ਿਬਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ) 
 
199. ਆਿਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 
 

ਆਿਤਸ਼ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁਟਦੀਆਂ ਫੁਲ ਝੜੀਆਂ, ਫੂਹੀ ਛੱੁਟੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਹਵਾ ਮੀਆਂ । 

ਹਾਥੀ ਮੋਰ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਝਾੜ ਛੱੁਟਣ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਪਟਾਿਕਆਂ ਪਾ ਮੀਆਂ । 

ਸਾਵਨ ਭਾਦ ਕਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਕੇ, ਿਟੰਡ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀ ਕਰ ੇਤਾ ਮੀਆਂ । 

ਮਿਹਤਾਬੀਆ ਂਟੋਟਕੇ ਚਾਦਰ  ਸਨ, ਦੇਵਣ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਸਾ ਮੀਆ ਂ। 
(ਰਸਾ=ਸੁਆਦ) 

 
200. ਖੇੜੇ ਜੰਞ ਲੈ ਕ ੇਢੱੁਕੇ 

 

ਿਮਲੇ ਮੇਲ ਿਸਆਲਣ  ਜੰਜ ਆਂਦੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਸੌਣ ਸੁਪੱਤ ਕਰਾਵਣ ੇਨੰੂ । 

ਘੱਤ ਸੁਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਗਾਲ , ਅਤੇ ਖਡੱੁਕਣੇ ਨਾਲ ਿਖਡਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਮੌਲੀ ਨਾਲ ਚਾ ਕਿਛਆ ਗਭਰੂ ਨੰੂ ਰੋੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆਨ ਖੋਵਾਵਣ ੇਨੰੂ । 

ਭਰੀ ਘੜੀ-ਘੜੋਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਤੀ, ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਿਨਕਾਹ ਪੜਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਮੌਲੀ ਨਾਲ ਚਾ ਕੱਿਛਆ ਗੱਭਰੂ ਨੰੂ, ਰੋੜੀ ਲੱਗੀਆ ਂਆਣ ਖਵਾਵਣ ੇਨੰੂ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਵਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਿਮੱਠ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਮੇਲ ਿਮਲਾਵਣ ੇਨੰੂ । 
(ਸੌਣ ਸੁਪਤ=ਇਸ ਭ ਤ ਦੀ ਸੌਗੰਧ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹੰਦੜ ਵਚਨ 

ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਥਣ ਤ ਬਗੈਰ 

ਹੋਰ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ , ਭੈਣ ਜ  ਪੁੱ ਤਰੀ ਸਮਝੇਗਾ, 

ਖਡੱੁਕਣ=ੇਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀਆ ਂਆਟੇ ਦੀਆਂ 

ਖੇਡ  ਬਣਾ ਕੇ ਲਾੜੇ ਤ ਲਾਗ ਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋੜੀ=ਗੁੜ, ਘੜੀ- 

ਘੜੋਲੀ=ਿਵਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀਆ ਂਲਾੜੇ 

ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਲ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀਆਂ 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ) 

 
201. ਤਥਾ 
 

ਭੇਟਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਚੀਚ ਛੱਲਾ, ਦੁਧ ਦੇ ਅਣਯਧੜੀ ਿਚੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਦੁਧ ਦੇ ਗੋਹੀਰ ੇਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ, ਨਾਲੇ ਦੱਛਣਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਲਗ  ਮੰਜੜਾ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦ,ੇ ਘਟ ਘੁੱ ਟ ਛੱਲਾ ਕੁੜੀ ਿਚੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਿਬਨ  ਬਲਦ  ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਗੇੜ ਸਾਨੰੂ, ਵੇਖ  ਿਕੱਕਰ  ਉਹ ਵੀ ਿਗੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਦੇ ਖ  ਸਾਨੂ ਬਾਝ ਥੰਮ , ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ਖ  ਸੋਇਨ ਦੀ ਿਚੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਇੱਕ ਮੁਨਸ ਕਸੀਰੇ ਦਾ ਖਰੀ ਮੰਗ,ੇ ਹਾਥੀ ਪਾਇ ਕੁੱ ਜੇ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 

ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਚਾਕ ਨੰੂ ਦੇ ਅੰਮ , ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਵ ਵਰੀ ਦਾ ਵੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀਜਾ ਿਖਿੜਆ ਵ ਗ ਫੁੱ ਲ , ਿਜਵ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਿਖੜੀ ਦਾ ਵ ੇ। 
(ਭੇਟਕ=ਭੇਟਾ, ਗੁਹੀਰਾ=ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਖੁੱ ਡ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ 

ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਿਗਰਗਟ, ਿਕੱਕਰ =ਿਕਵ, ਪਹੰੁਚਾ=ਪੈਰ, ਕਸੀਰੇ ਦਾ ਮੁਨਸ= 

ਿਨਕੰਮਾ ਆਦਮੀ, ਖਰੀ=ਵਧੀਆ,ਸ਼ੁੱ ਧ, ਵਰੀ=ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 

ਲਾੜੀ ਲਈ ਿਲਆਂਦ ੇਕੱਪੜ ੇਅਤੇ ਗਿਹਣ ੇਆਿਦ) 
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202. ਸੈਦਾ 
 

ਅਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਛੈਲ ਮਲੂਕ ਕੁੜੀਏ, ਸਾਥ ਏਤਨਾ ਝੇੜ ਨਾ ਿਝੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਸਈਆ ਂਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਬਲਕੀਸ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਲੈ ਚੀਚ ਛੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਿਪੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਚਿੜਆ ਸਾਵਣ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰ ਹੋਈ, ਦਭ ਕਾਹ ਸਰਕੜਾ ਿਖੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਟੰਗ  ਪਾ ਢੰਗਾ ਦੋਹਨ  ਪੂਰ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਲੈ ਦੁਧ ਅਣਯਧੜੀ ਿਚੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਦੁਧ ਿਲਆ ਗੋਹੀਰ ੇਦਾ ਚੋ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਲੈ ਪੀ ਜ ੇਬਾਪ ਨਾ ਲੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਸੂਹੀਆ ਂਸਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਤੇਰੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਂਵਦਾ ਲਗ  ਦੀ ਧੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਖੰਡ ਪੁੜੀ ਦੀ ਦੱਛਣਾ ਿਦਆਂ ਤੈਨੰੂ, ਤੱੁਕਾ ਲਾਵੀਏ ਿਵਚਲੀ ਧੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਚਾਲ ਚਲ ਮੁਰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਬੋਿਲਆਂ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਝੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਕੋਟ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਸਣੇ ਲਗ ਮੰਜਾ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਨੰੂ ਕੌਣ ਲੌ ਵੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱ ਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਈ, ਰੋਟ ਸੁਿਖਆ ਪੀਰ ਦਾ ਧੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਬਾਝ ਬਲਦ  ਦੇ ਖੂਹ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ, ਅੱਡਾ ਖੜਕਦਾ ਕਾਠ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਝਬ ਨਹਾ ਲੈ ਬੁੱ ਕ ਭਰ ਛੈਲ ਕੁੜੀਏ, ਚਾਉ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਖੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਹੋਰ ਕੌਣ ਹ ੈਨੀ ਿਜਹੜੀ ਮੁਨਸ ਮੰਗ,ੇ ਅਸ  ਮੁਨਸ ਲੱਧਾ ਜੋੜ ਜੁੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਅਸ  ਭਾਲ ਕ ੇਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਆਂਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਿੜਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੜੀਦਾ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਚਾਕ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਸ  ਸੱਭੇ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇਜੋੜ ਜੁੜੀ ਦਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਘੇਰਾ ਕਾਹਨੰੂ ਘਿਤਉ ਜ,ੇ ਜੇਹਾ ਚੰਨ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵੜੀਦਾ ਨੀ । 
(ਝੇੜ=ਝਗੜਾ, ਿਪੜੀ=ਬ ਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਪਟਾਰੀ, ਢੰਗਾ ਪਾ ਕ=ੇਜੁਟ 

ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡ ਪੁੜੀ=ਸੁਹਾਗ ਪਟਾਰੀ, ਕੋਟ ਨਦੀ ਿਵੱਚ=ਨਦੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੁੱ ਕੀ 

ਥ , ਧੜੀ=ਿਜਹਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਧੜੀ ਹੋਵ,ੇ ਚੰਨ ਪਰਵਾਰ=ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚੰਦ 

ਦੁਆਲੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ) 
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203. ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਸੱਿਦਆ ਪੜਨ ਨਕਾਹ ਨੰੂ ਜੀ, ਨੱਢੀ ਿਵਹਰ ਬੈਠੀ ਨਹ  ਬੋਲਦੀ ਹੈ । 

ਮ ਤ  ਮੰਗ ਰੰਝੇਟੇ ਦੀ ਹ ੋਚੱੁਕੀ, ਮਾ  ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਗ਼ੈਬ ਿਕ  ਤੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਨਜ਼ਾਅ ਵਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜ  ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪਈ ਜਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਅਸ  ਮੰਗ ਦਰਗਾਹ ਥ  ਿਲਆ ਰ ਝਾ, ਿਸਦਕ ਸੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਥ  ਬੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਮੱਖਣ ਨਜ਼ਰ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਅਸ  ਕੀਤਾ, ਸੁੰ ਞੀ ਮਾ  ਿਕ  ਛਾਹ ਨੰੂ ਰੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਅੰਨ ਮੇਉ ਵ ਗੂੰ , ਪਈ ਮੂਤ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਟੋਲਦੀ ਹੈ । 
(ਿਵਹਰ ਬੈਠਣਾ=ਬਾਗ਼ੀ ਹ ੋਜਾਣਾ, ਨਜ਼ਾ=ਮਰਨ ਕੰਢਾ, ਛਾਹ=ਲੱਸੀ, 

ਮੇਉ=ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ) 
 
204. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਕਾਜ਼ੀ ਮਿਹਕਮ ੇਿਵੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ ੇਜੀਵਣਾ ਈ । 

ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਹੀਰ,ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਥੀਵਣਾ ਈ । 

ਨਾਲ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ਰਬਤ ਿਵੱਚ ਜੰਨਤੁਲ-ਅਦਨ ਦੇ ਪੀਵਣਾ ਈ । 

ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਿਹਆ ਦੇ ਸਤਰ ਕੀਜੇ, ਕਾਹ ਦਰਜ਼ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀਵਣਾ ਈ । 
(ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ=ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,ਿਕਹਾ, ਜੰਨਤੁਲ-ਅਦਨ=ਬਿਹਸ਼ਤ, 

ਿਹਆ=ਸ਼ਰਮ, ਸਤਰ=ਪਰਦਾ ਦਰਜ਼=ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਾਤਰ, ਕਾਹ=ਿਕ ) 

 
205. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੀਵਣਾ ਭਲਾ ਸੋਈ, ਿਜਹੜਾ ਹੋਵੇ ਭੀ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਸਭੋ ਜੱਗ ਫ਼ਾਨੀ ਿਹੱਕੋ ਰਬ ਬਾਕੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹ ੈਰਬ ਰਿਹਮਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

'ਕੁਲੇ ਸ਼ੈਹਇਨ ਖ਼ਲਕਨਾ ਜ਼ੋਜਈਨ', ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹ ੈਿਵੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ । 
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ਮੇਰ ੇਇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਧੌਲ ਬਾਸ਼ਕ, ਲੌਹ ਕਲਮ ਤੇ ਿਜ਼ਮ  ਆਸਮਾਨ ਮੀਆਂ । 
(ਕੁੱ ਲੇ ਸ਼ੈਹਇਨ ਖ਼ਲਕਨਾ ਜ਼ੋਜਈਨ=(ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਿਵੱਚ) ਅਸ  ਹਰ ਇੱਕ 

ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਧਉਲ=ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ, ਬਾਸ਼ਕ=ਸੱਪ) 

 
206. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਵਸਾਹ ਨਾਹ , ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਮੁਸ਼ਕ ਪਲੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਨਬੀ ਹੁਕਮ ਨਕਾਹ ਫਰਮਾ ਿਦੱਤਾ, 'ਫ਼ਇਨਿਕਹੂ' ਮਨ ਲੈ ਜੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਕਦੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਟੁਰੀਏ, ਜੜ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਜੀਉ ਤ ਪੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਛਡ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਤੱਕਣ, ਿਵੱਚ ਹਾਵੀਏ ਦੋਜ਼ਖੇ ਸੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਖੇੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੰੂ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬੈਠੀਏ ਂਵਹੁਟੀਏ ਨੀ । 
('ਰੱਬ ਫ਼ਇਨ ਿਕਹੂ'=ਰੱਬ ਨ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਹ ੈਿਕ ਔਰਤ  ਦਾ ਿਨਕਾਹ ਕਰੋ) 

 
207. ਹੀਰ 

 

ਕਲੂਬੁਲ-ਮੋਮਨੀਨ ਅਰਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਰਸ਼ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਢਾਹ ਨਾਹ  । 

ਿਜੱਥੇ ਰ ਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਓਥੇ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾਹ  । 

ਏਹੀ ਚੜੀ ਗੋਲੇਰ ਮ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ, ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾੜ ਲਾਹ ਨਾਹ  । 

ਿਜਸ ਜੀਵਣੇ ਕਾਨ ਈਮਾਨ ਵੇਚ , ਏਹਾ ਕੌਣ ਜੋ ਅੰਤ ਫ਼ਨਾਹ ਨਾਹ  । 

ਜੇਹਾ ਰੰਘੜ  ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੀਰ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਲੁੱ ਧੜ  ਿਵੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨੰੂ, ਨਾਲ ਅਿਹਲ-ਤਰੀਕਤ  ਰਾਹ ਨਾਹ  । 
(ਹਾਵੀਆ=ਦੋਜ਼ਖ ਭਾਵ ਨਰਕ ਦਾ ਸਾਿਰਆਂ ਤ ਔਖਾ ਿਹੱਸਾ, ਕਲੂਬੁਲਮੋਮਨੀਨ= 

ਰੱਬ, ਚਾੜ ਲਾਹ=ਉਤਰਨਾ ਚੜਨਾ, ਕਾਨ=ਕਾਰਨ, ਅਿਹਲੇ ਤਰੀਕਤ=ਤਰੀਕਤ 

ਵਾਲੇ, ਕਮਾਲ=ਖ਼ੂਬੀ,ਪੂਰਣਤਾ) 
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208. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਦੱੁਰੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਰ ਉਧੇੜ ਦੇਸ , ਕਰ  ਉਮਰ ਿਖ਼ਤਾਬ ਦਾ ਿਨਆ  ਹੀਰੇ । 

ਘਤ ਕੱਖ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਮ ਸਾੜ ਸੱੁਟ , ਕੋਈ ਵਖੇਸੀ ਿਪੰਡ ਿਗਰਾ  ਹੀਰੇ । 

ਖੇੜਾ ਕਰ ਕਬੂਲ ਤ  ਖ਼ੈਰ ਤੇਰੀ, ਛੱਡ ਚਾਕ ਰੰਝੇਟੇ ਦਾ ਨਾ  ਹੀਰ ੇ। 

ਅੱਖ  ਮੀਟ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਮੋਈਏ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਹ ੈਬੱਦਲ  ਛਾ  ਹੀਰ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਰਬ ਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਿਵੱਟਰ ੇਬਾਪ ਤੇ ਮਾ  ਹੀਰ ੇ। 
(ਿਵੱਟਰ=ੇਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਮਰ ਿਖ਼ਤਾਬ= ਮੁਸਲਮਾਨ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਲੀਫ਼ਾ, 

ਇਨ  ਨ 634 ਤ 644 ਈ ਤੱਕ ਿਖਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ 

ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ) 

 
209. ਹੀਰ 

 

ਰਲੇ ਿਦਲ  ਨੰੂ ਪਕੜ ਿਵਛੋੜ ਦਦੇ, ਬੁਰੀ ਬਾਣ ਹੈ ਿਤਨ  ਹਿਤਆਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਨਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਿਹੰਦੇ, ਏਹੋ ਸ਼ਾਮਤ  ਰੱਬ ਿਦਆਂ ਮਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਖਾਵਣ ਵੱਢੀਆਂ ਿਨਤ ਈਮਾਨ ਵਚੇਣ, ਏਹੋ ਮਾਰ ਹ ੈਕਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਰਬ ਦੋਜ਼ਖ  ਨੰੂ ਭਰੇ ਪਾ ਬਾਲਣ, ਕੇਹਾ ਦੋਸ ਹ ੈਅਸ  ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਨਹ  ਜਾਣਦ ੇਸ  ਏਹਨ  ਕਾਿਰਆ ਂਨੰੂ । 
(ਰਲੇ=ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ, ਬਾਣ=ਆਦਤ, ਗ਼ੁਲਤਾਨ=ਫਸੇ ਹੋਏ) 

 
210. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਿਜਹੜੇ ਛੱਡ ਕ ੇਰਾਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੰੂ, ਤੱਕਣ ਨਜ਼ਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਰੀਅਨਗੇ । 

ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਬਹਾਇਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜ਼ , ਓਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰ ਨ ਨਵਾਰੀਅਨਗ ੇ। 

ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖੀ ਪਕੜ ਕ ੇਤੇ, ਘੱਤ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਘਾਰੀਅਨਗੇ । 
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ਕੂਚ ਵਕਤ ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੈ ਸਾਥ ਰਲਣਾ, ਖ਼ਾਲੀ ਦਸਤ ਤੇ ਜੇਬ ਭੀ ਝਾੜੀਅਨਗੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹਰ,ੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨੰੂ ਆਕਬਤ ਹਾਰੀਅਨਗ ੇ। 
(ਨਵਾਰੀਅਨਗ=ੇਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗ,ੇ ਆਕਬਤ=ਅੰਤ,ਮਰਨ ਿਪੱਛ) 

 
211. ਹੀਰ 

 

'ਕਾਲੂ-ਬਲਾ' ਦੇ ਿਦੰਹੁ ਿਨਕਾਹ ਬੱਧਾ, ਰੂਹ ਨਬੀ ਦੀ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਈ । 

ਕੁਤਬ ਹੋਇ ਵਕੀਲ ਿਵੱਚ ਆਇ ਬੈਠਾ, ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਨ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਜਬਰਾਈਲ ਮੇਕਾਈਲ ਗਵਾਹ ਚਾਰ,ੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਅਸਰਾਫ਼ੀਲ ਆਇਆ ਈ । 

ਅਗਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਿਨਕਾਹ ਪੜਨਾ, ਆਖ ਰੱਬ ਨ ਕਦ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਈ । 
(ਕਾਲ ੂਬਲਾ=ਿਜਸ ਿਦਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਤਬ=ਵਕੀਲ, 

ਜਬਰਾਈਲ, ਮੇਕਈਲ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਸਰਾਫ਼ੀਲ=ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਨ ) 

 
212. ਤਥਾ 
 

ਿਜਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਤਪੇ, ਿਤੰਨ  ਦੋਜ਼ਖ  ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਿਜਨ  ਇੱਕ ਦੇ ਨਾ  ਤੇ ਿਸਦਕ ਬੱਧਾ, ਓਨ  ਿਫ਼ਕਰ ਅੰਦੇਸੜਾ ਕਾਸ ਦਾ ਈ । 

ਆਿਖਰ ਿਸਦਕ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਪੌਸੀ, ਮੌਤ ਚਰਗ਼ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਮਾਸ ਦਾ ਈ । 

ਦੋਜ਼ਖ਼ ਮੋਰੀਆ ਂਿਮਲਣ ਬੇਿਸਦਕ ਝੂਠ, ਿਜਨ  ਬਾਣ ਤੱਕਣ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਈ । 
(ਤਾਉ=ਗਰਮੀ, ਅੰਦੇਸੜਾ=ਅੰਦੇਸ਼ਾ,ਡਰ, ਚਰਗ਼=ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪਿਰੰਦਾ) 
 
213. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਨ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਚੋਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਹੁਕਮ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ੋਰਾਹ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹ ੈਨੀ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

97

ਿਜਨ  ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਪੱਛੋਤਾਇ ਰੋਸਣ, ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦਾ ਮੋਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਅਸ  ਕਰੀਏ, ਓਥੇ ਤੁਧ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹ ੈਨੀ । 
214. ਹੀਰ 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੀਰ ਰ ਝ ੇਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਣੀ ਹ ੈ। 

ਅਸ  ਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾ ਕੌਲ ਕੀਤਾ, ਲਬੇ-ਗੋਰ ਦੇ ਤੀਕ ਿਨਬਾਹੁਣੀ ਹ ੈ। 

ਅੰਤ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਹੀਰ ਪਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਾਹੁਣੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਮ ਕਮਲੀ, ਖ਼ੁਰਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਧੇ ਨੰੂ ਡਾਹੁਣੀ ਹੈ । 
(ਲਬੇ-ਗੋਰ=ਮਰਨ ਤੱਕ, ਖ਼ੁਰਸ਼=ਖੁਰਾਕ) 

 
215. ਕਾਜ਼ੀ 
 

ਕੁਰਬ ਿਵੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਿਤੰਨ  ਨੰੂ ਹ,ੈ ਿਜਹੜ ੇਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਕਾਹੀਅਨਗੇ । 

ਮਾ  ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਾਹੀਅਨਗ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਬੇਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਿਵੱਚ ਹਾਵੀਏ ਜੋਜ਼ਖ਼ ੇਲਾਹੀਅਨਗੇ । 

ਿਜਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਵੰਡਣ, ਅੱਠ ਬਿਹਸ਼ਤ ਭੀ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਚਾਹੀਅਨਗ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਨਾਲ ਤਕੱਬਰੀ ਆਕੜਨਗੇ, ਵ ਗ ਈਦ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਢਾਹੀਅਨਗੇ । 

ਤਨ ਪਾਲ ਕ ੇਿਜਨ  ਖ਼ੁਦ-ਰੂਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ੇਅੱਗ ਦੇ ਆਕਬਤ ਡਾਹੀਅਨਗੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਹੜ ੇਬਹੁਤ ਿਸਆਣੇ, ਕਾ  ਵ ਗ ਪਲਕ ਿਵੱਚ ਫਾਹੀਅਨਗ ੇ। 
(ਕੁਰਬ=ਨੜਤਾ, ਤਕੱਬਰੀ=ਗਰੂਰ,ਹੰਕਾਰ, ਖ਼ੁਦਰੂਈ=ਗਰੂਰ,ਘੁਮੰਡ) 

 
216. ਹੀਰ 

 

ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨ  ਤੇ ਮਿਹਵ ਹੋਏ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨ । 
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ਿਜਨ  ਿਸਦਕ ਯਕੀਨ ਤਿਹਕੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਕਬੂਲ ਦਰਗਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨ । 

ਿਜਨ  ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਿਤੰਨ  ਿਫ਼ਕਰ ਅੰਦੇਸੜੇ ਕਾਹ ਦੇ ਨ । 

ਿਜਨ  ਨਾਮ ਮਿਹਬੂਬ ਦਾ ਿਵਰਦ ਕੀਤਾ, ਓ ਸਾਿਹਬ ਮਰਤਬਾ ਜਾਹ ਦੇ ਨ । 

ਿਜਹੜੇ ਿਰਸ਼ਵਤ  ਖਾਇ ਕ ੇਹੱਕ ਰੋੜਨ, ਓਹ ਚੋਰ ਉਚੱਕੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨ । 

ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਮਾਇਨ ਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਸ਼ਅਰ ਮੀਆ ਂਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨ । 
(ਤਿਹਕੀਕ=ਭਾਲ, ਿਵਰਦ ਕੀਤਾ=ਜਿਪਆ) 

 
217. ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਿਸਆਲ  ਨੰੂ ਤਰ 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਆਿਖਆ ਇਹ ਜੇ ਰੋੜ ਪੱਕਾ, ਹੀਰ ਝਗਿੜਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਲਆਉ ਪੜੋ ਨਕਾਹ ਮੂੰ ਹ ਬੰਨ ਇਸਦਾ, ਿਕੱਸਾ ਗੋਈ ਫ਼ਸਾਦ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਛੱਡ ਮਸਿਜਦ  ਦਾਇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵੜਦੀ, ਛੱਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਚਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਧਾਣੀ ਹ ੈਹੀਰ ਜੱਟੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਹ  ਦਾ ਿਘਉ ਿਨਤਾਰਦੀ ਹੈ । 
(ਿਕੱਸਾ ਗੋ=ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਣ ਵਾਲੀ, ਦਾਇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵੜਦੀ=ਚੰਗ ੇਕੰਮ 

ਛਡ ਕ ੇਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ) 
 
218. ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਿਨਕਾਹ ਕਰਕ ੇਹੀਰ ਨੰੂ ਖੇਿੜਆਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇਣਾ 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਪੜ ਿਨਕਾਹ ਤੇ ਘੱਤ ਡੋਲੀ, ਨਾਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਟੋਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੇਵਰ ਿਬਉਰ  ਨਾਲ ਜੜਾਊ ਗਿਹਣੇ, ਦਮ ਦੌਲਤ  ਿਨਅਮਤ  ਹੋਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਟਮਕ ਮਹ  ਤੇ ਘੋੜੇ ਉਠ ਿਦੱਤੇ, ਗਿਹਣਾ ਪੱਤਰਾ ਢੱਗੜਾ ਢੋਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਹੀਰ ਖੇਿੜਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁਰੇ ਮੂਲੇ, ਿਪਆ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ ੈਸ਼ੋਰ ਮੀਆਂ । 

ਖੇੜੇ ਿਘੰਨ ਕ ੇਹੀਰ ਨੰੂ ਰਵ  ਹੋਏ, ਿਜ  ਮਾਲ ਨੰੂ ਲੈ ਵਗ ੇਚੋਰ ਮੀਆਂ । 
(ਦਮ=ਦਾਮ,ਪੈਸੇ, ਪੱਤਰ=ਸੋਨ ਦਾ ਪੱਤਰਾ, ਜਦ ਲੋੜ ਪਵ ੇਤ  ਇਸ ਦਾ 
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ਜ ੋਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਲਵੋ, ਰਵ  ਹੋਏ=ਤੁਰ ਪਏ) 

 
219. ਰ ਝ ੇਿਬਨ  ਗਾਈਆਂ ਮੱਝ  ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣਾ 
 

ਮਹ  ਟੁਰਨ ਨਾ ਬਾਝ ਰੰਝੇਟੜ ੇਦੇ, ਭੂਹ ੇਹੋਇਕ ੇਿਪੰਡ ਭਜਾਇਉ ਨ । 

ਪੁੱ ਟ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਢੱੁਡ ਮਾਰਨ, ਭ ਡੇ ਭੰਨ ਕ ੇਸ਼ੋਰ ਘਤਾਇਉ ਨ । 

ਚੌਰ ਚਾਇਕ ੇਬੂਥੀਆਂ ਉਤ ਹ ਕਰਕ,ੇ ਸ਼ੂਕਾਟ ਤੇ ਧੁੰ ਮਲਾ ਲਾਇਉ ਨ । 

ਲੋਕ  ਆਿਖਆ ਰ ਝੇ ਦੀ ਕਰ ੋਿਮੰਨਤ, ਪੈਰ ਚੰੁਮ ਕੇ ਆਣ ਜਗਾਇਉ ਨ । 

ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਦਾ ਲਾ ਮੱਥੇ, ਵ ਗ ਸੇਵਕ  ਸਖ਼ੀ ਮਨਾਇਉ ਨ । 

ਭੜਥੂ ਮਾਿਰਉ ਨ ਦਵਾਲੇ ਰ ਝਣ ੇਦੇ, ਲਾਲ ਬੇਗ ਦਾ ਥੜਾ ਪੁਜਾਇਉ ਨ । 

ਪਕਵਾਲ ਤੇ ਿਪੰਨੀਆ ਰੱਖ ਅੱਗ,ੇ ਭੋਲੂ ਰਾਮ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਇਉ ਨ । 

ਮਗਰ ਮਹ  ਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫ਼ਕਤ, ਿਸਰ ਟਮਕ ਚਾ ਚਵਾਇਉ ਨ । 

ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਚਲੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖੇੜੇ, ਿਦੰਹੁ ਜਾਇਕੇ ਿਪੰਡ ਚੜਾਇਉ ਨ । 

ਦੇ ਚੂਰੀ ਤੇ ਿਖਚੜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਬੁਰਕ , ਨਢਾ ਦੇਵਰਾ ਗੋਦ ਬਹਾਇਉ ਨ । 

ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸਈਆ ਂਵਹੁਟੜੀ ਨੰੂ, 'ਜ ੇਤੰੂ ਆਂਦੜੀ ਵ ੇਵੀਿਰਆ' ਗਾਇਉ ਨ । 

ਿਸਰ ਲਾਹ ਟਮਕ ਭੂਰਾ ਖੱਸ ਲੀਤਾ, ਆਦਮ ਬਿਹਸ਼ਤ ਥ  ਕੱਢ ਤਾਿਹਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੇਖ ਕੁਦਰਤ  ਨੀ, ਭੁਖਾ ਜੰਨਤ ਰੂਹ ਕਢਾਇਉ ਨ । 
(ਚੌਰ=ਪੂਛ, ਭੋਲੂ ਰਾਮ=ਭੋਲੇ ਨਾਥ,ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਫ਼ਕਤ=ਿਮਹਰਬਾਨੀ, 

ਿਪਆਰ) 

 
 
220. ਹੀਰ ਨ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਿਕਹਾ 
 

ਲੈ ਵ ੇਰ ਿਝਆ ਵਾਹ ਮ ਲਾ ਥੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਥ  ਗੱਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ । 
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ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਿਪਆਂ ਜ਼ਾਲਮ  ਬੰਨ ਟੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਤਦੜੀ ਦੋਸਤੀ ਭੱਸ ਹੋਈ । 

ਘਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਨਹ  ਵੱਸਣਾ ਮ ਸਾਡੀ ਉਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਖ਼ੱਸ ਹੋਈ । 

ਜਾਹ ਜੀਵ ਗੀ ਿਮਲ ਗੀ ਰਬ ਮੇਲੇ, ਹਾਲ ਸਾਲ ਤ  ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਹੋਈ । 

ਲੱਗਾ ਤੀਰ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਮੀਆ ਂਵਾਿਰਸ, ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕਲੇਜੜੇ ਧੱਸ ਹੋਈ । 
(ਭੱਸ=ਿਮੱਟੀ, ਖ਼ਰਖ਼ੱਸ=ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਾਲ ਸਾਲ=ਇਸ ਵੇਲੇ) 

 
221. ਰ ਝ ੇਦਾ ਤਰ 

 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾਇ ਦੇ ਿਲਖ ਛੱੁਟਾ, ਮੂੰ ਹ ਬੱਸ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭੈੜੀਏ ਨੀ । 

ਸੁੰ ਞਾ ਸੱਖਣਾ ਚਾਕ ਨੰੂ ਰੱਿਖਓੁਈ, ਮੱਥੇ ਭੌਰੀਏ ਚੰਦਰੀਏ ਬਿਹੜੀਏ ਨੀ । 

ਮੰਤਰ ਕੀਲ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਡੂਮਣ ੇਦਾ, ਐਵ ਸੁੱ ਤੜੇ ਨਾਗ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੇ ਨ  ਤੇ ਿਫ਼ਦਾ ਹੋਈਏ, ਮਹੁਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੇ ਨਬੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਦਗ਼ਾ ਦੇਵਣਾ ਈ ਹੋਵ ੇਿਜਹੜੇ ਨੰੂ, ਪਿਹਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਾ ਖਦੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਜ ੇਨਾ ਉਤਰੀਏ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰ,ੇ ਏਡੇ ਿਪੱਟਣ ੇਨਾ ਸਹੇੜੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਿਪਆਸ ਨਾ ਹੋਵ ੇਅੰਦਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਰਬਤ  ਦੇ ਨਾਹ  ਛੇੜੀਏ ਨੀ । 
(ਸੁੰ ਞ  ਸੱਖਣਾ=ਖ਼ਾਲੀ, ਮੱਥੇ ਭੌਰੀ ਵਾਲੀ=ਭੈੜੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ, ਿਫ਼ਦਾ= 

ਕੁਰਬਾਨ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ=ਵਫਾ ਨਾ ਕਰਨੀ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਿਪਆਸ ਨਾ ਹੋਵ ੇਅੰਦਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਰਬਤ  ਦੇ ਨਾਹ  ਛੇੜੀਏ ਨੀ= 

ਵਾਿਰਸ ਤੋੜ ਿਨਭਾਵਣੀ ਦੱਸ ਸਾਨੰੂ, ਨਹ  ਦੇਇ ਜਵਾਬ ਚਾਇ ਟੋਰੀਏ ਨੀ) 
 
222. ਹੀਰ ਦਾ ਤਰ 

 

ਤੈਨੰੂ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮ ਿਲਖ ਘੱਲ , ਤੁਰਤ ਹੋਇ ਫ਼ਕੀਰ ਤ ਆਵਣਾ ਈ । 
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ਿਕਸੇ ਜੋਗੀ ਥੇ ਜਾਇਕੇ ਬਣ  ਚੇਲਾ, ਸਵਾਹ ਲਾਇਕ ੇਕੰਨ ਪੜਾਵਣਾ ਈ । 

ਸੱਭਾ ਜ਼ਾਤ ਿਸਫ਼ਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਤ ਸੀਸ ਮੁਨਾਵਣਾ ਈ । 

ਤੰੂ ਹੀ ਜ ਵਦਾ ਦੀਦਨਾ ਦਏ ਂਸਾਨੰੂ, ਅਸ  ਵੱਤ ਨਾ ਿਜ ਿਦਆਂ ਆਵਣਾ ਈ । 
(ਦੀਦਨਾ=ਦੀਦਾਰ, ਵੱਤ=ਿਫਰ) 

 
223. ਰ ਝ ੇਨ ਿਸਆਲ  ਨੰੂ ਗਾਲ  ਕੱਢਣੀਆਂ 

 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਿਸਆਲ ਗਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੀਰ ਵੀ ਛਡ ਈਮਾਨ ਚੱਲੀ । 

ਿਸਰ ਹੇਠ  ਕਰ ਿਲਆ ਫੇਰ ਮਿਹਰ ਚੂਚਕ, ਜਦ ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੱਲੀ । 

ਧੀਆਂ ਵੇਚਦ ੇਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਰਨ, ਮਿਹਰਾਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੌਣ ਚੱਲੀ । 

ਯਾਰੋ ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੇਖਦ ੇਹੋ, ਿਜਹਾ ਮੁੰ ਡ ਮੰਗਵਾੜ ਦੀ ਮਸਰ ਪਲੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਧੀ ਸੋਹਣੀ ਨੰੂ, ਗਲ ਿਵੱਚ ਚਾ ਪ ਵਦੇ ਹੈਣ ਟੱਲੀ । 
(ਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਰਨ=ਮੁੱ ਕਰ ਜਾਵਣ, ਮੰੁਡ ਮੰਗਵਾੜ ਦੀ ਮਸਰ ਪਲੀ= 

ਿਜਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨ ਪਲੇ ਹੋਏ ਮਸਰ ਖਾ ਕ ੇਰੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ) 

 
224. ਤਥਾ 
 

ਯਾਰੋ ਜੱਟ ਦਾ ਕੌਲ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਾਹ , ਗ਼ੋਜ਼ ਸ਼ੁਤਰ ਹ ੈਕੌਲ ਗੁਸਤਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਪੱਤ  ਹੋਣ ਇੱਕੀ ਿਜਸ ਜਟ ਤਾਈ,ਂ ਸੋਈ ਅਸਲ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਜਦ ਬਿਹਣ ਅਰੂੜੀ ਤੇ ਅਕਲ ਆਵ,ੇ ਿਜਵ ਖੋਤੜਾ ਹੋਵ ੇਗੁਸਾਈਆ ਂਦਾ । 

ਿਸਰ ਲਾਹ ਕੇ ਿਚੱਤੜ  ਹੇਠ ਿਦੰਦੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਵਨ ਤਦ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਜੱਟੀ ਜਟ ਦੇ ਸ ਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਰਾਜ਼ੀ, ਫੜੇ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਵੇਸ ਗੀਲਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਧੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ  ਨੰੂ ਵੇਚਣ, ਹੋਰ ਧਰ ੇਮਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁਹਤਬਰ ਜਾਣਨਾ ਜੇ, ਕੌਲ ਜੱਟ ਸੁਿਨਆਰ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ । 
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(ਗ਼ੋਜ਼ ਸ਼ੁਤਰ=ਉਠ ਦਾ ਪੱਦ, ਗੁਸਤਾਈ=ਗੰਵਾਰ,ਪਡੂ, ਅਰੂੜੀ=ਰੂੜੀ,ਢੇਰ, 

ਗੁਸਾਈ=ਂਸਿਨਆਸੀ, ਗੀਲਾਈ=ਗੀਲਾਨੀ) 
 
225. ਤਥਾ 

 

ਪਚ  ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਥ  ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਿਰਸ਼ਵਤ  ਮਾਰ ਕ ੇਕੋਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਪਿਹਲ  ਹੋਰਨ  ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਅਮਾ ਵੇਖ ਦਾਮਾਦ ਿਫਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ । 

ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣ, ਪਚ ਿਪੰਡ ਦੇ ਠਗ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਅਸ਼ਰਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਾਹ , ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਲੰਡੋਰ ਕੀਤੇ । 

ਕਾ  ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਲੋਲ ਕਰਦ,ੇ ਕੂੜਾ ਫੋਲਣ ੇਦੇ ਉਤੇ ਮੋਰ ਕੀਤੇ । 

ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਿਵਆਹ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ, ਅਸ  ਰੋ ਬਹੁਤੇ ਰੜੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਅਿਹਲ ਈਮਾਨ ਆਹੇ, ਿਤੰਨ  ਜਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗੋਰ ਕੀਤੇ । 
(ਵੇਸ=ਭੇਸ, ਕੋਰ=ਅੰਨ, ਤੁਅਮਾ=ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 

ਨੰੂ ਸੁਆਦ ਲਈ ਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਰਾਫ=ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਭਲਾਮਾਣਸ, 

ਲੰਡੋਰ=ਲੰਡਰ,ਬਦਮਾਸ਼, ਅਿਹਲੇ ਈਮਾਨ=ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੋਰ=ਕਬਰ) 

 
226. ਤਥਾ 
 

ਯਾਰੋ ਠੱਗ ਿਸਆਲ ਤਿਹਕੀਕ ਜਾਣੋ, ਧੀਆ ਂਠੱਗਣੀਆ ਂਸਭ ਿਸਖ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਪੁੱ ਤਰ ਠੱਗ ਸਰਦਾਰ  ਦੇ ਿਮੱਿਠਆਂ ਹ,ੋ ਉਹਨੰੂ ਮਹ  ਦਾ ਚਾਕ ਬਣ ਵਦੇ ਜ ੇ। 

ਕੌਲ ਹਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਕ ਖੋਹਣ, ਚਾ ਪੈਵੰਦ ਹਨ ਹੋਰ ਿਧਰ ਲ ਵਦੇ ਜ ੇ। 

ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਛੁਰਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਬੈਠ ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਪਚ ਸਦ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਜੱਟ ਚੋਰ ਤੇ ਯਾਰ ਿਤਰਾਹ ਮਾਰਨ, ਡੰਡੀ ਮਹਦੇ ਤੇ ਸੰਨ  ਲ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੱਟ ਨ ਠੱਗ ਸੱਭੇ, ਤਰੀ ਠੱਗ ਨ ਜੱਟ ਝਨ  ਦੇ ਜੇ । 
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(ਤਿਹਕੀਕ=ਸੱਚ, ਪੈਵੰਦ=ਜੋੜ,ਿਰਸ਼ਤਾ, ਿਤਰਾਹ=ਿਤੰਨ ਰਾਹ, ਡੰਡੀ 

ਮੋਹਣਾ=ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਹੀ ਲੁੱ ਟਣ,ੇ ਤਰੀ ਠਗ=ਮਹ  ਠੱਗ) 

 
227. ਤਥਾ 

 

ਡੋਗਰ ਜੱਟ ਈਮਾਨ ਨੰੂ ਵੇਚ ਖ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਮਾਰਦ ੇਤੇ ਪਾੜ ਲ ਵਦੇ ਜ ੇ। 

ਤਰਕ ਕੌਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਿਨਤ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀਆਂ ਿਵਆਜ ਕਮ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਜੇਹੇ ਆਪ ਥੀਵਣ ਤੇਹੀਆਂ ਔਰਤ  ਨ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਿਜਹੜਾ ਚੋਰ ਤੇ ਰਾਹਜ਼ਨ ਹੋਵ ੇਕੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣ ਵਦੇ ਜੇ । 

ਿਜਹੜਾ ਪੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਲਾਲ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੰੂ ਿਮਹਣਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਲ ਵਦੇ ਜ ੇ। 

ਮੂੰ ਹ ਆਖ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਖੋਹ ਲਦੇ, ਵੇਖ ੋਰੱਬ ਤੇ ਮੌਤ ਭੁਲ ਵਦੇ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਖ਼ਸਮ ਦਦੇ, ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਵੈਰ ਕਮ ਵਦੇ ਜ ੇ। 
(ਤਰਕ ਕਰਦ=ੇਛੱਡ ਿਦੰਦੇ, ਪਾੜ ਲਾ ਦੇ=ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, 

ਤੇਹੀਆਂ=ਉਸੇ ਤਰ  ਦੀਆਂ) 

 
228. ਹੀਰ ਦੇ ਗਾਨ ਦੀ ਰਸਮ 

 

ਜਦ ਗਾਨੜੇ ਦੇ ਿਦਨ ਆਣ ਪੁੱ ਗੇ, ਲੱਸੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਖੇਡਣ ੇਆਈਆਂ ਨ । 

ਪਈ ਧੁਮ ਕੇਹਾ ਗਾਨੜੇ ਦੀ, ਿਫਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਈਆਂ ਨ । 

ਸੈਦਾ ਲਾਲ ਪੀਹੜੇ ਉਤੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਕੁੜੀਆ ਂਵਹੁਟੜੀ ਪਾਸ ਬਹਾਈਆਂ ਨ । 

ਪਕੜ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਾਤ ਪਾਏ, ਬਾਹ  ਮੁਰਿਦਆ ਂਵ ਗ ਪਲਮਾਈਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਣ  ਹੀਰ ਿਦਆਂ, ਵ ਗ ਬੱਦਲ  ਝੰਬਰ  ਲਾਈਆਂ ਨ । 
(ਲੱਸੀ ਮੁੰ ਦਰੀ=ਿਵਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ, ਝੁੰ ਬਰ =ਛਿਹਬਰ ,ਝੜੀਆਂ) 

 
229. ਹੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਰ ਝਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਭਾਬੀਆ ਂਦਾ ਖ਼ਤ 
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ਘਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਜਦ ਹੀਰ ਆਈ, ਚੁਕ ਗਏ ਤਗਾਦੜ ੇਅਤੇ ਝੇੜੇ । 

ਿਵੱਚ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਚੁਪ ਚ ਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹ ੋਿਫਰਦੇ ਨ ਸਭ ਖੇੜੇ । 

ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਤਗ਼ੱਈਅਰ ਹੋ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਓਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਪਾਏ ਫੇਰ ੇ। 

ਿਵੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲ , ਅਤੇ ਰ ਝੇ ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਝੇੜੇ । 

ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀ ਉਜ਼ਰਖ਼ਾਹੀ, ਿਜਵ ਮੋਏ ਨੰੂ ਪੁਛੀਏ ਹ ੋਨੜੇ । 

ਹੋਈ ਿਲਖੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰ ਿਝਆ ਵ,ੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲੜੇ ਘਾ ਸਨ ਤੰੂ ਉਚੇੜ ੇ। 

ਮੁੜ ਕ ੇਆ ਨਾ ਿਵਗਿੜਆ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਲਟਕੰਦੜਾ ਘਰ  ਤੰੂ ਪਾ ਫੇਰ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਿਨਤ ਤੰੂ ਰਹ ਰਾਖਾ, ਓਸ ਫੁੱ ਲ ਨੰੂ ਤੋੜ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ । 

ਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਫਰ ਤੰੂ ਿਵੱਚ ਝੱਲ , ਿਜੱਥੇ ਬਾਘ ਬਘੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ ਹ ਬੇੜੇ । 

ਕੋਈ ਨਹ  ਵਸਾਹ ਕੰਵਾਰੀਆ ਂਦਾ, ਐਵ ਲੋਕ ਿਨਕੰਮੜੇ ਕਰਨ ਝੇੜੇ । 

ਤੰੂ ਤ  ਿਮਹਨਤ  ਸ ਿਦੰਹੁ ਰਾਤ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੁਦਰਤ  ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਫੇਰ ੇ। 

ਓਸ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਪੀਣ ਪਾਣੀ, ਖੁਸ ਜਾਣ ਜ  ਖੱਪਰ  ਮੂੰ ਹ ਹੇੜੇ । 

ਕਲਸ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਚਾੜੀਏ ਜਾ ਰੋਜ਼,ੇ ਿਜਸ ਵਲੇੜੇ ਆਣ ਕ ੇਵੜ ਿਵਹੜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਅਸ  ਮੰਨੀ, ਖ਼ੁਆਜਾ ਿਖ਼ਜ਼ਰ ਿਚਰਾਗ਼ ਦੇ ਲਏ ਪੇੜੇ । 
(ਚੁੱ ਕ ਗਏ=ਮੁੱ ਕ ਗਏ, ਤਗਾਦੜੇ=ਤਕਾਜ਼,ੇਝਗੜੇ, ਤਗ਼ੱਈਅਰ=ਬਦਲੀ, 

ਉਜ਼ਰਖ਼ਾਹੀ=ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਰਜ਼ਾ=ਿਕਸਮਤ, ਬੇੜੇ=ਬਿਘਆੜ, 

ਖੁੱ ਸ ਜਾਣ=ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਖੱਪਰ=ਕਾਸਾ, ਹੇੜੇ=ਿਸ਼ਕਾਰੀ, ਿਚਰਾਗ਼=ਦੀਵਾ) 
 
230. ਰ ਝ ੇਦਾ ਤਰ 

 

ਭਾਬੀ ਿਖ਼ਜ਼  ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਜ  ਆਣ ਪੰੁਨੀ, ਭੌਰ ਆਸਰ ੇਤੇ ਪਏ ਜਾਲਦੇ ਨੀ । 

ਸੇਵਣ ਬੁਲਬੁਲ  ਬੂਿਟਆਂ ਸੱੁਿਕਆਂ ਨੰੂ, ਫੇਰ ਫੁੱ ਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਾਲਦੇ ਨੀ । 
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ਅਸ  ਜਦ ਕਦ ਉਨ  ਪਾਸ ਜਾਣਾ, ਿਜਹੜ ੇਮਿਹਰਮ ਅਸਾਡੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਿਜਨ  ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਇ ਝੂਟੇ, ਮਨਸੂਰ ਹੋਰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਗਏ ਸੋ ਨਹ  ਮੁੜਦੇ, ਲੋਕ ਅਸ  ਥ ਆਵਣਾ ਭਾਲਦੇ ਨੀ । 
(ਿਖ਼ਜ਼ =ਪੱਤਝੜ, ਪੁੰ ਨੀ=ਪੁੱ ਜੀ, ਜਾਲਦੇ ਨ=ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ) 

 
231. ਤਥਾ 
 

ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਚਾਕ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪੇਖਣ ੇਜੱਲ-ਜਲਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਿਪੱਛੇ ਮਰਨ ਲੜਣ ਸੂਰੇ, ਸਫ਼  ਡੋਬਦੇ ਖੂਹਣੀਆ ਂਗਾਲਦੇ ਨੀ । 

ਭਾਬੀ ਇਸ਼ਕ ਥ ਨੱਸ ਕ ੇਉਹ ਜ ਦੇ, ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਿਕਸ ੇਕੰਗਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਮਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ  ਨਹ  ਵੜਦੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ  ਿਫਰਨ ਭਾਲਦੇ ਨੀ । 
(ਪੇਖਣ=ੇਨਜ਼ਾਰੇ, ਜੱਲ-ਜਲਾਲ=ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ,ਰੱਬ, ਕੰਗਾਲ= 

ਕਮੀਨਾ) 
 
232. ਰ ਝਾ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ 
 

ਗਏ ਉਮਰ ਤੇ ਵਕਤ ਿਫਰ ਨਹ  ਮੁੜਦੇ, ਗਏ ਕਰਮ ਤੇ ਭਾਗ ਨਾ ਆਂਵਦੇ ਨੀ । 

ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਥ  ਤੀਰ ਛੱੁਟਾ, ਗਏ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਨਾ ਆਂਵਦੇ ਨੀ । 

ਗਈ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਥ  ਛੱਡ ਜੱੁਸਾ, ਗਏ ਹੋਰ ਿਸਆਣ ੇਫ਼ਰਮ ਵਦੇ ਨੀ । 

ਮੁੜ ਏਤਨ ਫੇਰ ਜ ੇਆਂਵਦੇ ਨੀ, ਰ ਝ ੇਯਾਰ ਹੋਰ  ਮੁੜ ਆਂਵਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਕੌਣ ਸੱਦੇ, ਭਾਈ ਭਾਬੀਆਂ ਹੁਨਰ ਚਲ ਵਦੇ ਨੀ । 
(ਕਲਬੂਤ=ਸਰੀਰ, ਹੁਨਰ ਚਲਾਉਣਾ=ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਾ) 
 
233. ਤਥਾ 
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ਅੱਗੇ ਵਾਹੀ  ਚਾ ਗਵਾਇਉ ਨ, ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਥ  ਚਾ ਗਵ ਵਦੇ ਨ । 

ਰ ਝੇ ਯਾਰ ਹੋਰ  ਏਹਾ ਠਾਠ ਛੱਡੀ, ਿਕਤੇ ਜਾਇਕੇ ਕੰਨ ਪੜ ਵਦੇ ਨ । 

ਇੱਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਗਵ ਵਦੇ ਨ, ਇੱਕੇ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਬੰਨ ਿਲਆਂਵਦੇ ਨ । 

ਵੇਖ ੋਜੱਟ ਹੁਣ ਫੰਧ ਚਲ ਵਦੇ ਨ, ਬਣ ਚੇਲੜੇ ਘੋਨ ਹ ੋਆਂਵਦੇ ਨ । 
(ਬੰਨ ਿਲਆਉਣੀ=ਿਵਆਹ ਿਲਆਉਣੀ) 
 
234. ਹੀਰ ਦੇ ਸੌਹਿਰਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

ਮਸਲਤ ਹੀਰ ਿਦਆਂ ਸੌਹਿਰਆ ਂਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਹੀਰ ਨਾ ਪੇਈਅੜੇ ਘੱਲਣੀ ਜੇ । 

ਮਤ ਚਾਕ ਮੁੜ ਚੰਬੜੇ ਿਵੱਚ ਿਸਆਲ , ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਸਾਖ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਜ ੇ। 

ਆਖ਼ਰ ਰੰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ, ਜਾਇ ਪੇਈਅੜੇ ਘਰ  ਇਹ ਮੱਲਣੀ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੀਜ,ੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਿਕਸ ੇਉਥੱਲਣੀ ਜੇ । 
(ਪੇਈਅੜੇ=ਪੇਕ , ਕੁਸਾਖ=ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਉਥੱਲਣੀ=ਉਲਟਾਉਣੀ, ਮੱਲਣੀ= 

ਪਿਹਲਵਾਨਣੀ) 
 
235. ਇੱਕ ਵਹੁਟੀ ਹੱਥ ਹੀਰ ਦਾ ਸੁਨਹਾ 
 

ਇੱਕ ਵਹੁਟੜੀ ਸਾਹਵਰ ੇਚੱਲੀ ਿਸਆਲ , ਆਈ ਹੀਰ ਥੇ ਲੈ ਸਨਿਹਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੇ ਪੇਈਅੜੇ ਚਲੀ ਹ  ਦੇਹ ਗੱਲ , ਖੋਲ ਿਕੱਿਸਆਂ ਜੇਿਹਆ ਂਕੇਿਹਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੇ ਸਹੁਿਰਆ ਂਤੁਧ ਿਪਆਰ ਕੇਹਾ, ਕਰੋ ਗਰਮ ਸੁਨਿਹਆਂ ਬੇਿਹਆ ਂਨੰੂ । 

ਤੇਰੀ ਗੱਭਰ ੂਨਾਲ ਹ ੈਬਣੀ ਕੇਹੀ, ਵਹੁਟੀਆ ਂਦਸਦੀਆ ਨ ਅਸ  ਜੇਿਹਆਂ ਨੰੂ । 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਓਸ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵ, ਵੈਰ ਰੇਸ਼ਮ  ਨਾਲ ਿਜ  ਲੇਿਹਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਕਾਖ਼ ਤੇ ਅਿਲਫ਼ ਤੇ ਲਾਮ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਏਿਹਆਂ ਤੇਿਹਆ ਂਨੰੂ । 
(ਲੇਹਾ=ਊਨੀ ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਿਕਰਮ, ਕੰਿਡਆਲੀ ਬੂਟੀ ਜ ੋਕੱਪੜੇ 
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ਨੰੂ ਚੰਬੜ ਜ ਦੀ ਹ)ੈ 

 
236. ਹੀਰ ਦਾ ਸੁਨਹਾ 
 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਗਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਪੱਲਾ, ਕਹ  ਦੇਸ ਨੰੂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ । 

ਘੁਟ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਉ ਨ, ਸਈਆਂ ਚਾਇ ਿਵਸਾਿਰਆ ਨਾਮ ਮੇਰਾ । 

ਮਝੋ ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ ਮਾਿਪਆਂ ਨ, ਓਹਨ  ਨਾਲ ਨਾਹ  ਕੋਈ ਕਾਮ ਮੇਰਾ । 

ਹੱਥ ਜੋੜ ਕ ੇਰ ਝੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ , ਇੱਕ ਏਤਨਾ ਕਹ  ਪੈਗ਼ਾਮ ਮੇਰਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਨਾਲ ਬੇਵਾਿਰਸ  ਰਿਹਮ ਕੀਜੇ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕ ੇਆਉ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ । 
(ਹੱਥ ਜੋੜ, ਗਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਪੱਲਾ=ਪੂਰ ੇਅਦਬ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਘੁਟ=ਗਲ 

ਘੁਟ ਕ,ੇ ਸ਼ਾਮ=ਿਕਸ਼ਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ) 
 
237. ਹੀਰ ਨੰੂ ਰ ਝ ੇਦੀ ਤਲਬ 

 

ਤਰੁੱ ਟੇ ਕਿਹਰ ਕਲੂਰ ਿਸਰ ਤੱਤੜੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਿਬਰਹਾ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੀ ਕੁਠੀਆਂ ਮ । 

ਸੁੰ ਞੀ ਤਰਾਟ ਕਲੇਜੜੇ ਿਵੱਚ ਧਾਣੀ ,ਨਹ  ਿਜਉਣਾ ਮਰਨ ਤੇ ਠੀਆਂ ਮ । 

ਚੋਰ ਪੌਣ ਰਾਤ  ਘਰ ਸੁੱ ਿਤਆ ਂਦੇ, ਵੇਖ ੋਿਦਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਮ । 

ਜੋਗੀ ਹੋਇਕੇ ਆ ਜੇ ਿਮਲੇ ਮੈਨੰੂ, ਿਕਸੇ ਅੰਬਰ ਿਮਹਰ ਦੀ  ਤਰੁੱ ਠੀਆ ਂਮ । 

ਨਹ  ਛਡ ਘਰ ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਵੈਸ , ਨਹ  ਵੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾਹ  ਵੁੱ ਠੀਆਂ ਮ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇਮ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਨ, ਮਾਰ ਫੱਟੀਆਂ ਜੁੱ ਟੀਆਂ ਕੱੁਠੀਆਂ ਮ । 
(ਤਰੁਟੇ=ਟੁਟ ਪਏ, ਕਿਹਰ ਕਲੂਰ=ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਿਬਰਹਾ ਿਫ਼ਰਾਕ=ਜੁਦਾਈ, 

ਠੀਆਂ=ਿਤਆਰ, ਫੱਟੀਆ=ਂਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੁੱ ਟੀਆਂ=ਕੱਸ ਕ ੇਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹ ) 

 
238. ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਪੁੱ ਛ ਿਗੱਛ 
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ਵਹੁਟੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹੁਰੇ ਵੜੀ ਿਜਸ ਿਦਨ, ਪੱੁਛੇ ਚਾਕ ਿਸਆਲ  ਦਾ ਕੇਹੜਾ ਨੀ । 

ਮੰਗ ੂਚਾਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਚੂਚਕ ੇਦਾ, ਮੁੰ ਡਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦਾ ਜੇਹੜਾ ਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਆਸ਼ਕ  ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰ ਝਾ, ਿਸਰ ਓਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਨੀ । 

ਿਕਤੇ ਦਾਇਰੇ ਇੱਕੇ ਮਸੀਤ ਹੁੰ ਦਾ, ਕੋਈ ਓਸ ਦਾ ਿਕਤੇ ਹ ੈਿਵਹੜਾ ਨੀ । 

ਇਸ਼ਕ ਪੱਟ ਤਰੱਟੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨ, ਜੜ ਗਈਆਂ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਨੀ । 
(ਪੱਟੇ ਤਰੱਟ=ੇਬਰਬਾਦ ਕੀਤ)ੇ 

 
239. ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 
 

ਕੁੜੀਆ ਂਆਿਖਆ ਛੈਲ ਹ ੈਮੱਸ ਿਭੰਨਾ, ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹ ੈਜਗ ਦੇ ਸਭ ਝੇੜੇ । 

ਸੱਟ ਵੰਝਲੀ ਅਿਹਲ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀਰ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ । 

ਿਵੱਚ ਬੇਿਲਆਂ ਕੂਕਦਾ ਿਫਰੇ ਕਮਲਾ, ਿਜੱਥੇ ਬਾਘ ਬਘੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ ਹ ਬੇੜੇ । 

ਕੋਈ ਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਝ ਮੰਤਰ ਨਾਗ ਨੰੂ ਕੌਣ ਛੇੜੇ । 

ਕੁੜੀਆ ਂਆਿਖਆ ਜਾਉ ਿਵਲਾਉ ਉਸ ਨੰੂ, ਿਕਵ ਘੇਰ ਕੇ ਮ ਦਰੀ ਕਰੋ ਨੜੇ । 
(ਿਵਲਾਉ=ਘਰ ਿਲਆਉ) 

 
240. ਕੁੜੀਆ ਂਉਹਨੰੂ ਰ ਝ ੇਕੋਲ ਲੈ ਗਈਆਂ 
 

ਕੁੜੀਆ ਂਜਾਇ ਿਵਲਾਇਆ ਰ ਝਣ ੇਨੰੂ, ਿਫਰੇ ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਲੱਿਦਆ ਈ । 

ਆ ਿਘਨ ਸੁਨਹੜਾ ਸੱਜਣ  ਦਾ, ਤੈਨੰੂ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਨ ਸੱਿਦਆ ਈ । 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਘਰ ਕੱਢੀ, ਅਸ  ਸਾਹੁਰਾ ਪੇਈਅੜਾ ਰੱਿਦਆ ਈ । 

ਤੁਧ ਬਾਝ ਨਹ  ਿਜਉਣਾ ਹੋਗ ਮੇਰਾ, ਿਵੱਚ ਿਸਆਲ  ਦੇ ਿਜਉ ਿਕ  ਅਿਡਆ ਈ । 

ਝੱਬ ਹ ੋਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਮਥੇ, ਓਥੇ ਝੰਡੜਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਗੱਿਡਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨ, ਦੰਮ  ਬਾਝ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਈ । 
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(ਆ ਿਘਨ=ਲੈ ਜਾ, ਦੰਮ  ਬਾਝ ਗ਼ੁਲਾਮ=ਿਬਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ) 

 
241. ਰ ਝ ੇਨ ਹੀਰ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਵਾਈ 

 

ਮੀਏ ਂਰ ਝੇ ਨ ਮੱੁਲ  ਨੰੂ ਜਾ ਿਕਹਾ, ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ ਜੀ ਸੱਜਣ  ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੁਸ  ਸਾਹੁਰੇ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸ  ਢੋਏ ਹ  ਸੂਲ ਅੰਿਗਆਿਰਆ ਂਨੰੂ । 

ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਿਜ਼ਮ  ਅਸਮਾਨ ਸਾੜ,ੇ ਚਾ ਿਲੱਖ  ਜ ੇਦੁਖਿੜਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਮੈਥ ਠਗ ਕੇ ਮਹ  ਚਰਾਇ ਲਈ , ਰੰਨ  ਸੱਚ ਨ ਤੋੜਦੀਆਂ ਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਚਾਕ ਹੋਕੇ ਵੱਤ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਸ , ਕੇਹਾ ਮਾਿਰਉ ਅਸ  ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਗਲਾ ਿਲਖੋ ਜ ੇਯਾਰ ਨ ਿਲਿਖਆ ਏ, ਸੱਜਣ ਿਲਖਦੇ ਿਜਵ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰੱਬ ਿਬਨ ਟ ਗ ਕਾਈ, ਿਕਵ ਿਜੱਤੀਏ ਮਾਮਿਲਆ ਂਹਾਿਰਆ ਂਨੰੂ । 
(ਢੋਏ=ਲਾਗੇ,ਨੜੇ, ਟ ਗ=ਸਹਾਰਾ,ਆਸਰਾ) 
 
242. ਤਥਾ 
 

ਤੈਨੰੂ ਚਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਝੱਬ ਵਹੀਜੀਏ ਂਨੀ । 

ਐਥ ਿਨਕਲ ਗਈਏ ਂਬੁਰੇ ਿਦਹ  ਵ ਗੂੰ , ਅੰਤ ਸਾਹੁਰੇ ਜਾ ਪਤੀਜੀਏ ਂਨੀ । 

ਰੰਗ ਰੱਤੀਏ ਵਹੁਟੀਏ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀਏ, ਕੈਦ ੋਲੰਙ ੇਦੀ ਸਾਕ ਭਤੀਜੀਏ ਂਨੀ । 

ਚੁਲ  ਪਾ ਪਾਣੀ ਦੱੁਖ  ਨਾਲ ਪਾਲੀ, ਕਰਮ ਸੈਦੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਬੀਜੀਏ ਂਨੀ । 

ਕਾਸਦ ਜਾਇਕੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਲੈ ਚਾਕ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਲੀਜੀਏ ਂਨੀ । 
(ਿਦਹ =ਿਦਨ , ਰੰਗ ਰੱਤੀਏ=ਿਗਹਸਥ ਦੀਆਂ ਮੌਜ  ਮਾਣਨ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹ)ੈ 

 
243. ਤਰ ਹੀਰ 

 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹ  ਮ, ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਤੰੂ ਿਚਰ  ਿਵਛੁੰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ । 
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ਹੱਥ  ਮਾਿਪਆਂ ਿਦੱਤੀ ਸ  ਜ਼ਾਲਮ  ਨੰੂ, ਲੱਗਾ ਲੂਣ ਕਲੇਿਜਆ ਂਭੁੰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ । 

ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਟਲੇ ਮੂਲੇ, ਕੌਣ ਮੋੜਦਾ ਸਾਿਹਆਂ ਪੁੰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ । 

ਜੋਗੀ ਹੋਇਕੇ ਆ ਤੰੂ ਸੱਜਣ  ਵ,ੋ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁੰ ਿਨਆ ਂਨੰੂ । 

ਿਕਸੇ ਤੱਤੜੇ ਵਕਤ ਸੀ ਿਨਹੁੰ  ਲੱਗਾ, ਵਾਿਰਸ ਬੀਿਜਆ ਦਾਿਣਆਂ ਭੁੰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ । 
(ਿਚਰ  ਿਵਛੰੁਨ=ਦੇਰ ਦੇ ਿਵਛੜੇ, ਸਾਿਹਆ ਂਪੁੰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ=ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਨੰੂ) 

 
244. ਤਥਾ 
 

ਕਾਇਦ ਆਬਖੋਰ ਦੇ ਿਖੱਚੀ ਵ ਗ ਿਕਸਮਤ, ਕੋਇਲ ਲੰਕ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਗਈ ਿਦੱਲੀ । 

ਮੈਨਾ ਲਈ ਬੰਗਾਿਲa◌ੁ◌ਂ ਚਾਕ ਕਮਲੇ, ਖੇੜਾ ਿਪਆ ਅਜ਼ਗ਼ੈਬ ਦੀ ਆਣ ਿਬੱਲੀ । 

ਚੁਸਤੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਾ ਹਾਰ ਿਹੰਮਤ, ਹੀਰ ਨਾਹੀ  ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੀ । 

ਕੋਈ ਜਾਇਕੇ ਪਕੜ ਫ਼ਕੀਰ ਕਾਿਮਲ, ਫ਼ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾ ਿਕੱਲੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੜਾ ਹ ੋਲੱਲੀ, ਸੇਲੀ ਗੋਦੜੀ ਬੰਨ ਹ ੋਸ਼ੇਖ਼ ਿਚੱਲੀ । 
(ਕਾਇਦ=ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ,ਲੀਡਰ, ਆਬਖੋਰਾ=ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ,ਿਕਸਮਤ, 

ਮਾਰਦੇ ਰਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਕੱਲੀ=ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਦ,ੇ ਲੱਲੀ=ਗੋਦੜੀ ਪਿਹਨਣ 

ਵਾਲਾ ਫ਼ਕੀਰ,ਕਮਲਾ) 
 
245. ਹੀਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ 
 

ਿਦੱਤੀ ਹੀਰ ਿਲਖਾਇਕ ੇਇਹ ਿਚੱਠੀ, ਰ ਝ ੇਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾ ਦੇਣੀ । 

ਿਕਤੇ ਬੈਠ ਿਨਵੇਕਲਾ ਸੱਦ ਮੱੁਲ , ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ । 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਮੇਿਰਆਂ ਸੱਜਣ  ਨੰੂ, ਰ ੋਰ ੋਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇਣੀ । 

ਮਰ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਜਾਨ ਹੈ ਨੱਕ ਉਤੇ, ਿਹੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਦੀਦਨਾ ਆ ਦੇਣੀ । 

ਖੇੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲ ਵਦੇ ਮੰਜੜੀ ਨੰੂ, ਹੱਥ ਲਾਇਕ ੇਗੋਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ । 
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ਕਖ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਗ਼ਮ  ਨਾਲ ਰ ਝਾ, ਏਹ ਿਚਣਗ ਲੈ ਜਾਇਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ । 

ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹ ਤ  ਮੈਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਮੀਆ,ਂ ਕੰਨ ਰ ਝੇ ਦੇ ਏਤਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ । 

ਮੇਰੀ ਲਈ ਂਿਨਸ਼ਾਨੜੀ ਬ ਕ ਛੱਲਾ, ਰ ਝੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਲਜਾ ਦੇਣੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਓਸ ਕਮਲੜੇ ਨੰੂ, ਢੰਗ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ । 
(ਦੀਦਨਾ=ਦੇਖਣਾ,ਕਖ=ਤੀਲਾ, ਿਚਣਗ=ਚੰਿਗਆੜੀ,ਅੱਗ) 

 
246. ਤਥਾ 
 

ਅੱਗੇ ਚੂੰ ਡੀਆ ਂਨਾਲ ਹੰਢਾਇਆ ਈ, ਜ਼ਲੁਫ਼ ਕੁੰ ਡਲ ਦਾਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਮੀਆਂ । 

ਘਤ ਕੁੰ ਡਲੀ ਨਾਗ ਿਸਆਹ ਪਲਮੇ, ਵੇਖ ੇਉਹ ਭਲਾ ਿਜਸ ਲੇਖ ਮੀਆ ਂ। 

ਮਲੇ ਵਟਣਾ ਲੋੜ ਦੰਦਾਸੜੇ ਦਾ, ਨਣ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਨ ਭੇਖ ਮੀਆਂ । 

ਆ ਹੁਸਨ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰ ਵੇਖ ਜ਼ਲੁਫ਼ , ਖ਼ੂਨੀ ਨਣ  ਦੇ ਭੇਖ ਨੰੂ ਦੇਖ ਮੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋ ਪਹੁੰ ਚ ਮਥੇ, ਫ਼ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਮੇਖ ਮੀਆ ਂ। 
(ਚੂੰ ਡੀਆ=ਂਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਕੁੰ ਡਲੀ=ਚੱਕਰ,ਵਲ, ਲੇਖ=ਿਕਸਮਤ) 

 
247. ਹੀਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਕਾਸਦ ਰ ਝ ੇਕੋਲ ਿਲਆਇਆ 

 

ਕਾਸਦ ਆਣ ਰੰਝੇਟੇ ਨੰੂ ਖਤ ਿਦੱਤਾ, ਨਢੀ ਮੋਈ ਹ ੈਨੱਕ ਤੇ ਜਾਨ ਆਈ । 

ਕੋਈ ਪਾ ਭੁਲਾਵੜਾ ਠਿਗਓਈ, ਿਸਰ ਘੱਿਤਉ ਚਾ ਮਸਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਗਣੇ ਤਾਰੇ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਦੀ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆ ਦਾ ਈ, ਕੇਹਾ ਠਿਕਉ ਪੇਮ ਦਾ ਬਾਣ ਮੀਆਂ । 

ਤੇਰਾ ਨ  ਲੈ ਕ ੇਨੱਢੀ ਿਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣ ਮੀਆਂ । 

ਮੂੰ ਹ ਰ ਝ ੇਦਾ ਨਾਮ ਜ  ਕੱਢ ਬਿਹੰਦੀ, ਓਥੇ ਿਨਤ ਪਦੇ ਘਮਸਾਣ ਮੀਆਂ । 

ਰਾਤ  ਘੜੀ ਨਾ ਸੇਜ ਤੇ ਮੂਲ ਸਦੀ, ਰਹੇ ਲੋਗ ਬਹੁਤੇਰੜਾ ਰਾਣ ਮੀਆਂ । 
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ਜੋਗੀ ਹੋਇਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਫੇਰਾ, ਮੌਜ  ਨਾਲ ਤੰੂ ਨੱਢੜੀ ਮਾਣ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸਭੋ ਕੰਮ ਹੰੁਦੇ, ਜਦ ਰੱਬ ਹੰੁਦਾ ਿਮਹਰਬਾਨ ਮੀਆ ਂ। 
(ਨੱਕ ਤੇ ਜਾਨ=ਮਰਨ ਕੰਢੇ, ਭੁਲਾਵੜਾ=ਭੁਲੇਖਾ, ਰਾਣ=ਕਿਹ ਰਹ)ੇ 

 
248. ਰ ਝ ੇਦੀ ਤਰ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ 

 

ਿਚੱਠੀ ਨਾ  ਤੇਰੇ ਿਲਖੀ ਨੱਢੜੀ ਨ, ਿਵੱਚੇ ਿਲਖੇ ਸ ੂਦਰਦ ਿਫ਼ਰਾਕ ਸਾਰੇ । 

ਰ ਝਾ ਤੁਰਤ ਪੜਾਇਕੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਿਦਲ ਆਹ ਦੇ ਠੰਡੜ ੇਸਾਹ ਮਾਰੇ । 

ਮੀਆਂ ਿਲਖ ਤੰੂ ਦਰਦ ਿਫ਼ਰਾਕ ਮੇਰਾ, ਿਜਹੜਾ ਅੰਬਰ ਸੁਟਦਾ ਤੋੜ ਤਾਰ ੇ। 

ਘਾ ਿਲਖ ਜ ੋਿਦਲੇ ਦੇ ਦੁਖੜ ੇਦੇ, ਿਲਖਣ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵ ਯਾਰ ਿਪਆਰ ੇ। 
(ਫਰਸ਼ ਹੋਇਆ=ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਿਗਆ) 

 
249. ਰ ਝ ੇਦਾ ਤਰ ਿਲਖਣਾ 
 

ਿਲਿਖਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰੰਝੇਟੜ ੇਨ, ਜਦ ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਓਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਏ । 

ਓਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਸ  ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋਏ । 

ਪਿਹਲੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ, ਮਝੋ ਵਾਹ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਬੋੜ ਹੋਏ । 

ਅਸ  ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਟੀ ਲੱਗੜੀ ਪੀਤ ਨੰੂ ਤੋੜ ਗਏ । 

ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਿਸਫ਼ਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕ,ੇ ਲੜ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ । 

ਆਪ ਹੱਸ ਕ ੇਸਾਹੁਰੇ ਮੱਿਲਓਨ, ਸਾਡੇ ਨਣ  ਦਾ ਨੀਰ ਨਖੋੜ ਗਏ । 

ਆਪ ਹ ੋਮਿਹਬੂਬ ਜਾ ਸਤਰ ਬੈਠ, ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦਾ ਰਸਾ ਨਚੋੜ ਗਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਮਲੀਆਂ ਵਾਹਰ  ਥ, ਧੜਵੈਲ ਵੇਖ ੋਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਗਏ । 
(ਦਰਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ=ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅੱਟੀ=ਪੱਕੀ, ਸੂਤ ਦੀ ਅੱਟੀ 

ਵ ਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਿਵੱਚ ਫਸਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਟੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵਚ ਫਸਾਉਣ 
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ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਸੌਿਖਆਂ ਜੁਦਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ, 

ਨਖੋੜ ਗਏ=ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ) 

 
250. ਤਰ ਰ ਝੇ ਵੱਲ 

 

ਸਾਡੀ ਖ਼ੈਰ ਹ ੈਚਾਹੁੰ ਦੇ ਖ਼ੈਰ ਤਡੀ, ਿਫਰ ਿਲਖੋ ਹਕੀਕਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਪਾਕ ਰੱਬ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਬਾਝ, ਕੱਟੇ ਕੌਣ ਮੁਸੀਬਤ  ਭਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੁਤ ਚਾਕ ਹ ੋਕ,ੇ ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਕ ੇਆਪ ਚੜ ਜਾਣ ਡੋਲੀ, ਚੰਚਲ-ਹਾਰੀਆ ਂਇਹ ਕਵਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਸੱਪ ਰੱਸੀਆ ਂਦੇ ਕਰਨ ਮਾਰ ਮੰਤਰ, ਤਾਰੇ ਦਦੀਆਂ ਨ ਹੇਠ ਖਾਰੀਆ ਂਜੀ । 

ਪੇਕੇ ਜੱਟ  ਨੰੂ ਮਾਰ ਫ਼ਕੀਰ ਕਰਕ,ੇ ਲੈਦ ਸਾਹੁਰੇ ਜਾਇ ਘੁਮਕਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਆਪ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਜਾ ਰੁੱ ਪਣ, ਿਪੱਛੇ ਲਾ ਜਾਵਣ ਪੁਚਕਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਸਰਦਾਰ  ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਫ਼ਕੀਰ ਕਰਕ,ੇ ਆਪ ਮੱਲਦੀਆਂ ਜ  ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹਾਰਦੀਆ ਂਅਸ  ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਥ  ਇਹ ਨਾ ਹਾਰੀਆ ਂਜੀ । 
(ਚੰਚਲ-ਹਾਰੀਆ=ਂਚਲਾਕ, ਖਾਰੀ=ਟੋਕਰੀ, ਘੁੰ ਮਕਾਰੀ=ਚਰਖ ੇਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

ਰੁੱ ਪਣ=ਰੁੱ ਝ ਜਾਣ, ਖਾਰੀਆ=ਂਟੋਕਰ)ੇ 

 
251. ਰ ਝਾ ਆਪਣ ੇਿਦਲ ਨਾਲ 

 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਲੁੱ ਟ  ਦੀ ਹੀਰ ਦੌਲਤ, ਜਰਮ ਗਾਲੀਏ ਤ  ਉਹਨੰੂ ਜਾ ਲਈਏ । 

ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਖ਼ਵਾਨ ਯਗ਼ਮਾ ਸ਼ੁਹਦੇ ਹੋਇਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲਈਏ । 

ਇੱਕ ਹੋਵਣਾ ਰਿਹਆ ਫ਼ਕੀਰ ਮੈਥ, ਰਿਹਆ ਏਤਨਾ ਵਸ ਸੋ ਲਾ ਲਈਏ । 

ਮੱਖਣ ਪਾਿਲਆ ਚੀਕਣਾ ਨਰਮ ਿਪੰਡਾ, ਜ਼ਰਾ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਮਾ ਲਈਏ । 

ਿਕਸੇ ਜੋਗੀ ਥ  ਿਸੱਖੀਏ ਿਸਹਰ ਕੋਈ, ਚੇਲੇ ਹੋਇਕੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਈਏ । 
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ਅੱਗੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਝੁਗੜੇ ਬਾਲ ਸੇਕੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣ ੇਨੰੂ ਿਚਣਗ ਲਾ ਲਈਏ । 

ਅੱਗੇ ਝੰਗ ਿਸਆਲ  ਦਾ ਸੈਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਝੋਕ ਲਾ ਲਈਏ । 

ਓਥੇ ਖ਼ੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਾਹ , ਿਸਰ ਵੇਚੀਏ ਤ  ਭਤੇ ਪਾ ਲਈਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਤਦ ਪਾਈਏ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਈਏ । 
(ਜਰਮ=ਜਨਮ, ਖ਼ਾਨ ਯਗ਼ਮਾ=ਸਦਾ ਬਰਤ, ਿਸਹਰ=ਜਾਦੂ, ਝੋਕ=ਆਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ) 
 
252. ਰ ਝ ੇਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
 

ਬੁਝੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਵਾਉ ਲੱਗੀ, ਸਮ  ਆਇਆ ਹ ੈਸ਼ੌਕ ਜਗਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿੜਆ, ਮਤਾ ਜਾਿਗਆ ਕੰਨ ਪੜਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਪਟੇ ਪਾਲ ਮਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ,ੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹ ੈਰਗੜ ਮੁਨਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਜਰਮ ਕਰਮ ਿਤਆਗ ਕ ੇਠਾਣ ਬੈਠਾ, ਿਕਸ ੇਜੋਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਕਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਬੁੰ ਦੇ ਸੋਇਨ ਦੇ ਲਾਹ ਕੇ ਚਾਇ ਚਿੜਆ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰ ਦਰ  ਪਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੀਏ, ਿਸਹਰ ਦੱਸ ਦੇ ਰੰਨ ਿਖਸਕਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਨਾ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ, ਿਫ਼ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਿਜੰਦ ਗਵਾਵਣ ੇਦਾ । 
(ਮਤਾ ਜਾਿਗਆ=ਇਰਾਦਾ ਹੋਇਆ) 

 
253. ਰ ਝ ੇਦਾ ਹੋਕਾ 
 

ਹੋਕਾ ਿਫਰੇ ਿਦੰਦਾ ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਉ ਿਕਸ ੇਫ਼ਕੀਰ ਜੇ ਹੋਵਣਾ ਜੇ । 

ਮੰਗ ਖਾਵਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕ ੋਚਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਪੜਾਇਕੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਗ ਦਾ ਹੋਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਨਾ ਿਦਹਾੜ ਨਾ ਕਸਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਹੋਵਣਾ ਜੇ । 

ਨਹ  ਦੇਣੀ ਵਧਾਈ ਿਫਰ ਜੰਮਦੇ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਮੋਏ ਨੰੂ ਮੂਲ ਨਾ ਰੋਵਣਾ ਜ ੇ। 
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ਮੰਗ ਖਾਵਣਾ ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਸੌਣਾ, ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਬੋਵਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਲੋਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਨਾਲੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੂਰਨਾ ਈ, ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੋਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਠਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਿਰਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨ ਦ ਹੀ ਸੋਵਣਾ ਜੇ । 
(ਿਦਹਾੜ=ਿਦਹਾੜੀ ਕਰਨੀ,ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਸਬ=ਕੰਮ, ਬੋਵਣਾ=ਬੀਜਣਾ, 

ਲੋਵਣਾ=ਵਢਣਾ) 
 
254. ਿਟੱਲੇ ਜਾਕੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਰ ਝ ੇਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ 

 

ਿਟੱਲੇ ਜਾਇਕੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਨੰੂ, ਆਇਆਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਮ ਚੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਿਸਦਕ ਧਾਰ ਕ ੇਨਾਲ ਯਕੀਨ ਆਇਆ, ਅਸ  ਚੇਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸ  ਪੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਆਲਮ  ਦਾ, ਫ਼ਕਰ ਓਸ ਦੇ ਹੈਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਿਬਨ  ਮੁਰਸ਼ਦ  ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵ,ੇ ਦੁਧ ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਵ ੇਹ ੈਖੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਯਾਦ ਹੱਕ ਦੀ ਸਬਰ ਤਸਲੀਮ ਿਨਹਚਾ, ਤੁਸ  ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਫ਼ਕਰ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹ,ੈ ਤਾਿਬਹ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਪੀਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਮੇਰਾ ਮਾ  ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਸਾਕ ਕੋਈ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਵੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹ  ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਸਾਿਡ  ਲਾਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਤੈਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਜ  ਮ ਹੋਰ ਿਕਸ ਥੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਂਵਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀਰ ਸਾਈ ਂ। 
(ਿਨਹਚਾ=ਯਕੀਨ, ਸੀਰ=ਸ ਝੇਦਾਰੀ, ਸ ਝ, ਥੇ=ਿਕੱਥ,ੇਿਕਹੜੀ ਥ ) 

 
255. ਨਾਥ 

 

ਨਾਥ ਦੇਖ ਕ ੇਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਚੰਚਲ, ਅਿਹਲ ਤਬਾ ਤੇ ਸੁਹਣਾ ਛੈਲ ਮੰੁਡਾ । 

ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸੁੰ ਦਰ, ਅਤੇ ਲਾਡਲਾ ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਸੰਦਾ । 
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ਿਕਸੇ ਦੁਖ ਤ ਰੁਸ ਕ ੇਉਠ ਆਇਆ, ਇੱਕ ੇਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਧੰਦਾ । 

ਨਾਥ ਆਖਦਾ ਦੱਸ ਖ  ਸੱਚ ਮਥੇ, ਤੰੂ ਹ ਿਕਹੜੇ ਦੁਖ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁੰ ਦਾ । 
(ਅਿਹਲ ਤਬਾਅ=ਰੂਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਨਾਕ=ਸ਼ੁਕੀਨ, ਧੰਦਾ=ਝਗੜਾ) 
 
256. ਤਥਾ 
 

ਇਹ ਜਗ ਮਕਾਮ ਫ਼ਨਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਾ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਇਹ ਜੀਵਣਾ ਹ ੈ। 

ਛਾ  ਬੱਦਲ  ਦੀ ਉਮਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨ ਪਾੜਣਾ ਸੀਵਣਾ ਹ ੈ। 

ਅੱਜ ਕਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਿਹਜ ਮੇਲਾ, ਿਕਸੇ ਿਨਤ ਨਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਥੀਵਣਾ ਹੈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਅੰਤ ਖ਼ਾਕ ਹੋਣਾ, ਲਖ ਆਬ-ੇਿਹਆਤ ਜੇ ਪੀਵਣਾ ਹ ੈ। 
257. ਤਥਾ 
 

ਹੱਥ ਕੰਙਨਾ ਪਹੁੰ ਚੀਆਂ ਫਬ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨੀ ਛਣਕਦੇ ਸੁਹਣੇ ਬੰੁਦੜੇ ਨ । 

ਮੰਝ ਪਟ ਦੀਆਂ ਲੁੰ ਗੀਆਂ ਖੇਸ ਤੇ, ਿਸਰ ਿਭੰਨ ਫੁਲੇਲ ਦੇ ਜੁੰ ਡੜ ੇਨ । 

ਿਸਰ ਕੱੁਚਕੇ ਬਾਰੀਆਂਦਾਰ ਛੱਲੇ, ਕੱਜਲ ਿਭੰਨੜੇ ਨਣ ਨਚੰਦੜੇ ਨ । 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿਹਰਨ ਿਸਰ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ, ਤੁਸ  ਜਹੇ ਫ਼ਕੀਰ ਿਕ  ਹੁੰ ਦੜੇ ਨ । 
(ਕੁੱ ਚਕੇ=ਛੋਟ ੇਕੰੁਡਲਦਾਰ ਵਾਲ, ਨਚੰਦੜੇ=ਨਚਦੇ) 

 
 
258. ਤਥਾ 
 

ਖ਼ਾਬ ਰਾਤ ਦਾ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲ , ਧਨ ਮਾਲ ਨੰੂ ਮੂਲ ਨਾ ਝੂਰੀਏ ਜੀ । 

ਪੰਜ ਭੂਤ ਿਵਕਾਰ ਤੇ ਉਦਰ ਪਾਪੀ, ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੂਰੀਏ ਜੀ । 

ਉਸ਼ਨ ਸੀਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਾਨ ਜਾਪ,ੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ਰੂ ਤਹੇ ਭੂਰੀਏ ਜੀ । 

ਭ ੂਆਤਮਾ ਵਸ ਰਸ ਕਸ ਿਤਆਗੇ, ਐਵ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਕਾਿਹ ਵਡੂਰੀਏ ਜੀ । 
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(ਪੰਜ ਭੂਤ=1. ਅੱਗ, 2. ਪਾਣੀ, 3. ਿਮੱਟੀ, 4. ਹਵਾ, 5. ਅਕਾਸ਼, 

ਇੰਨ  ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਰ ਜ  ਖ਼ਰਾਬੀ ਪੈ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਦਰ=ਪੇਟ, 

ਉਸ਼ਨ=ਗਰਮੀ, ਸੀਤ=ਠੰਡ,ਸਰਦੀ, ਸਮਾਨ=ਬਰਾਬਰ, ਮਸ਼ਰ=ੂਰੇਸ਼ਮ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਾ ਿਵਚ ਰੇਸ਼ਮ ਪਿਹਨਣਾ ਮਨਾ ਹ ੈਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਝ 

ਸੂਤੀ ਧਾਗ ੇਪਾ ਲਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ।ਏਥੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਗਰਮ ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਨੰੂ 

ਬਰਾਬਰ ਜ  ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹ,ੈ ਵਸ, ਰਸ, ਕਸ= 

ਦੁਖ ਸੁਖ, ਵਡੂਰੀਏ=ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ) 
 
259. ਤਥਾ 
 

ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਦੁਧ ਤੇ ਦਹ  ਪੀਵ, ਿਪੰਡਾ ਪਾਲ ਕ ੇਰਾਤ ਿਦਹੁੰ  ਧੋਵਨਾ ਹ । 

ਖਰੀ ਕਠਨ ਹ ੈਫ਼ਕਰ ਦੀ ਵਾਟ ਝਾਗਣ, ਮੂੰ ਹ ਆਖ ਕੇ ਕਾਹ ਿਵਗੋਵਨਾ ਹ । 

ਵਾਹ ਵੰਝਲੀ ਤਰੀਮਤ  ਿਨਤ ਘੂਰ, ਗਾਈ ਂਮਹ  ਿਵਲਾਇਕੇ ਚੋਵਨਾ ਹਂ◌ੈ । 

ਸੱਚ ਆਖ ਜੱਟਾ ਕਹੀ ਬਣੀ ਤੈਨੰੂ, ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਕ ੇਖੇਹ ਿਕ  ਹੋਵਨਾ ਹ । 
(ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ=ਸੁਆਦ ਮਾਨਣ,ੇ ਵਾਟ=ਰਾਹ, ਝਾਗਣਾ=ਤੁਰਨਾ, ਿਵਗੋਵਨਾ= 

ਨਾਸ ਕਰਨਾ) 
 
 
260. ਰ ਝਾ 
 

ਜੋਗੀ ਛੱਡ ਜਹਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਏ, ਏਸ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਦਗ਼ਾ ਅਿਨਆਂ ਕਰਨਾ, ਲੁਟ ਘਸੁਟ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆ ਂਨ । 

ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਿਜਨ  ਪੰਜ ੇਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਜੋਗ ਦੇਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਿਨਹਾਲ ਮੈਨੰੂ, ਕੇਹੀਆਂ ਜੀਊ ਤੇ ਘੁੰ ਡੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨ । 

ਏਸ ਜਟ ਗ਼ਰੀਬ ਨੰੂ ਤਾਰ ਓਵ, ਿਜਵ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤ  ਤਾਰੀਆਂ ਨ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰਬ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ,ੇ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਮਸੀਬਤ  ਭਾਰੀਆਂ ਨ । 
(ਿਨਰਬਾਣ=ਿਨਰਵਾਣ, ਮੁਕਤੀ, ਜੀਊ ਤੇ ਘੁੰ ਢੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ=ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ) 
 
261. ਨਾਥ 

 

ਮਹ  ਦੇਵ ਥ ਜੋਗ ਦਾ ਪੰਥ ਬਿਣਆ,ਂ ਖਰੀ ਕਠਨ ਹ ੈਜੋਗ ਮੁਿਹੰਮ ਮੀਆਂ । 

ਕੌੜਾ ਬਕਬਕਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੋਗ ਸੰਦਾ, ਿਜਹੀ ਘੋਲ ਕ ੇਪੀਵਣੀ ਿਨੰਮ ਮੀਆ ਂ। 

'ਜਹ  ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਕੀ ਮੰਡਲੀ ਹ,ੈ' ਅਤੇ ਝੂਟਣਾ ਹ ੈਿਰੰਮ ਿਝੰਮ ਮੀਆ ਂ। 

ਤਹ  ਭਸਮ ਲਗਾਇਕ ੇਭਸਮ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ ਜਾਏ ਨਾਹ  ਗਰਬ ਿਡੰਮ ਮੀਆ ਂ। 
(ਗਰਬ=ਗ਼ਰੂਰ, ਿਡੰਮ=ਫ਼ਰੇਬ,ਪਖੰਡ) 

 
262. ਰ ਝਾ 
 

ਤੁਸ  ਜੋਗ ਦਾ ਪੰਥ ਬਤਾਉ ਸਾਨੰੂ, ਸ਼ੌਕ ਜਾਿਗਆ ਹਰਫ਼ ਨਗੀਿਨਆਂ ਦੇ । 

ਏਸ ਜੋਗ ਦੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਆ ਵਿੜਆਂ, ਛੁਪਨ ਐਬ ਸਵਾਬ ਕਮੀਿਨਆਂ ਦੇ । 

ਿਹਰਸ ਅੱਗ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਵ ੇਪਾਣੀ, ਜੋਗ ਠੰਡ ਘੱਤੇ ਿਵੱਚ ਸੀਿਨਆਂ ਦੇ । 

ਿਹਕ ਫ਼ਕਰ ਹੀ ਰਬ ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਾਬਤ, ਹੋਰ ਿਥੜਕਦੇ ਅਿਹਲ ਖਜ਼ੀਿਨਆਂ ਦੇ । 

ਤੇਰੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਆਣ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ, ਅਸ  ਨੌਕਰ ਹ  ਬਾਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ । 

ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਫ਼ਕੀਰ ਮ ਨਗਰ ਮੰਗ , ਛੱਡ  ਵਾਇਦੇ ਏਨ  ਰੋਜ਼ੀਿਨਆਂ ਦੇ । 
(ਸਵਾਬ=ਪੁੰ ਨ, ਿਹਰਸ=ਲਾਲਚ,ਤਮ , ਅਿਹਲ ਖਜ਼ੀਨਾ=ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, 

ਰੋਜ਼ੀਨਾ=ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) 
 
263. ਨਾਥ 

 

ਏਸ ਜੋਗ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖ,ੇ ਨਾਦ ਅਨਹਤ ਤੇ ਸੰੁਨ ਵਜਾਵਣਾ ਵੋ । 
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ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਗੋਦੜੀ ਜਟਾ ਧਾਰੀ, ਮੁੰ ਡੀ ਿਨਰਮਲਾ ਭੇਖ ਵਟਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਤਾੜੀ ਲਾਇਕ ੇਨਾਥ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰਨਾ, ਦਸਵ ਦਵਾਰ ਹ ੈਸਾਸ ਚੜਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਜੰਮੇ ਆਏ ਦਾ ਹਰਖ਼ ਤੇ ਸੋਗ ਛੱਡੇ, ਨਹ  ਮੋਇਆਂ ਿਗਆਂ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਨਾ  ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ, ਖਰਾ ਕਠਨ ਹ ੈਜੋਗ ਕਮਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਧ ੋਧਾਇਕੇ ਜਟ  ਨੰੂ ਧੂਪ ਦੇਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਿਬਭੂਤ ਰਮਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਉਿਦਆਨ ਵਾਸੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੋਗੀ, ਝਾਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਾਹ  ਪਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਲਖ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਹੂਰ ਹੋਵ,ੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀਊ ਨਾਹ  ਭਰਮਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਕੰਦ ਮੂਲ ਤੇ ਪੋਸਤ ਅਫੀਮ ਿਬਿਜਆ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਇਕੇ ਮਸਤ ਹ ੋਜਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਜਗ ◌ਾ◌ਂਬ ਿਖਆਲ ਹੈ ਸੁਪਨ ਮਾਤਰ, ਹੋ ਕਮਿਲਆ ਂਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਘੱਤ ਮੁੰ ਦਰ  ਜੰਗਲ  ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ, ਬੀਨ ਿਕੰਗ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਵਣਾ ਵੋ । 

ਜਗਨ ਨਾਥ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗ ਜਮਨਾ, ਸਦਾ ਤੀਰਥ  ਤੇ ਜਾ ਨਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਮੇਲੇ ਿਸੱਧ  ਦੇ ਖੇਲਣ  ਦੇਸ ਪੱਛਮ, ਨਵ  ਨਾਥ  ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨ, ਜੋਗੀ ਖ਼ਾਕ ਦਰ ਖ਼ਾਕ ਹ ੋਜਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਰੰਨ  ਘੂਰਦਾ ਗ ਵਦਾ ਿਫਰ ਵਿਹਸ਼ੀ, ਤੈਨੰੂ ਔਖ਼ੜਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਜੋਗ ਹ ੈਕੰਮ ਿਨਰਾਿਸਆਂ ਦਾ ,ਤੁਸ  ਜੱਟ  ਕੀ ਜੋਗ ਥ ਪਾਵਣਾ ਵ ੋ। 
(ਅਨਹਤ ਨਾਦ=ਿਬਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿਸੰਗਾ, ਜੰਗਮ=ਘੰਟੀ 

ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੰ ਡੀ=ਘੋਨ ਮੋਨ, ਿਨਰਮਲਾ=ਸਾਧ  ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਹਰਖ= 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਉਿਦਆਨ ਵਾਸੀ=ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਰਮਾਵਣਾ=ਲਾਉਣਾ, ਕੰਦ ਮੂਲ=ਜੜ  ਆਿਦ, ਿਬਿਜਆ=ਭੰਗ,ਸੁੱ ਖਾ, 

ਿਨਰਾਸੇ=ਬੇਆਸੇ,ਨਾਉਮੀਦ) 

 
264. ਰ ਝਾ 
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ਤੁਸ  ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਜੋਗ ਤ  ਕਰੋ ਿਕਰਪਾ, ਦਾਨ ਕਰਿਦਆ ਂਿਢਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਆਸ ਕਰਕ ੇਿਡੱਗੇ ਆਣ ਦਵਾਰ,ੇ ਜੀਊ ਓਸ ਦਾ ਚਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਿਸਦਕ ਬੰਨ ਕ ੇਿਜਹੜਾ ਚਰਨ ਲੱਗ,ੇ ਪਾਰ ਲਾਈਏ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਦਾ ਕੋਈ ਨਾਹ , ਿਮਹਰ ਓਸ ਥ ਨਾ ਿਵਛੋੜੀਏ ਜੀ । 
(ਜਦਾ=ਿਜਸਦਾ, ਦਵਾਰ ੇਆ ਿਡੱਗੇ=ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ)ੇ 

 
265. ਨਾਥ 

 

ਘੋੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਦੀ ਵਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਨਫ਼ਸ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਭਜੰੁਿਗਆਂ ਦਾ । 

ਛੱਡ ਜ਼ਰ  ਤੇ ਹੁਕਮ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਹ ੈਮਾਹਣੰੂਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਦਾ । 

ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਗ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਪਣ, ਨਹ  ਕੰਮ ਇਹ ਭਿੁਖਆਂ ਨੰਿਗਆਂ ਦਾ । 

ਿਜਹੜੇ ਮਰਨ ਸ ੋਫ਼ਕਰ ਥ  ਹ ੋਵਾਿਕਫ਼, ਨਹ  ਕੰਮ ਇਹ ਮਰਨ ਥ  ਸੰਿਗਆ ਂਦਾ । 

ਏਥੇ ਥ  ਨਾਹ  ਅੜਬੰਿਗਆਂ ਦਾ, ਫ਼ਕਰ ਕੰਮ ਹ ੈਿਸਰ  ਥ ਲੰਿਘਆਂ ਦਾ । 

ਸ਼ੌਕ ਿਮਹਰ ਤੇ ਿਸਦਕ ਯਕੀਨ ਬਾਝ, ਕੇਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਟੁਕਿੜਆਂ ਮੰਿਗਆ ਂਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ, ਕੁੰ ਦੀ ਆਪ ਹ ੈਰੰਗ ਿਦਆਂ ਰੰਿਗਆਂ ਦਾ । 
(ਨਫ਼ਸ=ਹਉਮੈ,ਭੈੜਾ ਮਨ, ਭਜੰੁਗੀ=ਸੱਪ,ਕਾਲਾ ਨਾਗ਼, ਮਾਹਣੂੰ ਆਂ=ਮਰਦ , ਤੇਗ਼= 

ਤਲਵਾਰ, ਅੜਬੰਗੇ=ਅੜਬ, ਕੁੰ ਦੀ=ਕਪਿੜਆ ਂਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ) 

 
266. ਤਥਾ 
 

ਜੋਗ ਕਰ ੇਸ ੋਮਰਨ ਥ  ਹੋਇ ਅਸਿਥਰ, ਜੋਗ ਿਸੱਖੀਏ ਿਸਖਣਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਿਨਹਚਾ ਧਾਰ ਕ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਜੋਗੀਆ ਂਦਾ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਈ । 

ਨਾਲ ਿਸਦਕ ਯਕੀਨ ਦੇ ਬੰਨ ਤਕਵਾ, ਧੰਨ ਪੱਥਰ ਰੱਬ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਸੰਸੇ ਜੀਊ ਮਲੀਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨ ਰੱਬ ਿਵਖਾਇਆ ਈ । 
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ਬੱਚਾ ਸੁੰ ਨ ਜ ੋਿਵੱਚ ਕਲਬੂਤ ਖ਼ਾਕੀ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨ ਥਾ  ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ 'ਹਮ  ਓਸਤ' ਜਾਪ,ੇ ਸਰਬ-ਮਈ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਈ । 
(ਅਸਿਥਰ=ਪੱਕੇ ਪੈਰ , ਤਕਵਾ=ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੰਸੇ=ਿਫ਼ਕਰ,ਸ਼ਕ, 

ਮਲੀਨ=ਗੰਦਾ, ਨਸ਼ਟ=ਖਤਮ, ਹਮ  ਓਸਤ=ਉਹ (ਰੱਬ) ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੈ) 

 
267. ਤਥਾ 
 

ਮਾਲਾ ਮਣਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜ  ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਿਤਵ ਸਰਬ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਸੱਭਾ ਜੀਵ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ ੈਜਾਨ ਵ ਗੂ, ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇ ਰਿਹਆ । 

ਿਜਵ ਪੱਤਰ  ਮਿਹੰਦੀ  ਰੰਗ ਰਿਚਆ, ਿਤਵ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਆਇ ਰਿਹਆ । 

ਿਜਵ ਰਕਤ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਸ ਅੰਦਰ, ਿਤਵ ਜੋਤ ਮ ਜੋਤ ਸਮਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਰ ਝਾ ਬੰਨ ਕ ੇਖਰਚ ਹੈ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਲਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਤੇਰੇ ਦਵਾਰ ਜੋਗਾ ਹ ੋਰਿਹਆ ਹ  ਮ, ਜੱਟ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਸਮਝਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਹਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਥ  ਜਾਇ ਰਿਹਆ । 
(ਸਰਬ=ਸਾਿਰਆਂ, ਪੱਤਰ =ਪੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਰਕਤ=ਲਹੂ, ਖਰਚ ਬੰਨ ਕ=ੇਪੱਕੇ 

ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ) 

 
268. ਰ ਝ ੇਤੇ ਨਾਥ ਦਾ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਤਾਅਨ 

 

ਜੋਗੀ ਹੋ ਲਾਚਾਰ ਜ  ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਜੀਭ  ਸਾਣ ਚੜਾਇਕੇ ਿਗਰਦ ਹੋਏ, ਿਜਵ ਿਤੱਖੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਦੇਖ ਸੁਹਣਾ ਰੂਪ ਜਟੇਟੜ ੇਦਾ, ਜੋਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਿਤਆਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਠਰਕ ਮੁੰ ਿਡਆ ਂਦੇ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੰੂ, ਮੱਤ  ਿਜਨ  ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਜੋਗ ਦੇਣ ਨਾ ਮੂਲ ਿਨਮਾਿਣਆਂ ਨੰੂ, ਿਜਨ  ਕੀਤੀਆ ਂਿਮਹਨਤ  ਭਾਰੀਆਂ ਨੀ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਏ ਸੁਹਿਣਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ  ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾ ਿਨਰਵਾਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਸਾਣ ਚੜਾਕੇ=ਿਤੱਖੀ ਕਰਕ,ੇ ਿਨਰਵਾਰ=ਫ਼ਰਕ,ਵਖ ਵਖ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ= 

ਚਾਪਲੂਸੀ) 
 
269. ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਿਲਆ ਂਨੰੂ ਤਰ 

 

ਗ਼ੀਬਤ ਕਰਨ ਬੇਗਾਨੜੀ ਤਾਇਤ ਔਗੁਣ, ਸੱਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੁਨਾਗਾਰ ਹੁੰ ਦੇ । 

ਚੋਰ ਿਕਰਤਘਣ ਚੁਗ਼ਲ ਤੇ ਝੂਠ-ਬੋਲੇ, ਲੂਤੀ ਲਾਵਣਾ ਸੱਤਵ  ਯਾਰ ਹੰੁਦੇ । 

ਅਸ  ਜੋਗ ਨੰੂ ਗਲ ਨਹ  ਬੰਨ ਬਿਹਣਾ, ਤੁਸ  ਕਾਸ ਨੰੂ ਏਡ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਿਜਨ  ਉਮੀਦ ਨਾ ਤ ਗ ਕਾਈ, ਬੇੜੇ ਿਤਨ  ਦੇ ਆਕਬਤ ਪਾਰ ਹੰੁਦੇ । 
(ਗ਼ੀਬਤ=ਚੁਗ਼ਲੀ,ਿਨੰਦਾ, ਤਾਇਤ=ਤਾਬੇਦਾਰੀ,ਿਕਰਤਘਣ=ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਨੰੂ ਭੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਸ  ਜੋਗ ਨੰੂ ਗਲ ਨਹ  ਬੰਨ ਰੱਖਣਾ=ਮ ਜੋਗ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹ, ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਨਹ  ਰਖੀ ਰੱਖਣਾ) 
 
270. ਚੇਿਲਆਂ ਨ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਕਰਨਾ 
 

ਰਲ ਚੇਿਲਆਂ ਕਾਵਸ਼  ਕੀਤੀਆ ਂਨ, ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੰੂ ਪਕੜ ਪਥੱਿਲਉ ਨ । 

ਛੱਡ ਦਵਾਰ ਉਖਾੜ ਭੰਡਾਰ ਚੱਲੇ, ਜਾ ਰੰਦ ਤੇ ਵਾਟ ਸਭ ਮਿਲਉ ਨ । 

ਸੇਲੀਆ ਂਟੋਪੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰ  ਸੁਟ ਬੈਠ, ਮੋੜ ਗੋਦੜੀ ਨਾਥ ਥੇ ਘਿਲਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਰਬ ਬਖ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ, ਚਾਰ ੇਰਾਹ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮਿਲਉ ਨ । 
(ਕਾਵਸ਼ =ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦਵਾਰ ਉਖਾੜ ਭੰਡਾਰ ਚਲੇ=ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ 

ਚੱਲੇ, ਰੰਦ=ਖੇਤ  ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ, ਬਖ਼ੀਲ=ਈਰਖਾਲੂ,ਕੰਜੂਸ) 

 
271. ਰ ਝਾ 
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ਸੁੰ ਞਾ ਲੋਕ ਬਖ਼ੀਲ ਹੈ ਬਾਬ ਮਡੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਖ਼ੀਲ ਨਾ ਲੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਕੀਜੇ ਗ਼ੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਿਦੱਜੇ, ਿਮਲੇ ਿਦਲ  ਨੰੂ ਨਾ ਿਵਛੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਸਨ ਨਾ ਿਨਤ ਰਿਹੰਦੇ, ਨਾਲ ਆਜਜ਼  ਕਰ ੋਨਾ ਜ਼ੋਰੀਏ ਜੀ । 

ਕੋਈ ਕੰਮ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਾਇਆ, ਸਗ ਓਸ ਨੰੂ ਹਟਕੀਏ ਹੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਬੇੜਾ ਲੱਿਦਆ ਹੋਵ ੇਮੁਸਾਫ਼ਰ  ਦਾ, ਪਾਰ ਲਾਈਏ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਿਜ਼ਮ  ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਫੇਰ ਆਪੇ, ਹੱਥ  ਿਜਨ  ਨੰੂ ਚਾੜੀਏ ਘੋੜੀਏ ਜੀ । 

ਭਲਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਢਲ ਨਾ ਮੂਲ ਕਰੀਏ, ਿਕੱਸਾ ਤੂਲ ਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਟੋਰੀਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਯਤੀਮ ਦੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਆਜਜ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜੀ । 
(ਸੁੰ ਞਾ ਲੋਕ=ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਾਬ ਮਡੇ=ਮੇਰ ੇਵਾਸਤੇ, ਤੂਲ ਦਰਾਜ਼=ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, 

ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ=ਮਦਦ ਕਰੀਏ) 

 
272. ਨਾਥ 

 

ਧੁਰ ਹੰੁਦੜ ੇਕਾਵਸ਼  ਵੈਰ ਆਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੁਗ਼ਲੀਆਂ ਧੋਹ ਬਖ਼ੀਲੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਮੈਨੰੂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਦੇਖ ਜ਼ਹੁਦ ਤੇਰਾ, ਗੱਲ  ਿਮੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਪਾਣੀ ਦੁਧ ਿਵੱਚ ਕਢ ਲੈਣ ਚਾਤਰ, ਜਦ ਿਛੱਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਤੀਲੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਗੁਰੂ ਦਬਿਕਆ ਮੁੰ ਦਰ  ਝੱਬ ਿਲਆਉ, ਛੱਡ ਦੇਹੋ ਗੱਲ  ਅਣਖੀਲੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਨਹ  ਡਰਨ ਹੁਣ ਮਰਨ ਥ  ਭੌਰ ਆਸ਼ਕ, ਿਜਨ  ਸੂਲੀਆਂ ਿਸਰ  ਤੇ ਸੀਲੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਨਾਥ ਨ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਢ ਅੱਖੀਆ ਂਨੀਲੀਆ ਂਪੀਲੀਆ ਂਵ ੋ। 
(ਕਾਵਸ਼=ਦੁਸ਼ਮਣੀ,ਵੈਰ, ਜ਼ਹੁਦ=ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ) 
 
273. ਚੇਿਲਆਂ ਨ ਨਾਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 
 

ਚੇਿਲਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਿਮੱਟੀਆ ਂਮੇਲੀਆਂ ਨ । 
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ਸੱਭਾ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਜ  ਭਵ ਤੀਰਥ, ਵਾਚ ਗੁਰ  ਦੇ ਮੰਤਰ  ਕੀਲੀਆ ਂਨ । 

ਨਵ ਨਾਥ ਬਵੰਜੜਾ ਬੀਰ ਆਏ, ਚਸਠ ਜੋਗਨ  ਨਾਲ ਰਸੀਲੀਆਂ ਨ । 

ਛੇ ਜਤੀ ਤੇ ਦਸੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਿਵੱਚ ਆਬੇ ਿਹਆਤ ਦੇ ਝੀਲੀਆ ਂਨ । 
(ਮੇਲੀਆਂ=ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਵਾਚ ਕ=ੇਪੜ ਕੇ, ਨਵ=ਨ, ਬਵੰਜੜਾ= 

ਬਵੰਜਾ, ਚਸਠ ਜੋਗਨੀ=ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਚਹਟ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਦਸ ਅਵਤਾਰ= 

ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਹਨ:-1. ਰਾਮ, 2. ਿਕਸ਼ਨ, 3. ਬੁਧ, 4. ਨਰ 

ਿਸੰਘ, 5.ਵਾਮਨ, 6. ਮੱਛ, 7. ਕੱਛਪ, 8. ਬਰਾ, 9. ਪਰਸ ਰਾਮ 10. ਕਲਕੀ) 
 
274. ਚੇਿਲਆਂ ਨ ਰ ਝੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰ  ਿਲਆਂਦੀਆਂ 

 

ਿਦਨ ਚਾਰ ਬਣਾਇ ਸੁਕਾਇ ਮੁੰ ਦਰ , ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ ਨ । 

ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਿਵਗਾੜ ਕ ੇਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਡਰਦੇ ਗੁਰ ੂਥ  ਚਾ ਸਵਾਿਰਆ ਨ । 

ਜ਼ੋਰਾਵਰ  ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਦੀ ਿਵਸਾਿਰਆ ਨ । 

ਗੁਰੂ ਿਕਹਾ ਸ ੋਏਨ  ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਰਦ  ਪੁੱ ਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਿਰਆ ਨ । 

ਘੁਟ ਵਟ ਕ ੇਕਰੋਧ ਨੰੂ ਛਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਈ ਮੋੜ ਕ ੇਗੱਲ ਨਾ ਸਾਿਰਆ ਨ । 

ਿਲਆਇ ਉਸਤਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਦੱਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਚਾ ਧਾਿਰਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਈ ਫੇਟੀ, ਲਖ ਵਰੈੀਆਂ ਧਕ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਨ । 
(ਨਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ=ਬਾਲ ਨਾਥ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਛਮਾ ਕੀਤਾ=ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, 

ਨਰਦ =ਕੌਡੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੀ=ਸ਼ਤਰੰਜ, ਫੇਟੀ=ਧੱਕਾ, ਊਠ ਅਤੇ ਘੋੜ ੇਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ 

ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਛਲ ਕੇ ਤੀਲੇ=ਿਪਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨ ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਿਵੱਚ 

ਰਲਾਏ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਾਨ ਨੰੂ ਿਛਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁੱ ਦਾ ਅੰਦਰ ਿਨਕਲੇ ਉਹਦੀਆਂ 

ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਲਕੀਆਂ ਦੱੁਧ ਿਵੱਚ ਲਟਕਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਗੁੱ ਦੇ 

ਿਵੱਚ ਚੜ ਜ ਦਾ) 
 
275. ਬਾਲ ਨਾਥ ਨ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਜੋਗ ਦੇਣਾ 
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ਬਾਲ ਨਾਥ ਨ ਸਾਮਣ ੇਸੱਦ ਧੀਦੋ, ਜੋਗ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਾਸ ਬਹਾਿਲਆ ਸ ੂ। 

ਰੋਡ ਭੋਡ ਹੋਇਆ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਮੰੂਹ ਤੇ, ਸੱਭੋ ਕੋੜਮ ੇਦਾ ਨਾ  ਗਾਿਲਆ ਸੂ । 

ਕੰਨ ਪਾੜਕੇ ਝਾੜ ਕ ੇਲੋਭ ਬੋਦੇ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਿਵੱਚ ਮੁੰ ਨ ਿਵਖਾਿਲਆ ਸੂ । 

ਿਜਵ ਪੱੁਤਰ  ਤੇ ਕਰੇ ਿਮਹਰ ਜਣਨੀ, ਜਾਪ ੇਦੁਧ ਪਵਾ ਕ ੇਪਾਿਲਆ ਸ ੂ। 

ਛਾਰ ਅੰਗ ਰਮਾਇ ਿਸਰ ਮੁੰ ਨ ਅੱਖ , ਪਾ ਮੁੰ ਦਰ  ਚਾ ਨਵਾਿਲਆ ਸ ੂ। 

ਖ਼ਬਰ  ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ਗਈਆਂ, ਰ ਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਸਾਰ ਿਵਖਾਿਲਆ ਸੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੁਿਨਆਰ ਵ ਗੂੰ , ਜਟ ਫੇਰ ਮੁੜ ਭੰਨ ਕ ੇਗਾਿਲਆ ਸ ੂ। 
(ਕੰਨ ਪਾੜਣ=ਕੰਨ ਪਾੜਣ ਨਾਲ ਕਾਮੁਕ ਰੀਝ  ਜ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਨਣੀ=ਮ , ਛਾਰ=ਸੁਆਹ, ਨਵਾਿਲਆ ਸ=ੂਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰ ਵਖਾਿਲਆ= 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ) 

 
276. ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਜੋਗੀ ਨ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ 
 

ਿਦੱਤੀ ਦੀਿਖਆ ਰਬ ਦੀ ਯਾ ਦੱਸੀ, ਗੂਰ ਜੋਗ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਪਾਈਏ ਜੀ । 

ਨਹਾ ਧੋਇ ਪਭਾਤ ਿਵਭੂਤ ਮਲੀਏ, ਚਾਇ ਿਕਸਵਤ ਅੰਗ ਵਟਾਈਏ ਜੀ । 

ਿਸੰਗੀ ਫਾਹੁੜੀ ਖੱਪਰੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕ,ੇ ਪਿਹਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ  ਿਧਆਈਏ ਜੀ । 

ਨਗਰ ਅਲਖ ਜਗਾਇਕੇ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਪਾਪ ਜਾਣ ਜ ੇਨਾਦ ਵਜਾਈਏ ਜੀ । 

ਸੁਖੀ ਦਵਾਰ ਵਸੇ ਜੋਗੀ ਭੀਖ ਮ ਗ,ੇ ਦਈਏ ਦੁਆ ਅਸੀਸ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ । 

ਇਸੀ ਭ ਤ ਸ ਨਗਰ ਦੀ ਭੀਖ ਲੈ ਕ,ੇ ਮਸਤ ਲਟਕਦੇ ਦਵਾਰ ਕ ੋਆਈਏ ਜੀ । 

ਵੱਡੀ ਮਾ  ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ ਿਨਸਚਾ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਿਮਸਾਲ ਕਰਾਈਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕੁਲਾ ਪਿਹਦੀ, ਸਭੋ ਸੱਤ ਹ ੈਸੱਤ ਠਿਹਰਾਈਏ ਜੀ । 
(ਪਭਾਤ=ਸਵੇਰੇ, ਿਕਸਵਤ=ਕੱਪੜ,ੇਪੋਸ਼ਾਕ, ਕੁਲਾ=ਕੁੱ ਲਾ, ਟੋਪੀ) 
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277. ਰ ਝਾ ਨਾਥ ਅੱਗੇ ਿਵਟਰ ਿਗਆ 

 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਮਗਰ ਨਾ ਪਵ ੋਮੇਰ,ੇ ਕਦੀ ਕਿਹਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹਟਾਈਏ ਜੀ । 

ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇਰੀ ਸਾਨੰੂ ਨਹ  ਪੁੰ ਹਦੀ, ਗਲ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਚਾਇ ਲੰਘਾਈਏ ਜੀ । 

ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਚਾ ਹੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਿਪੱਛ ਜੋਗ ਦੀ ਰੀਤ ਬਤਾਈਏ ਜੀ । 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਛੱਡੋ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਈਏ ਜੀ । 

ਕਰਤੂਤ ਜੇ ਏਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਮੁੰ ਡੇ ਠਗ ਕੇ ਲੀਕ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਤੇ ਚੇਲੜ ੇਨੰੂ, ਕੋਈ ਭਲੀ ਹੀ ਮਤ ਿਸਖਾਈਏ ਜੀ । 
(ਹੀਜ਼=ਖੱਸੀ,ਹੀਜੜਾ) 
 
278. ਨਾਥ 

 

ਕਹੇ ਨਾਥ ਰੰਝੇਿਟਆ ਸਮਝ ਭਾਈ, ਿਸਰ ਚਾਇਉਈ ਜੋਗ ਭਰੋਟੜੀ ਨੰੂ । 

ਅਲਖ ਨਾਦ ਵਜਾਇਕੇ ਕਰ ੋਿਨਸਚਾ, ਮੇਲ ਿਲਆਵਣਾ ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੜੀ ਨੰੂ । 

ਅਸ  ਮੁਖ ਆਲੂਦ ਨਾ ਜੂਠ ਕਰੀਏ, ਚਾਰ ਿਲਆਵੀਏ ਆਪਣੀ ਖੋਤੜੀ ਨੰੂ । 

ਵਡੀ ਮਾ  ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬਰਾਬਰ  ਛੋਟੜੀ ਨੰੂ । 

ਜਤੀ ਸਤੀ ਿਨਮਾਿਣਆਂ ਹੋ ਰਹੀਏ, ਸਾਬਤ ਰੱਖੀਏ ਏਸ ਲੰਗੋਟੜੀ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੈ ਕ ੇਛੁਰੀ ਕਾਈ, ਵੱਢ ਦੂਰ ਕਰ  ਏਸ ਬੋਟੜੀ ਨੰੂ । 
(ਭਰੋਟੜੀ=ਗੱਠੜੀ, ਮੇਲ ਿਲਆਉਣਾ=ਮੰਗ ਿਲਆਉਣਾ, ਆਲੂਦ=ਗੰਦਾ, 

ਜਤੀ=ਿਲੰਗ ਭੁਖ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਲਾ ਫ਼ਕੀਰ, ਸਤੀ=ਲੰਗੋਟ ੇਦਾ ਸਤ 

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) 

 
279. ਰ ਝਾ 
 

ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਲੰਗੋਟੜੀ ਸੁਣ  ਨਾਥਾ, ਕਾਹ ੇਝੁੱਗੜਾ ਚਾਇ ਉਜਾੜਦਾ ਮ । 
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ਜੀਭ ਇਸ਼ਕ ਥ ਰਹੇ ਜੇ ਚੁਪ ਮੇਰੀ, ਕਾਹੇ ਐਡੜੇ ਪਾੜਣੇ ਪਾੜਦਾ ਮ । 

ਜੀਊ ਮਾਰ ਕ ੇਰਿਹਣ ਜ ੇਹੋਏ ਮੇਰਾ, ਐਡੇ ਮੁਆਮਲੇ ਕਾਸਨੰੂ ਧਾਰਦਾ ਮ । 

ਏਸ ਜੀਊ ਨੰੂ ਨਢੜੀ ਮੋਹ ਲੀਤਾ, ਿਨਤ ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਨਾ  ਿਚਤਾਰਦਾ ਮ । 

ਜ ੇਤ  ਮਸਤ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬਿਹੰਦਾ, ਮਹ  ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਕਾਸਨੰੂ ਚਾਰਦਾ ਮ । 

ਿਸਰ ਰੋੜ ਕਰਾਇ ਿਕ  ਕੰਨ ਪਾਟਣ, ਜੇ ਤ  ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਮ । 

ਜ ੇਮ ਜਾਣਦਾ ਹੱਸਣ ਮਨ  ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਿਟੱਲੇ 'ਤੇ ਧਾਰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਮ । 

ਜ ੇਮ ਜਾਣਦਾ ਕੰਨ ਤੰੂ ਪਾੜ ਮਾਰ,ੋ ਇਹ ਮੁੰ ਦਰ  ਮੂਲ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਮ । 

ਇਕੇ ਕੰਨ ਸਵਾਰ ਦੇ ਫੇਰ ਮੇਰ,ੇ ਇੱਕ ੇਘਤੰੂ ਢਲੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮ । 

ਹੋਰ ਵਾਇਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਥੇ, ਵਾਿਰਸ ਰਖਦਾ ਹ  ਗ਼ਮ ਯਾਰ ਦਾ ਮ । 
(ਢਲੈਤ=ਿਸਪਾਹੀ,ਚੌਕੀਦਾਰ) 

 
280. ਨਾਥ 

 

ਖਾਇ ਿਰਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ , ਛੱਡ ਦੇ ਤੰੂ ਯਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੋ । 

ਉਹ ਛੱਡ ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ਼ ਤੇਰੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਫ਼  ਨਖੋਰੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਉਹ ਛੱਡ ਚਾਲੇ ਗੁਆਰਪੁਣੇ ਵਾਲੇ, ਚੰੁਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਘਿਤਉ ਮੋਰੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਜੱਟਾ ਿਲਆ ਸ ਭ ਖਸਮਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਾੜੀ  ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਜੋਇ ਰਾਹਕ  ਜੋਤਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਧੋਰੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਧ ੋਧਾਇ ਕ ੇਮਾਲਕ  ਵਰਤ ਲਈਆਂ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਚਾਟੀਆ ਂਕੀਿਤ  ਖੋਰੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਰਲੇ ਿਵੱਚ ਤ ਰੇਿੜਆ ਕੰਮ ਚੋਰ , ਕੋਈ ਖਰਚੀਆ ਂਨਾਹੀ  ਬੋਰੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਛੱਡ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਖ਼ਾਕ ਹ ੋਜਾ, ਨਾ ਕਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰੀਆ ਂਵ ੋ। 

ਤੇਰੀ ਆਜਜ਼ੀ ਅਜਜ਼ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤ,ੇ ਤ  ਮ ਮੰੁਦਰ  ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਸੋਰੀਆਂ ਵ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤ  ਜ ਦੀਆਂ ਨ, ਭ ਵ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆ ਂਵ ੋ। 
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(ਸਫ਼  ਨਘੋਰੀਆਂ=ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਰਾਹਕ=ਵਾਹਕ,ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਿਕਰਸਾਨ, 

ਖੋਰੀਆਂ=ਖੁਰਲੀਆਂ, ਬੋਰੀਆ=ਂਰਕਮ , ਸੋਰੀਆਂ=ਅਰਦਾਸ ਕਰਕ ੇਪਾਈਆਂ) 

 
281. ਰ ਝਾ 

 

ਨਾਥਾ ਿਜ ਿਦਆਂ ਮਰਨ ਹ ੈਖਰਾ ਔਖਾ, ਸਾਥ ਇਹ ਨਾ ਵਾਇਦੇ ਹੋਵਣੇ ਨੀ । 

ਅਸ  ਜਟ ਹ  ਨਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸ  ਕਚਕੜ ੇਨਹ  ਪਰੋਵਣੇ ਨੀ । 

ਐਵ ਕੰਨ ਪੜਾਇਕ ੇਖ਼ੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਾਥ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ ਏਡ ੇਰੋਵਣੇ ਨੀ । 

ਸਾਥ ਖੱਪਰੀ ਨਾਦ ਨਾ ਜਾਣ ਸ ਭ,ੇ ਅਸ  ਢੱਗੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨੰੂ ਜੋਵਣੇ ਨੀ । 

ਰੰਨ  ਨਾਲ ਜ ੋਵਰਜਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੰਨ ਕ ੇਚੋਵਣੇ ਨੀ । 

ਹੱਸ ਖੇਡਣਾ ਤੁਸ  ਚਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸ  ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਗੋਹੇ ਕਹੇ ਢੋਵਣ ੇਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਅੰਤ ਆਖ਼ਰ, ਖੱਟੇ ਚੋਵਣ ੇਿਕ ਿਮੱਠ ਚੋਵਣ ੇਨੀ । 
(ਖਰਾ=ਬਹੁਤ, ਨਾੜੀਆਂ=ਹਰਨਾਲੀਆਂ, ਕਚਕੜ=ੇਕਚ ਦੇ ਮਣਕ,ੇ ਵਰਜਦੇ= 

ਰੋਕਦੇ, ਖੱਟੇ=ਕੌੜੇ, ਿਮੱਠ=ਅਸੀਲ) 

 
282. ਨਾਥ 

 

ਛੱਡ ਯਾਰੀਆ ਂਚੋਰੀਆਂ ਦਗ਼ਾ ਜੱਟਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆ ਇਹ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਜੋਗ ਜਾਲਣਾ ਸਾਰ ਦਾ ਿਨਗਲਣਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਜੋਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ  ਹ ੋਜ ਦੇ, ਿਜਵ ਉਠ ਦੇ ਨੱਕ ਨਕੀਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਤੰੂਬਾ ਿਸਮਰਨਾ ਖੱਪਰੀ ਨਾਦ ਿਸੰਙੀ, ਿਚਮਟਾ ਭੰਗ ਨਲੀਏਰ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਛਡ ਤਰੀਮਤ  ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਇ ਜੋਗੀ, ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕੀ ਸੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਟ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਗਧੇ ਥ ਪੀਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਸਾਰ=ਲੋਹਾ, ਜ਼ਹੀਰੀ=ਔਿਖਆਈ, ਨਕੀਰੀ=ਨਕੇਲ, ਨਲੀਏਰ=ਨਾਰੀਅਲ, 
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ਿਸਮਰਨਾ=ਮਾਲਾ, ਝਾਕ=ਆਸ) 

 
283. ਰ ਝਾ 
 

ਸਾਨੰੂ ਜੋਗ ਦੀ ਰੀਝ ਤਦੋਕਣੀ ਸੀ, ਜਦ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਮਿਹਬੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਛਡ ਦੇਸ ਸ਼ਰੀਕ ਕਬੀਲੜੇ ਨੰੂ, ਅਸ  ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹਜੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਰਲ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਮਰ ਜਾਲੀ, ਅਸ  ਮਜ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਕੀਤ ੇ। 

ਹੀਰ ਛੱਿਤਆ ਂਨਾਲ ਮ ਮੱਸ ਿਭੰਨਾ, ਅਸ  ਦੋਹ  ਨ ਨਸ਼ੇ ਮਰਗ਼ੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਹੋਇਆ ਿਰਜ਼ਕ ਉਦਾਸ ਤੇ ਗਲ ਿਹੱਲੀ, ਮਾਿਪਆ ਂਿਵਆਹ ਦੇ ਚਾ ਅਸਲੂਬ ਕੀਤ ੇ। 

ਿਦਹ  ਕੰਡ ਿਦੱਤੀ ਭਵ  ਬੁਰੀ ਸਾਇਤ, ਨਾਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਿਪਆ ਵਕਤ ਤ  ਜੋਗ ਿਵੱਚ ਆਣ ਫਾਥੇ, ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਆਣ ਮਤਲੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਟਲੇ ਪੈਗੰਬਰ  ਥ, ਥੋਥੇ ਇਸ਼ਕ ਥ  ਹੱਡ ਅਯੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਯੂਸਫ਼, ਨਾਅਰੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਕੂਬ ਕੀਤੇ । 

ਏਸ ਜ਼ਲੁਫ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਨ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਹੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਕੀਤ ੇ। 
(ਹਜੂਬ=ਪਰਦੇ, ਅਸਲੂਬ=ਤਰੀਕ,ੇਵਤੀਰਾ, ਨਸ਼ੇ ਮਰਗ਼ੂਬ ਕੀਤੇ=ਮੌਜ  

ਮਾਣੀਆਂ, ਮਨਸੂਬ ਕੀਤ=ੇਮੰਗਣੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਫਾਥੇ=ਫਸ ਗਏ, ਮਤਲੂਬ= 

ਚਾਹ,ਮੰਗ, ਫਰਜ਼ੰਦ=ਪੁੱ ਤਰ, ਮਜਜ਼ੂਬ=ਰਬ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਡੱੁਬਾ ਚੁਪ 

ਚਾਪ ਫ਼ਕੀਰ) 

 
284. ਬਾਲ ਨਾਥ ਨ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 
 

ਨਾਥ ਮੀਟ ਅੱਖ  ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਸੰਗਦਾ ਜੀ । 

ਦਰਗਾਹ ਲਾਉਬਾਲੀ ਹੈ ਹੱਕ ਵਾਲੀ, ਓਥੇ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਹੰਗਦਾ ਜੀ । 

ਿਜ਼ਮ  ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਿਰਸੀ ਤੰੂ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਰੰਗ ਦਾ ਜੀ । 
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ਰ ਝਾ ਜੱਟ ਫ਼ਕੀਰ ਹ ੋਆਣ ਬੈਠਾ, ਲਾਹ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਸਭ ਛੱਡੀਆ ਂਬੁਿਰਆਈਆ ਂਬੰਨ ਤਕਵਾ, ਨਾਹ ਆਸਰਾ ਸਾਕ ਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਮਾਰ ਹੀਰ ਦੇ ਨਣ  ਨ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਾ ਿਜਗਰ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਖਦੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਨ ਮਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੜ ਿਗਆ ਿਜ  ਅੰਗ ਪਤੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਕੰਨ ਪਾੜ ਮੁਨਾਇਕੇ ਸੀਸ ਦਾੜੀ, ਪੀਏ ਬਿਹ ਿਪਆਲੜਾ ਭੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਜੋਗੀ ਹੋ ਕ ੇਦੇਸ ਿਤਆਗ ਆਇਆ, ਿਰਜ਼ਕ ਰੋਹੀ ਿਜ  ਕੂੰ ਜ ਕੁਲੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਤੁਸ  ਰੱਬ ਗ਼ਰੀਬ ਿਨਵਾਜ਼ ਸਾਿਹਬ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਏਸ ਮਲੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਕੀਕੂੰ  ਹੁਕਮ ਹ ੈਖੋਲ ਕ ੇਕਹੋ ਅਸਲੀ, ਰ ਝਾ ਹੋ ਜੋਗੀ ਹੀਰ ਮੰਗਦਾ ਜੀ । 

ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਿਦਉ ਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਚਰਮ ਪਲੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਦਰਗਾਹ ਥ  ਹੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੇੜਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਸ  ਢੰਗ ਦਾ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਰਬ ਬਖਸ਼,ੇ ਿਤਨ  ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਹਕਮਾ ਜੰਗ ਦਾ ਜੀ । 
(ਲਾਉਬਾਲੀ=ਬੇਪਰਵਾਹ, ਨੰਗ=ਸ਼ਰਮ ਿਹਆ, ਪਤੰਗ=ਪਤੰਗਾ,ਪਰਵਾਨਾ, ਕੁਲੰਗ= 

ਲਮਢ ਗ, ਚਰਮ=ਖੱਲ, ਪਲੰਗ=ਚੀਤਾ, ਢੰਗ=ਪੈਖੜ ਜ ੋਰੁਕ ਰੁਕ ਕ ੇਚੱਲਣ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

 
285. ਨਾਥ 

 

ਨਾਥ ਖੋਲ ਅੱਖ  ਿਕਹਾ ਰ ਝਣ ੇਨੰੂ, ਬੱਚਾ ਜਾਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਈ । 

ਫਲ ਆਣ ਲੱਗਾ ਓਸ ਬੂਟੜ ੇਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਿਵੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੋਇਆ ਈ । 

ਹੀਰ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਸੱਚੇ ਰਬ ਤੈਨੰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਈ । 

ਚੜ ਦੌੜ ਕ ੇਿਜੱਤ ਲੈ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ, ਬੱਚਾ ਸਉਣ ਤੈਨੰੂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਈ । 

ਕਮਰ ਕੱਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆ,ਂ ਜੋਗੀ ਤੁਰਤ ਿਤਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਈ । 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕ ੇਕਰੋ ਿਵਦਾ ਮੈਨੰੂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਆਣ ਖਲੋਇਆ ਈ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਨਾਥ ਨ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਟਿਲ  ਤਰਦਾ ਪੱਤਰਾ ਹੋਇਆ ਈ । 
(ਸਉਣ=ਸ਼ਗਨ) 

 
286. ਰ ਝਾ ਿਟੱਲੇ ਤੋ ਤੁਰ ਿਪਆ 

 

ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਥ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ, ਛੁਟਾ ਬਾਜ਼ ਿਜ  ਤੇਜ਼ ਤਰਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਪਲਕ ਝਲਕ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸਦਾ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜੋਗੀਿਲਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਮੁੜ ਕ ੇਧੀਦੋ ਨ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਓਹਨ  ਚੇਿਲਆਂ ਹਿਸਆਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਭਲੇ ਕਰਮ ਜ ੇਹੋਣ ਤ  ਜੋਗ ਪਾਈਏ, ਜੋਗ ਿਮਲੇ ਨਾ ਕਰਮ  ਦੇ ਮਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਅਸ  ਜੱਟ ਅਣਜਾਣ ਸ  ਫਸ ਗਏ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੂ ਅਸ  ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਨਕ ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ । 
(ਜੋਗੀਲਾ=ਨਕਲੀ ਜੋਗੀ, ਹਿਸਆਰ=ੇਹਿਤਆਰ,ੇ ਕਰਮ=ਬਖਿਸ਼ਸ਼) 

 
 
287. ਤਥਾ 
 

ਜਦ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰ ੇਮੱਦਦ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹ ੋਜਾਏ ਿਨਮਾਿਣਆਂ ਦਾ । 

ਲਿਹਣਾ ਕਰਜ਼ ਨਾਹ  ਬੂਹ ੇਜਾਇ ਬਹੀਏ, ਕੇਹਾ ਤਾਣ ਹ ੈਅਸ  ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਦਾ । 

ਮੇਰ ੇਕਰਮ ਸਵੱਲੜੇ ਆਣ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਖੇਤ ਜੰਿਮਆਂ ਭੁੰ ਿਨਆਂ ਦਾਿਣਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹ ੈਸਭ ਿਸਆਿਣਆ ਂਦਾ । 
288. ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਗੱਲ  

 

ਿਜਹੜੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਆਵ ੇਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱ ਛਣ, ਇਹ ਜੋਗੀੜਾ ਬਾਲੜਾ ਛੋਟੜਾ ਨੀ । 

ਕੰਨ  ਮੁੰ ਦਰ  ਏਸ ਨੰੂ ਨਾ ਫੱਬਣ, ਇਹਦੇ ਤੇੜ ਨਾ ਬਣ ੇਲੰਗੋਟੜਾ ਨੀ । 

ਸੱਤ ਜਰਮ ਕ ੇਹਮ  ਹ ਨਾਥ ਪੂਰੇ, ਕਦੀ ਵਾਿਹਆ ਨਾਹ  ਜੋਤਰਾ ਨੀ । 
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ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਾਥ ਹ ੈਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਮ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੈਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨੀ । 

ਜ ੇਕ ੋਅਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹ,ੈ ਏਸ ਜਗ ਤ ਜਾਏਗਾ ਔਤਰਾ ਨੀ । 

ਹੀਰਾ ਨਾਥ ਹੈ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ੂਦੇਵ ਲੀਤਾ, ਚਲੇ ਓਸ ਕਾ ਪੂਜਨ ਚੌਤਰਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਕੋਈ ਲਏ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਦੱੁਧ ਪੁਤਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਾ ਨੀ । 
(ਧਨਵੰਤਰੀ=ਵੱਡਾ ਵੈਦ,ਿਹੰਦੂ ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਿਪਤਾਮਾ, ਜਰਮ=ਜਨਮ, ਔਤਰਾ= 

ਔਤਂਰਾ,ਬੇਔਲਾਦ, ਸਤਰਾ=ਔਤਂਰੇ ਦਾ ਉਲਟ,ਔਲਾਦਵਾਲਾ) 
 
289. ਰ ਝ ੇਨ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ 

 

ਧਾਇ ਿਟਿਲ  ਰੰਦ ਲੈ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ, ਚੱਿਲਆ ਮ ਹ ਿਜ  ਆਂਵਦਾ ਵੁਠ ਤੇ । 

ਕਾਅਬਾ ਰੱਖ ਮੱਥੇ ਰਬ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਚਿੜਆ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੁੱ ਠ ਤੇ । 

ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੁਲਾਰਦਾ ਮਸਤ ਜੋਗੀ, ਿਜਵ ਸੰੁਦਰੀ ਝੂਲਦੀ ਠ ਤੇ । 

ਿਚੱਪੀ ਖਪਰੀ ਫਾਹੁੜੀ ਡੰਡਾ ਕੰੂਡਾ, ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਬੱਧੇ ਚਾ ਿਪਠ ਤੇ । 

ਏਵ ਸਰਕਦਾ ਆਂਵਦਾ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ, ਿਜਵ ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਤੇ । 

ਬੈਰਾਗ ਸਿਨਆਸ ਿਜ  ਲੜਣ ਚੱਲੇ, ਰੱਖ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱ ਠ ਤੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਿਜ  ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਚੜ ਆਇਆ ਈ ਮਥਰਾ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਤੇ । 
(ਵੁਠ ਤੇ=ਵਰਨ ਲਈ ਚੜਦਾ ਹ,ੈ, ਝੁਲਾਰਦਾ=ਝੂਲਦਾ, ਲੁਠ ਉਤੇ=ਿਕਸ ੇਥ  ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ) 
 
290. ਜੋਗੀ ਬਣ ਕ ੇਰ ਝਾ ਰੰਗ ਪੁਰ ਆਇਆ 

 

ਰ ਝਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਕੇ ਜੋਗੀਆ ਂਦਾ ਉਠ ਹੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਧ ਵਦਾ ਏ । 

ਭੁਖਾ ਸ਼ੇਰ ਿਜਉਂੁ ਦੌੜਦਾ ਮਾਰ ਉਤੇ, ਚੋਰ ਿਵਠ ਉਤੇ ਿਜਵ ਆਂਵਦਾ ਏ । 

ਚਾ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਓਥ ਸਰਕ ਟੁਿਰਆ, ਿਜਵ ਮ ਹ ਅੰਧੇਰ ਦਾ ਆਂਵਦਾ ਏ । 
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ਦੇਸ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਰ ਝਾ ਆ ਵਿੜਆ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਆਲ ਬੁਲ ਵਦਾ ਏ । 
(ਮਾਰ=ਿਸ਼ਕਾਰ, ਿਵਠ=ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ ਥ , ਇਆਲੀ=ਆਜੜੀ) 
 
291. ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਰ ਝੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

 

ਜਦ ਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਭੇਡ  ਚਾਰੇ ਇਆਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਨੜੇ ਆਇਕ ੇਜੋਗੀ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਨਣ ਵੇਖਣ ਨਣ ਯਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਝੱਸ ਚੋਰ ਤੇ ਚੁਗ਼ਲ ਦੀ ਜੀਭ ਵ ਗੂੰ , ਗੁੱ ਝੇ ਰਿਹਣ ਨਾ ਦੀਦੜ ੇਯਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਚੋਰ ਯਾਰ ਤੇ ਠਗ ਨਾ ਰਿਹਣ ਗੁੱ ਝੇ, ਿਕੱਥੇ ਛਪਦੇ ਆਦਮੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਤੁਸ  ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫ਼ਕਰ ਸਾਈ,ਂ ਸੁਖ਼ਨ ਦੱਸਖ  ਖੋਲ ਿਨਰਵਾਰਦੇ ਜੀ । 

ਹਮ  ਲੰਕ ਬਾਸ਼ੀ ਚੇਲੇ ਅਗਸਤ ਮੁਿਨ ਦੇ, ਹਮ  ਪੰਛੀ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਬਾਰ  ਬਰਸ ਬੈਠ ਬਾਰ  ਬਰਸ ਿਫਰਦ,ੇ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਾਰਦੇ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਚਾਰੇ ਚਕ ਭਦੇ, ਹਮ  ਕੁਦਰਤ  ਕੰੂ ਦੀਦ ਮਾਰਦੇ ਜੀ । 
(ਗੁੱ ਝੇ=ਲੁਕ ੇਹੋਏ, ਸੁਖ਼ਨ=ਗੱਲ ਬਾਤ, ਿਨਰਵਾਰ=ਖੋਲ ਕ,ੇ ਚਾਰ ਚੱਕ=ਸਾਰੀ 

ਦੁਨੀਆਂ, ਦੀਦ ਮਾਰ ਦੇ=ਨਜ਼ਾਰ ੇਕਰਦੇ) 

 
292. ਆਜੜੀ 

 

ਤੰੂ ਤ  ਚਾਕ ਿਸਆਲ  ਦਾ ਨਾ  ਧੀਦੋ, ਛੱਡ ਖਚਰ ਪ ੌਕੁਲ ਹੰਜਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਮਝ  ਚੂਚਕ ੇਦੀਆ ਜਦ ਚਾਰਦਾ ਸ, ਨੱਢੀ ਮਾਣਦਾ ਸ ਿਵੱਚ ਬਾਰ ਜੀ । 

ਤੇਰਾ ਮੇਹਣਾ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਤਾਈ,ਂ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਨੱਸ ਜਾ ਏਥ ਮਾਰ ਸੱੁਟਣੀਗ,ੇ ਖੇੜੇ ਅੱਤ ਚੜੇ ਭਰੇ ਭਾਰਦੇ ਜੀ । 

ਦੇਸ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਖਬਰ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਣ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਭੱਜ ਜਾ ਮਤ  ਖੇੜੇ ਲਾਧ ਕਰਨੀ, ਿਪਆਦੇ ਬੰਨ ਲੈ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ । 
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ਮਾਰ ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱ ਟਣੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ, ਮਲਕ ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਾਰ ਦੇ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਗੋਰ ਿਵੱਚ ਹੱਡ ਕੜਕਣ, ਗੁਰਜ਼  ਨਾਲ ਆਸੀ ਗੁਨਾਗਾਰ ਦੇ ਜੀ । 
(ਖਚਰ ਪ=ੌਮੱਕਾਰੀ,ਚਲਾਕੀਆਂ, ਲਾਧ ਕਰਨੀ=ਜ ੇਖ਼ਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਪਆਦੇ= 

ਿਸਪਾਹੀ, ਅਜ਼ਾਬ=ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ, ਭਾਰ=ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਟਾ, 

ਕਹਾਰ=ਕਿਹਰ, ਆਸੀ=ਗੁਨਾਹਗਾਰ) 

 
293. ਆਜੜੀ ਨਾਲ ਰ ਝ ੇਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ 

 

ਇੱਜੜ ਚਾਰਨਾ ਕੰਮ ਪੈਗ਼ਬਰ  ਦਾ, ਕੇਹਾ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੋਿਲਉ ਈ । 

ਭੇਡ  ਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਮਤ  ਜੋੜਣ  ਏ,ਂ ਕੇਹਾ ਗ਼ਜ਼ਬ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਬੋਿਲਉ ਈ । 

ਅਸ  ਫ਼ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਅਸ  ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਇਲਾ ਘੋਿਲਉ ਈ । 

ਵਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਹੋਇ  ਜੋਗੀੜਾ ਜੀਊ ਜ  ਡੋਿਲਉ ਈ । 

ਸੱਚ ਮੰਨ ਕ ੇਿਪਛ ਹ ਮੁੜ ਜਾਹ ਜੱਟਾ, ਕੇਹਾ ਕੂੜ ਦਾ ਘੋਲਣਾ ਘੋਿਲਉ ਈ । 
ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਮਰ ਿਨਤ ਕਰ ਜ਼ਾਇਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਜ਼ ਿਕ  ਘੋਿਲਉ ਈ 

। 
(ਤੁਹਮਤ =ਊਜ  ਕੋਲਾ ਘੋਲਣਾ=ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਜ਼ ਘੋਲਣਾ= 

ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਜ  ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਣਾ) 
 
294. ਆਜੜੀ 

 

ਅਵ ੇਸੁਣੀ ਚਾਕਾ ਸਵਾਹ ਲਾ ਮੂੰ ਹ ਤੇ, ਜੋਗੀ ਹੋਇਕੇ ਨਜ਼ਰ ਭੁਆ ਬੈਠ । 

ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਦਾ ਯਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰ ਝਾ, ਮੌਜ  ਮਾਣ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਬੈਠ । 

ਖੇੜੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆਏ ਮੂੰ ਹ ਮਾਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੀਕ ਲਵਾ ਬੈਠ । 

ਤੇਰੇ ਬੈਿਠਆ ਂਿਵਆਹ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ, ਦਾੜੀ ਪਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾ ਬੈਠ । 

ਮੰਗ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਜੇ ਜਾਨ ਹੋਵ,ੇ ਵੰਨੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਛਡ ਿਹਆ ਬੈਠ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

135

ਜਦ ਿਡਠਈ ਦਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ੇਕੋਈ, ਬੂਹੇ ਨਾਥ ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਜਾ ਬੈਠ । 

ਇੱਕ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੋਈ ਗ਼ਾਫ਼ਲਾ ਵ,ੋ ਐਵ ਕੀਮੀਆਂ ਉਮਰ ਗੁਆ ਬੈਠ । 

ਿਸਰ ਵੱਢ ਕਰ ਸਨ ਤੇਰੇ ਚਾ ਬੇਰੇ, ਿਜਸ ਵੇਲੜੇ ਖੇੜ  ਤੰੂ ਜਾ ਬੈਠ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤਿਰਆਕ ਦੀ ਥ  ਨਾਹ , ਹੱਥ  ਆਪਣ ੇਜ਼ਿਹਰ ਤੰੂ ਖਾ ਬੈਠ । 
(ਲੀਕ ਲਵਾ ਬੈਠ =ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਵੰਨੀ=ਵਹੁਟੀ,ਬਹ,ੂ ਿਡੱਠਈ= 

ਦੇਿਖਆ, ਕੀਮੀਆ=ਅਕਸੀਰ,ਏਥ ੇਅਰਥ ਹ ੈਕੀਮਤੀ, ਬੇਰੇ=ਟੋਟ,ੇ 

ਤਿਰਆਕ=ਤੋੜ,ਜ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾ, ਥ =ਥਾਹ,ਪਤਾ) 
 
295. ਰ ਝਾ 
 

ਸਤ ਜਰਮ ਕ ੇਹਮ  ਫ਼ਕੀਰ ਜੋਗੀ, ਨਹ  ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੀਰ ਮੀਆਂ । 

ਅਸ  ਸੇਲੀਆਂ ਖਪਰ  ਨਾਲ ਵਰਤਣ, ਭੀਖ ਖਾਇਕੇ ਹੋਣ  ਵਹੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਭਲਾ ਜਾਣ ਜੱਟਾ ਕਹ ਚਾਕ ਸਾਨੰੂ, ਅਸ  ਫ਼ਕਰ ਹ  ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਨਾ  ਿਮਹਰੀਆਂ ਦੇ ਿਲਆਂ ਡਰਨ ਆਵ,ੇ ਰ ਝਾ ਕੌਣ ਤੇ ਿਕਹੜੀ ਹੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਠੀ ਤਪੀ ਨਾਥ ਪੂਰੇ, ਸਤ ਜਨਮ ਕ ੇਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਜਟ ਚਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਹ  ਜੋਗੀਆਂ ਨੰੂ, ਏਹੀ ਜੀਊ ਆਵ ੇਸਟੰੂ ਚੀਰ ਮੀਆਂ । 

ਥਰਾ ਥਰ ਕੰਬ ੇਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਜੋਗੀ, ਅੱਖ  ਰੋਹ ਪਲਿਟਆ ਨੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਹੱਥ ਜੋੜ ਇਆਲ ਨ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਜੋਗੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਇਹ ਤਕਸੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੁਸ  ਪਾਰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਭੁਲ ਿਗਆ ਚੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਪੀਰ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ, ਸੁਣ ਹੋਇ ਨਾਹ  ਿਦਲਗੀਰ ਮੀਆਂ । 
(ਸੀਰ=ਵਾਹ, ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ=ਸੰਜੀਦਾ,ਡੰੂਘਾ, ਰੋਹ=ਗ਼ੁੱ ਸਾ) 
 
296. ਆਜੜੀ 
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ਭੱਤੇ ਬੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਏ ਜੱਟੀ, ਪ ਘ  ਪ ਘਦੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਇਹ ਪੇਮ ਿਪਆਲੜਾ ਝੋਿਕਉਈ, ਨਣ ਮਸਤ ਸਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਹ ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਿਫਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਹ ਝ ਿਘਨ ਕ ੇਨਾਲ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਜਦ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤਦ ਿਵਹਰ ਬੈਠੀ, ਡੋਲੀ ਚਾਿੜਆ ਨ ਨਾਲ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਧਾਰ  ਖ ਗੜ  ਦੀਆਂ ਝੋਕ  ਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ੇ ਖੂਬ  ਦੇ ਘੋਲ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਮਸ  ਨ ਗਰ  ਦੀਆਂ ਲਾਡ ਨੱਢੀਆਂ ਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਜੱਟੀ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ ਰਿਹ  ਨੀਧਰਾ ਤੰੂ, ਸੁੰ ਞੇ ਸਖਣੇ ਤੌਕ ਪਟਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਹੁਰੇ ਬੰਨ ਖੜੀਆਂ, ਰੁਲਣ ਛਮਕ  ਹੇਠ ਬੁਖ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਬੁੱ ਢਾ ਹੋਇਕ ੇਚੋਰ ਮਸੀਤ ਵੜਦਾ, ਰਲ ਿਫਰਦਾ ਹ ੈਨਾਲ ਮਦਾਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਗੁੰ ਡੀ ਰੰਨ ਬੁੱ ਢੀ ਹ ੋਬਣ ੇਹਾਜਣ, ਫੇਰ ੇਮੋਰਛਰ ਿਗਰਦ ਿਪਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਪਰ  ਜਾ ਜੱਟਾ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਣੀਗ,ੇ ਨਹ  ਛੁਪਦ ੇਯਾਰ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਕਾਰੀਗਰੀ ਮੌਕੂਫ਼ ਕਰ ਮੀਆਂ ਵਾਿਰਸ, ਤੈਥੇ ਵਲ ਹ ਪਾਵਣ ਛਾਰੀਆਂ ਦੇ । 
(ਖੁਮਾਰੀ=ਮਸਤੀ, ਹ ਝ ਿਘਨ ਕੇ=ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਖ ਗੜ=ਮਝ, ਗ , 

ਝੋਕ =ਡੇਰੇ, ਿਪੰਡ, ਖ਼ੂਬ =ਸੁਹਣੀਆਂ, ਿਨਧਰਾ=ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਜ  ਪਾਸ ੇਦਾ ਨਾ, 

ਤਕ=ਟਮਕ, ਬੁਖਾਰੀ=ਦਾਣ ੇਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ, ਖੜੀਆਂ=ਲੈ ਗਏ, ਹਾਜਣ= 

ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ,ਭਗਤਣੀ, ਮੋਰ ਛਰ=ਮੋਰ ਛੜ,ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ  ਦਾ ਪੱਖਾ, 

ਮੌਕੂਫ ਕਰ=ਛੱਡ,ਖ਼ਤਮ ਕਰ) 

 
297. ਰ ਝ ੇਮੰਿਨਆਂ ਿਕ ਆਜੜੀ ਠੀਕ ਏ 

 

ਤੁਸ  ਅਕਲ ਦੇ ਕੋਟ ਇਆਲ ਹੁੰ ਦੇ, ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ । 

ਬਾਜ਼ ਭੌਰ ਬਗਲਾ ਲੋਹਾ ਲਗ ਕਾਲ,ੂ ਸ਼ਾਹ  ਸ਼ੀਹਣੀ ਨਾਲ ਕਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ । 

ਲੋਹਾ ਪਸ਼ਮ ਿਪਸਤਾ ਡੱਬਾ ਮੌਤ ਸੂਰਤ, ਕਾਲ ੂਅਜ਼ਰਾਈਲ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹ ੈਜੀ । 
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ਪੰਜੇ ਬਾਜ਼ ਜੇਹੇ ਲਕ ਵ ਗ ਚੀਤ,ੇ ਪਹੁੰ ਚਾ ਵੱਿਗਆ ਿਮਰਗ ਸਭ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ । 

ਚੱਕ ਸ਼ ਹ ਵ ਗੂੰ  ਗੱਜ ਮ ਹ ਵ ਗੂੰ , ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੰਦ ਮਾਰਨ ਹੱਡ ਚੂਰ ਹ ੈਜੀ । 

ਿਕਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਭੇਤ ਭਾਈ, ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਆਿਖਉ ਸਭ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹ ੈਜੀ । 

ਆ ਿਪਆ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਲਈਏ ਹੀਰ ਇੱਕੇ ਿਸਰ ਦੂਰ ਹ ੈਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹ ੈਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਅੱਗੇ ਸੁੱ ਝਦਾ ਕਿਹਰ ਕਲੂਰ ਹ ੈਜੀ । 
(ਕੋਟ=ਗੜ, ਲੁਕਮਾਨ=ਇੱਕ ਪਿਸੱਧ ਹਕੀਮ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ 

ਕੁਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਕੁੱ ਝ ਪਤਾ ਥੌਹ ਨਹ  ਿਮਲਦਾ, 

ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਕੀ ਸੀ, ਦਸਤੂਰ=ਿਮਸਾਲ,ਨਮੂਨਾ, 

ਬਾਜ਼,ਭੌਰ,ਕਸਤੂਰ,ਲੋਹਾ,ਡੱਬਾ=ਸਾਰੇ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਨ  ਹਨ, ਮਰਗ=ਮੌਤ, ਚੱਕ 

ਮਾਰਨਾ= 

ਦੰਦੀ ਜ  ਬੁਰਕੀ ਵੱਢਣੀ, ਕਿਹਰ ਕਲੂਰ=ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ) 

 
298. ਰ ਝਾ 
 

ਭੇਤ ਦੱਸਣਾ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਹ , ਮਰਦ ਸੋਈ ਜ ੋਵੇਖ ਦੰਮ ਘੁਟ ਜਾਏ । 

ਗੱਲ ਜੀਊ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹ ੇਖੁਫ਼ੀਆ, ਕਾ  ਵ ਗ ਪੈਖ਼ਾਲ ਨਾ ਸੁੱ ਟ ਜਾਏ । 

ਭੇਤ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਭਲਾ ਨਾਹ , ਭ ਵ ਪੱੁਛ ਕੇ ਲੋਕ ਿਨਖੁੱ ਟ ਜਾਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਭੇਤ-ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਣ, ਭਾਵ ਜਾਨ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਟੱੁਟ ਜਾਏ । 
(ਪੈਖ਼ਾਲ=ਿਬੱਠ, ਿਨਖੁੱ ਟ=ਖ਼ਤਮ) 

 
299. ਆਜੜੀ 
 

ਮਾਰ ਆਸ਼ਕ  ਦੀ ਲੱਜ ਲਾਹੀਆਈ, ਯਾਰੀ ਲਾਇਕ ੇਿਘੰਨ ਲੈ ਜਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਅੰਤ ਖੇਿੜਆਂ ਹੀਰ ਲੈ ਜਾਵਣੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ  ਲਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਏਡੀ ਧੁੰ ਮ ਿਕ  ਮੂਰਖਾ ਪਾਵਣੀ ਸੀ, ਨਹ  ਯਾਰੀ ਹੀ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਵਣੀ ਸੀ । 
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ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦ, ਨਹ  ਯਾਰੀ ਹੀ ਸਮਝਕ ੇਲਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਕਟਕ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦਾ ਿਲਆ ਕ ੇਤੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਦ ਸਭ ਜੰਞ ਬਣਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਤੇਰੀ ਫ਼ਿਤਹ ਸੀ ਮੂਰਖਾ ਦੋਹ  ਦਾਹ , ਏਹ ਵਾਰ ਨਾ ਮੂਲ ਗਵਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਇਕੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇਡੋਬ ਦਦੇ, ਇਕ ੇਹੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਇਕੇ ਹੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਵਣੀ ਸੀ, ਇਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਨਾਲ ਸੇਹਿਰਆਂ ਹੀਰ ਿਵਆਹਵਣੀ ਸੀ, ਹੀਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਬਣ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਜ ੇਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵ, ਏਹ ਖ਼ਲਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵਣੀ ਸੀ । 

ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਜੱਟ ਹੰਢ ਵਦਾ ਏ, ਜ਼ਿਹਰ ਖਾਇ ਕ ੇਹੀ ਮਰ ਜਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਇੱਕੇ ਯਾਰੀ ਤ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਵਣੀ ਸੀ, ਿਚੜੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਛਡਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਲੈ ਗਏ ਿਵਆਹ ਕੇ ਜੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ,ਂ ਏਹ ਲੀਕ ਤੰੂ ਕਾਹੇ ਲਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਮਰ ਜਾਵਣ  ਸੀ ਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਿਕ  ਗਧੇ ਚੜਾਵਣੀ ਸੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਮੰਗ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ, ਦਾੜੀ ਪਰ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਵਣੀ ਸੀ । 
(ਸੂਰਤ ਗਧੇ ਚੜਾਵਣੀ=ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਨਾਉਣੀ) 
 
300. ਰ ਝਾ 
 

ਅੱਖ  ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦ ਹਨ ਚੁੱ ਪ ਕਰਦੇ, ਭ ਵ ਚੋਰ ਈ ਝੁੱਗੜਾ ਲੁਟ ਜਾਏ । 

ਦੇਣਾ ਨਹ  ਜੇ ਭੇਤ ਿਵੱਚ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ, ਗੱਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਵ ੇਿਕ ਿਖੰਡ ਫੁਟ ਜਾਏ । 

ਤੋਦਾ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਿਡਆ ਏ, ਮਤ  ਚ ਗ ਿਨਸ਼ਾਨੜਾ ਚੁਟ ਜਾਏ । 

ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਗੁਲੇਰ ਥ  ਛੁਟ ਜ ਦੇ, ਏਹਾ ਕੌਣ ਜ ੋਇਸ਼ਕ ਥ  ਛੁਟ ਜਾਏ । 
(ਝੁੱਗੜਾ=ਘਰ,ਝੁੱਗਾ, ਿਖੰਡ ਫੁਟ=ਿਖੰਡ ਪੁੰ ਡ, ਤੋਦਾ=ਚ ਦਮਾਰੀ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਥੜਾ, ਚ ਗ=ਲੋਕ  ਦੀ ਭੀੜ, ਮਤ  ਿਨਸ਼ਾਨੜਾ 

ਛੁਟ ਜਾਏ=ਏਦ  ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਗੁਲੇਰ 
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ਛੁਟ ਜ ਦੇ=ਕਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਏਥੇ ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰ ੇਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਹ ੈ। 
ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨ ਦਸ ਮਣ ਸੋਨ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਮਹਲ ਿਵਚ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ । 
ਸੁਿਨਆਰ ੇਨ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਦਸ ਮਣ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣ ੇਘਰ ਬਣਾ ਕ ੇਨਾਲ 

ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ।ਜਦ ਮਹਲ ਿਵੱਚ ਹਾਥੀ ਿਤਆਰ ਹ ੋਿਗਆ ਤ  

ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ 

ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨ ਨਦੀ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ । ਉਹ ਸੋਨ ਦਾ ਹਾਥੀ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹਾਥੀ 

ਨਾਲ ਬਦਲ ਕ ੇਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ।ਕੱੁਝ ਸਮ ਿਪੱਛ ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ।ਮਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਉਹਨ 

ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਦਸ ਮੀਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪਗੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ।ਉਹਦੇ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਲ ਅਤੇ ਹਥੌੜੀ ਲੁਕਾ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਰ ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਗੁਲੇਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਚੇ ਮੁਨਾਰ ੇਉਤੇ ਚੜਾ ਿਦੱਤਾ ਤ  

ਿਕ ਉਹ ਓਥੇ ਹੀ ਭੁੱ ਖਾ ਿਤਆਿਹਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ।ਸੁਿਨਆਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲੋਕ  ਦੇ 

ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਿਕੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਤਰ 

ਕ ੇਦੌੜ ਿਗਆ ।ਰਾਜ ੇਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਸੁਿਨਆਰ ਆ 

ਜਾਵੇ ਤ  ਉਹਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ।ਸੁਿਨਆਰ ਨ ਆ ਕ ੇਰਾਜੇ 

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ੇਨ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ) 
 
301. ਆਜੜੀ 
 

ਅਸ  ਰ ਿਝਆ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਲਾ ਲੈ ਦਾਉ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਈ । 

ਲਾਟ ਰਹ ੇਨਾ ਜੀਊ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਅਲੰਬੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਈ । 

ਜਾ ਵਖੇ ਮਾਅਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਣ ਖ਼ੂਨੀ, ਤੈਨੰੂ ਿਨਤ ਉਲ ਹਬੜਾ ਜਗ ਦਾ ਈ । 

ਸਮ  ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਘੱਸਾ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਝੁਟ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ ਦਾਉ ਠਗ ਦਾ ਈ । 
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ਲੈ ਕ ੇਨੱਢੜੀ ਨੰੂ ਿਛਣਕ ਜਾ ਚਾਕਾ, ਸੈਦਾ ਸਾਕ ਨਾ ਸਾਡੜਾ ਲਗਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਮਹ  ਚਾਰ ਮੁਿੜ , ਅਜੇ ਮੁੱ ਕਾ ਨਾ ਿਮਹਣਾ ਜੱਗ ਦਾ ਈ । 
(ਅਲੰਬੜਾ=ਲ ਬੂ, ਿਛਣਕ ਜਾ=ਦੌੜ ਜਾ) 
 
302. ਤਥਾ 
 

ਸੁਣ ਮੂਰਖਾ ਫੇਰ ਜੇ ਦਾਉ ਲੱਗ,ੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ ਈ । 

ਸਿਹਤੀ ਵੱਡੀ ਝਗੜੈਲ ਮਰੀਕਣੀ ਹ,ੈ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਜਾ ਲਾਵਣਾ ਈ । 

ਹੋਸੀ ਝਗਿੜ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਤੇਰੀ, ਨਾਲੇ ਘੂਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਵਣਾ ਈ । 

ਚੌਦ  ਤਬਕ ਦੇ ਮਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਜ਼ਰਾ ਓਸ ਦੇ ਮਕਰ ਨੰੂ ਪਾਵਣਾ ਈ । 

ਕਦਮ ਪਕੜਸੀ ਜੋਗੀਆ ਆਇ ਤੇਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤੀ ਦਾ ਜੀਊ ਠਿਹਰਾਵਣਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹ ੈਵੱਡੀ ਉਸ਼ਟੰਡ ਸਿਹਤੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਫ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਖਾਵਣਾ ਈ । 
(ਕਸ਼ਫ਼=ਕਰਾਮਾਤ) 

 
303. ਰ ਝਾ 
 

ਮਰਦ ਬਾਝ ਮਿਹਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਝ ਧਰਤੀ, ਆਸ਼ਕ ਿਡਠੜੇ ਬਾਝ ਨਾ ਰੱਜਦੇ ਨ । 

ਲਖ ਿਸਰ  ਅਵੱਲ ਸਵੱਲ ਆਵਣ, ਯਾਰ ਯਾਰ  ਥ ਮੂਲ ਨਾ ਭੱਜਦ ੇਨ । 

ਭੀੜ  ਬਣਦੀਆਂ ਅੰਗ ਵਟਾਇ ਦਦੇ, ਪਰਦੇ ਆਸ਼ਕ  ਦੇ ਮਰਦ ਕੱਜਦ ੇਨ । 

ਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇਤ, ਨਹ  ਵੱਸਦ ੇਮ ਹ ਜੋ ਗੱਜਦੇ ਨ । 
(ਮਿਹਰੀ=ਜ਼ਨਾਨੀ, ਿਸਰ =ਿਸਰ ਤੇ, ਅਵੱਲ ਸਵੱਲ=ਔਖ ਸੌਖ, ਅੰਗ 

ਵਟਾਇ ਦਦੇ=ਸੂਰਤ  ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ, ਕੱਜਦ=ੇਢਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਇਤ=ਬਹੁਤ 

ਥੋੜਾ ਸਮ ) 

 
304. ਰ ਝਾ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜ  ਪੁੱ ਜਾ 
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ਰ ਝੇ ਅੱਗ ੇਇਆਲ ਨ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਨਗਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਜਾਇ ਧੱਿਸਆ ਈ । 

ਯਾਰੋ ਕੌਣ ਿਗਰਾ  ਸਰਦਾਰ ਿਕਹੜਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਦੋਕਣਾ ਵੱਿਸਆ ਈ । 

ਅੱਗੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਭਰਨ ਪਾਣੀ, ਕੁੜੀਆ ਂਘੱਿਤਆ ਹੱਸ ਖ਼ਰਖੱਿਸਆ ਈ । 

ਯਾਰ ਹੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਿਕਸੇ ਲਿਭਆ ਤੇ ਨਾਹ  ਦੱਿਸਆ ਈ । 

ਪਾਣੀ ਪੀ ਠੰਡਾ ਛ ਵ ਘੋਟ ਬੂਟੀ, ਸੁਣ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਾ  ਿਖੜ ਹੱਿਸਆ ਈ । 

ਇਹਦਾ ਨਾ  ਹ ੈਰੰਗਪੁਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ, ਿਕਸੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਚਾ ਦੱਿਸਆ ਈ । 

ਅਰੀ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਹ ੈਭਾਤ ਖਾਣੀ, ਸਖ਼ੀ ਸ਼ੂਮ ਕੇਹਾ ਿਲਆ ਜੱਿਸਆ ਈ । 

ਅੱਜ ੂਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪੁਤ ਸੈਦਾ, ਿਜਸ ਨ ਹੱਕ ਰੰਝੇਟੇ ਦਾ ਖੱਿਸਆ ਈ । 

ਬਾਗ਼ ਬਾਗ਼ ਰੰਝੇਟੜਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦ ਨਾ  ਜਟੇਟੀਆਂ ਦੱਿਸਆ ਈ । 

ਿਸੰਙੀ ਖੱਪਰੀ ਬੰਨ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਲੱਕ ਚਾ ਫ਼ਕੀਰ ਨ ਕੱਿਸਆ ਈ । 

ਕਦੀ ਲਏ ਹੂਲ  ਕਦੀ ਝੂਲਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਰ ੋਿਪਆ ਕਦੀ ਹੱਿਸਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਕਰਸਾਨ ਿਜ  ਹਣ ਰਾਜ਼ੀ, ਮ ਹ ਔੜ ਦੇ ਿਦਹ  ਤੇ ਵੱਿਸਆ ਈ । 
(ਖ਼ਰਖੱਸ=ਝਗੜਾ, ਭਾਤ ਖਾਣੀ=ਚੌਲ ਖਾਣੀ,ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ. ਸਖੀ=ਪੈਸ ੇ

ਟਕੇ ਵੱਲ ਖੁੱ ਲ ਿਦਲ, ਸੂਮ=ਸਖੀ ਦਾ ਉਲਟ,ਹੱਥ ਘੁਟ, ਹੂਲ =ਠੰਡੇ ਸਾਹ, 

ਔੜ=ਮ ਹ ਵਲ ਸੋਕਾ) 
 
305. ਰ ਝ ੇਦੁਆਲੇ ਗੱਭਰੂ 
 

ਆ ਜੋਗੀਆ ਕੇਹਾ ਇਹ ਦੇਸ ਿਡੱਠ, ਪੁੱ ਛਣ ਗੱਭਰ ੂਬੈਠ ਿਵੱਚ ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਓਥੇ ਝੱਲ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਗੱਲ , ਸੁਖ਼ਨ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਪਾਿਟਆਂ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਕਰ  ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਮ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ, ਡਾਰ ਿਫਰਨ ਚੌਤਰਫ਼ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਮਾਰ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ ਕਰਨ ਚਾ ਬੇਰ,ੇ ਨਣ ਿਤਖੜੇ ਨਕ ਕਟਾਰੀਆ ਂਦੇ । 
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ਦੇਣ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ ਤੋੜ ੇਨਾਲ ਨਣ , ਨਣ ਰਿਹਣ ਨਾਹ  ਹਿਰਆਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਏਸ ਜੋਬਨ ਦੀਆਂ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਮਲੇ ਆਣ ਸੌਦਾਗਰ ਯਾਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਸੁਰਮਾ ਫੁਲ ਦੰਦਾਸੜਾ ਸੁਰਖ਼ ਮਿਹੰਦੀ, ਲੁਟ ਲਏ ਨ ਹੱਟ ਪਸਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਨਣ  ਨਾਲ ਕਲੇਜੜਾ ਿਛਕ ਕੱਢਣ, ਿਦਸਣ ਭਲੋੜੇ ਮੁਖ ਿਵਚਾਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਜੋਗੀ ਵੇਖ ਕ ੇਆਣ ਚੌਿਗਰਦ ਹੋਈਆਂ, ਛੱੁਟੇ ਪਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾਗ਼ ਪਟਾਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਓਥੇ ਖੋਲ ਕ ੇਅੱਖੀਆਂ ਹੱਸ ਪਦਾ, ਿਡਠ ਖ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਆਣ ਿਗਰਦ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਾ ਿਵੱਚ ਝੂਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਿਵੱਚ ਅੰਮਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਨਚੱਲੜ ੇਬਿਹ, ਿਜਨ  ਨਰ  ਨੰੂ ਸ਼ੌਕ ਨ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ । 
(ਤੋੜੇ ਦੇਣਾ=ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਨ  ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ , ਿਛੱਕ 

ਕੱਢਣ=ਕਢ ਲੈਣ, ਅੰਮਾਰੀਆਂ=ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧ, ਿਨਚੱਲੜੇ= 

ਚੁਪ ਚਾਪ) 

 
306. ਰ ਝਾ 
 

ਮਾਹੀ ਮੰੁਿਡਉ ਘਰ  ਨਾ ਜਾ ਕਿਹਣਾ, ਜੋਗੀ ਮਸਤ ਕਮਲਾ ਇੱਕ ਆਇ ਵਿੜਆ । 

ਕੰਨ  ਮੁੰ ਦਰ  ਸੇਲੀਆ ਂਨਣ ਸੁੰ ਦਰ, ਦਾੜੀ ਪਟੇ ਿਸਰ ਭਵ  ਮੁਨਾਇ ਵਿੜਆ । 

ਜਹ  ਨਾ  ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾ ਲਦਾ, ਮਹਾ ਦੇਵ ਲੈ ਦੌਲਤ  ਆਇ ਵਿੜਆ । 

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਫੁੱ ਲ ਜੰਗਲੇ ਥ , ਿਕਵ ਭੁਲ ਭੁਲਾਵੜੇ ਆਇ ਵਿੜਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਕੰਮ ਸੋਈ ਿਜਹੜੇ ਰੱਬ ਕਰਸੀ, ਮ ਤ  ਓਸ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਆਇ ਵਿੜਆ । 
(ਮਾਹੀ ਮੰਿਡਉ =ਰ ਝਾ ਮੁੰ ਿਡਆ ਂਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਘਰ ਜਾ ਕੇ 

ਨਾ ਦਿਸਉ ਿਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਏਦ  ਕਿਹਣ ਨਾਲ 

ਮਾਹੀ ਮੰੁਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਦੱਸਣਗ ੇ।ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਤ 

ਉਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਜੰਗਲੇ=ਜੰਗਲ ਦਾ, ਜਹ  ਨਾ  =ਿਜੱਥ ੇਕੋਈ ਮੇਰਾ 

ਨ  ਲਦਾ ਹ ੈਿਸ਼ਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆ ਦੇ ਹਨ) 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

143

 
307. ਕੁੜੀਆ ਂਦੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ  

 

ਕੁੜੀਆ ਂਵੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਬਾਅ ਸਾਰੀ, ਘਰ  ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨ । 

ਮਾਏ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਕੰਨ  ਮੁੰ ਦਰ  ਓਸ ਨ ਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਨਹ  ਬੋਲਦਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਿਵੱਚ, ਭਾਵ ਿਭੱਿਛਆ ਨਾਹੀ  ਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਹੱਥ ਖੱਪਰੀ ਫਾਹੁੜੀ ਮੋਿਢਆ ਂਤੇ, ਗਲ ਸੇਲੀਆਂ ਅਜਬ ਬਣਾਈਆ ਂਨ । 

ਅਰੜ ਵਦਾ ਵਾਗ ਜਲਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਟ  ਵ ਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨ । 

ਨਾ ਉਹ ਮੰੁਡੀਆ ਗੋਦੜੀ ਨਾਥ ਜੰਗਮ, ਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਈਆ ਂਨ । 

ਪੇਮ-ਮੱਤੀਆ ਂਅੱਖੀਆ ਂਰੰਗ ਭਰੀਆਂ, ਸਦਾ ਗੂੜੀਆਂ ਲਾਲ ਸਵਾਈਆਂ ਨ । 

ਖ਼ੂਨੀ ਬ ਕੀਆ ਂਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਨਣ  ਖੀਵੀਆਂ ਸਾਣ ਚੜਾਈਆਂ ਨ । 

ਕਦੀ ਸੰਗਲੀ ਸੁੱ ਟ ਕ ੇਸ਼ਗਨ ਵਾਚ,ੇ ਕਦੀ ਔਸਂੀਆਂ ਸਵਾਹ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਕਦੀ ਿਕੰਗ ਵਜਾਇਕ ੇਖੜਾ ਰੋਵ,ੇ ਕਦੀ ਸੰਖ ਤੇ ਨਾਦ ਘੂਕਾਈਆਂ ਨ । 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਅੱਲਾਹ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਖ਼ੈਰ ਓਸ ਨੰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨ । 

ਨਸ਼ੇ ਬਾਝ ਭਵ  ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਤੀਆ ਂਨ, ਿਮਰਗਾਣੀਆਂ ਗਲੇ ਬਣਾਈਆ ਂਨ । 

ਜਟ  ਸੁੰ ਹਦੀਆ ਂਛੈਲ ਓਸ ਜੋਗੀੜੇ ਨੰੂ, ਿਜਵ ਚੰਦ ਦਵਾਲੇ ਘਟ  ਆਈਆਂ ਨ । 

ਨਾ ਕੋਇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਨਣ  ਓਸ ਿਦਆਂ ਝੰਬਰ  ਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਓਸ ਨੰੂ ਆਣ ਿਮਿਲਆ, ਕੰਨ ਛੇਦ ਕ ੇਮੁੰ ਦਰ  ਪਾਈਆ ਂਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਚੇਲਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਏ, ਝੋਕ  ਪੇਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨ । 
(ਜਲਾਲੀ=ਸੱਯਦ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ,ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਗੁਸੈਲੇ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ 

ਮਲੰਗ, ਮਦਾਰੀ=ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮੁੰ ਡੀ, ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਮ= 

ਫ਼ਕੀਰ  ਦੇ ਿਫਰਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ=ਇਨ  ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੱਕਨਪਰ (ਅਵਧ) 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹ,ੈਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆ ਂਜਟ  ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 
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ਮਦਾਰੀ ਸਾਧ ਭੰਗ ਬਹੁਤ ਘੋਟਦੇ ਅਤੇ ਪ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ  ਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਸੱਪ 

ਦੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੇਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਸੱਪ ਇਨ  ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ 

ਆ ਜਾਵੇ ਤ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅੰਨ  ਹ ੋਜ ਦਾ ਸੀ, ਿਮਰਗਾਣੀਆਂ=ਿਹਰਨ, 

ਸ਼ੇਰ ਜ  ਚੀਤ ੇਦੀ ਖਲ, ਝੰਬਰ =ਛਿਹਬਰ ) 

 
308. ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸਿਹਤੀ ਨ ਹੀਰ ਨੰੂ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 
 

ਘਰ ਆਇ ਿਨਨਾਣ ਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੀਰ ੇਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨਵ  ਆਇਆ ਨੀ । 

ਕੰਨ  ਓਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ  ਮੁੰ ਦਰ  ਨ, ਗਲ ਹਕਲਾ ਅਜਬ ਸੁਹਾਿਹਆ ਨੀ । 

ਿਫਰੇ ਢੰੂਡਦਾ ਿਵੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਓਸ ਨ ਲਾਲ ਗਵਾਇਆ ਨੀ । 

ਨਾਲੇ ਗ ਵਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਵਦਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਓਸ ਨ ਰੰਗ ਵਟਾਇਆ ਨੀ । 

ਹੀਰ ੇਿਕਸੇ ਰਜਵੰਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱ ਤਰ, ਰੂਪ ਤੁਧ ਥ  ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਨੀ । 

ਿਵੱਚ ਿਤੰਞਣ  ਗ ਵਦਾ ਿਫਰੇ ਭਦਾ, ਅੰਤ ਓਸਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਿਫਰੇ ਵੇਖਦਾ ਵਹੁਟੀਆ ਂਛੈਲ ਕੁੜੀਆਂ, ਮਨ ਿਕਸੇ ਤੇ ਨਹ  ਭਰਮਾਇਆ ਨੀ । 

ਕਾਈ ਆਖਦੀ ਪੇਮ ਦੀ ਚਾਟ ਲੱਗੀ, ਤ  ਹੀ ਓਸ ਨ ਸੀਸ ਮੁਨਾਇਆ ਨੀ । 

ਕਾਈ ਆਖਦੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਿਪੱਛੇ, ਬੁੰ ਦੇ ਲਾਹ ਕ ੇਕੰਨ ਪੜਾਇਆ ਨੀ । 

ਕਿਹਨ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦਾ ਇਹ ਰ ਝਾ, ਬਾਲ ਨਾਥ ਤ ਜੋਗ ਿਲਆਇਆ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਇਹ ਫ਼ਕਰ ਤ  ਨਹ  ਖ਼ਾਲੀ, ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਤੇ ਆਇਆ ਨੀ । 
(ਅਜਬ=ਅਜੀਬ, ਸੁਹਾਇਆ=ਸਜਾਇਆ, ਰਜਵੰਸ=ਰਾਜਵੰਸ,ਸ਼ਾਹੀ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਕਾਰਨ ਉਤੇ=ਕਾਰਾ ਕਰਨ) 

 
309. ਹੀਰ 

 

ਮੁਠੀ ਮੁਠੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ , ਮ ਸੁਣਿਦਆਂ ਈ ਮਰ ਗਈ ਜ ੇਨੀ । 
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ਤੁਸ  ਇਹ ਜਦੋਕਨੀ ਗੱਲ ਟੋਰੀ, ਖਲੀ ਤਲੀ ਹੀ ਮ ਲਿਹ ਗਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਗਏ ਟੁਟ ਸਤਰਾਣ ਤੇ ਅਕਲ ਡੱੁਬੀ, ਮੇਰ ੇਧੁਖ ਕਲੇਜੜੇ ਪਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਕੀਕੂੰ  ਕੰਨ ਪੜਾਇਕ ੇਜ ਵਦਾ ਏ, ਗੱਲ  ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਿਜੰਦ ਗਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਰੋਵ  ਜਦ ਸੁਿਣਆਂ ਓਸਦੇ ਦੁਖੜੇ ਨੰੂ, ਮੁੱ ਠੀ ਮੀਟ ਕ ੇਮ ਬਿਹ ਗਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਮੱਸੁ-ਿਭੰਨ ਦਾ ਨਾ  ਜ  ਲਦੀਆਂ ਹ,ੋ ਿਜੰਦ ਸੁਣਿਦਆ ਂਹੀ ਲੁੜ ਗਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਿਕਵ ਵੇਖੀਏ ਓਸ ਮਸਤਾਨੜੇ ਨੰੂ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਤੰਞਣ  ਿਵੱਚ ਧੰੁਮ ਪਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਵੇਖ  ਿਕਹੜ ੇਦੇਸ ਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀ, ਓਸ ਥ ਕੈਣ ਿਪਆਰੀ ਰੁੱ ਸ ਗਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਇੱਕ ਪੋਸਤ ਧਤੂਰਾ ਭੰਗ ਪੀ ਕ,ੇ ਮੌਤ ਓਸ ਨ ਮੱੁਲ ਿਕ  ਲਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਿਜਸ ਦਾ ਮਾ  ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਓਸ ਦੀ ਰਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਭਾਵ ਭੁਖੜਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰਹ ੇਢੱਠਾ, ਿਕਸ ੇਖ਼ਬਰ ਨਾ ਓਸ ਦੀ ਲਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁੱ ਠੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮ ਤ  ਿਨਘੜਾ ਬੋੜ ਹ ੋਗਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਨਹ  ਰਬ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਤ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰੇਖ ਵਿਹ ਗਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਿਜਸ ਦਾ ਚੰਨ ਪੁੱ ਤਰ ਸਵਾਹ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਿਦੱਤਾ ਰਬ ਦਾ ਮਾ  ਸਿਹ ਗਈ ਜ ੇਨੀ । 

ਿਜਸ ਦੇ ਸੋਹਣ ੇਯਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਉਹ ਤ  ਨੱਢੜੀ ਚੌੜ ਹ ੋਗਈ ਜੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰੇ ਦੱੁਖ  ਨਾਲ ਭਿਰਆ, ਖ਼ਲਕ ਮਗਰ ਿਕ  ਓਸ ਦੇ ਪਈ ਜ ੇਨੀ । 
(ਮੁਠੀ ਮੁਠੀ=ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ,ਹਾਏ ਲੋਕਾ ਮ ਧੋਖ ੇਿਵੱਚ ਲੁੱ ਟੀ ਗਈ, 

ਜਦੋਕਨੀ=ਜਦ ਦੀ, ਲਿਹ ਗਈ=ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਘਰ ਗਈ, ਸਤਰਾਣ=ਤਾਕਤ, 

ਕਲੇਜੜੇ ਧੁਖ ਲੱਗੀ=ਕਾਲਜਾ ਸੜਣ ਲੱਗਾ, ਚੌੜ ਹ ੋਗਈ=ਬਰਬਾਦ ਹ ੋਗਈ) 

 
310. ਤਥਾ 
 

ਰੱਬ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਹੋਏ ਰ ਝਾ, ਤ  ਮ ਚੌੜ ਹੋਈ ਮੈਨੰੂ ਪੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੀ ਸਾੜ ਸੁੱ ਟੀ, ਸੜੀ ਬਲੀ ਨੰੂ ਮੋੜ ਕੇ ਫੱਿਟਆ ਸ ੂ। 
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ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਆਖ ਇਸ਼ਕ ਥ  ਨਫ਼ਾ ਕੀ ਖਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਮੇਰ ੇਵਾਸਤ ੇਦੁਖੜ ੇਿਫਰੇ ਜਰਦਾ, ਲੋਹਾ ਤਾਇ ਜੀਭ ੇਨਾਲ ਚੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਬੁੱ ਕਲ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੀਰ ਰੋਵ,ੇ ਘੜਾ ਨੀਰ ਦਾ ਚਾ ਪਲੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਹੋਇਆ ਚਾਕ ਮਲੀ ਿਪੰਡੇ ਖਾਕ ਰ ਝੇ, ਲਾਹ ਨੰਗ ਨਾਮੂਸ ਨੰੂ ਸੱਿਟਆ ਸ ੂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਣਜ ਿਵੱਚ, ਜਫਾ ਜਾਲ ਕੀ ਖੱਿਟਆ ਵੱਿਟਆ ਸ ੂ। 
(ਜਰਦਾ=ਝਲਦਾ,ਸਿਹੰਦਾ, ਤਾਅ ਕ=ੇਗਰਮ ਕਰਕ,ੇ ਨੀਰ=ਪਾਣੀ,ਹੰਝੂ, 

ਨੰਗ ਨਾਮੂਸ=ਸ਼ਰਮ ਿਹਆ, ਜਫ਼ਾ ਜਾਲ ਕ=ੇਦੁਖ ਝੱਲ ਕੇ) 

 
311. ਹੀਰ ਕੁੜੀਆ ਂਨੰੂ 

 

ਗੱਲ  ਲਾਇਕ ੇਿਕਵ ਿਲਆਉ ਉਸਨੰੂ, ਰਲ ਪੁਛੀਏ ਿਕਹੜੇ ਥ ਦਾ ਈ । 

ਖੇਹ ਲਾਇਕੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰੇ ਭਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ  ਦਾ ਕੌਣ ਕਹ ਦਾ ਈ । 

ਵੇਖ  ਿਕਹੜ ੇਦੇਸ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੌਣ ਸਦਾ ਦਾ ਈ । 

ਵੇਖ  ਰੋਹੀ , ਮਾਿਝ  ਪੱਟੀ  ਹ,ੈ ਰਾਵੀ ਿਬਆਸ ਦਾ ਇੱਕੇ ਝਨਾ  ਦਾ ਈ । 

ਿਫਰੇ ਿਤੰਞਣਾ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਿਵੱਚ ਿਵਹਿੜਆ ਂਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਟੋਹ ਇਹ ਕਾਸ ਦਾ ਨੀ, ਕੋਈ ਏਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾ ਦਾ ਈ । 
(ਭਦਾ=ਘੁੰ ਮਦਾ, ਰੋਹੀ=ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਚੂਲਸਤਾਨ ਬੀਕਾਨਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ) 
 
312. ਕੁੜੀਆ ਂਜੋਗੀ ਕੋਲ 

 

ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਆਈਆਂ ਧੁੰ ਬਲਾ ਹੋ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣਾਇ ਸਵਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਸੱਭੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਵ ੇਨਮਸਕਾਰ ਜੋਗੀ', ਿਕ  ਨੀ ਸਾਈ ਂਸਵਾਰੀਏ ਿਪਆਰੀਏ ਨੀ । 

ਵੱਡੀ ਿਮਹਰ ਹੋਈ ਏਸ ਦੇਸ ਉਤੇ, ਿਵਹੜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨੰੂ ਚਲ ਤਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਨਗਰ ਮੰਗ ਅਤੀਤ ਨ ਅਜ ੇਖਾਣਾ, ਬਾਤ  ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਚਾਇ ਿਵਸਾਰੀਏ ਨੀ । 
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ਮੇਲੇ ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਹਮ  ਅਤੀਤ ਚੱਲੇ, ਨਗਰ ਜਾਇਕੇ ਭੀਖ ਿਚਤਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਮਹ  ਘਰ ਖਾਇ ਆਈਆਂ, ਨਾਲ ਚਾਵੜ  ਲਉ ਗੁਟਕਾਰੀਏ ਨੀ । 
(ਧੁੰ ਬਲਾ=ਗਰੋਹ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੀਤ=ਜੋਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਸਾਈ ਂਸਵਾਰੀ=ਿਜਹਦੇ ਉਤੇ 

ਰਬ ਆਪ ਿਮਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਟਕਾਰੀਏ=ਗੁਟਕਣਾ; 

ਪਾਠ ਭੇਦ: ਗੁਟਕਾਰੀਏ=ਘੁਮਕਾਰੀਏ) 

 
313. ਕੁੜੀਆਂ 
 

'ਰਸਮ ਜਗ ਦੀ ਕਰ ੋਅਤੀਤ ਸਾਈ'ਂ, ਸਾਡੀਆ ਂਸੂਰਤ  ਵਲ ਿਧਆਨ ਕੀਚ ੈ। 

ਅਜ ੂਖੇੜੇ ਦੇ ਿਵਹੜ ੇਨੰੂ ਕਰੋ ਫੇਰਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੀਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਿਧਆਨ ਕੀਚੈ । 

ਿਵਹੜਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਲੋ ਿਵਖਾ ਿਲਆਈਏ, ਸਿਹਤੀ ਮੋਹਣੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਕੀਚੈ । 

ਵਾਿਰਸ ਵੇਖੀਏ ਘਰ  ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨੰੂ, ਅਜੀ ਸਾਿਹਬੋ ! ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕੀਚੈ । 
(ਮੋਹਣੀ=ਮੋਹ ਲਣੈ ਵਾਲੀ,ਸੁਹਣੀ) 
 
314. ਰ ਝਾ 
 

ਹਮ  ਬੱਡੇ ਫ਼ਕੀਰ ਸਤ ਪੀੜੀਏ ਹ , ਰਸਮ ਜਗ ਦੀ ਹਮ  ਨਾ ਜਾਨਤੇ ਹ  । 

ਕੰਦ ਮੂਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖਾਇਕੇ ਤੇ, ਬਣ ਬਾਸ ਲੈ ਕ ੇਮੌਜ  ਮਾਨਤੇ ਹ  । 

ਬਿਘਆੜ ਸ਼ੇਰ ਅਰ ਿਮਰਗ ਚੀਤੇ, ਹਮ  ਿਤਨ  ਦੀਆਂ ਸੂਰਤ  ਝਾਨਤੇ ਹ  । 

ਤੁਮਹ  ਸੁੰ ਦਰ  ਬੈਠੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਹਮ  ਬੂਟੀਆਂ ਝਾਣੀਆਂ ਛਾਨਤੇ ਹ  । 

ਨਗਰ ਬੀਚ ਨਾ ਆਤਮਾ ਪਰਚਦਾ ਏ, ਉਿਦਆਨ ਪਖੀ ਤੰਬੂ ਤਾਨਤ ੇਹ  । 

ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਜੋਗ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵ,ੇ ਰੂਪ ਿਤਨ  ਦੇ ਹਮ  ਪਛਾਨਤ ੇਹ  । 
(ਅਰ=ਅਤੇ, ਝਾਨਤੇ=ਵੇਖਦੇ, ਝਾਨੀਆ=ਂਵੇਖਦੇ, ਉਿਦਆਨ=ਵਸ ਤ ਦੂਰ, 

ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਪੱਖੀ ਤੰਬੂ=ਝੁੱਗੀ,ਦੋ ਬ ਸ ਜ  ਲੱਕੜ  ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਡ ਕ ੇਉਨ  

ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉਪਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਬੰਨ ਕੇ, ਪਰ ਪਾਈ ਢਾਲੂ 
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ਛੱਤ) 

 
315. ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ 

 

ਿਪੱਛ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਮੁਿਟਆਰ ਕੁੜੀਆ,ਂ ਵੇਖ ਰ ਝਣ ੇਨੰੂ ਮੂਰਛਤ ਹੋਈਆ ਂ। 

ਅੱਖ  ਟੱਡੀਆਂ ਰਿਹ  ਨ ਮੁਖ ਮੀਟੇ, ਟੰਗ  ਬਾਹ  ਵੱਗਾ ਬੇਸੱਤ ਹੋਈਆਂ । 

ਅਨੀ ਆਉ ਖ  ਪੁਛੀਏ ਨੱਢੜੇ ਨੰੂ, ਦੇਹੀਆਂ ਵੇਖ ਜੋਗੀ ਉਦਮਤ ਹੋਈਆਂ । 

ਧੁੱ ਪ ੇਆਣ ਖਲੋਤੀਆ ਂਵਹਦੀਆਂ ਨ, ਮੁੜਕੇ ਡੱੁਬੀਆਂ ਤੇ ਰੱਤੋ-ਰੱਤ ਹੋਈਆ ਂ। 
(ਮੂਰਛਤ=ਬੇਸੁਧ, ਟੱਡੀਆਂ=ਅੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆ,ਂ ਵੱਗਾ=ਿਚੱਟਾ, ਬੇਸਤ= 

ਿਬਨਾ ਸਾਹ ਸਤ ਦੇ, ਉਦਮਤ=ਮਸਤ,ਹੈਰਾਨ) 

 
316. ਕੁੜੀਆ ਂਆਪੋ ਿਵੱਚ 

 

ਸਈਉ ਵੇਖ ੋਤੇ ਮਸਤ ਅਲੱਸਤ ਜੋਗੀ, ਜਦਾ ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਹ ੈਨੀ । 

ਇਨ  ਭੌਰ  ਨੰੂ ਆਸਰਾ ਰਬ ਦਾ ਹ,ੈ ਘਰ ਬਾਰ ਨਾ ਤਾਣ ਨਾ ਮਾਣ ਹ ੈਨੀ । 

ਸੋਇਨ ਵੰਨੜੀ ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਖੇਹ ਕਰਕੇ, ਚਲਣਾ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਬਾਣ ਹ ੈਨੀ । 

ਸੋਹਣਾ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੱਢਾ, ਰਾਜ ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਜਨ  ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਸਵਾਹ ਲਾਇ ਬੈਠ, ਓਨ  ਮਾਹਣੂਆਂ ਦੀ ਕੇਹੀ ਕਾਣ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਜਵ ਅਸ  ਮੁਿਟਆਰ ਹ  ਰੰਗ ਭਰੀਆ,ਂ ਿਤਵ ਇਹ ਭੀ ਅਸਾਡੜਾ ਹਾਣ ਹ ੈਨੀ । 

ਆਓ, ਪੁੱ ਛੀਏ ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਸ ਦਾ ਕੌਣ ਮਕਾਨ ਹ ੈਨੀ । 
(ਭੌਰ=ਆਸ਼ਕ, ਕਾਣ=ਸ਼ਰਮ,ਪਰਵਾਹ, ਮਕਾਨ=ਥ ) 

 
317. ਕੁੜੀਆ ਂਰ ਝੇ ਨੰੂ 

 

ਸੁਣੀ ਜੋਗੀਆ ਗੱਭਰੂਆ ਛੈਲ ਬ ਕੇ, ਨਣ  ਖੀਿਵਆ ਮਸਤ ਦੀਵਾਿਨਆ ਵ ੇ। 
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ਕੰਨ  ਮੁੰ ਦਰ  ਖੱਪਰੀ ਨਾਦ ਿਸੰਙੀ, ਗਲ ਸੇਲੀਆ ਂਤੇ ਹਥ ਗਾਿਨਆ ਵੇ । 

ਿਵੱਚ ਨਣ ਹੱਸਣ ਹੋਠ ਭੇਤ ਦੱਸਣ, ਅੱਖ  ਮੀਟਦਾ ਨਾਲ ਬਹਾਿਨਆ ਵੇ । 

ਿਕਸ ਮੁਿਨ  ਕੰਨ ਿਕਸ ਪਾਿੜਉ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਹ ੈਕੌਣ ਦੀਵਾਿਨਆ ਵ ੇ। 

ਕੌਣ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਾਸ ਤ ਜੋਗ ਲੀਤੋ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਮਸਤਾਿਨਆ ਵ ੇ। 

ਏਸ ਉਮਰ ਕੀ ਵਾਇਦ ੇਪਏ ਤੈਨੰੂ, ਿਕ  ਭੌਨਾ ਏ ਂਦੇਸ ਬੇਗਾਿਨਆ ਵ ੇ। 

ਿਕਸੇ ਰੰਨ ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮਾਿਰਆ ਈ, ਿਹੱਕ ਸਾਿੜਆ ਸ ੂਨਾਲ ਤਾਿਨਆਂ ਵ ੇ। 

ਿਵੱਚ ਿਤੰਞਣਾ ਪਵ ੇਿਵਚਾਰ ਤੇਰੀ, ਹੋਵ ੇਿਜ਼ਕਰ ਤੇਰਾ ਚੱਕੀ-ਹਾਿਨਆਂ ਵ ੇ। 

ਬੀਬਾ ਦੱਸ ਸ਼ਤਾਬ ਹ ੋਜੀਊ ਜ ਦਾ, ਅਸ  ਧੁਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਕਰਨ ਿਮੰਨਤ  ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸ  ਪੁਛ ਕੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਪਵ  ਮੀਆ,ਂ ਅਵ ੇਹੀਰ ਿਦਆ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆ ਵ ੇ। 
(ਵਾਇਦੇ=ਦੁਖ, ਚੱਕੀ ਹਾਨਾ=ਚੱਕੀ-ਖ਼ਾਨਾ, ਸ਼ਤਾਬ=ਛੇਤੀ, ਜੀਊ ਜ ਦਾ= 

ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਿਰਹਾ) 
 
318. ਰ ਝਾ 
 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਿਖਆਲ ਨਾ ਪਵ ੋਮੇਰ,ੇ ਸੱਪ ਸ਼ ਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਦੇਸ ਕੇਹਾ । 

ਕੂੰ ਜ  ਵ ਗ ਮਮੋਲੀਆਂ ਦੇਸ ਛੱਡੇ, ਅਸ  ਜ਼ਾਤ ਿਸਫ਼ਾਤ ਤੇ ਭੇਸ ਕੇਹਾ । 

ਵਤਨ ਦਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਜੋਗੀ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਕ ਕਬੀਲੜਾ ਖ਼ੇਸ਼ ਕੇਹਾ । 

ਜੇਹੜਾ ਵਤਨ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਵਲ ਿਧਆਨ ਰੱਖ,ੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਹ ੈਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇਹਾ । 

ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਵੰਦ ਹੈ ਅਸ  ਕੇਹਾ, ਪੱਥਰ ਜੋੜਨਾ ਨਾਲ ਸਰੇਸ਼ ਕੇਹਾ । 

ਸੱਭਾ ਖ਼ਾਕ ਦਰ ਖ਼ਾਕ ਫ਼ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਿਤਨ  ਨੰੂ ਐਸ਼ ਕੇਹਾ । 
(ਕਬੀਲੜਾ=ਟੱਬਰ,ਕੁਟੰਭ, ਦਮ =ਸਾਹ ) 

 
319. ਤਥਾ 
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ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਅਕਾਉ ਰੀ ਭਾਤ ਖਾਣੀ, ਖੰਡਾ ਕਰੋਧ ਕਾ ਹਮ  ਨਾ ਸੂਤਨ ਹ  । 

ਜ ੇਕਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਖੁੱ ਲੀ ਝੰਡ ਿਸਰ ਤੇ ਅਸ  ਭੂਤਨ ਹ  । 

ਘਰ ਮਿਹਰ  ਦੇ ਕਾਸਨੰੂ ਅਸ  ਜਾਣਾ, ਿਸਰ ਮਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸ  ਮੂਤਨ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਹੇਠ ਬਾਲ ਭ ਬੜ, ਉਲਟੇ ਹੋਇਕ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਝੂਟਨ ਹ  । 
320. ਕੁੜੀਆ ਂਤੇ ਰ ਝਾ 
 

ਅਸ  ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੈਨੰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕ,ੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਤੁਸ  ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਤਨ ਛੇਿਦਆ ਹ ੈਿਕਵ ਜ਼ਾਲਮ  ਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸ  ਖ਼ੁਰਮਾਨੀਆ ਂਹ ੋ। 

ਸਾਡੀ ਆਜਜ਼ੀ ਤੁਸ  ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹ,ੋ ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਪਸਾਰ ਦੇ ਆਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਅਸ  ਆਿਖਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਚਲੋ ਿਵਹੜ,ੇ ਤੁਸ  ਨਹ  ਕਰਦ ੇਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਸਭੇ ਸਹਦੀਆਂ ਿਤੰਞਣ  ਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆਂ, ਿਜਵ ਤਕਰਸ਼  ਦੀਆਂ ਤੁਸ  ਕਾਨੀਆ ਂਹ ੋ। 

ਚਲ ਕਰ ੋਅੰਗੁਸ਼ਤ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ, ਤੁਸ  ਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਤੁਸ  ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਨਾਲ ਮਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ  ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਰ ਦੀਆਂ ਬਾਨੀਆ ਂਹ ੋ। 

ਅਸ  ਿਕਸੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਫ਼ਕਰ ਆਏ, ਤੁਸ  ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ  ਦੇ ਸਾਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਜਾਉ ਵਾਸਤੇ ਰਬ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਛੱਡ,ੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਥ  ਤੁਸ  ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀਵਾਨੜੇ ਨ, ਤੁਸ  ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨੀਆ ਂਹ ੋ। 
(ਤਨ ਛੇਿਦਆ=ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਨੀਆਂ ਪਸਾਰਦ=ੇਡੇਲ 

ਕੱਢਦੇ ਹ,ੋ ਤਰਕਸ਼=ਤੀਰ  ਦਾ ਭੱਥਾ, ਅੰਗੁਸ਼ਤ= ਗਲੀ,ਇਸ਼ਾਰਾ, ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ= 

ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, 'ਗੁਿਲਸਤ ' ਅਤੇ 'ਬੋਸਤ ' ਦੋ ਜਗਤ ਪਿਸੱਧ 

ਿਕਤਾਬ  ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਹਨ ।ਦੱਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। 

ਉਨ  ਔਰਤ  ਦੇ ਚਿਲੱਤਰ  ਬਾਰ ੇਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਜਾ ਕ ੇਸਭ 

ਤ ਵਧ ਭਲੀਮਾਨਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ।ਜਦ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ 
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ਤ  ਉਹਨੰੂ ਚਿਲੱਤਰ  ਬਾਬਤ ਪੁੱ ਿਛਆ ।ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਨਹ  ਆ ਦੇ, 

ਉਹ ਹੋਰ ਔਰਤ  ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਕੀ ਜਹੀ ਮਕਰੀ ਆ ਦੀ 

ਹ ੈ।ਉਹ ਿਦਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਹ  ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਹਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੇ 

ਕੋਲ ਕੁੱ ਝ ਕਦਮ ਪਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ।ਜਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਿਹਬ ਕੁੱ ਝ ਕਦਮ ਪਰ ੇਨਾਲ 

ਦੀ ਗਲੀ ਮੁੜੇ ਤ  ਉਹਨ ਰੋਲਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਲੋਕੋ ਫੜੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਕਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱ ਟਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ  ਫੜ ਕ ੇਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਿਖੱਚ ਧੂਹ 

ਕੀਤੀ ।ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਿਲਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।ਿਫਰ ਉਹ 

ਔਰਤ ਫੜਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸ  ਉਸ ਕਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ 

ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਏਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ।ਫੜਣ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ੇਿਕ ਉਹ 

ਗਲਤ ਪੁਰਸ਼ ਫੜ ਿਲਆਏ ਹਨ ।ਸ਼ੇਖ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ 

ਛੇੜਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਖ ਕਾਣਾ ਸੀ ।ਿਜਹੜਾ ਤੁਸ  ਫੜ ਿਲਆਏ ਹ ੋਉਹ ਤਾ 

ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਉਹਨ ਰਾਤ  ਸੁਫ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵਿੇਖਆ ਸੀ ।ਔਰਤ ਨ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਦੇ ਪੈਰ  ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਇਹ ਤ  ਵਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ।ਉਹ ਕਾਣਾ 

ਸੂਰ ਵੀ ਇਸ ੇਗਲੀ ਿਵੱਚ ਭੱਜਾ ਸੀ ।ਮੈਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ'ੋ ਫੜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵੀ 

ਸਾਅਦੀ ਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ । ਜ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਹ ਗਈ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਤ  

ਿਨਕੀ ਜਹੀ ਮਕਰੀ ਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਸ਼ਰਰ=ਸ਼ਰਾਰਤ, ਸਾਨੀ= 

ਬਰਾਬਰ) 

 
321. ਰ ਝਾ 
 

ਹਮ  ਿਭਿਛਆ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਬੈਠ, ਤੁਮਹ  ਆਣ ਕੇ ਿਰੱਕਤ  ਛੇੜਦੀਆ ਂਹ ੋ। 

ਅਸ  ਲਾਹ ਪੰਜਾਲੀਆ ਂਜੋਗ ਛੱਡੀ, ਤੁਸ  ਫੇਰ ਮੁੜ ਖੂਹ ਨੰੂ ਗੇੜਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਅਸ  ਛੱਡ ਝੇੜੇ ਜੋਗ ਲਾਇ ਬੈਠ, ਤੁਸ  ਫੇਰ ਆਲੂਦ ਲਬੇੜਦੀਆਂ ਹੋ । 
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ਿਪੱਛ ਕਹੋਗੀ ਭੂਤਨ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਨ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੰਗ ਿਕ  ਰੇੜਦੀਆਂ ਹ ੋ। 

ਹਮ  ਿਭਿਖਆ ਮ ਗਨ ਚਲੇ ਹ  ਰੀ, ਤੁਮ  ਆਣ ਕੇ ਕਾਿਹ ਖਹੇੜਦੀਆਂ ਹ ੋ। 
(ਆਲੂਦ=ਿਲਬਿੜਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗ=ਪੱਥਰ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ=ਬੇਆਬਾਦ ਜ  

ਉਜਿੜਆ ਖੂਹ ਿਜਸ ਬਾਬਤ ਵਿਹਮ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ 

ਨਾਲ ਭੂਤ ਲਗ ਜ ਦੇ ਹਨ) 

 
322. ਰ ਝਾ ਗਦਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਿਪਆ 

 

ਰ ਝਾ ਖੱਪਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਗਜ਼ੇ ਚਿੜਆ, ਿਸੰਙੀ ਦਵਾਰ-ਬ-ਦਵਾਰ ਵਜਾ ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਦੇ ਸੀਧਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ਟੱੁਕੜ, ਕੋਈ ਥਾਲੀਆਂ ਪਰੋਸ ਿਲਆ ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀੜਾ ਨਵ  ਬਿਣਆ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ ਿਕੰਗ ਵਜਾ ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਦੇ ਗਾਲੀ ਧਾੜੇ ਮਾਰ ਿਫਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਜੋ ਮਨ ਭਾ ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਜੋੜ ਕ ੇਹੱਥ ਤੇ ਕਰੇ ਿਮੰਨਤ, ਸਾਨੰੂ ਆਸਰਾ ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾ  ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਮਸਿਤਆ ਚਾਕ ਿਫਰਦਾ, ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਘੂਰਦਾ ਗਾ ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੜਾ ਹ,ੈ ਬੁਰਾ ਲੇਖ ਜਨਦੜੀ ਮਾ  ਦਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਠਗ ਉਧਾਲ ਿਫਰਦਾ, ਸੂਹਾ ਚੋਰ  ਦੇ ਿਕਸ ੇਰਾ  ਦਾ ਏ । 

ਲੜੇ ਿਭੜ ੇਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਏ ਲੋਕ , ਠਠ ਮਾਰਦਾ ਲੋੜ ਕਮ ਉਦਾ ਏ । 

ਆਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਲਏ ਤੇ ਿਘਉ ਭੱਤਾ, ਦਾਣਾ ਟੁਕੜਾ ਗੋਦ ਨਾ ਪਾ ਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਝੇਟੜਾ ਚੰਦ ਚਿੜਆ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਮੁਬਾਰਕ  ਿਲਆ ਦਾ ਏ । 
(ਗਜ਼ਾ ਕਰਨ=ਮੰਗਣ, ਸੀਧਾ=ਕੱਚਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਧਾੜੇ ਮਾਰ=ਚੋਰ,ਡਾਕੂ, 

ਠੱਠ ਮਾਰ=ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ) 

 
323. ਰ ਝਾ 
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ਆ ਵੜੇ ਹ  ਉਜੜੇ ਿਪੰਡ ਅੰਦਰ, ਕਾਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਿਤੰਞਣ  ਗ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਨਾਹ  ਿਕਕਲੀ ਪ ਵਦੀ ਨਾ ਸੰਮੀ, ਪੰਬੀ ਪਾ ਨਾ ਧਰਤ ਹਲ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਨਾਹ  ਚੂਹੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗ ਦੀਆਂ ਨ, ਿਗੱਧਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਾਈ ਨਾ ਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਨਗਰੀ, ਐਸੀ ਤਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 
(ਸੰਮੀ=ਹਲਕਾ ਚੁਸਤ ਨਾਚ, ਪੰਬੀ=ਛਾਲ ਮਾਰ ਕ ੇਨੱਚਣਾ) 
 
324. ਕੁੜੀਆਂ 
 

ਚਲ ਜੋਗੀਆ ਅਸ  ਿਵਖਾ ਿਲਆਈਏ, ਿਜੱਥੇ ਿਤੰਞਣ  ਛੋਹਰੀਆਂ ਗਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਲੈ ਕ ੇਜੋਗੀ ਨੰੂ ਆਣ ਿਵਖਾਿਲਉ ਨ, ਿਜੱਥੇ ਵਹੁਟੀਆਂ ਛੋਪ ਰਲ ਪਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਬਣ ਕ,ੇ ਇੱਕ ਸ ਗ ਚੂੜੀ ਦਾ ਲਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਬਾਇੜ  ਨਾਲ ਘਸਾ ਬਾਇੜ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਤੇ ਮਾਲ ਿਫਰਾ ਦੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ ਆਣ ਧੱੁਸ ਿਦੱਤੀ,ਕੁੜੀਆ ਂਸੱਦ ਕ ੇਕੋਲ ਬਹਾ ਦੀਆ ਂਨ । 
(ਛੋਪ=ਜੋਟੇ, ਬਾਇੜ =ਲਕੜੀ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ) 

 
325. ਿਤੰਞਣ ਿਵੱਚ ਜ਼ਾਤ  ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

ਿਜੱਥੇ ਿਤੰਞਣ  ਦੀ ਘੁਮਕਾਰ ਪਦੀ, ਅੱਤਣ ਬੈਠੀਆ ਂਲਖ ਮਿਹਰੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਖਤਰੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਮਨਟੀਆਂ ਨ, ਤੁਰਕੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਲੁਹਾਰੀਆਂ ਲਗ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਨ, ਸੁੰ ਦਰ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਘੜੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਸੁੰ ਦਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਰੂਪ ਸੰਗਾਰੀਆਂ ਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਅਰੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਬੋੜੀਆਂ ਨ, ਫੁਲਹਾਰੀਆਂ ਛੈਲ ਸੁਨਰੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਮਿਨਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖੀਵਾਰੀਆ,ਂ ਨ ਸੁੰ ਦਰ ਤੇਲਣ  ਨਾਲ ਮੋਚੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਪਠਾਣੀਆਂ ਚਾਦਰ  ਤਾਣੀਆਂ ਨ, ਪਸ਼ਤੋ ਮਾਰਦੀਆ ਂਨਾਲ ਮੁਗ਼ਲੇਟੀਆਂ ਨ । 
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ਿਪੰਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਮਆਰੀਆ ਂਨ, ਰਾਜਪੂਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਟੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਦਰਜ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਘੜ ਿਸਆਣੀਆਂ ਨ, ਬਰਵਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਮਛੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਸਈਅੱਦ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਖ਼ ਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਨ ਤਰਖਾਣੀਆ ਂਨਾਲ ਘੁਮਰੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਰਾਉਿਲਆਣੀਆ ਂਬੇਟੀਆ ਂਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਛੰਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਣੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਚੰਗਿੜਆਣੀਆਂ ਨਾਇਣ  ਮੀਰਜ਼ਾਦ , ਿਜਨ  ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਗੰਧੀਲਣ  ਛੈਲ ਛਬੀਲੀਆਂ ਨ, ਤੇ ਕਲਾਲਣ  ਭਾਬੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਬਾਜ਼ੀਗਰਨੀਆਂ ਨਟਨੀਆ ਂਕੰੁਗੜਾਨੀਆਂ, ਵੀਰਾ ਰਾਧਣ  ਰਾਮ ਜਣੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਪੂਰਿਬਆਣੀਆਂ ਛ ਬਣ  ਰੰਗਰੇਜ਼ , ਬੈਰਾਗਣ  ਨਾਲ ਠਠਰੇਟੀਆ ਂਨੀ । 

ਸੰਡਾਸਣ  ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਸਣ  ਨੀ ,ਢਾਲਗਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਣਸੇਟੀਆਂ ਨੀ । 

ਕੁੰ ਗਰਾਣੀਆਂ ਡੂਮਣੀਆਂ ਦਾਈ ਂਕੱੁਟ , ਆਿਤਸ਼ਬਾਜ਼ਣ  ਨਾਲ ਪਿਹਲਵੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਖਟੀਕਣ  ਤੇ ਨਚਾ ਬੰਦਨ  ਨ, ਚੂੜੀਗਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਗਰੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਭਰਾਇਣ  ਵਾਹਨ  ਸਰਸਿਸਆਣੀਆਂ, ਸਾ ਿਸਆਣੀਆਂ ਿਕਤਨ ਕੋਝੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਬਿਹਰੂਪਣ  ਰ ਝਣ  ਜ਼ੀਲਵੱਟ , ਬਰਵਾਲੀਆਂ ਭੱਟ ਬਿਹਮਨਟੀਆਂ ਨ । 

ਲੁਬਾਣੀਆਂ ਢੀਡਣ  ਪੀਰਨੀਆਂ ਨ, ਸਾਊਆਣੀਆ ਂਦੁਧ ਦੁਧੇਟੀਆ ਂਨ । 

ਝਬੇਲਣਾ ਿਮਉਣੀਆ ਂਫਫੇਕੁਟਣੀਆ,ਂ ਜੁਲਹੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਸੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਕਾਗ਼ਜ਼-ਕੁੱ ਟ ਡਬਗਰਨੀਆ ਂਉਰਦ-ਬੇਗ , ਹਾਥੀਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੋਚੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਬ ਕੀਆਂ ਗੁਜਰੀਆਂ ਡੋਗਰੀਆਂ ਛੈਲ ਬਣੀਆ,ਂ ਰਾਜਵੰਸਣ  ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨ । 

ਪਕੜ ਅੰਚਲਾ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਲਾ ਗੱਲ , ਿਵਹੜੇ ਵਾੜ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈ ਬੈਠੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜੋਗੀ, ਦਵਾਲੇ ਬੈਠੀਆ ਂਸਾਲੀਆ ਂਜੇਠੀਆਂ ਨ । 
(ਘੁਮਕਾਰ=ਗੂੰ ਜ, ਅੱਤਣ=ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਫ਼ਲ, ਵਣੇਟੀ=ਵਾਣ ਵੱਟਨ ਵਾਲੀ, 

ਮੀਰਜ਼ਾਦੀ=ਸੱਯਦਜ਼ਾਦੀ, ਕਲਾਲਣ=ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਜਣੀ= 

ਨਾਚੀ, ਵਣਸੇਟੀ=ਬ ਸ, ਨੜ ੇਅਤੇ ਸਰਕੰਡ ੇਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅੰਚਲਾ= 
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ਆਂਚਲ,ਪੱਲਾ, ਕੰੁਗਰਾਣੀ=ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਿਖਡੌਣ ੇਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਿਹਲਵੇਟੀ= 

ਪਿਹਲਵਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਕੰਮਗਰੇਟੀ=ਕਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) 
 
326. ਤਥਾ 

 

ਕਾਈ ਆ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਨਣ ਵੇਖ,ੇ ਕਾਈ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਸਲਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਅੜੀਉ ਵੇਖ ੋਤ  ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਜੋਗੀੜੇ ਦੀ, ਰਾਹ ਜ ਦੜੇ ਿਮਰਗ ਫਹਾ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਝੂਠੀ ਦੋਸਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱੁਸ,ੇ ਿਦਨ ਚਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਿਨਬਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਕੋਈ ਓਢਨੀ ਲਾਹ ਕੇ ਮੁਖ ਪੂੰ ਝ,ੇ ਧ ੋਧਾ ਿਬਭੂਤ ਚਾ ਲਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਈ ਮੁਖ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤੇਰੀ ਤਬਾ ਕੀ ਜੋਗੀਆ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਸਿਹਤੀ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਵਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਇ ਸੇਲੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । 

ਰ ਝੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਕੌਣ ਹ ੈਇਹ ਨੱਢੀ, ਧੀ ਅਜੂ ਦੀ ਕਾਈ ਚਾ ਆਂਹਦੀ ਹ ੈ। 

ਅੱਜ ੂਬੱਜ ੂਛੱਜੂ ਫੱਜੂ ਅਤੇ ਕੱਜੂ, ਹੁੰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤ  ਅੱਗ ਆਂਹਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਨਨਾਣ ਹ ੈਹੀਰ ਸੰਦੀ, ਧੀਉ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹ ੈ। 
327. ਰ ਝ ੇਤੇ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

 

ਅੱਜ ੂਧੀ ਰੱਖੀ ਧਾੜੇ ਮਾਰ ਲੱਪੜ, ਮੁਸ਼ਟੰਡੜੀ ਿਤੰਞਣ  ਘੁੰ ਮਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਰੇ ਆਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੱਕਰ , ਸਗ ਸੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਹ  ਚੁਮਦੀ ਹ ੈ। 

ਲਾਹ ਸੇਲੀਆ ਂਮਾਰਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਿਮਲਦੀਆਂ ਮਹ  ਨੰੂ ਟੰੁਬਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਫਰੇ ਨਚਦੀ ਸ਼ੋਖ਼ ਬੇਹਾਣ ਘੋੜੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੇ ਨਾ ਕਤਦੀ ਤੰੁਬਦੀ ਹੈ । 

ਿਸਰਦਾਰ ਹ ੈਲੋਹਕ  ਲਾਹਕ  ਦੀ, ਪੀਹਣ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਤੌਣ ਲੁੰ ਬਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਦਲ ਆਂਵਦਾ ਚੀਰ ਸੁੱ ਟ , ਬੁਿਨਆਦ ਪਰ ਜ਼ਲੁਮ ਦੀ ਖੁੰ ਬ ਦੀ ਹ ੈ। 
(ਧਾੜੇਮਾਰ=ਵਾਰਦਾਤਨ, ਬੇਹਾਣ=ਬਛੇਰੀ, ਲੁੰ ਬਣਾ=ਝਪਟਾ ਮਾਰਨਾ, 

ਤੌਣ=ਗੁੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ) 
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328. ਸਿਹਤੀ 
 

ਲੱਗ ਹੱਥ ਤ  ਪਕੜ ਪਛਾੜ ਸੁੱ ਟ , ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਸ  ਸ ੋਤੰੂ ਜਾਣਸ ਵੇ । 

ਿਹੱਕੋ ਿਹੱਕ ਕਰਸ  ਭੰਨ ਿਲੰਗ ਗੋਡੇ, ਤਦ ਰਬ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਛਾਣਸ ਵ ੇ। 

ਿਵਹੜ ੇਵਿੜ  ਤ  ਖੋਹ ਚਟਕੋਿਰਆਂ ਨੰੂ, ਤਦ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਿਲਆਵਸ ਵ ੇ। 

ਗੱਦ ਵ ਗ ਜ  ਜੂੜ ਕ ੇਘੜ  ਤੈਨੰੂ, ਤਦ ਛੱਟ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਆਣਸ ਵੇ । 

ਸਿਹਤੀ ਉਠ ਕ ੇਘਰ  ਨੰੂ ਿਖਸਕ ਚੱਲੀ, ਮੰਗਣ ਆਵਸ ਤ  ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਸ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵ ਗੂੰ  ਤੇਰੀ ਕਰ  ਿਖ਼ਦਮਤ, ਮੌਜ ਸੇਿਜਅ ਦੀ ਤਦ ਮਾਣਸ ਵ ੇ। 
(ਿਹੱਕੋ ਿਹੱਕ ਕਰਸ =ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਸੁਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵ ਗੀ, ਸੇਿਜਆ=ਸੇਜ) 

 
329. ਰ ਝਾ 
 

ਸੱਪ ਸ਼ੀਹਣੀ ਵ ਗ ਕੁਲਿਹਣੀਏ ਂਨੀ, ਮਾਸ ਖਾਣੀਏ ਂਤੇ ਰੱਤ ਪੀਣੀਏ ਂਨੀ । 

ਕਾਹੇ ਫ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹਾੜ ਪਈਏ,ਂ ਭਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਮਾਪ ੇਜੀਣੀਏ ਂਨੀ । 

ਦੁਖੀ ਜੀਉ ਦੁਖਾ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਸੋਇਨ-ਿਚੜੀ ਤੇ ਕੂੰ ਜ ਲਖੀਣੀਏ ਂਨੀ । 

ਸਾਥ ਿਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਮੂਲ ਤੇਰੀ, ਸਕੇ ਖ਼ਸਮ ਥ  ਨਾ ਪਤੀਣੀਏ ਂਨੀ । 

ਚਰਖਾ ਚਾਇ ਿਨਹੱਥੜੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ, ਿਕਸ ੇਯਾਰ ਨ ਪਕੜ ਪਲੀਹਣੀਏ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਵੈਰ ਪਈਏ, ਜਰਮ-ਤੱਤੀਏ ਕਰਮ ਦੀ ਹੀਣੀਏ ਂਨੀ । 
(ਰੇਹਾੜ=ਝਗੜਾ, ਲਖੀਣੀਏ=ਂਵੇਖਣ ਯੋਗ, ਪਲੀਹਣਾ=ਬੀਜਣ ਤ ਪਿਹਲ  

ਖੇਤ ਨੰੂ ਿਸੰਜਣਾ) 

 
330. ਰ ਝਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ 

 

ਿਵਹੜ ੇਜੱਟ  ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਗਾ  ਮੇਲਦਾ ਹ ੈ। 
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ਿਸੰਙੀ ਫੂਕ ਕ ੇਨਾਦ ਘੂਕਾਇਆ ਸੂ, ਜੋਗੀ ਗੱਜ ਗਜੇ ਿਵੱਚ ਜਾਇ ਠਲਦਾ ਹੈ । 

ਿਵਹੜ ੇਿਵੱਚ ਔਧੂਤ ਜਾ ਗੱਿਜਆ ਈ, ਮਸਤ ਸਾਨ ਵ ਗੂੰ  ਜਾਇ ਮੇਲਦਾ ਹੈ । 

ਹ,ੂ ਹੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਟੱਿਡਆ ਸ,ੂ ਫ਼ੀਲਵਾਨ ਿਜ  ਹਸਤ ਨੰੂ ਪੇਲਦਾ ਹ ੈ। 
(ਮੇਲਦਾ=ਚੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ, ਫੀਲਵਾਨ=ਹਥਵਾਨ,ਮਹਾਵਤ, ਹਸਤ= 

ਹਾਥੀ, ਪੇਲਦਾ=ਹਕਦਾ) 
 
331. ਜੱਟ ਨ ਿਕਹਾ 
 

ਿਨਆਣਾ ਤੋੜ ਕ ੇਢ ਡੜੀ ਉਠ ਨੱਠੀ, ਭੰਨ ਦੋਹਣੀ ਦੱੁਧ ਸਭ ਡੋਹਿਲਆ ਈ । 

ਘੱਤ ਖ਼ੈਰ ਏਸ ਕਟਕ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੰੂ, ਜੱਟ ਉਠਕੇ ਰੋਹ ਹ ੋਬੋਿਲਆ ਈ । 

ਿਝਰਕ ਭੁੱ ਖੜੇ ਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਏਥੇ ਦੰੁਦ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਘੋਿਲਆ ਈ । 

ਸੂਰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਗੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ, ਦਾਬ ਕਟਕ ਦੇ ਤੇ ਜੀਊ ਡੋਿਲਆ ਈ । 

ਜੋਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕਢ ਕੇ ਘਤ ਿਤਊੜੀ, ਲੈ ਕ ੇਖੱਪਰਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੋਿਲਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤਿਹਕੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੰਬ ੂਸ਼ਾਕਣੀ ਦੇ ਅੱਗ ੇਬੋਿਲਆ ਈ । 
(ਿਨਆਣਾ=ਟੰਗ  ਪਾਈ ਰੱਸੀ, ਢ ਡੜੀ=ਬੱੁਢੀ ਗ , ਦੰੁਦ=ਫਸਾਦ, ਿਝਰਕ=ਭਖੁੜ, 

ਜੰਬੂ=ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼, ਸ਼ਾਕਣੀ=ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਦੇਵੀ 

ਿਜਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਸੀ) 
 
332. ਜੱਟੀ ਨ ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਹਾ 
 

ਜੱਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱੁਧ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ, ਸੱਭ ੇਅੜਤਨ ਪੜਤਨ ਪਾੜ ਸੱੁਟੇ । 

ਪੁਣ ੇਦਾਦ ਪੜਦਾਦੜੇ ਜੋਗੀੜੇ ਦੇ, ਸੱਭੇ ਟੰਗਨ ਤੇ ਸਾਕ ਚਾੜ ਸੁੱ ਟੇ । 

ਮਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੱਟੀ, ਸਭ ਫ਼ੱਕਰ ਦੇ ਿਪੱਤੜੇ ਸਾੜ ਸੱੁਟੇ । 

ਜੋਗੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਲੱਤ ਘੱਤੀ, ਧੌਲ ਮਾਰ ਕ ੇਦੰਦ ਸਭ ਝਾੜ ਸੁੱ ਟੇ । 
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ਜੱਟੀ ਿਜ਼ਮ  'ਤੇ ਪਟੜੇ ਵ ਗ ਢੱਠੀ, ਜੈਸ ੇਵਾਹਰੂ ਫੱਟ ਕ ੇਧਾੜ ਸੁੱ ਟੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਜਵ ਮਾਰ ਤੇਸੇ ਫ਼ਰਹਾਦ ਨ ਚੀਰ ਪਹਾੜ ਸੁੱ ਟੇ । 
(ਅੜਤਨ ਪੜਤਨ=ਅੱਗ ਿਪੱਛਾ, ਟੰਗਣੇ ਤੇ ਸਾਕ ਚਾੜ ਿਦੱਤੇ=ਸਾਕ  

ਨੰੂ ਗਾਲ  ਕੱਢੀਆ,ਂ ਿਪੱਤੜੇ=ਿਪੱਤੇ, ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, 

ਫ਼ਰਹਾਦ=ਸ਼ੀਰ  ਫ਼ਰਹਾਦ ਦੀ ਿਪਆਰ ਗਾਥਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ।ਈਰਾਨੀ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸਰ ੋਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ।ਖੁਸਰ ੋਨ ਫ਼ਰਹਾਦ 

ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਖ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹ 

ਵਸਤੂਨ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਦੀ ਨਿਹਰ ਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੱਕ 

ਲੈ ਆਵ ੇਤ  ਸ਼ੀਰ  ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਫ਼ਰਹਾਦ 

ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਿਸਦਕ ਅਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ 

ਿਹੰਮਤ ਲਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱੁਧ ਦੀ ਨਿਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਐਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਫਾਕੁਟਣੀ ਰਾਹ  

ਫ਼ਰਹਾਦ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ੀਰ  ਮਰ ਗਈ ।ਉਹਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 

ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਾੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇਸ਼ਾ ਆਪਣ ੇਿਸਰ ਿਵੱਚ 

ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ।ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕ ੇਸ਼ੀਰ  

ਨ ਵੀ ਮਹੱਲ ਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ) 
 
333. ਜੱਟ ਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ 

 

ਜੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੰੂ ਕ ਗ ਘੱਤੀ, ਵੇਖ ੋਪਰੀ ਨੰੂ ਿਰਛ ਪਥੱਿਲਆ ਜ ੇ। 

ਮੇਰੀ ਸੈਆ ਂਦੀ ਮਿਹਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਜੰਦ, ਿਤਲਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜੂਹ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਜੇ । 

'ਲੋਕਾ ਬਾਹੁੜੀ' ਤੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਝੱੁਗੜਾ ਚੌੜ ਕਰ ਚੱਿਲਆ ਜੇ । 

ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਣ ਬਲਾਇ ਵੱਜੀ, ਜੇਹਾ ਿਜੰਨਪਛਵਾੜ ਿਵੱਚ ਮੱਿਲਆ ਜੇ । 

ਪਕੜ ਲਾਠੀਆਂ ਗੱਭਰ ੂਆਣ ਢੱੁਕੇ, ਵ ਗ ਕਾਢਵ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਿਲਆ ਜੇ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਧੂੰ ਇਆਂ ਸਰਿਕਆ ਂ'ਤੇ, ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਕੇ ਘਟ  ਹ ੋਚੱਿਲਆ ਜ ੇ। 
(ਕ ਗ=ਦੁਹਾਈ ਪਾਹਿਰਆ, ਝੱੁਗੜਾ=ਵਸਦਾ ਘਰ, ਵੱਜੀ=ਆ ਗਈ) 

 
334. ਜੱਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ 

 

ਆਇ, ਆਇ ਮੁਹਾਿਣਆਂ ਜਦ ਕੀਤੀ, ਚੌਹ  ਵਲ  ਜ  ਪਲਮ ਕ ੇਆਇ ਗਏ । 

ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜ  ਫਾਟ ਤੇ ਝਵ ਵਰੈੀ, ਜੋਗੀ ਹੋਰ  ਭੀ ਜੀ ਚੁਰਾਇ ਗਏ । 

ਵੇਖ ੋਫ਼ੱਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰ ਜੱਟੀ, ਓਸ ਜਟ ਨੰੂ ਵਾਇਦਾ ਪਾਇ ਗਏ । 

ਜਦ ਮਾਰ ਚੌਤਰਫ਼ ਿਤਆਰ ਹੋਈ, ਓਥ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿਖਸਕਾਇ ਗਏ । 

ਇੱਕ ਫਾਟ ਕੱਢੀ ਸਭੇ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਰੰਨ  ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਪਾਇ ਗਏ । 

ਜਦ ਖ਼ਸਮ ਿਮਲੇ ਿਪੱਛ ਵਾਹਰ  ਦੇ, ਤਦ ਧਾੜਵੀ ਖੁਰ ੇਉਠਾਇ ਗਏ । 

ਹੱਥ ਲਾਇਕ ੇਬਰਕਤੀ ਜਵਾਨ ਪੂਰ,ੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਿਦਖਲਾਇ ਗਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪਟੇ ਬਾਜ਼ ਛੱੁਟ,ੇ ਜਾਨ ਰੱਖ ਕ ੇਚੋਟ ਚਲਾਇ ਗਏ । 
(ਮੁਹਾਿਣਆਂ=ਵੱਗ ਦੇ ਛੇੜੂਆ ਂਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਚਹੀ ਵਲ =ਚਾਰੇ 

ਪਾਿਸ , ਪਲਮ ਕ=ੇਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ, ਝਵ=ਿਤਆਰ ਹੋਏ, ਵਾਇਦਾ= 

ਦੁਖ,ਖ਼ਸਮ=ਮਾਲਕ, ਬਰਕਤੀ ਜਵਾਨ=ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ਕੀਰ, ਪਟੇ ਬਾਜ਼= 

ਲਕੜੀ ਜ  ਗਤਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲਾ) 
 
335. ਜੋਗੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
 

ਜੋਗੀ ਮੰਗ ਕ ੇਿਪੰਡ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਆਟਾ ਮੇਲ ਕ ੇਖੱਪਰਾ ਪੂਿਰਆ ਈ । 

ਿਕਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੁਗ ਚਾ ਪਾਇਆ ਈ, ਿਕਸੇ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਚਾ ਵਡੂਿਰਆ ਈ । 

ਕਾਈ ਦੱਬ ਕ ੇਜੋਗੀ ਨੰੂ ਡ ਟ ਲਦੀ, ਿਕਤੇ ਓਨ  ਨੰੂ ਜੋਗੀ ਨ ਘੂਿਰਆ ਈ । 

ਫਲੇ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਝਾਤ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਿਜਵ ਸੋਲਵ  ਦਾ ਚੰਦ ਪੂਿਰਆ ਈ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

160

(ਵਡੂਿਰਆ=ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਿਕਹਾ, ਫਲੇ=ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੋਲਵ  ਦਾ ਚੰਦ=ਭਾਵ 

ਉਹ ਚੌਧਵ  ਦਾ ਚੰਦ ਸੀ ਪਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕ ੇਸੋਲਵ  ਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ) 
 
336. ਰ ਝਾ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਘਰ  ਆਇਆ 

 

ਕਹੀਆਂ ਵਲਗਣ  ਿਵਹੜ ੇਤੇ ਅਰਲਖੋੜ , ਕਹੀਆਂ ਬੱਖਲ  ਤੇ ਖੁਰਲਾਣੀਆ ਂਨੀ । 

ਕਹੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਨਹ ਆਂ ਤੇ, ਕਹੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਓਥੇ ਇੱਕ ਛਛੋਹਰੀ ਜੇਹੀ ਬੈਠੀ, ਿਕਤੇ ਿਨਕਲੀਆਂ ਘਰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ, ਖੋਪ ੇਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਨਾਗਰਵੇਲ ਪਈਆਂ, ਿਜਹੀਆਂ ਰੰਗ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟਨ ਕਰਨ ਪਈਆਂ, ਮੋਏ ਮਾਪੜੇ ਤੇ ਿਮਹਨਤਾਣੀਆ ਂਨੀ । 

ਸਿਹਤੀ ਆਿਖਆ ਭਾਬੀਏ ਵੇਖਨੀ ਹ, ਿਫਰਦਾ ਲੁੱ ਚਾ ਮੰੁਡਾ ਘਰ ਸਵਾਣੀਆ ਂਨੀ । 

ਿਕਤੇ ਸੱਜਰੇ ਕੰਨ ਪੜਾ ਲੀਤੇ, ਧੁਰ ਲਾਹਨਤ  ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀ । 
(ਅਰਲ ਖੋੜ=ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮ ਚੋਰ  ਦੇ ਡਰ ਤ ਪਸੂਆ ਂਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨੰੂ 

ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦੇ ਸਨ ।ਦਰਵਾਜ਼ ੇਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ 

ਲਕੜੀ ਦਾ ਅਰਲ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਜਹਦੇ ਦੋਨ ਿਸਰੇ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ 

ਸਨ ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਅਰਲ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਬੁੱ ਖਲ=ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ 

ਮਕਾਨ, ਨਹੀਆ=ਂਛੋਟੀ ਘੜਜੀ, ਨਾਗਰ ਵੇਲ=ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਪਾਨ ਦੀ ਵੇਲ 

ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਸੁਹਣੀ, ਕਸ਼ਟਨ=ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ) 

 
337. ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ 

 

ਜੋਗੀ ਹੀਰ ਦੇ ਸਾਹੁਰੇ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਭਖੁਾ ਬਾਜ਼ ਿਜ  ਿਫਰੇ ਲਲੋਰਦਾ ਜੀ । 

ਆਇਆ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੰਦ ਹ ੋਕ,ੇ ਸੂਬਾਦਾਰ ਿਜ  ਨਵ  ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ । 
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ਧੁੱ ਸ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸ ੂਸੰਨ ਦੇ ਚੋਰ ਦਾ ਜੀ । 

ਜਾ ਅਲਖ ਵਜਾਇਕੇ ਨਾਦ ਫੂਕੇ, ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਾ ਲੁਤਪੁਤਾ ਲੋੜ ਦਾ ਜੀ । 

ਅਨੀ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਿਪਆਰੀਏ ਵਹੁਟੀਏ ਨੀ, 'ਹੀਰ ੇਸੁਖ ਹ'ੈ ਚਾਇ ਟਕੋਰਦਾ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਨੰੂ ਪਈ ਫਵੀ, ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜੀ । 
(ਲਲੋਰਦਾ=ਲੂਰ ਲੂਰ ਕਰਦਾ,ਭਾਲਦਾ, ਦੋ ਚੰਦ=ਦੁਗਣਾ, ਲੁਤਪੁਤਾ=ਸੁਆਦਲਾ, 

ਟਕੋਰਦਾ=ਟਨਕਾ ਦਾ,ਟੰੁਹਦਾ) 
 
338. ਸਿਹਤੀ 
 

ਸੱਚ ਆਖ ਤੰੂ ਰਾਵਲਾ ਕਹੇ ਸਿਹਤੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਊ ਕਾਈ ਗੱਲ ਲੋੜਦਾ ਜੀ । 

ਿਵਹੜ ੇਵੜਿਦਆਂ ਿਰੱਕਤ  ਛੇੜੀਆਂ ਨੀ, ਕੰਡਾ ਿਵੱਚ ਕਲੇਜੜੇ ਪੋੜਦਾ ਜੀ । 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਚਾਵੜ, ਿਫਰ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਦਾ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਹਾਰ ਬਾਝ, ਡ ਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰੂਹ ਮੋੜਦਾ ਜੀ । 
(ਰਾਵਲਾ=ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਿਫਰਕਾ ਹ ੈਿਜਸ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਪਚੱਲਤ ਹ ੈ

ਿਕ ਜਦ ਹੀਰ ਦੇ ਿਵਯੋਗ ਿਵੱਚ ਰ ਝਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 

ਤ ਇਹ ਿਫਰਕਾ ਚਿਲਆ, ਕਾਈ=ਿਕਹੜੀ, ਪੋੜਦਾ=ਚੁਭਦਾ, ਸ਼ੁਤਰ=ਊਠ) 

 
339. ਰ ਝਾ 
 

ਆ ਕੁਆਰੀਏ ਐਡ ਅਪਰਾਧਨ ਨੀ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਨਾ ਿਹੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨੀ । 

ਬੁੰ ਦੇ ਕੰਧਲੀ ਨਥਲੀ ਹੱਸ ਕੜੀਆ,ਂ ਬੈਸ ਰੂਪ ਬਣਾਇਕੇ ਮੋਰ ਦਾ ਨੀ । 

ਅਨੀ ਨੱਢੀਏ ਿਰਕਤ  ਛੇੜ ਨਾਹ , ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਹ  ਧੰੁਮ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਉਤੇ, ਵੈਰ ਕੱਿਢਉਈ ਿਕਸੇ ਖੋਰ ਦਾ ਨੀ । 
(ਅਪਰਾਧਨ=ਜ਼ਾਲਮ,ੇ ਬੁੰ ਦੇ, ਨਥਲੀ, ਹਸ ਕੜੀਆਂ=ਗਿਹਿਨਆਂ ਦੇ ਨ , 

ਖੋਰ=ਖੋਰੀ) 
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340. ਸਿਹਤੀ 
 

ਕਲ ਜਾਇਕੇ ਨਾਲ ਚਵਾਇ ਚਾਵੜ, ਸਾਨੰੂ ਭੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਢਾਇਉ ਵ ੇ। 

ਅੱਜ ਆਣ ਵਿੜ  ਿਜੰਨ ਵ ਗ ਿਵਹੜੇ, ਵੈਰ ਕਲ ਦਾ ਆਣ ਜਗਾਇਉ ਵ ੇ। 

ਗਦ ਆਣ ਵਿੜ  ਿਵੱਚ ਛੋਹਰ  ਦੇ, ਿਕਨ  ਸ਼ਾਮਤ  ਆਣ ਫਹਾਇਉ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨ ਠੀਕ ਕੁਟਾਇਉ ਵ ੇ। 
(ਭੰਨ=ਭੰਡ ਕ,ੇ ਛੋਹਰ =ਕੁੜੀਆਂ) 

 
341. ਰ ਝਾ 
 

ਕੱਚੀ ਕੁਆਰੀਏ ਲੋੜ ਦੀਏ ਮਾਰੀਏ ਨੀ, ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਆਖ ਕੀ ਆਹਨੀ ਹ । 

ਭਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਂ ਕਾਹੇ ਹੋਵਣੀ ਹ, ਕਾਈ ਬੁਰ ੇਹੀ ਫਾਹੁਣੇ ਫਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਅਸ  ਭੁਿਖਆਂ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹੀਆਂ ਗ਼ੈਬ ਦੀਆਂ ਿਰੱਕਤ  ਡਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਿਵੱਚ ਪੱਕੀਏ ਛੈਲ ਉਚੱਕੀਏ ਨੀ, ਰਾਹ ਜ ਦੜ ੇਿਮਰਗ ਿਕ  ਫਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਗੱਲ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਫੇਰ ਛੇੜਨੀ ਹ, ਹਰੀ ਸਾਖ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਕ  ਵਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਘਰ ਜਾਣ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਭੀਖ ਮ ਗੀ, ਸਾਡਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਿਕੰਗਰਾ ਢਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਕੇਹਾ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੈਰ ਚਾਇਉ, ਚਚਰ ਹਾਰੀਏ ਆਖ ਕੀ ਆਹਨੀ ਹ । 

ਰਾਹ ਜ ਦੜੇ ਫ਼ਕਰ ਖਹੇੜਣ  ਹ, ਆ ਨਿਹਰੀਏ ਿਸੰਗ ਿਕ  ਡਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਘਰ ਪੇਈਅੜੇ ਧਰੋਹੀਆ ਂਫੇਰੀਆ ਂਨੀ, ਢਗੀ ਿਵਹਰੀਏ ਸਾਨ  ਨੰੂ ਵਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਆ ਵਾਸਤਾ ਈ ਨਣ  ਗੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਿਕਵ ਿਪੱਛ ਲਾਹੁਣੀ ਹ । 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਖੇਡ ਮੋਈਏ, ਕੇਹੀਆਂ ਮੂਤ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫਾਹੁਨੀ ਹ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਛੇੜਨੀ ਹ, ਅੱਖ  ਨਾਲ ਿਕ  ਖੱਖਰ  ਲਾਹੁਨੀ ਹ । 
(ਸਾਖ=ਖੇਤੀ, ਨਿਹਰੀ=ਕੌੜ, ਢੱਗੀ ਵਿਹਰੀ…ਸਾਨ  ਨੰੂ ਵ ਹਦੀ=ਮੱਛਰੀ 
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ਹੋਈ ਗ  ਸਾਨ  ਤੇ ਚੜਦੀ ਹ,ੈ ਕਲਾ=ਝਗੜਾ) 
 
342. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅਨੀ ਸੁਣੋ ਭੈਣ  ਕੋਈ ਿਛਟ ਜੋਗੀ, ਵੱਡੀ ਜੂਠ ਭੈੜਾ ਿਕਸ ੇਥਾ  ਦਾ ਹ ੈ। 

ਝਗੜੈਲ ਮਰਖਨ  ਘੰਢ ਮੱਚੜ ਰੱਪੜ ਖੰਡ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਗਰਾ  ਦਾ ਹੈ । 

ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਦੀ ਨਹ  ਡੌਲ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਿਕਫ਼ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾ  ਦਾ ਹ ੈ। 

ਗੱਲ ਆਖ ਕ ੇਹੱਥ  ਤੇ ਪਵ ੇਮੁੱ ਕਰ, ਆਪੇ ਲ ਵਦਾ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਹੁਣ ੇਭੰਨ ਕ ੇਖੱਪਰੀ ਤੋੜ ਸੇਲੀ, ਨਾਲੇ ਜਟ  ਦੀ ਜੂਟ ਖੁਹਾ ਦਾ ਹ ੈ। 

ਜ ੇਮ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣ ਪੱਤ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟ , ਪਚ ਇਹ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਗਰਾ  ਦਾ ਹ ੈ। 

ਕੋਈ ਡੂਮ ਮੋਚੀ ਇੱਕੇ ਢੇਡ ਕੰਜਰ, ਇੱਕ ੇਚੂਹੜਾ ਿਕਸੇ ਸਰਾ  ਦਾ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆ,ਂ ਇਹ ਝਗਿੜ  ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆ ਦਾ ਹ ੈ। 
(ਿਛਟ=ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ,ਫਸਾਦੀ, ਘੰਡ=ਹੰਿਢਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਪੜ ਖੰਡ=ਝਗੜਾਲ,ੂ 

ਰੱਪੜ ਜਮੀਨ ਵਰਗਾ, ਮਰਖਨਾ=ਮਾਰਨ ਖੰਡਾ, ਜੂਟ=ਜੂੜਾ, ਢੇਡ=ਢੀਠ,ਬੇਸ਼ਰਮ, 

ਬਾਜ਼ ਨਹ  ਆ ਦਾ=ਹਟਦਾ ਨਹ ,ਟਲਦਾ ਨਹ ) 

 
343. ਰ ਝਾ 
 

ਪਕੜ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਿਕ  ਿਗਰਦ ਹੋਈ, ਮੱਥਾ ਮੁੰ ਨੀਏ ਕੜਮੀਏ ਭਾਗੀਏ ਨੀ । 

ਚਚਰ ਹਾਰੀਏ ਡਾਰੀਏ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ੇ, ਛੱਪਰ ਨੱਕੀਏ ਬੁਰ ੇਤੇ ਲਾਗੀਏ ਨੀ । 

ਫਸਾਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਏ ਪੇਸ਼ਵਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲੱਕ ਤੜਾਗੀਏ ਨੀ । 

ਅਸ  ਜੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੇ ਝੇੜੇ, ਦੁਖ ਜ਼ਹੁਦ ਤੇ ਫ਼ਕਰ ਿਕ  ਝਾਗੀਏ ਨੀ । 

ਮੱਥਾ ਡਾਹ ਨਾਹ  ਆਓ ਛੱਡ ਿਪੱਛਾ, ਭੰਨ ਜ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਹ  ਲਾਗੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜੀਏ, ਛੱਡ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਿਤਆਗੀਏ ਨੀ । 
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(ਮੱਥਾ ਮੰੁਨੀ=ਿਸਰ ਮੰੁਨੀ, ਕੜਮੀ=ਮੰਦਭਾਗੀ, ਛੱਪਰ ਨੱਕੀ=ਬਦਸੂਰਤ, 

ਬੁਰੇ ਤੇ ਲਾਗੀਏ=ਮਾੜੇ ਕੰਮ  ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪੇਸ਼ਵਾ=ਆਗੂ,ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 

ਿਵੱਚ ਮਰਹਿਟਆ ਂਦੇ ਲੀਡਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਤੜਾਗੀ= 

ਲੱਕ ਦੀ ਤੜਾਗੀ,ਗੂੜਾ ਸਾਥੀ, ਭੰਨ=ਦੌੜੇ,ਭੱਜੇ) 

 
344. ਸਿਹਤੀ 
 

ਚੱਕੀ-ਹਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਪਦੀ, ਇਹਦੀ ਧੁੰ ਮ ਤਨੂਰ ਤੇ ਭੱਠ ਹ ੈਨੀ । 

ਕਮਜ਼ਾਤ ਕੁਪੱਤੜਾ ਢੀਠ ਬਡਾ, ਿਡੱਬੀਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੱਠ ਹ ੈਨੀ । 

ਭੇੜੂਕਾਰ ਘੁਠਾ ਠੱਗ ਮਾਝੜੇ ਦਾ, ਜਦਾ ਰੰਨ ਯਰੋਲੀ ਦਾ ਹੱਠ ਹ ੈਨੀ । 

ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਹਰਾਮ ਮੁਸ਼ਟੰਿਡਆਂ ਨੰੂ, ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਹਸ਼ਧਾਤ ਦੀ ਲੱਠ ਹ ੈਨੀ । 

ਮੁਸ਼ਟੰਡੜੇ ਤੁਰਤ ਪਛਾਣ ਲਈਦ,ੇ ਕੰਮ ਡਾਹ ਿਦਉ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਹ ੈਨੀ । 

ਇਹ ਜੱਟ ਹ ੈਪਰ ਝੁੱਘਾ ਪਟ ਹ ੈਨੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਹ ੈਨੀ । 

ਗੱਦ ਲੱਿਦਆ ਸਣੇ ਇਹ ਛੱਟ ਹੈ ਨੀ, ਭਾਵ ਵੇਲਣ ੇਦੀ ਇਹ ਲਠ ਹ ੈਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹ ੈਇਹ ਤੇ ਰਸ ਿਮੱਠਾ, ਏਹ ਤ  ਕਾਠ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਠ ਹ ੈਨੀ । 
(ਚੱਕੀ ਹਾਣਾ=ਿਜੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਭੱਠ=ਦਾਣ ੇਆਿਦ ਭੁੰ ਨਣ 

ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੱਠੀ, ਬਡਾ=ਖੰੁਢਾ, ਚਠ=ਚੁੜੇਲ, ਯਰੋਲੀ=ਯਾਰ, ਹਠ=ਿਜ਼ਦ, 

ਹਸ਼ਧਾਤ=ਹਸ਼ਤਧਾਤ, ਅਠਧਾਤਾ 1. ਸੋਨਾ, 2. ਚ ਦੀ, 3. ਲੋਹਾ, 4. ਤ ਬਾ, 

5. ਿਜਸਤ, 6. ਿਪੱਤਲ, 7. ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ 8 ਟੀਨ, ਕਾਠਾ=ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਦ) 

 
345. ਗੁਆਂਢਣ  ਦਾ ਤਰ 

 

ਿਵਹੜ ੇਵਾਲੀਆ ਂਦਾਨੀਆਂ ਆਣ ਖੜੀਆਂ, ਿਕ  ਬੋਲਦੀ ਏਸ ਦੀਵਾਨੜੇ ਨੀ । 

ਕੁੜੀਏ ਕਾਸ ਨੰੂ ਲੁਝਦੀ ਨਾਲ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਖਰ ੇਿਨਮਾਨੜੇ ਨੀ । 

ਮੰਗ ਖਾਇਕੇ ਸਦਾ ਇਹ ਦੇਸ ਿਤਆਗਣ, ਤੰਬੂ ਆਸ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਣਦੇ ਨੀ । 
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ਜਾਪ ਜਾਣਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ, ਐਡੇ ਝਗੜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੀ । 

ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਉਦਾਸ ਿਨਰਾਸ ਨੰਗੇ, ਿਬਰਛ ਫੂਕ ਕ ੇਿਸਆਲ ਲੰਘ ਵਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਅਸ  ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ, ਜੱਟੀ ਜੋਗੀ ਦੋਵ ਇਕਸੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨੀ । 
(ਦਾਨੀਆਂ=ਅਕਲ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਲੁਝਦੀ=ਲੜਦੀ) 
 
346. ਸਿਹਤੀ 
 

ਨਣ  ਹੀਰ ਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕ ੇਆਹ ਭਰਦਾ, ਵ ਗ ਆਸ਼ਕ  ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟਦਾ ਈ । 

ਿਜਵ ਖ਼ਸਮ ਕੁਪੱਤੜਾ ਰੰਨ ਭੰਡੇ, ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਪਆ ਘਸੀਟਦਾ ਈ । 

ਰੰਨ  ਗੁੰ ਡੀਆਂ ਵ ਗ ਫ਼ਰਫ਼ੇਜ ਕਰਦਾ, ਤੋੜਣ ਹਾਰੜਾ ਲੱਗੜੀ ਪੀਤ ਦਾ ਈ । 

ਘਤ ਘਗਰੀ ਬਹੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਠਠਰ, ਇਹ ਉਸਤਾਦੜਾ ਿਕਸ ੇਮਸੀਤ ਦਾ ਈ । 

ਚੂੰ ਢੀ ਵੱਖੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਲਦਾ, ਿਪੱਛ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੀਕਦਾ ਈ । 

ਇੱਕੇ ਖ਼ੈਰ-ਹੱਥਾ ਨਹ  ਇਹ ਰਾਵਲ, ਇੱਕ ੇਚੇਲੜਾ ਿਕਸੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਈ । 

ਨਾ ਇਹ ਿਜੰਨ ਨਾ ਭੂਤ ਨਾ ਿਰਛ ਬ ਦਰ, ਨਾ ਇਹ ਚੇਲੜਾ ਿਕਸ ੇਅਤੀਤ ਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੇਮ ਦੀ ਜ਼ੀਲ ਿਨਆਰੀ, ਿਨਆਰਾ ਅੰਤਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਈ । 
(ਫ਼ਰਫ਼ੇਜ=ਫ਼ਰੇਬ, ਘਗਰੀ ਘਤ ਬਿਹਣਾ=ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਠਠਰ=ਗੰਵਾਰ, 

ਅਤੀਤ=ਜੋਗੀ, ਅੰਤਰਾ=ਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸ ੇਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ 

ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਾ) 
 
347. ਰ ਝਾ 
 

ਇਹ ਿਮਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ ੈਜਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਰਬ ਦੇ ਜੇਡ ਨਾ ਿਮਹਰ ਹੈ ਨੀ । 

ਹੁਨਰ ਝੂਠ ਕਮਾਨ ਲਹੌਰ ਜੇਹੀ, ਅਤੇ ਕ ਵਰੂ ਜੇਡ ਨਾ ਿਸਹਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਚੁਗਲੀ ਨਹ  ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕੋਟ ਜੇਹੀ, ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਥਾ  ਬ ੇਿਮਹਰ ਹ ੈਨੀ । 
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ਨਕਸ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਖੁਤਨ ਜੇਹਾ, ਯੂਸਫ਼ ਜੇਡ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਚਹਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਮ ਤ  ਤੋੜ ਹਸ਼ਧਾਤ ਦੇ ਕੋਟ ਸੁੱ ਟ , ਰੈਨੰੂ ਦੱਸ ਖ  ਕਾਸ ਦੀ ਿਵਹਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਬਾਤ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈਣ ਕਾਮਣ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਸ਼ਅਰ ਕੀ ਿਸਹਰ ਹੈ ਨੀ । 
(ਕ ਵਰ=ੂਕਾਮਰੂਪ,ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਿਜ਼ਲਾ ਿਜਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ੇਲਈ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ,ੈ ਿਚਹਰ=ਿਚਹਰਾ, ਕਾਮਣ=ਜਾਦੂ, ਟੂਣੇ ਵਾਲੀ, ਿਵਹਰ=ਦੱੁਖ) 

 
348. ਤਥਾ 
 

ਕੋਈ ਅਸ  ਿਜਹਾ ਵਲੀ ਿਸਧ ਨਾਹ , ਜਗ ਆਂਵਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਹੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਦਸਤਾਰ ਬਜਵਾਿੜ  ਖ਼ੂਬ ਆਵ,ੇ ਅਤੇ ਬਾਫ਼ਤਾ ਨਹ  ਕਸੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਾਹ , ਨਹ  ਚਾਨਣਾ ਚੰਦ ਦੇ ਨੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਨਾ ਸਹਦਾ ਦੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਨਹ  ਰੰਨ ਕੁਲੱਛਣੀ ਤੁਧ ਜੇਹੀ, ਨਹ  ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਸਿਹਤੀ ਜੇਡ ਨਾ ਹੋਰ ਝਗੜੈਲ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਸੁਹਣਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਖੇਿੜਆਂ ਜੇਡ ਨਾ ਨਕ ਨਸੀਬ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਥਾ  ਨਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਸਿਹਜ ਵਸਦੀਆਂ ਜੇਡ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੋਈ, ਬੁਰਾ ਨਹ  ਹੈ ਕੰਮ ਫਤੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਿਹੰਗ ਜੇਡ ਨਾ ਹੋਰ ਬਦਬੂ ਕੋਈ, ਬਾਸਦਾਰ ਨਾ ਹੋਰ ਕਚੂਰ ਜੇਹਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇਹਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਹ , ਕੋਈ ਤਾਓ ਨਾ ਤਪਤ ਤੰਦੂਰ ਜੇਹਾ । 
(ਦਸਤਾਰ=ਪਗੜੀ, ਬਾਫ਼ਤਾ=ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੁਲੱਛਣੀ=ਭੈੜੇ ਲੱਛਣ  

ਵਾਲੀ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ=ਭੁਚਾਲ, ਹਸ਼ਰ=ਿਕਆਮਤ, ਸੂਰ=ਿਬਗਲ, ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ= 

ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਉਪਰ ੇਜ਼ਮੁਰਦ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਸਿਜਦ ।ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ 

ਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਥ ਿਡਗ ਪਵ ੇਤ  ਉਹ ਕਾਅਬੇ ਦੀ ਛਤ 'ਤੇ ਆ ਿਟਕਦੀ ਹ ੈ। 
ਫਤੂਰ=ਫਸਾਦ,ਖ਼ਰਾਬੀ, ਕਚੂਰ=ਕਾਫ਼ਰੂ) 
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349. ਸਿਹਤੀ 
 

ਜੋਗ ਦੱਸ ਖ  ਿਕੱਧਰ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਿਕੱਥ ਹੋਇਆ ਸੰਦਾਸ ਬੈਰਾਗ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਕੇਤੀ ਰਾਹ ਹ ਜੋਗ ਦੇ ਦੱਸ ਖ  ਵ,ੇ ਿਕੱਥ ਿਨਕਿਲਆ ਜੋਗ ਦਾ ਰਾਗ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਇਹ ਖੱਪਰੀ ਸੇਲੀਆਂ ਨਾਦ ਿਕੱਥ, ਿਕਸ ਬੱਿਧਆ ਜਟ  ਦੀ ਪਾਗ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਭਬੂਤ ਿਕਸ ਕੱਿਢਆ ਈ, ਿਕੱਥ ਿਨਕਲੀ ਪੂਜਣੀ ਆਗ ਹੈ ਵ ੇ। 
(ਸੰਦਾਸ=ਸਿਨਆਸ, ਕੇਤੀ=ਿਕੰਨ, ਪਾਗ=ਪਗੜੀ, ਿਭਬੂਤ=ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਮਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ) 

 
350. ਰ ਝਾ 
 

ਮਹ ਦੇਵ ਥ ਜੋਗ ਦਾ ਪੰਥ ਬਿਣਆ,ਂ ਦੇਵਦਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਦਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਥ ਸਭ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਹ ੈਗੁਰੂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਬਹਮਾ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਰਾਮ ਿਹੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਿਬਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਭ ਰਾਸੀਆ ਂਦਾ । 

ਸੁਥਰਾ ਸੁਥਿਰਆ ਂਦਾ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਹ ੈਮੁੰ ਡੇ ਉਪਾਸੀਆ ਂਦਾ । 

ਿਜਵ ਸਈਅੱਦ ਜਲਾਲ ਜਲਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਖੱਗ  ਕਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਿਜਵ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ ਮਦਾਰੀਆ ਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਸਾਰ ਅੰਸਾਰੀਆਂ ਤਾਸੀਆ ਂਦਾ । 

ਹ ੈਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਨਰਬਾਣ ਵੈਰਾਗੀਆ ਂਦਾ, ਸੀ ਿਕਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਪਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਹਾਜੀ ਨੌਸ਼ਾਹ ਿਜਵ ਨੌਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੌਲਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਕਾਦਰੀ ਿਸਲਸਲਾ ਹ,ੈ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦ ਹ ੈਿਚਸ਼ਤ ਅੱਬਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਿਜਵ ਸ਼ੈਖ਼ ਤਾਿਹਰ ਪੀਰ ਹ ੈਮੋਚੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਮਸ ਪੀਰ ਸੁਿਨਆਿਰਆ ਂਚਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਨਾਮ ਦੇਵ ਹ ੈਗੁਰੂ ਛ ਿਬਆ ਂਦਾ, ਲੁਕਮਾਨ ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਖ਼ੁਆਜਾ ਿਖਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਆਂ ਮੁਹਾਿਣਆਂ ਦਾ, ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਮੁਗ਼ਲ  ਚੁਗ਼ਤਾਸੀਆ ਂਦਾ । 
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ਸਰਵਰ ਸਖੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੇਵਕ  ਦਾ, ਲਾਲ ਬੇਗ਼ ਹ ੈਚੂਹਿੜਆ ਂਖਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਨਲ ਰਾਜਾ ਹ ੈਗੁਰੂ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੱਮਸ ਿਨਆਰੀਆ ਂਹਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਹ ੈਪੀਰ ਜੁਲਾਿਹਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪੀਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਿਜਵ ਹਾਜੀ ਿਗਲਗ ੋਨੰੂ ਘੁਿਮਆਰ ਮੰਨਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹ ੈਸ਼ੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਰਸ ਪੀਰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਲੀ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਅਦਰੀਸ ਦਰਜ਼ਾਸੀਆ ਂਦਾ । 

ਇਸ਼ਕ ਪੀਰ ਹ ੈਆਸ਼ਕ  ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ, ਭੁਖ ਪੀਰ ਹ ੈਮਸਿਤਆਂ ਪਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਹੱਸ ੂਤੇਲੀ ਿਜ  ਪੀਰ ਹ ੈਤੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ ਿਜੰਨ ਭੂਤਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਸੋਟਾ ਪੀਰ ਹ ੈਿਵਗਿੜਆਂ ਿਤਗਿੜਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਹ ੈਜ਼ਰਾ-ਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਰਾਮ ਹ ੈਿਹੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਿਹਮਾਨ ਹ ੈਮੋਮਨ  ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਦਾ । 
(ਚਾਸੀ=ਿਕਸਾਨ, ਖਾਸੀ=ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਸੀ=ਸੋਨ ਦੇ ਗਿਹਣ ੇ

ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਸੀ=ਤਾੜ ਦੇ ਦਰਖੱਤ ਤ ਤਾੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਪੀਰ=ਗੁਰੂ, 

ਜ਼ਰਾ-ਨਵਾਸੀ=ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੱਰਿਹ ਬਖ਼ਤਰ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲਾ) 
 
351. ਸਿਹਤੀ 
 

ਮਾਯਾ ਉਠਾਈ ਿਫਰਨ ਏਸ ਜੱਗ ਉਤੇ, ਿਜਨ  ਭੌਣ ਤੇ ਕੁਲ ਿਬਹਾਰ ਹੈ ਵ ੇ। 

ਏਨ  ਿਫਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹ ੈਿਦਹੁੰ  ਰਾਤ , ਧੁਰ ਿਫਰਨ ਏਨ ਦੜੀ ਕਾਰ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਚਕਲ, ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਵਣਜਾਰ ਹ ੈਵੇ । 

ਤਾਣਾ ਤਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਲ ਗਧਾ ਕੁੱ ਤਾ, ਤੀਰ ਛੱਜ ਤੇ ਛੋਕਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਵ ੇ। 

ਟੋਪਾ ਛਾਣਨੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇਜ਼ ਮਰੱਕਬ, ਿਕਲਾ ਤਰੱਕਲਾ ਿਫਰਨ ਵਫ਼ਾਰ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਿਬੱਲੀ ਰੰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬ ਦੀ, ਏਨ  ਿਫਰਨ ਘਰੋ ਘਰੀ ਕਾਰ ਹ ੈਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵੈਲੀ ਭੇਖੇ ਲਖ ਿਫਰਦੇ, ਸਬਰ ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੈ ਵ ੇ। 
(ਮਾਯਾ =ਮਾਇਆ, ਭੌਣ=ਘੁੰ ਮਣ ਿਘਰਨ, ਿਬਹਾਰ=ਕੰਮ, ਚਕਲ=ਚੱਕਰ, 
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ਮਰੱਕਬ=ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ  ਗੱਡੀ, ਵੈਲੀ=ਵੈਲ ਵਾਲੇ) 

 
352. ਤਥਾ 
 

ਿਫਰਨ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਏਨ  ਤਾਈ,ਂ ਜੇ ਇਹ ਿਫਰਨ ਤ  ਕੰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਹ  । 

ਿਫਰੇ ਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਜਵਾਨ ਰਣ ਥ , ਸਤਰਦਾਰ ਘਰ ਛੋੜ ਮਾਕੂਲ ਨਾਹ  । 

ਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕਤੱਈ ਜਾਣ,ੋ ਕੁਤਬ ਕੋਹ ਕਾਅਬਾ ਹ ੈਮਾਮੂਲ ਨਾਹ  । 

ਰੰਨ ਆਏ ਿਵਗਾੜ ਤੇ ਿਚਹ ਚੜੀ, ਫ਼ੱਕਰ ਆਏ ਜ  ਕਿਹਰ ਕਲੂਲ ਨਾਹ  । 

ਿਜ਼ੰਮ ਦਾਰ ਕਨਕੂਤੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਹ , ਅਤੇ ਅਿਹਮਕ ਕਦ ੇਮਲੂਲ ਨਾਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਿਲਲ ਨਾਹ , ਵੇਖ  ਮੰਨ ਲਏ ਿਕ ਕਬੂਲ ਨਾਹ  । 
(ਰਣ=ਜੰਗ, ਕਨਕੂਤੀਆਂ=ਮਿਹਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਿਜਹੜੇ ਖੜੀ 

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ ਸਨ, ਿਲਲ=ਿਬਨਾ ਮਤਲਬ) 

 
353. ਤਥਾ 
 

ਅਦਲ ਿਬਨ  ਸਰਦਾਰ ਹ ੈਰੁਖ ਅੱਫਲ, ਰੰਨ ਗਧੀ ਹ ੈਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾਹ  । 

ਿਨਆਜ਼ ਿਬਨ  ਹ ੈਕੰਚਨੀ ਬ ਝ ਭਾਵ, ਮਰਦ ਗਧਾ ਜੋ ਅਕਲ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾਹ  । 

ਿਬਨਾ ਆਦਮੀਅਤ ਨਾਹ  ਇਨਸ ਜਾਪ,ੇ ਿਬਨਾ ਆਬ ਕੱਤਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਹ  । 

ਸਬਜ ਿਜ਼ਕਰ ਇਬਾਦਤ  ਬਾਝ ਜੋਗੀ, ਦਮ  ਬਾਝ ਜੀਵਨ ਦਰਕਾਰ ਨਾਹ  । 

ਿਹੰਮਤ ਬਾਝ ਜਵਾਨ ਿਬਨ ਹੁਸਨ ਿਦਲਬਰ, ਲੂਣ ਬਾਝ ਤੁਆਮ ਸਵਾਰ ਨਾਹ  । 

ਸ਼ਰਮ ਬਾਝ ਮੁੱ ਛ  ਿਬਨ  ਅਮਲ ਦਾੜੀ, ਤਲਬ ਬਾਝ ਫ਼ੌਜ  ਭਰ ਭਾਰ ਨਾਹ  । 

ਅਕਲ ਬਾਝ ਵਜ਼ੀਰ ਸਲਵਾਤ ਮੋਮਨ, ਿਬਨ ਦੀਵਾਨ ਿਹਸਾਬ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਹ  । 

ਵਾਿਰਸ, ਰੰਨ, ਫ਼ਕੀਰ, ਤਲਵਾਰ, ਘੋੜਾ, ਚਾਰੇ ਥੋਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਹ  । 
(ਅਫਲ=ਿਜਹਨੰੂ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗ,ੇ ਕੰਚਨੀ=ਨਾਚੀ, ਇਨਸ=ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਆਬ= 
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ਧਾਰ,ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ, ਕੱਤਾਲ=ਤਲਵਾਰ, ਇਬਾਦਤ=ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਦਮ =ਸਾਹ , 

ਦਰਕਾਰ ਨਾਹ =ਨਹ  ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਆਮ=ਖਾਣਾ, ਸਵਾਰ=ਸੁਆਦ, ਤਲਬ=ਤਨਖਾਹ, 

ਸਲਵਾਤ=ਨਮਾਜ਼, ਦੀਵਾਨ=ਵਜ਼ੀਰੇ ਮਾਲ) 

 
354. ਰ ਝਾ 
 

ਮਰਦ ਕਰਮ ਦੇ ਨਕਦ ਹਨ ਸਿਹਤੀਏ ਨੀ, ਰੰਨ  ਦੁਸ਼ਮਣ  ਨਕ ਕਮਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਤੁਸ  ਏਸ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਹ ੋਰਹੀਆ,ਂ ਪੰਜ ਸੇਰੀਆਂ ਘਟ ਧੜਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਮਰਦ ਹੈਣ ਜਹਾਜ਼ ਨ ਕੋਕੀਆਂ ਦੇ, ਰੰਨ  ਬੇੜੀਆਂ ਹੈਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਮਾ  ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ  ਨਾਮੂਸ ਡੋਬਣ, ਪੱਤਾ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟਣ ਭਿਲਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਹੱਡ ਮਾਸ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕੱਪਣ, ਏਹ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਹੈਣ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਲਬ  ਲਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾੜੀ, ਿਜਵ ਕਚੀਆਂ ਅਿਹਮਕ  ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਿਸਰ ਜਾਏ, ਨਾ ਯਾਰ ਦਾ ਿਸਰ ਦੀਚੇ, ਸ਼ਰਮ  ਰੱਖੀਏ ਅੱਖੀਆ ਂਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਨੀ ਤੰੂ ਕੇਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡ ਸ਼ੂਕ, ਗੱਲ  ਦੱਸ ਖ  ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਆਢਾ ਨਾਲ ਫ਼ਕੀਰ  ਦੇ ਲਾ ਦੀਆਂ ਨ, ਖ਼ੂਬੀਆ ਂਵੇਖ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮਾਰ , ਪੰਡ  ਬੰਨ ਕੇ ਸਭ ਭਿਲਆਈਆਂ ਦੀਆਂ । 
(ਕਰਮ ਦੇ ਨਕਦ=ਨਕ ਭਾਵ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਹ  ਲਾ ਦੇ, ਕੱਪਣ=ਕੱਟਣ, 

ਿਸਰ=ਭੇਦ, ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨ=ਨਾਮੰਜ਼ਰੂ ਕਰਨ) 

 
355. ਸਿਹਤੀ 
 

ਰੀਸ ਜੋਗੀਆ ਂਦੀ ਤੈਥ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ, ਹਸ  ਕੇਹੀਆਂ ਜਟ  ਰਖਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮੁਛ ਿਜ  ਪੂਛ ਿਪੱਦੀ, ਿਜਹੀਆਂ ਮੰੁਜਰ  ਬੇਟ ਦੇ ਧਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਤਾਨਸੈਨ ਜੇਹਾ ਰਾਗ ਨਹ  ਬਣਦਾ, ਲਖ ਸਫ਼  ਜ ੇਹੋਣ ਅਤਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 
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ਅਖ  ਿਡੱਠੀਆਂ ਨਹ  ਤੰੂ ਚੋਬਰਾ ਵ,ੇ ਿਪਰਮ ਕੁੱ ਠੀਆਂ ਿਬਰਹ ਸਤਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਿਸਰ ਮੰੁਨ ਦਾੜੀ ਖੇਹ ਲਾਈਆ ਈ, ਕਦਰ  ਿਡੱਠੀ  ਏਡੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਤੇਰੀ ਚਰਾਚਰ ਿਬਰਕਦੀ ਜੀਭ ਏਵ, ਿਜ  ਮੁਰਕਦੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਸਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਲੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ, ਨਹ  ਚਾਲੀਆਂ ਏਹ ਭਿਲਆਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਨਹ  ਕਾਅਿਬ  ਚੂਹੜਾ ਹੋਇ ਵਾਿਕਫ, ਖ਼ਬਰ  ਜਾਣਦੇ ਚੂਹੜ ੇਗੁਹਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਨਹ  ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਿਕਫ, ਖ਼ਬਰ  ਤੁਧ ਨੰੂ ਮਹ  ਚਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਚੁਤੜ ਸਵਾਹ ਭਰ ੇਵੇਖ ਮਗਰ ਲੱਗ, ਿਜਵ ਕੁੱ ਤੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵ ਗ ਖੱਚਰ, ਕਦਰ  ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 

। 
ਗੱਦ ਵ ਗ ਜ  ਰਿਜ  ਕਰ ਮਸਤੀ, ਕੱਛ  ਸੰੁਘਨ ਰੰਨ  ਪਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਬਾਪੂ ਨਹ  ਪੂਰਾ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਮਿਲਆ, ਅਜ ੇਟੋਹੀ  ਬੁੱ ਕਲ  ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਪੂਛ  ਗਾਈ ਨੰੂ ਮਹ  ਦੀਆਂ ਜੋੜਨਾ ਏ,ਂ ਖੁਰੀਆਂ ਮਹ  ਨੰੂ ਲਾਉਨ ਗਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਹਾਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਦਾ ਿਸਫ਼ਲਵਾਈ, ਗੱਲ  ਤਬਾ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਮੀਆਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵਸੀ ਆਣ ਤੈਨੰੂ, ਧਮਕ  ਪੌਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕੁਟਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਗੱਲ  ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਈ ਂਰੁਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਵਿਹਣ ਲੁੜਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਪਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਵ  ਨੰੂ ਆਖ ਲੱਗ,ੇ ਿਜਨ  ਵੱਖੀਆ ਂਭੰਨੀਆ ਂਭਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਜਾਣਦੈ ਚਾਕ ਚੋਬਰ, ਖ਼ਬਰ  ਜਾਣਦ ੈਰੋਟੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੇਟੀਆ ਂਿਜਨ  ਜਣੀਆਂ, ਕਦਰ  ਜਾਣਦ ੇਨਹ  ਜਵਾਈਆ ਂਦੀਆਂ । 
(ਹੋਸ=ਹਵਸ,ਲਾਲਚ ਬੇਟ ਦੇ ਧਈਆਂ=ਬੇਟ ਦੇ ਚੌਲ, ਮੰੁਜਰ =ਬੱਲੀਆਂ, ਿਸੱਟੇ, 

ਅਤਾਈਆਂ=ਬੇਸੁਆਦ ਗਵੱਈਆ, ਿਬਰਕਦੀ=ਚਲਦੀ, ਚਾਲੀਆ=ਂਚਾਲੇ,ਤੌਰ ਤਰੀਕ,ੇ 

ਮਰਕਦੀਆਂ=ਚੀਕਦੀਆ,ਂ ਗੁਹਾਈਆਂ=ਗੋਹ,ੇਗੁਸਈ=ਂਿਹੰਦੂ ਫ਼ਕੀਰ, ਬਾਪ=ੂਪੂਰਾ 

ਉਸਤਾਦ 

ਿਸਫ਼ਲਵਾਈ=ਘਟੀਆਪਣ, ਖ਼ਫ਼ਾਈ=ਆਪਣ ੇਭੇਦ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਈ=ਂਨਦੀ) 
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356. ਰ ਝਾ 
 

ਅਸ  ਸਿਹਤੀਏ ਮੂਲ ਨਾਲ ਡਰ  ਤੈਥ, ਿਤੱਖੇ ਦੀਦੜ ੇਤਦੜ ੇਸਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਹਾਥੀ ਨਹ  ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਿਕਲਾ ਢਾਹੇ ਸ਼ੇਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਹ  ਮਾਰਦੇ ਨੀ । 

ਕਹੇ ਕ ਵ  ਦੇ ਢੋਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੋਏ, ਸ਼ੇਰ ਫੂਈਆਂ ਤ ਨਾਹ  ਹਾਰਦ ੇਨੀ । 

ਫਟ ਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਢਾਈ, ਹੋਰ ਐਵ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਦੇ ਨੀ । 

ਇੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕੇ ਤ  ਆਪ ਮਰਨਾ, ਇੱਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਿਹੰਮਤ ਸੁਸਤ ਬਰੂਤ ਸਰੀਨ ਭਾਰੇ, ਇਹ ਗਭਰੂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਬੰਨ ਟੋਰੀਏ ਜੰਗ ਨੰੂ ਿਢੱਗ ਕਰਕੇ, ਸਗ ਅਗਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਪੱਛ ਮਾਰਦੇ ਨੀ । 

ਸੜਣ ਕੱਪੜ ੇਹੋਣ ਤਿਹਕੀਕ ਕਾਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਝੂਠ ਿਮਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਗ ਜ ਦਾ, ਸੰਗ ਗਲੇ ਨਾ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਖੈਰ ਿਦੱਿਤਆ ਂਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਥੋੜਾ, ਬੋਹਲ ਥੁੜੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਗੁਟਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਜਦ ਚੂਹੜੇ ਨੰੂ ਿਜੰਨ ਕਰੇ ਦਖਲਾ, ਝਾੜਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾਲ ਪੈਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਤ ਤ  ਿਫ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤੈਨੰੂ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਨੀ । 

ਜੇਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇਹਾ ਪ ਵਦਾ ਹ,ੈ ਸੱਚੇ ਵਾਇਦ ੇਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰੰਨ ਭਕਣੀ ਨੰੂ, ਫ਼ਕਰ ਪਾਇ ਜੜੀਆਂ ਚਾਇ ਮਾਰਦੇ ਨੀ । 
(ਫੂਈਆਂ=ਬਹਾਰ ੇਆਈ ਿਗਦੜੀਆਂ, ਸਰੀਨ=ਚੁੱ ਤੜ, ਬਰੂਤ=ਠੰਡ, ਲੁਹਾਰ ਦੇ 

ਗੋਸ਼ਟੀ=ਲੁਹਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਉਠਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗ=ਪੱਥਰ, ਚੁਣੇ=ਚੁਗ,ੇ ਪੈਜ਼ਾਰ=ਜੱੁਤੀ, 

ਪਰਵਰਦਗਾਰ=ਪਾਲਣਹਾਰ, ਜੜੀਆਂ=ਜਾਦੂ ਟੂਣ ੇਨਾਲ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਿਜਹੜਾ 

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) 
 
357. ਸਿਹਤੀ 
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ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਥ ਅਸ  ਨਹ  ਡਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ ਭੀਲ ਦੇ ਸ ਗ ਕੋਲ । 

ਐਵ ਮਾਰੀਦਾ ਜਾਵਸ ਏਸ ਿਪੰਡ, ਿਜਵ ਿਖਸਕਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਹ ੈਬ ਗ ਕੋਲ । 

ਿਸਰੀ ਕੱਜ ਕ ੇਟੁਰਗਾ ਜਿਹਲ ਜੱਟਾ, ਿਜਵ ਧਾੜਵੀ ਸਰਕਦਾ ਕ ਗ ਕੋਲ । 

ਮੇਰ ੇਿਡੱਿਠਆਂ ਕੰਬਸੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ, ਿਜਵ ਚੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਝਲ ਗ ਕੋਲ । 

ਤੇਰੀ ਟੂਟਣੀ ਿਫਰੇ ਹ ੈਸੱਪ ਵ ਗੂੰ , ਆਇ ਰੰਨ  ਦੇ ਡਰ  ਉਪ ਗ ਕੋਲ । 

ਐਵ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੌਸੀ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਿਜਵ ਢੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਉਲ ਘ ਕੋਲ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋਗੀੜਾ ਮੋਇਆ ਿਪਆਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਦ ਪੁੜਸ ਗ ਕੋਲ । 
(ਭੀਲ=ਭੀਲ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ ਿਵੰਧੀਆਚਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਕਜ ਕ=ੇ 

ਢਕ ਕ,ੇ ਜਿਹਲ=ਜਾਿਹਲ,ਗੰਵਾਰ, ਝਲ ਗ=ਸਵੇਰਾ, ਉਪ ਗ=ਉਪ ਅੰਗ,ਿਕਸੇ ਅੰਗ) 

 
358. ਰ ਝਾ 
 

ਕੇਹੀਆਂ ਆਣ ਪੰਚਾਇਤ  ਜੋੜੀਆਂ ਨੀ, ਅਸ  ਰੰਨ ਨੰੂ ਰੇਵੜੀ ਜਾਣਨ ਹ  । 

ਫੜੀਏ ਿਚੱਥ ਕੇ ਲਈਏ ਲੰਘਾ ਪਲ ਿਵੱਚ, ਤੰਬੂ ਵੈਰ ਦੇ ਿਨਤ ਨਾ ਤਾਣਨ ਹ  । 

ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਮਿਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਣ, ਅਸ  ਖ਼ੁਆਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜ  ਮਾਣਨ ਹ  । 

ਲੋਕ ਛਾਣਦੇ ਭੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ  ਨੰੂ, ਅਸ  ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਛਾਣਨ ਹ  । 

ਫੂਈ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਹੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਣਨ ਹ  । 
(ਰੇਵੜੀ=ਿਰਉੜੀ, ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਛਾਣਨਾ=ਜਾਚਣਾ, ਰਾਣਨ=ਪੈਰ  ਥੱਲੇ ਿਮਧਣ ) 

 
359. ਰ ਝਾ-ਇਹ ਨਾ ਭਲੇ 

 

ਜੇਠ ਮ ਹ ਤੇ ਿਸਆਲ ਨੰੂ ਵਾਉ ਮੰਦੀ, ਕਟਕ ਮਾਘ ਿਵੱਚ ਮਨਾ ਹਨਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਰੋਵਣ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਗਾਵਣਾ ਿਵੱਚ ਿਸਆਪੇ, ਸਤਰ ਮਜਲਸ  ਕਰਨ ਮੰਦੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਚੁਗਲੀ ਖਾਵੰਦ  ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਮੀਏ,ਂ ਖਾਇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਬਦ-ਖ਼ੈਰੀਆ ਂਨੀ । 
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ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਪ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦੋਸਤ  ਕਰਨੀਆ ਂਵਰੈੀਆਂ ਨੀ । 

ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਰਫ਼ੀਕ ਦੇ ਦਗ਼ਾ ਪੀਰ , ਪਰ ਨਾਰ ਪਰ ਮਾਲ ਉਸੀਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਗ਼ੀਬਤ ਤਰਕ ਸਲਵਾਤ ਤੇ ਝੂਠ ਮਸਤੀ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਤੀਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਲੜਣ ਨਾਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਰਦਾਰ ਯਾਰੀ, ਕੱਢ ਘੱਤਣਾ ਮਾਲ ਵਸੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਮੁੜਣ ਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਿਫਰਨ ਪੀਰ , ਬੁਿਰਆਂ ਿਦਨ  ਿਦਆਂ ਇਹ ਭੀ ਫੇਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਜ ੋਖੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ, ਖ਼ਚਰਵਾਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਭਲੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਂਈਆ ਂਬਦੀ ਬੁਿਰਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਨਸੀਹਤ  ਮੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਬਨ  ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਸਾਬਤ ਿਜੰਨ  ਦੇ ਿਰਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਬਦਰੰਗ ਨੰੂ ਰੰਗ ਕ ੇਰੰਗ ਲਾਇਉ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤ  ਤੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਏਹਾ ਘੱਤ ਕ ੇਜਾਦੂੜਾ ਕਰੂੰ  ਕਮਲੀ, ਪਈ ਿਗਰਦ ਮੇਰ ੇਘੱਤ  ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸ  ਨਾਲ ਜਾਦੂਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੇਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਮਜਿਲਸ=ਮਿਹਫ਼ਲ, ਖਾ ਲੂਣ ਕਰ ੇਬਦਖ਼ੈਰੀਆਂ=ਨਮਕਹਰਾਮੀ, ਰਫ਼ੀਕ=ਸਾਥੀ, 

ਪਰ ਨਾਰ=ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰ ਮਾਲ=ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ, ਉਸੀਰੀ=ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ 

ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੜਨਾ,ਸੜਣ , ਗ਼ੀਬਤ=ਚੁਗ਼ਲੀ, ਤੀਰੀ=ਉੜਾਨ, 

ਚੇਰੀ=ਚੇਲੀ) 
 
360. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅਸ  ਜਾਦੂੜੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਭ ਪੀਤੇ, ਕਰ  ਬਾਵਰੇ ਜਾਦੂਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਿਜਹ ੇਕੀਤ ੇਚਾ ਘੋੜੇ, ਨਹ  ਜਾਣਦਾ ਸਾਿਡਆਂ ਚਾਿਲਆ ਂਨੰੂ । 

ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਨਫ਼ਰ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਹ ਵਦੇ ਸਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਸਰਕੱਪ ਰਸਾਲ ੂਨੰੂ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ, ਘਤ ਮਕਰ ਦੇ ਰੌਿਲਆਂ ਰਾਿਲਆ ਂਨੰੂ । 

ਰਾਵਣ ਲੰਕ ਲੁਟਾਇਕੇ ਗਰਦ ਹੋਇਆ, ਸੀਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਿਵਖਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 
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ਯੂਸਫ਼ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਜ਼ਹੀਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਸੀ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਊਠ  ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਰ ਝਾ ਚਾਰ ਕ ੇਮਹ  ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਹੀਰ ਿਮਲੀ ਜ ੇਖੇਿੜਆਂ ਸਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਰੋਡਾ ਵੱਢ ਕ ੇਡੱਕਰੇ ਨਦੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਫੋਗ ੂਉਮਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਿਮਲੀ ਮਾਰਵਣ ਢੋਲ ਦੇ ਰਾਿਲਆ ਂਨੰੂ । 

ਵਲੀ ਬਲਮ ਬਾਊਰ ਈਮਾਨ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਡੋਿਬਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ । 

ਮਹ ਵਾਲ ਤ ਸੋਹਣੀ ਰਹੀ ਏਵ, ਹੋਰ ਪੁਛ ਲੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭਾਿਲਆ ਂਨੰੂ । 

ਅਠਾਰ  ਖੂਹਣੀ ਕਟਕ ਲੜ ਮੋਏ ਪ ਡੋ, ਡੋਬ ਡਾਬ ਕ ੇਖੱਿਟਆ ਘਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਰੰਨਾ ਮਾਰ ਲੜਾਏ ਇਮਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਰ ਘੱਿਤਆ ਪੀਰੀਆ ਂਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੰੂ ਜੋਗੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰ ਨ, ਓੜਕ ਭਰਗਾ ਸਾਿਡਆ ਂਹਾਿਲਆਂ ਨੰੂ । 
(ਘੋਲ ਕ ੇਪੀਤੇ=ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਨਫ਼ਰ=ਗੁਲਾਮ,ਦਾਸ, ਜ਼ਹੀਰ=ਦੁਖੀ, 

ਿਸਰਕੱਪ=ਗੱਖਰਫ਼ਿਤ ਹੂਡੀ ਰਾਜਾ ਜ ੋਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਕਪ (ਵਢ) ਲਦਾ ਸੀ। 
ਰਸਾਲ=ੂਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਭਰਾ, ਰਾਿਲਆਂ=ਿਮਲਾਪ, 

ਫੋਗ ੂਉਮਰ=ਊਮਰ ਸੂਮਰ ਿਸੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜੋ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ । 
ਜਦ ਢੋਲਾ ਮਾਰਵਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਗਲ ਤ ਿਗਆ ਤ  ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਮੀਰ ਨ 

ਮਾਰਵਣ ਨੰੂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਰਵਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ੇਨਾਲ ਢੋਲੇ ਨ ਓਥ 

ਅਪਣਾ ਉਠ, ਿਜਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ  ਭਜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਣੀ 

ਨੰੂ ਬਚਾ ਕ ੇਲੈ ਿਗਆ, ਵਲੀ ਬਲਮ ਬਾਊਰ=ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਲੀ । 
ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨ ਮਦਾਇਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤ  ਓਥ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨ ਬਲਮ ਬਾਊਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਬਦ ਦੁਆਂ ਦੇਵੇ ।ਉਹਨ ਬਦਦੁਆ ਲਈ 

ਹੱਥ ਉਪਰ ਨੰੂ ਚੱੁਕੇ ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਿਨਕਲੀ, ਅਠਾਰ  ਖੂਹਣੀ=ਮਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਯੁੱ ਧ ਿਵੱਚ, ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਦੋਵ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਠਾਰ  

ਖੂਹਣੀਆ ਂਸੀ ।ਪ ਡੋਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸਤ ਖੂਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਰਵ  ਦਾ ਿਗਆਰ  

ਖੂਹਣੀਆ,ਂ ਹਾਲੇ ਭਰਨ=ਖਰਾਜ ਭਰਨਾ,ਮਾਲੀਆ ਜ  ਮਾਮਲਾ, ਇਮਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ= 
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ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹਜਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱ ਤਰ (24. 670 ਈ), ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ 

ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਿਪੱਛ ਕੂਫਾ ਦੇ ਲੋਕ  ਇਨ  ਨੰੂ ਛੇ ਕ ੁਮਹੀਨ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨ ਿਲਆ । 
ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ  ਤੇ ਆਪ ਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਫ਼ਤ 

ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ।ਮੁਆਵੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛ ਉਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ।ਉਸ ਨ ਜੈਨਬ 

ਨਾਮੀ ਬੀਵੀ ਰਾਹ  ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਦਵਾ ਿਦੱਤੀ) 
 
361. ਰ ਝਾ 
 

ਆ ਨੱਢੀਏ ਗ਼ੈਬ ਿਕ  ਿਵੱਿਢਆ ਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਰੱਕਤ  ਚਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਕਰ ਨਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਿਕ , ਆਖ ਤੁਸ  ਿਵੱਚ ਕੀ ਭਿਲਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਬੇਕਸ  ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਬਾਝ, ਤੁਸ  ਦੋਵ ਿਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆ ਂਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨ  ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਸੀ, ਅੱਗੇ ਿਮਲਣਗੀਆ ਂਉਸ ਭਿਲਆਈਆਂ ਨੀ । 

ਅੱਗੇ ਿਤਨ  ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਬੂਨ ਹੋਸੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਕਰਨ ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਨੀ । 
(ਗ਼ੈਬ ਿਵਢਨਾ=ਵਾਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਣੀ, ਬੇਕਸ=ਕਮਜ਼ੋਰ,ਿਨਮਾਣਾ, ਜ਼ਬੂਨ =ਬੁਰਾ) 
 
362. ਤਥਾ 
 

ਮਰਦ ਸਾਦ ਹਨ ਿਚਹਰੇ ਨਕੀਆਂ ਦੇ, ਸੂਰਤ ਰੰਨ ਦੀ ਮੀਮ ਮੌਕੂਫ਼ ਹੈ ਨੀ । 

ਮਰਦ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅੱਜਲ ਕਾਬਲ, ਿਕਸੇ ਰੰਨ ਨੰੂ ਕੌਣ ਵਕੂਫ਼ ਹ ੈਨੀ । 

ਸਬਰ ਫ਼ਰਾ ਹ ੈਮੰਿਨਆ ਨਕ ਮਰਦ , ਏਥੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵਾਗ ਮਾਤੂਫ਼ ਹ ੈਨੀ । 

ਦਫਤਰ ਮਕਰ ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ ਖ਼ਚਰਵਾਈਆਂ, ਏਹਨ  ਿਪਸਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਮਲਫ਼ਫ਼ੂ ਹ ੈਨੀ । 

ਰੰਨ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਮਨਾ ਮੁਸਲੇ, ਮਰਦ ਜੌਜ਼ਕੀਦਾਰ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹ ੈਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਲਾਇਤੀ ਮਰਦ ਮੇਵੇ, ਅਤੇ ਰੰਨ ਮਸਵਾਕ ਦਾ ਸੂਫ਼ ਹੈ ਨੀ । 
(ਸਾਦ=ਸਾਦ,ੇਿਨਰਾਸਰੇ, ਮੌਕੂਫ਼=ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਕੂਫ਼=ਅਕਲ,ਸਮਝ, 
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ਫਰਾ=ਲਗਾਮ, ਮਾਤੂਫ਼=ਮੁੜੀ ਹੋਈ, ਮਲਫ਼ਫ਼ੂ=ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ਰੂਫ਼= 

ਮਾਣਯੋਗ, ਮਸਵਾਕ=ਦਾਤਣ, ਸੂਫ਼=ਿਚਿਥਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ) 
 
363. ਸਿਹਤੀ-ਇਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਭਲੇ 

 

ਦੋਸਤ ਸੋਈ ਜ ੋਿਬਪਤ ਿਵੱਚ ਭੀੜ ਕੱਟੇ, ਯਾਰ ਸੋਈ ਜੋ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਸ਼ਾਹ ਸੋਈ ਜੋ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਭੀੜ ਕੱਟ,ੇ ਕੁਲ ਪਾਤ ਦਾ ਜੋ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਗਾ  ਸੋਈ ਜੋ ਿਸਆਲ ਿਵਚ ਦੱੁਧ ਦੇਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ ੋਿਨਤ ਸ਼ੱਬਾਨ ਹੋਵੇ । 

ਨਾਰ ਸੋਈ ਜ ੋਮਾਲ ਿਬਨ ਬੈਠ ਜਾਲੇ, ਿਪਆਦਾ ਸੋਈ ਜ ੋਭੂਤ ਮਸਾਣ ਹੋਵੇ । 

ਇਮਸਾਕ ਹ ੈਅਸਲ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਝ, ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਿਬਨਾ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਰੋਗ ਸੋਈ ਜ ੋਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵ,ੇ ਤੀਰ ਸੋਈ ਜ ੋਨਾਲ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ । 

ਕੰਜਰ ਸੋਈ ਜ ੋਗ਼ੈਰਤ  ਬਾਝ ਹੋਵਣ, ਿਜਵ ਭ ਬੜਾ ਿਬਨ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਕਸਬਾ ਸੋਈ ਜ ੋਵੈਰ ਿਬਨ ਿਪਆ ਵੱਸੇ, ਜੱਲਾਦ ਜ ੋਿਮਹਰ ਿਬਨ ਖ਼ਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਕਵਾਰੀ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਿਹਆ ਬਹੁਤੀ, ਨੀਵ  ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਝ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ । 

ਿਬਨਾ ਚੋਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਸ ਵਸੇ, ਪਟ ਸੂਈ ਿਬਨ ਅੰਨ ਦੀ ਪਾਣ ਹੋਵੇ । 

ਸਈਅਦ ਸੋਈ ਜ ੋਸੂਮ ਨਾ ਹੋਵ ੇਕਾਇਰ, ਜ਼ਾਨੀ ਿਸਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਵ ੇ। 

ਚਾਕਰ ਔਰਤ  ਸਦਾ ਬੇਉਜ਼ਰ ਹੋਵਣ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬੇਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ । 

ਪਰ  ਜਾ ਵ ੇਭੇਸੀਆ ਚੋਬਰਾ ਵ,ੇ ਮਤ  ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਵਧਾਣ ਹੋਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਿਬਨ ਿਹਰਸ ਗ਼ਫ਼ਲਤ, ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੀ ਿਵੱਚ ਮਸਤਾਨ ਹੋਵ ੇ। 
(ਕੁਲ ਪਾਤ=ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ਬਾਨ=ਰਿਖਅਕ ਆਜੜੀ, ਇਮਸਾਕ= 

ਬੰਧੇਜ, ਬਾਝ ਜ਼ਬਾਨ=ਘਟ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਾਨੀ=ਭੋਗੀ, ਸੂਮ=ਕੰਜੂਸ, ਵਧਾਣ=ਵਾਧਾ) 
 
364. ਰ ਝਾ 
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ਕਾਰ ਸਾਜ਼ ਹ ੈਰੱਬ ਤੇ ਫੇਰ ਦੌਲਤ, ਸੱਭੋ ਿਮਹਨਤ  ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀ । 

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਿਫਰਨ ਅਮੀਰ ਦਰ ਦਰ, ਸੱਯਦ-ਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨ ਗਧੇ ਚਾਰਨ ਨੀ । 

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰੀ ਤੇ ਹੂਰ-ਜ਼ਾਦ , ਜਾਣ ਿਜੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਦੇ ਵਾਰਨ ਨੀ । 

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਛੋਡ ਘਰ ਦਰ, ਹੋਇ ਪਾਹਰੂ ਹੋਕਰ ੇਮਾਰਨ ਨੀ । 

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੀ । 

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੱਕਰ ਤਸਲੀਮ ਤੋੜਣ, ਸਭੇ ਸਮਝ ਲੈ ਰੰਨ ਗਵਾਰਨ ਨੀ । 

ਏਸ ਿਜ਼ਮ  ਨੰੂ ਵਾਹੰੁਦਾ ਮੁਲਕ ਮੁੱ ਕਾ, ਅਤੇ ਹ ੋਚੁੱ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੀ । 

ਗਾਹਵਣ ਹੋਰ ਤੇ ਰਾਹਕ ਨ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ, ਖ਼ਾਵੰਦ ਹੋਰ ਦਮ ਹੋਰਨ  ਮਾਰਨ ਨੀ । 

ਿਮਹਰਬਾਨ ਜ ੇਹੋਵ ੇਫ਼ਕੀਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਤੁਸ  ਿਜਹ ੇਕਰੋੜ ਲੱਖ ਤਾਰਨ ਨ । 

ਨਕ ਮਰਦ ਤੇ ਨਕ ਹੀ ਹੋਵ ੇਔਰਤ, ਉਹਨ  ਦੋਹ  ਨ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਰੰਨ ਨ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਭ ਡੇ ਬੋਲ ਕ ੇਹੀ ਮੂਹਰ ੇਮਾਰਨ ਨੀ । 
(ਕਾਰ ਸਾਜ਼=ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਕਰੇ=ਲਲਕਾਰੇ, ਰਾਹਕ=ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) 

 
365. ਸਿਹਤੀ 
 

ਰੱਬ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੱਗ ਦਾਤਾ, ਿਜ਼ਮ  ਜੇਡ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਮਝ  ਜੇਡ ਨਾ ਿਕਸ ੇਦੇ ਹੋਣ ਜੇਰੇ, ਰਾਜ ਿਹੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਚੰਦ ਜੇਡ ਚਾਲਾਕ ਨਾ ਸਰਦ ਕੋਈ, ਹੁਕਮ ਜੇਡ ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਕਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਬੁਰਾ ਕਸਬ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਜੇਡ ਕੋਈ, ਯਾਦ ਹੱਕ ਦੀ ਜੇਡ ਅਕਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਮੌਤ ਜੇਡ ਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕੋਈ ਿਚੱਠੀ, ਓਥੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹੀ  ਨਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਮਾਲਜ਼ਾਦੀਆ ਂਜੇਡ ਨਾ ਕਸਬ ਭੈੜਾ, ਕਮਜ਼ਾਤ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖ਼ਾਬਰੀ ਵੇ । 

ਰੰਨ ਵੇਖਣੀ ਐਬ ਫ਼ਕੀਰ ਤਾਈ,ਂ ਭੂਤ ਵ ਗ ਹ ੈਿਸਰ  ਤੇ ਟਾਬਰੀ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇਰੇ, ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਹ ੋਗਈ ਝਾਬਰੀ ਵ ੇ। 
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(ਸਾਬਰੀ=ਸਬਰ, ਬਾਬਰੀ=ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਕਾਬਰੀ=ਵਿਡਆਈ, 

ਨਾਬਰੀ=ਨ ਹ,ਇਨਕਾਰ, ਖ਼ਾਬਰੀ=ਟੱੁਟੀ ਸੜਕ, ਝਾਬਰੀ=ਐਬ ਢਕਣ 

ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ) 
 
366. ਰ ਝਾ 
 

ਰੰਨ ਵੇਖਣੀ ਐਬ ਹੈ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ, ਰੱਬ ਅੱਖੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਵੇਖਣੇ ਨੰੂ । 

ਸਭ ਖ਼ਲਕ ਦਾ ਵੇਖ ਕ ੇਲਉ ਮੁਜਰਾ, ਕਰੋ ਦੀਦ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਪੇਖਣ ੇਨੰੂ । 

ਰਾਉ ਰਾਿਜਆ ਂਿਸਰ  ਦੇ ਦਾਉ ਲਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਜਾਇ ਕ ੇਅੱਖੀਆਂ ਸੇਕਣ ੇਨੰੂ । 

ਸੱਭਾ ਦੀਦ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ, ਰੱਬ ਨਣ ਿਦੱਤ ੇਜਗ ਵੇਖਣੇ ਨੰੂ । 

ਮਹ  ਦੇਵ ਜਿਹਆ ਂਪਾਰਬਤੀ ਅੱਗੇ, ਕਾਮ ਿਲਆ ਦਾ ਸੀ ਮਥਾ ਟੇਖਣ ੇਨੰੂ । 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੱਥ ਕਲਮ ਲੈ ਵੇਖਦਾ ਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ ਤ ਛੇਕਣੇ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਨੰੂ, ਅੰਤ ਸੱਦੀਏਗਂਾ ਲੇਖਾ ਲੇਖਣੇ ਨੰੂ । 
(ਲਉ ਮੁਜਰਾ=ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਛੇਕਣਾ=ਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਖਾ ਲੇਖਣ ੇ

ਨੰੂ =ਕੀਤੇ ਕੰਮ  ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ) 

 
367. ਸਿਹਤੀ 
 

ਜੇਹੀ ਨੀਤ ਹਈ ਤੇਹੀ ਮੁਰਾਦ ਿਮਲੀਆ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਛਾਈ ਿਸਰ ਪਾਵਨਾ ਹਂ◌ੈ । 

ਿਫਰ ਮੰਗਦਾ ਭਕਦਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਲਖ ਦਗ਼ੇ ਪਖੰਡ ਕਮਾਵਣਾ ਹ । 

ਸਾਨੰੂ ਰੱਬ ਨ ਦੱੁਧ ਤੇ ਦਹ  ਿਦੱਤਾ, ਹੱਥਾ ਖਾਵਣਾ ਅਤੇ ਹੰਢਾਵਣਾ ਹ । 

ਸੋਇਨਾ ਰੁੱ ਪੜਾ ਪਿਹਨ ਕ ੇਅਸ  ਬਹੀਏ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਕ  ਜੀਊ ਭਰਮਾਵਣਾ ਹ । 
(ਛਾਈ=ਸੁਆਹ, ਸੋਇਨਾ ਰੁਪੜਾ=ਸੋਨਾ ਚ ਦੀ) 
 
368. ਰ ਝਾ 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

180

 

ਸੋਇਨਾ ਰੁਪੜਾ ਸ਼ਾਨ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਤੰੂ ਤ  ਨਹ  ਅਸੀਲ ਨੀ ਗੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਗਧਾ ਉੜਦਕ  ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇ ਘੋੜਾ, ਬ ਝ ਪਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਯਰੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਰੰਗ ਗੋਰੜੇ ਨਾਲ ਤੰੂ ਜਗ ਮੁੱ ਠਾ, ਿਵੱਚ ਗੁਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਿਵਹੜ ੇਿਵੱਚ ਤੰੂ ਕੰਜਰੀ ਵ ਗ ਨੱਚ, ਚੋਰ  ਯਾਰ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਅਸ  ਪੀਰ ਿਕਹਾ ਤੰੂ ਹੀਰ ਆਖ, ਭੁਲ ਗਈ ਹ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਭੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਅੰਤ ਇਹ ਜਹਾਨ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਕੁਫ਼ਰ ਅਪਰਾਧ ਿਕ  ਤੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਫ਼ਕਰ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈਣ ਮੂਰਤ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਹੁਸਨ ਮੱਤੀਏ ਬੂਬਕੇ ਸੋਇਨ ਿਚੜੀਏ, ਨਣ  ਵਾਲੀਏ ਸ਼ੋਖ਼ ਮਮੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਤਡਾ ਭਲਾ ਥੀਵ ੇਸਾਡਾ ਛੱਡ ਿਪੱਛਾ, ਅੱਬਾ ਿਜਊਣੀਏ ਆਲੀਏ ਭੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੋਇ ਚੱੁਕੀ, ਮੂਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਮੱਛੀਆ ਂਟੋਲੀਏ ਨੀ । 
(ਅਸੀਲ=ਭਲੀ ਮਾਨਸ, ਯਰੋਲੀਏ=ਰ ਝਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਬੂਬਕ=ੇਬੇਸਮਝ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ) 

 
369. ਸਿਹਤੀ 
 

ਛੇੜ ਖ਼ੰੁਦਰ  ਭੇੜ ਮਚਾਵਣਾ ਏ,ਂ ਸੇਕ  ਿਲੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਅਸ  ਜੱਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹ , ਨੱਕ ਪਾੜ ਸੱੁਟੇ ਿਜਨ  ਝੋਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਜਦ ਮੋਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਿਗਰਦ ਹੋਈਏ ਿਪਸਤੇ ਕਢੀਏ ਚੀਿਨਆ ਂਕੋਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਜੁੱ ਤ ਘੇਰਨੀ ਕੁਤਕੇ ਅਤੇ ਸੋਟੇ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨ ਿਚਤੜ  ਮੋਿਟਆ ਂਦੇ । 

ਲਪੜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਸ਼ਾਹ ਝੱਖੜ, ਤਥੇ ਵੱਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਲਪੋਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡਾ ਿਸਰ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਚੋਰ  ਯਾਰ  ਖੋਿਟਆਂ ਦੇ । 
(ਖੁੰ ਦਰ =ਛੇੜ  ਛੇੜਣੀਆ,ਂ ਮੋਲੀ=ਿਨਕਾ ਮੋਲਾ, ਿਪਸਤਾ=ਿਕਸੇ ਬੀਜ ਦਾ 

ਮਗ਼ਜ਼, ਘੇਰਨੀ=ਚਰਖੇ ਦੀ ਹੱਥੀ, ਲੱਪੜ=ਝਗੜਾਲ,ੂ ਲਪੋਟਾ=ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪ  
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ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ) 
 
370. ਰ ਝਾ 
 

ਫ਼ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹੈਣ ਬੁਰਕਾ, ਭੇਤ ਫ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਖੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਦੱੁਧ ਸਾਫ਼ ਹ ੈਵੇਖਣਾ ਆਸ਼ਕ  ਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਜ਼ ਨਾ ਘੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਸਰ ੇਖ਼ੈਰ ਸ ੋਹੱਸ ਕ ੇਆਣ ਦੀਚੇ, ਲਈਏ ਦੁਆ ਤੇ ਿਮੱਠੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਲਈਏ ਅੱਘ ਚੜਾਇਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਤੋਲ ਥ  ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪੂਿਰਆਂ ਨੰੂ, ਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁਪੱਤੀਏ ਲੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਕੀਰ  ਨੰੂ ਦਏ ਂਗਾਲ , ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਠਕ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ । 
(ਫ਼ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ=ਫ਼ਕੀਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਿਜਨ  ਨ 

ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਸ਼ੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਜ਼ ਘੋਲਣਾ= 

ਕੰਮ ਿਵਗਾੜਣਾ, ਸਰ ੇਖ਼ੈਰ=ਜ ੇਖ਼ੈਰ (ਿਭਿਖਆ) ਸਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਠਕ=ਕਣਕ 

ਦੇ ਦੋ ਮੋਟੇ ਰੋਟ ਖਾ ਕ)ੇ 

 
371. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅਸ  ਭੂਤ ਦੀ ਅਕਲ ਗਵਾ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੰੂ ਲਾ ਿਬਭੂਤ ਡਰਾਉਨਾ ਹ । 

ਿਤੰਞਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵਹੁਟੀਆ ਂਛੈਲ ਕੁੜੀਆਂ, ਓਥੇ ਿਕੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਵਜਾਉਨਾ ਹ । 

ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰੂ ਰਮਜ਼ ਮਾਰ, ਭਲਾ ਆਪ ਤੰੂ ਕੌਣ ਸਦਾਉਨਾ ਹ । 

ਉਹ ਪਈ ਹੈਰਾਨ ਹ ੈਨਾਲ ਜ਼ਿਹਮਤ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਿਕ  ਿਪਆ ਅਕਾਉਨਾ ਹ । 

ਨਾ ਤੰੂ ਵੈਦ ਨਾ ਮ ਦਰੀ ਨਾ ਮੁੱ ਲ , ਝਾੜੇ ਗ਼ੈਬ ਦੇ ਕਾਸ ਨੰੂ ਪਾਉਨਾ ਹ । 

ਚੋਰ ਚੂਹੜ ੇਵ ਗ ਹ ੈਟੇਢ ਤੇਰੀ, ਿਪਆਜਾਪਦਾ ਿਸਰੀ ਭਨਾਉਨਾ ਹ । 

ਕਦੀ ਭੂਤਨਾ ਹੋਇਕੇ ਝੁੰ ਡ ਖੋਲ, ਕਦੀ ਜੋਗ ਧਾਰੀ ਬਣ ਆਉਨਾ ਹ । 
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ਇੱਟ ਿਸੱਟ ਫਗਵਾੜ ਤੇ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਖੋਲ ਿਵਖਾਉਨਾ ਹ । 

ਦਾਰੂ ਨਾ ਿਖ਼ਤਾਬ ਨਾ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਆਖ ਕਾਸ ਦਾ ਵੈਦ ਸਦਾਉਨਾ ਹ । 

ਜਾ ਘਰ ਅਸਾਿਡ  ਿਨਕਲ ਭੁੱ ਖ,ੇ ਹੁਣ ੇਜਟ  ਦੀ ਜੂਟ ਖੋਹਾਉਨਾ ਹ । 

ਖੋਹ ਬਾਬਰੀਆ ਂਖਪਰੀ ਭੰਨ ਤੋੜੰੂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰੂਹ ਅਖਾਉਨਾ ਹ । 

ਰੰਨਾ ਬਲਮ ਬਾਉਰ ਦਾ ਦੀਨ ਖੋਿਹਆ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੰੂ ਕੌਣ ਸਦਾਉਨਾ ਹ । 
(ਰਮਜ਼=ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜ਼ਿਹਮਤ=ਬੀਮਾਰੀ,ਤਕਲੀਫ਼, ਅਕਾਉਣਾ=ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, 

ਇਟ ਿਸਟ, ਫਗਵਾੜ, ਕਵਾਰ ਗੰਦਲ=ਿਤੰਨ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਖੋਹ ਬਾਬਰੀਆ= 

ਵਾਲ ਪੁਟ ਕੇ) 

 
372. ਰ ਝਾ 
 

ਅਸ  ਿਮਹਨਤ  ਡਾਢੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਨ, ਅਨੀ ਗੁੰ ਡੀਏ ਠਠਰ ੇਜੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਕਰਾਮਾਤ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਵੇਖ ਨਾਹ , ਖ਼ੈਰ ਰਬ ਤ ਮੰਗ ਕੁਪੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਕੰਨ ਪਾਿਟਆ ਂਨਾਲ ਨਾ ਿਜ਼ਦ ਕੀਚ,ੈ ਅੰਨ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਝਾਤ ਨਾ ਘੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਤਕੱਬਰੀ ਰਾਤ ਿਦਨ, ਕਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਪਰੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਰਹ ੇਭਰੋਾ, ਝਾੜਾ ਿਮਹਰ ਦਾ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਘੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਪੜ ਫੂਕੀਏ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਫ਼ੀ, ਜੜ ਿਜੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਦੀ ਪੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੋਵਣ, ਅਸ  ਿਮਹਰ ਜੇ ਚਾਇ ਪਲੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਮੂੰ ਹ ਿਮਠੜਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾ, ਿਤੱਖੀ ਹ ੋਨਾ ਕਮਲੀਏ ਜੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਜ ਦੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕ,ੇ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਜੇ ਚੱਟੀਏ ਨੀ । 
(ਅਜ਼ਮਤ=ਤਿਲਸਮੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੈਫ਼ੀ=ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਉਤਾਰਨ 

ਲਈ ਅਟਲ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ, ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸੈਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ 

ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਿਵੱਚ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਿਜੰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਆਜ਼ਾਰ=ਦੁਖ) 
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373. ਸਿਹਤੀ 
 

ਫ਼ਰਫ਼ੇਜੀਆ ਬੀਰ ਬੈਤਾਿਲਆ ਵ,ੇ ਔਖ ੇਇਸ਼ਕ ਦੇ ਝਾੜਣ ੇਪਾਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਨਣ  ਵੇਖ ਕ ੇਮਾਰਨੀ ਫੂਕ ਸਾਹਵ, ਸੁੱ ਤੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਨਾਗ ਜਗਾਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਕਦ 'ਯੂਸਫ਼ੀ ਿਤਬ ਮੀਜ਼ਾਨ' ਪਿੜ , 'ਦਸਤੂਰ ਇਲਾਜ' ਿਸਖਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

'ਕੁਰਤਾਸ ਸਕੰਦਰੀ' 'ਿਤੱਬ ਅਕਬਰ', ਜ਼ਖੀਿਰ  ਬਾਬ ਸੁਣਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

'ਕਾਨੰੂਨ ਮੌਜਜ਼' 'ਤੁਹਫ਼ਾ ਮੋਮਨੀਨ' ਵੀ, 'ਿਕਫ਼ਾਇਆ ਮਨਸੂਰੀ' ਥ  ਪਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

'ਪਰਾਨ ਸੰਗਲੀ' ਵੇਦ ਮਨੌਤ ਿਸਿਮਿਤ, 'ਿਨਰਘੰਟ' ਦੇ ਿਧਆਇ ਫੁਲਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

'ਕਰਾਬਾਦੀਨ' 'ਿਸ਼ਫ਼ਾਈ' ਤੇ 'ਕਾਦਰੀ' ਵੀ, 'ਮੁਤਫ਼ਿਰਕ ਿਤੱਬਾ' ਪੜ ਜਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

'ਰਤਨ ਜੋਤ' 'ਬਲਮੀਕ ਤੇ ਸ ਕ' 'ਸੌਛਨ' 'ਸੁਖਦੇਉ ਗੰਗਾ' ਤਥੇ ਆਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਫ਼ੈਲਸੂਫ਼ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸ  ਰੰਨ , ਸਾਡ ੇਮਕਰ ਦੇ ਭੇਤ ਿਕਸ ਪਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਗ਼ਲਾਮ ਅਰੱਸਤੂ, ਲੁਕਮਾਨ ਥ  ਪੈਰ ਧੁਆਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਗੱਲ  ਚਾਇ ਚਵਾਇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਤੁਧ ਥ  ਜਾਵਣ ੇਵ ੇ। 

ਏਨਾ ਮਕਿਰਆਂ ਥ ਕੌਣ ਹੋਵ ੇਚੰਗਾ, ਠੱਗ ਿਫਰਦੇ ਨ ਰੰਨ  ਿਵਲਾਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਮਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਿਖਲਾਰ ਬੈਠ, ਿਬਨ  ਫਾਟ ਖਾਧ ੇਨਹ  ਜਾਵਣੇ ਵੇ । 

ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕਿਹਆਂ ਿਜਹੜ ੇਜਾਣ ਨਾਹ , ਹੱਡ ਗੋਡੜ ੇਿਤਨ  ਭੰਨਾਵਣੇ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਾਰ ਹ ੈਵਸਤ ਐਸੀ, ਿਜੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਦੇਵ ਿਨਵਾਵਣ ੇਵ ੇ। 
(ਬੀਰ ਬੈਤਾਲਾ=ਿਜੰਨ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਮਸਾਣ ਆਿਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 

ਿਤੱਬ,ਿਹਕਮਤ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ =ਿਤੱਬ ਯੂਸਫ਼ੀ, ਮੀਜ਼ਾਨੁਲ ਿਤੱਬ, ਦਸਤੂਰੁਲ ਇਲਾਜ, 

ਕੁਰਤਾਸ ਸਕੰਦਰੀ, ਿਤੱਬ ਅਕਬਰ ਜ਼ਖੀਰਾ,ਤੁਹਫਾ=-ਏ-ਮੋਮਨੀਨ, ਿਕਫ਼ਾਇਆ 

ਮਨਸੂਰੀ, ਪਰਾਨ ਸੰਗਲੀ, ਵੇਦ ਮਨੌਤ, ਿਸਮਿਰਤ ਿਨਰਘੰਟ, ਕਰਾਬਾਦੀਨ ਸਫ਼ਾਈ, 

ਕਰਾਬਾਦੀਨ ਕਾਦਰੀ, ਮੁਤਫ਼ਿਰਕ ਿਤੱਬ, ਰਤਨ ਜੋਤ=ਮਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
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ਵਸਤ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ 

ਹ ੈਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸ ਕ ਬਲਮੀਕ=ਇੱਕ ਗਰਭ ਸਹਾਇਕ ਬੂਟੀ, 

ਫ਼ੈਲਸੂਫ਼=ਚਾਲਾਕ,ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਜਗਤ ਪਿਸੱਧ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ, 

ਿਜਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਸੀ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਕੀਤ ੇਪਵਚਨ  

ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਣਾ ਿਪਆ ਸੀ) 
 
374. ਰ ਝਾ 
 

ਏਹਾ ਰਸਮ ਕਦੀਮ ਹ ੈਜੋਗੀਆ ਂਦੀ, ਉਹਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਹ ਿਜਹੜੀ ਟਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਨ ਗਏ ਫ਼ਕੀਰ ਤਾਈ,ਂ ਅੱਗੋ ਕੱੁਿਤਆ ਵ ਗਰ  ਘੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਕਵ ਦੇਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤ ਝੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਐਡੀ ਪੀਰਨੀ ਇੱਕ ੇਪਿਹਲਵਾਨਣੀ ਹ,ੈ ਇੱਕੇ ਕੰਜਰੀ ਇਹ ਿਕਸੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਪਿਹਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਅੱਗ ਮਿਹਤਾਬੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਪੱਛ ਸਰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ੋਬੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਰੰਨ ਘੰਡ ਨੰੂ ਜਦ ਪੈਜ਼ਾਰ ਵੱਜਣ, ਓਥ ਚੁਪ ਚੁਪਾਤੜੀ ਛੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਇੱਕ ਝੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਪੱਟ ਲੈਣੀ, ਿਜਹੜੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਗੱਲ  ਉਤੇ ਲੁੜਕਦੀ ਹੈ । 

ਿਸਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਣੀ ਜਾਏ ਝੋਟੀ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਨ  ਦੇ ਮੂਤਰ ੇਖੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਫ਼ਕਰ ਜਾਣ ਮੰਗਨ ਖ਼ੈਰ ਭੁਖ ਮਰਦੇ, ਅੱਗ ਸਗ  ਵ ਗੂੰ  ਸਗ ਦੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 

ਲੰਡੀ ਪਾਹੜੀ ਨੰੂ ਖੇਤ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਪਈ ਉਪਰ ਉਪਰ ਮੁਰਕਦੀ ਹੈ । 

ਵਾਿਰਸ ੇਮੌਰ ਫੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲਣ ਚੱੁਤੜ, ਸਵਾ ਮਣੀ ਮੁਤਿਹਰ ਵੀ ਫੁਰਕਦੀ ਹ ੈ। 
(ਟਰਕਦੀ=ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੀ, ਝੁਰਕਦੀ=ਿਪੱਛੇ ਹਟਦੀ, ਬੁਰਕਦੀ=ਿਛੜਕਦੀ, 

ਛੁੜਕਦੀ=ਦੌੜ ਜ ਦੀ, ਧਣੀ ਜਾਏ=ਨਵ  ਹ ੋਜਾਏ, ਸਗ=ਕੁਤਾ, ਮੁਰਕਦੀ=ਖ ਦੀ) 
 
375. ਸਿਹਤੀ 
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ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਬਾਜ਼ , ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ  ਠੀਕ ਮਰ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਉਹਨ  ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹ ੋਚੱੁਕੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਜ ੋਪ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਉਹ ਵਾਹਨ  ਜਾਣ ਕਬਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਿਜੜੀਆਂ ਹੱਈੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਹ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਫੇਰਸਨ ਆਣ ਘੋੜੇ, ਿਕੜ  ਿਜਨ  ਦੀਆਂ ਿਨਤ ਸੁਣੀਦੀਆ ਂਨੀ । 
ਥੋੜੀਆ ਂਕਰਨ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਸ , ਿਜਹੜੀਆ ਂਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀਦੀਆਂ ਨੀ 

। 
ਜੋਕ  ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਕੜ ਨਚੂਹਣਗੀਆ,ਂ ਅਣਪੁਣੇ ਲਹੂ ਿਨਤ ਪ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਦਲ ਮਾਲ ਦੀਚ ੇਲੱਖ ਕੰਜਰੀ ਨੰੂ, ਕਦੀ ਿਦਲ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾ ਥ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਿਦਹੁੰ  ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਕਮਾ ਥੇ, ਪਰ ਸੇਜ ਜ ੋਿਨਤ ਚੜ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਗੜੇ ਵਸਾਇ ਸਨ ਉਹ ਘਟ , ਹਾਠ  ਜੋੜ ਕੇ ਿਨਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਲੌਣ ਮੋਢੇ ਸਾਡੇ ਲੌਣ ਨਾੜੇ, ਮੁਸ਼ਕ  ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬਝ ਦੀਆਂ ਨੀ । 
(ਵਾਹਨ =ਿਹਰਨੀਆਂ, ਹਈਿੜਆਂ=ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਿਕੜ =ਿਭਣਕ,ਨਚੂਹਣਾ= 

ਿਨਚੋੜਣਾ, ਪਰ ਸੇਜ=ਪਰਾਈ ਸੇਜ, ਹਾਠ  ਜੋੜ=ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕ,ੇਜੁੜ ਕੇ) 

 
376. ਰ ਝਾ 
 

ਸੁਣ ਸਿਹਤੀਏ ਅਸ  ਹ  ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਪੜ ਸੈਫ਼ੀਆਂ ਜ਼ਹੁਦ ਕਮਾਵਨ ਹ  । 

ਮਕਰ ਫ਼ਨ ਨੰੂ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦ,ੇ ਿਜਨ ਭੂਤ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਵਖਾਵਨ ਹ  । 

ਨਕਸ਼ ਿਲਖ ਕ ੇਫਕੂ ਯਾਸੀਨ ਦੇਈਏ, ਸਾਏ ਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਵਾਵਨ ਹ  । 

ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਲਾਇ ਤੇ ਜਾਏ ਤੰਗੀ, ਕਦਮ ਿਜਨ  ਦੇ ਿਵਹਿੜਆ ਂਪਾਵਨ ਹ  । 

ਸਣੇ ਤਸਮੀਆਂ ਪੜ  ਇਖ਼ਲਾਸ ਸੂਰਾ, ਜੜ  ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱ ਟ ਵਗਾਹਵਨ ਹ  । 

ਿਦਲ ਹੁੱ ਬ ਦੇ ਚਾਇ ਤਾਵੀਜ਼ ਿਲਖੀਏ, ਅਸ  ਰੁਠੜੇ ਯਾਰ ਿਮਲਾਵਨ ਹ  । 

ਿਜਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਕੀਲ ਕਰਕ,ੇ ਐਤਵਾਰ ਮਸਾਣ ਜਗਾਵਨ ਹ  । 
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ਿਜਹੜੀ ਗੱਭਰ ੂਤ ਰੰਨ ਰਹ ੇਿਵਟਰ, ਲਗ ਮੰਦਰੇ ਚਾ ਖਵਾਵਨ ਹ  । 

ਿਜਹੜੇ ਯਾਰ ਨੰੂ ਯਾਰਨੀ ਿਮਲੇ ਨਾਹ , ਫੁਲ ਮੰਦਰ ਕ ੇਚਾਇ ਸੁੰ ਘਾਵਨ ਹ  । 

ਉਹਨ  ਵਹੁਟੀਆ ਂਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਦਰਦ ਜ ਦੇ, ਪੜ ਿਹੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਿਫਰਾਵਨ ਹ  । 

ਕੀਲ ਡਇਣ  ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੰੂ, ਦੰਦ ਭੰਨ ਕ ੇਿਲਟ  ਮੁਨਾਵਨ ਹ  । 

ਜ  ਿਸਹਰ ਜਾਦੂ ਚੜੇ ਭੂਤ ਕੱੁਦੇ, ਗੰਡਾ ਕੀਲ ਦਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹ  । 

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਜ ੇਵੈਰ ਵਰੋਧ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨੰੂ ਭੂਤ ਮਸਾਣ ਿਚਮੜਾਵਨ ਹ  । 

ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਿਜਹੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਸਰ ਮੰੁਨ ਕੇ ਗਧੇ ਚੜਾਵਨ ਹ  । 

ਜਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦੱਪੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨੰੂ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਵਨ ਹ  । 

ਅਸ  ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਟਾਵਨ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੇਹੋਰ ਨਾ ਦਾਉ ਲੱਗੇ, ਿਸਰ ਪੇਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਹ  । 
(ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ=ਿਜਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕ ੇਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵੇਲੇ ਪੜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 

ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਾਏ=ਪਰਛਾਵ, ਹੁੱ ਬ=ਿਪਆਰ, ਤਸਮੀਆ= 

ਿਬਸਿਮੱਲਾ ਉਲ ਰਿਹਮਾਨ ਉਲ ਰਹੀਮ, ਿਵਟਰ=ਨਾਰਾਜ਼, ਗੰਡਾ=ਧਾਗਾ, 

ਮੁਦੱਪੜਾ=ਦੁਸ਼ਮਣੀ) 
 
377. ਸਿਹਤੀ 
 

ਮਿਹਬੂਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹ,ੋ ਏਸ ਵਹੁਟੜੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੂਲ ਹੈ ਜੀ । 

ਕੋਈ ਗੁਝੜਾ ਰੋਗ ਹ ੈਏਸ ਧਾਣਾ, ਪਈ ਿਨਤ ਇਹ ਰਹ ੇਰੰਜੂਲ ਹ ੈਜੀ । 

ਹੱਥ ਲੁੜੀ ਵੰਿ◌ਹਦੀ ਲਾਹ ੂਲੱਥੜੀ ਵੀ, ਦੇਹੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਮਖ਼ਤੂਲ ਹ ੈਜੀ । 

ਮੂੰ ਹ ਿਮਠੜੀ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਕੂਲ ਹ ੈਜੀ । 

ਮੂਧਾ ਿਪਆ ਹ ੈਝੁਗੜਾ ਿਨਤ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵਹੁਟੜੀ ਘਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹ ੈਜੀ । 

ਮੇਰ ੇਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੈਵੈਰ ਇਸ ਦਾ, ਜੇਹਾ ਕਾਫ਼ਰ  ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਹ ੈਜੀ । 
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ਅੱਗੇ ਏਸ ਦੇ ਸਾਹੁਰ ੇਹੱਥ ਬੱਧੇ, ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਆਖਦੀ ਸਭ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਕਦ ੇਨਾ ਉਠ ਬੈਠ, ਸਾਡੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਫਰੇ ਡੰਡੂਲ ਹੈ ਜੀ । 
(ਧਾਉਣਾ=ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਹੂਲੱਥੜੀ=ਭੁਸ ਜ  ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗੀ, 

ਮਖ਼ਤੂਲ=ਪਾਗ਼ਲ, ਡੰਡੂਲ=ਪੇਟ ਦਰਦ) 

 
378. ਰ ਝਾ 
 

ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕ ੇਏਸ ਦੀ ਕਰ  ਕਾਰੀ, ਦੇਇ ਵੇਦਨਾ ਸਭ ਬਤਾਇ ਮੈਨੰੂ । 

ਨਾੜ ਵੇਖ ਕ ੇਕਰ  ਇਲਾਜ ਇਸਦਾ, ਜ ੇਇਹ ਉਠ ਕੇ ਸੱਤ ਿਵਖਾਏ ਮੈਨੰੂ । 

ਰੋਗ ਕਾਸ ਤ ਚੱਿਲਆ ਕਰੇ ਜ਼ਾਿਹਰ, ਮਜ਼ਾ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਦੇਇ ਬਤਾਏ ਮੈਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਛੱਤੀ ਰੋਗ ਕੱਟ , ਿਬਲਕ ਮੌਤ ਥ  ਲਵ  ਬਚਾਇ ਇਹਨੰੂ । 
(ਕਾਰ=ਇਲਾਜ, ਵੇਦਨਾ=ਦੁਖ,ਰੋਗ, ਨਾੜ=ਨਬਜ਼, ਸਤ=ਿਹੰਮਤ,ਤਾਕਤ, 

ਿਬਲਕ=ਪਕੜ) 

 
379. ਤਥਾ 
 

ਖੰਘ ਖੁਰਕ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅੱਖ ਆਈ, ਸੂਲ ਦੰਦ ਦੀ ਪੀੜ ਗਵਾਵਨ ਹ  । 

ਕੌਲੰਜ ਤਪਿਦਕ ਤੇ ਮੁਹਰਕਾ ਤੱਪ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨੰੂ ਕਾਿੜਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾਵਨ ਹ  । 

ਸਰਸਾਮ ਸੌਦਾਇ ਜ਼ਕੁਾਮ ਨਜ਼ਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ  ਨਾਲ ਪਟਾਵਨ ਹ  । 

ਸੰਨ ਨਫ਼ਖ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਹੋਵ,ੇ ਲਿਹਮ ਤਬਲ ਤੇ ਵਾਉ ਵੰਜਾਵਨ ਹ  । 

ਲੂਤ ਫੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੰਬਲ, ਤੇਲ ਲਾਇਕੇ ਜੜ  ਪਟਾਵਨ ਹ  । 

ਹੋਵ ੇਪੁੜਪੁੜੀ ਪੀੜ ਿਕ ਅੱਧ ਸੀਸੀ, ਖੱਟਾ ਦਹ  ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਹ  । 

ਅਧਰੰਗ ਮੁਖ-ਭਗੀਆ ਹੋਵ ੇਿਜਸ ਨੰੂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਲਬ ਦਾ ਕਢ ਿਵਖਾਵਨ ਹ  । 

ਿਮਰਗੀ ਹੋਵਸ ਤ  ਲਾਹ ਕ ੇਪੈਰ ਿਛੱਤਰ, ਉਹ ਨੱਕ ਤੇ ਚਾਇ ਸੁੰ ਘਾਵਨ ਹ  । 
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ਝੋਲਾ ਮਾਰ ਜਾਏ ਟੰਗ ਸੁੰ ਨ ਹੋਵ,ੇ ਤਦ ਪੈਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲਾਵਨ ਹ  । 

ਰੰਨ ਮਰਦ ਨੰੂ ਕਾਮ ਜ ੇਕਰੇ ਗ਼ਲਬਾ, ਧਨੀਆਂ ਿਭ  ਕ ੇਚਾ ਿਪਲਾਵਨ ਹ  । 

ਨਾਮਰਦ ਨੰੂ ਚੀਚ ਵਹੁਟੀਆ ਂਦਾ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਿਨਤ ਮਲਾਵਨ ਹ  । 

ਜ ੇਿਕਸ ੇਨੰੂ ਬਾਦ ਫ਼ਰੰਗ ਹੋਵ,ੇ ਰਸਕਪੂਰ ਤੇ ਲਗ ਿਦਵਾਵਨ ਹ  । 

ਪਰਮੇਉ ਸੁਜ਼ਾਕ ਤੇ ਛਾਹ ਮੂਤੀ, ਉਹਨੰੂ ਇੰਦਰੀ ਝਾੜ ਿਦਵਾਵਨ ਹ  । 

ਅਤੀਸਾਰ ਨਬਾਹੀਆ ਂਸੂਲ ਿਜਹੜੇ, ਈਸਬਗੋਲ ਹੀ ਘੋਲ ਿਪਵਾਵਨ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜੀ ਉਠ ਬਹ ੇਨਾਹੀ,◌ਂ ਉਹਨੰੂ ਹੱਥ ਈ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਵਨ ਹ  । 
(ਖੁਰਕ=ਖਾਜ, ਅੱਖ ਆਈ=ਅੱਖ ਦੁਖਣਾ, ਕੌਲੰਜ=ਪੇਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਦਰਦ, 

ਤਪ ਮੁਹਰਕਾ=ਟਾਈਫਾਇਡ, ਨਫ਼ਖ਼=ਅਫਾਰਾ, ਇਸਤਸਕਾ,ਲਿਹਮ ਤਬਲ= 

ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਦੋ ਭ ਤ ਦਾ ਹੁੰ ਦੇ 1. ਲਿਹਮ ਦੇ ਰੋਗ ਿਵੱਚ ਪੇਟ ਵਧ 

ਜ ਦਾ ਹ ੈ।2. ਤਬਲ ਦੇ ਰੋਗ ਿਵੱਚ ਪੇਟ ਤਬਲੇ ਵ ਗੂੰ  ਕਸ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹੈ, 

ਲੂਤ, ਫੋੜੇ, ਗੰਭੀਰ, ਚੰਬਲ=ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਪੁੜਪੁੜੀ ਪੀੜ=ਪੁੜਪੁੜੀ 

ਦਾ ਦਰਦ, ਅਧ ਸੀਸੀ=ਅੱਧਾ ਿਸਰ ਦੁਖਣਾ ਭਗੀਆ=ਮੂੰ ਹ ਿਵੰਗਾ ਹੋ 

ਜਾਣਾ,ਲਕਵਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਲਬ=ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ ਦੇ ਹਲਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 

ਿਜਹੜਾ ਜਾਦੂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ,ੈ ਪੈਨ=ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਿਜਹਦਾ ਤੇਲ ਮਾਿਲਸ਼ 

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਚੀਚ ਵਹੁਟੀ=ਚੀਜ ਵਹੁਟੀ,ਵੀਰ ਵਹੁਟੀ, 

ਬਾਦ ਫ਼ਰਮਗ=ਆਤਸ਼ਕ, ਪਰਮੇਉ=ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕ ੇਆਉਣਾ, ਇੰਦਰੀ 

ਝਾੜ=ਮਸਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, 

ਅਤੀਸਾਰ=ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਨਬਾਹੀਆ=ਂਦਰਦ ਨਾਲ ਟੱਟੀਆਂ 

ਲਗਣਾ) 
 
380. ਸਿਹਤੀ 
 

ਲਖ ਵੈਦਗੀ ਵੈਦ ਲਗਾ ਥੱਕੇ, ਧੁਰ ਟੁਟੜੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਜੋੜਨੀ ਵ ੇ। 
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ਿਜੱਥੇ ਕਲਮ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਵਗ ਚੱੁਕੀ, ਿਕਸ ੇਵੈਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋੜਨੀ ਵ ੇ। 

ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵਹੁਟੜੀ ਹੋਵ ੇਚੰਗੀ, ਸੋਈ ਖ਼ੈਰ ਹ ੈਅਸ  ਨਾ ਲੋੜਨੀ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਭ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਕਤੱਈ ਨਾ ਿਕਸ ੇਨ ਮੋੜਨੀ ਵ ੇ। 
381. ਰ ਝਾ 
 

ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ  ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਨੰੂ ਨਾਹ  ਹੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਕਿਹਣ ਫ਼ਕੀਰ ਸ ੋਰੱਬ ਆਖੇ, ਆਖ ੇਫ਼ਕਰ ਦੇ ਥ ਨਾਹ  ਨੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਹੋਵ ੇਖ਼ੈਰ ਤੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਏ, ਿਨਤ ਪਿਹਨੀਏ ਖਾਈਏ ਵੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜ ੋਵੇਖੀਏ ਮਸ਼ਟ ਕਰੀਏ, ਭੇਤ ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਿਸਦਕ ਕੀਜੇ, ਨਹ  ਸੇਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜਾਣ ਕੁੜੀਏ, ਭੇਤ ਜੀਊ ਦਾ ਖੋਲ ਕ ੇਦੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਮੁਖ ਖੋਲ ਿਵਖਾਇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ, ਅਨੀ ਭੋਲ-ਇਆਣੀਏ ਸੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਰੱਬ ਆਣ ਸਬੱਬ ਜ  ਮੇਲਦਾ ਈ, ਖ਼ੈਰ ਹੋਇ ਜ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਸੁਲਾ ਕੀਿਤਆਂ ਫ਼ਿਤਹ ਜੇ ਹੱਥ ਆਵ,ੇ ਕਮਰ ਜੰਗ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਕੱਸੀਏ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਇਲਾਜ ਮਥੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸੀਏ ਨੀ । 
(ਮਸ਼ਟ ਕਰੀਏ=ਚੁਪ ਕਰੀਏ, ਖੱਸੀਏ=ਖੋਹੀਏ) 

 
382. ਸਿਹਤੀ 
 

ਸਿਹਤੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਛੱਡ ਜੱਟਾ, ਖੋਹ ਸਭ ਨਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਨੀ । 

ਹੋਰ ਸਭ ਜ਼ਾਤ  ਠੱਗ ਖ ਦੀਆਂ ਨੀ, ਪਰ ਏਸ ਿਵਹੜ ੇਿਵੱਚ ਜੱਟੀਆਂ ਨੀ । 

ਅਸ  ਏਤਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੱਟੀਆ ਂਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆ ਂਨੀ । 

ਡੂਮ  ਰਾਵਲ  ਕਾ  ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੀਭ  ਧੁਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੱਟੀਆ ਂਨੀ । 
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ਪਰ ਅਸ  ਭੀ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਹਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੂਟੀਆਂ ਜੜ  ਥ  ਪੱਟੀਆ ਂਨੀ । 

ਪੋਲੇ ਿਢਡ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਿਰਸ, ਛਾਹ  ਪੀਣ ਤਰਬੇਹੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੀ । 
(ਪੋਲੇ ਿਢਡ=ਹਾਮਲਾ, ਤਰਬੇਹੀ=ਿਤਬੇਹੀ,ਿਤੰਨ  ਡੰਗ  ਦੀ ਬੇਹੀ, ਛਾਹ=ਲੱਸੀ) 
 
383. ਰ ਝਾ 
 

ਹੌਲੀ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਚ,ੈ ਨਾਹ  ਕੜਕੀਏ ਬੋਲੀਏ ਗੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਲਖ ਝੁਟ ਤਰਲੇ ਿਫਰੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਿਦੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾ ਰੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਿਧਆਨ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਹ ੋਤੱਤੀ, ਲਖ ਔਗੁਣ  ਹੋਣ ਤ  ਕੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਅਸ  ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੁਰਤ ਹੋਣ ਚੰਗ,ੇ ਿਜਨ  ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਚੌਦ  ਤਬਕ ਨੌ ਖੰਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨੰੂ, ਮੂੰ ਹ ਫ਼ਕਰ ਥ ਕਾਸ ਨੰੂ ਕੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਜਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਆਲਮ, ਓਸ ਰੱਬ ਥ ਕਾਸ ਨੰੂ ਭੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪਈ ਰਿਹਸ, ਏਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਸ਼ਰਮ ਜੇਠ ਤੇ ਸੌਹਿਰ  ਕਰਨ ਆਈ, ਮੂੰ ਹ ਫ਼ਕਰ ਥ ਕਾਸਨੰੂ ਲੱਜੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤ  ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਿਦਸੇ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਤੱਜੀਏ ਨੀ । 
(ਚੌਦ  ਤਬਕ=ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ, ਨੌਖੰਡ=ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, 

ਆਲਮ=ਜਹਾਨ) 

 
384. ਸਿਹਤੀ 
 

ਕੇਹੀ ਵੈਦਗੀ ਆਣ ਮਚਾਈਆ ਹੀ, ਿਕਸ ਵੈਦ ਨ ਦੱਸ ਪੜਾਇਆ ਹ । 

ਵ ਗ ਚੌਧਰੀ ਆਣ ਕ ੇਪਚ ਬਿਨ , ਿਕਸ ਿਚੱਠੀਆਂ ਘਲ ਸਦਾਇਆ ਹ । 

ਸੇਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਿਹਨ ਲੰਗੂਰ ਵ ਗੂੰ , ਤੰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭੋਲੂ ਬਣ ਆਇਆ ਹ ੈ। 

ਵੱਡੇ ਦਗ਼ੇ ਤੇ ਫੰਧ ਫ਼ਰੇਬ ਪਿੜ , ਐਵ ਕੰਨ ਪੜਾ ਗਵਾਇਆ ਹ । 
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ਨਾ ਤੰੂ ਜਟ ਰਿਹ  ਨਾ ਤੰੂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇ , ਐਵ ਮੁੰ ਨ ਕੇ ਘੋਨ ਕਰਾਇਆ ਹ । 

ਨਾ ਜੰਿਮ  ਨਾ ਿਕਸ ੇਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਮੁੜ ਪੁੱ ਟ ਕ ੇਿਕਸੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹ । 

ਬੁਰੇ ਿਦਹ  ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਏਹ ਹ ੈਨੀ, ਅੱਜ ਰਬ ਨ ਠੀਕ ਕੁਟਾਇਆ ਹ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤੰੂ, ਿਜਸ ਵਾਸਤ ੇਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹ । 
(ਸ਼ਾਹ ਭੋਲੂ=ਬ ਦਰ) 

 
385. ਰ ਝਾ 
 

ਤੇਰੀ ਤਬਾ ਚਾਲਾਕ ਛਲ ਿਛੱਦਰੇ ਨੀ, ਚੋਰ ਵ ਗ ਕੀ ਸੇਲੀਆਂ ਿਸੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਪੈਰ  ਬੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਫਰੰਿਦਆ ਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਹਿਰਆਰੀਏ ਬੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਕੇਹਾ ਰੋਗ ਹ ੈਦੱਸ ਇਸ ਵਹੁਟੜੀ ਨੰੂ, ਇੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਿਫਰ ਟਰਪੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਕਸੇ ਏਸ ਨੰੂ ਚਾ ਮਸਾਨ ਘੱਤੇ, ਪੜ ਠਕੀਆਂ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਸਹੰਸ ਵੇਦ ਤੇ ਧੂਪ ਹੋਰ ਫੁਲ ਹਰਮਲ, ਹਰੇ ਸ਼ਰ ਹ ਦੀਆਂ ਛਮਕ  ਿਗੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਝਬ ਕਰ  ਮ ਜਤਨ ਝੜ ਜਾਨ ਕਾਮਣ, ਅਨੀ ਕਮਲੀਉ ਹੋਇਉ ਨਾ ਿਢੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਹਥ ਫੇਰ ਕ ੇਧੂਪ ਦੇਇ ਕਰ  ਝਾੜਾ, ਿਫਰ ਮਾਰਦੀ ਨਣ ਤੇ ਿਖੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਰੱਬ ਵੈਦ ਪੱਕਾ ਘਰ ਘੱਿਲਆ ਜੇ, ਿਫਰ ੋਢੰੂਡਦੀਆਂ ਪੂਰਬ  ਿਦੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੇਮ ਦੀ ਜੜੀ ਘੱਤੀ, ਨਣ  ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਿਪੱਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਿਸੱਲੀਆਂ=ਚੋਰ  ਵ ਗੂੰ  ਤਾੜਣਾ, ਟਰਪੱਲੀਆਂ=ਪਖੰਡੀ ਗੱਲ , ਸਹੰਸ=ਹਜ਼ਾਰ, 

ਿਖੱਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ=ਹੱਸਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਪੂਰਬ  ਿਦੱਲੀਆਂ=ਿਦੱਲੀ ਦੱਖਣ,ਦੂਰ ਦੂਰ) 

 
386. ਸਿਹਤੀ 

 

ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਕੀ ਿਪਆ ਹ ਵੈਰ ਚਾਕਾ, ਮੱਥਾ ਸੌਕਣ  ਵ ਗ ਕੀ ਡਾਿਹਆ ਈ । 

ਐਵ ਘੂਰ ਕ ੇਮੁਲਕ ਨੰੂ ਿਫਰ ਖ ਦਾ, ਕਦੀ ਜੋਤਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਵਾਿਹਆ ਈ । 
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ਿਕਸੇ ਜੋਗੀੜੇ ਠਗ ਫ਼ਕੀਰ ਕੀਤ, ਅਨਜਾਣ ਕਕੋਹੜਾ ਫਾਿਹਆ ਈ । 

ਮ  ਬਾਪ ਗੁਰ ਪੀਰ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਜਊ, ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਨਾ ਕੌਲ ਿਨਬਾਿਹਆ ਈ । 

ਬੁੱ ਢੀ ਮ  ਨੰੂ ਰਦੜੀ ਛੱਡ ਆਇ , ਉਸ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਿਕੰਗਰਾ ਢਾਿਹਆ ਈ । 

ਪੇਟ ਰੱਖ ਕ ੇਆਪਣਾ ਪਾਿਲਉ ਈ, ਿਕਤ ੇਰੰਨ ਨੰੂ ਚਾਇ ਤਰਾਿਹਆ ਈ । 

ਡੱਬੀਪੁਰੇ ਿਦਆ ਝੱਲ ਵਲੱਿਲਆ ਵ,ੇ ਅਸ  ਨਾਲ ਕੀ ਖਚਰ ਪ ੌਚਾਿਹਆ ਈ । 

ਸਵਾਹ ਲਾਈਆ ਪਾਣ ਨਾ ਲਥੀਆਈ, ਐਵ ਕਪੜਾ ਚੀਥੜਾ ਲਾਿਹਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਆਖਨੀ ਹ  ਟਲ ਜਾਹ ਸਾਥ, ਗ ਡੂ ਸਾਥ ਲੱਧੋ ਹੁੰ ਡ ਵਧਾਇਆ ਈ । 
(ਕਕੋਹੜਾ=ਿਤੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਤਿਜਆ=ਛਿਡਆ, 

ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ=ਖੁਦਗ਼ਰਜ਼, ਪਾਣ ਲੱਥਣੀ=ਸੁਭਾ ਬਦਲਣਾ) 
 
387. ਰ ਝਾ 
 

ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਰੂਪ ਗੁਮਾਨ ਭਰੀਏ, ਭੈੜ ਕਾਰੀਏ ਗਰਬ ਗਹੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਐਡੇ ਫ਼ਨ ਫ਼ਰੇਬ ਿਕ  ਖੇਡਨੀ ਹ, ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਏ ਚੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਏਸ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕੀਚੈ, ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਰੂਪ ਰੁਹੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਨਹ  ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੰੂ, ਵੱਡੀ ਹੀਰ ਦੀ ਅੰਗ ਸਹੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਿਮਲੇ ਿਸਰ  ਨੰੂ ਨਾ ਿਵਛੋੜ ਦੀਚੈ, ਹੱਥ ਿਵਛਿੜਆ ਂਿਸਰ  ਨੰੂ ਮੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਕੇਹਾ ਵੈਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਇਉ, ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਅਨਖੀਏ ਲੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਇਹ ਜੱਟੀ ਸੀ ਕੰੂਜ ਤੇ ਜਟ ਲੂ, ਪਰ ਬੱਿਧਆ ਜ ੇਗੁਲ ਖੇਲੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਿਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਿਜਨਸ ਬਣਦੀ ਭੌਰ ਤਾਜ਼ਣ  ਗਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲੀਏ ਨੀ । 
(ਗਰਬ ਗਹੇਲੀ=ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਰੋਹੇਲੀ=ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ, 

ਖੇਲਾ=ਜਵਾਨ ਸਾਨ ਜ  ਝੋਟਾ, ਹਮ ਿਜਣਸ=ਇੱਕੋ ਿਜਣਸ ਦੇ, ਿਜਵ ਬਾਜ਼ ਤੇ 

ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਿਜਣਸ  ਹਨ, ਭੌਰ ਤਾਜ਼ਣ=ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ, 
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ਮੇਲਣਾ=ਬੱਚ ੇਲੈਣ ਲਈ ਨਵ  ਕਰਾਉਣਾ) 
 
388. ਹੀਰ ਨੰੂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 
 

ਹੀਰ ਕੰਨ ਧਿਰਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤ  ਹ ੈਦਰਦ ਖ਼ਾਹ ਮੇਰਾ । 

ਮੈਨੰੂ ਭੌਰ ਤਾਜ਼ਣ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਗਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸ ੂਚਾ ਖੇੜਾ । 

ਮਤ  ਚਾਕ ਮੇਰਾ ਿਕਵ ਆਣ ਭਾਸੇ, ਏਸੇ ਨਾਲ ਮ ਉਠ ਕ ੇਕਰ  ਝੇੜਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਤ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਰ ਝਾ, ਘਤ ਮੰੁਦਰ  ਮੰਿਨਆਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ । 
(ਕੰਨ ਧਿਰਆ=ਿਖ਼ਆਲ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ, ਦਰਦ ਖ਼ਾਹ=ਹਮਦਰਦ) 

 
389. ਹੀਰ 

 

ਬੋਲੀ ਹੀਰ ਵ ੇਅਿੜਆ ਜਾਹ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤੇ ਹੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਜੋਗੀਆਂ ਕਮਿਲਆ ਂਨੰੂ, ਿਵੱਚ ਜੀਊ ਦਾ ਭੇਤ ਚਾਇ ਦੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਜ ੇਤੰੂ ਅੰਤ ਰੰਨਾ ਵਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਜੋਤਰੇ ਛੱਡ ਕ ੇਨੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਜ ੇਤ  ਆਪ ਇਲਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਵ,ੇ ਿਜੰਨ ਭਤੂ ਤੇ ਜਾਦੂੜੇ ਦੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਫ਼ਕੀਰ ਭਾਰੜ ੇਗੋਰੜੇ ਹੋਇ ਰਹੀਏ, ਕੁੜੀ ਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਖੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਿਜਹੜਾ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਲੱਗ ਕ ੇਓਸ ਨੰੂ ਧੱਸੀਏ ਿਕ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਸਿਦਆਂ ਨੰੂ, ਆਪ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੱਸੀਏ ਿਕ  । 
(ਧੱਸੀਏ=ਵੜੀਏ, ਜਾਦੂੜੇ=ਜਾਦੂ, ਭਾਰੜ ੇਗੋਰੜੇ=ਚੁਪ ਚਾਪ,ਸੰਜੀਦਾ, ਖਰਖੱਸ= 

ਖਰਮਸਤੀ) 
 
390. ਰ ਝਾ 
 

ਘਰ ਸੱਖਣਾ ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਡੂਮ ਜਾਇ, ਅਨੀ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀਏ ਗ਼ਮਖ਼ੋਰੀਏ ਨੀ । 
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ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਸੀਰ ਹ ੈਅਸ  ਕੀਤੀ, ਸਦਕਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗੋਰੀਏ ਨੀ । 

ਘਰ ਸਰ ੇਸ ੋਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਖੈਰ ਦੀਜੇ, ਨਹ  ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਟੋਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱ ਝ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਚ,ੈ ਨਹ  ਆਜਜ਼  ਦੀ ਕਾਈ ਜ਼ੋਰੀਏ ਨੀ । 
(ਸੱਖਣਾ=ਖ਼ਾਲੀ) 
 
391. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਆਖ, ਕੌਣ ਰੁੱ ਠੜੇ ਯਾਰ ਿਮਲ ਵਦਾ ਈ । 

ਏਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਮ ਢੰੂਡ ਥੱਕੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਲਆਂਵਦਾ ਈ । 

ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਊ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵ ਵਦਾ ਈ । 

ਭਲਾ ਦੱਸ ਖ  ਿਚਰ  ਿਵਛੁੰ ਿਨਆ ਂਨੰੂ, ਕਦ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਘਰ  ਿਲਆਂਵਦਾ ਈ । 

ਭਲਾ ਮੋਏ ਤੇ ਿਵਛੜੇ ਕੌਣ ਮੇਲੇ, ਐਵ ਜੀਊੜਾ ਲੋਕ ਵਲ ਵਦਾ ਈ । 

ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਥ ਕਾ  ਨ ਕੰੂਜ ਖੋਹੀ, ਵੇਖ  ਚੱੁਪ ਹੈ ਿਕ ਕੁਰਲ ਵਦਾ ਈ । 

ਇਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਵੇਖ  ਆਣ ਕੇ ਕਦ ਬੁਝ ਵਦਾ ਈ । 

ਿਦਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਿਘਉ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀਵੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੁਣ  ਮ ਆਂਵਦਾ ਈ । 
(ਜੀਊੜਾ ਵਲਾ ਦੇ=ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦੇ, ਿਘਉ ਦੇ ਦੀਵ ੇਬਾਲਣ=ੇਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ) 
 
392. ਰ ਝਾ 
 

ਜਦ ਤੀਕ ਿਜ਼ਮ  ਅਸਮਾਨ ਕਾਇਮ, ਤਦ ਤੀਕ ਇਹ ਵਾਹ ਸਭ ਵਿਹਣਗ ੇਨੀ । 

ਸੱਭਾ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਗੁਮਾਨ ਲੱਦ,ੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੰਤ ਨੰੂ ਢਿਹਣਗ ੇਨੀ । 

ਇਸਰਾਫ਼ੀਲ ਜ  ਸੂਰ ਕਰਨਾਇ ਫੂਕੇ, ਤਦ ਿਜ਼ਮ  ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਢਿਹਣਗ ੇਨੀ । 

ਕੁਰਸੀ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੌਹ ਕਲਮ ਜੰਨਤ, ਰੂਹ ਦੋਜ਼ਖ  ਸਤ ਇਹ ਰਿਹਣਗੇ ਨੀ । 

ਕੁੱ ਰਾ ਸੁਟ ਕੇ ਪਸ਼ਨ ਮ ਲ ਵਦਾ ਹ , ਦੱਸ  ਉਹਨ  ਜੋ ਉਠ ਕੇ ਬਿਹਣਗੇ ਨੀ । 
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ਨਾਲੇ ਪੱਤਰੀ ਫੋਲ ਕ ੇਫਾਲ ਘੱਤ , ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ  ਸੱਚ ਕਿਹਣਗੇ ਨੀ । 
(ਵਾਹ ਵਿਹਣਗੇ=ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਰਾਫ਼ੀਲ ਸੂਰ 

ਕਰਨਾਇ=ਿਕਆਮਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਇਸਰਾਫ਼ੀਲ ਿਬਗਲ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ 

ਸੱਤ=1. ਕੁਰਸੀ 2. ਅਰਸ਼, 3. ਲੋਹਫੱਟੀ, 4. ਕਲਮ, 5. ਜੰਨਤ, 6. ਦੋਜ਼ਖ, 

7. ਰੂਹ, ਕੁੱ ਰਾ ਸੁਟ= ਜੋਿਤਸ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਾਲ ਘੱਤ =ਸ਼ਗਨ ਦੱਸ ) 

 
393. ਤਥਾ 
 

ਤੁਸ  ਛੱਿਤਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਸ ਿਭੰਨਾ, ਤਦ ਦੋਹ  ਜਾ ਜੀਊ ਰਲ ਿਗਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਓਸ ਵੰਝਲੀ ਨਾਲ ਤੰੂ ਨਾਲ ਲਟਕ , ਜੀਊ ਦੋਹ  ਦਾ ਦੋਹ  ਨ ਿਲਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਟ ਿਵਕਾਇ ਰਿਹਆ, ਮਹ  ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਮਹ  ਉਹ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਲੁੜ ਿਗਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਤੁਸ  ਚੜੇ ਡੋਲੀ ਤ  ਉਹ ਹਕ ਮਹ , ਟਮਕ ਚਾਇਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਹੁਣ ਕੰਨ ਪੜਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਜੋਗੀਆ ਂਦੇ ਰਲ ਿਗਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਅੱਜ ਿਪੰਡ ਤੁਸਾਡੜੇ ਆ ਵਿੜਆ, ਅਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗ  ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਹੁਣ ਸੰਗਲੀ ਸੁਟ ਕ ੇਸ਼ਗਨ ਬੋਲ , ਅੱਗ ੇਸ ਵਰੀ ਥੇ ਸ਼ਗਨ ਿਲਆ ਸੀ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮ ਪੱਤਰੀ ਭਾਲ ਿਡੱਠੀ, ਕੁੱ ਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ੂਮ ਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਨੀ । 
(ਛੱਤੀ=ਕੁਆਰੀ, ਮਸ ਿਭੰਨ =ਮੁਛ ਫੁਟਦੀ, ਲਟਕ=ਸਜਣੀ ਦੀ ਨਖਰੀਲੀ 

ਚਾਲ, ਲੁੜ ਿਗਆ=ਬਰਬਾਦ ਹ ੋਿਗਆ) 

 
394. ਤਥਾ 
 

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੁੱ ਤਰ ਮਿਹਰ  ਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰਦ ੇਨ । 

ਕੰਨ ਪਾੜ ਫ਼ਕੀਰ ਹ ੋਜਾਣ ਰਾਜੇ, ਦਰਦ ਮੰਦ ਿਫਰਨ ਿਵੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਨ । 
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ਰੰਨ  ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਰਾਜ,ੇ ਸੱਭਾ ਜ਼ਾਤ ਿਸਫ਼ਾਤ ਿਨਘਾਰਦ ੇਨ । 

ਭਲੇ ਿਦੰਹੁ ਤੇ ਨਕ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ, ਸੱਜਨ ਆ ਬਿਹਸਣ ਕੋਲ ਯਾਰ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਲੱਗ ੇਗੱਦੀ, ਜੌਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਸਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨ । 
(ਗਦੀ=ਢਾਲ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜੱਥੇ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਪਾ ਦਾ ਹ)ੈ 

 
395. ਤਥਾ 
 

ਿਜਸ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰਾਹਕ  ਵੱਢ ਕ ੇਗਾਹ ਲਇਆ । 

ਲਾਵੇਹਾਰ ਰਾਖ ੇਸਭ ਿਵਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਉਮੀਦ ਹ ੋਕ ੇਜੱਟ ਰਾਹ ਪਇਆ । 

ਿਜਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਥ ਕ ਉ ਨ ਕੂੰ ਜ ਖੋਹੀ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਾਜ਼ ਫ਼ਨਾ ਥਇਆ । 

ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਸੱਯਦ ਵਾਿਰਸ ਹੁਣ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਭਇਆ । 
(ਰਾਹਕ =ਮੁਜਾਰਾ, ਲਾਵੇਹਾਰ=ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲਾਵੇ, ਫ਼ਨਾ=ਫ਼ਨਾਹ, 

ਜ ਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਦਾਸੀ=ਉਦਾਸੀ ਫ਼ਕੀਰ) 

 
396. ਹੀਰ ਸਮਝ ਗਈ 

 

ਹੀਰ ਉਠ ਬੈਠੀ ਪਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਇਹ ਤ  ਜੋਗੀੜਾ ਪੰਡਤ ਠੀਕ ਿਮਿਲਆ, ਬਾਤ  ਆਖਦਾ ਖ਼ੂਬ ਕਰਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਪਤੇ ਵੰਝਲੀ ਦੇ ਏਸ ਠੀਕ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਮਹ  ਭੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਡਾਢਾ, ਖੋਲ ਕਹੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਨੀ । 
(ਇਲਮ ਦਾ ਧਨੀ=ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਵਾਲਾ) 
 
397. ਹੀਰ 

 

ਭਲਾ ਦੱਸ ਖ  ਜੋਗੀਆ ਚੋਰ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਿਕਹੜੀ ਤਰਫ਼ ਨੰੂ ਠ ਿਗਆ । 
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ਵੇਖ  ਆਪ ਹੁਣ ਿਕਹੜੀ ਤਰਫ਼ ਿਫਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਨੰੂ ਕੁੱ ਠ ਿਗਆ । 

ਰੁਠ ਆਦਮੀ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਆਣ ਿਮਲਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਜ  ਬੱਧੜੀ ਮੱੁਠ ਿਗਆ । 

ਘਰੇ ਿਵੱਚ ਪਦਾ ਗੁਣ  ਸੱਜਣ  ਦਾ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਾਹ  ਿਕਤ ੇਗੁੱ ਠ ਿਗਆ । 

ਘਰ ਯਾਰ ਤੇ ਢੰੂਡਦੀ ਿਫਰ ਬਾਹਰ, ਿਕਤ ੇਮਿਹਲ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆ ਂ ਠ ਿਗਆ । 

ਸਾਨੰੂ ਸਬਰ ਕਰਾਰ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਹ , ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਕਣਾ ਰੁੱ ਠ ਿਗਆ । 
(ਕੁੱ ਠ ਿਗਆ=ਮਾਰ ਿਗਆ, ਗੁੱ ਠ=ਪਾਸੇ, ਜਦੋਕਣਾ=ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, 

ਬੱਧੜੀ ਮੁੱ ਠ=ਚੁਪ ਕਰਕ,ੇ ਗੁਣਾ ਪੌਣਾ=ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ 

ਛੱਡ ਦੇਣਾ) 
 
398. ਰ ਝਾ 
 

ਏਸ ਘੁੰ ਡ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨ, ਅੱਗ ਲਾਇਕੇ ਘੁੰ ਡ ਨੰੂ ਸਾੜੀਏ ਨੀ । 

ਘੁੰ ਡ ਹੁਸਨ ਦੀ ਆਬ ਛੁਪਾਇ ਲਦਾ, ਲੰਮੇ ਘੁੰ ਡ ਵਾਲੀ ਰੜੇ ਮਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਘੁੰ ਡ ਆਸ਼ਕ  ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੋਬ ਦਦਾ, ਮੈਨਾ ਤਾੜ ਨਾ ਿਪੰਜਰ ੇਮਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਤਦ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਵ,ੇ ਜਦ ਘੁੰ ਡ ਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਉਤਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਘੁੰ ਡ ਅੰਿਨਆਂ ਕਰ ੇਸੁਜਾਿਖਆਂ ਨੰੂ, ਘੁੰ ਡ ਲਾਹ ਤੰੂ ਮੂੰ ਹ ਤ ਲਾੜੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੱਬੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਨੰੂ, ਫੁੱ ਲ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨੀ । 
(ਤਾੜਣਾ=ਬੰਦ ਕਰਨਾ) 
 
399. ਹੀਰ ਰ ਝੇ ਦੀ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਗੱਲ 

 

ਅੱਖ  ਸਾਮਣ ੇਚੋਰ ਜ ੇਆਇ ਫਾਸਣ, ਿਕ  ਦੱੁਖ ਿਵੱਚ ਆਪ ਨੰੂ ਗਾਲੀਏ ਵ ੇ। 

ਮੀਆਂ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ , ਘਰ ਹੋਣ ਤ  ਕਾਸ ਨੰੂ ਭਾਲੀਏ ਵ ੇ। 

ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨੰੂ ਧੀਰੀਆ ਂਲੱਖ ਿਦੱਚਣ, ਿਬਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬਾਲੀਏ ਵ ੇ। 
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ਹੀਰ ਵੇਖ ਕ ੇਤੁਰਤ ਪਛਾਣ ਲੀਤਾ, ਹੱਸ ਆਖਦੀ ਬਾਤ ਸੰਭਾਲੀਏ ਵ ੇ। 

ਸਿਹਤੀ ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਵਣਾ ਭੇਤ ਮੂਲੇ, ਸ਼ੇਰ ਪਾਸ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੀਏ ਵ ੇ। 

ਵੇਖ ਮਾਲ ਚੁਰਾਇਕ ੇਿਪਆ ਮੁੱ ਕਰ, ਰਾਹ ਜ ਦੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਵੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਲਖੱਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲ ਲੱਧਾ, ਚਲੋ ਕੁੱ ਜੀਆਂ ਬਦਰ ਪਵਾਲੀਏ ਵ ੇ। 
(ਫਾਸਣ=ਆ ਜਾਵਣ, ਧੀਰੀਆਂ ਦੇਣਾ=ਛੇੜਨਾ, ਮਲਖੱਈਆਂ=ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ) 

 
400. ਰ ਝਾ 
 

ਕਹੀ ਦੱਸਣੀ ਅਕਲ ਿਸਆਿਣਆਂ ਨੰੂ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਰ ਕਦੀਮ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਨਹੁੰ  ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਗੋਦੀ ਬਾਲ ਢੰਡੋਰੜਾ ਜਗ ਸਾਰ,ੇ ਜੀਊ ਸਮਝ ਲੈ ਖੇਿੜਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਸਾੜ ਘੁੰ ਡ ਨੰੂ ਖੋਲ ਕ ੇਵੇਖ ਨਣ  ਨੀ ਅਨਿਖਆਂ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਏਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਾਉ ਤਕੀਆ, ਅਨੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਗਰਮ ਿਨਹਾਲੀਏ ਨੀ । 
(ਸੁਜਾਖਾ=ਸੂਝ ਅੱਖ ,ਅਕਲਮੰਦ, ਗੋਦੀ ਬਾਲ, ਢੰਡੋਰਾ ਜੱਗ ਿਵੱਚ=ਗੁਆਚੀ 

ਵਸਤ ਕੋਲ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਭਾਵ ਦੂਰ ਪਰੇ ਭਾਲਨਾ, ਗਾਉ ਤਕੀਆ= 

ਵੱਡਾ ਿਸਰਾਣਾ, ਿਨਹਾਲੀ=ਰਜਾਈ) 

 
401. ਸਿਹਤੀ 
 

ਸਿਹਤੀ ਸਮਿਝਆ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਦੋਵ, ਲਈਆਂ ਘੁਟ ਫ਼ਕੀਰ ਬਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਇਹ ਵੇਖ ਫ਼ਕੀਰ ਿਨਹਾਲ ਹੋਈ, ਜੜੀਆਂ ਏਸ ਨ ਘੋਲ ਿਪਵਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਸਿਹਤੀ ਆਖਦੀ ਮਗ਼ਜ਼ ਖਪਾ ਨਾਹ , ਅਨੀ ਭਾਬੀਏ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਏਸ ਜੋਗੀੜੇ ਨਾਲ ਤੰੂ ਖੌਝ ਨਾਹ , ਨੀ ਮ ਤੇਰੀਆਂ ਲਵ  ਬਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਮਤ  ਘੱਤ ਜਗ-ਧੂੜ ਤੇ ਕਰ ੂਕਮਲੀ, ਗੱਲ  ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 
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ਇਹ ਖ਼ੈਰ ਨਾ ਿਭਿਛਆ ਲਏ ਦਾਣ,ੇ ਿਕੱਥ ਕੱਢੀਏ ਦੁਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਡਰਨ ਆਂਵਦਾ ਭੂਤਨ ਵ ਗ ਇਸ ਥ, ਿਕਸ ੇਥ  ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਖ਼ੈਰ ਿਘਨ ਕੇ ਜਾ ਫ਼ਰਫ਼ੇਜੀਆ ਵੇ, ਅੱਤ  ਰਾਵਲਾ ਕੇਹੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਿਖਲਾਰਦਾ ਤੰੂ, ਏਥੇ ਕਈ ਵਲੱਲੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਅਕਲ ਘੁੱ ਥੀ, ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਪੜਾਈਆਂ ਨੀ । 
(ਜਗ-ਧੂੜ=ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਖ਼ਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਵੀਤ, ਘੁਥੀ=ਜ ਦੀ ਰਹੀ) 
 
402. ਰ ਝਾ 
 

ਮ ਇਕੱਲੜਾ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹ , ਤੁਸ  ਦੋਵ ਿਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਮਾਲਜ਼ਾਦੀਆ ਂਵ ਗ ਬਣਾ ਤੇਰੀ, ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹ ਸੁਰਮ-ਸਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਪੈਰ ਪਕੜ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਦੇ ਿਭਿਛਆ, ਅੜੀਆਂ ਕੇਹੀਆਂ ਕਵਾਰੀਏ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਿਧਆਨ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਹ ੋਤੱਤੀ, ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਭਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆ ਂਨੀ । 

ਤੈਨੰੂ ਸ਼ੌਕ ਹ ੈਿਤਨ  ਦਾ ਭਾਗਭਰੀਏ, ਿਜਨ  ਡਾਚੀਆਂ ਬਾਰ ਚਰਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸ  ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਏ, ਵੇਖ ਕੁਦਰਤ  ਓਸ ਿਵਖਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਿਗਆ ਮੋਇਆ, ਤ ਹੀ ਗਾਲੀਆ ਂਦੇਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਿਜ ਦੇ ਨ, ਿਜਨ  ਕੀਤੀਆ ਂਨਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੀ । 
(ਮਾਲਜ਼ਾਦੀ=ਕੰਜਰੀ, ਬਣਾ=ਬਣਤਰ, ਿਗਆ ਮੋਇਆ=ਿਗਆ ਗੁਜ਼ਿਰਆ, 

ਅੱਤ =ਅੱਤ ਦਾ ਬਹ=ੁਵਚਨ, ਤੱਤੀ=ਗਰਮ) 

 
403. ਸਿਹਤੀ 

 

ਪਤੇ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ੇਲਾਵਨਾ ਹ, ਦਦਾ ਿਮਹਣੇ ਸ਼ਾਮਤ  ਚੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਮੱਥਾ ਡਾਿਹਉ ਨਾਲ ਕਵਾਰੀਆ ਂਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆ ਮੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 
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ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਮਵੇਸੀਆ ਹੱਥ ਇੱਲਤ, ਤੇਰੇ ਚੁਤੜ  ਲੜਦੀਆਂ ਭੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਖ਼ੈਰ ਿਮਲੇ ਸ ੋਲਏ ਂਨਾ ਨਾਲ ਮਸਤੀ, ਮੰਗ ਦੱੁਧ ਤੇ ਪਾਨ ਗਲੌਰੀਆਂ ਵੇ । 

ਰੁਗ ਦੇਣ ਆਟਾ ਇੱਕੇ ਟੁਕ ਚੱਪਾ, ਭਰ ਦੇਣ ਨਾ ਜੱਟੀਆਂ ਕੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਏਸ ਅੰਨ ਨੰੂ ਢੰੂਡਦੇ ਉਹ ਿਫਰਦੇ, ਚੜਨ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਚੋਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਸੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਕੁਪੱਿਤਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਿਦਸਦੀਆਂ ਤੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਵੱਡੇ ਕਮਿਲਆ ਂਦੀ ਅਸ  ਭੰਗ ਝਾੜੀ, ਏਥੇ ਕਈ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਸੌਰੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਮਾਰ ਸਵਾਰਦੇ ਭੂਤ ਰਾਕਸ਼, ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਿਹਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਪੌੜੀਆਂ ਵ ੇ। 
(ਜੀਭ ਮਵੇਸੀਆ=ਜੀਭ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ,ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹ,ੈ ਫਲੌਰੀਆ=ਂਪਕੌੜੀਆਂ, 

ਕੌਰੀ=ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਘਰੋਟੀ, ਚੌਰੀ=ਚੌਰ ਹੋਣੀ, ਤੌਰੀਆਂ=ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਅਪੌੜ= 

ਉਲਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ) 
 
404. ਰ ਝਾ 
 

ਬੁਰਾ ਖਿਹਣ ਫ਼ਕੀਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ, ਅਠਖੇਲ ਬੁਿਰਆਰ ਉਚੱਕੀਆ ਂਨੀ । 

ਰਾਤਬ ਖਾਇਕੇ ਹੰਜਰਨ ਿਵੱਚ ਤੱਲੇ, ਮਾਰਨ ਲੱਤ ਇਰਾਕੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਨੀ । 

ਇੱਕ ਭਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਏ ਿਟਚਕਰ, ਇਹ ਨਨਾਣ ਭਾਬੀ ਦੋਵ ਸਕੀਆਂ ਨੀ । 

ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਕੀਰ ਜ਼ਹੀਰ ਕਰਦੇ, ਖ਼ਰ ਦਦੀਆਂ ਦਦੀਆਂ ਅੱਕੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਨ  ਡੱਬੀਆਂ ਪਾਇਕੇ ਿਸਰ  ਚਾਈਆ,ਂ ਰੰਨ  ਿਤਨ  ਦੀਆਂ ਨਹੀ  ਸਕੀਆਂ ਨੀ । 

ਨਾਲੇ ਿਢੱਡ ਖੁਰਕਣ ਨਾਲੇ ਦੁਧ ਿਰੜਕਣ, ਅਤੇ ਚਾਟੀਆ ਂਕੁੱ ਿਤਆ ਂਲੱਕੀਆਂ ਨੀ । 

ਝਾਟਾ ਖੁਰਕਦੀਆਂ ਗੁਨਦੀਆਂ ਨੱਕ ਿਸਣਕਣ, ਮਾਰਨ ਵਾਇਕੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨੱਕੀਆ ਂਨੀ । 

ਲੜੋ ਨਹ  ਜ ੇਚੰਗੀਆਂ ਹੋਵਣਾ ਜੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤ ਲਉ ਦੋ ਫੱਕੀਆਂ ਨੀ । 
(ਬੁਿਰਆਰ=ਬੁਰੀਆਂ, ਰਾਤਬ=ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹੰਜਰਨਾ=ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਰ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣਾ,ਿਹਣਕਣਾ, ਇਰਾਕੀ ਬੱਕੀ=ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, 
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ਡੱਬੀਆਂ ਪਾ ਕ=ੇਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇੱਕ ਸਾਧ ਔਰਤ  ਦੀ 

ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਤ ਤੰਗ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।ਉਹਨ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਲਆ ।ਉਹ ਡੱਬੀ ਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਵਾਲ  ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਈ ਰਖਦਾ ।ਿਦਲ ਪਰਚਾਵ ੇਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੰੂ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਦਾ ।ਉਸ ਸੰੁਦਰੀ ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਇਆ 

ਸੀ ।ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੰੂ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ।ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪਤਨੀ 

ਆਪਣ ੇਯਾਰ ਨੰੂ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਿਬਰਛ ਉਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ 

ਹ ੋਗਈ ।ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨ ਸਭ ਕੱੁਝ ਦੇਖ ਿਲਆ ।ਉਸ ਨ 

ਿਤਕਾਲ  ਨੰੂ ਸਾਧੂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਪੀਤੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਿਦਆ ।ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨ 

ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਥਾਲੀਆਂ ਪੋਸ ਿਦੱਤੀਆਂ ।ਜਦ ਉਹਨ ਪੱੁਿਛਆ ਤ  ਘਰ ਵਾਲੇ 

ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਹ ੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਜੀ ਥਾਲੀ 

ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱ ਛੀ ਤ  ਉਹਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਯਾਰ ਵਾਸਤ ੇਹੈ 

ਤ  ਿਕ ਉਹ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹ ੇਤ  ਸਾਧੂ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਤ ੇਲੱਕੀ=ਿਢਡ 

ਮੋਟੇ ਲੱਕ ਪਤਲੇ ਵਾਲੀ, ਵਾਇਕੇ=ਸੁੜਕੇ, ਫੱਕੀ=ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ) 

 
405. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅਨੀ ਵੇਖ ੋਨੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜ,ੇ ਵਾਹ ਪ ੈਿਗਆ ਨਾਲ ਕੁਪੱਿਤਆਂ ਦੇ । 

ਮਗਰ ਹਲ  ਦੇ ਚੋਬਰ  ਲਾਇ ਦੀਚਣ, ਇੱਕੇ ਛੇੜ ਦੀਚਣ ਮਗਰ ਕੱਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਇੱਕੇ ਵਾਢੀਆ ਂਲਾਵੀਆਂ ਕਰਨ ਚੋਬਰ, ਇੱਕ ੇਡਾਹ ਦੀਚਣ ਹੇਠ ਝੱਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਨਤ  ਹੈਣ ਜੋਗੀ, ਗੱਦ ਵ ਗ ਲੇਟਣ ਿਵੱਚ ਘੱਿਟਆਂ ਦੇ । 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਤੈਨੰੂ, ਭੇੜ ਪਾਇ ਬਹ ਨਾਲ ਡੱਿਟਆਂ ਦੇ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਖਿਹੜੇ ਨਾ ਪਵੀਏ, ਕੰਨ ਪਾਿਟਆ ਂਰਬ ਿਦਆਂ ਪੱਿਟਆਂ ਦੇ । 
(ਡੱਿਟਆਂ=ਢੱਿਠਆਂ) 
 
406. ਹੀਰ ਨੰੂ ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਜੋਗੀਆ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੀ, ਗੱਲ  ਨਹ  ਸੁਣੀਆਂ ਕੰਨ-ਪਾਿਟਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਰੋਕ ਬੰਨ ਪੱਲੇ ਦੁਧ ਦਹ  ਪੀਵਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਜੋੜਦ ੇਆਿਟਆਂ ਦੀਆਂ । 

ਿਗੱਠ ਿਗੱਠ ਵਧਾਇਕੇ ਵਾਲ ਨਾਖ਼ੁਨ, ਿਰਛ ਪਲਮਦੇ ਲ ਗੜ  ਪਾਿਟਆ ਂਦੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਸਤ ਕ ੇਪਾਟ ਲੱਥ,ੇ ਰਗ  ਿਕਰਲੀਆ ਂਵ ਗ ਨ ਗਾਿਟਆਂ ਦੀਆਂ । 
(ਰੋਕ=ਨਕਦ, ਲ ਗੜ=ਲੰਗੋਟੀ, ਪਾਟ ਲੱਥੇ=ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਟਣ ੇਆਏ ਹਨ) 

 
407. ਰ ਝਾ 
 

ਇਹ ਿਮਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਨ ਸਾਰ,ੇ ਜੱਟੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਸਵਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਉਨ ਤੰੁਬਦੀ ਮਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਲੇੜੇ, ਿਚੜੀਆ ਂਹਾਕਰ ੇਲੇਲੜੇ ਚਾਰਦੀ ਹੈ । 

ਬੰਨ ਝੇੜੇ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ, ਘਰ ਸ ਭਦੀ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਮਾਰਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਲੜਣ ਮਾਸ਼ੂਕ ਏਥੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਲੀ ਸ਼ਗਨ ਿਵਚਾਰਦੀ ਹ ੈ। 
(ਹਾਕਰੇ=ਉੜਾਵ,ੇ ਬਾਲ ਲੇੜੇ=ਬਾਲ ਦੁਧ ਚੰੁਘੇ) 

 
408. ਸਿਹਤੀ 
 

ਮੇਰ ੇਹੱਥ ਲਦੇ ਤੇਰੀ ਲਵ ਟੋਟਣ, ਕੋਈ ਮਾਰਸੀਗਾ ਨਾਲ ਮੁਹਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਅਸ  ਘੜ ਗੇ ਵ ਗ ਕਲਬੂਤ ਮੋਚੀ, ਕਰ ਚਾਵੜ  ਨਾਲ ਤੰੂ ਰੁਹਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਸੁੱ ਟੰੂ ਮਾਰ ਚਪੇੜ ਤੇ ਦੰਦ ਭੰਨੰੂ, ਸਵਾਦ ਆਵਸੀ ਚੁਹਿਲਆਂ ਮੁਹਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਹੱਡ ਤੇਰੇ ਘਾਟ ਵ ਗ ਛੜੀਅਨ, ਨਾਲ ਕੁਤਿਕਆ ਂਪੌਿਲਆਂ ਮੁਹਿਲਆ ਂਦੇ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

203

(ਚਾਵੜ =ਸ਼ਰਾਰਤ , ਚੁਹਲ ਮੁਹਲ=ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ, ਪੌਲੇ=ਜੁੱ ਤੀਆਂ) 
 
409. ਰ ਝਾ 
 

ਤੇਰੇ ਮੌਰ ਲਦੇ ਫਾਟ ਖਾਣ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਫਰਕਦੀ ਅੱਜ ਮੁਤਿਹਰ ਹੈ ਨੀ । 

ਮੇਰਾ ਕੁਤਕਾ ਲਵ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੁਤੜ, ਅੱਜ ਦੋਹ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਿਹੜ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਚੱਭੜ ਵ ਗ ਤੇਰੇ ਬੀਉ ਕੱਢ ਸੁੱ ਟ , ਮੈਨੰੂ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਏਸ ਭੇਡ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਤ ਿਕਸ ੇਿਚੜ ਕੇ, ਨਹ  ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਹ ੈਨੀ । 

ਉਜਾੜ-ੇਖ਼ੋਰ ਗੱਦ ਵ ਗ ਕੁੱ ਟੀਏਗਂੀ, ਕੇਹੀ ਮਸਤ ਤੈਨੰੂ ਵੱਡੀ ਿਵਹਰ ਹੈ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਰੰਨ ਕੁੱ ਟ , ਿਕਸ ਛਡਾਵਣੀ ਿਵਹਰ ਤੇ ਕਿਹਰ ਹ ੈਨੀ । 
(ਫਾਟ=ਭੁੰ ਨ ਹੋਏ ਜ, ਲਦੇ=ਚਾਹੁਣ, ਕੁਦਿਹੜ=ਕੁਦਨਾ, ਿਬਉ=ਬੀ ਭਾਵ ਬੀਜ, 

ਿਚੜ=ਿਚੜ, ਿਵਹਰ ਤੇ ਕਿਹਰ=ਿਵਹਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇ ਕਿਹਰ ਟੱੁਟਦਾ ਹ)ੈ 

 
410. ਤਥਾ 
 

ਅਸ  ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੁਪ ਹੋ ਬੈਠ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆ ਂਇਹ ਫ਼ਕੀਰੀਆ ਂਨ । 

ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਿਕ  ਿਲਆਵਣੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਿਜਸਦ ੇਹੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਨ । 

ਿਜਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੰੁਡਵੀ ਵਾਚ ਬੈਠ, ਸੱਭ ੇਿਚਠੀਆਂ ਉਹਨ  ਨ ਚੀਰੀਆ ਂਨ । 

ਤੁਸ  ਕਰੋ ਿਹਆ ਕਵਾਰੀਉ ਨੀ, ਅਜੇ ਦੱੁਧ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆ ਂਖੀਰੀਆ ਂਨ । 

ਵ ਗ ਬੁਿਢਆਂ ਕਰੇ ਪੱਕਚੰਡ ਗੱਲ , ਮੱਥੇ ਚੁੰ ਡੀਆਂ ਕਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਨ । 

ਕੇਹੀ ਚੰਦਰੀ ਲੱਗੀ ਹ ਆਣ ਮੱਥੇ, ਅਖ  ਭੁਖ ਦੀਆਂ ਭੌਣ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਨ । 

ਮ ਤ  ਮਾਰ ਤਲੇਟੀਆਂ ਪੁਟ ਸੁੱ ਟ , ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪੀਰੀਆ ਂਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੰੂ, ਸੈਨ  ਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਂਨ । 
(ਕੰਨ ਪਾਟੇ=ਕੰਨ  ਿਵੱਚ ਛੇਦ, ਹੁੰ ਡਵੀ=ਹੁੰ ਡੀ,ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪੱਕਚੰਡ= 
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ਿਸਆਿਣਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ , ਤਲੇਟੀ=ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਭਾਗ, 

ਸੈਨ =ਸੈਨਤ ) 

 
411. ਹੀਰ ਰ ਝੇ ਵੱਲ ਹੋਈ 

 

ਸੈਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀਰ ਨ ਜੋਗੀੜੇ ਨੰੂ, ਕਿਹਆ ਚੁਪ ਕਰ ਏਸ ਭਕਾਉਨੀ ਹ  । 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ ੇਏਸ ਨ ਵੈਰ ਚਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਲਾਉਨੀ ਹ  । 

ਕਰ  ਗਲ ਗਲਾਇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ, ਗਲ ਏਸਦ ੇਰੇਸ਼ਟਾ ਪਾਉਨੀ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰ ਝੇ ਯਾਰ ਅੱਗ,ੇ ਇਹਨੰੂ ਕੰਜਰੀ ਵ ਗ ਨਚਾਉਨੀ ਹ  । 
(ਸੈਨੀ=ਸੈਨਤ,ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਰ  ਗਲ ਗਲਾਇਨ=ਗੱਲ ਵਧਾ ਲੈਣੀ, ਰੇਸ਼ਟਾ= 

ਝਗੜਾ) 
 
412. ਹੀਰ ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ 

 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਏਸ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਨੀ, ਕੇਹਾ ਘਿਤਉ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਈ । 

ਏਨ  ਆਜਜ਼  ਭੌਰ ਿਨਮਾਿਣਆਂ ਨੰੂ, ਪਈ ਮਾਰਨੀ ਹ ਕੇਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਈ । 

ਅੱਲਾਹ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਪਈਏ,ਂ ਭਲਾ ਕਵਾਰੀਏ ਏਹ ਕੀ ਕਾਇਦਾ ਈ । 

ਪੈਰ ਚੰੁਮ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕੀਚੈ, ਏਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਖ਼ੈਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਦਾ ਈ । 

ਿਪੱਛ ਫੜਗੀ ਕੁਤਕਾ ਜੋਗੀੜੇ ਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਿਕਹੜੀ ਜਾਇ ਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਜੇ ਹੋਣ ਗ਼ੁੱ ਸ,ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਕਿਹਤ ਵਬਾਇ ਦਾ ਈ । 
(ਖ਼ੈਰ=ਭਲਾਈ, ਜ਼ਾਇਦਾ=ਿਜ਼ਆਦਾ, ਕੁਤਕਾ=ਡੰਡਾ, ਵਬਾ=ਿਬਮਾਰੀ, 

ਕਿਹਤ=ਕਾਲ,ਭਖੁਮਰੀ) 
 
413. ਸਿਹਤੀ ਤੇ ਹੀਰ 
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ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਿਧਰ ਲੜ ੇਫ਼ਕੀਰ ਸਾਨੰੂ, ਤੰੂ ਭੀ ਿਜੰਦ ਕਢ ਨਾਲ ਘੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਜ ੇਤ  ਿਹੰਗ ਦੇ ਿਨਰਖ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਹ , ਕਾਿਹ ਪੁੱ ਛੀਏ ਭਾ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਏਨ  ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਹ  ਵੱਸ ਕਾਈ, ਕੀਤ ੇਿਰਜ਼ਕ ਨ ਵਾਇਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਜ ੇਤ  ਪੱਟ ਪੜਾਵਣਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਕਾਿਹ ਖਿਹਣ ਕੀਚੈ ਨਾਲ ਭੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਜਾਣ ਸਿਹਤੀਏ ਫ਼ੱਕਰ ਨੀ ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਿਮਲੇ ਹੱਕ ਕਮਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਕੋਈ ਦੇ ਬਦ ਦੁਆ ਤੇ ਗਾਲ ਸੁੱ ਟੇ, ਿਪੱਛ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੀ ਏਨ  ਝੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਲਛੂ ਲਛੂ ਕਰਦੀ ਿਫਰ ਨਾਲ ਫੱਕਰ , ਲੁੱ ਚ ਚਾਲੜੇ ਇਹਨ  ਲੰਗੂਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਰੰਨ ਵੈਰਨ, ਿਜਵ ਵੈਰੀ ਨ ਿਮਰਗ ਅੰਗੂਰੀਆ ਂਦੇ । 
(ਕਾਿਹ=ਿਕ , ਲਛੂ ਲਛ ੂਕਰਦੀ=ਗੱਲ  ਬਾਤ  ਨਾਲ ਲੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੀ, 

ਅੰਗੂਰੀ=ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱ ਟੇ ਪੱਤੇ) 

 
414. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਕਰ ਿਰਆਇਤ  ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ  ਸੁੱ ਚੀਆਂ ਪਾਇ ਹਥੌੜੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਹੜੀ ਦੀਦ ਿਵਖਾਇਕ ੇਕਰੇ ਆਕੜ, ਮ ਤ  ਪਟ ਸੁੱ ਟ  ਏਹਦੀਆ ਂਚੌੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਗੁਰੂ ਏਸ ਦੇ ਨੰੂ ਨਹ  ਪਹੁੰ ਚ ਓਥੇ, ਿਜੱਥੇ ਅਕਲ  ਅਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜੀਆ ਨੀ । 

ਮਾਰ ਮੁਹਲੀਆ ਂਸੱਟ  ਸੂ ਭੰਨ ਟੰਗ , ਿਫਰੇ ਢੰੂਡਦਾ ਕਾਠ ਕਠੌਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਦੇਉ ਦੀ ਅਕਲ ਜਾਵ,ੇ ਜਦ ਮਾਰ ਕ ੇ ਠੀਆਂ ਛੌੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕੱਪਣ ਜ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲ  ਕੌੜੀਆਂ ਨੀ । 
(ਹਥੌੜੀਆਂ=ਹੱਥ ਕੰਙਨ, ਕਾਠ ਕਠੌਰੀਆ=ਂਵਸਾਖੀਆਂ,ਫਹੁੜੀਆਂ) 

 
415. ਹੀਰ 

 

ਹਾਏ ਹਾਏ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਬੁਰ ੇਸਿਹਤੀਏ ਤੇਰੇ ਅਪੌੜ ਹੋਏ । 
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ਿਜਨ  ਨਾਲ ਨਮਾਿਣਆਂ ਵੈਰ ਚਾਇਆ, ਸਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਚੌੜ ਹੋਏ । 

ਕੰਨ ਪਾਿਟਆ ਂਨਾਲ ਿਜਸ ਿਚਹ ਬੱਧੀ, ਪਸ-ਪੇਸ਼ ਥ  ਅੰਤ ਨੰੂ ਰੌੜ ਹੋਏ । 

ਰਹ ੇਔਤ ਨਖੱਤਰੀ ਰੰਡ ਸੁੰ ਞੀ, ਿਜਹੜੀ ਨਾਲ ਮਲੰਗ  ਦੇ ਕੌੜ ਹੋਏ । 

ਇਨ  ਿਤਹ  ਨੰੂ ਛੇੜੀਏ ਨਹ  ਮੋਈਏ, ਿਜਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਭੌਰ ਹੋਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਬੋਲਣ, ਵੇਖ ਦੋਹ  ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਹੋਏ । 
(ਅਪੌੜ=ਪੁਠ ਕੰਮ, ਿਚਹ=ਿਜ਼ੱਦ, ਨਖੱਤਰੀ=ਬੇਨਸੀਬ ਔਰਤ, ਚੌੜ=ਬਰਬਾਦ, 

ਿਤਹ =ਿਤੰਨ ,ਆਸ਼ਕ,ਫ਼ਕੀਰ,ਭੌਰ) 

 
416. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਏਸ ਜ ੇਗਧੇ ਦੀ ਅੜੀ ਬੱਧੀ, ਅਸ  ਰੰਨ  ਭੀ ਚਿਹ ਚਹਾਰੀਆਂ ਹ  । 

ਇਹ ਮਾਿਰਆ ਏਸ ਜਹਾਨ ਤਾਜ਼ਾ, ਅਸ  ਰੋਜ਼ੇ-ਮੀਸਾਕ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹ  । 

ਇਹ ਿਜ਼ਦ ਦੀ ਛੁਰੀ ਜੇ ਹ ੋਬੈਠਾ, ਅਸ  ਿਚਹ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਂਹ  । 

ਜ ੇਇਹ ਗੁੰ ਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਹ ੈਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਅਸ  ਖਚਰੀਆਂ ਬ ਕੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਹ  । 

ਮਰਦ ਰੰਗ ਮਹੱਲ ਹਨ ਇਸ਼ਰਤ  ਦੇ, ਅਸ  ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਮਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆ ਂਹ  । 

ਇਹ ਆਪ ਨੰੂ ਮਰਦ ਸਦ ਵਦਾ ਹ,ੈ ਅਸ  ਨਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹ  । 

ਏਸ ਚਾਕ ਦੀ ਕੌਣ ਮਜਾਲ ਹ ੈਨੀ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਥ  ਅਸ  ਨਾ ਹਾਰੀਆ ਂਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਹੱਕ ਸਫ਼ੈਦ-ਪੋਸ਼ , ਅਸ  ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਿਪਚਕਾਰੀਆਂ ਹ  । 
(ਚਿਹ ਚਹਾਰੀਆਂ=ਿਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਰੋਜ਼-ਏ-ਮੀਸਾਕ=ਰਬ ਨਾਲ ਕੌਲ 

ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਿਦਨ, ਇਸ਼ਰਤ=ਐਸ਼ ਆਰਾਮ, ਮਾੜੀਆਂ=ਮਿਹਲ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ= 

ਰਾਜੇ ਭੋਗ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸ ੇਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ 

ਨੰੂ ਕੀ ਆਖੇ ਭਾਵ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹ  ।ਰਾਣੀ ਨ ਆਪਣ ੇਯਾਰ 
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ਿਪਆਰ ੇਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹ  ਉਹਦੇ 

ਸਾਮਣ ੇਰਾਜ ੇਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰੀ=ਹੋਲੀ) 
 
417. ਹੀਰ 

 

ਿਜਨ  ਨਾਲ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਅੜੀ ਬੱਧੀ, ਹੱਥ ਧ ੋਜਹਾਨ ਥ  ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਆ ਟਲ  ਕਵਾਰੀਏ ਡਾਰੀਏ ਨੀ, ਕੋਹੀਆਂ ਚਾਈ  ਭਵ  ਅਵੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਹੈਣ ਵੱਸਦੇ ਮ ਹ ਭੀ ਹ ੋਨ ਵ, ਧੁੰ ਮ  ਕਿਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਤੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਕਾਰੇ ਹੱਥੀਆਂ ਕਵਾਰੀਆਂ ਿਵਹੁ-ਭਰੀਆਂ, ਭਲਾ ਕੀਕਰੂੰ  ਰਿਹਣ ਨਚੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਮੁਣਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕ,ੇ ਰਾਤ  ਔਖੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਪੱਛੀ ਚਰਖੜਾ ਰੁਲੇ ਹ ੈਸੜਨ ਜੋਗਾ, ਕਦੀ ਚਾਰ ਨਾ ਲਾਹੀ  ਛੱਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜੱਥੇ ਗਭਰ ੂਹੋਣ ਜਾ ਖਹ ਆਪੇ, ਪਰੇ ਮਾਰ ਕ ੇਬਹ ਪਥੱਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਟਲ ਜਾ ਫ਼ਕੀਰ ਥ ਗੁੰ ਡੀਏ ਨੀ, ਵਾਿਰਸ ਕਵਾਰੀਏ ਰਾਹ  ਿਕ  ਮੱਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਹੱਥ ਧ=ੋਖ਼ਾਲੀ) 
 
418. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਲਾ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਕੇਹਾ ਵੈਰ ਚਾਇਉ, ਭਈਆ ਂਿਪੱਿਟਆਂ ਨੰੂ ਪਈ ਲੂਹਨੀ ਹ । 

ਅਣਹੁੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ  ਦੇ ਨਾ  ਲੈ ਕੇ, ਘਾ ਅੱਲੜੇ ਪਈ ਖਨੰੂਹਨੀ ਹ । 

ਆਪ ਛਾਨਣੀ ਛੇੜਦੀ ਦੀ ਦੋਹਨੀ ਨੰੂ, ਐਵ ਕੰਿਡਆਂ ਤ ਪਈ ਧੂਹਨੀ ਹ । 

ਸੋਹਨੀ ਹੋਈ ਹ ਨਹ  ਤੰੂ ਗ਼ੈਬ ਚਾਇਆ, ਖੂਨ ਖ਼ਲਕ ਦਾ ਪਈ ਨਚੂਹਨੀ ਹ । 

ਆਪ ਚਾਕ ਹੰਢਾਇਕ ੇਛੱਡ ਆਈਏ,ਂ ਹੋਰ ਖ਼ਲਕ ਨੰੂ ਪਈ ਵਡੂਹਨੀ ਹ । 

ਆਖ ਭਾਈ ਨੰੂ ਹੁਣ ੇਕੁਟਾਇ ਘੱਤੰੂ, ਜੇਹੇ ਅਸ  ਨੰੂ ਮੇਹਣੇ ਲੂਹਨੀ ਹ । 

ਆਪ ਕਮਲੀ ਲੋਕ  ਦੇ ਸ ਗ ਲਾਏ,ਂ ਖੱਚਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੂਹਨੀ ਹ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੇਹੀ ਬਿਘਆੜੀ ਏ ਂਨੀ, ਮੁੰ ਡੇ ਮੋਹਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੂਹਣੀ ਹ । 
(ਅੱਲੜ=ੇਤਾਜ਼ੇ, ਵਡੂਹਨੀ=ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ, ਸੂਹਣੀ=ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ) 
 
419. ਹੀਰ 

 

ਖ਼ੁਆਰ ਖੱਜਲ  ਰੁਲਦੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆ ਸਨ, ਅੱਖ  ਵਖੇਿਦਆਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਅਤੇ ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨਕ ਨੀਤ , ਆਖੇ ਚੋਰ  ਦੇ ਤੇ ਅਸ  ਚੋਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰ ਡੀ ਪਰਧਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਲਟ ਅਵੱਲੀਆ ਂਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਬਦਜ਼ੇਬ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਭੇਡ ਮੂੰ ਹੀਆਂ, ਆਕੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਇਹ ਚੁਗ਼ਲ ਬਲੋਚ  ਦੇ ਨਹੁੰ  ਮੱੁਠੀ, ਅੰਨ  ਡੌਰ ਘੂਠੀ ਮਨਖੋਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਇਹਦੀ ਬਣਤ ਵੇਖ ੋਨਾਲ ਨਖ਼ਿਰਆਂ ਦੇ, ਮਾਲਜ਼ਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਹੌਰ ਹੋਈਆਂ । 

ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੰੂ ਬੋਲੀ ਮਾਰਦੀਆ ਂਨ, ਿਫਰਨ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਲੋਰ ਹੋਈਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਝਨਾ  ਤੇ ਧੁਮ ਇਹਦੀ, ਿਜਵ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰ ਭੰਬੋਰ ਹੋਈਆਂ । 
(ਬਦਜ਼ੇਬ=ਕੋਝਾ, ਭੇਡ ਮੂੰ ਹੀਆਂ=ਭੱਦੀਆਂ, ਘੂਠੀ=ਚੁਪ ਗੁਪ, ਿਜਹੜੀ ਖੁਲ ਕ ੇਿਦਲ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ) 

 
420. ਸਿਹਤੀ 

 

ਲੜੇ ਜੱਟ ਤੇ ਕੁੱ ਟੀਏ ਡੂਮ ਨਾਹ , ਿਸਰ ਜੋਗੀੜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਆਈਆ ਈ । 

ਆ ਕੱਢੀਏ ਵੱਢੀਏ ਇਹ ਫਸਤਾ, ਜਗਧੂੜ ਕਾਈ ਏਸ ਪਾਈਆ ਈ । 

ਏਸ ਮਾਰ ਮੰਤਰ ਵੈਰ ਪਾਇ ਿਦੱਤਾ, ਚਾਣਚੱਕ ਦੀ ਪਈ ਲੜਾਈਆ ਈ । 

ਹੀਰ ਨਹ  ਖ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸ  ਕੋਲ, ਵਾਿਰਸ ਗੱਲ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਆਈਆ ਈ । 
(ਫਸਤਾ ਵੱਢੀਏ=ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਈਏ, ਚਾਣਚਕ=ਅਚਾਨਕ) 

 
421. ਸਿਹਤੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੰੂ 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

209

 

ਸਿਹਤੀ ਆਿਖਆ ਉਠ ਰਬੇਲ ਬ ਦੀ, ਖ਼ੈਰ ਪਾ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਕੱਢੀਏ ਨੀ । 

ਆਟਾ ਘੱਤ ਕੇ ਰੁਗ ਿਕ ਬੁਕ ਚੀਣ , ਿਵੱਚ ਅਲਖ ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਵੱਢੀਏ ਨੀ । 

ਦੇ ਿਭਿਛਆ ਿਵਹਿੜ  ਕਢ ਆਈਏ, ਹੋੜਾ ਿਵੱਚ ਬਰੂੰ ਹ ਦੇ ਗੱਡੀਏ ਨੀ । 

ਅੰਮ  ਆਵੇ ਤ  ਭਾਬੀ ਤ ਵੱਖ ਹੋਈਏ, ਸਾਥ ਠ ਬਲੇਦੇ ਦਾ ਛੱਡੀਏ ਨੀ । 

ਆਵ ੇਖੋਹ ਨਵਾਲੀਆਂ ਹੀਰ ਸੁੱ ਟੀਏ, ਓਹਦੇ ਯਾਰ ਨੰੂ ਕੁਟ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਨੀ । 

ਵ ਗ ਿਕਲਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹ ੋਆਕੀ, ਝੰਡਾ ਿਵੱਚ ਮਵਾਸ ਦੇ ਗੱਡੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੀਏ, ਅਵ ੇ ਠ ਤੰੂ ਸਾਰ ਦੀਏ ਹੱਡੀਏ ਨੀ । 
(ਰਬੇਲ ਬ ਦੀ=ਨੌਕਰਾਣੀ, ਹੋੜਾ ਿਵੱਚ ਬਰੂੰ ਹ=ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, 

ਬਲੇਦਾ=ਬਲਦ, ਆਕੀ=ਬਾਗੀ, ਮਵਾਸ=ਫ਼ਨਾਹ ਘਰ) 

 
422. ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕਣਾ 
 

ਬ ਦੀ ਹ ੋਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨੱਕ ਚਾੜ ਉਠੀ, ਬੁਕ ਚੀਣੇ ਦਾ ਚਾਇ ਉਲੇਿਰਆ ਸ ੂ। 

ਧਰੋਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਥ, ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰ ਪੱਲੂੜਾ ਫੇਿਰਆ ਸੂ । 

ਬ ਦੀ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਵਾਇ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਨਾਥ ਨੰੂ ਗੇਿਰਆ ਸ ੂ। 

ਲੈ ਕ ੇਖ਼ੈਰ ਤੇ ਖੱਪਰਾ ਜਾ ਸਾਥ, ਓਸ ਸੁੱ ਤੜੇ ਨਾਗ ਨੰੂ ਛੇਿੜਆ ਸ ੂ। 

ਿਛੱਬੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਦੇ ਪਸ਼ਮ ਪੁੱ ਟੀ, ਹੱਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਫੇਿਰਆ ਸ ੂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰੰਗ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵੜ ਕ,ੇ ਵੇਖ ਕਲਾ ਦੇ ਖੂਹ ਨੰੂ ਗੇਿੜਆ ਸ ੂ। 
(ਪੱਲੂੜਾ ਫੇਰਨਾ=ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ਮ=ਵਾਲ, 

ਫਰੰਗ=ਅੰਗਰੇਜ਼) 

 
423. ਰ ਝਾ 
 

ਰ ਝਾ ਵੇਖ ਕ ੇਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਈਆਂ ਦੱੁਧ ਿਵੱਚ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆ ਂਨੀ । 
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ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਿਜ  ਹਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ਮ  ਤਪੇ, ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਕਲੀਲੀਆਂ ਚਾੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਚੀਣਾ ਚੋਗ ਚਮੂਿਣਆ ਆਣ ਪਾਇਉ, ਮੰੁਨ ਚੱਲੀ ਹ ਗੋਲੀਏ ਦਾੜੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਸ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਵਾ ਦਰੂਦ ਨਾਹ , ਅੱਖ  ਭਰਨ ਨਾ ਮੂਲ ਉਘਾੜੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਸ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪਰਾ ਠਾ ਨਾ ਮੰਡਾ, ਪੰਡ ਨਾ ਬੱਝੇ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਨੀ । 

ਡੱੁਬ ਮੋਏ ਨ ਕਾਸਬੀ ਿਵੱਚ ਚੀਣੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਨਣੂੰ  ਯੂਸ਼ਬਾ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਕਿਹ ਕੇ, ਡੱੁਬੇ ਆਪਣ ੇਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਅਵ ੋਿਭੱਿਛਆ ਘੱਿਤਉ ਆਣ ਚੀਣਾ, ਨਾਲ ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਘੋਲੀ  ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਔਹ ਲੋਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਕੀਤੋ, ਕੰਮ ਡੋਬ ਸੁੱ ਿਟਆ ਰੰਨ  ਡਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਖੱਪਰੀ ਚਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ, ਪਈਆਂ ਧੋਣੀਆਂ ਸੇਹਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 
(ਦੁਧ ਿਵੱਚ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ=ਕੰਮ ਿਵਗੜ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਲੀਆਂ 

ਚਾੜੀਆਂ=ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਿਵੱਚ ਦੰਦ ਪੀਹਣ ਲੱਗਾ,ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ, ਚਮੂਣੀ= 

ਛੋਟੀ ਿਚੜੀ, ਦਾੜੀ ਮੁਨਣੀ=ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਦਰੂਦ ਰਵਾ ਨਹ = 

ਫ਼ਾਿਤਹ ਪੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹ , ਅਖ  ਨਹ  ਭਰਦੀਆਂ=ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹ,ੈ 

ਕਾਸਬੀ=ਜੁਲਾਹਾ) 
 
424. ਸਿਹਤੀ 
 

ਚੀਣ  ਝਾਲ ਝੱਲੇ ਜਟਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਨੰਿਗਆਂ ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਦਾ । 

ਅੰਨ ਚੀਣੇ ਦਾ ਖਾਵੀਏ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਸਵਾਦ ਦੱੁਧ ਦਾ ਟੁਕਿੜਆਂ ਰੱੁਿਖਆਂ ਦਾ । 

ਬਣਨ ਿਪੰਨੀਆਂ ਏਸ ਦੇ ਚਾਉਲ  ਦੀਆਂ, ਖਾਵੇ ਦੇਣ ਮਜ਼ਾ ਚੋਖਾ ਚੱੁਿਖਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਵ  ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਚਾਲੜਾ ਲੁੱ ਿਚਆਂ ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਦਾ । 
(ਚੋਖਾ=ਵੱਧ, ਚੁਿਖਆਂ ਦਾ=ਟੋਟ ੇਕੀਤੀਆਂ) 

 
425. ਰ ਝਾ 
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ਚੀਣਾ ਖ਼ੈਰ ਦੇਣਾ ਬੁਰਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੰੂ, ਮੱਛੀ ਭਾਬੜ ੇਨੰੂ ਮਾਸ ਬਾਹਮਣ  ਨੀ । 

ਕੈਫ਼ ਭਗਤ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇਲ ਖੰਘ ਵਾਲੇ, ਵੱਢ ਸੁੱ ਟਣਾ ਲੁੰ ਗ ਪਲਾਹਮਣ  ਨੀ । 

ਜ਼ਿਹਰ ਜ ਵਦੇ ਨੰੂ ਅੰਨ ਸੰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਹਲਿਕਆਂ ਨੰੂ, ਧਰਨ ਸਾਹਮਣਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਸੰਖੀਆ ਚੂਿਹਆਂ ਨੰੂ, ਸੰਖ ਮੁੱ ਲ  ਨੰੂ ਬ ਗ ਿਜ  ਬਾਹਮਣ  ਨੀ । 
(ਕੈਫ਼=ਨਸ਼ਾ, ਲੁੰ ਗ ਪਲਾਹਮਨ=ਕੰੂਬਲ , ਸੰਨ=ਲਕਵਾ, ਧਰਨ=ਰੱਖਣਾ) 
 
426. ਸਿਹਤੀ 
 

ਿਕ  ਿਵਗੜ ਕੇ ਿਤਗੜ ਕ ੇਪਾਟ ਲੱਥ, ਅੰਨ ਆਬ-ੇਿਹਆਤ ਹ ੈਭੁੱ ਿਖਆਂ ਨੰੂ । 

ਬੁੱ ਢਾ ਹੋਵਸ ਿਲੰਗ ਜਾ ਰਿਹਣ ਟੁਰਨ, ਿਫਰ ਢੰੂਡਦਾ ਟੱੁਕਰ  ਰੱੁਿਖਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਕਤੇ ਰੰਨ ਘਰ ਬਾਰ ਨਾ ਅੱਿਡਆ ਈ, ਅਜ ੇਿਫਰ ਚਲਾ ਦਾ ਤੱੁਿਕਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੇਖ ਜ ੋਚੜੀ ਮਸਤੀ, ਓਹਨ  ਲੁੱ ਿਚਆ ਂਭੁੱ ਿਖਆਂ ਸੁੱ ਿਕਆਂ ਨੰੂ । 

(ਤੀਰ ਤੱੁਕੇ=ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 

ਨ ਉਹਨੰੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛ ਇਕ ਬਦਚਲਨ 

ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ ।ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕੁੱ ਝ ਸਮੇ ਿਪੱਛ ਘਰ ਆਇਆ ।ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮ  

ਘਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ ।ਅਖ਼ੀਰ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ 

ਯਾਰ ਨ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ।ਪਤੀ ਨੰੂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ 

ਕਲਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਥਾਿਪਆ ।ਜਦ ਘਰਵਾਲੀ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੀਰ (ਤੱੁਕਾ) ਚਲਾ ਦਾ ਤ  ਆਸ਼ਕ ਚਕ ਕ ੇਿਲਆ ਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ।ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱੁਕ ੇਿਦਨ ਿਦਨ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 

ਚੁਕ ਕ ੇਿਲਆਉਣ ਨੰੂ 30-40 ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ।ਓਨੀ ਦੇਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਹਦੀ ਘਰ 

ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੌਜ  ਕਰਦਾ ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਤੀਰ ਚੱੁਕਣ ਿਗਆ 

ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਕ 
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ਨੰੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੱਪ ਿਲਆ ।ਉਸ ਨ ਉਹਨੰੂ ਕੱੁਟ ਕੱੁਟ ਕੇ ਿਪੰਡ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ।ਉਹ ਦੂਰ 

ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਜਾ ਵਿਸਆ ।ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਿਪੰਡ ਇੱਕ 

ਜਨਤੇ ਿਗਆ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੰੂ ਿਮਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਉਹਨ ਿਕਤੇ 

ਘਰ ਬਾਰ ਵਸਾ ਿਲਆ ਹ ੈਜ  ਹਾਲ  ਤੀਰ ਤੱੁਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ=ਰੋਟੀ, 

ਆਬੇ-ਿਹਆਤ=ਅੰਿਮਤ, ਅੱਿਡਆ=ਵਸਾਇਆ) 

 
427. ਜੋਗੀ ਲੜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

 

ਜੋਗੀ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੱਟ ਖੱਪਰ, ਪਕੜ ਉਿਠਆ ਮਾਰ ਕ ੇਛੌਿੜਆ ਈ । 

ਲੈ ਕ ੇਫਾਹੁੜੀ ਘੁਲਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਿਵਹੜ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਅਪੌਿੜਆ ਈ । 

ਸਾੜ ਬਾਲ ਕ ੇਜੀਊ ਨੰੂ ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕਾਵੜ  ਦੇ ਜਟ ਕੌਿੜਆ ਈ । 

ਜੇਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਮੁਿਹੰਮ ਕਰਕ,ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਪ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਦੌਿੜਆ ਈ । 

ਜੇਹਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਥ ਦਾ ਬਾਨ-ਭੁੱ ਚਰ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਦੌਿੜਆ ਈ । 
(ਅਪੌਿੜਆ=ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਕੌਿੜਆ=ਕੁਿੜਆ,ਜਲ ਭੁੱ ਜ ਿਗਆ, 

ਬਾਨ-ਭੁੱ ਚਰ=ਮੋਟਾ ਕੁੱ ਤਾ) 
 
428. ਰ ਝਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੰੂ 

 

ਹੱਥ ਚਾਇ ਮੁਤਿਹਰੜੀ ਕੜਿਕਆ ਈ, ਤੈਨੰੂ ਆ ਦਾ ਜਗ ਸਭ ਸੁੰ ਞ ਰੰਨ । 

ਚਾਵਲ ਿਨਹਮਤ  ਕਣਕ ਤੰੂ ਆਪ ਖਾਏ,ਂ ਖ਼ੈਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹ ੈਖੰੁਝ ਰੰਨ । 

ਖੜ ਦਹੇ ਚੀਣਾ ਘਰ ਖ਼ਾਵੰਦ  ਦੇ, ਨਹ  ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੰੂਗਾ ਮੁੰ ਜ ਰੰਨ । 

ਿਫਟ ਚੜਿਦਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਢ ਸੁਟ , ਲਾ ਬਹੀਏ ਂਜ ੇਵੈਰ ਦੀ ਝੁੰ ਜ ਰੰਨ । 

ਿਸਰ ਫਾਹੁੜੀ ਮਾਰ ਕ ੇਦੰਦ ਝਾੜੰੂ, ਟੰਗ  ਭੰਨ ਕ ੇਕਰੰੂਗਾ ਲੁੰ ਜ ਰੰਨ । 

ਤੇਰੀ ਵਰੀ-ਸੂਈ ਹੁਣ ੇਫੋਲ ਸੱੁਟ , ਜਹੀ ਰਹਗੀ ਜ ਦੀ ਜ ਰੰਨ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਸਰ ਚਾੜ ਿਵਗਾੜੀਏ ਂਤੰੂ, ਹਾਥੀ ਵ ਗ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਜ ਰੰਨ । 
(ਸੁੰ ਞ=ਸੁੰ ਞ , ਖੁੰ ਝ=ਗਲਤੀ, ਮੁੰ ਜ ਕਰਨੀ=ਮੰੁਜ ਵ ਗੂ ਕੱੁਟੰੂ, ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਢਣਾ= 

ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਵਰੀ ਸੂਈ ਫੋਲ ਸੁੱ ਟ =ਵਰੀ ਭਾਵ ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ 

ਵਰੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ,ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਫੋਲ ਦੇਵ ਗਾ, ਕੰੁਜ=ਹਾਥੀ ਦਾ 

ਿਵਖਾਵ ੇਦਾ ਦੰਦ, ਲੁੰ ਜ=ਲੂਲਾ,ਲੰਗੜਾ) 
 
429. ਸਿਹਤੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੰੂ 

 

ਬ ਦੀ ਹੋਇਕੇ ਚੁਪ ਖਲੋ ਰਹੀ, ਸਿਹਤੀ ਆਖਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਾ ਪਾਇਉ ਿਕ  । 

ਇਹ ਤ  ਜੋਗੀੜਾ ਲੀਕ ਕੰਮਜ਼ਾਤ ਕੰਜਰ, ਏਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਭੇੜ ਮਚਾਇਉ ਿਕ  । 

ਆਪ ਜਾਇ ਕ ੇਦੇ ਜੇ ਹੈ ਲਦਾ, ਘਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਤ ਫਹਾਇਉ ਿਕ  । 

ਮੇਰੀ ਪਾਣ ਪੱਤ ਏਸ ਨ ਲਾਹ ਸੱੁਟੀ, ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਾਇਉ ਿਕ  । 

ਮ ਤ  ਏਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਣ ਫਾਥੀ, ਮੂੰ ਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਾਸ ਫਹਾਇਉ ਿਕ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਏਸ ਮੋਰਨੀ ਨ, ਦਵਾਲੇ ਲਾਹੀਕ ੇਬਾਜ਼ ਛੁਡਾਇਉ ਿਕ  । 
(ਲੀਕ=ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਧੱਬਾ, ਦਵਾਲੇ ਲਾਹੀਕੇ=ਬਾਜ਼ ਦੇ ਤਸਮ ੇਖੋਲ ਕੇ) 

 
430. ਰ ਝਾ 
 

ਝਾਟਾ ਖੋਹ ਕੇ ਮੀਢੀਆਂ ਪੁੱ ਟ ਘੱਤੰੂ, ਗੁੱ ਤ ਪਕੜ ਕੇ ਿਦ  ਿਵਲਾਵੜਾ ਨੀ । 

ਜ ੇਤ  ਿਪੰਡ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਿਵਖਾਵਨੀ ਹ, ਿਲਖ  ਪਸ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਿਗਰ ਵੜਾ ਨੀ । 

ਤੇਰਾ ਅਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਪੱੜਾ ਹ,ੈ ਨਹ  ਹੋਵਣਾ ਸਿਹਜ ਿਮਲਾਵੜਾ ਨੀ । 

ਲਤ ਮਾਰ ਕ ੇਛੜੂੰ ਗਾ ਚਾਇ ਗੁੰ ਬੜ, ਕਢ ਆਈ ਹ ਿਢਡ ਿਜ  ਤਾਵੜਾ ਨੀ । 

ਸਣੇ ਕਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕ ੇਿਮੱਝ ਕਢੂੰ , ਚੁਤੜ ਘੜੰੂਗਾ ਨਾਲ ਫਹਾਵੜਾ ਨੀ । 

ਹੱਥ ਲਗੇ ਤ  ਸੁਟੰੂਗਾ ਚੀਰ ਰੰਨ, ਕਢ ਲ ਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵੜ  ਨੀ । 
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ਤੁਸ  ਤਰੈ ਘੁਲਾਟਣ  ਜਾਣਦਾ ਹ , ਕੱਢਾ ਦੋਹ  ਦਾ ਪੋਸਿਤਆਵੜਾ ਨੀ । 
ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਚੜੀ ਹ ਤੰੂ, ਿਨਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵੜ  

ਨੀ । 
(ਪਸ਼ਮ ਤੇ ਿਲਖਣਾ=ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਦੱਪੜਾ=ਨੜਤਾ, ਗੁੰ ਬੜ= 

ਮੋਟਾ ਿਢੱਡ, ਗੋਗੜ, ਤਾਵੜਾ=ਤੌੜਾ, ਕਵਾਰੀ=ਕੁਆਰੀ ਭਾਵ ਹੀਰ, ਘੁਲਾਟ = 

ਪਿਹਲਵਾਨਣੀ, ਪੋਸਿਤਆਵੜਾ=ਕਚੂਮਰ) 

 
431. ਤਥਾ 
 

ਹੀਰ ੇਕਰ  ਮ ਬਹੁਤ ਿਹਆ ਤੇਰਾ, ਨਹ  ਮਾਰ  ਸੂ ਪਕੜ ਪਥੱਲ ਕੇ ਨੀ । 

ਸੱਭਾ ਪਾਣ ਪੱਤ ਏਸ ਦੀ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟ , ਲੱਖ ਵਾਹਰ  ਦਏ ਜ ੇਘੱਲ ਕੇ ਨੀ । 

ਜੇਹਾ ਮਾਰ ਿਚਤੌੜ ਗੜ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਢਾਹ ਮੋਰਚੇ ਲਏ ਮਚੱਲਕੇ ਨੀ । 

ਿਜ  ਿਜ  ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਚੁਪ ਕਰਨ , ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਆਂਵਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੀ । 

ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਸੰਘੀ ਿਜੰਦ ਕੱਢ ਸੁੱ ਟ , ਮੇਰ ੇਖੁੱ ਸ ਨਾ ਜਾਣਗ ੇਤੱਲਕੇ ਨੀ । 

ਭਲਾ ਆਖ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਵੱਟਣਾ ਹਈ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪੜ ਮੱਲ ਕੇ ਨੀ । 
(ਪਥੱਲ=ਉਲਟਾ ਕੇ, ਮਚੱਲਕੇ=ਇਕਰਾਰ ਨਾਮੇ, ਤੱਲਕੇ=ਜਗੀਰ) 

 
432. ਹੀਰ 

 

ਬੋਲੀ ਹੀਰ ਮੀਆ ਂਪਾ ਖ਼ਾਕ ਤੇਰੀ, ਿਪੱਛਾ ਟੱੁਟੀਆਂ ਅਸ  ਪਰਦੇਸਣ  ਹ  । 

ਿਪਆਰ ੇਿਵਛੜੇ ਚਪ ਨਾ ਰਹੀ ਕਾਈ, ਲੋਕ  ਵ ਗ ਨਾ ਿਮੱਠੀਆਂ ਮੇਸਣ  ਹ  । 

ਅਸ  ਜੋਗੀਆ ਪੈਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਤੇਰੀ, ਨਾਹ  ਖੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਮਲਖੇਸਣ  ਹ  । 

ਨਾਲ ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਕਰ  ਬਰਾਬਰੀ ਿਕ , ਅਸ  ਜੱਟੀਆਂ ਹ  ਿਕ ਕੁਰੇਸ਼ਣ  ਹ  । 
(ਪਾਇ ਖ਼ਾਕ=ਪੈਰ  ਦੀ ਿਮੱਟੀ, ਿਪੱਛਾ ਟੱੁਟੀ=ਿਜਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਚਪ=ਚਾਉ, ਿਮੱਠੀ ਮੇਸਣੀ=ਚੁਪ ਐਪਰ ਖਚਰੀ, 
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ਕੁਰੇਸ਼ਣ =ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 

ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰੈਸ਼ ਹ)ੈ 

 
433. ਹੀਰ ਨੰੂ ਸਿਹਤੀ 

 

ਨਵ  ਨੂਚੀਏ ਕੱਚੀਏ ਯਾਰਨੀਏ ਨੀ, ਕਾਰੇ-ਹੱਥੀਏ ਚਾਕ ਦੀਏ ਿਪਆਰੀਏ ਨੀ । 

ਪਿਹਲੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਹੋ ਬਹ ਿਨਆਰੀ, ਬੇਲੀ ਘੇਰ ਲੈ ਜਾਣੀਏ ਡਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਆਪ ਭਲੀ ਹ ੋਬਹ ਤੇ ਅਸ  ਬੁਰੀਆ,ਂ ਕਰ ਖਚਰ-ਪ ੌਰੂਪ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਅਖ  ਮਾਰ ਕ ੇਯਾਰ ਨੰੂ ਛੇੜ ਪਾਉ ਨੀ ਮਹ  ਸਤੀਏ ਚਿਹ ਚਹਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਆਉ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਲਈ ਂਛੁਡਾ ਸਾਥ, ਤੁਸ  ਦੋਹ  ਦੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਹੰੁਦੀ, ਕਰੀਏ ਸਾਥ ਤ  ਪਾਰ ਉਤਾਰੀਏ ਨੀ । 
(ਕਾਰੇ ਹੱਥੀ=ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਚਲਾਕ) 

 
434. ਸਿਹਤੀ ਨ ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣਾ 
 

ਸਿਹਤੀ ਹ ੋਗ਼ੁੱ ਸ ੇਚਾ ਖ਼ੈਰ ਪਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਵੇਖਦੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਰੱਜ ਿਪਆ । 

ਮੂੰ ਹ ਆਖਦੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਕਟਕ ਖੇਿੜਆ ਂਦੇ ਭਾਵ ਅੱਜ ਿਪਆ । 

ਇਹ ਲੈ ਮਕਿਰਆ ਠਕਿਰਆ ਰਾਵਲਾ ਵੇ, ਕਾਹੇ ਵਾਚਨਾ ਏ ਂਐਡ ਧਰੱਜ ਿਪਆ । 

ਠੂਠ ਿਵੱਚ ਸਿਹਤੀ ਚੀਣਾ ਘਤ ਿਦੱਤਾ, ਫੱਟ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ੇਵੱਜ ਿਪਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੱਜ ਕ ੇਭੱਜ ਿਪਆ । 
(ਰੱਜ ਿਪਆ=ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸਾ=ਿਪਆਲਾ, ਸੰਗ=ਪੱਥਰ, 

ਕਾਲਜ ੇਵੱਜ ਿਪਆ=ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ) 

 
435. ਰ ਝਾ 
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ਖ਼ੈਰ ਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਚੈ, ਹੱਥ ਸੰਭਲ ਕ ੇਬੱੁਕ ਉਲਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਕੀਚੈ ਐਡ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ, ਘੋਲ ਘੱਤੀਏ ਮਸਤ ਹੰਕਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਹੋਈ  ਮਸਤ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰੀ ਦਾ, ਲੋੜ ਘਿਤ  ਰੰਨ ਡਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਕੀਚੈ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਛਲ ਜਾਇਸੀ ਰੂਪ ਿਵਚਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਪੱਿਟਉ ਈ, ਸ਼ਾਲਾ ਯਾਰ ਮਰੀ ਅਨੀ ਡਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਮਾਪੇ ਮਰਨ ਹੰਕਾਰ ਭੱਜ ਪਵ ੇਤੇਰਾ, ਵਾਿਰਸ ਪੱਤਣ ੇਦੀਏ ਵਣਜਾਰੀਏ ਨੀ । 
(ਸ਼ਾਲਾ=ਰਬ ਕਰੇ) 

 
436. ਸਿਹਤੀ 
 

ਘੋਲ ਘਿਤ  ਯਾਰ ਦੇ ਨਾ  ਉਤ, ਮੰੂਹ ਸੰਭਲ  ਜੋਗੀਆਂ ਆਿਰਆ ਵ ੇ। 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮ ਆਖ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਨਾਹ  ਤੈਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਵ ੇ। 

ਮਾ  ਸੁਣਿਦਆ ਂਪੁਣ ਤੰੂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਕੀਤੋ ਲੋੜੇ ਮਾਿਰਆ ਵ ੇ। 

ਰੁਗ ਆਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਥ, ਿਕਵ ਵੱਢ ਫ਼ਸਾਦ ਹਿਰਆਿਰਆ ਵ ੇ। 

ਤੈਥੇ ਆਦਮੀਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਹ , ਰੱਬ ਚਾਇ ਬਥੰੁਨ ਉਸਾਿਰਆ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਿਕਸੇ ਅਸਾਡੇ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵ,ੇ ਐਵ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਜਾਏਗਂਾ ਮਾਿਰਆ ਵ ੇ। 
(ਮ  ਸੁਣਿਦਆਂ=ਮ  ਸਾਹਮਣ,ੇ ਪੁਣ=ਗਾਲ  ਕੱਢ, ਆਦਮੀਗਰੀ= 

ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਥੰੁਨ=ਬੇਢਬਾ,ਪਸ,ੂ ਅਸਾਡੇ=ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ) 

 
437. ਰ ਝਾ 
 

ਜ ੇਤ ਪੋਲ ਕਢਾਵਣਾ ਨਾ ਆਹਾ, ਠੂਠਾ ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਚਾ ਭਨਾਈਏ ਿਕ  । 

ਜ ੇਤ ਕਵਾਿਰਆ ਂਯਾਰ ਹੰਢਾਵਣ ੇਸਨ, ਤ  ਿਫਰ ਮ  ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾਈਏ ਿਕ  । 

ਖ਼ੈਰ ਮੰਗੀਏ ਤ  ਭੰਨ ਦਏ ਂਕਾਸਾ ਅਸ  ਆਖਦੇ ਮੰੂਹ ਸ਼ਰਮਾਈਏ ਿਕ  । 
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ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ ਿਮਹਣਾ ਚਾਕ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਲਾਈਏ ਿਕ  । 

ਬੋਤੀ ਹ ੋਬਲੋਚ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਏ,ਂ ਜੜ ਕਵਾਰ ਦੀ ਚਾ ਭਨਾਈਏ ਿਕ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਆਕਬਤ ਖ਼ਾਕ ਹੋਣਾ, ਏਥ ੇਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈਏ ਿਕ  । 
(ਪੋਲ ਕਢਾਵਣਾ=ਪੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੋਤੀ=ਊਠਣੀ ਕਵਾਰ ਦੀ ਜੜ 

ਭਨਾਈਏ=ਕਵਾਰ ਪੁਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਕਬਤ=ਅੰਤ) 

 
438. ਸਿਹਤੀ 
 

ਜ ੋਕ ੋਜੰਿਮਆ ਮਰੇਗਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਘਿੜਆ ਭੱਜਸੀ ਵਾਹ ਸਭ ਵਿਹਣਗੇ ਵ ੇ। 

ਮੀਰ ਪੀਰ ਵਲੀ ਗ਼ੌਸ ਕੁਤਬ ਜਾਸਣ, ਇਹ ਸਭ ਪਸਾਰੜੇ ਢਿਹਣਗ ੇਵ ੇ। 

ਜਦ ਰਬ ਆਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱ ਛੇ, ਹਥ ਪੈਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਹਣਗੇ ਵੇ । 

ਭੰਨ ਠੂਠ ਤ ਐਡ ਵਧਾ ਕੀਤੋ, ਬੁਰਾ ਤੁਧ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭ ਕਿਹਣਗ ੇਵ ੇ। 

ਜੀਭ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇਿਸਆ ਰਾਵਲਾ ਵ,ੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਜ਼ਾਈਆ ਂਲੈਣਗੇ ਵ ੇ। 

ਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਫ਼ਨਾਹ ਹ ੋਖ਼ਾਕ ਰਲਸੀ, ਸਾਬਤ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਵ ੇ। 

ਠੂਠਾ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਭੱਜ ਿਪਆ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ  ਸੱਚ ਕਿਹਣਗੇ ਵ ੇ। 
(ਵਾਹ=ਨਦੀ, ਆਮਾਲ=ਅਮਲ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਕੰਮ, ਵਧਾ ਕੀਤਾ=ਵੱਡੀ 

ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਲਸੀ=ਰਲੇਗੀ) 
 
439. ਰ ਝਾ 
 

ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਰ ਪੌਸੀ ਛੱੁਟ ੇਬਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਕ ੇਲਾਡ ਭੰਗਾਰਨੀ ਹ । 

ਲੱਕ ਬੰਨ ਕ ੇਰੰਨ ਘੁਲੱਕੜੇ ਨੀ, ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰਨੀ ਹ । 

ਨਾਲੇ ਮਾਰਨੀ ਹ ਜੀਊ ਸਾੜਨੀ ਹ, ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰਨੀ ਹ । 

ਮਰ ੇਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤ  ਸਭ ਕੋਈ, ਿਬਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹ । 
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ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਜ ੇਬੋਲੀਏ ਬੁਰਾ ਹੋਈਏ, ਅਸ  ਬੋਦਲੇ ਹ  ਤ  ਤੰੂ ਮਾਰਨੀ ਹ । 

ਠੂਠਾ ਫੇਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਹ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਆਖ ਕੀ ਸੱਚ ਿਨਤਾਰਨੀ ਹ । 

ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹ । 

ਐਡੇ ਫ਼ਨ ਫ਼ਰੇਬ ਹਨ ਯਾਦ ਤੈਨੰੂ, ਮੁਰਦਾਰ  ਦੀ ਿਸਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹ । 

ਘਰ ਵਾਲੀਏ ਵਹੁਟੀਏ ਬੋਲ ਤੰੂ ਵੀ, ਕਹੀ ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰਨੀ ਹ । 

ਸਵਾ ਮਣੀ ਮੁਤਿਹਰ ਪਈ ਫਰਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਕਸੇ ਯਾਰਨੀ ਦੇ ਿਸਰ ਮਾਰਨੀ ਹ । 

ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਤਰ ਬਣੀ , ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਢਾਇ ਕ ੇਮਾਰਨੀ ਹ । 
(ਸ਼ਾਲਾ=ਰਬ ਚਾਹੇ, ਲਾਡ ਭੰਗਾਰਨੀ=ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ,ਗੱਲ  ਮਾਰਦੀ, ਘੁਲੱਕੜੀ= 

ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ=ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ,ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, 

ਧਾੜਵੀ=ਧਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੁਰਦਾਰ=ਗੰਦਾ,ਹਰਾਮੀ) 
 
440. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਇਹ ਚਵਾਇ ਕੇਹਾ, ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਫ਼ਕੀਰ  ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਕੀ । 

ਿਜਨ  ਿਹਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹ,ੈ ਓਨ  ਪੰਖੀਆ ਂਨਾਲ ਖਹਾੜਨਾ ਕੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਏ, ਭਲਾ ਉਨ  ਦਾ ਪੜਤਨਾ ਪਾੜਣਾ ਕੀ । 

ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਢਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਚਾ ਿਵਗਾੜਨਾ ਕੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਘਰ  ਦੀਆਂ ਚਾਵੜ  ਨਾਲ ਮਾਰ, ਘਰ ਚੱਕ ਕ ੇਏਸ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਕੀ । 

ਮੇਰ ੇਬੂਿਹ  ਫ਼ਕਰ ਿਕ  ਮਾਿਰਉ ਈ, ਵਸਦ ੇਘਰ  ਤ ਫ਼ਕਰ ਮੋੜਾਵਣਾ ਕੀ । 

ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਚਾਇਉ, ਏਥ ਕਵਾਰੀਏ ਤੁਧ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਕੀ । 

ਬੋਲ ਰਾਹਕ  ਦੇ ਹੌਸ ਚੂਹੜ ੇਦੀ, ਮਰਸ਼ ੂਮਰਸ਼ੂ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕਰਾਵਣਾ ਕੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਿਹਰਸ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਈ, ਓੜਕ ਏਸ ਜਹਾਨ ਤ ਚਾਵਣਾ ਕੀ । 
(ਚਵਾ=ਚਾ, ਸੌਰ=ੇਸੰਵਾਰ ੇਹੋਏ, ਚੰਗ ੇਭਲੇ, ਖੁਣਸ=ਵੈਰ,ਝਗੜਾ, ਹੌਸ=ਆਕੜ, 
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ਮਰਸ਼ੂ ਮਰਸ਼ੂ ਕਰਨਾ=ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ  ਕਰਨੀਆ)ਂ 

 
441. ਸਿਹਤੀ ਹੀਰ ਨੰੂ 

 

ਭਲਾ ਆਖ ਕੀ ਆਂਹਦੀ ਏ ਂਨਕ ਪਾਕੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਲੂ ਤੇ ਪੜਨ ਨਮਾਜ਼ ਆਈ । 

ਘਰ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਅਸ  ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਪੇ ਲੱਦ ਕ ੇਘਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਈ । 

ਮੁੰ ਡੇ ਮੋਹਣੀਏ ਂਤੇ ਝੋਟੇ ਦੋਹਣੀਏ ਂਨੀ, ਅਜ ੇਤੀਕ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਥ  ਬਾਜ਼ ਆਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਜ ੇਤੀਕ ਨਾ ਯਾਦ ਹਜਾਜ਼ ਆਈ । 
(ਨਕ ਪਾਕ=ਭਲੀਮਾਨਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ, ਜਾਪ=ੇਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਝੋਟੇ ਦੋਹਣੀ=ਝੋਟੇ 

ਚਦੀ ਏ,ਂਔਖ ੇਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ, ਹਜਾਜ਼=ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ 

ਸੂਬਾ ਹ ੈਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮਨੱਵਰਾ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 

ਸਿਥਤ ਹਨ) 

 
442. ਹੀਰ 

 

ਇਹ ਮਸਤ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾ ਛੇੜ ਲੀਕ,ੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਗਲ ਪਾਸੀਆ ਨੀ । 

ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਖੇੜੇ ਉਜੜ ਜਾਣ ਮਾਪ,ੇ ਤੁਧ ਲੰਡੀ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਜਾਸੀਆ ਨੀ । 

ਪੈਰ ਪਕੜ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਕਰਸ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਹ  ਏਸ ਦੀ ਆਹ ਪੈ ਜਾਸੀਆ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਗੋਰ ਅੰਦਰ ਪਛੋਤਾਸੀਆ ਨੀ । 
(ਕਰਸ ਰਾਜ਼ੀ=ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ) 

 
443. ਸਿਹਤੀ 
 

ਤੇਰੇ ਜੇਹੀਆ ਂਲੱਖ ਪੜਾਈਆਂ ਮ, ਤੇ ਉਡਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਦੇ । 

ਤੈਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਗਸ ਿਦੱਸੇ, ਮੈਨੰੂ ਠੱਗ ਿਦੱਸ ੇਭੇਸ ਝੂਿਠਆ ਂਦੇ । 
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ਸਾਡੇ ਖਸੜੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਹ  ਚੋਬਰ, ਭਾਵ ਆਣ ਲਾਵੇ ਢੇਰ ਠੂਿਠਆ ਂਦੇ । 

ਇਹ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਮ ਮਸਤ ਏਦੂੰ , ਇਸ ਥੇ ਮਕਰ ਹਨ ਟੁਕਿੜਆਂ ਜੂਿਠਆ ਂਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚਵਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਿਲੰਙ ਸੇਕੀਏ ਚੋਬਰ  ਘੂਿਠਆਂ ਦੇ । 
(ਚਵਾੜੀਆਂ=ਬ ਸ ) 

 
444. ਹੀਰ 

 

ਏਸ ਫ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਪਈਏ,ਂ ਉਧਲ ਜਾਇਸ ਤ ਨਹ  ਵੱਸਣਾ ਈ । 

ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰਨੀ ਹ, ਅੱਗ ੇਰੱਬ ਦੇ ਆਖ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਈ । 

ਤੇਰੇ ਕਵਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਸੀ, ਏਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਘੱਸਣਾ ਈ । 

ਨਾਲ ਚੂਹੜ ੇਖੱਤਰੀ ਘੁਲਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਮੁਲਕ ਨ ਹੱਸਣਾ ਈ । 
(ਕਵਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਵਾਰ ਕਰਨਾ=ਉਧਾਲੀ ਗਈ ਔਰਤ ਉਤੇ ਹਰ ਥ  ਹਮਲੇ ਕਰਨ, 

ਚੂਹੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰੀ ਘੋਲ=ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹ,ੈਮਾੜੇ ਨੰੂ 

ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਤ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਿਨਰਾਦਰੀ) 
 
445. ਸਿਹਤੀ 
 

ਇੱਕੇ ਮਰ ਗੀ ਮ ਇੱਕੇ ਏਸ ਮਾਰ , ਇੱਕੇ ਭਾਬੀਏ ਤੁਧ ਮਰਾਇਸ  ਨੀ । 

ਰੋਵ  ਮਾਰ ਭੁੱ ਬ  ਭਾਈ ਆਂਵਦੇ ਤੇ,ਤੈਨੰੂ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਕੁਟਾਇਸ  ਨੀ । 

ਚਾਕ ਲੀਕ ਲਾਈ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲੇ ਭਾਬੀ, ਗੱਲ  ਿਪਛਲੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁਣਇਸ  ਨੀ । 

ਇੱਕੇ ਮਾਰੀਏ ਂਤੰੂ ਇੱਕੇ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇਹੋ ਘਗਰੀ ਚਾਇ ਿਵਛਾਇਸ  ਨੀ । 

ਸੀਤਾ ਦਿਹਿਸਰ ੇਨਾਲ ਜੋ ਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮੰਦ ਪਵਾਇਸ  ਨੀ । 

ਰੰਨ ਤਾਹ  ਜ  ਘਰ ਕਢਾਇ ਤੈਨੰੂ, ਮ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਹੰਢਾਇਸ  ਨੀ । 

ਿਸਰ ਏਸ ਦਾ ਵਢ ਕ ੇਅਤੇ ਤੇਰਾ, ਏਸ ਠੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਸ  ਨੀ । 
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ਰਖ ਹੀਰ ੇਤੰੂ ਏਤਨੀ ਜਮ  ਖ਼ਾਤਰ, ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਭੰਗ ਲੁਹਾਇਸ  ਨੀ । 

ਮ ਕੁਟਾਇਸ  ਅਤੇ ਮਰਾਇਸ  ਨੀ, ਗੁੱ ਤ ਧਰੂਹ ਕ ੇਘਰ ਕਢਾਇਸ  ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੰਨਾਇ ਟੰਗਾਇਸ  ਨੀ, ਤੇਰੇ ਿਲੰਙ ਸਭ ਚੂਰ ਕਰਾਇਸ  ਨੀ । 
(ਦਿਹਿਸਰਾ=ਰਾਵਣ, ਜੋ ਗਾਹ=ਿਜੱਦ  ਕਰੇ, ਜਮ  ਖ਼ਾਤਰ ਰੱਖ=ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ) 

 
446. ਹੀਰ 

 

ਖ਼ੂਨ ਭੇਡ ਦੇ ਜ ੇਿਪੰਡ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਉਜੜ ਜਾਏ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ । 

ਹੱਥ ਜੂਆਂ ਦੇ ਜੁੱ ਲ ਜੇ ਸੁੱ ਟ ਵੇਚਣ, ਕੀਕੂੰ  ਕੱਟੀਏ ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਸਾਰਾ । 

ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਖੜੇ ਜੋਗੀ, ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੈਨੰੂ ਕਈ ਹੋਸ ਕਾਰਾ । 

ਮੇਰੀ ਭੰਗ ਝਾੜੇ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਭੰਨ , ਿਸਆਲ ਸਾੜ ਸੁੱ ਟਣ ਉਹਦਾ ਦੇਸ ਸਾਰਾ । 

ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਤੁਧ ਨੰੂ ਕਰੇ ਸੈਦਾ, ਆਖ ਕਵਾਰੀਏ ਪਾਇਉ ਤੰੂ ਕੇਹਾ ਆੜਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਖੋਹ ਕ ੇਚੂੰ ਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਕਰ  ਖ਼ੂਬ ਪੈਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜਾ । 
(ਜੁੱ ਲ=ਜੱੁਲੀ, ਹੋਸ=ਹੋਵੇਗਾ, ਭੰਗ ਝਾੜੇ=ਮੈਨੰੂ ਕੁੱ ਟ,ੇ ਆੜਾ=ਝਗੜਾ, ਪੈਜ਼ਾਰ= 

ਜੁੱ ਤੀ, ਝਾੜਾ ਕਰਨਾ=ਭੂਤ ਲਾਹੁਣ)ੇ 

 
447. ਸਿਹਤੀ 

 

ਕੱਜਲ ਪੂਛਿਲਆਲੜਾ ਘਤ ਨਣ , ਜ਼ਲੁਫ  ਕੁੰ ਡਲ  ਦਾਰ ਬਣਾਵਨੀ ਹ । 

ਨੀਵੀਆ ਂਪੱਟੀਆਂ ਿਹਕ ਪਲਮਾ ਜ਼ਲੁਫ , ਛੱਲੇ ਘਤ ਕ ੇਰੰਗ ਵਟਾਵਨੀ ਹ । 

ਅਤੇ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ ਿਦਖਲਾਵਨੀ ਹ, ਨੱਥ ਿਵਹੜ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਛਣਕਾਵਨੀ ਹ । 

ਬ ਕੀ ਭਖ ਰਹੀ ਚੋਲੀ ਬਾਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਉਤੇ ਕਿਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਲੀਆਂ ਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਠਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਇਕੇ ਖ਼ਾਲ ਖ਼ੂਨੀ, ਰਾਹ ਜ ਦੜ ੇਿਮਰਗ ਫਹਾਵਨੀ ਹ । 

ਿਕਨ  ਨਖਿਰਆ ਂਨਾਲ ਭਰਮਾਵਨੀ ਹ, ਅਖ  ਪਾ ਸੁਰਮਾ ਮਟਕਾਵਨੀ ਹ । 
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ਮਲ ਵੱਟਣ  ਲੋੜ ਦੰਦਾਸੜੇ ਦਾ, ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ ਪਟ ਹੰਢਾਵਨੀ ਹ । 

ਤੇੜ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕ ੇਕਿਹਰ ਵਾਲਾ, ਕੁੰ ਜ  ਘਤ ਕ ੇਲਾਵਣਾ ਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਨਵ  ਵੇਸ ਤੇ ਵੇਸ ਬਣਾਵਨੀ ਹ, ਲਏ ਂਫੇਰੀਆ ਂਤੇ ਘੁਮਕਾਵਨੀ ਹ । 

ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਪਲੰਘ ਬਿਹ ਕ,ੇ ਹੂਰ ਪਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸਦਾਵਨੀ ਹ । 

ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਵਾਇ ਦੇ ਚਾਵਨੀ ਹ, ਲਾਡ ਨਾਲ ਗਿਹਣ ੇਛਨਕਾਵਨੀ ਹ । 

ਸਰਦਾਰ ਹ ਖ਼ੂਬ  ਦੇ ਿਤੰਞਣ  ਦੀ, ਖ਼ਾਤਰ ਤਲੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਿਲਆਵਨੀ ਹ । 

ਵੇਖ ਹੋਰਨ  ਨੱਕ ਚੜਾਵਨੀ ਹ, ਬੈਠੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਤੂਤੀਏ ਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਮਿਹੰਦੀ ਲਾਇ ਹੱਥ  ਪਿਹਨ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ੇਵਰ, ਸੋਇਨ ਿਮਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗਵਾਵਨੀ ਹ । 

ਪਰ ਅਸ  ਭੀ ਨਹ  ਹ  ਘਟ ਤੈਥ, ਜ ੇਤੰੂ ਆਪ ਨੰੂ ਛੈਲ ਸਦਾਵਨੀ ਹ । 

ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਸਰੀਰ ਮਥੈਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੰੂ ਚੂਹੜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਨੀ ਹ । 

ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੰਨ ਹ ੋਪਲੰਘ ਬਿਹ ਕ,ੇ ਸਾਡ ੇਜੀਊ ਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਭਾਵਨੀ ਹ । 

ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਗਾਿੜਆ ਮ, ਐਵ ਜੋਗੀ ਦੀ ਟੰਗ ਭਨਾਵਨੀ ਹ । 

ਸਣੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕ ੇਿਮਝ ਕੱਢੰੂ, ਜਦੀ ਚਾਵੜ  ਪਈ ਦਖਾਵਨੀ ਹ । 

ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਅਸ  ਨਾ ਭਾਵ,ੇ ਹੁਣ ੇਹੋਰ ਕੀ ਮੰੂਹ ਅਖਾਵਨੀ ਹ । 

ਸੱਭਾ ਅੜਤਨ ਪੜਤਨ ਪਾੜ ਸੁੱ ਟੰੂ, ਐਵ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਪਈ ਜਗਾਵਨੀ ਹ । 

ਵੇਖ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਖਦੇੜ ਕੱਢ , ਵੇਖ  ਓਸਨੰੂ ਆਇ ਛੁਡਾਵਨੀ ਹ । 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ ੋਕਰ ਗੀ ਮੁਲਕ ਵਖੇ,ੇ ਜੇਹੇ ਿਮਹਣੇ ਲੂਤੀਆ ਂਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਤੱੁਧ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਏਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੁਗ਼ਲੀਆਂ ਲਾਵਨੀ ਹ । 
(ਪੂਛਿਲਆਲੜਾ=ਪੂਛ  ਵਾਲਾ, ਪਲਮਾ ਜ਼ਲੁਫ =ਜ਼ਲੁਫ  ਿਖਲਾਰ ਕੇ, ਭਖ 

ਰਹੀ=ਚਮਕ  ਮਾਰਦੀ, ਅੱਲੀਆਂ=ਿਕਨਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਰੀ=ਸੁਨਿਹਰੀ ਤਾਰ  ਵਾਲੀ, 

ਬਾਦਲਾ=ਚ ਦੀ ਰੰਗਾ, ਚੂੜੀਆ=ਂਇੱਕ ਭ ਤ ਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜਾ, ਲਾਵਣ= 

ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਰ, ਖ਼ਾਤਰ ਤਲੇ ਨਾ ਿਲਆਉਣਾ=ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, 
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ਮਥੈਲੀ=ਮਨਮੋਹਣੀ, ਅੜਤਣੇ ਪੜਤਣੇ ਪਾੜ ਸੁਟੰੂ=ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਫੋਲ ਦੇ , ਖਦੇੜ 

ਕੱਢ =ਕੁਟ ਕੁਟ ਕ ੇਭਜਾ ਦੇਣਾ) 
 
448. ਹੀਰ 

 

ਭਲਾ ਕਵਾਰੀਏ ਸ ਗ ਿਕ  ਲਾਵਨੀ ਹ, ਿਚੱਬੇ ਹੋਠ ਿਕ  ਪਈ ਬਣਾਵਨੀ ਹ । 

ਭਲਾ ਜੀਊ ਿਕ  ਭਰਮਾਵਨੀ ਹ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਿਕ  ਪਈ ਲਪਕਾਵਨੀ ਹ । 

ਲੱਗੀ ਵੱਸ ਤੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਪਾਵਨੀ ਹ, ਸੜੇ ਕ ਦ ਿਕ  ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਐਡੀ ਲਟਕਣੀ ਨਾਲ ਿਕ  ਕਰ ਗੱਲ , ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਿਨਕਾਹ ਪੜਾਵਨੀ ਹ । 

ਵਾਿਰਸ ਨਾਲ ਉਠ ਜਾ ਤੰੂ ਧਲੇ ਨੀ, ਕੇਹੀਆਂ ਪਈ ਬੁਝਾਰਤ  ਪਾਵਨੀ ਹ । 
(ਿਚੱਬ=ੇਿਵੰਗੇ ਟੇਢ,ੇ ਕ ਦ=ਅੰਗਾਰੀ, ਲੂਤੀ=ਅੱਗ) 

 
449. ਸਿਹਤੀ ਤੇ ਰ ਝੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 

 

ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਲਡੀ ਹੱਥ  ਪਕੜ ਮੋਲੇ, ਜਦੇ ਨਾਲ ਛੜਦੀਆਂ ਚਾਵਲੇ ਨੰੂ । 

ਿਗਰਦ ਆ ਭਵੀਆਂ ਵ ਗ ਜੋਗਣ  ਦੇ, ਤਾਉ ਘੱਿਤਉ ਨ ਓਸ ਰਾਵਲੇ ਨੰੂ । 

ਖਪਰ ਸੇਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਿਗਰਦ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਹ ਿਲਉ ਨ ਸੋਹਣੇ ਸ ਵਲੇ ਨੰੂ । 

ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਨੰੂ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੰੁਡਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਿਟਉ ਨ ਲਟ-ਬਾਵਲੇ ਨੰੂ । 

ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਲਾਇ ਕ ੇਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਓਹਨ  ਕੁੱ ਿਟਆ ਸੀ ਏਸ ਲਾਡਲੇ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਿਲਆਂ ਦੇ, ਠੰਡਾ ਕੀਤ ੋਨ ਓਸ ਉਤਾਵਲੇ ਨੰੂ । 
(ਿਗਰਦ ਆਣ ਭਵੀਆਂ=ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮੀਆ,ਂਘੇਰ ਿਲਆ, ਉਤਾਵਲਾ= 

ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਤੇਜ਼) 

 
450. ਤਥਾ 
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ਦੋਹ  ਵਟ ਲੰਗੋਟੜੇ ਲਏ ਮੋਲੇ, ਕਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੰੁਡੀਆਂ ਮੁੰ ਨੀਆ ਂਦੇ । 

ਿਨਕਲ ਝੱੁਟ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤੀ ਰਾਵਲੇ ਤੇ, ਪਾਸੇ ਭਿਨ  ਨ ਨਾਲ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ । 

ਜਟ ਮਾਰ ਮਧਾਣੀਆਂ ਫੇਹ ਸੁੱ ਿਟਆ, ਿਸਰ ਭੰਿਨਆ ਂਨਾਲ ਦਧੂਣੀਆ ਂਦੇ । 

ਢੋ ਕਟਕ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਿਜਵ ਅਬੂ ਸਮੰੁਦ ਿਵੱਚ ਚੂਹਣੀਆ ਂਦੇ । 
(ਕਟਕ ਢੋ ਕੇ=ਫ਼ੌਜ ਿਲਆ ਕ,ੇ ਹੁਸੈਨ ਖ …ਚੂਹਣੀਆਂ=ਨਵਾਬ ਹੁਸੈਨ ਖ  

ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅਬਦਲ ਸਮਦ ਹਾਕਮ ਲਹੌਰ ਨਾਲ ਚੂਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ) 
 
451. ਰ ਝ ੇਨ ਸਿਹਤੀ ਹੋਰ  ਨੰੂ ਕੱੁਟਣਾ 
 

ਰ ਝਾ ਖਾਇਕੇ ਮਾਰ ਿਫਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੂ ਮਾਿਰਆ ਭੂਤ ਫ਼ਤੂਰ ਦੇ ਨ । 

ਵੇਖ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਮ ਮਾਿਰਆ ਈ, ਏਸ ਫ਼ਰੇਸ਼ਤੇ ਬੈਤ ਮਾਅਮੂਰ ਦੇ ਨ । 

ਕਮਰ ਬੰਨ ਕ ੇਪੀਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਲਾਈ ਥਾਪਨਾ ਮਲਕ ਹਜ਼ਰੂ ਦੇ ਨ । 

ਡੇਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕ ੇਲੁੱ ਟ ਲੀਤਾ, ਪਾਈ ਫ਼ਤਿਹ ਪਠਾਣ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨ । 

ਜਦ ਨਾਲ ਟਕੋਰ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਿਦੱਤਾ ਦੁਖੜਾ ਘਾਉ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਲਾਟ  ਕੱਢੀਆ ਂਤਾਉ ਤਨੂਰ ਦੇ ਨ । 
(ਮਾਰ=ੂਐਲਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਖ਼ਮ ਮਾਿਰਆ=ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ, ਬੈਤ ਮਾਅਮੂਰ= 

ਖ਼ਾਨਾ ਕਾਅਬਾ, ਫ਼ਤੂਰ ਦਾ ਭੂਤ=ਫਸਾਦ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ) 

 
452. ਰ ਝ ੇਨ ਸੱਟ  ਮਾਰਨੀਆਂ 
 

ਦੋਵ ਮਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਾਵਲੇ ਨ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਫਾਹੁੜੀਆਂ ਲਾਈਆ ਂਸੂ । 

ਗੱਲ  ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਚੋਲੀਆਂ ਕਰੇ ਲੀਰ , ਿਹੱਕ  ਭੰਨ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਾਈਆ ਂਸ ੂ। 

ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਝੰਝੋੜ ਕ ੇਪਕੜ ਗੁੱ ਤ, ਦੋਵ ਿਵਹੜ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਭਵਾਈਆਂ ਸ ੂ। 

ਖੋਹ ਚੰੂਡੀਆਂ ਗੱਲ  ਤੇ ਮਾਰ ਹੁੱ ਜ , ਦੋ ਦੋ ਧੌਣ ਦੇ ਮੱੁਢ ਿਟਕਾਈਆਂ ਸੂ । 
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ਜੇਹਾ ਿਰਛ ਕਲੰਦਰ  ਘੋਲ ਪਦਾ, ਸੋਟੇ ਚੁਤੜ  ਲਾ ਨਚਾਈਆਂ ਸੂ । 

ਿਗੱਟੇ ਲੱਕ ਠਕੋਰ ਕ ੇਪਕੜ ਤੱਗ, ਦੋਵ ਬ ਦਰੀ ਵ ਗ ਟਪਾਈਆਂ ਸੂ । 

ਜੋਗੀ ਵਾਸਤ ੇਰਬ ਦੇ ਲੜੇ ਨਾਹ , ਹੀਰ ਅੰਦਰ ਆਖ ਛੁਡਾਈਆ ਂਸੂ । 
453. ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ 
 

ਓਹਨ  ਛੁਟਦੀਆਂ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ । 

ਵ ਗ ਕਾਬਲੀ ਕੱੁਿਤਆ ਂਿਗਰਦ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਅਲੀ-ਉਲ-ਿਹਸਾਬ ਿਟਕਾ ਗਈਆਂ । 

ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ਨ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਗ,ੇ ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਕ ਚੜਾ ਗਈਆਂ । 

ਬਾਜ਼ ਤੋੜ ਕ ੇਤੁਆਿਮ  ਲਾਿਹਉ ਨ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੀ ਦੀਦ ਹਟਾ ਗਈਆਂ । 

ਧੱਕਾ ਦੇ ਕ ੇਸੱਟ ਪਲੱਟ ਉਸ ਨੰੂ, ਹੋੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਹਾ ਗਈਆਂ । 

ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਗ਼ਈਅਰ ਕਰ ਕੱਿਢਉ ਨ, ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਵਾਇਦਾ ਪਾ ਗਈਆਂ । 

ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਸੀ ਨਵ  ਿਫਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਭੜਕਦੀ ਤੇ ਭੜਕਾ ਗਈਆਂ । 

ਘਰ ਕੱਢ ਅਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਿਟਉ ਨ, ਬਿਹਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕ ੇਦੋਜ਼ਖ਼ੇ ਪਾ ਗਈਆਂ । 

ਜੋਗੀ ਮਸਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਦੰਗ ਰਿਹਆ, ਕੋਈ ਜਾਦੂੜਾ ਘੋਲ ਿਪਵਾ ਗਈਆਂ । 

ਅੱਗੇ ਠੂਠ ਨੰੂ ਝੂਰਦਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਤ ਨਵ  ਪਸਾਰ ਬਣਾ ਗਈਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਵ  ਿਸਹਰ ਹੋਇਆ, ਪਰੀਆ ਂਿਜੰਨ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਲਾ ਗਈਆਂ । 
(ਤਾਕ ਚੜਾ ਗਈਆਂ=ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਅਮਾ=ਬਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾਇਆ ਮਾਸ, ਫਹਾ ਗਈਆਂ=ਫਸਾ ਜ  ਅੜਾ ਗਈਆਂ, 

ਤਗ਼ਈਅਰ=ਬਦਲ ਕ,ੇ ਵਾਇਦਾ=ਮੁਸ਼ਿਕਲ,ਸਮੱਿਸਆ, ਅਰੂੜੀ=ਢੇਰ, ਿਸਹਰ=ਜਾਦੂ) 

 
454. ਕਵੀ 
 

ਘਰ ਕੱਿਢਆ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਗਇਆ, ਆਦਮ ਜੰਨਤ ੋਕੱਢ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਿਸਜਦ ੇਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ ਤ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਿਜਵ ਰਬ ਨ ਰੱਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀਤਾ । 
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ਸ਼ੱਦਾਦ ਬਿਹਸ਼ਤ ਥ  ਰਿਹਆ ਬਾਹਰ, ਨਮਰੂਦ ਮੱਛਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਆ ਜੋਗੀ, ਿਜਵ ਨੂਹ ਹੈਰਾਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕੀਤਾ । 
(ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਿਗਆ=ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ=ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ, ਸ਼ੱਦਾਦ=ਆਦ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਮਰੂਦ=ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ 

ਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨ ਵੀ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਇਸ ਨ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਪਰ ਅੱਗ ਰਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ 

ਬਣ ਗਈ । ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ) 

 
455. ਰ ਝਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ 

 

ਹੀਰ ਚੁਪ ਬੈਠੀ ਅਸ  ਕੁਟ ਕੱਢੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਿਪਆ ਨਾਲ ਡੋਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਉਹ ਵੇਲੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਂਵਦਾ ਹ,ੈ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹ ੇਲਖ ਢੰਡੋਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਇੱਕ ਰੰਨ ਗਈ ਦੂਆ ਆਉਣ ਿਗਆ, ਲੋਕ ਸਾੜਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹੋਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਨੰੂਹ  ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਰੰਨ  ਡਾਿਢਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀਕੂੰ  ਹੱਥ ਆਵਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਅਸ  ਮੰਿਗਆ ਉਨ  ਨ  ਖ਼ੈਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਨਾਲ ਫਹੌਿੜਆ ਂਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆ ਂਦੇ, ਸਾਏ ਜ਼ਰ  ਤੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਿਰਆ ਦੇ । 
(ਡੋਰਾ=ਬੋਲਾ,ਿਜਹਨੰੂ ਚਾ ਸੁਣੇ, ਜ਼ੋਰੀ=ਤਾਕਤ) 

 
456. ਰ ਝਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
 

ਧੂੰ ਆਂ ਹੂੰ ਝਦਾ ਰੋਇਕ ੇਢਾਹ ਮਾਰੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਕੇ ਯਾਰ ਿਵਛੋਿੜਉ ਿਕ  । 

ਮੇਰਾ ਰੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਨ ਲਾਇਕ ੇਫੇਰ ਮੁੜ ਬੋਿੜਉ ਿਕ  । 

ਕੋਈ ਅਸ  ਥ  ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਥ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਲੱਦ ਕ ੇਮੋਿੜਉ ਿਕ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਬਾਦਤ  ਛਡ ਕ ੇਤੇ, ਿਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੋਿੜਉ ਿਕ  । 
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(ਢਾਹ=ਧਾਹ) 

 
457. ਤਥਾ 
 

ਮੈਨੰੂ ਰਬ ਬਾਝ ਨਹ  ਤ ਘ ਕਾਈ, ਸਭ ਡੰਡੀਆਂ ਗ਼ਮ  ਨ ਮੱਲੀਆਂ ਨ । 

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ ਝ ਚੱੁਕੀ, ਸਾਡੀਆ ਂਿਕਸਮਤ  ਜੰਗਲ  ਚੱਲੀਆ ਂਨ । 

ਿਜੱਥੇ ਸ਼ ਹ ਬੁੱ ਕਣ ਸ਼ੂਕਣ ਨਾਗ ਕਾਲੇ, ਬਿਘਆੜ ਘੱਤਣ ਿਨਤ ਜੱਲੀਆਂ ਨ । 

ਿਚੱਲਾ ਕਟ ਕੇ ਪੜ  ਕਲਾਮ ਡਾਹਢੀ, ਤੇਗ  ਵੱਜੀਆਂ ਆਣ ਅਵੱਲੀਆਂ ਨ । 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਮਹਨਤ  ਵਾਿਰਸਾ ਦੁਖ ਝਾਗ,ੇ ਰਾਤ  ਜ ਦੀਆਂ ਨਹ  ਿਨਚੱਲੀਆਂ ਨ । 
(ਤ ਘ=ਖਾਿਹਸ਼,ਅਰਮਾਨ, ਜੱਲੀਆਂ ਘੱਤਣ=ਚ ਭੜ  ਪਾ ਦੇ) 

 
458. ਰ ਝ ੇਨੰੂ ਪੀਰ ਯਾਦ ਆਏ 

 

ਰਦਾ ਕਾਸਨੰੂ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲੀਆ ਵ,ੇ ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਦਾ ਤੁਧ ਿਮਲਾਪ ਮੀਆ ਂ। 

ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਲਕਾਰ ਤੰੂ ਪੀਰ ਪੰਜ,ੇ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵ ੇਦੁਖ ਤਾਪ ਮੀਆ ਂ। 

ਿਜਨ  ਪੀਰ  ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਧ ਨੰੂ ਵ,ੇ ਕਰ ਰਾਤ ਿਦੰਹ ਓਹਨ  ਦਾ ਜਾਪ ਮੀਆਂ । 

ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬਾਲਨਾਥ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਪ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਭੁਖਾ ਬੂਹੇ ਰੋਏ ਬੈਠਾ, ਦੇਇ ਉਨ  ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਮੀਆ ਂ। 
459. ਰ ਝਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 

 

ਕਰਾਮਾਤ ਜਗਾਇ ਕ ੇਿਸਹਰ ਫੂਕ , ਜੜ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਮੁਢ ਪੱਟ ਸੁੱ ਟ  । 

ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਨਾਹ  ਪਕੜ ਕਵਾਰੜੀ ਨੰੂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕੱਟ ਸੱੁਟ  । 

ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨਾਹ  ਿਦਆਂ ਫੂਕ ਅੱਗ , ਕਰ ਮੁਲਕ ਨੰੂ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਸੁੱ ਟ  । 

'ਅਲਮਾਤਰਾ ਕੈਫ਼ਾ ਬੁਦੂ ਕੱਹਾਰ' ਪੜ ਕੇ, ਨਈ ਂਵਿਹੰਦੀਆਂ ਪਲਕ ਿਵੱਚ ਅੱਟ ਸੁਟ  । 
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ਸਿਹਤੀ ਹੱਥ ਆਵ ੇਪਕੜ ਚੂੜੀਆਂ ਥ, ਵ ਗ ਟਾਟ ਦੀ ਤਪੜੀ ਛੱਟ ਸੁਟ  । 

ਪੰਜ ਪੀਰ ਜੇ ਬਹੁੜਨ ਆਣ ਮੈਨੰੂ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਕਜੀਅੜੇ ਕੱਟ ਸੱਟ  । 

ਹੁਕਮ ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਕਾਲ ਜੀਭਾ, ਮਗਰ ਲੱਗ ਕ ੇਦੂਤ ਨੰੂ ਚੱਟ ਸੁੱ ਟ  । 

ਜਟ ਵਟ ਤੇ ਪਟ ਤੇ ਫਟ ਬੱਧੇ, ਵਰ ਦੇਣ ਿਸਆਿਣਆਂ ਸੱਤ ਸੁਟ  । 

ਪਾਰ ਹੋਵ ੇਸਮੰੁਦਰ ਹੀਰ ਬੈਠੀ, ਬੁੱ ਕ  ਨਾਲ ਸਮੰੁਦਰ ਨੰੂ ਝੱਟ ਸੁੱ ਟ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜੇ ਿਮਲੇ ਿਖ਼ਲਵਤ, ਸਭ ਜੀਊ ਦੇ ਦੁਖ ਉਲੱਟ ਸੱੁਟ  । 
(ਿਸਹਰ ਫੂਕ =ਜਾਦੂ ਕਰ , ਅਲਮਾਤਰਾ ਕੈਫ਼ਾ=ਸੂਰਾ ਫ਼ੀਲ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਬਰਿਹ ਦੇ ਹਾਥੀਆ ਂਤੇ ਅਬਾਬੀਲ  ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਹਮਲੇ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਹ ੈ।ਆਬਬੀਲ  ਨ ਕੰਕਰੀਆ ਂਮਾਰ ਮਾਰ ਕ ੇਹਾਥੀਆਂ ਦਾ 

ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਬੁਦੂ ਕੱਹਾਰ=ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਅਮਲ ਹ ੈਿਜਹੜਾ 

ਵੈਰੀ ਉਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਨਈ ਂਵਿਹੰਦੀਆਂ= 

ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ੇਿਵੱਚ ਸੁਕਾ ਕ ੇਉਨ  ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ 

ਭਰ ਦੇਵ , ਕਜੀਅੜੇ=ਕਜ਼ੀਏ, ਝੱਟ ਸੁੱ ਟ =ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵ ) 

 
460. ਰ ਝਾ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ 

 

ਿਦਲ ਿਫ਼ਕਰ ਨ ਘੇਿਰਆ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਰ ਝਾ ਜੀਊ ਗ਼ੋਤੇ ਲਖ ਖਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਸੱਥ ਹੂੰ ਝ ਧੂੰਆ ਂਿਸਰ ਚਾ ਟੁਿਰਆ, ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਢੇਰ ਮਚਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਅਖ  ਮੀਟ ਕੇ ਰਬ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਹ ੈਧੂੰ ਨੜਾ ਲਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਵਟ ਮਾਰ ਕ ੇਚਾਰ ਹੀ ਤਰਫ਼ ਚੀ, ਥੇ ਵਲਗਣ  ਖ਼ੂਬ ਬਣਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਅਸ  ਕੱਚ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਸਚ ਕਰਸੀ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੈਲ ਜਗਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਜ  ਤਾਉਣੀ ਤਾਉ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਜਾਇ ਬੈਠਾ । 

ਿਵੱਚ ਸੰਘਣੀ ਛਾ  ਦੇ ਘਤ ਭੂਰਾ, ਵ ਗ ਅਿਹਦੀਆ ਂਢਾਸਣਾ ਲਾਇ ਬੈਠਾ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੰੂ ਝੂਰਦਾ ਈ, ਿਜਸ ਵੇਲੜੇ ਅੱਖੀਆ ਂਲਾਇ ਬੈਠਾ । 
(ਸੱਥ=ਸਥ ਿਵੱਚ, ਧੂੰ ਨੜਾ=ਧੂੰ ਆਂ, ਵਲੈ=ਐਬ, ਅਿਹਦੀ=ਿਪਆਦਾ, 

ਤਾਉਨੀ=ਭੱਠੀ) 
 
461. ਤਥਾ 
 

ਮੀਟ ਅੱਖੀਆ ਂਰੱਖੀਆ ਂਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਘੱਤੇ ਜੱਲੀਆਂ ਿਚੱਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇ ਰਿਹਆ । 

ਕਰੇ ਆਜਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮੁਰਾਕਬ ੇਦੇ, ਿਦਨ ਰਾਤ ਖ਼ੁਦਾਇ ਥੇ ਰੋਇ ਰਿਹਆ । 

ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੀ ਮਿਹਵ ਰਿਹੰਦਾ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਰਿਹਆ ਕਦੀ ਸੋਇ ਰਿਹਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਦਾ, ਜ ੋਕੁਛ ਹੋਵਣਾ ਸੀ ਸੋਈ ਹੋਇ ਰਿਹਆ । 
(ਮਿਹਵ=ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ) 

 
462. ਤਥਾ 
 

ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਅਰਧ ਤਪ ਿਵੱਚ, ਕਦੀ ਹੋਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਲਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਕਦੀ ਨਖੀ ਤਪ ਸ਼ਾਮ ਤਪ ਪੌਣ ਭਖੀ, ਸਦਾ-ਬਰਤ ਨਮੀ ਿਚੱਤ ਲਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਕਦੀ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਸ ਤਪ ਗਰਾਸ ਤਪ ਨੰੂ, ਕਦੀ ਜੋਗ ਜਤੀ ਿਚਤ ਲਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਕਦੀ ਮਸਤ ਮਕਜ਼ਬੂ ਲਟ ਹ ੋਸੁਥਰਾ, ਅਲਫ ਿਸਆਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇ ਰਿਹਆ । 

ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਰ ਝਣਾ ਵੋ, ਤੇਰਾ ਸੁਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇ ਰਿਹਆ । 
(ਨਖੀ ਤਪ=ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੱਥ  ਅਤੇ ਪੈਰ  ਦੇ ਪੰਿਜਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, 

ਪੌਣ ਭੱਖੀ=ਅਪਣ ੇਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਿਖਚਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, 

ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ=ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਛੇ ਕਰਮ ਹਨ: 1. ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ, 2 

ਨਤੀ ਕਰਮ, 3. ਧੇਤੀ ਕਰਮ, 4. ਦਸਤੀ ਕਰਮ, 5. ਤਰਾਟਕ, 6 ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ, 

ਅਰਧ ਤਪ=ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹ  ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਸਰਤ, 

ਗਰਾਸ=ਬੁਰਕੀ, ਮਕਜ਼ੂਬ=ਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਡੁਬਾ ਹੋਇਆ) 
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463. ਕੁੜੀਆ ਂਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਗਈਆਂ 

 

ਰੋਜ਼ ਜੁੰ ਮੇ ਦੇ ਿਤੰਞਣ  ਧੂੜ ਘੱਤੀ, ਤੁਰ ਿਨਕਲੇ ਕਟਕ ਅਰਬੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਿਜਵ ਕੂੰ ਜ  ਦੀ ਡਾਰ ਆ ਲਹੇ ਬਾਗ , ਿਫਰਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਹੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਵ ਗ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆ ਂਛਣ  ਛਣ ਛਣਕਣ, ਵੱਡੇ ਿਤੰਞਣ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆ ਂਦੇ । 

ਧਮਕਾਰ ਪ ੈਗਈ ਤੇ ਧਰਤ ਕੰਬੀ, ਛੱੁਟੇ ਪਾਸਨ ਗਰਬ ਗਹੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਵੇਖ ਜੋਗੀ ਦਾ ਥ  ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੀਆਂ, ਮਿਹਕਾਰ ਪ ੈਗਏ ਚੰਬੇਲੀਆ ਂਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ਼ਨਾਕ ਿਜ  ਢੰੂਡ ਲਦੇ, ਇਤਰ ਵਾਸਤ ੇਹੱਟ ਫੁਲੇਲੀਆਂ ਦੇ । 
(ਧੂੜ ਘੱਤੀ=ਧੂੜ ਪੱਟੀ, ਅਰਬੇਲੀਆਂ=ਮੁਿਟਆਰ , ਪਾਸਣੇ ਛੁਟਣਾ=ਦੌੜ 

ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਕਾਰ=ਮਿਹਕ, ਉਸ਼ਨਾਕ=ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ) 

 
464. ਕੁੜੀਆ ਂਨ ਰ ਝੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ 
 

ਧੂੰ ਆਂ ਫੋਲ ਕ ੇਰੋਲ ਕੇ ਸੱਟ ਖੱਪਰ, ਤੋੜ ਸੇਲੀਆਂ ਭੰਗ ਿਖਲਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਡੰਡਾ ਕੂੰ ਡਾ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਕੋਹੀ, ਫੋਲ ਫਾਲ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਧੂੰ ਆਂ ਸਵਾਹ ਿਖਲਾਰ ਕ ੇਭੰਨ ਹੁੱ ਕਾ, ਗਾਹ ਘੱਤ ਕੇ ਲੁੱ ਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਸਾਫ਼ਾ ਸੰਗਲੀ ਿਚਮਟਾ ਭੰਗ ਕੱਕੜ, ਨਾਦ ਿਸਮਰਨਾ ਧੂਪ ਿਖਲਾਰੀਆ ਂਨ । 

ਜੇਹਾ ਹੂੰ ਝ ਬੁਹਾਰ ਤੇ ਫੋਲ ਕੂੜਾ, ਬਾਹਰ ਸੱੁਿਟਆ ਕੱਢ ਪਸਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਕਰਨ ਹਲੂ ਹਲੂ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇਕ , ਦੇਣ ਧੀਰੀਆਂ ਤੇ ਿਖੱਲੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜ  ਦਲ  ਪੰਜਾਬ ਲੁੱ ਟੀ, ਿਤਵ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ ਉਜਾੜੀਆਂ ਨ । 
(ਕੋਹੀ=ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ, ਗਾਹ ਘਤਣਾ=ਗਾਹੁਣਾ, ਸਾਫ਼ਾ=ਸਾਫ਼ੀ, 

ਕੱਕੜ=ਕੱਚਾ ਤਮਾਖ,ੂ ਿਸਮਰਨਾ=ਮਾਲਾ, ਬੁਹਾਰ=ਬੁਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੂੰ ਝ ਕ,ੇ 

ਧੂਫ਼=ਅਗਰ ਬੱਤੀ, ਹਲੂ ਹਲੂ=ਇਕੱਠੀਆਂ ਹ ੋਕ ੇਜੈਕਾਰੇ ਆਿਦ ਛੱਡਣੇ, 
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ਦਲ =ਿਸੱਖ ਫ਼ੌਜ ) 

 
465. ਤਥਾ 
 

ਿਕਲੇਦਾਰ ਨੰੂ ਮੋਰਚੇ ਤੰਗ ਢੱੁਕ,ੇ ਸ਼ਬਖੂਨ ਤੇ ਿਤਆਰ ਹ ੋਸੱਿਜਆ ਈ । 

ਥੜਾ ਪਵ ੇਿਜ  ਧਾੜ ਨੰੂ ਸ਼ ਹ ਛੱੁਟੇ, ਉਠ ਬੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਗੱਿਜਆ ਈ । 

ਸਭਾ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਇੱਕਾ ਰਹੀ ਿਪੱਛੇ, ਆਇ ਸੋਇਨ ਿਚੜੀ ਉਤੇ ਵੱਿਜਆ ਈ । 

ਹਾਇ ਹਾਇ ਮਾ-ਮੰੁਡੀਏ ਜਾਹ ਨਾਹ , ਪਰੀ ਵੇਖ ਅਵਧੂਤ ਨਾ ਲੱਿਜਆ ਈ । 

ਨੰਗੀ ਹ ੋਨੱਠੀ ਸੱਟ ਸਤਰ ਜ਼ੇਵਰ, ਸੱਭਾ ਜਾਨ ਿਭਆਣੀਆਂ ਤੱਿਜਆ ਈ । 

ਮਲਕੁਲਮੌਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਰ ੇਨੰਗੀ, ਪਰਦਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਿਜਆ ਈ । 

ਉਤ ਨਾਦ ਵਜਾਇਕ ੇਕਰੇ ਨਾਹਰਾ, ਅਖ  ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂੰ ਹ ਟੱਿਡਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਹਸਾਬ ਨੰੂ ਪਰੀ ਪਕੜੀ, ਸੂਰ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਏ ਵੱਿਜਆ ਈ । 
(ਮੋਰਚੇ ਤੰਗ ਢੱੁਕ=ੇਮੋਰਚੇ ਨੜੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਖੂਨ=ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, 

ਥੜਾ=ਚੋਰ ਫੜਣ ਲਈ ਜ  ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ 

ਲੁਕ ਕ ੇਬੈਠਣਾ, ਅਵਧੂਤ=ਿਬਭੂਤ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਨੰਗਾ ਸਾਧੂ, ਜਾਨ ਿਭਆਣੀ= 

ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ, ਮਲਕੁਲਮੌਤ=ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ,ਜਮਦੂਤ, 

ਅਜ਼ਾਬ=ਦੁਖ, ਪਰੀ ਪਕੜੀ=ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸੂਰ=ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਨਾਦ) 

 
466. ਕੁੜੀ ਦਾ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ 
 

ਕੁੜੀ ਆਿਖਆ ਮਾਰ ਨਾ ਫਾਹੁੜੀ ਵ,ੇ ਮਰ ਜਾ ਗੀ ਮਸਤ ਦੀਵਾਿਨਆ ਂਵ ੇ। 

ਲੱਗੇ ਫਾਹੁੜੀ ਬਾਹੁੜੀ ਮਰ  ਜਾਨ, ਰੱਖ ਲਈ ਤੰੂ ਮੀਆ ਂਮਸਤਾਿਨਆਂ ਵ ੇ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਮ ਆਣ ਕ ੇਬਹ ੇਬੂਹੇ, ਨਹ  ਛੁਟ ਦਾ ਨਾਲ ਬਹਾਿਨਆਂ ਵ ੇ। 

ਤੇਰੀ ਡੀਲ ਹ ੈਦੇਉ ਦੀ ਅਸ  ਪਰੀਆ,ਂ ਇੱਕਸ ਲਤ ਲੱਗ ੇਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵ ੇ। 
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ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹ ੈਸ ੋਤੰੂ ਦੱਸ ਮੈਨੰੂ, ਤੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨਹੜਾ ਜਾਨੀਆ ਂਵ ੇ। 

ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੱੁਧ ਬੇਲਣ, ਅਸ  ਹਾਲ ਥ  ਨਹ  ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਓਸਦੀ ਕਰ  ਿਮੰਨਤ, ਜਾਇ ਹੀਰ ਅੱਗ ੇਟਿਟਆਨੀਆਂ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਆਖ ਕੀਕੂੰ  ਆਖ  ਜਾਇ ਉਸ ਨੰੂ, ਅਵ ੇਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਿਦਆ ਬਾਨੀਆਂ ਵ ੇ। 
(ਇੱਕਸ=ਇੱਕੋਬੇਲਣ=ਸਹੇਲੀ, ਟਿਟਆਨੀਆਂ=ਟਟੀਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵ ਗ ਤਰਲਾ) 
 
467. ਰ ਝ ੇਦਾ ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਹੀਰ ਨੰੂ ਸੁਨਹਾ 
 

ਜਾਇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਭਲਾ ਕੀਤੋ, ਸਾਨੰੂ ਹਾਲ ਥ  ਚਾ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਝੰਡਾ ਿਸਆਹ ਸਫ਼ੈਦ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੱਤ ਮਜੀਠ ਗ਼ਮ ਲਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਦਾਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਮਗਰ ਿਜ  ਪਏ ਿਗ਼ਲਜ਼ੀ ਡੇਰਾ, ਲੁੱ ਟ ਕ ੇਚਾਇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਿਤਲਾ ਕੁੰ ਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਉ ਦੇ ਕ,ੇ ਚਾਇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਅਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵ ਗੂੰ  ਮੇਰ ੇਵੈਰ ਪ ੈਕ,ੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕ ੇਚੱਕ ਦਾ ਤਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਿਚਹਰ  ਸ਼ਾਦ ਬਹਾਲੀਆਂ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ, ਬਰਤਰਫ਼ੀਆ ਂਤੇ ਮਹ ਵਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਫ਼ਿਤਹਾਬਾਦ ਚਾਇ ਿਦਤੀਆ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ, ਭਾਰਾ ਰ ਝਣ ੇਦੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਕੀਤ ੋ। 

ਛੱਡ ਨੱਠੀ ਏ ਿਸਆਲ ਤੇ ਮਹ  ਮਾਹੀ, ਿਵੱਚ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਆਇ ਜਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਜ  ਮ ਿਗਆ ਿਵਹੜੇ ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕ,ੇ ਫੜੇ ਚੋਰ ਵ ਗੂੰ  ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਥ ਿਹੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥਰਕ,ੇ ਮੇਰ ੇਬਾਬ ਦਾ ਤੁਧ ਭੁੰ ਚਾਲ ਕੀਤ ੋ। 

ਭਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁਤ ਚਾਕ ਹੋਇਆ, ਚਾਇ ਜਗ ਤੇ ਮਹ ਵਾਲ ਕੀਤ ੋ। 

ਤੇਰੇ ਬਾਬ ਦਰਗਾਹ ਥ  ਿਮਲੇ ਬਦਲਾ, ਜੇਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ੇਤ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਕੀਤੋ । 

ਿਦੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਮਸਤੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਿਨਹਾਲ ਕੀਤ ੋ। 
(ਦੀਨਾ ਬੇਗ=ਅਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨ 1762-63 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਤਲਾ ਕੁੰ ਦ=ਝੂਠਾ ਸੋਨਾ, 
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ਿਚਹਰ  ਸ਼ਾਦ ਬਹਾਲੀਆਂ=ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆ 

ਹ ੈਤੇ ਮੱਝ  ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 

ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਤਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢ ੇਦੋ ਿਪੰਡ ਹਨ। 

ਵਾਿਰਸ ਨ ਦੋਨ  ਿਪੰਡ  ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਚੰਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹ ੈ।ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ 

ਹੱਥ 'ਫ਼ਤਿਹ' ਭਾਵ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਰ ਝੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 'ਵੈਰ' ਆਇਆ, ਥਰਕੇ=ਕੰਬ)ੇ 

 
468. ਕੁੜੀ ਹੀਰ ਕੋਲ ਆਈ 

 

ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁੜਾ ਨੱਠੀ, ਤੀਰ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਕੱਿਸਆ ਈ । 

ਸਿਹਜ ੇਆ ਕ ੇਹੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹ ਕ,ੇ ਹਾਲ ਓਸ ਨੰੂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਈ । 

ਛਡ ਨੰਗ ਨਾਮੂਸ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਰਹ ੇਰਦੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੱਿਸਆ ਈ । 

ਏਸ ਹੁਸਨ ਕਮਾਨ ਨੰੂ ਹੱਥ ਫੜਕੇ, ਆ ਕਿਹਰ ਦਾ ਤੀਰ ਿਕ  ਕੱਿਸਆ ਈ । 

ਘਰ ਮਾਰ ਕ ੇਮੁਹਿਲਆਂ ਕਿਢਆ ਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੜੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਦੰਹ ਰਾਤ ਦੇ ਮ ਹ ਵ ਗੂੰ , ਨੀਰ ਓਸ ਦੇ ਨਣ  ਥ  ਵੱਿਸਆ ਈ । 
(ਕਿਹਰ ਦਾ ਤੀਰ ਕੱਿਸਆ=ਕਿਹਰ ਕੀਤਾ) 
 
469. ਹੀਰ 

 

ਕੁੜੀਏ ਵੇਖ ਰੰਝੇਟੜੇ ਕੱਚ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ ਜੀਊ ਦਾ ਭੇਤ ਪਸਾਿਰਉ ਨ । 

ਮਨਸੂਰ ਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਤੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾਿੜਉ ਨ । 

ਰਸਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੁਪ ਰਿਹਣਾ, ਮੰੂਹ ਬੋਿਲਆ ਸ ੂਉਹਨੰੂ ਮਾਿਰਉ ਨ । 

ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਕ ੇਿਪੰਜਰੇ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਐਵ ਬੋਲਣ ਅਗਨ ਸੰਘਾਿਰਉ ਨ । 

ਯੂਸਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਖੂਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਤਾਿਰਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂੰ  ਨੰੂ ਸਣ ੇਦੌਲਤ, ਹੇਠ ਿਜ਼ਮ  ਦੇ ਚਾਇ ਿਨਘਾਿਰਉ ਨ । 
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(ਭੇਤ ਪਸਾਰਨਾ=ਭੇਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੰਘਾਿਰਉ=ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ) 

 
470. ਤਥਾ 
 

ਚਾਕ ਹੋਇ ਕ ੇਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਜੀਊ ਤੰੂ ਖੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਣ ੇਖੇਡਦੀ ਸ, ਮੁਲਕ ਓਸ ਦੇ ਬਾਬ ਦਾ ਵੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਆ ਸਾਹੁਰੇ ਵਹੁਟੜੀ ਹੋਇ ਬੈਠੀ, ਤਦ ਜਾਇਕੇ ਜੋਗ ਿਵੱਚ ਧੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਆਇਆ ਹ ੋਫ਼ਕੀਰ ਤ  ਲੜੇ ਸਿਹਤੀ, ਗੜਾ ਕਿਹਰ ਦਾ ਓਸ ਤੇ ਵੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਮਾਰ ਮੁਹਿਲਆ ਂਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੋ, ਤਦ ਕਾਲੜੇ ਬਾਗ਼ ਨੰੂ ਨੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਿਪੱਛਾ ਦੇ ਨਾ ਮਾਿੜਆ ਂਜਾਣ ਕ ੇਨੀ, ਭੇਤ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਆਸ਼ਕ  ਦੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਡੋਲੀ ਚੜੀ ਤ  ਯਾਰ ਤ ਛੱੁਟ ਪਈਏ,ਂ ਤਦ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਤੈਨੰੂ ਹੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਜਦ ਮਹ  ਨੰੂ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਤੋਬਰਾ ਨਫ਼ਰ ਨ ਕੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਜਦ ਰੂਹ ਇਕਰਾਰ ਇਖ਼ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਜਾਇ ਕਲਬੂਤ ਿਵੱਚ ਧੱਿਸਆ ਸੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਿਨਵ ਸ ੋਉਹ ਹਜ਼ਰੂ ਹੋਏ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਪੀਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਸੀ । 
(ਖੱਿਸਆ=ਲੁੱ ਿਟਆ, ਬਾਬ ਦਾ=ਭਾ ਦਾ, ਗੜਾ=ਅਿਹਣ, ਤੰਗ ਤੋਬਰਾ ਕੱਸਣਾ= 

ਘੋੜੇ ਨੰੂ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰ=ਨੌਕਰ, ਇਖ਼ਰਾਜ=ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ, 

ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ, ਿਨਵ=ਝੁਕੇ) 
 
471. ਤਥਾ 
 

ਰ ਝਾ ਵ ਗ ਈਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਂਦੇ, ਜੁਦਾ ਹੋਇ ਕ ੇਿਪੰਡ ਥ  ਹਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਨਣ  ਤੇਿਰਆਂ ਜੱਟ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਕ ਹੋਇਕ ੇਖੋਲੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਤੰੂ ਤ  ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਚੌਧਰਾਣੀ, ਰ ਝਾ ਹੋਇ ਕ ੇਟੱਕਰ  ਮਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਅੰਤ ਕੰਨ ਪੜਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਘਤ ਮੁੰ ਦਰ  ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਰਿਹਆ । 
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ਓਸ ਵਤਨ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤੰੂ ਸਤਰਖ਼ਾਨ, ਥੱਕ ਹੁੱ ਟ ਕ ੇਅੰਤ ਨੰੂ ਹਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਤੈਨੰੂ ਚਾਕ ਦੀ ਆਖਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਇਵ ਓਸ ਨੰੂ ਿਮਹਣੇ ਮਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਮਸਊਦ ਮੌਦੂਦ ਵ ਗੂੰ , ਉਹ ਨਫ਼ਸ ਤੇ ਿਹਰਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਰਿਹਆ । 

ਸੁਧਾ ਨਾਲ ਤਵੱਕਲੀ ਠਲ ਬੇੜਾ, ਵਾਿਰਸ ਿਵੱਚ ਡੱੁਬਾ ਇੱਕ ੇਪਾਰ ਰਿਹਆ । 
(ਥੱਕ ਹੁਟ=ਥੱਕ ਟੱੁਟ ਕ,ੇ ਤਵੱਕਲੀ=ਵਾਿਰਸ ਨ ਤੁਵੱਕਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਣ 

ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਮਸਊਦ=ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੰੂ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ 

ਨ  ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨ  ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਿਰਆਜ਼ਤ 

ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ।ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਕ ਕੇ 

ਿਪੰਜਰ ਹ ੋਗਏ ਸਨ) 

 
472 ਹੀਰ 

 

ਆਕੀ ਹ ੋਬੈਠ ਅਸ  ਜੋਗੀੜੇ ਥ, ਜਾ ਲਾ ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਲਾਵਣਾ ਈ । 

ਅਸ  ਹੁਸਨ ਤੇ ਹ ੋਮਗ਼ਰੂਰ ਬੈਠ, ਚਾਰ ਚਸ਼ਮ ਦਾ ਕਟਕ ਲੜਾਵਣਾ ਈ । 

ਲਖ ਜ਼ੋਰ ਤੰੂ ਲਾ ਜੋ ਲਾਵਣਾ ਈ, ਅਸ  ਬੱਿਧਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਆਵਣਾ ਈ । 

ਸੁਰਮਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਣਾ ਈ, ਅਸ  ਵੱਡਾ ਕਮੰਦ ਪਵਾਵਣਾ ਈ । 

ਰੁਖ਼ ਦੇ ਕ ੇਯਾਰ ਭਤਾਰ ਤਾਈ,ਂ ਸੈਦਾ ਰ ਝ ੇਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵਣਾ ਈ । 

ਠੰਢਾ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਸੈਦਾ ਵ ਗ ਦਿਹਸਰ, ਸੋਹਣੀ ਲੰਕ ਨੰੂ ਓਸ ਲੁਟਾਵਣਾ ਈ । 

ਰ ਝੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇਕੇ ਜੋਗ ਲੀਤਾ, ਅਸ  ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈ ਲਾਵਣਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਹਾਸਲ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਅਸ  ਿਲਆਵਣਾ ਈ । 
(ਚਾਰ ਚਸ਼ਮ=ਅੱਖ  ਮੇਲਣੀਆ,ਂ ਬਿਧਆਂ ਬਾਝ=ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਲਾਵ  ਵੇਲ 

ਲਾੜ ੇਲਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬੰਿਨਆਂ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਭੱਤਾਰ=ਕੰਤ,ਖਾਵੰਦ, ਹਾਸਲ ਬਾਗ਼= 

ਫਲ,ਆਮਦਨੀ) 
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473. ਕੁੜੀ 
 

ਆਕੀ ਹੋਇਕੇ ਖੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਵੜੀ ਏ,ਂ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਾਿਰਸ ੇਜੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਿਪੱਛਾ ਅੰਤ ਨੰੂ ਦੇਵਣਾ ਹੋਵ ੇਿਜਸ ਨੰੂ, ਝੱੁਗਾ ਓਸ ਦਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਪੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱ ਖ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵ,ੇ ਕੀਚ ੈਕਤਲ ਨਾ ਹਾਲ ਪਲੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਵੇਲ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਏ, ਮੁੱ ਢ ਏਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਟ ਨਾ ਸੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਇਹ ਜੋਬਨਾ ਿਨਤ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਈ, ਛਾ  ਬੱਦਲ  ਜਦੀ ਜਾਣ ਜੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਲੈ ਕ ੇਸੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੇਲੇ, ਿਨਤ ਢ ਵਦੀ ਸ ਉਹ ਨੰੂ ਢੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਿਪੱਛਾ ਨਾਿਹ ਦੀਚ ੇਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ  ਨੰੂ, ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ੇਸ ੋਕੱਟੀਏ ਨੀ । 

ਦਾਅਵਾ ਬੰਨੀਏ ਤ  ਖਿੜਆਂ ਹ ੋਲੜੀਏ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕ ੇਆਪ ਨਾ ਛੱਪੀਏ ਨੀ । 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਿਵਸਾਰੀਏ ਨਹ  ਸਾਿਹਬ, ਕਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਪਰੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਿਜਨ  ਕੰਤ ਭੁਲਾਇਆ ਛੁਟੜ  ਨ, ਲਖ ਮੌਲੀਆਂ ਮਿਹੰਦੀਆ ਂਘੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਉਠ ਝਬਦੇ ਜਾਇਕੇ ਹ ੋਹਾਿਜ਼ਰ, ਏਹ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਿਢੱਲ ਨਾ ਘੱਤੀਏ ਨੀ । 

ਿਮੱਠੀ ਚਾਟ ਹਲਾਇਕੇ ਤੋਤੜੇ ਨੰੂ, ਿਪੱਛ ਕੰਕਰੀ ਰੋੜ ਨਾ ਘੱਤੀਏ ਨੀ । 
(ਜੋਬਨਾ=ਜਵਾਨੀ, ਸਾਿਹਬ=ਮਾਿਲਕ, ਤੋਤੜਾ=ਤੋਤਾ, ਛੱੁਟੜ =ਆਜ਼ਾਦ 

ਔਰਤ , ਮੌਲੀ ਮਿਹੰਦੀ=ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ) 
 
474. ਹੀਰ ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ 

 

ਿਜਵ ਮੁਰਸ਼ਦ  ਪਾਸ ਜਾ ਢਿਹਣ ਤਾਲਬ, ਿਤਵ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨੰੂ ਹੀਰ ਹੇਰ ੇ। 

ਕਰ  ਸਭ ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ ਸਾਡੀ, ਪੈਰ  ਪਵ  ਮਨਾਏ ਂਜ ੇਨਾਲ ਮੇਰ ੇ। 

ਬਖ਼ਸ਼ ੇਿਨਤ ਗੁਨਾਹ ਖੁਦਾਇ ਸੱਚਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਰ ੇਬੇੜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਨਾਵੜਾ ਅਸ  ਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਵਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ । 
(ਜਾ ਢਿਹਣ=ਪੈਰ  ਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਲਬ=ਲੋੜਵੰਦ) 
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475. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅਸ  ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਨਹ  ਮਤਲਬ, ਿਸਰੋਪਾ ਲਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹ  ਹੋਇ ਰਹ ੇ। 

ਲੋਕ  ਿਮਹਣ ੇਮਾਰ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ੇਰੋਇ ਰਹ ੇ। 

ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲ ਪੈਕਾਨ ਵ ਗੂੰ , ਸਾਡੇ ਜੀਊ ਤੇ ਵਾਲ ਗਡੋਇ ਰਹੇ । 

ਨੀਲ ਮੱਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਡੁਬੋਇ ਰਹ,ੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੈਲੇ ਿਨਤ ਧੋਇ ਰਹ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਗ ਨੰੂ ਰੰਗ ਆਵ,ੇ ਲਖ ਸੂਹ ੇਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮੋਇ ਰਹ ੇ। 
(ਿਸਰੋਪਾ=ਿਸਰ ਤ ਪੈਰ  ਤੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਿਲਬਾਸ, ਪੈਕਾਨ=ਤੀਰ) 

 
476. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਣ ਜਨਾਬ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਿਨਆਜ਼ਮੰਦ ਹ  ਬਖ਼ਸ਼ ਮ ਗ਼ੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਸਾਰੀ, ਜ ੋਕੁਝ ਲੜਿਦਆ ਂਤੱੁਧ ਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਅੱਛੀ ਪੀੜ-ਵੰਡਾਵੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੈਥ ਵਾਰ ਘੱਤੀ ਘੋਲ ਘੋਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੁੱ ਲ ਲੈ ਬਾਝ ਦੰਮ , ਦੂਣਾ ਬੋਲ ਲੈ ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ, ਸਭੇ ਤੇਰੀਆਂ ਢ ਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਚਲ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਸ ਿਨਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਸ ਜ਼ਾਤ ਿਸਫ਼ਾਤ ਚੌਧਰਾਈ ਛੱਡੀ, ਮੇਰ ੇਵਾਸਤੇ ਚਾਰੀਆ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਿਜਸ ਚੂੰ ਡੀਆ ਂਕਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਨਾਹ  ਬੋਲਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਜਨਾਬ=ਦਰਗਾਹ, ਿਨਆਜ਼ਮੰਦ=ਮੁਹਤਾਜ, ਗੋਲੀ=ਨੌਕਰ, ਦੂਣਾ=ਦੱੁਗਣ , 

ਢ ਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ=ਪਸ਼ੂ, ਗੁਮਰ=ਗ਼ੁੱ ਸ)ੇ 

 
477. ਸਿਹਤੀ 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

238

 

ਿਪਆ ਲਾਹਨਤ ਤੌਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਲ, ਉਹਨੰੂ ਰਬ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਝੂਠ ਬੋਿਲਆਂ ਿਜਨ  ਿਵਆਜ ਖਾਧ,ੇ ਿਤਨ  ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ਼ਤ ਨਾ ਵਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਅਸ  ਜੀਊ ਦੀ ਮੇਲ ਚੁਕਾਇ ਬੈਠ, ਵਤ ਕਰ  ਨਾ ਸੀਵਣਾ ਪਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਸਾਨੰੂ ਮਾਰ ਲੈ ਭਈਅੜਾ-ਿਪੱਟੜੀ ਨੰੂ, ਚਾੜ ਸੀਖ ਤੇ ਜ ੇਤੰੂ ਚਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਥ ਮਾਰ ਕਰਾਈਆ ਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਤਣਾ ਪਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਤੌਬਾ ਤੁਨ ਨਸੂਹਨ ਜੇ ਮ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲ , ਨਕ ਵੱਢ ਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਏ ਂ। 

ਘਰ ਬਾਰ ਥ  ਚਾਇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਹੋਰ ਆਖ ਕੀ ਸੱਚ ਿਨਤਾਰਨਾ ਏ ਂ। 

ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਨਾ ਵਾਿਰਸਾ ਬੋਲ ਐਵ, ਮਤ  ਹ ੋਜਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾ ਏ ਂ। 
(ਤੌਕ=ਪੰਜਾਲੀ, ਵਤ=ਦੁਬਾਰਾ, ਪਾੜਨ  ਸੀਵਣਾ=ਫਫਾਕੁਟਣੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਕੰਮ, ਤੌਬਾ ਤੁਨ ਨਸੂਹਨ= ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਸੁਹਣ ੇਚੌਦ  ਵਿਰਆਂ ਦੇ 

ਮੁੰ ਡੇ ਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕ ੇਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, 

ਥੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ।ਇੱਕ ਿਦਨ 

ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ।ਰਾਜੇ ਨ ਸਾਰੀਆ ਂਨੌਕਰਾਨੀਆਂ 

ਨੰੂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ।ਨਸੂਹ ਨੰੂ ਹੱਥ  ਪੈਰ  ਦੀਆਂ 

ਪ ੈਗਈਆਂ । ਉਸ ਨ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਿਗੜਿਗੜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਰ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜ ੇਮ 

ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਵ  ਤ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤ ਤੌਬਾ ਕਰ 

ਲਵ ਗਾ ।ਰਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਸੂਹ 

ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ) 
 
478. ਹੀਰ 

 

ਆ ਸਿਹਤੀਏ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਈ, ਨਾਲ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਿਮੱਠਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਹੋਈਏ ਪੀੜਵੰਡਾਵੜ ੇਸ਼ੁਹਿਦਆ ਂਦੇ, ਜ਼ਿਹਰ ਿਬਸੀਅਰ  ਵ ਗ ਨਾ ਘੋਲੀਏ ਨੀ । 
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ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਵ ੇਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਿਮਹਰ ਦੇ ਓਸ ਨੰੂ ਖੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਜੇਹੀ ਿਨਨਾਣ ਹੋ ਮੇਲ ਕਰਨੀ, ਜੀਊ ਜਾਨ ਭੀ ਓਸ ਤ ਘੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਜੋਗੀ ਚਲ ਮਨਾਈਏ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਿਮੱਠੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਕਹੇ ਸੋ ਿਸਰ ੇਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗ਼ਮੀ ਸ਼ਾਦੀ  ਮੂਲ ਨਾ ਡੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਚਲ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇਜੀਵ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਮੇਲੇ ਕਰਨੀਏ ਿਵੱਚ-ਿਵਚੋਲੀਏ ਨੀ । 

ਿਕਵ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰ ਝ ੇਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵ,ੇ ਖੰਡ ਦੱੁਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚਾ ਘੋਲੀਏ ਨੀ । 
(ਵੰਡਾਵਾੜ=ੇਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਿਬਸੀਅਰ=ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ,ਿਵਸ ਭਰ)ੇ 

 
479. ਸਿਹਤੀ ਨ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ 
 

ਿਜਵ ਸੁਬਾ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਬਲੀਸ ਭੀ ਨੱਚਦਾ ਏ । 

ਿਤਵ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਜੀਊ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੀਊ ਰੰਨ ਦਾ ਛੱਲੜਾ ਕੱਚ ਦਾ ਏ । 

ਜਾ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀਮ ਤ ਸੱਚ ਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਚਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਆਈਏ, ਏਥੇ ਨਵ  ਅਖਾਰੜਾ ਮੱਚਦਾ ਏ । 
(ਕਜ਼ਾ=ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹ ੋਜਾਵੇ) 

 
480. ਸਿਹਤੀ ਨ ਜੋਗੀ ਲਈ ਭੇਟਾ ਿਲਜਾਣੀ 
 

ਸਿਹਤੀ ਖੰਡ ਮਲਾਈ ਦਾ ਥਾਲ ਭਿਰਆ, ਚਾਇ ਕਪੜ ੇਿਵੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਈ । 

ਜੇਹਾ ਿਵੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗ਼ੈਬ, ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਬਣਾ ਲੈ ਆਇਆ ਈ । 

ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸੂ ਰੋਕ ਰੱਖ,ੇ ਜਾਇ ਫ਼ਕਰ ਥੇ ਫੇਰੜਾ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਜਦ ਆਂਵਦੀ ਜੋਗੀ ਨ ਉਹ ਿਡੱਠੀ, ਿਪਛ  ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਭਵਾਇਆ ਈ । 

ਅਸ  ਰੂਹ  ਬਿਹਸ਼ਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੰੂ, ਤਾਉ ਦੋਜ਼ਖ਼ੇ ਦਾ ਕੇਹਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਤਲਬ ਮ ਹ ਦੀ ਵਿਗਆ ਆਣ ਝੱਖੜ, ਯਾਰੋ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਈ । 
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ਸਿਹਤੀ ਬੰਨ ਕ ੇਹੱਥ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਆਿਮਲ ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਟ ਹਾਕਮ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਰੱਬ ਿਵਖਾਇਆ ਈ । 
(ਿਵਸ਼ਵਾਸ=ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਤਾਉ=ਸੇਕ) 

 
481. ਰ ਝਾ 
 

ਜਦ ਖ਼ਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ, ਬੰਿਦਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨ ਇਹ ਪਸਾਰੇ । 

ਰੰਨ  ਛੋਕਰ ੇਿਜੰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਵਲ, ਕੱੁਤਾ ਕੱੁਕੜੀ ਬਕਰੀ ਠ ਸਾਰੇ । 

ਏਹਾ ਮੂਲ ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਿਜਨ  ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਮੌਲ ਮਾਰੇ । 

ਆਦਮ ਕਢ ਬਿਹਸ਼ਤ ਥ  ਖ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਣ  ਧੁਰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰੇ । 

ਇਹ ਕਰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਚਾ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ, ਇਹਨ  ਰਾਉ ਰਜ਼ਾਦੜੇ ਿਸੱਧ ਮਾਰੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਹੁਨਰ ਸਭ ਿਵੱਚ ਮਰਦ , ਅਤੇ ਮਿਹਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨ ਐਬ ਭਾਰ ੇ। 
(ਮੂਲ=ਜੜ, ਮੌਲ=ਹਿਰਆਈ, ਫ਼ਸਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜੜ =1. ਰੰਨ, 2 ਛੋਕਰਾ, 

3.ਿਜੰਨ, 4. ਰਾਵਲ, 5. ਕੁੱ ਤਾ, 6. ਕੁਕੜੀ, 7.ਬੱਕਰੀ, 8. ਊਠ, ਰਜ਼ਾਦੜੇ= 

ਰਾਏਜ਼ਾਦੜ ੇਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ  ਦੇ ਪੱੁਤ) 

 
482 ਸਿਹਤੀ 
 

ਸਿਹਤੀ ਆਿਖਆ ਪੇਟ ਨ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਖਾ ਬਿਹਸ਼ਤ ਥ  ਕੱਿਢਆ ਈ । 

ਆਈ ਮੈਲ ਤ  ਜੰਨਤ ਿਮਲੇ ਧੱਕੇ, ਰੱਸਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵੱਿਢਆ ਈ । 

ਆਖ ਰਹ ੇਫ਼ਰੇਸ਼ਤ ੇਕਣਕ ਦਾਣਾ, ਨਹ  ਖਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਈ । 

ਸਗ ਆਦਮੇ ਹੱਵਾ ਨੰੂ ਖ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਓਸ ਦਾ ਏਸ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਈ । 

ਫੇੜਨ ਮਰਦ ਤੇ ਸਪਦੇ ਤਰੀਮਤ  ਨੰੂ, ਮੂੰ ਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਟੱਿਡਆ ਈ । 

ਮਰਦ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਵਾਰੀਏ ਨ, ਸਾਥ ਬਦੀ ਦਾ ਨਰ  ਨ ਲੱਿਦਆ ਈ । 
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ਫਰਕਾਨ ਿਵੱਚ 'ਫ਼ਨਕਰੂ' ਰੱਬ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਵਹੀ ਰਸੂਲ ਨ ਸੱਿਦਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਰੀਮਤ  ਖਾਣ ਰਿਹਮਤ, ਪੈਦਾ ਿਜਨ  ਜਹਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਈ । 
(ਮੈਲ=ਰੀਝ, ਹੱਵਾ=ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਰਬ ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੀ 

ਸਾਥਣ, ਫ਼ਨਕਰੂ=ਤਦ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਰਤ  ਿਵੱਚ ਪਸੰਦ ਆਵ)ੇ 

 
483. ਰ ਝਾ 
 

ਰੰਨ  ਦਿਹਿਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੰੂ ਦੇ ਲਗਾਮੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਸਰਕੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਹਨ ਦੇ, ਵੇਖ ਰੰਨ  ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੀ । 

ਮਰਦ ਹੈਣ ਸ ੋਰੱਖਦੇ ਹੇਠ ਸੋਟੇ, ਿਸਰ ਚਾੜੀਆਂ ਨ ਇਹਨ  ਕਾਮੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਨ  ਨਹ  ਦਾੜੀ ਕੰਨ ਨਕ ਪਾਟੇ, ਕੌਣ ਿਤਨ  ਦੀਆਂ ਭਰੇਗਾ ਹਾਮੀਆਂ ਨੀ । 
(ਿਸਰ ਕੱਪ=ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ 

ਉਹਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਿਦਨ  

ਿਵੱਚ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਪੁੱ ਜਾ ।ਓਥੇ ਉਹਨ ਸਰਕੱਪ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ 

ਭੇਦ ਲੱਿਭਆ।ਿਸਰਕਪ ਨ ਚੂਹੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਨਰਦ  

ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ।ਏਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ 

ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।ਰਸਾਲ ੂਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਚੂਿਹਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 

ਇੱਕ ਿਬੱਲੀ ਲੈ ਿਗਆ ।ਨਰਦ  ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥ  ਚੂਹ ੇਡਰਦ ੇਲੁਕ ਗਏ, 

ਿਸਰਕੱਪ ਤੇ ਸਲਵਾਨ=ਰਾਜ ੇਿਸਰਕਪ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲ  ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨ 

ਇਹਨੰੂ ਇਹਦੇ ਿਪਉ ਕੋਲ ਜੂਏ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਏਹਨੰੂ ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।ਰਾਣੀ ਨ ਿਪੱਛ ਹੋਡੀ ਰਾਜੇ 

ਨਾਲ ਅੱਖ  ਲੜਾ ਲਈਆਂ ।ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਮਿਹਲ  ਦੇ ਿਪੱਛ ਲਾਹ ਕ ੇਲੇ ਿਗਆ । 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨ ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ।ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕ ੇਆਪਣੇ 
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ਭਰਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵ ਗੂੰ  ਸਾਧ ਹ ੋਿਗਆ) 

 
484. ਸਿਹਤੀ 
 

ਿਜਸ ਮਰਦ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵ ੇਗ਼ੈਰਤ, ਓਸ ਮਰਦ ਥ  ਚੰਗੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨ । 

ਘਰ ਵਸਦ ੇਔਰਤ  ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਰਮਵੰਦ ਤੇ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਘਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਵੱਚ ਖੀਵੀਆ ਂਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਹਆਉ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ, ਅੱਖ  ਹੇਠ ਿਜ਼ਮ  ਦੇ ਸੀਵੀਆਂ ਨ । 
485. ਰ ਝਾ 
 

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਰੰਨ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਪਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਨਾਹ  । 

ਗਧਾ ਨਹ  ਕੁਲੱਦ ਮਨਖੱਟ ਖੋਜਾ, ਅਤੇ ਖੁਸਿਰਆ ਂਦੀ ਕਾਈ ਕੱਥ ਨਾਹ  । 

ਨਾਮਰਦ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾ ਿਕਸ ੇਗ ਵ , ਅਤੇ ਗ ਡੂਆਂ ਦੀ ਕਾਈ ਸੱਥ ਨਾਹ  । 

ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੰਨ ਦਾ ਟੁਰੇ ਟੂਣ , ਜ਼ੋਰ ਨਈ ਂਦਾ ਚੜੇ ਅਗੱਥ ਨਾਹ  । 

ਯਾਰੀ ਸੁੰ ਹਦੀ ਨਹ  ਸੁਹਾਗਣ  ਨੰੂ, ਰੰਡੀ ਰੰਨ ਨੰੂ ਸੁੰ ਹਦੀ ਨੱਥ ਨਾਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪ ਹ ੈਕਰਨਹਾਰਾ, ਇਨ  ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਈ ਹੱਥ ਨਾਹ  । 
(ਨੱਥ ਨਾਹ =ਬਸ ਿਵੱਚ ਨਹ , ਕੁਲੱਦ=ਿਜਹੜਾ ਲੱਦਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵ,ੇ 

ਮਨਖੱਟ=ਿਜਹੜਾ ਕੁੱ ਝ ਖੱਟੇ ਨਾ, ਅਗੱਥ=ਤੂਫ਼ਾਨ, ਕੱਥ=ਵਰਣਨ ਯੋਗ) 

 
486. ਸਿਹਤੀ 
 

ਮੀਆਂ ਤੀਮਤ  ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਸੋਹਣ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਹੰਦੇ ਵੈਣ ਮੀਆਂ । 

ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਹੈਣ ਜ਼ੀਨਤ, ਨਾਲ ਤੀਮਤ  ਸਾਕ ਤੇ ਸੈਣ ਮੀਆ ਂ। 

ਇਹ ਤੀਮਤ  ਸੇਜ ਦੀਆਂ ਵਾਿਰਸੀ ਨ, ਅਤੇ ਿਦਲ  ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਮੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋਰੂਆ ਂਜੋੜਦੀਆਂ ਨ, ਅਤੇ ਮਿਹਰੀਆਂ ਮਿਹਰ ਦੀਆ ਂਹੈਣ ਮੀਆਂ । 
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(ਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਤ=ਸਜਾਵਟ, ਵਾਿਰਸੀ=ਹੱਕਦਾਰ, ਜੋਰੂ=ਪਤਨੀ) 
 
487. ਰ ਝਾ 
 

ਸੱਚ ਆਖ ਰੰਨ ਕੇਹੀ ਧੁੰ ਮ ਚਾਈਆ, ਤੁਸ  ਭੋਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੰੂ ਕੱੁਿਟਆ ਜ ੇ। 

ਦਿਹਿਸਰ ਮਾਿਰਆ ਭੇਤ ਘਰੋਗੜੇ ਨ, ਸਣੇ ਲੰਕ ਦੇ ਓਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਟਆ ਜੇ । 

ਕੈਰੋ ਪ ਡੋਆਂ ਦੇ ਕਟਕ ਕਈ ਖੂਹਣੀ, ਮਾਰੇ ਤੁਸ  ਦੇ ਸਭ ਿਨਖੱੁਿਟਆ ਜੇ । 

ਕਤਲ ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਕਰਬਲਾ ਅੰਦਰ, ਮਾਰ ਦੀਨ ਿਦਆਂ ਵਾਿਰਸ  ਸੁੱ ਿਟਆ ਜੇ । 

ਜ ੋਕ ੋਸ਼ਰਮ ਿਹਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਥ ਓਸ ਨੰੂ ਪੱੁਿਟਆ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਤ  ਨੱਸ ਆਇਆ, ਿਪੱਛਾ ਏਸ ਦਾ ਆਣ ਿਕਉ ਖੁੱ ਿਟਆ ਜੇ । 
(ਧੁੰ ਮ=ਰੌਲਾ, ਘਰੋਗੜੇ=ਘਰ ਦੇਿਨਖੱੁਿਟਆ=ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਗਏ, ਕਰਬਲਾ=ਇਰਾਕ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਤਪਿਸੱਧ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਏਥ ੇ10 ਅਕਤੂਬਰ 680 ਨੰੂ ਚੌਥੇ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ 

ਹੁਸੈਨ ਨੰੂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ।ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਕਬਰਾ 

ਏਥੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ।ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੁਰਦੇ ਦਫ਼ਨ 

ਕਰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁੱ ਿਟਆ=ਪੁੱ ਿਟਆ) 

 
488. ਸਿਹਤੀ 
 

ਤੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹ ੈਜੋਬਨ ਦਾ, ਖ਼ਾਤਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਲਆਵਨਾ ਹ । 

ਿਜਨ  ਜਾਇ  ਿਤਨ  ਦੇ ਨਾ  ਰੱਖੇ, ਵੱਡਾ ਆਪ ਨੰੂ ਗ਼ੌਸ ਸਦਾਵਨਾ ਹ । 

ਹੋਵਣ ਤੀਮਤ  ਨਹ  ਤ  ਜਗ ਮੁੱ ਕੇ, ਵੱਤ ਿਕਸ ੇਨਾ ਜਗ ਤੇ ਆਵਨਾ ਹ । 

ਅਸ  ਿਚੱਠੀਆਂ ਘਲ ਸਦਾਇਆ ਸ, ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਵਨਾ ਹ । 

ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੀ ਅਸ  ਢੰੂਡ ਿਡੱਠੀ, ਐਵ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਿਪਆ ਜਗਾਵਨਾ ਹ । 
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ਚਾਕ ਸੱਦ ਕ ੇਬਾਗ਼ ਥ  ਕਢ ਛੱਡੰੂ, ਹੁਣ ੇਹੋਰ ਕੀ ਮੂੰ ਹ ਅਖਾਵਨਾ ਹ । 

ਅੰਨ ਖ਼ਾਨ  ਹ ਰੱਜ ਕੇ ਗਧੇ ਵ ਗੂੰ , ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਨਾ ਿਲਆਵਨਾ ਹ । 

ਛੱਡ ਬੰਦਗੀ ਚੋਰ  ਦੇ ਚਲਨ ਫਿੜਉ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਸਦਾਵਨਾ ਹ । 
(ਖ਼ਾਤਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਿਲਆਉਣਾ=ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਕੱੁਝ ਮੰਨਦਾ ਨਹ , ਵੱਤ=ਿਫਰ, 

ਚਲਨ=ਚਾਲੇ,ਕੰਮਕਾਰ) 

 
489. ਰ ਝਾ 
 

ਬਾਗ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੇਹੇ, ਸ਼ੱਦਾਦ ਫ਼ਰਊਨ ਕਹਾਇ ਿਗਆ । 

ਨੌਸ਼ੇਰਵ  ਛੱਡ ਬਗ਼ਦਾਦ ਟੁਿਰਆ, ਉਹ ਅਪਦੀ ਵਾਰ ਲੰਘਾਇ ਿਗਆ । 

ਆਦਮ ਛਡ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਗ ਢੱਠਾ, ਭੁਲੇ ਿਵਸਰੇ ਕਣਕ ਨੰੂ ਖਾਇ ਿਗਆ । 

ਫ਼ਰਊਨ ਖ਼ੁਦਾ ਕਹਾਇਕ ੇਤੇ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਉਸ਼ਟੰਡ ਉਠਾਇ ਿਗਆ । 

ਨਮਰੂਦ ਸ਼ੱਦਾਦ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਅਤੇ ਬਿਹਸ਼ਤ ਬਣਾਇ ਿਗਆ । 

ਕਾਰੂੰ  ਜ਼ਰ  ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੇਲ ਕ ੇਤੇ, ਬੰਨ ਿਸਰੇ ਤੇ ਪੰਡ ਉਠਾਇ ਿਗਆ । 

ਨਾਲ ਦੌਲਤ  ਹੁਕਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ, ਮਿਹਖਾਸਰ ਇੰਦ ਲੁਟਾਇ ਿਗਆ । 

ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਸਕੰਦਰ ਲਾਇ ਸੱਭੇ, ਸੱਤ  ਨਵ  ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇ ਿਗਆ । 

ਉਹ ਭੀ ਏਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰਿਹਉ ਨਾਹ , ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਖ਼ੁਦਾ ਕਹਾਇ ਿਗਆ । 

ਮੋਇਆ ਬਖ਼ਤੁਲ ਨੁਸਰ ਿਜਹੜਾ ਚਾੜ ਡੋਲਾ, ਸੱਚੇ ਰਬ ਨੰੂ ਤੀਰ ਚਲਾਇ ਿਗਆ । 

ਤੇਰੇ ਜੇਹੀਆ ਂਕੇਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨ, ਤੈਨੰੂ ਚਾ ਕੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਆਇ ਿਗਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪ ਹ ੈਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਿਸਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਗਲਾ ਲਾਇ ਿਗਆ । 
(ਗੋਪੀਚੰਦ ਰਾਜਾ=ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੰਗਪੁਰ (ਰੰਗਵਤੀ) ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜ ੋ

ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਨਾਵਤੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਟਮਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ । 
ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਿਤਆਗ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, 
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ਸ਼ੱਦਾਦ=ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਸਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬਾਦ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, 

ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਹੰਿਦਆ ਂਹੀ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵ  ਅਤੇ ਉਨ  ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ 

ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਨੌਸ਼ੇਰਵ  ਆਦਲ=ਇਹਨ ਿਚੱਟ ੋਹੂਣ  ਦਾ ਬਾਰ 

ਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ।ਆਪਣੀ ਪਰਬੰਧਕੀ 

ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿਸੱਧ ਹ ੈ।ਨੌਸ਼ੇਰਵ  ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ 'ਅਮਰ' ਹੈ 

ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ=ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਰੱਬ 

ਦਾ ਨਬੀ=ਬੈਤੁਲਮਕੱਦਸ ਦੀ ਨ ਹ ਇਸ ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ।ਇਹ ਿਜੰਨਾ ਪਰੀਆਂ 

ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ।ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ 

ਦਾ ਕਿਹਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ।ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੰੂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭੱਠ ਝੋਕਣਾ 

ਿਪਆ ਸੀ, ਉਸ਼ਟੰਡ=ਚਲਾਕ,ਝੂਠਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਸਕੰਦਰ=ਸੁਲੇਮਾਨ ਤ ਲੈ ਕੇ 

ਿਸਕੰਦਰ ਤੱਕ ਕਈ ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਿਜਨ  ਨ ਸਤ ਦੀਪ  ਅਤੇ ਨ ਖੰਡ  

ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ  ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲੀ, ਬਖ਼ਤੁਲ 

ਨੁਸਰ ਦਾ ਡੋਲਾ=ਬਖ਼ਤੁਲ ਨੁਸਰ ਦਾ ਉੜਣ ਖਟੋਲਾ, ਉਹ ਬਾਬਲ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਸੀ ।ਉਹਨ ਇੱਕ ਉੜਣ ਖਟੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚਹ  ਪਾਸ  

ਚਾਰ ਬ ਸ ਸਨ ।ਉਨ  ਤੇ ਮਾਸ ਬੱਧਾ ਸੀ ।ਬ ਸ  ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਬਾਜ਼ ਸਨ ।ਉਹ 

ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਪਰ ਉਡਦੇ ਤੇ ਉੜਣ ਖਟੋਲਾ ਪਰ ਨੰੂ ਉੜਦਾ ।ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਟੋਲੇ 

ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕ ੇਬੈਠਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਾ ।ਿਫਰ 

ਖਟੋਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਦਖਾ ਕੇ 

ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਆਇਆ ਹ  ।ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, 

ਕੇਤੀਆ=ਂਿਕੰਨੀਆਂ) 
 
490. ਸਿਹਤੀ 
 

ਪੰਡ ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ ਕੇਹੀ ਖੋਲ ਬੈਠ, ਵੱਡਾ ਮਿਹਜ਼ਰੀ ਘੰਡ ਲਟ ਬਾਵਲਾ ਵ ੇ। 
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ਅਸ  ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਢੂਡ ਆਂਦੀ, ਭਲਾ ਦੱਸ ਖ  ਕੀ ਹ ੈਰਾਵਲਾ ਵ ੇ। 

ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕੀ ਏ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ, ਿਗਣ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਵਲਾ ਵ ੇ। 

ਦੱਸੇ ਿਬਨ  ਨਾ ਜਾਪਦੀ ਜ਼ਾਤ ਭੈੜੀ, ਛੜੇ ਬਾਝ ਨਾ ਥ ਵਦਾ ਚਾਵਲਾ ਵੇ । 

ਕੀ ਰੋਕ ਹ ੈਕਾਸਦੀ ਇਹ ਬਾਸਨ, ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਖ  ਸੋਹਿਣਆਂ ਸ ਵਲਾ ਵ ੇ। 

ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਿਨਬਾਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋ ਉਤਾਵਲਾ ਵ ੇ। 
(ਮਿਹਜ਼ਰੀ=ਥਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ  ਿਵੱਚ ਿਫਰਨ ਵਾਲਾ,ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਸਾਇਣ=ਕੀਮੀਆ, ਚਤਰਾਵਲਾ=ਚਤਰ,ਚਲਾਕ, ਬਾਸਨ= 

ਬਰਤਨ) 

 
491. ਰ ਝਾ 
 

ਕਰਾਮਾਤ ਹ ੈਕਿਹਰ ਦਾ ਨ ਉ ਰੰਨ, ਕੇਹਾ ਘੱਿਤਉ ਆਣ ਵਸੂਿਰਆ ਈ । 

ਕਰ ਚਾਵੜ  ਿਚੱਘੜ  ਨਾਲ ਮਸਤੀ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਣਜਾਣ  ਨੰੂ ਘੂਿਰਆ ਈ । 

ਫ਼ਕਰ ਆਖਸਨ ਸੋਈ ਕੁੱ ਝ ਰੱਬ ਕਰਸੀ, ਐਵਂ◌ ੇਜੋਗੀ ਨੰੂ ਚਾ ਵਡੂਿਰਆ ਈ । 

ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਧਿਰਉ, ਖੰਡ ਚਾਵਲ  ਦਾ ਥਾਲ ਪੂਿਰਆ ਈ । 
(ਵਸੂਰਾ=ਸ਼ਕ ਸ਼ੁਬਾ, ਿਚਘੜ =ਮਜ਼ਾਕ, ਪੂਿਰਆ=ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ) 

 
492 ਸਿਹਤੀ 
 

ਮਗਰ ਿਤੱਤਰ  ਦੇ ਅੰਨਾ ਬਾਜ਼ ਛੱੁਟ,ੇ ਜਾਇ ਿਚੰਮੜੇ ਦ ਦ ਪਤਾਲੂਆਂ ਨੰੂ । 

ਅੰਨ  ਭੇਿਜਆ ਅੰਬ ਅਨਾਰ ਵੇਖਣ, ਜਾਇ ਿਚੰਮੜੇ ਤੂਤ ਸੰਭਾਲੂਆ ਂਨੰੂ । 

ਘਿਲਆ ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜ ਿਲਆਵ , ਜਾਇ ਲੱਗਾ ਹ ੈਲੈਣ ਕਚਾਲੂਆਂ ਨੰੂ । 

ਅੰਨ  ਮੋਹਰੀ ਲਾਈਏ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ, ਲੁਟਵਾਇਸੀ ਸਾਥ ਿਦਆਂ ਚਾਲੂਆਂ ਨੰੂ । 

ਖੱਚਰਪਵ  ਦੇ ਚਾਲੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਅਸ  ਫਾਿਟਆ ਕੁੱ ਿਟਆ ਚਾਲੂਆਂ ਨੰੂ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਬੈਠਾ, ਕਮਲਾ ਘੱਿਲਆ ਰੰਗਣ ੇਸਾਲੂਆਂ ਨੰੂ । 
(ਦ ਦ ਪਤਾਲ=ੂਬਲਦ  ਦੇ ਪਤਾਲੂ, ਸੰਭਾਲ=ੂਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ, ਚਾਲੂਆ=ਂਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ,ਸਾਥ, ਤੰਦੂਰ.. ਸਾਲੂਆਂ=ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜ ੇਦੀ 

ਲਾਲੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ  ਦਸ ਸਿਕਆ) 

 
493. ਰ ਝ ੇਨ ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਿਵਖਾਉਣੀ 
 

ਜਾ ਖੋਲ ਕ ੇਵੇਖ ਜੋ ਿਸਦਕ ਆਵੀ, ਕੇਹਾ ਸ਼ੱਕ ਿਦਲ ਆਪਣ ੇਪਾਇਉ ਈ । 

ਿਕਿਹਆ ਅਸ  ਸ ੋਰੱਬ ਤਿਹਕੀਕ ਕਰਸੀ, ਕੇਹਾ ਆਣ ਕ ੇਮਗ਼ਜ਼ ਖਪਾਇਉ ਈ । 

ਜਾਹ ਵੇਖ ਜੋ ਵਸਵਸਾ ਦੂਰ ਹੋਵੀ, ਕੇਹਾ ਡੌਰੂੜਾ ਆਣ ਵਜਾਇਉ ਈ । 

ਸ਼ੱਕ ਿਮਟੀ ਜ ੋਥਾਲ ਨੰੂ ਖੋਲ ਵੇਖ, ਏਥੇ ਮਕਰ ਕੀ ਆਣ ਫੈਲਾਇਉ ਈ । 
(ਆਵੀ=ਆਵੇ, ਰਬ ਤਿਹਕੀਕ ਕਰਸੀ=ਰਬ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਸਵਸਾ=ਸ਼ਕ, 

ਡੌਰੂੜਾ=ਡੌਰੂ) 

 
494. ਸਿਹਤੀ ਨ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ 
 

ਸਿਹਤੀ ਖੋਲ ਕ ੇਥਾਲ ਜ  ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਖੰਡ ਚਾਵਲ  ਦਾ ਥਾਲ ਹੋ ਿਗਆ । 

ਛੁਟਾ ਤੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਦਾ, ਿਵੱਚ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਜੀਊ ਪਰੋ ਿਗਆ । 

ਿਜਹੜਾ ਚਿਲਆ ਿਨਕਲ ਯਕੀਨ ਆਹਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨੰੂ ਵੇਖ ਖਲੋ ਿਗਆ । 

ਗਰਮ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਆਤਸ਼ ੋਆਬ ਆਹਾ, ਬਰਫ਼ ਕਸ਼ਫ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮ ੋਿਗਆ । 

ਐਵ ਡਾਹਿਡਆਂ ਮਾਿੜਆ ਂਕੇਹਾ ਲੇਖਾ, ਓਸ ਖੋਹ ਿਲਆ ਉਹ ਰ ੋਿਗਆ । 

ਮਰਨ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੱਭੋ ਖ਼ਤਮ ਲੇਖਾ, ਜ ੋਕੋ ਜੰਿਮਆ ਂਝੋਵਣੇ ਝੋ ਿਗਆ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ੋਕੀਮੀਆ ਨਾਲ ਛੱੁਥਾ, ਸੋਇਨਾ ਤ ਿਬ  ਤੁਰਤ ਹੀ ਹ ੋਿਗਆ । 
(ਮੁਅਜਜ਼=ੇਕਰਾਮਾਤ , ਆਿਤਸ਼=ਅੰਗਾਰ, ਆਬ=ਪਾਣੀ, ਕਸ਼ਫ਼=ਢਕੀ ਹੋਈ 

ਵਸਤ ਬਾਰ ੇਗ਼ੈਬ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਛੱੁਥਾ=ਛੋਿਹਆ ਿਗਆ, 
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ਝੋਵਣੇ ਝੋ ਿਗਆ=ਕੰਮ ਕਰ ਿਗਆ) 

 
495. ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ ਰ ਝੇ ਤੇ ਯਕੀਨ 

 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਸਿਹਤੀ, ਿਦਲ ਜਾਨ ਥ  ਚੇਲੜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਕਰ  ਬ ਦੀਆਂ ਵ ਗ ਬਜਾ ਿਖ਼ਦਮਤ, ਿਨਤ ਪ ਵਦੀ ਰਹ ਗੀ ਫੇਰੀਆ ਂਮ । 

ਪੀਰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸ  ਤਿਹਕੀਕ ਕੀਤਾ, ਿਦਲ ਜਾਨ ਥ  ਤੁਧ ਤੇ ਹੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਿਸਦਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਫ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ਘੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇਰੀ, ਨਾਲੇ ਸਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਅਸ  ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਇਸਮ ਦੇ ਹੁੱ ਬ ਦੀ ਟੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਇੱਕ ਫ਼ੱਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੱਖ ਤਕਵਾ, ਹੋਰ ਢਾਹ ਬੈਠੀ ਸੱਭੇ ਢੇਰੀਆਂ ਮ । 

ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕ , ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਗੀ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਮ । 
(ਇਸਮ=ਰਬ ਦਾ ਨ , ਟੇਰਨਾ=ਿਕਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਰ ਕਰਨਾ, ਤਕਵਾ= 

ਸਹਾਰਾ, ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦੇਣਾ=ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ) 
 
496. ਰ ਝਾ 
 

ਘਰ ਆਪਣ ੇਿਵੱਚ ਚਵਾਇ ਕਰਕੇ, ਆਖ ਨਾਗਣੀ ਵ ਗ ਿਕ  ਸ਼ੂਕੀਏ ਂਨੀ । 

ਨਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਉਈ, ਰੱਜੇ ਜਟ ਵ ਗੂੰ  ਵੱਡੀ ਫਕੂੀਏ ਂਨੀ । 

ਜਦ ਬੰਨ ਝੇੜੇ ਥੱਕ ਹੁਟ ਰਹੀਏ, ਜਾਇ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਰੰਨ  ਤੇ ਕੂਕੀਏ ਂਨੀ । 

ਕਢ ਗਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਰਬੇਲ ਬ ਦੀ ਿਘਨ ਮੋਲੀਆਂ ਅਸ  ਤੇ ਘੂਕੀਏ ਂਨੀ । 

ਭਲੋ ਭਲੀ ਜ  ਿਡਠ ਈ ਆਸ਼ਕ  ਦੀ, ਵ ਗ ਕੱੁਤੀਆਂ ਅੰਤ ਨੰੂ ਚੂਕੀਏ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਥ  ਪੁਛ ਲੈ ਬੰਦਗੀ ਨੰੂ, ਰੂਹ ਸਾਜ਼ ਕਲਬੂਤ ਿਵੱਚ ਫੂਕੀਏ ਂਨੀ । 
497. ਸਿਹਤੀ 
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ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨ ਉ ਮੀਆ,ਂ ਸਾਥ ਭੁੱ ਿਲਆ ਂਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਕੱਚਾ ਸ਼ੀਰ ਪੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਭੁੱ ਲਾ, ਧੁਰ ਆਦਮ ਭਲੁਣਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਆਦਮ ਭੁਲ ਕੇ ਕਣਕ ਨੰੂ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਕਢ ਜੰਨਤ ਹੁਕਮ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਤਾਦ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ, ਭੁੱ ਲਾ ਿਸਜਿਦ  ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਮੁਢ ਰੂਹ ਭੁੱ ਲਾ ਕੌਲ ਿਵਚ ਵਿੜਆ, ਜੁੱ ਸਾ ਛੱਡ ਕ ੇਅੰਤ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਕਾਰੂੰ  ਭੁਲ ਜ਼ਕਾਤ ਕ  ਸ਼ੂਮ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਦ ਓਸ ਤੇ ਕਿਹਰ ਅੱਲਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਭੁਲ ਜ਼ਕਰੀਏ ਲਈ ਫ਼ਨਾਹ ਹੇਜ਼ਮ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਰ ਦੋ ਫਾਹ ਹੋਇਆ । 

ਅਮਲ  ਬਾਝ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਪੌਲੇ, ਲੋਕ  ਿਵੱਚ ਮੀਆ ਂਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ । 
(ਕੱਚਾ ਸ਼ੀਰ=ਕੱਚਾ ਦੱੁਧ, ਿਕਬਰ=ਗਰੂਰ, ਕੌਲ ਵਿੜਆ=ਕਾਲਬ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਇਆ, ਜੁੱ ਸਾ=ਤਾਕਤ, ਹੇਜ਼ਮ=ਸੁੱ ਕਾ ਦਰਖ਼ਤ,ਬਾਲਣ ਯੋਗ ਲਕੜੀ, ਜ਼ਕਾਤ= 

ਖ਼ੈਰਾਤ,ਸਦਕਾ, ਦੋ ਫਾਹ=ਦੋ ਫਾਕੜ , ਪੌਲੇ=ਜੁੱ ਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ= 

ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਬਨ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ।ਜਦ ਇਨ  

ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਾਤਲ ਦੌੜ ੇਤ  ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਰ ਹ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਿਵੱਚ 

ਲੁਕ ਗਏ ਐਪਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਰਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਿਗਆ ।ਵੈਰੀਆਂ ਨ 

ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ 

ਿਵੱਚੇ ਚੀਰੇ ਗਏ) 

 
498. ਰ ਝਾ 
 

ਘਰ ਪੇਈੜੇ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਤੈਨੰੂ, ਿਦਿਤ  ਿਛੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਦੇ । 

ਅੰਤ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਿਨਤਰੇਗਾ ,ਕੋਈ ਦੇਸ ਨਾ ਵੱਸਦ ੇਝੂਿਠਆਂ ਦੇ । 

ਫ਼ਕਰ ਮਾਿਰਉ ਅਸ  ਨ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਨਹ  ਜਾਣਦੀ ਦਾਉ ਤੰੂ ਘੂਿਠਆਂ ਦੇ । 

ਜੱਟੀ ਹ ੋਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਛੰਨਾ ਭੇਿੜਉ ਈ ਨਾਲ ਠੂਿਠਆਂ ਦੇ । 
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ਸਾਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਿਨੰਦਦੀ ਸ, ਮੂੰ ਹ ਿਡਠ ਈ ਟੱੁਕਰ  ਜੂਿਠਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਛੇੜਦੀ ਸ, ਿਡੱਠ ਮੁਅਜਜ਼ ੇਇਸ਼ਕ ਦੇ ਲੂਿਠਆਂ ਦੇ । 
(ਪੇਈੜੇ=ਪੇਕੇ, ਲੂਿਠਆਂ=ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ) 

 
499. ਤਥਾ 
 

ਕਰੇ ਿਜਨ  ਦੀਆਂ ਰਬ ਹਮਾਇਤ  ਨੀ, ਹੱਕ ਿਤਨ  ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮਾਮੂਲ ਕੀਤਾ । 

ਜਦ ਮੁਸ਼ਿਰਕ  ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਚੰਨ ਦੋ-ਖੰਨ ਰਸੂਲ ਕੀਤਾ । 

ਕਢ ਪੱਥਰ ਊਠਣੀ ਰਬ ਸੱਚੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਪੈਗ਼ੰਬਰੀ ਮੂਲ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ਕਸ਼ਫ਼ ਿਦਖਾਇ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਜੱਟੀ ਨ ਫ਼ਕਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ । 
(ਮਾਮੂਲ=ਿਨਤ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮ, ਮਸ਼ਿਰਕ =ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਦੋ-ਖੰਨ=ਦੋ ਟੁਕੜੇ) 

 
500. ਤਥਾ 
 

ਿਫਰ ਜ਼ੋਮ ਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸਾਣ ਚੜੀ, ਆ ਟਲ  ਨੀ ਮੰੁਡੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਮਰਦ ਮਾਰ ਮੁਰੱਕਣ ੇਜੰਗ-ਬਾਜ਼,ੇ ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਗੁੰ ਡੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤਕਸੀਰ ਤੇਰੀ, ਿਲਆ ਹੀਰ ਨੀ ਨੱਢੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਇ ਜਟੇਟੜੀ ਨੰੂ, ਲਾਹ ਿਦਲੇ ਦੀ ਘੁੰ ਢੀਏ ਵਾਸਤਾ ਈ । 
(ਜ਼ੋਮ=ਗੁਮਾਨ, ਸਾਣ ਚੜੀ=ਿਤੱਖੀ) 
 
501. ਸਿਹਤੀ 
 

ਜੀਕੰੂ ਤੁਸ  ਫ਼ਰਮਾਉ ਸੋ ਜਾ ਆਖ , ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਿਬਆ ਹੋਈਆਂ ਮ । 

ਤੈਨੰੂ ਪੀਰ ਜੀ ਭੁਲ ਕ ੇਬੁਰਾ ਬੋਲੀ, ਭੁੱ ਲੀ ਿਵਸਰੀ ਆਣ ਵਗੋਈਆਂ ਮ । 

ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਸਦ ਹੋਇਕੇ ਜਾ ਖਲੋਈਆ ਂਮ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹ  ਮੁਢ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਖੋਈਆਂ ਮ । 
(ਆਣ ਵਗੋਈਆਂ=ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਆ ਗਈ ਹ , ਕਾਸਦ=ਸੁਨਹਾ ਿਲਜਾਣ 

ਵਾਲਾ, ਸਾਫ਼=ਨਕ ਨੀਤ, ਬਦਖੋਈ=ਬੁਰੀ ਆਦਤ) 

 
502. ਰ ਝਾ 
 

ਿਲਆ ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਜੋ ਦੀਦ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਜਾ ਕ ੇਆਖ ਰ ਝਾ ਤੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਘੁੰ ਢ ਲਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਸਾਨੰੂ ਿਮਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾ ਸੂਰਤ, ਿਮਸਲ ਮਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਜ਼ਲੁਫ ਨਾਗ ਵ ਗੂੰ  ਚੱਕਰ ਘਤ ਬੈਠੀ, ਗਲ ਲਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਿਦੰਹ ਰਾਤ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਿਟਕਣ ਦਦੀ, ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਲੋੜੇ ਲੁਿਟਆਂ ਨਣ  ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਕ,ੇ ਲੁੜ ਜਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਗਲ ਪਲੂੜਾ ਇਸ਼ਕ ਿਦਆ ਂਕੁਿਠਆਂ ਦੇ, ਮੂੰ ਹ ਘਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਸਦਕਾ ਸੈਦੇ ਦੇ ਨਵ ਿਪਆਰ ਵਾਲਾ, ਿਮਲ ਜਾਹ ਵ ੋਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਨਆਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਭਾਰਾ, ਿਸਰ ਲਾਹ ਵੋ ਿਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ । 
(ਵ=ੋਓ, ਝਾਕ=ਆਸ, ਚੱਕਰ ਘਤ=ਕੁੰ ਡਲੀ ਮਾਰਕ,ੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕ=ੇ 

ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹ,ੈ ਿਨਆਜ਼=ਨਮਾਜ਼, ਆਜਜ਼ੀ) 
 
503. ਸਿਹਤੀ 
 

ਲੈ ਕ ੇਸੋਹਣੀ ਮੋਹਣੀ ਇੰਦਰਾਣੀ, ਿਮਰਗ-ਨਣੀ ਨੰੂ ਜਾਇਕੇ ਘੱਲਨੀ ਹ  । 

ਤੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤ  ਵੇਖ ਕ ੇਪੀਰ ਮੀਆ,ਂ ਬ ਦੀ ਹੋਇਕ ੇਘਰ  ਨੰੂ ਚੱਲਨੀ ਹ  । 

ਪੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀ ਵਖੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੱਲਨੀ ਹ  । 

ਮੈਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਸਾਈਆ,ਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਿਸਰੇ ਤੇ ਝੱਲਨੀ ਹ  । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਤਰਕ ਬੁਿਰਆਈਆਂ, ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੱਲਨੀ ਹ  । 
(ਅਜ਼ਮਤ=ਵਿਡਆਈ, ਪੈਰ ਮੱਲਨੀ ਹ =ਪੈਰ  ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦੀ ਹ ,ਸ਼ਰਨ 

ਆ ਦੀ ਹ , ਝੱਲਨੀ ਹ =ਸਿਹੰਦੀ ਹ ) 

 
504. ਸਿਹਤੀ ਦਾ ਹੀਰ ਨੰੂ 

 

ਸਿਹਤੀ ਜਾਇਕੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬਿਹ ਕ,ੇ ਭੇਤ ਯਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਸਮਝਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇਘਰ ਫ਼ਕੀਰ ਕੀਤੋ, ਉਹ ਜੋਗੀੜਾ ਹੋਇਕ ੇਆਇਆ ਈ । 

ਉਹਨੰੂ ਠਗ ਕ ੇਮਹ  ਚਰਾਇ ਲਈ , ਏਥੇ ਆਇਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾਇਆ ਈ । 

ਤੇਰੇ ਨਣ  ਨ ਚਾਇ ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਓਸ ਨੰੂ ਚਾਇ ਭੁਲਾਇਆ ਈ । 

ਉਹ ਤੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇਕੇ ਵਣ ਲੱਥਾ, ਆਪ ਵਹੁਟੜੀ ਆਣ ਸਦਾਇਆ ਈ । 

ਆਪ ਹ ੋਜ਼ਲੈੁਖ਼ਾ ਦੇ ਵ ਗ ਸੱਚੀ, ਉਹਨੰੂ ਯੂਸਫ਼ ਚਾਇ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਵਸਾਰ ਸਾਰੇ, ਆਣ ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਕੰਤ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਹੋਇਆ ਚਾਕ ਿਪੰਡੇ ਮਲੀ ਫ਼ਾਕ ਰ ਝੇ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕ ੇਹਾਲ ਵਣਜਾਇਆ ਈ । 

ਦੇਣੇਦਾਰ ਮਵਾਸ ਹ ੋਿਵਹਰ ਬੈਠੀ, ਲਿਹਣੇਦਾਰ ਹੀ ਅੱਕ ਕ ੇਆਇਆ ਈ । 

ਗਾਲ  ਦੇ ਕ ੇਿਵਹਿੜ  ਕਢ ਉਸ ਨੰੂ, ਕਲ ਮੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੁਟਾਇਆ ਈ । 

ਹ ੋਜਾਏ ਂਿਨਹਾਲ ਜ ੇਕਰ ਿਜ਼ਆਰਤ, ਤੈਨੰੂ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਓਸ ਬੁਲਾਇਆ ਈ । 

ਿਜ਼ਆਰਤ ਮਰਦ ਕੁੱ ਫ਼ਾਰਤ ਹੋਣ ਇਸ਼ਯ , ਨੂਰ ਫ਼ੱਕਰ ਦਾ ਵੇਖਨਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੁਦ ਕੀਤਾ ਿਮਲੇ ਪੀਰ ਪੰਜੇ, ਮੈਨੰੂ ਕਸ਼ਫ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਵਖਾਇਆ ਈ । 

ਝੱਬ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕ ੇਿਮਲ ਹ ੋਰਈਅਤ, ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਬਹਾਲ ਹ ੋਆਇਆ ਈ । 

ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਾ ਤੰੂ ਆਬੇਿਹਆਤ ਉਸ ਦਾ, ਕੇਹਾ ਭਾਬੀਏ ਝਗੜਾ ਲਇਆ ਈ । 

ਚਾਕ ਲਾਇਕ ੇਕੰਨ ਪੜਾਇਉ ਨੀ, ਨਣ  ਵਾਲੀਏ ਗ਼ੈਬ ਿਕ  ਚਾਇਆ ਈ । 

ਬਚੇ ਉਹ ਫ਼ਕੀਰ  ਥ ਹੀਰ ਕੁੜੀਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਿਜਨ  ਬਖ਼ਸ਼ਾਇਆ ਈ । 
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ਇੱਕੇ ਮਾਰ ਜਾਸੀ ਇੱਕ ੇਤਾਰ ਜਾਸੀ, ਇਹ ਮ ਹ ਅਿਨਆ  ਦਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਅਮਲ ਫ਼ੌਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਫੁੱ ਲੀ, ਕੇਹਾ ਭੀਲ ਦਾ ਸ ਗ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਕੌਲ ਭੁਲਾਇਕ ੇਕ ੇਖੇਡ ਰੱੁਧ, ਕੇਹਾ ਨਵ  ਮਖ਼ੌਲ ਜਗਾਇਆ ਈ । 
(ਵਣ ਲੱਥਾ=ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ, ਜ਼ੁਲੈਖ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼=ਯੂਸਫ਼ 

ਅਤੇ ਜ਼ਲੈੁਖ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਦੀ ਹ ੈ। ਯੂਸਫ਼ 

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਸੀ ।ਯੂਸਫ਼ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ 

ਸੀ ।ਉਸਦੇ ਮਤੇਰ ਭਰਾਵ  ਨ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨ 

ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਝੂਠ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਜੰਗਲੀ 

ਦਿਰੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ।ਯੂਸਫ਼ ਨੰੂ ਕੋਲ ਲੰਘਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨ ਖੂਹ ਕੱਢ 

ਕ ੇਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਕ ੇਇੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਜ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ।ਓਥੇ 

ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਲੈੁਖ਼ਾ ਨ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਆਯੋਗ 

ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਚਾਹ ੇਐਪਰ ਯੂਸਫ਼ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ।ਜ਼ਲੈੁਖ਼ਾ ਨ ਦੋਸ਼ 

ਲਾਕ ੇਯੂਸਫ਼ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ।ਯੂਸਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਫ਼ਿਨਆ ਂਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ 

ਕੱਢਣ ੇਆ ਦੇ ਸਨ ।ਕੈਦ 'ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਦ ਿਪੱਛ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦਾ ਚੰਗਾ 

ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ।ਭੁਖ ੇਮਰਦੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਪਣ ੇਉਨ  

ਭਰਾਵ  ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨੰੂ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਗਏ ਸਨ, ਮਵਾਸ= 

ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਿਜ਼ਆਰਤ=ਦੀਦਾਰ, ਿਜ਼ਆਰਤ ਮਰਦ ਕੱੁਫ਼ਾਰਤ ਹੋਣ 

ਇਸ਼ਯ  =ਮਰਦ  ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਧ ੋਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਹਦ= 

ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ, ਝੱਬ=ਛੇਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ =ਨਵ ਲੱਗੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ 

ਲੈ ਕ,ੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਾ=ਮਰਨ ਵੇਲਾ) 
 
505. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਜਾਇਕੇ ਖੋਲ ਬੁੱ ਕਲ, ਉਹਦੇ ਵੇਸ ਨੰੂ ਫੂਕ ਿਵਖਾਵਨੀ ਹ  । 
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ਨਣ  ਚਾੜ ਕ ੇਸਾਣ ਤੇ ਕਰ  ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕਤਲ ਆਸ਼ਕ  ਦੇ ਤੇ ਧਾਵਨੀ ਹ  । 

ਅੱਗੇ ਚਾਕ ਸੀ ਫ਼ਾਕ ਕਰ ਸਾੜ ਸੱੁਟ , ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਿਸਕਲ ਚੜਾਵਨੀ ਹ  । 

ਉਹਦੇ ਪੈਰ  ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਹ ੈਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾ ਦੇ ਆਵਨੀ ਹ  । 

ਮੋਇਆ ਿਪਆ ਹ ੈਨਾਲ ਿਫ਼ਰਾਕ ਰ ਝਾ, ਈਸਾ ਵ ਗ ਮੁੜ ਫੇਰ ਜੀਵਾਵਨੀ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਤੰਗ ਨੰੂ ਸ਼ਮ  ਵ ਗੂੰ , ਅੰਗ ਲਾਇਕ ੇਸਾੜ ਿਵਖਾਵਨੀ ਹ  । 
(ਿਸਕਲ ਚੜਾਉਣਾ=ਚਮਕਾਉਣਾ,ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਿਨਸ਼ਾ=ਯਕੀਨ, ਈਸਾ=ਮਸੀਹ 

ਵ ਗੂੰ  ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਜ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹ , ਪਤੰਗ=ਪਰਵਾਨਾ,ਭੰਬਟ) 

 
506. ਹੀਰ ਸਜ ਕ ੇਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨੰੂ ਗਈ 

 

ਹੀਰ ਨਾਇਕੇ ਪੱਟ ਦਾ ਪਿਹਨ ਤੇਵਰ, ਵਾਲ  ਇਤਰ ਫਲੇਲ ਮਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਲ ਪਾਇਕੇ ਮੀਢੀਆ ਂਖ਼ੂਨੀਆਂ ਨੰੂ, ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਪਲਮ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕੱਜਲ ਿਭੰਨੜੇ ਨਣ ਅਪਰਾਧ ਲੱਥੇ, ਦੋਵ ਹੁਸਨ ਦੇ ਕਟਕ ਲੈ ਧ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਮਲ ਵਟਣਾ ਹੋਠ  ਤੇ ਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀ, ਨਵ  ਲੋੜ ਤੇ ਲੋੜ ਚੜ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਸਰੀਸਾਫ਼ ਸੰਦਾ ਭੋਛਨ ਸੰੁਹਦਾ ਸੀ, ਕੰਨ  ਬੁੱ ਕ ਬੱੁਕ ਵਾਲੀਆ ਂਪ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਕੀਮਖ਼ਾਬ ਦੀ ਚੋਲੜੀ ਿਹੱਕ ਪੈਧੀ, ਮ ਗ ਚਕ ਲੈ ਤੋੜ ਵਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਘੱਤ ਝ ਜਰ  ਲੋੜ ਦੇ ਿਸਰ ੇਚੜ ਕੇ, ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਲਟਕਦੀ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਟੱਕਾਬੰਦਲੀ ਬਣੀ ਹ ੈਨਾਲ ਲੂਹਲ , ਵ ਗ ਮੋਰ ਦੇ ਪਾਇਲ  ਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਛੱੁਟਾ ਛਣਾ ਛਣ ਛਣਕ,ੇ ਕਤਲ ਆਮ ਖ਼ਲਕਤ ਹੰੁਦੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ । 

ਕਦੀ ਕਢ ਕ ੇਘੁੰ ਢ ਲੋੜਾ ਦਦੀ, ਕਦੀ ਖੋਲ ਕ ੇਮਾਰ ਮੁਕ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਘੁੰ ਡ ਲਾਹ ਕ ੇਲਟਕ ਿਵਖਾ ਸਾਰੀ, ਜੱਟੀ ਰੁੱ ਠੜਾ ਯਾਰ ਮਨ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਨੰੂ ਸੱਭਾ ਖੋਲ ਦੌਲਤ, ਵੱਖ ੋਵੱਖ ਕਰ ਚਾਇ ਿਵਖ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਿੜਆ, ਖ਼ਲਕਤ ਸੈਫ਼ੀਆਂ ਫੂਕਣੇ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 
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(ਤੇਵਰ=ਸੂਟ,ਿਤਉਰ, ਪਲਮ ਵਦੀ=ਿਖਲਾਰਦੀ, ਭੋਛਨ=ਪੁਸ਼ਾਕ, ਬੁਕ ਬੁਕ 

ਬਾਲੀਆਂ=ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਕੀਮਖ਼ਾਬ=ਇੱਕ ਕਪੜਾ, ਪੈਧੀ=ਪਾਈ, 

ਪਿਹਨੀ, ਿਟੱਕਾ ਿਬੰਦਲੀ=ਮੱਥੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ, ਲਟਕ=ਸ਼ਾਨ, ਸੈਫ਼ੀਆਂ ਫੂਕਣ= 

ਜਾਦੂ ਕਰਨ) 

 
507. ਰ ਝ ੇਨ ਹੀਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ 
 

ਰ ਝਾ ਵੇਖ ਕ ੇਆਖਦਾ ਪਰੀ ਕੋਈ, ਇੱਕੇ ਭਾਵ ਤ  ਹੀਰ ਿਸਆਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਕੋਈ ਹੂਰ ਿਕ ਮੋਹਣੀ ਇੰਦਰਾਣੀ, ਹੀਰ ਹੋਵ ੇਤ  ਸਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । 

ਨੜੇ ਆ ਕ ੇਕਾਲਜੇ ਧਾਹ ਿਗਉਸ, ਿਜਵ ਮਸਤ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਅਬਰ ਬਹਾਰ ਆਇਆ, ਬੇਲਾ ਜੰਗਲਾ ਲਾਲੋ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਹਾਠ ਜੋੜ ਕ ੇਬੱਦਲ  ਹ ਝ ਬੱਧੀ, ਵੇਖ  ਕੇਹੜਾ ਦੇਸ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਚਮਕੀ ਲੈਲਾਤੁਲਕਦਰ ਿਸਆਹ ਸ਼ਬ ਥ , ਿਜਸ ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਡੌਲ ਢਾਲ ਤੇ ਚਾਲ ਦੀ ਲਟਕ ਸੁੰ ਦਰ, ਜੇਹਾ ਪੇਖਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਿਖ਼ਆਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਯਾਰ ਸੋਈ ਮਿਹਬੂਬ ਥ ਿਫ਼ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਜੀਊ ਸੋਈ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ  ਨਾਲ ਹੋਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਆਇ ਚੰਬੜੀ ਰ ਝਣ ੇਨੰੂ, ਜੇਹਾ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਹੋਵ ੇ। 
(ਬਹਾਰ=ਬਸੰਤ, ਅਬਰ ਬਹਾਰ=ਖ਼ੁਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਮ ਹ, ਜੰਗਲਾ ਬੇਲਾ=ਜੰਗਲ 

ਬੇਲਾ,ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਾਠ ਜੋੜ=ਘਟਾ ਵ ਗੂ ਜੁੜ ਕੇ, ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ=ਨਸੀਬ  

ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਿਸਆਹ ਸ਼ਬ=ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਗਧ ੇਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ=ਰ ਝਾ 

ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਕ ੇਬਦ ਸੂਰਤ ਲਗਦਾ ਸੀ ।ਹੀਰ ਪੂਰੀ ਬਣ ਠਣ ਕ ੇਆਈ ਸੀ) 
 
508. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

 

ਘੁੰ ਡ ਲਾਹ ਕ ੇਹੀਰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਰਿਹਆ ਹੋਸ਼ ਨਾ, ਅਕਲ ਥ  ਤਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਲੰਕ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਪਰੀ ਨ ਝਾਕ ਦੇ ਕ,ੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਚਾਕ ਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ । 
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ਬੰਨ ਮਾਿਪਆਂ ਜ਼ਾਲਮ  ਟੋਰ ਿਦੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨ ਮਾਰ ਕ ੇਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਮ  ਬਾਪ ਤੇ ਅੰਗ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ, ਅਸ  ਚਾਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅੰਗ ਲਾਇਆ, ਸੀਨਾ ਸਾੜ ਕ ੇਿਬਰਹ ਨ ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਵੇਖ ਨਵ  ਨਰੋਈ ਅਮਾਨ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਹਾਲ ਦਾ ਮ ਰਬ ਪਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈਏਨ  ਆਸ਼ਕ  ਨ, ਮਜ਼ੇ ਜ਼ੌਕ ਨੰੂ ਚਾਇ ਤਲਾਕ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਚਲਣਾ ਤੁਸ  ਸਾਨੰੂ, ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਊ ਗ਼ਮਨਾਕ ਕੀਤਾ । 
(ਅਕਲ ਥ  ਤਾਕ ਕੀਤਾ=ਹੋਸ਼ ਜ ਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਕ ਕੀਤਾ=ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ, 

ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ=ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਮਾਨ=ਅਮਾਨਤ, ਸ਼ਾਹਦ=ਗਵਾਹ, 

ਤਲਾਕ ਕੀਤਾ=ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ) 
 
509. ਰ ਝਾ 
 

ਚੌਧਰਾਈਆ ਂਛੱਡ ਕ ੇਚਾਕ ਬਣ,ੇ ਮਹ  ਚਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਚੋਰ ਹੋਏ । 

ਕੌਲ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜੇ ਮਾਰੀਆ ਂਦੇ, ਅਲੋਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ੋਹੋਰ ਹੋਏ । 

ਮ  ਬਾਪ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੌਲ ਹਾਰੇ, ਕੰਮ ਖੇਿੜਆ ਂਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏ । 

ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਧਰਨ ਨਾਹ , ਿਜਨ  ਖੋਿਟਆਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਰ ਹੋਏ । 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲੀ ਹ  ਕਢ ਦੇਸ, ਅਸ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਰਿਹਆ, ਮਾਰ ੇਹੀਰ ਦੇ ਿਸਹਰ ਦੇ ਮੋਰ ਹੋਏ । 
(ਅਲੋਹਾਰੀ=ਕੁਆਰੀ ਮੁਿਟਆਰ ਿਜਹੜੀ ਮਰਦ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਬੇਕਰਾਰ 

ਵੀ ਹੋਵ ੇਪਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਵੀ ਹੋਵ ੇਿਕ ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਛੇੜ ੇਵੀ, ਿਸਹਰ ਨਾਲ ਮੋਰ 

ਹੋਏ=ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਮੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਿਫਰਦ ੇਹ ) 

 
510. ਹੀਰ 
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ਿਮਹਤਰ ਨੂਹ ਿਦਆਂ ਬੇਿਟਆਂ ਿਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ, ਡੁਬ ਮੋਏ ਨ ਛੱਡ ਮੁਹਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਯਾਕੂਬ ਿਦਆਂ ਪੁੱ ਤਰ  ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਿਣਆ ਹੋਸੀਆ ਯੂਸੁਫ਼ ਵਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਹਾਬੀਲ ਕਾਬੀਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਛੱਡ ਗਏ ਨ ਕੁਤਬ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਨੰੂ । 

ਜ ੇਮ ਜਾਣਦੀ ਮਾਿਪਆਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀ, ਛਡ ਚਲਦੀ ਝੰਗ ਸਮਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਖ਼ਾਿਹਸ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਕਲਮ ਤਕਦੀਰ ਵੱਗੀ, ਮੋੜੇ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਿਦਆਂ ਭਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਕਸੇ ਤੱਤੜੇ ਵਖ਼ਤ ਸੀ ਨਹੁੰ  ਲੱਗਾ, ਤੁਸ  ਬੀਿਜਆ ਭੁੰ ਿਨਆਂ ਦਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਿਜ਼ਮ  ਹੈ ਿਮਲਖ ਤੇਰੀ, ਵਲ ਕਾਸ ਨੰੂ ਏਡ ਵਲਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਗੁੰ ਗਾ ਨਹ  ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੋਇ ਹਾਿਫਜ਼, ਅੰਨਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹ  ਿਟਟਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਿਬਨ ਕੌਣ ਪੱੁਛੇ, ਿਪੱਛਾ ਟੱੁਿਟਆਂ ਅਤੇ ਨਮਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 
(ਿਮਹਤਰ=ਸਰਦਾਰ, ਮੁਹਾਿਣਆਂ=ਿਜਹੜੇ ਨੂਹ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਹੋਏ 

ਸਨ, ਵਾਣਾ=ਭੇਸ, ਹਾਬੀਲ, ਖ਼ਾਬੀਲ=ਦੋ ਭਾਈ ਅਪਣ ੇਕੁਤਬ ਭਾਵ ਅਪਣ 

ਿਟਕਾਣੇ ਰਿਹੰਦ ੇਪਰ ਦੋਨ  ਭਰਾਵ  ਨ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ।ਇੱਕ 

ਔਰਤ ਕਾਰਨ ਲੜਣ ਲੱਗੇ ।ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ 

ਿਜਹਦੀ ਿਨਆਜ਼ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਹ ੋਜਾਏਗੀ ।ਰਬ ਨ 

ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਿਨਆਜ਼ ਅਸਮਾਨੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਾਲ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ 

ਲਈ ਝਗੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਬੀਲ ਨ ਿਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਿਕਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਿਟਟਾਹਣ=ੇਜੁਗਨੰੂ, ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਥ = 

ਕਬਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਿਪੱਛਾ ਟੱੁਟੇ=ਿਜਨ  ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਜ  ਿਪੱਛਾ ਪੂਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ 

 
511. ਰ ਝਾ 
 

ਤੇਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਸਾਕ ਕੁਥ  ਕੀਤਾ, ਅਸ  ਰੁਲਦੇ ਰਿਹ ਗਏ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ । 

ਆਪੇ ਰੁਮਕ ਗਈ ਏ ਂਨਾਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਾਈਆ ਹਾਿਸਆਂ ਤੇ । 
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ਸਾਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤ,ੋ ਆਪ ਹੋਈ ਏ ਂਦਾਿਬਆਂ ਧਾਿਸਆਂ ਤੇ । 

ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਮਣ ਿਦਹ ਮ ਿਫ਼ਦਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਿਲਆ ਂਮਾਿਸਆਂ ਤੇ । 

ਸ਼ਸ਼ ਪੰਜ ਬਾਰ  ਦੱਸਣ ਿਤੰਨ ਕਾਣੇ, ਿਲਖੇ ਏਸ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਾਹ ਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹ ੈਨਕਸ਼ ਪਤਾਿਸਆ ਂਤੇ । 
(ਸਾਢ ੇਿਤੰਨ ਮਨ ਦੇਹ=ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਤੋਲੇ ਮਾਸੇ=ਬਹੁਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਸ਼ ਪੰਜ 

ਬਾਰ =ਛੱਕਾ ਤੇ ਪ ਬਾਰ , ਨਕਸ਼=ਲੀਕ,ਿਨਸ਼ਾਨ) 

 
512. ਹੀਰ 

 

ਜ ੋਕ ੋਏਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹ,ੈ ਰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਉਮਰ ਥ  ਝੂਰਦਾ ਈ । 

ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਹ  ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਨਭਦੀ, ਏਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਸ਼ ਜ਼ੰਬੂਰ ਦਾ ਈ । 

ਬੰਦਾ ਜੀਵਣੇ ਦੀਆਂ ਿਨਤ ਕਰੇ ਆਸ , ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਿਸਰ ੇ ਤੇ ਘੂਰਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਤੇ ਖਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਈ । 
(ਨਸ਼=ਡੰਗ, ਜ਼ੰਬੂਰ=ਧਮੂੜੀ,ਭਿਰੰਡ, ਖਾਰ=ਕੰਡਾ) 
 
513. ਹੀਰ ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ 
 

ਤੁਸ  ਕਰੋ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤ  ਘਰ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਬਨਾਈਏ ਜੀ । 

ਬਿਹਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਗ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮ ਹ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਈਏ ਜੀ । 

ਿਕਵ ਕਰ  ਕਸ਼ਾਇਸ਼ ਮ ਅਕਲ ਵਾਲੀ, ਤੇਰ ੇਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਂਪਾਈਏ ਜੀ । 

ਜਾ ਿਤਆਰੀਆਂ ਟੁਰਨ ਦੀਆਂ ਝਬ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਸੱਜਣ ਹੁਕਮ ਕਰਾਈਏ ਜੀ । 

ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਰਾ ਇਖ਼ਲਾਸ ਿਲਖ ਦੇਵੋ ਮੈਨੰੂ, ਫਾਲ ਕੁਰਾ ਨਜ਼ਮੂ ਦਾ ਪਾਈਏ ਜੀ । 

ਖੋਲੋ ਫ਼ਾਲ-ਨਾਮਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਿਫ਼ਜ਼, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਥ  ਫ਼ਾਲ ਕਢਾਈਏ ਜੀ । 
(ਸਾਜ਼ ਬਣਾਈਏ=ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਬਿਹਰ=ਸਾਗਰ, ਕਸ਼ਾਇਸ਼=ਖੋਲਣਾ, 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

259

ਸੂਰਾ ਇਖ਼ਲਾਸ=ਇਹ ਸੂਰਾ ਿਤੰਨ ਬਾਰੀ ਪੜਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਫ਼ਾਲ=ਸ਼ਗਨ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਿਫਜ਼= 

ਦੀਵਾਨ ਹਾਿਫ਼ਜ਼ ਖੋਲ ਕ ੇਵੀ ਫ਼ਾਲ ਕੱਿਢਆ ਜ ਦਾ ਹੈ) 
 
514. ਹੀਰ ਨ ਰ ਝ ੇਗਲ ਲੱਗਣਾ 
 

ਅੱਵਲ ਪੈਰ ਪਕੜ ੇਇਅਤਕਾਦ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਨਾਲ ਕਲੇਜ ੇਦੇ ਲੱਗ ਗਈ । 

ਨਵ  ਤੌਰ ਅਜੂਬ ੇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵੇਖ ੋਜਲ ਪਤੰਗ ਤੇ ਅੱਗ ਗਈ । 

ਿਕਹੀ ਲਗ ਗਈ ਿਚਣਗ ਜੱਗ ਗਈ, ਖ਼ਬਰ ਜੱਗ ਗਈ ਵੱਜ ਧਰੱਗ ਗਈ । 

ਯਾਰੋ ਠਗ  ਦੀ ਿਰਉੜੀ ਹੀਰ ਜੱਟੀ, ਮੂੰ ਹ ਲਗਿਦਆਂ ਯਾਰ ਨੰੂ ਠੱਗ ਗਈ । 

ਲੱਗਾ ਮਸਤ ਹ ੋਕਮਲੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲ , ਦੁਆ ਿਕਸੇ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਵੱਗ ਗਈ । 

ਅੱਗੇ ਧੂੰ ਆਂ ਧੁਖਦੜਾ ਜੋਗੀੜੇ ਦਾ, ਉਤ ਫੂਕ ਕੇ ਝੁੱਗੜੇ ਅੱਗ ਗਈ । 

ਯਾਰ ਯਾਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੱਗ ਗਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਤਰੁਿਟਆ ਂਨੰੂ ਰਬ ਮੇਲਦਾ ਏ, ਵੇਖ ੋਕਮਲੜੇ ਨੰੂ ਪਰੀ ਲੱਗ ਗਈ । 
(ਇਅਤਕਾਦ=ਯਕੀਨ, ਵੱਜ ਧਰਗ ਗਈ=ਨਗਾਰਾ ਵਜ ਿਗਆ, ਠਗ  ਦੀ 

ਿਰਉੜੀ=ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਿਰਉੜੀ, ਤਰੁਿਟਆਂ=ਜੁਦਾ ਹੋਇਆਂ,ਿਵਛੁਿੜਆਂ) 

 
515. ਹੀਰ ਤੇ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

 

ਹੀਰ ਹੋ ਰੁਖ਼ਸਤ ਰ ਝੇ ਯਾਰ ਕੋਲ, ਆਖੇ ਸਿਹਤੀਏ ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ ਨੀ । 

ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ, ਿਕਵ ਓਸ ਨੰੂ ਖ਼ੈਰ ਭੀ ਪਾਈਏ ਨੀ । 

ਵਿਹਣ ਲੋੜ ਿਪਆ ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਹਿਦਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਨੜੇ ਲਾਈਏ ਨੀ । 

ਮੇਰ ੇਵਾਸਤ ੇਓਸ ਨ ਲਏ ਤਰਲੇ, ਿਕਵ ਓਸ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾਈਏ ਨੀ । 

ਤੈਨੰੂ ਿਮਲੇ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਅਸ  ਮਾਹੀ, ਦੋਵ ਆਪਣ ੇਯਾਰ ਹੰਢਾਈਏ ਨੀ । 
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ਰ ਝਾ ਕੰਨ ਪੜਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਿਸਰ ਓਸ ਦੇ ਵਾਰੀ ਚੜਾਈਏ ਨੀ । 

ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ , ਿਕਵ ਸਿਹਤੀਏ ਡੌਲ ਬਣਾਈਏ ਨੀ । 

ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਜ  ਿਚਰ  ਿਵਛੰੁਿਨਆਂ ਦਾ, ਯਾਰ ਰੱਜ ਕ ੇਗਲੇ ਲਗਾਈਏ ਨੀ । 

ਜੀਊ ਆਸ਼ਕ  ਦਾ ਅਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਵ ਓਸ ਨੰੂ ਠੰਢ ਪਵਾਈਏ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਸਨ ਪਰਾਹੁਣਾ ਈ, ਮਜ਼ੇ ਖ਼ੂਬੀਆ ਂਨਾਲ ਹੰਢਾਈਏ ਨੀ । 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸ  ਉਸਤਾਦ ਰੰਨ , ਕੋਈ ਆਉ ਖ  ਮਕਰ ਫੈਲਾਈਏ ਨੀ । 

ਬਾਗ਼ ਜ ਦੀਆਂ ਅਸ  ਨਾ ਸੁੰ ਹਦੀਆਂ ਹ , ਿਕਵ ਯਾਰ ਨੰੂ ਘਰ  ਿਲਆਈਏ ਨੀ । 

ਗਲ ਘੱਤ ਪੱਲਾ ਮੂੰ ਹ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਰ  ਲੱਗ ਕੇ ਪੀਰ ਮਨਾਈਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਗੁਨਾਹ  ਦੇ ਅਸ  ਲੱਦੇ, ਚਲੋ ਕੱੁਲ ਤਕਸੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈਏ ਨੀ । 
(ਵਾਰੀ ਚੜਾਈਏ=ਖੇਲ ਕ ੇਬਾਜ਼ੀ ਚੜਾਈਏ,ਉਹਦੇ ਿਸਰ ਅਿਹਸਾਨ ਕਰੀਏ, 

ਡੌਲ=ਤਰੀਕਾ, ਪੀਰ ਮਨਾਈਏ=ਿਤੰਨ ਗੱਲ  ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ: 

ਗਲ ਿਵੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਲੈਣਾ, ਪੈਰ  ਲੱਗਣਾ) 
 
516. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅੱਗ ਰਾਇਬ  ਸੈਰਫ਼  ਬੋਲੀਆਂ ਨ, ਕੇਹਾ ਭਾਬੀਏ ਨੀ ਮੱਥਾ ਖੇਿੜਆ ਈ । 

ਭਾਬੀ ਆਖ ਕੀ ਲਧੀਉ ਟਿਹਕ ਆਈਏ,ਂ ਸੋਇਨ ਿਚੜੀ ਵ ਗੂੰ  ਰੰਗ ਫਿੇਰਆ ਈ । 

ਮੋਈ ਗਈ ਸ ਿਜ ਦੀ ਆ ਵੜੀਏ,ਂ ਸੱਚ ਆਖ ਕੀ ਸਿਹਜ ਸਹੇਿੜਆ ਈ । 

ਅੱਜ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਭੋ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਿਨਬੇਿੜਆ ਈ । 

ਨਣ ਸ਼ੋਖ ਹੋਏ ਰੰਗ ਚਮਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਬਨ ਦਾ ਖੂਹ ਗੇਿੜਆ ਈ । 

ਆਸ਼ਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਭਾਵ ਬਾਗ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਖਹੇਿੜਆ ਈ । 

ਕਦਮ ਚੁਸਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਨੌਤੀਆਂ ਨ, ਹੱਕ ਚਾਬਕ ਅਸਵਾਰ ਨ ਫੇਿਰਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੁਸਨ ਮੈਦਾਨ ਚੜ ਕ,ੇ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਨ ਫੇਿਰਆ ਈ । 
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(ਰਾਇਬ ,ਸੈਰਫ਼ =ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ , ਕਨੌਤੀਆਂ=ਕੰਨ, 

ਲਧੀਉ=ਲਿਭਉ) 

 
517. ਤਥਾ 

 

ਨਣ ਮਸਤ ਗੱਲ  ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਡੱੁਕ  ਭੰਨ ਚੋਲੀ ਿਵੱਚ ਟੇਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਕਸੇ ਿਹਕ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਿਹਕ ਜੋੜੀ, ਪੇਡੂ ਨਾਲ ਵਲੰੂਧਰ  ਮੇਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਕਸੇ ਅੰਬ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਚੂਪ ਲਏ, ਿਤਲ ਪੀੜ ਕਢੇ ਿਜਵ ਤੇਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਤੇਰਾ ਿਕਸ ੇਨਢੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਧਾਰ  ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੀਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲ  ਤੇ ਦੰਦ  ਦੇ ਦਾਗ਼ ਿਦੱਸਣ, ਅੱਜ ਸੋਧੀਆ ਂਠਾਕਰ  ਚੇਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਅੱਜ ਨਹ  ਇਆਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਲੱਧੀ, ਬਿਘਆੜ  ਨ ਰੋਲੀਆਂ ਛੇਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਅੱਜ ਖੇਿੜਆਂ ਨ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆ ਂਦੇ, ਹਾਥੀਵਾਨ  ਨ ਹਥਣੀਆ ਂਪੇਲੀਆਂ ਨੀ । 

ਛੱੁਟਾ ਝ ਜਰ  ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੁਫ਼ ੇਿਵੱਚ, ਗਾਹ ਕੱਢੀਆਂ ਸਭ ਹਵੇਲੀਆ ਂਨੀ । 

ਥੱਕ ਹੁੱ ਟ ਕ ੇਘਰਕਦੀ ਆਣ ਪਈਏ,ਂ ਵਾਿਰਸ ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਭਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੀ । 
(ਡੱੁਕ =ਹਥੇਲੀਆ,ਂ ਟੇਲੀਆ=ਂਿਘਸਰੀਆ,ਂ ਛੇਲੀ=ਬਕਰੀ ਦੀ ਬੱਚੀ,ਮੇਮਨੀ, 

ਸੁਫ਼ੇ=ਦਾਲਾਨ, ਗਾਹ ਕਢੀਆ=ਂਗਾਹ ਿਦੱਤੀਆਂ) 
 
518. ਤਥਾ 
 

ਸਭੋ ਮਲ ਦਲ ਸੁਟੀਏ ਂਵ ਗ ਫੁੱ ਲ , ਝੋਕ  ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆ ਂਬੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਮ ਭਰ ੇਫੜ ਨੱਪੀਏ ਂਤੰੂ, ਧੜਕੇ ਕਾਲਜਾ ਪਦੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਵੀਰ  ਵਹੁਟੀਆ ਂਦਾ ਖੁੱ ਲਾ ਅੱਜ ਬਾਰਾ, ਕਤ  ਰਾਵੀਆ ਂਢਾਹ ਕ ੇਮੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਿਕਸੇ ਲਈ ਉੁਸ਼ਨਾਕ ਨ ਿਜਤ ਬਾਜ਼ੀ, ਪਾਸਾ ਲਾਇਕ ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਸੂਬਾਦਾਰ ਨ ਿਕਲੇ ਨੰੂ ਢੋ ਤੋਪ , ਕਰਕ ੇਜ਼ੇਰ ਸਭ ਰਈਅਤ  ਮੇਲੀਆਂ ਨ । 
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(ਜ਼ੋਮ=ਜੋਸ਼, ਤੇਲੀ=ਪਸੀਨਾ, ਵੀਰ ਵਹੁਟੀ=ਬੀਰ ਬਹੁਟੀ,ਚੀਚ ਵਹੁਟੀ, 

ਬਾਰਾ ਖੁਲਣਾ=ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ, ਜ਼ੇਰ=ਅਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ) 

 
519. ਤਥਾ 

 

ਿਜਵ ਸੋਹਣ ੇਆਦਮੀ ਿਫਰਨ ਬਾਹਰ, ਿਕਚਰਕ ਦੌਲਤ  ਰਿਹਣ ਛੁਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਅੱਜ ਭਾਵ ਤ  ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਈਦ ਹੋਈ, ਖਾਧੀਆਂ ਭੁਿਖਆਂ ਨ ਮਿਠਆਈਆ ਂਨ । 

ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਿਦਲ  ਦੀ ਆਸ ਪੁੰ ਨੀ, ਜਮ ਜਮ ਜਾਣ ਬਾਗ਼  ਭਰਜਾਈਆਂ ਨ । 

ਵਸੇ ਬਾਗ਼ ਜੁੱ ਗ  ਤਾਈ ਂਸਣੇ ਭਾਬੀ, ਿਜੱਥੇ ਪੀਣ ਫ਼ਕੀਰ ਮਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਖ਼ਾਕ ਤੋਿਦਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਛੱੁਟੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼  ਨ ਕਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਮੂੰ ਹ ਮੰਗੀਆ ਂਦੌਲਤ  ਪਾਈਆਂ ਨ । 

ਪਾਣੀ ਬਾਝ ਸੱੁਕੀ ਦਾੜੀ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੁੰ ਨ ਕਢੀ ਦੋਹ  ਨਾਈਆਂ ਨ । 

ਿਸਆਹ ਭੌਰ ਹੋਈਆਂ ਚਸ਼ਮ  ਿਪਆਿਰਆ ਂਦੀਆ,ਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾ ਦੇ ਰਹ ੇਸਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਅੱਜ ਆਬਦਾਰੀ ਚੜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੰੂ, ਜੀਊ ਆਈਆਂ ਭਾਬੀਆ ਂਆਈਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੁਰਗ਼ਾਈਆਂ ਨ । 
(ਿਕਚਰਕ=ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਪੰੁਨੀ=ਪੁੱ ਗੀ, ਖ਼ਾਕ ਤੋਦੇ=ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਧੈੜੇ, 

ਛੈਲੇ=ਛੈਲਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਗਭਰ,ੂ ਆਬਦਾਰੀ=ਚਮਕ, ਜੀਊ ਆਈਆ=ਂ 

ਮਨਪਸੰਦ) 

 
520. ਤਥਾ 
 

ਤੇਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਿਸਹਰੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਉਸ਼ਨਾਕ ਨ ਲੁੱ ਟ ਲਏ । 

ਤੇਰੇ ਸੀਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਟਟੋਿਲਆ ਈ, ਨਾਫ ੇਮੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਦੋਵ ਪੁਟ ਲਏ । 

ਿਜਹੜੇ ਿਨਤ ਿਨਸ਼ਾਨ ਛੁਪ ਵਦੀ ਸ, ਿਕਸੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨ ਚੱੁਟ ਲਏ । 
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ਿਕਸੇ ਿਹਕ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਿਹਕ ਜੋੜੀ, ਿਵੱਚੇ ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਘੁਟ ਲਏ । 

ਿਕਸੇ ਹ ੋਬੇਦਰਦ ਕਸ਼ੀਸ਼ ਿਦੱਤੀ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤਰੁਟ ਗਏ । 

ਆਖ ਿਕਨ  ਫੁਲੇਿਲਆਂ ਪੀੜੀਏ ਂਤੰੂ, ਇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਗ ਨੰੂ ਸੱਟ ਗਏ । 
(ਨਾਫਾ=ਧੁੰ ਨੀ, ਮੁਸ਼ਕ=ਕਸਤੂਰੀ, ਚੁਟ=ਚੰੁਡ, ਕਸ਼ੀਸ਼=ਿਖਚ,ਕਿਸ਼ਸ਼, 

ਫੋਗ=ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਗੁੱ ਦਾ) 
 
521. ਤਥਾ 
 

ਤੇਰੀ ਗਾਧੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਧੱਿਕਆ ਈ, ਿਕਸੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਹਾ ਗੇਿੜਆ ਈ । 

ਲਾਇਆ ਰੰਗ ਿਨਸੰਗ ਮਲੰਗ ਭਾਵ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਭੇਿੜਆ ਈ । 

ਲਾਹ ਚੱਪਣੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਦੇਗਚੀ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਅੱਜ ਮਲਾਈ ਨੰੂ ਛੇਿੜਆ ਈ । 

ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹ ਬਰੋਚਨਾ ਨੀ, ਸੁਰਮੇ ਸੁਰਮਚੂ ਿਕਸੇ ਿਲਬੇਿੜਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੰੂ ਿਪੱਛ ਆਇ ਿਮਿਲਆ, ਇੱਕੇ ਨਵ  ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੇਿੜਆ ਈ । 
(ਿਨਸੰਗ=ਿਬਨਾ ਸੰਗ ਦੇ, ਮਲੰਗ=ਫੱਕਰ, ਦੇਗਚੀ=ਪਤੀਲੀ, ਬਰੋਚਨਾ=ਢੱਕਣ) 

 
522. ਤਥਾ 
 

ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਜੋਬਨ ਤੇਰੇ ਲਿਹਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵ ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰ ਛੱਿਲਆ ਈ । 

ਤੇਰੀ ਚੋਲੀ ਦੀਆਂ ਿਢੱਲੀਆ ਂਹੈਣ ਤਣੀਆਂ, ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮਿਹਬੂਬ ਪਥੱਿਲਆ ਈ । 

ਕੁਫ਼ਲ ਜੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਵਿੜਆ, ਅੱਜ ਬੀੜਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਹੱਿਲਆ ਈ । 

ਸੂਹਾ ਘੱਗਰਾ ਲਿਹਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੇ, ਬੋਕਬੰਦ ਦੋ-ਚੰਦ ਹ ੋਚੱਿਲਆ ਈ । 

ਸੁਰਖ਼ੀ ਹੋਠ  ਦੀ ਿਕਸੇ ਨ ਚੂਪ ਲਈ, ਅੰਬ ਸੱਖਣ  ਮੋੜ ਕ ੇਘੱਿਲਆ ਈ । 

ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਿਮਰਗ ਿਜਸ ਢਾਹ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੇੜੀ ਆ ਿਮਿਲਆ ਈ । 
(ਕੁਫ਼ਲ=ਿਜੰਦਰਾ, ਬੀੜਾ=ਢੱਕਣ, ਬੋਕਬੰਦ=ਿਗਲਾਫ਼, ਸੱਖਣ =ਖ਼ਾਲੀ, 
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ਹੇੜੀ=ਿਸ਼ਕਾਰੀ) 
 
523. ਤਥਾ 
 

ਤੇਰੇ ਿਸਆਹ ਤਤੋਲੜੇ ਕੱਜਲੇ ਦੇ, ਠਡੀ ਅਤੇ ਗੱਲ  ਉਤ ਗੁੰ ਮ ਗਏ । 

ਤੇਰੇ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਿਕਸ ੇਘੇਰ ਕ ੇਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੁੰ ਮ ਲਏ । 

ਤੇਰੇ ਖ ਚ ੇਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਿਰਆ ਂਦੇ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕ ੇਭੁੱ ਿਖਆ ਂਲੁੰ ਮ ਲਏ । 

ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਾੜਵੀ ਮੇਿਵਆਂ ਦੇ, ਚੱਲੇ ਝਾੜ ਬੂਟੇ ਿਕਤੇ ਗੁੰ ਮ ਗਏ । 

ਵੱਡੇ ਵਣਜ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋਬਨ  ਦੇ, ਕੋਈ ਨਵ ਵਣਜਾਰ ੇਘੁੰ ਮ ਗਏ । 

ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਵਲਾਇਤ ਆ ਲੱਥਾ, ਸਰੀ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਥਾਨ ਚੜ ਖੁੰ ਮ ਗਏ । 

ਤੇਰੀ ਚੋਲੀ ਵਲੰੂਧਰੀ ਸਣੇ ਸੀਨ, ਪਜ ੇਤੰੂਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵ ਤੰੁਮ ਗਏ । 

ਖੇੜੇ ਕਾਬਲੀ ਕੱੁਿਤਆ ਂਵ ਗ ਏਥੇ, ਵਢਵਾਇ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰੁਮ ਗਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਚੰਬੜਾ ਨਵ  ਹੋਇਆ, ਸੁੱ ਤੇ ਪਾਹਰੂ ਨੰੂ ਚੋਰ ਟੰੁਮ ਗਏ । 
(ਤਤੋਲੜੇ=ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਿਤਲ, ਖ ਚੇ=ਮਿਠਆਈਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ,ਲੁੰ ਮ ਲਏ=ਝਪਟੀ ਮਾਰ ਕ ੇਖੋਹ ਲਏ, ਦੰੁਮ= 

ਪੂਛ, ਅਚੰਭੜਾ=ਅਚੰਬਾ, ਪਾਹਰ=ੂਪਿਹਰੇਦਾਰ) 

 
524. ਤਥਾ 
 

ਿਕਸੇ ਕੇਹੇ ਨਪੀੜੇਨ ਪੀੜੀਏ ਂਤੰੂ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹ ੈਤੋਰੀ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਨੀ । 

ਢਾਕ  ਤੇਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਨ, ਇਹ ਤ  ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਿਹਲਜੱੁਲ ਦਾ ਨੀ । 

ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਿਕਸ ੇਪਾਇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਢੱਗਾ ਜੋਤਰੇ ਿਜਵ ਹ ੈਘੁੱ ਲਦਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗ,ੋ ਖੁੱ ਲ ਜਾਏ ਬਾਰਾ ਅੱਜ ਕੁੱ ਲ ਦਾ ਨੀ । 
(ਤੋਰੀ ਦੇ ਫੁਲ ਦਾ=ਪੀਲਾ, ਪਾਇਮਾਲ=ਪੈਰ  ਥੱਲੇ ਿਮੱਿਧਆ, ਬਾਰਾ ਖੁਲ 
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ਜਾਏ=ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁੱ ਲ=ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ) 
 
525. ਹੀਰ 

 

ਪਰਨਹ  ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋਇਆ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਛਾਪ  ਖੁੱ ਭ ਗਈਆਂ ਗੱਲ  ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ, ਦਾਗ਼ ਲਾਲ ਪਏ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਕੱਟੇ ਜ ਦੇ ਨੰੂ ਭਜ ਕ ੇਿਮਲੀ ਸ  ਮ, ਤਾਣੀਆ ਂਿਢੱਲੀਆ ਂਨ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਰੁੰ ਨੀ ਅਥਰ ੂਡੱੁਲੇ ਸਨ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਘੁਲ ਗਏ ਤਤੋਲੜ ੇਪਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਮੂਧੀ ਪਈ ਬਨਰ ੇਤੇ ਵੇਖਦੀ ਸ , ਪੇਡੂ ਲਾਲ ਹੋਏ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਸੁਰਖਖ਼ੀ ਹੋਠ  ਦੀ ਆਪ ਮ ਚੂਪ ਲਈ, ਰੰਗ ਉਡ ਿਗਆ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਕੱਟਾ ਘੁਿਟਆ ਿਵੱਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ, ਡੱੁਕ  ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ । 

ਮੇਰ ੇਪੇਡੂ ਨੰੂ ਕੱਟੇ ਨ ਢੱੁਡ ਮਾਰੀ, ਲਾਸ  ਬਖਲ  ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਤੇ ਨੀ । 

ਹੋਰ ਪੁਛ ਵਾਿਰਸ ਮ ਗ਼ਰੀਬਣੀ ਨੰੂ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਸਤੇ ਨੀ । 
(ਪਰਨਹ =ਪੀਲੀਆ, ਯਰਕਾਨ, ਜ਼ਰਦ=ਪੀਲਾ, ਛਾਪ =ਮੁੰ ਦੀਆਂ, 

ਰੁੰ ਨੀ=ਰੋਈ, ਪੇਡੂ=ਧੁੰ ਨੀ ਤ ਥੱਲੇ ਦਾ ਿਢਡ) 

 
526. ਸਿਹਤੀ 

 

ਭਾਬੀ ਅੱਖੀਆ ਂਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤ ਵੰਨ, ਤੈਨੰੂ ਹੁਸਨ ਚਿੜਆ ਅਿਨਆ  ਦਾ ਨੀ । 

ਅੱਜ ਿਧਆਨ ਤੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ, ਤੈਨੰੂ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਦਾ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆ,ਂ ਿਜਵ ਕਾਟਕੂ ਮਾਲ ਤੇ ਧਾ ਦਾ ਨੀ । 

ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਣ ਤੇਗ਼ , ਅੱਗੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਗਾ ਦਾ ਨੀ । 

ਰੁਖ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹ ੈਅੱਜ ਵਾਿਰਸ, ਚਾਲਾ ਨਵ  ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਨੀ । 
(ਕਾਟਕੂ=ਧਾੜਵੀ) 
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527. ਹੀਰ 

 

ਮੁੱ ਠੀ ਮੁੱ ਠੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਊ ਨਾ ਲਗਦਾ ਨੀ । 

ਭੁੱ ਲੀ ਿਵਸਰੀ ਬੂਟੀ ਉਲੰਘ ਆਈ, ਇੱਕੇ ਿਪਆ ਭੁਲਾਵੜਾ ਠੱਗ ਦਾ ਨੀ । 

ਤੇਵਰ ਲਾਲ ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ, ਿਜਵ ਲੱਗੇ ਉਲੰਬੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਨੀ । 

ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਏ ਮੈਨੰੂ ਸੇਈ ਸੱਜਣ, ਜਦਾ ਮਗਰ ਉਲ ਭੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਨੀ । 

ਖੁਲ ਖੁਲ ਜ ਦੇ ਬੰਦ ਚੋਲੜੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨੀ । 

ਘਰ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਡਰਨ ਆਂਵਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਤਤਾਰਚਾ ਵੱਗਦਾ ਨੀ । 

ਇੱਕੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਨਈ ਂਨ ਠਾਠ ਿਦੱਤੀ, ਬੂੰ ਬਾ ਆਂਵਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਝੱਗਦਾ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉ ਨਾ ਮੂਲ ਮੈਨੰੂ, ਸਾਨੰੂ ਭਲਾ ਨਾਹ  ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨੀ । 
(ਿਤਉਰ ਲਾਲ=ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ, ਉਲੰਬੜਾ=ਲਾਟ, ਉਲ ਭੜਾ=ਿਮਹਣਾ, 

ਤਤਾਰਚਾ=ਬਰਛੀ, ਬੂੰ ਬਾ=ਫੁਹਾਰਾ) 
 
528. ਸਿਹਤੀ 
 

ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਫੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣੀ, ਦੱੁਧ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਦੁਧਾਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੇ ਨਣ  ਦੀਆਂ ਨਕ  ਦੇ ਖ਼ਤ ਬਣਦੇ, ਵਾਢ ਿਮਲੀ ਹ ੈਿਜਵ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹ ੋਿਗਆ, ਅੱਜ ਿਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਰੰਗ ਿਕਸੇ ਲੁਿਟਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਿਜ  ਲੰਕ ਅਟਾਰੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਂਿਕਸੇ ਯਾਰ ਤਾਈ,ਂ ਿਜਵ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਕਸ  ਿਢਲੀਆ ਂਨ, ਿਕਸ ੇਤੋਿਲਆ ਲਗ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਜਹੜੇ ਿਨਤ ਸਵਾਹ ਿਵੱਚ ਲੇਟਦੇ ਸਨ, ਅਜ ਲੈ ਬੈਠ ਸਰਦਾਰੀਆ ਂਨੰੂ । 
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ਅੱਜ ਿਸਕਿਦਆਂ ਕਵਾਰੀਆ ਂਕਰਮ ਖੁਲੇ, ਿਨਤ ਢੰੂਡਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਚੂੜੇ ਬੀੜੇ ਤੇ ਚੌੜ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਹੋਏ, ਠਕਰ ਲਗ ਗਈ ਮਿਨਆਰੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਨ  ਮਲੇ ਇਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉਹਨ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ । 
(ਦੁਧਾ ਧਾਰੀ=ਿਜਹੜੇ ਕੇਵਲ ਦੱੁਧ ਹੀ ਪ ਦੇ ਹਨ, ਵਾਢ=ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਤੀ, 

ਅੱਜ ਿਮਲੀ .. ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਨੰੂ=ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 ਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਿਵੱਚ 

ਕੋਹਨੂਰ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਤਾਊਸ ਲੁਟ ਕ ੇਕੰਧਾਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਦੱਲੀ 

ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸੁਆਹ ਲਟਦੇ=ਮੰਦੇ ਹਾਲ  ਸਨ, ਿਸਕਿਦਆਂ= 

ਤਰਸਿਦਆਂ) 

 
529. ਹੀਰ 

 

ਕੇਹੀ ਿਛੰਜ ਘੱਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸ  ਭੈਣ , ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜ ੇਮ ਿਨਘਰ ਜ ਦੜੀ ਨੰੂ । 

ਭੱਈਆਂ ਿਪੱਟੜੀ ਕਦ ਮ ਗਈ ਿਕਧਰੇ, ਿਕਉ ਰਵਾਇਆ ਜ ੇਮੁਣਸ ਖ ਦੜੀ ਨੰੂ । 

ਛੱਜ ਛਾਣਨੀ ਘੱਤ ਉਡਾਇਆ ਜੇ, ਮਾਪੇ ਿਪੱਟੜੀ ਤੇ ਲੁੜ ਜ ਦੜੀ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਢਡ ਿਵੱਚ ਸੂਲ ਹੁੰ ਦਾ, ਸੱਦਣ ਗਈ ਸ  ਮ ਿਕਸ ੇਮ ਦਰੀ ਨੰੂ । 
(ਿਛੰਜ ਘੱਤੀ=ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਛਜ ਛਾਣਨੀ ਘਤ ਉਡਾਇਆ=ਬਹੁਤ 

ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ) 
 
530. ਸਿਹਤੀ 
 

ਿਕਸੇ ਹ ੋਬੇਦਰਦ ਲਗਾਮ ਿਦੱਤੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੁਭਾਈਆਂ ਨ । 

ਿਢੱਿਲਆਂ ਹ ੋਕੇ ਿਕਸੇ ਮੈਦਾਨ ਿਦੱਤਾ, ਲਈਆ ਂਿਕਸੇ ਮਿਹਬੂਬ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਨ । 

ਿਸਆਹ ਕਾਲਾ ਹੋਠ  ਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਾ, ਿਕਸ ੇਨੀਲੀ ਨੰੂ ਠਕਰ  ਲਾਈਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਹੋਣੀ ਹ ੋਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੇਹੀਆਂ ਿਰੱਕਤ  ਚਾਈਆ ਂਨ । 
(ਮੈਦਾਨ ਿਦੱਤਾ=ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਨੀਲੀ=ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ, 
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ਠਕਰ =ਅੱਡੀ ਲਾਈ) 

 
531. ਹੀਰ 

 

ਲੁੜ ਗਈ ਜ ੇਮ ਧਰਤ ਪਾਟ ਚੱਲੀ, ਕੁੜੀਆ ਂਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਨ । 

ਚੋਚੇ ਲਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂਨੰੂ, ਬੇਦਰਦ ਤੇ ਅੰਤ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਨ । 

ਮ ਬੇਦੋਸੜੀ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਤਾਈ,ਂ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਨ । 

ਮਸਤ ਿਫਰਨ ਉਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆ,ਂ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਮਸਤਾਨੀਆ ਂਨ । 
(ਚੋਚੇ=ਊਜ, ਉਦਮਾਦ=ਨਸ਼ਾ) 
 
532. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਜਾਣਨ ਹ  ਅਸ  ਸਭ ਚਾਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਮੂੰ ਗ ਤੇ ਚਣੇ ਿਖਡਾਵਨੀ ਹ । 

ਆਪ ਖੇਡੇ ਹ ਤੰੂ ਗੁਹਤਾਲ ਚਾਲੇ, ਸਾਨੰੂ ਹਸਤੀਆਂ ਚਾਇ ਬਣਾਵਨੀ ਹੈ । 

ਚੀਚੋਚੀਚ ਕੰਧੋਲੀਆ ਂਆਪ ਖੇਡ, ਅੱਡੀ ਟਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਵਲਾਵਨੀ ਹ । 

ਆਪ ਰਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਬੇਗਰਜ਼ ਬਣ ਕ,ੇ ਮਾਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਲੁਟਵਾਵਨੀ ਹ । 
(ਮੂੰ ਗ ਤੇ ਚਣੇ ਿਖਡਾਉਣੇ=ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਨ ਫਾਰਸੀ 

ਕਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਨ ਔਰਤ  ਦੇ ਮਕਰ ਤ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਿਨਕੀ 

ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਪਾਿਲਆ ।ਲੜਕੀ ਮੁਿਟਆਰ ਹੋ 

ਗਈ ।ਸ਼ੈਖ਼ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 

ਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰ ਗ, ਚਣੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ 

ਲੜਕੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਵਸਤ  ਚੁਗ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ । 

ਿਤਕਾਲ  ਨੰੂ ਉਹ ਜੁਦਾ ਭ ਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ  ਨੰੂ ਿਰੰਨ ਲਦੇ।ਿਕੰਨੀ 

ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ।ਿਫਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਿਕਸ ੇਆਪਣੇ 
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ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹ ੋਗਈ ।ਮੁੰ ਡਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ 

ਜ ਦਾ ।ਦੋਵ ਮੌਜ  ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੂੰ ਗ, ਚੌਲ ਵੱਖਰ ੇਕਰਦੇ ।ਇੱਕ 

ਿਦਨ ਉਹ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਭੁਲ ਗਏ ।ਅਖੀਰ ਮੁੰ ਡੇ 

ਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਿਖਚੜੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਿਕ ਿਕ ਉਹ 

ਉਨ  ਨੰੂ ਵੱਖਰ ੇਵੱਖਰ ੇਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।ਿਤਕਾਲ  ਨੰੂ ਸਾਅਦੀ ਿਖਚੜੀ 

ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਡ ਟ ਕ ੇਪੁੱ ਿਛਆ 

ਿਕ ਇਹ ਿਕਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹ ੈ।ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚੀ ਤ  ਉਹਨ ਸਭ 

ਕੁੱ ਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ।ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਿਕਸ ੇਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ 

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤ  ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੂੰ ਗ, ਚਣੇ 

ਖੇਡਦੀ ਹ,ੈ ਗੁਹਤਾਲ ਚਾਲੇ=ਮਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲ , ਹਸਤੀ=ਹਥਣੀ, 

ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਕੰਧੋਲੀਆਂ=ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ  

ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱ ਪ ਿਮੱਥੇ ਵਖ਼ਤ ਿਵੱਚ ਕੱਧ ਆਿਦ ਤੇ ਲੀਕ  ਕੱਢਦੇ ਹਨ । 

ਿਫਰ ਉਹ ਿਗਣ ਕ ੇਵੇਖਦ ੇਹਨ ।ਵੱਧ ਲੀਕ  ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 

ਜੇਤੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਅੱਡੀ ਟਾਪਾ=ਅੱਡੀ ਟਾਪਾ ਕੁੜੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹ)ੈ 

 
533. ਹੀਰ 

 

ਅੜੀਉ ਕਸਮ ਮੈਨੰੂ ਜ ੇਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮ ਨਰੋਲ ਬੇਗਰਜ਼ ਬੇਦੋਸੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਹੜੀ ਆਪ ਿਵੱਚ ਰਮਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੀਆਂ ਹ,ੋ ਨਹ  ਜਾਣਦੀ ਮ ਚਾਪਲੋਸੀਆਂ ਨੀ । 

ਮ ਤ  ਪੇਿਕਆਂ ਨੰੂ ਿਨਤ ਯਾਦ ਕਰ , ਪਈ ਪਾਉਨੀ ਹ  ਿਨਤ ਔਸੀਆਂ ਨੀ । 
ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਕ  ਿਤਨ  ਆਰਾਮ ਆਵ,ੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸ਼ਕ ਦੇ ਥਲ  ਿਵੱਚ ਤੋਸੀਆਂ ਨੀ 

। 
(ਨਰੋਲ=ਖ਼ਾਿਲਸ, ਚਾਪਲੋਸੀ=ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ, ਤੋਸੀਆਂ=ਤੂਸੀਆਂ,ਫਸੀਆਂ) 

 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

270

534. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਦੱਸ ਖ  ਅਸ  ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ , ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਕਲ ਡੌਲ ਸੀ ਨੀ । 

ਬਾਗ਼ ਧੜਕਦੀ ਘਰਕਦੀ ਆਣ ਪਈ ਏ,ਂ ਦਸ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਹੌਲ ਸੀ ਨੀ । 

ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਿਜਹੜੀ ਿਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਔਲ ਸੀ ਨੀ । 

ਬੂਟਾ ਸੱਖਣਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇ ਆਇ , ਿਕਸੇ ਤੋੜ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਮੌਲ ਸੀ ਨੀ । 
(ਸਖਣਾ=ਰੜਾ,ਖ਼ਾਲੀ, ਔਲ=ਬੇਕਰਾਰੀ,ਬੇਆਰਾਮੀ, ਮੌਲ=ਕਰੰੂਬਲ ) 

 
535. ਹੀਰ 

 

ਰਾਹ ਜ ਦੀ ਮ ਝੋਟੇ ਨ ਢਾਹ ਲੀਤੀ, ਸਾਨੰੂ ਥੱੁਲ ਕੁਥੱੁਲ ਕ ੇਮਾਿਰਆ ਨੀ । 

ਹਬੰੂ ਕਬੰੂ ਵਗਾਇਕੇ ਭੰਨ ਚੂੜਾ, ਪਾੜ ਸੁੱ ਟੀਆ ਂਚੁੰ ਨੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਡਾਹਢਾ ਮਾਿੜਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ  ਅੱਗੇ ਅੰਤ ਹਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਨੱਸ ਚੱਲੀ ਸ  ਓਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਮ, ਿਜਵ ਦੁਲੜੇ ਤ ਜਾਣ ਕਵਾਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਸੀਨਾ ਿਫਹ ਕੇ ਭੰਿਨਉਸ ਪਾਿਸਆਂ ਨੰੂ, ਦੋਹ  ਿਸੰਗ  ਤੇ ਚਾਇ ਚਾੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਰੜੇ ਢਾਇਕੇ ਖਾਈ ਪਟਾਕ ਮਾਰੀ, ਸ਼ ਹ ਢਾਹ ਲਦੇ ਿਜਵ ਪਾੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਮੇਰ ੇਕਰਮ ਸਨ ਆਣ ਮਲੰਗ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਜ ਵਦੀ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵਾੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਵ  ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਹੀਰ ੇਹਰਨ ਮ ਤੱਤੜੀ ਦਾੜੀਆ ਂਨੀ । 
(ਹਬੂੰ  ਕਬੂੰ  =ਰੰਗ ਢੰਗ ਪੱਖ, ਦੁਲੜੇ=ਦੂਲੇ, ਿਵਆਂਹਦੜ, ਖਾਈ=ਟੋਆ, ਪਾੜੀ= 

ਹਰਨੀ, ਕਰਮ=ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ, ਦਾੜੀ=ਮਾਰੀ) 
 
536. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਸਾਨ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਧੁਰ ਆਇਆ, ਿਹਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀਮ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਦੀ । 

ਤੰੂ ਭੀ ਵਹੁਟੜੀ ਪੁੱ ਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਭੀ ਦੱੁਧ ਪੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਈ । 
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ਸਾਨ ਲਟਕਦਾ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਹ ੋਕਮਲਾ, ਹੀਰ ਹੀਰ ਹੀ ਿਨਤ ਪੁਕਾਰਦਾ ਈ । 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮੂਲ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਈ । 

ਪਰ ਉਹ ਹੀਲਤ ਬੁਰੀ ਿਹਲਾਇਆ ਈ, ਪਾਣੀ ਪ ਵਦਾ ਤੇਰੀ ਨਸਾਰ ਦਾ ਈ । 

ਤੰੂ ਭੀ ਝੰਗ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਏ,ਂ ਤੈਨੰੂ ਆਣ ਿਮਿਲਆ ਿਹਰਨ ਬਾਰ ਦਾ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਿਵੱਚ, ਪੁੰ ਨ ਕਢਦਾ ਪਾਪ ਿਨਤਾਰਦਾ ਈ । 
(ਿਹਿਲਆ ਹੋਇਆ=ਿਗੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀਮ=ਮੁੱ ਢ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ=ਿਪਆਰ 

ਕਰਦਾ, ਹੀਲਤ=ਆਦਤ, ਿਹਲਾਇਆ=ਿਗਝਾਇਆ, ਨਸਾਰ=ਪਾੜਛਾ ਅਤੇ ਚੱਠਾ ਵੀ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ ਿਵੱਚ ਿਟੰਡ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਡਗਦਾ ਸੀ) 
 
537. ਹੀਰ 

 

ਅਨੀ ਭਰ ੋਮੁਠੀ ਉਹ ਉਹ ਮੁਠੀ, ਕੁੱ ਠੀ ਿਬਰਹ ਨ ਿਢਡ ਿਵੱਚ ਸੂਲ ਹੋਇਆ । 

ਲਿਹਰ ਪੇਡੂ  ਉਠ ਕ ੇਪਵ ੇਸੀਨ, ਮੇਰ ੇਜੀਉ ਦੇ ਿਵੱਚ ਡੰਡੂਲ ਹੋਇਆ । 

ਤਲਬ ਡੁਬ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ । 

ਲੋਕ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਤਰਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਣੇ ਵਹੀ ਚੌੜ ਮੂਲ ਹੋਇਆ । 

ਅੰਬ ਬੀਜ ਕ ੇਦੁਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ, ਭਾ ਤੱਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਬਬੂਲ ਹੋਇਆ । 

ਖੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਰਚਦਾ ਜੀਊ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਾਹਦ ਹਾਲ ਦਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਹੋਇਆ । 
(ਡੰਡੂਲ=ਪੀੜ, ਤਲਬ=ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਾਮ=ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਵਹੀ= 

ਖਾਤੇ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ, ਮੂਲ=ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਨ ਿਜਹਦੇ ਤੇ ਿਵਆਜ ਲਗਦਾ ਹ,ੈ 

ਭਾ=ਭਾਗ ,ਿਕਸਮਤ ਿਵੱਚ, ਬਬੂਲ=ਿਕੱਕਰ) 

 
538. ਸਿਹਤੀ 
 

ਭਾਬੀ ਜ਼ਲੁਫ ਗੱਲ  ਤੇ ਪੇਚ ਖਾਵੇ, ਿਸਰ ੇਲੋੜ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆ ਂਨੀ । 
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ਗਲ  ਤੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਨ, ਨਣ  ਸਾਣ ਕਟਾਰੀਆ ਂਚਾੜੀਆਂ ਨੀ । 

ਤੇਰੇ ਨਣ  ਨ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਕੀਤੇ, ਸਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਅੰਮਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਫ  ਨਾਗ ਨਣ ਖ਼ੂਨੀ, ਫ਼ੌਜ  ਕਤਲ ਤੇ ਚਾਇ ਚਾੜੀਆਂ ਨੀ । 
(ਿਸਰ ੇਲੋੜ ਦੇ=ਲੋੜ ਦੀ ਿਸਖਰ, ਅੰਮਾਰੀ=ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ 

ਪਰਦੇਦਾਰ ਪਾਲਕੀ) 
 
539. ਹੀਰ 

 

ਬਾਰ  ਬਰਸ ਦੀ ਔੜ ਸੀ ਮ ਹ ਵੁਠਾ, ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਿਫਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬਗ਼ੀਿਚਆਂ ਨੰੂ । 

ਫ਼ੌਜਦਾਰ ਤਗੱਈਅਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਝਾੜ ਤੰਬੂਆ ਂਅਤੇ ਗਲੀਿਚਆ ਂਨੰੂ । 

ਵੱਲ  ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਸਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਵੇਖ ਹੁਸਨ ਦੀ ਿਜ਼ਮ  ਦੇ ਪੀਿਚਆ ਂਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਵ ਗ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ  ਮ, ਪਾਣੀ ਪਹੰੁਿਚਆ ਨੂਹ ਿਦਆਂ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ । 
(ਵੁੱ ਠਾ=ਵਿਰਆ, ਤਗੱਈਅਰ=ਬਦਲੀ, ਵੱਲ =ਵੇਲ , ਪੀਚਣਾ=ਿਸੰਜਣਾ, 

ਟੀਚਾ=ਿਨਸ਼ਾਨ) 

 
540. ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਹੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

ਸਿਹਤੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇ ਮਸਲਤ, ਵੱਡਾ ਮਕਰ ਫੈਲਾਇਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਗਰਦਾਨਦੀ ਮਕਰ ਮੁਵੱਤਲ  ਨੰੂ, ਅਤੇ ਕਨਜ਼ ਫ਼ਰੇਬ ਦੀ ਖੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਅਬਲੀਸ ਮਲਫੂਫ ਖੰਨਾਸ ਿਵੱਚ, ਰਵਾਇਤ  ਜਾਇਜ਼ੇ ਟੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਫ਼ਾ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਅਨਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹ ੈ। 

ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਿਦਨ ਰਾਤ ਮੈਨੰੂ, ਜਾਨ ਮਾਿਪਆ ਂਤ ਪਈ ਡੋਲਦੀ ਹ ੈ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿਹਤੀ ਅੱਗੇ ਮਾ  ਬੁੱ ਢੀ, ਵੱਡੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੇ ਕੀਰਨ ਫੋਲਦੀ ਹ ੈ। 
(ਮਸਲਤ ਪਕਾ=ਸਲਾਹ ਕਰਕ,ੇ ਗਰਦਾਨਦੀ=ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜਦੀ, ਅਬਲੀਸ 
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ਮਲਫੂਫ ਖੰਨਾਸ=ਅਬਲੀਸ ਮਲਫੂਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਅਤੇ ਖੰਨਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਲੁਕ ਕ,ੇ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕ ੇਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਸਿਹਤੀ ਸਾਿਰਆਂ ਮਕਰ ਫ਼ਰੇਬ  ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਅਨਤ 

ਅੱਲਾਹ=ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾ  ਕਵੀ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ਘਿੜਆ ਹੈ) 

 
541. ਸਿਹਤੀ ਦੀ ਮ  ਦੀ ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 

 

ਅਸ  ਿਵਆਹ ਆਂਦੀ ਕੂੰ ਜ ਫਾਹ ਆਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹ ੈਔਖੜੀ ਨੀ । 

ਵੇਖ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਸੁ, ਰਹ ੇਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਖੜੀ ਨੀ । 

ਜਦ ਆਈ ਤਦੋਕਣੀ ਰਹ ੇਢਠੀ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਾ ਬੈਠੀਆ ਸੌਖੜੀ ਨੀ । 

ਲਾਹੂ ਲੱਥੜੀ ਜਦ ਦੀ ਿਵਆਹ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹ ੈਚੋਖੜੀ ਨੀ । 

ਘਰ  ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਨੰੂਹ  ਨਾਲ ਵਸਦੀ, ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹ ੈਛੋਕਰੀ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅੰਨ ਨਾ ਦੱੁਧ ਲਦੀ, ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸੁਕ ਵਦੀ ਕੋਖੜੀ ਨੀ । 
(ਔਖੜੀ=ਔਖੀ=ਮੁਸ਼ਕਲ, ਢਠੀ=ਬੀਮਾਰ, ਲਾਹ ੂਲੱਥੜੀ=ਖੂਨ ਦੇ ਘਾਟੇ 

ਭਾਵ ਭੁਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਗ, ਚੋਖੜੀ=ਚੋਖੀ, ਕੋਖੜੀ=ਕੁਖ) 

 
542. ਹੀਰ ਦੀ ਸੱਸ 

 

ਹਾਥੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਸੰਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਘੋੜ ੇਸੰਗਾਰ ਹਨ ਨਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਹੱਛਾ ਪਿਹਨਣਾ ਖਾਵਣਾ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ, ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਇ ਹਨ ਜ਼ਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਘੋੜੇ ਖਾਣ ਖੱਟਣ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਖ  ਵੇਖਿਦਆਂ ਜਾਣ ਿਬਨ ਪਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਮਝ  ਗਾਈ ਂਿਸੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਥ ਟੱਲੇ, ਅਤੇ ਨੰੂਹ  ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਹਨ ਘਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਖ਼ੈਰਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਲ ਬਦਖ਼ਾਹ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ ਗੀਦੀਆਂ ਖਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ ੈਰਸਮ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਿਪਆਰ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ  ਦੇ ਨੀ । 
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ਿਦਲ ਔਰਤ  ਲੈਣ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਭਰ ੂਿਮਰਗ ਹਨ ਸਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਤਦ ਰੰਨ ਬਦਖੂ ਨੰੂ ਅਕਲ ਆਵ,ੇ ਜਦ ਲੱਤ ਵੱਜਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ  ਦੇ ਨੀ । 

ਸੈਦਾ ਵੇਖ ਕ ੇਜਾਏ ਬਲਾ ਵ ਗੂੰ , ਵੈਰ ਦੋਹ  ਦੇ ਿਸਰ  ਤੇ ਧੜ  ਦੇ ਨੀ । 
(ਨਰ =ਮਰਦ , ਗੀਦੀ=ਬੇਗ਼ੈਰਤ, ਵਰ=ਖਾਵੰਦ, ਸਰ  ਦੇ ਿਮਰਗ=ਮੁਹੱਬਤ 

ਦੇ ਤੀਰ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਤਆਰ, ਫ਼ਰ =ਮੋਢੇ ਤ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ) 
 
543. ਤਥਾ 
 

ਪੀੜਾ ਘਤ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਹੇ ਬੂਹ,ੇ ਅਸ  ਏਸ ਦੇ ਦੁਖ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਏਸ ਦਾ ਜੀਊ ਨਾ ਪਰਚਦਾ ਿਪੰਡ ਸਾਡ,ੇ ਅਸ  ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਸੁਹਣੀ ਰੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਹ,ੈ ਿਵਆਹ ਪੁਤ ਦਾ ਹੋਰ ਿਧਰ ਕਰ ਗ ੇਨੀ । 

ਮੁੱ ਲ  ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਲੈ ਜਾਣ ਪੈਸ,ੇ ਿਕਹੀਆਂ ਚੱਟੀਆ ਂਗ਼ੈਬ ਦੀਆਂ ਭਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਵਹੁਟੀ ਗੱਭਰ ੂਦੋਹ  ਨੰੂ ਵਾੜ ਅੰਦਰ, ਅਸ  ਬਾਹਰ ਜੰਦਰਾ ਜੜ ਗੇ ਨੀ । 

ਸੈਦਾ ਢਾਇਕ ੇਏਸ ਨੰੂ ਲਏ ਲੇਖਾ, ਅਸ  ਚੀਕਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਡਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸਹ ਗੇ ਜ਼ਰਾ ਜੱਗ ਦੀ, ਮੰੂਹ ਪਰ  ਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਚਾ ਕਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਕਦੀ ਚਰਖੜਾ ਡਾਹ ਨਾ ਛੋਪ ਕੱਤੇ, ਅਸ  ਮੇਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀ ਕਰ ਗੇ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਏਸ ਦੀ ਥ, ਅਸ  ਡੱੁਬ ਕ ੇਖੂਹ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗੇ ਨੀ । 
(ਹੋਰ ਿਧਰ=ਹੋਰ ਥ , ਲਏ ਲੇਖਾ=ਿਹਸਾਬ ਲਵੇ) 
 
544. ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ 

 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਅਮਰ ਅਯਾਰ ਆਹਾ, ਹੀਰ ਚਲ ਕੇ ਸੱਸ ਥੇ ਆਂਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਮ ਜਾਇਕੇ ਖੇਤ ਵੇਖ , ਪਈ ਅੰਦਰੇ ਉਮਰ ਿਵਹਾਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਪੱਛ ਿਛਕਦੀ ਨਾਲ ਬਹਾਿਨਆਂ ਦੇ, ਨਢੀ ਬੁਢੀ ਥੇ ਫੇਰੜ ੇਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 
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ਵ ਗ ਠੱਗ  ਦੇ ਕੁੱ ਕੜ  ਰਾਤ ਅੱਧੀ, ਅਜ਼ਗ਼ੈਬ ਦੀ ਬ ਗ ਸੁਣ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਚੱਲ ਭਾਬੀਏ ! ਵਾਉ ਜਹਾਨ ਦੀ ਲੈ, ਬਾਹ ਹੀਰ ਨੰੂ ਪਕੜ ਉਠ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਵ ਗ ਬੁਢੀ ਇਮਾਮ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇਣੀ, ਿਕੱਸਾ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਜੋੜ ਸੁਣ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਅਨਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੇ ਫਤਵਾ, ਅਬਲੀਸ ਨੰੂ ਸਬਕ ਪੜ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇਹਨੰੂ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾ ਕਪਾਹ ਚੁਣੀਏ, ਮੇਰ ੇਜੀਊ ਤਦਬੀਰ ਇਹਆਂਵਦੀ ਹੈ । 

ਵੇਖ ੋਮਾ  ਨੰੂ ਧੀ ਵਲ ਵਦੀ ਹ,ੈ ਕੇਹੀਆਂ ਫੋਕੀਆ ਂਰੰੁਮੀਆਂ ਲ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਤਲੀ ਹੇਠ ਅੰਿਗਆਰ ਿਟਕ ਵਦੀ ਹ,ੈ ਉਤ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲਕ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾਹ , ਜੀਕੰੂ ਰੋਇਕੇ ਫ਼ਨ ਚਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਵੇਖ ੋਧੀਉ ਅੱਗੇ ਮਾ  ਝੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਹਾਲ ਨੰੂਹ ਦਾ ਖੋਲ ਸੁਣ ਵਦੀ ਹੈ । 

ਇਹਦੀ ਪਈ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਹ ਵਦੀ ਹ,ੈ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰਦੀ ਪੱਲੂ ਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਿਕਸ ਮਨ  ਕੀਤਾ ਖੇਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਦਮ ਮੰਜੀ  ਹੇਠ ਨਾ ਪ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਦੁਖ ਜੀਊ ਦਾ ਖੋਲ ਸੁਣ ਵਦੀ ਹ,ੈ ਿਪੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲ ਵਦੀ ਹ ੈ। 

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕ,ੇ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬਹ ਵਦੀ ਹ ੈ। 
(ਬ ੇਅਮਰ=ਨਾਫ਼ਰਮਾਨ,ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਠੱਗ  ਦੇ ਕੁੱ ਕੜ= 

ਿਪਛਲੇ ਵਖ਼ਤ  ਆਮ ਕਰਕ ੇਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਰਾਵ  ਿਵੱਚ ਿਟਕਦ ੇਸਨ 

ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਸਾਝਰ ੇਕੁੱ ਕੜ ਦੀ ਬ ਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪਦੇ ।ਸਰਾਵ  

ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਠਗ ਅਜੇਹ ੇਕੱੁਕੜ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੰੂ ਿਸਖਾ ਦੇ 

ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵ ੇਲੇ ਵੀ ਬ ਗ ਦੇਣ ।ਬ ਗ ਸੁਣ ਕ ੇਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬੇਵਖ਼ਤ 

ਤੁਰ ਪਦੇ ਅਤੇ ਠਗ ਉਨ  ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ ਲਦੇ, ਬੁਢੀ ਇਮਾਮ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੀ= 

ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਫਾਕੁਟਣੀ ਨ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਮੱਕਾਰ  ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਸੋਨੀਆ ਸੀ, ਰੁੰ ਮੀ 

ਲਾਉਣਾ=ਿਸੰਗੀ ਲਾਉਣਾ,ਰੀਹ ਆਿਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕ 

ਿਸੰਗੀ ਲਾ ਦੇ ਸਨ ਐਪਰ ਕਈ ਿਬਨ  ਮਾਲਸ਼ ਜ  ਤੇਲ ਲਾਇਆਂ ਠੰਡੀ 
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ਿਸੰਗੀ ਜ  ਫੋਕੀ ਿਸੰਗੀ ਲਾ ਿਦੰਦ,ੇ ਇਹਨੰੂ ਫੌਕੀ ਰੁੰ ਮੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਫ਼ਲਕ 

ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾਹ =ਆਮ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ 

ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪੂਰੀ 

ਬੇਇਲਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵ ੇਤ  ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰ ੇਤ  ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ 

ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹ , ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ=ਿਕਸੇ ਸਈਅਦਜ਼ਾਦ ੇਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕ ੇਕਸਮ ਖਾਣੀ ਕ ੇਜੇ ਮੈਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲ  ਤਾ ਸਈਅਦ ਦੀ 

ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਪਵ)ੇ 

 
545. ਸਿਹਤੀ 
 

ਨੰੂਹ ਲਾਲ ਜਹੀ ਅੰਦਰ ਘੱਤੀਆ ਈ, ਪਰਖ ਬਾਹਰ  ਲਾਲ ਵਣਜਾਵਣੀ ਹ । 

ਤੇਰੀ ਇਹ ਫੁਲੇਲੜੀ ਪਦਮਣੀ ਸੀ, ਵਾਉ ਲੈਣ ਖੁਣ ਤੰੂ ਗਵਾਵਣੀ ਹ । 

ਇਹ ਫੁੱ ਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਘੁਟ ਅੰਦਰ, ਪਈ ਦੁਖੜ ੇਨਾਲ ਸੁਕਾਵਣੀ ਹ । 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਹੀ ਤਾੜ ਕ ੇਿਵੱਚ ਕੋਠ, ਪੱਤਰ ਪਾਨ  ਦੇ ਪਈ ਵੰਜਾਵਣੀ ਹ । 

ਵਾਿਰਸ ਧੀਉ ਿਸਆਲ  ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹ, ਦੱਸ ਆਪ ਨੰੂ ਕੌਣ ਸਦਾਵਣੀ ਹ । 
(ਪਰਖ ਬਾਹਰ =ਪਰਖ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਵਾਉ ਬਾਝ=ਿਬਨਾ ਹਵਾ, ਪਾਨ  ਦੇ 

ਪੱਤਰ=ਪਾਨ  ਦੀ ਬੇਲ ਨੰੂ ਜ ੇਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ੇਤ  ਉਹ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ 

ਆਪ ਨੰੂ ਕੌਣ ਸਦਾਵਣੀ ਹ=ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹ) 

 
546. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਨੰੂਹ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਖ਼ਆਲ ਜੀਊ ਪੇਖਣ,ੇ ਦਾ ਮਾਨ ਮੱਤੀਆ ਬੂਹ ੇਦੀਆਂ ਮਿਹਰੀਆਂ ਨ । 

ਪਰੀ ਮੂਰਤ  ਸੁਘੜ ਰਾਚੰਦਰ  ਨੀ, ਇੱਕ ਮੋਮ ਤਬਾਅ ਇੱਕ ਠਿਹਰੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਇਰਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਨ, ਇੱਕ ਨਰਮ ਮਲੂਕ ਇੱਕ ਨਿਹਰੀਆਂ ਨ । 

ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਿਹਨਣ ਲਾਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁਧੇਰੀਆਂ ਨ । 
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ਬਾਹਰ ਿਫਰਨ ਿਜ  ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਹਣ  ਨ, ਸਤਰ ਿਵੱਚ ਬਹਾਈਆਂ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਸਨ ਗੁਮਾਨ ਸੰਦਾ, ਅਖ  ਨਾਲ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਗਿਹਰੀਆ ਂਨ । 
(ਰਾਚੰਦਰ=ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪੇਮ ਿਵੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਮੋਮ=ਨਰਮ, ਠਿਹਰੀਆ=ਂਹਰ 

ਸ ਚੇ ਿਵੱਚ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਹਰ=ਸਖ਼ਤ, ਲੁਧੇਰੀਆਂ=ਿਕਸਾਨ ਔਰਤ ) 

 
547. ਤਥਾ 
 

ਜਾਏ ਮੰਿਜ  ਉਠ ਕ ੇਿਕਵ ਿਤਲਕੇ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਿਹਲਾਇਕੇ ਚੁਸਤ ਹੋਵ ੇ। 

ਵ ਗ ਰੋਗਣ  ਰਾਤ ਿਦਹੁੰ  ਰਹੇ ਢਠੀ, ਿਕਵ ਹੀਰ ਵਹੁਟੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ । 

ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਮਾਿਪਆ ਂਨੰੂ, ਧੀਉ ਨੰੂਹ ਬੂਹ ੇ ਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਿਕ  ਨਾ ਹੀਰ ਬੋਲੇ, ਸਿਹਤੀ ਿਜਹੀਆਂ ਦੀ ਜਨੰੂ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਵ ੇ। 
(ਿਤਲਕੇ=ਿਹੱਲੇ, ਪੁਸ਼ਤ=ਮਦਦ) 

 
548. ਹੀਰ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਮ ਤ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਾੜਨੀ ਹ  । 

ਮਤ  ਬਾਗ਼ ਿਗਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀਊ ਖੁਲੇ, ਅੰਤ ਇਹ ਭੀ ਪਾੜਣਾ ਪਾੜਨੀ ਹ  । 

ਪਈ ਰੋਨੀ ਹ  ਕਰਮ ਮ ਆਪਣ ੇਨੰੂ, ਕੁੱ ਝ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਹ  ਿਵਗਾੜਨੀ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਤਕਦੀਰ ਆਖੇ, ਵੇਖ ੋਨਵ  ਮ ਖੇਲ ਪਸਾਰਨੀ ਹ  । 
(ਪਾੜਣਾ ਪਾੜਦੀ ਹ =ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਵੇਖਦੀ ਹ ) 

 
549. ਸਿਹਤੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

 

ਅੜੀਉ ਆਉ ਖ  ਬੈਠ ਕ ੇਗਲ ਿਗਣੀਏ, ਸੱਦ ਘੱਲੀਏ ਸਭ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਕਈ ਕਵਾਰੀਆਂ ਕਈ ਿਵਆਹੀਆਂ ਨ, ਚੰਨ ਜਹੇ ਸਰੀਰ ਮਥੇਲੀਆਂ ਨ । 
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ਰਜੂਅ ਆਣ ਹੋਈਆਂ ਸਭੇ ਪਾਸ ਸਿਹਤੀ, ਿਜਵ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਚੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਿਜਨ  ਮਾ  ਤੇ ਬਾਪ ਨੰੂ ਭੁੰ ਨ ਖਾਧਾ, ਮੰੁਗ ਚਨ ਕਵਾਰੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਿਵੱਚ ਹੀਰ ਸਿਹਤੀ ਦੋਵ ਬੈਠੀਆ ਂਨ, ਦਵਾਲੇ ਬੈਠੀਆ ਂਅਰਥ ਮਹੇਲੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਮਹਾਵਤ  ਨ, ਿਸਵ ਹਥਣੀਆਂ ਿਕਲੇ ਨੰੂ ਪੇਲੀਆਂ ਨ । 
(ਗਲ ਿਗਣੀਏ=ਗਲ ਸੋਚੀਏ, ਰਜੂਅ ਆਣ ਹੋਈਆਂ=ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਆ 

ਗਈਆਂ, ਅਰਥ ਮਹੇਲੀਆਂ=ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਵਤ=ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਣ 

ਵਾਲਾ) 
 
550. ਸਿਹਤੀ 
 

ਵਖ਼ਤ ਫਜਰ ਦੇ ਉਠ ਸਹੇਲੀਉ ਨੀ, ਤੁਸ  ਆਪਦੇ ਆਹਰ ਹੀ ਆਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਮ  ਬਾਪ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰ ੋਕੋਈ, ਭਲਕ ੇਬਾਗ਼ ਨੰੂ ਪਾਸਣਾ ਲਾਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਵਹੁਟੀ ਹੀਰ ਨੰੂ ਬਾਗ਼ ਲੈ ਚਲਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਏਸ ਦਾ ਜੀਊ ਵਲਾਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਲਾਵਣ ਫੇਰਨੀ ਿਵੱਚ ਕਪਾਹ ਭੈਣ , ਿਕਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਨਹ  ਿਵਖਾਵਣਾ ਜੇ । 

ਰਾਹ ਜ ਦੀਆਂ ਪੁਛੇ ਲੋਕ ਅੜੀਉ, ਕੋਈ ਇਫ਼ਤਰਾ ਚਾ ਬਣਾਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਖੇਡੋ ਸੰਮੀਆਂ ਤੇ ਘੱਤੋ ਪੰਭੀਆਂ ਨੀ, ਭਲਕੇ ਖੂਹ ਨੰੂ ਰੰਗ ਲਗਾਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਵੜੋ ਵਟ ਲੰਗੋਟੜੇ ਿਵੱਚ ਪੈਲੀ, ਬੰਨਾ ਵਟ ਸਭ ਪੱੁਟ ਵਖਾਵਣਾ ਜੇ । 

ਬੰਨ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁਣੋ ਕਪਾਹ ਸੱਭੇ, ਤੇ ਮੰਡਾਿਸਆਂ ਰੰਗ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੇ । 

ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਹੋਸਨ ਇੱਕੋ ਜੇਡੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਹ ਜ ਿਦਆਂ ਦੇ ਸ ਗ ਲਾਵਣਾ ਜੇ । 

ਮੰਿਜ  ਉਠਦੀਆ ਂਸਭ ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਈ ਨੰੂ ਸੱਦ ਿਲਆਵਣਾ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਸਭਨਾ ਅਜੂ ਦੇ ਫਲੇ ਨੰੂ ਆਵਣਾ ਜ ੇ। 
(ਫਜਰ=ਸਵੇਰ, ਆਪਣੇ ਆਹਰ=ਆਪਣ ੇਆਪ, ਪਾਸਨਾ=ਨਚਣਾ, ਲਾਵਣ 

ਫੇਰਨੀ=ਨਚਣਾ, ਇਫਤਰਾ=ਮਨ ਘੜਤ ਬਹਾਨਾ, ਸੰਮੀ=ਢੋਲ ਅਤੇ ਸੰਮੀ ਦਾ 
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ਡਰਾਮਾ, ਪੰਭੀ=ਛੜੱਪ ੇਮਾਰ ਕ ੇਨੱਚਣਾ, ਮੰਡਾਸਾ=ਿਸਰ ਨੰੂ ਕੱਪੜ ੇਨਾਲ ਲਪੇਟ 

ਲੈਣ, ਅਰਥ=ਫੈਸਲਾ,ਵਾਅਦਾ) 
 
551. ਸਿਹਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ  

 

ਮਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਉਮਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤਾਰੇ ਿਗਣਦੀਆਂ ਸਭ ਉਦਮਾਦੀਆ ਂਨ । 
ਿਗਰਧ ੇਪਾ ਦੀਆਂ ਘੁੰ ਬਰ  ਮਾਰਦੀਆ ਂਸਨ, ਜਹੀਆ ਂਹੋਣ ਮੁਿਟਆਰ  ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆ ਂ

ਨ । 

ਨਖਰੀਲੀਆ ਇੱਕ ਨਕ ਤੋੜਣ  ਸਨ, ਿਹਕ ਭੋਲੀਆਂ ਿਸਧੀਆ ਸਾਦੀਆਂ ਨ । 

ਇੱਕ ਨਕ ਬਖ਼ਤ  ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ , ਿਹਕ ਨਚਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਜ਼ਾਦੀਆ ਂਨ । 
(ਉਮਾਹ=ਮਿਸਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਦਮਾਦ=ਚਾਹ, ਉਮੰਗ, ਿਗਰਧ=ੇਿਗੱਧ,ੇ ਵਾਦੀਆ=ਂ 

ਆਦਤ , ਨਕ ਤੋੜਣ=ਨਕ ਮੂੰ ਹ ਚੜਾ ਕ ੇਨਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਕ ਬਖ਼ਤ=ਚੰਗੀ 

ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ,ਭਲੀ ਮਾਣਸ) 

 
552. ਸਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਨਹਾ 
 

ਗੰਢ ਿਫਰੀ ਰਾਤ  ਿਵੱਚ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਘਰੀ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚਾਿਰਉ ਨ । 

ਭਲਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਇਕੇ ਕਰ  ਕੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੰੂ ਖੁੰ ਮ ਮਾਿਰਉ ਨ । 

ਚਲੋ ਚਲੀ ਹੀ ਕਰਨ ਛਨਾਲ ਬਾਜ਼ , ਸਭ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਜ ਿਵਸਾਿਰਉ ਨ । 

ਬਾਜ਼ੀ ਿਦਿਤਆ ਨ ਪੇਵ  ਬੁੱ ਿਢਆਂ ਨੰੂ, ਲਬਾ ਮ ਵ  ਦੇ ਮੂੰ ਹ  ਤੇ ਮਾਿਰਉ ਨ । 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ  ਫੈਲਸੂਫ , ਿਬਨਾ ਆਤਸ਼ ਫ਼ਨ ਪੰਘਾਿਰਉ ਨ । 

ਿਗਲਤੀ ਮਾਰ ਲੰਗੋਟੜੇ ਵਟ ਟੁਰੀਆਂ, ਸਭੋ ਕਪੜਾ ਿਚਥੜਾ ਝਾਿੜਉ ਨ । 

ਸਭਾ ਭੰਨ ਭੰਡਾਰ ਉਜਾੜ ਛੋਪ , ਸਣੇ ਪੂਣੀਆਂ ਿਪੜੀ ਨੰੂ ਸਾਿੜਉ ਨ । 

ਤੰਗ ਿਖਚ ਸਵਾਰ ਿਤਆਰ ਹੋਏ, ਕਿੜਆਲੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਚਾਿੜਉ ਨ । 
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ਰਾਤ  ਲਾ ਮਿਹੰਦੀ ਿਦੰਹ ਘਤ ਸੁਰਮਾ, ਗੁੰ ਦ ਚੰੁਡੀਆਂ ਕੁੰ ਭ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਉ ਨ । 

ਤੇੜ ਲੁੰ ਗੀਆਂ ਬਹੁਕਰ  ਦੇਣ ਿਪੱਛ, ਸੁਥਣ ਚੂੜੀਆ ਪ ਉਚੇ ਚਾਿੜਉ ਨ । 

ਕੱਜਲ ਪੂਛਿਲਆਲੜੇ ਿਵਆਹੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਠ  ਸੁਰਖ਼ ਦੰਦਾਸੜ ੇਚਾਿੜਉ ਨ । 

ਜ਼ਲੁਫ  ਪਲਮ ਪਈਆਂ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਿਬੰਦੀਆਂ ਪਾਇਕੇ ਰੂਪ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਉ ਨ । 

ਗੱਲ  ਫ਼ੋਡੀਆ ਤੇ ਬਣ ੇਖਾਲ ਦਾਣ,ੇ ਰੜੇ ਹੁਸਨ ਨੰੂ ਚਾਇ ਉਘਾਿੜਉ ਨ । 

ਛਾਤੀਆਂ ਖੋਲ ਕ ੇਹੁਸਨ ਦੇ ਕੱਢ ਲਾਟੂ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਚਾਇ ਉਜਾਿੜਉ ਨ । 
(ਗੰਢ ਫੇਰੀ=ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ, ਖੁੰ ਮ ਮਾਿਰਉ=ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ, ਛਨਾਲ ਬਾਜ਼= 

ਬਦਕਾਰ, ਲਬਾ=ਥੱਪੜ, ਬਾਜ਼ੀ ਿਦਤੀ=ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ=ਅਕਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀਆਂ, ਆਿਤਸ਼=ਅੱਗ, ਫ਼ਨ=ਫ਼ਰੇਬ, ਿਗਲਤੀ ਮਾਰਨਾ= 

ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਿਸਰ ਢਕ ਕ ੇਉਹਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦੁਆਲੇ ਏਦ  ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ ਿਕ 

ਖੁਲੇ ਨਾ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੋਵ  ਿਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ  ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਿਕ 

ਿਗਲਤੀ ਖੁਲੇ ਨਾ, ਿਪੜੀ=ਇਕੱਠੀਆਂ ਹ ੋਕ ੇਕੱਤਣਾ, ਕੁੰ ਭ=ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ, 

ਬਹੁਕਰ ਦੇਣ=ਲੁੰ ਙੀਆ ਂਏਨੀਆ ਂਲੰਮੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਰਸਦੀਆਂ 

ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ) 

 
553. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਦੇ ਦੁਆਈਆ ਂਰਾਤ ਮੁਕਾ ਸੱੁਟੀ, ਵਖੇ ੋਹੋਵਣੀ ਕਰੇ ਸ਼ਤਾਬੀਆਂ ਜੀ । 

ਿਜਹੜੀ ਹੋਵਣੀ ਗੱਲ ਸੋ ਹ ੋਰਹੀ, ਸੱਭੇ ਹੋਵਣੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜੀ । 

ਏਸ ਹੋਵਣੀ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਕੀਤੇ, ਪੰਨੂ ਜੇਿਹਆਂ ਕਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜੀ । 

ਮਜਨੰੂ ਜੇਿਹਆਂ ਨਾਮ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੇ ਬੇਆਬੀਆਂ ਜੀ । 

ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਕ,ੇ ਵਾਏ ਆਸ਼ਕ  ਰਾਤ ਬੇਖ਼ਾਬੀਆ ਂਜੀ । 

ਅਲੀ ਜੇਿਹਆ ਂਨੰੂ ਕਤਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਨਾ ਮੂਲ ਅਸਹਾਬੀਆਂ ਜੀ । 

ਕੁੜੀਆ ਂਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕ ੇਧੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਕੰਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜੀ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਫਲੇ ਖੇਿੜਆਂ ਦੇ, ਜਮ  ਆਣ ਹੋਈਆਂ ਹਰਬਾਬੀਆ ਂਜੀ । 
(ਹੋਵਣੀ=ਹੋਣੀ,ਿਕਸਮਤ, ਸ਼ਤਾਬੀ=ਜਲਦੀ,ਫੁਰਤੀ, ਖ਼ਰਾਬੀ=ਸ਼ਰਾਰਤ, ਮਜਜ਼ੂਬ= 

ਰਬ ਦੇ ਪੇਮ ਿਵੱਚ ਮਸਤ, ਵਾਏ=ਹਾਏ, ਬੇਖ਼ਾਬੀ=ਉਣ ਦਰਾ, ਅਲੀ ਿਜਹ  ਨੰੂ= 

ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਬ ੂਤਾਲਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱ ਤਰ, 

ਜ ੋਸਭ ਤ ਪਿਹਲ  14 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹ ੋਗਏ, ਆਪ 

ਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਪੁੱ ਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਕਾਹ ਹੋਇਆ ।ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੂਰਵੀਰ 

ਸਨ ।ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਿਪੱਛ ਆਪ ਨੰੂ 656 ਈ ਿਵੱਚ ਚੌਥਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਥਾਿਪਆ 

ਿਗਆ ।ਆਪ ਕੂਫਾ ਿਵੱਚ ਅੱਬਦੁਰਿਹਮਾਨ ਨਾਮੀ ਗੁਲ਼ਾਮ ਹੱਥ ਕਤਲ ਹੋਏ ।ਆਪ 

ਮਸੀਤ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਿਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਅਸਹਾਬ=ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਬਹ-ੁਵਚਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੇ 

ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ,ੇ ਹਰਬਾਬੀਆ=ਂਦਰ ਦਰ ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਲੀਆਂ) 

 
554. ਤਥਾ 
 

ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇਫਤਰੇ ਲਖ ਕਰਨ, ਯਾਰੋ ਔਖੀਆਂ ਯਾਰ  ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਕੇਡਾ ਪਾੜਣਾ ਪਾਿੜਆ ਇਸ਼ਕ ਿਪੱਛੇ, ਸਦ ਘੱਲੀਆਂ ਸਭ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਏਨ  ਯਾਰੀਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਫ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਖ਼ਲਕਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਹੀਰ ਹੈ ਨਵ  ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਖ਼ਲਕਤ  ਸਾਰੀਆ ਨੀ । 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਨ ਵੇਖ ਫ਼ਰਹਾਦ ਕੁੱ ਠਾ, ਕੀਤੀਆ ਂਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਇਸ਼ਕ ਸੋਹਣੀ ਜਹੀਆਂ ਸੂਰਤ  ਭੀ, ਡੋਬ ਿਵੱਚ ਦਿਰਆ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਮਰਜ਼ ੇਜੇਹੀਆ ਂਸੂਰਤ  ਇਸ਼ਕ ਨ ਹੇ, ਅੱਗ ਲਾਇਕ ੇਬਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਆ ਂਨੀ । 

ਵੇਖ ਬੂਬਨ  ਮਾਰੂਨ ਕਿਹਰ ਘੱਤੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਰ ਚੱਲੀਆ ਂਯਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਚਲਨ ਿਨਆਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਧਜ  ਿਨਆਰੀਆ ਂਨ । 
(ਇਫਤਰ=ੇਬਹਾਨ, ਕੁੱ ਠਾ=ਮਾਿਰਆ, ਬੂਬਨਾ-ਮਾਰੂਨ=ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਹਾਣੀ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੋਗਲ ਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਬੂਬਾ ਰਾਣੀ ਮਾਰੂਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲਆ 

ਤ  ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਸੰਧੀ ਅਮੀਰ ਫੋਗ ੂਉਮਰ ਨ ਮਾਰੂਨ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੰੂ ਖੋਹਣ ਦੀ 

ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ।ਅਖੀਰ ਮਾਰੂਨ ਢੋਲ ਦੇ ਧੌਲਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ।ਓਥੇ ਢੋਲ 

ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਬੂਬਨਾ ਉਹਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਸਾੜ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਿਵੱਚ ਆਈ ।ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ 

ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਕਣ ਤ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈਧਜ = 

ਸਜ ਧਜ,ਠਾਠ) 

 
555. ਤਥਾ 
 

ਸੁਬਾ ਚਲਣਾ ਖੇਤ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਵ  ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਿਦਲਦਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਥ  ਿਤਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਿਵਆਹੀਆਂ ਕਈ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਰੋਜ਼ੇ ਦਾਰ ਨੰੂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਚਿੜਆ, ਿਜਵ ਹਾਜੀਆ ਂਹਜ ਿਤਆਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਜਵ ਿਵਆਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾ ਚੜਦਾ, ਅਤੇ ਿਮਲਣ ਮੁਬਾਰਕ  ਕਵਾਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਚਲੋ ਚਲ ਿਹਲ ਜੁਲ ਤਰਥੱਲ ਧੜ ਧੜ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਮਿਤਆਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਥਾ  ਥਾਈ ਚਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਕ,ੇ ਮੁੱ ਠ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਿਮਨਹਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਿਗਰਦ ਫਲੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਆਣ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਏਧਰ ਸਿਹਤੀ ਨ ਮਾ  ਤ ਲਈ ਰੁਖਸਤ, ਚਲੋ ਚਲ ਜ  ਸਭ ਪੁਕਾਰੀਆ ਂਨੀ । 

ਏਵ ਬੰਨ ਕਤਾਰ ਹ ੋਸਫ਼  ਟੁਰੀਆਂ, ਿਜਵ ਲਿਦਆ ਸਾਥ ਿਬਉਪਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਏਵ ਸਿਹਤੀ ਨ ਕਵਾਰੀਆ ਂਮੇਲ ਲਈਆਂ, ਿਜਵ ਝੁੰ ਡ ਮੇਲੇ ਜਟਾਧਾਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਖ਼ਤਰੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਮਨਟੀਆਂ ਨੀ, ਜਟੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਿਨਆਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਘੋੜੇ ਛੱੁਟ ੇਅਬਾਰ ਿਜ  ਿਫਰਨ ਨਚਦੇ, ਚੱਲਣ ਟੇਢੜੀ ਚਾਲ ਮੁਿਟਆਰੀਆਂ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹੀਰ ਨੰੂ ਸੱਪ ਲੜਦਾ, ਚਚਰ ਪਾ ਦੀਆਂ ਚਚਰ ਹਾਰੀਆ ਂਨੀ । 
(ਿਦਲਦਾਰੀ ਕਰਨਾ=ਮੁਹੱਬਤ ਿਦਖਾਉਣੀ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ =ਲੜਕੇ ਵਾਿਲਆਂ 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

283

ਦੇ ਵਹੁਟੀ ਆਉਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਿਤਆਰੀਆਂ=ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਸਤ, ਸਫ਼ =ਕਤਾਰ , 

ਅਬਾਰ=ਰੱਸਾ ਤੁੜਾ ਕ ੇਖੁਲੇ) 

 
556. ਹੀਰ ਸਿਹਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ 

 

ਹੁਕਮ ਹੀਰ ਦਾ ਮ  ਥ ਿਲਆ ਸਿਹਤੀ, ਗਲ ਿਗਣੀ ਸ ੂਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆ ਂਦੇ । 

ਿਤਆਰ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵ ਿਨਨਾਣ ਭਾਬੀ, ਨਾਲ ਚੜੇ ਨ ਕਟਕ ਅਲਬੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਛਡ ਪਾਸਨ ਤੁਰਕ ਬੇਰਾਹ ਚਲੇ, ਰਾਹ ਮਾਰਦ ੇਨ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਿਕੱਲੇ ਪੁਟ ਹ ੋਗਈ ਿਵੱਚ ਿਵਹਿੜਆਂ ਦੇ, ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਿਵੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਸੋਹਣ ਬਸਰ  ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਬੰੁਦੇ, ਿਟੱਕੇ ਫਬ ਰਹੇ ਿਵੱਚ ਮਥੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਧਾਗ ੇਪ ਉਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਬੋਦੇ, ਗੋਇਆ ਿਫਰਨ ਦੁਕਾਨ ਫੁਲੇਿਲਆਂ ਦੇ । 

ਜਟਾ ਧਾਰੀਆ ਂਦਾ ਝੁੰ ਡ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤੀ ਗੁਰੂ ਚਿਲਆ ਨਾਲ ਚੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਫਰੇੀ, ਪਏ ਅਜਬ ਛਨਕਾਰ ਅਰਬੇਲੀਆ ਂਦੇ । 

ਆਪ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰ ਦੌੜ ਚਲੀਆ,ਂ ਅਰਥ ਕੀਤੀਆਂ ਨ ਨਾਲ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਿਮਰਗ ਛੁਟ,ੇ ਥਈਆ ਥਈਆ ਸਰੀਰ ਮਥੇਲੀਆਂ ਦੇ । 
(ਗਲ ਿਗਣੀ=ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਛਡ ਪਾਸਨ=ਪਾਸ ੇਛੱਡ ਕ,ੇ ਿਕੱਲੇ ਪੁਟ= 

ਬੋਰੀਆ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁਕ ਕ,ੇ ਬਸਰਾ, ਬੁਲਾਕ, ਬੁੰ ਦੇ, ਿਟੱਕ=ੇਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਗਿਹਣ ੇਹਨ, ਬੋਦੇ=ਵਾਲ, ਫਬ=ਸਜ) 

 
557. ਹੀਰ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ 
 

ਫ਼ੌਜ ਹੁਸਨ ਦੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ਪਈ, ਤੁਰਤ ਚਾ ਲੰਗੋਟੜੇ ਵੱਿਟਉ ਨ । 

ਸੰਮੀ ਘਤਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਿਫਰਨ ਿਗੱਧਾ, ਪੰਭੀ ਘਤ ਬੰਨ  ਵਟ ਪੱਿਟਉ ਨ । 

ਤੋੜ ਿਕੱਕਰ ਸੂਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਡਾ, ਪੈਰ ਚੋਭ ਕ ੇਖੂਨ ਪਲੱਿਟਉ ਨ । 
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ਸਿਹਤੀ ਮ ਦਰਨ ਫ਼ਨ ਦਾ ਨਾਗ ਭਿਛਆ, ਦੰਦੀ ਮਾਰ ਕ ੇਖ਼ੂਨ ਉਲੱਿਟਉ ਨ । 

ਿਸ਼ਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨ ਮਕਰ ਦੀ ਿਸ਼ਸਤ ਕੀਤੀ, ਓਸ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮੋਰ ਨੰੂ ਫੱਿਟਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਯਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਤਿਹਸੀਲ ਿਵੱਚ, ਿਹੱਸਾ ਸਰਫ਼ ਕਸੂਰ ਦਾ ਕੱਿਟਉ ਨ । 
(ਿਸ਼ਸਤ ਅੰਦਾਜ਼=ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਾਜ਼, ਖਰਚ ਤਿਹਸੀਲ=ਪੰਜੋਤਰਾ, ਨੰਬਰ ਦਾਰ 

ਵੱਲ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜ ੋਉਨ  ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ, ਕਸੂਰ= 

ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲ ਕੰਮਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ) 
 
558. ਹੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 

 

ਦੰਦ ਮੀਟ ਘਸੀਟ ਇਹ ਹੱਡ ਗੋਡੇ, ਿਚੱਬੇ ਹੋਠ ਗੱਲ  ਕਰ ਨੀਲੀਆ ਂਜੀ । 

ਨੱਕ ਚਾੜ ਦੰਦੇੜਕਾ ਵੱਟ ਰੋਏ, ਕੱਢ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆ ਂਪੀਲੀਆਂ ਜੀ । 

ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ੇਤੇ ਆਖੇ ਮ ਮੋਈ ਲੋਕਾ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਝਾੜਾ ਬੁਰ ੇਹੀਲੀਆਂ ਜੀ । 

ਮਾਰੇ ਿਲੰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਈ, ਲਏ ਜੀਊ ਨ ਕਾਜ ਕਲੇਲੀਆਂ ਜੀ । 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਤੰੂਗੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਣ, ਸਿਹਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸ  ਸਭ ਚੇਲੀਆਂ ਜੀ । 
(ਦੰਦੇੜ=ਦੰਦਲ, ਿਲੰਗ=ਲੱਤ  ਬਾਹ , ਸ਼ਤੰੂਗੜੇ=ਸ਼ੈਤਾਨ) 

 
559. ਤਥਾ 
 

ਹੀਰ ਮੀਟ ਕੇ ਦੰਦ ਪ ੈਰਹੀ ਬੇਖ਼ੁਦ, ਸਿਹਤੀ ਹਾਲ ਬੂ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਈ । 

ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨ ਫ਼ਨ ਫਲੈਾਇ ਵੱਡਾ, ਡੰਗ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਈ । 

ਕੁੜੀਆ ਂਕ ਗ ਕੀਤੀ ਆ ਪਈ ਵਾਹਰ, ਲੋਕ  ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਜ ਿਵਸਾਿਰਆ ਈ । 

ਮੰਜੇ ਪਾਇਕੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਘਰੀ ਿਘੰਿਨਆ, ਜਟੀ ਪਲੋ ਪਲੀ ਰੰਗ ਨੰੂ ਹਾਿਰਆ ਈ । 

ਦੋਖੋ ਫਾਰਸੀ ਤੋਰਕੀ ਨਜ਼ਮ ਨਸਰ, ਇਹ ਮਕਰ ਿਘਉ ਵ ਗ ਿਨਤਾਿਰਆ ਈ । 

ਅੱਗੇ ਿਕਸ ੇਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਪਿੜਆ, ਜੇਹਾ ਖ਼ਚਰੀਆ ਂਖ਼ਚਰਪੌ ਸਾਿਰਆ ਈ । 
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ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ ਆਣ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ  ਿਜੱਿਤਆ ਤੇ ਅਸ  ਹਾਿਰਆ ਈ । 

ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਦੀ ਰੀਸ਼ ਿਮਕਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਿਰਸ ਕੁਦਰਤ  ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਿਰਆ ਈ । 
(ਹਾਲ ਬ=ੂਦੁਹਾਈ, ਕ ਗ=ਰੌਲਾ, ਵਾਹਰ=ਲੋਕ , ਤੋਰਕੀ=ਤੁਰਕੀ, ਅਜੇਹਾ 

ਮਕਰ ਤੁਰਕੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਰਤਕ ਜ  ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਐਪਰ ਕੁੜੀਆਂ 

ਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਮਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਸ਼=ਦਾੜੀ, ਿਮਕਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ=ਦਾੜੀ 

ਕਤਰ ਿਦੱਤੀ) 
 
560. ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹ ੋਗਈ 

 

ਖੜਕੇ ਸ਼ ਘਰ ਿਦਲਬਰ  ਕ ਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਧੁੰ ਮ ਭੁੰ ਚਾਲ ਆਹੀ । 

ਘਰ  ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕੜ  ਦੇਸ ਸਾਰੇ, ਨੰੂਹ ਖੇਿੜਆ ਂਦੀ ਜੇਹੜੀ ਿਸਆਲ ਆਹੀ । 

ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਖ਼ੂਬ  ਦੇ ਿਤੰਞਣ  ਦੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਹੰਸ ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਚਾਲ ਆਹੀ । 

ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਓਸ ਅਜੋੜ ਮੁਢ, ਿਦਲ ਸਾਫ਼ ਰੰਝੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ । 

ਓਸ ਨਾਗਨੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲਿੜਆ, ਸੱਸ ਓਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਨਹਾਲ ਆਹੀ । 

'ਇੰਨਾ ਕਈਦਾ ਕੁੰ ਨਾ' ਬਾਬਾ ਔਰਤ  ਦੇ, ਧੁਰ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ਾਲ ਆਹੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਹਾਗ ੇਤੇ ਅੱਗ ਵ ਗੂੰ , ਿਸਉਨਾ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਸਭੋ ਗਾਲ ਆਹੀ । 
(ਸ਼ ਘਰ=ਢੋਲ, ਵਾਹਰ =ਲੋਕ , ਿਕੜ=ਖ਼ਬਰ, ਇੰਨਾ ਕਈਦਾ ਕੁੰ ਨਾ=ਰਬ ਨ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਨਹ  ਕੀਤਾ) 
 
561. ਮ ਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ 

 

ਸਦ ਮ ਦਰੀ ਖੇਿੜਆਂ ਲਖ ਆਂਦ,ੇ ਫ਼ਕਰ ਵੈਦ ਤੇ ਭਟ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਤਿਰਆਕ ਅਕਬਰ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਰੂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰੰਗ ਪਸਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਿਜਨ  ਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੱਪ ਕੀਲੇ, ਘੱਤ ਆਂਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਪਟਾਰੀਆਂ ਦੇ । 
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ਗੰਡੇ ਲੱਖ ਤਾਅਵੀਜ਼ ਤੇ ਧੂਪ ਧੂਣੀ, ਸੂਤ ਆਂਦੇ ਨ ਕੰਜ ਕਵਾਰੀਆ ਂਦੇ । 

ਕੋਈ ਅੱਕ ਚਵਾ ਖਵਾਇ ਗੰਢੇ, ਨਾਗਦੌਣ ਧਾਤਾ ਸਭੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ । 

ਿਕਸੇ ਲਾ ਮਣਕ ੇਲੱਸੀ ਿਵੱਚ ਘੱਤੇ, ਪਰਦੇ ਚਾਇ ਪਾਏ ਨਰ  ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਤੇਲ ਿਮਰਚ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦੱੁਧ ਪੀਸੇ, ਿਘਉ ਦਦੇ ਨ ਨਾਲ ਖ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਪਾਿਧਆਂ ਿਪੰਡ ਬੱਧੇ, ਦੱਸਣ ਜ਼ਿਹਰ ਮਹੁਰ ੇਧਾਤ  ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ । 
(ਤਿਰਆਕ=ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਤੋੜ) 

 
562. ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਗੱਲ  

 

ਦਰਦ ਹੋਰ ਤੇ ਦਾਰੂੜਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਲੋੜ ਿਵੱਚ ਲੁੜੀ ਹੈ ਨੀ । 

ਰੰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਰ ਧਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਇਤ ਇਹ ਿਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹ ੈਨੀ । 

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਹ ੈਿਖੰਡ ਚੱਲੀ, ਿਛੱਬੀ ਕਾਲਜਾ ਚੀਰ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹ ੋਨੀ । 

ਮਰ ਚੱਲੀ ਹ ੈਹੀਰ ਿਸਆਲ ਭਾਵ, ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਓਥੇ ਆਣ ਜੁੜੀ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਤਰੀ ਇਹ ਸੁੰ ਘੀ, ਭਾਗ  ਹੋ ਗਈ ਹ ੈਨਾਹ  ਮੁੜੀ ਹ ੈਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਈਏ ਵੈਦ ਰ ਝਾ, ਿਜਸ ਥੇ ਦਰਦ ਅਸਾਡੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹ ੈਨੀ । 
(ਦਾਰੂੜਾ=ਦਾਰੂ, ਸਾਇਤ=ਘੜੀ, ਿਛੱਥੀ=ਤੇਜ਼, ਸੂਤਰੀ=ਸਫ਼) 

 
563. ਸਿਹਤੀ ਅਤੇ ਮ  

 

ਸਿਹਤੀ ਆਿਖਆ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵ ੇਮਾਸਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਾ ਕੀਲ ਤੇ ਆਂਵਦੇ ਨ । 

ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜੋਗੀੜਾ ਿਸੱਧ ਦਾਤਾ, ਓਹਦੇ ਕਦਮ ਪਾਇਆਂ ਦੁਖ ਜ ਵਦੇ ਨ । 

ਬਾਸ਼ਕ ਨ ਗ ਕਰੰੂਡੀਏ ਮਡ ਭੱਸ਼ਕ, ਛੀਣ ੇਿਤੱਤਰੇ ਸਭ ਿਨ  ਆਂਵਦੇ ਨ । 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤੇ ਉਡਣ  ਭੂੰ ਡ ਆਬੀ, ਅਸਰਾਲ ਘਰਾਲ ਡਰ ਖ ਵਦੇ ਨ । 

ਤੰਦੂਰੜਾ ਬੋਰੜਾ ਫਣੀ ਫ਼ਨੀਅਰ, ਸਭ ਆਣ ਕੇ ਸੀਸ ਿਨਵ ਵਦੇ ਨ । 
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ਮਣੀਦਾਰ ਦੋ ਿਸਰ ੇਤੇ ਖੜੱਿਪਆਂ ਥੇ, ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਤ  ਕੀਲ ਤੇ ਆਂਵਦੇ ਨ । 

ਕੰਗੂਰੀਆ ਧਾਮੀਆ ਲੁਸਲੁਸਾ ਵੀ, ਰਤਵਾਰੀਆ ਕਜਲੀਆ ਝ ਵਦੇ ਨ । 

ਖੰਜੂਰੀਆ ਤੇਲੀਆ ਿਨਪਟ ਜੰਘਾ ਹਥਵਾਰੀਆ ਗੋਝੀਆ ਗ ਵਦੇ ਨ । 

ਬਿਲਸ਼ਤੀਆ ਛੀਣੀਆ ਸੰਘ-ਟਾਪੂ, ਿਚਚਲਾਵੜਾ ਕੁਲਨਾਸੀਆ ਦ ਵਦੇ ਨ । 

ਕੋਈ ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਰਹ ੇਭਰੋਾ, ਜਾਦੂ ਿਜੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਸਭ ਜ ਵਦੇ ਨ । 

ਰਾਉ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੈਦ ਤੇ ਦੇਵ ਪਰੀਆਂ, ਸਭ ਓਸ ਥ ਹੱਥ ਿਵਖ ਵਦੇ ਨ । 

ਹੋਰ ਵੈਦ ਸਭ ਵੈਦਗੀ ਲਾ ਥੱਕ,ੇ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਆਂਵਦੇ ਨ । 
564. ਜੋਗੀ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

ਖੇਿੜਆਂ ਆਿਖਆ ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਘਲ ਦੀਚੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਡੱਗੇ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਜਾ ਪੈਰ  । 

ਸਾਡੀ ਕਰ  ਵਾਹਰ ਨਾਮ ਰਬ ਤੇ, ਕੋਈ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਪਲੂੜਾ ਚਾ ਫੇਰ  । 

ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਲ ਅਿਹਵਾਲ ਆਖ , ਨਾਲ ਮਿਹਰੀਆਂ ਬਰਕਤ  ਿਵੱਚ ਦੈਰ  । 

ਚਲੋ ਵਾਸਤ ੇਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ,ੇ ਕਦਮ ਘਿਤਆਂ ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਹੋਣ ਖ਼ੈਰ  । 

ਦਮ ਲਾਇਕ ੇਿਸਆਲ ਿਵਆਹ ਿਲਆਂਦੀ, ਜੰਜ ਜੋੜ ਕ ੇਗਏ ਸ  ਿਵੱਚ ਡੇਰ  । 

ਬੈਠ ਕੋੜਮ ੇਗਲ ਪਕਾ ਛੱਡੀ, ਸੈਦਾ ਘੱਲੀਏ ਰਲਣ ਜਾ ਐਰ ਗੈਰ  । 

ਜੀਕੰੂ ਜਾਣਸ ਿਤਵ ਿਲਆ ਜੋਗੀ, ਕਰ ਿਮੰਨਤ  ਲਾਵਣਾ ਹੱਥ ਪੈਰ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨ ਤੇ ਇਨਸ ਤੈਰ  । 
(ਦੈਰ=ਮੰਦਰ,ਬੁਤ ਖ਼ਾਨਾ, ਿਜੰਨ ਤੇ ਇਨਸ ਤੈਰ =ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰੇਤ  

ਆਿਦ ਿਵੱਚ) 

 
565. ਖੇਿੜਆਂ ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ 

 

ਅਜ ੂਆਿਖਆ ਸੈਿਦਆ ਜਾਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਹੁਟੀਆ ਂਬਹੁਤ ਿਪਆਰੀਆਂ ਜੀ । 
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ਜਾ ਬੰਨ ਕ ੇਹੱਥ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸ  ਤਾਰੀਆ ਂਖ਼ਲਕਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ  ਸਭੋ ਹਾਲ ਦੱਸ , ਅੱਗੇ ਜੋਗੀੜੇ ਦੇ ਕਰ  ਜ਼ਾਰੀਆ ਂਜੀ । 

ਸਾਨੰੂ ਬਣੀ ਹੈ ਹੀਰ ਨੰੂ ਸੱਪ ਲਿੜਆ, ਖੋਲ ਕਹ ਹਕੀਕਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਆਖ  ਵਾਸਤੇ ਰਬ ਦੇ ਚਲੋ ਜੋਗੀ, ਸਾਨੰੂ ਬਣੀਆਂ ਮਸੀਬਤ  ਭਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਜੋਗੀ ਮਾਰ ਮੰਤਰ ਕਰੇ ਸੱਪ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਾ ਿਲਆ ਿਵਲਾਇਕੇ ਵਾਰੀਆਂ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਓਥੇ ਨਾਹ  ਫੁਰ ੇਮੰਤਰ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨ ਦੰਦੀਆ ਂਮਾਰੀਆਂ ਜੀ । 
(ਜ਼ਾਰੀਆ=ਂਬੇਨਤੀਆ)ਂ 

 
566. ਸੈਦਾ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਿਗਆ 

 

ਸੈਦਾ ਵੱਟ ਬੱੁਕਲ ਬੱਧੀ ਪਚਾਿਰੱਕੀ, ਜੁੱ ਤੀ ਚਾੜ ਕ ੇਡ ਗ ਲੈ ਕੜਿਕਆ ਈ । 

ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਚਿਲਆ ਖੁਰ  ਬੰਨ ਖੇੜਾ, ਵ ਗ ਕਾਟਕੂ ਮਾਲ ਤੇ ਸਰਿਕਆ ਈ । 

ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜੋਗੀ ਥੇ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਜੋਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਟ ਨੰੂ ਦੜਿਕਆ ਈ । 

ਖੜਾ ਹ ੋਮਾਹੀ ਮੁੰ ਿਡਆ ਕਹ  ਆਵ, ਮਾਰ ਫਾਹੁੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਭੜਿਕਆ ਈ । 

ਸੈਦਾ ਸੰਗ ਕ ੇਥਰ ਥਰ ਖੜਾ ਕੰਬੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜਾ ਧੜਿਕਆ ਈ । 

ਓਥ ਖੜੀ ਕਰ ਬ ਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਈ, ਏਹਾ ਖ਼ਤਰ ੇਦਾ ਮਾਿਰਆ ਯਰਿਕਆ ਈ । 

ਚੱਲ  ਵਾਸਤ ੇਰਬ ਦੇ ਜੋਗੀਆ ਵ,ੇ ਖ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਰੜਿਕਆ ਈ । 

ਜੋਗੀ ਪੱੁਛਦਾ 'ਬਣੀ ਹ ੈਕੌਣ ਤੈਨੰੂ, ਏਸ ਹਾਲ ਆਂਇਉ ਜੱਟਾ' ਬੜਿਕਆ ਈ । 

ਜਟੀ ਵੜੀ ਕਪਾਹ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਝੋਲੀ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਅਜ਼ਗ਼ੈਬ ਥ  ਕੜਿਕਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ ਚੋਟੀਆ ਂਕਢ ਆਏ, ਅਤੇ ਸੱਪ ਸਰੋਿਟ  ਲੜਿਕਆ ਈ । 
(ਵੱਟ ਬੁੱ ਕਲ=ਬੱੁਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਚਾਿਰੱਕੀ=ਚਾਦਰ ਨੰੂ ਰੇਬ ਕਰਕੇ ਜ  ਸਾਫ਼ੇ 

ਜ  ਪਰਨ ਨੰੂ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉਪਰ ਿਲਆ ਕੇ ਟੰਗਣ 

ਜ  ਬੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੁੱ ਤੀ ਚਾੜ=ਜੁੱ ਤੀ ਪਾ ਕ,ੇ ਕਾਟਕੂ=ਧਾੜਵੀ, ਬੜਿਕਆ= 
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ਗਰਿਜਆ, ਯਰਿਕਆ=ਡਰ ਿਗਆ) 

 
567. ਰ ਝਾ 
 

ਤਕਦੀਰ ਨੰੂ ਮੋੜਨਾ ਭਾਲਦਾ ਏ,ਂ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਡੰਗਦੇ ਨ । 

ਿਜਹਨੰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਟ ਲੱਗੀ, ਦੀਦਵਾਨ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨ । 

ਿਜਹੜੇ ਛੱਡ ਜਹਾਨ ਉਜਾੜ ਵਸਣ, ਸੁਹਬਤ ਔਰਤ  ਦੀ ਕੋਲ ਸੰਗਦੇ ਨ । 

ਕਦੀ ਿਕਸ ੇਦੀ ਕੀਲ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਆਏ, ਿਜਹੜੇ ਸੱਪ ਿਸਆਲ ਤੇ ਝੰਗ ਦੇ ਨ । 

ਅਸ  ਚਾਇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਸੰਗ ਮਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਦੇ ਨ । 

ਮਰਨ ਦੇ ਜੱਟੀ ਜ਼ਰਾ ਵੈਣ ਸੁਣੀਏ,ਂ ਰਾਗ ਿਨਕਲਣ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇ ਨ । 

ਜਵਾਨ ਮੇਰ ਮਿਹਰੀ ਬੜੇ ਰੰਗ ਹੋਤੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਤੇ ਹ ਰੂਹ ਮਲੰਗ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਨਾਇਕੇ ਸੀਸ ਦਾੜੀ, ਹ ੋਰਹ ੇਿਜ  ਸੰਗਤੀ ਗੰਗ ਦੇ ਨ । 
(ਦੀਦਵਾਨ=ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤੀ=ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਯਾਤਰੀ, 

ਗੰਗਾ=ਗੰਗਾ) 
 
568. ਸੈਦੇ ਤੇ ਰ ਝੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਨੀਵ  ਧੌਣ ਘਾਹ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ, ਕਢ ਦੰਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤ  ਘਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਤੇਰੇ ਚਿਲਆਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਹੀਰ ਚੰਗੀ, ਧਰੋਹੀ ਰਬ ਦੀ ਮੁੰ ਦਰ  ਵਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਹੋਏ ਭੁਖ ੇਕੋੜਮ ੇਨੰੂ, ਲੁੜ ਗਏ ਹ  ਫਾਕੜਾ ਜਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਜਟੀ ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਨਾਗ ਡੰਗੀ, ਅਸ  ਮੁਲਕ ਤੇ ਮ ਦਰੀ ਭਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਨਾਹ  ਜੱਟੀ ਨਾਗ ਡੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਚੱਿਲਆ ਂਖ਼ੈਰ ਰਵਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਜੋਗੀ ਵਾਸਤ ੇਰਬ ਦੇ ਤਾਰ ਸਾਨੰੂ, ਬੇੜਾ ਲਾ ਬੰਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਿਲਆ ਵ ੋ। 

ਿਲਖੀ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਰੇ ਜੱਟੀ, ਿਜਸ ਨ ਸੱਪ ਦਾ ਦੁਖ ਹ ੈਜਾਿਲਆ ਵੋ । 
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ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਸ  ਆਪਣਾ ਕੋੜਮਾ ਗਾਿਲਆ ਵੋ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਤਕਦੀਰ ਵੇਲਾ, ਪੀਰ  ਔਲੀਆਵ  ਨਾਹ  ਟਾਿਲਆ ਵ ੋ। 
(ਫਾਕੜਾ=ਫਾਕਾ) 
 
569. ਜੋਗੀ 
 

ਚੁਪ ਹ ੋਜੋਗੀ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਜੱਟਾ ਕਾਸ ਨੰੂ ਪਕਿੜ  ਕਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਅਸ  ਛੱਡ ਜਹਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਏ, ਛੱਡ ਦੌਲਤ  ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਯਾਦ ਰਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕ ੇਕਰ  ਝੇੜੇ, ਢੰੂਡ  ਉਡਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਿਲਆ ਂਨਫ਼ਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਨਾ ਫੁਰ ੇਿਵਵਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਰੰਨਾ ਪਾਸ ਫ਼ਕੀਰ ਨੰੂ ਐਬ ਜਾਣਾ, ਜੇਹਾ ਨੱਸਣਾ ਰਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਕਢ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਹ ਿਮੰਬਰ, ਕੇਹਾ ਅੱਿਡਉ ਮਕਰ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 
(ਕਾਹੀਆਂ=ਤਕਦੀਰ,ਹੋਣੀ, ਰਣ=ਜੰਗ ਿਵੱਚ) 

 
570. ਸੈਦਾ 
 

ਸੈਦਾ ਆਖਦਾ ਰਦੜੀ ਪਈ ਡੋਲੀ, ਚੁਪ ਕਰੇ ਨਾਹ  ਹਿਤਆਰੜੀ ਵੋ । 

ਵਡੀ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ਼ ਕੋਈ ਪਰੀ ਸੂਰਤ, ਿਤੰਨ ਕਪੜ  ਵੱਡੀ ਮੁਿਟਆਰੜੀ ਵ ੋ। 

ਜ ੋਮ ਹੱਥ ਲਾਵ  ਿਸਰ ਲਾਹ ਲਦੀ, ਚਾਇ ਘੱਤਦੀ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜੜੀ ਵੋ । 

ਹਥ ਲਾਵਣਾ ਪਲੰਘ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਨਾਹ , ਖ਼ੌਫ਼ ਖ਼ਤਿਰ  ਰਹ ੇਿਨਆਰੜੀ ਵੋ । 

ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਿਨਤ ਰਹ ੇਰਦੀ, ਏਸੇ ਬਾਣ ਉਹ ਰਹ ੇਕਵਾਰੜੀ ਵ ੋ। 

ਨਾਲ ਸੱਸ ਿਨਨਾਣ ਦੇ ਗਲ ਨਾਹ , ਪਈ ਮਚਦੀ ਿਨਤ ਖ਼ਵਾਰੜੀ ਵ ੋ। 

ਅਸ  ਓਸ ਨੰੂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਾਈ ਲੋਥ ਲਾਗਰ ਹੈ ਭਾਰੜੀ ਵ ੋ। 

ਐਵ ਗ਼ਫ਼ਲਤ  ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਏਹ ਉਮਰ ਿਵਚਾਰੜੀ ਵ ੋ। 
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(ਲਾਗਰ=ਮਾੜੀ,ਕਮਜ਼ੋਰ) 

 
571. ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਕਸਮ ਖਵਾਈ 

 

ਜੋਗੀ ਕੀਲ ਕੀਤੀ ਿਪੜੀ ਿਵੱਚ ਚਕ,ੇ ਛੁਰੀ ਓਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੁਭਾਈਆ ਸ ੂ। 

ਖਾ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੈਠ ਜੱਟਾ, ਕਸਮ ਚੋਰ ਨੰੂ ਚਾਇ ਕਰਾਈਆ ਸੂ । 

ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰੂ ਨਾਹ ਉ ਅੰਗ ਲਾਇਆ, ਛੁਰੀ ਪੁਟ ਕ ੇਧੌਣ ਰਖਾਈਆ ਸ ੂ। 

ਫਿੜਆ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਚੋਰ ਸਾਬਤ, ਤਾਹ  ਓਸ ਤ ਕਸਮ ਕਰਾਈਆ ਸ ੂ। 

ਵਾਿਰਸ ਰਬ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਪਆ ਝੰਜਟ, ਐਵ ਰਾਇਗ  ਉਮਰ ਗਵਾਈਆ ਸ ੂ। 
(ਕੀਲ ਕੀਤੀ ਿਵੱਚ ਚਕੇ=ਚਕ ਪੂਿਰਆ, ਰਾਇਗ =ਬਰਬਾਦ) 

 
572. ਸੈਦੇ ਨ ਕਸਮ ਚੱੁਕੀ 
 

ਖੇੜੇ ਿਨਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਅੱਗ ੇਜੋਗੀੜੇ ਦੇ, ਸਾਨੰੂ ਕਸਮ ਹ ੈਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਮਰ  ਹੋਇਕ ੇਏਸ ਜਹਾਨ ਕੋੜਾ, ਸੂਰਤ ਿਡੱਠੀ ਜੇ ਮ ਹੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਸਾਨੰੂ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਿਦੱਸੇ, ਕੋਹਕਾਫ਼ ਤੇ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਲੰਕਾ ਕੋਟ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਾਰ ਿਦੱਸੇ, ਫ਼ਰਹਾਦ ਨੰੂ ਨਿਹਰ ਿਜ  ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਦੂਰ ਵੇਖ ਕ ੇਫ਼ਾਿਤਹਾ ਆਖ ਛੱਡ , ਗੋਰ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਸਾਨੰੂ ਕਿਹਕਹਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਿਦੱਸ,ੇ ਢੱੁਕ  ਜਾਇ ਤ  ਕਾਲਜਾ ਚੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਉਸ ਦੀ ਝਾਲ ਨਾ ਅਸ  ਥ ਜਾਏ ਝੱਲੀ, ਝਾਲ ਕੌਣ ਝੱਲੇ ਛੱੁਟੇ ਤੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਭਸ ਮਾਰ ਕੇ ਿਸੰਗ ਨਾ ਦੇ ਢੋਈ, ਐਵ ਹਸ ਕੇਹੀ ਦੱੁਧ ਖੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਪਰੀ ਹ ੈਹੀਰ ਜੱਟੀ, ਅਸ  ਨਹ  ਿਡੱਠੀ ਸੂਰਤ ਹੀਰ ਦੀ ਜੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜੋਗੀਆ ਂਥੇ, ਿਖ਼ਆਨਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਪੀਰ ਦੀ ਜੀ । 
(ਧੌਲੀ ਧਾਰ=ਬਰਫ਼ ਦਾ ਲੱਿਦਆ ਪਹਾੜ, ਦੂਰ ਠੰਡਾ, ਕੋਹ ਕਾਫ=ਿਜੰਨ  
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ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰ=ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇਜ਼ ਨਦੀ, ਫ਼ਾਿਤਹਾ 

ਆਖ ਛੱਡ =ਦੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਿਦੰਦਾ ਹ , ਗੋਰ=ਕਬਰ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ= 

ਗੁਜਰਾਤ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ 1500 ਫੁਟ 

ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਹ,ੈ ਹਸ=ਲਾਲਚ,ਚਾਹ, 

ਿਖ਼ਆਨਤ=ਧੋਖਾ,ਹੇਰਾਫੇਰੀ) 
 
573. ਰ ਝਾ ਸੈਦੇ ਦੁਆਲੇ 

 

ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕ ੇਅਣਖ ਤੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਤ, ਕਢ ਅੱਖੀਆ ਂਰੋਹ ਥ  ਫੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਏਹ ਹੀਰ ਦਾ ਵਾਿਰਸੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਚਾ ਡੇਿਰ  ਸਵਾਹ ਿਵੱਚ ਸੱੁਿਟਆ ਈ । 

ਸਣੇ ਜੱੁਤੀਆਂ ਚਕ ੇਿਵੱਚ ਆ ਵਿੜ , ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨਮ ਸਭ ਪੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਲੱਥ ਪੱਥ ਕ ੇਨਾਲ ਿਨਖੁਿਟਆ ਈ, ਕੁਟ ਫਾਟ ਕੇ ਖੇਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀਰ ਪੱਲਟ ਅਖ , ਜੇਿਹਆ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਪਕੜ ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਫੌਹੜੀਆਂ ਦੇ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਵ ਗੂੰ  ਢਾਹ ਕੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਖੜਤਲ  ਤੇ ਫੌਹੜੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਜੜੀਆਂ, ਧੌਣ ਸੇਿਕਆ ਨਾਲ ਨਝੱੁਿਟਆ ਈ । 

ਦੋਵ ਬੰਨ ਬਾਹ  ਿਸਰ ਲਾਹ ਪਟਕਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵ ਗੂੰ  ਠ ਜੱੁਿਟਆ ਈ । 

ਸ਼ਾਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁਟ ਚਕਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਿਲੰਗ ਭੰਨ ਕ ੇਸੰਘ ਨੰੂ ਘੁੱ ਿਟਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਦਆਂ ਨੀਰ ਿਨਖੁੱ ਿਟਆ ਈ । 
(ਨਮ=ਿਨਯਮ, ਨਝੁੱ ਿਟਆ=ਵਾਲ ਪੱਟੇ, ਜੁੱ ਿਟਆ=ਜੂਿੜਆ,ਬੰਨ ਿਦੱਤਾ) 
 
574. ਸੈਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕ ੇਘਰ ਨੰੂ ਭੱਜਾ 
 

ਖੇੜਾ ਖਾਇਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਭੱਜ ਚਿਲਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਰਦਾ ਘਰ  ਆਂਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਇਹ ਜੋਗੀੜਾ ਨਹ  ਜੇ ਧਾੜ ਕੜਕੇ, ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਸੁਣ ਵਦਾ ਹ ੈ। 
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ਇਹ ਕ ਵਰੂੰ  ਦੇਸ ਦਾ ਿਸਹਰ ਜਾਣ,ੇ ਵੱਡੇ ਲੋੜ ਤੇ ਕਿਹਰ ਕਮ ਵਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਦੇਵ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਣ ਲੱਥਾ, ਨਾਲ ਕੜਿਕਆਂ ਜਾਨ ਗਵ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਨਾਲੇ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੇ ਬ ਗ , ਚਕੇ ਪ ਵਦਾ ਸੰਖ ਵਜ ਵਦਾ ਹ ੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱ ਟ ਤਿਹ ਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਪੰਡਾ ਖੋਲਹਕੇ ਫੱਟ ਿਵਖ ਵਦਾ ਹ ੈ। 
(ਕ ਵਰੂੰ=ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣ ੇਜਾਦੂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 

ਤਿਹ ਬਾਰ ਕੀਤਾ=ਕੁਟ ਕ ੇਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ) 
 
575. ਸੈਦੇ ਦਾ ਿਪਉ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 
 

ਅਜ ੂਆਿਖਆ ਲਉ ਅਨਰ ਯਾਰੋ, ਵਖੇ ੋਗ਼ਜ਼ਬ ਫ਼ਕੀਰ ਨ ਚਾਇਆ ਜੇ । 

ਮੇਰਾ ਸੋਨ ਦਾ ਕੇਵੜਾ ਮਾਰ ਿਜੰਦ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਥ  ਚਾਇ ਗਵਾਇਆ ਜੇ । 

ਫ਼ਕਰ ਿਮਹਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਖ਼ਲਕ ਤੇ, ਓਸ ਕਿਹਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਚਾਇਆ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਨਵ  ਸ ਗ ਵੇਖ,ੋ ਦੇਵ ਆਦਮੀ ਹੋਇਕੇ ਆਇਆ ਜ ੇ। 
576. ਸਿਹਤੀ ਨ ਿਪਉ ਨੰੂ ਿਕਹਾ 
 

ਸਿਹਤੀ ਆਿਖਆ ਬਾਬਲਾ ਜਾਹ ਆਪੇ, ਸੈਦਾ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਸਦ ਵਦਾ ਏ । 

ਨਾਲ ਿਕਬਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਤ ਿਫਰਦਾ, ਖਾਤਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਲਆਂਵਦਾ ਏ । 

ਸਾਨ ਵ ਗਰ  ਿਸਰੀ ਟਪ ਵਦਾ ਹ,ੈ ਅੱਗ ਆਕੜ  ਿਪਆ ਿਵਖ ਵਦਾ ਏ । 

ਜਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਕਰ ੇਆਕੜ, ਗ਼ੁੱ ਸ ੇਗ਼ਜ਼ਬ ਨੰੂ ਿਪਆ ਵਧ ਵਦਾ ਏ । 

ਮਾਰ ਨੰੂਹ ਦੇ ਦੁਖ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਜ ੂਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਦੁੜ ਵਦਾ ਏ । 

ਯਾਰੋ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨਾ ਲੱਧੀ, ਰਿਹਆ ਸੁਹਣੀ ਢੰੂਡ ਢੰੂਡ ਵਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਰਿਹਆ, ਵਖ਼ਤ ਗਏ ਤਾਈ ਂਪਛੋਤ ਵਦਾ ਏ । 
(ਸਾਨਾ=ਿਕਰਲਾ) 
 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

294

577. ਅੱਜ ੂਜੋਗੀ ਕੋਲ ਿਗਆ 

 

ਜਾ ਬੰਨ ਖੜਾ ਹੱਥ ਪੀਰ ਅੱਗ,ੇ ਤੁਸ  ਲਾਡਲੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਹ ੋ। 

ਤੁਸ  ਫ਼ਕਰ ਇਲਾਹ ਦੇ ਪੀਰ ਪੂਰ,ੇ ਿਵੱਚ ਰੇਖ ਦੇ ਮੇਖ ਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਹੋਵ ੇਦੁਆ ਕਬੂਲ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦ ੇਹ ੋ। 

ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ, ਤੁਸ ◌ਂ ਨਫ਼ਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਮਾਰਦ ੇਹ ੋ। 

ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਥ ਤੁਸ  ਨਹ  ਬਾਹਰ, ਤੁਸ  ਕੀਲ ਕ ੇਸੱਪ ਨੰੂ ਮਾਰਦ ੇਹੋ । 

ਲੁੜੇ ਜਾਨ ਬੇੜੇ ਅਵਗੁਣਹਾਿਰਆਂ ਦੇ, ਕਰੋ ਫਜ਼ਲ ਤ  ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹ ੋ। 

ਤੇਰੇ ਚੱਿਲਆਂ ਨੰੂਹ ਮੇਰੀ ਿਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਲੱਗਾ ਦਾਮਨ ਸੋ ਤੁਸ  ਤਾਰਦੇ ਹੋ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਜ਼ਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਹ ੋ। 
(ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਨੀ=ਿਕਸਮਤ ਬਦਲਨਾ,ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਠ ਪਿਹਰ= 

ਿਦਨ ਰਾਤ, ਨਫ਼ਸ=ਮਨ, ਲੁੜੇ=ਰੁੜੇ, ਫ਼ਜ਼ਲ=ਿਕਰਪਾ, ਲੱਗਾ ਦਾਮਨ=ਤੇਰਾ 

ਪੱਲਾ ਫਿੜਆ) 

 
578. ਜੋਗੀ 
 

ਛਡ ਦੇਸ ਜਹਾਨ ਉਜਾੜ ਮੱਲੀ, ਅਜ ੇਜੱਟ ਨਾਹ  ਿਪੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਨ । 

ਅਸ  ਛੱਿਡਆ ਇਹ ਨਾ ਮੂਲ ਛੱਡਣ, ਕੀੜ ੇਮੱੁਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਹੱਡ ਦੇ ਨ । 

ਲੀਹ ਪਈ ਮੇਰ ੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆ ਂਦੀ, ਪਾਸ ਜਾਣ ਨਾਹ  ਿਪੰਜ ਗੱਡ ਦੇ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਥ ਅੱਕ ਪਏ, ਅੱਜ ਕਲ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁਣ ਲੱਦਦੇ ਨ । 
(ਹੱਡ ਦੇ ਕੀੜੇ=ਲੁਕ ੇਪੱਕੇ ਵੈਰੀ, ਲੀਹ=ਰੀਤ,ਰਸਮ, ਗਡ ਦੀ ਿਪੰਜ= 

ਗੱਡੇ ਦੀ ਿਪੰਜਣੀ, ਅੱਕ ਪਏ=ਦੁਖੀ ਹ ੋਗਏ, ਲੱਦਦੇ=ਜ ਦੇ) 

 
579. ਸੈਦੇ ਦੇ ਬਾਪ ਅਜ ੂਦਾ ਵਾਸਤਾ 
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ਚਲ  ਜੋਗੀਆ ਰਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ, ਅਸ  ਮਰਦ ਨੰੂ ਮਰਦ ਲਲਕਾਰਨ ਹ  । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਸਰ ੇਸ ੋਨਜ਼ਰ ਲੈ ਪੈਰ ਪਕੜ , ਜਾਨ ਮਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵਾਰਨ ਹ  । 

ਪਏ ਕੁਲ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਸਭ ਰਦੇ, ਅਸ  ਕਾਗ ਤੇ ਮੋਰ ਉਡਾਰਨ ਹ  । 

ਹੱਥ ਬੰਨ ਕ ੇਬੇਨਤੀ ਜੋਗੀਆ ਵ,ੋ ਅਸ  ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਹ  । 

ਚੋਰ ਸੱਿਦਆ ਮਾਲ ਦੇ ਸ ਭਣੇ ਨੰੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ  ਤ ਅਸ  ਵਾਰਨ ਹ  । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਾਹ ਕੀ ਏਸ ਦਮ ਦਾ, ਐਵ ਰਾਇਗ  ਉਮਰ ਿਕਉ ਹਾਰਨ ਹ  । 
(ਕਾਗ ਤੇ ਮੋਰ ਉੜਾਵੰਦੇ=ਰਾਹ  ਤੱਕਦੇ, ਏਸ ਦਮ ਦਾ=ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ, 

ਰਾਇਗ =ਫ਼ਜ਼ੂਲ) 

 
580. ਜੋਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ 
 

ਜੋਗੀ ਚੱਿਲਆ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਾ ਹਲੀ, ਿਤੱਤਰ ਬੋਿਲਆ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਪੁੱ ਿਛਆ ਖੇਿੜਆਂ ਨ, ਜੋਗੀ ਆਂਦਾ ਨ ਸੀਸ ਮੁਨਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਵੇਖ ੋਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜੋ ਮਾਿਰਉ ਨ, ਤੁਅਮਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਭੁੱ ਖਾ ਖੰਡ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਭਇਆ ਰਾਖਾ, ਰੰਡਾ ਘੱਿਲਆ ਸਾਕ ਕਰਾਵਣ ੇਨੰੂ । 

ਸੱਪ ਮਕਰ ਦਾ ਪਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿੜਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਇਆ ਝਾੜਾ ਪਾਵਣ ੇਨੰੂ । 

ਅਨਜਾਣ ਜਹਾਨ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਆਏ ਮ ਦਰੀ ਕੀਲ ਕਰਾਵਣ ੇਨੰੂ । 

ਰਾਖਾ ਜੌਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਗਧਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ  ਘੱਿਲਆ ਹਰਫ਼ ਿਲਖਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਿਮੰਨਤ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਓਹਨ  ਸਦ ਆਂਦਾ, ਮੀਆਂ ਆਇਆ ਹ ੈਰੰਨ ਿਖਸਕਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਉਹਨ  ਸੱਪ ਦਾ ਮ ਦਰੀ ਢੰੂਡ ਆਂਦਾ, ਸਗ ਆਇਆ ਹ ੈਸੱਪ ਲੜਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਵਸਦ ੇਝੁਗੜੇ ਚੌੜ ਕਰਾਵਣ ੇਨੰੂ, ਮੁੱ ਢ ਪੁੱ ਟ ਬੂਟਾ ਲਦੇ ਜਾਵਣੇ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਿਲਆ ਸ, ਆ ਜੁੱ ਿਟਆ ਪਿਹਨਣ ੇਖਾਵਣ ੇਨੰੂ । 
(ਿਤੱਤਰ ਬੋਿਲਆ=ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ, ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਪੁੱ ਿਛਆ=ਿਦਨ ਨਾ 
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ਿਵਚਾਿਰਆ, ਤੁਅਮਾ=ਤਾਮਾ,ਮਾਸ ਦੀ ਬੁਰਕੀ) 
 
581. ਤਥਾ 
 

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ  ਹੀਰ ਬਚੀ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਮੰਨ ਦਾ ਵੈਦ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨੀ । 

ਦੁਖ ਦਰਦ ਗਏ ਸੱਭੇ ਿਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਨ ਫੇਰੜਾ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਛੱਡ ਚੌਧਰਾਈਆਂ ਚਾਕ ਬਿਣਆ, ਵਤ ਓਸ ਨ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਨੀ । 

ਜਦੀ ਵੰਝਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਖ ਮੰਤਰ, ਓਹੋ ਰੱਬ ਨ ਵੈਦ ਿਮਲਾਇਆ ਨੀ । 

ਸ਼ਾਖ  ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਸਾਵਣ ਮਾਹ ਿਜੱਥੇ ਮ ਹ ਵਸਾਇਆ ਨੀ । 

ਨਾਲੇ ਸਿਹਤੀ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਬ ਤਰੁਠਾ, ਜੋਗੀ ਿਦਲ  ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਨੀ । 

ਿਤੰਨ  ਿਧਰ  ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ, ਧੂਆਂ ਏਸ ਚਰੋਕਣਾ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਇਹਦੀ ਫੁਰੀ ਕਲਾਮ ਅਜ ਖੇਿੜਆਂ ਤੇ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਅਸਰ ਕਰਾਇਆ ਨੀ । 

ਮਿਹਮਾਨ ਿਜ  ਆਂਵਦਾ ਲੈਣ ਵਹੁਟੀ, ਅੱਗ ਸਾਹੁਿਰਆ ਂਪਲੰਘ ਿਵਛਾਇਆ ਨੀ । 

'ਵੀਰਾ ਰਾਧ' ਵੇਖ ੋਏਥ ੇਕੋਈ ਹੋਸੀ, ਜੱਗ ਧੂੜ ਭਲੁਾਵੜਾ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੋਏ ਂ ਡਣ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਿਲਆਂ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਨੀ । 

ਿਖਸਕੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ  ਅੱਜ ਆਣ ਲੱਥੇ, ਤੰਬੂ ਆਣ ਉਧਾਲੂਆਂ ਲਾਇਆ ਨੀ । 

ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ ਮੁੱ ਦਤ  ਦਾ, ਅੱਜ ਖੇਿੜਆਂ ਨ ਖ਼ੈਰ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਕੱਖ ਲਖ ਕਰ ਦਏ ਖ਼ੁਦਾ ਸੱਚਾ, ਦੁਖ ਹੀਰ ਦਾ ਰੱਬ ਗਵਾਇਆ ਨੀ । 

ਉਨ  ਿਸਕਿਦਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਸੁਣੀ, ਓਸ ਨੱਡੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਨੀ । 

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਿਕਸ ੇਦੀ ਆਸ ਪੁੰ ਨੀ, ਰਬ ਿਵਛਿੜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਨੀ । 

ਸਿਹਤੀ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਇਖਿਤਆਰ ਲੈ ਕ,ੇ ਡੇਰਾ ਡੂਮ  ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਪਾਇਆ ਨੀ । 

ਰੰਨ  ਮੋਹ ਕੇ ਲੈਣ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੰੂ, ਵੇਖ ੋਇਫਤਰਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਨੀ । 

ਆਪੇ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਿਦੱਤਾ, ਿਪੱਛ ਸ ਘਰੂ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਨੀ । 
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ਭਲਕੇ ਏਥ ੇਨਾ ਹੋਵਸਨ ਦੋ ਕੁੜੀਆ,ਂ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਗਨ ਏਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਸੋ, ਲੂਣ ਥਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਪਹਾਇਆ ਨੀ । 
(ਮੰਨ ਮੰਨ ਦਾ=ਮਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ,ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਖ =ਟਾਹਣੀਆ,ਂ 

ਇਸਮ-ਏ-ਅਜ਼ਮ=ਵੱਡਾ ਨ , ਰਬ ਦੇ 92 ਿਸਫ਼ਾਤੀ ਨਾਵ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨ  ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਭਲਕੇ=ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੰੂ, ਪੁੰ ਨੀ=ਪੁੱ ਗੀ, ਲੂਣ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਿਪਹਾਇਆ=ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ 

ਆਪ ਕੀਤੀ) 
 
582. ਕੁੜੀਆ ਂਦੀ ਹੀਰ ਨੰੂ ਵਧਾਈ 

 

ਕੁੜੀਆ ਂਆਿਖਆ ਆਣ ਕ ੇਹੀਰ ਤਾਈ,ਂ ਅਨੀ ਵਹੁਟੀਏ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਏ ਂਨੀ । 

ਿਮਲੀ ਆਬੇ ਿਹਆਤ ਿਪਆਿਸਆਂ ਨੰੂ, ਹੁੰ ਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਈ ਏ ਂਨੀ । 

ਤੈਥ ਦੋਜ਼ਖ਼ੇ ਦੀ ਆਂਚ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਰਬ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਪਾਈ ਏ ਂਨੀ । 

ਜੀਊੜ ੇਰਬ ਨ ਮੇਲ ਕੇ ਤਾਰੀਏ ਂਤੰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਈ ਏ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹ ਹੀਰ ਦੀ ਸੱਸ ਤਾਈ ਂ,ਅੱਜ ਰੱਬ ਨ ਚੌੜ ਕਰਾਈ ਏ ਂਨੀ । 
583. ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਰਦ  ਅਤੇ ਔਰਤ  ਨੰੂ ਤੋਰਨਾ 
 

ਜੋਗੀ ਆਿਖਆ ਿਫਰੇ ਨਾ ਮਰਦ ਔਰਤ, ਪਵ ੇਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਰਛਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਕਰ  ਬੈਠ ਿਨਵੇਕਲਾ ਜਤਨ ਗੋਸ਼,ੇ ਕੋਈ ਨਹ  ਜ ੇਿਛੰਜ ਪਵਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਕੰਨ ਸੰਨ ਿਵੱਚ ਵਹੁਟੜੀ ਆਣ ਪਾਵ,ੋ ਨਹ  ਧੁੰ ਮ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਆਵਣਾ ਿਮਲੇ ਸਾਥੇ, ਔਖਾ ਸੱਪ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਕਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਪਾਈਏ, ਨਹ  ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਏਥੇ ਆਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਸੱਪ ਨੱਸ ਜਾਏ ਛਲ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਖਰਾ ਔਖੜਾ ਿਛਲਾ ਕਮਾਵਣਾ ਵ ੋ। 

ਿਲਿਖਆ ਸੱਤ ਸੈ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ, ਨਾਹ  ਛੱਡ ਨਮਾਜ਼ ਪਛਤਾਵਣਾ ਵ ੋ। 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਨਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਵਤ ਨਹ  ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਵਣਾ ਵ ੋ। 
(ਿਨਵੇਕਲਾ=ਇੱਕ ਪਾਸ,ੇ ਗੋਸ਼=ੇਖੂੰ ਜੇ, ਿਛੰਜ=ਰੌਲਾ, ਕੰਨ ਸੰਨ ਿਵੱਚ= 

ਚੁਪ ਚਾਪ ਹੀ, ਰੱਖ=ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਖਾਸ 'ਰੱਖ' ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ) 
 
584. ਸਿਹਤੀ ਨ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਹੀਰ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ 
 

ਸਿਹਤੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਪਉ ਨ, ਮੰਜਾ ਿਵੱਚ ਐਵਾਨ ਦੇ ਪਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਿਪੰਡ ਬਾਹਰਾ ਡੂਮ  ਦਾ ਕੋਠੜਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਿਦੱਤੀ ਨ ਥਾ  ਬਣਾਇਕ ੇਤੇ । 

ਜੋਗੀ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਇਉ ਨ, ਆ ਬੈਠਾ ਹ ੈਸ਼ਗਨ ਮਨਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਮਸਤ ਜ ੋਆਸ਼ਕ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੰੂ ਪਾਸ ਬਹਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਖੇੜੇ ਆਪ ਜਾ ਘਰ  ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਸੁੱ ਤੇ, ਤੁਅਮਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵਣੀ ਆਇਕੇ ਕੂਕਦੀ ਹ,ੈ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕ ੇਹੱਥ ਬੰਨਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਉਨ  ਖੇਹ ਿਸਰ ਘੱਤ ਕੇ ਿਪੱਟਣਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ  ਿਵਆਹੀਆਂ ਧੜੀ ਬੰਨਾਇਕੇ ਤੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਿਤਨ  ਨ ਵੈਣ ਕਰਨ, ਿਜਨ  ਿਵਆਿਹ  ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਇਕੇ ਤੇ । 
(ਐਵਾਨ=ਿਡਊੜੀ, ਚੁਟਕੀ=ਬੰਦੂਕ ਜ  ਪਸਤੌਲ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਿਜਹੜਾ ਗੋਲੀ 

ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਧੜੀ=ਗੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਵਣੈ ਕਰਨ= ਚੀ ਚੀ ਰੋਣਾ) 
 
585. ਹੀਰ ਤੇ ਰ ਝ ੇਨ ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ 

 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰ ਝੇ ਪੀਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੁਰਾ ਿਖਜ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੈ ਬੋਿਲਆ ਈ । 

ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਦਾ ਪਕੜ ਰੁਮਾਲ ਚੰੁਮੇ, ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਇਤਰ ਦੇ ਝੋਿਲਆ ਈ । 

ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਮਖਦੂਮ ਜਹਾਨੀਏ ਦਾ, ਿਵੱਚ ਰੂਹ ਰੰਝੇਟੇ ਦਾ ਡੋਿਲਆ ਈ । 

ਖੂੰ ਡੀ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵਾਲੀ, ਮੰਦਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਿਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਟੋਿਲਆ ਈ । 

ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਏ ਧਮਕ ਿਦੱਤੀ, ਕੰਧ ਢਾਇਕ ੇਰਾਹ ਨੰੂ ਖੋਿਲਆ ਈ । 
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ਜਾ ਬੈਠਾ ਹ ਕਾਸ ਨੰੂ ਉਠ ਜੱਟਾ, ਸਵ  ਨਾਹ  ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਖੋਿਲਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਛੋਤਾਵਸ ਬੰਦਗੀ ਨੰੂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜ  ਧੌਣ ਚੜ ਬੋਿਲਆ ਈ । 
586. ਸਿਹਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ 

 

ਿਨਕਲ ਕੋਿਠ  ਤੁਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤੀ ਆਣ 'ਹਜ਼ਰੂ ਸਲਾਮ' ਕੀਤਾ । 

ਬੇੜਾ ਲਾ ਬੰਨ ਅਸ  ਆਜਜ਼ , ਦਾ ਰਬ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਮ ਕੀਤਾ । 

ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਿਮਲਾਵਣਾ ਵਾਸਤਾ ਈ, ਅਸ  ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਰੰਜਾਮ ਕੀਤਾ । 

ਭਾਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਇਕੇ ਤੋਰ ਿਦੱਤੀ, ਕੰਮ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਸਭੋ ਖ਼ਾਮ ਕੀਤਾ । 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤਾ । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਹੋਵਣੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਿਹਸਰ ੇਨਾਲ ਜ ੋਰਾਮ ਕੀਤਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਸ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵ,ੇ ਓਥੇ ਫਜ਼ਲ ਨ ਆਣ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ । 
(ਸਰੰਜਾਮ=ਪੂਰਾ, ਖ਼ਾਮ ਕਰਨਾ=ਨਾਮੰਜ਼ਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਟ ਦੇਣਾ, 

ਫ਼ਜ਼ਲ=ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ) 
 
587. ਰ ਝ ੇਨ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ 
 

ਰ ਝੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਲਣਾ ਯਾਰ ਗਵਾਰਨੀ ਦਾ । 

ਏਸ ਹੁਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੈਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨੀ ਦਾ । 

ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਦੀ ਤੁਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੱਬਾ ਯਾਰ ਮੇਲ  ਏਸ ਯਾਰਨੀ ਦਾ । 

ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆ ਿਮਿਲਆ, ਓਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਪੁਕਾਰਨੀ ਦਾ । 
(ਹੁਬ=ਿਪਆਰ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ=ਸਿਹਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ,ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ) 

 
588. ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਆ ਪਹੰੁਚਾ 
 

ਡਾਚੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਆਣ ਿਰੰਗੀ, ਤ ਬੋਿਲਆ ਸਾਈ ਂਸਵਾਰੀਏ ਨੀ । 
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ਸ਼ਾਲਾ ਢੁਕ ਆਵ  ਹੁਸ਼ ਢੁਕ ਨੜੇ, ਆ ਚੜ  ਕਚਾਵ ੇਤੇ ਡਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਮੇਰੀ ਗਈ ਕਤਾਰ ਕੁਰਾਹ ਘੁੱ ਥੀ, ਕੋਈ ਿਸਹਰ ਕੀਤੋ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਈ ਸੂਈ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਇਹ ਡਾਚੀ, ਿਘੰਨ ਝੋਕ ਪਲਾਣੇ ਦੀ ਲਾੜੀਏ ਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ਤੰੂ, ਇਹ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਠ ਤੇ ਚਾੜੀਏ ਨੀ । 
(ਿਰੰਗੀ=ਅਿੜੰਗੀ, ਹੁਸ਼=ਡਾਚੀ ਨੰੂ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, 

ਵਾਈ ਸੂਈ=ਹਵਾ ਦੀ ਧੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਝੋਕ ਿਘਨਣਾ= 

ਝੂਲੇ ਲੈਣਾ) 
 
589. ਸਿਹਤੀ ਨੰੂ ਮੁਰਾਦ ਨ ਤੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਰ ਝ ੇਨ ਲੈ ਜਾਣਾ 
 

ਸਿਹਤੀ ਲਈ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਹੀਰ ਰ ਝ,ੇ ਰਵ  ਹ ੋਚੱਲੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀਆ ਂਨ । 

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗਏ ਲੈ ਬਾਜ਼ ਕੂੰ ਜ , ਿਸਰੀਆ ਂਨਾਗ  ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਹ  ਲਤਾੜੀਆ ਂਨ । 

ਆਪੋ ਧਾਪ ਗਏ ਲੈ ਕ ੇਵਾਹੋ ਦਾਹੀ, ਬਿਘਆੜ  ਨ ਤਰੰਡੀਆ ਂਪਾੜੀਆਂ ਨ । 

ਫ਼ਜਰ ਹੋਈ ਿਕੜਾਊਆਂ ਗਜ ਘੱਤੇ, ਵੇਖ ੋਖੇਿੜਆਂ ਵਾਹਰ  ਚਾੜੀਆਂ ਨ । 

ਜੜ  ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣੇ ਨੰੂ, ਇਹ ਮਿਹਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨ । 

ਮੀਆਂ ਿਜਨ  ਬੇਗਾਨੜੀ ਨਾਰ ਰਾਵੀ, ਿਮਲਣ ਦੋਜ਼ਖ਼  ਤਾਉ ਚਵਾੜੀਆਂ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੱਧਾ, ਖੇਿੜਆਂ ਕੁਲ ਮਨਾਇਕੇ ਦਾੜੀਆ ਂਨ । 
(ਰਵ  ਹ ੋਚੱਲੇ=ਤੁਰ ਪਏ,, ਤਰੰਡੀਆ=ਂਭੇਡ  ਦਾ ਇੱਜੜ, ਗਜ ਘੱਤ=ੇਦੌੜੇ 

ਜ  ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਸੀ 

ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਝ ਡੇ ਜ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਆ ਫ਼ਰੋਿਲਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ।ਓਥੇ 

ਗਜ਼ ਮਾਰ ਕ ੇਵਿੇਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਚਵਾੜੀ=ਗਧ ੇਹੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ) 
 
590. ਵਾਕ ਕਵੀ 
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ਇੱਕ ਜਾਣ ਭੰਨ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆ,ਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ਕੀਰ  ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ । 

ਇੱਕ ਜਾਣ ਰਦੇ ਜੂਹ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ੋਤ  ਚੌੜ ਨਖ਼ਾਸ ਹੋਈ । 

ਇੱਕ ਲੈ ਡੰਡੇ ਨੰਗੇ ਜਾਣ ਭੰਨ, ਯਾਰੋ ਪਈ ਸੀ ਹੀਰ ਉਦਾਸ ਹੋਈ । 

ਇੱਕ ਿਚੱਤੜ ਵਜ ਵਦੇ ਿਫ਼ਰਨ ਭਦੇ, ਜ ੋਮੁਰਾਦ ਫ਼ਕੀਰ  ਦੀ ਰਾਸ ਹੋਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੁੰ ਨਿਦਆ ਂਿਢਲ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਉਸਤਰ ੇਨਾਲ ਪਟਾਸ ਹੋਈ । 
(ਭੰਨ=ਦੌੜ,ੇਭੱਜੇ, ਨਖ਼ਾਸ=ਚੌੜ ਹੋਈ,ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਮੰਡੀ ਜੜ ਗਈ, 

ਪਟਾਸ=ਉਸਤਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਚਮੜ ੇਦਾ ਪਟਾ) 
 
591. ਪਿਹਲੀ ਵਾਹਰ 

 

ਪਿਹਲੀ ਿਮਲੀ ਮੁਰਾਦ ਨੰੂ ਜਾ ਵਾਹਰ, ਅੱਗ ਕਟਕ ਬਲੋਚ  ਨ ਚਾੜ ਿਦੱਤੇ । 

ਪਕੜ ਤਰਕਸ਼  ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਦੌੜੇ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਹਿਥਆਰ  ਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ । 

ਮਾਰ ਬਰਛੀਆਂ ਆਣ ਬਲੋਚ ਕੜਕੇ, ਤੇਗ਼  ਮਾਰ ਕ ੇਵਾਹਰ ੂਝਾੜ ਿਦੱਤੇ । 

ਮਾਰ ਨਾਵਕ  ਮੋਰਚੇ ਭੰਨ ਿਦੱਤੇ, ਮਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵਾੜ ਿਦੱਤੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜ  ਰਬ ਨ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਬੱਦਲ ਕਿਹਰ ਦੇ ਲੁਤਫ਼ ਨ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ । 
(ਤਰਕਸ਼=ਭੱਥਾ, ਵਾਹਰੂ=ਿਪੱਛੇ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਨਾਵਕ=ਤੀਰ, ਲੁਤਫ਼=ਿਮਹਰਬਾਨੀ) 
 
592. ਦੂਜੀ ਵਾਹਰ ਨ ਰ ਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਫੜ ਲੈਣਾ 
 

ਦੂਈਆਂ ਵਾਹਰ  ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਆਣ ਿਮਲੀਆਂ, ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਆ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਘੇਿਰਉ ਨ । 

ਦੰੁਦ ਮਾਰਦੇ ਬਰਛੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਨ, ਘੋੜ ੇਿਵੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫੇਿਰਉ ਨ । 

ਿਸਰ ਹੀਰ ਦੇ ਪਟ ਤੇ ਰੱਖ ਸੁੱ ਤਾ, ਸੱਪ ਮਾਲ ਤ ਆਣ ਕ ੇਛੇਿੜਉ ਨ । 

ਹੀਰ ਪਕੜ ਲਈ ਰ ਝਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ੋਜੋਗੀ ਨੰੂ ਚਾ ਖਦੇਿੜਉ ਨ । 

ਲਾਹ ਸੇਲੀਆ ਂਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਦੋਵ, ਿਪੰਡ  ਚਾਬਕ  ਨਾਲ ਉਚੇਿੜਉ ਨ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੰੂ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾ ਖਦੇਿੜਉ ਨ । 
(ਦੰੁਦ ਮਾਰਦ=ੇਲਲਕਾਰ ੇਮਾਰਦੇ, ਚਾਬਕ=ਹੰਟਰ,ਛ ਟੇ, ਉਚੇੜਣਾ= 

ਿਛਲਣ ) 

 
593. ਹੀਰ ਰ ਝੇ ਨੰੂ 

 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਸੁੱ ਤੇ ਸ ੋਸਭ ਮੁੱ ਠ, ਨ ਦਰ ਮਾਿਰਆ ਰਾਿਜਆਂ ਰਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਵਲੀ ਤੇ ਗ਼ੌਸ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮਾਰੇ, ਨ ਦ ਲੁੱ ਿਟਆ ਰਾਹ ਪੰਧਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਏਸ ਨ ਦ ਨ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਕੀਤੇ, ਰ ੋਬੈਠ ਨ ਵਖ਼ਤ ਿਵਹਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦੇਵ ਇਮਾਮ ਕੁੱ ਠ, ਨ ਦ ਮਾਿਰਆ ਵੱਡੇ ਿਸਆਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਸੁੱ ਤੇ ਸੋਈ ਿਵਗੁਤੜੇ ਅਦਹਮ ਵ ਗੂੰ , ਗ਼ਾਲਬ ਨ ਦ ਹੈ ਦੇਵ-ਰੰਝਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਹੇਠ ਸੁਿਟਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤਾਈ,ਂ ਦਦੀ ਨ ਦ ਛੁਡਾ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਪੁੱ ਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਪਾਇਆ, ਸੁਿਣਆ ਹੋਸੀਆ ਯੂਸਫ਼-ਵਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਿਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਤਾਈ,ਂ ਯੂਨਸ ਪੇਟ ਮੱਛੀ ਿਵੱਚ ਪਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਫ਼ਜਰ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਨ ਦ ਵੇਖ ਜੋ ਸੱਸੀ ਨੰੂ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ, ਿਫ਼ਰੇ ਢੰੂਡਦੀ ਪੈਰ ਵਾਹਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਰ ਝੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਬਨ ਲੈ ਟੁਰੇ ਖੇੜੇ, ਦੋਵ ਰਦੇ ਨ ਵਖ਼ਤ ਿਵਹਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 

ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਿਜ਼ਮ  ਹੈ ਿਮਲਕ ਤੇਰੀ, ਵਾਿਰਸ ਵਲ ਿਕ  ਐਡ ਵਲਾਿਣਆਂ ਨੰੂ । 
(ਮੁੱ ਠ=ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੰਧਾਣੀ=ਪ ਧੀ, ਿਵਗੁਤ=ੇਲੁੱ ਟ ੇਗਏ, ਵਾਣਾ=ਬਾਣਾ, ਯੂਨਸ= 

ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਨ ।ਨਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਬ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 

ਸਨ ।ਲੋਕ  ਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ।ਆਪ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ  

ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਨ  ਉਪਰ ਇੱਕ ਕਿਹਰ ਟੱੁਟੇਗਾ ।ਲੋਕ  ਰਬ ਅੱਗ ੇਤੌਬਾ ਕੀਤੀ । 
ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨੱਸ ਕ ੇਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 
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ਤ  ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਈ ।ਇਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡਗ ਿਪਆ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨ ਇਹਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ।ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹਨ ਰੱਬ ਨੰੂ 

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨ ਇਹਨੰੂ ਬਚਾਇਆ, ਫ਼ਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ= 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫ਼ਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ । 
ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਨ ਦ ਆ ਜ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) 
 
594. ਤਥਾ 
 

ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁੱ ਠੀ ਮਤ ਨਾ ਲਈਆ, ਿਦੱਤੀ ਅਕਲ ਹਜ਼ਾਰ ਚਕੇਿਟਆ ਵੇ । 

ਵਸ ਿਪ  ਤੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਸ ਿਵਆਂ ਦੇ, ਕੇਹੀ ਵਾਹ ਹ ੈਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਿਟਆ ਵੇ । 

ਿਜਹੜਾ ਿਛਿੜਆ ਿਵੱਚ ਜਹਾਨ ਝੇੜਾ, ਨਹ  ਜਾਵਣਾ ਮੂਲ ਸਮੇਿਟਆ ਵ ੇ। 

ਰਾਜਾ ਅਦਲੀ ਹ ੈਤਖ਼ਤ ਤੇ ਅਦਲ ਕਰਦਾ, ਖੜੀ ਬ ਹ ਕਰ ਕੂਕ ਰੰਝੇਿਟਆ ਵ ੇ। 

ਿਬਨਾ ਅਮਲ ਦੇ ਨਹ  ਨਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਿਪਆ ਮਾਰੀਏ ਂਕੁਤਬ ਿਦਆ ਬੇਿਟਆ ਵ ੇ। 

ਨਹ  ਹੂਰ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਹ ੋਜ ਦਾ, ਗਧਾ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਵ ੇ। 

ਅਸਰ ਸੁਹਬਤ  ਦੇ ਕਰ ਜਾਣ ਗ਼ਲਬਾ, ਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਟੇਿਟਆ ਵ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੋਹਾ ਹੋਏ ਸੋਇਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਕੀਿਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਟਆ ਵੇ । 
(ਖੜੀ ਬ ਹ ਕਰਕ=ੇਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਰਆਦੀ ਜ ੇਬ ਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ 

ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦਾ ਤ  ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਚਕੇਟਾ=ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰ, ਨਜ਼ਾਤ=ਛੁਟਕਾਰਾ, ਭੇਿਟਆ=ਛੋਿਹਆ) 

 
595. ਰ ਝ ੇਨ ਚੀ ਚੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੀਤੀ 
 

ਕ ੂਕੂ ਕੀਤਾਇ ਕੂਕ ਰ ਝੇ, ਚਾ ਕੂਕਦਾ ਚ ਗਰ  ਧਰਾਸਦਾ ਈ । 

ਬ ੂਬ ੂਮਾਰ ਲਲਕਰ  ਕਰੇ ਧੁੰ ਮ , ਰਾਜ ੇਪੱੁਿਛਆ ਸ਼ੋਰ ਵਸਵਾਸ ਦਾ ਈ । 
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ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਰਾਿਜਆ ਿਚਰ  ਜੀਵ, ਕਰਮ ਰਬ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਗਮ ਕਾਸ ਦਾ ਈ । 

ਹੁਕਮ ਮੁਲਕ ਿਦੱਤਾ ਤੈਨੰੂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਈ । 

ਤੇਰੀ ਧ ਕ ਪਈ ਏ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਈ । 

ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾ ਤਕਸੀਰ ਲੁਿਟਆ, ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਈ । 

ਮੱਖੀ ਫਾਸਦੀ ਸ਼ਿਹਦ ਿਵੱਚ ਹ ੋਨੜੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਏਸ ਜਗ ਿਵੱਚ ਫਾਸਦਾ ਈ । 
(ਕ ੂਕ ੂਕੀਤਾ=ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਚ ਗਰ =ਚੀਕ , ਧਰਾਸਦਾ=ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ 

ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਧ ਕ=ਰੁਅਬ, ਫਾਸਦੀ=ਫਸਦੀ) 
 
596. ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ 

 

ਰਾਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚੜੀ ਫ਼ੌਜ ਬ ਕੀ, ਆ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਘੇਿਰਆ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੁਸ  ਹ ੋਿਸੱਧੇ ਚਲੋ ਪਾਸ ਰਾਜੇ, ਛਡ ਿਦਉ ਖ  ਛਲ ਦਰੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਰਾਜੇ ਆਿਖਆ ਚੋਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਵੇ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਝਗਿੜਆਂ ਝੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਲਆਉ ਹਾਜ਼ਰ, ਰਾਹਜ਼ਨ  ਤੇ ਖੋਹੜੂ ਬੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 

ਬੰਨ ਖੜ ਗੇ ਇੱਕ ੇਤ  ਚਲੋ ਆਪ,ੇ ਨਹ  ਜਾਣਦ ੇਅਸ  ਬਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ  ਗਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭੀ ਫੜੇ ਨ ਆਪਣ ੇਫੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 
(ਦਰੇੜੇ=ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਉ, ਖੋਹੜੂ=ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਫੇੜੇ=ਬੁਰੇ ਵਖ਼ਤ) 

 
597. ਫ਼ੌਜ ਨ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
 

ਖੇੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਤ ਬਣ ੇਨ ਆਣ ਫ਼ਿਰਆਦੀਆ ਂਦੇ । 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਖੋਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੱਢੀ, ਇਹ ਖੋਹੜੂ ਫੇਰ ਬੇਦਾਦੀਆਂ ਦੇ । 

ਮੈਥ ਖੋਹ ਫ਼ਕੀਰਨੀ ਉਠ ਨੱਠ, ਿਜਵ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ ਡੂਮ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ । 

ਮੇਰਾ ਿਨਆ  ਤੇਰੇ ਅੱਗ ੇਰਾਏ ਸਾਿਹਬ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨ ਆਦੀਆ ਂਦੇ । 
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ਚੇਤ  ਦਾੜੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵੇਖ ਭੁੱ ਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ ਅੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਬਾਹਰ ਸੂਹ ੇਤੇ ਿਸਆਹ ਅੰਦਰ, ਤੰਬੂ ਹੋਣ ਿਜਵ ਮਾਲਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ । 
(ਬਾਹਰ ਸੂਹ ੇਤੇ ਿਸਆਹ ਅੰਦਰ=ਿਦਸਦੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਹਨ ਪਰ ਇਨ  ਦੀ 

ਅਸਲੀਅਤ ਭੈੜੀ ਹ)ੈ 

 
598. ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ 

 

ਖੇਿੜਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੀਤੀ, ਨਹ  ਵਖ਼ਤ ਹੁਣ ਜ਼ਲੁਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਇਹ ਠਗ ਹ ੈਮਿਹਜ਼ਰੀ ਵੱਡਾ ਘੁੱ ਠਾ, ਿਸਹਰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ ਜਮਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਿਵਹੜ ੇਵੜਿਦਆਂ ਨਢੀਆ ਂਮੋਹ ਲਦਾ, ਇਸ ਥੇ ਇਲਮ ਜ ੇਰੰਨ  ਵਲਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਸਾਡੀ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੱਪ ਲਿੜਆ, ਉਹ ਵਖ਼ਤ ਸੀ ਮ ਦਰੀ ਿਲਆਵਣ ੇਦਾ । 

ਸਿਹਤੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋਗੀੜਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਲੇ, ਢਬ ਜਾਣਦਾ ਝਾਿੜਆਂ ਪਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਮੰਤਰ ਝਾੜਣੇ ਨੰੂ ਅਸ  ਸਦ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੰੂ ਕੰਮ ਸੀ ਿਜੰਦ ਛੁਡਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਲਦੋ ਦੋਹ  ਨੰੂ ਰਾਤੋ ਹੀ ਰਾਤ ਨੱਠਾ, ਫ਼ਕਰ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਪਿਹਰਾਵਣ ੇਦਾ । 

ਿਵੱਚ ਚੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਿਦੱਤੇ, ਇਸ ਥੇ ਵੱਲ ਜੇ ਭੇਖ ਵਟਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਰਾਜੇ ਚੋਰ  ਤੇ ਯਾਰ  ਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਨ, ਸੂਲੀ ਰਸਮ ਹ ੈਚੋਰ ਚੜਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਭਲਾ ਕਰੋ ਤ  ਏਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੱੁਟੋ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਚੋਰ ਮੁਕਾਵਣੇ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤ ਅਮਲ ਹੀ ਪੁੱ ਛਈਣਗੇ, ਵਖ਼ਤ ਆਵਸੀ ਅਮਲ ਤੁਲਾਵਣ ੇਦਾ । 
(ਮਿਹਜ਼ਰੀ=ਝੂਠਾ ਮਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼, ਿਵਲਾਵਣੇ ਦਾ=ਿਪੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, 

ਪਿਹਰਾਵਣ=ੇਪਿਹਰਾਵੇ,ਿਲਬਾਸ) 

 
599. ਰ ਝਾ 
 

ਰ ਝੇ ਆਿਖਆ ਸੁਹਣੀ ਰੰਨ ਿਡੱਠੀ, ਮਗਰ ਲਗ ਮੇਰ ੇਆ ਘੇਿਰਆ ਨ । 
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ਨੱਠਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਥ ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ ਵਾਲੇ, ਿਪੱਛੇ ਕਟਕ ਅਜ਼ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਛੇਿੜਆ ਨ । 

ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਦੀ ਇਹ ਮੁਜਾਉਰਨੀ ਏ, ਇਹਨ  ਿਕਧਰ ਸਾਕ ਸਹੇਿੜਆ ਨ । 

ਸਭ ਰਾਿਜਆਂ ਏਨ  ਨੰੂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਆਇ ਕ ੇਛੇਿੜਆ ਨ । 

ਵੇਖ ੋਿਵੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਫੇੜਣਾ ਫੇਿੜਆ ਨ । 

ਮਜਰੂਹ ਸ  ਗ਼ਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲੜਾ ਘਾਉ ਉਚੇਿੜਆ ਨ । 

ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਾਉ ਲੈਣੀ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਾਇ ਿਨਬੇਿੜਆ ਨ । 

ਆਪ ਵਾਰਸੀ ਬਣ ੇਏਸ ਵਹੁਟੜੀ ਦੇ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇਚਾਇ ਖਦੇਿੜਆ ਨ । 

ਰਾਜਾ ਪੁੱ ਛਦਾ ਕਰ  ਮ ਕਤਲ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਛੇਿੜਆ ਨ । 

ਸੱਚ ਆਖ ਤੰੂ ਖੁਲ ਕ ੇਕਰ  ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਫੇਿੜਆ ਨ । 

ਛਡ ਅਰਲੀਆਂ ਜੋਗ ਭਜਾਇ ਨੱਠ, ਪਰ ਖੂਹ ਨੰੂ ਅਜ ੇਨਾ ਗੇਿੜਆ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮ ਿਗਰਦ ਹੀ ਰਿਹਆ ਭਦਾ, ਸੁਰੇਮ ਸੁਰਮਚੂ ਨਹ  ਿਲਬੇਿੜਆ ਨ । 
(ਮਜਾਉਰਨੀ=ਿਕਸੇ ਦਰਗਾਹ ਵਗੈਰਾ ਿਵੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤਣ, 

ਮਜਰੂਹ=ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਜੋਗ=ਬਲਦ  ਦੀ ਜੋੜੀ, ਖੂਹ ਨਾ ਗੇਿੜਆ=ਿਜਣਸੀ ਭੋਗ 

ਜ  ਜਬਰ ਜਨਾਹੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ, ਿਗਰਦ=ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ) 

 
600. ਜਵਾਬ ਰਾਜੇ ਦਾ 
 

ਰਾਜੇ ਆਿਖਆ ਤੁਸ  ਤਕਸੀਰ ਕੀਤੀ, ਏਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਕੀਰ ਰੰਜਾਿਣਆ ਜ ੇ। 

ਨਕ ਕੰਨ ਵਢਾਇਕੇ ਿਦਆਂ ਸੂਲੀ, ਐਵ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਜੇ । 

ਰੱਜੇ ਜਟ ਨਾ ਜਾਣਦ ੇਿਕਸ ੇਤਾਈ,ਂ ਤੁਸ  ਅਪਣੀ ਕਦਰ ਪਛਾਿਣਆ ਜੇ । 

ਰੰਨ  ਖੋਹ ਫ਼ਕੀਰ  ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਮਾਰ,ੋ ਤੰਬੂ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਤਾਿਣਆ ਜ ੇ। 

ਰਾਤ  ਚੋਰ ਤੇ ਿਦਨ ਉਧਾਿਲਆ ਂਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵ ਗੂੰ  ਜਗ ਰਾਿਣਆ ਜੇ । 

ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਤੁਸ  ਨੰੂ ਕਰੇ ਝੂਠਾ, ਮੌਜ ਸੂਲੀਆ ਂਦੀ ਤੁਸ  ਮਾਿਣਆ ਜੇ । 
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ਇਹ ਿਨਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਮਾਲ ਰਿਹੰਦੇ, ਕਦੀ ਮੌਤ ਤਿਹਕੀਕ ਪਛਾਿਣਆ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਏ ਦੀ ਰਾਤ ਵ ਗੂੰ , ਦੁਨੀਆ ਖ਼ਾਬ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰ ਜਾਿਣਆ ਜੇ । 
(ਰੰਜਾਿਣਆ=ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਰੰਜੀਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਿਣਆ=ਿਮਿਥਆ) 

 
601. ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 
 

ਜਦ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਆਣ ਕ ੇਰਜੂਹ ਹੋਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਿਖਆ ਕਰੋ ਿਬਆਨ ਮੀਆਂ । 

ਿਦਉ ਖੋਲ ਸੁਣਾਇ ਕ ੇਬਾਤ ਸਾਰੀ, ਕਰ  ਉਮਰ ਿਖ਼ਤਾਬ ਦਾ ਿਨਆਂ ਮੀਆ ਂ। 

ਖੇੜੇ ਆਿਖਆ ਹੀਰ ਸੀ ਸਾਕ ਚੰਗਾ, ਘਰ ਚੂਚਕ ਿਸਆਲ ਦੇ ਜਾਣ ਮੀਆ ਂ। 

ਅਜ ੂਖੇੜੇ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਖ਼ੈਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲਾ ਥੱਕ ੇਲੋਕ ਤਾਣ ਮੀਆ ਂ। 

ਜੰਞ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸ  ਿਵਆਹ ਿਲਆਂਦੀ, ਟਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤ ੇਖ਼ੈਰ ਦਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਲੱਖ ਆਦਮ  ਦੇ ਢੱੁਕੀ ਲਖਮੀ ਸੀ, ਿਹੰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੀਆਂ । 

ਦੋਦ ਰਸਮ ਕੀਤੀ, ਮੁੱ ਲ  ਸਦ ਆਂਦਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਹਫਜ਼ ਸੀ ਿਫ਼ਕਾ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਮੁੱ ਲ  ਸ਼ਾਹਦ  ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕੀਤ,ੇ ਿਜਵ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਅਸ  ਲਾਇਕੇ ਦੰਮ ਿਵਆਹ ਆਂਦੀ, ਦੇਸ ਮੁਲਕ ਰਿਹਆ ਸਭੋ ਜਾਣ ਮੀਆਂ । 

ਰਾਵਣ ਵ ਗ ਲੈ ਚਿਲਆ ਸੀਤਾ ਤਾਈ,ਂ ਇਹ ਛੋਹਰਾ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂਹ ਰਹੇ ਜੇ ਿਕਵ ਸਾਥ,ੇ ਰੱਬਾ ਜ਼ਮੁਲ ਦਾ ਰਹ ੇਈਮਾਨ ਮੀਆ ਂ। 
(ਰਜੂਹ ਹੋਏ=ਸਾਮਣ ੇਹੋਏ,ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖ਼ੈਰ ਦਾਨ=ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ, ਿਹਫ਼ਜ਼= 

ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਹਦ =ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ,ਗਵਾਹ, ਜ਼ੁਮਲ=ਸਾਰ)ੇ 

 
602. ਰਾਜੇ ਨ ਪੁੱ ਿਛਆ 

 

ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਪੁੱ ਛੋ ਖ  ਇਹ ਛਾਪਾ, ਿਕੱਥ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਚਮੋਿੜਆ ਜ ੇ। 

ਰਾਹ ਜ ਦੜੇ ਿਕਸ ੇਨਾ ਪੌਣ ਚੰਬੜ, ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਿਕੱਥ ਸਹੇਿੜਆ ਜ ੇ। 
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ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜ ੋਝਗੜਦਾ ਨਾਲ ਿਫਿਰਆ, ਿਕਸ ੇਹਟਿਕਆ ਨਾਹ  ਹੋਿੜਆ ਜੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਸੰੁਭ ੇਦੇ ਫੋਗ ਵ ਗੂੰ , ਉਹਦਾ ਅਕਰਾ ਰਸਾ ਿਨਚੋਿੜਆ ਜੇ । 
(ਛਾਪਾ=ਕੰਿਡਆ ਂਵਾਲੀ ਡਾਲ,ਢ ਗਰ, ਹਟਿਕਆ ਹੋਿੜਆ=ਰੋਿਕਆ, 

ਅਕਰਾ=ਕੀਮਤੀ) 
 
603. ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਤਰ 

 

ਿਕਤ ਆਇਆ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਭੁੱ ਖ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਚਾਕ ਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਲੋਕ ਕਰਨ ਿਵਚਾਰ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੰੂ ਿਫ਼ਕਰ ਸ਼ਰੀਕ  ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਛੈਲ ਨੱਢੜੀ ਵੇਖ ਕ ੇਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਿਹਿਲਆ ਹੋਇਆ ਿਸਆਲ  ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਂਦਾ । 

ਮਹ  ਚਾਰ ਕ ੇਮੱਿਚਆ ਦਾਅਿਵਆ ਂਤੇ, ਹੋਇਆ ਵਾਰਸੀ ਸਾਡੀਆ ਂਡੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਿਪਛਲੱਗ ਹਜ਼ਾਰ ੇਦੀਆਂ ਧੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਹੱਕ ਕਰ  ਜੋ ਉਮਰ ਿਖ਼ਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵੱਢਣਾ ਝੂਿਠਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਨੌਸ਼ੀਰਵ  ਗਧੇ ਦਾ ਅਦਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੰਜਰੀ ਅਦਲ ਤੰਬੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਨਾਦ ਖੱਪਰੀ ਠਗੀ ਦੇ ਬਾਬ ਸਾਰੇ, ਚੇਤਾ ਕਰ  ਿਧਆਨ ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕ ੇਖੰਭ ਦਾ ਕਰੇ ਕੁੱ ਕੜ, ਬੇਰ ਿਨੰਮ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਨਮੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਕੰਘੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਇ ਕ ੇਪਟੇ ਵਾਹ,ੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਬੋਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਅੰਬ ਬੀਜ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਕਰੇ ਹਿਰਆ, ਬਣ ੇਮੱਿਕa◌ੁ◌ ਂਬਾਲਕਾ ਔਲੀਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਐਬ ਦਾ ਰਬ ਮਿਹਰਮ, ਐਵ ਸ ਗ ਹ ੈਪਗੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਦਾ । 
(ਿਹਿਲਆ=ਿਗੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਡੋਲੀ=ਿਵਆਹ ਦੀ ਡੋਲੀ, ਰੋਲੀ=ਰੋਲ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲਾ,ਫ਼ਰੇਬੀ, ਨੌਸ਼ੀਰਵ  ਆਦਲ=ਨੌਸ਼ੀਰਵ  ਬਾਬਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣ ੇ

ਮਹੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ।ਫ਼ਿਰਆਦੀ ਜਦ ਜ਼ੰਜੀਰ ਿਖਚਦਾ 

ਤ  ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਜ ਦਾ ।ਇੱਕ ਿਦਨ 
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ਇੱਕ ਖਰਸ ਖਾਧ ੇਗਧੇ ਨ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਗਿੜਆ ।ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ 

ਿਮਲ ਗਈ ।ਉਹਨ ਆਕੇ ਗਧਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨੰੂ ਡ ਿਟਆ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਜਰੀ 

ਅਦਲ=ਰੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ।ਉਹ 

ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ।ਉਹਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 

ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸ ੌ(ਸੋਨ) ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਇੱਕ 

ਅਮਾਨਤ  ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਰਖ ਿਦੱਤੀਆਂ ।ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹ 

ਪੁਰਸ਼ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤ ਮੁੱ ਕਰ ਿਗਆ, ਪਾਨ ਵੇਚਣ 

ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ।ਉਹਨੰੂ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕ ੇਕੋਠ ਵਾਲੀ ਨ ਉਹਨੰੂ 

ਕਾਰਨ ਪੁੱ ਿਛਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨ ਵੀ 

ਅਮਾਨਤ  ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਬਾਹਰ ਵ ਢੇ ਜਾਣਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ 

ਕੁੱ ਝ ਮਾਲ ਦੇ ਭਰ ੇਡੱਬੇ ਤੇਰ ਖੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਲਆਵ ਗੀ ।ਉਨ  ਿਵੱਚ 

ਹੀਰ ੇਵੀ ਹਨ ।ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਹਦੇ 

ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ।ਉਹਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ।ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨ 

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।ਅਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲਾਲਚ ਸੀ ਿਕ ਰੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਧ ਹ ੈ

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤੰੂ ਗਲਤ ਬਕਸਾ ਖੋਿਲਆ 

ਸੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਡੱਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸਣੇ ਡੱਬਾ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ । 
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਹਲ  ਿਮੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ (ਰੰਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੁਨਹਾ 

ਲੈ ਕ ੇਆ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਵ ਢੇ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ ਓਥ ਪਤਾ ਆਇਆ ਹ ੈਿਕ ਤੇਰੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਓਥੇ ਨਹ  ਹੋਣਗ ੇਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ ਆਈ ਂ।ਇਸ ਤਰ  

ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਿਮਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੋਠ ਵਾਲੀ ਨ 

ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਕੰਬੋਲੀ=ਝੂਠਾ, ਪੋਲੀਆਂ 

ਪਗੜੀਆਂ=ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਗੜ  ਵਾਲੇ ਿਨਰਾ ਸ ਗ ਹਨ) 
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604. ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰ ਝਾ 
 

ਕਾਜ਼ੀ ਆਿਖਆ ਬੋਲ ਫ਼ਕੀਰ ਮੀਆ,ਂ ਛੱਡ ਝੂਠ ਦੇ ਦੱਬ ਦਰੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੋ ਆਖ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ, ਲਾ ਤਜ਼ੱਕਰ ਝਗਿੜਆਂ ਝੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਠਠ ਹੋ ਸਣੇ ਨੱਢੀ, ਦੋਵ ਫੜੇ ਹੋ ਆਪਣ ੇਫੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਪੱਛੇ ਮੇਲ ਕ ੇਚੋਇਆ ਿਰੜਿਕਆਈ, ਉਹ ਰੁੰ ਨ  ਸੀ ਵਖ਼ਤ ਸਹੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਭਲੇ ਜੱਟ  ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੰੂ ਲਾਹ ਸੁੱ ਟੀ, ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਈ ਿਸਆਲ  ਤੇ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਪਿਹਲ  ਸੱਿਦਆ ਆਣ ਕ ੇਦਾਅਿਵਆਂ ਤੇ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਵਲ ਛਲ  ਤੇਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਆਭ ੂਭੁੰ ਨਿਦਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਚੱਬ ਚੱੁਕ, ਹੁਣ ਵਹੁਟੜੀ ਦੇਹ ਇਹ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਆਓ ਵੇਖ ਲੌ ਸੁਣਨ ਿਗਣਨ ਵਾਿਲਉ ਵ,ੇ ਏਹ ਮਲਾਹ ਜ ੇਡੋਬਦੇ ਬੋਿੜਆ ਂਨੰੂ । 

ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਨੰੂ ਔਰਤ  ਜ਼ਹੁਦ ਫ਼ੱਕਰ , ਮੀਆ ਂਛਡ ਦੇ ਸ਼ੁਹਿਦਆਂ ਝੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਕਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਂਵਦਾ ਤਰਸ ਤੈਨੰੂ, ਬੇਟੀ ਅਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਨਤ ਮਾਲ ਪਰਾਏ ਹਨ ਚੋਰ ਖ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹ  ਭੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 

ਛਡ ਜਾ ਿਹਆਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਨਹ  ਜਾਣਸ ਦੱੁਿਰਆਂ ਮੇਿਰਆਂ ਨੰੂ । 

ਐਬੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਕੜੀਅਣਗੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਫੇਿੜਆ ਂਨੰੂ । 
(ਲਾ ਤਜ਼ੱਕਰ=ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਆਭ=ੂਕਣਕ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੰੂ 

ਭੁੰ ਨਕ ੇਬਣਾਏ ਜ  ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਦਾਣੇ) 
 
605. ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਤੇ ਹੀਰ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ 
 

ਕਾਜ਼ੀ ਖੋਹ ਿਦੱਤੀ ਹੀਰ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ, ਮਾਰ ੋਇਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦਗ਼ੋਲੀਆ ਜੇ । 

ਿਵੱਚ ਚੋਰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਲੁੱ ਚ ਲੁੰ ਡਾ, ਵੇਖ ੋਬਾਹਰ ਵਲੀ ਤੇ ਔਲੀਆ ਜੇ । 

ਦਗ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਝਾਗੜੂ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਬਣ ਿਫ਼ਰੇ ਮਸ਼ਇਖ਼ ਤੇ ਔਲੀਆ ਜੇ । 



 

                                                                                                        www.PunjabiLibrary.com 
 

311

ਵਾਿਰਸ ਦਗ਼ ੇਤੇ ਆਵ ੇਤ  ਸਫ਼  ਗਾਲੇ, ਅਖ  ਮੀਟ ਬਹੇ ਜਾਪ ੇਰੌਲੀਆ ਜ ੇ। 
(ਦਗ਼ੋਲੀਆ=ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼, ਮਸ਼ਾਇਖ=ਬੜੇ ਪੀਰ, ਰੌਲੀਆ=ਰਾਵਲ,ਫ਼ਕੀਰ) 

 
606. ਖੇੜੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪe 

 

ਹੀਰ ਖੋਹ ਖੇੜੇ ਚਲੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ, ਰ ਝਾ ਰਿਹਆ ਮੂੰ ਹ ਗੁੰ ਝ ਹੈਰਾਨ ਯਾਰੋ । 

ਉਡ ਜਾਏ ਿਕ ਿਨਘਰ ੇਗ਼ਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਵੇਹਲ ਦੇਵਸ ਨਾ ਿਜ਼ਮ  ਅਸਮਾਨ ਯਾਰੋ । 

ਖੇਪ ਮਾਰ ਲਏ ਖੇਤੜੇ ਸੜੇ ਬੋਹਲ, ਹੁੱ ਕੇ ਅਮਲੀਆ ਂਦੇ ਰੁੜ ਜਾਣ ਯਾਰੋ । 

ਡੋਰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਰੋਵਣ, ਹੱਥ ਿਜਨ  ਿਦ  ਬਾਜ਼ ਉਡ ਜਾਣ ਯਾਰੋ । 

ਉਹਨ  ਹੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾ ਤਾਣ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਸਰ  ਿਜਨ  ਦੇ ਪੌਣ ਵਦਾਨ ਯਾਰੋ । 

ਹੀਰ ਲਾਹ ਕੇ ਘੁੰ ਢ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਸਤੀ ਿਚੱਖਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਦਾਨ ਯਾਰੋ । 

ਿਤੱਖਾ ਦੀਦੜਾ ਵ ਗ ਮਹਾ ਸਤੀ ਦੇ, ਮੱਲ ਖੜੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਯਾਰ ੋ। 

ਿਵੱਚ ਓਢਣੀ ਸਿਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਿਜਵ ਿਵੱਚ ਿਕਰਬਾਨ ਕਮਾਨ ਯਾਰੋ । 

ਖੂੰ ਡੇ ਅਤੇ ਚੌਗਾਨ ਲੈ ਦੇਸ ਨੱਠਾ, ਵੇਖ  ਿਕਹੜ ੇਫੁੰ ਡ ਲੈ ਜਾਣ ਯਾਰੋ । 

ਚੁਪ ਸੱਲ ਹ ੋਬੋਲਣ ਰਹੀ ਜੱਟੀ, ਿਬਨ  ਰੂਹ ਦੇ ਿਜਵ ਇਨਸਾਨ ਯਾਰ ੋ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਿਜਵ ਪਿੜਆ ਲਾਹੌਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਾਰੋ । 
(ਮੂੰ ਹ ਗੁੰ ਝ=ਸੋਚਦਾ, ਦੇਵਸ ਨਾ=ਿਦੰਦੇ ਨਹ , ਖੇਪ=ਲੱਦਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਬੋਹਲ, ਵਦਾਨ=ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਹਥੌੜਾ, ਸਤੀ ਿਚਖਾ=ਿਚਖਾ ਿਵੱਚ ਸਤੀ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵ ਗੂੰ , ਮਹਾ ਸਤੀ=ਦੁਰਗਾ,ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਵ ਗੂੰ  ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਿਵੱਚ, 

ਿਕਰਬਾਨ=ਕਮਾਨਦਾਨ, ਸੱਲ=ਬੇਿਹਸ) 

 
607. ਰ ਝਾ ਹੀਰ ਨੰੂ 

 

ਰ ਝਾ ਆਖਦਾ ਜਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹ, ਬੁਰਾ ਮੌਤ ਥ  ਏਹ ਿਵਜੋਗ ਹ ੈਨੀ । 
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ਪਏ ਧਾੜਵੀ ਲੁਟ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮੈਨੰੂ, ਏਹ ਦੱੁਖ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਲੋਗ ਹ ੈਨੀ । 

ਿਮਲੀ ਸੈਦੇ ਨੰੂ ਹੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੈਨੰੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸ  ਨੰੂ ਟੋਗ ਹ ੈਨੀ । 

ਬੁੱ ਕਲ ਲੇਫ ਦੀ ਤੇ ਜੱਫੀ ਵਹੁਟੀਆ ਂਦੀ, ਇਹ ਰੁਤ ਿਸਆਲ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਨੀ । 

ਸਕਣ ਰੰਨ ਗਵ ਢ ਕੁਪੱਿਤਆ ਂਦਾ, ਭਲੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਾਬ ਦਾ ਰੋਗ ਹ ੈਨੀ । 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਨਤ ਹੋਵਣ ਮਰਦ ਫੁੱ ਲ ਵ ਗੂੰ , ਘਰ  ਿਜਨ  ਦੇ ਿਨਤ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ ਨੀ । 

ਿਤਨ  ਿਵੱਚ ਜਹਾਨ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਗਲੇ ਿਜਨ  ਦੇ ਰੇਸ਼ਟਾ ਜੋਗ ਹੈ ਨੀ । 

ਿਜਹੜਾ ਿਬਨ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਕਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਓਸ ਮਰਦ ਨੰੂ ਜਾਣੀਏ ਫੋਗ ਹੈ ਨੀ । 

ਅਸਮਾਨ ਢਿਹ ਪਵ ੇਤ  ਨਹ  ਮਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਿਜਨ  ਦੀ ਿਜ਼ਮ  ਤੇ ਚੋਗ ਹੈ ਨੀ । 

ਜਦ ਕਦ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਏ,ਂ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੇ ਜੋਗ ਹ ੈਨੀ । 

ਕਾ  ਕੂੰ ਜ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਫਾਹਵੀ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਹ ੈਨੀ । 
(ਟੋਗ=ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ, ਰੇਸ਼ਟਾ=ਝਗੜਾ,ਧੰਦਾ) 
 
608. ਤਥਾ 

 

ਬਰ ਵਕਤ ਜ ੇਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮ ਹ ਵੱਸੇ, ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਮਨ ਵਦਾ ਵੁੱ ਿਠਆਂ ਨੰੂ । 

ਲਬ ਯਾਰ ਦੇ ਆਿਬ-ਹਯਾਤ ਬਾਝ, ਕੌਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਕੱੁਿਠਆਂ ਨੰੂ । 

ਦੋਵ ਆਹ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕਰਾਮਾਤ ਮਨਾਵਸੀ ਰੁੱ ਿਠਆ ਂਨੰੂ । 

ਮੀਆਂ ਮਾਰ ਕ ੇਆਹ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ,ੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਅਸ  ਮੁੱ ਿਠਆਂ ਨੰੂ । 

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪੀਤ ਗਈ ਲੁੜ ਐਵ, ਕੌਣ ਿਮਲੈ ਹੈ ਵਾਹਰ  ਛੱੁਿਟਆਂ ਨੰੂ । 

ਬਾਝ ਸੱਜਣ  ਪੀੜ-ਵੰਡਾਿਵਆਂ ਦੇ, ਿਨਤ ਕੌਣ ਮਨ ਵਦਾ ਰੁੱ ਿਠਆਂ ਨੰੂ । 

ਿਬਨ  ਤਾਿਲਆ ਨਕ ਦੇ ਕੌਣ ਮੋੜੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਦਆਂ ਿਦਹ  ਅਪੁੱ ਿਠਆ ਂਨੰੂ । 
(ਬਰ ਵਕਤ=ਮੌਕੇ ਿਸਰ,ਵੇਲੇ ਿਸਰ, ਫ਼ਜ਼ਲ=ਰਬ ਦੀ ਿਮਹਰ, ਵੁੱ ਿਠਆਂ= 

ਵਰਿਦਆਂ, ਲਬ-ਏ-ਯਾਰ=ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱੁਲੀਆ,ਂ ਆਬ-ਏ-ਹਯਾਤ=ਅੰਿਮਤ) 
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609. ਹੀਰ ਦੀ ਆਹ 

 

ਹੀਰ ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਾਕ ਦੇ ਆਹ ਮਾਰੀ, ਰੱਬਾ ਵੇਖ ਅਸਾਡੀਆ ਂਭਖਣ ਭਾਹ  । 

ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਿਪੱਛੇ ਸੱਪ ਸ਼ ਹ ਪਾਸ , ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਚੌਹ  ਰਾਹ  । 

ਇੱਕੇ ਮੇਲ ਰੰਝੇਟੜਾ ਉਮਰ ਜਾਲ , ਇੱਕ ੇਦੋਹ  ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਲਖ ਲਾਹ  । 

ਏਡਾ ਕਿਹਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ, ਏਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਕਾਦਰਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਂ। 
(ਭਾਹ=ਅੱਗ, ਉਮਰ ਦੀ ਅਲਖ ਲਾਹ =ਉਮਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ, ਕਾਦਰਾ=ਰੱਬਾ) 
 
610. ਰ ਝ ੇਦੀ ਰੱਬ ਤ ਮੰਗ 

 

ਰੱਬਾ ਕਿਹਰ ਪਾਈ ਂਕਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ, ਿਜਹੜਾ ਘੱਤ ਫ਼ਰਊਨ ਡੁਬਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਏ ਤੇ, ਉਹਨੰੂ ਘੱਤ ਸ਼ਰੀਹ ਿਚਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਪਾਇ ਕ ੇਕਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁੱ ਸ,ੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਖ਼ਲੀਲ ਪਵਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਪਾਇਕੇ ਕਿਹਰ ਤੇ ਸੁੱ ਟ ਤਖ਼ਤ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਭੱਠ ਝੁਕਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਯੂਨਸ ਤੇ ਿਪਆ ਬੱਦਲ, ਉਹਨੰੂ ਡੰਭਰੀ ਥ ਿਨਗਲਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜੇ ਕਿਹਰ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਤੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਨੰੂ ਿਜਬਾ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਘਿਤਉ ਗ਼ਜ਼ਬ ਤੇ ਵਰੈ ਗ਼ੁੱ ਸਾ, ਯੂਸਫ਼ ਖੂਹ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦ , ਇਕਸ ਨਫ਼ਰ ਤ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਤ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੰੂ ਚਾਇ ਕੁਹਾਇਆ ਈ । 

ਕੱਕੀ ਫੋਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ, ਹਸਨ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਓਹਾ ਕਿਹਰ ਘੱਤ  ਏਸ ਦੇਸ ਤੇ, ਿਜਹੜਾ ਇਤਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਆਇਆ ਈ । 
(ਹਜ਼ਰਤ ਖ਼ਲੀਲ=(ਖ਼ਲੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਸਾਦਕ) ਆਪ ਬੁਤ ਪੂਜਾ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਰਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ 
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ਪੂਜਾ ਘਰ ਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ਲੀਲ ਨ ਸਾਰ ੇਬੁਤ ਭੰਨ ਿਦੱਤੇ ਿਜਸ 

ਕਰਕੇ ਨਮਰੂਦ ਨ ਆਪ ਨੰੂ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟਣ ਦਾ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ।ਪਰ 

ਰਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੰਭਰੀ=ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਸ਼ਾਹ ਮਰਦ = 

ਬਹਾਦਰ  ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨ ਕਤਲ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ) 
 
611. ਰ ਝ ੇਦਾ ਸਰਾਪ 

 

ਰ ਝੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਹਾਰ ਜੱਬਾਰ ਸਾਈ ਂ। 

ਤੰੂ ਤ  ਅਪਣ ੇਨਾ  ਿਨਆ  ਿਪੱਛੇ, ਏਸ ਦੇਸ ਤੇ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਗ਼ਜ਼ਬ ਪਾਈ । 

ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜਕੇ ਸਾੜ ਸਾਈਆ,ਂ ਿਕਵ ਮੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਥੇ ਦਾਦ ਪਾਈ ਂ। 

ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਰਿਹਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਗ,ੇ ਬੰਨ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾ ਲਾਈ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰਾ ਸੁਣੀ ਕੂਕ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ੇਰਾਜ ੇਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਂ। 
(ਕਹਾਰ=ਕਿਹਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੱਬਾਰ=ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਜ਼ਾਲਮ, 

ਨਾ  ਿਨਆ =ਆਪਣ ੇਨ  ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ) 

 
612. ਤਥਾ 
 

ਿਜਵ ਇੰਦਰ ਤੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਖਾਸਰ ਪੁਰੀ ਲੁਟਵਾਇਆ ਈ । 

ਸੁਰਗਾ ਪੁਰੀ ਅਮਰ ਪੁਰੀ ਇੰਦ ਪੁਰੀਆਂ, ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮੁਖ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਈ । 

ਕਿਹਰ ਕਰ  ਿਜ  ਭਦਰਕਾ ਕੋਹ ਮਾਰੀ, ਰੁੰ ਡ ਮੁੰ ਡ ਮੁਖਾ ਤੇ ਧਾਇਆ ਈ । 

ਰਕਤ ਬੀਜ ਮਿਹਖਾਸਰ ਲਾ ਸੱਭੇ, ਪਰਚੰਡ ਕਰ ਪਲਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਈ । 

ਓਹਾ ਕੋਪ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆ ਜੋਗੀ, ਿਬਸ਼ਵਾ ਿਮੱਤਰ ਖੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਓਹਾ ਕੋਧ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਇ ਰਾਵਣ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਥ ਲੰਕ ਲੁਟਵਾਇਆ ਈ । 
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ਓਹਾ ਕੋਪ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਪ ਡੋਆਂ ਤੇ, ਿਚਖਾਬੂਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਦਰੋਣ  ਚਾਰਜ ਲਾਇਕੇ ਭੀਮ ਭੀਖਮ ,ਿਜਹੜਾ ਕੈਰਵ  ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਕਿਹਰ ਪਾ ਜੋ ਘਤ ਹਕਨਾਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਨਖ  ਦੇ ਿਢਡ ਪੜਵਾਇਆ ਈ । 

ਘਤ ਕੋਪ ਜ ੋਪਾਇਕੇ ਕੰਸ ਰਾਜ,ੇ ਬੋਦਾ ਕਾਨ ਥ ਚਾਇ ਪੁਟਾਇਆ ਈ । 

ਘਤ ਕੋਪ ਜ ੋਪਾਇ ਕੁਲਖੇਤਰੇ ਨੰੂ, ਕਈ ਖੂਹਣੀ ਸੈਨਾ ਗਲਵਾਇਆ ਈ । 

ਘਤ ਕੋਪ ਜ ੋਦਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪੱਤ ਨਾਲ ਿਫਰ ਅੰਤ ਬਚਾਇਆ ਈ । 

ਜੁਧ ਿਵੱਚ ਜ ੋਰਾਮ ਨਲ ਨੀਲ ਲਛਮਣ, ਕੁੰ ਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਘਤ ਕੋਪ ਜ ੋਬਾਲੀ ਤੇ ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤਾੜਕਾ ਪਕੜ ਿਚਰਵਾਇਆ ਈ । 

ਘਤ ਕੋਪ ਸੁਬਾਹੂ ਮਾਰੀਚ ਮਾਿਰਉ, ਮਹਾ ਦੇਵ ਦਾ ਕੰੁਡ ਭਨਵਾਇਆ ਈ । 

ਉਹ ਕੋਪ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਏਿਨਆਂ ਤੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਹੀ ਧੁੰ ਮ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਉਸ ਦਾ ਆਿਖਆ ਰੱਬ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਇਆ ਈ । 

ਜਦ ਅੱਗ ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਚੌੜ ਕੀਤਾ, ਧੁੰ ਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਿਫ਼ਰ ਆਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵ ਗ ਸ਼ਿਹਰ ਲੰਕਾ, ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਹੀ ਅੱਗ ਮਚਾਇਆ ਈ । 
(ਕੋਪ=ਗ਼ੁੱ ਸਾ, ਨਖ =ਨਹੁੰ ਆਂ, ਨਟ: ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂ 

ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ) 

 
613. ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ 
 

ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਚੌਤਰਫ਼ ਜ  ਸ਼ਿਹਰ ਸਾਰੇ, ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਸਭ ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਝਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਧੁੰ ਮ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਬਰ  ਪਹੁੰ ਚੀਆਂ ਪ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਲੋਕ  ਆਿਖਆ ਫ਼ਕਰ ਬਦ-ਦੁਆ ਿਦੱਤੀ, ਰਾਜੇ ਭਿੇਜਆ ਤੁਰਤ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੰੂ । 

ਪਕੜ ਖੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਕਰੋ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ, ਨਹ  ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਬਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 

ਜਾ ਘੇਰ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਹੋਓ ਹਾਜ਼ਰ, ਖੇੜੇ ਫੜੇ ਨ ਵੇਖ ਲੈ ਗਾਹੀਆ ਂਨੰੂ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸੋਮ ਸਲਵਾਤ ਦੀ ਛੁਰੀ ਕੱਪੇ, ਇਹਨ  ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੰੂ । 
(ਝਾਹੀ=ਕੁੱ ਲੀ, ਜ਼ਬਤ=ਜ਼ਾਬਤਾ,ਕਾਨੰੂਨ, ਸੋਮ ਸਲਵਾਤ=ਰੋਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼) 

 
614. ਹੀਰ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਿਮਲੀ 
 

ਹੀਰ ਖੋਹ ਕ ੇਰ ਝ ੇਦੇ ਹੱਥ ਿਦੱਤੀ, ਕਰ  ਜੋਗੀਆ ਖ਼ੈਰ ਦੁਆ ਮੀਆਂ । 

ਰ ਝੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕ ੇਦੁਆ ਿਦੱਤੀ, ਤੰੂ ਹ ਜਲ ਜਲਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਖ਼ੈਰ ਹੋਵ,ੇ ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਹ ੋਕੱੁਲ ਬਲਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਅੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਲਛਮੀ ਹੁਕਮ ਦੌਲਤ, ਿਨਤ ਹੋਵਣੀ ਦੂਣ ਸਵਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਘੋੜੇ ਊਠ ਹਾਥੀ ਦਮ ਤੋਪ ਖ਼ਾਨ, ਿਹੰਦ ਿਸੰਧ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਮੀਆਂ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰਬ ਨਾਲ ਿਹਆ ਰੱਖੇ, ਮੀਟੀ ਮੁਠ ਹੀ ਦੇ ਲੰਘਾ ਮੀਆਂ । 
(ਜਲਜਲਾਲ=ਰੱਬ, ਿਸੰਧ=ਸਮੁੰ ਦਰ) 

 
615. ਰ ਝਾ 
 

ਲੈ ਕ ੇਚਿਲਆ ਆਪਣ ੇਦੇਸ ਤਾਈ,ਂ ਚਲ ਨੱਢੀਏ ਰੱਬ ਵਧਾਈਏ ਂਨੀ । 

ਚੌਧਰਾਣੀਏ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਏ, ਪੰਜ  ਪੀਰ  ਨ ਆਣ ਬਹਾਈਏ ਂਨੀ । 

ਕੱਢ ਖੇਿੜਆਂ ਤ ਰੱਬ ਿਦੱਤੀਏ ਤੰੂ, ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪਹਾੜ ਪਹੁੰ ਚਾਈਏ ਂਨੀ । 

ਹੀਰ ਆਿਖਆ ਇਵ ਜ ੇਜਾ ਵੜਸ , ਰੰਨਾ ਆਖਸਣ ਉਧਲੇ ਆਈਏ ਂਨੀ । 

ਪੇਈਏ ਸਹੁਰ ੇਡੋਬ ਕੇ ਗਾਿਲਉ ਨੀ, ਖੋਹ ਕੌਣ ਨਵਾਲੀਆਂ ਆਈਏ ਂਨੀ । 

ਲਾਵ  ਫੇਿਰਆਂ ਅਕਦ ਨਕਾਹ ਬਾਝ, ਐਵ ਬੋਦਲੀ ਹੋਇਕੇ ਆਈਏ ਂਨੀ । 

ਘੱਤ ਜਾਦੂੜਾ ਦੇਵ ਨ ਪਰੀ ਠੱਗੀ, ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਏ ਂਨੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇਮ ਦੀ ਜੜੀ ਘੱਤੀ, ਮਸਤਾਨੜੇ ਚਾਕ ਰਹਾਈਏ ਂਨੀ । 
(ਉਧਲ=ਿਨਕਲ ਕ ੇਆਈ,ਕੱਢ ਕ ੇਿਲਆਂਦੀ, ਅਕਦ ਨਕਾਹ=ਿਵਆਹ 
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ਦੀ ਰਸਮ, ਬੋਦਲੀ=ਬੋਦਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰਨੀ ਭਾਵ ਮੁਰੀਦਨੀ) 
 
616. ਹੀਰ 

 

ਰਾਹ ੇਰਾਹ ਜ  ਿਸਆਲ  ਦੀ ਜੂਹ ਆਈ, ਹੀਰ ਆਿਖਆਂ ਵੇਖ ਲੈ ਜੂਹ ਮੀਆਂ । 

ਿਜੱਥ ਖੇਡਦ ੇਗਏ ਸ  ਚੋਜ ਕਰਦ,ੇ ਤਕਦੀਰ ਲਾਹੇ ਿਵੱਚ ਖੂਹ ਮੀਆ ਂ। 

ਜਦ ਜੰਞ ਆਈ ਘਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਿਸਰ ਨੂਹ ਮੀਆਂ । 

ਇਹ ਥ ਉ ਿਜੱਥੇ ਕੈਦੋ ਫ ਿਟਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੇਲੀਆਂ ਬੰਨ ਧਰੂਹ ਮੀਆਂ । 
(ਲਾਹੇ=ਉਤਾਰ,ੇ ਧਰੂਹ=ਧੂਹ ਕੇ) 

 
617. ਿਸਆਲ  ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣੀ 
 

ਮਾਹੀਆਂ ਆਿਖਆ ਜਾ ਕ ੇਿਵੱਚ ਿਸਆਲ , ਨਢੀ ਹੀਰ ਨੰੂ ਚਾਕ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ । 

ਦਾੜੀ ਖੇਿੜਆਂ ਦੀ ਸੱਭਾ ਮੰੁਨ ਸੁੱ ਟੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਫੂਹੀ ਨਾਹ  ਲਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਿਸਆਲ  ਆਿਖਆ ਪਰ  ਨਾ ਜਾਣ ਿਕਤ,ੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਢੜੀ ਨੰੂ ਘਰ  ਿਲਆਇਆ ਜ ੇ। 

ਆਖੋ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਜੰਞ ਬਣਾ ਿਲਆਵੇ, ਬਨ ਿਸਹਰੇ ਡੋਲੜੀ ਪਾਇਆ ਜੇ । 

ਜ ੋਕੁੱ ਝ ਹ ੈਨਸੀਬ ਸੋ ਦਾਜ ਦਾਮਨ, ਸਾਥ ਤੁਸ  ਭੀ ਚਾ ਲੈਜਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਏਧਰ ਹੀਰ ਤੇ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਓਧਰ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਨਾਈ ਆਇਆ ਜ ੇ। 

ਿਸਆਲ  ਆਿਖਆ ਖੇਿੜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਪੇਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜ ੇ। 

ਹੀਰ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ ਮੋਈ ਗਈ ਸਾਥ, ਮੂੰ ਹ ਧੀਉ ਦਾ ਨਾ ਿਵਖਾਇਆ ਜੇ । 

ਮੁੜੀ ਤੁਸ  ਥ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖੂਹ ਡੱੁਬੀ, ਕੇਹਾ ਦੇਸ ਤੇ ਪੁਛਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ । 

ਸਾਡੀ ਧੀਉ ਦਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਇਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਸ  ਤ ਸਾਕ ਿਦਵਾਇਆ ਜੇ । 

ਓਵ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾਈ ਨੰੂ ਟੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੁੜ ਫੇਰ ਨਾ ਅਸ  ਵੱਲ ਆਇਆ ਜ ੇ। 

ਵਾਿਰਸ ਤੁਸ  ਥ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਹੀ, ਡੰਡੇ ਸੁਥਿਰਆਂ ਵ ਗ ਵਜਾਇਆ ਜ ੇ। 
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(ਮਾਹੀਆਂ=ਮਾਹੀ ਮੁੰ ਿਡਆ,ਂ ਫੂਹੀ=ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਦਾਜ ਦਾਮਨ=ਦਾਜ, 

ਪੀਚ=ਿਖਚ,ਗੰਢ, ਸੁਥਿਰਆ ਂਵ ਗ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ=ਬਰਾਮਪੁਰਰ ਿਪੰਡ 

ਿਨਵਾਸੀ ਨੰਦ ੇਖ਼ਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੰਦ  ਸਮੇਤ ਜਨਿਮਆਂ, 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਕਿਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਿਦੱਤਾ, ਸ਼ੀ 

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ ਪਰਤ ਰਹ ੇਸਨ ।ਉਨ  ਨ ਬਾਲਕ 

ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ  ਨਾਲ ਪਾਿਲਆਅਤੇ ਇਹਦਾ 

ਨਾ  'ਸੁਥਰਾ' ਰੱਿਖਆ, ਉਹ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ।ਸੁਥਰੇ 

ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਾਸਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ।ਿਦੱਲੀ ਦੇ 

ਹਾਕਮ  ਤ ਇਸਨ ਪੈਸਾ ਹੱਟੀ ਉਗਰਾਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।ਹੁਣ 

ਸੁਥਰੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਵਜਾਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤ ਮੰਗਕੇ 

ਖ ਦੇ ਹਨ) 

 
618. ਹੀਰ ਨੰੂ ਿਸਆਲ  ਨ ਘਰ ਿਲਆਉਣਾ 
 

ਭਾਈਆ ਂਜਾਇਕੇ ਹੀਰ ਨੰੂ ਘਰ  ਆਂਦਾ, ਰ ਝਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ  ਮੰਗਾਇਉ ਨ । 

ਲਾਹ ਮੁੰ ਦਰ  ਜਟ  ਮੁਨਾਇ ਸੱੁਟੀਆਂ, ਿਸਰ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬਨਾਇਉ ਨ । 

ਿਘਨ ਘੱਤ ਕੇ ਖੰਡ ਤੇ ਦੱੁਧ ਚਾਵਲ, ਅੱਗ ੇਰਖ ਪਲੰਘ ਬਹਾਇਉ ਨ । 

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਪਆਰੜੇ ਪੁਤ ਵ ਗੂੰ , ਕੱਢ ਖੂਹ ਥ  ਤਖ਼ਤ ਬਹਾਇਉ ਨ । 

ਜਾ ਭਾਈਆ ਂਦੀ ਜੰਞ ਜੋੜ ਿਲਆਵ , ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕ ੇਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਉ ਨ । 

ਨਾਲ ਦੇਇ ਲਾਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਭਨ , ਤਰਫ਼ ਘਰ  ਦੇ ਓਸ ਪਹੁੰ ਚਾਇਉ ਨ । 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ ਮੇਲ ਬਹਾਇਉ ਨ, ਸਭੋ ਹਾਲ ਅਿਹਵਾਲ ਸੁਣਾਇਉ ਨ । 

ਵੇਖ ੋਦਗ਼ੇ ਦੇ ਫੰਦ ਲਾਇਉ ਨ, ਧੀਉ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਉ ਨ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤ  ਰਬ ਦੀਆਂ ਨ, ਵੇਖ ਨਵ  ਪਾਖੰਡ ਰਚਾਇਉ ਨ । 
(ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ=ਯੂਸਫ਼, ਫੰਦ=ਜਾਲ) 
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619. ਰ ਝਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਰਾਤ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਗਆ 

 

ਰ ਝੇ ਜਾਇ ਕ ੇਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੰਢ ਫੇਰੀਆ ਸੂ ਿਵੱਚ ਭਾਈਆ ਂਦੇ । 

ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਆਇਕੇ ਿਗਰਦ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਾ ਪਚ ਹ ੋਿਵੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਚਲੋ ਭਾਈਉ ਿਵਆਹ ਕ ੇਿਸਆਲ ਿਲਆਈਏ, ਹੀਰ ਲਈ ਹ ੈਨਾਲ ਦੁਆਈਆ ਂਦੇ । 

ਜੰਞ ਜੋੜ ਕੇ ਰ ਝ ੇਿਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਟਮਕ ਚਾ ਬੱਧੇ ਮਗਰ ਨਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਜੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੱਗ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ, ਲਖ ਰੰਗ ਛੈਣੇ ਸਰਨਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਾਹ ਕੀ ਜੀਊਣੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੱਥ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ । 
(ਗੰਢ ਫੇਰੀ=ਿਵਆਹ ਦਾ ਸੱਤਾ ਿਦੱਤਾ, ਕੋੜਮਾ=ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਧਰੱਗ=ਢੋਲ, 

ਸਰਨਾਈਆਂ=ਬੈਗ ਪਾਈਪ , ਮਸ਼ਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਨ ) 

 
620. ਿਸਆਲ  ਨ ਹੀਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 
 

ਿਸਆਲ  ਬੈਠ ਕ ੇਸੱਥ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਗ਼ੈਰਤ  ਪਾਲਦੇ ਨੀ । 

ਯਾਰੋ ਗਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਮੇਹਣੇ ਹੀਰ ਿਲਆਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਪੱਤ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਜ ੇਟੋਰ ਿਦੱਤੀ, ਨੱਢੀ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡੇ ਮਹ ਵਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਫਟ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਲਖ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਐਬ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਮੇਹਣੇ ਗਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਿਜੱਥ ਆਂਵਦੇ ਿਤੱਥ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ, ਦਗ਼ਾ ਕਰਨ ਜ ੋਮਿਹਰਮ ਹਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਾਉਸ ਖ਼ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਸਣ, ਿਜਹੜੇ ਲਾਡ ਕਰਨ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਜੇ ਗ਼ੈਰ ਵੇਖਣ, ਗ਼ੈਰਤ ਕਰਨ ਨਾ ਓਸ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਮੂੰ ਹ ਿਤੰਨ  ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਖ਼ੂਕ ਵ ਗੂੰ , ਕਤਲ ਕਰਨ ਰਫ਼ੀਕ ਜ ੋਨਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਸੱਯਦ ਸ਼ੈਖ਼ ਨੰੂ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਈ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਜ ੋਉਹ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਹੋਏ ਚੂਹੜਾ ਤੁਰਕ ਹਰਾਮ ਮੁਸਲਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੀ । 
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ਦੌਲਤਮੰਦ ਦੇਉਸ ਦੀ ਤਰਕ ਸੁਹਬਤ, ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਨਕ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਕਚਕੜਾ ਲਾਲ ਨਾ ਹ ੋਜ ਦਾ, ਜ ੇਪਰੋਈਏ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕ ੇਮਾਰੀਏ ਨੱਢੜੀ ਨੰੂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹ ੋਜਲਜਲਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਹੀਰ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਂਨ, ਇਹ ਪੇਖਨ ਓਸ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਬਦ-ਅਮਲੀਆਂ' ਿਜਨ  ਥ ਕਰ ਚੋਰੀ, ਮਿਹਰਮ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਸਾਨੰੂ ਜੰਨਤ  ਸਾਥ ਰਲਾਉਨਾ ਏ,ਂ ਅਸ  ਆਸਰੇ ਫਜ਼ਲ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੀ । 

ਿਜਹੜੇ ਦੋਜ਼ਖ  ਨੰੂ ਬੰਨ ਟੋਰੀਅਨਗੇ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੀ । 
(ਗ਼ੈਰਤ=ਅਣਖ, ਮਹ ਵਾਲ=ਮਝ  ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਖ਼ਨਜ਼ੀਰ=ਸੂਰ, ਖ਼ੂਕ=ਸੂਰ, 

ਧਨ=ਔਰਤ, ਰਫ਼ੀਕ=ਸਾਥੀ, ਚੰਡਾਲ=ਜ਼ਾਲਮ, ਤਰਕ ਹਰਾਮ=ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਛਡ 

ਦੇਣਾ, ਬਦ ਅਮਲੀਆਂ=ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ) 

 
621. ਹੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰ ਝੇ ਨੰੂ ਦੇਣੀ 
 

ਹੀਰ ਜਾਨ-ਬਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਹੋਈ, ਿਸਆਲ  ਦਫ਼ਨਾ ਕ ੇਖ਼ਤ ਿਲਖਾਇਆ ਈ । 

ਵਲੀ ਗ਼ੌਸ ਤੇ ਕੁਤਬ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਈ । 

'ਕੁਲ ਸ਼ੈਅਨ ਹਾਿਲਕੁਲ ਇੱਲਾ ਵਜ ਹਾ ਹੂ', ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਈ । 

ਅਸ  ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸ  ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੁਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦੜਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਅਸ  ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਏ ਉਮੀਦ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਈ । 

ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਕਤਈ ਨਾ ਟਲੇ ਹਰਿਗਜ਼, ਿਲਖ ਆਦਮੀ ਤੁਰਤ ਭਜਾਇਆ ਈ । 

ਡੇਰਾ ਪੁਛ ਕੇ ਧੀਦੋ ਦਾ ਜਾ ਵਿੜਆ, ਖ਼ਤ ਰੋਇਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਈ । 

ਇਹ ਰੋਵਣਾ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਿਲਆਇਆ ਏ, ਮੰੂਹ ਕਾਸ ਥ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਮਾਜ਼ੂਲ ਹੋਇ  ਤਖ਼ਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਥ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਗ਼ੱਈਅਰ ਦਾ ਆਇਆ ਈ । 

ਮੇਰ ੇਮਾਲ ਨੰੂ ਖ਼ੈਰ ਹ ੈਕਾਸਦਾ ਓ, ਆਖ ਕਾਸਨੰੂ ਡੁਸਕਣਾ ਲਾਇਆ ਈ । 
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ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਧਾੜਵੀ ਉਹ ਿਪਆ, ਿਜਸ ਤ ਿਕਸ ੇਨਾ ਮਾਲ ਛੁਡਾਇਆ ਈ । 

ਹੀਰ ਮੋਈ ਨੰੂ ਅਠਵ  ਪਿਹਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੰੂ ਿਸਆਲ  ਨ ਅੱਜ ਿਭਜਵਾਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਜਾਣ , ਤੈਥੇ ਕੂਚ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਈ । 
(ਜਾਨ-ਬਹੱਕ ਤਸਲੀਮ=ਮਰ ਗਈ, ਕੁਲ ਸ਼ੈਅਨ ਹਾਿਲਕੁਲ ਇੱਲਾ ਵਜ ਹਾ ਹ=ੂ 

ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਲਾਕ ਹ ੋਜਾਏਗੀ ਿਸਵਾ ਉਸ ਦੇ ਿਜਹਦੇ ਵਲ ਰਬ ਦੀ ਤਵੱਜ ੋਹੈ, ਮਾਜ਼ਲੂ 

ਹੋਇ  ਤਖ਼ਤ=ਗੱਦੀ ਤ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਤਗ਼ੱਈਅਰ=ਬਦਲੀ, ਡੁਸਕਣਾ=ਰੋਣਾ) 
 
 
 
622. ਰ ਝ ੇਨ ਆਹ ਮਾਰੀ 
 

ਰ ਝੇ ਵ ਗ ਫ਼ਰਹਾਦ ਦੇ ਆਹ ਕੱਢੀ, ਜਾਨ ਗਈ ਸ ੂਹੋ ਹਵਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਦੋਵ ਦਾਰੇ ਫ਼ਨਾ ਥ  ਗਏ ਸਾਬਤ, ਜਾ ਰੁੱ ਪੇ ਨ ਦਾਰੇ ਬਕਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਦੋਵ ਰਾਹ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਰਹ ੇਸਾਬਤ, ਨਾਲ ਿਸਦਕ ਦੇ ਗਏ ਵਹਾ ਮੀਆ ਂ। 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਖ਼ਾਬ ਸਰਾਏ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਜੜੇ ਗਏ ਵਜਾ ਮੀਆ ਂ। 
(ਦਾਰ-ਏ-ਫ਼ਨਾ=ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ,ਇਹ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਦਾਰ-ਏ-ਬਕਾ=ਸਦਾ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ,ਂਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਰਾਹ ਮਜਾਜ਼=ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ 

ਭਾਵ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ, ਸਾਬਤ=ਕਾਇਮ,ਪੱਕੇ, ਵਹਾ ਗਏ= 

ਕਟ ਗਏ) 

 
623. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਕਈ ਬੋਲ ਗਏ ਸ਼ਾਖ਼ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ, ਏਥ ੇਆਲਣਾ ਿਕਸ ੇਨਾ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਕਈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਕਮਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਨਾ ਸਾਥ ਲਦਾਇਆ ਈ । 

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ, ਿਜਸ ਨੂਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਈ । 
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ਇਹ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਸਾਰਾ, ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਮੇਲ ਿਮਲਾਇਆ ਈ । 

ਅਗੇ ਹੀਰ ਨਾ ਿਕਸ ੇਨ ਕਹੀ ਐਸੀ, ਿਸ਼ਅਰ ਬਹੁਤ ਮਰਗ਼ੂਬ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੋਕ  ਕਮਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਿਕੱਸਾ ਜੋੜ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਸੁਣਾਇਆ ਈ । 
(ਸਾਥ ਲਦਾਇਆ=ਨਾਲ ਨਹ  ਲੈ ਗਏ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ=ਮੰਗ ਕ ੇਤੂਫ਼ਾਨ 

ਿਲਆ, ਮਰਗ਼ੂਬ=ਸੁਹਣਾ) 
 
 
 
624. ਿਹਜਰੀ ਸੰਮਤ 1180, ਤਾਰੀਖ 1823 ਿਬਕਰਮੀ 
 

ਸਨ ਯਾਰ  ਸ ੈਅੱਸੀਆਂ ਨਬੀ ਿਹਜ਼ਰਤ, ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਹੋਈ । 

ਅਠਾਰ  ਸ ੈਤੇਈਸੀਆਂ ਸੰਮਤ  ਦਾ, ਰਾਜੇ ਿਬਕਰਮਾਜੀਤ ਦੀ ਸਾਰ ਹੋਈ । 

ਜਦ ਦੇਸ ਤੇ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਜ  ਨਵ  ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ । 

ਅਸ਼ਰਾਫ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਮੀਨ ਤਾਜ਼ੇ, ਿਜ਼ਮ ਦਾਰ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰਨੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਥ  ਚਾਰ ਹੋਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਿਜਨ  ਿਕਹਾ ਪਾਕ ਕਲਮਾ, ਬੇੜੀ ਿਤਨ  ਦੀ ਆਕਬਤ ਪਾਰ ਹੋਈ । 
(ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼=ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦੇਸ ਤੇ ਜਟ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ= 

ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ 1758 ਈ ਿਪੱਛ ਿਸੱਖ ਸਰਦਾਰ  ਦੀਆਂ 12 ਿਮਸਲ  । 
1762 ਿਵੱਚ ਮਲਕਾ ਹ ਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤੇ 

1766 ਿਵੱਚ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਿਸੰਘ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨ ਹਮਲਾ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕ ੇਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਮੀ ਤ ਖੋਹ ਲਏ, ਅਸ਼ਰਾਫ=ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ 

ਬਹੁ-ਵਚਨ,ਭਲੇਮਾਣਸ, ਤਾਜ਼ੇ=ਤਰੱਕੀ ਤੇ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ=ਬੁਰ ੇਲੋਕ, ਆਕਬਤ= 

ਅਖ਼ੀਰ,ਅੰਤ) 

 
625. ਵਾਕ ਕਵੀ 
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ਖਰਲ ਹ ਸ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਲਕਾ, ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ ਦੇ ਮ । 

ਪਰਖ ਿਸ਼ਅਰ ਦੀ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਸ਼ਾਇਰ, ਘੋੜਾ ਫੇਿਰਆ ਿਵੱਚ ਨਖ਼ਾਸ ਦੇ ਮ । 

ਪੜਣ ਗਭਰ ੂਿਦਲ  ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹ ੋਕ,ੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਿਜਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸ ਦੇ ਮ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅਮਲ ਦੀ ਰਾਸ ਮੈਥੇ, ਕਰ  ਮਾਣ ਿਨਮਾਨੜਾ ਕਾਸ ਦੇ ਮ । 
(ਮਲਕਾ ਹ ਸ=ਪਾਕਪਟਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਤ 9 ਮੀਲ ਦੂਰ 

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਿਜਸਦ ੇਿਵੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਚਾ ਿਟੱਬਾ ਦੀ ਮਸੀਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ 

ਕ ੇਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ਿਕੱਸਾ ਹੀਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਖ਼ਾਸ=ਮੰਡੀ, ਬਾਸ=ਮਿਹਕ, 

ਰਾਸ=ਦੌਲਤ, ਕਾਸ ਦੇ=ਿਕਸ ਤੇ) 

 
 
]626. ਤਥਾ 
 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸੀ ਦਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੰੂ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਇਹਨ  ਮੋਮਨ  ਖ਼ੌਫ਼ ਈਮਾਨ ਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬੈਤ ਮਾਮੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਸੂਬਾ ਦਾਰ ਨੰੂ ਤਲਬ ਿਸਪਾਹ ਦੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਕਰ  ਕਾਟ ਕਸੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਿਹਆ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਜਵ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਖ਼ੌਫ਼ ਕੋਹ ਤੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਇਹਨ  ਗ਼ਾਜ਼ੀਆ ਂਕਰਮ ਬਿਹਸ਼ਤ ਹੋਵ,ੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ  ਨੰੂ ਵਾਅਦਾ ਹੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਐਵ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਨੀਕ ਜੰਿਡਆਲੜੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਮਖ਼ਦੂਮ ਕਸੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਰਬ ਆਬਰ ੂਨਾਲ ਈਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਸਾਨੰੂ ਆਸਰਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗ਼ਫੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅਮਲ ਦੇ ਟ ਕ ਮੈਥੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵ ੇਰੌਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਰਮ ਹੋਵ ੇਜ ੇਰਬ ਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਏ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੁਮਿਲਆਂ ਮੋਮਨ  ਨੰੂ, ਿਹੱਸਾ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਆਪਣ ੇਨੂਰ ਦਾ ਏ । 
(ਨਾਕਸੀ=ਘਟ ਅਕਲ,ਨੁਕਸ , ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸੂਰ=ਿਕਆਮਤ ਦੇ ਿਬਗਲ, 

ਮੋਮਨ=ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੈਤ ਮਾਮੂਰ=ਖ਼ਾਨਾ ਕਾਅਬਾ ਦੇ ਤੇ ਰਬ ਦਾ ਘਰ 

ਿਜੱਥੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਲਬ=ਤਨਖਾਹ, ਗ਼ਾਜ਼ੀ= 

ਕਾਫ਼ਰ  ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲਾ, ਮਖ਼ਦੂਮ=ਆਕਾ,ਪੀਰ, ਆਬਰੂ=ਇੱਜ਼ਤ, 

ਗ਼ਫੂਰ=ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟ ਕ=ਚਾਰ ਤੋਲੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਵੱਟਾ 

ਜ ੋਕੀਮਤੀ ਵਸਤ  ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੋਲਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, 

ਲਕਾ=ਿਚਹਰਾ,ਦੀਦਾਰ, ਜੁਮਿਲਆਂ=ਸਾਿਰਆਂ, ਕਰਮ=ਿਮਹਰਬਾਨੀ) 
 
 
627. ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ 
 

ਖ਼ਤਮ ਰਬ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਿਪਆਰੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸੀ । 

ਐਸਾ ਿਸ਼ਅਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਮਗ਼ਜ਼ ਮੋਜ਼ੂੰ , ਜੇਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀ ਸ਼ਿਹਵਾਰ ਦੀ ਸੀ । 

ਤੂਲ ਖੋਲ ਕ ੇਿਜ਼ਕਰ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ, ਰੰਗਤ ਰੰਗ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਬਹਾਰ ਦੀ ਸੀ । 

ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇ ਕਿਹਆ, ਜੇਹੀ ਜ਼ੀਨਤ ਲਾਲ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸੀ । 

ਜ ੋਕ ੋਪੜੇ ਸ ੋਬਹੁਤ ਖੁਰਸੰਦ ਹੋਵ,ੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਖ਼ਲਕ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਿਸੱਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੇਹੀ ਹੀਰ ਨੰੂ ਭਟਕਨਾ ਯਾਰ ਦੀ ਸੀ । 
(ਪੁਰ ਮਗ਼ਜ਼=ਠਸ, ਮੌਜ਼ ੂਕੀਤਾ=ਬਣਾਇਆ,ਿਲਿਖਆ, ਸ਼ਿਹਵਾਰ=ਬਾਦਸ਼ਾਹ  

ਲਾਇਕ, ਤੂਲ ਖੋਲ ਕ=ੇਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ. ਤਮਸੀਲ=ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕ,ੇਿਦਸ਼ਟ ਤ, 

ਜ਼ੀਨਤ=ਸਜਾਵਟ. ਖੁਰਸੰਦ=ਖ਼ੁਸ਼,ਪਰਸੰਨ, ਿਸਕ=ਖਾਿਹਸ਼) 

 
628. ਤਥਾ 
 

ਬਖਸ਼ ਿਲਖਣ ੇਵਾਿਲਆਂ ਜੁਮਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਪੜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕਰ  ਅਤਾ ਸਾਈ । 
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ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੌਲਤ, ਰੱਖ  ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਚਾ ਸਾਈ ਂ। 

ਰੱਖ  ਸ਼ਰਮ ਿਹਆ ਤੰੂ ਜੁਮਿਲਆਂ ਦਾ, ਮੀਟੀ ਮੁਠ ਹੀ ਦੇਈ ਂਲੰਘਾ ਸਾਈ । 

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤਮਾਮੀਆਂ ਮੋਮਨ  ਨੰੂ, ਦੇਈ ਂਦੀਨ ਈਮਾਨ ਲਕਾ ਸਾਈ ਂ। 
(ਅਤਾ ਕਰ =ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਤੁਹਫਾ ਦੇਈ)ਂ 

 
 
629. ਵਾਕ ਕਵੀ 
 

ਹੀਰ ਰੂਹ ਤੇ ਚਾਕ ਕਲਬੂਤ ਜਾਣੋ, ਬਾਲਨਾਥ ਏਹ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਵਾਸ ਇਹ ਪੰਜ ਤੇਰੇ, ਿਜਨ  ਥਾਪਣਾ ਤੱੁਧ ਨੰੂ ਲਾਇਆ ਈ । 

ਕਾਜ਼ੀ ਹੱਕ ਝਬੇਲ ਨ ਅਮਲ ਤੇਰੇ, ਇਆਲ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਈ । 

ਕੋਠਾ ਗੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਖੇੜਾ, ਿਜਹੜਾ ਲਦੋ ਹੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਧਾਇਆ ਈ । 

ਕੈਦੋ ਲੰਙਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਲਊਨ ਜਾਣੋ, ਿਜਸ ਨ ਿਵੱਚ ਦੀਵਾਨ ਫੜਾਇਆ ਈ । 

ਸਈਆ ਂਹੀਰ ਦੀਆਂ ਰੰਨ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਿਜਨ  ਨਾਲ ਪੈਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਵ ਗ ਹੀਰ ਦੇ ਬੰਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੈਨੰੂ, ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਨਾ ਸਾਥ ਲਦਾਇਆ ਈ । 

ਿਜਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾਤਕਾ ਵੰਝਲੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਈ । 

ਸਿਹਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਿਜਸਮ ਹ ੈਯਾਰ ਰ ਝਾ, ਇਨ  ਦੋਹ  ਨ ਭੜੇ ਮਚਾਇਆ ਈ । 

ਸ਼ਿਹਵਤ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭੁਖ ਰਬੇਲ ਬ ਦੀ, ਿਜਨ  ਜੰਨਤ ਮਾਰ ਕਢਾਇਆ ਈ । 

ਜੋਗੀ ਹੈ ਔਰਤ ਕੰਨ ਪਾੜ ਿਜਸ ਨ, ਸਭ ਅੰਗ ਿਬਭੂਤ ਰਮਾਇਆ ਈ । 

ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਐਵ ਿਜਵ ਝੰਗ ਪੇਕ,ੇ ਗੋਰ ਕਾਲੜਾ ਬਾਗ਼ ਬਣਾਇਆ ਈ । 

ਿਤੰਞਣ ਇਹ ਬਦ ਅਮਲੀਆ ਂਤੇਰੀਆਂ ਨ, ਕੱਢ ਕਬਰ ਥ  ਦੋਜ਼ਖ਼ੇ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਉਹ ਮਸੀਤ ਹ ੈਮ  ਦਾ ਿਸ਼ਕਮ ਬੰਦੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਾਇਆ ਈ । 

ਅਦਲੀ ਰਾਜਾ ਏਹ ਨਕ ਨ ਅਮਲ ਤੇਰੇ, ਿਜਸ ਹੀਰ ਈਮਾਨ ਿਦਵਾਇਆ ਈ । 
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ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਿਤਨ , ਕਲਮਾ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਈ । 
(ਥਾਪਣਾ ਲਾਇਆ=ਥਾਪੀ ਿਦੱਤੀ, ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਨਕੀਰ=ਦੋ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਜਹੜੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗ ੇਮੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਲਊਨ=ਰੱਦ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ,ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਸੇਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਵੰਦ=ਿਰਸ਼ਤਾ,ਜੋੜ, ਨਾਤਕਾ= 

ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੇੜ=ਝਗੜਾ, ਸ਼ਿਹਵਤ=ਿਜਣਸੀ ਭੁਖ ਤੇ ਲਾਲਸਾ, ਿਸ਼ਕਮ=ਪੇਟ, 

ਗਰਭ, ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼=ਿਦਨ ਰਾਤ) 
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