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ਲੂਣਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 
 

ਪਸ਼ਿਲਾ ਅੰਕ 

 

ਧਨਵੰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਤਮ ਪਤਹਰ, 

ਨਟੀ ਤੇ ਸਤੂਰਧਾਰ ਚੰਬੇ ਸ਼ਤਹਰ ਦ ੇ

ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੰਘਣੇ ਵਣ ਤਵਚ ਬੈਠੇ 

ਪਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) 

ਨਟੀ 

ਇਹ ਕਵਣ ਸੁ ਦੇਸ ਸਹੁਾਵੜਾ 
ਤੇ ਕਵਣ ਸੁ ਇਹ ਦਤਰਆ 

ਜੋ ਰਾਤ ਨਮੇਘੀ ਚੰਨ ਦੀ 
ਤਵਚ ਦੂਰੋਂ ਡਲ੍ਹਕ ਤਰਹਾ 
ਕਈ ਤਵੰਗ-ਵਲੇ੍ਵੇਂ ਮਾਰਦਾ 
ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੱਪ ਤਜਹਾ 
ਜੋ ਕੱਢ ਦੁਸਾਂਘੀ ਜੀਭ ਨੰੂ 

ਵਾਦੀ ਤਵਚ ਸ਼ੂਕ ਤਰਹਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਦੇਸ ਸੁ ਚੰਬਾ ਸੋਹਣੀਏ ਂ

ਇਹ ਰਾਵੀ ਸੁ ਦਤਰਆ 

ਜੋ ਐਰਾਵਤੀ ਕਹਾਂਵਦੀ 
ਤਵਚ ਦੇਵ-ਲੋ੍ਕ ਦੇ ਜਾ 
ਇਹ ਧੀ ਹੈ ਪਾਂਗੀ ਤਰਸ਼ੀ ਦੀ 



ਇਹਦਾ ਚੰਦਰਭਾਗ ਭਰਾ 
ਚੰਤਬਆਲ੍ੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਲ੍ੀ 
ਇਹਨੰੂ ਮਤਹੰਗੇ ਮੁੱ ਲ੍ ਤਲ੍ਆ 

ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲ੍ ਕ ੇ

ਇਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਮ ਤਪਆ 

ਚੰਤਬਆਲ੍ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਂਵਦਾ 
ਇਹਨੰੂ ਚੰਬਾ ਦਸੇ ਤਕਹਾ 

ਨਟੀ 

ਹੈ ਇਤਰਾਂ ਤਭੱਜੀ ਵਗ ਰਹੀ 
ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੀਤ ਹਵਾ 
ਏਥੇ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ 
ਤਜਉਂ ਸਾਹ ਹੈ ਡੁੱ ਲ੍ਹ ਤਗਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਹਾਂ ਨੀ ਤਜੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ! 
ਤੂੰ  ਤਬਲ੍ਕਲੁ੍ ਠੀਕ ਤਕਹਾ 
ਹੈ ਕੁੰ ਗ, ਕਥੂਰੀ, ਅਗਰ ਦਾ 
ਤਜਉਂ ਵਗੇ ਤਪਆ ਦਤਰਆ 

ਇਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਇਤਰ ਦਾ 
ਤਵਚ ਚੰਨ ਦਾ ਹੰਸ ਤਜਹਾ 
ਹੈ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਤਰੈਦਾ 
ਤੇ ਤਾਰੇ ਚੁਗੇ ਤਪਆ 

ਨਟੀ 

ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਈਕਣ ਜਾਪਦ ੈ

ਤਜਉਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਤਰਆ 

ਇਹ ਮਤਹਕ ਤਜਵੇਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤਚੜੀ 
ਤਜਹਦਾ ਸੱਜਣ ਦੂਰ ਤਗਆ 

ਅਗਨ-ਵਰੇਸੇ ਵਟਣਾ ਮਲ੍ ਮਲ੍ 



ਰਹੀ ਜੋ ਨਗਨ ਨਹਾ 
ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵ ੇ

ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਵਾਹ ! 
ਇਹ ਤੂੰ  ਖ਼ੂਬ ਤਕਹਾ 
ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਤਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ 

ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਕੇ ਬੁਝਾ 
ਹੈ ਸੰਭਵ ਤਨ ਦੀ ਅੱਗ ਥੀਂ 
ਖੌਲ੍ ਸਮੁੰ ਦਰ ਜਾ 

ਨਟੀ 

ਛੇੜ ਸੁਰੰਗੀ ਪੌਣ ਦੀ 
ਰਹੀ ਰੁੱ ਤ ਤਬਰਹੜੇ ਗਾ 
ਤਜਉਂ ਕਾਮੀ ਸੱਜਣ ਤਕਸੇ ਦਾ 
ਜਦ ਜਾਏ ਤਵਛੜੋਾ ਪਾ 
ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਸਾਉਲ੍ੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 

ਤਕਤੇ ਤਵਚ ਉਜਾੜੀਂ ਜਾ 
ਤਜਉਂ ਤਢੱਡੀਂ ਮੁੱ ਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ 
ਕੋਈ ਤਬਰਹਣ ਪਏ ਕੁਰਲ੍ਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਤਕਹਾ ਸਹੁਾਵਾ ਦਸੇ ਹ ੈ

ਤੇ ਕੇਹੀ ਨਸ਼ੀਲ੍ੀ ਵਾਅ 

ਇਉਂ ਤਰਵਰ ਜਾਪਣ ਝੂਮਦ ੇ

ਤਜਉਂ ਛੀਂਬਾ ਡੰਗ ਤਗਆ 

ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੇਸੂ ਮੌਤਲ੍ਆ 

ਤੇ ਡੁੱ ਤਲ੍ਹਆ ਲ੍ਹੂ ਤਜਹਾ 
ਤਜਉਂ ਕਾਲੇ੍ ਰੜੇ ਪਹਾੜ ਦਾ 



ਸੀਨਾ ਪਾਟ ਤਗਆ 

ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਭੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱੁਲ੍ਹੀਆਂ 

ਤਵਚ ਭਤਰਆ ਨਸ਼ਾ ਤਜਹਾ 
ਇਕ ਸੁਆਦ ਸੁਆਦ ਹੋ ਤਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਹੈ ਅੰਬਰ ਚੰੁਮ ਤਰਹਾ 
ਕੋਈ ਜੀਕਣ ਪਰਮੇੀ ਪਰੇਮ ਤੋਂ 
ਇਕ ਉਮਰਾ ਬਾਝ ਤਰਹਾ 
ਉਸ ਅੰਭੇ ਹੋਂਠ ਤਾਂ ਚੰੁਮਣਾਂ 
ਪਰ ਭੁੱ ਖਾ ਫੇਰ ਤਰਹਾ 

ਨਟੀ 

ਸੁਣੋ ਸਵਾਮੀ ਤਕਹਾ ਸੁਹਾਵਾ 
ਪੰਛੀ ਬੋਲ੍ ਤਰਹਾ 
ਤਜਉਂ ਤਕਸੇ ਪਰੇਮੀ ਆਪਣ ੇ

ਪਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਲ੍ਆ 

ਤਜਉਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਾਟੀ ਪੋਰ ਚੋਂ 
ਇਕ ਰੁਮਕਾ ਲੰ੍ਘ ਤਗਆ 

ਤਜਉਂ ਸੇਜ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਾਣਦੀ 
ਦਾ ਹਾਸਾ ਤਨਕਲ੍ ਤਗਆ 

ਪਰਥਮ ਪਰਮੇ ਦੇ ਪਰਥਮ ਮੇਲ੍ ਦ ੇ

ਪਰਥਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਜਹਾ 
ਦਰਦ ਪਰੁੱ ਚੇ ਤਕਸ ੇਗੀਤ ਦ ੇ

ਅੰਤਤਮ ਬੋਲ੍ ਤਜਹਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਹੈ ਸੌਲੇ੍ ਤਜਹੇ ਪਹਾੜ 'ਤ ੇ

ਚੰਨ ਈਕਣ ਸੋਭ ਤਰਹਾ 
ਤਜਉਂ ਕੁਤਲ੍ਕ ਨਾਗ ਕੋਈ ਮੰਨੀਂ ਥੀਂ 
ਨਹੇ ਰੇ ਤਵਚ ਖਡੇ ਤਰਹਾ 
ਇਹ ਪਰਬਤ ਲੰ੍ਮ-ਸਲੰ੍ਮੜਾ 



ਹੈ ਈਕਣ ਫੈਲ੍ ਤਗਆ 

ਤਜਉਂ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੂਰਸਾ 
ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲ੍-ਤਗਰਹਾ 
ਕਈ ਬਾਸ਼ਕ, ਉਰਗ ਤੇ ਛੀਂਬੜ ੇ

ਕਈ ਅਹੀ, ਖੜੱਪੇ ਆ 

ਕਈ ਕੱਲ੍ਰੀ, ਉੱਡਣੇ, ਪਦਮ ਤ ੇ

ਸੰਗਚੂੜੇ ਧੌਣ ਉਠਾ 
ਪਏ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਂਵਦ ੇ

ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ 
ਔਹ ਵੇਖ ਨੀ ਤਜੰਦੇ ! ਘਾਟੀਆਂ 

ਤਵਚ ਬੱਦਲ੍ ਉੱਡ ਤਰਹਾ 
ਤਜਉਂ ਸੱਪ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਡੰਗ ਕ ੇ

ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਤਵਚ ਉਲ੍ਟ ਤਗਆ 

ਸੁਪਨ-ਲੋ੍ਕ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ 

ਦੂਧ ਮਤਹਲ੍ ਜਤਹਆ 

ਤਜਹਦੀ ਮਮਟੀ ਬੈਠਾ ਚੰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੋਲ੍ ਤਰਹਾ 
ਤਵਚ ਫੁੱ ਲ੍-ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤ ੇ

ਇਕ ਨੰਗਾ ਅਗਨ ਤਜਹਾ 
ਇਕ ਬੁੱ ਤ ਗੁਲ੍ਾਬੀ ਨਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਵਖੇ ਤਰਹਾ 
ਤੇ ਭੋਗਣ ਪਤਹਲੇ੍ ਓਸ ਦਾ 
ਤਜਉਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਤਗਆ 

ਨਟੀ 

ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੀਸੀਆ ਂ

ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ 
ਤਜਉਂ ਵਣ-ਦੇਵੀ ਅਰਨੈਣੀ 
ਬੱਦਲ੍ਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 
ਵਣ-ਪੁੱ ਤਰ ਤਾਈ ਂਜੀਕਣਾਂ 
ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ 



ਦੁੱ ਧ ਭਰੀਆਂ ਸਲੌ੍ੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 

ਤੇ ਕੋਸੀ ਨੀਝ ਲੱ੍ਗਾ 
ਤਜਉਂ ਦੁੱ ਧ ਤਪਆਉਂਦੀ ਬਾਲ੍ ਨੰੂ 

ਹਰ ਮਾਂ ਜਾਵੇ ਨਤਸ਼ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਰੁੱ ਖ ਜੋ ਅਮਲ੍ਤਾਸ ਦ ੇ

ਪੀਲ੍ੀ ਮਾਰਨ ਭਾ 
ਇਉਂ ਜਾਪਨ ਗਗਨ ਕੁਠਾਲ੍ੀਏ 

ਤਜਉਂ ਸੋਨਾ ਤਪਘਲ੍ ਤਰਹਾ 
ਜਾਂ ਧਰਤ-ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ 
ਇਕ ਬੁੰ ਦਾ ਤਡੱਗ ਤਪਆ 

ਵਾਹ ਨੀ ਧਰਤ ਸਹੁਾਵੀਏ 

ਤੈਨੰੂ ਚਤੜਹਆ ਰੂਪ ਤਕਹਾ 

ਨਟੀ 

ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਇਸ ਦ ੇਬਾਬਲੇ੍ 

ਇਹਦੇ ਤਦੱਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾ 
ਤੇ ਮੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕ ਅੰਬੀਰ ਹਵਾ 
ਇਹਦੇ ਤਦੱਤੇ ਗੌਣ ਤਬਠਾ 
ਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੌਣ ਨੰੂ 

ਪਰਬਤ ਰੜੇਾ ਲ੍ਾ 
ਚਾਨਣੀਆਂ ਤਜਉਂ ਤਲ੍ੀ 'ਤ ੇ

ਹਨ ਰਹੀਆਂ ਮਤਹੰਦੀ ਲ੍ਾ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ਚੰੁਨੀ ਅੰਬਰੀ 
ਚੰਨ ਕਲ੍ੀਰਾ ਪਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਪਰ ਹਾਏ ਨੀ ਧਰਤ ਸਹੁਾਵੀਏ 

ਤੂੰ  ਲ੍ਏ ਕੀਹ ਲੇ੍ਖ ਤਲ੍ਖਾ 



ਤੇਰਾ ਹਰ ਤਦਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਵਦਾ 
ਲੈ੍ ਤਕਰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਹ 

ਤੇਰੀ ਹਰ ਰੁੱ ਤ ਹੈ ਤਛਣ-ਭੰਗਰੀ 
ਜੋ ਜੰਮੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾ 
ਏਥੇ ਤਛਣ ਤੋਂ ਤਛਣ ਨਾ ਫੜੀਦਾ 
ਨਾ ਸਾਹ ਕੋਲ੍ੋਂ ਹੀ ਸਾਹ 

ਜੋ ਸਾਹ ਹੈ ਬੁੱ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟਦਾ 
ਉਹਦੀ ਕਟੋ ਜਨਮ ਨਾ ਥਾਹ 

ਤਜਉਂ ਗਗਨੀਂ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ 

ਦੀ ਪੜੈ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ 
ਤੇਰਾ ਹਰ ਫੁੱ ਲ੍ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਵਦਾ 
ਮਤਹਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ 
ਤੇਰਾ ਹਰ ਤਦਹੁੰ  ਸੂਤਕ-ਰੁੱ ਤ ਦੀ 
ਪੀੜ 'ਚ ਲ੍ੈਂਦਾ ਸਾਹ 

ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਜੰਮਣੋਂ 
ਲ੍ੈਂਦਾ ਅਉਧ ਹੰਢਾ 

ਨਟੀ 

ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਰਾਮ ਜੀਉ 

ਲੇ੍ਖਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਤਕਹਾ 
ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਾ ਫੜੀਦਾ 
ਏਥੇ ਸਾਹ ਕੋਲ੍ੋਂ ਜੇ ਸਾਹ 

ਕੀਹ ਬੁਰਾ ਜੇ ਮੰਤਿਲ੍ ਪਤਹਲ੍ੜ ੇ

ਤੇ ਤਪੱਛੋਂ ਲੱ੍ਭੇ ਰਾਹ 

ਜਾਂ ਤੀਰ ਲੱ੍ਗਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ੜ ੇ

ਜੇ ਛਾਤੀ ਲੱ੍ਗੇ ਘਾ 
ਤਵਚ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜਨ ਦਾ 
ਆਵੇ ਬੜਾ ਮਿਾ 
ਕੁਝ ਤਪਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲ੍ਾਲ੍ਸਾ 
ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾ 
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਨ ਥੀਤਵਆ 



ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਜੱਗ ਤਕਹਾ ? 

ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਧਰਤ 'ਤ ੇ

ਇਕੋ ਥਾਉਂ ਖੜਹਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ 
ਪਰ ਹੁੰ ਦੈ ਦੁੱ ਖ ਬੜਾ 
ਜਦ ਕੱਲੇ੍ ਬਤਹ ਕੇ ਸੋਚੀਏ 

ਇਹ ਫੁੱ ਲ੍ ਜਾਣੇ ਕੁਮਲ੍ਾ 
ਇਹ ਵਾਦੀ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ੂਕਦਾ 
ਸੁੱ ਕ ਜਾਣਾ ਦਤਰਆ 

ਇਹਨੇ ਭਲ੍ਕੇ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ੍ਣਾ 
ਜੋ ਵਗਦੀ ਸੀਤ ਹਵਾ 
ਹਨ ਰੁੱ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਛੰਡਣ ੇ

ਲੈ੍ ਜਾਣੇ ਪੌਣ ਉੱਡਾ 
ਲੈ੍ ਜਾਣੇ ਰੁੱ ਖ ਵਢਾਏ ਕ ੇ

ਤਰਖਾਣਾਂ ਮੋਛੇ ਪਾ 
ਤਰਖਾਣਾਂ ਮੋਛੇ ਪਾਏ ਕ ੇ

ਲੈ੍ਣੇ ਪਲੰ੍ਘ ਬਣਾ 
ਪਲੰ੍ਘੇ ਸਜੇਾਂ ਮਾਣਦ ੇ

ਮਰਨੇ ਸਜੇ ਤਵਛਾ 

ਨਟੀ 

ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਕਰਮ ਹ ੈ

ਇਸ ਦਾ ਖਦੇ ਤਕਹਾ 
ਹੈ ਪਤਰਵਰਤਨ ਹੀ ਆਤਮਾ 
ਤਜਹਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ ਤਕਹਾ 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸਤਹਜ ਸੀ 
ਬੱੁਸ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵਾਅ 

ਬੱੁਸ ਜਾਂਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ੇ



ਬੱੁਸ ਜਾਂਦੇ ਦਤਰਆ 

ਬੱੁਤ ਨੰੂ ਬੱੁਤ ਗਲ੍ ਤਮਲ੍ਣ ਦਾ 
ਰਤਹੰਦਾ ਰਤਾ ਨਾ ਚਾਅ 

ਬਾਗ਼ੀਂ ਫੱੁਲ੍ ਨਾ ਮਲੌ੍ਦ ੇ

ਢਕੀਂ ਸਾਵੇ ਘਾ 
ਇਸ ਅਮਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਤਵਚ ਡਾਢਾ ਤੇਿ ਨਸ਼ਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੰਦਗੀ 
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਾ 
ਇਹ ਭਟਕਣ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹ ੈ

ਜੋ ਖੇਤ ਰਹ ੇਲ੍ਤਹਰਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱ ਖ 'ਚੋਂ 
ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਨਮ ਤਲ੍ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਉਫ਼ ! ਕੇਹੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ 
ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਮਢੋਾ ਚਾ 
ਜਨਮ-ਤਦਵਸ ਦੀ ਨਗਨ-ਘੜੀ ਤੋਂ 
ਥਣ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਤਵਚ ਪਾ 
ਤਹਰਨਾਂ ਤਸੰਗੀਂ ਬੈਠ ਕ ੇ

ਦੇਣੀ ਉਮਰ ਵੰਜਾ 

ਨਟੀ 

ਇਹ ਭਟਕਣ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਚਲ੍ਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤ ੇ

ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਸ ਤਨਵਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਹੈ ਸੰਖ ਨੇ ਵੱਜੇ ਮੰਦਰੀਂ 



ਤੇ ਖੂਹੀਂ ਡੋਲ੍ ਤਪਆ 

ਹੁਣ ਸੱਥੀਂ ਤਚੜੀਆਂ ਚੂਕੀਆਂ 
ਤੇ ਜੰਗਲ਼ ਬੋਲ੍ ਤਪਆ 

ਹੈ ਹੋਇਆ ਸਰਘੀ ਵਲੇ੍ੜਾ 
ਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਬੁਝ ਤਗਆ 

ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਤਹੱਕਦਾ 
ਤਸਰ ਭੀ ਆਏ ਤਪਆ 

ਆਓ ਮੁੜੀਏ ਦੇਵ ਲੋ੍ਕ ਨੰੂ 

ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਵਹਾ 

ਨਟੀ 

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੜ ੇ

ਜੇ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਤਵਹਾ 
ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀਉ 

ਜੇ ਖੂਹੀਂ ਡਲੋ੍ ਤਪਆ 

ਜੀ ਚਾਹੁੰ ਦੈ ਇਸੇ ਧਰਤ ਤ ੇ

ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਉਮਰ ਵੰਜਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਆਂ 

ਤਜਹਨਾਂ ਕੀਲ੍ੀ ਕੁੱ ਲ੍ ਫ਼ਿਾ 
ਤਜਉਂ ਗੁੰ ਬਦ ਤਵਚ ਆਵਾਿ ਦੀ 
ਟੁਰਦੀ ਰਹੇ ਸਦਾ 
ਤਜਉਂ ਮਧੂ-ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਦਾ 
ਮਧ-ੂਵਣਾਂ ਤਵਚ ਟੋਲ੍ਾ ਉੱਡ ਤਰਹਾ 
ਤਜਉਂ ਚੀਰ ਕੇ ਜੰਗਲ਼ ਬਾਂਸ ਦ ੇ

ਲੰ੍ਘੇ ਤੇਿ ਹਵਾ 
ਤਜਉਂ ਥਲ੍ 'ਚੋਂ ਲੰ੍ਘੇ ਕਾਫ਼ਲ੍ਾ 
ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਵਹਾ 
ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਦੀ ਗੂੰ ਜ ਪਈ 



ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਰਹੀਆਂ ਗਾ ? 

(ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਿ ਉਭਰਦੀ ਹ)ੈ 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇਸ ਚੰਬੇ ਦ ੇ

ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਹੋ 
ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਮਾਲ੍ਣ ੇ

ਉਹਦੀ ਮਤਹਲ੍ੀਂ ਗਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋ

ਮਤਹਲ੍ੀਂ ਰਾਣੀ ਜਾਗਦੀ 
ਉਹਦੇ ਨੈਣੀਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਕ ੋ

ਰਾਜੇ ਤਾਈ ਂਆਖਦੀ 
ਮੈਂ ਚੰਬਾ ਲੈ੍ਣਾ ਸ ੋ

ਜੋ ਕਾਲੇ੍ ਵਣ ਮੌਤਲ੍ਆ 

ਤਜਹਦੀ ਹਕੌੇ ਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋ

ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ 
ਬਾਹਾਂ ਤਵਚ ਪਰੋ 
ਨਾ ਰੋ ਤਜੰਦੇ ਮੇਰੀਏ 

ਲੱ੍ਗ ਲੈ੍ਣ ਦੇ ਲੋ੍ਅ 

ਚੰਬੇ ਖ਼ਾਤਰ ਸੋਹਣੀਏ 

ਜਾਸਾਂ ਕਾਲੇ੍ ਕੋਹ 

ਰਾਣੀ ਚੰਬੇ ਸਤਹਕਦੀ 
ਮਰੀ ਤਵਚਾਰੀ ਹ ੋ

ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਦੱਬਦਾ 
ਮੈਲ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੋ

ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਸਾੜਦਾ 
ਕਾਲ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੋ

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਦੇਸ ਚੰਬੇ ਦ ੇ

ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਹੋ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਵੇਖ ਨਟੇ ! 



ਤਕੰਜ ਵਾਦੀ ਦੇ ਤਵਚ 

ਸਵਰ ਹੈ ਗੂੰ ਜ ਤਰਹਾ 
ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਵਰ-ਮੰਡਲ੍ ਨੰੂ 

ਤਜਉਂ ਕੋਈ ਛੜੇ ਤਗਆ 

ਕੱਤਕ ਮਾਹ ਤਵਚ ਕੂੰ ਜਾਂ ਦਾ 
ਤਜਉਂ ਕੰਨੀਂ ਬੋਲ੍ ਤਪਆ 

ਚੇਤਰ ਦੇ ਤਵਚ ਤਜਉਂ ਕਰ ਬਾਗ਼ੀਂ 
ਵਗੇ ਪੁਰੇ ਦੀ 'ਵਾ 
ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਤਜਉਂ ਕੋਇਲ੍ਾਂ ਦੀ 
ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਦਾ 
ਤਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਕਤਹੰਦੇ ਛੰਨੇ 

ਮੀਂਹ ਤਜਉਂ ਵਰਹੇ ਤਪਆ 

ਤਜਉਂ ਪਰਬਤ ਤਵਚ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ 
ਤਬਛੂਆ ਛਣਕ ਤਰਹਾ 
ਜਾਂ ਤਜਉਂ ਹੋਵੇ ਗੂੰ ਜਦਾ 
ਤਸ਼ਵ ਦਾ ਨਾਦ-ਮਹਾਂ 

ਨਟੀ 

ਤਜਉਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤ ੇ

ਕੋਈ ਤਰਹਾ ਮਛੇਰਾ ਗਾ 
ਜਾਂ ਤਬਰਹਣ ਦੇ ਤਵਚ ਕਾਲ੍ਜ ੇ

ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਧਖੁੇ ਤਪਆ 

ਜੋ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਮੇੀ ਉਸ ਦ ੇ

ਕੰਨੀਂ ਕਦੇ ਤਕਹਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਆਨੰਦ ਤਕਹਾ ? 

ਤਕੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਤਹਕ ਫੜਾਂ 
ਮੈਥੋਂ ਮਤਹਕ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ 
ਤਜਉਂ ਕੋਈ ਭੌਰਾ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰਦਾ 



ਕੰਵਲ੍ ਸਰੋਵਰ ਜਾ 
ਮਤਹਕ ਦੇ ਕੱਜਣ ਤਲ੍ਪਟ ੇਹੋਏ 

ਨੀਲੇ੍ ਸਪੁਨ ਤਜਹਾ 
ਤਜਉਂ ਤਕਸੇ ਤਵਧਵਾ ਹਕੌਾ ਭਤਰਆ 

ਸੁੰ ਨੀ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 

ਨਟੀ 

ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਚੰਤਬਆਲ੍ਣਾਂ 
ਜੋ ਰਹੀਆਂ ਰਲ੍ ਤਮਲ੍ ਗਾ 
ਸ਼ਤਹਦ-ਪਰੁੱ ਚੇ ਕੰਠ 'ਚੋਂ 
ਲੰ੍ਮੀ ਹੇਕ ਲੱ੍ਗਾ 
ਤਜਉਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਤਬਰਹੜਾ 
ਚਰਖ਼ੇ ਤੰਦ ਵਲ਼ਾ 
ਤਜਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰ ਦਰੀਂ 
ਨਾ ਮੁਤੜਆ ਲ੍ਾਮ ਤਗਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਹ ਤਾਂ ਸਭੋ ਰਾਣੀਏ ਂ

ਹਨ ਰਹੀਆਂ ਇੱਤ ਵੱਲ੍ ਆ 

ਹੱਥ ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲ੍ੀਆਂ 

ਤਸਰ 'ਤੇ ਗੜਵੇ ਚਾ 
ਆ ਗਗਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਡੀਏ 

ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਰਾਹ 

ਬਣੀਏ ਵਾਸੀ ਧਰਤ ਦ ੇ

ਜਾਂ ਲ੍ਈਏ ਰਪੂ ਵਟਾ 

ਨਟੀ 

ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰਭ ਜੀ ਠੀਕ ਤਕਹਾ 
ਆਓ ਲ੍ਈਏ ਰੂਪ ਵਟਾ 
ਤੇ ਕਰੀਏ ਚਾਰ ਗਲੋ੍ੜੀਆਂ 



ਨਾਲ੍ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾ 
(ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਨਟੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲ੍ੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਚੰਤਬਆਲ੍ਣਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰਵੇਸ਼ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਨਟੀ ਉਨਹ ਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ੍ 

ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।) 

ਨਟੀ 

ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਚੰਬੇਲ੍ੀਏ 

ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਮਤਹਕ ਸਦਾ 
ਇਹ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੜਹ ਤਠਤਲ੍ਹਆ 

ਤਕਸ ਪੱਤਣ ਨੰੂ ਜਾ 
ਹੰਸ, ਹਮੇਲ੍ਾਂ, ਬੁਗਹਤੀਆ ਂ

ਗੱਲ੍ ਤਵਚ ਕੰਠੇ ਪਾ 
ਛਾਪਾਂ, ਛੱਲੇ੍, ਆਰਸੀਆਂ 

ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਅੜਾ 
ਚੀਚੀ ਤਵਚ ਕਲ੍ੀਚੜੀ 
ਪੈਰੀਂ ਸਗਲੇ੍ ਪਾ 
ਕੋਹ ਕੋਹ ਵਾਲ੍ ਗੁੰ ਦਾਏ ਕ ੇ

ਫੁੱ ਲ੍ ਤੇ ਚੌਂਕ ਸਜਾ 
ਕੰਨੀਂ ਝੁਮਕੇ ਝੂਲ੍ਦ ੇ

ਲ੍ੌਂ ਗ ਤੀਲ੍ੀਆਂ ਪਾ 
ਤਸਰ ਸੋਭਣ ਫੁਲ੍ਕਾਰੀਆਂ 

ਅਤਲ੍ਸ, ਪੱਟ ਹੰਢਾ 
ਤਕੱਤ ਵੱਲ੍ ਚੱਲ੍ੀਆਂ ਕੂੰ ਜੜੀਆਂ 

ਹਾਰ ਤਸ਼ੰਗਾਰ ਲੱ੍ਗਾ 
ਇਹ ਬੌਂਦਲ੍ ਗਈਆਂ ਡਾਚੀਆਂ 

ਤਕੱਤ ਵੱਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਧਾ ? 

ਚੰਤਬਆਲ੍ਣ 

ਸੁਣ ਭੈਣੇ ਪਰਦੇਸਣ ੇ



ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਨਦੀਏ ਜਾ 
ਇਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਉਂ 'ਤ ੇ

ਲੱ੍ਖ ਦੀਵੇ ਪਰਵਾਹ 

ਅੱਜ ਜਨਮ ਤਦਹਾੜਾ ਓਸ ਦਾ 
ਅੱਜ ਤਦਲੇ੍ ਥੀਂ ਚਾਅ 

ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਵੀਰ ਦ ੇ

ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ਗੜਵੇ ਨੀਰ ਦ ੇ

ਤਾਿੇ ਫੁੱ ਲ੍ ਤੜੁਾ 
ਅਸੀਂ ਮਤਹਲ੍ੀਂ ਰਾਣੀ ਕੁੰ ਤ ਦ ੇ

ਚੱਲ੍ੀਆਂ ਰੂਪ ਸਜਾ 
ਤਜਥੇ ਰਾਜਾ ਨਹ ਾਵਸੀ 
ਵਟਨੇ ਲੱ੍ਖ ਲੱ੍ਗਾ 
ਇਤਰ, ਫੁਲੇ੍ਲ੍ਾਂ, ਕੇਵੜ ੇ

ਗੰਗਾ-ਜਲ੍ੀ ਰਲ੍ਾ 
ਇਸ ਤੋਂ ਤਪੱਛੋਂ ਹੋਵਸੀ 
ਡਾਢਾ ਯੱਗ ਮਹਾ 
ਸਾਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 
ਕਾਲੇ੍ ਮੁਰਗ ਮੰਗਾ 
ਇਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਭੇਡ ਥੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਜਬਹਾ 
ਰਾਜਾ ਕੋਟ ਤਸਆਲ੍ ਦਾ 
ਆਇਆ ਪੈਂਡੇ ਗਾਹ 

ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 
ਬਤਣਆ ਧਰਮ ਭਰਾ 
ਜੋ ਸਲ੍ਵਾਨ ਕਹਾਂਵਦਾ 
ਕਰਸੀ ਰਸਮ ਅਦਾ 
ਵੱਢੂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਲੋ੍ਹਾ ਸਾਣੇ ਲ੍ਾ 
ਵਗੂ ਸੂਹਾ ਸ਼ੂਕਦਾ 
ਲ੍ਹੂਆਂ ਦਾ ਦਤਰਆ 



ਚੰਬੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤ 'ਤ ੇ

ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਚੜਹਾ 
ਮੱਥੇ ਤਟੱਕੇ ਲ੍ਾਉਣ ਦੀ 
ਹੋਸੀ ਰਸਮ ਅਦਾ 
ਨੌਬਤ, ਕੈਲ੍ਾਂ, ਡੱਫਲ੍ਾਂ 
ਦੇਸਣ ਸ਼ਰੋ ਮਚਾ 
ਆਸਣ ਭੰਡ, ਮਰਾਸੀਏ 

ਭੱਟ ਸੁਰੰਗੀ ਚਾ 
ਹੋਸਣ ਧਾਮਾਂ ਭਾਰੀਆਂ 

ਦੇਗਾਂ ਚੁਲ੍ਹੇ  ਚੜਹਾ 
ਅੰਤ ਤਵਚ ਮੁਤਟਆਰ ਇਕ 

ਚੁਣਸੀ ਰਾਜਾ ਆ 

ਸਾਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇਸ 'ਚੋਂ 
ਤਜਸ ਦਾ ਹਸੁਨ ਅਥਾਹ 

ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਤਟਆਰ ਤਫਰ 

ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾ 
ਕਰਸੀ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤ,ੇ 

ਦੇਵੀ ਕਲੋ੍ ਦੁਆ 

ਦੇਵੀ ਵਰਮਨ ਵੀਰ ਤ ੇ

ਰਤਹਮਤ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾ 
ਸਾਰੇ ਚੰਬੇ ਦੇਸ ਦੀ 
ਇਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ਲੱ੍ਗਾ 
ਤਫਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਕੜੁੀ ਦਾ 
ਧਰਮੀ ਬਾਪ ਬੁਲ੍ਾ 
ਇਕ ਖੂਹਾ, ਦੋ ਬੌਲ੍ੀਆਂ 

ਦੇਸੀ ਨਾਮ ਲ੍ੁਆ 

ਆਇਆ ਚੰਬੇ ਸ਼ਤਹਰ ਥੀਂ 
ਕੁਲ੍ ਮਲੁ੍ਖੱਈਆ ਧਾ 
ਆਓ ਰਾਹੀਉ ਲੈ੍ ਚੱਲ੍ੀਏ 

ਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾ 



ਨਟੀ 

ਨਾ ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਏ 

ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਬੜਾ 
ਅਜੇ ਪੈਂਡਾ ਵਾਂਗ ਸਰਾਲ੍ ਦ ੇ

ਤਕਨਾ ਹਰੋ ਤਪਆ 

( ਚੰਤਬਆਲ੍ਣਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਚਲ੍ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।) 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਹੁਣੇ ਸੀ ਵਗਦੀ ਪੌਣ ਦ ੇ

ਸੰਦਲ੍ੀ ਸੰਦਲ੍ੀ ਸਾਹ 

ਹੁਣੇ ਸੀ ਮਤਹਕਾਂ ਖਡੇਦੀਆਂ 

ਗਲ੍ ਚਾਨਣ ਦੇ ਧਾ 
ਹੁਣੇ ਸੀ ਤਰਸ਼ਮਾਂ ਸੁੱ ਤੀਆਂ 

ਸਰਵਰ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਧਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ 
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭਇਆ 

ਵੈਤਰਨੀ ਤਵਚ ਬਦਲ੍ ਤਗਆ 

ਸ਼ੂਕ ਤਰਹਾ ਦਤਰਆ 

ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਚੰਤਬਆਲ੍ਣਾਂ 
ਗਈਆਂ ਗੱਲ੍ ਸੁਣਾ 
ਕਦ ਲ੍ਹੂਆਂ ਨੰੂ ਡੋਲ੍ਹ ਕ ੇ

ਮਰਦੇ ਪਾਪ ਭਲ੍ਾ ? 

ਨਟੀ 

ਇਹ ਮਾਨਵ ਦੇ ਕਝੋ ਦਾ 
ਕੋਝਾ ਇਕ ਪੜਾਅ 

ਜਾਨ ਪਰਾਈ ਕੋਹੇ ਕਦ 

ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਭਲ੍ਾ 
ਪਰਾਣ ਪਰਾਏ ਖੋਹੇ ਕਦ 



ਤਮਲ੍ਦਾ ਰੱਬ ਭਲ੍ਾ ? 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਤਕਤਰਆ ਕੇਹੀ ਅਵੱਲ੍ੜੀ 
ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ 

ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜੰਮਦੀ 
ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਖਾ 
ਤਜਉਂ ਮੱਕੜੇ ਸੰਗ ਮੱਕੜੀ 
ਪਤਹਲੇ੍ ਭੋਗ ਰਚਾ 
ਗਰਭਵਤੀ ਮੜੁ ਹਏੋ ਕ ੇ

ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ 

ਨਟੀ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ ਸੋਚ ਕ ੇ

ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਬੁਰਾ 
ਇਹ ਜਣਨੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ 
ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਹ 

ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹ ੈ

ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ 

ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨਾ 
ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਮਰ ਜਾ 
ਆਓ ਮੁੜੀਏ ਪਰਲੋ੍ਕ ਨੰੂ 

ਮਤਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਲ੍ਾ 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱ ਪਾਂ ਉੱਗੀਆਂ 

ਤਗਆ ਸੂਰਜ ਤਸਰ 'ਤੇ ਆ 

ਘੁਲ੍ ਜਾਈਏ ਤਵਚ ਮਤਹਕ ਦ ੇ

ਘੁਲ੍ ਜਾਈਏ ਤਵਚ ਵਾਅ 

( ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਨਟੀ ਅਲੋ੍ਪ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ ।) 



ਦੂਜਾ ਅੰਕ 

 

ਪਰਮ, ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤਦਵਸ ਦਾ ਉਤਸਵ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ੍ ਤਦਨ 

ਰਾਜਾ ਸਲ੍ਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵਰਮਨ ਆਪੋ ਤਵਚ 

ਬੈਠੇ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।) 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਦਹੁੰ  ਵੀ 
ਕੈਸਾ ਤਦਹੁੰ  ਸੀ 
ਕੈਸੀ ਸੀ 
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਗੁਲ੍ਾਈਆਂ ਚੰੁਮਦੀ 
ਭਰ ਜੋਬਨ ਤਵਚ 

ਨਾਰ ਤਜਉਂ ਕੋਈ । 
ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਹੁੰ  
ਕੈਸਾ ਤਦਹੁੰ  ਹ ੈ

ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬਈੋ 

ਰਾਤ ਉਨੀਂਦਾ ਭੋਗਣ ਤਪੱਛੋਂ 
ਤਜਵੇਂ ਵੇਸਵਾ 
ਸੁੱ ਤੀ ਕਈੋ 

ਵਰਮਨ 

ਹਾਂ ਤਮਤਰ ! 
ਕੁਝ ਤਦਹੁੰ  ਹੁੰ ਦੇ ਨੇ 

ਮੱਥੇ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਕੋਈ 

ਜੂਨ ਨਧੁੱ ਪੀ 



ਹੁੰ ਤਦਆਂ ਵੀ ਪਰ 

ਕਦੇ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧੁੱ ਪ ਨਾ ਮੋਈ 

ਉਂਜ ਤਾਂ 
ਹਰ ਤਦਹੁੰ  ਮਤਹਕ-ਤਵਹੂਣਾ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰ 

ਦੇਵੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਤਜਹੜੇ ਤਦਹੁੰ  ਦਾ ਤਨ ਮਤਹਕੀਲ੍ਾ 
ਸੋਈਓ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਹੋਈ 

ਹੇ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਯੋਧ,ੇ ਸੂਰ ੇ

ਪਰ ਐਸੀ ਕੀਹ 

ਬਾਤ ਹੈ ਹੋਈ ? 

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਦਹੁੰ  ਤੋਂ 
ਅੱਜ ਦੇ ਤਦਹੁੰ  ਤਕ 

ਸੈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਈ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ 

ਮੀਤ ਤਪਆਰ ੇ

ਹੇ ਚੰਤਬਆਲ੍ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ੇ

ਸੁੱ ਤਾ ਸਰੂਜ 

ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੜੋ ੇ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੂਰਜ ਖਾਵ ੇ

ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਕੋਈ 

ਸੂਰਜ ਬਣਦਾ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਵ ੇ

ਤਕੰਜ ਬੋਲ੍ਾਂ 
ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ? 

ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਨੰੂ ਲੱ੍ਤਜਆ ਆਵ ੇ

ਜੇ ਲੱ੍ਤਜਆ ਨੰੂ 

ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾਂ 



ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧੁਖ ਧੁਖ ਜਾਵ ੇ

ਜੇ ਲੱ੍ਤਜਆ ਨੰੂ 

ਬਾਹਰ ਰਖਦਾਂ 
ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਮਰਦਾ ਜਾਵ ੇ

ਮੈਥੋਂ ਧੁੱ ਪ 

ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵ ੇ

ਵਰਮਨ 

ਸੁਣ ਸੱਜਣ ! 
ਸੁਣ ਤਮੱਤਰ ਯੋਧ ੇ

ਹਰ ਮੱਥੇ ਤਵਚ ਸੂਰਜ ਹੋਵ ੇ

ਹਰ ਧੁੱ ਪ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਧਰੁ ਤੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਸਾਇਆ ਰੋਵ ੇ

ਉਸ ਦੀ ਧੁੱ ਪ 

ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੀ 
ਤਜਹਦਾ ਕਈੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵ ੇ

ਜੇ ਤੇਰੀ 
ਧੁੱ ਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 
ਜੀਭ ਤੇਰੀ 'ਤੇ ਆਨ ਖਲੋ੍ਵ ੇ

ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹ ੈ

ਤੇਰੀ ਧੁੱ ਪ ਵੀ 
ਤੈਥੋਂ ਬੇ-ਮੁੱ ਖ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇ

ਧੁੱ ਪ ਤਾਂ 
ਮਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ੍ 

ਜਦ ਕੋਈ ਛਾਂ ਤਵਚ ਆਣ ਖਲੋ੍ਵ ੇ

ਜਾਂ ਨੈਣਾਂ ਤਵਚ 

ਨੀਂਦਰ ਹੋਵ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ 



ਹਾਂ ਸੱਜਣ ! 
ਮੈਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ 

ਹਾਂ ਸੱਜਣ ! 
ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ 
ਤਦਨ-ਦੀਵੀਂ, ਭਰ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਹਰੇ 
ਸੂਰਜ ਤਕਤੇ ਬੁਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ 
ਹਰ ਤਦਹੁੰ  
ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਪੰਡਾ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ ਨੇ ਡੰਤਗਆ ਹ ੈ

ਹਰ ਤਦਹੁੰ  ਮੇਰਾ 
ਪਰ ਅੰਗ ਛੋਹ ਪਾ 
ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਵਾਕਣ 

ਲੱ੍ਤਜਆ ਸੰਗ ਤਭੱਜਆ ਲੰ੍ਤਘਆ ਹੈ 
ਹਰ ਤਦਹੁੰ  ਮੇਰਾ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁੱ ਕੀ ਸਲੂ੍ੀ ਉਪਰ 

ਸੂਤਕ-ਰੁੱ ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੰਤਗਆ ਹ ੈ

ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਜਣ 

ਮੈਂ ਕਤਹੰਦਾਂ 
ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਥਲ੍ ਲੰ੍ਤਘਆ ਹੈ 
ਥੱਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀਭ ਮਰੇੀ ਨੇ 

ਨੀਂਦਰ ਦਾ 
ਇਕ ਘੁੱ ਟ ਮੰਤਗਆ ਹ ੈ

ਹਾਂ ਸੱਜਣ ! 
ਮੈਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ 

ਹਾਂ ਸੱਜਣ ! 
ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ 
 

ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 
ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 



ਪੱਤਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ 
ਮੇਰ ੇ

ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 
ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਾ ਗਾਵੇ 

ਮੇਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ 
ਤੂੰ  ਵੀ ਅੰਗ ਨਾ ਲ੍ਾਵੇਂ 
ਪਰ ਮੈਂ 
ਤਫਰ ਵੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ 
ਆਪਣੀ ਧੁੱ ਪ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 
ਹਾਂ ਸੱਜਣ 

ਸਭ ਆਪਣੀ ਧੁੱ ਪ ਨੰੂ 

ਧੁੱ ਤਪਉਂ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦ ੇ

ਆਪਣੀ ਧੁੱ ਪ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 
ਚੀਰ-ਹਰਨ ਹਨ ਕਰਦ ੇ

ਤਦਹੁੰ  ਦੇ ਗਿ 

ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 
ਤਮਣ ਤਮਣ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ੇ

ਸੱਭੇ ਛਾਂ ਦੇ ਜਾਲ੍ ਤਵਛਾ ਕ ੇ

ਤਨੰਦਰਾਏ ਪਲ੍ ਫੜਦ ੇ

ਤਨੰਦਰਾਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦ ੇ

ਤਨੰਦਰਾਏ ਹਾਂ ਮਰਦ ੇ

ਵਰਮਨ 

ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ 
ਸਭ ਤਨੰਦਰਾਏ 

ਸਭ ਉਨੀਂਦੀ 
ਜੂਨੇ ਆਏ 

ਅਗਨ-ਤਬਰਛ ਲ੍ੁੰ ਜ,ੇ ਬੇ-ਪੱਤਰ ੇ

ਸਭਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੇਹੀਆਂ ਦੀ 



ਵਲ੍ਗਣ ਤਵਚ ਲ੍ਾਏ 

ਤੇ ਉਸ ਥੱਲੇ੍ 

ਪੱਟ ਤਵਛਾਏ 

ਤਫਰ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ 

ਸਾਡੀ ਛਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਡੀ ਧੁੱ ਪ ਹੀ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੰਗ ਛੁਹਾਏ 

ਪਰ ਤਮੱਤਰ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਏ 

ਬੋਲ੍ ਕਲ੍ਤਹਣ ੇ

ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੇ੍ 

ਤਕਉਂ ਤੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ? 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਕੀਹ ਪਾਵਾਂ 
ਮੈਂ ਬਾਤ ਤਪਆਰੇ ? 

ਤਜਹਨਾਂ ਖਹੂਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰ ੇ

ਕਦੇ ਨਾ ਪਨਘਟ 

ਬਣਨ ਤਵਚਾਰ ੇ

ਵਰਮਨ 

ਆਤਖ਼ਰ ਐਸਾ 
ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਕੀਹ ਹੈ ? 

ਦੁੱ ਖ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣ ਹਾਰ ੇ

ਅੱਜ ਇਸ ਢਾਰ ੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਢਾਰ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਸੁਣ ਸੱਜਣ 



ਤਾਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਂਦਾਂ 
ਦੁੱ ਖਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਅੱਗ ਜਲ੍ਾਂਦਾਂ 
ਅੱਗ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਛੁਹਾਂਦਾ 
ਬੀਤ ਗਏ ਨੰੂ 

'ਵਾਜ ਮਾਰ ਕ ੇ

ਮੋਏ ਸੂਰਜ ਮੋੜ ਤਲ੍ਆਉਂਦਾ 
ਆਪਣੀ ਧੁੱ ਪ ਦਾ 
ਨਗਰ ਤਵਖਾਉਂਦਾ 
ਮੈਂ ਜੋ ਧੁੱ ਪ ਤਵਹਾਜੀ 
ਰੰਗ-ਤਵਹੂਣੀ ਸੀ 
ਅੱਗ 'ਚੌਧਲ੍' ਦੇ ਚੱੁਲ੍ਹੇ  
ਸੇਕੋਂ ਊਣੀ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ 
ਰੂਪ-ਤਵਹੂਣੀ ਸੀ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੂਣੀ ਸੀ 
 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਜਦ ਤਵਹੜੇ ਤਵਚ ਆਣ ਵੜੀ 
ਲੱ੍ਖ ਬਚਾਇਆ ਆਪਾ 
ਪਰ ਉਹ ਰੋਿ ਲ੍ੜੀ 
ਨਸ਼ਾ ਜਤਹਆ ਤਨਿੱਤ ਆਇਆ 

ਪਰ ਨਾ ਤਵੱਸ ਚੜਹੀ 
ਨਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੀ 
ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ 
ਅਣ-ਚਾਤਹਆਂ ਵੀ 
ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪੀੜ ਜਰੀ 
ਮੈਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਨਾ ਗਈ ਫੜੀ 
 

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 



ਿਤਹਰੀਲ੍ੀ ਸੀ 
ਉੱਗਦੇ ਤਦਹੁੰ  ਦ ੇ

ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਰੰਗੀਲ੍ੀ ਸੀ 
ਮਧ ਦੀ ਭਰੀ 
ਕਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ੀਲ੍ੀ ਸੀ 
ਤਨਰੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲ੍ਾਟ 

ਬੜੀ ਚਮਕੀਲ੍ੀ ਸੀ 
 

ਮੈਂ ਚਾਤਹਆ 

ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਮਾਰ ਤਦਆਂ 

ਮੈਂ ਚਾਤਹਆ 

ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਰਪੂ ਤਵਸਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਅੱਡੀ ਹੇਠ ਤਲ੍ਤਾੜ ਤਦਆਂ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਸੁਪਨਾ ਸਾੜ ਤਦਆਂ 

 

ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਸੱਪਣੀ ਮਥੈੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ 
ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਮਾਰੇ ਮੰਤਰ 

ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਹੋਰ ਲ੍ੜੀ 
ਏਸੇ ਦੁੱ ਖ ਸੰਗ ਲ੍ੜਦ ੇ

ਮੇਰੀ ਧੁੱ ਪ ਢਲ੍ੀ 
 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਤਹਆ 

ਤਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਤਦਆਂ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਘਰ ਮੋੜ ਤਦਆਂ 

ਤੇ ਆਪੇ ਨੰੂ 

ਸੁੰ ਞਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋੜ ਤਦਆਂ 

 

ਪਰ ਹਰ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਬਾਬਲ੍ 



ਤਨਰਦਸ਼ੋਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਧੀ ਦਾ ਰੰਗ 

ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਲ੍ਈ ਕਸੋਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਧੀ 
ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹ ੈ

ਏਸ ਦਸੇ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਦਾ 
ਮਸਤਕ ਖੋਟਾ ਹ ੈ

 

ਏਹੋ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰਦੀ 
ਉਮਰਾ ਟੁਰੀ ਗਈ 

ਗੀਟੇ ਵਾਕਣ ਹਠ ਦੀ ਨਦੀਏ 

ਰੁੜਹੀ ਗਈ 

ਹਰ ਇਕ ਚਾਅ ਦੀ 
ਨੱੁਕਰ ਆਤਖ਼ਰ ਭੁਰੀ ਗਈ 

ਤਜੱਤ ਵੱਲ੍ ਮੁੜ ਗਏ ਪਾਣੀ 
ਉੱਤ ਵੱਲ੍ ਮੜੁੀ ਗਈ 

 

ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦਾ 
ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਤਗਆ 

ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ 
ਬਲ੍ਦਾ ਸੂਰਜ ਖੁੱ ਸ ਤਗਆ 

ਫੁੱ ਲ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ 
ਸੂਹਾ ਬੱੁਸ ਤਗਆ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਪਰਛਾਵੇਂ ਸੰਗ ਰੁੱ ਸ ਤਗਆ 

 

ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਸਾਂ 
ਪਰ ਕਾਲ਼ਖ ਦੀ ਜਨੂ ਹੰਢਾਈ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਨੰੂ ਪਰ ਦੁੱ ਖ ਦੀ 
ਮਤਹਕ ਨਾ ਆਈ 

ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਦਨ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗ ੇ



ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈ 

ਸੌਂ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਚੰਦਨ-ਦੇਹ ਸੰਗ 

ਦੇਹ ਤਚਪਕਾਈ 

ਮੈਂ ਜਾਗਾਂ 
ਉਸ ਨੀਂਦਰ ਆਈ 

ਰੁੱ ਖ ਤਨਪੱਤਰ ੇ

ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਨੰੂ ਫੁੱ ਲ੍ ਆ ਲੱ੍ਗਾ 
ਨੀਂਦਰ ਵਾਲ੍ਾ ਰੁੱ ਖੜਾ ਮੈਨੰੂ 

ਹਤਰਆ ਲੱ੍ਗਾ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ 
ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ਲੱ੍ਭਾ 
ਤਨਰਲੋ੍ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੰੂ 

ਜਵਾਲ੍ਾ ਲੱ੍ਗਾ 
ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਜ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਕਦ ੇਨਾ ਲੱ੍ਗਾ 
ਅਠਾਰਹਾਂ ਵਰਹੇ ਲ੍ਈ ਉਹਦੀ ਲੌ੍ ਨੰੂ 

ਜੰਦਰਾ ਵਜਾ 
ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਪੂਰਨ 

ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱ੍ਭਾ 
 

ਮੈਂ ਮੁੜ ਛਾਂ ਦੀ 
ਜੂਨ ਹੰਢਾਂਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱ੍ਗਾ 
ਨਹੁੰ ਆਂ ਦੇ ਸੰਗ 

ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖਦੋਣ ਲੱ੍ਗਾ 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਖ ਨੰੂ 

ਮਰ ਮਰ ਭੋਗਣ ਲੱ੍ਗਾ 
ਸੋਚਣ ਲੱ੍ਗਾ 
ਤਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨੂ ਹੰਢਾਣੀ 
ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀਉਂ 

ਤਜਉਂ ਬੱੁਕਾਂ ਥੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ 
ਕੁਝ ਪੀਣਾ 



ਕੁਝ ਤਕਰ ਜਾਣਾ 
ਰਸ ਤਵਰਲ੍ਾਂ ਤਾਣੀ 
ਅਤਤਰਪਤੀ ਤੇ ਲੱ੍ਤਜਆ ਦ ੇ

ਕਾਲੇ੍ ਕਮਰੇ ਤਵਚ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਲ੍ਸ ਕ ੇ

ਅਗਨੀ ਖਾਣੀ 
ਤਜਉਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ 
ਤਫਰਦੀ ਢਾਣੀ 

ਵਰਮਨ 

ਹਾਂ ਤਮੱਤਰ ! 
ਤੂੰ  ਸੱਚ ਕਤਹੰਦਾ ਹੈਂ 
ਅੱਗ ਤਬਨ ਅੱਗ ਦੀ 
ਉਮਰ ਹੰਢਾਣੀ 
ਤਜਉਂ ਜੀਵੇ ਮੱਛੀ ਤਬਨ ਪਾਣੀ 
ਹਰ ਬਾਲ੍ਣ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਬਣਨ ਲ੍ਈ 

ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹ ੈਅਗਨੀ ਖਾਣੀ 
ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਗ 

ਅੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਚੱੁਲ੍ਹੇ  ਬਲੇ੍ ਜਾਂ ਮੜਹੀ-ਮੱਸਾਣੀਂ 
ਪਰ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾ 
ਲ੍ਾਂਬੂ ਬਣਦੀ 
ਉਹ ਅੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਦਰਦ-ਰੰਝਾਣੀ 
ਜੇ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਸੀ 
ਤਾਂ ਸੀ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਮਘਾਣੀ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਤਦੰਦਾ ਪਾਣੀ 
ਹੱਡਾਂ ਤਾਈ ਂਘੁਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਦੋ ਤਚੱਤੀ ਦੀ 
ਜੂਨ ਹੰਢਾਣੀ 



 

ਉਂਜ ਤਾਂ ਤਮੱਤਰ 

ਮੀਤ ਤਪਆਰ ੇ

ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਖਾਵ ੇ

ਬਲ੍ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਵੀ ਹਰ ਕਈੋ 

ਕੱਚੀ ਕਤਹ ਕ ੇ

ਉਮਰ ਲੰ੍ਘਾਵ ੇ

ਹਰ ਬਲ੍ਦੀ ਅੱਗ 

ਚੰੁਮਣ ਤਪੱਛੋਂ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਵ ੇ

ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਸੱਪਣੀ ਵੀ ਇਕ ਤਦਨ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਹੀ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਸੁਪਨੇ ਤ ੇ

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਤਵਚ 

ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ ਅੰਤਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਸਦਾ ਪਾਲ਼ਤ ੂ

ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਤਵਚ 

ਮੰਤਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਡੰਗ ੇ

ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ 

ਤਭਅੰਕਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਜੇ ਹੈ ਸ਼ੁਅਲ੍ਾ 
ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬਸੰਤਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਤਜਊਂਦਾ ਸੱਚ ਹ ੈ

ਚੇਤਨ-ਦੇਹ ਦਾ ਕੰਕਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 



ਝੂਠ, ਤਨਰਰਥਕ 

ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇਕ ਜੰਤਰ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਵਰਮਨ 

ਸੱਜਣ ! ਦੋਸਤ ! 
ਬਹਾਦਰ ਬੰਦ ੇ

ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੀਹ ਮੰਗੇ 
ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਤਾਂ ਲੰ੍ਘ ਜਾਵ ੇ

ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਅਉਧ ਨਾ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕਧਰ ੇ

ਪੁੱ ਠੇ ਚਮਤਗਦੜਾਂ ਵੱਤ ਟੰਗ ੇ

ਕਾਲੇ੍ ਰੁੱ ਖ, ਤਕਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ੍ 

ਤੇ ਫਲ੍ ਖਾਂਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗ ੇ

ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਪੁਨਾ ਕਰਮਾਂ ਸੇਤੀ 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਤਕਸੇ ਤਕਸੇ ਤਚਹਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੰੂ 

ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਆ ਕੇ ਡੰਗ ੇ

ਇਸ ਦਾ ਡੰਤਗਆ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗ ੇ

ਮੰਗੇ ਤਾਂ 
ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਨੰੂ ਮੰਗ ੇ

ਤਦਨ-ਦੀਵੀਂ ਜਾਂ ਸੌਣਾ ਮੰਗ ੇ

ਪਰ ਨਾ ਛੋਹ 

ਨਾ ਸੌਣਾ ਤਮਲ੍ਦਾ 
ਉਮਰ ਅਸਾਡੀ ਧੁਖ ਧੁਖ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਤੋਂ 
ਇਕ ਤਦਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਸਾਡਾ ਸਰੂਜ 

ਸਾਥੋਂ ਸੰਗ ੇ



ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਹਾਂ ਤਮੱਤਰ ! 
ਤੂੰ  ਸੱਚ ਕਤਹੰਦਾ ਹੈਂ 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੂਜ 

ਢਲ੍ ਚੱਤਲ੍ਆ ਸੀ 
ਧੁੱ ਪ ਦਾ ਬਾਲ੍ਣ ਬਲ੍ ਚਤਲ੍ਆ ਸੀ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਵਾਲ੍ਾ ਸੁਪਨਾ 
ਹੁਣ ਤਮੱਟੀ ਤਵਚ 

ਰਲ੍ ਚੱਤਲ੍ਆ ਸੀ 
ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕ ਕ ੇ

ਮੈਨੰੂ ਮੜੁ ਕ ੇ

ਛਲ੍ ਚਤਲ੍ਆ ਹ ੈ

ਮੇਰੀ ਮਤਹਕ-ਤਵਛੁੰ ਨੀ ਰੂਹ 'ਤ ੇ

ਮੁੜ ਕੋਈ ਚੇਤਰ 

ਮਲ੍ ਚੱਤਲ੍ਆ ਹ ੈ

ਵਰਮਨ 

ਮੈਂ ਵਡ-ਭਾਗਾ 
ਇਸ ਤਮੱਟੀ 'ਚੋਂ 
ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਲੱ੍ਭ ੇ

ਤਕਹੜੀ ਰੂਪਵਤੀ ਹੈ ਐਸੀ 
ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਕਝੁ 

ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱ੍ਗੇ ? 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਹਾਂ ਤਮੱਤਰ ! ਉਹ ਤਕਰਨ ਜੇਹੀ ਜੋ 
ਸੁੱ ਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰ੍ਮੇ ਵਾਲ੍ਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਨੀਮ-ਉਦਾਸੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 



ਦੁੱ ਧੀਂ ਧਤੋੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਲੰ੍ਮ-ਸਲੰ੍ਮੀ ਚੰਦਨ-ਗੇਲ੍ੀ 
ਭਾਰੇ ਤਜਹੇ ਤਨਤੰਭਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਮੋਤੀ-ਵੰਨੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਲ੍ੂਣਾਂ ! 
ਤਜਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਤਸਵ ਤਵਚ 

ਚੁਣੀ ਸੀ ਯੁਵਤੀ ਸੰਗਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਡੰਗਾਂ ਵਾਲ੍ੀ 

ਵਰਮਨ 

ਲ੍ੂਣਾਂ ……! 

ਬਾਰੂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਧੀ ? 

ਸੋਹਣੀ, ਚੰਚਲ੍ ਕੋਮਲ੍ ਅੰਗੀ 
ਪਰ ਤਪਛਲੇ੍ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ੍ ਹ ੈ

ਤਜਵੇਂ ਅਪੱਛਰਾਂ, ਪਰ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ 
ਮਧਰਾ ਦੇ ਤਵਚ ਤਜਉਂ ਜਲ੍-ਗੰਗੀ 
ਸੁੰ ਦਰ ਨਾਰ ਤਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 
ਸੰਭਵ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਅਰਧੰਗੀ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਜੇ ਲ੍ੂਣਾਂ 
ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਧੀ ਹ ੈ

ਤਨਰਦਸ਼ੋੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੀਹ ਹੈ ? 

ਵਰਮਨ 

ਦੋਸ਼ ! 
ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹ ੈ

ਯਾਂ ਤਫਰ ਤਪਛਲੇ੍ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹ ੈ



ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ! 
ਕੁੱ ਝ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਉਸ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹ ੈ

ਜਾਂ ਤਫਰ ਸਾਡ ੇਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹ ੈ

ਧਰਮ 

ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਤਹੰਦੇ ਨੇ 

ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸੰਖ ਵਜਾਵ ੋ

ਵੱਤਟਆਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ੋ

ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਵ ੋ

ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵ ਮਰਦਾ ਹੋਵ ੇ

ਮਰਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤਵਚ ਬੰੂਦ ਨਾ ਪਾਵ ੋ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇ

ਲ੍ਹੂਆਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਡੁਬਾਵੋ 
ਆਉਂਦੇ ਮਾਨਵ ਜੋਗਾ ਰਲ੍ਕ ੇ

ਖੇਤੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਝ ਉਗਾਵ ੋ

ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤ ੇ

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਨਾਗ ਲ੍ੜਾਵ ੋ

ਸਤਮਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਤ ੇ

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੜਹੀ ਬਣਾਵ ੋ

ਤਕਹੜਾ ਧਰਮ 

ਤੇ ਤਕਹੜਾ ਰੰਗ ਹ ੈ

ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਖਤੁਬੇ ਲ੍ਾਵ ੋ

ਧਰਮ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ ਉਹ ਹ ੈ

ਜੋ ਨਾ ਲ੍ਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਛਾਣ ੇ

ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਕਰ ਜਾਣ ੇ

ਮਾਨਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ੇ

ਮਾਨਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ੇ

 

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ! 



ਸਭ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ 
ਤਭੱਟ-ਅੰਗੇ ਤੇ ਸਹੁਜ-ਤਵਹੂਣ ੇ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਲ੍ਹੂਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੈ੍ ਕ ੇ

ਧਰਮਾਂ ਤਵਹੜੇ ਕਰੀਏ ਟਣੂ ੇ

ਕਰਮ-ਤਵਛੁੰ ਨੇ ਜਨਮ-ਤਵਹੂਣੇ 
ਉੱਤੋਂ ਤਮੱਠੇ ਤਵਚੋਂ ਲ੍ੂਣ ੇ

 

ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤਮੱਤਰ 

ਤਦਹੁੰ  ਮਤਰਆ ਸੀ 
ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦ ੈ

ਜਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਹਾਲੇ੍ 

ਤਕਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ੍ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦੈ ? 

ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਹੁੰ  ਤਾਂ 
ਸੱਜਣ ਮੇਰ ੇ

ਅੱਜ ਚੜਹ ਸਕਦ,ੈ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦ ੈ

ਬੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਤਕਸੇ ਤਸਰ 

ਤਕੰਜ ਚੜਹ ਸਕਦ ੈ

ਜੋ ਮਤਰਆ 

ਸੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਤਜਊਂਦਾ ਸੋ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜਾਂ ਜੋ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲੇ੍ 

ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਠਰ ਜਾਵੇਗਾ 
ਭੂਤ, ਭਤਵੱਖ ਦਾ ਨਾਗ ਨਾ ਸੰਭਵ 

ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱ ਪ ਨੰੂ 

ਲ੍ੜ ਜਾਵੇਗਾ 

ਵਰਮਨ 

ਮੰਨਦਾਂ, ਧੁੱ ਪ ਨੰੂ ਨਾਗ ਨਾ ਲ੍ੜਸੀ 
ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਹੁੰ  ਨਾ 
ਉਸ ਤੋਂ ਮਰ ਸੀ 



ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਅੱਗ ੇ

ਕੋਈ ਮਾਂਦਰੀ 
ਕੀਕਣ ਖੜਸੀ ? 

 

ਕਰਮ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨਾਗ ਿਤਹਰੀਲੇ੍ 

ਜੋ ਸਤਮਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕੀਲੇ੍ 

ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਤਪੱਛਾ ਕਰਦ ੇ

ਤਕਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ੍, ਤਕਸੇ ਵਸੀਲੇ੍ 

ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਜੂਨ ਹੰਢਾਦ ੇ

ਇਹ ਤਾਂ ਓਥ ੇਵੀ ਆ ਜਾਂਦ ੇ

ਅਸੀਂ ਜਨਮੀਏ ਂ

ਇਹ ਜੰਮ ਪੈਂਦ ੇ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤਵਚ ਰਤਹੰਦ ੇ

ਤਨਿੱਤ ਸਾਡੀ ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਡੰਗਦੇ 
ਤਵੱਸ ਘੋਲ੍ਦ ੇ

ਮੌਜ ਮਨਾਂਦ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਇਹ ਤੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਬੋਲ੍ਦ ੈ

ਤੇਰਾ ਸੀਮਤ ਧਰਮ ਬੋਲ੍ਦ ੈ

ਵਰਮਨ 

ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਭਰਮ ਬੋਲ੍ਦ ੈ

ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਧਰਮ ਬੋਲ੍ਦ ੈ

ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਹੰਦਾਂ 
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਕਾਮ-ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਪਆ ਖਲੌ੍ਦ ੈ

ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਕਾਲ੍ਾ 



ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਿਤਹਰ ਬੋਲ੍ਦ ੈ

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 
ਇਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਸੱਜਣ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਤੈਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਤਮੱਤਰ 

ਸਦਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੈ ਇਕ ਧਖੁਦੀ 
ਤਕਉਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਨੁੀਆ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਦੀ 
ਤਕਉਂ ਮਾਨਵ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ 
ਜੰਮੀ ਮਾਨਵ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱ ਖ ਦੀ 
ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਤਵਊਹ-ਚੱਕਰ ਤੋਂ 
ਤਕਉਂ ਕਰ ਇਸਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱ ਟਦੀ 
ਬਾਕੀ ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਬਾਰ ੇ

ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ 

ਤਰਲ੍ਾ ਪਾਂਦਾ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਤਰਹਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਧੁੱ ਪ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨੂ ਹੰਢਾਂਦਾ 
ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲ੍ੀ ਧੁੱ ਪ ਨਾ ਪਾਈ 

ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ 

ਆਪ ਬੁਝਾਂਦਾ 

ਵਰਮਨ 

ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਇਹ ਕੀ ਕਤਹੰਦੈਂ ? 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗੀ ਲ੍ਈ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਂਦੈਂ 
ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਧੰਗੀ ਨਾ ਚੁਣ 



ਤਮਲ੍ ਸਕਦੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰ ਦੈਂ 
ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਦਾ ਸੁੱ ਚਾ ਤਪੰਡਾ 
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੂੰ  ਕਤਹੰਦੈਂ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਨਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਐ 

ਨਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੁਨ-ਸਰਪਨੀ ਦਾ ਬਸ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਲ੍ਈ 

ਸਾਥ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਲ੍ਈ 

ਸਾਥ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
 

( ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੁੰ ਤ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਮਨ 

ਨੰੂ ਤਖ਼ਤਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ।) 

ਕੁੰ ਤ 

ਨਮਸਕਾਰ, ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ 
ਬਾਰਾਂ ਉਹਲੇ੍ ਖੜੀ ਖੜੀ ਮੈਂ 
ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੀ 
ਤਵਤਖਆਨ ਬਥੇਰਾ 
ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ 
ਨੀਰ ਜੇ ਗੰਦਾ 
ਗੰਗਾ ਤਾਈ ਂਆ ਤਮਲ੍ ਜਾਵੇ 

ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਗਾ ਕਤਹਲ੍ਾਵ ੇ

ਪੂਜਣ-ਹਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵ ੇ

ਤਕਉਂ ਸੰਭਵ ਨਾ 



ਜੇਕਰ ਲ੍ੂਣਾਂ 
ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲ੍ੜ ਲੱ੍ਗ ਜਾਵ ੇ

ਤਕਉਂ ਕਰ ਮੜੁ 

ਸ਼ੂਦਰ ਕਤਹਲ੍ਾਵੇ ? 

ਵਰਮਨ 

ਚਾਤਤਰਕ ਸੁਆਂਤ ਬੰੂਦ ਹੀ ਪੀਵ ੇ

ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵ ੇ

ਲੱ੍ਖ ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਵਣ ਪਾਣੀ 
ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਭ ਛਹੁਾਵ ੇ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਗ ਨੇ ਕਾਲੇ੍ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਪਰ ਕੋਈ 

ਕੋਇਲ੍ ਨਾ ਕਤਹਲ੍ਾਵ ੇ

ਕੁੰ ਤ 

ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 

ਕੋਇਲ੍ਾਂ, ਕਾਗ ਨੇ ਕਾਲੇ੍ 

ਪਰ ਕੋਇਲ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ੍ 

ਸੰਭਵ ਹ ੈ

ਵੀਰੇ ਘਰ ਲ੍ਣੂਾ 
ਮੁੜ ਕੇ ਬੱੁਤਝਆ 

ਸੂਰਜ ਬਾਲੇ੍ 

ਵਰਮਨ 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ 
ਸੂਰਜ ਬਲ੍ ਜਾਵ ੇ

ਪਰ ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਉਂ 

ਲੱ੍ਤਜਆ ਆਵੇ 
ਊਧੇ-ਪਰੀਏ 

ਕੀ ਆਖਣਗੇ ? 



ਇੱਛਰਾਂ ਤਾਈ ਂਜੰਮਣ ਵਾਲੇ੍ 

ਡਰਦਾਂ ਕੋਈ ਹਰਫ਼ ਨਾ ਆਵੇ । 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਹਰਫ਼ ਤੁਸਾਂ 'ਤ ੇ

ਤਦ ਆਵੇਗਾ 
ਜਦ ਸਲ੍ਵਾਨ ਵੀ 
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ 

ਵਰਮਨ 

ਇਹ ਇੱਛਰਾਂ ਸੰਗ 

ਵੀ ਅਤਨਆਂ ਹ ੈ

ਉਹ ਤੇਰ ੇ

ਤਵਹੜੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹ ੈ

ਤੇ ਤੇਰ ੇਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਜਦ ਇਕ 

ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਬੇ-ਜੀਭੀ ਗਾਂ ਹ ੈ

ਕੁੰ ਤ 

ਨਾਰੀ, ਨਰ ਦਾ 
ਉਹ ਗਤਹਣਾ ਹ ੈ

ਨਰ ਦ ੇਗੱਲ੍ ਤਵਚ 

ਤਾਂ ਰਤਹਣਾ ਹ ੈ

ਜੇ ਨਰ ਨੰੂ 

ਉਸ ਮੋਹ ਲੈ੍ਣਾ ਹ ੈ

ਪਰ ਜ ੇ

ਨਰ ਨੰੂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀ 



ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
ਇਹਦੇ ਨਾਲ੍ੋਂ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਚੰਗਾ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਮੁੜ ਨਾਰੀ ਦੀ 
ਜੂਨ ਨਾ ਆਵ ੇ

ਵਰਮਨ 

ਕੁੰ ਤੇ ! 
ਪਰ ਹਰ ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਵੀ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਜੇ ਇਕ ਅੱਖ ਲ੍ਈ 

ਤਨਰਾ ਕੋਝ ਹ ੈ

ਦੂਜੀ ਦੇ ਲ੍ਈ 

ਸੁਹਜ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਰੱਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ 'ਚੋਂ ਟੁੱ ਟਾ 
ਹਰ ਨਾਰੀ 
ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਪਰ ਜੇ ਤਸੁੀਂ 
ਬੜੇ ਇੱਛੁਕ ਹ ੋ

ਤਕਹੋ ਮੰਤਰੀ ਤਾਈ ਂਜਾ ਕ ੇ

ਬਾਰੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਾ ਕਤਹ ਆਵੇ 

ਤਕ ਉਹ ਧੀ ਦਾ 
ਕਾਜ ਰਚਾਵ ੇ



ਤੇ ਮੇਰ ੇ

ਤਮੱਤਰ ਲ੍ੜ ਲ੍ਾਵ ੇ

ਜੋ ਮੰਗ ੇ

ਸੋ ਬਖ਼ਤਸ਼ਸ਼ ਆਵੇ 

 

( ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ) 

ਤੀਜਾ ਅੰਕ 

 

ਸੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਲ੍ੂਣਾ ਤੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ ਤਵਆਹ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ । 
ਲ੍ੂਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਹੇਲ੍ੀਆਂ ਈਰਾ ਤ ੇ

ਮਥਰੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਬੈਠੀ ਤਵਉਂਦੜ ਵਸਤਰ ਪਾਈ, ਸੌਹਰ-ੇਘਰ ਟੁਰ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।) 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਮੈਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦਸੇ, 

ਨੀ ਸਈਉ , 
ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, 

ਇਕ ਛਾਤੀ ਮੇਰੀ ਹਾੜਹ ਤਪੰਦਾ 
ਦੂਜੀ ਤਪਦਾ ਜਠੇ 

ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ 
ਪਰਦੇਸ 

 

ਅੱਗ ਦੀ ਉਮਰ,ੇ 

ਹਰ ਅੱਗ ਟੁਰਦੀ 
ਜਾ ਬਤਹੰਦੀ ਪਰਦੇਸ 

ਹਰ ਅੱਗ ਦ,ੇ ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਚੱੁਲ੍ਹੇ  



ਸਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ 

ਹਰ ਅੱਗ ਦ,ੇ 

ਬਾਬਲ੍ ਦੀ ਜਾਈ 

ਟੁਰ ਜਾਏ ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ 

ਇਹ ਕੀਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲੇ੍ਖ, 

ਨੀ ਸਈਉ 

ਇਹ ਕੀਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲੇ੍ਖ ? 

 

ਹਰ ਘਰ ਦੀ, 
ਕੰਜਕ ਦੀ ਆਵੇ 
ਜਦ ਵੀ ਅਗਨ-ਵਰੇਸ 

ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਚੇ 

ਬਲ੍ਦਾ ਤਵਹੜਾ ਵੇਖ 

 

ਹਰ ਬਾਬਲ੍ 

ਵਰ ਢੂੰ ਡਣ ਜਾਵ ੇ

ਹਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਮੇਚ 

ਹਰ ਅੱਗ ਹੀ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਸਈਉ 

ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਦਾ ਦੇਸ 

ਲ੍ਾ ਤਲ੍ੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਬਲ੍ਦੀ ਮਤਹੰਦੀ 
ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਸੇ 

ਨੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦੇਸ 

 

ਪਰ ਸਈਉ, 

ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਅੱਗ ਹਾਂ 
ਕੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲੇ੍ਖ ? 

ਇਕ ਤਾਂ ਮੁੱ ਖ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਲ੍ਦਾ 
ਦੂਜੇ ਥਲ੍ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ 

ਤੀਜੇ ਬੈਠੀ, 
ਮੱਚਦੀ ਦਹੇ ਦ ੇ

ਅਗਨ-ਤਬਰਛ ਦੇ ਹੇਠ 



ਤਫਰ ਵੀ ਸਈਉ 

ਬੁਝਦਾ ਜਾਂਦਾ 
ਇਸ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ 

ਜੋ ਬਾਬਲ੍, ਵਰ ਢੂੰ ਡ ਤਲ੍ਆਇਆ 

ਸੋ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਚ 

ਨੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ, 
ਪਰਦੇਸ 

ਈਰਾ 

ਸਈਏ ! 
ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਬੋਲ੍ ਨਾ ਬੋਲ੍ ਕਬੋਲ੍ 

ਅੱਗ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਕ ਬੋਲੇ੍ 

ਆਪਣੀ ਜੀਭੋਂ ਬੋਲ੍ 

ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਦਾ, 
ਅਬੋਲ੍ੀ ਜੰਮਦੀ 
ਮਰਦੀ ਸਦਾ ਅਬੋਲ੍ 

ਜੋ ਅੱਗ ਬੋਲੇ੍, ਥੀਏ ਕਲੰ੍ਕੀ 
ਜੱਗ ਨਾ ਢੁੱ ਕਦਾ ਕੋਲ੍ 

ਚੱੁਲ੍ਹ ਪਰਾਈ 

ਹੱਡ ਬਾਲ੍ਣ ੇ

ਦੇਣੀ ਉਮਰਾ ਰਲੋ੍ 

ਤਭੱਤਾਂ ਤਪੱਛੇ ਬਤਹ ਬਤਹ ਰੋਣਾ 
ਲੈ੍ਣੇ ਅੱਥਰੂ ਡੋਹਲ੍ 

ਏਸ ਦਸੇ ਦੀ, 
ਹਰ ਅੱਗ ਰੋਗਣ 

ਵੇਖੋ ਨਬਿਾਂ ਫੋਲ੍ 

ਲ੍ਹੂ ਥੁੱ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ੇ

ਤਫਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਬੋਲ੍ 

ਏਹੋ ਹਰ ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ 
ਆਤਦ-ਜੁਗਾਦੋਂ ਕਲੋ੍ 



ਸਈਏ ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਬੋਲ੍ ਨਾ ਬੋਲ੍ ਕਬੋਲ੍ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸਈਉ ਨੀਂ, 
ਅੱਗ ਤਕਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ੍ ? 

ਜੀਭ ਦਾ ਜੰਦਰਾਂ ਤਕਉਂ ਨਾ ਖੋਹਲੇ੍ ? 

ਸਾਣੇ ਜੀਭ ਲ੍ਵਾ ਹਰ ਅਗਨੀ 
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ, 
ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ੍ ਕੜਕ-ਦਾਮਨੀ ਸਾਹੀਂ ਘੋਲੇ੍ 

ਐਸੀ ਕੜਕ,ੇ ਐਸੀ ਕੜਕ ੇ

ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟਣ 

ਐ-ਰਾਵਨ ਦੀ, 
ਧਰਤੀ ਡੋਲੇ੍ 

ਗੂੰ ਜਣ ਸੱਭੇ ਤਦਸ਼ਾ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ 
ਹਰ ਚੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਦੀ, 
ਅੱਗਨੀ ਖੌਲੇ੍ 

ਸਾੜ, ਫੂਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਨੇ 

ਹੋਏ ਿਲੁ੍ਮ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲੇ੍ 

ਤਕਉਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਗਨ ਸੇਕ ਨੰੂ 

ਇਕ ਮੁੱ ਠ ਕੰਙਣੀ ਬਦਲੇ੍ 

ਤੋਲੇ੍ ? 

ਈਰਾ 

ਸੁਣ ਨੀ ਅੜੀਏ, 

ਭੈਣਾਂ ਲ੍ੂਣਾ 
ਤਕਸ ਤਰੇੀ ਬੱੁਧ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਟੂਣਾ 
ਅੱਗ ਦਾ ਤਪੰਡਾ, 
ਸਦਾ ਹੈ ਲ੍ੂਣਾ 
ਅੱਗ ਦਾ ਹੰਝ,ੂ 



ਸਦਾ ਅਲ੍ੂਣਾ 
ਹਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅੱਖ 

ਹਰ ਇਕ ਸਦੀਏ 

ਏਹੋ ਅਣ-ਤਬੱਧ ਮੋਤੀ ਸੂਣਾ 
ਆਪਣਾ ਜੰਤਮਆਂ ਆਪੇ ਪੀਣਾ 
ਪਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ 

ਕਦੇ ਨਾ ਕੂਣਾ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਇਹ ਮੇਰਾ, 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਈਰ ੇ

ਇਕ ਤਦਨ, ਅੱਗ ਅਵੱਸ਼ ਕੂਵੇਗੀ 
ਹਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅੱਖ, 

ਹੰਝੂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਬਲ੍ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਰੱਤ ਸੂਵੇਗੀ 
ਜੋ ਆਦਮ, 

ਅੱਗ ਖਾਣੇ ਕੀੜ ੇ

ਦਾ ਅਤਭਮਾਨ 

ਅਵੱਸ਼ ਲ੍ੂਹਵੇਗੀ 

ਈਰਾ 

ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾਹੀਂ 
ਅੱਗ ਦੇ ਲੇ੍ਖੀਂ ਸਦਾ ਨੇ ਆਹੀਂ 
ਅੱਗ ਦੀਆਂ, 

ਆਦਮ-ਜਾਏ ਦੇ ਤਬਣ 

ਸਦਾ ਨਤਜੰਦੀਆਂ ਤਨਰਬਲ੍, ਬਾਹੀਂ 
ਪੁਸ਼ਤ-ੋਪੁਸ਼ਤੀ 
ਅੱਗ ਸਰਾਪੀ ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਉਸ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀਂ 
ਉਹ ਆਦਮ ਨੰੂ 



ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਪਾਲ੍ੂ ਆਪਣੀ ਬਾਹੀਂ 
ਅੱਗ ਦਾ ਧਰਮ, 

ਸਦਾ ਹੈ ਬਲ੍ਣਾ 
ਕਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਦੀ ਨਾਹੀਂ, 
ਚਾਹੇ, 
ਪੂਜਾ ਲ੍ਈ ਕਈੋ ਬਾਲੇ੍ 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੇ੍, 

ਤਵਚ ਕੁਰਾਹੀਂ 
ਅੱਗ ਨੰੂ, 

ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਰ ਹ ੈ

ਸਤਵੀਂ ਕੋਠੀ ਚਰਖੀ ਡਾਹੀਂ 
ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਪੂਣੀ, 
ਓਥੇ ਕੱਤੀਂ 
ਤਜੱਥੇ ਤਕਰਣ, 

ਨਾ ਜਾਏ ਕਦਾਹੀਂ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸੁਣ ਸਖੀਏ, 

ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਈਰ ੇ

ਭਰਮ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਤਕੰਜ ਕੋਈ ਚੀਰੇ ? 

ਰੁੱ ਖ ਹੋਵਣ, 

ਤਾਂ ਚੀਰੇ ਆਰੀ 
ਭਰਮ ਤਕਹੜੀ ਫਰਨਾਹੀ ਚੀਰ ੇ

ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ੍, 

ਕਾਲੇ੍ ਕੱਚ ਨੰੂ 

ਚੀਰ ਨਾ ਸੱਕਣ, 

ਸੁੱ ਚੇ ਹੀਰ ੇ

ਭਰਮ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਏ 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡ,ੇ 

ਕੂਲੇ੍ ਪੈਰੀਂ 



ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਸੰਗਲ੍ ਪਾਏ 

ਜੋ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਜਾਣ ਤੁੜਾਏ 

ਮਰਯਾਦਾ ਦ,ੇ 

ਤਕੱਲ੍ੀਂ ਬੱਝੀ 
ਢੋਰਾਂ ਵਾਕਣ ਰੂਹ ਕਰੁਲ੍ਾਏ 

ਪਰ ਨਾ ਤਕੱਲੇ੍ ਜਾਣ ਪੁਟਾਏ 

ਤੇ ਇਹ ਤਨਸਫਲ੍, 

ਜਤਨ ਅਸਾਡਾ 
ਸਾਡੀ ਹੀ ਤਕਸਮਤ ਕਤਹਲ੍ਾਏ 

ਹਾਰ-ੇਹੁੱ ਟੇ ਅਸੀਂ ਤਵਚਾਰ ੇ

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, 
ਸੂਲ੍ੀ ਚੱੁਕੀ 
ਤਫਰਦੇ ਆਵਾਗੌਣ ਬਣਾਏ 

ਸੁਰਗ, ਨਰਕ ਦ ੇ

ਢੋਂਗ ਰਚਾਏ 

ਤਢੱਲ੍ਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰ, ਕਤਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਤਕਸਮਤ ਖਾਏ 

ਈਰਾ 

ਪਰ ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਕੁਝ ਤਕਸਮਤ ਵੀ ਹ ੈ

ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤ ੇ

ਉਮਰ ਦੇ ਇਕ ਤਪੰਜੇ ਜਹੇ ਰਥ ਦੀ 
ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲ੍ਈ, 

ਉੱਕਰੀ ਲ੍ੀਹ ਹ ੈ

ਆਤਖ਼ਰ ਇਸ ਤਵੱਚ 

ਭਰਮ ਵੀ ਕੀਹ ਹੈ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 



ਜੇ ਕੋਈ, 

ਤਕਸਮਤ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ-ਧੁਨੀ ਦੀ ਲੈ੍ ਹ ੈ

ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ, 

ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਹ ੈ

ਮਥਰੀ 

ਪਰ ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ 

ਤਕਉਂ ਤੇਰ,ੇ 

ਤਦਲ੍ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ 
ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਮਹਾ-ਕੁਲੱ੍ਛਣਾ ਸਾਇਆ ? 

ਤੂੰ  ਤਾਂ ਰਾਮ-ਰਤਨ ਵਰ ਪਾਇਆ 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀਏ, 

ਤੈਨੰੂ ਭੋਂ ਤੋਂ ਚੱੁਕ ਕ ੇ

ਉਸ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਬਹਾਇਆ 

ਰੜੀ ਰਾਵੀਏ, 

ਬੋਲ੍ ਨਾ ਮੰਦਾ 
ਤਜਸ ਤਨੰੂੈ, 

ਗੰਗਾ-ਜਲ੍ੀ ਬਣਾਇਆ 

ਅੰਬ ਵਢਾ ਕੋਈ 

ਕਦ ਥੋਹਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾੜਾਂ ਕਰਦਾ ? 

ਥੋਹਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱ ਲ੍, 

ਕਦੇ ਤਕਸੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਚੜਹਦਾ 
ਕਦ ਕਈੋ ਸੂਰਜ, 

ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ? 

ਮੋਹਰੇ ਖ਼ਾਤਰ, 

ਕਦ ਕਈੋ ਅੜੀਏ, 

ਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਹਰਦਾ 
ਤਨਰਧਨ ਦੇ ਤਾਂ ਛੌਰੇ ਤੋਂ 
ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਡਰਦਾ 



ਤੂੰ  ਵੱਡਭਾਗੀ, 
ਤੇਰਾ ਤਾਂ, 
ਇਕ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਰਦਾ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵ ੋ

ਮੋੜ ਲ੍ਵੋ ਇਹ ਫੁੱ ਲ੍ 

ਤਲ੍ੀ ਸਲੂ੍ਾਂ ਧਰ ਦੇਵ ੋ

ਖੇਹ ਲ੍ਉ ਮਤਹਲ੍-ਚੁਬਾਰੇ 
ਤੇ ਤਝੱਕਾ ਘਰ ਦੇਵ ੋ

ਤਜਸ ਕੰਧੀ ਦੀ ਇੱਟ ਮੈਂ, 
ਓਥੇ ਹੀ ਜੜ ਦੇਵ ੋ

ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵ ੋ

 

ਬੇ-ਸ਼ਕ ਚੰਬਾ, ਚੰਬਾ, 
ਪਰ ਕੁਮਲ੍ਾਇਆ ਮੰਦਾ 
ਮਤਹਕ -ਨਖੁੱ ਟੇ ਚੰਬੇ ਤੋਂ 
ਵਣ-ਗੇਂਦਾ ਚੰਗਾ 
ਤਬਨਾਂ ਹਾਣ, 

ਤਜਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਬਣੇ ਨਾ ਗੰਗਾ 
ਅਧ-ਅੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨੀ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ , 
ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵ ੋ

ਅਧ-ਅੰਗੇ ਦੀ, ਰਾਣੀ ਤੋਂ , 
ਮੈਂ ਭਲ੍ੀ ਚਮਾਰੀ 
ਬੱੁਝੇ ਹਵਨ ਕੁੰ ਡ ਤੋਂ 
ਚੱੁਲ੍ਹੇ  ਭਰੀ ਅੰਗਾਰੀ 



ਚੰਨ ਚੌਥ ਦੇ ਕੋਲ੍ੋਂ  
ਚੰਗੀ ਰਾਤ-ਅੰਧਾਰੀ 
ਹਾਣ ਨੰੂ ਕਤਹੰਦੇ ਹਾਣ 

ਅੱਗ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤਪਆਰੀ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵ ੋ

ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤਨਰੀ 
ਤੇ ਅੱਗ ਤਲ੍ੀ ਧਰ ਦੇਵ ੋ

ਮਥਰੀ 

ਪਰ ਸਈਏ 

ਤੂੰ  ਇਹ ਨਾ ਉੱਕੀ ਗੱਲ੍ ਤਵਚਾਰੀ 
ਬੇਹੀ ਭਲ੍ੀ ਕਥੂਰੀ 
ਤਾਿਾ ਤਹੰਗ ਹੈ ਮਾੜੀ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਤਹੰਗ ਸਦਾ ਬਲ੍ਵਾਨ 

ਕਥੂਰੀ ਪਲ੍ ਤਵਚ ਮਾਰ ੇ

ਪਲ੍ਾਂ ਤਛਣਾਂ ਤਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਮਤਹਕ ਉਜਾੜ ੇ

ਤਹੰਗ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਥਰੂੀ 
ਕੀਕਣ ਬੋਲ੍ੀ ਮਾਰ ੇ

ਮਥਰੀ ਮੈਂ ਸਈਏ 

ਬੋਲ੍ੀ ਨਾ ਮਾਰੀ 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਤਹ ਅੰਗਣ ਹਾਂ 
ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਨਣ ਹਾਰੀ 

ਮਥਰੀ 

ਮੈਂ ਸਈਏ 



ਬੋਲ੍ੀ ਨਾ ਮਾਰੀ 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਤਹ ਅੰਗਣ ਹਾਂ 
ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਨਣ ਹਾਰੀ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸਈਏ ਨੀ 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਸਈਏ 

ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਣੇ ਤਕਹੜਾ ? 

ਅੱਗ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਜਾਣੇ ਤਕਹੜਾ ? 

ਸਈਏ ਜਦ ਵੀ 
ਅੱਗ ਜੰਮਦੀ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਬੜੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਅੰਬੜੀ ਦੀ 
ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਸਈਏ 

ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਰਤਹੰਦੀ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਜੰਮੇ 
ਤਾਂ ਦੁੱ ਧ ਸੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ 
ਤਵਚ ਕਲੇ੍ਜੇ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਬਾਬਲ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰੁਦਾ 
ਕੰਨੀਂ ਮੰਦੀ ਸੋਅ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਜਨਮ-ਤਦਹਾੜ ੇ

ਬੂਤਹਉਂ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਬਸ ਤਚੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ ਪਛਾਣ ੇਤਕਹੜਾ ? 

ਅੱਗ ਨੰੂ ਪੀੜ 

ਸਦਾ ਰਤਹੰਦੀ ਹ ੈ

ਕੋਈ ਨਾ ਐਸੀ ਨਾਰ ਧਰਤ 'ਤ ੇ

ਜੋ ਤਕ ਪੀੜ-ਤਵਛੁੰ ਨੀ ਹੋਵ ੇ



ਸੀਖੇ ਵਾਂਗ ਕਬਾਬਾਂ ਲ੍ਾ ਕ ੇ

ਜੋ ਨਾ ਮਰਦਾਂ 
ਭੁੰ ਨੀ ਹੋਵ ੇ

ਤਕਸੇ ਦਸੇ ਤਵਚ ਨਾਰ ਨਾ ਐਸੀ 
ਜੋ ਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ 
ਰੁੰ ਨੀ ਹੋਵ ੇ

ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਰ 

ਜੋ ਏਸ ਜਹਾਨੇ 

ਵਾਂਗ ਕਬਰ ਨਾ ਸੁੰ ਨੀ ਹੋਵ ੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਹੰਦੀ ਹਾਂ 
ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਆਵ ੇ

ਸਣੇ ਸੰਧੂਰੀ ਮਾਂਗ ਮੇਰੀ ਦ ੇ

ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ 
ਵੀ ਲੈ੍ ਜਾਵ ੇ

ਮਥਰੀ 

ਜੀਕਣ ਦੀਵਾ 
ਦੀਤਵਉਂ ਬਲ੍ਦਾ 
ਸਈਏ ! 
ਉਮਰੋਂ ਉਮਰਾ ਬਲ੍ਦੀ 
ਹਰ ਨਾਰੀ ਹੀ ਰਚਨ-ਹਾਰ ਹ ੈ

ਰਚਨ-ਹਾਰ ਨੰੂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਛਲ੍ਦੀ 
ਰਚਨ-ਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਰਚਦਾ ਹ ੈ

ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ 
ਉਮਰ ਸੰਞਾਣ ੇ

ਤਦਵਸ, ਸਾਲ੍ ਤ ੇਸਦੀਆਂ ਵਾਲੇ੍ 

ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱ ਠੇ ਗੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ੇ

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ 
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਤਹਕ ਪਛਾਣ ੇ



ਰਚਨ-ਹਾਰ 

ਮਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸਈਉ ! 
ਨਾਰੀ ਕੀਹ ਰਚਦੀ ਹ ੈ

ਅਗਨ-ਵਰੇਸ ਜਦੋਂ ਮਚਦੀ ਹ ੈ

ਵਾਂਗ ਫਲ੍ਾਂ ਦ ੇ

ਆ ਰਸਦੀ ਹ ੈ

ਝੂਠੀ ਡਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲ੍ੀ 
ਉਸ ਦਾ ਤਪੰਡਾ 
ਆ ਪੱਛਦੀ ਹ ੈ

ਚਾਤਹਆਂ, ਅਣ-ਚਾਤਹਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤ ੇ

ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ 
ਬੱੁਤ ਰਚਦੀ ਹ ੈ

ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਨਾਹੀਂ 
ਨਾਰੀ ਇਸ 'ਤ ੇ

ਖ਼ੁਦ ਹੱਸਦੀ ਹ ੈ

ਈਰਾ 

ਧਰਤੀ 'ਤ ੇ

ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਹ ੈ

ਉਸ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਨਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਹ ੈ

ਜੋ ਕੁਝ ਤਕਸ ੇ

ਮਹਾਨ ਹੈ ਰਤਚਆ 

ਉਸ ਤਵਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹ ੈ

ਹਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਹ ੈ



ਕੁੱ ਲ੍ ਭਤਵੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹ ੈ

ਪਰ ਜ ੋ

ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹ ੈ

ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਨਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ 
ਇਸ ਚੋਰੀ ਤਬਨ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਝਾ 
ਕੱਲ੍ਰੀਂ ਤੇਲ੍-ਪਲ੍ੀ ਤਜਉਂ ਰੋਹੜੀ 
ਹਰ ਅਗਨੀ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਲ੍ਾ 
ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼-ਸੁਪਨਾ ਲ੍ਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਪਰ ਆਦਰਸ਼-ਸੁਪਨ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਤੇ ਤਾਲੇ੍ ਨੰੂ 

ਜੰਗ ਖਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਲ੍ਾ 
ਆਤਖ਼ਰ ਸਈਏ 

ਇਕ ਤਦਨ ਆਪੇ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਤੇ ਆਦਰਸ਼-ਹੀਣ ਕੋਈ ਸਪੁਨਾ 
ਅਗਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲ੍ੈਂਦਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ 
ਦਬ ਲ੍ੈਂਦਾ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਨੀ ਸਈਉ, ਨੀ ਕੂੰ ਜੜੀਉ 

ਮੈਨੰੂ ਐਸਾ ਤਾਲ੍ਾ ਮਾਰ ੋ

ਨਾ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਨਾ ਭੱਜੇ ਭਾਵੇਂ 
ਲੱ੍ਖ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ੋ

ਦੰਦ-ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਨੋਂ  ਚੂੜਾ 
ਕੌਡ ਕਲ੍ੀਰੇ ਸਾੜ ੋ

ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲੇ੍ 

ਜਾ ਰਾਜੇ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰ ੋ

ਲੈ੍ ਚੱਲੋ੍ ਕਟੋ-ਤਸਆਲ੍ ਨੰੂ 



ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਕਹੁਾਰ ੋ

 

(ਲ੍ੂਣਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱ੍ਗ 

ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਈਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਚੱੁਪ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਤੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।) 

ਈਰਾ 

ਨਾ ਰੋ ਨੀ 
ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਜਾਈਏ 

ਗੁੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਲ੍ਈਏ 

ਪਰ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ 

ਤਕੰਜ ਵੰਡਾਈਏ 

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਭੱਠ ਝੋਕਣ ਨੰੂ 

ਅੜੀਏ, ਅੱਗ ਦੀ ਜਨੂ ਹੰਢਾਈਏ 

ਨਾ ਰੋ ਨੀ 
ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਜਾਈਏ 

ਮਥਰੀ 

ਨੀ ਈਰਾ ! 
ਇਹਨੰੂ ਰੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
ਦਾਗ਼ ਤਦਲੇ੍ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
ਹੰਝੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਵੰਡਾਂਦ ੇ

ਇਸ ਨੰੂ ਹਲ੍ਕੀ 
ਹੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
 

ਸਈਏ ! ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ 
ਦੀ ਅੱਖ ਜੇਕਰ ਹੰਝ ਨਾ ਹੋਵ ੇ

ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹ ੈ

ਦੁੱ ਖਾਂ ਲੱ੍ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਗ਼ਲ੍ ਹੋਵ ੇ

ਹੰਝੂ ਸਾਡ ੇ



ਸੋ ਤਮੱਤਰ ਜ ੋ

ਬੜੇ ਤਪਆਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਗ਼ਰਿ ੇ

ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਤਜਹੜ ੇ

ਚੱੁਪ ਚੁਪੀਤ ੇ

ਨੇ ਤਡੱਗ ਮਰਦ ੇ

ਕਤਹੰਦ,ੇ ਹੰਝੂ ਸੋ ਵੱਟੇ ਜ ੋ

ਤਪਆਰ ਨੰੂ ਤੋਲ੍ਣ 

ਤੱਕੜੀ ਚੜਹਦ ੇ

 

ਸੌ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ੍ੋਂ  
ਇਕ ਹੰਝੂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ 
ਤਪਆਰ ਦੀ ਬਾਿੀ 
ਤਜੱਤਣ ਨਾਲ੍ੋਂ 
ਤਪਆਰ ਦੀ ਬਾਿੀ 
ਹਾਰੀ ਚੰਗੀ 
(ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ ਤਪਤਾ ਬਾਰੂ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।) 

ਬਾਰੂ 

ਹਰ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱ ਖ 

ਜਾਨਣ ਮਾਵਾਂ 
ਬਾਬਲ੍ ਜਾਨਣ ਸਾਰ ਕੀਹ ਧੀਏ ? 

ਲੋ੍ਕੀ ਕਤਹੰਦੇ ਆਏ ਗ਼ੁਰਬਤ 

ਨਰ-ਤਸੰਘਾ ਅਵਤਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੰੂ 

ਅੰਦਰ ਮਾਰ ੇ

ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਵਚ ਦਲ੍ਹੀਜੀਂ 
ਸੰਘੀ ਘੁੱ ਟ ੇ

ਕਾਲੇ੍ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਨਰਧਨ ਦੇ ਘਰ 



ਧੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਹੈ ਹਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਉੱਠ ਆ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਮੋਰਨੀਏ ਨੀ 
ਡੋਲ੍ਾ ਘੱਤ ਕੁਹਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਆ ਖੜਹਾ 
ਤੇ ਨਾਲ੍ ਖੜਹ ੇ
ਅਸਵਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਵਾਪਸ ਕਟੋ-ਤਸਆਲੇ੍ ਤਾਈ ਂ

ਸੱਭੇ ਹੋਏ ਤਤਆਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਇਕ ਤਨਰਧਨ 

ਬਾਬਲ੍ ਦਾ ਲੈ੍ ਜਾ 
ਅੰਤਮ-ਵਾਰ ਤਪਆਰ ਨੀ ਧੀਏ 

(ਈਰਾ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ) 

ਬਾਰੂ 

ਈਰਾ ਪੁੱ ਤਰ 

ਤੂੰ  ਵੀ ਕੁਝ ਤਦਨ 

ਟੁਰ ਜਾ ਲ੍ੂਣਾ ਨਾਲ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਤ ਨਾਲ੍ ਰਵਹੀਂ 
ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀਂ ਸੰਭਾਲ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਜਦ ਇਹਦਾ ਮਨ 

ਵਰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਮੁੜ ਆਵੀਂ ਚੰਤਬਆਲ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ੍ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਦਾ 
ਇਹੋ ਇਕ ਸਵਾਲ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਘੱਲ੍ਦੀ ਰਹੀਂ 
ਤਕਸੇ ਹੱਥ ਸਾਨੰੂ 

ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ੍ 

ਹਵਾਲ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

(ਸੱਭੇ ਰੋਂਦੇ ਕਮਰੇ ਤਵਚੋਂ ਤਨਕਲ੍ਦ ੇ

ਹਨ । ਇਕ ਤਵਦਾਇਗੀ ਦਾ ਗੀਤ 



ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।) 

ਚੌਥਾ ਅੰਕ 

 

ਅਜੀਤ, ਬਲ੍ਦੀਪ ਤ ੇਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ੍ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਹਲ੍ 'ਚ ਬੈਠੀ, 
ਰਾਜਾ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਵਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲ੍ੀ ਨਾਲ੍ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।) 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਤਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਦੱਤੀ 
ਧੀ ਬਾਬਲ੍ਾ ਵੇ 
ਤਜਥੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਚੰਦਰ ੇਸੂਰਜਾਂ ਦਾ 
ਧੁੱ ਪ ਆਪਣੀ ਨਾਲ੍ ਹੀ 
ਤਪਆਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਆਦਮ ਖ਼ੋਰ ਜੰਗਲ੍ 

ਗੋਰੇ ਤਪੰਤਡਆਂ ਦ ੇ

ਡਾਲ੍ੀਂ ਪੱਤ ਨਾ ਫੁੱ ਲ੍, ਫਲ੍ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਪੰਡੇ ਵੇਚਣ ੇ

ਤੇ ਤਪੰਡੇ ਮੁੱ ਲ੍ ਲੈ੍ਣ ੇ

ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ 
ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਕੁੰ ਭੀ 
ਜੋਤੀ ਪੈਰ ਦੀ 
ਵੱਧ ਸਤਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 



ਗੋਲ੍ੀ 

ਰੱਖ ਹੌਸਲ੍ਾ 
ਰਾਣੀਏ ਸਬਰ ਕਰਲੈ੍ 

ਰੱਖੇਂ ਆਸ ਤਕਉਂ 

ਮਰਦ ਦੀ ਿਾਤ ਕੋਲ੍ੋਂ  
ਮਰਦ ਿਾਤ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ 
ਮੰਗਣੀ ਤਰਸ਼ਮ 

ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਲ੍ੋਂ  

ਇੱਛਰਾਂ 

ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਲ੍ੀਏ, ਭੋਲ੍ੀਏ 

ਵਫ਼ਾ ਮੰਗਾਂ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮਤੌ ਪਈ 

ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ 
ਮੱਚੇ ਕਾਲ਼ਜਾ 
ਜੀਭੇ ਕੁੜੱਲ੍ ਪੈਂਦ ੇ

ਕਰਨੋਂ  ਗੱਲ੍ ਕੁਚੱਜੀ ਪਈ ਸੰਗਦੀ ਹਾਂ 
ਮੇਰੇ ਸੰਘ 'ਚੋਂ 
ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਹ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਕਾਲੇ੍ ਪੰਧ 

ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗਦੀ ਹਾਂ 
ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਚਮਾਰੀ ਪਰਨਾਏ ਆਂਦੀ 
ਫੜ ਕਾਲ੍ਜਾ 
ਪੀੜ ਪਈ ਥੰਮਦੀ ਹਾਂ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਕ ੇ

ਜਾ ਬਤਹੰਦੇ ਨੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦ ੇ

ਕੱਲ੍ੀ ਕਾਰੀ ਚਮਾਰੀ 



ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਏ 

ਅੰਗ ਚੂਪ ਕੇ ਫੋਕ ਜਾਂ ਸੁੱ ਟ ਤਦੰਦ ੇ

ਫੇਰ ਪੁੱ ਛਦੇ ਜੀ 
ਤੇਰੀ, ਿਾਤ ਕੀਹ ਏ ? 

ਤਜਹੜੀ ਤਕਰਨ ਨੰੂ 

ਅੰਗ ਛੁਹਾ ਬਤਹੰਦ ੇ

ਓਸ ਤਕਰਨ ਦੀ ਫੇਰ, ਔਕਾਤ ਕੀਹ ਏ ? 

ਲੱ੍ਖ ਸੂਰਜਾ 
ਓਸ ਦੀ ਭਰੇ ਹਾਮੀ 
ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ 
ਸਾਥ ਕੀ ਏ 

ਰਾਤੀਂ ਹੋਰ 

ਤੇ ਤਦਨੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਕਰਨੀ ਤਗਰਗਟਾਂ ਦੀ ਭਲ੍ਾ 
ਬਾਤ ਕੀਹ ਏ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਨੀ ਮੈਂ ਤਗਰਗਟਾਂ ਦ ੇਰੰਗ 

ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ 
ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 

ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ 
ਡੰਗ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ੍ ਖੜੱਤਪਆਂ ਦ ੇ

ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਡੰਗ 

ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਰਦ ਲ੍ੜਦ ੇ

ਦਮੂੰ ਹੀਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਣੀ 
ਤਜਹਨੰੂ ਲ੍ੜਨ 

ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲ੍ੜੀ ਜਾਂਦ ੇ



ਇਨਹ ਾਂ ਡੰਤਗਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਡੰਤਗਆਂ ਵੀ 
ਭਾਗ ਨਾਰੀ ਤਵਚਾਰੀ ਦ ੇ

ਸੜੀ ਜਾਂਦ ੇ

ਕਈ ਵਾਰ 

ਮੈਂ ਰਾਣੀਏ ਂਸੋਚਦੀ ਹਾਂ 
ਤਕਹਨੇ ਲੇ੍ਖ ਸੀ ਤਲ੍ਖੇ ਨੀ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਚੰਦਨ ਤਕਸਮਤਾਂ ਦ ੇ

ਹੱਥੀਂ ਚੀਰਨੇ ਨੰੂ 

ਪੁੱ ਠੇ ਦੰਦ ੇ

ਕਢਾਈਏ ਨੀ ਆਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਜੂਨ ਤਪੰਜਰ ੇ

ਮਰਦ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਨੰੂ 

ਖੰਭ ਨੋਚੀਏ 

ਆਪ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਨਾਲੇ੍ ਪੁੱ ਤ ਦਈਏ 

ਨਾਲੇ੍ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਮਾਲ੍ ਤਜੱਤ-ਤਜਤਾ ਕ ੇ

ਮੋੜ ਦਈਏ 

ਇਨਹ ਾਂ ਚੰਦਰ ੇਸੂਮ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਦਈਏ ਰੰਗਨੇ ਨੰੂ 

ਰੰਗ ਕੱਢ ਲ੍ੈਂਦ ੇ

ਜਾਈਏ ਅਸ਼ਕੇ ਨੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਲ੍ਲ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਪੱਟ ਕੱਤੀਏ 

ਤੇ ਨਾਲੇ੍ ਭੁੱ ਜ ਮਰੀਏ 

ਲ੍ਾਅਨਤ ਸੁੱ ਚੀਆਂ 

ਤੰਦਾਂ ਤਖਲ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇ

 

ਇਨਹ ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਿਾਤ ਦੀ 
ਭਲ੍ੀ ਪੁੱ ਛੀ 
ਏਸ ਿਾਤ ਤੋਂ ਰਾਣੀਏ 



ਭਲੇ੍ ਕੁੱ ਤ ੇ

ਬੇਹੀਆਂ ਖਾਏ ਕੇ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਤਜਹੜ ੇ

ਛੱਡਣ ਦਰ ਨਾ 
ਖਾਏ ਕੇ ਰੋਿ ਜੁੱ ਤ ੇ

ਖਾ ਜਾਣ ਨੀ ਕੂਲ੍ੀਆਂ 

ਲ੍ਗਰ ਦੇਹੀਆਂ 

ਪਰ ਇਹ ਮਰਦ 

ਮੁਹੱਬਤ ਦ ੇਨਾਮ ਉੱਤ ੇ

ਸੁੰ ਘਦੇ ਤਫਰਨ 

ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਉੱਤ ੇ

ਮਰਦ ਰਤਹਣ ਪਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਭੁੱ ਖੇ 
ਨੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁੱ ਤ ੇ

ਜੋ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਖੀ 
ਸੰਨਹ  ਮਾਰਦ ੇ

ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤ ੇ

ਤਦਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 
ਟੁਕ ਖਾਂਦ ੇ

ਰਾਤੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤ ੇ

ਜਾ ਸੁੱ ਤ ੇ

ਇੱਛਰਾਂ 

ਨੀ ਮੈਂ ਗੋਲ੍ੀਏ ! 
ਧੁੱ ਪ ਪਈ ਅਰਿ ਕਰਦੀ 
ਮੈਨੰੂ ਮੈਂਡੜਾ ਸੂਰਜਾ ਮੋੜ ਦੇਵ ੋ

ਉਧੇ-ਨਗਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ 
ਹੱਥ ਜੜੋ ੇ

ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਚੋੜ ਦੇਵ ੋ

ਜਾਂ ਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ 'ਤ ੇ

ਟਤਹਕਦੀ ਦਾ 
ਮੇਰਾ ਫੁੱ ਲ੍ ਹਯਾਤੀ ਦਾ 
ਤੋੜ ਦੇਵ ੋ



ਜਾਂ ਨੀ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ੂਕਦੀ ਨੈਂ  ਅੰਦਰ 

ਕਰੋ ਡੱਕਰ ੇ

ਤੇ ਮਨੰੂੈ ਰੋੜਹ ਦੇਵ ੋ

ਤਜਉਂਦੇ ਜੀ 
ਨੀ ਕੰਤ ਤਵਸਾਰ ਦੇਣਾ 
ਏਸ ਦਸੇ ਦੀ ਨਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾਹੀਂ 
ਬੁਝ ਜਾਏ ਸੰਧੂਰ ਜ ੇ

ਮਾਂਗ ਤਵਚੋਂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਤਕਸੇ ਵੀ ਨਾਰ ਤੋਂ 
ਹੱਸ ਨਾਹੀਂ 
ਏਸ ਦਸੇ ਈ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਈਏ 

ਲੱ੍ਖ ਵੈਲ੍ ਹੋਵ ੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਦੱਸ ਨਾਹੀਂ 
ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ 
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਐਬ ਸਾਰ ੇ

ਮੈਨੰੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਐਬ 

ਤੂੰ  ਦੱਸ ਨਾਹੀਂ 
ਹੋਵੇ ਵੈਲ੍ੀ ਜੇ ਮਰਦ 

ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਈਏ 

ਕੰਤੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ੍ੀਏ 

ਗੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕੰਤ ਰੂਪ ਨੰੂ ਕਾਹਨ ਕਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ 
ਔਗੁਣ ਮਰਦ ਦ ੇ

ਕਦੇ ਨਾ ਫੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕਦੇ ਆਪਣਾ 
ਮਰਦ ਨਾ ਭੰਡੀਏ ਨੀ 
ਪੱਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਾ ਰੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਮੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦ ੇ

ਦੀਵਾ ਬਾਲ੍ ਆਈਏ 

ਕਦੇ ਓਸ ਦਾ ਤਸਲ੍ਾ 



ਨਾ ਟਲੋ੍ੀਏ ਨੀ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਰਾ ਹ ੈ

ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਣੀ 
ਅੱਖਾਂ ਮੁੰ ਦ ਕੇ ਖੂਹੇ ਦੀ ਮਣ ਭੌਣੀ 
ਏਸ ਤਰਹਾਂ 
ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਰ ਰਾਣੀ 
ਲੱ੍ਖਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਨਾਰੀ ਨਾਂ ਹੀ 
ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਅਤਨਆਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲ੍ੈਂਦੀ 
ਨਾਰੀ ਨਾਮ 

ਇਕ ਐਸੇ ਅਤਹਸਾਸ ਦਾ ਹ ੈ

ਤਜਵੇਂ ਿਖ਼ਮ 'ਚ 

ਪੀੜ ਹੈ ਘੁਲ੍ੀ ਰਤਹੰਦੀ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਜੇ ਕਰ ਰਾਣੀਏ 

ਇਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰਾ 
ਤਾਂ ਤੂੰ  ਐਵੇਂ 
ਸਲ੍ਵਾਨ ਨੰੂ ਰੋ ਨਾਹੀਂ 
ਇਕ ਛੱਡ ਪਰਣਾਏ ਉਹ ਲੱ੍ਖ ਲ੍ੂਣਾ 
ਐਵੇਂ ਨੈਣਾਂ 'ਚ 

ਹੰਝ ਪਰੋ ਨਾਹੀਂ 



ਇੱਛਰਾਂ 

ਇਹ ਨਾ ਗੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ 
ਇਕ ਨਾਰ ਕਰੂਪੀ ਪਰ ਕੀਹ ਆਖੇ 
ਤਜਹੜੀ ਨਾਰ ਨਾ ਕੰਤ 

ਤਰਝਾ ਸਕੀ 
ਨੀ ਉਹ ਦਸ਼ੋ ਤਕਸੇ ਤਸਰ 

ਕੀਹ ਥਾਪ ੇ

ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂ 
ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲ੍ੀਏ ਡਾਢੜਾ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੈ 
ਪਾਏ ਕੰਤ ਤਵਛੜੋਾ 
ਜੇ ਨਾਰ ਤਾਈ ਂ

ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੀ 
ਲ੍ੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਨਾ ਤਾਂ ਓਸ ਬੇਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਹਵੋੇ 
ਨਾ ਤਾਂ ਓਸ ਬੇਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਦੇਹ ਨੈਣ-ਪਰਾਣ 

ਨਾ ਰਤਹਣ ਮਾਸਾ 
ਲ੍ਹੂ ਮਾਸ ਦਾ 
ਸੱਖਣਾ ਬੱੁਤ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ 
ਬੋਲ੍ ਹੋਵੇ 
ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ 
ਰੁੱ ਸ ਹੁੰ ਦ ੈ

ਮੇਰੇ ਤਦਲ੍ ਦਾ ਹਾਲ੍ 

ਅੱਜ ਈਕਣਾ ਹ ੈ

ਬੀਆਬਾਨ ਤਜਉਂ ਇਕ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ 
ਹੋਵੇ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਹਰ 

ਤੇ ਲ੍ੂ ਵਗਦੀ 



ਤਾਂਬੇ ਰੰਗ ਮਹੀਨੜਾ 
ਹਾੜ ਹੋਵ ੇ

ਦੂਰ ਦਰੂ ਤਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁੱ ਖ ਹਵੋੇ 
ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਕੋਈ 

ਥੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਵ ੇ

ਓਸ ਤਵਚ ਉਜਾੜ ਹੋਵ ੇ

ਮੜਹੀ ਬਲ੍ਦੀ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ 
ਤਗਰਝਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੋਵ ੇ

ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਨਾਲ੍ ਤਹਚਕੀਆਂ ਦੇ 
ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਆਵਾਿਾਂ 
ਰਹੀ ਮਾਰ ਹੋਵ ੇ

 

ਇਉਂ ਜਾਪ ੇ

ਤਜਉਂ ਡੈਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਪੱਛਾ 
ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਵੀ ਤਕਤ ੇ

ਖਟਕਾਰ ਹੋਵ ੇ

ਇਕ ਡਰ ਲੱ੍ਗ ੇ

ਆਵੇ ਝੁਣਝੁਣੀ ਤਜਹੀ 
ਦੂਜੀ ਚੀਖ਼ 

ਕਲੇ੍ਤਜਉਂ ਪਾਰ ਹਵੋ ੇ

ਨੀ ਕੋਈ ਕਹੋ ਸਲ੍ਵਾਨ ਨੰੂ 

ਜਾ ਅੜੀਉ 

ਮੈਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਉਜਾੜਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ 
ਮੈਂਡੀ ਚੰਦਰੀ ਰੂਹ ਤਵਚ 

ਰੋਣ ਕੁੱ ਤ ੇ

ਮੇਰਾ ਸੂਰਜਾ ਮੁੱ ਖ 

ਕੁਮਲ੍ਾ ਜਾਣਾ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਛੌਤਰਓਂ ਡਰ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਮੇਤਰਆਂ ਛੌਤਰਆਂ 

ਖਾ ਜਾਣਾ 



ਕਤਹਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ ੇਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ ੇ

ਇਕ ਵਾਰ ਆ ਮੁੱ ਖ 

ਤਵਖਾ ਜਾਣਾ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਤਜਹੜਾ ਤਦਵਸ ਆਉਣਾ 
ਤਵਚ ਕਬਰ ਰਾਣੀ 
ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਤਵਆ ਈ 

ਰਾਈ ਘਟ ੇ

ਨਾ ਵਧੇ ਹੀ ਤਤਲ੍ ਮਾਸਾ 
ਧੁਰੋਂ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲੇ੍ਖ ਤਲ੍ਖਾਤਵਆ ਈ 

ਅਸਾਂ ਨਾਰੀਆਂ 

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ-ਫੜ 

ਪੀਰਾਂ-ਮਾਰੀਆਂ 

ਮਾਨ ਗਵਾਤਵਆ ਈ 

ਚੰਨ ਸਰਵਰੀਂ ਤੈਰਦਾ ਸ਼ਲੈ੍ ਭਾਵੇਂ 
ਤਵਚ ਵਤਹਣੀਆਂ 

ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਤਵਆ ਈ 

ਇਕ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰਾਂ 
ਮੈਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜਦੋਂ ਓਸ ਤੋਂ ਮਰਦ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਮੰਗ ੇ

ਨਾਰੀ ਮੰਗ ਲ੍ਏ 

ਓਸ ਦੀ ਮੁਲ੍ਖ ਸਾਰੀ 
ਓਸ ਤਛਣ ਨਾ 
ਓਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸੰਗ ੇ

ਕੱਢੇ ਤਲ੍ਲ੍ਹੀਆਂ, ਦਵੇ ਉਹ ਲੱ੍ਖ ਝਾਂਸਾ 
ਓਦੋਂ ਤੀਕ ਨਾ ਨਾਰ 

ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਵੰਡ ੇ

ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਨੀ ਮਰਦ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ 

ਤਸਰ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕ ੇ

ਦਰੀਂ ਵੰਜ ੇ



ਪਰ ਤੂੰ  ਰਾਣੀਏ ਂ

ਝੱਲ੍ ਖਲੇ੍ਰ ਨਾਹੀਂ 
ਕਾਹਦੇ ਲ੍ਈ ਤੁੰ  ਹੰਝੂ ਪਈ ਰੋੜਹਦੀ ਏ ਂ? 

ਇਕ ਦੈਂਤ ਨੰੂ ਦੇਵਤਾ 
ਸਮਝ ਕਾਹਨੰੂ 

ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਨਮਾਣੀਏ ਂਜੋੜਦੀ ਏ ਂ

ਜੋ ਨਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਸਵਾਦ ਜਾਣ ੇ

ਖ਼ੂਨੀ ਤਸ਼ਕਰਾ ਪਈ ਘਰੇ ਨੰੂ ਮੜੋਦੀ ਏ ਂ

 

ਹਾਏ ਨੀ ਨਾਰੀਏ 

ਮੈਂਡੜੇ ਵਤਨ ਦੀਏ 

ਝੂਠੇ ਮਰਦ ਲ੍ਈ 

ਜਾਨ ਤਕਉਂ ਤੋੜਦੀ ਏ ਂ? 

 

ਵੇਖ ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ 

ਇਹ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਕਦੇ ਰੋਹ ਆਉਂਦ ੈ

ਕਦੇ ਮਹੋ ਆਉਂਦ ੈ

ਇਕ ਤਛਣ ਚਾਹਵਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂ ਪੂਜਾ 
ਦੂਜਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰ 

ਛੋਹ ਆਉਂਦ ੈ

ਇਹ ਮਰਦ ਕਸਾਈ ਵੱਤ ਦੁੰ ਬੀਆਂ ਜੋ 
ਬੇ-ਜੀਭੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ 

ਕੋਹ ਆਉਂਦ ੈ

ਰੂਪ ਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਤਕੰਝ ਖ਼ੌਰ ੇ

ਅੱਲ੍ਹੜ ਸਪੁਨ ਨੀ 
ਨਾਰ ਦੇ ਛੋਹ ਆਉਂਦ ੈ

ਇੱਛਰਾਂ 



ਸਰਮਾ ਕੁੱ ਤੀ ਸੀ 
ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱ ਤੀਆਂ ਹਾਂ 
ਟੁੱ ਕਰ ਡੰਗ ਦਾ 
ਖਾ ਅਸੀਸ ਦਈਏ 

ਛਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਧਰੁਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱ ਤੀਆਂ ਹਾਂ 
ਕੁੱ ਝ ਮੇਚ 

ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਮੇਚ ਆਈਆਂ 

ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ 

ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਹਾਂ 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਂਝ ਹੁੰ ਦੀ 
ਤਾਂ ਨਾ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ 
ਉਹਦੇ ਤਵਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਰੋਤੜਹਆ ਨੀ 
ਚੰਨ ਹੁੰ ਤਦਆਂ 

ਚੱਠ ਤਵਆਹ ਆਂਦੀ 
ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦਾ ਮੁੱ ਲ੍ ਨਾ ਮੋਤੜਆ ਨੀ 
ਇਕ ਪੁੱ ਤ ਭਰੋ ੇ

ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਖੁੱ ਸਾ 
ਮੱਥਾ ਛੱਡ ਮੁਕੱਦਰ ਇਉਂ ਦੌਤੜਆ ਨੀ 
ਨੀ ਮੈਂ ਤਕੱਤ ਵੰਞਾਂ 
ਤੇ ਮੈਂ ਤਕੱਤ ਜਾਵਾਂ 
ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾਹ ਨਾ ਅਹੁਤੜਆ ਨੀ 
ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਭਰੋ ੇ

ਮੁੜਾਂ ਪੇਤਕਆਂ ਨੰੂ 

ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ੍ੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾਪੇ 
ਧੀਆਂ 

ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੀ ਤਪਛਤਲ੍ਆਂ 'ਤ ੇ

ਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਖੜਦ ੇ

ਨੀ ਮੜੋ ਮਾਪ ੇ



ਜੇਕਰ ਮਾਤਪਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਮੁੜਨ ਧੀਆਂ 

ਵੱਜੇ ਢੋਲ੍ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱ ਲ੍ ਪਾਸੇ 
ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਂ 
ਤਕ ਡਾਢੀ ਕੁਚੱਜੜੀ ਮੈਂ 
ਖ਼ੌਰੇ ਜੱਗ ਵਲੱ੍ਲ੍ੀ ਨੰੂ 

ਕੀਹ ਆਖੇ ? 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਰਦ ਮੰਗਦ ੇ

ਰਾਣੀਏ ਤਪੰਤਡਆਂ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਤਾਨ ਮੰਗੇ 
ਕਾਮ-ਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱ ਤ 

ਹਰ ਮਰਦ ਿਤਹਰੀ 
ਏਸ ਲ੍ਈ ਨਾ ਨਾਰ ਨੰੂ ਕਦੇ ਡੰਗ ੇ

ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਗ ੇ

ਤਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦ ੇ

ਲ੍ਾਂਬੂ ਮੱਚਦੇ ਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਠੰਢ ੇ

ਇਕ ਤਵੱਸ ਿਤਹਰੀਲ੍ੀ 
ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਤਜਹੜੀ ਮਰਦ ਨੀ 
ਨਾਰ ਨੰੂ ਰੋਿ ਵੰਡ ੇ

ਇਸ ਤਵੱਸ ਦਾ ਫਲ਼ 

ਸੰਤਾਨ ਰਾਣੀ 
ਨਾਰੀ ਤਵੱਸ ਹੈ ਗਰਭ ਤਵਚ ਲ੍ਈ ਤਫਰਦੀ 
ਇਕ ਤਿਹਨੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨੰੂ 

ਨਾਰੀ ਕੁੱ ਖ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਕਹੀ ਤਫਰਦੀ 
ਐਵੇਂ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕ ੇ

ਨਾਰੀ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤਫਰਦੀ 



ਨਾਰੀ ਮਰਦ ਦ ੇ

ਕੋਝ ਤੇ ਕੂੜ ਨੰੂ ਵੀ 
ਐਵੇਂ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੈ ਦਈ ਤਫਰਦੀ 
ਵਫ਼ਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰਾਣੀਏ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਵਫ਼ਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ 'ਚ ਮਤਹਕਦਾ ਨੀ 
ਤਜਵੇਂ ਧੁੱ ਪ ਤਵਚ 

ਮੋਤੀਆ ਰੰਗ ਘੁਤਲ੍ਆ 

ਸਾਗਰ ਜੀਕਣਾ ਚੰਨ ਨੰੂ ਸਤਹਕਦਾ ਨੀ 
ਚੰਨ ਸਮਝ 

ਚਕੋਰ ਤਜਉਂ ਅੱਗ ਉੱਤ ੇ

ਖੰਭ ਸਾੜਨੇ ਤਾਈ ਂਆ ਬੈਠਦਾ ਨੀ 
ਪਰ ਨੀ ਤਗੱਠਾਂ ਥੀਂ 
ਨਾਰ ਨੰੂ ਮਰਦ ਤਮਣ ਕ ੇ

ਝੂਠਾ ਵਾਂਗ ਕਸੁੰ ਭੜ ੇ

ਟਤਹਕਦਾ ਨੀ 
 

ਕੁੱ ਜਾ ਭੱਜ ੇ

ਤਾਂ ਸੁੱ ਟਦੇ ਖਤੋਲ੍ਹਆਂ ਥੀਂ 
ਨਾਰ ਭੱਜ ੇ

ਤਾਂ ਮੜੁ ਜਾਏ ਮਾਤਪਆਂ ਦ ੇ

ਜੱਗ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਜੰਮਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਦੁੱ ਖ ਮੰਨਣ ਪਰਾਏ ਤਕਉਂ ਹਾਤਸਆਂ ਦੇ 
ਕਦੇ ਮੰਗੂਆਂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ 
ਕੁੜੇ ਰਾਣੀਏ ਤਗਰਝਾਂ ਦੇ ਆਤਖਆਂ ਦੇ 
ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ੍ 

ਤੇ ਦਸੂਰਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ 
ਤਮੱਤਰ ਦੋ ਹੀ 



ਤਦਲ੍ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਟਆਂ ਦ ੇ

ਇੱਛਰਾਂ 

ਰੁੱ ਸੇ ਯਾਰ 

ਤਾਂ ਗੋਲ੍ੀਏ ਮਨ ਜਾਂਦਾ 
ਰੁੱ ਸੀ ਨਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਸਕਦਾ 
ਅੱਗ ਲੱ੍ਗੀ 
ਤਜਉਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ੍ਾਂ ਨੰੂ 

ਤਕੰਨਾ ਵਰਹ,ੇ ਨਾ ਮਘੇ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ 
ਰੁੱ ਸੀ ਨਾਰ 

ਤੇ ਜੱਗ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਸ ੇ

ਕੋਈ ਨਾ ਓਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ 
ਅੱਠਾਂ ਕੂਟਾਂ ਦੇ ਤਦਗਧ 

ਵੀ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ 
ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਕੋਈ 

ਤਹਲ੍ਾ ਸਕਦਾ 
ਪਰ ਮੈਂ ਰੁੱ ਸਾਂ 
ਤਾਂ ਗੋਲ੍ੀਏ ਤਕੰਞ ਰੁੱ ਸਾਂ 
ਤਕਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ 
ਤਦੋਂ ਤੀਕ 

ਕੀਹ ਮੜੁਾਂ ਮੈਂ ਪੇਤਕਆਂ ਨੰੂ 

ਪੁੱ ਤਰ ਭੋਤਰਉਂ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਵਾਂ ? 

ਠਾਰਾਂ ਵਰਹੇ ਦੀ ਸਤਹਕਦੀ 
ਅੱਜ ਕੀਕਣ 

ਰੁੱ ਖ ਆਇਆ ਬਹਾਰ 'ਤੇ ਵੱਢ ਜਾਵਾਂ 
ਜੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਵਾਂ 
ਤਟੱਕੀ ਉੱਗਦੇ ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਮੁਲ੍ਖ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ 
ਲੱ੍ਦ ਜਾਵਾਂ 
 

ਨਾਰੀ 



ਪਤੀ ਦਾ ਤਹਜਰ ਤਾਂ ਸਤਹ ਜਾਂਦੀ 
ਪਰ ਪੁੱ ਤ ਦਾ ਤਹਜਰ ਨਾ ਸਤਹ ਸੱਕ ੇ

ਤਝੰਝਨ ਵੇਲ੍ ਬ-ੇਜੜਹੀ ਵੱਤ 

ਨਾਰ ਜੀਵ ੇ

ਪਰ ਪੱਤਤਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਰਤਹ ਸੱਕੇ 
ਤਬਨਾਂ ਪੁੱ ਤ 

ਇਉਂ ਨਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵ ੇ

ਤਜਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲ੍ੀਕ ਨਾ ਵਤਹ ਸੱਕ ੇ

ਤਜਵੇਂ ਤਵਧਵਾ ਨੰੂ 

ਤਕਸੇ ਥੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵ ੇ

ਪਰ ਉਹ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਕਦੇ ਨਾ ਕਤਹ ਸੱਕ ੇ

ਸੱਕ ਸੌਕਣਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਤਕੱਕਰਾਂ ਦ ੇ

ਮੋਈਆਂ ਖੱਲ੍ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰੰਗ ਲ੍ੈਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਬੇਹੇ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਮੁਸਕੜੀ ਨਾਲ੍ ਮਾਰਨ 

ਅਕਲ੍ ਦਸ਼ਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਰਾਮ ਤਕਸੇ ਦਾ 
ਵਣਾਂ ਨੰੂ ਟਰੋ ਦੇਵਣ 

ਭਰਤ ਉੱਚੜੇ ਤਖ਼ਤ ਬਹਾਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਸੱਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਤਕਉਂ 

ਊਠ ਲੰ੍ਘ ੇ

ਝੂਠ ਸੌਕਣਾਂ, ਸੱਚ ਕਮਾਂਦੀਆਂ ਨੀ 
 

ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਤ ਦੀ ਗਲੋ੍ੀਏ 

ਯਾਦ ਆਵ ੇ

ਮੇਰੇ ਆਂਦਰੀਂ ਸਰਕੜਾ ਰੜਕਦਾ ਨੀ 
ਧੁਖੇ ਕਾਲ੍ਜਾ 
ਤਜਗਰ 'ਚ ਸੱਲ੍ ਪੈਂਦ ੇ

ਤਦਲ੍ ਵਾਂਗ ਤਮਰਦੰਗ ਦੇ ਧੜਕਦਾ ਨੀ 



ਮੱਥਾ ਪਾਟਦਾ 
ਜੁੱ ਸੇ 'ਚ ਪੈਣ ਤਚਣਗਾਂ 
ਭਾਂਬੜ ਧੁੰ ਨੀ ਦੇ ਲ੍ਾਗੇ ਜਹੇ ਭੜਕਦਾ ਨੀ 
ਬੱੁਲ੍ਹ ਸੁੱ ਕਦ ੇ

ਜੀਭ ਕੁਮਲ੍ਾ ਜਾਂਦੀ 
ਸਾਹ ਸੰਘ ਦੇ ਤਵਚ ਹੀ 
ਅਟਕਦਾ ਨੀ 
 

ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਂ 
ਤਕ ਲ੍ੂਣਾ ਨਾ ਲ੍ੂਣਾ ਭੰਨੇ 

ਨੀ ਕੋਈ ਹਰੋ ਨਾ ਚੰਨ ਚੜਹਾ ਜਾਵੇ 
ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਖਾ ਗਈ 

ਤਸਰੇ ਦਾ ਸਾਈ ਂਮੇਰਾ 
ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਵੀ ਤਕਧਰ ੇਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ 
ਟੂਣੇਹਾਰਨਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਪਹਾੜਨਾਂ ਦ ੇ

ਰੂਪ ਵੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤਸ਼ਆ ਜਾਵ ੇ

ਲੱ੍ਖਾਂ ਜਨਮ ਥੀਂ ਓਸ ਦੀ 
ਰੂਹ ਭਟਕ ੇ

ਤਜਹੜਾ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗ ਛੁਹਾ ਜਾਵੇ 
ਟੂਣ,ੇ ਜੜੀਆਂ 

ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਤਹੰਦ ੇ

ਪਤਹਲ੍ੋਂ ਜੰਮਣੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆ ਜਾਵ ੇ

ਮੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕ ੇ

ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਭੋਗ ਕਰ ਲ੍ਏ 

ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨੀ ਨਾਰ ਨੰ ਭਾ ਜਾਵੇ 
 

ਮੈਂ ਸਾਂ ਸੋਚਦੀ 
ਪੂਰਨ ਦਾ ਭੋਤਰਉਂ ਹੀ 
ਬਸ ਤਨਕਲ੍ਦੇ ਕਾਜ ਰਚਾ ਦਸੇਾਂ ਮੱਥੇ ਤਚਤਰ ਕ ੇ

ਆਪ ਮੈਂ ਢੋਲ੍ਕਾਂ ਦ ੇ

ਸ਼ਗਨ ਭੇਂ ਕੇ ਗੌਣ ਬਠਾ ਦੇਸਾਂ 



ਵੰਡੂੰ  ਭਾਜੀਆਂ 

ਮਤਹੰਦੀ 'ਚ ਹੱਥ ਰੰਗੂੰ  
ਵਟਨੇ ਤਮਲ੍ਖ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲ੍ਾ ਦੇਸਾਂ 
ਹੂਰ ਮਰਮਰੀ 
ਲੱ੍ਭ ਬਲੌ੍ਰ ਵਰਗੀ 
ਪੁੱ ਤਰ ਪਰੂਨੇ ਦੇ ਲ੍ੜ ਲ੍ਾ ਦੇਸਾਂ 
ਰਹੀ ਤਦਲ੍ਾਂ ਦੀ 
ਤਦਲ੍ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ੍ ਸਾਰੀ 
ਚਾਅ ਮਰੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਗੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਤਜਹੜੇ ਤਵਹੜ ੇ

ਕਲੇ੍ਸ਼ ਨੀ ਆਣ ਵੜਦਾ 
ਓਸ ਤਵਹੜੇ 'ਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਟੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕਤਹੰਦ ੇ

ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਪਰਤੇ ਵੱਸਣ 

ਬੋਲ੍ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੇ ਬੋਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਘਰ ਹੋਏ ਕਲੇ੍ਸ਼ 

ਤਾਂ ਥਹੇ ਥੀਵ ੇ

ਰੱਤ ਉੱਲ੍ੂ ਦੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੋਹਲ੍ੀਏ ਨੀ 
ਜੀਵੇ ਲ੍ੂਣਾ 
ਤੇ ਜੀਵੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਉਸ ਦਾ 
ਢਲੇ੍ ਸਰੂਜਾਂ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਕੀਹ ਲੈ੍ਣਾ ? 

ਥੋੜਹੀ ਲੰ੍ਘ ਗਈ 

ਥੋੜਹੀ ਹੈ ਲੰ੍ਘ ਜਾਣੀ 
ਅਸਾਂ ਤਖੱਚ ਧਰੂਹ ਕੇ ਜੀ ਲੈ੍ਣਾ 
ਮੁੱ ਖੋਂ ਕਦੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ 
ਅਸਾਂ ਜੀਭ ਨੰੂ ਹਠੋਾਂ 'ਚ ਸੀ ਲੈ੍ਣਾ 
ਪਾਸੇ ਮਾਰਦ ੇ

ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰ੍ਘ ੂ

ਤਮੱਠਾ ਿਤਹਰ 

ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਪੀ ਲੈ੍ਣਾ 



ਗੋਲ੍ੀ 

ਜੀਵੇਂ ਸ਼ਾਹਣੀਏ ਂ

ਮੇਰੀਏ ਰਾਣੀਏ ਂਨੀ 
ਮੈਥੋਂ ਤੈਂਡੜਾ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਵਖੇ ਹੁੰ ਦਾ 
ਖਾਧਾ ਲ੍ੂਣ 

ਮੈਂ ਤੇਤਰਆਂ ਛੰਤਨਆਂ ਦਾ 
ਰੁਦਨ ਵੇਖ ਨੀ ਕਾਲ੍ਜੇ ਛੇਕ ਹੁੰ ਦਾ 
ਲੱ੍ਗੀ ਅੱਗ 

ਨਸੀਬੇ ਨੰੂ ਵਖੇ ਤੇਰ ੇ

ਮੈਥੋਂ ਸਤਹ ਨਾ ਚੰਦਰਾ ਸਕੇ ਹੁੰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਰੋਣ 

ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਤਹ ਖਾਂਦ ੇ

ਸਾਰਾ ਕਦੁਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਤੇ ਹੁੰ ਦਾ 
 

ਇਕ ਅਰਿ ਕਰਦੀ 
ਜੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇਂ  
ਚਾਰ ਤਦਨਾਂ ਲ੍ਈ ਪਰਤ ਜਾਉ ਮਾਤਪਆਂ ਦ ੇ

ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਤਲ੍ਆਂ 

ਤਜੰਦ ਮਤਹਕ ੇ

ਪਾਣੀ ਭਲੇ੍ ਪਰ ਪੇਤਕਆਂ ਪਾਤਸਆਂ ਦੇ 
ਪਾਸਾ ਪਰਤਤਆਂ 

ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਘਟਦਾ 
ਦੁੱ ਖ ਵਧਣ ਇਕੱਤਲ੍ਆਂ ਬੈਤਠਆਂ ਦ ੇ

ਗੰਗਾ ਜਾਏ ਕ ੇ

ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਪ ਧੁਲ੍ਦ ੇ

ਕੁੱ ਝ ਵਤਹਮ ਪਰ ਰੁੜਹਨ 

ਨੀ ਨਹ ਾਤਤਆਂ ਦ ੇ

 

ਤੈਂਡਾ ਪੁੱ ਤ ਨੀ ਮੈਂਡੜਾ ਪੁੱ ਤ ਰਾਣੀ 
ਤਚੰਤਾ ਓਸ ਦੀ 
ਰੱਖ ਨਾ ਰਾਈ ਸੀਨੇ 



ਪੂਰਨ ਭੋਤਰਉਂ 

ਤਨਕਲ੍ਣ ੇਤੀਕ ਰਾਣੀ 
ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੀ 
ਹਾਲ੍ੜੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ 

ਅਜੇ ਉੱਖਲ੍ੀ 
ਮੋਹਲ੍ਾ ਨੀ ਮਾਰਨੇ ਨੰੂ 

ਪੱਕੇ ਧਾਨ ਦਾ 
ਤਕਸਮਤੀਂ ਹੋਏ ਚੀਨੇ 

ਰੋਿ ਜਾਏ ਕ ੇ

ਓਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ੍ਸਾਂ 
ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 
ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਜਾ ਨੀ ਗੋਲ੍ੀਏ 

ਆਖ ਰਥਵਾਨ ਤਾਈ ਂ

ਪਲ੍ਾਂ ਤਛਣਾਂ ਥੀਂ 
ਰਥ ਨੰੂ ਜੋੜ ਦੇਵ ੇ

ਧੀ ਤਕਸੇ ਤਬਗਾਨੜ ੇ

ਬਾਬਲੇ੍ ਦੀ 
ਊਧੇ-ਨਗਰ ਦ ੇ

ਮਤਹਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮੜੋ ਦੇਵ ੇ

ਤਜਹੜੀ ਵਲੇ੍ ਵਧਾਈ 

ਸਲ੍ਵਾਨ ਤਵਹੜ ੇ

ਜੜੋਂ ਪੁੱ ਟ ਦੇਵ ੇ

ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਦੇਵ ੇ

ਮੇਰੀ 
ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ੍ਆਂ ਪੱਤਣਾਂ 'ਤ ੇ

ਕਾਲ੍ੀ ਬੇੜੀ 
ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਬੋੜ ਦੇਵ ੇ



( ਇੱਛਰਾਂ ਤਸਸਕੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ੍ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।) 

ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਕ 

 

ਉਮਾ, ਉਰਮਲ੍ਾ ਤੇ ਅਨੰੂ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਪੂਰਨ ਭੋਤਰਉਂ ਤਨਕਲ੍ ਕੇ ਕਝੁ ਤਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਮਤਹਲ੍ਾਂ 'ਚ ਠਤਹਤਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ । ਲ੍ੂਣਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲ੍ੀ ਈਰਾ ਨਾਲ੍ ਮਤਹਲ੍ 

ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ 

ਤਨਿੱਕਾ ਤਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਵਰਹ ਤਰਹਾ ਹੈ ।) 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸਈਏ ! 
ਇਹ ਤਦਨ ਕੈਸੇ ਆਏ 

ਤਭੱਜੇ ਤਸੱਜੇ ਤੇ ਅਲ੍ਸਾਏ 

ਗਗਨੀਂ ਕਾਲੇ੍ ਘਨੀਅਰ ਛਾਏ 

ਸੱਤੇ ਰੰਗ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਏ 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਧੁੱ ਪੜੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਤਵਚ ਸੀ 
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਧੁੱ ਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਬੇਲੇ੍ 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਧੁੱ ਪੜੀ ਨਿਰ ਨਾ ਆਏ 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਲ੍ਸਾਂ 'ਤ ੇ

ਬੈਠੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ 

 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤਖੜ ਤਖੜ ਹੱਤਸਆ 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨੈਣੀਂ ਹੰਝ ਭਰ ਆਏ 

ਹੁਣੇ ਦਾਮਨੀ ਗਲ੍ ਦਾ ਗਤਹਣਾ 
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਡਰਾਏ 

 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ਼ ਮੋਰ ਬੋਤਲ੍ਆ 



ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਰੁੱ ਖ ਤਵਚ ਰੋਣ ਬੰਬੀਹੇ 
ਹੁਣੇ ਝੱਲ੍ਾਰੀਂ ਦਾਦਰ ਹੱਸ ੇ

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਇੋਲ੍ ਪਈ ਕੁਰਲ੍ਾਏ 

 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਘਟਾ ਤਵਚ ਬਗਲੇ੍ 

ਮੇਘ-ਤਬਰਛ ਦੇ ਫੁੱ ਲ੍ ਸਨ ਲ੍ਗਦ ੇ

ਤਚੱਟੇ ਕੰਵਲ੍ ਸਰੋਵਰ ਤਰਦ ੇ

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਹ ਾਤੀ ਧੋਤੀ 
ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਲ੍ ਵਧਾਏ 

 

ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਸ 

ਤਜਵੇਂ ਤਕਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਗੁੰ ਦਾਏ 

ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਜਵੇਂ ਪੁਜਾਰਣ 

ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਦਉਤੇ ਗਲ੍ ਪਾਏ 

 

ਹਣੁੇ ਤਾਂ ਸਈਏ ਕੀਹ ਪਈ ਸੋਚਾਂ 
ਇਸ ਰੁੱ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਲੋ੍ਚਾਂ 
ਕਤਹੰਦੇ ਇਸ ਰੁੱ ਤੇ ਜੋ ਮਰਦਾ 
ਸੀਤ ਸਾਂਵਲ੍ੀ ਘਟ ਬਣ ਜਾਏ 

ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਨੂ ਨਾ ਆਏ 

 

ਪਰ ਏਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਾ ਸਈਏ 

ਮੈਂ ਚੰਦਰੀ ਨੰੂ ਮਤੌ ਹੀ ਆਏ 

ਤੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲ੍ੀ ਲ੍ੂਣਾ 
ਮੇਘਤਲ੍ਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਏ 

ਹੋ ਕੇ ਬੰੂਦ ਬੰੂਦ ਤਕਰ ਜਾਏ 

 

ਮੈਂ ਮੋਈ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਸੁੱ ਝਦਾ 
ਨਾ ਮਨੰੂੈ ਕੁੱ ਝ ਸਮਝ ਹੀ ਆਏ 

ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲ੍ੂਣਾ ਤੀਕਣ 

ਸਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਏ 

 

ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਲ੍ੂਣਾ 



ਅੱਜ ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੜੀ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਜੰਗਲ੍ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵਚ 

ਉਹ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਡੋਲ੍ ਖੜੀ ਹੈ 
 

ਹਰ ਸੂ ਅਗਨ-ਪੁਸ਼ਪ ਮਤਹਕੇ ਹਨ 

ਅੱਗ ਤਵਚ ਇਕ ਮਤਹਕਾਰ ਰਲ੍ੀ ਹੈ 
ਤਕਤੇ ਤਕਤੇ ਕਈੋ ਅੱਗ ਦੀ ਤਤਤਲ੍ੀ 
ਅਗਨ-ਪੁਸ਼ਪ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਦਸੀਂ ਤਦਸ਼ਾਵੀਂ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹ ੈ

ਅਗਨ-ਕਥੂਰੀ ਹੁੱ ਲ੍ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਸਾਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਚਤਹਕਣ ਪੰਛੀ 
ਸੂਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਾ ਚੜਹੀ ਹ ੈ

ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਜੰਗਲ੍ ਤਵਚ ਲ੍ੂਣਾ 
ਸੁੰ ਨ, ਸੀਤ ਤੇ ਠਰੀ ਠਰੀ ਹ ੈ

 

ਸੁਣੇਂ ਤਾਂ ਸਈਏ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ 
ਜਦ ਮੈਂ ਪਰੂਨ ਨੰੂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ 
ਤਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕਤਵਤਾ ਰਚਦੀ ਹਾਂ 
ਅਗਨ-ਲੋ੍ਕ ਤਵਚ ਜਾ ਵਸਦੀ ਹਾਂ 
 

ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸੰਦਲ੍ ਮੌਲੇ੍ 

ਤਨ 'ਚੋਂ ਮਤਹਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਆਵੇ 
ਤਦਲ੍ ਦੀ ਤਮਰਗਾਵਲ੍ੀ ਸੁਹਾਵ ੇ

ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਕਥੂਤਰਆ ਜਾਵ ੇ

 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਜਾਂ ਚੰੁਗੀਆਂ ਭਰਦਾ 
ਕੁੱ ਲ੍ ਦਹੇੀ ਦਾ ਜੰਗਲ੍ ਡਰਦਾ 
ਸਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾ ਛਤਾਬੀ ਵਗਦਾ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੱਤ ਅਕਲ੍ ਦਾ ਝੜਦਾ 
ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਨਾ ਚਰਦਾ 
 

ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਤਦਆਂ ਲੱ੍ਖ ਮੱਤਾਂ 



ਏਸ ਤਮਰਗ ਦਾ ਕੀਹ ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ 
ਕਾਲੇ੍ ਕੱਪੜੀਂ ਬੰਨਹ ਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਬੰਨਹ  ਹਯਾ ਦੇ ਪਾਵੇ ਰੱਖਾਂ 
ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਮੈਂ ਕੀਕਣ ਡੱਕਾਂ 
 

ਨਾ ਇਹਨੰੂ ਬਾਗ਼ ਬਾਗ਼ੀਚਾ ਭਾਵੇ 
ਮਤਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵ ੇ

ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਜ ਸੁਖਾਵ ੇ

ਨਾ ਸਨੇੋ ਦੀ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਵ ੇ

ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਅੰਗਾਰੇ ਚਾਹਵ ੇ

ਮਰੇ ਤਪਆ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਵ ੇ

ਈਰਾ 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਇਹ ਤੂੰ  ਕੀ ਕਤਹੰਦੀ ਹੈਂ 
ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜੰਗਲ੍ 

ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਜਹੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈਂ 
ਤੂੰ  ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈਂ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਲ੍ਈ ਅੱਗ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ 

ਈਰਾ 

ਅੱਗ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈਂ 
ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਵਵਰਤਜਤ ਅੱਗ ਹੈ 
ਇਹ ਕੀ ਕੜੂ ਬਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ ? 

ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਤਪੰਡੇ ਤਵਚ ਤੇਰ ੇ

ਆਪਣੇ ਤਪੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋ੍ਅ ਹ ੈ

ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤਵਚ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀ ਨਾ 
ਤੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹ ੈ



ਤੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅਗਨੀ 
ਉਮਰ 'ਚ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਸਾਵੇਂ ਕੋਹ ਹ ੈ

ਤਫਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਸਈਏ 

ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ-ਜੂਨ ਦੀ ਛੋਹ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੱਚ-ਅੰਗੀ ਰੁੱ ਤ 'ਤ ੇ

ਜਨਮ ਪੀੜ ਦਾ ਤਮੱਠਾ ਮੋਹ ਹ ੈ

ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੇੀ ਚੰਦਨ ਦਹੇੀ 
ਰਚਨ-ਪੀੜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਛੋਹ ਹ ੈ

ਪਰ ਤਰਸ਼ਤੇ ਅਤਹਸਾਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ 
ਦੀ ਤਚਰਜੀਵੀ ਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹ ੈ

 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਕਦੇ ਤਵਵਰਤਜਤ ਅੱਗ ਨੰੂ, 

ਸੱਚ ਕਤਹੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾ ਲ੍ਾਈ ਂ

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅੱਗੇ 
ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈ ਂ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖੀਂ 
ਤਚਰਤਰ-ਹੀਣ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਾਈ ਂ

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਪੁੱ ਤਰ ਕਰ ਜਾਣੀਂ 
ਪੁੱ ਤਰ-ਭੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹੀਂ 
ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੰੂ ਵੇਚ ਕਸਾਈਆਂ 

ਉਸ ਦੀ ਪੁੱ ਠੀ ਖੱਲ੍ ਲ੍ਹੁਾਈ ਂ

ਸਾਰਾ ਚੰਬਾ ਦੇਸ ਨਾ ਭੰਡੀਂ 
ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਤਸਰ ਖਹੇ ਨਾ ਪਾਈ ਂ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਤੂੰ  ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ 

ਤੂੰ  ਵੀ ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਿਖ਼ਮਾਂ 'ਤ ੇ

ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਬਸ ਲ੍ੂਣ ਹੈ ਲ੍ਾਇਆ 

ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ 



ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ੍ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ 

ਲ੍ੜ ਲ੍ਾਇਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱ ਲ੍ ਕੁਮਲ੍ਾਇਆ 

ਤਜਸ ਦਾ ਇੱਛਰਾਂ ਰਪੂ ਹੰਢਾਇਆ 

ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ! 
ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਵੱਡੀ 
ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਕਣ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱ੍ਗੀ 
ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਰਭ-ਜੂਨ ਨਾ ਆਇਆ 

ਸਈਏ ਨੀ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ 
ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ । 
 

ਤਪਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰਪੂ ਹੰਢਾਵ ੇ

ਤਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਲ੍ਾਜ ਨਾ ਆਵੇ 
ਜੇ ਲ੍ੂਣਾ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਚਾਹਵ ੇ

ਤਚਰਤਰਹੀਣ ਕਹੇ ਤਕਉਂ 

ਜੀਭ ਜਹਾਨ ਦੀ । 
 

ਤਚਰਤਰਹੀਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖ ੇ

ਜੇਕਰ ਲ੍ੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸ ੇ

ਪਰ ਜੇ ਹਾਣ ਨਾ ਲੱ੍ਭਣ ਮਾਪ ੇ

ਹਾਣ ਲੱ੍ਭਣ ਤਵਚ ਗੱਲ੍ ਕੀਹ ਹ ੈ

ਅਪਮਾਨ ਦੀ ? 

 

ਲ੍ੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਣ 

ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗਣ 

ਮਤਹਕ ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਦਾਗਣ 

ਮਤਹਕ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੰਜਕ 

ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਸਈਏ ਨੀ ਮਨੰੂੈ ਦੇ ਨਾ ਮੱਤਾਂ 
ਦਰਦ ਤਦਲੇ੍ ਦਾ ਕੀਕਣ ਦੱਸਾਂ 
ਤਰਸ਼ਤਾ ਤਕੰਝ ਪਛਾਨਣ ਅੱਖਾਂ 



ਅੱਗ ਤਮਲ੍ੀ ਨਾ ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਜੇ ਹਾਣ ਦੀ । 
 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ ਸਾੜਣ ਤੱਕ ਹ ੈ

ਅੱਗ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਹ ੈ

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੰੂ ਮਾਰਣ ਤੱਕ ਹੈ 
ਹੋਰ ਜਵਾਨੀ ਤਰਸ਼ਤਾ ਨਾ 
ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਸਈਏ ਜਦ ਮੇਰੀ ਕੰਚਨ-ਦੇਹੀ 
ਸੇਜ ਸੁਲ੍ਗਦੀ ਛਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੰੂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਉਸ ਤਛਣ ਦੀ ਬੇ-ਚੈਨੀ 
ਤੂੰ  ਨਾ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਉਹ ਤਛਣ ਹੁੰ ਦਾ ਸਵਰਗੋਂ ਵੱਡਾ 
ਤਭੰਨੀ ਜਹੀ ਮਤਹਕ ਤਵਚ ਤਭੱਜਾ 
ਮਦਰਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤਵਚ ਤਡੱਗਾ 
ਉਹ ਤਛਣ ਸਈਏ ਕੋਈ ਕੋਈ 

ਤਜੰਦੜੀ ਮਾਣਦੀ । 
 

ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਤਛਣ ਆਵ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ 'ਚੋਂ ਲ੍ੂਣਾ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਉਸ ਤਛਣ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਮਤਹਕ ਨਾ ਭਾਵੇ 
ਖਾਣ ਪਵੇ ਮਨੰੂੈ ਸੇਜ ਕੜੁ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ । 
 

ਉਹ ਤਛਣ ਦਹੇ ਤਵਚ ਜਦ ਬਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਵਚ ਸੱਪ ਚਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਸਈਏ ਮਨੰੂੈ ਇਉਂ ਲ੍ਗਦਾ ਹ ੈ

ਗਰਭ ਪੀੜ ਜਹੀ ਪੀੜ 

ਤਜਵੇਂ ਹਾਂ ਮਾਣਦੀ 
ਤਪੰਡੇ ਦੀ ਤਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੁਪਨਾ 



ਛਾਣਦੀ । 
 

ਓਸ ਅਗਨ-ਤਛਣ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ 
ਓਸ ਅਗਨ-ਤਛਣ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ 
ਅਗਨ-ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ੍ ਦੇ ਤਵਚ 

ਨੰਗੀ-ਅਲ੍ਫ਼ ਜਹੀ ਨੱਚਦੀ ਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲ੍ੋਂ 
ਦੂਰ ਦਰੁਾਡੇ ਪਈ ਨੱਸਦੀ ਹਾਂ 
ਇਉਂ ਲੱ੍ਗਦਾ ਹੈ ਤਜਉਂ ਅੰਨਹ ੀ ਹਾਂ 
ਤਫਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ 
ਗਰਭ-ਵਾਣ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਵਾਕਣ 

ਅਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਡੱਸਦੀ ਹਾਂ 
 

ਤਫਰ ! 
ਹਰ ਤਦਵਸ ਦੇ ਤਤੜਕੇ ਹੋਏ 

ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਆਪਣੇ ਿਤਹਰ-ਵਤਲੱ੍ਸੇ ਤਚਹਰ ੇਨੰੂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ 
ਹਰ ਤਚਹਰਾ 
ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ 
ਹਰ ਤਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਤਚਹਰੇ ਦੀ ਵਲ੍ਗਣ ਤਵਚ 

ਜਾ ਫਸਦੀ ਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 
ਮੈਂ ਟੱਪਦੀ ਹਾਂ 
ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਮੈਂ ਹਫ਼ਦੀ ਹਾਂ 
ਤਫਰ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ 
ਤਕ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਣ 

ਇੰਜ ਫੈਲ੍ੀਆ ਂ

ਤਕ ਤਕਧਰੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵਣ 

ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਵਾਂ 
ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਮਰੇੇ 'ਤੇ ਰੋਵਣ 

ਹਰ ਤਚਹਰਾ 



ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਲੇ੍ ਤਵੰਗਾ ਜਾਪ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਲ੍ੂਣਾ ਦ ੇ

ਨਕਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਤ ੇ

ਤਫਰ ਇਉਂ ਜਾਪ ੇ

ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਲ੍ੂਣਾ 'ਤੇ ਤਡੱਗਣ 

ਰਾਤ ਬਰਾਤ ੇ

ਤੇ ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਚੇ 

 

ਜਾਂ ਤਫਰ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਚਾਨਣ ਤਵਚ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਚਹਰਾ ਨਾ ਮਰੇੀ 
ਦੇਹ 'ਤੇ ਸੱਜਦਾ 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ 

ਨਾ ਮਨੰੂੈ ਮੇਰਾ ਲ੍ਗਦਾ 
ਆਪਣੇ ਤਚਹਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਭੀੜ ਜੁੜੀ 'ਚੋਂ 
ਅਪਣਾ ਹੀ ਤਚਹਰਾ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਸਭ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦਾ 
ਸਈਏ ! 
ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ 
ਸਈਏ ! 
ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲ੍ਦਾ 
ਰੁਨਾ-ਮਨ ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ ਜਲ੍ਦਾ 
ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਭਟਕਣ ਜਹੀ ਤਵਚ 

ਮਰ ਮਰ ਤਜਊਂਦਾ 
ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਮਰਦਾ 
 

ਹਰ ਤਦਹੁੰ  ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹਦਾ 
ਮਨ ਏਦਾਂ ਮਤਹਸੂਸ ਹ ੈਕਰਦਾ 
ਤਕਰਨਾਂ ਸੰਗ ਤਕਰਨਾਂ ਬਣ ਉੱਡਦਾ 
ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਾਲੇ੍ ਹੈ ਚਲ੍ਦਾ 



ਹਰ ਿੱਰੇ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਤੱਕਦਾ 
ਹਰ ਇਕ ਪੌਣ ਦਾ ਬੱੁਲ੍ਾ ਫੜਦਾ 
ਕਦੇ ਪਤਾਲ੍ੀਂ ਇਹ ਜਾ ਲ੍ਤਹੰਦਾ 
ਅੰਬਰ ਦੀ ਕਦੇ ਪੌੜੀ ਚੜਹਦਾ 
ਖ਼ੌਰੇ ਝੱਲ੍ਾ ਤਕਸ ਨੰੂ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਖ਼ੌਰੇ ਝੱਲ੍ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ? 

ਇਕ ਪਲ੍ ਵੀ ਤਕਧਰੇ ਨਾ ਖੜਹਦਾ 
ਜਾਂ ਤਫਰ ਸਈਏ ਈਕਣ ਲ੍ਗਦਾ 
ਤਜਉਂ ਲ੍ੂਣਾ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਤਦਹੁੰ  ਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰਿਾ 
ਜੋ ਹਰ ਤਛਣ ਹੈ ਰਤਹੰਦਾ ਸੂੰ ਦਾ 
ਜੋ ਹਰ ਪਲ੍ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਵਧਦਾ 
 

ਤਦਨ ਭਰ ਬਸ ਬੇਚੈਨੀ ਤਦਲ੍ ਨੰੂ 

ਖਾਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਤਦਲ੍ ਸੜਦੇ ਦੀ 
ਆਉਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਮਕੂ ਤਬਰਹੜਾ 
ਗਾਉਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਲ੍ੂਣਾ ਹੀ ਲ੍ੂਣਾ 'ਤੇ ਹੱਸਦੀ 
ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਲ੍ੂਣਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ 
ਹਰ ਪਲ੍ 

ਅਗਨ ਤਛਣਾਂ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਰੀਆਂ ਤਵਚ ਨੱਸੇ 
ਭੈ ਦਾ ਭੂਤ-ਭੂਤਾਣਾ ਨੱਚੇ 

ਹਰ ਇਕ ਤਦਹੁੰ  ਦਾ ਚਰਖਾ ਡਾਹ ਕੇ 
ਲ੍ੂਣਾ ਬੈਠੀ ਤਕਰਨਾਂ ਕੱਤ ੇ

ਤਫਰ ਤਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ੇ

ਮੁੜ ਲ੍ੂਣਾ 
ਤਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ 
ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲ੍ਟਕਾਏ 



ਸੱਤ-ਰੰਗੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਫਾਹਾ 
ਲੈ੍ ਕੇ ਲ੍ੂਣਾ ਤਨਿੱਤ ਮਰ ਜਾਏ 

ਪਰ ਲ੍ੂਣਾਂ ਨੰੂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਆਏ 

 

ਈਰਾ ! 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਚਰਾਂ ਤਚਰਾਂ ਤੋਂ 
ਸੁੰ ਨ ਖਲ੍ਾਅ ਤਵਚ ਲ੍ਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ 
ਮੜਹੀਆਂ ਦੇ ਤਵਚ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਹਰੇ 
ਬਦ-ਰੂਹਾਂ ਵੱਤ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ 
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਤਲ੍ਉਂ 

ਧਰਤੀ ਤਨਕਲ੍ ਚੱੁਕੀ ਹ ੈ

ਮੇਰੇ ਤਸਰ ਦਾ 
ਉਤਲ੍ਾ ਅੰਬਰ ਤਤੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ੈ

ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਰੈ 

ਤਚਰਾਂ ਤੋਂ ਤਥੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ੈ

ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਦੀ ਪੌਣ 

ਉਡਾਈ ਤਫਰਦੀ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ ਤੇ ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ 
ਤਮੱਟੀ ਤਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਈਰਾ 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ 

ਬੜੇ ਹੀ ਤਚਰ ਦੀ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ 'ਤ ੇ

ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਮੱਟੀ ਤਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤ ੇ

ਤਜਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਫਰ ਵੀ ਹ ੈ

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਨਾਰੀ ਹੀ 
ਲ੍ੂਣਾ ਹ ੈ



ਹਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਨਰ ਹੀ 
ਸੁਹਜ-ਤਵਹੂਣਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਬੱੁਤ 

ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਊਣਾ ਹ ੈ

ਤਪਆਰ ਘਾਟ ਦਾ ਹਰ ਤਵਹੜ ੇਤਵਚ 

ਟੂਣਾ ਹ ੈ

 

ਏਥੇ ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਮਾਂ ਹੀ 
ਪੁੱ ਤਰ 'ਤੇ ਹੈ ਮਰਦੀ 
ਬੇਹੀ ਰੱਤ ਸੱਜਰੀ ਨੰੂ ਛਲ੍ਦੀ 
ਹਰ ਇਕ ਨਾਰ ਤਵਲੰ੍ਤਬਤ 

ਆਤਮ-ਘਾਤ ਹੈ ਕਰਦੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਮਰਾ ਦ ੇ

ਪਾਲੇ੍ ਤਵਚ ਹੈ ਠਰਦੀ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ 
ਅਗਨੀ ਤਵਚ ਹੈ ਸੜਦੀ 
ਤਨਿੱਤ ਤਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕ ੇ

ਸੂਲ੍ੀ ਚੜਹਦੀ 
ਪਰ ਨਾ ਤਜਊਂਦੀ 
ਨਾ ਹੀ ਮਰਦੀ 
 

ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਹ ੈ

ਸਲ੍ਵਾਨ ਤਜਹਾ 
ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤ ੇ

ਅਪਮਾਨ ਤਜਹਾ 
 

ਇਹ ਧਰਤੀ 
ਇਕ ਨਗਨ ਨਪੁੰ ਸਕ ਬਸਤੀ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਰਟੋੀ ਮਤਹੰਗੀ 
ਨਾਰੀ ਸਸਤੀ ਹ ੈ



 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲ੍ੀਆਂ 

ਅਤੇ ਬਾਿਾਰਾਂ ਉਹਲੇ੍ 

ਹਰ ਇਕ ਮਤਹਲ੍ ਦੀ ਮਮਟੀ 
ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹਲੇ੍ 

 

ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹ ੇ

ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ੍ 

ਹਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਜੇਾ ਹੀ 
ਬਸ ਸੁਲ੍ਗ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਨਾਰੀ ਹੀ ਲ੍ੂਣਾ ਵਾਕਣ 

ਤਵਲ੍ਕ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ 

ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਢਲ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਇਕਲ੍ਾਪੇ ਦੀ ਪੌਣ ਜਹੀ ਇਕ 

ਚਲ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੱੁਲ੍ਹੇ  ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਬਲ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਪਰ ਨਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ੇ

ਅੱਗ ਮਾਣਦੀ 
ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ 
ਬਸ ਮਰਦੀ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਸਭ ਨਰ 

ਅਗਨ-ਹੀਣ ਹਨ ਵੱਸਦ ੇ

ਨਾਰੀ ਦੇ ਛੌਰ ੇਤੋਂ ਨੱਸਦ ੇ

ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਿੇ ਕਰਕ ੇ

ਝੀਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾਂ ਥੀਂ ਤੱਕਦ ੇ

ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ 'ਤੇ ਹੱਸਦ ੇ

ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ 

ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ੈ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 



ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ 
ਕਬਰ ਨਾ ਦੱਸਦ ੇ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਤੌ 'ਤੇ ਹੱਸਦ ੇ

 

ਏਥੇ ਅੱਗ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਨਹੀ ਤਮਲ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਇਥੇ ਹਰ ਸ਼ ੈ

ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ੍ ਤਲੁ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ 
ਏਥੇ ਰਟੋੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਤਗਰਵੀ ਹ ੈ

 

ਏਥ ੇ

ਤਪਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਰਟੋੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹ ੈ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਖ਼ਲ੍ਾਕ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹ ੈ

ਅਕਲ੍, ਇਲ੍ਮ, ਤ ੇਹੁਨਰ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹ ੈ

ਤਤੱਥ-ਵਾਰ, ਤਤਉਹਾਰ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹ ੈ

ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹ ੈ

ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ ਰਟੋੀ ਹੀ 
ਮਤਹਬੂਬਾ ਥਾਂ ਹ ੈ

 

ਏਥੇ ਕਈੋ ਵੀ 
ਫੁੱ ਲ੍ ਨਹੀਂ ਤਖੜਦਾ ਹ ੈ

ਤਦਨ ਦੀਵੀਂ 
ਗਲ੍ੀਆਂ ਤਵਚ ਪਤਹਰਾ ਤਫਰਦਾ ਹੈ 
ਹਰ ਇਕ ਮੜੋ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਸਾਇਆ ਤਮਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਕੂੜਾ ਤਕਰਦਾ ਹ ੈ



 

ਏਥੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ 

ਤਨਖੜਵੀਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਇਥੇ ਬੇ-ਇੱਿਤ ਹ ੈ

ਆਪੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪੇ ਹੀ ਲੱ੍ਤਜਤ ਹ ੈ

ਏਥੋਂ ਦੀ ਸੌਗ਼ਾਤ 

ਨਮੋਸ਼ੀ, ਤਿੱਲ੍ਤ ਹ ੈ

 

ਤੂੰ  ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚੋਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਕੀ ਲੱ੍ਭਦੀ ਹੈਂ ? 

ਨੰਤਗਆਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਕਉਂ ਕੱਜਦੀ ਹੈਂ ? 

ਤੂੰ  ਨੰਤਗਆਂ ਤਵਚ 

ਨੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲ੍ਗਦੀ ਹੈਂ 
 

ਅਗਨ ਤਛਣਾਂ ਦਾ 
ਲ੍ੂਣਾ, ਤੂੰ  ਅਤਹਸਾਸ ਜਲ੍ਾ ਦ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ਤਵਚੋਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਤੂੰ  ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਦ ੇ

ਤੂੰ  ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਅਤਤਰਪਤੀ ਦਾ ਿਤਹਰ ਖੁਆ ਦ ੇ

ਤੇਰੇ ਤਪੰਡੇ ਤਵਚ ਜ ੋ

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੱਸਦਾ ਹ ੈ

ਉਸ ਦਾ ਹੱਥੀਂ 
ਗਲ੍ਾ ਦਬਾ ਦ ੇ

ਆਪਣੇ ਤਪੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵਚ 

ਘੋਲ੍ ਕੇ ਮਦਰਾ 
ਜਦ ਮੰਗੇ ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਤੂੰ  ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਤਪਆ ਦ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲ੍ੂਣਾ 



ਨੰੂ ਮਰਵਾ ਦ ੇ

ਤਢੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦ ੇ

ਇਸ ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲ੍ਾ ਦ ੇ

ਉਸ ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ 
ਹਰ ਇਕ ਸਪੁਨਾ 
ਆਪਣੀ ਤਮੱਟੀ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦ ੇ

 

ਏਸ ਦਸੇ ਹਰ ਨਾਰ 

ਜਦੋਂ ਪਰਨਾਈ ਜਾਵ ੇ

ਉਸ ਤਦਨ ਤੋਂ 
ਬੀਮਾਰ ਜਹੀ ਹੋ ਜਾਵ ੇ

ਬਾਬਲ੍ ਤਵਹੜੇ ਚਾਨਣ ਦ ੇ

ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਦੱਬ ਕ ੇ

ਪਤੀ ਲ੍ਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੰੂ 

ਲੈ੍ ਜਾਵ ੇ

ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ ਹੀ 
ਅੰਤਰ ਦੀ ਲ੍ੂਣਾ ਮਰਵਾਵ ੇ

ਹੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਉਮਰ ਤਬਤਾਏ 

ਤਫਰ ਜਦ ਸਜੇਾ ਮਾਨਣ ਜਾਵ ੇ

ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਪੁਨੇ ਦਾ ਉਹਨੰੂ 

ਸੁਪਨਾ ਆਵ ੇ

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱ ਖ ਜਾਵ ੇ

ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤਵਚ 

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਮਾਣ ੇ

ਪਰ ਕੋਈ ਹਰੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ 
ਉਸ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਵ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ ਹੀ 
ਬਸ ਏਦਾਂ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਪੁਨੇ 

ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲ੍ੈਂਦੀ 



ਤਨਿੱਤ ਪਰਾਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਗ 

ਭੋਗ ਰਚਾਵ ੇ

ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵ ੇ

 

ਹਰ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਤਦ ਆਪਣੀ 
ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਝਾਕ ੇ

ਪੀੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਜਾਪ ੇ

ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 
ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਪੀੜ ਗਵਾਚੇ 

ਤਦ ਨਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬੀਤੇ ਤਦਵਸ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਤ ੇ

ਬਾਬਲ੍ ਤਵਹੜੇ ਦੱਤਬਆ ਸੁਪਨਾ 
ਸੌਂਦਾ ਜਾਪ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਕੂੜ ਫ਼ਲ੍ਸਫ਼ਾ ਤਰੇਾ 
ਤਦਲ੍ ਨਾ ਪੋਂਹਦਾ 
ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਤਵਹੜੇ ਦਾ ਸਪੁਨਾ 
ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ 
ਅਵਚੇਤਨ ਮੱਥੇ ਤਵਚ ਤਕਧਰ ੇ

ਰਤਹੰਦੇ ਭੌਂਦਾ 
ਮਰਨ-ਤਦਵਸ ਤੱਕ ਹੰਝੂ ਹੰਝ ੂ

ਰਤਹੰਦਾ ਰੋਂਦਾ 
 

ਸਈਏ ! 
ਉਮਰ ਸੁਲ੍ਗਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ 
ਹਰ ਧੀ ਹਰ ਬਾਬਲ੍ ਦ ੇ

ਤਵਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲ੍ੈਂਦੀ 
ਸਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗ 



ਇਕ ਤਦਨ ਉਹ ਖਡੇਣ ਹੈ ਜਾਂਦੀ 
ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਲੱ੍ਦੇ ਜੰਗਲ੍ ਦੇ ਤਵਚ 

ਉਹ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਸਈਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਲੱ੍ਭਦੀ 
ਤੇ ਆਵਾਿਾਂ ਲ੍ਾਂਦੀ 
ਪਰ ਕੋਈ ਸਖੀ ਨਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ 
ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 
ਥੱਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਹੈ ਜਾ ਬਤਹੰਦੀ 
 

ਫੇਰ ਤਕਸ,ੇ ਪਰੀ ਲੋ੍ਕ 'ਚੋਂ 
ਇਕ ਸ਼ਤਹਿਾਦਾ ਆਉਂਦਾ 
ਤੇ ਉਹਨੰੂ 

ਉਹ ਕੁੱ ਲ੍ ਜੰਗਲ੍ ਦੀ ਸਰੈ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਇਕ ਤਦਨ ਫੇਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ 
ਉਹ ਸ਼ਤਹਿਾਦਾ, 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਵਰ ਕੇ ਦਰੂ ਦਸ਼ੇ ਲੈ੍ ਜਾਂਦਾ 
ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ 
ਇਕ ਪਲ੍ ਦਾ ਜੇ ਪਵੇ ਤਵਛੜੋਾ 
ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ 
ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 
ਪਰ ਸਈਏ 

ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਤਹ ਜਾਂਦਾ 
ਸ਼ਤਹਿਾਦੇ ਥਾਂ ਵਰਨ ਕੋਈ 

ਦਾਨਵ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਵਰਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਂਦਾ 
ਰੋਿ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ 
ਹਰ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹ ੈ

ਿਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਤਵਹੜੇ ਦਾ ਸਪੁਨਾ 



ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਤਵਹੜੇ ਰਤਹ ਜਾਂਦਾ 
 

ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਲ੍ ਤਵਹੜ ੇ

ਜੋ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਤੱਤਕਆ 

ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਉਤਣਆ, ਕੱਤਤਆ 

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਤਸਆ 

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਘੁਲੇ੍ ਸਨ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ 

ਅੰਗ ਘੁਲੇ੍ ਸਨ 

 

ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗਾ 
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੈਣੀਂ 
ਰਾਤ ਤਦਨੇ ਸੀ ਰਤਹੰਦਾ ਤਰਦਾ 
ਉਸ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮਰਦੀ 
ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਇਉਂ ਲ੍ਗਦ ੈ

ਤਜਉਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਨ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਥੀ 
ਪਰ ਤਪਛਲੇ੍ ਜਨਮਾਂ ਤਵਚ ਤਕਧਰੇ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੋਂਦ ਸਰਾਪੀ 
ਇਕ ਰੂਹ ਦੋ ਹੰਸਾਂ ਤਵਚ ਪਾਟੀ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੇ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 
ਤਕੰਨੇ ਜਨਮ ਨਾ ਸ਼ਕਲ੍ ਪਛਾਤੀ 
ਤਕਸੇ ਵਡਰੇੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗੁੰ ਤਮਆ 

ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਲ੍ਈ ਗਵਾਚੀ 
ਪਰ ਮੈਂ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹਵਾਂ ਦਾ 



ਗੁੰ ਤਮਆ ਕੋਹ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ 
ਆਉਂਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱ ਖ 'ਚੋਂ ਤਕਰਦ ੇ

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਦਰਾ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦ ੇ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ੍ਅ ਹਾਂ 

ਈਰਾ 

ਹਾਂ ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਈਕਣ ਹੀ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਹਰ ਆਦਰਸ਼-ਹੀਣ ਪਰਾਣੀ ਨੰੂ 

ਹਰ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਜੋ ਤਚਹਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁੰ ਤਮਆ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਅਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਹਰ ਕਾਮ ਹਮਸ਼ੇਾ 
ਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਹਰ ਕਾਮ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਹਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦਾ 
ਹਰ ਤਚਹਰੇ ਦ ੇਨਕਸ਼ ਫੋਲ੍ਦਾ 
ਹਰ ਤਚਹਰੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਹਰ ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਹਰ ਪੂਰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਤਮਰਗ-ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤਕਤਰਆ 'ਚੋਂ 
ਪਰ ਲ੍ੂਣਾ ਕਝੁ ਵੀ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਕਾਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਵਾਲ੍ਾ ਅੰਦਰ 

ਨਹੁੰ ਓਂ ਤਸਰ ਤੱਕ ਰਤਹੰਦਾ ਸੜਦਾ 
 

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲ੍ਣੂਾ ! 
ਬੇ-ਸੰਤੋਖ ੇਕਾਮੀ ਹਾਂ 
ਇਕ ਤਕਤਰਆ ਤਵਚ ਸੱਭ ੇ

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਾਂ 



ਪੁਸ਼ਤ-ੋਪੁਸ਼ਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 
ਨਾਮੀ ਹਾਂ 
ਕਾਮ ਲ੍ਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਦਾਨੀ ਹਾਂ 
ਤਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਚਹਰੇ ਦਾ ਪੀਂਦ ੇ

ਪਾਣੀ ਹਾਂ 
 

( ਮੀਂਹ ਤੇਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪੂਰਨ ਤਭੱਤਜਆ ਹੋਇਆ 

ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ੍ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ! ਈਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ੍ੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੂਨ ਦੇ ਦੂਧਾ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਤਪੰਡੇ ਨਾਲ੍ 

ਤਚੰਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲ੍ੂਣਾ ਉਸ ਵੱਲ੍ ਤਪਆਰ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ 
ਨਾਲ੍ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।) 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਅੱਜ ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਬੜੀ ਹੀ 
ਤਪਆਰੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ 

ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ 
ਤਜਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਤਬਰਹਣ 

ਨਾਰੀ ਹੈ । 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਹਾਂ ਪੂਰਨ ! 
ਤੂੰ  ਸੱਚੀ ਗੱਲ੍ ਉਚਾਰੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਰੁੱ ਤ ਹੰਝੂਆਂ ਲੱ੍ਦੀ 
ਤਬਰਹਾ-ਮਾਰੀ ਹੈ ! 
ਪੂਰਨ ! 
ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਸੀ ਘੜਦਾ 



ਉਨਹ ਾਂ ਤਦਨਾਂ ਤਵਚ 

ਐਦਂਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਰੀ ਨੰੂ 

ਕਤਹੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਪਆਰ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੰਗ 

ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਲ੍ੈਂਦਾ 
ਰੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਉਹਦੀ ਮਦੁਰਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ 
 

ਕਤਹੰਦ ੇ

ਜਦ ਉਹ ਹੱਸੀ 
ਰੁੱ ਤ ਬਹਾਰ ਬਣੀ 
ਕਾਮੀ ਨਿਰੇ ਤੱਕੀ 
ਤਾਂ ਅੰਤਗਆਰ ਬਣੀ 
ਤਵਚ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤੀ 
ਤਾਂ ਪਤ ਹਾਰ ਬਣੀ 
ਸੇਜਾ ਮਾਣ ਕੇ ਥੱਕੀ 
ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਬਣੀ 
ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀ 
ਤਾਂ ਤਸ਼ੰਗਾਰ ਬਣੀ 
ਪੰਜ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਐਦਂਰ 

ਇਉਂ ਆਧਾਰ ਬਣੀ 
ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਇਹ ਰੁੱ ਤ 

ਤਜਹੜੀ ਮਲ੍ਹਾਰ ਬਣੀ 
ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ 
ਤਬਰਹਣ ਵਾਂਗ ਖੜਹੀ 
ਦੁੱ ਖ-ਦਾਇਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ 
ਜਨਮ-ਘੜੀ 
ਐਦਂਰ ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਤਦਉਤੇ ਸੰਗ 

ਗਈ ਵਰੀ 
ਤਬਰਹੋਂ-ਜਲੰ੍ਦੀ ਐਦਂਰ 

ਕਤਹੰਦੇ ਰੋਈ ਬੜੀ 



ਕਤਹੰਦੇ ਉਸ ਤਦਨ ਇੰਦਰ ਨੇ 

ਇਹ ਰੁੱ ਤ ਘੜੀ 
ਅੰਬਰ ਨੈਣੀਂ 
ਐਦਂਰ ਦੀ ਸਭ 

ਪੀੜ ਭਰੀ 
ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਤਹੰਦੇ ਏਨੀ ਮਦਰਾ ਪੀਤੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ 
ਨਾ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ । 
ਕਤਹੰਦ ੇ

ਜਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਦਲ੍ 

ਜਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਐਦਂਰ ਨੰੂ ਉਹ ਯਾਦ 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਉਸੇ ਤਦਨ ਅੰਬਰ ਤੋਂ 
ਪਾਣੀ ਵਰਹਦਾ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ਜੀ 
ਕੈਸੀ ਤਮੱਠੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹ ੈ

ਬੱਦਲ੍ਾਂ 'ਚੋਂ 
ਤਬਰਹਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਆਈ ਹ ੈ

ਤਜਉਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ 

ਝੜੀ ਲ੍ਗਾਈ ਹੈ । 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪਰ ਪੂਰਨ ! 
ਤੂੰ  ਆਪਣੀ ਐਦਂਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਤੱਤਕਆ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ 
ਤੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤਵਚ ਵੱਤਸਆ 

ਪਰ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ 



ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਤਖਆ 

ਉਸ ਐਦਂਰ ਨੰੂ 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਹਰ ਰੁੱ ਤ ਹੀ 
ਤਬਰਹਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਰੁੱ ਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ 
ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ਜੀ ! 
ਤਕਸ ਐਦਂਰ ਦੀ 
ਬਾਤ ਪਏ ਪਾਂਦੇ ਹ ੋ

ਤਕਊਂ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਪਏ ਉਪਹਾਸ ਉਡਾਂਦੇ ਹੋ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ 

ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਏਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਈੋ ਵੀ 
ਇਤਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਉਹ ਐਦਂਰ ਬੇ-ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਰਤਹੰਦੀ ਹ ੈ

ਓਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਓਸ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਅੰਬਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੇ੍ ਹ ੈ

ਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ 
ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 



ਉਹ ਹੀ 'ਕੱਲ੍ੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹ ੈ

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਤਮਲ੍ਣ ਕਦ ੇ

ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹ ੈ

ਤੇ ਹੱਸ ਲ੍ੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਤਦਨ ਭਰ ਇਕ ਤਟੱਲੇ੍ 'ਤੇ ਬੈਠੀ 
ਬੇ-ਆਵਾਿਾ ਗੀਤ ਤਜਹਾ ਕੋਈ 

ਗਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ 
ਦੇਹ-ਹੀਣ, ਦੂਤਸ਼ਤ ਨਾਰੀ ਹ ੈ

ਪਰਨਾਈ ਹ ੈ

ਤਫਰ ਵੀ ਕੰਜ ਕੁਆਰੀ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ 

ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ 
ਮੈਂ ਸਮਝ ਤਗਆ ਜੋ ਵੀ ਕਤਹੰਦੇ ਹੋ 
ਕਥਾ-ਕਥੌਲ੍ੀ 
ਪਰੀ-ਲੋ੍ਕ ਦੀ ਪਏ ਪਾਂਦੇ ਹ ੋ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ-ਲੋ੍ਕ ਦੀ 
ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਬੇਚਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਕਾਸ਼ ! 
ਕਦੇ ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਤਮਲ੍ ਸਕਦੀ 
ਤੈਨੰੂ ਉਹ 

ਪਲ੍ਕਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ੍ ਡੱਕਦੀ 
ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੰੂ 



ਵੱਟਣੇ ਮਲ੍-ਮਲ੍ ਰੱਖਦੀ 
ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਅੰਤਗਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ 
ਦੇਹ-ਹੀਣ 

ਤਕਸੇ ਚੰਦਨ ਦਹੇ ਤਵਚ ਵੱਸਦੀ 
ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਤਨਿੱਤ 

ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਡੱਸਦੀ 
ਕਾਸ਼ ! 
ਕਦੇ ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਤਮਲ੍ ਸਕਦੀ 
 

ਹੁਣ ਤਨੰੂੈ ਉਹ 

ਸੁਪਨੇ ਤਵਚ ਤੱਕ ਲ੍ੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਤੇਰੇ ਤਪੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤੜਆ 

ਫੁੱ ਲ੍ ਵੇਖ ਕ ੇ

ਆਪਣੀ ਤਨਰ-ਆਕਾਰ ਦੇਹੀ 'ਤੇ 
ਹੱਸ ਲ੍ੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਰੋਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤ ੇ

ਲੰ੍ਮਾ ਸੱਜਦਾ ਕਰ ਕ ੇ

ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕ ੇ

ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ 
ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਉਹ ਇਕ ਐਸਾ ਗੀਤ ਹ ੈ

ਜੋ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 
ਉਹ ਇਕ ਐਸਾ ਬਦਨ ਹ ੈ

ਜੋ ਛੁਤਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 
ਇਕ ਐਸਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 
ਜੋ ਨਿਰੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 
ਇਕ ਐਸਾ ਅਤਹਸਾਸ 



ਤਕ ਜੋ ਦੱਤਸਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ 
ਕਥਨ-ਹੀਣ ਕਥਾ ਦਾ 
ਵਰਕਾ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ 
ਤਜਸਦਾ ਕਈੋ ਆਤਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 
ਅੰਤ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ਜੀ ! 
ਹੁਣ ਬੱਸ ਛੱਡੋ ਵੀ 
ਇਹ ਕਥਾ ਛਲੇ੍ਡੀ 
ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੌਣ ਕੜੁੀ 
ਦੁਤਖਆਰਣ ਏਡੀ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਮੈਨੰੂ ਓਸ ਕੜੁੀ ਦਾ 
ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਤਚਰਾਂ ਤਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਭ ਮਰੇੀ 'ਤ ੇ

ਬਲ੍ਦਾ, ਬੁਝਦਾ ਧੁਖਦਾ ਰਤਹੰਦਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲ੍ੈਂਦਾ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਹਾਣੀ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਾਂ ਹੈ ਕਤਹੰਦਾ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਦ ੇ

ਤਪਉ ਦਾ ਹਾਣੀ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਪਤਨੀ ਕਤਹੰਦਾ 
( ਲ੍ੂਣਾ ਰੋਣ ਲੱ੍ਗ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਪੂਰਨ 

ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) 



ਪੂਰਨ 

ਪਰ ਮਾਂ ! 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ਨਾ ਆਖ ੇ

ਤੇ ਕੀਹ ਆਖੇ ? 

ਓਸ ਕੁੜੀ ਦੀ 
ਬਲ੍ਦੀ ਧੁੱ ਪ ਨੰੂ 

ਛਾਂ ਨਾ ਆਖੇ ? 

ਤੇ ਕੀਹ ਆਖੇ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਸਰਪ ਦੁਫਾੜੀ ਜੀਭਾ ਵਾਕਣ 

ਇਕ ਸੰਗ ਮਨੰੂੈ 

ਮਾਂ ਮਾਂ ਆਖ ੇ

ਦੂਜੀ ਸੰਗ ਮਤਹਬੂਬਾ ਆਖੇ 

ਪੂਰਨ 

ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਥੀਂ ਤਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਮਾਂ ਕਤਹਲ੍ਾਉਣੋਂ 
ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੀ 
ਮਤਹਬੂਬਾ ਕਤਹਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ 
ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਹਰ ਮਤਹਬੂਬਾ ਦੇ ਤਚਹਰੇ ਤਵਚ 

ਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਚਹਰ ੇਤਵਚ 

ਮਤਹਬੂਬਾ 



ਤਜਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਤਕਸੇ ਰੂਪ ਤਵਚ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਹਾਲੇ੍ ਸੀਮਤ ਹ ੈ

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਦਾ ਤਵਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਮਤਹਬੂਬਾ ਹੈ 
ਇਸ ਨੰੂ ਤਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਤਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਲ੍ੂਣਾ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ 
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ 
ਤਜਸ ਮਮਤਾ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰਿੀ 
ਲ੍ੁੜਹੀਆਂ ਵਾਕਣ ਜ ੋਨਾਰੀ ਦੀ 
ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਚਲ੍ਦੀ 
ਉਸ ਮਮਤਾ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ 
ਤਪਆਰ ਨਾ ਕਰਦੀ 
 

ਹਰ ਨਾਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 
ਇਕ ਐਸੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲ੍ੈਂਦੀ 
ਤਜਸ ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ ਪਤਹਲ੍-ਵਰੇਸੇ 
ਆਪਣੇ ਤਪੰਡੇ ਨੰੂ ਤੱਕ ਲ੍ੈਂਦੀ 
ਤਜਸ ਤਪੰਡੇ ਦੇ ਮੜੁਹਕੇ ਤਵਚੋਂ 



ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ 
ਪੂਰਨ ! 
ਤੇਰੇ ਤਪੰਡੇ ਤਵਚੋਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਤੱਕੀ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪੰਡੇ ਤਵਚ ਤੇਰ ੇ

ਤਪੰਡੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਵਸੀ ਹ ੈ

ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਂ

ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਖ ਤਵਚ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਹ ੈ

ਉਹ ਪਰਛਾਈ ਂ

ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ 'ਚੋਂ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ ਲ੍ੈਂਦੀ 
ਤੇ ਲ੍ੂਣਾਂ ਪਰਸਤੂ ਹੰਢਾਂਦੀ 
ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਂ

ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਬੱੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 
ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਂਦੇ ਮੈਂ 
ਕੂਲੇ੍ ਅੰਗਾਂ ਤਵਚੋਂ 
ਤੇਰੇ ਤ ੇਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ 

ਲੱ੍ਭਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਦੋ ਤਪੰਤਡਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਉੱਤ ੇ

ਹੱਸਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਤਨਿੱਕੇ ਤਨਿੱਕੇ ਅੰਗ ਵੇਖ ਕ ੇ

ਮੈਂ ਨਤਸ਼ਆਉਂਦੀ 
ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਂਛਾਤੀ ਚੰੁਘਦੀ 
ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ 
ਤੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਬਾਬਲ੍ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਅੰਬੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ! 



ਮੈਂ ਓਸੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ 
ਕੀ ਤਨੰੂੈ ਤਵਸਥਾਰ ਨਾ ਲੱ੍ਗਦਾ ? 

ਕੀ ਓਸੇ ਹੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ 
ਮੈਂ ਵਤਧਆ ਆਕਾਰ ਨਾ ਲੱ੍ਗਦਾ ? 

ਉਹਨਾਂ ਕੂਲੇ੍ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਕੀਹ ਤਨੰੂੈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਲੱ੍ਗਦਾ ? 

ਪੂਰਨ ਤਵਚੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ 
ਕੀ ਤਨੰੂੈ 

ਉਹ ਤਪਆਰ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤਵਚੋਂ 
ਬੱਸ 'ਕਲ੍ਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਪੂਰਨ 'ਚੋਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਨਾ ਲੱ੍ਭਦੀ 
ਇਸ ਲ੍ਈ ਮਰੇਾ ਮਨ ਨਾ ਰੱਜਦਾ 
ਪੂਰਨ ਸਦਾ 
ਅਪੂਰਨ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗਾ ਨਾ 
ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਪੂਰਨ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ 
ਕੁਝ ਤਹੱਸਾ ਲੱ੍ਗਦਾ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਂ ! 
ਤੈਨੰੂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤਵਚੋਂ 
ਕੁਝ ਕੁ ਤਹੱਸਾ ਆਪਣਾ ਲ੍ਗਦਾ 
ਓਸੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਦੀ 
ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਬੱਸ 



ਮਾਂ ਤੂੰ  ਬਣ ਜਾ 
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਤੂੰ  ਧੁੱ ਪ ਬਣ ਜਾ 
ਜਾਂ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾ 
ਪੂਰਨ ਦ ੇ

ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ ਤੈਨੰੂ 

ਤਜੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਲੱ੍ਗਦ ੈ

ਓਨਾ ਕੁ ਪੂਰਨ ਹੀ ਤੇਰ ੇ

ਦੁੱ ਖਾਂ ਸੰਗ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦ ੈ

ਬਾਕੀ ਤਰਹਾ ਅਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਕਲੋ੍ੋਂ  ਡਰਦ ੈ

ਉਹ ਆਪੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤਵਚ 

ਧੁਖ ਧੁਖ ਸੜਦ ੈ

 

ਮਾਏ ਨੀ ! 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ 

ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਤਢੱਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ 
ਕੀਕਣ ਫੋਲੇ੍ ਤਕੰਜ ਸੁਣਾਏ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬੱੁਲ੍ਹ ਤਤਹਾਏ 

ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਨਰਲੇ੍ਪ ਕਥਾ 'ਤ ੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੇਚ ਨਾ ਆਏ 

ਕਥਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਪਆ ਸ਼ਰਮਾਏ 

ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਹ ੇ
ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਦ ੇ

ਇਕਲ੍ਾਪੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜ ਗਏ 

ਮੌਸਮ ਆਏ 

ਮੌਸਮ ਮਰ ਗਏ 

ਓਥੋਂ ਬਤਚਆ, ਤੇ ਕੀਹ ਤੱਤਕਆ 

ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਸੱਪ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਅਤਹਸਾਸ ਨੰੂ 



ਲ੍ੜ ਗਏ 

ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਿਬਾਤ ਵੀ 
ਠਰ ਗਏ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ੍ 

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਗਲ੍ੀਆਂ ਤਵਚ ਧਰ ਗਏ 

ਮੇਰੇ ਲ੍ਈ ਤਜਊਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ 

 

ਤਫਰ ਪੂਰਨ ਦ ੇ

ਜੰਮਣ ਵਾਲ੍ੀ 
ਜਦ ਪੂਰਨ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਵੇਖੀ 
ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਘਰ ਬਤਹ ਕ ੇ

ਪੂਰਨ ਲ੍ਈ ਹੋਈ ਪਰਦਸੇੀ 
ਨਾ ਪੂਰਨ ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ 
ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੁੱ ਪ ਹੀ ਵੇਖੀ 
ਜਨਮ-ਤਦਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕਣ 

ਪੂਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਵੇਖੀ 
 

ਇਕ ਤਾਂ ਪਰੂਨ 

ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ ਹ ੈ

ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਵੇ ਮਰਦਾ ਹ ੈ

ਤੀਜੇ ਆਪਣੀ 
ਤਪਉ ਦੀ ਕਾਲ੍ੀ ਦਨੁੀਆ ਦ ੇ

ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ 
ਡਰਦਾ ਹ ੈ

ਚੌਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 
ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਵਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ 
ਮੇਰੇ ਲ੍ਈ 

ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਵਹੜਾ ਬਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

 

ਇਥੇ ਸਭੇ ਅਪਰੂਨ 

ਪੂਰਨ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 



ਇਥੇ ਸਭ ਅਲ੍ੂਣ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਇਸ ਚੌਤਗਰਦੇ ਤਵਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 
ਦਮ ਘਟੁਦਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੜੂਾ 
ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱ ਟਦਾ ਹ ੈ

ਮੇਰਾ ਹਰ ਅਰਮਾਨ ਹੀ 
ਕਾਲ੍ਾ ਲ੍ਹੂ ਥੁੱ ਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਪੂਰਨ 

ਇਸ ਚੌਤਗਰਦੇ ਨੰੂ ਹੁਣ 

ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ 
ਬੱਦਲ੍ਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਘੁਲ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਤਮਲ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇਗਾ 
ਧੁੱ ਪਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਖੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਢਲ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਨੰਤ-ਕਾਲ੍ ਤਵਚ 

ਰਲ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
 

ਮਾਏ ! 
ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਹੀ 
ਠੰਡੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ ਜਾਵ ੇ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ 
ਪਰ ਘਰ ਸੜਦਾ ਨਿਰ ਨਾ ਆਵੇ 
ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ 
ਲ੍ੂਣਾ ਏਥੇ ਰਾਹ ਨਾ ਆਵ ੇ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇ



ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹਵ ੇ

ਪਰ ਉਹ ਪੁੱ ਛਣੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਵ ੇ

ਹਰ ਕੋਈ 

ਉਮਰ ਦੀ ਸਰਦ ਰਾਤ ਤਵਚ 

ਤਕਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤਵਚ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਕੋਈ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ । 
 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ 

ਹਰ ਕੋਈ ਏਥੇ ਲ੍ਹੂ ਥੁੱ ਕਦਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਵੀ ਇਥ ੇਲ੍ਹੂ ਨਾ ਥੁੱ ਕਦਾ 
ਛੌਰਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੱੁਤ ਦਾ 
ਉਹ ਪਾਗ਼ਲ੍ ਹ ੈ

ਬੱੁਧ ਹੀਣ ਹ ੈ

ਬੇ-ਅਤਹਸਾਸਾ, ਨਿਰ-ਹੀਣ ਹ ੈ

ਉਹ ਬੇ-ਤਦਲ੍ਾ ਹ ੈ

ਦਰਦ-ਹੀਣ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਮੈਂ ਤਨੰੂੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਹੀ 
ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਚਾਤਹਆ 

ਪਰ ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ ਦੱਤਸਆ ਰਸਤਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੰੂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ 

ਦਰਦ-ਵੰਦ ਦਾ 
ਦਰਦ ਰਤਾ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਚਾਤਹਆ 

ਪਰ ਤੂੰ  
ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ 



ਤਪਆਰ ਮੇਰੇ ਦਾ 
ਮੁੱ ਲ੍ ਨਾ ਪਾਇਆ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 
ਇਥੇ ਕੋਈ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਤਪਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ 
ਤਪੰਡਾ ਹੈ ਤਪੰਡੇ ਨੰੂ ਲ੍ੜਦਾ 
ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 
ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ੍ ਠਰਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੁੱ ਪ ਲ੍ਈ ਤਜਊਂਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 
ਛਾਂ ਲ੍ਈ ਮਰਦਾ 
ਤਦਨ-ਦੀਵੀਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ 
ਰਾਤ ਪਵੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ 
ਕੋਹਲ੍ੂ ਵਾਲ੍ਾ ਚੱਕਰ ਚਲ੍ਦਾ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਾ ਛਲ੍ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਰਦਾ 
ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਆਪੇ ਮਰਦਾ 
 

ਏਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਰੀਤ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥੋਂ ਦੀ ਹਰਪਰੀਤ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਧਰਮ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਤਦਖਾਵਾ 
ਹਰ ਸੂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁਲ੍ਗੇ ਲ੍ਾਵਾ 
ਏਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਮ ਖ਼ੁਦਾ ਹ ੈ

ਕਾਮ 'ਚ ਮੱਤੀ ਵਗਦੀ ਵਾਅ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਤਰਹਾ ਹ ੈ



ਹਰ ਕੋਈ ਦਮ ਤੋੜ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖਹੂ ਤਵਚ ਤਡੱਤਗਆ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਹੜੋ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਇਕ ਕਈੋ ਏਥੇ ਭੱਤਜਆ ਟੁੱ ਤਟਆ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਜੜੋ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤੋੜ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੱੁਪ ਕੋਲ੍ੋਂ  
ਸਾਥ ਤਕਸੇ ਦਾ ਲੋ੍ੜ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣ ੇ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਵਚ ਰੜੋਹ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਕਥਾ ਕਤਹਣ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਰੜੋ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਏਥ ੇ

ਹਰ ਕਾਸੇ ਨੰੂ ਕੜੋਹ ਤਪਆ ਹ ੈ

 

ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਲੇ੍ 

ਸੁੱ ਚੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕੱਤ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦੱਸ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨੱਚ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ੋਂ ਲ੍ਕੁ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ੋਂ ਬਚ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਲ੍ਈ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪੇ ਤਮੱਟੀ ਪੱਟ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਕੋਈ ਮਹੌਰਾ ਚੱਟ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਘੋਗੇ ਦੇ ਤਵਚ ਵੱਸ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਤਜਊਂਦਾ ਦੱਸ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਇਥੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹ ੈ



ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂਲ੍ੀ ਉੱਪਰ 

ਹਰ ਕੋਈ ਸਲੂ੍ੀ ਚੜਹ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਹਰ ਇਕ ਸਰੂਜ ਠਰ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਭੂਤ, ਭਤਵੱਖਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ 
ਹਰ ਇਕ ਤਛਣ ਹੀ ਖੜ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਸਤਮਆਂ ਦਾ ਤਰ-ੈਜੀਭਾ ਫਨੀਅਰ 

ਖ਼ੁਦ ਆਪੇ ਨੰੂ ਲ੍ੜ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਆਪਣੀ ਤਵਹੁ ਸੰਗ ਮਰ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਤਕਸੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

 

ਹੁਣ ਤਾਂ 
ਧਰਤੀ ਥੰਮ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈ

ਜੋ ਇਸ ਜੰਮਣਾ 
ਜੰਮ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈ

ਹੁਣ ਜੋ ਬਤਚਆ 

ਰੰਗ-ਹੀਣ ਹੈ 
ਹੁਣ ਜੋ ਬਤਚਆ 

ਅੰਧਕਾਰ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਤਭਮਾਨ ਹ ੈ

ਧਰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ 
ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ 
ਗਰਭਵਾਨ ਹ ੈ

ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਸੇ ਤਕਰਨ ਨੰੂ ਚੀਰ ੋ

ਤਾਂ ਸੱਤੇ ਰੰਗ ਉਸ ਤਵਚ ਬਾਕੀ 
ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਰ 

ਤੇਰੇ ਵਾਕਣ 

ਨਿਰ ਹੁੰ ਤਦਆਂ ਨਿਰ ਗਵਾਚੀ 
ਅਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬਾਕੀ 



ਆਪਣੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ 
ਪਰ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਜਾਏ ਪਛਾਤੀ 
 

ਅਸਲ੍ 'ਚ ਸਾਡਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ! 
ਕੋਈ ਤਕਰਨ ਬੇਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

 

ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਤੂੰ  ਚੀਰ ਕੇ ਤਕ ਲੈ੍ 

ਲ੍ੂਣਾ ਚੋਂ ਹਰ ਰੰਗ ਤਮਲੇ੍ਗਾ 
ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਤਮਲੇ੍ਗਾ 
ਹਰ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਸ ਤਮਲੇ੍ਗੀ 
ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਤਮਲੇ੍ਗੀ 
 

ਜੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹ ੈ

ਉਹ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ 
ਹੀ ਬੇ-ਰੰਗ ਹ ੈ

 

ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਹ ਤਵਚ 

ਕੈਦ ਤਪਆ ਹ ੈ

ਉਹ ਰੰਗ ਸਭ ਨੇ 

ਵੇਚ ਤਲ੍ਆ ਹ ੈ

 

ਉਹ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ 
ਮਰ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

ਅੰਧਕਾਰ ਤਵਚ 

ਰਲ੍ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈ

 

ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹ ੈ

ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ, ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦਾ 
ਆਪਸ ਦੇ ਤਵਚ ਮਲੇ੍ ਤਮਲ੍ਾਵ ੇ



ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਹੋਰ ਤਮਲ੍ਾਵ,ੇ ਹੋਰ ਤਮਲ੍ਾਵ ੇ

ਰੰਗੋਂ ਰੰਗ ਬਦਲ੍ਦਾ ਜਾਵ ੇ

ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਤਮਲ੍ ਕ ੇ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਤ-ਰੰਗਾ ਇਹ ਰੰਗ 

ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਕਹਾਵ ੇ

 

ਪਰ ਪੂਰਨ ! 
ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ੍ ਤਵਹੜ ੇ

ਜੋ ਹੋਣੀ ਨੇ ਰੰਗ ਤਮਲ੍ਾਏ 

ਉਹ ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਭੁੱ ਖ ੇਬਾਬਲ੍ 

ਦੰਮਾਂ ਬਦਲੇ੍ ਸੀ ਤੁਲ੍ਵਾਏ 

ਉਹ ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਵੀ 
ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਤਮਲ੍ ਜਾਏ 

ਖ਼ੌਰੇ ਇਸ ਬੇ-ਰੰਗ ਤਵਹੜ ੇ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਖੇਡਣ ਆਏ 

ਰੰਗ-ਹੀਣ ਲ੍ੂਣਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ 
ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਤਵਚ ਰੱਤੀ ਜਾਏ 

ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵਟਾਏ 

ਪੂਰਨ 

ਤੂੰ  ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈਂ 
ਜੇ ਰੰਗਾਂ ਤਵਚ 

ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਏ 

ਲ੍ੂਣਾ 
ਇਹ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦ ੇਰੰਗ 

ਕੌਣ ਤਮਲ੍ਾਏ ਕੌਣ ਤਮਟਾਏ 

ਇਹ ਮੱਥੇ ਤਵਚ ਧੁਰੋਂ ਤਲ੍ਆਏ 



ਮੱਥੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੌਣ ਵਟਾਏ ? 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤਵਚ 

ਆਪਣਾ ਸੂਹਾ 
ਰੰਗ ਤਮਲ੍ਾਵ ੇ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਕ ਲ੍ੂਣਾ 
ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜਲ੍ਾ ਦ ੇ

ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਹਾ ਦ ੇ

ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋ੍ਥ ਬਣਾ ਦ ੇ

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਤਿਬਹਾ ਕਰਾਦ ੇ

ਰੰਗਾਂ-ਮੱਤੀ ਏਸ ਕਥਾ ਦਾ 
ਹਰ ਅੱਖਰ 

ਬੇ-ਰੰਗ ਬਣਾ ਦ ੇ

ਪੂਰਨ 

ਜੋ ਲ੍ੂਣਾ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾਏ 

ਚੰਗਾ ਹੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਇਹ ਬੇ-ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਰ ਜਾਏ 

ਰੰਗ-ਹੀਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਮੇਰੇ ਲ੍ਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਹਾਏ 

ਰੰਗ-ਤਵਹੂਣੀ ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਹੁਣ 

ਜੀਊਣਾ ਨਾ ਚਾਹ ੇ

ਮੈਥੋਂ ਮੇਰ ੇਰੰਗਾਂ ਦੀ ਧੁੱ ਪ 

ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ 
ਵੇਚੀ ਜਾਏ 



ਲ੍ੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 
ਜੇ ਤੂੰ  ਧੁੱ ਪ ਨਾ ਵੇਚੀ 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਵੇਚ ਤਦਆਂਗੀ 
ਧੁੱ ਪ ਤਬਨ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਚੱੁਕੀ ਹਾਂ 
ਛਾਂ ਤਬਨ ਜੀ ਕ ੇ

ਵੇਖ ਲ੍ਵਾਂਗੀ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 
ਮੁਹੱਬਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇ

ਰੰਗਾਂ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 
ਧੁੱ ਪ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ 
ਤਨਘੀ ਤਜਹੀ 
ਮਤਹਕਾਰ ਹ ੈਹੁੰ ਦੀ 
ਕਦੇ ਮਹੱੁਬਤ 

ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ 
ਤਮਲ੍ਣੀ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਰੰਗ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਗਵਾਣੀ 
ਤਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਤਵੱਭਚਾਰ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਤਤਰਪਤੀ ਹੀ 
ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦਾ 
ਤਪਆਰ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਆਪਸ ਦੀ 
ਪਤਹਚਾਣ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ 



ਤਪੰਤਡਆਂ ਦਾ 
ਅਤਧਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕੜੂ ਮਹੱੁਬਤ 

ਪੂਰਨ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ 
 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਤਪਆਰ ਅੱਖਾਂ ਤਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਜੀਭ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 
ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 
ਤਪਆਰ ਤਾਂ 
ਚੱੁਪ, ਤਨਰਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਹ ੈ

ਤਪਆਰ ਕਦ ੇ

ਰੌਲ੍ਾ ਨਾ ਪਾਂਦਾ 
ਤਪਆਰ ਸਦਾ 
ਅੰਤਰ ਤਵਚ ਬਲ੍ਦਾ 
ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਾ 
ਸੇਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 
ਉਹ ਨਾ ਤਰੇ ੇ

ਵਾਂਗ ਬੜਾਂਦਾ 
ਤਪਆਰ, ਤਪਆਰ ਨਾ 
ਕਦੇ ਜਤਾਂਦਾ 
ਲ੍ੂਣਾ ਤਨੰੂੈ 

ਕਾਮ ਸਤਾਂਦਾ 
ਪੂਰਨ ! 
ਤਪਆਰ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਜੇ ਲ੍ੂਣਾ 'ਚੋਂ 
ਨਿਰੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਕਾਮੀ ਹੋ ਜ ੇ

ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ 



ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ 
ਹੋਂਦ ਜਤਾਂਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਤੇਰ ੇ

ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹ ੈ

ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ੍ 

ਨਾ ਨਿਰੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਚੰਗਾ ਸੀ 
ਜੇ ਤੂੰ  ਨਾ ਜੰਮਦੀ 
ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ 
ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 
 

(ਪੂਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲ੍ੂਣਾ 
'ਕੱਲ੍ੀ ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ ।) 

ਛੇਵਾਂ ਅੰਕ 

 

ਆਪਣੀ ਮਾਲ੍ਤਵਦਾ ਤੇ ਅਰਨੁਾ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਲ੍ੂਣਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਲ੍ਵਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ 

'ਚ ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ੍ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਸਲ੍ਵਾਨ ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਆਰ 'ਚ ਲ੍ੀਨ, 

ਉਹਦੇ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹ ੈ।) 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਅੱਜ ਲ੍ਤਹੰਦੇ ਪੱਤਣਾਂ 'ਤ ੇ

ਆਥਣ ਦਾ ਸਰੂਜ 

ਇੰਜ ਢਲੇ੍ 

ਕੇਸਰ ਦੇ ਸੂਹੇ ਖਤੇਾਂ 'ਤ ੇ

ਕੋਈ ਤਤਤਲ੍ੀ ਜੀਕਣ 



ਨਾਚ ਕਰੇ । 
 

ਤਜਉਂ ਉਫ਼ਕ ਦੀ ਗੋਲ੍ ਧੁਣਖਣੀ 'ਤ ੇ

ਸੈ ਪੇਂਜੇ ਬੱਦਲ੍ ਤਪੰਜ ਰਹ ੇ

ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਨੈਂ  ਅੰਦਰ 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ 

ਪਈ ਤਰੇ । 
 

ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਵੀ ਸਰੂਜ 

ਰੋਿ ਚੜਹ ੇ
ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਵੀ ਸਰੂਜ 

ਰੋਿ ਢਲੇ੍ 

ਪਰ ਏਨੇ ਗੂੜਹੇ ਰੰਗ ਕਦ ੇ

ਤਕਸੇ ਸੂਰਜ ਤਵਚ ਸਨ 

ਨਹੀਂ ਰਲੇ੍ । 
 

ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਦਾ 
ਆ ਜੁਤੜਐ 

ਤਦਨ ਤਮੱਠੇ ਜੀਕਣ ਸ਼ਤਹਦ ਭਰ ੇ

ਹੈ ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਮਤਹਕ ਵਧੀ 
ਰੁੱ ਖ ਜਾਪਣ ਹੋ ਗਏ 

ਹੋਰ ਹਰੇ । 
 

ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ 

ਮਧਰਾ-ਮੁਗਧ ਜਹੀ 
ਇਤਰਾਂ ਤਵਚ ਤਭੱਜੀ ਪੌਣ ਚਲੇ੍ 

ਤੇਰੇ ਵਗਦ ੇਸੌਂਫ਼ੀ ਸਾਹਵਾਂ 'ਚੋਂ 
ਹਰ ਮੌਸਮ ਆਪਣੀ 
ਚੰੁਝ ਭਰੇ । 
 

ਤਕਸੇ ਅਗਨ ਸਾਿ ਦੀ 
ਲੈ੍ਅ ਉੱਤ ੇ



ਤਕਸੇ ਅਗਨ-ਗੀਤ ਦਾ ਬੋਲ੍ ਜਲੇ੍ 

ਇਕ ਸ਼ੋਖ਼ ਸਲੁ੍ਗਦੀ 
ਧੁਨ ਕੋਈ 

ਤੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਰੋਿ ਬੱਲੇ੍ । 
 

ਤਕਸੇ ਨੀਮ-ਸਾਂਵਲੇ੍ 

ਮਰਮਰ 'ਚੋਂ 
ਹਨ ਤਸ਼ਲ੍ਪੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਘੜ ੇ

ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਆਵੇ 
ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ 

ਤਪਆ ਸੜੇ । 
 

ਤੇਰੀ ਤਹੱਕ ਦੇ ਬਲ੍ਦ ੇ

ਸਰਵਰ 'ਤ ੇ

ਜਦ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਚੜਹ ੇ
ਇਕ ਅੱਗ ਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 
ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਰੋਿ ਤਰੇ । 
 

ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦ ੇ

ਏਸ ਤਕਰਸ਼ਮੇ ਦੀ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵ ੇ

ਹਰ ਰਾਤ ਛਟੁੇਰੀ ਲੱ੍ਗਦੀ ਹ ੈ

ਤਦਨ ਢਲ੍ਣੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ 
ਆਣ ਢਲੇ੍ । 
 

ਪਰ ਤੂੰ  ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕੋਲ੍ ਮੇਰ ੇ

ਤਦਨ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੇਰ ੇ

ਸਾਂ ਆਪ,ੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ ਮੇਰ ੇ

ਤਦਨ ਉਜੜੇ ਸੀ 



ਬੇ-ਜੋੜ ਮਰੇੇ । 
 

ਹਰ ਸੂਰਜ 

ਜਦ ਸੀ ਆ ਚੜਹਦਾ 
ਉਹ ਸਦਾ ਨਧੁੱ ਪਾ ਹੀ ਲ੍ਗਦਾ 
ਜਾਂ ਮੈਲੇ੍ ਮਲੇੈ੍ ਚਾਨਣ ਤਵਚ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ । 
 

ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦ ੇ

ਜੰਗਲ੍ ਤਵਚ 

ਕੋਈ ਤਹਰਨ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਤਕਸੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਤਤਰਹਾਇਆ 

ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਸੀ ਲੱ੍ਭਦਾ । 
 

ਇਕ ਕਾਲ੍ੀ ਅੱਗ 

ਇਕਲ੍ਾਪੇ ਦੀ 
ਦਾ ਕਾਲ੍ਾ ਭਾਂਬੜ ਸੀ ਬਲ੍ਦਾ 
ਉਸ ਕਾਲ੍ੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਮੈਂ ਲ੍ੂਣਾ 
ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ ਰਤਹੰਦਾ 
ਸੀ ਸੜਦਾ । 
 

ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਭਟਕਣਾ 
ਵਾਕਣ ਹੀ 
ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਰੂਜ ਆ ਢਲ਼ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ 
ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਦਾ ਸੱਪ 

ਆ ਲ੍ੜਦਾ । 
 

ਲੱ੍ਖ ਜੁੜੇ ਜਸ਼ਨ 

ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਤਵਚ 

ਮੈਂ ਕੱਲ੍-ਮੁਕੱਲ੍ਾ ਹੀ ਲੱ੍ਗਦਾ 



ਤਕਸੇ ਮਰਘਟ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ੍ 

ਇਕ ਦੀਵੇ ਵਾਕਣ 

ਸੀ ਬਲ੍ਦਾ । 
 

ਤਦਨ ਭਰ ਇਕ ਭੈ ਦਾ 
ਭੂਤ ਤਜਹਾ 
ਮੇਰਾ ਤਪੱਛਾ ਰਤਹੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਜਹੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 
ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਆ ਵੜਦਾ । 
 

ਮੈਂ ਅਰਥ-ਹੀਣ 

ਹਰ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਰਥ ਬੇ-ਅਰਥਾ ਸਾਂ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਸੀ ਚਲ੍ਦਾ । 
 

ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਥੱਤਲ੍ਉਂ 

ਤਨਕਲ੍ਣ ਦੀ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਪਰ ਧਰਤੀ ਥੱਤਲ੍ਉਂ ਤਨਕਲ੍ਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਨੰੂੈ 

ਨਾ ਲੱ੍ਭਦਾ 
ਤਨਰ-ਵਾਉ ਘੁਟਨ ਤਵਚ 

ਸੀ ਮਰਦਾ । 
 

ਪਰ ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਅੱਜ ਸਲ੍ਵਾਨ ਤੇਰਾ 
ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਲ੍ਦਾ 
ਮਾਯੂਸ, ਤਨਰਾਸਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਕਸੇ ਕਾਲ਼ਖ ਤੋਂ 
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ 



ਹਰ ਸੂਰਜ ਤਵਚ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਬਲ੍ਦਾ । 
 

ਮੇਰਾ ਹਰ ਰਸਤਾ 
ਤੇਰੇ ਤਪੰਡੇ ਦ ੇ

ਚੌਰਾਹੇ ਤਵਚੋਂ ਹੋ ਲੰ੍ਘਦਾ 
ਹੁਣ ਲ੍ੂਣਾਂ ਤਰੇੇ ਸਾਥ ਤਬਨਾਂ 
ਰੱਬ ਕੋਲ੍ੋਂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ 
ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਤਦਵਸ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ 
ਹਰ ਤਦਨ ਚੜਹਦ ੈ

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
 

( ਇਕ ਗੋਲ੍ੀ ਪਰਵਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ) 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਜੇ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਪਾਂ 
ਤਾਂ ਗੋਲ੍ੀ ਇਕ ਗੱਲ੍ ਅਰਿ ਕਰ ੇ? 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਜੋ ਕਤਹਣਾ ਹੈ ਅਵੱਸ਼ ਕਹ ੋ

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਉ ! 
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜਲੇ੍ 

ਜੇ ਚੰਦਰਾ ਮੁੱ ਖੋਂ ਬੋਲ੍ ਕਹ ੇ

ਪਰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਛੱਡ ਮਤਹਲ੍ਾਂ ਨੰੂ 

ਹਨ ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਧਰ 

ਗਏ ਚਲੇ੍ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵ ੇ



ਸਾਨੰੂ ਜੂਹਾਂ ਬੇਲੇ੍ ਛਾਣਤਦਆਂ 

ਪਰਭਾਤੋਂ ਸਰੂਜ ਆਣ ਢਲੇ੍ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨ-ਭਵਨ 'ਚੋਂ 
ਇਹ ਤਲ੍ਖੇ ਅੱਖਰ 

ਹੈਨ ਤਮਲੇ੍ 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ 
ਜਾਣ ਪੜਹੇ । 
 

( ਸਲ੍ਵਾਨ ਗੋਲ੍ੀ ਕਲੋ੍ੋਂ  ਪੱਤਰ ਲੈ੍ ਲ੍ੈਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਗੋਲ੍ੀ ਚਲ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਲ੍ੂਣਾਂ ਸਲ੍ਵਾਨ ਨੰੂ 

ਪੱਤਰ ਪੜਹਨ ਲ੍ਈ ਕਤਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ।) 

ਪੱਤਰ 

ਮਾਂ ! 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਤਰੇੇ ਮਤਹਲ੍ 

ਛੱਡ ਕੇ ਤਰੇੀ ਮੈਂ ਛਾਂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਤਰੇਾ ਗਰਾਂ 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
 

ਜਾ ਤਰਹਾਂ ਦਰੂ ਦਮੁੇਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ 

ਦੂਰ ਤਜੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹ ੈ

ਦੂਰ ਤਜਥ ੇ

ਧਰਤ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹ ੈ

ਦੂਰ ਤਜਥ ੇ

ਤਦਵਸ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
 

ਦੂਰ ਤਜਥੇ ਤਪੰਤਡਆਂ ਤਵਚ 

ਤਰਸ਼ਤਤਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਤਜਥੇ ਰੰਗ ਇਕ ੋ



ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਤਜਥੇ ਪੰਧ ਇਕ ੋ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਧ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਜੋ ਚੌਪਾਟ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ 
ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਜੋ ਸੀਮਾ-ਰਤਹਤ ਹ ੈ

ਤਜਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
 

ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਬਸ ਤਨਰਸ਼ਬਦ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਤਨਰ-ਆਕਾਰ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਰੰਗ-ਹੀਣ ਹ ੈ

ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਹੈ ਅਣ-ਜਨਤਮਆ 

ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਤਨਰ-ਆਧਾਰ ਹ ੈ

ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹ ੈ

ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਨਾ ਚਾਨਣਾ 
ਤਜਹੜਾ ਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਦੂਰ ਓਥੇ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
 

ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ ਓਥ ੇ

ਤਕ ਤਜਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਬਸ ਕਰਮ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ ਓਥ ੇ

ਤਕ ਤਜਥੋਂ ਦਾ ਮਿਹਬ ਬਸ ਇਲ੍ਮ ਹੈ 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ ਓਥ ੇ

ਤਕ ਤਜਥੇ ਹਨੁਰ ਹੈ ਇਖ਼ਲ੍ਾਕ ਹ ੈ

ਤਜਥੇ ਅਕਲ੍ ਦੇ ਫੁੱ ਲ੍ 'ਚੋਂ 
ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਸ ਹ ੈ

 



ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਬੱਸ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੜੋ ਕ ੇ

ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ੍ ਤੋੜ ਕ ੇ

ਨਹੇ ਰੇ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਫੂਕ ਕ ੇ

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਡੀਕ ਕ ੇ

ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨ ਕ ੇ

ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਜੰਮ ਕ ੇ

ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
 

ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਮਗਰ ਅਫ਼ਸਸੋ ਏ 

ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਲ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਤਰਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਠੁਕਰਾਣ ਲ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਇਹ ਕਾਮ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਲ੍ਈ 

ਲ੍ਹੂਆਂ 'ਚ ਉਤਠਆ ਜੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਦਾ 
ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਏ 

ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਵਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 

ਦੋਸ਼ ਏ । 
 

ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲ੍ੂਣਾ ਜਾ ਤਰਹਾਂ 
ਇਸ ਜਨਮ ਤਵਚ ਮੈਂ ਆਖ਼ਰੀ 
ਪਰਨਾਮ ਤੈਨੰੂ ਕਤਹ ਤਰਹਾਂ 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 



ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾਂ । 
 

( ਸਲ੍ਵਾਨ ਪੱਤਰ ਪੜਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ 

ਚੱੁਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਗਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦਾ ਤ ੇ

ਫੇਰ ਰੋਂਦਾ ਹ ੈ। ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਿਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।) 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਪੂਰਨਾ ! 
ਓ ਪੂਰਨਾ ! 
ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਛੱਡ ਕੇ ਦਨੁੀਆ ਨਾ ਜਾ 
ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਜਣਨ-ਹਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ 

ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤਪਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ 
ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਛੱਡ ਕੇ ਏਵੇਂ ਨਾ ਜਾ 
ਨਾਰ ਤਵਚ ਤਕਥੇ ਵਫ਼ਾ ? 

ਇਹ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ 
ਇਹ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇ-ਹਯਾ 
ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਿਾਤ ਲ੍ਈ 

ਤੂੰ  ਜਾਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੁਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

 

ਨਾਰ ਤਚੱਟਾ ਝੂਠ ਹ ੈ

ਮੱਕਾਰ ਹ ੈ

ਨਾਰ ਕਾਲ੍ੀ ਅੱਗ ਦਾ 
ਅੰਗਾਰ ਹ ੈ

ਕੂੜ ਹੈ ਅੰਤਧਆਰ ਹ ੈ



ਇਕ ਿਤਹਰੀਲੇ੍ ਫੁੱ ਲ੍ ਦੀ 
ਮਤਹਕਾਰ ਹ ੈ

ਲ੍ਣੂਾ ਵਾਕਣ 

ਗੋਤ ਇਸਦੀ ਹੈ ਭਤਰਸ਼ਟੀ 
ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਹ ੈ

ਪੁੱ ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤਪਆਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਜੰਮਣ ਵਾਲ੍ੀਏ 

ਤੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਨੰੂ ਤਫਟਕਾਰ ਹ ੈ

 

ਤੇਰੇ ਤਲ੍ਖ ੇ

ਸੁਲ੍ਗਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ  
ਉਸ ਤਦਵਸ ਤਕ ਸਲੁ੍ਗਦਾ 
ਮੈਂ ਰਵਹਾਂਗਾ 
ਤਜਸ ਤਦਵਸ ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ 
ਤਚੱਟੀ ਲੋ੍ਥ ਦੀ 
ਪੁੱ ਤਰਾ ਕਾਲ੍ੀ ਨਾ ਛਾਵੇਂ 
ਬਵਹਾਂਗਾ 
ਲ੍ੂਣਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ੍, ਕਮੀਨੇ 

ਲ੍ਹੂ ਤਵਚ 

ਸੁਲ੍ਗਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਠੰਢੇ ਕਰਾਂਗਾ 
ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਗਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ 
ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਗਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਹਾਂ ! 
ਲ੍ੂਣਾ ਹੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਇਕ ਨਾਰ ਹ ੈ

ਿਾਤ ਉਸਦੀ ਹੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਇਕ ਨਾਰ ਹ ੈ

ਲ੍ਹੂ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਕਮੀਨਾ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਇਕ ਨਾਰ ਹ ੈ



ਗੋਤ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਇਕ ਨਾਰ ਹ ੈ

ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਲ੍ਾਚਾਰ ਹ ੈ

ਹੁਣੇ ਉਹ ਗੰਗਾ-ਜਲ੍ੀ ਸੀ 
ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਤਮਆਰ ਹ ੈ

ਹੁਣੇ ਉਹ ਚੰਪਾ-ਕਲ੍ੀ ਸੀ 
ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਖ਼ਾਰ ਹ ੈ

ਹੁਣੇ ਉਹ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੰਤਧਆਰ ਹ ੈ

ਮਰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਤਪਆਰ ਬੱਸ 

ਇਕ ਡੂਮਣ ੇਦੀ ਡਾਰ ਹ ੈ

ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਮਾਤਖਉਂ 

ਡੰਗਾਂ 'ਚ ਭਤਰਆ ਿਤਹਰ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾਂ ਤਾਂ ਤਨਰ-ਅਪਰਾਧ ਹ ੈ

ਪਰ ਮਰਨ ਲ੍ਈ ਤਤਆਰ ਹ ੈ

 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਪਰ 

ਕੁਝ ਕਤਹਣ ਦਾ 
ਅਤਧਕਾਰ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ ਤਚਰਤਰ-ਹੀਣ ਨਹੀਂ 
ਪੂਰਨ ਹੀ ਬਸ ਬਦਕਾਰ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਤੀ ਹ ੈ

ਕਰਦੀ ਪਤੀ ਨੰੂ ਤਪਆਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਦਾ ਤਨੰਦਣਾ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰੀਤ ਸੀ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਦਾ 
ਪਾਂਦਾ ਤਰਹਾ ਤਫਟਕਾਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਹੀ ਦੁਤਕਾਰਨਾ 
ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨਣ ੇ



ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੁਖ ਦੀ ਸਤਭਅਤਾ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਮੈਲ੍ਾ ਆਖਣਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਹ ੈ

ਜਾਂ ਕਤਹਣ ਤੋਂ ਲ੍ਾਚਾਰ ਹ ੈ

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਜੰਮਣ ਵਾਲ੍ੀਏ 

ਤਧੱਕਾਰ ਹ,ੈ ਤਧੱਕਾਰ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਸਾਂ 
ਤਕ ਲੋ੍ਕੀਂ ਕਤਹਣਗ ੇ

ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮਾਂ-ਮਤੱਈ ਭੌਂਕਦੀ ਹ ੈ

ਗ਼ਰਿ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਕੋਈ ਕਕੱਈ ਬੋਲ੍ਦੀ ਹ ੈ

ਪਰ ਜੋ ਵੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹ ੈ

 

ਆਖਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੰੂ ਮੇਰਾ 
ਮਾਂ ਕਤਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ 
ਤੈਨੰੂ ਤਾਂ ਮਤਹਬੂਬ ਕਤਹਣਾ 
ਹੱਕ ਹ ੈ

ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਣ ਹੈਂ 
ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਂ 
ਤੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਂ 
ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਲ੍ਾਬ ਹੈਂ 
ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਂ 
ਤੂੰ  ਹੀ ਮੇਰ ੇਤਜਸਮ ਦਾ 
ਪਰਤੱਖ ਤਦੱਸਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹੈਂ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 



ਇਹ ਕੁਫ਼ਰ ਹ,ੈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ । 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਹਾਲੇ੍ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਬਾਤ ਹ ੈ

ਕੱਚੀ-ਤਗਰੀ ਗੋਰੀ ਤਚੱਟੀ ਬਾਂਹ 'ਤ ੇ

ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਲ੍ਾਸ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਇਕ ਸੌਗ਼ਾਤ ਹ ੈ

 

ਕਦ ਕਈੋ ਪੁੱ ਤਰ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ 
ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ? 

ਸੋਹਣੀਏ ਂ! 
ਮੇਰੇ ਤਜਸਮ ਦੇ ਤਵਚ 

ਤਜਸਮ ਤਰੇਾ ਜਾਗਦਾ ਹ ੈ

ਮੇਤਰਆਂ ਖ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀਏ ਂ

ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸੁਲ੍ਗਦਾ ਹ ੈ

ਤੇਤਰਆਂ ਹੋਠਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ 
ਮਧ ਦਾ ਤਪਆਲ੍ਾ ਛਲ੍ਕਦਾ ਹ ੈ

ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਤਲ੍ਟਾਂ 'ਚੋਂ 
ਨਾਗ ਕਾਲ੍ਾ ਡੱਸਦਾ ਹ ੈ

ਤਬਨ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੁੰ ਨੀ 
ਤਦਲ੍ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹ ੈ

ਫੇਰ ਮਾਂ ਜੇ ਬਾਂਹ ਛਡੁਾਏ 

ਵਾਂਗ ਜਾਬਰ ਹੱਸਦਾ ਹ ੈ

ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੱਟਦਾ ਹ ੈ

 

( ਲ੍ੂਣਾਂ ਰੋਣ ਲੱ੍ਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ) 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪੱਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਚਾਈ 



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਨਾ ਪਾਂਦੀ 
ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਦੁਹਾਈ 

ਤਾਂ ਤੇ ਲ੍ੁੱ ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਲ੍ੂਣਾ 
ਨਾਲੇ੍ ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਬੱਸ ਕਰ ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਇਹ ਬਲ੍ਦੀ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਸੁਣਾ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਮੇਤਰਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਸੱਕਾ ਤਪਘਲ੍ਦਾ 
ਖ਼ੂਨ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ 
ਖਾਂਦਾ ਉਬਾਲੇ੍ ਉਬਲ੍ਦਾ 
ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕਲੋ੍ਾ ਅੱਗ ਦਾ 
ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਦਲ੍ ਤਵਚ ਸੁਲ੍ਗਦਾ 
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ 
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਕਥਾ ਤਵਚ 

ਸੱਚ ਦਾ ਜੇ ਵਾਸ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਮੇਰਾ ਲ੍ਹੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹ ੈ

ਮੇਰਾ ਲ੍ਹੂ ਅੱਯਾਸ਼ ਹ ੈ

ਮੇਰੇ ਲ੍ਹੂ ਦੇ ਫੁੱ ਲ੍ 'ਚੋਂ 
ਆਈ ਕਮੀਨੀ ਬਾਸ ਹ ੈ

 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਮੇਰੇ ਹੀ ਲ੍ਹੂ ਦੀ 
ਤਨਕਲ੍ੀ ਭਤਰਸ਼ਟੀ ਿਾਤ ਹ ੈ



 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲ੍ਹੂ ਤੇਰ ੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਬਤਹ ਪੀਆਂਗਾ 
ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਿਖ਼ਮ ਆਪਣ ੇ

ਲ੍ਹੂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀਆਂਗਾ 
ਕਲੰ੍ਕ ਆਪਣੇ ਲ੍ਹੂ ਦਾ 
ਮੈਂ ਧੋ ਲ੍ਵਾਂ ਤਾਂ ਜੀਆਂਗਾ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਟਟੋੇ ਚੀਰ ਕ ੇ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਥੀਆਂਗਾ 
ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਕਲੰ੍ਕੇ ਲ੍ਹੂ ਦੀ 
ਬੱਸ ਲ੍ਾਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਲੱ੍ਭ ਜਾਵ ੇ

ਮੋਏ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕ ੇ

ਸਲ੍ਵਾਨ ਤਕਧਰੇ ਗੱਡ ਆਏ 

ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ ਲੱ੍ਤਾਂ ਤੜੋ ਕ ੇ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ੍ ਕੱਢ ਆਏ 

ਕੁੱ ਤਤਆਂ ਨੰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਰਜ ਕ ੇ

ਤਗਰਝਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ੍ ਛੱਡ ਆਏ 

ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਮਤਰਆ ਤਜਊਂਦਾ 
ਲੱ੍ਭ ਜਾਏ 

ਉਹ ਲੱ੍ਭ ਜਾਏ ! 
 

( ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੁਤਖਆ ਹਇੋਆ ਲ੍ਣੂਾ ਨੰੂ 

ਇਕੱਤਲ੍ਆਂ ਛੱਡਕੇ ਚਲ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਈਰਾ ਦਾਖ਼ਲ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ) 

ਈਰਾ 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਇਹ ਸੱਭੇ ਝੂਠ ਹ ੈ

ਇਹ ਕਤਹਰ ਹ ੈ



ਇਹ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਲ੍ੂਣਾ 

ਹਾਂ ਝੂਠ ਹ ੈ

ਹਾਂ ਕਤਹਰ ਹ ੈ

ਹਾਂ ਪਾਪ ਹ,ੈ ਹਾਂ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਪਾਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲ੍ਈ 

ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਪਾਪ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਪਾਪ ਦਾ ਬੱਸ ਨਾਸ਼ ਹ ੈ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲ੍ੂਣਾ ਲ੍ਈ 

ਕੋਈ ਪੁੰ ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਨਾ ਤਦਵਸ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹ ੈ

ਨਾਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ 
ਇਹ ਸੁਲ੍ਗਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਹ ੈ

ਨਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹ ੈ

 

ਨਾਰੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਮਹਰਬਾਂ 
ਨਾਰੀ ਦੇ ਜੇਡ ਵਰ ਨਹੀਂ 
ਨਾਰੀ ਜੇ ਤਕਧਰੇ ਤਵਗੜ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਕਾਲ੍ ਹ,ੈ ਸਰਾਪ ਹ ੈ

ਕੀਹ ਪੁੰ ਨ ਹ,ੈ ਕੀ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਹਰ ਪਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੰ ਨ ਹ ੈ

ਹਰ ਪੁੰ ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਹ ੈ

ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਮਿਹਬੀ ਨਾਪ ਹ ੈ

ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱ ਠਾ ਜਾਪ ਹ ੈ

ਹਰ ਮਿਹਬ ਐਸਾ ਤਜਸਮ ਹ ੈ

ਸੁੱ ਤਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸੰਗ ਆਪ ਹ ੈ

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਪਾਪ ਹ ੈ

 



ਹੈ ਪਾਪ ਤਜਉਂ ਨਾ ਮਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਨਹੇ ਰਾ ਮਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ 
ਤਬਨ ਆਤਗਆ, ਅਤਧਕਾਰ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਦ ੇਧੁਰ ਸਤਤਕਾਰ ਦ ੇ

ਤਕਸੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹਾਣ ਦ ੇ

ਤਪੰਡੇ 'ਚੋਂ ਤਪੰਡਾ ਛਾਨਣਾ 
ਨਾ ਬੱੁਝਣਾ ਨਾ ਜਾਨਣਾ 
ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਸੁੱ ਚੇ ਤਜਸਮ ਨੰੂ 

ਸਲ੍ਵਾਨ ਵਾਕਣ ਮਾਨਣਾ 
ਤਨਿੱਤ ਲ੍ੂਣ ਲ੍ਾ ਕੇ ਗਾਲ੍ਣਾ 

ਈਰਾ 

ਲ੍ੂਣਾ ! 
ਕੀਹ ਤਨੰੂੈ ਹੋਸ਼ ਏ ? 

ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਗਲ੍ ਜਤਹਆ 

ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਮਧ-ਹੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਉਹ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਬੋਟ ਏ 

ਮਾਸੂਮ ਏ 

ਤਨਰਦਸ਼ੋ ਏ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਹਾਂ ਮੈਨੰੂ ਹਸ਼ੋ ਏ 

ਉਹ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਬੋਟ ਏ 

ਮਾਸੂਮ ਏ, ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣਾ 



ਪੂਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਤੋ ਏ 

ਪਰ ਨਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤ ੇ

ਅੰਤਮਰਤ ਦਾ ਬਤਣਆ ਕੁੰ ਡ ਹ ੈ

ਕੋਈ ਪੀ ਲ੍ਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹ ੈ

ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਏ 

 

ਕਤਹੰਦ,ੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਬਰਛ ਨੰੂ 

ਲੱ੍ਗਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱ ਲ੍ ਨਾ 
ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਆਰੀ ਇਸਤਰੀ 
ਮਾਰੇ ਜੜਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ 
ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ 
ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਪਕਾਰ ਹ ੈ

ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਤਤਕਾਰ ਹ ੈ

ਅਸ਼ੋਕ ਰੁੱ ਖ ਤਸਰ ਹਰ ਕੁਆਰੀ 
ਦਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਾਰ ਹ ੈ

 

ਪੂਰਨ ਮਰੇੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ 
ਬੇ-ਫੁੱ ਲ੍ ਅਸ਼ਕੋ-ਤਬਰਛ ਸੀ 
ਏਸੇ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਪੀੜ ਸੀ 
ਏਸੇ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤਹਰਖ ਸੀ 
 

ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ 
ਜੜਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਪਰੈ ਨੇ 

ਪਾਕੀਿਗੀ ਉਹਦੀ 'ਚ ਘੋਲੇ੍ 

ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਤਹਰ ਨੇ 

ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ 

ਕੁੱ ਝ ਫੁੱ ਲ੍ ਐਸੇ ਪੈਣਗ ੇ

ਜੋ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰ ਲ੍ਈ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਤਹਕੇ ਰਤਹਣਗ ੇ

ਜਦ ਲੋ੍ਕ ਤਕਧਰੇ ਜੁੜਨਗ ੇ

ਜਦ ਲੋ੍ਕ ਤਕਧਰੇ ਬਤਹਣਗ ੇ



ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੁੱ ਚੇ ਫੁੱ ਲ੍ ਦੀ 
ਉਹ ਬਾਤ ਰਲ੍ ਕੇ ਪਾਣਗ ੇ

ਲ੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗ ੇ

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਗੱਲ੍ ਥੀਂ ਲ੍ਾਣਗ ੇ

ਤੇ ਮਤਹਕ ਉਹਦੇ ਫੁੱ ਲ੍ ਦੀ 
ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਵੰਡਣ ਜਾਣਗੇ 

ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਸੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਸੰਗ 

ਲ੍ੂਣਾ ਨਾ ਮੁੜ ਪਰਨਾਣਗ ੇ

ਮੇਰੇ ਜਹੀ ਕਈੋ ਧੀ ਦ ੇ

ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਰਲੁ੍ ਜਾਣਗੇ 

ਪੂਰਨ ਤਜਹ ੇਤਕਸੇ ਪੁੱ ਤ ਨੰੂ 

ਨਾ ਦਾਗ਼ ਤਦਲ੍ ਦੇ ਖਾਣਗ ੇ

 

(ਲ੍ੂਣਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੀ ਹ ੈ

ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱ੍ਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।) 

ਸੱਤਵਾਂ ਅੰਕ 

 

ਇੰਦਰਾ ਤਬੱਲ੍ੀ, ਪਰਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਰਾਜਾ ਚੌਧਲ੍ ਆਪਣੇ ਮਤਹਲ੍ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ 
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਾਂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੇ ।) 

ਚੌਧਲ੍ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਡਾਢੇ ਵੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਤਵਰਲ੍ਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ 

ਧੀ ਤੇ ਤਤਤਲ੍ੀ 
ਲੋ੍ਕੀਂ ਆਖਣ 

ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੋਈ 



ਧੀਆਂ, ਧਰੇਕਾਂ 
ਸਾਵੀਆਂ ਸੁੰ ਹਦੀਆਂ 

ਤਮਰਗਾਂ ਸੰਗ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਧੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱ ਪ 

ਚਾਰ ਤਦਹਾੜ ੇ

ਤਫਰ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ 

ਦੁਖੀਆ ਧੀ ਦਾ 
ਦੁਖੀਆ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਅੱਜ ਕਰੇ ਅਰਿੋਈ 

ਸੁਣੀ ਵੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਹਕੋਾ 
ਧੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕੋਈ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਤਖਆ 

ਧੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕੋਈ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਤਨਉਂ ਕੇ ਲੰ੍ਘਣਾ 
ਤਛੱਜਦੀ ਲੋ੍ਕਾ ਲੋ੍ਈ 

ਤਚੱਟੜੀ ਪੱਗ ਦ ੇ

ਤਚੱਟੜੇ ਫੁੱ ਲ੍ 'ਚੋਂ 
ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨੰੂ 

ਲੇ੍ਹ ਨੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਤਸਉਂਕ ਵੇ ਲੋ੍ਕਾ ਕੋਈ 

ਤਜਸ ਘਰ ਲੱ੍ਗ ੇ

ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡ ੇ

ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਾਰ ਨਾ ਡੋਈ 



ਚੌਧਲ੍ 

ਧੀਏ ਨੀ ! 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਈ 

ਇਹ ਧਨ ਵਤਧਆ 

ਮਾਨ ਵਧੇਂਦ ੈ

ਕੁਲ੍ ਦੀ ਵਧੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਪਰ ਧੀਏ 

ਤੇਰਾ ਬਾਬਲ੍ਾ ਸੋਚ ੇ

ਕੈਸੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ? 

ਪੁੱ ਤ, ਪਤੀ ਤ ੇ

ਤਪਉ ਦੇ ਹੁੰ ਤਦਆਂ 

ਅੱਜ ਨਾ ਤਰੇਾ ਕੋਈ 

ਤਕੰਜ ਬਾਬਲ੍ 

ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਵੰਡਾਏ 

ਤਕੰਜ ਕਰੇ ਤਦਲ੍ਜਈੋ ? 

ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮਨੰੂੈ 

ਤਵਹਲ੍ ਨਾ ਦੇਂਦੀ 
ਅਰਸ਼ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਢੋਈ 

ਜੇ ਤੈਨੰੂ 

ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੋੜਾਂ 
ਤਦਲ੍ ਤਵਚ ਪੈਂਦੀ ਖੋਈ 

ਜੇ ਤਦਨ 

ਬਾਬਲ੍ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟੇਂ 
ਮਾਨ ਨਾ ਰਤਹੰਦਾ ਕੋਈ 

ਇਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਤਦਆਂ 

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਿਖ਼ਮੀ ਹੋਈ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਸੁਣੀ ਵੇ ਮੇਤਰਆ 



ਧਰਮੀਆ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਮੋੜੀਂ ਨਾ ਓਸ ਘਰ ੇ

ਮੋੜੀਂ ਨਾ ਓਸ ਘਰ ੇ

ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਗ ਲ੍ੜ ੇ

ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਗ ਲ੍ੜ ੇ

ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਕਾਲ੍ੀ ਤਾਂ ਿਤਹਰ ਚੜਹ ੇ
ਕਾਲ੍ੀ ਤਾਂ ਿਤਹਰ ਚੜਹ ੇ
ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਧੀ ਪਰਦਸੇ ਮਰ ੇ

ਧੀ ਪਰਦਸੇ ਮਰ ੇ

ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਕਫ਼ਨੋਂ  ਬਾਝ ਸੜ ੇ

ਰੁਲ੍ਣ ਸੜੀ ਦ ੇ

ਫੁੱ ਲ੍ ਵੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੱ ਠ ਭਰ ੇ

ਪਾ ਵੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਖ਼ੈਰ ਕਫ਼ਨ ਦੀ 
ਧੀ ਪਈ ਅਰਿ ਕਰ ੇ

ਤਵਚ ਪਰਦੇਸੀਂ 
ਰੁਲ੍ਣੋਂ ਚੰਗਾ 
ਏਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਵਰਹ ੇ

ਚੌਧਲ੍ 

ਧੀਏ ਤਧਆਣੀਏ ਂ

ਬੀਬੀਏ ਰਾਣੀਏ ਂ

ਬੋਲ੍ ਨਾ ਚੰਦਰ ੇਬੋਲ੍ 

ਬੋਲ੍ ਨਾ ਚੰਦਰ ੇਬੋਲ੍ 

ਨੀ ਧੀਏ 

ਪੈਂਦੀ ਕਲੇ੍ਜੜੇ ਡਲੋ੍ 



ਪੈਂਦੀ ਕਲੇ੍ਜੜੇ ਡਲੋ੍ 

ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਢੱਡ 'ਚ ਉਠਦੇ ਹੌਲ੍ 

ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਂਡੜ ੇ

ਦੁੱ ਖ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ 
ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਲ੍ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾਰੂ ਜੇ ਲੱ੍ਭ ੇ

ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗੜੇ ਮਲੋ੍ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾਰੂ ਵੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਕੋਈ ਨਾ ਵਦੈ ਦਵ ੇ

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਤਾਂ ਮੁੱ ਕਦੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਧੀਆਂ ਜੇ ਬਲ੍ਣ ਤਸਵ ੇ

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਤਾਂ ਰੋਗ ਨੇ ਕਾਲੇ੍ 

ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਤਾਪ ਪਵ ੇ

ਜਨਮ-ਘੜੀ ਤੋਂ 
ਮਰਨ-ਘੜੀ ਤੱਕ 

ਸੰਘ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਰਵਹ ੇ

ਚੌਧਲ੍ 

ਧੀਏ ਨੀ 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਚੰਦਨ ਦੀ 
ਆਈ ਲ੍ੁਕਾਈ ਏ ਕਤਹੰਦੀ 
ਤਵੱਸ ਪੀਵ ੇ

ਤੇ ਮਤਹਕ ਲ੍ਟੁਾਵ ੇ



ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਲ੍ੜਾਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਤਢੱਡ ਦ ੇ

ਜੰਮੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਈਕਨਾ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ 
ਚੰਨਣ ਨੰੂ ਚਾਨਣੀ 
ਨਾਲ੍ ਤਜਉਂ ਲੋ੍ਕਾ 
ਆਖਦੇ ਅੱਗ ਲੱ੍ਗ ਜਾਂਦੀ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਬਾਬਲ੍ ! 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਹਕ-ਤਵਛੁੰ ਨੀਆਂ 

ਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਤਹਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਐਵੇਂ ਹੀ 
ਕੂੜ ਲ੍ਕੁਾਈ 

ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਆਖ ਬੁਲ੍ਾਉਂਦੀ 
ਧੀਆਂ, ਧਰੇਕਾਂ 
ਕੌੜੀਆਂ ਲੱ੍ਕੜਾਂ 
ਇਹ ਲੱ੍ਕੜ ਤਵਕ ਜਾਂਦੀ 
ਇਸ ਲੱ੍ਕੜ ਨੰੂ 

ਘੁਣ ਨਾ ਲੱ੍ਗਦਾ 
ਨਾ ਇਹਨੰੂ ਤਸਉਂਕ ਹੀ ਖਾਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਕੌੜ ਛਤੀਰਾਂ 
ਇਸੇ ਲ੍ਈ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰ ਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਹੇ ਦ ੇ

ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਲੇ੍ 

ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਮਤਹਲ੍ ਛਤਾਉਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਮਆਂ ਦ ੇ

ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਡਾਰ ਕੋਈ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ 
ਬੀਤੜੇ ਯੁੱ ਗ ਨੰੂ 



ਚੰੁਝਾਂ ਥੀਂ ਭਰ ਕ ੇ

ਅਗਲੇ੍ ਯੁੱ ਗ ਲੈ੍ ਜਾਂਦੀ 
ਤਪਛਲੇ੍ ਯੁੱ ਗ ਦ ੇ

ਮੋਹਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰ ੇ

ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਤਲ੍ਆਉਂਦੀ 
ਅਗਲੇ੍ ਨੰੂ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਚੋਗ ਚੁਗਾਂਦੀ 
ਖ਼ੁਦ ਭੁੱ ਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ 
ਨਾਰੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦ ੇ

ਲ੍ਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਦਹੁਰਾਂਦੀ 
ਬੀਤ ਚੱੁਕੇ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਮੜੁ ਜੰਮਦੀ 
ਕੁੱ ਖ ਦੀ ਪੀੜ ਬਣਾਂਦੀ 
ਭੂਤ, ਭਤਵੱਖਤ 

ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਚ 

ਹਰ ਪਲ੍ ਤਜਊਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਤਰ-ੈਕਾਲ੍ਾਂ ਦੀ 
ਇਹ ਤਰ-ੈਵਤਹਣੀ 
ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਚ ਵਤਹੰਦੀ 
ਤੇ ਤਰ-ੈਵਤਹਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤ ੇ

ਹਰ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਰਤਹੰਦੀ 
ਬਾਬਲ੍ਾ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਪੀੜ ਨਾ ਦੱਸਦੀ 
ਬਾਤ ਨਾ ਤਦਲੇ੍ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਰ-ੈਕਾਲ੍ 

ਦੇ ਤਵਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
ਹੋਂਦ ਤਜਦਹੀ ਲ੍ਚਕਾਂਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ 
ਕਾਇਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਤਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ 



ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ 
ਬੀਤ ਚੱੁਕੇ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ ਆਉਂਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਵਚ 

ਬੀਤ ਰਹੇ ਦੀ 
ਪਰਛਾਈ ਂਮੁਸਕਾਉਂਦੀ 
ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ੍ 

ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰ 

ਦੇਹੀ ਹੈ ਥਰਥਰਾਂਦੀ 
ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ 
ਟੁਕੜੀ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਹੈ ਬਾਂਦੀ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ 

ਭੱਜਦੀ, ਟੁੱ ਟਦੀ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਜੜੁ ਜਾਂਦੀ 

ਚੌਧਲ੍ 

ਧੀਏ ਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਨਾ ਬਰਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਦਾ ਜਹਾਂ 
ਬਾਲ੍ ਵਰੇਸ ੇ

ਪੀਂਘ ਝੁਟੇਂਦੀਆਂ 

ਦਾਜ ਕਤੇਂਦੀ ਮਾਂ 
ਅਗਨ-ਵਰੇਸ ੇ

ਬਾਬਲ੍ਾ ਸੋਚ ੇ

ਤਕੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਜ ਰਚਾਂ ? 

ਢਲ੍ੀ-ਵਰੇਸੇ 
ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ 

ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ 



ਸਭ ਤੋਂ ਤਮੱਠੜੀ ਛਾਂ 
ਧੀਏ, ਤਧਆਣੀਏ ਂ

ਤੈਂਡੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ 
ਤਕੰਜ ਕਰਾਂ ਸਤਮਆਂ ? 

ਤਕਹਾ ਕੁਚੱਜੜਾ 
ਮੈਂ ਵਰ ਟੋਤਲ੍ਆ 

ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੈਂ ਅਤਨਆਂ 

ਧੀਏ ਨੀ ਤੁੱ ਧ ਤੋਂ 
ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦੜਾ 
ਤਕੱਥੇ ਤਾਂ ਡੁੱ ਬ ਮਰਾਂ ? 

ਤੈਂਡੜੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ 
ਮਾਤਰਆ ਧੀਏ 

ਤਕੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂ ? 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਧਰਮੀਆਂ ਬਾਬਲ੍ਾ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ 
ਦੁਖਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ 
ਬਾਤ ਨਾ ਛੇੜੀਏ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਬੁਰਾ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਸਮੁੰ ਦਰੋਂ ਡੂੰ ਘ ੇ

ਸ਼ੂਕ ਰਹੇ ਦਤਰਆ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਤਾਂ 
ਪਰਬਤੋਂ ਭਾਰ ੇ

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਅਥਾਹ 

ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਤਨਕਲ੍ਣ ਮੈਲ੍ੀਆਂ 

ਦੇਂਦੀਆਂ ਪੱਤ ਗਵਾ 
ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾ 



ਹੋਣ ਕਰੂਪੀਆਂ 

ਕੌਣ ਖੜੇ ਪਰਨਾ ? 

ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਹੋਣ ਸੁਨੱਖੀਆਂ 

ਦੇਂਦਾ ਈ ਲੋ੍ਕ ਡਰਾ 
ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਹੋਵਣ ਤਵਧਵਾ 
ਲ੍ਗਦੀ ਆ ਤਹੁਮਤ ਆ 

ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾ 
ਹੋਵਣ ਛੁੱ ਟੜਾਂ 
ਰੋਿ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਖਾ 
ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋ੍ਕਾ 
ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰੀਏ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਸ ਤਵਸਾਹ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ 
ਪੱਗ ਨੰੂ ਲ੍ਗਦੀ ਢਾ 
 

( ਇਕ ਗੋਲ੍ੀ ਪਰਵਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ।) 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਮਹਾਰਾਜ !! 
ਇਕ ਉੱਡਦਾ ਘੜੋ ਸਵਾਰ 

ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤਤੱਖੜੀ 
ਪੌਣ ਦੀ ਚਾਲੇ੍ 

ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਹਲ੍-ਦੁਆਰ 

ਬਾਤ ਸੁਲ੍ਗਦੀ 
ਕਤਹ ਕੇ ਮਨੰੂੈ 

ਮੁਤੜਆ ਤਪਛਲੇ੍ ਪਰੈ 



ਚੌਧਲ੍ 

ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ 

ਤੇ ਕੀਹ ਕਤਹੰਦਾ ਸੀ 
ਛੇਤੀ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਉਸ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਤਸਆ 

ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱ ਛ ਪੁੱ ਛ ਹਾਰ 

ਕਤਹੰਦਾ ਸੀ 
ਕੋਟ-ਤਸਆਲੇ੍ ਇੱਛਰਾਂ 
ਆ ਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ 

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ ਪਰੂਨ 

ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਮਾਰ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਕੀ ਕਤਹੰਦੀ ਹੈਂ 
ਪੂਰਨ ਤਾਈ ਂ

ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਮਾਰ 

ਤਕਸ ਔਗੁਣ ਲ੍ਈ 

ਤਪਉ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ 
ਕਰ ਦਸੇੀ ਸੰਘਾਰ ? 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਰਾਜਵਰ ੇ

ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਹ ਜਾਣਾਂ 
ਕੀਹ ਚੰਦਰੀ ਨੰੂ ਸਾਰ 

ਉਹ ਕਤਹੰਦਾ ਸੀ 



ਕਤਹ ਇੱਛਰਾਂ ਨੰੂ 

ਆ ਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ 

ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਜੇ ਮੂੰ ਹ ਤੱਕਣਾ ਏ ਂ

ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਮ ਵਾਰ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਤੱਤਕਆ 

ਅਜੇ ਤਾਂ 
ਪਤਹਲ੍ੀ ਵਾਰ 

ਇਹ ਗੱਲ੍ 

ਕਤਹ ਕੇ ਗੋਲ੍ੜੀਏ 

ਨਾ ਛਰੁੀ ਕਲੇ੍ਜੇ ਮਾਰ 

ਗੋਲ੍ੀ 

ਰਾਜਸ਼ਰੀ ਜੀ 
ਉਹ ਕਤਹੰਦਾ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 

ਆਪਣੀ ਲ੍ੂਣਾ 
ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੈ

ਮਤਹਬੂਬਾ ਦਾ ਤਪਆਰ 

ਤੇ ਜਬਰਨ ਤਵੱਭਚਾਰ 

ਮਾਂ ਦੀ 
ਦੇਹ 'ਤ ੇ

ਕਰਨਾ ਚਾਤਹਆ 

ਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤਧਕਾਰ 

ਇਹ ਕੈਸਾ ਅੰਧਕਾਰ ? 

ਕਤਹੰਦ ੇ

ਪੂਰਨ 



ਜੰਗਲ੍ ਧਾਇਆ 

ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ-ਦੁਆਰ 

ਪਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 

ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ 
ਲੰ੍ਮੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ 

ਹੱਥ, ਪੈਰ 

ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਾਜ ੇ

ਤਦੱਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਿਾਰ 

 

( ਇੱਛਰਾਂ ਗ਼ਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਤਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਰਾਜਾ ਚੌਧਲ੍ ਤੇ ਗੋਲ੍ੀ ਉਸ ਵੱਲ੍ ਨੱਸਦੇ ਹਨ ।) 

ਅੱਠਵਾਂ ਅੰਕ 

 

ਗੁਰਸ਼ਰਨ, ਬਲ੍ਤਵੰਦਰ ਤੇ ਸਰੁਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ 

(ਇਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਮਦੈਾਨ ਤਵਚ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਸਾਰਾ ਸ਼ਤਹਰ ਹੁੰ ਮ-ਹੁੰ ਮਾ ਕੇ ਢੁੱ ਤਕਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸ ੇ

ਰਾਜਾ ਸਲ੍ਵਾਨ, ਲ੍ੂਣਾ ਤੇ ਉਹਦ ੇਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । 
ਪੂਰਨ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਖੜਹਾ ਹੈ । ਜੱਲ੍ਾਦ ਉਸ 

ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲ੍ਵਾਰਾਂ ਫੜੀ ਖੜਹੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਦੇ 
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਕਸਮ 

ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਤਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਤਸਉਂ ਇੱਛਰਾਂ 
ਭੀੜ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਪਰੂਨ ਵੱਲ੍ ਵਧਦੀ ਹੈ ) 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਪੂਰਨ ! 
ਕੀਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਠੀਕ ਅਪੂਰਨ ਹੈ ? 



ਪੂਰਨ 

ਹਾਂ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਠੀਕ ਅਪੂਰਨ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਜੋ ਅਪਰੂਨ 

ਸੋ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ 
ਸਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਕਈੋ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ 
ਸਭ ਕੂੜਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਜੋ ਪਰਤੱਖ ਹ ੈ

ਉਸ ਤਵਚ ਉਹਲ੍ਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਤਜਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹ ੈ

ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ 
ਏਥੇ ਤਜਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹ ੈ

ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ 
ਏਥੇ ਤਜਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ 

ਸੋ ਤਨਰ-ਅੰਗਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਜੋ ਤਜਊਂਦਾ ਹ ੈ

ਸੋ ਹੀ ਮਤਰਆ 

ਏਥੇ ਜੋ ਚਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਸੋ ਹੀ ਖਤੜਆ ਹ ੈ

ਇੱਛਰਾਂ 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰੂਨ 

ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ? 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ 
ਿਾਤ ਵੀ ਤਨਕਲ੍ੀ ਹੋਛੀ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ 



ਮਾਏ ! 
ਤੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਨੀ ਦੇ ਥਣ ਅੰਦਰ 

ਖੋਟ ਨਹੀਂ 
ਪਰ ਹਰ ਜਣਨੀ ਮਾਏ 

ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਹ ੈ

ਤਜਦਹੇ ਮੁਹਾਠੀਂ ਬਲ੍ਦੀ 
ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ 
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ 
ਪਰਕਰਮਾ ਤਵਚ ਨਹੇ ਰਾ ਹ ੈ

ਚਾਮ ਚਤੜੱਕਾਂ ਕੀਤਾ 
ਤਜਸ ਤਵਚ ਡੇਰਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਤਵਚ 

ਗ਼ਰਿ-ਵੰਦ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਰਤਹੰਦ ੇ

ਤਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਖੇਤੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦ ੇ

ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ੍ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇ

ਆਪਸ ਦੇ ਤਵਚ ਲ੍ੜਦ,ੇ ਤਭੜਦ ੇ

ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਂਦ ੇ

ਤਵੱਠਾਂ ਤਵੱਠਦੇ ਕੱਖ ਉਡਾਂਦ ੇ

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਮੱਲ੍ ਕ ੇ

ਰਾਤ ਲੰ੍ਘਾਂਦ ੇ

ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੋਟ ਅਲ੍ੂੰ ਏ ਂ

ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ 

ਆਲ੍ਹਤਣਆਂ 'ਚੋਂ ਤਡੱਗ ਮਰ ਜਾਂਦ ੇ

ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦ ੇ

ਮੈਂ ਵੀ ਓਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਬੋਟ ਹਾਂ ਮਾਏ 

ਤਜਹੜਾ ਨੀੜੋਂ, ਜੂਨ ਨਖੰਭੀ 
ਤਵਚ ਤਡੱਗ ਜਾਏ 

ਤੇ ਜੋ ਤਜਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ 



ਭੌਣ ਕੀਤੜਆਂ ਦਾ ਰਲ੍ ਤਜਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰੁੱ ਡਾਂ ਤਕ ਲੈ੍ ਜਾਏ 

ਰੁੱ ਡਾਂ ਉਤੇ ਤਪਆ ਤਪਆ ਜੋ 
ਬੋ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗਲ੍ ਤਰਕ ਜਾਏ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਪੂਰਨ ! 
ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਲ੍ਗਦੀ 
ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਪੁੱ ਤਰਾ ਮਰੇੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਈ ਸ਼ਰਮਾਏ 

ਮਮਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ 
ਲੱ੍ਤਜਆ ਦੀ ਤਵਹ ੁ

ਤਕਰ ਤਕਰ ਜਾਏ 

ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ 
ਕੁੱ ਖ ਨੰੂ ਪਈ ਤਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਏ 

ਪੁੱ ਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੰਗ ਅਤੜਆ 

ਤੂੰ  ਤਕਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨੰੂ ਤਾ ਕ ੇ

ਕਦੇ ਤਕਸੇ ਨਾ ਸੁੱ ਖ ਹੰਢਾਏ 

ਤਚੱਟੀ ਡੂਮ ਚਮਾਰੀ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਤਕਸ ਲ੍ਈ ਏਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱ੍ਖਾਂ ਤਫਰਦ ੇ

ਹੁਸਨ ਚੰਦਤਰਆ ਦੂਣ ਸਵਾਏ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ  ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ 
ਤਦੰਦੀ ਤਨੰੂੈ ਮੈਂ ਪਰਨਾਏ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ 

ਮਾਂ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਕਦ ਤਨਹੁੰ  ਨੇ ਲ੍ਾਏ ? 

ਤਨਿੱਜ ਜੰਮੇਂ ਸੰਤਾਨ ਅਵੱਲ੍ੀ 
ਤਜਹੜੀ ਕਲੁ੍ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਲ੍ਗਾਏ 



ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ਨੀ 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ 

ਜੋ ਜਨਨੀ ਦੀ ਜਨੂ ਹੰਢਾਏ 

ਸੋ ਇਉਂ ਲੱ੍ਤਜਤ ਹੋ ਮਰ ਜਾਏ 

ਹਰ ਮਾਂ ਦ ੇਦੁੱ ਧ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 
ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨੰੂ ਭੰਡਣ ਆਏ 

ਏਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਵਾਕਫ਼, ਨਾ ਵਾਕਫ਼, ਹਰ ਤਚਹਰਾ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਏ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਹੰਢਾਏ 

ਹਰ ਤਪੰਡੇ ਦੇ ਰਪੂ ਦੀ ਮਧਰਾ 
ਹਰ ਕੋਈ ਏਥੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹ ੇ

ਹਰ ਤਪੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਲ੍ਗਦਾ 
ਹਰ ਤਪੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜਹ ਜਾਏ 

ਏਥੇ ਇਕ ਨਰ 

ਨਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਜੋਬਨ ਮਾਣ ੇ

ਤੇ ਇਕ ਨਾਰੀ 
ਹਰ ਇਕ ਨਰ ਦੀ ਮਤਹਕ ਹੰਢਾਏ 

ਹਰ ਤਪੰਡਾ 
ਅਵਚੇਤਨ-ਕਾਮ ਥੀਂ ਭੋਗ ਰਚਾਏ 

ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨੰੂ 

ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ 

ਦੇਹ-ਤਵਹੂਣੀ ਦੇਹ ਦੀ 
ਸੇਜਾ ਮਾਨਣ ਜਾਏ 

ਸੁਪਨ-ਦੋਸ਼ ਰਾਤਾਂ ਲ੍ਈ 

ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਜ ਤਵਛਾਏ 

ਏਥੇ ਸੱਭ ੇ

ਕਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਜਨੇੂ ਆਏ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਚੱਲੇ੍ ਉਪਰ 



ਮੱਧ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦ ਚੜਹਾਏ 

ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਹ  ਕ ੇ

ਫੁੱ ਲ੍-ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਜਾਏ 

ਸਭ 'ਸ਼ੱਧਾ' ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ ਜਾਏ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਪੂਰਨ ! 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਤਕ ਇਹ 

ਬਾਤ ਸੁਲ੍ਗਦੀ ਸੁਲ੍ਗ ਹੀ ਜਾਏ 

ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨੰੂ ਫਕੂ ਜਲ੍ਾਏ 

ਤੈਨੰੂ ਅੰਗ-ਹੀਣਾ ਕਰ ਜਾਏ 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਏਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੱ ਕਰ ਜਾਏ 

ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏ 

ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਨੰੂ ਲ੍ਾਜ ਨਾ ਲ੍ਾਏ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਸਭ ਲੱ੍ਤਜਆ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਏ 

ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਨਿਰ 'ਚੋਂ ਇਉਂ ਤਡੱਗ ਜਾਏ 

ਤਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲੋ੍ ਤਬਠਾਏ 

ਸਾਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਨਿਰ ਬਚਾਏ 

ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭਤੇ ਛਪੁਾਏ 

ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ੋਂ ਡਰਦਾ 
ਤਕਧਰੇ ਸਾਨੰੂ ਭੰਡ ਨਾ ਆਏ 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਬੋ ਆਏ 



ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੰਮਣੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ 
ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ 

ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ 

ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲ੍ਾਸ਼ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਂ ਚਾ ਕ ੇ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ 
ਏਥੇ ਅਉਧ ਹੰਢਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ ਬੱਸ ਤਮੱਟੀ ਖਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ ਤਮੱਟੀ ਪਰਨਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ 

ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲ੍ਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਧਰਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ 

ਤਕਸ ਮੰਤਵ ਲ੍ਈ ਜੰਮੇ ਜਾਏ 

ਇਸ ਦੀ ਤਵਤਥਆ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਮੱਟੀ 
ਏਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ 

ਤੇ ਤਨਰ-ਲੱ੍ਤਜਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮੈਥੋਂ ਮਨੰੂੈ ਲ੍ਾਜ ਨਾ ਆਏ 

'ਪੂਰਨ' ਹਰ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਇਕ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਮਾਏ 

ਤਪਤਾ ਤਜਦਹਾ ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਸਦਾ ਵਾਤਰਸ ਸਦਵਾਏ 

ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏ 

ਤੇ ਇੱਛਰਾਂ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਜਨਨੀ ਕਤਹਲ੍ਾਏ 

ਜਨਨੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਚੰੁਘਾਏ 



ਪੀੜ ਦੀ ਉਮਰਾ ਭੋਗਣ ਆਏ 

ਤੇ ਲ੍ੂਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ 
ਐਸੀ ਭਟਕਣ 

ਐਸੀ ਅੜਚਨ 

ਤਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਏ 

ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤਲ੍ਖੀ ਤਲ੍ਖਾਏ 

ਐਸਾ ਰੋੜਾ 
ਐਸਾ ਪੱਥਰ 

ਚਾਤਹਆਂ, ਅਣ-ਚਾਤਹਆਂ ਵੀ ਤਜਸ ਸੰਗ 

ਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੇਡਾ ਖਾਏ 

ਜੀਵਨ ਅੰਗ-ਹੀਣ ਕਰ ਜਾਏ 

ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਰ ਜਾਏ 

ਤਫਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱ ਝ ੇ

ਸੂਰਜ ਤਗਣ ਤਗਣ ਉਮਰ ਵੰਞਾਏ 

ਆਪੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਸਾਥ ਨਾ ਭਾਏ 

ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱ੍ਗ ੇ

ਫੁੱ ਲ੍ਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਨਾ ਆਏ 

ਮੁੜ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੀਆ ਨਾ ਜਾਏ 

ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖਾਏ 

ਮਾਏ ! 
ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਤ ਸਲੁ੍ਗਦੀ 
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਗ ਹੀ ਜਾਏ 

ਮੈਨੰੂ ਅੰਗ-ਹੀਣ ਕਰ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਲ੍ਵਾਨ ਮੜੁ 

ਨਾ ਧੀ ਪਰਨਾਏ 

ਕੋਈ ਬਾਬਲ੍ ਨਾ 
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਏ 

ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਣ ਹੰਢਾਏ 

ਧੀ ਪਰਨਾਈ ਬਾਬਲ੍ ਤਵਹੜ ੇ



ਨਾ ਮੜੁ ਜਾਏ 

ਤਾਂ ਜੋ ਮੜੁ ਕੋਈ ਇੱਛਰਾਂ ਨਾ 
ਤਜਊਂਦੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਧੀ ਮੜੁ ਬਾਬਲ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਨੰੂ ਮਲੈ੍ ਨਾ ਲ੍ਾਏ 

ਮੁੜ ਨਾ ਕੋਈ ਲ੍ੂਣਾ 
ਮੰਗੇ ਅੰਗ ਪਰਾਏ 

ਤਕਸੇ ਵੀ ਲ੍ੂਣਾ ਦਾ ਮੜੁ 

ਜੋਬਨ ਨਾ ਰਲੁ੍ ਜਾਏ 

ਧਨ ਦ ੇਕ,ੇ ਮੁੜਹ ਏਥੇ ਨਾ 
ਕੋਈ ਤਨ ਨੰੂ ਖਾਏ 

ਮੁੜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੂਨ 

ਅੰਗ-ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਤਪਤਾ ਨਾ, 
ਮੁੜ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਟਾਏ 

ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮੜੁ ਤਪਆਰ-ਤਵਛੁੰ ਨਾ 
ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮੜੁ ਜੀਵਨ ਤਜਊਣੋਂ 
ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਚਾਏ 

ਤਫਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਏ 

ਤਫਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਕਲੋ੍ੋਂ  ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ 

ਤਫਰ ਪੂਰਨ ਨੰੂ 

ਪੂਰਨ ਕਲੋ੍ੋਂ  ਬੋ ਨਾ ਆਏ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ 
ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵ ੇ

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਨਾਰੀ 
ਨਾਰੀ ਕਤਹਲ੍ਾਏ 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾਂ ਪਰੂਨ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮਰ ਕੇ ਐਸਾ ਤਚੰਨਹ  ਬਣ ਜਾਏ 



ਤਜਸ ਨੰੂ ਪੜਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਏ 

 

( ਸਲ੍ਵਾਨ ਤੇ ਲ੍ੂਣਾਂ, ਪੂਰਨ ਤ ੇਇੱਛਰਾਂ ਵੱਲ੍ ਵਧਦ ੇਹਨ ।) 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਇੱਛਰਾਂ ! 
ਇਹ ਕੀ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ? 

ਤਨਿੱਜ ਜੰਮੇਂਦੀਉਂ ਐਸਾ ਜਾਇਆ 

ਤਜਸ ਤੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਦੀ 
ਪੀੜ ਨੰੂ ਭੰਤਡਆ 

ਤੇ ਮਨੰੂੈ ਛੱਜੀਂ ਚਾੜਹ ਛਟਾਇਆ 

ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਲੇ੍ਖਾ ਦੇਣਾ ਆਇਆ ? 

ਤਢੱਡ ਦਾ ਜੰਤਮਆ, ਜਤਣਆ, ਜਾਇਆ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਕਸ ਮਰਵਾਇਆ ? 

ਅੱਜ ਦੇ ਤਦਨ ਦਾ 
ਸੂਰਜ ਖੌਰ ੇ

ਤਕਸ ਮੇਰੀ ਲੇ੍ਖੀਂ ਸੀ ਤਲ੍ਖਵਾਇਆ ? 

ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤਪੱਛੋਂ ਮੇਰਾ 
ਹਰ ਸੂਰਜ ਹਸੋੀ ਕਲ੍ਖ਼ਾਇਆ 

ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਲੱ੍ਤਜਤ ਉਮਰਾ 
ਤੋਂ ਹਰ ਤਦਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ 

ਮੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਹਵਾਂ ਕੋਲ੍ੋਂ 
ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸਰ ਨੰੂ ਚਾਇਆ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰ੍ਘ ੂ

ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ! 
ਕੈਸਾ ਸੂਰਜ ? 

ਅੱਜ ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਇਆ 

ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱ ਪ ਤਵਚ ਰੰਗ-ਤਵਹੂਣਾ 



ਇਹ ਤਕਹੜਾ ਅਠਵਾਂ ਰੰਗ ਰਲ੍ਾਇਆ ? 

ਤਜਹੜਾ ਰੰਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕ ੇ

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਤਤਭਾ 'ਤੇ ਛਾਇਆ 

ਤਜਹੜਾ ਰੰਗ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਕ ੇ

ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ 

ਤਜਹੜਾ ਰੰਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕ ੇ

ਚੌਂਹ ਕੂਟਾਂ ਨੰੂ ਰੰਗਣ ਆਇਆ 

ਹੇ ਦਾਤਾ ! ਇਹ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਹ ੈ

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ? 

ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 
ਆਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਹਾਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 
ਇੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਹਾਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 
ਲ੍ੂਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਹਾਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਹਾਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱ ਤਕਆ ਹਾਂ 
ਪਰ ਤਿੰਦਾ ਹਾਂ 
ਦਾਤਾ ਜੀ ! 
ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੀ ਕੀਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ? 

ਅੱਜ ਦਾ ਬਲ੍ਦਾ ਕਾਲ੍ਾ ਸੂਰਜ 

ਅਉਧ ਮੇਰੀ ਦੇ ਤਵਹੜੇ ਆਇਆ 

ਇਸ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾ ਸੂਰਜ 

ਤਕਉਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲ੍ ਨਾ ਬਣ ਕ ੇ

ਧਾਇਆ ? 

( ਪੂਰਨ ਵੱਲ੍ ਸੰਕਤੇ ਕਰ ਕੇ ) 

ਹੇ ਮੇਰੀ ਨੀਲ੍ੀ ਨਾੜ ਦ ੇ

ਗੰਦੇ ਰਕਤ ਦੀ ਤਕਤਰਆ 

ਹੇ ਇੱਛਰਾਂ ਦ ੇ

ਦੁਰਗੰਤਧਤ ਜਹੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਸਾਏ 



ਕਹੀ ਕੁਲੱ੍ਛਣੀ ਘੜੀ ਏ ਂਤੂੰ  
ਕਲ੍ਜੁਗ ਬਣ ਜਾਇਆ ? 

ਮੈਨੰੂ ਜੱਗ ਤਵਚ ਨੀਵਾਂ ਪਾਇਆ 

ਮੇਰੀ ਕੁਲ੍ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਲ੍ਗਾਇਆ 

ਹੇ ਮੇਰੀ ਕੜੂ, ਕਲੰ੍ਤਕਤ 

ਦੂਤਸ਼ਤ-ਤਛਣ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀ ਤੂੰ  ਮਰੇਾ ਖ਼ੂਨ ਹੈਂ 
ਜਾਂ ਹੈਂ ਖ਼ੂਨ ਪਰਾਇਆ ? 

ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਜ 

ਨਿਰ ਨਾ ਆਇਆ 

ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦੀ 
ਸੰਸਤਕਰਤੀ ਨਾ ਬੋਲੇ੍ 

ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦਾ 
ਧਰਮ ਨਾ ਨਿਰੀਂ ਆਇਆ 

ਕੀ ਤੂੰ  ਅੱਜ ਵੀ 
ਪੱਥਰ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ 
ਤਕ ਤਨੰੂੈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਹੇ 'ਚੋਂ 
ਪਾਪ ਹੈ ਨਿਰੀਂ ਆਇਆ 

ਮਾਂ ਨੰੂ ਮਲੈ੍ਾ ਹੱਥ ਹੈ ਲ੍ਾਇਆ 

ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਤੂੰ  ਤਰਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ 

ਪੂਰਨ 

ਏਥੇ ਹਰ ਯੁੱ ਗ 

ਪੱਥਰ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਰਤਹੰਦਾ ਹ ੈ

ਏਥੇ ਹਰ ਯੁੱ ਗ 

ਪੱਥਰ-ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰਹੇਗਾ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਆਪਣੀ ਸੰਸਤਕਰਤੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਦਾ ਕਹੇਗਾ 
ਮਾਨਵ ਸਦਾ ਅਸੱਤਭਅ ਤਰਹਾ ਹ ੈ

ਮਾਨਵ ਸਦਾ ਅਸੱਤਭਅ ਰਹੇਗਾ 
ਦੇਹ ਦ ੇਮੰਦਰ ਨੰੂ ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਹੀ 



ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਹੇਗਾ 
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪੰਚ-ਵਟੀ ਤਵਚ 

ਸਭ ਨੰੂ ਸਵਰਨਾ ਤਮਰਗ ਛਲੇ੍ਗਾ 
ਰੋਿ ਤਕਸੇ ਨਾ ਤਕਸੇ ਨਖ਼ਾ ਦਾ 
ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਨੱਕ ਕਟੇਗਾ 
ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਸੀ ਰਾਵਣ ਮਤਰਆ 

ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰਾਮ ਮਰੇਗਾ 
ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਹੈ ਪਰੂਨ ਦੋਸ਼ੀ 
ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਸਲ੍ਵਾਨ ਬਣੇਗਾ 
ਏਥੇ ਇਕੋ ਪਾਪ ਹੈ ਬਤਚਆ 

ਏਥੇ ਇਕੋ ਪਾਪ ਬਚੇਗਾ 
ਮਾਨਵ ਦੇ ਏਥੇ ਤਦਲ੍ ਦਾ ਨਹੇ ਰਾ 
ਸਦਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ 
ਕਾਲ੍ਾ ਸੂਰਜ ਰੋਿ ਚੜਹੇਗਾ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਕੀਹ ਤੂੰ  ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਹੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਤਕ ਤੂੰ  ਤਬਲ੍ਕੁੱ ਲ੍ ਤਨਰਦੋਸ਼ਾ ਹੈਂ ? 

ਪੂਰਨ 

ਏਥੇ ਕਈੋ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਨਾ ਏਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਵਾਨ ਹ ੈ

ਚੌਤਗਰਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹ ੈ

ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ 'ਦੋਸ਼' ਨਾਮ ਹ ੈ

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਐ ਕੁਲ੍ਟਾ ਦੀ 
ਕੁੱ ਖ ਦੇ ਜਾਏ 

ਏਡੀ ਤਕਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ 



ਤਕ ਤਨੰੂੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ 'ਚੋਂ 
ਕੋਝ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਿਰੀਂ ਆਏ 

ਤਕਉਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 

ਨਾ ਕੋਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 

ਤਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਦਹੇ ਨੰੂ ਲ੍ਾਏ ? 

ਪੂਰਨ 

ਏਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ 

ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ 

ਏਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹ ੈ

ਜੇ ਗੱਲ੍ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦੀ ਰਤਹ ਜਾਏ 

ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ ਸੱਚ, ਦੋਸ਼ ਕਹਾਏ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਤਾਂ ਤਫਰ ਇਹ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ ਸੱਚ ਹੈ 
ਤਕ ਤੂੰ  ਮਾਂ ਸੰਗ ਕੜੂ ਕਮਾਏ ? 

ਪੂਰਨ 

ਹਾਂ ! ਇਹ ਇਕ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ 
ਸੱਚ ਹੈ 
ਮਾਂ ਨੰੂ ਮਲੇੈ੍ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲ੍ਾਏ 

ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਸੰਗ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

 

( ਸਲ੍ਵਾਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਇਕ ਿੋਰ ਦੀ 
ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੁੱ ਸੇ 'ਚ ਕੜਕਦਾ ਹੈ ।) 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਲੈ੍ ਜਾਉ… ! 

ਤਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਜਾਉ 

ਕਾਲੇ੍ ਸੱਚ ਨੰੂ ਲ੍ਹੂ 'ਚ ਤਲੱ੍ਬੜ ੇ



ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪੁਆਉ 

ਇਹਨੰੂ ਮਥੈੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਉ 

ਇਸਦਾ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉ 

ਤਗਰਝਾਂ ਨੰੂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਖੁਆਉ 

ਕੁੱ ਤਤਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉ 

ਅੰਗ-ਹੀਣਾ ਅੱਜ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨੰੂ 

ਅੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਤਵਚ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਆਉ 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਮਹਾਰਾਜ ! 
ਕੁਝ ਰਤਹਮ ਕਮਾਉ 

ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱੁਧ-ਹੀਣ ਹੈ 
ਇਸ 'ਤੇ ਏਡਾ ਿਲੁ੍ਮ ਨਾ ਢਾਉ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਹਟ ਜਾਉ ! 
ਮੈਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲ੍ਾਉ 

ਜਨਤਾ 

ਰਤਹਮ ਕਮਾਊ ! 
ਰਤਹਮ ਕਮਾਉ ! ! 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਤਨਰਦੋਸ਼ਾ ਹ ੈ

ਇਸ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲ੍ਾਉ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਮੈਂ ਕਤਹੰਦਾ ਹਾਂ 
ਚੱੁਪ ਹੋ ਜਾਉ 



ਏਸ ਕਲੰ੍ਤਕਤ ਪੁੱ ਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ 

ਮੇਰੀ ਨਿਰੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਉ 

ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤਸਰ ਘੱਟਾ ਸੁੱ ਟ ੋ

ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਮਰੇੇ ਤਸਰ ਖੇਹ ਪਾਉ 

 

ਹਰ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਵਾਕਣ ਬਕਦੀ 
ਹਰ ਮਾਂ ਪੁੱ ਤ ਦ ੇ

ਐਬ ਹੈ ਢੱਕਦੀ 
ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਸੰਗ ਭੋਗ ਵੀ ਕਰ ਲ੍ਏ 

ਤਫਰ ਵੀ, ਚਤਰਤਰਵਾਨ ਹੈ ਦੱਸਦੀ 
 

ਆਉ ਜੱਲ੍ਾਦ,ੋ ਨੇੜੇ ਆਉ 

ਤਲ੍ਵਾਰ ਨੰੂ 

ਸਾਣੇ ਲ੍ਾਉ 

ਅੰਨਹੇ  ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦ ੇ

ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਲ੍ਵਾਰ ਚਲ੍ਾਉ 

ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਤਨਰ-ਤਿੰਦ ਬਣਾਉ 

 

ਪੈਰ ਤਜਹਨਾਂ ਤਵਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹ ੈ

ਪੈਰ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਜੇ ਚੜਹ ਗਏ 

ਪੈਰ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਤਪਆਰ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ 
ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ ਕਲੰ੍ਤਕਤ ਕਰ ਗਏ 

ਪੈਰ ਤਕ ਤਜਹੜੇ ਮਰੇੀ ਪੱਤ ਨੰੂ 

ਕਾਲੇ੍ ਤਬਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਲ੍ੜ ਗਏ 

 

ਹੱਥ ਤਜਹਨਾਂ ਤਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬਲ੍ਦੀ 
ਹਥ ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਫ਼ਨੀਅਰ ਲੱ੍ਗਦ ੇ

ਪੰਜ-ਜੀਭੇ ਫੁੰ ਕਾਰੇ ਛੱਡਦ ੇ

ਹੱਥ ਜੋ ਮਰੇੀ ਕੁਲ੍ ਨੰੂ ਡੱਸ ਗਏ 

ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਕਰ ਨੀਲ੍ਾ ਰੱਖ ਗਏ 

ਇਹ ਫ਼ਨੀਅਰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਮਕੁਾਉ 

ਚੀਨਾ ਚੀਨਾ ਕਰ ਕਟਵਾਉ 



ਚਹੁੰ  ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਰੀਆਂ ਤਵਚੋਂ 
ਜੱਗ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਤਹਰ ਤਵਖਾਉ 

ਇੱਛਰਾਂ 

ਰਤਹਮ ਕਮਾਉ ! 
ਰਤਹਮ ਕਮਾਉ ! 
ਬੇ-ਜੀਭੇ ਨੰੂ ਨਾ ਮਰਵਾਉ ! 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹਾਤਿਰ ਹਾਂ 
ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਮਨੰੂੈ ਮਰਵਾਉ 

ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਹਾਂ 
ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਜੜਹੋਂ ਕਟਾਉ 

ਮੈਂ ਜਨਨੀ ਤਜਸ ਪਾਪ ਜਨਤਮਆ 

ਮੈਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ 
ਸਿਾ ਸੁਣਾਉ । 

ਲ੍ੂਣਾ 

ਹਾਂ, ਰਾਜਨ ਕੁੱ ਝ ਰਤਹਮ ਕਮਾਉ 

ਸਲ੍ਵਾਨ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱ੍ਗਦੀ 
ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉ 

ਮੈਂ ਕਤਹੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ ਨਾ ਆਉ 

ਬਦਲ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਨ-ਕਥਾ ਤਵਚ 

ਬਲ੍ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਉ 

ਬਲ੍ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏਸ ਕਥਾ ਦਾ 
ਜਲ੍ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਅੰਤ ਸੁਣਾਉ 

ਹੁਣ ਨਾ ਮਨੰੂੈ ਹੋਰ ਜਲ੍ਾਉ 

ਜੱਲ੍ਾਦੋ ! ਤਲ੍ਵਾਰ ਉਠਾਉ 

ਪਾਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੰ ਨ ਕਮਾਉ 



 

( ਜੱਲ੍ਾਦ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਤਦੰਦੇ ਹਨ । 
ਇੱਛਰਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਦੀ 
ਤੜਪਦੀ ਲੋ੍ਥ ਵੱਲ੍ ਸਲ੍ਵਾਨ ਤਪੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ੍ਤਾ ਹੈ । 
ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ੍ 'ਚ ਇਕ ਕੁਰਲ੍ਾਹਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ 

ਤੇਿ ਅਨਹੇ ਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ੍ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਲੰ੍ਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲ੍ਣੂਾ, 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਤੜਪਦੀ ਲੋ੍ਥ ਦੇ ਤਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ 
ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।) 

ਅੰਤਤਕਾ 
ਪਤਹਲ੍ਾ ਅੰਕ 

ਨਟੀ : ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਇਕ ਗੰਧਰਵ-ਨਾਇਕਾ 
ਤਜਹੜੀ ਸਤੂਰਧਾਰ ਦੀ ਪਰੇਤਮਕਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ 

ਇਹਨੰੂ ਸਤੂਰਧਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਤਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਸ 

ਗੱਲ੍ ਤਵਚ ਮਤਭਦੇ ਹੈ । 
 

ਸੂਤਰਧਾਰ : ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਇਕ ਗੰਧਰਵ-ਨਾਇਕ 

ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਹਰ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਤਮਕਾ 
ਨਟੀ ਸੰਗ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਰਵਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਐਰਾਵਤੀ : ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂ । 
 

ਪਾਂਗੀ : ਇਕ ਤਰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਤਜਹਦੇ ਮੁੱ ਖ 'ਚੋਂ ਰਾਵੀ ਦਤਰਆ ਤਨਕਤਲ੍ਆ 

ਦੱਤਸਆ ਤਗਆ ਹ,ੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਂਗੀ-ਘਾਟੀ ਵੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਚੰਬੇ ਸ਼ਤਹਰ 

ਦੀ ਐਨ ਤਪੱਠ 'ਤੇ ਖੜਹੀ ਹੈ । 
 

ਚੰਦਰਭਾਗ : ਝਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰੁਾਤਨ ਨਾਂ । 
 

ਚੰਤਬਆਲ੍ੀ : ਚੰਬੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਣੀ, ਤਜਨਹੇ  ਆਪਣੀ ਬਲ੍ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨੰੂ 

ਚੰਬੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਲ੍ਆਂਦਾ, ਚੰਤਬਆਲ੍ੀ ਤੋਂ ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਕਤਹੰਦੇ ਨੇ ਚੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਮਲ੍ਦਾ । 
 

ਕੁਤਲ੍ਕ : ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਰਾਤਜਆਂ ਤਵਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ 



ਅਤੇ ਤਸਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਦਾ ਤਚੰਨਹ  ਲੱ੍ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 
 

ਸੂਰਸਾ : ਸੂਰਸਾ ਜਾਂ ਸੁਰਸਾ, ਰਾਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਨੰੂਮਾਨ ਸਮੁੰ ਦਰ 

ਉਲੰ੍ਘ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਕੁਾਬਲੇ੍ 'ਤੇ ਤਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨੰੂ ਤਨਗਲ੍ ਜਾਣਾ 
ਚਾਤਹਆ ਸੀ । 
 

ਅਰਨੈਣੀ : ਤਰਗਵਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਣਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ੍ਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ । 
 

ਸੁਰਭੀ : ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਸਮੇਂ ਤਨਕਲ੍ੀ ਇਕ ਗਊ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਨੰੂ ਅਰੁਣ 

ਜਾਂ ਤਵਵਸਵਤ ਵੀ ਕਤਹੰਦੇ ਹਨ । 
 

ਸਰਸਵਤੀ : ਹੁਨਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਸਵਰ-ਮੰਡਲ੍ : ਇਕ ਸਾਿ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਤਬਛੂਆ : ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ੍ੀਆਂ ਦਾ ਗਤਹਣਾ । 
 

ਪਾਰਵਤੀ : ਤਸ਼ਵਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਵੈਤਰਨੀ : ਨਰਕ ਤਵਚ ਲ੍ਹ-ੂਪਾਕ ਦੀ ਵਗਦੀ ਇਕ ਨਦੀ । 
 

ਵਰਮਨ : ਚੰਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਕੁੰ ਤ : ਵਰਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸਲ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆਲ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 

ਦੂਜਾ ਅੰਕ 

ਚੌਧਲ੍ : ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ ਸੌਹਰਾ, ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਉਧੇਨਗਰ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । 
 

ਪੂਰਨ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ । 
 

ਲ੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ, ਜੋ ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਸੀ । 
 



ਬਾਰੂ : ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਵਰਮਨ : ਚੰਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਕੁੰ ਤ : ਵਰਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸਲ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆਲ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਰੱਤੀ : ਹੁਸਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ । 

ਤੀਜਾ ਅੰਕ 

ਈਰਾ : ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਸਹਲੇ੍ੀ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਮਥਰੀ : ਲ੍ਣੂਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੇਲ੍ੀ । 
 

ਐ-ਰਾਵਨ : ਪਾਤਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ : ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਮਰੁਾਦ ਹੈ । 
 

ਨਾਰਾਇਣ : ਬਰਹਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤਸਰਜੀ ਹੈ । 
 

ਬਾਰੂ : ਲ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਨਰ-ਤਸੰਘਾ ਅਵਤਾਰ : ਪਰਤਹਲ੍ਾਦ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ 
ਅਵਤਾਰ । ਅੱਧੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ੍ ਦਾ । 

ਚੌਥਾ ਅੰਕ 

ਇੱਛਰਾਂ : ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਪਤਹਲ੍ੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸਰਮਾ : ਤਰਗਵਦੇ ਤਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕੁੱ ਤੀ ਤਲ੍ਤਖਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਤੂਰੇ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਮਾਯੇ ਕਤਹੰਦ ੇ

ਹਨ । ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ੍ ਸਨ । 
 

ਇੰਦਰ : ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ੍ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ । ਇਸ 



ਨੰੂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਯਾਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਹੈ । 
 

ਉਧੇਨਗਰ : ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਤਪਉ ਚੌਧਲ੍ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਦਮੂੰ ਹੀਂ : ਦੋ ਮੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲ੍ੀ ਸੱਪਣੀ, ਤਜਹੜੀ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਲ੍ੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਛ ੇ

ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲ੍ੜਦੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ । 
 

ਪੂਰਨ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ । 
 

ਲ੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ, ਜੋ ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਸੀ । 
 

ਤਦਗਧ : ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠਾਂ ਕੂਟਾਂ 'ਚ ਅੱਠ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤਦਗਧ ਕਤਹੰਦੇ ਹਨ । ਇਨਹ ਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਥੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਕ 

ਲ੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ । 
 

ਈਰਾ : ਲ੍ੂਣਾ ਦੀ ਸਹਲੇ੍ੀ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਪੂਰਨ : ਇੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ । 
 

ਸਲ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆਲ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
ਇੰਦਰ : ਰੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ । 
 

ਐਦਂਰ : ਐਦਂਰੀ ਜਾਂ ਏਦਂਰੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । 
ਪਤਹਲ੍ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਵਆਹ ਇੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ੍ ਹੋ 
ਤਗਆ ਸੀ । 

ਛੇਵਾਂ ਅੰਕ 

ਸਲ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆਲ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
ਲ੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ । 
 

ਪੂਰਨ : ਸਲ੍ਵਾਨ ਤੇ ਇੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ । 



ਸੱਤਵਾਂ ਅੰਕ 

ਚੌਧਲ੍ : ਸਲ੍ਵਾਨ ਦਾ ਸੌਹਰਾ, ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ । 
 

ਇੱਛਰਾਂ : ਚੌਧਲ੍ ਦੀ ਧੀ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਪਤਹਲ੍ੀ ਪਤਨੀ । 

ਅੱਠਵਾਂ ਅੰਕ 

ਪੂਰਨ : ਸਲ੍ਵਾਨ ਤੇ ਇੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ । 
 

ਲ੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸਲ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਹੁਟੀ । 
 

ਇੱਛਰਾਂ : ਚੌਧਲ੍ ਦੀ ਧੀ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ । 
 

ਸਲ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ । 
 

ਕਾਮਦੇਵ : ਕਾਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ । 
 

ਸ਼ੱਧਾ : ਕਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ । 
 


