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PT, Mukta Mahee ExtraLight
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ
ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ
ਨਾਲ ਗੂੜ ੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ
ਬਹੁਤ ੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜ ੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਉਰਸ
'ਮੇਲਾ ਿਚਰਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।

PT, Mukta Mahee ExtraLight

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ
ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ
ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ
ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂੜ ੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ
ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜ ੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ
PT, Mukta Mahee Regular
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ
ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ
ਨਾਲ ਗੂੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਉਰਸ
'ਮੇਲਾ ਿਚ ਰਾਗ਼ਾਗ਼ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।

PT, Mukta Mahee Regular

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ
ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ
ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ
ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ

PT, Mukta Mahee Light
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ
ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ
ਨਾਲ ਗੂੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਉਰਸ
'ਮੇਲਾ ਿਚਰਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।

PT, Mukta Mahee Light

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ
ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ
ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ
ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜ ੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ
PT, Mukta Mahee Medium

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ
(ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂ ੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ।
ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ
ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ
PT, Mukta Mahee Medium

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ।
ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ
ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ
ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂ ੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ
ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ
ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ
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ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂ ੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ
ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਉਰਸ 'ਮੇਲਾ ਿਚਰਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ
ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ
ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂ ੜੇ�
ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ
ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਪੁਰੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਉਰਸ 'ਮੇਲਾ ਿਚਰਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ
PT, Mukta Mahee ExtraBold

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ (੧੫੩੮-੧੫੯੯) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ
ਉਸਮਾਨ ਢੱਡੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕ ਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਗੀਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੂੜੇ� ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੋਢੀ
ਵੀ ਮੰਿਨ ਆਂ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਲੰ ਕਾਰ ਜੁਲਾਿਹ ਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧ ਤ ਹਨ। ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
Source: http://www.punjabi-kavita.com/Shah-Hussain.php
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The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage
of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after
the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to
imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad
and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its sculptures and
bronzes, is represented by some of the ﬁnest ﬁgures of Siva in various
forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc., created by using

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage
of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after
the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to
imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad
and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its sculptures and
bronzes, is represented by some of the ﬁnest ﬁgures of Siva in various
forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc., created by using
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The art of India is inextricably intertwined with thecountry’s cultural history, religions and philosophies, with
the production and patronage of art being linked to social
and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire
major artistic monuments was Buddhism. Soon after the
Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette,
Elephanta, Aurangabad and Mamallapuram. The Chola

The art of India is inextricably intertwined with the
country’s cultural history, religions and philosophies, with
the production and patronage of art being linked to socialand cultural contexts. The earliest Indian religion to
inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon
after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus
and Jains started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora,
Salsette, Elephanta, Aurangabad and Mamallapuram. The
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The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage
of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon
after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta,
Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its
sculptures and bronzes, is represented by some of the ﬁnest ﬁgures of
Siva in various forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc.,

The art of India is inextricably intertwined with the
country’s cultural history, religions and philosophies,
with the production and patronage of art being linked
to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was
Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the
rock-cut caves, Hindus and Jains started to imitate
them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta,
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The art of India is inextricably intertwined with the
country’s cultural history, religions and philosophies,
with the production and patronage of art being linked to
social and cultural contexts. The earliest Indian religion
to inspire major artistic monuments was Buddhism.
Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves,
Hindus and Jains started to imitate them at Badami,
Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad and

The art of India is inextricably intertwined with
the country’s cultural history, religions and
philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural
contexts. The earliest Indian religion to inspire
major artistic monuments was Buddhism. Soon
after the Buddhists initiated the rock-cut caves,

Source: www.incredibleindia.org
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The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural history,
religions and philosophies, with the production and patronage of art being
linked to social and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire
major artistic monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the
rock-cut caves, Hindus and Jains started to imitate them at Badami, Aihole,
Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period,
remarkable for its sculptures and bronzes, is represented by some of the ﬁnest
ﬁgures of Siva in various forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc.,
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The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural contexts. The earliest
Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism.
Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta,
Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its
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The art of India is inextricably intertwined with the country’s
cultural history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural
contexts. The earliest Indian religion to inspire major artistic
monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to imitate
Source: www.incredibleindia.org
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Before 2000 BC the Aryans entered history and spread over Asia and Europe.
Indo-Iranians entered India through Afghanisthan. Zend Avesta, the sacred book of
the Parsis contains several verses that are found in the Rig Veda. The Vedic Yama is
the Zend of Avesta and so on. According to Bhagwan Dass Gidwani, author of the
book “Return of the Aryans,” Aryans were originally from India and migrated to
various parts of the world. Swami Vivekananda too said that Aryans were from
India. A section of the media and some noted historians repeatedly harp on Aryan
Dravidian conﬂict and use it as a tool to divide North and South Indians into two
camps. Even if one were to agree that the Aryans were not more from India, what
these learned men tend to forget that the Hinduism of today is a product of Aryan
Dravidian cultures? Aryans are believed to have re-entered India around 1500 BC For
about the next ﬁve centuries they waged war within themselves and with Dasas,
Asuras etc. During this period there was a intermingling of customs, beliefs and a
new harmony evolved. Aryans brought with them cultural vitality and inﬂuence.
Their culture ﬂourished in the Vedic Ashrams that were situated on the banks of
river Saraswati and in the heart of Sapta Sindhu, the land of seven rivers.

ਇਹ ਉਹੋ ਜ਼ ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ� ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਫ਼ ਸਰ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊ �ਡ ਿਵੱਚ ਟੈਨਸ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਦੇ। ਚੌਹਾਂ ਨ�
ਿਚੱਟੀਆਂ ਿਨੱ ਕਰਾਂ , ਿਚੱਟੇ ਕਮੀਜ਼ , ਿਚੱਟੀਆਂ-ਦੁਧ
ੱ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਫਲੀਟ ਪਿਹ ਨ� ਹੁਦ
ੰ ੇ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰੈਿਕ ਟ ਫੜੀ ਿਦ ਨ
ਢਲ�ੇ ਜਦ� ਉਹ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਲੰ ਘ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਟੋਪ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਿਜ ਵ� ਹਲਚਲ ਿਜ ਹੀ ਮਚਾ ਿਦੰਦ।ੇ ਗਲ਼ੀ ਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਟ,ੇ ਰੀਠ�, ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਪਾੜੇ� ਮੁੰਡੇ ਦੂਰ� ਹੀ
�
ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਅੰਦਰ� ਜਾ ਲੁ ਕਦੇ। ਬਾਣੀਏ� ਤੇ ਸੇਠ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇ ਉਚੀਆਂ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ‘ਰਾਮ ਰਾਮ’ ਤੇ ‘ਨਮਸਤੇ’ ਬੁਲਾਉ �ਦੇ। ਚਾਰੇ ਅਫ਼ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ ਸਰੇ-ਮੰਡੀ ‘ਬਾਹੀਆ ਸਾਹਬ’ ਸਨ
ਿਜ ਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕੇ ਿਬ ਨਾਂ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ; ਐਵ� ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਿਸ ਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਿਜ ਹਾ ਝਟਕਾ ਿਦੰਦ,ੇ ਜਾਂ ਖੱਬਾ
ਨਰੋਆ ਹੱਥ ਰਤਾ ਇੰਜ ਉਤਾਂ ਹ ਚੁੱਕਦੇ ਿਜ ਵ� ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹਾਕਮ ਮੱਖੀ ਉਡਾਉ �ਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਾਕੀ ਿਤੰਨ�, ਹਰੇਕ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਰਾਮ’
� ਠਰ� ਮ
ਦਾ ਉਤਰ
ੱ ੇ ਨਾਲ ਿਦੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਿਦ ਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲ� ਦ।ੇ ਿਜ ਹੜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ , ਸੇਠਾਂ , ਸ਼ਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ‘ਅਫ਼ ਸਰ’ ਲੋ ਕ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉ �ਦੇ, ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ ਤ-ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼
ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਬਦਿਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੇੜੀ� ਆਂ ਦੀ ਸੜੀ-ਗਲ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ
ਓਵ� ਸੁਟਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜ ਵ� ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹ ਲਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ ਸਰ’ ਹੁਿੰ ਦ ਆਂ ਸੁਟਵਾਉ �ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਿਹ ਲਾਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ
ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤ� ਪੁੱਛੇ ਿਬ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੌੜਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੂਜਬ
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰ ਆ ਜਾਂ ਦਾ ਅੱਲੜ � ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਿਡ ਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛਣ ਲੱ ਗ ਪ�ਦਾ। ਪਿਹ ਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਿਪਉ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮਗਰ� ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਭੇ-ਪਿਟ ਆਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ
PT Mukta Mahee Light

Millions of years ago, the land north of the Aravillis was under sea named the Sea of
Tethys. The Himalayas arose out of the sea. As time passed a huge land mass arose
with rivers ﬂowing out of the mountains, bringing silt along with them. Thus was
created modern North India. Its immense fertility attracted pe-ople from distant
lands. Indians are a combination of various tribes. Negritos came from Africa,
Proto-Australoids from Early Mediterranean, Mongolians, the Later Mediterraneans
identiﬁed with Dravidians, the Alpines considered pre-Vedic and Vedic Aryans. Uttar
Pradesh and Bihar were occupied by a race called CopperHeads. It is believed that
the Nagas, Asuras belonged to this stock. The languages are Kol limited to hill
tribes, Sino-Tibetan limited to East India and the Aryan, Dravidian languages.

By Sanjeev Nayyar
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ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ� ਆਉਣ ਮਗਰ� ਸਰਕਾਰ ਨ� ਉਹਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨ�ਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਿਰ
ਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ‘ਪੈਪਸੂ’ ਦੇ ਇਕ ਿਜ਼ ਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਿਸ ਵਲ ਸਰਜਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਥ� ਿਰ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਉਸੇ
ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ�ਾ ਈਵੇਟ ਕਲੀਿਨ ਕ ਖੋਲ� ਿਲ ਆ ਸੀ ਿਜੱਥ� ਉਹਨ� ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹ ਲਾਂ ਆਪਣੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਨ�ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜ ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ‘ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ’ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਦੂਜੀ
ਜੰਗ ਤ� ਪਿਹ ਲਾਂ ਏਥ� ਦੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਕਮਿਰ ਆਂ ਦੇ ਛੋਟ-ੇ ਿਜ ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ
ੰ ੇ ਸਨ। ਇਕ ਸੀ ਿਮ ਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ, ਦੂਜਾ ਡਾਕਖਾਨ� ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਤਾਰ
‘ਅਫਸਰ’ ਹੁਦ
ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ, ਤੀਜਾ ਸਟੇਸ਼ ਨ ਮਾਸਟਰ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਫ਼ ਸਰੇ-ਮੰਡੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿਦ ਆਲ ਿਸੰਘ ਬਾਹੀਆ
। ਇਹ ਚਾਰੇ ਿਜੱਧਰ� ਵੀ ਲੰ ਘਦੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ � ਤੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿਤ ਕਾਿਰ
ਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਥਿੜ � ਆਂ ਉਤੇ� ਆ ਕੇ ‘ਰਾਮ ਰਾਮ’ ਬੁਲਾਉ �ਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰਪਦਆਲ ਿਸੰਘ

ਤਕੀਆ ਕਲ ਮ

ਪਨ
ੰ ਨੰਬਰ. 16

Mukta Mahee | Open-type features

Akhanda Conjuncts

ੜ + ◌੍ = �

Additional Pairin and
Addha forms

ਪ + ◌੍ + ਚ = ਪ� | ਪ + ◌੍ + ਮ = ਪ�

Indic Number Forms

����������

Small caps

typeface

typeface

Ligatures

afﬁliate fjord ﬁre

a liate ord re

Discretionary Ligatures

stamp

Oldstyle Figures

0123456789

0123456789

Tabular Figures

0123456789

0123456789

Superior / Inferior

H2 O X3 Z(5)

H2 O X³ Z(5)

Numerator /
Denominator

�/� �/� �/� �/� �/�

0123456789

Arbitrary Fractions

1/2 1/4 3/4

½ ¼ ¾

Design alternates

august

�u�ust
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