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ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵ ੇ

Jaswinder Singh 

 

 

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਂਵੇ ਇਨਾ ਂਪੰਜਾਬੀਆਂਿਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ,, ਕੰਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਦੇ ਜ਼ੋਰ 

ਇਿਤਹਾਸ ਵੇਖ ਲੈ ਕਈ ਰੱਖ ੇਮਰੇੂ-ਮੂਰੇ  (ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ) ਤੋਰ 

 

੧. 

ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਗੰਦੇ ਨੇ 

ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਵੀ ਆਉਦਂ ੇਨੇ 

ਿਹੱਕਾਂ ਉਤੱੇ ਿਪੱਪਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ੇਆਉਦਂ ੇਨੇ 

ਹਾਲੇ ਦਨੁੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਏ ਅਸਾਂ ਿਪਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ੇ

ਜਦੋ ਬੀਜੀਆਂ ਬਦੰਖੂਾਂ ਿਫਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਦੌਰ 

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਂਵੇ ਇਨਾ ਂਕੰਮੀਆਂ ਦ ੇਜ਼ੋਰ 

 

੨. 

ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਿਕਰਤ ਹੈ ਪਾਈ 

ਤਾਹੀਓੰ ਦੋ ਟਾਇਮ ਰੱਜ ਸਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਏ ਲੁਕਾਈ 

ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਿਰਹਾ ਕੌਣ ਅਨੰ ਿਫਰ ਊਗਾਉ 

ਖੂਨ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਪਾਊ 

ਤੇਰ ੇਇੱਕੋ ਬੂੰਦ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਉਡੱ ਜਾਣੇ ਭੌਰ 

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਂਵੇ ਇਨਾ ਂਿਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ,ਕੰਮੀਆਂ  ਦੇ ਜ਼ੋਰ 
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੩ 

ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਤਰੇੇ ਅਪਣੇ ਕਨੰੂਨ ਨੇ 

ਖੁਰਾਖੋਜ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੇੇ ਆਪਣ ੇਜੁਨੰੂਨ ਨੇ 

ਜੇ ਉਚੱੀ ਕੁਰਸੀ ਿਮਲੀ ਿਕਤੇ ਰਬੱ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ 

ਕੋਈ ਡੰੂਮਣਾ ਨਹੀ ਂਐਸਾ ਜੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਨੇ ਚੋਇਆ 

ਤੇਰ ੇਇੱਕੋ ਡੰਗ ਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੋਰ 

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਇਨਾ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 

 

੪ 

ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਿਦਲੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ 

ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕ ੇਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ੇਨੇ 

ਿਜਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਉਹ ਬਹਤੁਾ ਿਚਰ ਨਹੀਉਂ ਿਟਕਦਾ 

ਝੱੂਠ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹਤੁਾ ਿਚਰ ਨਹੀਉਂ ਿਵਕਦਾ 

ਸੱਚੀ ਪਵਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਪੈਲ ਰਾਜ ੇ ਿਜੱਦਾ ਪਾਉਦਂਾ ਮੋਰ 

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਂਵੇ ਇਨਾ ਂਿਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ, ਕੰਮੀਆ ਂ ਦ ੇਜ਼ੋਰ 

ਇਿਤਹਾਸ ਵੇਖ ਲੈ ਕਈ ਰੱਖ ੇਮਰੇੂ-ਮੂਰੇ  (ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ) ਤੋਰ 

 

Jaswinder Singh is Assistant Professor in the Department of Education in Doaba 
College, Jalandhar, Punjab. 
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What do you know O tyrant 

Translation by Vineet Mehta 

 

 

What do you know O tyrant the power of the farmers, Working class, Punjabis 

How many have been overthrown, learn from the past. 

 

(1) 

Till now they demand with peace 

Know how to snatch rights with ease 

Know how to plant banyan on their chests 

Till now have grown lovable nests 

Revolution flowed around whenever guns were planted. 

What do you know O tyrant the power of the Farmers 

 

(2) 

Gurus have implanted work culture in our blood 

That's why the world eats to its stomach fill 

If the food-giver goes away, how will the crops grow? 

Who will water the crops by the sweat of one's brow? 

A single droplet of sweat, you cannot shed 

What do you know O tyrant the power of the Working class 
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(3) 

Nourished on your negative thinking, are your black laws 

Disastrous are your passionate flaws 

If seated on a high throne, don't consider yourself as divine 

No sphere is there beyond the Punjabis might 

A single bite of bee will cause of yours great commotion 

What do you know O tyrant the power of the Laborers 

 

(4) 

Young and the old have surrounded Delhi durbar 

Many have lodged protests as London far 

Tyrants don't last long, 

False narratives don't sell 

We’ll make you dance with the peacock's bells 

 

What do you know O tyrant the power of the farmers, Working class, Punjabis 

How many have been overthrown, learn from the past. 

 

Translated by Dr. Vineet Mehta, Associate Professor, Department of English, 
Doaba College, Jalandhar, Punjab. 
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