ਓ ਕੈਨਡਾ
ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਰਾਜ ਗੀਤ

ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼੍ਨਿ
ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਓਂਟੈਸਰਓ । ਕੈਨਡਾ
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Attribution

You must attribute this work (but not in any way that suggests that
the author or Akath Katha Publications, endorse you or your use of
the work).

Noncommercial

You may not use this work for commercial purposes.

No Derivative
Works

You may not alter, transform, or build upon this work.

With the understanding that:
Waiver

Any of the above conditions can be waived if you get permission from the
copyright holder.

Public Domain

Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable
law, that status is in no way affected by the license.

Other Rights

In no way are any of the following rights affected by the license:
Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions
and limitations;
The author's moral rights;
Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is
used, such as publicity or privacy rights.

Notice
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For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms
of this work.
2014 Tanveer Singh, Akath Katha Publications, Ontario, Canada. Some rights reserved.

ਇਹ ਕਾਰਜ(ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਸਵਉਤਪੱਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਸਗਆ ਪੱਤਰ
ਹੇਠ ਮੁਹਇਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ॥
ਤੁਿੀਂ ਅਜਾਦ ਹਹ:
ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੰ ਿਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ । ਜਂ ਫੇਰ ਇਿਸਦਆਿਆਂ ਨਕਲਂ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ । ਜਂ ਫੇਰ ਇਿ ਕਾਰਜ ਨੰੰ ਵੰਡਨ ਜਂ ਪਰਚਾਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਿਤੇ॥
ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਸਲਸਆਆਿਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ:
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ਇਿ ਕਾਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ(ਮਗਰ ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਸਕ
ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ

ਤੁਹਾਨੰੰ ਲੇਆਕ ਜਂ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਸ਼੍ਨਿ ਦੀ ਆਸਗਆ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ ਜਂ ਲੇਆਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਹਮਸਤ ਹੈ)

ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ

ਗੈਰ ਸਵਉਤਪੱਨ

ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਿਤਮਾਲ ਤੁਿੀ ਸਕਿੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਵਾਿਤੇ ਜਂ ਪੈਿਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਕਦੇ ॥ ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੰੰ ਛਾਪ ਕੇ ਵੇਚਾ ਨਹੀਂ ਿਕਦੇ ਅਤੇ ਇਿ ਤਹ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਿਕਦੇ॥
ਤੁਿੀਂ ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਜਂ ਫੇਰ ਇਹਹੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਨਾ ਿਕਦੇ ਹਹ ॥

ਇਿ ਿਮਝ ਨਾਲ ਸਕ:
ਛੋਟ

ਉੱਪਰ ਸਲਸਆਆਿਆਂ ਿਾਸਰਆਿਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਤੋ ਛੋਟ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਲੇਆਕ(ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ) ਤਹ
ਆਸਗਆ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਵਹ

ਲੋਕੱਕ ਕਾਰਜ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਂ ਇਿ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਲੋਕੱਕ ਕਾਰਜ ਆੇਤਰ'ਚਾ ਹਣ ਇਿ ਆਸਗਆ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਓਹਹੀ

ਖੇਤਰ

ਹੈਸਿਅਤ'ਚਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਬਾਕੀ ਹੱਕ

ਹੇਠ ਸਲਆੇ ਹੱਕ ਸਕਿੇ ਭੀੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਿ ਆਸਗਆ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਨ:

 ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਇਿਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਂ ਫੇਰ ਲਾਗੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਦਆਿਆਂ ਕਮਜੋਸਰਆਿਆਂ ਜਂ ਛੋਟ
 ਲੇਆਕ ਦੇ ਨੈਤਕ ਹੱਕ
 ਬਾਕੀ ਲੋਕਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਿ ਕਾਰਜ'ਚਾ ਜਂ ਸਜਵਵ ਇਿ ਨੰੰ ਇਿਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਸਜਵਵ ਸਕ ਮਸ਼੍ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਨਜੀ ਹੱਕ
ਹਹਦਾਇਤ

ਵੰਡਨ ਜਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਿਤਮਾਲ(ਇਿ ਕਾਰਜ ਨੰੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਨ ਵਾਿਤੇ) । ਤੁਹਾਨੰੰ ਇਿ ਕਾਰਜ ਸਦਆਿਆਂ ਸ਼ਰਤਂ
ਇਿ ਆਸਗਆ ਪਤਤਰ ਹੇਠ ਦੰਸਜਆਿਆਂ ਨੰੰ ਿਾਫ ਕਰਸਨਆਿਆਂ ਚਾਾਸਹਸਦਆਿਆਂ ਨਨ ॥

ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਹਲਅਤ ਵਾਸ੍ੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ਹਕਸੇ ਭੀੀ ਸ਼ਕ ਜਾ ਸ਼ੁਭੀਾ ਦੀ ਹਾਲਤ'ਚ English
Version ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ.

cbnd ੨੦੧੪ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ । ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਸ਼੍ਨਿ । ਓਂਟੈਸਰਓ । ਕੈਨਡਾ॥ ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਆਵਵ
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ਓ ਕੈਨਡਾ
ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤਤੇ ਸਾੱਡਾ ਘਰ !
ਸੱਚਤੇ ਦਤੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਚਚਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਤੇਰਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥
ਧੁਰ ਚਦਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰੱਕੀ ਤਤੇ ਤਤੇਰੀ ।
ਤਾਕਤਵਰ ਤਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉੱਤਰ ਅਸਲੀ !
ਦੂਚਰਓਂ ਨਤੇਚੜਿਓਂ ।
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥
ਰੱਬਾ ਰੱਖੀਂ ਮਹਾਨ ਤਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਸਾੱਡੀ !
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥
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ਓ ਕੈਨਡਾ/O Canada
ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤਤੇ ਸਾੱਡਾ ਘਰ !

Our home and native land!
ਸੱਚਤੇ ਦਤੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਚਚਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਤੇਰਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥
True patriot love in all thy sons command.
ਧੁਰ ਚਦਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰੱਕੀ ਤਤੇ ਤਤੇਰੀ ।

With glowing hearts we see thee rise,
ਤਾਕਤਵਰ ਤਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉੱਤਰ ਅਸਲੀ !

The True North strong and free!
ਦੂਚਰਓਂ ਨਤੇਚੜਿਓਂ ।

From far and wide,
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥

O Canada, we stand on guard for thee.
ਰੱਬਾ ਰੱਖੀਂ ਮਹਾਨ ਤਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਸਾੱਡੀ !

God keep our land glorious and free!
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥

O Canada, we stand on guard for thee.
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜਿੜਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਤੇਰੀ ॥
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Ŏ kÿnda
jƻɗï zmïɲ ŧy saƻda ġr !
sƻcy ɗyƨ ßgŧ bƻciÄɲ nüɳ hÿ ŧyry hukm ɗa Ėɳŧzar .
đur ɗiLoɲ sanüɳ hÿ maņ ŧrƻkï ŧy ŧyrï ,
ŧakŧvr ŧy Ȧzaɗ hÿ Ūƻŧr ȦsLï !
ɗüriŎɲ nyŗiŎɲ ,
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï .
rƻba rƻķïɲ mhan ŧy Ȧzaɗ Ėh zmïɲ saƻdï !
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï .
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï .
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ओ कैनडा
जद्दी ज़मी्दी़मीं तें ते सााड्डा घर !
साच्ं ते दं तेश भगते बचच्आ़मीं नन है तें तेरं ते हकमी दा इनतेज़ार ॥
धर ददलों साानन है मीाण तेरकक्की तें ते तें तेरेरी ।
तेाकतेवर तें ते अज़ाद है उततेर असालेरी !
दररओ़मीं नं तेड़िओ़मीं ।
ओ कैनडा । असा्दी़मीं खडहं ते हा़मीं करन राख्दी तें तेरेरी ॥
रबबा रखख्दी़मीं मीहान तें ते अज़ाद इह ज़मी्दी़मीं सााड्ड्दी !
ओ कैनडा । असा्दी़मीं खडहं ते हा़मीं करन राख्दी तें तेरेरी ॥
ओ कैनडा । असा्दी़मीं खडहं ते हा़मीं करन राख्दी तें तेरेरी ॥
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ਇਸ ਹਕਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ
Ės kiŧab ɗï nkL ŧusïɲ http://www.KhalsaSchool.net ŧoɲ prapŧ kr skɗy hoɲ
इस ककताब दी नकल तुसी http://www.KhalsaSchool.net तो परापत कर सकदद हो
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