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ਪੀੜਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਸ਼ਮਰਚਂ ਦੇ ਪੱ ਤਰ
ਪੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰ ਿ ਿੰ ਕੋਈ ਮੱ ਨਿਆ
ਕੀਕਣ ਅਰਘ ਚ੍ਹਾਏ ਵੇ
ਨਕਂ ਕੋਈ ਡਾਚੀ ਿਾਗਰ ਖ਼ਾਤਰ
ਮਾਰਥਲ ਛੱ ਡ ਜਾਏ ਵੇ ।

ਕਰਮਂ ਦੀ ਮਨ ੰ ਦੀ ਦਾ ਿੱ ਜਣਾ
ਰੰ ਗ ਨਕਵਂ ਦੱ ਿ ਚ੍ਹਦਾ ਵੇ
ਜੇ ਨਕਿਮਤ ਨਮਰਚਂ ਦੇ ਪੱ ਤਰ
ਪੀਠ ਤਲੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੇ ।

ਗ਼ਮ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ
ਨਿਦਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਿਣਂ ਵੇ
ਪਰੀਤ ਿਗਰ ਦਾ ਔਖਾ ਪਂਡਾ
ਨਜੰ ਦ੍ੀ ਨਕੰ ਜ ਮਕਾਏ ਵੇ ।

ਨਕੱ ਕਰਂ ਦੇ ਫੱ ਲਂ ਦੀ ਅਨ੍ਆ
ਕੌ ਣ ਕਰਂਦਾ ਰਾਖੀ ਵੇ
ਕਦ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਨਲਹਆਂ ੱਤਂ
ਰੀਅਲ ਆਣ ਉਡਾਏ ਵੇ ।

ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਧਰਕੋਿ ਖਾ ਖਾ
ੋ ਗਏ ਗੀਤ ਕਿੈਲੇ ਵੇ
ਨਵਚ ਿ੍ੋਏ ਬੈਠੀ ਨਜੰ ਦ

ਕੀਕਣ ਿੋ ਲੇ ਗਾਏ ਵੇ ।

ਪਰੀਤਂ ਦੇ ਗਲ ਛਰੀ ਨਫਰਂਦੀ
ਵੇਖ ਕੇ ਨਕੰ ਜ ਕਰਲਾਵਂ ਵੇ
ਲੈ ਚਂਦੀ ਦੇ ਨਬੰ ਗ ਕਿਾਈਆਂ
ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਫਿਾਏ ਵੇ ।

ਤ੍ਪ ਤ੍ਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅਨ੍ਆ
ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਿਰਤ ਵੇ
ਐਿੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਲਮੀ ਰਾਜੇ
ਨਬਰ ਂ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਵੇ ।

ਚਗ ਚਗ ਰੋ੍ ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ
ਘੰ ਗਣੀਆਂ ਵੱ ਤ ਚੱ ਬ ਲਏ ਵੇ
'ਕੱ ਠ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਂ ਤੀਲਹੇ
ਬੱ ਕਲ ਨਵਚ ਧਖਾਏ ਵੇ ।

ਇਕ ਚਲੀ ਵੀ ਪੀ ਿਾ ਿਕੀ
ਨਪਆਰ ਦੇ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ ਵੇ
ਨਵੰ ਨਦਆਂ ਿਾਰ ਪਏ ਨਵਚ ਪਰੇ
ਜਂ ਮਂ ਂਠ ਛ ਾਏ ਵੇ ।

ਿਰਂਹ ਦੇ ਫੁੱ ਲ
ਨਦਲ ਦੇ ਝੱ ਲੇ ਨਮਰਗ ਿੰ ਲੱਗੀ ੈ ਤੇ ।

ਪਰ ਿ ਨਦਿਦੇ ਰ ਤਰਫ਼ ਵੀਰਾਿ ਥੇ ।
ਕੀ ਕਰਂ ? ਨਕਥਂ ਬਝਾਵਂ ਮਂ ਨਪਆਿ,
ੋ ਗਏ ਬੰ ਜਰ ਨਜ ੇ ਦੋ ਿਣ ਇ ।

ਥਲ ੋਏ ਨਦਲ 'ਚਂ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ,

ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਿ ਉਡਾ ਜਂਦੇ ਿ ਖੇ ।

ਦਆਰ ਨਦਲ ਦੇ ਖਾ ਗਈ ਠ ਦੀ ਨਿਂਕ,

ਖਾ ਗਈ ਚੰ ਦਿ ਦੀ ਦੇ ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਲੇ ।
ਰਤਿ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਣਂ ਮੰ ਪੀ ਲਏ,
ਇਕ ਪਰਾਗਾ ਰੋ੍ ਪਰ ੋਏ ਿਾ ਪੀ ।

ਮਿ ਮੋਏ ਦਾ ਗਾ ਕ ਿਾ ਨਮਨਲਆ ਕੋਈ,

ਤਿ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਨਮਲੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ।
ਨਚਰ ੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮ ਾਣੇ ਡੱ ਬ ਗਏ,
ਣ ਿ ਾਰੇ ਨਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਦੀ ਲੋ ੍ ਕੀ ?
ਜਾਣਦੇ ਬਝਦੇ ਯਿ ਦੇ ਰਨ ਿਮਾ,

ਚਾ੍ਹ ਆਏ ਬੇ-ਗਿਾ ਿਲੀ ਮਿੀ ।
ਮੇਨਰਆਂ ਗੀਤਂ ਦੀ ਮੈਿਂ ਮਰ ਗਈ,

ਰਨ ਨਗਆ ਪਂਧੀ ਮਕਾ ਪਨ ਲਾ ੀ ਕੋ ।
ਆਖ਼ਰੀ ਫੱ ਲ ਵੀ ਸ਼ਰਂ ਦਾ ਨਡੱ ਗ ਨਪਆ,
ਖਾ ਨਗਆ ਿਰਿਬਜ਼ ਜ ਂ ਿਰਦ ਪੋ ।
ਚੰ ਿ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤਾਨਰਆਂ,

ਬਦਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈ ਖੋ ।
ਗਂਦਵਂ ਆਿਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੱ ਟ ਗਈ,

ਧਾਣ ਨਚ੍ੀਆਂ ਠੰ ਗ ਲਏ ਥੋਥੇ ਿ ਤੋ ।
ਪੈ ਗਈਆਂ ਫੱ ਲਂ ਦੇ ਮੰ 'ਤੇ ਝਰ੍ੀਆਂ,

ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੀ ੋ ਗਈ ਧੰ ਦਲੀ ਨਿਗਾ ।
ਫਕ ਘੱ ਤੇ ਪਰ ਨਕਿੇ ਅੱ ਜ ਮੋਰ ਦੇ,

ਫ਼ ਗਏ ਨਕਿੇ ਭੌਰ ਦੇ ੱਡ-ੱਡ ਕੇ ਿਾ ।

ਵਗ ਰ ੀ ੈ ਓਪਰੀ ਨਜ ੀ ਅੱ ਜ ਵਾ,
ਲਂ ਗ ਊਸ਼ਾ ਦੇ, ਦੀ ੈ ਕਝ ੋਰ ਭਾ ।
ਫਕ ਲੈ ਣੇ ਿ ਮਂ ਢਾਰੇ ਆਪਣੇ,

ਭੱ ਲ ਜਾਣੇ ਿ ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾ ।
ਦਰ ੋ ਕੇ ਬਨ ਨਦਲ ਦੀਏ ਿਰਤੇ,

ਛ ਿਾ ਪੀ੍ਂ ਮਾਰੀਏ ਮੈਿੰ ਿਾ ਛ ।
ਖਾਣ ਦੇ ਨਜੰ ਦ ਿੰ ਕੱ ਲਰ ਿੋਗ ਦੇ,

ਮਨ ਕੀਆਂ ਰੋ ੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਲ ਇ ਿੰ ਿਾ ਧ ।
ਥੱ ਕ ਗਈ ਮੰ -ਜ਼ੋਰ ਨਜੰ ਦ ਲਾ ਲੈ ਲਗਾਮ,
ਿਰ੍ ਕੇ ਬੰ ਿਹ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਿ ਰ ।
ਪੀਣ ਦੇ ਆਡਂ ਿੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ,

ਭਰ ਿਿਾਰਂ ਵਨ ਣ ਦੇ ਿਣਂ ਦੇ ਖ ।

ਕੰ ਸ਼ਿਆਲੀ ਥੋਰਹ
ਮਂ ਕੰ ਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱ ਜਣਾ
ੱਗੀ ਨਵਚ ਉਜਾ੍ਂ ।

ਜਂ ਉਡਦੀ ਬਦਲੋ ਟੀ ਕੋਈ
ਵਰਹ ਗਈ ਨਵਚ ਪ ਾ੍ਂ ।

ਜਂ ਉ ਦੀਵਾ ਨਜ ੍ਾ ਬਲਦਾ
ਪੀਰਂ ਦੀ ਦੇ ਰੀ 'ਤੇ,
ਜਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਕੰ ਠ ਨਜਦਹੇ ਦੀਆਂ
ਿਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਿਾ੍ਂ ।
ਜਂ ਚੰ ਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਕੋਈ

ਜੋ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏ,
ਜਂ ਮਰਏ ਦਾ ਫੱ ਲ ਬਿੰ ਤੀ
ਜੋ ਠੰ ਗ ਜਾਣ ਗਟਾਰਂ ।

ਜਂ ਕੋਈ ਬੋਟ ਨਕ ਨਜਿ ਦੇ ਾਲੇ
ਿਣ ਿ ਂ ਿਿ ਖੱ ਲਹੇ,
ਮਾਨਰਆ ਮਾਲੀ ਕੱ ਿ ਗਲੇ ਲਾ
ਲੈ ਦਾਖਂ ਦੀਆਂ ਆ੍ਂ ।

ਮਂ ਕੰ ਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱ ਜਣਾ
ੱਗੀ ਨਕਤੇ ਕਰਾ ੇ,
ਿਾ ਨਕਿੇ ਮਾਲੀ ਨਿੰ ਨਜਆ ਮੈਿੰ
ਿਾ ਕੋਈ ਨਿੰ ਜਣਾ ਚਾ ੇ ।

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ੱਚੇ ਮਨ ਲਂ
ਮਂ ਬੈਠੀ ਪਈ ਰੋਵਂ,
ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਾ ਪਨ ਰਾ
ਆਵਂ ਨਕ ੍ੇ ਰਾ ੇ ?
ਮਂ ਉ ਚੰ ਦਰੀ ਨਜਿ ਦੀ ਡੋਲੀ
ਲੱ ਟ ਲਈ ਆਪ ਕ ਾਰਂ,
ਬੰ ਿਹਣ ਦੀ ਥਂ ਬਾਬਲ ਨਜਿ ਦੇ
ਆਪ ਕਲੀਰੇ ਲਾ ੇ ।

ਕਲੀ ਪੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਦਰ
ੋ ਗਈ ਲੀਰਂ ਲੀਰਂ,
ਨਤ੍ਕ ਗਏ ਵੇ ਢੋਵਂ ਵਾਲੇ

ਪਲੰਘ ਵਿਲ ਲਈ ਡਾ ੇ ।
ਮਂ ਕੰ ਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱ ਜਣਾ
ੱਗੀ ਨਵਚ ਜੋ ਬੇਲੇ,

ਿਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਵਂ ਬੈਠ
ਿਾ ਪੱ ਤ ਖਾਵਣ ਲੇ ਲੇ ।

ਮਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਦੀ ਅਨ੍ਆ
ਤੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਇਆ,
ਤ ੀਂ ਦੱ ਿ ਵੇ ਮੋ ਰਂ ਿਾ ਵਂ
ਮੱ ਲ ਕੀ ਖੇਵਣ ਧੇਲੇ ?
ਨਿਖਰ ਦਪਨ ਰਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਿੰ
ਿਾਉਣ ਨਕਵਂ ਮਂ ਆਖਂ,
ਚੌ ਂ ਕਟਂ ਭਾਵਂ ਲੱਗਣ

ਲੱਖ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ।

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤ ਦਾ ਅਨ੍ਆ
ਉ ੀਓ ਾਲ ਿ ੋਇਆ,
ਨਜਂ ਚਕਵੀ ਪਨ ਚਾਣ ਿਾ ਿੱ ਕੇ
ਚੰ ਿ ਚਨ੍ਹਆ ਨਦ ੰ ਵੇਲੇ ।

ਮਂ ਕੰ ਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱ ਜਣਾ
ੱਗੀ ਨਵਚ ਜੋ ਬਾਗ਼ਂ,
ਮੇਰੇ ਮੱ ਢ ਬਣਾਈ ਵਰਮੀ
ਕਾਲੇ ਫ਼ਿੀਅਰ ਿਾਗਂ ।

ਮਂ ਮਰਗਾਈ ਮਾਿਿਰਂ ਦੀ
ਜੋ ਫ੍ ਲਈ ਨਕਿੇ ਨਸ਼ਕਰੇ,
ਜਂ ਕੋਈ ਲਾਲਹੀ ਪਰ ਿੰ ਧਰੀ
ਿੋਚ ਲਏ ਨਜਦਹੇ ਕਾਗਂ ।

ਜਂ ਿੱ ਿੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੇ ਦਜੀ
ਕੰ ਮ ਨਜਦਹਾ ਬਿ ਰੋਣਾ,
ਲੱ ਟ ਖਨ੍ਆ ਨਜਦਹਾ ਪਿੰ ੋਤਂ
ਪਰ ਆਈਆਂ ਿਾ ਜਾਗਂ ।

ਬਾਗ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ਤੇਰੇ ਬਾਗ਼ਂ
ਣ ਜੀ ਿ ੀਂ ਲੱਗਦਾ,
ਖਲੀ-ਖਲੋ ਤੀ ਮਂ ਵਾ੍ਂ ਨਵਚ
ਿੌ ਿੌ ਦਖ੍ੇ ਝਾਗਂ ।

ਇਕ ਗੀਤ ਸ਼ਹਜਰ ਦਾ
ਮੋਤੀਏ ਰੰ ਗੀ ਚਾਿਣੀ ਦੀ ਭਰ ਨਪਚਕਾਰੀ ।
ਮਾਰੀ ਿੀ ਨਕਿ ਮੱ ਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ।
ਨਕਿ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ ਚੰ ਿ ਦੀ ਦੌਣੀ,

ਨਕਿ ਰੱ ਤੀ ਮੇਰੀ ਿ ੀ ਗਟ ਫਲਕਾਰੀ ।
ਰਨ ਣ ਨਦਓ ਿੀ ੰ ਿ ਨਦਲੇ ਦਾ ਫਾਕੇ,

ਜਂਦੀ ਿ ਂ ਮੈਥਂ ਮਨ ੰ ਗੀ ਚੋਗ ਨਖਲਾਰੀ ।
ਤੋ੍ੇ ਮਾਲਹ ਤਰੱ ਕਲਾ ਚਰਖੀ ਫਕੋ,

ਨਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਰਣ ਕੌ ਡਂ ਿਾਲ ਨਸ਼ੰ ਗਾਰੀ ।
ਨਕਿ, ਕਲਹਂ ਦੇ ਆਣ ਘਚੋਲੇ ਪਾਣੀ,

ਨਕਿ ਤਤ੍ੀ ਿ ਆਣ ਮਰੰ ਡੀਆਂ ਛਾਵਂ ।
ਨਕਿ ਖ ੇ ਬਨ ਧੋਵਂ ਦਾਗ਼ ਨਦਲੇ ਦੇ,

ਨਕਿ ਚਂਕੀ ਬਨ ਮਲ ਮਲ ਵਟਣਾ ਿਹਾਵਂ ।
ਕੀ ਗੰ ਦਂ ਣ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰ ਮੋਤੀ,

ਕੀਕਣ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਮੋ੍ ਨਲਆਵਂ ।
ਨਕਿ ਿੰ ਗ ਖੇਡਂ ਅ੍ੀਓ ਿੀ ਮਂ ਕੰ ਜਕਂ,

ਨਕਿ ਿੰ ਗ ਅ੍ੀਓ ਰਾ੍ੇ ਬੀਜਣ ਜਾਵਂ ।

ੱਡ ਗਈਆਂ ਡਾਰਂ ਿੱ ਭੇ ਬੰ ਿਹ ਕਤਾਰਂ,

ਮਂ ਕੱ ਲੀ ਨਵਚ ਫਿ ਗਈ ਜੇ ਿੀ ਫਾ ੀਆਂ ।
ਂ ੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮੋਈਆਂ,
ਲੱਖ ਸ਼ਦੈਣਂ ਔਿ

ਵਾਤ ਿਾ ਪੱ ਛੀ ਏਿ ਨਗਰਂ ਨਦਆਂ ਰਾ ੀਆਂ ।
ਪਰਤ ਕਦੇ ਿਾ ਆਵੇ ਮਨ ਰਮ ਘਰ ਿੰ ,

ਐਵਂ ਉਮਰਂ ਨਵਚ ਉਡੀਕ ਨਵ ਾਈਆਂ ।
ਆਖੋ ਿ, ਚੰ ਿ ਮੱ ਨਿਆ ਿੰ ਿ ਂ ਚ੍ਹਦਾ,

ਮੱ ਨਿਆ ਵੰ ਡਦੀ ਆਈ ਧਰਂ ਨਿਆ ੀਆਂ ।
ਝੱ ਬ ਕਰ ਅ੍ੀਏ ਤੰ ਵੀ ੱਡ ਜਾ ਨਚ੍ੀਏ,
ਇ ਿਂ ਮਨ ਲਂ ਨਤਆਰੇ ਿ ਵੱ ਿਦੇ ।

ਏਿ ਖੇਤ ਨਵਚ ਕਦੇ ਿ ਂ ਉਗਦੀ ਕੰ ਗਣੀ,
ਏਿ ਖੇਤ ਦੇ ਧਾਿ ਕਦੇ ਿ ਂ ਪੱ ਕਦੇ ।
ਭੱ ਲ ਿਾ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਇ ਿਂ ਅੰ ਬਂ,

ਇ ਿਂ ਬਾਗ਼ਂ ਮੋਰ ਕਦੇ ਿ ਂ ਿੱਚਦੇ ।
ਅ੍ੀਓ ਿੀ ਮਂ ਘਰ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਜਾਈਆਂ,

ਰਨ ਣਗੇ ਂਠ ਸ਼ਰ ਤਕ ੰ ਝ ਚੱ ਟਦੇ ।
ਕੀ ਰੋਵਂ ਮਂ ਗਲ ਿੱ ਜਣਾ ਦੇ ਨਮਲ ਕੇ,
ਕੀ

ੱ ਿਂ ਮਂ ਅ੍ੀਓ ਮਾਰ ਛ੍ੱ ਪੀਆਂ ।

ਕੀ ਬੈਠਂ ਮਂ ਛਾਵਂ ਿੰ ਦਲ ਰੱ ਖ ਦੀ,

ਕੀ ਬਣ ਬਣ 'ਚਂ ਚਗਦੀ ਨਫਰਂ ਮਂ ਰੱ ਤੀਆਂ ।
ਕੀ ਟੇਰਂ ਮਂ ਿਤ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਖੱ ਦੇ,

ਕੀ ਖੋ ਲਂ ਮਂ ਗੰ ਢਂ ਪੇਚ ਪਲੱਚੀਆਂ ।

ਕੀ ਗਾਵਂ ਮਂ ਗੀਤ ਨ ਜਰ ਦੇ ਗੰ ਗੇ,

ਕੀ ਛੇ੍ਂ ਮਂ ਮਕ ਨਦਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱ ਟੀਆਂ ।

ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ
ਮਂ ਨਤਤਲੀਆਂ ਫ੍ਦੀ ਨਫਰਂ
ਮਂ ਨਤਤਲੀਆਂ ਫ੍ਦੀ ਨਫਰਂ
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬਿਰਤ
ਪਸ਼ਪ-ਬਿਤੀ ਮਨ ਕਦੀ 'ਚਂ
ਿੋਿ ਰੰ ਗੀਆਂ, ਿੀਲੀਆਂ
ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ
ਿੋਚਦੀ ਜਂ ਿਾਰੀਆਂ ਤਂ
ਵੰ ਿ-ਿਵੰ ਿੀ ਫ੍ ਲਵਂ
ਤੇ ਤੋਤਲੇ ਜ ੇ ਖੰ ਭ ਉਿ ਦੇ
ਮੇਢੀਆਂ ਨਵਚ ਜ੍ ਲਵਂ
ਪਰ ਜਦਂ ਮਂ ਫ੍ਿ ਲੱਗਂ
ਇਿ ਤਰਹਂ ਨਦਲ ਕੰ ਬ ਜਾਏ
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ਼ ਮਨ ੰ ਦੀ ਦੀ
ਨਵਚ ਵਾ ਦੇ ਥਰ-ਥਰਾਏ

ਦਰ ਨਤਤਲੀ ੱਡਦੀ ਜਾਏ ।
ਫੱ ਲ ਗਿਾ ਦੇ ਘੱ ਪ ਕਾਲੇ
ਿਪਨਿਆਂ ਨਵਚ ਨਖ੍ਿ ਲੱਗਣ
ਮਨ ਕ ਨਖੰ ਡੇ ਇਤਰ-ਨਭੰ ਿੀ
ਧ੍ਕਣਂ ਨਵਚ ਪਿਰ ਜਾਏ
ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੀ
ਿੋ ਲ ਜ ੀ ਪਟਿਾਰ ਆਏ
ਫੱ ਲ ਗਿਾ ਦੇ ਵੇਖ ਟਨ ਕੇ

ਮਿਤ ਜ ੀ ੋ ਬੈਠ ਜਾਏ
ਮਂ ਅੰ ਞਾਣੀ ਫੱ ਲ ਿਾਰੇ
ਤੋ੍ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਵਂ
ਪਰ ਜਦਂ ਮਂ ਟਰਿ ਲੱਗਂ
ਝੋਲ ਮੇਰੀ ਪਾਟ ਜਾਏ

ਤੇ ਦਰ ਨਤਤਲੀ ੱਡ ਜਾਏ ।
ਮਂ ਵਲੱਲੀ ਿੋਚਦੀ ਜਂ
ਕੀ ਫ੍ਂਗੀ ਨਤਤਲੀਆਂ
ਭਰ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਿਰਦ ਪੋ ਨਵਚ
ਫੱ ਲ ਖ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਿ੍ ਗਏ
ਵੇਲ ਿਾਵੀ ਆਿ ਦੀ ਦੇ
ਪੱ ਤ ਿਰੋਏ ਝ੍ ਗਏ
ਵੇਖ ਿੀ ਉ ਸ਼ਾ ਨਿਆ ੀਆਂ
ਵਾਦੀਆਂ ਨਵਚ ਨਢਲਕ ਆਈਆਂ
ਚਗਣ ਗਈਆਂ ਦਰ ਡਾਰਂ
ਿਰਤਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ੋਈ
ਕੰ ਵਲ ਨਦਲ ਦੇ ਿਂ ਗਏ
ਤਰੇਲ ਕਤਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਡੱ ਲਹ ਗਏ ਕਝ ਪੀ ਗਈਆਂ

ਿੀ ਿਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਨਤਤਲੀਆਂ ।
ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਬੀਤ
ਿੋਚਦੀ ਂ ਨਦਿ ਚ੍ਹੇਗਾ
ਮ੍ ਭਲੇ ਖਾ ਕਾਲਖਂ ਦਾ
ਿਰਜਂ ਿੰ ਿਾ ਰਵਹੇਗਾ
ਿਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰ ਵਲ ਦਧੀ
ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਖ੍ ਪਵੇਗਾ

ਆਿ ੈ ਨਕ ਫੇਰ ਅ੍ੀਏ
ਮਨ ਕਦੀ ਉਿ ਗਲਫ਼ਸ਼ਂ 'ਚਂ

ਨਤਤਲੀਆਂ ਮਂ ਫ੍ ਿਕਂਗੀ ।

ਚੁੱ ਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ਂ
ਿਣ ਨਿੱਤਰੇ ਨਕਂ ਅੱ ਜ ੋਏ ਗਨ ਰੇ,

ਿੀਝਂ ਗਈਆਂ ਨਕਂ ਅੱ ਜ ਘਚੋਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਥੇ

ਿਿ ਦੇ ਿੰ ਿ-ਮਿੰ ਨਿਆਂ ਤਂ,

ਨਕਿਂਹ ਠੀਕਰਂ ਆਣ ਫਰੋਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਨਕਿਂਹ ਬਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ 'ਤੇ,
ਅੱ ਖਂ ਮੰ ਦੀਆਂ ਛਮ ਛਮ ਡੋ ਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਾਰ ੱ ਟ ਕੇ ਨਕਂ ਅੱ ਜ ਕਾਲਖਂ ਿ,

ਵੱ ਲ ਚੰ ਿ ਦੇ ਨਭੱ ਤੀਆਂ ਖੋ ਲੀਆਂ ਵੇ ।
ਨਕਿਂਹ ਆਣ ਗੇ੍ੇ ਖ ੇ ਕਾਲਖਂ ਦੇ,

ਰੋ ੀਆਂ ਨਵਚ ਨਕਂ ਰੋਣ ਟਟੀਰਹੀਆਂ ਵੇ ।
ਿੋਿ-ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਿਂਹ ਖੰ ਭ ਤੋ੍ੇ,

ਨਵੰ ਿਹ ਲਈਆਂ ਨਕਿ ਿਲ ਭੰ ਬੀਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਨਕਿਂਹ ਆਣ ਬੀਜੇ ਬੀ ੌਨਕਆਂ ਦੇ,

ਨਕਿਂਹ ਲਾਈਆਂ ਚਾ ਿੋਗ ਪਿੀਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਕਾ ਿੰ ਨਜੰ ਦ ਿੰ ਜੱ ਚਣ ਿਾ ਸ਼ਨ ਿਸ਼ਾ ੀਆਂ,
ਮੰ ਗਦੀ ਨਫਰੇ ਨਕਂ ਨਿੱਤ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਕਦਂ ਨਡੱ ਠੀ ੈ ਨਕਿੇ ਿ ਂਦ 'ਵਾ ਦੀ,

ਨਬਿਂ ਕੰ ਨਡਆਂ ਨਕੱ ਕਰਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਦਾਖਂ ਪੈਣ ਿਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਮ੍ੀ ਿੰ ,

ਦਧੀ ੋਣ ਿਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੇਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਛੱ ਲਂ ੱਠਦੀਆਂ ਿਦਾ ਿ ਿਾਗਰਂ 'ਚਂ,
ਮਾਰਥਲਂ 'ਚਂ ਿਦਾ ਿਰੀਆਂ ਵੇ ।

ਰੀਝਂ ਿਾਲ ਮਂ ਵਿਲ ਦੇ ਿਤ ਕੱ ਤੇ,

ਤੰ ਦਂ ਰ ੀਆਂ ਪਰ ਿਦਾ ਕਚੇਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਤੱ ਤੀ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਂਗੀ ਜੱ ਗ ਅੰ ਦਰ,

ਤੇਰੇ ਲਾਨਰਆਂ ਦੀ ਮੋਈ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਚਾਰੇ ਕੰ ਿੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ,
ਰੰ ਗੀ ਇਕ ਿਾ ਲੀਰ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਰ ੀ ਿੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨਰਆ 'ਤੇ,

ਨਜਵਂ ਪਤਲੀਆਂ ੱ ਥ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੇ ।
ਰ ੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੌਰ ਜ਼ਲਫ਼ਂ,
ਕਦੇ ਗੰ ਦ ਿਾ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵੇ ।

ਪਾਣੀ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਬੌਲੀ 'ਚਂ ਰ ੇ ਨਮਲਦੇ,

ਰ ੀਆਂ ਨਖ੍ੀਆਂ ਆਿਂ ਦੀਆਂ ਕੱ ਮੀਆਂ ਵੇ ।
ਿਾ ੀ ਤਂਘ ਮੱ ਕੀ ਿਾ ੀ ਉਮਰ ਮੱ ਕੀ,
ਦੋਵਂ ੋ ਗਈਆਂ ਲੰਮ-ਿਲੰਮੀਆਂ ਵੇ ।

ਆ ਵੇ ਾਣੀਆਂ ੇਕ ਲਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ,
ਵਾਟਂ ਜਾਣ ਿਕੋ੍ੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇ ।

ਰਲ ਨਮਲ ੱ ਿੀਏ ਨਖੱ ਲੀਆਂ ਘੱ ਤੀਏ ਵੇ,

ਬਾ ਵਂ ਖੋ ਲੀਏ ਗਲਂ ਪਲੰਮੀਆਂ ਵੇ ।

ਹੰ ਝੂਆਂ ਦੀ ਛਬੀਲ
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦੇ ਰਾ ਂ,

ਮਂ ੰ ਝਆਂ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ।
ਮਂ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਧਆਂਖੇ ੋਠਂ ਿੰ
ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮ ਦੀ ਗਲੋ ਨਪਆਈ ।
ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਦਾ ੰ ਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮਂ ਿੋਚਦੀ ਂ ਨਕ ਮਰ ਜਾਏਗਾ,
ਜੇ ਜਦਾਈ ਵਿਲ ਦੇ ਮੋਤੀ-

ਅੱ ਜ ਆਪ ੱ ਥਂ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ।
ਵਰਹ ਰ ੀਆਂ ਬਦਲੋ ਟੀਆਂ 'ਤੇ
ਤਂ ਚਾਨਤਰਕ ਿੰ ਨਗਲਾ ਿ ਂ ਕੋਈ,
ਇ ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ੈ ਬਦਿਿੀਬੀ
ਨਕ ਜੀਭ ਉ ਦੀ ਰ ੀ ਨਤ ਾਈ ।
ਨਿੰਮ੍ੀ ਦੇ ਕਿੈਲੇ ਫੱ ਲਂ
ਦੇ ਨਵਚ ਵੀ ਿੱ ਜਣਾ ਵੇ ਸ਼ਨ ਦ ੰ ਦੈ
ਕਿਮ ੈ ਤੈਿੰ ਤੰ ਮ੍ ਿਾ ਆਖਂ
ਵੇ ਭੌਨਰਆਂ ਿੰ ਕਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ।
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦੇ ਰਾ ਂ,

ਿ ਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਜਾ੍ ਖੋਲੇ ।
ਬੇਚੈਿ ੋਏ ਨਜ ੇ ਉਡਦੇ ਨਫਰਦੇ
ਿ ਜਂ ਉਮੀਦਂ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ।

ਇ ਿਂ ਰਾ ਂ ਤਂ ਗਜ਼ਰ ਜਂਦੀ
ੈ ਰੋਜ਼ ਪਿੰ ਿੰ ਰਂਦੀ ਕੋਈ,

ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਂ ਗਜ਼ਰ ਿ ਜਂਦੇ

ਵੇ ਖੇ੍ੇ ੀਰਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੇ ।
ਜਂ ਇ ਿਂ ਰਾ ਂ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰਂ
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਣ,
ਜਂ ਮਾਿ ਖੋਰੀ ਕੋਈ ਡਾਰ ਨਗੱ ਧਂ ਦੀ
ੱ ਡੋ-ਰੋ੍ੇ ਪਈ ਟਟੋਲੇ ।

ਇਕ ਿਮਂ ਿੀ ਮਂ ਿਮਝਦੀ ਿਂ
ਵੇ ਪਰੀਤ-ਅਗਿੀ ਦਾ ਕੰ ਡ ਤੈਿੰ ,
ਪਰ ਇਕ ਿਮਂ ੈ ਤੰ ਬਝ ਨਗਆ ਂ
ਵੇ ਵਂਗ ਧਖ਼ਦੇ ਨਬਆਰੀ ਕੋਲੇ ।
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦੇ ਰਾ ਂ

ਵੇ ੋਰ ਮੈਥਂ ਿਾ ਟਨਰਆ ਜਾਏ ।
ਕੌ ਣ ਥੋਰਹਂ ਿੰ ਿਮਝ ਕਲੀਆਂ

ਵੇ ਜਾਣ ਬਝ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਏ ।
ਿ੍ਹਂਦ ਲੱਦੀ ਵਾ ਿਮਂ ਦੀ
'ਚ ਕੌ ਣ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰ ਨਛ੍ਕੇ,
ਕੌ ਣ ਨਗਰਝਂ ਥਂ ਿਰਤਂ ਦੇ

ਵੇ ਧੰ ਧਲੇ ਅਰਸ਼ਂ ਮਾ ਉਡਾਏ ।
ਕੌ ਣ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਖ਼ਿੀ ਨਮੱ ਟੀ 'ਚ
ਿਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ,
ਕੌ ਣ ਨਦਲ ਦੀ ਵੀਰਾਿ ਧਰਤੀ

ਤੇ ਰੱ ਖ ਮੰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਲਾਏ ।
ਕੌ ਣ ਜ਼ਖ਼ਮਂ 'ਚਂ ਪੀਕ ਨਿੰ ਮਦੀ
ਤੇ ਧ੍ੇ ੱ ਥਂ ਵੇ ਆਪ ਨਮਰਚਂ,
ਕੌ ਣ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਲੱਨਛਆਂ

'ਚ ੰ ਝ ਰਾ ਵਂ ਦੀ ਖੇ ਨਮਲਾਏ ।
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦੇ ਰਾ ਂ
ਮਂ ਔਿੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਉਮਰ ੈ ਗਾਲੀ
ਇਕ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨਖੰ ਦ੍ੀ

ਵੇ ਘੋਲ ਕੱ ਲਰ ਮਂ ਨਿੱਤ ੰ ਗਾਲੀ ।
ਨਿੱਤ ਉਡੀਕਂ ਦੀ ਅੱ ਗ ਪੀ ਪੀ ਕੇ
ਨਦਲ ਦਾ ਨਪੱ ਤਾ ਮਂ ਿਾ੍ ਲੀਤਾ,
ਮਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰ ਬੇ ਦੀ
ਛਂਗ ਿੱ ਟੀ ੈ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ।

ਤੇਲ ੰ ਨਦਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਫ਼ਲ ਦੇ
ਿਾਰੇ ਦੀਵੇ ਨਕਂ ਬਝ ਗਏ ਿ,
ਪਤਾ ਿ ਂ ਮਾਲੀ ਤਂ ਰ ਲਗਰ ਿੰ
ਨਕਂ ਿ ਣਾ ਲੱਗਦਾ ੈ ਅੱ ਜ ਅਯਾਲੀ ?
ਠਨ ਰ ਮੌਤੇ ਿੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਿੰ ਨਿਰਾਿ ੋ ਕੇ ਨਕਂ ਮ੍ ਚੱ ਲੀ ਏ,ਂ
ਖਾਲੀ ਮੋ੍ਿ ਿੰ ਜੀ ਿ ਂ ਕਰਦਾ

ਜਦਂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਿਵਾਲੀ ।

ਮਨ ਮੰ ਦਰ
ਬਲ ਬਲ ਿੀ ਮੇਰੇ ਮਿ-ਮੰ ਦਰ ਦੀਏ ਜੋਤੇ ।

ੱ ਿ ੱ ਿ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋ ਲ ਨਦਲੇ ਦੀਏ ਕਲੀਏ ।

ਤਕ ਤਕ ਿੀ ਔ ਿੀਮ ਉਿਾਬੀ ਧ੍ਂ,
ਆ ਉਿਹਂ ਨਵਚ ਿਰ ਿਰ ੋ ਰਲੀਏ ।

ਰਣਝਣ ਰਣਝਣ ਟਣਕਣ, ਿਾਜ਼ ਿਮੀਰੀ,

ਨਜਂ ਛਲਕਣ ਬੀਜ ਸ਼ਰਂ ਦੀ ਿੱ ਕੀ ਫਲੀਏ ।
ਫ਼ਰ ਫ਼ਰ ਵਗਣ ਵਾਵਂ ਮਲ ਖ਼ਸ਼ਬੋਈਆਂ,
ਆ ਇਿਹਂ ਿੰ ਗ ਦਰ ਨਕਤੇ ਟਰ ਚੱ ਲੀਏ ।

ਔ ਵੇਖ ਿੀ ! ਬਦਲੀ ਲਾਲ ਨਬੰ ਬ ਨਜ ੀ ਉਡਦੀ
ਨਜਂ ਦ ਰਾ ਘੰ ਡ ਕੋਈ ਕੱ ਢ ਪੰ ਜਾਬਣ ਆਈ ।
ਤਕ ਦਰ ਦਮੇਲਂ ਧਰਤ ਅਰਸ਼ ਿੰ ਨਮਲ ਗਈ,
ਨਜਂ ਘਟਣੀ ਰਾਧਾ ਿੰ ਗ ਿਂਵਲੇ ਪਾਈ ।

ਔ ਵੇਖ ਿੀ ਕਾ ੀਆਂ ਕੱ ਢ ਲਏ ਬੰ ਬਲ ਲੈ ਰੇ,

ਾਏ ਵੇਖ ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝ੍ੀਆਂ ਧਰਤ ਿ ਾਈ ।
ਰ ਧ੍ਕਣ ਬਣ ਮਰਦੰ ਗ ੈ ਡਗਡਗ ਵੱ ਜਦੀ,
ਰ ਿਾ ਨਵਚ ਵੱ ਜਦੀ ਜਾਪੇ ਿੀ ਸ਼ਨ ਿਾਈ ।

ਅੱ ਜ ਫੇਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅ੍ੀਏ ਮਿ ਦੇ ਮਣਕੇ

ਅੱ ਜ ਪਰਭੱਤਾ ਦੇ ਮਿ ਦੀ ੈ ਟੇਕ ਗਆਚੀ ।
ਅੱ ਜ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਿੱਚ ਰ ੀ ੈ ਤਂਡਵ,

ਅੱ ਜ ਭਾਰ ਨਜ ਾ ਨਦਿਦੀ ੈ ਪਾਕ ਯਾਤੀ ।
ਅੱ ਜ ਿਿ ਦੀ ਅ੍ੀਏ ਕੱ ਚ-ਕਚੋਈ ਵੀਣੀ,

ਅੱ ਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅ੍ੀਏ ਪੱ ਥਰ ੋ ਗਈ ਛਾਤੀ ।
ਅੱ ਜ ਰੋਟੀ ੈ ਬਿ ਜਗ ਦਾ ਇਸ਼ਟ-ਮਿਾਰਾ,
ਅੱ ਜ ਮਿੱ ਖਤਾ ਤਂ ਮਨ ੰ ਗੀ ਨਮਲੇ ਚਪਾਤੀ ।
ਮਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਡੋਬ ਲੈ ਣੀ ੈ ਬੇ੍ੀ,

ਮੈਿੰ ਜਚਦੇ ਿ ਂ ਿੀ ਅ੍ੀਏ ਿਿ ਨਕਿਾਰੇ ।
ਮੇਰੇ ਰੱ ਥ ਤਂ ੱਡ ਿਕਦੇ ਿਿ ਤਾਰਾ-ਗਣ ਨਵਚ,

ਪਰ ਕੀ ਕਰਿ ਿਿ ਅ੍ੀਏ ਮਂ ਇ ਤਾਰੇ ।
ਕਦੇ ਪਰਬ ਿ ਂ ੋ ਿਕਦੇ ਅ੍ੀਏ ਪੱ ਛਮ,

ਿ ਂ ੋ ਿਕਦੇ ਿੀ ਰੰ ਗ-ਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ਾਰੇ ।
ਤੱ ਕ ਪਰੀਤ 'ਚ ਚਕਵੀ ਆਪੇ ੋ ਗਈ ਬੌਰੀ,

ਨਕਿੇ ਚੰ ਿ ਭਲੇ ਖੇ ਫੱ ਕਦੀ ਪਈ ਅੰ ਨਗਆਰੇ ।
ਜੀਣ ਜੀਣ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰ ਕਦ ਤਕ ਲੋ ੍,ੇ

ਮੌਤ ਮੌਤ ਨਵਚ ਵਟ ਜਾਵਣ ਜਦ ਿਾ ਂ ।
ਡੋਲਹ ਡੋਲਹ ਮਂ ਚੱ ਟਂ ਕਦ ਤਕ ੰ ਝ,

ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਪੀਵਂ ਕਦ ਤਕ ਆ ਂ ।
ਿਾਥ ਵੀ ਦਂਦਾ ਕਦ ਤਕ ਮੇਰਾ ਿਾਥੀ,

ਅੱ ਤ ਲੰਮੀਆਂ ਿ ਇਿ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾ ਂ ।
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਣਜਂ ਕੀ ਕਝ ਖੱ ਨਟਆ ਨਜੰ ਦੇ ?
ਦੋ ਤੱ ਤੀਆਂ ਦੋ ਠੰਢੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਿਾ ਂ ।

ਅੰ ਬਰ ਸ਼ਲੱਸੇ ਸ਼ਲੱਸੇ
ਾਏ ਿੀ ! ਅੱ ਜ ਅੰ ਬਰ ਨਲੱਿੇ ਨਲੱਿੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਅੱ ਜ ਤਾਰੇ ਨ ੱ ਿੇ ਨ ੱ ਿੇ ।

ਾਏ ਿੀ ! ਅੱ ਜ ਮੋਈਆਂ ਮੋਈਆਂ ਪੌਣਂ,

ਾਏ ਿੀ ! ਜੱ ਗ ਵੱ ਿਦਾ ਕਬਰਂ ਨਦੱ ਿੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਅੱ ਜ ਪੱ ਥਰ ੋਈਆਂ ਜੀਭਂ,

ਾਏ ਿੀ ! ਨਦਲ ਭਨਰਆ ਪਲ ਪਲ ਨਫੱ ਿੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਮੇਰੀ ਰੀਿ ਿਾ ਕਨਰਓ ਕੋਈ,

ਾਏ ਿੀ ! ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਵੱ ਿੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਇ ਡਾਢੇ ਪਂਡੇ ਲੰਮੇ,

ਾਏ ਿੀ ! ਨਿਰੀਆਂ ਿਲਂ ਨਗੱ ਟੇ ਨਗੱ ਟੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਏਥੇ ਿਭ ਕਝ ਲੱ ਨਟਆ ਜਂਦਾ,
ਾਏ ਿੀ ! ਏਥੇ ਮੌਤ ਿਾ ਆਂਦੀ ਨ ੱ ਿੇ ।
ਾਏ ਿੀ ! ਅੱ ਜ ਪਰੀਤ ਦੇ ਿਗਮੇ ਕੌ ੍,ੇ

ਾਏ ਿੀ ! ਇ ਜ਼ਨ ਰ ਿ ਨਮੱ ਠ ਨਮੱ ਠ ।

ਚਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਂ ਨਫੱ ਕੀ ਨਫੱ ਕੀ
ੱਡੀ ੱਡੀ ਧੰ ਦ ਨਵਚਂ,
ਨਿੰਮਹੇ-ਨਿੰਮਹੇ ਟਾਵਂ-ਟਾਵਂ
ਤਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ ।
ਦਰ ਅੱ ਜ ਨਪੰ ਡ ਤਂਮਂ ਡੰ ਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖ੍ਾ ਖ੍ਾ,
ਮੰ ਦਰਂ ਦੇ ਕਲਿ 'ਤੇ

ਮਿਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ ।
ੌਲੀ- ੌਲੀ ੱਡ-ੱਡ
ਰੰ ਨਡਆਂ ਜ ੇ ਰੱ ਖਂ ੱਤੇ,
ਬਨ ੰ ਦੀਆਂ ਮਂ ਡਾਰਂ ਦੇ

ਿਜ਼ਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ ।
ਮਂ ਵੀ ਅੱ ਜ ਰਂਝੇ ਵਂਗੰ
ੀਰ ਖੇ੍ਂ ਟੋਰ ਕੇ,
ਤੇ ਿੰ ਞੇ ਿੰ ਞੇ ਆਪਣੇ

ਜ਼ਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ ।
ਪੌਣ ਦੇ ਫ਼ਰਾਟੇਮੇਰੇ ਕੋਲਂ ਰਂਦੇ ਲੰਘ ਰ ੇ ਿ,
ਜਾਪਦੇ ਿ ਨਜਵਂ ਅੱ ਜ

ਦੇ ਰ ੇ ਿ ਅਲਾ ਣੀਆਂ ।
ਨਪੱ ਪਲੀ ਦਾ ਰੱ ਖ
ਨਜਦਹੇ ਥੱ ਲੇ ਦੋਵਂ ਬੈਠਦੇ ਿਂ,
ਉ ਦੀਆਂ ਅਯਾਲੀ ਨਕਿੇ

ਛਂਗ ਲਈਆਂ ਟਾ ਣੀਆਂ ।
ਗੋਲਹਂ ਖਾਣ ਘੱ ਗੀਆਂ
ਜੋ ਦੋ ਨਿੱਤ ਆਂਦੀਆਂ ਿੀ,
ਉ ਵੀ ਅੱ ਜ ਿਾਰਾ ਨਦਿ

ਆਈਆਂ ਿ ਂ ਿਮਾਣੀਆਂ ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਨ ੱ ਕ 'ਤੇ
ਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਦੱ ਖਂ ਧਣੀ,
ਅੱ ਗ ਅਿਮਾਿਂ ਲਾਈ

ਾਉਨਕਆਂ ਿ ਾਣੀਆਂ ।

ਇ ਦਾ ੱਕਾ ਦੱ ਖ ਿ ਂ
ਨਕ ਅੱ ਜ ਤੰ ਪਰਾਇਆ ੋਇਂ,
ਦੱ ਖ ੈ ਨਕ ਤੈਿੰ ਮੈਿੰ

ਕੌ ਡੀਆਂ ਿ ਨਪਆਰੀਆਂ ।
ਦੱ ਖ ੈ ਨਸ਼ਕਾਰੀ ਨਕਿੇ
ਮਨ ਲਂ ਉ ਲੇ ਲਕ ਕੇ ਤੇ
ਚਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਨਿਸ਼ਾਿ ਬੰ ਿਹ ਮਾਰੀਆਂ ।

ਦੱ ਖ ਿ ਂ ਨਕ ਤੇਰੇ ਿਾਲ
ਖੇਡ ਿੰਗੀ ਖੇਨਡਆ ਿਾ,
ਦੱ ਖ ੈ ਨਕ ਿਂ ਂ ਕਾ ਿੰ
ਰੇਤ 'ਤੇ ਉਿਾਰੀਆਂ ।

ਦੱ ਖ ਿ ਂ ਨਕ ਰਾ ੀਆਂ ਪੈਰਂ
ਲੱਖਂ ਿਲਂ ਪ੍ ਗਈਆਂ,
ਦੱ ਖ ੈ ਨਕ ਰਾ ਵਂ ੀ

ਿਖੱ ਟੀਆਂ ਨਵਚਾਰੀਆਂ ।
ਮੰ ਨਿਆ, ਨਪਆਰ ਭਾਵਂ
ਰ ਂ ਦਾ ੀ ਮੇਲ ੰ ਦੈ,
ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਂਕ

ਲੱਗ ਜਂਦੀ ੈ ਿਰੀਰਂ ਿੰ ।
ਲੰਘਦੈ ਜਵਾਿੀਆਂ ਦਾਾ੍ਹ ਬ੍ੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ
ਿਾਉਣ ਏ ਂ ਜੰ ਗਾਲ ਦਂਦਾ
ਿਣਂ ਨਦਆਂ ਤੀਰਂ ਿੰ ।

ਪਰ ਿ ਂ ਵੇ ੰ ਦੇ ਨਿੱ ਪ
ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱ ਕ੍ਂ 'ਚ
ਇਕੋ ਜ ੇ ਿ ਂ ਪੱ ਤ ਪਂਦੇ
ਬੋ ੍ਂ ਤੇ ਕਰੀਰਂ ਿੰ ।

ਨਿਊਣ ਿੰ ਤਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ
ਿੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਂਦੀਆਂ ਿ,
ਿਂ ਪਰ ਲੀਰਂ ਰਨ ੰ ਦੈ

ਨਿਂ ਕੇ ਵੀ ਲੀਰਂ ਿੰ ।
ਠੀਕ ੈ ਨਕ ਚੰ ਿ ਤਾਰੇ

ਭਾਵਂ ਅੱ ਜ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਿ,
ਬੰ ਦਾ ਪਰ ਾਲੇ ਤੀਕ

ੋਇਆ ਿ ਂ ਵੇ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ।

ਿੱ ਿੀ ਦਾ ਭੰ ਬੋਰਲੱ ਟ-ਪੱ ਟ ਕੇ ਵੀ ਾਲੇ ਤੀਕ
ੋਤਂ ਿਾਥ ਛੱ ਨਡਆ,

ਿ ਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਧੰ ਦੇ ਦਾ ।
ੱ ਦਂ ਬੰ ਿ ਬੰ ਿਹ ਕੇ ਵੀ
ਗੋਨਰਆਂ ਤੇ ਕਾਨਲਆਂ ਿ,
ੱ ਥਂ ਰੱ ਿਾ ਛੱ ਨਡਆ ਿ ਂ

ਮਜ਼ਹਬਂ ਦੇ ਫੰ ਦੇ ਦਾ ।

ਲਣੇ ਪਾਣੀ ਅੱ ਖਂ ਦੇ ਦਾ
ਾਲੇ ਕੋਈ ਿ ਂ ਮੱ ਲ ਪਂਦਾ,
ਮੱ ਲ ਭਾਵਂ ਨਪਆ ਪਂਦੈ

ਪਾਣੀ ਗੰ ਦੇ ਮੰ ਦੇ ਦਾ ।
ਰੱ ਬ ਜਾਣੇ ਨਕੰ ਿਾ ਅਜੇ
ੋਰ ਮੇਰਾ ਪਂਡਾ ਰਨ ੰ ਦਾ,
ਕਦਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱ ਕਣੇ ਿ

ਕੋ ਮੇਰੇ ਿਾ ਵਂ ਦੇ ।
ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਾਲੇ ੋਰ
ਿੋ ਣੀਆਂ ਿ ਡੱ ਬਣਾ ਏ ਂ
ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਲੱਥਣੇ

ਤਫ਼ਾਿ ਿ ਂ ਝਿਂਵਂ ਦੇ ।
ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਪੀਲਕਂ ਿ
ਖੋਨਿਆਂ 'ਚ ੱਗਣਾ ਏ,ਂ

ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਰਾ ੀਆਂ ਨਦਲ
ਠੱਗਣੇ ਿ ਰਾ ਵਂ ਦੇ ।
ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਡੋਲੀਆਂ
ਤੇ ਰੱ ਖਂ 'ਚ ਜਿਾਜ਼ੇ ਜਾਣੇ,
ਨਕੰ ਿਾ ਨਚਰ ਿੌਦੇ ੋਣੇ

ਧੀਆਂ ਭੈਣਂ ਮਾਵਂ ਦੇ ।

ਪੰ ਛੀ ਹੋ ਜਾਵਂ
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰ ਛੀ ੋ ਜਾਵਂ
ੱਡਦਾ ਜਾਵਂ, ਗਾਂਦਾ ਜਾਵਂ
ਅਣ-ਛ ਨਿਖਰਂ ਿੰ ਛ ਪਾਵਂ
ਇਿ ਦਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾ ਵਂ ਭੱ ਲ ਕੇ
ਫੇਰ ਕਦੀ ਵਾਪਿ ਿਾ ਆਵਂ
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰ ਛੀ ੋ ਜਾਵਂ ।

ਜਾ ਇਸ਼ਿਾਿ ਕਰਂ ਨਵਚ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ
ਲਾ ਡੀਕਂ ਪੀਆਂ ਡਾਿ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਮਾਿ-ਿਰੋਵਰ ਦੇ ਬਨ ਕੰ ਢੇ

ਟੱ ਟਾ ਨਜ ਾ ਇਕ ਗੀਤ ਮਂ ਗਾਵਂ ।
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰ ਛੀ ੋ ਜਾਵਂ ।

ਜਾ ਬੈਠਂ ਨਵਚ ਨਖ੍ੀਆਂ ਰੋ ੀਆਂ
ਫੱ ਕਂ ਪੌਣਂ ਇਤਰ ਿੰ ਜੋਈਆਂ
ਨ ੱ ਮ ਟੀਿੀਆਂ ਮੋਈਆਂ ਮੋਈਆਂ
ਯਗਂ ਯਗਂ ਤਂ ਕੱ ਕਰ ੋਈਆਂ
ਘੱ ਟ ਕਲੇ ਜੇ ਮਂ ਗਰਮਾਵਂ

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰ ਛੀ ੋ ਜਾਵਂ ।

ੋਏ ਆਲਹਣਾ ਨਵਚ ਸ਼ਤਤਂ
ਜਂ ਨਵਚ ਜੰ ਡ ਕਰੀਰ ਿਰਟਂ
ਆਉਣ ਪਰੇ ਦੇ ਿੀਤ ਫਰਾਟੇ
ਲਚਕਾਰੇ ਇਂ ਲੈ ਣ ਡਾਲੀਆਂ
ਨਜਂ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਖੇਡੇ ਜ੍ੀਆਂ
ਵਾਲ ਨਖਲਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਝਟਂ ।
ਇਕ ਨਦਿ ਐਿਾ ਝੱ ਖ੍ ਝੱ ਲੇ
ੱਡ ਪੱ ਡ ਜਾਵਣ ਿੱ ਭੇ ਤੀਲੇ ,
ਬੇ-ਘਰ ਬੇ-ਦਰ ੋ ਜਾਵਂ ।

ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਆਂ ਰਿ ਗ਼ਮ ਦਾ
ਏਿ ਿਸ਼ੇ ਨਵਚ ਨਜੰ ਦ ੰ ਢਾਵਂ
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰ ਛੀ ੋ ਜਾਵਂ ।

ਬਦ-ਅਸੀਸ
ਯਾਰਨ੍ਆ ! ਰੱ ਬ ਕਰਕੇ ਮੈਿੰ
ਪੈਣ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਕੀ੍ੇ ਵੇ ।
ਿਣਂ ਦੇ ਦੋ ਿੰ ਦਲੀ ਬ ੇ

ਜਾਣ ਿਦਾ ਲਈ ਭੀ੍ੇ ਵੇ ।
ਯਾਦਂ ਦਾ ਇਕ ਛੰ ਭ ਮਟੀਲਾ
ਿਦਾ ਲਈ ਿੱ ਕ ਜਾਏ ਵੇ ।

ਨਖ੍ੀਆਂ ਰਪ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱ ਮੀਆਂ
ਆ ਕੋਈ ਢੋਰ ਲਤੀ੍ੇ ਵੇ ।
ਬੰ ਿਹ ਤਤੀਰੀ ਚੋਵਣ ਦੀਦੇ

ਜਦ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਵੇ ।
ਐਿਾ ਿਰਦ ਭਰਂ ਇਕ ਉਕਾ
ਟੱ ਟ ਜਾਵਣ ਮੇਰੇ ਬੀ੍ੇ ਵੇ ।

ਇਂ ਕਰਕੇ ਮਂ ਨਘਰ ਜਂ ਅਨ੍ਆ
ਨਵਚ ਕਿੀਿਂ ਚੀਿਂ ਵੇ ।

ਨਜਂ ਨਗਰਝਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੋਈ
ਮੋਇਆ ਕਰੰ ਗ ਧਰੀ੍ੇ ਵੇ ।
ਲਾਲ ਨਬੰ ਬ ੋਠਂ ਦੀ ਜੋ੍ੀ
ਘੋਲ ਵਿਾਰਂ ਪੀਵੇ ਵੇ ।

ਬੱ ਬਰੀਆਂ ਬਣ ਰਲਣ ਕਰਾ ਂ
ਮਿ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇ ।

ਆਿਂ ਦੀ ਨਪੱ ਪਲੀ ਰੱ ਬ ਕਰਕੇ
ਤੋ੍ ਜ੍ਹਂ ਿੱ ਕ ਜਾਏ ਵੇ ।

ਡਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਟੋਟਰਆਂ ਦੀ
ਗੋਲਹਂ ਬਾਝ ਮਰੀਵੇ ਵੇ ।

ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਦੀ ਰ ਇਕ ਿਰਤ
ਬਿਵਾਿਂ ਟਰ ਜਾਏ ਵੇ,
ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਿਾਗ ਗ਼ਮਂ ਦਾ

ਮੇਰੀ ਨ ੱ ਕ 'ਤੇ ਕੰ ਜ ਲ ੀਵੇ ਵੇ ।
ਬੱ ਝੇ ਚੌਲ ਉਮਰ ਦੀ ਗੰ ਢਂ

ਿਾ ਵਂ ਦੇ ਡੱ ਲਹ ਜਾਵਣ ਵੇ ।
ਚਾ੍ਹ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਛੱ ਜਂ ਨਕਿਮਤ
ਰੋ ਰੋ ਰੋਜ਼ ਛਟੀਵੇ ਵੇ ।

ਐਿੀ ਪੀ੍ ਰਚੇ ਮੇਰੇ ੱ ਡਂ
ੋ ਜਂ ਝੱ ਲ-ਵਲੱਲੀ ਵੇ,
ਤਾਅ ਕੱ ਕਰਂ 'ਚਂ ਭਾਲਣ ਦੀ

ਮੈਿੰ ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਟ ਅਵੱ ਲੀ ਵੇ ।
ਭਾਿਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨ ੱ ਕ ਤੇ ਤਾਰੇ

ਨਿੰ ਮਦੇ ਨਿੰ ਮਦੇ ਛਾਲੇ ਵੇ,
ਨਦਿੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਟਕ੍ੀ

ਨਜਂ ਜ਼ਖ਼ਮਂ ਪੀਕ ਉਥੱ ਲੀ ਵੇ ।
ਿੱ ਜਣਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਅਨ੍ਆ
ਇਂ ਕਰ ਉਮਰ ਵੰ ਞਾਵਂ ਵੇ,
ਨਜਂ ਕੋਈ ਨਵਚ ਪ ਾ੍ਂ ਨਕਧਰੇ
ਵਗੇ ਕਲ ਇਕੱ ਲੀ ਵੇ ।

ਮੰ ਗਂ ਗਲ ਨਵਚ ਪਾ ਕੇ ਬਗਲੀ

ਦਰ ਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਭੱ ਨਖਆ ਵੇ ।
ਅੱ ਡੀਆਂ ਰਗ੍ ਮਰਂ ਪਰ ਮੈਿੰ
ਨਮਲੇ ਿਾ ਮੌਤ ਿਵੱ ਲੀ ਵੇ ।

ਘੋਲੀ ਸ਼ਗਿਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ੰ ਦੀ
ਜਂ ਦਧੀ ੋ ਜਾਏ ਵੇ ।

ਰ ਿੰ ਗਰਂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ

ਪੀ੍ ਪਰਾ ਣੀ ਆਏ ਵੇ ।

ਲੱਪ ਕ ੰ ਝ ਮੱ ਠ ਕ ਪੀ੍ਂ

ੋਵੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਪੰ ਜੀ ਵੇ ।

ਨਜਂ ਨਜਂ ਕਰਂ ਉਮਰ 'ਚਂ ਮਿਫ਼ੀ
ਨਤਂ ਨਤਂ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਵੇ ।

ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰੋ ੀ ਨਵਚ ਿੱ ਜਣਂ.
ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਉਜਾ੍ਂ ਵੇ ।

ਨਜਂ ਭਖ੍ੇ ਦਾ ਇਕ ਫੱ ਲ ਪੱ ਕ ਕੇ
ਿਲਂ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵੇ ।

ਨਜਂਦੇ ਜੀ ਅਿਂ ਕਦੇ ਿਾ ਨਮਲੀਏ
ਬਾਅਦ ਮੋਇਆਂ ਪਰ ਿੱ ਜਣਾ ਵੇ ।

ਨਪਆਰ ਅਿਾਡੇ ਦੀ ਕੱ ਥ ਿੱ ਚ੍ੀ
ਆਲਮ ਕੱ ਲ ਿਣਾਏ ਵੇ ।

ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਰਾਤ
ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਏ

ਜਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੰਮੇ ਿ ।
ਿਾ ਭੈ੍ੀ ਰਾਤ ਮੱ ਕਦੀ ਏ,

ਿਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੱ ਕਦੇ ਿ ।
ਇ ਿਰ ਨਕੰ ਿ ਕ ਡੰ ਘੇ ਿ
ਨਕਿੇ ਿ ਾਥ ਿਾ ਪਾਈ,
ਿਾ ਬਰਿਾਤਂ 'ਚ ਚ੍ਹਦੇ ਿ

ਤੇ ਿਾ ਔ੍ਂ 'ਚ ਿੱ ਕਦੇ ਿ ।
ਮੇਰੇ ੱ ਡ ੀ ਅਵੱ ਲੇ ਿ
ਜੋ ਅੱ ਗ ਲਾਇਆਂ ਿ ਂ ਿ੍ਦੇ
ਿਾ ਿ੍ਦੇ ਉਨਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ
ਾਵਂ ਿਾਲ ਧਖਦੇ ਿ ।

ਇ ਫੱ ਟ ਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਯਾਰੋ
ਇ ਿਂ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾ ੋਵੇ
ਇ

ੱ ਥ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦਖਦੇ ਿ

ਮਲਹਮ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦਖਦੇ ਿ ।
ਜੇ ਗੋਰੀ ਰਾਤ ੈ ਚੰ ਿ ਦੀ
ਤਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ੈ ਨਕਿ ਦੀ ?
ਿਾ ਲਕਦੇ ਤਾਨਰਆਂ ਨਵਚ ਚੰ ਿ
ਿਾ ਤਾਰੇ ਚੰ ਿ 'ਚ ਲਕਦੇ ਿ ।

ਨੂਰਂ
ਰੋਜ਼ ਉ ਉਿ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ।
ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵਾ ਮ੍ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ।

ਿਰਂ ਉਿ ਦਾ ਿਂ ਪਰ ਨਦਲ ਦੀ ਨਿਆ ,
ਨਿਆ

ੀ ਬਰਕਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ।

ਆਖਦੇ ਿ ਨਵਚ ਜਵਾਿੀ ਨਗਰਝ ਉ ,

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਨਦਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ।
ਕੱ ਟਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਉ ਨਜਿ ਆਲਹਣੇ,

ਉਮਰ ਭਰ ਪੰ ਛੀ ਉ ਕਰਲਾਇਆ ਕਰੇ ।
ਭਰੇ ਭਰੇ ਕੇਿ ਤੇ ਮਖ੍ੇ ਦਾ ਨਤਲ,

ਿਾਰੀ ਬਿਤੀ ਵੇਖ ਲਲਚਾਇਆ ਕਰੇ ।
ਬਦਲ ਜਂਦਾ ਰਖ ਵਾਵਂ ਦਾ ਤਦਂ,

ੇਕ ਲੰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਗਾਇਆ ਕਰੇ ।

ਿ੍ ਕੇ ਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਦੰ ਦਾਿ੍ਾ,
ਿਾਲ ੋਠਂ ਦੇ ਜਦਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ।

ਧਖਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਿ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਦਲ,
ਸ਼ਰਬਤੀ ਜਦ ਿਣ ਮਟਕਾਇਆ ਕਰੇ ।
ਆਖਦੇ ਿ ਿੌਜਵਂ ਇਕ ਮਿਚਲਾ,

ਨਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਨਗਆ ਉਿ ਿੰ ਦਗ਼ਾ ।
ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਪੀ ਨਗਆ ਉਿ ਦਾ ਲ ,
ਚਪ ਲੀਤਾ ਮਰਮਰੀ ਅੰ ਗਂ 'ਚਂ ਤਾ ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਿੱ ਟ ਨਗਆ ਿਣਂ ਦੀ ਿਂਦ,
ਡੋਲਹ ਕੇ ਨਕਤੇ ਟਰ ਨਗਆ ਘੋਲੀ ਨ ਿਾ ।

ਚਾਰਦੀ ਿੀ ਰੋਜ਼ ਨਜਿ ਿੰ ਨਦਲ ਦਾ ਮਾਿ,
ਨਸ਼ਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ੱਡ ਨਗਆ ਿੀ ਉ

ਮਾ ।

ਯਾਦ ਆ ਜਂਦੀ ਜਦਂ ਉਿ ਦੀ ਿ ਾਰ,

ਆਦਰਂ ਨਵਚ ਰ੍ਕਦਾ ਉ ਦੇ ਿਰਕ੍ਾ ।
ਿੋਚਦੀ ਨਕ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ ੈ ਆਦਮੀ,

ਬੇ-ਵਫ਼ਾਈ ੀ ਤਂ ੈ ਉਿ ਦਾ ਨਸ਼ਵਾ ।
ਬਣ ਕੇ ਰਨ ਣਾ ਿੀ ਜੇ ਆਦਮ ਦਾ ਗ਼ਲਾਮ,
ਜਿਮ ਨਕਂ ਲੀਤਾ ਿੀ ਤਂ ਮਾਈ ੱ ਵਾ ।
ਠੀਕ ੈ ਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ੈ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ,

ਉਿ ਦਾ ੱ ਕ ਿੀ ਉ ਵੀ ੋ ਜਾਏ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ ।
ਦੇ ਕੇ ੋਕਾ ਵੇਚਦੀ ਿਿਤੇ ਉ ਿਾ ,

ਫਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ੈ ਅੱ ਜ ਤੀਕਣ ਗਵਾ ।
ਨਜਿਮ ਉ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਿਾਲਂ ਵੀ ਿਫ਼ੈਦ,
ਲੇ ਖ ਉ ਦੇ ਰਾਤ ਿਾਲਂ ਵੀ ਨਿਆ ।

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਪੱ ਤਣ ਤੇ ਿਵੀਆਂ ਬੇ੍ੀਆਂ,

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਉ ਦੇ ਬਾਦਬਂ ਉ ਦੇ ਮਲਾ ।
ਰਾਤ ਰ ਲੱਭਦੀ ਿਵਂ ਤਾਰਾ ਕੋਈ,

ਰ ਿਬਹਾ ਲੱਭਦੀ ਿਵਂ ਮੰ ਨਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾ ।

ਪਂਦੀ ਮੋਮੀ ਿੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਤਰੇਲ,
ਚੱ ਟਦੀ ੋਠਂ ਤਂ ਉ

ਵਿਂ ਦੀ ਿਵਾ ।

ਬਣ ਿਾ ਿਕੀ ਕਰਬਲਾ ਿੀਿ ਦੀ ਪੀ੍,
ੋ ਿਾ ਿਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰ ਜਰ ਨਿਗਾ ।

ੌਨਕਆਂ ਦੀ ਉ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਬਰਾਤ,

ੰ ਝਆਂ ਿੰ ਗ ੋ ਨਗਆ ਉਿ ਦਾ ਨਿਕਾ ।
ਬਨ ਇਕੱ ਲੀ ਕੱ ਤਦੀ ਨ ਜਰਂ ਦੇ ਿਤ,

ਗਂ ਦੀ ਰਨ ੰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਦਿ ਯਾਦਂ ਦੇ ਗਾ ।
ਿੱ ਨਦਆ ਉਿ ਿਾਮਵਰ ਇਕ ਨਚਤਰਕਾਰ,
ਯਾਰ੍ੇ ਦੀ ਓਿ ਿੰ ਦੱ ਿੀ ਿ ਾਰ ।

ਨਚਤਰ ਦੋ ਇਕ ਆਪਣਾ ਇਕ ਯਾਰ ਦਾ,

ਖ਼ਿ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨਤਆਰ ।
ਕਬਰ ਪੱ ਟ ਕੇ ਨਚਤਰ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ,

ਿਾਲ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ ੰ ਝਆਂ ਦੇ ਾਰ ।
ਕਬਰ ਿ੍ੇ ਖ ਵੀ ਖਦਵਾਇਆ ਨਗਆ,

ਚਂਦੀ ਦੀ ਅੱ ਜ ਤੀਕ ੈ ਉਿ ਦੀ ਨਿਿਾਰ ।
ਆਖਦੇ ਿ ਅੱ ਜ ਵੀ ਕੋ -ਕਾਫ਼ ਤਂ,

ਿਹਾਉਣ ਆਵੇ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ।
ਬਾਲਦੀ ਉਿ ਕਬਰ ਤੇ ਉ ਨਿੱਤ ਦੀਆ,

ਰਂਦੀ ਰਨ ੰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਦਿ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਨਖਲਾਰ ।
ਓਿੇ ਰਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾ ੀ ਲੰਘਦਾ,

ਝੱ ਲੀਆਂ ਵੱ ਤ ਪੱ ਛਦੀ ਉਿ ਿੰ ਖਲਹਾਰ ।
ਨਡੱ ਠਾ ਜੇ ਨਕਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਨਦਆਂ ਵਾਲ੍ਾ,
ਿੀਲੇ ਿਣਂ ਵਾਲ੍ਾ ਨਕਤੇ ਉ ਦਾ ਯਾਰ ?

ਆਖਦੇ ਿ ਿਾਲ ਕਈ ੰ ਦੇ ਚਲੇ ।

ਓਦਂ ੀ ਅੱ ਜ ਤੀਕ ਉ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ।
ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ੈ ਵਾ,

ਨਵਚ ਵਾਵਂ ਮਨ ਕ ਨਜ ੀ ਇਕ ਆ ਰਲੇ ।
ਨ ਚਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱ ਜ ਵੀ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼,
ਕਬਰ ਿ੍ੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਖਲੇ ।

ਰ ਅਮਾਵਿ ਦੀ ਿਰੀ ਰਾਤ ਿੰ ,

ਆ ਕੇ ਓਥੇ ਬੈਠਦੇ ਿ ਨਦਲ-ਜਲੇ ।

ਲੈ ਕੇ ਉਿ ਦੀਵੇ 'ਚਂ ਬੰ ਦ ਇਕ ਤੇਲ ਦੀ,
ਯਾਰ ਦੇ ੋਠਂ 'ਤੇ ਰ ਕੋਈ ਮਲੇ ।

ਰਂਦੇ ਲਾ ਕੇ ਢਾਿਣਾ ਉਿ ਕਬਰ ਿਾਲ,

ਨ ਜਰ ਦੀ ਲਣਂ ਨਜਿਹਂ ਦੇ ੱ ਡ ਗਲੇ ।
ਦਰ ਉਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਔ ਨਟੱ ਨਬਆਂ ਤਂ ਪਾਰ,
ਿਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱ ਜ ਵੀ ਚਲੇ ।

ਲ੍ਛੇ ਪਈ ਅੱ ਜ ਤੀਕ ਵੀ ਿਰਂ ਦੀ ਰ ,
ਓਦਂ ੀ ਅੱ ਜ ਤੀਕ ਉ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ।

ਹੰ ਝੂਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ
ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ,
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰ ਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ

ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ੋ ਨਗਆ ਕਵੇਲਾ ਮੈਿੰ
ਢਲ ਗਈਆਂ ਛਾਵਂ ਿੀ
ਬੇਨਲਆਂ 'ਚਂ ਮ੍ ਗਈਆਂ
ਮੱ ਝੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਂ ਿੀ
ਪਾਇਆ ਨਚ੍ੀਆਂ ਿ ਚੀਕ-ਨਚ ਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਂ
ਮਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬ੍ੀ ਦਰ ਿੀ
ਨਜਥੇ ਮੇਰੇ ਾਣੀਆਂ ਦਾ
ਟਰ ਨਗਆ ਪਰ ਿੀ
ਓਿ ਨਪੰ ਡ ਦਾ ਿਣਂਦੈ ਰਾ ਮਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱ ਨਤਆਂ ਦੀ
ਪੰ ਡ ਨਿੱ ਲਹੀ ੋ ਗਈ
ਨਮੱ ਟੀ ਦੀ ਕ੍ਾ ੀ ਤੇਰੀ
ਕਾ ਿੰ ਨਪੱ ਲੀ ੋ ਗਈ
ਤੇਰੇ ਿੇਕ ਿੰ ਕੀ ਵੱ ਨਜਆ ਦਗਾ੍ਾ

ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਲੱਪ ਕ ਏ ਚੰ ਗ ਮੇਰੀ
ਮੈਿੰ ਪਨ ਲਂ ਟੋਰ ਿੀ
ਕੱ ਚੇ ਕੱ ਚੇ ਰੱ ਖ ਿਾ ਿੀ
ਰੋ੍ਹ ਥੋ੍ਹੇ ੋਰ ਿੀ
ਕਰਂ ਨਮੰ ਿਤਂ ਮਕਾ ਦੇ ਿੀ ਪਆ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਿਂ ਗਈਆਂ ਵਾਵਂ ਰੋ ਰੋ
ਕਰ ਨਵਰਲਾਪ ਿੀ
ਤਾਨਰਆਂ ਿੰ ਚ੍ਹ ਨਗਆ
ਮੱ ਠਾ ਮੱ ਠਾ ਤਾਪ ਿੀ
ਜੰ ਞ ਿਾ ਵਂ ਦੀ ਦਾ ਰੱ ਿ ਨਗਆ ਲਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਤੈਿੰ ਨਦਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੰ ਿ ਦੇ
ਭੱ ਠੀ ਵਾਲੀਏ ।

ਹੈ ਰਾਤ ਸ਼ਕੰ ਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹਾਲੇ

ਮੰ ਡੇਰ ਨਦਲ ਦੀ ਤੇ ਿਂ ਤੇਰੇ ਦੇ,
ਮਂ ਰੱ ਤ ਚੋ ਚੋ ਿ ਦੀਪ ਬਾਲੇ ।

ਮਂ ਡਰ ਰ ੀ ਂ ਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੱ ਲਾ,

ਕੋਈ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਿਾ ਆ ਨ ਿਾਲੇ ।
ਜਂ ਪੌ-ਫਟਾਲਾ ਮਿੱ ਖਤਾ ਦਾ,

ਿਾ ੋਣ ਤੀਕਰ ਲੋ ਅ ਿਾਥ ਪਾਲੇ ।
ਜਂ ਿੀਲ ਰਲੇ ਦੋ ਿਣ ਨਿੱ ਲਹੇ,

ਵੇ ਜਾਣ ਨਕਧਰੇ ਿ ਿਾ ਜੰ ਗਾਲੇ ।
ਵੇ ਦਰ ਨਦਿਦੀ ੈ ਭੋਰ ਾਲੇ ।

ਵੇ ਦਰ ਨਦਿਦੀ ੈ ਭੋਰ ਾਲੇ ।
ਿਮਂ ਦੇ ਥੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਅਨ੍ਆ,

ਕੋਈ ਨਬੱ ਲ-ਬਤੌਰੀ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ੈ ।
ਵੇ ਅਮਰ ਜਗਿੰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ,

ਨਚਰਂ ਤਂ ਦਿੀਆਂ ਪਈ ਟੋਲਦੀ ੈ ।
ਬੇਤਾਲ ਸ਼ਕਰ ਵੇ ਰਾਕਟਂ ਦੀ,

ਿਣ ਿਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਈ ਝੋਲਦੀ ੈ ।
ਵੇ ਆਖ ਅੱ ਲ੍ਹ ਮਿੱ ਖ ਾਲੇ ਵੀ,
ਘੱ ਗੀਆਂ ਦੀ ਥਂ ਬਾਜ਼ ਪਾਲੇ ।

ਵੇ ਘੋਰ ਕਾਲੀ ੈ ਰਾਤ ਾਲੇ ।

ਵੇ ਘੋਰ ਕਾਲੀ ੈ ਰਾਤ ਾਲੇ ।
ਵੇ ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਿ ਫੋਗ ਿਨ ਰਾ,

ਵੇ ਨਬਿ ਿਕੰ ਦੇ ੈ ਫੋਗ ਮਿਤੀ ।

ਵੇ ਨਦਲ ਮਿੱ ਵਰ ਦੇ ਨਬਿ ਅਜੰ ਤਾ,
ੈ ਪੱ ਬਂ ਦੀ ਬੇ-ਨ ੱ ਿ ਬਿਤੀ ।

ਵੇ ਚਾਨਤਰਕ ਲਈ ਤਂ ਪਾਕ ਗੰ ਗਾ,

ਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ੈ ਖ਼ਾਕ ਿਤੀ ।
ਵੇ ਚੰ ਿ ਦੀ ਥਂ ਚਕੋਰੀਆਂ ਤਂ,

ਾਏ ਜਾਣ ਿਾਗਰ ਨਕਵਂ ੰ ਗਾਲੇ ।

ਵੇ ਨਦਲ ਨਦਲਂ ਤਂ ਿ ਦਰ ਾਲੇ ।

ਵੇ ਨਦਲ ਨਦਲਂ ਤਂ ਿ ਦਰ ਾਲੇ ।
ਵੇ ੋ ਵੀ ਿਕਦੈ ਨਕ ਪੌਣ ਨਮੱ ਠੀ,
ਜੋ ਵਗ ਰ ੀ ੈ ਤਫ਼ਾਿ ੋਵੇ ।
ਜਂ ੋ ਵੀ ਿਕਦੈ ਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ

ਕੱ ਲਹ ਢਕਣੀ ਮੇਰੀ ਮਕਾਣ ੋਵੇ ।
ਜਂ ੋ ਵੀ ਿਕਦੈ ਨਕ ਕੱ ਲਹ ਤੀਕਣ,
ਿਾ ੋਣ ਡਲਂ ਿਾ ਡਾਣ ੋਵੇ ।
ਜਂ ਗੋਰ ਅੰ ਦਰ ੋਣ ਨਕਧਰੇ

ਿਾ ਮਰਨਦਆਂ ਲਈ ਵੇ ਿਾ ਿੰ ਭਾਲੇ ।
ੈ ਦਰ ਿਜ਼ਰਂ ਤਂ ਅੰ ਤ ਾਲੇ ।

ੈ ਦਰ ਿਜ਼ਰਂ ਤਂ ਅੰ ਤ ਾਲੇ ।

ਮਂ ਿੋਚਦੀ ਂ ਨਕ ਨਵੱ ਿ ਕਾਲੀ,
ਿਨਰਆਂ ਦੀ ਿੰ ਕੌ ਣ ਪੀਵੇ ।

ਵੇ ਿੰਗ-ਮਿੰਗੀ ਨਜ ੀ ਧਰਤ ਭੱ ਖੀ,
ਵੇ ੋਰ ਨਕੰ ਿੀ ਕ ਦੇਰ ਜੀਵੇ ।

ਯੱ ਗ ਨਵ ਾਏ ਿ ਬਾਲਦੀ ਿੰ

ਾਏ ਰੱ ਤ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵੇ ।

ਪਰ ਿਾ ੀ ਬੀਤੀ ਇ ਰਾਤ ਕਾਲੀ
ੈ ਿਾ ੀ ਬ ੍ੀ ਉਸ਼ੇਰ ਾਲੇ ।
ੈ ਰਾਤ ਨਕੰ ਿੀ ਕ ਦੇਰ ਾਲੇ ।

ੈ ਰਾਤ ਨਕੰ ਿੀ ਕ ਦੇਰ ਾਲੇ ।

ਿਾਚੀ ਸਸ਼ਹਕਦੀ
ਜੇ ਡਾਚੀ ਿਨ ਕਦੀ ਿੱ ਿੀ ਿੰ
ਪਿੰ ਥਂ ਨਮਲਾ ਦਂਦੀ ।

ਤਂ ਤੱ ਤੀ ਮਾਣ ਿੱ ਿੀ ਦਾ

ਉ ਨਮੱ ਟੀ ਨਵਚ ਰਲਾ ਦਂਦੀ ।
ਭਲੀ ੋਈ ਨਕ ਿਾਰਾ ਿਾਉਣ ੀ
ਬਰਿਾਤ ਿਾ ੋਈ,
ਪਤਾ ਕੀ ਆਲਹਣੇ ਦੇ ਟੋਟਰ
ਨਬਜਲੀ ਜਲਾ ਦਂਦੀ ।
ਮਂ ਅਕਿਰ ਵੇਨਖਐਨਕ ਤੇਲ ੰ ਨਦਆਂ ਿੰ ਨਦਆਂ ਦੀਵੇ,
ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਦਲ ਦੀ

ਮੌਜ ਖ਼ਾਤਰ ੈ ਬਝਾ ਦਂਦੀ ।
ਭਲੇ ਖਾ ੈ ਨਕ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਘਕ ਿਂ ਜਂਦੀ,
ਜੇ ਪੰ ਛੀ ਗ਼ਮ ਦਾ ਨਦਲ ਦੀ

ਿੰ ਘਣੀ ਜ 'ਚਂ ਉਡਾ ਦਂਦੀ ।

ਕਕੀਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ
ਜੇ ਮਨ ਜ ੰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਜਿਮਂ ਦੀ,
ਤਂ ਦਿੀਆਂ ਅੱ ਜ ਤੀਕਣ

ਿਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਦਂਦੀ ।
ਮਂ ਨਬਿ ਿਲਂ ਦੇ ਰਾ 'ਤੇ
ਕੀ ਟਰਂ ਮੈਿੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ੈ,
ਮਂ ਅੱ ਖਂ ਵੇਨਖਐ

ਨਕ ਰ ਕਲੀ ਓ੍ਕ ਦਗ਼ਾ ਦਂਦੀ ।
ਵਿਲ ਦਾ ਿਵਾਦ ਤਂ
ਇਕ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਮੌਜ ਤਂ ਵੱ ਧ ਿ ਂ,
ਜਦਾਈ ਸ਼ਰ ਤੀਕਣ

ਆਦਮੀ ਿੰ ੈ ਿਸ਼ਾ ਦਂਦੀ ।

ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ
ਚਗ ਲਏ ਨਜ ੍ੇ ਮਂ ਚਗਣੇ ਿਿ
ਮਾਿਿਰਂ 'ਚਂ ਮੋਤੀ ।

ਣ ਤਂ ਮਾਿਿਰਂ ਨਵਚ ਮੇਰਾ

ਦੋ ਨਦਿ ੋਰ ਬਿੇਰਾ ।

ਘੋਰ ਨਿਆ ੀਆਂ ਿਾਲ ਪੈ ਗਈਆਂ
ਣ ਅ੍ੀਓ ਕਝ ਿਂਝਂ
ਤਾ ਂਂ ਚਾਿਣੀਆਂ ਰਾਤਂ ਨਵਚ
ਜੀ ਿ ਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ।

ਉਮਰ ਅਯਾਲਣ ਛਂਗ ਲੈ ਗਈ
ਿਿਂ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਿਾਵੇ,
ਣ ਤਂ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਨਦਿਦਾ

ਅ੍ੀਓ ਚਾਰ ਚਫ਼ੇਰਾ ।
ਫਕੋ ਿੀ ਣ ਲੀਰ ਪਟੋਲੇ
ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰ ਿਾ੍ੋ,
ਮਾਰ ਦ ੱ ਥ੍ਂ ਨਪੱ ਟੋ ਿੀ

ਣ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਾਣੀ ।

ਝੱ ਟ ਕਰੋ ਿੀ ਖਾ ਲਓ ਟੱ ਕਰ
ੱ ਥ ਨਵਚ ੈ ਜੋ ਫਨ੍ਆ
ਔ ਵੇਖੋ ਿੀ ! ਚੀਲਹ ਿਮਂ ਦੀ
ੱਡ ਪਈ ਆਦਮ-ਖਾਣੀ ।

ਡਰੋ ਿਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨਦਓ ਅ੍ੀਓ
ਕਂਗਂ ਿੰ ਕੰ ਨਢਆਂ ਤਂ
ਡੀਕ ਲੈ ਣਗੀਆਂ ਭੱ ਬਲ ੋਈਆਂ
ਰੇਤਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ।

ਰੀਝਂ ਦੀ ਜੇ ਿੰ ਝ ੋ ਗਈ
ਤਂ ਕੀ ੋਇਆ ਨਜੰ ਦੇ
ੋਰ ਲੰਮੇਰੇ ੋ ਜਂਦੇ ਿ

ਿੰ ਝ ਪਈ ਪਰਛਾਵਂ ।

ਕਲਵਲ ੋਵੋ ਿਾ ਿੀ ਏਦਂ
ਵੇਖ ਲਗਦੀਆਂ ਲੋ ਆਂ
ਉ ਬਟਾ ਘੱ ਟ ੀ ਪਲਦਾ ੈ
ਜੋ ੱਗਦਾ ੈ ਛਾਵਂ ।

ਜਾਚ ਮੈਨੰ ੂ ਆ ਗਈ
ਜਾਚ ਮੈਿੰ ਆ ਗਈ ਗ਼ਮ ਖਾਣ ਦੀ ।
ੌਲੀ ੌਲੀ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਪਰਚਾਣ ਦੀ ।

ਚੰ ਗਾ ੋਇਆ ਤੰ ਪਰਾਇਆ ੋ ਨਗਂ,
ਮੱ ਕ ਗਈ ਨਚੰ ਤਾ ਤੈਿੰ ਅਪਿਾਣ ਦੀ ।

ਮਰ ਤੇ ਜਂ ਪਰ ਡਰ ੈ ਦੱ ਮਂ ਵਾਨਲਓ,

ਧਰਤ ਵੀ ਨਵਕਦੀ ੈ ਮੱ ਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਿ ਦੀ ।
ਿਾ ਨਦਓ ਮੈਿੰ ਿਾ ਉਧਾਰੇ ਦੋਿਤੋ,

ਲੈ ਕੇ ਮ੍ ਨ ੰ ਮਤ ਿ ਂ ਪਰਤਾਣ ਦੀ ।
ਿਾ ਕਰੋ 'ਨਸ਼ਵ' ਦੀ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਇਲਾਜ,
ਰੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ੈ ਅੱ ਜ ਬੇਈਮਾਿ ਦੀ ।

ਪਰੀਤ ਲਸ਼ਹਰ
ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ
ਿਾਗਰਂ ਦੇ ਨਦਲ ੰ ਗਾਲ
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਂਨਡਆਂ ਦਾ
ਮੇਟ ਕਨ ਰ ਤੇ ਿਰ
ਰ ਨਜਗਰ 'ਚ ਿਂਭ
ਿਰਤਂ ਦੇ ਖ਼ਿ ਦੀ ਉਸ਼ੇਰ
ਰ ਉਮੰ ਗ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ
ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਂਗ ਲਾਲ
ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ !
ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਦੋਜ਼ਖ਼ਂ ਦੀ ੈ ਅਗਿ
ਜਗਤ-ਿਤਰਂ 'ਚਂ
ਚੋ ਰ ੀ ੈ ਪੀ੍ ਤੇ ਥਕਿ
ਿੋ ਲ ਬੱ ਲਹੀਆਂ ਤੇ
ਮੌਿ ੌਨਕਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਕਫ਼ਿ

ਿਫ਼ਰਤਂ 'ਚ ਚਰ
ਿਿਂ ਦੇ ਿੱਚ ਰ ੇ ਬਦਿ
ਰੋ ਰ ੀ ੈ ਰ ਮੇਰੀ ਦੀ
ਝਮ ਝਮ ਕੇ ਵਾ
ਵੀਰਾਿ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਖੰ ਡਰਂ 'ਚਂ ਚੀਕਦੀ ਵਾ
ਬੇ-ਿਰ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ 'ਚਂ
ਨਿੰ ਮਦਾ ੈ ਿੋਗ ਦਾ ਗਲਾਲ
ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ !
ਪੋਨਟਆਂ 'ਚਂ ਿਫ਼ਰਤਂ ਦੀ
ਿਲ ਨਜ ੀ ੈ ਪ੍ ਗਈ
ਮਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਵਾਟ
ਰੇਤ ਰੇਤ ੋ ਕੇ ਖਰ ਗਈ
ਗਿਾ ਤੇ ਨ ਰਿ ਵਿ ਿ
ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ
ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਦੀ ਝਿਂ 'ਚ
ਿੋ ਣੀਆਂ ਿੰ ਘਾਰੀਆਂ
ਅਿਕ ਿੱ ਿੀਆਂ
ਿਮਾਜ ਰੇਨਤਆਂ ਿ ਿਾ੍ੀਆਂ
ਆ ਜ਼ਰਾ ਕ ਛੇ੍
ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਬੇ-ਿਰੇ ਨਜ ੇ ਤਾਲ
ਅਲਾਪ ਮੌਤ ਦਾ ਨਖ਼ਆਲ !
ਕਟਲ ਧੋਨਖਆਂ ਦੀ ਿਂ
ਿਜ਼ਰ ਿਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਕਦੀ
ਜ਼ਾਰ ਮੰ ਦਰਂ 'ਚ ਜੋਤ
ਖ਼ਿ ਪਈ ੈ ਚਿਦੀ
ਆ ਿਿੀਬ ਿੰ ਉਠਾਲ
ਆਤਮਾ ਿੰ ਲੋ ਅ ਨਵਖਾਲ

ਇਸ਼ਕ ਿੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਲ
ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ !

ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਸ਼ਗਰਹਾ 'ਤੇ
ਨਬਰ ਣ ਨਜੰ ਦ ਮੇਰੀ ਿੀ ਿਈਓ
ਕੋ ਇਕ ੋਰ ਮਕਾਇਆ ਿੀ ।
ਪੱ ਕਾ ਮੀਲ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਰਂ

ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ ਿਾ ਆਇਆ ਿੀ ।
ਵਨਰਹਆਂ ਿਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ
ਖੇਡਨਦਆਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ੀ ਿ,
ੋਰ ਿਮਂ ੱ ਥ ਿਾ ਵਂ ਦਾ

ਇਕ ਿੰ ਦਲੀ ਿਰਦ ਰਾਇਆ ਿੀ ।
ਆਤਮ- ੱ ਨਤਆ ਦੇ ਰਥ ੱਤੇ
ਜੀ ਕਰਦੈ ਚ੍ਹ ਜਾਵਂ ਿੀ,
ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਦੱ ਮਂ ਦਾ

ਪਰ ਨਕਥਂ ਨਦਆਂ ਨਕਰਾਇਆ ਿੀ ।
ਅੱ ਜ ਕਬਰਂ ਦੀ ਕੱ ਲਰੀ ਨਮੱ ਟੀ
ਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ ਮਾਏ ਿਂ
ਇਿ ਨਮੱ ਟ੍ੀ 'ਚਂ ਨਮੱ ਠ੍ੀ ਨਮੱ ਠ੍ੀ
ਅੱ ਜ ਖ਼ਸ਼ਬੋਈ ਆਏ ਿੀ ।

ਲਾ ਲਾ ਲਣ ਖਆਏ ਨਦਲ ਦੇ
ਡੱ ਕਰੇ ਕਰ ਕਰ ਪੀ੍ਂ ਿੰ
ਪਰ ਇਕ ਪੀ੍ ਵਿਲ ਦੀ ਤਂ ਵੀ
ਭੱ ਖੀ ਮਰਦੀ ਜਾਏ ਿੀ ।

ਨਿਦਕ ਦੇ ਕਲੇ ਨਪੰ ਡੇ 'ਤੇ

ਅੱ ਜ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਂ ਲਾਸ਼ਂ ਿੀ
ਨਜਂ ਤੇਰੇ ਬੱ ਗੇ ਵਾਲਂ ਕੋਈ
ਕਾਲਾ ਿਜ਼ਰਂ ਆਏ ਿੀ ।

ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਪੰ ਡ ਦੀਓ ਕ੍ੀਓ ਨਚ੍ੀਓ
ਆਓ ਮੈਿੰ ਨਦਓ ਨਦਲਾਿਾ ਿੀ
ਪੀ ਚੱ ਨਲਆ ਮੈਿੰ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ ਕਰਕੇ
ਗ਼ਮ ਦਾ ਨਮਰਗ ਨਪਆਿਾ ਿੀ ।
ੰ ਝਆਂ ਦੀ ਅੱ ਗ ਿੇਕ ਿੇਕ ਕੇ
ਿ੍ ਚੱ ਲੀਆਂ ਜੇ ਪਲਕਂ ਿੀ,
ਪਰ ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਪੋ ਦਾ ਅ੍ੀਓ
ਘਨਟਆ ਿੀਤ ਿਾ ਮਾਿਾ ਿੀ ।
ਤਾਪ ਤਰਈਏ ਨਫ਼ਕਰਂ ਦੇ ਿੀ
ਮਾਰ ਮਕਾਈ ਨਜੰ ਦ੍ੀ ਿੀ,
ਲਿ ਨਗਆ ਰ ਿਰਤ ਮੇਰੀ
ਲੱਨਗਆ ਨ ਜਰ ਚਮਾਿਾ ਿੀ ।
ਪੀ੍ਂ ਪਾ ਪਾ ਪਰ ਨਲਆ

ਮਂ ਨਦਲ ਦਾ ਖ ਖਾਰਾ ਿੀ ।
ਪਰ ਬਦਬਖਤ ਿਾ ਿੱ ਨਕਆ ਅੱ ਥਰਾ
ਇ ਕਰਮਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਿੀ ।
ਅੱ ਧੀ ਰਾਤਂ ੱਠ ੱਠ ਰੋਵਂ
ਕਰ ਕਰ ਚੇਤੇ ਮੋਇਆਂ ਿੰ
ਮਾਰ ਦ ੱ ਥ੍ਂ ਨਪੱ ਟਂ ਜਦ ਮਂ
ਟੱ ਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਿੀ ।

ਨਦਲ ਦੇ ਨਵ ੍ੇ ਫ ੍ੀ ਪਾਵਂ
ਯਾਦਂ ਆਉਣ ਮਕਾਣੇ ਿੀ,

ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਿੱ ਥਰ ਿਂ ਿਂ

ਜੋ੍ਂ ਬਨ ਨਗਆ ਪਾਰਾ ਿੀ ।
ਿਈਓ ਰੱ ਖ ਯਾਤੀ ਦੇ ਿੰ

ਕੀ ਪਾਵਂ ਮਂ ਪਾਣੀ ਿੀ ।
ਨਿਂਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਫੋਕੀ ਕਰ ਗਈ
ਇ ਦੀ ਰ ਇਕ ਟਾ ਣੀ ਿੀ ।
ਯਾਦਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਗ੍ ਕੋਿਾ
ਕੀ ਮਂ ਕਰਂ ਟਕੋਰਂ ਿੀ ।

ਪਈ ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਲੇ ਜੇ

ਮੋਇਆਂ ਬਾਝ ਿਾ ਜਾਣੀ ਿੀ ।
ਡੋਲਹ ਇਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਮੈਿੰ
ਲੈ ਚੱ ਲੇ ਕਬਰਂ ਵੱ ਲੇ ਿੀ,
ਖੌਰੇ ਭਤ ਭਤਾਣੇ ੀ ਬਣ

ਚੰ ਬ੍ ਜਾਵਣ ਾਣੀ ਿੀ ।

ਹੰ ਝੂਆਂ ਦੇ ਗਾਹ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਰਿਂਦ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਭਰ

ਬਦੋ ਬਦੀ ਂ ਮਂ ਨਦਲੇ ਿੰ ਨਪਆਲਦੀ ਪਈ ।
ਨਪੱ ਤ-ਪਾਪ੍ੀ ਮਂ ਪੀ੍ਂ ਦੀ ਲੰ ਗ ਤੋ੍ ਤੋ੍

ਕੱ ਢ ਨਲਲੀਆਂ ਂ ਨਜੰ ਦ ਿੰ ਖਆਲਦੀ ਪਈ ।
ਜ੍ੀ ੰ ਝਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੰ ਿਾ ਪੱ ਖੀ ਝੋਲ ਝੋਲ

ਦੇ ਦੇ ਲੋ ਰੀਆਂ ਮਂ ਦੀਦੇ ਂ ਿਆਲਦੀ ਪਈ ।
ਲੈ ਲੈ ਚਾਿਣੀ ਮਂ ਝੱ ਿਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ੍ੀ ਦੇ ਕੇਿ
ਮਲ ਮੱ ਖਣੀ ਮਂ ਜੀਝਂ ਂ ਿ ਾਲਦੀ ਪਈ ।

ਦੋ ਣੀ ਨਦਲੇ ਦੀ 'ਚਂ ਕੌ ੍ਾ ਦੱ ਧ ਅੱ ਕ ਦਾ ਕ੍ਹਂਘਾ
ਅੱ ਖਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਂ ਾਣੀਆਂ ਵੇ ਿਾਰਾ ਪੀ ਨਲਆ ।
ਵੇ ਮਂ ਤੋ੍ਕੇ ਧਤਰ੍ੇ ਦਾ ਫੱ ਲ ਖਾ ਨਲਆ

ਵੇ ਮਂ ਜੀਭ ੱਤੇ ਪੋ ਲੀਏ ਦਾ ਪੱ ਤ ਿੀ ਨਲਆ ।
ਵੇ ਮਂ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਦਖਂਦੇ ਿਣਂ ਕੰ ਜ ੈ ਛ ਾਈ

ਮੈਥਂ ਮੱ ਨਿਆ ਿ ਕਾਲਖਂ ਦਾ ਮੱ ਲ ਬੀ ਨਲਆ ।
ਮੇਰੇ ਨਵ ੍ੇ ਨਵਚ ੱਗ ਕਦੇ ਿਰਜ ਦਾ ਰੱ ਖ

ਏਿੇ ਆਿ ਦੇ ਿ ਾਰੇ ਅੱ ਜ ਤੀਕ ਜੀ ਨਲਆ ।
ਤੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੇ ਨਿਆਜ਼-ਬੋ ਦੀ ਨਮੱ ਠ੍ੀ ਿਗੰ ਧ
ਮੇਰੀ ਨ ੱ ਕ੍ੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ੈ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ।

ਭਾਵਂ ਘੱ ਗੀ ਮਾ੍ੀ ਨਜੰ ਦ੍ੀ ਦੇ ਟੱ ਟ ਗਏ ਿ ਪਰ
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਿੰ ਝਾਗਦੀ ਪਈ ।

ਮਂ ਉ ਚੰ ਦਰੀ ਂ ਨਜਦਹੀ ਪਨ ਲਂ ਿਂਤ ੋ ਗਈ
ਨਪੱ ਛਂ ਿੱਕ ਨਵਚ ਿੱਥ ਿਾ ਿ ਾਗ ਦੀ ਪਈ ।
ਮੇਰੇ ਲੇ ਖਂ ਦੇ ਸ਼ਤਤਂ ਭਾਵਂ ਲੱਨਗਆ ਮਖੀਰ

ਮੈਿੰ ਿਦਾ ਮੱ ਟੀ ਚਪਣੀ ੈ ਆਗ ਦੀ ਪਈ ।
ਨਜਿਹਂ ਨਖੱ ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਿੀ ਮਂ ਤਾਨਰਆਂ ਦੇ ਬੀ
ਉਿਹਂ ਨਖੱ ਤੀਆਂ 'ਚ ਭੱ ਖ੍ਾ ਭਘਾਟ ੱਨਗਆ ।
ਜ ੀ ਲ੍ੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤਂ ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਧਮ੍ੀ

ਮੇਰੇ ਜੇਨਰਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਿੱ ਨਜਆ ।
ਬੈਠੀ ਕੱ ਢ ਰ ੀ ਿਂ ਆਿ ਦਾ ਬਲਹੰਬਰੀ ਰਮਾਲ
ਤੇਜ਼ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਵਾ ਦੇ ਿਾਲ ਦਰ ੱਨਡਆ ।

ਮੈਿੰ ਦੱ ਖ ੈ ਨਕ ਡੱ ਬੀ ਮੇਰੀ ਰੱ ਕ੍ਂ ਦੀ ਬੇ੍ੀ

ਇ ਿ ਂ ਦੱ ਖ ਮੇਰਾ ਪਰ ਨਕਂ ਿਾ ਪਾਰ ਪੱ ਨਜਆ ।
ਮੈਿੰ ਜਦਂ ਮੇਰੇ ਦੱ ਖਂ ਦਾ ਨਖ਼ਆਲ ਆ ਨਗਆ

ਗੀਤਂ ਮੇਨਰਆਂ ਅੰ ਞਾਨਣਆਂ ਿੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ ।
ਮੇਰੇ ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱ ਖ 'ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ

ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਮੇਿੰ ਤਾਨਰਆਂ ਤਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਈ ।
ਮੇਰੀ ਚੱ ਪ ਦੇ ਿਰੋਵਰਂ 'ਚ ਜੀਭ ਡੱ ਬ ਮੋਈ
ਗਾ ਗਾ

ੰ ਝਆਂ ਦੇ ਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱ ਖ ਚੈ ਗਈ ।

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦਜੇ ਤੇਰੀ ਿਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੀ੍
ਤੇਰੀ ਥ੍ ਮੇਰੇ ਿਂ ਅੱ ਜ ਕਰ ਬੈ ਗਈ ।

ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦੀ ਅਿਾਿੰ ਚੰ ਿਾ ਜ ੀ ਔ੍ ਲੱਗੀ

ਮੇਰੇ ਿਾ ਂ ਦੀਆਂ ਮੰ ਜਰਂ 'ਚਂ ਦੱ ਧ ਿੱ ਨਕਆ ।
ਮੇਰੇ ਵਾਲਂ ਦੀਆਂ ਥੱ ਬੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਿਂ ਗਈ

ਮੇਰੇ ਿਣਂ ਦੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ 'ਚਂ ਿੀਰ ਮੱ ਨਕਆ ।
ਮੈਥਂ ਪੱ ਛੀ ਜਦਂ ਨਕਿੇ ਮੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਕ ਾਣੀ
ਨਗਆ ਫੱ ਲਂ ਬੈਠ ਭੌਨਰਆਂ ਦਾ ਬੱ ਲਹ ਟੱ ਨਕਆ ।

ਤੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਿੀ ਛੱ ਲਾ ਇਵਂ ਅੱ ਜ ਲੱਗੇ
ਨਜਵਂ ਚੀਚੀ ੱਤੇ ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਪ ਾ੍ ਚੱ ਨਕਆ ।
ਰੱ ਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋ ਕਰਾਏ

ਿ ੰ ਤੇਰੀ ਿਾਰੇ ਥਲਂ ਦੀ ਭ੍ਾਿ ਿੀਕ ਲਂ ।
ਮੇਰੇ ਿਾ ਵਂ ਖ੍ਹੀ ਮੌਤ ਿੰ ਮਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਂ

ਬਝੀ ਲੇ ਖਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਚੰ ਿ ਆਪ ਲੀਕ ਲਂ ।

ੱ ਥਂ ਨਲੱਲਂ ੱਤੇ ਮਾਨਖਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਿੀ ਚ੍ਹਾਵਂ,

ਵੇ ਮਂ ਕੱ ਚੀਆਂ ਿਮੋਲੀਆਂ 'ਚਂ ਜ਼ਨ ਰ ਡੀਕ ਲਂ ।
ਇਕੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਟੱ ਪ ਜਂ ਿਮੰ ਦਰਂ ਤਂ ਪਾਰ

ਡੱ ਬ ਮਰਂ ਜੇ ਮਂ ਪਾਣੀਆਂ ਿੰ ਪੈਰ ਤੀਕ ਲਂ ।

ਯਾਰ ਦੀ ਮੜਹੀ 'ਤੇ
ਰੋਜ਼ ਪਲਕਂ ਮੰ ਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਾਣੀਆਂ,

ਝੱ ਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿੰ ਮਂ ਚੌਰੀਆਂ ।
ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਦੇ ੱ ਥ ਚੰ ਡੀਆਂ,

ਬਣ ਗਈਆਂ ੰ ਝਆਂ ਦੇ ਪੈਰਂ ਭੌਰੀਆਂ ।
ਰੋਜ਼ ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਧ੍ਕਣਂ ਮਂ ਪੀਠੀਆਂ,

ਲੈ ਗ਼ਮਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੰ ਗਰਫ਼ੀ ਲੱਖ ਦੌਰੀਆਂ ।
ਕਚਦੀ ਮਰ ਗਈ ਨ ਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱ ਡੀਆਂ,

ਪਰ ਿਾ ਗਈਆਂ ਇ ਨਬਆਈਆਂ ਖ਼ੌ ਰੀਆਂ ।
ਿਂ ਨਲਆਂ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੋਏ ਨਮੱ ਤਰਾ,

ਨਦਲ ਮੇਰਾ ਕਝ ਇਿ ਤਰਹਂ ਅੱ ਜ ਮੌਲਦੈ ।
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਿਣੀ,

ਵੇਖ ਕੇ ਗੱ ਲਹਰ ਦਾ ਫੱ ਲ ਅੱ ਖ ਖੋਲਹਦੈ ।
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਖੰ ਡਰਂ 'ਚਂ ਲੰਘਦੀ ੈ ਵਾ,
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਗੰ ਬਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦੈ ।

ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਨਕ ਿਾਉਣ ਦੀ ਪਨ ਲੀ ਘਟਾ,
ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਾ ਪਰਂ ਿੰ ਤੋਲਦੈ ।

ਇਿ ਕਦਰ ੈ ਖ਼ਬਿਰਤ ਗ਼ਮ ਤੇਰਾ,

ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਨਕ ਕੰ ਵਲ-ਪੱ ਨਤਆਂ 'ਤੇ ਤਰੇਲ ।
ਿਹਾਉਣ ਨਜਂ ਵਗਦੀ ਿਦੀ ਨਵਚ ਗੋਰੀਆਂ,

ਮਰਮਰ ਦੇ ੀਆਂ ਿੰ ਮਲ ਿੰ ਦਲ ਦਾ ਤੇਲ ।
ਪਰੇ ਚੰ ਿ ਦੀ ਚਾਿਣੀ ਥਲ ਦਾ ਿਫ਼ਰ,

ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਨਜਵਂ ਛਣਕੇ ਮੇਲ ।
ਬਦਲੀਆਂ ਿੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਜਵਂ,

ੋ ਜਾਏ ਪੀਲਾ ਨਜ ਾ ਿਾਰਾ ਦਮੇਲ ।

ਅੱ ਜ ਮਂ ਤੇਰੀ ਮ੍ਹੀ 'ਤੇ ਾਣੀਆਂ,

ਪਰਾ ਕੋਤਰ-ਿੌ ਿੀ ਦੀਵਾ ਬਾਨਲਆ ।
ਪਰ ਵੇਖ ਲੈ ਣ ਤੀਕ ਬਿ ਇਕੋ ਬਲੇ ,
ਬਾਕੀਆਂ ਿੰ ੈ ਵਾਵਂ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਓਿ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟ ਕੰ ਬਦੀ ੈ ਪਈ,

ਡਰਨਦਆਂ ਮਂ ੈ ਮ੍ਹੀ ਤਂ ਚਾ ਨਲਆ ।
ਵੇਿ ਲੈ ਇ ਵੀ ਨਵਚਾਰਾ ਬਝ ਨਗਆ,

ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨਕਿਮਤ ਦਾ ਕਰਮਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਉਮਰ ਦੀ ਗੋਜੀ ਿੰ ਖਪਰਾ ਿਮਂ ਦਾ,

ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਜੇ ਖਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ ਾਣੀਆ ।
ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਿਣੇ ਬਾਦਬਂ ਤੇ ਬੇ੍ੀਆਂ,

ਰ੍ਹਦਾ ਪੱ ਤਣ ਜਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ ਾਣੀਆ ।
ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਂ ਦਾ ਮਖੀਰ,

ਬਣਦਾ ਤੱ ਮਾ ਜਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ ਾਣੀਆ ।

ਠੀਕ ੈ ਕੱ ਲਰ ੈ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨਦਲ,

ਪਰ ਮਂ ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਨਕਂ ਪਾਲਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਗ ।
ਨਕਿ ਲਈ ਨਫ਼ਕਰਂ ਦਾ ਫੱ ਕਂ ਿੰ ਖੀਆ,

ਨਕਿ ਲਈ ਿਣਂ ਿੰ ਲਂ ੰ ਝਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ।
ਨਕਿ ਲਈ ਮਂ ਕੇਿ ਕਾਲੇ ਪੰ ਡ ਕ,

ਖੋ ਲ ਕੇ ਦੱ ਿਦੀ ਨਫਰਂ ਰਨਲਆ ਿ ਾਗ ।
ਿ ਨਣਆ ! ਮੈਿੰ ਿੱ ਲ ੈ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦਾ,

ਪਰ ਿ ਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿੀਿ 'ਚ ਦਾਗ਼ ।
ੈ ਨਗਲਾ ਮੈਿੰ ਤਂ ਬਿ ਇ ੋ ੀ ,ੈ

ਮਰ ਨਗਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਕਂ ਮਰਦੀ ਿ ਂ ।
ਆਿ ਪੰ ਜ-ਫਲੀ ਦਾ ਜ਼ਨ ਰੀ ਬਟ੍ਾ,

ਿੋਚ ਦੀ ਨ ਰਿੀ ਕੋਈ ਚਰਦੀ ਿ ਂ ।
ਨਕਂ ਕੋਈ ਨਤਤਲੀ ਲੈ ਫੱ ਲਂ ਦੀ ਕਟਾਰ,
ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਦਲ ਜ਼ਬਹਾ ਕਰਦੀ ਿ ਂ ।
ਨਕਂ ਨ ਜਰ ਦੇ ਆਜ੍ੀ ਦੀ ਬੰ ਿਰੀ,

ਗੀਤ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਰਦੀ ਿ ਂ ।

ਮਸ਼ਹਕ
ਅਿਂ ਚੰ ਮ ਲਏ ਅੱ ਜ ਫੇਰ ਨਕਿੇ ਦੇ ਬੋਦੇ ।

ਅਿਂ ਰਾਤ ਗਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠ ਿੱ ਜਣ ਦੀ ਗੋਦੇ ।
ਅੱ ਜ ਿਾ 'ਚਂ ਆਵੇ ਮਨ ਕ ਗਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ,
ਅੱ ਜ ਕੌ ਣ ਨਪਆ ਪੱ ਠ-ਕੰ ਡਾ ਗ਼ਮ ਦਾ ਖੋਦੇ ।

ਅਿਂ ਪੀਤਾ ਿੀ ਉ ਦੇ ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਚਰਿਾਮਤ,
ਅਿਂ ਨਬੰ ਦੇ ਿੀ ਉ ਦੇ ਪੈਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ।

ਆਏ ਨਿਕਲ ਿੀ ਅ੍ੀਓ ਨਕੱ ਲ ਿਮਂ ਦੇ ਮੱ ਖ 'ਤੇ,
ਅਿਂ ਿਣ ਉ ਦੇ ਜਦ ਿਣਂ ਦੇ ਨਵਚ ਡੋਬੇ ।

ਖਨਲਹਆ ਿੀ ਉ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਨਲਹਆ,

ਪ੍ਹੀਆਂ ਿੀ ਅਿਂ ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਂ ਪ੍ਹੀਆਂ ।
ਕਰੇ ਿਾਲ ਿਜ਼ਾਕਤ ਬਾਤ੍ੀਆਂ ਜਦ ਮਾ ੀ,
ੋ ਜਾਣ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਿੀਤ ਵਾਵਂ ਖ੍ੀਆਂ ।

ਓ ਦੇ ਮੱ ਖ ਦੀ ਲਏ ਪਰਦੱ ਖਣਾ ਚੰ ਿ ਿਰਘੀ ਦਾ,
ਉ ਦੇ ਿਣਂ ਦੇ ਨਵਚ ਰਾਤ੍ੀਆਂ ਡੱ ਬ ਮਰੀਆਂ ।
ਉ ਦੇ ਵਾਲਂ ਦੇ ਨਵਚ ਖੇਡੇ ਪੋ ਦੀ ਮੱ ਨਿਆ,

ਉ ਦੇ ਬਲਹਂ ਿ ੀਆਂ ਚੀਚ-ਵ ਟੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ।
ਮੌਲੀ ਿੀ ਿਾਡੇ ਨਦਲ ਦੀ ਵੇਦਿ ਮੌਲੀ,

ਪੀਤੀ ਿੀ ਅਿਂ ਪੀ੍ ਚਲੀ ਭਰ ਪੀਤੀ ।
ਪੈ ਗਈ ਿੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਕਲੇ ਜੇ ਪੈ ਗਈ,

ਅਿਂ ਤੋ੍ ਕਲੀ ਿਤਬਰਗੇ ਦੀ ਅੱ ਜ ਲੀਤੀ ।
ਿੰ ਿ-ਮਿੰ ਿੀ ਿੰ ਘਣੀ ਨਦਲ ਦੀ ਝੰ ਗੀ,
ਕਕ ਕਕ ਅੱ ਜ ਮੋਰਂ ਬੌਰੀ ਕੀਤੀ ।

ੋਈ ਿੀ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਸ਼ਰਾਬਣ ੋਈ,

ਗਈ ਿੀ ਿਾਡੀ ਜੀਭ ਸ਼ਰ ਲਈ ਿੀਤੀ ।
ਜ੍ੀਆਂ ਿੀ ਯਾਦਂ ਦੇ ਪੱ ਤਣਂ ਨਛੰ ਝਂ,

ਪਈਆਂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਦੇ ਥੇ 'ਤੇ ਰਾਿਂ ।

ਲਾਇਆ ਿੀ ਮਂ ਨਦਲ ਦੇ ਨਵ ੍ੇ ਮਰਆ,
ਗੰ ਿਹੀ ਿੀ ਮਂ ਭਰ ਭਰ ਮਨ ਕ ਪਰਾਤਂ ।

ਮੇਰੇ ਿਾ ਂ ਕਲ ਵਗੇ ਿੀ ਅੱ ਜ ਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ,

ਨਪਆ ਮਾਰੇ ਿੀ ਦਨਰਆ ਮਨਦਰਾ ਦਾ ਠਾਠਂ ।
ੋਇਆ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਨਵਚ ਚਾਿਣ ੋਇਆ,

ਮੈਥਂ ਮੰ ਗਣ ਆਈਆਂ ਖ਼ੈਰ ਿੀ ਅੱ ਜ ਪਰਭਾਤਂ ।

ਥੱ ਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਂ ਵਾਸ਼ਲਆ
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।

ਮੇਰੇ ਿੋ ਨਣਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾਨ੍ਆ ।
ਅਨ੍ਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ

ਕੱ ਢ ਕੇ ਕਲੇ ਜਾ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ,

ਔ ਮਾਰ ਲਨ ੰ ਦੇ ਵੱ ਲ ਨਿਗਾ ।
ਅੱ ਜ ੋ ਨਗਆ ਿਰਜ ਜ਼ਬਹਾ ।
ਏਕਮ ਦਾ ਚੰ ਿ ਨਫੱ ਕਾ ਨਜ ਾ,

ਅੱ ਜ ਬਦਲੀਆਂ ਿ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਅਿਂ ਦੀਨਦਆਂ ਦੇ ਨਵ ਰ੍ੇ,

ੰ ਝਆਂ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਨਲਆ ।

ਤੇਰੇ ਸ਼ਨ ਰ ਜਂਦੀ ਿ੍ਕ ਦਾ,

ਇਕ ਰੋ੍ ਚਗ ਕੇ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।

ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਆਈਆਂ ਵੇ ਨਿਰ 'ਤੇ ਵਨ ੰ ਗੀਆਂ

ਰਾਤਂ ਅਜੇ ਿ ਰਨ ੰ ਦੀਆਂ ।
ਨਕਰਿਂ ਅਜੇ ਿ ਮਨ ੰ ਗੀਆਂ

ਨਫੱ ਕੀਆਂ ਅਜੇ ਿ ਮਨ ੰ ਦੀਆਂ ।
ਅਿਂ ਨਦਲ ਦੇ ੱਜ੍ੇ ਖੇਤ ਨਵਚ
ਮਿਲ ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਲਾ ਨਲਆ ।
ਨਮੱ ਠਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਬਰ ੍ਾ

ਗੀਤਂ ਿ ਕੱ ਛ੍ ਚਾ ਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ,
ਿੱ ਜਣਾ ਵੇ ਨਦਲ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ,
ਅਿਂ ਰੋਗ ਨਦਲ ਿੰ ਲਾ ਨਲਆ,
ਤੇਰੇ ਜ਼ਨ ਰ-ਮੌ ਰੇ ਰੰ ਗ ਦਾ-

ਬਂ 'ਤੇ ੈ ਿਂ ਖਦਵਾ ਨਲਆ ।
ਉਿ ਬਂ ਦਆਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ,
ਾਰ ੈ ਅੱ ਜ ਪਾ ਨਲਆ ।

ਕਬਰਂ ਿੰ ਟੱ ਕਰਂ ਮਾਰ ਕੇਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਰੋ੍ਾ ਪਾ ਨਲਆ ।

ਅਿਂ ਨ ਜਰ ਦੀ ਿੰ ਗਰਂਦ ਿੰ ਅੱ ਥਰ ਕੋਈ ਲਣਾ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ
ਮੇਰੇ ਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਨਪਆਨਰਆ,
ਪੀ੍ਂ ਦੀ ਪਥਕਣ ਜੋ੍ ਕੇ
ਗਹੀਰਾ ਅਿਂ ਬਣਵਾ ਨਲਆ,
ੱ ਡਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ

ਉਮਰਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾ ਨਲਆ ।
ਕੱ ਚਾ ਨਪਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ-

ਅੱ ਜ ਨਸ਼ੰ ਗਰਫ਼ੀ ਰੰ ਗਵਾ ਨਲਆ ।

ਨਵਚ ਜ਼ਨ ਰ ਚੱ ਪ ਦਾ ਪਾ ਨਲਆ ।
ਨਜੰ ਦ ਿ ਬੱ ਲਹਂ ਲਾ ਨਲਆ ।

ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।
ਅਨ੍ਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ

ਕੱ ਢ ਕੇ ਕਲੇ ਜਾ ਖਾ ਨਲਆ ।
ਥੱ ਬਾ ਕ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ।

