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ਓ ਕੈ�ਨਡਾ�
ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤ ੇ�ਾੱਡਾ ਘਰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤ ੇ�ਾੱਡਾ ਘਰ !!
�ੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਸਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹ ੈਹਕੁਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ �ੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਸਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹ ੈਹਕੁਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥॥
ਧੁਰ ਸਿਦਲੋਂ �ਾਨੰੂ ਹ ੈਮਾਣ ਤਰਕੱੀ ਤ ੇਤਰੇੀ ਧੁਰ ਸਿਦਲੋਂ �ਾਨੰੂ ਹ ੈਮਾਣ ਤਰਕੱੀ ਤ ੇਤਰੇੀ ।।
ਤਾਕਤਵਰ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਹ ੈਉਤੱਰ ਅ�ਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਹ ੈਉਤੱਰ ਅ�ਲੀ !!
ਦਸੂਿਰਓ ਂਨਸੇਿDਓ ਂਦਸੂਿਰਓ ਂਨਸੇਿDਓ ਂ।।
ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥। ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥
ਰੱਬਾ ਰਖੱੀਂ ਮਹਾਨ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ �ਾੱਡੀ ਰੱਬਾ ਰਖੱੀਂ ਮਹਾਨ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ �ਾੱਡੀ !!
ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥। ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥
ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥ 
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ਓ ਕੈ�ਨਡਾ�ਓ ਕੈ�ਨਡਾ�//O CanadaO Canada

ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤ ੇ�ਾੱਡਾ ਘਰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤ ੇ�ਾੱਡਾ ਘਰ !!
Our home and native land! Our home and native land! 

�ੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਸਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੈ ਹਕੁਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ �ੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਸਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੈ ਹਕੁਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥॥
True patriot love in all thy children command. True patriot love in all thy children command. 

ਧੁਰ ਸਿਦਲੋਂ �ਾਨੰੂ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰਕੱੀ ਤ ੇਤਰੇੀ ਧੁਰ ਸਿਦਲੋਂ �ਾਨੰੂ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰਕੱੀ ਤ ੇਤਰੇੀ ।।
With glowing hearts we see thee rise, With glowing hearts we see thee rise, 

ਤਾਕਤਵਰ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਤੱਰ ਅ�ਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਤੱਰ ਅ�ਲੀ !!
The True North strong and free! The True North strong and free! 

ਦਸੂਿਰਓ ਂਨੇਸਿDਓ ਂਦਸੂਿਰਓ ਂਨੇਸਿDਓ ਂ।।
From far and wide, From far and wide, 

ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥। ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥
O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. 

ਰੱਬਾ ਰਖੱੀਂ ਮਹਾਨ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ �ਾੱਡੀ ਰੱਬਾ ਰਖੱੀਂ ਮਹਾਨ ਤ ੇਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ �ਾੱਡੀ !!
God keep our land glorious and free! God keep our land glorious and free! 

ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥। ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥
O Canada, we stand on guard for thee.O Canada, we stand on guard for thee.  

ਓ ਕਨੈਡਾ ਓ ਕਨੈਡਾ । ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥। ਅ�ੀਂ ਖD੍ਹ ੇਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤਰੇੀ ॥ 
O Canada, we stand on guard for thee.O Canada, we stand on guard for thee.  
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 kÿndaŎ kÿndaŎ
j ï zmï  y sa da r !ƻɗ ɲ ŧ ƻ ġj ï zmï  y sa da r !ƻɗ ɲ ŧ ƻ ġ

s cy y  g  b ciÄ  nü  hÿ hukm a zar.ƻ ɗ ƨ ß ŧ ƻ ɲ ɳ ɗ Ėɳŧs cy y  g  b ciÄ  nü  hÿ hukm a zar.ƻ ɗ ƨ ß ŧ ƻ ɲ ɳ ɗ Ėɳŧ

ur iLo  sanü  hÿ ma  r kï y yrï,đ ɗ ɲ ɳ ņ ŧ ƻ ŧ ŧur iLo  sanü  hÿ ma  r kï y yrï,đ ɗ ɲ ɳ ņ ŧ ƻ ŧ ŧ

ak vr y za  hÿ r sLï !ŧ ŧ ŧ Ȧ ɗ Ūƻŧ Ȧak vr y za  hÿ r sLï !ŧ ŧ ŧ Ȧ ɗ Ūƻŧ Ȧ

üri  ny i  ,ɗ Ŏɲ ŗ Ŏɲüri  ny i  ,ɗ Ŏɲ ŗ Ŏɲ

 kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ

r ba r ï  mhan y za  h zmï  sa dï !ƻ ƻķ ɲ ŧ Ȧ ɗ Ė ɲ ƻr ba r ï  mhan y za  h zmï  sa dï !ƻ ƻķ ɲ ŧ Ȧ ɗ Ė ɲ ƻ

 kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ

 kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ kÿnda , sï  y ha  krn ra ï yrï.Ŏ Ȧ ɲ ķŗɥ ɲ ķ ŧ   
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ओ कैनडाओ कैनडा
जद्दी ज़मीं ते साड्डा घर जद्दी ज़मीं ते साड्डा घर !!

सचे्च देश भगत बच्चिच्चआं नूँ है हुकम दा इँतज़ार ॥सचे्च देश भगत बच्चिच्चआं नूँ है हुकम दा इँतज़ार ॥

धरु दिदलों सानूँ है माण तरक्की ते तेरी ।धरु दिदलों सानूँ है माण तरक्की ते तेरी ।

ताकतवर ते अज़ाद है उत्तर असली ताकतवर ते अज़ाद है उत्तर असली !!

दरूिरओं नेदि2ओं ।दरूिरओं नेदि2ओं ।

ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥

रब्बा रख्खीं महान ते अज़ाद इह ज़मीं साड्डी रब्बा रख्खीं महान ते अज़ाद इह ज़मीं साड्डी !!

ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥

ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥   
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ਸੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਕੱਃ cbnd ਤਨਵੀਰ ਸਿਸੰਘ । ਸਿਨਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸ੍ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥
All photographs released under cbnd CC BY-ND NC 4.0 license. 
Free for Non-commecial use.

ਇਸ ਸਿਕਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ
Ės kiŧab ï nkL ŧusï  http://www.KhalsaSchool.net ŧo  prapŧ kr sk y hoɗ ɲ ɲ ɗ ɲ

इस किकताब दी नकल तसुीं http://www.KhalsaSchool.net तों परापत कर सकदे हों
You can download a free copy of this book at  http://www.KhalsaSchool.net
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