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1. ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਿੇਰੀ 

 

ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਿੇਰੀ, ਿੇਰੀ ਜਾਨ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ । 

ਅੰਦਰ ਖਾਬ ਮਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਖਬਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇਰੀ । 

ਸ ੰਞੇ ਬਨ ਮਿਚ ਲ ੁੱਟੀ ਸਾਈਆਾਂ, ਸੂਰ ਪਲੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ । 

ਇਹ ਤਾਾਂ ਠੁੱ ਗ ਜਗਤ ਦੇ, ਮਜਹਾ ਲਾਿਣ ਜਾਲ ਚਫੇਰੀ । 

ਕਰਿ ਸ਼ਰਹਾ ਦੇ ਧਰਿ ਬਤਾਿਣ, ਸੰਗਲ ਪਾਿਣ ਪੈਰੀ ਾਂ । 

ਜ਼ਾਤ ਿਜ਼ਹਬ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪ ੁੱਛਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਹਾ ਦਾ ਿੈਰੀ । 

ਨਦੀਉ ਾਂ ਪਾਰ ਿ ਲਕ ਸਜਨ ਦਾ ਲਹਿੋ-ਲਆਬ ਨੇ ਘੇਰੀ । 

ਸਮਤਗ ਰ ਬੇੜੀ ਫੜੀ ਖਲੋਤੀ ਤੈਂ ਮਕਉ ਾਂ ਲਾਈ ਆ ਦੇਰੀ । 

ਪਰੀਤਿ ਪਾਸ ਤੇ ਟੋਲਨਾ ਮਕਸ ਨੰੂ, ਭ ੁੱਲ ਮਗਉਾਂ ਮਸਖਰ ਦ ਪਮਹਰੀ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੌਹ ਤੈਨੰੂ ਮਿਲਸੀ, ਮਦਲ ਨੰੂ ਦੇਹ ਦਲੇਰੀ । 

ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਿੇਰੀ, ਿੇਰੀ ਜਾਨ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ । 

2. ਆਓ ਫ਼ਕੀਰੋ ਿੇਲੇ ਚਲੀਏ 

 

ਆਓ ਫ਼ਕੀਰੋ ਿੇਲੇ ਚਲੀਏ, ਆਰਫ਼ ਦਾ ਸ ਣ ਿਾਜਾ ਰੇ । 

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸ ਣੋ ਬਹ  ਰੰਗੀ, ਤਜੀਏ ਭੇਖ ਮਪਆਜਾ ਰੇ । 

ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਸਰਬ ਮਿਲਾਪੀ, ਮਨਰਿੈਰੀ ਮਸਰਨਾਜਾ ਰੇ । 

ਿੇਲੇ ਬਾਝੋਂ ਿੇਲਾ ਔਤਰ, ਰ ੜਹ ਮਗਆ ਿੂਲ ਮਿਆਜਾ ਰੇ । 

ਕਮਠਨ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰਸਤਾ ਆਸ਼ਕ, ਕਾਇਿ ਕਰੋ ਿਨ ਬਾਜਾ ਰੇ । 

ਬੰਦਾ ਰੁੱਬ ਮਬਰਹੋਂ ਇਕ ਿਗਰ ਸ ਖ, ਬ ਲਹ ਾ ਪੜ ਜਹਾਨ ਬਰਾਜਾ ਰੇ । 

3. ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਮਦਉ ਨੀ ਿਧਾਈ 

 

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਮਦਉ ਨੀ ਿਧਾਈ । 

ਿੈਂ ਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਾਂਝਾ ਿਾਹੀ । 

 

ਅੁੱਜ ਤਾਾਂ ਰੋਜ਼ ਿ ਬਾਰਕ ਚਮੜਹਆ, ਰਾਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਮਿਹੜੇ ਿਮੜਆ, 
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ਹੁੱਥ ਖੂੰਡੀ ਿੋਢੇ ਕੰਬਲ ਧਮਰਆ, ਚਾਕਾਾਂ ਿਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, 

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਮਦਉ ਨੀ ਿਧਾਈ । 

ਿ ੁੱਕਟ ਗਊਆਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਰ ੁੱਲਦਾ, ਜੰਗਲ ਜੂਹਾਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਰ ੁੱਲਦਾ । 

ਹੈ ਕੋਈ ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੇ ਿੁੱਲ ਭ ੁੱਲਦਾ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, 

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਮਦਉ ਨੀ ਿਧਾਈ । 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਤਾ ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲਾ ਪੀਤਾ, 

ਨਾ ਕ ਝ ਲਾਹਾ ਟੋਟਾ ਲੀਤਾ, ਦਰਦ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚਾਈ, 

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਮਦਉ ਨੀ ਿਧਾਈ । 

ਿੈਂ ਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਾਂਝਾ ਿਾਹੀ । 

4. ਆ ਸਜਣ ਗਲ ਲੁੱਗ ਅਸਾਡੇ 

 

ਆ ਸਜਣ ਗਲ ਲੁੱਗ ਅਸਾਡੇ, ਕੇਹਾ ਝੇੜਾ ਲਾਇਓ ਈ ? 

ਸ ੁੱਮਤਆਾਂ ਬੈਮਠਆਾਂ ਕ ੁੱਝ ਨਾ ਮਡੁੱਠਾ, ਜਾਗਮਦਆਾਂ ਸਹ  ਪਾਇਓ ਈ । 

'ਕ ਿ-ਬ-ਇਜ਼ਨੀ' ਸ਼ਿਸ ਬੋਲੇ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਟਕਾਇਓ ਈ । 

ਇਸ਼ਕਨ ਇਸ਼ਕਨ ਜੁੱਗ ਮਿਚ ਹੋਈਆਾਂ, ਦੇ ਮਦਲਾਸ ਮਬਠਾਇਓ ਈ । 

ਿੈਂ ਤੈਂ ਕਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਦਾਈ, ਮਫਰ ਮਕਉ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਇਓ ਈ । 

ਿੁੱਝੀਆਾਂ ਆਈਆਾਂ ਿਾਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਕੂ ਮਬਰਹੋਂ ਰ ਲਾਇਓ ਈ । 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਿੇਖ ੇਕਾਰੇ, ਯੂਸਫ਼ ਖੂਹ ਪਿਾਇਓ ਈ । 

ਿਾਾਂਗ ਜ਼ ਲੈਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ, ਘ ੰਗਟ ਖੋਲਹ  ਰ ਲਾਇਓ ਈ । 

ਰੁੱਬ-ਇ-ਅਰਾਨੀ ਿੂਸਾ ਬੋਲੇ, ਤਦ ਕੋਹ-ਤੂਰ ਜਲਾਇਓ ਈ । 

ਲਣ-ਤਰਾਨੀ ਮਝੜਕਾਾਂ ਿਾਲਾ, ਆਪੇ ਹ ਕਿ ਸ ਣਾਇਓ ਈ । 

ਇਸ਼ਕ ਮਦਿਾਨੇ ਕੀਤਾ ਫਾਨੀ, ਮਦਲ ਯਤੀਿ ਬਨਾਇਓ ਈ । 

ਬ ਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਘਰ ਿਮਸਆ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਪਾਇਓ ਈ । 

ਆ ਸਜਣ ਗਲ ਲੁੱਗ ਅਸਾਡੇ, ਕੇਹਾ ਝੇੜਾ ਲਾਇਓ ਈ ? 

5. ਅਬ ਹਿ ਗ ੰਿ ਹਏੂ, ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਕੇ ਸ਼ਮਹਰ 

 

ਅਬ ਹਿ ਗ ੰਿ ਹਏੂ, ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਕੇ ਸ਼ਮਹਰ । 
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੋਧ ਮਰਹਾ ਹੂੰ, ਨਾ ਮਸਰ ਹਾਥ ਨਾ ਪੈਰ । 

ਖ ਦੀ ਖੋਈ ਅਪਨਾ ਪਦ ਚੀਤਾ, ਤਬ ਹੋਈ ਗੁੱਲ ਖ਼ੈਰ । 

ਲੁੱਥੇ ਪਗੜੇ ਪਮਹਲੇ ਘਰ ਥੀ ਾਂ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਮਨਰਿੈਰ ? 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਹੈ ਦੋਹੀ ਾਂ ਜਹਾਨੀ ਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਦਸਦਾ ਗ਼ੈਰ । 

6. ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ 

 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

ਐਸੀ ਆਈ ਿਨ ਿੇਂ ਕਾਈ, 

ਦ ਖ ਸ ਖ ਸਭ ਿੰਜਾਇਓ ਰੇ, 

ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਉਾਂ, 

ਘਟ ਉੁੱਪਰ ਢਾਾਂਡ ਿਚਾਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਸ ਣ ਕੇ ਮਗਆਨ ਕੀ ਐਸੀ ਬਾਤਾਾਂ, 

ਨਾਿ ਮਨਸ਼ਾਨ ਸਭੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ, 

ਕੋਇਲ ਿਾਾਂਗੰੂ ਕੂਕਾਾਂ ਰਾਤਾਾਂ, 

ਤੈਂ ਅਜੇ ਿੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਗਲ ਮਿਰਗਾਨੀ ਸੀਸ ਖਪਰੀਆ, 

ਭੀਖ ਿੰਗਣ ਨੰੂ ਰੋ ਰੋ ਮਫਮਰਆ, 

ਜੋਗਨ ਨਾਿ ਮਭਆ ਮਲਟ ਧਮਰਆ, 

ਅੰਗ ਮਬਭੂਤ ਰਿਾਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਇਸ਼ਕ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਨੇ ਬਾਾਂਗ ਮਦਿਾਈ, 

ਉੁੱਠ ਬਹ ੜਨ ਗੁੱਲ ਿਾਜਬ ਆਈ, 
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ਕਰ ਕਰ ਮਸਜਦੇ ਘਰ ਿਲ ਧਾਈ, 

ਿੁੱਥੇ ਿਮਹਰਾਬ ਮਟਕਾਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਦੇ ਉਲਟੇ ਚਾਲੇ, 

ਖ਼ਨੂੀ ਨੈਣ ਹੋਏ ਖ ਸ਼ਹਾਲੇ, 

ਆਪੇ ਆਪ ਫਸੇ ਮਿਚ ਜਾਲੇ, 

ਫਸ ਫਸ ਆਪ ਕ ਹਾਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਦ ੁੱਖ ਮਬਰਹੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪ ਰਾਣੇ, 

ਮਜਸ ਤਨ ਪੀੜਾਾਂ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, 

ਅੰਦਰ ਮਝੜਕਾਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਅਨੇ, 

ਨੇਹ ੰ ਲਮਗਆਾਂ ਦ ੁੱਖ ਪਾਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਿੈਨਾ ਿਾਲਣ ਰੋਂਦੀ ਪਕੜੀ, 

ਮਬਰਹੋਂ ਪਕੜੀ ਕਰਕੇ ਤਕੜੀ, 

ਇਕ ਿਰਨਾ ਦਜੂੀ ਜੁੱਗ ਦੀ ਫੁੱਕੜੀ, 

ਹ ਣ ਕੌਣ ਬੰਨਾ ਬਣ ਆਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਲਗਾਈ, 

ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਤਣ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ, 

ਿੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ, 

ਜੀਅ ਿੇਰਾ ਭਰ ਆਇਓ ਰੇ ; 

ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਸਾਜਨ ਮਚਰ ਲਾਇਓ ਰੇ ? 
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7. ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਮਕਹ ਕਰੀਏ 

 

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਮਕਹ ਕਰੀਏ ? 

ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਿਰੀਏ । 

 

ਤ ਿ ਸ ਣੋ ਹਿਾਰੀ ਬੈਨਾ, 

ਿੋਹੇ ਰਾਤ ਮਦਨੇ ਨਹੀ ਾਂ ਚੈਨਾ, 

ਹ ਣ ਪੀ ਮਬਨ ਪਲਕ ਨਾ ਸਰੀਏ । 

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਮਕਹ ਕਰੀਏ ? 

 

ਇਹ ਅਗਨ ਮਬਰਹੋਂ ਦੀ ਜਾਰੀ, 

ਕੋਈ ਹਿਰੀ ਪਰੀਤ ਮਨਿਾਰੀ, 

ਮਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਤਰੀਏ ? 

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਮਕਹ ਕਰੀਏ ? 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਪਈ ਿ ਸੀਬਤ ਭਾਰੀ, 

ਕੋਈ ਕਰੋ ਹਿਾਰੀ ਕਾਰੀ, 

ਇਕ ਅਮਜਹੇ ਦ ੁੱਖ ਕੈਸੇ ਜਰੀਏ ? 

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਮਕਹ ਕਰੀਏ ? 

8. ਐਸਾ ਜਮਗਆ ਮਗਆਨ ਪਲੀਤਾ 

 

ਐਸਾ ਜਮਗਆ ਮਗਆਨ ਪਲੀਤਾ । 

 

ਨਾ ਹਿ ਮਹੰਦ ੂਨਾ ਤ ਰਕ ਜ਼ਰਰੂੀ, ਨਾਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ ਿਨਜ਼ੂਰੀ, 

ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਿਰ ਜੀਤਾ, ਐਸਾ ਜਮਗਆ ਮਗਆਨ ਪਲੀਤਾ । 

 

ਿੇਖੋ ਠੁੱ ਗਾਾਂ ਸ਼ੋਰ ਿਚਾਇਆ, ਜੰਿਣਾ ਿਰਨਾ ਚਾ ਬਣਾਇਆ । 
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ਿੂਰਖ ਭ ੁੱਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਆਸ਼ਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, 

ਐਸਾ ਜਮਗਆ ਮਗਆਨ ਪਲੀਤਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਮਨਆਰੀ, ਪਰੇਿ ਿਾਮਲਆਾਂ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ, 

ਿੂਰਖ ਦੀ ਿੁੱਤ ਐਿੇਂ ਿਾਰੀ, ਿਾਕ ਸ ਖ਼ਨ ਚ ੁੱਪ ਕੀਤਾ, 

ਐਸਾ ਜਮਗਆ ਮਗਆਨ ਪਲੀਤਾ । 

 

9. ਐਸਾ ਿਨ ਿੇਂ ਆਇਓ ਰੇ 
 

ਐਸਾ ਿਨ ਿੇਂ ਆਇਓ ਰੇ, ਦ ੁੱਖ ਸ ੁੱਖ ਸਭ ਿੰਞਾਇਓ ਰੇ । 

ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਊਾਂ, ਤਨ ਪਰ ਢਾਾਂਡ ਿਚਾਇਓ ਰੇ । 

 

ਸ ਣ ਕੇ ਮਗਆਨ ਕੀਆਾਂ ਐਸੀ ਬਾਤਾਾਂ, ਨਾਿ-ਮਨਸ਼ਾਨ ਤਭੀ ਅਲਘਾਤਾਾਂ, 

ਕੋਇਲ ਿਾਾਂਙ ਿੈਂ ਕੂਕਾਾਂ ਰਾਤਾਾਂ, ਤੈਂ ਅਜੇ ਭੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਉ ਰੇ । 

 

ਗਲ ਮਿਰਗਾਨੀ ਸੀਸ ਖੁੱਪਰੀਆਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੀਖ ਿੰਗਣ ਚਮੜਹਆ, 

ਜੋਗਨ ਨਾਿ ਬੂਹਲਤ ਧਮਰਆ, ਅੰਗ ਮਬਭੂਤ ਰਿਾਇਉ ਰੇ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਨੇ ਬਾਾਂਗ ਸ ਣਾਈ, ਇਹ ਗੁੱਲ ਿਾਜਬ ਆਈ, 

ਕਰ ਕਰ ਮਸਦਕ ਮਸਜਦੇ ਿਲ ਧਾਈ, ਿੂੰਹ ਿਮਹਰਾਬ ਮਟਕਾਇਓ ਰੇ । 

 

ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਿਾਲੇ ਉਲਟੇ ਚਾਲੇ, ਿੈਂ ਿੋਈ ਭਰ ਖ ਸ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲੇ, 

ਆਣ ਫਸੀ ਆਪੇ ਮਿਚ ਜਾਲੇ, ਹੁੱਸ ਹੁੱਸ ਆਪ ਕ ਹਾਇਓ ਰੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਜੀਅ ਜਾਿੇ ਦੀ ਮਦੁੱਤੀ ਸਾਈ, 

ਿ ਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ, ਮਜਸ ਮਦਲ ਿੇਰਾ ਭਰਿਾਇਓ ਰੇ । 
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10. ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ 
 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ, 

ਕੇਹੀ ਚੇਟਕ ਲਾਇਆ ਈ । 

 

ਿੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਚ ਜੁੱਰਾ ਨਾ ਜ ਦਾਈ, 

ਸਾਥੋਂ ਆਪ ਛ ਪਾਇਆ ਈ । 

 

ਿਝੀ ਾਂ ਆਈਆਾਂ ਰਾਾਂਝਾ ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ, 

ਫਕੂ ਮਬਰਹੋਂ ਡੋਲਾਇਆ ਈ 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਿੈਂ ਨੇੜੇ ਿੈਨੰੂ ਦਰੂ ਮਕਉ ਾਂ ਮਦਸਨਾ ਏਾਂ, 

ਸਾਥੋਂ ਆਪ ਛ ਪਾਇਆ ਈ 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਮਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਿਾਾਂਗ ਜ਼ ਲੈਖ਼ਾਾਂ, 

ਘ ੰਗਟ ਖੋਲਹ  ਰ ਲਾਇਆ ਈ 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਸ਼ੌਹ ਬ ੁੱਲਹੇ  ਦੇ ਮਸਰ ਪਰ ਬ ਰਕਾ, 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਈ 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਮਿਚ ਮਦਲ ਜਾਨੀ ਮਪਆਮਰਆ, 

ਕੇਹੀ ਚੇਟਕ ਲਾਇਆ ਈ । 

 

11. ਅਲਫ਼ ਅੁੱਲਹ ਾ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾ ਮਦਲ ਿੇਰਾ 

 

ਅਲਫ਼ ਅੁੱਲਹ ਾ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾ ਮਦਲ ਿੇਰਾ, 
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ਿੈਨੰੂ 'ਬੇ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ । 

 

'ਬੇ' ਪੜਹਮਦਆਾਂ ਿੈਨੰੂ ਸਿਝ ਨਾ ਆਿੇ, 

ਲੁੱਜਤ ਅਲਫ਼ ਦੀ ਆਈ । 

 

'ਐਨਾ ਤੇ ਗੈਨਾ' ਨੰੂ ਸਿਝ ਨਾ ਜਾਣਾ, 

ਗੁੱਲ ਅਲਫ਼ ਸਿਝਾਈ । 

 

ਬ ੁੱਮਲਹਆ ਕੌਲ ਅਲਫ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ, 

ਮਜਹੜੇ ਮਦਲ ਦੀ ਕਰਨ ਸਫਾਈ । 

 

 

12. ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਮਲਆਈ 

 

ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਮਲਆਈ, ਉਹ ਹ ਣ ਕੰਿ ਅਸਾਡੇ ਆਈ । 

ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਦੋ ਰਾਹਾਾਂ ਦੇ, ਪ ੁੱਤਰ ਦੀ ਿਮਡਆਈ । 

ਦਾਣੇ ਉੁੱਤੋਂ ਗ ੁੱਤ ਮਬਗ ੁੱਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਪਈ ਲੜਾਈ । 

ਅਸਾਾਂ ਕਜ਼ੀਏ ਤਦਾਹੀ ਾਂ ਜਾਲੇ, ਜਦਾਾਂ ਕਣਕ ਉਨਹਾਾਂ ਟਰਘਾਈ । 

ਖਾਏ ਖੈਰਾਤੇਂ ਫਾਟੀਏ ਜ ੰਿਾ, ਉਲਟੀ ਦਸਤਕ ਲਾਈ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਤੋਤੇ ਿਾਰ ਬਾਗਾਾਂ ਥੀ ਾਂ ਕੁੱਢ,ੇ ਉੁੱਲੂ ਰਮਹਣ ਉਸ ਜਾਈ । 

ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਮਲਆਈ, ਉਹ ਹ ਣ ਕੰਿ ਅਸਾਡੇ ਆਈ । 

 

13. ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ ਮਪਆਰੇ, ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ 

 

ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ ਮਪਆਰੇ, ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ । 

ਪਮਹਲੋਂ  ਨੇਹ ੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੈਂ ਆਪੇ ਚਾਈ ਾਂ ਚਾਈ ਾਂ । 

ਿੈਂ ਲਾਇਆ ਏ ਮਕ ਤ ੁੱਧ ਲਾਇਆ ਏ ਆਪਣੀ ਓੜ ਮਨਭਾਈ ਾਂ । 

ਰਾਹ ਪਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਧਾੜੇ ਬੇਲੇ, ਜੰਗਲ ਲੁੱਖ ਬਲਾਈ ਾਂ । 
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ਭੌਕਣ ਚੀਤ ੇਤੇ ਮਚਤਿ ਮਚੁੱਤੇ ਭੌਕਣ ਕਰਨ ਅਦਾਈ ਾਂ । 

ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਜਗਤ ਤਰ ਚਮੜਹਆ ਕੰਢੇ ਲੁੱਖ ਬਲਾਈ ਾਂ । 

ਹੌਲ ਮਦਲੇ ਦਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਾਂ । 

ਕਰ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਰੁੱਬ ਸੁੱਚ ੇਦੀ ਪਿਣ ਕਬੂਲ ਦ ਆਈ ਾਂ । 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਾਂ ਦਾ ਿ ੁੱਖੜਾ ਘ ੰਘਟ ਖੋਲਹ  ਮਿਖਾਈ ਾਂ । 

ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ ਮਪਆਰੇ, ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈ ਾਂ । 

 

14. ਬਹ ੜੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਿੈਂਡੀ ਮਜੰਦ ਗਈਆ 

 

ਬਹ ੜੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਿੈਂਡੀ ਮਜੰਦ ਗਈਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਡੇਰਾ ਿੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, 

ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲਾ ਿੈਂ ਪੀਤਾ, 

ਝਬਦੇ ਆਿੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਿੈਂ ਿਰ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਛ ੁੱਪ ਮਗਆ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਰਮਹ ਗਈ ਆ ਲਾਲੀ, 

ਹੋਿਾਾਂ ਿੈਂ ਸਦਕੇ ਿ ੜ ਜੇ ਦੇਂ ਮਿਖਾਲੀ , 

ਿੈਂ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਰ ਿੇ ਿੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾਾਂ, 

ਇਹ ਮਸਰ ਆਇਆ ਏ ਿੇਰਾ ਹੇਠ ਿਦਾਣਾਾਂ, 

ਸੁੱਟ ਪਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤਾਾਂ ਕੂਕਾਾਂ ਦਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 
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ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਾਨੰੂ ਹਟਕ ਨਾ ਿਾਏ, 

ਲਾਹ ੂ(ਲਾਹੌਰ) ਜਾਾਂਦੜੇ ਬੇੜ ੇਿੋੜ ਕੌਣ ਹਟਾਏ, 

ਿੇਰੀ ਅਕਲ ਭ ੁੱਲੀ ਨਾਲ ਿ ਹਾਮਣਆਾਂ ਦੇ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝੰਗੀ ਮਿਚ ਿੋਰ ਬ ਲੇਂਦਾ, 

ਸਾਨੰੂ ਕਾਬਾ ਤੇ ਮਕਬਲਾ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਦਸੇਂਦਾ, 

ਸਾਨੰੂ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮਫਰ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਬਮਹ ਬੂਹੇ, 

ਮਜਸ ਪਮਹਨਾਏ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿੇ ਸੂਹ,ੇ 

ਜਾਾਂ ਿੈਂ ਿਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲ ਮਪਆ ਿਹੀਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

15. ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ 

 

ਬੰਸੀ ਿਾਮਲਆ ਚਾਕਾ ਰਾਾਂਝਾ, ਤੇਰਾ ਸ ਰ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ, 

ਤੇਰੀਆਾਂ ਿੌਜਾਾਂ ਸਾਡਾ ਿਾਾਂਝਾ, ਸਾਡੀ ਸ ਰ ਤੈਂ ਆਪ ਮਿਲਾਈ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਬੰਸੀ ਿਾਮਲਆ ਕਾਹਨ ਕਹਾਿੇਂ, ਸਬ ਦਾ ਨੇਕ ਅਨੂਪ ਿਨਾਿੇਂ, 

ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਿੇਂ, ਕੈਸੀ ਮਬਖੜੀ ਖੇਲ ਰਚਾਈ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਬੰਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਸ ਣੇ ਸ ਣਾਿੇ, ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਰਲਾ ਪਾਿੇ, 

ਜੋ ਕੋਈ ਅਨਹਦ ਕੀ ਸ ਰ ਪਾਿੇ, ਸੋ ਇਸ ਬੰਸੀ ਕਾ ਸ਼ੌਦਾਈ । 
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ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਸ ਣੀਆਾਂ ਬੰਸੀ ਦੀਆਾਂ ਘੰਗੋਰਾਾਂ, ਕੂਕਾਾਂ ਤਨ ਿਨ ਿਾਾਂਙੂ ਿੋਰਾਾਂ, 

ਮਡਠੀਆਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਤੋੜਾਾਂ ਜੋੜਾਾਂ, ਇਕ ਸ ਰ ਦੀ ਸਭ ਕਲਾ ਉਠਾਈ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਇਸ ਬੰਸੀ ਦਾ ਲੰਿਾ ਲੇਖਾ, ਮਜਸ ਨੇ ਢੂੰਡਾ ਮਤਸ ਨੇ ਦੇਖਾ, 

ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਬੰਸੀ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਏਸ ਿਜੂਦੋਂ ਮਸਫਤ ਉਠਾਈ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਇਸ ਬੰਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਤ ਤਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ ਰ ਭਰਦੇ ਸਾਰੇ, 

ਇਕ ਸ ਰ ਸਭ ਦੇ ਮਿਚ ਦਿ ਿਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਭ ਲਾਈ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਪ ੁੱਜ ਪਏ ਤਕਰਾਰ, ਬੂਹ ੇਆਣ ਖਲੋਤੇ ਯਾਰ, 

ਰੁੱਖੀ ਾਂ ਕਲਿੇ ਨਾਲ ਮਬਊਪਾਰ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਭਰੇ ਗਿਾਹੀ । 

ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ । 

16. ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ 

 

ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ, 

ਇਕ ਬਾਤ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਹੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਮਦਲ ਿੇਰ ੇਮਿਚ ਿੁੱਸਦੇ ਹੋ, ਐਿੇਂ ਸਾਥੋਂ ਦਰੂ ਮਕਉ ਾਂ ਨੁੱ ਸਦੇ ਹੋ, 

ਨਾਲੇ ਘੁੱਤ ਜਾਦ ੂਮਦਲ ਖੁੱਸਦੇ ਹੋ, ਹ ਣ ਮਕਤ ਿੁੱਲ ਜਾਸੋ ਨੁੱ ਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਿੋਇਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰ ਨਾ ਿ ੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਮਖੁੱਦੋ ਿਾਾਂਙ ਖੂੰਡੀ ਮਨੁੱ ਤ ਕ ੁੱਟਦੇ ਸੀ, 

ਗੁੱਲ ਕਰਮਦਆਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘ ੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹ ਣ ਤੀਰ ਲਗਾਓ ਕੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 
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ਤ ਸੀ ਾਂ ਛਪਦੇ ਹੋ ਅਸਾਾਂ ਪਕੜੇ ਹੋ, ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ ਲਫ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਜੇ ਛਪਣ ਨੰੂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਹ ਣ ਜਾਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨੁੱ ਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਿੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਦੀ ਹਾਾਂ, ਤੇਰਾ ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਿਰਦੀ ਹਾਾਂ, 

ਮਨੁੱ ਤ ਸੌ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ, ਹ ਣ ਬੈਠ ਮਪੰਜਰ ਮਿਚ ਧੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ ਹ ਣ ਬੁੱਸ ਕਰ ਜੀ । 

 

17. ਬੇਹੁੱਦ ਰਿਜ਼ਾਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ 

 

ਬੇਹੁੱਦ ਰਿਜ਼ਾਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ । 

ਿੀਿ ਦੇ ਉਹਲੇ ਿੁੱਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ । 

 

ਔਲੀਆਾਂ ਿਨਸੂਰ ਕਹਾਿੇ, ਰਿਜ਼ ਅਨਲਹੁੱਕ ਆਪ ਬਤਾਿੇ, 

ਆਪੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੂਲੀ ਚੜਹਾਿੇ,ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਕੇ ਹੁੱਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ । 

 

ਬੇਹੁੱਦ ਰਿਜ਼ਾਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ । 

ਿੀਿ ਦੇ ਉਹਲੇ ਿੁੱਸਦਾ ਨੀ ਾਂ, ਢੋਲਣ ਿਾਹੀ । 

18. ਭੈਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੁੱਤਦੀ ਕੁੱਤਦੀ ਹ ੁੱਟੀ 
 

ਮਪੜੀ ਮਪਛੇ ਪਛਿਾੜੇ ਰਮਹ ਗਈ, ਹੁੱਥ ਮਿਚ ਰਮਹ ਗਈ ਜ ੁੱਟੀ, 

ਅੁੱਗੇ ਚਰਖਾ ਮਪੁੱਛੇ ਪੀਹੜਾ, ਿੇਰੇ ਹੁੱਥੋਂ ਤੰਦ ਤਰ ੁੱਟੀ, 

ਭੈਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੁੱਤਦੀ ਕੁੱਤਦੀ ਹ ੁੱਟੀ । 

 

ਦਾਜ ਜਿਾਹਰ ਅਸਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਜਸ ਪਰੇਿ ਕਟਿਾਈ ਿ ੁੱਠੀ, 

ਓਹੋ ਚੋਰ ਿੇਰਾ ਪਕੜ ਿੰਗਾਓ, ਮਜਸ ਿੇਰੀ ਮਜੰਦ ਕ ੁੱਠੀ, 

ਭੈਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੁੱਤਦੀ ਕੁੱਤਦੀ ਹ ੁੱਟੀ । 

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਿੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟ ੁੱਟਾ, ਿੇਰੀ ਮਜੰਦ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛ ੁੱਟੀ, 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਨੇ ਨਾਚ ਨਚਾਏ, ਓਥੇ ਧ ੰਿ ਪਈ ਕੜ-ਕ ੁੱਟੀ, 

ਭੈਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੁੱਤਦੀ ਕੁੱਤਦੀ ਹ ੁੱਟੀ । 

19. ਭਾਿੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰੇ 
 

ਭਾਿੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਿੇ ਮਿਹੜ ੇਆ ਿੜ ਿੇਰੇ । 

ਿੈਂ ਤੇਰੇ ਕ ਰਬਾਨ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰੇ । 

 

ਤੇਰੇ ਮਜਹਾ ਿੈਨੰੂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਢੂੰਡਾਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਹੀ, 

ਢੂੰਡਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰ ੇ। 

 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਾਕ ਿਹੀ ਾਂ ਦਾ ਰਾਾਂਝਾ ਤਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਮਿਚ ਕਹੀ ਾਂਦਾ, 

ਸਾਡਾ ਤਾਾਂ ਦੀਨ ਈਿਾਨ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰੇ । 

 

ਿਾਪੇ ਛੋੜ ਲੁੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰ ੇਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ ਿੇਰ,ੇ 

ਲਾਈਆਾਂ ਦੀ ਲੁੱਜ ਪਾਲ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰੇ । 

ਿੈਂ ਤੇਰੇ ਕ ਰਬਾਨ ਿੇ ਮਿਹੜੇ ਆ ਿੜ ਿੇਰੇ । 

20. ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ 
 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

ਡਰ ਲਗਦਾ ਬੇ-ਪਰਿਾਹੀ ਦਾ । 

 

ਇਬਰਾਹੀਿ ਮਚਖਾ ਮਿਚ ਪਾਇਉ, ਸ ਲੇਿਾਨ ਨੰੂ ਭੁੱਠ ਝ ਕਾਇਉ, 

ਯੂਨਸ ਿੁੱਛੀ ਤੋਂ ਮਨਗਲਾਇਉ, ਫੜ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਮਿਕਾਈਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

 

ਮਜ਼ਕਰੀਆ ਮਸਰ ਕਲਿੁੱਤਰ ਚਲਾਇਉ, ਸਾਬਰ ਦੇ ਤਨ ਕੀੜ ੇਪਾਇਉ, 

ਸ ੰਨਆਾਂ ਗਲ ਜ਼ੁੱਨਾਰ ਪਿਾਇਉ,ਮਕਤੇ ਉਲਟਾ ਪੋਸ਼ ਲ ਹਾਈ ਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 
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ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਤੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਉ, ਨਾਿ ਇਿਾਿ ਹ ਸੈਨ ਧਰਾਇਉ, 

ਝ ਲਾ ਮਜਬਰਾਈਲ ਝ ਲਾਇਉ, ਮਫਰ ਮਪਆਸਾ ਗਲਾ ਕਟਾਈਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

 

ਜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਰ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ, ਛਪਣਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬ ਰਾ ਿਨਾਇਆ, 

ਆਰਾ ਮਸਰ ਤੇ ਚਾ ਿਗਾਇਆ, ਸਣੇ ਰ ੁੱਖ ਚਰਾਈਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

 

ਯਹੀਹਾ ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਕਹਾਇਆ, ਨਾਲ ਓਸੇ ਦੇ ਨੇਹ ੰ ਲਗਾਇਆ, 

ਰਾਹ ਸ਼ਰਹਾ ਦਾ ਉੁੱਨ ਬਤਲਾਇਆ, ਮਸਰ ਉਸ ਦਾ ਥਾਲ ਕਟਾਈਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਹ ਣ ਅਸੀ ਾਂ ਸੰਞਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪਛਾਤੇ ਹੈਂ, 

ਮਕਤੇ ਆਤੇ ਹੈਂ ਮਕਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ,ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਭ ੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਦਾ । 

ਭਰਿਾਸਾ ਕੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ । 

21. ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ 
 

ਨਾ ਿੈਂ ਿੋਿਨ ਮਿਚ ਿਸੀਤਾਾਂ, ਨਾ ਿੈਂ ਮਿਚ ਕ ਫ਼ਰ ਦੀਆਾਂ ਰੀਤਾਾਂ, 

ਨਾ ਿੈਂ ਪਾਕਾਾਂ ਮਿਚ ਪਲੀਤਾਾਂ, ਨਾ ਿੈਂ ਿੂਸਾ ਨਾ ਫਰਔਨ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

 

ਨਾ ਿੈਂ ਅੰਦਰ ਬੇਦ ਮਕਤਾਬਾਾਂ, ਨਾ ਮਿਚ ਭੰਗਾਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬਾਾਂ, 

ਨਾ ਮਿਚ ਮਰੰਦਾਾਂ ਿਸਤ ਖਰਾਬਾਾਂ, ਨਾ ਮਿਚ ਜਾਗਣ ਨਾ ਮਿਚ ਸੌਣ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

 

ਨਾ ਮਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗ਼ਿਨਾਕੀ, ਨਾ ਿੈਂ ਮਿਚ ਪਲੀਤੀ ਪਾਕੀ, 
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ਨਾ ਿੈਂ ਆਬੀ ਨਾ ਿੈਂ ਖ਼ਾਕੀ, ਨਾ ਿੈਂ ਆਮਤਸ਼ ਨਾ ਿੈਂ ਪੌਣ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

 

ਨਾ ਿੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਨਾ ਿੈਂ ਮਹੰਦੀ ਸ਼ਮਹਰ ਨਗੌਰੀ, 

ਨਾ ਮਹੰਦ ੂਨਾ ਤ ਰਕ ਪਸ਼ੌਰੀ, ਨਾ ਿੈਂ ਰਮਹੰਦਾ ਮਿਚ ਨਦੌਣ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

 

ਨਾ ਿੈਂ ਭੇਤ ਿਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਿੈਂ ਆਦਿ ਹਿਾ ਜਾਇਆ, 

ਨਾ ਿੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ, ਨਾ ਮਿਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਮਿਚ ਭੌਣ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

 

ਅੁੱਿਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣਾਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਾਂ, 

ਿੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਆਣਾ, ਬ ਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਖੜਹਾ ਹੈ ਕੌਣ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਿੈਂ ਕੌਣ । 

22. ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੌਣ 
 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੌਣ । 

ਨਾ ਸੂਹਾਾਂ ਨਾ ਕੰਿ ਬਖੇੜੇ ਿੰਞੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ । 

 

ਰਾਾਂਝੇ ਨੰੂ ਿੈਂ ਗਾਲੀਆਾਂ ਦੇਿਾਾਂ, ਿਨ ਮਿਚ ਕਰਾਾਂ ਦ ਆਈ ਾਂ । 

ਿੈਂ ਤੇ ਰਾਾਂਝਾ ਇਕੋ ਕੋਈ, ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾਈ ਾਂ । 

ਮਜਸ ਬੇਲੇ ਮਿਚ ਬੇਲੀ ਮਦੁੱਸੇ,ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਲਿਾਾਂ ਬਲਾਈ ਾਂ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਿੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੌਣ । 

ਨਾ ਸੂਹਾਾਂ ਨਾ ਕੰਿ ਬਖੇੜੇ ਿੰਞੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

23. ਬ ੁੱਲਹੇ  ਨੰੂ ਸਿਝਾਿਣ ਆਈਆਾਂ, ਭੈਣਾਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਾਂ 
 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਨੰੂ ਸਿਝਾਿਣ ਆਈਆਾਂ, ਭੈਣਾਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਾਂ । 

ਿੰਨ ਲੈ ਬ ੁੱਮਲਹਆ ਸਾਡਾ ਕਮਹਣਾ, ਛੁੱਡ ਦੇ ਪੁੱਲਾ ਰਾਈਆਾਂ । 

ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਨਬੀ ਨੰੂ, ਤੰੂ ਕੀ ਲੀਕਾਾਂ ਲਾਈਆਾਂ । 

ਮਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਸਈਅਦ ਸੁੱਦੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜਾਈਆਾਂ । 

ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੰੂ ਰਾਈ ਾਂ ਆਖੇ, ਬਮਹਸ਼ਤੀ ਾਂ ਪੀ ਾਂਘਾਾਂ ਪਾਈਆਾਂ । 

ਰਾਈ ਾਂ ਸਾਈ ਾਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਾਂ, ਰੁੱਬ ਦੀਆਾਂ ਬੇਪਰਿਾਹੀਆਾਂ । 

ਸੋਹਣੀਆਾਂ ਪਰਹੇ ਹਟਾਈਆਾਂ ਨੇ ਤੇ, ਕੋਝੀਆਾਂ ਲੈ ਗਲ ਲਾਈਆਾਂ । 

ਜੇ ਤੰੂ ਲੋੜੇਂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਾਂ, ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾ ਰਾਈਆਾਂ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪ ੁੱਛਨਾ ਏਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋ ਰਜਾਈਆਾਂ । 

24. ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਿਸਤਾਨੜੇ ਨੰੂ 
 

ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਿਸਤਾਨੜੇ ਨੰੂ, 

ਮਜਦਹੀ ਮਤਰੰਞਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਪਈ ਏ ਧ ੰਿ । 

ਉਹ ਤੇ ਿੈਂ ਿਮਹਦਤ ਮਿਚ ਰੰਗਦਾ ਏ, 

ਨਹੀ ਾਂ ਪ ੁੱਛਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤ ਿ । 

 

ਜੀਦਹਾ ਸ਼ੋਰ ਚ ਫੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਏ, 

ਉਹ ਕੋਲ ਤੇਰ ੇਮਨੁੱ ਤ ਰਮਹੰਦਾ ਏ, 

ਨਾਲੇ 'ਨਾਹਨ ਅਕਰਬ' ਕਮਹੰਦਾ ਏ, 

ਨਾਲੇ ਆਖੇ 'ਿਫ਼ੀ-ਅਨਫ਼ਸ-ਕ ਿ' । 

 

ਛੁੱਡ ਝੂਠ ਭਰਿ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੰੂ, 

ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਇਿ ਿਸਤੀ ਨੰੂ, 

ਗਏ ਪਹ ੰਚ ਸਜਣ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੰੂ, 

ਮਜਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 'ਸ ਿ-ਬ ਕਿ-ਉਿ' । 
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ਨਾ ਤੇਰਾ ਏ ਨਾ ਿੇਰਾ ਏ, 

ਜੁੱਗ ਫਾਨੀ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ ਏ, 

ਮਬਨਾਾਂ ਿ ਰਸ਼ਦ ਰਮਹਬਰ ਮਕਹੜਾ ਏ, 

ਪੜਹ-'ਫਾਜ਼-ਰਨੂੀ-ਅਜ਼-ਕ ਰ-ਕ ਿ' । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ, 

ਮਜਨਹਾ ਲੁੱਗ ਗਈ ਤਾਾਂਘ ਨਜ਼ਾਰ ੇਦੀ, 

ਦੁੱਸ ਪੈਂਦੀ ਘਰ ਿਣਜਾਰੇ ਦੀ, 

ਹੈ 'ਯਦਉੁੱਲਹ ਾ-ਫ਼ੌਕਾ ਅਯਦੀਕ ਿ' । 

 

ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਿਸਤਾਨੜੇ ਨੰੂ, 

ਮਜਦਹੀ ਮਤਰੰਞਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਪਈ ਏ ਧ ੰਿ । 

25. ਚ ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰ ੇਨੰੂ 
 

ਸੁੱਚ ਸ ਣਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਹੰਦੇ ਨੀ, ਸੁੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦ ੇਨੀ, 

ਮਫਰ ਸੁੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬਮਹੰਦੇ ਨੀ, ਸੁੱਚ ਮਿੁੱਠਾ ਆਸ਼ਕ ਮਪਆਰ ੇਨੰੂ । 

ਚ ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਸੁੱਚ ਸ਼ਰਹਾ ਕਰੇ ਬਰਬਾਦੀ ਏ, ਸੁੱਚ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, 

ਸੁੱਚ ਕਰਦਾ ਨਿੀ ਾਂ ਆਬਾਦੀ ਏ, ਮਜਹੀ ਸ਼ਰਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਚ ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਚ ੁੱਪ ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹ ੰਦੀ ਏ,ਮਜਸ ਆਈ ਸੁੱਚ ਸ ਗੰਧੀ ਏ, 

ਮਜਸ ਿਾਲਹ  ਸ ਹਾਗ ਦੀ ਗ ੰਦੀ ਏ, ਛੁੱਡ ਦ ਨੀਆਾਂ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਚ ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਸੁੱਚ ਹ ਣ ਬੋਲੇ ਹੈਂ, ਸੁੱਚ ਸ਼ਰਹਾ ਤਰੀਕਤ ਫੋਲੇ ਹੈਂ, 

ਗੁੱਲ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਖੋਲਹੇ  ਹੈਂ, ਮਜਹੀ ਸ਼ਰਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਚ ੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

26. ਢੋਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ 
 

ਆਪੇ ਆਹ ੂਆਪੇ ਚੀਤਾ, ਆਪੇ ਿਾਰਨ ਧਾਇਆ, 

ਆਪੇ ਸਾਮਹਬ ਆਪੇ ਬਰਦਾ, ਆਪੇ ਿ ੁੱਲ ਮਿਕਾਇਆ, 

ਢੋਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਅਸਿਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਠੂਠਾ ਡਾਾਂਗ ਭ ਿਾਇਆ, 

ਕਦੀ ਰਾਿਲ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਾਂਗੀ ਸਾਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, 

ਢੋਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮਕਆ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲੀ, ਿੈਨੰੂ ਪ ਤਲੀ ਿਾਾਂਗ ਨਚਾਇਆ, 

ਿੈਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲੀ ਨਚਣਾ ਹਾਾਂ, ਮਜਸ ਗਤ ਮਿਤ ਯਾਰ ਲਖਾਇਆ, 

ਢੋਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਹਾਬੀਲ ਕਾਬੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਦਿ ਮਕਸ ਦਾ ਜਾਇਆ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅੁੱਗੇ ਆਹਾ, ਦਾਦਾ ਗੋਦ ਮਖਡਾਇਆ, 

ਢੋਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਪਾਠ-ਭੇਦ 

 

ਿਉਲਾ ਆਦਿੀ ਬਣ ਆਇਆ 

ਿਾਟੀ ਮਿਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੁੱਧਾ, 

ਗੋਬਰ ਿਮਹੰ ਦ ੁੱਧ ਪਾਇਆ ।ਰਹਾਉ। 
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ਸਭੋ ਊਠ ਕਤਾਰੀ ਾਂ ਬੁੱਧੇ 

ਧੰਨੇ ਦਾ ਿੁੱਗ ਚਰਾਇਆ । 

ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਲੇਿੇ ਨਾਹੀ ਾਂ 

ਮਬਦਰ ਦੇ ਸਾਗ ਅਘਾਇਆ । 

 

ਕਹੂੰ ਹਾਥੀ ਅਸਿਾਰ ਹੋਇਆ, 

ਕਹੂੰ ਠੂਠਾ ਭਾਾਂਗ ਭ ਿਾਇਆ । 

ਕਹੂੰ ਰਾਿਲ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ 

ਕਹੂੰ ਸਿਾਾਂਗੀ ਸਿਾਾਂਗ ਰਚਾਇਆ । 

 

ਆਪੇ ਆਹ ੂਆਪੇ ਚੀਤਾ 

ਆਪੇ ਿਾਰਨ ਧਾਇਆ । 

ਆਪੇ ਸਾਮਹਬ ਆਪੇ ਬਰਦਾ 

ਆਪੇ ਿ ੁੱਲ ਮਿਕਾਇਆ । 

 

ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮਕਆ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲੀ 

ਪ ਤਲੀ ਿਾਾਂਗ ਨਚਾਯਾ । 

ਿੈਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲੀ ਨੁੱ ਚਨਾ ਹਾਾਂ 

ਮਜਸ ਗਤ ਿਤ ਯਾਰ ਲਖਾਯਾ । 

 

ਹਾਬੀਲ ਕਾਬੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜਾਏ 

ਤੇ ਆਦਿ ਕੈਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ? 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸਭਨਾ ਥੀ ਾਂ ਅਗੈ ਆਹਾ 

ਮਜਨ ਦਾਦਾ ਗੋਮਦ ਮਦਖਾਇਆ । 

27. ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਿਾਹੀ ਯਾਰ ਨੰੂ 
 

ਇਕ ਹੁੱਸ ਹੁੱਸ ਗੁੱਲ ਕਰਦੀਆਾਂ, ਇਕ ਰੋਂਦੀਆਾਂ ਧੋਂਦੀਆਾਂ ਿਰਦੀਆਾਂ, 
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ਕਹੋ ਫ ੁੱਲੀ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਨੰੂ, ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਿਾਹੀ ਯਾਰ ਨੰੂ । 

 

ਿੈਂ ਨਹਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਮਹ ਗਈ, ਇਕ ਗੰਢ ਿਾਹੀ ਮਦਲ ਬਮਹ ਗਈ, 

ਭਾਹ ਲਾਈਏ ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਨੰੂ, ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਿਾਹੀ ਯਾਰ ਨੰੂ । 

 

ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਕੀਤੀ ਦਤੂੀਆਾਂ, ਦ ੁੱਖ ਘੇਰ ਚ ਫੇਰੋਂ ਲੀਤੀਆਾਂ, 

ਘਰ ਆ ਿਾਹੀ ਦੀਦਾਰ ਨੰੂ, ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਿਾਹੀ ਯਾਰ ਨੰੂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਇਆ, ਿੈਂ ਘ ੁੱਟ ਰਾਾਂਝਣ ਗਲ ਲਾਇਆ, 

ਦ ੁੱਖ ਗਏ ਸਿ ੰਦਰ ਪਾਰ ਨੰੂ, ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਿਾਹੀ ਯਾਰ ਨੰੂ । 

28. ਇਹ ਅਚਰਜ ਸਾਧ ੋਕੌਣ ਕਹਾਿੇ 
 

ਇਹ ਅਚਰਜ ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਕਹਾਿੇ । 

ਮਛਨ ਮਛਨ ਰਪੂ ਮਕਤੋਂ ਬਣ ਆਿੇ । 

 

ਿੁੱਕਾ ਲੰਕਾ ਸਮਹਦੇਿ ਕੇ ਭੇਤ, ਦੋਊ ਕੋ ਏਕ ਬਤਾਿੇ । 

ਜਬ ਜੋਗੀ ਤ ਿ ਿਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਾਂਗ ਕਹੈ ਭਾਿੇਂ ਨਾਦ ਿਜਾਿੇ । 

ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਨਤਾਰੋ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਭਗਤ ਸੋਈ ਮਜਹੜਾ ਿਨ ਭਾਿੇ । 

ਹਰ ਪਰਗਟ ਪਰਗਟ ਹੀ ਦੇਖ,ੋ ਮਕਆ ਪੰਡਤ ਮਫਰ ਬੇਦ ਸ ਨਾਿੇ । 

ਮਧਆਨ ਧਰੋ ਇਹ ਕਾਫ਼ਰ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਮਕਆ ਮਹੰਦ ੂਮਕਆ ਤ ਰਕ ਕਹਾਿੇ । 

ਜਬ ਦੇਖੂੰ ਤਬ ਓਹੀ ਓਹੀ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਹਰ ਰੰਗ ਸਿਾਿੇ । 

 

ਇਹ ਅਚਰਜ ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਕਹਾਿੇ । 

ਮਛਨ ਮਛਨ ਰਪੂ ਮਕਤੋਂ ਬਣ ਆਿੇ । 

29. ਇਹ ਦ ਖ ਜਾ ਕਹੂੰ ਮਕਸ ਆਗੇ 
 

ਇਹ ਦ ਖ ਜਾ ਕਹੂੰ ਮਕਸ ਆਗੇ, 
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ਰੋਿ ਰੋਿ ਘਾ ਪਰੇਿ ਕੇ ਲਾਗੇ । 

 

ਇਕ ਿਰਨਾ ਦਜੂਾ ਜੁੱਗ ਦੀ ਹਾਸੀ । 

ਕਰਤ ਮਫਰਤ ਮਨੁੱ ਤ ਿੋਹੀ ਰੇ ਿੋਹੀ । 

 

ਕੌਣ ਕਰੇ ਿੋਹ ੇਸੇ ਮਦਲਜੋਈ । 

ਸ਼ਾਿ ਪੀਆ ਿੈਂ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਧਰੋਈ । 

 

ਦ ੁੱਖ ਜੁੱਗ ਕੇ ਿੋਹ ੇਪੂਛਣ ਆਏ । 

ਮਜਨ ਕੋ ਪੀਆ ਪਰਦੇਸ ਮਸਧਾਏ । 

 

ਨਾ ਪੀਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪੀਆ ਆਏ । 

ਇਹ ਦ ੁੱਖ ਜਾ ਕਹੂੰ ਮਕਸ ਜਾਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆ ਮਪਆਮਰਆ । 

ਇਕ ਘੜੀ ਕੋ ਕਰਨ ਗ ਜ਼ਾਮਰਆ । 

ਤਨ ਿਨ ਧਨ ਜੀਆ ਤੈਂ ਪਰ ਿਾਮਰਆ । 

 

ਇਹ ਦ ਖ ਜਾ ਕਹੂੰ ਮਕਸ ਆਗੇ, 

ਰੋਿ ਰੋਿ ਘਾ ਪਰੇਿ ਕੇ ਲਾਗੇ । 

30. ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ 
 

ਘ ੰਘਟ ਖੋਲਹ  ਿ ੁੱਖ ਿੇਖ ਨਾ ਿੇਰਾ, 

ਐਬ ਮਨਿਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਿੈਂ ਅਣਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਨੇਹ ੰ ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ, 

ਲਾਿਣ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 
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ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਨੰੂ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਸਾਡਾ ਹੈਂ ਤੰੂ ਹੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਡੰੂਘੀ ਨਦੀ ਤੇ ਤ ਲਾਹ ਪ ਰਾਣਾ, 

ਮਿਲਸਾਾਂ ਮਕਹੜੇ ਪੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਿੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਮਡੁੱਠਾ, 

ਲਾਹ ਿੂੰਹ ਤੋਂ ਲੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

ਫ਼ਸ ਿਾ ਿਜਉਲ-ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਅੁੱਜ ਓ ਯਾਰ । 

31. ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ 
 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਸੁੱਚ ਆਖ ਿਨਾ ਮਕਉ ਾਂ ਡਰਨਾ ਏਾਂ, ਇਸ ਸੁੱਚ ਮਪੁੱਛੇ ਤੰੂ ਤ ਰਨਾ ਏਾਂ, 

ਸੁੱਚ ਸਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਏਾਂ, ਸੁੱਚ ਿਸਤ ਅਚੰਭਾ ਆਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਬਾਹਿਣ ਆਣ ਜਜਿਾਨ ਡਰਾਏ, ਮਪੁੱਤਰ ਪੀੜ ਦੁੱਸ ਭਰਿ ਦ ੜਾਏ, 

ਆਪੇ ਦੁੱਸ ਕੇ ਜਤਨ ਕਰਾਏ, ਪੂਜਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਪ ੁੱਤਰ ਤ ਸਾਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪੀੜਾ, ਗ ੜ ਚਾਿਲ ਿਨਾਓ ਲੀੜਾ, 



www.PunjabLibrary.com 
 

ਜੰਜੂ ਪਾਓ ਲਾਹੋ ਬੀੜਾ, ਚ ੁੱਲੀ ਤ ਰਤ ਪਿਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਪੀੜ ਨਹੀ ਾਂ ਐਿੇਂ ਮਨਕਲਣ ਲੁੱਗੀ, ਰੋਕ ਰ ਪਈਆ ਭਾਾਂਡੇ ਢੁੱਗੀ, 

ਹੋਿੇ ਲਾਖੀ ਦ ਰੁੱਸਤ ਨਾ ਬੁੱਗੀ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਮਪਰਥਿ ਚੰਡੀ ਿਾਤ ਬਣਾਈ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਪੂਜ ੇਸਰਬ ਲੋਕਾਈ, 

ਪਾਛੀ ਿੁੱਢ ਕੇ ਜੰਜ ਚੜਹਾਈ, ਡੋਲੀ ਠ ਿ ਠ ਿ ਆਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਭ ੁੱਲ ਖ਼ ਦਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਖ਼ ਦਾਈ, ਬ ੁੱਤਾਾਂ ਅੁੱਗੇ ਸੀਸ ਮਨਿਾਈ, 

ਮਜਹੜੇ ਘੜ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਰਿ ਰਤਾ ਨਾ ਆਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਿੇਖੋ ਤ ਲਸੀ ਿਾਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਲਗਰਾਿੀ ਸੰਗ ਪਰਨਾਈ, 

ਹੁੱਸ ਹੁੱਸ ਡੋਲੀ ਚਾ ਚੜਹਾਈ, ਸਾਲਾ ਸਹ ਰਾ ਬਣੇ ਜਿਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਧੀਆਾਂ ਭੈਣਾਾਂ ਸਭ ਮਿਆਹਿਣ, ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਜਾਿਣ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖਣ ਆਿਣ, ਨਾ ਿਾਤ ਮਕਸੇ ਮਿਆਹੀ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਥੀ ਾਂ ਰੁੱਬ ਮਦਸਦਾ ਨੇੜੇ, ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਏ ਲੰਿੇ ਝੇੜੇ, 

ਿਾਾਂ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕੌਣ ਨਬੇੜੇ, ਭੁੱਜ ਭੁੱਜ ਉਿਰ ਗਿਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 
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ਮਬਰਛ ਬਾਗ਼ ਮਿਚ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਦਾਈ, ਬੰਦਾ ਰੁੱਬ ਤੀਿੀ ਾਂ ਬਣ ਆਈ, 

ਮਪਛਲੇ ਸੋਤੇ ਤੇ ਮਖੜ ਆਈ, ਦ ਮਬਧਾ ਆਣ ਮਿਟਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਆਪੇ ਭ ੁੱਲ ਭ ਲਾਇਆ ਏ, ਆਪੇ ਮਚੁੱਮਲਹਆਾਂ ਮਿਚ ਦਬਾਇਆ ਏ, 

ਆਪੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸ ਣਾਇਆ ਏ, ਿ ਝ ਿੇਂ ਭੇਤ ਨਾ ਕਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਗਰਿ ਸਰਦ ਹੋ ਮਜਸ ਨੰੂ ਪਾਲਾ, ਹਰਕਤ ਕੀਤਾ ਮਚਹਰਾ ਕਾਲਾ, 

ਮਤਸ ਨੰੂ ਆਖਣ ਜੀ ਸ ਖਾਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਰੋ ਦਿਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਪੁੱਕੀਆਾਂ ਆਖਣ ਆਈਆਾਂ, ਅਲਸੀ ਸਿਝ ਕੇ ਆਉਣੀ ਿਾਈਆ, 

ਆਪੇ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ ਹ ਣ ਸਾਈਆਾਂ, ਹ ਣ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਸ ਧਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਪੋਸਤ ਆਖੇ ਮਿਲੇ ਅਫੀਿ, ਬੰਦਾ ਭਾਲੇ ਕਾਦਰ ਕਰੀਿ, 

ਨਾ ਕੋਈ ਮਦੁੱਸੇ ਮਗਆਨ ਹਕੀਿ, ਅਕਲ ਤ ਸਾਡੀ ਜਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

 

ਜੋ ਕੋਈ ਮਦਸਦਾ ਏਹੋ ਮਪਆਰਾ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਆਪੇ ਿੇਖਣਹਾਰਾ, 

ਆਪੇ ਬੇਦ ਕ ਰਾਨ ਪ ਕਾਰਾ, ਜੋ ਸ ਫਨੇ ਿਸਤ ਭ ਲਾਈ ਏ । 

ਗੁੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਾਈ ਏ । 

32. ਘਮੜਆਲੀ ਮਦਉ ਮਨਕਾਲ ਨੀ 
 

ਘਮੜਆਲੀ ਮਦਉ ਮਨਕਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

 

ਘੜੀ ਘੜੀ ਘਮੜਆਲ ਬਜਾਿ,ੇ ਰੈਣ ਿਸਲ ਦੀ ਮਪਆ ਘਟਾਿੇ, 

ਿੇਰੇ ਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜੋ ਪਾਿੇ, ਹੁੱਥੋਂ ਚਾ ਸ ੁੱਟ ੋਘਮੜਆਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

 

ਅਨਹਦ ਿਾਜਾ ਿੁੱਜ ੇਸ ਹਾਨਾ, ਿ ਤਮਰਬ ਸ ਘੜਾ ਤਾਨ ਤਰਾਨਾ, 

ਮਨਿਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਭ ੁੱਲ ਮਗਆ ਦ ਗਾਨਾ, ਿਧ ਮਪਆਲਾ ਦੇਣ ਕਲਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

 

ਿ ਖ ਿੇਖਣ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦ ੁੱਖ ਮਦਲੇ ਦਾ ਉੁੱਠ ਮਗਆ ਸਾਰਾ, 

ਰੈਣ ਿੁੱਡੀ ਮਕਆ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ, ਮਦਲ ਅੁੱਗੇ ਪਾਰੋ ਦੀਿਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

 

ਿੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮਕਆ ਜਾਨਾਾਂ ਿੈਂ ਮਕਤ ਮਿਆਹੀ, 

ਇਹ ਗੁੱਲ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਛ ਪੇ ਛਪਾਈ, ਹ ਣ ਹੋਇਆ ਫਜ਼ਲ ਕਿਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

 

ਟਣੇੂ ਟਾਿਣ ਕਰੇ ਬਥੇਰੇ, ਮਿਹਰੇ ਆਏ ਿੁੱਡੇ ਿਡੇਰੇ, 

ਹ ਣ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਿੇਰੇ, ਰਹਾਾਂ ਲੁੱਖ ਿਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

 

ਬ ਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਸੇਜ਼ ਮਪਆਰੀ, ਨੀ ਿੈਂ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਤਾਰੀ, 

ਮਕਿੇਂ ਮਕਿੇਂ ਹ ਣ ਆਈ ਿਾਰੀ, ਹ ਣ ਮਿਛੜਨ ਹੋਇਆ ਿ ਹਾਲ ਨੀ । 

ਅੁੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ । 

33. ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ ਸੰਤੋ, ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ 
 

ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ ਸੰਤ,ੋ ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ । 
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ਆਪੇ ਿ ਰਲੀ ਆਪ ਘਨਈਆ, ਆਪੇ ਜਾਦਰੂਾਈ । 

ਆਪ ਗੋਬਰੀਆ ਆਪ ਗਡਰੀਆ, ਆਪੇ ਦੇਤ ਮਦਖਾਈ । 

ਅਨਹਦ ਦਿਾਰ ਕਾ ਆਯਾ ਗਿਰੀਆ, ਕੰਙਣ ਦਸਤ ਚੜਹਾਈ । 

ਿੂੰਡ ਿ ੰਡਾ ਿੋਹ ੇਪਰੀਤੀ ਕੋਰੇਨ ਕੰਨਾਾਂ ਿੈਂ ਪਾਈ । 

ਅੰਮਿਰਤ ਫਲ ਖਾ ਮਲਓ ਰੇ ਗ ਸਾਈ ਾਂ, ਥੋੜੀ ਕਰੋ ਬਫਾਈ । 

ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ ਸੰਤ,ੋ ਘਰ ਿੇਂ ਗੰਗਾ ਆਈ । 

34. ਘ ੰਘਟ ਚ ੁੱਕ ਓ ਸਜਣਾ, ਹ ਣ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ 
 

ਜ਼ ਲਫ ਕ ੰਡਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਬਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਚਲਾਇਆ, 

ਿੇਖ ਅਸਾਾਂ ਿੁੱਲ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਰ ਕੇ ਖੂਨੀ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ । 

ਘ ੰਘਟ ਚ ੁੱਕ ਓ ਸਜਣਾ, ਹ ਣ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ । 

 

ਦੋ ਨੈਣਾਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਿੈਂ ਆਮਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, 

ਘਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਿ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ, ਚੋਰੀਆਾਂ ਇਹ ਮਕਨ ਦੁੱਸੀਆਾਂ ਿੇ । 

ਘ ੰਘਟ ਚ ੁੱਕ ਓ ਸਜਣਾ, ਹ ਣ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ । 

 

ਮਬਰਹੋਂ ਕਟਾਰੀ ਤੰੂ ਕੁੱਸ ਕੇ ਿਾਰੀ, ਤਦ ਿੈਂ ਹੋਈ ਬੇਮਦਲ ਭਾਰੀ, 

ਿ ੜ ਨਾ ਲਈ ਤੈਂ ਸਾਰ ਹਿਾਰੀ, ਪਤੀਆਾਂ ਤੇਰੀਆਾਂ ਕੁੱਚੀਆਾਂ ਿੇ । 

ਘ ੰਘਟ ਚ ੁੱਕ ਓ ਸਜਣਾ, ਹ ਣ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ । 

 

ਨੇਹ ੰ ਲਗਾ ਕੇ ਿਨ ਹਰ ਲੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਤਾ, 

ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲਾ ਿੈਂ ਇਹ ਪੀਤਾ, ਸਾਾਂ ਅਕਲੋਂ  ਿੈਂ ਕੁੱਚੀਆਾਂ ਿੇ । 

ਘ ੰਘਟ ਚ ੁੱਕ ਓ ਸਜਣਾ, ਹ ਣ ਸ਼ਰਿਾਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਰੁੱਖੀਆਾਂ ਿੇ । 

35. ਘ ੰਘਟ ਓਹਲੇ ਨਾ ਲ ੁੱਕ ਸੋਹਮਣਆਾਂ 
 

ਘ ੰਘਟ ਓਹਲੇ ਨਾ ਲ ੁੱਕ ਸੋਹਮਣਆਾਂ, 

ਿੈਂ ਿ ਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਾਂ । 
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ਜਾਨੀ ਬਾਝ ਦੀਿਾਨੀ ਹੋਈ, ਟੋਕਾਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸਭੋਈ, 

ਜੇ ਕਰ ਯਾਰ ਕਰੇ ਮਦਲਜੋਈ, ਿੈਂ ਤਾਾਂ ਫਮਰਆਦ ਪ ਕਾਰਦੀ ਹਾਾਂ । 

ਿੈਂ ਿ ਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਿ ਫ਼ਤ ਮਿਕਾਾਂਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਬਾਾਂਦੀ, ਮਿਲ ਿਾਹੀਆ ਮਜੰਦ ਐਾਂਿੇਂ ਜਾਾਂਦੀ, 

ਇਕਦਿ ਮਹਜਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿੈਂ ਸਮਹੰਦੀ, ਿੈਂ ਬ ਲਬ ਲ ਇਸ ਗ ਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਾਂ । 

ਿੈਂ ਿ ਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਾਂ । 

36. ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ 
 

ਿੇਰੇ ਘਰ ਮਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਸ ੁੱਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਮਗਆ ਕੋਈ, 

ਿੈਂ ਗ ਰ ਫੜ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਿਾਲ ਮਗਆ ਸੋ ਤਰਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

 

ਪਮਹਲੇ ਿਖ਼ਫੀ ਆਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੈਰਤ ਹੈਰਤਖ਼ਾਨਾ ਸੀ, 

ਮਫਰ ਿਹਦਤ ਦੇ ਮਿਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਕ ਲ ਜ ਜ਼ ਦਾ ਿ ਜਿਲ ਪਰਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

 

ਕ ਨਫਯੀਕੂਨ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ ਦੇਂਦਾ, ਿਹਦਤ ਮਿਚੋਂ ਕਸਰਤ ਲੈਂਦਾ, 

ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਬੰਦਾ ਬਣ ਬਮਹੰਦਾ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਿਸਜਦ ਿੜਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

 

ਰੋਜ਼ ਿੀਸਾਕ ਅਲੁੱਸਤ ਸ ਣਾਿੇ, ਕਾਲੂਬਲਾ ਅਜ਼ਹਦ ਨਾ ਚਾਹਿੇ, 

ਮਿਚ ਕ ਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛ ਪਾਿੇ, ਉਹ ਮਗਣ ਮਗਣ ਿਸਤਾਾਂ ਧਰਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

 

ਗ ਰ ਅੁੱਲਹ ਾ ਆਪ ਕਹੇਂਦਾ ਏ, ਗ ਰ ਅਲੀ ਨਬੀ ਹੋ ਬਮਹੰਦਾ ਏ, 



www.PunjabLibrary.com 
 

ਘਰ ਹਰ ਦੇ ਮਦਲ ਮਿਚ ਰਮਹੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਭਾਾਂਡੇ ਭਰਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਨੰੂ ਘਰ ਮਿਚ ਪਾਇਆ, ਮਜਸ ਸਾਾਂਗੀ ਸਾਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, 

ਲੋਕਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਭੇਤ ਛ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦਰਸ ਪਰਿ ਦਾ ਪੜਹਦਾ ਏ । 

ਗ ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ । 

37. ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕ ੇਨੰੂ ਜਾਾਂਦੇ 
 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਨੰੂ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਿੇਰਾ ਰਾਾਂਝਾ ਿਾਹੀ ਿੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤੇ ਿੰਗ ਰਾਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋਈਆਾਂ, 

ਿੇਰਾ ਬਾਬਲ ਕਰਦਾ ਧੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਿੁੱਲ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਿੇਰੇ ਘਰ ਮਿਚ ਨੌਸ਼ੋਹ ਿੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਮਿਚੇ ਹਾਜੀ ਮਿਚੇ ਗਾਜੀ, 

ਮਿਚੇ ਚੋਰ ਉਚੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਿੁੱਲ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਅਸਾਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 
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ਮਜਤ ਿੁੱਲ ਯਾਰ ਉਤੇ ਿੁੱਲ ਕਅਬਾ, 

ਭਾਿੇਂ ਫੋਲ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਚਾਰੇ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

38. ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ 
 

ਹ ਣ ਮਦਨ-ਚਮੜਹਆ ਕਦ ਹੋਿ,ੇ ਿੈਨੰੂ ਮਪਆਰਾ ਿੂੰਹ ਮਦਖਲਾਿ,ੇ 

ਤਕਲੇ ਨੰੂ ਿਲ ਪੈ ਪੈ ਜਾਾਂਦ,ੇ ਕੌਣ ਲ ਹਾਰ ਮਲਆਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

 

ਤੁੱਕਮਲਉਾਂ ਿਲ ਕੁੱਢ ਲ ਹਾਰਾ, ਤੰਦ ਚਲੇਂਦਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, 

ਘੜੀ ਘੜੀ ਇਹ ਝੋਲਾ ਖਾਾਂਦਾ, ਛੁੱਲੀ ਮਕਤ ਮਬਧ ਲਾਹਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

 

ਪਲੀਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜੇ ਬੀੜੀ ਬੰਨਹਾਾਂ, ਬਾਇੜ ਹੁੱਥ ਨਾ ਆਿੇ, 

ਚਿਮੜਆਾਂ ਨੰੂ ਚੋਪੜ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਿਾਹਲ ਪਈ ਬਤਲਾਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

 

ਮਤਰੰਜਣ ਕੁੱਤਣ ਸੁੱਦਣ ਸਈਆਾਂ, ਮਬਰਹੋਂ ਢੋਲ ਬਜਾਿੇ, 

ਤੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜੋ ਪੂਣੀਆਾਂ ਿੁੱਟਾਾਂ, ਿੁੱਛਾ ਗੋਹੜੇ ਖਾਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

 

ਿਾਹੀ ਮਛੜ ਮਗਆ ਨਾਲ ਿਹੀ ਾਂ ਦੇ, ਹ ਣ ਕੁੱਤਣ ਮਕਸ ਨੰੂ ਭਾਿੇ, 

ਮਜੁੱਤ ਿੁੱਲ ਯਾਰ ਉਤੇ ਿੁੱਲ ਅੁੱਖੀਆਾਂ, ਿੇਰਾ ਮਦਲ ਬੇਲੇ ਿੁੱਲ ਧਾਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

 

ਅਰਜ਼ ਏਹੋ ਿੈਨੰੂ ਆਣ ਮਿਲੇ ਹ ਣ, ਕੌਣ ਿਸੀਲਾ ਜਾਿੇ, 
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ਸੈ ਿਣਾਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤ ਮਲਆ ਬ ੁੱਲਹ ਾ, ਸ਼ਹ  ਿੈਨੰੂ ਗਲ ਲਾਿੇ, 

ਹੁੱਥੀ ਮਢਲਕ ਗਈ ਿੇਰੇ ਚਰਖ ੇਦੀ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਕੁੱਮਤਆ ਨਾ ਜਾਿੇ । 

39. ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ 
 

ਗਲ ਅਲਫੀ ਮਸਰ-ਪਾ-ਬਰਮਹਨਾ, ਭਲਕੇ ਰਪੂ ਿਟਾਿੇਂਗਾ, 

ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਫ਼ਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ , ਓੜਕ ਿੂਨ ਿਨਾਿੇਂਗਾ, 

ਘਾਟ ਮਜ਼ਕਾਤ ਿੰਗਣਗੇ ਮਪਆਦੇ, ਕਹ  ਕੀ ਅਿਲ ਮਿਖਾਿੇਂਗਾ, 

ਆਣ ਬਣੀ ਮਸਰ ਪਰ ਭਾਰੀ, ਅਗੋਂ ਕੀ ਬਤਲਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਹੁੱਕ ਪਰਾਇਆ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਖਾ ਕਰ ਭਾਰ ਉਠਾਿੇਂਗਾ, 

ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਕਰ ਬਦਲਾ ਦੇਸੇਂ ਲਾਖੀ ਖੇਤ ਲ ਟਾਿੇਂਗਾ, 

ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਮਿਚ ਜਗ ਦੇ ਜੂਏ, ਮਜੁੱਤੇ ਦਿ ਹਰਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਿੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਏ, 

ਏਥੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕੁੱਟ ਤੰੂ ਮਦਲਬਰ, ਅਗੇ ਖ ੁੱਲਹ  ਬਹਾਰਾ ਏ, 

ਕੇਸਰ ਬੀਜ ਜੋ ਕੇਸਰ ਜੰਿੇ, ਲਸਹਣ ਬੀਜ ਕੀ ਖਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਕਰੋ ਕਿਾਈ ਿੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਿਕਤ ਕਿਾਿਣ ਦਾ, 

ਪੌ-ਸਤਾਰਾਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹ ਣ, ਦਾਅ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਦਾ, 

ਉਜੜੀ ਖੇਡ ਛਪਣਗੀਆਾਂ ਨਰਦਾਾਂ, ਝਾੜੂ ਕਾਨ ਉਠਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਖਾਿੇਂ ਿਾਸ ਚਬਾਿੇਂ ਬੀੜੇ, ਅੰਗ ਪ ਸ਼ਾਕ ਲਗਾਇਆ ਈ, 

ਟੇਢੀ ਪਗੜੀ ਅੁੱਕੜ ਚਲੇਂ , ਜ ੁੱਤੀ ਪੈਰ ਅੜਾਇਆ ਈ, 
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ਪਲਦਾ ਹੈਂ ਤੰੂ ਜਿ ਦਾ ਬਕਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕ ਹਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਪਲ ਦਾ ਿਾਸਾ ਿੁੱਸਣ ਏਥੇ, ਰਮਹਣ ਨੰੂ ਅਗੇ ਡੇਰਾ ਏ, 

ਲੈ ਲੈ ਤ ਹਫੇ ਘਰ ਨੰੂ ਘੁੱਲੀ ਾਂ, ਇਹੋ ਿੇਲਾ ਤੇਰਾ ਏ, 

ਓਥੇ ਹੁੱਥ ਨਾ ਲਗਦਾ ਕ ਝ ਿੀ, ਏਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਪੜਹ ਸਬਕ ਿ ਹੁੱਬਤ ਓਸੇ ਦਾ ਤੰੂ, ਬੇਿੂਜਬ ਮਕਉ ਾਂ ਡ ਬਨਾ ਏਾਂ, 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਮਕੁੱਸੇ ਿਗਜ਼ ਖਪਾਿੇਂ, ਮਕਉ ਾਂ ਖ ਭਣ ਮਿਚ ਖ ਭਣਾ ਏਾਂ, 

ਹਰਫ਼ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੁੱਕੋ ਨ ਕਤਾ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਊਠ ਲਦਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਭ ੁੱਖ ਿਰੇਂਮਦਆਾਂ ਨਾਿ ਅੁੱਲਹ ਾ ਦਾ, ਇਹੋ ਬਾਤ ਚੰਗੇਰੀ ਏ, 

ਦੋਿੇਂ ਥੋਕ ਪੁੱਥਰ ਥੀ ਾਂ ਭਾਰੇ, ਔਖੀ ਮਜਹੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਏ, 

ਆਣ ਬਣੀ ਜਦ ਮਸਰ ਪਰ ਭਾਰੀ, ਅੁੱਗੋਂ ਕੀ ਬਤਲਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬਾ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ, ਪ ੁੱਛ ਿੇਖਾਾਂ ਮਕਉ ਾਂ ਰੋਂਦ ੇਨੀ, 

ਰੰਨਾਾਂ ਕੰਜਕਾਾਂ ਭੈਣਾਾਂ ਭਾਈ, ਿਾਰਸ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਨੀ, 

ਇਹ ਜੋ ਲ ੁੱਟਦੇ ਤੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਲ ੁੱਟਦਾ, ਿਰ ਕੇ ਆਪ ਲ ਟਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਇਕ ਇਕੁੱਮਲਆਾਂ ਜਾਣਾ ਈ ਤੈਂ, ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਿੇਗਾ, 

ਖਿੇਸ਼-ਕਬੀਲਾ ਰੋਂਦਾ ਮਪਟਦਾ, ਰਾਹੋਂ ਹੀ ਿ ੜ ਆਿੇਗਾ, 

ਸ਼ਮਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਮਿਚ ਿਾਸੇ, ਓਥੇ ਡੇਰਾ ਪਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 
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ਕਰਾਾਂ ਨਸੀਹਤ ਿੁੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ, ਸ ਣ ਕਰ ਮਦਲ 'ਤੇ ਲਾਿੇਂਗਾ, 

ਿੋਏ ਤਾਾਂ ਰੋਜ਼-ਹਸ਼ਰ ਨੰੂ ਉੁੱਠਣ, ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਿਰ ਜਾਿੇਂਗਾ, 

ਜੇ ਤੰੂ ਿਰੇਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ, ਿਰਨੇ ਦਾ ਿ ੁੱਲ ਪਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਜਾਾਂ ਰਾਹ ਸ਼ਰਹਾ ਦਾ ਪਕੜੇਂਗਾ, ਤਾਾਂ ਓਟ ਿ ਹੰਿਦੀ ਹੋਿੇਗਾ, 

ਕਮਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੀ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਇਹੋ ਖ਼ਲਕਤ ਰੋਿੇਂਗਾ, 

ਹ ਣ ਸ ੁੱਮਤਆਾਂ ਤੈਨੰੂ ਕੌਣ ਜਗਾਏ, ਜਾਗਮਦਆਾਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਜੇ ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੁੱਗੇਂ, ਤੈਨੰੂ ਤਖ਼ਤ ਬਹਾਿਾਾਂਗੇ, 

ਮਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਆਲਿ ਢੂੰਡੇ, ਤੈਨੰੂ ਆਣ ਮਿਲਾਿਾਾਂਗੇ, 

ਜ਼ ਹਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ ਹਦ ਕਿਾਿੇਂ, ਲੈ ਪੀਆ ਗਲ ਲਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਐਿੇਂ ਉਿਰ ਗਿਾਈਆ ਔਗਤ, ਅਕਬਤ ਚਾ ਰ ੜਹਾਇਆ ਈ, 

ਲਾਲਚ ਕਰ ਕਰ ਦ ਨੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ, ਿ ੁੱਖ ਸਫੈਦੀ ਆਇਆ ਈ, 

ਅਜੇ ਿੀ ਸ ਣ ਜੇ ਤਾਇਬ ਹੋਿੇਂ, ਤਾਾਂ ਆਸ਼ਨਾ ਸਦਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਚਲਨਾ ਏਾਂ ਤਾਾਂ ਚਲ, ਮਕਹਾ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਈ, 

ਮਜਕੋ ਧੁੱਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਜਾਾਂ ਿਤਨੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਈ, 

ਿਾਚੰਮਦਆਾਂ ਖਤ ਅਕਲ ਗਈਉ ਈ, ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਿੰਜਾਿੇਂਗਾ, 

ਮਹਜਾਬ ਕਰੇਂ ਦਰਿੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ , ਕਦ ਤਕ ਹ ਕਿ ਚਲਾਿੇਂਗਾ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

 

40. ਮਹੰਦ ੂਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿ ਸਲਿਾਨ 
 

ਮਹੰਦ ੂਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿ ਸਲਿਾਨ । 

ਬਹੀਏ ਮਤਰੰਜਣ ਤਜ ਅਮਭਿਾਨ । 

 

ਸ ੰਨੀ ਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਿ ਸ਼ੀਆ । 

ਸ ਲਹ ਾ ਕ ੁੱਲ ਕਾ ਿਾਰਗ ਲੀਆ । 

 

ਭ ੁੱਖੇ ਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਿ ਰੁੱਜ ੇ। 

ਨੰਗੇ ਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਿ ਕੁੱਜੇ । 

 

ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਿ ਹੁੱਸਦੇ । 

ਉਜੜੇ ਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹਿ ਿੁੱਸਦੇ । 

 

ਪਾਪੀ ਨਾ ਸ ਧਰਿੀ ਨਾ । 

ਪਾਪ ਪ ੰਨ ਕੀ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਜੋ ਹਮਰ ਮਚਤ ਲਾਗੇ । 

ਮਹੰਦ ੂਤ ਰਕ ਦਜੂਨ ਮਤਆਗੇ । 

41. ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ 
 

ਨਾਿ ਨਬੀ ਕੀ ਰਤਨ ਚੜਹੀ ਬੂੰਦ ਪੜੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਅੁੱਲਹ ਾ, 

ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀ ਓਹੀ ਮਖਲਾਿੇ, ਜੋ ਮਸੁੱਖੀ ਹੋਿੇ ਫਨਾਫੀ-ਅੁੱਲਹ ਾ, 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

 

ਅਲਸਤੋਂ ਤੋਂ ਬਲਮਬਕਿ ਪਰੀਤਿ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਸਖੀਆਾਂ ਨੇ ਘ ੰਘਟ ਖੋਲਹੇ , 
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ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਹੀ ਯੰੂ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਲਾਇਲਾਹ ਇਲਇਲਾ, 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

 

ਨਾਹਨ ਅਕਰਬ ਕੀ ਬੰਸੀ ਬਜਾਈ, ਿਨ ਅਰਫ ਨਫਸਹ  ਕੀ ਕੂਕ ਸ ਣਾਈ, 

ਫਸ ਿਾਿੁੱਜ  ਉਲਹ ਾ ਕੀ ਧੂਿ ਿਚਾਈ, ਮਿਚ ਦਰਬਾਰ ਰਸੂਲੇ ਅੁੱਲਹ ਾ, 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

 

ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਪਾਓ ਾਂ ਪੜੂੰਗੀ, ਆਮਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, 

ਝਗੜਾ ਕਰ ਭਰ ਝੋਲੀ ਲੰੂਗੀ, ਨੂਰ ਿ ਹੰਿਦ ਸੁੱਲਉਲਾਹ । 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

 

ਫ਼ਜ਼ਕਰਨੂੀ ਕੀ ਹੋਰੀ ਬਨਾਊ ਾਂ, ਫ਼ਜ਼ਕਰਨੂੀ ਪੀਆ ਕੋ ਮਰਝਾਊ ਾਂ, 

ਐਸੋ ਪੀਆ ਕੇ ਿੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊ ਾਂ, ਕੈਸਾ ਪੀਆ ਸ ਬਹਾਨ ਅੁੱਲਹ ਾ । 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

 

ਮਸਬਗ਼ਤਉਲਾਹੈ ਕੀ ਭਰ ਮਪਚਕਾਰੀ, ਅਲਾਹ ਉਸ ਿੁੱਦ ਪੀ ਿੂੰਹ ਪਰ ਿਾਰੀ, 

ਨੂਰ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁੱਕ ਸੇ ਜਾਰੀ, ਨੂਰ ਿ ਹੰਿਦ-ਸੁੱਲਾ ਇੁੱਲਾ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੂਿ ਿਚੀ ਹੈ, ਲਾਇ-ਲਾ-ਇਲ ਇਲਾਹ । 

ਹੋਰੀ ਖੇਲੰੂਗੀ ਕਮਹ ਮਬਸਮਿਲਾਹ । 

42. ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ 
 

ਮਕਤੇ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਹੋ ਬ ਲੇਂਦੇ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਸ ੰਨਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਸੇਂਦੇ ਹੋ, 

ਮਕਤੇ ਰਾਿ ਦ ਹਾਈ ਦੇਂਦ ੇਹੋ, ਮਕਤੇ ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਿੈਂ ਿੇਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਭਸਿ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਢੇਰੀ ਪੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਨੰੂ ਨਾਚ ਨਚਾਈਦਾ । 
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ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਮਕਤੇ ਬੇਮਸਰ ਚੌੜਾਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਮਕਤੇ ਜੋੜ ਇਨਸਾਨ ਹੰਢਾਓਗੇ, 

ਮਕਤੇ ਆਦਿ ਹਿਾ ਬਣ ਆਓਗੇ, ਕਦੀ ਿੈਥੋਂ ਿੀ ਭ ੁੱਲ ਜਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਡੇਰਾ ਪਾਇਉ, ਆਪੇ ਢੋਂ ਢੋਂ ਢੋਲ ਬਜਾਇਉ, 

ਜਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਜਤਾਯ,ੋ ਮਫਰ ਅਬਦ ੁੱਲ ਦੇ ਘਰ ਧਾਈਦਾ। 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਜੋ ਭਾਲ ਤ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋਇਆਾਂ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ ਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੋਇਆਾਂ ਿੀ ਤੈਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਿਤ ਿੋਇਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰ ਕ ਹਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਮਬੰਦਰਾਬਨ ਿੇਂ ਗਊਆਾਂ ਚਰਾਿੇ, ਲੰਕਾ ਚੜਹ ਕੇ ਨਾਦ ਿਜਾਿ,ੇ 

ਿੁੱਕੇ ਦਾ ਬਣ ਹਾਜੀ ਆਿੇ, ਿਾਹ ਿਾਹ ਰੰਗ ਿਟਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਿਨਸੂਰ ਤ ਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਤ ਸਾਾਂ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਇਆ ਏ, 

ਿੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਬਲ ਜਾਇਆ ਏ, ਮਦਓ ਖੂਨ ਬਹਾ ਿੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਭਨੀ ਾਂ ਭੇਸੀ ਾਂ ਥੀ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਿਦ ਆਪੇ ਪੀ ਾਂਦੇ ਹੋ, 

ਿੈਨੰੂ ਹਰ ਜਾ ਤ ਸੀ ਾਂ ਦਸੀ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਚ ਕਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਹ ਣ ਪਾਸ ਤ ਸਾਡੇ ਿੁੱਸਾਾਂਗੀ, ਨਾ ਬੇਮਦਲ ਹੋ ਕੇ ਨੁੱ ਸਾਾਂਗੀ, 
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ਸਭ ਭੇਤ ਤ ਸਾਡੇ ਦੁੱਸਾਾਂਗੀ, ਮਕਉ ਾਂ ਿੈਨੰੂ ਅੰਗ ਨਾ ਲਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਿਾਹ ਮਜਸ ਪਰ ਕਰਿ ਅਿੇਹਾ ਹੈ, ਤਮਹਕੀਕ ਉਹ ਿੀ ਤੈਂ ਜੇਹਾ ਹੈ, 

ਸੁੱਚ ਸਹੀ ਰਿਾਇਤ ਏਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਮਿਚ ਭਾਾਂਬੜ ਬਾਗ਼ ਲਿਾਈਦਾ, ਮਜਹੜਾ ਮਿਚੋਂ ਆਪ ਿਖਾਈਦਾ, 

ਜਾਾਂ ਅਲਫੋਂ ਅਹਦ ਬਣਾਈਦਾ, ਤਾਾਂ ਬਾਤਨ ਮਕਆ ਬਤਲਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਬੇਲੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਿਾਲੀ ਿਾਲਕ ਹੋ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਕ ਹੋ, 

ਆਪੇ ਖ਼ਲਕਤ ਆਪ ਖ਼ਾਲਕ ਹੋ, ਆਪੇ ਅਿਰ ਿਅਰਫ਼ੂ ਕਰਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਮਕਧਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਮਕਧਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਿੰਬਰ ਤੇ ਬਮਹ ਿਾਅਜ਼ੀ ਹੋ, 

ਮਕਤੇ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕਟਕ ਚੜਹਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਆਪੇ ਯੂਸਫ਼ ਕੈਦ ਕਰਾਇਉ, ਯੂਨਸ ਿੁੱਛਲੀ ਤੋਂ ਮਨਗਲਾਇਉ, 

ਸਾਬਰ ਕੀੜੇ ਘੁੱਤ ਬਹਾਇਉ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਾਂ ਤਖ਼ਤ ਚੜਹਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਹ ਣ ਸਹੀ ਮਸੰਞਾਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪਛਾਤੇ ਹੋ, 

ਮਕਤੇ ਆਤੇ ਹੋ ਮਕਤੇ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਭ ੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਦਾ । 

ਹ ਣ ਮਕਸ ਥੀ ਾਂ ਆਪ ਛ ਪਾਈਦਾ । 
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43. ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ 
 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

ਮਜਸ ਦੇ ਹ ਸਨ ਦਾ ਗਰਿ ਬਜ਼ਾਰ । 

 

ਜਦ ਅਮਹਦ ਇਕ ਇਕੁੱਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਤਜੁੱਲਾ ਸੀ, 

ਨਾ ਰੁੱਬ ਰਸੂਲ ਨਾ ਅੁੱਲਹ ਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

 

ਬੇਚਨੂ ਿਾ ਬੇਚਗੂਨਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਬੀਹ ਬੇਨਿੂਨਾ ਸੀ, 

ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਨਿੂਨਾ ਸੀ, ਹ ਣ ਗੂਨਾਾਂ-ਗ ਨ ਹਜ਼ਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

 

ਮਪਆਰਾ ਪਮਹਨ ਪੋਸ਼ਾਕਾਾਂ ਆਇਆ, ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ, 

ਅਹਦ ਤੇ ਬਣ ਅਮਹਿਦ ਆਇਆ, ਨਬੀਆਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

 

ਕ ਨ ਮਕਹਾ ਫਾਜੀਕੂਨ ਕਹਾਇਆ, ਬੇਚਨੂੀ ਸੇ ਚਨੂੀ ਬਣਾਇਆ, 

ਅਹਦ ਦੇ ਮਿਚ ਿੀਿ ਰਲਾਇਆ, ਤਾਾਂ ਕੀਤਾ ਐਡ ਪਸਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

 

ਤਜੂੰ ਿਸੀਤ ਤਜੂੰ ਬ ੁੱਤਖਾਨਾ, ਬਰਤੀ ਰਹਾਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਨਾ, 

ਭ ੁੱਲ ਮਗਆ ਿ ਜ਼ੂ ਨਿਾਜ਼ ਦ ਗਾਨਾ, ਤੈਂ ਪਰ ਜਾਨ ਕਰਾਾਂ ਬਮਲਹਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

 

ਪੀਰ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਇਸਦੇ ਬਰਦੇ, ਇਸ ਿਲਾਇਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ, 

ਸਰ ਕਦਿਾਾਂ ਦੇ ਉੁੱਤੇ ਧਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 
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ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਲਮਖਆ ਚਾਹੇ, ਬਾਝ ਿਸੀਲੇ ਲਮਖਆ ਨਾ ਜਾਏ, 

ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਭੇਤ ਬਤਾਏ, ਤਾਾਂ ਖ ੁੱਲਹੇ  ਸਭ ਇਸਰਾਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਲਮਖਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ । 

44. ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਹ ਣ ਿੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕ ਝ ਹੋਰ 
 

ਹਾਦੀ ਿੈਨੰੂ ਸਬਕ ਪੜਹਾਇਆ, ਓਥੇ ਗ਼ੈਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਇਆ, 

ਿਤਲਕ ਜ਼ਾਤ ਜਿਾਲ ਮਿਖਾਇਆ, ਿਹਦਤ ਪਾਇਆ ਸ਼ੋਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਹ ਣ ਿੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕ ਝ ਹੋਰ । 

 

ਅੁੱਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਿਕਾਨੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤਨ ਮਦਸਦਾ ਜਾਨੀ, 

ਮਰਹਾ ਨਾ ਿੇਰਾ ਨਾਿ ਮਨਸ਼ਾਨੀ, ਮਿਟ ਮਗਆ ਝਗੜਾ ਸ਼ੋਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਹ ਣ ਿੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕ ਝ ਹੋਰ । 

 

ਮਪਆਰਾ ਆਪ ਜਿਾਲ ਮਿਖਾਲੇ, ਿਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣ ਿਤਿਾਲੇ, 

ਹੰਸਾਾਂ ਦੇ ਹ ਣ ਿੇਖ ਲੈ ਚਾਲੇ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਕਾਗਾਾਂ ਦੀ ਹ ਣ ਗਈ ਟੋਰ । 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਹ ਣ ਿੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕ ਝ ਹੋਰ । 

45. ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜਹੋ ਛ ੁੱਟਕਾਰਾ ਏ 
 

ਇਕ ਅਲਫ਼ੋਂ ਦੋ ਮਤੰਨ ਚਾਰ ਹੋਏ, ਮਫਰ ਲੁੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, 

ਮਫਰ ਉਥੋਂ ਬਾਝੋਂ ਸ਼ਿਾਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਅਲਫ਼ ਦਾ ਨ ਕਤਾ ਮਨਆਰਾ ਏ, 

ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜਹੋ ਛ ੁੱਟਕਾਰਾ ਏ । 

 

ਮਕਉ ਾਂ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਗੁੱਡ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ, ਮਸਰ ਚਾਨਾ ਏਾਂ ਪੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਾਂ ਦੀ, 

ਹ ਣ ਹੋਇਉਾਂ ਸ਼ਕਲ ਜੁੱਲਾਦਾਾਂ ਦੀ, ਅੁੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਿ ਸ਼ਕਲ ਭਾਰਾ ਏ, 

ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜਹੋ ਛ ੁੱਟਕਾਰਾ ਏ । 
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ਬਣ ਹਾਫ਼ਜ ਮਹਫ਼ਜ ਕ ਰਾਨ ਕਰੇਂ, ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੇਂ, 

ਮਫਰ ਮਨਆਿਤ ਮਿਚ ਮਧਆਨ ਕਰੇਂ, ਿਨ ਮਫਰਦਾ ਮਜਉ ਾਂ ਹਲਕਾਰਾ ਏ, 

ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜਹੋ ਛ ੁੱਟਕਾਰਾ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਬੀ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਈ, ਉਹ ਮਬਰਛ ਿੁੱਡਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਈ, 

ਜਦ ਮਬਰਛ ਉਹ ਫਾਨੀ ਹੋਇਆ ਈ, ਮਫਰ ਰਮਹ ਮਗਆ ਬੀ ਅਕਾਰਾ ਏ, 

ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜਹੋ ਛ ੁੱਟਕਾਰਾ ਏ । 

46. ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ 
 

ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

 

ਐਨ ਗ਼ੈਨ ਦੀ ਮਹੁੱਕਾ ਸੂਰਤ, ਇੁੱਕ ਨ ਕਤੇ ਸ਼ੋਰ ਿਚਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

 

ਸੁੱਸੀ ਦਾ ਮਦਲ ਲ ੁੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਹੋਤ ਪ ਨੰੂ ਬਣ ਆਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਿੈਂ ਸ਼ੌਹ ਇਨਾਇਤ ਪਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨ ਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

47. ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ 
 

ਫੜ ਨ ੁੱ ਕਤਾ ਛੋੜ ਮਹਸਾਬਾਾਂ ਨੰੂ, ਕਰ ਦਰੂ ਕ ਫ਼ਰ ਮਦਆਾਂ ਬਾਬਾਾਂ ਨੰੂ, 

ਲਾਹ ਦੋਜ਼ਖ ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਾਂ ਨੰੂ, ਕਰ ਸਾਫ ਮਦਲੇ ਮਦਆਾਂ ਖ਼ਾਬਾਾਂ ਨੰੂ, 

ਗੁੱਲ ਏਸੇ ਘਰ ਮਿਚ ਢ ੁੱਕਦੀ ਏ, ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ । 

 

ਐਿੇਂ ਿੁੱਥਾ ਜ਼ਿੀ ਾਂ ਘਸਾਈਦਾ, ਲੰਿਾ ਪਾ ਿਮਹਰਾਬ ਮਦਖਾਈ ਦਾ, 
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ਪੜਹ ਕਲਿਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਦਾ, ਮਦਲ ਅੰਦਰ ਸਿਝ ਨਾ ਮਲਆਈ ਦਾ, 

ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੁੱਚੀ ਿੀ ਲ ੁੱਕਦੀ ਏ ? ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ । 

 

ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਬਣ ਆਏ ਜੀ, ਗਲ ਨੀਲੇ ਜਾਿੇ ਪਾਏ ਜੀ, 

ਹੁੱਜ ਿੇਚ ਟਕੇ ਲੈ ਖਾਏ ਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਗੁੱਲ ਕੀਹਨੰੂ ਭਾਏ ਜੀ, 

ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੁੱਚੀ ਭੀ ਲ ੁੱਕਦੀ ਏ ? ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ । 

 

ਇਕ ਜੰਗਲ ਬਮਹਰੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦੇ ਨੀ, ਇਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਖਾਾਂਦੇ ਨੀ, 

ਬੇ ਸਿਝ ਿਜੂਦ ਥਕਾਾਂਦੇ ਨੀ, ਘਰ ਹੋਿਣ ਹੋ ਕੇ ਿਾਾਂਦ ੇਨੀ, 

ਐਿੇਂ ਮਚੁੱਮਲਆਾਂ ਮਿਚ ਮਜੰਦ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ, ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ । 

 

ਫੜ ਿ ਰਸ਼ਦ ਆਬਦ ਖ ਦਾਈ ਹੋ, ਮਿੁੱਚ ਿਸਤੀ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਹੋ, 

ਬੇਖਾਹਸ਼ ਬੇਨਿਾਈ ਹੋ, ਮਿੁੱਚ ਮਦਲ ਦੇ ਖੂਬ ਸਫਾਈ ਹੋ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਬਾਤ ਸੁੱਚੀ ਕਦੋਂ ਰ ਕਦੀ ਏ, ਇਕ ਨ ੁੱ ਕਤੇ ਮਿਚ ਗੁੱਲ ਿ ੁੱਕਦੀ ਏ । 

48. ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ 
 

ਕ ਨ-ਫਅਕੂਨੋਂ ਅੁੱਗੇ ਦੀਆਾਂ ਲਗੀਆਾਂ, 

ਨੇਹ ੰ ਨਾ ਲਗੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, 

ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ । 

 

ਆਪ ਮਛੜ ਜਾਾਂਦਾ ਨਾਲ ਿੁੱਝੀ ਾਂ ਦੇ, 

ਸਾਨੰੂ ਮਕਉ ਾਂ ਬੇਮਲਉਾਂ ਿੋੜੀਦਾ, 

ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ । 

 

ਰਾਾਂਝੇ ਮਜਹਾ ਿੈਨੰੂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, 

ਮਿੰਨਤਾਾਂ ਕਰ ਕਰ ਿੋੜੀਦਾ, 

ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ । 
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ਿਾਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸਲੋਨੇ, 

ਸੂਹਾ ਦ ਪੁੱਟਾ ਗੋਰੀ ਦਾ, 

ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ । 

 

ਅਮਹਦ ਅਮਹਿਦ ਮਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਬ ੁੱਮਲਹਆ, 

ਇਕ ਰੁੱਤੀ ਭੇਤ ਿਰੋੜੀ ਦਾ, 

ਇਕ ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਨੰੂ ਲੋੜੀਦਾ । 

49. ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ 
 

ਇਲਿ ਨਾ ਆਿੇ ਮਿਚ ਸ਼ ਿਾਰ, ਇਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, 

ਜਾਾਂਦੀ ਉਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਇਤਬਾਰ, ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਇਲਿ ਲਗਾਿੇਂ ਢੇਰ, ਕ ਰਾਨ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰ, 

ਮਗਰਦੇ ਚਾਨਣ ਮਿਚ ਅਨਹੇਰ, ਬਾਝੋਂ ਰਾਹਬਰ ਖਬਰ ਨਾ ਸਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਸ਼ੇਖ ਿਸਾਇਖ ਹੋਇਆ, ਭਰ ਭਰ ਪੇਟ ਨੀ ਾਂਦਰ ਭਰ ਸੋਇਆ, 

ਜਾਾਂਦੀ ਿਾਰੀ ਨੈਣ ਭਰ ਰੋਇਆ, ਡ ੁੱਬਾ ਮਿਚ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਸ਼ੇਖ ਿਸਾਇਿ ਕਹਾਿੇਂ, ਉਲਟੇ ਿਸਲੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਿੇਂ, 

ਬੇ-ਅਕਲਾਾਂ ਨੰੂ ਲ ਟ ਲ ਟ ਖਾਿੇਂ, ਉਲਟੇ ਮਸੁੱਧ ੇਕਰੇਂ ਕਰਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਹੋਇ ਕਾਜ਼ੀ, ਅੁੱਲਾਹ ਇਲਿਾ ਬਾਹਝੋਂ ਰਾਜ਼ੀ, 
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ਹੋਏ ਮਹਰਸ ਮਦਨੋ ਮਦਨ ਤਾਜ਼ੀ, ਨਫ਼ਾ ਨੀਅਤ ਮਿਚ ਗ ਜ਼ਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਨਫ਼ਲ ਨਿਾਜ਼ ਗ ਜ਼ਾਰੇਂ, ਉੁੱਚੀਆਾਂ ਬਾਾਂਗਾਾਂ ਚਾਾਂਘਾਾਂ ਿਾਰੇਂ, 

ਿੰਤਰ ਤੇ ਚੜਹ ਿਾਅਜ਼ ਪ ਕਾਰੇਂ, ਕੀਤਾ ਤੈਨੰੂ ਮਹਰਸ ਖ ਆਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਿਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਸ ਣਾਿੇਂ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਕ ਸ ਬਹੇ ਦਾ ਖਾਿੇਂ, 

ਦੁੱਸੇਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਾਿੇਂ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਬਾਹਰ ਸਮਚਆਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਇਲਿ ਨਜੂਿ ਮਿਚਾਰ,ੇ ਮਗਣਦਾ ਰਾਸਾਾਂ ਬ ਰਜ ਸਤਾਰੇ, 

ਪੜਹੇ ਅਜ਼ੀਿਤਾਾਂ ਿੰਤਰ ਝਾੜੇ, ਅਬ ਜਦ ਮਗਣੇ ਤਅਿੀਜ਼ ਸ਼ ਿਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਇਲਿੋਂ ਪਏ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਰ, ਅੁੱਖੀ ਾਂ ਿਾਲੇ ਅੰਨਹੇ ਕੋਰ, 

ਫੜੇ ਸਾਧ ਤੇ ਛੁੱਡੇ ਚੋਰ, ਦੋਹੀ ਾਂ ਜਹਾਨੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਖ ਆਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਇਲਿੋਂ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਫਸਤੇ, ਰਾਹੀ ਅਟਕ ਰਹੇ ਮਿਚ ਰਸਤੇ, 

ਿਾਮਰਆ ਮਹਜਰ ਹੋਏ ਮਦਲ ਖਸਤੇ, ਮਪਆ ਮਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਸਰ ਭਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਇਲਿੋਂ ਿੀਆਾਂ ਜੀ ਕਹਾਿੇਂ, ਤੰਬਾ ਚ ੁੱਕ ਚ ੁੱਕ ਿੰਡੀ ਜਾਿੇਂ, 

ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛ ਰੀ ਚਲਾਿੇਂ, ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਾਂ ਬਹ ਤ ਮਪਆਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 
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ਬਹ ਤਾ ਇਲਿ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਮੜਹਆ, ਝ ੁੱਗਾ ਤਾਾਂ ਓਸੇ ਦਾ ਸਮੜਆ, 

ਗਲ ਮਿਚ ਤੌਕ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਪਮੜਆ, ਆਮਖ਼ਰ ਮਗਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਜਦ ਿੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਮੜਹਆ, ਦਮਰਆ ਿੇਖ ਿਹਦਤ ਦਾ ਿਮੜਆ, 

ਘ ੰਿਣ ਘੇਰਾਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਅਮੜਆ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਲਾਇਆ ਪਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਨਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨਾ ਹੈ ਸ ੰਨੀ, ਆਲਿ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਨਾ ਆਲਿ ਜ ੰਨੀ, 

ਇਕੋ ਪਮੜਹਆ ਇਲਿ ਲਦ ੰਨੀ, ਿਾਹਦ ਅਲਫ਼ ਿੀਿ ਦਰਕਾਰ । 

ਇਲਿੋਂ ਬੁੱਸ ਕਰੀ ਾਂ ਓ ਯਾਰ । 

50. ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦ ੇਤਅਨੇ 
 

ਮਦਲ ਦੀ ਿੇਦਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਬਗਾਨੇ, 

ਮਜਸ ਨੰੂ ਚਾਟ ਅਿਰ ਦੀ ਹੋਿੇ, ਸੋਈ ਅਿਰ ਪਛਾਣੇ, 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਜੋ ਚਮੜਹਆ ਸੋ ਜਾਣੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 

 

ਆਤਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਫ਼ਰਾਕ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਪਲ ਮਿਚ ਸਾੜ ਮਿਖਾਈਆਾਂ, 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾੜੇ ਕੋਲੋਂ , ਜਗ ਮਿਚ ਮਦਆਾਂ ਦ ਹਾਈਆਾਂ, 

ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਦਜੂਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਰਮਹ ਗਈ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, 

ਇਸ਼ਕ ਚਿਾਤੀ ਲਾਈ ਛਾਤੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, 

ਿਾਮਪਆਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਛ ਪ ਛ ਪ ਰੋਿਾਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਲੁੱਖ ਬਹਾਨੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

 

ਮਹਜਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਝੁੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਲੀ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ, 

ਸ ਿ ਨ ਬ ਕਿ ਨ ਿ ਉਿਯ ਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਿਕਤ ਲੰਘਾਇਆ, 

ਕਰ ਹ ਣ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿ ਦੀ ਸਾਈਆਾਂ, ਨ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਧਙਾਣੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 

 

ਹੁੱਸ ਬ ਲਾਿਾਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾਨੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਾਂ ਹਰ ਿੇਲੇ, 

ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਮਿਚ ਦਰਦ ਜ ਦਾਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਿ ਸਿੇਲੇ, 

ਰੋ ਰੋ ਯਾਦ ਕਰਾਾਂ ਮਦਨ ਰਾਤੀ ਾਂ, ਮਪਛਲੇ ਿਕਤ ਮਿਹਾਣੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਦਰਕਾਰ ਅਸਾਾਂ ਨੰੂ, ਹਰ ਿੇਲੇ ਹਰ ਹੀਲੇ, 

ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਿ ਹੰਿਦ ਸਾਮਹਬ, ਿੇਰ ੇਖਾਸ ਿਸੀਲੇ, 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਪਆਰਾ, ਲੁੱਖ ਕਰਾਾਂ ਸ਼ ਕਰਾਨੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਿਰੇਂਦੇ ਤਅਨੇ । 

 

 

51. ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ 
 

ਜਾਾਂ ਿੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਮੜਹਆ, ਿਸਜਦ ਕੋਲੋਂ  ਜੀਉੜਾ ਡਮਰਆ, 

ਡੇਰੇ ਜਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਿਮੜਆ, ਮਜੁੱਥੇ ਿੁੱਜਦੇ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

 

ਜਾਾਂ ਿੈਂ ਰਿਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਿੈਨਾ ਤੋਤਾ ਿਾਰ ਗਿਾਈ, 

ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫ਼ਾਈ, ਮਜਤ ਿੁੱਲ ਿੇਖਾਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 
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ਹੀਰ ਰਾਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਿੇਲੇ, ਭ ੁੱਲੀ ਹੀਰ ਢੂੰਡੇਦੀ ਬੇਲੇ, 

ਰਾਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬ ੁੱਕਲ ਮਿਚ ਖੇਲੇ, ਿੈਨੰੂ ਸ ਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

 

ਬੇਦ ਕ ਰਾਨਾਾਂ ਪੜਹ ਪੜਹ ਥੁੱਕ,ੇ ਸੁੱਜਦੇ ਕਰਮਦਆਾਂ ਘੁੱਸ ਗਏ ਿੁੱਥੇ, 

ਨਾ ਰੁੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੁੱਬ ਿੁੱਕ,ੇ ਮਜਸ ਪਾਇਆ ਮਤਸ ਨੂਰ ਅਨਿਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

 

ਫਕੂ ਿ ਸੁੱਲਾ ਭੰਨ ਸ ੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, 

ਆਸ਼ਕ ਕਮਹੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ  ਖਾਹ ਿ ਰਦਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

 

ਉਿਰ ਗਿਾਈ ਮਿਚ ਿਸੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਭਮਰਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, 

ਕਦੇ ਨਿਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹ ਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ ਕਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਭ ਲਾਇਆ ਸਜਦਾ ਤੇਰਾ, ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਐਿੇਂ ਪਾਿੇਂ ਝੇੜਾ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਹ ੰਦਾ ਚ ੁੱਪ ਬਥੇਰਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਂਦਾ ਿਾਰੋ ਿਾਰ । 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿੀਓ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਬਹਾਰ । 

52. ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨੇ ਿ ੁੱਠੀ ਕ ੜੇ 
 

ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨੇ ਿ ੁੱਠੀ ਕ ੜੇ, 

ਿੈਨੰੂ ਦੁੱਸੋ ਪੀਆ ਦਾ ਦੇਸ । 

 

ਿਾਮਪਆਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਇਞਾਣੀ, ਪੀਤ ਲਗਾ ਲ ੁੱਟੀ ਕ ੜ,ੇ 

ਿੈਨੰੂ ਦੁੱਸੋ ਪੀਆ ਦਾ ਦੇਸ । 
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ਿਨਤਕ ਿਅਨੇ ਕੰਨਜ਼ ਕਦਰੂੀ, ਿੈਂ ਪੜਹ ਪੜਹ ਇਲਿ ਿਗ ੁੱਚੀ ਕ ੜੇ, 

ਿੈਨੰੂ ਦੁੱਸੋ ਪੀਆ ਦਾ ਦੇਸ । 

 

ਨਿਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਓਹਨਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਪਰੇਿ ਸ ਰਾਹੀ ਲ ੁੱਟੀ ਕ ੜੇ, 

ਿੈਨੰੂ ਦੁੱਸੋ ਪੀਆ ਦਾ ਦੇਸ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਦੀ ਿਜਲਸ ਬਮਹ ਕੇ, ਸਭ ਕਰਨੀ ਿੇਰੀ ਛ ੁੱਟੀ ਕ ੜ ੇ, 

ਿੈਨੰੂ ਦੁੱਸੋ ਪੀਆ ਦਾ ਦੇਸ । 

53. ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ 
 

ਸਾਮਬਰ ਨੇ ਜਦ ਨੇਹ ੰ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖ ਪੀਆ ਨੇ ਕੀ ਮਦਖਲਾਇਆ, 

ਰਗ ਰਗ ਅੰਦਰ ਮਕਰਿ ਚਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰਾਿਰ ਦੀ ਗੁੱਲ ਿ ਹਾਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

 

ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਜਦ ਪਾਇਆ ਕਹਾਰਾ, ਮਜਸ ਦਿ ਿਮਜਆ ਇਸ਼ਕ ਨੁੱ ਗਾਰਾ, 

ਧਮਰਆ ਮਸਰ ਤੇ ਮਤੁੱਖਾ ਆਰਾ, ਕੀਤਾ ਅੁੱਡ ਜਿਾਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

 

ਜਦੋਂ ਯਹੀਏ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾਤੀ, ਰਿਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਈ ਕਾਤੀ, 

ਜਲਿਾ ਮਦੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਤਨ ਖੰਜਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

 

ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਿਧ ਿਾ ਿਨਸੂਰ ਨੇ ਪੀਤਾ, 

ਸੂਲੀ ਚੜਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

 

ਸ ਲੇਿਾਨ ਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਇਆ, ਿ ੰਦਰਾ ਹੁੱਥੋਂ ਚਾ ਗਿਾਇਆ, 
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ਤਖ਼ਤ ਨਾ ਪਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮਫਰ ਆਇਆ, ਭੁੱਠ ਝੋਕੇ ਮਪਆ ਬੇਹਾਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਹ ਣ ਚ ੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਏਥੇ ਐਡ ਦਲੇਰੀ, 

ਗੁੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇਰੀ ਿੇਰੀ, ਛੁੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਹਿ ਮਖ਼ਆਲ, 

ਇਸ ਨੇਹ ੰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ । 

54. ਮਜਚਰ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਿਜਾਜ਼ੀ ਲਾਗੇ 
 

ਮਜਚਰ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਿਜਾਜ਼ੀ ਲਾਗੇ । 

ਸੂਈ ਸੀਿੇ ਨਾ ਮਬਨ ਧਾਗੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਿਜਾਜ਼ੀ ਦਾਤਾ ਹੈ । 

ਮਜਸ ਮਪੁੱਛੇ ਿਸਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਾਂ ਪੈਂਦਾ, 

ਸੋਈ ਮਨਰਜੀਿਤ ਿਰ ਜਾਾਂਦਾ, 

ਇਸ਼ਕ ਮਪਤਾ ਤੇ ਿਾਤਾ ਹੈ, 

ਮਜਸ ਮਪੁੱਛੇ ਿਸਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । 

 

ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਤਨ ਸ ੁੱਕਦਾ ਜਾਏ, 

ਿੈਂ ਖੜੀ ਚੰਦ ਮਪਰ ਕੇ ਸਾਏ, 

ਿੇਖ ਿਸ਼ੂਕਾਾਂ ਮਖੜ ਮਖੜ ਹਾਸੇ, 

ਇਸ਼ਕ ਬੇਤਾਲ ਪੜਹਾਤਾ ਹੈ । 

 

ਮਜਸ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਬੇਬਸ ਕਰ ਮਦਖਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਨਸ਼ਾ ਰੋਿ ਰੋਿ ਿੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਮਿਚ ਨਾ ਰੁੱਤੀ ਉਹਲਾ ਹੈ, 
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ਹਰ ਤਰਫ ਦਸੇਂਦਾ ਿੌਲਾ ਹੈ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਆਸ਼ਕ ਿੀ ਹ ਣ ਤਰਦਾ ਹੈ, 

ਮਜਸ ਮਫਕਰ ਪੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, 

ਰੁੱਬ ਮਿਲਦਾ ਿੇਖ ਉਚਰਦਾ ਹੈ । 

 

ਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਝਾਤਾ ਹੈ । 

ਮਜਸ ਮਪੁੱਛੇ ਿਸਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । 

55. ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ 
 

ਆਪੇ ਹੈਂ ਤੰੂ ਲਮਹਿਕਾ ਲਮਹਿੀ, ਆਪੇ ਹੈਂ ਤੰੂ ਮਨਆਰਾ, 

ਗੁੱਲਾਾਂ ਸ ਣ ਤੇਰੀਆਾਂ, ਿੇਰਾ ਅਕਲ ਮਗਆ ਉੁੱਡ ਸਾਰਾ, 

ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰਕ,ੇ ਭਲੀ ਖ ੁੱਭਣ ਮਿਚ ਪਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਜ਼ੁੱਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤ ਸਾਡਾ ਮਦਸਦਾ, ਪਰਬਤ ਕੋਲੋਂ  ਭਾਰਾ, 

ਇਕ ਘੜੀ ਦੇ ਿੇਖਣ ਕਾਰਨ, ਚ ੁੱਕ ਮਲਆ ਜੁੱਗ ਸਾਰਾ, 

ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੇ ਲ ਕਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਿਾ-ਿੇਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਜੰਦ ਜ  ਸਾੜੇ ਸ  ਸਾੜੇ, 

ਸ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਖਲਿਾੜੇ, 

ਹੋਣੀ ਸੀ ਜ  ਉਸ ਮਦਨ ਹੋਈ, ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਸਲਾਹ ਨਾ ਿੰਨਦਾ ਿਾਤ (ਨਾ) ਪ ੁੱਛਦਾ, ਆਖ ਿੇਖਾਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, 

ਕੁੱਲਹ  ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਤੇ (ਅੁੱਜ) ਉਹ ਕਿਲਾ, ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਿੈਥੋਂ ਡਰਦਾ, 
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ਉਹਲੇ ਬਮਹ ਕੇ ਰਿਜ਼ ਚਲਾਈ, ਮਦਲ ਨੰੂ ਚੋਟ ਲਗਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਸੀਨੇ ਬਾਣ ਧੰਦਾਲਾ ਗਲ ਮਿਚ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਮਿਚ ਜਾਲਾਾਂ, 

ਚਾ ਚਾ ਮਸਰ ਭੋਏ ਾਂ ਤੇ ਿਾਰਾਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਯਾਰ ਸੰਭਾਲਾਾਂ, 

ਅੁੱਗੇ ਿੀ ਸਈਆਾਂ ਨੇ ਨੇਹ ੰ ਲਗਾਇਆ, ਕੇ ਿੈਂ ਹੀ ਪਰੀਤ ਲਗਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਜੁੱਗ ਮਿਚ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਾਂ ਤ ਸਾਡਾ, ਆਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮਕਉ ਾਂ ਨੁੱ ਸਦੇ ਹੋ, 

ਿੁੱਸੋ ਰਸੋ ਮਿਚ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਾ ਦਸਦੇ ਹੋ, 

ਮਿਚੋਕੜੇ ਮਿਚਕਾਰੋਂ ਫੜਕੇ, ਿੈਂ ਕਰ ਉਲਟੀ ਲਟਕਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਅੰਦਰ ਿਾਮਲਆ ਬਾਹਰ ਆਿੀ ਾਂ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਖਲੋਿਾਾਂ, 

ਜ਼ਾਹਰਾ ਿੈਥੋਂ ਲ ੁੱਕਣ ਮਛਪਣ, ਬਾਤਨ ਕੋਲੇ ਹੋਿਾਾਂ, 

ਐਸੇ ਬਾਤਨ ਫਟੀ ਜ ਲੈਖਾਾਂ, ਿੈਂ ਬਾਤਨ ਮਬਰਲਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਆਖਣੀਆਾਂ ਸੀ ਆਖ ਸ ਣਾਈਆਾਂ, ਿਚਲਾ ਸ ਣਦਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, 

ਹੁੱਥ ਿਰੋੜਾਾਂ ਫਾਟਾਾਂ ਤਲੀਆਾਂ, ਰੋਿਾਾਂ ਢਾਹੀ ਾਂ ਢਾਹੀ ਾਂ, 

ਲੈਣੇ ਥੀ ਾਂ ਿ ੜ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਮਲਆਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਇਕ ਇਕ ਲਮਹਰ ਅਜੇਹੀ ਆਿੇ, ਨਹੀ ਾਂ ਦੁੱਸਣੀਆਾਂ ਸੋ ਦੁੱਸਾਾਂ, 

ਸੁੱਚ ਆਖਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸੂਲੀ ਫਾਹਾ, ਝੂਠ ਕਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੁੱਸਾਾਂ, 

ਐਸੀ ਨਾਜ਼ਕ ਬਾਤ ਮਕਉ ਾਂ ਆਖਾਾਂ, ਕਮਹੰਮਦਆਾਂ ਹੋਿੇ ਪਰਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 
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ਿਹੀ ਿਸੀਲਾ ਪਾਕਾਾਂ ਦਾ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਹੋਿੋ, 

ਜਾਗਮਦਆਾਂ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਜਾਗੋ, ਸਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਨਾਲੇ ਸੌਂਿੋ, 

ਮਜਸਨੇ ਤੈਂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਮਕਹੜੇ ਸ ੁੱਖ ਸ ਿਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਐਸੀਆਾਂ ਲੀਕਾਾਂ ਲਾਈਆਾਂ ਿੈਨੰੂ, ਹੋਰ ਕਈ ਘਰ ਗਾਲੇ, 

ਉਪਰਿਾਰੋਂ ਪਾਿੇਂ ਝਾਤੀ, ਿਤੇਂ ਮਫਰੇ ਦ ਆਲੇ, 

ਲ ੁੱਕਣ ਮਛਪਣ ਤੇ ਛਲ ਜਾਿਣ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਮਡਆਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਤੇਰਾ ਿੇਰਾ ਮਨਆਉਾਂ ਨਬੇੜੇ, ਰਿੂੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਿੇ, 

ਖੋਲਹ  ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਕਰੇ ਤਸੁੱਲੀ, ਦੋਹਾਾਂ ਇਕ ਬਤਾਿੇ, 

ਭਰਮਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਿੇਰੇ ਉੁੱਤੇ, ਿੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਭਰਿਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਤੰੂ ਕੇਹਾ ਜੇਹਾ ਹ ਣ, ਤੰੂ ਮਕਹਾ ਿੈਂ ਕਹੀ, 

ਤੈਨੰੂ ਜੋ ਿੈਂ ਢੂੰਡਣ ਲੁੱਗੀ, ਿੈਂ ਭੀ ਆਪ ਨਾ ਰਹੀ, 

ਪਾਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤਨ ਤੈਨੰੂ, ਬਾਤਨ ਅੰਦਰ ਰ ਸ਼ਨਾਈ । 

ਮਜੰਦ ਕ ਮੜਕੀ ਦੇ ਿੂੰਹ ਆਈ । 

56. ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ 
 

ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ । 

ਨਾਚੇ ਬੇਸ ਰ ਤੇ ਬੇਤਾਲ । 

 

ਦਰਦਿੰਦਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜ,ੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਦ ੁੱਖ ਸਹੇੜੇ, 

ਜੰਿਣਾ ਮਜਊਣਾ ਿੂਲ ਹ ਗੇੜੇ, ਆਪਣਾ ਬੂਝ ੇਆਪ ਮਖ਼ਆਲ । 
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ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ । 

 

ਮਜਸ ਨੇ ਿੇਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਧ ਰ ਦਰਬਾਰੋਂ ਫ਼ਤਿਾ ਲੀਤਾ, 

ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਮਪਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਕ ੁੱਝ ਨਾ ਮਰਹਾ ਜਿਾਬ ਸਿਾਲ । 

ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ । 

 

ਮਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਸਆ ਯਾਰ, ਉਮਠਆ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਪ ਕਾਰ, 

ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਗ ਨਾ ਤਾਰ, ਐਿੇਂ ਬੈਠਾ ਖੇਡੇ ਹਾਲ । 

ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਨਗਰ ਸੁੱਚ ਪਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਰੌਲਾ ਸਭ ਿ ਕਾਇਆ, 

ਸੁੱਮਚਆਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁੱਚ ਸ ਣਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਾਕ ਜਿਾਲ । 

ਮਜਸ ਤਨ ਲੁੱ ਮਗਆ ਇਸ਼ਕ ਕਿਾਲ । 

57. ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਮਗਆ ਗੂੜਹਾ ਰੰਮਗਆ, ਿ ਰਸ਼ਦ ਿਾਲੀ ਲਾਲੀ ਓ ਯਾਰ 
 

ਆਹਦ ਮਿਚੋਂ ਅਮਹਿਦ ਹੋਇਆ, ਮਿਚੋਂ ਿੀਿ ਮਨਕਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਦਰਿ ਆਨੀ ਦੀ ਧੂਿ ਿਚੀ ਹੈ, ਨੈਣਾਾਂ ਤੋਂ ਘ ੰਡ ਉਠਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਮਗਆ ਗੂੜਹਾ ਰੰਮਗਆ, ਿ ਰਸ਼ਦ ਿਾਲੀ ਲਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਸੂਰਾਏਯਾਸੀਨ ਿਜ਼ਿੁੱਲ ਿਾਲਾ, ਬਦਲਾ ਗਰਜ ਸੰਭਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਜ਼ ਲਫ ਮਸਆਹ ਦੇ ਮਿਚ ਯਦ ਬੈਜ਼ਾ, ਦੇ ਚਿਕਾਰ ਮਿਖਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਮਗਆ ਗੂੜਹਾ ਰੰਮਗਆ, ਿ ਰਸ਼ਦ ਿਾਲੀ ਲਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

 

ਿੂਤੂ-ਕਬਲਾ-ਅੰਤਾ-ਿੂਤੂ ਹੋਇਆ, ਿੋਇਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰ ਜਿਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਨਾਚ ਿਖਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 

ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਮਗਆ ਗੂੜਹਾ ਰੰਮਗਆ, ਿ ਰਸ਼ਦ ਿਾਲੀ ਲਾਲੀ ਓ ਯਾਰ । 
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58. ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ 
 

ਇਸ਼ਕ ਲੁੱਗੇ ਤਾਾਂ ਹੈ ਹੈ ਕੂਕੇਂ, 

ਤੰੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਨੰੂ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ । 

 

ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮਿਹਾਮਜਆ ਲੋੜੇ, 

ਮਸਰ ਦੇਿੇ ਪਮਹਲੇ ਸਾਈ ਾਂ ਨੰੂ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ । 

 

ਅਿਲਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਲੰਘ ਲੰਘ ਗਈਆਾਂ, 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਲੁੱਜਾਾਂ ਿਾਹੀ ਨੰੂ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ । 

 

ਗ਼ਿ ਦੇ ਿਮਹਣ ਮਸਤਿ ਦੀਆਾਂ ਕਾਾਂਗਾਾਂ, 

ਮਕਸੇ ਕਅਰ ਕੁੱਪਰ ਮਿਚ ਪਾਈ ਨੰੂ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ । 

 

ਿਾਾਂ ਮਪਉ ਛੁੱਡ ਸਈਆਾਂ ਿੈਂ ਭ ੁੱਲੀਆਾਂ, 

ਬਮਲਹਾਰੀ ਰਾਿ ਦ ਹਾਈ ਨੰੂ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਮਬਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੰੂ । 

59. ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ 
 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

ਤੇਰੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਤੋਂ ਮਸਰ ਿਾਮਰਆ । 

 

ਚੜਹ ਬਾਗੀ ਾਂ ਕੋਇਲ ਕੂਕਦੀ, 

ਮਨਤ ਸੋਜ਼-ਇ-ਅਲਿ ਦੇ ਫਕੂਦੀ, 
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ਿੈਨੰੂ ਤਤੜੀ ਕੋ ਸ਼ਾਿ ਮਿਸਾਮਰਆ । 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕਦੀ ਘਰ ਆਿਸੀ, 

ਿੇਰੀ ਬਲਦੀ ਭਾ ਬ ਝਾਿਸੀ, 

ਉਹਦੀ ਿਾਟਾਾਂ ਤੋਂ ਮਸਰ ਿਾਮਰਆ । 

 

ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

ਤੇਰੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਤੋਂ ਮਸਰ ਿਾਮਰਆ । 

60. ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ 
 

ਿੈਂ ਬੇਗ ਣ ਮਕਆ ਗ ਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤਨ ਪੀਆ ਹੈ ਿਨ ਪੀਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਪੀਆ ਸ  ਿੋਰਾ ਜੀਆ ਹੈ, ਪੀਆ ਪੀਆ ਸੇ ਰਲ ਜਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਿੈਂ ਫ਼ਾਨੀ ਆਪ ਕੋ ਦਰੂ ਕਰਾਾਂ, ਤੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਾਾਂ, 

ਜੇ ਅਜ਼ਹਾਰ ਿਾਾਂਗ ਿਨਸੂਰ ਕਰਾਾਂ, ਖੜ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਿੈਂ ਜਾਗੀ ਸਭ ਸੋਇਆ ਹੈ, ਖ ੁੱਲਹ ੀ ਪਲਕ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੈ, 

ਜ ਜ਼ ਿਸਤੀ ਕਾਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਿਸਤ ਅਲੁੱਸਤ ਬਣਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਬਣ ਦੋ ਨੈਣ ਧਰੇ, ਅੁੱਗੇ ਮਸਰ ਮਬਨ ਧੜ ਕੇ ਲਾਖ ਪੜੇ, 

ਉੁੱਛਲ ਰੰਗਣ ਦੇ ਦਮਰਆ ਚੜਹੇ, ਿੇਰੇ ਲਹ ੂਦੀ ਨਦੀ ਿਗਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 
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ਮਕਸੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਸ ੁੱਖ ਸੋਣਾ ਏ, ਅਸਾਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਿ ੁੱਖ ਧੋਣਾ ਏ, 

ਇਹ ਜਾਦ ੂਹੈ ਮਕ ਟਣੂਾ ਏ, ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਬਣਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਕਹੋ ਮਕਆ ਮਸਰ ਇਸ਼ਕ ਮਬਚਾਰੇਗਾ, ਮਫਰ ਮਕਆ ਬੀਸੀ ਮਨਰਿਾਰੇਗਾ, 

ਜਥ ਦਾਰ ਉੁੱਪਰ ਮਸਰ ਿਾਰੇਗਾ, ਤਬ ਮਪੁੱਛੋਂ ਢੋਲ ਿਜਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਿੈਂ ਆਪਣਾ ਿਨ ਕਬਾਬ ਕੀਆ, ਆਾਂਖੋਂ ਕਾ ਅਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀਆ, 

ਰਗ ਤਾਰਾਾਂ ਹੁੱਡ ਕਬਾਬ ਕੀਆ, ਮਕਆਿਤ ਮਕਆ ਨਾਿ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਸ਼ਕਰੰਜੀ ਕੋ ਮਕਆ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਿਨ ਭਾਣਾ ਸੌਦਾ ਲੀਜੀਏਗਾ, 

ਇਹ ਦੀਨ ਦ ਨੀ ਮਕਸ ਦੀ ਜੀਏਗਾ, ਿ ਝ ੇਆਪਣਾ ਦਰਸ ਬਤਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਿੈਨੰੂ ਆਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਨੈਣਾਾਂ ਬਰਖਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਬਣ ਰੋਜ਼ ਇਨਾਇਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਿੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਜਤਾਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਜਾਉਗੇ, ਇਨਹਾਾਂ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਾਉਗੇ, 

ਦੀਦਾਰ ਤਦਾਹੀ ਾਂ ਪਾਉਗੇ, ਬਣ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਘਰ ਆਉਗੇ । 

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਬ ਲਾਉਗੇ । 

61. ਕਦੀ ਿੋੜ ਿ ਹਾਰਾਾਂ ਢੋਮਲਆ 
 

ਕਦੀ ਿੋੜ ਿ ਹਾਰਾਾਂ ਢੋਮਲਆ । 

ਤੇਰੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਤੋਂ ਮਸਰ ਘੋਮਲਆ । 
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ਿੈਂ ਨਹਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਮਹ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੰਢ ਸੁੱਜਨ ਮਦਲ ਬਮਹ ਗਈ, 

ਕੋਈ ਸ ਖ਼ਨ ਅਿੁੱਲਾ ਬੋਮਲਆ, ਕਦੀ ਿੋੜ ਿ ਹਾਰਾਾਂ ਢੋਮਲਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕਦੀ ਘਰ ਆਿਸੀ, ਿੇਰੀ ਬਲਦੀ ਭਾ ਬ ਝਾਿਸੀ, 

ਜੀਹਦੇ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਿੂੰਹ ਖੋਮਲਹਆ, ਕਦੀ ਿੋੜ ਿ ਹਾਰਾਾਂ ਢੋਮਲਆ । 

62. ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ 
 

ਤੇਲ ਮਤਲਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱਡੂ ਨੇ, ਜਲੇਬੀ ਪਕੜ ਿੰਗਾਈ, 

ਡਰਦੇ ਨੁੱ ਠੇ ਕੰਦ ਸ਼ਕਰ ਤੋਂ, ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, 

ਕਾਾਂ ਲਗੜ ਨੰੂ ਿਾਰਨ ਲੁੱਗੇ, ਗੋਚੇਂ ਦੀ ਗੁੱਲਹ  ਲਾਲ । 

ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ । 

 

ਹੋ ਫਮਰਆਦੀ ਲੁੱਖਪਤੀਆਾਂ ਨੇ, ਲੂਣ ਤੇ ਦਸਤਕ ਲਾਈ, 

ਗ ਲਗਮਲਆਾਂ ਿਨਸੂਬਾ ਬੁੱਧਾ, ਪਾਪੜ ਚੋਟ ਚਲਾਈ, 

ਭੇਡਾਾਂ ਿਾਰ ਪਲੰਗ ਖਪਾਏ, ਗ ਰਗਾਾਂ ਬ ਰਾ ਅਮਹਿਾਲ । 

ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ । 

 

ਗ ੜ ਦੇ ਲੁੱਡੂ ਗ ੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੇਮੜਆਾਂ ਤੇ ਫਮਰਆਦੀ, 

ਬਰਫ਼ੀ ਨੰੂ ਕਹੇ ਦਾਲ ਚਨੇ ਦੀ, ਤੰੂ ਹੈਂ ਿੇਰੀ ਬਾਾਂਦੀ, 

ਚੜਹ ਸਹੇ ਸ਼ੀਹਣੀਆਾਂ ਤੇ ਨੁੱ ਚਣ ਲੁੱਗੇ, ਿੁੱਡੀ ਪਈ ਧਿਾਲ । 

ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ । 

 

ਸ਼ਕਰ ਖੰਡ ਕਹੇ ਮਿਸਰੀ ਨੰੂ, ਿੇਰੀ ਿੇਖ ਸਫ਼ਾਈ, 

ਮਚੜਿੇ ਚਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੁੱਗੇ, ਬਦਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, 

ਚਮੂਹਆਾਂ ਕੰਨ ਮਬੁੱਲੀ ਦੇ ਕ ਤਰੇ, ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲ । 

ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਹ ਣ ਮਕਆ ਬਤਾਿੇ, ਜੋ ਮਦਸੇ ਸੋ ਲੜਦਾ, 

ਲੁੱਤ ਬਲੁੱਤੀ, ਗ ੁੱਤ ਬਗ ੁੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੱਥ ਫੜਦਾ, 

ਿੇਖੋ ਕੇਹੀ ਮਕਆਿਤ ਆਈ, ਆਇਆ ਖਰ ਦੁੱਜਾਲ । 

ਕਪੂਰੀ ਰੇਿੜੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਲੜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ । 

63. ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜੇ 
 

ਮਨਤ ਿੁੱਤੀ ਾਂ ਦੇਂਦੀ ਿਾਾਂ ਧੀਆ, ਮਕਉ ਾਂ ਮਫਰਨੀ ਏਾਂ ਐਿੇਂ ਆ ਧੀਆ, 

ਨੀ ਸ਼ਰਿ ਹਯਾ ਨਾ ਗਿਾ ਧੀਆ, ਤੰੂ ਕਦੀ ਤਾਾਂ ਸਿਝ ਨਦਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਚਰਖ਼ਾ ਿ ਫਤ ਤੇਰੇ ਹੁੱਥ ਆਇਆ, ਪੁੱਮਲਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂਉ ਾਂ ਖੋਲਹ  ਗਿਾਇਆ, 

ਨਹੀਉ ਾਂ ਕਦਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਹੋਇਆ ਕੰਿ ਆਸਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਚਰਖ਼ਾ ਬਮਣਆ ਖ਼ਾਤਰ ਤੇਰੀ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਰ ਮਹਰਸ ਥ ਰੇੜੀ, 

ਹੋਣਾ ਨਹੀਉ ਾਂ ਹੋਰ ਿਡੇਰੀ, ਿਤ ਕਰ ਕੋਈ ਅਮਗਆਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਚਰਖ਼ਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ, ਰੀਸ ਕਰੇਂਦਾ ਸਭ ਕਬੀਲਾ, 

ਚਲਦੇ ਚਾਰੇ ਕਰ ਲੈ ਹੀਲਾ, ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਮਿਚ ਆਿਾਦਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਇਸ ਚਰਖ਼ੇ ਦੀ ਕੀਿਤ ਭਾਰੀ, ਤੰੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਦਰ ਗਿਾਰੀ, 

ਉੁੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਮਫਰੇਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਮਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਗ ਿਾਨ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 
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ਿੈਂ ਕੂਕਾਾਂ ਕਰ ਖਲੀਆਾਂ ਬਾਹੀ ਾਂ, ਨਾ ਹੋ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਸਿਝ ਕਦਾਈ ਾਂ, 

ਐਸਾ ਚਰਖ਼ਾ ਘੜਨਾ ਨਾਹੀ ਾਂ. ਫੇਰ ਮਕਸੇ ਤਰਖਾਣ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਇਹ ਚਰਖ਼ਾ ਤੰੂ ਮਕਉ ਾਂ ਗਿਾਯਾ, ਮਕਉ ਾਂ ਤੰੂ ਖੇਹ ਦੇ ਮਿਚ ਰ ਲਾਯਾ, 

ਜਦ ਦਾ ਹੁੱਥ ਤੇਰੇ ਮਿਚ ਆਯਾ, ਤੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਾਮਹਆ ਆਣ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਮਨੁੱ ਤ ਿਤੀ ਾਂ ਮਦਆਾਂ ਿਲੁੱਲੀ ਨੰੂ, ਇਸ ਭੋਲੀ ਕਿਲੀ ਝੁੱਲੀ ਨੰੂ, 

ਜਦ ਪਿੇਗਾ ਿਖ਼ਤ ਇਕੁੱਲੀ ਨੰੂ, ਤਦ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਸੀ ਜਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਿ ਢੋਂ ਦੀ ਤੰੂ ਮਰਜ਼ਕ ਮਿਹਣੂੀ, ਗੋਹਮੜਉਾਂ ਨਾ ਤੰੂ ਕੁੱਤੀ ਪੂਣੀ, 

ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਮਫਰਨੀ ਏਾਂ ਮਨੰਿੋਝੂਣੀ, ਮਕਸ ਦਾ ਕਰੇਂ ਗ ਿਾਨ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਨਾ ਤੁੱਕਲਾ ਰਾਸ ਕਰਾਿੇਂ ਤੰੂ, ਨਾ ਬਾਇੜ ਿਾਲਹ  ਪਿਾਿੇਂ ਤੰੂ, 

ਮਕਉ ਾਂ ਘੜੀ ਿ ੜੀ ਚਰਖ਼ਾ ਚਾਿੇਂ ਤੰੂ, ਤੰੂ ਕਰਨੀ ਏਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਆਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਮਡੰਗਾ ਤੁੱਕਲਾ ਰਾਸ ਕਰਾ ਲੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬੀ ਬਾਇੜ ਪਿਾ ਲੈ, 

ਮਜਉ ਾਂ ਕਰ ਿਗੇ ਮਤਿੇਂ ਿਗਾ ਲੈ, ਿਤ ਕਰ ਕੋਈ ਅਮਗਆਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਅੁੱਜ ਘਰ ਮਿਚ ਨਿੀ ਾਂ ਕਪਾਹ ਕ ੜੇ, ਤੰੂ ਝਬ ਝਬ ਿੇਲਣਾ ਡਾਹ ਕ ੜੇ, 

ਰੂੰ ਿੇਲ ਮਪੰਜਾਿਣ ਜਾਹ ਕ ੜ,ੇ ਿ ੜ ਕੁੱਲਹ  ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 
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ਜਦ ਰੂੰ ਪੰਜਾ ਮਲਆਿੇਂਗੀ, ਸਈਆਾਂ ਮਿਚ ਪੂਣੀਆਾਂ ਪਾਿੇਂਗੀ, 

ਿ ੜ ਆਪ ਹੀ ਪਈ ਭਾਿੇਂਗੀ, ਮਿਚ ਸਾਰੇ ਜੁੱਗ ਜਹਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਸਈਆਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤ ਪੂਣੀਆਾਂ ਸਭਨਾ ਲਈਆਾਂ ਨੇ, 

ਤੈਨੰੂ ਬੈਠੀ ਨੰੂ ਮਪਛੋਂ ਪਈਆਾਂ ਨੇ, ਮਕਉ ਾਂ ਬੈਠੀ ਏਾਂ ਹ ਣ ਹੈਰਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਦੀਿਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਗਾਿੀ ਾਂ, ਕੁੱਤ ਕੁੱਤ ਸੂਤ ਭੜੋਲੀ ਪਾਿੀ ਾਂ, 

ਅੁੱਖੀ ਾਂ ਮਿਚੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਿੀ ਾਂ, ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਰਾਜ ਪੇਕਾ ਮਦਨ ਚਾਰ ਕ ੜੇ, ਨਾ ਖੇਡੋ ਖੇਡ ਗ ਜ਼ਾਰ ਕ ੜੇ, 

ਨਾ ਹੋ ਮਿਹਲੀ ਕਰ ਕਾਰ ਕ ੜ,ੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰ ਿੀਰਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਤੰੂ ਸ ਮਤਆਾਂ ਰੈਣ ਗ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਿ ੜ ਆਉਣਾ ਦਜੂੀ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਮਫਰ ਬਮਹਣਾ ਏਸ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਮਿਚ ਇਕੋ ਜੇਡੇ ਹਾਣ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਤੰੂ ਸਦਾ ਨਾ ਪੇਕੇ ਰਮਹਣਾ ਏਾਂ, ਨਾ ਪਾਸ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਬਮਹਣਾ ਏਾਂ, 

ਭਾ ਅੰਤ ਮਿਛੋੜਾ ਸਮਹਣਾ ਏਾਂ, ਿੁੱਸ ਪਏਾਂਗੀ ਸੁੱਸ ਨਨਾਣ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਕੁੱਤ ਲੈ ਨੀ ਕ ਝ ਕਤਾ ਲੈ ਨੀ, ਹ ਣ ਤਾਣੀ ਤੰਦ ਉਣਾ ਲੈ ਨੀ, 

ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਰੰਗਾ ਲੈ ਨੀ, ਤੰੂ ਤਦ ਹੋਿੇਂ ਪਰਧਾਨ ਕ ੜੇ । 
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ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਜਦ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਿੇਂਗੀ, ਿ ੜ ਿੁੱਤ ਨਾ ਓਥੋਂ ਆਿੇਂਗੀ, 

ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛੋਤਾਿੇਂਗੀ, ਕ ਝ ਅਗਦੋਂ ਕਰ ਸਮਿਆਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਅੁੱਜ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਕੰਿ ਕ ੜੇ, ਮਕਉ ਾਂ ਹੋਈ ਏਾਂ ਬੇ-ਗ਼ਿ ਕ ੜੇ , 

ਕੀਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੰਿ ਕ ੜ,ੇ ਜਦ ਘਰ ਆਏ ਿਮਹਿਾਨ ਕ ੜ ੇ। 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਜਦ ਸਭ ਸਈਆਾਂ ਟ ਰ ਜਾਣਗੀਆਾਂ, ਮਫਰ ਓਥੇ ਿੂਲ ਨਾ ਆਉਣਗੀਆਾਂ, 

ਆ ਚਰਖ਼ੇ ਿੂਲ ਨਾ ਡਾਹ ਣਗੀਆਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਤਰਞੰਣ ਮਪਆ ਿੀਰਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਕਰ ਿਾਣ ਨਾ ਹ ਸਨ ਜਿਾਨੀ ਦਾ, ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਰਮਹਣ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ, 

ਕੋਈ ਦ ਨੀਆਾਂ ਝੂਠੀ ਫ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਰਮਹਸੀ ਨਾਿ ਮਨਸ਼ਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਇਕ ਔਖਾ ਿੇਲਾ ਆਿੇਗਾ, ਸਭ ਸਾਕ ਸੈਣ ਭੁੱਜ ਜਾਿੇਗਾ, 

ਕਰ ਿਦਤ ਪਾਰ ਲੰਘਾਿੇਗਾ, ਉਹ ਬ ੁੱਲਹੇ  ਦਾ ਸ ਲਤਾਨ ਕ ੜੇ । 

ਕਰ ਕੁੱਤਣ ਿੁੱਲ ਮਧਆਨ ਕ ੜ ੇ। 

64. ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜੇ 
 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

ਛੁੱਲੀ ਲਾਹ ਭੜੋਲੇ ਘੁੱਤ ਕ ੜੇ । 

 

ਜੇ ਪੂਣੀ ਪੂਣੀ ਕੁੱਤੇਂਗੀ, ਤਾਾਂ ਨੰਗੀ ਿੂਲ ਨਾ ਿੁੱਤੇਂਗੀ, 
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ਸੈ ਿਮਰਹਆਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇਂਗੀ, ਤਾਾਂ ਕਾਗ ਿਾਰੇਗਾ ਝਟ ਕ ੜੇ । 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਮਿਚ ਗਫ਼ਲਤ ਜੇ ਤੈਂ ਮਦਨ ਜਾਲੇ, ਕੁੱਤ ਕੇ ਕ ਝ ਨਾ ਮਲਉ ਸੰਭਾਲੇ. 

ਬਾਝੋਂ ਗ ਣ ਸ਼ਹ  ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਹੋਸੀ ਗੁੱਤ ਕ ੜੇ । 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਿਾਾਂ ਮਪਓ ਤੇਰੇ ਗੰਢੀ ਾਂ ਪਾਈਆਾਂ, ਅਜੇ ਨਾ ਤੈਨੰੂ ਸ ਰਤਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, 

ਮਦਨ ਥੋੜੇ ਤੇ ਚਾਅ ਿਕਾਈਆਾਂ, ਨਾ ਆਸੇਂ ਪੇਕ ੇਿੁੱਤ ਕ ੜੇ । 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਜੇ ਦਾਜ ਮਿਹਣੂੀ ਜਾਿੇਂਗੀ, ਤਾਾਂ ਮਕਸੇ ਭਲੀ ਨਾ ਭਾਿੇਂਗੀ, 

ਓਥੇ ਸ਼ਹ  ਨੰੂ ਮਕਿੇਂ ਰੀਝਾਿੇਂਗੀ, ਕ ਝ ਲੈ ਫ਼ਕਰਾਾਂ ਦੀ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਾਂ ਦਾਜ ਰੰਗਾਏ ਨੀ, ਓਹਨਾਾਂ ਸੂਹ ੇਸਾਲੂ ਪਾਏ ਨੀ, 

ਤੰੂ ਪੈਰ ਉਲਟੇ ਮਕਉ ਾਂ ਚਾਏ ਨੀ, ਜਾ ਓਥੇ ਲੁੱਗੀ ਤੁੱਤ ਕ ੜੇ । 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਿੇ, ਚੜੂਾ ਬੀੜਾ ਸਭ ਸ ਹਾਿੇ, 

ਗ ਣ ਹੋਸੀ ਤਾਾਂ ਗਲੇ ਲਗਾਿੇ, ਨਹੀ ਾਂ ਰੋਸੇਂ ਨੈਣੀ ਾਂ ਰੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

ਕੁੱਤ ਕ ੜੇ ਨਾ ਿੁੱਤ ਕ ੜ ੇ। 

65. ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ 
 

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਪ ੁੱਛੋ ਨਾਲ ਇਖ਼ਲਾਸ ਕ ੜ ੇ। 
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ਹੁੱਥ ਖੂੰਡੀ ਕੰਬਲ ਕਾਲਾ, ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਮਿਚ ਿਸੇ ਉਜਾਲਾ, 

ਚਾਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਿਤਿਾਲਾ, ਪ ੁੱਛੋ ਮਬਠਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕ ੜ ੇ। 

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ । 

 

ਚਾਕਰ ਚਾਕ ਨਾ ਇਸ ਨੰੂ ਆਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਲੀ ਗ ੁੱਝੜੀ ਘਾਤੋਂ, 

ਮਿਛਮੜਆ ਹੋਇਆ ਪਮਹਲੀ ਰਾਤੋਂ, ਆਇਆ ਕਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਕ ੜੇ । 

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ । 

 

ਨਾ ਇਹ ਚਾਕਰ ਚਾਕ ਕਹੀ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਜ਼ੁੱਰਾ ਸ਼ੌਕ ਿਹੀ ਾਂ ਦਾ, 

ਨਾ ਿ ਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਦ ੁੱਧ ਦਹੀ ਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਭ ੁੱਖ ਮਪਆਸ ਕ ੜੇ । 

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਲ ਕ ਬੈਠਾ ਓਹਲੇ, ਦੁੱਸੇ ਭੇਤ ਨਾ ਿ ੁੱਖ ਸੇ ਬੋਲੇ, 

ਬਾਬਲ ਿਰ ਖੇਮੜਆਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲੇ, ਿਰ ਿਾਾਂਹਢਾ ਿਮਹੰਡੇ ਪਾਸ ਕ ੜੇ । 

ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਮਹਨ ਮਲਬਾਸ ਕ ੜੇ । 

66. ਕੇਹ ੇਲਾਰੇ ਦੇਨਾ ਏਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਘੜੀਆਾਂ ਮਿਲ ਜਾਈ ਾਂ 

ਕੇਹੇ ਲਾਰੇ ਦੇਨਾ ਏਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਘੜੀਆਾਂ ਮਿਲ ਜਾਈ ਾਂ । 

 

ਨੇੜੇ ਿੁੱਸੇਂ ਥਾਾਂ ਨਾ ਦੁੱਸੇਂ 

ਢੂੰਡਾਾਂ ਮਕਤ ਿੁੱਲ ਜਾਹੀ ਾਂ, 

ਆਪੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਅਮਹਿਦ 

ਿੇਖਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿ ੜ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

 

ਆਖ ਮਗਉਾਂ ਿ ੜ ਆਇਉਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸੀਨੇ ਦੇ ਮਿਚ ਭੜਕਣ ਭਾਹੀ ਾਂ, 

ਇਕਸੇ ਘਰ ਮਿਚ ਿਸਦੀਆਾਂ ਰਸਦੀਆਾਂ 

ਮਕਤ ਿੁੱਲ ਕੂਕ ਸ ਣਾਈ ਾਂ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

 

ਪਾਾਂਧੀ ਜਾ, ਿੇਰਾ ਦੇਹ ਸ ਨੇਹਾ 

ਮਦਲ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲ ਕਦਾ ਕੇਹਾ, 

ਨਾਿ ਅੁੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਿੈਰੀ 

ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕੀ ਲਾਇਆ ਿੈਨੰੂ 

ਰਾਤ ਅੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਿਮਹਿਾ, 

ਔਝੜ ਬੇਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਦਾ 

ਸੋ ਢੂੰਡਾਾਂ ਿੈਂ ਚਾਈ ਾਂ ਚਾਈ ਾਂ । 

ਕੇਹੇ ਲਾਰੇ ਦੇਨਾ ਏਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਘੜੀਆਾਂ ਮਿਲ ਜਾਈ ਾਂ । 

67.ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਮਸਉਾਂ ਰਲ ਜਾਣਾ 
 

ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਸੰੂ (ਮਸਉ ਾਂ) ਰਲ ਜਾਣਾ 

ਕ ਛ ਨਹੀ ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਧਙਾਣਾ । 

 

ਗਏ ਸੋ ਗਏ ਫੇਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਏ, ਿੇਰੇ ਜਾਨੀ ਿੀਤ ਮਪਆਰੇ, 

ਿੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਰਮਹੰਦੇ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਅਸਾਾਂ ਮਿਸਾਰੇ, 

ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਸੰੂ (ਮਸਉ ਾਂ) ਰਲ ਜਾਣਾ । 

 

ਮਚਤ ਮਪਆਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਥੋਂ, ਉੁੱਭੇ ਸਾਹ ਨਾ ਰਮਹੰਦੇ, 

ਅਸੀ ਾਂ ਿੋਇਆਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ, ਮਜਊ ਾਂਮਦਆਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਬਮਹੰਦੇ, 

ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਸੰੂ (ਮਸਉ ਾਂ) ਰਲ ਜਾਣਾ । 

 

ਓਥੇ ਿਗਰ ਮਪਆਦੇ ਲੁੱਗੇ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਏਥੇ ਆਏ, 

ਏਥੇ ਸਾਨੰੂ ਰਮਹਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੁੱਗੇ ਮਕਤ ਿਲ ਧਾਏ, 

ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਸੰੂ (ਮਸਉ ਾਂ) ਰਲ ਜਾਣਾ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਏਥੇ ਰਮਹਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਂਦ ੇਮਪਟਦੇ ਚੁੱਲੇ, 

ਇਕੋ ਨਾਿ ਓਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪੁੱਲੇ, 

ਖ਼ਾਕੀ ਖ਼ਾਕ ਸੰੂ (ਮਸਉ ਾਂ) ਰਲ ਜਾਣਾ 

ਨਾ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਮਧਙਾਣਾ । 

68. ਖੇਡ ਲੈ ਮਿਚ ਮਿਹੜੇ ਘ ੰਿੀ ਘ ੰਿ 
 

ਖੇਡ ਲੈ ਮਿਚ ਮਿਹੜੇ ਘ ੰਿੀ ਘ ੰਿ । 

 

ਏਸ ਮਿਹੜੇ ਮਿਚ ਆਲਾ ਸੋਂਹਦਾ, ਆਲੇ ਦੇ ਮਿਚ ਤਾਕੀ 

ਤਾਕੀ ਦੇ ਮਿਚ ਸੇਜ ਮਿਛਾਿਾਾਂ, ਨਾਲ ਪੀਆ ਸੰਗ ਰਾਤੀ 

ਏਸ ਮਿਹੜੇ ਦੇ ਨੌਂ ਦਰਿਾਜ਼ੇ, ਦਸਿਾਾਂ ਗ ਪਤ ਰਖਾਤੀ 

ਓਸ ਗਲੀ ਦੀ ਿੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਨਾਾਂ, ਜਹਾਾਂ ਆਿੇ ਪੀਆ ਜਾਤੀ । 

 

ਏਸ ਮਿਹੜੇ ਮਿਚ ਆਲਾ ਸੋਂਹਦਾ, ਆਲੇ ਦੇ ਮਿਚ ਤਾਕੀ 

ਆਪਣੇ ਪੀਆ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੇਸਾਾਂ, ਚਰਖ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਫੇਰ ੇ

ਏਸ ਮਿਹੜੇ ਮਿਚ ਿਕਨਾ ਹਾਥੀ, ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਕਹੇੜੇ 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈ ਾਂ ਦਾ, ਜਾਗਮਦਆਾਂ ਕੰੂ ਛੇੜ ੇ। 

ਖੇਡ ਲੈ ਮਿਚ ਮਿਹੜੇ ਘ ੰਿੀ ਘ ੰਿ । 

69. ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ 
 

ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ, 

ਰੋਿਣ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ । 

 

ਸਾਨੰੂ ਗਏ ਬੇਦਰਦੀ ਚੁੱਡ ਕੇ, ਮਹਜਰੇ ਸਾਾਂਗ ਸੀਨੇ ਮਿਚ ਗੁੱਡ ਕੇ, 

ਮਜਸਿੋਂ ਮਜੰਦ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਗੁੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈਂਮਸਆਰੀ । 

ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ, 
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ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰਿਾਸਾ, ਖੌਫ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਮਦਲ ਅੰਦਰ ਿਾਸਾ, 

ਮਚੜੀਆਾਂ ਿੌਤ ਗਿਾਰਾਾਂ ਹਾਸਾ, ਿਗਰੋਂ ਹੁੱਸ ਹੁੱਸ ਤਾੜੀ ਿਾਰੀ । 

ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ, 

 

ਆਿਣ ਕਮਹ ਗਏ ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ, ਆਿਣ ਦੇ ਸਭ ਕੌਲ ਭ ਲਾਏ, 

ਿੈਂ ਭ ੁੱਲੀ ਭ ੁੱਲ ਨੈਣ ਲਗਾਏ, ਕੇਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੰੂ ਠੁੱ ਗ ਬਪਾਰੀ । 

ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ, 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਤਾ (ਕੀਤਾ) ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲਾ ਪੀਤਾ, 

ਨਾ ਕ ਝ ਨਫ਼ਾ ਨਾ ਟੋਟਾ ਲੀਤਾ, ਦਰਦ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਭਾਰੀ । 

ਕੀ ਬੇਦਰਦਾਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ, 

ਰੋਿਣ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ । 

70. ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ 
 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਚ ਿੁੱਸਦ ੇਹੋ । 

 

ਕ ਨਫਯੀਕੂਨ ਤੈਂ ਆਪ ਕਹਾਆ, ਤੈਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਮਕਹੜਾ ਆਇਆ, 

ਇਸ਼ਕੋਂ ਸਭ ਜ਼ਹਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਿੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਪ ੁੱਛੋ ਆਦਿ ਮਕਸ ਨੇ ਆਾਂਦਾ ਏ, ਮਕਥੋਂ ਆਇਆ ਮਕੁੱਥੇ ਜਾਾਂਦਾ ਏ, 

ਓਥੇ ਮਕਸ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਲਾਾਂਹਜਾ ਏ, ਓਥੇ ਖਾ ਦਾਣਾ ਉਠ ਨੁੱ ਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਆਪੇ ਸ ਣੇ ਤੇ ਆਪ ਸ ਣਾਿੇਂ, ਆਪੇ ਗਾਿੇਂ ਆਪ ਬਜਾਿੇਂ, 
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ਹੁੱਕੋਂ ਕੌਲ ਸਰੋਦ ਸ ਣਾਿੇਂ, ਮਕਤੇ ਜਾਹਲ ਹੋ ਕੇ ਨੁੱ ਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਤੇਰੀ ਿਹਦਤ ਤੂਏ ਾਂ ਪ ਚਾਿੇਂ, ਅਨਲਹੁੱਕ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਾਿੇਂ, 

ਸੂਲੀ ਤੇ ਿਨਸੂਰ ਚੜਹਾਿੇਂ, ਓਥੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਮਜਿੇਂ ਮਸਕੰਦਰ ਤਰਫ ਨੌਸ਼ਾਬਾਾਂ, ਹੋ ਰਸੂਲ ਲੈ ਆਇਆ ਮਕਤਾਬਾਾਂ, 

ਯੂਸਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖ ਆਬਾਾਂ, ਜ਼ ਲੈਖਾਾਂ ਦਾ ਮਦਲ ਖੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਮਕਤੇ ਰਿੂੀ ਹੋ ਮਕਤੇ ਜ਼ੰਗੀ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਟੋਪੀ ਪੋਸ਼ ਫ਼ਰੰਗੀ ਹੋ, 

ਮਕਤੇ ਿੈ-ਖ਼ਾਨੇ ਮਿਚ ਭੰਗੀ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਮਿਹਰ ਿਮਹਰੀ ਬਣ ਿਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਆਰਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਲ ਿੇਰੇ ਦਾ ਿਾਰਸ ਹੈ, 

ਿੈਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਓਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਖੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਕੀਹਨੰੂ ਲਾ-ਿਕਾਨੀ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਚ ਿੁੱਸਦ ੇਹੋ । 

71. ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ 
 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ, 

ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਜੋ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਚਾਲੇ ਜ਼ਾਤ ਅਸਾਡੀ ਹੋਈ, 

ਮਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਂ ਨੇਹ ੰ ਲਗਾਇਆ ਉਹੋ ਮਜਹੀ ਹੋਈ । 
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ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਮਚੁੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਸ ੁੱਟ ਕ ੜੀਏ ਪਮਹਨ ਫਕੀਰਾਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, 

ਮਚੁੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਲੁੱਗੇਗਾ ਲੋਈ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਕੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਅਲਫ਼ ਪਛਾਤਾ ਬੇ ਪਛਾਤੀ ਤੇ ਤਲਾਿਤ ਹੋਈ, 

ਸੀਨ ਪਛਾਤਾ ਸ਼ੀਨ ਪਛਾਤਾ ਸਾਦਕ ਸਾਬਰ ਹੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਕੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਕ ਿਰੀ ਆਹੀ ਗਲ ਮਿਚ ਤੌਕ ਮਪਉਈ, 

ਬਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕੂ ਕੂ ਕੋਲੋਂ  ਕੂ ਕੂ ਅੰਦਰ ਿੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਜੋ ਕ ਝ ਕਰਸੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਭਾਣਾ ਮਕਆ ਕ ਝ ਕਰਸੀ ਕੋਈ, 

ਜੋ ਕ ਝ ਲੇਖ ਿੁੱਥੇ ਦਾ ਮਲਮਖਆ ਿੈਂ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਹੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਆਸ਼ਕ ਬਕਰੀ ਿਾਸ਼ੂਕ ਕਸਾਈ ਿੈਂ ਿੈਂ ਕਰਦੀ ਕੋਹੀ, 

ਮਜਉ ਾਂ ਮਜਉ ਾਂ ਿੈਂ ਿੈਂ ਬਹ ਤਾ ਕਰਦੀ ਮਤਉ ਾਂ ਮਤਉ ਾਂ ਿੋਈ ਿੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਦਤੋਈ, 

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀ ਾਂ ਦਰੂੋਂ ਛ ੁੱਟੇ ਨੇੜੇ ਆਨ ਲੁੱਧੋਈ । 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ, 

ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਿੈਂ ਕੋਈ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

72. ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ 
 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਕ ੰਨ ਮਕਹਾ ਫ਼ਯੀਕੂਨ ਕਹਾਇਆ, ਬਾਤਨ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਿਲ ਆਇਆ, 

ਬੇਚਨੂੀ ਦਾ ਚਨੂ ਬਣਾਇਆ, ਮਬਖੜੀ ਖੇਡ ਿਚਾਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਮਸਰ ਿਖ਼ਫ਼ੀ ਦਾ ਮਜਸ ਦੰਿ ਬੋਲਾ, ਘ ੰਘਟ ਅਪਨੇ ਿੂੰਹ ਸੇ ਖੋਲਾ, 

ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਓਹਲਾ, ਸਭ ਮਿਚ ਹਕੀਕਤ ਆਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਕਰਿੰਨਾ ਬਨੀ ਆਦਿ ਮਕਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਜਹਾ, 

ਸ਼ਾਨ ਬਜ਼ ਰਗੀ ਦੇ ਸੰਗ ਇਹਾ, ਡਫੜੀ ਖੂਬ ਿਜਾਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਆਪੇ ਬੇਪਰਿਾਹੀਆਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਆਪੇ ਡਰਦੇ, 

ਮਰਹਾ ਸਿਾਾਂ ਮਿਚ ਹਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ, ਭ ੁੱਲੀ ਮਫਰੇ ਲੋਕਾਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਚੇਟਕ ਲਾ ਦੀਿਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਲਾ ਬਣ ਕੇ ਿਜਨੰੂ ਿੋਇਆ, 

ਆਪੇ ਰੋਇਆ ਆਪੇ ਧੋਇਆ, ਕਹੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 

 

ਆਪੇ ਹੈਂ ਤੰੂ ਸਾਜਨ ਸਈਆਾਂ, ਅਕਲ ਦਲੀਲਾਾਂ ਸਭ ਉਠ ਗਈਆਾਂ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ ਸ਼ੀਆਾਂ ਲਈਆਾਂ, ਹ ਣ ਕਰਦਾ ਮਕਉ ਾਂ ਜ ਦਾਈ ਜੇ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਜੇ । 
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73. ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ 
 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ, 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਇਕਸੇ ਘਰ ਮਿਚ ਿੁੱਸਮਦਆ ਰੁੱਸਮਦਆਾਂ, ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦਾ ਮਿਚ ਪਰਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਮਿਚ ਿਸੀਤ ਮਨਿਾਜ਼ ਗ ਜ਼ਾਰੇ, ਬ ੁੱਤਖ਼ਾਨੇ ਜਾ ਿੜਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਆਪ ਇੁੱਕੋ ਕਈ ਲੁੱਖ ਘਰਾਾਂ ਦੇ, ਿਾਲਕ ਸਭ ਘਰ ਘਰ ਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਮਜਤ ਿੁੱਲ ਿੇਖਾਾਂ ਉੁੱਤ ਿੁੱਲ ਓਹੋ, ਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਿੂਸਾ ਤੇ ਫਰਔਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਉਹੋ ਹਰ ਥਾਾਂ, ਚਚੂਕ ਮਕਸ ਨੰੂ ਖੜਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਐਸੀ ਨਾਜ਼ ਕ ਬਾਤ ਮਕਉ ਾਂ ਕਮਹੰਦਾ, ਨਾ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਰਦਾ । 

ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਘੇਲਾ, ਰੁੱਤ ਪੀ ਾਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚਰਦਾ । 

ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀ, 
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ਕੋਈ ਪ ੁੱਛੋ ਖਾਾਂ ਮਦਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ । 

74. ਮਕਉਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ 
 

ਮਕਉ ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 

ਤੰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ । 

 

ਇਬਰਾਹੀਿ ਚਾ ਮਚਖ਼ਾ ਸ ਟਾਇਉ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਮਸਰ ਕਲਿੁੱਤਰ ਧਰਾਇਉ, 

ਯੂਸਫ਼ ਹੁੱਟੋ ਹੁੱਟ ਮਿਕਾਇਉ, ਕਹ  ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਮਲਆਇਆ ਏ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਸ਼ੇਖ ਸ ਨਆਨੋਂ ਖ਼ਕੂ ਚਰਾਇਉ, ਸ਼ਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਲਟ ਲ ਹਾਇਉ, 

ਸੂਲੀ ਤੇ ਿਨਸੂਰ ਚੜਹਾਇਉ, ਕਰ ਹੁੱਥ ਹ ਣ ਿੈਂ ਿਲ ਧਾਇਆ ਏ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਮਜਸ ਘਰ ਮਿਚ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜਲ ਬਲ ਕੋਇਲਾ ਢੇਰ ਹੋਇਆ, 

ਜਦ ਰਾਖ਼ ਉੁੱਡੀ ਤਦ ਸੇਰ ਹੋਇਆ, ਕਹ  ਮਕਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਸਧਰਾਇਆ ਏ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਨ ਭੁੱਠੀ ਿਨ ਅਮਹਰਣ ਕਰੀਏ, 

ਪਰੇਿ ਹਥੌੜਾ ਿਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਦਲ ਲੋਹਾ ਅੁੱਗ ਪੰਘਰਾਇਆ ਏ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ । 

ਤੰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ । 

75. ਮਕਉਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਮਕਉਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਗ਼ੈਰ ਗ ਨਾਹੀ 
 

ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਗ਼ੈਰ ਗ ਨਾਹੀ । 

ਲਾਤੁੱਤਹੁੱਰਕ ਖ ਦ ਮਲਮਖਓ ਈ, ਮਕਸ ਨੰੂ ਦੇਨਾ ਏਾਂ ਫਾਹੀ । 

ਸ਼ਰਹਾ ਤੇ ਅਮਹਲ ਕ ਰਾਨ ਭੀ ਆਹੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਅੁੱਗੇ ਸੁੱਦੇ ਆਈ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

ਅਲਸਤ ਬਰੁੱਬ ਕਿ ਿਾਰਦ ਹੋਯਾ, ਕਾਲੂਬਲਾ ਧ ੰਿ ਪਾਈ । 

ਕ ਨਫਯੀਕੂਨ ਅਿਾਜ਼ਾ ਹੋਯਾ, ਤਦਾਾਂ ਅਸਾਾਂ ਭੀ ਕੋਲੋਂ  ਆਹੀ । 

ਲੁੱਜ਼ਤ ਿਾਰ ਦੀਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਤੀ ਅਸਲੀ ਆਹੀ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਂ ਗ਼ੈਰ ਗ ਨਾਹੀ । 

76. ਮਕਉਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ 
 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

ਇਹ ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ । 

 

ਕਾਰਨ ਪੀਤ ਿੀਤ ਬਣ ਆਇਆ, ਿੀਿ ਦਾ ਘ ੰਘਟ ਿ ੁੱਖ ਪਰ ਪਾਇਆ, 

ਅਮਹਦ ਤੇ ਅਮਹਿਦ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ, ਮਸਰ ਛਤਰ ਝ ੁੱਲੇ ਲੌਲਾਕੀ ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਮਕਉ ਾਂ ਕਮਹੰਦੇ ਅਸੀ ਾਂ ਮਨਆਰੇ ਹੋ, 

ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੱ ਜ਼ਾਰੇ ਹੋ, ਮਿਚ ਬਰਜੁੱਖ ਰਮਖਆ ਖਾਕੀ ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਤ ਧ ਬਾਝੋਂ ਦਸੂਰਾ ਮਕਹੜਾ ਹੈ, ਮਕਉ ਾਂ ਪਾਇਆ ਉਲਟਾ ਝੇੜਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਮਡਠਾ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਹ ਣ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪੇ ਆਖੀ ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਮਕਤੇ ਰਿੂੀ ਹੋ ਮਕਤੇ ਸ਼ਾਿੀ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਸਾਮਹਬ ਮਕਤੇ ਗ ਲਾਿੀ ਹੋ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਾਿੀ ਹੋ, ਕਹੋ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਸੌ ਲਾਖੀ ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਮਜਸ ਤਨ ਮਿਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਖ਼ ਦ ਹੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, 

ਉਹ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਿੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਜਸ ਮਪਆਲਾ ਪੀਤਾ ਸਾਕੀ ਦਾ । 
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ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪ ਅਸਾਾਂ ਨੰੂ ਧਾਏ ਜੀ, ਕਦ ਰਮਹੰਦੇ ਛ ਪੇ ਛ ਪਾਏ ਜੀ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸ਼ਾਹ 'ਇਨਾਇਤ' ਬਣ ਆਏ ਜੀ, ਹ ਣ ਲਾ ਲਾ ਨੈਣ ਝਿਾਕੀ ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਬੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਤਨ ਭਾ ਦੀ ਭੁੱਠੀ ਕਰ, ਅੁੱਗ ਬਾਲ ਹੁੱਡਾਾਂ ਤਨ ਿਾਟੀ ਕਰ, 

ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਿ ਹਬਤ ਬਾਟੀ ਕਰ, ਇਹ ਿਧੂਿਾ ਇਸ ਮਬਧ ਚਾਖੀ (ਝਾਕੀ) ਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

77. ਲਣਤਰਾਨੀ ਦੁੱਸ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹ ਣ ਮਕਉਾਂ ਿ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ ਈ 
 

ਿੈਂ ਢੋਲਣ ਮਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਏਨ ਿਾ ਫ਼ ਰਿਾਇਆ ਈ । 

ਆਓ ਸਜਣ ਗਲ ਲੁੱਗ ਸੌਿਾਾਂ ਿੈਂ ਹ ਣ ਘ ੰਘਟ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਲਣਤਰਾਨੀ ਦੁੱਸ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਿ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ ਈ ? 

 

ਤਨ ਸਾਬਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਜੋ ਚਮੜਹਆ ਸੋ ਪਾਇਆ ਈ । 

ਿਨਸੂਰ ਕੋਲੋਂ  ਕ ਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਇਆ ਈ । 

ਲਣਤਰਾਨੀ ਦੁੱਸ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਿ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ ਈ ? 

 

ਦੁੱਸੋ ਨ ਕਤਾ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਸੁੱਜਦਾ ਮਕਸ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦਾ ਹ ਕਿ ਨਾ ਿੰਮਨਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖ਼ਿਾਰ ਕਰਾਇਆ ਈ । 

ਲਣਤਰਾਨੀ ਦੁੱਸ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਿ ੁੱਖ ਛ ਪਾਇਆ ਈ ? 

78. ਿਾਟੀ ਕ ਦਿ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ 
 

ਿਾਟੀ ਜੋੜਾ ਿਾਟੀ ਘੋੜਾ, ਿਾਟੀ ਦਾ ਅਸਿਾਰ, 

ਿਾਟੀ ਿਾਟੀ ਨੰੂ ਦੌੜਾਏ, ਿਾਟੀ ਦਾ ਖੜਕਾਰ, 

ਿਾਟੀ ਕ ਦਿ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ । 
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ਿਾਟੀ ਿਾਟੀ ਨੰੂ ਿਾਰਨ ਲੁੱਗੀ, ਿਾਟੀ ਦੇ ਹਮਥਆਰ, 

ਮਜਸ ਿਾਟੀ ਪਰ ਬਹ ਤੀ ਿਾਟੀ, ਮਤਸ ਿਾਟੀ ਹੰਕਾਰ, 

ਿਾਟੀ ਕ ਦਿ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ । 

 

ਿਾਟੀ ਬਾਗ਼ ਬਗੀਚਾ ਿਾਟੀ, ਿਾਟੀ ਦੀ ਗ ਲਜ਼ਾਰ, 

ਿਾਟੀ ਿਾਟੀ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਆਈ, ਿਾਟੀ ਦੀ ਏ ਬਹਾਰ । 

ਿਾਟੀ ਕ ਦਿ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ । 

 

ਹੁੱਸ ਖੇਡ ਿ ੜ ਿਾਟੀ ਹੋਈ, ਿਾਟੀ ਪਾਓ ਾਂ ਪਸਾਰ, 

ਬ ਲਹ ਾ ਇਹ ਬ ਝਾਰਤ ਬ ੁੱਝੇਂ, ਲਾਹ ਮਸਰੋਂ ਭੋਏ ਾਂ ਿਾਰ(ਭਾਰ), 

ਿਾਟੀ ਕ ਦਿ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ । 

79. ਿਾਹੀ ਿੇ ਤੈਂ ਮਿਮਲਆਾਂ ਸਭ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਦਰੂ 
 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਾਕ ਚਕੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਰੁੱਬ ਗ਼ਫ਼ਰੂ । 

ਿਾਹੀ ਿੇ ਤੈਂ ਮਿਮਲਆਾਂ ਸਭ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਦਰੂ । 

 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਚਸ਼ਿਾਾਂ, ਬਮਹੰਦੀਆਾਂ ਸੀ ਮਨਤ ਝੂਰ । 

ਿਾਹੀ ਿੇ ਤੈਂ ਮਿਮਲਆਾਂ ਸਭ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਦਰੂ । 

 

ਉੁੱਠ ਗਈ ਮਹਜਰ ਜ ਦਾਈ ਮਜਗਰੋਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਮਦਸਦਾ ਨੂਰ । 

ਿਾਹੀ ਿੇ ਤੈਂ ਮਿਮਲਆਾਂ ਸਭ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਦਰੂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਰਿਜ਼ ਸਿਝ ਦੀ ਪਾਈਆ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦਰੂ । 

ਿਾਹੀ ਿੇ ਤੈਂ ਮਿਮਲਆਾਂ ਸਭ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਦਰੂ । 

80. ਿੈਂ ਬੇ-ਕੈਦ ਿੈਂ ਬੇ-ਕੈਦ 
 

ਿੈਂ ਬੇ-ਕੈਦ ਿੈਂ ਬੇ-ਕੈਦ । 
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ਨਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਿੈਦ । 

 

ਨਾ ਿੈਂ ਿੋਿਨ ਨਾ ਿੈਂ ਕਾਫਰ, 

ਨਾ ਸਈਯੇਦ ਨਾ ਸੈਦ । 

 

ਚੌਦੀ ਾਂ ਤਬਕੀ ਾਂ ਸੀਰ ਅਸਾਡਾ, 

ਮਕਤੇ ਨਾ ਹ ੰਦਾ ਕੈਦ । 

 

ਖ਼ਰਾਬਾਤ ਿੈਂ ਜਾਲ ਅਸਾਡੀ, 

ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਐਬ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪ ਛਨੈਂ, 

ਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਪੈਦ । 

81. ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ 
 

ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਮਸਰੋਂ ਝੰਡੋਲੀ ਸ ਨੇਹਾ ਆਇਆ ਪਾਰੋਂ, 

ਤੜਬਰਾਟ ਕ ਝ ਬਣਦਾ ਨਾਹੀ ਾਂ ਕੀ ਲੈਸਾਾਂ ਸੰਸਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਪਕੜਾਾਂ ਛਜਨੀ (ਛਜਲੀ) ਮਹਰਸ ਉਡਾਿਾਾਂ ਛੁੱਟਾ ਿਾਲਗ ਜ਼ਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ । 

 

ਮਹੰਦ ੂਤ ਰਕ ਨਾ ਹ ੰਦੇ ਐਸੇ ਦੋ ਜਰਿੇ ਤਰੈ ਜਰਿੇ, 

ਹਰਾਿ ਹਲਾਲ ਪਛਾਤਾ ਨਾਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਭਰਿੇ, 

ਗ ਰ ੂਪੀਰ ਦੀ ਪਰਖ ਅਸਾਾਂਨੰੂ ਸਭਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮਸਰ ਿਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ । 

 

ਘ ੰਡੀ ਿ ੰਡੀ ਦਾ ਬ ਹਲ ਬਹਾਇਆ ਬਖਰਾ ਮਲਆ ਦੀਦਾਰੋਂ, 

ਘ ੰਡ ਿ ੁੱਖ ਪੀਆ ਤੋਂ ਲਾਮਹਆ ਸ਼ਰਿ ਰਹੀ ਾਂ ਦਰਬਾਰੋਂ, 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਛ ੁੱਟ ਗਏ ਕਾਰ ਬਗਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ । 

82. ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ 
 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ । 

ਮਧਆਨ ਕੀ ਛੁੱਜਲੀ ਮਗਆਨ ਕਾ ਕੂੜਾ ਕਾਿ ਕਰੋਧ ਮਨੁੱ ਤ ਝਾੜੂ,ੰ 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ । 

 

ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਣੇ ਹਾਕਿ ਜਾਣੇ ਫਾਰਗ-ਖ਼ਤੀ ਬੇਗਾਰੋਂ, 

ਮਦਨੇ ਰਾਤ ਿੈਂ ਏਹੋ ਿੰਗਦੀ ਦਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਰਬਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ । 

 

ਤ ੁੱਧ ਬਾਝੋਂ ਿੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂ ਿੁੱਲ ਕਰੂੰ ਪ ਕਾਰੋਂ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬਖਰਾ ਮਿਲੇ ਦੀਦਾਰੋਂ, 

ਿੈਂ ਚਹੂਰੇਟੜੀ ਆ ਸੁੱਚੇ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ । 

83. ਿੈਂ ਗੁੱਲ ਓਥ ੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 
 

ਿੈਂ ਗੁੱਲ ਓਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਨਾਲ ਰਹੂਾਾਂ ਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਚਲੋ ਿੈਂ ਨਾਲੇ ਆਇਆ, 

ਏਥੇ ਪਰਦਾ ਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਿੈਂ ਭਰਿ ਭ ਲਾਇਆ ਮਫਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਨਾਲ ਹਾਕਿ ਦੇ ਖੇਲ ਅਸਾਡੀ, ਜੇ ਿੈਂ ਿੀਰੀ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਫਾਡੀ, 

ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤ ਹਾਡੀ, ਿੈਂ ਅਗਲਾ ਲੇਖਾ ਭਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 
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ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਿੂਰਖ ਝ ੰਜਲਾਇਆ, ਿਗਰ ਚੋਰਾਾਂ ਦੇ ਪੈੜਾ ਲਾਇਆ, 

ਚੋਰਾਾਂ ਦੀ ਿੈਂ ਪੈੜ ਮਲਆਇਆ, ਹਰ ਸ਼ਬ ਧਾੜੇ ਧੜਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਨਾ ਨਾਲ ਿੇਰੇ ਉਹ ਰੁੱਸਦਾ ਏ, ਨਾ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੁੱਜਦਾ ਏ, 

ਜਾਾਂ ਿ ੜ ਬੈਠਾਾਂ ਤਾਾਂ ਭੁੱਜਦਾ ਏ, ਿ ੜ ਮਿੰਨਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਕੀ ਸ ੁੱਖ ਪਾਇਆ ਿੈਂ ਆਣ ਇਥੇ, ਨਾ ਿੰਜ਼ਲ ਨਾ ਡੇਰ ੇਮਜੁੱਥੇ, 

ਘੰਟਾ ਕੂਚ ਸ ਣਾਿਾਾਂ ਮਕੁੱਥੇ, ਮਨੁੱ ਤ ਊਠ ਕਚਾਿੇ ਕੜਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਡੰੂਘਾਈ, ਦੋ ਜਗ ਬੀਚ ਨਾ ਲੁੱਗਦੀ ਕਾਈ, 

ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਿੈਂ ਬੇ ਮਸਰ ਪੈਰੀ ਾਂ ਤਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਿੈਂ ਗੁੱਲ ਓਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

ਪਰ ਗੁੱਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹਾਾਂ । 

84. ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ 
 

ਏਸ ਕ ਸ ੰਬੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਭਲੇਰੇ ਅੜ ਅੜ ਚ ੰਨੜੀ ਪਾੜੀ । 

ਏਸ ਕ ਸ ੰਬੇ ਦਾ ਹਾਕਿ ਕਰੜਾ ਜ਼ਾਲਿ ਏ ਪਟਿਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 

 

ਏਸ ਕ ਸ ੰਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਿ ਕੁੱਦਿ ਿ ਆਿਲਾ ਿੰਗਦੇ ਭਾਰੀ । 

ਹੋਰਨਾਾਂ ਚ ਮਗਆ ਫਮੂਹਆ-ਫਮੂਹਆ ਿੈਂ ਭਰ ਲਈ ਪਟਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 
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ਚ ੁੱਗ ਚ ੁੱਗ ਕੇ ਿੈਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਲੁੱਥੇ ਆਣ ਬਪਾਰੀ । 

ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਿ ਸ਼ਕਲ ਪੈਂਡਾ ਮਸਰ ਪਰ ਗੁੱਠੜੀ ਭਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 

 

ਅਿਲਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਭ ਲੰਘ ਗਈਆਾਂ ਰਮਹ ਗਈ ਔਗ ਣਹਾਰੀ । 

ਸਾਰੀ ਉਿਰਾ ਖੇਡ ਗਿਾਈ ਓੜਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 

 

ਅਲੁੱਸਤ ਮਕਹਾ ਜਦ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਲਾਈਆਾਂ ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਯਾਰ ਮਿਸਾਰੀ । 

ਇੁੱਕੋ ਘਰ ਮਿਚ ਿਸਦੀਆਾਂ ਰਸਦੀਆਾਂ ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਰਹੀ ਨਯਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 

 

ਿੈਂ ਕਿੀਨੀ ਕ ਚੁੱਜੀ ਕੋਹਜੀ ਬੇਗ ਣ ਕੌਣ ਮਿਚਾਰੀ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾਹੀ ਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਤਾਰੀ । 

ਿੈਂ ਕ ਸ ੰਬੜਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਹਾਰੀ । 

85. ਿੈਂ ਮਕਉਾਂ ਕਰ ਜਾਿਾਾਂ ਕਾਅਬੇ ਨੰੂ 
 

ਿੈਂ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਜਾਿਾਾਂ ਕਾਅਬੇ ਨੰੂ, 

ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਲੋਕੀ ਾਂ ਸੁੱਜਦਾ ਕਾਅਬੇ ਨੰੂ ਕਰਦ ੇਸਾਡਾ ਸੁੱਜਦਾ ਯਾਰ ਮਪਆਰ ੇਨੰੂ । 

ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਅਉਗਣ ਿੇਖ ਨਾ ਭ ੁੱਲ ਿੀਆਾਂ ਰਾਾਂਝਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਾਂ ਏਸ ਕਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਿੈਂ ਿਨਤਾਰ ੂਤਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾਾਂ ਸ਼ਰਿ ਪਈ ਤ ੁੱਧ ਤਾਰੇ ਨੰੂ । 
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ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਮਿਮਲਆ ਢੂੰਡ ਮਲਆ ਜੁੱਗ ਸਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਪਰੀਤ ਅਨੋਖੀ ਤਾਰੇ ਅਉਗਣਹਾਰੇ ਨੰੂ । 

ਿੈਂ ਮਕਉ ਾਂ ਕਰ ਜਾਿਾਾਂ ਕਾਅਬੇ ਨੰੂ, 

ਮਦਲ ਲੋਚੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ । 

86. ਿੈਂ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਤੋਂ ਨੁੱ ਸਨਾ ਹਾਾਂ 
 

ਿੈਂ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਤੋਂ ਨੁੱ ਸਨਾ ਹਾਾਂ । 

ਿੈਂ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਤੋਂ ਨੁੱ ਸਨਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਕੋਈ ਿ ਨਸੁੱਫ ਹੋ ਮਨਰਿਾਰੇ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਦੁੱਸਨਾਾਂ ਹਾਾਂ, 

ਿੈਂ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਤੋਂ ਨੁੱ ਸਨਾ ਹਾਾਂ । 

 

ਆਲਿ-ਫਾਜ਼ਲ ਿੇਰੇ ਭਾਈ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਿੇਰੀ ਅਕਲ ਗਿਾਈ, 

ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹ ਲਾਰੇ ਿੈਂ ਦੁੱਸਨਾਾਂ ਹਾਾਂ, 

ਿੈਂ ਪਾ ਪਮੜਹਆਾਂ ਤੋਂ ਨੁੱ ਸਨਾ ਹਾਾਂ । 

87. ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ 
 

ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

 

ਕਹੂੰ ਤਰਕ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਪੜਹਤੇ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਭਗਤ ਮਹੰਦ ੂਜਪ ਕਰਤੇ ਹੋ, 

ਕਹੂੰ ਗੋਰਕੰਡੀ ਮਿਚ ਪੜਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 
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ਮਕਤੇ ਿੈਰੀ ਹੋ ਮਕਤੇ ਬੇਲੀ ਹੋ, ਮਕਤੇ ਆਪ ਗ ਰ ੂਮਕਤੇ ਚੇਲੀ ਹੋ, 

ਮਕਤੇ ਿਜਨੂ ਹੋ ਮਕਤੇ ਲੇਲੀ ਹੋ, ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਬੀਚ ਸਿਾਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

 

ਕਹੂੰ ਗਾਫ਼ਲ ਕਹੂੰ ਨਿਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਮਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, 

ਕਹੂੰ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦ ਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

 

ਕਹੂੰ ਿਸਜਦ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਏ, ਕਹੂੰ ਬਮਣਆ ਠਾਕ ਰਦ ਆਰਾ ਏ, 

ਕਹੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਜਟ ਧਾਰਾ ਏ, ਕਹੂੰ ਸ਼ੈਖਨ ਬਣ ਬਣ ਆਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦਾ ਿੈਂ ਿ ਹਤਾਜ ਹੋਇਆ, ਿਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਿੇਰਾ ਕਾਜ ਹੋਇਆ, 

ਿ ਝੇ ਪੀਆ ਕਾ ਦਰਸ ਮਿਅਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਗਾ ਇਸ਼ਕ ਤਾਾਂ ਇਹ ਗ ਣ ਗਾਇਆ ਏ । 

ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਿੈਂ ਪਾਇਆ ਏ । 

ਤੈਂ ਆਪ ਸਰਪੂ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

88. ਿੈਂ ਪ ੁੱਛਾਾਂ ਸ਼ਹ  ਦੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਨੀ 
 

ਿੈਂ ਪ ੁੱਛਾਾਂ ਸ਼ਹ  ਦੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

 

ਭ ੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨਾਿ ਨਾ ਜਮਪਆ, ਗ਼ਫਲਤ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਹੈ ਛਮਪਆ, 

ਉਹ ਮਸਧ ਪ ਰਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਮਸਆ, ਲਗੀਆਾਂ ਨਫ਼ਸ ਦੀਆਾਂ ਚਾਟਾਾਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

 

ਜਪ ਲੈ ਨਾ ਹੋ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ, ਿਤ ਤੰੂ ਸਾਏਾਂ ਿ ੁੱਖ ਿ ਕਾਲੀ, 

ਉਲਟੀ ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਦੀ ਚਾਲੀ, ਭੜਕਣ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਾਂ ਲਾਟਾਾਂ ਨੀ । 
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ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

 

ਭੋਲੀ ਨਾ ਹੋ, ਹੋ ਮਸਆਣੀ, ਇਸ਼ਕ ਨੂਰ ਦਾ ਭਰ ਲੈ ਪਾਣੀ, 

ਇਸ ਦ ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਛੋੜ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਾਂ ਘਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਰੁੱਬ ਬਣ ਬੈਠੋਂ ਆਪੇ, ਤਦ ਦ ਨੀਆਾਂ ਦੇ ਪਏ ਮਸਆਪੇ, 

ਦਤੂੀ ਮਿਹੜਾ, ਦ ਸ਼ਿਨ ਿਾਪੇ, ਸਭ ਕੜਕ ਪਈਆਾਂ ਆਫਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

ਿੈਂ ਪ ੁੱਛਾਾਂ ਸ਼ਹ  ਦੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ ਨੀ । 

ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਾਂ ਨੀ । 

89. ਿੈਨੰੂ ਛੁੱਡ ਗਏ ਆਪ ਲੁੱਦ ਗਏ ਿੈਂ ਮਿਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ 
 

ਿੈਨੰੂ ਛੁੱਡ ਗਏ ਆਪ ਲੁੱਦ ਗਏ ਿੈਂ ਮਿਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ । 

ਰਾਤੀ ਾਂ ਨੀ ਾਂਦ ਨਾ ਮਦਨ ਸ ੁੱਖ ਸ ੁੱਤੀ ਅੁੱਖੀ ਾਂ ਪਲਮਟਆ ਨੀਰ । 

 

ਛਿੀਆਾਂ (ਤੋਪਾਾਂ) ਤੇ ਤਲਿਾਰਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਤੁੱਖੇ ਤੀਰ । 

ਇਸ਼ਕੇ ਜੇਡ ਨਾ ਜ਼ਾਲਿ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਮਹਿਤ ਬੇਪੀਰ । 

 

ਇਕ ਪਲ ਸਾਇਤ ਆਰਾਿ ਨਾ ਆਿੇ ਬ ਰੀ ਮਬਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਜੇ ਕਰੇ ਅਨਾਇਤ ਦ ੁੱਖ ਹੋਿਣ ਤਗ਼ਈਰ । 

 

ਿੈਨੰੂ ਛੁੱਡ ਗਏ ਆਪ ਲੁੱਦ ਗਏ ਿੈਂ ਮਿਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ । 

90. ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ 
 

ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । 

ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । 

 

ਆ ਿੀਆਾਂ ਰਾਾਂਝਾ ਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਿ ਆਫ਼ ਕਰੀ ਾਂ ਤਕਸੀਰ । 
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ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । 

 

ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਮਰਉ ਾਂ ਰਾਾਂਝਾ ਟ ਮਰਆ ਹੀਰ ਮਨਿਾਣੀ ਦਾ ਪੀਰ । 

ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । 

 

ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਆਿੇ ਜਾਿੇ ਕੀ ਬ ੁੱਲਹੇ  ਮਿਚ ਤਕਸੀਰ । 

ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਅਿੁੱਲੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । 

91. ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ 
 

ਿੈਂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਆਮਖਆ ਕੋਈ ਘੁੱਲ ਸ ਨੇਹੜਾ । 

ਚਸ਼ਿਾਾਂ ਸੇਜ ਮਿਛਾਈਆਾਂ ਮਦਲ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ । 

ਲਟਕ ਚਲੇਂਦਾ ਆਾਂਿਦਾ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਉਹ ਅਮਜਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾ ਆਖੇ ਮਜਹੜਾ । 

ਿੈਂ ਮਿਚ ਕੀ ਤਕਸੀਰ ਹੈ ਿੈਂ ਬਰਦਾ ਤੇਰਾ । 

ਤੈਂ ਬਾਝੋਂ ਿੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਦਲ ਢਾ ਨਾ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਦਸਤ ਕੰਗਣ ਬਾਹੀ ਾਂ ਚੜੂੀਆਾਂ ਗਲ ਨੌਰੰਗ ਚੋਲਾ । 

ਿਾਹੀ ਿੈਨੰੂ ਕਰ ਮਗਆ ਕੋਈ ਰਾਿਲ ਰੌਲਾ । 

ਜਲ ਥਲ ਆਹੀ ਾਂ ਿਾਰਦੀਆਾਂ ਮਦਲ ਪੁੱਥਰ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਮਕਆ ਤੇਰੀ ਿਾਾਂਗ ਸੰਧੂਰ ਭਰੀ ਸੋਹ ੇਰਤੜਾ ਚੋਲਾ । 

ਪਈ ਿਾਾਂਗ ਸਿੀ ਾਂ ਿੈਂ ਕੂਕਦੀ ਕਰ ਢੋਲਾ ਢੋਲਾ । 

ਅਣਮਗਣਿੇਂ ਸੂਲਾਾਂ ਪਾ ਮਲਆ ਸੂਲਾਾਂ ਦਾ ਖੇਰਾ । 
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ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਿੈਂ ਜਾਤਾ ਦ ੁੱਖ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦ ੁੱਖ ਪੈ ਘਰ ਕਈਆਾਂ । 

ਮਜਹਾ ਮਸਰ ਮਸਰ ਭਾਾਂਬੜ ਭੜਮਕਆ ਸਭ ਟੁੱਪਦੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ । 

ਹ ਣ ਆਣ ਪਈ ਮਸਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਚ ੁੱਕ ਮਗਆ ਝੇੜਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਮਜਹੜੀਆਾਂ ਸਾਹਿਰੇ ਿੁੱਤੀਆਾਂ ਸੋਈ ਪੇਕੇ ਹੋਿਣ । 

ਸ਼ਹ  ਮਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਏ ਚੜਹ ਸੇਜੇ ਸੋਿਣ । 

ਮਜਸ ਘਰ ਕੌਂਤ ਨਾ ਬੋਮਲਆ ਸੋਈ ਖਾਲੀ ਿੇੜਹਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਿੈਂ ਢੂੰਡ ਸ਼ਮਹਰ ਭਾਮਲਆ ਘੁੱਲਾਾਂ ਕਾਸਦ ਮਕਹੜਾ । 

ਹ ਣ ਚੜਹੀਆਾਂ ਡੋਲੀ ਪਰੇਿ ਦੀ ਮਦਲ ਧੜਕੇ ਿੇਰਾ । 

ਮਦਲਦਾਰ ਿ ਹੰਿਦ ਆਰਬੀ ਹੁੱਥ ਪਕੜੀ ਾਂ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਪਮਹਲੀ ਪਉੜੀ ਉਤਰੀ ਪ ਲ-ਸਰਾਤੇ ਡੇਰਾ । 

ਹਾਜੀ ਿੁੱਕੇ ਜਾਹ ਣ ਿੈਂ ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਾਾਂ ਤੇਰਾ । 

ਆ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਮਦਲ ਚਾਹੇ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਪਮਹਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਦਲ ਖੌਫ਼ੇ ਿੇਰਾ । 

ਡੰੂਘੀ ਗੋਰ ਕਢੇਂਮਦਆ ਹੋਇਆ ਲਮਹਦੋਂ ਡੇਰਾ । 

ਪਮਹਲਾ ਬੰਦ ਖੋਲਹ ਮਦਆਾਂ ਿੂੰਹ ਕਾਅਬੇ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 
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ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਾਂਗ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫ ੁੱਲ ਮਖਮੜਆ ਿੇਰਾ । 

ਸਦਾ ਹੋਇਆ ਿੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇਰਾ । 

ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹੋ ਸਜਦਾ ਿੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਭੜਕਣ ਸ਼ਹ  ਲਈ ਸੀਨੇ ਮਿਚ ਭਾਹੀ ਾਂ । 

ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਪਰੇਿ ਦਾ ਸੋ ਘਟਦਾ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

ਪੈ ਧੁੱਕੇ ਮਦਲ ਮਿਚ ਝੇੜ ਦੇ ਮਸਰ ਧਾਈ ਾਂ ਬੇਰਾ । 

ਿੈਂ ਉਡੀਕਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੀ ਆ ਕਰ ਫੇਰਾ । 

92. ਿੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਹ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ 
 

ਿੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਹ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ । 

ਿੂੰਹ ਚਮੜਹਆ ਯਾਰ ਬ ਲੇਂਦਾ । 

 

ਕੀ ਪ ੁੱਛਦਾ ਹੈਂ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸੁੱਫ਼ਾਤ ਿੇਰੀ, ਉਹੋ ਆਦਿ ਿਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਿੇਰੀ, 

ਨਹ ਨ-ਅਕਰਬ ਦੇ ਮਿਚ ਘਾਤ ਿੇਰੀ, ਮਿਚ ਰੁੱਬ ਦਾ ਮਸਰ ਝ ਲੇਂਦਾ । 

ਿੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਹ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ । 

 

ਮਕਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਕਤੇ ਸ ੰਨੀ ਏ, ਮਕਤੇ ਜਟਾਧਾਰੀ ਮਕਤੇ ਿ ੰਨੀ ਏ, 

ਿੇਰੀ ਸਭ ਸੇ ਫ਼ਾਰਗ ਕ ੰਨੀ ਏ, ਜੋ ਕਹਾਾਂ ਸੋ ਯਾਰ ਿਨੇਂਦਾ । 

ਿੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਹ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਦਰੂੋਂ ਚਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਭਰਿਾਇਆ ਜੀ, 

ਓਸੇ ਪਾਕ ਜਿਾਲ ਮਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਹੁੱਕ ਦਿ ਨਾ ਭ ਲੇਂਦਾ । 

ਿੈਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਹ ਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ । 

ਿੂੰਹ ਚਮੜਹਆ ਯਾਰ ਬ ਲੇਂਦਾ । 
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93. ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ 
 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਕਉ ਾਂ ਿੈਨੰੂ ਕਿਲੀ ਕਮਹੰਦੀ ਹੈਂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

 

ਿੈਂ ਮਿਚ ਿੇਖਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦੀ ਿੈਂ ਮਿਚ ਮਦਸਨਾ ਏਾਂ ਿੈਂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

 

ਮਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੀਕਰ ਿੀ ਤੰੂ ਹੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈਂ ਤੰੂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

 

ਛ ੁੱਟ ਪਈ ਉਰਾਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਨੈਂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

 

ਿਨਸੂਰ ਮਪਆਰੇ ਮਕਹਾ ਅਨਲਹੁੱਕ ਕਹੋ ਕਹਾਇਆ ਕੈਂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਓਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿੰਜਾਇਆ ਤੈਂ । 

ਿੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ਣ ਿੈਥੋਂ ਗਈ ਗਿਾਤੀ ਿੈਂ । 

94. ਿੈਨੰੂ ਸ ੁੱਖ ਦਾ ਸ ਨੇਹੜਾ ਤੰੂ ਝਬ ਮਲਆਿੀ ਾਂ ਿੇ 
 

ਿੈਨੰੂ ਸ ੁੱਖ ਦਾ ਸ ਨੇਹੜਾ ਤੰੂ ਝਬ ਮਲਆਿੀ ਾਂ ਿੇ, 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 

 

ਿੈਂ ਕ ਬੜੀ ਿੈਂ ਡ ਬੜੀ ਹੋਈਆਾਂ, 

ਿੇਰੇ ਸਭ ਦ ੁੱਖੜੇ ਬਤਲਾਿੀ ਾਂ ਿੇ । 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 
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ਖ ਲਹ ੀਆਾਂ ਮਲਟਾਾਂ ਗਲ ਦਸਤ ਪਰਾਾਂਦਾ, 

ਇਹ ਗੁੱਲ ਆਖੀ ਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਿਾਿੀ ਾਂ ਿੇ । 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 

 

ਇੁੱਕ ਲੁੱਖ ਦੇਂਦੀ ਿੈਂ ਦੋ ਲੁੱਖ ਦੇਸਾਾਂ, 

ਿੈਨੰੂ ਮਪਆਰਾ ਆਣ ਮਿਲਾਿੀ ਾਂ ਿੇ । 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 

 

ਯਾਰਾਾਂ ਮਲਖ ਮਕਤਾਬਤ ਭੇਜੀ, 

ਮਕਤੇ ਗੋਸ਼ੇ ਬਮਹ ਸਿਝਾਿੀ ਾਂ ਿੇ । 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀਆਾਂ ਿ ੜਨ ਿ ਹਾਰਾਾਂ, 

ਮਲਖ ਪੁੱਤੀਆਾਂ ਤੰੂ ਝਬ ਪਾਿੀ ਾਂ ਿੇ । 

ਿੈਨੰੂ ਸ ੁੱਖ ਦਾ ਸ ਨੇਹੜਾ ਤੰੂ ਝਬ ਮਲਆਿੀ ਾਂ ਿੇ, 

ਪਾਾਂਧੀਆ ਹੋ । 

95. ਿੈਂ ਮਿਚ ਿੈਂ ਨਾ ਰਮਹ ਗਈ ਰਾਈ 
 

ਿੈਂ ਮਿਚ ਿੈਂ ਨਾ ਰਮਹ ਗਈ ਰਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਜਦ ਿਸਲ ਿਸਾਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਦ ਗ ੰਗੇ ਦਾ ਗ ੜ ਖਾਏਗਾ, 

ਮਸਰ ਪੈਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਿੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾ ਮਕਸੇ ਬਣਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਹੋਏ ਨੈਣ ਨੈਣਾਾਂ ਦੇ ਬਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੈ ਕੋਹਾਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, 

ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਦੌੜਨ ਿਾਰੇ ਡਰਦੇ, ਤੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਘਤ ਭਰਿਾਈ । 
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ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਹ ਣ ਅਸਾਾਂ ਿਹਦਤ ਮਿਚ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਿਾਸਾ ਹੈਰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਆਇਆ, 

ਜੀਿਨ ਜੰਿਣ ਿਰਨ ਿੰਜਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸ ੁੱਧ ਬ ੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਕਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਿੈਂ ਜਾਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਸ ਖਾਲਾ, ਚਹ ੰ ਨਦੀਆਾਂ ਦਾ ਿਮਹਣ ਉਜਾਲਾ, 

ਕਦੀ ਤੇ ਅੁੱਗ ਭੜਕੇ ਕਦੀ ਪਾਲਾ, ਮਨੁੱ ਤ ਮਬਰਹੋਂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਮਡਹੋਂ ਮਡਹੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨੁੱ ਕਾਰੇ ਿੁੱਜਦੇ, ਆਸ਼ਕ ਿੇਖ ਉਤੇ ਿੁੱਲ ਭੁੱਜਦੇ, 

ਤੜ ਤੜ ਮਤੜਕ ਗਏ ਲੜ ਲੁੱਜਦੇ, ਲੁੱਗ ਮਗਆ ਮਨਹ ੰ ਤਾਾਂ ਸ਼ਰਿ ਮਸਧਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਮਪਆਰੇ ਬੁੱਸ ਕਰ ਬਹ ਤੀ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਿੇਰੀ ਮਦਲਜੋਈ, 

ਤੈਂ ਮਬਨ ਿੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬਲ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਕਦੀ ਜਾ ਅਸਿਾਨੀ ਬਮਹੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਦ ੁੱਖ ਸਮਹੰਦੇ ਹੋ, 

ਕਦੀ ਪੀਰੇਿ ਗ਼ਾਾਂ ਬਣ ਬਮਹੰਦੇ ਹੋ, ਿੈਂ ਤਾਾਂ ਇਕਸੇ ਨਾਚ ਨਚਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਤੇਰੇ ਮਹਜਰੇ ਮਿਚ ਿੇਰਾ ਹ ਜਰਾ ਏ, ਦ ੁੱਖ ਡਾਢਾ ਿੈਂ ਪਰ ਗ ਜ਼ਰਾ ਏ, 

ਕਦੇ ਹੋ ਿਾਇਲ ਿੇਰਾ ਿ ਜਰਾ ਏ, ਿੈਂ ਤੈਥੋਂ ਘੋਲ ਘ ਿਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਤ ਧ ਕਾਰਨ ਿੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੰੂ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ, 
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ਦਰ ਦਸਿੇਂ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ, ਕਦੇ ਿੰਨ ਿੇਰੀ ਆਸ਼ਨਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਿੈਂ ਤੇਰ ੇਿਾਰੇ ਹਾਾਂ, ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਣ ਦੇ ਿਣਜਾਰੇ ਹਾਾਂ, 

ਕ ਝ ਅਸੀ ਾਂ ਿੀ ਤੈਨੰੂ ਮਪਆਰੇ ਹਾਾਂ, ਮਕ ਿੈਂ ਐਿੇਂ ਘੋਲ ਘ ਿਾਈ । 

ਜਬ ਕੀ ਪੀਆ ਸੰਗ ਪੀਤ ਲਗਾਈ । 

96. ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ 
 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਨਾ ਰਮਹਸਾਾਂ ਹੋੜੇ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਿੈਂ ਜਾਾਂਦੀ ਨੰੂ ਿੋੜੇ, 

ਿੈਨੰੂ ਿ ੜਨਾ ਹੋਇਆ ਿ ਹਾਲ, ਮਸਰ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਚਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਜੋਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਇਹ ਮਦਲ ਦਾ ਿੀਤਾ, ਭ ੁੱਲ ਗਈ ਿੈਂ ਮਪਆਰ ਮਕਉ ਾਂ ਕੀਤਾ, 

ਿੈਨੰੂ ਰਹੀ ਨਾ ਕ ਝ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਏਸ ਜੋਗੀ ਿੈਨੰੂ ਕਹੀਆਾਂ ਲਾਈਆਾਂ, ਹੈਨ ਕਲੇਜੇ ਕ ੰਡੀਆਾਂ ਪਾਈਆਾਂ, 

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਲ, ਮਿੁੱਠੀ ਬਾਤ ਸ ਣਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਿੈਂ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਖ਼ਬੂ ਪਛਾਤਾ, ਲੋਕਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਕਿਲੀ ਜਾਤਾ, 

ਲ ੁੱਟੀ ਝੰਗ ਮਸਆਲ, ਕੰਨੀ ਾਂ ਿ ੰਦਰਾਾਂ ਪਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਜੇ ਜੋਗੀ ਘਰ ਆਿੇ ਿੇਰੇ, ਿ ੁੱਕ ਜਾਿਣ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜ,ੇ 

ਲਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁੱਖ ਲੁੱਖ ਸ਼ਗਨ ਿਨਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 
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ਿਾਏ ਨੀ ਇੁੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਦਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧੂੰਆਾਂ ਪਾਇਆ, 

ਿੰਗਦਾ ਹੀਰ ਮਸਆਲ, ਬੈਠਾ ਭੇਸ ਿਟਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਤਅਨੇ ਨਾ ਦੇ ਫ ੁੱਫੀ ਤਾਈ, ਏਥੇ ਜੋਗੀ ਨੰੂ ਮਕਸਿਤ ਮਲਆਈ, 

ਹ ਣ ਹੋਇਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕਿਾਲ, ਆਇਆ ਹੈ ਜੋਗ ਮਸਧਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਿਾਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਮਜਸ ਿ ਰਲੀ ਿਾਹੀ, 

ਿ ਠੀਓ ਸੂ ਹੀਰ ਮਸਆਲ, ਡਾਢ ੇਕਾਿਣ ਪਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਲੁੱਖਾਾਂ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਮਕਸੇ ਨਾ ਪਾਏ, 

ਗੁੱਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੂਸ ੇਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਹ ਤੂਰ ਚੜਹਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਅਬਦਹ ੂਰਸੂਲ ਕਹਾਇਆ, ਮਿਚ ਮਿਅਰਾਜ ਬ ੁੱਰਾਕ ਿੰਗਾਇਆ, 

ਮਜਬਰਾਈਲ ਪਕੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਰਾਾਂ ਿੰਗਲ ਗਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਏਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸ ਣੋ ਅਖਾੜੇ, ਹਸਨ ਹ ਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਮਪਆਰ,ੇ 

ਿਾਮਰਓ ਸੂ ਮਿਚ ਜੁੱਦਾਲ, ਪਾਣੀ ਮਬਨ ਤਰਸਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਏਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸ ਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਡ ੁੱਬੀ ਡੰੂਘੇ ਪਾਣੀ, 

ਮਫਰ ਰਮਲਆ ਿਹੀ ਾਂਿਾਲ, ਸਾਰਾ ਰਖ਼ਤ ਲ ਟਾ ਕੇ, 
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ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਡਾਾਂਿਾਾਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਚੁੱਲੇ ਖੇੜੇ, ਿ ੁੱਢ ਕਦੀਿੀ ਾਂ ਦ ਸ਼ਿਨ ਮਜਹੜੇ, 

ਰਾਾਂਝਾ ਤਾਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਮਸਰ 'ਤੇ ਟਿਕ ਧਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਜੋਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਸਾਇਆ, ਭਰ ਭਰ ਮਪਆਲਾ ਜ਼ੌਕ ਮਪਲਾਇਆ, 

ਿੈਂ ਪੀ ਪੀ ਹੋਈ ਮਨਹਾਲ, ਅੰਗ ਭਬੂਤ ਰਿਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇਂਦੇ ਝੇੜ,ੇ ਕੇਹੇ ਪਾ ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀ ਝੇੜੇ (ਭੈੜੇ), 

ਮਿਚ ਕੈਦੋਂ ਪਾਈ ਿ ਕਾਲ, ਕੂੜਾ ਬਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਿੈਂ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਮਿਆਹੀ, ਲੋਕਾਾਂ ਕਿਮਲਆਾਂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, 

ਿੈਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਿਾਲ, ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਿਨਾ ਕੇ, 

ਿੈਂ ਿੈਸਾਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾ ਕੇ । 

97. ਿਨ ਅਟਮਕਉ ਸ਼ਾਿ ਸ ੰਦਰ ਸੋਂ 
 

ਕਹੂੰ ਿੇਖੂੰ ਬਾਹਿਣ ਕਹੂੰ ਸੇਖਾ, 

ਆਪ ਆਪ ਕਰਨ ਸਭ ਲੇਖਾ, 

ਮਕਆ ਮਕਆ ਖੋਮਲਆ ਹ ਨਰ ਸੋਂ । 

ਿਨ ਅਟਮਕਉ ਸ਼ਾਿ ਸ ੰਦਰ ਸੋਂ । 

 

ਸੂਝ ਪੜੀ ਤਬ ਰਾਿ ਦ ਹਾਈ, 

ਹਿ ਤ ਿ ਏਕ ਨਾ ਦਜੂਾ ਕਾਈ, 

ਇਸ ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਕੇ ਘਰ ਸੋਂ । 
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ਿਨ ਅਟਮਕਉ ਸ਼ਾਿ ਸ ੰਦਰ ਸੋਂ । 

 

ਪੰਮਡਤ ਕੌਣ ਮਕਤ ਮਲਖ ਸ ਣਾਏ, 

ਨਾ ਕਹੀ ਾਂ ਆਏ ਨਾ ਕਹੀ ਾਂ ਜਾਏ, 

ਜੈਸੇ ਗ ਰ ਕਾ ਕੰਗਣ ਕਰ ਸੋਂ । 

ਿਨ ਅਟਮਕਉ ਸ਼ਾਿ ਸ ੰਦਰ ਸੋਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਪੈਰੀ ਾਂ ਪੜੀਏ, 

ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਆਗੇ ਧਰੀਏ, 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਹਰ ਦੇਖਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋਂ । 

ਿਨ ਅਟਮਕਉ ਸ਼ਾਿ ਸ ੰਦਰ ਸੋਂ । 

98. ਿਾਏ ! ਨਾ ਿ ੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਿਾਨਾ, ਸ਼ਹ  ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਾਂ ਲਾ ਕ ੇ
 

ਿਾਏ ! ਨਾ ਿ ੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਿਾਨਾ, ਸ਼ਹ  ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਾਂ ਲਾ ਕੇ । 

ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਹਾ ਦੀ ਲੁੱਗ ਗਈ ਬਾਜ਼ੀ, ਖੇਡਾਾਂ ਿੈਂ ਦਾਓ ਲਗਾ ਕੇ । 

 

ਿਾਰਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਾਾਂ, ਸ ਣਾਾਂ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ । 

ਮਿਹੜੇ ਮਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਚੇਂਦਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਰੁੱਖ ਸਿਝਾ ਕੇ । 

 

ਤੋੜ ਸ਼ਰਹਾ ਨੰੂ ਮਜੁੱਤ ਲਈ ਬਾਜ਼ੀ, ਮਫਰਦੀ ਨੁੱ ਕ ਿਢਾ ਕੇ । 

ਿੈਂ ਿੇ ਅੰਜਾਣੀ ਖੇਡ ਮਿਗ ੁੱਚੀਆਾਂ, ਖੇਡਾਾਂ ਿੈਂ ਆਕੇ ਬਾਕੇ । 

 

ਇਹ ਖੇਡਾਾਂ ਹ ਣ ਲਗਦੀਆਾਂ ਝੇਡਾਾਂ, ਘਰ ਪੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ । 

ਸਈਆਾਂ ਨਾਲ ਿੈਂ ਪਾਿਾਾਂ ਮਗੁੱਧਾ, ਮਦਲਬਰ ਲ ੁੱਕ ਲ ੁੱਕ ਝਾਕੇ । 

 

ਪ ੁੱਛੋ ਨੀ ਇਹ ਮਕਉ ਾਂ ਸ਼ਰਿਾਾਂਦਾ, ਜਾਾਂਦਾ ਨਾ ਭੇਤ ਬਤਾ ਕੇ । 

ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਣ ਤੈਨੰੂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ ਣਾ ਕੇ । 
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ਿੋਿਨ ਕਾਫਰ ਿੈਨੰੂ ਦੋਿੇਂ ਨਾ ਮਦਸਦੇ, ਿਹਦਤ ਦੇ ਮਿਚ ਜਾ ਕੇ । 

ਚੋਲੀ ਚ ੰਨੀ ਤੇ ਫ ਮਕਆ ਝੁੱਗਾ, ਧੂਣੀ ਮਸ਼ਰਕ ਜਲਾ ਕੇ । 

 

ਿਾਮਰਆ ਕ ਫਰ ਿੁੱਡਾ ਿੈਂ ਮਦਲ ਥੀ ਾਂ, ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਮਟਕਾ ਕੇ । 

ਿੈਂ ਿਡਭਾਗੀ ਿਾਮਰਆ ਖਾਮਿੰਦ, ਹੁੱਥੀ ਾਂ ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਲਾ ਕੇ । 

 

ਿਸਲ ਕਰਾਾਂ ਿੈਂ ਨਾਲ ਸੁੱਜਣ ਦੇ, ਸ਼ਰਿ ਹਯਾ ਗਿਾ ਕੇ । 

ਮਿਚ ਚਿਨ ਿੈਂ ਪਲੰਘ ਮਿਛਾਇਆ, ਯਾਰ ਸ ੁੱਤੀ ਗਲ ਲਾ ਕੇ । 

 

ਮਸਰ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਮਸਰ ਦੇਹੀ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਨੰੂ ਪਾ ਕੇ । 

ਿਾਏ ! ਨਾ ਿ ੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਿਾਨਾ, ਸ਼ਹ  ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਾਂ ਲਾ ਕੇ । 

99. ਿੇਰਾ ਰਾਾਂਝਾ ਹ ਣ ਕੋਈ ਹੋਰ 
 

ਿੇਰਾ ਰਾਾਂਝਾ ਹ ਣ ਕੋਈ ਹੋਰ । 

 

ਤਖਤ ਿ ਨੁੱ ਿਰ ਬਾਾਂਗਾਾਂ ਮਿਲੀਆਾਂ, 

ਤਾਾਂ ਸ ਣੀਆਾਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਿਾਰੇ ਐਿੇਂ ਮਫਰਦੇ, 

ਮਜਿੇਂ ਜੰਗਲ ਮਿਚ ਢੋਰ । 

 

ਰਾਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਈ ਾਂ, 

ਹ ਣ ਓਥੋਂ ਹੋਇਆ ਚੋਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀ ਾਂ ਿਰਨਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, 

ਕਬਰ ਪਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ । 
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ਿੇਰਾ ਰਾਾਂਝਾ ਹ ਣ ਕੋਈ ਹੋਰ । 

100. ਿੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ 
 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਿਾਹਦਤ ਕੀਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਅਨਹਦ ਬਾਾਂਸਰੀ ਦੀ ਘੰਗੋਰ, 

ਅਸਾਾਂ ਹ ਣ ਪਾਇਆ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ, ਿੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ । 

 

ਜਲ ਗਏ ਿੇਰ ੇਖੋਟ ਮਨਖੋਟ, ਲਗ ਗਈ ਪਰੇਿ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਚੋਟ, 

ਹ ਣ ਸਾਨੰੂ ਓਸ ਖਸਿ ਦੀ ਓਟ, ਿੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ । 

 

ਹ ਣ ਮਕਆ ਕੰਨੇਂ ਸਾਲ ਿਸਾਲ, ਲਗ ਮਗਆ ਿਸਤ ਮਪਆਲਾ ਹਾਥ, 

ਹ ਣ ਿੇਰੀ ਭ ੁੱਲ ਗਈ ਜ਼ਾਤ ਸੁੱਫਾਤ, ਿੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ । 

 

ਹ ਣ ਮਕਆ ਕੀਨੇ ਬੀਸ ਪਚਾਸ, ਪਰੀਤਿ ਪਾਈ ਅਸਾਾਂ ਿਲ ਝਾਤ, 

ਹ ਣ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਜੁੱਗ ਮਦਸਦਾ ਲਾਲ, ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ । 

 

ਹ ਣ ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਦੀ ਫ਼ਾਸ਼, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਆਇਆ ਹਿਰੇ ਪਾਸ, 

ਸਾਈ ਾਂ ਪ ਚਾਈ ਸਾਡੀ ਆਸ, ਿੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੀਆ ਹਿਾਰਾ । 

 

101. ਿੇਰੇ ਮਕਉਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ 
 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

ਨੀ ਿੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਲ-ਘ ਿਾਈ । 

 

ਦਰਦ ਮਫ਼ਰਾਕ ਬਥੇਰਾ ਕਮਰਆ, ਇਹ ਦ ੁੱਖ ਿੈਥੋਂ ਜਾਏ ਨਾ ਜਮਰਆ, 

ਟਿਕ ਅਸਾਡੇ ਮਸਰ ਤੇ ਧਮਰਆ, ਡੋਈ ਬ ਗ਼ਚਾ ਲੋਹ ਕੜਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਜਾਗਮਦਆਾਂ ਿੈਂ ਘਰ ਮਿਚ ਿ ੁੱਠੀ, ਕਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸਾਾਂ ਬੈਠੀ ਉੁੱਠੀ, 
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ਮਜਸ ਦੀ ਸਾਾਂ ਿੈਂ ਓਸੇ ਕ ੁੱਠੀ, ਹ ਣ ਕੀ ਕਰ ਮਲਆ ਬੇਪਰਿਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਿਾਰੀ, ਿੈਂ ਬਮਲਹਾਰੀ ਲੁੱਖ ਲੁੱਖ ਿਾਰੀ, 

ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਬਹ ਤ ਮਪਆਰੀ, ਿੈਂ ਿੇ ਮਬਚਾਰੀ ਘੋਲ ਘ ਿਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਪਨਾਹੀ, ਢੂੰਡਣ ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਚ ਲੋਕਾਈ, 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ, ਮਜਸ ਨੇ ਗੈਬੋਂ ਤਾਰ ਮਹਲਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਕ ਨ ਫ਼ੈਕੂਨ ਆਿਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਮਰਉ ਾਂ ਰਾਾਂਝਾ ਧਾਇਆ, 

'ਚਚੂਕ' ਦਾ ਉਸ ਚਾਕ ਸਦਾਇਆ, ਉਹ ਆਹਾ ਸਾਮਹਬ ਸਫ਼ਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਚੁੱਲ ਰਾਾਂਝਾ ਿ ਲਤਾਨ ਚਲਾਹੇਂ, ਗੌਸ਼ ਬਹਾਿਲ ਪੀਰ ਿਨਾਿੇਂ, 

ਆਪਣੀ ਤ ਰਤ ਿ ਰਾਦ ਮਲਆਿੇਂ, ਿੇਰਾ ਜੀ ਰੁੱਬ ਿੌਲਾ ਚਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਮਜੁੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਡੇਰਾ ਘਤ ਬਮਹੰਦਾ, ਓਥੇ ਸਬਰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਰਮਹੰਦਾ, 

ਕੋਈ ਛ ਟਕਣ ਐਿੇਂ ਕਮਹੰਦਾ, ਗਲ ਪਈ ਪਰੇਿ ਦੀ ਫਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਆ ਜੰਞ ਖੇਮੜਆਾਂ ਦੀ ਢ ਕੀ, ਿੈਂ ਹ ਣ ਹੀਰ ਮਨਿਾਣੀ ਿ ੁੱਕੀ, 

ਿੇਰੀ ਰੁੱਤ ਸਰੀਰੋਂ ਸ ੁੱਕੀ, ਿਲ ਿਲ ਿਾਰੇ ਮਬਰਹੋਂ ਖਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 
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ਖੇੜਾ ਫ ੁੱਲ ਘੋੜ ੇਤੇ ਚਮੜਹਆ, ਫੁੱਕਰ ਧੂੜ ਗਰਦ ਮਿਚ ਰਮਲਆ, 

ਏਡਾ ਿਾਣ ਮਕਉ ਾਂ ਕੂੜਾ ਕਮਰਆ, ਉਸ ਕੀਤੀ ਬੇਪਰਿਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਚੜਹ ਕੇ ਪੀਰ ਖੇਮੜਆਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਹਾ ਸ਼ੋਰ ਿਚਾਇਆ, 

ਿੈਨੰੂ ਿਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਾਂਹੀਏ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਦ ਹਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਿੈਂ ਿਾਹੀ ਦੀ ਿਾਹੀ ਿੇਰਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸਤ ਬੇਰਾ-ਬੇਰਾ, 

ਮਦਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਸਾਾਂ ਝੇੜਾ, ਜਦ ਦੇਸੀ ਦਾਦ ਇਲਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਚਚੂਕ ਕਾਜ਼ੀ ਸਦ ਬਹਾਇਆ, ਿੈਂ ਿਨ ਰਾਾਂਝੂ ਿਾਹੀ ਭਾਇਆ, 

ਧੁੱਕੋ ਧੁੱਕ ਮਨਕਾਹ ਪੜਹਾਇਆ, ਉਸ ਕੀਤਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਤੇਲ ਿਟਨਾ ਕੰਧੇ ਿਮਲਆ, ਚੋਇਆ ਚੰਦਨ ਿੁੱਥੇ ਰਮਲਆ, 

ਿਾਹੀ ਿੇਰਾ ਬੇਲੇ ਿਮੜਆ, ਿੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੰਙਣ ਬਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਹੋਰ ਸੁੱਭੋ ਕ ਝ ਦੁੱਸਣ ਕਮਰਆ, ਇਹ ਦ ੁੱਖ ਜਾਏ ਨਾ ਿੈਥੋਂ ਜਮਰਆ, 

ਟਿਕ ਰਾਾਂਝਣ ਦੇ ਮਸਰ ਤੇ ਧਮਰਆ, ਿੋਢੇ ਬ ਗ਼ਚਾ ਲੋਹ ਕੜਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਟਿਕ ਸ ੁੱਟ ਮਟੁੱਲੇ ਿਲ ਜਾਿੇ, ਬੈਠਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਿ ਮਧਆਿੇ, 

ਕੰਨ ਪੜਿਾ ਕੇ ਿ ੰਦਰਾਾਂ ਪਾਿੇ, ਗ ੜ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੇਰ ਸ਼ਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 
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ਗ ਰ ਗੋਰਖ ਨੰੂ ਪੀਰ ਿਨਾਿੇ, ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਕਰ ਕ ਰਲਾਿੇ, 

ਮਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੂੰਡ ਿ ੰਡਾਿੇ, ਉਹ ਿੂੰਹ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਿਲਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਮਸਧਾਰਨ ਆਇਆ, ਮਸਰ ਦਾੜਹੀ ਿੂੰਹ ਿੋਨ ਿ ਨਾਇਆ, 

ਇਸ ਤੇ ਭਗਿਾ ਭੇਸ ਿਟਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਮਸਹਲੀ ਗਲ ਮਿਚ ਪਾਈ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਜੋਗੀ ਸ਼ਮਹਰ ਖੇਮੜਆਾਂ ਦੇ ਆਿੇ, ਮਜਸ ਘਰ ਿਤਲਬ ਸੇ ਘਰ ਪਾਿੇ, 

ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਦ ਬਜਾਿੇ, ਆਪੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਬੂਹੇ ਪੇ ਖ ੜਮਬਆਾਂ ਧਙਾਣੇ, ਟ ੁੱਟ ਮਪਆ ਖੁੱਪਰ ਡ ੁੱਲਹ  ਪੇ ਦਾਣੇ, 

ਇਸ ਦੇ ਿਲ ਛਲ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਚੀਣਾ ਰ ੁੱਲ ਮਗਆ ਮਿਚ ਪਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਚੀਣਾ ਚ ਣ ਚ ਣ ਝੋਲੀ ਪਾਿੇ, ਬੈਠਾ ਹੀਰੇ ਤਰਫ਼ ਤਕਾਿੇ, 

ਜੋ ਕ ਝ ਮਲਮਖਆ ਲੇਖ ਸੋ ਪਾਿੇ, ਰੋ ਰੋ ਲੜਦੇ ਨੈਣ ਮਸਪਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਇਹ ਗੁੱਲ ਸਮਹਤੀ ਨਣਦ ਪਛਾਤੀ, ਦੋਹਾਾਂ ਦੀ ਿੇਦਨ ਇੁੱਕੋ ਜਾਤੀ, 

ਉਹ ਿੀ ਆਹੀ ਸੀ ਿਦਿਾਤੀ, ਓਥੇ ਦੋਹਿਾਾਂ ਸੁੱਥਰ ਪਾਹੀ । 

ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸਮਹਤੀ ਫੰਦ ਚਲਾਇਆ, ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਨਾਗ ਲੜਾਇਆ, 

ਜੋਗੀ ਿੰਤਰ ਝਾੜਨ ਆਇਆ, ਦ ਹਾਾਂ ਦੀ ਆਸ ਿ ਰਾਦ ਪ ਚਾਈ । 
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ਿੇਰੇ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਿਾਹੀ । 

102. ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ 
 

ਕਮਹ ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਹ ਣ ਪਰੇਿ ਕਹਾਣੀ, ਮਜਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, 

ਅੰਦਰ ਮਝੜਕਾਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਅਨੇ, ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਇਹ ਸ ੁੱਖ ਪਾਇਆ ਏ । 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਨੈਣਾਾਂ ਕਾਰ ਰੋਿਣ ਦੀ ਪਕੜੀ, ਇਕ ਿਰਨਾ ਦੋ ਜੁੱਗ ਦੀ ਫਕੜੀ, 

ਮਬਰਹੋਂ ਮਜੰਦ ਅਿੁੱਲੀ ਜਕੜੀ, ਨੀ ਿੈਂ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਿੰਜਾਇਆ ਏ । 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਿੈਂ ਮਪਆਲਾ ਤਮਹਕੀਕ ਲੀਤਾ ਏ, ਜੋ ਭਰ ਕੇ ਿਨਸੂਰ ਪੀਤਾ ਏ, 

ਦੀਦਾਰ ਮਿਅਰਾਜ ਪੀਆ ਲੀਤਾ ਏ, ਿੈਂ ਖੂਹ ਥੀ ਾਂ ਿ ਜ਼ੂ ਸਜਾਯਾ ਏ । 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਨੇ ਬਾਾਂਗ ਮਦਿਾਈ, ਸ਼ਹ  ਆਿਣ ਦੀ ਗੁੱਲ ਸ ਣਾਈ, 

ਕਰ ਨੀਯਤ ਸਜਦੇ ਿੁੱਲ ਧਾਈ, ਨੀ ਿੈਂ ਿੂੰਹ ਿਮਹਰਾਬ ਲਗਾਯਾ ਏ । 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਲਪਟ ਲਗਾਈ ਾਂ, ਰਸਤੇ ਿੇਂ ਸਭ ਬਣ ਤਣ ਜਾਈ ਾਂ, 

ਿੈਂ ਿੇਖਾਾਂ ਆ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ, ਇਸ ਿੈਨੰੂ ਸ਼ਹ  ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

ਿੇਰੇ ਿਾਹੀ ਮਕਉ ਾਂ ਮਚਰ ਲਾਇਆ ਏ । 

103. ਿੇਰੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਦਾ ਮਕਤ ਿੋਲ 
 

ਿੇਰੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਦਾ ਮਕਤ ਿੋਲ । 

ਿੇਰੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਦਾ ਮਕਤ ਿੋਲ । 
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ਅਗਲੇ ਿੁੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਫੋਲ । 

ਸੁੱਚੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਏ ਿੁੱਜਣ ਪੌਲੇ ਝੂਠੀਆਾਂ ਕਰਨ ਕਲੋਲ । 

 

ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇਰੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਈਆਾਂ ਸੀ ਅਨਭੋਲ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬੋਲਾਾਂਗਾ ਹ ਣ ਕੌਣ ਸ ਣੇ ਿੇਰ ੇਬੋਲ । 

 

ਿੇਰੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਦਾ ਮਕਤ ਿੋਲ । 

ਿੇਰੇ ਨੌਸ਼ਹ  ਦਾ ਮਕਤ ਿੋਲ । 

104. ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ 
 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

ਨੀ ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਕੀਹਨੰੂ ਕੂਕ ਸ ਣਾਿਾਾਂ ਨੀ ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਨਕਲ ਮਗਆ ਜਗ ਮਿੁੱਚ ਪੈ ਮਗਆ ਸ਼ੋਰ । 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਿ ਸਲਿਾਨ ਮਸਮਿਆਾਂ (ਸੜਨੇ) ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਹੰਦ ੂਡਰਦੇ ਗੋਰ । 

ਦੋਿੇਂ ਏਸੇ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਿਰਦੇ ਇਹੋ ਦੋਹਾਾਂ ਦੀ ਖੋਰ । 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਮਕਤੇ ਰਾਿ ਦਾਸ ਮਕਤੇ ਫ਼ਤਮਹ ਿ ਹੰਿਦ ਇਹੋ ਕਦੀਿੀ ਸ਼ੋਰ । 

ਮਿਟ ਮਗਆ ਦੋਹਾਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਨਕਲ ਮਪਆ ਕ ਝ ਹੋਰ । 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਅਰਸ਼ ਿ ਨੁੱ ਿਰ ਬਾਾਂਗਾਾਂ ਮਿਲੀਆਾਂ ਸ ਣੀਆਾਂ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ । 

ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕ ੰਡੀਆਾਂ ਪਾਈਆਾਂ ਲ ਕ ਛ ਪ ਮਖਚਦਾ ਡੋਰ । 
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ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਮਜਸ ਢੂੰਡਾਇਆ ਮਤਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਝ ਰ ਝ ਰ ਹੋਯਾ ਿੋਰ । 

ਪੀਰੇ ਪੀਰਾਾਂ ਬਗ਼ਦਾਦ ਅਸਾਡਾ ਿ ਰਸ਼ਦ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ । 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

 

ਇਹੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਿੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਗ ੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ । 

ਿੈਂ ਦਸਨਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਪਕੜ ਮਲਆਉ ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਰ । 

ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ ।ਨੀ ਿੇਰੀ ਬ ੁੱਕਲ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਚੋਰ । 

105. ਮਿਲ ਲਉ ਸਹੇਲੜੀਓ ਿੇਰੀ ਰਾਜ ਗਹੇਲੜੀਓ, ਿੈਂ ਸਾਹ ਮਰਆਾਂ 

ਘਰ ਜਾਣਾ 
ਮਿਲ ਲਉ ਸਹੇਲੜੀਓ ਿੇਰੀ ਰਾਜ ਗਹੇਲੜੀਓ, ਿੈਂ ਸਾਹ ਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ । 

ਤ ਸਾਾਂ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਭਾਣਾ, ਿੈਂ ਸਾਹ ਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ । 

 

ਅੰਿਾਾਂ ਬਾਬ ਲ ਦਾਜ ਜੋ ਮਦੁੱਤਾ, ਇਕ ਚੋਲੀ ਇਕ ਚ ੰਨੀ । 

ਦਾਜ ਮਤਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੇਖ ਕੇ ਹ ਣ ਿੈਂ, ਹੰਝੂ ਭਰ ਭਰ ਰ ੰਨੀ । 

ਇਕ ਮਿਛੋੜਾ ਸਈਆਾਂ ਦਾ, ਮਜਿੇਂ ਡਾਰੋਂ ਕੰੂਜ ਮਿਛ ੰਨੀ । 

 

ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਲ ਅਪ ੁੱਠੇ, ਜਾਾਂਦ ੇਚੀਰ ਨੈਣ ਜੀ ਨੰੂ । 

ਐਥੋਂ ਦੇ ਦ ੁੱਖ ਨਾਲ ਮਲਜਾਿਾਾਂ, ਅਗਲੇ ਸੌਂਪਾਾਂ ਕੀਹਨੰੂ । 

 

ਸੁੱਸ ਨਨਾਣ ਰਮਹਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਣਾ ਿਾਰੋ ਿਾਰੀ । 

ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੇ ਪਕੜ ਿੰਗਾਏ, ਿੈਂ ਕੀਹਦੀ ਪਮਨਹਾਰੀ । 

ਮਜਸ ਗ ਣ ਪੁੱਲੇ ਬੋਲ ਸਿੁੱਲੇ, ਸੋਈ ਸ਼ਹ  ਨੰੂ ਮਪਆਰੀ । 

 

ਮਿਲ ਲਉ ਸਹੇਲੜੀਓ ਿੇਰੀ ਰਾਜ ਗਹੇਲੜੀਓ, ਿੈਂ ਸਾਹ ਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ । 

ਤ ਸਾਾਂ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਭਾਣਾ, ਿੈਂ ਸਾਹ ਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ । 
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106. ਮਿੁੱਤਰ ਮਪਆਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਿੈਂ ਲੋਕ ਉਲਹ ਾਿੇਂ ਲੈਨੀ ਹਾਾਂ 
 

ਲੁੱਗਾ ਨੇਹ ੰ ਿੇਰਾ ਮਜਸ ਸੇਤੀ, ਸਰਹਾਣੇ ਿੇਖ ਪਲੰਘ ਦੇ ਜੀਤੀ, 

ਆਲਿ ਮਕਉ ਾਂ ਸਿਝਾਿੇ ਰੀਤੀ, ਿੈਂ ਮਡੁੱਠੇ ਬਾਝ ਨਾ ਰਮਹਨੀ ਹਾਾਂ । 

ਮਿੁੱਤਰ ਮਪਆਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਿੈਂ ਲੋਕ ਉਲਹ ਾਿੇਂ ਲੈਨੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਿਝਾਓ ਿੀਰੋ ਭੋਰੀ, ਰਾਾਂਝਣ ਿੇਂਹਦਾ ਿੈਥੋਂ ਚੋਰੀ, 

ਜੀਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਿੈਂ ਡੋਰੀ, ਿੈਂ ਨਾਲ ਆਰਾਿ ਨਾ ਬਮਹਨੀ ਹਾਾਂ । 

ਮਿੁੱਤਰ ਮਪਆਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਿੈਂ ਲੋਕ ਉਲਹ ਾਿੇਂ ਲੈਨੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਮਬਰਹੋਂ ਆ ਿਮੜਆ ਮਿਚ ਮਿਹੜੇ, ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇਿ ੇਤਨ ਘੇਰੇ, 

ਦਾਰ ੂਦਰਦ ਨਾ ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੇ, ਿੈਂ ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਬਾਝ ਿਰੇਨੀ ਹਾਾਂ । 

ਮਿੁੱਤਰ ਮਪਆਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਿੈਂ ਲੋਕ ਉਲਹ ਾਿੇਂ ਲੈਨੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਰਾਾਂਝਣ ਆਿੇ, ਿੈਂ ਤੁੱਤੀ ਨੰੂ ਲੈ ਗਲ ਲਾਿੇ, 

ਨਾਲ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦੇ ਰੈਣ ਮਿਹਾਿੇ, ਨਾਲ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦੇ ਰਮਹਨੀ ਹਾਾਂ । 

ਮਿੁੱਤਰ ਮਪਆਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਿੈਂ ਲੋਕ ਉਲਹ ਾਿੇਂ ਲੈਨੀ ਹਾਾਂ । 

107. ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ 
 

ਝੂਠ ਆਖਾਾਂ ਤੇ ਕ ਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੁੱਚ ਆਮਖਆਾਂ ਭਾਾਂਬੜ ਿਚਦਾ ਏ, 

ਜੀ ਦੋਹਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਜਚਦਾ ਏ, ਜਚ ਜਚ ਕੇ ਮਜਹਿਾ ਕਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਮਜਸ ਪਾਇਆ ਭੇਤ ਕਲੰਦਰ ਦਾ, ਰਾਹ ਖੋਮਜਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, 

ਉਹ ਿਾਸੀ ਹੈ ਸ ੁੱਖ ਿੰਦਰ ਦਾ, ਮਜਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਹਦੀ ਲਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਇਕ ਲਾਜ਼ਿ ਬਾਤ ਅਦਬ ਦੀ ਏ, ਸਾਨੰੂ ਬਾਤ ਿਲੂਿੀ ਸਭ ਦੀ ਏ, 
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ਹਰ ਹਰ ਮਿਚ ਸੂਰਤ ਰੁੱਬ ਦੀ ਏ, ਮਕਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮਕਤੇ ਛ ਪੇਂਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਏਥੇ ਦ ਨੀਆਾਂ ਮਿਚ ਅਨਹੇਰਾ ਏ, ਇਹ ਮਤਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਿਹੜਾ ਏ, 

ਿੜ ਅੰਦਰ ਿੇਖੋ ਮਕਹੜਾ ਏ, ਮਕਉ ਾਂ ਖਫ਼ਤਣ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਏਥੇ ਲੇਖਾ ਪਾਓ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਿਖਰਾ ਭੇਤ ਮਨਆਰਾ ਏ, 

ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਚਿਕਾਰਾ ਏ, ਮਜਿੇਂ ਮਚਣਗ ਦਾਰ ੂਮਿਚ ਪੈਂਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਮਕਤੇ ਨਾਜ਼ ਅਦਾ ਮਦਖਲਾਈਦਾ, ਮਕਤੇ ਹੋ ਰਸੂਲ ਮਿਲਾਈਦਾ, 

ਮਕਤੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਬਣ ਆਈਦਾ, ਮਕਤੇ ਜਾਨ ਜ ਦਾਈ ਸਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੂਰ ਹ ਰੀ ਾਂ, ਜਲ ਗਏ ਪਹਾੜ ਕੋਹ-ਤੂਰ ਹ ਰੀ ਾਂ, 

ਤਦੋਂ ਦਾਰ ਚੜਹੇ ਿਨਸੂਰ ਹ ਰੀ ਾਂ, ਓਥੇ ਸ਼ੇਖੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਿੈਂਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਈ ਾਂ, ਸਭ ਭ ੁੱਲ ਜਾਿਣ ਤਕਰਾਰ ਤਾਈ ਾਂ, 

ਮਫਰ ਿਾਰਨ ਬ ੁੱਲਹੇ  ਯਾਰ ਤਾਈ ਾਂ, ਏਥੇ ਿਖ਼ਫ਼ੀ ਗੁੱਲ ਸੋਹੇਂਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਅਸਾਾਂ ਪਮੜਹਆ ਇਲਿ ਤਹਕੀਕੀ ਏ, ਓਥੇ ਇਕੋ ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ ਏ, 

ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਸਭ ਿਧੀਕੀ ਏ, ਐਿੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਬਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 
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ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੰੂ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੰੂ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਮਸਖਾਇਆ ਕਰ, 

ਿੈਂ ਝੂਠੀ ਨੰੂ ਸਿਝਾਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਿੂਰਖ ਿਾਹਨੰੂ ਕਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਕ ਦਰਤ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਏ, ਦੇਿੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, 

ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜਾਇਆ ਿਾਈ ਏ, ਸਭ ਕਲਿਾ ਉਸ ਦਾ ਕਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਇਸ ਆਮਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੀਲਾ ਏ, ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਤੇ ਿ ੁੱਖੜਾ ਪੀਲਾ ਏ, 

ਮਜਥੇ ਆਪੇ ਆਪ ਿਸੀਲਾ ਏ, ਓਥੇ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਅਸਾਾਂ ਥੀ ਾਂ ਿੁੱਖ ਨਹੀ ਾਂ, ਮਬਨ ਸ਼ਹ  ਥੀ ਾਂ ਦਜੂਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਪਰ ਿੇਖਣ ਿਾਲੀ ਅੁੱਖ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਹੀ ਾਂ ਜਾਨ ਜ ਦਾਈਆਾਂ ਸਮਹੰਦੀ ਏ । 

ਿੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਮਹੰਦੀ ਏ । 

108. ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਿਾਰਦਾ ਈ 
 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਿਾਰਦਾ ਈ । 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਿਾਰਦਾ ਈ । 

 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਸਬਕ ਪੜਹਾਇਆ। 

ਅਲਫੋਂ ਅੁੱਗੇ ਕ ਝ ਨਾ ਆਇਆ । 

ਉਹ ਬੇ ਈ ਬੇ ਪ ਕਾਰਦਾ ਈ । 

 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਿਾਰਦਾ ਈ । 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਿਾਰਦਾ ਈ । 
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109. ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ 
 

ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ । 

ਸ ਣ ਕੇ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ ਸਭ ਬਾਤਾਾਂ । 

 

ਲੁੱਗ ਗਏ ਅਨਹਦ ਬਾਣ ਮਨਆਰੇ, ਝੂਠੀ ਦ ਨੀਆਾਂ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ, 

ਸਾਈ ਾਂ ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਣ ਿਣਜਾਰੇ, ਿੈਨੰੂ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ ਸਭ ਬਾਤਾਾਂ । 

 

ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ । 

 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਚੈਂਚਲ ਮਿਰਗ ਫਹਾਇਆ, ਓਸੇ ਿੈਨੰੂ ਬੰਨਹ ਬਹਾਇਆ, 

ਮਸਰਫ ਦ ਗਾਨਾ ਇਸ਼ਕ ਪੜਹਾਇਆ, ਰਮਹ ਗਈਆਾਂ ਤਰ ੈਚਾਰ ਕਾਤਾਾਂ । 

ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ । 

 

ਬੂਹੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਯਾਰ, ਬਾਬਲ ਪ ੁੱਜ ਮਪਆ ਤਕਰਾਰ, 

ਕਲਿੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਮਿਹਾਰ, ਨਬੀ ਿ ਹੰਿਦ ਭਰੇ ਸਫਾਤਾਾਂ । 

ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਿੈਂ ਹ ਣ ਬਰਲਾਈ, ਜਦ ਦੀ ਿ ਰਲੀ ਕਾਹਨ ਬਜਾਈ, 

ਬਾਿਰੀ ਹੋ ਤ ਸਾਾਂ ਿੁੱਲ ਧਾਈ, ਖੋਜੀਆਾਂ ਮਕਤ ਿਲ ਦਸਤ ਬਾਰਤਾਾਂ । 

ਿ ਰਲੀ ਬਾਜ ਉਠੀ ਅਣਘਾਤਾਾਂ । 

110. ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ ਿਹਾਰਾਜ, ਿੈਂ ਤੇਰੇ ਮਬਨ ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ 
 

ਇਹਨਾਾਂ ਸ ਮਕਆਾਂ ਫ ੁੱਲਾਾਂ ਮਿਚ ਬਾਸ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਪਰਦੇਸ ਮਗਆਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਮਜਹੜੇ ਸਾਈ ਾਂ ਸਾਜਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ ਿਹਾਰਾਜ, ਿੈਂ ਤੇਰ ੇਮਬਨ ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ । 
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ਤੰੂ ਕੀ ਸ ੁੱਤਾ ਏਾਂ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ, 

ਮਸਰ ਿੌਤ ਖਲੋਤੀ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ, 

ਕੋਈ ਅਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, 

ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ ਿਹਾਰਾਜ, ਿੈਂ ਤੇਰ ੇਮਬਨ ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ । 

 

ਕੀ ਿੈਂ ਖੁੱਮਟਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ, 

ਦੋਿੇਂ ਨੈਣ ਗਿਾਇ ਰੋ ਕੇ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਿ ਲਈਏ ਿ ੁੱਖ ਧੋ ਕੇ, 

ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ ਿਹਾਰਾਜ, ਿੈਂ ਤੇਰ ੇਮਬਨ ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਬਦੇਸੋਂ ਆਉਾਂਦਾ, 

ਹੁੱਥ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਬਾਹੀ ਾਂ ਲਟਕਾਉ ਾਂਦਾ, 

ਮਸਰ ਸਦਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਉ ਾਂ ਦਾ, 

ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ ਿਹਾਰਾਜ, ਿੈਂ ਤੇਰ ੇਮਬਨ ਨਾ ਜੀਿਾਾਂ । 

111. ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ 
 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਿੈਨੰੂ ਸਬਕ ਪੜਹਾਇਆ, ਅਲਫੋਂ ਅੁੱਗੇ ਕ ੁੱਝ ਨਾ ਆਇਆ, 

ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਜ ੁੱਤੀਆਾਂ ਖਾਾਂਦੀ ਸਾਾਂ, ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ । 

 

ਮਕਿੇਂ ਮਕਿੇਂ ਦੋ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਲਾਈਆਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਸਈਆਾਂ ਿਾਰਨ ਆਈਆਾਂ, 

ਨਾਲੇ ਿਾਰੇ ਬਾਬਲ ਿਾਾਂ, ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ । 

 

ਸਾਹਿਰੇ ਸਾਨੰੂ ਿੜਨ ਨਾ ਦੇਂਦ,ੇ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਘਰੋਂ ਕਢੇਂਦੇ, 

ਿੇਰਾ ਪੇਕੇ ਨਹੀਉ ਾਂ ਥਾਾਂ, ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ । 

 

ਪੜਹਨ ਸੇਤੀ ਸਭ ਿਾਰਨ ਆਹੀ ਾਂ, ਮਬਨਾਾਂ ਪਮੜਹਆਾਂ ਹ ਣ ਛੁੱਡਦਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਿ ੜਕੇ ਮਕਤ ਿੁੱਲ ਜਾਾਂ, ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕੀ ਲਾਈ ਿੈਨੰੂ, ਿਤ ਕ ਝ ਲੁੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੰੂ, 

ਤਦ ਕਰੇਂਗਾ ਤੰੂ ਮਨਆਾਂ, ਨੀ ਕ ਟੀਚਲ ਿੇਰਾ ਨਾਾਂ । 

112. ਨੀ ਿੈਂ ਹ ਣ ਸ ਮਣਆ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਹਾ ਕੀ ਨਾਤਾ 
 

ਨੀ ਿੈਂ ਹ ਣ ਸ ਮਣਆ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਹਾ ਕੀ ਨਾਤਾ । 

 

ਿ ਹੁੱਬਤ ਦਾ ਇਕ ਮਪਆਲਾ ਪੀ, ਭ ੁੱਲ ਜਾਿਣ ਸਭ ਬਾਤਾਾਂ, 

ਘਰ ਘਰ ਸਾਈ ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈ ਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਲ ਪਛਾਤਾ । 

 

ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਿ ਰਸ਼ਦ ਿੁੱਸਦਾ, ਨੇਹ ੰ ਲੁੱਗਾ ਤਾਾਂ ਜਾਤਾ, 

ਿੰਤਕ ਿਾਅਨੇ ਕੰਨਜ਼ ਕਦਰੂੀ, ਪਮੜਹਆ ਇਲਿ ਗਿਾਤਾ । 

 

ਨਿਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਓਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਜਸ ਿਧ ਪੀਤੀ ਿਧਿਾਤਾ, 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਪੰਮਡਤ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਹਾਰੇ, ਮਕਸੇ ਨਾ ਭੇਦ ਪਛਾਤਾ । 

 

ਜ਼ਰੀ ਬਾਫ਼ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਛੁੱਟ ਓਨਾਾਂ ਜਤ ਕਾਤਾ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਿਜਲਸ ਬਮਹ ਕੇ, ਹੋ ਮਗਆ ਗੰੂਗਾ ਬਾਤਾ । 

 

ਨੀ ਿੈਂ ਹ ਣ ਸ ਮਣਆ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਹਾ ਕੀ ਨਾਤਾ । 

113. ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਨੰੂ ਜਾਾਂਦੇ 
 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਨੰੂ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਿੇਰਾ ਰਾਾਂਝਾ ਿਾਹੀ ਿੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤੇ ਿੰਗ ਰਾਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋਈਆਾਂ, 

ਿੇਰਾ ਬਾਬਲ ਕਰਦਾ ਧੁੱਕਾ, 
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ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਿੁੱਲ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਿੇਰੇ ਘਰ ਮਿਚ ਨੌਸ਼ੋਹ ਿੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਮਿਚੇ ਹਾਜੀ ਮਿਚੇ ਗਾਜੀ, 

ਮਿਚੇ ਚੋਰ ਉਚੁੱਕਾ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਿੁੱਕੇ ਿੁੱਲ ਜਾਾਂਦੇ, 

ਅਸਾਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

 

ਮਜਤ ਿੁੱਲ ਯਾਰ ਉਤੇ ਿੁੱਲ ਕਅਬਾ, 

ਭਾਿੇਂ ਫੋਲ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਚਾਰੇ, 

ਨੀ ਿੈਂ ਕਿਲੀ ਹਾਾਂ । 

114. ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ 
 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 

ਅਿੁੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ੁੱਲ ਦਾ । 

 

ਮਿਚ ਕੜਾਹੀ ਤਲ ਤਲ ਜਾਿੇ, ਤਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਚਾ ਤਲਦਾ, 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 

 

ਿੋਇਆਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਲ ਿਲ ਿਾਰੇ, ਿਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਚਾ ਿਲਦਾ, 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 
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ਮਕਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਚਣਗ ਕੁੱਖੀ ਏ, ਮਨੁੱ ਤ ਸੂਲ ਕਲੇਜੇ ਸੁੱਲਦਾ, 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 

 

ਤੀਰ ਮਜਗਰ ਮਿਚ ਲੁੱਗਾ ਇਸ਼ਕੋਂ, ਨਹੀ ਾਂ ਹਲਾਇਆ ਹੁੱਲਦਾ, 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦਾ ਨੇਹ ੰ ਅਨੋਖਾ, ਨਹੀ ਾਂ ਰਲਾਇਆ ਰਲਦਾ, 

ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਲੁੱਗੜਾ ਇਸ਼ਕ ਅਿੁੱਲ ਦਾ । 

ਅਿੁੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ੁੱਲ ਦਾ । 

115. ਨੀ ਸਈਓ ਿੈਂ ਗਈ ਗਿਾਚੀ 
 

ਨੀ ਸਈਓ ਿੈਂ ਗਈ ਗਿਾਚੀ, 

ਖੋਲ ਘ ੰਘਟ ਿ ੁੱਖ ਨਾਚੀ । 

 

ਮਜਤ ਿੁੱਲ ਿੇਖਾਾਂ ਉਤ ਿੁੱਲ ਓਹੀ, ਕਸਿ ਓਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, 

ਫੈਹਣੂਾ ਿਾਅਕ ਿ ਮਫਰ ਗਈ ਧਰੋਹੀ, ਜਬ ਗੋਰ ਤੇਰੀ ਬਾਚੀ । 

ਨੀ ਸਈਓ ਿੈਂ ਗਈ ਗਿਾਚੀ । 

 

ਨਾਿ ਮਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿੇਰਾ ਸਈਓ, ਜੋ ਆਖਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਚ ੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਓ, 

ਇਹ ਗੁੱਲ ਿੂਲ ਮਕਸੇ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਖ਼ਬੂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਚੀ । 

 

ਨੀ ਸਈਓ ਿੈਂ ਗਈ ਗਿਾਚੀ, 

ਖੋਲ ਘ ੰਘਟ ਿ ੁੱਖ ਨਾਚੀ । 

116. ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ 
 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ, 

ਕੈਸੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ? 
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ਸਾਾਂਿੇਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿੇਂ ਸਿਾਈ, ਿਾਮਧਆਾਂ ਦੀ ਤੰੂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ, 

ਿ ਸਲਿਾਨੀ ਇਹ ਮਕਥੋਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤ ਹਾਡਾ ਮਕਰਦਾਰ । 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ । 

 

ਮਜਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਓਥੇ ਜਾਏਾਂ, ਿਾਲ ਪਰਾਇਆ ਿੂੰਹ ਧਰ ਖਾਏ ਾਂ, 

ਕੂੜ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਮਸਰ ਤੇ ਚਾਏਾਂ, ਮਫਰ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ । 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ । 

 

ਜ਼ਾਲਿ ਜ਼ ਲਿੋਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਡਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਿਲੀ ਾਂ ਆਪੇ ਿਰਦ,ੇ 

ਿੂੰਹੋਂ ਤੌਬਾ ਮਦਲੋਂ  ਨਾ ਕਰਦੇ, ਏਥੇ ਓਥੇ ਹੋਣ ਖ ਆਰ । 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ । 

 

ਸੌ ਮਦਨ ਜੀਿੇਂ ਇਕ ਮਦਨ ਿਰਸੇਂ,ਉਸ ਮਦਨ ਖ਼ੌਫ ਖ਼ ਦਾ ਦਾ ਕਰਸੇਂ, 

ਇਸ ਤੌਬਾ ਥੀ ਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਸੇਂ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਮਕਸ ਕਾਰ । 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਸ ਣੋ ਹਕਾਇਤ, ਹਾਦੀ ਫਮੜਆ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ, 

ਿੇਰਾ ਸਾਈ ਾਂ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ, ਉਹੋ ਲੰਘਾਿੇ ਪਾਰ । 

ਮਨੁੱ ਤ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ ਇਸਤਗ਼ੁੱਫ਼ਾਰ, 

ਕੈਸੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ? 

117. ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਗਈਆਾਂ ਸੁੱਭੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰ 
 

ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਗਈਆਾਂ ਸੁੱਭੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰ । 

ਇਕ ਭਰ ਆਈਆਾਂ ਇਕ ਭਰ ਚੁੱਲੀਆਾਂ, ਇਕ ਖਲੀਆਾਂ ਬਾਾਂਹ ਪਸਾਰ । 

 

ਹਾਰ ਹਿੇਲਾਾਂ ਪਾਈਆਾਂ ਗਲ ਮਿੁੱਚ, ਬਾਹੀ ਾਂ ਛਣਕੇ ਚੜੂਾ, 
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ਕੰਨੀ ਾਂ ਬ ੁੱਕ ਬ ੁੱਕ ਿਛਰੀਆਲੇ, ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜਾ, 

ਅੁੱਗੇ ਸ਼ਹ  ਨੇ ਝਾਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਐਿੇਂ ਮਗਆ ਮਸ਼ੰਗਾਰ, 

ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਗਈਆਾਂ ਸੁੱਭੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰ । 

 

ਹੁੱਥੀ ਾਂ ਿਮਹੰਦੀ ਪੈਰੀ ਾਂ ਿਮਹੰਦੀ, ਮਸਰ ਤੇ ਧੜੀ ਗ ੰਦਾਈ, 

ਤੇਲ ਫ ਲੇਲ ਪਾਨਾਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਦੰਦੀ ਾਂ ਮਿੁੱਸੀ ਲਾਈ, 

ਕੋਈ ਜੂ ਸਦ ਪਈਓ ਨੇ ਡਾਢੀ, ਮਿੁੱਸਮਰਆ ਘਰ ਬਾਰ, 

ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਗਈਆਾਂ ਸੁੱਭੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੇ ਪੰਧ ਪਿੇਂ ਜੇ, ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਰਾਹ ਪਛਾਣਾਂੇੇ, 

ਪਉ-ਸਤਾਰਾਾਂ ਪਾਮਸਉਾਂ ਿੰਗਦਾ, ਦਾਅ ਮਪਆ ਤਰ-ੈਕਾਣੇ, 

ਗ ੰਗੀ ਡੋਰੀ ਕਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ, 

ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਗਈਆਾਂ ਸੁੱਭੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰ । 

118. ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ 
 

ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਪਮਹਲੋਂ  ਆਪੇ ਸਾਜਨ ਸਾਜੇ ਦਾ, ਹ ਣ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ ਸਬਕ ਨਿਾਜੇ ਦਾ, 

ਹ ਣ ਆਇਆ ਆਪ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੰੂ, ਮਿਚ ਲੈਲਾ ਬਣ ਬਣ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ । 

 

ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁੱਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲ ਲ ਹਾਇਓ, ਿਨਸੂਰ ਨੰੂ ਸੂਲੀ ਦਿਾਇਓ, 

ਜ਼ਕਰੀਏ ਮਸਰ ਕਲਿੁੱਤਰ ਧਰਾਇਓ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਰਮਹਆ ਬਾਕੀ ਦਾ । 

ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ । 

 

ਕ ੰਨ ਮਕਹਾ ਫਅਕੂਨ ਕਹਾਇਆ, ਬੇ-ਚਨੂੀ ਦਾ ਚਨੂ ਬਣਾਇਆ, 
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ਖਾਤਰ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਮਸਰ ਪਰ ਛਤਰ ਲੌਲਾਕੀ ਦਾ । 

ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ । 

 

ਹ ਣ ਸਾਡੇ ਿਲ ਧਾਇਆ ਏ, ਨਾ ਰਮਹੰਦਾ ਛ ਪਾ ਛ ਪਾਇਆ ਏ, 

ਮਕਤੇ ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ ਏ, ਮਿਚ ਓਹਲਾ ਰੁੱਮਖਆ ਖ਼ਾਕੀ ਦਾ । 

 

ਪਰਦਾ ਮਕਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ । 

ਮਕਉ ਾਂ ਓਹਲੇ ਬਮਹ ਬਮਹ ਝਾਕੀ ਦਾ । 

119. ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜੇ 
 

ਨੇਹ ੰ ਲੁੱਗਾ ਿਤ ਗਈ ਗਿਾਤੀ, ਨਾਹ ਨੋ-ਅਕਰਬ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਤੀ, 

ਸਾਈ ਾਂ ਭੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜੇ । 

 

ਹੀਰੇ ਹੋ ਿ ੜ ਰਾਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁੱਲ ਮਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, 

ਚ ੁੱਕ ਪਏ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜ ੇ। 

 

ਲੈ ਬਾਰਾਤਾਾਂ ਰਾਤੀ ਾਂ ਜਾਗਣ, ਨੂਰ ਨਬੀ ਦੇ ਬਰਸਣ ਲਾਗਣ, 

ਉਹੋ ਿੇਖ ਅਸਾਡੇ ਝੇੜੇ, ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜੇ । 

 

ਅਨ ਲਹੁੱਕ ਆਪ ਕਹਾਇਆ ਲੋਕਾਾਂ, ਿਨਸੂਰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਆਪੇ ਹੋਕਾ, 

ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਬਣ ਬਣ ਆਿਣ ਨੇੜੇ, ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਪਰ ਭੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, 

ਸਾਈ ਾਂ ਘਰ ਘਰ ਮਨਆਉਾਂ ਨਬੇੜੇ, ਪੜਤਾਮਲਉ ਹ ਣ ਆਸ਼ਕ ਮਕਹੜੇ । 

120. ਪੁੱਤੀਆਾਂ ਮਲਖੂੰਗੀ ਿੈਂ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ, ਪੀਆ ਿੈਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਿੇ 
 

ਪੁੱਤੀਆਾਂ ਮਲਖੰੂਗੀ ਿੈਂ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ, ਪੀਆ ਿੈਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਿੇ । 
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ਆਾਂਗਨ ਬਣਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਮਕਤ ਮਬਧ ਰੈਣ ਮਿਹਾਿੇ । 

 

ਕਾਗਜ਼ ਕਰੂੰ ਮਲਖ ਦਾਿਨੇ, ਨੈਣ ਆਾਂਸੂ ਲਾਊਾਂ । 

ਮਬਰਹੋਂ ਜਾਰੀ ਹੌਂ ਜਾਰੀ, ਮਦਲ ਫਕੂ ਜਲਾਊਾਂ । 

 

ਪਾਾਂਧੇ ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਕੇ, ਪ ੁੱਛ ਰਹੀਆਾਂ ਸਾਰੇ । 

ਬੇਦ ਪੋਥੀ ਮਕਆ ਦੋਸ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਭਾਗ ਹਿਾਰੇ । 

ਨੀ ਾਂਦ ਗਈ ਮਕਤੇ ਦੇਸ ਨੰੂ, ਉਹ ਭੀ ਿੈਰਨ ਹਿਾਰੇ । 

 

ਰੋ ਰੋ ਜੀਓ ਲਾਉਾਂਦੀਆਾਂ, ਗਿ ਕਰਨੀ ਆਾਂ ਦਣੂਾ । 

ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਨਾ ਚਲੇ, ਮਕਸੇ ਮਕਆ ਕੀਤਾ ਟਣੂਾ । 

 

ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਜਰ ਰਹੀ, ਦ ੁੱਖ ਰ ੰਿ-ਰ ੰਿ ਜਾਗੇ । 

ਬੇਦਰਦੀ ਬਾਹੀ ਾਂ ਟੋਹ ਕੇ, ਿ ੜ ਪਾਛੇ ਭਾਗੇ । 

 

ਭਾਈਆ ਿੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ, ਇਕ ਬਾਤ ਸੁੱਚੀ ਿੀ ਕਹੀਓ । 

ਜੋ ਿੈਂ ਹੀਣੀ ਕਰਿ ਦੀ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਚ ੁੱਪ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਓ । 

 

ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ, ਦਜੂਾ ਦੀਿਾ ਨਾ ਬਾਤੀ । 

ਬਾਾਂਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ । 

 

ਭੁੱਜ ਸੁੱਕਾਾਂ ਨਾ ਭੁੱਜਾਾਂ ਜਾਾਂ, ਸੁੱਚ ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰੀ । 

ਦ ਲੜੀ ਮਤਲੜੀ ਚੌਲੜੀ, ਗਲ ਪਰੇਿ ਜ਼ੰਜੀਰੀ । 

 

ਪਾਪੀ ਦੋਨੋਂ ਗ ੰਿ ਹਏੂ, ਮਸਰ ਲਾਗੀ ਜਾਣੀ । 

ਗਏ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ, ਿੈਂ ਮਫਰ ਕਠਨ ਕਹਾਣੀ । 
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ਇਕ ਮਫਕਰਾਾਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ, ਲੁੱਗੇ ਪਰੇਿ ਦੇ ਧਾਗੇ । 

ਸ ੁੱਖੀਆ ਹੋਿੇ ਪੈ ਸਿੇਂ, ਕੋਈ ਦ ੁੱਖੀਆ ਜਾਗੇ । 

 

ਦਸਤ ਫ ੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਕੋਈ ਮਲਓ ਬਪਾਰੀ । 

ਦਰ ਦਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਾਂ, ਸਬ ਚਲਣਹਾਰੀ । 

 

ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਚਲ ਚੁੱਲੀਏ, ਮਜਥੇ ਕੰਤ ਹਿਾਰਾ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਤੋਂ ਿੰਗਨੀ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ । 

 

ਪੁੱਤੀਆਾਂ ਮਲਖੰੂਗੀ ਿੈਂ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ, ਪੀਆ ਿੈਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਿੇ । 

ਆਾਂਗਨ ਬਣਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਮਕਤ ਮਬਧ ਰੈਣ ਮਿਹਾਿੇ । 

121. ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ 
 

ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹ ਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 

ਤੰੂ ਕਦੀ ਤੇ ਹੋ ਮਸਆਣਾ । 

 

ਕਰਕੇ ਚਾਿੜ ਚਾਰ ਮਦਹਾੜੇ, ਥੀਸੇਂ ਅੰਤ ਮਨਿਾਣਾ । 

ਜ਼ ਲਿ ਕਰੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਾਿੇਂ, ਛੁੱਡ ਦੇ ਜ਼ ਲਿ ਸਤਾਣਾ । 

ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹ ਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 

 

ਮਜਸ ਮਜਸ ਦਾ ਿੀ ਿਾਣ ਕਰੇਂ ਤੰੂ, ਸੋ ਿੀ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਣਾ । 

ਸ਼ਮਹਰ-ਖਾਿੋਸ਼ਾਾਂ ਿੇਖ ਹਿੇਸ਼ਾਾਂ, ਮਜਸ ਮਿਚ ਜੁੱਗ ਸਿਾਣਾ । 

ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹ ਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 

 

ਭਰ ਭਰ ਪੂਰ ਲੰਘਾਿੇ ਡਾਢਾ, ਿਲਕ ਲ-ਿੌਤ ਿ ਹਾਣਾ । 

ਐਥੇ ਹੈਨ ਤਨਤੇ ਸਭ, ਿੈਂ ਅਿਗ ਣਹਾਰ ਮਨਿਾਣਾ । 

ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹ ਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਦ ਸ਼ਿਨ ਨਾਲ ਬਰੇ ਮਿਚ, ਹੈ ਦ ਸ਼ਿਨ ਬਲ ਢਾਣਾ । 

ਿਮਹਬੂਬ-ਰੁੱਬਾਨੀ ਕਰੇ ਰਸਾਈ, ਖ਼ੌਫ ਜਾਏ ਿਲਕਾਣਾ । 

ਮਪਆਰੇ ਮਬਨ ਿਸਲਹ ਤ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 

ਤੰੂ ਕਦੀ ਤੇ ਹੋ ਮਸਆਣਾ । 

122. ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਜਾ ਨਾ ਆਿੀ ਾਂ ਫੇਰ, ਓਥੇ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਢੇਰ, 

ਓਥੇ ਡਮਹਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਤੰੂ ਿੀ ਫੁੱਮਧਆ ਜਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਖੂਹ ਮਿਚ ਯੂਸਫ ਪਾਇਉ ਨੇ, ਫੜ ਮਿਚ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਕਾਇਉ ਨੇ, 

ਇੁੱਕ ਅੁੱਟੀ ਿ ੁੱਲ ਪਿਾਇਉ ਨੇ, ਤੰੂ ਕੌਡੀ ਿ ੁੱਲ ਪਿਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਿੇਖ ਜ਼ ਲੈਖਾਾਂ ਲਏ, ਓਥੇ ਆਸ਼ਕ ਤੜਫਣ ਪਏ, 

ਿਜਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਹੈ, ਤੰੂ ਓਥੋਂ ਕੀ ਮਲਆਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਉਥੇ ਇਕਨਾ ਪੋਸਤ ਲ ਹਾਈਦੇ, ਇਕ ਆਮਰਆਾਂ ਨਾਲ ਮਚਰਾਈਦੇ, 

ਇੁੱਕ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਈਦੇ, ਉਥੇ ਤੰੂ ਿੀ ਸੀਸ ਕਟਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਘਰ ਕਲਾਲਾਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਓਥੇ ਆਿਣ ਿਸਤ ਮਪਆਸੇ, 

ਭਰ ਭਰ ਪੀਿਣ ਮਪਆਲੇ ਕਾਸ,ੇ ਤੰੂ ਿੀ ਜੀਅ ਲਲਚਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਮਦਲਬਰ ਹ ਣ ਮਗਉਾਂ ਮਕਤ ਲੋਉ ਾਂ, ਭਲਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ ਕੀ ਹੋ, 
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ਿਸਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਲ ਖਲੋ, ਤੰੂ ਿੀ ਿਸਤ ਸਦਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

 

ਬ ੁੱਮਲਹਆ ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਸ ੁੱਖ ਦੀ ਨੀ ਾਂਦਰ ਭਰ ਕੇ ਸੋ, 

ਿੂੰਹੋਂ ਅਨ ਲਹੁੱਕ ਬਗੋ, ਚੜਹ ਸੂਲੀ ਢੋਲੇ ਗਾਿੇਂਗਾ । 

ਮਪਆਮਰਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨੇਹ ੰ ਲਾ ਮਪੁੱਛੋਂ ਪਛਤਾਿੇਂਗਾ । 

123. ਮਪਆਮਰਆ ਸਾਨੰੂ ਮਿੁੱਠੜਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ 
 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਰਮਹਨਾਾਂ, 

ਮਪਆਮਰਆ ਸਾਨੰੂ ਮਿੁੱਠੜਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ । 

 

ਿੈਂ ਘਰ ਮਖਲਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੋਰ, 

ਿੇਖੀਆਾਂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਾਂ ਹੋਰ, 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਕ ਝ ਨਾ ਕਮਹਣਾ, 

ਮਪਆਮਰਆ ਸਾਨੰੂ ਮਿੁੱਠੜਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ । 

 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਿੋਈ ਨੀ ਿੇਰੀਏ ਿਾਾਂ, 

ਪੂਣੀ ਿੇਰੀ ਲੈ ਮਗਆ ਕਾਾਂ, 

ਡੋ ਡੋ ਕਰਦੀ ਿਗਰੇ ਜਾਾਂ, 

ਪੂਣੀ ਦੇ ਦਈ ਾਂ ਸਾਈ ਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ, 

ਮਪਆਮਰਆ ਸਾਨੰੂ ਮਿੁੱਠੜਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸਾਈ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਪਆਰ, 

ਮਿਹਰ ਇਨਾਇਤ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰ, 

ਇਹੋ ਕੌਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰਾਰ, 

ਮਦਲਬਰ ਦੇ ਮਿਚ ਰਮਹਣਾ, 

ਮਪਆਮਰਆ ਸਾਨੰੂ ਮਿੁੱਠੜਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ । 
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124. ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਤੇ ਹਿੀ ਾਂ ਪੀਆ ਹੋਏ, ਅਬ ਪੀਆ ਮਕਸ ਨੰੂ ਕਹੀਏ 
 

ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਤੇ ਹਿੀ ਾਂ ਪੀਆ ਹੋਏ, ਅਬ ਪੀਆ ਮਕਸ ਨੰੂ ਕਹੀਏ । 

 

ਮਹਜਰ ਿਸਲ ਹਿ ਦੋਨੋਂ ਛੋੜੇ, ਅਬ ਮਕਸ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਏ । 

ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਤੇ ਹਿੀ ਾਂ ਪੀਆ ਹੋਏੇ । 

 

ਿਜਨੰੂ ਲਾਲ ਦੀਿਾਨੇ ਿਾਾਂਙੂ, ਅਬ ਲੈਲਾ ਹੋ ਰਹੀਏ । 

ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਤੇ ਹਿੀ ਾਂ ਪੀਆ ਹੋਏੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਿੇਰੇ ਆਏ, ਅਬ ਮਕਉ ਾਂ ਤਾਅਨੇ ਸਹੀਏ । 

ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਤੇ ਹਿੀ ਾਂ ਪੀਆ ਹੋਏ । 

125. ਰਾਤੀ ਾਂ ਜਾਗੇਂ ਕਰੇਂ ਇਬਾਦਤ 
 

ਰਾਤੀ ਾਂ ਜਾਗੇਂ ਕਰੇਂ ਇਬਾਦਤ, 

ਰਾਤੀ ਾਂ ਜਾਗਣ ਕ ੁੱਤੇ । 

ਤੈਥੋਂ ਉਤੇ । 

 

ਭੌਂਕਣੋਂ ਬੰਦ ਿੂਲ ਨਾ ਹ ੰਦੇ, 

ਜਾ ਰੜੂੀ ਤੇ ਸ ੁੱਤੇ । 

ਤੈਥੋਂ ਉਤੇ । 

 

ਖ਼ਸਿ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੁੱਡਦੇ, 

ਭਾਿੇਂ ਿੁੱਜਣ ਜ ੁੱਤੇ । 

ਤੈਥੋਂ ਉਤੇ । 

 

ਬ ੁੱਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਰਖ਼ਤ ਮਿਹਾਜ ਲੈ, 

ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕ ੁੱਤੇ । 
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ਤੈਥੋਂ ਉਤੇ । 

126. ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ 
 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਕਹ  ਮਕਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਆਦਿ ਕਣਕੋਂ ਿਨਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਿਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦ ੜਾਇਆ, 

ਕੁੱਢ ਬਮਹਸ਼ਤੋਂ ਜ਼ਿੀਨ ਰ ਲਾਇਆ, ਕੇਡ ਪਸਾਰ ਪਸਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਈਸਾ ਨੰੂ ਮਬਨ ਬਾਪ ਜੰਿਾਇਆ, ਨੂਹੇ ਪਰ ਤੂਫਾਨ ਿੰਗਾਇਆ, 

ਨਾਲ ਮਪਉ ਦੇ ਪ ੁੱਤਰ ਲੜਾਇਆ, ਡੋਬ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਿੂਸੇ ਨੰੂ ਕੋਹ-ਤੂਰ ਚੜਹਾਇਓ, ਅਸਿਾਈਲ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਾਹ ਕਰਾਇਓ, 

ਯੂਨਸ ਿੁੱਛੀ ਤੋਂ ਮਨਗਲਾਇਓ, ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰ ੁੱਤਬੇ ਚਾਮੜਹਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਖ਼ਿਾਬ ਜ਼ ਲੈਖਾਾਂ ਨੰੂ ਮਦਖਲਾਇਓ, ਯੂਸਫ਼ ਖੂਹ ਦੇ ਮਿਚ ਪਿਾਇਓ, 

ਭਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਇਲਜ਼ਾਿ ਮਦਿਾਇਓ, ਤਾਾਂ ਿਰਾਤਬ ਚਾਮੜਹਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਭੁੱਠ ਸ ਲੇਿਾਨ ਨੰੂ ਝ ਕਾਇਉ, ਇਬਰਾਹੀਿ ਮਚਖਾ ਮਿਚ ਪਾਇਉ, 

ਸਾਬਰ ਦੇ ਤਨ ਕੀੜੇ ਪਾਇਓ, ਹ ਸਨ ਜ਼ਮਹਰ ਦੇ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਿਨਸੂਰ ਨੰੂ ਚਾ ਸੂਲੀ ਮਦੁੱਤਾ, ਰਾਹਬ ਦਾ ਕਢਿਾਇਉ ਮਪੁੱਤਾ, 
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ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਸਰ ਕਲਿੁੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਾਂ ਕੰਿ ਕੀ ਸਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਸ਼ਾਹ ਸਰਿਦ ਦਾ ਗਲਾ ਕਟਾਇਓ, ਸ਼ਿਸ ਨੇ ਜਾਾਂ ਸ ਖਨ ਅਲਾਇਓ, 

ਕ ਿਬਇਜਨੀ ਆਪ ਕਹਾਇਓ, ਮਸਰ ਪੈਰੋਂ ਖੁੱਲ ਉਤਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ, ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੁੱਪਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, 

ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ਼ ਕਲੰਦਰ, ਬਾਰਹਾਾਂ ਿਰਹੇ ਦਮਰਆ ਮਿਚ ਠਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਲੇਲਾ ਦੇ ਧ ੰਿਾਾਂ ਪਾਈਆਾਂ, ਤਾਾਂ ਿਜਨੰੂ ਨੇ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਲਾਈਆਾਂ, 

ਉਹਨੰੂ ਧਾਰਾਾਂ ਇਸ਼ਕ ਚ ੰਘਾਈਆਾਂ, ਖੂਹੇ ਬਰਸ ਗ ਜ਼ਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਹੋਰੀ ਾਂ ਹੀਰ ਿੁੱਲ ਧਾਏ, ਤਾਾਂਹੀਏ ਾਂ ਰਾਾਂਝੇ ਕੰਨ ਪੜਿਾਏ, 

ਸਾਮਹਬਾਾਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਆਹ ਣ ਆਏ, ਮਸਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਸੁੱਸੀ ਥਲਾਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਰ ਲਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੱਚੇ ਘੜੇ ਰ ੜਹਾਈ, 

ਰੋਡੇ ਮਪੁੱਛੇ ਗੁੱਲ ਗਿਾਈ, ਟ ਕੜੇ ਕਰ ਕਰ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਫ਼ੌਜ਼ਾਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾਈਆਾਂ ਭਾਈਆਾਂ, ਿਸ਼ਕਾਾਂ ਚਮੂਹਆਾਂ ਤੋਂ ਕਟਿਾਈਆਾਂ, 

ਮਡੁੱਠੀ ਕ ਦਰਤ ਤੇਰੀ ਸਾਈਆਾਂ, ਮਸਰ ਤੈਥੋਂ ਬਮਲਹਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 
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ਕੈਰੋਂ ਪਾਾਂਡੋ ਕਰਨ ਲੜਾਈਆਾਂ, ਅਠਾਰਾਾਂ ਖੂਹਣੀਆਾਂ ਤਦੋਂ ਖਪਾਈਆਾਂ, 

ਿਾਰਨ ਭਾਈ ਸਮਕਆਾਂ ਭਾਈਆਾਂ, ਕੀ ਓਥੇ ਮਨਆਾਂ ਮਨਤਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਨਿਰਦੂ ਨੇ ਿੀ ਖ ਦਾ ਸਦਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਬ ਨੰੂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, 

ਿੁੱਛਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੂ ਿਰਿਾਇਆ, ਕਾਰੂੰ ਜ਼ਿੀ ਾਂ ਮਨਘਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਮਫਰਔਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ ਦਾ ਕਹਾਇਆ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਮਿਚ ਆਇਆ, 

ਓਸੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟੰਡ ਜਗਾਇਆ, ਖ ਦੀਓ ਾਂ ਕਰ ਤਦ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਲੰਕਾ ਚੜਹ ਕੇ ਨਾਦ ਬਜਾਇਓ, ਲੰਕਾ ਰਾਿ ਕੋਲੋਂ  ਲ ਟਿਾਇਓ, 

ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਕੁੱਤਾ ਬਮਹਸ਼ਤ ਬਨਾਇਓ, ਉਹ ਮਿਚ ਦਰਿਾਜ਼ ੇਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਸੀਤਾ ਦੈਹਸਰ ਲਈ ਬੇਚਾਰੀ, ਤਦ ਹਨੂਿੰਤ ਨੇ ਲੰਕਾ ਸਾੜੀ, 

ਰਾਿਣ ਦੀ ਸਭ ਢਾਹ ਅਟਾਰੀ, ਓੜਕ ਰਾਿਣ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਗੋਪੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੁੱਜ ਕਿਾਇਆ, ਿੁੱਖਣ ਕਾਨਹ ਤੋਂ ਲ ਟਿਾਇਆ, 

ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਨੰੂ ਪਕੜ ਿੰਗਾਇਆ, ਬੋਦੀਉ ਾਂ ਪਕੜ ਪਛਾਮੜਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਆਪੇ ਚਾ ਇਿਾਿ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦ ਲੜਾਇਆ, 

ਚੌਧੀ ਾਂ ਤਬਕੀ ਾਂ ਸ਼ੋਰ ਿਚਾਇਆ, ਮਸਰ ਨੇਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚਾਮੜਹਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 
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ਿ ਗ਼ਲਾਾਂ ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਭੂਰੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, 

ਸਭ ਅਸਰਫ਼ ਮਫਰਨ ਚ ੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਝਾਮੜਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਮਿਚਾਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਚਮਲਆ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ, 

ਰੌਸ਼ਨ ਜੁੱਗ ਮਿਚ ਨਾਿ ਹਿਾਰਾ, ਨੂਹੋਂ ਸਰਜ ਉਤਾਮਰਆ ਈ । 

ਰਹ  ਰਹ  ਉਏ ਇਸ਼ਕਾ ਿਾਮਰਆ ਈ । 

127. ਰੈਣ ਗਈ ਲਟਕੇ (ਲ ੜਕੇ) ਸਭ ਤਾਰੇ 
 

ਰੈਣ ਗਈ ਲਟਕੇ (ਲ ੜਕੇ) ਸਭ ਤਾਰੇ, 

ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

 

ਆਿਾਗੌਣ ਸਰਾਈ ਾਂ ਡੇਰੇ, ਸਾਥ ਮਤਆਰ ਿ ਸਾਫਰ ਤੇਰੇ, 

ਤੈਂ ਨਾ ਸ ਮਣਉ ਕੂਚ ਨਗਾਰੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

 

ਕਰ ਲੈ ਅੁੱਜ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬੇਰਾ, ਬਹ ੜ ਨਾ ਹੋਸੀ ਆਿਣ ਤੇਰਾ, 

ਸਾਥੀ ਚਲੋ ਚੁੱਲ ਪ ਕਾਰੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

 

ਮਕਆ ਸਰਧਨ ਮਕਆ ਮਨਰਧਨ ਪੌੜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੌੜ,ੇ 

ਲੁੱਧਾ ਨਾਿ ਲੈ ਮਲਓ ਸਭਾਰੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

 

ਿੋਤੀ ਚਨੂੀ ਪਾਰਸ ਪਾਸੇ, ਪਾਸ ਸਿ ੰਦਰ ਿਰੋ ਮਪਆਸੇ, 

ਖੋਲਹ  ਅੁੱਖੀ ਾਂ ਉੁੱਠ ਬਹ  ਮਭਕਾਰੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

 

ਬ ੁੱਮਲਹਆ ਸ਼ੌਹ ਦੀ ਪੈਰੀ ਾਂ ਪੜੀਏ, ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਛੋੜ ਕ ਝ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, 

ਮਿਰਗ ਜਤਨ ਮਬਨ ਖੇਤ ਉਜਾੜੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 
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ਰੈਣ ਗਈ ਲਟਕੇ (ਲ ੜਕੇ) ਸਭ ਤਾਰੇ, 

ਅਬ ਤੋ ਜਾਗ ਿ ਸਾਫ਼ਰ ਮਪਆਰੇ । 

128. ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ 
 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ । 

ਿਾਹ ਸਾਾਂਗੀ ਸਾਾਂਗ ਰਚਾਇਆ । 

 

ਏਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ, ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਿਾਾਂਙੂ ਲੈਂਦੇ ਡੋਰ,ੇ 

ਿ ੁੱਖ ਮਡਮਠਆਾਂ ਦ ੁੱਖ ਜਾਿਣ ਝੋਰੇ, ਇਨਹਾਾਂ ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਲਾਲ ਿੰਜਾਇਆ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਏਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਨ ਮਿਚ ਿ ੰਦਰਾਾਂ ਗਲ ਮਿਚ ਗਾਨੀ, 

ਸੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਯੂਸਫ਼ ਸਾਨੀ, ਏਸ ਅਲਫ਼ੋਂ ਆਹਦ ਬਣਾਇਆ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਿੈਂ ਜੋਮਗਆਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਸਾਾਂ ਪਾਣੀ, 

ਏਿੇਂ ਮਪਛਲੀ ਉਿਰ ਮਿਹਾਣੀ, ਏਸ ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਭਰਿਾਇਆ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਇਹ ਗਤ ਬਣਾਈ, ਪਰੀਤ ਪ ਰਾਣੀ ਸ਼ੋਰ ਿਚਾਈ, 

ਇਹ ਗੁੱਲ ਕੀਕੰੂ ਛ ਪੇ ਛ ਪਾਈ, ਨੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਮਰਉ ਾਂ ਧਾਇਆ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ । 

ਿਾਹ ਸਾਾਂਗੀ ਸਾਾਂਗ ਰਚਾਇਆ । 

129. ਰਾਾਂਝਾ ਰਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਿੈਂ ਆਪੇ ਰਾਾਂਝਾ ਹੋਈ 
 

ਰਾਾਂਝਾ ਰਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਿੈਂ ਆਪੇ ਰਾਾਂਝਾ ਹੋਈ । 
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ਸੁੱਦੋ ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਧੀਦੋ ਰਾਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ । 

 

ਰਾਾਂਝਾ ਿੈਂ ਮਿੁੱਚ ਿੈਂ ਰਾਾਂਝੇ ਮਿੁੱਚ, ਹੋਰ ਮਖ਼ਆਲ ਨਾ ਕੋਈ । 

ਿੈਂ ਨਹੀ ਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਮਦਲਜੋਈ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਰਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਿੈਂ ਆਪੇ ਰਾਾਂਝਾ ਹੋਈ । 

 

ਹੁੱਥ ਖੂੰਡੀ ਿੇਰੇ ਅੁੱਗੇ ਿੰਗੂ, ਿੋਢ ੇਭੂਰਾ ਲੋਈ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਿੇਖ,ੋ ਮਕੁੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਈ । 

ਰਾਾਂਝਾ ਰਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਿੈਂ ਆਪੇ ਰਾਾਂਝਾ ਹੋਈ । 

ਸੁੱਦੋ ਨੀ ਿੈਨੰੂ ਧੀਦੋ ਰਾਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ । 

130. ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੱਜ ਮਨਿਾਜ਼ ਨੀ ਿਾਏ 
 

ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੱਜ ਮਨਿਾਜ਼ ਨੀ ਿਾਏ, 

ਿੈਨੰੂ ਪੀਆ ਨੇ ਆਣ ਭ ਲਾਏ । 

 

ਜਾਾਂ ਪੀਆ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, ਿੰਤਕ ਨਮਹਿ ਸੁੱਭੇ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ, 

ਉਸ ਅਨਹਦ ਤਾਰ ਿਜਾਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੱਜ ਮਨਿਾਜ਼ ਨੀ ਿਾਏ । 

 

ਜਾਾਂ ਪੀਆ ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਇਆ, ਭ ੁੱਲ ਮਗਆ ਿੈਨੰੂ ਸ਼ਰਹਾ ਿਕਾਇਆ, 

ਹਰ ਿ ਜ਼ਹਰ ਮਿਚ ਊਹਾ ਮਦਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਲਿਾ ਮਜਸਦਾ, 

ਲੋਕਾਾਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੱਜ ਮਨਿਾਜ਼ ਨੀ ਿਾਏ । 

131. ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ 
 

ਤਾਣੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਨਲੀਆਾਂ, ਪੀਠ ਨੜਾ ਤੇ ਛੁੱਬਾਾਂ ਛੁੱਲੀਆਾਂ, 

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਮਜਤਾਿਣ, ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖੀ ਜਾਹੀ ਦਾ । 

ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 
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ਚੌਂਜੀ ਪੈਂਜੀ ਖੁੱਦਰ ਧੂਤਰ, ਿਲਿਲ ਖ਼ਾਸਾ ਇੁੱਕਾ ਸੂਤਰ, 

ਪੂਣੀ ਮਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਿੇ, ਭਗਿਾ ਭੇਸ ਗੋਸਾਈ ਾਂ ਦਾ । 

ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 

 

ਕ ੜੀਆਾਂ ਹੁੱਥੀ ਾਂ ਛਾਪਾਾਂ ਛੁੱਲੇ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਨਾਿ ਸਿੁੱਲੇ, 

ਸੁੱਭਾ ਮਹੁੱਕਾ ਚਾਾਂਦੀ ਆਖੋ, ਕੰਙਣ ਚੜੂਾ ਬਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 

ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 

 

ਭੇਡਾਾਂ ਬੁੱਕਰੀਆਾਂ ਚਾਰਨ ਿਾਲਾ, ਉਠ ਿੁੱਝੀਆਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲਾ, 

ਰੜੂੀ ਉਤੇ ਗੁੱਦੋ ਚਾਰੇ, ਉਹ ਭੀ ਿਾਗੀ ਗਾਾਂਈ ਾਂ ਦਾ । 

ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪ ਛਨੈਂ, ਸ਼ਾਕਰ ਹੋ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ, 

ਜੇ ਤੰੂ ਲੋੜੇਂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਾਂ, ਚਾਕਰ ਰਹ  ਅਰਾਈ ਾਂ ਦਾ । 

ਸਭ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਾਂ ਦਾ । 

132. ਸਦਾ ਿੈਂ ਸਾਹਿਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ 
 

ਸਦਾ ਿੈਂ ਸਾਹਿਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, 

ਨੀ ਮਿਲ ਲਓ ਸਹੇਲੜੀਓ । 

 

ਤ ਸਾਾਂ ਿੀ ਹੋਸੀ ਅੁੱਲਹ ਾ ਭਾਣਾ, ਨੀ ਮਿਲ ਲਓ ਸਹੇਲੜੀਓ । 

ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸੂਲ ਉਪੁੱਠੇ, ਚੰਬੜ ਜਾਿਣ ਿੈਨੰੂ । 

ਦ ੁੱਖ ਅਗਲੇ ਿੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਿਾਾਂ, ਮਪਛਲੇ ਸੌਂਪਾਾਂ ਮਕਹਨੰੂ । 

ਇਕ ਮਿਛੋੜਾ ਸਈਆਾਂ ਦਾ, ਮਜਉ ਾਂ ਡਾਰੋਂ ਕੰੂਜ ਮਿਛ ੰਨੀ । 

ਿਾਮਪਆਾਂ ਿੈਨੰੂ ਇਹ ਕ ਝ ਮਦੁੱਤਾ, ਇਕ ਚੋਲੀ ਇਕ ਚ ੰਨੀ । 

ਦਾਜ ਇਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੇਖ ਕੇ ਹ ਣ ਿੈਂ, ਹੰਝੂ ਭਰ ਭਰ ਰ ੰਨੀ । 

ਸੁੱਸ ਨਨਾਣਾਾਂ ਦੇਿਣ ਤਾਹਨੇ, ਿ ਸ਼ਕਲ ਭਾਰੀ ਪ ੰਨੀ । 
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ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਸੁੱਤਾਰ ਸ ਣੀ ਾਂਦਾ, ਇਕ ਿੇਲਾ ਟਲ ਜਾਿੇ । 

ਅਦਲ ਕਰੇ ਤਾਾਂ ਜਾਹ ਨਾ ਕਾਈ, ਫ਼ਜ਼ਲੋਂ  ਬਖਰਾ ਪਾਿੇ । 

 

ਸਦਾ ਿੈਂ ਸਾਹਿਮਰਆਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, 

ਨੀ ਮਿਲ ਲਓ ਸਹੇਲੜੀਓ । 

133. ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ ਿੇ ਮਪਆਮਰਆ 
 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ ਿੇ ਮਪਆਮਰਆ, 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

 

ਆਪੇ ਲਾਈਆਾਂ ਕ ੰਡੀਆਾਂ ਤੈਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਮਖੁੱਚਦਾ ਹੈਂ ਡੋਰ । 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

 

ਅਰਸ਼ ਕ ਰਸੀ ਤੇ ਬਾਾਂਗਾਾਂ ਮਿਲੀਆਾਂ, ਿੁੱਕ ੇਪੈ ਮਗਆ ਸ਼ੋਰ । 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

 

ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਲੇ ਖੇੜ,ੇ ਨਾ ਕ ਝ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ । 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

 

ਜੇ ਿਾਏ ਤੈਨੰੂ ਖੇੜੇ ਮਪਆਰੇ, ਡੋਲੀ ਪਾ ਦੇਿੀ ਾਂ ਹੋਰ । 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਅਸਾਾਂ ਿਰਨਾ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਿੇ ਿਰ ਮਗਆ ਕੋਈ ਹੋਰ । 

ਸਾਡੇ ਿੁੱਲ ਿ ੁੱਖੜਾ ਿੋੜ । 

134. ਸਾਈ ਾਂ ਛ ਪ ਤਿਾਸ਼ੇ ਨੰੂ ਆਇਆ 
 

ਸਾਈ ਾਂ ਛ ਪ ਤਿਾਸ਼ੇ ਨੰੂ ਆਇਆ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਨਾਿ ਮਧਆਓ । 
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ਲਟਕ ਸਜਨ ਦੀ ਨਾਹੀ ਾਂ ਛਪਦੀ, ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਮਸੁੱਕਦੀ ਤੁੱਪਦੀ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਦਰੂ ਨਾ ਢੂੰਡਣ ਜਾਓ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਨਾਿ ਮਧਆਓ । 

 

ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਓ ਅਤਣ ਪਾਓ, ਇਕ ਬੰਨੇ ਮਿਚ ਜਾ ਸਿਾਓ, 

ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁੱਜਣ ਦਾ ਗਾਓ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਨਾਿ ਮਧਆਓ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਬਾਤ ਅਨੋਖੀ ਏਹਾ, ਨੁੱ ਚਣ ਲੁੱਗੀ ਤਾਾਂ ਘ ੰਘਟ ਕੇਹਾ, 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਪਰਦਾ ਅੁੱਖੀ ਾਂ ਥੀ ਾਂ ਲਾਹੋ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਨਾਿ ਮਧਆਓ । 

135. ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ  ਤਨ ਦਾ ਲਹ ੂਛਾਣੀ ਦਾ 
 

ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਸ ੁੱਖਾਾਂ ਕੀਤਾ ਏਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹ ਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਕਾ, 

ਦਰਦ ਮਿਹਣੂੀ ਪਈ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਤੰੂ ਹੈਂ ਦਰਦ ਰੰਜਾਣੀ ਦਾ । 

ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ  ਤਨ ਦਾ ਲਹ ੂਛਾਣੀ ਦਾ । 

 

ਕੁੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕਰਨੀ ਆਾਂ ਬੇਰੇ, ਇਹ ਭੀ ਲਾਇਕ ਨਾਹੀ ਾਂ ਤੇਰੇ, 

ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਮਿਚ ਿੇਰ,ੇ ਪੀਉ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ । 

ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ  ਤਨ ਦਾ ਲਹ ੂਛਾਣੀ ਦਾ । 

 

ਹ ਣ ਮਕਉ ਾਂ ਰੋਂਦ ੇਨੈਣ ਮਨਰਾਸੇ, ਆਪੇ ਓੜਕ ਫਾਹੀ ਫਾਸੇ, 

ਹ ਣ ਤਾਾਂ ਛ ੁੱਟਣ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਮਨਿਾਣੀ ਦਾ । 

ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ  ਤਨ ਦਾ ਲਹ ੂਛਾਣੀ ਦਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਮਪਆ ਹ ਣ ਗੁੱਜੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਿਾਿੇ ਮਸਰ 'ਤੇ ਿੁੱਜ,ੇ 

ਚਾਰ ਮਦਹਾੜੇ ਗੋਇਲ ਿਾਸਾ, ਓੜਕ ਕੂੜ ਬਖਾਣੀ ਦਾ । 

ਸੁੱਜਣਾਾਂ ਦੇ ਮਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ  ਤਨ ਦਾ ਲਹ ੂਛਾਣੀ ਦਾ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

136. ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ 
 

ਦਰੂ ਦਰੂ ਅਸਾਥੋਂ ਮਗਉਾਂ, ਅਜਲਾ (ਅਰਸ਼ਾਾਂ) ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਮਹ ਰਮਹਉਾਂ, 

ਕੀ ਕਸਰ ਕਸੂਰ ਮਿਸਾਮਰਆ, ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਿੇਰਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਿੇਰਾ ਓਸੇ ਨਾਲ ਮਪਆਰ ਹੈ, 

ਮਕਿੇਂ ਸਿਝੇਂ ਿਡ ਪਰਿਾਇਆ, ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਿਾਾਂ ਨੰੂ ਲ ੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, 

ਿੂੰਹ ਬਾਹਰਿੀ ਾਂ ਸਦੀ ਪਸਾਮਰਆ, ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਦਰ ਖ ੁੱਲਹ ਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਬ ਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 

ਡਰ ਹਾਿੀਏ ਦੋਜ਼ਖ ਿਾਮਰਆ, ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਿਸੀ, ਿੇਰੀ ਬਲਦੀ ਭਾ ਬ ਝਾਿਸੀ, 

ਇਨਾਇਤ ਦਿਦਿ ਨਾਲ ਮਚਤਾਮਰਆ, ਸਾਨੰੂ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਮਪਆਮਰਆ । 

137. ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ 
 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

ਹਮਰ ਹਰ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਸਿਾਇਉ ਈ । 

 

ਅਨਾਅਹਦ ਦਾ ਗੀਤ ਸ ਣਾਇਉ, 

ਅਨਾ ਅਮਹਿਦ ਹੂੰ ਮਫਰ ਫਰਿਾਇਉ, 

ਅਨਾਅਰਬ ਬੇ ਐਨ ਬਤਾਇਉ, 

ਮਫਰ ਨਾਿ ਰਸੂਲ ਧਰਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਫਸ ਿਾਿਜਉਲ ਅੁੱਲਹ ਾਹ ੂਨੂਰ ਤੇਰਾ, 
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ਹਰ ਹਰ ਕੇ ਬੀਚ ਜ਼ਹਰੂ ਤੇਰਾ, 

ਹੈ ਅਲਇਨਸਾਨ ਿਜ਼ਕੂਰ ਤੇਰਾ, 

ਏਥੇ ਆਪਣਾ ਮਸੁੱਰ ਲੋਕਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਤੰੂ ਆਇਉਾਂ ਤੇ ਿੈਂ ਨਾ ਆਈ, 

ਗੰਜ ਿਖ਼ਫ਼ੀ ਦੀ ਤੈਂ ਿ ਰਲੀ ਬਜਾਈ, 

ਆਖ ਅਲੁੱਸਤ ਗਿਾਹੀ ਚਾਹੀ, 

ਓਥੇ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਸ ਣਾਇਓ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਕਰ ਨੂਰ ਸਦਾਇਉ, 

ਅਮਹਿਦ ਤੋਂ ਿੌਜੂਦ ਕਰਾਇਉ, 

ਨਾਬੂਦੋਂ ਕਰ ਬੂਦ ਮਦਖਲਾਇਉ, 

ਫ਼ਨਫ਼ਖ਼ਤੋਫ਼ੀ ਹੀ ਸ ਣਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਨਾਹਨਅਕਰਬ ਮਲਖ ਮਦੁੱਤੋਈ, 

ਹਿੂਾਿਅਕ ਿ ਸਬਕ ਮਦੁੱਤੋਈ, 

ਿਫ਼ੀਅਨਫ਼ ਸਕ ਿ ਹ ਕਿ ਕੀਤੋਈ, 

ਮਫਰ ਕੇਹਾ ਘ ੰਘਟ ਪਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਭਰ ਕੇ ਿਹਦਤ ਜਾਿ ਮਪਲਾਇਉ, 

ਿਨਸੂਰ ਨੰੂ ਿਸਤ ਕਰਾਇਉ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਅਨ ਲਹੁੱਕ ਆਪ ਕਹਾਇਉ, 

ਮਫਰ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਇਉ ਈ । 
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ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਘ ੰਘਟ ਖੋਲਹ  ਜਿਾਲ ਮਿਖਾਇਆ, 

ਸ਼ੈਖ ਜ ਨੈਦ ਕਿਾਲ ਸਦਾਇਆ, 

ਲੈਸ਼ਾਫ਼ੀਜੰਨੇਤੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, 

ਅਸ਼ਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

 

ਿਲਕਦਕਰਿਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਉ, 

ਲਾ ਇੁੱਲਾਹਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਇਉ, 

ਇੁੱਲਅੁੱਲਹ ਾਹ ੂਕਹੋ ਝਾਤੀ ਪਾਇਉ, 

ਮਫਰ ਬ ੁੱਲਹ ਾ (ਭ ੁੱਲਾ) ਨਾਿ ਧਰਾਇਉ ਈ । 

ਸਈਓ ਹ ਣ ਿੈਂ ਸਾਜਨ ਪਾਇਉ ਈ । 

ਹਮਰ ਹਰ ਦੇ ਮਿੁੱਚ ਸਿਾਇਉ ਈ । 

138. ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ 
 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

ਲਾਲਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਿਣਜ ਕਰੇਂਦੇ, ਹੋਕਾ ਆਖ ਸ ਣਾਏ । 

 

ਲਾਲ ਨੇ ਗਮਹਣੇ ਸੋਨੇ ਸਾਥੀ, ਿਾਏ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਿਾਾਂ, 

ਸ ਮਣਆ ਹੋਕਾ ਿੈਂ ਮਦਲ ਗ ਜ਼ਰੀ, ਿੈਂ ਭੀ ਲਾਲ ਮਲਆਿਾਾਂ, 

ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਕੰਨਾਾਂ ਮਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮਦਖਲਾਿਾਾਂ, 

ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਇਹ ਲਾਲਾਾਂ ਿਾਲੇ, ਲਈਆਾਂ ਿੈਂ ਭਰਿਾਏ । 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

 

ਓੜਕ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ, ਿੈਂ ਿਨੋਂ ਸਧਰਾਈਆਾਂ, 

ਭਾਈ ਿੇ ਲਾਲਾਾਂ ਿਾਮਲਉ ਿੈਂੇਾਂ ਿੀ ਲਾਲ ਲੇਿਣ ਨੰੂ ਆਈਆਾਂ, 
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ਉਹਨਾਾਂ ਭਰੇ ਸੰਦਕੂ ਮਿਖਾਲੇ, ਿੈਨੰੂ ਰੀਝਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, 

ਿੇਖੇ ਲਾਲ ਸ ਹਾਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਾਏ । 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

 

ਭਾਈ ਿੇ ਲਾਲਾਾਂ ਿਾਮਲਆ ਿੀਰਾ ਇਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿ ੁੱਲ ਦਸਾਈ ਾਂ, 

ਜੇ ਤੰੂ ਆਈ ਹੈਂ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਹਾਈ ਾਂ, 

ਡਿਹ ਕਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਨਾ ਸਮਹਆ, ਮਸਰ ਮਕਥੋਂ ਮਦਤਾ ਜਾਈ, 

ਲਾਜ਼ਿ ਹੋ ਕੇ ਿ ੜ ਘਰ ਆਈ, ਪ ੁੱਛਣ ਗਿਾਾਂਢੀ ਆਏ । 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

 

ਤੰੂ ਜੋ ਗਈ ਸੈਂ ਲਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਉੁੱਚੀ ਅੁੱਡੀ ਚਾਈ ਨੀ, 

ਮਕਹੜਾ ਿ ਹਰਾ ਓਥੋਂ ਰੰਨੇ, ਤੰੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਨੀ, 

ਲਾਲ ਸੀ ਭਾਰੇ ਿੈਂ ਸਾਾਂ ਹਲਕੀ, ਖਾਲੀ ਕੰਨੀ ਸਾਈ ਨੀ, 

ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਨਿ ੁੱਲਾ ਓਥੋਂ, ਿੈਥੋਂ ਚ ਮਕਆ ਨਾ ਜਾਏ । 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

 

ਕੁੱਚੀ ਕੁੱਚ ਮਿਹਾਜਣ ਜਾਣਾਾਂ, ਲਾਲ ਮਿਹਾਜਣ ਚੁੱਲੀ, 

ਪੁੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਸਾਖ ਨਾ ਕਾਈ, ਹੁੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਚੁੱਲੀ, 

ਿੈਂ ਿੋਟੀ ਿ ਸਟੰਡੀ ਮਦੁੱਸਾਾਂ, ਲਾਲ ਨੰੂ ਚਾਰਨ ਚੁੱਲੀ, 

ਮਜਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿ ੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਿੂੰਹ ਨਾ ਲਾਏ । 

ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

 

ਗਲੀਆਾਂ ਦੇ ਮਿਚ ਮਫਰੇਂ ਦੀਿਾਨੀ, ਨੀ ਕ ੜੀਏ ਿ ਮਟਆਰੇ, 

ਲਾਲ ਚ ਗੇਂਦੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁੱਲ ਕੌਣ ਮਨਤਾਰੇ, 

ਜਾ ਿੈਂ ਿ ੁੱਲ ਓਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਪ ੁੱਮਛਆ, ਿ ੁੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਭਾਰੇ, 

ਡਿਹ ਸੂਈ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਮਸਰ ਿਾਰੇ, 

ਮਜਹੜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਲਾਲ ਮਿਹਾਜਣ, ਉਹਨਾਾਂ ਸੀਸ ਲ ਹਾਏ । 
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ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੀ ਿਾਏ, ਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਆਏ । 

ਲਾਲਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਿਣਜ ਕਰੇਂਦੇ, ਹੋਕਾ ਆਖ ਸ ਣਾਏ । 

139. ਸ ਨੋ ਤ ਿ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਿਲਾਇਕ ਹੈ ਕਹਾਾਂ ਰਾਜ਼ੀ 
 

ਸ ਨੋ ਤ ਿ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਿਲਾਇਕ ਹੈ ਕਹਾਾਂ ਰਾਜ਼ੀ, 

ਯਹਾਾਂ ਮਬਰਹੋਂ ਪਰ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ, ਿੇਖਾਾਂ ਮਫਰ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ । 

 

ਸਾਜਨ ਕੀ ਭਾਲ ਹ ਣ ਹੋਈ, ਿੈਂ ਲਹ ੂਨੈਣ ਭਰ ਰੋਈ, 

ਨੁੱ ਚੇ ਹਿ ਲਾਹ ਕਰ ਲੋਈ, ਹੈਰਤ ਕੇ ਪੁੱਥਰ ਿਾਰੇਗਾ । 

 

ਿਹਰੂਤ ਪੂਛ ਕਰ ਜਾਊ ਾਂ, ਸਾਜਨ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਪਾਊ ਾਂ, 

ਉਸੇ ਿੈਂ ਲੇ ਗਲੇ ਲਾਊਾਂ, ਨਹੀ ਾਂ ਮਫਰ ਖ ਦ ਗ ਜ਼ਾਰੇਗਾ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਤੇਗ਼ ਸੇ ਿੂਈ, ਨਹੀ ਾਂ ਿੋਹ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਦਈੂ, 

ਔਰ ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰ ਿੂਈ, ਿੋਇਆਾਂ ਮਿਚ ਰਹੂ ਮਚਤਾਰੇਗਾ । 

 

ਸਾਜਨ ਕੀ ਭਾਲ ਸਰ ਦੀਆ, ਲਹ ੂਿਧ ਅਪਨਾ ਪੀਆ, 

ਕਫ਼ਨ ਬਾਹੋਂ ਸੇ ਸੀ ਲੀਆ, ਲਹਦ ਿੇਂ ਪਾ ਉਤਾਰੇਗਾ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਸੀ ਨੇ ਜੀ ਲੀਆ ਿੇਰਾ, 

ਿੇਰੇ ਘਰ ਬਾਰ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਿੇਖਾਾਂ ਮਸਰ ਕੌਣ ਿਾਰੇਗਾ । 

140. ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ 
 

ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ । 

ਕੋਈ ਦਿ ਕਾ ਅਥਾਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰਾ ਏ । 

 

ਇਕ ਪਲਕ ਝਲਕ ਦਾ ਿੇਲਾ ਏ, ਕ ਝ ਕਰ ਲੈ ਇਹੋ ਿੇਲਾ ਏ, 
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ਇਕ ਘੜੀ ਗ਼ਨੀਿਤ ਮਦਹਾੜਾ ਏ, ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ । 

 

ਇਕ ਰਾਤ ਸਰਾਾਂ ਦਾ ਰਮਹਣਾ ਏ, ਏਥੇ ਆ ਕਰ ਫ ੁੱਲ ਨਾ ਬਮਹਣਾ ਏ, 

ਕੁੱਲਹ  ਸਭ ਦਾ ਕੂਚ ਨਕਾਰਾ ਏ, ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ । 

 

ਤੰੂ ਓਸ ਿਕਾਨੋਂ ਆਇਆ ਏਾਂ, ਏਥੇ ਆਦਿ ਬਣ ਸਿਾਇਆ ਏਾਂ, 

ਹ ਣ ਛੁੱਡ ਿਜਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਏ, ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਇਹ ਭਰਿ ਤ ਿਹਾਰਾ ਏ, ਮਸਰ ਚ ੁੱਮਕਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਾ ਏ, 

ਉਸ ਿੰਜ਼ਲ ਰਾਹ ਨਾ ਖਾਹੜਾ ਏ, ਤੈਂ ਮਕਤ ਪਰ ਪਾਉ ਾਂ ਪਸਾਰਾ ਏ । 

141. ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ 
 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ, 

ਮਨੁੱ ਤ ਕਾਗ ਉਡਾਿਾਾਂ ਖਲੀਆਾਂ । 

 

ਕਉਡੀ ਦਿੜੇ ਪੁੱਲੇ ਨਾ ਕਾਈ, ਪਾਰ ਿੰਞਣ ਨੰੂ ਿੈਂ ਸਧਰਾਈ, 

ਨਾਲ ਿਲਾਹਾਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਆਸ਼ਨਾਈ, ਝੇੜਾ ਕਰਾਾਂ ਿਲੁੱਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਨੈ ਚੰਦਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਕਨਾਰੇ, ਘ ੰਿਣ ਘੇਰ ਮਿਚ ਠਾਠਾਾਂ ਿਾਰੇ, 

ਡ ੁੱਬ ਡ ੁੱਬ ਿੋਏ ਭਾਰੇ, ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਝੁੱਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਨੈ ਚੰਦਲ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਪਾਹੇ, ਤਾਰ ੂਗੋਤੇ ਖਾਾਂਦੇ ਆਹੇ, 

ਿਾਹੀ ਿ ੰਡੇ ਪਾਰ ਮਸਧਾਏ, ਿੈਂ ਕੇਿਲ ਰਹੀਆਾਂ ਕੁੱਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 
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ਨੈ ਚੰਦਲ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰ ੂਫਾਟਾਾਂ, ਖਲੀ ਉਡੀਕਾਾਂ ਿਾਹੀ ਦੀਆਾਂ ਿਾਟਾਾਂ, 

ਇਸ਼ਕ ਿਾਹੀ ਦੇ ਲਾਈਆਾਂ ਚਾਟਾਾਂ, ਜੇ ਕੂਕਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਗਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਪਾਰ ਝਨਾਓ ਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ, ਓਥੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇਲੇ, 

ਝੁੱਬ ਰੁੱਬ ਿੈਨੰੂ ਿਾਹੀ ਿੇਲੇ, ਿੈਂ ਏਸ ਮਫਕਰ ਮਿਚ ਗਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤ ਲਟਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਇਕ ਲਟਕੇ ਇਕ ਲਟਕਣਹਾਰ,ੇ 

ਿੈਂ ਉੁੱਠ ਆਈ ਨਦੀ ਮਕਨਾਰੇ, ਹ ਣ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨੰੂ ਖਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਿਨਤਾਰ ੂਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣਾਾਂ, ਿੰਝ ਚੁੱਪਾ ਨਾ ਤ ਲਹ ਾ ਪ ਰਾਣਾ, 

ਘ ੰਿਣ ਘੇਰ ਨਾ ਟਾਾਂਗ ਮਟਕਾਣਾ, ਰੋ ਰੋ ਫਾਟਾਾਂ ਤਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਿੇਰੇ ਆਿੇ, ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਿੇਰੇ ਿਨ ਭਾਿੇ, 

ਿੂੰਹ ਿ ਕਟ ਿੁੱਥੇ ਮਤਲਕ ਲਗਾਿੇ, ਜੇ ਿੇਖੇ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਭਲੀਆਾਂ । 

ਤਾਾਂਘ ਿਾਹੀ ਦੀ ਜਲੀਆਾਂ, 

ਮਨੁੱ ਤ ਕਾਗ ਉਡਾਿਾਾਂ ਖਲੀਆਾਂ । 

142. ਬਹ ੜੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਿੈਂਡੀ ਮਜੰਦ ਗਈਆ 
 

ਬਹ ੜੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਿੈਂਡੀ ਮਜੰਦ ਗਈਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਡੇਰਾ ਿੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, 

ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਹਰ ਮਪਆਲਾ ਿੈਂ ਪੀਤਾ, 
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ਝਬਦੇ ਆਿੀ ਾਂ ਿੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਿੈਂ ਿਰ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਛ ੁੱਪ ਮਗਆ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਰਮਹ ਗਈ ਆ ਲਾਲੀ, 

ਹੋਿਾਾਂ ਿੈਂ ਸਦਕੇ ਿ ੜ ਜੇ ਦੇਂ ਮਿਖਾਲੀ , 

ਿੈਂ ਭ ੁੱਲ ਗਈਆਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਰ ਿੇ ਿੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾਾਂ, 

ਇਹ ਮਸਰ ਆਇਆ ਏ ਿੇਰਾ ਹੇਠ ਿਦਾਣਾਾਂ, 

ਸੁੱਟ ਪਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤਾਾਂ ਕੂਕਾਾਂ ਦਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਾਨੰੂ ਹਟਕ ਨਾ ਿਾਏ, 

ਲਾਹ ੂ(ਲਾਹੌਰ) ਜਾਾਂਦੜੇ ਬੇੜ ੇਿੋੜ ਕੌਣ ਹਟਾਏ, 

ਿੇਰੀ ਅਕਲ ਭ ੁੱਲੀ ਨਾਲ ਿ ਹਾਮਣਆਾਂ ਦੇ ਗਈਆਾਂ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝੰਗੀ ਮਿਚ ਿੋਰ ਬ ਲੇਂਦਾ, 

ਸਾਨੰੂ ਕਾਬਾ ਤੇ ਮਕਬਲਾ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਦਸੇਂਦਾ, 

ਸਾਨੰੂ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮਫਰ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਬਮਹ ਬੂਹੇ, 

ਮਜਸ ਪਮਹਨਾਏ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿੇ ਸੂਹ,ੇ 

ਜਾਾਂ ਿੈਂ ਿਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲ ਮਪਆ ਿਹੀਆ । 

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ । 
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143. ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ 
 

ਇਸ ਟਣੇੂ ਨੰੂ ਪੜਹ ਫਕੂਾਾਂਗੀ, ਸੂਰਜ ਅਗਨ ਜਲਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਅੁੱਖੀਆਾਂ ਕਾਜਲ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਭਿਾਾਂ ਸੇ ਆਗ ਲਗਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਔਰ ਬਸਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕ ਝ ਿੇਰੀ, ਜੋਬਨ ਧੜੀ ਗ ੰਦਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਸੁੱਤ ਸਿ ੰਦਰ ਮਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦਲ ਸੇ ਲਮਹਰ ਉਠਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਮਬਜਲੀ ਹੋ ਕਰ ਚਿਕ ਡਰਾਿਾਾਂ, ਿੈਂ ਬਾਦਲ ਮਘਰ ਮਘਰ ਜਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਅੰਗੀਠੀ ਹਰਿਲ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਅਗਨ ਚੜਹਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਨਾ ਿੈਂ ਮਿਆਹੀ ਨਾ ਿੈਂ ਕਿਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਮਖਡਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਲਾਿਕਾਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉਤੇ, ਬਮਹਕੇ ਨਾਦ ਿਜਾਿਾਾਂਗੀ । 

ਟਣੇੂ ਕਾਿਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਿੈਂ ਮਪਆਰਾ ਯਾਰ ਿਨਾਿਾਾਂਗੀ । 

144. ਤੰੂ ਮਕਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮਕਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਸ ਮਟਕਾਣਾ 

ਤੰੂ ਮਕਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮਕਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਸ ਮਟਕਾਣਾ । 

ਮਜਸ ਠਾਣੇ ਦਾ ਤੰੂ ਿਾਣ ਕਰੇਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਸੀ ਠਾਣਾ । 
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ਜ਼ ਲਿ ਕਰੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਾਿੇਂ, ਕਸਬ ਫਮੜਉ ਲ ੁੱਟ ਖਾਣਾ । 

ਿਮਹਬੂਬ ਸ ਬਹਾਨੀ ਕਰੇ ਆਸਾਨੀ, ਖੌਫ ਜਾਏ ਿਲਕਾਣਾ । 

 

ਸ਼ਮਹਰ ਖਿੋਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਚਲ ਿੁੱਸੀਏ, ਮਜੁੱਥੇ ਿ ਲਕ ਸਿਾਣਾ । 

ਭਰ ਭਰ ਪੂਰ ਲੰਘਾਿੇ ਡਾਢਾ , ਿਲਕ-ਉਲ-ਿੌਤ ਿ ਹਾਣਾ । 

 

ਕਰੇ ਚਾਿੜ ਚਾਰ ਮਦਹਾੜੇ, ਓੜਕ ਤੰੂ ਉੁੱਠ ਜਾਣਾ । 

ਇਨਹਾਾਂ ਸਭਨਾਾਂ ਥੀ ਾਂ ਏ ਬ ੁੱਲਹ ਾ, ਔਗ ਣਹਾਰ ਪ ਰਾਣਾ । 

 

ਤੰੂ ਮਕਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮਕਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਸ ਮਟਕਾਣਾ । 

ਮਜਸ ਠਾਣੇ ਦਾ ਤੰੂ ਿਾਣ ਕਰੇਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਸੀ ਠਾਣਾ । 

145. ਤੰੂ ਨਹੀਉਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸੁੱਜਣਾ, ਤੰੂ ਨਹੀਉਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ 
 

ਖੋਲੇ ਦੇ ਪਰਛਾਿੇਂ ਿਾਾਂਙੂ, ਘ ਿ ਮਰਹਾ ਿਨ ਿਾਹੀ ਾਂ । 

ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸੁੱਜਣਾ, ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

 

ਜਾਾਂ ਬੋਲਾਾਂ ਤੰੂ ਨਾਲੇ ਬੋਲੇਂ  ਚ ੁੱਪ ਕਰਾਾਂ ਿਨ ਿਾਹੀ ਾਂ । 

ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸੁੱਜਣਾ, ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

 

ਜਾਾਂ ਸੌਂਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਨਾਲੇ ਸੌਿੇਂ ਜਾਾਂ ਟ ਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ । 

ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸੁੱਜਣਾ, ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮਜੰਦੜੀ ਘੋਲ ਘ ਿਾਈ ਾਂ । 

ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸੁੱਜਣਾ, ਤੰੂ ਨਹੀਉ ਾਂ ਿੈਂ ਨਾਹੀ ਾਂ । 

146. ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ 
 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

ਮਕਸੇ ਭੇਖੀ ਭੇਖ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

 

ਮਜਸ ਨਾ ਦਰਦ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਉਸ ਪਰੇਿ ਨਗਰ ਨਾ ਝਾਤ ਪਈ, 

ਉਹ ਡ ੁੱਬ ਿੋਈ ਸਭ ਘਾਤ ਗਈ, ਉਹ ਮਕਉ ਾਂ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਜਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਿਾਨੰਦ ਪਲਾਸ ਬਣਾਇਉ ਈ, ਿੇਰੀ ਸੂਰਤ ਚਾ ਮਲਖਾਇਉ ਈ, 

ਿ ੁੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਮਦਖਲਾਇਉ ਈ, ਮਕਆ ਮਸਆਹੀ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਇਕ ਰੁੱਬ ਦਾ ਨਾਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਏ, ਸੰਗ ਚੋਰਾਾਂ ਯਾਰਾਾਂ ਦਾਨਾ ਏ, 

ਉਸ ਰਮਹਿਤ ਦਾ ਖਸਿਾਨਾ ਏ, ਸੰਗ ਖ਼ੌਫ ਰਕੀਬ ਬਣਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਦਈੂ ਦਰੂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਇਹ ਤ ਰਕ ਮਹੰਦ ੂਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਸਭ ਸਾਧ ਕਹੋ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਹਰ ਘਟ ਮਿਚ ਆਪ ਸਿਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਐਿੇਂ ਮਕੁੱਸੇ ਕਾਹਨੰੂ ਘੜਨਾ ਏਾਂ, ਤੇ ਗ ਲਸਤਾਾਂ, ਬੋਸਤਾਾਂ ਪੜਹਨਾ ਏਾਂ, 

ਐਿੇਂ ਬੇਿੂਜ਼ਬ ਮਕਉ ਾਂ ਲੜਨਾ ਏਾਂ, ਮਕਸ ਉਲਟਾ ਿੇਦ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਦਾਈ ਏ, ਤਰੀਕਤ ਸਾਡੀ ਿਾਈ ਏ, 

ਅੁੱਗੋਂ ਹੁੱਕ ਹਕੀਕਤ ਆਈ ਏ, ਅਤੇ ਿਾਰਫਤੋਂ ਕ ਝ ਪਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਹੈ ਮਿਰਲੀ ਬਾਤ ਬਤਾਿਣ ਦੀ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਿਝੋ ਮਦਲ ਤੇ ਲਾਿਣ ਦੀ, 
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ਕੋਈ ਗੁੱਤ ਦੁੱਸੋ ਇਸ ਬਾਿਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਹਨੰੂ ਭੇਤ ਬਣਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਇਹ ਪੜਹਨਾ ਇਲਿ ਜ਼ਰਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਸਣਾ ਨਾ ਿੰਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, 

ਮਜਸ ਦਮਸਆ ਸੋ ਿਨਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਹਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਿੈਨੰੂ ਮਕਸਬ ਨਾ ਮਫਕਰ ਤਿੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦ ਖ ਤਨ ਆਰਫ ਬਾਜ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, 

ਕਰ ਜ਼ ਹਦ ਮਕਤਾਬ ਿਜੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਕਸੇ ਬੇ-ਮਿਹਨਤ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਇਸ ਦ ੁੱਖ ਸੇ ਮਕਚਰਕ ਭਾਗੇਂਗਾ, ਰਹੇਂ ਸ ੁੱਤਾ ਕਦ ਤੰੂ ਜਾਗੇਂਗਾ, 

ਫੇਰ ਉਠਦਾ ਰੋਿਣ ਲਾਗੇਂਗਾ, ਮਕਸੇ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਿਾਰ ਸ ਲਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਗ਼ੈਨ ਐਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਕ ਠਮਹਰਾ, ਇਕ ਨ ਕਤੇ ਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪੜਾ, 

ਜੋ ਨ ਕਤਾ ਮਦਲ ਥੀ ਾਂ ਦਰੂ ਕਰਾ, ਮਫਰ ਗ਼ੈਨ ਿਾ ਐਨ ਮਜਤਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

 

ਮਜਹੜਾ ਿਨ ਮਿਚ ਲੁੱਗਾ ਦਆੂ ਰੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੇ ਿੈਂ ਿੂਆ ਰੇ, 

ਤਨ ਸਭ ਇਨਾਇਤ ਹਆੂ ਰੇ, ਮਫਰ ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਨਾਿ ਧਰਾਇਆ ਏ । 

ਟ ੁੱਕ ਬੂਝ ਕੌਣ ਛ ਪ ਆਇਆ ਏ । 

ਮਕਸੇ ਭੇਖੀ ਭੇਖ ਿਟਾਇਆ ਏ । 

147. ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਓ ਮਿਲ ਿੇਰੀ ਮਪਆਰੀ 
 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਓ ਮਿਲ ਿੇਰੀ ਮਪਆਰੀ । 

ਿੇਰੇ ਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 
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ਸੁੱਭੇ ਰਲ ਕੇ ਟੋਰਨ ਆਈਆਾਂ, ਆਈਆਾਂ ਫ ੁੱਫੀਆਾਂ ਚਾਚੀਆਾਂ ਤਾਈਆਾਂ, 

ਸੁੱਭੇ ਰੋਂਦੀਆਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ, ਿੇਰ ੇਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 

 

ਸੁੱਭੇ ਆਖਣ ਇਹ ਗੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਰਿਹੀ ਾਂ ਤੰੂ ਹਰ ਦਿ ਹੋ ਮਨਿਾਣੀ, 

ਤਾਹੀ ਾਂ ਲੁੱਗੇਗੀ ਾਂ ਓਥੇ ਮਪਆਰੀ, ਿੇਰ ੇਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 

 

ਸੁੱਭੇ ਟੋਰ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿ ੜੀਆਾਂ, ਿੈਂ ਹੋ ਇਕ ਇਕੁੱਲੜੀ ਟ ਰੀਆਾਂ, 

ਹੋਈਆਾਂ ਡਾਰੋਂ ਿੈਂ ਕੰੂਜ ਮਨਆਰੀ, ਿੇਰੇ ਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਿੇਰ ੇਘਰ ਆਿੇ, ਿੈਂ ਕ ਚੁੱਜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਗਲ ਲਾਿੇ, 

ਇਕੋ ਸ਼ੌਹ ਦੀ ਏ ਬਾਤ ਮਪਆਰੀ, ਿੇਰੇ ਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 

 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਓ ਮਿਲ ਿੇਰੀ ਮਪਆਰੀ । 

ਿੇਰੇ ਟ ਰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮਤਆਰੀ । 

148. ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰ ੋਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ 
 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

ਕੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਿੇਦਨ ਭਾਰੀ । 

 

ਉਹ ਘਰ ਿੇਰ ੇਮਿਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਆ ਿੈਨੰੂ ਭਰਿਾਇਆ, 

ਪ ੁੱਛੋ ਜਾਦ ੂਹੈ ਮਕ ਸਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਿੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਓਹੋ ਮਦਲ ਿੇਰ ੇਮਿਚ ਿੁੱਸਦਾ, ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਅਸਾਡੇ ਹੁੱਸਦਾ, 

ਪ ੁੱਛਾਾਂ ਬਾਤਾਾਂ ਤੇ ਉੁੱਠ ਨੁੱ ਸਦਾ, ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਿਾਾਂਙ ਉਡਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 
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ਿੈਂ ਸ਼ਹ  ਦਮਰਆਿਾਾਂ ਪਈਆਾਂ, ਠਾਠਾਾਂ ਲਮਹਰਾਾਂ ਦੇ ਿੂੰਹ ਗਈਆਾਂ, 

ਫੜ ਕੇ ਘ ੰਿਣ ਘੇਰ ਭਿਈਆਾਂ, ਉਪਰ ਬਰਖਾ ਰੈਣ ਅੰਮਧਆਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਸਈਆਾਂ ਐਡ ਛਮਨੁੱ ਛਰ ਚਾਏ, ਤਾਰੇ ਖਾਮਰਆਾਂ ਹੇਠ ਛ ਪਾਏ, 

ਿ ੰਜ ਦੀਆਾਂ ਰੁੱਸੀਆਾਂ ਨਾਗ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਹਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਮਲਹਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਇਹ ਜੋ ਿ ਰਲੀ ਕਾਨਹ ਿਜਾਈ, ਮਦਲ ਿੇਰੇ ਨੰੂ ਚੋਟ ਲਗਾਈ, 

ਆਹ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਦੀ ਆਹੀ, ਿੈਂ ਰੋਿਾਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਦੀਿਾਨੇ ਲੀਕਾਾਂ ਲਾਈਆਾਂ, ਡਾਢੀਆਾਂ ਘਣੀਆਾਂ ਸੁੱਥਾਾਂ ਪਾਈਆਾਂ, 

ਹਾਾਂ ਿੈਂ ਬੁੱਕਰੀ ਕੋਲ ਕਸਾਈਆਾਂ, ਰਮਹੰਦਾ ਸਮਹਿ ਹਿੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਰੋਹੇਲਾ ਨਾਹੀ ਾਂ ਛੁੱਪਦਾ, ਅੰਦਰ ਧਮਰਆ ਬੰਨਹੀ ਾਂ ਨੁੱ ਚਦਾ, 

ਿੈਨੰੂ ਮਦਉ ਸ ਨੇਹ ੜਾ ਸੁੱਚ ਦਾ, ਿੇਰੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗ਼ਿਖਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਿੈਂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਿ ਹੁੱਬਤ ਜਾਣਾਾਂ, ਸਈਆਾਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਧਙਾਣਾ, 

ਗਲਗਲ ਿੇਿਾ ਕੀ ਹਦਿਾਣਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਿੈਦ ਪਸਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਨੌ ਸ਼ੌਹ ਮਜਸ ਦਾ ਬਾਾਂਸ ਬਰੇਲੀ, ਟ ੁੱਟੀ ਡਾਲੋਂ  ਰਹੀ ਇਕੇਲੀ, 

ਕੂਕੇ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ, ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਦਲਦਾਰੀ । 
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ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਜੇ ਿੈਂ ਜਾਿਾਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਸਰ ਧੜ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਿਾਾਂ, 

ਓਥੇ ਜਾਿਾਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਆਿਾਾਂ, ਏਥੇ ਐਿੇਂ ਉਿਰ ਗ ਜ਼ਾਰੀ । 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋ ਅਸਾਡੀ ਕਾਰੀ । 

149. ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਾਨੇ ਆਏ 
 

ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਾਨੇ ਆਏ । 

ਕਾਾਂ ਲਗੜ ਨੰੂ ਿਾਰਨ ਲੁੱਗੇ ਮਚੜੀਆਾਂ ਜ ੁੱਰੇ ਖਾਏ, 

ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਾਨੇ ਆਏ । 

 

ਇਰਾਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਈ ਚਾਬਕ ਪਉਾਂਦੀ ਗੁੱਧੋ ਖੋਦ ਪਿਾਏ, 

ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਾਨੇ ਆਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਹ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਇਆ ਮਤਸ ਨੰੂ ਕੌਣ ਹਟਾਏ, 

ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਾਨੇ ਆਏ । 

150. ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਇਉ ਰੇ ਸਾਧੋ, ਤਬ ਹਰ ਦਰਸਨ ਪਾਏ 
 

ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਇਉ ਰੇ ਸਾਧੋ, ਤਬ ਹਰ ਦਰਸਨ ਪਾਏ । 

ਪਰੇਿ ਦੀ ਪੂਣੀ ਹਾਥ ਿੇਂ ਲੀਜੋ, ਗ ੁੱਝ ਿਰੋੜੀ ਪੜਨੇ ਨਾ ਦੀਜੋ । 

ਮਗਆਨ ਕਾ ਤੁੱਕਲਾ ਮਧਆਨ ਕਾ ਚਰਖਾ, ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਭ ਿਾਏ । 

ਉਲਟੇ ਪਾਉ ਾਂ ਪਰ ਕ ੰਭਕਰਨ ਜਾਏ, ਤਬ ਲੰਕਾ ਕਾ ਭੇਦ ਉਪਾਏ । 

ਦੈਹੰਸਰ ਲ ੁੱ ਮਟਆ ਹ ਣ ਲਛਿਣ ਬਾਕੀ, ਤਬ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਜਾਏ । 

ਇਹ ਗਤ ਗ ਰ ਕੀ ਪੈਰੋਂ ਪਾਿੇਂ, ਗ ਰ ਕਾ ਸੇਿਕ ਤਭੀ ਸਦਾਏ । 

ਅੰਮਿਰਤ ਿੰਡਲ ਿੂੰ ਤਬ ਐਸੀ ਦੇ, ਮਕ ਹਰੀ ਹਮਰ ਹੋ ਜਾਏ । 

ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਇਉ ਰੇ ਸਾਧੋ, ਤਬ ਹਰ ਦਰਸਨ ਪਾਏ । 
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151. ਉੁੱਠ ਗਏ ਗਿਾਾਂਢੋਂ ਯਾਰ 
 

ਉੁੱਠ ਗਏ ਗਿਾਾਂਢੋਂ ਯਾਰ, 

ਰੁੱਬਾ ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ? 

 

ਉੁੱਠ ਗਏ ਹ ਣ ਬਮਹੰਦੇ ਨਾਹੀ ਾਂ,ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਮਤਆਰ, 

ਰੁੱਬਾ ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ? 

 

ਦਾਢ ਕਲੇਜੇ ਬਲ ਬਲ ਉਠਦੀ, ਭੜਕੇ ਮਬਰਹੋਂ ਨਾਰ, 

ਰੁੱਬਾ ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ? 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਮਪਆਰੇ ਬਾਝੋਂ ਰਹੇ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, 

ਰੁੱਬਾ ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ? 

152. ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ 
 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰ ੇਦਰਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਇਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਏ, ਜਾ ਕਬਰੇ ਮਿਚ ਸਿਾਣਾ ਏ, 

ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀਮੜਆਾਂ ਖਾਣਾ ਏ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਿਰਗ ਮਿਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਤੇਰਾ ਸਾਹਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਏ, ਕ ੁੱਝ ਚੋਲੀ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਏ, 

ਮਕਉ ਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿੰਜਾਇਆ ਏ, ਐ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਤੈਨੰੂ ਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਤੰੂ ਸ ੁੱਮਤਆਾਂ ਉਿਰ ਿੰਜਾਈ ਏ, ਤੰੂ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਏ, 

ਕੀ ਕਰਸੇਂ ਦਾਜ ਮਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ, ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 
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ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਤੰੂ ਮਜਸ ਮਦਨ ਜੋਬਨ ਿੁੱਤੀ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਨਾਲ ਸਈਆਾਂ ਦੇ ਰੁੱਤੀ ਸੈਂ, 

ਹੋ ਗਾਫਲ ਗੁੱਲੀ ਾਂ ਿੁੱਤੀ ਸੈਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਤੈਨੰੂ ਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਤੰੂ ਿ ੁੱਢੋਂ ਬਹ ਤ ਕ ਚੁੱਜੀ ਸੈਂ, ਮਨਰਲੁੱ ਮਜਆਾਂ ਦੀ ਮਨਰਲੁੱਜੀ ਸੈਂ, 

ਤੰੂ ਖਾ ਖਾ ਖਾਣੇ ਰੁੱਜੀ ਸੈਂ, ਹ ਣ ਤਾਈ ਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਅੁੱਜ ਕੁੱਲਹ  ਤੇਰਾ ਿ ੁੱਕਲਾਿਾ ਏ, ਮਕਉ ਾਂ ਸ ੁੱਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਾਅਿਾ ਏ ? 

ਅਨਮਡਮਠਆਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਿਾ ਏ, ਇਹ ਭਲਕੇ ਗਰਿ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਤੰੂ ਏਸ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਏਾਂਗੀ, ਮਫਰ ਕਦਿ ਨਾ ਏਥੇ ਪਾਏ ਾਂਗੀ, 

ਇਹ ਜੋਬਨ ਰਪੂ ਿੰਜਾਏ ਾਂਗੀ, ਤੈਂ ਰਮਹਣਾ ਮਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਿੰਜ਼ਲ ਤੇਰੀ ਦਰੂ ਦ ਰਾਡੀ, ਤੰੂ ਪੌਣਾਾਂ ਮਿਚ ਜੰਗਲ ਿਾਦੀ, 

ਔਖਾ ਪਹ ੰਚਣ ਪੈਰ ਮਪਆਦੀ, ਮਦਸਦੀ ਤੰੂ ਅਸਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਇਕ ਇਕੁੱਲੀ ਤਨਹਾ ਚਲਸੇਂ, ਜੰਗਲ ਬਰਬੁੱਰ ਦੇ ਮਿਚ ਰ ਲਸੇਂ, 

ਲੈ ਲੈ ਤੋਸ਼ਾ ਇਥੋਂ ਘਲਸੇਂ, ਉਥੇ ਲੈਣ ਉਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਉਹ ਖਾਲੀ ਏ ਸ ੰਞ ਹਿੇਲੀ, ਤੰੂ ਮਿਚ ਰਮਹਸੇਂ ਇੁੱਕ ਇਕੇਲੀ, 
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ਓਥੇ ਹੋਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਸਾਥ ਮਕਸੇ ਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਮਜਹੜੇ ਸਨ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨਾਲ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੁੱਜਦੇ ਿਾਜੇ, 

ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਬੇਤਖਤੇ ਤਾਜੇ, ਕੋਈ ਦ ਨੀਆਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਮਕੁੱਥੇ ਹੈ ਸ ਲਤਾਨ ਮਸਕੰਦਰ, ਿੌਤ ਨਾ ਛੁੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, 

ਸੁੱਭੇ ਛੁੱਡ ਗਏ ਅਡੰਬਰ, ਕੋਈ ਏਥੇ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਮਕਥੇ ਯੂਸਫ ਿਾਮਹ-ਕਮਨਆਨੀ, ਲਈ ਜ਼ੂਲੈਖਾਾਂ ਫੇਰ ਜਿਾਨੀ, 

ਕੀਤੀ ਿੌਤ ਨੇ ਓੜਕ ਫ਼ਾਨੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਮਕੁੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸ ਲੇਿਾਾਂ ਿਾਲਾ, ਮਿਚ ਹਿਾ ਉੁੱਡਦਾ ਸੀ ਬਾਲਾ, 

ਉਹ ਭੀ ਕਾਦਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਮਕੁੱਥੇ ਿੀਰ ਿਲਕ ਸ ਲਤਾਨਾਾਂ, ਸੁੱਭੇ ਛੁੱਡ ਛੁੱਡ ਗਏ ਮਟਕਾਣਾ, 

ਕੋਈ ਿਾਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਠਾਣਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਫ ੁੱਲਾਾਂ ਫ ੁੱਲ ਚੰਬੇਲੀ ਲਾਲਾ, ਸੋਸਨ ਮਸੰਬਲ ਸਰ ੂਮਨਰਾਲਾ, 

ਬਾਮਦ-ਮਖਜ਼ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਬ ਰ ਹਾਲਾ, ਨਰਗਸ ਮਨਤ ਖ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 
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ਜੋ ਕ ਝ ਕਰਸੇਂ, ਸੋ ਕ ਝ ਪਾਸੇਂ, ਨਹੀ ਾਂ ਤੇ ਓੜਕ ਮਪਛੋਤਾਸੇਂ, 

ਸ ੰਞੀ ਕੰੂਜ ਿਾਾਂਙ ਕ ਰਲਾਸੇਂ, ਖੰਭਾਾਂ ਬਾਝ ਉਡਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਡੇਰਾ ਕਰਸੇਂ ਉਹਨੀ ਾਂ ਜਾਈ ਾਂ, ਮਜਥੇ ਸੇਰ ਪਲੰਗ ਬਲਾਈ, 

ਖਾਲੀ ਰਮਹਸਣ ਿਮਹਲ ਸਰਾਈ ਾਂ, ਮਫਰ ਤੰੂ ਮਿਰਸੇਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਜ਼ਜ਼ ਮਿਚ ਕੋਟ ਇਲਿ ਦੇ, ਓਸੇ ਆਾਂਦੇ ਮਿਚ ਕਲਿ ਦੇ, 

ਮਬਨ ਕਲਿੇ ਦੇ ਨਾਹੀ ਾਂ ਕੰਿ ਦੇ, ਬਾਝੋਂ ਕਲਿੇ ਪਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ੌਹ ਮਬਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਏਥੋਂ ਓਥੇ ਦੋਹੀ ਾਂ ਸਰਾਈ ਾਂ, 

ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਿ ਮਟਕਾਈ ਾਂ, ਫੇਰ ਆਿਣ ਦਜੂੀ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਉੁੱਠ ਜਾਗ ਘ ਰਾੜੇ ਿਾਰ ਨਹੀ ਾਂ । 

153. ਿੇਖੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਮਗਆ ਿਾਹੀ 
 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਮਗਆ ਿਾਹੀ । 

ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਦਲ ਹੋ ਮਗਆ ਰਾਹੀ । 

 

ਅੰਿਾਾਂ ਮਝੜਕੇ ਬਾਬਲ ਿਾਰੇ, ਤਾਅਨੇ ਦੇਂਦੇ ਿੀਰ ਮਪਆਰੇ, 

ਿੈਂ ਜੇਹੀ ਬ ਰੀ ਬ ਮਰਆਰ ਿੇ ਲੋਕਾ, ਿੈਨੰੂ ਦੇਿੋ ਓਤੇ ਿਲ ਤਰਾਹੀ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਮਗਆ ਿਾਹੀ । 

 

ਆ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਦ ਿਜਾਇਆ, ਅਕਲ ਮਫ਼ਕਰ ਸਭ ਚਾ ਗਿਾਯਾ, 

ਅੁੱਲਹ ਾ ਦੀ ਸਹ ੰ ਅੁੱਲਹ ਾ ਜਾਣੇ, ਹੁੱਸਮਦਆਾਂ ਗਲ ਮਿਚ ਪੈ ਗਈ ਫਾਹੀ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਮਗਆ ਿਾਹੀ । 
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ਰਹ  ਇਸ਼ਕਾ ਕੀ ਕਰੇਂ ਅਖਾੜੇ, ਸ਼ਾਹ ਿਨਸੂਰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਹੇ, 

ਆਣ ਬਣੀ ਜਦ ਨਾਲ ਅਸਾਡੇ, ਬ ੁੱਲਹੇ  ਿੂੰਹ ਤੋਂ ਲੋਈ ਲਾਹੀ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਮਗਆ ਿਾਹੀ । 

ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਦਲ ਹੋ ਮਗਆ ਰਾਹੀ । 

154. ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ 
 

ਿੈਂ ਸੋਈ ਹੋਈ ਿ ੁੱਠੀ ਆਾਂ, ਿੈਂ ਿਾਾਂਗ ਜ਼ ਲੈਖਾਾਂ ਕ ੁੱਠੀ ਆਾਂ, 

ਚਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਿੈਂ ਫੁੱਟੀ ਆਾਂ, ਿੇਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਮਹੁੱਲ ਮਗਆ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ । 

 

ਿੈਂ ਮਸਆਣੀਆਾਂ ਸਭ ਬ ਲਾਈਆਾਂ, ਿੈਂ ਔਸੀਆਾਂ ਸਭ ਪਿਾਈਆਾਂ, 

ਜਿਾਬ ਮਦੁੱਤਾ ਨਜੂਿੀਆਾਂ, ਿੇਰੀ ਨੈਣੀ ਾਂ ਨੀਰ ਉੁੱਛਲ ਮਗਆ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ । 

 

ਨੇੜੇ ਮਕਉ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆਈਦਾ, ਸਾਨੰੂ ਦਰੂੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮਦਖਲਾਈਦਾ, 

ਨੁੱ ਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਦਾ, ਕੋਹ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਜਲ ਮਗਆ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ । 

 

ਪੀਆ ਨੇ ਨੈਣ ਬਾਣ ਲਾ ਕੇ, ਮਬਰਹੋਂ ਸੰੂ ਚਮਹਮਚਹਾ ਕੇ, 

ਫਰਹਾਦ ਤੋਂ ਕੋਹ ਕਟਾ ਕੇ, ਸ਼ੀਰੀ ਾਂ ਸੋਂ ਰਲ ਮਗਆ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਆਪ ਤੋਂ ਲਭਾਈਦਾ, ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਹੈ ਪਾਈਦਾ, 

ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਛੋਤਾਈਦਾ, ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਅੁੱਜ ਸ਼ਹ  ਮਿਲ ਮਗਆ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਮਪਆਰਾ ਿੈਨੰੂ ਸ ਫਨੇ ਿੇਂ ਛਲ ਮਗਆ । 
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155. ਿੇਖੋ ਨੀ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ 
 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ । 

ਿੈਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮਕਿੇਂ ਅਦਾਈ ਾਂ । 

 

ਕਦੀ ਆਿੇ ਕਦੀ ਆਿੇ ਨਾਹੀ ਾਂ, ਮਤਉ ਾਂ ਮਤਉ ਾਂ ਿੈਨੰੂ ਭੜਕਣ ਭਾਹੀ ਾਂ, 

ਨਾਿ ਅੁੱਲਹ ਾ ਪੈਗ਼ਾਿ ਸ ਣਾਈ ਾਂ, ਿ ੁੱਖ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਾਂ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕੇਹੀ ਆਈ ਿੈਨੰੂ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਉੁੱਠ ਟ ਰਦੀ ਨੈ ਨੰੂ, 

ਮਜਸ ਔਝੜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਸੋ ਿੈਂ ਢੂੰਡਾਾਂ ਚਾਈ ਾਂ ਚਾਈ ਾਂ । 

ਿੇਖੋ ਨੀ ਸ਼ਹ  ਇਨਾਇਤ ਸਾਈ ਾਂ । 

ਿੈਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮਕਿੇਂ ਅਦਾਈ ਾਂ । 

156. ਿਾਹ ਸੋਹਮਣਆਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਅਜਾਇਬ ਲਟਕਾਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦੇ ਓ 
 

ਆਪੇ ਜ਼ਾਮਹਰ ਆਪੇ ਬਾਤਨ ਆਪੇ ਲ ੁੱਕ ਲ ੁੱਕ ਬਮਹੰਦੇ ਓ । 

ਆਪੇ ਿ ੁੱਲਾਾਂ ਆਪੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਪੇ ਇਲਿ ਪੜਹੇਂਦੇ ਓ । 

ਿਾਹ ਸੋਹਮਣਆਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਅਜਾਇਬ ਲਟਕਾਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦੇ ਓ । 

 

ਘੁੱਤ ਜ਼ੰਨਾਰ ਕ ਫ਼ਰ ਦਾ ਗਲ ਮਿਚ ਬ ੁੱਤ-ਖ਼ਾਨੇ ਿੜ ਬਮਹੰਦੇ ਓ । 

ਲੋਲਾਕ ਲਿਾ ਅਫਲਾਕ ਮਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਧ ੰਿ ਿਚੇਂਦੇ ਓ । 

ਿਾਹ ਸੋਹਮਣਆਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਅਜਾਇਬ ਲਟਕਾਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦੇ ਓ । 

 

ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾਫ ਰੰਝੇਟਾ ਲਾਈਆਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖੇਂਦੇ ਓ । 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਅਨਾਇਤ ਿੈਨੰੂ ਪਲ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਦੇ ਓ । 

ਿਾਹ ਸੋਹਮਣਆਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਅਜਾਇਬ ਲਟਕਾਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦੇ ਓ । 
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157. ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ 
 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ । 

ਖ਼ਲਕ ਤਿਾਸ਼ੇ ਆਈ ਯਾਰ । 

 

ਅਸਾਾਂ ਅੁੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲਹ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਠ ਅਸਾਡਾ ਆਇਆ, 

ਐਸੀ ਿਾਹ ਮਕਆਰੀ ਬੀਜੀ ਮਚੜੀਆਾਂ ਖੇਤ ਿੰਜਾਇਆ, 

ਮਜਹੜੇ ਿਗਰ ਮਪਆਦੇ ਲੁੱਗੇ ਉੁੱਠ ਚੁੱਲੇ ਪਹ ਤੇ ਤਾਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ । 

 

ਇੁੱਕ ਉਲਹ ਾਿਾ ਸਈਆਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਜੂਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, 

ਨੰਗ ਨਿੂਜ਼ (ਨਾਿੂਸ) ਏਥੋਂ ਦੇ ਏਥੇ, ਲਾਹ ਪਗੜੀ ਭੋਇ ੰਿਾਰ, 

ਨਾਿ ਸਾਈ ਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲਿਾਏ ਮਖਲ ਪਈ ਗ ਲਜ਼ਾਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ । 

 

ਨੁੱ ਢਾ ਮਗਰਦਾ ਬ ੁੱਢਾ ਮਗਰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ, 

ਕੀ ਬੀਿੀ ਕੀ ਬਾਾਂਦੀ ਲੌਂਡੀ ਕੀ ਧੋਬਣ ਭਮਠਆਰੀ, 

ਅਿਲਾਾਂ ਸੇਤੀ ਹੋਣ ਨਬੇੜੇ ਨਬੀ ਲੰਘਾਿੇ ਪਾਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਜਾਿੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ, 

ਗੂਣੋ ਗੂਣੀ ਭਾਾਂਡੇ ਘੜ ਕੇ ਠੀਕਰੀਆਾਂ ਕਰ ਧਰਦਾ, 

ਇਹ ਤਿਾਸ਼ਾ ਿੇਖ ਕੇ ਚੁੱਲ ਅਗਲਾ ਿੇਖ ਬਜ਼ਾਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਮਛੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ । 

ਖ਼ਲਕ ਤਿਾਸ਼ੇ ਆਈ ਯਾਰ । 



www.PunjabLibrary.com 
 

158. ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ 
 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

ਆਸ਼ਕ ਮਬਨਾਾਂ ਨਾ ਸਿਝੇ ਕੋਰ । 

 

ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਹ ਦੇਿਾਾਂ ਹੋਕਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਹਾਮਜਉ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕਾ, 

ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਧੋਖਾ, ਜੰਗਲ ਬਸਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਠੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਆਸ਼ਕ ਦੋਹੀ ਾਂ ਜਹਾਨੀ ਾਂ ਿ ੁੱਠੇ, ਨਾਜ਼ ਿਸ਼ੂਕਾਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕ ੁੱਠੇ, 

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੁੱਮਟਆ ਕੋਈ ਨਾ ਛ ੁੱਟੇ, ਕੀਤੋ ਸੂ ਬਾਾਂਦਾ ਫੁੱਟ ਫਲੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਰਾਹੀ, ਅਚਣਚੇਤ ਪਈ ਗਲ ਫਾਹੀ, 

ਡਾਢੀ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਿਾਹੀ, ਿੈਨੰੂ ਮਿਲ ਮਗਆ ਠੁੱ ਗ ਲਾਹੌਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਸ਼ੀਰੀ ਾਂ ਹੈ ਮਬਰਹੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੋਹ ਚੋਟੀ ਫਰਹਾਦ ਮਨਿਾਣਾ, 

ਯੂਸਫ਼ ਮਿਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਕਾਣਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਹੀ ਾਂ ਿੇਖਣ ਕੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਲੈਲਾ ਿਜਨੰੂ ਦੋਿੇਂ ਬਰਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਡ ੁੱਬੀ ਮਿਚ ਬਮਹਰ ਦੇ, 

ਹੀਰ ਿੰਝਾਏ ਸੁੱਭੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਖੁੱਚੀ ਿਾਹੀ ਡੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਆਸ਼ਕ ਮਫਰਦੇ ਚ ੁੱਪ ਚ ਪਾਤੇ, ਜੈਸੇ ਿਸਤ ਸਦਾ ਿਧ ਿਾਤੇ, 

ਦਾਿ ਜ਼ ਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਥੇ, ਓਥੇ ਚੁੱਲੇ ਿੁੱਸ ਨਾ ਜ਼ੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 
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ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਮਿਲੇ ਮਦਲਜਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕਰਾਾਂ ਕ ਰਬਾਨੀ, 

ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਿਚ ਯੂਸਫ਼ ਸਾਨੀ, ਆਲਿ ਦੇ ਮਿਚ ਮਜਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਕੋਈ ਨਾ ਿੇਖੇ, ਜੋ ਿੇਖੇ ਸੋ ਮਕਸੇ ਨਾ ਲੇਖੇ, 

ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰਪੂ ਨਾ ਰੇਖੇ, ਉਹ ਈ ਹੋਿੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰ । 

ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

ਆਸ਼ਕ ਮਬਨਾਾਂ ਨਾ ਸਿਝੇ ਕੋਰ । ਿਾਹ ਿਾਹ ਰਿਜ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹੋਰ । 

159. ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ 
 

ਹ ਣ ਿੈਂ ਿੋਈ ਨੀ ਿੇਰੀਏ ਿਾਾਂ, ਿੇਰੀ ਪੂਣੀ ਲੈ ਮਗਆ ਕਾਾਂ, 

ਮਪੁੱਛੇ ਡੋਂ ਡੋਂ ਕਰਦੀ ਜਾਾਂ, ਮਜਸ ਿੇਰਾ ਿਤਨ ਛ ਡਾਯਾ ਏ । 

ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਕਾਾਂਿਾਾਂ ਪੂਣੀ ਦਈ ਾਂ ਪੀਆ ਦੇ ਨਾਾਂ, ਤੇਰੀਆਾਂ ਮਿੰਨਤਾਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ, 

ਜ਼ਰਬਾਾਂ ਤੇਰੀਆਾਂ ਜਰਨੀ ਹਾਾਂ, ਮਜਸ ਿੈਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਾਇਆ ਏ । 

ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਭਲਾ ਨਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਿੈਂ ਘਰ ਮਖਮੜਆ ਸ਼ ਗੂਫ਼ਾ ਹੋਰ, 

ਬੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਨਾ ਹੋਰ, ਇੁੱਕੋ ਅਲਫ਼ ਪੜਹਾਇਆ ਏ । 

ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਹ ਣ ਿੈਨੰੂ ਿਜਨੰੂ ਆਖੋ ਨਾ, ਮਦਨ ਮਦਨ ਲੈਲਾ ਹ ੰਦਾ ਜਾਾਂ, 

ਡੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਾਂ, ਇਹ ਤਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ । 

ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਇਨਾਇਤ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹੋ ਕੌਲ ਇਹੋ ਤਕਰਾਰ, 
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ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

ਿੁੱਲ ਪਰਦੇ ਮਿਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਪੇ ਿੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ । 

160. ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ 
 

ਜਾਨ ਕਰਾਾਂ ਕ ਰਬਾਨ ਭੇਤ ਨਾ ਦੁੱਸਨਾ ਏਾਂ, 

ਢੂੰਡਾਾਂ ਤਕੀਏ ਦ ਆਰ ਤੈਨੰੂ ਉੁੱਠ ਨੁੱ ਸਨਾ ਏਾਂ, 

ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਆਾਂ ਪ ੁੱਛਣ ਗਈਆਾਂ, 

ਹੋਇਆ ਿਕਤ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

 

ਇਸ਼ਕ ਅੁੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ, 

ਮਕਹਨੰੂ ਕਰਾਾਂ ਪ ਕਾਰ ਮਕਸੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਮਹਣਾ, 

ਓਸੇ ਦੀ ਗੁੱਲ ਉਹੋ ਜਾਣੇ, 

ਕੌਣ ਕੋਈ ਿਾਰਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

 

ਅੁੱਜ ਅਜੋਕੜੀ ਰਾਤ ਿੇਰੇ ਘਰ ਿੁੱਸ ਖਾਾਂ ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਮਦਲ ਦੀਆਾਂ ਘ ੰਢੀਆਾਂ ਖੋਲਹ  ਅਸਾਾਂ ਨਾਲ ਹੁੱਸ ਖਾਾਂ ਿੇ ਅਮੜਆ , 

ਜਦ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀ ਇਤਬਾਰ, 

ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

 

ਇਕ ਕਰਦੀਆਾਂ ਖ਼ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਰਨੈਂ ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਇਕ ਰਮਹੰਦੀਆਾਂ ਮਨੁੱ ਤ ਖ਼ ਆਰ ਸੜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜਨੈਂ ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਿੈਂਡੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਤੇਰ ੇਮਪਆਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 
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ਮਚੁੱਕੜ ਭਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਝੰੂਿਰ ਘੁੱਤਨਾ ਏਾਂ ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਿੈਂ ਲਾਇਆ ਹਾਰ ਮਸ਼ੰਗਾਰ ਉੁੱਠ ਨੁੱ ਸਨਾ ਏਾਂ ਿੇ ਅਮੜਆ, 

ਬ ੁੱਲਹ ਾ ਸ਼ਹ  ਘਰ ਆਇਆ ਮਪਆਰਾ, 

ਹੋਇਆ ਿਕਤ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 

 

ਿੁੱਤ ਨਾ ਕਰਸਾਾਂ ਿਾਣ ਰੰਝੇਟੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੇ ਅਮੜਆ । 


