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ਜਨਭ – 23 ਜੁਰਾਈ 1936

ਜਨਭ ਅਥਾਨ – ਫੜਾ ਪਿੰ ਡ, ਪਆਰਕਟ 
(ਾਪਕਤਾਨ)

ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਭ – ਿੰ ਪਡਤ ਪਕਿਸ਼ਨ ਗਾਰ

ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਭ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਵੀ

ਯਚਨਾਵਾਂ:- ਗੀਤ, ਅਾਂ ਤਾਂ ਜਫਨ ਯੁੁੱ ਤ ਭਯਨਾ,
ਜ਼ਖ਼ਭ, ਭੈਂ ਅਤ ਭੈਂ, ਆਯਤੀ



ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਦਾ ਜਨਭ 23 ਜੁਰਾਈ 1936 ਈ. 
ਪਵੁੱ ਚ ਭਜੂਦਾ ਾਪਕਤਾਨ ਦ ਫੜਾ ਪਿੰ ਡਾ, ਪਆਰਕਟ 
ਪਵਖ, ਟਵਾਯੀ ਿੰ ਪਡਤ ਪਕਿਸ਼ਨ ਗਾਰ ਦ ਘਯ ਸਇਆ ਯ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦਵੀਂ ਦ ਯਟੀਪਪਕਟ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਨਭ ਪਤਥੀ 
ਅਕਤੂਫਯ 23, 1937 ਈ. ਭਿੰ ਨੀ ਗਈ 1947 ਪਵਚ ਦਸ਼ ਦੀ 
ਵਿੰ ਡ ਵਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਯਵਾਯ ਫਟਾਰਾ ਪਵੁੱਚ ਆ ਪਗਆ। 
ਫਚਨ ਤੋਂ ਸੀ ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਨੂਿੰ  ਿੰ ਛੀਆ,ਂ ਪਦਆਂ ਤ 
ਵਾਤਾਵਯਨ ਿਪਤ ਪਖੁੱ ਚ ਭਪਸੂ ਸਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਚਨ 
ਪਵਚ ਯਾਭਰੀਰਾ ਪਵਚ ਪਸੁੱ ਾ ਪਰਆ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਡਯਾਪਭਆਂ ਪਵੁੱ ਚ 
ਪਸੁੱ ਾ ਰਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂਕਯ ਪਦੁੱ ਤਾ।



ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਦਵੀਂ 1953 ਈ. ਪਵੁੱਚ ਿੰ ਜਾਫ 
ਮੂਨੀਵਯਪਟੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਛੋਂ ਐੱਪ. ਐੱ. ੀ ਕਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਫਪਯਿੰ ਗ ਮੂਨੀਅਨ ਪਕਿਪਟਅਨ ਕਾਰਜ, ਫਟਾਰਾ ਬਪਜਆ ਪਗਆ। 
ਆਣੀ ਪਡਗਯੀ ੂਯੀ ਕਯਨ ਤੋਂ ਪਸਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਐੱ. ਐੱਨ 
ਕਾਰਜ, ਕਾਦੀਨ ਬਪਜਆ ਪਗਆ । ਇੁੱਥ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ 
ਜਭਾਤੀਆਂ ਰਈ ਗਜ਼ਰਾਂ ਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕਦ ਵੀ ਰਾਨਾ ਿੀਪਖਆ ਨਸੀਂ ਪਦੁੱ ਤੀ ਯ ਪਡਗਯੀ ਰਣ ਰਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਾ ਸਣ ਦੀ ਰੜ ੀ।

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੀਿਨ



ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ, ਫਜਨਾਥ ਦ ਭਰ ਪਵੁੱ ਚ ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇੁੱ ਕ 
ਭੁਪਟਆਯ ਪਭਰੀ ਪਜ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨਾ ੀ ਯ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉ ਨੂਿੰ  ਪਭਰਣ 
ਉ ਦ ਘਯ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਦੀ ਭਤ ਦੀ ਖਫਯ ਪਭਰੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਭਨਾ ਨਾਭਕ ਕਪਵਤਾ ਪਰਖੀ।

ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਦਾ ਪਵਆਸ 5 ਪਯਵਯੀ 1967 ਨੂਿੰ  
ਸਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨੀ ਅਯੂਣਾ, ਪਕਯ ਭਿੰ ਪਗਆਰ, ਗੁਯਦਾੁਯ ਦ 
ਫਿਾਭਹਣ ਦੀ ੁੁੱ ਤਯੀ ੀ। 





ਭਈ 1972 ਈ. ਨੂਿੰ  ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਪਸਰੀ ਵਾਯ ਬਾਯਤ 
ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਇਿੰਗਰੈਂਡ ਗਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਡਾ. ਗਾਰ ੁਯੀ ਕਰਾਸ਼ ੁਯੀ 
ਨੇ ਉੱਥ ਫੁਰਾਇਆ ੀ। ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਉਸ ਿੰ ਜਾਫ ਾਪਸਤ 
ਪਵਚ ਫਸੁਤ ਨਾਭ ਿਾਤ ਕਯ ਚੁੁੱ ਕ ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫਾਸਯ ਜਾਣ 
ਦੀ ਖਫਯ ਬਾਯਤ ਦ ਅਖਫਾਯਾਂ ਪਵੁੱ ਚ ਛਾੀ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਿੰਗਰੈਂਡ ਪਵੁੱ ਚ ਕਾਫੀ ਭਾਂ ਪਫਤਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਭਾਨ ਪਵੁੱ ਚ 
ਉੱਥ ਕਾਫੀ ਅਮਜਨ ਕੀਤ ਗਏ ਪਜੁੱ ਥ ਉਸ ਆਣੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ 
ਬ ਨਾਰ ਾਂਝੀਆਂ ਕਯਦ।

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਭਾਨ ਪਵੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਆਮਜਨ ਡਾ. 
ਗਾਰ ੁਯੀ ਨੇ ਰਿੰ ਡਨ ਪਵਖ ਕਯਵਾਇਆ। ਇ ਆਮਜਨ ਪਵੁੱ ਚ 
ਫਸੁਤ ਾਯ ਿੰ ਜਾਫੀ ਕਵੀ ਪਜਵੇਂ ਿੰ ਤਖ ਪਿੰ ਘ ਧੀਯ, ਕੁਰਦੀ 
ਤੁੱ ਖਯ, ਤਯਭ ੁਯਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਭਰ ਨ।



ਉਨਾਂ ਦ ਇਨਹ ਾਂ ਆਮਜਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਯਤੀ ਅਖਫਾਯਾਂ ਤ ਫੀ. ਫੀ. ੀ ’ਤ 
ਪਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਿੰ ਡਨ ਪਵਚ ਕਾਫੀ ਭਾਂ ਪਫਤਾਇਆ ਤ 
ਇਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਤ ਖਯਾਫ ਸਣ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਪਣਆ ਪਕਉਂਪਕ ਉਸ 
ਦਯ ਯਾਤ ਤੁੱ ਕ ਸ਼ਯਾਫ ੀਂਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਕ ਆਮਜਨ  ਪਵੁੱ ਚ ਜਾਂਦ ਜਾਂ 
ਘਯ ਪਵਚ ਸੀ ਕਈ ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਭਰਣ  ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਫਸੁਤ ਘੁੱ ਟ ਨੀਂਦ 
ਰੈਂਦ ਅਤ ਤੜਕ ਚਾਯ ਵਜ ਅਨੀਂਦਯ ਸੀ ਕਚ ੀ ਕ ਆਣੀ 
ਪਦਨਚਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਪਦਿੰ ਦ।

ਪਸਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਖਯਾਫ ਸਣ ਕਾਯਨ, ਅਯੂਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਚਿੰਡੀਗੜਹ ਕਟਯ-16 ਰ ਆਈ ਤ ਕੁਝ ਪਦਨ ਸਤਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇਰਾਜ ਚਰਦਾ ਪਯਸਾ। ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਿੰ ਪਭਿਤਯ ਸਤਾਰ ਪਵੁੱ ਚ 
ਦਾਖਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਯ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦ ਪਖਰਾਫ ਜਾ ਕ ਉਸ 
ਸਤਾਰ ਛੁੱ ਡ ਕ ਆਣ ਘਯ ਫਟਾਰਾ ਵਾਪ ਆ ਗਏ। ਪਪਯ ਉਨਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸੁਯ ਪਕਯ ਭਿੰ ਪਗਆਰ ਬਜ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਗਆ। ਇਥ ਸੀ 6 ਭਈ ਨੂਿੰ  
ਵਯ, ਉਸ ਵਯਗ ਪਧਾਯ ਗਏ।





ਰਚਨਾਿਾਂ

•ੀੜਾਂ ਦਾ ਯਾਗਾ, 1960
•ਭਨੂਿੰ  ਪਵਦਾ ਕਯ, 1963
•ਗਜ਼ਰਾਂ ਅਤ ਗੀਤ 
•ਆਯਤੀ, 1971
•ਰਾਜਵਿੰ ਤੀ, 1961
•ਆਟ ਦੀਆਂ ਪਚੜੀਆਂ 1962
•ਰੂਣਾ 1965
•ਭੈਂ ਅਤ ਭੈਂ 1970 
•ਗ



ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਦੀ ਯਚਨਾ ‘ਰੂਣਾ’ ਕਾਫੀ ਿਪੁੱ ਧ ਸਈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਨੇ ਰੂਣਾ 
ਦਾ ੁੱ ਖ ਫੜ ਜ਼ਯ-ਸ਼ਯ ਨਾਰ ਾਸਭਣ ਪਰਆਂਦਾ। ਰੂਣਾ ਨੂਿੰ  ਨਵਾਂ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਪਸ਼ਵ 
ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਉੱਚ ੁੱ ਧਯ ਦੀ ਕਪਵਤਾ ਵੀ ਯਚੀ। ਇ ਕਾਯਨ ਰੂਣਾ ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਦੀ 
ਸ਼ਾਸਕਾਯ ਯਚਨਾ ਫਣੀ।



ਰਵ ਿੱ ਧੀ

•ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਦੀਆਂ ਫਸੁਤ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਦੀਦਾਯ ਪਿੰ ਘ ਯਦੀ, ਜਗਜੀਤ 
ਪਿੰ ਘ ਤ ੁਪਯਿੰ ਦਯ ਕਯ ਨੇ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਗਾਈਆਂ।

•ਨੁਯਤ ਪਪਤਸ ਅਰੀ ਖਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਪਖਆ (ਭਾਏ ਨੀ ਭਾਏ) 
ਫਸੁਤ ਿਪੁੱ ਧ ਸਇਆ।

•ਿੰਜਾਫ ਦ ਿਪੁੱ ਧ ਕਰਾਕਾਯ ਸਿੰ ਯਾਜ ਸਿੰ  ਦੀ ਕਟ ‘ਗਭ’ ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ 
ਦੀ ਕਪਵਤਾ ਤ ਪਨਯਧਾਪਯਤ ੀ।





ਅਿਾਰਡ 

1. 1965 ਪਸ਼ਵ ਨੂਿੰ  ‘ਾਪਸਤ ਅਕਡਭੀ ਅਵਾਯਡ’ ਆਣੀ ਯਚਨਾ ਰੂਣਾ ਰਈ 
ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਗਆ।

2. 2017 ਪਵਚ ਉਡਤਾ ਿੰ ਜਾਫ ਪਪਰਭ ਪਵਚ ਗਾਏ ਗਏ ਗੀਤ ‘ਇੁੱਕ ਕੁੜੀ 
ਜੀਦਾ ਨਾਭ ਭਸੁੁੱ ਫਤ’ ਜ ਪਕ ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਦੁਆਯਾ ਪਰਪਖਆ 
ਪਗਆ ਨੂਿੰ  ਉੱਤਭ ਪਰਖਤੀ ਦਾ ਅਵਾਯਡ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਗਆ।

3. ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਫਟਾਰਵੀ ਨੂਿੰ  ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਪਸਤ ਪਵਚ ‘ਪਫਯਸਾ ਦਾ ੁਰਤਾਨ’ 
ਨਾਭ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਗਆ ਸ





ਗੀਤ
ਇ ਗੀਤ ਪਵਚ ਪਸ਼ਵ ਕੁਭਾਯ ਆਣ ਗੀਤਾਂ ਪਵਚਰੀ 

ਪਫਯਸੋਂ ਦੀ ੀੜ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਫੁਾਨ ਪਦਿੰ ਦਾ ਸ। ਉਦੀ ਇਸ ੀੜ ਿੰ ਫਿੰ ਧੀਆਂ 
ਨਾਰ ਪਭਰਣ ਤ ਜਾਂ ਕ ਾਸਾਂ ਦੀ ਟਕਯ ਨਾਰ ਭੁੱ ਠੀ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਗੀਤਾਂ 
ਦਾ ਨਾਇਕ ਆਣੀ ੀੜ ਨੂਿੰ  ਜੁੱ ਗ ਜ਼ਾਸਯ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸਣ ਪਦਿੰਦਾ ਉਦੀ 
ਅਿੰ ਪਤਭ ਇੁੱਛਾ ਪਭਰਾ ਦੀ ਸ ਜ ੂਯੀ ਨਸੀਂ ਸ ਯਸੀ। ਇ ਪਥਤੀ ਪਵੁੱ ਚ 
ਕਾਪਵ ਾਤਯ ਇਸ ਧਾਯਨਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਪਕ ਪਆਯ ਦ ਬਯ ਤੋਂ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਯ ਯਪਸਿੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਪਆਯ ਦੀ ਪਤਤਰੀ ਸਭਸ਼ਾ ੂਰ ’ਤ ਫਪਸ 
ਕ ਦੁੁੱ ਖ ਬਗਦੀ ਸ। ਪਆਯ ਦ ਭਸੁੱਰ ਪਵਚ ਕਵਰ ਿੰਛੀ ਸੀ ਯਪਸ ਕਦ 
ਸਨ। ਪਆਯ ਦ ਪਵਸੜ ਪਵਚ ਪਭਰਾ ਦਾ ਰਿੰ ਘ ਨਸੀਂ ਡਪਸਿੰ ਦਾ। ਇ 
ਤਯਹਾਂ ਇ ਗੀਤ ਪਵਚ ਪਫਯਸਾ ਦੀਆਂ ਪਤੁੱ ਖੀਆਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਪਰਕ 
ਪਫਿੰ ਫਾਂ ਯਾਸੀਂ ਿਗਟਾਆ ਸਇਆ ਸ।



ਧਿੰਨਵਾਦ


