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ਜੀਵਨੀ

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜੁਲਾਈ 1936 � ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ
ਸ਼ਕਰਗੜ� ਤਿਹਸੀਲ ਦੇ ਬੜਾ ਿਪਡੰ ਲੋਹਤੀਆਂ (ਅਜ ਕੱਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਮਲੁਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਗਰੁਦਾਸਪਰੁ ਿਜਲ�ੇ ਦਾ ਇਕੱ ਿਪਡੰ ਸੀ। ਉਸਦੇ
ਿਪਤਾ ਪਿੰਡਤ ਿ�ਸ਼ਨ ਗਪੋਾਲ, ਮਾਲ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਕਾ�ਗੋ ਅਤੇ ਸਵੇਾ ਮਕੁਤੀ ਵੇਲੇ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਿਪ�ਸੰੀਪਲ ਸਨ। ਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ�ੀਮਤੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਹੁਤ ਸਰੁੀਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰੁੀਲਾ-ਪਣ
ਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਵਾਜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੀ।

ਿਵਿਦਆ, ਨੌਕਰੀ

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁਢੱਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਬੜਾ ਿਪਡੰ ਲੋਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਾਸਲ
ਕੀਤੀ।

ਸਨੰ 1953 ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਤ� ਦਸਵ� ਪਾਸ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉਸ � ਚਗੰਾ ਪੜ�ਾ-ਿਲਖਾ ਕੇ ਉਚ ਿਵਿਦਆ ਿਦਵਾ ਕੇ ਇਕੱ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ�ਾਂ � ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਿਮਲੀ
ਿਕ�ਿਕ ਦਸਵ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਬਨ�ਾਂ ਿਕਸੇ ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਨੇ ਿਤਨੰ ਕਾਲਜ ਬਦਲੇ। ਪਿਹਲਾਂ ਬਿੇਰੰਗ ਯਨੂੀਅਨ ਿ�ਸਚੀਅਨ
ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਿਵੱਚ ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਨਾਭੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਪਦੂਮਨ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਪਛੱ� ਮੜੁ ਆਇਆ ਤੇ ਆਰਟਸ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ
ਿਸਖੱ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਕਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਾ



ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜੈਨਾਥ ਿਜਲ�ਾ ਕਾਗਂੜਾ ਦੇ ਇਕੱ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਿਪਤਾ ਿ�ਸ਼ਨ ਗਪੋਾਲ ਨੇ
ਪੁਤੱ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ � ਪਟਵਾਰੀ ਲਵਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ 1961 ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤ�
ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 1966 ਤਕੱ ਬਰੁੇਜਗਾਰ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਿਪਤਾ ਕੋਲ� ਉਹ ਕੋਈ
ਖਰਚਾ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾ� ਕਵੀ
ਦਰਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਸਵੇਾ ਫਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛਪ ਚੁਕੱੀਆਂ
ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਿਨਗਣੂੀ ਿਜਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਗਜੁਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ-ਕਈ ਿਦਨ
ਉਹ ਦੋਸਤਾ-ਂਯਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ� ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ। ਆਖਰ 1966 ਿਵੱਚ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ
ਉਪਰਾਲੇ ਵਜ� ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਬ�ਕ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ
ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ।

ਿਵਆਹ

5 ਫਰਵਰੀ ਸਨੰ 1967 � ਿਸ਼ਵ ਦਾ ਿਵਆਹ, ਗਰੁਦਾਸਪਰੁ ਿਜਲ�ੇ ਦੇ ਹੀ ਇਕੱ ਿਪਡੰ
ਕੀੜੀ ਮਿੰਗਆਲ ਦੀ ਅਰੁਣਾ ਨਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖਸ਼ੁ ਅਤੇ
ਹਰ ਪਖੱ� ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਬਚੱੇ ਪੁਤੱਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਧੀ ਪਜੂਾ ਨੇ
ਜਨਮ ਿਲਆ। ਿਸ਼ਵ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚਆਂ � ਬਹੱੇਦ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਨੰ 1968
ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ ਬ�ਕ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੇ ਮਲੁਾਜ਼ਮ ਵਜ� ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਚਡੰੀਗੜ� ਆ
ਿਗਆ।

ਚਡੰੀਗੜ� ਆ ਕੇ ਵੀ ਿਸ਼ਵ ਨੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਿਵਖਾਈ।
ਉਹ 21 ਸਕੈਟਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱ
ਜਾਂ ਦੋ ਿਦਨ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।



ਲੂਣਾ

ਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇਕੱ ਕਾਿਵ-ਨਾਟਕ ਲੂਣਾ (1965) ਿਲਿਖਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਸੰਾਰ
ਿਵੱਚ ਭੰਡੀ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ �ਤੇ ਲਾਏ ਦਾਗ਼ ਲਈ ਸਮਾਜ � ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਿਸਆ।
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ � ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ
(1967) ਿਮਿਲਆ।[੨]

ਿਸ਼ਵ, ਿਜਸ � ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤ� ਿਵਦਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਸਧ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ (1960)

ਲਾਜਵੰਤੀ (1961)

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ (1962)

ਮ�ੈ ਿਵਦਾ ਕਰੋ (1963)

ਦਰਦਮਦੰਾ ਦੀਆਂ ਆਹੀ (1964)

ਿਬਰਹਾ ਤੂ ਸਲੁਤਾਨ (1964)

ਲੂਣਾ (1965)

ਆਰਤੀ (1969)

ਮੈ ਤੇ ਮੈ (1970)



ਚੁਪੱ ਦੀ ਆਵਾਜ਼(2013)

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ: ਸਪੰਰੂਨ ਕਾਿਵ ਸਗੰ�ਿਹ

ਿਬਰਹਾ ਦਾ ਸਲੁਤਾਨ (ਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚਣੋਵੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ), ਚਣੋਕਾਰ:ਅੰਿਮ�ਤਾ ਪ�ੀਤਮ,
ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, 1993,

ਲੂਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ (Luna (English), ਅਨੁਵਾਦ ਬੀ ਐਮ ਬਤੱਾ, ਸਾਿਹਤ
ਅਕਾਦਮੀ, 2005,

ਮਤੋ

ਿਸ਼ਵ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ 6 ਮਈ 1973 ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ
� ਅਲਿਵਦਾ ਆਖ ਗਏ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਿਕਸੇ ਨਾ ਗਾਣਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਮ� ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ

ਭਲਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਿਕਸੇ ਨਾ ਗਾਣਾ



ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ ਧਰਤ ਤ� ਮਲੈਾ

ਸਰੂਜ ਜੇਡ ਪਰੁਾਣਾ

ਕੋਟ ਜਨਮ ਤ� ਿਪਆ ਅਸਾ�

ਇਸ ਦਾ ਬਲੋ ਹੰਢਾਣਾ

ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਹ ਨਾ ਕਈ

ਇਸ � ਹੋਠ� ਲਾਣਾ

ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਜਨਿਮਆ

ਨਾਲ ਬਿਹਸ਼ਤੀ ਜਾਣਾਂ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਮ� ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ

ਭਲਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ

ਏਸ ਗੀਤ ਦਾ ਅਜਬ ਿਜਹਾ ਸਰੁ

ਡਾਢਾ ਦਰਦ ਰੰਞਾਣਾ

ਕੱਤਕ ਮਾਹ ਿਵਚ ਦੂਰ ਪਹਾੜ�

ਕੰੂਜਾਂ ਦਾ ਕੁਰਲਾਣਾ

ਨੂਰ-ਪਾਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਿਵੱਚ

ਿਚੜੀਆਂ ਦਾ ਿਚਚਲਾਣਾ



ਕਾਲੀ ਰਾਤੇ ਸਰਕਿੜਆਂ ਤ�

ਪਣੌਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਮ� ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ

ਭਲਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ

ਮ� ਤੇ ਮਰੇੇ ਗੀਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ

ਜਦ ਭਲਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ

ਿਬਰਹ� ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਆਂ ਸਾ�

ਕਬਰ� ਲੱਭਣ ਆਉਣਾਂ

ਸਭਨਾਂ ਸਈਆਂ ਇਕੱ ਆਵਾਜ਼ੇ

ਮੁਖੱੋ ਬਲੋ ਅਲਾਣਾ

ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਲੇਖ� ਹੰੁਦਾ

ਏਡਾ ਦਰਦ ਕਮਾਣਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਿਕਸੇ ਨਾ ਗਾਣਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਮ� ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ

ਭਲਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ



ਇਹ ਮਰੇਾ ਗੀਤ

ਿਕਸੇ ਨਾ ਗਾਣਾ

________________

ਕਾਿਵ ਸਿੰਗ�ਹ..''ਮ�ੈ ਿਵਦਾ ਕਰੋ'' ਚ�

ਬਦ ਅਸੀਸ

ਯਾਰਿੜਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮ�ੈ

ਪਣੈ ਿ�ਹ� ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੇ

ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਦੰਲੀ ਬਹੇੂ

ਜਾਣ ਸਦਾ ਲਈ ਭੀੜੇ ਵੇ

ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੰਬ ਮਟੀਲਾ

ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਕੱ ਜਾਵੇ ਵੇ

ਿਖੜੀਆਂ ਰੂਪ ਮਰੇੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ

ਆ ਕੋਈ ਢਰੋ ਲਤੀੜੇ ਵੇ

ਬਨੰ ਤਤੀਰੀ ਚਵੋਣ ਦੀਦੇ

ਜਦ ਤਰੇਾ ਚਤੇਾ ਆਵੇ ਵੇ

ਐਸਾ ਸਰਦ ਭਰਾ ਇਕ ਹਾਉਕਾ



ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਮਰੇੇ ਬੀੜੇ ਵੇ

ਇ� ਕਰਕੇ ਮ� ਿਘਰ ਜਾਂ ਅਿੜਆ

ਿਵਚ ਕਸੀਸਾਂ ਚੀਸਾਂ ਵੇ

ਿਜ� ਿਗਰਝਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੋਈ

ਮਇੋਆ ਕਰੰਗ ਧਰੀੜੇ ਵੇ

ਲਾਲ ਿਬਬੰ ਹ�ਠਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ

ਘਲੋ ਵਸਾਰਾਂ ਪੀਵੇ ਵੇ

ਬਬੱਰੀਆਂ ਬਣ ਰੁਲਣ ਕੁਰਾਹ�

ਮਨੰ-ਮਦੰਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇ

ਆਸਾਂ ਦੀ ਿਪਪੱਲੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ

ਤੜੋ ਜੜ� ਸੁਕੱ ਜਾਏ ਵੇ

ਡਾਰ ਸ਼ਕੰ ਦੇ ਟੋਟਰੂਆਂ ਦੀ

ਗਲੋਾਂ ਬਾਝ ਮਰੀਵੇ ਵੇ

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਹਸਰਤ

ਬਨਵਾਸੀ ਟਰੁ ਜਾਏ ਵੇ

ਿਨਤੱ ਕੋਈ ਨਾਗ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ

ਮਰੇੀ ਿਹੱਕ ਤੇ ਕੰੁਜ ਲਹੀਵੇ ਵੇ

ਬਝੱੇ ਚਲੋ ਉਮਰ ਦੀ ਗਢੰੀ



ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਡੁਲੱ ਜਾਵਣ ਵੇ

ਚਾੜ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੱਜੀ ਿਕਸਮਤ

ਰੋ-ਰੋ ਰੋਜ਼ ਛਟੀਵੇ ਵੇ

ਐਸੀ ਪੀੜ ਰਚੇ ਮਰੇੇ ਹੱਡੀ

ਹੋ ਜਾਂ ਝਲੱ-ਵਲੱਲੀ ਵੇ

ਛਾਂ ਿਕਕਰਾਂ ਚ� ਭਾਲਣ ਦੀ

ਮ�ੈ ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਟ ਅਵੱਲੀ ਵੇ

ਭਾਖਣ ਰਾਤ ਦੀ ਿਹੱਕ ਤੇ ਤਾਰੇ

ਿਸਮੱਦੇ-ਿਸਮੱਦੇ ਛਾਲੇ ਵੇ

ਿਦੱਸੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਟਕੁੜੀ

ਿਜ� ਜ਼ਖਮ� ਪੀਕ �ਥਲੀ ਵੇ

ਸਜੱਣਾ ਤਰੇੀ ਭਾਲ ਚ ਅਿੜਆ

ਇ� ਕਰ ਉਮਰ ਹੰਡਾਵਾਂ ਵੇ

ਿਜ� ਕੋਈ ਿਵਚ ਪਹਾੜਾਂ ਿਕਧਰੇ

ਵੱਗੇ ਕੂਲ ਇਕੱਲੀ ਵੇ

ਮਗੰਾਂ ਗਲ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਬਗ਼ਲੀ

ਦਰ ਦਰ ਮਤੌ ਦੀ ਿਭੱਿਖਆ ਵੇ

ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਮਰਾਂ ਪਰ ਮ�ੈ



ਿਮਲੇ ਨਾ ਮਤੌ ਸਵੱਲੀ ਵੇ

ਘਲੋੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਰੇੀ ਮਿਹੰਦੀ

ਜਾਂ ਦੂਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇ

ਹਰ ਸਗੰਰਾਂਦ ਮਰੇੇ ਘਰ ਕੋਈ

ਪੀੜ ਪਰਾਹੁਣੀ ਆਏ ਵੇ

ਲ਼ੱਪ ਕੁ ਹੰਝੂ ਮਠੁ ਕੁ ਪੀੜਾਂ

ਹੋਵੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਪੂਜੰੀ ਵੇ

ਿਜ� ਿਜ� ਕਰਾਂ ਉਮਰ ਚ� ਮਨਫੀ

ਿਤ� ਿਤ� ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਵੇ

ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹੀ ਿਵਚ ਿਨਤੱ ਇ�

ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਉਜਾੜਾਂ ਵੇ

ਿਜ� ਭੱਖੜੇ ਦਾ ਇਕ ਫੱੁਲ ਪਕੱ ਕੇ

ਸਲੂਾਂ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵੇ

ਿਜਉਦੇ ਜੀ ਅਸ� ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਲੀਏ

ਬਾਅਦ ਮਇੋਆ ਪਰ ਸਜੱਣਾ ਵੇ

ਿਪਆਰ ਅਸਾਡੇ ਦੀ ਕੱਥ ਸਚੁੜੀ

ਆਲਮ ਕੱੁਲ ਸਣੁਾਏ ਵੇ

____________



ਕਾਿਵ ਸਿੰਗ�ਹ.. “ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ” ਚ�

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਿਜਦ�ਾ ਨਾਂ ਮਹੱੁਬਤ

ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ

ਸਾਦ-ਮਰੁਾਦੀ ਸਹੁਣੀ ਫੱਬਤ

ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ

ਸਰੂਤ ਉਸ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ

ਸੀਰਤ ਦੀ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਲਗਦੀ

ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੱੁਲ ਝੜਦੇ ਨੇ

ਟਰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੈ ਲਗਦੀ

ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀ ਸਰੂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀ

ਉਮਰ ਅਜੇ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ

ਪਰ ਨੈਣਾ ਦੀ ਗਲੱ ਸਮਝਦੀ

ਗੁਿੰਮਆ ਜਨਮ-ਜਨਮ ਹਨ ਹੋਏ

ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਿਜ� ਕੱਲ� ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ



ਇ� ਲੱਗਦੈ ਿਜ� ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ

ਇ� ਲੱਗਦੈ ਿਜ� ਹੁਣ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਹੈ

ਇਹ ਕੀਹ ਛਲ ਹੈ ਇਹ ਕੇਹੀ ਭਟਕਣ

ਸਚੋ ਮਰੇੀ ਹੈਰਾਨ ਬੜੀ ਹੈ

ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫੋਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਸ ਕੁੜੀ � ਟੋਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਾਝਂ ਢਲ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦ

ਮੜੋਾਂ ਤੇ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ �ਗਦੀ ਹੈ

ਿਵਹਲ, ਥਕਾਵਟ, ਬਚੇਨੈੀ ਜਦ

ਚਰੌਾਿਹਆਂ ਤੇ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ

ਰੌਲ਼ੇ ਿਲੱਪੀ ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ

ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਥੜੁ ਖਾਦਂੀ ਹੈ

ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਥੜੁ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਿਛੰਨ ਮ�ੈ ਇ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਿਦਨ ਮ�ੈ ਇ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ



ਜੁੜੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਿਵੱਚ�

ਜੁੜੀ ਮਿਹਕ ਦੇ ਝਰੁਮਟ ਿਵਚ�

ਉਹ ਮ�ੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ

ਮ� ਉਹ� ਪਿਹਚਾਣ ਲਵਾਂਗਾ

ਉਹ ਮ�ੈ ਪਿਹਚਾਣ ਲਵੇਗੀ

ਪਰ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਹੜ ਿਵਚ�

ਕੋਈ ਮ�ੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦ�ਦਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇੇ ਵੱਲ ਨਾ ਿਵਹੰਦਾ

ਪਰ ਖਰੇੌ ਿਕ� ਟਪਲਾ ਲਗਦਾ

ਪਰ ਖਰੇੋ ਿਕ� ਝਉਲਾ ਪ�ਦਾ

ਹਰ ਿਦਨ ਹਰ ਇਕ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਚੋ

ਬੁਤੱ ਉਹਦਾ ਿਜ� ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਦਂਾ

ਪਰ ਮ�ੈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ�ਦਾ

ਗੁਮੰ ਗਈ ਮ� ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ

ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਗੁਿੰਮਆ ਰਿਹੰਦਾ

ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮ ਿਵੱਚ ਘਲ਼ੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ

ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮ ਿਵੱਚ ਖਰੁਦਾ ਜਾਦਂਾ



ਓਸ ਕੁੜੀ � ਮਰੇੀ ਸ�ਹ ਹੈ

ਓਸ ਕੁੜੀ � ਆਪਣੀ ਸ�ਹ ਹੈ

ਓਸ ਕੁੜੀ � ਸਭ ਦੀ ਸ�ਹ ਹੈ

ਓਸ ਕੁੜੀ � ਜੱਗ ਦੀ ਸ�ਹ ਹੈ

ਓਸ ਕੁੜੀ � ਰੱਬ ਦੀ ਸ�ਹ ਹੈ

ਜੇ ਿਕਤੇ ਪੜ�ਦੀ ਸਣੁਦੀ ਹੋਵੇ

ਿਜ�ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਿਮਲ ਜਾਵੇ

ਵਫ਼ਾ ਮਰੇੀ � ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੇ

ਨਹ� ਤਾਂ ਮਥੈ� ਜੀਆ ਨਾ ਜਾਦਂਾ

ਗੀਤ ਕੋਈ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਦਂਾ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਿਜਦ�ਾ ਨਾਂ ਮਹੱੁਬਤ

ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ

ਸਾਦ-ਮਰੁਾਦੀ ਸਹੁਣੀ ਫੱਬਤ

ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ ਗੁਮੰ ਹੈ

____________

ਕਾਿਵ ਸਿੰਗ�ਹ.. “ਆਰਤੀ” ਚ�



ਿਤਤਲੀਆਂ

ਮ� ਿਤਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਿਫਰਾਂ

ਮ� ਿਤਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਿਫਰਾਂ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਬੂਸਰੂਤ

ਪਸ਼ੁਪ–ਬਸਤੰੀ ਮਿਹਕਦੀ ਚ�

ਸਨੋ ਰੰਗੀਆ,ਂ ਨੀਲੀਆਂ

ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ

ਸਚੋਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ�

ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨੀ ਫੜ ਲਵਾਂ

ਤੇ ਤਤੇਲੇ ਜਹੇ ਖਭੰ ਉਸ ਦੇ

ਮਢੇੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੜ ਲਵਾਂ

ਪਰ ਜਦ� ਮ� ਫੜਣ ਲੱਗਾਂ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਦਲ ਕੰਬ ਜਾਏ

ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ ਮਿਹੰਦੀ ਦੀ

ਹਵਾ ਿਵਚ ਥਰਥਰਾਏ



ਦੂਰ ਿਤਤਲੀ �ਡ ਜਾਏ

ਫੁਲ ਗਨੁਾਹ ਦੇ ਘੁਪੱ ਕਾਲੇ

ਸਪੁਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਖੜਨ ਲੱਗਣ

ਮਿਹਕ ਿਖਡੰੇ ਇਤਰ-ਿਭੰਨ�

ਧੜਕਣਾਂ ਿਵਚ ਪਸਰ ਜਾਏ

ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਿਤਤਲੀਆਂ ਦੀ

ਸਹੋਲ ਜਹੀ ਪਟਨਾਰ ਆਏ

ਫੱੁਲ ਗਨੁਾਹ ਦੇ ਵੇਖ ਟਿਹਕੇ

ਮਸਤ ਜਹੀ ਹੋ ਬਠੈ ਜਾਏ

ਮ� ਅੰਞਾਣੀ ਫੱੁਲ ਸਾਰੇ

ਤੜੋ ਝਲੋੀ ਪਾ ਲਵਾਂ

ਪਰ ਜਦ� ਮ� ਤਰੁਣ ਲੱਗਾਂ

ਝਲੋੀ ਮਰੇੀ ਪਾਟ ਜਾਏ

ਤੇ ਦੂਰ ਿਤਤਲੀ �ਡ ਜਾਏ

ਮ� ਵਲੱਲੀ ਸਚੋਦੀ ਹਾਂ



ਕੀਹ ਫੜਾਂਗੀ ਿਤਤਲੀਆਂ

ਭਰ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦ ਪਹੋ ਿਵਚ

ਫੱੁਲ ਖਸ਼ੁੀ ਦੇ ਸੜ ਗਏ

ਵੇਲ ਸਾਵੀ ਆਸ ਦੀ ਦੇ

ਪਤੱ ਨਰੋਏ ਝੜ ਗਏ

ਵੇਖ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਿਸਆਹੀਆਂ

ਵਾਦੀਆਂ ਿਵਚ ਿਢਲਕ ਆਈਆਂ

ਚਗੁਣ ਗਈਆਂ ਦੂਰ ਡਾਰਾਂ

ਹਸਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ

ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ

ਕੰਵਲ ਿਦਲ ਦੇ ਸੌ ਗਏ

ਤ�ਲੇ ਕਤਰੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ

ਡੁਲੱ ਗਏ ਕੁਝ ਪੀ ਗਈਆਂ

ਨੀ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਿਤਤਲੀਆਂ

ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਬੀਤੁ



ਸਚੋਦ� ਹਾਂ ਿਦਨ ਚੜੇਗਾ

ਮੜੁ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ

ਸਰੂਜਾਂ � ਨਾ ਰਵੇਗਾ

ਸਾਝਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਵਲ ਦੁਧੀ

ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਿਖੜ ਪਵੇਗਾ

ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਅੜੀਏ

ਮਿਹਕਦੀ ਉਸ ਗਲੁਫਸ਼ਾਂ ਚ�

ਿਤਤਲੀ ਮ� ਫੜ ਸਕਾਗਂੀ

_____________

ਕਾਿਵ ਸਿੰਗ�ਹ.. “ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ”

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ

ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਚ

ਸੁਤੱੀ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਬਸਤੀ

ਕਸਮ ਤਰੇੀ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ ਹੈ

ਉਹ ਵੇਖ ! ਤਾਂ ਦੋ ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੇ

ਿਜ� ਬਾਲ-ਿਵਧਵਾ ਿਕਸੇ ਕਾਮ-ਮਤੱੀ ਨੇ



ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਆਹਟ ਤ�

ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਿਹੱਕ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ।

ਉਨ�ਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਿਚਟੱੀ ਬਦਲੀ

ਿਜ� ਤਾਜ਼ੀ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਕੰੁਜ ਉਤਾਰੀ ਹੈ

ਿਜ� ਕਾਲਾ-ਹਾਰੀ ਦੀ ਹਬਸ਼ਣ ਨੇ

ਿਚਟੱੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਝੁਬੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ।

ਤੂੰ ਸਣੁ ਤਾਂ ਸਹੀ :

ਤੁਦੰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਿਕੰਨੀ ਿਮਠੱੀ ਤੇ ਿਨਆਰੀ ਹੈ

ਜੀਕਣਾਂ ਿਜ਼ੱਦੀ ਿਕਸੇ ਿਨਆਣੇ ਨੇ

ਆ ਕੇ ਗ਼ੁਸੱੇ ਦੇ ਿਵਚ ਸਣੇ ਚਰੂੀ

ਕ�ਹ ਦੀ ਕੌਲੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ

ਸੁਤੱੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਬਸਤੀ

ਕਸਮ ਤਰੇੀ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤ, ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ ਹੈ ।

ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ

ਿਕ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵ�



ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਮ� ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ

ਬੀਤੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂਹੰ ਤ�

ਚੁਕੱ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਫ਼ਨ

ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਰੋਵਾਂ

ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾ,ਂ ਿਦਲ ਦੀ ਗਜੋੀ 'ਚ�

ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰੜੂ ਰਹੇ ਛਿਣਆਂ

ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਬਿਣਆਂ

ਸਾਡੀ ਿਮਲਣੀ ਦੀ ਸਨੋ-ਬੜੇੀ 'ਤੇ

ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਦਾ ਬਾਦਬਾਂ ਰਹੇ ਤਿਣਆਂ

ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਿਕ ਬਦਲੀਆਂ ਫੜੀਏ

ਘੁਟੱ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੀਤ ਪੀ ਮਰੀਏ

ਤੜਾਗੀ ਉਫ਼ਕ ਦੀ, ਪਾਈ ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੇ

ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਗ ਜੜੀਏ

ਟਰੁੀ ਜਾਦਂੀ ਹਵਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜੇ

ਦੇਸ਼ ਓਸੇ � ਟਰੁ ਚਲੱੀਏ ।

ਿਦਲ ਹੈ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜ�ੀਏ

ਬੀੜ ਿਬਰਹ� ਦੀ ਅਿਤ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ

ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਿਕ ਪਾਠ ਨਾ ਧਰੀਏ



ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਿਕ ਵਾਕ ਨਾ ਲਵੀਏ

ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ।

ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਰ, ਿਜ਼ਦ ਕਰਦ�

ਤੇ ਮਰੇੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦ�

ਤੂੰ ਸਚੱੀ ਕਿਹਣ ਤ� ਪਰ ਬਹੁਤ ਡਰਦ�

ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਿਜ�ਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮ�ੈ

ਮ� ਮਇੋਆਂ � ਅਜੇ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾਂ ।

ਬੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਮਰੇਾ

ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੌਿਕਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾਂ

ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੂਰਾਂ

ਿਕ ਛੰਨਾ ਕਾਮ ਦਾ ਮ� ਰੋਜ਼ ਭਰਦਾਂ

ਮ� ਲੱਭਦਾਂ ਮਿਹਕ ਕਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀ

ਤੇ ਭੌਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਵੀ ਨਾਲ ਡਰਦਾਂ ।

ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੈ ਗਲੱ ਯਾਰਾ

ਿਕ ਸਚੱ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਅੰਗਾਰ ਧਰਦਾਂ

ਉਮਰ � ਪੀਣ ਲਈ ਤਜ਼ੇਾਬ ਦ�ਦਾਂ



ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸਿਮਆਂ � ਕਰਦਾਂ ।

ਮ� ਚਾਹੰੁਦਾਂ ਅੱਕ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਚਬੰਲੇੀ

ਮ� ਥਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਰੂਆ ਨਾਮ ਧਰਦਾਂ

ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਵੈਰ ਕਰਦਾਂ

ਸਦਾ ਹੀ ਝਠੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾਂ

ਹੈ ਤਈੇਏ ਤਾਪ ਵਾਕਣ ਇਸ਼ਕ ਮਰੇਾ

ਜਦ� ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਆਣ ਚੜ�ਦਾ ।

ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਨੀਝ ਨੈਣ� ਮਾਰ ਮਰੇੇ

ਰਸ�ਤੀ ਛੱਿਲਆਂ ਜੋ ਖਾ ਲਏ ਨੇ

ਇਹ ਮਰੇੇ ਿਝਮੰਣਾਂ ਦੀ ਸਬੁਕ ਟਾਹਣੀ

ਿਕ ਿਹੰਝਾਂ ਆਲ�ਣੇ ਸੈ ਪਾ ਲਏ ਨੇ

ਮਰੇੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਿਸਗਰਟਾਂ ਦੀ

ਤੇ ਮਸੂਲ ਹੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ।

ਵਧੀ ਦਾੜ�ੀ ਇਹ ਮਰੇੀ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗ ਦੀ

ਿਜਦ�ੇ ਿਵਚ ਵਾਲ ਦੂਧੀ ਆ ਗਏ ਨੇ

ਸਮ� ਦੀ ਧੜੂ ਨੇ ਰੰਗ ਖਾ ਲਏ ਨੇ



ਸਮ� ਦੇ ਪਰੈ � ਨਹ� ਮਚੋ ਆਉਣੀ

ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਹ ਲੱਖਾਂ ਲਾ ਲਏ ਨੇ

ਵੇ ਮਿਹੰਗੇ ਪਿੰਨਆਂ ਤ� ਪਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ

ਮਹੱੁਬਤ ਦੀ ਵੇ ਝਠੂੀ ਚੀਲ� ਕਾਮਣ

ਮਰੇੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ� ਖਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ।

ਹੈ ਿਡਗੱੀ ਖਭੰੜੀ ਇਕੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੀਸ �ਤੇ

ਤੇ ਆਨੇ ਿਤਤਲੀਆਂ ਪਰਤਾ ਲਏ ਨੇ ।

ਉਹ ! ਟਰੁਦੇ ਚਨੰ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰ ਝਾਤੀ

ਹੈ ਦਾਗ਼-ੋਦਾਗ਼ ਹੋਈ ਿਜਸਦੀ ਛਾਤੀ

ਿਕਸੇ ਗਤੌਮ ਿਰਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਰ ਖ਼ਾਤਰ

ਨੇ ਕਿਹੰਦੇ : ਏਸ ਦੀ ਸੀ ਲੋਅ ਗਵਾਚੀ

ਸੀ ਅੱਖਰ ਕੰੁਨ ਦੇ ਤ� ਕਾਮ ਪਿਹਲਾਂ

ਹੈ ਿਵਗਾਸੀ ਕਾਮ 'ਚ� ਹਰ ਇਕ ਹਯਾਤੀ

ਮ� ਮਨੰਦਾਂ ਕਾਮ ਡਾਢਾ ਹੀ ਬਲੀ ਹੈ

ਜੇ ਇਸ ਿਵਚ ਚਤੇਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ।

ਮਰੇੀ ਮਿਹਬਬੂ � ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹ�

ਹੈ ਵਗਦੀ ਕੂਲ� ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਨਹਾਤੀ

ਿਜ� ਵਾਦੀ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ



ਇਹਦੇ ਤ� ਵੀ ਹੁਸ� ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ

ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਮਿੱਸਆ ਹੈ ਗਵਾਚੀ

ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ� ਆਵੇ ਇ� ਸਗੁਧੰੀ

ਕੰਵਲ-ਫੱੁਲ ਿਜ� ਸਰਾਂ 'ਚ� ਖਾਣ ਹਾਥੀ

ਹੈ ਗਰੋਾ ਰੰਗ ਜੀਕਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ

ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟੀ

ਸਲੇਟੀ ਨੈਣ ਘੁਗੱੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ

ਉਹਦੇ ਬੁਲੱ�ਾਂ 'ਚ �ਗੇ ਬਣ-ਕਪਾਸੀ ।

ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਿਗਧੱਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ

ਉਹਦੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਿਵਸਾਖੀ

ਕਰਾਂ ਕੀ ਿਸਫ਼ਤ ਉਹਦੀ ਟੋਰ ਵਾਲੀ

ਿਜ� ਕੱਚੀ ਸੜਕ �ਤੇ ਟਰੇੁ ਡਾਚੀ

ਰਤਾ ਨਹ� ਸ਼ਕੱ ਮ�ੈ ਓਸ ਬਾਰੇ

ਹੈ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸਾਵੀ ਇਲਾਚੀ

ਮ� ਿਫਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਮਿਹਸਸੂਦਾ ਹਾਂ

ਿਕ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਾਟੀ

ਵੇ ਿਮਤੱਰਾ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਿਛੱਟ ਬਾਝ�

ਕਦੇ ਨਹ� ਨ�ੇ ਿਰਆਂ ਦੀ ਿਹੱਕ ਪਾਟੀ



ਿਗਲਾ ਕੀ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹ ਬਵੇਫ਼ਾ ਹੈ

ਿਗਲਾ ਕੀ ਜੇ ਨਹ� ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ।

ਮਰੇਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ

ਮਹੱੁਬਤ ਤ� ਵੀ ਮਿਹੰਗੀ ਹੈ ਹਯਾਤੀ

ਮਹੱੁਬਤ ਦੀਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨਹ� ਹੈ

ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਿਪਡੰੇ ਛਪਾਕੀ

ਮਹੱੁਬਤ ਘਾਟ ਹੈ ਬਸ ਦੋ ਪਲਾਂ ਦੀ

ਜਦ� ਤਕੱ ਖ਼ਨੂ ਦੇ ਿਵਚ ਹੈ ਸਕੇ ਬਾਕੀ

ਮਹੱੁਬਤ ਕਾਮ ਦੇ ਬਟੇੂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ

ਿਕ ਜੀਕਣ ਚਤੇ ਿਵਚ ਫੱੁਲੇ ਪਟਾਕੀ

ਮਹੱੁਬਤ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੈ

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਖ਼ਦੁਾ ਹੈ

ਖ਼ਦੁਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ� ਵੱਧ ਕੋਈ

ਨਾ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ ਕੋਈ ਬ-ੇਵਫ਼ਾ ਹੈ ।

ਮ� ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਵੀ ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ

ਿਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਤੇ ਪ�ਾਣੀ

ਇਹ ਵਣ-ਿਤ�ਣ ਪਣੌ, ਿਮਟੱੀ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ



ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਮ 'ਚ� ਉਪਜੀ ਕਹਾਣੀ

ਹੈ ਬਦੱਲ ਿਰੜਕਦੀ ਿਨਤੱ ਕਾਮ ਖ਼ਾਤਰ

ਐ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤ ! ਪਣੌ ਦੀ ਮਧਾਣੀ

ਇਹ ਰੱੁਖ ਵੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕਰਦੇ

ਵੇ ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਦ ਖਿਹੰਦੀ ਹੈ ਟਾਹਣੀ

ਬਰਫ਼ ਸਗੰ ਬਰਫ਼ ਜਦ ਹੈ ਭੋਗ ਕਰਦੀ

ਤਾਂ ਨੀਲਮ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਮਰੇੇ ਹਾਣੀ

ਤੇ ਿਤਤਲੀ ਭੋਗ ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਰ

ਹੈ ਫੱੁਲ ਤ� ਫੱੁਲ ਤਕੱ ਉਡਦੀ ਿਨਮਾਣੀ

ਇਹ ਿਸ਼�ਸਟੀ ਸਰੂਜੇ ਸਗੰ ਕਾਮ ਖ਼ਾਤਰ

ਹੈ ਘੁਮੰਦੀ ਵੀਨਸੇ ਦੀ ਿਨਤੱ ਜਠਾਣੀ ।

ਜ਼ੁਹਲ ਤੇ ਯਰੇੂਨਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰਾਣੀ

ਵੇ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ ! ਵੇ ਿਮਹਰਬਾਨਾ

ਇਹ ਿਸ਼�ਸਟੀ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥ� ਹੈ ਕਾਣੀ ।

ਵੇ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ ! ਵੇ ਵੇਖ ਵੀਰਾ !

ਮਹੱੁਬਤ ਮੂਿੰਗਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ੀਰਾ

ਹਵਸ ਦੇ ਸਾਗਰ� ਜੋ ਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ� ਡਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।



ਮਹੱੁਬਤ ਿਜਗਰ ਹੈ ਇਕ ਓਸ ਮਾਂ ਦਾ

ਿਜਦ�ਾ ਸਤੂਕ ਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਮਰੇ ਬਚੱਾ

ਤੇ ਸੜ ਜਾਏ ਦੁਧਨੀਆਂ ਿਵਚ ਦੱੁਧ ਕੱਚਾ

ਨਾ ਹੋਏ ਪੀੜ ਦਾ ਪਰ ਸਕੇ ਮਠੱਾ ।

ਤੇ ਮ� ਸਮਝਦਾਂ ਇਹ ਸਭੇੱ ਕੁੜੀਆਂ

ਇਹ ਆਟੇ ਸਗੰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਨ ਿਚੜੀਆਂ

ਿਜਨ�ਾਂ ਸਗੰ ਵਰਚ ਜਾਦੈਂ ਕਾਮ-ਬਚੱਾ

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਿਜਹੀ

ਹੋਏ ਤ�ੈ ਭਾਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦ ਪਤੱਾ

ਤੇ ਮਰੇੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ

ਹੇ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ ! ਕੋਈ ਸਆੁਣੀ

ਿਕ ਿਜਸ ਦੀ ਢਾਕ 'ਤੇ ਹੈ ਚਨੰ-ਬਚੱਾ

ਜੋ ਕੱੁਜਾ ਛਾਛ ਦਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਿਟਕਾਈ

ਤੇ ਗਲ ਿਵਚ ਬਗੁਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈ

ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਭੱਤਾ

ਮ� ਇਹ ਜਾਣਦਾਂ :

ਹ� ਤੂੰ ਵੀ ਸਚੱਾ ।



ਮ� ਇਹ ਜਾਣਦਾਂ ।

ਹਾਂ ਮ� ਵੀ ਸਚੱਾ

ਅਸਲ ਿਵਚ ਰੂਹ ਮਨੁਖੱ ਦੀ ਸ਼ੀਲ �ਹ ਹੈ

ਿਕ ਿਜਸ ਦਾ ਬਦਨ ਵੱਤ ਿਸਮੰਲ ਦੇ ਰੰੂ ਹੈ

ਤਖ਼ੁਈੱਯਲ ਦੇ ਵੇ ਦੂਹਰੇ ਘੁਡੰ ਿਵਚ�

ਸਦਾ ਹੀ ਿਦਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂਹੰ ਹੈ

ਤੇ ਿਦਲ ਦਾਮਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਮਨੁਖੱ ਦਾ

ਜੋ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸੁਖੱ ਦਾ

ਜੋ ਿਸਹਰੇ ਬਨੰ� ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੁਰਤਾਂ ਦੇ

ਹੈ ਥੁਕੱਾਂ ਮਿੋਢਆਂ ਤ� ਰੋਜ਼ ਥੁਕੱਦਾ

ਹੈ ਸਹੋਣੀ ਉਸ ਕਦਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ

ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਹੋਏ ਤਸਵੱਰ ਿਵਚ ਜਵਾਨੀ

ਿਕਸੇ ਲਈ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਮੁਦੰਰ

ਿਕਸੇ ਲਈ ਇਤਰ-ਿਭੰਨੀ ਅਰਗਵਾਨੀ ।

ਵੇ ਬਹੁਤਾ ਕੀਹ ਮ� ਇਕੋ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹ� ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੀ

ਤੂੰ ਜਾਣ� ਸਆੁਦ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ



ਹੈ ਮ� ਵੀ ਦਰ-ਬਦਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣੀ ।

ਤੂੰ ਕਿਹੰਦ� ਿਪਆਰ ਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਤ�ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਹੈ

ਮਹੱੁਬਤ ਅਸਲ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ

ਮਹੱੁਬਤ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ

ਮਹੱੁਬਤ ਆਪਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ਕੱ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਿਪਆਸ ਦਾ ਹੈ ।

ਮਹੱੁਬਤ ਰੁਕਮਣੀ, ਨਾ ਦਾਮਨੀ ਹੈ

ਨਾ ਪਦਮਾ, ਹਸਤਨੀ, ਨਾ ਕਾਮਨੀ ਹੈ

ਮਹੱੁਬਤ ਨਾਂ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਪੁਤੱਰ ਧੀ, ਨਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਮਰੇੇ ਵਾਸਤੇ ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

ਮਹੱੁਬਤ ਨਾਂ ਹੀ ਿਚਟੇੱ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਮ� ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਂ ਿਕ ਜਾਣ ਦਈਏ

ਉਹ ਸਣੁ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਸ਼ਮਾ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਈਏ

ਉਹ ਸਾਹਵ� ਵੇਖ ਚੀਲ�ਾਂ ਤੇ ਚਨਾਰਾਂ



ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਗਦੋ ਿਵਚ ਆ ਚਲੱ ਕੇ ਬਹੀਏ

ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬ�ਤ ਕਹੀਏ

ਉਲਾਭੇਂ ਤੇ ਿਗਲੇ ਸਭ ਜਾਣ ਦਈਏ

ਤੇ ਥਹੋੜੇ ਕੁ ਪਲਾਂ ਲਈ ਚੁਪੱ ਰਹੀਏ ।

ਤੇ ਥਹੋੜੇ ਕੁ ਪਲਾਂ ਲਈ ਚੁਪੱ ਰਹੀਏ ।

ਬੀਹੀ ਦੀ ਬਤੱੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ

ਸਿਹਮੀ ਸਿਹਮੀ �ਘ ਰਹੀ ਹੈ

ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ ਮਠੱੀ ਮਠੱੀ

ਉਨ�ਦੇ ਮਾਰੀ ਵੇਸਵਾ ਵਾਕਣ

ਮਰੀਅਲ ਮਰੀਅਲ, ਥਕੱੀ ਥਕੱੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ ।

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ

ਬਤੱੀ ਨਹ�, ਬੀਹੀ ਦੀ ਅੱਖੀ

ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਟੀਰ-ਮਟੱਕੀ

ਬੀਹੀ ਿਜਹੜੀ ਢਠੱੀ ਢਠੱੀ

ਬੀਹੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ



ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਕਣ

ਦੱਬੀ ਦੱਬੀ ਘੁਟੱੀ ਘੁਟੱੀ

ਜੋ ਨਾ ਬਲੇੋ ਡਰਦੀ �ਚੀ

ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਭੱੁਸੀ ਭੱੁਸੀ

ਰੋਗੀ ਮਰੇੀ ਤ�ੀਮਤ ਵਾਕਣ

ਿਜਹੜੀ ਬਚੱਾ ਜੰਮ ਕੇ �ਠੀ

ਹੱਥ� ਸਖੱਣੀ ਕੰਨ� ਬੁਚੱੀ ।

ਇਸ ਬੀਹੀ ਦੇ ਮਥੱੇ �ਤੇ

ਇਹ ਬਤੱੀ ਚਮਗਾਦੜ ਵਾਕਣ

ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਪੁਠੱੀ

ਮਲੇੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਗੰ ਲੌ ਇਸ ਦੀ

ਈਕਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜੀਕਣ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਨੈਾ

ਹੋਵੇ ਿਪਜੰਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਡਕੱੀ

ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਕੋਲ�

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਅੱਕੀ ਅੱਕੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ ।

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ



ਬਤੱੀ ਨਹ� ਬੀਹੀ ਦੀ ਬਚੱੀ

ਕਾਲਾ ਨ�ੇ ਰਾ ਚੁਘੰ ਰਹੀ ਹੈ

ਿਸਰ ਬੀਹੀ ਦੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖੀ

ਨਵ-ਜੰਮੇ ਮਰੇੇ ਬਚੱੇ ਵਾਕਣ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਠੱੀ-ਮਠੱੀ

ਇਹ ਬੀਹੀ ਇਹਦੀ ਅੰਬੜੀ ਸਕੱੀ

ਇਹ ਬੀਹੀ ਮਰੇੀ ਅੰਬੜੀ ਸਕੱੀ

ਇਸ ਬੀਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਕੱਟੀ

ਇਹ ਬੀਹੀ ਸਾਡੀ ਬਲੇਣ ਪਕੱੀ

ਇਸ ਬਤੱੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਿਚਹਰਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮ�ੈ ਲੱਗਦਾ ਮਰੇਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਖ਼ਨੂੀ ਿਜੰਨ ਦਾ

ਿਜਹੜਾ ਅੰਬਰ ਜੇਡ ਉਚਰੇਾ

ਜਾਂ ਿਫਰ ਬਣ ਜਾਏ ਹੱਥ ਿਹਨਾਈ

ਿਜਹੜਾ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਈ

ਮਰੇੇ ਵੱਲੇ ਵਧਦਾ ਆਵੇ

ਿਵੰਹਿਦਆਂ ਿਵੰਹਿਦਆਂ ਸਓਲਾ ਿਜਹਾ

ਮਰੇੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮਥੈ�



ਜਾਵੇ ਇਕ ਮੁਡੰੇ ਸਗੰ ਨਸੱੀ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਚਰੋੀ ਛੱਪੀ

ਮਰੇੀ ਗ਼ਰੁਬਤ ਕੋਲ� ਅੱਕੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ ।

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ

ਬਤੱੀ ਨਹ� ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਕੱੀ

ਨਹ� ਨਹ� ਮਈੋ ਬੀਹੀ ਦਾ ਿਜ�

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ-ਵੱਟੀ

ਿਬਟੱ ਿਬਟੱ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਦਂੀ

ਆਪਣੀ ਮਈੋ ਅੰਬੜੀ ਬਾਰੇ

ਮ� ਜੋ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਕੇ ਰੱਖੀ

ਿਦਨ ਚੜ�ਦੇ ਜੋ ਵੇਚ ਿਦਆਗਂਾ

ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਿਜੰਨੇ

ਲੈ ਕੇ ਪਰੇੂ ਦਮੜੇ ਬਤੱੀ

ਇਹ ਬਤੱੀ ਹੈ ਿਬਲਕੁਲ ਬਚੱੀ

ਇਹ ਕੀ ਮਇੋਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਜਾਣੇ

ਗ਼ਰੁਬਤ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਸਕੱੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ



ਸਿਹਮੀ ਸਿਹਮੀ �ਘ ਰਹੀ ਹੈ

ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ ਮਠੱੀ ਮਠੱੀ

ਉਨ�ਦੇ ਮਾਰੀ ਵੇਸਵਾ ਵਾਕਣ

ਮਰੀਅਲ ਮਰੀਅਲ, ਥਕੱੀ ਥਕੱੀ

ਮਰੇੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬਤੱੀ ।

ਇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਂ

ਅੱਜ ਅਸ�

ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹਾਂ ਆਏ

ਤਰੇਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਿਜ� ਖਤੇ ਪਹੋਲੀ ਦਾ

ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਪੁਿੰਨਆਂ ਦਾ ਚਨੰ

ਿਸਮੰਲ ਰੱੁਖ ਦੀ ਫੰਬੀ ਵਾਕਣ

�ਡਦਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾਏ ।

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਤੱੇ ਸਾਏ

ਿਵਚ ਿਵਚ ਿਚਤਕਬਰਾ ਿਜਹਾ ਚਾਨਣ

ਜੀਕਣ ਹੋਵੇ ਚ�ਕ ਪਿੂਰਆ

ਧਰਤੀ ਸ਼�ਤ ਨਹਾ ਕੇ ਬਠੈੀ

ਚਨੰ ਦਾ ਚ�ਕ ਗੁਦੰਾ ਕੇ ਜੀਕਣ

ਹੋਵਣ ਵਾਲ ਵਧਾਏ ।



ਅੱਜ ਰੱੁਤਾਂ ਨੇ ਵਟਣਾ ਮਿਲਆ

ਿਚਟੱਾ ਚਨੰ ਿਵਆਿਹਆ ਚਿੱਲਆ

ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪਣੌਾਂ

ਈਕਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤਰੇੇ 'ਚ� ਲੰਘਣ

ਜੀਕਣ ਤਰੇੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ

ਤਰੇੇ ਗਣੌ ਿਬਠਾਏ ।

ਸੁਤੱਾ ਘਕੁ ਮਤੋੀਏ ਰੰਗਾ

ਚਾਨਣ ਧਤੋਾ ਸ਼ਿਹਰ ਏ ਤਰੇਾ

ਜੀਕਣ ਤਰੇਾ ਹੋਵੇ ਡਲੋਾ

ਅੰਬਰ ਜੀਕਣ ਤਰੇਾ ਵੀਰਾ

ਬਨੰ�ੇ ਬਾਹ� ਚਨੰ-ਕਲੀਰਾ

ਤਾਰੇ ਸਟੋ ਕਰਾਏ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮਬੁਾਰਕ ਤ�ੈ

ਹੋਏ ਮਬੁਾਰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਿਹਆ

ਅਸ� ਤਾਂ ਸਿਹਰ ਤਰੇੇ ਦੀ ਜੂਹ ਿਵਚ

ਮਰੁਦਾ ਿਦਲ ਇਕ ਦੱਬਣ ਆਏ



ਸ਼ਿਹਰ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਪੀਲਾ

ਚਨੰ ਿਨਰਾ ਤਰੇੇ ਮਖੁੜੇ ਵਰਗਾ

ਿਸਮੰਲ ਰੱੁਖ ਦੀ ਫੰਬੀ ਵਾਕਣ

�ਡਦਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾਏ

ਿਜਸ � ਪੀੜ ਿਨਆਣੀ ਮਰੇੀ

ਮਾਈ-ਬੁਢੱੀ ਵਾਕਣ ਫੜ-ਫੜ

ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਉਡਾਏ

ਭੱਜ ਭੱਜ ਪਹੋਲੀ ਦੇ ਖਤੇਾਂ ਿਵਚ

ਅੱਜ ਅਸ�

ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹਾਂ ਆਏ ।

ਮਰੇਾ ਕਮਰਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਿਨਕੱਾ ਿਜੰਨਾ ਕਮਰਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਿਨਕੱਾ ਿਜੰਨਾ ਕਮਰਾ

ਦਿਰਆਈ ਮਛੱੀ ਦੇ ਵਾਕਣ

ਗਹੂੜਾ ਨੀਲਾ ਿਜਸ ਦਾ ਚਮੜਾ

ਿਵਚ ਿਮਟੱੀ ਦਾ ਦੀਵਾ �ਘੇ

ਜੀਕਣ ਅਲਸੀ ਦੇ ਫੱੁਲਾਂ 'ਤੇ

ਮਡੰਲਾਦਂਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਭੰਵਰਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਿਨਕੱਾ ਿਜੰਨਾ ਕਮਰਾ ।



ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧ 'ਤੇ

ਕੰਧ 'ਤੇ ਨਹ� ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੰਦ 'ਤੇ

ਮਰੇੇ ਪਾਟੇ ਿਦਲ ਦੇ ਵਾਕਣ

ਪਾਟਾ ਇਕ ਕਲੰਡਰ ਲਟਕੇ

ਿਕਸੇ ਮਸੁਾਫ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚ ਪਏ

ਗਡੱੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਤ ਰੜਕੇ

ਫੂਕ ਿਦਆਂ ਜੀ ਕਰਦੈ ਫੜ ਕੇ

ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਟਿੁਰਆ ਜਾਦਂਾ

ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ

ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਹੈ ਇਕ ਦਮੜਾ ।

ਖ਼ਰੇੌ ਿਫਰ ਿਕ� ਿਦਲ ਡਰ ਜਾਦੈਂ

ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂ�ੰ ਸਗੰ ਿਨਕੱਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਕਮਰਾ ਝਟੱ ਭਰ ਜਾਦੈਂ

ਿਫਰ ਡੂਘੰਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਦੈਂ

ਿਵੰਹਿਦਆਂ ਿਵੰਹਿਦਆਂ ਨੀਲਾ ਕਮਰਾ

ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਅੰਦਰ

ਮਰੇਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ

ਕੋਠਾ-ਕੱੁਲਾ ਸਭ ਰੁੜ� ਜਾਦੈਂ



ਸਾਹਵ� ਕੰਧ 'ਤੇ ਬਠੈਾ ਹੋਇਆ

ਕੋਹੜ ਿਕਰਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੋੜਾ

ਮਗਰਮਛੱ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ�ਦੈ

ਮਰੇੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਆ�ਦੈ

ਇਕ ਬਾਹਂ ਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਖਾ ਜਾਦੈਂ ।

ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੱਤ

ਮ� ਵੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਮੜੁ ਲੰਗੜਾ

ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੁਬਤ ਦੇ ਨਾਂ �ਤੇ

ਮਗੰਦਾ ਿਫਰਦਾਂ ਦਮੜਾ ਦਮੜਾ

ਿਫਰ ਮਰੇਾ ਸਾਹ ਸੁਕੱਣ ਲੱਗਦੈ

ਹੱਡ ਹੱਡ ਮਰੇਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੈ

ਮਈੋਆਂ ਇਲੱਾਂ ਕੰਨ-ਖਜੂਰੇ

ਅੱਕ ਦੇ ਿਟੱਡੇ ਛਪੜੀ ਕੂਰੇ

ਮਏੋ �ਲੂ, ਮਏੋ ਕਤਰੇੂ

ਖਪੋੜੀਆਂ ਚਮਗਾਦੜ ਭੂਰੇ

ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ

ਮਰੇੇ ਮੂਹੰ 'ਤੇ ਸੁਟੱਣ ਲੱਗਦੈ

ਗਲ ਮਰੇਾ ਿਫਰ ਘੁਟੱਣ ਲੱਗਦੈ



ਮਰੇਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੱਣ ਲੱਗਦੈ

ਫੇਰ ਅਜਨਬੀ ਕੋਈ ਿਚਹਰਾ

ਮਰੇੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ �

ਦੇ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦੋ ਦਮੜਾ

ਫੇਰ ਕਲੰਡਰ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਰਗਾ ਲੰਗੜਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਿਨਕੱਾ ਿਜੰਨਾ ਕਮਰਾ

ਦਿਰਆਈ ਮਛੱੀ ਦੇ ਵਾਕਣ

ਗੜੂ�ਾ ਨੀਲਾ ਿਜਸ ਦਾ ਚਮੜਾ

ਇਹ ਮਰੇਾ ਿਨਕੱਾ ਿਜੰਨਾ ਕਮਰਾ ।

ਚਿਰਤ�-ਹੀਣ

ਸਾਉਣ ਮਾਹਂ ਦੀ ਸਾਵਂਲੀ

ਿਸਲੱ�ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ

ਪੀ ਕੇ ਟਿੁਰਆ ਹਾਂ

ਘਰ� ਮਦਰਾ ਦਾ ਜਾਮ

ਸਾਉਣ ਮਾਹਂ ਦੀ ਸਾਵਂਲੀ

ਿਸਲੱ�ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।

ਹਲਕੇ ਕੱੁਤੇ ਦੀ



ਜ਼ੁਬਾਂ ਜਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਸੇ ਮ�ਹ ਦੀਆਂ

ਇਹ ਛਪੜੀਆਂ

ਿਜ� ਪਰੁਾਣੇ �ਜੜੇ

ਿਕਸੇ ਮਿਹਲ ਦੀ

ਛੱਤ ਤੇ ਰ�ਗਣ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕੱੜੀਆਂ

ਜਾਂ ਿਜਵ� ਹਬਸ਼ਣ

ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੁਖੱ 'ਤੇ

ਹੋਣ ਗਿਹਰੇ ਪੈ ਗਏ

ਚੀਚਕ ਦੇ ਦਾਗ਼ ।

ਜਾਂ ਦਮੂਹੰਾਂ

ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਗ

ਿਕੰਨੇ ਕੋਝੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ

ਉਫ਼ ! ਮਰੇੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਾਬ ।

ਉਮਰ ਦੇ ਪਝੰੀ ਵਰ�ੇ

ਿਦਨ ਸਵਾ ਕੁ ਨ� ਹਜ਼ਾਰ

ਿਕਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ



ਆਿਖ਼ਰ ਨੇ ਿਦੱਤੇ ਮ� ਗਜ਼ੁਾਰ ?

ਿਕਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ

ਏਨੇ ਮ� ਸਰੂਜ ਖਾ ਲਏ

ਿਸਰ ਏਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ : ਵੇਖ ਸਕਾਂ

ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ

ਿਨਤੱ ਿਕਸੇ ਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਕਾਂ

ਕਾਮ ਦਾ ਮ� ਡਗੰ ਮਾਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਹੁਸੀਨਾ

ਦੇ ਸਕੇ ਮ�ੈ ਿਪਆਰ

ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਓਸ ਦੇ

ਮ� ਿਜਸਮ ਨੰਗੇ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਉਫ਼ ! ਮ� ਿਕੰਨਾ ਕਮੀਨਾ

ਿਕੰਨੇ ਗਦੇੰ ਹਨ ਿਵਚਾਰ ।

ਿਕੰਨਾ ਗਦੰਾ ਿਜਹਨ ਮਰੇਾ

ਿਕੰਨਾ ਗਦੰ ਸਚੋਦਾਂ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ � ਹੀ ਆਪਣਾ

ਹੱਥ ਲਾਣ� ਰੋਕਦਾਂ



ਇਕ ਿਕਣਕੇ ਤ� ਖਦੁਾ ਤੀਕਣ

ਮ� ਕਾਮੀ ਮਨੰਦਾਂ

ਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ �

ਮ� ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਲੋਚਦਾਂ

ਮਰੇੇ ਹੱਥ ਿਵਚ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ

ਧਰੁਵਾਂ ਿਜੰਨੀ ਠੰਢ ਹੈ

ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੁਝ ਸਚੋਦਾਂ

ਮਲੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ 'ਚ� ਹੋਵੇ

ਜਨਮ ਿਕਸ ਲਈ ਸਕੇ ਦਾ

ਮ� ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਕੇ � ਵੀ

ਕਾਮ ਪਖੱ� ਵੇਖਦਾਂ

ਮ� ਤਾਂ ਕਿਹੰਦਾ : ਕਾਮ ਹੈ ਹੀ

ਸਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ

ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੂਜ ਹੈ ਕੋਈ

ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਦੰ ਹੈ

ਚਾਹੇ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਿਚਗੰਾੜੀ

ਨਜ਼ਰ ਤ� ਵੀ ਮਦੰ ਹੈ

ਕਾਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮਲਣੀ ਦੀ



ਉਪਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ।

ਸਚੋਦਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕੰਢੇ

ਨਵ-ਬਣੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੀ ਲਾਮ

ਮਲੇੈ ਮਲੇੈ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ

ਦੰਦਾਂ ਵੱਤ ਜੋ ਮਸੁਕਰਾਣ

ਵੇਸਵਾ ਿਜਹੀ ਸੜਕ ਦੇ

ਹੈ ਿਜ� ਬਚੱੇ ਹਰਾਮ

ਉਫ਼ ! ਇਹ ਬਜੇਾਨ ਮਿਹਲਾਂ

ਿਵਚ ਵੀ ਿਕੰਨਾ ਹੈ ਕਾਮ

ਗਲੋ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ

ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪਏ ਹਨ ਚਮਕਦੇ

ਲੰਮ ਸਲੰਮੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ

ਵਾਂਗ ਹੋਠਾਂ ਮਸੁਕਰਾਣ

ਸਚੋਦਾਂ ਿਕ ਮਿਹਲ

ਮਿਹਲਾਂ � ਪਏ ਨੇ ਚੁਮੰਦੇ

ਲੈ ਕੇ ਿਵਚ ਗਲਵੱਕੜੀ

ਕੈਿਫ਼ਆਂ � ਟਰੇੁ ਜਾਣ

ਉਫ਼ ! ਮ� ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਤੈਾਨ



ਸਚੋਣੀ ਿਕੰਨੀ ਹਰਾਮ ।

ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ�

ਅਰਧ ਨੰਗਾ ਸਰੂਜ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਝਕੁ ਕੇ

ਹੈ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਸਲਾਮ

ਸਨੇੋ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਵਾਲੀ

ਕੰਨ ਫ਼ਾਹਸ਼ਾ

ਮਸੁਕਰਾਵੇ ਭਰ ਕੇ ਿਜ�

ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮ

ਸਾਉਣ ਮਾਹਂ ਦੀ ਸਾਵਂਲੀ

ਿਸਲੱ�ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।

ਸਾਉਣ ਮਾਹਂ ਦੀ ਸਾਵਂਲੀ

ਿਸਲੱ�ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।

ਮਾਂ

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਤਰੇੇ ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਵਰਗਾ ਹੀ

ਤਰੇਾ ਸੁਚੱਾ ਹੈ ਨਾਂ



ਜੀਭ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਿਖ�

ਹਾਏ ਨੀ ਤਰੇਾ ਨਾਂ ਿਲਆਂ

ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ� ਤਾਂ ਮ� ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂ

ਮਾਘੀ ਦੀ ਹਾਏ ਸੁਚੱੜੀ

ਸਗੰਰਾਂਦ ਵਰਗਾ ਤਰੇਾ ਨਾਂ

ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਛਾਂ

ਛਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਤੂੰ ਮਰੇੀ ਜਣਨੀ ਨਹ�

ਮ� ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦਾਂ

ਤਰੇਾ ਮਰੇਾ ਕੀ ਹੈ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਏਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ?

ਗ਼ਮ ਦੇ ਸਿਹਰਾਵਾਂ 'ਚ ਭੱੁਿਜਆ

ਮ� ਹਾਂ ਪਛੰੀ ਬ-ੇਜ਼ੁਬਾਂ

ਦੋ ਕੁ ਪਲ ਜੇ ਦ� ਇਜਾਜ਼ਤ



ਤਰੇੀ ਛਾਵ� ਬਠੈ ਲਾਂ

ਛਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਮਾ,ਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਜਾਣਦਾ,ਂ ਮ� ਜਾਣਦਾ,ਂ ਮ� ਜਾਣਦਾਂ

ਅਜੇ ਤਰੇੇ ਿਦਲ 'ਚ ਹੈ

ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ ਦਾ ਹੜ�

ਉਮਰ ਮਰੇੀ ਦੇ ਵਰ�ੇ

ਹਾਲੇ ਜਵਾਂ

ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹ� ਤੂੰ ਅੰਮੜੀਏ

ਰੱਤ ਰੱਤੀ

ਕਾਮ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਮਾਂ

ਪਰ ਮ� ਅੰਮੀ� ਇਹ ਕਹਾਂ

ਰੱਤ ਠੰਢੀ ਹੋਣ ਿਵਚ

ਲੱਗਗੇਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀੜੀ � ਿਜੰਨਾ



ਸ਼ਾਇਦ ਭੂ-ਪਰਦੱਖਣਾ

ਕੀਹ ਭਲਾ ਏਨੇ ਸਮ�

ਿਪਛੱ� ਹੈ ਜੰਮਦੀ ਇਕ ਮਾਂ

ਝਠੂ ਬਕਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ

ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਛਾਂ

ਛਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ

ਤਤੋੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਟੀਰਾ

ਹੈ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਂ

ਭੇਡ ਦੇ ਪੀਲੇ ਨੇ ਦੰਦ

ਕੱੁਤੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਂ

ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਜੁਗਾਲੀ

ਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ

ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਦੇ

ਿਪਉ ਦਾ ਿਪਉ



ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸਣ ਸੀ ਇਹਦੀ

ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ

ਏਥੇ ਥਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ

�ਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਤੈਾਂ

ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਛਾਂ

ਛਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਮਾ,ਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਮਾਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਿਮਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਸਲ ਦਾ

ਕਸਤਰੂੀਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਾਂ

ਕਸਤਰੂੀਆਂ � ਜਨਮ ਦ�ਦੀ

ਹੈ ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ

ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ

ਇਕ ਹੋਰ ਥਾ,ਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ

ਫੇਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ

ਕਰਮ-ਹੀਣੇ ਬਿੱਚਆਂ �



ਭੱੁਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ

ਮਾ-ਂਿਵਹੂਣੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਦੇਂ

ਨੇ ਿਕਸੇ ਐਸੀ ਉਹ ਥਾਂ

ਿਜਥੇ ਿਕਧਰੇ ਚਗੁਣ ਪਈਆਂ

ਹੋਣ ਰਲ ਕੇ ਬਕੱਰੀਆਂ

ਬਕੱਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ

ਚੁਘੰਣ� ਉਨ�ਾਂ � ਨਾਹਂ

ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਮਾਂ

ਪਸ਼ੂ ਤ� ਮਾੜੀ ਨਹ�

ਤਰੇਾ ਮਰੇਾ ਕੀ ਹੈ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਏਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ?

ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਛਾਂ

ਛਾਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਤਰੇੇ ਸੁਚੱੇ ਦੱੁਧ ਵਰਗਾ ਹੀ

ਤਰੇਾ ਸੁਚੱਾ ਹੈ ਨਾਂ

ਮਾ,ਂ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਮਾਂ !

ਿਟੱਡੀ ਦਲ

ਨੀਮ ਸਾਵਂਲੀ



ਗਰੜ ਵੱਤ ਨੀਲੀ

ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ ਸੜਕ ਿਵਚ ਪਕੱੀ

ਸਤੂਕ-ਿਭੱਟੀ ਨਾਰ ਦੇ ਵਾਕਣ

ਮਰੇੇ ਿਪਡੰ ਿਦਆਂ ਪਟੱਾਂ �ਤੇ

ਸੁਤੱੀ ਘਕੂ ਹੈ ਿਸਰ � ਰੱਖੀ

ਪੀੜਾਂ ਭੰਨੀ ਥਕੱੀ ਥਕੱੀ

ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ

ਸੜਕ ਇਹ ਪਕੱੀ

ਏਸ ਸੜਕ ਦੀ ਿਹੱਕ ਮਸਲਦਾ

ਬਟੂਾਂ ਥ� ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਲਦਾ

ਮਢੋੇ ਰੱਖ, ਬਦੂੰਕਾਂ ਚਲਦਾ

ਮਲੇੈ ਸਾਵੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ

ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਇਕ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਮਠੱੀ ਚੁਪੱ ਮਰੇੇ ਖਤੇਾਂ ਦੀ

ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਡਗੰ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਟੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰ�ਗਦੇ ਟ�ਕਾਂ ਦੀ

�ਚੀ ਇਕ ਧਮਕ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮਰੇਾ ਿਪਡੰ ਮਰੱੁਿਬਆਂ ਵਾਲਾ



ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਇਕ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਏ ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਿਕਨਾਰੇ

ਮਰੇੇ ਿਪਡੰ ਦੀਆਂ ਿਛੰਦੀਆਂ ਪਣੌਾਂ

ਖਟੱੀਆਂ ਦੇ ਫੱੁਲਾਂ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ

ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦੰਰਾਂ

ਵਰਗੇ ਫੱੁਲ ਸ਼ਰ�ਹ ਦੇ ਚੁਮੰ ਕੇ

ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖਡੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਪਰ ਹੁਣ

ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ

ਫੈਲ ਿਗਆ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਗਰ

ਡੂਘੰੇ ਮਰੇੇ ਦੋਮਾਹਲੇ ਖਹੂ�

ਿਡਗੱ ਪਈ ਸਨੇੋ ਦੀ ਗਾਗਰ

ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਸਾਰਾ ਿਪਡੰ ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਿਵਚ



ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ।

ਲਾਹ ਗਈਆਂ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਛੱਲਾਂ

�ਡਣ ਅੰਬਰ� ਿਗਧੱ ਤੇ ਇਲੱਾਂ

ਲੜਨ ਿਬਲੱੀਆਂ ਰੋਵਣ ਕੱੁਤੇ

�ਲੂ ਪਏ ਮਚਾਵਣ ਿਖਲੱਾਂ

ਘੁਮੰਣ ਥਾ-ਂਥਾਂ ਲੱਖ ਚੜੇੁਲਾਂ

ਿਪਠੱਾਂ �ਤੇ ਥਣ ਲਮਕਾਈ

ਪੁਠੇੱ ਲੰਮੇ ਪਰੈਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

ਥਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸ� ਕੇ

ਿਠਬੱ-ਖਿੜੱਬੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਪਾਈ

ਖਪੋੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੋਲਾਂ ਿਵਚ�

ਲੰਘੇ ਪਣੌ ਫਰਾਟੇ ਭਰਦੀ

ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ

ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ।

ਥਾਂ ਪਰੁ ਥਾਂ

ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ

ਕਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਢਰੇਾਂ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਰੇਾਂ ਿਵਚ ਸਵੂਣ



ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਚੱਾ ਦੇਣ ਅਕੇਰਾਂ

ਇਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਘਰ ਜਾਈਆਂ

ਇਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਘਰ ਜਾਈਆਂ

ਇਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਕਾਮ ਿਤਹਾਈਆਂ

ਇਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ � ਸਾਈਆਂ

ਇਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਰਨਾਈਆਂ

ਮਾਨੁਖਤਾ ਦੀਆਂ ਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ

ਇਨ�ਾਂ ਰਲ ਿਮਲ ਮਾਰ ਮਕੁਾਈਆਂ

ਅੱਜ ਖੜ�ਾ ਇਸ ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ

ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਸਚੋ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ।

ਨੀਮ ਸਾਵਂਲੀ

ਗਰੜ ਵੱਤ ਨੀਲੀ

ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ ਸੜਕ ਿਵਚ ਪਕੱੀ

ਜੰਗ ਿਵਚ ਹੋਈ ਿਵਧਵਾ ਵਾਕਣ

ਿਫਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੱਥ-ਭਲੱਥੀ

ਆਪਣੇ ਭੱੁਖੇ ਬਚੱੇ ਵਾਕਣ

ਮਰੇੇ ਿਪਡੰ � ਢਾਕੇ ਚਕੱੀ

ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ ਸੜਕ ਇਹ ਪਕੱੀ



ਸਾਵਣ-ਰੰਗੀ

ਸੜਕ ਇਹ ਪਕੱੀ ।

ਬਨਵਾਸੀ

ਮ� ਬਨਵਾਸੀ, ਮ� ਬਨਵਾਸੀ

ਆਇਆ ਭੋਗਣ ਜੂਨ ਚਰੁਾਸੀ

ਕੋਈ ਲਛਮਣ ਨਹ� ਮਰੇਾ ਸਾਥੀ

ਨਾ ਮ� ਰਾਮ ਅਯੁਿੱਧਆ ਵਾਸੀ

ਮ� ਬਨਵਾਸੀ, ਮ� ਬਨਵਾਸੀ ।

ਨਾ ਮਰੇਾ ਪਚੰ-ਵਟੀ ਿਵਚ ਡਰੇਾ

ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇਾ

ਕਣਕ-ਕਕੱਈ ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਿਤਰ

ਮਥੈ� ਦੂਰ ਵਤਨ ਹੈ ਮਰੇਾ

ਪਕੱੀ ਸੜਕ ਦੀ ਪਟੜੀ �ਤੇ

ਸ�ਿਦਆਂ ਦੂਜਾ ਵਰ�ਾ ਹੈ ਮਰੇਾ

ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਿਵਚ ਰ�ਦੀ ਹੈ

ਮਰੇੀ ਦੋ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ ਕਾਕੀ

ਜੀਕਣ ਪਣੌ ਸਰਕੜੇ ਿਵਚ�

ਲੰਘ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ



ਮ� ਬਨਵਾਸੀ, ਮ� ਬਨਵਾਸੀ ।

ਕੋਈ ਸਗੁਰੀਵ ਨਹ� ਮਰੇਾ ਮਿਹਰਮ

ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਨ-ਪੁਤੱ ਮਰੇਾ ਬਲੇੀ

ਨਾ ਕੋਈ ਨਖ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਿਤਰ

ਆਈ ਮਰੇੀ ਬਣਨ ਸਹੇਲੀ ।

ਮਰੇੀ ਤਾਂ ਇਕ ਬੁਢੱੀ ਮਾਂ ਹੈ

ਿਜਸ � ਮਰੇੀ ਹੀ ਬਸੱ ਛਾਂ ਹੈ

ਿਦਲ ਭਰ ਥੁਕੇੱ ਿਦੱਕ ਦੇ ਕੀੜੇ

ਿਜਸ ਦੀ ਬਸੱ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੈ

ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕ ਮਰੋਨੀ ਧੀ ਹੈ

ਿਜਸ ਦੇ ਵਰ ਲਈ ਲੱਭਣੀ ਥਾਂ ਹੈ

ਜਾਂ ਿਫਰ ਅਨਪੜ� ਬੁਢੱਾ ਿਪਉ ਹੈ

ਜੋ ਇਕ ਿਮਲ ਿਵਚ ਹੈ ਚਪੜਾਸੀ

ਖ਼ਾਕੀ ਿਜਦ�ੇ ਪਜਾਮੇ �ਤੇ

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਚਟੱੀ ਟਾਕੀ

ਕੋਈ ਭੀਲਣੀ ਨਹ� ਮਰੇੀ ਦਾਸੀ

ਨਾ ਮਰੇੀ ਸੀਤਾ ਿਕਤੇ ਗਵਾਚੀ ।



ਮਰੇੀ ਸੀਤਾ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀ

ਉਹ ਨਹ� ਕੋਈ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ

ਉਹ ਹੈ ਧਰੁ ਤ� ਫਾਿਕਆਂ ਮਾਰੀ

ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ

ਜੀਕਣ ਪਹੋਲੀ ਮਗਰ� ਹਾੜ�ੀ

ਪਲੇੋ ਪਰੈ� ਟਰੇੁ ਿਵਚਾਰੀ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰੈ� ਭਰੀ

ਹਾਏ ! ਗਰੁਬਤ ਦੀ �ਚੀ ਘਾਟੀ

ਕੀਕਣ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਾਲਾ

ਉਹਦੀ ਤ�ੀਮਤ-ਪਣ ਦੀ ਡਾਚੀ ?

ਿਹੱਕ ਸਗੰ ਲਾ ਕੇ ਮਰੇੀ ਕਾਕੀ ?

ਇਹ ਮ� ਅੱਜ ਕੀਹ ਸਚੋ ਿਰਹਾ ਹਾਂ

ਿਕ� ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਮਰੇੀ ਛਾਤੀ ?

ਿਕ� ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੀ

ਮ� ਉਹਦੀ ਅਗਨ ਪ�ੀਿਖਆ ਲੈਸਾਂ

ਨਹ�, ਨਹ�, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗਸੁਤਾਖੀ

ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵਚ ਉਹ ਸੜ ਜਾਸੀ

ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਿਵਚ ਰ�ਦੀ ਹੈ



ਮਰੇੀ ਦੋ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ ਕਾਕੀ

ਹਰ ਪਲ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਉਦਾਸੀ

ਜੀਕਣ ਵਰ�ਦੇ ਬਦੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

�ਡਦੇ ਜਾਦੇਂ ਹੋਵਣ ਪਛੰੀ

ਮਠੱੀ ਮਠੱੀ ਟੋਰ ਿਨਰਾਸੀ

ਮ� ਬਨਵਾਸੀ, ਮ� ਬਨਵਾਸੀ ।

ਰਾਖ਼ ਦਾਨੀ

ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਇ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਈ ਹੈ ਧਖੁਦੀ

ਿਕ ਿਜਵ� ਿਵਧਵਾ ਕੋਈ ਿਵਚ ਜਵਾਨੀ

ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਿਜ� ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਿਜ� ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ

ਜੋ ਪੀੜ ਮਰੇੀ ਦੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਿੱਚਆਂ ਦਾ

ਖ਼ਨੂ ਨੀਲਾ ਹਾਏ ਪੀਣ ਖ਼ਾਤਰ

ਖੜ�ੀ ਹੈ ਮੁਦੱਤ ਤ� ਿਵਚ ਹੈਰਾਨੀ

ਫੜ ਕੇ ਧੂੰ ਦੀ ਅਲਫ਼-ਹੁਸਨੈੀ

ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋਾ ਹਾਏ ਅਸਮਾਨੀ



ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪਛੰੀ ਵਰਗੀ

ਅੱਖਾਂ ਮੁਦੰੀ ਤੇ ਿਹੱਕ ਤਾਣੀ ।

ਜਾਂ ਿਪਉ ਲੰਮਬੂੇ ਦੀ ਧੀ ਅੰਞਾਣੀ

ਜੋ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਤੌ ਿਪਛੱ�

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਸੀਨ ਗਦੋੀ 'ਚ

ਘਕੂ ਸੁਤੱੀ ਹੈ ਭੱੁਖੀ-ਭਾਣੀ

ਤੇ ਸੁਤੱੀ ਸੁਤੱੀ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ-

ਇਹ ਯੁਗੱ ਿਕੰਨਾ ਹੈ ਅਗਰਗਾਮੀ

ਹੈ ਿਕੰਨੀ ਿਜ਼ੱਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦੰਾ

ਬਦੇੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਗ਼ਲੁਾਮੀ ।

ਜਾਂ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਰੋ-ਪਖੰੀ

ਵਲੇਵ� ਖਾਦਂਾ ਿਸਗਰਟੀ ਧੂਆੰਂ

ਿਕ ਿਜਵ� ਿਕਧਰੇ ਵੀਰਾਨ ਥਾਵ�

ਕੋਈ ਰੱੁਖ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਹੋਏ ਅਲੰੂਆਂ

ਿਜ� ਇਿੱਛਆਧਾਰੀ ਕੋਈ ਸਪੱ ਦਮੂਹੰਾਂ

ਜਾਂ ਿਜ� ਸਰੋਵਰ 'ਚ� ਸਾਵਂਲੀ ਿਜਹੀ

ਨਹਾ ਕੇ ਿਨਕਲੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ



ਤੇ ਕੰਢੇ ਖੜ� ਕੇ ਸਕੁਾਏ ਪਾਣੀ

ਬੀਮਾਰ ਜੇਹੀ ਤਵੀਤ ਪਿਹਨੀ ।

ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ, ਬੀਅਰ ਦੀ ਬਤੋਲ

ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਗਵਾਨੀ

ਇਹ ਓਹੋ ਬਰੇੈ ਤੇ ਓਹੋ ਿਚਹਰੇ

ਇਹ ਓਹੋ ਬਕ ਬਕ ਤੇ ਕੱੁਤੇ ਖਾਣੀ

ਬਹੇੇ ਿਪਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੂ ਪਰੁਾਣੀ ।

ਉਫ਼ ! ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨੀ

ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਗਿਹਰੀ ਦਲਦਲ 'ਚ

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਹੈ ਧਸੱਦੀ ਜਾਦਂੀ

ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਹੂੀ ਤੇ ਅਰਗ਼ਵਾਨੀ

ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ, ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ

ਿਜ� ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਤਫ਼ੂਾਨੀ

ਿਕ ਿਜਸ 'ਚ ਚਮਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰਾ

ਿਸਆਹ ਪਲੁਾੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਾਨੀ

ਉਫ਼ ! ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣੀ ।



ਓ ਬਰੈਾ ! ਿਬਲੱ ਲੈ ਆ

ਤੇ ਚੁਕੱ ਲੈ ਏਥ� ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ

ਇਹ ਤਾਂ ਮ�ੈ ਇ� ਹੈ ਲੱਗਦੀ

ਹਜ਼ਾਰ ਮਗੈਾਟਨ ਬਬੰ ਵਾਕਣ ਿਜ�

ਮਜ਼ੇ ਮਰੇੀ 'ਤੇ ਫਟ ਹੈ ਜਾਣੀ

ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬਤੋਲ

ਿਜ� ਬਣ ਕੇ ਰਾਕਟ ਹੈ �ਡ ਜਾਣੀ ।

ਚੁਕੱ ਲੈ ਏਥ� ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਬਤੋਲ

ਤੇ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਈ ਹੈ ਧਖ਼ੁਦੀ

ਿਕ ਿਜਵ� ਿਵਧਵਾ ਕੋਈ ਿਵਚ ਜਵਾਨੀ

ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਇਹ ਕਾਲੀ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਿਹਜੜਾ

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ :

ਸਚੋ ਮਰੇੀ ਵਾਂਗ ਹੀ

ਬਜ਼ੇਾਰ ਹੈ



ਇਹ ਤਾਂ ਮ�ੈ ਇ� ਪਈ ਹੈ ਭਾਸਦੀ

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ ।

ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੁਮੰਣੇ ਪੁਤੱਰ ਪਰਾਏ

ਿਕਸ ਕਦਰ ਹੋਛਾ ਿਜਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਏ

ਵੇਲ ਿਪਛੱ� ਸਦੱ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ

ਵੇਲ ਤਰੇੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਵਧਾਏ ।

ਿਕਸ ਕਦਰ

ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗਲੱ ਹਾਏ

ਇਕ ਮਾਗਂਤ ਰਾਿਜਆਂ � ਖ਼ਰੈ ਪਾਏ

ਹਾਏ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਆਏ ।

ਮਰੇੀ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਖਦੁ ਬ-ੇਕਾਰ ਹੈ

ਇਹ ਧਰੁਾਂ ਤ�

ਜ਼ਰਦ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੈ

ਏਸ � ਨਾ ਫੱੁਲ



ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਰ ਹੈ ।

ਮਰੇੇ ਲਈ ਹੈ ਅਜਨਬੀ ਕੱੁਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ

ਿਪਆਰ ਦੀ ਮ�ੈ ਭਲਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ ?

ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣਾ

ਤਾਂ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ

ਕਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰੂਤੀ ਦਾ ਆਹਰ ਹੈ

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।

ਹਾਏ ਮ�ੈ

ਿਕਸ ਗਨੁਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ?

ਨਾ ਮ� ਆਦਮ

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ� ਹੱਵਾ

ਕਾਮ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰੇੌ ਕੀਹ ਮਜ਼ਾ ?

ਆਖਦੇ ਨੇ -

ਕਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਖਦੁਾ

ਕਾਮ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਲੋਜੜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ

ਪਰ ਇਹ ਮ�ੈ ਕੀ ਪਤਾ ।



ਕਾਮ ਦੇ ਿਦਉਤੇ ਦੀ

ਮ�ੈ ਤਾਂ ਧਰੁ� ਹੀ ਮਾਰ ਹੈ

ਿਜਸਮ ਮਰੇਾ ਰਾਮ-ਲੀਲ�ਾ ਦਾ

ਕੋਈ ਿਕਰਦਾਰ ਹੈ

ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ

ਕਾਠ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ

ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰ ਹੈ

ਝਠੂਾ ਮਠੂਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨੇ ਵਾਰ ਹੈ

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।

ਹੇ ਮਨਾ !

ਨਾ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਸਚੋ ਕਰ

ਸਚੋ ਲੰਮੀ ਸਨੰ� ਲਾਣੀ ਸਮ� �

ਸਮ� � ਤਾਂ ਸਨੰ� ਲਾਣੀ ਪਾਪ ਹੈ ।

ਸਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ।

�ਠ



ਿਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸ� ਰਹੇ

ਸਪੁਿਨਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਭੇੱ ਭ� ਰਹੇ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਕ ਕਾਮ

ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਿਬਨ

ਹੇ ਮਨਾ ਬ-ੇਕਾਰ ਹੈ, ਬ-ੇਕਾਰ ਹੈ

ਇਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ

ਤ�ੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਸ ਦਰਕਾਰ ਹੈ

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਆਰ

ਅੱਧੀ ਪਾਰ ਹੈ ।

ਲੂਣਾ

ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ

ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਫੱੁਲ ਕੁਮਲਾਇਆ

ਿਜਸ ਦਾ ਇਛੱਰਾਂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਇਆ

ਮ� ਪਰੂਨ ਦੀ ਮਾਂ । ਪਰੂਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ।

ਮ� ਉਸ ਤ� ਇਕ ਚੁਮੰਣ ਵੱਡੀ



ਪਰ ਮ� ਕੀਕਣ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ

ਉਹ ਮਰੇੀ ਗਰਭ ਜੂਨ ਨਾ ਆਇਆ

ਲੋਕਾ ਵੇ, ਮ� ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ।

ਿਪਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਢਾਵੇ

ਲੋਕਾ ਵੇ ! ਤ�ੈ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ

ਜੇ ਲੂਣਾ ਪਰੂਨ � ਚਾਹਵੇ

ਚਿਰਤ�-ਹੀਣ ਕਵ�ੇ ਿਕ� ਜੀਭ ਜਹਾਨ ਦੀ ।

ਚਿਰਤ�-ਹੀਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ

ਜੇ ਕਰ ਲੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸੇ

ਪਰ ਜੇ ਹਾਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ

ਹਾਣ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਗਲੱ ਕੀ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ।

ਲੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਣ

ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ� ਹੋਏ ਸਹੁਾਗਣ

ਮਿਹਕ ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਦਾਗ਼ਣ

ਮਿਹਕ ਮਰੇੀ ਤਾਂ ਕੰਜਕ ਮ� ਹੀ ਜਾਣਦੀ ।



ਜੋ ਸਲਵਾਨ ਮਰੇੇ ਲੜ ਲੱਗਾ

ਿਦਨ ਭਰ ਚੁਕੱ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਥਬੱਾ

ਸ਼ਿਹਰੋ ਸ਼ਿਹਰ ਰਵ�ੇ ਿਨਤੱ ਭੱਜਾ

ਮਨ ਿਵੱਚ ਚਟੇਕ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਫੱੁਲ ਖਾਣ ਦੀ ।

ਿਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਛੱਰਾਂ ਮਈੋ

ਇਕ ਪਰੂਨ ਜੰਮ ਪਰੂਨ ਹੋਈ

ਉਹ ਪਰੂਨ ਨਾ ਜੋਗੀ ਕੋਈ

ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਰੇਾ ਹਾਣ ਪਛਾਣਦੀ ।

ਹੋ ਚਿੱਲਆ ਹੈ ਆਥਣ ਵੇਲਾ

ਆਇਆ ਨਹ� ਗਰੋਖ ਦਾ ਚਲੇਾ

ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਅੱਜ ਘਰ ਅਲਬਲੇਾ

ਮ� ਪਈ ਕਰਾਂ ਿਤਆਰੀ ਕੈਫ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ।

ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ

ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਫੱੁਲ ਕੁਮਲਾਇਆ

ਿਜਸ ਦਾ ਇਛੱਰਾਂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਇਆ

ਮ� ਪਰੂਨ ਦੀ ਮਾਂ । ਪਰੂਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ।



ਇਕ ਸਫ਼ਰ

ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ� ਆ ਰਹੀ ਸੀ

ਮ� ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਦੂਰ ਲਿਹੰਦੇ ਦੀ ਖਸ਼ੁਕ ਟਿਹਣੀ 'ਤੇ ਦੂਰ

ਫੱੁਲ ਸਰੂਜ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੇੇ ਿਵਚਾਲੇ ਿਵੱਥ ਸੀ

ਿਫਰ ਮ�ੈ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਦੋਵ� ਕੰਢੇ ਸਾਵਂਲੀ ਿਜਹੀ ਸੜਕ ਦੇ

ਉਹਦੇ ਬੁਲੱ�ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਏ ਸੀ ਫਰਕਦੇ

ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਬਰੁਜੀਆਂ

ਸੜਕ ਦੇ ਪਏ ਦੰਦ ਹੋਵਣ ਹੱਸਦੇ

ਪਣੌ ਦਾ ਿਚਮਟਾ ਿਪਆ ਸੀ ਵੱਜਦਾ

ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤੱੇ ਪਏ ਸੀ ਖੜਕਦੇ

ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਵੱਲੇ ਨਾਮਰੁਾਦ

ਕਾਸ਼ਨੀ ਿਜਹੇ ਫੱੁਲ ਪਹਾੜੀ ਅੱਕ ਦੇ



ਬੀਜ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸਰਘੀਆਂ

ਲਾਲ ਸਹੇੂ ਕੋਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ

ਦੂਰ ਇਕ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਿਫੱਕੜਾ

ਗਗਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗਲੱ� 'ਤੇ ਮਸੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਇਕ ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਗਲੁਾਬੀ ਮੁਖੱ �ਤੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੇੇ ਿਵਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ

ਸਾਡੀ ਮਿੰਜ਼ਲ ਵਾਂਗ ਘਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਉਫ਼ਕ ਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨੀਲਾ ਕੁ ਧੂੰ

ਕਾਗ ਦੇ ਿਜ� ਬਟੋ ਦੇ ਿਪਡੰੇ 'ਤੇ ਲੰੂ

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਮ�ੈ ਸਕੰੂ

ਦੂਰ ਉਸ ਧੂ�ੰ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਤ� ਪਾਰ

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਛੰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡਾਰ

ਮਰੇਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮ� ਉਸ ਡਾਰ �

�ਚੀ ਦੇਣੀ ਇਕ ਕਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ

'ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਚਲੋ ਸਾ� ਵੀ ਯਾਰ



ਦੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤ� ਿਕਧਰੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ

ਦੇਣਾ ਸਾ� ਉਸ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ

ਿਜਥੇ ਸਕੀਏ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗਜ਼ੁਾਰ'

ਿਸਆਹ ਹਨੇਰਾ ਿਸਆਹ ਦੀ ਇਕ ਸਪਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਮਰੇੇ ਵੱਲੇ ਸਰਕਦਾ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਮਰੇਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਉਹਿਦਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਖ਼ਰੇੌ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤ� ਟਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਜੀਕਣਾਂ ਘੁਗੱੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕੰਧ 'ਤੇ

ਚੁਝੰ ਦੇ ਿਵਚ ਚੁਝੰ ਪਾ ਮਸੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਲੱ�ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

ਮਿਹਕ ਆਪਣੇ ਬਰੂ ਦੀ ਸੀ ਰਹੀ ਿਖਲਾਰ

ਉਸ ਪਲਾਡੇ ਿਵਚ ਅਜੇ ਤੀਕ

ਚਗੁ ਰਹੀ ਸੀ ਿਬਜਿੜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡਾਰ

ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਿੇਰਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਨ

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਸਨ ਜੋ ਠੰਢੇ ਠਾਰ

ਜੀਕਣਾਂ ਿਬਲੇੱ ਦੇ ਮੂਹੰ ਕੋਈ ਗਟੁਾਰ



ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮ�ੈ ਿਪਆਰ

ਜਦ ਹੀ ਭੈੜੀ ਰਾਹ ਅਸਾਡਾ ਕੱਟ ਗਈ

ਕਾਲੀ ਿਬਲੱੀ ਵਾਗਣਾਂ ਇਕ ਕਾਲੀ ਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਮੂਹੰ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਕ ਬੁਕੱ ਮਾਰ

ਸਾ� ਉਸ ਖਡੇ ਤ� ਗਈ ਿਵਸਾਰ

ਿਪਛੇੱ ਬਤੱੀ ਲਾਲ ਿਜਹੀ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ

ਅਜੇ ਤੀਕਣ ਚਮਕ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰਦੀ

ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਥੱੇ 'ਤੇ ਿਜ�

ਕੰਮ ਦੌਣੀ ਦਾ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰਦੀ

ਜਾਂ ਮਣੀ ਚਮਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ

ਪਣੌਾਂ ਦੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ ਝਾਜਂਰ ਮਿਹਕ ਦੀ

ਫੱੁਲ ਚ�ਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤਜ਼ੇ ਸਰੂਜ ਹਾੜ ਦਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ� ਚੜ�ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਸਕੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਜ਼ੇ ਸੁਮੰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼



ਤਾਲ ਿਵਚ ਸੀ ਛਣਕਦਾ ਯਕੇੱ ਦਾ ਸਾਜ਼

ਸਾਜ਼ 'ਚ� ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼

ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖਿੰਭਆਂ 'ਚ� ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ

ਿਨਕੇੱ ਹੰੁਦੇ ਕੰਨ ਲਾ ਸਣੁਦੇ ਆਵਾਜ਼

ਪਰ ਨਾ ਆ�ਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਰਾਜ਼

ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਹੈ ਪਰੇਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

�ਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਿਕ ਲਾਮਾਂ ਿਵਚ ਜਹਾਜ਼

ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤ� ਿਚੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ

ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼

ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਖਡੇ ਤ�

ਅਜੇ ਤੀਕਣ ਵੀ ਨਹ� ਹਨ ਆਏ ਬਾਅਜ਼

ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਜ਼ੇ ਸੁਮੰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਛਣਕਦਾ ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਯਕੇੱ ਦਾ ਸਾਜ਼ ।

ਉਹਦੇ ਿਪਡੰ ਦੀ �ਚੀ ਮਸਿਜਦ ਦਾ ਿਮਨਾਰ

ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ

ਮਰੇੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਉਹਦੇ ਬਾਝ� ਓਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗਰਾਂ



ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਖਾਣ � ਿਜ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰੇੌ ਕੀ ਕੁਰਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਬ-ੇਰਿਹਮ, ਘੜੇੋ � ਇਕ ਜੱਲਾਦ ਵਾਂਗ

�ਚੀ-�ਚੀ ਤਜ਼ੇ ਛਾਂਟੇ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਦੂਰ �ਚੀ ਚਗ਼ੁਲ ਇਕ ਿਚਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਓਸ ਚਗ਼ੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ

ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਨ�ਦ ਿਵਚ ਬਰੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਸਾਰਾ ਯਕੱਾ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰੇ

ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਰੰਗ ਨਜ਼ਰ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਦੂਰ ਲਿਹੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ੁਕ ਟਾਹਣੀ � ਹੁਣ

ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਘਣੁ ਿਜਹਾ ਬਸ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਦੀਿਵਆਂ ਦੀ ਲੋ 'ਚ ਹੁਣ ਮਰੇਾ ਗਰਾਂ

ਦੂਰ� ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਿਦਲ ਮਰੇਾ �ਡਦੇ ਫਰਾਰੇ ਵਾਕਣਾਂ

ਹਰ ਘੜੀ ਿਪਛੇੱ � ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੇੱ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰੇੌ ਕੀ ਕੁਰਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਬ-ੇਰਿਹਮ, ਘੜੇੋ � ਇਕ ਜੱਲਾਦ ਵਾਂਗ

�ਚੀ-�ਚੀ ਤਜ਼ੇ ਛਾਂਟੇ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ



ਯਕੱਾ ਟਿੁਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਿਸਕਲੀਗਰ

ਮ� ਿਸਕਲੀਗਰ, ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ

ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇਾ ਦੇਸ਼, ਨਾ ਨਗਰ

ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇਾ ਘਰ

ਮ� ਿਸਕਲੀਗਰ, ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ ।

ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਗਡੱ

ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਮ� ਿਫਿਰਆ

ਪਟੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਵਣ ਜੋਗਾ

ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਿਮਿਲਆ

ਸਮ� ਦੇ ਿਪਡੰ ਦੀਆਂ 'ਪੜੈਾਂ ਤੇ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਰਹਾ ਮ� ਟਿੁਰਆ

ਪਰ ਿਫ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਖਿੁਰਆ

ਹੁਣ ਮਥੈ� ਨਹ� ਜਾਦਂਾ ਟਿੁਰਆ

ਨਾ ਹੀ ਿਪਛੇੱ ਜਾਦੈਂ ਮਿੁੜਆ

ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਢੱੀ ਠੇਰੀ

ਮਰੇੀ ਅੰਮਾਂ ਗਈ ਹੋਸੀ ਮਰ

ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੋਸੀ ਮਰੇੇ ਿਪਉ ਨੇ



ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਯਗੋ ਕੋਈ ਵਰ

ਹੁਣ ਨਹ� ਮ�ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ ਿਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ ।

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭੱੁਲ ਚੁਕੱਾ ਹੈ

ਮ�ੈ ਮਰੇਾ ਕੱੁਲ ਕਬੀਲਾ ?

ਲੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਤ� ਭਾਰਾ ਹੈ

ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਸਾਵਾ ਤੀਲਾ

ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਾ ਹੰੁਦੈ

ਿਜਊਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਾ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ

ਮਰੇੇ ਲਈ ਨੇ ਸਭੇੱ ਗਏ ਮਰ

ਮ� ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ � ਿਬਲਵਾ ਵਾਕਣ

ਲਾਸ਼ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮਢੋਾ ਫੜ ਕੇ

ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰ ।ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰ ।

ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ ਿਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ ।



ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ , ਵੇਖ ਿਕ ਤਰੇੀ

ਦੌਣੀ ਵਰਗਾ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲੇ

ਕੀਕਣ ਥਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੱੁਲ ਜੇਹਾ

ਪੀਲਾ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਜੀਕਣ ਿਸਵਾ ਮਰੇੀ ਅੰਮਾਂ ਦਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਬਲ ਕੇ ਬਝੁ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਬਲਕੁਲ ਤਰੇੀ ਸਾੜੀ ਵਰਗਾ

ਰੰਗ ਿਫ਼ਜ਼ਾ ਿਵਚ �ਡ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਸਜਣੀ ਆਿਖ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਡਾ

ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਗੁ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

ਮਰੇੇ ਿਵਹੜੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ

ਇਕ ਬਟੂਾ ਆਿਖ਼ਰ �ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਿਜੰਦ ਮਰੇੀ ਦਾ

ਪੀਲਾ ਸਰੂਜ ਡੁਬੱ ਿਰਹਾ ਹੈ ?

ਆਿਖ਼ਰ ਇਕ ਿਦਨ, ਸੁਕੱ ਹੀ ਜਾਦੈਂ

ਹਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਰ ਡੂਘੰਾ ਸਰ

ਆਿਖ਼ਰ ਬਦੱਲ �ਡ ਹੀ ਜਾਦੈਂ

ਇਕ ਪਲ, ਦੋ ਪਲ ਜਾਂ ਦੋ ਿਦਨ ਵਰ�

ਕੀਹ ਭੈੜਾ ਹੈ



ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਮਰੇਾ

ਤਰੇੇ ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ?

ਪਰ ਮਰੇਾ ਸਖੌਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੈ

ਤ�ੈ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੇਾ ਲਾਹ ਹੈ ?

ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ ਿਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ ।

ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ, ਤੂੰ ਸਮਝ�ਗੀ

ਮ� ਮਧ ਪੀ ਕੇ ਬਲੋੀ ਜਾਦਂਾਂ

ਕਾਮ-ਮਿੱਤਆ ਵਣ ਦੀ ਛਾਂ ਿਜਹੇ

ਤਰੇੇ ਵਾਲ ਵਰੋਲੀ ਜਾਦਂਾਂ

ਕੱਚੀਆਂ ਰੱਤੀਆਂ ਿਜਹੇ ਬੁਲੱ� ਸਹੇੂ

ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਿਵਚ ਘਲੋੀ ਜਾਦਂਾਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਤਲ ਮਾਤ�

ਕੋਈ ਇਸ ਗਲੱ ਿਵਚ ਸਚੱਾਈ ਹੋਵੇ

ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਗੜੇੇ ਵਾਕਣ

ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਿਵਚ ਆਈ ਹੋਵੇ

ਿਜਸਮ ਤਰੇੇ ਦੀ ਿਭੰਨੀ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ

ਅੱਜ ਵੀ ਮ�ੈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ



ਿਫਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਿਜਥ� ਤੀਕਣ

ਅੱਜ ਮਰੇਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਿਪਆ ਠਰਦੈ

ਅੱਜ ਤਰੇੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਕੋਲ�

ਪਾਪੀ ਪਟੇ ਿਪਆ ਬਹੰੁ ਡਰਦੈ

ਅੱਜ ਮ� ਈਕਣ ਸਚੋ ਿਰਹਾ ਹਾਂ

ਿਜ� ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਥਹੇਾਂ ਤੇ

ਆਪਣੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਕੱੁਟਦੇ

ਕਾਲੇ ਲਹੂ � ਥੁਕੱਦੇ ਥੁਕੱਦੇ

ਆਪਣੀ ਬੁਢੱੀ ਅੰਮਾਂ ਵਾਜਣ

ਮ� ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰ

ਮਰੇੇ ਲਈ ਨੇ ਬਦੰ ਹੋ ਜਾਣੇ

ਤਰੇੀ ਰਿਹਮਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰ

ਪਰ ਤੂੰ ਸਜਣੀ ਿਚਤੰਾ ਨਾ ਕਰ

ਹੰਸ ਹਾਂ, ਖਭੰਾਂ ਿਵਚ ਸਾਹਸ ਹੈ

ਲੱਭ ਹੀ ਲਾਂ 'ਗਾ ਹਰ(ਹੋਰ) ਕੋਈ ਸਰ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਨਗਰ

ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇਾ ਘਰ ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਿਸਕਲੀਗਰ ।

ਹਮਦਰਦ



ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ !

ਤਰੇਾ ਖ਼ਤ ਿਮਿਲਆ

ਤਰੇੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮਿਹਕ ਦਾ

ਇਹ ਗੁਚੰਾ

ਮਰੇੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦੇ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ

ਇਵ� ਿਖਿੜਆ

ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਿਜਵ�

ਸਹੋਣੀ ਿਕਸੇ ਨਾਰ ਦਾ ਚੁਮੰਣ

ਿਪ�ਥਮ ਵਾਰ

ਿਕਸੇ ਕਾਮੀ � ਹੋਏ ਜੁਿੜਆ

ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ

ਤਰੇਾ ਖ਼ਤ ਿਮਿਲਆ ।

ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ

ਹਮਦਰਦੀ ਤਰੇੀ ਿਸਰ-ਮਥੱੇ

ਿਫਰ ਵੀ

ਹਮਦਰਦੀ ਤ� ਮ�ੈ ਡਰ ਲੱਗਦੈ

'ਹਮਦਰਦੀ'

ਪਸ਼ੋਾਕ ਹੈ ਿਕਸੇ ਹੀਣੇ ਦੀ



'ਹੀਣਾ'

ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਿਮਹਣਾ ਜੱਗ 'ਤੇ

ਿਜਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਥ� ਉਲੀਕੇ ਨੇ

ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ

ਉਨ�ਾਂ ਹੱਥਾਂ � ਮਰੇਾ ਸੌ ਸੌ ਚੁਮੰਣ

ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ

ਤਰੇੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਗਲੁਾਬ

ਆਤਸ਼ੀ-ਸਹੇੂ

ਬੜੇ ਸ਼ਖ਼ੋ ਤੇ ਤਜ਼ੇਾਬੀ ਨੇ ਜੋ

ਮਰੇੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ 'ਚ

ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਮੰਣ

ਮ� ਜਾਣਦਾਂ

ਤਰੇੇ ਖ਼ਤ 'ਚ

ਤਰੇੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ ਹੈ

ਇਕ ਸਕੇ ਹੈ, ਇਕ ਰੰਗ ਹੈ

ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈ

ਹਮਦਰਦੀ ਮਰੇੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ

ਪਰ ਕੀਹ ਆਖਾਂ ?

ਬ-ੇਿਹੱਸ ਿਜਹੇ ਕਾਮ ਦੇ



ਪ�ਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਹ ਹੈ ?

ਮ� ਜਾਣਦਾਂ

ਮ� ਜਾਣਦਾ,ਂ ਹਮਦਰਦ ਮਰੇੇ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਰੇੀ

ਮਰੇੀ ਤਾਂ ਮਤਈੱ ਮਾਂ ਹੈ

ਿਫਰ ਵੀ ਹੈ ਿਪਆਰੀ ਬੜੀ

ਇਹਦੀ ਿਮਠੱੀ ਛਾਂ ਹੈ ।

ਕੀਹ ਗ਼ਮ ਜੇ ਭਲਾ

ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਸ ਚੜੇੌ ਜਹਾਂ ਿਵਚ

ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਐਸਾ

ਿਕ ਿਜਹ� ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਹ ਲਾਂ

ਕੀਹ ਗ਼ਮ

ਜੇ ਨਸੀਬੇ ਨਾ

ਪਛੰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਇਸ ਉਮਰਾ ਦੇ ਸਿਹਰਾ 'ਚ

ਿਜਦ�ੀ ਛਾਵ� ਹੀ ਬਿਹ ਲਾਂ ।

ਤਰੇੇ ਕਿਹਣ ਮਤੁਾਬਕ



ਜੇ ਤਰੇਾ ਸਾਥ ਿਮਲੇ ਮ�ੈ

ਕੀਹ ਪਤਾ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ

ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਬੁਾਰਕ ਥੀਵਾਂ

ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ

ਹਮਦਰਦੀ ਤਰੇੀ ਿਸਰ ਮਥੱੇ

ਮ� ਤਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ

ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੀਵਾਂ

ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ !

ਤਰੇਾ ਖ਼ਤ ਿਮਿਲਆ ।

ਮਰੇੇ ਹਮਦਰਦ

ਤਰੇਾ ਖ਼ਤ ਿਮਿਲਆ ।

ਿਸ਼ਕਰਾ

ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !

ਮ� ਇਕ ਿਸ਼ਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਉਹਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ

ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੈ� ਝਾਜਂਰ

ਤੇ ਉਹ ਚਗੋ ਚਗੁ�ਦਾ ਆਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।



ਇਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ

ਧੁਪੱ ਿਤਖਰੇੀ

ਦੂਜਾ ਮਿਹਕਾਂ ਦਾ ਿਤਰਹਾਇਆ

ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗਲੁਾਬੀ

ਿਕਸੇ ਗਰੋੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਨੈਣ� ਉਹਦੇ

ਚਤੇ ਦੀ ਆਥਣ

ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫ਼� ਸਾਵਣ ਛਾਇਆ

ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕੱਤ� ਦਾ

ਕੋਈ ਿਦਹੰੁ ਚੜ�ਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

ਫੱੁਲ ਸਇੋਆਂ ਦੇ

ਿਕਸੇ ਬਾਗ਼ ਚਾਨਣ ਦਾ ਲਾਇਆ

ਦੇਹੀ ਦੇ ਿਵਚ ਖਡੇੇ ਚਤੇਰ



ਇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਹਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਬਲੋਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

ਪਣੌ ਪਰੇੁ ਦੀ

ਨੀ ਉਹ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ

ਿਚਟੇੱ ਦੰਦ ਿਜ� ਧਾਨ� ਬਗ਼ਲਾ

ਤੜੌੀ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ

ਇਕ ਪਲੰਘ ਨੁਆਰੀ

ਅਸਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਿਵਚ ਡਾਿਹਆ

ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਮਲੈੀ

ਉਸ ਪਰੈ ਜਾਂ ਪਲੰਘੇ ਪਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਦੁਖਣ ਮਰੇੇ

ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਏ



ਿਵਚ ਹੜ� ਹੰਝਆੂਂ ਦਾ ਆਇਆ

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਿਵਚ ਸਚੋਾਂ

ਉਸ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਸਬੁ�ਾ-ਸਵੇਰੇ

ਲੈ ਨੀ ਵਟਣਾ

ਅਸਾਂ ਮਲ ਮਲ ਓਸ ਨੁਹਾਇਆ

ਦੇਹੀ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਿਚਣਗਾਂ

ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਿਗਆ ਕੁਮਲਾਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਚਰੂੀ ਕੱੁਟਾਂ

ਤੇ ਉਹ ਖਾਦਂਾ ਨਾਹ�

ਉਹ� ਿਦਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ

ਇਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ

ਉਹ ਮੜੁ ਵਤਨ� ਨਹ� ਆਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।



ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !

ਮ� ਇਕ ਿਸ਼ਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਉਹਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ

ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੈ� ਝਾਜਂਰ

ਤੇ ਉਹ ਚਗੋ ਚਗੁ�ਦਾ ਆਇਆ

ਨੀ ਮ� ਵਾਰੀ ਜਾਂ ।

ਇਕ ਸ਼ਾਮ

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਮ�ੈ ਮਰੇੇ ਵਾਂਗ ਹੀ

ਮਾਯਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ

ਿਦਲ 'ਤੇ ਲੈ ਘਟੀਆ ਜਹੇ

ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ

ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇੇ ਨਾਲ

ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਮ�ੈ ਮਰੇੇ ਵਾਂਗ ਹੀ



ਮਾਯਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਮ�ੈ ਇਕ ਡਣੈ

ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ

ਜੋ ਮਰੇੀ ਸਚੋ ਦੇ

ਿਸਿਵਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ

ਮ�ੈ ਨੰਗੀ ਅਲਫ਼

ਘੁਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇੇ ਨਾਲ

ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਪਾਲਤੂ ਸਪੱ ਕੋਈ

ਮ�ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ



ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ-ਸਪਰੇੇ ਦੀ

ਹੁਸ� ਕੈਦ 'ਚ� ਛੱੁਟ ਕੇ

ਮਾਰ ਕੇ ਡਗੰ, ਕਲੇਜੇ 'ਤੇ

ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇੇ ਨਾਲ

ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਮ�ੈ ਲੰਮਬੂੇ ਦੀ

ਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ

ਿਜਦ�ੀ ਮਾਗਂ 'ਚ� ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ

ਹਾਏ, ਪੂਝੰ ਕੇ ਸਧੰਰੂ

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ

ਕਰ ਿਵਧਵਾ ਿਬਠਾਈ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ



ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇੇ ਨਾਲ

ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਐਸੀ ਮਨਹੂਸ

ਤੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਸ਼ਿਹਰ ਆਈ ਹੈ

ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ

ਇਸ ਦੱੁਧ ਿਮਲੇ ਕਾਹਵੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ

ਮਾਸਮੂ ਗਨੁਾਹ ਵਰਗੀ

ਮਹੱੁਬਤ ਮ� ਗਵਾਈ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗਲੇੋ ਕਬਤੂਰ ਰੰਗੀ

ਮ�ੈ ਮਰੇੇ ਵਾਂਗ ਹੀ

ਮਾਯਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ

ਿਦਲ 'ਤੇ ਲੈ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ

ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ

ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇੇ ਨਾਲ



ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਿਬਰਹਾ

ਮਥੈ� ਮਰੇਾ ਿਬਰਹਾ ਵੱਡਾ

ਮ� ਿਨਤੱ ਕੂਕ ਿਰਹਾ

ਮਰੇੀ ਝਲੋੀ ਇਕੋ ਹੌਕਾ

ਇਹਦੀ ਝਲੋ ਅਥਾਹ ।

ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ ਇਸ਼ਕ ਗਵਾਚਾ

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹ

ਮਰੇੇ ਹੋਠਾਂ ਵੇਖ ਲਈ

ਚੁਮੰਣਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ।

ਜੋ ਚੁਮੰਣ ਮਰੇੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖਿੜ�ਆ

ਇਕ ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਆ

ਮੜੁ ਉਹ ਭੱੁਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਿਘਆ

ਏਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ।

ਮ� ਉਹ� ਿਨਤੱ ਉਡੀਕਣ ਬਠੈਾ

ਥਿੱਕਆ �ਸੀਆਂ ਪਾ



ਮ�ੈ ਉਹ ਚੁਮੰਣ ਨਾ ਬਹੁਿੜਆ

ਸੈ ਚੁਮੰਣਾਂ ਦੇ ਵਣ ਗਾਹ ।

ਉਹ ਚੁਮੰਣ ਮਰੇੇ ਹਾਣ ਦਾ

ਿਵਚ ਲੱਖ ਸਰੂਜ ਦਾ ਤਾ

ਿਜਹੜੇ ਸਾਹ� ਚਤੇਰ ਖਡੇਦਾ

ਮ�ੈ ਉਸ ਚੁਮੰਣ ਦਾ ਚਾ ।

ਪਰਦੇਸੀ ਚੁਮੰਣ ਮ�ਿਡਆ

ਕਦੇ ਵਤਨ� ਫੇਰਾ ਪਾ

ਿਕਤੇ ਸੁਚੱਾ ਿਬਰਹਾ ਤ�ਡੜਾ

ਮਥੈ� ਜੂਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ।

ਿਬਰਹਾ ਵੀ ਲੋਭੀ ਕਾਮ ਦਾ

ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਾ ਕਾ

ਭਾਵ� ਿਬਰਹਾ ਰੱਬ� ਵੱਡੜਾ

ਮ� �ਚੀ ਕੂਕ ਿਰਹਾ ।

ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ

ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰੁਾਣਾ



ਮਲੈਾ ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ

ਸਮ� ਦੇ ਰੱੁਖ ਦਾ

ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤੱਰ

ਸਲੂੀ ਲੱਗੇ

ਈਸਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਲਟਕ ਿਰਹਾ

ਿਜ਼ਹਨ ਮਰੇੇ ਦੀ

ਵਾਦੀ ਿਵਚ ਹੈ ਭਟਕ ਿਰਹਾ ।

ਉਹ ਿਦਨ ਬਹੰੁ ਵਡਭਾਗਾ

ਜਦ ਿਕਸੇ ਸਾਗਰ ਿਵਚ

ਆਦਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਪਤਰ

ਅਮਬੂ(ੇਅਮੀਬ)ੇ ਜਨਮ ਿਲਆ

ਪਰ ਇਹ ਿਦਹੰੁ ਿਨਕਰਮਾ

ਜਦ ਇਸ ਆਦਮ ਦੀ

ਝਲੋੀ ਫੱੁਲ ਸਮ� ਦਾ

ਹੋਸੀ ਖ਼ਰੈ ਿਪਆ

ਵੇਖ-ਵੇਖ ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ

ਮ� ਸਚੋ ਿਰਹਾ :

ਸਮਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੱੁਤਾ



ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਿਰਹਾ

ਜੂਠੇ ਹੱਡ ਖਾਣ ਲਈ

ਲੋਭੀ ਤਰਸ ਿਰਹਾ ।

ਸਮਾਂ ਪਰਾਈ ਨਾਰ

ਤੇ ਜਾਂ ਿਫਰ ਰੰਡੀ ਹੈ

ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹੰਢਾਇਆਂ

ਲੱਗਦੀ ਚਗੰੀ ਹੈ

ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਿਬਤਾਇਆਂ

ਹੰੁਦੀ ਭੰਡੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਗੰ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੱਰੇ �

ਇਕ ਅੱਧ ਘੜੀ

ਜ਼ਰੂਰ ਿਬਤਾਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ

ਕਦੇ ਹਰਾਮਣ ਿਟਕ ਕੇ

ਨਾ ਇਹ ਬਿਹੰਦੀ ਹੈ

ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਰੀ

ਖਲੋ� ਕੇ ਏਸ ਜਹਾਂ ਵੱਲੇ

ਕਾਮਨੀ ਮਲੈੀ ਨਜ਼ਰੇ



ਤਕੱਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਿਚਨੰ�

ਇਹ ਿਨਤੱ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਝਠੇੂ, ਸਹੋਣੇ ਕਾਮ 'ਚ ਮਤੱੇ

ਆਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗ

ਿਮਠੱੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਗਲੱਾਂ

ਸਾ� ਛਲਦਾ ਹੈ

ਮਾਣ ਕੇ ਚੁਮੰਣ

ਇਕ ਦੋ ਏਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ

ਭੱੁਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ-

ਫੇਰ ਨਾ ਿਵਹੜੇ ਵੜਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਿਚਨੰ�

ਇਹ ਿਨਤੱ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰੁਾਣਾ

ਮਲੈਾ ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ

ਸਮ� ਦੇ ਰੱੁਖ ਦਾ

ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਤੱਰ



ਸਲੂੀ ਲੱਗੇ

ਈਸਾ ਵਾਕਣ ਲਟਕ ਿਰਹੈ

ਿਜ਼ਹਨ ਮਰੇੇ ਦੀ

ਸੁਞੰੀ �ਜੜੀ ਵਾਦੀ ਿਵਚ

ਸਮ� ਦੀ ਇਕ-

ਠੁਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸਜੱਣੀ ਵਾਂਗ

ਪੀੜਾਂ-ਕੱੁਠੀ

ਿਬਰਹਣ ਵਾਕਣ ਭਟਕ ਿਰਹੈ

ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰੁਾਣਾ

ਮਲੈਾ ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ

ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰੁਾਣਾ

ਮਲੈਾ ਿਤਥੱ-ਪਤੱਰ ।

ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੁਤੱ

ਇਹ ਸਜੱਣੀ ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੁਤੱ ਹੈ

ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਤੱ ਹੈ

ਿਮਸਰੀ ਅਤੇ ਯਨੂਾਨੀ ਧਰਮਾਂ ਿਵਚ

ਇਹ ਦੇਵੀ ਸਭ ਤ� ਮੁਖੱ ਹੈ

ਇਹ ਸਜੱਣੀ ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੁਤੱ ਹੈ ।



ਕਾਮ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਂਬਲੀ ਹੈ

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ � ਕਿਹਣਾ ਨੰਗੀ

ਇਹ ਗਲੱ �ਕੀ ਹੀ ਨਾ ਚਗੰੀ

ਤਰੇੀ ਇਸ ਨਾ-ਸਮਝੀ �ਤੇ

ਸਚੱ ਪੁਛੱ� ਤਾਂ ਮ�ੈ ਦੱੁਖ ਹੈ

ਕਾਮ ਖਦੁਾ ਤ� ਵੀ ਪ�ਮੁਖੱ ਹੈ

ਏਸੇ ਦੀ ਹੈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ

ਤੁਦੱ ਤੇ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੱੁਤ ਹੈ

ਏਸੇ ਨੇ ਹੈ ਰੂਪ ਵੰਡਣਾ-

ਖ਼ਨੂ ਮਰੇਾ ਜੋ ਤ�ਡੀ ਕੱੁਖ ਹੈ

ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਤੱ ਹੈ

ਖੜੀ ਆ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ

ਿਚਟੱੀ ਦੱੁਧ ਕਲੀ ਿਜ� ਤਾਜ਼ੀ

ਕਾਮ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇਕ ਸਗੰਮ ਹੈ

ਕਾਮ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਣੁਾਦਂਾ

ਕੋਈ ਅਲਮਸਤ ਿਜਹਾ ਜੰਗਮ ਹੈ

ਤਰੇਾ ਇਸ � ਟੁੰਡੀ ਕਿਹਣਾ

ਸਚੱ ਪੁਛੱ� ਤਾਂ ਮ�ੈ ਗ਼ਮ ਹੈ

ਕਾਮ ਿਬਨਾਂ ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ



ਕਾਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਚਲਦਾ ਦਮ ਹੈ ।

ਕਾਮ ਹੈ ਿਸ਼ਵਜੀ, ਕਾਮ ਬ�ਹਮ ਹੈ

ਕਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ

ਕਾਮ ਤ� ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੱ ਹੈ

ਕਾਮ ਤ� ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਹੈ

ਤਰੇੀ ਇਸ ਨਾ-ਸਮਝੀ �ਤੇ

ਹੇ ਮਰੇੀ ਸਜਣੀ ! ਮ�ੈ ਦੱੁਖ ਹੈ

ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਤੱ ਹੈ

ਵੇਖ ਿਕ ਬੁਤੱ � ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਇ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜ� ਰੋਇਆ ਹੈ

ਸਾਥ� ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਝਬੱ ਬਝੁਾ ਦੇ

ਇਸ � ਥੜੋ�ਾ ਪਰ�ਾਂ ਹਟਾ ਦੇ

ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੱ � ਪਰ�ਾਂ ਭੁਆ ਦੇ

ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ

ਇਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਹੈ

ਇਸ � ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੱੁਖ ਹੈ



ਭਾਵ� ਕਾਮ ਏਸ ਦਾ ਪੁਤੱ ਹੈ

ਿਮਸਰੀ ਅਤੇ ਯਨੂਾਨੀ ਧਰਮਾਂ

ਿਵਚ ਇਹ ਭਾਵ� ਸਭ ਤ� ਮੁਖੱ ਹੈ

ਭਾਵ� ਵੀਨਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਤੱ ਹੈ

ਕਾਮ ਖਦੁਾ ਤ� ਵੀ ਪ�ਮੁਖੱ ਹੈ ।

ਸੀਮਾ

ਦੈਿਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ

ਅੱਜ ਪ�ਥਮ ਪਨੇੰ 'ਤੇ

ਮਰੇੀ ਮਿਹਬਬੂਾ ਦੀ

ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ

ਏਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ

ਕੁਝ ਗਰੇੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਚੱੇ

ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ

ਖੜ�ੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖੀ ਹੈ ।

ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਰੈ�

ਇਕ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਝਾਜਂਰ

ਇਹ ਕੁੜੀ



ਪਿਜਲੀ ਪਜੰਾਬਣ ਉਹ ਕੁੜੀ

ਿਜਹੜੀ ਪਰਦੇਸ ਤ�

ਸਗੰੀਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਲੈ ਕੇ

ਛੇ ਵਰ�ੇ ਿਪਛੱ�

ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੜੁੀ ਹੈ ।

ਹਾਂ ਠੀਕ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਿਕਹਾ

ਇਹੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ

ਏਸੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ

ਮਰੇੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਥੜੁੀ ਥੜੁੀ ਹੈ

ਇਹੋ ਹੈ ਕੁੜੀ

ਿਜਸ � ਿਕ ਮਰੇੇ ਗੀਤ ਨੇ ਰ�ਦੇ

ਮਾਸਮੂ ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬ ਵੀ

ਅਵਾਰਾ ਨੇ ਭ�ਦੇ ।

ਇਹੋ ਹੈ ਕੁੜੀ

ਅਕਸਰ ਮਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਦ ਆ�ਦੀ

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਆ�ਦੀ

ਿਤਨੰ ਫੱੁਲ ਿਲਆ�ਦੀ



ਗਲੁਦਾਨ 'ਚ ਿਤਨੰ ਫੱੁਲ ਜਦ�

ਹੱਥ� ਉਹ ਸਜਾ�ਦੀ

ਮਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ

ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ

ਇਕ ਫੱੁਲ ਕੋਈ ਸਾਝਂਾ

ਤਰੇੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਮਰੇੇ ਨਾਂ ਦਾ

ਇਹ ਫੱੁਲ ਕੋਈ ਸਾਝਂਾ

ਿਕਸੇ ਿਪਉ ਦਾ, ਿਕਸੇ ਮਾਂ ਦਾ

ਇਕ ਫੱੁਲ ਮਰੇੀ ਕੱੁਖ ਦੀ

ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾਂ ਦਾ ।

ਹਾਂ ਠੀਕ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਿਕਹਾ

ਇਹੋ ਉਹ ਕੁੜੀ

ਪਿਜਲੀ ਪਜੰਾਬਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ

ਿਜਹੜੀ ਪ�ਦੇਸ ਤ�

ਸਗੰੀਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਲੈ ਕੇ

ਛੇ ਵਰ�ੇ ਿਪਛੱ�

ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੜੁੀ ਹੈ

ਏਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ



ਇਕ ਗਰੋੀ ਿਜਹੀ ਿਨਕੱੀ ਬਚੱੀ

ਮਰੇੀ ਮਿਹਬਬੂਾ ਦੀ

ਿਜਸ ਚੀਚੀ ਹੈ ਪਕੜ ਰੱਖੀ

ਓਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਮਰੇੇ ਿਜ਼ਹਨ 'ਚ ਹੈ ਆ ਲੱਥੀ

ਈਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ :

ਇਹ ਮਰੇੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ

ਮਰੇਾ ਤੇ ਮਰੇੀ ਬਲੇਣ ਦੇ

ਿਬਮਾਰ ਲਹੂ ਦਾ

ਏਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਬਜਾਇਆ

ਕੋਈ ਸਾਝਂਾ ਬੀਅ ਹੈ

ਮਰੇੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ

ਖ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ।

ਮੁਦੱਤ ਤ� ਿਜਦ�ੀ ਖ਼ਾਤਰ

ਬਚੇਨੈ ਮਰੇਾ ਜੀ ਹੈ

ਓਹੋ ਹੀ ਸੀਮਾ ਧੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਿਪਉ ਹੈ

ਹਾਂ ਠੀਕ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਿਕਹਾ



ਇਹੋ ਉਹ ਕੁੜੀ

ਪਿਜਲੀ ਪਜੰਾਬਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ

ਿਜਹੜੀ ਪਰਦੇਸ ਤ�

ਸਗੰੀਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਲੈ ਕੇ

ਛੇ ਵਰ�ੇ ਿਪਛੱ�

ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੜੁੀ ਹੈ ।

ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਨਬੀ ਰਹਾਂਗੇ

ਇਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦੀ

ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਔਲੀਆ ਹ�

ਨਾ ਤੇ ਮ� ਹੀ ਹਾਂ ਨਬੀ

ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ

ਿਕ ਿਮਲ ਪਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।

ਮਰੇੇ ਲਈ ਇਹ ਰਸ-ਭਰੀ



ਤਰੇੀ ਮਲੂਕ ਮਸੁਕੜੀ

ਿਕਸੇ ਿਵਮਾਨ ਸਵੇਕਾ

ਦੀ ਮਸੁਕੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ

ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਸ 'ਚ ਜਾਣਦਾਂ

ਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਗਂ ਹੈ

ਮ� ਜਾਣਦਾ,ਂ ਮ� ਜਾਣਦਾਂ

ਮਰੇੇ ਲਈ ਤਰੇੀ ਵਫ਼ਾ

ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਂਗ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਜਸਮ ਦੀ

ਅਜੇ ਵੀ ਤ�ੈ ਮਾਗਂ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤਰੇੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ

ਿਫਲਮੀ ਰਸਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ

ਸਫ਼ਾ ਸਫ਼ਾ ਫਰੋਲਣਾ

ਿਜਦ�ਾ ਹੈ ਤਰੇੀ ਿਦਲ ਲਗੀ

ਸਮ� � ਸਨੰ� ਮਾਰ ਕੇ

ਜੇ ਿਮਲ ਜਾਏ ਘੜੀ ਕਦੀ

ਕਾਮ ਦਾ ਹਾਂ ਮ� ਸਗਾ

ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਹ� ਤੂੰ ਸਗੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ



ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ

ਓਸ ਮਕੱੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ

ਕਾਮ ਦੇ ਸਆੁਦ ਿਪਛੱ�

ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹਾਿਮਲਾ

ਤੇ ਮਕੱੜੇ � ਮਾਰ ਕੇ

ਬਣਾ ਲਏ ਿਜਵ� ਗਜ਼ਾ

ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਮਣੀ

ਕੁਲੱਛਣੀ ਸਆੁਦ ਲਾ

ਹੇ ਕਾਮਣੀ, ਹੇ ਕਾਮਣੀ ।

ਮ�ੈ ਬਚਾ, ਮ�ੈ ਬਚਾ

ਵਾਸਤਾ ਈ ਜੀਭ �

ਇਹ ਖ਼ਨੂ ਦਾ ਨਾ ਸਆੁਦ ਪਾ

ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹ ਪਰ�ਾਂ

ਨਾ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਲ ਆ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।



ਤਰੇੇ ਗਲੇ ਥ� ਿਚਮਟ ਕੇ

ਇਹ ਸ� ਿਰਹਾ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ

ਛੁਰੀ ਹੈ ਸਸੰਕਾਰ ਦੀ

ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਲਾਲ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਹਣ � ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ

ਤਰੇਾ ਮਰੇਾ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ

ਜੇ ਸਚੋੀਏ ਤਾਂ ਸਹੋਣੀਏ

ਤ�ੈ ਸਦੀਵੀ ਮਰਦ ਦੀ

ਮ� ਜਾਣਦਾਂ ਿਕ ਭਾਲ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਵਫ਼ਾ � ਗਾਲ� ਹੈ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ

ਚਲੱੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਹੈ

ਮ�ੈ ਸਦੀਵੀ ਨਾਰ ਦੀ

ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਭਾਲ ਹੈ

ਹੈ ਠੀਕ ਿਫਰ ਵੀ ਵਗ ਰਹੀ

ਹੈ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਦੀ

ਮਲੰੁਿਮਆਂ ਦੀ ਮ� ਉਪਜ

ਮਲੰੁਿਮਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਛਬੀ

ਨਾ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਮ� ਸਗਾ



ਤੇ ਨਾ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸਗੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।

ਹੈ ਠੀਕ ਿਕ ਤਰੇੀ ਮਰੇੀ

ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹ�

ਅਜੇ ਅਸਾ� ਆਪਣੇ ਹੀ

ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ�

ਅਜੇ ਅੰਜੀਲ ਵੇਦ ਤੇ

ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ�

ਗਰੌੀਆਂ � ਸਮੋ ਦੀ

ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹ�

ਮਗੰਲੋੀਆਂ ਦਰਾਵੜਾਂ �

ਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹ�

ਅਜੇ ਤਾਂ ਿਦਲ ਨੇ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਜਹਾਨ

ਸਾਡੇ ਵਾਕਣਾ ਹੈ ਅਜਨਬੀ

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਨਬੀ ਰਹਾਂਗੇ



ਇਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦੀ

ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਿਕ ਿਮਲ ਪਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਮ� ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹ� ਅਜਨਬੀ ।

ਸਗੰਰਾਂਦ

ਪਹੋ ਮਹੀਨਾ

ਸਰਦ ਇਹ ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ

ਯਖੱ-ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮ�

ਮਰੇੇ ਲਾਗੇ

ਮਰੇੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਸ� ਰਹੀ ਹੈ

ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਝੁਭੰ ਮਾਰੀ

ਹੂਬਹੂ ਚੀਨੇ ਕਬਤੂਰਾਂ ਵਾਕਣਾਂ

ਗਟੁਕਦੀ ਤੇ ਸਨੋ-ਖਭੰਾਂ � ਿਖਲਾਰੀ ।

ਪਹੋ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦ ਇਹ

ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਇਹ ਮਰੇੀ ਵਾਕਫ਼

ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਘਰ



ਿਜਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ

ਮ� ਇਹ ਹੈ ਗਜ਼ੁਾਰੀ

ਿਜਸ ਦੀ ਸਰੂਤ

ਚਤੇ ਦੇ ਸਰੂਜ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਨੀਮ-ਿਨਘੱੀ ਦੂਧੀਆ ਹੈ ਗਲੁਾਨਾਰੀ ।

ਪਹੋ ਦੀ ਸਗੰਰਾਂਦ ਦੇ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ

ਿਨਤੱਰੀ ਮਦੰਰ ਦੀ ਿਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਠੰਢੀ-ਠੰਢੀ

ਸੁਚੱੀ-ਿਮਠੱੀ ਤੇ ਿਪਆਰੀ

ਸ� ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਕ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਿਖਲਾਰੀ ।

ਉਫ਼ !

ਿਕੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਫ਼-ਬਾਰੀ

ਏਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਠਰੀ ਹੋਈ ਬੁਕੱਲੇ

ਮਘ ਰਹੀ ਨਾ

ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗਾਰੀ

ਚਹੌ�-ਪਾਸ�

ਜ਼ਿਹਰ ਮਹੋਰੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ

ਮਨੌ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਸਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ



ਮਰੇਾ ਿਦਲ, ਮਰੇਾ ਿਜਸਮ, ਮਰੇਾ ਿਜ਼ਹਨ

ਬਰਫ਼ ਸਗੰ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਦੂਰ ਕਾਲਾ

ਰੱੁਖ ਲੰਮਾ ਚੀਲ� ਦਾ

ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਤ� ਪਾਰ ਜੋ �ਘਲਾ ਿਰਹਾ

ਮ�ੈ ਬਸਤੀ ਦੀ

ਬਲੌਰੀ ਪਾਤਲੀ ਿਵਚ

ਸਲੂ ਵੱਤ ਚਿੁਭਆ ਹੈ ਨਜ਼ਰ� ਆ ਿਰਹਾ

ਉਫ਼ !

ਇਹ ਮ�ੈ ਕੀਹ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ?

ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦ ਤਾਬੀਰ ਿਵਚ

ਮਰੇੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦਾ ਕੱਚੀ ਗਰੀ ਜੇਹਾ

ਸੁਤੱ-ਉਨ�ਦਾ ਿਜਸਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਿਹੱਮ-ਮਾਨਵ ਵਾਂਗ ਚਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ � ਹੈ ਖੜਕਾ ਿਰਹਾ ?

ਸ਼ਾਇਦ ਿਹਮ-ਮਾਨਵ ਹੈ ਟਿੁਰਆਆ ਿਰਹਾ

ਹੇ ਿਦਲਾ ! ਬ-ੇਹੋਿਸ਼ਆ !

ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ



ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇਾ ਵਿਹਮ ਤ�ੈ ਖਾ ਿਰਹਾ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ

ਇਕ ਤਰੇੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦਾ ਘਰ

ਸਚੋ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਚੋ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਚੋ ਕਰ

ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ

ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੀ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵ� ਪੀਣ ਿਗਲੱਾ ਪਾ ਿਰਹਾ

ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਹੇ ਵਗ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇ

ਨਜ਼ਰ ਮਲੈੀ ਿਕਸ ਲਈ ਹ� ਪਾ ਿਰਹਾ ?

ਉਹ ਤਾਂ ਮਦੰਰ ਦੀ ਸੁਚੱੀ ਪਣੌ ਵਰਗਾ

ਸਆੁਦ ਤਲੁਸੀ ਦਾ

ਿਜਦ�ੇ 'ਚ� ਆ ਿਰਹਾ ।

ਹੇ ਮਨਾ !

ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ

ਤੂੰ ਤਾਂ �ਕਾ ਹੀ

ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਲਾਹ ਮਾਰੀ

ਹੋਣ ਦੇ ਜੇ ਸੁਨੰ ਹੋ ਜਾਏ ਿਜਸਮ ਤਰੇਾ



ਹੋਣ ਦੇ ਜੇ ਸੁਨੰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਮਰ ਸਾਰੀ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰੁ ਤ� ਗ਼ਮ ਦੀ ਇਕ ਸਗੰਰਾਂਦ ਹ�

ਕਰ ਨਾ ਐਵ�

ਮਰੂਖਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ।

ਲੱਭ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ� ਨਾ

ਕੋਈ ਿਚਗੰਾੜੀ

ਵੇਖ, ਤਰੇੇ ਤ� ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸਰਦ ਹੈ

ਿਫਰ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਹੁਸ�

ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਯਖੱ-ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮ�

ਮਰੇੇ ਲਾਗੇ

ਮਰੇੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਸ� ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਝੁਭੰ ਮਾਰੀ

ਪਹੋ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦ ਇਹ

ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਬਹੂ-ਰੂਪੀਏ

ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ



ਮਰੇੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਈ ਘੁਮੰਦੀ ਹੈ

ਚੁਪੱ ਚੁਪੱ ਤੇ ਵੀਰਾਨ

ਿਕਸੇ ਿਨਪਤੱਰੇ ਰੱੁਖ ਦੇ �ਤੇ

ਇਲੱ ਦੇ ਆਲ�ਣੇ ਵਾਂਗ

ਗੁਮੰ-ਸੁਮੰ ਤੇ ਸੁਨੰਸਾਨ

ਸ਼ਾਮ-ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਐਸੀ ਬ-ੇਿਹਸ ਸ਼ਾਮ � ਆਿਖ਼ਰ

ਮ� ਘਰ ਬਿਹ ਕੇ ਕੀਹ ਲੈਣਾ ਸੀ

ਇਹ ਕਮਬਖ਼ਤ ਸਵੇਰੇ ਆ�ਦੀ

ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ

ਇਹਦੇ ਨਾਲ� ਤਾਂ ਚਗੰਾ ਸੀ

ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨੇ ਦੀ ਬੁਕੱਲ ਿਵਚ

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਘੁਟੱ ਿਨਗਲ ਕੇ

ਿਸਗਰਟ ਧਖੁਾ ਕੇ ਬਿਹ ਰਿਹਣਾ ਸੀ

ਸਰਿਮਡ-ਮਛੱੀ ਜਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਸੜਕਾਂ �ਤੇ

ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਗੰ ਭ� ਲੈਣਾ ਸੀ

ਥਕੱ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ� ਰਿਹਣਾ ਸੀ



ਘਰ ਬਿਹ ਕੇ ਮ� ਕੀਹ ਲੈਣਾ ਸੀ

ਘਰ ਬਿਹ ਕੇ ਮ� ਕੀਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ?

ਸਮਾਂ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਚਦੰਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ

ਿਕਸੇ ਪਰੁਾਣੇ ਅਮਲੀ ਵਾਕਣ

ਿਦਨ ਭਰ ਪੀ ਕੇ ਡਡੋੇ ਸਹੌਰਾ

ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

ਆਪਣੀ ਝਕੋ 'ਚ ਟਿੁਰਆ ਰਿਹੰਦੈ ।

ਨਾ ਕੁਝ ਸਣੁਦੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੈ ।

ਨਾ ਿਕਤੇ ਖੜ�ਦੈ, ਨਾ ਿਕਤੇ ਬਿਹੰਦੈ ।

ਇਸ ਬਦਬੂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹਾਲੇ

ਯੁਗੱਾਂ ਜੇਡਾ ਇਕ ਪਲ ਰਿਹੰਦੈ ।

ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਜੇਹੀਆਂ

ਮਰੇੀ ਹੱਥ-ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸਈੂਆਂ

ਮਰੇੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ

ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਕਣ ਪੜੁੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਹਫ਼ੀਆਂ ਹਫ਼ੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਈੋਆਂ

ਿਦਨ ਭਰ ਸਮ� ਦੇ ਖਹੇੂ �ਤੇ



ਬਲੈਾਂ ਵਾਕਣ ਜੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਗ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਗੰ ਿਸਜੰਣ ਲਈ

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਬਜੰਰ ਰੋਹੀਆਂ

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਐਵ� ਗਈਆਂ ।

ਰੱਬ ਕਰੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਢਰੇੀ

ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ

ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਰੂਪਣੀ

ਚਰੋਾਂ ਦੇ ਸਗੰ �ਧਲ ਜਾਵੇ

ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤੰਰ ਚਲੇੱ

ਇਹ ਕਮਬਖ਼ਤ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਨੇ ਖ਼ਰੇੌ ਕਦ ਤਕ

ਮਰੇਾ ਿਜ਼ਹਨ ਹੈ ਚਟੱਦੇ ਰਿਹਣਾ

ਮ� ਤਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਗੰ ਰਾਤ

ਨਚੱਣ ਬਾਲ-ਰੂਮ ਹੈ ਜਾਣਾ ।

ਬਹੇਾ ਖ਼ਨੂ

ਖ਼ਨੂ ।

ਬਹੇਾ ਖ਼ਨੂ ।

ਮ� ਹਾਂ, ਬਹੇਾ ਖ਼ਨੂ ।



ਿਨਕੱੀ ਉਮਰੇ ਭੋਗ ਲਈ

ਅਸਾਂ ਸੈ ਚੁਮੰਣਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ।

ਪਿਹਲਾ ਚੁਮੰਣ ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ

ਟਰੁ ਸਾਡੇ ਦਰ ਆਇਆ

ਉਹ ਚੁਮੰਣ ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਦੋ ਪਲ ਖਡੇ ਗਵਾਇਆ

ਦੂਜਾ ਚੁਮੰਣ ਜੋ ਸਾ� ਜੁਿੜਆ

ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਚੇ ਨਾ ਆਇਆ

ਉਸ ਮਗਰ� ਸੈ ਚੁਮੰਣ ਜੁਿੜਆ

ਪਰ ਹੋਠ� ਨਾ ਲਾਇਆ

ਮੜੁ ਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ।

ਪਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੁਮੰਣ

ਗਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਰੋਇਆ

ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਿਸ�ਕੀ

ਤੇ ਚਾਨਣ ਿਜਸ ਚਇੋਆ

ਇਹ ਚੁਮੰਣ ਸਾਡਾ ਸਜੱਣ ਿਦਸਦਾ

ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਹਰਮ ਹੋਇਆ



ਡੂਘੰੀ ਢਾਬ ਿਹਜਰ ਦੀ ਸਾਡੀ

ਡੁਬੱ ਮਇੋਆ, ਡੁਬੱ ਮਇੋਆ

ਸਾਡਾ ਤਨ-ਮਨ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ।

ਪਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਕੁ ਿਦਲ-ਪਰਚਾਵਾ

ਪਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸਕੂਨ ?

ਮ� ਹਾਂ, ਬਹੇਾ-ਖ਼ਨੂ ।

ਖ਼ਨੂ ।

ਬਹੇਾ ਖ਼ਨੂ ।

ਬਾਸ਼ੇ � ਇਕ ਿਤਤਲੀ ਕਿਹਣਾ

ਇਹ ਹੈ ਿਨਰਾ ਜਨੂਨ

ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ ਿਜਹੜਾ ਮਿਰਆ

ਉਸ ਚੁਮੰਣ ਦੀ ਊਣ

ਮਰ-ਮੁਕੱ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ

ਪਰੂੀ ਬਹੇਾ-ਖ਼ਨੂ

ਭਾਵ� ਇਹ ਬ�ਿਹਮਡੰ ਵੀ ਫੋਲੇ

ਜਾਂ ਿਫਰ ਅਰੂਨ ਵਰੂਨ

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਨੂਨ

ਮ� ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ



ਸਮਝੇ ਮਰੇਾ ਖ਼ਨੂ

ਿਨਕੱੀ ਉਮਰੇ ਮਾਣ ਲਈ

ਿਜਸ ਸੈ ਚੁਮੰਣਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ।

ਖ਼ਨੂ ।

ਬਹੇਾ-ਖ਼ਨੂ ।

ਮ� ਹਾਂ ਬਹੇਾ-ਖ਼ਨੂ ।

ਮੀਲ ਪਥੱਰ

ਮ� ਮੀਲ ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ ਪਥੱਰ

ਮਰੇੇ ਮਥੱੇ 'ਤੇ ਹੈਨ ਪਕੇੱ

ਇਹ ਕਾਲੇ ਿਬਰਹ� ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ

ਮਰੇਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਹੈ

ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਗਰਾਂ ਿਵਚ

ਥਹੋਰਾਂ ਮਲੇੱ ਉਜਾੜ ਦੈਰੇ 'ਚ

ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਲੰਗ ਫੱਕਰ

ਤੇ ਜੂਠੇ ਟੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ

ਿਦਨ ਢਲੇ ਜੋ ਗਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ

ਤੇ ਿਬਨ ਬਲੁਾਇਆਂ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਵੇ

'ਔ-ਲੱਖ' ਕਿਹ ਤੇ ਮਾਰ ਚਕੱਰ



ਮ� ਮੀਲ ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ ਪਥੱਰ ।

ਮ� ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ

ਐਸੇ ਬ-ੇਿਹੱਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖਿੜ�ਆਂ

ਿਜਤੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੱੁਖਾਂ 'ਚ�

ਪਣੌ ਪੀਲੀ ਿਜਹੀ ਵਗ ਰਹੀ ਏ

ਅੱਗ ਿਸਿਵਆਂ ਦੀ ਮਘ ਰਹੀ ਏ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਛੰੀ

ਪਰਾਂ � ਆਪਣੇ ਹੈ ਫੜਫੜਾਂਦਾ

ਤੇ ਉਮਰ ਮਰੇੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਅਰਸ਼�

ਕੋਈ ਿਸਤਾਰਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਦਂਾ

ਤੇ ਚਾਦਂੀ-ਵੰਨਾ ਖ਼ਾਬ ਮਰੇਾ

ਸਮ� ਦਾ ਹਰੀਅਲ ਹੈ ਟੁੱਕ ਜਾਦਂਾ

ਿਵੰਹਦੇ ਿਵੰਹਦੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦਾ

ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸੁਕੱ ਜਾਦਂਾ ।

ਫੇਰ ਿਦਲ ਦੀ ਮਾਯਸੂ ਵਾਦੀ 'ਚ

ਤਲਖ਼ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪਤੱਰ

�ਚੀ �ਚੀ ਪਕੁਾਰਦੇ ਨੇ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ

ਉਹ ਝਠੂ ਥੜੋਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ



ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਕੁਾਰਦੇ ਨੇ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ ।

ਮਰੇੇ ਪਰੈਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਹੰਦੀ

ਇਕ ਸੜਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ �

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਮਿਹਲਾਂ 'ਚ

ਇਸ਼ਕ ਮਰੇਾ ਗਵਾਿਚਆ ਹੈ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ � ਿਕ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਆਿਖਆ ਹੈ ।

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕ ਹਰ ਗਲੀ

ਹਾਏ, ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਨੁਹਾਰ ਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪਟੱਾਂ 'ਚ

ਰਾਤ ਸ਼ਬਨਮ ਗਜ਼ੁਾਰਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ� ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ �

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕ ਪਾਕ ਿਮਟੱੀ ਦਾ

ਖ਼ਨੂ ਪੀ ਕੇ ਮ� ਜਨਮ ਲੀਤੈ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਦ�ੀਆਂ ਿਕ ਦੁਧਨੀਆਂ 'ਚ�



ਮਾਸਮੂੀਅਤ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਤੈ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਬਰੰੇਗ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ

ਝਰੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਝਾੜ ਫੈਲੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਕ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ

ਗਰੁਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਫੈਲੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਨੈਣਾਂ ਦੇ

ਦੋਵ� ਦੀਵੇ ਹੀ ਿਹੱਸ ਚੁਕੇੱ ਨੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਜਨਾਿਜ਼ਆਂ ਲਈ

ਖ਼ਰੀਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਿਵਕ ਚੁਕੇੱ ਨੇ ।

ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ� ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ �

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਦ�ੀਆਂ ਮਲੈੁਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹ� ਮੜੁਦਾ

ਇਹ ਸਮਝ ਲੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਮਰੁਦਾ ।

ਤੇ ਹੋਰ ਚਥੌੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਮਰੇੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ� ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ �

ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ਾਂ 'ਚ



ਿਸਰਫ਼ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪਣੌ ਜਾਵੇ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਓਸ ਜੂਹ 'ਚ�

ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ

ਓ ਮੀਲ ਪਥੱਰ ! ਓ ਮੀਲ ਪਥੱਰ !

ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਕੜ

ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਝ ਵਰਨ�

ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ਾ ਮਅੱੁਤਰ

ਤੂੰ ਹੀ ਸਜੇਾਂ � ਮਾਨਣਾ

ਸ� ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਥੱਰ ।

ਪਰ ਮ� ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਦਂਾ

ਇਹ ਮਰੇੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੋ ਹੀ ਹੈ

ਜੋ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜ਼ਹਨ 'ਚ ਚਕੱਰ

ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ ।

ਮਰੇੇ ਮਥੱੇ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ� ਕੇ ਿਕਹਾ ਕਰਨਗੇ

ਇਹ ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਬਦਬਖ਼ਤ ਰੂਹ ਹੈ

ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਿਹਰਨਾਂ ਦੇ ਿਸਙੰਾਂ �ਤੇ



ਉਦਾਸ ਲਿਮ�ਆਂ � ਫੜਣ ਖ਼ਾਿਤਰ

ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਚੜ� ਰਹੀ ਏ ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ �

ਿਕ ਹੱਠ ਦੇ ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਮਿਹਕ ਿਪਆਰੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਏ

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ � ਿਕ ਿਨਕੱੀ ਉਮਰੇ

ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਝਖੱੜ

ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਸਹੇੂ ਦੁਮਲੇ �ਤੇ

ਇਹ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ ।

ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਿਕਹਾ ਕਰਨਗੇ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ ।

ਮ� ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਚਰੁਾਹੇ ਤ�

ਮ�ੈ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ

ਤੇ ਮਰੇੇ ਮਥੱੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ

ਕੋਟ ਚਨੇੂ ਦਾ ਚਾੜ� ਦੇਵੇ

ਜਾਂ ਅੱਗ �ਰਕਤ ਦੀ ਿਦਨ� ਦੀਵ�

ਿਵਚ ਚਰੁਾਹੇ ਦੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ

ਮ� ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਿਪਘਲ ਜਾਵਣ



ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਕਰ

ਮ� ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਬਦਲ ਜਾਵਣ

ਮਰੇੀ ਿਕਸਮਤ ਦੇ ਸਭ ਨਛੱਤਰ

ਮ� ਮਨੁਖੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਖੱਾਗਂਾ

ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਨੋ-ਛੱਤਰ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ

ਮਰੇੇ ਮਥੱੇ 'ਤੇ ਹੈਨ ਪਕੇੱ

ਇਹ ਕਾਲੇ ਿਬਰਹ� ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ

ਮ� ਮੀਲ-ਪਥੱਰ, ਹਾਂ ਮੀਲ-ਪਥੱਰ ।

 

ਲਾਜਵੰਤੀ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮਰੇਾ

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮਰੇਾ

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਿਦਆ ਮਿਹਰਮਾ ਵੇ

ਫੱੁਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾਂ ਘਰ ਆ

ਲੱਗੀ ਤਰੇੀ ਦੀਦ ਦੀ

ਵੇ ਤਹੇ ਸਾਡੇ ਦੀਿਦਆਂ �



ਇਕ ਘੁਟੱ ਚਾਨਣੀ ਿਪਆ ।

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵਚ�

ਚਨੰਣ ਮਗੰਾਨੀ ਆਂ ਵੇ

ਦੇਨੀ ਆਂ ਮ� ਚਕੌੀਆਂ ਘੜਾ

ਸਨੇੋ ਦਾ ਮ� ਗੜਵਾ

ਤੇ ਗਗੰਾ ਜਲ ਦੇਨੀ ਆਂ ਵੇ

ਮਲ ਮਲ ਵਟਣਾ ਨਹਾ ।

ਸਹੂਾ ਰੰਗ ਆਥਣਾ

ਲਲਾਰਨਾਂ ਤ� ਮਗੰ ਕੇ ਵੇ

ਦੇਨੀ ਆਂ ਮ� ਚੀਰਾ ਵੀ ਰੰਗਾ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਬਿਹਨੀ ਆਂ

ਮ� ਤਰੇੇ ਸਾਹਵ� ਢਲੋਣਾ ਵੇ

ਇਕ ਤਦੰ ਸਰੁਮੇ ਦੀ ਪਾ ।

ਿਨਤੱ ਤਰੇੇ ਿਬਰਹੇ �

ਿਛਛੜੇ ਵੇ ਆਦਰਾਂ ਦੇ

ਹੰੁਦੇ ਨਹੀ� ਸਾਡੇ ਤ� ਖਆੁ



ਟੁੱਕ ਚਲੇੱ ਬਰੇੀਆਂ ਵੇ

ਰਾ-ਤਤੋੇ ਰੂਪ ਦੀਆਂ

ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਆਣ ਕੇ ਉਡਾ ।

ਰੱੁਖਾਂ ਸਗੰ ਰੱੁਸ ਕੇ

ਹੈ ਟਰੁ ਗਈ ਪਕੇੜੇ ਵੇ

ਸਾਵੀ ਸਾਵੀ ਪਿੱਤਆਂ ਦੀ ਭਾ

ਰੱੁਤਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਾ ਅੱਜ

ਭੌਿਰਆ ਦੀ ਜੀਭ �ਤੇ

ਿਗਆ ਈ ਸਪਲੋੀਆ ਲੜਾ ।

ਥਕੱੀ ਥਕੱੀ ਯਾਦ ਤਰੇੀ

ਆਈ ਸਾਡੇ ਿਵਹੜੇ ਵੇ

ਿਦੱਤੇ ਅਸਾਂ ਪਲੰਘ ਿਵਛਾ

ਿਮਠੱੀ ਿਮਠੱੀ ਮਿਹਕ

ਚਬੰਲੇੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਰਾ ਦ�ਦੀ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਗਈ ਊ ਜਗਾ ।

ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਵੇ



ਕਲੇਜੜੇ 'ਚ ਪੀੜ ਜੇਹੀ

ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਊ ਵਾ

ਪਣੈ ਪਈਆਂ ਦੰਦਲਾਂ ਵੇ

ਨਦੀ ਿਦਆਂ ਪਾਣੀਆਂ �

ਨ�ਾ�ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਆੁ ।

ਿਪਡੰ ਦੀਆਂ ਢਕੱੀਆਂ 'ਤੇ

ਲੱਕ ਲੱਕ �ਿਗਆ ਵੇ

ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਹ

ਰੁਕ ਰੁਕ ਹੋਈਆਂ

ਤਰਕਾਲਾਂ ਸਾ� ਚਨੰਣਾ ਵੇ

ਹੋਰ ਸਾਥ� ਰੁਿਕਆ ਨਾ ਜਾ ।

ਖਡੇੇ ਤਰੇਾ ਦੁਖੜਾ

ਅੰਞਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਙਂਣੇ ਜੇ

ਦੇਨੀ ਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਬਣਾ

ਮਾਰ-ਮਾਰ ਅੱਡੀਆਂ

ਜੇ ਨਚੱੇ ਤਰੇੀ ਵੇਦਨਾ ਵੇ

ਦੇਨੀ ਆਂ ਮ� ਝਾਜਂਰਾਂ ਘੜਾ ।



�ਡੀ �ਡੀ ਰੋਹੀਆਂ ਵੱਲ�

ਆਈ ਡਾਰ ਲਾਲੀਆਂ ਦੀ

ਿਦਲ ਦਾ ਗਈ ਬਟੂੜਾ ਿਹਲਾ

ਥਕੱ ਗਈ ਚਬੁਾਿਰਆਂ 'ਤੇ

ਕੰਙਣੀ ਿਖਲਾਰਦੀ ਮ�

ਬਠੈ ਗਈ ਊ ਝਗੰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ।

ਸਹੋਿਣਆਂ ਦੁਮਲੇਾਂ ਦੀ

ਬਲੌਰੀ ਿਜਹੀ ਅੱਖ �ਤੇ

ਬਦੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿਹਲ ਪਆੁ

ਸਰੂਜੇ ਤੇ ਚਨੰ ਦੀਆਂ

ਬਾਰੀਆਂ ਰਖਾ ਦੇ ਿਵਚ

ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮਤੋੀਆ ਲੁਆ ।

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮਰੇਾ

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਿਦਆ ਮਿਹਰਮਾ ਵੇ

ਫੱੁਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾਂ ਘਰ ਆ

ਲੱਗੀ ਤਰੇੀ ਦੀਦ ਦੀ



ਵੇ ਤਹੇ ਸਾਡੇ ਦੀਿਦਆਂ �

ਇਕ ਘੁਟੱ ਚਾਨਣੀ ਿਪਆ ।

ਯਾਦ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ

ਚਨੰ ਦਾ ਲ�ਗ ਬਰੁਜੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਪਾ ਕੇ ਨਕੱ ਿਵਚ ਰਾਤ ਹੈ ਆਈ

ਪੁਤੱਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮਰੇਾ ਿਬਰਹਾ

ਿਫਰੇ ਚਾਨਣੀ ਕੱੁਛੜ ਚਾਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।

�ਡਦੇ ਬਦੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਡੰਰ

ਿਵਚ ਚਨੇੰ ਦੀ ਮਕੱੜੀ ਬਠੈੀ

ਿਬਟੱ-ਿਬਟੱ ਦੇਖੇ ਭੱੁਖੀ-ਭਾਣੀ

ਤਾਿਰਆਂ ਵੱਲੇ ਨੀਝ ਲਗਾਈ

ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਿਵਛਾਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।

ਉਫ਼ਕ ਿਜਵ� ਸਨੇੋ ਦੀ ਮੁਦੰਰੀ

ਚਨੰ ਿਜਵ� ਿਵਚ ਸੁਚੱਾ ਥਵੇਾ



ਧਰਤੀ � ਅੱਜ ਗਗਨਾਂ ਭੇਜੀ

ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਚੇ ਨਾ ਆਈ

ਿਵਰਥਾ ਸਾਰੀ ਗਈ ਘੜਾਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।

ਰਾਤ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਿਝਊਰੀ

ਪਾ ਬਦੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਟਾ ਝਗੱਾ

ਚੁਕੱੀ ਚਨੰ ਦੀ ਿਚਬੱੀ ਗਾਗਰ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਹੇੂ 'ਤੇ ਆਈ

ਟਰੇੁ ਿਵਚਾਰੀ �ਧੀ ਪਾਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।

ਅੰਬਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲਰੀ ਥਹੇ 'ਤੇ

ਤਾਰੇ ਜੀਕਣ ਰੁਲਦੇ ਠੀਕਰ

ਚਨੰ ਿਕਸੇ ਫੱਕਰ ਦੀ ਦੇਹਰੀ

ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਲੇਾ ਲੱਗਾ

ਪੀੜ ਮਰੇੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਆਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।



ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ

ਚਨੰ ਦਾ ਲ�ਗ ਬਰੁਜੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਪਾ ਕੇ ਨਕੱ ਿਵਚ ਰਾਤ ਹੈ ਆਈ

ਪੁਤੱਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮਰੇਾ ਿਬਰਹਾ

ਿਫਰੇ ਚਾਨਣੀ ਕੱੁਛੜ ਚਾਈ

ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ

ਮਰੇੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਿਵਚ

ਿਬਰਹ� ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ

ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ�

�ਠ ਰੋਣ ਮਏੋ ਿਮਤੱਰਾਂ �

ਮਾਏ ਸਾ� ਨ�ਦ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਭ� ਭ� ਸਗੁਧੰੀਆਂ 'ਚ

ਬਨੰ�ਾਂ ਫੇਹੇ ਚਾਨਣੀ ਦੇ

ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਨਾ ਸਵੇ

ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ

ਮ� ਕਰਾਂ ਜੇ ਟਕੋਰ ਮਾਏ



ਸਗ� ਸਾ� ਖਾਣ � ਪਵੇ ।

ਆਪੇ ਨੀ ਮ� ਬਾਲੜੀ

ਮ� ਹਾਲੇ ਆਪ ਮਤੱਾਂ ਜੋਗੀ

ਮਤੱ ਿਕਹੜਾ ਏਸ � ਦਵੇ

ਆਖ ਸੂ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ�

ਰੋਵੇ ਬੁਲੱ� ਿਚਥੱ ਕੇ ਨੀ,

ਜੱਗ ਿਕਤੇ ਸਣੁ ਨਾ ਲਵੇ ।

ਆਖ ਸੂ ਨੀ ਖਾ ਲਏ ਟੁੱਕ

ਿਹਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਕਆ

ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨੀ ਪੁਠੱੜੇ ਤਵੇ

ਚਟੱ ਲਏ ਤ�ਲੇ ਲੂਣੀ

ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੁਾਬ ਤ� ਨੀ

ਕਾਲਜੇ � ਹੌਸਲਾ ਰਵ�ੇ ।

ਿਕਹਿੜਆਂ ਸਪਿੇਰਆਂ ਤ�

ਮਗੰਾਂ ਕੰੁਜ ਮਲੇ ਦੀ ਮ�

ਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰੁਜ ਦਵੇ



ਿਕਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਮਾਂ ਿਦਆਂ

ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ �ਤੇ

ਵਾਂਗ ਖੜ�ਾ ਜੋਗੀਆਂ ਰਵ�ੇ ।

ਪੀੜੇ ਨੀ ਪੀੜੇ

ਇਹ ਿਪਆਰ ਐਸੀ ਿਤਤਲੀ ਹੈ

ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਸਲੂ ਤੇ ਬਵ�ੇ

ਿਪਆਰ ਐਸਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਨੀ

ਿਜਦ�ੇ ਕੋਲ� ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ

ਲੱਖ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵ�ੇ ।

ਿਪਆਰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨੀ

ਿਜਦ�ੇ 'ਚ ਪਖੰਰੂੇਆਂ ਦੇ

ਬਾਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰਵ�ੇ

ਿਪਆਰ ਐਸਾ ਆਙਂਣਾ ਹੈ

ਿਜਦ�ੇ 'ਚ ਨੀ ਵਸਲਾਂ ਦਾ

ਰੱਤੜਾ ਨਾ ਪਲੰਘ ਡਵ�ੇ ।

ਆਖ ਮਾਏ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ�



ਮਏੋ ਿਮਤੱਰਾਂ ਦੇ

�ਚੀ-�ਚੀ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ

ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਮਇੋਆਂ ਿਪਛੱ�

ਜੱਗ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੜਾ ਨੀ

ਗੀਤਾਂ � ਵੀ ਚਦੰਰਾ ਕਵ�ੇ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ

ਮਰੇੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਿਵਚ

ਿਬਰਹ� ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ

ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ�

�ਠ ਰੋਣ ਮਏੋ ਿਮਤੱਰਾਂ �

ਮਾਏ ਸਾ� ਨ�ਦ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਲਾਜਵੰਤੀ

ਮਰੇੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ �,

ਤਰੇੇ ਿਬਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਐ ।

ਮਰੇੇ ਬਲੋਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪਿੱਤਆਂ ਨੇ,

ਤਰੇੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਇਐ ।

ਇਹ ਕੌਣ ਮਾਲੀ ਹੈ ਿਦਲ ਮਰੇੇ ਦਾ



ਚਮਨ ਜੋ ਫੱਗਣ 'ਚ ਵੇਚ ਚਿੱਲਐ,

ਇਹ ਕੌਣ ਭੌਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਨਖਤੱੇ ਨੇ

ਮਰੇੇ ਗ਼ਮ ਦੀ ਕਲੀ � ਤਾਇਐ ।

ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਕੰਜਕ ਸੀ ਪੀੜ ਮਰੇੀ ਦੀ

ਿਜਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰੈ ਧਤੋ,ੇ

ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਿਦਲ ਦੇ

ਵੀਰਾਨ ਿਵਹੜੇ 'ਚ ਚਕੌ ਵਾਿਹਐ ?

ਮਰੇੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪਣੌ ਤਤੱੀ ਦਾ

ਿਕਹੜਾ ਬੁਲੱਾ ਖਲਾ 'ਚ ਘਿੁਲਐ,

ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਹੰਝੂ ਹੈ ਮਰੇੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਸੁਕਰਾਇਐ ?

ਮਰੇੀ ਉਮਰਾ ਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ �,

ਤਰੇੇ ਿਬਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਐ ।

ਮਰੇੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪਿੱਤਆਂ ਨੇ

ਤਰੇੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਇਐ ।



ਮਲੇ ਤਰੇੇ ਦੇ ਮੁਖੱ ਸਧੰਰੂੀ 'ਤੇ

ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੇ ਹੋਰ ਛਾਹੀਆ,ਂ

ਹੋਰ ਗ਼ਮ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਮੁਖੱ 'ਤੇ

ਵੇ ਿਕੱਲ ਫੁਰਕਤ ਦਾ ਿਨਕਲ ਆਇਐ ।

ਟਰੁ ਚਲੱੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੋਗਣ

ਵੇ ਕਰਨ ਪਤੱਝੜ ਦਾ ਪਾਕ ਤੀਰਥ,

ਿਤਤਲੀਆਂ ਨੇ ਮਲੂਕ ਮਜੰਰੀ ਦਾ

ਪੀਠ ਮਥੱੇ 'ਤੇ ਿਤਲਕ ਲਾਇਐ ।

ਨੰਗੇ ਪਣੌਾਂ ਦੇ ਸਹੁਲ ਪਰੈਾਂ 'ਚ

ਿਕਰਨ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਭੁ ਗਈ ਹੈ,

ਬੀਮਾਰ ਬਦੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰਾਤਾਂ

ਕਰਾ ਕੇ ਚਨੰ ਦਾ ਤਵੀਤ ਪਾਇਐ ।

ਯਾਦ ਮਰੇੀ ਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ �

ਤਰੇੇ ਿਬਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਐ ।

ਪੀੜ ਮਰੇੀ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪਿੱਤਆਂ ਨੇ

ਤਰੇੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਇਐ ।



ਬੀਤੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਗਿਹਰੇ ਸਾਗਰ 'ਚ

ਫੇਰ ਆਇਐ ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ,

ਿਸਦਕ ਮਰੇੇ ਦੇ ਸਖੰ, ਘਗੋੇ

ਮਲਾਹ ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਚਗੁ ਿਲਆਇਐ ।

ਰਾਤੜੀ ਦੇ ਿਸਆਹ ਮਰੇੇ 'ਚ

ਖਹੂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਿਗੜ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਚੁਪੱ ਦੀ ਮ� ਮਲੈੁਮ ਗਾਧੀ 'ਤੇ

ਿਹਜਰ ਤਰੇੇ ਦਾ ਗ਼ਮ ਿਬਠਾਇਐ ।

ਹੰਝਆੂਂ ਦੀ ਝਲਾਰ ਿਨਤੱਰੀ 'ਚ

ਦੀਦ ਤਰੇੀ ਦਾ ਸਹੋਲ ਸਪੁਨਾ

ਵੇ ਸ਼ਕੌ ਮਰੇੇ ਨੇ ਮੜੁ ਨੁਹਾਇਐ ।

ਆਸ ਮਰੇੀ ਦੀ ਲਾਜਵੰਤੀ �

ਤਰੇੇ ਿਬਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਐ ।

ਸਬਰ ਮਰੇੇ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪਿੱਤਆਂ ਨੇ

ਤਰੇੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਇਐ ।



ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਥ�

ਹੈ ਸਨੋ-ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਬ ਲਾਈ,

ਅੱਜ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖਤੇਾਂ 'ਚ

ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮ� ਕਣ ਿਬਜਾਇਐ ।

ਆਪਣੀ ਉਮਰਾ ਤੇ ਤਰੇੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ

ਮਿਹਕ � ਹੈ ਮ� ਜ਼ਰਬ ਿਦੱਤੀ,

ਯਾਦ ਤਰੇੀ ਦਾ ਇਕ ਹਾਿਸਲ…

ਤੇ ਿਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਐ ।

ਮਰੇੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਤਰੇੇ ਦੀ

ਖ਼ਾਨਗਾਹ 'ਤੇ ਵੇ ਪੜ� ਕੇ ਕਲਮਾ,

ਸ਼ਹੁਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇ ਮਰੁਗ਼ ਕਾਲਾ

ਹਲਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਚੜ�ਾਇਐ ।

�ਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ

�ਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ

ਉਹਲੇ ਉਹਲੇ ਸਰੂਜਾ

ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਬ ਿਪਆ ਲਾਏ ।



ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਧੁਪੱੜੀ �

ਭੰਨ ਭੰਨ ਪਿੋਟਆਂ ਥ�

ਟੀਸੀਆਂ � ਬਾਕਂੜੀ ਲੁਆਏ ।

ਿਗਟੇੱ ਿਗਟੇੱ ਪਣੌਾਂ ਿਵਚ

ਵਗਣ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ਨੀ

ਨ�ਦ ਪਈ ਪਖੰਰੂੇਆਂ � ਆਏ ।

ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ

ਝਗੰੀਆਂ 'ਚ ਕੂਲ ਕੋਈ

ਬਠੈੀ ਅਲਗਜੋੜੇ ਵਜਾਏ ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵਚ

ਮੁਖੱ ਵੇਖ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ

ਰੋਣ ਪਏ ਨੀ ਪਤੱ ਕੁਮਲਾਏ ।

ਿਨਕੇੱ ਿਨਕੇੱ ਘੁਗੰਰੂ ਨੀ

ਪਣੌ ਬਨੰ� ਪਰੈਾਂ ਿਵਚ

ਅੱਡੀਆਂ ਮਰ�ਦੀ ਟਰੁੀ ਜਾਏ ।

ਕੂਲੀਆਂ ਕਰੰੂਬਲਾਂ 'ਤੇ



ਸੁਤੱੇ ਜਲ-ਿਬਦੂੰਆਂ 'ਚ

ਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੜੇ ਜਗਾਏ ।

ਆ�ਦੇ ਜਾਦੇਂ ਰਾਹੀਆਂ �

ਪਟੋਲਾ ਿਜਹੀ ਸਨੋ-ਿਚੜੀ

ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੀਟੀਆਂ ਬਲੁਾਏ ।

ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ

�ਡੇ ਅਬਾਬੀਲ ਕੋਈ

ਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਙਣੀ ਪਈ ਖਾਏ ।

ਿਮਠੱੜੀ ਤਰੇਲ ਦੀ

ਛਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਫੱੁਲ ਕੋਈ

ਿਛੱਟ-ਿਛੱਟ ਭੌਰਾਂ � ਿਪਆਏ ।

ਬਹੇੂ ਖਲੀ ਿਤਤਲੀ

ਫ਼ਕੀਰਨੀ � ਮਲੌਸਰੀ

ਖ਼ਰੈ ਪਈ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਏ ।

ਏਸ ਰੱੁਤੇ ਪੀੜ �

ਿਪ�ਦ ਲਾ ਕੇ ਹੌਿਕਆਂ ਦੀ

ਵਾਸਤਾ ਈ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀ ਮਾਏ ।



ਥਕੱੀ ਥਕੱੀ ਪੀੜ ਕੋਈ

ਨੀਝਾਂ ਦੀਆਂ ਡਡੰੀਆਂ 'ਤੇ

ਪਲੇੋ ਪਲੇੋ �ਸੀਆਂ ਪਈ ਪਾਏ ।

ਟੁੱਟ ਪਣੈਾ ਿਮਠੱਾ-ਿਮਠੱਾ

ਿਬਰਹਾ ਨੀ ਅੱਥਰਾ

ਿਵਚੇ ਿਵਚ ਹੱਡੀਆਂ � ਖਾਏ ।

ਸਜੱਣਾਂ ਦੇ ਮਲੇ ਦਾ

ਕਢਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਾਿਹਆ ਕੋਈ

ਚਨੈ ਸਾਡੇ ਦੀਿਦਆਂ � ਆਏ ।

ਸਜੱਣਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਜੱਗ

ਅਸਾਂ ਲਟਬਰੌੀਆਂ �

ਆਖ ਆਖ ਝਲੱੀਆਂ ਬਲੁਾਏ ।

ਏਸ ਿਪਡੰ ਕੋਈ ਨਹੀ�

ਸਕਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮੀਏ ਨੀ

ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ � ਵੰਡਾਏ ।

ਏਸੇ ਰੱੁਤੇ ਸਜੱਣਾਂ ਤ� ਬਾਝ



ਤਰੇੇ ਿਪਡੰ ਮਾਏ

ਇਕ ਪਲ ਕੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਏ ।

�ਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ

ਉਹਲੇ ਉਹਲੇ ਸਰੂਜਾ

ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਬ ਿਪਆ ਲਾਏ ।

ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਧੁਪੱੜੀ �

ਭੰਨ ਭੰਨ ਪਿੋਟਆਂ ਥ�

ਟੀਸੀਆਂ � ਬਾਕਂੜੀ ਲੁਆਏ ।

ਇਕ ਕਰੰਗ ਇਕ ਕਹਾਣੀ

ਹਾਣੀਆਂ ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ�

ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਵਾ

ਮਾਰ ਿਢਡੱ� ਮੁਕੱੀਆਂ ਹੈ

ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਿਫ਼ਜ਼ਾ

ਿਨਕਲ ਆਈ ਹੈ ਛਪਾਕੀ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ

ਮਾਰ ਪਲੱਾ ਅੰਬਰ ਦਾ

ਗਈ ਚਨੰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਝੁਾ



ਰਾਤ ਏਦਾਂ ਸ� ਰਹੀ ਹੈ

ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਹਬਸ਼ਣ ਕੋਈ

ਫੱੁਲ ਅਮਲਤਾਸ ਦੇ

ਪੀਲੇ ਜਹੇ ਜੂੜੇ 'ਚ ਲਾ ।

ਵੇਖ ਕੇ ਪਗਡਡੰੀਆਂ

ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀਆਂ

ਆ ਿਰਹੈ ਮਰੇੇ ਿਜਗਰ ਦੇ ਿਵਚ

ਪੀੜ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ।

ਫੱੁਲ ਸਹੂਾ ਆਤਸ਼ੀ

ਗੜੂ�ਾ ਗਲੁਾਬੀ ਿਹਜਰ ਦਾ

ਫੇਰ ਅੱਜ ਮਾਯਸੂੀਆਂ ਦੇ

ਅਦਨ ਿਵਚ ਹੈ ਿਖੜ ਿਰਹਾ ।

ਫੇਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਿਨਆ�

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰੈਾਬ

ਫੇਰ ਖਹੂਾ ਿਹੱਕੜੀ ਿਵਚ

ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ ਿਗੜ ਿਰਹਾ ।



ਲੈ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ

ਸੀ ਿਦਲ � ਵਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਜੱੜ ਫੇਰ ਹੈ

ਿਦਲ ਦੇ ਿਕਆਰੇ ਿਫਰ ਿਰਹਾ

ਫੇਰ ਮਰੇੇ ਕਾਲਜੇ �

ਧਹੂ ਜਹੀ ਹੈ ਪੈ ਰਹੀ

ਯਾਦ ਕਰ ਬੀਤੇ ਿਦਹੰੁ

ਹੈ ਿਦਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਿਛੜ ਿਰਹਾ ।

ਯਾਦ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ

ਹਵਾ ਸੀ ਚਲੱ ਰਹੀ

ਰਾਤ-ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦੇ

ਿਪਡੰੇ ਮਿਹਕ ਸੀ ਮਲ ਰਹੀ

ਤਰੇੀਆਂ ਮਸ਼ੁਕੀ ਿਲਟਾਂ ਿਵਚ

ਮਰੇੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਲੀ

ਵੇਖ ਸਾਰੀ ਗਲੁਫ਼ਸ਼ਾਂ ਸੀ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜਲ ਰਹੀ ।

ਆਦਂਰਾਂ ਿਵਚ ਤਰੇੇ ਮਰੇੇ



ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕ ਜਲੂਣ

ਮਿਹਕ ਸਾਡੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਸੀ

ਕਿਹਕਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਰਲ ਰਹੀ ।

ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਦਾ

ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਕ ਸਵਾਦ

ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਬਤੱੀ

ਚਨੰ ਦੀ ਸੀ ਬਲ ਰਹੀ ।

ਸਾਂ ਅਸ� ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ

ਿਮਲ ਗਲੇ ਰ�ਦੇ ਰਹੇ

ਰਾਤ ਭਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ

ਜੋਗਾਂ ਅਸ� ਜ�ਦੇ ਰਹੇ ।

ਰਗੜ ਮਥੱੇ ਦੇਹਰੀਆਂ 'ਤੇ

ਰੋਟ ਕੋਈ ਸੁਖੱੇ ਅਸਾਂ

ਭਰ ਕੇ ਪਲੀਆਂ ਹੰਝਆੂਂ ਦਾ

ਤਲੇ ਸਾਂ ਚ�ਦੇ ਰਹੇ ।



ਗਟੁਕਦੇ ਿਚਟੇੱ ਕਬਤੂਰ

ਵਾਕਣਾਂ ਤਰੇੇ ਮਿਹਲ ਵੇਖ

ਮਰੇੀਆਂ ਝੁਗੱੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ

ਰਾਤ ਭਰ ਰ�ਦੇ ਰਹੇ ।

ਘਲੋ ਕੱਲਰ ਚਾਨਣੀ ਦਾ

ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੜੇ

ਆਸ ਦਾ ਮਲੈਾ ਿਵਛੌਣਾ

ਰਾਤ ਭਰ ਧ�ਦੇ ਰਹੇ ।

ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਸਾਹ ਮਰੇੇ ਚਗ਼ਲੇ ਗਏ

ਹੋ ਗਈ ਜੂਠੀ ਜਵਾਨੀ

ਨੈਣ ਹੋ ਗਦੰਲੇ ਗਏ ।

ਹਵਸ ਦਾ ਪਾਪੀ ਫੁਲੇਰਾ

ਇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ

ਫੱੁਲ ਮਿਹਕ ਰੂਪ ਦੇ

ਹੋ ਹਸ਼ਰ ਲਈ �ਗਲੇ ਗਏ ।



ਚੜ� ਗਈ ਤਰੇੇ ਦੀਿਦਆਂ 'ਤੇ

ਸਨੇੋ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਵੇ ਪਾਣ

ਲੱਖਾਂ ਸਾਣਾਂ 'ਤੇ ਮ� ਲਾਏ

ਪਰ ਨਾ ਮੜੁ ਬਦਲੇ ਗਏ ।

ਛੰਬ ਤਰੇੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ

ਇਕ ਰੋਜ਼ ਰੱਕੜ ਹੋ ਿਗਆ

ਮਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਿਟੱਚਰਾਂ

ਤੇ ਦੂਰ �ਡ ਬਗਲੇ ਗਏ ।

ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਮਿੇਰਆਂ

ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੀਰਦੀ

ਲੰਘ ਗਈਆਵਾਜ਼

ਸ਼ਿਹਨਾਈ ਦੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ।

ਘਲੁ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਰਾਂ ਦੀ

ਪਣੌ ਿਵਚ ਤਰੇੇ ਸਹੁਾਗ

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਲਕੀ



ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ।

ਮਤੋੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਰੇਾ

ਬਹੇਾ ਿਜਸਮ ਸੀ ਿਵਕ ਿਗਆ

ਪਤਝੜਾਂ ਿਵਚ ਪੈ ਗਈ

ਕੀਮਤ ਤਰੇੀ ਗਲੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ।

ਬੀਤਦੀ ਰਹੀ ਉਮਰ ਮਰੇੀ

ਮਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਹੰੂਝਦੀ

ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਰੀਝ ਮਰੇੀ

ਿਹਜਰ ਦੇ ਵੱਗ ਚਾਰਦੀ ।

ਰਾਤ ਿਦਨ ਲ�ਦੇ ਰਹੇ

ਤਰੇੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਪਰਦੱਖਣਾ ।

ਸ਼ਿਹਦ ਤਰੇੀ ਦੀਦ ਦਾ

ਪਰ ਮੜੁ ਨਾ ਜੁਿੜਆ ਚਖੱਣਾ ।

ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੇ� ਪੀਲੜੂ

ਗਰਨੇ ਵੰਨ� ਪਕੱਦੇ ਰਹੇ



ਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇ

ਖਾਣ ਮਰੇੇ ਮਖੱਣਾ ।

ਫੇਫੜੇ ਮਰੇੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ

ਬਟੋੀਆਂ ਥੁਕੱਦੇ ਰਹੇ

ਹੋ ਿਗਆ ਿਪਤੱਾ ਵੀ ਮਰੇਾ

ਖ਼ਨੂ ਤ� ਵੇ ਸਖੱਣਾ ।

ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਭੂਕ ਪੀਲਾ

ਿਜਸਮ ਮਰੇਾ ਲਾਸ਼ ਿਜਹੀ

ਲੁੜਛਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ

ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ।

ਅੱਜ ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹੀ

ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹ ਿਗਐ ।

ਕੁਲ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜੋ ਗ਼ਮ ਹੈ

ਿਹੱਕੜੀ ਿਵਚ ਲਿਹ ਿਗਐ ।

ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਢੇ ਿਜਵ� ਹੈ



ਲਿਹਲਹਾਂਦਾ ਡੀਲੜਾ

ਬੁਲੱ�ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਹਲਹਾਂਦਾ

ਦਰਦ ਮਰੇੇ ਰਿਹ ਿਗਐ ।

ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਮਹੋ ਦੀ

ਚੀਲ ਹੈ ਮਡੰਲਾ ਰਹੀ

ਆਸ ਦੀ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ

ਆ ਕੇ ਿਸ਼ਕਰਾ ਬਿਹ ਿਗਐ ।

ਹੰਝਆੂਂ ਦੇ ਸਾਉਣ ਿਵਚ

ਐਸਾ ਚਮੁਾਸਾ ਲੱਿਗਐ

ਿਜਸਮ ਮਰੇਾ ਝਲੁਿਸਆ

ਇਕ ਕਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਐ ।

ਕਾਰੰੂਆਂ ਦੀਏ ਜ਼ਾਦੀਏ

ਤੂੰ ਖ਼ਬੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਆ ਿਕ ਬਿਚਆ ਖ਼ਨੂ ਵੀ

ਿਜੰਦੇ ਨੀ ਤ�ੈ ਦਾਂ ਿਪਆ ।



ਆ ਕੇ ਭਾਵ� ਜੋਕ ਹ�

ਸ਼ਾਹ ਰਗ 'ਤੇ ਤ�ੈ ਲਾ ਲਵਾਂ

ਆ ਿਕ ਿਕੱਲਰੀ ਨਾਗਣ�

ਤ�ੈ ਜੀਭ �ਤੇ ਲਾਂ ਲੜਾ ।

ਮਰੇੀ ਗ਼ਰੁਬਤ � ਤਰੇੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ

ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹ�

ਜਾ ਿਰਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਮਰੇੀ

ਅਲਿਵਦਾ ! ਮਰੇੀ ਅਲਿਵਦਾ !

ਅੱਜ ਸ਼ਫ਼ਾਖਾਨੇ ਚ ਸ਼ਾਇਦ

ਆਖ਼ਰੀ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ

ਕੀਹ ਪਤਾ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ

ਫ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਆੁ ।

ਪਰੇੁ ਦੀਏ ਪਣੇੌ

ਪਰੇੁ ਦੀਏ ਪਣੇੌ

ਇਕ ਚੁਮੰਣ ਦੇ ਜਾ

ਿਛੱਟ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਖ਼ਸ਼ੁਬਈੋ

ਅੱਜ ਸਾ� ਪੁਿੰਨਆਂ ਦੀ



ਓਦਰੀ ਜਹੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ

ਹੋਰ ਨਹੀ� ਵੇਖਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ।

ਅੱਜ ਮਰੇਾ ਿਬਰਹਾ ਨੀ

ਹੋਇਆ ਮਰੇਾ ਮਿਹਰਮ

ਪੀੜ ਸਹੇਲੜੀ ਸੂ ਹੋਈ

ਕੰਿਬਆ ਸੂ ਅੱਜ ਕੁੜੇ

ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ

ਵਣ ਵਣ ਰੱਤੜੀ ਸੂ ਰੋਈ ।

ਸੁਕੱ ਬਣੇ ਸਾਗਰ

ਥਲ ਨੀ ਤਪ�ਦੇ ਅੱਜ

ਫੱੁਲਾਂ ਚ� ਸਗੁਧੰ ਅੱਜ ਮਈੋ

ਗਗਨਾਂ ਦੇ ਰੱੁਖ� ਅੱਜ

ਟੁੱਟੇ ਪਤੱ ਬਦੱਲਾਂ ਦੇ

ਟੇਪਾ ਟੇਪਾ ਚਾਨਣੀ ਸੂ ਚਈੋ ।

ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੀ ਕੁੜੇ

ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਂਝਣਾ



ਖਹੋ ਸਾਥ� ਲੈ ਿਗਆ ਈ ਕੋਈ

ਅੱਜ ਮਰੇੇ ਿਪਡੰ ਦੀਆਂ

ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਿਤਜ਼ਾਬ ਿਤਖੱਾ

ਲੰਘ ਿਗਆ ਡਲੋ�ਦਾ ਈ ਕੋਈ ।

ਸਈੋਓ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ

ਪ�ੀਤ ਨੀ ਅਸਾਡੜੀ ਦਾ

ਠਕੇੱ ਮਾਰੇ ਕੰਮੀ ਿਜਵ� ਕੋਈ

ਨਾ ਤਾਂ ਿਨਕਰਮਣ

ਰਹੀ ਊ ਨੀ ਡਡੋੜੀ

ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੁਟਆਰ ਿਖੜ ਹੋਈ ।

ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਸੇ

ਿਕਹੜੇ ਮਾਲੀ ਅੱਜ ਚਦੰਰੇ ਨੀ

ਿਤਤਲੀ ਮਲੂਕ ਜਹੀ ਜੋਈ

ਹੰਘਦੇ ਨੇ ਕਾਹ� ਭੌਰੇ

ਜੂਹੀ ਿਦਆਂ ਫੱੁਲਾਂ �ਤੇ

ਕਾਲੀ ਿਜਹੀ ਓਢ ਕੇ ਨੀ ਲੋਈ ।



ਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ

ਸਾ� ਲਿਹਰਾਂ ਦੀ ਸਈੂ ਿਵਚ

ਨੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ

ਲੱਭੇ ਨਾ ਨੀ ਨਕੱਾ

ਸਾਡੀ ਨੀਝ ਿਨਮਾਨੜੀ �

ਰੋ-ਰੋ ਅੱਜ ਧੁਦੰਲੀ ਸੂ ਹੋਈ ।

ਸਦੱ� ਨ� ਛ�ਬਾ ਕੋਈ

ਿਜਹੜਾ ਅਸਾਡੜੀ

ਮਨੰ ਲਵੇ ਅੱਜ ਅਰਜੋਈ

ਠੇਕ ਦੇਵੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ

ਜੋ ਕੋਰੀ ਚਾਦਰ

ਪਾ ਕੇ ਫੱੁਲ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਦਾ ਕੋਈ ।

ਪਰੇੁ ਦੀਏ ਪਣੇੌ

ਇਕ ਚੁਮੰਣ ਦੇ ਜਾ

ਿਛੱਟ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਖ਼ਸ਼ੁਬਈੋ

ਅੱਜ ਸਾ� ਪੁਿੰਨਆਂ ਦੀ

ਓਦਰੀ ਜਹੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ



ਹੋਰ ਨਹੀ� ਵੇਖਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ।

ਗਰਭਵਤੀ

ਤਨ ਦੀ ਸਦੰਲੀ ਗਲੇੀ ਿਵਚ�

ਇਹ ਕੇਹੀ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ ਪਈ ਆਵੇ

ਜੀਕਣ ਿਹੰਗ ਕਥਰੂੀ ਦੇ ਿਵਚ

ਿਛੱਟ ਸਾਰੀ ਡੁਲ� ਜਾਵੇ

ਤੇ ਮਰਨ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ।

ਕੱੁਖ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ

ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਬਟੂਾ �ਿਗਐ

ਇਸ ਬਟੇੂ ਦੇ ਫੱੁਲ ਨੇ ਿਵੱਸੇ

ਜ਼ਿਹਰ-ਕੌੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ

ਘੁਟੱਣ ਸਘੰੀਆਂ ।

ਕੱੁਖ ਦੀ ਸੜੌੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ

ਇਹ ਬਟੂਾ ਮ� ਕੀਕਣ ਸਾਭਂਾਂ ?

ਇਹ ਬਟੂਾ ਮ� ਕੀਕਣ ਛਾਂਗਾਂ ?

ਿਨਤੱ ਿਨਤੱ ਹੰੁਦੀਆਂ ਜਾਣ

ਡਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ।



ਕੱੁਖ ਦੀ ਧਰਤ ਕੁਆਰੀ ਅੰਦਰ

ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲੈੀ ਅੱਖ �

ਇਹ ਬਟੂਾ ਨਜ਼ਰ� ਪੈ ਜਾਸੀ

ਸਤੱ ਜਹਾਨ� ਰੱਜ ਕੇ

ਹੋਸਣ ਭੰਡੀਆਂ ।

ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮ� ਿਕੱਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ

ਿਕਸ ਮਰੀਅਮ � ਹਾਲ ਸਣੁਾਵਾਂ

ਇਕ ਪੜੋਪੀ ਆਟੇ ਖ਼ਾਤਰ

ਿਵਕਣ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੀ

ਿਵਚ ਮਡੰੀਆਂ ।

ਏਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚੜੌੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ

ਮਰੇੇ ਜਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਜਕਾਂ

ਇਕ ਤਲੋਾ ਤਾਬਂੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ

ਿਵਚ ਚਰੌਾਹ� ਿਵਕਣ ਨੀ

ਹੋ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ ।



ਗਰੁਬਤ ਦਾ ਸਘੰਣਾ ਜੰਗਲ

ਭੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਵਚ ਪਣੌ ਵਗ�ਦੀ

ਇਸ਼ਕ ਿਜਵ� ਇਕ ਬਾਸਂ ਦਾ ਬਟੂਾ

ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਫੱੁਲ

ਨਾ ਦਵੇ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ।

ਆਸ ਿਜਵ� ਇਕ �ਚਾ ਪਰਬਤ

ਮਨ ਜੀਕਣ ਹੋਏ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ

ਯਾਦ ਿਜਵ� ਸਰੂਜ ਦੀ ਿਟੱਕੀ

ਿਵਚ ਸਚੋਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਲ�ਾਂ

�ਡ �ਡ ਹੰਭੀਆਂ ।

ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਦੋ ਿਗਠੱ ਧਰਤੀ

ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੀ

ਪਰ ਨਾ ਮ�ੈ ਇਕ ਵੀ ਿਮਿਲਆ

ਦਵੇ ਕੀਮਤਾਂ ਿਜਹੜਾ

ਮੂਹੰ� ਮਗੰੀਆਂ ।

ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਦਂੀ ਚਾਹੀ



ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਨੋਾ ਮਗੰੀ

ਇਕ ਮਿੰਗਆ ਬਸ ਸਾਥੀ ਸਗੰੀ

ਖਾ ਜਾਏ ਭਾਵ� ਿਜਹੜਾ

ਵੱਢ ਵੱਢ ਦੰਦੀਆਂ ।

ਠੀਕ ਿਕਸੇ ਦਰੋਪਦ ਦੀ ਜਾਈ

ਪਜੰ ਪਾਡਂਵਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ

ਝਠੂ ਹੈ ਉਹ� ਅਰਜੁਨ ਬਾਝ�

ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ

ਹੋਸਣ ਚਗੰੀਆਂ ।

ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਕ ਉਹ ਪਛੰੀ ਹੈ

ਿਜਸ � ਸਨੇੋ ਦੇ ਿਪਜੰਰੇ ਿਵਚ

ਮੁਠੱ ਸਾਰੀ ਬਸ ਕੰਙਣੀ ਪਾ ਕੇ

ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਦਂਾ

ਉਹਲੇ ਕੰਧੀਆਂ ।

ਪਰ ਇਹ ਿਫਰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪਛੰੀ

ਖਾ ਕੰਙਣੀ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਾਣੇ



ਚੁਝੰ ਭਰ ਪੀ ਕੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ

ਰਵ�ੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦ�ਦਾ

ਉਮਰ� ਲੰਬੀਆਂ ।

ਹੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਮੀ ਪੁਤੱਰੋ

ਜਾਂ ਇਹ ਪਛੰੀ ਮਾਰ ਮਕੁਾਵੋ

ਜਾਂ ਇਸ ਪਛੰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਚੋੋ

ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਇਹ� ਖੁਲੱ�ਾ ਵੇ

ਿਵਚ ਝਗੰੀਆਂ ।

ਮ� ਕੰੁਤੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਗ ਦੀ

ਮਰੇੀ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਿਕਰਨ ਹੈ ਕੋਈ

ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹੈ ਇਕ ਬਟੂਾ

ਜਾਣ ਨਾ ਮਥੈ� ਸ਼ਾਖਾਂ

ਇਸ ਦੀਆਂ ਝਬੰੀਆਂ ।

ਇਸ ਬਟੇੂ ਦੇ ਕੂਲੇ ਿਵਚ

ਮ� ਮਮਤਾ ਦਾ ਪਾਸਾਂ ਪਾਣੀ

ਮ� ਲੈਸਾਂ ਪਰਦੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ



ਜਾਣ ਇਸਮਤਾਂ ਭਾਵ�

ਸਲੂੀ ਟੰਗੀਆਂ ।

ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ

ਿਜਸ ਮਾਲੀ ਇਹ ਬਟੂਾ ਲਾਇਐ

ਖਰੇੌ ਕੌਣ ਤੇ ਿਕਥ� ਸੀ ਉਹ

ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮ�

ਅੱਜ ਤ� ਮਗੰੀ ਆਂ ।

ਅੱਜ ਮਰੇੇ ਇਰਾਦੇ ਅੰਦਰ

ਉਹ ਮਰੇਾ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਮਾਲੀ

ਅੱਜ ਤ� ਮਰੇਾ ਕੰਤ ਹੈ ਹੋਇਆ

ਕਰ ਲਾਂ ਗੀ ਿਦਨ ਪਰੇੂ

ਵਾਕਣ ਰੰਡੀਆਂ ।

ਤਨ ਦੀ ਸਦੰਲੀ ਗਲੇੀ ਿਵਚ�

ਇਹ ਕੇਹੀ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ ਪਈ ਆਵੇ

ਜੀਕਣ ਿਹੰਗ ਕਥਰੂੀ ਦੇ ਿਵਚ

ਿਛੱਟ ਸਾਰੀ ਡੁਲ� ਜਾਵੇ



ਤੇ ਮਰਨ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ।

ਮਲੇ

ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੈ ਿਗਆ

ਮਰੇਾ ਗ਼ਮ ਉਧਾਲ ਕੇ

ਵਿਰ�ਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਦੋ ਿਵਚ

ਦੋ ਪਲ ਿਬਠਾਲ ਕੇ ।

ਘਣੀਆਂ ਿਸਆਹ ਕਾਲੀਆਂ

ਸਦੰਲੀ ਲਟਰੂੀਆਂ

ਿਮਣਦਾ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਭਰ

ਬਾਹਂ 'ਤੇ ਸਆੁਲ ਕੇ ।

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਉਹ ਕੀਰਨੇ

ਪਾ ਪਾ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ

ਹੰਝਆੂਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਦਾ

ਮਰੁਦਾ ਨੁਹਾਲ ਕੇ ।

ਯਾਦਾਂ ਜ਼ੰਗਾਲੀਆਂ � ਲਾ

ਬੁਲੱ�ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ



ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਗਲੋੜੀਆਂ

ਦੀਦੇ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ।

ਆਈ ਹੈ ਮਸੁਕਰਾਣ ਦੀ

ਆਈ ਹੈ ਰੱੁਤੜੀ

ਅੱਜ ਮਿੱਸਆ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ 'ਚ�

ਕਾਲਖ ਹੈ ਨੁਚੱੜੀ ।

ਹੈ ਫੇਰ ਕੋਕਾ ਿਲਸ਼ਿਕਆ

ਗਰੋੀ ਉਸ਼ਰੇ ਦਾ

ਆਥਣ ਨੇ ਫੇਰ ਭਰ ਲਈ

ਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਠੱੜੀ ।

ਅੱਜ ਿਬਰਹੜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚ

ਫੋਲਾ ਹੈ ਪੈ ਿਗਆ

ਿਦਲੀ ਦਰਦ ਦੀ, ਸ�ਕਣਾਂ

ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਲੈ ਲੱੁਟੜੀ ।

ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਫੇਰ �ਿਗਆ



ਚਦੰਨ ਦਾ ਰੱੁਖੜਾ

ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਿਖੜ ਪਈ

ਸਰੂਜ ਦੀ ਫੱੁਟੜੀ ।

ਨੀਝਾਂ ਦੇ ਥਲ 'ਚ ਮਹੋ ਦੀਆਂ

ਬ-ੇਅੰਤ ਡਾਚੀਆਂ

ਹੰਝੂ ਕਚਾਵ� ਬ�ਾਲ ਕੇ

ਧੜੂ� ਗਵਾਚੀਆਂ ।

ਮੜੁ ਹਸਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਲਰ�

ਿਫਿਰਆ ਸਹੁਾਗੜਾ

ਆਸਾਂ ਦੀ ਿਫੱਕੀ ਜੀਭ 'ਤੇ

ਘਲੁੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ।

ਮੜੁ ਿਤਤਲੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ

ਭੌਰੇ ਉਮੀਦ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ�

ਪੀਵਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ।



ਸਚੋਾਂ ਦੀ ਭਰ ਉਜਾੜ 'ਚ�

ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਟੂੜੇ

ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੈ ਿਗਆ

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਗਾਚੀਆਂ ।

ਿਬਰਹ� ਦੇ ਅੱਜ ਿਛਲੇ ਦੀਆਂ

ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਗੱੀਆਂ

ਮਨ ਹੋ ਖ਼ਸ਼ੁੀ 'ਚ ਖੀਵੜਾ

ਪਾਦਂਾ ਹੈ ਲੱੁਡੀਆਂ ।

ਿਦਲ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ 'ਚ ਫੇਰ ਇਕ

ਛੱੁਟੀ ਹੈ ਫੁਲਝੜੀ

ਰੂਹ ਦੀ ਪਲੁਾੜ ਤੀਕ ਅੱਜ

ਿਕਰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜੱੀਆਂ ।

ਧੜਕਣ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ

ਗਿੱਜਆ ਹੈ ਮਘੇਲਾ

ਮੜੁ ਕੇ ਿਜਗਰ 'ਚ ਕਾਸ਼ਨੀ

ਧੜੂਾਂ ਨੇ �ਡੀਆਂ ।



ਸਪੁਨੇ 'ਚ ਿਮਿਲਆ ਫੇਰ ਅੱਜ

ਮਾਹੀ ਅਸਾਡੜਾ

ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਹੋਲ ਜੀਭ 'ਤੇ

ਸਈੂਆਂ ਨੇ ਚਭੁੀਆਂ ।

ਚੁਮੰਣ

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਜਾਂ ਮਦੰਰ ਦੀ ਮਮਟੀ �ਤੇ

ਿਘਉ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਬਲ�ਦਾ

ਰੋਜ਼ ਤਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ ।

ਏਸ ਿਪਡੰ ਿਵਚ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ

�ਡ �ਡ ਆਵਣ ਬਦੱਲ ਚੀਨੇ

ਬਠੈੀ ਪਣੌ ਵਜਾਵੇ ਮਟੱੀਆਂ



ਬਾਸਂਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਨੇ ।

ਰੋਣ ਪਹਾੜ� ਈਕਣ ਪਾਣੀ

ਜੀਕਣ ਬੁਢੱੀਆਂ ਤੇ ਮਿੁਟਆਰਾਂ

ਰੋਵਣ ਬਠੈੀਆਂ ਿਵਚ ਵਰ�ੀਣੇ,

ਜਾਂ ਿਜ� ਹਾਜੀ ਿਵਚ ਮਦੀਨੇ ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਮਿਹਲਾਂ �ਤ�

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਖਭੰ ਮਰ�ਦਾ,

ਲੰਘ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਗ ਉਡ�ਦਾ

�ਚੇ �ਚੇ ਬਲੋ ਬਲੁ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੰਲੀ ਰਾਹਵਾਂ

ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਵਾਂ

ਵੇਖਣ ਆ�ਦੇ ਜਾਦੇਂ ਰਾਹੀ,

ਪੁਛੱਣ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਿਸਰਨਾਵਾਂ ।



ਬ�ਕੜ� ਗੁਲੱਰ, ਪਜੰ ਫੱੁਲੀਆਂ

ਟਰੁ ਟਰੁ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਸ਼ਆੁਵਾਂ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਰੱੁਖਾਂ ਿਵਚ�,

ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਵਣ ਤਜ਼ੇ ਹਵਾਵਾਂ ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨ�ਾਂ ਰਾਹਾਂ �ਤੇ

ਿਦਸੇ ਕੋਈ ਵੱਗ ਚਰ�ਦਾ ।

ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਬਲੇਾ ਪਾਲੀ

ਿਮਠੱਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਿਪਡੰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ

ਵਾਂਗ ਮਤੋੀਏ ਤੜਕੇ ਿਖੜੀਆਂ

ਨੈਣ� ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ

ਜੀਕਣ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵਣ,

ਰੱਬ ਦੇ ਖਹੂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਲਾਂ ਿਗੜੀਆਂ



ਬੁਕੱ ਬੁਕੱ ਕੰਨ� ਪਾਵਣ ਬੁਦੇੰ

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਵਣ ਿਪੜੀਆਂ ।

ਨੈਣ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਗਠੱ ਿਗਠੱ ਲੰਮੇ

ਿਜ� ਭੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਡਾਰਾਂ

ਚਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਥਣ ਵੇਲੇ

ਪਹੋਲੀ ਦੇ ਫੱੁਲਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ।

ਹ�ਠ ਿਜਵ� ਰੂਹੀ ਦੇ ਪਤੱਰ

ਿਵਚ� ਿਮਠੱਾ ਦੱੁਧ ਵਗ�ਦਾ,

ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿਵਚ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਦੱੁਧ ਚਬੁਾਰੇ,

ਈਕਣ ਲੱਗਣ ਿਪਆਰੇ ਿਪਆਰੇ

ਜੀਕਣ ਕਾਲੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਿਵਚ



ਿਚਟੱਾ ਬਗਲਾ ਤਾਰੀ ਮਾਰੇ ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਉਹਲੇ,

ਿਨਕੱੀ-ਸਨੋ ਿਚੜੀ ਇਕ ਬਲੇੋ ।

ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀ ਨਢੱੀ,

ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਹੋਲੇ ।

ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਿਪਛੇੱ,

ਬਠੈੀ ਕੋਈ ਤ�ੀਮਤ ਿਦਸੇ

ਰੱਖੀ ਪਟੱਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਵਰੋਲੇ ।

ਪਰ ਨਾ ਮੂਹੰ� ਕੁਝ ਵੀ ਬਲੇੋ ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਚਣੋਾਂ ਵਾਲਾ

ਸਾਲੂ ਪੀਲੀ ਭਾ ਮਰ�ਦਾ,

ਿਦਸੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵਚ ਉਡ�ਦਾ,

ਪਣੌਾਂ ਿਵਚ� ਮਿਹਕ ਛਟ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।



ਏਸ ਗਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ

ਕੂਲ�ਾ,ਂ ਕੱਸੀਆ,ਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ

ਲੈਣ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ।

ਆਸ਼ਕ ਨ�ਾਉਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ।

ਨ�ਾਉਣ ਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲ ਿਮਲ ਪਰੀਆਂ

ਵਾਲ� ਟੰਗ ਚਬੰੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ

ਪਕੜ ਦਹ� ਦੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰੇ

ਛੰਗ ਅਤਲਸ ਦੇ ਲਿਹੰਗੇ ਕਾਲੇ ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਹੰਸ ਿਵਚਾਰਾ,

ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ

ਏਸ ਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ�ਦੈ,

ਓਥੇ ਹੀ ਉਹ ਡੁਬੱ ਮਰ�ਦੈ,

ਮੜੁ ਨਾ ਮਤੋੀ ਇਕ ਚਗੁ�ਦੈ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ



ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਕੁੀਨਾ

ਕੋਹ ਕਾਫ਼ ਦੀ ਪਰੀ ਹੁਸੀਨਾ

ਪਰੀ ਹੁਸੀਨਾ ਿਜਦ�ਾ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਸੁਤੱੀਆਂ ਕੰਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀਨਾ ।

ਸਾਰੇ ਿਪਡੰ ਦੀ ਮੁਦੰਰੀ ਅੰਦਰ

ਸੁਚੱਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਗੀਨਾ ।

ਈਕਣ ਹੱਸੇ ਨਕੱ ਿਵਚ ਕੋਕਾ

ਜੀਕਣ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਝਠੂਾ

ਕਾਮ ਮਿੱਤਆ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਸਬੁਕ ਿਜਹੀ ਸਜਣੀ ਸਗੰ

ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਲੱਾਂ ਕਰੇ ਕਮੀਨਾ ।

ਯਾਦ ਹੈ ਮ�ੈ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਲੀ ਸ਼ਕੁੀਨਾ

ਮੁਖੱ ਤੇ ਸਹੋਵੇ ਇਵ� ਪਸੀਨਾ

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਿੱਤਆਂ 'ਤੇ

ਕੱਤੇ ਦੇ ਿਵਚ ਸਬੁ�ਾ ਸਵੇਰੇ



ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਏ ਨਗੀਨਾ ।

ਓਸ ਨਗੀਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ,

ਸਰੂਜ ਹੋਵੇ ਮੁਖੱ ਵਖ�ਦਾ,

ਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਮੈਾਨੇ ਅੰਦਰ,

ਿਛੱਟ ਿਛੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ ਪ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰੱੁਤੇ

ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਲੇੇ �ਤੇ

ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਿਮਲੀ ਸ਼ਕੁੀਨਾ

ਮ�ੈ ਿਪਡੰ ਦੀ ਲਿਹੰਦੀ ਗੁਠੇੱ

ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਗੰੀ ਉਹਲੇ

ਿਜਥੇ ਿਦਨ ਭਰ ਕੋਇਲ ਬਲੇੋ

ਰ�ਦੀ ਰ�ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਕੁੀਨਾ

ਦੇ ਗਈ ਦੋ ਕੁ ਚੁਮੰਣ ਸੁਚੱੇ ।



ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਕਦੇ ਸ਼ਕੁੀਨਾ

ਕੋਹ-ਕਾਫ਼ ਦੀ ਪਰੀ ਹੁਸੀਨਾ

ਪਰੀ ਹੁਸੀਨਾ ਿਜਦ�ਾ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਸੁਤੱੀਆਂ ਕੰਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀਨਾ ।

ਮ�ੈ ਕਦੇ ਵੀ ਿਮਲਣ ਨਾ ਆਈ

ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾਈ ।

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਭਂ ਉਨ�ਦਾ

ਰਾਤਾਂ ਤ� ਮ� ਿਰਹਾ ਪਛੁ�ਦਾ

ਿਤ�ਞੰਣਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਫਰ�ਦਾ

ਰਾਹੀਆਂ ਕੋਲ� ਹਾਲ ਪਛੁ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ

ਇਕ ਿਦਨ ਤੀਰ ਨਦੀ ਤੇ ਿਮਲੀਆਂ



ਿਬਨਾਂ ਬਲੁਾਇਆਂ ਝਲੋੀ ਮਰੇੀ ਿਵਚ

ਰੱੁਗ-ਰੱੁਗ ਕਲੀਆਂ ਧਰਕੇ ਮੜੁੀਆਂ ।

ਮੁਖੱ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋੀ ਤਕੇੱ

ਕੱਜਲੇ ਨੈਣ� ਿਹੰਝਾਂ ਚਟੇੱ

ਹ�ਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਟੇੱ

ਛੱਡ ਛੱਡ ਰਾਤ ਿਦਨੇ ਸਾਹ ਤਤੱੇ ।

ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਕੁੜੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ

ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮ�ੈ ਿਮਲੀਆਂ

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਦਲ ਤ� ਿਰਹਾ ਪਛੁ�ਦਾ

ਸਹੋਲ ਸ਼ਕੁੀਨਾ ਿਜਹਾ ਲਭ�ਦਾ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਭਂ ਉਨ�ਦਾ

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ

ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਏਸ ਗਰਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੱੁਤੇ

ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਲੇੇ �ਤੇ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਮ� ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਦਂਾ



ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵਚ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ।

ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਝਗੰੀ ਉਹਲੇ

ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਇਲ ਬਲੇੋ

ਰ�ਦਾ ਰ�ਦਾ ਮ� ਸ� ਜਾਦਂਾ ।

ਿਵਲ� ਿਵਲ� ਹਿਰਆਂ ਘਾਵਾਂ �ਤੇ

ਉਸ � ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਬਲੁਾ�ਦਾ

ਖਾ ਬ�ਕੜ� ਦੇ ਕੌੜੇ ਪਤੱੇ

ਆਪਣੇ ਮੂਹੰ ਦਾ ਸਆੁਦ ਗਵਾ�ਦਾ

ਉਸ ਦੇ ਚੁਮੰਣ ਭੱੁਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ।

ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ� �ਠ ਕੇ

ਚਾਨਣੀਆਂ ਤ� ਰਾਹਵਾਂ ਪੁਛੱ ਕੇ

ਧੁਦੰਲੇ ਿਜਹੇ ਇਕ ਸਾਏ ਿਪਛੇੱ

ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਣ ਹੋ ਕੇ ਆ�ਦਾ

ਪਰ ਉਹ ਸਾਇਆ ਨਹ� ਫੜ�ਦਾ

ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇੀ ਗਲੱ ਸਣੁ�ਦਾ

ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖੱ� ਬਲੋ ਬਲੁ�ਦਾ

ਿਨਰਾ ਸ਼ਕੁੀਨਾ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

�ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਿਪਡੰ ਬਸਹੋਲੀ



ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੁ�ਦਾ,

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੋੀ ਿਹੱਕ 'ਤ,ੇ

ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਸ�ਦਾ ।

ਤੀਰਥ

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਖਟੇੋ ਦਮ ਮਹੱੁਬਤ ਵਾਲੇ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਸਦੱ ਸਿੁਨਆਰੇ ਪ�ੀਤ-ਨਗਰ ਦੇ

ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੜੋਾਂ

ਸਨੋਾ ਸਮਝ ਿਵਹਾਜੇ ਸਨ ਜੋ

ਮ� ਿਪਤੱਲ ਦੇ ਛੱਲੇ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿਮਸੱਾ ਟੁੱਕਰ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।



ਕਰਾਂ ਸਰਾਧ ਪਰੋਹਤ ਸਦੱਾਂ

ਪੀੜ ਮਰੇ ਜੇ ਿਦਲ ਦੀ

ਿਦਆਂ ਦੱਖਣਾ ਸੁਚੱੇ ਮਤੋੀ

ਕਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੇ ਅੱਲੇ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਾੜ ਤਪਦੰਾ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਤਾੜੀ ਮਾਰ �ਡਦੇ ਨਾਹ�

ਬਦੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਤ�

ਅੱਜ ਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਠੇ ਤਤੋੇ

ਧਰਤੀ � ਟੁੱਕ ਚਲੇੱ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਮਿਹਕ ਸਜੱਣ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ



ਅੱਜ ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਕੋਤਰ ਸੌ ਮ� ਕੰਜਕ ਬ�ਾਵਾਂ

ਨਾਲ ਲੰਕੜਾ ਪਜੂਾਂ

ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਰ ਿਮਲਾਏ ਛੇਤੀ

ਛੇਤੀ ਮਤੌਾਂ ਜਾਂ ਘਲੇੱ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਚੜ�ੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫੱੁਲ ਕਾਰਾ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਸ਼ਿਹਦ ਸਆੁਵਾਂ ਦਾ ਿਕੰਜ ਪੀਵੇ

ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਮਖਰੋੀ

ਚਨੰ ਦੇ ਖਿੱਗ� ਚਾਨਣ 'ਚ� ਅੱਜ

ਲੈ ਗਏ ਮਘੇ ਿਨਗਲੇੱ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ



ਭੱੁਬਲ ਤਪੀ ਿਦਲ ਦੇ ਥਲ ਦੀ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਹੇਕ ਗਲੇੁਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲਾ ਕੇ

ਗਾਵਣ ਗੀਤ ਿਹਜਰ ਦੇ

ਅੱਜ ਪਰਦੇਸਣ ਪਣੌਾਂ ਥਕੱੀਆਂ

ਬਿਹ ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਥਲੇੱ ।

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸ� ਕਰਨ ਿਬ�ਹ� ਦਾ

ਤੀਰਥ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਲੇੱ

ਹੰਝਆੂਂ ਦੀ ਇਕ ਕੂਲ� ਵਗ�ਦੀ

ਬਨੰ� ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇੱ ।

ਇਕ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਇਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ

ਗਲ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਬਗਲੀ

ਿਜਤ ਵੱਲ ਯਾਰ ਿਗਆ ਨੀ ਮਾਏ

ਟਰੁ ਚਲੱੀਆਂ �ਤ ਵੱਲੇ ।

ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ

ਮ�ੈ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤਾ



ਮਰੇੇ ਗ਼ਮ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ।

ਹੈ ਝਠੂ ਤਰੇੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ

ਦਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਮ�ੈ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ 'ਤੇ

ਕੋਈ ਨਹ� ਿਗਲਾ

ਮਰੇੇ ਚਮਨ � ਚਤੇ ਦੀ

ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਮਿੱਸਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ

ਕੋਈ ਨਹ� ਕਸਰੂ

ਸਾਗਰ � ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ

ਪਨੂਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮਤੌ �

ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਰਹੈ ?

ਇਨਸਾਨ � ਇਨਸਾਨ ਦੇ

ਜਨਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।



ਚਿੜ�ਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਰੂਜਾ

ਡੁਬੱਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ

ਕੋਈ ਝਠੂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਕ ਪਛੱਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਮਿੰਨਆਂ ਿਕ ਮਇੋਆਂ ਿਮਤੱਰਾਂ

ਦਾ ਗ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰਦੈ

ਬਹੁਤਾ ਪਰ ਇਸ ਿਦਖਾਵੇ ਦੇ

ਮਾਤਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹ�

ਮ� ਠੀਕ ਆਖਦਾਂ

'ਿਸ਼ਵ' � ਤਾਂ 'ਿਸ਼ਵ' ਦੇ

ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਮ ਨੇ ਮਾਿਰਐ ।

ਆਸ

ਨੀ ਿਜੰਦੇ ਤਰੇਾ ਯਾਰ

ਮ� ਤ�ੈ ਿਕਵ� ਿਮਲਾਵਾਂ ।

ਿਕਥ� ਨੀ ਮ� ਸਤਬਰਗ ਦੀ



ਤ�ੈ ਮਿਹਕ ਿਪਆਵਾਂ ।

ਿਕਹੜੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਤਰੇੇ ਚਨੰ ਦੀ

ਡਲੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਿਜੰਦੇ ?

ਿਕੱਤ ਵੱਲੇ ਨੀ ਅੱਜ ਨੀਝਾਂ ਦੇ

ਮ� ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ?

ਚਗੰਾ ਹੈ ਹਸ਼ਰ ਤਕ ਨਾ ਿਮਲੇ

ਮਤੋੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਦੂਰ� ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਹਰੀ ਦਾ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੁਾਵਾ ।

ਅੱਸੂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੱੁਲ ਸਣ ਦੇ ਵੀ

ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਿਪਆਰੇ

ਰੱਕੜਾਂ 'ਚ ਿਨਆਮਤ ਨੇ

ਕਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ।

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਉਮੀਦ ਦਾ ਐਰਾ

ਸੁਕੱ ਸੜ ਕੇ ਕਈ ਯਾਰ(ਵਾਰ) ਵੀ

ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਲੈਰਾ ।



ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ

ਇਵ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੰਦੇ

ਨਿਹਰੀ ਤ� ਫ਼ਸਲ ਚਗੰੀ ਵੀ

ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਮਰੈਾ ।

ਸੌ ਸਾਲ ਜਦ� ਗਜ਼ੁਾਰੇ

ਤਾਂ ਫੱੁਲ ਬਾਸਂ � ਲਗਦੈ

ਸਰੁਖ਼ਾਬ ਹੁਨਾਲੇ 'ਚ ਨੀ

ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਬਿਹਰਾ ।

ਇਕ ਸਲੁਫ਼ੇ ਦੀ ਬਸ ਲਾਟ ਹੈ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹੱੁਬਤ

ਬਸ ਗ਼ਮ ਦੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ

ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੈਰਾ ।

ਸਿੁਣਆ ਹੈ ਮਧ-ੂਮਖੱੀਆਂ ਦੀ

ਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ

ਭਰਪਰੂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਦ�

ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਹਾਣੀ ।

�ਡ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਖਗੱੇ 'ਚ� ਿਨਕਲ



ਵੱਲ ਅਗਾਸਾਂ

�ਡਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਿਪਛੇੱ ਨੀ

ਨਰ-ਮਖੱੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ।

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਹਦੀ ਕੱੁਖ ਦਾ ਨੀ ਿਜੰਦੇ

ਮੁਕੱ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ�

ਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ।

ਕੱੁਖਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ

ਕੋਈ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਹੈ

ਇਸ ਤ� ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ।

ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ 'ਚ

ਇਕ ਕੁਤਬ ਿਸਤਾਰਾ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ �

ਦ�ਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ।

ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ

ਜੇ ਬੜੇੀ ਗ਼ਰਕ ਜਾਏ



ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ

ਜੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਿਕਨਾਰਾ ।

ਨਾ ਸਚੋ ਿਕ ਹਰ ਡਾਚੀ ਦੀ

ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਏ

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਵ�

ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦਾ ਨੀ ਗਜ਼ੁਾਰਾ ।

ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤਦਬੀਰ ਦਾ

ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਉਗ ਆਏ ਿਜਵ�

ਰੱੁਖ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱੁਖ ਿਵਚਾਰਾ ।

ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਥਰੋ�ਾਂ �

ਿਕ� ਵਾੜ ਕਰੇਗਾ

ਕੋਈ ਭੌਰ ਭਲਾ ਕੰਿਡਆਂ 'ਤੇ

ਿਕ� ਜੀਭ ਧਰੇਗਾ ।

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੇ ਬੀਆਬਂਾਨ 'ਚ

�ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉੜਾ

ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਿਬਰਹ� ਦੀ ਤਪਸ਼



ਿਕੱਦਾਂ ਜਰੇਗਾ ।

ਮਰੇਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਥਹੇਾਂ ਤੇ ਨੀ

ਇਟੱ-ਿਸਟੱ ਦੀ ਬਰੂਟੀ

ਸੁਕੇੱਗੀ ਨਾ ਬਦਬਖ਼ਤ

ਨਾ ਇਜੜ ਹੀ ਚਰੇਗਾ ।

ਲੱਗ ਜਾਏ ਨੀ ਲੱਖ ਵਾਰ

ਮਰੇੇ ਨੈਣਾਂ � �ਲੀ

ਮਰੇਾ ਿਸਦਕ ਉਸਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ

ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ।

ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼

ਿਦਲ ਦੀ ਫਲਾਹੀ

ਬਜੰਰ ਵੀ ਮਕੱੁਦਰ ਦਾ ਨੀ

ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੀ ।

ਹੈ ਆਸ ਮਰੇੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ

ਕਚਨਾਰ ਦੀ ਛਾਵ�

ਸਸੁਤਾਣਗੇ ਮਸੁਕਾਨਾਂ ਦੇ

ਬਅੰੇਤ ਹੀ ਰਾਹੀ ।



ਮੁਜੰਰਾਂ 'ਚ ਮਰੇੇ ਿਜਸਮ ਦੀ

ਜਦ ਮਿਹਕ ਰਚਗੇੀ

ਇਹ ਧਰਤ ਮਰੇੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਦੇਵੇਗੀ ਗਵਾਹੀ ।

ਨਚੱਗੇੀ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਿਦਲ ਦੇ ਿਪੜ�

ਮਾਰ ਦਮਾਮੇ

ਿਵਛੜੇਗਾ ਨਾ ਮੜੁ

ਤਰੇਾ ਕਦੀ ਤਰੇੇ ਤ� ਮਾਹੀ ।

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ ।

ਪੀਲੀ ਚਨੇੰ ਦੀ ਿਤਤਲੀ

ਮਾਰੇ ਪਈ ਗਗਨ� ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਲਿਹੰਦੇ ਿਦਆਂ ਪਤੱਣਾਂ 'ਤੇ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਫੱੁਲ ਿਖੜੇ

ਸਰ�� ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਿਜ� ਿਕਆਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਚਾਨਣੀ ਦੀ

ਕੱਚੜੀ ਿਜਹੀ ਬਲੌੀ �ਤੇ



ਨ�ਾਉਣ ਪਈਆਂ ਫੰਬੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਦੂਰ ਿਕਤੇ ਿਪਡੰ ਦੇ ਨੀ

ਮਰੇੈ 'ਚ ਟਟੀਰ�ੀਆਂ

ਰੋਣ ਪਈਆਂ ਕਰਮਾਂ � ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ

ਿਭੰਨੀ ਪਣੌ ਵਗ�ਦੜੀ ਤ�

ਲੈ ਿਦਓ ਸਗੁਧੰੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਿਮਲੂਗਾ ਜਦ� ਮ�ੈ

ਸਜੱਣ ਮ�ਡੜਾ ਨੀ

ਮੜੋ ਦ�ਗੀ ਿਗਣ ਿਗਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਸਜੱਣ ਤਾਂ ਮਰੇਾ ਇਕ

ਘੁਟੱ ਿਕਉਰੜੇ ਦਾ

ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਗਰੂੀ ਲੋਹੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਸਜੱਣ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਦੀਆਂ

ਿਥਦੰੀਆਂ ਲਟਰੂੀਆਂ ਨੀ

ਮਿਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।



ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਧੱਰਾਂ ਦੇ

ਵਾਂਗ ਨੀ ਉਹ ਸਾਵਂਲਾ

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਆਤਸ਼ੀ ਗਲੁਾਬ ਲੱਖਾਂ

ਸ਼ਾਮਾਂ ਗਲੁਨਾਰੀਆਂ ਨੀ

ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖੱੜੇ ਤ� ਵਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ

ਨਾ ਨੀ ਪੁਛੋੱ ਅਸਾਂ ਓਸ ਬਾਝ�

ਿਕਵ� ਨੀ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਗਜ਼ੁਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਅਸ� ਓਸ ਬਾਝ� ਸਈਓ

ਅੱਗ 'ਚ ਨਹਾਤੀਆਂ ਹਾਂ

ਫੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਘੀਆਂ ਅੰਗਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਅਸਾਂ ਓਸ ਬਾਝ� ਸਈਓ

ਖ਼ਾਕ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ

ਿਦਲੇ ਦੀਆਂ �ਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਓਸ ਬਾਝ� ਿਫੱਟ ਿਗਐ



ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨੀ

ਦਗ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਮ� ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਿਪਆ ਭੱੁਸ ਹੌਿਕਆਂ ਦਾ

ਮੂਹੰ ਸਾ� ਚੁਮੰਣੇ ਦਾ

ਿਬਰਹ� ਸਗੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ ।

ਪੀਲੀ ਚਨੇੰ ਦੀ ਿਤਤਲੀ

ਮਾਰੇ ਪਈ ਗਗਨ� ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਲਿਹੰਦੇ ਿਦਆਂ ਪਤੱਣਾਂ 'ਤੇ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਫੱੁਲ ਿਖੜੇ

ਸਰ�� ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਿਜ� ਿਕਆਰੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸਘੰਣੀ ਛਾਵ�,

ਸਹੋਲ ਮਸੁਕੜੀ ਬਣ ਸ� ਜਾਈਏ ।



ਆ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨੀਲ-ਸਰਾਂ 'ਚ�

ਚਗੁ ਚਗੁ ਮਿਹੰਗੇ ਮਤੋੀ ਖਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਰੇੇ ਸ�ਫੀ ਸਾਹ ਦਾ

ਪਤੱਝੜ � ਇਕ ਜਾਮ ਿਪਆਈਏ ।

ਆ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ �ਤ,ੇ

ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਗ ਉਡਾਈਏ ।

ਆ ਅੱਜ ਖ਼ਸ਼ੁੀ-ਮਤਈੱ-ਮਾਂ ਦੇ,

ਪਰੈ� ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਿਨਵਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਅੱਜ ਮਿਹਕਾਂ ਕੋਲ�,

ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਿਜਬ�ਾ ਕਰਾਈਏ ।

ਆ ਪੁਿੰਨਆਂ ਦੀ ਰਾਤੇ ਰ�ਦੀ,

ਚਕਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਮਕੁਾਈਏ ।



ਆ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ �ਤ,ੇ

ਫੱੁਲ ਫੇਰਵ� ਗ਼ਮ ਦੇ ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਮਥੱ,ੇ

ਪੜੈਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੌਣੀ ਲਾਈਏ ।

ਹਰ ਰਾਹੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਿਵਚ,

ਚਟੁਕੀ ਚਟੁਕੀ ਚਾਨਣ ਪਾਈਏ ।

ਹਰ ਮਜ਼ੰਲ ਦੇ ਪਰੈਾਂ ਦੇ ਿਵਚ,

ਸਲੂਾਂ ਦੀ ਪਜੇੰਬ ਪਆੁਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ

ਿਬਰਹ� ਦਾ ਇਕ ਬੀਜ ਿਬਜਾਈਏ ।

ਿਛੰਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਦੇ,



ਆ ਯਾਦਾਂ ਤ� ਸੀਸ ਗੁਦੰਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਅੱਜ ਿਦਲ ਦੇ ਸਜੇੇ,

ਮਈੋਆਂ ਕਲੀਆਂ ਭੰੁਜੇ ਲਾਹੀਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਅੱਜ ਗੀਤਾਂ ਕੋਲ�,

ਪੀੜ ਕੰਜਕ ਦੇ ਪਰੈ ਧਆੁਈਏ ।

ਆ ਅੱਜ ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੰਨ�ੀ�,

ਿਵਚ ਫੱੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਤੱੀਆਂ ਪਾਈਏ ।

ਆ ਨਚੱੀਏ ਕੋਈ ਨਾਚ ਅਲੌਿਕਕ,

ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਿਮਰਦੰਗ ਵਜਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।



ਆ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸਘੰਣੀ ਛਾਵ�

ਸਹੋਣੀ ਮਸੁਕੜੀ ਬਣ ਸ� ਜਾਈਏ ।

ਆ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨੀਲ-ਸਰਾਂ 'ਚ�

ਚਗੁ ਚਗੁ ਮਿਹੰਗੇ ਮਤੋੀ ਖਾਈਏ ।

ਆ ਸਜੱਣਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼�

ਕੱਚੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਪਲੈ� ਪਾਈਏ ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਪਣੌਾਂ ਿਵਚ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਪਣੌਾਂ ਿਵਚ

�ਗੀਆਂ ਨੀ ਮਿਹਕਾਂ ਮਾਏ

ਮਿਹਕਾਂ ਿਵਚ �ਗੀਆਂ ਸ਼ਆੁਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਮਰੇਾ

ਚਨੰਣੇ ਦਾ ਗਡੋ�

ਮਿਹਕਾਂ � ਮ� ਗਡੋਨੇ ਥ� ਜਾਵਾਂ ।

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਪਰ

ਚਨੰਣੇ ਦਾ ਗਡੋ�

ਟੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ਆੁਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਮ�ੈ



ਸਈੂ ਕੋਈ ਮਹਿਨ ਿਜਹੀ

ਪਲੇੋ ਪਲੇੋ ਿਕਰਨਾਂ ਗਡੁਾਵਾਂ ।

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਮਰੇੇ

ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਪੱੀਆਂ

ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਨੀਰ ਿਪਆਵਾਂ

ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਨੀਰ

ਨਾ ਪਾ� ਮੁਢੱ ਰਾਤੜੀ ਦੇ

ਸੁਕੱ ਨਾ ਨੀ ਜਾਣ ਸ਼ਆੁਵਾਂ ।

ਦੇਵ� ਨੀ ਚਲੁੀ ਭਰ

ਗਗੰਾ-ਜਲ ਸੁਚੱੜਾ

ਇਕ ਬੁਕੱ ਸਘੰਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਛੱਟਾ ਇਕ

ਿਮਠੱੀ ਿਮਠੱੀ ਬਾਤੜੀ ਦਾ

ਇਕ ਘੁਟੱ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ।

ਦੇਵ� ਨੀ, ਿਨਕੇੱ ਿਨਕੇੱ

ਛੱਜ ਫੱੁਲ-ਪਤੱੀਆਂ ਦੇ



ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਬਹੋਲ ਛਟਾਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਖਭੰ ਮ�ੈ

ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਿਤਤਲੀ ਦੇ

ਖਭੰਾਂ ਦੀ ਮ� ਛਾਨਣੀ ਬਣਾਵਾਂ ।

ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਚਣੁਾਂ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੋਰੜੂ ਨੀ

ਛੱਟ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਿਵਚ ਪਾਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਮਰੇੀ

ਿਜੰਦੜੀ ਦਾ ਟੋਕਰੂ

ਚਨੰ ਦੀ ਮ� ਮਜੰਰੀ ਿਲਆਵਾਂ ।

ਚਨੰ ਦੀ ਮਜੰਰੀ �

ਘਲੋਾਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ

ਮਥੱੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਲੁਹਾਵਾਂ

ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬਦੱਲੀ ਦੇ

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਿਵਚ

ਚਨੰ ਦਾ ਮ� ਚ�ਕ ਗੁਦੰਾਵਾਂ ।

ਗਗਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂੀ ਿਬਬੰ



ਅੱਧਰੋਾਣੀ ਚੁਨੰੜੀ ਤੇ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕਢਾਵਾਂ ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ� ਪਣੌਾਂ ਿਵਚ

�ਗੀਆਂ ਨੀ ਮਿਹਕਾਂ ਮਾਏ

ਮਿਹਕਾਂ ਿਵਚ �ਗੀਆਂ ਸ਼ਆੁਵਾਂ

ਦੇਵ� ਨੀ ਮਾਏ ਮਰੇਾ

ਚਨੰਣੇ ਦਾ ਗਡੋ�

ਮਿਹਕਾਂ � ਮ� ਗਡੋਨੇ ਥ� ਜਾਵਾਂ ।

ਰੋਜੜੇ

ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਅਸਾ� ਮਣਸ ਕੇ

ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ ।

ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੜੇ

ਨਾ ਪੀਵਣ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੇ ।

ਮਰੇੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਂ ਵੇਿਖਓ

ਕੋਈ ਸਿੱਦਓ ਅੱਜ ਲੁਕਮਾਨ ਵੇ ।

ਇਕ ਜੁਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਥਰੇ

ਿਨਤੱ ਮਾੜੇ ਹੰੁਦੇ ਜਾਣ ਵੇ ।



ਮ� ਭਰ ਭਰ ਿਦਆਂ ਕਟੋਰੜੇ

ਬੁਲੱ� ਚਖੱਣ ਨਾ ਮਸੁਕਾਣ ਵੇ ।

ਮਰੇੇ ਦੀਦੇ ਅੱਜ ਬਦੀਦੜੇ

ਪਏ ਨ�ਦਾਂ ਤ� ਸ਼ਰਮਾਣ ਵੇ ।

ਅਸਾਂ ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੇਗ਼ਾਂ ਚਾੜ�ੀਆਂ

ਅੱਜ ਕੱਢ ਿਬਰਹ� ਦੇ ਡਾਣ� ਵੇ ।

ਅੱਜ ਸਦੋੱ ਸਾਕ ਸਕੀਰੀਆਂ

ਕਰੋ ਧਾਮਾਂ ਕੱੁਲ ਜਹਾਨ ਵੇ ।

ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਅਸਾ� ਮਣਸ ਕੇ

ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਿਪਟੱ ਿਪਟੱ ਹੋਇਆ ਨੀਲੜਾ

ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵੇ ।

ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕੁਆਰਾ ਮਰ ਿਗਆ

ਕੋਈ ਲੈ ਿਗਆ ਕੱਢ ਮਸਾਣ ਵੇ ।

ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਤਰੇੀ ਅੱਜ ਦੀਦ ਦੀ



ਪਏ ਿਕਿਰਆ ਕਰਮ ਕਰਾਣ ਵੇ ।

ਸਾ� ਿਦੱਤੇ ਿਹਜਰ ਤਵੀਤੜੇ

ਤਰੇੀ ਫੁਰਕਤ ਦੇ ਸਲੁਤਾਨ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਪ�ੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰੌੀਏ

ਸਾ� ਚਕੌੀ ਬਠੈ ਿਖਡਾਣ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਪਣੌਾਂ ਿਪਟੱਣ ਤਾਜੀਏ

ਅੱਜ ਰੱੁਤਾਂ ਪੜ�ਨ ਕੁਰਾਨ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਪੀ ਪੀ ਜੇਠ ਤਪਦੰੜਾ

ਹੋਇਆ ਫੱੁਲਾਂ � ਯਰਕਾਨ ਵੇ ।

ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਅਸਾ� ਮਣਸ ਕੇ

ਕੁਝ ਹੌਕੇ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਸ�ਕਣ ਦੁਨੀਆਂ ਮ�ਡੜੀ

ਮ�ੈ ਆਈ ਕਲੇਰੇ ਪਾਣ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਖਾਵੇ ਖ਼ਫ਼ੌ ਕਲੇਜੜਾ

ਮਰੇੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਪਣੈ ਵਦਾਨ ਵੇ ।



ਅੱਜ ਖੁਢੰੀ ਖਰੁਪੀ ਿਸਦਕ ਦੀ

ਮਥੈ� ਆਈ ਧਰਤ ਚਡੰਾਣ ਵੇ ।

ਅਸਾਂ ਖਡੇੀ ਖਡੇ ਿਪਆਰ ਦੀ

ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਕੱੁਲ ਜਹਾਨ ਵੇ ।

ਸਾ� ਮੀਦੀ ਹੰੁਿਦਆਂ ਸੁਿੰਦਆਂ

ਸਭ ਫਾਡੀ ਆਖ ਬਲੁਾਣ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਬਣੇ ਪਰਾਲੀ ਹਾਣੀਆਂ

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੇ ਪਲਰੇ ਧਾਨ ਵੇ ।

ਮਰੇੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕੂਲੀ ਮਰੁਕ 'ਚ�

ਅੱਜ ਖਾਵੇ ਮ�ੈ ਛਾਣ� ਵੇ ।

ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਅਸਾ� ਮਣਸ ਕੇ

ਕੁਝ ਸਲੂਾਂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ ।

ਅੱਜ ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਕ ਦੀ

ਆਈ ਦੂਰ� ਚਲੱ ਮਕੁਾਣ ਵੇ ।

ਸਾਡੇ ਿਵਹੜੇ ਪਤੱਰ ਅੰਬ ਦੇ



ਗਏ ਟੰਗ ਮਰਾਸੀ ਆਣ ਵੇ ।

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਤਤੋੇ ਲਾ ਗਏ

ਮਰੇੀ ਅਰਥੀ � ਤਰਖਾਣ ਵੇ ।

ਤਰੇੇ ਮਹੋ ਦੇ ਲਾਲ ਗਲੁਾਬ ਦੀ

ਆਏ ਮਜੰਰੀ ਭੌਰ ਚਰੁਾਣ ਵੇ ।

ਸਾਡੇ ਸੁਤੱੇ ਮਾਲੀ ਆਸ ਦੇ

ਅੱਜ ਕੋਰੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਵੇ ।

ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ

ਿਵਚ ਬਠੇੈ ਹੰਸ ਪਰਾਣ ਵੇ ।

ਤਰੇਾ ਿਬਰਹਾ ਲਾ ਲਾ ਤੜੌੀਆਂ

ਆਏ ਮੜੁ ਮੜੁ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਣ ਵੇ ।

ਸਵਾਗਤ

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹੋਰ ਗਹੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

ਮਿੇਰਆਂ ਬਹੋੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ।

ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰੂੀਆਂ



ਅੱਜ ਮਿੇਰਆਂ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ,

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਆਲ�ਣਾ ਮਰੇੇ ਿਦਲ 'ਚ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ

ਪਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ।

ਤਰੇੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ,

ਮਿੇਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਪਣੌ ਦੇ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ

ਮਿਹਕ ਨੇ ਪਾਈ ਸਰਾਂ

ਟਰੁਦਾ ਟਰੁਦਾ ਰੁਕ ਿਗਆ ਹੈ

ਵੇਖ ਕੇ ਤ�ੈ ਸਮਾਂ



ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਲੈ ਲਈ ਕਲੀਆਂ ਨੇ

ਭੌਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਥੌੀ ਹੈ ਲਾਂ ।

ਤਰੇੀ ਹਰ ਇਕ ਪੜੈ 'ਤੇ

ਹੈ ਿਤਤਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਬਾਂ

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਆ ਤਰੇੇ ਪਰੈਾਂ 'ਚ ਪੁਗੱੇ

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹੰਦੀ ਲਗਾਂ ।

ਆ ਤਰੇੇ ਨੈਣਾਂ � ਿਮਠੇੱ

ਸਪੁਿਨਆਂ ਦੀ ਿਪ�ਦ ਲਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।



ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਵਰਤ ਰੱਖਗੇੀ ਿਨਰਾਹਾਰੀ

ਮਰੇੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ।

ਆਉਣਗੇ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਅੱਜ ਮਿੇਰਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹੋਰ ਗਹੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਮਿੇਰਆਂ ਬਹੋੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ।

ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰੂੀਆਂ

ਅੱਜ ਮਿੇਰਆਂ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।

ਹ� ਤੂੰ ਆਈ ਮਰੇੇ ਗਰਾਂ ।



ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਏਕਮ ਦਾ ਚਨੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਬਿਹ ਝਗੰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਟਰੁੀ ਜਾਏ ਸਗੰ ਸਖੀਆ,ਂ

ਪਰੈ ਧਰ�ਦੀ ਪਲੇੋ ।

ਟੋਰ ਉਹਦੀ ਿਜ� ਪਲੈਾਂ ਪਾ�ਦੇ

ਟਰੁਣ ਕਬਤੂਰ ਗਲੇੋ ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕੁਮਰੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ

ਜੇ ਮੁਖੱ� ਕੁਝ ਬਲੇੋ ।

ਲੱਖਾਂ ਹੰਸ ਮਰੀਵਣ ਗਸ਼ ਖਾ

ਜੇ ਹੰਝੂ ਇਕ ਡਹੋਲੇ ।

�ਡਣ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਬਗਲੇ

ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਥ� ਖਹੋਲੇ ।

ਪੈ ਜਾਏ ਡਲੋ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾ�,

ਜੇ ਪਖੱੀ ਫੜ ਝਲੇੋ ।

ਡੁਬੱ ਮਰੀਵਣ ਸ਼ਹੌ ਥ� ਤਾਰੇ

ਮੁਖੱ ਦੇ ਵੇਖ ਤਤਲੇੋ ।



ਚਨੰ ਦੂਜ ਦਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਫਲਾਹੀ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਰੰਗਲੀ

ਥਲੇੱ ਚਰਖੀ ਡਾਹੀ ।

ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੀਆਂ ਤਦੰਾਂ ਕੱਢਦੀ

ਚਾ ਚਦੰਨ ਦੀ ਬਾਹੀ ।

ਪਣੂੀਆਂ ਈਕਣ ਕੱਢੇ ਬੂਬੰਲ

ਿਜ� ਸਾਵਣ ਿਵਚ ਕਾਹੀ ।

ਹੇਕ ਸਮੁਦੰਰੀ ਪਣੌਾਂ ਵਰਗੀ

ਕੋਇਲਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਡਾਹੀ ।

ਰੰਗ ਿਜਵ� ਕੇਸੂ ਦੀ ਮਜੰਰੀ

ਨੂਰ ਮੁਖੱ ਅਲਾਹੀ ।

ਵਾਲ ਿਜਵ� ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ

ਰੇਸ਼ਮ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ।

ਨੈਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਜੀਕਣ

ਫੱੁਲ ਅਲਸੀ ਦੇ ਆਹੀ ।

ਚਨੰ ਤੀਜ ਦਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ



ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨਦੀਏ ਨ�ਾ�ਦੀ ।

ਭਰ ਭਰ ਚਲੁੀਆਂ ਧ�ਦੀ ਮੁਖੱੜਾ

ਸਿਤਗਰੁ ਨਾਮ ਿਧਆ�ਦੀ ।

ਅਕਸ ਿਪਆ ਿਵਚ ਿਨਤੱਰੇ ਪਾਣੀ

ਆਪ ਵੇਖ ਸ਼ਰਮਾ�ਦੀ ।

ਸੜ ਸੜ ਜਾਦੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਟੇੋ

ਿਜਸ ਅੰਗ ਹੱਥ ਛੁਹਾ�ਦੀ ।

ਸੁਤੱੇ ਵੇਖ ਨਦੀ ਿਵਚ ਚਾਨਣ

ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਕਮਲਾ�ਦੀ ।

ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ

ਅਰਸ਼� �ਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ।

ਮਿਹਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਪੁਨਾ ਉਣਦੀ

ਝਮੂ ਗਲੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦੀ ।

ਸਪੁਨੇ ਪਰੈ� ਝਾਜਂਰ ਪਾ ਕੇ

ਤੜੌੀ ਮਾਰ ਉਡਾ�ਦੀ ।

ਚਨੰ ਚਥੌ ਦਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਖਿੜਆ ਵਾਂਗ ਡਰਾਵੇ ।



ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦਾ ਿਪਉ ਖਤੇਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

�ਿਗਆ ਨਜ਼ਰ� ਆਵੇ ।

ਤੜੋ ਉਫ਼ਕ ਤਕ ਝਮੂ ਰਹੇ ਸਨ

ਟਾਂਡੇ ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ।

ਹਰ ਸੂ ਨਚੱੇ ਫ਼ਸਲ ਿਸਊਲਾਂ

ਲੈ ਿਵਚ ਧਰਤ ਕਲਾਵੇ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦਾ ਿਪਉ ਡਰਦਾ ਿਕਧਰੇ

ਮਾਲਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ।

ਪਲ ਪਲ ਮਗਰ� ਮਾਰੇ ਚਾਗਂਰ

ਬਠੇੈ ਅੜਕ ਉਡਾਵੇ ।

ਰਾਤ ਿਦਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ

ਟੁੱਕਰ ਚਾਰ ਕਮਾਵੇ ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜਾਗੇ

ਡਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਵੇ ।

ਪਚੰਮ ਦਾ ਚਨੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਆਥਣ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ।

ਲਿਹੰਦੇ ਦੇ ਪਤੱਣਾਂ ਦਾ ਅੰਬਰ



ਲਾਲ ਿਕਰਮਚੀ ਹੋਇਆ ।

ਗਗਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਰਾ

ਜਾਪੇ ਮਇੋਆ ਮਇੋਆ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੀ ਮਾਂ ਰੰਗ� ਲਾਖੀ

ਿਜ� ਕਣਕਾਂ ਿਵਚ ਕੋਇਆ ।

ਟੋਰ ਉਹਦੀ ਿਜ� ਹੋਏ ਨਵੇਰਾ

ਬਲਦ ਤਰਾਨੇ ਜੋਇਆ ।

ਨੈਣ ਉਹਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ

ਿਜ� ਹੋਵੇ ਟੋਇਆ ।

ਵਾਲ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਦੂਧੀ ਬਦੱਲ

ਸਰੂਆਂ ਉਹੇਲੇ ਹੋਇਆ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਿਵਚਾਰੀ

ਚਨੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ।

ਚਨੰ ਛਟੀ ਦਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਢਾਕੇ ਚਾਈ ।

ਘੜਾ ਗਲੁਾਬੀ ਗਲ ਗਲ ਭਿਰਆ

ਲੈ ਖਹੇੂ ਤ� ਆਈ ।



ਖਿੜਆ ਵੇਖ ਬੀਹੀ ਿਵਚ ਮਾਿਲਕ

ਖਤੇਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਮਾਈ ।

ਡਰੀ ਡਰਾਈ ਤੇ ਘਬਰਾਈ

ਲੰਘ ਗਈ �ਧੀ ਪਾਈ ।

ਮਟਕ-ਚਾਨਣੇ ਵਾਕਣ ਉਸਦੀ

ਜਾਨ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ।

ਲੋ ਲਗਦੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਥ� ਜਾਪੇ

ਲੱਭੇ ਿਕਰਨ ਨਾ ਕਾਈ ।

ਿਜਸ ਪਲ ਸੁਿੱਟਆ ਪਰੈ ਘਰੇ ਥ�

ਉਸ ਪਲ ਥ� ਪਛਤਾਈ ।

ਸਾਰੀ ਰੈਣ ਿਨਮਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਿਵਹਾਈ ।

ਸਤਵ� ਦਾ ਚਨੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਚੁਪੱ ਚਪੀਤੇ ਖਿੜ�ਆ ।

ਿਪਡੰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਰੂ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ

ਵੇਖ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਰਆ ।

ਇਕ ਹੱਥ ਸਾਭਂ ਬਕੱੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ



ਇਕ ਹੱਥ ਹੱਨੇ ਧਿਰਆ ।

ਕੰਨ� ਉਹਦੇ ਨਤੱੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਣ

ਮੁਖੱ 'ਤੇ ਸਰੂਜ ਚਿੜ�ਆ ।

ਉਮਰ� ਅਧਖੜ ਰੰਗ ਿਪਆਜ਼ੀ

ਿਸਰ 'ਤੇ ਸਾਫਾ ਹਿਰਆ ।

ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਬਕੱੀ ਦੀ ਕੱੁਖੇ

ਜਾ ਖਤੇਾਂ ਿਵਚ ਵਿੜਆ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦਾ ਿਪਉ ਮਾਿਲਕ ਸਾਹਵ�

�ਧੀ ਪਾਈ ਖਿੜਆ ।

ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਲਸ਼ ਿਲਸ਼ ਕਰਦਾ

ਹਾਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਿਰਆ ।

ਚਨੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨੇ ਤਿੱਕਆ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਭ� 'ਤੇ ਲੇਟੀ ।

ਿਚਟੱੀ ਦੱੁਧ ਮਰਮਰੀ ਿਚਪੱਰ

ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਵਲ�ੇਟੀ ।

ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਲ�ੇ ਕਥਰੂੀ

ਦੂਰ� ਆਣ ਉਚਟੇੀ ।



ਸੁਤੱੀ ਘਕੂ ਲਵੇ ਪਈ ਸਫ਼ੁਨੇ

ਚਨੰ ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਟੇੀ ।

ਸਫ਼ੁਨੇ ਦੇ ਿਵਚ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨੇ

ਖਦੁ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮਈੋ ਵੇਖੀ ।

ਿਡਠੱਾ ਕੱੁਲ ਗਰਾਂ ਉਸ ਸੜਦਾ

ਸੁਕੱੀ ਸਾਰੀ ਖਤੇੀ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੇ ਿਪਉ ਮਈੋ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਕਫ਼ਨ ਬਦਲੇ ਵੇਚੀ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵੇਖ ਕੁਲਿਹਣਾ ਸਫ਼ੁਨਾ

ਝਬੱਦੀ �ਠ ਖਲੋਤੀ ।

ਨੌਵ� ਦਾ ਚਨੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਇਆ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਸਗੰ ਟਰੁ�ਦਾ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਦੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ।

ਨਦੀਏ ਗਲ ਗਲ ਚਾਨਣ ਵਗਦਾ

ਹੜ� ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਇਆ ।

ਚੀਰ ਨਦੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲੰਘ ਗਏ



ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਆ ।

ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰਦਾ ਸਘੰਣਾ ਬਲੇਾ

ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮਿਹਲ ਪਆੁਇਆ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਪਰੈ ਜਾਂ ਧਿਰਆ ਮਿਹਲ�

ਕੱੁਲ ਬਲੇਾ ਕੁਰਲਾਇਆ ।

ਚਨੰ ਮਿਹਲਾਂ ਥ� ਮਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ

ਪਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ।

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਰਹਾ ਚਨੰ ਰ�ਦਾ

ਭੱੁਖਾ ਤੇ ਿਤਰਹਾਇਆ ।

ਦਸਵ� ਦਾ ਚਨੰ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚ

ਵੱਗ ਬਦੱਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ।

ਰੁਕ ਰੁਕ ਝਲੱਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ

ਮਗਰੀ ਦੇ ਿਵਚ ਤਾਰੇ ।

ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਗਲ ਿਵਚ

ਮਸ਼ੁਕੀ ਵਾਲ ਿਖਲਾਰੇ ।

ਲੈ ਲੈ ਜਾਣ ਸਨੇੁਹੇ ਉਹਦੇ

ਪਣੌਾਂ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ।



ਚਨੰ ਿਵਚਾਰਾ ਮਿਹਲਾਂ ਵੱਲੇ

ਡਰਦਾ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ।

ਮਿਹਲ� ਬਠੇੈ ਪੀਵਣ ਮਦਰਾ

ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ੁਾਰੇ ।

ਵਾਂਗ ਪਣੂੀਆਂ ਹੋਏ ਬਗੱੇ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੇ ਰੁਖ਼ਸਾਰੇ ।

ਹਾਸੇ ਦਾ ਫੱੁਲ ਿਰਹਾ ਨਾ ਕਾਈ

ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਚਨਾਰੇ ।

ਚਨੰ ਇਕਾਦਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਤਿੱਕਆ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦੈੁਣਾਂ ।

ਨੰਗੀ ਅਲਫ਼ ਿਫਰੇ ਿਵਚ ਮਿਹਲਾਂ

ਿਜਵ� ਸਣੁੀਵਣ ਡਣੈਾਂ ।

ਮੁਖੱ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਲੇ ਚਿੜ�ਆ

ਅੱਗ ਬਲੇ ਿਵਚ ਨੈਣਾਂ ।

ਪੁਟੇੱ ਪਰੈ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ

ਔਖਾ ਿਦਸੇ ਬਿਹਣਾ ।



ਥਮੰ�ੀਆਂ ਪਕੜ ਖਲੋਵੇ ਚਦੰਰੀ

ਆਇਆ ਵਕਤ ਕੁਲਿਹਣਾ ।

ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਮਾਰੇ ਡਾਡਾਂ

ਸਬਕ ਰਟੇ ਿਜ� ਮਨੈਾ ।

ਔਖਾ ਜੀਕਣ ਹੋਏ ਪਛਾਨਣ

ਸਰੂਜ ਚੜ�ੇ ਟਟਿਹਣਾ ।

ਸਈੋਓ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦਾ

ਸਰੂਤ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ।

ਚਨੰ ਦੁਆਦਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਤਿੱਕਆ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮਿਹਲ� ਸੁਤੱੀ ।

ਿਦਸੇ ਵਾਂਗ ਚਰ�ੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ

ਸਵਾ ਮਸਾਤਰ �ਚੀ ।

ਪੀਲੀ-ਭੂਕ ਹੋਈ ਵੱਤ ਪਹੋਲੀ

ਨੀਮ ਜੋਗੀਆ ਗੁਟੱੀ ।

ਪਣੌ ਵਗੇ ਤਾਂ �ਡ ਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਤੜੋ ਤਣਾਵ� ਟੁੱਟੀ ।

ਲਏ ਹਟਕੋਰੇ ਜਾਪੇ ਜੀਕਣ



ਬਸੱ ਮੁਕੱੀ ਿਕ ਮੁਕੱੀ ।

ਲੰਮੀ ਪਈ ਕਰੀਚੇ ਦੰਦੀਆਂ

ਲੁੜਛੇ ਹੋ ਹੋ ਪੁਠੱੀ ।

ਢਾ� ਮਾਰ ਕੁਰਲਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਿਜ� ਢਾਬ� ਤਰਮੁਚੱੀ ।

ਪਰ ਚਨੰ ਬਾਝ� ਿਕਸੇ ਨਾ ਵੇਖੀ

ਉਹ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਠੱੀ ।

ਚਨੰ ਿਤਰੌਦਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਤਿੱਕਆ

ਹੋ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ।

ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਜੀਭ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰੇ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੰੂਘੇ

ਪੀਲੇ ਹੋਠ ਤਰੇੜੇ ।

ਪਲ ਪਲ ਮਗਰ� ਨੀਮ ਗ਼ਸ਼ੀ ਿਵਚ

ਰੱਤੇ ਨੈਣ ਉਘੜੇੇ ।

ਹੂ ਹੂ ਕਰਦੀ ਿਬਲੱ-ਬਤਰੌੀ

ਬਲੇੋ ਬਠੈ ਬਨੇਰੇ ।



ਦੂਰ ਗਰਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਿਵਚ ਰੋਵਣ

ਕੱੁਤੇ ਚਾਰ ਚਫ਼ੇੁਰੇ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਧਖੁੇ ਧਣੂੀ ਦੇ

ਿਵਚ ਫੱਕਰਾਂ ਦੇ ਡਰੇੇ ।

ਚਾਨਣ ਿਲੱਪੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵਚ

ਬੀ ਹੰਝਆੂਂ ਦੇ ਕੇਰੇ ।

ਚਨੰ ਚਧੌਵ� ਦੇ ਨੇ ਤਿੱਕਆ

ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਗਭੇੱ ।

ਨੀਲੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਭੰੁਜੇ ਲਾਹੀ ਲੱਗੇ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀਵਾ

ਆਟੇ ਦਾ ਇਕ ਜੱਗੇ ।

ਲੱਗੇ ਅੱਧ ਕਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਿਜ� ਮਰ ਜਾਸੀ ਅੱਜੇ ।

ਸ਼ਾਲਾ ਓਸ ਗਰਾਂ ਦੇ ਸਭੇੱ

ਹੋ ਜਾਣ ਬਰੁਦ ਮਰੱੁਬੇ ।

ਕੁਲ ਿਜ਼ਮ� ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਿਗਰਵੀ



ਜੂਹਾਂ ਸਣੇ ਿਸਹੱਦੇ ।

ਸੜ ਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਸਵੇ 'ਤੇ ਆਈ

ਬਹੋਲ ਿਪੜਾਂ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ।

ਿਜਸ ਗਰਾਂ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ�

ਮਢੱਲ ਮਿਹੰਗੀ ਲੱਭੇ ।

ਪੁਿੰਨਆਂ ਦਾ ਚਨੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਚਾਨਣ ਆਏ ਮਕਾਣੇ ।

ਪਣੌਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਵਣ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ � ਮਰ ਜਾਣੇ ।

ਅੱਗ ਮਘੇ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੀ ਮੜ�ੀਏ

ਲੋਗੜ ਵਾਂਗ ਪਰੁਾਣੇ ।

�ਠਦਾ ਧੂਆੰਂ ਬੁਲੱ�ੀਆਂ ਟੇਰੇ

ਵਾਕਣ ਬਾਲ ਅੰਞਾਣੇ ।

ਰ�ਦੇ ਰਹੇ ਿਸਤਾਰੇ ਅੰਬਰ�

ਫੂਹੜੀ ਪਾ ਿਨਮਾਣੇ ।

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਰਹਾ ਚਨੰ ਬਠੈਾ

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ।



ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਝਂ ਮਰੀਵਣ ਮਾਪੇ

ਿਢਡੱ� ਭੱੁਖੇ ਭਾਣੇ ।

ਉਸ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੋ

ਿਜਸ ਘਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਾਣੇ ।

ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋ

ਿਜਥੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ

ਿਜਥ� ਲੰਘਦੀ ਏ ਪਣੌ ਵੀ ਖਲੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।

ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪਰੈ� ਿਜਥੇ ਆਉਣ ਪਰਭਾਤਾਂ

ਿਰਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹੰਦੀ ਪਰੈ� ਲਾਉਣ ਿਜੱਥੇ ਰਾਤਾਂ

ਿਜਥੇ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਨ�ਾਵੇ ਖ਼ਸ਼ੁਬੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।

ਿਜਥੇ ਹਨ ਮੂਗੰੀਆ ਚਦੰਨ ਦੀਆਂ ਝਗੰੀਆਂ

ਿਫਰਨ ਸ਼ਆੁਵਾਂ ਿਜਥੇ ਹੋ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ

ਿਜਥੇ ਦੀਿਵਆਂ � ਲੱਭਦੀ ਏ ਲੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।



ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਟੱਾਂ �ਤੇ ਸਵ� ਿਜਥੇ ਆਥਣ

ਚੁਗੰੀਆਂ ਮਰੀਵੇ ਿਜਥੇ ਿਮਰਗਾਂ ਦਾ ਆਤਣ

ਿਜਥੇ ਬਦੋਬਦੀ ਅੱਖ ਪ�ਦੀ ਰੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।

ਭੱੁਖੇ ਭਾਣੇ ਸਣੌ ਿਜਥੇ ਖਤੇਾਂ ਦੇ ਰਾਣੇ

ਸਜੱਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜੇਹੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ

ਿਜਥੇ ਦੱਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲ�ਦੇ ਨੇ ਲੁਕੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।

ਿਜਥੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ

ਿਜਥ� ਲੰਘਦੀ ਏ ਪਣੌ ਵੀ ਖਲੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮਰੇਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ।

ਪਜੰ ਪੜਾਅ

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ

ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਲਾਡਲੀ ਜਹੀ ਚਪਤ ਮਾਰ

ਮ� ਤਰੇੇ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ



ਕੀਹ ਕਰਾਂ ਿਵਧਵਾ ਹਾਂ ਮ� ਮਜ਼ਬਰੂ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਜਨਮ ਿਵਚ ਮ� ਤਰੇੇ ਤ� ਦੂਰ ਹਾਂ

ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ੈ ਮਤੌ ਵਾਕਣ ਹੈ ਯਕੀਨ

ਮ� ਤਰੇੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਮਾਂ ਬਣਾਗਂੀ

ਜਾਂ ਤਰੇੀ ਤਰੀਮਤ ਦੀ ਕੱੁਖ� ਮ� ਜਣਾਗਂੀ

ਜਾਂ ਤਰੇੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਮ� ਬਲੇਣ ਬਣਾਗਂੀ

ਇਹ ਜਨਮ ਸਹੋਿਣਆਂ ਮਰੇੇ ਬਗ਼ਰੈ

ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਗਜ਼ੁਾਰ

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ

ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਲਾਡਲੀ ਜਹੀ ਚਪਤ ਮਾਰ

ਮ� ਤਰੇੇ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ।

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਦੂਜੀ ਵਾਰ

ਿਕਰਮਚੀ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸਹੂੀ ਸਗੋਵਾਰ

ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨੋ-ਰਥ 'ਤੇ ਹੋ ਸਵਾਰ

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਕੇੜੇ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ

ਧੂੰ ਜਹੇ ਦੇ ਵਾਲ ਮਢੋੇ 'ਤੇ ਿਖਲਾਰ

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸ ਅਰਗਵਾਨੀ ਧੜੂ ਿਵਚ

ਹੱਥ ਤਰੇੇ ਘੁਗੱੀਆਂ ਵੱਤ ਗਟੁਕਦੇ



ਮਰੇੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਮਤੌ ਸੀ

ਖ਼ਰੇੌ ਿਕਹੜੇ ਵੇਲੜੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ?

ਤਾਰੇ ਆਥਣ ਦੇ ਸੀ ਸਭ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ

ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸੀ ਪਾ ਗਏ

ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਜੀਭ ਸਾਡੀ � ਮਹੁਾਰ

ਤੂੰ ਜਦ� ਿਮਲੀ ਸ� ਦੂਜੀ ਵਾਰ

ਿਕਰਮਚੀ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸਹੂੀ ਸਗੋਵਾਰ

ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨੋ-ਰਥ 'ਤੇ ਹੋ ਸਵਾਰ

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਕੇੜੇ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ

ਧੂੰ ਜਹੇ ਦੇ ਵਾਲ ਮਢੋੇ 'ਤੇ ਿਖਲਾਰ ।

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਤੀਜੀ ਵਾਰ

ਮ� ਤਰੇੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਜਾੜ

�ਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਤੱੀਆਂ

ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤਰੇੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਕਰਿਦਆਂ ਇਕ ਸੜਕ ਪਾਰ

ਇਹ ਸੜਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮ�ੈ ਈਕਣਾ

ਜੀਕਣਾ ਮਿਲ�ਆਂ ਦੀ ਛਾਵ� ਹਾੜ ਿਵਚ

ਬਠੈੀ ਹੋਵੇ ਨਾਗਣੀ ਕੋਈ ਫ਼ਨ ਿਖਲਾਰ



ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਾਮ 'ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਾਰ

ਫੇਰ ਅਚਨ-ਚਤੇ ਸ� ਤੂੰ ਰੋ ਪਈ

ਮੂਹੰ ਦੁਆਲੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦਾ ਝੁਬੰ ਮਾਰ

ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਮੜੋ ਦੇ ਮਰੇਾ ਿਪਆਰ

ਝਲੁਸ ਚੁਕੱੀ ਕਲੀ � ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ?

ਚਸੂ ਚੁਕੇੱ ਹੋਣ ਿਕ ਿਜਸ � ਇਤਾਰ ?

ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਭੌਰ ਤ� ਮਗੰੇ ਿਪਆਰ

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਤੀਜੀ ਵਾਰ

ਮ� ਤਰੇੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਜਾੜ ।

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਚਥੌੀ ਵਾਰ

ਪਤੱਝੜਾਂ ਿਵਚ ਬਦਲ ਚੁਕੱੀ ਸੀ ਬਹਾਰ

ਚਭੁ ਚੁਕੇੱ ਸਨ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਲੀ ਿਵਚ

ਬਰੇਿਹਮ, ਬਦੇਰਦ ਸੈ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਰ

ਮਤੌ ਤ�ੈ ਕੂਕ ਕੇ ਸੀ ਰਹੀ ਵੰਗਾਰ

ਸਘੰਣੇ ਿਸਮੰਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੈਠਆਂ

ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਰਬ-ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ

ਜਦ ਹੀ ਕੰੂਜਾਂ ਅਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਤ�

ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ



ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ-ਹਾਏ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਬਚੱੜੇ

ਰਿਹਣ ਦੱਬੇ ਰੇਤ ਦੇ ਿਵਚ ਤਤੱੜੇ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਰਮਹੋੀ ਹਨ ਇਹ ਪਖੰੜੂ

ਇਨ�ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮਹੋ-ਪਰੀ ਦਾ ਹੈ ਸਰਾਪ

ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ� ਏਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਨਤੱ ਿਸ਼ਕਾਰ

ਲੱਖ ਭਾਵ� ਬਨੰ� ਕੇ �ਡਣ ਕਤਾਰ

ਲੱਖ ਭਾਵ� ਹੋਏ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰ

ਬਨਣਗੇ ਿਢਡੱਾਂ 'ਚ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ

ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੜੁ ਮੁਖੱ 'ਤੇ ਹਾਸੀ ਿਖਲਾਰ

ਆਿਖਆ ਸੀ ਬੁਲੱ�ੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰ

ਮ� ਤਾਂ ਤ�ੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਪਆਰ

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਸ� ਚਥੌੀ ਵਾਰ

ਪਤੱਝੜਾਂ ਿਵਚ ਬਦਲ ਚੁਕੱੀ ਸੀ ਬਹਾਰ ।

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਹ� ਏਸ ਵਾਰ

ਦਗ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੇੇ ਸਾਹਵ� ਕੁਝ ਅੰਗਾਰ

ਧਖ਼ੁ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਮਛੇੋ ਿਸਆਹ

ਭਰ ਿਰਹਾ ਮਰੇੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਧੂਆੰਂ ਿਜਹਾ

ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਿਕਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਾਰ



ਮ� ਤਰੇੇ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ

ਕਰ ਨਾ ਸਿਕਆਆਖ਼ਰੀ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ

ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ੈ ਮਤੌ ਵਾਕਣ ਹੈ ਯਕੀਨ

ਤੂੰ ਮਰੇੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਮਾਂ ਬਣ�ਗੀ

ਜਾਂ ਮਰੇੀ ਤਰੀਮਤ ਦੀ ਕੱੁਖ� ਤੂੰ ਜਣ�ਗੀ

ਜਾਂ ਮਰੇੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਲੇਣ ਬਣ�ਗੀ

ਮਾਏ ਨੀ, ਧੀਏ ਨੀ ਮਰੇੀਏ ਮਿਹਰਮੇ

ਕਰ ਕੇ ਤ�ੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਨਮਸਕਾਰ

ਦਗ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੇੇ ਸਾਹਵ� ਕੁਝ ਅੰਗਾਰ

ਧਖ਼ੁ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਮਛੇੋ ਿਸਆਹ

ਿਮਲ ਿਗਆ ਿਮਟੱੀ 'ਚ ਹੈ ਤਰੇਾ ਆਕਾਰ

ਤੂੰ ਜਦ� ਮ�ੈ ਿਮਲੀ ਹ� ਏਸ ਵਾਰ ।

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ

ਰੋਜ਼ ਜਦ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ

ਅੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ�ੇਗਾ

ਕੋਈ ਯਾਦ ਤ�ੈ ਕਰੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤ�ਡੜੇ



ਠੁਕਰਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਿਜਗਰ ਮਰੇਾ ਿਹਜਰ ਦੇ

ਸਕੱਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੜੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਤਰੇੇ ਤੇ ਮਰੇੇ ਵਾਕਣਾਂ

ਹੀ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਤੌ 'ਤੇ

ਆ ਮਰਸੀਆ ਵੀ ਪੜ�ੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਗਰਮ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦੰਰ

ਿਵਚ ਗਰਕ ਜਾਏ ਿਦਲ

ਕੌਣ ਇਹ� ਨੂਹ ਦੀ

ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਤੀਕਣ ਖੜੇਗਾ ?

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਧਰਤ ਦੇ ਮਥੱੇ 'ਤੇ

ਟੰਗੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕੰੁਨੀ ਿਸਆਹ



ਪਰ ਕਲਿਹਣਾ ਨੈਣ

ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਪਾਲਦੇ ਬ-ੇਸ਼ਕੱ ਭਾਵ�

ਕਾਗ ਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਬਟੋ

ਪਰ ਨਾ ਤਰੇੇ ਬਾਝ

ਮਰੇੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਲੱਖ ਭਾਵ� ਛੰੁਗ ਕੇ

ਚਲੱਾਂ ਮ� ਲਿਹੰਗਾ ਸਬਰ ਦਾ

ਯਾਦ ਤਰੇੀ ਦੇ ਕਰੀਰਾਂ

ਨਾਲ ਜਾ ਹੀ ਅੜੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਤਰੇੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਸਲਤਨਤ

ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਣੁ ਕੇ ਜਾਲ



ਤਰੇਾ ਿਦਲ ਹੁਮਾ ਜੋ ਫੜੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਰੋਜ਼ ਜਦ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ

ਅੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ�ੇਗਾ

ਕੋਈ ਯਾਦ ਤ�ੈ ਕਰੇਗਾ

ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ।

ਸਾਹ ਸਜੱਣਾਂ ਦਾ

ਇਕ ਸਾਹ ਸਜੱਣਾਂ ਦਾ

ਇਕ ਸਾਹ ਮਰੇਾ

ਿਕਹੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ ।

ਗਿਹਣੇ ਤਾਂ ਪਈ ਊ ਸਾਡੇ

ਿਦਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ

ਹੋਰ ਮਾਏ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ

ਰੱਬ ਦੀ ਮ� ਜ਼ਾਤ ਤ� ਡਰਾਂ

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ



ਸ਼ਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਢਕੱੀਆਂ 'ਤੇ

ਤਾਅਨਾ ਮਾਰੂ ਸਾਰਾ ਨੀ ਗਰਾਂ ।

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਮਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ 'ਤੇ

ਅੱਥਰੇ ਤਾਂ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਨੀ ਕਾਂ

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਝੁਗੱੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹਰੜੇ

ਿਮਧੱੇ ਨੀ ਮ� ਜਾਣ ਤ� ਡਰਾਂ ।

ਮਿਹੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਾਡੇ

ਸਜੱਣਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ�

ਿਕੱਦਾਂ ਿਦਆਂ ਬੀਜ ਨੀ ਕੁਥਾਂ

ਇਕ ਸਾਡੀ ਲੱਦ ਗਈ ਊ

ਰੱੁਤ ਨੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ

ਹੋਰ ਰੱੁਤ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਰੱੁਤ ਨੀ ਬਹਾਰ ਦੀ 'ਚ



ਮਿਹਕਾਂ ਿਵਚ ਡੁਬੱ ਕੇ ਮਰਾਂ

ਚਟੱ ਲੈਣ ਭੌਰ ਜੇ

ਪਰਾਗ ਮਾਏ ਬਥੂੀਆਂ ਤ�

ਮ� ਨਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਵ�ਾਂ ।

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭੂਰਾਂ ਿਵਚ

ਮਦੰੀ ਲੱਗੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ

ਜੇ ਮ� ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ

ਪਹੋ ਿਦਆਂ ਕੱਕਰਾਂ 'ਚ

ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਣੁੀਦੀ ਊ ਿਖ਼ਜ਼ਾਂ ।

ਮਾਏ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ

ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਥਿੱਲਆਂ 'ਚ

ਲੱਭੇ ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਤਤੱੀ ਤਾਂ ਸਣੁ�ਦੀ ਬਹੰੁ

ਰੱੁਤ ਨੀ ਹੁਨਾਿਲਆਂ ਦੀ

ਦੱੁਖਾਂ ਿਵਚ ਫਾਥੀ ਊ ਨੀ ਜਾਂ ।



ਇਕ ਸਾਹ ਸਜੱਣਾਂ ਦਾ

ਇਕ ਸਾਹ ਮਰੇਾ

ਿਕਹੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ ।

ਗਿਹਣੇ ਤਾਂ ਪਈ ਊ ਸਾਡੇ

ਿਦਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ

ਹੋਰ ਮਾਏ ਜੱਚਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ।

ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਰੇੇ 'ਤੇ ਮਰੇੇ ਦੋਸਤ

ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਐ

ਤਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਇਕ ਿਤਤਲੀ ਦਾ

ਮ� ਰੰਗ ਚਰੁਾਇਐ

ਪੁਟੱ ਕੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ�

ਗਲੁਮਹੋਰ ਦਾ ਬਟੂਾ

ਸੁਨੰਸਾਨ ਬੀਆਬਾਨ

ਮ� ਮੜ�ੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਇਐ ।

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਆੁਝਂਣੇ ਦੀ

ਿਜਵ� ਜੜ� 'ਚ ਕੁਿੜੱਤਣ

ਓਨਾ ਹੀ ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੇ ਜੜ��



ਪਾਪ ਸਮਾਇਐ ।

ਬਦਕਾਰ ਹਾਂ ਬਦਚਲਣ ਹਾਂ

ਪੁਜੱ ਕੇ ਹਾਂ ਕਮੀਨਾ

ਹਰ ਗ਼ਮ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ

ਮ� ਤਲੂ ਬਣਾਇਐ ।

ਮ� ਿਸ਼ਕਰਾ ਹਾਂ ਮ�ੈ ਿਚੜੀਆਂ ਦੀ

ਸ�ਹਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ

ਖਟੇੋ ਨੇ ਮਰੇੇ ਰੰਗ

ਮ� ਝਠੂਾ ਹਾਂ ਲਲਾਰੀ

ਸ਼ਹੁਰਤ ਦਾ ਿਸਆਹ ਸਪੱ

ਮਰੇੇ ਗਲ 'ਚ ਪਲਮਦੈ

ਡਸੱ ਜਾਏਗਾ ਮਰੇੇ ਗੀਤਾਂ ਸਣੇ

ਿਦਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ।

ਮਰੇੀ ਪੀੜ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੇ

ਵਾਕਣ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ

ਢਿਹ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਿਜਸਮ ਦੀ

ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਟਾਰੀ



ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਕ ਬਦਲੇ

ਮ� ਕੱੁਖਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾਂ

ਤੂੰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਮ� ਬਹੁਤ ਹੀ

ਅੱਲੜ� ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ।

ਤੂੰ ਿਲਿਖਐ ਿਕ ਪੁਤੱ ਿਕਰਨਾਂ ਦੇ

ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਏ

ਸਾਇਆਂ ਦਾ ਨਹ� ਫ਼ਰਜ਼

ਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਾਏ

ਸਾਏ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

ਚਾਨਣ 'ਚ ਸਦਾ �ਗੇ

ਤੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ।

ਦੱੁਖ ਹੰੁਦੈ ਜੇ ਿਪਜੰਰੇ ਦਾ ਵੀ

�ਡ ਜਾਏ ਪਖੰਰੂੇ

ਪਰ ਮ� ਤੇ ਨਵ� ਰੋਜ਼ ਨੇ

ਡਕੇੱ 'ਤੇ ਉਡਾਏ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਵਸ ਇਕੋ



ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ

ਜੋ ਗੀਤ ਵੀ ਮ� ਗਾਏ ਨੇ

ਮਾਯਸੂ ਨੇ ਗਾਏ ।

ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕ ਿਲਿਖਐ

ਿਕਸੇ ਿਤਤਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ ਨੇ ਮਰੇੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ

ਕੁਝ ਿਦਨ ਸੀ ਗਜ਼ੁਾਰੇ

ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ � ਕੁਝ ਚਾਦਂੀ ਦੇ

ਫੱੁਲਾਂ ਦਾ ਠਰਕ ਸੀ

ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ � ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ

ਸਨੇੋ ਦੇ ਿਸਤਾਰੇ ।

ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਖੱੜਾ

ਿਜ� ਚਨੰ ਚਿੜ�ਆ ਉਜਾੜ�

ਮਰੇੇ ਗੀਤ ਿਜਦ�ੀ ਨਜ਼ਰ �

ਸਨ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੇ

ਮਨੰਦਾ ਸ� ਤੂੰ ਮ�ੈ ਪੁਤੱ

ਿਕਸੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ



ਅੱਜ ਰਾਏ ਬਦਲ ਗਈ ਤਰੇੀ

ਮਰੇੇ ਹੈ ਬਾਰੇ ।

ਆਿਖ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਿਲਿਖਐ

ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂ ਮ�

ਤਜ਼ੇਾਬ ਦੇ ਇਜ ਹੌਜ 'ਚ

ਅੱਜ ਡੁਬੱ ਮਰਾਂ ਮ�

ਿਬਮਾਰ ਿਜਹੇ ਿਜਸਮ

ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਮ�

ਟਰੁ ਜਾਵਾਂ ਤਰੇੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ

ਅੱਜ ਜੂਹ 'ਚ� ਪਰ�ਾਂ ਮ� ।

ਮਰੇੀ ਕੌਮ � ਮਰੇੇ ਥਥੋੇ ਿਜਹੇ

ਗ਼ਮ ਨਹ� ਲੋੜ�ਦੇ

ਮ�ੈ ਚਾਹੀਦੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ

ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂ ਮ�

ਮਿਹਬਬੂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੰਡ ਿਦਆਂ

ਕਣਕਾਂ � ਸਾਰਾ

ਕੱੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਮ



ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੁਦੰਰੀ 'ਚ ਜੜਾਂ ਮ� ।

 

 



ÓÀ̆  «ÚÁ≈ ’Ø
(ÕÅÇò Ã§Ç×zÔÕÅÇò Ã§Ç×zÔÕÅÇò Ã§Ç×zÔÕÅÇò Ã§Ç×zÔÕÅÇò Ã§Ç×zÔ)



                                ÂÂ’≈
I-     î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
AA-   îËù ÇòçÅ Õð¯
AC-   ÇòèòÅ ð¹¾å
AE-   èðîÆ ìÅìñ
AG-   À¹îðÅ çÅ Ãð¯òð
AI-   ðÅå ÚÅéäÆ îËº å¹ð»
BA-   ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹¾å¶ îðéÅ
BC-   Ú¿ì¶ çÅ ë¹¾ñ
BD-  Çðôî ð¹êÇÔñÆ
BF-   ÇÜ¿çÈ ç¶ ìÅ×Ä
BH-   Ú¿ì¶ çÆ õ¹ôìÈ
C@-   ÇîµàÆ
CB-   ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶
CD-   î¶ðÆ À¹îðÅ ìÆåÆ ÜÅÂ¶
CF-   ÇÜ¿ç îÜÅÜä
CH-   ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
D@  ìÅìñ ÜÆ
DB-   ÃÅù à¯ð Á¿ìóÆÂ¶ à¯ð
DD-   Á¿ìóÆÂ¶ Ã¹×¿èóÆÂ¶
DF-   îËº Õ¾ñ· éÔÄ ðÇÔäÅ
DH-   î¶ð¶ ð¿× çÅ êÅäÆ
E@-   ×ñ¯óÆÁ»
EB-   éçÆÁ» òÅÔ¹ ÇòÛ¹éÆÁ»
ED-   ì¯ñ ò¶ î¹µÖ¯º ì¯ñ
EF-   ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶



Ó∂∂ ≈Ó ‹∆˙

å¹ÃÆº ÇÕÔóÆ ð¹å¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹!
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç¯º ÁÎ§× ÁÎ§× ÃÅâ¶
ð¹µå Ü¯ìé çÆ î½ñÆ
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç åé îé ÃÅâ¶
×ÂÆ ÕæÈðÆ Ø¯ñÆ
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç ÃÅÔ ÇòÚ ÚÎ§ìÅ
Ú¶åð ìÆÜä ÁÅÂ¶,
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
å¹ÃÆº Õ¶ÔóÆ ð¹µå¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹

ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ î¶ð¶ êzí ÜÆ
Üç ÇÂÔ ÕÎ§ÜÕ ÇÜÎ§ç ÇéîÅäÆ
éÆî ÇêÁÅ÷Æ ðÈê Ãð» çÆ
êÆ Õ¶ ÁÅÂÆ êÅäÆ
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç èðîÆ ìÅìñ
ÃÅâ¶ ÕÅÜ ðÚÅÂ¶,
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
å¹ÃÆº ÇÕÔóÆ ð¹µå¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹!

ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç éÔ¹Î§ à¹µÕçÆ ç¯
ÃÀ¹ä îÔÆé¶ ìÆå¶
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç îÇÔÕ» ç¶,



ÁÃ» çÆê Úî¹ÖÆÂ¶ ÃÆÖ¶
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ À¹Ã ð¹µå¶-
å¶ å¹ÃÆº úç¯º ÇÕÀ¹º éÅ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
å¹ÃÆº ÇÕÔóÆ ð¹µå¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹!
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
é» ñË ñË Õ¹ðñÅÂÆ
À¹îð Ú§ç¯ÁÅ åÅä ÇòÚÅðÆ
öî çÆ ìÆó ðÖÅÂÆ
ÇÕµæ¶ ÃÀ¹ Üç òÅÕ ñËºÇçÁ»
Ô¯ºá éÅ ÁÃ» ÇÔñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
å¹ÃÆº ÇÕÔóÆ ð¹µå¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹!

Ô¹ä å» êzí ÜÆ éÅ åé ÁÅêäÅ
å¶ éÅ ÔÆ îé ÁÅêäÅ
ì¶Ô¶ ë¹µñ çÅ êÅê òâ¶ðÅ
ÇçÀ¹å¶ Áµ×¶ ðÖäÅ
Ô¹ä å» êzí ÜÆ ìÔ¹Î§ ê¹Î§é Ô¯ò¶
Ü¶ ÇÜÎ§ç õÅÕ Ô§ãÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
å¹ÃÆº ÇÕÔóÆ ð¹µå¶ ÁÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹
Üç¯º ìÅ×Æº ë¹µñ Õ¹îñÅÂ¶
î¶ð¶ ðÅî ÜÆÀ¹! JJJ



ÓÀ˘ «ÚÁ≈ ’Ø

îËù ÇòçÅ Õð¯ î¶ð¶ ðÅî
îËù ÇòçÅ Õð¯
Õ¯ÃÅ ÔÎ§ÞÈ ô×é êÅÀ¹ ÃÅù
ÇìðÔÅ åñÆ èð¶
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!

òÅð¯ êÆó î¶ðÆ ç¶ ÇÃð å¯º
éËä Ãð» çÅ êÅäÆ
ÇÂÃ êÅäÆ ù Üµ× ÇòÚ òÎ§â¯
Ôð ÇÂÕ ÁÅôÕ åÅäÆ
êzí ÜÆ Ü¶ Õ¯ÂÆ ì¹ÈÎ§ç ìÚ¶
À¹ÔçÅ ÁÅê¶ Ø¹µà íð¯
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!
Õ¯ÃÅ ÔÎ§Þ ô×é êÅÀ¹ îËù
ÇìðÔÅ åñÆ èð¯!
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!
êzí ÜÆ ÇÂÃ ÇòçÅ ç¶ ò¶ñ¶
ÃµÚÆ ×µñ ÁñÅÂÆÂ¶
çÅé ÕðÅÂÆÂ¶ Ü» Õð î¯åÆ
å» Õð ÇìðÔÅ êÅÂÆÂ¶
êzí ÜÆ Ô¹ä å» Çìð·¯º ÇòÔÈäÆ
Çîµà î¹Õå Õð¯
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!
Õ¯ÃÅ ÔÎ§Þ ô×é êÅÀ¹ îËù
ÇìðÔÅ åñÆ èð¯!
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!



ç¹µè çÆ ð¹µå¶ ÁÎ§îóÆ î¯ÂÆ
ìÅìñ ìÅñ òð¶Ã¶
Ü¯ìé ð¹µå¶ ÃµÜä îÇðÁÅ
î¯Â¶ ×Æå êñ¶á¶
Ô¹ä éÅ êzí ÜÆ ÔÅóÅ Ü¶
ÃÅâÆ ìÅÔÆº Ø¹µà ëó¯
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!
Õ¯ÃÅ ÔÎ§Þ ô×é êÅÀ¹ îËù
ÇìðÔÅ åñÆ èð¯!
å¶ îËù ÇòçÅ Õð¯!

J



«ÚËÚ≈ πµÂ

îÅÂ¶ éÆ,
çµÃ î¶ðÆÂ¶ îÅÂ¶
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ-
ÕÆ ÕðÆÂ¶?
ÔÅÂ¶ éÆ
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ-
ÕÆ ÕðÆÂ¶?

ÇÂÃ ð¹µå¶ Ãí ð¹µÖ Çéêµåð¶
îÇÔÕ ÇòÔÈä¶
ÇÂÃ ð¹µå¶ ÃÅâ¶ î¹µÖ ç¶ ÃÈðÜ
Ã¶Õ¯º ÀÈä¶
îÅÂ¶ éÆ êð ÇòèòÅ Ü¯ìé
Ô¯ð òÆ ¬ä¶
ÔÅÂ¶ éÆ
ÇÂÔ ¬äÅ Ü¯ìé ÕÆ ÕðÆÂ¶?
îÅÂ¶ éÆ
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ ÕÆ ÕðÆÂ¶?

ÇÂÃ ð¹µå¶,
ÃÅâÆ êÆó é¶ òÅñ òèÅÂ¶
×î çÅ ÃÈåÆ çÈèÅ ò¶Ã ÔÎ§ãÅÂ¶
ðµÖ¶ ð¯÷¶ ×Æå éÅ Ô¯áÆº ñÅÂ¶
ÔÅÂ¶ éÆ,
ÇÂÃ ð¹µå¶ ÇÕµæ¶ â¹µì îðÆÂ¶?
îÅÂ¶ éÆ,
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ....
ÕÆ ÕðÆÂ¶?
îÅÂ¶ éÆ,
ÇÂÔ ð¹µå ÇÕç·¶ ñó ñÅÂÆÂ¶
ÇÕÃ ù ÇÂÔç¶ ÜÈá¶ ÁÎ§× Û¹ÔÅÂÆÂ¶



ÇÕÃ èðîÆ ç¶ ÇòÔó¶ ìÈàÅ ñÅÂÆÂ¶
ÔÅÂ¶ éÆ,
ÇÂÔù ÇÕÔó¶ ë¹µñ ÃÎ§× òðÆÂ¶?
îÅÂ¶ éÆ,
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ-
ÕÆ ÕðÆÂ¶?
ÇÂÃ ÇòèòÅ ð¹µå çÅ-
 ÕÆ ÕðÆÂ¶?
     J



ËÓ∆ Ï≈ÏÒ≈

Üç êËä ÕêÅÔÆº ë¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ
ÃÅù À¹Ô ð¹µå ñË çÂÆº î¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!
ÇÂÃ ð¹µå¶ î¶ðÅ ×Æå ×òÅÚÅ
ÇÜç·¶ ×µñ ÇìðÔ¯º çÆ ×ÅéÆ
î¹µÖ å¶ ÇÕµñ öî» ç¶-
éËäÆº À¹µÜó¶ ÖÈÔ çÅ êÅäÆ
×Æå ÇÕ ÇÜÃ ù Ô¯ºá Û¹ÔÅÇÂÁ»
ÜÅÂ¶ ÕæÈðÆ Ô¹µñ,
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!
ÃÅù ×Æå À¹Ô ñË çÂÆº î¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!

ÇÂÕ Ççé îËº å¶ ×Æå î¶ð¶
ÇÂÃ àÈä¶ ÔÅðÆ ð¹µå¶
Ççñ» çÆ èðåÆ òÅÔÆ ×¯âÆ
ìÆÜ¶ Ã¹êé¶ Ã¹µÚ¶,
ñµÖ éËä» ç¶ êÅäÆ ÇÃÎ§Ü¶
êð éÅ ñµ×¶ ë¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ
ÃÅù ÇÂÕ ë¹µñ ñË çÂÆº î¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!



ÇÕÔó¶ ÕÎ§î ÇÂÔ ÇîñÖ Ü×Æð»
Ü¶ èÆÁ» Õ¹îñÅÂÆÁ»
ÇÕÔó¶ ÕÎ§î å¶ð¶ îÅéÃð¯òð
ÔÎ§ÃäÆÁ» ÇåðÔÅÂÆÁ»
ÇÕÔó¶ ÕÎ§î ÇÖñÅðÆ å¶ðÆ
Ú¯× î¯åÆÁ» å¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!
Ü¶ ð¹µå éÅ ñË çÂ¶º î¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!
Üç êËä ÕêÅÔÆº ë¹µñ
ò¶ èðîÆ ìÅìñÅ!
        J



¿πÓª Á∂ √ØÚ

À¹îð» ç¶ Ãðòð
ÃÅÔò» çÅ êÅäÆÓ
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº
íñÕ¶ éÅ ðÇÔä¶
êÆó» ç¶ ÚÅéä
ÔÅò» ç¶ ÔÎ§Ã ÃðÆº
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº

×Æå» ò¶,
À¹îð» ç¶ Ãðòð ÛñÆÂ¶
êñ ÇÛä íð Ã¹µÕ Ü»ç¶
ÃÅÔò» ç¶ êÅäÆ,
êÆ ñË ò¶ ÁÇóÁÅ
ÁäÚÅÇÔÁ» Çëµà Ü»ç¶
íñÕ¶ éÅ ÃÅù çÂÆº À¹ñ»íóÅ
íñÕ¶ éÅ ð¯Ã ÕðÆº
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº!
ÔÅò» ç¶ ÔÎ§Ã
Ã¹äÆºç¶ ò¶ ñ¯íÆ
Ççñ îðçÅ å» ×»ç¶
ÇÂÔ ÇìðÔ¯º ð¹µå ÔÎ§ÞÈ ü×ç¶,
ü×ç¶ å¶ À¹â Ü»ç¶
ÁËÃ¶ À¹âç¶ îÅð À¹âÅðÆ
î¹ó éÅ ÁÅÀ¹ä ØðÆº
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº!Â¶



×ÆåÅ ò¶,
üÎ§Þ íð¶º å» å¶ðÆ
Ã¯é¶ üÎ§Þ îó·Åò»
îË ÚÎ§çðÆ å¶ðÆ ìðçÆ æÆò»
éÅñ æÆÂ¶ êðÛÅò»
ÔÅóÅ ÂÆ ò¶
éÅ åÈ§ ÇåðÔÅÇÂÁÅ
îËð¶ ò»× îðÆº,
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº
íñÕ¶ éÅ ðÇÔä¶
êÆó» ç¶ ÚÅéä
ÔÅò» ç¶ ÔÎ§Ã ÃðÆº
×ÆåÅ ò¶ üÎ§Þ íðÆº
         J



≈Â ⁄≈È‰∆ ÓÀ∫ ‡πª

ðÅå ÚÅéäÆ îËº à¹ð»
î¶ðÅ éÅñ à¹ð¶ êðÛÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!
×ñÆÂ¶ ×ñÆÂ¶ ÚÅéä Ã¹µå¶
îËº ÇÕÃ ×ñÆÂ¶ ÁÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!

áÆÕð êÇÔð» ç¶ä Ã¹×Î§èÆÁ»
ñ¯ðÆ ç¶ä ÔòÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!

îËº Çðôî» çÅ òÅÕë éÅÔÆº
ÇÕÔóÆ Çðôî Ü×Åò»
ÇÜ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!

Ü¶ Õ¯ÂÆ Çðôî Ü×Åò» ÁóÆÂ¶
âÅãÅ êÅê ÕîÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!

âðçÆ âðçÆ à¹ð» ÇéîÅäÆ
ê¯ñ¶ êµì ÇàÕÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!
ÃÅâ¶ ê¯åÇóÁ» ÇòÚ ÇìðÔÅ
ðµÇÖÁÅ ÃÅâÆÁ» îÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶!



ÚÅéä ÃÅâ¶ î¹µã¯º òËðÆ
ÕÆÕä ÁÎ§× Û¹ÔÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶?
ðÅå ÚÅéäÆ îËº à¹ð»
î¶ðÅ éÅñ à¹ð¶ êðÛÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶?

×ñÆÂ¶ ×ñÆÂ¶ ÚÅéä Ã¹µå¶
îËº ÇÕÃ ×ñÆÂ¶ ÁÅò»
ÇÜÎ§ç¶ î¶ðÆÂ¶?
      J



¡√ª Âª ‹ØÏÈ πµÂ∂ ÓÈ≈

ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅ
î¹ó ÜÅäÅ ÁÃ» íð¶ íðÅÂ¶
ÇÔÜð å¶ð¶ çÆ Õð êðÕðîÅ
ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅ
Ü¯ìé ð¹µå¶ Ü¯ òÆ îðçÅ
ë¹µñ ìä¶ Ü» åÅðÅ
Ü¯ìé ð¹µå¶ ÁÅôÕ îðç¶
Ü» Õ¯ÂÆ Õðî» òÅñÅ
Ü» À¹Ô îðé,
ÇÕ ÇÜé·» ÇñÖÅÂ¶
ÇÔÜð è¹ð¯º ÇòÚ Õðî»
ÇÔÜð å¹ÃÅâÅ ÁÃ» î¹ìÅÇðÕ
éÅñ ìÇÔôåÆº ÖóéÅ
ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅÍ

ÃµÜä ÜÆ,
íñÅ ÇÕÃ ñÂÆ ÜÆäÅ
ÃÅâ¶ ÇÜÔÅ ÇéÕðî»
ÃÈåÕ ð¹µå å¯º
Ü¯ìé ð¹µå åÕ
ÇÜé·» ÔÎ§ãÅÂÆÁ» ôðî»
Çéå ñµÇÜÁÅ çÆÁ» ÜÎ§îä-êÆó»
ÁäÚÅÇÔÁÅ òÆ ÜðéÅ
Çéµå ÇÕÃ¶ ç¶Ô ÇòÚ
ë¹µñ ìä ÚóäÅ
ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅ



ÃµÜä ÜÆ,
ÇçÃ¶ Ãµí Üµ× åÅÂÆº
×ðí ÜÈé ÇòÚ îðéÅ
ÜÎ§îä¯º êÇÔñ» Á½ºè ÔÎ§ãÅÂÆÂ¶º
ë¶ð ÔÎ§ãÅÂÆÂ¶ ôðî»
îÅð Õ¶ ÕðÆÂ¶
ÇÂÕ çÈÜ¶ çÆ,
ÇîµàÆ çÆ êðÕðîÅ
êð Ü¶ ÇîµàÆ òÆ îð ÜÅÂ¶
å» ÜÆÀ¹ Õ¶ ÕÆ ÕðéÅ?
ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅ
î¹ó ÜÅäÅ ÁÃ» íð¶ íðÅÂ¶
ÇÔÜð å¶ð¶ çÆ Õð êðÕðî»
ÁÃ» å» Ü¯ìé ð¹µå¶ îðéÅ!
             J



⁄ŒßÏ∂ Á≈ ÎπµÒ

ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
×ñ ê½ä» ç¶ êÅ Õ¶ ìÅÔÆº
×¯ðÅ Ú¶åð Ûî Ûî ð¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
Ú¶åð ç¶ ì¹ñ· éÆñ¶ éÆñ¶
î¹µÖóÅ ò»× òÃÅð» Ô¯ÇÂÁÅ
éËäÆº ñµÖ îÅåîÆ Ûµñ¶,
×µñ· ÇòÚ êË êË ÜÅò¶ à¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
ÁµèÆ ðÅåÆº ð¯ò¶ Ú¶åð
ê½ä» çÅ Ççñ ÷õîÆ Ô¯ÇÂÁÅ
âÈÎ§Ø¶ òËä ìó¶ çðçÆñ¶
Ã¹äÕ¶ ÃÅðÅ ÁÅñî ð¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ

ñµÖ Ú¶åð ù ç¶ò» îµåÆ
ðÅî òÆ î¯ÇÂÁÅ ðÅòä î¯ÇÂÁÅ
å» ÕÆÔ Ô¯ÇÂÁÅ Ü¶ ÇÂÕ å¶ðÅ
ÃÇîÁ» àÅÔä» å¯º ë¹µñ Ö¯ÇÔÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
êð Ú¶åð å» âÅãÅ íðîÆ
À¹Ã ê¹ð ðµåÆ ÁÃð éÅ Ô¯ÇÂÁÅ
êË êË ÜÅä éÆ çÎ§çñ» À¹Ôù
ÁÎ§ìð îÈÎ§Ô ÇòÚ ÚÅéä Ú¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
×ñ ê½ä» ç¶ êÅ Õ¶ ìÅÔÆº
×¯ðÅ Ú¶åð Ûî Ûî ð¯ÇÂÁÅ
ÁµÜ ÇÂÕ ÚÎ§ì¶ çÅ ë¹µñ î¯ÇÂÁÅ
              J



«√Ó πÍ«‘Ò∆

îËº ÃµÜä Çðôî ð¹êÇÔñÆ
êÇÔñ¶ åÅð¶ çÆ
îËº å¶ñ Ú¯ÂÆ çÇÔñÆ÷
ÃµÜä å¶ð¶ ç¹ÁÅð¶!
ÁÃÆº î¹ìÅÇðÕ,
å¶ðÆ Áµ× ÇòÚ
êÇÔñ¯ êÇÔñ éÔÅå¶
å¶ðÆ Áµ× ç¶ ÃÅâÆ Áµ× ÇòÚ
ÁµÜ åµÕ ìñä î¹ÁÅå¶
ÁµÜ òÆ ÃÅâÆ,
Áµ× Ú¯º ÁÅò¶-
îÇÔÕ å¶ð¶ ÚÎ§Ç×ÁÅó¶ çÆ
îËº ÃµÜä Çðôî ð¹êÇÔñÆ
êÇÔñ¶ åÅð¶ çÆ!

ÃµÜäÅ,
ë¹µñ çÆ îÇÔÕ îð¶
êð Áµ× çÆ îÇÔÕ éÅ îðçÆ
ÇÜÀ¹º ÇÜÀ¹º ð¹µÖ-
À¹îð çÅ î¹µÕçÅ
çÈä ÃòÅÂÆ òèçÆ
Áµ× çÆ îÇÔÕ îð¶,
Ü¶ ñµÇÜÁÅ
îð ÜÅÂ¶ çðç Õ¹ÁÅð¶ çÆ
îËº ÃµÜä Çðôî ð¹êÇÔñÆ
êÇÔñ¶ åÅð¶ çÆ!



ÁÃÆº å» ÃµÜä,
Áµ× å¹ÔÅâÆº
êð ÁÎ§× Õç¶ éÅ Ø¯ñÆ
Áµ× êðÅÂÆ,
ÃÎ§× ÃÅâÆ ñµÇÜÁÅ
ì¯ñ Õç¶ éÅ ì¯ñÆ
íÅò¶º Áµ× ÁîÅéå ÃÅâÆ
ÁµÜ ÇÕÃ¶ Ô¯ð ÁÎ§×Åð¶ çÆ
îËº ÃµÜä Çðôî ð¹êÇÔñÆ
êÇÔñ¶ åÅð¶ çÆ
îËº å¶ñ Ú¯ÂÆ çÇÔñÆ÷
ÃµÜä å¶ð¶ ç¹ÁÅð¶ çÆÍ
          J



«‹ŒßÁ» Á∂ Ï≈◊∆∫

ÇÜÎ§çÈ ç¶ ìÅ×Æº
çðç» çÅ ìÈàóÅ
×Æå» çÅ Çîð× Úð¶
ÇÔÜð ç¶ òÅÀ¹
ò×¶ Áµè ðËäÆ
Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ êµå ÇÕð¶!
Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ êµå,
ÇÕð¶ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶
ìÅ×Æº å» ô¯ð êò¶
À¹µâ¶ Ü» Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ
ÃÅÔò» çÅ êÎ§ÛÆ
×Æå» çÅ Çîð× âð¶!

ÃÅÔò» ç¶ êÎ§ÛÆ,
å» À¹µâä ÔÅð¶
çÅîÆº éÅ ÜÅä ëó¶
ðÅå ìðÅå¶
ç¶ô Ççô»åð
À¹µâç¶ ÜÅä Úñ¶Í
âðÆº éÅ Çîð×Å
çðç» ç¶ êµåð
ð¯÷ éÅ ðÇÔä Ôð¶
Çòðñ¶ å» À¹µ×ç¶
çðç» ç¶ ìÈàó¶
ÃÎØä¶ îÇÔÕ íð¶!



ÇÂÕ å» åËºâó¶
Õ¯ñ ÕæÈðÆ
çÈÜ¶ çðç ìó¶
åÆÜÅ å» åËºâóÅ
ðÈê Ã¹ÔÎ§çóÅ
×µñ» å» ÇîñÖ Õð¶!

îÅðÆº ò¶ ÛÅñ»
íðÆº ò¶ üÎ§×ÆÁ»
åËºâó¶ Õðî Öð¶
åËºâó¶ ×ñ-
öî ÔÅð Ô¹î¶ñ»
Þ¯ñÆ ÓÚ Ô¯ð òð¶·!

ÇÜÎ§çÈ ç¶ ìÅ×Æº
çðç» çÅ ìÈàóÅ
×Æå» çÅ Çîð× Úð¶
ÇÔÜð» çÆ òÅÀ¹
ò×¶ Áµè ðËäÆ
Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ êµå ÇÕð¶Í
        J



⁄ŒßÏ∂ Á∆ ÷πÙÏ»

ÃµÜä ÜÆ,
îËº ÚÎ§ì¶ çÆ õ¹ôì¯
ÇÂÕ ç¯ üÎ§îä Ô¯ð ÔÎ§ãÅ
ÁÃ» À¹µâ ê¹µâ ÜÅäÅ Ô¯
ÃµÜä ÜÆ,
îËº ÚÎ§ì¶ çÆ õ¹ôì¯!
èÆ ì¶×ÅéÆ îËº êðç¶Ãä
à¹ð åËºâ¶ çð ÁÅÂÆ
ôËÁ» Õ¯Ô î¶ð¶ êËºðÆ êËºâÅ
í¹µÖÆ å¶ ÇåðÔÅÂÆ
à¹ðç¶ à¹ðç¶ ÃµÜä ÜÆ,
ÃÅù Ç×ÁÅ Õ¹ò¶ñÅ Ô¯!
ÃµÜä ÜÆ,
îËº ÚÎ§ì¶ çÆ õ¹ôì¯!

ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» îÎ§ÇéÁ» ÇÕ
Ôð ÃÅÔ Ô¹Î§çÅ þ Õ¯ÃÅ
êð Ôð ÃÅÔ éÅ üÎ§îä ìäçÅ
ð¶ôî çÆ åÎ§ç Ô¯!
ÃµÜä ÜÆ!
îËº ÚÎ§ì¶ çÆ õ¹ôì¯!
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃÆº ü§îä ç¶ ×ñ
ÇÕå Çìè ìÅÔÆº êÅÂÆÂ¶
Ü¶ êÅÂÆÂ¶ å» ø÷ð¯º êÇÔñ»
ç¯ò¶º ÔÆ îð ÜÅÂÆÂ¶
ÃîÞ éÅ ÁÅò¶,
Ú¹Î§îä îÇÔÎ§×Å-
Ü» ÇÜÎ§ç îÇÔÎ§×Æ Ô¯Í



ÃµÜä ÜÆ,
îËº ÚÎ§ì¶ çÆ õ¹ôì¯
ÇÂÕ ç¯ üÎ§îä Ô¯ Ôð ÔÎ§ãÅ
ÁÃ» À¹µâ ê¹µâ ÜÅäÅ Ô¯
            J



«Óµ‡∆

ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ ÖÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ
ÃÅâ¶ î¹µÖ çÅ îËñÅ ÚÅéä
ÇÕÃ ü§îäÅ ÇÜÃ êÆäÅ?
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ!
ÇîµàÆ è¹ð å¯º ×ðíòåÆ
ÇÂÔù Çéµå ÃÈåÕ çÆÁ» êÆó»
êð êzí ÜÆ ÇÜÃî» çÆ ÇÉîµàÆ
î½ñ¶ ÃÎ§× åÕçÆð»
ÇÂÃ ÇîµàÆ çÅ,
üÎ§îä ìÅÞ¯º-
¬Î§ ¬Î§ ÜÅê¶ ÔÆäÅ!
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ!

ÇÂÃ ÇîµàÆ,
ÇÕÃ¶ üÎ§îä çÅ ë¹µñ
Õç¶ éÅ ÇâµáÅ ÇÖÇóÁÅ
ÇÂÃ ÇîµàÆ ç¶ Ô½Õ¶ åÅÂÆº
ÕµÜñ îÈñ éÅ Ü¹ÇóÁÅ
ÇÂÃ ÇîµàÆ,
ÃËº òÅðÆ ÚÅÇÔÁÅ
ÇîµàÆ ç¶ ÇòÚ æÆäÅ!
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ!



ÃµÜä ÜÆ,
ÇÂÃ ÇîµàÆ çÆ,
ÃÅâÆ ÇîµàÆ éÅñ ÇíÁÅñÆ
Ü¶ ÁÎ§× ñÅÂÆÂ¶,
×¯ðÆ æÆò¶
éÅ ñÅÂÆÂ¶ å» ÕÅñÆ
ÇÂÔ ÇîµàÆ å» ÕÎ§ÜÕ ÜÅÂÆ
ÕÎ§ÜÕ Â¶Ã îðÆäÅ!
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð ÜÆäÅ!
ÃµÜä ÜÆ,
ÇÂÔ ÇîµàÆ Ô¯ÂÆ
Ô¹ä ÁÅæä çÆ ÃÅæä
ÇÂÃ ÇîµàÆ ÇòÚ,
ÇéÃ Ççé ÃÅâ¶
Õ¯Ã¶ ðÎ§× ×òÅÚä
ÇÂÃ ÇîµàÆ ç¶ êÅà¶ Ççñ ù
Õç¶ ÇÕÃ¶ éÅ ÃÆäÅ!
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ!
ÃÅâ¶ î¹µÖ çÅ îËñÅ ÚÅéä
ÇÕÃ üÎ§îäÅ ÇÕÃ êÆäÅ
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃ» ÇÕÃ õÅÇåð Ô¹ä ÜÆäÅ!
              J



«¬‘ ’∂‘∂ «ÁÈ ¡≈¬∂

ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé
ÁÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶
×ñ îÇÔÕ» çÆ êÅ Õ¶ ×ÅéÆ
Ú¶åð à¹ÇàÁÅ ÜÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?
ÁÎ§ìð çÆ ÇÂÕ ÇæÎ§çÆ ÚÅàÆ
ÃÎ§çñÆ ê½ä îèÅäÆ
ÁµèÆ ðÅåÆº ÇðóÕä ìËáÆ
ÚÅéä èðå Ã¹ÁÅäÆ
ÚÎ§é çÅ ê¶óÅ,
Ö¹ð Ö¹ð ÜÅÂ¶-
Ã¶Õ éÅ òµåð ÁÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?

îÇÔÕ» çÅ ÇÂÕ îÅéÃð¯òð
Õ¯Ã¶ ÇÜÃ ç¶ êÅäÆ
ð¹µå î¹ÇàÁÅð:
êÂÆ ÇòÚ é·Åò¶
è¹µê çÅ êðçÅ åÅäÆ
è¹µê çÅ êðçÅ-
ÃÅÔ¯º êåñÅ,
ÁÎ§× ÃÎ§× é÷ðÆº ÁÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?



Ã¹êé¶ ÜÆÕä ë¹µñ» ñµçÆ
î½ñÃðÆ çÆ àÅÔäÆ
À¹Ô ð¹µå Ú¶åð îÅäÆ
åÅÔÆÀ¹º ð¹µå ÓÚ¯º,
×Æå» òð×Æ,
ÁµÜ Ö¹ôì¯ÂÆ ÁÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?
ð¹µå» ù îÇÔÕ» çÅ À¹ÔñÅ
êð ÃÅù ÁµÜ ÇÕÔóÅ
ð¹µå» ç¶ Øð ÚÅéä ÜÅÂ¶
êð î¶ð¶ Øð é·¶ðÅ
×¹µñ·ð ç¶ ë¹µñ ÇÕð ÇÕð ÜÅòä
ÚÎ§ìÅ ÇÖó ÇÖó ÜÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?
×ñ îÇÔÕ» çÆ
êÅ Õ¶ ×ÅéÆ
Ú¶åð à¹ÇðÁÅ ÜÅÂ¶ éÆ ÇÜÎ§ç¶
ÇÂÔ Õ¶Ô¶ Ççé ÁÅÂ¶?
          J



Ó∂∆ ¿πÓ Ï∆Â∆ ‹≈¬∂

ÃÂÆÀ¹ éÆ,
î¶ð¶ ×ñ ñ× ð¯ò¯
éÆ î¶ðÆ À¹îðÅ ìÆåÆ ÜÅÂ¶
À¹îð» çÅ ðÎ§× ÕµÚÅ êÆñÅ
ÇéÃ Ççé ÇëàçÅ ÜÅÂ¶!
ÃÂÆÀ¹ éÆ,
î¶ð¶ ×ñ ñµ× ð¯ò¶
éÆ î¶ðÆ À¹îðÅ ìÆåÆ ÜÅÂ¶!

ÇÂÃ ð¹µå¶ ÃÅâÅ ÇÂÕ¯ ÃµÜä
ÇÂÕ ð¹µå õñÕå ÃÅâÆ ÃµÜä Ô¯ÂÆ
×Æå» çÆ õ¹ôì¯ÂÆ
ÇÂÔ ð¹µå Õ¶ÔÆ ÇéÕðîä,
Üç ÃÅù Õ¯ÂÆ éÅ ÁÎ§× Û¹ÔÅÂ¶
ÃÂÆÀ¹º éÆ,
î¶ð¶ ×ñ ñµ× ð¯ò¯
éÆ î¶ðÆ À¹îðÅ ìÆåÆ ÜÅÂ¶!
ÇÂÔ ð¹µå Õ¶ÔÆ ÇÕ Üç î¶ðÅ Ü¯ìé
éÅ íÇðÁÅ éÅ ÀÈäÅ,
Áµá¶ êÇÔð Ççñ¶ Ççñ×ÆðÆ
îËº íñÕ¶ éÔÆº ÇÜÀÈäÅ
Áµ× ñµ×Æ,
ÇÂÕ ðÈê ç¶ ì¶ñ¶
çÈÜ¶ ÃÈðÜ ÇÃð å¶ ÁÅÂ¶
ÃÂÆÀ¹ éÆ,
î¶ðÆ ÇÂÔ ð¹µå ÁËò¶º
êÂÆ ÇòðæÅ ÔÆ ÜÅÂ¶!



ðÈê Ü¶ ÇòðæÅ ÜÅÂ¶ ÃÂÆÀ¹
îé îËñÅ Õ¹îñÅÂ¶
×Æå Ü¶ ÇòðæÅ ÜÅÂ¶
å» òÆ,
ÇÂÔ Üµ× í§âä ÁÅÂ¶
îËº òâíÅ×Æ Ü¶ î¶ðÆ À¹îðÅ
×Æå» ù ñµ× ÜÅÂ¶
ÕÆÔ íðòÅÃÅ íñÕ¶ î¶ðÅ
×Æå Õ¯ÂÆ îð ÜÅÂ¶
ÇÂÃ ð¹µå¶ ÃÂÆÀ¹ ÃµÜä æÆò¶
Ü¯ ÃÅù ÁÎ§× Û¹ÔÅÂ¶
ÃÂÆÀ¹ éÆ î¶ð¶ ×ñ ñµ× ð¯ò¯
éÆ î¶ðÆ À¹îðÅ ìÆåÆ ÜÅÂ¶
À¹îðÅ çÅ ðÎ§× ÕµÚÅ êÆñÅ
ÇéÃ Ççé ÇëàçÅ ÜÅÂ¶Í
            J



«‹ŒßÁ Ó‹≈‹‰

ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ
Ü¶ îËº îðç»
ÔÅó¶ ÕµãçÆ
Ü¶ æÆºç»,
îËù æÆä éÅ ç¶ºçÆ
ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ!
Ü¶ îËº ÕÇÔÎ§çÅ:
ÁÅ à¹ð ÚµñÆÂ¶
ÇÕèð¶ ç¶ô êðÅÂ¶
å» ÁÅÖ¶:
Ü¶ êËð ê¹àÆò»
ÚÅéä ÇîµÇèÁÅ ÜÅÂ¶
Ü¶ ðÅÔ» Ú¯º ÚÅéä ü×ç»
ÇÂÕ òÆ ÇÕðé-
ü×Æä éÅ ç¶ºçÆ
ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ!

Ü¶ Ç÷Î§ç×Æ çÅ êÅäÆ îÎ§×ç»
å» íÎ§é Ã¹µàçÆ ÕÅÃ¶
ÁÅÖ¶ íÅò¶º Ãðòð ÛñÕä
ÁÅÇôÕ îðé ÇêÁÅÃ¶
Ü¶ îËº Ø¯ñ ÔñÅÔñ êÆºç»
À¹Ô òÆ îËù,
êÆä éÅ ç¶ºçÆ
ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ!



Ü¶ ÁÅÖ» Ççñ êÅà Ç×ÁÅ
ÇÂÔù ñÅ òÃñ» ç¶ å¯ê¶
å» ÁÅÖ¶ Õ¯ÂÆ ÃÈÂÆ ÕÎ§èÈÂÆ
ê¹ó ÜÅÀÈ î¶ð¶ ê¯à¶
éÅ êÈðÅ Ççñ êÅàä ç¶ºçÆ
éÅ êÈðÅ ÇÂÔù
ÃÆä ÔÆ ç¶ºçÆ
ÇÜÎ§ç îÜÅÜä
ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ!

ÇÜÎ§ç¶ éÆ å¶ðÆ õËð ìñÅÂÆº
Ô¯ ÁÅÃ¶ Ü» êÅÃ¶
Ô¯ð éÅ ÃÅæ¯º Õµàä Ô¹Î§ç¶
ÇìðÔ¯º ç¶ Ü×ðÅå¶
Ô¹ä ÃÅÔò» çÆ ì¯ñÆ ÇòÚ¯º
ÇÕÃîå Ø¹à íðÆä éÅ ç¶ºçÆ
ÇÜÎ§ç îÜÅÜä ÜÆä éÅ ç¶ºçÆ
Ü¶ îËº ÔÅó¶ ÕãçÆ
Ü¶ æÆºç»,
îËù æÆä éÅ ç¶ºçÆÍ
         J



«¬‘ Ó∂≈ ◊∆Â

ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
ÇÕÃ¶ éÅ ×ÅäÅ
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
îËº ÁÅê¶ ×Å Õ¶
íñÕ¶ ÔÆ îð ÜÅäÅ
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
ÇÕÃ¶ éÅ ×ÅäÅ!
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå èðå å¯º îËñÅ
ÃÈðÜ Ü¶â ê¹ðÅäÅ
Õ¯à Üéî å¯º ÇêÁÅ ÁÃÅù
ÇÂÃ çÅ ì¯ñ ÔÎ§ãÅäÅ
Ô¯ð ÇÕÃ¶ çÆ ÜÅÔ éÅ ÕÅÂÆ
ÇÂÃ ù Ô¯áÆº ñÅä»
ÇÂÔ å» î¶ð¶ éÅñ ÜéÇîÁÅ
éÅñ ìÇÔôåÆº ÜÅäÅ!
ÇÂÔ î¶ðÅ ×ÆåÅ,
îËº ÁÅê¶ ×Å Õ¶
íñÕ¶ ÔÆ îð ÜÅäÅ!

Â¶Ã ×Æå çÅ ÁÜì ÇÜÔÅ Ã¹ð
âÅãÅ çðç ðÎ§ÞÅäÅ
ÕµåÕ îÅÔ ÇòÚ çÈð êÔÅóÆº
ÕÈÎ§Ü» çÅ Õ¹ðñÅäÅ
éÈð êÅÕ ç¶ ò¶ñ¶ ðµÖ ÇòÚ
ÇÚóÆÁ» çÅ ÇÚÚñÅäÅ
ÕÅñÆ ðÅå¶ ÃðÕÇóÁÅ Ú¯º
ê½ä» çÅ ñÎ§Ø ÜÅäÅ!
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå,
îËº ÁÅê¶ ×Å Õ¶
íñÕ¶ îð ÜÅäÅ!



îËº å¶ î¶ð¶ ×Æå é¶ ç¯Ô»
Üç íñÕ¶ îð ÜÅäÅ
ÇìðÔ¯º ç¶ Øð ÜÅÂÆÁ» ÃÅù
ÕìðÆº ñµíä ÁÅÀ¹äÅ
Ãíé» ÃÂÆÁ» ÇÂÕ ÁÅòÅ÷¶
î¹µÖ¯º ì¯ñ ÁñÅäÅ:
ÇÕÃ¶ ÇÕÃ¶ ç¶ ñ¶ÖÆº Ô¹Î§çÅ
Â¶âÅ çðç ÕîÅäÅ!
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
ÇÕÃ¶ éÅ ×ÅäÅ
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
îËº ÁÅê¶ ×Å Õ¶
íñÕ¶ ÔÆ îð ÜÅäÅ
ÇÂÔ î¶ðÅ ×Æå
ÇÕÃ¶ éÅ ×ÅäÅ!
       J



Ï≈ÏÒ ‹∆

ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ
éËä» ç¶ Ö¹ÈÔ ×¶ó ç¹îÅÔñ¶
îðÈÂ¶ êÅäÆ ñÅäÅ
ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ!

îðÈÁÅ À¹µ×çÅ ìÅìñ ÜÆ
ÇÜæ¶ ç¶ô îÅÔÆ çÅ òµÃ¶
îðÈÂ¶ ç¶ ë¹µñ î¶ð¶ ðÎ§× ç¶
îÅÔÆ ðÎ§×¶ êµå¶
îðÈÂ¶ çÆ Û» ìÅìñ ÜÆ,
ÇÜÀ¹º üÎ§îä Ô¯áÆº ñÅäÅ
ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ!

îðÈÁÅ ÇÖóçÅ ìÅìñ ÜÆ
Üç Ö¶åð îÅÔ ÁÅò¶
Üç Ôð ìÈàÅ îÇÔÕ ÔÎ§ãÅò¶
êð Ôðîñ Ã¹µÕ ÜÅò¶
ìÅìñ ÜÆ,
Ü¯ ñ¶ÖÆº ÇñÇÖÁÅ
À¹Ô ÇÕÃ ÁÅä ÇîàÅäÅ
ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ!
ìÅìñ ÜÆ,
ÇÕÃ ÕÅðé ÇÚÎ§åÅ
ÇÕÃ ÕÅðé ÇçñÇ×ðÆ
éÅ ÃÅâ¶ åé Õ¯ÂÆ ð¯× ÁòµñóÅ
éÅ ÃÅâÆ À¹îð ÁÖÆðÆ



ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» î¹µÖ çÅ ÃÈðÜ
â¹µìç¶ åµÕ î¹ó ÁÅÀ¹äÅ
ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ
éËä» ç¶ ÖÈ¹Ô ×¶ó ç¹îÅÔñ¶
îðÈÂ¶ êÅäÆ ñÅäÅ
ìÅìñ ÜÆ,
ÁÃ» îðÈÁÅ ×¯âä ÜÅäÅ!
            J



√≈˘ ‡Ø ¡ŒßÏÛ∆¬∂ ‡Ø

ÃÅù à¯ð ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð
ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ
êð·» ÇÂÔ ëÈÕ,
ÚðµÖó¶ åÅÂÆº
ÃÅæ¯º Õµå éÅ Ô¯ò¶ Ô¯ð éÆ
ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ!

ÁÎ§ìóÆÂ¶ ÃÅâ¶ ìÅÔÆº ÖµñÆÁ»
×¯ð¶ ÔµæÆº ðàä»
ÇÂÃ ð¹µå¶ ÃÅù íñÅ Ã¯ÔÅò¶
êÅ åÎ§ç» ç¯ æµÕäÅ
ÇÜÃ ñÂÆ ÕµåäÅ,
À¹Ô éÅ ÁÅêäÅ
å» ÁÃ» ÇÕÃ ñÂÆ-
ÕµåäÅ Ô¯ð éÆ!
ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ!

ÁÎ§ìóÆÂ¶ ñË ÕµÚÆÁ» å§ç»
ÃÅÔ çÆÁ», òàÆò»
ðÈê Ãð» ç¶ êÅäÆ í¶ò»
Ã½ Ã½ ô×é îéÆò»
Çéµå ìÎ§é·» ×Æå» çÆÁ» Õ½â»
ôÆô¶ ÔÎ§ÞÈ îó·Æò»
ÇÜÀ¹º ÇÜÀ¹º î¹µÖ òÖÆò» ôÆôÅ
êÅò¶ ÇìðÔÅ ô¯ð éÆ!
ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ!



ÁÎ§ìóÆÂ¶ ÇÂÃ Úðõ¶ ÃÅæ¯º
Ã¹êé¶ Õµå éÅ Ô¯Â¶
ÇÂÃ ÚðÖ¶º æÆº
Ã½ Ø¹ä ñµ×¶,
ÚðîÖ Öµç¶ Ô¯Â¶
à¹µà Ç×ÁÅ åµÕñÅ,
í¹ð Ç×ÁÅ ìÆóÅ
ìðó»çÆ ØéØ¯ð éÔÆº
ÁÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ!
êð·» ÇÂÔ ë¹ÈÕ ÚðÖó¶ åÅÂÆº
ÃÅæ¯º Õå éÅ Ô¯ò¶ Ô¯ð éÆ
ÁÎÎ§ìóÆÂ¶ à¯ð éÆ!
        J



¡ŒßÏÛ∆¬∂ √πŒ◊ßËÛ∆¬∂

ÁÎ§ìóÆÂ¶ Ã¹×Î§èóÆÂ¶
ÃÅù ì¯ñ éÅ îÎ§çó¶ ì¯ñ
ÁÃÆº å» ÁÅÂ¶ ÜÈé îÇÔÕ çÆ
ÁµÜ çÆ ÁµÜ å¶ð¶ Õ¯ñ
ÁÎ§ìóÆÂ¶ Ã¹×Î§èóÆÂ¶
ÃÅù ì¯ñ éÅ îÎ§çó¶ ì¯ñ!

ÁÎ§ìóÆÂ¶ òä ×¶ºçÅ î½ñ¶
ð¹µå éÅ ò¶Ö¯ Õ¯
ÇÂÕ Ã¯ÔäÆ ÕñÆ ÁéÅð çÆ
êð êµñ¶ éÅ õôì¯
êð îÅðÈ ÚÎ§ìÅ Õ¶òóÅ
î¶ð¶ ÃÅð¶ ÚÅÕð Ô¯
îËº îÅÂ¶ íðÆ Ã¹×Î§èÆÁ»
î¶ðÆ êµåÆ êµåÆ ë¯ñ
ÁÎ§ìóÆÂ¶ Ã¹×Î§èóÆÂ¶
ÃÅù ì¯ñ éÅ îÎ§çó¶ ì¯ñ!
ÁÎ§ìóÆÂ¶ îÇÔÕ» ù îÎ§çÅ
êÅêÆ ñ¯Õ ì¹ñÆä
Õ¯à Üéî Ü¯ ÇÔÜð ÔÎ§ãÅãÆÂ¶
Çîñ¶ îÇÔÕ çÆ ÜÈé
ÇÂôÕ ÇÜÔó¶ Áäê¹µ×¶ îðç¶
ë¹µñ» ç¶ ÇòÚ æÆä
å»ÇÔú Ôð ÇÂÕ ë¹µñ çÆ Ô¹Î§çÆ
îÇÔÕ ìóÆ öî×Æé
ÇÔÜð ÁÃÅâ¶ åé îé ðÇîÁÅ
íÅò¶º ¬Î§ ¬Î§ ë¯ñ
ÁÎ§ìóÆÂ¶ Ã¹×Î§èóÆÂ¶
ÃÅù ì¯ñ éÅ îÎ§çó¶ ì¯ñ!



î¹ó îÅÂ¶ å¶ð¶ ç¶ô éÅ ÁÅÀ¹äÅ
ÁÃ» îÇÔÕ çÆÁ» ÜÅÂÆÁ»
ÁÃ» å» ÁËò¶º ç¯ Ø¹à å¶ðÆ
îîåÅ êÆòé ÁÅÂÆÁ»
ÁÅÂÆÁ» Ã» ÇåðÔÅÂÆÁ»
î¹ó ÚµñÆÁ» ÁÃÆº å¶ð¶ çð å¶
îÇÔÕ ÇÔÜð çÆ â¯ñ·!
ÁÎ§ìóÆÂ¶ Ã¹×Î§èóÆÂ¶
ÃÅù ì¯ñ éÅ îÎ§çó¶ ì¯ñ
ÁÃÆº å» ÁÅÂ¶,
ÜÈé îÇÔÕ çÆ
ÁµÜ çÆ ÁµÜ å¶¶ð¶ Õ¯ñ!
          J



ÓÀ∫ ’Ò∑ È‘∆∫ «‘‰≈

éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õñ· éÔÆº ðÇÔäÅ
ÁµÜ ðÅåÆº ÁÃ» Ø¹µà ìÅÔ» ÇòÚ
×Æå» çÅ ÇÂÕ üÎ§îä  ñËäÅ
éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õñ· éÔÆº ðÇÔäÅ!

éÅ Õµñ· ÇÖóäÅ ÚÅéä çÅ ë¹µñ
éÅ Õµñ· ìÅ×Æº îÇÔÕ» ÇëðéÅ
Õð Õ¶ éÆ ÇÃð é§×Å
éÅ ÁµÜ òÅÕä,
Çñë Çñë àÅÔä»
èðåÆ êËðÆº êËä»Í
éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õµñ· éÔÆº ðÇÔäÅ!

Õµñ· ù ÕÈÎ§Ü» À¹µâ ê¹µâ ÜÅäÅ
ÇÕèð¶ çÈð ÇçÃ½ðÆº
Õµñ· åµÕ êÆó î¶ðÆ ù ÃÇîÁ»
òð ñË ÜÅäÅ ÷¯ðÆº
éÅ ð¹µå» ×ñ,
Õµñ· ù ðÇÔäÅ
ë¹µñ» çÅ Õ¯ÂÆ ×ÇÔäÅ
éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õµñ· éÔÆº ðÇÔäÅ!



éÅ ðÅÔò» çÆÁ» êËó» Õµñ· ù
Ççé Úóç¶ åµÕ ÜÆäÅ
Ççé Úó·ç¶ åµÕ ÜÆäÅ
éÅ î¶ð¶ ×Æå» ÇìðÔ¶ Ü¯×Å
Ã¹µÚÅ Þµ×Å ÃÆäÅ
î¹ó éÅ åòÅðÆõ çÆ ÛÅò¶º
ÇÂÎ§Þ ÔÎ§ÞÈ Õ¯ÂÆ ìÇÔäÅ
éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õñ· éÔÆº ðÇÔäÅ!

éÅ ÁµÜ òÅÕä î¹ó Õ¶ ðñ Çîñ
åÈ§ ìÇÔäÅ îËº ìÇÔäÅ
éÅ Õµñ· Â¶ç» ÃÈðÜ Úó·äÅ
éÅ Õµñ· Â¶ç» ñÇÔäÅ
Ãî¶º ç¶ êÎ§ÛÆ çÅäÅ çÅäÅ
ÃÅÔò» çÅ ü× ñËäÅ
éÆ ÇÜÎ§ç¶,
îËº Õµñ· éÔÆº ðÇÔäÅ
ÁµÜ ðÅåÆº ÁÃ» Ø¹µà ìÅÔ» ÇòÚ
×Æå» çÅ ÇÂÕ üÎ§îä ñËäÅ
              J



Ó∂∂ Œß◊ Á≈ Í≈‰∆

ÃÅÀ¹ä îÔÆé¶ ÕÈñ·Æº ò×çÅ
î¶ð¶ ðÎ§× çÅ êÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶ ØÈÎ§×ðÈ ìÎ§é· êËð» æÆº
ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶ ØÈÎ§×ðÈ ìÎ§é· êËð» æÆº
ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶ òµÇàÁ» æÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!

éÆî òËº×éÆ éÆñ¶ êðìå
ÇÜÀ¹º ××é» ç¶ ÔÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ñÅñ Õñ¶ÜÆ ðÎ§×Å ÃÈðÜ
ë¹µñ ÁÎ§ìð çÆ àÅÔäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
éÆî ×¹ñÅìÆ À¹µâä ìµçñ
ÇÜÀ¹º ÕÎ§òñ» çÆ ãÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ê½ä» ç¶ ÃÅÔ üÎ§îä òð×¶
êÆò¶ ÇÜ§ç ÇéîÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ÇÜÀ¹º ÇÜÀ¹º êÆò¶ ÇåÀ¹º ÇåÀ¹º ð¯ò¶
ñµí¶ î¯Â¶ ÔÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ÁµæðÆ êÆó Õñ¶Ü¶ ü×çÆ
öî çÆ Ú¯× ê¹ðÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!



Ãµç åìÆìÅ ÇÜÃ ç¶ ìÅÞ¯º
ÇÂÔ ÇÜÎ§ç çðç ðÎ§ÞÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
À¹Ôç¶ ÃÅæ Çìé» ÇÂÔ ÃÅæ¯º
ÜÅò¶ ð¹µå éÅ îÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
Ü¶ îËº ÜÅäÅ ÇÛóì ÕðÆò¶
î¶ðÆ êÆó ÇéÁÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
ÃÅÀ¹ä îÔÆé¶ Õ¹ñ·Æº ò×çÅ
î¶ð¶ ð§× çÅ êÅäÆ
éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆÂ¶!
       J



◊ÒØÛ∆¡ª

ÃµÜä ÃÅù
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
×¹ó¶ çÆÁ» ð¯óÆÁ»
ÇÜÀ¹º Ú¶åð çÆ òÅ
ÃµÜä ÃÅù
åËºâóÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
ÇÜÀ¹º ñÎ§îÆÁ» ×ñÆÁ»
Ã½ Ã½ ÇòÚ,
ê×âÎ§âÆÁ» ðñÆÁ»
å¶ ÃÅâÆ ò¶çé í¹µñ í¹µñ  ÜÅ
ÃµÜä ÃÅù,
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
ò¶ Ã½ºøÆ Ã½ºøÆ
ÇòÚ ÇòÚ Õ¯ÃÆ
è¹µê åð½ºÕÆ
å¶ éÅñ¶ îµáÅ îµáÅ Ô½ÇÕÁ» çÅ
ÃµÜä ÃÅù,

åËºâóÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
ÇÜÀ¹º ÇÜÀ¹º ëµ×ä Øð,
îÇÔÕ» ÜäÆÁ»
ÇÜò¶º îèðÅ çÅ çÇðÁÅ
ÃµÜä ÃÅù
åËºâóÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!



åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
ç¶ Çìé ÃÅâÅ ÜÆäÅ
Ûµâ ×¹ñ÷Åð,
æñ» ÇòÚ æÆäÅ
Øð ÃµçäÆ ÁÅê Õ÷Å
ÃµÜä ÃÅù,
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!

åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»-
çÅ ÕÆ åËù çÂÆÂ¶
ÁÅêä¶ î¹µÖ å¯º,
ÕÆ ÁÃÆº ÕÔÅÂ¶?
åÈÎ§ÔÆÀ¹º çµÃ ç¶ ñ¯íÆÁÅ íÅ
ÃµÜä ÃÅù,
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ»
×Èó¶ çÆÁ» ð¯óÆÁ»
ÇÜÀ¹º Ú¶åð çÆ òÅ
ÃµÜä ÃÅù,
åËºâÆÁ» ×ñ¯óÆÁ» çÅ ÚÅ!
            J



ÈÁ∆¡ª Ú≈‘π «Ú¤πŒßÈ∆¡ª

éçÆÁ» òÅÔ¹ ÇòÛ¹Î§éÆÁ»
ÃÎ§Ü¯×Æº î¶ñÅ ðÅî
ÁÃÆº Õ¯à Üéî ç¶ ÇòÛ¹ó¶
Ô¹ä Çîñä ç¹Ô¶ñÅ ðÅî!

ïÅç þ êzí ÜÆ,
Ô¹ä åÕ ÃÅù
À¹Ã Ô§ÞÈ çÆ õ¹ôì¯ÂÆ
Ü¯ ÃÅâ¶ Ô¯á» ç¶ çð ñÎ§ØÆº
À¹îð Ã¹ÔÅ×ä Ô¯ÂÆ
ïÅç þº ÇÔÜð ÁÃÅâ¶ çÅ
ÃÅù ÁÎ§Çîzå ò¶ñÅ ðÅî
éçÆÁ» òÅÔ¹ ÇòÛ¹§éÆÁ»
ÃÎ§Ü¯×Æº î¶ñÅ ðÅî!
ïÅç þ êzí ÜÆ,
ÕÆÕä ÃÅâ¶
ðÈê çÆ Á½è ÇòÔÅÂÆ
Ãðòð é·ÅåÆ ÇÕðé Õ¹ÁÅðÆ
ìÅìñ Øð Õ¹îñÅÂÆ
ïÅç þ ÕÆÕä ÇìäÃ Ç×ÁÅ
ðÎ§× éò»-éò¶ñÅ ðÅî
éçÆÁ» òÅÔ¹ ÇòÛ¹Î§éÆÁ»
ÃÎ§Ü¯×Æº î¶ñÅ ðÅî!



Ô¹ä å» êzí ÜÆ,
êzí ÔÆ ÜÅä¶
ÇÕµå Çìµè î¶ñ îñÅò¶
Ô¹ä å» ÃÅâ¶ ÃÅÔ ù ÃÅâÆ
ç¶Ô å¯º ñµÇÜÁÅ ÁÅò¶
Ô¹ä å» ÃÈðÜ ÁÃÇåÁÅ
Ô¯ Ç×ÁÅ Õ¹ò¶ñÅ ðÅî
éçÆÁ» òÅÔ¹ ÇòÛ¹Î§éÆÁ»
ÃÎ§Ü¯×Æº î¶ñÅ ðÅî
ÁÃÆº Õ¯à Üéî ç¶ ÇòÛ¹µó¶
Ô¹ä Çîñä ç¹Ô¶ñÅ ðÅî!
          J



ÏΩÒ Ú∂ Óπ÷Ø∫ ÏØÒ

Õ¯ÂÆ ì¯ñ ò¶ î¹µÖ¯º ì¯ñ
ÃµÜäÅ Ã»òÇñÁÅ
ÃÅâ¶ ÃÅÔ Ú¶åð Ø¯ñ
ÃµÜäÅ Ã»òÇñÁÅ
Ü¶ ÃÅâ¶ ÃÅÔÆº Ú¶åð Ø¯ñ¶º
îËº ÇÔðéÆ ìä ÜÅò»
ðÈê å¶ð¶ ç¶ Ã§Øä¶ ìÅ×Æº
ü×ä Ã¹×Î§èÆÁ» ÁÅò»
åÈ§ îËù îÅð¶º ìÅä ÇìðÔ¯º ç¶
îËº åµåóÆ öô ÖÅò»
ñµÖ ÇêÁÅò¶º îËº éÅ êÆò»
ì¯ñ Ã¹×§èÆÀ¹º Ã¯Ôñ
ÃµÜäÅ Ã»òÇñÁÅ
ÃÅâ¶ ÃÅÔ ÇòÚ Ú¶åð Ø¯ñ
ÃµÜä» Ã»òÇñÁÅ!

Ü¶ ÃÅâÆ ÃÅÔÆº Ú¶åð Ø¯ñ¶º
îËº ÚÅéä ìä ÜÅò»
ÁµèÆ ðÅåÆº òä ÚÎ§éä ç¶
åËºâÆ õÅÇåð ×ÅÔò»
îÇÔÕ Õ¹ÁÅðÆ êËð¯º íÅðÆ
åËºâÆ Ã¶Ü ÇòÛÅò»
Ã¹µå¶ êÂ¶ çÅ üÎ§îä ñË Õ¶
ÜÅò» êðå Áâ¯ñ
ÃµÜä» Ã»òÇñÁÅ!
ÃÅâ¶ ÃÅÔ ÇòÚ Ú¶åð Ø¯ñ
ÃÜäÅ Ã»òÇñÁÅ!



Ü¶ ÃÅâ¶ ÃÅÔÆº Ú¶åð Ø¯ñ¶º
îËº ìçñÆ ìä ÜÅò»
ÇÜÔó¶ ðÅÔÆº ÃÅÔ å¶ðÅ ñÎ§Ø¶
À¹Ã ðÅÔ å¶ òð· ÜÅò»
ò¶çé ç¶ ÖÈÔ À¹êð¯º ×ÇÔð¶

×ñ ×ñ íðçÆ ÜÅò»
ÇÜÔó¶ ÖÈÔÆº ñµÜ éÅ Ô¹Î§çÆ
éÅ Ô¹Î§ç¶ ÃÈ â¯ñ
ÃµÜä» Ã»òÇñÁÅ
ÃÅâ¶ ÃÅÔ ÇòÚ Ú¶åð Ø¯ñ
ÃÜäÅ Ã»òÇñÁÅ!
Ü¶ ÃÅâ¶ ÃÅÔÆº Ú¶åð Ø¯ñ¶º
îËº ÇååñÆ ìä ÜÅò»
ìÈð ÇìzÔ¯º çÅ ÁÕñ¯º îÇÔÎ§×Å
çð çð òÎ§âä ÜÅò»
ð¹µÖ ÇìzÔ¯º çÅ éÔ¹Î§úº ÇéµÕÅ
Áðì» Õ¯Ô êðÛÅò»
ÇÂÔ ð¹µÖ ÇÜÔÅ ÁòµñóÅ À¹×çÅ
ÁËé Õñ¶Ü¶ Õ¯ñ
ÃµÜä» Ã»òÇñÁÅ
ÃÅâ¶ ÃÅÔ ÇòÚ Ú¶åð Ø¯ñ
ÃµÜä» Ã»òÇñÁÅ
Õ¯ÂÆ ì¯ñ ò¶ î¹Ö¯º ì¯ñ
ÃµÜäÅ Ã»òÇñÁ»!
        J



«Óµ‡Û∆ Á∂ Ï≈Ú∂

ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃÆº ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶
Çéµå ÃÅù ÇìzÔÅ,
ÇÃð å¶ ÚÅ Õ¶
åÕçÆð» ç¶ î¶ñ¶ ÁÎ§çð
ÇéÃ Ççé ò¶Úä ÜÅò¶
ÃµÜä ÜÆ,
ÁÃÆº ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶!
À¹îð ç¶ êµåäÆº,
ÇÛÎ§Ü» Ü¹óÆÁ»
êÆó» êÇÔé êÎ§Ü¶ì» à¹ðÆÁ»
Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ ÃÅâÅ Ã¹êé ÁÎ§ßÅäÅ
êÅ ÁÕñ» ç¶ Ã¹µÚ¶ ñÆó¶
ì¹µã¶ Ççñ çÆ À¹º×ñÆ ñµ× Õ¶
î¶ñÅ ò¶Öä ÁÅò¶!

ÇÂÃ î¶ñ¶ ÇòÚ,
Áé Ôµç íÆó»
Ôð ÃÈ À¹µâä ç¹µÖ çÆÁ» èÈó»
êËð êËð å¶ ã¯ñ ãîµÕÅ
Çëðé îµÛðÆÁ» öî çÆÁ» ÔÈð»
ÁÅñÅ í¯ñÅ Ã¹êé ÁÎ§ßÅäÅ
ìÇÔ ÇëÕð» ç¶ ñÅñ êÎ§ØÈó¶
ê¹µá¶ ÞÈà¶ ÖÅò¶
ÁËÃ¶ ÁÅòä ×¶ó Ãî¶º ç¶
ÇÃð ù í½º Úó· ÜÅò¶
åÕçÆð» ç¶ î¶ñ¶ ÁÎ§çð
ÇÂÔ Ã¹êéÅ ×¹Î§î ÜÅò¶!



À¹µÚÆ À¹µÚÆ ð¯ò¶ Ã¹êéÅ
Ôð ÇÚÔð¶ ç¶ éÕô êÛÅä¶
êð ÇÂÃ Ã¹êé¶ ù Õ¯ÂÆ òÅñÆ
ÇÂÃ Ã¹êé¶ ù Õ¯ÂÆ éÅ ÜÅä¶
Ççñ çÆ ×¹µá¶ ëó·Æ ñ×Å Õ¶
ÇìzÔÅ ìËáÆ ò¶ÖÆ ÜÅò¶
ÚµÕ ÕÎ§èÅó¶ Ã¹êé¶ åÅÂÆº
Õ¹µñ î¶ð¶ çÆ ÃËð ÕðÅò¶Í
êð Ã¹êéÅ å» ð¯ÂÆ ÜÅò¶!

ñµÖ Ã¹êé¶ æÆº À¹Ô òðÚÅò¶
ñµÖ ç¶ò¶ ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶
êð Ã¹êé¶ æÆº Õ¹Þ éÅ íÅò¶
Ôð æÅò¶ ù ×¹µÃ¶ ç¶ ÇòÚ
í½º ç¶ À¹å¶ îÅð ò×ÅÔò¶
ÁÎ§é·Æ ÖñÕå ç¶ êËð» æÆº
Ôð ìÅòÅ áÆÕð ìä ÜÅò¶
ÃµÜä ÜÆ ìÃ Â¶ç» ÔÆ Õ¹Þ
Ôð ìÅò¶ çÆ Á½è ÇòÔÅò¶
ÁÃÆº å» ìµÃ ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶
Çéµå ÃÅù ÇìzÔÅ ÇÃð å¶ ÚÅ Õ¶
åÕçÆð» ç¶ î¶ñ¶ ÁÎ§çð
ÇéÃ Ççé ò¶Úä ÜÅò¶
ÁÃÆº å» ìµÃ ÇîµàóÆ ç¶ ìÅò¶Í
              J



êÅÕà  ì¹Õ-êÇÔñÅ ÁËâÆôé
1964

êðÕÅôÕ:
Õ¹ñòÎ§å ÇÃÎ§Ø ÃÈðÆ
ñ¯Õ ÃÅÇÔµå êzÕÅôé
ÁÎ§ÇîzåÃð

Çêz§àð
ðÆêìÇñÕ êzËÃ,
ÁÎ§ÇîzåÃð

î¹µñ ÇÂµÕ ð¹ÇêÁÅ
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’«ÚÂ≈ √»⁄∆

×Æå E

ïÅç H

×Æå A@
ñÅÜòÎ§åÆ AB

×Æå AD

ÇÂÕ ÕðÎ§× ÇÂÕ ÕÔÅäÆ AF
×Æå B@

×ðíòåÆ BB

î¶ñ BE
üÎ§îé BG

åÆðæ CB

ö÷ñ CD
ÁÅÃ CE

×Æå CH

åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº D@
×Æå DB

ð¯Üó¶ DD

ÃòÅ×å DF
ôÆô¯ DH

×Æå EE

êÎ§Ü êóÅ EF
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ EI

×Æå FA

ÇÂñ÷Åî FC
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◊∆Â
òÅÃåÅ ÂÆ î¶ðÅ,
î¶ð¶ Ççñ¶ ÇçÁÅ îÇÔðî» ò¶,
ë¹µñÆÁ» Õé¶ð» Øð ÁÅ!
ñµ×Æ å¶ðÆ çÆç çÆ-
ò¶ å¶Ô ÃÅâ¶ çÆÇçÁ» ù,
ÇÂÕ Ø¹µà ÚÅéäÆ ÇêÁÅÍ

ÕÅñ¶ ÕÅñ¶ ìÅ×» ÇòÚ¯º
ÚÎ§éä îÎ§×ÅéÆÁ» ò¶,
ç¶éÆÁ» îËº Ú½ÕÆÁ» ØóÅÍ
Ã¯é¶ çÅ îËº ×óòÅ-
å¶ ×§×Å Üñ ç¶éÆÁ» ò¶
îñ îñ òµàé» éÔÅ!
ÃÈÔÅ ðÎ§× ÁÅæä»-
ññÅðé» å¯º îÎ§× Õ¶ ò¶,
ç¶éÆÁ» îËº ÚÆðÅ òÆ ðÎ§×Å,
ôÆôÅ ìä ìÇÔéÆ Á»
îËº å¶ð¶ ÃÅÔò¶º ã¯ñäÅ ò¶,
ÇÂÕ å§ç Ã¹ðî¶ çÆ êÅ!

Çéµå å¶ð¶ ÇìðÔ¶ ù-
ÇÛÛó¶ ò¶ Á»çð» ç¶
Ô¹Î§ç¶ éÔÆÀ¹ ÃÅâ¶ å¯º Ö¹ÁÅ!
à¹µÕ Úµñ¶ ì¶ðÆÁ» ò¶,
ðÅ å¯å¶ ðÈê çÆÁ»Í
îÅñÆÁ» ò¶ ÁÅä Õ¶ À¹âÅ!
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ð¹µÖ» ÃÎ§× ð¹µÃ Õ¶!
þ à¹ð ×ÂÆ ê¶Õó¶ ò¶
ÃÅòÆ ÃÅòÆ êµåÆÁ» çÆ íÅ!
ð¹µå» çÅ Ãê¶ðÅ ÁµÜ-
í¯ÇðÁ» çÆ ÜÆí À¹µå¶,
Ç×ÁÅ ÃÆ Ãê¯ñÆÁÅ ñóÅ!
æµÕÆ æµÕÆ ïÅç å¶ðÆ,
ÁÅÂÆ ÃÅâ¶ ÇòÔó¶ ò¶
Ççµå¶ ÁÃ» êÎñ§Ø ÇòÛÅ
ÇîµáÆ ÇîµáÆ îÇÔÕ-
ÚÎ§ì¶ñÆÁ» çÆ êÇÔðÅ ç¶ºçÆ,
ÁµèÆ ðÅåÆº ×ÂÆ ÀÈ Ü×Å!

îÅóÆ îÅóÆ Ô¯ò¶ ò¶,
Õñ¶Üó¶ ÓÚ êÆó Ü¶ÔÆ,
áÎ§âÆ áÎ§âÆ òµ×çÆ ÀÈ òÅ!
êËä êÂÆÁ» çÎ§çñ» ò¶
éçÆ ÇçÁ» êÅäÆÁ» ù,
é·ÅÀ¹ºçÆ Õ¯ÂÆ ò¶Ö Õ¶ ô¹ÁÅ!

ÇêÎ§â çÆÁ» ãµÕÆÁ» å¶
ñµÕ ñµÕ À¹µ×ÆÁ» ò¶,
êÆñÅ êÆñÅ ÇÕðé» çÅ ØÅ!
ð¹µÕ ð¹µÕ Ô¯ÂÆÁ»-
åðÕÅñ» ÃÅù ÚÎ§éä» ò¶,
Ô¯ð ÃÅæ¯º ð¹µÇÕÁÅ éÅ ÜÅ!

Academy of the Punjab in North America: http://www.apnaorg.com



Ö¶â¶ å¶ðÅ ç¹µÖóÅ-
ÁÎ§ÞÅäÅ ÃÅâ¶ Á»Ùä¶ Ü¶,
ç¶éÆÁ» åóÅ×ÆÁ» ìäÅ!
îÅð îÅð ÁµâÆÁ»-
Ü¶ éµÚ¶ å¶ðÆ ò¶çéÅ ò¶,
ç¶éÆÁ» îËº Þ»Üð» ØóÅ!
À¹µâÆ À¹µâÆ ð¯ÔÆÁ» òµñ¯º
ÁÅÂÆ âÅð ñÅñ·ÆÁ» çÆ,
Ççñ¶ çÅ ×ÂÆ ìÈàóÅ ÇÔñÅ!
æµÕ ×ÂÆ üìÅÇðÁ» Óå¶,
ÕÎ§ÙäÆ ÇÖñÅðçÆ îËº,
ìËá ×ÂÆ ÀÈ ÞÎ§×ÆÁ» ÓÚ ÜÅ!

Ã¯ÔÇäÁ» çî¶ñ» çÆ-
ìñ½ðÆ Ü¶ÔÆ ÁµÖ À¹µå¶,
ìµçñ» çÅ îÇÔñ ê¹ÁÅ!
ÃÈðÜ¶ å¶ ÚÎ§é çÆÁ»
ìÅðÆÁ» ðÖÅ ç¶ ÇòÚ,
åÅÇðÁ» çÅ î¯åÆÁ» «ÁÅ!

òÅÃåÅ ÂÆ î¶ðÅ,
î¶ð¶ Ççñ¶ ÇçÁÅ îÇÔðî» ò¶
ë¹µñÆÁ» Õé¶ð» Øð ÁÅ!
ñµ×Æ å¶ðÆ çÆç çÆ-
ò¶ å¶Ô ÃÅâ¶ çÆÇçÁ» ù
ÇÂÕ Ø¹µà ÚÅéäÆ ÇêÁÅ!
0000
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Ô≈Á
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁµÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!
ÚÎ§é çÅ ñ½º× ì¹ðÜÆÁ» òÅñÅ,
êÅ Õ¶ éµÕ ÇòÚ ðÅå þ ÁÅÂÆ!
ê¹µåð êñ¶áÆ çÅ î¶ðÅ ÇìðÔÅ,
Çëð¶ ÚÅéäÆ Õ¹µÛó ÚÅÂÆ!
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!
À¹µâç¶ ìçñ» çÅ ÇÂÕ ÖÎ§âð,
ÇòÚ ÚÎ§é¶ çÆ îµÕóÆ ìËáÆ,
Çìà Çìà ò¶Ö¶ í¹µÖÆ íÅäÆ
åÅÇðÁ» òµñ¶ éÆÞ ñ×»ÂÆ!
Çðôî» çÅ ÇÂÕ ÜÅñ ÇòÛÅÂÆ!
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ  ïÅç þ ÁÅÂÆ!

À¹øÕ ÇÜò¶º  Ã¯é¶ çÆ î¹Î§çðÆ
ÚÎ§é ÇÜò¶º ÇòµÚ Ã¹µÚÅ æ¶òÅ,
èðåÆ ù ÁÜ ××é» í¶ÜÆ
êð èðåÆ ç¶ î¶Ú éÅ ÁÅÂÆ!
ÇòðæÅ ÃÅðÆ ×ÂÆ ØóÅÂÆ!
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁµÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!

ðÅå ÇÜò¶º Õ¯ÂÆ Õ¹óÆ ÇÞÀÈðÆ
êÅ ìµçñ» çÅ êÅàÅ Þµ×Å
üµÕÆ ÚÎ§é çÆ ÇÚµìÆ ×Å×ð
èðåÆ ç¶ ÖÈÔ¶ å¶ ÁÅÂÆ!
å¹ð¶ ÇòÚÅðÆ ÀÈºèÆ êÅÂÆ!
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!

Academy of the Punjab in North America: http://www.apnaorg.com



ÁÎ§ìð ç¶ ÁÜ Õñ×Æ æ¶Ô å¶
åÅð¶ ÜÆÕä ð¹ñç¶ áÆÕð,
ÚÎ§é ÇÕÃ¶ ëµÕð çÆ ç¶ÔðÆ
ÇòÚ Çðôî» çÅ î¶ñÅ ñµ×Å
êÆó î¶ðÆ ÁÜ ò¶Öä ÁÅÂÆ!
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!

ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!
ÚÎ§é çÅ ñ½º× ì¹ðÜÆÁ» òÅñÅ
êÅ Õ¶ éµÕ ÇòÚ ðÅå þ ÁÅÂÆ!
ê¹µåð êñ¶áÆ çÅ î¶ðÅ ÇìðÔÅ,
Çëð¶ ÚÅéäÆ Õ¹µÛó ÚÅÂÆÍ
ÇÂÔ ÇÕÃ çÆ ÁÜ ïÅç þ ÁÅÂÆ!

0000
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◊∆Â
îÅÂ¶ éÆ îÅÂ¶,
î¶ð¶ ×Æå» ç¶ éËé» ÇòÚ
ÇìðÔ¯º çÆ ðóÕ êò¶!
ÁµèÆ ÁµèÆ ðÅåÆº-
À¹µá ð¯ä î¯Â¶ Çîµåð» ù,
îÅÂ¶ ÃÅù éÆºç éÅ êò¶!

í¶º í¶º Ã¹×Î§èÆÁ» ÓÚ-
ìÎ§é·» ë¶Ô¶ ÚÅéäÆ ç¶
å» òÆ ÃÅâÆ êÆó éÅ Ãò¶!
Õ¯Ã¶ Õ¯Ã¶ ÃÅÔ» çÆ-
îËº Õð» Ü¶ àÕ¯ð îÅÂ¶,
Ã×¯º ÃÅù ÖÅä ù êò¶!
ÁÅê¶ éÆ îËº ìÅñóÆ,
îËº ÔÅñ¶ ÁÅê îµå» Ü¯×Æ
îµå ÇÕÔóÅ Â¶Ã ù çò¶?
ÁÅÖ ÃÈ éÆ îÅÂ¶ ÇÂÔù
ð¯ò¶ ì¹µñ· ÇÚµæ Õ¶ éÆ,
Üµ× ÇÕå¶ Ã¹ä éÅ ñò¶!

ÁÅÖ ÃÈ éÆ ÖÅ ñÂ¶ à¹µÕ
ÇÔÜð» çÅ êµÇÕÁÅ,
ñ¶ÖÅ ç¶ éÆ ê¹µáó¶ åò¶!
Úµà ñÂ¶ åz¶ñ ¬äÆ-
öî» ç¶ ×¹ñÅì å¯º éÆ,
ÕÅñÜ¶ ù Ô½ÃñÅ ðò·¶!

ÇÕÔÇóÁ» Ãê¶ÇðÁ» å¯º-
îÎ§×» Õ¹Î§Ü î¶ñ çÆ îËº,
î¶ñ çÆ Õ¯ÂÆ Õ¹Î§Ü çò¶,
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ÇÕÔòÅ ÇÂÔé» çµî» ÇçÁ»-
ñ¯íÆÁ» ç¶ çð» À¹µå¶,
ò»Ù ÖóÅ Ü¯×ÆÁ» ðò¶·!

êÆó¶ éÆ êÆó¶-
ÇÂÔ ÇêÁÅð ÁËÃÆ ÇååñÆ þ,
ÇÜÔóÆ ÃçÅ ÃÈñ å¶ ìò·¶!
ÇêÁÅð ÁËÃÅ í½ð þ éÆ-
ÇÜç·¶ Õ¯ñ¯º òÅôé» òÆ,
ñµÖ» Õ¯Ô» çÈð ÔÆ ðò·¶!

ÇêÁÅð À¹Ô îÔµñ þ éÆ
ÇÜç·¶ ÓÚ êÎ§Ö¶ðÈÁ» ç¶,
ìÅÞ Õ¹Þ Ô¯ð éÅ ðò·¶!
ÇêÁÅð ÁËÃÅ Á»Ùé» þ
ÇÜç·¶ ÓÚ éÆ òÃñ» çÅ
ðµåóÅ éÅ êñÎ§Ø âò·¶!
ÁÅÖ îÅÂ¶ ÁµèÆ ÁµèÆ, ðÅåÆº
î¯Â¶ Çîµåð» ç¶,
À¹µÚÆ À¹µÚÆ é» éÅ ñò¶!
îå¶ ÃÅâ¶ î¯ÇÂÁ» ÇêµÛ¯º,
Üµ× ÇÂÔ ôðÆÕóÅ éÆ,
×Æå» ù òÆ ÚÎ§çðÅ Õò·¶Í

îÅÂ¶ éÆ îÅÂ¶,
î¶ð¶ ×Æå» ç¶ éËä» ÇòÚ,
ÇìðÔ¯º çÆ ðóÕ êò¶!
ÁµèÆ ÁµèÆ ðÅåÆº-
À¹µá ð¯ä î¯Â¶ Çîµåð» ù
îÅÂ¶ ÃÅù éÆºç éÅ êò¶!

0000
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Ò≈‹ÚŒßÂ∆
î¶ð¶ ×Æå» çÆ ñÅÜòÎ§åÆ ù,
å¶ð¶ ÇìðÔ¶ é¶ Ôµæ ñÅÇÂÁË!
î¶ð¶ ì¯ñ» ç¶ ÷ðç êµÇåÁ» é¶,
å¶ðÆ Ãðçñ å¶ ÇÃð ÇéòÅÇÂÁË!
ÇÂÔ Õ½ä îÅñÆ þ Ççñ î¶ð¶ çÅ,
Úîé Ü¯ ëµ×ä ÓÚ ò¶Ú ÚÇñÁË,
ÇÂÔ Õ½ç í½ðÅ þ ÇÜÃ ÇéÖµå¶ é¶,
î¶ð¶ öî çÆ ÕñÆ ù åÅÇÂÁË?
À¹Ô Õ¶ÔóÆ ÕÎ§ÜÕ ÃÆ êÆó î¶ðÆ çÆ
ÇÜÃ ç¶ ç¹éÆÁ» é¶ êËð è¯å¶,
ÇÂÔ Õ¶ÔóÆ ÔÃðå þ ÇÜÃ é¶ Ççñ ç¶
òÆðÅé ÇòÔó¶ ÓÚ Ú½ºÕ òÅÇÔÁË?
î¶ð¶ ÃÅÔ» çÆ ê½ä åµåÆ çÅ-
Õ¶ÔóÅ ì¹µñÅ ÖñÅ ÓÚ Ø¹ÇñÁË,
ÇÂÔ Õ¶ÔóÅ ÔÎ§ÞÈ þ î¶ð¶ éËä» çÅ,
ôÇÔð Ûµâ Õ¶ Ü¯ î¹ÃÕðÅÇÂÁË?
î¶ðÆ À¹îðÅ çÆ ñÅÜòÎ§åÆ ù,
å¶ð¶ ÇìðÔ¶ é¶ Ôµæ ñÅÇÂÁË!
î¶ð¶ ÃÅÔ» ç¶ ÷ðç êµÇåÁ» é¶,
å¶ðÆ Ãðçñ å¶ ÇÃð ÇéòÅÇÂÁË!
î¶ñ å¶ð¶ ç¶ î¹µÖ ÃÎ§èÈðÆ Óå¶-
êË ×ÂÆÁ» é¶ ò¶ Ô¯ð ÛÅÔÆÁ»
Ô¯ð öî ç¶ Ô¹ÃÆé î¹µÖ å¶-
ò¶ ÇÕµñ ø¹ðÕå çÅ ÇéÕñ ÁÅÇÂÁË!
à¹ð ÚñÆ þ ìÔÅð Ü¯×ä-
ò¶ Õðé êµåÞó çÅ êÅÕ åÆðæ,
ÇååñÆÁ» é¶ î¬Õ îÎ§ÜðÆ çÅ
êÆá îµæ¶ å¶ ÇåñÕ ñÅÇÂÁË!
éÎ§×¶ ê½ä» ç¶ Ã¯Ôñ êËð» ÓÚ
ÇÕðé ÚÅéä çÆ üµí ×ÂÆ þ,
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ìÆîÅð ìµçñ» ç¶ ×ñ ÓÚ ðÅå»
ÕðÅ Õ¶ ÚÎ§é çÅ åòÆå êÅÇÂÁË!

ïÅç î¶ðÆ çÆ ñÅÜòÎ§åÆ ù,
å¶ð¶ ÇìðÔ¶ é¶ Ôµæ ñÅÇÂÁË!
êÆó î¶ðÆ ç¶ ÷ðç êµÇåÁ» é¶,
å¶ðÆ Ãðçñ å¶ ÇÃð ÇéòÅÇÂÁË!
ìÆå¶ òÇð·Á» ç¶ ×ÇÔð¶ ÃÅ×ð ÓÚ
ë¶ð ÁÅÇÂÁË ÜòÅð íÅàÅ,
ÇÃçÕ î¶ð¶ ç¶ ÃÎ§Ö, Ø¯×¶-
îñÅÔ ÃÇîÁ» çÅ ü× ÇñÁÅÇÂÁË!
ðÅåóÆ ç¶ ÇÃÁÅÔ î¶ð¶ ÓÚ
ÖÈÔ ÚÅéä çÅ Ç×ó ÇðÔÅ þ,
üµê çÆ îËº î¹ñËî ×ÅèÆ å¶
ÇÔÜð å¶ð¶ çÅ öî ÇìáÅÇÂÁË!
ÔÎ§ÞÈÁ» çÆ ÞñÅð ÇéµåðÆ ÓÚ
çÆç å¶ðÆ çÅ Ã¯Ôñ Ã¹êéÅ,
îñ Õ¶ òµàä» î¹Ôµìå» çÅ-
ò¶ ô½Õ î¶ð¶ é¶ î¹ó é¹ÔÅÇÂÁË!

ÁÅÃ î¶ðÆ çÆ ñÅÜòÎ§åÆ ù,
å¶ð¶ ÇìðÔ¶ é¶ Ôµæ ñÅÇÂÁË!
Ãìð î¶ð¶ ç¶ ÷ðç êµÇåÁ» é¶,
å¶ðÆ Ãðçñ Óå¶ ÇÃð ÇéòÅÇÂÁË!
ÁÜ À¹îÆç» é¶ ÁÎ§ìð» æÆº
þ Ã¯é Çðôî» çÆ ñÅì ñÅÂÆ,
ÁÜ ÔïÅåÆ ç¶ ÕÅñ¶ Ö¶å» ÓÚ
åÅÇðÁ» çÅ îËº Õä ÇìÜÅÇÂÁË!
ÁÅêäÆ À¹îðÅ å¶ å¶ð¶ ÃÅÔ» çÆ-
îÇÔÕ ù ÔË îËº ÷ðì ÇçµåÆ,
ïÅç å¶ðÆ çÅ ÇÂÕ ÔÅÇÃñ-
å¶ ÇÃøð ìÅÕÆ ÜòÅì ÁÅÇÂÁË!
î¶ð¶ ×Æå» é¶ çðç å¶ð¶ çÆ
õÅé×ÅÔ  åË ò¶ êó· Õ¶ ÕñîÅ,
ô¹Ôðå» çÅ ò¶ î¹ðö ÕÅñÅ
ÔñÅñ Õð Õ¶ é÷ð ÚóÅÇÂÁË!
0000
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◊∆Â
À¹µÚÆÁ» êÔÅóÆÁ» ç¶,
úÔñ¶ úÔñ¶ ÃÈðÜÅ,
Çðôî» çÆ ñÅì ÇêÁÅ ñÅÂ¶!
êÆñÆ êÆñÆ è¹µêóÆ ù-
íÎ§é íÎ§é ê¯ÇàÁ» æÆº,
àÆÃÆÁ» ù ì»ÕóÆ «ÁÅÂ¶!

Ç×µà¶ Ç×µà¶ ê½äÅ ÇòÚ-
ò×ä Ã¹×Î§èÆÁ» éÆ,
éÆºç êÂÆ êÎ§Ö¶ðÈÁ» ù ÁÅÂ¶!
ÃÅò¶ ÃÅò¶ ð¹µÖ» çÆÁ»-
ÞÎ§×ÆÁ» ÓÚ ÕÈñ· Õ¯ÂÆ,
ìËáÆ Áñ×¯Üó¶ òÜÅÂ¶!

êÅäÆÁ» ç¶ ôÆô¶ ÇòÚ
î¹µÖ ò¶Ö ÕÎ§îÆÁ» ç¶,
ð¯ä êÂ¶ éÆ êµå Õ¹îñÅÂ¶!
ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶ ØÈÎ§×ðÈ éÆ-
ê½ä ìÎ§é· êËð» ÇòÚ,
ÁµâÆÁ» îðÆºçÆ à¹ðÆ ÜÅÂ¶!

ÕÈñÆÁ» ÕðÈÎ§ìñ» Óå¶-
Ã¹µå¶ Üñ ÇìÎ§çÈÁ» ÓÚ
ÇÕðé» é¶ çÆòó¶ Ü×ÅÂ¶!
ÁÅÀ¹ºç¶ Ü»ç¶ ðÅÔÆÁ» ù
êà¯ñÅ Ü¶ÔÆ Ã¯é ÇÚóÆ,
îÅð îÅð ÃÆàÆÁ» ì¹ñÅÂ¶!
éÆñ¶ éÆñ¶ ÁÎ§ìð» ÓÚ
À¹µâ¶ ÁìÅìÆñ Õ¯ÂÆ,
ÇÕðé» çÆ ÕÎ§ÙäÆ êÂÆ ÖÅÂ¶!
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ÇîµáóÆ åz¶ñ çÆ-
ÛìÆñ ñÅ Õ¶ ë¹µñ Õ¯ÂÆ,
ÇÛµà ÇÛµà í½ð» ù ÇêÁÅÂ¶!

ìÈÔ¶ ÖñÆ ÇååñÆ-
øÕÆðéÆ ù î½ñÃðÆ,
õËð êÂÆ Ã¹×Î§èÆÁ» çÆ êÅÂ¶!
Â¶Ã ð¹µå¶ êÆó ù-
ÇêÀ¹ºç ñÅ Õ¶ Ô½ÇÕÁ» çÆ,
òÅÃåÅ ÂÆ èÆÁ» çÅ éÆ îÅÂ¶!

æµÕÆ æµÕÆ êÆó Õ¯ÂÆ
éÆÞ» çÆÁ» âÎ§âÆÁ» å¶,
ê¯ñ¶ ê¯ñ¶ Á½ÃÆÁ» êÂÆ êÅÂ¶!
à¹µà êËäÅ ÇîµáÅ ÇîµáÅ-
ÇìðÔÅ éÆ ÁµæðÅ,
ÇòµÚ¶ ÇòµÚ¶ ÔµâÆÁ» ù ÖÅÂ¶!
ÃµÜä» ç¶ î¶ñ çÅ-
ÕãÅ ç¶ Û¶åÆ ÃÅÇÔÁÅ Õ¯ÂÆ,
ÚËé ÃÅâ¶ çÆÇçÁ» ù ÁÅÂ¶!
ÃµÜä» ç¶ ìÅÞ Üµ×-
ÁÃ» ñàì½ðÆÁ» ù,
ÁÅÖ ÁÅÖ ÞµñÆÁ» ì¹ñÅÂ¶!

Â¶Ã ÇêÎ§â Õ¯ÂÆ éÔÆÀ¹º-
ÃµÕÅ ÃÅâÅ ÁÎ§îÆÂ¶ éÆ,
ÇÜÔóÅ ÃÅâÆ êÆó ù òÎ§âÅÂ¶!
Â¶Ã ð¹µå¶ ÃµÜä» å¯º ìÅÞ-
å¶ð¶ ÇêÎ§â îÅÂ¶,
ÇÂÕ êñ ÕµÇàÁÅ éÅ ÜÅÂ¶!

À¹µÚÆÁ» êÔÅóÆÁ» ç¶-
úÔñ¶ úÔñ¶ ÃÈðÜÅ,
Çðôî» çÆ ñÅì ÇêÁÅ ñÅÂ¶!
êÆñÆ êÆñÆ è¹µêçÆ ù-
íÎ§é íÎ§é ê¯ÇàÁ» æÆº,
àÆÃÆÁ» ù ì»ÕóÆ «ÁÅÂ¶!
0000
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«¬’ ’Œß◊ «¬’ ’‘≈‰∆
ÔÅäÆÁ» å¶ð¶ ôÇÔð òµñ¯º
ÁÅ ðÔÆ þ ÁÜ ÔòÅ!
îÅð ÇãµâÆº î¹µÕÆÁ» þ-
ð¯ ðÔÆ ÃÅðÆ Çø÷Å!
ÇéÕñ ÁÅÂÆ þ ÛêÅÕÆ
åÅÇðÁ» çÆ Áðô å¶,
îÅð êµñÅ Áìð çÅ-
×ÂÆ ÚÎ§é çÅ çÆòÅ ì¹ÞÅ!
ðÅå Â¶ç» Ã½º ðÔÆ þ
ÇÜÃ åð·» Ôìôé Õ¯ÂÆ,
ë¹µñ ÁµîñåÅÃ ç¶
êÆñ¶ ÇÜÔ¶ ÜÈó¶ ÓÚ ñÅ!
ò¶Ö Õ¶ ê×âÎ§âÆÁ»-
å¶ð¶ ôÇÔð òµñ¶ Ü»çÆÁ»,
ÁÅ Çðþ î¶ð¶ ÇÜ×ð ç¶ ÇòÚ
êÆó çÅ ÇÂÕ ÷ñ÷ñÅ!

ë¹µñ ÃÈÔÅ ÁÅåôÆ-
×ÈÔóÅ ×¹ñÅìÆ ÇÔÜð çÅ
ë¶ð ÁÜ îÅïÈÃÆÁ» ç¶
Áçé ÇòÚ þ ÇÖó ÇðÔÅ!
ë¶ð éËä» çÆ ÇéÁÅÂÆº-
Ô¯ ðÔÆ þ ÁÜ ÃËðÅì
ë¶ð ÖÈÔÅ ÇÔÕóÆ ÇòÚ
Áµ× çÅ ÇÂÔ Ç×ó ÇðÔÅ!
ñË Ãìð çÆÁ» ÛÅêÆÁ»
ÃÆ Ççñ ù òÅó» ÕÆåÆÁ»
öî çÅ ÇÂµÜó ë¶ð þ-
Ççñ ç¶ ÇÕÁÅð¶ Çëð ÇðÔÅ!
ë¶ð î¶ð¶ ÕÅñÜ¶ ù-
èÈÔ ÜÔÆ þ êË ðÔÆ,
ïÅç Õð ìÆå¶ ÇçÔ¹Î§,
ÔË Ççñ ÓÚ êÅñÅ ÇÛó ÇðÔÅ!
ïÅç þ ÇÂÕ òÅð Â¶ç» ÔÆ
ÔòÅ ÃÆ Úñ ðÔÆ!
ðÅå ðÅäÆ ðÅå ç¶-
ÇêÎ§â¶ îÇÔÕ ÃÆ îñ ðÔÆ!
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å¶ðÆÁ» î¹ôÕÆ Çñà» ÇòÚ
î¶ð¶ Ô¯á» çÆ ÕñÆ,
ò¶Ö ÃÅðÆ ×¹ñëô» ÃÆ-
åÅÇðÁ» çÆ Üñ ðÔÆ!
Á»çð» ÇòÚ å¶ð¶ î¶ð¶
Ô¯ ðÔÆ ÃÆ ÇÂÕ Ü¬ä,
îÇÔÕ ÃÅâ¶ ÇÜÃî çÆ ÃÆ
ÕÇÔÕôÅ ÇòÚ ðñ ðÔÆ!
ÃÅâÆÁ» ðÅñ» ÓÚ òèçÅ-
ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÂÕ ÃòÅç,
ìçñÆÁ» ç¶ îÇÔñ ìµåÆ
ÚÎ§é çÆ ÃÆ ìñ ðÔÆ!

Ã» ÁÃÆº À¹Ô ðÅå ÃÅðÆ
Çîñ ×ñ¶ ð¯ºç¶ ðÔ¶!
ðÅå íð éËä» çÆÁ»-
Ü¯×» ÁÃÆº Ü¯ºç¶ ðÔ¶!
ð×ó îµæ¶ ç¶ÔðÆÁ» å¶
ð¯à ÕÂÆ Ã¹µÖ¶ ÁÃ»,
íð Õ¶ êñÆÁ» ÔÎ§ÞÈÁ» çÅ
å¶ñ Ã» Ú¯ºç¶ ðÔ¶!
×¹àÕç¶ ÇÚµà¶ ÕìÈåð-
òÅÕä» å¶ð¶ îÇÔñ ò¶Ö,
î¶ðÆÁ» Þ¹×ÆÁ» ç¶ ÜÅñ¶
ðÅå íð ð¯ºç¶ ðÔ¶!
Ø¯ñ Õµñð ÚÅéäÆ çÅ
ÁÎ§ìð» ç¶ çÅìó¶,
ÁÅÃ çÅ îËñÅ ÇòÛ¯éÅ
ðÅå íð è¯ºç¶ ðÔ¶Í

òÕå êÅ Õ¶ Ô½ñÆ Ô½ñÆ
ÃÅÔ î¶ð¶ Ú×ñ¶ ×Â¶!
Ô¯ ×ÂÆ ÜÈáÆ ÜòÅéÆ,
éËä Ô¯ ×çñ¶ ×Â¶!
ÔòÃ çÅ êÅêÆ ëñ¶ðÅ
ÇÂåð Õµã Õ¶ ñË Ç×ÁÅ,
ë¹µñ îÇÔÕ¶ ðÈê ç¶-
Ô¯ Ôôð ñÂÆ ë¹×ñ¶ ×Â¶!
Úó· ×ÂÆ å¶ð¶ çÆÇçÁ» å¶
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Ã¯é¶ Ú»çÆ çÆ ò¶ êÅä,
ñµÖ ÃÅä» å¶ îËº ñÅÂ¶
êð éÅ î¹ó ìçñ¶ ×Â¶!
Û§ì å¶ð¶ ÇÂôÕ çÅ-
ÇÂÕ ð¯÷ ðµÕó Ô¯ Ç×ÁÅ,
îð ×ÂÆÁ» ò¶ ÇàµÚð»
å¶ çÈð À¹µâ ì×ñ¶ ×Â¶!

ë¶ð ÇÂÕ Ççé î¶ÇðÁ»-
ÕÎ§é» ç¶ êðç¶ ÚÆðçÆ,
ñÎ§Ø ×ÂÆ ÁÅòÅ÷-
ôÇÔéÅÂÆ çÆ ÕÈÕ» îÅðçÆ!
Ø¹ñ ×Â¶ ÃÅð¶ ×ð» çÆ-
ê½ä ÇòÚ å¶ð¶ Ã¹ÔÅ×,
ÜÅ ðÔÆ ÃÆ êÅñÕÆ
òÆÔòÆº ÃçÆ ç¶ ÇêÁÅð çÆ!
î¯åÆÁ» ç¶ íÅÁ å¶ðÅ
ì¶¶ÔÅ ÇÜÃî ÃÆ ÇòÚ Ç×ÁÅ,
êåÞó» ÇòÚ êË ×ÂÆ
ÕÆîå å¶ðÆ ×¹ñ÷Åð çÆ!
ìÆåçÆ ðÔÆ À¹îð î¶ðÆ
î¶ñ ç¶ ðÅÔ ÔÈÎ§ÞçÆ,
íàÕçÆ ðÔÆ ðÆÞ î¶ðÆ
ÇÔÜð ç¶ òµ× ÚÅðçÆ!

ðÅå Ççé ñËºç¶ ðÔ¶
å¶ð¶ îÇÔñ çÆ êðçµÖäÅ!
ôÇÔç å¶ðÆ çÆç çÅ-
êð î¹ó éÅ Ü¹ÇóÁÅ ÚµÖäÅ!
Ôð ÃÅñ ì¶ºñÆ êÆñóÈ-
×ðé¶ òéÆ êÕç¶ ðÔ¶,
êð éÅ ÁÅÇÂÁ» åÈ§ ÕçÆ ò¶
ÖÅä î¶ð¶ îµÖä»!
ë¶ëó¶ î¶ð¶ ñÔÈ çÆÁ»
ì¯àÆÁ» ûµÕç¶ ðÔ¶,
Ô¯ Ç×ÁÅ ÇêµåÅ òÆ î¶ðÅ
õÈé å¯º òÆ ÃµÖä»Í
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ë¶ð òÆ ÇÂÔ íÈÕ êÆñÅ
ÇÜÃî î¶ðÅ ñÅô ÜÔÆ,
«óÛçÅ ÔÆ îð Ç×ÁÅ
å¶ð¶ ôÇÔð ÜÅ Õ¶ òµÃäÅÍ

ÁÜ å¶ðÆ ïÅç çÅ ÔÆ
ÇÂÕ ÃÔÅðÅ ðÇÔ Ç×ÁË!
Õ¹µñ «ÕÅÂÆ çÅ Ü¯ öî þ,
ÇÔµÕóÆ, ÇòÚ ñÇÔ Ç×ÁË!
êÅäÆÁ» ÕÎ§ã¶ ÇÜò¶º þ-
ñÇÔñÔ»çÅ âÆñóÅ
ì¹ñ·ÆÁ» å¶ ñÇÔñÔ»çÅ
çðç î¶ð¶ ðÇÔ Ç×ÁË!
é÷ð ç¶ ÁÃîÅé î¯Ô çÆ
ÚÆñ· þ îÎ§âñÅ ðÔÆ,
ÁÅô çÆ îîàÆ å¶ Õ¯ÂÆ
ÁÅ Õ¶ ÇôÕðÅ ìÇÔ Ç×ÁË!
ÔÎ§ÞÈÁ» ç¶ ÃÅÀ¹ä ÇòÚ
ÁËÃÅ üîÅÃÅ ñµÇ×ÁË,
ÇÜÃî î¶ðÅ Þ¹ñÇÃÁÅ
ÇÂÕ ÕðÎ§× ìä Õ¶ ðÇÔ Ç×ÁË!

ÕÅðÈÁ» çÆÂ¶ ÷ÅçÆÂ¶,
åÈ§ õÈì ÇçµåÆ þ Ã÷Å!
ÁÅ ÇÕ ìÇÚÁÅ ÖÈé òÆ,
ÇÜÎ§ç¶ éÆ åËù ÇçÁ» ÇêÁÅ!
ÁÅ ÇÕ íÅò¶º Ü¯Õ þº,
ôÅÔ ð× å¶ åËù ñÅ ñò»,
ÁÅ ÇÕ ÕµñðÆ éÅ×ä¶,
åËù ÜÆí À¹µå¶ ñ» ñóÅ!
î¶ðÆ ×¹ðìå ù å¶ðÆ ç½ñå-
å¶ Õ¯ÂÆ ð¯Ã éÔÆº,
ÜÅ ÇðÔ» êðñ¯Õ î¶ðÆ-
ÁñÇòçÅ! î¶ðÆ ÁñÇòçÅ!
ÁÜ ÃøÅõÅé¶ ÓÚ ôÅÇÂç
ÁÅõðÆ ÇÂÔ ðÅå þ,
ÕÆÔ êåÅ éÅ ò¶Ö ÃµÕ»
ëÜð ÚÆ êÇÔñÆ ô¹ÁÅ!
0000
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◊∆Â
ê¹ð¶ çÆÂ¶ ê½ä¶,
ÇÂÕ üÎ§îä ç¶ ÜÅ,
ÇÛµà ÃÅðÆ ç¶ ÜÅ õ¹ôì¯ÂÆ!
ÁÜ ÃÅù ê¹Î§ÇéÁ» çÆ,
úçðÆ éÔÆº ÚÅéäÆ ç¶,
Ô¯ð éÔÆÀ¹º ò¶ÖçÅ éÆ Õ¯ÂÆÍ

ÁÜ î¶ðÅ ÇìðÔÅ éÆ-
Ô¯ÇÂÁÅ î¶ðÅ îÇÔðî,
êÆó¶ ÃÔ¶ñóÆ ÃÈ Ô¯ÂÆ!
ÕÎ§ÇìÁÅ ÃÈ ÁÜ Õ¹ó¶-
êðìå êðìå,
òä òä ðµåóÆ ÃÈ ð¯ÂÆ!
Ã¹µÕ ìä¶ ÃÅ×ð-
æñ éÆ åêç¶ ÁÜ,
ë¹µñ» ÓÚ¯º Ã¹×Î§è ÁÜ î¯ÂÆ!
××é» ç¶ ð¹µÖ¯º ÁÜ-
à¹µà¶ êµå ìµçñ» ç¶,
à¶êÅ à¶êÅ ÚÅéäÆ ÃÈ Ú¯ÂÆ!

ÁÜ å» éÆ Õ¹ó¶-
ÃÅâ¶ Ççñ¶ çÅ ÔÆ ðÅÞä» ,
Ö¯Ô ÃÅæ¯º ñË Ç×ÁÅ ÂÆ Õ¯ÂÆ!
ÁÜ î¶ð¶ ÇêÎ§â çÆÁ»-
ðÅÔ» å¶ Çå÷Åì ÇåµÖÅ,
ñÎ§Ø Ç×ÁÅ â¯ÔñçÅ ÂÆ Õ¯ÂÆ!

Ã¯ÂÆú ÔÅñ Ô¯ÇÂÁÅ ÁÜ-
êzÆå éÆ ÁÃÅâóÆ çÅ,
áµÕ¶ îÅðÆ ÕÎ§îÆ ÇÜò¶º Õ¯ÂÆ
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éÅ å» ÇéÕðîä-
ðÔÆ ÀÈ éÆ â¯âóÆ,
éÅ å» î¹ÇàÁÅð ÇÖó Ô¯ÂÆ!

ë¹µñ» ç¶ ÖðÅÃ¶-
ÇÕÔó¶ îÅñÆ ÁÜ ÚÎ§çð¶ éÆ,
ÇååñÆ î¬Õ ÜÔÆ Ü¯ÂÆ
ÔÈÎ§Þç¶ é¶ ÕÅÔù í½ð¶-
ÜÈÔÆ ÇçÁ» ë¹µñ» À¹å¶,
ÕÅñÆ ÜÔÆ úã Õ¶ éÆ ñ¯ÂÆ!

ÇÕðé» çÅ èÅ×Å-
ÃÅù ñÇÔð» çÆ ÃÈÂÆ ÇòµÚ,
éËä» òÅñÅ êÅ ç¶ ÁÜ Õ¯ÂÆ!
ñµí¶ éÅ éÆ éµÕÅ-
ÃÅâÆ éÆÞ ÇéîÅéóÆ ù,
ð¯ ð¯ ÁÜ è¹Î§çñÆ ÃÈ Ô¯ÂÆ!
ÃµçÆº éÆ ÛÆºìÅ Õ¯ÂÆ-
ÇÜÔóÅ ÁÃÅâóÆ,
îµé ñò¶  ÁÜ ÁðÜ¯ÂÆ!
á¶Õ ç¶ò¶ ñ¶Ö» çÆ-
Ü¯ Õ¯ðÆ ÚÅçð,
êÅ ç¶ ë¹ñ Ö¹ôÆ çÅ éÆ Õ¯ÂÆ!

ê¹ð¶ çÆÂ¶ ê½ä¶º-
ÇÂÕ üÎ§îä ç¶ ÜÅ,
ÇÛµà ÃÅðÆ ç¶ ÜÅ Ö¹ôì¯ÂÆ!
ÁÜ ÃÅù ê¹Î§ÇéÁ» çÆ-
úçðÆ ÜÔÆ ÚÅéäÆ ç¶,
Ô¯ð éÔÆÀ¹º ò¶ÖçÅ éÆ Õ¯ÂÆ!

0000
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◊ÌÚÂ∆
åé çÆ ÃÎ§çñÆ ×¶ñÆ ÇòÚ¯º
ÇÂÔ Õ¶ÔÆ õ¹ôì¯ êÂÆ ÁÅò¶
ÜÆÕä ÇÔÎ§× ÕæÈðÆ ç¶ ÇòµÚ
ÇÛµà ÃðÆ â¹ñ· ÜÅÂ¶

îðé Ã¹×§èÆÁ»!

Õ¹Ö çÆ ÕÅñÆ èðåÆ ÁÎ§çð
ÚÅéä çÅ ÇÂÕ ìÈàÅ À¹µÇ×ÁË
ÇÂÃ ìÈà¶ ç¶ ë¹ñ é¶ ÇòµÃ¶
÷ÇÔð Õ½óÆÁ» ëñÆÁ»

Ø¹àä ÃÎ§ØÆÁ»!
Õ¹µÖ çÆ Ã½óÆ èðåÆ ÁÎ§çð
ÇÂÔ ìÈàÅ îËº ÕÆÕä Ã»í»?
ÇÂÔ ìÈàÅ îËº ÕÆÕä Û»×»?
Çéµå Çéµå ð¹Î§çÆÁ» ÜÅä

âÅñÆÁ» ñÎ§ìÆÁ»!

Õ¹µÖ çÆ èðå Õ¹ÁÅðÆ ÁÎ§çð
Ü¶ ç¹éÆÁ» çÆ îËñÆ ÁµÖ ù
ÇÂÔ ìÈàÅ é÷ðÆº êË ÜÅÃÆ
Ãµå ÜÔÅéÆ ðµÜ Õ¶

ÔÃä í§âÆÁ»!
ÜÅò» å¶ îËº ÇÕµå òµñ ÜÅò»
ÇÕÃ îðÆÁî ù ÔÅñ Ã¹äÅò»
ÇÂÕ êó¯êÆ ÁÅà¶ õÅÇåð
ÇòÕä ÔòÅ çÆÁ» ÜÅÂÆÁ» éÆ

ÇòÚ îÎ§âÆÁ»!

Â¶Ã ôÇÔð çÆ Ú½óÆ ÇÔµÕ Óå¶
î¶ð¶ ÇÜÔÆÁ» ñµÖ» ÕÎ§ÜÕ»
ÇÂÕ å¯ñÅ å»ì¶ çÆ õÅÇåð
ÇòÚ Ú¯ðÅÔÆº ÇòÕä éÆ

Ô¯ Ô¯ éÎ§×ÆÁ»!
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ö¹ðìå çÅ ÇÂÕ ÃÎ§ØäÅ ÜÎ§×ñ
í¹µÖ» çÆ ÇòÚ ê½ä ò×¶ºçÆ
ÇÂôÕ ÇÜò¶º ÇÂÕ ì»Ã çÅ ìÈàÅ
éÅ Õ¯ÂÆ ñµ×¶ ë¹ñ

éÅ çò¶ Ã¹×Î§èÆÁ»!

ÁÅÃ ÇÜò¶º ÇÂÕ À¹µÚÅ êðìå
îé ÜÆÕä Ô¯ÂÆ ÃðØÆ òÅñÅ
ïÅç ÇÜò¶º ÃÈðÜ çÆ ÇàµÕÆ
ÇòÚ ÃÚ» çÆÁ» ÚÆñ·»

À¹µâ À¹µâ ÔÎ§íÆÁ»!
îÅå ñ¯Õ çÆ ç¯ Ç×µá èðåÆ
ÕÂÆÁ» Áµ×¶ ×ÇÔä¶ ðµÖÆ
êð éÅ îËù ÇÂÕ òÆ ÇîÇñÁÅ
çò¶ ÕÆîå» Ü¶ÔóÅ

îÈÎ§Ô¯º îÎ§×ÆÁ»!

éÅ ÇÂÔçÆ ÕÆîå Ú»çÆ ÚÅÔÆ
éÅ ÇÂÔçÆ ÕÆîå Ã¯éÅ îÎ§×Æ
ÇÂÕ îÎ§Ç×ÁÅ ìÃ ÃÅæÆ ÃÎ§×Æ
ÖÅ ÜÅÂ¶ íÅò¶º Ü¶ÔóÅ

òµã òµã çÎ§çÆÁ»!
áÆÕ ÇÕÃ¶ çð¯êå çÆ ÜÅÂÆ
êÎ§Ü ê»âò» éÅñ ÇòÁÅÔÆ
ÞÈá þ À¹Ôù ÁðÜ¹é ìÅÞ¯º
Ô¯ð òÆ ôÕñ» ñ×çÆÁ»

Ô¯Ãä ÚÎ§×ÆÁ»!

Á½ðå å» ÇÂÕ À¹Ô êÎ§ÛÆ þ
ÇÜÃ ù Ã¯é¶ ç¶ ÇêÎ§Üð¶ ÇòÚ
î¹µá ÃÅðÆ ìµÃ ÕÎ§ÙäÆ êÅ Õ¶
àÎ§× ÇçµåÅ þ Ü»çÅ

À¹Ôñ¶ ÕÎ§èÆÁ»!
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Ô¶ ÁÅçî ç¶ ÕÅîÆ ê¹µåð¯
Ü» ÇÂÔ êÎ§ÛÆ îÅð î¹ÕÅò¯
Ü» ÇÂÃ êÎ§ÛÆ çÅ Õ¹Þ Ã¯Ú¯
Ûµâ ç¶ò¯ ÇÂÔù Ö¹µñ·Å ò¯

ÇòµÚ ÞÎ§×ÆÁ»!

îËº Õ¹Î§åÆ Ô» ÁµÜ ç¶ Ü¹µ× çÆ
î¶ðÆ Õ¹µÖ ÇòÚ Õðé þ Õ¯ÂÆ
Ü» ÚÅéä çÅ þ ÇÂÕ ìÈàÅ
ÜÅä éÅ îËºæ¯º ÃÅÖ»

ÇÂÃçÆÁ» Þ§ìÆÁ»!
ÇÂÃ ìÈà¶ ç¶ ÕÈñ¶ î¹µã ÇòÚ
îËº îîåÅ çÅ êÅÃ» êÅäÆ
îËº ñËºÃ» êðçµÖä» ÇÂÃ çÆ
ÜÅä ÇÂÃîå» íÅò¶º

ÃÈñÆ àÎ§×ÆÁ»!

îÅå ñ¯Õ çÆ èðåÆ ÁÎ§çð
ÇÜÃ îÅñÆ ÇÂÔ ìÈàÅ ñÅÇÂÁË
Ö½ð¶ Õ½ä å¶ ÇÕµæ¯º ÃÆ À¹Ô
Çëð òÆ À¹Ôç¶ éÅñ îËº

ÁÜ å¯º îÎ§×ÆÁ»!
ÁÜ î¶ð¶ ÇÂðÅç¶ ÁÎ§çð
À¹Ô î¶ðÅ éÅòÅÕø îÅñÆ
ÁÜ å¯º î¶ðÅ ÕÎ§å þ Ô¯ÇÂÁÅ
Õñ ñ» ×Æ Ççé êÈð¶

òÅÕä ðÎ§âÆÁ»!

åÎ§é çÆ ÃÎ§çñÆ ×¶ñÆ ÇòÚ¯º
ÇÂÔ Õ¶ÔÆ õ¹ôì¯ êÂÆ ÁÅò¶
ÜÆÕä ÇÔÎ§× ÕæÈðÆ ç¶ ÇòµÚ
ÇÛµà ÃÅðÆ â¹ñ· ÜÅÂ¶

îðé Ã¹×Î§èÆÁ»! 0000
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Ó∂Ò
ÁÜ Çëð Õ¯ÂÆ ñË Ç×ÁÅ,
î¶ðÅ öî À¹èÅñ Õ¶!
òÇð·Á» å¯º ìÅÁç ×¯ç ÇòÚ
ç¯ êñ ÇìáÅñ Õ¶!
ØéÆÁ» ÇÃÁÅÔ ÕÅñÆÁ»
ÃÎ§çñÆ ÇñàÈðÆÁ»,
ÇîäçÅ ÇðÔÅ Õ¯ÂÆ ðÅå íð
ì»Ô å¶ Ã¹ÁÅñ Õ¶!
ÕðçÅ ÇðÔÅ À¹Ô ÕÆðé¶
êÅ êÅ ÁñÅÔ¹äÆÁ»,
ÔÎ§ÞÈÁ» ÓÚ ÃÅâÆ êÆó çÅ
î¹ðçÅ é¹ÔÅñ Õ¶!
ïÅç» ÷§×ÅñÆÁ» ù ñÅ
ì¹µñ·ÆÁ» çÆ ÃÅä Óå¶,
ÕðçÅ ÇðÔÅ ×ñ¯óÆÁ»
çÆç¶ ÔÎ§×Åñ Õ¶Í
ÁÅÂÆ þ î¹ÃÕðÅä çÆ
ÁÅÂÆ þ ð¹µåóÆ!
ÁÜ îµÇÃÁÅ çÆ ÷¹ñø Ú¯º
ÕÅñõ þ é¹µÚóÆ!
þ ë¶ð Õ¯ÕÅ ÇñôÇÕÁÅ
×¯ðÆ À¹ô¶ð çÅ,
 ÁÅæä é¶ ë¶ð íð ñÂÆ
ÇÕðé» çÆ î¹µáóÆ!
ÁÜ ÇìðÔó¶ çÆ ÁµÖ ÇòÚ
ë¯ñÅ þ êË Ç×ÁÅ,
ÇçµñÆ çðç çÆ, Ã½ºÕä»-
õ¹ôÆÁ» þ «àóÆ!
ÃÅÔ» ÓÚ ë¶ð ÇÖó êÂÆ
ÃÈðÜ çÆ ë¹µàóÆ!

Academy of the Punjab in North America: http://www.apnaorg.com



éÆÞ» ç¶ æñ ÇòÚ î¯Ô çÆÁ»
ì¶-ÁÎ§å âÅÚÆÁ»!
ÔÎ§ÞÈ ÕÚÅòÆº ì·Åñ Õ¶
èÈóÆ ×òÅÚÆÁ»!
î¹ó Ôôðå» ç¶ ÕµñðÆº
ÇëÇðÁÅ Ã¹ÔÅ×óÅ,
ÁÅÃ» çÆ ÇëµÕÆ ÜÆí Óå¶
Ø¹ñÆÁ» ÇÂñÅÚÆÁ»!

î¹ó ÇååñÆÁ» ÚÅò» çÆÁ»,
í½ð¶ À¹îÆç ç¶,
ÁÅÂ¶ Ççñ¶ ç¶ ìÅö Ú¯º
êÆòä À¹çÅÃÆÁ»!
Ã¯Ú» çÆ íð À¹ÜÅó Ú¯º
ÔÅò» ç¶ ìÈàó¶,
 ÁÜ ë¶ð Õ¯ÂÆ ñË Ç×ÁÅ
Õð Õð Õ¶ ×ÅÚÆÁ»!
ÇìðÔ¯º ç¶ ÁÜ ÇÛñ¶ çÆÁ»
ØóÆÁ» é¶ ê¹µ×ÆÁ»!
îé Ô¯ õ¹ôÆ ÓÚ ÖÆòóÅ
Ö»çÅ þ «µâÆÁ»!
Ççñ çÆ õñÅ ÓÚ ë¶ð ÇÂÕ
Û¹µàÆ þ ë¹ñÞóÆ,
ðÈÔ çÆ ê¹ñÅó åÆÕ ÁÜ
ÇÕðé» é¶ ê¹ÜÆÁ»!
èóÕä çÆ Ôð ÁÅòÅ÷ ÇòÚ
×µÇÜÁÅ þ î¶ØñÅ,
î¹óÕ¶ ÇÜ×ð ÓÚ ÕÅôéÆ
èÈó» é¶ À¹µâÆÁ»!
Ã¹êé¶ ÓÚ ÇîÇñÁÅ ë¶ð ÁÜ
îÅÔÆ ÁÃÅâóÅ
×Æå» çÆ Ã¯Ôñ ÜÆí Óå¶
ÃÈÂÆÁ» é¶ üµíÆÁ»Í 0000
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¸ŒßÓÈ
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜµîÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!
Ü» îÎ§çð çÆ îîàÆ À¹µå¶,
ÇØÀ¹ ç¶ çÆò¶ ò»× ìñÆºçÅ
ð¯÷ åòÆ ç¶ êÅäÆ êÆºçÅ!
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ!
Â¶Ã ÇêÎ§â ÇòÚ ÔÅó îÔÆé¶
À¹µâ À¹µâ ÁÅòä ìµçñ ÚÆé¶
ìËáÆ ê½ä òÜÅò¶ îµàÆÁ»
ì»Ã» ç¶ ÇòÚ ÖÅñÆ ÃÆé¶!
ð¯ä êÔÅóÆº ÂÆÕä êÅäÆ
ÜÆÕä ì¹ãÆÁ» å¶ î¹ÇàÁÅð»-
ð¯òä ìËáÆÁ» ÇòÚ òð·Æé¶,
Ü» ÇÜÀ¹º ÔÅÜÆ ÇòÚ îçÆé¶!
Õç¶ Õç¶ ÇÂÃç¶ îÇÔñ» À¹å¯º
ÕÅñ¶ ÕÅñ¶ ÖÎ§í îðÆºçÅ,
ñÎ§Ø ÜÅÂ¶ Õ¯ÂÆ ÕÅ× À¹âÆºçÅ
À¹µÚ¶ À¹µÚ¶ ì¯ñ ì¹ñÆºçÅ!
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!
Â¶Ã ×ð» çÆÁ» ÃÎ§çñÆ ðÅÔò»
ÛÅò» ç¶ ×ñ êÅ Õ¶ ìÅÔò»
ò¶Öä ÁÅÀ¹ºç¶ Ü»ç¶ ðÅÔÆ,
ê¹Ûä Ôð ÇÂÕ çÅ ÃðéÅò»
ìËºÕó·, ×¹ñð, êÎ§Ü ëÈñÆÁ»
à¹ð à¹ð ò¶Öä ÁÅÀ¹ä ô¹ÁÅò»!
ÁµèÆ ðÅåÆº ð¹Ö» ÇòµÚ¯º,
ñÎ§Ø ñÎ§Ø ÜÅòä å¶÷ ÔòÅò»Í
Õç¶ Õç¶ ÇÂÔé» ðÅÔ» À¹å¶,
ÇçµÃ¶ Õ¯ÂÆ ò× ÚðÆºçÅ!
Ü» Õ¯ÂÆ Áñì¶ñÅ êÅñÆ
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ÇîµáÅ Õ¯¯ÂÆ ÃÅ÷ òÜÆºçÅ!
ÀµÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!

Â¶Ã ÇêÎ§â çÆÁ» Õ¹óÆÁ» ÇÚóÆÁ»
ò»× î¯åÆÂ¶ åóÕ¶ ÇÖóÆÁ»,
éËäÆº òÆðòÅð çÆÁ» ÞóÆÁ»
ÜÆÕä ÃÅÀ¹ä îÔÆé¶ Ô¯òä,
ðì ç¶ ÖÈÔ çÆÁ» îÅÔñ» Ç×óÆÁ»!
ì¹µÕ ì¹µÕ ÕÎ§éÆº êÅòä ÇêóÆÁ»Í
éËä À¹Ôé» ç¶ Ç×µá Ç×µá ñÎ§î¶,
ÇÜÀ¹º í½ð» çÆÁ» ñÎ§îÆÁ» âÅð»
Ú¶å îÔÆé¶ ÁÅæä ò¶ñ¶-
êÔñÆ ç¶ ë¹ñ» å¶ Ü¹óÆÁ»Í
Ô¯ºá ÇÜò¶º ðÈÔÆ ç¶ êµåð
ÇòµÚ¯º ÇîµáÅ ç¹è ò×ÆºçÅ,
Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ Õðî» òÅñÅ êÆºçÅÍ
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ Óå¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!

Â¶Ã ×ð» ÇòÚ ÃðØÆ ò¶ñ¶
À¹µÚ¶ ÇÚµà¶ ç¹è üìÅð¶,
ÂÆÕä ñµ×ä ÇêÁÅð¶ ÇêÁÅð¶
ÜÆÕä ÕÅñÆ ìçñÆ ç¶ ÇòÚ
ÇÚµàÅ ì×ñÅ åÅðÆ îÅð¶Í
Õç¶ Õç¶ ÇÂÔç¶ îÇÔñ» À¹Ôñ¶,
ÇéµÕÆ Ã¯é ÇÚóÆ ÇÂÕ ì¯ñ¶!
Ü» Õ¯ÂÆ ñÎ§î ÃñÎ§îÆ éµãÆ
îÇÔñ» ç¶ çðòÅ÷¶ Ö¯Ôñ¶!
ÇÕÃ¶ ÇÕÃ¶ ìÅðÆ ç¶ ÇêµÛ¶,
ìËáÆ Õ¯ÂÆ åzÆîå ÇçµÃ¶
ðµÖÆ êµà» ç¶ ÇòÚ ôÆôÅ
Õ¯Ô Õ¯Ô ñÎ§î¶ òÅñ òð¯ñ¶!
êð éÅ îÈÎ§Ô¯º Õ¹Þ òÆ ì¯ñ¶!!
Õç¶ Õç¶ Ü» Ú¯ä» òÅñÅ
ÃÅ¬ êÆñÆ íÅ îðÆºçÅ,
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ÇçµÃ¶ îÇÔñ» ÇòÚ À¹âÆºçÅ,
ê½ä» ÇòÚ¯º îÇÔÕ ÛàÆºçÅÍ
ÀµÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅÍ

Â¶Ã ×ð» ç¶ ÁÅñ ç¹ÁÅñ¶
ÕÈñ·», ÕµÃÆÁ», éçÆÁ», éÅñ¶
ñËä ÇêÕðî» Õðî» òÅñ¶
ÁÅôÕ éÅÀ¹ä éÃÆì» òÅñ¶!
é·ÅÀ¹ä ×ð» çÆÁ» ðñ Çîñ êðÆÁ»
òÅñÆº à¹Î§× ÚÎ§ì¶ çÆÁ» ÕñÆÁ»
êÕó çÔÆº ç¶ Ôµæ Õà¯ð¶
Û¹§× ÁåñÃ ç¶ ñÇÔÎ§×¶ ÕÅñ¶Í
Õç¶ Õ¯ÂÆ Ü¶ ÔÎ§Ã ÇòÚÅðÅ,
îÅéÃð¯òð ÜÅòä òÅñÅ,
Â¶Ã ×ð» çÅ êÅäÆ êÆºçË,
úæ¶ ÔÆ À¹Ô â¹µì îðÆºçË,
î¹ó éÅ î¯åÆ ÇÂÕ ü×ÆºçÅ!
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ Óå¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!

Â¶Ã ×ð» ÇÂÕ Õ¹óÆ ôÕÆéÅ
Õ¯Ô ÕÅø çÆ êðÆ Ô¹ÃÆéÅÍ
êðÆ Ô¹ÃÆéÅ ÇÜç·Å Ã¹äÆºçÅ,
Ã¹µåÆÁ» ÕÎ§îÆÁ» òð×Å ÃÆéÅ!
ÃÅð¶ ÇêÎ§â çÆ î¹Î§çðÆ ÁÎ§çð,
Ã¹µÚÅ ÇÂµÕ¯ ÇÂÕ é×ÆéÅ!
ÂÆÕä ÔµÃ¶ éµÕ ÇòÚ Õ¯ÕÅ
ÜÆÕä Õ¯ÂÆ ÁÅôÕ ÞÈéÅ
ÕÅî îµÇåÁÅ îèðÅ êÆ Õ¶
ÁêäÆ Ã¹ìÕ ÜÔÆ ÃÜäÆ ÃÎ§×
ÔµÃ ÔµÃ ×µñ» Õð¶ ÕîÆéÅ!
ïÅç þ îËù Ü¶á îÔÆéÅ
êÇÔñÆ òÅðÆ ÇîñÆ ôÕÆéÅ
î¹Ö å¶ Ã¯Ôò¶ ÇÂò¶º êÃÆéÅ
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ÇÜò¶º ÇÕ ÁðìÆ ç¶ êµÇåÁ» å¶
Õµå¶ ç¶ ÇòÚ Ã¹ì·Å Ãò¶ð¶
ôìéî çÅ ÇÂÕ Ô¯Â¶ é×ÆéÅ!
úÃ¶ é×Æé¶ çÆ ÁµÖ ÁÎ§çðÍ
ÃÈðÜ Ô¯ò¶ î¹µÖ òÖÆºçÅ,
ÇÕðé» ç¶ êËîÅé¶ ÁÎ§çð
ÇÛµà ÇÛµà Ô¯ò¶ ÚÅéä êÆºçÅÍ
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅÍ

Â¶Ã ×ð» òðÖÅ çÆ ð¹µå¶
ÕÎ§ÜÕ» ç¶ ÇÂÕ î¶ñ¶ À¹µå¶
çÈÜÆ òÅðÆ ÇîñÆ ôÕÆé»
îËù ÇêÎ§â çÆ ñÇÔÎ§çÆ ×¹µá¶
ÁÎ§ì» çÆ ÇÂÕ ÞÎ§×Æ úÔñ¶
ÇÜµæ¶ Ççé íð Õ¯ÇÂñ ì¯ñ¶
ð¯ºçÆ ð¯ºçÆ ÁÅÂÆ ôÕÆé»
ç¶ ×ÂÆ ç¯ Õ¹ üÎ§îé Ã¹µÚ¶!
À¹Ã Ççé î×ð¯º Õç¶ ôÕÆé»
Õ¯Ô ÕÅø çÆ êðÆ Ô¹ÃÆéÅ,
êðÆ Ô¹ÃÆéÅ ÇÜç·Å Ã¹äÆºçÅ,
Ã¹µåÆÁ» ÕÎ§îÆÁ» òð×Å ÃÆéÅ
îËù Õç¶ òÆ Çîñä éÅ ÁÅÂÆ
ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ çÆ À¹Ô ÜÅÂÆ!
ÁµÖ» ç¶ ÇòÚ Ã»í À¹äÆºçÅ
ðÅå» å¯º îËº ÇðÔÅ ê¹ÛÆºçÅ
ÇåzÎ§ßé»  ç¶ ÇòÚ ÇðÔÅ ëðÆºçÅÍ
ðÅÔÆÁ» Õ¯ñ¯º ÔÅñ ê¹ÛÆºçÅ!
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!

Â¶Ã ×ð» çÆÁ» Õ¹óÆÁ» ÇÚóÆÁ»
ÇÂÕ Ççé åÆð éçÆ ç¶ ÇîñÆÁ»!
Çìé» ì¹ñÅÇÂÁ» Þ¯ñ î¶ðÆ ÇòÚ
ð¹× ð¹× ÕñÆÁ» èð Õ¶ î¹óÆÁ»!
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î¹µÖ À¹Ôé» ç¶ Ã¯×Æ åµÕ¶
ÕµÜñ¶ éËä¯º ÇÔÎ§Þ» Úµà¶
Ô¯ºá À¹Ôé» ç¶ Ô¯Â¶ Öµà¶
Ûµâ Ûµâ ðÅå Ççé ÃÅÔ åµå¶
À¹Ã Ççé î×ð¯º Õ¹óÆÁ» ÇÚóÆÁ»
ë¶ð Õç¶ éÅ îËù ÇîñÆÁ»!
Ççñ çÆÁ» Ççñ å¯º ÇðÔÅ ê¹ÛÆºçÅ
Ã¯Ôñ ôÕÆé» ÇðÔÅ ñíÆºçÅ
ÁµÖ» ç¶ ÇòÚ Ã»í À¹äÆºçÅ!
À¹Ú¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ,
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ Óå¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ

Â¶Ã ×ð» òðÖÅ çÆ ð¹µå¶
ÕÎ§ÜÕ» ç¶ À¹Ã î¶ñ¶ À¹å¶
Õç¶ Õç¶ ÃËº ÁÜ òÆ ÜÅç»
òÅçÆ ç¶ ÇòÚ ÇëðçÅ ðÇÔÎ§çÅ!
ÁÎ§ì» çÆ À¹Ã ÞÎ§×Æ À¹Ôñ¶
ÇÜæ¶ ÁÜ òÆ Õ¯ÇÂñ ì¯ñ¶
ð¯ºçÅ ð¯ºçÅ îËº Ã½º Ü»çÅ!
Çòñ· Çòñ· ÔÇðÁ» ØÅò» À¹å¶
À¹Ã ù òÅÜ» îÅð ì¹ñÅÀ¹ºçÅ
ÖÅ ìË·ºÕó  ç¶ Õ½ó¶ êµå¶
ÁÅêä¶ îÈÎ§Ô çÅ Ã¹ÁÅç ×òÅÀ¹ºçÅ
À¹Ã ç¶ üÎ§îä í¹ñäÅ ÚÅÔ¹Î§çÅ!
ÁµèÆ ÁµèÆ ðÅåÆº À¹á Õ¶
ÚÅéäÆÁ» å¯º ðÅÔò» ê¹ÛÕ¶,
è¹Î§çñ¶ ÜÔ¶ ÇÂÕ ÃÅÂ¶ ÇêµÛ¶,
Õ¯Ô» åÆÕä Ô¯ Õ¶ ÁÅÀ¹ºçÅ!
êð À¹Ô ÃÅÇÂÁÅ éÔÆº ëóÆºçÅ
éÅ Õ¯ÂÆ î¶ðÆ ×µñ Ã¹äÆºçÅ
éÅ Õ¯ÂÆ î¹Ö¯º ì¯ñ ì¹ñÆºçÅ
ÇéðÅ ôÕÆé» ò»× çÃÆºçÅ!
À¹µÚ¶ Çàµì¶ ÇêÎ§â ìÃ¯ÔñÆ
é¶ó¶ ÜÎ§îÈÎ§ ôÇÔð Ã¹äÆºçÅ
ÇÕÃ¶ Õ¹óÆ çÆ ×¯ðÆ ÇÔµÕ å¶
ÕÅñ¶ Çåñ ç¶ ò»× çÃÆºçÅ!!
0000
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Â∆Ê
îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁÜ Úµñ¶!
Ö¯à¶ çµî îÔµìå òÅñ¶,
ìÎ§é· ÀîðÅ ç¶ êµñ¶!
Ãµç Ã¹ÇéÁÅð¶ êzÆå é×ð ç¶,
ÇÂÕ ÇÂÕ Õð Õ¶ î¯ó»
Ã¯éÅ ÃîÞ ÇòÔÅÜ¶ Ãé Ü¯
îËº Çêµåñ ç¶ Ûµñ¶!
îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁµÜ Úµñ¶!
ïÅç» çÅ ÇÂµÕ ÇîµÃÅ à¹µÕð,
ìµé· À¹îðÅ ç¶ êµñ¶!
Õð» ÃðÅè êð¯Ôå Ãµç»
êÆó î¶ð¶ Ü¯ Ççñ çÆ,
ÇçÁ» çµÖä» Ã¹µÚ¶ î¯åÆ
íðé ÷Öî Ü¶ Áµñ¶!
îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ,
åÆðæ Ô» ÁµÜ Úµñ¶!
×Æå» çÅ ÇÂÕ ÔÅó åêÆºçÅ
ìµé· À¹îð» ç¶ êµñ¶!
å½óÆ îÅð À¹âÆºç¶ éÅÔÆº
ìµçñ» ç¶ îÅñÆ å¯º,
ÁÜ ÇÕðé» ç¶ ÕÅá¶ å¯å¶
èðåÆ ù à¹µÕ Úµñ¶!
îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁµÜ Úµñ¶!
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îÇÔÕ ÃµÜä ç¶ ÃÅÔ» çÆ
ÁµÜ ìÎ§é· À¹îð» ç¶ êµñ¶
Õ½åÕ Ã½ îËº ÕÎ§ÜÕ» ìÅò»
éÅñ ¦Õó» êÈÜ»,
Ü¶ ðµì ïÅð ÇîñÅÂ¶ Û¶åÆ
Û¶åÆ î½å Ü» Øµñ¶!

îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁÜ Úµñ¶!
Úó·Æ ÜòÅéÆ çÅ ë¹µñ ÕÅñÅ
ìÎ§é· À¹îð» ç¶ êµñ¶!
ôÇÔç ô¹ÁÅò» çÅ ÇÕÎ§Ü êÆò¶
ÕÅñÆ ðÅå îÖ¯ðÆ,
ÚÎ§é ç¶ ÖµÇ×úº ÚÅéä Ú¯º ÁÜ
ñË ×Â¶ î¶Ø Çé×µñ¶!
îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé ÇìzÔ¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁµÜ Úµñ¶!
í¹µìñ åêÆ Ççñ¶ ç¶ æñ çÆ
ìµé· À¹îðÅ ç¶ êµñ¶!
Ô¶Õ ×¹ñ¶ñÆÁ» òð×Æ ñÅ Õ¶
×Åòä ×Æå ÇÔÜð ç¶,
ÁÜ êðç¶Ãä ê½ä» æµÕÆÁ»
ìÇÔ ð¹µÖ» ç¶ æµñ¶!

îÅÂ¶ éÆ ÁÃÆº Õðé Çì·Ô¯º çÅ
åÆðæ Ô» ÁµÜ Úµñ¶!
ÔÎ§ÞÈÁ» çÆ ÇÂÕ ÕÈñ ò×¶ºçÆ,
ìµé· À¹îð» ç¶ êµñ¶!
ÇÂÕ Ôæ ÕÅÃÅ ÇÂÕ Ôæ îÅñÅ
×ñ ÇòÚ êÅ Õ¶ ì×ñÆ,
 ÇÜµå òµñ ïÅð Ç×ÁÅ éÆ îÅÂ¶
à¹ð ÚñÆÁ» À¹å¶ òµñ¶!
0000
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ˆ˜Ò
îËù å» î¶ð¶ ç¯Ãå»
î¶ð¶ öî é¶ îÅÇðÁË!
þ ÞÈá î¶ðÆ ç¯ÃåÆ,
ç¶ çî é¶ îÅÇðÁË!
îËù å¶ Ü¶á ÔÅó å¶,
Õ¯ÂÆ éÔÆº Ç×ñÅ,
î¶ð¶ Úîé ù Ú¶å çÆ,
ôìéî é¶ îÅÇðÁË!ç

îµÇÃÁÅ çÆ ÕÅñÆ ðÅå çÅ
Õ¯ÂÆ ÕÃÈð éÔÆº,
ÃÅ×ð ù À¹ÔçÆ ÁÅêäÆ,
êÈéî é¶ îÅÇðÁË!
ÇÂÔ Õ½ä þ Ü¯ î½å ùÍ
ìçéÅî Õð Çðþ?
ÇÂéÃÅé ù ÇÂéÃÅé ç¶,
Üéî é¶ îÅÇðÁË!

ÚÇó·ÁÅ ÃÆ ÇÜÔóÅ ÃÈðÜÅ,
â¹µìäÅ ÃÆ À¹Ã ÷ðÈð,
Õ¯ÂÆ ÞÈá ÕÇÔ ÇðÔÅ þ,
ÇÕ êµÛî é¶ îÅÇðÁË!

îÎ§ÇéÁ» ÇÕ î¯ÇÂÁ» Çîµåz»,
çÅ öî òÆ îÅðçË,
ìÔ¹åÅ êð ÇÂÃ ÇçÖÅò¶ ç¶,
îÅåî é¶ îÅÇðÁË!
ÕÅÇåñ Õ¯ÂÆ ç¹ôîä éÔÆº,
îËº áÆÕ ÁÅÖç»,
ÒÇôòÓ ù å» ÒÇôòÓ ç¶,
ÁÅêä¶ îÇÔðî é¶ îÅÇðÁË!
0000
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¡≈√
éÆ ÇÜÎ§ç¶ å¶ðÅ ïÅð,
îËº åËù ÇÕÎ§Ü ÇîñÅò»!
ÇÕµæ¯º éÆ îËº Ãµåìð×¶ çÆ,
åËù îÇÔÕ ÇêÁÅò»!
ÇÕÔóÆ é×ðÆ ÓÚ å¶ð¶ ÚÎ§é çÆ-
âñÆ òÃçÆ þ ÇÜÎ§ç¶?
ÇÕå òñ¶ éÆ ÁÜ éÆÞ» ç¶-
îËº ÕÅ× À¹â»òÅ?
ÚÎ§×Å þ Ôôð åÕ éÅ Çîñ¶
î¯åÆÁ» òÅñÅ,
çÈð¯º ÔÆ ôìç í¶ðÆ çÅ
ñ×çÅ þ Ã¹ÔÅò»!
ÁÃÈ ÓÚ å» ë¹ñ Ãä ç¶ òÆ-
ñ×ç¶ é¶ ÇêÁÅð¶,
ðÕó» ÓÚ ÇéÁÅîå é¶,
ÕðÆð» çÆÁ» ÛÅò»!
Ç÷Î§ç×Æ çÆ éçÆ ÕÎ§ã¶ Óå¶,
À¹îÆç çÅ ÁËðÅ,
Ã¹µÕ Ãó Õ¶ ÕÂÆ òÅð òÆ
Ô¯ Ü»çÅ þ ñËðÅ!
ÁÕÃð ÔÆ ÕÂÆ òÅð
ÇÂò¶º Ô¹Î§çÅ þ ÇÜ§ç¶,
éÇÔðÆ å¯º øÃñ ÚÎ§×Æ òÆ
ç¶ Ü»çÅ þ îËðÅ!
Ã½ ÃÅñ Üç¯º ×¹÷ð¶
å» ë¹µñ ì»Ã ù  ñ×çË,
Ã¹ðõÅì Ô¹éÅñ¶ ÓÚ éÆ-
Ô¯ Ü»çÅ þ ìÇÔðÅ!
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ÇÂÕ Ã¹ñë¶ çÆ ìµÃ ñÅà þ
Ç÷Î§ç×Æ ÓÚ î¹Ôµìå,
 ìÃ öî ç¶ îñÎ§×» çÆ
ÔïÅåÆ þ ÇÂÔ çËðÅ!
Ã¹ÇäÁÅ þ îèÈ îµÖÆÁ» çÆ
ÇÂÕ Ô¹Î§çÆ ÔË ðÅäÆ,
íðêÈð ÜòÅéÆ ÓÚ Üç¯º
ñµíçÆ þ ÔÅäÆ,
À¹µâ êËºçÆ þ Öµ×¶ Ú¯º ÇéÕñ
òµñ Á×ÅÃ»,
À¹µâçÆ þ À¹Ôç¶ ÇêµÛ¶ éÆ-
éð îµÖÆÁ» çÆ ãÅäÆ!
ÇÜÔóÅ òÆ òäÜ ÕðçÅ þ
À¹ÔçÆ Õ¹µÖ çÅ éÆ ÇÜÎ§ç¶,
î¹µÕ Ü»çÅ þ À¹Ôç¶ éËä» Ú¯º
Ç÷Î§ç×ÅéÆ çÅ êÅäÆ!
Õ¹µÖ» çÅ òäÜ ÕðéÅ-
Õ¯ÂÆ ÇêÁÅð éÔÆº þ,
 ÇÂÃ å¯º å» ìóÆ ñ§îÆ þ
ÇÂôÕ¶ çÆ ÕÔÅäÆ!

åÕçÆð çÆ Ôð ðÅå ÓÚ
ÇÂÕ Õ¹åì ÇÃåÅðÅ,
ÇÜ§ç×Æ ç¶ îñÅÔ» ù
ç¶ºçÅ þ ÃÔÅðÅ!
åÕçÆð çÆ åÕçÆð þ
Ü¶ ì¶óÆ öðÕ ÜÅÂ¶,
îñÅÔ» çÅ þ ç¯ô
Ü¶ ñµí¶ éÅ ÇÕéÅðÅÍ
éÅ Ã¯Ú ÇÕ Ôð âÅÚÆ çÆ-
Ü¶ é÷ð ìçñ ÜÅÂ¶,
Ô¯ò¶ ×Å ÇÕò¶º-
îÅðÈæñ» çÅ éÆ ×¹÷ÅðÅ!
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åÕçÆð å¶ åçìÆð çÅ
Õ¹Þ ÁËÃÅ þ ÇðôåÅ,
À¹µ× ÁÅÂ¶ ÇÜò¶º
ð¹µÖ å¶ Õ¯ÂÆ ð¹µÖ ÇòÚÅðÅ!
êð áÆÕ þ Õ¯ÂÆ æ¯ð» ù
ÇÕÀ¹º òÅó Õð¶×Å!
Õ¯ÂÆ í¯ð íñÅ ÕÎ§ÇâÁ» å¶
ÇÕÀ¹º ÜÆí èð¶×Å!
î¶ð¶ Ççñ ç¶ ìÆÁÅìÅé ÓÚ
À¹µÇ×ÁÅ þ ÇÕÀ¹óÅ,
þðÅé Ô» ÇìðÔ¯º çÆ åêô
ÇÕµç» Üð¶×Å!
î¶ðÅ ÇÂôÕ þ æ¶Ô» å¶ éÆ
ÇÂµà ÇÃµà çÆ ìðÈàÆ
Ã¹µÕ¶ ×Æ éÅ ìçìõå
éÅ ÇÂµÜó ÔÆ Úð¶×Å!
ñµ× ÜÅÂ¶ éÆ ñµÖ òÅð
î¶ð¶ éËä» ù À¹µñÆ,
î¶ðÅ ÇÃçÕ À¹Ôç¶ ðÅÔ» å¶
ð¯ ð¯ Õ¶ îð¶×Å!

Ô¯ ÜÅÂ¶ ×Æ ÇÂÕ ð¯÷ ôì÷-
Ççñ çÆ ëñÅÔÆ
ìÎ§Üð òÆ î¹Õµçð çÅ éÆ-
Ô¯ ÜÅÂ¶ ×Å ÚÅÔÆ!
þ ÁÅÃ î¶ð¶ Ô¯á» çÆ-
ÕÚéÅð çÆ ÛÅò¶º
ÃÃåÅä ×¶ î¹ÃÕÅé» ç¶
ì¶ÁÎ§å ÔÆ ðÅÔÆ!
î¹Î§Üð» ÓÚ î¶ð¶ ÇÜÃî çÆ
Üç îÇÔÕ ðÚ¶×Æ,
ÇÂÔ èðå î¶ð¶ ÇÂôÕ çÆ
ç¶ò¶×Æ ×òÅÔÆ!
éµÚ¶×Æ õ¹ôÆ Ççñ ç¶ ÇêóÆº
îÅð çîÅî¶,
ÇòÛó¶ ×Å éÅ î¹ó-
å¶ðÅ Õç¶ å¶ð¶ å¯º îÅÔÆÍ
0000
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◊∆Â
ÃÂÆú éÆ ÃÂÆú!
êÆñÆ ÚÎ§é¶ çÆ ÇååñÆ,
îÅð¶ êÂÆ ××éÆº À¹âÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ñÇÔÎ§ç¶ ÇçÁ» êµåé» å¶-
åÅÇðÁ» ç¶ ë¹µñ ÇÖó¶,
Ãð·¯º çÆÁ» Ô¯ä ÇÜÀ¹º ÇÕÁÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÁèÆ ðÅåÆº ÚÅéäÆ çÆ-
ÕµÚóÆ ÜÔÆ ì¯ñÆ À¹µå¶,
é·ÅÀ¹ä êÂÆÁ» ë§ìÆÁ» Õ¹ÁÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
çÈð ÇÕå¶ ÇêÎ§â ç¶ éÆ
î¶ð¶ ÓÚ àà·ðÆÁ»
ð¯ä êÂÆÁ» Õðî» ù îÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!

ÃÂÆú éÆ ÃÂÆú-
Çí§éÆ ê½ä ò×¶ºçóÆ  å¯º,
ñË ÇçÀ¹ Ã¹×Î§èÆÁ» À¹èÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
Çî¬×Å Üç¯º îËù-
ÃµÜä îËºâóÅ éÆ,
î¯ó çÀ¹º×Æ Ç×ä Ç×ä ÃÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!

ÃµÜä» å» î¶ðÅ ÇÂÕ-
Ø¹µà ÇÕúðó¶ çÅ,
ÁµÖÆÁ» ÁÎ§×ÈðÆ ñ¯Ôó¶ îÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÃµÜä å» î¶ð¶ çÆÁ»-
ÇìÎ§çÆÁ» ñàÈðÆÁ» éÆ,
îÇÔÕ» çÆÁ» íðÆÁ» êàÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
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ÃÅÀ¹ä çÆÁ» Ãµèð»-
ç¶ ò»× éÆ À¹Ô Ã»òñÅ,
Ççñ» çÆÁ» Õð¶ ÃðçÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÁÅåôÆ ×¹ñÅìÆ ñµÖ»
ôÅî» ×¹ñÅéÅðÆÁ» éÆ,
ÁÃ» À¹Ôç¶ î¹µÖó¶ å¯º òÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!

ÃÂÆú éÆ ÃÂÆú-
éÅ éÆ ê¹µÛ¯º ÁÃ» À¹Ã ìÅÞ¯º,
ÇÕò¶º éÆ ÇÂÔ À¹îð» ×¹÷ÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÁÃÆº À¹Ã ìÅÞ¯º ÃÂÆú
Áµ× ÓÚ éÔÅåÆÁ» Ô»,
ëµÕÆÁ» é¶ îØÆÁ» ÁÎ§×ÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÁÃ» À¹Ã ìÅÞ¯º ÃÅÂÆ
õÅÕ Õð ÛµâÆÁ» é¶,
Ççñ¶ çÆÁ» À¹µÚÆÁ» ÁàÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
úÃ ìÅÞ¯º Çëµà Ç×ÁË-
ðÎ§× ÃÅâ¶ ðÈê çÅ éÆ,
çöÅ ÕÆåÅ Ãî¶º ç¶ ññÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!

ÇêÁÅ í¹µÃ Ô½ÇÕÁ» çÅ-
îÈÎ§Ô ÃÅù üÎ§îä¶ çÅ,
ÇìzÔ¯º ÃÎ§× ñµ×ÆÁ» é¶ ïÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ÃÂÆú éÆ ÃÂÆú-
êÆñÆ ÚÎ§é¶ çÆ ÇååñÆ,
 îÅð¶ ×ÂÆ ××éÆº À¹âÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
ñÇðÎ§ç¶ ÇçÁ» êµåé» å¶-
åÅÇðÁ» ç¶ ë¹µñ ÇÖó¶,
Ãð·¯º çÆÁ» Ô¯ä ÇÜÀ¹º ÇÕÁÅðÆÁ» ò¶ Ô¯!
0000
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Â’Á∆ Á∂ Ï≈◊∆∫
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆ êÅÂÆÂ¶Í
ÁÅ Ô¶á» çÆ ÃÎ§ØäÆ ÛÅò¶º,
Ã¯Ôñ î¹ÃÕóÆ ìä Ã½º ÜÅÂÆÂ¶!
ÁÅ éËä» ç¶ éÆñ Ãð» Ú¯º,
ü× ü× îÇÔÎ§×¶ î¯åÆ ÖÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆ êÅÂÆÂ¶!

ÁÅ ÃµÜäÅ å¶ð¶ Ã½ºøÆ ÃÅÔ çÅ,
êµåÞó ù ÇÂÕ ÜÅî ÇêÁÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÇÕÃîå çÆ àÅÔäÆ À¹å¯º,
ÁÕñ» çÅ ÁÜ ÕÅ× À¹âÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÁÜ õ¹ôÆ îå¶ÂÆ î» ç¶,
êËðÆº ÁÅêä¶ ÃÆÃ ÇéòÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ ÁÜ îÇÔÕ» Õ¯ñ¯º,
îÅñÆ Õ¯ÂÆ Ç÷ì·Å ÕðÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ê¹Î§ÇéÁÅ çÆ ðÅå¶ ð¯ºçÆ,
ÚÕòÆ Õ¯ÂÆ îÅð î¹ÕÅÂÆÂ¶!
ÁÅ À¹îðÅ çÆ ÚÅçð À¹µå¶,
ë¹µñ ë¶ðò¶º öî ç¶ êÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!
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ÁÅ ÃµÜäÅ Ôð ðÅÔ ç¶ îµæ¶,
êËó» çÆ ÁÜ ç¶äÆ ñÅÂÆÂ¶,
Ôð ðÅÔÆ ç¶ éËä» ç¶ ÇòÚ,
üàÕÆ üàÕÆ ÚÅéä êÅÂÆÂ¶!
Ôð îÎ§÷ñ ç¶ êËð» ç¶ ÇòÚ,
ÃÈñ» çÆ êÎ§Ü¶ì ê¹ÁÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!

ÁÅ ÃµÜäÅ ÁµÜ Ççñ ç¶ ÇòÚ,
ÇìðÔ¯º çÆ ÇÂÕ ìÆÜ ÇìÜÅÂÆÂ¶,
ÇÛÎ§çÆÁ» êÆó» ñÅâñÆÁ» ç¶,
ÁÅ ïÅç» å¯º ÃÆÃ ×¹§çÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ ÁµÜ Ççñ çÆ Ã¶Ü¶,
î¯ÂÆÁ» ÕñÆÁ» í¹Î§Ü¶ ñÅÔÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!

ÁÅ ÃµÜäÅ ÁÜ ×Æå» Õ¯ñ¯º,
êÆó ÕÎ§ÜÕ ç¶ êËð è¹ÁÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÁÜ ÕÎ§ÇâÁ» ç¶ ÕÎ§é Çòµé·ÆÂ¶,
ÇòÚ ë¹µñ» çÆÁ» éµåÆÁ» êÅÂÆÂ¶!
ÁÅ éµÚÆÂ¶ Õ¯ÂÆ éÅÚ Áñ½ÇÕÕ,
ÃÅÔ» çÆ ÇîðçÎ§× ìÜÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!
ÁÅ Ô¯á» çÆ ÃÎ§ØäÆ ÛÅò¶º,
Ã¯Ôñ î¹ÃÕóÆ ìä Ã½º ÜÅÂÆÂ¶!
ÁÅ éËä» ç¶ éÆñ Ãð» Ú¯º,
ü× ü× îÇÔ§×¶ î¯åÆ ÖÅÂÆÂ¶!
ÁÅ ÃµÜäÅ åÕçÆð ç¶ ìÅ×Æº,
ÕµÚÆÁ» ÇÕðé» êËñÆº êÅÂÆÂ¶!
0000
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◊∆Â
ÁµèÆ ðÅåÆº ê½ä» ÇòÚ,
À¹µ×ÆÁ» éÆ îÇÔÕ» îÅÂ¶,
îÇÔÕ» ÇòÚ À¹µ×ÆÁ» ô¹ÁÅòÅ!
ç¶òÆº éÆ îÅÂ¶ î¶ðÅ-
ÚÎ§éä¶ çÅ ×¯âù,
îÇÔÕ» ù îËº ×¯âé¶ æÆº ÜÅò»!
ç¶òÆº éÅ îÅÂ¶ êð-
ÚÎ§éä¶ çÅ ×¯âù,
à¹µÕÆÁ» éÅ ÜÅä ô¹ÁÅò»!
ç¶òÆº éÆ îÅÂ¶ îËù-
ÃÈÂÆ Õ¯ÂÆ îÔÆé Ü¶ÔÆ,
ê¯ñ¶ ê¯ñ¶ ÇÕðé» ×¹âÅò»!

ç¶òÆ éÆ îÅÂ¶ î¶ð¶-
éËä» çÆÁ» ÇÃµêÆÁ»,
Õ¯ÃÅ Õ¯ÃÅ éÆð ÇêÁÅò»!
Õ¯ÃÅ Õ¯ÃÅ éÆð-
éÅ êÅÂÆº î¹µã ðÅåóÆ ç¶,
Ã¹µÕ éÅ éÆ ÜÅä ô¹ÁÅò»!

ç¶òÆº éÆ üñÆ íð-
×Î§×Å Üñ Ã¹µÚóÅ,
ÇÂÕ ì¹µÕ ÃÎ§ØäÆÁ» ÛÅò»!
ç¶òÆº éÆ ÛµàÅ ÇÂÕ-
ÇîµáÆ ÇîµáÆ ìÅåóÆ çÅ,
ÇÂÕ Ø¹µà á§ãÆÁ» ÔòÅò»!
ç¶òÆº éÆ ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶-
Û§Ü ë¹µñ êµåÆÁ» ç¶,
ÚÅéäÆ çÅ ì¯Ôñ ÛàÅò»!
ç¶òÆº éÆ ÖÎ§í îËù-
êÆñÆ êÆñÆ ÇååñÆ ç¶,
ÖÎ§í» çÆ îËº ÛÅéäÆ ìéÅò»!

ÁµèÆ ÁµèÆ ðÅåÆº üä»-
åÅÇðÁ» ç¶ Õ¯ðóÈ éÆ,
Ûµà Õ¶ êàÅðÆ ÇòÚ êÅò»!
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ç¶òÆº éÆ îÅÂ¶ î¶ðÆ-
ÇÜÎ§çóÆ çÅ à¯ÕðÈ,
ÚÎ§é çÆ îËº îÎ§ÜðÆ ÇñÁÅò»!

ÚÎ§é çÆ îËº îÎ§ÜðÆ ù-
Ø¯ñ» ÇòÚ êÅäÆÁ» ç¶,
îµæ¶ çÆÁ» ÕÅñõ» é¹ÔÅò»!
ÕÅñÆ ÕÅñÆ ìµçñÆ ç¶-
ÕÅñ¶ ÕÅñ¶ Õ¶Ã» ÇòÚ,
ÚÎ§é çÅ îËº Ú½ºÕ ×¹Î§çÅò»!
××é» çÆ ÃÈÔÆ ÇìÎ§ì-
Áµè¯ðÅäÆ üÎ§éóÆ å¶,
åÅÇðÁ» çÅ ìÅö Õã»ò»!

ÁµèÆ ðÅåÆº ê½ä» ÇòÚ-
À¹µ×ÆÁ» éÆ îÇÔÕ» îÅÂ¶,
îÇÔÕ» ÇòÚ À¹µ×ÆÁ» ô¹ÁÅò»!
ç¶òÆº éÆ îÅÂ¶ î¶ðÅ-
ÚÎ§éä¶ çÅ ×¯âù,
îÇÔÕ» ù îËº ×¯âé¶ æÆº ÜÅò»!
0000
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 Ø‹Û ∂
å¶ðÆ ïÅç ÁÃÅù îäÃ Õ¶,
Õ¹ó êÆó» Õð ×ÂÆ çÅé ò¶!
ÃÅâ¶ ×Æå» ðµÖ¶ ð¯Üó¶-
éÅ êÆòä éÅ Õ¹Þ ÖÅä ò¶!
î¶ð¶ ñ¶Ö» çÆ ì»Ô ò¶ÇÖú,
Õ¯ÂÆ ÃµÇçú ÁÜ ñ¹ÕîÅé ò¶!
ÇÂÕ Ü¹×óÅ Ô¯ÇÂÁÅ Áµæð¶,
Çéµå îÅó¶ Ô¹Î§ç¶ ÜÅä ò¶!

îËº íð íð ÇçÁ» Õà¯ðó¶,
ì¹ñ· ÚµÖä éÅ î¹ÃÕÅä ò¶!
î¶ð¶ çÆç¶ ÁÜ ìçÆçó¶,
êÂ¶ éÆºç» å¯º ôðîÅä ò¶!

ÁÃ» öî çÆÁ» ç¶ö» ÚÅó·ÆÁ»,
ÁÜ Õµã ÇìðÔ¯º ç¶ âÅé· ò¶!
ÁÜ Ãµç¯ ÃÅÕ ÃÕÆðÆÁ»,
Õð¯ èÅî» Õ¹µñ ÜÔÅé ò¶Í
å¶ðÆ ïÅç ÁÃÅ ù îäÃ Õ¶,
Õ¹Þ ÔÎ§ÞÈ Õð ×ÂÆ çÅé ò¶!
ÁÜ Çêµà Çêµà Ô¯ÇÂÁÅ éÆñóÅ,
ÃÅâ¶ éËä» çÅ ÁÃîÅé ò¶!

ÃÅâÅ ÇÂôÕ Õ¹ÁÅðÅ îð Ç×ÁÅ,
Õ¯ÂÆ ñË Ç×ÁÅ Õµã îÃÅä ò¶!
ÃÅâ¶ éËä å¶ðÆ ÁÜ çÆç çÆ,
êÂ¶ ÇÕÇðÁÅ Õðî ÕðÅä ò¶!

ÃÅù Ççµå¶ ÇÔÜð åòÆåó¶,
å¶ðÆ ø¹ðÕå ç¶ Ã¹ñåÅé ò¶!
ÁÜ êzÆå é×ð ç¶ Ã½ðÆÂ¶,
ÃÅù Ú½ÕÆ ìËá ÇÖâÅä ò¶!
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ÁÜ ê½ä» Çêµàä åÅÜÆÂ¶,
ÁÜ ð¹µå» êó·ä Õ¹ðÅé ò¶!
ÁÜ êÆ êÆ Ü¶á åê¿çóÅ,
Ô¯ÇÂÁÅ ë¹µñ» ù ïðÕÅé ò¶!

å¶ðÆ ïÅç ÁÃÅù îÅäÃ Õ¶,
Õ¹Þ Ô½Õ¶ Õð ×ÂÆ çÅé ò¶!
ÁÜ Ã½Õä ç¹éÆÁ» îËºâóÆ,
îËù ÁÅÂÆ ÕñÆð¶ êÅä ò¶!

ÁÜ ÖÅò¶ è½ºø Õñ¶ÜóÅ,
î¶ðÆ ÇÔµÕ å¶ êËä òçÅé ò¶!
ÁÜ Ö¹Î§ãÆ Ö¹ðêÆ ÇÃçÕ çÆ,
îËæ¯º ÁÅÂÆ èðî Ú§âÅä ò¶!
ÁÃ» Ö¶âÆ Ö¶â ÇêÁÅð çÆ,
ÁÅÇÂÁÅ ò¶Öä Õ¹µñ ÜÔÅé ò¶,
ÃÅù îÆçÆ Ô¹Î§ÇçÁ» ÃÎ§ÇçÁ»,
Ãí ëÅâÆ ÁÅÖ ì¹ñÅä ò¶!
ÁÜ ìä¶ êðÅñÆ ÔÅäÆÁÅ,
î¶ð¶ Ççñ ç¶ êµñð¶ èÅé ò¶!
î¶ð¶ Ã»Ô çÆ ÕÈñÆ î¹ðÕ Ú¯º,
ÁÜ ÁÅò¶ îËù ÛÅä· ò¶!

å¶ðÆ ïÅç ÁÃÅù îäÃ Õ¶,
Õ¹Þ ÃÈñ» Õð ×ÂÆ çÅé ò¶!
ÁÜ ë¹µñ» ç¶ Øð îÇÔÕ çÆ,
ÁÅÂÆ çÈð¯º Úµñ îÕÅä ò¶!
ÃÅâ¶ ÇòÔó¶ êµåz ÁÎ§ì ç¶,
×Â¶ àÎ§× îðÅÃÆ ÁÅä ò¶!
ÕÅö÷ ç¶ å¯å¶ ñÅ ×Â¶-
î¶ðÆ ÁðæÆ ù åðÖÅä ò¶!
å¶ð¶ î¯Ô ç¶ ñÅñ ×¹ñÅì çÆ,
ÁÅÂ¶ îÎ§ÜðÆ í½ð üðÅä ò¶!
ÃÅâ¶ Ã¹µå¶ îÅñÆ ÁÅÃ ç¶,
ÁÜ Õ¯ðÆ ÚÅçð åÅä ò¶!
î¶ð¶ Ççñ ç¶ îÅé Ãð¯òð!-
ÇòÚ ìËá¶ ÔÎ§Ã êðÅä ò¶!
å¶ðÅ ÇìðÔÅ ñÅ ñÅ å½óÆÁ»,
ÁÅÂ¶ î¹ó î¹ó ð¯÷ À¹âÅä ò¶!
0000
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√Ú≈◊Â
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»Ü
Ô¯ð ×ÈÔóÆ Ô¯ ×ÂÆ þ,
î¶ÇðÁ» ì¯Ôó» çÆ Û»!
ÖÅ ðÔ¶ é¶ ÚÈðÆÁ»,
ÁÜ î¶ÇðÁ» îÇÔñ» ç¶ Õ»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!

þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
ÁÅñ·äÅ î¶ð¶ Ççñ ÓÚ Ö¹ôÆÁ»,
êÅä çÆ ÕÆåÆ þ Ô»!
å¶ð¶ é» å¶ êË ×Â¶ é¶,
î¶ÇðÁ» ðÅÔ» ç¶ é»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
ê½ä ç¶ Ô¯á» å¶ ÁÜ þ,
îÇÔÕ é¶ êÅÂÆ Ãð»!
à¹ðçÅ à¹ðçÅ ð¹Õ Ç×ÁÅ þ,
ò¶Ö Õ¶ åËù Ãî»!
ÔËº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
ÔËº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!

þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
ñË ñÂÆ ÕñÆÁ» é¶-
í½ð» éÅñ ÁÜ Ú½æÆ þ ñ»!

Academy of the Punjab in North America: http://www.apnaorg.com



å¶ðÆ Ôð ÇÂÕ êËó å¶,
þ ÇååñÆÁ» ðµÖÆ ÷ì»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!

þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
ÁÅ å¶ð¶ êËð» ÓÚ ê¹µ×¶-
Ãøð çÆ îÇÔ§çÆ ñ×»!
ÁÅ å¶ð¶ éËä» ù Çîµá¶-
Ã¹êÇéÁ» çÆ ÇêÀ¹ºç ñ»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
òðå ðµÖ¶×Æ ÇéðÅÔÅðÆ,
î¶ðÆ êÆó» ççÆ î»!
ÁÅÀ¹ä×¶ õ¹ôÆÁ» ç¶ õå,
ÁÜ î¶ÇðÁ» ×Æå» ç¶ é»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!

þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!
Ô¯ð ×ÈÔóÆ Ô¯ ×ÂÆ þ,
î¶ÇðÁ» ì¯Ôó» çÆ Û»!
ÖÅ ðÔ¶ é¶ ÚÈðÆÁ»,
ÁÜ î¶ÇðÁ» îÇÔñ» ç¶ Õ»!
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»,
þº åÈ§ ÁÅÂÆ î¶ð¶ ×ð»!

0000
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Ù∆ÙØ
Â¶Õî çÅ ÚÎ§é ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ìÇÔ Þ§×ÆÁ» ç¶ À¹Ôñ¶!
ôÆô¯ à¹ðÆ ÜÅÂ¶ ÃÎ§× ÃõÆÁ»,
êËð èð¶ºçÆ ê¯ñ¶!

à¯ð À¹ÔçÆ ÇÜÀ¹º êËñ» êÅÀ¹ºç¶,
à¹ðä ÕìÈåð ×¯ñ¶!
÷õîÆ Ô¯ä Õ¹îðÆÁ» Õ¯ÇÂñ»,
Ü¯ î¹µÖ¯º Õ¹Þ ì¯ñ!
ñµÖ» ÔÎ§Ã îðÆòä ×ô ÖÅ,
Ü¶ Ô§ÞÈ ÇÂÕ â¯Ôñ¶!
À¹µâä îÅð À¹âÅðÆ ì×ñ¶,
Ü¶ òÅñÅ æÆº Ö¯Ôñ¶!

êË ÜÅÂ¶ â¯ñ ÔòÅò» åÅÂÆº,
Ü¶ êµÖÆ ëó Þ¯ñ¶!
â¹µì îðÆòä Ã½ºÔ æÆº åÅð¶,
î¹µÖ ç¶ ò¶Ö åå¯ñ¶!
ÚÎ§é çÈÜ çÅ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ÇòÔó¶ ÇòÚ ëñÅÔÆ!
ôÆô¯ ôÆÇôÁ» òÅñÆ ðÎ§×ñÆ-
æµñ¶ ÚðÖÆ âÅÔÆ!

Õ¯Ô Õ¯Ô ñÎ§îÆÁ» åÎ§ç» ÕµãçÆ,
ÚÅ ÚÎ§çé çÆ ìÅÔÆ!
êÈäÆÁ» ÂÆÕä Õµã¶ ì¹Î§ìñ,
ÇÜÀ¹º ÃÅòä ÇòÚ ÕÅÔÆ!

Ô¶Õ Ãî¹Î§çðÆ ê½ä» òð×Æ,
Õ¯ÇÂñ» ç¶ä éÅ âÅÔÆ!
ðÎ§× ÇÜò¶º Õ¶ÃÈ çÆ îÎ§ÜðÆ,
éÈðÆ î¹µÖ ÁñÅÔÆ!
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òÅñ ÇÜò¶º ÚÅéä çÆÁ» éçÆÁ»,
ð¶ôî ç¶ä ×òÅÔÆ!
éËä Õ¹óÆ ç¶ éÆñ¶ ÜÆÕä,
ë¹µñ ÁñÃÆ ç¶ ÁÅÔÆ!

ÚÎ§é åÆÜ çÅ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ôÆô¯ éçÆÂ¶ é·ÅÀ¹ºçÆ!
íð íð üñÆÁ» è¯ºçÆ î¹ÖóÅ,
ÃÇå×¹ð éÅî ÇèÁÅÀ¹ºçÆ!
ÁÕÃ ÇêÁÅ ÇòÚ Çéµåð¶ êÅäÆ,
ÁÅê ò¶Ö ôðîÅÀ¹ºçÆ!
Ãó Ãó ÜÅÂ¶ éÅ÷¹Õ ê¯à¶,
ÇÜÃ ÁÎ§× Ôµæ Û¹ÔÅÀ¹ºçÆ!

Ã¹µå¶ ò¶Ö éçÆ ÇòÚ ÚÅéä,
ðÈÔ À¹ÔçÆ Õ¹ðñ»çÆ!
îÅð À¹âÅðÆ ñ§îÆ ÃÅðÆ,
ÁðôÆº À¹µâä» ÚÅÔ¹Î§çÆ!
îÇÔÕ» òð×Å Ã¹êéÅ À¹äçÆ,
ÞÈî ×ñ¶ ÇòÚ êÅÀ¹ºçÆ!
Ã¹êé¶ êËðÆº Þ»Üð êÅ Õ¶,
åÅóÆ îÅð À¹âÅÀ¹ºçÆ!

ÚÎ§é Ú½æ çÅ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ÖÇóÁÅ ò»× âðÅò¶!
ôÆô¯ çÅ ÇêÀ¹ Ö¶å» ç¶ ÇòÚ,
À¹µÇ×ÁÅ é÷ðÆº ÁÅò¶!

å¯ó À¹øÕ åµÕ ÞÈî ðÔ¶ Ãé,
à»â¶ ÃÅò¶ ÃÅò¶!
Ôð ÃÈ éµÚ¶ øÃñ ÇÃÀÈñ»,
ñË ÇòÚ èðå ÕñÅò¶!
ôÆô¯ çÅ ÇêÀ¹ âðçÅ ÇÕèð¶,
îÅÇñÕ éÅ ÁÅ ÜÅò¶!
êñ êñ î×ð¯º îÅð¶ Ú»×ð,
ìËá¶ ÖóÕ À¹âÅò¶!

ðÅå Ççé¶ çÆ ðÅÖÆ ìçñ¶,
à¹µÕð ÚÅð ÕîÅò¶!
ÁµèÆ ðÅå Ô¯ÂÆ êð ÜÅ×¶,
âð ð¯÷Æ çÅ ÖÅò¶!
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êÎ§çî çÅ ÚÎ§é ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ÁÅæä ò¶ñÅ Ô¯ÇÂÁÅ!
ñÇÔ§ç¶ ç¶ êµåé» çÅ ÁÎ§ìð,
ñÅñ ÇÕðîÚÆ Ô¯ÇÂÁÅ!
××é» ç¶ ÇòÚ Õ¯ÂÆ Õ¯ÂÆ åÅðÅ,
ÜÅê¶ î¯ÇÂÁÅ î¯ÇÂÁÅ!
ô¯ô¯ çÆ î» ðÎ§×¯ ñÅÖÆ,
ÇÜÀ¹º ÕäÕ» ÇòÚ Õ¯ÇÂÁÅ!
à¯ð À¹ÔçÆ ÇÜÀ¹º Ô¯Â¶ éò¶ðÅ,
 ìñç íðÅé¶ Ü¯ÇÂÁÅ!
éËä À¹Ôç¶ ìðÃÅåÆ êÅäÆ-
çÅ ÇÜÀ¹º Ô¯ò¶ à¯ÇÂÁÅ!
òÅñ ÇÜò¶º Õ¯ÂÆ ÚÈèÆ ìµçñ,
ÃðÈÁ» À¹Ôñ¶ Ô¯ÇÂÁÅ!
ôÆô¯ çÆ î» ò¶Ö ÇòÚÅðÆ,
ÚÎ§é ìóÅ ÔÆ ð¯ÇÂÁÅ!

Ú§é ÛàÆ çÅ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ôÆô¯ ãÅÕ¶ ÚÅÂÆ!
ØóÅ ×¹ñÅìÆ öñ öñ íÇðÁÅ,
ñË ÖÈÔ¶ å¶ ÁÅÂÆ!
ÖÇóÁÅ ò¶Ö ìÆÔÆ ÇòÚ îÅÇñÕ-
õ¶å» çÅ ôðîÅÂÆ!
âðÆ âðÅÂÆ å¶ ØìðÅÂÆ,
¦Ø ×ÂÆ ÀÈºèÆ êÅÂÆ!

îàÕ ÚÅéä¶ òÅÕä À¹ÃçÆ,
ÜÅé ñì» å¶ ÁÅÂÆ!
ñ¯ ò×çÆ À¹ÔçÆ ðÈÔ æÆº ÜÅê¶,
ñµí¶ ÇÕðé éÅ ÕÅÂÆ!
ÇÜÃ êñ ê¹µÇàÁÅ êËð Øð¶ æÆº,
À¹Ã êñ æÆº êÛåÅÂÆ!
ÃÅðÆ ðËä ÇéîÅäÆ ôÆô¯,
êÅÃ¶ êðå ÇòÔÅÂÆ!
ÃåòÆº çÅ ÚÎ§é ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
üê üêÆå¶ ÖÇóÁÅ!
ÇêÎ§â çÅ îÅÇñÕ ÚÈð éô¶ ÇòÚ,
ò¶Ö ìóÅ ÔÆ âÇðÁÅ!
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ÇÂÕ Ôµæ Ã»í ìµÕÆ çÆÁ» ì»×Å,
ÇÂÕ Ôµæ Ôµé¶ èÇðÁÅ!
ÕÎ§éÆ À¹Ôç¶ éµåÆÁ» ÇñôÕä,
î¹Ö å¶ ÃÈðÜ ÚÇó·ÁÅ!
À¹îð¯º ÁèÖó ðÎ§× ÇêÁÅ÷Æ,
ÇÃð Óå¶ ÃÅøÅ ÔÇðÁÅ!
ÁµâÆ îÅð ìµÕÆ çÆ Õ¹µÖ¶,
ÜÅ Ö¶å» ÇòÚ òÇóÁÅ!
ôÆô¯ çÅ ÇêÀ¹ îÅÇñÕ ÃÅÔò¶º,
ÀÈºèÆ êÅÂÆ ÖÇóÁÅ!
ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ Çñô Çñô ÕðçÅ,
ÔÅð åñÆ å¶ èÇðÁÅ!
Ú§é ÁôàîÆ ç¶ é¶ åµÇÕÁÅ,
ôÆô¯ í½º å¶ ñ¶ºàÆ!
ÇÚµàÆ ç¹è îðîðÆ ÇÚµêð,
ÚÅéä ÇòÚ òñ·¶àÆ!
ÃÅÔò» ç¶ ÇòµÚ Çòñ·¶ ÕæÈðÆ,
çÈð¯º ÁÅä À¹Ú¶ÚÆ!
Ã¹µåÆ ØÈÕ ñò¶ êÂÆ Ã¹øé¶,
Ú§é Çðôî» çÆ ì¶àÆ!

Ã¹øé¶ ç¶ ÇòÚ ôÆô¯ é¶,
õ¹ç ôÆô¯ î¯ÂÆ ò¶ÖÆ!
ÇâµáÅ Õ¹ñ ×ð» À¹Ã ÃóçÅ,
Ã¹µÕÆ ÃÅðÆ Ö¶åÆ!
ôÆô¯ ç¶ ÇêÀ¹ î¯ÂÆ  ôÆô¯,
Õµøé ìçñ¶ ò¶ÚÆ!
ôÆô¯ ò¶Ö ÕÇñÔäÅ Ã¹øéÅ,
ÞµìçÆ À¹µá Öñ¯åÆ!

é½òÆº çÅ Ú§é ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ôÆô¯ å¶ ÇÂÕ ÃÅÇÂÁÅ!
ôÆô¯ ÃÎ§× à¹ðÆ çÅ-
ÁµèÆ ðÅå éçÆ å¶ ÁÅÇÂÁÅÍ
éçÆÂ¶ ×ñ ×ñ ÚÅéä ò×çÅ,
Ôó· ÚÅéä çÅ ÁÅÇÂÁÅÍ
ÚÆð éçÆ ç¶ ÚÅéä ñÎ§Ø ×Â¶,
ôÆô¯ å¶ À¹Ô ÃÅÇÂÁÅÍ
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ì» ì» ÕðçÅ ÃÎ§ØäÅ ì¶ñÅ,
ÇòÚ ÇÕÃ¶ îÇÔñ ê¹ÁÅÇÂÁÅ!
ôÆô¯ êËð Ü» èÇðÁÅ îÇÔñÆº,
Õ¹Þ ì¶ñÅ Õ¹ðñÅÇÂÁÅ!
Ú§é îÇÔñ» æÆº îÅð¶ àµÕð»,
êð Õ¹Þ é÷ð éÅ ÁÅÇÂÁÅ!
ÃÅðÆ ðÅå ÇðÔÅ Ú§é ð¯ºçÅ,
í¹µÖÅ å¶ ÇåðÔÅÇÂÁÅ!

çÃòÆº çÅ Ú§é ÁÎ§ìð» ç¶ ÇòÚ,
òµ× ìµçñ» ç¶ ÚÅð¶Í
ð¹µÕ ð¹µÕ ÞµñÅ êÅÂÆ ÜÅò¶,
î×ðÆ ç¶ ÇòÚ åÅð¶Í
Õ¯Ô Õ¯Ô ñÎ§î¶ ôÆô¯ ×ñ ÇòÚ,
î¹ôÕÆ òÅñ ÇÖñÅð¶!
ñË ñË ÜÅä Ã¹é¶Ô¶ À¹Ôç¶,
ê½ä» ç¶ ÔðÕÅð¶Í
Ú§é ÇòÚÅðÅ îÇÔñ» òµñ¶,
âðçÅ ÞÅå éÅ îÅð¶!
îÇÔñÆº ìËá¶ êÆòä îèð»,
îÅÇñÕ éÅñ î¹÷Åð¶!
ò»× êÈäÆÁ» Ô¯Â¶ ìµ×¶,
ôÆô¯ ç¶ ð¹õÃÅð¶!
ÔÅÃ¶ çÅ ë¹ñ ÇðÔÅ éÅ ÕÅÂÆ,
Ô¯á» çÆ ÕÚéÅð¶!

Ú§é ÇÂÕÅçô ç¶ é¶ åµÇÕÁÅ,
ôÆô¯ ò»× ô¹çËä»Í
é§×Æ Áñë Çëð¶ ÇòÚ îÇÔñ»,
ÇÜò¶º Ã¹äÆòñ âËä»Í
î¹Ö å¶ ÔñçÆ çÅ ñ¶ ÚÇó·ÁÅ,
Áµ× ìñ¶ ÇòÚ éËä»!
ê¹à¶ êËð å» á¶âÅ ñµ×¶,
Á½ÖÅ ÇçÃ¶ ìÇÔäÅ!
æ§îÆÁ» êÕó Öñ¯ò¶ ÚÎ§çðÆ,
ÁÅÇÂÁÅ òÕå Õ¹ñÇÔäÅ!
î» î» ÕðçÆ îÅð¶ âÅâ»,
ÃìÕ ðÂ¶ ÇÜÀ¹ îËé»Í
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Á½ÖÅ ÜÆÕä Ô¯Â¶ êÛÅéä,
ÃÈðÜ Úó·¶ ààÇÔäÅ!
Ã¯ÂÆú ÔÅñ Ô¯ÇÂÁÅ ôÆô¯ çÆ-
çÆ ÃÈ¹ðå çÅ ÕÆ ÕÇÔäÅ!

Ú§é ç¹ÁÅçô ç¶ é¶ åµÇÕÁÅ,
ôÆô¯ îÇÔñÆº Ã¹µåÆÍ
ÇçµÃ¶ ò»× Úð·Æ ç¶ à»â¶,
ÃòÅ îÃÅåð À¹µÚÆ!
êÆñÆ íÈÕ Ô¯ÂÆ òµå ê¯ÔñÆ,
éÆî Ü¯×ÆÁÅ ×¹µàÆ!
ê½ä ò×¶ å» À¹µâ ÜÅÂ¶ ôÆô¯,
å¯ó åéò¶º à¹µàÆÍ
ñÂ¶ ÔàÕ¯ð¶ ÜÅêä ÜÆÕä,
ìÃ î¹µÕÆ ÇÕ î¹µÕÆ!
ñÎ§îÆ êÂÆ ÕðÆÚ¶ ç§çÆÁ»,
«óÛ¶ Ô¯ Ô¯ ê¹µáÆÍ
ãÅÂÆº îÅð Õ¹ðñÅÂ¶ ôÆô¯,
ÇÜÀ¹º ãÅìÆº åðî¹ÚÆÍ
êð Ú§é ìÅÞ¯º ÇÕÃ¶ éÅ ò¶ÖÆ,
À¹Ã Ôµâ» çÆ î¹µáÆÍ

Ú§é Çåðç¯ô ç¶ é¶ åµÇÕÁÅ,
Ô¯ îÇÔñ» ç¶ é¶ó¶Í
êÅäÆ êÅäÆ ÕðçÆ ôÆô¯,
ÜÆí ñì» å¶ ë¶ð¶Í
ôÆô¯ ê¦Ø¶ ñ¶àÆ ÔÈ§Ø¶,
êÆñ¶ Ô¯á åð¶ó¶Í
êñ êñ î×ð¯º éÆî öôÆ ÇòÚ
ðµå¶ éËä À¹Ø¶ó¶Í
ÔÈ ÔÈ ÕðçÆ Çìñ ìå½ðÆ,
ì¯ñ¶ ìËá ìé¶ð¶!
çÈð ×ð» çÆ ÜÈÔ ÇòÚ ð¯òä,
Õ¹å¶ ÚÅð üë¶ð¶Í
ôÆô¯ ò»× è¹Ö¶ èÈéÆ ç¶,
ÇòÚ øµÕð» ç¶ â¶ð¶Í
ÚÅéä Çñµê¶ ÇòÔó¶ ç¶ ÇòÚ,
ìÆ Ô§ÞÈÁ» ç¶ Õ¶ð¶Í
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Ú§é Ú½ºèòÆº ç¶ é¶ åµÇÕÁÅ,
îÇÔñ» ç¶ ÇòÚ ×µí¶Í
éÆñ¶ éËä» òÅñÆ ôÆô¯,
í¹Î§Ü¶ ñÅÔÆ ñµ×¶Í
ôÆô¯ ç¶ ÃðÔÅä¶ çÆòÅ,
ÁÅà¶ çÅ ÇÂÕ Üµ×¶!
ñµ×¶ Áè Õ¹ÁÅðÆ ôÆô¯,
ÇÜÀ¹º îð ÜÅÃÆ ÁµÜ¶!
ôÅñÅ úÃ ×ð» ç¶ Ãµí¶,
Ô¯ ÜÅä ì¹ðç î¹ðµì¶!
Õ¹ñ Ç÷îÆº Ü» êË ÜÅÂ¶ Ç×ðòÆ,
ÜÈÔ» Ãä¶ ÇÃÔµç¶Í
Ãó ÜÅÂ¶ øÃñ ÇÃø¶ å¶ ÁÅÂÆ,
ì¯Ôó Çêó» ÇòÚ ñµ×¶Í
ÇÜÃ ×ð» ÇòÚ Ç÷Î§ç×Æ éÅñ¯º,
îµãñ îÇÔ§×Æ ñµí¶Í

ê¹§ÇéÁÅ çÅ Ú§é ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ,
ÚÅéä ÁÅÂ¶ îÕÅä¶!
ê½ä» ç¶ ×ñ ñ× ñ× Õ¶ ð¯òä,
ôÆô¯ ù îð ÜÅä¶!
Áµ× îØ¶ ôÆô¯ çÆ îñ·ÆÂ¶,
ñ¯×ó ò»× ê¹ðÅä¶Í
À¹áçÅ èÈÁ» ì¹µñÆÁ» à¶ð¶,
òÅÕä ìÅñ ÁÎ§ßÅä¶Í
ð¯ç¶º ðÔ¶ ÇÃåÅð¶ ÁÎ§ìðÆº,
ëÈÔóÆ êÅ ÇéîÅä¶Í
ÃÅðÆ ðÅå ÇðÔÅ Ú§é ìËáÅ,
ôÆô¯ ç¶ ÃðÔÅä¶Í
ôÅñÅ ì»Þ îðÆòä îÅê¶,
Çãµâ¯º í¹µÖ¶ íÅä¶Í
À¹Ã Øð Ü§î¶ éÅ ÕÅÂÆ ôÆô¯,
ÇÜÃ Øð Ô¯ä éÅ çÅä¶Í
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◊∆Â
ÇÜµæ¶ ÇÂåð» ç¶ ò×ç¶ é¶ Ú¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òµÃçÅÍ
ÇÜµæ¯º ñÎ§ØçÆ Â¶ ê½ä òÆ Öñ¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òµÃçÅÍ

é§×¶ é§×¶ êËºðÆº ÇÜµæ¶ ÁÅÀ¹ä êðíÅå»,
Çðôî» çÆ îÇÔÎ§çÆ êËðÆº ñÅÀ¹ä ÇÜµæ¶ ðÅå»,
ÇÜµæ¶ ÚÅéäÆ ÓÚ é·Åò¶ Ö¹ôì¯,
éÆ æ¶ î¶ðÅ ïÅð òµÃçÅÍ
ÇÜµæ¶ Ôé î¹Î§×ÆÁ» Ú§çé çÆÁ» Þ§×ÆÁ»,
Çëðé ô¹ÁÅò» ÇÜµæ¶ Ô¯ Ô¯ é§×ÆÁ»,
ÇÜµæ¶ çÆÇòÁ» ù ñµíçÆ Â¶ ñ¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òµÃçÅÍ

êÅäÆÁ» ç¶ êµà» À¹å¶ Ãò¶º ÇÜµæ¶ ÁÅæä,
ü§ÜÆÁ» îðÆò¶ ÇÜµæ¶ Çîð×» çÅ ÁÅåä,
ÇÜµæ¶ ìç¯ ìçÆ ÁµÖ êËºçÆ ð¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òµÃçÅÍ

í¹µÖ¶ íÅä¶ Ã½ºä ÇÜµæ¶ Ö¶å» ç¶ ðÅä¶,
ÃµÜä» ç¶ ð§× ÇÜÔ¶ ÕäÕ» ç¶ çÅä¶,
ÇÜµæ¶ çî» òÅñ¶ ñËºç¶ é¶ ñÕ¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òÃçÅÍ
ÇÜæ¶ ÇÂåð» ç¶ ò×ç¶ é¶ Ú¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òÃçÅÍ
ÇÜæ¯º ¦ØçÆ Â¶ ê½ä òÆ Öñ¯,
éÆ úæ¶ î¶ðÅ ïÅð òÃçÅÍ
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ÍŒß‹ ÍÛ≈
åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº êÇÔñÆ òÅðÍ
åÈ§ ÇÕÔÅ ÃÆ ñÅâñÆ ÜÔÆ Úêå îÅðÍ
îËº å¶ð¶ å¯º ìÔ¹å ÔÆ Ô» ôðîÃÅðÍ
ÕÆÔ Õð» ÇòèòÅ Ô» îËº îÜìÈð Ô»?
ÇÂÃ Üéî ÇòÚ îËº å¶ð¶ å¯º çÈð Ô»Í
Çëð òÆ îËù î½å òÅÕä þ ïÕÆéÍ
îËº å¶ðÆ Á×ñ¶ Üéî ÇòÚ î» ìä»×Æ
Ü» å¶ðÆ åðÆîå çÆ Õ¹Ö¯º îËº Üä»×ÆÍ
Ü» å¶ð¶ ç¹Ö» çÆ îËº ì¶ñä ìä»×ÆÍ
ÇÂÔ Üéî î¶ð¶ Ã¯ÔÇäÁ» î¶ð¶ ìöËð,
ÇÜÃ åð·» òÆ ö¹÷ð ÃÕ¶ åÈ§ ×¹÷Åð!
å§È Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº êÇÔñÆ òÅð!
åÈ§ ÇÕÔÅ ÃÆ ñÅâñÆ ÇÜÔÆ Úêå îÅð!
îËº å¶ð¶ å¯º ìÔ¹å ÔÆ Ô» ôðîôÅðÍ

åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº çÈÜÆ òÅð!
ÇÕðîÚÆ ÇÂÕ ôÅî ÃÈÔÆ Ã¯×òÅðÍ
ìçñÆÁ» ç¶ Ã¯é ðæ å¶ Ô¯ ÃòÅðÍ
ÜÅ ðÔÆ ÃÆ ê¶Õó¶ ÇÂÕ ðÅå ñÂÆ,
èÈ§ ÜÔ¶ ç¶ òÅñ î¯ã¶ å¶ ÇÖñÅðÍ
ôÅî çÆ À¹Ã Áð×òÅéÆ èÈó ÇòÚ
Ôæ å¶ð¶ Ø¹×ÆÁ» òå ×¹àÕç¶
î¶ð¶ Ôæ» ÇòÚ ÇÜé·» ÇòÚ î½å ÃÆ
Ö½ð¶ ÇÕÔó¶ ò¶ñó ÃÆ ÁÅ ×Â¶?
åÅð¶ ÁÅæä ç¶ ÃÆ Ãí ôðîÅ ×Â¶,
í¶å ÃÅâ¶ ÇêÁÅð çÆ ÃÆ êÅ ×Â¶,
êÅ ×Â¶ ÃÆ ÜÆí ÃÅâÆ ù î¹ÔÅð!
å§È Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº çÈÜÆ òÅð!
ÇÕðîÚÆ ÇÂÕ ôÅî ÃÈÔÆ Ã¯×òÅð!
ìçñÆÁ» ç¶ Ã¯é ðæ å¶ Ô¯ ÃòÅð!
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ÜÅ ðÔÆ ÃÆ ê¶Õó¶ ÇÂÕ ðÅå ñÂÆ,
èÈ§ ÜÔ ç¶ òÅñ î¯ã¶ å¶ ÇÖñÅð!

åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº åÆÜÆ òÅð!
îËº å¶ð¶ éËä» ÓÚ ç¶ÖÆ ÃÆ À¹ÜÅó!
ÀÈºØ ðÔÆÁ» Ãé Ô÷Åð» ìµåÆÁ»,
ÜÅ× ðÔ¶ Ãé ôÇÔð å¶ð¶ ç¶ ì÷Åð!
åÈ§ ÇÕÔÅ ÃÆ ÕðÇçÁ» ÇÂÕ ÃóÕ êÅð,
ÇÂÔ ÃóÕ ñµ×Æ þ îËù ÂÆÕä»-
ÜÆÕä» îÇñ·Á» çÆ ÛÅò¶º ÔÅó· ÇòµÚ
ìËáÆ Ô¯ò¶ éÅ×éÆ Õ¯ÂÆ ëµé ÇÖñÅð!
ÁÅÂÆ Ô¯ò¶ ÕÅî çÆ À¹Ã å¶ ìÔÅð!
ë¶ð ÁÚä Ú¶å ÃËº åÈ§ ð¯ êÂÆ,
îÈÎ§Ô ç¹ÁÅñ¶ ìÅ÷ÈÁ» çÅ Þ¹§ì îÅð!
åÈ§ ÇÕÔÅ ÃÆ î¯ó ç¶ î¶ðÅ ÇêÁÅð!
Þ¹ñÃ üµÕÆ ÕñÆ ù ÕÆÔ ÔµÕ þ?
ÚÈÃ üµÕ¶ Ô¯ä ÇÕ ÇÜÃ ù ÇÂåÅð?
ÇÂÕ êÇòzå í½ð å¯º îÎ§×¶ ÇêÁÅð?
åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº åÆÜÆ òÅð!
îËº å¶ð¶ éËä» ÓÚ ò¶ÖÆ ÃÆ À¹ÜÅó!
åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº Ú½æÆ òÅð!
êµåÞó» ÇòÚ ìçñ üµÕÆ ÃÆ ìÔÅð!
üµí üµÕ¶ Ãé Ô¹Ãé çÆ åñÆ ÇòÚ,
ì¶-ðÇÔî, ì¶ çðç ÃË ÃÇîÁ» ç¶ õÅð!
î½å åËù ÕÈÕ Õ¶ ÃÆ ðÔÆ òâÅð!
Ã§Ùä¶ ÇÃ§îñ» ç¶ Ô¶á» ìËÇáÁ»,
Õð ðÔ¶ Ã» Ãðì ÃÇîÁ» å¶ ÇòÚÅð!
Üç ÔÆ Õ¹Þ ÕÈÎ§Ü» ÁÃÅâ¶ ÇÃð» å¯º,
¦Ø ×ÂÆÁ» ÃÆ ìäÅ ¦îÆ ÕåÅð!
åÈ§ ÇÕÔÅ ÃÆ, ÔÅÂ¶ ÇÂÔé» ç¶ ìµÚó¶,
ðÇÔä çµì¶ ð¶å ç¶ ÇòÚ åµåó¶!
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ìÔ¹å ÔÆ Çéðî¯ÔÆ Ôé ÇÂÔ ê¿ÖóÈ,
ÇÂÔé» ù ÇÂÕ î¯Ô êðÆ çÅ þ ÃðÅê,
Õðä ×¶ ñ¯ÕÆº Â¶é·» çÅ Çéµå ÇôÕÅð!
ñµÖ íÅò¶º ìµé· Õ¶ À¹µâä ÕåÅð!
ñµÖ íÅò¶º Ô¯Â¶ ÇÂÔé» çÅ ÇêÁÅð!
ìäé×¶ Çãµâ» ÓÚ ÇÂÔé» ç¶ î÷Åð!
ë¶ð åÈ§ î¹ó î¹Ö å¶ ÔÅÃÆ ÇÖñÅð!
ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ ì¹µñ·ÆÁ» å¶ ÜÆí îÅð!
îËº å» åËù ìÔ¹å ÔÆ ÕðçÆ Ô» ÇêÁÅð!
åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ ÃËº Ú½æÆ òÅð!
êµåÞó» ÇòÚ ìçñ üµÕÆ ÃÆ ìÔÅð!

åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ þº ÇÂÃ òÅð!
ç×· ðÔ¶ é¶ î¶ð¶ ÃÅÔò¶º Õ¹Þ ÁÎ§×Åð!
è¹Ö ðÔ¶ é¶ Áµè Üñ¶ î¯Û¶ ÇÃÁÅÔ,
íð ÇðÔÅ î¶ðÆ ÇÔµÕ ÇòÚ èÈ§Á» ÇÜÔÅ,
ò× ðÔÆ þ Ô½ÇÕÁ» çÆ ÇÂÕ ÞñÅð!
îËº å¶ð¶ å¯º ìÔ¹å ÔÆ Ô» ôðîôÅð!
Õð éÅ ÃÇÕÁÅ ÁÅõðÆ å¶ðÅ çÆçÅð!
Çëð òÆ îËù î½å òÅÕä þ ïÕÆé-
åÈ§ î¶ðÆ Á×ñ¶ Üéî ÇòÚ î» ìä¶º×Æ!
Ü» î¶ðÆ åðÆîå çÆ Õ¹µÖ¯º åÈ§ Üä¶º×Æ!
Ü» î¶ð¶ ç¹µÖ» çÆ å¹È§ ì¶ñä ìä¶º×Æ!
îÅÂ¶ éÆ èÆÂ¶ éÆ, î¶ðÆÂ¶ îÇÔðî¶º,
Õð Õ¶ åËù ÜÅ ÇðÔÅ Ô» éîÃÕÅð!
ç×· ðÔ¶ é¶ îð¶ ÃÅÔò¶º Õ¹Þ ÁÎ§×Åð!
è¹Ö ðÔ¶ é¶ Áµè Üñ¶ î¯Û¶ ÇÃÁÅÔ,
Çîñ Ç×ÁÅ ÇîµàÆ ÓÚ þ å¶ðÅ ÁÅÕÅð!
åÈ§ Üç¯º îËù ÇîñÆ þº Â¶Ã ìÅð!
0000
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ÍÁ∂√ Úµ√‰ Ú≈«Ò¡≈
ð¯÷ Üç ÁÅæä çÅ åÅðÅ
ÁÎ§ìð» å¶ Úó·¶×Å,
Õ¯ÂÆ ïÅç åËù Õð¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

ïÅç Õð Õ¶ åËºâó¶-
é¹ÕðÂÆ ÔÅÃ¶ çÆ ÁÅòÅ÷,
ÇÜ×ð î¶ðÅ ÇÔÜð ç¶-
ÃµÕ» çÆ Áµ× ÇòÚ Ãó¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!
å¶ð¶ å¶ î¶ð¶ òÅÕäÅ-
ÔÆ ëÈÕ ÇçµåÅ ÜÅÂ¶×Å,
Ü¯ ïÅð ÃÅâÆ î½å å¶
ÁÅ îðÃÆÁ» òÆ êó·¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

×ðî ÃÅÔò» ç¶ Ãî¹Î§çð
ÇòÚ öðÕ ÜÅÂ¶×Å Ççñ,
Õ½ä ÇÂÔù éÈÔ çÆ-
ÕôåÆ ç¶ åÆÕä Öó¶×Å?
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

èðå ç¶ îµæ¶-
å¶ à§×Æ Áðô çÆ Õ¹µéÆ ÇÃÁÅÔ,
êð Õ¹ñÇÔäÅ éËä-
ÃÇîÁ» çÅ ÁÃð Õ¹Þ Õð¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!
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êÅñç¶ ì¶ ôµÕ íÅò¶º
ÕÅ× é¶ Õ¯ÇÂñ» ç¶ ì¯à,
êð éÅ å¶ð¶ ìÅÞ-
î¶ðÆ Ç÷Î§ç×Æ çÅ Ãð¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

ñµÖ íÅò¶º Û§× Õ¶
Úµñ» íÅò¶º ñÇÔÎ§×Å Ãìð çÅ,
ïÅç å¶ðÆ ç¶ ÕðÆð»
éÅñ ÜÅ ÔÆ Áó¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

ìõô ÇçµåÆ ÜÅÂ¶×Æ
å¶ð¶ ÇÜÃî çÆ Ãñåéå,
Ú»çÆ ç¶ ì¹äÕ¶ ÜÅñ
å¶ðÅ Ççñ Ô¹îÅ Ü¯ ëó¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!

ð¯÷ Üç ÁÅæä çÅ åÅðÅ
ÁÎ§ìð» å¶ Úó·¶×Å,
Õ¯ÂÆ ïÅç åËù Õð¶×Å!
êðç¶Ã òµÃä òÅÇñÁÅ!
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◊∆Â
ÇÂÕ ÃÅÔ ÃµÜäÅ çÅ,
ÇÂÕ ÃÅÔ î¶ðÅ,
ÇÕÔóÆ å» èðåÆ À¹µå¶ ìÆÜÆÂ¶ éÆ î»!
×ÇÔä¶º å» êÂÆ ÀÈ¹ ÃÅâ¶-
Ççñ¶ çÆ èðåÆ,
Ô¯ð îÅÂ¶ ÜµÚçÆ Õ¯ÂÆ éÅ!

Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
åÅÇðÁ» ç¶ é¶ó¶ é¶ó¶,
ðµì çÆ îËº ÜÅå å¯º âð»!
Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
ôð·» çÆÁ» ãµÕÆÁ» å¶
åÅÁéÅ îÅðÈ ÃÅðÅ éÆ ×ð»!

Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
îÇÔñ» çÆÁ» àÆÃÆÁ» å¶
Áµæð¶ å» îÇÔñ» ç¶ éÆ Õ»!
Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
Þ¹µ×ÆÁ» ç¶ ÇòðÔó¶,
Çîµè¶ éÆ îËº ÜÅä å¯º âð»!

îÇÔÎ§×¶ å» ÃÅÔ ÃÅâ¶-
ÃµÜä» ç¶ ÃÅâ¶ Õ¯ñ¯º,
ÇÕµç» ÇçÁ» ìÆÜ éÆ Õ¹æÅ!
ÇÂÕ ÃÅâÆ ñµç ×ÂÆ ÀÈ-
ð¹µå éÆ ÜòÅéÆÁ» çÆ,
Ô¯ð ð¹µå ÜÚçÆ Õ¯ÂÆ éÅ!
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Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
ð¹µå éÆ ìÔÅð çÆ ÓÚ,
îÇÔÕ» ÇòÚ â¹µì Õ¶ îð»!
Úµà ñËä í½ð Ü¶-
êðÅ× îÅÂ¶ ìÈæÆÁ» å¯º,
îËº éÅ ÇÕÃ¶ ÕÎ§î çÆ ð·ò»!

Ü¶ îËº ìÆÜ» îÅÂ¶-
ÃÅÀ¹ä çÆÁ» íÈð» ÇòÚ,
îÎ§çÆ ñµ×¶ ìçñ» çÆ Û»!
Ü¶ îËº ìÆ÷» îÅÂ¶-
ê¯Ô ÇçÁ» ÕµÕð» ÓÚ,
é¶ó¶ å» Ã¹äÆºçÆ ÀÈ Çõ÷»!

îÅÂ¶ ÃÅâ¶ éËä» çÆÁ»-
ÕµÃÆÁ» ç¶ æµÇñÁ» ÓÚ
ñµí¶ ÇÕå¶ êÅäÆ çÅ éÅ é»
åµåÆ å» Ã¹äÆºçÆ ìÔ¹§-
ð¹µå éÆ Ô¹éÅÇñÁ» çÆ,
ç¹µÖ» ÇòÚ ëÅæÆ ÀÈ éÆ Ü»Í
ÇÂÕ ÃÅÔ ÃµÜä» çÅ-
ÇÂÕ ÃÅÔ î¶ðÅ
ÇÕÔóÆ å» èðåÆ À¹µå¶ ìÆÜÆÂ¶ éÆ î»!
×ÇÔä¶ å» êÂÆ ÀÈ ÃÅâ¶-
Ççñ¶ çÆ èðåÆ,
Ô¯ð îÅÂ¶ ÜµÚçÆ Õ¯ÂÆ éÅ!

0000

Academy of the Punjab in North America: http://www.apnaorg.com



«¬Ò˜≈Ó
î¶ð¶ å¶ î¶ð¶ ç¯Ãå,
åÈ§ ÇÂñ÷Åî ñ×ÅÇÂÁË!
å¶ð¶ ôÇÔð çÆ ÇÂÕ ÇååñÆ-
çÅ îËº ðÎ§× üðÅÇÂÁË!
ê¹µà Õ¶ îËº ÇÕÃ¶ ìÅö ÓÚ¯º
×¹µñî¯Ôð çÅ ìÈàÅ,
Ã¹éÃÅé ìÆÁÅìÅé-
îËº îó·ÆÁ» ÓÚ ñ×ÅÇÂÁË!

Ô¹Î§çÆ þ Ã¹Á»Þä çÆ-
ÇÜò¶º Üó· ÓÚ Õ¹Çóµåä,
úé» ÔÆ î¶ð¶ Ççñ ç¶ Üó·Æº
êÅê ÃîÅÇÂÁË!

ìçÕÅð Ô» ìçÚñä Ô»
ê¹µÜ Õ¶ Ô» ÕîÆéÅ,
Ôð öî çÅ Áð÷ ÜÅä Õ¶
îËº å¹ñ ìäÅÇÂÁË!
îËº ÇôÕðÅ Ô» îËù ÇÚóÆÁ» çÆ
Ã¯ºÔçÆ éÔÆº ïÅðÆ!
Ö¯à¶ é¶ î¶ð¶ ðÎ§×-
îËº ÞÈáÅ Ô» ññÅðÆ!
ô¹Ôðå çÅ ÇÃÁÅÔ Ãµê-
î¶ð¶ ×ñ ÓÚ êñîçË,
 âµÃ ÜÅÂ¶×Å î¶ð¶ ×Æå» Ãä¶º
Ççñ çÆ êàÅðÆ!
î¶ðÆ êÆó ÁôòæÅî» ç¶-
òÅÕä ÔÆ Áîð þ,
ãÇÔ ÜÅÂ¶ ×Æ êð ÇÜÃî çÆ
Û¶åÆ ÔÆ ÁàÅðÆ!
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×Æå» çÆ îÇÔÕ ìçñ¶-
îËº Õ¹µÖ» çÅ òäÜ ÕðçÅ,
åÈ§ ÇñÇÖÁÅ þ îËº ìÔ¹å ÔÆ
Áñ·ó Ô» òêÅðÆ!

åÈ§ ÇñÇÖÁË, ÇÕ ê¹µå ÇÕðé» ç¶
Ô¹Î§çË é¶ ÃçÅ ÃÅÂ¶!
ÃÅÇÂÁ» çÅ éÔÆº øð÷-
ÇÕ Ô¯ ÜÅä êðÅÂ¶!
ÃÅÂ¶ çÅ øð÷ ìäçÅ þ
ÚÅéä çÆ òøÅçÅðÆ,
ÚÅéä ÓÚ ÃçÅ À¹µ×¶-
å¶ ÚÅéä ÓÚ ÔÆ îð ÜÅÂ¶!
ç¹µÖ Ô¹Î§çË Ü¶ ÇêÎ§Üð¶ çÅ òÆ-
À¹µâ ÜÅÂ¶ êÎ§Ö¶ðÈ
êð îËº å¶ éò¶º ð¯÷ é¶
âµÕ¶ å¶ À¹âÅÂ¶!
ÕÅðé þ ÔòÃ ÇÂµÕ¯
î¶ð¶ Ççñ çÆ À¹çÅÃÆ,
Ü¯ ×Æå òÆ îËº ×ÅÂ¶ é¶
îÅïÈÃ é¶ ×ÅÂ¶!

åÈ§ Ô¯ð òÆ ÇÂÕ ÇñÇÖÁË,
ÇÕÃ¶ ÇååñÆ ç¶ ìÅð¶!
ÇÜÃ ÇååñÆ é¶ î¶ð¶ ìÅö ÓÚ
Õ¹Þ Ççé ÃÆ ×¹÷Åð¶!
ÇÜÃ ÇååñÆ ù Õ¹Þ Ú»çÆ ç¶-
ë¹µñ» çÅ áðÕ ÃÆ,
ÇÜÃ ÇååñÆ ù ÚÅÔÆç¶ ÃÆ
Ã¯é¶ ç¶ ÇÃåÅð¶!
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ÇêÁÅðÅ ÃÆ À¹ÔçÅ î¹ÖóÅ
ÇÜÀ¹º Ú§é ÚÇó·ÁÅ À¹ÜÅóÆº,
î¶ð¶ ×Æå ÇÜç·Æ é÷ð ù-
Ãé ìÔ¹å ÇêÁÅð¶!
îÎ§éçÅ ÃËº åÈ§ îËù ê¹µå-
ÇÕÃ¶ ÃðÃòåÆ çÅ,
ÁÜ ðÅÂ¶ ìçñ ×ÂÆ å¶ðÆ
î¶ð¶ þ ìÅð¶!

ÁÅÇõð ÓÚ åÈ§ ÇñÇÖÁË,
Õ¹Þ ôðî Õð» îËº!
å¶÷Åì ç¶ ÇÂÕ Ô½÷ ÓÚ
ÁÜ â¹µì îð» îËº!

ìÆîÅð ÇÜÔ¶ ÇÜÃî-
å¶ ×Æå» ç¶ Ãä¶ îËº,
à¹ð ÜÅò» å¶ð¶ ç¶ô çÆ
ÁÜ ÜÈÔ Ú¯º êð·» îËºÍ
î¶ðÆ Õ½î ù î¶ð¶ æ¯æ¶ ÇÜÔ¶-
öî éÔÆº «óÆºç¶
îËù ÚÅÔÆçË î÷çÈð ç¶-
ÔµÕ» ñÂÆ ñó» îËºÍ

îÇÔìÈì çÅ ðÎ§× òÎ§â ÇçÁ»
ÕäÕ» ù ÃÅðÅ,
Õ¹ñ ç¹éÆÁ» çÅ öî
×Æå» çÆ î¹Î§çðÆ ÓÚ Üó» îËºÍ
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Aarti Shiv Kumar Batalvi 

ਆਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 

1. ਆਰਤੀ 
ਮਂ ਕਿਸ ਹੰਝੂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਿੇ 

ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਗਾਵਂ 
ਮਂ ਕਿਹੜ ੇਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ 

ਮੰਗਣ ਗੀਤ ਅੱਜ ਜਾਵਂ 
ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾ 
ਮਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਵਂ 
 

ਮੇਰਾ ਿੋਈ ਗੀਤ ਨਹਂ ਐਸਾ 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਆ ਜਾਵੇ 
ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਵਚ ਜਾ ਿੇ 

ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਿਟਾ ਆਵੇ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲ ਕ ੰਦ ੇਬੋਲ 

ਨਂਹਂ ਕਵਚ ਕਚਣਾ ਆਵੇ 
ਕਤਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਕਪਆ ਆਵੇ 
ਜੋ ਲੁੱ ਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ 
ਯਾਰੜ ੇਦੇ ਸੱਥਰਂ ਗਾਵੇ 
 

ਕਚੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲਲਿਾਰ 

ਸੌ ਬਾਜਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵੇ 
ਮਂ ਕਿੰਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ 
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਲ ਪਾਵਂ 
ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਕਦਲ ਹੈ 

ਮਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਂ 



ਮੈ ਕਿਹੜ ੇਬੋਲ ਦੀ ਭੇਟਾ 
ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਂ 
ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਦੀ ਮਕਹਫ਼ਲ 'ਚਂ 

ਿੋਈ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹਂ ਲੱਭਦਾ 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਸਾਹਵਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ 
ਜੋ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱ ਿੇ ਲੋਹੇ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਕਵਚ ਧੋਵੇ 
ਕਿ ਕਜਸਦੀ ਮੌਤ ਕਪੱ ਂ 
ਓਸ ਨੰੂ ਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੋਵੇ 
ਕਿ ਕਜਸ ਨੰੂ ਪੀੜ ਤਂ ਿੀਹ 

ਪੀੜ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਨਾ  ੋਹਵੇ 
ਜੋ ਲੋਹਾ ਪੀ ਸਿੇ ਉਹ ਗੀਤ 

ਕਿਥ ਂਲੈ ਿੇ ਮਂ ਆਵਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅਕਹਸਾਸ ਿੋਲਂ 

ਦੂਰ ਕਿੰਜ ਜਾਵਂ । 
 

ਮਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ 
ਕਜਦਹ ੇਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 

ਤੇ ਨਣਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਵੇ 
ਕਜਦਹੇ ਕਵਚ ਵਤਨ ਦੀ ਕਮੱਟੀ ਲਈ 

ਅੰਤਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ 
ਕਜਦਹ ੇਕਵਚ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਦੀ 
ਰਲੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਲੋਅ ਹੋਵ ੇ

ਮਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ 
ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੰੂ ਕਟੱਿਾ ਕਿਵਂ ਲਾਵਂ 
ਮਂ ਬੁਜ਼ਕਦਲ ਗੀਤ ਲੈ ਿੇ 

ਕਿਸ ਤਰਹਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਂ । 
 



ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਏਸ ਤਂ ਪਕਹਲਂ 
ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਗਾਵਂ 
ਮਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧੋ ਿੇ 

ਜੀਭ ਦੀ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪਾ ਆਵਂ 
ਤੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱੁਿਣ ਤੀਿ 

ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੈੜ ਚੁੰ ਮ ਆਵਂ 
ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੈੜ 'ਤੇ 

ਹੰਝੂ ਦਾ ਇਿ ਸੂਰਜ ਜਗਾ ਆਵਂ 
ਮਂ ਲੋਹਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ 

ਜ਼ਰਾ ਗੀਤਂ ਨੰੂ ਪਾ ਆਵਂ 
ਮਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਿੁਝ 

ਭੇਟਾ ਿਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਂ 
ਮਂ ਬੁਜ਼ਕਦਲ ਗੀਤ ਲੈ ਿੇ 

ਕਿਸ ਤਰਹਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਂ 
ਮਂ ਕਿਹੜ ੇਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ 

ਮੰਗਣ ਗੀਤ ਅੱਜ ਜਾਵਂ 
ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਕਦਲ ਹੈ 

ਮਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਂ । 

2. ਝੁਸ਼ਕਆ ਸੀਸ 

ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਆ ਕਰਹਾ ਸਂ 
 

ਸਕਫ਼ਆ ਂਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਸਤਰਂ ਦੀਆ ਂ

ਅਣਕਗਣਤ ਸੜਿਂ ਸਨ 

ਤੇ ਸੜਿਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਂ ਦੀ 
ਵਗਦੀ ਭੀੜ ਸੰਘਣੀ ਸੀ 
ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਕਬਨ-ਕਝੰਮਣੀ ਦੇ 

ਮਂ ਇਹ ਭੀੜ ਲੰਘਣੀ ਸੀ 



ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਕਮਲ ਿੇ ਗੀਤਂ ਵਾਸਤੇ 
ਇਿ ਕਚਣਗ ਮੰਗਣੀ ਸੀ 
 

ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਆ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਕਬਨ ਕਝੰਮਣੀ 'ਚ 

ਸੂਰਜ ਪਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਮਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਕਵਚ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਪਾ 
ਸਕਫ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਜਦ ਚੱਕਲਆ 

ਮਂ ਹਰ ਇਿ ਸਤਰ ਤਂ ਡਕਰਆ 

ਅਮਨ-ਸ਼ਬਦਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫਕੜਆ 

ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਗ ਕਰਹਾ ਦਕਰਆ 

ਮੇਰੇ ਨਣਂ 'ਚ ਆ ਖਕੜਹਆ 

ਮਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤਂ ਸਾਵਹਂ 
ਨਮੋਸ਼ਾ ਸੜਿ 'ਤੇ ਮਕਰਆ 

ਮੇਰੀ  ਾਤੀ 'ਚ ਸੱੁਤ ੇਲੋਹੇ ਨੰੂ 

ਇਿ ਤਾਪ ਆ ਚਕੜਹਆ 

ਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਕਬਨ ਕਝੰਮਣੀ 'ਚ 

ਇਿ ਸ਼ੁਅਲਾ ਕਜਹਾ ਬਕਲਆ 

 

ਇਹ ਿੈਸਾ ਸ਼ਕਹਰ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵਚ 

ਕਸਰਫ਼ ਬੱਸ ਿਤਲਗਾਹਂ ਸਨ 

ਇਹ ਿੈਸਾ ਸ਼ਕਹਰ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵਚ 

ਸਲੀਬਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸੀ ? 

ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰ ਸੜਿ 'ਤੇ 

ਿੰਦੀਲ ਰੌਸ਼ਨ ਸੀ 
ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਂਜ ਿੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਗਗਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
 



ਮਂ ਹਰਫ਼ਂ ਦੇ ਚੁਰਾਕਹਆ ਂ'ਤੇ 

ਜਦਂ ਤੈਨੰੂ ਬੋਲਦਾ ਤੱਕਿਆ 

ਮਂ ਹਰ ਇਿ ਬੋਲ ਸੰਗ ਰੱਕਤਆ 

ਮਂ ਤੈਥਂ ਕਚਣਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ 
ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੱਲ ਨੱਕਸਆ 

ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੋਲ ਕਮੱਠਾ 
ਫੱਗਣੀ ਧੱੁਪਂ ਤਂ ਿੋਸਾ ਸੀ 
ਤੇਰਾ ਕਚਹਰਾ ਕਜਵਂ ਚੇਤਰ ਦੀਆ ਂ

ਮਕਹਿਂ ਦਾ ਹਉਿਾ ਸੀ 
ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਵਚ ਫਕੜਆ ਹੋਇਆ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ 
 

ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਆ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗੰਗਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ 
ਗਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇਰੀ 'ਚ 

ਕਫਰ ਇਿ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਕਬਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ 

ਿੋਈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਸਂ ਰਹੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ 

ਉਸ ਕਦਨ ਮੁਸਿਰਾਇਆ ਸੀ 
 

ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਆ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਂ ਰਹੇ ਲੋਹੇ ਤਂ 

ਮਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਕਫਰ ਇਿ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਨ 

ਮੇਰਾ ਲੋਹਾ ਜਗਾ ਕਦੱਤਾ 
ਤੂੰ  ਆਪਣੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਕਰਆ 



ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ਫੜਾ ਕਦੱਤਾ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੰੂ ਤੂੰ  
ਖੁਦਿੁਸ਼ੀ ਿਰਨਂ ਬਚਾ ਲੀਤਾ 
 

ਮਂ ਉਸ ਕਦਨ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਕਮਲ ਿੇ ਤੈਨੰੂ ਆ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲੈ ਿੇ 

ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 
ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀਸ ਤੈਨੰੂ 

ਅਰਪ ਿੇ ਮੁਸਿਾ ਕਰਹਾ ਸਂ 

3. ਸਫ਼ਰ 

ਹੁਣੇ ਸਰਘੀ ਦੀ 'ਵਾ ਨ 

ਪੰ ੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਪੀਤਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਾਗੀ ਬੀੜ ਨ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਿ ਵਾਿ ਲੀਤਾ ਹੈ 

ਮਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ ਤਲਵਾਰ ਤਿ ਦਾ 
ਸਫ਼ਰ ਿੀਤਾ ਹੈ 

 

ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ 

ਤਲਵਾਰ ਤਿ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਿਰਦੇ ਨੰੂ 

ਅਜਬ ਜਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ 

ਅਜਬ ਜਹੀ ਕਪਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਹਵਂ 
ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੋਲ ਅੱਡੀ ਹੈ 

ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ 

ਤਲਵਾਰ ਤਿ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਿਰਦੇ ਨੰੂ 

ਪੂਰੇ ਦਸ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਸੀ 
ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ 



ਤੇ ਇਹੋ ਸੁਲਗਦਾ ਪਲ ਹੀ 
ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ 

 

ਮਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 

ਤੇਰੇ ਵਾਿ ਦੇ, ਜਦ ਸਾਥ ਕਵਚ  ੋਕਹਆ 

ਸਦੀਵੀ ਭਟਿਣਾ ਲੈ ਿੇ 

ਜਦਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ 

ਮਂ ਤੇਰੇ ਸੂਰਜੀ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਧੱੁਪ ਕਵਚ 

ਸ਼ਰਮ ਥਂ ਮੋਇਆ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਨਗਨ ਪਰ ਾਵਂ ਦੀ  ਾਵਂ 
ਬੈਠ ਿੇ ਰੋਇਆ 

ਤੇ ਖੰਡਰਂ ਵਂਗ ਚੁੱ ਪ ਹੋਇਆ 

 

ਮਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਹਰਫ਼ਂ ਦੇ 

ਚੁੱ ਪ ਜੰਗਲ 'ਚਂ ਜਦ ਲੰਕਘਆ 

ਮੈਨੰੂ ਅਰਥਂ ਨ ਆ ਡੰਕਗਆ 

ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਕਵਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ 

ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਥਂ ਸੰਕਗਆ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੰਭ ਦਾ ਬਾਬਰ 

ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਖ਼ੌਫ਼ ਥਂ ਿੰਕਬਆ 

 

ਮਂ ਜਦ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚੁੱ ਪ 

ਲੰਘ ਿੇ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ ਆਇਆ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਤਂ ਡਕਰਆ 

ਕਦਨ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ 

 

ਮਂ ਘਰ ਆ ਿੇ ਪਕਹਲ ਵਾਰੀ 
ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਅਰਥ ਲੱਕਭਆ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੰਭ ਿੱਕਜਆ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਨੰੂ 

ਬਹੁ ਜੰਗ ਲੱਕਗਆ ਹੈ 



ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਨੰੂ 

ਬਹੁ ਜੰਗ ਲੱਕਗਆ ਹੈ 

4. ਬੁੱ ਢਾ ਘਰ 

ਹੈ ਕਚਰ ਹੋਇਆ 

ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰੱੁਸ ਿੇ 

ਕਿਤ ੇਤੁਰ ਕਗਆ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਮੇਰਾ 
ਸੱਖਣਾ ਿਲਬੂਤ ਬਾਿੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ 

 ਾਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ 

ਹੈ ਕਚਰ ਹੋਇਆ 

ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰੱੁਸ ਿੇ 

ਕਿਤ ੇਤੁਰ ਕਗਆ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਹਦ ੇਤੁਰ ਜਾਣ ਕਪੱ ਂ 
ਝੁਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਉਹ ਅਿਸਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਰਾਤ ਗਏ ਹੀ 
ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੰੁਕਦਆ ਂਉਹ 

ਘਰ ਕਦਆਂ ਕਭੱਤਂ ਤਂ ਡਰਦਾ ਸੀ 
ਉਹ ਕਿਹੜ ੇਕਹਰਨ ਲੰਙੇ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਿੁਝ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਕਦਨ ਭਰ ਆਪਣੇ 
ਪਰ ਾਕਵਆ ਂਕਪੱ  ੇਹੀ ਨੱਸਦਾ ਸੀ 
 

ਮੈਨੰੂ ਉਹਦੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਭਟਿਣਾ 
ਅਿਸਰ ਡਰਂਦੀ ਸੀ 
ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਵਕਹਸ਼ਤ 



ਕਜਵਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੰੂ ਖਂਦੀ ਸੀ 
ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੱ ਪ 

ਬੁੱ ਢ ੇਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਲੇ ਕਹਲਂਦੀ ਸੀ 
ਮਂ ਇਿ ਕਦਨ ਧੱੁਪ ਕਵਚ 

ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੰਧਂ ਕਵਖਾ ਬੈਠਾ 
ਉਹ ਧੱੁਪ ਕਵਚ ਰਂਦੀਆਂ ਿੰਧਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੀਨ ਨੰੂ ਲਾ ਬੈਠਾ 
ਮਂ ਐਵਂ ਭੁੱ ਲ ਿੰਧਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ 
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਿੰਧਂ ਤਂ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਵਾ ਬੈਠਾ 
 

ਉਹ ਘਰ  ੱਡਣ ਤਂ ਪਕਹਲਂ ਉਸ ਕਦਨ 

ਹਰ ਖੰੂਜੇ ਕਵਚ ਕਫਕਰਆ 

ਤੇ ਘਰ ਕਵਚ ਖੰਘ ਰਹੀਆਂ 

ਕਬਮਾਰ ਸਭ ਇੱਟਂ ਦੇ ਗਲਂ ਕਮਕਲਆ 

ਤੇ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਕਦਨ ਕਪੱ ਂ 
ਿਦ ੇਉਹ ਘਰ ਨਾ ਮੁਕੜਆ 

 

ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਿੋਈ 

ਖੁਦਿੁਸ਼ੀ ਿਰਦੈ 
ਜਂ ਟੋਲਾ ਕਭਿਸ਼ੂਆ ਂਦਾ 
ਕਸਰ ਮੁਨਾਈ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ ਚਲਦ ੈ

ਜਂ ਨਿਸਲਬਾੜੀਆ ਿੋਈ 

ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਿਤਲ ਜਦ ਿਰਦੈ 
ਤਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਿੰਧਂ ਨੰੂ 

ਉਸ ਪਲ ਤਾਪ ਆ ਚੜਹਦੈ 

ਤੇ ਬੁੱ ਢ ੇਘਰ ਦੀਆਂ 

ਕਬਮਾਰ ਇੱਟਂ ਦਾ ਬਦਨ ਠਰਦੈ 
 

ਇਹ ਬੁੱ ਢ ੇਘਰ ਦੀਆਂ 



ਕਬਮਾਰ ਇੱਟਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ 

ਉਹ ਕਜਥ ੇਵੀ ਹੈ ਕਜਹੜ ੇਹਾਲ ਕਵਚ ਹੈ 

ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੈ 

ਉਹਨੰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹਂ 
ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੰਧਂ 'ਤੇ ਰੋਸਾ ਹੈ 

 

ਹੈ ਕਚਰ ਹੋਇਆ 

ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰੱੁਸ ਿੇ 

ਕਿਤ ੇਤੁਰ ਕਗਆ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਮੇਰਾ ਸੱਖਣਾ ਿਲਬੂਤ 

ਬਾਿੀ ਹੈ 

ਜੋ ਬੁੱ ਢ ੇਘਰ ਦੀਆਂ 

ਹੁਣ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਿੰਧਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। 

5. ਮੁਬਾਰਕ 

ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਕਪਆਰਦਾ ਸਂ 
ਕਪਆਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕਤਿਾਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਿੱਲਹ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ੱਤ ਂਵਾਕਰਆ ਸੀ 
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਗੀਤ 

ਤੇਰੇ ਗੀਤ ੱਤਂ ਵਾਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਕਪਆਰਦਾ ਸਂ 
ਕਪਆਰਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਿੱਲਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤਂ ਵਾਕਰਆ ਸੀ 
ਮਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰੂ ਕਪਆਕਰਆ ਸੀ 
ਉਹਦ ੇਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਸੀ ਪੀੜ ਤੇ ਕਸ਼ਿਵੇ ਉਲਂਭੇ 
ਜਮਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਂਦੇ 



ਉਹਦੀ ਇਿ ਸਤਰ ਨੰੂ ਗਾਂਦੇ 

ਜਦ ਂਉਹਦ ੇਸ਼ਬਦ 

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਂਦੇ 

ਜਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਮੋਢ ੇ'ਤੇ 

ਕਸਰ ਰੱਖ ਰੋਵਣ ਬਕਹੰਦੇ 
ਤਂ ਫ਼ਰਸ਼ਂ ਅਰਸ਼ ਤਿ 

ਸਭਨਂ ਦੇ ਸੀਨ ਧੜਿ ਜਂਦੇ 
ਘਣੀ, ਡੂੰ ਘੀ, ਉਦਾਸੀ-ਚੁੱ ਪ ਜਹੀ ਦੇ ਬੰਜਰਂ ਕਵਚ 

ਗੁਲਾਬੀ ਪੀੜ ਦੇ 

ਗੁੰ ਚ ੇਉਨਾਭੀ ਮਕਹਿ ਪਂਦੇ 
ਪਰ ਅੱਜ ਮਂ ਸਮਝਦਂ 
ਉਹ ਮਕਹਿ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਅ ਸੀ 
ਜਂ ਿੱਚ ੇਸੂਰਜਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਮੱਥ ੇ'ਚ ਲੋਅ ਸੀ 
ਤੇਰੇ ਭਖਦ ੇਕਜਸਮ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਲਈ 

ਨਜ਼ਰਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਘਰ ਦੀ ਘੁਟਣ ਦਾ 
ਮਜਬੂਰ ਰੋਹ ਸੀ 
ਨਾ ਤੂੰ  ਸੀ ਹਾਣ ਕਜਸ ਘਰ ਦੇ 

ਨਾ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਜੋ ਸੀ 
ਮਂ ਹੁਣ ਹਰ ਧੱੁਪ  ਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਨੰੂ ਸਨਮਾਣਦਾ ਹਂ 
ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਰਕਹਮਤ 

ਮਂ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹਂ । 
 

ਤੇ ਅੱਜ ਮਂ ਗੀਤ 

ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਿੱਲਹ ਦੇ ਗੀਤ ਤਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਨੰੂ ਕਪਆਰਦਾ ਹਂ 
ਇਹਦ ੇਕਪੰਡ ੇ'ਤੇ ਿੋਈ ਜ਼ਰਬ 

ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ 



ਸਗ ਂਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਣਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ 

ਇਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰਬ 'ਚਂ 

ਇਿ ਮਕਹਿ-ਮੰੁਜਰ ਝਾਿਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਹਰ ਇਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੂਹਾ ਫੁੱ ਲ ਬਣ ਿੇ ਮਕਹਿਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਹਰ ਇਿ ਸ਼ਬਦ 

ਸੂਹੇ ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ 
ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵਚ 

ਤੈਨੰੂ ਮੁਬਾਰਿ ਆਖਦਾ ਹੈ । 
 

ਓ ਕਵ ੜੇ ਗੀਤ 

ਮਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਹੀ  ਂ ਕਵਚ ਠਾਰਦਾ ਹਂ 
ਤੂੰ  ਕਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ 

ਗੀਤ ਤਂ ਬਕਲਹਾਕਰਆ ਸੀ 
ਮਂ ਓਹੀਓ ਸ਼ਬਦ 

ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ ਬਕਲਹਾਰਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਿੱਲਹ ਜੋ ਗੀਤ ਕਲਖਣਾ ਹੈ ਮਂ ਹਾਲੇ 

ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਦੇ 

ਜਹਂ ਤਂ ਵਾਰਦਾ ਹਂ 
ਜਹਂ ਕਜਸ ਕਵਚ 

'ਮੁਹੱਬਤ' ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਅੱਜ ਕਜੱਕਤਆ ਹੈ 

ਜਹਂ ਕਜਸ ਕਵਚ 

'ਮੁਹੱਬਤ' ਸ਼ਬਦ ਮਂ ਅੱਜ ਹਾਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਕਪਆਰਦਾ ਸਂ 
ਕਪਆਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕਤਿਾਰਦਾ ਹਂ । 



6. ਗਵਾਹੀ 
ਿੱਲਹ ਤਿ ਮਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਸੀ 
ਅੱਜ ਤਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗਵਾਹ ਹੈ 

ਡੂੰ ਘੀ ਪੀੜ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਚੁੱ ਪ ਦਾ 
ਉਹ ਇਿ ਭਰ ਵਕਹੰਦਾ ਦਕਰਆ ਹੈ 

 

ਉਹਦ ੇਕਪੰਡ ੇ'ਚਂ ਿਾਹੀ ਤੇ 

ਰੇਤ ੇਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੂਆਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹਦ ੇਪੱਤਣਂ ਵਰਗ ੇਨਣਂ ਦੇ ਕਵਚ 

ਹਰਦਮ ਧੰੁਦ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹਦੀ 'ਵਾਜ਼ ਮਲਾਹਂ ਵਰਗੀ 
ਸੁਣ ਿੇ ਦੇਹ ਿੰਕਡਆ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹਦ ੇਹੋਠਂ ਤੇ ਿਈ ਵਾਰੀ 
ਬੇਲੇ ਵਰਗੀ ਚੁੱ ਪ  ਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਚੁੱ ਪ 'ਚਂ ਲੰਘਣ ਲੱਕਗਆਂ 

ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ ਰੁਿ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਕਪ ਲੇ ਪੈਰਂ ਮੁੜ ਆਂਦੀ ਹੈ 

 

ਇਹ ਇਿ ਬੜ ੇਕਚਰਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਜਦ ਂਉਹਦ ੇਸਉਲੇ ਪਾਣੀ ਕਵਚ 

ਇਿ ਿੋਈ ਮ ਲੀ ਸੀ ਰਕਹੰਦੀ 
ਅਜੇ ਉਹਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਮਸਂ ਉਹਦ ੇਗਲ ਗਲ ਸੀ ਆਂਦੀ 
ਉਹ ਮ ਲੀ ਉਹਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਕਵਚ 

ਸੁਪਨ ਘੋਲ ਿੇ ਅੱਗ ਮਚਾਂਦੀ 
ਕਸੱਪੀਆਂ ਘੋਗੇ ਚੁੰ ਮਦੀ ਰਕਹੰਦੀ 
ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਕਵਚ ਰਕਹੰਦੀ 
ਪਰ ਇਿ ਕਦਨ ਉਹ ਚੰਚਲ ਮ ਲੀ 
ਕਿਸੇ ਬੇ-ਦਰਦ ਮ ੇਰੇ ਫੜ ਲਈ 



ਤੇ ਦਕਰਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ 

ਉਸ ਕਦਨ ਮਗਰਂ ਉਸ ਦਕਰਆ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਗਆ 

ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ 
ਉਹ ਦਕਰਆ ਬੇ-ਆਸ ਹੋ ਕਗਆ 

 

ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਤ-ਬਰਾਤ ੇਤਾਰੇ 

ਦਕਰਆ ਤੇ ਮੰੂਹ ਧੋਵਣ ਆਂਦੇ 
ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੁੱ ਪ ਿੋਲਂ ਡਰਦੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਵਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਂਦੇ 
ਤੇ ਿੰਢ ੇ'ਤੇ ਹੀ ਬਕਹ ਰਕਹੰਦੇ 
ਤੇ ਉਹ ਤਿਦ ੇਕਿ ਮੱ ੀਆਂ ਦੇ 

ਨਿਸ਼ ਉਹਦ ੇਤਂ ਸਕਹਮ ਨ ਖਂਦ ੇ

ਤੇ ਦਕਰਆ ਦੇ ੱਜੜ ੇਨਣਂ 
ਦੇ ਕਵਚ ਅੱਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਂਦੇ 
 

ਆਕਖ਼ਰ ਜਦ ਦਕਰਆ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਕਸਰ ਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਵਚ ਡੁੱ ਬੀ 
ਮੱ ੀਆਂ ਦੀ ਤਦ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 
ਉਹਨੰੂ ਕ ਲਤਰ ਵਾਿਣ ਚੁੱ ਭੀ 
ਤੇ ਉਹਦ ੇਿੂਲੇ ਕਪੰਡ ੇੱਤੇ 

ਗੂਹੜੀ ਹਰੀ ਮਜ਼ੂਲੀ ੱਗੀ 
ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਿ ਆਂਦਰ ਸੱੁਜੀ 
 

ਹੁਣ ਜਦ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਕਰਆ ਨੰੂ 

ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਮੋਈ ਮ ਲੀ ਦਾ 
ਕਵਚਂ ਕਵਚ ਇਿ ਗ਼ਮ ਖਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੱਟੀ ਨੰੂ ਆਪ 

ਰਾਤ ਬਰਾਤ ੇਢਾਹ ਲਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਣਂ ਦੇ ਿੂਲੇ 



ਸੁਪਨ ਰੋੜਹ ਿੇ ਲੈ ਜਂਦਾ ਹੈ 

 

ਹੁਣ ਲੋਿੀ ਉਸ ਦਕਰਆ ਨੰੂ 

ਇਿ ਖ਼ੂਨੀ ਦਕਰਆ ਨ ਿਕਹੰਦੇ 
ਹੁਣ ਉਹਦ ੇਕਵਚ ਮੱ ੀਆਂ ਦੀ ਥਂ 
ਭੁੱ ਖੇ ਮਗਰਮੱ  ਨ ਰਕਹੰਦੇ 
ਕਪੰਡ ਦੇ ਲੋਿੀ ਉਸ ਦਕਰਆ 'ਤੇ 

ਜਾਣੋ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੌਫ਼ ਨ ਖਂਦ ੇ

ਪਰ ਅੱਜ ਤਂ ਉਹਦ ੇਕਨਰਮਲ ਜਲ ਲਈ 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਵਾਹੀ ਪਂਦ ੇ। 

7. ਬੁੱ ਢਾ ਿਸ਼ਹਰ 

ਬੁੱ ਢਾ ਸ਼ਕਹਰ ਬੁਢੇਰੇ ਪੰਧ 

ਕਗਆ ਜੁਆਨੀ ਕਚਰ ਦੀ ਲੰਘ 

ਅੰਬਰ ਦੇ ਕਸਰ ਪੈ ਕਗਆ ਗੰਜ 

ਐਨਿ ਲਾਵੇ ਬੁੱ ਢਾ ਚੰਦ 

 

ਧਰਤੀ ਖਾਧੀ ਭੂਰੇ ਜੰਗ 

ਿੱੁਬੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੰਙ 

ਹੰੂਘਣ ਤਘੇ ਖੜ ਸੱੁਿ ਜੰਡ 

ਕਬਰਧ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੰਘ 

ਬੋਹੜਂ ਹੇਠ ਪਵੇ ਸ਼ਤਰੰਜ 

ਪੀਣ ਪੁਜਾਰੀ ਿੱਲਰੀ ਭੰਗ 

ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਵੇ ਰੰਗ 

ਮਲੇ ਦੰਦਾਸਾ ਅਧਖੜ ਿੰਧ 

ਘੋਰਕਨਆਂ ਕਵਚ ਰਕਹੰਦ ੇਖੰਭ 

ਲੈਣ ਉਬਾਸੀ ਬੂਹੇ ਬੰਦ 

ਗਾਏ ਕਬਰਹੜਾ ਿੱਚੀ ਤੰਦ 

ਬਾਗਂ ਦੇ ਕਵਚ ਗੋਰੀ ਜੰਘ 



ਪਂਘ ਝੁਟਂਦੀ ਿਾਲੇ ਅੰਬ 

ਡੋਲੀ ਕਪੱ  ੇਤੁਰਦ ੇਹੰਝ 

ਰੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜੂ ਬੰਦ 

ਹੱਟ ਲਲਾਰੀ ੱਡਣ ਰੰਗ 

ਕਵਿੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ 

ਏਸ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਇਿੋ ਮੰਗ 

ਹਰ ਿੋਈ ਅਪਣੀ ਭੀੜ ਤਂ ਤੰਗ 

ਪਨਘਟ ਬੈਠੀ ਧੌਲੀ ਸੰਝ 

ਬੁੱ ਢੀ ਧੱੁਪ ਨੰੂ ਆਵੇ ਸੰਗ 

ਵੇਖ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਅੰਗ 

ਗਾਣ ਨਦੀ ਦੇ ਥੱਿੇ ਵੰਝ 

ਘਰ ਘਰ ਉਭਰੇ ਿਾਲੀ ਠੰਢ 

ਬੁੱ ਢ ੇਸ਼ਕਹਰ ਨੰੂ ਕ ੜਦੀ ਖੰਘ 

ਪਲ ਪਲ ਮਗਰਂ ਪਰਤ ੇਿੰਡ 

ਨਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਚੁਭਣ ਡੰਗ 

ਬੁੱ ਢਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਜਉਣਂ ਤੰਗ । 

8. ਸੋਗ 

ਰੋਜ਼ ਮਂ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਕਗਣ 

ਰਾਤ ਕਬਤਾਂਦਾ ਹਂ 
ਰੋਜ਼ ਮਂ ਤੇਰੇ ਕਸਰ ਤਂ ਸੂਰਜ 

ਵਾਰ ਿੇ ਆਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਜਦ ਰੋਹੀਆਂ ਕਵਚ ਪੰ ੀ ਤੜਿੇ 

ਵਾਿ ਿੋਈ ਲਂਦਾ ਹੈ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਸੱੁਤਾ ਆਪਣਾ 
ਗੀਤ ਜਗਾਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਕਫਰ ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ਘਰ ਦੇ 



ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਮਲਦਾ ਹੈ 

ਨਦੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਵਣ 

ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਮਂ ਜਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਦਂ ਨਹਾ ਿੇ 

ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜਦੇ ਹਂ 
ਮਂ ਸੂਰਜ ਲਈ ਕਵਹੜ ੇਕਨੰਮ ਦਾ 
ਪੀਹੜਾ ਡਾਹੰੁਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬੈਠ ਿੇ ਜਦ ਕਫਰ 

ਗੱਲਂ ਿਰਦ ੇਹਂ 
ਮਂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਤੇਰੀ  ਂ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹਂ । 
 

 ਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਦ ੇਜਦ ਮਂ 

ਿੰਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗਲ ਕਵਚ 

ਬਾਹਵਂ ਪਾਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਕਫਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 
ਿੰਧ ਉਤਰਦਾ ਹੈ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰ ਾਵਂ ਤਂ 

ਡਰ ਡਰ ਜਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਘਰ ਦੇ ਮੁੜ 

ਕਪ ਵਾੜ ੇਜਂਦੇ ਹਂ 
ਮਂ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 
ਮੋਈ ਧੱੁਪ ਕਵਖਾਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਜਦ ਸੂਰਜ ਮੇਰੀ ਮੋਈ ਧੱੁਪ ਲਈ 

ਅੱਖੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ 



ਮਂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਗਲ ਕਵਚ ਲੈ ਿੇ 

ਚੁੱ ਪ ਿਰਾਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਚੁਪੀਤੇ 
ਤੁਰਦ ੇਜਂਦ ੇਹਂ 
ਰੋਜ਼ ਮਂ ਉਹਨੰੂ ਕਪੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤਿ 

ਤੋਰ ਿੇ ਆਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਰੋਜ਼ ਉਦਾਸਾ ਸੂਰਜ ਨਦੀਏ 

ਡੁੱ ਬ ਿੇ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਂ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਦਨ ਦਾ 
ਸੋਗ ਮਨਾਂਦਾ ਹਂ । 

9. ਅਰਜੋਈ 

ਤੂੰ  ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੋਰੀ ਿੀਤਾ 
ਮੇਰਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਕਜਸ ਘਰ ਕਵਚ ਨਹ ਰਾ ਿੀਤਾ 
ਮੇਰਾ ਸੀ 
 

ਇਹ ਜ ੋਧੱੁਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੱਸੇ, ਮੇਰੀ ਹੈ 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਝ ਂਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਨਰੀ ਹੈ 

ਇਸ ਕਵਚ ਮੇਰੇ ਗ਼ਮ ਦੀ ਮਕਹਿ ਬਥੇਰੀ ਹੈ 

ਇਹ ਧੱੁਪ ਿੱਲਹ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ 

 

ਮਂ ਹੀ ਕਿਰਨ-ਕਵਹੂਣਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਬਲ ਹਂ 
ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਂ ਮੇਰੀ ਅਗਨ ਸਮੋਈ ਹੈ 

ਇਸ ਕਵਚ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ 

ਕਸਖ਼ਰ ਦੁਪਕਹਰੇ ਕਜਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 

 

ਪਰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਕਵਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਿੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਹਂ 



ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਕਵਚ ਚੋਰੀ ਜੋਈ ਹੈ 

ਰਂਦੀ ਰਂਦੀ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਹਰ ਯੁੱ ਗ ਅੰਦਰ 

ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਸਦਾ ਦੁਪਕਹਰੀ ਮੋਈ ਹੈ 

 

ਮਂ ਕਨਰ-ਲੋਆ ਕਰਸ਼ਮ-ਕਵ ੁੰ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਿਰਂ 
ਮਂ ਇਿ ਬਾਪ ਅਧਰਮੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਖੜਂ 
ਆ ਹੱਥਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਧਰਂ 
ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜਂ 
 

ਮਂ ਿਲਖ਼ਾਈ ਦੇਹ, ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਈ ਂ

ਧੱੁਪਂ ਸਾਹਵਂ ਕਫਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਂ 
ਜੇ ਿੋਈ ਕਿਰਨ ਿਦ ੇਿੁਝ ਪੱੁ ੇ ਚੁੱ ਪ ਰਵਹਂ 
ਜਂ ਮੈਨੰੂ 'ਿਾਲਾ ਸੂਰਜ' ਿਕਹ ਿੇ ਟਾਲ ਦਵਂ 
 

ਇਹ ਇਿ ਧੱੁਪ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਧੱੁਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤਂ ਮੋਈ ਹੈ 

ਸਣੇ ਸੂਰਜ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤਂ ਹੋਈ ਹੈ 

ਧੱੁਪ ਕਜਦਹ ੇਘਰ ਹੱਸੇ ਬਾਬਲ ਸੋਈ ਹੈ 

 

ਤੂੰ  ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੋਰੀ ਿੀਤਾ 
ਤੇਰਾ ਸੀ 
ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਂ ਜਨਮ-ਕਦਵਸ ਤਂ 

ਨਹ ਰਾ ਸੀ । 

10. ਯਾਦ 

ਕਦਲ ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਿਰੇ 

ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਰੀ ਧੱੁਪ ਚੜਹੇ 
ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂਹੜਾ ਸੱਿ ਮਲੇ 

 

ਬੁੱ ਲਹਂ 'ਤੇ ਸੂਹਾ ਸੱਿ ਮਲ ਿੇ 



ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੜਵਾ ਸੀਸ ਧਰੇ 

ਤੇ ਪਨਘਟ ੱਤੇ ਆਣ ਖੜੇ 
 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਗੜਵੇ ਨੰੂ 

ਜਦ ਕਿਰਨਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਜ ਵਲੇ 

ਖੂਹਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਪਵੇ 
 

ਕਫਰ ਗੋਰੀ ਿੂਲੀ ਦੇਹੀ 'ਤੇ 

ਚੇਤਰ ਦੀ ਕਟੱਿੀ ਘੋਲ ਮਲੇ 

ਲੈ ਚੁਲੀ ਚੁਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰੇ 

 

ਕਫਰ ਸੀਸਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਦਾ 
ਉਹ ਪੱਟਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਧਰੇ 

ੱਡ ੱਡ ਪਂਦ ੇਵਾਲ ਫੜ ੇ

 

ਕਫਰ ੱਡਦ ੇਮੁਸ਼ਿੀ ਵਾਲਂ ਕਵਚ 

ਜਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱ ਲ ਜੜੇ 
ਉਹਨੰੂ ਲੋਹੜ ੇਦਾ ਹਾਇ ਰੂਪ ਚੜਹ ੇ
 

ਇਿ ਡਾਹ ਿੇ ਚਰਖਾ ਅੰਬਰ ਦਾ 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੀਹੜ ੇਆਣ ਬਹਵੇ 
ਤੇ ਿੋਹ ਿੋਹ ਲੰਮੀ ਤੰਦ ਵਲੇ 

 

ਕਫਰ ਕਿਰਨਂ ਿੱਤਦੀ ਿੱਤਦੀ ਦਾ 
ਪਰ ਾਵਂ ਕਵਹੜ ੇਆਣ ਢਲੇ 

ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲਂਦੀ ੱਠ ਖੜੇ 
 

ਕਫਰ ਧੂੜਂ ਮੱਲੇ ਰਾਹਂ 'ਤੇ 

ਉਹ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਆਣ ਬਹਵੇ 
ਪੈੜਂ ਦੇ ਕਲਖੇ ਹਰਫ਼ ਪੜਹੇ 
 

ਪੈੜਂ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਪੜਹਂਦੀ ਨੰੂ 



ਜਦ ਨਜ਼ਰਂ ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਪਵੇ 
ਉਹ ਅੱਖਂ ਦੇ ਕਵਚ ਹੰਝ ਭਰੇ 

 

ਕਫਰ ਚੜਹ ਗਗਨਂ ਦੇ ਿੋਠ 'ਤੇ 

ਗੜਵੇ 'ਚਂ ਪਾਣੀ ਰੋਹੜ ਦਵੇ 
ਤੇ ਿੱੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪਵੇ 

11. ਇਕ ਸ਼ਿਹਰਾ 
ਉਹ ਜਦ ਕਮਲਦਾ ਮੁਸਿਂਦਾ 
ਤੇ ਗੱਲਂ ਿਰਦਾ ਹੈ 

ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ ਆਸ਼ਿ ਕਚਹਰਾ 
ਝਮ ਝਮ ਿਰਦਾ ਹੈ 

ਕਨਰਮਲ ਚੋਅ ਦੇ ਜਲ ਕਵਚ 

ਪੁਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਰਦਾ ਹੈ 

ਿੁਹਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆ ਂਕਵਚ 

ਕਘਉ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ 

ਲੋਿ ਗੀਤ ਦਾ ਬੋਲ 

ਦੰਦਾਸੀ ਅੱਗ ਕਵਚ ਸੜਦਾ ਹੈ 

ਬੂਰਂ ਆਏ ਅੰਬਂ 'ਤੇ 

ਪੁਰਵੱਈਆ ਵਗਦਾ ਹੈ 

ਕਝੜੀਆ ਂਦੇ ਕਵਚ ਿਾਲਾ ਬੱਦਲ 

 ਮ  ਮ ਵਰਹਦਾ ਹੈ 

ਆਸ਼ਿ, ਪੀਰ, ਫ਼ਿੀਰ ਿੋਈ ਸਾਈ ਂ

ਦੋਹੜ ੇਪੜਹਦਾ ਹੈ 

ਤਿੀਏ ੱਕਗਆ ਥੋਹਰ ਦਾ ਬੂਟਾ 
ਚੁੱ ਪ ਤਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 

ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੰੂਆਂ 
ਥੇਹ 'ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੈ 

ਮੜਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ 



ਰਾਤਂ ਗੱਲਂ ਿਰਦਾ ਹੈ । 

12. ਹਾਦਸਾ 
ਗੀਤ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਿਾਫ਼ਲਾ 
ਮੁੜ ਹੋ ਕਗਆ ਬੇਆਸਰਾ 
ਮੱਥ ੇ'ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਲਖ ਗਈ 

ਇਿ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹਾਦਸਾ । 
 

ਇਿ ਨਾਗ ਕਚੱਟ ੇਕਦਵਸ ਦਾ 
ਇਿ ਨਾਗ ਿਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ 
ਇਿ ਵਰਿ ਨੀਲਾ ਿਰ ਗਏ 

ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਦਾ । 
 

ਸ਼ਬਦਂ ਦੇ ਿਾਲੇ ਥਲਂ ਕਵਚ 

ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜਦ ਮਰ ਕਰਹਾ 
ਉਹ ਗੀਤ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਪਆ ਸੀ ਝਾਿਦਾ । 
 

ਅੰਬਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕਤੜਿ ਗਈ 

ਸੁਣ ਕਜ਼ਿਰ ਮੋਏ ਗੀਤ ਦਾ 
ਧਰਤੀ ਦਾ  ੰਨਾ ਿੰਕਬਆ 

ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ । 
 

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਕਪੰਡਾ ਸੋਚ ਦਾ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਕਪੰਡਾ ਆਸ ਦਾ 
ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲਈ 

ਿਫ਼ਨ ਨਾ ਮੈਥ ਂਪਾਟਦਾ । 
 

ਅੱਜਫੇਰ ਹਰ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਨਣਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕਗਆ 



ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਰਜ਼ਾ ਚੜਹ ਕਗਆ 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਇਿ ਲਾਸ਼ ਦਾ । 
 

ਿਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਨੰਗੀ ਿਬਰ 'ਤੇ 

ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸਂ ਕਗਆ 

ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੰੂ 

ਪਾਵੇ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ । 

13. ਸਨੇੁਹਾ 
ਿੱਲਹ ਨਵਂ ਜਦ ਸਾਲ ਦਾ 
ਸੂਰਜ ਸੁਨਕਹਰੀ ਚੜਹੇਗਾ 
ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਂ ਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਂ ਸੁਨਹਾ ਪੜਹੇਗਾ 
ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਇਿ 

ਤੇਰੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰੇਗਾ । 
 

ਤੂੰ  ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਆਪਣੀ 
ਧੱੁਪ ਕਵਚ ਜੇ ਪੜਹ ਸਿੀ 
ਤਂ ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੀਆਂ 
ਰਾਤਂ ਨੰੂ ਸਜਦਾ ਿਰੇਗਾ 
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਵਚ 

ਇਿ ਗੀਤ ਸੂਲੀ ਚੜਹੇਗਾ । 
 

ਪਰ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਇਹ 

ਔਖਾ ਹੈ ਏਡਾ ਪੜਹਨ ਨੰੂ 

ਰਾਤਂ ਦਾ ਪਂਡਾ ਝਾਗ ਿੇ 

ਿੋਈ ਕਸਦਿ ਵਾਲਾ ਪੜਹੇਗਾ 
ਅੱਖਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਬੀਜ ਿੇ 

ਤੇ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਿਰੇਗਾ। 



 

ਤੂੰ  ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਇਹ 

ਪਰ ਪੜਹਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਂ 
ਜੇ ਪੜਹ ਸਿੀ ਤਂ ਇਸ਼ਿ ਤੇਰੇ 

ਪੈਰ ਸੱੁਚ ੇਫੜੇਗਾ 
ਤੇ ਤਾਕਰਆ ਂਦਾ ਤਾਜ 

ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਉਪਰ ਧਰੇਗਾ । 
 

ਇਹ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਪਰ 

ਜੇ ਤੂੰ  ਕਿਤ ੇਨਾ ਪੜਹ ਸਿੀ 
ਤਂ ਮੁੜ ਮੁਹੱਬਤ 'ਤੇ ਿੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਿੀਿਣ ਿਰੇਗਾ 
ਤੇ ਧੱੁਪ ਕਵਚ ਇਹ ਹਰਫ਼ ਪੜਹਨਂ 

ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਰੇਗਾ । 
 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸ਼ਿ ਬੈਠ ਿੇ 

ਤੈਨੰੂ ਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਲਖਣਗੇ 
ਪੱੁ ਣਗੇ ਏਸ ਹਰਫ਼ ਦੀ 
ਤਿਦੀਰ ਦਾ ਿੀ ਬਣੇਗਾ 
ਪੱੁ ਣਗੇ ਏਸ ਹਰਫ਼ ਨੰੂ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜਹੇਗਾ । 
 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸ਼ਿਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ੱਤਰ ਜ ੇਤੂੰ  ਨਾ ਮੋਕੜਆ 

ਤਂ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਤੇਰੇ ਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੜਹੇਗਾ 
ਤੇ ਜੱਗ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸੋਗੀ ਸੁਨਹਾ ਪੜਹੇਗਾ । 



14. ਕਰਜ਼ 

ਅੱਜ ਕਦਨ ਚਕੜਹਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
ਤੇਰੇ ਚੁੰ ਮਣ ਕਪ ਲੀ ਸੰਗ ਵਰਗਾ 
ਹੈ ਕਿਰਨਂ ਦੇ ਕਵਚ ਨਸ਼ਾ ਕਜਹਾ 
ਕਿਸੇ  ਂਬੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਰਗਾ 
ਅੱਜ ਕਦਨ ਚਕੜਹਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
 

ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਰਾ ਕਦਨ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਮੇਰੇ ਨਂ ਿਰ ਦੇਵੇ 
ਇਹ ਕਦਨ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
ਮੈਨੰੂ ਅਮਰ ਜਹਂ ਕਵਚ ਿਰ ਦੇਵੇ 
ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਿਬੂਲ ਿਰੇ 

ਮੇਰਾ ਿਰਜ਼ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਦੇਵੇ 
ਇਸ ਧੱੁਪ ਦੇ ਪੀਲੇ ਿਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ 

ਦੋ ਹਰਫ਼ ਰਸੀਦੀ ਿਰ ਦੇਵੇ 
 

ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਦਹੰੁ ਦੇ ਕਸਰ ਿਰਜ਼ਾ ਹੈ 

ਮਂ ਹਰ ਕਦਹੰੁ ਤਂ ਿੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ 

ਜੇ ਜ਼ਰਬਂ ਦੇਵਂ ਵਹੀਆਂ ਨੰੂ 

ਤਂ ਲੇਖਾ ਵਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਿੱਲੀ ਕਿਰਨ ਲਈ 

ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਗਕਹਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈ 

ਤੇਰੇ ਚੁੱ ਲਹੇ  ਅੱਗ ਨਾ ਬਲਣੀ ਹੈ 

ਤੇਰੇ ਘੜ ੇਨਾ ਪਾਣੀ ਰਕਹਣਾ ਹੈ 

ਇਹ ਕਦਨ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
ਮੁੜ ਕਦਨ-ਦੀਵਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 

 

ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਰਾ ਕਦਨ 

ਅਕਣਆਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ 



ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤਂ 

ਹਰ ਰਾਤ ਿੁਲਕਹਣੀ ਡਰ ਜਾਵੇ 
ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਂ ਕਿਸੇ ਕਤਜੋਰੀ ਦਾ 
 

ਸੱਪ ਬਣ ਿੇ ਮੈਨੰੂ ਲੜ ਜਾਵੇ 
ਜੋ ਿਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਕਮਆ ਂਕਸਰ 

ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਿ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ 
ਪਰ ਕਦਨ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਮੇਰੇ ਨਂ ਿਰ ਜਾਵੇ 
ਇਸ ਧੱੁਪ ਦੇ ਪੀਲੇ ਿਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ 

ਦੋ ਹਰਫ਼ ਰਸੀਦੀ ਿਰ ਜਾਵੇ 

15. ਸ਼ਿਛਵਾੜਾ 
ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਪ ਵਾੜੇ 
ਿਾਲੀ ਧੱੁਪ 'ਚ ਚਮਿਣ ਤਾਰੇ 

ਫੈਲੇ ਖੋਲੇ, ਿਬਰਂ, ਵਾੜ ੇ

ਸਕਹਮੀ ਚੁੱ ਪ ਆਵਾਜ਼ਂ ਮਾਰੇ 

ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੇ ਸਾੜ ੇ

ਸੂਰਜ ਰੋਵੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ 

ੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਅੰਗਾਰੇ 

ਟੀਰਾ ਬੱਦਲ ਵਰਹਦਾ ਮੇਰੇ 

ਥੇਹ 'ਤੇ ਿੌਡੀ ਕਲਸ਼ਿਂ ਮਾਰੇ 

ਬੁੱ ਢ ੇਰੱੁਖ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾੜਹੇ 
ੱਲੂ ਬੋਲਣ ਕਸਖ਼ਰ ਦੁਕਪਹਰੇ 

ਅੰਨਹ  ਖੂਹ ਕਵਚ ਪੰ ੀ ਿਾਲੇ 

ਕਚਰ ਤਂ ਵੱਸਣ ਿੱਲੇ-ਿਾਰੇ 

ਹੁਭਿਂ ਮਾਰਨ ਮੋਏ ਕਦਹਾੜੇ 
ਕਸਰ ਤੇ ਕਗਰਝਂ ਖੰਭ ਕਖਲਾਰੇ 

ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤਾਲੇ 



ੱਚੀਆਂ ਿੰਧਂ ਿਰੋ ਦੁਆਲੇ 

ਿੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੜਹ ੇਚੁਬਾਰੇ 

ਿੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਕਪ ਵਾੜੇ। 

16. ਮਸੀਹਾ 
ਮਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ 

ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਅੱਜ ਪੜਹ ਕਰਹਂ 
ਮਂ ਦੋਸਤਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰ ਕਰਹਂ 
ਮਂ ਦੋਸਤਂ ਲਈ ਫੇਰ ਅੱਜ 

ਇਿ ਵਾਰ ਸੂਲੀ ਚੜਹ ਕਰਹਂ । 
 

ਮਂ ਏਸ ਤਂ ਪਕਹਲਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ 

ਗੀਤ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜਹਂ 
ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਮਕਹਿਦੇ 
ਮਂ ਜਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੋਗੀ ਿਰਂ 
ਮਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੁਲਫ਼ ਦਾ ਨਹਂ 
ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਗ਼ਮਾ ਪੜਹਂ 
ਤੇ ਦੋਸਤਂ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ 

ਿੁਝ ਸੁਲਗਦੇ ਅੱਖਰ ਧਰਂ । 
 

ਦੋਸਤ ੋਅੱਜ ਦੋਸਤੀ ਦੀ 
ਪੋਹ-ਸੁਦੀ ਸੰਗਰਂਦ 'ਤੇ 

ਇਹ ਜ ੋਮਂ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ 

ਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟਾ ਿਰ ਕਰਹਂ 
ਮਂ ਜੋ ਗੀਤਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ 
ਫੇਰ ਸੂਲੀ ਚੜਹ ਕਰਹਂ 
ਮਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ 

ਫ਼ਰਜ ਪੂਰਾ ਿਰ ਕਰਹਂ 



ਮਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮਂ ਦਾ 
ਰੰਗ ਗੂੜਹਾ ਿਰ ਕਰਹਂ । 
 

ਦੋਸਤ ੋਇਸ ਅੱਗ ਦੇ 

ਤੇ ਧੱੁਪ ਦੇ ਤਕਹਵਾਰ 'ਤੇ 

ਮਂ ਵੇਖਦਂ ਕਿ ਸਾਕਡਆਂ 

ਲਹੂਆ ਂਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਹੈ 

ਮਂ ਵੇਖਦਂ ਕਿ ਹੱਿ ਲਈ 

ੱਠੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦਂ ਦਾ ਕਸੱਿਾ ਸੀਤ ਹੈ 

ਬੋਲਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਰਦ ਹੈ 

ਮਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਚਮਨ ਕਵਚ 

ਆਈ ਹੋਈ ਬਹਾਰ ਦੇ 

ਹੋਠਂ 'ਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਚੁੱ ਪ ਹੈ 

ਅੱਖਂ 'ਚ ਗੂਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ 

ਦੋਸਤ ੋਅਜ ਦੋਸਤੀ ਦੇ 

ਸੂਰਜੀ ਇਸ ਕਦਵਸ 'ਤੇ 

ਇਹ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਵਾਰਸਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ ਹੈ 

ਕਿ ਕਜੰਦਗੀ ਇਿ ਖ਼ਾਬ ਨਹਂ 
ਸਗ ਂਕਜੰਦਗੀ ਇਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ । 
 

ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ 

ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰੋ 

ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂਹੜਾ ਿਰੋ 

ਇਹ ਜ ੋਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ 
ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਆ ਕਗਐ 

ਏਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ 

ਸੁਲਗਦੇ ਸੂਰਜ ਧਰੋ 



ਤੇ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ, ਇਸ਼ਿ 

ਸੱਚ, ਸੁਹਜ, ਕਗਆਨ ਦੀ 
ਸ਼ੌਿ ਦੇ ਕਸ਼ਵਾਕਲਆ ਂ'ਚ 

ਬੈਠ ਿੇ ਪੂਜਾ ਿਰੋ 

ਤੇ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਿਾਤਲਂ ਨੰੂ 

ਿੂਿ ਿੇ ਅੱਜ ਇਹ ਿਹੋ 

ਕਿ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ 

ਬਹੁ-ਹੁਸੀਨ ਨ ਆਉ ਪੜਹੋ 
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਂ ਦੀ 
ਧੱੁਪ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਿਰੋ । 
 

ਦੋਸਤ ੋਅੱਜ ਸੁਰਖ਼ ਤਂ 

ਸੂਹੇ ਦੁਪਕਹਰੇ-ਲਹੂ ਦਾ 
ਉਮਰ ਦੇ ਧੁਕਪਆਏ 

ਪੱਤਣਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੋ ਕਰਹੈ 

ਦੋਸਤ ੋਗੁਲਨਾਰ, ਗੂੜਹ 
ਤੇ ਕਹਨਾਏ-ਸ਼ੌਿ ਦਾ 
ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ 
ਪੁਰਬ ਜ ੋਅੱਜ ਹੋ ਕਰਹੈ 

ਦੋਸਤ ੋਸੂਹੀ ਮੁਹੱਬਤ 

ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਜ਼ਿਰ ਦਾ 
ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨਕਹਰੇ ਕਦਲਂ ਦਾ 
ਜੋ ਸ਼ੋਰ ੱਚੀ ਹੋ ਕਰਹੈ 

ਮਂ ਸ਼ੋਰ ਕਵਚ ਵੀ ਸੁਣ ਕਰਹਂ 
ਇਿ ਹਰਫ਼ ਬੈਠਾ ਰੋ ਕਰਹੈ 

ਇਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹਰਫ਼ 

ਕਜਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕਰਹੈ । 
 

ਦੋਸਤ ੋਇਸ ਹਰਫ਼ ਨੰੂ 

ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਿਰੋ 



ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਂ ਦੀ 
ਧੱੁਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਰੋ 

ਇਹ ਜ ੋਸਾਡੀ ਖੁਦਿਸ਼ੀ ਦਾ 
ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਆ ਕਰਹੈ 

ਏਸ ਮੌਸਮ ਤਂ ਬਚਣ ਦਾ 
ਿੋਈ ਤਂ ਹੀਲਾ ਿਰੋ 

ਏਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ 

ਿੋਈ ਤਂ ਸੂਰਜ ਧਰੋ । 
 

ਦੋਸਤ ੋਅੱਜ ਦੋਸਤੀ ਦੀ 
ਅਰਗਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ 

ਜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੇ 

ਅੱਜ ਪਾਿ ਹਰਫ਼ ਪੜਹ ਸਿੇ 

ਜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 
ਦੀ ਮੁਸਿਰਂਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ 

ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ 

ਅੱਜ ਠੀਿ ਅਰਥ ਿਰ ਸਿੇ 

ਤਂ ਦੋਸਤਂ ਦੀ ਿਸਮ ਹੈ 

ਮਂ ਦੋਸਤਂ ਲਈ ਮਰਂਗਾ 
ਮਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮਂ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਗੂਹੜਾ ਿਰਂਗਾ 
ਮਂ ਮਸੀਹਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ 
ਰੋਜ਼ ਸੂਲੀ ਚੜਹਂਗਾ। 
ਦੋਸਤ ੋਓ ਮਕਹਰਮਂ 

ਓ ਸਾਥੀਓ ਓ ਬੇਲੀਓ 

ਮਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਿਸਮ ਖਾ ਿੇ 

ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਿਰ ਕਰਹਂ 
ਮਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਂ 

ਸਭ ਿੁਝ ਕਨ ਾਵਰ ਿਰ ਕਰਹਂ 
ਤੇ ਇਨਿਲਾਬ ਆਉਣ ਤਿ 



ਮਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਲੀ ਚੜਹ ਕਰਹਂ । 

17. ਆਵਾਜ਼ 

ਨਕਹਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਸੁਣੋ 
ਆਵਾਜ਼ ਕਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ । 
ਗਂਧੀ ਦੇ ਪੂਜਿ ੋਸੁਣੋ 
ਆਵਾਜ਼ ਕਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ । 
ਵਤਨ ਦੇ ਰਾਹਬਰੋ ਸੁਣੋ 
ਆਵਾਜ਼ ਕਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬਗ਼ਾਵਤਂ 
ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਿਸ਼ੀ 
ਦੇ ਮੌਸਮਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ । 
 

ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬਸਤੀਆ ਂਦੇ 

ਮੋੜ ਿੀਹ ਨ ਆਖਦੇ ? 

ਕਿਂ ਿਾਗ਼ਜ਼ਂ 'ਤੇ ੱਗਦੇ ਨ 

ਰੋਜ਼ ਸੂਹੇ ਹਾਦਸੇ ? 

ਕਿਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚਂ ਝਾਿਦੇ ਨ 

ਨਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ? 

ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ 

ਇਨਿਲਾਬ ਆਉਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ 
ਲੋਹੇ ਨੰੂ ਧਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ 

ਖੁਦ ਚਮਨ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ 

ਗੀਤ ਇਸ ਉਦਾਸ ਦੀ । 



ਜੋ ਹੰਝੂਆ ਂ'ਚ ਬੋਲਦੀ 
ਤੇ ਹੌਕਿਆ ਂ'ਚ ਆਖਦੀ 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱ ਕਲਹਆ ਂ'ਚਂ 

ਸਰਦ ਹੋਈ ਰਾਖ ਦੀ 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚਂ 

ਝੁਰੜ ਗਏ ਮਾਸ ਦੀ 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਹਨਤਂ ਮੱਥੇ 
ਕਲਖੀ ਬਾਰਾਤ ਦੀ । 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕਿਰਨ ਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚਂ ਰਾਤ ਦੀ । 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਜਂਕਦਆਂ ਜੀ 
ਕਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ । 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਰ ਕਗਆਂ ਦੀ 
ਮੌਤ 'ਚਂ ਸੁਆਸ ਦੀ । 
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ 

ਜ਼ਬਾਨ ਬੇ-ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੱਿ ਦੀ 
ਤੇ ਹੱਿ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਤਂ 
ਤੇ ਵੈਣ ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਉਣ ਦੀ । 
 

ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਇਹ ਿੌਣ ਨ, 

ਜੋ ਲੋਿ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦ ੇ? 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਪਏ ਆਬਰੂ ਕਲਤਾੜਦੇ 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿੌਮ ਦੇ 

ਨਸੀਬ ਪਏ ਕਵਗਾੜਦ ੇ? 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੰੂ 

ਪਏ ਆਪ ਨ ਵੰਗਾਰਦੇ ? 



ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੀੜ 

ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਪਏ ਨ ਪਾੜਦੇ ? 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੌਤਮਂ ਦਾ 
ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਪਏ ਸਾੜਦੇ ? 

ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ 

ਵਤਨ ਨੰੂ ਕਮਟਾਉਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਕਹਸ਼ਤਂ ਦੇ 

ਖੂਨ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਲਾਉਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਿਾਲੀ ਰਾਤ ਕਵਚ 

ਦੀਵਾ ਕਿਤ ੇਬੁਝਾਉਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡ ੇਹੁਸਨ ਦੇ 

ਮੱਥ ੇਝਰੀਟ ਆਉਣ ਦੀ । 
 

ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ 

ਇਹ ਦੂਰ ਕਨਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ? 

ਇਹ ਅੱਗ ਬਣ ਿੇ ਸਾਕਡਆਂ 

ਮਕਹਲਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਜਾਏ ਨਾ । 
ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਬਣ ਿੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏ ਨਾ । 
ਅਸਪਾਤ ਬਣ ਿੇ ਸਾਕਡਆਂ 

ਖੇਤਂ 'ਚ ੱਗ ਆਏ ਨਾ । 
ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਿੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚਂ 

ਬਾਹਰ ਕਨਿਲ ਆਏ ਨਾ । 
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ 

ਦਰਦ ਤੇ ਥਿਾਨ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਦੁਧੀਆਂ 

ਇਹ  ਾਤੀਆਂ ਚੁੰ ਘਾਣ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਭੁੱ ਕਖਆ ਂਸੁਲਾਣ ਦੀ 
 



ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ 

ਕਿ ਵਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । 
ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡ ੇਤਾਕਰਆ ਂਦਾ 
ਆ ਕਰਹਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ । 
ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡ ੇਸੂਰਜਂ ਨੰੂ, 

ਖਾ ਕਰਹਾ ਜੰਗਾਲ ਹੈ । 
ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡ ੇਵਤਨ ਦੇ, 

ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਿੋਈ ਮੱਲਾਲ ਹੈ । 
ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਦਾ 
ਝਂ ਕਰਹਾ ਗੁਲਾਲ ਹੈ । 
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ 

ਇਹ ਕਹੰਦ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਕਹੰਦ,ੂ ਕਸੱਖ ਤੇ 

ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਿੁਰਾਨ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਪੁਰਾਨ ਦੀ । 
 

ਨਕਹਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸਂ 
ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ 
ਤਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਥਰਂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਏਗੀ 
ਗਂਧੀ ਦੇ ਪੂਜਿ ੋਤੁਸਂ 
ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ 
ਤਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਮਨਂ ਦੀ 
ਆਬ ਪਾੜ ਖਾਏਗੀ । 
ਵਤਨ ਦੇ ਰਾਹਬਰੋ ਤੁਸਂ 
ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ 
ਤਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ੂਨ ਦੀ 
ਹਵਾੜ ਲੈ ਿੇ ਆਏਗੀ । 



ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ 
ਗ਼ਰੀਬ ਕਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ । 
ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ 
ਬੀਮਾਰ ਕਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ । 
ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਿਸ਼ੀ 
ਦੇ ਮੌਸਮਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ । 

18. ਸ਼ਬਰਹੜਾ 
ਲੋਿਂ ਪੂਜਣ ਰੱਬ 

ਮਂ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ 
ਸਾਨੰੂ ਸੌ ਮੱਕਿਆ ਂਦਾ ਹੱਜ 

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਲੋਿ ਿਕਹਣ ਮਂ ਸੂਰਜ ਬਕਣਆ 

ਲੋਿ ਿਕਹਣ ਮਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 

ਸਾਨੰੂ ਿੇਹੀ ਲਾ ਕਗਆ ਅੱਗ 

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਕਪੱ  ੇਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ 

ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹ ਰਾ 
ਕਿਤ ੇਜਾਏ ਨਾ ਬਾਹਂ  ੱਡ 

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਨਾ ਇਸ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਤਨ ਦੀ ਕਮੱਟੀ 
ਨਾ ਇਸ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦਾ ਿੂੜਾ 
ਅਸਂ ਚਾੜਹ  ਟਾਇਆ  ੱਜ 

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਜਦ ਵੀ ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 



ਲੈ ਿੇ ਪੀੜਂ ਤੇ ਤਨਹਾਈਆਂ 

ਅਸਂ ਿੋਲ ਕਬਠਾਇਆ ਸੱਦ 

ਵ ੇਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਿਦੀ ਤਂ ਸਾਥ ਂਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵੇ 
ਿਦੀ ਤਂ ਸਾਥ ਂਗੀਤ ਉਣਾਵੇ 
ਸਾਨੰੂ ਲੱਖ ਕਸਖਾ ਕਗਆ ਚੱਜ 

ਵ ੇਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਜਦ ਪੀੜਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ ਪਈਆਂ 

ਕਸਦਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਦਿੇ ਗਈਆਂ 
ਤਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੱਗ 

ਵ ੇਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਅਸਂ ਜਂ ਇਸ਼ਿਂ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ 

ਲੋਿ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਣ ਆਇਆ 

ਸਾਡ ੇਰੋਇਆ ਗਲ ਨੰੂ ਲੱਗ 

ਵ ੇਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਮੈਨੰੂ ਤਂ ਿੁਝ ਅਿਲ ਨਾ ਿਾਈ 

ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਣ ਆਈ 

ਸਾਨੰੂ ਤਖ਼ਤ ਕਬਠਾ ਕਗਆ ਅੱਜ 

ਵ ੇਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 
 

ਸਾਨੰੂ ਸੌ ਮੱਕਿਆ ਂਦਾ ਹੱਜ 

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਬਰਹੜਾ । 

19. ਦਾਨ 

ਪਾਪੀ ਪਕਹਰ ਸੁ ਰਾਤ ਦਾ 
ਮਂ ਸੱੁਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਜਾਗਦਾ 



ਮੇਰੀ ਸੰੁਝੀ ਸੱਖਣੀ ਸੇਜ 'ਤੇ 

ਡੰਗ ਜਾਗੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਗ ਦਾ 
 

ਮੇਰਾ ਸੰਦਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤਂ ਸਂ ਕਗਆ 

ਮੰੂਹ ਵੇਖੇ ਕਬਨਂ ਖ਼ੁਆਬ ਦਾ 
ਪਰ ਚਾਨਣ ਕਚੱਟੀ ਰਾਤ ਕਵਚ 

ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ 
 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸੱੁਿੀ ਸ਼ਾਖ਼ 'ਤੇ 

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਦ ੇਨਾ ਬੈਕਠਆ 

ਜੋ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵਚ 

ਕਿਸੇ ਮੀਤ ਨੰੂ ਵਾਜਂ ਮਾਰਦਾ 
 

ਮੈਨੰੂ ਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਦਾ 
ਜੋ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ 
ਜੋ ਪੀੜ ਮੇਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ 
ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਪ ਾਣਦਾ 
ਿੋਈ ਚੰਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਭਦਾ 
ਨਾ ਸਂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਿੋਈ ਅਹੁੜਦਾ 
ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਤਂ 

ਮੋਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦਾ 
ਿੋਈ ਗੀਤ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਏ ਤੋੜ ਿੇ 

ਜਂ ਸ਼ਬਦ ਦਵੇ ਇਿ ਮੋੜ ਿੇ 

ਮੇਰਾ ਹੰਝੂ ਤਰਲੇ ਿੱਢਦਾ 
ਮੇਰਾ ਹਉਿਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ 
ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਿੁਆਰੇ ਗੀਤ ਨੰੂ 

ਮੇਰੇ ਕਨਰ-ਸ਼ਬਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੰੂ 

ਿੋਈ ਦਾਨ ਦਵੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਿੋਈ ਦਾਨ ਦਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ 
ਇਿ ਿੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤਂ 

ਇਿ ਿੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੋੜ ਤਂ 



ਰੱੁਖ ਖੜਾ-ਖਲੋਤਾ ਸੱੁਕਿਆ 

ਮੇਰੀ ਗੀਤਂ ਭਰੀ ਬਹਾਰ ਦਾ 
ਪਾਪੀ ਪਕਹਰ ਸੁ ਰਾਤ ਦਾ 
ਮਂ ਸੱੁਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਜਾਗਦਾ 
ਮੇਰੀ ਸੰੁਝੀ ਸੱਖਣੀ ਸੇਜ 'ਤੇ 

ਡੰਗ ਜਾਗੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਗ ਦਾ । 

20. ਲੋਹ ੇਦਾ ਿਸ਼ਹਰ 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ 

ਕਪੱਤਲ ਦੇ ਲੋਿ ਰਕਹੰਦੇ 
ਕਸੱਿੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾਂਦੇ 
 

ਕਜਸਤੀ ਇਹਦ ੇਗਗਨ 'ਤੇ 

ਕਪੱਤਲ ਦਾ ਚੜਹਦਾ ਸੂਰਜ 

ਤਂਬੇ ਦੇ ਰੱੁਖਂ ੱਪਰ 

ਸੋਨ ਦੇ ਕਗਰਝ ਬਕਹੰਦੇ 
 

ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਇਹ ਲੋਿੀ 
ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ 
ਧੂਏ ਂਦੇ ਵੱਢ ਵਾਹ ਿੇ 

ਸ਼ਰਮਂ ਨ ਬੀਜ ਆਂਦੇ 
 

ਚਂਦੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਨੱਸਰੇ 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਡ ਖਾ ਿੇ 

ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚੁਗਣ ਕਸੱਟੇ 
ਕਜਸਮਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਂਦੇ 
ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਸੀ 
ਕਬਰਹਾ ਦੀ ਜੂਨ ਆਂਦੇ 



ਕਬਰਹਾ ਹੰਢਾ ਿੇ ਸੱਭੇ 
ਸੱਖਣੇ ਦੀ ਪਰਤ ਜਂਦੇ 
 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ 

ਅੱਜ ਢਾਕਰਆ ਂਦੇ ਉਹਲੇ 

ਸੂਰਜ ਿਲੀ ਿਰਾਇਆ 

ਲੋਿਂ ਨ ਨਵਂ ਿਕਹੰਦੇ 
ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੋਿ ਰਕਹਸਣ 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ 
ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ 

ਕਪੱਤਲ ਦੇ ਲੋਿ ਰਕਹੰਦੇ 
ਕਸੱਿੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਪਾਂਦੇ 

21. ਇਿਸ਼ਤਹਾਰ 

ਇਿ ਿੁੜੀ ਕਜਦਹਾ ਨਂ ਮੁਹੱਬਤ 

ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ । 
ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬਤ 

ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ । 
 

ਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ 
ਸੀਰਤ ਦੀ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਲਗਦੀ 
ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤਂ ਫੁੱ ਲ ਝੜਦ ੇਨ 

ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਤਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੈ ਲਗਦੀ 
ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀ ਸਰੂ ਿੱਦ ਦੀ 
ਉਮਰ ਅਜੇ ਹੈ ਮਰ ਿੇ ਅੱਗ ਦੀ 
ਪਰ ਨਣਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ । 



 

ਗੁੰ ਕਮਆ ਂਜਨਮ ਜਨਮ ਹਨ ਹੋਏ 

ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਕਜਂ ਿੱਲਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਇਂ ਲੱਗਦੈ ਕਜਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਇਂ ਲੱਗਦੈ ਕਜਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਹੁਣ ਤਂ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਖੜੀ ਸੀ 
ਹੁਣ ਤਂ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਨਹਂ ਹੈ 

ਇਹ ਿੀਹ  ਲ ਹੈ ਇਹ ਿੇਹੀ ਭਟਿਣ 

ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਬੜੀ ਹੈ 

ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਬੜੀ ਹੈ 

ਕਚਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫੋਲ ਰਹੀ ਹੈ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਨੰੂ ਟੋਲ ਰਹੀ ਹੈ । 
 

ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਂ ਦੇ ਜਦ 

ਮੋੜਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੂੱਗਦੀ ਹੈ 

ਕਵਹਲ, ਥਿਾਵਟ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਦ 

ਚੌਰਾਕਹਆ ਂ'ਤੇ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ 

ਰੌਲੇ ਕਲੱਪੀ ਤਨਹਾਈ ਕਵਚ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਖਂਦੀ ਹੈ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਦਸਦੀ ਹੈ 

 

ਹਰ ਕ ਣ ਮੈਨੰੂ ਇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਹਰ ਕਦਨ ਮੈਨੰੂ ਇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਜੁੜ ੇਜਸ਼ਨ ਤੇ ਭੀੜਂ ਕਵਚ ਂ

ਜੁੜੀ ਮਕਹਿ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਕਵਚਂ 
ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇਗੀ 
ਮਂ ਉਹਨੰੂ ਪਕਹਚਾਣ ਲਵਂਗਾ 
ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪਕਹਚਾਣ ਲਵੇਗੀ 
ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਹੜਹ ਕਵਚਂ 
ਿੋਈ ਮੈਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਂਦਾ 
ਿੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਵੰਹਦਾ 



ਪਰ ਖ਼ੌਰੇ ਕਿਂ ਟਪਲਾ ਲੱਗਦਾ 
ਪਰ ਖ਼ੌਰੇ ਕਿਂ ਝਉਲਾ ਪਂਦਾ 
ਹਰ ਕਦਨ ਹਰ ਇਿ ਭੀੜ ਜੁੜੀ 'ਚਂ, 

ਬੁੱ ਤ ਉਹਦਾ ਕਜਂ ਲੰਘ ਿੇ ਜਂਦਾ 
ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਦਾ 
ਗੁੰ ਮ ਗਈ ਮਂ ਓਸ ਿੁੜੀ ਦੇ 

ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਚ ਗੁੰ ਕਮਆ ਰਕਹੰਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮ ਕਵਚ ਘੁਲਦਾ ਰਕਹੰਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮ ਕਵਚ ਖੁਰਦਾ ਜਂਦਾ । 
 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਸਂਹ ਹੈ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਨੰੂ ਸਭ ਦੀ ਸਂਹ ਹੈ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਨੰੂ ਜੱਗ ਦੀ ਸਂਹ ਹੈ 

ਓਸ ਿੁੜੀ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਂਹ ਹੈ 

ਜੇ ਕਿਤ ੇਪੜਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ 
ਕਜਂਦੀ ਜਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ 
ਇਿ ਵਾਰੀ ਆ ਿੇ ਕਮਲ ਜਾਵੇ 
ਵਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ 
ਨਹਂ ਤਂ ਮੈਥ ਂਜੀਆ ਨਾ ਜਂਦਾ 
ਗੀਤ ਿੋਈ ਕਲਕਖਆ ਨਾ ਜਂਦਾ 
 

ਇਿ ਿੁੜੀ ਕਜਦਹਾ ਨਂ ਮੁਹੱਬਤ 

ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ 

ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬਤ 

ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ-ਗੁੰ ਮ ਹੈ । 

22. ਉਧਾਲਾ 
ਿੋਠ ਚੜਹ ਿੇ ਿੱਤਣ ਲੱਗੀ 
ਆ ਪੂਣੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਪਈ 



ਪਕਹਲਂ ਘਰ 'ਚਂ ਧੰੂਆ ਂਉਕਠਆ 

ਕਫਰ ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗ ਗਈ 

 

ਗੂੰ ਜ ਕਗਆ ਉਹਦ ੇਤਨ ਦਾ ਬੇਲਾ 
ਆ ਰਂਝਣ ਦੀ ਸੱਦ ਪਈ 

ਅੱਖੀਆਂ ਨ ਮੰਕਗਆ ਮੁਿਲਾਵਾ 
ਬੁੱ ਲਹਂ ਨੰੂ ਕਵਹੁ ਲੱਗ ਗਈ 

 

ਪੱਟਂ ਦੇ ਕਵਚ ਪਈਆਂ ਪਂਘਂ 
ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਰੱਜ ਗਈ 

ਬੈਠੀ ਮਰਾਸਣ ਪੀਹਣ ਵਟਣਾ 
ਅੱਖ ਨਣ ਦੀ ਫਬ ਗਈ 

 

ਅੱਧਂ ਰਾਤਂ ਪਹੀਏ ਚੀਿੇ 

ਕਿਹੜ ੇਪੇਹੇ ਗੱਡ ਗਈ 

ਬੁੱ ਢ ੇਝਾਟ ੇਿਰਨ ਸਲਾਹਂ 
ਸਾਰੇ ਕਪੰਡ ਦੀ ਲੱਜ ਗਈ 

 

ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਮਹਣਾ ਵੱਜਾ 
ਹੱਥਿੜੀਆ ਂਕਵਚ ਬੱਝ ਗਈ 

ਪਰ ਸਕਮਆ ਂਦੀ ਅਲਿ ਵ ੇਰੀ 
ਕਿੱਲੇ, ਪੱਟ ਭੱਜ ਗਈ 

23. ਸ਼ਕਸਮਤ 

ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਦੀ 
ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਕਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਣ ਖੜੀ 
ਜਦ ਗੀਤਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹ ਰਾ ਹੈ 

ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਧੱੁਪ ਚੜਹੀ । 
 

ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਦਾ 



ਿੋਈ ਇਿ ਕਚਹਰਾ ਵੀ ਵਾਿਫ਼ ਨਹਂ 
ਪਰ ਕਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਨੰੂ 

ਆਵਾਜ਼ਂ ਦੇਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ । 
 

ਮੈਨੰੂ ਲੋਿ ਿਕਹਣ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਨ 

ਮਕਹਿਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਈ ਹੈ 

ਪਰ ਲੋਿ ਕਵਚਾਰੇ ਿੀ ਜਾਨਣ 

ਗੀਤਂ ਦੀ ਕਵਕਥਆ ਦਰਦ ਭਰੀ । 
 

ਮਂ ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰੋ ਿੇ 

ਆਪਣੀ ਤਂ ਅਉਧ ਹੰਢਾ ਬੈਠਂ 
ਕਿੰਜ ਅਉਧ ਹੰਢਾਵਂ ਗੀਤਂ ਦੀ 
ਕਜਨਹ ਂ ਗੀਤਂ ਦੀ ਤਿਦੀਰ ਸੜੀ । 
 

ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਨੰੂ 

ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਂਦਰ ਆਈ ਹੈ 

ਜਦ ਕਦਲ ਦੇ ਕਵਹੜ ੇਪੀੜਂ ਦੀ 
ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਧੱੁਪ ਚੜਹੀ । 
 

ਇਿ ਸੂਰਜ ਨ ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਨੰੂ 

ਕਿਰਨਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਜਦ ਆਖੀ 
ਇਿ ਬੁਰਿੀ ਕਮੱਸੇ ਚਾਨਣ ਦੀ 
ਗੀਤਂ ਦੇ ਸੰਘ ਕਵਚ ਆਣ ਅੜੀ । 
 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਭਰੀ ਿਹਾਣੀ ਦਾ 
ਕਿਆ ਅੰਤ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਜਦ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਗੀਤਂ 'ਤੇ 

ਗੀਤਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ੱਠ ਚੱਲੀ । 

24. ਡਰ 



ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ 
ਬਲਦੀ ਰੱੁਤੇ 
ਪੀਲੀ ਕਪੱਤਲ ਰੰਗੀ ਧੱੁਪੇ 

ਮੜਹੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਮੰਦਰ ੱਤੇ 

ਬੈਠੀ ਚੁੱ ਪ ਕਤਰੰ ਜਣ ਿੱਤੇ 
ਧੱੁਪ- ਾਵਂ ਦਾ 
ਮੱੁਢਾ ਲੱਥ ੇ

ਕਗਰਝਂ ਦਾ ਪਰ ਾਵਂ ਨੱਸੇ 

ਨੰਗੀ ਡੈਣ 

ਪਈ ਇਿ ਨੱਚੇ 
ਪੱੁਠ ਥਣ ਮੋਢ ੇ'ਤੇ ਰੱਖੇ 

 ੱਜ ਪੌਣ ਦਾ 
ਿੱਲਰ  ੱਟੇ 
ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਵਾਵਰੋਲਾ 
ਰੱਿੜ ਦੇ ਕਵਚ ਚੱਿਰ ਿੱਟੇ 
ਕਹੱਲਣ ਪਏ 

ਥੋਹਰਂ ਦੇ ਪੱਤੇ 
ਕਵਚ ਿਰੀਰਂ ਸੱਪਨੀ ਵੱਸੇ 

ਮਿੜੀਆਂ ਦੇ 

ਜਾਲ ਪਲੱਚ ੇ

ਅੱਿ ਿੱਿੜੀ ਦੇ ਫੰਕਭਆ ਂਤਾਈ ਂ

ਭੂਤ ਭੂਤਾਣਾ 
ਮਾਰੇ ਧੱਿੇ 

ਬੁੱ ਢ ੇਬੋਹੜ ਦੀਆ ਂਖੋੜਂ ਕਵਚ 

ਚਾਮ ਚਕੜੱਿਂ ਕਦੱਤ ੇਬੱਚੇ 
ਮੜਹੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਬਾਬਾ ਹੱਸੇ 

ਪਾਟ ੇਿੰਨ ਭਬੂਤੀ ਮੱਥੇ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 



ਡਰ ਥਂ ਸਕਹਮੇ 

ਜਾਵਣ ਨੱਸੇ 

ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਧੂੜ ਥਂ ਅੱਟੇ 
ਕਦਲ ਧੜਿਣ 

ਤੇ ਕਚਹਰੇ ਲੱਥੇ 
ਪੀਲੀ ਕਪੱਤਲ ਰੰਗੀ ਧੱੁਪ ਦਾ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਿ 

ਮਂਹ ਕਪਆ ਵੱਸੇ 

25. ਿੀਰ ਹਰਨ 

ਮਂ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਿੀਹ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਆਪਣੇ ਪਰ ਾਵਂ ਫੜਦਾ ਹਂ 
ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਕਵਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹਂ 
 

ਹਰ ਕਦਹੰੁ ਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅੱਗੇ 
ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਚੌਪੜ ਧਰ ਿੇ 

ਮਾਯੂਸੀ ਨੰੂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਿੇ 

ਸ਼ਰਮਂ ਦੀ ਦਰੋਪਦ ਹਰਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਮਂ ਪਂਡਵ ਏਸ ਸਦੀ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਿੇ 

ਆਪਣਾ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਵੇਖ ਨਗਨ ਆਪਣੀ ਿਾਇਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪੇ ਤਂ ਨਫਰਤ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਨੰਗੇ ਹੋਣਂ ਬਹੰੁ ਡਰਦਾ ਹਂ 
ਝੂਠ ਿਪਟ ਦੇ ਿੱਜਣ ਤਾਈ ਂ

ਲੱਖ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਦ ੇਿਰਦਾ ਹਂ 
ਕਦਨ ਭਰ ਭਟਿਣ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਵਚ 

ਪੀਲੇ ਕਜਸਮਂ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਸੰੁਘਦਾ 
ਸ਼ੁਹਰਤ ਤੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਘੁੰ ਮਦਾ 



ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰਦਾ ਹਂ 
ਯਾਰਂ ਦੇ ਸੁਣ ਬੋਲ ਿੁਸੈਲੇ 

ਕਫਟਿਾਰਂ ਸੰਗ ਹੋਏ ਮੈਲੇ 

ਬੁਝੇ ਕਦਲ 'ਤੇ ਕਨੱਤ ਜਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹਂਭਾਰਤ ਦਾ 
ਆਪ ਇੱਿਲਾ ਯੁੱ ਧ ਲੜਦਾ ਹਂ 
ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਕਵਊਹ-ਚੱਿਰ ਕਵਚ 

ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦਾ ਅਕਭਮੰਕਨਊ 

ਜੈਦਰਥ ਸਕਮਆ ਂਦੇ ਹੱਥਂ 
ਵੇਖ ਿੇ ਮਕਰਆ ਕਨੱਤ ਸੜਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਪਰਕਤੱਕਗਆ ਕਨੱਤ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਿੱਲਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੀਿਣ 

ਸਾਰੇ ਿੌਰਵ ਮਾਰ ਕਦਆਂਗਾ 
ਜਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਣ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਪਰ ਨਾ ਮਾਰਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹਂ 
ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਕਵਚ ਠਰਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਬੱਸ ਏਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਵਚ ਹੀ 
ਿੌਰਵਂ ਦਾ ਰੱਥ ਕਹੱਿਦੇ ਕਹੱਿਦੇ 
ਕਜ਼ੱਲਤ ਦੇ ਕਵਚ ਕਪਸਦ ੇਕਪਸਦੇ 
ਰਾਤ ਦੇ ਿਾਲੇ ਤੰਬੂਆਂ ਅੰਦਰ 

ਹਾਰ ਹੱੁਟ ਿੇ ਆ ਵੜਦਾ ਹਂ 
ਨਂਦ ਦਾ ਇਿ ਸੱਪ ਪਾਲ ਿੇ 

ਆਪਣੀ ਜੀਭੇ ਆਪ ਲੜਾ ਿੇ 

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜਾ ਫੜਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਿੀਹ ਿਰਦਾ ਹਂ 
ਆਪਣੇ ਪਰ ਾਵਂ ਫੜਦਾ ਹਂ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਿੇ 

ਆਪਣਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਿਰਦਾ ਹਂ 



26. ਕੀ ਿੁੱ ਛਸ਼ਦਉ ਹਾਲ ਫ਼ਕੀਰਂ ਦਾ 
ਿੀ ਪੱੁ ਕਦਉ ਹਾਲ ਫ਼ਿੀਰਂ ਦਾ 
ਸਾਡਾ ਨਦੀਂ ਕਵ ੜੇ ਨੀਰਂ ਦਾ 
ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨ ਆਇਆਂ ਦਾ 
ਸਾਡਾ ਕਦਲ ਜਕਲਆ ਂਕਦਲਗੀਰਂ ਦਾ 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਦਆਂ ਿੁਝ ਸ਼ੋਖ਼ ਜਹੇ 

ਰੰਗਂ ਦਾ ਹੀ ਨਂ ਤਸਵੀਰਂ ਹੈ 

ਜਦ ਹੱਟ ਗਏ ਅਸਂ ਇਸ਼ਿੇ ਦੀ 
ਮੱੁਲ ਿਰ ਬੈਠ ਤਿਦੀਰਂ ਦਾ 
 

ਸਾਨੰੂ ਲੱਖਂ ਦਾ ਤਨ ਲੱਭ ਕਗਆ 

ਪਰ ਇਿ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾ ਕਮਕਲਆ 

ਕਿਆ ਕਲਕਖਆ ਕਿਸੇ ਮੁਿੱਦਰ ਸੀ 
ਹੱਥਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਿੀਰਂ ਦਾ 
 

ਤਿਦੀਰ ਤਂ ਆਪਣੀ ਸਂਿਣ ਸੀ 
ਤਦਬੀਰਂ ਸਾਥ ਂਨਾ ਹੋਈਆਂ 
ਨਾ ਝੰਗ  ੁੱ ਕਟਆ ਨਾ ਿੰਨ ਪਾਟੇ 
ਝੁੰ ਡ ਲੰਘ ਕਗਆ ਇੰਜ ਹੀਰਂ ਦਾ 
 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲੋਿ ਸੁਣਂਦ ੇਨ 

ਨਾਲੇ ਿਾਫ਼ਰ ਆਖ ਸਦਂਦ ੇਨ 

ਮਂ ਦਰਦ ਨੰੂ ਿਾਅਬਾ ਿਕਹ ਬੈਠਾ 
ਰੱਬ ਨਂ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਪੀੜਂ ਦਾ 
 

ਮਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰਂ ਸੁਣਂਕਦਆਂ ਸੰਗ 

ਿਈ ਵਾਰ ੱਚੀ ਬੋਲ ਕਪਆ 

ਿੁਝ ਮਾਣ ਸੀ ਸਾਨੰੂ ਇਸ਼ਿੇ ਦਾ 
ਿੁਝ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸੀ ਪੀੜਂ ਦਾ 



 

ਤੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਆਿਲ ਿਕਹੰਦਾ ਹਂ 

ਮਂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਆਸ਼ਿ ਦੱਸਦਾ ਹਂ 
ਇਹ ਲੋਿਂ 'ਤੇ  ੱਡ ਦੇਈਏ 

ਕਿਨੰੂ ਮਾਣ ਨ ਦਂਦੇ ਪੀਰਂ ਦਾ । 

27. ਗੀਤ ਉਧਾਰਾ ਹੋਰ ਸ਼ਦਉ 

ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਜੀ 
ਇਿ ਅੱਧ ਗੀਤ ਉਧਾਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

ਸਾਡੀ ਬੁਝਦੀ ਜਂਦੀ ਅੱਗ 

ਅੰਗਾਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

ਮਂ ਕਨੱਿੀ ਉਮਰੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ 

ਹੰਢਾ ਬੈਠਂ 
ਸਾਡੀ ਜੋਬਨ ਰੱੁਤ ਲਈ 

ਦਰਦ ਿੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

 

ਗੀਤ ਕਦਉ ਮੇਰੇ ਜੋਬਨ ਵਰਗਾ 
ਸਉਲਾ ਟੂਣੇ-ਹਾਰਾ 
ਕਦਨ ਚੜਹਦੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕਜਂ 

ਭਰ ਸਰਵਰ ਕਲਸ਼ਿਾਰਾ 
ਰੱੁਖ-ਕਵਹੂਣੇ ਥਲ ਕਵੱਚ ਜੀਿਣ 

ਪਕਹਲਾ ਸੰਝ ਦਾ ਤਾਰਾ 
ਸੰਝ ਹੋਈ ਸਾਡ ੇਵੀ ਥਲ ਥਂ 
ਇਿ ਅੱਧ ਤਾਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

ਜਂ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਲਾਲੀ ਵਾਿਣ 

ਭਰ ਸਰਵਰ ਕਵਚ ਖੋਰ ਕਦਉ 

 

ਪਰਭ ਜੀ ਕਦਹੰੁ ਕਬਨ ਮੀਤ ਤਂ ਬੀਤ ੇ

ਗੀਤ ਕਬਨਂ ਨਾ ਬੀਤੇ 



ਅਉਧ ਹੰਢਾਣੀ ਹਰ ਿੋਈ ਜਾਣੇ 
ਦਰਦ ਨਸੀਬਂ ਸੀਤੇ 
ਹਰ ਪੱਤਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰਭ ਜੀ 
ਕਿਹੜ ੇਕਮਰਗਂ ਪੀਤੇ 
ਸਾਡ ੇਵੀ ਪੱਤਣਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਅਣਪੀਤ ੇਹੀ ਰੋੜਹ ਕਦਉ 

ਜਂ ਜੋ ਗੀਤ ਕਲਖਾਏ ਸਾਥ ਂ

ਉਹ ਵੀ ਪਰਭ ਜੀ ਮੋੜ ਕਦਉ 

 

ਪਰਭ ਜੀ ਰੂਪ ਨਾ ਿਦ ੇਸਲਾਹੀਏ 

ਕਜਹੜਾ ਅੱਗ ਤਂ ਊਣਾ 
ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਕਸਫ਼ਤ ਨਾ ਿਰੀਏ 

ਕਜਸ ਦਾ ਹੰਝ ਅਲੂਣਾ 
ਦਰਦ ਕਵ ੁੰ ਨਾ ਗੀਤ ਨਾ ਿਹੀਏ 

ਬੋਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਹਿ-ਕਵਹੂਣਾ 
ਤਂ ਡਾਲੀ ਤਂ ਤੋੜ ਕਦਉ 

ਜਂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡ ੇਜੋਬਨ ਵਰਗਾ 
ਗੀਤ ਉਧਾਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

ਮਂ ਕਨੱਿੀ ਉਮਰੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ 

ਹੰਢਾ ਬੈਠਂ 
ਸਾਡੀ ਜੋਬਨ ਰੱੁਤ ਲਈ 

ਦਰਦ ਿੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਦਉ 

28. ਸ਼ਸਖਰ ਦੁਿਸ਼ਹਰ ਸ਼ਸਰ 'ਤੇ 

ਕਸਖਰ ਦੁਪਕਹਰ ਕਸਰ 'ਤੇ 

ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਕਲਆ ਪਰ ਾਵਂ 
ਿਬਰਂ ਉਡੀਿਦੀਆਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕਜਂ ਪੱੁਤਰਂ ਨੰੂ ਮਾਵਂ 
 



ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਥਲ ਤਪਦਾ 
ਿੱਲੇ ਰੱੁਖ ਦੀ ਹਂਦ ਕਵਚ ਮੇਰੀ 
ਦੁੱ ਖਂ ਵਾਲੀ ਗਕਹਰ ਚੜਹੀ 
ਵਗੇ ਗ਼ਮਂ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਨਰੀ 
ਮਂ ਵੀ ਿੇਹਾ ਰੱੁਖ ਚੰਦਰਾ 
ਕਜਹਨੰੂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ  ਾਵਂ 
ਿਬਰਂ ਉਡੀਿਦੀਆਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕਜਂ ਪੱੁਤਰਂ ਨੰੂ ਮਾਵਂ 
 

ਕਹਜਰਂ 'ਚ ਸੜਦ ੇਨ 

ਸੱੁਖੇ ਰੋਟ ਤੇ ਸੱੁਖੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ 

ਉਮਰਂ ਤਂ ਮੱੁਿ ਚਲੀਆਂ 

ਪਰ ਮੱੁਿੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਦੂਰੀਆਂ 

ਰੱਜ ਰੱਜ ਝੂਠ ਬੋਕਲਆ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਦਕਰਆ ਿਾਵਂ 
ਿਬਰਂ ਉਡੀਿਦੀਆਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕਜਂ ਪੱੁਤਰਂ ਨੰੂ ਮਾਵਂ 
 

ਲੋਿਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਏ 

ਮੇਰਾ ਦੁੱ ਖ ਤਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਕਣਆ 

ਲੱਖਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਚੁੰ ਮ ਗਏ 

ਪਰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ ਾਕਣਆ 

ਅਜ ਏਸੇ ਮੁਖੜ ੇਤਂ 

ਕਪਆ ਆਪਣਾ ਮਂ ਆਪ ਲੁਿਾਵਂ 
ਿਬਰਂ ਉਡੀਿਦੀਆਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕਜਂ ਪੱੁਤਰਂ ਨੰੁ ਮਾਵਂ 
ਕਸਖਰ ਦੁਕਪਹਰ ਕਸਰ 'ਤੇ 

ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਕਲਆ ਪਰ ਾਵਂ 



29. ਜ਼ਖ਼ਮ  

(ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸਮਂ ) 
 

ਸੁਕਣਂ ਵੇ ਿਲਮਂ ਵਾਕਲਉ 

ਸੁਕਣਂ ਵੇ ਅਿਲਂ ਵਾਕਲਉ 

ਸੁਕਣਂ ਵ ੇਹੁਨਰਂ ਵਾਕਲਉ 

ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱ ਭੀ ਅਮਨ ਦੀ 
ਆਇਉ ਵੇ ਫੂਿਂ ਮਾਕਰਉ 

ਇਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ 

ਸਂਝਂ ਦਾ ਲੋਗੜ ਬੰਨਹ  ਿੇ 

ਸਕਮਆ ਂਦੀ ਥੋਹਰ ਪੀੜ ਿੇ 

ਦੁੱ ਧਂ ਦਾ  ੱਟਾ ਮਾਕਰਉ 

 

ਕਵਹੜ ੇਅਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਟੂਣਾ ਿਰ ਗਈ 

ਸੇਹੇ ਦਾ ਤੱਿਲਾ ਗੱਡ ਿੇ 

ਸਾਹਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਢ ਿੇ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਡੋਹਲ ਿੇ 

ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬੰਨਹ  ਿੇ 

ਲਹੂਆ ਂਦੀ ਗਾਗਰ ਧਰ ਗਈ 

ਓ ਸਾਥੀਓ, ਓ ਬੇਲੀਓ 

ਤਕਹਜ਼ੀਬ ਕਜਂਦੀ ਮਰ ਗਈ । 
 

ਇਖ਼ਲਾਿ ਦੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ ਮੁੜ 

ਵਕਹਸ਼ਤ ਦਾ ਕਬਸੀਅਰ ਲੜ ਕਗਆ 

ਇਕਤਹਾਸ ਦੇ ਇਿ ਬਾਬ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਿੇ ਜ਼ਕਹਰ ਹੈ ਚੜਹ ਕਗਆ 

ਸੱਕਦਓ ਵੇ ਿੋਈ ਮਂਦਰੀ 
ਸਕਮਆ ਂਨੰੂ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ 



ਸੱਕਦਓ ਵ ੇਿੋਈ ਜੋਗੀਆ 

ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ 

ਸੱੁਖੋ ਵੇ ਰੋਟ ਪੀਰ ਦੇ 

ਕਪੱਪਲਂ ਨੰੂ ਤੰਦਂ ਿੱਚੀਆਂ 

ਆਉ ਵ ੇਇਸ ਬਾਰੂਦ ਦੀ 
ਵਰਮੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਲੱਸੀਆਂ 
ਓ ਦੋਸਤ,ਂ ਓ ਮਕਹਰਮੋ 

ਿਾਹਨੰੂ ਇਹ ਅੱਗਂ ਮੱਚੀਆਂ 
 

ਹਾੜਾ ਜ ੇਦੇਸ਼ਂ ਵਾਕਲਓ 

ਹਾੜਾ ਜ ੇਿੌਮਂ ਵਾਕਲਓ 

ਓ ਐਟਮਂ ਕਦਉ ਤਾਜਰੋ 

ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਣਜਾਕਰਉ 

ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨੱੁਖ ਕਸਰ 

ਲਹੂਆ ਂਦਾ ਿਰਜ਼ਾ ਚਾਕੜਹਉ 

ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱ ਭੀ ਅਮਨ ਦੀ 
ਆਇਉ ਵੇ ਫੂਿਂ ਮਾਕਰਉ 

ਹਾੜਾ ਜ ੇਿਲਮਂ ਵਾਕਲਉ 

ਹਾੜਾ ਜ ੇਅਿਲਂ ਵਾਕਲਉ 

ਹਾੜਾ ਜ ੇਹੁਨਰਂ ਵਾਕਲਉ 

30. ਮਰਸੀਆ 

(ਪੰ: ਨਕਹਰੂ ਦੀ ਅੰਕਤਮ ਕਵਦਾ ਵੇਲੇ) 
 

ਅੱਜ ਅਮਨਂ ਦਾ ਬਾਬਲ ਮਕਰਆ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਨੜੋਏ ਆਈ 

ਤੇ ਅੰਬਰ ਨ ਹੌਿਾ ਭਕਰਆ 

ਇੰਝ ਫੈਲੀ ਕਦਲ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ਬੋਈ 

 



ਈਿਣ ਰੰਗ ਸੋਗ ਦਾ ਚਕੜਹਆ 

ਜੀਿਣ ਸੰਘਣੇ ਵਣ ਕਵੱਚ ਕਿਧਰੇ 

ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਿ ਬੂਟਾ ਸਕੜਆ 

ਤਕਹਜ਼ੀਬਂ ਨ ਫੂਹੜੀ ਪਾਈ 

 

ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਕਰਆ 

ਮਜ਼ਹਬਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਆਈ ਤਰੇਲੀ 
ਿੌਮਂ ਘੁੱ ਟ ਿਲੇਜਾ ਫਕੜਆ 

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗਏ ਪਥਰਾਏ 

 

ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਕਰਆ 

ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਜਾਇਆ 

ਅੱਜ ਫ਼ਰਜ਼ਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚਕੜਹਆ 

ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕਨਿਲੀ 
 

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮਕਰਆ 

ਿੱੁਲ ਲੋਿਾਈ ਮੋਢਾ ਕਦੱਤਾ 
ਤੇ ਨਣਂ ਕਵੱਚ ਹੰਝੂ ਭਕਰਆ 

ਪੈਣ ਮਨੱੁਖਤਾ ਤਾਈ ਂਦੰਦਲਂ 
 

ਿਾਲਾ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਕਰਆ 

ਰੋ ਰੋ ਮਾਰੇ ਕਢੱਡਂ ਮੱੁਿੀਆਂ 

ਦਸੇ ਕਦਸ਼ਾਵਂ ਸੋਗੀ ਹੋਈਆਂ 

ਈਿਣ ਚੁੱ ਪ ਦਾ ਨਾਗ ਹੈ ਲਕੜਆ 

 

ਕਜਂ ਧਰਤੀ ਨ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦਾ 
ਰੋ ਰੋ ਿੇ ਮਰਸੀਆ ਪਕੜਹਆ 

ਅੱਜ ਅਮਨਂ ਦਾ ਬਾਬਲ ਮਕਰਆ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਨੜੋਏ ਆਈ 

ਤੇ ਅੰਬਰ ਨ ਹੌਿਾ ਭਕਰਆ 



31. ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਸ਼ਹ ਸ਼ਗਆ 

ਰੋਗ ਬਣ ਿੇ ਰਕਹ ਕਗਆ ਹੈ ਕਪਆਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ 
ਮਂ ਮਸੀਹਾ ਵੇਕਖਆ ਕਬਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 
 

ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਚੜਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਲਈ 

ਕਿਂ ਿਰਂ ਨ ਦੋਸਤਾ ਸਕਤਿਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 
 

ਸ਼ਕਹਰ ਤੇਰੇ ਿਦਰ ਨਹਂ ਲੋਿਂ ਨੰੂ ਸੱੁਚੇ ਕਪਆਰ ਦੀ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਖੱੁਲਹਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 
 

ਫੇਰ ਮੰਕਜ਼ਲ ਵਾਸਤ ੇਇਿ ਪੈਰ ਨਾ ਪੱੁਕਟਆ ਕਗਆ 

ਇਸ ਤਰਹਂ ਿੁਝ ਚੁਕਭਆ ਿੋਈ ਖਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 
 

ਕਜੱਥ ੇਮੋਇਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਫ਼ਨ ਨਹਂ ਹੋਇਆ ਨਸੀਬ 

ਿੌਣ ਪਾਗ਼ਲ ਹੁਣ ਿਰੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 
 

ਏਥ ੇਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਿ ਨੀਲਾਮ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਗਈ 

ਲੱਕਥਆ ਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਫਰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ । 

32. ਮ ਂਅਧੂਰ ੇਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਹਂ 
ਮਂ ਅਧੂਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਇਿ ਸਤਰ ਹਂ 
ਮਂ ਅਪੈਰੀ-ਪੈੜ ਦਾ ਇਿ ਸਫ਼ਰ ਹਂ 
 

ਇਸ਼ਿ ਨ ਜੋ ਿੀਤੀਆ ਬਰਬਾਦੀਆਂ 

ਮੈ ਉਹਨਂ ਬਰਬਾਦੀਆ ਂਦੀ ਕਸਖ਼ਰ ਹਂ 
 

ਮਂ ਤੇਰੀ ਮਕਹਫ਼ਲ ਦਾ ਬੁਕਝਆ ਇਿ ਕਚਰਾਗ਼ 

ਮਂੈੈ ਤੇਰੇ ਹੋਠਂ 'ਚਂ ਕਿਕਰਆ ਕਜ਼ਿਰ ਹਂ 
 



ਇਿ 'ਿੱਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਇਲਾਜ 

ਚਾਰ ਕਦਨ ਦੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕਫ਼ਿਰ ਹਂ 
 

ਕਜਸ ਨ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖ ਿੇ ਨਾ ਵੇਕਖਆ 

ਮੈ ਉਹਦ ੇਨਣਂ ਦੀ ਗੁੰ ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਹਂ 
 

ਮਂ ਤਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਚਹਰਾ ਵੇਕਖਐ 

ਮਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਿੈਸਾ ਬਸ਼ਰ ਹਂ 
 

ਿੱਲਹ ਕਿਸੇ ਸੁਕਣਆ ਹੈ 'ਕਸ਼ਵ' ਨੰੂ ਿਕਹੰਕਦਆਂ 

ਪੀੜ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜਹਂ ਕਵਚ ਨਸ਼ਰ ਹਂ । 

33. ਸ਼ਦਲ ਗ਼ਰੀਬ 

ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਦਲ ਗ਼ਰੀਬ ਇਿ ਪਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਾ 
ਦੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਿਲਮ ਨੰੂ ਇਿ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ 
 

ਮੱੁਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਦ ਦਾ ਿੋਈ ਜਾਮ ਪੀਕਤਆਂ 

ਪੀੜਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਘੋਲ ਿੇ ਦੇ ਜਾ ਦੋ ਆਤਸ਼ਾ 
 

ਿਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਿੋਰੀ ਰੀਝ ਹੈ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦੀ 
ਸ਼ਬਦਂ ਦੇ ਥਲ 'ਚ ਭਟਿਦਾ ਗੀਤਂ ਦਾ ਿਾਫ਼ਲਾ 
 

ਟੁਰਨਾ ਮਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਪੈਰ ਕਵਚ ਿੰਡ ੇਦੀ ਲੈ ਿੇ ਪੀੜ 

ਿੱੁਖ ਤਂ ਿਬਰ ਤਿ ਦੋਸਤਾ ਕਜੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਾਸਲਾ 
 

ਆ ਬਹੁੜ 'ਕਸ਼ਵ' ਨੰੂ ਪੀੜ ਵੀ ਹੈ ਿੰਡ ਦੇ ਚੱਲੀ 
ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਜਹੜੀ ਓਸ ਨ ਮੱੁਦਤ ਤਂ ਦਾਸ਼ਤਾ 

34. ਮੇਰ ੇਨਾਮੁਰਾਦ ਇੱਿਕ ਦਾ 



ਮੇਰੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਇੱਸ਼ਿ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਪੜਾ ਹੈ ਆਇਆ 

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਰਕਹ ਰਕਹ ਿੇ ਤਰਸ ਆਇਆ 

 

ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਿੁਝ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ 

ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਜਂ ਮਰੀਅਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਇਆ 

 

ਇਿ ਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ, ਲਗਦੇ ਸੀ ਸਭ ਪਰਾਏ 

ਇਿ ਵਿਤ ਹੈ ਮਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪ ਹਂ ਪਰਾਇਆ 

 

ਮੇਰੇ ਕਦੱਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ੱਿਾ ਨਾ ਭੇਤ ਚੱਕਲਆ 

ਕਜਂ-ਕਜਂ ਟਿੋਰ ਿੀਤੀ ਵਕਧਆ ਸਗ ਂਸਵਾਇਆ 

 

ਮਂ ਚਾਹੰੁਕਦਆ ਵੀ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਣਂ ਨਾ ਰੋਿ ਸਕਿਆ 

ਆਪਣਂ ਮਂ ਹਾਲ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪੇ ਜਦੋ ਸੁਣਾਇਆ 

 

ਿਕਹੰਦ ੇਨ ਯਾਰ 'ਕਸ਼ਵ' ਦੇ ਮੱੁਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਕਰਆ 

ਪਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਿੇ ਕਮਲਦ ੈਅੱਜ ਤੀਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਇਆ 

35. ਰਾਤ ਗਈ ਕਰ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ 
ਰਾਤ ਗਈ ਿਰ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ 
ਹੋਇਆ ਕਦਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅਧਾਰਾ 
 

ਰਾਤਂ ਈਿਣ ਸਕੜਆ ਸੀਨਾ 
ਅੰਬਰ ਟੱਪ ਕਗਆ ਚੰਕਗਆੜਾ 
 

ਅੱਖਂ ਹੋਈਆਂ ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ 
ਕਦਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ 
 

ਹੁਣ ਤਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਸਾਥੀ 
ਇਿ ਹੌਿਾ ਇਿ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ 
 



ਮਂ ਬੁਝ ੇਦੀਵੇ ਦਾ ਧੰੂਆਂ 
ਕਿੰਝ ਿਰਂ ਤੇਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 
 

ਮਰਨਾ ਚਾਕਹਆ ਮੌਤ ਨਾ ਆਈ 

ਮੌਤ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਗਈ ਲਾਰਾ 
 

ਨਾ  ੱਡ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਮਸੀਹਾ 
ਗ਼ਮ ਦਾ ਮਗਰਂ ਿੌਣ ਸਹਾਰਾ 

36. ਿਸ਼ਹਰ ਤੇਰ ੇਤਰਕਾਲਂ ਢਲੀਆਂ 
ਸ਼ਕਹਰ ਤੇਰੇ ਤਰਿਾਲਂ ਢਲੀਆਂ 

ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 

 

ਯਾਦਂ ਦੇ ਕਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਲਗਣ 

ਮਕਹੰਦੀ ਲਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 
 

ਮੱਥ ੇਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਕਲਆ 

ਤੇਲ ਤਂ ਪਾਇਆ ਭਰ ਭਰ ਪਲੀਆਂ 

 

ਇਸ਼ਿ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸਾਲ-ਕਗਰਹਾ 'ਤੇ 

ਇਹ ਕਿਸ ਘੱਲੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿਲੀਆਂ 

 

'ਕਸ਼ਵ' ਨੰੂ ਯਾਰ ਆਏ ਜਦ ਫੂਿਣ 

ਕਸਤਮ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਚਲੀਆਂ 

37. ਜਦ ਵੀ ਤੇਰਾ 
ਜਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
ਝੱਲ ਕਦਲ ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
 



ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਆ ਿੇ ਵੇਖ ਲਵਂ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਕਜਥ ੇਭੱਕਜਆ ਵੀ ਨਾ ਕਮਲੂ ਦੀਵਾ 
ਸੋਈਉ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਕਿਸ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ 

ਿੋਈ ਕਦਲ ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
ਇੰਞ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 'ਕਸ਼ਵ' ਦੇ ਕਸ਼ਅਰਂ 'ਚਂ 

ਿੋਈ ਧੁਖ਼ਦਾ ਅੰਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 

38. ਤੂੰ  ਸ਼ਵਦਾ ਹਇੋਂ 

ਤੂੰ  ਕਵਦਾ ਹੋਇਂ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ  ਾ ਗਈ 

ਪੀੜ ਕਦਲ ਦੀ ਬੂੰ ਦ ਬਣ ਿੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਵਚ ਆ ਗਈ 

 

ਦੂਰ ਤਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਚੁੰ ਮਦੀ ਰਹੀ 
ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਰਾਹਂ ਦੀ ਕਮੱਟੀ ਖਾ ਗਈ 

 

ਤੁਰਨ ਤਂ ਪਕਹਲਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਹਾਰ 

ਤੁਰਨ ਕਪੱ ਂ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਹਰ ਿਲੀ ਿੁਮਲਾ ਗਈ 

 

ਉਸ ਕਦਨ ਕਪੱ  ਂਅਸਂ ਨਾ ਬੋਕਲਆ ਨਾ ਵੇਕਖਆ 

ਇਹ ਜ਼ਬਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਥਰਾ ਗਈ 

 

ਇਸ਼ਿ ਨੰੂ ਸੌਗਾਤ ਕਜਹੜੀ ਪੀੜ ਸਂ ਤੂੰ  ਦੇ ਕਗਂ 

ਅੰਤ ਉਹੀਉ ਪੀੜ 'ਕਸ਼ਵ' ਨੰੂ ਖਂਦੀ ਖਂਦੀ ਖਾ ਗਈ 

39. ਮਹਾਨ ਮਨੱੁਖ 

(ਨਲਨੀਬਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ 



ਆਸਾਮੀ ਿਕਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪਂਤਰ) 
 

ਹੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਣਥੱਿ ਰਾਹੀ 
ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਂ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ 
ਤੂੰ  ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਹ ਦੀ 
ਕਚਰ-ਬੁੱ ਸੀ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ 
ਤੂੰ  ਹੀ ਲਗਨ ਨੰੂ ਮੰਥਨ ਿਰ ਿੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਂਗਲੀ ਫੜ ਿੇ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਤਾਈ ਂ

ਅਗਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਥਾ ਸੁਣਾਈ 

ਮਹਂ-ਮੁਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ 

 

ਹੇ ਮਹਂ ਮਾਨਵ ! 

ਉਹ ਤੂਹੀਂ ਸਂ 

ਕਜਸ ਨ ਸਭ ਤਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ 
ਚੁੱ ਪ ਸੰਗ ਕਤੜਿੇ 

ਮੂਿ ਲਬਂ ਦੀ 
ਤੇ ਦੁਕਖਆਰੇ ਦੀਨ ਕਦਲਂ ਦੀ 
ਸਦਾ ਅਬੋਲੇ ਬੋਲਂ ਵਾਲੀ 
ਗ਼ਮ ਕਵਚ ਡੁੱ ਬੀ ਵਾਜ ਸੁਣਾਈ 

ਤੇ ਉਸ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ ਜੀਭਾ ਲਾਈ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੂੰ  ਹਰ ਕਦਲ ਕਵਚ 

ਅਲਖ ਜਗਾਈ 

 

ਤੂੰ  ਮੁਿਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ 

ਤੇ ਿੁਲ ਦਬੀ ਦਕਲਤ ਲੁਿਾਈ 

ਡੂੰ ਘੀ ਨਂਦ ਝੂਣ ਜਗਾਈ 

ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਈ 

 

ਹੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ! 

ਤੂੰ  ਇਸ ਮਾਨਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 



ਅਜਬ ਨਵਂ ਿੁਝ ਅਰਥ ਨ ਿੱਢੇ 
ਤੇਰੇ ਕਵਚ ਂਅਕਹੰਸਾ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਲੱਭ ੇ

ਤੇ ਇਹਦੀ ਫ਼ਤਕਹ ਯਿੀਨੀ ਲੱਗੇ 
 

ਹੇ ਯੁੱ ਗ ਦਰਸ਼ਟਾ ! 
ਤੂੰ  ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ 

ਨਵ ਸਕਮਆ ਂਦੇ ਨਵ ਰਾਹ ਦੱਸੇ 

ਕਹੰਦੀ ਰਲਿੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੱਸੇ 

ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਕਥਆਰ ਦੇ ਸਾਹਵਂ 
ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੱਸੇ 

ਕਖੜ ੇਕਰਦ ੇਆ ਕਪੜ ਕਵਚ ਨੱਚੇ 
 

ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈਆ ਂਅੱਟੇ 
ਲੱਖ ਕਹਰਦ ੇਨਕਸ਼ਆ ਂਕਵਚ ਮੱਤੇ 
ਪੈਰ ਿਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱ ੇ 
ਤੂੰ  ਉਨਹ ਂ 'ਤੇ ਫੇਹੇ ਰੱਖੇ 

ਲੱਖ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੱਤੇ 
ਤੂੰ  ਹੀ ਪੰੂਝੇ ਤੂੰ  ਹੀ ਝੱਟ ੇ

ਤੂੰ  ਹਰ ਇਿ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿੱਟੇ 
 

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਦਲਂ ਕਵਚ ਗੂੰ ਜੇ 
ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝੇ 
ਗੌਰਵ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕਹੰਦ ਨੰੂ 

ਸੱੁਤ ੇਕਪਤਾ ਪੁਰਖ ਮੁੜ ਂਘੇ 
ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ! 
ਸੱਚ ਦੇ ਜੋਗੀ 
ਤੇਰੇ ਿੱਜੇ ਬੋਲਂ ਕਵਚਂ 
ਕਹੰਦੀ ਦੀ ਮਹਂ ਕਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦੀ 
ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਗੌਰਵ ਝਾਿੇ 
ਬੀਤ ਗਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਵਆਖੇ 



 

ਹੇ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਅਵਤਾਰ 

ਤੂੰ  ਇਸ ਿੌਮ ਨੰੂ ਿਰਿੇ ਕਪਆਰ 

ਕਦੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਰੂਹ ਟੁਣਿਾਰ 

ਤੇ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਮਕਹਿਾਰ 

ਕਜਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਨਾ ਸਿੇ ਮਾਰ 

ਤੇਰੀ ਕਮਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਈਆਂ 

ਹੈ ਕਹੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਮਪਾਰ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਜਣਹਾਰ ! 

ਐ ਕਹੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦਲ ਦਾਤਾਰ 

ਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਣ-ਆਧਾਰ 

ਸਦਾ ਸਮਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ 
ਹਰ ਕਦਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਪਿਾਰ 

ਤੂੰ  ਸਾਡ ੇਕਦਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੋ ਬੈਠਾ 
ਤੇ ਅਸਂ ਰਹੇ ਹਂ ਮੋਤੀ ਵਾਰ 

ਹੇ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 

ਨਮਸਿਾਰ ਹੋਏ ਨਮਸਿਾਰ !! 

(ਨੋਟ :- ਆਰਤੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਵਤਾਵਂ ਨੰ: 9,14, 

20,24,25,27,29 ਅਤ ੇ30; 'ਕਬਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ' ਕਵਚ 

ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ)  

 



Loona Shiv Kumar Batalvi 

ਲੂਣਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 
 

ਪਸ਼ਿਲਾ ਅੰਕ 

 

ਧਨਵੰਤੀ ਤੇ ਉਿਦੇ ਪਿਾੜਂ ਦੇ ਨਂ 

(ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਤਮ ਪਤਿਰ, 

ਨਟੀ ਤੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਚੰਬ ੇਸ਼ਤਿਰ ਦੇ 

ਨੜ ੇਇਕ ਸੰਘਣੇ ਵਣ ਤਵਚ ਬੈਠ 

ਪਰੇਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ) 

ਨਟੀ 

ਇਿ ਕਵਣ ਸੁ ਦੇਸ ਸੁਿਾਵੜਾ 
ਤੇ ਕਵਣ ਸੁ ਇਿ ਦਤਰਆ 

ਜੋ ਰਾਤ ਨਮੇਘੀ ਚੰਨ ਦੀ 
ਤਵਚ ਦੂਰਂ ਡ੍ਹਕ ਤਰਿਾ 
ਕਈ ਤਵੰਗ-ਵ੍ੇਵਂ ਮਾਰਦਾ 
ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੱਪ ਤਜਿਾ 
ਜੋ ਕੱਢ ਦੁਸਂਘੀ ਜੀਭ ਨੰੂ 

ਵਾਦੀ ਤਵਚ ਸ਼ੂਕ ਤਰਿਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਦੇਸ ਸੁ ਚੰਬਾ ਸੋਿਣੀਏ ਂ

ਇਿ ਰਾਵੀ ਸੁ ਦਤਰਆ 

ਜੋ ਐਰਾਵਤੀ ਕਿਂਵਦੀ 



ਤਵਚ ਦੇਵ-੍ੋਕ ਦੇ ਜਾ 
ਇਿ ਧੀ ਿੈ ਪਂਗੀ ਤਰਸ਼ੀ ਦੀ 
ਇਿਦਾ ਚੰਦਰਭਾਗ ਭਰਾ 
ਚੰਤਬਆ੍ੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬ੍ੀ 
ਇਿਨੰੂ ਮਤਿੰਗੇ ਮੱੁ੍ ਤ੍ਆ 

ਤੇ ਤਂ ਿੀ ਧੀ ਤਂ ਬਦ੍ ਕੇ 

ਇਿਦਾ ਪੱੁਤਰ ਨਾਮ ਤਪਆ 

ਚੰਤਬਆ੍ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਂਵਦਾ 
ਇਿਨੰੂ ਚੰਬਾ ਦੇਸ ਤਕਿਾ 

ਨਟੀ 

ਿੈ ਇਤਰਂ ਤਭੱਜੀ ਵਗ ਰਿੀ 
ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੀਤ ਿਵਾ 
ਏਥ ੇਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ 
ਤਜਂ ਸਾਿ ਿੈ ਡੁੱ ੍ਹ ਤਗਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਿਂ ਨੀ ਤਜੰਦ ੇਮੇਰੀਏ ! 

ਤੂੰ  ਤਬ੍ਕੁ੍ ਠੀਕ ਤਕਿਾ 
ਿੈ ਕੰੁਗ, ਕਥੂਰੀ, ਅਗਰ ਦਾ 
ਤਜਂ ਵਗ ੇਤਪਆ ਦਤਰਆ 

ਇਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਇਤਰ ਦਾ 
ਤਵਚ ਚੰਨ ਦਾ ਿੰਸ ਤਜਿਾ 
ਿੈ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਤੈਰਦਾ 
ਤੇ ਤਾਰੇ ਚੁਗ ੇਤਪਆ 

ਨਟੀ 

ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਈਕਣ ਜਾਪਦੈ 



ਤਜਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਤਰਆ 

ਇਿ ਮਤਿਕ ਤਜਵਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤਚੜੀ 
ਤਜਿਦਾ ਸੱਜਣ ਦੂਰ ਤਗਆ 

ਅਗਨ-ਵਰੇਸੇ ਵਟਣਾ ਮ੍ ਮ੍ 

ਰਿੀ ਜ ੋਨਗਨ ਨਿਾ 
ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵੇ 
ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਵਾਿ ! 

ਇਿ ਤੂੰ  ਖ਼ੂਬ ਤਕਿਾ 
ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਤਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ 

ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਕੇ ਬੁਝਾ 
ਿੈ ਸੰਭਵ ਤਨ ਦੀ ਅੱਗ ਥਂ 
ਖੌ੍ ਸਮੰੁਦਰ ਜਾ 

ਨਟੀ 

ਛੇੜ ਸੁਰੰਗੀ ਪੌਣ ਦੀ 
ਰਿੀ ਰੱੁਤ ਤਬਰਿੜ ੇਗਾ 
ਤਜਂ ਕਾਮੀ ਸੱਜਣ ਤਕਸੇ ਦਾ 
ਜਦ ਜਾਏ ਤਵਛੋੜਾ ਪਾ 
ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਸਾਉ੍ੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 

ਤਕਤ ੇਤਵਚ ਉਜਾੜਂ ਜਾ 
ਤਜਂ ਤਢੱਡਂ ਮੱੁਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ 
ਕੋਈ ਤਬਰਿਣ ਪਏ ਕੁਰ੍ਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਤਕਿਾ ਸੁਿਾਵਾ ਦੇਸ ਿੈ 



ਤੇ ਕੇਿੀ ਨਸ਼ੀ੍ੀ ਵਾਅ 

ਇਂ ਤਰਵਰ ਜਾਪਣ ਝੂਮਦੇ 

ਤਜਂ ਛਂਬਾ ਡੰਗ ਤਗਆ 

ਿੈ ਥਂ ਥਂ ਕੇਸੂ ਮੌਤ੍ਆ 

ਤੇ ਡੁੱ ਤ੍ਹਆ ੍ਿੂ ਤਜਿਾ 
ਤਜਂ ਕਾ੍ੇ ਰੜ ੇਪਿਾੜ ਦਾ 
ਸੀਨਾ ਪਾਟ ਤਗਆ 

ਇਂ ਜਾਪੇ ਭਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱ ੍ਹੀਆਂ 

ਤਵਚ ਭਤਰਆ ਨਸ਼ਾ ਤਜਿਾ 
ਇਕ ਸੁਆਦ ਸੁਆਦ ਿੋ ਤਜਿਨਂ ਨੰੂ 

ਿੈ ਅੰਬਰ ਚੁੰ ਮ ਤਰਿਾ 
ਕੋਈ ਜੀਕਣ ਪਰੇਮੀ ਪਰੇਮ ਤਂ 

ਇਕ ਉਮਰਾ ਬਾਝ ਤਰਿਾ 
ਉਸ ਅੰਭੇ ਿਂਠ ਤਂ ਚੁੰ ਮਣਂ 
ਪਰ ਭੁੱ ਖਾ ਫੇਰ ਤਰਿਾ 

ਨਟੀ 

ਸੁਣੋ ਸਵਾਮੀ ਤਕਿਾ ਸੁਿਾਵਾ 
ਪੰਛੀ ਬੋ੍ ਤਰਿਾ 
ਤਜਂ ਤਕਸੇ ਪਰੇਮੀ ਆਪਣੇ 
ਪਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਆ 

ਤਜਂ ਬਂਸ ਦੀ ਪਾਟੀ ਪੋਰ ਚਂ 

ਇਕ ਰੁਮਕਾ ੍ੰਘ ਤਗਆ 

ਤਜਂ ਸੇਜ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਾਣਦੀ 
ਦਾ ਿਾਸਾ ਤਨਕ੍ ਤਗਆ 

ਪਰਥਮ ਪਰੇਮ ਦੇ ਪਰਥਮ ਮੇ੍ ਦੇ 

ਪਰਥਮ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਤਜਿਾ 
ਦਰਦ ਪਰੱੁਚੇ ਤਕਸੇ ਗੀਤ ਦੇ 



ਅੰਤਤਮ ਬੋ੍ ਤਜਿਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਿੈ ਸੌ੍ੇ ਤਜਿੇ ਪਿਾੜ 'ਤੇ 

ਚੰਨ ਈਕਣ ਸੋਭ ਤਰਿਾ 
ਤਜਂ ਕੁਤ੍ਕ ਨਾਗ ਕੋਈ ਮੰਨਂ ਥਂ 
ਨਹ ਰੇ ਤਵਚ ਖੇਡ ਤਰਿਾ 
ਇਿ ਪਰਬਤ ੍ੰਮ-ਸ੍ੰਮੜਾ 
ਿੈ ਈਕਣ ਫੈ੍ ਤਗਆ 

ਤਜਂ ਨਾਗਂ ਦੀ ਮਂ ਸੂਰਸਾ 
ਦੀ ਿੋਵੇ ਸਾ੍-ਤਗਰਹਾ 
ਕਈ ਬਾਸ਼ਕ, ਉਰਗ ਤੇ ਛਂਬੜੇ 
ਕਈ ਅਿੀ, ਖੜੱਪੇ ਆ 

ਕਈ ਕੱ੍ਰੀ, ੱਡਣੇ, ਪਦਮ ਤੇ 

ਸੰਗਚੂੜੇ ਧੌਣ ਉਠਾ 
ਪਏ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪਂਵਦੇ 
ਤੇ ਰਿੇ ਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ 
ਔਿ ਵੇਖ ਨੀ ਤਜੰਦ ੇ! ਘਾਟੀਆਂ 

ਤਵਚ ਬੱਦ੍ ੱਡ ਤਰਿਾ 
ਤਜਂ ਸੱਪ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਡੰਗ ਕੇ 

ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਤਵਚ ਉ੍ਟ ਤਗਆ 

ਸੁਪਨ-੍ੋਕ ਦੇ ੱਡਦ ੇਿੋਏ 

ਦੂਧ ਮਤਿ੍ ਜਤਿਆ 

ਤਜਿਦੀ ਮਮਟੀ ਬੈਠਾ ਚੰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੋ੍ ਤਰਿਾ 
ਤਵਚ ਫੁੱ ੍-ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ 

ਇਕ ਨੰਗਾ ਅਗਨ ਤਜਿਾ 
ਇਕ ਬੁੱ ਤ ਗੁ੍ਾਬੀ ਨਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਵੇਖ ਤਰਿਾ 



ਤੇ ਭੋਗਣ ਪਤਿ੍ੇ ਓਸ ਦਾ 
ਤਜਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਤਗਆ 

ਨਟੀ 

ਮਂ ਵੇਖ ਕੇ ੱਚੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ 

ਿਂ ਰਿੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ 
ਤਜਂ ਵਣ-ਦੇਵੀ ਅਰਨਣੀ 
ਬੱਦ੍ਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 
ਵਣ-ਪੱੁਤਰ ਤਾਈ ਂਜੀਕਣਂ 
ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ 
ਦੁੱ ਧ ਭਰੀਆਂ ਸੌ੍ੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 

ਤੇ ਕੋਸੀ ਨੀਝ ੍ੱਗਾ 
ਤਜਂ ਦੁੱ ਧ ਤਪਆਂਦੀ ਬਾ੍ ਨੰੂ 

ਿਰ ਮਂ ਜਾਵੇ ਨਤਸ਼ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਰੱੁਖ ਜੋ ਅਮ੍ਤਾਸ ਦੇ 

ਪੀ੍ੀ ਮਾਰਨ ਭਾ 
ਇਂ ਜਾਪਨ ਗਗਨ ਕੁਠਾ੍ੀਏ 

ਤਜਂ ਸੋਨਾ ਤਪਘ੍ ਤਰਿਾ 
ਜਂ ਧਰਤ-ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ 
ਇਕ ਬੁੰ ਦਾ ਤਡੱਗ ਤਪਆ 

ਵਾਿ ਨੀ ਧਰਤ ਸੁਿਾਵੀਏ 

ਤੈਨੰੂ ਚਤੜਹਆ ਰੂਪ ਤਕਿਾ 

ਨਟੀ 

ਇਂ ਜਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬ੍ੇ 

ਇਿਦ ੇਤਦੱਤ ੇਕਾਜ ਰਚਾ 



ਤੇ ਮੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕ ਅੰਬੀਰ ਿਵਾ 
ਇਿਦ ੇਤਦੱਤ ੇਗੌਣ ਤਬਠਾ 
ਨਦੀਆਂ ਆਈਆ ਂਗੌਣ ਨੰੂ 

ਪਰਬਤ ਰੇੜਾ ੍ਾ 
ਚਾਨਣੀਆ ਂਤਜਂ ਤ੍ੀ 'ਤੇ 

ਿਨ ਰਿੀਆਂ ਮਤਿੰਦੀ ੍ਾ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ ਅੰਬਰੀ 
ਚੰਨ ਕ੍ੀਰਾ ਪਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਪਰ ਿਾਏ ਨੀ ਧਰਤ ਸੁਿਾਵੀਏ 

ਤੂੰ  ੍ਏ ਕੀਿ ੍ੇਖ ਤ੍ਖਾ 
ਤੇਰਾ ਿਰ ਤਦਨ ਿੀ ਮਰ ਜਂਵਦਾ 
੍ੈ ਤਕਰਨਂ ਦਾ ਫਾਿ 

ਤੇਰੀ ਿਰ ਰੱੁਤ ਿੈ ਤਛਣ-ਭੰਗਰੀ 
ਜੋ ਜੰਮੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾ 
ਏਥ ੇਤਛਣ ਤਂ ਤਛਣ ਨਾ ਫੜੀਦਾ 
ਨਾ ਸਾਿ ਕੋ੍ਂ ਿੀ ਸਾਿ 

ਜੋ ਸਾਿ ਿੈ ਬੁੱ ਤ ਂਟੁੱ ਟਦਾ 
ਉਿਦੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਨਾ ਥਾਿ 

ਤਜਂ ਗਗਨਂ ੱਡਦ ੇਪੰਛੀਆਂ 
ਦੀ ਪੈੜ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ 
ਤੇਰਾ ਿਰ ਫੁੱ ੍ ਿੀ ਮਰ ਜਂਵਦਾ 
ਮਤਿਕਂ ਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਾ 
ਤੇਰਾ ਿਰ ਤਦਿੰੁ ਸੂਤਕ-ਰੱੁਤ ਦੀ 
ਪੀੜ 'ਚ ੍ਂਦਾ ਸਾਿ 

ਤੇਰਾ ਿਰ ਸਾਿ ਪਤਿ੍ਂ ਜੰਮਣਂ 
੍ਂਦਾ ਅਉਧ ਿੰਢਾ 



ਨਟੀ 

ਸੁਣੋ ਤਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਉ 

੍ੇਖਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਤਕਿਾ 
ਿੈ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਾ ਫੜੀਦਾ 
ਏਥ ੇਸਾਿ ਕੋ੍ਂ ਜੇ ਸਾਿ 

ਕੀਿ ਬੁਰਾ ਜੇ ਮੰਤਿ੍ ਪਤਿ੍ੜੇ 
ਤੇ ਤਪੱਛ ਂ੍ੱਭੇ ਰਾਿ 

ਜਂ ਤੀਰ ੍ੱਗਣ ਤਂ ਪਤਿ੍ੜੇ 
ਜੇ ਛਾਤੀ ੍ੱਗ ੇਘਾ 
ਤਵਚ ਅੱਧਵਾਟ ੇਿੀ ਖੜਨ ਦਾ 
ਆਵੇ ਬੜਾ ਮਿਾ 
ਕੁਝ ਤਪਛ ੇਮੁੜਨ ਦੀ ੍ਾ੍ਸਾ 
ਕੁਝ ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਦਾ ਚਾ 
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਨ ਥੀਤਵਆ 

ਉਿਦਾ ਜੀਣਾ ਜੱਗ ਤਕਿਾ ? 

ਿੈ ਸ਼ੁਕਰ ਸਮਂ ਨਾ ਧਰਤ 'ਤੇ 

ਇਕੋ ਥਾਂ ਖੜਹਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਤਂ ਮਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ 
ਪਰ ਿੰੁਦ ੈਦੁੱ ਖ ਬੜਾ 
ਜਦ ਕੱ੍ੇ ਬਤਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ 

ਇਿ ਫੁੱ ੍ ਜਾਣੇ ਕੁਮ੍ਾ 
ਇਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ੂਕਦਾ 
ਸੱੁਕ ਜਾਣਾ ਦਤਰਆ 

ਇਿਨ ਭ੍ਕੇ ਰੁਖ਼ ਬਦ੍ਣਾ 
ਜੋ ਵਗਦੀ ਸੀਤ ਿਵਾ 
ਿਨ ਰੱੁਤਂ ਪੱਤਰ ਛੰਡਣੇ 



੍ੈ ਜਾਣੇ ਪੌਣ ੱਡਾ 
੍ੈ ਜਾਣੇ ਰੱੁਖ ਵਢਾਏ ਕੇ 

ਤਰਖਾਣਂ ਮੋਛ ੇਪਾ 
ਤਰਖਾਣਂ ਮੋਛ ੇਪਾਏ ਕੇ 

੍ੈਣੇ ਪ੍ੰਘ ਬਣਾ 
ਪ੍ੰਘੇ ਸੇਜਂ ਮਾਣਦ ੇ

ਮਰਨ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 

ਨਟੀ 

ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਕਰਮ ਿੈ 

ਇਸ ਦਾ ਖੇਦ ਤਕਿਾ 
ਿੈ ਪਤਰਵਰਤਨ ਿੀ ਆਤਮਾ 
ਤਜਿਨੰੂ ਜਂਦਾ ਅਮਰ ਤਕਿਾ 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਝਂ ਸਤਿਜ ਸੀ 
ਬੁੱ ਸ ਜਂਦੀ ਇਿ ਵਾਅ 

ਬੁੱ ਸ ਜਂਦ ੇਚੰਨ ਸੂਰਜੇ 
ਬੁੱ ਸ ਜਂਦ ੇਦਤਰਆ 

ਬੁੱ ਤ ਨੰੂ ਬੁੱ ਤ ਗ੍ ਤਮ੍ਣ ਦਾ 
ਰਤਿੰਦਾ ਰਤਾ ਨਾ ਚਾਅ 

ਬਾਗ਼ਂ ਫੁੱ ੍ ਨਾ ਮੌ੍ਦ ੇ

ਢਕਂ ਸਾਵੇ ਘਾ 
ਇਸ ਅਮਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਤਵਚ ਡਾਢਾ ਤੇਿ ਨਸ਼ਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਂ ਤਿੰਦਗੀ 
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਾ 
ਇਿ ਭਟਕਣ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ ਿੈ 

ਜੋ ਖੇਤ ਰਿੇ ੍ਤਿਰਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਦੀ ਿੀ ਕੱੁਖ 'ਚਂ 



ਿੈ ਧਰਤੀ ਜਨਮ ਤ੍ਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਉਫ਼ ! ਕੇਿੀ ਇਿ ਭਟਕਣਾ 
ਕੁਝ ਸੁਪਨ ਮੋਢਾ ਚਾ 
ਜਨਮ-ਤਦਵਸ ਦੀ ਨਗਨ-ਘੜੀ ਤਂ 

ਥਣ ਨੰੂ ਮੰੂਿ ਤਵਚ ਪਾ 
ਤਿਰਨਂ ਤਸੰਗਂ ਬੈਠ ਕੇ 

ਦੇਣੀ ਉਮਰ ਵੰਜਾ 

ਨਟੀ 

ਇਿ ਭਟਕਣ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਰਿੀ ਚ੍ਾ 
ਇਸ ਭਟਕਣ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤ ੇ

ਵੀ ਜਂਦ ੇਸੀਸ ਤਨਵਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਿੈ ਸੰਖ ਨ ਵੱਜੇ ਮੰਦਰਂ 
ਤੇ ਖੂਿਂ ਡੋ੍ ਤਪਆ 

ਿੁਣ ਸੱਥਂ ਤਚੜੀਆਂ ਚੂਕੀਆਂ 

ਤੇ ਜੰਗਲ਼ ਬੋ੍ ਤਪਆ 

ਿੈ ਿੋਇਆ ਸਰਘੀ ਵੇ੍ੜਾ 
ਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਬੁਝ ਤਗਆ 

ਿੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਤਿੱਕਦਾ 
ਤਸਰ ਭੀ ਆਏ ਤਪਆ 

ਆਓ ਮੁੜੀਏ ਦੇਵ ੍ੋਕ ਨੰੂ 

ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਵਿਾ 



ਨਟੀ 

ਕੀ ਿੋਇਆ ਸੱਜਣ ਮਂਡੜੇ 

ਜੇ ਗਈ ਿੈ ਰਾਤ ਤਵਿਾ 
ਕੀ ਿੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀਉ 

ਜੇ ਖੂਿਂ ਡੋ੍ ਤਪਆ 

ਜੀ ਚਾਿੰੁਦ ੈਇਸੇ ਧਰਤ ਤੇ 

ਮਂ ਦੇਵਂ ਉਮਰ ਵੰਜਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਕੌਣ ਨ ਟੂਣੇ ਿਾਰੀਆਂ 
ਤਜਿਨਂ ਕੀ੍ੀ ਕੱੁ੍ ਫ਼ਿਾ 
ਤਜਂ ਗੁੰ ਬਦ ਤਵਚ ਆਵਾਿ ਦੀ 
ਟੁਰਦੀ ਰਿੇ ਸਦਾ 
ਤਜਂ ਮਧੂ-ਮੱੁਖੀਆਂ ਦਾ 
ਮਧੂ-ਵਣਂ ਤਵਚ ਟੋ੍ਾ ੱਡ ਤਰਿਾ 
ਤਜਂ ਚੀਰ ਕੇ ਜੰਗਲ਼ ਬਂਸ ਦੇ 

੍ੰਘੇ ਤੇਿ ਿਵਾ 
ਤਜਂ ਥ੍ 'ਚਂ ੍ੰਘੇ ਕਾਫ਼੍ਾ 
ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਵਿਾ 
ਿੈ ਸਾਰੀ ਵਾਦੀ ਗੂੰ ਜ ਪਈ 

ਇਿ ਕੌਣ ਨ ਰਿੀਆਂ ਗਾ ? 

(ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਭਰਦੀ ਿੈ) 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇਸ ਚੰਬ ੇਦੇ 

ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਿੋ 

ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਮਾ੍ਣੇ 
ਉਿਦੀ ਮਤਿ੍ਂ ਗਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਮਤਿ੍ਂ ਰਾਣੀ ਜਾਗਦੀ 



ਉਿਦ ੇਨਣਂ ਨਂਦ ਨਾ ਕੋ 

ਰਾਜੇ ਤਾਈ ਂਆਖਦੀ 
ਮਂ ਚੰਬਾ ੍ੈਣਾ ਸੋ 

ਜੋ ਕਾ੍ੇ ਵਣ ਮੌਤ੍ਆ 

ਤਜਿਦੀ ਿੌਕੇ ਜਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ 
ਬਾਿਂ ਤਵਚ ਪਰੋ 

ਨਾ ਰੋ ਤਜੰਦ ੇਮੇਰੀਏ 

੍ੱਗ ੍ੈਣ ਦੇ ੍ੋਅ 

ਚੰਬ ੇਖ਼ਾਤਰ ਸੋਿਣੀਏ 

ਜਾਸਂ ਕਾ੍ੇ ਕੋਿ 

ਰਾਣੀ ਚੰਬ ੇਸਤਿਕਦੀ 
ਮਰੀ ਤਵਚਾਰੀ ਿੋ 

ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਦੱਬਦਾ 
ਮੈ੍ੀ ਜਂਦੀ ਿੋ 

ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਸਾੜਦਾ 
ਕਾ੍ੀ ਜਂਦੀ ਿੋ 

ਅੱਧੀ ਰਾਤਂ ਦੇਸ ਚੰਬ ੇਦੇ 

ਚੰਬਾ ਤਖਤੜਆ ਿੋ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਵੇਖ ਨਟੇ ! 

ਤਕੰਜ ਵਾਦੀ ਦੇ ਤਵਚ 

ਸਵਰ ਿੈ ਗੂੰ ਜ ਤਰਿਾ 
ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਵਰ-ਮੰਡ੍ ਨੰੂ 

ਤਜਂ ਕੋਈ ਛੇੜ ਤਗਆ 

ਕੱਤਕ ਮਾਿ ਤਵਚ ਕੰੂਜਂ ਦਾ 
ਤਜਂ ਕੰਨਂ ਬੋ੍ ਤਪਆ 

ਚੇਤਰ ਦੇ ਤਵਚ ਤਜਂ ਕਰ ਬਾਗ਼ਂ 



ਵਗੇ ਪੁਰੇ ਦੀ 'ਵਾ 
ਸਾਉਣ ਮਿੀਨ ਤਜਂ ਕੋਇ੍ਂ ਦੀ 
ਦੂਰਂ ਆਏ ਸਦਾ 
ਤਨੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਕਤਿੰਦੇ ਛੰਨ 

ਮਂਿ ਤਜਂ ਵਰਹੇ ਤਪਆ 

ਤਜਂ ਪਰਬਤ ਤਵਚ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ 
ਤਬਛੂਆ ਛਣਕ ਤਰਿਾ 
ਜਂ ਤਜਂ ਿੋਵੇ ਗੂੰ ਜਦਾ 
ਤਸ਼ਵ ਦਾ ਨਾਦ-ਮਿਂ 

ਨਟੀ 

ਤਜਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ 

ਕੋਈ ਤਰਿਾ ਮਛੇਰਾ ਗਾ 
ਜਂ ਤਬਰਿਣ ਦੇ ਤਵਚ ਕਾ੍ਜੇ 
ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਧੁਖੇ ਤਪਆ 

ਜੋ ਉਿਦ ੇਝੂਠ ਪਰੇਮੀ ਉਸ ਦੇ 

ਕੰਨਂ ਕਦ ੇਤਕਿਾ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਆਨੰਦ ਤਕਿਾ ? 

ਤਕੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਤਿਕ ਫੜਂ 
ਮੈਥ ਂਮਤਿਕ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ 
ਤਜਂ ਕੋਈ ਭੌਰਾ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰਦਾ 
ਕੰਵ੍ ਸਰੋਵਰ ਜਾ 
ਮਤਿਕ ਦੇ ਕੱਜਣ ਤ੍ਪਟ ੇਿੋਏ 

ਨੀ੍ੇ ਸੁਪਨ ਤਜਿਾ 
ਤਜਂ ਤਕਸੇ ਤਵਧਵਾ ਿੌਕਾ ਭਤਰਆ 

ਸੰੁਨੀ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 



ਨਟੀ 

ਇਿ ਤਂ ਿਨ ਚੰਤਬਆ੍ਣਂ 
ਜੋ ਰਿੀਆਂ ਰ੍ ਤਮ੍ ਗਾ 
ਸ਼ਤਿਦ-ਪਰੱੁਚ ੇਕੰਠ 'ਚਂ 

੍ੰਮੀ ਿੇਕ ੍ੱਗਾ 
ਤਜਂ ਮਂ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਤਬਰਿੜਾ 
ਚਰਖ਼ੇ ਤੰਦ ਵਲ਼ਾ 
ਤਜਿਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੱਤ ਸਮੰੁਦਰਂ 
ਨਾ ਮੁਤੜਆ ੍ਾਮ ਤਗਆ 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਇਿ ਤਂ ਸਭੋ ਰਾਣੀਏ ਂ

ਿਨ ਰਿੀਆਂ ਇੱਤ ਵੱ੍ ਆ 

ਿੱਥ ਫੁੱ ੍ਂ ਦੀਆਂ ਡਾ੍ੀਆਂ 

ਤਸਰ 'ਤੇ ਗੜਵੇ ਚਾ 
ਆ ਗਗਨਂ ਨੰੂ ੱਡੀਏ 

ਜਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਰਾਿ 

ਬਣੀਏ ਵਾਸੀ ਧਰਤ ਦੇ 

ਜਂ ੍ਈਏ ਰੂਪ ਵਟਾ 

ਨਟੀ 

ਿਂ ਿਂ ਪਰਭ ਜੀ ਠੀਕ ਤਕਿਾ 
ਆਓ ੍ਈਏ ਰੂਪ ਵਟਾ 
ਤੇ ਕਰੀਏ ਚਾਰ ਗ੍ੋੜੀਆਂ 

ਨਾ੍ ਇਨਹ ਂ ਦੇ ਜਾ 
(ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਨਟੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ੍ਂਦ ੇਿਨ । 
ਚੰਤਬਆ੍ਣਂ ੱਚੀ ੱਚੀ ਗਾਂਦੀਆਂ ਪਰਵੇਸ਼ 

ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ।ਨਟੀ ਉਨਹ ਂ ਚਂ ਇਕ ਨਾ੍ 



ਗੱ੍ਂ ਕਰਦੀ ਿੈ ।) 

ਨਟੀ 

ਚੰਬ ੇਦੀਏ ਚੰਬੇ੍ੀਏ 

ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਮਤਿਕ ਸਦਾ 
ਇਿ ਜੋਬਨ ਦਾ ਿੜਹ ਤਠਤ੍ਹਆ 

ਤਕਸ ਪੱਤਣ ਨੰੂ ਜਾ 
ਿੰਸ, ਿਮੇ੍ਂ, ਬੁਗਹਤੀਆਂ 

ਗੱ੍ ਤਵਚ ਕੰਠ ਪਾ 
ਛਾਪਂ, ਛੱ੍ੇ, ਆਰਸੀਆਂ 

ਗੋਰੇ ਿੱਥ ਅੜਾ 
ਚੀਚੀ ਤਵਚ ਕ੍ੀਚੜੀ 
ਪੈਰਂ ਸਗ੍ੇ ਪਾ 
ਕੋਿ ਕੋਿ ਵਾ੍ ਗੁੰ ਦਾਏ ਕੇ 

ਫੁੱ ੍ ਤੇ ਚਂਕ ਸਜਾ 
ਕੰਨਂ ਝੁਮਕੇ ਝੂ੍ਦੇ 
੍ਂਗ ਤੀ੍ੀਆਂ ਪਾ 
ਤਸਰ ਸੋਭਣ ਫੁ੍ਕਾਰੀਆਂ 

ਅਤ੍ਸ, ਪੱਟ ਿੰਢਾ 
ਤਕੱਤ ਵੱ੍ ਚੱ੍ੀਆਂ ਕੰੂਜੜੀਆਂ 
ਿਾਰ ਤਸ਼ੰਗਾਰ ੍ੱਗਾ 
ਇਿ ਬਂਦ੍ ਗਈਆਂ ਡਾਚੀਆਂ 
ਤਕੱਤ ਵੱ੍ ਰਿੀਆਂ ਧਾ ? 

ਚੰਸ਼ਬਆਲਣ 

ਸੁਣ ਭੈਣੇ ਪਰਦੇਸਣੇ 
ਅਸਂ ਆਈਆ ਂਨਦੀਏ ਜਾ 
ਇਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 

੍ੱਖ ਦੀਵੇ ਪਰਵਾਿ 



ਅੱਜ ਜਨਮ ਤਦਿਾੜਾ ਓਸ ਦਾ 
ਅੱਜ ਤਦ੍ੇ ਥਂ ਚਾਅ 

ਅਸਂ ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਵੀਰ ਦੇ 

ਰਿੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ਗੜਵੇ ਨੀਰ ਦੇ 

ਤਾਿ ੇਫੁੱ ੍ ਤੁੜਾ 
ਅਸਂ ਮਤਿ੍ਂ ਰਾਣੀ ਕੰੁਤ ਦੇ 

ਚੱ੍ੀਆਂ ਰੂਪ ਸਜਾ 
ਤਜਥ ੇਰਾਜਾ ਨਹ ਾਵਸੀ 
ਵਟਨ ੍ੱਖ ੍ੱਗਾ 
ਇਤਰ, ਫੁ੍ੇ੍ਂ, ਕੇਵੜ ੇ

ਗੰਗਾ-ਜ੍ੀ ਰ੍ਾ 
ਇਸ ਤਂ ਤਪੱਛ ਂਿੋਵਸੀ 
ਡਾਢਾ ਯੱਗ ਮਿਾ 
ਸਾਰੇ ਚੰਬ ੇਦੇਸ਼ 'ਚਂ 

ਕਾ੍ੇ ਮੁਰਗ ਮੰਗਾ 
ਇਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਭੇਡ ਥਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਜਬਹਾ 
ਰਾਜਾ ਕੋਟ ਤਸਆ੍ ਦਾ 
ਆਇਆ ਪਂਡ ੇਗਾਿ 

ਜੋ ਸਾਡ ੇਮਿਾਰਾਜ ਦਾ 
ਬਤਣਆ ਧਰਮ ਭਰਾ 
ਜੋ ਸ੍ਵਾਨ ਕਿਂਵਦਾ 
ਕਰਸੀ ਰਸਮ ਅਦਾ 
ਵੱਢ ੂਭੇਡਂ ਸਾਰੀਆਂ 

੍ੋਿਾ ਸਾਣੇ ੍ਾ 
ਵਗੂ ਸੂਿਾ ਸ਼ੂਕਦਾ 
੍ਿੂਆ ਂਦਾ ਦਤਰਆ 

ਚੰਬ ੇਦੀ ਇਸ ਧਰਤ 'ਤੇ 

ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਚੜਹਾ 



ਮੱਥ ੇਤਟੱਕੇ ੍ਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋਸੀ ਰਸਮ ਅਦਾ 
ਨੌਬਤ, ਕੈ੍ਂ, ਡੱਫ੍ਂ 
ਦੇਸਣ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ 
ਆਸਣ ਭੰਡ, ਮਰਾਸੀਏ 

ਭੱਟ ਸੁਰੰਗੀ ਚਾ 
ਿੋਸਣ ਧਾਮਂ ਭਾਰੀਆਂ 
ਦੇਗਂ ਚੁ੍ਹੇ  ਚੜਹਾ 
ਅੰਤ ਤਵਚ ਮੁਤਟਆਰ ਇਕ 

ਚੁਣਸੀ ਰਾਜਾ ਆ 

ਸਾਰੇ ਚੰਬ ੇਦੇਸ 'ਚਂ 

ਤਜਸ ਦਾ ਿੁਸਨ ਅਥਾਿ 

ਉਿ ਸੋਿਣੀ ਮੁਤਟਆਰ ਤਫਰ 

ਗੋਰੇ ਿੱਥ ੱਠਾ 
ਕਰਸੀ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤ,ੇ 

ਦੇਵੀ ਕੋ੍ ਦੁਆ 

ਦੇਵੀ ਵਰਮਨ ਵੀਰ ਤੇ 

ਰਤਿਮਤ ਇਿ ਫ਼ਰਮਾ 
ਸਾਰੇ ਚੰਬ ੇਦੇਸ ਦੀ 
ਇਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ੍ੱਗਾ 
ਤਫਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ 
ਧਰਮੀ ਬਾਪ ਬੁ੍ਾ 
ਇਕ ਖੂਿਾ, ਦੋ ਬੌ੍ੀਆਂ 

ਦੇਸੀ ਨਾਮ ੍ੁਆ 

ਆਇਆ ਚੰਬ ੇਸ਼ਤਿਰ ਥਂ 
ਕੁ੍ ਮੁ੍ਖੱਈਆ ਧਾ 
ਆਓ ਰਾਿੀਉ ੍ੈ ਚੱ੍ੀਏ 

ਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾ 



ਨਟੀ 

ਨਾ ਨੀ ਭੈਣਂ ਮੇਰੀਏ 

ਅਸਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਬੜਾ 
ਅਜੇ ਪਂਡਾ ਵਂਗ ਸਰਾ੍ ਦੇ 

ਤਕਨਾ ਿੋਰ ਤਪਆ 

( ਚੰਤਬਆ੍ਣਂ ਿੱਸਦੀਆਂ ਿੱਸਦੀਆਂ ਚ੍ੀਆਂ ਜਂਦੀਆ ਂਿਨ ।) 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਿੁਣੇ ਸੀ ਵਗਦੀ ਪੌਣ ਦੇ 

ਸੰਦ੍ੀ ਸੰਦ੍ੀ ਸਾਿ 

ਿੁਣੇ ਸੀ ਮਤਿਕਂ ਖੇਡਦੀਆਂ 

ਗ੍ ਚਾਨਣ ਦੇ ਧਾ 
ਿੁਣੇ ਸੀ ਤਰਸ਼ਮਂ ਸੱੁਤੀਆਂ 
ਸਰਵਰ ਸੇਜ ਤਵਛਾ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਧਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਨਰਕ ਭਇਆ 

ਵੈਤਰਨੀ ਤਵਚ ਬਦ੍ ਤਗਆ 

ਸ਼ੂਕ ਤਰਿਾ ਦਤਰਆ 

ਇਿ ਕੀ ਿਨ ਚੰਤਬਆ੍ਣਂ 
ਗਈਆਂ ਗੱ੍ ਸੁਣਾ 
ਕਦ ੍ਿੂਆ ਂਨੰੂ ਡੋ੍ਹ ਕੇ 

ਮਰਦ ੇਪਾਪ ਭ੍ਾ ? 

ਨਟੀ 

ਇਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਕੋਝ ਦਾ 
ਕੋਝਾ ਇਕ ਪੜਾਅ 

ਜਾਨ ਪਰਾਈ ਕੋਿੇ ਕਦ 

ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਭ੍ਾ 



ਪਰਾਣ ਪਰਾਏ ਖੋਿੇ ਕਦ 

ਤਮ੍ਦਾ ਰੱਬ ਭ੍ਾ ? 

ਸੂਤਰਧਾਰ 

ਤਕਤਰਆ ਕੇਿੀ ਅਵੱ੍ੜੀ 
ਕੱੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ 

ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜੰਮਦੀ 
ਆਪੇ ਜਂਦੀ ਖਾ 
ਤਜਂ ਮੱਕੜ ੇਸੰਗ ਮੱਕੜੀ 
ਪਤਿ੍ੇ ਭੋਗ ਰਚਾ 
ਗਰਭਵਤੀ ਮੁੜ ਿੋਏ ਕੇ 

ਜਂਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ 

ਨਟੀ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱ੍ ਸੋਚ ਕੇ 

ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਬੁਰਾ 
ਇਿ ਜਣਨੀ ਿੈ ਪਾਪ ਦੀ 
ਇਿ ਪਾਪਂ ਦੀ ਜਾਿ 

ਪਾਪ ਤਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਿੈ 

ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ 

ਜੇ ਇਿ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨਾ 
ਤਂ ਅੱਜੇ ਮਰ ਜਾ 
ਆਓ ਮੁੜੀਏ ਪਰ੍ੋਕ ਨੰੂ 

ਮਤਿਕਂ ਦੇ ਪਰ ੍ਾ 
ਿੁਣ ਤਂ ਧੱੁਪਂ ੱਗੀਆਂ 
ਤਗਆ ਸੂਰਜ ਤਸਰ 'ਤੇ ਆ 

ਘੁ੍ ਜਾਈਏ ਤਵਚ ਮਤਿਕ ਦੇ 

ਘੁ੍ ਜਾਈਏ ਤਵਚ ਵਾਅ 



( ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਨਟੀ ਅ੍ੋਪ ਿੋ ਜਂਦੇ ਿਨ ।) 

ਦੂਜਾ ਅੰਕ 

 

ਪਰਮ, ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਪੁਿਪਾ ਦੇ ਨਂ 

(ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤਦਵਸ ਦਾ ਉਤਸਵ 

ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤਂ ਅਗ੍ੇ ਤਦਨ 

ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵਰਮਨ ਆਪੋ ਤਵਚ 

ਬੈਠ ਗੱ੍ਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ।) 

ਸਲਵਾਨ 

ਕੱ੍ਹ ਦਾ ਤਦਿੰੁ ਵੀ 
ਕੈਸਾ ਤਦਿੰੁ ਸੀ 
ਕੈਸੀ ਸੀ 
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਗੁ੍ਾਈਆਂ ਚੁੰ ਮਦੀ 
ਭਰ ਜੋਬਨ ਤਵਚ 

ਨਾਰ ਤਜਂ ਕੋਈ । 
ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਿੰੁ 

ਕੈਸਾ ਤਦਿੰੁ ਿੈ 

ਕੈਸੀ ਿੈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਰਾਤ ਉਨਂਦਾ ਭੋਗਣ ਤਪੱਛਂ 
ਤਜਵਂ ਵੇਸਵਾ 
ਸੱੁਤੀ ਕੋਈ 

ਵਰਮਨ 

ਿਂ ਤਮਤਰ ! 



ਕੁਝ ਤਦਿੰੁ ਿੰੁਦ ੇਨ 

ਮੱਥ ੇਤਜਨਹ ਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਕੋਈ 

ਜੂਨ ਨਧੱੁਪੀ 
ਿੰੁਤਦਆਂ ਵੀ ਪਰ 

ਕਦ ੇਤਜਨਹ ਂ ਦੀ ਧੱੁਪ ਨਾ ਮੋਈ 

ਂਜ ਤਂ 
ਿਰ ਤਦਿੰੁ ਮਤਿਕ-ਤਵਿੂਣਾ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰ 

ਦੇਵੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਤਜਿੜ ੇਤਦਿੰੁ ਦਾ ਤਨ ਮਤਿਕੀ੍ਾ 
ਸੋਈਓ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਿੋਈ 

ਿੇ ਰਾਜਨ, ਿੇ ਯੋਧੇ, ਸੂਰੇ 

ਪਰ ਐਸੀ ਕੀਿ 

ਬਾਤ ਿੈ ਿੋਈ ? 

ਕੱ੍ਹ ਦੇ ਤਦਿੰੁ ਤਂ 

ਅੱਜ ਦੇ ਤਦਿੰੁ ਤਕ 

ਸੈ ਜਨਮਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੋਈ 

ਸਲਵਾਨ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ 

ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ 

ਿੇ ਚੰਤਬਆ੍ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਸੱੁਤਾ ਸੂਰਜ 

ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕੱ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੋੜੇ 
ਉਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੂਰਜ ਖਾਵੇ 
ਤਜਂ ਤਜਂ ਕੋਈ 

ਸੂਰਜ ਬਣਦਾ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਿੰਢਾਵੇ 



ਤਕੰਜ ਬੋ੍ਂ 
ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਂ ਮਂ ? 

ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਨੰੂ ੍ੱਤਜਆ ਆਵੇ 
ਜੇ ੍ੱਤਜਆ ਨੰੂ 

ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਂ 
ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧੁਖ ਧੁਖ ਜਾਵੇ 
ਜੇ ੍ੱਤਜਆ ਨੰੂ 

ਬਾਿਰ ਰਖਦਂ 
ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਮਰਦਾ ਜਾਵੇ 
ਮੈਥ ਂਧੱੁਪ 

ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵ ੇ

ਵਰਮਨ 

ਸੁਣ ਸੱਜਣ ! 

ਸੁਣ ਤਮੱਤਰ ਯੋਧੇ 

ਿਰ ਮੱਥ ੇਤਵਚ ਸੂਰਜ ਿੋਵੇ 
ਿਰ ਧੱੁਪ 

ਗਰਭਵਤੀ ਿੈ ਧੁਰ ਤਂ 

ਉਸ ਦੀ ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਸਾਇਆ ਰੋਵੇ 
ਉਸ ਦੀ ਧੱੁਪ 

ਕਦ ੇਨਾ ਮਰਦੀ 
ਤਜਿਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਂ ਿੋਵੇ 
ਜੇ ਤੇਰੀ 
ਧੱੁਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਂ 
ਜੀਭ ਤੇਰੀ 'ਤੇ ਆਨ ਖ੍ੋਵੇ 
ਤਂ ਸੰਭਵ ਿੈ 

ਤੇਰੀ ਧੱੁਪ ਵੀ 
ਤੈਥਂ ਬੇ-ਮੱੁਖ ਕਦੀ ਨਾ ਿੋਵੇ 
ਧੱੁਪ ਤਂ 



ਮਰਦੀ ਿੈ ਉਸ ਵੇ੍ੇ 

ਜਦ ਕੋਈ ਛਂ ਤਵਚ ਆਣ ਖ੍ੋਵੇ 
ਜਂ ਨਣਂ ਤਵਚ 

ਨਂਦਰ ਿੋਵੇ 

ਸਲਵਾਨ 

ਿਂ ਸੱਜਣ ! 

ਮੈਨੰੂ ਨਂਦ ਆ ਗਈ 

ਿਂ ਸੱਜਣ ! 

ਮਂ ਸੌਣਾ ਚਾਿੰੁਦਂ 
ਤਦਨ-ਦੀਵਂ, ਭਰ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਿਰੇ 

ਸੂਰਜ ਤਕਤ ੇਬੁਝਾਣਾ ਚਾਿੰੁਦਂ 
ਿਰ ਤਦਿੰੁ 

ਮੇਰੀ ਨਂਦ ਦਾ ਤਪੰਡਾ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ ਨ ਡੰਤਗਆ ਿੈ 

ਿਰ ਤਦਿੰੁ ਮੇਰਾ 
ਪਰ ਅੰਗ ਛੋਿ ਪਾ 
ਿੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਵਾਕਣ 

੍ੱਤਜਆ ਸੰਗ ਤਭੱਜਆ ੍ੰਤਘਆ ਿੈ 

ਿਰ ਤਦਿੰੁ ਮੇਰਾ 
ਸਮਂ ਦੀ ਸੱੁਕੀ ਸੂ੍ੀ ਉਪਰ 

ਸੂਤਕ-ਰੱੁਤ ਤਂ ਿੀ ਟੰਤਗਆ ਿੈ 

ਿਂ ਿਂ ਸੱਜਣ 

ਮਂ ਕਤਿੰਦਂ 
ਮਂ ਜਗਰਾਤ ੇਦਾ ਥ੍ ੍ੰਤਘਆ ਿੈ 

ਥੱਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਨ 

ਨਂਦਰ ਦਾ 
ਇਕ ਘੁੱ ਟ ਮੰਤਗਆ ਿੈ 

ਿਂ ਸੱਜਣ ! 



ਮੈਨੰੂ ਨਂਦ ਆ ਗਈ 

ਿਂ ਸੱਜਣ ! 

ਮਂ ਸੌਣਾ ਚਾਿੰੁਦਂ 
 

ਿਂ ਿਂ ਮਂ ਿੁਣ 

ਸੌਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵਂ ਦੀ ਛਾਵਂ 
ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵਂ ਦੇ ਭਾਵਂ 
ਪੱਤਰ ਟਾਵਂ ਟਾਵਂ 
ਮੇਰੇ 

ਪਰਛਾਵਂ ਦੀ ਛਾਵਂ 
ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਾ ਗਾਵੇ 
ਮੇਰ ਪਰਛਾਵਂ ਨੰੂ ਭਾਵਂ 
ਤੂੰ  ਵੀ ਅੰਗ ਨਾ ੍ਾਵ ਂ

ਪਰ ਮਂ 

ਤਫਰ ਵੀ ਸੌਣਾ ਚਾਿੰੁਦਂ 
ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਦੀ ਛਾਵਂ 
ਿਂ ਸੱਜਣ 

ਸਭ ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਨੰੂ 

ਧੱੁਤਪਂ ਛਾਵਂ ਕਰਦੇ 
ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਿੱਥਂ 
ਚੀਰ-ਿਰਨ ਿਨ ਕਰਦੇ 
ਤਦਿੰੁ ਦੇ ਗਿ 

ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 
ਤਮਣ ਤਮਣ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ 
ਸੱਭੇ ਛਂ ਦੇ ਜਾ੍ ਤਵਛਾ ਕੇ 

ਤਨੰਦਰਾਏ ਪ੍ ਫੜਦੇ 

ਤਨੰਦਰਾਏ ਿਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ 



ਤਨੰਦਰਾਏ ਿਂ ਮਰਦੇ 

ਵਰਮਨ 

ਠੀਕ ਅਸਂ ਿਂ 
ਸਭ ਤਨੰਦਰਾਏ 

ਸਭ ਉਨਂਦੀ 
ਜੂਨ ਆਏ 

ਅਗਨ-ਤਬਰਛ ੍ੁੰ ਜੇ, ਬੇ-ਪੱਤਰੇ 

ਸਭਨਂ ਆਪਣੀ ਨਂਦਰ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੇਿੀਆਂ ਦੀ 
ਵ੍ਗਣ ਤਵਚ ੍ਾਏ 

ਤੇ ਉਸ ਥੱ੍ੇ 

ਪੱਟ ਤਵਛਾਏ 

ਤਫਰ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਨਂਦ ਨਾ ਆਏ 

ਸਾਡੀ ਛਂ ਨੰੂ 

ਸਾਡੀ ਧੱੁਪ ਿੀ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੰਗ ਛੁਿਾਏ 

ਪਰ ਤਮੱਤਰ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਂ ਪਾਏ 

ਬੋ੍ ਕ੍ਤਿਣੇ 
ਨਂਦਰ ਵਾ੍ੇ 

ਤਕਂ ਤੇਰੇ ਿਂਠਂ 'ਤੇ ਆਏ ? 

ਸਲਵਾਨ 

ਕੀਿ ਪਾਵਂ 
ਮਂ ਬਾਤ ਤਪਆਰੇ ? 

ਤਜਿਨਂ ਖੂਿਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ 

ਕਦ ੇਨਾ ਪਨਘਟ 



ਬਣਨ ਤਵਚਾਰੇ 

ਵਰਮਨ 

ਆਤਖ਼ਰ ਐਸਾ 
ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਕੀਿ ਿੈ ? 

ਦੁੱ ਖ ਤਂ ਪੰਛੀ ੱਡਣ ਿਾਰੇ 

ਅੱਜ ਇਸ ਢਾਰੇ 

ਕੱ੍ਹ ਉਸ ਢਾਰੇ 

ਸਲਵਾਨ 

ਸੁਣ ਸੱਜਣ 

ਤਂ ਬਾਤ ਸੁਣਂਦਂ 
ਦੁੱ ਖਂ ਵਾ੍ੀ 
ਅੱਗ ਜ੍ਂਦਂ 
ਅੱਗ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਛੁਿਂਦਾ 
ਬੀਤ ਗਏ ਨੰੂ 

'ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ 

ਮੋਏ ਸੂਰਜ ਮੋੜ ਤ੍ਆਂਦਾ 
ਆਪਣੀ ਧੱੁਪ ਦਾ 
ਨਗਰ ਤਵਖਾਂਦਾ 
ਮਂ ਜੋ ਧੱੁਪ ਤਵਿਾਜੀ 
ਰੰਗ-ਤਵਿੂਣੀ ਸੀ 
ਅੱਗ 'ਚੌਧ੍' ਦੇ ਚੁੱ ੍ਹੇ  
ਸੇਕਂ ਊਣੀ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ ਇੱਛਰਂ 
ਰੂਪ-ਤਵਿੂਣੀ ਸੀ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੂਣੀ ਸੀ 
 



ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਜਦ ਤਵਿੜ ੇਤਵਚ ਆਣ ਵੜੀ 
੍ੱਖ ਬਚਾਇਆ ਆਪਾ 
ਪਰ ਉਿ ਰੋਿ ੍ੜੀ 
ਨਸ਼ਾ ਜਤਿਆ ਤਨੱਤ ਆਇਆ 

ਪਰ ਨਾ ਤਵੱਸ ਚੜਹੀ 
ਨਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੀ 
ਇਸ ਤਂ ਨਿਂ ਮਰੀ 
ਅਣ-ਚਾਤਿਆ ਂਵੀ 
ਡੰਗਂ ਦੀ ਪਰ ਪੀੜ ਜਰੀ 
ਮੈਥ ਂਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਨਾ ਗਈ ਫੜੀ 
 

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਿਤਿਰੀ੍ੀ ਸੀ 
ੱਗਦੇ ਤਦਿੰੁ ਦੇ 

ਰੰਗਂ ਵਂਗ ਰੰਗੀ੍ੀ ਸੀ 
ਮਧ ਦੀ ਭਰੀ 
ਕਟੋਰੀ ਵਂਗ ਨਸ਼ੀ੍ੀ ਸੀ 
ਤਨਰੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ ੍ਾਟ 

ਬੜੀ ਚਮਕੀ੍ੀ ਸੀ 
 

ਮਂ ਚਾਤਿਆ 

ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਮਾਰ ਤਦਆਂ 

ਮਂ ਚਾਤਿਆ 

ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤਵਸਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸੋਚਂ ਵਾ੍ੀ 
ਅੱਡੀ ਿੇਠ ਤ੍ਤਾੜ ਤਦਆਂ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਸੁਪਨਾ ਸਾੜ ਤਦਆਂ 

 



ਪਰ ਸੁਪਨ ਦੀ 
ਸੱਪਣੀ ਮੈਥ ਂਨਿਂ ਮਰੀ 
ਤਜਂ ਤਜਂ ਮਾਰੇ ਮੰਤਰ 

ਤਤਂ ਤਤਂ ਿੋਰ ੍ੜੀ 
ਏਸੇ ਦੁੱ ਖ ਸੰਗ ੍ੜਦੇ 

ਮੇਰੀ ਧੱੁਪ ਢ੍ੀ 
 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਂ ਚਾਤਿਆ 

ਤਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਤਦਆਂ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਬਾਬ੍ ਦੇ ਘਰ ਮੋੜ ਤਦਆਂ 

ਤੇ ਆਪੇ ਨੰੂ 

ਸੰੁਞਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋੜ ਤਦਆਂ 

 

ਪਰ ਿਰ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਬਾਬ੍ 

ਤਨਰਦੋਸ਼ਾ ਿੈ 

ਿਰ ਧੀ ਦਾ ਰੰਗ 

ਿਰ ਬਾਬ੍ ੍ਈ ਕੋਸਾ ਿੈ 

ਿਰ ਧੀ 
ਿਰ ਬਾਬ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਦਾ ਟੋਟਾ ਿੈ 

ਏਸ ਦੇਸ ਦੀ ਿਰ ਧੀ ਦਾ 
ਮਸਤਕ ਖੋਟਾ ਿੈ 

 

ਏਿੋ ਗੱ੍ਂ ਕਰਦੀ 
ਉਮਰਾ ਟੁਰੀ ਗਈ 

ਗੀਟੇ ਵਾਕਣ ਿਠ ਦੀ ਨਦੀਏ 

ਰੁੜਹੀ ਗਈ 

ਿਰ ਇਕ ਚਾਅ ਦੀ 
ਨੱੁਕਰ ਆਤਖ਼ਰ ਭੁਰੀ ਗਈ 

ਤਜੱਤ ਵੱ੍ ਮੁੜ ਗਏ ਪਾਣੀ 



ੱਤ ਵੱ੍ ਮੁੜੀ ਗਈ 

 

ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦਾ 
ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਤਗਆ 

ਮੈਥ ਂਮੇਰਾ 
ਬ੍ਦਾ ਸੂਰਜ ਖੱੁਸ ਤਗਆ 

ਫੁੱ ਲ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ਂ ਦਾ 
ਸੂਿਾ ਬੁੱ ਸ ਤਗਆ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਿੀ 
ਪਰਛਾਵਂ ਸੰਗ ਰੱੁਸ ਤਗਆ 

 

ਮਂ ਸੂਰਜ ਸਂ 
ਪਰ ਕਾਲ਼ਖ ਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਾਈ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਨੰੂ ਪਰ ਦੁੱ ਖ ਦੀ 
ਮਤਿਕ ਨਾ ਆਈ 

ਮਂ ਵੀ ਵੇਦਨ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗੇ 
ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈ 

ਸਂ ਰਿੀ ਮੇਰੀ ਚੰਦਨ-ਦੇਿ ਸੰਗ 

ਦੇਿ ਤਚਪਕਾਈ 

ਮਂ ਜਾਗਂ 
ਉਸ ਨਂਦਰ ਆਈ 

ਰੱੁਖ ਤਨਪੱਤਰੇ 

ਨਂਦਰ ਦੇ ਨੰੂ ਫੁੱ ੍ ਆ ੍ੱਗਾ 
ਨਂਦਰ ਵਾ੍ਾ ਰੱੁਖੜਾ ਮੈਨੰੂ 

ਿਤਰਆ ੍ੱਗਾ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕੱੁਖਂ 

ਮੈਨੰੂ ਸੂਰਜ ੍ੱਭਾ 
ਤਨਰ੍ੋਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੰੂ 

ਜਵਾ੍ਾ ੍ੱਗਾ 
ਪਰ ਉਿ ਸੂਰਜ 



ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਕਦ ੇਨਾ ੍ੱਗਾ 
ਅਠਾਰਹਂ ਵਰਹੇ ੍ਈ ਉਿਦੀ ੍ੌ ਨੰੂ 

ਜੰਦਰਾ ਵਜਾ 
ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਪੂਰਨ 

ਮੈਨੰੂ ਕਦ ੇਨਾ ੍ੱਭਾ 
 

ਮਂ ਮੁੜ ਛਂ ਦੀ 
ਜੂਨ ਿੰਢਂਦਾ ਸੋਚਣ ੍ੱਗਾ 
ਨਿੰੁਆ ਂਦੇ ਸੰਗ 

ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਂ ਖੋਦਣ ੍ੱਗਾ 
ਕਰਮਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਖ ਨੰੂ 

ਮਰ ਮਰ ਭੋਗਣ ੍ੱਗਾ 
ਸੋਚਣ ੍ੱਗਾ 
ਤਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੂਨ ਿੰਢਾਣੀ 
ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀਂ 

ਤਜਂ ਬੁੱ ਕਂ ਥਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ 
ਕੁਝ ਪੀਣਾ 
ਕੁਝ ਤਕਰ ਜਾਣਾ 
ਰਸ ਤਵਰ੍ਂ ਤਾਣੀ 
ਅਤਤਰਪਤੀ ਤੇ ੍ੱਤਜਆ ਦੇ 

ਕਾ੍ੇ ਕਮਰੇ ਤਵਚ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਅੰਗ ਵ੍ਸ ਕੇ 

ਅਗਨੀ ਖਾਣੀ 
ਤਜਂ ਸੂਰਂ ਦੀ 
ਤਫਰਦੀ ਢਾਣੀ 

ਵਰਮਨ 

ਿਂ ਤਮੱਤਰ ! 

ਤੂੰ  ਸੱਚ ਕਤਿੰਦਾ ਿਂ 



ਅੱਗ ਤਬਨ ਅੱਗ ਦੀ 
ਉਮਰ ਿੰਢਾਣੀ 
ਤਜਂ ਜੀਵੇ ਮੱਛੀ ਤਬਨ ਪਾਣੀ 
ਿਰ ਬਾ੍ਣ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਬਣਨ ੍ਈ 

ਪਂਦੀ ਿੀ ਿੈ ਅਗਨੀ ਖਾਣੀ 
ਂਜ ਤਂ ਿਰ ਅੱਗ 

ਅੱਗ ਿੰੁਦੀ ਿੈ 

ਚੁੱ ੍ਹੇ  ਬ੍ੇ ਜਂ ਮੜਹੀ-ਮੱਸਾਣਂ 
ਪਰ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾ 
੍ਂਬ ੂਬਣਦੀ 
ਉਿ ਅੱਗ ਿੰੁਦੀ ਦਰਦ-ਰੰਝਾਣੀ 
ਜੇ ਇੱਛਰਂ ਦੀ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਸੀ 
ਤਂ ਸੀ ਫੂਕਂ ਨਾ੍ ਮਘਾਣੀ 
ਜਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਤਦੰਦਾ ਪਾਣੀ 
ਿੱਡਂ ਤਾਈ ਂਘੁਣ ਿੰੁਦੀ ਿੈ 

ਦੋ ਤਚੱਤੀ ਦੀ 
ਜੂਨ ਿੰਢਾਣੀ 
 

ਂਜ ਤਂ ਤਮੱਤਰ 

ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ 

ਿਰ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਖਾਵੇ 
ਬ੍ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਵੀ ਿਰ ਕੋਈ 

ਕੱਚੀ ਕਤਿ ਕੇ 

ਉਮਰ ੍ੰਘਾਵੇ 
ਿਰ ਬ੍ਦੀ ਅੱਗ 

ਚੁੰ ਮਣ ਤਪੱਛਂ 
ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਵੇ 
ਸੁਪਨ ਦੀ 



ਸੱਪਣੀ ਵੀ ਇਕ ਤਦਨ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਿੀ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਸਲਵਾਨ 

ਸੁਪਨ ਤੇ 

ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਤਵਚ 

ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ ਅੰਤਰ ਿੰੁਦੈ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਸਦਾ ਪਾਲ਼ਤੂ 
ਇਸ ਦਾ ਿੱਥ ਤਵਚ 

ਮੰਤਰ ਿੰੁਦੈ 
ਜੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਡੰਗੇ 
ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ 

ਤਭਅੰਕਰ ਿੰੁਦੈ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਜੇ ਿੈ ਸ਼ੁਅ੍ਾ 
ਤਂ ਉਿ ਇਕ ਬਸੰਤਰ ਿੰੁਦੈ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਤਜਂਦਾ ਸੱਚ ਿੈ 

ਚੇਤਨ-ਦੇਿ ਦਾ ਕੰਕਰ ਿੰੁਦੈ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਝੂਠ, ਤਨਰਰਥਕ 

ਸੁਪਨ ਦਾ ਇਕ ਜੰਤਰ ਿੰੁਦੈ 

ਵਰਮਨ 

ਸੱਜਣ ! ਦੋਸਤ ! 

ਬਿਾਦਰ ਬੰਦੇ 
ਸੁਪਨ ਤਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੀਿ ਮੰਗੇ 
ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਤਂ ੍ੰਘ ਜਾਵ ੇ

ਪਰ ਸੁਪਨ ਦੀ 



ਅਉਧ ਨਾ ੍ੰਘੇ 
ਇਿ ਸਾਡ ੇਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕਧਰੇ 

ਪੱੁਠ ਚਮਤਗਦੜਂ ਵੱਤ ਟੰਗੇ 
ਕਾ੍ੇ ਰੱੁਖ, ਤਕਸਮਤਂ ਵਾ੍ੇ 

ਤੇ ਫ੍ ਖਂਦ ੇਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਕਰਮਂ ਸੇਤੀ 
ਕਦ ੇਕਦ ੇਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ੍ੰਘੇ 
ਤਕਸੇ ਤਕਸੇ ਤਚਿਰੇ 'ਚਂ ਸਾਨੰੂ 

ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਆ ਕੇ ਡੰਗੇ 
ਇਸ ਦਾ ਡੰਤਗਆ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੇ 
ਮੰਗ ੇਤਂ 
ਉਿਦੀ ਛੋਿ ਨੰੂ ਮੰਗੇ 
ਤਦਨ-ਦੀਵਂ ਜਂ ਸੌਣਾ ਮੰਗੇ 
ਪਰ ਨਾ ਛੋਿ 

ਨਾ ਸੌਣਾ ਤਮ੍ਦਾ 
ਉਮਰ ਅਸਾਡੀ ਧੁਖ ਧੁਖ ੍ੰਘੇ 
ਸਾਡੀ ਦੇਿ ਿੀ, ਸਾਡ ੇਸਾਿ ਤਂ 

ਇਕ ਤਦਨ ਨੀਵਂ ਪਾ ਕੇ ੍ੰਘੇ 
ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ 

ਸਾਥ ਂਸੰਗੇ 

ਸਲਵਾਨ 

ਿਂ ਤਮੱਤਰ ! 

ਤੂੰ  ਸੱਚ ਕਤਿੰਦਾ ਿਂ 

ਿੁਣ ਤਂ ਸੂਰਜ 

ਢ੍ ਚੱਤ੍ਆ ਸੀ 
ਧੱੁਪ ਦਾ ਬਾ੍ਣ ਬ੍ ਚਤ੍ਆ ਸੀ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਵਾ੍ਾ ਸੁਪਨਾ 



ਿੁਣ ਤਮੱਟੀ ਤਵਚ 

ਰ੍ ਚੱਤ੍ਆ ਸੀ 
ਪਰ ਕੱ੍ਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਖਂ ਤੱਕ ਕੇ 

ਮੈਨੰੂ ਮੁੜ ਕੇ 

ਛ੍ ਚਤ੍ਆ ਿੈ 

ਮੇਰੀ ਮਤਿਕ-ਤਵਛੁੰ ਨੀ ਰੂਿ 'ਤੇ 

ਮੁੜ ਕੋਈ ਚੇਤਰ 

ਮ੍ ਚੱਤ੍ਆ ਿੈ 

ਵਰਮਨ 

ਮਂ ਵਡ-ਭਾਗਾ 
ਇਸ ਤਮੱਟੀ 'ਚਂ 

ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ੍ੱਭੇ 
ਤਕਿੜੀ ਰੂਪਵਤੀ ਿੈ ਐਸੀ 
ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਤਂ ੍ੱਗ ੇ? 

ਸਲਵਾਨ 

ਿਂ ਤਮੱਤਰ ! ਉਿ ਤਕਰਨ ਜੇਿੀ ਜੋ 
ਸੱੁਤ-ਉਨਂਦੇ ਨਣਂ ਵਾ੍ੀ 
ਕੋਿ ਕੋਿ ੍ੰਮੇ ਵਾ੍ਂ ਵਾ੍ੀ 
ਨੀਮ-ਉਦਾਸੇ ਅੰਗਂ ਵਾ੍ੀ 
ਦੁੱ ਧਂ ਧੋਤ ੇਰੰਗਂ ਵਾ੍ੀ 
੍ੰਮ-ਸ੍ੰਮੀ ਚੰਦਨ-ਗੇ੍ੀ 
ਭਾਰੇ ਤਜਿੇ ਤਨਤੰਭਂ ਵਾ੍ੀ 
ਮੋਤੀ-ਵੰਨ ਦੰਦਂ ਵਾ੍ੀ 
੍ੂਣਂ ! 
ਤਜਿੜੀ ਕੱ੍ਹ ਉਤਸਵ ਤਵਚ 

ਚੁਣੀ ਸੀ ਯੁਵਤੀ ਸੰਗਂ ਵਾ੍ੀ 



ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਡੰਗਂ ਵਾ੍ੀ 

ਵਰਮਨ 

੍ੂਣਂ ……! 

ਬਾਰੂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਧੀ ? 

ਸੋਿਣੀ, ਚੰਚ੍ ਕੋਮ੍ ਅੰਗੀ 
ਪਰ ਤਪਛ੍ੇ ਜਨਮਂ ਦਾ ਫ੍ ਿੈ 

ਤਜਵਂ ਅਪੱਛਰਂ, ਪਰ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ 
ਮਧਰਾ ਦੇ ਤਵਚ ਤਜਂ ਜ੍-ਗੰਗੀ 
ਸੰੁਦਰ ਨਾਰ ਤਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 
ਸੰਭਵ ਨਾ 
ਿੋਵੇ ਅਰਧੰਗੀ 

ਸਲਵਾਨ 

ਜੇ ੍ੂਣਂ 
ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਧੀ ਿੈ 

ਤਨਰਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੀਿ ਿੈ ? 

ਵਰਮਨ 

ਦੋਸ਼ ! 

ਦੋਸ਼ ਤਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਂ ਦਾ ਿੈ 

ਯਂ ਤਫਰ ਤਪਛ੍ੇ ਜਨਮਂ ਦਾ ਿੈ 

ਸਲਵਾਨ 

ਨਿਂ ਨਿਂ ! 
ਕੱੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਉਸ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਤਂ ਸਾਡ ੇਭਰਮਂ ਦਾ ਿੈ 

ਜਂ ਤਫਰ ਸਾਡ ੇਧਰਮਂ ਦਾ ਿੈ 



ਧਰਮ 

ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਕਤਿੰਦੇ ਨ 

ਮੰਦਰਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸੰਖ ਵਜਾਵੋ 
ਵੱਤਟਆਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ 

ਪੱਥਰਂ ਅੱਗ ੇਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਵੋ 
ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵ ਮਰਦਾ ਿੋਵੇ 
ਮਰਦ ੇਮੰੂਿ ਤਵਚ ਬੂੰ ਦ ਨਾ ਪਾਵੋ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ 

੍ਿੂਆ ਂਦੇ ਤਵਚ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਡੁਬਾਵੋ 
ਆਂਦ ੇਮਾਨਵ ਜੋਗਾ ਰ੍ਕੇ 

ਖੇਤਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਝ ਉਗਾਵੋ 
ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ੱਤੇ 

ਰੰਗਂ ਵਾ੍ੇ ਨਾਗ ੍ੜਾਵ ੋ

ਸਤਮਆ ਂਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੜਹੀ ਬਣਾਵੋ 
ਤਕਿੜਾ ਧਰਮ 

ਤੇ ਤਕਿੜਾ ਰੰਗ ਿੈ 

ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ੍ਾਵੋ 
ਧਰਮ, ਤਂ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ ਉਿ ਿੈ 

ਜੋ ਨਾ ੍ਿੂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਛਾਣੇ 
ਜੋ ਸਭਨਂ ਨੰੂ ਇਕ ਕਰ ਜਾਣੇ 
ਮਾਨਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੰੂ ਸਮਝੇ 
ਮਾਨਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੰੂ ਜਾਣੇ 
 

ਅਸਂ ਤਂ ਸੱਜਣ ! 

ਸਭ ਸ਼ੂਦਰ ਿਂ 
ਤਭੱਟ-ਅੰਗ ੇਤੇ ਸੁਿਜ-ਤਵਿੂਣੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ੍ਿੂਆ ਂਦੇ ਰੰਗ ੍ੈ ਕੇ 

ਧਰਮਂ ਤਵਿੜੇ ਕਰੀਏ ਟੂਣੇ 



ਕਰਮ-ਤਵਛੁੰ ਨ ਜਨਮ-ਤਵਿੂਣੇ 
ੱਤਂ ਤਮੱਠ ਤਵਚਂ ੍ੂਣ ੇ

 

ਕੱ੍ਹ ਜੋ ਤਮੱਤਰ 

ਤਦਿੰੁ ਮਤਰਆ ਸੀ 
ਕੀ ਉਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦੈ 
ਜਂ ਜੋ ਕੱ੍ਹ ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਿਾ੍ੇ 

ਤਕਸੇ ਵੀ ਿੀ੍ੇ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦੈ ? 

ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਿੰੁ ਤਂ 
ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ 

ਅੱਜ ਚੜਹ ਸਕਦ,ੈ ਅੱਜ ਮਰ ਸਕਦੈ 
ਬੀਤੇ ਜਨਮਂ ਦੇ ਕਰਮਂ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਤਕਸੇ ਤਸਰ 

ਤਕੰਜ ਚੜਹ ਸਕਦੈ 
ਜੋ ਮਤਰਆ 

ਸੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਜੋ ਤਜਂਦਾ ਸੋ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜਂ ਜੋ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਿੈ ਿਾ੍ੇ 

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

ਅੱਜ ਦੀ ਧੱੁਪ ਨੰੂ 

੍ੜ ਜਾਵੇਗਾ 

ਵਰਮਨ 

ਮੰਨਦਂ, ਧੱੁਪ ਨੰੂ ਨਾਗ ਨਾ ੍ੜਸੀ 
ਅੱਜ ਦਾ ਤਦਿੰੁ ਨਾ 
ਉਸ ਤਂ ਮਰ ਸੀ 
ਪਰ ਕਰਮਂ ਦੇ ਨਾਗਂ ਅੱਗੇ 
ਕੋਈ ਮਂਦਰੀ 



ਕੀਕਣ ਖੜਸੀ ? 

 

ਕਰਮ ਤਂ ਐਸੇ ਨਾਗ ਿਤਿਰੀ੍ੇ 

ਜੋ ਸਤਮਆ ਂਤਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕੀ੍ੇ 

ਇਿ ਜਨਮਂ ਤੱਕ ਤਪੱਛਾ ਕਰਦੇ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਿੀ੍ੇ, ਤਕਸੇ ਵਸੀ੍ੇ 

ਅਸਂ ਜਂ ਕੱੁਖਂ ਦੀ 
ਜੂਨ ਿੰਢਾਦੇ 

ਇਿ ਤਂ ਓਥ ੇਵੀ ਆ ਜਂਦੇ 
ਅਸਂ ਜਨਮੀਏ ਂ

ਇਿ ਜੰਮ ਪਂਦੇ 
ਇਿ ਸਾਡ ੇਮੱਥ ੇਤਵਚ ਰਤਿੰਦੇ 
ਤਨੱਤ ਸਾਡੀ ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਡੰਗਦੇ 

ਤਵੱਸ ਘੋ੍ਦ ੇ

ਮੌਜ ਮਨਂਦੇ 

ਸਲਵਾਨ 

ਇਿ ਤੂੰ  ਨਿਂ 
ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਬੋ੍ਦੈ 
ਤੇਰਾ ਸੀਮਤ ਧਰਮ ਬੋ੍ਦੈ 

ਵਰਮਨ 

ਜੇ ਇਿ ਮੇਰਾ 
ਭਰਮ ਬੋ੍ਦ ੈ

ਜਂ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਧਰਮ ਬੋ੍ਦੈ 
ਤਂ ਮਂ ਕਤਿੰਦਂ 
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਕਾਮ-ਸਮੰੁਦਰ ਤਪਆ ਖੌ੍ਦੈ 
ਸੁਪਨ ਦੀ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਕਾ੍ਾ 



ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਿਤਿਰ ਬੋ੍ਦੈ 

ਸਲਵਾਨ 

ਨਿਂ ਨਿਂ 
ਇਿ ਕਾਮ ਨਿਂ ਿੈ 

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਂ ਿੈ 

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਂ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ 

ਸਦਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਿੈ ਇਕ ਧੁਖਦੀ 
ਤਕਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਮੰੂਿ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਦੀ 
ਤਕਂ ਮਾਨਵ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ 
ਜੰਮੀ ਮਾਨਵ ਦੇ ਿੀ ਕੱੁਖ ਦੀ 
ਭਰਮਂ ਵਾ੍ੇ ਤਵਊਿ-ਚੱਕਰ ਤਂ 

ਤਕਂ ਕਰ ਇਸਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱ ਟਦੀ 
ਬਾਕੀ ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਬਾਰੇ 

ਮਂ ਮੇਰੇ ਤਮੱਤਰ 

ਤਰ੍ਾ ਪਂਦਾ 
ਮਂ ਤਂ ਵਤਰਹਆ ਂਤਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਧੱੁਪ ਛਾਵਂ ਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਂਦਾ 
ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋ੍ੀ ਧੱੁਪ ਨਾ ਪਾਈ 

ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ 

ਆਪ ਬੁਝਂਦਾ 

ਵਰਮਨ 

ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 

ਇਿ ਕੀ ਕਤਿੰਦਂ ? 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗੀ ੍ਈ ਨੀਵਂ ਪਾਂਦ ਂ



ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਧੰਗੀ ਨਾ ਚੁਣ 

ਤਮ੍ ਸਕਦ ੈਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਿੰੁਦਂ 
ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਦਾ ਸੱੁਚਾ ਤਪੰਡਾ 
ਆ ਜਂਦਾ ਿੈ 

ਜੇ ਤੂੰ  ਕਤਿੰਦਂ 

ਸਲਵਾਨ 

ਨਿਂ, ਨਿਂ 
ਮਂ ਇਿ ਨਿਂ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਨਾ ਐਸਾ ਮਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਐ 

ਨਾ ਐਸਾ ਮਂ ਪਾਪ ਕਮਂਦਾ 
ਮਂ ਤਂ ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ ਦਾ ਬਸ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ੍ਈ 

ਸਾਥ ਿਂ ਮੰਗਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ੍ਈ 

ਸਾਥ ਿਂ ਚਾਿੰੁਦਾ 
 

( ਰਾਜੇ ਵਰਮਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੰੁਤ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤੇ ਵਰਮਨ 

ਨੰੂ ਤਖ਼ਤਾਬ ਕਰਦੀ ਿੈ ।) 

ਕੰੁਤ 

ਨਮਸਕਾਰ, ਿੋਏ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ 
ਬਾਰਂ ਉਿ੍ੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਮਂ 

ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੀ 
ਤਵਤਖਆਨ ਬਥੇਰਾ 
ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ 
ਨੀਰ ਜ ੇਗੰਦਾ 
ਗੰਗਾ ਤਾਈ ਂਆ ਤਮ੍ ਜਾਵੇ 



ਉਿ ਸਾਰਾ ਗੰਗਾ ਕਤਿ੍ਾਵੇ 
ਪੂਜਣ-ਿਾਰਾ ਿੀ ਿੋ ਜਾਵੇ 
ਤਕਂ ਸੰਭਵ ਨਾ 
ਜੇਕਰ ੍ੂਣਂ 
ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ੍ੜ ੍ੱਗ ਜਾਵੇ 
ਤਕਂ ਕਰ ਮੁੜ 

ਸ਼ੂਦਰ ਕਤਿ੍ਾਵੇ ? 

ਵਰਮਨ 

ਚਾਤਤਰਕ ਸੁਆਂਤ ਬੂੰ ਦ ਿੀ ਪੀਵੇ 
ਉਿ ਤਂ ਗੰਗਾ ਕਦ ੇਨਾ ਜਾਵੇ 
੍ੱਖ ਪਤਵੱਤਰ ਿੋਵਣ ਪਾਣੀ 
ਉਿ ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਭ ਛੁਿਾਵੇ 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਗ ਨ ਕਾ੍ੇ ਿੰੁਦੇ 
ਪਰ ਕੋਈ 

ਕੋਇ੍ ਨਾ ਕਤਿ੍ਾਵੇ 

ਕੰੁਤ 

ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 

ਕੋਇ੍ਂ, ਕਾਗ ਨ ਕਾ੍ੇ 

ਪਰ ਕੋਇ੍ਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾ੍ੇ 

ਸੰਭਵ ਿੈ 

ਵੀਰੇ ਘਰ ੍ੂਣਾ 
ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱ ਤਝਆ 

ਸੂਰਜ ਬਾ੍ੇ 

ਵਰਮਨ 

ਮਂ ਚਾਿੰੁਦਂ 



ਸੂਰਜ ਬ੍ ਜਾਵੇ 
ਪਰ ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਂ 

੍ੱਤਜਆ ਆਵ ੇ

ਊਧੇ-ਪਰੀਏ 

ਕੀ ਆਖਣਗ ੇ? 

ਇੱਛਰਂ ਤਾਈ ਂਜੰਮਣ ਵਾ੍ੇ 

ਡਰਦਂ ਕੋਈ ਿਰਫ਼ ਨਾ ਆਵੇ । 

ਸਲਵਾਨ 

ਿਰਫ਼ ਤੁਸਂ 'ਤੇ 

ਤਦ ਆਵੇਗਾ 
ਜਦ ਸ੍ਵਾਨ ਵੀ 
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ 

ਵਰਮਨ 

ਇਿ ਇੱਛਰਂ ਸੰਗ 

ਵੀ ਅਤਨਆਂ ਿੈ 

ਉਿ ਤੇਰੇ 

ਤਵਿੜ ੇਦੀ ਛਂ ਿੈ 

ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਮਂ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਜਦ ਇਕ 

ਮਂ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਨਾਰੀ ਨਿਂ 
ਬੇ-ਜੀਭੀ ਗਂ ਿੈ 

ਕੰੁਤ 

ਨਾਰੀ, ਨਰ ਦਾ 
ਉਿ ਗਤਿਣਾ ਿੈ 



ਨਰ ਦੇ ਗੱ੍ ਤਵਚ 

ਤਂ ਰਤਿਣਾ ਿੈ 

ਜੇ ਨਰ ਨੰੂ 

ਉਸ ਮੋਿ ੍ੈਣਾ ਿੈ 

ਪਰ ਜੇ 
ਨਰ ਨੰੂ ਮੋਿ ਨਿਂ ਸਕਦੀ 
ਤਂ ਉਿ ਨਾਰੀ 
ਿੋ ਨਿਂ ਸਕਦੀ 
ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ 

ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਿੋ ਨਿਂ ਸਕਦੀ 
ਇਿਦ ੇਨਾ੍ਂ 

ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਚੰਗਾ ਿੈ 

ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਵੇ 
ਮੁੜ ਨਾਰੀ ਦੀ 
ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੇ 

ਵਰਮਨ 

ਕੰੁਤ ੇ! 

ਪਰ ਿਰ ਅਗਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਸੁਪਨ-ਸਰਪਨੀ 
ਵੀ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਜੇ ਇਕ ਅੱਖ ੍ਈ 

ਤਨਰਾ ਕੋਝ ਿੈ 

ਦੂਜੀ ਦੇ ੍ਈ 

ਸੁਿਜ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਰੱਤੀ ਦੀ ਨਂਦਰ 'ਚਂ ਟੁੱ ਟਾ 



ਿਰ ਨਾਰੀ 
ਸੁਪਨਾ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸਂ 
ਬੜੇ ਇੱਛੁਕ ਿੋ 

ਤਕਿੋ ਮੰਤਰੀ ਤਾਈ ਂਜਾ ਕੇ 

ਬਾਰੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਾ ਕਤਿ ਆਵੇ 
ਤਕ ਉਿ ਧੀ ਦਾ 
ਕਾਜ ਰਚਾਵੇ 
ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਤਮੱਤਰ ੍ੜ ੍ਾਵੇ 
ਜੋ ਮੰਗ ੇ

ਸੋ ਬਖ਼ਤਸ਼ਸ਼ ਆਵੇ 
 

( ਸਾਰੇ ੱਠ ਕੇ ਚ੍ੇ ਜਂਦੇ ਿਨ ) 

ਤੀਜਾ ਅੰਕ 

 

ਸੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਂ 

(੍ੂਣਾ ਤੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ ਤਵਆਿ ਿੋ ਤਗਆ ਿੈ । 
੍ੂਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਿੇ੍ੀਆਂ ਈਰਾ ਤੇ 

ਮਥਰੀ ਨਾ੍ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਬੈਠੀ ਤਵਂਦੜ ਵਸਤਰ ਪਾਈ, ਸੌਿਰੇ-ਘਰ ਟੁਰ 

ਜਾਣ ਤਂ ਪਤਿ੍ਂ ਗੱ੍ਂ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ ।) 

ਲੂਣਾ 

ਮਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, 



ਨੀ ਸਈਉ , 

ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, 

ਇਕ ਛਾਤੀ ਮੇਰੀ ਿਾੜਹ ਤਪੰਦਾ 
ਦੂਜੀ ਤਪਦਾ ਜੇਠ 

ਨੀ ਮਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ 
ਪਰਦੇਸ 

 

ਅੱਗ ਦੀ ਉਮਰੇ, 

ਿਰ ਅੱਗ ਟੁਰਦੀ 
ਜਾ ਬਤਿੰਦੀ ਪਰਦੇਸ 

ਿਰ ਅੱਗ ਦੇ, ਬਾਬ੍ ਦੇ ਚੁੱ ੍ਹੇ  
ਸਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ 

ਿਰ ਅੱਗ ਦੇ, 

ਬਾਬ੍ ਦੀ ਜਾਈ 

ਟੁਰ ਜਾਏ ਦੂਰ ਿਮੇਸ਼ 

ਇਿ ਕੀਿ ਅੱਗ ਦੇ ੍ੇਖ, 

ਨੀ ਸਈਉ 

ਇਿ ਕੀਿ ਅੱਗ ਦੇ ੍ੇਖ ? 

 

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

ਿਰ ਬਾਬ੍ ਦੀ ਨਂਦ ਗਵਾਚੇ 
ਬ੍ਦਾ ਤਵਿੜਾ ਵੇਖ 

 

ਿਰ ਬਾਬ੍ 

ਵਰ ਢੂੰ ਡਣ ਜਾਵ ੇ

ਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਮੇਚ 

ਿਰ ਅੱਗ ਿੀ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਸਈਉ 

ਿਰ ਬਾਬ੍ ਦਾ ਦੇਸ 

੍ਾ ਤ੍ੀਆਂ 'ਤੇ 



ਬ੍ਦੀ ਮਤਿੰਦੀ 
ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੇਸ 

ਨਂ ਮਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ ਪਰਦੇਸ 

 

ਪਰ ਸਈਉ, 

ਮਂ ਕੈਸੀ ਅੱਗ ਿਂ 
ਕੈਸੇ ਮੇਰੇ ੍ੇਖ ? 

ਇਕ ਤਂ ਮੱੁਖ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਬ੍ਦਾ 
ਦੂਜੇ ਥ੍ ਪੈਰਂ ਦੇ ਿੇਠ 

ਤੀਜੇ ਬੈਠੀ, 
ਮੱਚਦੀ ਦੇਿ ਦੇ 

ਅਗਨ-ਤਬਰਛ ਦੇ ਿੇਠ 

ਤਫਰ ਵੀ ਸਈਉ 

ਬੁਝਦਾ ਜਂਦਾ 
ਇਸ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ 

ਜੋ ਬਾਬ੍, ਵਰ ਢੂੰ ਡ ਤ੍ਆਇਆ 

ਸੋ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਚ 

ਨਂ ਮਂ ਅੱਗ ਟੁਰੀ, 
ਪਰਦੇਸ 

ਈਰਾ 

ਸਈਏ ! 

ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਿੰੁਦੀ 
ਬੋ੍ ਨਾ ਬੋ੍ ਕਬੋ੍ 

ਅੱਗ ਦਾ ਕਰਮ ਨਿਂ, ਤਕ ਬੋ੍ੇ 

ਆਪਣੀ ਜੀਭਂ ਬੋ੍ 

ਅੱਗ ਤਂ ਸਦਾ, 
ਅਬੋ੍ੀ ਜੰਮਦੀ 
ਮਰਦੀ ਸਦਾ ਅਬੋ੍ 



ਜੋ ਅੱਗ ਬੋ੍ੇ, ਥੀਏ ਕ੍ੰਕੀ 
ਜੱਗ ਨਾ ਢੁੱ ਕਦਾ ਕੋ੍ 

ਚੁੱ ੍ਹ ਪਰਾਈ 

ਿੱਡ ਬਾ੍ਣੇ 
ਦੇਣੀ ਉਮਰਾ ਰੋ੍ 

ਤਭੱਤਂ ਤਪੱਛ ੇਬਤਿ ਬਤਿ ਰੋਣਾ 
੍ੈਣੇ ਅੱਥਰੂ ਡੋਿ੍ 

ਏਸ ਦੇਸ ਦੀ, 
ਿਰ ਅੱਗ ਰੋਗਣ 

ਵੇਖੋ ਨਬਿਂ ਫੋ੍ 

੍ਿੂ ਥੁੱ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜੇ 

ਤਫਰ ਵੀ ਰਿੇ ਅਬੋ੍ 

ਏਿੋ ਿਰ ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੰੂਜੀ 
ਆਤਦ-ਜੁਗਾਦ ਂਕੋ੍ 

ਸਈਏ ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਿੰੁਦੀ 
ਬੋ੍ ਨਾ ਬੋ੍ ਕਬੋ੍ 

ਲੂਣਾ 

ਸਈਉ ਨਂ, 
ਅੱਗ ਤਕਂ ਨਾ ਬੋ੍ੇ ? 

ਜੀਭ ਦਾ ਜੰਦਰਂ ਤਕਂ ਨਾ ਖੋਿ੍ੇ ? 

ਸਾਣੇ ਜੀਭ ੍ਵਾ ਿਰ ਅਗਨੀ 
ਮਂ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ, 
ੱਚੀ ਬੋ੍ੇ ਕੜਕ-ਦਾਮਨੀ ਸਾਿਂ ਘੋ੍ੇ 

ਐਸੀ ਕੜਕੇ, ਐਸੀ ਕੜਕੇ 

ਸੱਤ ੇਅਸਮਾਨਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟਣ 

ਐ-ਰਾਵਨ ਦੀ, 
ਧਰਤੀ ਡੋ੍ੇ 

ਗੂੰ ਜਣ ਸੱਭੇ ਤਦਸ਼ਾ ਤਦਸ਼ਾਵਂ 



ਿਰ ਚੁੱ ੍ਹੇ  ਦੀ, 
ਅੱਗਨੀ ਖੌ੍ੇ 

ਸਾੜ, ਫੂਕ ਦੇ ਬੂਿੇ ਬੰਨ 

ਿੋਏ ਿੁ੍ਮ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋ੍ੇ 

ਤਕਂ ਕੋਈ ਸਾਡ ੇਅਗਨ ਸੇਕ ਨੰੂ 

ਇਕ ਮੱੁਠ ਕੰਙਣੀ ਬਦ੍ੇ 

ਤੋ੍ੇ ? 

ਈਰਾ 

ਸੁਣ ਨੀ ਅੜੀਏ, 

ਭੈਣਂ ੍ਣੂਾ 
ਤਕਸ ਤੇਰੀ ਬੁੱ ਧ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਟੂਣਾ 
ਅੱਗ ਦਾ ਤਪੰਡਾ, 
ਸਦਾ ਿੈ ੍ੂਣਾ 
ਅੱਗ ਦਾ ਿੰਝੂ, 
ਸਦਾ ਅ੍ੂਣਾ 
ਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅੱਖ 

ਿਰ ਇਕ ਸਦੀਏ 

ਏਿੋ ਅਣ-ਤਬੱਧ ਮੋਤੀ ਸੂਣਾ 
ਆਪਣਾ ਜੰਤਮਆ ਂਆਪੇ ਪੀਣਾ 
ਪਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨ 

ਕਦ ੇਨਾ ਕੂਣਾ 

ਲੂਣਾ 

ਇਿ ਮੇਰਾ, 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈ ਈਰੇ 

ਇਕ ਤਦਨ, ਅੱਗ ਅਵੱਸ਼ ਕੂਵੇਗੀ 
ਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅੱਖ, 

ਿੰਝੂ ਦੀ ਥਂ 



ਬ੍ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਰੱਤ ਸੂਵੇਗੀ 
ਜੋ ਆਦਮ, 

ਅੱਗ ਖਾਣੇ ਕੀੜੇ 
ਦਾ ਅਤਭਮਾਨ 

ਅਵੱਸ਼ ੍ੂਿਵੇਗੀ 

ਈਰਾ 

ਨਿਂ, ਨਿਂ, 
ਇਿ ਸੰਭਵ ਨਾਿਂ 
ਅੱਗ ਦੇ ੍ੇਖਂ ਸਦਾ ਨ ਆਿਂ 
ਅੱਗ ਦੀਆਂ, 

ਆਦਮ-ਜਾਏ ਦੇ ਤਬਣ 

ਸਦਾ ਨਤਜੰਦੀਆਂ ਤਨਰਬ੍, ਬਾਿਂ 
ਪੁਸ਼ਤੋ-ਪੁਸ਼ਤੀ 
ਅੱਗ ਸਰਾਪੀ ਇਿ ਮਾਰਂ ਉਸ ਧੁਰ ਦਰਗਾਿਂ 
ਉਿ ਆਦਮ ਨੰੂ 

ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਪਾ੍ੂ ਆਪਣੀ ਬਾਿਂ 
ਅੱਗ ਦਾ ਧਰਮ, 

ਸਦਾ ਿੈ ਬ੍ਣਾ 
ਕਦ ੇਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਦੀ ਨਾਿਂ, 
ਚਾਿੇ, 

ਪੂਜਾ ੍ਈ ਕੋਈ ਬਾ੍ੇ 

ਜਂ ਕੋਈ ਬਾ੍ੇ, 

ਤਵਚ ਕੁਰਾਿਂ 
ਅੱਗ ਨੰੂ, 

ਅੱਗ ਦੀ ਮਂ ਦਾ ਵਰ ਿੈ 

ਸਤਵਂ ਕੋਠੀ ਚਰਖੀ ਡਾਿਂ 
ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਪੂਣੀ, 



ਓਥ ੇਕੱਤਂ 
ਤਜੱਥ ੇਤਕਰਣ, 

ਨਾ ਜਾਏ ਕਦਾਿਂ 

ਲੂਣਾ 

ਸੁਣ ਸਖੀਏ, 

ਨੀ ਭੈਣਂ ਈਰੇ 

ਭਰਮ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਤਕੰਜ ਕੋਈ ਚੀਰੇ ? 

ਰੱੁਖ ਿੋਵਣ, 

ਤਂ ਚੀਰੇ ਆਰੀ 
ਭਰਮ ਤਕਿੜੀ ਫਰਨਾਿੀ ਚੀਰੇ 

ਭਰਮਂ ਵਾ੍ੇ, 

ਕਾ੍ੇ ਕੱਚ ਨੰੂ 

ਚੀਰ ਨਾ ਸੱਕਣ, 

ਸੱੁਚੇ ਿੀਰੇ 

ਭਰਮ, ਤਂ ਸਾਡ ੇਧਰਮਂ ਜਾਏ 

ਤਜਨਹ ਂ ਨ ਸਾਡ,ੇ 

ਕੂ੍ੇ ਪੈਰਂ 
ਸ਼ਰਮਂ ਵਾ੍ੇ ਸੰਗ੍ ਪਾਏ 

ਜੋ ਨਾ ਸਾਥ ਂਜਾਣ ਤੁੜਾਏ 

ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ, 

ਤਕੱ੍ਂ ਬੱਝੀ 
ਢੋਰਂ ਵਾਕਣ ਰੂਿ ਕੁਰ੍ਾਏ 

ਪਰ ਨਾ ਤਕੱ੍ੇ ਜਾਣ ਪੁਟਾਏ 

ਤੇ ਇਿ ਤਨਸਫ੍, 

ਜਤਨ ਅਸਾਡਾ 
ਸਾਡੀ ਿੀ ਤਕਸਮਤ ਕਤਿ੍ਾਏ 

ਿਾਰੇ-ਿੱੁਟ ੇਅਸਂ ਤਵਚਾਰੇ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, 



ਸੂ੍ੀ ਚੁੱ ਕੀ 
ਤਫਰਦ ੇਆਵਾਗੌਣ ਬਣਾਏ 

ਸੁਰਗ, ਨਰਕ ਦੇ 

ਢਂਗ ਰਚਾਏ 

ਤਢੱ੍ਾ ਮੰੂਿ ਕਰ, ਕਤਿ ਛੱਡਦੇ ਿਂ 
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਤਕਸਮਤ ਖਾਏ 

ਈਰਾ 

ਪਰ ੍ੂਣਾ ! 
ਕੁਝ ਤਕਸਮਤ ਵੀ ਿੈ 

ਭਾਵਂ ਸਮਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਿ 'ਤੇ 

ਉਮਰ ਦੇ ਇਕ ਤਪੰਜੇ ਜਿੇ ਰਥ ਦੀ 
ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ੍ਈ, 

ੱਕਰੀ ੍ੀਿ ਿੈ 

ਆਤਖ਼ਰ ਇਸ ਤਵੱਚ 

ਭਰਮ ਵੀ ਕੀਿ ਿੈ ? 

ਲੂਣਾ 

ਜੇ ਕੋਈ, 

ਤਕਸਮਤ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਿੈ 

ਤਂ ਉਿ ਕਰਮ-ਧੁਨੀ ਦੀ ੍ੈ ਿੈ 

ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ, 

ਦੀ ਿੀ ਜ ੈਿੈ 

ਮਥਰੀ 

ਪਰ ੍ੂਣਾ ! 
ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ 



ਤਕਂ ਤੇਰੇ, 

ਤਦ੍ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ 
ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਮਿਾ-ਕੁ੍ੱਛਣਾ ਸਾਇਆ ? 

ਤੂੰ  ਤਂ ਰਾਮ-ਰਤਨ ਵਰ ਪਾਇਆ 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀਏ, 

ਤੈਨੰੂ ਭਂ ਤਂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ 

ਉਸ ਤਂ ੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਬਿਾਇਆ 

ਰੜੀ ਰਾਵੀਏ, 

ਬੋ੍ ਨਾ ਮੰਦਾ 
ਤਜਸ ਤੈਨੰੂ, 

ਗੰਗਾ-ਜ੍ੀ ਬਣਾਇਆ 

ਅੰਬ ਵਢਾ ਕੋਈ 

ਕਦ ਥੋਿਰਂ ਨੰੂ ਵਾੜਂ ਕਰਦਾ ? 

ਥੋਿਰਂ ਦਾ ਫੁੱ ੍, 

ਕਦ ੇਤਕਸੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਚੜਹਦਾ 
ਕਦ ਕੋਈ ਸੂਰਜ, 

ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ? 

ਮੋਿਰੇ ਖ਼ਾਤਰ, 

ਕਦ ਕੋਈ ਅੜੀਏ, 

ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ ਿਰਦਾ 
ਤਨਰਧਨ ਦੇ ਤਂ ਛੌਰੇ ਤਂ 

ਰੱਬ ਵੀ ਿੈ ਡਰਦਾ 
ਤੂੰ  ਵੱਡਭਾਗੀ, 
ਤੇਰਾ ਤਂ, 
ਇਕ ਸ਼ਾਿ ਿੈ ਬਰਦਾ 

ਲੂਣਾ 

ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵੋ 



ਮੋੜ ੍ਵ ੋਇਿ ਫੁੱ ੍ 

ਤ੍ੀ ਸੂ੍ਂ ਧਰ ਦੇਵੋ 
ਖੇਿ ੍ਉ ਮਤਿ੍-ਚੁਬਾਰੇ 

ਤੇ ਤਝੱਕਾ ਘਰ ਦੇਵੋ 
ਤਜਸ ਕੰਧੀ ਦੀ ਇੱਟ ਮਂ, 

ਓਥ ੇਿੀ ਜੜ ਦੇਵੋ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵੋ 
 

ਬੇ-ਸ਼ਕ ਚੰਬਾ, ਚੰਬਾ, 
ਪਰ ਕੁਮ੍ਾਇਆ ਮੰਦਾ 
ਮਤਿਕ -ਨਖੱੁਟ ੇਚੰਬ ੇਤਂ 

ਵਣ-ਗਂਦਾ ਚੰਗਾ 
ਤਬਨਂ ਿਾਣ, 

ਤਜਸਮਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਬਣੇ ਨਾ ਗੰਗਾ 
ਅਧ-ਅੰਗ ੇਤਂ ਚੰਗਾ ਨੀ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ , 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵੋ 
ਅਧ-ਅੰਗ ੇਦੀ, ਰਾਣੀ ਤਂ , 

ਮਂ ਭ੍ੀ ਚਮਾਰੀ 
ਬੁੱ ਝੇ ਿਵਨ ਕੰੁਡ ਤਂ 

ਚੁੱ ੍ਹੇ  ਭਰੀ ਅੰਗਾਰੀ 
ਚੰਨ ਚੌਥ ਦੇ ਕੋ੍ਂ 

ਚੰਗੀ ਰਾਤ-ਅੰਧਾਰੀ 
ਿਾਣ ਨੰੂ ਕਤਿੰਦ ੇਿਾਣ 

ਅੱਗ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤਪਆਰੀ 
ਮੈਨੰੂ ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ ਨੰੂ 

ਤਭੱਟ- ਅੰਗਾ ਵਰ ਦੇਵੋ 



ਨੀ ਮਂ ਅੱਗ ਤਨਰੀ 
ਤੇ ਅੱਗ ਤ੍ੀ ਧਰ ਦੇਵੋ 

ਮਥਰੀ 

ਪਰ ਸਈਏ 

ਤੂੰ  ਇਿ ਨਾ ੱਕੀ ਗੱ੍ ਤਵਚਾਰੀ 
ਬੇਿੀ ਭ੍ੀ ਕਥੂਰੀ 
ਤਾਿਾ ਤਿੰਗ ਿੈ ਮਾੜੀ 

ਲੂਣਾ 

ਤਿੰਗ ਸਦਾ ਬ੍ਵਾਨ 

ਕਥੂਰੀ ਪ੍ ਤਵਚ ਮਾਰੇ 

ਪ੍ਂ ਤਛਣਂ ਤਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਮਤਿਕ ਉਜਾੜੇ 
ਤਿੰਗ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਥੂਰੀ 
ਕੀਕਣ ਬੋ੍ੀ ਮਾਰੇ 

ਮਥਰੀ ਮਂ ਸਈਏ 

ਬੋ੍ੀ ਨਾ ਮਾਰੀ 
ਮਂ ਤੇਰੀ ਸਤਿ ਅੰਗਣ ਿਂ 
ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਨਣ ਿਾਰੀ 

ਮਥਰੀ 

ਮਂ ਸਈਏ 

ਬੋ੍ੀ ਨਾ ਮਾਰੀ 
ਮਂ ਤੇਰੀ ਸਤਿ ਅੰਗਣ ਿਂ 
ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਨਣ ਿਾਰੀ 



ਲੂਣਾ 

ਸਈਏ ਨੀ 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਸਈਏ 

ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ 

ਪਛਾਣੇ ਤਕਿੜਾ ? 

ਅੱਗ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਜਾਣੇ ਤਕਿੜਾ ? 

ਸਈਏ ਜਦ ਵੀ 
ਅੱਗ ਜੰਮਦੀ ਿੈ 

ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਬੜੀ ਰੋ ਪਂਦੀ ਿੈ 

ਿਰ ਅੰਬੜੀ ਦੀ 
ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਸਈਏ 

ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਰਤਿੰਦੀ ਿੈ 

ਅੱਗ ਜੰਮੇ 

ਤਂ ਦੁੱ ਧ ਸੱੁਕ ਜਂਦਾ 
ਤਵਚ ਕ੍ੇਜੇ ਖੋਿ ਪਂਦੀ ਿੈ 

ਬਾਬ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਖੁਰਦਾ 
ਕੰਨਂ ਮੰਦੀ ਸੋਅ ਪਂਦੀ ਿੈ 

ਜਨਮ-ਤਦਿਾੜੇ 
ਬੂਤਿਂ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਬਸ ਤਚੰਤਾ ਿੋ ਜਂਦੀ ਿੈ 

ਅੱਗ ਦੀ ਪੀੜ ਪਛਾਣੇ ਤਕਿੜਾ ? 

ਅੱਗ ਨੰੂ ਪੀੜ 

ਸਦਾ ਰਤਿੰਦੀ ਿੈ 

ਕੋਈ ਨਾ ਐਸੀ ਨਾਰ ਧਰਤ 'ਤੇ 

ਜੋ ਤਕ ਪੀੜ-ਤਵਛੁੰ ਨੀ ਿੋਵੇ 
ਸੀਖੇ ਵਂਗ ਕਬਾਬਂ ੍ਾ ਕੇ 

ਜੋ ਨਾ ਮਰਦਂ 
ਭੁੰ ਨੀ ਿੋਵੇ 



ਤਕਸੇ ਦੇਸ ਤਵਚ ਨਾਰ ਨਾ ਐਸੀ 
ਜੋ ਨਾ ਿੱਕ ਤਂ 

ਰੰੁਨੀ ਿੋਵੇ 
ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਰ 

ਜੋ ਏਸ ਜਿਾਨ 

ਵਂਗ ਕਬਰ ਨਾ ਸੰੁਨੀ ਿੋਵੇ 
ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ 

ਤਂ ਮਂ ਕਤਿੰਦੀ ਿਂ 
ਅੱਜ ਉਿ ਮੇਰੇ ਸਾਿਵਂ ਆਵੇ 
ਸਣੇ ਸੰਧੂਰੀ ਮਂਗ ਮੇਰੀ ਦੇ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ 
ਵੀ ੍ੈ ਜਾਵ ੇ

ਮਥਰੀ 

ਜੀਕਣ ਦੀਵਾ 
ਦੀਤਵਂ ਬ੍ਦਾ 
ਸਈਏ ! 

ਉਮਰਂ ਉਮਰਾ ਬ੍ਦੀ 
ਿਰ ਨਾਰੀ ਿੀ ਰਚਨ-ਿਾਰ ਿੈ 

ਰਚਨ-ਿਾਰ ਨੰੂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਛ੍ਦੀ 
ਰਚਨ-ਿਾਰ ਜੋ ਵੀ ਰਚਦਾ ਿੈ 

ਉਸ 'ਚਂ ਆਪਣੀ 
ਉਮਰ ਸੰਞਾਣੇ 
ਤਦਵਸ, ਸਾ੍ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਵਾ੍ੇ 

ਉਿ ਤਂ ਪੱੁਠ ਗੇੜ ਨਾ ਜਾਣੇ 
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚਂ 

ਆਪਣੇ ਸਾਿ ਦੀ ਮਤਿਕ ਪਛਾਣੇ 
ਰਚਨ-ਿਾਰ 



ਮਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ 

ਲੂਣਾ 

ਸਈਉ ! 

ਨਾਰੀ ਕੀਿ ਰਚਦੀ ਿੈ 

ਅਗਨ-ਵਰੇਸ ਜਦਂ ਮਚਦੀ ਿੈ 

ਵਂਗ ਫ੍ਂ ਦੇ 

ਆ ਰਸਦੀ ਿੈ 

ਝੂਠੀ ਡਾਰ ਮੁਿੱਬਤ ਵਾ੍ੀ 
ਉਸ ਦਾ ਤਪੰਡਾ 
ਆ ਪੱਛਦੀ ਿੈ 

ਚਾਤਿਆ,ਂ ਅਣ-ਚਾਤਿਆ ਂਧਰਤੀ 'ਤੇ 

ਿੱਡ ਮਾਸ ਦਾ 
ਬੁੱ ਤ ਰਚਦੀ ਿੈ 

ਮਜਬੂਰੀ ਤਂ ਰਚਨਾ ਨਾਿਂ 
ਨਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ 

ਖ਼ੁਦ ਿੱਸਦੀ ਿੈ 

ਈਰਾ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ 

ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਿਣਾ ਿੈ 

ਉਸ ਦੇ ਤਪੱਛ ੇਨਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਿੈ 

ਜੋ ਕੁਝ ਤਕਸੇ 

ਮਿਾਨ ਿੈ ਰਤਚਆ 

ਉਸ ਤਵਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਿੀ ਿੱਥ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਿੈ 

ਿਰ ਮੱਥ ੇਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਿੈ 

ਨਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਤਵਤਾ ਿੈ 



ਕੱੁ੍ ਭਤਵੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿੈ 

ਪਰ ਜੋ 
ਸੋਿਣੇ ਤਂ ਸੋਿਣਾ ਿੈ 

ਉਿ ਿੈ ਬਸ ਨਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ 
ਇਸ ਚੋਰੀ ਤਬਨ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਝਾ 
ਕੱ੍ਰਂ ਤੇ੍-ਪ੍ੀ ਤਜਂ ਰੋਿੜੀ 
ਿਰ ਅਗਨੀ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਾ੍ਾ 
ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼-ਸੁਪਨਾ ੍ਂਦਾ ਿੈ 

ਪਰ ਆਦਰਸ਼-ਸੁਪਨ ਨਾ ੍ੱਭਦਾ 
ਤੇ ਤਾ੍ੇ ਨੰੂ 

ਜੰਗ ਖਂਦਾ ਿੈ 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਾ੍ਾ 
ਆਤਖ਼ਰ ਸਈਏ 

ਇਕ ਤਦਨ ਆਪੇ ਟੁੱ ਟ ਜਂਦਾ ਿੈ 

ਤੇ ਆਦਰਸ਼-ਿੀਣ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ 
ਅਗਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ੍ਂਦਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ਚਂਕੇ 

ਦਬ ੍ਂਦਾ ਿੈ 

ਲੂਣਾ 

ਨੀ ਸਈਉ, ਨੀ ਕੰੂਜੜੀਉ 

ਮੈਨੰੂ ਐਸਾ ਤਾ੍ਾ ਮਾਰੋ 

ਨਾ ਖੱੁ੍ਹੇ  ਨਾ ਭੱਜੇ ਭਾਵ ਂ

੍ੱਖ ਿਥੌੜਾ ਮਾਰੋ 

ਦੰਦ-ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਨਂ ਚੂੜਾ 
ਕੌਡ ਕ੍ੀਰੇ ਸਾੜੋ 
ਿੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ੇ 



ਜਾ ਰਾਜੇ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰੋ 

੍ੈ ਚੱ੍ੋ ਕੋਟ-ਤਸਆ੍ ਨੰੂ 

ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ੍ਾਸ਼ ਕੁਿਾਰੋ 

 

(੍ੂਣਾ ੱਚੀ-ੱਚੀ ਰੋਣ ੍ੱਗ 

ਜਂਦੀ ਿੈ, ਈਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ।) 

ਈਰਾ 

ਨਾ ਰੋ ਨੀ 
ਚੰਬ ੇਦੀਏ ਜਾਈਏ 

ਗੁੜ ਿੋਵੇ ਤਂ ਵੰਡ ਵੀ ੍ਈਏ 

ਪਰ ਦੁੱ ਖਂ ਨੰੂ 

ਤਕੰਜ ਵੰਡਾਈਏ 

ਅਸਂ ਤਂ ਸੱਭੇ ਭੱਠ ਝੋਕਣ ਨੰੂ 

ਅੜੀਏ, ਅੱਗ ਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਾਈਏ 

ਨਾ ਰੋ ਨੀ 
ਚੰਬ ੇਦੀਏ ਜਾਈਏ 

ਮਥਰੀ 

ਨੀ ਈਰਾ ! 
ਇਿਨੰੂ ਰੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
ਦਾਗ਼ ਤਦ੍ੇ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
ਿੰਝੂ ਸਾਡ ੇਦੁੱ ਖ ਵੰਡਂਦੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਿ੍ਕੀ 
ਿੋਵਣ ਦੇ ਤੂੰ  
 

ਸਈਏ ! ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਂ 
ਦੀ ਅੱਖ ਜੇਕਰ ਿੰਝ ਨਾ ਿੋਵੇ 



ਤਂ ਸੰਭਵ ਿੈ 

ਦੁੱ ਖਂ ੍ੱਦੀ 
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਗ਼੍ ਿੋਵੇ 
ਿੰਝੂ ਸਾਡੇ 
ਸੋ ਤਮੱਤਰ ਜੋ 
ਬੜੇ ਤਪਆਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਗ਼ਰਿੇ 
ਸਾਡ ੇਦੁੱ ਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਤਜਿੜੇ 
ਚੁੱ ਪ ਚੁਪੀਤੇ 
ਨ ਤਡੱਗ ਮਰਦੇ 
ਕਤਿੰਦ,ੇ ਿੰਝੂ ਸੋ ਵੱਟ ੇਜੋ 
ਤਪਆਰ ਨੰੂ ਤੋ੍ਣ 

ਤੱਕੜੀ ਚੜਹਦੇ 

 

ਸੌ ਯਾਰਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾ੍ਂ 

ਇਕ ਿੰਝੂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ 
ਤਪਆਰ ਦੀ ਬਾਿੀ 
ਤਜੱਤਣ ਨਾ੍ਂ 

ਤਪਆਰ ਦੀ ਬਾਿੀ 
ਿਾਰੀ ਚੰਗੀ 
(੍ੂਣਾ ਦਾ ਤਪਤਾ ਬਾਰੂ ਕਮਰੇ 'ਚ 

ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ।) 

ਬਾਰ ੂ

ਿਰ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱ ਖ 

ਜਾਨਣ ਮਾਵਂ 
ਬਾਬ੍ ਜਾਨਣ ਸਾਰ ਕੀਿ ਧੀਏ ? 

੍ੋਕੀ ਕਤਿੰਦ ੇਆਏ ਗ਼ੁਰਬਤ 

ਨਰ-ਤਸੰਘਾ ਅਵਤਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਨਾ ਇਿ ਸਾਨੰੂ 



ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ 

ਤੇ ਨਾ ਬਾਿਰ-ਬਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਵਚ ਦ੍ਹੀਜਂ 
ਸੰਘੀ ਘੁੱ ਟ ੇ

ਕਾ੍ੇ ਿੱਥ ਪਸਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਨਰਧਨ ਦੇ ਘਰ 

ਧੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਿੈ ਿਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ੱਠ ਆ ਪਿੰੁਚੇ, ਮੋਰਨੀਏ ਨੀ 
ਡੋ੍ਾ ਘੱਤ ਕੁਿਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਬਾਿਰ ਰਾਜਾ ਆ ਖੜਹਾ 
ਤੇ ਨਾ੍ ਖੜਹੇ 
ਅਸਵਾਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਵਾਪਸ ਕੋਟ-ਤਸਆ੍ੇ ਤਾਈ ਂ

ਸੱਭੇ ਿੋਏ ਤਤਆਰ ਨੀ ਧੀਏ 

ਇਕ ਤਨਰਧਨ 

ਬਾਬ੍ ਦਾ ੍ੈ ਜਾ 
ਅੰਤਮ-ਵਾਰ ਤਪਆਰ ਨੀ ਧੀਏ 

(ਈਰਾ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ) 

ਬਾਰ ੂ

ਈਰਾ ਪੱੁਤਰ 

ਤੂੰ  ਵੀ ਕੁਝ ਤਦਨ 

ਟੁਰ ਜਾ ੍ੂਣਾ ਨਾ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਪਰਛਾਵਂ ਵੱਤ ਨਾ੍ ਰਵਹਂ 
ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਂ ਸੰਭਾ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਜਦ ਇਿਦਾ ਮਨ 

ਵਰਚ ਜਾਏ ਤਂ 
ਮੁੜ ਆਵਂ ਚੰਤਬਆ੍ ਨੀ ਧੀਏ 



ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ੍ੇ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਦਾ 
ਇਿੋ ਇਕ ਸਵਾ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

ਘੱ੍ਦੀ ਰਿਂ 
ਤਕਸੇ ਿੱਥ ਸਾਨੰੂ 

ਇਸ ਦਾ ਿਾ੍ 

ਿਵਾ੍ ਨੀ ਧੀਏ 

(ਸੱਭੇ ਰਂਦ ੇਕਮਰੇ ਤਵਚ ਂਤਨਕ੍ਦੇ 
ਿਨ । ਇਕ ਤਵਦਾਇਗੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰੂਿ 'ਤੇ ਆ ਜਂਦਾ ਿੈ ।) 

ਚੌਥਾ ਅੰਕ 

 

ਅਜੀਤ, ਬਲਦੀਪ ਤੇ ਆਿਾ ਭਂਸਲੇ ਦੇ ਨਂ 

(ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਂ ਆਪਣੇ ਮਤਿ੍ 'ਚ ਬੈਠੀ, 
ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਵਆਿ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋ੍ੀ ਨਾ੍ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ।) 

ਇੱਛਰਂ 

ਤਕਿੜ ੇਦੇਸ਼ ਤਦੱਤੀ 
ਧੀ ਬਾਬ੍ਾ ਵੇ 
ਤਜਥ ੇ੍ੋਕਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖਂ ਦੀ 
ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਜਿੜ ੇਦੇਸ਼ ਚ ਚੰਦਰੇ ਸੂਰਜਂ ਦਾ 
ਧੱੁਪ ਆਪਣੀ ਨਾ੍ ਿੀ 
ਤਪਆਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਆਦਮ ਖ਼ੋਰ ਜੰਗ੍ 

ਗੋਰੇ ਤਪੰਤਡਆਂ ਦੇ 



ਡਾ੍ਂ ਪੱਤ ਨਾ ਫੁੱ ੍, ਫ੍ਿਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਪੰਡ ੇਵੇਚਣੇ 
ਤੇ ਤਪੰਡ ੇਮੱੁ੍ ੍ੈਣੇ 
ਿੱਡ ਮਾਸ ਤਂ ਤਬਨਾ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 
ਤਜਿੜ ੇਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ 
ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਕੰੁਭੀ 
ਜੋਤੀ ਪੈਰ ਦੀ 
ਵੱਧ ਸਤਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ 

ਗੋਲੀ 

ਰੱਖ ਿੌਸ੍ਾ 
ਰਾਣੀਏ ਸਬਰ ਕਰ੍ੈ 

ਰੱਖਂ ਆਸ ਤਕਂ 

ਮਰਦ ਦੀ ਿਾਤ ਕੋ੍ਂ 

ਮਰਦ ਿਾਤ ਤਂ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ 
ਮੰਗਣੀ ਤਰਸ਼ਮ 

ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋ੍ਂ 

ਇੱਛਰਂ 

ਮਂ ਨਾ ਗੋ੍ੀਏ, ਭੋ੍ੀਏ 

ਵਫ਼ਾ ਮੰਗਂ 
ਮਂ ਤਂ ਇਕੋ ਿੀ ਮੌਤ ਪਈ 

ਮੰਗਦੀ ਿਂ 
ਮੱਚ ੇਕਾਲ਼ਜਾ 
ਜੀਭੇ ਕੁੜੱ੍ ਪਂਦ ੇ

ਕਰਨਂ ਗੱ੍ ਕੁਚੱਜੀ ਪਈ ਸੰਗਦੀ ਿਂ 
ਮੇਰੇ ਸੰਘ 'ਚਂ 

ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਿ ੍ੰਘੇ 
ਕਾ੍ੇ ਪੰਧ 



ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗਦੀ ਿਂ 
ਰਾਜਾ ਿੋਏ, ਚਮਾਰੀ ਪਰਨਾਏ ਆਂਦੀ 
ਫੜ ਕਾ੍ਜਾ 
ਪੀੜ ਪਈ ਥੰਮਦੀ ਿਂ 

ਗੋਲੀ 

ਮਰਦ ਮੁਸ਼ਕੇ 

ਜਾ ਬਤਿੰਦ ੇਨੀ ਕੰਜਰਂ ਦੇ 

ਕੱ੍ੀ ਕਾਰੀ ਚਮਾਰੀ 
ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਏ 

ਅੰਗ ਚੂਪ ਕੇ ਫੋਕ ਜਂ ਸੱੁਟ ਤਦੰਦੇ 
ਫੇਰ ਪੱੁਛਦੇ ਜੀ 
ਤੇਰੀ, ਿਾਤ ਕੀਿ ਏ ? 

ਤਜਿੜੀ ਤਕਰਨ ਨੰੂ 

ਅੰਗ ਛੁਿਾ ਬਤਿੰਦੇ 
ਓਸ ਤਕਰਨ ਦੀ ਫੇਰ, ਔਕਾਤ ਕੀਿ ਏ ? 

੍ੱਖ ਸੂਰਜਾ 
ਓਸ ਦੀ ਭਰੇ ਿਾਮੀ 
ਫੇਰ ਉਿਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ 
ਸਾਥ ਕੀ ਏ 

ਰਾਤਂ ਿੋਰ 

ਤੇ ਤਦਨ ਨੰੂ ਿੋਰ ਿੰੁਦੇ 
ਕਰਨੀ ਤਗਰਗਟਂ ਦੀ ਭ੍ਾ 
ਬਾਤ ਕੀਿ ਏ 

ਇੱਛਰਂ 

ਨੀ ਮਂ ਤਗਰਗਟਂ ਦੇ ਰੰਗ 

ਸਮਝਦੀ ਿਂ 
ਪਰ ਇਿ ਮਰਦਂ ਦੇ ਰੰਗ 



ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ 
ਡੰਗ ਸਮਝਂ ਮਂ ਕਾ੍ੇ ਖੜੱਤਪਆਂ ਦੇ 

ਪਰ ਇਿ ਮਰਦਂ ਦੇ ਡੰਗ 

ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ 

ਗੋਲੀ 

ਮਰਦ ੍ੜਦੇ 

ਦਮੰੂਿਂ ਦੇ ਵਂਗ ਰਾਣੀ 
ਤਜਿਨੰੂ ੍ੜਨ 

ਇਿ ਸਦਾ ਿੀ ੍ੜੀ ਜਂਦੇ 
ਇਨਹ ਂ ਡੰਤਗਆਂ, ਅਤ ੇਨਾ ਡੰਤਗਆਂ ਵੀ 
ਭਾਗ ਨਾਰੀ ਤਵਚਾਰੀ ਦੇ 

ਸੜੀ ਜਂਦੇ 
ਕਈ ਵਾਰ 

ਮਂ ਰਾਣੀਏ ਂਸੋਚਦੀ ਿਂ 
ਤਕਿਨ ੍ੇਖ ਸੀ ਤ੍ਖੇ ਨੀ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਚੰਦਨ ਤਕਸਮਤਂ ਦੇ 

ਿੱਥਂ ਚੀਰਨ ਨੰੂ 

ਪੱੁਠ ਦੰਦੇ 
ਕਢਾਈਏ ਨੀ ਆਰੀਆਂ ਦੇ 

ਜੂਨ ਤਪੰਜਰੇ 

ਮਰਦ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਨੰੂ 

ਖੰਭ ਨੋਚੀਏ 

ਆਪ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਨਾ੍ੇ ਪੱੁਤ ਦਈਏ 

ਨਾ੍ੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾ੍ ਤਜੱਤ-ਤਜਤਾ ਕੇ 

ਮੋੜ ਦਈਏ 

ਇਨਹ ਂ ਚੰਦਰੇ ਸੂਮ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ 



ਦਈਏ ਰੰਗਨ ਨੰੂ 

ਰੰਗ ਕੱਢ ੍ਂਦੇ 
ਜਾਈਏ ਅਸ਼ਕੇ ਨੀ 
ਇਨਹ ਂ ੍੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਪੱਟ ਕੱਤੀਏ 

ਤੇ ਨਾ੍ੇ ਭੁੱ ਜ ਮਰੀਏ 

੍ਾਅਨਤ ਸੱੁਚੀਆਂ 

ਤੰਦਂ ਤਖ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ 

 

ਇਨਹ ਂ ਮਰਦਂ ਦੀ ਿਾਤ ਦੀ 
ਭ੍ੀ ਪੱੁਛੀ 
ਏਸ ਿਾਤ ਤਂ ਰਾਣੀਏ 

ਭ੍ੇ ਕੱੁਤ ੇ

ਬੇਿੀਆਂ ਖਾਏ ਕੇ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਤਜਿੜੇ 
ਛੱਡਣ ਦਰ ਨਾ 
ਖਾਏ ਕੇ ਰੋਿ ਜੁੱ ਤੇ 
ਖਾ ਜਾਣ ਨੀ ਕੂ੍ੀਆਂ 

੍ਗਰ ਦੇਿੀਆਂ 

ਪਰ ਇਿ ਮਰਦ 

ਮੁਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਮ ੱਤੇ 

ਸੰੁਘਦੇ ਤਫਰਨ 

ਇਿ ਦਰਂ ਪਰਾਈਆ ਂੱਤੇ 

ਮਰਦ ਰਤਿਣ ਪਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਭੁੱ ਖੇ 

ਨੀ ਇਿ ਉਿ ਕੱੁਤੇ 
ਜੋ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਖੀ 
ਸੰਨਹ  ਮਾਰਦੇ 
ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ੱਤੇ 

ਤਦਨ ਿੋਰ ਦੇ ਦਰਂ ਤਂ 

ਟੁਕ ਖਂਦੇ 
ਰਾਤਂ ਿੋਰ ਦੇ ਦਰਂ 'ਤੇ 



ਜਾ ਸੱੁਤ ੇ

ਇੱਛਰਂ 

ਨੀ ਮਂ ਗੋ੍ੀਏ ! 

ਧੱੁਪ ਪਈ ਅਰਿ ਕਰਦੀ 
ਮੈਨੰੂ ਮਂਡੜਾ ਸੂਰਜਾ ਮੋੜ ਦੇਵੋ 
ਉਧੇ-ਨਗਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ 
ਿੱਥ ਜੋੜੇ 
ਮੇਰੇ ਅੰਗਂ 'ਚਂ ਅੱਗ ਨਚੋੜ ਦੇਵੋ 
ਜਂ ਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ 'ਤੇ 

ਟਤਿਕਦੀ ਦਾ 
ਮੇਰਾ ਫੁੱ ੍ ਿਯਾਤੀ ਦਾ 
ਤੋੜ ਦੇਵੋ 
ਜਂ ਨੀ ਗ਼ਮਂ ਦੀ 
ਸ਼ੂਕਦੀ ਨਂ ਅੰਦਰ 

ਕਰੋ ਡੱਕਰੇ 

ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਰੋੜਹ ਦੇਵੋ 
ਤਜਂਦ ੇਜੀ 
ਨੀ ਕੰਤ ਤਵਸਾਰ ਦੇਣਾ 
ਏਸ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾਿਂ 
ਬੁਝ ਜਾਏ ਸੰਧੂਰ ਜੇ 
ਮਂਗ ਤਵਚ ਂ

ਿੰੁਦਾ ਤਕਸੇ ਵੀ ਨਾਰ ਤਂ 

ਿੱਸ ਨਾਿਂ 
ਏਸ ਦੇਸ ਈ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਈਏ 

੍ੱਖ ਵੈ੍ ਿੋਵ ੇ

ਿੰੁਦਾ ਦੱਸ ਨਾਿਂ 
ਨੀ ਮਂ ਜਾਣਦੀ 
ਮਰਦਂ ਦੇ ਐਬ ਸਾਰੇ 



ਮੈਨੰੂ ਮਰਦਂ ਦੇ ਐਬ 

ਤੂੰ  ਦੱਸ ਨਾਿਂ 
ਿੋਵੇ ਵੈ੍ੀ ਜੇ ਮਰਦ 

ਤਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਈਏ 

ਕੰਤ ੇਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋ੍ੀਏ 

ਗੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕੰਤ ਰੂਪ ਨੰੂ ਕਾਿਨ ਕਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ 
ਔਗੁਣ ਮਰਦ ਦੇ 

ਕਦ ੇਨਾ ਫੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕਦ ੇਆਪਣਾ 
ਮਰਦ ਨਾ ਭੰਡੀਏ ਨੀ 
ਪੱਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਾ ਰੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਮੰਦਰ ਦੇਵਤ ੇਦੇ 

ਦੀਵਾ ਬਾ੍ ਆਈਏ 

ਕਦ ੇਓਸ ਦਾ ਤਸ੍ਾ 
ਨਾ ਟੋ੍ੀਏ ਨੀ 

ਗੋਲੀ 

ਇਿ ਤਂ ਤਨਰਾ ਿੈ 

ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਣੀ 
ਅੱਖਂ ਮੰੁਦ ਕੇ ਖੂਿੇ ਦੀ ਮਣ ਭੌਣੀ 
ਏਸ ਤਰਹਂ 
ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਰ ਰਾਣੀ 
੍ੱਖਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੁੱ ਖਂ ਤਂ 

ਮੁਕਤ ਿੋਣੀ 

ਇੱਛਰਂ 

ਨਾਰੀ ਨਂ ਿੀ 
ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿੈ 



ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਅਤਨਆਂ 'ਚਂ ਜਨਮ ੍ਂਦੀ 
ਨਾਰੀ ਨਾਮ 

ਇਕ ਐਸੇ ਅਤਿਸਾਸ ਦਾ ਿੈ 

ਤਜਵਂ ਿਖ਼ਮ 'ਚ 

ਪੀੜ ਿੈ ਘੁ੍ੀ ਰਤਿੰਦੀ 

ਗੋਲੀ 

ਜੇ ਕਰ ਰਾਣੀਏ 

ਇਿ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰਾ 
ਤਂ ਤੂੰ  ਐਵਂ 
ਸ੍ਵਾਨ ਨੰੂ ਰੋ ਨਾਿਂ 
ਇਕ ਛੱਡ ਪਰਣਾਏ ਉਿ ੍ੱਖ ੍ੂਣਾ 
ਐਵਂ ਨਣਂ 'ਚ 

ਿੰਝ ਪਰੋ ਨਾਿਂ 

ਇੱਛਰਂ 

ਇਿ ਨਾ ਗੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ 
ਇਕ ਨਾਰ ਕਰੂਪੀ ਪਰ ਕੀਿ ਆਖੇ 

ਤਜਿੜੀ ਨਾਰ ਨਾ ਕੰਤ 

ਤਰਝਾ ਸਕੀ 
ਨੀ ਉਿ ਦੋਸ਼ ਤਕਸੇ ਤਸਰ 

ਕੀਿ ਥਾਪੇ 

ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਂ 
ਪੰਛੀ ਵੀ ੱਡ ਜਾਏ 

ਤਂ ਵੀ ਗੋ੍ੀਏ ਡਾਢੜਾ ਦੁੱ ਖ ਿੰੁਦ ੈ

ਪਾਏ ਕੰਤ ਤਵਛੋੜਾ 
ਜੇ ਨਾਰ ਤਾਈ ਂ

ਉਿਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਿੀ 



੍ੁੱ ਟ ਿੰੁਦ ੈ

ਨਾ ਤਂ ਓਸ ਬੇਚਾਰੀ ਤਂ ਬੈਠ ਿੋਵੇ 
ਨਾ ਤਂ ਓਸ ਬੇਚਾਰੀ ਤਂ ੱਠ ਿੰੁਦ ੈ

ਦੇਿ ਨਣ-ਪਰਾਣ 

ਨਾ ਰਤਿਣ ਮਾਸਾ 
੍ਿੂ ਮਾਸ ਦਾ 
ਸੱਖਣਾ ਬੁੱ ਤ ਿੰੁਦੈ 
ਨਾ ਤਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਨਾ੍ ਿੀ 
ਬੋ੍ ਿੋਵੇ 
ਨਾ ਤਂ ਤਕਸੇ ਦੇ ਨਾ੍ ਿੀ 
ਰੱੁਸ ਿੰੁਦੈ 
ਮੇਰੇ ਤਦ੍ ਦਾ ਿਾ੍ 

ਅੱਜ ਈਕਣਾ ਿੈ 

ਬੀਆਬਾਨ ਤਜਂ ਇਕ ਉਜਾੜ ਿੋਵੇ 
ਿੋਵੇ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਿਰ 

ਤੇ ੍ੂ ਵਗਦੀ 
ਤਂਬੇ ਰੰਗ ਮਿੀਨੜਾ 
ਿਾੜ ਿੋਵੇ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱੁਖ ਿੋਵੇ 
ਟਾਵਂ ਟਾਵਂ ਕੋਈ 

ਥੋਿਰਂ ਦੀ ਵਾੜ ਿੋਵੇ 
ਓਸ ਤਵਚ ਉਜਾੜ ਿੋਵੇ 
ਮੜਹੀ ਬ੍ਦੀ 
ਤਸਰ 'ਤੇ ੱਡਦੀ 
ਤਗਰਝਂ ਦੀ ਡਾਰ ਿੋਵੇ 
ਿੋਵੇ ਿਵਾ ਵਗਦੀ ਨਾ੍ ਤਿਚਕੀਆਂ ਦੇ 

ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਆਵਾਿਂ 
ਰਿੀ ਮਾਰ ਿੋਵੇ 
 

ਇਂ ਜਾਪੇ 



ਤਜਂ ਡੈਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਪੱਛਾ 
ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਵੀ ਤਕਤੇ 
ਖਟਕਾਰ ਿੋਵੇ 
ਇਕ ਡਰ ੍ੱਗੇ 
ਆਵੇ ਝੁਣਝਣੁੀ ਤਜਿੀ 
ਦੂਜੀ ਚੀਖ਼ 

ਕ੍ੇਤਜਂ ਪਾਰ ਿੋਵੇ 
ਨੀ ਕੋਈ ਕਿੋ ਸ੍ਵਾਨ ਨੰੂ 

ਜਾ ਅੜੀਉ 

ਮੈਨੰੂ ਸੰੁਨ ਉਜਾੜਂ ਨ ਖਾ ਜਾਣਾ 
ਮਂਡੀ ਚੰਦਰੀ ਰੂਿ ਤਵਚ 

ਰੋਣ ਕੱੁਤੇ 
ਮੇਰਾ ਸੂਰਜਾ ਮੱੁਖ 

ਕੁਮ੍ਾ ਜਾਣਾ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਛੌਤਰਂ ਡਰ ੍ੱਗਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਮੇਤਰਆ ਂਛੌਤਰਆਂ 
ਖਾ ਜਾਣਾ 
ਕਤਿਣਾ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ 
ਇਕ ਵਾਰ ਆ ਮੱੁਖ 

ਤਵਖਾ ਜਾਣਾ 

ਗੋਲੀ 

ਤਜਿੜਾ ਤਦਵਸ ਆਉਣਾ 
ਤਵਚ ਕਬਰ ਰਾਣੀ 
ਉਿ ਬਾਿਰ ਤਂ ਕਦ ੇਨਾ ਆਤਵਆ ਈ 

ਰਾਈ ਘਟ ੇ

ਨਾ ਵਧੇ ਿੀ ਤਤ੍ ਮਾਸਾ 
ਧੁਰਂ ਮੱਥ ੇਜੋ ੍ੇਖ ਤ੍ਖਾਤਵਆ ਈ 

ਅਸਂ ਨਾਰੀਆਂ 



ਮਰਦਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ-ਫੜ 

ਪੀਰਂ-ਮਾਰੀਆਂ 

ਮਾਨ ਗਵਾਤਵਆ ਈ 

ਚੰਨ ਸਰਵਰਂ ਤੈਰਦਾ ਸ਼ੈ੍ ਭਾਵਂ 
ਤਵਚ ਵਤਿਣੀਆਂ 

ਕਦ ੇਨਾ ਭਾਤਵਆ ਈ 

ਇਕ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰਂ 
ਮਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜਦ ਂਓਸ ਤਂ ਮਰਦ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਮੰਗੇ 
ਨਾਰੀ ਮੰਗ ੍ਏ 

ਓਸ ਦੀ ਮੁ੍ਖ ਸਾਰੀ 
ਓਸ ਤਛਣ ਨਾ 
ਓਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸੰਗੇ 
ਕੱਢ ੇਤ੍੍ਹੀਆਂ, ਦਵੇ ਉਿ ੍ੱਖ ਝਂਸਾ 
ਓਦ ਂਤੀਕ ਨਾ ਨਾਰ 

ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਵੰਡੇ 
ਜਦ ਂਤੀਕ ਨੀ ਮਰਦ ਨਾ ਿੁਕਮ ਮੰਨ 

ਤਸਰ ਭਾਰ ਨਾ ਿੋ ਕੇ 

ਦਰਂ ਵੰਜੇ 
ਪਰ ਤੂੰ  ਰਾਣੀਏ ਂ

ਝੱ੍ ਖ੍ੇਰ ਨਾਿਂ 
ਕਾਿਦ ੇ੍ਈ ਤੁੰ  ਿੰਝੂ ਪਈ ਰੋੜਹਦੀ ਏ ਂ? 

ਇਕ ਦਂਤ ਨੰੂ ਦੇਵਤਾ 
ਸਮਝ ਕਾਿਨੰੂ 

ਗੋਰੇ ਿੱਥ ਨਮਾਣੀਏ ਂਜੋੜਦੀ ਏ ਂ

ਜੋ ਨਾ ਮਾਸ ਤਂ ਵੱਧ 

ਸਵਾਦ ਜਾਣ ੇ

ਖ਼ੂਨੀ ਤਸ਼ਕਰਾ ਪਈ ਘਰੇ ਨੰੂ ਮੋੜਦੀ ਏ ਂ

 

ਿਾਏ ਨੀ ਨਾਰੀਏ 



ਮਂਡੜੇ ਵਤਨ ਦੀਏ 

ਝੂਠ ਮਰਦ ੍ਈ 

ਜਾਨ ਤਕਂ ਤੋੜਦੀ ਏ ਂ? 

 

ਵੇਖ ਅੰਧ-ਤਵਸ਼ਵਾਸ 

ਇਿ ਨਾਰੀਆ ਂਦਾ 
ਕਦ ੇਰੋਿ ਆਂਦੈ 
ਕਦ ੇਮੋਿ ਆਂਦੈ 
ਇਕ ਤਛਣ ਚਾਿਵਂ ਇਿਦੀ ਕਰਂ ਪੂਜਾ 
ਦੂਜਾ ਨਫ਼ਰਤਂ ਦੇ ਸਰ 

ਛੋਿ ਆਂਦੈ 
ਇਿ ਮਰਦ ਕਸਾਈ ਵੱਤ ਦੁੰ ਬੀਆਂ ਜੋ 
ਬੇ-ਜੀਭੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ 

ਕੋਿ ਆਂਦੈ 
ਰੂਪ ਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਤਕੰਝ ਖ਼ੌਰੇ 

ਅੱ੍ਹੜ ਸੁਪਨ ਨੀ 
ਨਾਰ ਦੇ ਛੋਿ ਆਂਦੈ 

ਇੱਛਰਂ 

ਸਰਮਾ ਕੱੁਤੀ ਸੀ 
ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਂ ੱਤੇ 

ਅਸਂ ਮਰਦਂ ਦੇ ਦਰਂ 'ਤੇ ਕੱੁਤੀਆਂ ਿਂ 
ਟੁੱ ਕਰ ਡੰਗ ਦਾ 
ਖਾ ਅਸੀਸ ਦਈਏ 

ਛਾਵਂ ਕੰਧਂ ਦੀ ਧੁਰਂ ਤਂ ਸੱੁਤੀਆਂ ਿਂ 
ਕੱੁਝ ਮੇਚ 

ਤੇ ਕੱੁਝ ਨਾ ਮੇਚ ਆਈਆਂ 

ਅਸਂ ਮਰਦਂ ਦੇ ਪੈਰਂ 'ਚ 



ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਿਂ 
 

ਜੇ ਮਂ ਬਂਝ ਿੰੁਦੀ 
ਤਂ ਨਾ ਦੁੱ ਖ ਿੰੁਦਾ 
ਉਿਦ ੇਤਵਿੜ ੇਮਂ ਚਾਨਣਾ ਰੋਤੜਹਆ ਨੀ 
ਚੰਨ ਿੰੁਤਦਆਂ 

ਚੱਠ ਤਵਆਿ ਆਂਦੀ 
ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦਾ ਮੱੁ੍ ਨਾ ਮੋਤੜਆ ਨੀ 
ਇਕ ਪੱੁਤ ਭੋਰੇ 

ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਖੱੁਸਾ 
ਮੱਥਾ ਛੱਡ ਮੁਕੱਦਰ ਇਂ ਦੌਤੜਆ ਨੀ 
ਨੀ ਮਂ ਤਕੱਤ ਵੰਞਂ 
ਤੇ ਮਂ ਤਕੱਤ ਜਾਵਂ 
ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾਿ ਨਾ ਅਿੁਤੜਆ ਨੀ 
ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਭੋਰੇ 

ਮੁੜਂ ਪੇਤਕਆ ਂਨੰੂ 

ਇਿ ਵੀ ਗੋ੍ੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾਪੇ 

ਧੀਆਂ 

ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੀ ਤਪਛਤ੍ਆਂ 'ਤੇ 

ਧੀਆਂ ਕਦ ਂਨ ਖੜਦੇ 

ਨੀ ਮੋੜ ਮਾਪੇ 

ਜੇਕਰ ਮਾਤਪਆ ਂਦੇ ਘਰ 

ਮੁੜਨ ਧੀਆਂ 
ਵੱਜੇ ਢੋ੍ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੱੁ੍ ਪਾਸੇ 

ਨੀ ਮਂ ਡਰਂ 
ਤਕ ਡਾਢੀ ਕੁਚੱਜੜੀ ਮਂ 

ਖ਼ੌਰੇ ਜੱਗ ਵ੍ੱ੍ੀ ਨੰੂ 

ਕੀਿ ਆਖੇ ? 



ਗੋਲੀ 

ਮਰਦ ਮੰਗਦੇ 

ਰਾਣੀਏ ਤਪੰਤਡਆਂ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾ ਕਦ ੇਸੰਤਾਨ ਮੰਗੇ 
ਕਾਮ-ਦੇਵ ਦਾ ਪੱੁਤ 

ਿਰ ਮਰਦ ਿਤਿਰੀ 
ਏਸ ੍ਈ ਨਾ ਨਾਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇਡੰਗੇ 
ਉਿ ਤਂ ਡੰਗੇ 
ਤਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

੍ਂਬ ੂਮੱਚਦ ੇਰਤਾ ਿੋ ਜਾਣ ਠੰਢ ੇ

ਇਕ ਤਵੱਸ ਿਤਿਰੀ੍ੀ 
ਿੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਤਜਿੜੀ ਮਰਦ ਨੀ 
ਨਾਰ ਨੰੂ ਰੋਿ ਵੰਡੇ 
ਇਸ ਤਵੱਸ ਦਾ ਫਲ਼ 

ਸੰਤਾਨ ਰਾਣੀ 
ਨਾਰੀ ਤਵੱਸ ਿੈ ਗਰਭ ਤਵਚ ੍ਈ ਤਫਰਦੀ 
ਇਕ ਤਿਿਨੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨੰੂ 

ਨਾਰੀ ਕੱੁਖ ਦੀ ਪੀੜ ਿੈ ਕਿੀ ਤਫਰਦੀ 
ਐਵਂ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਿੋ ਕੇ 

ਨਾਰੀ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਂ 'ਚ ਪਈ ਤਫਰਦੀ 
ਨਾਰੀ ਮਰਦ ਦੇ 

ਕੋਝ ਤੇ ਕੂੜ ਨੰੂ ਵੀ 
ਐਵਂ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿੈ ਦਈ ਤਫਰਦੀ 
ਵਫ਼ਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰਾਣੀਏ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ 



ਵਫ਼ਾ ਨਾਮ ਿੈ ਫੁੱ ੍ਂ 'ਚ ਮਤਿਕਦਾ ਨੀ 
ਤਜਵਂ ਧੱੁਪ ਤਵਚ 

ਮੋਤੀਆ ਰੰਗ ਘੁਤ੍ਆ 

ਸਾਗਰ ਜੀਕਣਾ ਚੰਨ ਨੰੂ ਸਤਿਕਦਾ ਨੀ 
ਚੰਨ ਸਮਝ 

ਚਕੋਰ ਤਜਂ ਅੱਗ ੱਤੇ 

ਖੰਭ ਸਾੜਨ ਤਾਈ ਂਆ ਬੈਠਦਾ ਨੀ 
ਪਰ ਨੀ ਤਗੱਠਂ ਥਂ 
ਨਾਰ ਨੰੂ ਮਰਦ ਤਮਣ ਕੇ 

ਝੂਠਾ ਵਂਗ ਕਸੰੁਭੜ ੇ

ਟਤਿਕਦਾ ਨੀ 
 

ਕੱੁਜਾ ਭੱਜ ੇ

ਤਂ ਸੱੁਟਦੇ ਖੋਤ੍ਹਆ ਂਥਂ 
ਨਾਰ ਭੱਜੇ 
ਤਂ ਮੁੜ ਜਾਏ ਮਾਤਪਆ ਂਦੇ 

ਜੱਗ ਿੱਸ ਪਂਦਾ 
ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੀਆਂ 'ਤੇ 

ਦੁੱ ਖ ਮੰਨਣ ਪਰਾਏ ਤਕਂ ਿਾਤਸਆਂ ਦੇ 

ਕਦ ੇਮੰਗੂਆਂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਂਦੀ 
ਕੁੜ ੇਰਾਣੀਏ ਤਗਰਝਂ ਦੇ ਆਤਖਆਂ ਦੇ 

ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੇ 

ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ 
ਤਮੱਤਰ ਦੋ ਿੀ 
ਤਦ੍ਂ ਦੇ ਪਾਤਟਆਂ ਦੇ 

ਇੱਛਰਂ 

ਰੱੁਸੇ ਯਾਰ 



ਤਂ ਗੋ੍ੀਏ ਮਨ ਜਂਦਾ 
ਰੱੁਸੀ ਨਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਸਕਦਾ 
ਅੱਗ ੍ੱਗੀ 
ਤਜਂ ਬਂਸ ਦੇ ਜੰਗ੍ਂ ਨੰੂ 

ਤਕੰਨਾ ਵਰਹੇ, ਨਾ ਮੇਘ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ 
ਰੱੁਸੀ ਨਾਰ 

ਤੇ ਜੱਗ ਿੋਏ ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਕੋਈ ਨਾ ਓਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਿਰਾ ਸਕਦਾ 
ਅੱਠਂ ਕੂਟਂ ਦੇ ਤਦਗਧ 

ਵੀ ਆਉਣ ਭਾਵ ਂ

ਉਿਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਕੋਈ 

ਤਿ੍ਾ ਸਕਦਾ 
ਪਰ ਮਂ ਰੱੁਸਂ 
ਤਂ ਗੋ੍ੀਏ ਤਕੰਞ ਰੱੁਸਂ 
ਤਕਿਦ ੇਆਸਰੇ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਾਵਂ 
ਤਦਂ ਤੀਕ 

ਕੀਿ ਮੁੜਂ ਮਂ ਪੇਤਕਆ ਂਨੰੂ 

ਪੱੁਤਰ ਭੋਤਰਂ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਵਂ ? 

ਠਾਰਂ ਵਰਹੇ ਦੀ ਸਤਿਕਦੀ 
ਅੱਜ ਕੀਕਣ 

ਰੱੁਖ ਆਇਆ ਬਿਾਰ 'ਤੇ ਵੱਢ ਜਾਵਂ 
ਜੇ ਨਾ ਮਂ ਿੋਵਂ 
ਤਟੱਕੀ ੱਗਦੇ ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਮੁ੍ਖ ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ 
੍ੱਦ ਜਾਵਂ 
 

ਨਾਰੀ 
ਪਤੀ ਦਾ ਤਿਜਰ ਤਂ ਸਤਿ ਜਂਦੀ 
ਪਰ ਪੱੁਤ ਦਾ ਤਿਜਰ ਨਾ ਸਤਿ ਸੱਕੇ 

ਤਝੰਝਨ ਵੇ੍ ਬੇ-ਜੜਹੀ ਵੱਤ 



ਨਾਰ ਜੀਵੇ 
ਪਰ ਪੱਤਤਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਰਤਿ ਸੱਕੇ 

ਤਬਨਂ ਪੱੁਤ 

ਇਂ ਨਾਰ ਮਜਬੂਰ ਿੋਵੇ 
ਤਜਵਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ੍ੀਕ ਨਾ ਵਤਿ ਸੱਕੇ 

ਤਜਵਂ ਤਵਧਵਾ ਨੰੂ 

ਤਕਸੇ ਥਂ ਇਸ਼ਕ ਿੋਵੇ 
ਪਰ ਉਿ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਕਦ ੇਨਾ ਕਤਿ ਸੱਕੇ 

ਸੱਕ ਸੌਕਣਂ ਿੰੁਦੀਆਂ 

ਤਕੱਕਰਂ ਦੇ 

ਮੋਈਆਂ ਖੱ੍ਂ ਵੀ ਜੋ ਰੰਗ ੍ਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਬੇਿੇ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਮੁਸਕੜੀ ਨਾ੍ ਮਾਰਨ 

ਅਕ੍ ਦਸ਼ਰਥਂ ਦੀ ਡੰਗ ਖਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਰਾਮ ਤਕਸੇ ਦਾ 
ਵਣਂ ਨੰੂ ਟੋਰ ਦੇਵਣ 

ਭਰਤ ੱਚੜੇ ਤਖ਼ਤ ਬਿਂਦੀਆਂ ਨੀ 
ਸੱਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਤਕਂ 

ਊਠ ੍ੰਘ ੇ

ਝੂਠ ਸੌਕਣਂ, ਸੱਚ ਕਮਂਦੀਆਂ ਨੀ 
 

ਜਦ ਂਪੱੁਤ ਦੀ ਗੋ੍ੀਏ 

ਯਾਦ ਆਵੇ 
ਮੇਰੇ ਆਂਦਰਂ ਸਰਕੜਾ ਰੜਕਦਾ ਨੀ 
ਧੁਖੇ ਕਾ੍ਜਾ 
ਤਜਗਰ 'ਚ ਸੱ੍ ਪਂਦੇ 
ਤਦ੍ ਵਂਗ ਤਮਰਦੰਗ ਦੇ ਧੜਕਦਾ ਨੀ 
ਮੱਥਾ ਪਾਟਦਾ 
ਜੁੱ ਸੇ 'ਚ ਪੈਣ ਤਚਣਗਂ 



ਭਂਬੜ ਧੰੁਨੀ ਦੇ ੍ਾਗ ੇਜਿੇ ਭੜਕਦਾ ਨੀ 
ਬੁੱ ੍ਹ ਸੱੁਕਦੇ 
ਜੀਭ ਕੁਮ੍ਾ ਜਂਦੀ 
ਸਾਿ ਸੰਘ ਦੇ ਤਵਚ ਿੀ 
ਅਟਕਦਾ ਨੀ 
 

ਨੀ ਮਂ ਡਰਂ 
ਤਕ ੍ੂਣਾ ਨਾ ੍ੂਣਾ ਭੰਨ 

ਨੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾ ਚੰਨ ਚੜਹਾ ਜਾਵੇ 
ਪਤਿ੍ਂ ਖਾ ਗਈ 

ਤਸਰੇ ਦਾ ਸਾਈ ਂਮੇਰਾ 
ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਵੀ ਤਕਧਰੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ 
ਟੂਣੇਿਾਰਨਂ 
ਇਨਹ ਂ ਪਿਾੜਨਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਵੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤਸ਼ਆ ਜਾਵੇ 
੍ੱਖਂ ਜਨਮ ਥਂ ਓਸ ਦੀ 
ਰੂਿ ਭਟਕੇ 

ਤਜਿੜਾ ਇਨਹ ਂ ਨੰੂ ਅੰਗ ਛੁਿਾ ਜਾਵੇ 
ਟੂਣੇ, ਜੜੀਆ ਂ

ਤੇ ਧਾਗ ੇਤਵੀਤ ਕਤਿੰਦੇ 
ਪਤਿ੍ਂ ਜੰਮਣਂ ਇਨਹ ਂ ਨੰੂ ਆ ਜਾਵੇ 
ਮੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ 

ਕਬਰ 'ਚਂ ਭੋਗ ਕਰ ੍ਏ 

ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨੀ ਨਾਰ ਨੰ ਭਾ ਜਾਵ ੇ

 

ਮਂ ਸਂ ਸੋਚਦੀ 
ਪੂਰਨ ਦਾ ਭੋਤਰਂ ਿੀ 
ਬਸ ਤਨਕ੍ਦ ੇਕਾਜ ਰਚਾ ਦੇਸਂ ਮੱਥ ੇਤਚਤਰ ਕੇ 

ਆਪ ਮਂ ਢੋ੍ਕਂ ਦੇ 

ਸ਼ਗਨ ਭ ਂਕੇ ਗੌਣ ਬਠਾ ਦੇਸਂ 



ਵੰਡੂੰ  ਭਾਜੀਆ ਂ

ਮਤਿੰਦੀ 'ਚ ਿੱਥ ਰੰਗੂੰ  
ਵਟਨ ਤਮ੍ਖ ਦੀ ਗੱ੍ਹ 'ਤੇ ੍ਾ ਦੇਸਂ 
ਿੂਰ ਮਰਮਰੀ 
੍ੱਭ ਬ੍ੌਰ ਵਰਗੀ 
ਪੱੁਤਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ੍ੜ ੍ਾ ਦੇਸਂ 
ਰਿੀ ਤਦ੍ਂ ਦੀ 
ਤਦ੍ਂ 'ਚ ਗੱ੍ ਸਾਰੀ 
ਚਾਅ ਮਰੇ ਕੁਆਰੇ ਿੀ ਗੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਤਜਿੜ ੇਤਵਿੜੇ 
ਕ੍ੇਸ਼ ਨੀ ਆਣ ਵੜਦਾ 
ਓਸ ਤਵਿੜ ੇ'ਚਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਟੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਕਤਿੰਦੇ 
ਘਰਂ 'ਚ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਵੱਸਣ 

ਬੋ੍ ਕੰਧ ਤਂ ੱਚੀ ਜੇ ਬੋ੍ੀਏ ਨੀ 
ਘਰ ਿੋਏ ਕ੍ੇਸ਼ 

ਤਂ ਥੇਿ ਥੀਵੇ 
ਰੱਤ ੱ੍ੂ ਦੀ ਦਰਂ 'ਤੇ ਡੋਿ੍ੀਏ ਨੀ 
ਜੀਵੇ ੍ਣੂਾ 
ਤੇ ਜੀਵੇ ਸ੍ਵਾਨ ਉਸ ਦਾ 
ਢ੍ੇ ਸੂਰਜਂ ਧੱੁਪ ਤਂ ਕੀਿ ੍ੈਣਾ ? 

ਥੋੜਹੀ ੍ੰਘ ਗਈ 

ਥੋੜਹੀ ਿੈ ੍ੰਘ ਜਾਣੀ 
ਅਸਂ ਤਖੱਚ ਧਰੂਿ ਕੇ ਜੀ ੍ੈਣਾ 
ਮੱੁਖਂ ਕਦੇ ਸ੍ਵਾਨ ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਨਿਂ 
ਅਸਂ ਜੀਭ ਨੰੂ ਿੋਠਂ 'ਚ ਸੀ ੍ੈਣਾ 
ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ 
ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਤ ੍ੰਘੂ 
ਤਮੱਠਾ ਿਤਿਰ 



ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਪੀ ੍ੈਣਾ 

ਗੋਲੀ 

ਜੀਵਂ ਸ਼ਾਿਣੀਏ ਂ

ਮੇਰੀਏ ਰਾਣੀਏ ਂਨੀ 
ਮੈਥ ਂਤਂਡੜਾ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਵੇਖ ਿੰੁਦਾ 
ਖਾਧਾ ੍ੂਣ 

ਮਂ ਤੇਤਰਆ ਂਛੰਤਨਆਂ ਦਾ 
ਰੁਦਨ ਵੇਖ ਨੀ ਕਾ੍ਜੇ ਛੇਕ ਿੰੁਦਾ 
੍ੱਗੀ ਅੱਗ 

ਨਸੀਬ ੇਨੰੂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ 

ਮੈਥ ਂਸਤਿ ਨਾ ਚੰਦਰਾ ਸੇਕ ਿੰੁਦਾ 
ਰੂਪ ਰੋਣ 

ਤੇ ਕਰਮ ਨ ਬਤਿ ਖਂਦੇ 
ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤਂ ਦੇ ਿੱਥ ਭੇਤ ਿੰੁਦਾ 
 

ਇਕ ਅਰਿ ਕਰਦੀ 
ਜੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਂ 

ਚਾਰ ਤਦਨਂ ੍ਈ ਪਰਤ ਜਾਉ ਮਾਤਪਆ ਂਦੇ 

ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਤ੍ਆ ਂ

ਤਜੰਦ ਮਤਿਕੇ 

ਪਾਣੀ ਭ੍ੇ ਪਰ ਪੇਤਕਆ ਂਪਾਤਸਆਂ ਦੇ 

ਪਾਸਾ ਪਰਤਤਆਂ 

ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਘਟਦਾ 
ਦੁੱ ਖ ਵਧਣ ਇਕੱਤ੍ਆ ਂਬੈਤਠਆਂ ਦੇ 

ਗੰਗਾ ਜਾਏ ਕੇ 

ਭਾਵਂ ਨਾ ਪਾਪ ਧੁ੍ਦ ੇ

ਕੱੁਝ ਵਤਿਮ ਪਰ ਰੁੜਹਨ 

ਨੀ ਨਹ ਾਤਤਆਂ ਦੇ 

 



ਤਂਡਾ ਪੱੁਤ ਨੀ ਮਂਡੜਾ ਪੱੁਤ ਰਾਣੀ 
ਤਚੰਤਾ ਓਸ ਦੀ 
ਰੱਖ ਨਾ ਰਾਈ ਸੀਨ 

ਪੂਰਨ ਭੋਤਰਂ 

ਤਨਕ੍ਣੇ ਤੀਕ ਰਾਣੀ 
ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੀ 
ਿਾ੍ੜ ੇਪੰਜ ਮਹੀਨ 

ਅਜੇ ੱਖ੍ੀ 
ਮੋਿ੍ਾ ਨੀ ਮਾਰਨ ਨੰੂ 

ਪੱਕੇ ਧਾਨ ਦਾ 
ਤਕਸਮਤਂ ਿੋਏ ਚੀਨ 

ਰੋਿ ਜਾਏ ਕੇ 

ਓਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ੍ੈਸਂ 
ਰੱਖਂ ਮਂ ਵੀ 
ਮਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨ 

ਇੱਛਰਂ 

ਜਾ ਨੀ ਗੋ੍ੀਏ 

ਆਖ ਰਥਵਾਨ ਤਾਈ ਂ

ਪ੍ਂ ਤਛਣਂ ਥਂ 
ਰਥ ਨੰੂ ਜੋੜ ਦੇਵੇ 
ਧੀ ਤਕਸੇ ਤਬਗਾਨੜੇ 
ਬਾਬ੍ੇ ਦੀ 
ਊਧੇ-ਨਗਰ ਦੇ 

ਮਤਿ੍ਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ 
ਤਜਿੜੀ ਵੇ੍ ਵਧਾਈ 

ਸ੍ਵਾਨ ਤਵਿੜ ੇ

ਜੜ ਂਪੱੁਟ ਦੇਵੇ 
ਫੁੱ ੍ਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਦੇਵ ੇ



ਮੇਰੀ 
ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਕਾਤ੍ਆ ਂਪੱਤਣਂ 'ਤੇ 

ਕਾ੍ੀ ਬੇੜੀ 
ਿਯਾਤੀ ਦੀ ਬੋੜ ਦੇਵੇ 
( ਇੱਛਰਂ ਤਸਸਕੀਆ ਂਭਰਦੀ ਿੈ। ਗੋ੍ੀ ੱਠ ਕੇ ਚ੍ੀ ਜਂਦੀ ਿੈ ।) 

ਪੰਜਵਂ ਅੰਕ 

 

ਉਮਾ, ਉਰਮਲਾ ਤੇ ਅਨੰੂ ਦ ੇਨਂ 

(ਪੂਰਨ ਭੋਤਰਂ ਤਨਕ੍ ਕੇ ਕੁਝ ਤਦਨਂ ਤਂ 

੍ੂਣਾ ਦੇ ਮਤਿ੍ਂ 'ਚ ਠਤਿਤਰਆ ਿੋਇਆ 

ਿੈ । ੍ੂਣਂ ਆਪਣੀ ਸਿੇ੍ੀ ਈਰਾ ਨਾ੍ ਮਤਿ੍ 

ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੱ੍ਂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਬਾਿਰ 

ਤਨੱਕਾ ਤਨੱਕਾ ਮਂਿ ਵਰਹ ਤਰਿਾ ਿੈ ।) 

ਲੂਣਾ 

ਸਈਏ ! 

ਇਿ ਤਦਨ ਕੈਸੇ ਆਏ 

ਤਭੱਜੇ ਤਸੱਜੇ ਤੇ ਅ੍ਸਾਏ 

ਗਗਨਂ ਕਾ੍ੇ ਘਨੀਅਰ ਛਾਏ 

ਸੱਤ ੇਰੰਗ ਪਰਾਿੁਣੇ ਆਏ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਧੱੁਪੜੀ ਬਾਗ਼ਂ ਤਵਚ ਸੀ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਧੱੁਪੜੀ ੱਡ ਗਈ ਬੇ੍ੇ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਧੱੁਪੜੀ ਨਿਰ ਨਾ ਆਏ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਸਂ 'ਤੇ 

ਬੈਠੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ 

 



ਿੁਣੇ ਤਂ ਅੰਬਰ ਤਖੜ ਤਖੜ ਿੱਤਸਆ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਨਣਂ ਿੰਝ ਭਰ ਆਏ 

ਿੁਣੇ ਦਾਮਨੀ ਗ੍ ਦਾ ਗਤਿਣਾ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਸੱਪਣੀ ਵਂਗ ਡਰਾਏ 

 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਜੰਗਲ਼ ਮੋਰ ਬੋਤ੍ਆ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਰੱੁਖ ਤਵਚ ਰੋਣ ਬੰਬੀਿੇ 

ਿੁਣੇ ਝੱ੍ਾਰਂ ਦਾਦਰ ਿੱਸੇ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਕੋਇ੍ ਪਈ ਕੁਰ੍ਾਏ 

 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਸ਼ਾਮ ਘਟਾ ਤਵਚ ਬਗ੍ੇ 

ਮੇਘ-ਤਬਰਛ ਦੇ ਫੁੱ ੍ ਸਨ ੍ਗਦੇ 

ਤਚੱਟ ੇਕੰਵ੍ ਸਰੋਵਰ ਤਰਦੇ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਧਰਤੀ ਨਹ ਾਤੀ ਧੋਤੀ 
ਿੁਣੇ ਤਂ ਉਸ ਨ ਵਾ੍ ਵਧਾਏ 

 

ਇਵਂ ਤਂ ੱਡਦ ੇਜਂਦੇ ਸਾਰਸ 

ਤਜਵਂ ਤਕਸੇ ਨ ਿਾਰ ਗੁੰ ਦਾਏ 

ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਜਵਂ ਪੁਜਾਰਣ 

ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਦਉਤੇ ਗ੍ ਪਾਏ 

 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਸਈਏ ਕੀਿ ਪਈ ਸੋਚਂ 
ਇਸ ਰੱੁਤ ੇਮਂ ਮਰਨਾ ੍ੋਚਂ 
ਕਤਿੰਦ ੇਇਸ ਰੱੁਤ ੇਜੋ ਮਰਦਾ 
ਸੀਤ ਸਂਵ੍ੀ ਘਟ ਬਣ ਜਾਏ 

ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਆਏ 

 

ਪਰ ਏਨ ਵੀ ਭਾਗ ਨਾ ਸਈਏ 

ਮਂ ਚੰਦਰੀ ਨੰੂ ਮੌਤ ਿੀ ਆਏ 

ਤੇਰੀ ਸਖੀ ਸਿੇ੍ੀ ੍ੂਣਾ 
ਮੇਘਤ੍ਆ ਂਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਾਏ 



ਿੋ ਕੇ ਬੂੰ ਦ ਬੂੰ ਦ ਤਕਰ ਜਾਏ 

 

ਮਂ ਮੋਈ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਨਾ ਸੱੁਝਦਾ 
ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਕੱੁਝ ਸਮਝ ਿੀ ਆਏ 

੍ੂਣਾ ਤਂ ਅੱਜ ੍ਣੂਾ ਤੀਕਣ 

ਸਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਿ ਨਾ ਜਾਏ 

 

੍ੂਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ੍ੂਣਾ 
ਅੱਜ ੍ੂਣਾ ਤਂ ਦੂਰ ਬੜੀ ਿੈ 

ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਜੰਗ੍ ਿੈ ਤਜਸ ਤਵਚ 

ਉਿ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਡੋ੍ ਖੜੀ ਿੈ 

 

ਿਰ ਸੂ ਅਗਨ-ਪੁਸ਼ਪ ਮਤਿਕੇ ਿਨ 

ਅੱਗ ਤਵਚ ਇਕ ਮਤਿਕਾਰ ਰ੍ੀ ਿੈ 

ਤਕਤ ੇਤਕਤ ੇਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਤਤ੍ੀ 
ਅਗਨ-ਪੁਸ਼ਪ 'ਤੇ ੱਡ ਰਿੀ ਿੈ 

 

ਦਸਂ ਤਦਸ਼ਾਵਂ ਅੱਗ ਿੀ ਅੱਗ ਿੈ 

ਅਗਨ-ਕਥੂਰੀ ਿੱੁ੍ ਰਿੀ ਿੈ 

ਸਾਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਚਤਿਕਣ ਪੰਛੀ 
ਸੂਿੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਾ ਚੜਹੀ ਿੈ 

ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਜੰਗ੍ ਤਵਚ ੍ੂਣਾ 
ਸੰੁਨ, ਸੀਤ ਤੇ ਠਰੀ ਠਰੀ ਿੈ 

 

ਸੁਣਂ ਤਂ ਸਈਏ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਿਂ 
ਜਦ ਮਂ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਤੱਕਦੀ ਿਂ 
ਤਜਵਂ ਕੋਈ ਕਤਵਤਾ ਰਚਦੀ ਿਂ 
ਅਗਨ-੍ੋਕ ਤਵਚ ਜਾ ਵਸਦੀ ਿਂ 
 

ਸਾਿਵਂ ਦੇ ਤਵਚ ਸੰਦ੍ ਮੌ੍ੇ 

ਤਨ 'ਚਂ ਮਤਿਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਆਵੇ 
ਤਦ੍ ਦੀ ਤਮਰਗਾਵ੍ੀ ਸੁਿਾਵੇ 



ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਕਥੂਤਰਆ ਜਾਵੇ 
 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਜਂ ਚੁੰ ਗੀਆਂ ਭਰਦਾ 
ਕੱੁ੍ ਦੇਿੀ ਦਾ ਜੰਗ੍ ਡਰਦਾ 
ਸਾਿ ਦਾ ਪੁਰਾ ਛਤਾਬੀ ਵਗਦਾ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੱਤ ਅਕ੍ ਦਾ ਝੜਦਾ 
ਪਰ ਇਿ ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਨਾ ਚਰਦਾ 
 

ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਤਦਆਂ ੍ੱਖ ਮੱਤਂ 
ਏਸ ਤਮਰਗ ਦਾ ਕੀਿ ਕੀਿ ਦੱਸਂ 
ਕਾ੍ੇ ਕੱਪੜਂ ਬੰਨਹ ਂ ਅੱਖਂ 
ਬੰਨਹ  ਿਯਾ ਦੇ ਪਾਵੇ ਰੱਖਂ 
ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਮਂ ਕੀਕਣ ਡੱਕਂ 
 

ਨਾ ਇਿਨੰੂ ਬਾਗ਼ ਬਾਗ਼ੀਚਾ ਭਾਵੇ 
ਮਤਿ੍ਂ ਦੀ ਛਂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ 
ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਜ ਸੁਖਾਵੇ 
ਨਾ ਸੋਨ ਦੀ ਘਾਿ ਿੀ ਖਾਵੇ 
ਅੱਗ ਦਾ ਤਮਰਗ ਅੰਗਾਰੇ ਚਾਿਵੇ 
ਮਰੇ ਤਪਆ ਪੂਰਨ ਦੇ ਿਾਵੇ 

ਈਰਾ 

੍ੂਣਾ ! 
ਇਿ ਤੂੰ  ਕੀ ਕਤਿੰਦੀ ਿਂ 

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜੰਗ੍ 

ਇਿ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੀ ਪਂਦੀ ਿਂ 

ਤੂੰ  ਪੂਰਨ ਤਂ ਕੀ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ ? 

ਲੂਣਾ 



ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ੍ਈ ਅੱਗ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ 

ਈਰਾ 

ਅੱਗ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ 

ਉਿ ਤਂ ਇਕ ਤਵਵਰਤਜਤ ਅੱਗ ਿੈ 

ਇਿ ਕੀ ਕੂੜ ਬਕੀ ਜਂਦੀ ਿਂ ? 

ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਤਪੰਡ ੇਤਵਚ ਤੇਰੇ 

ਆਪਣੇ ਤਪੰਡ ੇਦੀ ਿੀ ੍ੋਅ ਿੈ 

ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਿ ਤਵਚ ਇੱਛਰਂ ਦੀ ਨਾ 
ਤੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਿੈ 

ਤੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅਗਨੀ 
ਉਮਰ 'ਚ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਸਾਵਂ ਕੋਿ ਿੈ 

ਤਫਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਸਈਏ 

ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ-ਜੂਨ ਦੀ ਛੋਿ ਿੈ 

ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੱਚ-ਅੰਗੀ ਰੱੁਤ 'ਤੇ 

ਜਨਮ ਪੀੜ ਦਾ ਤਮੱਠਾ ਮੋਿ ਿੈ 

ਠੀਕ ਿੈ ਤੇਰੀ ਚੰਦਨ ਦੇਿੀ 
ਰਚਨ-ਪੀੜ ਤਂ ਅਜੇ ਅਛੋਿ ਿੈ 

ਪਰ ਤਰਸ਼ਤ ੇਅਤਿਸਾਸ ਦੇ ਫੁੱ ੍ਂ 
ਦੀ ਤਚਰਜੀਵੀ ਜਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਿੈ 

 

੍ੂਣਾ ! 
ਕਦ ੇਤਵਵਰਤਜਤ ਅੱਗ ਨੰੂ, 

ਸੱਚ ਕਤਿੰਦੀ ਿਂ, ਿੱਥ ਨਾ ੍ਾਈ ਂ

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅੱਗੇ 
ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈ ਂ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖਂ 
ਤਚਰਤਰ-ਿੀਣ ਨਾ ਕਦ ੇਕਿਾਈ ਂ

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਪੱੁਤਰ ਕਰ ਜਾਣਂ 



ਪੱੁਤਰ-ਭੋਗ ਕਦ ੇਨਾ ਚਾਿਂ 
ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੰੂ ਵੇਚ ਕਸਾਈਆਂ 
ਉਸ ਦੀ ਪੱੁਠੀ ਖੱ੍ ੍ੁਿਾਈ ਂ

ਸਾਰਾ ਚੰਬਾ ਦੇਸ ਨਾ ਭੰਡਂ 
ਬਾਬ੍ ਦੇ ਤਸਰ ਖੇਿ ਨਾ ਪਾਈ ਂ

ਲੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਤੂੰ  ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ 

ਤੂੰ  ਵੀ ੍ੂਣਾ ਦੇ ਿਖ਼ਮਂ 'ਤੇ 

ਮੱਤਂ ਦਾ ਬਸ ੍ੂਣ ਿੈ ੍ਾਇਆ 

ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਕੱੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ 

ਧਰਮੀ ਬਾਬ੍ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ 

੍ੜ ੍ਾਇਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱ ੍ ਕੁਮ੍ਾਇਆ 

ਤਜਸ ਦਾ ਇੱਛਰਂ ਰੂਪ ਿੰਢਾਇਆ 

ਮਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਿਾਣ ਦੀ ! 
ਮਂ ਉਸ ਤਂ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਵੱਡੀ 
ਪਰ ਮਂ ਕੀਕਣ ਮਂ ਉਿਦੀ ੍ੱਗੀ 
ਉਿ ਮੇਰੀ ਗਰਭ-ਜੂਨ ਨਾ ਆਇਆ 

ਸਈਏ ਨੀ ਮਂ ਧੀ ਵਰਗੀ 
ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ । 
 

ਤਪਤਾ ਜ ੇਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਿੰਢਾਵੇ 
ਤਂ ੍ੋਕਂ ਨੰੂ ੍ਾਜ ਨਾ ਆਵੇ 
ਜੇ ੍ੂਣਾ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਚਾਿਵੇ 
ਤਚਰਤਰਿੀਣ ਕਿੇ ਤਕਂ 

ਜੀਭ ਜਿਾਨ ਦੀ । 
 

ਤਚਰਤਰਿੀਣ ਤੇ ਤਂ ਕੋਈ ਆਖੇ 



ਜੇਕਰ ੍ੂਣਾ ਵੇਚੇ ਿਾਸੇ 

ਪਰ ਜੇ ਿਾਣ ਨਾ ੍ੱਭਣ ਮਾਪੇ 

ਿਾਣ ੍ੱਭਣ ਤਵਚ ਗੱ੍ ਕੀਿ ਿੈ 

ਅਪਮਾਨ ਦੀ ? 

 

੍ੂਣਾ ਿੋਵੇ ਤਂ ਅਪਰਾਧਣ 

ਜੇਕਰ ਅੰਦਰਂ ਿੋਏ ਸੁਿਾਗਣ 

ਮਤਿਕ ਉਿਦੀ ਜੇ ਿੋਵੇ ਦਾਗਣ 

ਮਤਿਕ ਮੇਰੀ ਤਂ ਕੰਜਕ 

ਮਂ ਿੀ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਸਈਏ ਨੀ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਨਾ ਮੱਤਂ 
ਦਰਦ ਤਦ੍ੇ ਦਾ ਕੀਕਣ ਦੱਸਂ 
ਤਰਸ਼ਤਾ ਤਕੰਝ ਪਛਾਨਣ ਅੱਖਂ 
ਅੱਗ ਤਮ੍ੀ ਨਾ ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਜੇ ਿਾਣ ਦੀ । 
 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ ਸਾੜਣ ਤੱਕ ਿੈ 

ਅੱਗ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਿੈ 

ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੰੂ ਮਾਰਣ ਤੱਕ ਿੈ 

ਿੋਰ ਜਵਾਨੀ ਤਰਸ਼ਤਾ ਨਾ 
ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਸਈਏ ਜਦ ਮੇਰੀ ਕੰਚਨ-ਦੇਿੀ 
ਸੇਜ ਸੁ੍ਗਦੀ ਛੋਿ ਆਂਦੀ ਿੈ 

ਆਪੇ 'ਚਂ ਮੈਨੰੂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਿੈ 

ਉਸ ਤਛਣ ਦੀ ਬੇ-ਚੈਨੀ 
ਤੂੰ  ਨਾ ਜਾਣਦੀ । 
 

ਉਿ ਤਛਣ ਿੰੁਦਾ ਸਵਰਗ ਂਵੱਡਾ 
ਤਭੰਨੀ ਜਿੀ ਮਤਿਕ ਤਵਚ ਤਭੱਜਾ 



ਮਦਰਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤਵਚ ਤਡੱਗਾ 
ਉਿ ਤਛਣ ਸਈਏ ਕੋਈ ਕੋਈ 

ਤਜੰਦੜੀ ਮਾਣਦੀ । 
 

ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦ ਉਿ ਤਛਣ ਆਵੇ 
੍ੂਣਾ 'ਚਂ ੍ੂਣਾ ਮਰ ਜਾਵ ੇ

ਉਸ ਤਛਣ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਮਤਿਕ ਨਾ ਭਾਵ ੇ

ਖਾਣ ਪਵੇ ਮੈਨੰੂ ਸੇਜ ਕੁੜੇ 
ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ । 
 

ਉਿ ਤਛਣ ਦੇਿ ਤਵਚ ਜਦ ਬ੍ਦਾ ਿੈ 

ਮੱਥ ੇਦੇ ਤਵਚ ਸੱਪ ਚ੍ਦਾ ਿੈ 

ਸਈਏ ਮੈਨੰੂ ਇਂ ੍ਗਦਾ ਿੈ 

ਗਰਭ ਪੀੜ ਜਿੀ ਪੀੜ 

ਤਜਵਂ ਿਂ ਮਾਣਦੀ 
ਤਪੰਡ ੇਦੀ ਤਮੱਟੀ 'ਚਂ ਸੁਪਨਾ 
ਛਾਣਦੀ । 
 

ਓਸ ਅਗਨ-ਤਛਣ ਮਂ ਰਂਦੀ ਿਂ 
ਓਸ ਅਗਨ-ਤਛਣ ਮਂ ਿੱਸਦੀ ਿਂ 
ਅਗਨ-ਫੁੱ ੍ਂ ਦੇ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਤਵਚ 

ਨੰਗੀ-ਅ੍ਫ਼ ਜਿੀ ਨੱਚਦੀ ਿਂ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਪਰਛਾਵਂ ਕੋ੍ਂ 

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਈ ਨੱਸਦੀ ਿਂ 
ਇਂ ੍ੱਗਦਾ ਿੈ ਤਜਂ ਅੰਨਹ ੀ ਿਂ 
ਤਫਰ ਵੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਿਂ 
ਗਰਭ-ਵਾਣ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਵਾਕਣ 

ਅਪਣਾ ਆਪ ਿੀ ਡੱਸਦੀ ਿਂ 
 

ਤਫਰ ! 

ਿਰ ਤਦਵਸ ਦੇ ਤਤੜਕੇ ਿੋਏ 



ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਆਪਣੇ ਿਤਿਰ-ਵਤ੍ੱਸੇ ਤਚਿਰੇ ਨੰੂ ਤੱਕਦੀ ਿਂ 
ਿਰ ਤਚਿਰਾ 
ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿੱਸਦਾ 
ਿਰ ਤਚਿਰੇ 'ਤੇ ਮਂ ਿੱਸਦੀ ਿਂ 
ਆਪਣੇ ਤਚਿਰੇ ਦੀ ਵ੍ਗਣ ਤਵਚ 

ਜਾ ਫਸਦੀ ਿਂ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਤਚਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਂ 
ਮਂ ਟੱਪਦੀ ਿਂ 
ਕੰਧਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਮਂ ਿਫ਼ਦੀ ਿਂ 
ਤਫਰ ਤੱਕਦੀ ਿਂ 
ਤਕ ਇਿ ਕੰਧਂ ਕੋਿਂ ਤੀਕਣ 

ਇੰਜ ਫੈ੍ੀਆਂ 

ਤਕ ਤਕਧਰੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਿੋਵਣ 

ਮਂ ਇਨਹ ਂ ਕੰਧਂ 'ਤੇ ਰੋਵਂ 
ਇਿ ਕੰਧਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਵਣ 

ਿਰ ਤਚਿਰਾ 
ਇਨਹ ਂ ਕੰਧਂ ਉਿ੍ੇ ਤਵੰਗਾ ਜਾਪੇ 

੍ੂਣਾ ਤਂ ੍ਣੂਾ ਦੇ 

ਨਕਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਤੇ 

ਤਫਰ ਇਂ ਜਾਪੇ 

ਇਿ ਕੰਧਂ ੍ੂਣਾ 'ਤੇ ਤਡੱਗਣ 

ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ 
ਤੇ ੍ੂਣਾ ਦੀ ਿਂਦ ਗਵਾਚ ੇ

 

ਜਂ ਤਫਰ ੍ੱਗਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਚਾਨਣ ਤਵਚ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ੍ੱਭਦਾ 
ਮੇਰਾ ਿੀ ਤਚਿਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ 
ਦੇਿ 'ਤੇ ਸੱਜਦਾ 



ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ 

ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ੍ਗਦਾ 
ਆਪਣੇ ਤਚਿਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ਂ ਦੀ 
ਭੀੜ ਜੁੜੀ 'ਚਂ 

ਅਪਣਾ ਿੀ ਤਚਿਰਾ ਨਾ ੍ੱਭਦਾ 
ਸਭ ਕੰਧਂ ਦੇ ਿੇਠਂ ਦੱਬਦਾ 
ਸਈਏ ! 

ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਂਦੀ 
ਸਈਏ ! 

ਕੱੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚ੍ਦਾ 
ਰੁਨਾ-ਮਨ ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ ਜ੍ਦਾ 
ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਭਟਕਣ ਜਿੀ ਤਵਚ 

ਮਰ ਮਰ ਤਜਂਦਾ 
ਤਜਂ ਤਜਂ ਮਰਦਾ 
 

ਿਰ ਤਦਿੰੁ ਦਾ ਜਂ ਸੂਰਜ ਚੜਹਦਾ 
ਮਨ ਏਦਂ ਮਤਿਸੂਸ ਿੈ ਕਰਦਾ 
ਤਕਰਨਂ ਸੰਗ ਤਕਰਨਂ ਬਣ ੱਡਦਾ 
ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਾ੍ੇ ਿੈ ਚ੍ਦਾ 
ਿਰ ਿੱਰੇ ਦੇ ਮੰੂਿ ਨੰੂ ਤੱਕਦਾ 
ਿਰ ਇਕ ਪੌਣ ਦਾ ਬੁੱ ੍ਾ ਫੜਦਾ 
ਕਦ ੇਪਤਾ੍ਂ ਇਿ ਜਾ ੍ਤਿੰਦਾ 
ਅੰਬਰ ਦੀ ਕਦ ੇਪੌੜੀ ਚੜਹਦਾ 
ਖ਼ੌਰੇ ਝੱ੍ਾ ਤਕਸ ਨੰੂ ੍ੱਭਦਾ 
ਖ਼ੌਰੇ ਝੱ੍ਾ ਕੀ ਿੈ ਕਰਦਾ ? 

ਇਕ ਪ੍ ਵੀ ਤਕਧਰੇ ਨਾ ਖੜਹਦਾ 
ਜਂ ਤਫਰ ਸਈਏ ਈਕਣ ੍ਗਦਾ 
ਤਜਂ ੍ੂਣਾ ਨ ਿਰ ਇਕ ਤਦਿੰੁ ਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਂ ਦੇਣਾ ਕਰਿਾ 
ਜੋ ਿਰ ਤਛਣ ਿੈ ਰਤਿੰਦਾ ਸੰੂਦਾ 



ਜੋ ਿਰ ਪ੍ ਿੈ ਜਂਦਾ ਵਧਦਾ 
 

ਤਦਨ ਭਰ ਬਸ ਬੇਚੈਨੀ ਤਦ੍ ਨੰੂ 

ਖਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਜਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਤਦ੍ ਸੜਦ ੇਦੀ 
ਆਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਜਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਮੂਕ ਤਬਰਿੜਾ 
ਗਾਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
੍ੂਣਾ ਿੀ ੍ੂਣਾ 'ਤੇ ਿੱਸਦੀ 
੍ੂਣਾ ਤਂ ੍ਣੂਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ 
ਿਰ ਪ੍ 

ਅਗਨ ਤਛਣਂ ਦੀ ਸੱਪਣੀ 
ਰੂਿ ਦੀਆਂ ਕੱ੍ਰੀਆਂ ਤਵਚ ਨੱਸੇ 

ਭੈ ਦਾ ਭੂਤ-ਭੂਤਾਣਾ ਨੱਚ ੇ

ਿਰ ਇਕ ਤਦਿੰੁ ਦਾ ਚਰਖਾ ਡਾਿ ਕੇ 

੍ੂਣਾ ਬੈਠੀ ਤਕਰਨਂ ਕੱਤੇ 
ਤਫਰ ਤਕਰਨਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟੇ 
ਮੁੜ ੍ੂਣਾ 
ਤਕਰਨਂ ਦਾ ਰੱਸਾ 
ਉਮਰਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤਂ ੍ਟਕਾਏ 

ਸੱਤ-ਰੰਗ ੇਰੱਸੇ ਦਾ ਫਾਿਾ 
੍ੈ ਕੇ ੍ੂਣਾ ਤਨੱਤ ਮਰ ਜਾਏ 

ਪਰ ੍ੂਣਂ ਨੰੂ 

ਮੌਤ ਨਾ ਆਏ 

 

ਈਰਾ ! 
ਮਂ ਤਂ ਤਚਰਂ ਤਚਰਂ ਤਂ 

ਸੰੁਨ ਖ੍ਾਅ ਤਵਚ ੍ਟਕ ਰਿੀ ਿਂ 
ਮੜਹੀਆਂ ਦੇ ਤਵਚ ਤਸਖ਼ਰ ਦੁਪਤਿਰੇ 

ਬਦ-ਰੂਿਂ ਵੱਤ ਭਟਕ ਰਿੀ ਿਂ 



ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ ਥੱਤ੍ਂ 

ਧਰਤੀ ਤਨਕ੍ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ 

ਮੇਰੇ ਤਸਰ ਦਾ 
ਉਤ੍ਾ ਅੰਬਰ ਤਤੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਿਂਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪੈਰ 

ਤਚਰਂ ਤਂ ਤਥੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਿੁਣ ਿੋਣੀ ਦੀ ਪੌਣ 

ਉਡਾਈ ਤਫਰਦੀ ਿੈ 

੍ੂਣਾ ਤੇ ੍ਣੂਾ ਦੀ 
ਤਮੱਟੀ ਤਕਰਦੀ ਿੈ 

ਈਰਾ 

੍ੂਣਾ ! 
ਇਿ ਤਂ ਰੀਤ 

ਬੜੇ ਿੀ ਤਚਰ ਦੀ ਿੈ 

ਆਪਣੇ 'ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਿੀ ਤਮੱਟੀ ਤਕਰਦੀ ਿੈ 

ਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 

ਤਜਊਣਾ ਪਂਦਾ ਤਫਰ ਵੀ ਿੈ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਰ ਨਾਰੀ ਿੀ 
੍ੂਣਾ ਿੈ 

ਿਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਨਰ ਿੀ 
ਸੁਿਜ-ਤਵਿੂਣਾ ਿੈ 

ਿਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਬੁੱ ਤ 

ਮੁਿੱਬਤਂ ਊਣਾ ਿੈ 

ਤਪਆਰ ਘਾਟ ਦਾ ਿਰ ਤਵਿੜੇ ਤਵਚ 

ਟੂਣਾ ਿੈ 

 

ਏਥ ੇਿਰ ਬਾਬ੍ ਿੀ 



ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਤੇ ਇਥੇ ਿਰ ਮਂ ਿੀ 
ਪੱੁਤਰ 'ਤੇ ਿੈ ਮਰਦੀ 
ਬੇਿੀ ਰੱਤ ਸੱਜਰੀ ਨੰੂ ਛ੍ਦੀ 
ਿਰ ਇਕ ਨਾਰ ਤਵ੍ੰਤਬਤ 

ਆਤਮ-ਘਾਤ ਿੈ ਕਰਦੀ 
ਆਪਣੀ ਿੀ ਉਮਰਾ ਦੇ 

ਪਾ੍ੇ ਤਵਚ ਿੈ ਠਰਦੀ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਅੰਗਂ ਦੀ 
ਅਗਨੀ ਤਵਚ ਿੈ ਸੜਦੀ 
ਤਨੱਤ ਤਕਰਨਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕੇ 

ਸੂ੍ੀ ਚੜਹਦੀ 
ਪਰ ਨਾ ਤਜਂਦੀ 
ਨਾ ਿੀ ਮਰਦੀ 
 

ਇਥਂ ਦਾ ਿਰ ਪੁਰਖ ਿੈ 

ਸ੍ਵਾਨ ਤਜਿਾ 
ਿਰ ੍ੂਣਾ ਦੇ ਮੱਥ ੇ'ਤੇ 

ਅਪਮਾਨ ਤਜਿਾ 
 

ਇਿ ਧਰਤੀ 
ਇਕ ਨਗਨ ਨਪੰੁਸਕ ਬਸਤੀ ਿੈ 

ਏਥ ੇਰੋਟੀ ਮਤਿੰਗੀ 
ਨਾਰੀ ਸਸਤੀ ਿੈ 

 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੀਆਂ 

ਅਤ ੇਬਾਿਾਰਂ ਉਿ੍ੇ 

ਿਰ ਇਕ ਮਤਿ੍ ਦੀ ਮਮਟੀ 
ਤੇ ਦੀਵਾਰਂ ਉਿ੍ੇ 

 

ਿਰ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਬੂਿੇ 



ਤੇ ਬਾਰਂ ਦੇ ਉਿ੍ੇ 

ਿਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਿੀ 
ਬਸ ਸੁ੍ਗ ਰਿੀ ਿੈ 

ਿਰ ਨਾਰੀ ਿੀ ੍ੂਣਾ ਵਾਕਣ 

ਤਵ੍ਕ ਰਿੀ ਿੈ 

 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ 

ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਂਆ ਢ੍ਦੀ ਿੈ 

ਇਕ੍ਾਪੇ ਦੀ ਪੌਣ ਜਿੀ ਇਕ 

ਚ੍ਦੀ ਿੈ 

ਿਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱ ੍ਹੇ  ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਬ੍ਦੀ ਿੈ 

ਪਰ ਨਾਰੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਆਪੇ 

ਅੱਗ ਮਾਣਦੀ 
ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਆਪੇ ਿੀ 
ਬਸ ਮਰਦੀ ਿੈ 

ਏਥ ੇਸਭ ਨਰ 

ਅਗਨ-ਿੀਣ ਿਨ ਵੱਸਦ ੇ

ਨਾਰੀ ਦੇ ਛੌਰੇ ਤਂ ਨੱਸਦੇ 
ਅੰਦਰਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਿੇ ਕਰਕੇ 

ਝੀਥਂ 'ਚਂ ਨਾਰਂ ਥਂ ਤੱਕਦੇ 
ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋਣੀ 'ਤੇ ਿੱਸਦੇ 
ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ 

ਿਰ ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ 
ਕਬਰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਿੱਸਦੇ 
 

ਏਥ ੇਅੱਗ ਨੰੂ 



ਅੱਗ ਨਿੀ ਤਮ੍ਦੀ ਿੈ 

ਇਥੇ ਿਰ ਸ਼ੈ 

ਰੋਟੀ ਬਦ੍ੇ ਤੁ੍ਦੀ ਿੈ 

ਿਰ ੍ੂਣਾ 
ਏਥ ੇਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਤਗਰਵੀ ਿੈ 

 

ਏਥ ੇ

ਤਪਆਰ, ਮੁਿੱਬਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿੀ ਨਂ ਿੈ 

ਧਰਮ ਅਤ ੇਅਖ਼੍ਾਕ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਿੀ ਨਂ ਿੈ 

ਅਕ੍, ਇ੍ਮ, ਤੇ ਿੁਨਰ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਿੀ ਨਂ ਿੈ 

ਤਤੱਥ-ਵਾਰ, ਤਤਉਿਾਰ ਵੀ 
ਰੋਟੀ ਦਾ ਿੀ ਨਂ ਿੈ 

ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਤਰ ਿਰ ੍ੂਣਾ 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ ਿੈ 

ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ ਰੋਟੀ ਿੀ 
ਮਤਿਬੂਬਾ ਥਂ ਿੈ 

 

ਏਥ ੇਕੋਈ ਵੀ 
ਫੁੱ ੍ ਨਿਂ ਤਖੜਦਾ ਿੈ 

ਤਦਨ ਦੀਵਂ 
ਗ੍ੀਆਂ ਤਵਚ ਪਤਿਰਾ ਤਫਰਦਾ ਿੈ 

ਿਰ ਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਸਾਇਆ ਤਮ੍ਦਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿੀ 
ਕੂੜਾ ਤਕਰਦਾ ਿੈ 

 

ਏਥ ੇਿਰ ਵਸਨੀਕ 

ਤਨਖੜਵਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਂਿਰ ਕੋਈ 



ਇਥੇ ਬੇ-ਇੱਿਤ ਿੈ 

ਆਪੇ ਤਂ ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪੇ ਿੀ ੍ੱਤਜਤ ਿੈ 

ਏਥ ਂਦੀ ਸੌਗ਼ਾਤ 

ਨਮੋਸ਼ੀ, ਤਿੱ੍ਤ ਿੈ 

 

ਤੂੰ  ਇਸ ਬਸਤੀ ਤਵਚ ਂ

੍ੂਣਾ ਕੀ ੍ੱਭਦੀ ਿਂ ? 

ਨੰਤਗਆਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਕਂ ਕੱਜਦੀ ਿਂ ? 

ਤੂੰ  ਨੰਤਗਆਂ ਤਵਚ 

ਨੰਗੀ ਚੰਗੀ ੍ਗਦੀ ਿਂ 

 

ਅਗਨ ਤਛਣਂ ਦਾ 
੍ੂਣਾ, ਤੂੰ  ਅਤਿਸਾਸ ਜ੍ਾ ਦੇ 

੍ੂਣਾ ਤਵਚ ਂ

੍ੂਣਾ ਦੀ ਤੂੰ  ਿਂਦ ਗੁਆ ਦੇ 

ਤੂੰ  ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਅਤਤਰਪਤੀ ਦਾ ਿਤਿਰ ਖੁਆ ਦੇ 

ਤੇਰੇ ਤਪੰਡ ੇਤਵਚ ਜੋ 
ਅਗਨ-ਤਮਰਗ ਨੱਸਦਾ ਿੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿੱਥਂ 
ਗ੍ਾ ਦਬਾ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਤਪੰਡ ੇਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵਚ 

ਘੋ੍ ਕੇ ਮਦਰਾ 
ਜਦ ਮੰਗ ੇਸ੍ਵਾਨ 

ਤੂੰ  ਿੱਥਂ ਆਪ ਤਪਆ ਦੇ 

੍ੂਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ੍ੂਣਾ 
ਨੰੂ ਮਰਵਾ ਦੇ 

ਤਢੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦੇ 



ਇਸ ੍ੂਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁ੍ਾ ਦੇ 

ਉਸ ੍ੂਣਾ ਦਾ 
ਿਰ ਇਕ ਸੁਪਨਾ 
ਆਪਣੀ ਤਮੱਟੀ ਿੇਠ ਦਬਾ ਦੇ 

 

ਏਸ ਦੇਸ ਿਰ ਨਾਰ 

ਜਦ ਂਪਰਨਾਈ ਜਾਵੇ 
ਉਸ ਤਦਨ ਤਂ 

ਬੀਮਾਰ ਜਿੀ ਿੋ ਜਾਵੇ 
ਬਾਬ੍ ਤਵਿੜ ੇਚਾਨਣ ਦੇ 

ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਦੱਬ ਕੇ 

ਪਤੀ ੍ਈ ਪਰਛਾਵਂ ਨੰੂ 

੍ੈ ਜਾਵ ੇ

ਿਰ ੍ੂਣਾ ਿੀ 
ਅੰਤਰ ਦੀ ੍ੂਣਾ ਮਰਵਾਵੇ 
ਿੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਉਮਰ ਤਬਤਾਏ 

ਤਫਰ ਜਦ ਸੇਜਾ ਮਾਨਣ ਜਾਵੇ 
ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦਾ ਉਿਨੰੂ 

ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ 
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱ ਖ ਜਾਵੇ 
ਉਿ ਸੁਪਨ ਤਵਚ 

ਉਸ ਸੁਪਨ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਮਾਣੇ 
ਪਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿੀ ਸੁਪਨਾ 
ਉਸ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਵੇ 
੍ੂਣਾ ! 
ਿਰ ੍ੂਣਾ ਿੀ 
ਬਸ ਏਦਂ ਮਰ ਜਾਵੇ 
ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨ 

ਬਸ ਸੁਪਨ ਿੀ ੍ਂਦੀ 
ਤਨੱਤ ਪਰਾਏ ਸੁਪਨ ਦੇ ਸੰਗ 



ਭੋਗ ਰਚਾਵੇ 
ਤੇ ਉਿ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਜਾਵੇ 
 

ਿਰ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਤਦ ਆਪਣੀ 
ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਝਾਕੇ 
ਪੀੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ੱਗਦਾ ਜਾਪੇ 

ਪੀੜਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵਂ 
ਉਸ ਦੀ ਿਰ ਇਕ ਪੀੜ ਗਵਾਚੇ 
ਤਦ ਨਾਰੀ ਤਂ 

ਬੀਤੇ ਤਦਵਸ ਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਤੇ 

ਬਾਬ੍ ਤਵਿੜ ੇਦੱਤਬਆ ਸੁਪਨਾ 
ਸਂਦਾ ਜਾਪੇ 

ਲੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਕੂੜ ਫ਼੍ਸਫ਼ਾ ਤੇਰਾ 
ਤਦ੍ ਨਾ ਪਂਿਦਾ 
ਬਾਬ੍ ਦੇ ਤਵਿੜ ੇਦਾ ਸੁਪਨਾ 
ਕਦ ੇਨਾ ਸੁਣਦਾ 
ਅਵਚੇਤਨ ਮੱਥ ੇਤਵਚ ਤਕਧਰੇ 

ਰਤਿੰਦ ੇਭਂਦਾ 
ਮਰਨ-ਤਦਵਸ ਤੱਕ ਿੰਝੂ ਿੰਝੂ 
ਰਤਿੰਦਾ ਰਂਦਾ 
 

ਸਈਏ ! 

ਉਮਰ ਸੁ੍ਗਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਂ ਆਂਦੀ 
ਿਰ ਧੀ ਿਰ ਬਾਬ੍ ਦੇ 

ਤਵਿੜ ੇਸੁਪਨ ੍ਂਦੀ 
ਸਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗ 



ਇਕ ਤਦਨ ਉਿ ਖੇਡਣ ਿੈ ਜਂਦੀ 
ਫੁੱ ੍ਂ ੍ੱਦ ੇਜੰਗ੍ ਦੇ ਤਵਚ 

ਉਿ ਗੁੰ ਮ ਿੋ ਜਂਦੀ 
ਸਈਆਂ ਨੰੂ ਉਿ ੍ੱਭਦੀ 
ਤੇ ਆਵਾਿਂ ੍ਂਦੀ 
ਪਰ ਕੋਈ ਸਖੀ ਨਿਰ ਨਾ ਆਂਦੀ 
ਤੇ ਉਿ ਇਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵਂ 
ਥੱਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਿੈ ਜਾ ਬਤਿੰਦੀ 
 

ਫੇਰ ਤਕਸੇ, ਪਰੀ ੍ੋਕ 'ਚਂ 

ਇਕ ਸ਼ਤਿਿਾਦਾ ਆਂਦਾ 
ਤੇ ਉਿਨੰੂ 

ਉਿ ਕੱੁ੍ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਦਾ 
ਇਕ ਤਦਨ ਫੇਰ ਇਵਂ ਦਾ ਆਂਦਾ 
ਉਿ ਸ਼ਤਿਿਾਦਾ, 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਵਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ੍ੈ ਜਂਦਾ 
ਿੱਸਦਾ ਿੱਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਗਾਂਦਾ 
ਇਕ ਪ੍ ਦਾ ਜੇ ਪਵੇ ਤਵਛੋੜਾ 
ਉਿ ਮਰ ਜਂਦੀ 
ਉਿ ਮਰ ਜਂਦਾ 
ਪਰ ਸਈਏ 

ਇਿ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਿੀ ਰਤਿ ਜਂਦਾ 
ਸ਼ਤਿਿਾਦ ੇਥਂ ਵਰਨ ਕੋਈ 

ਦਾਨਵ ਆ ਜਂਦਾ 
ਵਰਕੇ ਸੱਤਵਂ ਕੋਠੀ ਪਂਦਾ 
ਰੋਿ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖਂਦਾ 
ਿਰ ਧੀ ਦਾ ਿੀ ਸੁਪਨਾ ਿੈ 

ਿਖ਼ਮੀ ਿੋ ਜਂਦਾ 



ਬਾਬ੍ ਦੇ ਤਵਿੜ ੇਦਾ ਸੁਪਨਾ 
ਬਾਬ੍ ਦੇ ਤਵਿੜ ੇਰਤਿ ਜਂਦਾ 
 

ਪਰ ਮਂ ਬਾਬ੍ ਤਵਿੜ ੇ

ਜੋ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਤੱਤਕਆ 

ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮਂ ਉਤਣਆ, ਕੱਤਤਆ 

ਉਸ ਸੁਪਨ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਤਸਆ 

ਉਸ ਸੁਪਨ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਵਰਗ ੇਰੰਗ ਘੁ੍ੇ ਸਨ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਅੰਗਂ ਿੀ ਵਰਗੇ 
ਅੰਗ ਘੁ੍ੇ ਸਨ 

 

ਉਿ ਸੁਪਨਾ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵਂ ਵਰਗਾ 
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਣਂ 
ਰਾਤ ਤਦਨ ਸੀ ਰਤਿੰਦਾ ਤਰਦਾ 
ਉਸ ਸੁਪਨ 'ਤੇ ਮਂ ਸਂ ਮਰਦੀ 
ਉਿ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਇਂ ੍ਗਦੈ 

ਤਜਂ ਮਂ ਤੇ ਪੂਰਨ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਿੋਈਏ ਸਾਥੀ 
ਪਰ ਤਪਛ੍ੇ ਜਨਮਂ ਤਵਚ ਤਕਧਰੇ 

ਦੋਿਂ ਦੀ ਗਈ ਿਂਦ ਸਰਾਪੀ 
ਇਕ ਰੂਿ ਦੋ ਿੰਸਂ ਤਵਚ ਪਾਟੀ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਨ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ 
ਤਕੰਨ ਜਨਮ ਨਾ ਸ਼ਕ੍ ਪਛਾਤੀ 
ਤਕਸੇ ਵਡੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੈਥ ਂਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗੁੰ ਤਮਆ 



ਤੇ ਮਂ ਪੂਰਨ ੍ਈ ਗਵਾਚੀ 
ਪਰ ਮਂ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਿਵਂ ਦਾ 
ਗੁੰ ਤਮਆ ਕੋਿ ਿਂ 
ਮਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਅੰਗਂ 'ਚਂ 

ਆਂਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਿਂ 
ਮਂ ਉਿਦ ੇਮੱੁਖ 'ਚਂ ਤਕਰਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਦਰਾ ਿਂ 
ਮਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੱਥ ੇਦੇ 

ਸੂਰਜ ਦੀ ੍ੋਅ ਿਂ 

ਈਰਾ 

ਿਂ ੍ੂਣਾ ! 
ਈਕਣ ਿੀ ੍ੱਗਦਾ 
ਿਰ ਆਦਰਸ਼-ਿੀਣ ਪਰਾਣੀ ਨੰੂ 

ਿਰ ਆਦਰਸ਼ ਿੀ ਆਪਣਾ ੍ੱਗਦਾ 
ਜੋ ਤਚਿਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਿੰੁਦਾ 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਂ ਗੁੰ ਤਮਆ ੍ੱਗਦਾ 
ਅਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਿਰ ਕਾਮ ਿਮੇਸ਼ਾ 
ਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਿਰ ਕਾਮ 'ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਸੰਤੁਸ਼ਤਟਤ ਿਰ ਕਾਮ ਤਂ ਜ੍ਦਾ 
ਿਰ ਤਚਿਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਫੋ੍ਦਾ 
ਿਰ ਤਚਿਰੇ 'ਚਂ ਉਸ ਨੰੂ ੍ੱਭਦਾ 
ਿਰ ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਿਰ ਪੂਰਨ ਿੀ ਆਪਣਾ ੍ੱਗਦਾ 
ਤਮਰਗ-ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤਕਤਰਆ 'ਚਂ 

ਪਰ ੍ੂਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ੍ੱਭਦਾ 
ਕਾਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਵਾ੍ਾ ਅੰਦਰ 

ਨਿੰੁਂ ਤਸਰ ਤੱਕ ਰਤਿੰਦਾ ਸੜਦਾ 



 

ਅਸਂ ਤਂ ੍ੂਣਾ ! 
ਬੇ-ਸੰਤੋਖੇ ਕਾਮੀ ਿਂ 
ਇਕ ਤਕਤਰਆ ਤਵਚ ਸੱਭੇ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਿਂ 
ਪੁਸ਼ਤੋ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤਂ 

ਨਾਮੀ ਿਂ 
ਕਾਮ ੍ਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤਂ ਵੱਧ 

ਦਾਨੀ ਿਂ 
ਤਨੱਤ ਨਵਂ ਤਚਿਰੇ ਦਾ ਪਂਦੇ 
ਪਾਣੀ ਿਂ 
 

( ਮਂਿ ਤੇਿ ਿੋ ਜਂਦਾ ਿੈ, ਪੂਰਨ ਤਭੱਤਜਆ ਿੋਇਆ 

ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਦਾਖ਼੍ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ! ਈਰਾ ੱਠ ਕੇ ਚ੍ੀ 
ਜਂਦੀ ਿੈ। ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੂਧਾ ਵਸਤਰ ਉਿਦ ੇਤਪੰਡੇ ਨਾ੍ 

ਤਚੰਮੜ ੇਿੋਏ ਿਨ। ੍ੂਣਾ ਉਸ ਵੱ੍ ਤਪਆਰ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ 
ਨਾ੍ ਵੇਖ ਰਿੀ ਿੈ। ਪੂਰਨ ਿੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ।) 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਅੱਜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਬੜੀ ਿੀ 
ਤਪਆਰੀ ਿੈ । 

ਪੂਰਨ 

ਿਂ ਮਂ ਜੀ 
ਤਜਵਂ ਰਂਦੀ ਤਬਰਿਣ 

ਨਾਰੀ ਿੈ । 

ਲੂਣਾ 



ਿਂ ਪੂਰਨ ! 

ਤੂੰ  ਸੱਚੀ ਗੱ੍ ਉਚਾਰੀ ਿੈ 

ਇਿ ਰੱੁਤ ਿੰਝੂਆਂ ੍ੱਦੀ 
ਤਬਰਿਾ-ਮਾਰੀ ਿੈ ! 

ਪੂਰਨ ! 

ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਜਦਂ ਰੱੁਤਂ ਸੀ ਘੜਦਾ 
ਉਨਹ ਂ ਤਦਨਂ ਤਵਚ 

ਐਦਂਰ ਨਂ ਦੀ ਇਕ ਪਰੀ ਨੰੂ 

ਕਤਿੰਦ ੇਬੜਾ ਿੀ ਤਪਆਰ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਿਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੰਗ 

ਉਿਦ ੇਰੰਗਂ 'ਚਂ ੍ਂਦਾ 
ਰੱੁਤਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਉਿਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ 
 

ਕਤਿੰਦੇ 
ਜਦ ਉਿ ਿੱਸੀ 
ਰੱੁਤ ਬਿਾਰ ਬਣੀ 
ਕਾਮੀ ਨਿਰੇ ਤੱਕੀ 
ਤਂ ਅੰਤਗਆਰ ਬਣੀ 
ਤਵਚ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤੀ 
ਤਂ ਪਤ ਿਾਰ ਬਣੀ 
ਸੇਜਾ ਮਾਣ ਕੇ ਥੱਕੀ 
ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਬਣੀ 
ਝਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀ 
ਤਂ ਤਸ਼ੰਗਾਰ ਬਣੀ 
ਪੰਜ ਰੱੁਤਂ ਦੀ ਐਦਂਰ 

ਇਂ ਆਧਾਰ ਬਣੀ 
ਪਰ ਛੇਵਂ ਇਿ ਰੱੁਤ 

ਤਜਿੜੀ ਮ੍ਹਾਰ ਬਣੀ 
ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡ ੇਸਾਿਵਂ 



ਤਬਰਿਣ ਵਂਗ ਖੜਹੀ 
ਦੁੱ ਖ-ਦਾਇਕ ਿੈ ਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ 
ਜਨਮ-ਘੜੀ 
ਐਦਂਰ ਿੋਰ ਤਕਸੇ ਤਦਉਤੇ ਸੰਗ 

ਗਈ ਵਰੀ 
ਤਬਰਿਂ-ਜ੍ੰਦੀ ਐਦਂਰ 

ਕਤਿੰਦ ੇਰੋਈ ਬੜੀ 
ਕਤਿੰਦ ੇਉਸ ਤਦਨ ਇੰਦਰ ਨ 

ਇਿ ਰੱੁਤ ਘੜੀ 
ਅੰਬਰ ਨਣਂ 
ਐਦਂਰ ਦੀ ਸਭ 

ਪੀੜ ਭਰੀ 
ਤੇ ਇੰਦਰ ਨ ਕਤਿੰਦ ੇਏਨੀ ਮਦਰਾ ਪੀਤੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ 
ਨਾ ਿੋਸ਼ ਰਿੀ । 
ਕਤਿੰਦੇ 
ਜਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਦ੍ 

ਜ੍ਦਾ ਿੈ 

ਐਦਂਰ ਨੰੂ ਉਿ ਯਾਦ 

ਜਦ ਂਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ 

ਉਸੇ ਤਦਨ ਅੰਬਰ ਤਂ 

ਪਾਣੀ ਵਰਹਦਾ ਿੈ 

ਪੂਰਨ 

ਮਂ ਜੀ 
ਕੈਸੀ ਤਮੱਠੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਿੈ 

ਬੱਦ੍ਂ 'ਚਂ 

ਤਬਰਿਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਆਈ ਿੈ 

ਤਜਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਿੰਝੂਆਂ 



ਝੜੀ ੍ਗਾਈ ਿੈ । 

ਲੂਣਾ 

ਪਰ ਪੂਰਨ ! 

ਤੂੰ  ਆਪਣੀ ਐਦਂਰ ਨੰੂ ਨਿਂ ਤੱਤਕਆ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਂ 

ਤੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤਵਚ ਵੱਤਸਆ 

ਪਰ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ 

ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਤਖਆ 

ਉਸ ਐਦਂਰ ਨੰੂ 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਜਦ ਆਂਦੀ ਿੈ 

ਿਰ ਰੱੁਤ ਿੀ 
ਤਬਰਿਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਂਦੀ ਿੈ 

ਇਿ ਰੱੁਤ ਵੀ ਉਿਦ ੇਿੰਝੂਆਂ ਤਂ 

ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਿੈ । 

ਪੂਰਨ 

ਮਂ ਜੀ ! 
ਤਕਸ ਐਦਂਰ ਦੀ 
ਬਾਤ ਪਏ ਪਂਦ ੇਿੋ 

ਤਕਂ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਪਏ ਉਪਿਾਸ ਉਡਂਦ ੇਿੋ ? 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਸੱਚ ਮੱੁਚ 

ਇਿ ਕੋਈ ਉਪਿਾਸ ਨਿਂ ਿੈ 

ਏਸ ਤਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ 



ਇਤਤਿਾਸ ਨਿਂ ਿੈ 

ਉਿ ਐਦਂਰ ਬੇ-ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਰਤਿੰਦੀ ਿੈ 

ਓਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਨਾ ਜਂਦੀ ਿੈ 

ਓਸ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਅੰਬਰ ਪੈਰਂ ਵੱ੍ੇ ਿੈ 

ਤਸਰ ਦੇ ੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨਿਰਂ 
ਆਂਦੀ ਿੈ 

ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਉਿ ਿੀ 'ਕੱ੍ੀ ਰਤਿੰਦੀ ਿੈ 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਜਂ ਤਮ੍ਣ ਕਦੇ 
ਆ ਜਂਦੀ ਿੈ 

ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਂਦੀ ਿੈ 

ਤੇ ਿੱਸ ੍ਂਦੀ ਿੈ 

ਤਦਨ ਭਰ ਇਕ ਤਟੱ੍ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ 
ਬੇ-ਆਵਾਿਾ ਗੀਤ ਤਜਿਾ ਕੋਈ 

ਗਾਂਦੀ ਿੈ 

ਉਿ ਬੇਚਾਰੀ 
ਦੇਿ-ਿੀਣ, ਦੂਤਸ਼ਤ ਨਾਰੀ ਿੈ 

ਪਰਨਾਈ ਿੈ 

ਤਫਰ ਵੀ ਕੰਜ ਕੁਆਰੀ ਿੈ 

ਪੂਰਨ 

ਿਂ ਮਂ ਜੀ 
ਮਂ ਸਮਝ ਤਗਆ ਜੋ ਵੀ ਕਤਿੰਦੇ ਿੋ 

ਕਥਾ-ਕਥੌ੍ੀ 
ਪਰੀ-੍ੋਕ ਦੀ ਪਏ ਪਂਦ ੇਿੋ 



ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਇਿ ਕੋਈ ਪਰੀ-੍ੋਕ ਦੀ 
ਕਥਾ ਨਿਂ ਿੈ 

ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਬੇਚਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਨਿਂ ਿੈ । 
ਕਾਸ਼ ! 

ਕਦ ੇਜੇ ਤੈਨੰੂ ਉਿ ਤਮ੍ ਸਕਦੀ 
ਤੈਨੰੂ ਉਿ 

ਪ੍ਕਂ ਦੇ ਉਿ੍ੇ ਡੱਕਦੀ 
ਤੇਰੀ ਦੇਿ ਨੰੂ 

ਵੱਟਣੇ ਮ੍-ਮ੍ ਰੱਖਦੀ 
ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਅੰਤਗਆਰਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ 
ਦੇਿ-ਿੀਣ 

ਤਕਸੇ ਚੰਦਨ ਦੇਿ ਤਵਚ ਵੱਸਦੀ 
ਤੈਨੰੂ ਉਿ ਤਨੱਤ 

ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਡੱਸਦੀ 
ਕਾਸ਼ ! 

ਕਦ ੇਜੇ ਤੈਨੰੂ ਉਿ ਤਮ੍ ਸਕਦੀ 
 

ਿੁਣ ਤੈਨੰੂ ਉਿ 

ਸੁਪਨ ਤਵਚ ਤੱਕ ੍ਂਦੀ ਿੈ 

ਤੇਰੇ ਤਪੰਡ ੇਦਾ ਉਿ ਤਖਤੜਆ 

ਫੁੱ ੍ ਵੇਖ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਤਨਰ-ਆਕਾਰ ਦੇਿੀ 'ਤੇ 

ਿੱਸ ੍ਂਦੀ ਿੈ 

ਰੋਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ 

੍ੰਮਾ ਸੱਜਦਾ ਕਰ ਕੇ 



ਨਣਂ ਦੇ ਤਵਚ ਿੰਝੂ ਭਰ ਕੇ 

ਮੁੜ ਜਂਦੀ ਿੈ 

ਕਦ ੇਕਦ ੇਜਂ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਂਦੀ ਿੈ 

ਤੇਰੀਆਂ ਗੱ੍ਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ 
ਰੋ ਪਂਦੀ ਿੈ 

ਉਿ ਇਕ ਐਸਾ ਗੀਤ ਿੈ 

ਜੋ ਗਾਇਆ ਨਿਂ ਜਂਦਾ 
ਉਿ ਇਕ ਐਸਾ ਬਦਨ ਿੈ 

ਜੋ ਛੁਤਿਆ ਨਿਂ ਜਂਦਾ 
ਇਕ ਐਸਾ ਪਰਛਾਵਂ 
ਜੋ ਨਿਰਂ ਨਾ ਆਂਦਾ 
ਇਕ ਐਸਾ ਅਤਿਸਾਸ 

ਤਕ ਜੋ ਦੱਤਸਆ ਨਾ ਜਂਦਾ 
ਕਥਨ-ਿੀਣ ਕਥਾ ਦਾ 
ਵਰਕਾ ੱਡਦਾ ਜਂਦਾ 
ਤਜਸਦਾ ਕੋਈ ਆਤਦ ਨਾ ਆਂਦਾ 
ਅੰਤ ਨਾ ਆਂਦਾ 

ਪੂਰਨ 

ਮਂ ਜੀ ! 
ਿੁਣ ਬੱਸ ਛੱਡ ੋਵੀ 
ਇਿ ਕਥਾ ਛ੍ੇਡੀ 
ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਿੈ ਕੌਣ ਕੁੜੀ 
ਦੁਤਖਆਰਣ ਏਡੀ ? 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਮੈਨੰੂ ਓਸ ਕੁੜੀ ਦਾ 



ਨਂ ਨਿਂ ਆਂਦਾ 
ਤਚਰਂ ਤਚਰਂ ਤਂ ਜੀਭ ਮੇਰੀ 'ਤੇ 

ਬ੍ਦਾ, ਬੁਝਦਾ ਧੁਖਦਾ ਰਤਿੰਦਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ੍ਂਦਾ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਿਾਣੀ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਂ ਿੈ ਕਤਿੰਦਾ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਦੇ 

ਤਪਉ ਦਾ ਿਾਣੀ 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਪਤਨੀ ਕਤਿੰਦਾ 
( ੍ੂਣਾ ਰੋਣ ੍ੱਗ ਜਂਦੀ ਿੈ, ਪੂਰਨ 

ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਂਦਾ ਿੈ ) 

ਪੂਰਨ 

ਪਰ ਮਂ ! 
ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਪੂਰਨ 

ਮਂ ਨਾ ਆਖੇ 

ਤੇ ਕੀਿ ਆਖੇ ? 

ਓਸ ਕੁੜੀ ਦੀ 
ਬ੍ਦੀ ਧੱੁਪ ਨੰੂ 

ਛਂ ਨਾ ਆਖੇ ? 

ਤੇ ਕੀਿ ਆਖੇ ? 

ਲੂਣਾ 

ਸਰਪ ਦੁਫਾੜੀ ਜੀਭਾ ਵਾਕਣ 

ਇਕ ਸੰਗ ਮੈਨੰੂ 

ਮਂ ਮਂ ਆਖੇ 



ਦੂਜੀ ਸੰਗ ਮਤਿਬੂਬਾ ਆਖੇ 

ਪੂਰਨ 

ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਤਂ ਪੂਰਨ ਥਂ ਤਪਆਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਮਂ ਕਤਿ੍ਾਉਣਂ 
ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੀ 
ਮਤਿਬੂਬਾ ਕਤਿ੍ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ 
ਿੱਕਦਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਿਰ ਮਤਿਬੂਬਾ ਦੇ ਤਚਿਰੇ ਤਵਚ 

ਮਂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ 

ਤੇ ਿਰ ਮਂ ਦੇ ਤਚਿਰੇ ਤਵਚ 

ਮਤਿਬੂਬਾ 
ਤਜਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਤਕਸੇ ਰੂਪ ਤਵਚ ਨਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਿਾ੍ੇ ਸੀਮਤ ਿੈ 

ਉਸ ਨਾਰੀ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਦਾ ਤਵਸਥਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਨਾ ਉਿ ਮਂ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਿੀ 
ਮਤਿਬੂਬਾ ਿੈ 

ਇਸ ਨੰੂ ਤਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਤਧਕਾਰ ਨਿਂ ਿੈ 

ਲੂਣਾ 



ਪੂਰਨ ! 

੍ੂਣਾ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਿੈ ਕਰਦੀ 
ਪਰ ਉਿ ਉਸ ਮਮਤਾ ਤਂ ਡਰਦੀ 
ਤਜਸ ਮਮਤਾ ਤਵਚ 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਮਰਿੀ 
੍ੁੜਹੀਆਂ ਵਾਕਣ ਜੋ ਨਾਰੀ ਦੀ 
ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਚ੍ਦੀ 
ਉਸ ਮਮਤਾ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ 
ਤਪਆਰ ਨਾ ਕਰਦੀ 
 

ਿਰ ਨਾਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 
ਇਕ ਐਸੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚਂ ੍ਂਦੀ 
ਤਜਸ ਤਪੰਡ ੇ'ਚਂ ਪਤਿ੍-ਵਰੇਸੇ 

ਆਪਣੇ ਤਪੰਡ ੇਨੰੂ ਤੱਕ ੍ਂਦੀ 
ਤਜਸ ਤਪੰਡ ੇਦੇ ਮੁੜਹਕੇ ਤਵਚਂ 
ਫੁੱ ੍ਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਿੈ ਆਂਦੀ 
ਪੂਰਨ ! 

ਤੇਰੇ ਤਪੰਡ ੇਤਵਚਂ 
੍ੂਣਾ ਨ ਮਮਤਾ ਤੱਕੀ ਿੈ 

੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪੰਡ ੇਤਵਚ ਤੇਰੇ 

ਤਪੰਡ ੇਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਵਸੀ ਿੈ 

ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਂ

ਆਪਣੀ ਕੱੁਖ ਤਵਚ ਮਂ ਤੱਕੀ ਿੈ 

ਉਿ ਪਰਛਾਈ ਂ

ਮੇਰੀ ਕੱੁਖ 'ਚਂ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਿੀ ਜਨਮ ਿੈ ੍ਂਦੀ 
ਤੇ ੍ੂਣਂ ਪਰਸੂਤ ਿੰਢਂਦੀ 
ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਂ



ਿੱਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਬੁੱ ਤ ਬਣ ਜਂਦੀ 
ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਂਦੇ ਮਂ 

ਕੂ੍ੇ ਅੰਗਂ ਤਵਚਂ 
ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਂ ਨੰੂ 

੍ੱਭਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਦੋ ਤਪੰਤਡਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ੱਤੇ 
ਿੱਸਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਤਨੱਕੇ ਤਨੱਕੇ ਅੰਗ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮਂ ਨਤਸ਼ਆਂਦੀ 
ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਂਛਾਤੀ ਚੁੰ ਘਦੀ 
ਛਾਤੀ ੱਤੇ ਿੀ ਸਂ ਜਂਦੀ 
ਤੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਬਾਬ੍ ਬਣ ਜਂਦਾ 
ਮਂ ਉਸ ਦੀ 
ਅੰਬੜੀ ਬਣ ਜਂਦੀ 

ਪੂਰਨ 

ਮਂ ! 
ਮਂ ਓਸੇ ਪਰਛਾਵਂ ਦਾ 
ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਤਵਸਥਾਰ ਨਾ ੍ੱਗਦਾ ? 

ਕੀ ਓਸੇ ਿੀ ਪਰਛਾਵਂ ਦਾ 
ਮਂ ਵਤਧਆ ਆਕਾਰ ਨਾ ੍ੱਗਦਾ ? 

ਉਿਨਂ ਕੂ੍ੇ ਨਕਸ਼ਂ ਦਾ ਿੀ 
ਕੀਿ ਤੈਨੰੂ ਆਧਾਰ ਨਾ ੍ੱਗਦਾ ? 

ਪੂਰਨ ਤਵਚ ਂਪਰਛਾਵਂ ਦਾ 
ਕੀ ਤੈਨੰੂ 

ਉਿ ਤਪਆਰ ਨਾ ੍ੱਭਦਾ ? 

ਲੂਣਾ 



ਪੂਰਨ ! 

ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤਵਚਂ 
ਬੱਸ 'ਕ੍ਾ ਪੂਰਨ ਿੈ ੍ੱਭਦਾ 
ਪੂਰਨ 'ਚਂ 

੍ੂਣਾ ਨਾ ੍ੱਭਦੀ 
ਇਸ ੍ਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਰੱਜਦਾ 
ਪੂਰਨ ਸਦਾ 
ਅਪੂਰਨ ੍ੱਗਦਾ 
ਉਸ ਪਰਛਾਵਂ ਵਰਗਾ ਨਾ 
ਪਰਛਾਵਂ ੍ੱਭਦਾ 
ਪੂਰਨ ਉਸ ਪਰਛਾਵਂ ਦਾ 
ਕੁਝ ਤਿੱਸਾ ੍ੱਗਦਾ 

ਪੂਰਨ 

ਮਂ ! 
ਤੈਨੰੂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤਵਚਂ 
ਕੁਝ ਕੁ ਤਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ੍ਗਦਾ 
ਓਸੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਤਿੱਸੇ ਦੀ 
ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਬੱਸ 

ਮਂ ਤੂੰ  ਬਣ ਜਾ 
ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਅਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਤੂੰ  ਧੱੁਪ ਬਣ ਜਾ 
ਜਂ ਛਂ ਬਣ ਜਾ 
ਪੂਰਨ ਦੇ 

ਤਪੰਡ ੇ'ਚਂ ਤੈਨੰੂ 

ਤਜੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ੍ੱਗਦੈ 

ਓਨਾ ਕੁ ਪੂਰਨ ਿੀ ਤੇਰੇ 

ਦੁੱ ਖਂ ਸੰਗ ਿਮਦਰਦੀ ਕਰਦੈ 
ਬਾਕੀ ਤਰਿਾ ਅਪੂਰਨ 



ਪੂਰਨ ਕੋ੍ਂ ਡਰਦੈ 
ਉਿ ਆਪੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤਵਚ 

ਧੁਖ ਧੁਖ ਸੜਦੈ 
 

ਮਾਏ ਨੀ ! 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ 

ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਤਢੱਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜਂ 
ਕੀਕਣ ਫੋ੍ੇ ਤਕੰਜ ਸੁਣਾਏ 

ਸ਼ਬਦਂ ਬਾਝਂ ਬੁੱ ੍ਹ ਤਤਿਾਏ 

ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਨਰ੍ੇਪ ਕਥਾ 'ਤੇ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਂ ਮੇਚ ਨਾ ਆਏ 

ਕਥਾ ਕਿਂ ਤਂ ਕਿੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਿਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਪਆ ਸ਼ਰਮਾਏ 

ਅਠਾਰਂ ਵਰਹੇ 
ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਦੇ 

ਇਕ੍ਾਪੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜ ਗਏ 

ਮੌਸਮ ਆਏ 

ਮੌਸਮ ਮਰ ਗਏ 

ਓਥ ਂਬਤਚਆ, ਤੇ ਕੀਿ ਤੱਤਕਆ 

ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਂ ਦੇ ਸੱਪ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਅਤਿਸਾਸ ਨੰੂ 

੍ੜ ਗਏ 

ਬਚ-ੇਖੁਚ ੇਜਿਬਾਤ ਵੀ 
ਠਰ ਗਏ 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਿੀ ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੇ 

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਗ੍ੀਆਂ ਤਵਚ ਧਰ ਗਏ 

ਮੇਰੇ ੍ਈ ਤਜਂਦ ੇਿੀ ਮਰ ਗਏ 

 

ਤਫਰ ਪੂਰਨ ਦੇ 

ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੀ 



ਜਦ ਪੂਰਨ ਨ ਘਰ ਨਾ ਵੇਖੀ 
ਆਪਣੇ ਬਾਬ੍ ਦੇ ਘਰ ਬਤਿ ਕੇ 

ਪੂਰਨ ੍ਈ ਿੋਈ ਪਰਦੇਸੀ 
ਨਾ ਪੂਰਨ ਉਿਦੀ ਛਾਵਂ ਬੈਠਾ 
ਨਾ ਉਿਨ ਉਿਦੀ ਧੱੁਪ ਿੀ ਵੇਖੀ 
ਜਨਮ-ਤਦਿਾੜ ੇਤਂ ਅੱਜ ਤੀਕਣ 

ਪੂਰਨ ਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾ ਵੇਖੀ 
 

ਇਕ ਤਂ ਪੂਰਨ 

ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ ਿੈ 

ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ 
ਮਂ ਦੇ ਿਾਵੇ ਮਰਦਾ ਿੈ 

ਤੀਜੇ ਆਪਣੀ 
ਤਪਉ ਦੀ ਕਾ੍ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਮੰੂਿ 'ਤੇ ਪਂਦ ੇਪਰਛਾਵਂ ਤਂ 

ਡਰਦਾ ਿੈ 

ਚੌਥ ੇਅੱਜ ਤਂ 

ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਵਿੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ 
ਮੇਰੇ ੍ਈ 

ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਵਿੜਾ ਬ੍ਦਾ ਿੈ 

 

ਇਥੇ ਸਭੇ ਅਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਨਿਂ 
ਇਥੇ ਸਭ ਅ੍ੂਣ ੇ

੍ੂਣਾ ਕੋਈ ਨਿਂ 
ਇਸ ਚੌਤਗਰਦ ੇਤਵਚ ਿੁਣ ਮੇਰਾ 
ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਿੈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ 
ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੱੁਟਦਾ ਿੈ 

ਮੇਰਾ ਿਰ ਅਰਮਾਨ ਿੀ 



ਕਾ੍ਾ ੍ਿੂ ਥੁੱ ਕਦਾ ਿੈ 

 

ਪੂਰਨ 

ਇਸ ਚੌਤਗਰਦ ੇਨੰੂ ਿੁਣ 

ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ 
ਬੱਦ੍ਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਘੁ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਪੌਣਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਤਮ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਫੁੱ ੍ਂ ਦੇ ਤਵਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇਗਾ 
ਧੱੁਪਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਖੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਛਾਵਂ ਦੇ ਤਵਚ ਢ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਨੰਤ-ਕਾ੍ ਤਵਚ 

ਰ੍ ਜਾਵੇਗਾ 
 

ਮਾਏ ! 

ਇਥਂ ਦਾ ਿਰ ਘਰ ਿੀ 
ਠੰਡੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ ਜਾਵੇ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦਾ 
ਪਰ ਘਰ ਸੜਦਾ ਨਿਰ ਨਾ ਆਵੇ 
ਿਰ ਇਕ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਿੀ ਘਰ ਦਾ 
੍ੂਣਾ ਏਥ ੇਰਾਿ ਨਾ ਆਵੇ 
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਿੋਰ ਤਕਸੇ ਤਂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਿਵੇ 
ਪਰ ਉਿ ਪੱੁਛਣਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਵੇ 
ਿਰ ਕੋਈ 

ਉਮਰ ਦੀ ਸਰਦ ਰਾਤ ਤਵਚ 



ਤਕਸੇ ਚੌਰਾਿੇ ਤਵਚ ਮਰ ਜਾਵੇ 
ਕੋਈ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ । 
 

੍ੂਣਾ ! 
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ 

ਿਰ ਕੋਈ ਏਥ ੇ੍ਿੂ ਥੁੱ ਕਦਾ ਿੈ 

ਜੋ ਵੀ ਇਥੇ ੍ਿੂ ਨਾ ਥੁੱ ਕਦਾ 
ਛੌਰਾ ਿੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ਦਾ 
ਉਿ ਪਾਗ਼੍ ਿੈ 

ਬੁੱ ਧ ਿੀਣ ਿੈ 

ਬੇ-ਅਤਿਸਾਸਾ, ਨਿਰ-ਿੀਣ ਿੈ 

ਉਿ ਬੇ-ਤਦ੍ਾ ਿੈ 

ਦਰਦ-ਿੀਣ ਿੈ 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਮਂ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਿੀ 
ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਚਾਤਿਆ 

ਪਰ ੍ੂਣਾ ਦਾ ਦੱਤਸਆ ਰਸਤਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੰੂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ 

ਦਰਦ-ਵੰਦ ਦਾ 
ਦਰਦ ਰਤਾ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਚਾਤਿਆ 

ਪਰ ਤੂੰ  
੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ 

ਤਪਆਰ ਮੇਰੇ ਦਾ 
ਮੱੁ੍ ਨਾ ਪਾਇਆ 



ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 

ਇਥੇ ਕੋਈ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਤਪਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ 
ਤਪੰਡਾ ਿੈ ਤਪੰਡ ੇਨੰੂ ੍ੜਦਾ 
ਰੂਿਂ ਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ 
ਅੱਗ ਤਵਚ ਸੜਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਪਾ੍ੇ ਠਰਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਧੱੁਪ ੍ਈ ਤਜਂਦਾ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ 
ਛਂ ੍ਈ ਮਰਦਾ 
ਤਦਨ-ਦੀਵਂ ੍ੋਕਂ ਤਂ ਡਰਦਾ 
ਰਾਤ ਪਵੇ ਆਪੇ ਤਂ ਡਰਦਾ 
ਕੋਿ੍ੂ ਵਾ੍ਾ ਚੱਕਰ ਚ੍ਦਾ 
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਾ ਛ੍ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਿੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ 
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਰਦਾ 
ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਆਪੇ ਮਰਦਾ 
 

ਏਥ ਂਦੀ ਿਰ ਰੀਤ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥ ਂਦੀ ਿਰਪਰੀਤ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥ ਂਦਾ ਿਰ ਧਰਮ ਤਦਖਾਵਾ 
ਏਥ ਂਦਾ ਿਰ ਕਰਮ ਤਦਖਾਵਾ 
ਿਰ ਸੂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁ੍ਗੇ ੍ਾਵਾ 
ਏਥ ੇਤਂ ਬੱਸ ਕਾਮ ਖ਼ੁਦਾ ਿੈ 

ਕਾਮ 'ਚ ਮੱਤੀ ਵਗਦੀ ਵਾਅ ਿੈ 

ਏਥ ੇਿਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਦਮ ਤੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 



ਏਥ ੇਿਰ ਕੋਈ ਖੂਿ ਤਵਚ ਤਡੱਤਗਆ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਿੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਿਰ ਇਕ ਕੋਈ ਏਥ ੇਭੱਤਜਆ ਟੁੱ ਤਟਆ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਜੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਤੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਕੋ੍ਂ 

ਸਾਥ ਤਕਸੇ ਦਾ ੍ੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਵਚ ਰੋੜਹ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਕਥਾ ਕਤਿਣ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਮਰੋੜ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਏਥੇ 
ਿਰ ਕਾਸੇ ਨੰੂ ਕੋੜਹ ਤਪਆ ਿੈ 

 

ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆ੍ੇ 

ਸੱੁਚੀਆਂ ਤੰਦਂ ਕੱਤ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦੱਸ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨੱਚ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ੱਤੇ ਿੱਸ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਂ ੍ੁਕ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਂ ਬਚ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਆਪਣੀ ਕਬਰ ੍ਈ ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪੇ ਤਮੱਟੀ ਪੱਟ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਮੌਿਰਾ ਚੱਟ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਘੋਗੇ ਦੇ ਤਵਚ ਵੱਸ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਤਜਂਦਾ ਦੱਸ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਇਥੇ ਸਭ ਕੱੁਝ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 



ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂ੍ੀ ੱਪਰ 

ਿਰ ਕੋਈ ਸੂ੍ੀ ਚੜਹ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਿਰ ਇਕ ਸੂਰਜ ਠਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਭੂਤ, ਭਤਵੱਖਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ 
ਿਰ ਇਕ ਤਛਣ ਿੀ ਖੜ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਸਤਮਆ ਂਦਾ ਤਰੈ-ਜੀਭਾ ਫਨੀਅਰ 

ਖ਼ੁਦ ਆਪੇ ਨੰੂ ੍ੜ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਆਪਣੀ ਤਵਿੁ ਸੰਗ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਜੋ ਤਕਸੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

 

ਿੁਣ ਤਂ 
ਧਰਤੀ ਥੰਮ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ 

ਜੋ ਇਸ ਜੰਮਣਾ 
ਜੰਮ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ 

ਿੁਣ ਜੋ ਬਤਚਆ 

ਰੰਗ-ਿੀਣ ਿੈ 

ਿੁਣ ਜੋ ਬਤਚਆ 

ਅੰਧਕਾਰ ਿੈ 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਇਿ ਤੇਰਾ ਅਤਭਮਾਨ ਿੈ 

ਧਰਤੀ ਕੱ੍ਹ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ 
ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ 
ਗਰਭਵਾਨ ਿੈ 

ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਸੇ ਤਕਰਨ ਨੰੂ ਚੀਰੋ 

ਤਂ ਸੱਤ ੇਰੰਗ ਉਸ ਤਵਚ ਬਾਕੀ 
ਿਰ ਇਕ ਦੀ ਪਰ 

ਤੇਰੇ ਵਾਕਣ 



ਨਿਰ ਿੰੁਤਦਆਂ ਨਿਰ ਗਵਾਚੀ 
ਅਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਰ ਥਂ ਬਾਕੀ 
ਆਪਣੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ 
ਪਰ ਨਾ ਸਾਥ ਂਜਾਏ ਪਛਾਤੀ 
 

ਅਸ੍ 'ਚ ਸਾਡਾ 
ਆਪਣਾ ਿੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਿਂ ਿੈ 

ਂਜ ਤਂ ਪੂਰਨ ! 

ਕੋਈ ਤਕਰਨ ਬੇਰੰਗ ਨਿਂ ਿੈ 

 

੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਤੂੰ  ਚੀਰ ਕੇ ਤਕ ੍ੈ 

੍ੂਣਾ ਚਂ ਿਰ ਰੰਗ ਤਮ੍ੇਗਾ 
ਿਰ ਰੰਗ ਦਾ ਇਤਤਿਾਸ ਤਮ੍ੇਗਾ 
ਿਰ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਸ ਤਮ੍ੇਗੀ 
ਸਭ ਰੰਗਂ ਦੀ ੍ਾਸ਼ ਤਮ੍ੇਗੀ 
 

ਜੇ ਸਭਨਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਿੈ 

ਉਿ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ 
ਿੀ ਬੇ-ਰੰਗ ਿੈ 

 

ਉਿ ਰੰਗ ਦੇਿ ਤਵਚ 

ਕੈਦ ਤਪਆ ਿੈ 

ਉਿ ਰੰਗ ਸਭ ਨ 

ਵੇਚ ਤ੍ਆ ਿੈ 

 

ਉਿ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ 
ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

ਅੰਧਕਾਰ ਤਵਚ 

ਰ੍ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 

 



ਇਿ ਰੰਗਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਿੈ 

ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ, ਦੋ ਰੰਗਂ ਦਾ 
ਆਪਸ ਦੇ ਤਵਚ ਮੇ੍ ਤਮ੍ਾਵੇ 
ਦੋਿਂ ਦਾ ਿੀ ਰੰਗ ਮਰ ਜਾਵੇ 
ਿੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਿੀ ਬਣ ਜਾਵ ੇ

ਿੋਰ ਤਮ੍ਾਵੇ, ਿੋਰ ਤਮ੍ਾਵੇ 
ਰੰਗਂ ਰੰਗ ਬਦ੍ਦਾ ਜਾਵੇ 
ਸੱਤ ਰੰਗਂ ਦਾ ਆਪਾ ਤਮ੍ ਕੇ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਤ-ਰੰਗਾ ਇਿ ਰੰਗ 

ਸੱਤ ਰੰਗਂ ਦੀ ੍ਾਸ਼ ਕਿਾਵੇ 
 

ਪਰ ਪੂਰਨ ! 

ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ ਤਵਿੜੇ 
ਜੋ ਿੋਣੀ ਨ ਰੰਗ ਤਮ੍ਾਏ 

ਉਿ ੍ੂਣਾ ਦੇ ਭੁੱ ਖੇ ਬਾਬ੍ 

ਦੰਮਂ ਬਦ੍ੇ ਸੀ ਤੁ੍ਵਾਏ 

ਉਿ ੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ 

ਮਂ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਵੀ 
ਦੋ ਰੰਗਂ ਦੇ ਤਵਚ ਤਮ੍ ਜਾਏ 

ਖ਼ੌਰੇ ਇਸ ਬੇ-ਰੰਗ ਤਵਿੜੇ 
ਿੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਖੇਡਣ ਆਏ 

ਰੰਗ-ਿੀਣ ੍ੂਣਂ ਦੀ ਦੇਿੀ 
ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਤਵਚ ਰੱਤੀ ਜਾਏ 

ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵਟਾਏ 

ਪੂਰਨ 

ਤੂੰ  ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ 

ਜੇ ਰੰਗਂ ਤਵਚ 

ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਿਂਦ ਗਵਾਏ 



੍ੂਣਾ 
ਇਿ ਸੰਜੋਗਂ ਦੇ ਰੰਗ 

ਕੌਣ ਤਮ੍ਾਏ ਕੌਣ ਤਮਟਾਏ 

ਇਿ ਮੱਥ ੇਤਵਚ ਧੁਰਂ ਤ੍ਆਏ 

ਮੱਥ ੇਦਾ ਰੰਗ ਕੌਣ ਵਟਾਏ ? 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

੍ੂਣਾ ਦੇ ਰੰਗਂ ਤਵਚ 

ਆਪਣਾ ਸੂਿਾ 
ਰੰਗ ਤਮ੍ਾਵੇ 
ਨਿਂ ਤਂ ਸੰਭਵ ਿੈ ਤਕ ੍ੂਣਾ 
ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਿਰ ਰੰਗ ਜ੍ਾ ਦੇ 

ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਹਾ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ੍ੋਥ ਬਣਾ ਦੇ 

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਤਿਬਹਾ ਕਰਾਦੇ 
ਰੰਗਂ-ਮੱਤੀ ਏਸ ਕਥਾ ਦਾ 
ਿਰ ਅੱਖਰ 

ਬੇ-ਰੰਗ ਬਣਾ ਦੇ 

ਪੂਰਨ 

ਜੋ ੍ੂਣਾ ਚਾਿੇ ਕਰਵਾਏ 

ਚੰਗਾ ਿੀ ਿੈ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਇਿ ਬੇ-ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਰ ਜਾਏ 

ਰੰਗ-ਿੀਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਮੇਰੇ ੍ਿੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਹਾਏ 

ਰੰਗ-ਤਵਿੂਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ 

ਪੂਰਨ ਿੁਣ 



ਜੀਊਣਾ ਨਾ ਚਾਿੇ 

ਮੈਥ ਂਮੇਰੇ ਰੰਗਂ ਦੀ ਧੱੁਪ 

ਮਂ ਅੱਗ ੇਨਾ 
ਵੇਚੀ ਜਾਏ 

ਲੂਣਾ 

ਪੂਰਨ ! 

ਜੇ ਤੂੰ  ਧੱੁਪ ਨਾ ਵੇਚੀ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਛਂ ਵੇਚ ਤਦਆਂਗੀ 
ਧੱੁਪ ਤਬਨ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕੀ ਿਂ 
ਛਂ ਤਬਨ ਜੀ ਕੇ 

ਵੇਖ ੍ਵਂਗੀ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 

ਮੁਿੱਬਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਰੰਗਂ ਦਾ 
ਸਤਤਕਾਰ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ 
ਧੱੁਪ 'ਚਂ ਆਂਦੀ 
ਤਨਘੀ ਤਜਿੀ 
ਮਤਿਕਾਰ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਕਦ ੇਮੁਿੱਬਤ 

ਦੋ ਰੰਗਂ ਦੀ 
ਤਮ੍ਣੀ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਨਾ ਿੰੁਦੀ 
ਰੰਗ ਨ ਰੰਗ ਦੀ 
ਿਂਦ ਗਵਾਣੀ 
ਤਪਆਰ ਨਿਂ 



ਤਵੱਭਚਾਰ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਦੋ ਰੰਗਂ ਦੀ ਅਤਤਰਪਤੀ ਿੀ 
ਦੋ ਰੰਗਂ ਦਾ 
ਤਪਆਰ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਆਪਸ ਦੀ 
ਪਤਿਚਾਣ ਿੈ ਿੰੁਦੀ 
ਤਪੰਤਡਆਂ ਦਾ 
ਅਤਧਕਾਰ ਨਾ ਿੰੁਦੀ 
ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕੂੜ ਮੁਿੱਬਤ 

ਪੂਰਨ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਿੰੁਦੀ 
 

੍ੂਣਾ ! 
ਤਪਆਰ ਅੱਖਂ ਤਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਜੀਭ 'ਤੇ ਉਿ ਤਂ 
ਕਦ ੇਨਾ ਆਂਦਾ 
ਤਪਆਰ ਤਂ 
ਚੁੱ ਪ, ਤਨਰਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਿੈ 

ਤਪਆਰ ਕਦੇ 
ਰੌ੍ਾ ਨਾ ਪਂਦਾ 
ਤਪਆਰ ਸਦਾ 
ਅੰਤਰ ਤਵਚ ਬ੍ਦਾ 
ਬਾਿਰ ਉਸ ਦਾ 
ਸੇਕ ਨਾ ਆਂਦਾ 
ਉਿ ਨਾ ਤੇਰੇ 

ਵਂਗ ਬੜਂਦਾ 
ਤਪਆਰ, ਤਪਆਰ ਨਾ 
ਕਦ ੇਜਤਂਦਾ 
੍ੂਣਾ ਤੈਨੰੂ 

ਕਾਮ ਸਤਂਦਾ 



ਪੂਰਨ ! 

ਤਪਆਰ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਜੇ ੍ੂਣਾ 'ਚਂ 

ਨਿਰਂ ਆਂਦਾ 
ਕਾਮੀ ਿੋ ਜੇ 
ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਂਦਾ 
ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ 
ਿਂਦ ਜਤਂਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ 

ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਿੈ 

ਪਰ ਕੋਈ ਿੱ੍ 

ਨਾ ਨਿਰਂ ਆਂਦਾ 
ਚੰਗਾ ਸੀ 
ਜੇ ਤੂੰ  ਨਾ ਜੰਮਦੀ 
ਜਂ ਮਂ ਜੰਮਦਾ 
ਿੀ ਮਰ ਜਂਦਾ 
 

(ਪੂਰਨ ੱਠ ਕੇ ਚ੍ਾ ਜਂਦਾ ਿੈ। ੍ੂਣਾ 
'ਕੱ੍ੀ ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ ਿੈ ।) 

ਛੇਵਂ ਅੰਕ 

 

ਆਪਣੀ ਮਾਲਸ਼ਵਦਾ ਤੇ ਅਰੁਨਾ ਦੇ ਨਂ 

(੍ੂਣਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਾਨ ਸ਼ਾਿੀ ਬਾਗ਼ 

'ਚ ਸ਼ਾਮ ਢ੍ੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ । 
ਸ੍ਵਾਨ ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਆਰ 'ਚ ੍ੀਨ, 



ਉਿਦ ੇਨਾ੍ ਗੱ੍ਂ ਕਰ ਤਰਿਾ ਿੈ ।) 

ਸਲਵਾਨ 

੍ੂਣਾ ! 
ਅੱਜ ੍ਤਿੰਦ ੇਪੱਤਣਂ 'ਤੇ 

ਆਥਣ ਦਾ ਸੂਰਜ 

ਇੰਜ ਢ੍ੇ 

ਕੇਸਰ ਦੇ ਸੂਿੇ ਖੇਤਂ 'ਤੇ 

ਕੋਈ ਤਤਤ੍ੀ ਜੀਕਣ 

ਨਾਚ ਕਰੇ । 
 

ਤਜਂ ਉਫ਼ਕ ਦੀ ਗੋ੍ ਧੁਣਖਣੀ 'ਤੇ 

ਸੈ ਪਂਜੇ ਬੱਦ੍ ਤਪੰਜ ਰਿੇ 

ਰੰਗਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਨਂ ਅੰਦਰ 

ਸੋਨ ਦੀ ਗਾਗਰ 

ਪਈ ਤਰੇ । 
 

ਪਤਿ੍ਂ ਵੀ ਸੂਰਜ 

ਰੋਿ ਚੜਹੇ 
ਪਤਿ੍ਂ ਵੀ ਸੂਰਜ 

ਰੋਿ ਢ੍ੇ 

ਪਰ ਏਨ ਗੂੜਹੇ ਰੰਗ ਕਦੇ 
ਤਕਸੇ ਸੂਰਜ ਤਵਚ ਸਨ 

ਨਿਂ ਰ੍ੇ । 
 

ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਜਦਂ ਦਾ 
ਆ ਜੁਤੜਐ 

ਤਦਨ ਤਮੱਠ ਜੀਕਣ ਸ਼ਤਿਦ ਭਰੇ 

ਿੈ ਫੁੱ ੍ਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਮਤਿਕ ਵਧੀ 



ਰੱੁਖ ਜਾਪਣ ਿੋ ਗਏ 

ਿੋਰ ਿਰੇ । 
 

ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ 

ਮਧਰਾ-ਮੁਗਧ ਜਿੀ 
ਇਤਰਂ ਤਵਚ ਤਭੱਜੀ ਪੌਣ ਚ੍ੇ 

ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਸਂਫ਼ੀ ਸਾਿਵਂ 'ਚਂ 

ਿਰ ਮੌਸਮ ਆਪਣੀ 
ਚੁੰ ਝ ਭਰੇ । 
 

ਤਕਸੇ ਅਗਨ ਸਾਿ ਦੀ 
੍ੈਅ ੱਤੇ 

ਤਕਸੇ ਅਗਨ-ਗੀਤ ਦਾ ਬੋ੍ ਜ੍ੇ 

ਇਕ ਸ਼ੋਖ਼ ਸੁ੍ਗਦੀ 
ਧੁਨ ਕੋਈ 

ਤੇਰੇ ਿੋਠਂ ੱਤੇ 

ਰੋਿ ਬੱ੍ੇ । 
 

ਤਕਸੇ ਨੀਮ-ਸਂਵ੍ੇ 

ਮਰਮਰ 'ਚਂ 

ਿਨ ਤਸ਼੍ਪੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਘੜੇ 
ਤੇਰੇ ਅੰਗਂ 'ਚਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਆਵੇ 
ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ 

ਤਪਆ ਸੜ ੇ। 
 

ਤੇਰੀ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬ੍ਦੇ 
ਸਰਵਰ 'ਤੇ 

ਜਦ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਚੜਹ ੇ
ਇਕ ਅੱਗ ਦੇ ਿੰਸਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 
ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਰੋਿ ਤਰੇ । 



 

ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ 

ਏਸ ਤਕਰਸ਼ਮੇ ਦੀ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵੇ 
ਿਰ ਰਾਤ ਛੁਟੇਰੀ ੍ੱਗਦੀ ਿੈ 

ਤਦਨ ਢ੍ਣਂ ਪਤਿ੍ਂ 
ਆਣ ਢ੍ੇ । 
 

ਪਰ ਤੂੰ  ਜਦ ਨਿਂ ਸੀ 
ਕੋ੍ ਮੇਰੇ 

ਤਦਨ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਕੁਝ ਿੋਰ ਮੇਰੇ 

ਸਂ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ ਕੋ੍ ਮੇਰੇ 

ਤਦਨ ਉਜੜ ੇਸੀ 
ਬੇ-ਜੋੜ ਮੇਰੇ । 
 

ਿਰ ਸੂਰਜ 

ਜਦ ਸੀ ਆ ਚੜਹਦਾ 
ਉਿ ਸਦਾ ਨਧੱੁਪਾ ਿੀ ੍ਗਦਾ 
ਜਂ ਮੈ੍ੇ ਮੈ੍ੇ ਚਾਨਣ ਤਵਚ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਨਾ ੍ੱਭਦਾ । 
 

ਮਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ 

ਜੰਗ੍ ਤਵਚ 

ਕੋਈ ਤਿਰਨ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ੍ੱਭਦਾ 
ਤਕਸੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਤਤਰਿਾਇਆ 

ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਸੀ ੍ੱਭਦਾ । 
 

ਇਕ ਕਾ੍ੀ ਅੱਗ 

ਇਕ੍ਾਪੇ ਦੀ 



ਦਾ ਕਾ੍ਾ ਭਂਬੜ ਸੀ ਬ੍ਦਾ 
ਉਸ ਕਾ੍ੀ ਅੱਗ ਤਵਚ ਮਂ ੍ੂਣਾ 
ਬਸ ਤਦਨ ਭਰ ਰਤਿੰਦਾ 
ਸੀ ਸੜਦਾ । 
 

ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਭਟਕਣਾ 
ਵਾਕਣ ਿੀ 
ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਢਲ਼ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਿਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਤਪੰਡੇ 'ਚਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਦਾ ਸੱਪ 

ਆ ੍ੜਦਾ । 
 

੍ੱਖ ਜੁੜ ੇਜਸ਼ਨ 

ਤੇ ਭੀੜਂ ਤਵਚ 

ਮਂ ਕੱ੍-ਮੁਕੱ੍ਾ ਿੀ ੍ੱਗਦਾ 
ਤਕਸੇ ਮਰਘਟ ਦੇ ਤਵਚ ਸ਼ਾਮ ਢ੍ੇ 

ਇਕ ਦੀਵੇ ਵਾਕਣ 

ਸੀ ਬ੍ਦਾ । 
 

ਤਦਨ ਭਰ ਇਕ ਭੈ ਦਾ 
ਭੂਤ ਤਜਿਾ 
ਮੇਰਾ ਤਪੱਛਾ ਰਤਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਜਿੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਂ 
ਮੇਰੇ ਿੱਡਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਆ ਵੜਦਾ । 
 

ਮਂ ਅਰਥ-ਿੀਣ 

ਿਰ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਰਥ ਬੇ-ਅਰਥਾ ਸਂ ੍ੱਭਦਾ 
ਮਂ ਧਰਤੀ ੱਤੇ ਨਿਂ, ਸਗਂ 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੇਠਂ 



ਸੀ ਚ੍ਦਾ । 
 

ਮਂ ਧਰਤੀ ਥੱਤ੍ਂ 

ਤਨਕ੍ਣ ਦੀ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਕਰਦਾ 
ਪਰ ਧਰਤੀ ਥੱਤ੍ਂ ਤਨਕ੍ਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੈਨੰੂ 

ਨਾ ੍ੱਭਦਾ 
ਤਨਰ-ਵਾਉ ਘੁਟਨ ਤਵਚ 

ਸੀ ਮਰਦਾ । 
 

ਪਰ ੍ੂਣਾ ! 
ਅੱਜ ਸ੍ਵਾਨ ਤੇਰਾ 
ਮੁੜ ਧਰਤੀ ੱਪਰ ਿੈ ਚ੍ਦਾ 
ਮਾਯੂਸ, ਤਨਰਾਸਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਕਸੇ ਕਾਲ਼ਖ ਤਂ 

ਿੁਣ ਨਿਂ ਡਰਦਾ 
ਿਰ ਸੂਰਜ ਤਵਚ ਿਂ 
ਮਂ ਬ੍ਦਾ । 
 

ਮੇਰਾ ਿਰ ਰਸਤਾ 
ਤੇਰੇ ਤਪੰਡ ੇਦੇ 

ਚੌਰਾਿੇ ਤਵਚਂ ਿੋ ੍ੰਘਦਾ 
ਿੁਣ ੍ੂਣਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤਬਨਂ 
ਰੱਬ ਕੋ੍ਂ ਕੱੁਝ ਵੀ 
ਨਿਂ ਮੰਗਦਾ 
ਿੁਣ ਿਰ ਇਕ ਤਦਵਸ ਿੀ ਮੇਰਾ ਿੈ 

ਿਰ ਤਦਨ ਚੜਹਦੈ 

ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ 
 

( ਇਕ ਗੋ੍ੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ) 



ਗੋਲੀ 

ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਜੇ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਪਂ 
ਤਂ ਗੋ੍ੀ ਇਕ ਗੱ੍ ਅਰਿ ਕਰੇ ? 

ਸਲਵਾਨ 

ਜੋ ਕਤਿਣਾ ਿੈ ਅਵੱਸ਼ ਕਿੋ 

ਗੋਲੀ 

ਮਿਾਰਾਜ ਜੀਉ ! 

ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜ੍ੇ 

ਜੇ ਚੰਦਰਾ ਮੱੁਖਂ ਬੋ੍ ਕਿੇ 

ਪਰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਛੱਡ ਮਤਿ੍ਂ ਨੰੂ 

ਿਨ ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਧਰ 

ਗਏ ਚ੍ੇ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵੇ 
ਸਾਨੰੂ ਜੂਿਂ ਬੇ੍ੇ ਛਾਣਤਦਆਂ 

ਪਰਭਾਤ ਂਸੂਰਜ ਆਣ ਢ੍ੇ 

ਉਿਨਂ ਦੇ ਸੋਨ-ਭਵਨ 'ਚਂ 

ਇਿ ਤ੍ਖੇ ਅੱਖਰ 

ਿੈਨ ਤਮ੍ੇ 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਂ ਨਾ 
ਜਾਣ ਪੜਹ ੇ। 
 

( ਸ੍ਵਾਨ ਗੋ੍ੀ ਕੋ੍ਂ ਪੱਤਰ ੍ੈ ੍ਂਦਾ ਿੈ। 
ਗੋ੍ੀ ਚ੍ੀ ਜਂਦੀ ਿੈ , ੍ੂਣਂ ਸ੍ਵਾਨ ਨੰੂ 

ਪੱਤਰ ਪੜਹਨ ੍ਈ ਕਤਿੰਦੀ ਿੈ। ਸ੍ਵਾਨ 

ਪੱਤਰ ਨੰੂ ੱਚੀ ੱਚੀ ਪੜਹਦਾ ਿੈ ।) 



ਪੱਤਰ 

ਮਂ ! 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਤਿ੍ 

ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਂ ਛਂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗਰਂ 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
 

ਜਾ ਤਰਿਂ ਦੂਰ ਦੁਮੇ੍ਂ ਤਂ ਦੂਰ 

ਦੂਰ ਤਜੱਥ ੇਸੱਚ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੈ 

ਦੂਰ ਤਜਥੇ 
ਧਰਤ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਿੈ 

ਦੂਰ ਤਜਥੇ 
ਤਦਵਸ ਿੈ ਨਾ ਰਾਤ ਿੈ 

ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
 

ਦੂਰ ਤਜਥ ੇਤਪੰਤਡਆ ਂਤਵਚ 

ਤਰਸ਼ਤਤਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਿਂ 
ਦੂਰ ਤਜਥ ੇਰੰਗ ਇਕੋ 

ਿੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਂ 
ਦੂਰ ਤਜਥ ੇਪੰਧ ਇਕੋ 

ਿੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਧ ਨਿਂ 
ਦੂਰ ਜੋ ਚੌਪਾਟ ਖੱੁ੍ਹਾ 
ਕੋਈ ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਨਿਂ 
ਦੂਰ ਜੋ ਸੀਮਾ-ਰਤਿਤ ਿੈ 

ਤਜਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਨਿਂ 
ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
 

ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਬਸ ਤਨਰਸ਼ਬਦ ਿੈ 



ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਤਨਰ-ਆਕਾਰ ਿੈ 

ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਰੰਗ-ਿੀਣ ਿੈ 

ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਿੈ ਅਣ-ਜਨਤਮਆ 

ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਤਨਰ-ਆਧਾਰ ਿੈ 

ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਅਪਰੰਪਾਰ ਿੈ 

ਤਜਿੜਾ ਤਕ ਨਾ ਚਾਨਣਾ 
ਤਜਿੜਾ ਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਿੈ 

ਮਂ ਦੂਰ ਓਥ ੇਜਾ ਤਰਿਂ 
 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ ਓਥੇ 
ਤਕ ਤਜਥ ਂਦਾ ਧਰਮ 

ਬਸ ਕਰਮ ਿੈ 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ ਓਥੇ 
ਤਕ ਤਜਥ ਂਦਾ ਮਿਹਬ ਬਸ ਇ੍ਮ ਿੈ 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ ਓਥੇ 
ਤਕ ਤਜਥ ੇਿੁਨਰ ਿੈ ਇਖ਼੍ਾਕ ਿੈ 

ਤਜਥੇ ਅਕ੍ ਦੇ ਫੁੱ ੍ 'ਚਂ 

ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਂਦੀ ਬਾਸ ਿੈ 

 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ 
ਬੱਸ ਜਾ ਤਰਿਂ 
ਭਰਮਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ 

ਸ਼ਰਮਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ ਤੋੜ ਕੇ 

ਨਹ ਰੇ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਫੂਕ ਕੇ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਡੀਕ ਕੇ 

ਰੀਤਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨ ਕੇ 

ਇਕ ਨਵਂ ਚਾਨਣ ਜੰਮ ਕੇ 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 



ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
 

ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿਂ 
੍ੂਣਾ ਮਗਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਏ 

ਤੇਰੀ ਦੇਿ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਿਚਾਣ ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਤਰਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਠੁਕਰਾਣ ੍ਈ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਇਿ ਕਾਮ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ੍ਈ 

੍ਿੂਆ ਂ'ਚ ਉਤਠਆ ਜੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਿੈ ਸਭ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦਾ 
ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਏ 

ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਵਚ ਦੋਸ਼ ਨਿਂ 
ਕਰਮਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 

ਦੋਸ਼ ਏ । 
 

ਅੱਛਾ ਮਂ ੍ੂਣਾ ਜਾ ਤਰਿਂ 
ਇਸ ਜਨਮ ਤਵਚ ਮਂ ਆਖ਼ਰੀ 
ਪਰਨਾਮ ਤੈਨੰੂ ਕਤਿ ਤਰਿਂ 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
ਮਂ ਜਾ ਤਰਿਂ । 
 

( ਸ੍ਵਾਨ ਪੱਤਰ ਪੜਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਂ ੍ਈ 

ਚੁੱ ਪ ਿੋ ਜਂਦਾ ਿੈ । ਪਾਗ੍ਂ ਵਂਗ ਿੱਸਦਾ ਤੇ 



ਫੇਰ ਰਂਦਾ ਿੈ । ਪੂਰਨ ਨੰੂ ੱਚੀ-ੱਚੀ ਆਵਾਿਂ ਮਾਰਦਾ ਿੈ ।) 

ਸਲਵਾਨ 

ਪੂਰਨਾ ! 
ਓ ਪੂਰਨਾ ! 
ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜਾ 
ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਜਣਨ-ਿਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ 

ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤਪਓ ਦੇ ਨਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ 
ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਛੱਡ ਕੇ ਏਵਂ ਨਾ ਜਾ 
ਨਾਰ ਤਵਚ ਤਕਥ ੇਵਫ਼ਾ ? 

ਇਿ ਸਦਾ ਿੈ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ 
ਇਿ ਸਦਾ ਿੈ ਬੇ-ਿਯਾ 
ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਿਾਤ ੍ਈ 

ਤੂੰ  ਜਾਨ ਨਾ ਐਵਂ ਗੁਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

ਤੂੰ  ਪਰਤ ਆ 

 

ਨਾਰ ਤਚੱਟਾ ਝੂਠ ਿੈ 

ਮੱਕਾਰ ਿੈ 

ਨਾਰ ਕਾ੍ੀ ਅੱਗ ਦਾ 
ਅੰਗਾਰ ਿੈ 

ਕੂੜ ਿੈ ਅੰਤਧਆਰ ਿੈ 

ਇਕ ਿਤਿਰੀ੍ੇ ਫੁੱ ੍ ਦੀ 
ਮਤਿਕਾਰ ਿੈ 

੍ੂਣਾ ਵਾਕਣ 

ਗੋਤ ਇਸਦੀ ਿੈ ਭਤਰਸ਼ਟੀ 



ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਿੈ 

ਪੱੁਤਰ ਤਂ ਮੰਗਦੀ ਤਪਆਰ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੀਏ 

ਤੇਰੀ ਕੱੁਖ ਨੰੂ ਤਫਟਕਾਰ ਿੈ 

 

ਤੇਰੇ ਤ੍ਖੇ 

ਸੁ੍ਗਦੇ ਅੱਖਰਂ ਦੀ ਸਿੰੁ 

ਉਸ ਤਦਵਸ ਤਕ ਸੁ੍ਗਦਾ 
ਮਂ ਰਵਹਂਗਾ 
ਤਜਸ ਤਦਵਸ ੍ੂਣਾ ਦੀ 
ਤਚੱਟੀ ੍ੋਥ ਦੀ 
ਪੱੁਤਰਾ ਕਾ੍ੀ ਨਾ ਛਾਵਂ 
ਬਵਹਂਗਾ 
੍ੂਣਂ ਦੇ ਕਾ੍ੇ, ਕਮੀਨ 

੍ਿੂ ਤਵਚ 

ਸੁ੍ਗਦੇ ਨਾ ਿੱਥ ਠੰਢ ੇਕਰਂਗਾ 
ਮਂ ਸੁ੍ਗਦਾ ਿੀ ਰਿਂਗਾ 
ਮਂ ਸੁ੍ਗਦਾ ਿੀ ਰਿਂਗਾ 

ਲੂਣਾ 

ਿਂ ! 
੍ੂਣਾ ਿੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਂਤਕ ਉਿ ਇਕ ਨਾਰ ਿੈ 

ਿਾਤ ਉਸਦੀ ਿੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਂਤਕ ਉਿ ਇਕ ਨਾਰ ਿੈ 

੍ਿੂ ਉਸ ਦਾ ਿੈ ਕਮੀਨਾ 
ਤਕਂਤਕ ਉਿ ਇਕ ਨਾਰ ਿੈ 

ਗੋਤ ਉਸ ਦੀ ਿੈ ਕਮੀਨੀ 
ਤਕਂਤਕ ਉਿ ਇਕ ਨਾਰ ਿੈ 



ਤਕਂਤਕ ਉਿ ੍ਾਚਾਰ ਿੈ 

ਿੁਣੇ ਉਿ ਗੰਗਾ-ਜ੍ੀ ਸੀ 
ਤੇ ਿੁਣੇ ਚਤਮਆਰ ਿੈ 

ਿੁਣੇ ਉਿ ਚੰਪਾ-ਕ੍ੀ ਸੀ 
ਤੇ ਿੁਣੇ ਇਕ ਖ਼ਾਰ ਿੈ 

ਿੁਣੇ ਉਿ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਤੇ ਿੁਣੇ ਅੰਤਧਆਰ ਿੈ 

ਮਰਦ ਦਾ ਤਂ ਤਪਆਰ ਬੱਸ 

ਇਕ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਡਾਰ ਿੈ 

ਜੀਭ ੱਤੇ ਮਾਤਖਂ 

ਡੰਗਂ 'ਚ ਭਤਰਆ ਿਤਿਰ ਿੈ 

੍ੂਣਂ ਤਂ ਤਨਰ-ਅਪਰਾਧ ਿੈ 

ਪਰ ਮਰਨ ੍ਈ ਤਤਆਰ ਿੈ 

 

ਮਿਾਰਾਜ ਜੀ 
੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਪਰ 

ਕੁਝ ਕਤਿਣ ਦਾ 
ਅਤਧਕਾਰ ਿੈ 

੍ੂਣਾ ਤਚਰਤਰ-ਿੀਣ ਨਿਂ 
ਪੂਰਨ ਿੀ ਬਸ ਬਦਕਾਰ ਿੈ 

੍ੂਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਤੀ ਿੈ 

ਕਰਦੀ ਪਤੀ ਨੰੂ ਤਪਆਰ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਦਾ ਤਨੰਦਣਾ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰੀਤ ਸੀ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਦਾ 
ਪਂਦਾ ਤਰਿਾ ਤਫਟਕਾਰ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਦੁਤਕਾਰਨਾ 
ਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨਣੇ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਿੈ 



ਨਾਰੀ ਦੇ ਮੰੂਿ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਭਅਤਾ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਮੈ੍ਾ ਆਖਣਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਿਦਾ ਸਤਤਕਾਰ ਿੈ 

ਜਂ ਕਤਿਣ ਤਂ ੍ਾਚਾਰ ਿੈ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਜੰਮਣ ਵਾ੍ੀਏ 

ਤਧੱਕਾਰ ਿੈ, ਤਧੱਕਾਰ ਿੈ 

ਮਂ ਤਂ ਡਰਦੀ ਸਂ 
ਤਕ ੍ੋਕਂ ਕਤਿਣਗੇ 
ਐਵਂ ਝੂਠੀ ਮਂ-ਮਤੱਈ ਭਂਕਦੀ ਿੈ 

ਗ਼ਰਿ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਕੋਈ ਕਕੱਈ ਬੋ੍ਦੀ ਿੈ 

ਪਰ ਜੋ ਵੀ, ਸੱਚ ਿੈ ਸੋ ਸੱਚ ਿੈ 

 

ਆਖਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੰੂ ਮੇਰਾ 
ਮਂ ਕਤਿਣ ਦਾ ਿੱਕ ਨਿਂ 
ਤੈਨੰੂ ਤਂ ਮਤਿਬੂਬ ਕਤਿਣਾ 
ਿੱਕ ਿੈ 

ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਤਂ ਮੇਰੀ ਿਾਣ ਿਂ 

ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਿਂ 

ਤੂੰ  ਤਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਂ 

ਆਖਦਾ ਸੀ 
ਤੂੰ  ਤਂ ਮੇਰਾ ਗੁ੍ਾਬ ਿਂ 

ਤਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਂ 

ਤੂੰ  ਿੀ ਮੇਰੇ ਤਜਸਮ ਦਾ 
ਪਰਤੱਖ ਤਦੱਸਦਾ ਖ਼ਾਬ ਿਂ 



ਸਲਵਾਨ 

ਇਿ ਕੁਫ਼ਰ ਿੈ, ਬਕਵਾਸ ਿੈ । 

ਲੂਣਾ 

ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਿਾ੍ੇ ਤਂ ਅਧੂਰੀ ਬਾਤ ਿੈ 

ਕੱਚੀ-ਤਗਰੀ ਗੋਰੀ ਤਚੱਟੀ ਬਂਿ 'ਤੇ 

ਪੈ ਗਈ ਜੋ ੍ਾਸ ਿੈ 

ਪੂਰਨ 'ਚ ਵਸਦ ੇਪਸ਼ੂ ਦੀ 
ਮਿਾਰਾਜ ਇਕ ਸੌਗ਼ਾਤ ਿੈ 

 

ਕਦ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ, ਇਿ ਮਂ ਦੀ 
ਬਂਿ ਫੜਕੇ ਆਖਦਾ ਿੈ ? 

ਸੋਿਣੀਏ ਂ! 

ਮੇਰੇ ਤਜਸਮ ਦੇ ਤਵਚ 

ਤਜਸਮ ਤੇਰਾ ਜਾਗਦਾ ਿੈ 

ਮੇਤਰਆ ਂਖ਼ਾਬਂ 'ਚ ਚੰਨੀਏ ਂ

ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸੁ੍ਗਦਾ ਿੈ 

ਤੇਤਰਆ ਂਿੋਠਂ 'ਚ ਮੇਰੀ 
ਮਧ ਦਾ ਤਪਆ੍ਾ ਛ੍ਕਦਾ ਿੈ 

ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਤ੍ਟਂ 'ਚਂ 

ਨਾਗ ਕਾ੍ਾ ਡੱਸਦਾ ਿੈ 

ਤਬਨ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੰੁਨੀ 
ਤਦ੍ 'ਚ ਭਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਿੈ 

ਫੇਰ ਮਂ ਜੇ ਬਂਿ ਛੁਡਾਏ 

ਵਂਗ ਜਾਬਰ ਿੱਸਦਾ ਿੈ 

ਸੇਜ ੱਤੇ ਸੱਟਦਾ ਿੈ 

 

( ੍ੂਣਂ ਰੋਣ ੍ੱਗ ਜਂਦੀ ਿੈ ) 



ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਮਂ ਤਂ ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਤਂ 

ਪੱਤ ਿੈ ਆਪਣੀ ਬਚਾਈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਡਰ ਨਾ ਪਂਦੀ 
ਜਂ ਨਾ ਦਂਦੀ ਦੁਿਾਈ 

ਤਂ ਤੇ ੍ੁੱ ਟੀ ਜਂਦੀ ੍ੂਣਾ 
ਨਾ੍ੇ ੍ੂਣਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ 

ਸਲਵਾਨ 

ਬੱਸ ਕਰ ੍ੂਣਾ ! 
ਇਿ ਬ੍ਦੀ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਬਸ ਿੋਰ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਸੁਣਾ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਮੇਤਰਆ ਂਕੰਨਂ 'ਚ ਿੈ 

ਸ਼ਬਦਂ ਦਾ ਤਸੱਕਾ ਤਪਘ੍ਦਾ 
ਖ਼ੂਨ ਨਾੜਂ ਦਾ ਮੇਰਾ 
ਖਂਦਾ ਉਬਾ੍ੇ ਉਬ੍ਦਾ 
ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ੍ਾ ਅੱਗ ਦਾ 
ਬਣ ਕੇ ਿੈ ਤਦ੍ ਤਵਚ ਸੁ੍ਗਦਾ 
ਬੰਦ ਕਰਦ ੇਇਿ ਕਥਾ 
ਬੰਦ ਕਰਦ ੇਇਿ ਕਥਾ 
ਅਗਨ-ਸ਼ਬਦਂ 
ਦੀ ਕਥਾ ਤਵਚ 

ਸੱਚ ਦਾ ਜੇ ਵਾਸ ਿੈ 

ਤਂ ੍ੂਣਾ ਦਾ ਨਿਂ 
ਮੇਰਾ ੍ਿੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਿੈ 

ਮੇਰਾ ੍ਿੂ ਅੱਯਾਸ਼ ਿੈ 

ਮੇਰੇ ੍ਿੂ ਦੇ ਫੁੱ ੍ 'ਚਂ 



ਆਈ ਕਮੀਨੀ ਬਾਸ ਿੈ 

 

੍ੂਣਾ ! 
ਮੇਰੇ ਿੀ ੍ਿੂ ਦੀ 
ਤਨਕ੍ੀ ਭਤਰਸ਼ਟੀ ਿਾਤ ਿੈ 

 

੍ੂਣਾ ! 
ਮਂ ਆਪਣਾ ੍ਿੂ ਤੇਰੇ 

ਸਾਿਮਣੇ ਬਤਿ ਪੀਆਂਗਾ 
ਆਪਣੇ ਮਂ ਿਖ਼ਮ ਆਪਣੇ 
੍ਿੂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀਆਂਗਾ 
ਕ੍ੰਕ ਆਪਣੇ ੍ਿੂ ਦਾ 
ਮਂ ਧੋ ੍ਵਂ ਤਂ ਜੀਆਂਗਾ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਟੋਟ ੇਚੀਰ ਕੇ 

ਮਂ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਥੀਆਂਗਾ 
੍ੂਣਾ ! 
ਕ੍ੰਕੇ ੍ਿੂ ਦੀ 
ਬੱਸ ੍ਾਸ਼ ਭਾਵਂ ੍ੱਭ ਜਾਵ ੇ

ਮੋਏ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ 

ਸ੍ਵਾਨ ਤਕਧਰੇ ਗੱਡ ਆਏ 

ਬਾਿਵਂ ਤੇ ੍ੱਤਂ ਤੋੜ ਕੇ 

ਅੱਖਂ ਦੇ ਡੇ੍ੇ ਕੱਢ ਆਏ 

ਕੱੁਤਤਆਂ ਨੰੂ ਧਾਮਂ ਵਰਜ ਕੇ 

ਤਗਰਝਂ ਦੇ ਟੋ੍ੇ ਛੱਡ ਆਏ 

ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਮਤਰਆ ਤਜਂਦਾ 
੍ੱਭ ਜਾਏ 

ਉਿ ੍ੱਭ ਜਾਏ ! 
 

( ਸ੍ਵਾਨ ਦੁਤਖਆ ਿੋਇਆ ੍ੂਣਾ ਨੰੂ 

ਇਕੱਤ੍ਆ ਂਛੱਡਕੇ ਚ੍ਾ ਜਂਦਾ ਿੈ । 



ਈਰਾ ਦਾਖ਼੍ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ) 

ਈਰਾ 

੍ੂਣਾ ! 
ਇਿ ਸੱਭੇ ਝੂਠ ਿੈ 

ਇਿ ਕਤਿਰ ਿੈ 

ਇਿ ਪਾਪ ਿੈ 

ਲੂਣਾ 

ਿਂ ਝੂਠ ਿੈ 

ਿਂ ਕਤਿਰ ਿੈ 

ਿਂ ਪਾਪ ਿੈ, ਿਂ ਪਾਪ ਿੈ 

ਪਾਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ੍ਈ 

ਕਰਨਾ ਿੀ ਪਂਦਾ ਪਾਪ ਿੈ 

ਪਾਪ ਦਾ ਵਧਣਾ ਿੀ ਿੰੁਦਾ 
ਪਾਪ ਦਾ ਬੱਸ ਨਾਸ਼ ਿੈ 

ਅੱਜ ਤਂ ੍ੂਣਾ ੍ਈ 

ਕੋਈ ਪੰੁਨ ਿੈ ਨਾ ਪਾਪ ਿੈ 

ਨਾ ਤਦਵਸ ਿੈ ਨਾ ਰਾਤ ਿੈ 

ਨਾਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ 
ਇਿ ਸੁ੍ਗਦਾ ਇਤਤਿਾਸ ਿੈ 

ਨਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸਭ ਤਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਿੈ 

 

ਨਾਰੀ ਜ ੇਿੋਵੇ ਤਮਿਰਬਂ 
ਨਾਰੀ ਦੇ ਜੇਡ ਵਰ ਨਿਂ 
ਨਾਰੀ ਜ ੇਤਕਧਰੇ ਤਵਗੜ ਜਾਏ 

ਤਂ ਕਾ੍ ਿੈ, ਸਰਾਪ ਿੈ 

ਕੀਿ ਪੰੁਨ ਿੈ, ਕੀ ਪਾਪ ਿੈ 



ਿਰ ਪਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰੁਨ ਿੈ 

ਿਰ ਪੰੁਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਿੈ 

ਰੀਤਂ ਦਾ ਮਿਹਬੀ ਨਾਪ ਿੈ 

ਰਸਮਂ ਦਾ ਪੱੁਠਾ ਜਾਪ ਿੈ 

ਿਰ ਮਿਹਬ ਐਸਾ ਤਜਸਮ ਿੈ 

ਸੱੁਤਾ ਜ ੋਖ਼ੁਦ ਸੰਗ ਆਪ ਿੈ 

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਿੀ ਪਾਪ ਿੈ 

 

ਿੈ ਪਾਪ ਤਜਂ ਨਾ ਮਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਨਹ ਰਾ ਮਾਨਣਾ 
ਨਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ 
ਤਬਨ ਆਤਗਆ, ਅਤਧਕਾਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਦੇ ਧੁਰ ਸਤਤਕਾਰ ਦੇ 

ਤਕਸੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਾ ਿਾਣ ਦੇ 

ਤਪੰਡ ੇ'ਚਂ ਤਪੰਡਾ ਛਾਨਣਾ 
ਨਾ ਬੁੱ ਝਣਾ ਨਾ ਜਾਨਣਾ 
੍ੂਣਾ ਦੇ ਸੱੁਚ ੇਤਜਸਮ ਨੰੂ 

ਸ੍ਵਾਨ ਵਾਕਣ ਮਾਨਣਾ 
ਤਨੱਤ ੍ੂਣ ੍ਾ ਕੇ ਗਾ੍ਣਾ 

ਈਰਾ 

੍ੂਣਾ ! 
ਕੀਿ ਤੈਨੰੂ ਿੋਸ਼ ਏ ? 

ਤੇਰਾ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਗ੍ ਜਤਿਆ 

ਤੇਰਾ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਧ-ਿੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਉਿ ਆ੍ਹਣੇ ਦਾ ਬੋਟ ਏ 



ਮਾਸੂਮ ਏ 

ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਲੂਣਾ 

ਈਰਾ ! 
ਿਂ ਮੈਨੰੂ ਿੋਸ਼ ਏ 

ਉਿ ਆ੍ਹਣੇ ਦਾ ਬੋਟ ਏ 

ਮਾਸੂਮ ਏ, ਤਨਰਦੋਸ਼ ਏ 

ਪੂਰਨ ਿੈ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣਾ 
ਪੂਰਨ ਿੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਏ 

ਪਰ ਨਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ 

ਅੰਤਮਰਤ ਦਾ ਬਤਣਆ ਕੰੁਡ ਿੈ 

ਕੋਈ ਪੀ ੍ਵੇ ਤਂ ਅਮਰ ਿੈ 

ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਂ ਮੌਤ ਏ 

 

ਕਤਿੰਦ,ੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਬਰਛ ਨੰੂ 

੍ੱਗਦੇ ਤਦਂ ਤੱਕ ਫੁੱ ੍ ਨਾ 
ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਆਰੀ ਇਸਤਰੀ 
ਮਾਰੇ ਜੜਹਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ 
ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ 
ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ 
ਇਿ ਤਂ ਸਗ ਂਉਪਕਾਰ ਿੈ 

ਇਿ ਤਂ ਸਗ ਂਸਤਤਕਾਰ ਿੈ 

ਅਸ਼ੋਕ ਰੱੁਖ ਤਸਰ ਿਰ ਕੁਆਰੀ 
ਦਾ ਸਗ ਂਇਕ ਭਾਰ ਿੈ 

 

ਪੂਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀ ਿਂਦ ਵੀ 
ਬੇ-ਫੁੱ ੍ ਅਸ਼ੋਕ-ਤਬਰਛ ਸੀ 
ਏਸੇ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਪੀੜ ਸੀ 
ਏਸੇ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਤਿਰਖ ਸੀ 



 

ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਉਿਦੀ ਿਂਦ ਦੀ 
ਜੜਹ 'ਤੇ ਮਂ ਮਾਰੇ ਪੈਰ ਨ 

ਪਾਕੀਿਗੀ ਉਿਦੀ 'ਚ ਘੋ੍ੇ 

ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਤਿਰ ਨ 

ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੰਗ ਉਿਦੀ ਿਂਦ ਨੰੂ 

ਕੱੁਝ ਫੁੱ ੍ ਐਸੇ ਪੈਣਗ ੇ

ਜੋ ਜਨਮ-ਜਨਮਂਤਰ ੍ਈ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਤਿਕੇ ਰਤਿਣਗੇ 
ਜਦ ੍ੋਕ ਤਕਧਰੇ ਜੁੜਨਗੇ 

ਜਦ ੍ੋਕ ਤਕਧਰੇ ਬਤਿਣਗੇ 
ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੱੁਚ ੇਫੁੱ ੍ ਦੀ 
ਉਿ ਬਾਤ ਰ੍ ਕੇ ਪਾਣਗ ੇ

੍ੂਣਾ ਨੰੂ ਗਾ੍ਹਂ ਦੇਣਗ ੇ

ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਗੱ੍ ਥਂ ੍ਾਣਗੇ 
ਤੇ ਮਤਿਕ ਉਿਦ ੇਫੁੱ ੍ ਦੀ 
ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਵੰਡਣ ਜਾਣਗੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਸੇ ਸ੍ਵਾਨ ਸੰਗ 

੍ੂਣਾ ਨਾ ਮੁੜ ਪਰਨਾਣਗੇ 
ਮੇਰੇ ਜਿੀ ਕੋਈ ਧੀ ਦੇ 

ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਰੁ੍ ਜਾਣਗ ੇ

ਪੂਰਨ ਤਜਿੇ ਤਕਸੇ ਪੱੁਤ ਨੰੂ 

ਨਾ ਦਾਗ਼ ਤਦ੍ ਦੇ ਖਾਣਗ ੇ

 

(੍ੂਣਾ ੱਚੀ-ੱਚੀ ਿੱਸਦੀ ਿੈ 

ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ੍ੱਗ ਜਂਦੀ ਿੈ ।) 

ਸੱਤਵਂ ਅੰਕ 

 



ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਬੱਲੀ, ਪਰਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਿਮਿਾਦ ਬੇਗ਼ਮ ਦੇ ਨਂ 

(ਰਾਜਾ ਚੌਧ੍ ਆਪਣੇ ਮਤਿ੍ਂ 'ਚ ਬੈਠਾ 
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾ੍ ਗੱ੍ਂ ਕਰ ਤਰਿਾ ਿੇ ।) 

ਚੌਧਲ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਡਾਢੇ ਵ ੇ੍ੋਕਾ 
ਤਵਰ੍ਾ ਤਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ 

ਧੀ ਤੇ ਤਤਤ੍ੀ 
੍ੋਕਂ ਆਖਣ 

ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਂਦੀ ਸੋਈ 

ਧੀਆਂ, ਧਰੇਕਂ 
ਸਾਵੀਆਂ ਸੰੁਿਦੀਆਂ 
ਤਮਰਗਂ ਸੰਗ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਧੀਆਂ ਦੀ ਧੱੁਪ 

ਚਾਰ ਤਦਿਾੜੇ 
ਤਫਰ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ 

ਦੁਖੀਆ ਧੀ ਦਾ 
ਦੁਖੀਆ ਬਾਬ੍ਾ 
ਅੱਜ ਕਰੇ ਅਰਿੋਈ 

ਸੁਣੀ ਵ ੇ੍ੋਕਾ 
ਦੇਵਂ ਮਂ ਿੋਕਾ 
ਧੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕੋਈ 

ਇੱਛਰਂ 

ਿਂ ਜੀ ਬਾਬ੍ਾ 
ਠੀਕ ਤਂ ਆਤਖਆ 



ਧੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕੋਈ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਤਨਂ ਕੇ ੍ੰਘਣਾ 
ਤਛੱਜਦੀ ੍ੋਕਾ ੍ੋਈ 

ਤਚੱਟੜੀ ਪੱਗ ਦੇ 

ਤਚੱਟੜੇ ਫੁੱ ੍ 'ਚਂ 

ੱਡ ਜਂਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਧੀਆਂ ਤਂ ਧਨ ਨੰੂ 

੍ੇਿ ਨ ਿੰੁਦੀਆਂ 

ਤਸਂਕ ਵੇ ੍ੋਕਾ ਕੋਈ 

ਤਜਸ ਘਰ ੍ੱਗੇ 
ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ 
ਬੂਿਾ ਨਾ ਬਾਰ ਨਾ ਡੋਈ 

ਚੌਧਲ 

ਧੀਏ ਨੀ ! 
ਧੀਆਂ ਤਂ ਧਨ ਨ ਿੰੁਦੀਆਂ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਈ 

ਇਿ ਧਨ ਵਤਧਆ 

ਮਾਨ ਵਧਂਦੈ 
ਕੁ੍ ਦੀ ਵਧੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ 

ਪਰ ਧੀਏ 

ਤੇਰਾ ਬਾਬ੍ਾ ਸੋਚੇ 
ਕੈਸੀ ਇਿ ਿੋਣੀ ਿੋਈ ? 

ਪੱੁਤ, ਪਤੀ ਤੇ 

ਤਪਉ ਦੇ ਿੰੁਤਦਆਂ 
ਅੱਜ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ 

ਤਕੰਜ ਬਾਬ੍ 

ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਵੰਡਾਏ 



ਤਕੰਜ ਕਰੇ ਤਦ੍ਜੋਈ ? 

ਧਰਤੀ ਤਂ ਮੈਨੰੂ 

ਤਵਿ੍ ਨਾ ਦਂਦੀ 
ਅਰਸ਼ ਨਾ ਦਂਦਾ ਢੋਈ 

ਜੇ ਤੈਨੰੂ 

ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੋੜਂ 
ਤਦ੍ ਤਵਚ ਪਂਦੀ ਖੋਈ 

ਜੇ ਤਦਨ 

ਬਾਬ੍ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟਂ 
ਮਾਨ ਨਾ ਰਤਿੰਦਾ ਕੋਈ 

ਇਿੋ ਤਂ ਸੋਚਂ ਸੋਚਤਦਆਂ 

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਿੈ ਿਖ਼ਮੀ ਿੋਈ 

ਇੱਛਰਂ 

ਸੁਣੀ ਵ ੇਮੇਤਰਆ 

ਧਰਮੀਆ ਬਾਬ੍ਾ 
ਮੋੜਂ ਨਾ ਓਸ ਘਰੇ 

ਮੋੜਂ ਨਾ ਓਸ ਘਰੇ 

ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਦੁੱ ਖਂ ਦਾ ਨਾਗ ੍ੜੇ 
ਦੁੱ ਖਂ ਦਾ ਨਾਗ ੍ੜੇ 
ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਕਾ੍ੀ ਤਂ ਿਤਿਰ ਚੜਹੇ 
ਕਾ੍ੀ ਤਂ ਿਤਿਰ ਚੜਹੇ 
ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਧੀ ਪਰਦੇਸ ਮਰੇ 

ਧੀ ਪਰਦੇਸ ਮਰੇ 

ਮੇਰੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਕਫ਼ਨਂ ਬਾਝ ਸੜੇ 



ਰੁ੍ਣ ਸੜੀ ਦੇ 

ਫੁੱ ੍ ਵੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਕੋਈ ਨਾ ਮੱੁਠ ਭਰੇ 

ਪਾ ਵੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਖ਼ੈਰ ਕਫ਼ਨ ਦੀ 
ਧੀ ਪਈ ਅਰਿ ਕਰੇ 

ਤਵਚ ਪਰਦੇਸਂ 
ਰੁ੍ਣਂ ਚੰਗਾ 
ਏਥ ੇਿੀ ਮੌਤ ਵਰਹੇ 

ਚੌਧਲ 

ਧੀਏ ਤਧਆਣੀਏ ਂ

ਬੀਬੀਏ ਰਾਣੀਏ ਂ

ਬੋ੍ ਨਾ ਚੰਦਰੇ ਬੋ੍ 

ਬੋ੍ ਨਾ ਚੰਦਰੇ ਬੋ੍ 

ਨੀ ਧੀਏ 

ਪਂਦੀ ਕ੍ੇਜੜੇ ਡੋ੍ 

ਪਂਦੀ ਕ੍ੇਜੜੇ ਡੋ੍ 

ਨੀ ਧੀਏ 

ਤਢੱਡ 'ਚ ਉਠਦ ੇਿੌ੍ 

ਧੀਏ ਮਂ ਤਂਡੜੇ 
ਦੁੱ ਖ ਤਂ ਸਮਝਂ 
ਦਾਰੂ ਨਿਂ ਪਰ ਕੋ੍ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਂ ਦਾ 
ਦਾਰੂ ਜ ੇ੍ੱਭ ੇ

ਦੇਵਂ ਮਂ ਮੰਗੜੇ ਮੋ੍ 

ਇੱਛਰਂ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਂ ਦਾ 



ਦਾਰੂ ਵ ੇਬਾਬ੍ਾ 
ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਦ ਦਵੇ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਤਂ ਮੱੁਕਦ ੇਬਾਬ੍ਾ 
ਧੀਆਂ ਜ ੇਬ੍ਣ ਤਸਵੇ 
ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ 

ਤਂ ਰੋਗ ਨ ਕਾ੍ੇ 

ਿੱਡਂ 'ਚ ਤਾਪ ਪਵੇ 
ਜਨਮ-ਘੜੀ ਤਂ 

ਮਰਨ-ਘੜੀ ਤੱਕ 

ਸੰਘ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਰਵਹੇ 

ਚੌਧਲ 

ਧੀਏ ਨੀ 
ਧੀਆਂ ਤਂ ਜੂਨ ਚੰਦਨ ਦੀ 
ਆਈ ੍ੁਕਾਈ ਏ ਕਤਿੰਦੀ 
ਤਵੱਸ ਪੀਵੇ 
ਤੇ ਮਤਿਕ ੍ੁਟਾਵੇ 
ਦੁੱ ਖਂ ਦੇ ਨਾਗ ੍ੜਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਤਢੱਡ ਦੇ 

ਜੰਮੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਈਕਨਾ ਭੋਰ ਕੇ ਖਂਦੀ 
ਚੰਨਣ ਨੰੂ ਚਾਨਣੀ 
ਨਾ੍ ਤਜਂ ੍ੋਕਾ 
ਆਖਦ ੇਅੱਗ ੍ੱਗ ਜਂਦੀ 

ਇੱਛਰਂ 

ਬਾਬ੍ ! 

ਧੀਆਂ ਤਂ ਮਤਿਕ-ਤਵਛੁੰ ਨੀਆਂ 



ਧੀਆਂ 'ਚਂ ਮਤਿਕ ਨਾ ਆਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਐਵਂ ਿੀ 
ਕੂੜ ੍ੁਕਾਈ 

ਚੰਦਨ ਤਂ ਆਖ ਬੁ੍ਾਂਦੀ 
ਧੀਆਂ, ਧਰੇਕਂ 
ਕੌੜੀਆਂ ੍ੱਕੜਂ 
ਇਿ ੍ੱਕੜ ਤਵਕ ਜਂਦੀ 
ਇਸ ੍ੱਕੜ ਨੰੂ 

ਘੁਣ ਨਾ ੍ੱਗਦਾ 
ਨਾ ਇਿਨੰੂ ਤਸਂਕ ਿੀ ਖਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਂ ਿੰੁਦੀਆਂ 

ਕੌੜ ਛਤੀਰਂ 
ਇਸੇ ੍ਈ ਦੁਨੀਆ ਚਾਿੰੁਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿ ਦੇ 

ਚੀਰ ਕੇ ਬਾ੍ੇ 

ਿੱਡਂ ਦੇ ਮਤਿ੍ ਛਤਾਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਂ ਸਤਮਆ ਂਦੇ 

ਨਕਸ਼ਂ ਦੀ ਬਾਬ੍ਾ 
ਡਾਰ ਕੋਈ ੱਡਦੀ ਜਂਦੀ 
ਬੀਤੜ ੇਯੁੱ ਗ ਨੰੂ 

ਚੁੰ ਝਂ ਥਂ ਭਰ ਕੇ 

ਅਗ੍ੇ ਯੁੱ ਗ ੍ੈ ਜਂਦੀ 
ਤਪਛ੍ੇ ਯੁੱ ਗ ਦੇ 

ਮੋਿਰੇ ਮੁਿਂਦਰੇ 

ਕੱਖਂ 'ਚ ਸਂਭ ਤ੍ਆਂਦੀ 
ਅਗ੍ੇ ਨੰੂ ਨਕਸ਼ਂ ਦੀ 
ਚੋਗ ਚੁਗਂਦੀ 
ਖ਼ੁਦ ਭੁੱ ਖੀ ਮਰ ਜਂਦੀ 
ਨਾਰੀ ਿੀ ਬੀਤੇ ਦੇ 

੍ਿੂਆ ਂਦੀ ਗਾਥਾ 



ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਦੁਿਰਂਦੀ 
ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੀ 
ਕੱੁਖ ਦੀ ਪੀੜ ਬਣਂਦੀ 
ਭੂਤ, ਭਤਵੱਖਤ 

ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਚ 

ਿਰ ਪ੍ ਤਜਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਤਰ-ੈਕਾ੍ਂ ਦੀ 
ਇਿ ਤਰੈ-ਵਤਿਣੀ 
ਵਰਤਮਾਨ ਤਵਚ ਵਤਿੰਦੀ 
ਤੇ ਤਰ-ੈਵਤਿਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ 

ਿਰ ਧੀ ਰਂਦੀ ਰਤਿੰਦੀ 
ਬਾਬ੍ਾ ਤਕਸੇ ਨੰੂ 

ਪੀੜ ਨਾ ਦੱਸਦੀ 
ਬਾਤ ਨਾ ਤਦ੍ੇ ਦੀ ਪਾਂਦੀ 
ਧੀਆਂ ਤਰੈ-ਕਾ੍ 

ਦੇ ਤਵਿੜ ੇਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
ਿਂਦ ਤਜਦਹੀ ੍ਚਕਂਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ 
ਕਾਇਆਂ ਵੇ ਬਾਬ੍ਾ 
ਤਨੱਤ ਵਧਦੀ ਘਟ ਜਂਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚਂ 

ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਿੈ ਆਂਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਵਚ 

ਬੀਤ ਰਿੇ ਦੀ 
ਪਰਛਾਈ ਂਮੁਸਕਾਂਦੀ 
ਬੀਤਣ ਵਾ੍ੇ 

ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰ 

ਦੇਿੀ ਿੈ ਥਰਥਰਂਦੀ 



ਇਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ 
ਟੁਕੜੀ ਬਾਬ੍ਾ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਿੈ ਬਂਦੀ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ 

ਭੱਜਦੀ, ਟੁੱ ਟਦੀ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਜੁੜ ਜਂਦੀ 

ਚੌਧਲ 

ਧੀਏ ਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਨਾ ਬਰਦੀ 
ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਦਾ ਜਿਂ 
ਬਾ੍ ਵਰੇਸੇ 

ਪਂਘ ਝੁਟਂਦੀਆਂ 

ਦਾਜ ਕਤਂਦੀ ਮਂ 
ਅਗਨ-ਵਰੇਸੇ 

ਬਾਬ੍ਾ ਸੋਚ ੇ

ਤਕੱਥ ੇਤਂ ਕਾਜ ਰਚਂ ? 

ਢ੍ੀ-ਵਰੇਸੇ 

ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ 

ਧੀ ਬਣ ਜਂਦੀ ਮਂ 
ਧੀਆਂ ਦੀ ਿੰੁਦੀ 
ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ 

ਸਭ ਤਂ ਤਮੱਠੜੀ ਛਂ 
ਧੀਏ, ਤਧਆਣੀਏ ਂ

ਤਂਡੜ ੇਦੁੱ ਖ ਦਾ 
ਤਕੰਜ ਕਰਂ ਸਤਮਆ ਂ? 

ਤਕਿਾ ਕੁਚੱਜੜਾ 
ਮਂ ਵਰ ਟੋਤ੍ਆ 

ਕੀਤਾ ਸੂ ਮਂ ਅਤਨਆਂ 



ਧੀਏ ਨੀ ਤੁੱ ਧ ਤਂ 

ਮਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦੜਾ 
ਤਕੱਥ ੇਤਂ ਡੁੱ ਬ ਮਰਂ ? 

ਤਂਡੜ ੇਦੁੱ ਖਂ ਦਾ 
ਮਾਤਰਆ ਧੀਏ 

ਤਕੱਥ ੇਤਂ ਮਂ ਟੁਰ ਜਂ ? 

ਇੱਛਰਂ 

ਧਰਮੀਆ ਂਬਾਬ੍ਾ 
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 

ਸਮੰੁਦਰਂ ਡੂੰ ਘੇ 
ਸ਼ੂਕ ਰਿੇ ਦਤਰਆ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਤਂ 
ਪਰਬਤਂ ਭਾਰੇ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਅਥਾਿ 

ਧੀਆਂ ਜ ੇ੍ੋਕਾ 
ਤਨਕ੍ਣ ਮੈ੍ੀਆਂ 

ਦਂਦੀਆਂ ਪੱਤ ਗਵਾ 
ਧੀਆਂ ਜ ੇ੍ੋਕਾ 
ਿੋਣ ਕਰੂਪੀਆਂ 
ਕੌਣ ਖੜ ੇਪਰਨਾ ? 

ਧੀਆਂ ਜ ੇ੍ੋਕਾ 
ਿੋਣ ਸੁਨੱਖੀਆਂ 

ਦਂਦਾ ਈ ੍ੋਕ ਡਰਾ 



ਧੀਆਂ ਜ ੇ੍ੋਕਾ 
ਿੋਵਣ ਤਵਧਵਾ 
੍ਗਦੀ ਆ ਤੁਿਮਤ ਆ 

ਧੀਆਂ ਜ ੇ੍ੋਕਾ 
ਿੋਵਣ ਛੁੱ ਟੜਂ 
ਰੋਿ ਿੱਡਂ ਦਾ ਖਾ 
ਧੀਆਂ ਤਂ ੍ੋਕਾ 
ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰੀਏ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਸ ਤਵਸਾਿ 

ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
ਕੰਧਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ 
ਪੱਗ ਨੰੂ ੍ਗਦੀ ਢਾ 
 

( ਇਕ ਗੋ੍ੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ।) 

ਗੋਲੀ 

ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਮਿਾਰਾਜ !! 

ਇਕ ੱਡਦਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ 

ਿੁਣੇ ਤਂ ਤਤੱਖੜੀ 
ਪੌਣ ਦੀ ਚਾ੍ੇ 

ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਿ੍-ਦੁਆਰ 

ਬਾਤ ਸੁ੍ਗਦੀ 
ਕਤਿ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 

ਮੁਤੜਆ ਤਪਛ੍ੇ ਪੈਰ 

ਚੌਧਲ 

ਕੌਣ ਸੀ ਉਿ 

ਤੇ ਕੀਿ ਕਤਿੰਦਾ ਸੀ 



ਛੇਤੀ ਅਰਿ ਗੁਿਾਰ 

ਗੋਲੀ 

ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਉਸ ਨ ਨਂ ਨਿਂ ਦੱਤਸਆ 

ਗਈ ਮਂ ਪੱੁਛ ਪੱੁਛ ਿਾਰ 

ਕਤਿੰਦਾ ਸੀ 
ਕੋਟ-ਤਸਆ੍ੇ ਇੱਛਰਂ 
ਆ ਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ 

ਨਿਂ ਤਂ ਉਸ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਪੂਰਨ 

ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਮਾਰ 

ਇੱਛਰਂ 

ਕੀ ਕਤਿੰਦੀ ਿਂ 

ਪੂਰਨ ਤਾਈ ਂ

ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਮਾਰ 

ਤਕਸ ਔਗੁਣ ੍ਈ 

ਤਪਉ ਪੱੁਤਰ ਦਾ 
ਕਰ ਦੇਸੀ ਸੰਘਾਰ ? 

ਗੋਲੀ 

ਰਾਜਵਰੇ 

ਇਿ ਮਂ ਕੀਿ ਜਾਣਂ 
ਕੀਿ ਚੰਦਰੀ ਨੰੂ ਸਾਰ 

ਉਿ ਕਤਿੰਦਾ ਸੀ 
ਕਤਿ ਇੱਛਰਂ ਨੰੂ 

ਆ ਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ 



ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਜੇ ਮੰੂਿ ਤੱਕਣਾ ਏ ਂ

ਉਸ ਨ ਅੰਤਮ ਵਾਰ 

ਇੱਛਰਂ 

ਮਂ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਮੰੂਿ ਨਾ ਤੱਤਕਆ 

ਅਜੇ ਤਂ 
ਪਤਿ੍ੀ ਵਾਰ 

ਇਿ ਗੱ੍ 

ਕਤਿ ਕੇ ਗੋ੍ੜੀਏ 

ਨਾ ਛੁਰੀ ਕ੍ੇਜੇ ਮਾਰ 

ਗੋਲੀ 

ਰਾਜਸ਼ਰੀ ਜੀ 
ਉਿ ਕਤਿੰਦਾ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 

ਆਪਣੀ ੍ੂਣਾ 
ਮਂ ਤਂ ਚਾਿੰੁਦੈ 
ਮਤਿਬੂਬਾ ਦਾ ਤਪਆਰ 

ਤੇ ਜਬਰਨ ਤਵੱਭਚਾਰ 

ਮਂ ਦੀ 
ਦੇਿ 'ਤੇ 

ਕਰਨਾ ਚਾਤਿਆ 

ਪੂਰਨ ਨ ਅਤਧਕਾਰ 

ਇਿ ਕੈਸਾ ਅੰਧਕਾਰ ? 

ਕਤਿੰਦੇ 
ਪੂਰਨ 

ਜੰਗ੍ ਧਾਇਆ 



ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ-ਦੁਆਰ 

ਪਰ ਫ਼ੌਜਂ ਨ 

ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ 
੍ੰਮੇ ਿੱਥ ਪਸਾਰ 

ਿੱਥ, ਪੈਰ 

ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਾਜੇ 
ਤਦੱਤਾ ਿੁਕਮ ਗੁਿਾਰ 

 

( ਇੱਛਰਂ ਗ਼ਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਤਡੱਗ ਪਂਦੀ ਿੈ, 

ਰਾਜਾ ਚੌਧ੍ ਤੇ ਗੋ੍ੀ ਉਸ ਵੱ੍ ਨੱਸਦ ੇਿਨ ।) 

ਅੱਠਵਂ ਅੰਕ 

 

ਗੁਰਿਰਨ, ਬਲਸ਼ਵੰਦਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਂ 

(ਇਕ ਬਿੁਤ ਖੱੁ੍ਹੇ  ਮੈਦਾਨ ਤਵਚ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਿੈ, 

ਸਾਰਾ ਸ਼ਤਿਰ ਿੰੁਮ-ਿੰੁਮਾ ਕੇ ਢੁੱ ਤਕਆ ਿੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਰਾਜਾ ਸ੍ਵਾਨ, ੍ੂਣਾ ਤੇ ਉਿਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠ ਿਨ । 
ਪੂਰਨ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਖੜਹਾ ਿੈ । ਜੱ੍ਾਦ ਉਸ 

ਦੇ ਤਪੱਛ ੇਨੰਗੀਆਂ ਤ੍ਵਾਰਂ ਫੜੀ ਖੜਹ ੇਿਨ । ਪੂਰਨ ਦੇ 

ਪੈਰਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆ ਂਪਈਆ ਂਿਨ । ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਕਸਮ 

ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਤਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ । ਇਕ ਪਾਤਸਂ ਇੱਛਰਂ 
ਭੀੜ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਪੂਰਨ ਵੱ੍ ਵਧਦੀ ਿੈ ) 

ਇੱਛਰਂ 

ਪੂਰਨ ! 

ਕੀਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਠੀਕ ਅਪੂਰਨ ਿੈ ? 



ਪੂਰਨ 

ਿਂ ਮਂ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਠੀਕ ਅਪੂਰਨ ਿੈ 

ਏਥ ੇਜੋ ਅਪੂਰਨ 

ਸੋ ਿੀ ਪੂਰਨ ਿੈ 

ਏਥ ੇਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ 
ਸਦਾ ਅਧੂਰਾ ਿੈ 

ਏਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਂ 
ਸਭ ਕੂੜਾ ਿੈ 

ਏਥ ੇਜੋ ਪਰਤੱਖ ਿੈ 

ਉਸ ਤਵਚ ਉਿ੍ਾ ਿੈ 

ਏਥ ੇਤਜਸਦੀ ਿਂਦ ਿੈ 

ਉਸ ਦੀ ਿਂਦ ਨਿਂ 
ਏਥ ੇਤਜਸ ਦਾ ਰੰਗ ਿੈ 

ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਂ 
ਏਥ ੇਤਜਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨ 

ਸੋ ਤਨਰ-ਅੰਗਾ ਿੈ 

ਏਥ ੇਜੋ ਤਜਂਦਾ ਿੈ 

ਸੋ ਿੀ ਮਤਰਆ 

ਏਥ ੇਜੋ ਚ੍ਦਾ ਿੈ 

ਸੋ ਿੀ ਖਤੜਆ ਿੈ 

ਇੱਛਰਂ 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਿੀ ਤਂ ਦੋਸ਼ੀ ਿੈ ? 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ 
ਿਾਤ ਵੀ ਤਨਕ੍ੀ ਿੋਛੀ ਿੈ 



ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 

ਤੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਿਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਨੀ ਦੇ ਥਣ ਅੰਦਰ 

ਖੋਟ ਨਿਂ 
ਪਰ ਿਰ ਜਣਨੀ ਮਾਏ 

ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਿੈ 

ਤਜਦਹ ੇਮੁਿਾਠਂ ਬ੍ਦੀ 
ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਿਂ 
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ 
ਪਰਕਰਮਾ ਤਵਚ ਨਹ ਰਾ ਿੈ 

ਚਾਮ ਚਤੜੱਕਂ ਕੀਤਾ 
ਤਜਸ ਤਵਚ ਡੇਰਾ ਿੈ 

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ 

ਗ਼ਰਿ-ਵੰਦ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਰਤਿੰਦੇ 
ਤਦਨ ਿੋਵੇ ਤਂ 
ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਖੇਤਂ ੱਡ ਜਂਦੇ 
ਸ਼ਾਮ ਢ੍ੇ ਤਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ 
ਆਪਸ ਦੇ ਤਵਚ ੍ੜਦੇ, ਤਭੜਦੇ 

ਸ਼ੋਰ ਮਚਂਦੇ 
ਤਵੱਠਂ ਤਵੱਠਦੇ ਕੱਖ ਉਡਂਦੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨ ਮੱ੍ ਕੇ 

ਰਾਤ ੍ੰਘਂਦ ੇ

ਤੇ ਇਨਹ ਂ ਦੇ ਬੋਟ ਅ੍ੂੰ ਏ ਂ

ਇਨਹ ਂ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ 

ਆ੍ਹਤਣਆ ਂ'ਚਂ ਤਡੱਗ ਮਰ ਜਂਦੇ 
ਤੇ ਉਨਹ ਂ ਨੰੂ ਕੀੜ ੇਖਂਦੇ 
ਮਂ ਵੀ ਓਸ ਤਰਹਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਬੋਟ ਿਂ ਮਾਏ 



ਤਜਿੜਾ ਨੀੜਂ, ਜੂਨ ਨਖੰਭੀ 
ਤਵਚ ਤਡੱਗ ਜਾਏ 

ਤੇ ਜੋ ਤਜਂਦਾ ਿੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਭੌਣ ਕੀਤੜਆਂ ਦਾ ਰ੍ ਤਜਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰੱੁਡਂ ਤਕ ੍ੈ ਜਾਏ 

ਰੱੁਡਂ ਉਤ ੇਤਪਆ ਤਪਆ ਜੋ 
ਬੋ ਛੱਡ ੇਤੇ ਗ੍ ਤਰਕ ਜਾਏ 

ਇੱਛਰਂ 

ਪੂਰਨ ! 

ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁ੍ਗਦੀ 
ਤੇਰੀ ਮਂ ਤਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਪੱੁਤਰਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਂ ਪਈ ਸ਼ਰਮਾਏ 

ਮਮਤਾ ਦੀ ਥਂ ਅੱਜ ਥਣਂ 'ਚਂ 

੍ੱਤਜਆ ਦੀ ਤਵਿੁ 

ਤਕਰ ਤਕਰ ਜਾਏ 

ਤੇਰੀ ਮਂ ਿੀ ਤੇਰੀ ਮਂ ਦੀ 
ਕੱੁਖ ਨੰੂ ਪਈ ਤਫਟਕਾਰਂ ਪਾਏ 

ਪੱੁਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮਂ ਸੰਗ ਅਤੜਆ 

ਤੂੰ  ਤਕਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨੰੂ ਤਾ ਕੇ 

ਕਦ ੇਤਕਸੇ ਨਾ ਸੱੁਖ ਿੰਢਾਏ 

ਤਚੱਟੀ ਡੂਮ ਚਮਾਰੀ ਖ਼ਾਤਤਰ 

ਤਕਸ ੍ਈ ਏਡ ੇਪਾਪ ਕਮਾਏ 

੍ੂਣਾ ਤਂ ਵੱਧ ੍ੱਖਂ ਤਫਰਦ ੇ

ਿੁਸਨ ਚੰਦਤਰਆ ਦੂਣ ਸਵਾਏ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ  ਿਾਮੀ ਭਰਦਾ 
ਤਦੰਦੀ ਤੈਨੰੂ ਮਂ ਪਰਨਾਏ 



ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ 

ਮਂ ਪੱੁਤਰਂ ਕਦ ਤਨਿੰੁ ਨ ੍ਾਏ ? 

ਤਨੱਜ ਜੰਮਂ ਸੰਤਾਨ ਅਵੱ੍ੀ 
ਤਜਿੜੀ ਕੁ੍ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ੍ਗਾਏ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ਨੀ 
ਸੁਣ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ 

ਜੋ ਜਨਨੀ ਦੀ ਜੂਨ ਿੰਢਾਏ 

ਸੋ ਇਂ ੍ੱਤਜਤ ਿੋ ਮਰ ਜਾਏ 

ਿਰ ਮਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਪਰਛਾਵਂ 
ਮਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨੰੂ ਭੰਡਣ ਆਏ 

ਏਥ ੇਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਵਾਕਫ਼, ਨਾ ਵਾਕਫ਼, ਿਰ ਤਚਿਰਾ 
ਇਕ ਦੂਜ ੇਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਏ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਨਕਸ਼ ਿੰਢਾਏ 

ਿਰ ਤਪੰਡ ੇਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮਧਰਾ 
ਿਰ ਕੋਈ ਏਥ ੇਪੀਣਾ ਚਾਿੇ 

ਿਰ ਤਪੰਡ ੇਦਾ ਰੰਗ ਸੁ੍ਗਦਾ 
ਿਰ ਤਪੰਡ ੇ'ਤੇ ਿੀ ਚੜਹ ਜਾਏ 

ਏਥ ੇਇਕ ਨਰ 

ਨਾਰ-ਸਮੂਿ ਦਾ ਜੋਬਨ ਮਾਣੇ 
ਤੇ ਇਕ ਨਾਰੀ 
ਿਰ ਇਕ ਨਰ ਦੀ ਮਤਿਕ ਿੰਢਾਏ 

ਿਰ ਤਪੰਡਾ 
ਅਵਚੇਤਨ-ਕਾਮ ਥਂ ਭੋਗ ਰਚਾਏ 

ਮੱਥ ੇਦੀ ਰੰਡੀ ਨੰੂ 

ਕਦ ੇਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ 

ਦੇਿ-ਤਵਿੂਣੀ ਦੇਿ ਦੀ 



ਸੇਜਾ ਮਾਨਣ ਜਾਏ 

ਸੁਪਨ-ਦੋਸ਼ ਰਾਤਂ ੍ਈ 

ਿਰ ਕੋਈ ਸੇਜ ਤਵਛਾਏ 

ਏਥ ੇਸੱਭੇ 
ਕਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਜੂਨ ਆਏ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਚੱ੍ੇ ਉਪਰ 

ਮੱਧ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦ ਚੜਹਾਏ 

ਅੱਖਂ ੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਹ  ਕੇ 

ਫੁੱ ੍-ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਜਾਏ 

ਸਭ 'ਸ਼ੱਧਾ' ਦੀ ਕੱੁਖਂ ਜਾਏ 

ਇੱਛਰਂ 

ਪੂਰਨ ! 

ਇਸ ਤਂ ਪਤਿ੍ਂ ਤਕ ਇਿ 

ਬਾਤ ਸੁ੍ਗਦੀ ਸੁ੍ਗ ਿੀ ਜਾਏ 

ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨੰੂ ਫੂਕ ਜ੍ਾਏ 

ਤੈਨੰੂ ਅੰਗ-ਿੀਣਾ ਕਰ ਜਾਏ 

ਮਂ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ 

ਏਸ ਪਾਪ ਤਂ ਮੱੁਕਰ ਜਾਏ 

ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏ 

ਮੇਰੀ ਕੱੁਖ ਨੰੂ ੍ਾਜ ਨਾ ੍ਾਏ 

ਪੂਰਨ 

ਮਾਏ ! 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਸਭ ੍ੱਤਜਆ ਦੀ ਜੂਨ ਆਏ 

ਇਥੇ ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਨਿਰ 'ਚਂ ਇਂ ਤਡੱਗ ਜਾਏ 

ਤਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ 



ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ ਤਬਠਾਏ 

ਸਾਥ ਂਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਨਿਰ ਬਚਾਏ 

ਸਾਥ ਂਸਾਡ ੇਭੇਤ ਛੁਪਾਏ 

ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਂ ਡਰਦਾ 
ਤਕਧਰੇ ਸਾਨੰੂ ਭੰਡ ਨਾ ਆਏ 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਥ ਂਿੀ ਬੋ ਆਏ 

ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੰਮਣਂ ਪਤਿ੍ਂ 
ਿੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮਰ ਕੇ ਿੀ ਿਰ ਕੋਈ 

ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ 

ਆਪਣੀ ਆਪੇ ੍ਾਸ਼ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਮੋਢਂ ਚਾ ਕੇ 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ 
ਏਥ ੇਅਉਧ ਿੰਢਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ ਬੱਸ ਤਮੱਟੀ ਖਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ ਤਮੱਟੀ ਪਰਨਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਜਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ 

ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ੍ਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਧਰਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ 

ਤਕਸ ਮੰਤਵ ੍ਈ ਜੰਮੇ ਜਾਏ 

ਇਸ ਦੀ ਤਵਤਥਆ ਕਿੀ ਨਾ ਜਾਏ 

ਚੰਗਾ ਿੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਮੱਟੀ 
ਏਸ ਜਨਮ ਤਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ 

ਤੇ ਤਨਰ-੍ੱਤਜਤ ਿੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮੈਥ ਂਮੈਨੰੂ ੍ਾਜ ਨਾ ਆਏ 

'ਪੂਰਨ' ਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ 



ਇਕ ਪਰਤੀਕ ਿੈ ਮਾਏ 

ਤਪਤਾ ਤਜਦਹਾ ਸ੍ਵਾਨ 

ਸਦਾ ਵਾਤਰਸ ਸਦਵਾਏ 

ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏ 

ਤੇ ਇੱਛਰਂ ਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਜਨਨੀ ਕਤਿ੍ਾਏ 

ਜਨਨੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਚੁੰ ਘਾਏ 

ਪੀੜ ਦੀ ਉਮਰਾ ਭੋਗਣ ਆਏ 

ਤੇ ੍ੂਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ 
ਐਸੀ ਭਟਕਣ 

ਐਸੀ ਅੜਚਨ 

ਤਜਿੜੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਏ 

ਧੁਰ ਤਂ ਆਵੇ ਤ੍ਖੀ ਤ੍ਖਾਏ 

ਐਸਾ ਰੋੜਾ 
ਐਸਾ ਪੱਥਰ 

ਚਾਤਿਆ,ਂ ਅਣ-ਚਾਤਿਆ ਂਵੀ ਤਜਸ ਸੰਗ 

ਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠਡਾ ਖਾਏ 

ਜੀਵਨ ਅੰਗ-ਿੀਣ ਕਰ ਜਾਏ 

ਜੀਵਨ 'ਚਂ ਜੀਵਨ ਮਰ ਜਾਏ 

ਤਫਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੱੁਝੇ 
ਸੂਰਜ ਤਗਣ ਤਗਣ ਉਮਰ ਵੰਞਾਏ 

ਆਪੇ ਤਂ ਨਫ਼ਰਤ ਿੋ ਜਾਏ 

੍ੋਕਂ ਦਾ ਉਿਨੰੂ ਸਾਥ ਨਾ ਭਾਏ 

ਕੰਡ ੇਤਂ ਕੰਡਾ ਨਾ ੍ੱਗ ੇ

ਫੁੱ ੍ਂ 'ਚਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬ ੋਨਾ ਆਏ 

ਮੁੜ ਜੀਵਨ 'ਚਂ ਜੀਆ ਨਾ ਜਾਏ 

ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖਾਏ 

ਮਾਏ ! 

ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁ੍ਗਦੀ 



ਮਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਂ ਸੁ੍ਗ ਿੀ ਜਾਏ 

ਮੈਨੰੂ ਅੰਗ-ਿੀਣ ਕਰ ਜਾਏ 

ਤਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਨ ਮੁੜ 

ਨਾ ਧੀ ਪਰਨਾਏ 

ਕੋਈ ਬਾਬ੍ ਨਾ 
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਤਪੰਡਾ ਖਾਏ 

ਤਂ ਜੋ ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਿਾਣ ਿੰਢਾਏ 

ਧੀ ਪਰਨਾਈ ਬਾਬ੍ ਤਵਿੜੇ 
ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਏ 

ਤਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੋਈ ਇੱਛਰਂ ਨਾ 
ਤਜਂਦੀ ਮਰ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਧੀ ਮੁੜ ਬਾਬ੍ ਦੀ 
ਪੱਗ ਨੰੂ ਮੈ੍ ਨਾ ੍ਾਏ 

ਮੁੜ ਨਾ ਕੋਈ ੍ੂਣਾ 
ਮੰਗੇ ਅੰਗ ਪਰਾਏ 

ਤਕਸੇ ਵੀ ੍ੂਣਾ ਦਾ ਮੁੜ 

ਜੋਬਨ ਨਾ ਰੁ੍ ਜਾਏ 

ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜਹ ਏਥ ੇਨਾ 
ਕੋਈ ਤਨ ਨੰੂ ਖਾਏ 

ਮੁੜ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ 

ਅੰਗ-ਿੀਣ ਿੋ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਤਪਤਾ ਨਾ, 
ਮੁੜ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਟਾਏ 

ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮੁੜ ਤਪਆਰ-ਤਵਛੁੰ ਨਾ 
ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ 

ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਤਜਊਣਂ 
ਮੰੂਿ ਨਾ ਚਾਏ 

ਤਫਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਤਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਏ 



ਤਫਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ 

ਪੂਰਨ ਕੋ੍ਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ 

ਤਫਰ ਪੂਰਨ ਨੰੂ 

ਪੂਰਨ ਕੋ੍ਂ ਬੋ ਨਾ ਆਏ 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਰ ਬੰਦਾ 
ਇਕ ਬੰਦਾ ਿੋਵੇ 
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਰ ਨਾਰੀ 
ਨਾਰੀ ਕਤਿ੍ਾਏ 

ਮਂ ਚਾਿੰੁਦਂ ਪੂਰਨ ਮਰ ਜਾਏ 

ਮਰ ਕੇ ਐਸਾ ਤਚੰਨਹ  ਬਣ ਜਾਏ 

ਤਜਸ ਨੰੂ ਪੜਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਤਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਏ 

 

( ਸ੍ਵਾਨ ਤੇ ੍ੂਣਂ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਛਰਂ ਵੱ੍ ਵਧਦ ੇਿਨ ।) 

ਸਲਵਾਨ 

ਇੱਛਰਂ ! 
ਇਿ ਕੀ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ? 

ਤਨੱਜ ਜੰਮਂਦੀਂ ਐਸਾ ਜਾਇਆ 

ਤਜਸ ਤੇਰੀ ਕੱੁਖ ਦੀ 
ਪੀੜ ਨੰੂ ਭੰਤਡਆ 

ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਜਂ ਚਾੜਹ ਛਟਾਇਆ 

ਖ਼ੌਰੇ ਤਕਿੜ ੇਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਿ ਮੈਨੰੂ ੍ੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਇਆ ? 

ਤਢੱਡ ਦਾ ਜੰਤਮਆ, ਜਤਣਆ, ਜਾਇਆ 

ਆਪਣੇ ਿੱਥਂ ਤਕਸ ਮਰਵਾਇਆ ? 

ਅੱਜ ਦੇ ਤਦਨ ਦਾ 
ਸੂਰਜ ਖੌਰੇ 

ਤਕਸ ਮੇਰੀ ੍ੇਖਂ ਸੀ ਤ੍ਖਵਾਇਆ ? 



ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤਪੱਛ ਂਮੇਰਾ 
ਿਰ ਸੂਰਜ ਿੋਸੀ ਕ੍ਖ਼ਾਇਆ 

ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ੍ੱਤਜਤ ਉਮਰਾ 
ਤਂ ਿਰ ਤਦਨ ਿੋਸੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ 

ਮੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਿਵਂ ਕੋ੍ਂ 

ਿੁਣ ਨਾ ਜਂਦਾ ਤਸਰ ਨੰੂ ਚਾਇਆ 

ਅੱਜ ਤਂ ਨੀਵਂ ਪਾ ਕੇ ੍ੰਘੂ 
ਮੈਥ ਂਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ! 
ਕੈਸਾ ਸੂਰਜ ? 

ਅੱਜ ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਇਆ 

ਅੱਜ ਦੀ ਧੱੁਪ ਤਵਚ ਰੰਗ-ਤਵਿੂਣਾ 
ਇਿ ਤਕਿੜਾ ਅਠਵਂ ਰੰਗ ਰ੍ਾਇਆ ? 

ਤਜਿੜਾ ਰੰਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ 

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਤਤਭਾ 'ਤੇ ਛਾਇਆ 

ਤਜਿੜਾ ਰੰਗ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ 

ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ 

ਤਜਿੜਾ ਰੰਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ 

ਚਂਿ ਕੂਟਂ ਨੰੂ ਰੰਗਣ ਆਇਆ 

ਿੇ ਦਾਤਾ ! ਇਿ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਿੈ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ? 

ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਂ 

ਆਪੇ ਤਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਿਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਂ 

ਇੱਛਰਂ ਤਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਿਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਂ 

੍ੂਣਾ ਤਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਿਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਂ 

੍ੋਕਂ ਤਂ ਸ਼ਰਤਮੰਦਾ ਿਂ 
ਪਰਭ ਜੀ, ਮਂ ਮਰ ਚੁੱ ਤਕਆ ਿਂ 



ਪਰ ਤਿੰਦਾ ਿਂ 
ਦਾਤਾ ਜੀ ! 
ਮਂ ਏਡਾ ਵੀ ਕੀਿ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ? 

ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਦਾ ਕਾ੍ਾ ਸੂਰਜ 

ਅਉਧ ਮੇਰੀ ਦੇ ਤਵਿੜ ੇਆਇਆ 

ਇਸ ਸੂਰਜ ਤਂ ਪਤਿ੍ਾ ਸੂਰਜ 

ਤਕਂ ਮੇਰਾ ਕਾ੍ ਨਾ ਬਣ ਕੇ 

ਧਾਇਆ ? 

( ਪੂਰਨ ਵੱ੍ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਕੇ ) 

ਿੇ ਮੇਰੀ ਨੀ੍ੀ ਨਾੜ ਦੇ 

ਗੰਦ ੇਰਕਤ ਦੀ ਤਕਤਰਆ 

ਿੇ ਇੱਛਰਂ ਦੇ 

ਦੁਰਗੰਤਧਤ ਜਿੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਸਾਏ 

ਕਿੀ ਕੁ੍ੱਛਣੀ ਘੜੀ ਏ ਂਤੂੰ  
ਕ੍ਜੁਗ ਬਣ ਜਾਇਆ ? 

ਮੈਨੰੂ ਜੱਗ ਤਵਚ ਨੀਵਂ ਪਾਇਆ 

ਮੇਰੀ ਕੁ੍ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ੍ਗਾਇਆ 

ਿੇ ਮੇਰੀ ਕੂੜ, ਕ੍ੰਤਕਤ 

ਦੂਤਸ਼ਤ-ਤਛਣ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀ ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਿਂ 

ਜਂ ਿਂ ਖ਼ੂਨ ਪਰਾਇਆ ? 

ਤੇਰੇ 'ਚਂ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ 

ਨਿਰ ਨਾ ਆਇਆ 

ਤੇਰੇ 'ਚਂ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦੀ 
ਸੰਸਤਕਰਤੀ ਨਾ ਬੋ੍ੇ 

ਤੇਰੇ 'ਚਂ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਦਾ 
ਧਰਮ ਨਾ ਨਿਰਂ ਆਇਆ 

ਕੀ ਤੂੰ  ਅੱਜ ਵੀ 
ਪੱਥਰ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਵੱਸਦਾ ਿਂ 

ਤਕ ਤੈਨੰੂ ਮਂ ਦੀ ਦੇਿ 'ਚਂ 



ਪਾਪ ਿੈ ਨਿਰਂ ਆਇਆ 

ਮਂ ਨੰੂ ਮੈ੍ਾ ਿੱਥ ਿੈ ੍ਾਇਆ 

ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਤੂੰ  ਤਰਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ 

ਪੂਰਨ 

ਏਥ ੇਿਰ ਯੁੱ ਗ 

ਪੱਥਰ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਰਤਿੰਦਾ ਿੈ 

ਏਥ ੇਿਰ ਯੁੱ ਗ 

ਪੱਥਰ-ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰਿੇਗਾ 
ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਆਪਣੀ ਸੰਸਤਕਰਤੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਦਾ ਕਿੇਗਾ 
ਮਾਨਵ ਸਦਾ ਅਸੱਤਭਅ ਤਰਿਾ ਿੈ 

ਮਾਨਵ ਸਦਾ ਅਸੱਤਭਅ ਰਿੇਗਾ 
ਦੇਿ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਿੀ 
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿੇਗਾ 
ਮੋਿ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪੰਚ-ਵਟੀ ਤਵਚ 

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

ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਤਵਚ ਰਾਮ ਮਰੇਗਾ 
ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਿੈ ਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ੀ 
ਇਕ ਯੁੱ ਗ ਤਵਚ ਸ੍ਵਾਨ ਬਣਗੇਾ 
ਏਥ ੇਇਕੋ ਪਾਪ ਿੈ ਬਤਚਆ 

ਏਥ ੇਇਕੋ ਪਾਪ ਬਚੇਗਾ 
ਮਾਨਵ ਦੇ ਏਥ ੇਤਦ੍ ਦਾ ਨਹ ਰਾ 
ਸਦਾ ਤਰਿਾ ਿੈ ਸਦਾ ਰਿੇਗਾ 



ਕਾ੍ਾ ਸੂਰਜ ਰੋਿ ਚੜਹੇਗਾ 

ਸਲਵਾਨ 

ਕੀਿ ਤੂੰ  ਇਿ ਕਤਿਣਾ ਿਂ ਚਾਿੰੁਦਾ 
ਤਕ ਤੂੰ  ਤਬ੍ਕੱੁ੍ ਤਨਰਦੋਸ਼ਾ ਿਂ ? 

ਪੂਰਨ 

ਏਥ ੇਕੋਈ ਤਨਰਦੋਸ਼ ਨਿਂ ਿੈ 

ਨਾ ਏਥ ੇਕੋਈ ਦੋਸ਼ਵਾਨ ਿੈ 

ਚੌਤਗਰਦ ੇਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਿੈ 

ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ 'ਦੋਸ਼' ਨਾਮ ਿੈ 

ਸਲਵਾਨ 

ਐ ਕੁ੍ਟਾ ਦੀ 
ਕੱੁਖ ਦੇ ਜਾਏ 

ਏਡੀ ਤਕਿੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ 
ਤਕ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ 'ਚਂ 

ਕੋਝ ਦੇ ਕੀੜ ੇਨਿਰਂ ਆਏ 

ਤਕਂ ਤੇਰੇ ਿੱਥ 

ਨਾ ਕੋਿੜ ੇਿੋ ਗਏ 

ਤਜਿੜ ੇਉਸ ਦੀ ਦੇਿ ਨੰੂ ੍ਾਏ ? 

ਪੂਰਨ 

ਏਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ 

ਕੋਈ ਵੀ ਪੱੁਤਰ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ 

ਏਸੇ ਦਾ ਨਂ ਮਜਬੂਰੀ ਿੈ 

ਜੇ ਗੱ੍ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦੀ ਰਤਿ ਜਾਏ 



ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ ਸੱਚ, ਦੋਸ਼ ਕਿਾਏ 

ਸਲਵਾਨ 

ਤਂ ਤਫਰ ਇਿ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ ਸੱਚ ਿੈ 

ਤਕ ਤੂੰ  ਮਂ ਸੰਗ ਕੂੜ ਕਮਾਏ ? 

ਪੂਰਨ 

ਿਂ ! ਇਿ ਇਕ ਤਨਰ-ਸ਼ਬਦਾ 
ਸੱਚ ਿੈ 

ਮਂ ਨੰੂ ਮੈ੍ੇ ਿੱਥ ਮਂ ੍ਾਏ 

ਮਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਸੰਗ ਪਾਪ ਕਮਾਏ 

 

( ਸ੍ਵਾਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੰੂਿ 'ਤੇ ਇਕ ਿੋਰ ਦੀ 
ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਗ਼ੁੱ ਸੇ 'ਚ ਕੜਕਦਾ ਿੈ ।) 

ਸਲਵਾਨ 

੍ੈ ਜਾਉ… ! 

ਤਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨੰੂ ੍ੈ ਜਾਉ 

ਕਾ੍ੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ੍ਿੂ 'ਚ ਤ੍ੱਬੜੇ 

ਸ਼ਬਦਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪੁਆਉ 

ਇਿਨੰੂ ਮੈਥ ਂਦੂਰ ਿਟਾਉ 

ਇਸਦਾ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉ 

ਤਗਰਝਂ ਨੰੂ ਇਿਦਾ ਮਾਸ ਖੁਆਉ 

ਕੱੁਤਤਆਂ ਅੱਗ ੇਿੱਡੀਆਂ ਪਾਉ 

ਅੰਗ-ਿੀਣਾ ਅੱਜ ਕਰ ਕੇ ਇਿਨੰੂ 

ਅੰਨਹ  ਖੂਿ ਤਵਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਆਉ 

ਲੂਣਾ 



ਮਿਾਰਾਜ ! 

ਕੁਝ ਰਤਿਮ ਕਮਾਉ 

ਇਿ ਬੱਚਾ ਿੈ ਬੁੱ ਧ-ਿੀਣ ਿੈ 

ਇਸ 'ਤੇ ਏਡਾ ਿੁ੍ਮ ਨਾ ਢਾਉ 

ਸਲਵਾਨ 

ਿਟ ਜਾਉ ! 

ਮੈਨੰੂ ਿੱਥ ਨਾ ੍ਾਉ 

ਜਨਤਾ 

ਰਤਿਮ ਕਮਾਊ ! 

ਰਤਿਮ ਕਮਾਉ ! ! 

ਇੱਛਰਂ 

ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਤਨਰਦੋਸ਼ਾ ਿੈ 

ਇਸ 'ਤੇ ਐਵਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ੍ਾਉ 

ਸਲਵਾਨ 

ਮਂ ਕਤਿੰਦਾ ਿਂ 
ਚੁੱ ਪ ਿੋ ਜਾਉ 

ਏਸ ਕ੍ੰਤਕਤ ਪੱੁਤ ਦੀ ਮਂ ਨੰੂ 

ਮੇਰੀ ਨਿਰਂ ਦੂਰ ਿਟਾਉ 

ਕੁਝ ਇਿਦ ੇਤਸਰ ਘੱਟਾ ਸੱੁਟੋ 
ਤੇ ਕੱੁਝ ਮੇਰੇ ਤਸਰ ਖੇਿ ਪਾਉ 

 

ਿਰ ਮਂ ਇੱਛਰਂ ਵਾਕਣ ਬਕਦੀ 
ਿਰ ਮਂ ਪੱੁਤ ਦੇ 

ਐਬ ਿੈ ਢੱਕਦੀ 



ਭਾਵਂ ਮਂ ਸੰਗ ਭੋਗ ਵੀ ਕਰ ੍ਏ 

ਤਫਰ ਵੀ, ਚਤਰਤਰਵਾਨ ਿੈ ਦੱਸਦੀ 
 

ਆਉ ਜੱ੍ਾਦ,ੋ ਨੜ ੇਆਉ 

ਤ੍ਵਾਰ ਨੰੂ 

ਸਾਣੇ ੍ਾਉ 

ਅੰਨਹ  ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕੀੜ ੇਦੇ 

ਿੱਥਂ 'ਤੇ ਤ੍ਵਾਰ ਚ੍ਾਉ 

ਪੈਰਂ ਨੰੂ ਤਨਰ-ਤਿੰਦ ਬਣਾਉ 

 

ਪੈਰ ਤਜਿਨਂ ਤਵਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਿੈ 

ਪੈਰ ਜੋ ਮਂ ਦੀ ਸੇਜੇ ਚੜਹ ਗਏ 

ਪੈਰ ਜੋ ਮਂ ਦੇ ਤਪਆਰ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ 
ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ ਕ੍ੰਤਕਤ ਕਰ ਗਏ 

ਪੈਰ ਤਕ ਤਜਿੜ ੇਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨੰੂ 

ਕਾ੍ੇ ਤਬਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ੍ੜ ਗਏ 

 

ਿੱਥ ਤਜਿਨਂ ਤਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬ੍ਦੀ 
ਿਥ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਫ਼ਨੀਅਰ ੍ੱਗਦੇ 

ਪੰਜ-ਜੀਭੇ ਫੁੰ ਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ 

ਿੱਥ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁ੍ ਨੰੂ ਡੱਸ ਗਏ 

ਤਕਸਮਤ ਨੰੂ ਕਰ ਨੀ੍ਾ ਰੱਖ ਗਏ 

ਇਿ ਫ਼ਨੀਅਰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉ 

ਚੀਨਾ ਚੀਨਾ ਕਰ ਕਟਵਾਉ 

ਚਿੰੁ ਸੱਪਂ ਦੀਆਂ ਤਸਰੀਆਂ ਤਵਚਂ 
ਜੱਗ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਤਿਰ ਤਵਖਾਉ 

ਇੱਛਰਂ 

ਰਤਿਮ ਕਮਾਉ ! 

ਰਤਿਮ ਕਮਾਉ ! 



ਬੇ-ਜੀਭੇ ਨੰੂ ਨਾ ਮਰਵਾਉ ! 

ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਂ ਮਂ ਿਾਤਿਰ ਿਂ 
ਇਿਦੀ ਥਂ ਮੈਨੰੂ ਮਰਵਾਉ 

ਇਿ ਪਾਪੀ ਨਿਂ 
ਮਂ ਪਾਪਣ ਿਂ 
ਪਾਪ ਦੀ ਮਂ ਨੰੂ ਜੜਹਂ ਕਟਾਉ 

ਮਂ ਜਨਨੀ ਤਜਸ ਪਾਪ ਜਨਤਮਆ 

ਮੈਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ 
ਸਿਾ ਸੁਣਾਉ । 

ਲੂਣਾ 

ਿਂ, ਰਾਜਨ ਕੱੁਝ ਰਤਿਮ ਕਮਾਉ 

ਸਲਵਾਨ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ੍ੱਗਦੀ 
ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉ 

ਮਂ ਕਤਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ੍ ਨਾ ਆਉ 

ਬਦ੍ੀ ਜਂਦੀ ਅਗਨ-ਕਥਾ ਤਵਚ 

ਬ੍ਦ ੇਜਂਦ ੇਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਉ 

ਬ੍ਦੀ ਜਂਦੀ ਏਸ ਕਥਾ ਦਾ 
ਜ੍ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਅੰਤ ਸੁਣਾਉ 

ਿੁਣ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਜ੍ਾਉ 

ਜੱ੍ਾਦ ੋ! ਤ੍ਵਾਰ ਉਠਾਉ 

ਪਾਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰੁਨ ਕਮਾਉ 

 

( ਜੱ੍ਾਦ ਪੂਰਨ ਦੇ ਿੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਤਦੰਦ ੇਿਨ । 
ਇੱਛਰਂ ਬੇਿੋਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਤਡੱਗ ਪਂਦੀ ਿੈ । ਪੂਰਨ ਦੀ 
ਤੜਪਦੀ ੍ੋਥ ਵੱ੍ ਸ੍ਵਾਨ ਤਪੱਠ ਕਰਕੇ ਖ੍ੋਤਾ ਿੈ । 
ਸਾਰੇ ਪੰਡਾ੍ 'ਚ ਇਕ ਕੁਰ੍ਾਿਟ ਮੱਚੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਕ 



ਤੇਿ ਅਨਹ ਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾ੍ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ੍ੰਘ ਜਂਦੀ ਿੈ। ੍ੂਣਾ, 
ਪੂਰਨ ਦੀ ਤੜਪਦੀ ੍ੋਥ ਦੇ ਤਸਰਿਾਣੇ ਬੈਠੀ ਮੰੂਿ ਤੇ ਿੱਥ ਰੱਖੀ 
ਰੋਈ ਜਂਦੀ ਿੈ ।) 

ਅੰਸ਼ਤਕਾ 
ਪਸ਼ਿਲਾ ਅੰਕ 

ਨਟੀ : ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜ ੇਦੀ ਇਕ ਗੰਧਰਵ-ਨਾਇਕਾ 
ਤਜਿੜੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਪਰੇਤਮਕਾ ਸਮਝੀ ਜਂਦੀ ਿੈ । ਕਈ 

ਇਿਨੰੂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਤਿੰਦ ੇਿਨ, ਪਰ ਏਸ 

ਗੱ੍ ਤਵਚ ਮਤਭੇਦ ਿੈ । 
 

ਸੂਤਰਧਾਰ : ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਇਕ ਗੰਧਰਵ-ਨਾਇਕ 

ਿੈ ਤਜਿੜਾ ਿਰ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤਂ ਪਤਿ੍ਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਤਮਕਾ 
ਨਟੀ ਸੰਗ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਿੈ । 
 

ਐਰਾਵਤੀ : ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਂ । 
 

ਪਂਗੀ : ਇਕ ਤਰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਂ, ਤਜਿਦ ੇਮੱੁਖ 'ਚਂ ਰਾਵੀ ਦਤਰਆ ਤਨਕਤ੍ਆ 

ਦੱਤਸਆ ਤਗਆ ਿੈ, ਇਿਦ ੇਨਂ 'ਤੇ ਪਂਗੀ-ਘਾਟੀ ਵੀ ਿੈ, ਜੋ ਚੰਬ ੇਸ਼ਤਿਰ 

ਦੀ ਐਨ ਤਪੱਠ 'ਤੇ ਖੜਹੀ ਿੈ । 
 

ਚੰਦਰਭਾਗ : ਝਨਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਨਂ । 
 

ਚੰਤਬਆ੍ੀ : ਚੰਬ ੇਦੀ ਇਕ ਰਾਣੀ, ਤਜਨਹ  ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨੰੂ 

ਚੰਬ ੇਦੇਸ਼ 'ਚ ਤ੍ਆਂਦਾ, ਚੰਤਬਆ੍ੀ ਤਂ ਪਤਿ੍ਂ ਕਤਿੰਦ ੇਨ ਚੰਬ ੇਦੇਸ਼ ਤਵਚ 

ਪਾਣੀ ਨਿਂ ਸੀ ਤਮ੍ਦਾ । 
 

ਕੁਤ੍ਕ : ਸੱਪਂ ਦੇ ਅੱਠਂ ਰਾਤਜਆਂ ਤਵਚ ਂਇਕ ਦਾ ਨਂ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ 
ਅਤ ੇਤਸਰੀ ੱਤੇ ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਦਾ ਤਚੰਨਹ  ੍ੱਗਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ । 
 

ਸੂਰਸਾ : ਸੂਰਸਾ ਜਂ ਸੁਰਸਾ, ਰਾਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾਗਂ ਦੀ ਮਂ ਸੀ ਜਦਂ ਿਨੰੂਮਾਨ ਸਮੰੁਦਰ 



ਉ੍ੰਘ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ੇ 'ਤੇ ਤਗਆ ਤਂ ਇਸ ਨ ਉਿਨੰੂ ਤਨਗ੍ ਜਾਣਾ 
ਚਾਤਿਆ ਸੀ । 
 

ਅਰਨਣੀ : ਤਰਗਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਵਣਂ ਤੇ ਜੰਗ੍ਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਿੈ । 
 

ਸੁਰਭੀ : ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਸਮਂ ਤਨਕ੍ੀ ਇਕ ਗਊ ਦਾ ਨਂ, ਪਰ ਇਿਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਵੀ ਤਕਿਾ ਜਂਦਾ ਿੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਨੰੂ ਅਰੁਣ 

ਜਂ ਤਵਵਸਵਤ ਵੀ ਕਤਿੰਦ ੇਿਨ । 
 

ਸਰਸਵਤੀ : ਿੁਨਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਸਵਰ-ਮੰਡ੍ : ਇਕ ਸਾਿ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਤਬਛੂਆ : ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਂਗ੍ੀਆਂ ਦਾ ਗਤਿਣਾ । 
 

ਪਾਰਵਤੀ : ਤਸ਼ਵਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਵੈਤਰਨੀ : ਨਰਕ ਤਵਚ ੍ਿੂ-ਪਾਕ ਦੀ ਵਗਦੀ ਇਕ ਨਦੀ । 
 

ਵਰਮਨ : ਚੰਬ ੇਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਕੰੁਤ : ਵਰਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 

ਦੂਜਾ ਅੰਕ 

ਚੌਧ੍ : ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ ਸੌਿਰਾ, ਇੱਛਰਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਂ, ਇਿ ਉਧੇਨਗਰ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । 
 

ਪੂਰਨ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤਰ । 
 

੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿੁਟੀ, ਜੋ ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਸੀ । 
 



ਬਾਰੂ : ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਵਰਮਨ : ਚੰਬ ੇਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਕੰੁਤ : ਵਰਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਰੱਤੀ : ਿੁਸਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਂ । 

ਤੀਜਾ ਅੰਕ 

ਈਰਾ : ੍ੂਣਾ ਦੀ ਸਿੇ੍ੀ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਮਥਰੀ : ੍ੂਣਾ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਸਿੇ੍ੀ । 
 

ਐ-ਰਾਵਨ : ਪਾਤਾ੍ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
 

ਤਭੱਟ-ਅੰਗੀ : ਸ਼ੂਦਰ ਤਂ ਮੁਰਾਦ ਿੈ । 
 

ਨਾਰਾਇਣ : ਬਰਿਮਾ ਦਾ ਨਂ ਿੈ, ਤਜਸ ਨ ਦੁਨੀਆ ਤਸਰਜੀ ਿੈ । 
 

ਬਾਰੂ : ੍ੂਣਾ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਨਰ-ਤਸੰਘਾ ਅਵਤਾਰ : ਪਰਤਿ੍ਾਦ ਦੇ ਤਪਉ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾ੍ਾ 
ਅਵਤਾਰ । ਅੱਧੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕ੍ ਦਾ । 

ਚੌਥਾ ਅੰਕ 

ਇੱਛਰਂ : ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ, ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਪਤਿ੍ੀ ਪਤਨੀ । 
 

ਸਰਮਾ : ਤਰਗਵੇਦ ਤਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕੱੁਤੀ ਤ੍ਤਖਆ ਿੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਤੂਰੇ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਂ ਨੰੂ ਮਂ ਦੇ ਨਂ 'ਤੇ ਸਰਮਾਯੇ ਕਤਿੰਦੇ 
ਿਨ । ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਰਖਵਾ੍ੇ ਸਨ । 



 

ਇੰਦਰ : ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡ੍ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ । ਇਸ 

ਨੰੂ ਰੱੁਤਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਕਿਾ ਜਂਦਾ ਿੈ । ਇਿ ਬੜਾ ਅੱਯਾਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਿੈ । 
 

ਉਧੇਨਗਰ : ਇੱਛਰਂ ਦੇ ਤਪਉ ਚੌਧ੍ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਦਮੰੂਿਂ : ਦੋ ਮੰੂਿਂ ਵਾ੍ੀ ਸੱਪਣੀ, ਤਜਿੜੀ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ੍ੜ ਜਾਵੇ ਤਂ ਿਰ ਛੇ 

ਮਿੀਨ ਬਾਅਦ ੍ੜਦੀ ਰਤਿੰਦੀ ਿੈ । 
 

ਪੂਰਨ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤਰ । 
 

੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿੁਟੀ, ਜੋ ਿਾਤ ਦੀ ਚਤਮਆਰ ਸੀ । 
 

ਤਦਗਧ : ਸ਼ਾਸਤਰਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠਂ ਕੂਟਂ 'ਚ ਅੱਠ ਿਾਥੀ ਿਨ, ਤਜਨਹ ਂ 
ਨੰੂ ਤਦਗਧ ਕਤਿੰਦੇ ਿਨ । ਇਨਹ ਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਥੰਮੀ ਿੋਈ ਿੈ । 

ਪੰਜਵਂ ਅੰਕ 

੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿੁਟੀ । 
 

ਈਰਾ : ੍ੂਣਾ ਦੀ ਸਿੇ੍ੀ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਪੂਰਨ : ਇੱਛਰਂ ਦਾ ਪੱੁਤਰ । 
 

ਸ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
ਇੰਦਰ : ਰੱੁਤਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ । 
 

ਐਦਂਰ : ਐਦਂਰੀ ਜਂ ਏਦਂਰੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਂ ਿੈ । 
ਪਤਿ੍ਂ ਇਸ ਦਾ ਤਵਆਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਸੇ ਿੋਰ ਨਾ੍ ਿੋ 

ਤਗਆ ਸੀ । 

ਛੇਵਂ ਅੰਕ 



ਸ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤਸਆ੍ਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ । 
੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿੁਟੀ । 
 

ਪੂਰਨ : ਸ੍ਵਾਨ ਤੇ ਇੱਛਰਂ ਦਾ ਪੱੁਤਰ । 

ਸੱਤਵਂ ਅੰਕ 

ਚੌਧ੍ : ਸ੍ਵਾਨ ਦਾ ਸੌਿਰਾ, ਇੱਛਰਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਂ । 
 

ਇੱਛਰਂ : ਚੌਧ੍ ਦੀ ਧੀ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ, ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਪਤਿ੍ੀ ਪਤਨੀ । 

ਅੱਠਵਂ ਅੰਕ 

ਪੂਰਨ : ਸ੍ਵਾਨ ਤੇ ਇੱਛਰਂ ਦਾ ਪੱੁਤਰ । 
 

੍ੂਣਾ : ਰਾਜੇ ਸ੍ਵਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿੁਟੀ । 
 

ਇੱਛਰਂ : ਚੌਧ੍ ਦੀ ਧੀ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ । 
 

ਸ੍ਵਾਨ : ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਪ । 
 

ਕਾਮਦੇਵ : ਕਾਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ । 
 

ਸ਼ੱਧਾ : ਕਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਮਂ । 
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ਮ ਂਤੇ ਮ ਂਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 
 

ਮਂ ਤੇ ਮਂ 
ਪਹਾੜਂ ਪੈਰ ਸ ੱ ਤ ੇਇਕ ਗਰਂ ਵਿਚ 

ਜਨਣ-ਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਜਾਗਦੀ ਹੈ 

ਰ ਦਨ ਕਰਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੀਰ ਬੈਠੀ 
ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਨ ੰ  ਸਵਹਕਦੀ ਹੈ 

ਅਪੀੜ ੇਅੱਥਰ  ਦੀ ਪੀੜ ਵਪੱਛਂ 
ਉਦਾਸੇ ਬ ਵਹਆ ਂਿੱਲ ਝਾਕਦੀ ਹੈ 

ਅਜਨਮੀ ਪੇੜ ਦੇ ਸੰਗ ਮਵਹਕਦੀ ਹੈ 

 

ਅਜਨਮੀ ਪੇੜ ਦੀ ਇਸ ਮਵਹਕ ਛਾਿਂ 
ਉਹ ਬੈਠੀ ਰੋਜ਼ ਵਬਰਹਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ 

ਵਿਛੋੜਾ ਚਾੜਹ ਛੱਜਂ ਛੱਟਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਮੱਛੀ ਰੋਜ਼ ਪੋਚਾ ਚੱਟਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਦ ਖਦਾ ਗੀਤ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਹਉਕਾ ਰੋਜ਼ ਚ ੱ ਲਹੇ  ਬਾਲਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਤਾਰੇ ਰੋੜਹਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ 'ਚਂ ਰੋਜ਼ ਸ ਰਜ ਕੱਢਦੀ ਹੈ 

ਅਜਨਮੀ ਪੇੜ ਦਾ ਮ ੰ ਹ ਕੱਜਦੀ ਹੈ 

 

ਨਦੀ ਦੇ ਨੀਰ ਰ ੜਹਦੇ ਤਾਵਰਆਂ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਇਕ ਵਦਨ ਚੀਕ ਆ ਕੇ ਡ ੱ ਬਦੀ ਹੈ 

ਕ ਆਰਾ ਦਰਦ ਵਕਧਰੇ ਂਘਦਾ ਹੈ 

ਅਜਨਮੀ ਪੀੜ ਵਕਧਰੇ ਜਨਮਦੀ ਹੈ 

ਅਧ ਰਾ ਗੀਤ ਢੋਲਕ ਚ ੰ ਮਦਾ ਹੈ 



ਕੋਈ ਮੈਲ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਪਲਣਾ ਝ ਲਦਾ ਹੈ 

ਉਦਾਸੀ ਪੋਤੜ ੇਵਿਚ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮੱਛੀ ਲ ੜਛਦੀ ਹੈ 

 

ਜਨਮੀ ਪੀੜ ਦੀ ਸੌ ਪੀੜ ਉਹਲੇ 

ਲੱਵਜਤ ਬੋਲ 'ਿਾ ਵਿਚ ਸ ਲਗਦੇ ਨ 

ਬੋੜਹਂ ਥਂ ਤ ਹਮਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਜਨਣੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ 

ਦ ੱ ਖ ਦੇ ਵਬਰਛ ਦੇਹ 'ਤੇ ਝ ਲਦੇ ਨ 

ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨਹ ੰ  ਨਹ ੰ ਦਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 

ਅਸ਼ਬਦੀ ਜੀਭ ਛਾਤੀ ਚ ੰ ਘਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰ ਮੱਛੀ ਸ ੰ ਘਦੀ ਹੈ 

 

ਉਦਾਸੇ ਬ ਵਹਆ ਂਦੀ ਵਿਰਲ ਵਿਚ ਂ

ਅੰਞਾਣਾ ਗੀਤ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ 

ਅਧ ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਹੜ ੇਖੇਡਦਾ ਹੈ 

ਤੋਤਲੀ ਜੀਭ ਘਰ ਵਿਚ ੱਗਦੀ ਹੈ 

ਅਬੋਧੀ ਪੀੜ ਦੰਦੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਦਾ ਮੋਹ ਮੱਛੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ 

 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਸ ਰਜ ੱਗਦਾ ਹੈ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਸ ਰਜ ਡ ੱ ਬਦਾ ਹੈ 

ਅਧ ਰਾ ਗੀਤ ਮਂ ਨ ੰ  ਚ ਭਦਾ ਹੈ 

ਅਧ ਰਾ ਗੀਤ ਸਭ ਨ ੰ  ਚ ਭਦਾ ਹੈ 

ਅਧ ਰਾ ਗੀਤ ਜੱਗ ਨ ੰ  ਚ ਭਦਾ ਹੈ 

 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਦੀ 
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਲ ਨਹਂ ਨਹ ਾਤੀ 
ਮੇਰੀ ਕੱਚ-ਸ ਤਕੀ ਦੇਹ ਵਿਚ 

ਵਜਔਰੀ ਮਵਹਕ ਹੈ ਬਾਕੀ 
ਵਸਤਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਚ ੰ ਘਦੇ ਨ 



ਮੇਰੀ ਮਂ ਦੀ ਨਗਨ ਛਾਤੀ । 
 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਤਾਵਰਆ ਂਨ ੰ , 
ਜਦ ਕਦ ੇਿੀ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਂਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਉਹਦ ੇਦ ੱ ਧ ਦੀ 
ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਬਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਤ ਹਮਤਾਏ ਦ ੱ ਧ ਕੋਲਂ 

ਤਰਭਕ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਤਾਵਰਆ ਂਸੰਗ ਰੋਜ਼ 

ਨਦੀਏ ਰੋੜਹ ਆਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰ ੜਹਦਾ 
ਜਦਂ ਿੀ ਵਬਲਬਲਾਂਦਾ ਹਂ 
ਤਂ ਬਾੜੀ ਨਦੀ ਦੇ 

ਦੋ ਪੱਥਰਂ ਵਿਚ ਅਟਕ ਜਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਉਨਹ ਂ ਪੱਥਰਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਕੋਸੀ ਵਿਰਲ ਹੈ ਵਜਹੜੀ 
ਮਂ ਓਸੇ ਵਿਰਲ ਵਿਚ 

ਵਛੱਥਾ, ਉਦਾਸਾ ਮ ਸਕਰਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਲੱਖਂ ਤਾਵਰਆ ਂਸੰਗ ਰੋਜ਼ 

ਨਦੀਏ ਡ ੱ ਬ ਜਂਦਾ ਹਂ 
 

ਜਦ ਂਦ ੱ ਧ ਦੀ ਨਦੀ 
ਵਦਨ ਚੜਹਵਦਆ ਂਤੱਕ ਸ ੱ ਕ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਗੋਰੀ ਧ ੱ ਪ ਵਿਚ 

ਜਦ ਰੇਤ ਦਾ ਸ ਪਨਾ ਹੰਢਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ , ਤੇ 

ਤਾਵਰਆ ਂਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਮੋਏ ਤਾਵਰਆ ਂਨ ੰ  
ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਲਕ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਉਹ ਰੋਜ਼ 



ਇਕ ਲੋਰੀ ਸ ਣਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਕੱਚ-ਸ ਤਕੀ ਦੇਹ ਨ ੰ  
ਉਹ ਪਾਟ ੇਸ ਪਨ ਪਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਜਦਂ ਉਹ ਤਾਵਰਆ ਂਦੇ ਪੋਤੜੇ 
ਧਂਦੀ ਤੇ ਰਂਦੀ ਹੈ 

ਵਸਂਕ, ਚ ੱ ਪ ਤੇ ਿੀਰਾਨ ਬ ਹੇ 

ਆਣ ਢਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਨਹ ਂ ਬ ਵਹਆ ਂਉਹਲੇ 

ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਨਹ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਬ ਵਹਆ ਂਤਂ 

ਉਹ ਅੰਬ-ਪੱਵਤਆਂ ਦੇ ਵਸਹਰੇ ਤੋੜ ਦਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਜਦ ਵਜਂਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ 
ਦ ੱ ਧ ਲਈ ਹ ਣ ਵਜ਼ੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਂ ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਨਦੀ 'ਤੇ 

ਰਾਤਂ ਨ ੰ  ਸ ਰਜ ਆਣ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕਾਲੀ ਧ ੱ ਪ ਵਿਚ 

ਗੋਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰ ਪ ਸੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹਨ ੰ  ਤਾਵਰਆ ਂਤਂ 

ਇਕ ਅਵਨਸਵਚਤ ਖ਼ੌਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੇ 

ਉਹ ਵਜ਼ੱਦੀ ਤਾਵਰਆ ਂਨ ੰ  
ਦ ੱ ਧ ਨਹਂ ਹ ਣ ਡਰ ਚ ੰ ਘਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੜੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਹ ਣ 

ਇਕ ਸੱਪ ਸ ਲਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਹ ਣ ਪੋਤੜੇ ਦਾ ਸੱਪ 

ਮੈਨ ੰ  ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਂ ਮੇਰੀ ਮਂ ਦੇ 

ਥਣਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਵਹਰ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 



ਤੇ ਉਹਨ ੰ  ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਤਂਬੇ-ਹਾਰ ਉਹਦ ੇਵਜਸਮ 'ਚਂ 

ਕ ੱ ਝ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹਦ ੇਹਸਨ ਦਾ ਤਂਬਾ 
ਵਦਨੋ ਵਦਨ ਜ਼ੰਗ ਫੜਦਾ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਉਹ ਹ ਣ ਤਾਵਰਆ ਂਨ ੰ  
ਜਦ ਵਿਹ ਲੇ ਥਣ ਚ ੰ ਘਂਦੀ ਹੈ 

ਥਣਂ 'ਚਂ ਸ ਪਵਨਆਂ ਦੀ ਧ ੱ ਪ ਨ ੰ  
ਪ ਣ-ਛਾਣ ਲਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਠੰਡੀ ਸ ਪਨ-ਹੀਣੀ ਨਂਦ 

ਮੇਰੇ ਮ ੰ ਹ ਛ ਹਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਕਾਲੇ ਦ ੱ ਧ ਦੀ 
ਤਕਦੀਰ ੱਤ ੇਮ ਸਕਰਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਉਸੇ ਸ ਪਨ-ਹੀਣੇ 'ਤੇ 

ਸਰਾਪੇ ਦ ੱ ਧ ਨ ੰ  ਚ ੰ ਘਦਾ 
ਉਦਾਸੇ ਘਰ ਦੀ ਜਦ 

ਦਵਹਲੀਜ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਂਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਬੋੜਹਂ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਵਨੰਵਦਆ 

ਵਨੱਤ ਘਰ ਵਲਆਂਦਾ ਹਂ 
ਵਤਰੰ ਞਣ ਕੱਤਦੀਆਂ ਿੀ 
ਮਸ਼ਕਰੀ ਵਿਚ ਮ ਸਕਰਾਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਖ ਹਂ ਡ ੱ ਬਦੀਆਂ 

ਮਂ ਗਾਗਰਂ 'ਚਂ ਛਲਕ ਜਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਈ ਵਨੰਵਦਆ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਹੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ ਹਲ ਵਜਹੇ ਵਤੰਨ ਤਂ 

ਉਹ ਵਨੰਵਦਆ ਝਾੜ ਦਂਦੀ ਹੈ 



ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਹ 'ਤੇ 

ਇਕ ਬਹ ਤ ਗ ੜਹਾ ਵਪਆਰ ਦਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੜੇ ਦੇ ਸੱਪ ਨ ੰ  
ਵਨੱਤ ਮਾਰ ਦਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਨ ੰ  ਮਮੋਲਣ 

ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦ ਆ ਜਗਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਪਵਹਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਹੀ 
ਵਬਰਹਾ ਕੱਤ ਲਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਵਮੱਠ ਲੋਕ-ਗੀਤਂ ਦੀ 
ਸਤਰ ਇਕ ਪਵਹਨ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜ ੇਵਿਚ 

ਦੋਹਣੀ ਬੋਲ ਪਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਜਦ ਂਵਫਰ ਬਵਹ ਮਮੋਲਣ 

ਰ ੱ ਖ 'ਤੇ ੱਚੀ ਵਚਲਕਦੀ ਹੈ 

ਤਰੇਲੇ ਤਾਵਰਆ ਂਦੀ ਲੋਅ 

ਬਨਰੇ 'ਤੇ ਵਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਨ ੰ  ਇਿਂ ਲਗਦੈ 

ਵਜਿਂ ਉਹਦੀ ਰ ਹ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਦੋਹਣੀ ਵਿਚ ਵਜਿਂ ਉਹ ਦ ੱ ਧ ਨਹਂ 
ਰਾਤਂ ਵਰੜਕਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਚਾਟੀ 'ਚਂ ਉਹ ਸ ਰਜ ਕੱਢ ਕੇ 

ਗਗਨਂ ਵਛੜਕਦੀ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜਦ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ 
ਬ ੱ ਢਾ ਸੰਖ ਿੱਜਦਾ ਹੈ 

ਉਬਾਸੀ ਲਂਵਦਆਂ ਖ ਹਂ ਤਂ 

ਉਹਨ ੰ  ਖ਼ੌਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 



ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੋੜਂ ਤਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਏ ਵਦਨ ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ 'ਚਂ 

ਮੈਲਾ ਬੋਲ ਤਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜਦ ਮ ੰ ਗੀਆ 

ਜ ਹਂ 'ਚ ਸ ਰਜ ਆਣ ਖੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸੋਨ ਦੀ ਖੜਂਅ ਪਾ ਕੇ 

ਗਰਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਪੰਘ ੜਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਕੰਧਂ 'ਤੇ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਕ ਵਦਨ ਪਂਤੀਆਂ ਰ ੱ ਖਂ ਦੀ 
ਛਾਿਂ ਆਣ ਖੜਦਾ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਪਵਹਲਂ ਪਵਹਲ ਜਦ ਉਹ 

ਰ ੰ ਡ-ਮਰ ੰ ਡ ੇਰ ੱ ਖ ਤੱਕਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਖੜ ਸ ੱ ਕ ਤੇ ਅਪਰਛਾਿਂ ਵਜਹੇ 

ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ-ਪੋਥੀ 'ਚਂ 

ਉਨਹ ਂ ਦੇ ਵਚਤਰ ਤੱਕਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਗਾਚੀ 'ਤੇ ਮਂ ਵਲਖ ਵਲਖ ਕੇ 

ਉਨਹ ਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਟਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਵਨਰਛਾਿਂ ਜੇਹੀ ਛਂ ਦੇ 

ਮਂ ਮਂ ਨ ੰ  ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹਂ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜਦ ਬ ੱ ਵਢਆਂ ਬੋੜਹਂ 
ਤੇ ਸ ਰਜ ਆਣ ਬਵਹੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇੱਲ ਦੇ ਆਲਹਣੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਜਦ ਪਰ ਫੈਲਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਂ ਬ ੱ ਢਾ ਬੋੜਹ ਕਦ ੇਹ ੰ ਘਦਾ 
ਕਦ ੇਖੰਘ ਲਂਦਾ ਹੈ 



ਤੇ ਗੋਟਂ ਖੇਡਦਾ ਵਚਲਮਂ ਦਾ ਧ ੰਆ ਂ

ਬਵਹਸ ਪਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹਾਸਾ 
ਨਦੀ 'ਤੇ ਗ ੰ ਜ ਜਂਦਾ ਹੈ 

ਦੰਦਾਸਾ ਬੋਲ ਰਲ ਕੇ 

ਵਪੱਪਲਂ 'ਤੇ ਪਂਘ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹ ਸਨ 

ਸੌ ਚ ੰ ਨੀਆਂ ਰੰਗਂਦਾ ਹੈ 

ਭਰੇ ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ 

ਉਦ ਂਿੀ ਘਰ 'ਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤਪਦੀ ਜੀਭ ਨ ੰ  
ਪਾਰਾ ਚਟਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜਦ ਬੇਵਲਆ ਂ'ਚਂ 

ਮੰਗ ਆਂ ਦੇ ਿੱਗ ਮ ੜਦੇ ਨ 

ਤਂ ਸ ਰਜ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 

ਵਿਚ ਅੰਗ ਠਰਦ ੇਨ 

ਤੇ ਦੋ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਪੈਰ 

ਵਨੱਤ ਰਾਹਿਂ 'ਚ ਘ ਲਦ ੇਨ 

ਤੇ ਦੋ ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ ਵਜਹੇ ਸਾਏ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਰ ੜਹਦੇ ਨ 

ਤੇ ਵਨੱਤ ਵਨਰ-ਲੋਅ ਵਜਹੇ ਤਾਰੇ 

ਨਦੀ 'ਤੇ ਆਣ ਜ ੜਦ ੇਨ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਤ 

ਚ ੱ ਪ ਚਾਪ ਆਣ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਓਸ ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  
ਰੋਜ਼ ਚ ੱ ਲਹੇ  ਬਾਲ ਲਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਬੱਤੀ ਿੱਟ ਕੇ 

ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਿੇ ਤੇਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ 



ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ 

ਉਸ ਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਣਂਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਉਹਦ ੇਿਂਗ ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਵਿਚ 

ਕੱਲੀ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੈਨ ੰ  ਜਦ ਜਲ-ਪਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ੱਤ ੇ

ਨਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ 

ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਗ ੰ ਜ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਂ ਸੇਜ ਮੇਰੀ 'ਤੇ 

ਵਸਤਾਰੇ ਆ ਵਿਛਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ ਪਵਨਆਂ ਵਿਚ 

ਰੋਜ਼ ਸ ਰਜ ਬੀਜ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਵਨੱਤ ਸ ਪਨ ਵਖਡਂਦੀ ਨ ੰ  
ਨਾ-ਸ ਪਨੀ ਨਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਸ ਵਦਨ ਸ ਰਜ 

ਬੜਾ ਮਨਹ ਸ ਚਵੜਹਆ ਸੀ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਆਪ 

ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਮਵਰਆ ਸੀ 
ਮਂ ਉਸ ਵਦਨ ਬਹ ਤ ਰੋਇਆ ਸੀ 
ਮਂ ਉਸ ਵਦਨ ਬਹ ਤ ਡਵਰਆ ਸੀ । 
 

ਮੇਰੀ ਲੋਰੀ ਕ  ਜੇਡੀ ਉਮਰ ਸੀ 
ਜਂ ਬੋਲ ਕ  ਅੱਗੇ 
ਜਦ ਂਕੰਨਂ 'ਚ ਸ ਲਗ ੇਬੋਲ 

ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਨਰਲੱਜੇ 
ਮੇਰੀ ਮਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਂ

ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਨਹਂ ਲੱਭੇ 
ਤਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਮਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ 



ਮੈਨ ੰ  ਓਪਰੇ ਲੱਗੇ । 
 

ਮਂ ਜਦ ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੋਜ਼ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਮਂ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਅਥਨਾਏ ਹੋਏ 

ਨਣਂ 'ਚ ਤੱਕਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਉਹਦ ੇਗਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਵਦਨ 

ਹਜ਼ਾਰਂ ਿਾਰ ਲੱਥਦਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਮਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੱਵਥਆ 

ਜਦ ਂਬਾਬਲ ਨ ੰ  ਲੱਭਦਾ ਹਂ 
ਅਜਬ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਂ 
ਆਨ ਦਬਦਾ ਹਂ 
ਠਰੇ ਬੋਲਂ ਦੀ ਇਕ ਵਸਹਰਨ ਵਜਹੀ 
ਵਪੰਡ ੇ'ਚਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਂ ਹੱਤਕ ਵਜਹੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਕੇ 

ਰੋਣ ਲਗਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਬੋੜਹਂ ਹੇਠ ਵਖੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ੱਡ ੇ

ਬੋਲ ਫੜਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਵਨਲੱਜੇ ਤੇ ਨਗਨ ਵਜਹੇ 

ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੇ ੱਗਦੇ ਹੋਏ ਧੜ 'ਤੇ 

ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹਂ ੱਵਗਆ 

ਜੋ ਇਨਹ ਂ ਨਗਨ ਬੋਲਂ ਦੇ 

ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੇ 

ਅਗਨ-ਪੈਰੀ ਜੇਹੀ ਤ ਹਮਤ 

ਜੋ ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਘ ੰ ਮਦੀ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਅਗਨ-ਪੈਰੀ ਦੀ 
ਸ ਲਗਦੀ ਪੈੜ ਫੜ ਸਕੇ 



ਤੇ ਮਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚਂ 

ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਲਖੇ ਹਰਫ਼ ਪੜਹ ਸਕੇ । 
 

ਮਂ ਮਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚਂ 

ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹਂ 
ਪਰਾਇਆ ਸੀਸ ਆਪਣੇ 
ਧੜ 'ਤੇ ਲਾਕੇ ਬੈਠ ਜਂਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਮਂ ਸੰਗ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤਂ ਿੀ ਹ ਣ 

ਵਘਰਣਾ ਜੇਹੀ ਖਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨ ੰ  
ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚਟਾਂਦਾ ਹਂ 
ਅਗਨ-ਪੈਰੀ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਿਾਸਤ ੇ

ਪਵਰਹਆ ਂ'ਚ ਜਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਵਦਨ ਅਗਨ-ਪੈਰੀ 
ਭਰੇ ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਨਹਂ ਲੱਭਦੀ 
ਤੇ ਨਂ ਮੇਰੇ ਅ-ਬਾਬਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਖ ਹ, ਬੋਹੜ ਨਹਂ ਦੱਸਦੀ 
ਤੇ ਡੱਬ ਵਿਚ ਹਂਕਦ ੇਲੋਹੇ ਦੀ 
ਹਰ ਪਲ ਵਪਆਸ ਹੈ ਿਧਦੀ 
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ 
ਇਕ ਿਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ । 
 

ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਖ਼ ਨ ਪੀ 
ਜਦ ਮ ਸਕਰਾਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਮੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ੱਡ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹ ੰ ਚ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਂ ਮੇਰੇ ਧੜ 'ਤੇ 

ਗ ਰਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੌ ਸੌ 



ਮਸੀਹੇ ਘਰ ਬ ਲਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਜਦ ਮੈਨ ੰ  ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਮੀਅਤ ਨਣਂ 'ਚਂ ਿਗ ਕੇ 

ਡ ੱ ਲਹ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਸਦੀਿੀ ਦਰਦ ਦੀ ਇਕ ਮਵਹਕ 

ਤਨ ਵਿਚ ਹ ੱ ਲ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਮੈਨ ੰ  ਭ ੱ ਲ ਜਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤਂ ਲੈ ਅੱਜ ਤੀਕਣ 

ਜਦ ਂਘਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  
ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਂਦਾ ਿੀ ਹਂ 
ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਮਂ ਅ-ਬਾਬਲਾ ਅੱਜ ਿੀ 
ਗਰਭ ਦੀ ਜ ਨ ਕੱਟਦਾ ਹਂ । 
 

ਹ ਣੇ ਸ ਰਜ ਦੀ ਅੰਵਗਆਰੀ 
ਨਦੀ ਵਿਚ ਆਣ ਬ ੱ ਝੀ ਹੈ 

ਤੇ ਬਾਗ਼ਂ 'ਚਂ ਸ ਗੰਧੀਆਂ ਦੀ 
ਹ ਣੇ ਇਕ ਡਾਰ ੱਡੀ ਹੈ 

ਤੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲਵਹਰਦ ੇਖੇਤਂ 'ਚ 

ਪ ੰ ਵਨਆ ਆਣ ੱਗੀ ਹੈ । 
 

ਹ ਣੇ ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਪਈ ਪੱਤਣਂ 'ਤੇ 

ਿਸਤਰ-ਹੀਣ ਨਹ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਹ ਣੇ ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਪਈ ਖੇਤਂ 'ਚ 

ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤ ਰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਕੱਚ ੇਢਾਵਰਆ ਂਤਂ ਪਾਰ ਦਾ 



ਪਈ ਮੋੜ ਮ ੜਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਵਹਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਹਂ ਹੇਠ ਬੈਠੀ 
ਮਵਹਕ ਚ ਣਦੀ ਹੈ । 
 

ਜਦ ਂਿੀ ਇਸ ਤਰਹਂ ਪ ੰ ਵਨਆਂ 
ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ ਪੈਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਲੱਗੀ 
ਵਤੜਕ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਮਲਾਹਂ ਦੀ ਠਰੀ ਆਿਾਜ਼ 

ਪੱਤਣਂ 'ਤੇ ਬੱੜਂਦੀ ਹੈ 

ਵਖੜੀ ਹੋਈ ਰੇਤ 'ਤੇ 

ਬਾਲਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਆਣ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਵਨੱਕੇ ਸ ਪਵਨਆਂ ਲਈ 

ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਠੰਡੀ ਅੱਗ ਜੇਹੀ ਲਵਹਰਂ 'ਤੇ 

ਬਲਦੀ ਬ ਝ ਜਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਜਦ ਮਂ ਿੀ 
ਨਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਿੇਖਣ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਗਿਂਢਣ 

ਬਾਲ-ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਬ ਲਾਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਮਵਹਕੀ ਹੋਈ ਬਰੇਤੀ ਿਂਗ ਹੀ 
ਮਂ ਮਵਹਕ ਜਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਮ ਵਜਹੀ ਪ ੰ ਵਨਆਂ 

ਜਦਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ ੇਦੀ ਲ ਈ ਂਵਿਚ 

ਸੱਪਣੀ ਆਣ ਿੜਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਇਕ ਮਵਹਕੀ ਹੋਈ ਕੰਬਣੀ 
ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ ਨ ੰ  ਚੜਹਦੀ ਹੈ 



ਤੇ ਅਕੜੇਿਂ ਵਜਹੇ ਦੀ ਪੀੜ 

ਆ ਅੰਗਂ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ । 
 

ਜਦਂ ਮੇਰੇ ਆਕੜ ੇਅੰਗਂ ਨ ੰ  
ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਹੱਥ ਲਾਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਲ ਈ ਂ'ਚ ਸ ੱ ਤੀ ਸੱਪਣੀ 
ਤਦ ਜਾਗ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਜਾਗੀ ਸੱਪਣੀ 
ਤਦ ਰੇਤ ਉਤ ੇਕ ੰ ਜ ਲਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਨੰਗੀ ਰੇਤ ਦੀ 
ਇਕ ਕ ਤਕਤਾਰੀ ਵਨਕਲ ਜਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਅਸਂ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ 

ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਂਦ ੇਹਂ 
ਤੇ ਰੇਤ ੇਦੇ ਘਰਂ ਵਿਚ 

ਬਾਲ ਵਜਹੇ ਸ ਪਨ ਸ ਲਾਂਦੇ ਹਂ 
ਤੇ ਵਨੱਕੇ ਘਰਂ ਨ ੰ  
ਪੱਥਰਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਆਂਦੇ ਹਂ । 
 

ਜਦ ਂਵਦਨ ਚੜਹਵਦਆ ਂਤੱਕ 

ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਢੱਠ ਜਂਦੇ ਨ 

ਮੇਰੀ ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਨਣ 

ਵਖੜ ਵਖੜ ਹੱਸ ਪਂਦ ੇਨ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਮੀਅਤ 'ਤੇ 

ਮ ਸਕਰਾਂਦ ੇਨ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਇਕ ਵਦਨ ਮੇਰੀ ਪ ੰ ਵਨਆਂ 
ਮੈਨ ੰ  ਇਕ ਗੱਲ ਸ ਣਾਂਦੀ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹਦੀ ਮਂ ਇਹ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ : 

'ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗਰਭ ਵਿਚ 

ਇਕ ਡੈਣ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 



ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ 
ਉਹਨ ੰ  ਉਹ ਭੱਖ ਲਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਪ ੰ ਵਨਆਂ ਜਦਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ ਣਾ ਕੇ 

ਪਰਤ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਬਰੇਤ ੇ'ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਚਾਨਣੀ 
ਮੈਨ ੰ  ਚ ੱ ਭ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਸ ਵਦਨ ਪ ੰ ਵਨਆਂ 
ਨਦੀ ਵਿਚ ਡ ੱ ਬ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ ਇਕ ਤ ਫ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ 

ੱਡ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਓਹੋ ਰੇਤ ੱਡ ੱਡ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਨਣਂ 'ਚ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕਣ ਮੇਰੇ ਨਣਂ 'ਚ 

ਵਤੱਖੀ ਰੜਕ ਪਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ ਜਦ 

ਰ ੱ ਤਂ ਵਸਆਲੀ ਆਂਦੀਆਂ 

ਹਰ ਸਾਲ ਵਤੱਤਰ-ਖੰਭੀਆਂ 

ਅੰਬਰ 'ਚ ਆ ਮੰਡਲਾਂਦੀਆਂ 

ਖੇਤਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਗੀਤ ਵਿਚ 

ਹਰੀਆਂ ਸ ਰਂ ਲਵਹਰਾਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਪਰਬਤੀ ਪੌਣਂ ਵਨਪੱਤਰੇ 

ਰ ੱ ਖ ਛੋਹ ਛੋਹ ਜਂਦੀਆਂ 
ਕ ਹਰੇ ਦੀ ਬ ੱ ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ 

ਧ ੰਇਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਂ ਬਵਹੰਦੀਆਂ । 
 

ਧ ਇਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਂ ਬੈਠ ਕੇ 

ਜਦ ਬਾਤ ਕੋਈ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਤਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਲਹੀ ਟੱਪ ਕੇ 

ਚੰਵਗਆੜੀਆਂ ਮ ੜ ਆਂਦੀਆਂ 



ਚ ੰ ਵਭਆ ਂਤੇ ਪੱਤਂ ਚੜਹਦੀਆਂ 
ਕੋਹਂ 'ਚ ਮਵਹਕਂ ਜਂਦੀਆਂ 
ਹੀਰਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਛਂਹਦੀਆਂ 

ਮਾਹੀਏ ਤੇ ਟੱਪੇ ਗਾਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਹੱਸਦੀਆ ਂਹਸਾਂਦੀਆਂ 

ਘਰਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਜਂਦੀਆਂ 
ਸਾਿਾ ਤੇ ਪੀਲ਼ਾ ਖਂਦੀਆਂ 

ਫ ੱ ਲਂ ਦੇ ਸ ਪਨ ਲਂਦੀਆਂ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦਂ 
ਆਲੇ 'ਚ ਵਕਰਨਂ ਬਵਹੰਦੀਆਂ 

ਵਕਰਨਂ ਵਜਹੀਆ ਂਕ ਝ ਨੱਢੀਆਂ 

ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੀਹੜ ੇਡਾਹ ੰ ਦੀਆਂ 

ਵਗਣ ਵਗਣ ਕੇ ਛੋਪੇ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਚਰਖ਼ੀਆ ਂਦੀ ਘ ਕ 'ਤੇ 

ਸੱਜਣਂ ਦਾ ਵਬਰਹਾ ਗਾਂਦੀਆਂ 
ਕ ੱ ਝ ਯਾਦ ਕੱਤਣ ਆਂਦੀਆਂ 

ਕ ੱ ਝ ਦਾਜ ਕੱਤਣ ਆਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਬਹ ਤ ਡ ੰ ਘੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 

ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਬਵਹੰਦੀਆਂ । 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਠਰੀਆਂ ਵਖੱਤੀਆਂ 
ਦਰ 'ਤੇ ਜਦ ਂਆ ਜਂਦੀਆਂ 
ਮਾਹਲਂ ਤਦਂ ਭਰੜਂਦੀਆਂ 

ਹੱਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਂਦਂ ਆਂਦੀਆਂ 

ਦੀਿੇ ਨ ੰ  ਫ ਕਰ ਮਾਰਕੇ 

ਸੱਜਣਂ ਦੇ ਸ ਪਨ ਲਂਦੀਆਂ 

ਕ ੱ ਝ ਹੰਢੀਆਂ ਮ ਸ਼ਟੰਡੀਆਂ 
ਭੋਰੇ 'ਚ ਭ ਤਰ ਜਂਦੀਆਂ 
ਵਕਸੇ ਵਕਰਨ ਦੇ ਮਵਹਕੇ ਹੋਏ 



ਮ ੱ ਢ ੇਿਲ ੰ ਧਰ ਖਂਦੀਆ ਂ। 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਲਗਰਂ-ਲਿੇਰਂ 
ਹੱਸ ਹਸਾ ਸਂ ਜਂਦੀਆਂ 
ਦੋ ਗਲ ਮ ੰ ਹੀਆਂ ਸੱਪਨੀਆਂ 

ਨਹ ਰੇ 'ਚ ੱਭਰ ਆਂਦੀਆਂ 
ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਤਨ ਨ ੰ  ਟਂਹਦੀਆਂ 

ਅੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ 
ਕ ੱ ਝ ਲ ਣੀਆਂ ਹੋ ਜਂਦੀਆ ਂ

ਤੇ ਜਾਗਦ ੇਤਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਕ ੱ ਝ ਲ ਹਰੀਆਂ ੱਗ ਆਂਦੀਆਂ । 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਹਰਨਾਲੀਆਂ 

ਹੱਲਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲਂਦੀਆਂ 

ਤਂ ਗੋਲ ਮ ੰ ਹੀਆਂ ਸੱਪਨੀਆਂ 

ਲਾਹੀ ਹੋਇ ਕ ੰ ਜ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਨਦੀਏ ਨਹਾਿਣ ਜਂਦੀਆ ਂ। 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਠਰੀਆਂ ਸਿੇਰਂ 
ਪੱਤਣਂ ਆ ਬਵਹੰਦੀਆਂ 
ਵਕਰਨਂ ਨ ੰ  ਨਹ ਾਂਦਾ ਿੇਖ ਕੇ 

ਪੱਤਣਂ ਨ ੰ  ਦੰਦਲਂ ਪਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਬਾਲ-ਸੋਚਂ ਮੇਰੀਆਂ 

ਵਕਰਨਂ ਤਂ ਹ ਣ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ 

ਕ ੱ ਝ ਕੰਬਦੀਆਂ ਕੰਬਂਦੀਆਂ 

ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 
ਸੱਪਨੀਆਂ ਖਾ ਜਂਦੀਆਂ 
ਜ਼ਵਹਰਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਨ ਆਣ ਝ ਰਮਟ ਪਾਂਦੀਆਂ । 
 



ਮੇਰੀ ਹ ਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਮੈਨ ੰ  ਭ ੱ ਲ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਨਣੀ 
ਹ ਣ ਡ ੱ ਲਹ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ 

ਤੇ ਵਮੱਠੀ ਸੰਦਲੀ ਮਵਹਕ ਸਮੀਰੀ 
ਹ ੱ ਲ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ਼ ਵਜਹਦ ੇਵਿਚ 

ਮਂ ਕਦ ੇਵਬਲਕ ੱ ਲ ਇਕੱਲਾ ਸਂ 
ਉਹਦ ੇਵਿਚ ਸੱਤ-ਰੰਗੇ ਪੰਖਣ ੰ  
ਹ ਣ ਆਣ ਿੱਸੇ ਨ 

ਤੇ ਕੋਇਲਂ, ਕ ਮਰੀਆਂ ਮੋਰਂ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ 

ਆਣ ਨੱਚ ੇਨ 

ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਦੀ 
ਜੋ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਿਗਦੀ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਭ ਸਾਏ 

ਉਹਦ ੇਵਿਚ ਆਣ ਲੱਥ ੇਨ 

ਉਦਾਸ ਹ ਸਨ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਰਤਾ ਕ  ਆਣ ਰੱਤ ੇਨ । 
 

ਮੇਰੀ ਹ ਣ ਚਾਨਣੀ 
ਵਜਂ ਵਜਂ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਮੈਨ ੰ  ਜੰਗਲ ਚ ਸ ਈ ਸੱਪਣੀ 
ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਵਹਕ ਪਏ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਖ ਹਂ 'ਤੇ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਵਤਰੰ ਞਣਂ ਚੱਬਦੀਆਂ ਵਤਲ-ਚੌਲੀਆਂ ਸੰਗ 

ਮ ਸਕਰਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਹ ਲਾਰੇ ਤੰਦ ਪਂਦੀ 
ਟ ੱ ਟ ਜਂਦੀ ਹੈ । 



 

ਮਂ ਵਪੰਡ ਦੀਆ ਂਲੰਮੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 

ਜਦ ਹ ਣ ਪੈਰ ਪਂਦਾ ਹਂ 
ਜਂ ਆਪਣੇ ਮਵਹਕ ਪਏ ਜੰਗਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਜਂਦਾ ਹਂ 
ਤਂ ਮਂ ਰੰਝੇਟੀਆ,ਂ ਗਭਰੇਟੀਆਂ 

ਤਂ ਸ਼ਰਮ ਖਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ੱਗ ਪਏ ਜੰਗਲ ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਂ ਤਂ ਛ ਪਂਦਾ ਹਂ । 
 

ਜਦਂ ਹ ਣ ਵਪੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਰਨ 

ਨਦੀਏ ਆਣ ਨਹ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਕਧਰੇ 

ਅਰਧ-ਨੰਗੀ ਅੱਗ ਵਿੰਹਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਪੰਡ ੇਨ ੰ  
ਵਪਆਜ਼ੀ ਪੌਣ ਛਂਹਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ ਈ ਸੱਪਣੀ 
ਚੰਦਨ 'ਤੇ ਸਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਜਦ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਕਾਸ਼ਨੀ ਧ ੰ ਦ  

ਆਣ ਲਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ 'ਤੇ ਸ ੱ ਤੀ ਸੱਪਣੀ 
ਤਦ ਜਾਗ ਪਂਦੀ ਹੈ 

ਨਦੀ ਵਿਚ ਨਹ ਾਂਦੀਆਂ 

ਵਕਰਨਂ ਦੀ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਡਾਰ 

ਮ ੜ ਮ ੜ ਚਵਹਚਹਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਨੰਗੀ ਨਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ੱਤੇ 

ਆਣ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨਂਦ 



ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਨੰਗੀ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਸ ਪਵਨਆਂ ਸੰਗ 

ਆਣ ਸਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਹ ਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਪਛਿਾੜੇ 
ਮੇਰੀ ਛਂ ਰੋਜ਼ ਰਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਪਵਹਲੇ-ਪਵਹਲ ਮੈਨ ੰ  ਜਦਂ 
ਇਕ ਸੱਪਣੀ ਨ ਡੰਵਗਆ 

ਮਂ ਜਿਾਨੀ ਦੀ ਅਜੇ 
ਦਵਹਲੀਜ਼ ਹੀ ਸਂ ਲੰਵਘਆ 

ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸ ਪਵਨਆਂ ਵਿਚ 

ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਵਹਕ ਸੀ 
ਜਦਂ ਮੇਰੇ ਸ ਪਵਨਆਂ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਵਗਆ । 
 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਿਟ ਵਜਹੇ 

ਲਂਦ ੇਵਦਨਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ 
ਮੱਥ ੇ'ਚ ਜਦ ਸੀ ਮੱਵਸਆ 

ਵਪੰਡ ੇ'ਤੇ ਕ ਝ ਪਰਭਾਤ ਸੀ 
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਤੇ ਮੈਲੀ 
ਸ ਪਨ-ਛੋਹੀ ਰਾਤ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੈਵਲਆ 

ਇਕ ਵਲਜਵਲਜਾ ਅਵਹਸਾਸ ਸੀ 
ਤੇ ਵਲਜਵਲਜੇ ਅਵਹਸਾਸ 'ਚਂ 

ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਆਈ ਬਾਸ ਸੀ 
ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਨਗਨ ਸੀ 
ਤੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਸੀ । 
 

ਮਂ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਰਾਤ ਨ ੰ  
ਸੌ ਬਾਰ ਬਵਲਆ ਬ ਵਝਆ 



ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਂ 

ਚੰਦਨ ਦੇ ਿਾਕਣ ੱਵਗਆ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਸਵਹਰਾ 'ਚ 

ਪੀਲੀ ਰੇਤ ਬਣ ਬਣ ੱਵਡਆ । 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ 
ਸ ਰਜ ਗਰਂ ਵਿਚ ਪ ੱ ਵਜਆ 

ਮਂ ਸੱਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 

ਚੰਦਨ ਦੇ ਿਣ ਵਿਚ ਪ ੱ ਵਜਆ 

ਪਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ 

ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪ ੱ ਵਗਆ । 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ ਇਕ 

ਸੱਪਣੀ ਪਰਾਹ ਣੀ ਆ ਗਈ 

ਝ ਠੀ ਜ਼ਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਅੱਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਵਜਹੀ ਲਾ ਗਈ 

ਤੇ ਪੌਣ ਮੇਰੇ ਿਣਂ ਦੀ 
ਹ ਣ ਹੋਰ ਿੀ ਨਵਸ਼ਆ ਗਈ । 
 

ਜਦ ਿੀ ਦੋ-ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ 
ਗਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਲੰਘਦੀ 
ਵਪੰਡ ਦੀ ਜਿਾਨੀ ਖੰਘਦੀ 
ਤੇ ਵਪਆਸ ਮੇਰੇ ਹ ਸਨ ਦੀ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ 
ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ ੱ ਜ ਗਈ 

ਵਕ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕ ੰ ਜ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡ ੱ ਬ ਗਈ । 
 

ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਵਦਨ ਸ਼ਾਮ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਦੀ ਨ ੰ  ਰੰਗ ਗਈ 



ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਫ ੰ ਕਾਰਦੀ ਆਈ 

ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਡੰਗ ਗਈ 

ਲਵਹਰ ਲਵਹਰ ਡੋਲਦੀ 
ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਹੀ ਕੰਬ ਗਈ 

ਤੇ ਤੋਵਤਆ ਂਦੀ ਡਾਰ 

ਕੱਚੀਆਂ ਬੇਰੀਆ ਂਤਂ ਲੰਘ ਗਈ । 
 

ਜਦ ਂਇਕ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਡੰਗ 

ਮੈਨ ੰ  ਚ ੱ ਭ ਜਂਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਧੜ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸੀਸ ਜੇਹਾ 
ੱਗ ਆਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 
ਮਾਯ ਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡ ੱ ਬ ਜਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਜਦਂ ਮਂ ਸੀਸ-ਹੀਣਾ ਸਂ 
ਉਦ ਂਸਭ ਸੀਸ ਸਨ ਮੇਰੇ 

ਜਦ ਂਹ ਣ ਸੀਸ-ਿਾਨਾ ਹਂ 
ਤਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸੀਸ ਨਹਂ ਮੇਰਾ 
ਨਦੀ, ਰ ੱ ਖ, ਰੇਤ ਤੇ ਚਾਨਣ 

ਕਦ ੇਸਭ ਮੀਤ ਸਨ ਮੇਰੇ 

ਤੇ ਹ ਣ ਖ਼ ਦ ਆਪਣਾ 
ਅਵਹਸਾਸ ਤਕ ਿੀ ਮੀਤ ਨਹਂ ਮੇਰਾ । 
 

ਤੇ ਹ ਣ ਇਕ ਵਦਨ ਮੇਰਾ ਅਵਹਸਾਸ 

ਵਿਸ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕਾਨੀ 
ਜਦ ਂਸੱਪਣੀ ਦੀ ਲਾਹੀ ਕ ੰ ਜ ੱਪਰ 

ਗੀਤ ਵਲਖਦਾ ਹੈ 

ਤਂ ਕ ੰ ਜ ਦਾ ਅਬਰਕੀ ਟੋਟਾ 
ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਵਦਸਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਪਰ ਸੀਸ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਪੜਹ ਕੇ 



ਪਾੜ ਸ ੱ ਟਦਾ ਹੈ । 
 

ਮੇਰਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵਿਹ ਲੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਦ ਿੀ ਛੋਹ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 

ਮੈਨ ੰ  ਇਕ ਅਰਧ-ਜਵਣਆ ਂਬਾਲ 

ਆ ਕੇ ਵਨੱਤ ਡਰਂਦਾ ਹੈ 

ਮਂ ਜੋ ਿੀ ਗੀਤ ਵਲਖਦਾ ਹਂ 
ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾੜ ਜਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਤੇ ਹ ਣ ਮਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦ ਸੀਸ 

ਰਲ ਕੇ ਆਣ ਬਵਹੰਦ ੇਹਂ 
ਅਸਂ ਉਸ ਅਰਧ-ਜ ਨ ਬਾਲ ਕੋਲਂ 

ਖ਼ੌਫ਼ ਖਂਦ ੇਹਂ 
ਅਸਂ ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਕੋਲਂ 

ਵਨੱਤ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ ਛ ਪਂਦ ੇਹਂ 
ਜੇ ਵਕਧਰੇ ਮੇਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ 

ਖ਼ਮੋਸ਼ੇ ਲੰਘ ਜਂਦੇ ਹਂ 
ਤੇ ਵਦਲ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਵਿਹੜ ੇ'ਚ ਕੰਧਂ 
ਮਾਰ ਲਂਦ ੇਹਂ 
ਤੇ ਆਪਣੀ 'ਮਂ' ਨ ੰ  
ਦੋ ਵਹੱਵਸਆ ਂਵਿਚ ਿੰਡ ਲਂਦੇ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ 'ਮਂ' ਹਰਦਮ 

ਮੇਰੇ ਹ ਣ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਦ ਜੀ ਅਰਧ 'ਮਂ' 

ਘਰ ਦੀ ਘ ਟਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਮੋਈਆ ਂਸੱਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ 

ਕ ਲੀ ਕ ੰ ਜ ਲਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲਈ 

ਵਨੱਤ ਕ ੰ ਜ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਂਦੀ ਹੈ 



ਤੇ ਮੋਈਆਂ ਸੱਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ 

ਸੱਪਂ ਨ ੰ  ਸ ਣਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ 'ਮਂ' ਵਜਹੜੀ 
ਮੇਰੇ ਹ ਣ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਪੜੋਿੀ, ਵਛੰਝ ਜਂ ਵਕਸੇ ਰਾਸ-ਮੇਲੇ 

ਰੋਜ਼ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਰੋਿਾਲ ਦੀ ਕੰਜਰੀ 
ਕਾਮੀ ਪਾਨ ਖਂਦੀ ਹੈ 

ਰਲੀ ਹੋਈ ਜ ੰ ਡਲੀ ਮੇਰੇ ਨਂ ਦੀਆ ਂ

ਿੇਲਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ 'ਮਂ' 

ਹ ਣ ਵਨੱਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ 'ਮਂ' 

ਹ ਣ ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਸਿੇਰਂ ਸ਼ਾਮ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ਹਨ ਦੇ ਮੋੜਂ 'ਤੇ 

ਵਦਨ ਭਰ ਖ਼ਾਕ ੱਡੀ ਹੈ 

ਮਂ ਸ ਵਣਆ ਹੈ ਵਕਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ੱਗੀ ਹੈ । 
 

ਹ ਣੇ ਪੌਣਂ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜੰਗਲ 'ਚਂ ਵਜਹੜੀ ਮਵਹਕ ਆਈ ਹੈ 

ਉਹਨ ਇਕ ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀ 
ਧ ੱ ਪ-ਛਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ 

ਵਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ੱਗਣ ਦੀ 
ਸਦੀਆਂ ਤਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ 

ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ੱਗੇ 



ਸੱਦ ਹ ੰ ਦੀ ਪਰਾਈ ਹੈ । 
 

ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਉਮਰ ਨਹਂ ਹ ੰ ਦਾ 
ਉਮਰ ਦਾ ੱਗਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ 

ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 

ਜੰਗਲ 'ਚ ੱਗਣਾ ਪਾਪ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ । 
 

ਐ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੀ 
ਕਾਲੀ ਹਿਾ ਵਿਚ ਹ ੰ ਗਦੇ ਜੰਗਲ 

ਮਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਅੱਜ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵਕਿਂ ਜਾਿਂ 
ਮਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ੱਗਣ ਦੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਸੰਗ ਬਾਤ ਵਕੰਜ ਪਾਿਂ ? 

 

ਮਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ 

ਜਦ ਂਿੀ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਿਂਗਾ 
ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਿਂਗਾ 
ਤੇ ਨਰਵਸੰਗ-ਘਰਂ ਦੀ ਰ ਈ 'ਚ 

ਆਪਣਾ ਮ ੰ ਹ ਛ ਪਾਿਂਗਾ 
ਮਂ ਮ ੜ ਵਕਸੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਜਾਣਂ 
ਬੜਾ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਿਂਗਾ । 
 

ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਣਂ ਤਂ ਚੰਗਾ ਹੈ 

ਵਕ ਜੰਗਲ ਖ਼ ਦਕ ਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ 

ਜਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨ ੰ  ਜਣ ਕੇ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨ ੰ  ਜਰ ਲਏ 

ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰ ੱ ਖ ਜੰਗਲ ਦਾ 
ਹਰੇ ਕੰਨਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ । 
 



ਓ ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਵਪਤਾ-ਪ ਰਖੋ ! 

ਮੇਰਾ ਹੱਥਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਉ 

ਤੇ ਸਾਿਾ ਖ਼ ਨ ਇਕ ਰ ੱ ਖ ਦਾ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਦਉ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਥਂ 
ਮੈਨ ੰ  ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਉ । 
 

ਮਂ ਜੰਗਲ ਿਾਵਲਓ ! 

ਜੰਗਲਂ ਦੀ ਛਂ ਵਿਚ ਗ ੰ ਮ ਜਾਿਂਗਾ 
ਉਮਰ ਭਰ ਵਤੱਖੀਆਂ ਸ ਲਂ ਦੀ ਮਂ 

ਸੇਜਂ ਹੰਢਾਿਂਗਾ 
ਕਤਲ ਹੋਿਣ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ 

ਹਰਵਗਜ਼ ਨਾ ਜਾਿਂਗਾ । 
 

ਮੇਰੇ ਵਪਤਰੋ, ਵਪਤਾ-ਪ ਰਖੋ 

ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ 

ਵਮਹਰਬਾਨੋ, ਬਜ਼ ਰਗ,ੋ ਸ਼ ਕਰਿਾਨੋ 

ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੋ 

ਤ ਹਾਡੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਿੰਸ਼ ਦਾ 
ਕਾਤਲ ਮਂ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਂ 
ਤ ਹਾਡੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੀੜਹੀ ਦਾ ਮਂ 

ਵਨਰਿੰਸ਼ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਂ 
ਤ ਸਂ ਜ ੋਿੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਿੋ 
ਮੈਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋਿੇਗੀ । 
 

ਵਪਤਾ-ਪ ਰਖੋ, ਮਹਂ-ਪ ਰਸ਼ੋ 

ਓ ਚ ੱ ਪ ਦੇ ਮੌਸਮਂ 

ਤੇ ਸਰਦ ਹੋਏ ਖ਼ ਨ ਦੇ ਰ ੱ ਖੋ 

ਉਹ ਮਂ ਹੀ ਹਂ ਵਕ ਵਜਸ ਨ 

ਅੱਜ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 



ਉਹ ਮਂ ਹੀ ਹਂ ਵਕ ਵਜਸ ਨ 

ਗਰਭ-ਜ ਨੀ ਜ ਨ ਮਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਪ ਸ਼ਤੋ-ਪ ਸ਼ਤ ਵਗੜਦ ੇਲਹ  ਦੀ 
ਗਰਵਦਸ਼ ਖਲਹਾਰੀ ਹੈ । 
 

ਸ ਰਜ ਬੰਸੀਉ, ਪਤਿੰਤੀਉ 

ਮੇਰੀ ਕ ਲ ਦੀਉ ਨਾਰੋ 

ਕਲਾਿਤੀਉ, ਸ ਨੱਖੀਉ 

ਚ ੱ ਪ ਪਰਸਤਾਰੋ, ਿਫ਼ਾਦਾਰੋ 

ਮਂ ਅੱਜ ਇਕ ਪ ੰ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਮਂ ਅੱਜ ਇਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਮਂ ਇਕ ਸ ਪਨ ਨ ੰ  ਨੰਗੀ ਜ ਨ ਵਜਉਣਂ 
ਰੋਕ ਲੀਤਾ ਹੈ 

ਪਰਾਏ ਵਜਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ਼ 'ਚ 

ਆਪਣਾ ਖ਼ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਤ ਹਾਡ ੇਥਣਂ ਦਾ ਦ ੱ ਧ 

ਹਰ ਸਦੀ ਲਈ ਹੋੜ ਲੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਓ ਮੇਰੀ ਹਂਦ ਦੇ 

ਸਾਦਾ ਤੇ ਵਸਰਜਣਹਾਵਰਓ ਲੋਕੋ 

ਮਂ ਵਜਹੜ ੇਦੌਰ ਵਿਚ ਵਜਂਦਂ 
ਮਂ ਵਜਹੜ ੇਦੌਰ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦਂ 
ਉਹਦ ੇਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਕ ੱ ਖ 

ਹ ਣ ਬਾਲ ਨਹਂ ਜੰਮਦੀ 
ਸਗ ਂਇਕ ਸਿਾਲ ਜੰਮਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਜਨਮੇ ਸਿਾਲ ਦੀ ਵਨਰਿੰਸ਼ਤਾ ਤਂ 

ਆਪ ਕੰਬਦੀ ਹੈ । 
 

ਓ ਮੇਰੇ ਵਸਰਜਕੋ 
ਵਤੰਨ ਦੇ ਤਰਾਸ਼ਣਹਾਰ ਬ ੱ ਤਕਾਰੋ 



ਤ ਹਾਡੀ ਿੰਸ਼ ਵਿਚ ਹ ਣ ਬਾਲ ਨਹਂ 
ਇਕ ਸਿਾਲ ਜੰਮਣਾ ਸੀ 
ਵਜਹਦਾ ੱਤਰ ਿੀ ਮੋੜਨ ਤਂ 

ਤ ਸਂ ਸਭਨਂ ਨ ਸੰਗਣਾ ਸੀ 
ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਓਦਰੀ ਧ ੱ ਪ ਨ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ 
ਤਂ ਬ ੱ ਢੀ ਸੱਵਭਅਤਾ ਨ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੋੜਂ 'ਤੇ ਖੰਘਣਾ ਸੀ । 
 

ਤ ਹਾਡ ੇਅਰਧ-ਜ ਨ ਸਿਾਲ ਦਾ 
ਕਾਤਲ ਮਂ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਂ 
ਤ ਹਾਡੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੀੜਹੀ ਦਾ ਮਂ 

ਵਨਰਿੰਸ਼ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਾਤਲ 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਂ 
ਤ ਸਂ ਜ ੋਿੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਿੋ 
ਮੈਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋਿੇਗੀ । 
 

ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਦਲ ਿੀ ਰੋਇਆ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ 

ਇਕ ਅਰਧ-ਜ ਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ । 
 

ਤ ਸਂ ਉਤਸ ਕ ਹੋਿੋਗੇ 
ਅਰਧ-ਜ ਨਾ ਵਕਸ ਤਰਹਂ ਮਵਰਐ ? 

ਜੀ ਉਹ ਮਵਰਆ ਨਹਂ 
ਵਚੱਟ ੇਵਦਹ ੰ  ਸਗ ਂਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਸਤ ੇਇਕ ਕ ਲ ਦੇ ਥਣ ਦਾ 
ਦ ੱ ਧ ਮੋਇਆ ਹੈ । 
 



ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ 
ਸ਼ਵਹ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਨਹਂ ਤਂ ਿੰਸ਼ ਦਾ ਕਾਤਲ 

ਕਦ ਂਕੋਈ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ? 

 

ਜੀ ਹਂ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 

ਮਸਂ ਬੱਸ ਦੋ ਮਹੀਨ ਸੀ 
ਪਰ ਉਹਨ ਗਰਭ ਵਿਚ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਸੀ । 
 

ਜੀ ਹਂ, ਉਹਦ ੇਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 

ਕ ੱ ਝ ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਨ 

ਜਂ ਦੋ ਬੀਮਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਨ 

ਤੇ ਕ ਝ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਨਰਸਂ ਦੇ 

ਜਂ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਨ । 
 

ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਲੇ ਹਨ 

ਤੇ ਉਹਦ ੇਮਂ-ਵਪਉ 

ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਕਵਹੰਦ,ੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਨ । 
 

ਜੀ ਹਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਮਂ ਉਮਰ ਭਰ ਮਾਤਮ ਮਨਾਿਂਗਾ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹ ਣ ਕਤਲ 

ਲੋਕਂ ਤਂ ਛ ਪਾਿਂਗਾ 
ਮਂ ਪੈਰਂ ਬੰਨਹ  ਕੇ ਗਰਵਦਸ਼ 

ਥਲਂ ਨ ੰ  ਵਨਕਲ ਜਾਿਂਗਾ । 
 

ਮਂ ਪੈਰਂ ਬੰਨਹ  ਕੇ ਗਰਵਦਸ਼ 

ਥਲਂ ਨ ੰ  ਵਨਕਲ ਤ ਵਰਆ ਹਂ । 
 



ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ ਨ ੰ  ਮੰਵਜ਼ਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਾਹ ਨਹਂ ਆਂਦਾ 
ਖ਼ਲਾਅ ਤਂ ਮਂ ਖ਼ਲਾਅ ਤੱਕ 

ਦਰਦ ਦੀ ਬਸ ਰੇਤ ਹਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ 
ਤੇ ਹ ਣ ਿੀ ਵਜ਼ਹਨ 'ਚਂ 

ਜੰਗਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹਂ ਜਂਦਾ । 
 

ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਉਮਰ 

ਮੇਰੀ ਵਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਤਂ ਨ ੰ  ਰਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਨਂਦਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ 

ਜੰਗਲੀ ਚੀਖ਼ ਸਂਦੀ ਹੈ 

ਥਲਂ ਦੀ ਰੇਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭਂਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ ੇ'ਤੇ ਇਕ ਕੰਬਣੀ ਦੀ ਝਾੜੀ 
ੱਗ ਖਲਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਇਸ ਝਾੜੀ ਦੀ ਛਾਿਂ 
ਜਦ ਕਦ ੇਿੀ ਆ ਖਲਂਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਅੱਜ ਦੀ ਥਣ-ਵਿਹ ਣੀ 
ਨਾਰ ਦੀ ਪੀੜਹੀ 'ਤੇ ਰਂਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਮਂ ਇਕ ਿੰਸ਼ ਦਾ 
ਵਨਰਿੰਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਰਭ ਛਂਹਦਾ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੀ ਵਪੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ 
ਇਕ ਪੈੜ 'ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ? 

ਇਹ ਵਕਸ ਦਾ ਅਰਧ-ਜ ਨਾ ਬਾਲ 

ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਤੱਕਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਾਹਿਂ 
ਇਹ ਮੈਨ ੰ  ਬਾਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । 
 

ਮੇਰੇ ਥਲ ਦੀ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਿੀ 



ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੈਸਾ ਹੈ 

ਸ਼ਵਹਰ ਤਂ ਦ ਰ ਆ ਕੇ ਿੀ 
ਇਹ ਨੰਗਾ ਬੋਲ ਕੈਸਾ ਹੈ 

ਤੇ ਥਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਿੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਵਕਂ ਸ਼ਵਹਰ ਜੈਸਾ ਹੈ ? 

 

ਇਕ ਵਦਨ ਰੇਤ ਨ ੰ  
ਥਲ ਵਿਚ ਹਿਾ ਵਮਲਣ ਆਈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤ ੇਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਤਂ 

ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਆਈ 

ਵਕ ਵਜਸ ਬਦਬਖ਼ਤ ਜੰਗਲ ਵਿਚ 

ਕਦ ੇਮੇਰੀ ਉਮਰ ੱਗੀ ਸੀ 
ਤੇ ਵਜਸ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ 

ਕਦ ੇਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਉਹਦੀ ਕੱਲਹ ਭਰ-ਦ ਪਵਹਰੇ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 
 

ਮੈਨ ੰ  ਇਕ ਪਲ਼ ਲਈ 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸ ਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਲੱਵਗਆ 

ਮਂ ਜੀਕਣ ਥਲ 'ਚ ੱਡਦੀ ਰੇਤ ਥੱਲੇ 

ਦੱਬ ਵਗਆ ਹੋਿਂ 
ਤੇ ਪ ਰਾ ਕੱਜ ਵਗਆ ਹੋਿਂ 
ਤੇ ਚ ੱ ਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਿੀ 
ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਵਗਆ ਹੋਿਂ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੰਗ ੇਵਬਰਛ 

ਅੱਖਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 

ਤੇ ਲੱਖਂ ਲਰਜ਼ ਗਏ ਸਾਏ 

ਵਜ਼ਹਨ ਵਿਚ ਮੋਰ ਜਹੇ ਕ ਕੇ 

ਤੇ ਵਦਲ ਵਿਚ ਸੱਪ ਲਵਹਰਾਏ 

ਤੇ ਥਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦ ੇਸਾਏ 



ਮੈਨ ੰ  ਹੀ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਆਏ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਮਂ ਿੇਵਖਆ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਟਾਹਣ ਸ ੱ ਜ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਵਹਦ ਦੇ ਖੱਗੇ 'ਤੇ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ੱਗ ਰਹੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ੱਗਦੀ ਤੱਕ ਕੇ 

ਵਨੰਦਰ 'ਚ ਬ ਰੜਾਇਆ 

ਮਂ ਜੰਗਲ ਿਾਵਲਓ 

ਜੰਗਲ਼ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਹਂ ਆਇਆ 

ਮਂ ਮਾਸ ਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਂ 
ਜੰਗਲ 'ਚ ੱਗ ਆਇਆ 

ਪਰ ਮ ੰ ਹ ਵਿਚ ਰੇਤ ਸੀ 
ਇਕ ਬੋਲ ਿੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ । 
 

ਮਂ ਵਫਰ ਤੱਵਕਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 

ਕ ੱ ਝ ਤੰਗ ਵਦਲੇ ਲੋਕਂ 
ਕ ੱ ਝ ਨੰਗ,ੇ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੇ ਪੋਸਟਰ 

ਕੰਧਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨ 

ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਅੰਗ ਿਾਹ ਰਹੇ ਨ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹ ਜ ਰਮ 

ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨ । 
 

ਤੇ ਵਫਰ ਇਕ ਸ਼ੋਰ ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  ਚੀਰਦਾ 
ਕੰਨਂ 'ਚ ਆ ਿਵੜਆ 

ਵਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਚਖ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਕਂ ਥਲ ਿੀ ਨਹਂ ਸੜਦਾ 
ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀ 
ਵਕਂ ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਨਹਂ ਮਵਰਆ ? 

 



ਤੇ ਵਫਰ ਥਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਂ 
ਮੇਰਾ ਇਕ ਹੰਝ  ੱਗ ਆਇਆ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਚ ੱ ਪ ਨ ਮ ੜ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 

ਘਰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਇਆ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਲ 'ਚ ਹੀ ਿੱਵਸਆ 

ਕਦ ੇਮ ੜ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾ ਆਇਆ । 
 

ਵਫਰ ਮੇਰੇ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਵਦਨ ਆਏ 

ਬਹ ਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਵਦਨ ਆਏ 

ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਭਲਾ ਲੋਕਂ 
ਕੰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਦੇ ਗਏ ਸਾਏ । 
 

ਹਂ, ਮੇਰਾ ਹ ਣ ਖ਼ ਨ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ 
ਹਂ, ਮੇਰਾ ਹ ਣ ਮਾਸ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ 
ਚ ਤਰਫ਼ਂ ਸੋਗਿਾਰ ਸੋਚਂ ਸਨ 

ਜਂ ਯਾਰਂ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹਾਸਾ ਸੀ । 
 

ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਰੇਤ ਸੀ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ 
ਜ਼ਲਾਲਤ, ਸਵਹਮ ਸੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ 
ਖ਼ਲਾਅ ਸੀ, ਉਫ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਸ ਰਜ ਸੀ 
ਜਂ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਦੀ 
ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵਬਨ ਕ ਝ ਿੀ ਨਾ ਸੀ 
ਵਕ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਿੇਵਖਆਂ 
ਮੱਥ ੇ'ਚ ਪਾਲਾ ੱਗਦਾ ਸੀ । 
 

ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਸੀ 
ਵਕ ਗ਼ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ 

ਤਪੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦੇ 

ਮਾਰ ਥਲਂ 'ਚਂ ਲੰਘਾਦੀ ਸੀ 
ਤੇ ਮੈਥ ਂਘ ੱ ਟ ਛਂ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ 



ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 

ਇਕ ਬੋਲਦਾ ਿੀ ਵਬਰਛ ਨਾ ਸੀ । 
 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ 'ਤੇ 

ਹ ਣ ਬਹ ਤ ਰਂਦਾ ਸਂ 
ਸਰਾਪੀ ਚ ੱ ਪ ਦੇ 

ਹ ਣ ਨਾਲ ਭਂਦਾ ਸਂ 
ਤੇ ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ 

ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ ਚਾਨਣੀਆਂ 
ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੇਤ ਵਖ਼ਆਲਂ 'ਚ 

ਘ ਕ ਸਂਦਾ ਸਂ । 
 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਿੇਵਖਆ 

ਵਕ ਚ ੱ ਪ ਗਾਂਦੀ ਹੈ 

ਚ ੱ ਪ ਰਂਦੀ ਹੈ, ਮ ਸਕਰਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਸੋਹਣੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਥਲ ਦੀ ਰੇਤ ਤਂ 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਸਂ ਹ ਣ ਜ਼ਬਂ ਵਸੱਖਦਾ 
ਗਿਾਚੀ ਚਾਨਣੀ ਨ ੰ  
ਰੇਤ ਦੇ ਮਂ ਖ਼ਤ ਵਲਖਦਾ । 
 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ ਹਂ 
ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦਾ ਗੀਤ 

ਹਰ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਖੰਡਰ ੱਗ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਵਿਚ 



ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ੱਡ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਨੀਲੇ ਗਗਨ 'ਤੇ ਖੰਭਂ ਦੇ ਹਰਫ਼ 

ਛਪਦ ੇਨ 

ਗਗਨ ਤਂ ਧਰਤ 'ਤੇ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਿੱਸਦ ੇਨ 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਥੇਹ ਦੀ ਠੀਕਰੀ 
ਪਹੇ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਦਾਸੀ ਥੋਹਰ 

ਇਕ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਕਬਵਰਸਤਾਨ ਵਿਚ 

ਵਤੱਖੀ ਦ ਪਵਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਕਰੀਰਂ ਹੇਠ ਕ ੱ ਝ ਪਲ ਬੈਠ 

ਪਰਤ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਮਂ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਇਹ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਮੌਨ ਬੋਲੀ 
ਸੱਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ 

ਮਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਜਹੜੀ 
ਇਸ ਜਹਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ । 
 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ ! 



ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ, ਵਸਰਫ਼ ਆਵਸ਼ਕ ਦੀ 
ਰੱਤ ਸ ਣਦੀ ਹੈ 

ਜਂ ਖੰਡਰਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸ ਣਦੀ ਹੈ 

ਜਂ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸ ਣਦੀ ਹੈ 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ । 
 

ਹ ਣੇ ਜੋ ਸਾਿੇ ਰ ੱ ਖਂ ਦੇ ਵਿਚ 

'ਿਾ ਬੋਲੀ ਹੈ 

ਹ ਣੇ ਜੋ ਪੰਛੀ ਨ ਅੰਬਰਂ ਤਂ 

ਛਂ ਡੋਲਹੀ ਹੈ 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਚ ੱ ਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ । 
 

ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਿਾਕਣ 

ਵਪਆਰ ਕਰੋ 

ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  ਖੰਡਰਂ ਿਾਕਣ 

ਰਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ 

ਚ ੱ ਪ ਦਾ ਕਬਰਂ ਿਾਕਣ ਹੀ 
ਸਵਤਕਾਰ ਕਰੋ । 
 

ਥਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਂ ਸੰਗ 

ਰਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ 

ਅੰਨਹ  ਖ ਹ 'ਚਂ 

ਅੱਧੀ ਰਾਤਂ ਡੋਲ ਭਰੋ 

ਿਗਦੀ 'ਿਾ ਵਿਚ 

ਬ ੱ ਢ ੇਬੋੜਹਂ ਹੇਠ ਬਹੋ 

ਪਰਬਤ ੱਪਰ ੱਗੇ 

ਸਾਿੇ ਹਰਫ਼ ਪੜਹ ੋ। 
 

ਮੇਰੀ ਚ ੱ ਪ ਸੰਗ 

ਸੌ ਜਨਮਂ ਤਂ ਯਾਰੀ ਹੈ 



ਮਂ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ 

ਉਮਰ ਗ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਵਜਸਮ ਭੋਗਣ ਤਂ 

ਵਪਆਰੀ ਹੈ । 
 

ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ ! 
ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ !! 
ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣੋ !!! 
 

ਮਂ ਬੋਲੀ ਸੱਪਨੀਆ ਂਦੀ 
ਬੋਲ ਵਰਹਂ 
ਮਂ ਨੰਗਾ ਵਚਹਵਰਆ ਂ'ਚ 

ਦੌੜ ਵਰਹਂ । 
 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਚਹਰੇ 'ਚ 

ਸ਼ਬਦ ਨਹਂ ਬਾਕੀ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਚਹਰੇ 'ਚ 

ਗੀਤ ਨਹਂ ਬਾਕੀ 
ਵਸਰਫ਼ ਵਜਸਮਂ 'ਚ 

ਅੰਗ ਬਾਕੀ ਨ 

ਵਸਰਫ਼ ਅੰਗਂ 'ਚ 

ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ 

ਅਸ਼ਬਦਾ ਮਾਸ 

ਬੱਸ ਸ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਪਲ ਭਰ ਸ ਲਗ ਕੇ 

ਤੇ ਬ ਝਦਾ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਨੰਗਾ ਵਚਹਵਰਆ ਂ'ਚ 

ਦੌੜ ਵਰਹਂ 
ਮਂ ਬੋਲੀ ਸੱਪਣੀ ਦੀ 
ਬੋਲ ਵਰਹਂ 



ਇਹ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਸਰਾਪੀ ਹੈ 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਹੀ 
ਬਾਕੀ ਹੈ । 
 

ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਚਹਰੇ 'ਚਂ 

ਮੈਨ ੰ  ਹ ਣ ਗੀਤ ਨਹਂ ਲੱਭਦਾ 
ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਚਹਰਾ ਿੀ 
ਮੈਨ ੰ  ਹ ਣ ਮੀਤ ਨਹਂ ਲਗਦਾ । 
 

ਮੈਨ ੰ  ਹ ਣ ਤਕ ਵਸਰਫ਼ 

ਔਰਤ ਦੇ ਕ ਝ ਕ  ਅੰਗ ਲੱਭੇ ਨ 

ਕਦ ੇਔਰਤ ਨਹਂ ਲੱਭੀ 
ਮਂ ਬੱਸ ਕ ੱ ਝ ਸ ਲਗਦੇ ਅੰਗਂ 'ਚ 

ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਦੱਬੀ 
ਜਂ ਰਾਤਂ ਓਢ ਕੇ ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ 

ਵਜਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕੱਜੀ 
ਮੈਨ ੰ  ਕ ੱ ਝ ਅੰਗ ਤਂ ਲੱਭੇ ਨ 

ਪਰ ਔਰਤ ਨਹੀ ਲੱਭੀ । 
 

ਮੈਨ ੰ  ਔਰਤ ਨ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ 

ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 
ਸਰਾਵਪਆ ਦ ੱ ਧ ਮਂ ਪੀਤਾ 
ਤੇ ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ ਪੋਤੜਾ ਲੀਤਾ 
ਮਂ ਔਰਤ ਕਦ ੇਨਹਂ ਮਾਣੀ 
ਮਂ ਿਰਵਜਤ ਭੋਗ ਹੈ ਕੀਤਾ । 
 

ਜਦਂ ਿੀ ਮਂ ਕਦੇ 
ਔਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲੱਵਭਆ ਹੈ 

ਮੈਨ ੰ  ਔਰਤ ਨ ਇਕ ਬਾਫ਼ਰ ਵਜਹੇ 

ਅੰਗ ਹੇਠ ਦੱਵਬਆ ਹੈ 



ਵਜਸਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮ ੱ ਕਦ ੇਹੀ 
ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਾਥ ਛੱਵਡਆ ਹੈ 

ਮੈਨ ੰ  ਔਰਤ ਨਹਂ 
ਔਰਤ ਦਾ ਬਾਫ਼ਰ ਮਾਸ ਲੱਵਭਆ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਹ ਣ ਔਰਤ ਦੇ ਵਚਹਰੇ 'ਚਂ 

ਕਦ ੇਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹਂ ਲੱਭਦਾ 
ਮਂ ਦ ਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਨ ੰ  
ਹ ਣ ਔਰਤ ਨਹਂ ਸੱਦਦਾ । 
 

ਮਂ ਹ ਣ ਥਲਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਂ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਛਂ ਨ ੰ  ਤਰਸਦਂ 
ਆਪਣੇ ਖ਼ਲਾਅ ਵਿਚ ਲਟਕਦਂ । 
 

ਮੱਥ ੇ'ਚ ਬਸ ਹ ਣ ਰੇਤ ਹੈ 

ਨਾ ਰੇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈੜ ਹੈ 

ਨਾ ਪੈੜ ਜੋਗਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ । 
 

ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋਗਾ ਸਾਥ ਹੈ 

ਨਾ ਸਾਥ ਜੋਗਾ ਹਰਫ਼ ਹੈ 

ਨਾ ਹਰਫ਼ ਜੋਗਾ ਗੀਤ ਹੈ । 
 

ਨਾ ਗੀਤ ਜੋਗੀ ਧ ੱ ਪ ਹੈ 

ਨਾ ਧ ੱ ਪ ਜੋਗਾ ਰ ੱ ਖ ਹੈ 

ਨਾ ਰ ੱ ਖ ਜੋਗੀ ਛਾਂ ਹੈ । 
 

ਇਕ ਸ ੰ ਞ ਿਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ 

ਜਂ ਸ਼ੋਰ ਿਰਗੀ ਚ ੱ ਪ ਹੈ 

ਇਹ ਖ਼ ਦਕ ਸ਼ੀ ਦੀ ਰ ੱ ਤ ਹੈ । 
 

ਹਰ ਰ ੱ ਤ ਖ਼ ਦਕ ਸ਼ੀ ਦੀ 
ਪ ਰੀ ਬਹਾਰ 'ਤੇ ਹੈ 



ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਫ ੱ ਲ ਹੀ 
ਆਇਆ ਵਨਖਾਰ 'ਤੇ ਹੈ 

ਇਕ ਚ ੱ ਪ ਚਵਹਚਹਾਂਦੀ 
ਵਦਲ ਦੀ ਚਨਾਰ 'ਤੇ ਹੈ 

ਹ ਣ ਦਰਦ ਅਜਨਬੀ ਬਣ 

ਆਇਆ ਦ ਆਰ 'ਤੇ ਹੈ । 
 

ਅਜਨਬੀ ਇਕ ਦਰਦ ਦੇ 

ਹ ਣ ਸਾਥ ਵਿਚ ਭਂਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਨੰਗੀਆਂ ਰਾਤਂ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ 

ਓਢ ਕੇ ਸਂਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ 

ਹ ਣ ਆਪ ਹੀ ਰਂਦਾ ਹਂ ਮਂ । 
 

ਹ ਣ ਵਕਸੇ ਵਚਹਰੇ 'ਚਂ ਮੈਨ ੰ  
ਗੀਤ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹਂ 
ਿੀਰਾਵਨਆਂ, ਮੈਖ਼ਾਵਨਆਂ 

ਦੋਹਂ 'ਚ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ ਨਹਂ 
ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹ ਣ 

ਵਦਲ ਨ ੰ  ਕਦ ੇਛੱਡਦਾ ਨਹਂ । 
 

ਹ ਣ ਚ ੱ ਪ ਏਨੀ ਹੈ 

ਵਕ ਚ ੱ ਪ ਦੀ 'ਿਾਜ ਸ ਣ ਸਕਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਤੇ ਦਰਦ ਏਨਾ ਹੈ 

ਵਕ ਖ਼ ਦ ਤਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਬਦਚਲਨ ਰਾਤਂ ਦਾ ਹ ਣ 

ਸੜਕਂ 'ਤੇ ਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹਂ ਮਂ । 
 

ਤੇ ਵਸਫ਼ਲਸੀ ਸ਼ਾਮਂ ਦੀ ਠੰਢੀ 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਲਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਹ ਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਜਂਦਾ ਹਂ ਮਂ 



ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਹ ਣ ਵਪੱਠ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਠਾ ਕੇ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹਂ ਮਂ 

ਮਂ ਵਪੱਠ 'ਤੇ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਜੰਗਲ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਮੈਨ ੰ  ਿੇਖਦ ੇਨ 

ਸਰਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਿੀ ਲੋਕਂ 
ਪਏ ਛਾਿਂ ਿੇਚਦ ੇਨ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ 

ਤੇ ਹੱਥ ਪਏ ਸੇਕਦ ੇਨ । 
 

ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਐਨਾਸੀਨੀ ਸ਼ੋਰ 

ਜੰਗਲ਼ ਤਂ ਿੀ ਭੱਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਥਣਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਕ ੱ ਤਾ ਵਕਸਨ ਬੱਧਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਿਚ ਿਸ ਵਰਹਾ 
ਹਰ ਮਰਦ ਅੱਧਾ ਹੈ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ੱਵਗਆ ਜੰਗਲ 

ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਤਂ ਿੱਡਾ ਹੈ । 
 

ਿੱਜਦੀ ਸਾਰੰਗੀ ਨ ੰ  ਦੋਸਤ ੋ! 

ਵਸਫ਼ਲਸ ਵਕਿਂ ਹੋਇਐ ? 

ਵਨਰੋਧੀ-ਭੋਗ ਵਪੱਛ ਂਿੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਗਰਭ ਵਕੰਜ ਹੋਇਐ ? 

ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ੱਗ ਰਹੇ 

ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਵਕਂ ਰੋਇਐ ? 

 

ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਮਰਜ਼ ਿਾਕਣ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਚਹਰੇ ਵਕਂ ਛ ਪਂਦਾ ਹੈ 



ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਵਚਹਰੇ 

ਘਰਂ ਵਕਂ ਟੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ 

ਏਥ ੇਹਰ ਘਰ ਹੀ 
ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜੰਗਲ ਵਕਂ ੱਗਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਖ਼ ਦ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਲਾ 
ਜੰਗਲ ਵਕਂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ? 

 

ਮਂ ਵਪੱਠ 'ਤੇ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਜੰਗਲ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਠਰ ਵਰਹਾ ਹਂ 
ਮਂ ਅੱਧਾ ਥਣ 'ਚ ਮਵਰਆ ਸਂ 
ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰ ਵਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਮਂ ਅੱਧਾ ਥਣ 'ਚ ਜਦ ਮਵਰਆ ਸਂ 
ਤਂ ਮੇਰੀ ਮਂ ਵਿਯੋਗਣ ਸੀ 
ਮਂ ਅੱਧਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਜਦ ਮਰ ਵਰਹਂ 
ਜੰਗਲ ਵਿਯੋਗੀ ਹੈ 

ਮਂ ਧ ੱ ਪ ਵਿਚ ਿਰਹ ਰਹੀ 
ਬਦਲੀ ਦੇ ਿਾਕਣ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ 

ਤੇ ਕ ੱ ਖ ਤਂ ਕਬਰ ਤੱਕ 

ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਸੋਗੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਥਣ ਦੇ ਚ ੱ ਪ ਖੰਡਰਾਤਂ 'ਚ 

ਵਜਸ ਵਦਨ ਜਨਮ ਲੀਤਾ ਸੀ 
ਤੇ ਕਾਲਾ ਦ ੱ ਧ ਪੀਤਾ ਸੀ 
ਮਂ ਉਸ ਵਦਨ ਸਮਝ ਲੀਤਾ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਿਰਗ ੇਮਸੀਹੇ ਿਾਸਤੇ 
ਵਕੱਲ ਬਹ ਤ ਸਸਤ ੇਨ 

ਸਲੀਬਂ ਤਂ ਵਬਨਾ ਿੀ ਮਰਨ ਦੇ 

ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਤ ੇਨ । 
 

ਸਰਾਪੇ ਦ ੱ ਧ ਨ ੰ  ਜਦ ਿੀ 



ਵਕਸੇ ਨ ਜਨਮ ਵਦੱਤਾ ਹੈ 

ਉਹਨ ੰ  ਉਸ ਮਾਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ 

ਨਮੋਸ਼ੀ ਚ ੱ ਪ ਦੀ ਸ ਲੀ 'ਤੇ 

ਉਹਨ ੰ  ਚਾੜਹ ਵਦੱਤਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹਦੀ 'ਮਂ' ਨ ੰ  
ਦੋ ਵਹੱਵਸਆ ਂਵਿਚ ਪਾੜ ਵਦੱਤਾ ਹੈ । 
 

ਸਰਾਪੇ ਦ ੱ ਧ ਿਾਲੇ ਸਭ ਮਸੀਹੇ 

ਥਣ 'ਚ ਮਰਦ ੇਨ 

ਤੇ ਕ ੱ ਖ ਤਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 

ਮੇਰੇ ਿਂਗ ਕਰਦ ੇਨ । 
 

ਮਂ ਮਰ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਠਰ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ ਲੀ 'ਤੇ 

ਵਚਰ ਹੋਇਆ ਵਕ ਚੜਹ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸੰਗ ਆਪੇ 

ਬਥੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਂ ਆਪੇ 

ਅਨਕ ਿਾਰ ਡਰ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਮੋਸ਼ੇ ਮ ੰ ਹ ਵਿਖਾ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਂ ਆਪਣੇ 
ਕਲੰਵਕਤ ਮ ੰ ਹ ਛ ਪਾ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਇਕਲਾਪਾ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਚ ੱ ਪ 

ਵਹੱਸੇ ਦੀ ਹੰਢਾ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਮਰ ਚ ੱ ਵਕਆਂ 
ਮਂ ਜਾ ਚ ੱ ਵਕਆ ਂ। 
 

ਮਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਂ 



ਮਂ ਸੱਚ ਕਵਹੰਦਂ 
ਵਪਆ ਨਜ਼ਰਂ ਜ ੋਅੱਜ ਆਂਦਾ 
ਇਹ ਮਂ ਨਹਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ 

ਜੋ ਤ ਵਰਆ ਸਾਥ ਵਿਚ ਜਂਦਾ 
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਤ ਚ ੱ ਕੀ ਕੱਲਹ ਦਾ 
ਹੈ ਕਰੰਗ ਚ ੰ ਵਡਆਇਆ 

ਮਂ ਇਸ ਤਂ ਬਹ ਤ ਡਰਦਾ ਹਂ 
ਮਂ ਇਸ ਤਂ ਬਹ ਤ ਭੈਅ ਖਂਦਾ । 
 

ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਸਦਾ ਇਹ ਸੀ 
ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਸਦਾ ਇਹ ਹੈ 

ਉਮਰ ਜਦ ਹਾਣ ਸੀ ਮੇਰੇ 

ਮਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹਂ ਸਂ 
ਮਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਦ ਹੋਇਆ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ 
ਸੋ ਮੈਨ ੰ  ਕੱਲਹ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੰਢਾਣੀ ਪਈ 

ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਵਿਰਥਾ ਗਈ 

ਨਾ-ਜਂਦੀ ਜ ਨ ਮਂ ਭੋਗੀ 
ਸਦਾ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਵਜਂਦੀ ਲਈ 

ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਹੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ 

ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਹੀ ਜਲਾਣੀ ਪਈ । 
 

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਜੇ ਵਕਧਰੇ ਅੱਜ ਵਮਲ ਿੀ ਪਈ 

ਜੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਵਕਧਰੇ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਬਵਹ ਿੀ ਗਈ 

ਨਾ ਉਹ ਪਵਹਚਾਣ ਿੀ ਸਕੀ 
ਨਾ ਮੈਥ ਂਹੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ । 



 

ਸੀ ਏਨ ਗ਼ਮ ਹਯਾਤੀ ਦੇ 

ਰ ਝੇਿਂ ਵਜ਼ੰਦਗਾਨੀ ਦੇ 

ਸੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਵਮਲੀ ਭਟਕਣ 

ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਦੇ 

ਸੀ ਏਨ ਬੋਝ ਰ ਹ ਆਪਣੀ 'ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ਼ ਲਾਮੀ ਦੇ 

ਵਕ ਏਨੀ ਿੇਲਹ ਨਾ ਲੱਭੀ 
ਵਕ ਮਂ ਪਵਹਚਾਣ ਹੀ ਸਕਦਾ 
ਵਕ ਮਂ ਉਹਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੀ ਸਕਦਾ 
ਵਕ ਜੰਗਲ਼ ਤਂ ਉਚੇਰਾ 
ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਕਦਾ । 
 

ਜਦ ਂਮੈਨ ੰ  ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਜਦ ਂਮੈਨ ੰ  ਅੱਜ ਵਮਲਦੀ ਹੈ 

ਮਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜਸਮ ਸ ੰ ਘ ਲਂਦਾ 
ਮਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਂਦਾ 
ਮਂ ਬੇਹੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਦਾ 
ਿਸੀਲਾ ਖ਼ ਦ ਬਣਾ ਲਂਦਾ 
ਮਂ ਦੋ ਪਲ ਭੋਗ ਕੇ ਉਮਰਾ 
ਵਕਸੇ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਮਰ ਜਂਦਾ 
ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭ ੱ ਲ ਜਂਦਾ 
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭ ੱ ਲ ਜਂਦਾ 
ਤੇ ਭੋਗੇ ਪਲਂ ਨ ੰ  
ਮਂ ਸੱਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਕਵਹ ਲਂਦਾ । 
 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਲੋਥ 'ਚਂ 

ਅੱਜ ਿੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਮਵਹਕ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਲੋਥ 'ਚਂ 

ਅੱਜ ਿੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬੋਅ ਨਹਂ ਆਂਦੀ 
ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੋਅ ਵਕ ਵਜਹੜੀ 



ਰਾਤ ਦੇ ਮੋੜਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 

ਨੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਂ 'ਚ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੋਅ 

ਜੋ ਮੋਈ ਚ ੱ ਪ ਨ ੰ  ਸੱਪਣੀ ਨ ੰ  ਡੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੋਅ ਵਕ ਵਜਹੜੀ 
ਇਕ ਸਰਾਪੇ ਥਣ 'ਚਂ ਆਂਦੀ ਹੈ 

ਮਂ ਸਭ ਕੋਲਂ ਬੋਅ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਮਵਹਕ ਵਦੱਤੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਂ ਹੈਰਾਨ ਹਂ 
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਜਂਦੀ ਵਕਸ ਨ ਭੋਗੀ ਹੈ ? 

ਮਂ ਜਦ ਿੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ 

ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਿੇਖੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਬਸ ਕ ਝ ਔਰਤਂ ਦੀ 
ਕ ੱ ਖ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨ 

ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਅੰਗਂ ਨ ੰ  ਭੋਗਣ ਿਾਸਤੇ 
ਕੀਤ ੇਮ ਜ਼ਾਹਰੇ ਨ 

ਸਰਾਪੇ ਥਣਂ ਨ 

ਕ ਝ ਰੋਹ ਭਰੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਪਾੜ ੇਨ 

ਮਂ ਵਜ਼ਹਨੀ ਜਲਾਿਤਨੀ ਦੇ 

ਇਂ ਆਪਣੇ ਵਦਨ ਗ ਜ਼ਾਰੇ ਨ । 
 

ਮਂ ਜੋ ਬਵਚਆ ਹਂ , ਮਂ ਨਹਂ 
ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਰਂ ਦਾ ਵਪੰਜਰ ਹੈ 

ਜਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਂ ਲਏ 

ਬਦਵਲਆ ਂਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਚ ਟਕੀ 
ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੱਲਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹਂ 
ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਬਾਕੀ 
ਜਂ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਮੇਰੇ ਦੇ 

ਵਿਲੰਬਤ ਗੀਤ ਦੀ ਬਾਕੀ । 



 

ਮਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਂ 
ਮਂ ਸੱਚ ਕਵਹੰਦਂ 
ਵਪਆ ਨਜ਼ਰਂ ਜ ੋਅੱਜ ਆਂਦਂ 
ਜੋ ਤ ਵਰਆ ਸਾਥ ਵਿਚ ਜਂਦਾ 
ਇਹ ਮਂ ਨਹਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ! 

ਇਹ ਮਂ ਨਹਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ !! 

ਇਹ ਮਂ ਨਹਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ !!! 

 



Peeran Da Paraga Shiv Kumar Batalvi 

ਪੀੜਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 

ਸ਼ਮਰਚਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਪ ੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਿ ਿ ੰ  ਕੋਈ ਮੱਨਿਆ 

ਕੀਕਣ ਅਰਘ ਚ੍ਹਾਏ ਵੇ 
ਨਕਂ ਕੋਈ ਡਾਚੀ ਿਾਗਰ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮਾਰ ਥਲ ਛੱਡ ਜਾਏ ਵੇ । 
 

ਕਰਮਂ ਦੀ ਮਨ ੰਦੀ ਦਾ ਿੱਜਣਾ 
ਰੰਗ ਨਕਵਂ ਦੱਿ ਚ੍ਹਦਾ ਵੇ 
ਜੇ ਨਕਿਮਤ ਨਮਰਚਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਪੀਠ ਤਲੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵ ੇ। 
 

ਗ਼ਮ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ 

ਨਿਦਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਿਣਂ ਵੇ 
ਪਰੀਤ ਿਗਰ ਦਾ ਔਖਾ ਪਂਡਾ 
ਨਜੰਦ੍ੀ ਨਕੰਜ ਮ ਕਾਏ ਵੇ । 
 

ਨਕੱਕਰਂ ਦੇ ਫ ੱ ਲਂ ਦੀ ਅਨ੍ਆ 

ਕੌਣ ਕਰਂਦਾ ਰਾਖੀ ਵੇ 
ਕਦ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਨਲਹਆ ਂੱਤਂ 

 ਰੀਅਲ ਆਣ ਉਡਾਏ ਵੇ । 
 

ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਧਰਕੋਿ ਖਾ ਖਾ 
 ੋ ਗਏ ਗੀਤ ਕਿੈਲੇ ਵ ੇ

ਨਵਚ ਿ੍ੋਏ ਬੈਠੀ ਨਜੰਦ  
ਕੀਕਣ ਿੋ ਲੇ ਗਾਏ ਵੇ । 
 



ਪਰੀਤਂ ਦੇ ਗਲ ਛ ਰੀ ਨਫਰਂਦੀ 
ਵੇਖ ਕੇ ਨਕੰਜ ਕ ਰਲਾਵਂ ਵ ੇ

ਲੈ ਚਂਦੀ ਦੇ ਨਬੰਗ ਕਿਾਈਆਂ 
ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਫਿਾਏ ਵ ੇ। 
 

ਤ੍ਪ ਤ੍ਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅਨ੍ਆ 

ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ  ਿਰਤ ਵੇ 
ਐਿੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ ਲਮੀ ਰਾਜੇ 
ਨਬਰ ਂ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਵੇ । 
 

ਚ ਗ ਚ ਗ ਰੋ੍ ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ 

ਘ ੰ ਗਣੀਆਂ ਵੱਤ ਚੱਬ ਲਏ ਵ ੇ

'ਕੱਠ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਂ ਤੀਲਹੇ  
ਬ ੱ ਕਲ ਨਵਚ ਧ ਖਾਏ ਵੇ । 
 

ਇਕ ਚ ਲੀ ਵੀ ਪੀ ਿਾ ਿਕੀ 
ਨਪਆਰ ਦੇ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ ਵੇ 
ਨਵੰ ਨਦਆਂ ਿਾਰ ਪਏ ਨਵਚ ਪ ਰੇ 

ਜਂ ਮਂ  ਂਠ ਛ  ਾਏ ਵ ੇ। 

ਿਰਂਹ ਦੇ ਫੁੱ ਲ 

ਨਦਲ ਦੇ ਝੱਲੇ ਨਮਰਗ ਿ ੰ  ਲੱਗੀ  ੈ ਤੇ  । 
ਪਰ ਿ ਨਦਿਦ ੇ ਰ ਤਰਫ਼ ਵੀਰਾਿ ਥੇ  । 
 

ਕੀ ਕਰਂ ? ਨਕਥ ਂਬ ਝਾਵਂ ਮਂ ਨਪਆਿ, 

 ੋ ਗਏ ਬੰਜਰ ਨਜ ੇ ਦੋ ਿਣ ਇ  । 
 

ਥਲ  ੋਏ ਨਦਲ 'ਚਂ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, 

ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦ ੇਿ ਉਡਾ ਜਂਦੇ ਿ ਖੇ  । 
 



ਦ ਆਰ ਨਦਲ ਦੇ ਖਾ ਗਈ  ਠ ਦੀ ਨਿਂਕ, 

ਖਾ ਗਈ ਚੰਦਿ ਦੀ ਦੇ  ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਲੇ  । 
 

ਰਤਿ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਣਂ ਮ ੰ   ਪੀ  ਲਏ, 

ਇਕ ਪਰਾਗਾ ਰੋ੍ ਪਰ  ੋਏ ਿਾ ਪੀ  । 
 

ਮਿ ਮੋਏ ਦਾ ਗਾ ਕ ਿਾ ਨਮਨਲਆ ਕੋਈ, 

ਤਿ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਨਮਲੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ  । 
 

ਨਚਰ  ੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮ  ਾਣੇ ਡ ੱ ਬ ਗਏ, 

  ਣ ਿ ਾਰੇ ਨਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਦੀ ਲੋ੍ ਕੀ  ? 

 

ਜਾਣਦ ੇਬ ਝਦ ੇਯਿ  ਦੇ ਰਨ ਿ ਮਾ, 
ਚਾ੍ਹ ਆਏ ਬੇ-ਗ ਿਾ  ਿ ਲੀ ਮਿੀ  । 
 

ਮੇਨਰਆ ਂਗੀਤਂ ਦੀ ਮੈਿਂ ਮਰ ਗਈ, 

ਰਨ  ਨਗਆ ਪਂਧੀ ਮ ਕਾ ਪਨ ਲਾ  ੀ ਕੋ  । 
 

ਆਖ਼ਰੀ ਫ ੱ ਲ ਵੀ ਸ਼ਰਂ  ਦਾ ਨਡੱਗ ਨਪਆ, 

ਖਾ ਨਗਆ ਿਰਿਬਜ਼ ਜ  ਂ ਿਰਦ ਪੋ  । 
 

ਚੰਿ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤਾਨਰਆਂ, 
ਬਦਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈ ਖੋ  । 
 

ਗਂਦਵਂ ਆਿਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟ ੱ ਟ ਗਈ, 

ਧਾਣ ਨਚ੍ੀਆਂ ਠ ੰ ਗ ਲਏ ਥੋਥੇ ਿ ਤੋ  । 
 

ਪੈ ਗਈਆਂ ਫ ੱ ਲਂ ਦੇ ਮ ੰ   'ਤੇ ਝ ਰ੍ੀਆਂ, 

ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੀ  ੋ ਗਈ ਧ ੰ ਦਲੀ ਨਿਗਾ  । 
 

ਫ ਕ ਘੱਤ ੇਪਰ ਨਕਿੇ ਅੱਜ ਮੋਰ ਦੇ, 

 ਫ਼ ਗਏ ਨਕਿੇ ਭੌਰ ਦੇ ੱਡ-ੱਡ ਕੇ ਿਾ  । 
 



ਵਗ ਰ ੀ  ੈ ਓਪਰੀ ਨਜ ੀ ਅੱਜ  ਵਾ, 
ਲਂਗ ਊਸ਼ਾ ਦੇ, ਦੀ  ੈ ਕ ਝ  ੋਰ ਭਾ  । 
 

ਫ ਕ ਲੈਣੇ ਿ ਮਂ ਢਾਰੇ ਆਪਣੇ, 
ਭ ੱ ਲ ਜਾਣੇ ਿ ਮਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾ  । 
 

ਦ ਰ  ੋ ਕੇ ਬਨ  ਨਦਲ ਦੀਏ  ਿਰਤ,ੇ 

ਛ   ਿਾ ਪੀ੍ਂ ਮਾਰੀਏ ਮੈਿ ੰ  ਿਾ ਛ   । 
 

ਖਾਣ ਦੇ ਨਜੰਦ  ਿ ੰ  ਕੱਲਰ ਿੋਗ ਦੇ, 

ਮਨ ਕੀਆ ਂਰੋ ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇ ਿ ੰ  ਿਾ ਧ   । 
 

ਥੱਕ ਗਈ ਮ ੰ  -ਜ਼ੋਰ ਨਜੰਦ ਲਾ  ਲੈ ਲਗਾਮ, 

ਿਰ੍ ਕੇ ਬੰਿਹ  ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਿ ਰ   । 
 

ਪੀਣ ਦੇ ਆਡਂ ਿ ੰ  ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ, 

ਭਰ ਿਿਾਰਂ ਵਨ ਣ ਦੇ ਿਣਂ ਦੇ ਖ   । 

ਕੰਸ਼ਿਆਲੀ ਥੋਰਹ 
ਮਂ ਕੰਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 
ੱਗੀ ਨਵਚ ਉਜਾ੍ਂ । 
ਜਂ ਉਡਦੀ ਬਦਲੋਟੀ ਕੋਈ 

ਵਰਹ ਗਈ ਨਵਚ ਪ ਾ੍ਂ । 
 

ਜਂ ਉ  ਦੀਵਾ ਨਜ ੍ਾ ਬਲਦਾ 
ਪੀਰਂ ਦੀ ਦੇ ਰੀ 'ਤੇ, 

ਜਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਕੰਠ ਨਜਦਹੇ ਦੀਆ ਂ

ਿ ਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਿਾ੍ਂ । 
 

ਜਂ ਚੰਬ ੇਦੀ ਡਾਲੀ ਕੋਈ 



ਜੋ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏ, 

ਜਂ ਮਰ ਏ ਦਾ ਫ ੱ ਲ ਬਿੰਤੀ 
ਜੋ ਠ ੰ ਗ ਜਾਣ ਗ ਟਾਰਂ । 
 

ਜਂ ਕੋਈ ਬੋਟ ਨਕ ਨਜਿ ਦੇ  ਾਲੇ 

ਿਣ ਿ ਂ ਿਿ ਖ ੱ ਲਹੇ , 
ਮਾਨਰਆ ਮਾਲੀ ਕੱਿ ਗ ਲੇਲਾ 
ਲੈ ਦਾਖਂ ਦੀਆਂ ਆ੍ਂ । 
 

ਮਂ ਕੰਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 
ੱਗੀ ਨਕਤ ੇਕ ਰਾ ੇ, 

ਿਾ ਨਕਿੇ ਮਾਲੀ ਨਿੰਨਜਆ ਮੈਿ ੰ  
ਿਾ ਕੋਈ ਨਿੰਜਣਾ ਚਾ ੇ । 
 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ੱਚੇ ਮਨ ਲਂ 
ਮਂ ਬੈਠੀ ਪਈ ਰੋਵਂ, 
 ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਾ ਪਨ ਰਾ 
ਆਵਂ ਨਕ ੍ ੇਰਾ ੇ ? 

 

ਮਂ ਉ  ਚੰਦਰੀ ਨਜਿ ਦੀ ਡੋਲੀ 
ਲ ੱ ਟ ਲਈ ਆਪ ਕ ਾਰਂ, 
ਬੰਿਹ ਣ ਦੀ ਥਂ ਬਾਬਲ ਨਜਿ ਦੇ 

ਆਪ ਕਲੀਰੇ ਲਾ ੇ । 
 

ਕ ਲੀ ਪੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਦਰ 

 ੋ ਗਈ ਲੀਰਂ ਲੀਰਂ, 
ਨਤ੍ਕ ਗਏ ਵੇ ਢੋਵਂ ਵਾਲੇ 

ਪਲੰਘ ਵਿਲ ਲਈ ਡਾ ੇ । 
 

ਮਂ ਕੰਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 
ੱਗੀ ਨਵਚ ਜੋ ਬੇਲੇ, 



ਿਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਵਂ ਬੈਠ 

ਿਾ ਪੱਤ ਖਾਵਣ ਲੇਲੇ । 
 

ਮਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਦੀ ਅਨ੍ਆ 

ਤ ੰ  ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਇਆ, 

ਤ  ੀਂ ਦੱਿ ਵੇ ਮੋ ਰਂ ਿਾ ਵਂ 
ਮ ੱ ਲ ਕੀ ਖੇਵਣ ਧੇਲੇ ? 

 

ਨਿਖਰ ਦ ਪਨ ਰਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਿ ੰ  
ਿਾਉਣ ਨਕਵਂ ਮਂ ਆਖਂ, 
ਚੌ ਂ ਕ ਟਂ ਭਾਵਂ ਲੱਗਣ 

ਲੱਖ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ । 
 

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤ ਦਾ ਅਨ੍ਆ 

ਉ ੀਓ  ਾਲ ਿ   ੋਇਆ, 

ਨਜਂ ਚਕਵੀ ਪਨ ਚਾਣ ਿਾ ਿੱਕੇ 

ਚੰਿ ਚਨ੍ਹਆ ਨਦ  ੰ  ਵੇਲੇ । 
ਮਂ ਕੰਨਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 
ੱਗੀ ਨਵਚ ਜੋ ਬਾਗ਼ਂ, 
ਮੇਰੇ ਮ ੱ ਢ ਬਣਾਈ ਵਰਮੀ 
ਕਾਲੇ ਫ਼ਿੀਅਰ ਿਾਗਂ । 
 

ਮਂ ਮ ਰਗਾਈ ਮਾਿਿਰਂ ਦੀ 
ਜੋ ਫ੍ ਲਈ ਨਕਿੇ ਨਸ਼ਕਰੇ, 

ਜਂ ਕੋਈ ਲਾਲਹੀ ਪਰ ਿੰਧ ਰੀ 
ਿੋਚ ਲਏ ਨਜਦਹੇ ਕਾਗਂ । 
 

ਜਂ ਿੱਿੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੇ ਦ ਜੀ 
ਕੰਮ ਨਜਦਹਾ ਬਿ ਰੋਣਾ, 
ਲ ੱ ਟ ਖਨ੍ਆ ਨਜਦਹਾ ਪ ਿ ੰ   ੋਤਂ 
ਪਰ ਆਈਆ ਂਿਾ ਜਾਗਂ । 



 

ਬਾਗ਼ਂ ਵਾਨਲਆ ਤੇਰੇ ਬਾਗ਼ਂ 
  ਣ ਜੀ ਿ ੀਂ ਲੱਗਦਾ, 
ਖਲੀ-ਖਲੋਤੀ ਮਂ ਵਾ੍ਂ ਨਵਚ 

ਿੌ ਿੌ ਦ ਖ੍ ੇਝਾਗਂ । 

ਇਕ ਗੀਤ ਸ਼ਹਜਰ ਦਾ 
ਮੋਤੀਏ ਰੰਗੀ ਚਾਿਣੀ ਦੀ ਭਰ ਨਪਚਕਾਰੀ । 
ਮਾਰੀ ਿੀ ਨਕਿ ਮ ੱ ਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ । 
 

ਨਕਿ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਚੰਿ ਦੀ ਦੌਣੀ, 
ਨਕਿ ਰੱਤੀ ਮੇਰੀ ਿ  ੀ ਗ ਟ ਫ ਲਕਾਰੀ । 
 

ਰਨ ਣ ਨਦਓ ਿੀ  ੰਿ ਨਦਲੇ ਦਾ ਫਾਕੇ, 

ਜਂਦੀ ਿ ਂ ਮੈਥ ਂਮਨ ੰਗੀ ਚੋਗ ਨਖਲਾਰੀ । 
 

ਤੋ੍ੇ ਮਾਲਹ ਤਰੱਕਲਾ ਚਰਖੀ ਫ ਕੋ, 

ਨਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਰਣ ਕੌਡਂ ਿਾਲ ਨਸ਼ੰਗਾਰੀ । 
 

ਨਕਿ, ਕ ਲਹਂ ਦੇ ਆਣ ਘਚੋਲੇ ਪਾਣੀ, 
ਨਕਿ ਤਤ੍ੀ ਿ ਆਣ ਮਰ ੰ ਡੀਆਂ ਛਾਵਂ । 
 

ਨਕਿ ਖ  ੇ ਬਨ  ਧੋਵਂ ਦਾਗ਼ ਨਦਲੇ ਦੇ, 

ਨਕਿ ਚਂਕੀ ਬਨ  ਮਲ ਮਲ ਵਟਣਾ ਿਹ ਾਵਂ । 
 

ਕੀ  ਗ ੰ ਦਂ   ਣ ਗ ੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰ ਮੋਤੀ, 
ਕੀਕਣ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਮੋ੍ ਨਲਆਵਂ । 
 

ਨਕਿ ਿੰਗ ਖੇਡਂ ਅ੍ੀਓ ਿੀ ਮਂ ਕੰਜਕਂ, 
ਨਕਿ ਿੰਗ ਅ੍ੀਓ ਰਾ੍ ੇਬੀਜਣ ਜਾਵਂ । 
 



ੱਡ ਗਈਆਂ ਡਾਰਂ ਿੱਭੇ ਬੰਿਹ  ਕਤਾਰਂ, 
ਮਂ ਕੱਲੀ ਨਵਚ ਫਿ ਗਈ ਜੇ ਿੀ ਫਾ ੀਆਂ । 
 

ਲੱਖ ਸ਼ ਦੈਣਂ ਔਿਂੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮੋਈਆਂ, 

ਵਾਤ ਿਾ ਪ ੱ ਛੀ ਏਿ ਨਗਰਂ ਨਦਆਂ ਰਾ ੀਆ ਂ। 
 

ਪਰਤ ਕਦ ੇਿਾ ਆਵੇ ਮਨ ਰਮ ਘਰ ਿ ੰ , 
ਐਵਂ ਉਮਰਂ ਨਵਚ ਉਡੀਕ ਨਵ ਾਈਆਂ । 
 

ਆਖੋ ਿ , ਚੰਿ ਮੱਨਿਆ ਿ ੰ  ਿ ਂ ਚ੍ਹਦਾ, 
ਮੱਨਿਆ ਵੰਡਦੀ ਆਈ ਧ ਰਂ ਨਿਆ ੀਆਂ । 
 

ਝੱਬ ਕਰ ਅ੍ੀਏ ਤ ੰ  ਵੀ ੱਡ ਜਾ ਨਚ੍ੀਏ, 

ਇ ਿਂ ਮਨ ਲਂ  ਨਤਆਰੇ ਿ ਵੱਿਦ ੇ। 
 

ਏਿ ਖੇਤ ਨਵਚ ਕਦ ੇਿ ਂ ਉਗਦੀ ਕੰਗਣੀ, 
ਏਿ ਖੇਤ ਦੇ ਧਾਿ ਕਦ ੇਿ ਂ ਪੱਕਦ ੇ। 
 

ਭ ੱ ਲ ਿਾ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਇ ਿਂ ਅੰਬਂ, 
ਇ ਿਂ ਬਾਗ਼ਂ ਮੋਰ ਕਦ ੇਿ ਂ ਿੱਚਦ ੇ। 
 

ਅ੍ੀਓ ਿੀ ਮਂ ਘਰ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਜਾਈਆਂ, 

ਰਨ ਣਗ ੇ ਂਠ  ਸ਼ਰ ਤਕ  ੰਝ  ਚੱਟਦੇ । 
 

ਕੀ  ਰੋਵਂ ਮਂ ਗਲ ਿੱਜਣਾ ਦੇ ਨਮਲ ਕੇ, 

ਕੀ   ੱਿਂ ਮਂ ਅ੍ੀਓ ਮਾਰ ਛ੍ੱਪੀਆਂ । 
 

ਕੀ  ਬੈਠਂ ਮਂ ਛਾਵਂ ਿੰਦਲ ਰ ੱ ਖ ਦੀ, 
ਕੀ  ਬਣ ਬਣ 'ਚਂ ਚ ਗਦੀ ਨਫਰਂ ਮਂ ਰੱਤੀਆਂ । 
 

ਕੀ  ਟੇਰਂ ਮਂ ਿ ਤ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਖੱਦੇ, 
ਕੀ  ਖੋ ਲਂ ਮਂ ਗੰਢਂ ਪੇਚ ਪਲੱਚੀਆਂ । 
 



ਕੀ  ਗਾਵਂ ਮਂ ਗੀਤ ਨ ਜਰ ਦੇ ਗ ੰ ਗੇ, 
ਕੀ  ਛੇ੍ਂ ਮਂ ਮ ਕ ਨਦਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ । 

ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ 
ਮਂ ਨਤਤਲੀਆਂ ਫ੍ਦੀ ਨਫਰਂ 
ਮਂ ਨਤਤਲੀਆਂ ਫ੍ਦੀ ਨਫਰਂ 
 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ ਬਿ ਰਤ 

ਪ ਸ਼ਪ-ਬਿਤੀ ਮਨ ਕਦੀ 'ਚਂ 

ਿੋਿ ਰੰਗੀਆਂ, ਿੀਲੀਆਂ 

ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ 

ਿੋਚਦੀ ਜਂ ਿਾਰੀਆ ਂਤਂ 

ਵੰਿ-ਿ ਵੰਿੀ ਫ੍ ਲਵਂ 
 

ਤੇ ਤੋਤਲੇ ਜ ੇ ਖੰਭ ਉਿ ਦੇ 

ਮੇਢੀਆਂ ਨਵਚ ਜ੍ ਲਵਂ 
ਪਰ ਜਦ ਂਮਂ ਫ੍ਿ ਲੱਗਂ 
ਇਿ ਤਰਹਂ ਨਦਲ ਕੰਬ ਜਾਏ 

ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ਼ ਮਨ ੰਦੀ ਦੀ 
ਨਵਚ  ਵਾ ਦੇ ਥਰ-ਥਰਾਏ 

ਦ ਰ ਨਤਤਲੀ ੱਡਦੀ ਜਾਏ । 
 

ਫ ੱ ਲ ਗ ਿਾ  ਦੇ ਘ ੱ ਪ ਕਾਲੇ 

ਿ ਪਨਿਆਂ ਨਵਚ ਨਖ੍ਿ ਲੱਗਣ 

ਮਨ ਕ ਨਖੰਡੇ ਇਤਰ-ਨਭੰਿੀ 
ਧ੍ਕਣਂ ਨਵਚ ਪਿਰ ਜਾਏ 

 

ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੀ 
ਿੋ ਲ ਜ ੀ ਪਟਿਾਰ ਆਏ 

ਫ ੱ ਲ ਗ ਿਾ  ਦੇ ਵੇਖ ਟਨ ਕੇ 



ਮਿਤ ਜ ੀ  ੋ ਬੈਠ ਜਾਏ 

ਮਂ ਅੰਞਾਣੀ ਫ ੱ ਲ ਿਾਰੇ 

ਤੋ੍ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਵਂ 
ਪਰ ਜਦ ਂਮਂ ਟ ਰਿ ਲੱਗਂ 
ਝੋਲ ਮੇਰੀ ਪਾਟ ਜਾਏ 

ਤੇ ਦ ਰ ਨਤਤਲੀ ੱਡ ਜਾਏ । 
 

ਮਂ ਵਲੱਲੀ ਿੋਚਦੀ ਜਂ 
ਕੀ  ਫ੍ਂਗੀ ਨਤਤਲੀਆਂ 

ਭਰ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਿਰਦ ਪੋ  ਨਵਚ 

ਫ ੱ ਲ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦੇ ਿ੍ ਗਏ 

ਵੇਲ ਿਾਵੀ ਆਿ ਦੀ ਦੇ 

ਪੱਤ ਿਰੋਏ ਝ੍ ਗਏ 

 

ਵੇਖ ਿੀ ਉ  ਸ਼ਾ  ਨਿਆ ੀਆਂ 

ਵਾਦੀਆਂ ਨਵਚ ਨਢਲਕ ਆਈਆਂ 
ਚ ਗਣ ਗਈਆਂ ਦ ਰ ਡਾਰਂ 
 ਿਰਤਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ 

 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ  ੋਈ 

ਕੰਵਲ ਨਦਲ ਦੇ ਿਂ ਗਏ 

ਤਰੇਲ ਕਤਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਡ ੱ ਲਹ ਗਏ ਕ ਝ ਪੀ ਗਈਆਂ 

ਿੀ ਿਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਨਤਤਲੀਆਂ । 
 

ਜਦ ਕਦ ੇਵੀ ਰਾਤ ਬੀਤ  
ਿੋਚਦੀ  ਂ ਨਦਿ ਚ੍ਹੇਗਾ 
ਮ ੍ ਭ ਲੇਖਾ ਕਾਲਖਂ ਦਾ 
ਿ ਰਜਂ ਿ ੰ  ਿਾ ਰਵਹੇਗਾ 
ਿਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਵਲ ਦ ਧੀ 
ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਖ੍ ਪਵੇਗਾ 



ਆਿ  ੈ ਨਕ ਫੇਰ ਅ੍ੀਏ 

ਮਨ ਕਦੀ ਉਿ ਗ ਲਫ਼ਸ਼ਂ 'ਚਂ 

ਨਤਤਲੀਆਂ ਮਂ ਫ੍ ਿਕਂਗੀ । 

ਚੁੱ ਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ਂ 
ਿਣ ਨਿੱਤਰੇ ਨਕਂ ਅੱਜ  ੋਏ ਗਨ ਰੇ, 

ਿੀਝਂ ਗਈਆਂ ਨਕਂ ਅੱਜ ਘਚੋਲੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਥੇ    ਿਿ ਦੇ ਿ ੰ ਿ-ਮ ਿੰਨਿਆਂ ਤਂ, 

ਨਕਿਹਂ  ਠੀਕਰਂ ਆਣ ਫਰੋਲੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਨਕਿਹਂ  ਬਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ 'ਤੇ, 

ਅੱਖਂ ਮ ੰ ਦੀਆਂ ਛਮ ਛਮ ਡੋ ਲੀਆਂ ਵੇ । 
 

 ਾਰ   ੱ ਟ ਕੇ ਨਕਂ ਅੱਜ ਕਾਲਖਂ ਿ, 

ਵੱਲ ਚੰਿ ਦੇ ਨਭੱਤੀਆਂ ਖੋ ਲੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਨਕਿਹਂ  ਆਣ ਗੇ੍ੇ ਖ  ੇ ਕਾਲਖਂ ਦੇ, 

ਰੋ ੀਆਂ ਨਵਚ ਨਕਂ ਰੋਣ ਟਟੀਰਹੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਿੋਿ-ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਕਿਹਂ  ਖੰਭ ਤੋ੍ੇ, 

ਨਵੰਿਹ  ਲਈਆਂ ਨਕਿ ਿ ਲ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਨਕਿਹਂ  ਆਣ ਬੀਜੇ ਬੀ  ੌਨਕਆਂ ਦੇ, 

ਨਕਿਹਂ  ਲਾਈਆਂ ਚਾ ਿੋਗ ਪਿੀਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਕਾ ਿ ੰ  ਨਜੰਦ  ਿ ੰ  ਜੱਚਣ ਿਾ ਸ਼ਨ ਿਸ਼ਾ ੀਆਂ, 

ਮੰਗਦੀ ਨਫਰੇ ਨਕਂ ਨਿੱਤ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਕਦ ਂਨਡੱਠੀ  ੈ ਨਕਿੇ ਿ  ਂਦ 'ਵਾ ਦੀ, 



ਨਬਿਂ ਕੰਨਡਆਂ ਨਕੱਕਰਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਦਾਖਂ ਪੈਣ ਿਾ ਕਦ ੇਵੀ ਨਿੰਮ੍ੀ ਿ ੰ , 
ਦ ਧੀ  ੋਣ ਿਾ ਕਦ ੇਵੀ ਗੇਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਛੱਲਂ ੱਠਦੀਆਂ ਿਦਾ ਿ ਿਾਗਰਂ 'ਚਂ, 

ਮਾਰ ਥਲਂ 'ਚਂ ਿਦਾ  ਿਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਰੀਝਂ ਿਾਲ ਮਂ ਵਿਲ ਦੇ ਿ ਤ ਕੱਤ,ੇ 

ਤੰਦਂ ਰ ੀਆ ਂਪਰ ਿਦਾ ਕਚੇਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਤੱਤੀ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਂਗੀ ਜੱਗ ਅੰਦਰ, 

ਤੇਰੇ ਲਾਨਰਆ ਂਦੀ ਮੋਈ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਚਾਰੇ ਕੰਿੀਆਂ ਕੋਰੀਆ ਂਉਮਰ ਦੀਆਂ, 

ਰੰਗੀ ਇਕ ਿਾ ਲੀਰ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵ ੇ। 
 

ਰ ੀ ਿੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨਰਆ 'ਤੇ, 

ਨਜਵਂ ਪ ਤਲੀਆਂ  ੱਥ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਰ ੀਆਂ ਰ ਲਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੌਰ ਜ਼ ਲਫ਼ਂ, 
ਕਦ ੇਗ ੰ ਦ ਿਾ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵ ੇ। 
 

ਪਾਣੀ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਬੌਲੀ 'ਚਂ ਰ ੇ ਨਮਲਦੇ, 
ਰ ੀਆਂ ਨਖ੍ੀਆਂ ਆਿਂ ਦੀਆਂ ਕੱਮੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਿਾ  ੀ ਤਂਘ ਮ ੱ ਕੀ ਿਾ  ੀ ਉਮਰ ਮ ੱ ਕੀ, 
ਦੋਵਂ  ੋ ਗਈਆਂ ਲੰਮ-ਿਲੰਮੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਆ ਵੇ  ਾਣੀਆਂ  ੇਕ ਲਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, 

ਵਾਟਂ ਜਾਣ ਿਕੋ੍ੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇ । 
 

ਰਲ ਨਮਲ  ੱਿੀਏ ਨਖੱਲੀਆਂ ਘੱਤੀਏ ਵ,ੇ 



ਬਾ ਵਂ ਖੋ ਲੀਏ ਗਲਂ ਪਲੰਮੀਆਂ ਵੇ । 

ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਛਬੀਲ 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ਂ, 
ਮਂ  ੰਝ ਆ ਂਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ । 
ਮਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਧ ਆਂਖੇ  ੋਠਂ ਿ ੰ  
ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮ ਦੀ ਗਲੋ ਨਪਆਈ । 
 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਂ ਦਾ  ੰਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਮਂ ਿੋਚਦੀ  ਂ ਨਕ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, 
ਜੇ ਜ ਦਾਈ ਵਿਲ ਦੇ ਮੋਤੀ- 
ਅੱਜ ਆਪ  ੱਥਂ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ । 
 

ਵਰਹ ਰ ੀਆਂ ਬਦਲੋਟੀਆਂ 'ਤੇ 

ਤਂ ਚਾਨਤਰਕ ਿ ੰ  ਨਗਲਾ ਿ ਂ ਕੋਈ, 

ਇ  ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ  ੈ ਬਦਿਿੀਬੀ 
ਨਕ ਜੀਭ ਉ ਦੀ ਰ ੀ ਨਤ ਾਈ । 
 

ਨਿੰਮ੍ੀ ਦੇ ਕਿੈਲੇ ਫ ੱ ਲਂ 
ਦੇ ਨਵਚ ਵੀ ਿੱਜਣਾ ਵ ੇਸ਼ਨ ਦ   ੰ ਦੈ 
ਕਿਮ  ੈ ਤੈਿ ੰ  ਤ ੰ  ਮ ੍ ਿਾ ਆਖਂ 
ਵ ੇਭੌਨਰਆ ਂਿ ੰ  ਕਦ ੇਸ਼ ਦਾਈ । 
 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ਂ, 
ਿ  ਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਜਾ੍ ਖੋਲੇ । 
ਬੇਚੈਿ  ੋਏ ਨਜ ੇ ਉਡਦੇ ਨਫਰਦੇ 
ਿ ਜਂ ਉਮੀਦਂ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ । 
 

ਇ ਿਂ ਰਾ ਂ ਤਂ ਗ ਜ਼ਰ ਜਂਦੀ 
 ੈ ਰੋਜ਼ ਪ ਿ ੰ  ਿ ੰ  ਰਂਦੀ ਕੋਈ, 



ਕਦ ੇਕਦ ੇਜਂ ਗ ਜ਼ਰ ਿ ਜਂਦੇ 
ਵੇ ਖੇ੍ ੇ ੀਰਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੇ । 
 

ਜਂ ਇ ਿਂ ਰਾ ਂ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਂ 
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਣ, 

ਜਂ ਮਾਿ ਖੋਰੀ ਕੋਈ ਡਾਰ ਨਗੱਧਂ ਦੀ 
 ੱਡੋ-ਰੋ੍ ੇਪਈ ਟਟੋਲੇ । 
 

ਇਕ ਿਮਂ ਿੀ ਮਂ ਿਮਝਦੀ ਿਂ 
ਵ ੇਪਰੀਤ-ਅਗਿੀ ਦਾ ਕ ੰ ਡ ਤੈਿ ੰ , 
ਪਰ ਇਕ ਿਮਂ  ੈ ਤ ੰ  ਬ ਝ ਨਗਆ  ਂ 

ਵੇ ਵਂਗ ਧ ਖ਼ਦ ੇਨਬਆਰੀ ਕੋਲੇ । 
 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ਂ 
ਵੇ  ੋਰ ਮੈਥ ਂਿਾ ਟ ਨਰਆ ਜਾਏ । 
ਕੌਣ ਥੋਰਹਂ ਿ ੰ  ਿਮਝ ਕਲੀਆਂ 

ਵੇ ਜਾਣ ਬ ਝ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਏ । 
 

ਿ੍ਹਂਦ ਲੱਦੀ  ਵਾ ਿਮਂ ਦੀ 
'ਚ ਕੌਣ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰ ਨਛ੍ਕੇ, 

ਕੌਣ ਨਗਰਝਂ ਥਂ  ਿਰਤਂ ਦੇ 

ਵ ੇਧ ੰ ਧਲੇ ਅਰਸ਼ਂ   ਮਾ ਉਡਾਏ । 
 

ਕੌਣ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਖ਼ ਿੀ ਨਮੱਟੀ 'ਚ 

ਿ ਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, 
ਕੌਣ ਨਦਲ ਦੀ ਵੀਰਾਿ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਰ ੱ ਖ ਮੰਧਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਲਾਏ । 
 

ਕੌਣ ਜ਼ਖ਼ਮਂ 'ਚਂ ਪੀਕ ਨਿੰਮਦੀ 
ਤੇ ਧ ੍ ੇ ੱਥਂ ਵੇ ਆਪ ਨਮਰਚਂ, 
ਕੌਣ ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਲੱਨਛਆਂ 



'ਚ   ੰ ਝ ਰਾ ਵਂ ਦੀ ਖੇ  ਨਮਲਾਏ । 
 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ਂ 
ਮਂ ਔਿੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਉਮਰ  ੈ ਗਾਲੀ 
ਇਕ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨਖੰਦ੍ੀ 
ਵੇ ਘੋਲ ਕੱਲਰ ਮਂ ਨਿੱਤ  ੰਗਾਲੀ । 
 

ਨਿੱਤ ਉਡੀਕਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੀ ਪੀ ਕੇ 

ਨਦਲ ਦਾ ਨਪੱਤਾ ਮਂ ਿਾ੍ ਲੀਤਾ, 
ਮਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਬੇ ਦੀ 
ਛਂਗ ਿ ੱ ਟੀ  ੈ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ । 
 

ਤੇਲ   ੰ ਨਦਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਫ਼ਲ ਦੇ 

ਿਾਰੇ ਦੀਵੇ ਨਕਂ ਬ ਝ ਗਏ ਿ, 

ਪਤਾ ਿ ਂ ਮਾਲੀ ਤਂ  ਰ ਲਗਰ ਿ ੰ  
ਨਕਂ ਿ  ਣਾ ਲੱਗਦਾ  ੈ ਅੱਜ ਅਯਾਲੀ ? 

 

ਠਨ ਰ ਮੌਤ ੇਿੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਿ ੰ - 
ਨਿਰਾਿ  ੋ ਕੇ ਨਕਂ ਮ ੍ ਚੱਲੀ ਏ,ਂ 

ਖਾਲੀ ਮੋ੍ਿ ਿ ੰ  ਜੀ ਿ ਂ ਕਰਦਾ 
ਜਦਂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਿਵਾਲੀ । 

ਮਨ ਮੰਦਰ 

ਬਲ ਬਲ ਿੀ ਮੇਰੇ ਮਿ-ਮੰਦਰ ਦੀਏ ਜੋਤੇ । 
 ੱਿ  ੱਿ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋ ਲ ਨਦਲੇ ਦੀਏ ਕਲੀਏ । 
 

ਤਕ ਤਕ ਿੀ ਔ  ਿੀਮ ਉਿਾਬੀ ਧ ੍ਂ, 
ਆ ਉਿਹ ਂ ਨਵਚ ਿ ਰ ਿ ਰ  ੋ ਰਲੀਏ । 
 

ਰ ਣਝ ਣ ਰ ਣਝ ਣ ਟ ਣਕਣ, ਿਾਜ਼ ਿਮੀਰੀ, 



ਨਜਂ ਛਲਕਣ ਬੀਜ ਸ਼ਰਂ  ਦੀ ਿ ੱ ਕੀ ਫਲੀਏ । 
 

ਫ਼ਰ ਫ਼ਰ ਵਗਣ  ਵਾਵਂ ਮਲ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈਆ,ਂ 

ਆ ਇਿਹ ਂ ਿੰਗ ਦ ਰ ਨਕਤ ੇਟ ਰ ਚੱਲੀਏ । 
 

ਔ  ਵੇਖ ਿੀ ! ਬਦਲੀ ਲਾਲ ਨਬੰਬ ਨਜ ੀ ਉਡਦੀ 
ਨਜਂ ਦ  ਰਾ ਘ ੰ ਡ ਕੋਈ ਕੱਢ ਪੰਜਾਬਣ ਆਈ । 
 

ਤਕ ਦ ਰ ਦ ਮੇਲਂ ਧਰਤ ਅਰਸ਼ ਿ ੰ  ਨਮਲ ਗਈ, 

ਨਜਂ ਘ ਟਣੀ ਰਾਧਾ ਿੰਗ ਿਂਵਲੇ ਪਾਈ । 
 

ਔ  ਵੇਖ ਿੀ ਕਾ ੀਆਂ ਕੱਢ ਲਏ ਬ ੰ ਬਲ ਲੈਰੇ, 

 ਾਏ ਵੇਖ ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝ੍ੀਆਂ ਧਰਤ ਿ  ਾਈ । 
 

 ਰ ਧ੍ਕਣ ਬਣ ਮਰਦੰਗ  ੈ ਡਗਡਗ ਵੱਜਦੀ, 
 ਰ ਿਾ  ਨਵਚ ਵੱਜਦੀ ਜਾਪੇ ਿੀ ਸ਼ਨ ਿਾਈ । 
 

ਅੱਜ ਫੇਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅ੍ੀਏ ਮਿ ਦੇ ਮਣਕੇ 

ਅੱਜ ਪਰਭੱਤਾ ਦੇ ਮਿ ਦੀ  ੈ ਟੇਕ ਗ ਆਚੀ । 
 

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਿੱਚ ਰ ੀ  ੈ ਤਂਡਵ, 

ਅੱਜ ਭਾਰ ਨਜ ਾ ਨਦਿਦੀ  ੈ ਪਾਕ  ਯਾਤੀ । 
 

ਅੱਜ   ਿਿ ਦੀ ਅ੍ੀਏ ਕੱਚ-ਕਚੋਈ ਵੀਣੀ, 
ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅ੍ੀਏ ਪੱਥਰ  ੋ ਗਈ ਛਾਤੀ । 
 

ਅੱਜ ਰੋਟੀ  ੈ ਬਿ ਜਗ ਦਾ ਇਸ਼ਟ-ਮ ਿਾਰਾ, 
ਅੱਜ ਮਿ ੱ ਖਤਾ ਤਂ ਮਨ ੰਗੀ ਨਮਲੇ ਚਪਾਤੀ । 
 

ਮਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਡੋਬ ਲੈਣੀ  ੈ ਬੇ੍ੀ, 
ਮੈਿ ੰ  ਜਚਦ ੇਿ ਂ ਿੀ ਅ੍ੀਏ   ਿਿ ਨਕਿਾਰੇ । 
 

ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਤਂ ੱਡ ਿਕਦ ੇਿਿ ਤਾਰਾ-ਗਣ ਨਵਚ, 



ਪਰ ਕੀ ਕਰਿ ਿਿ ਅ੍ੀਏ ਮਂ ਇ  ਤਾਰੇ । 
 

ਕਦ ੇਪ ਰਬ ਿ ਂ  ੋ ਿਕਦ ੇਅ੍ੀਏ ਪੱਛਮ, 

ਿ ਂ  ੋ ਿਕਦ ੇਿੀ ਰੰਗ-ਪ ਰ ਕਦ ੇ ਜ਼ਾਰੇ । 
 

ਤੱਕ ਪਰੀਤ 'ਚ ਚਕਵੀ ਆਪੇ  ੋ ਗਈ ਬੌਰੀ, 
ਨਕਿੇ ਚੰਿ ਭ ਲੇਖੇ ਫੱਕਦੀ ਪਈ ਅੰਨਗਆਰੇ । 
 

ਜੀਣ ਜੀਣ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰ ਕਦ ਤਕ ਲੋ੍,ੇ 

ਮੌਤ ਮੌਤ ਨਵਚ ਵਟ ਜਾਵਣ ਜਦ ਿਾ ਂ । 
 

ਡੋਲਹ ਡੋਲਹ ਮਂ ਚੱਟਂ ਕਦ ਤਕ  ੰਝ , 
ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਪੀਵਂ ਕਦ ਤਕ ਆ ਂ । 
 

ਿਾਥ ਵੀ ਦਂਦਾ ਕਦ ਤਕ ਮੇਰਾ ਿਾਥੀ, 
ਅੱਤ ਲੰਮੀਆਂ  ਿ ਇਿ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾ ਂ । 
 

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਣਜਂ ਕੀ  ਕ ਝ ਖੱਨਟਆ ਨਜੰਦ ੇ? 

ਦੋ ਤੱਤੀਆਂ ਦੋ ਠੰਢੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਿਾ ਂ । 

ਅੰਬਰ ਸ਼ਲੱਸੇ ਸ਼ਲੱਸੇ 
 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਅੰਬਰ ਨਲੱਿੇ ਨਲੱਿੇ । 
 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਨ ੱਿੇ ਨ ੱਿੇ । 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਮੋਈਆ ਂਮੋਈਆਂ ਪੌਣਂ, 
 ਾਏ ਿੀ ! ਜੱਗ ਵੱਿਦਾ ਕਬਰਂ ਨਦੱਿੇ । 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਪੱਥਰ  ੋਈਆਂ ਜੀਭਂ, 
 ਾਏ ਿੀ ! ਨਦਲ ਭਨਰਆ ਪਲ ਪਲ ਨਫੱਿੇ । 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਮੇਰੀ ਰੀਿ ਿਾ ਕਨਰਓ ਕੋਈ, 



 ਾਏ ਿੀ ! ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਵੱਿੇ । 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਇ  ਡਾਢੇ ਪਂਡ ੇਲੰਮੇ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਨਿਰੀਆਂ ਿ ਲਂ ਨਗੱਟੇ ਨਗੱਟ ੇ। 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਏਥ ੇਿਭ ਕ ਝ ਲ ੱ ਨਟਆ ਜਂਦਾ, 
 ਾਏ ਿੀ ! ਏਥ ੇਮੌਤ ਿਾ ਆਂਦੀ ਨ ੱਿੇ । 
 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਪਰੀਤ ਦੇ ਿਗਮੇ ਕੌ੍ੇ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਇ  ਜ਼ਨ ਰ ਿ ਨਮੱਠ ਨਮੱਠ । 

ਚਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਂ ਨਫੱਕੀ ਨਫੱਕੀ 
ੱਡੀ ੱਡੀ ਧ ੰ ਦ ਨਵਚ,ਂ 

ਨਿੰਮਹੇ-ਨਿੰਮਹੇ ਟਾਵਂ-ਟਾਵ ਂ

ਤਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ । 
 

ਦ ਰ ਅੱਜ ਨਪੰਡ ਤਂ- 

ਮਂ ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖ੍ਾ ਖ੍ਾ, 
ਮੰਦਰਂ ਦੇ ਕਲਿ 'ਤੇ 

ਮ ਿਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ । 
 

 ੌਲੀ- ੌਲੀ ੱਡ-ੱਡ 

ਰ ੰ ਨਡਆਂ ਜ ੇ ਰ ੱ ਖਂ ੱਤੇ, 

ਬਨ ੰਦੀਆਂ ਮਂ ਡਾਰਂ ਦੇ 

ਿਜ਼ਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ । 
 

ਮਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਂਝੇ ਵਂਗ ੰ  
 ੀਰ ਖੇ੍ਂ ਟੋਰ ਕੇ, 

ਤੇ ਿ ੰ ਞੇ ਿ ੰ ਞੇ ਆਪਣੇ 



 ਜ਼ਾਰੇ ਨਪਆ ਵੇਖਦਂ । 
 

ਪੌਣ ਦੇ ਫ਼ਰਾਟ-ੇ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲਂ ਰਂਦ ੇਲੰਘ ਰ ੇ ਿ, 

ਜਾਪਦ ੇਿ ਨਜਵਂ ਅੱਜ 

ਦੇ ਰ ੇ ਿ ਅਲਾ  ਣੀਆਂ । 
 

ਨਪੱਪਲੀ ਦਾ ਰ ੱ ਖ 

ਨਜਦਹ ੇਥੱਲੇ ਦੋਵਂ ਬੈਠਦ ੇਿਂ, 
ਉ ਦੀਆਂ ਅਯਾਲੀ ਨਕਿੇ 

ਛਂਗ ਲਈਆਂ ਟਾ ਣੀਆਂ । 
 

ਗੋਲਹਂ ਖਾਣ ਘ ੱ ਗੀਆਂ 

ਜੋ ਦੋ ਨਿੱਤ ਆਂਦੀਆਂ ਿੀ, 
ਉ  ਵੀ ਅੱਜ ਿਾਰਾ ਨਦਿ 

ਆਈਆ ਂਿ ਂ ਿਮਾਣੀਆਂ । 
 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਨ ੱਕ 'ਤੇ 

ਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਦ ੱ ਖਂ ਧ ਣੀ, 
ਅੱਗ ਅਿਮਾਿਂ ਲਾਈ 

 ਾਉਨਕਆ ਂਿ  ਾਣੀਆਂ । 
 

ਇ ਦਾ ੱਕਾ ਦ ੱ ਖ ਿ ਂ 
ਨਕ ਅੱਜ ਤ ੰ  ਪਰਾਇਆ  ੋਇਂ, 

ਦ ੱ ਖ  ੈ ਨਕ ਤੈਿ ੰ  ਮੈਿ ੰ  
ਕੌਡੀਆਂ ਿ ਨਪਆਰੀਆ ਂ। 
 

ਦ ੱ ਖ  ੈ ਨਸ਼ਕਾਰੀ ਨਕਿੇ 

ਮਨ ਲਂ ਉ ਲੇ ਲ ਕ ਕੇ ਤੇ 

ਚਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 

ਨਿਸ਼ਾਿ ਬੰਿਹ  ਮਾਰੀਆਂ । 
 



ਦ ੱ ਖ ਿ ਂ ਨਕ ਤੇਰੇ ਿਾਲ 

ਖੇਡ ਿੰਗੀ ਖੇਨਡਆ ਿਾ, 
ਦ ੱ ਖ  ੈ ਨਕ ਿਂ ਂ ਕਾ ਿ ੰ  
ਰੇਤ 'ਤੇ ਉਿਾਰੀਆਂ । 
 

ਦ ੱ ਖ ਿ ਂ ਨਕ ਰਾ ੀਆਂ ਪੈਰਂ 
ਲੱਖਂ ਿ ਲਂ ਪ ੍ ਗਈਆਂ, 

ਦ ੱ ਖ  ੈ ਨਕ ਰਾ ਵਂ  ੀ 
ਿਖ ੱ ਟੀਆਂ ਨਵਚਾਰੀਆ ਂ। 
 

ਮੰਨਿਆ, ਨਪਆਰ ਭਾਵਂ 
ਰ  ਂ ਦਾ  ੀ ਮੇਲ   ੰ ਦ,ੈ 

ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਂਕ 

ਲੱਗ ਜਂਦੀ  ੈ ਿਰੀਰਂ ਿ ੰ  । 
 

ਲੰਘਦ ੈਜਵਾਿੀਆਂ ਦਾ- 
 ਾ੍ਹ ਬ੍ੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 
ਿਾਉਣ ਏ ਂਜੰਗਾਲ ਦਂਦਾ 
ਿਣਂ ਨਦਆਂ ਤੀਰਂ ਿ ੰ  । 
 

ਪਰ ਿ ਂ ਵੇ   ੰ ਦ ੇਨਿੱਪ 

ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਕ੍ਂ 'ਚ 

ਇਕੋ ਜ ੇ ਿ ਂ ਪੱਤ ਪਂਦੇ 
ਬੋ ੍ਂ ਤੇ ਕਰੀਰਂ ਿ ੰ  । 
 

ਨਿਊਣ ਿ ੰ  ਤਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ 
ਿੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਂਦੀਆ ਂਿ, 

ਿਂ ਪਰ ਲੀਰਂ ਰਨ ੰਦੈ 
ਨਿਂ ਕੇ ਵੀ ਲੀਰਂ ਿ ੰ  । 
 

ਠੀਕ  ੈ ਨਕ ਚੰਿ ਤਾਰੇ 



ਭਾਵਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ੇਦੇ ਿ, 

ਬੰਦਾ ਪਰ  ਾਲੇ ਤੀਕ 

 ੋਇਆ ਿ ਂ ਵੇ ਬੰਦ ੇਦਾ । 
 

ਿੱਿੀ ਦਾ ਭੰਬੋਰ- 

ਲ ੱ ਟ-ਪ ੱ ਟ ਕੇ ਵੀ  ਾਲੇ ਤੀਕ 

 ੋਤਂ ਿਾਥ ਛੱਨਡਆ, 

ਿ ਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦ ੇਦਾ । 
 

 ੱਦਂ ਬੰਿ ਬੰਿਹ  ਕੇ ਵੀ 
ਗੋਨਰਆ ਂਤੇ ਕਾਨਲਆ ਂਿ, 

 ੱਥ ਂਰੱਿਾ ਛੱਨਡਆ ਿ ਂ 
ਮਜ਼ਹਬਂ ਦੇ ਫੰਦ ੇਦਾ । 
 

ਲ ਣੇ ਪਾਣੀ ਅੱਖਂ ਦੇ ਦਾ 
 ਾਲੇ ਕੋਈ ਿ ਂ ਮ ੱ ਲ ਪਂਦਾ, 
ਮ ੱ ਲ ਭਾਵਂ ਨਪਆ ਪਂਦ ੈ

ਪਾਣੀ ਗੰਦ ੇਮੰਦ ੇਦਾ । 
 

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਨਕੰਿਾ ਅਜੇ 
 ੋਰ ਮੇਰਾ ਪਂਡਾ ਰਨ ੰਦਾ, 
ਕਦ ਂਜਾ ਕੇ ਮ ੱ ਕਣੇ ਿ 

ਕੋ  ਮੇਰੇ ਿਾ ਵਂ ਦੇ । 
 

ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ  ਾਲੇ  ੋਰ 

ਿੋ ਣੀਆਂ ਿ ਡ ੱ ਬਣਾ ਏ ਂ

ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ ਲੱਥਣੇ 
ਤ ਫ਼ਾਿ ਿ ਂ ਝਿਂਵਂ ਦੇ । 
 

ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ ਪੀਲਕਂ ਿ 

ਖੋਨਿਆ ਂ'ਚ ੱਗਣਾ ਏ,ਂ 



ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ ਰਾ ੀਆਂ ਨਦਲ 

ਠੱਗਣੇ ਿ ਰਾ ਵਂ ਦੇ । 
 

ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ ਡੋਲੀਆਂ 

ਤੇ ਰੱਖਂ 'ਚ ਜਿਾਜ਼ੇ ਜਾਣੇ, 
ਨਕੰਿਾ ਨਚਰ ਿੌਦ ੇ ੋਣੇ 
ਧੀਆਂ ਭੈਣਂ ਮਾਵਂ ਦੇ । 

ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਂ 
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਂ 
ੱਡਦਾ ਜਾਵਂ, ਗਾਂਦਾ ਜਾਵਂ 
ਅਣ-ਛ   ਨਿਖਰਂ ਿ ੰ  ਛ   ਪਾਵਂ 
ਇਿ ਦ ਿੀਆਂ ਦੀਆ ਂਰਾ ਵਂ ਭ ੱ ਲ ਕੇ 

ਫੇਰ ਕਦੀ ਵਾਪਿ ਿਾ ਆਵਂ 
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਂ । 
 

ਜਾ ਇਸ਼ਿਾਿ ਕਰਂ ਨਵਚ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ 

ਲਾ ਡੀਕਂ ਪੀਆਂ ਡਾਿ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਮਾਿ-ਿਰੋਵਰ ਦੇ ਬਨ  ਕੰਢੇ 
ਟ ੱ ਟਾ ਨਜ ਾ ਇਕ ਗੀਤ ਮਂ ਗਾਵਂ । 
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਂ । 
 

ਜਾ ਬੈਠਂ ਨਵਚ ਨਖ੍ੀਆਂ ਰੋ ੀਆਂ 
ਫੱਕਂ ਪੌਣਂ ਇਤਰ ਿੰਜੋਈਆਂ 

ਨ ੱਮ ਟੀਿੀਆਂ ਮੋਈਆ ਂਮੋਈਆਂ 
ਯ ਗਂ ਯ ਗਂ ਤਂ ਕੱਕਰ  ੋਈਆਂ 
ਘ ੱ ਟ ਕਲੇਜੇ ਮਂ ਗਰਮਾਵਂ 
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਂ । 
 



 ੋਏ ਆਲਹਣਾ ਨਵਚ ਸ਼ਤ ਤਂ 
ਜਂ ਨਵਚ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਿਰ ਟਂ 
ਆਉਣ ਪ ਰੇ ਦੇ ਿੀਤ ਫਰਾਟੇ 
ਲਚਕਾਰੇ ਇਂ ਲੈਣ ਡਾਲੀਆਂ 

ਨਜਂ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਖੇਡ ੇਜ ੍ੀਆਂ 
ਵਾਲ ਨਖਲਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਝ ਟਂ । 
ਇਕ ਨਦਿ ਐਿਾ ਝੱਖ੍ ਝ ੱ ਲੇ 

ੱਡ ਪ ੱ ਡ ਜਾਵਣ ਿੱਭੇ ਤੀਲੇ, 

ਬੇ-ਘਰ ਬੇ-ਦਰ  ੋ ਜਾਵਂ । 
ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਆ ਂਰਿ ਗ਼ਮ ਦਾ 
ਏਿ ਿਸ਼ੇ ਨਵਚ ਨਜੰਦ  ੰਢਾਵਂ 
ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਂ । 

ਬਦ-ਅਸੀਸ 

ਯਾਰਨ੍ਆ ! ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਿ ੰ  
ਪੈਣ ਨਬਰ ਂ ਦੇ ਕੀ੍ ੇਵੇ । 
ਿਣਂ ਦੇ ਦੋ ਿੰਦਲੀ ਬ  ੇ 

ਜਾਣ ਿਦਾ ਲਈ ਭੀ੍ ੇਵੇ । 
 

ਯਾਦਂ ਦਾ ਇਕ ਛੰਭ ਮਟੀਲਾ 
ਿਦਾ ਲਈ ਿ ੱ ਕ ਜਾਏ ਵੇ । 
ਨਖ੍ੀਆਂ ਰ ਪ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱਮੀਆਂ 
ਆ ਕੋਈ ਢੋਰ ਲਤੀ੍ੇ ਵੇ । 
 

ਬੰਿਹ  ਤਤੀਰੀ ਚੋਵਣ ਦੀਦੇ 

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



ਇਂ ਕਰਕੇ ਮਂ ਨਘਰ ਜਂ ਅਨ੍ਆ 

ਨਵਚ ਕਿੀਿਂ ਚੀਿਂ ਵੇ । 
ਨਜਂ ਨਗਰਝਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੋਈ 

ਮੋਇਆ ਕਰੰਗ ਧਰੀ੍ ੇਵੇ । 
 

ਲਾਲ ਨਬੰਬ  ੋਠਂ ਦੀ ਜੋ੍ੀ 
ਘੋਲ ਵਿਾਰਂ ਪੀਵੇ ਵ ੇ। 
ਬੱਬਰੀਆਂ ਬਣ ਰ ਲਣ ਕ ਰਾ ਂ 
ਮਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇ । 
 

ਆਿਂ ਦੀ ਨਪੱਪਲੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ 

ਤੋ੍ ਜ੍ਹ ਂਿ ੱ ਕ ਜਾਏ ਵੇ । 
ਡਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਟੋਟਰ ਆ ਂਦੀ 
ਗੋਲਹਂ ਬਾਝ ਮਰੀਵੇ ਵੇ । 
 

ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਦੀ  ਰ ਇਕ  ਿਰਤ 

ਬਿਵਾਿਂ ਟ ਰ ਜਾਏ ਵੇ, 
ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਿਾਗ ਗ਼ਮਂ ਦਾ 
ਮੇਰੀ ਨ ੱਕ 'ਤੇ ਕ ੰ ਜ ਲ ੀਵੇ ਵੇ । 
 

ਬੱਝੇ ਚੌਲ ਉਮਰ ਦੀ ਗੰਢਂ 
ਿਾ ਵਂ ਦੇ ਡ ੱ ਲਹ ਜਾਵਣ ਵੇ । 
ਚਾ੍ਹ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਛੱਜਂ ਨਕਿਮਤ 

ਰੋ ਰੋ ਰੋਜ਼ ਛਟੀਵੇ ਵ ੇ। 
 

ਐਿੀ ਪੀ੍ ਰਚ ੇਮੇਰੇ  ੱਡਂ 
 ੋ ਜਂ ਝੱਲ-ਵਲੱਲੀ ਵ,ੇ 

ਤਾਅ ਕੱਕਰਂ 'ਚਂ ਭਾਲਣ ਦੀ 
ਮੈਿ ੰ  ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਟ ਅਵੱਲੀ ਵ ੇ। 
 

ਭਾਿਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨ ੱਕ ਤੇ ਤਾਰੇ 



ਨਿੰਮਦ ੇਨਿੰਮਦ ੇਛਾਲੇ ਵ,ੇ 

ਨਦਿੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਟ ਕ੍ੀ 
ਨਜਂ ਜ਼ਖ਼ਮਂ ਪੀਕ ਉਥੱਲੀ ਵੇ । 
 

ਿੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਅਨ੍ਆ 

ਇਂ ਕਰ ਉਮਰ ਵੰਞਾਵਂ ਵੇ, 
ਨਜਂ ਕੋਈ ਨਵਚ ਪ ਾ੍ਂ ਨਕਧਰੇ 

ਵਗੇ ਕ ਲ ਇਕੱਲੀ ਵੇ । 
 

ਮੰਗਂ ਗਲ ਨਵਚ ਪਾ ਕੇ ਬਗਲੀ 
ਦਰ ਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਭੱਨਖਆ ਵੇ । 
ਅੱਡੀਆਂ ਰਗ੍ ਮਰਂ ਪਰ ਮੈਿ ੰ  
ਨਮਲੇ ਿਾ ਮੌਤ ਿਵੱਲੀ ਵੇ । 
 

ਘੋਲੀ ਸ਼ਗਿਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ੰਦੀ 
ਜਂ ਦ ਧੀ  ੋ ਜਾਏ ਵੇ । 
 ਰ ਿੰਗਰਂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ 

ਪੀ੍ ਪਰਾ  ਣੀ ਆਏ ਵੇ । 
 

ਲੱਪ ਕ   ੰਝ  ਮ ੱ ਠ ਕ  ਪੀ੍ਂ 
 ੋਵੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਪ ੰ ਜੀ ਵ ੇ। 
ਨਜਂ ਨਜਂ ਕਰਂ ਉਮਰ 'ਚਂ ਮਿਫ਼ੀ 
ਨਤਂ ਨਤਂ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਵੇ । 
 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋ ੀ ਨਵਚ ਿੱਜਣਂ. 
ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਉਜਾ੍ਂ ਵੇ । 
ਨਜਂ ਭਖ੍ ੇਦਾ ਇਕ ਫ ੱ ਲ ਪੱਕ ਕੇ 

ਿ ਲਂ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵੇ । 
 

ਨਜਂਦ ੇਜੀ ਅਿਂ ਕਦ ੇਿਾ ਨਮਲੀਏ 

ਬਾਅਦ ਮੋਇਆਂ ਪਰ ਿੱਜਣਾ ਵੇ । 



ਨਪਆਰ ਅਿਾਡ ੇਦੀ ਕੱਥ ਿ ੱ ਚ੍ੀ 
ਆਲਮ ਕ ੱ ਲ ਿ ਣਾਏ ਵੇ । 

ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਰਾਤ 

ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਏ 

ਜਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੰਮੇ ਿ । 
ਿਾ ਭੈ੍ੀ ਰਾਤ ਮ ੱ ਕਦੀ ਏ, 

ਿਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮ ੱ ਕਦ ੇਿ । 
 

ਇ  ਿਰ ਨਕੰਿ ਕ  ਡ ੰ ਘੇ ਿ 

ਨਕਿੇ ਿ  ਾਥ ਿਾ ਪਾਈ, 

ਿਾ ਬਰਿਾਤਂ 'ਚ ਚ੍ਹਦੇ ਿ 

ਤੇ ਿਾ ਔ੍ਂ 'ਚ ਿ ੱ ਕਦ ੇਿ । 
 

ਮੇਰੇ  ੱਡ  ੀ ਅਵੱਲੇ ਿ 

ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਿ ਂ ਿ੍ਦੇ 

ਿਾ ਿ੍ਦੇ  ਉਨਕਆ ਂਦੇ ਿਾਲ 

 ਾਵਂ ਿਾਲ ਧ ਖਦ ੇਿ । 
 

ਇ  ਫੱਟ  ਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਯਾਰੋ 

ਇ ਿਂ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾ  ੋਵੇ 
ਇ   ੱਥ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦ ਖਦੇ ਿ 

ਮਲਹਮ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦ ਖਦ ੇਿ । 
 

ਜੇ ਗੋਰੀ ਰਾਤ  ੈ ਚੰਿ ਦੀ 
ਤਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ  ੈ ਨਕਿ ਦੀ ? 

ਿਾ ਲ ਕਦ ੇਤਾਨਰਆ ਂਨਵਚ ਚੰਿ 

ਿਾ ਤਾਰੇ ਚੰਿ 'ਚ ਲ ਕਦ ੇਿ । 



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

ਿ ਰਂ ਉਿ ਦਾ ਿਂ ਪਰ ਨਦਲ ਦੀ ਨਿਆ , 

ਨਿਆ   ੀ ਬ ਰਕਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਆਖਦ ੇਿ ਨਵਚ ਜਵਾਿੀ ਨਗਰਝ ਉ , 

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਨਦਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਕੱਟਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਉ  ਨਜਿ ਆਲਹਣੇ, 
ਉਮਰ ਭਰ ਪੰਛੀ ਉ  ਕ ਰਲਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਭ ਰੇ ਭ ਰੇ ਕੇਿ ਤੇ ਮ ਖ੍ ੇਦਾ ਨਤਲ, 

ਿਾਰੀ ਬਿਤੀ ਵੇਖ ਲਲਚਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਬਦਲ ਜਂਦਾ ਰ ਖ  ਵਾਵਂ ਦਾ ਤਦਂ, 

 ੇਕ ਲੰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਗਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਿ੍ ਕੇ ਰਨ  ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਦੰਦਾਿ੍ਾ, 
ਿਾਲ  ੋਠਂ ਦੇ ਜਦਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਧ ਖਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਿ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਦਲ, 

ਸ਼ਰਬਤੀ ਜਦ ਿਣ ਮਟਕਾਇਆ ਕਰੇ । 
 

ਆਖਦ ੇਿ ਿੌਜਵਂ ਇਕ ਮਿਚਲਾ, 
ਨਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਨਗਆ ਉਿ ਿ ੰ  ਦਗ਼ਾ । 
 

ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਪੀ ਨਗਆ ਉਿ ਦਾ ਲ  , 
ਚ ਪ ਲੀਤਾ ਮਰਮਰੀ ਅੰਗਂ 'ਚਂ ਤਾ । 
 



ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਿ ੱ ਟ ਨਗਆ ਿਣਂ ਦੀ ਿਂਦ, 

ਡੋਲਹ ਕੇ ਨਕਤ ੇਟ ਰ ਨਗਆ ਘੋਲੀ ਨ ਿਾ । 
 

ਚਾਰਦੀ ਿੀ ਰੋਜ਼ ਨਜਿ ਿ ੰ  ਨਦਲ ਦਾ ਮਾਿ, 

ਨਸ਼ਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ੱਡ ਨਗਆ ਿੀ ਉ    ਮਾ । 
 

ਯਾਦ ਆ ਜਂਦੀ ਜਦਂ ਉਿ ਦੀ ਿ  ਾਰ, 

ਆਦਰਂ ਨਵਚ ਰ੍ਕਦਾ ਉ ਦੇ ਿਰਕ੍ਾ । 
 

ਿੋਚਦੀ ਨਕ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ  ੈ ਆਦਮੀ, 
ਬੇ-ਵਫ਼ਾਈ  ੀ ਤਂ  ੈ ਉਿ ਦਾ ਨਸ਼ਵਾ । 
 

ਬਣ ਕੇ ਰਨ ਣਾ ਿੀ ਜੇ ਆਦਮ ਦਾ ਗ਼ ਲਾਮ, 

ਜਿਮ ਨਕਂ ਲੀਤਾ ਿੀ ਤਂ ਮਾਈ  ੱਵਾ । 
 

ਠੀਕ  ੈ  ਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ  ੈ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ, 
ਉਿ ਦਾ  ੱਕ ਿੀ ਉ  ਵੀ  ੋ ਜਾਏ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ । 
 

ਦੇ ਕੇ  ੋਕਾ ਵੇਚਦੀ ਿਿਤ ੇਉ  ਿਾ , 

ਫਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਰਾ  ੈ ਅੱਜ ਤੀਕਣ ਗਵਾ  । 
 

ਨਜਿਮ ਉ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਿਾਲਂ ਵੀ ਿਫ਼ੈਦ, 

ਲੇਖ ਉ ਦ ੇਰਾਤ ਿਾਲਂ ਵੀ ਨਿਆ  । 
 

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਪੱਤਣ ਤੇ ਿਵੀਆਂ ਬੇ੍ੀਆਂ, 

ਨਿੱਤ ਿਵਂ ਉ ਦ ੇਬਾਦਬਂ ਉ ਦੇ ਮਲਾ  । 
 

ਰਾਤ  ਰ ਲੱਭਦੀ ਿਵਂ ਤਾਰਾ ਕੋਈ, 

 ਰ ਿ ਬਹਾ ਲੱਭਦੀ ਿਵਂ ਮੰਨਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾ  । 
 

ਪਂਦੀ ਮੋਮੀ ਿੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਤਰੇਲ, 

ਚੱਟਦੀ  ੋਠਂ ਤਂ ਉ   ਵਿਂ ਦੀ ਿਵਾ  । 
 



ਬਣ ਿਾ ਿਕੀ ਕ ਰਬਲਾ ਿੀਿ ਦੀ ਪੀ੍, 

 ੋ ਿਾ ਿਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਜਰ ਨਿਗਾ  । 
 

 ੌਨਕਆ ਂਦੀ ਉ ਦ ੇਘਰ ਆਈ ਬਰਾਤ, 

 ੰਝ ਆਂ ਿੰਗ  ੋ ਨਗਆ ਉਿ ਦਾ ਨਿਕਾ  । 
 

ਬਨ  ਇਕੱਲੀ ਕੱਤਦੀ ਨ ਜਰਂ ਦੇ ਿ ਤ, 

ਗਂ ਦੀ ਰਨ ੰਦੀ ਰਾਤ ਨਦਿ ਯਾਦਂ ਦੇ ਗਾ  । 
 

ਿੱਨਦਆ ਉਿ ਿਾਮਵਰ ਇਕ ਨਚਤਰਕਾਰ, 

ਯਾਰ੍ ੇਦੀ ਓਿ ਿ ੰ  ਦੱਿੀ ਿ  ਾਰ । 
 

ਨਚਤਰ ਦੋ ਇਕ ਆਪਣਾ ਇਕ ਯਾਰ ਦਾ, 
ਖ਼ ਿ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨਤਆਰ । 
 

ਕਬਰ ਪ ੱ ਟ ਕੇ ਨਚਤਰ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ, 

ਿਾਲ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ  ੰਝ ਆਂ ਦੇ  ਾਰ । 
 

ਕਬਰ ਿ੍ ੇਖ   ਵੀ ਖ ਦਵਾਇਆ ਨਗਆ, 

ਚਂਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੀਕ  ੈ ਉਿ ਦੀ ਨਿਿਾਰ । 
 

ਆਖਦ ੇਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋ -ਕਾਫ਼ ਤਂ, 

ਿਹ ਾਉਣ ਆਵੇ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ । 
 

ਬਾਲਦੀ ਉਿ ਕਬਰ ਤੇ ਉ  ਨਿੱਤ ਦੀਆ, 

ਰਂਦੀ ਰਨ ੰਦੀ ਰਾਤ ਨਦਿ ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਨਖਲਾਰ । 
 

ਓਿੇ ਰਾ  ਜੋ ਵੀ ਰਾ ੀ ਲੰਘਦਾ, 
ਝੱਲੀਆਂ ਵੱਤ ਪ ੱ ਛਦੀ ਉਿ ਿ ੰ  ਖਲਹਾਰ । 
 

ਨਡੱਠਾ ਜ ੇਨਕਤ ੇਮੇਰਾ ਬੋਨਦਆਂ ਵਾਲ੍ਾ, 
ਿੀਲੇ ਿਣਂ ਵਾਲ੍ਾ ਨਕਤ ੇਉ ਦਾ ਯਾਰ ? 

 



ਆਖਦ ੇਿ ਿਾਲ ਕਈ   ੰ ਦ ੇਚਲੇ । 
ਓਦਂ  ੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉ  ਦੀਵਾ ਬਲੇ । 
 

ਜਦ ਕਦ ੇਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ  ੈ  ਵਾ, 
ਨਵਚ  ਵਾਵਂ ਮਨ ਕ ਨਜ ੀ ਇਕ ਆ ਰਲੇ । 
 

ਨ ਚਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼, 

ਕਬਰ ਿ੍ ੇਜੋ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਖਲੇ । 
 

 ਰ ਅਮਾਵਿ ਦੀ  ਿਰੀ ਰਾਤ ਿ ੰ , 
ਆ ਕੇ ਓਥ ੇਬੈਠਦ ੇਿ ਨਦਲ-ਜਲੇ । 
 

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

ਰਂਦ ੇਲਾ ਕੇ ਢਾਿਣਾ ਉਿ ਕਬਰ ਿਾਲ, 

ਨ ਜਰ ਦੀ ਲ ਣਂ ਨਜਿਹ ਂ ਦੇ  ੱਡ ਗਲੇ । 
 

ਦ ਰ ਉਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਔ  ਨਟੱਨਬਆਂ ਤਂ ਪਾਰ, 

ਿਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ । 
 

ਲ ੍ਛੇ ਪਈ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਿ ਰਂ ਦੀ ਰ  , 

ਓਦਂ  ੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉ  ਦੀਵਾ ਬਲੇ । 

ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ, 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬ ੇਦੀਏ ਡਾਲੀਏ 



ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

 ੋ ਨਗਆ ਕ ਵੇਲਾ ਮੈਿ ੰ  
ਢਲ ਗਈਆਂ ਛਾਵਂ ਿੀ 
ਬੇਨਲਆ ਂ'ਚਂ ਮ ੍ ਗਈਆਂ 

ਮੱਝੀਆ ਂਤੇ ਗਾਵਂ ਿੀ 
ਪਾਇਆ ਨਚ੍ੀਆ ਂਿ ਚੀਕ-ਨਚ ਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਂ 
ਮਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬ੍ੀ ਦ ਰ ਿੀ 
ਨਜਥ ੇਮੇਰੇ  ਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਟ ਰ ਨਗਆ ਪ ਰ ਿੀ 
ਓਿ ਨਪੰਡ ਦਾ ਿ ਣਂਦ ੈਰਾ  ਮਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਨਤਆਂ ਦੀ 
ਪੰਡ ਨਿੱਲਹੀ  ੋ ਗਈ 

ਨਮੱਟੀ ਦੀ ਕ੍ਾ ੀ ਤੇਰੀ 
ਕਾ ਿ ੰ  ਨਪੱਲੀ  ੋ ਗਈ 

ਤੇਰੇ ਿੇਕ ਿ ੰ  ਕੀ  ਵੱਨਜਆ ਦ ਗਾ੍ਾ 



ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

ਲੱਪ ਕ  ਏ ਚ ੰ ਗ ਮੇਰੀ 
ਮੈਿ ੰ  ਪਨ ਲਂ ਟੋਰ ਿੀ 
ਕੱਚ ੇਕੱਚ ੇਰੱਖ ਿਾ ਿੀ 
ਰੋ੍ਹ ਥੋ ਹ੍ ੇ ੋਰ ਿੀ 
ਕਰਂ ਨਮੰਿਤਂ ਮ ਕਾ ਦੇ ਿੀ ਪ ਆ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
 

ਿਂ ਗਈਆਂ  ਵਾਵਂ ਰੋ ਰੋ 

ਕਰ ਨਵਰਲਾਪ ਿੀ 
ਤਾਨਰਆ ਂਿ ੰ  ਚ੍ਹ ਨਗਆ 

ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਤਾਪ ਿੀ 
ਜੰਞ ਿਾ ਵਂ ਦੀ ਦਾ ਰ ੱ ਿ ਨਗਆ ਲਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
ਤੈਿ ੰ  ਨਦਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾ੍ਾ 
ਿੀ ਪੀ੍ਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭ ੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਹੈ ਰਾਤ ਸ਼ਕੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹਾਲੇ 



ਮ ੰ ਡੇਰ ਨਦਲ ਦੀ ਤੇ ਿਂ ਤੇਰੇ ਦੇ, 

ਮਂ ਰੱਤ ਚੋ ਚੋ ਿ ਦੀਪ ਬਾਲੇ । 
 

ਮਂ ਡਰ ਰ ੀ  ਂ ਨਕ ਤੇਜ਼ ਬ ੱ ਲਾ, 
ਕੋਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਾ ਆ ਨ ਿਾਲੇ । 
 

ਜਂ ਪੌ-ਫ ਟਾਲਾ ਮਿ ੱ ਖਤਾ ਦਾ, 
ਿਾ  ੋਣ ਤੀਕਰ ਲੋਅ ਿਾਥ ਪਾਲੇ । 
 

ਜਂ ਿੀਲ ਰਲੇ ਦੋ ਿਣ ਨਿੱਲਹੇ , 
ਵੇ ਜਾਣ ਨਕਧਰੇ ਿ  ਿਾ ਜੰਗਾਲੇ । 
 

ਵੇ ਦ ਰ ਨਦਿਦੀ  ੈ ਭੋਰ  ਾਲੇ । 
ਵੇ ਦ ਰ ਨਦਿਦੀ  ੈ ਭੋਰ  ਾਲੇ । 
 

ਿਮਂ ਦੇ ਥੇ  'ਤੇ ਵੇਖ ਅਨ੍ਆ, 

ਕੋਈ ਨਬੱਲ-ਬਤੌਰੀ ਪਈ ਬੋਲਦੀ  ੈ । 
 

ਵ ੇਅਮਰ ਜ ਗਿ ੰ  ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ, 
ਨਚਰਂ ਤਂ ਦ ਿੀਆਂ ਪਈ ਟੋਲਦੀ  ੈ । 
 

ਬੇਤਾਲ ਸ਼ ਕਰ ਵੇ ਰਾਕਟਂ ਦੀ, 
ਿ ਣ ਿ ਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਈ ਝੋਲਦੀ  ੈ । 
 

ਵੇ ਆਖ ਅੱਲ੍ਹ ਮਿ ੱ ਖ  ਾਲੇ ਵੀ, 
ਘ ੱ ਗੀਆਂ ਦੀ ਥਂ ਬਾਜ਼ ਪਾਲੇ । 
 

ਵੇ ਘੋਰ ਕਾਲੀ  ੈ ਰਾਤ  ਾਲੇ । 
ਵ ੇਘੋਰ ਕਾਲੀ  ੈ ਰਾਤ  ਾਲੇ । 
 

ਵੇ ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਿ ਫੋਗ ਿਨ ਰਾ, 
ਵ ੇਨਬਿ ਿਕ ੰ  ਦੇ  ੈ ਫੋਗ ਮਿਤੀ । 
 



ਵੇ ਨਦਲ ਮ ਿੱਵਰ ਦੇ ਨਬਿ ਅਜੰਤਾ, 
 ੈ ਪੱਬਂ ਦੀ ਬੇ-ਨ ੱਿ ਬਿਤੀ । 
 

ਵ ੇਚਾਨਤਰਕ ਲਈ ਤਂ ਪਾਕ ਗੰਗਾ, 
ਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ  ੈ ਖ਼ਾਕ  ਿਤੀ । 
 

ਵੇ ਚੰਿ ਦੀ ਥਂ ਚਕੋਰੀਆ ਂਤਂ, 

 ਾਏ ਜਾਣ ਿਾਗਰ ਨਕਵਂ  ੰਗਾਲੇ । 
 

ਵੇ ਨਦਲ ਨਦਲਂ ਤਂ ਿ ਦ ਰ  ਾਲੇ । 
ਵ ੇਨਦਲ ਨਦਲਂ ਤਂ ਿ ਦ ਰ  ਾਲੇ । 
 

ਵੇ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਨਕ ਪੌਣ ਨਮੱਠੀ, 
ਜੋ ਵਗ ਰ ੀ  ੈ ਤ ਫ਼ਾਿ  ੋਵੇ । 
 

ਜਂ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 

ਕੱਲਹ ਢ ਕਣੀ ਮੇਰੀ ਮਕਾਣ  ੋਵੇ । 
 

ਜਂ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਨਕ ਕੱਲਹ ਤੀਕਣ, 

ਿਾ  ੋਣ ਡਲਂ ਿਾ ਡਾਣ  ੋਵੇ । 
 

ਜਂ ਗੋਰ ਅੰਦਰ  ੋਣ ਨਕਧਰੇ 

ਿਾ ਮ ਰਨਦਆ ਂਲਈ ਵੇ ਿਾ  ਿੰਭਾਲੇ । 
 

 ੈ ਦ ਰ ਿਜ਼ਰਂ ਤਂ ਅੰਤ  ਾਲੇ । 
 ੈ ਦ ਰ ਿਜ਼ਰਂ ਤਂ ਅੰਤ  ਾਲੇ । 
 

ਮਂ ਿੋਚਦੀ  ਂ ਨਕ ਨਵੱਿ ਕਾਲੀ, 
 ਿਨਰਆ ਂਦੀ ਿ ੰ  ਕੌਣ ਪੀਵੇ । 
 

ਵੇ ਿੰਗ-ਮ ਿੰਗੀ ਨਜ ੀ ਧਰਤ ਭ ੱ ਖੀ, 
ਵੇ  ੋਰ ਨਕੰਿੀ ਕ  ਦੇਰ ਜੀਵੇ । 
 



ਯ ੱ ਗ ਨਵ ਾਏ ਿ ਬਾਲਦੀ ਿ ੰ  
 ਾਏ ਰੱਤ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵੇ । 
 

ਪਰ ਿਾ  ੀ ਬੀਤੀ ਇ  ਰਾਤ ਕਾਲੀ 
 ੈ ਿਾ  ੀ ਬ  ੍ੀ ਉਸ਼ੇਰ  ਾਲੇ । 
 

 ੈ ਰਾਤ ਨਕੰਿੀ ਕ  ਦੇਰ  ਾਲੇ । 
 ੈ ਰਾਤ ਨਕੰਿੀ ਕ  ਦੇਰ  ਾਲੇ । 

ਿਾਚੀ ਸਸ਼ਹਕਦੀ 
ਜੇ ਡਾਚੀ ਿਨ ਕਦੀ ਿੱਿੀ ਿ ੰ  
ਪ ਿ ੰ  ਥਂ ਨਮਲਾ ਦਂਦੀ । 
ਤਂ ਤੱਤੀ ਮਾਣ ਿੱਿੀ ਦਾ 
ਉ  ਨਮੱਟੀ ਨਵਚ ਰ ਲਾ ਦਂਦੀ । 
 

ਭਲੀ  ੋਈ ਨਕ ਿਾਰਾ ਿਾਉਣ  ੀ 
ਬਰਿਾਤ ਿਾ  ੋਈ, 

ਪਤਾ ਕੀ ਆਲਹਣੇ ਦੇ ਟੋਟਰ  
ਨਬਜਲੀ ਜਲਾ ਦਂਦੀ । 
 

ਮਂ ਅਕਿਰ ਵੇਨਖਐ- 

ਨਕ ਤੇਲ   ੰ ਨਦਆਂ ਿ ੰ ਨਦਆਂ ਦੀਵੇ, 
 ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਦਲ ਦੀ 
ਮੌਜ ਖ਼ਾਤਰ  ੈ ਬ ਝਾ ਦਂਦੀ । 
 

ਭ ਲੇਖਾ  ੈ ਨਕ ਨਜ਼ੰਦਗੀ 
ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਘ ਕ ਿਂ ਜਂਦੀ, 
ਜੇ ਪੰਛੀ ਗ਼ਮ ਦਾ ਨਦਲ ਦੀ 
ਿੰਘਣੀ ਜ   'ਚਂ ਉਡਾ ਦਂਦੀ । 
 



 ਕਕੀਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ 
ਜੇ ਮਨ ਜ   ੰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਜਿਮਂ ਦੀ, 
ਤਂ ਦ ਿੀਆਂ ਅੱਜ ਤੀਕਣ 

ਿਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭ ਲਾ ਦਂਦੀ । 
 

ਮਂ ਨਬਿ ਿ ਲਂ ਦੇ ਰਾ  'ਤੇ 

ਕੀ ਟ ਰਂ ਮੈਿ ੰ  ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ  ੈ, 

ਮਂ ਅੱਖਂ ਵੇਨਖਐ 

ਨਕ  ਰ ਕਲੀ ਓ੍ਕ ਦਗ਼ਾ ਦਂਦੀ । 
 

ਵਿਲ ਦਾ ਿਵਾਦ ਤਂ 
ਇਕ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਮੌਜ ਤਂ ਵੱਧ ਿ ਂ, 
ਜ ਦਾਈ  ਸ਼ਰ ਤੀਕਣ 

ਆਦਮੀ ਿ ੰ   ੈ ਿਸ਼ਾ ਦਂਦੀ । 

ਹਯਾਤੀ ਨੰੂ 

ਚ ਗ ਲਏ ਨਜ ੍ ੇਮਂ ਚ ਗਣੇ ਿਿ 

ਮਾਿਿਰਂ 'ਚਂ ਮੋਤੀ । 
  ਣ ਤਂ ਮਾਿਿਰਂ ਨਵਚ ਮੇਰਾ 
ਦੋ ਨਦਿ  ੋਰ ਬਿੇਰਾ । 
 

ਘੋਰ ਨਿਆ ੀਆਂ ਿਾਲ ਪੈ ਗਈਆਂ 
  ਣ ਅ੍ੀਓ ਕ ਝ ਿਂਝਂ 
ਤਾ ਂਂ ਚਾਿਣੀਆ ਂਰਾਤਂ ਨਵਚ 

ਜੀ ਿ ਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ । 
 

ਉਮਰ ਅਯਾਲਣ ਛਂਗ ਲੈ ਗਈ 

  ਿਿਂ ਦੇ ਪੱਤ ੇਿਾਵੇ, 
  ਣ ਤਂ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਨਦਿਦਾ 



ਅ੍ੀਓ ਚਾਰ ਚ ਫ਼ੇਰਾ । 
 

ਫ ਕੋ ਿੀ   ਣ ਲੀਰ ਪਟੋਲੇ 

ਗ ੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰ ਿਾ੍,ੋ 

ਮਾਰ ਦ  ੱਥ੍ਂ ਨਪੱਟ ੋਿੀ 
  ਣ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ  ਾਣੀ । 
 

ਝੱਟ ਕਰੋ ਿੀ ਖਾ ਲਓ ਟ ੱ ਕਰ 

 ੱਥ ਨਵਚ  ੈ ਜੋ ਫਨ੍ਆ 

ਔ  ਵੇਖੋ ਿੀ ! ਚੀਲਹ ਿਮਂ ਦੀ 
ੱਡ ਪਈ ਆਦਮ-ਖਾਣੀ । 
 

ਡਰੋ ਿਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨਦਓ ਅ੍ੀਓ 

ਕਂਗਂ ਿ ੰ  ਕੰਨਢਆ ਂਤਂ 

ਡੀਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਭ ੱ ਬਲ  ੋਈਆਂ 

ਰੇਤਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ । 
 

ਰੀਝਂ ਦੀ ਜੇ ਿੰਝ  ੋ ਗਈ 

ਤਂ ਕੀ  ੋਇਆ ਨਜੰਦੇ 
 ੋਰ ਲੰਮੇਰੇ  ੋ ਜਂਦੇ ਿ 

ਿੰਝ ਪਈ ਪਰਛਾਵਂ । 
 

ਕਲਵਲ  ੋਵੋ ਿਾ ਿੀ ਏਦਂ 
ਵੇਖ ਲਗਦੀਆਂ ਲੋਆ ਂ

ਉ  ਬ ਟਾ ਘੱਟ  ੀ ਪਲਦਾ  ੈ 

ਜੋ ੱਗਦਾ  ੈ ਛਾਵਂ । 

ਜਾਚ ਮੈਨੰੂ ਆ ਗਈ 

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



 

ਚੰਗਾ  ੋਇਆ ਤ ੰ  ਪਰਾਇਆ  ੋ ਨਗਂ, 

ਮ ੱ ਕ ਗਈ ਨਚੰਤਾ ਤੈਿ ੰ  ਅਪਿਾਣ ਦੀ । 
 

ਮਰ ਤੇ ਜਂ ਪਰ ਡਰ  ੈ ਦੱਮਂ ਵਾਨਲਓ, 

ਧਰਤ ਵੀ ਨਵਕਦੀ  ੈ ਮ ੱ ਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਿ ਦੀ । 
 

ਿਾ ਨਦਓ ਮੈਿ ੰ  ਿਾ  ਉਧਾਰੇ ਦੋਿਤੋ, 
ਲੈ ਕੇ ਮ ੍ ਨ ੰਮਤ ਿ ਂ ਪਰਤਾਣ ਦੀ । 
 

ਿਾ ਕਰੋ 'ਨਸ਼ਵ' ਦੀ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, 

ਰੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ  ੈ ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਿ ਦੀ । 

ਪਰੀਤ ਲਸ਼ਹਰ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ 

ਿਾਗਰਂ ਦੇ ਨਦਲ  ੰਗਾਲ 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਂਨਡਆਂ ਦਾ 
ਮੇਟ ਕਨ ਰ ਤੇ  ਿਰ 

 ਰ ਨਜਗਰ 'ਚ ਿਂਭ 

 ਿਰਤਂ ਦੇ ਖ਼ ਿ ਦੀ ਉਸ਼ੇਰ 

 ਰ ਉਮੰਗ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 
ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਂਗ ਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 
 

ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 
ਦੋਜ਼ਖ਼ਂ ਦੀ  ੈ ਅਗਿ 

ਜਗਤ-ਿਤਰਂ 'ਚਂ 

ਚੋ ਰ ੀ  ੈ ਪੀ੍ ਤੇ ਥਕਿ 

ਿੋ ਲ ਬ ੱ ਲਹੀਆਂ ਤੇ 

ਮੌਿ  ੌਨਕਆ ਂਦੇ ਲੱਖ ਕਫ਼ਿ 



ਿਫ਼ਰਤਂ 'ਚ ਚ ਰ 

  ਿਿਂ ਦੇ ਿੱਚ ਰ ੇ ਬਦਿ 

ਰੋ ਰ ੀ  ੈ ਰ   ਮੇਰੀ ਦੀ 
ਝ ਮ ਝ ਮ ਕੇ  ਵਾ 
ਵੀਰਾਿ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਖੰਡਰਂ 'ਚਂ ਚੀਕਦੀ  ਵਾ 
ਬੇ-ਿ ਰ ਨਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚਂ 

ਨਿੰਮਦਾ  ੈ ਿੋਗ ਦਾ ਗ ਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 
 

ਪੋਨਟਆਂ 'ਚਂ ਿਫ਼ਰਤਂ ਦੀ 
ਿ ਲ ਨਜ ੀ  ੈ ਪ ੍ ਗਈ 

ਮਿ ੱ ਖਤਾ ਦੀ ਵਾਟ 

ਰੇਤ ਰੇਤ  ੋ ਕੇ ਖ ਰ ਗਈ 

ਗ ਿਾ  ਤੇ ਨ ਰਿ  ਵਿ ਿ 

ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ 

ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਦੀ ਝਿਂ 'ਚ 

ਿੋ ਣੀਆਂ ਿੰਘਾਰੀਆਂ 

ਅਿਕ ਿੱਿੀਆਂ 

ਿਮਾਜ ਰੇਨਤਆ ਂਿ ਿਾ੍ੀਆਂ 
ਆ ਜ਼ਰਾ ਕ  ਛੇ੍ 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇ-ਿ ਰੇ ਨਜ ੇ ਤਾਲ 

ਅਲਾਪ ਮੌਤ ਦਾ ਨਖ਼ਆਲ ! 
 

ਕ ਟਲ ਧੋਨਖਆ ਂਦੀ ਿਂ 

ਿਜ਼ਰ ਿਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ ਕਦੀ 
 ਜ਼ਾਰ ਮੰਦਰਂ 'ਚ ਜੋਤ 

ਖ਼ ਿ ਪਈ  ੈ ਚ ਿਦੀ 
ਆ ਿਿੀਬ ਿ ੰ  ਉਠਾਲ 

ਆਤਮਾ ਿ ੰ  ਲੋਅ ਨਵਖਾਲ 



ਇਸ਼ਕ ਿ ੰ  ਵੀ ਕਰ  ਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 

ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਸ਼ਗਰਹਾ 'ਤੇ 

ਨਬਰ ਣ ਨਜੰਦ ਮੇਰੀ ਿੀ ਿਈਓ 

ਕੋ  ਇਕ  ੋਰ ਮ ਕਾਇਆ ਿੀ । 
ਪੱਕਾ ਮੀਲ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਰਂ 
ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ ਿਾ ਆਇਆ ਿੀ । 
 

ਵਨਰਹਆ ਂਿਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ 
ਖੇਡਨਦਆ ਂਮੇਰੀ ਦੇ ੀ ਿ, 

 ੋਰ ਿਮਂ  ੱਥ ਿਾ ਵਂ ਦਾ 
ਇਕ ਿੰਦਲੀ ਿਰਦ  ਰਾਇਆ ਿੀ । 
 

ਆਤਮ- ੱਨਤਆ ਦੇ ਰਥ ੱਤੇ 

ਜੀ ਕਰਦ ੈਚ੍ਹ ਜਾਵਂ ਿੀ, 
ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਦੱਮਂ ਦਾ 
ਪਰ ਨਕਥ ਂਨਦਆਂ ਨਕਰਾਇਆ ਿੀ । 
 

ਅੱਜ ਕਬਰਂ ਦੀ ਕੱਲਰੀ ਨਮੱਟੀ 
ਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਮਾਏ ਿਂ 
ਇਿ ਨਮੱਟ੍ੀ 'ਚਂ ਨਮੱਠ੍ੀ ਨਮੱਠ੍ੀ 
ਅੱਜ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈ ਆਏ ਿੀ । 
 

ਲਾ ਲਾ ਲ ਣ ਖ ਆਏ ਨਦਲ ਦੇ 

ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਕਰ ਪੀ੍ਂ ਿ ੰ  
ਪਰ ਇਕ ਪੀ੍ ਵਿਲ ਦੀ ਤਂ ਵੀ 
ਭ ੱ ਖੀ ਮਰਦੀ ਜਾਏ ਿੀ । 
 

ਨਿਦਕ ਦੇ ਕ ਲੇ ਨਪੰਡ ੇ'ਤੇ 



ਅੱਜ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਂ ਲਾਸ਼ਂ ਿੀ 
ਨਜਂ ਤੇਰੇ ਬੱਗੇ ਵਾਲਂ ਕੋਈ 

ਕਾਲਾ ਿਜ਼ਰਂ ਆਏ ਿੀ । 
 

ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਪੰਡ ਦੀਓ ਕ ੍ੀਓ ਨਚ੍ੀਓ 

ਆਓ ਮੈਿ ੰ  ਨਦਓ ਨਦਲਾਿਾ ਿੀ 
ਪੀ ਚੱਨਲਆ ਮੈਿ ੰ  ਘ ੱ ਟ-ਘ ੱ ਟ ਕਰਕੇ 

ਗ਼ਮ ਦਾ ਨਮਰਗ ਨਪਆਿਾ ਿੀ । 
 

 ੰਝ ਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਿੇਕ ਿੇਕ ਕੇ 

ਿ੍ ਚੱਲੀਆਂ ਜੇ ਪਲਕਂ ਿੀ, 
ਪਰ ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਪੋ  ਦਾ ਅ੍ੀਓ 

ਘਨਟਆ ਿੀਤ ਿਾ ਮਾਿਾ ਿੀ । 
 

ਤਾਪ ਤਰਈਏ ਨਫ਼ਕਰਂ ਦੇ ਿੀ 
ਮਾਰ ਮ ਕਾਈ ਨਜੰਦ੍ੀ ਿੀ, 
ਲ ਿ ਨਗਆ  ਰ  ਿਰਤ ਮੇਰੀ 
ਲੱਨਗਆ ਨ ਜਰ ਚ ਮਾਿਾ ਿੀ । 
 

ਪੀ੍ਂ ਪਾ ਪਾ ਪ ਰ ਨਲਆ 

ਮਂ ਨਦਲ ਦਾ ਖ   ਖਾਰਾ ਿੀ । 
ਪਰ ਬਦਬਖਤ ਿਾ ਿ ੱ ਨਕਆ ਅੱਥਰਾ 
ਇ  ਕਰਮਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਿੀ । 
 

ਅੱਧੀ ਰਾਤਂ ੱਠ ੱਠ ਰੋਵਂ 
ਕਰ ਕਰ ਚੇਤ ੇਮੋਇਆਂ ਿ ੰ  
ਮਾਰ ਦ  ੱਥ੍ਂ ਨਪੱਟਂ ਜਦ ਮਂ 

ਟ ੱ ਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਿੀ । 
 

ਨਦਲ ਦੇ ਨਵ ੍ ੇਫ  ੍ੀ ਪਾਵਂ 
ਯਾਦਂ ਆਉਣ ਮਕਾਣੇ ਿੀ, 



ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਿੱਥਰ ਿਂ ਿਂ 

ਜੋ੍ਂ ਬਨ  ਨਗਆ ਪਾਰਾ ਿੀ । 
 

ਿਈਓ ਰ ੱ ਖ  ਯਾਤੀ ਦੇ ਿ ੰ  
ਕੀ  ਪਾਵਂ ਮਂ ਪਾਣੀ ਿੀ । 
ਨਿਂਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਫੋਕੀ ਕਰ ਗਈ 

ਇ ਦੀ  ਰ ਇਕ ਟਾ ਣੀ ਿੀ । 
 

ਯਾਦਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋਗ੍ ਕੋਿਾ 
ਕੀ ਮਂ ਕਰਂ ਟਕੋਰਂ ਿੀ । 
ਪਈ ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਲੇਜੇ 
ਮੋਇਆਂ ਬਾਝ ਿਾ ਜਾਣੀ ਿੀ । 
 

ਡੋਲਹ ਇਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਮੈਿ ੰ  
ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਬਰਂ ਵੱਲੇ ਿੀ, 
ਖੌਰੇ ਭ ਤ ਭ ਤਾਣੇ  ੀ ਬਣ 

ਚੰਬ੍ ਜਾਵਣ  ਾਣੀ ਿੀ । 

ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਗਾਹ 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਰਿਂਦ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਭਰ 

ਬਦੋ ਬਦੀ  ਂ ਮਂ ਨਦਲੇ ਿ ੰ  ਨਪਆਲਦੀ ਪਈ । 
 

ਨਪੱਤ-ਪਾਪ੍ੀ ਮਂ ਪੀ੍ਂ ਦੀ ਲ ੰ ਗ ਤੋ੍ ਤੋ੍ 

ਕੱਢ ਨਲਲੀਆਂ  ਂ ਨਜੰਦ  ਿ ੰ  ਖ ਆਲਦੀ ਪਈ । 
 

ਜ੍ੀ  ੰਝ ਆ ਂਦੇ ਮੋਤੀ ਚੰਿਾ ਪੱਖੀ ਝੋਲ ਝੋਲ 

ਦੇ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਮਂ ਦੀਦੇ  ਂ ਿ ਆਲਦੀ ਪਈ । 
 

ਲੈ ਲੈ ਚਾਿਣੀ ਮਂ ਝੱਿਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ੍ੀ ਦੇ ਕੇਿ 

ਮਲ ਮੱਖਣੀ ਮਂ ਜੀਝਂ  ਂ ਿ  ਾਲਦੀ ਪਈ । 



 

ਦੋ ਣੀ ਨਦਲੇ ਦੀ 'ਚਂ ਕੌ੍ਾ ਦ ੱ ਧ ਅੱਕ ਦਾ ਕ੍ਹਂਘਾ 
ਅੱਖਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਂ  ਾਣੀਆਂ ਵੇ ਿਾਰਾ ਪੀ ਨਲਆ । 
 

ਵੇ ਮਂ ਤੋ੍ਕੇ ਧਤ ਰ੍ ੇਦਾ ਫ ੱ ਲ ਖਾ ਨਲਆ 

ਵੇ ਮਂ ਜੀਭ ੱਤੇ ਪੋ ਲੀਏ ਦਾ ਪੱਤ ਿੀ ਨਲਆ । 
 

ਵ ੇਮਂ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਦ ਖਂਦ ੇਿਣਂ ਕ ੰ ਜ  ੈ ਛ  ਾਈ 

ਮੈਥ ਂਮੱਨਿਆ ਿ ਕਾਲਖਂ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਬੀ ਨਲਆ । 
 

ਮੇਰੇ ਨਵ ੍ ੇਨਵਚ ੱਗ  ਕਦੇ ਿ ਰਜ ਦਾ ਰ ੱ ਖ 

ਏਿੇ ਆਿ ਦੇ ਿ ਾਰੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਜੀ ਨਲਆ । 
 

ਤੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੇ ਨਿਆਜ਼-ਬੋ ਦੀ ਨਮੱਠ੍ੀ ਿ ਗੰਧ 

ਮੇਰੀ ਨ ੱਕ੍ੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ  ੈ ਜਾਗਦੀ ਪਈ । 
 

ਭਾਵਂ ਘ ੱ ਗੀ ਮਾ੍ੀ ਨਜੰਦ੍ੀ ਦੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਿ ਪਰ 

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਿ ੰ  ਝਾਗਦੀ ਪਈ । 
 

ਮਂ ਉ  ਚੰਦਰੀ  ਂ ਨਜਦਹੀ ਪਨ ਲਂ ਿਂਤ  ੋ ਗਈ 

ਨਪੱਛ ਂਿੱਕ ਨਵਚ ਿੱਥ ਿਾ ਿ  ਾਗ ਦੀ ਪਈ । 
 

ਮੇਰੇ ਲੇਖਂ ਦੇ ਸ਼ਤ ਤਂ ਭਾਵਂ ਲੱਨਗਆ ਮਖੀਰ 

ਮੈਿ ੰ  ਿਦਾ ਮੱਟੀ ਚ ਪਣੀ  ੈ ਆਗ ਦੀ ਪਈ । 
 

ਨਜਿਹ ਂ ਨਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਿੀ ਮਂ ਤਾਨਰਆ ਂਦੇ ਬੀ 
ਉਿਹ ਂ ਨਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਭੱਖ੍ਾ ਭ ਘਾਟ ੱਨਗਆ । 
 

ਜ ੀ ਲ੍ੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤਂ ਨਬਰ ਂ ਦੀ ਧਮ ੍ੀ 
ਮੇਰੇ ਜੇਨਰਆ ਂਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਿ ੱ ਨਜਆ । 
 

ਬੈਠੀ ਕੱਢ ਰ ੀ ਿਂ ਆਿ ਦਾ ਬਲਹੰ ਬਰੀ ਰ ਮਾਲ 

ਤੇਜ਼ ਗ਼ਮਂ ਦੀ  ਵਾ ਦੇ ਿਾਲ ਦ ਰ ੱਨਡਆ । 



 

ਮੈਿ ੰ  ਦ ੱ ਖ  ੈ ਨਕ ਡ ੱ ਬੀ ਮੇਰੀ ਰੱਕ੍ਂ ਦੀ ਬੇ੍ੀ 
ਇ  ਿ ਂ ਦ ੱ ਖ ਮੇਰਾ ਪ ਰ ਨਕਂ ਿਾ ਪਾਰ ਪ ੱ ਨਜਆ । 
 

ਮੈਿ ੰ  ਜਦ ਂਮੇਰੇ ਦ ੱ ਖਂ ਦਾ ਨਖ਼ਆਲ ਆ ਨਗਆ 

ਗੀਤਂ ਮੇਨਰਆ ਂਅੰਞਾਨਣਆ ਂਿ ੰ  ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ । 
 

ਮੇਰੇ  ਾਨਿਆ ਂਦੇ ਮ ੱ ਖ 'ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ 

ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਮੇਿ ੰ  ਤਾਨਰਆ ਂਤਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਈ । 
 

ਮੇਰੀ ਚ ੱ ਪ ਦੇ ਿਰੋਵਰਂ 'ਚ ਜੀਭ ਡ ੱ ਬ ਮੋਈ 

ਗਾ  ਗਾ   ੰਝ ਆਂ ਦੇ ਗਾ  ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੈ ਗਈ । 
 

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੀ੍ 

ਤੇਰੀ ਥ ੍ ਮੇਰੇ ਿਂ ਅੱਜ ਕਰ ਬੈ ਗਈ । 
 

ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦੀ ਅਿਾਿ ੰ  ਚੰਿਾ ਜ ੀ ਔ੍ ਲੱਗੀ 
ਮੇਰੇ ਿਾ ਂ ਦੀਆਂ ਮ ੰ ਜਰਂ 'ਚਂ ਦ ੱ ਧ ਿ ੱ ਨਕਆ । 
 

ਮੇਰੇ ਵਾਲਂ ਦੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਿਂ ਗਈ 

ਮੇਰੇ ਿਣਂ ਦੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ 'ਚਂ ਿੀਰ ਮ ੱ ਨਕਆ । 
 

ਮੈਥ ਂਪ ੱ ਛੀ ਜਦਂ ਨਕਿੇ ਮੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਕ ਾਣੀ 
ਨਗਆ ਫ ੱ ਲਂ ਬੈਠ ਭੌਨਰਆ ਂਦਾ ਬ ੱ ਲਹ ਟ ੱ ਨਕਆ । 
 

ਤੇਰੇ ਨਪਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਿੀ ਛੱਲਾ ਇਵਂ ਅੱਜ ਲੱਗ ੇ

ਨਜਵਂ ਚੀਚੀ ੱਤੇ ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਪ ਾ੍ ਚ ੱ ਨਕਆ । 
 

ਰੱਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋ ਕਰਾਏ 

ਿ  ੰ  ਤੇਰੀ ਿਾਰੇ ਥਲਂ ਦੀ ਭ੍ਾਿ ਿੀਕ ਲਂ । 
 

ਮੇਰੇ ਿਾ ਵਂ ਖ੍ਹੀ ਮੌਤ ਿ ੰ  ਮਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਂ 
ਬ ਝੀ ਲੇਖਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਚੰਿ ਆਪ ਲੀਕ ਲਂ । 



 

 ੱਥਂ ਨਲੱਲਂ ੱਤੇ ਮਾਨਖਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਿੀ ਚ੍ਹਾਵਂ, 
ਵੇ ਮਂ ਕੱਚੀਆਂ ਿਮੋਲੀਆਂ 'ਚਂ ਜ਼ਨ ਰ ਡੀਕ ਲਂ । 
 

ਇਕੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਟੱਪ ਜਂ ਿਮ ੰ ਦਰਂ ਤਂ ਪਾਰ 

ਡ ੱ ਬ ਮਰਂ ਜੇ ਮਂ ਪਾਣੀਆਂ ਿ ੰ  ਪੈਰ ਤੀਕ ਲਂ । 

ਯਾਰ ਦੀ ਮੜਹੀ 'ਤੇ 

ਰੋਜ਼ ਪਲਕਂ ਮ ੰ ਦ ਕੇ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆਂ, 
ਝੱਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ ੰ  ਮਂ ਚੌਰੀਆਂ । 
 

ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਦੇ  ੱਥ ਚੰਡੀਆਂ, 

ਬਣ ਗਈਆਂ  ੰਝ ਆਂ ਦੇ ਪੈਰਂ ਭੌਰੀਆਂ । 
 

ਰੋਜ਼ ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਧ੍ਕਣਂ ਮਂ ਪੀਠੀਆ,ਂ 

ਲੈ ਗ਼ਮਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੰਗਰਫ਼ੀ ਲੱਖ ਦੌਰੀਆਂ । 
 

ਕ ਚਦੀ ਮਰ ਗਈ ਨ ਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, 

ਪਰ ਿਾ ਗਈਆ ਂਇ  ਨਬਆਈਆਂ ਖ਼ੌ ਰੀਆਂ । 
 

ਿਂ ਨਲਆ ਂਤੇਰਾ ਵੇ ਮੋਏ ਨਮੱਤਰਾ, 
ਨਦਲ ਮੇਰਾ ਕ ਝ ਇਿ ਤਰਹਂ ਅੱਜ ਮੌਲਦ ੈ। 
 

ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਿਣੀ, 
ਵੇਖ ਕੇ ਗ ੱ ਲਹਰ ਦਾ ਫ ੱ ਲ ਅੱਖ ਖੋਲਹਦ ੈ। 
 

ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਖੰਡਰਂ 'ਚਂ ਲੰਘਦੀ  ੈ  ਵਾ, 
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਗ ੰ ਬਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦ ੈ। 
 

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



 

ਇਿ ਕਦਰ  ੈ ਖ਼ ਬਿ ਰਤ ਗ਼ਮ ਤੇਰਾ, 
ਨਜਿ ਤਰਹਂ ਨਕ ਕੰਵਲ-ਪੱਨਤਆਂ 'ਤੇ ਤਰੇਲ । 
 

ਿਹ ਾਉਣ ਨਜਂ ਵਗਦੀ ਿਦੀ ਨਵਚ ਗੋਰੀਆਂ, 

ਮਰਮਰ ਦੇ ੀਆ ਂਿ ੰ  ਮਲ ਿੰਦਲ ਦਾ ਤੇਲ । 
 

ਪ ਰੇ ਚੰਿ ਦੀ ਚਾਿਣੀ ਥਲ ਦਾ ਿਫ਼ਰ, 

ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਨਜਵਂ ਛਣਕੇ  ਮੇਲ । 
 

ਬਦਲੀਆਂ ਿ ੰ  ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਜਵਂ, 
 ੋ ਜਾਏ ਪੀਲਾ ਨਜ ਾ ਿਾਰਾ ਦ ਮੇਲ । 
 

ਅੱਜ ਮਂ ਤੇਰੀ ਮ੍ਹੀ 'ਤੇ  ਾਣੀਆਂ, 

ਪ ਰਾ ਕੋਤਰ-ਿੌ ਿੀ ਦੀਵਾ ਬਾਨਲਆ । 
 

ਪਰ ਵੇਖ ਲੈ   ਣ ਤੀਕ ਬਿ ਇਕੋ ਬਲੇ, 

ਬਾਕੀਆਂ ਿ ੰ   ੈ  ਵਾਵਂ ਖਾ ਨਲਆ । 
 

ਓਿ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟ ਕੰਬਦੀ  ੈ ਪਈ, 

ਡਰਨਦਆਂ ਮਂ  ੈ ਮ੍ਹੀ ਤਂ ਚਾ ਨਲਆ । 
 

ਵੇਿ ਲੈ ਇ  ਵੀ ਨਵਚਾਰਾ ਬ ਝ ਨਗਆ, 

ਦੋਸ਼ ਕੀ  ਨਕਿਮਤ ਦਾ ਕਰਮਂ ਵਾਨਲਆ । 
 

ਉਮਰ ਦੀ ਗੋਜੀ ਿ ੰ  ਖਪਰਾ ਿਮਂ ਦਾ, 
ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਜੇ ਖਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 
 

ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਿਣੇ ਬਾਦਬਂ ਤੇ ਬੇ੍ੀਆਂ, 

ਰ ੍ਹਦਾ ਪੱਤਣ ਜਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 
 

ਗ਼ਮ ਿ ਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਂ ਦਾ ਮਖੀਰ, 

ਬਣਦਾ ਤ ੱ ਮਾ ਜਾ ਨਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 



 

ਠੀਕ  ੈ ਕੱਲਰ  ੈ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨਦਲ, 

ਪਰ ਮਂ ਪੀ੍ਂ ਦੇ ਨਕਂ ਪਾਲਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਗ । 
 

ਨਕਿ ਲਈ ਨਫ਼ਕਰਂ ਦਾ ਫੱਕਂ ਿੰਖੀਆ, 

ਨਕਿ ਲਈ ਿਣਂ ਿ ੰ  ਲਂ  ੰਝ ਆਂ ਦੀ ਜਾਗ । 
 

ਨਕਿ ਲਈ ਮਂ ਕੇਿ ਕਾਲੇ ਪੰਡ ਕ , 
ਖੋ ਲ ਕੇ ਦੱਿਦੀ ਨਫਰਂ ਰ ਨਲਆ ਿ  ਾਗ । 
 

ਿ  ਨਣਆ ! ਮੈਿ ੰ  ਿੱਲ  ੈ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦਾ, 
ਪਰ ਿ ਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿੀਿ 'ਚ ਦਾਗ਼ । 
 

 ੈ ਨਗਲਾ ਮੈਿ ੰ  ਤਂ ਬਿ ਇ ੋ  ੀ  ੈ, 

ਮਰ ਨਗਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਕਂ ਮਰਦੀ ਿ ਂ । 
 

ਆਿ ਪੰਜ-ਫ ਲੀ ਦਾ ਜ਼ਨ ਰੀ ਬ ਟ੍ਾ, 
ਿੋਚ ਦੀ ਨ ਰਿੀ ਕੋਈ ਚਰਦੀ ਿ ਂ । 
 

ਨਕਂ ਕੋਈ ਨਤਤਲੀ ਲੈ ਫ ੱ ਲਂ ਦੀ ਕਟਾਰ, 

ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਦਲ ਜ਼ਬਹਾ ਕਰਦੀ ਿ ਂ । 
 

ਨਕਂ ਨ ਜਰ ਦੇ ਆਜ੍ੀ ਦੀ ਬੰਿਰੀ, 
ਗੀਤ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਰਦੀ ਿ ਂ । 

ਮਸ਼ਹਕ 

ਅਿਂ ਚ ੰ ਮ ਲਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਕਿੇ ਦੇ ਬੋਦੇ । 
ਅਿਂ ਰਾਤ ਗ ਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠ ਿੱਜਣ ਦੀ ਗੋਦੇ । 
 

ਅੱਜ ਿਾ  'ਚਂ ਆਵੇ ਮਨ ਕ ਗ ਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, 
ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਪਆ ਪ ੱ ਠ-ਕੰਡਾ ਗ਼ਮ ਦਾ ਖੋਦ ੇ। 



 

ਅਿਂ ਪੀਤਾ ਿੀ ਉ ਦ ੇ ੰਝ ਆਂ ਦਾ ਚਰਿਾਮਤ, 

ਅਿਂ ਨਬੰਦ ੇਿੀ ਉ ਦ ੇਪੈਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਗੋਡੇ । 
 

ਆਏ ਨਿਕਲ ਿੀ ਅ੍ੀਓ ਨਕੱਲ ਿਮਂ ਦੇ ਮ ੱ ਖ 'ਤੇ, 

ਅਿਂ ਿਣ ਉ ਦ ੇਜਦ ਿਣਂ ਦੇ ਨਵਚ ਡੋਬੇ । 
 

ਖ ਨਲਹਆ ਿੀ ਉ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖ ਨਲਹਆ, 

ਪ੍ਹੀਆਂ ਿੀ ਅਿਂ ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਂ ਪ੍ਹੀਆ ਂ। 
 

ਕਰੇ ਿਾਲ ਿਜ਼ਾਕਤ ਬਾਤ੍ੀਆਂ ਜਦ ਮਾ ੀ, 
 ੋ ਜਾਣ ਪ ਰੇ ਦੀਆਂ ਿੀਤ  ਵਾਵਂ ਖ੍ੀਆਂ । 
 

ਓ ਦ ੇਮ ੱ ਖ ਦੀ ਲਏ ਪਰਦੱਖਣਾ ਚੰਿ ਿਰਘੀ ਦਾ, 
ਉ ਦ ੇਿਣਂ ਦੇ ਨਵਚ ਰਾਤ੍ੀਆਂ ਡ ੱ ਬ ਮਰੀਆਂ । 
 

ਉ ਦ ੇਵਾਲਂ ਦੇ ਨਵਚ ਖੇਡ ੇਪੋ  ਦੀ ਮੱਨਿਆ, 

ਉ ਦ ੇਬ ਲਹਂ ਿ  ੀਆ ਂਚੀਚ-ਵ  ਟੀਆਂ ਖਰੀਆ ਂ। 
 

ਮੌਲੀ ਿੀ ਿਾਡ ੇਨਦਲ ਦੀ ਵੇਦਿ ਮੌਲੀ, 
ਪੀਤੀ ਿੀ ਅਿਂ ਪੀ੍ ਚ ਲੀ ਭਰ ਪੀਤੀ । 
 

ਪੈ ਗਈ ਿੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਕਲੇਜੇ ਪੈ ਗਈ, 

ਅਿਂ ਤੋ੍ ਕਲੀ ਿਤਬਰਗੇ ਦੀ ਅੱਜ ਲੀਤੀ । 
 

ਿ ੰ ਿ-ਮਿ ੰ ਿੀ ਿੰਘਣੀ ਨਦਲ ਦੀ ਝੰਗੀ, 
ਕ ਕ ਕ ਕ ਅੱਜ ਮੋਰਂ ਬੌਰੀ ਕੀਤੀ । 
 

 ੋਈ ਿੀ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਸ਼ਰਾਬਣ  ੋਈ, 

ਗਈ ਿੀ ਿਾਡੀ ਜੀਭ  ਸ਼ਰ ਲਈ ਿੀਤੀ । 
 

ਜ ੍ੀਆ ਂਿੀ ਯਾਦਂ ਦੇ ਪੱਤਣਂ ਨਛੰਝਂ, 
ਪਈਆਂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਦੇ ਥੇ  'ਤੇ ਰਾਿਂ । 



 

ਲਾਇਆ ਿੀ ਮਂ ਨਦਲ ਦੇ ਨਵ ੍ੇ ਮਰ ਆ, 

ਗ ੰ ਿਹ ੀ ਿੀ ਮਂ ਭਰ ਭਰ ਮਨ ਕ ਪਰਾਤਂ । 
 

ਮੇਰੇ ਿਾ ਂ ਕ ਲ ਵਗੇ ਿੀ ਅੱਜ ਿਨਸ਼ਆ ਂਦੀ, 
ਨਪਆ ਮਾਰੇ ਿੀ ਦਨਰਆ ਮਨਦਰਾ ਦਾ ਠਾਠਂ । 
 

 ੋਇਆ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਦਲ ਨਵਚ ਚਾਿਣ  ੋਇਆ, 

ਮੈਥ ਂਮੰਗਣ ਆਈਆ ਂਖ਼ੈਰ ਿੀ ਅੱਜ ਪਰਭਾਤਂ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ਲੁਫ਼ਂ ਵਾਸ਼ਲਆ 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
ਮੇਰੇ ਿੋ ਨਣਆ ਂਮੇਰੇ ਲਾਨ੍ਆ । 
ਅਨ੍ਆ ਵ ੇਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ 

ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ, 

ਔ  ਮਾਰ ਲਨ ੰਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾ  । 
ਅੱਜ  ੋ ਨਗਆ ਿ ਰਜ ਜ਼ਬਹਾ । 
ਏਕਮ ਦਾ ਚੰਿ ਨਫੱਕਾ ਨਜ ਾ, 
ਅੱਜ ਬਦਲੀਆਂ ਿ ਖਾ ਨਲਆ । 
ਅਿਂ ਦੀਨਦਆ ਂਦੇ ਨਵ ਰ੍ੇ, 
 ੰਝ ਆ ਂਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਨਲਆ । 
ਤੇਰੇ ਸ਼ਨ ਰ ਜਂਦੀ ਿ੍ਕ ਦਾ, 
ਇਕ ਰੋ੍ ਚ ਗ ਕੇ ਖਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
ਆਈਆ ਂਵ ੇਨਿਰ 'ਤੇ ਵਨ ੰਗੀਆਂ 



ਰਾਤਂ ਅਜੇ ਿ ਰਨ ੰਦੀਆਂ । 
ਨਕਰਿਂ ਅਜੇ ਿ ਮਨ ੰਗੀਆਂ 

ਨਫੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਿ ਮਨ ੰਦੀਆਂ । 
ਅਿਂ ਨਦਲ ਦੇ ੱਜ੍ ੇਖੇਤ ਨਵਚ 

ਮ ਿਲ ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਲਾ ਨਲਆ । 
ਨਮੱਠਾ ਵ ੇਤੇਰਾ ਨਬਰ ੍ਾ 
ਗੀਤਂ ਿ ਕ ੱ ਛ੍ ਚਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ, 

ਿੱਜਣਾ ਵ ੇਨਦਲ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ, 

ਅਿਂ ਰੋਗ ਨਦਲ ਿ ੰ  ਲਾ ਨਲਆ, 

ਤੇਰੇ ਜ਼ਨ ਰ-ਮੌ ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ- 
ਬਂ  'ਤੇ  ੈ ਿਂ ਖ ਦਵਾ ਨਲਆ । 
ਉਿ ਬਂ  ਦ ਆਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, 
 ਾਰ  ੈ ਅੱਜ ਪਾ ਨਲਆ । 
ਕਬਰਂ ਿ ੰ  ਟੱਕਰਂ ਮਾਰ ਕੇ- 

ਮੱਥ ੇ'ਤੇ ਰੋ੍ਾ ਪਾ ਨਲਆ । 
ਅਿਂ ਨ ਜਰ ਦੀ ਿੰਗਰਂਦ ਿ ੰ - 
ਅੱਥਰ  ਕੋਈ ਲ ਣਾ ਖਾ ਨਲਆ । 
ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ 

ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਨਪਆਨਰਆ, 

ਪੀ੍ਂ ਦੀ ਪਥਕਣ ਜੋ੍ ਕੇ 

ਗਹੀਰਾ ਅਿਂ ਬਣਵਾ ਨਲਆ, 

 ੱਡਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ 

ਉਮਰਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾ ਨਲਆ । 
ਕੱਚਾ ਨਪਆਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ- 



ਅੱਜ ਨਸ਼ੰਗਰਫ਼ੀ ਰੰਗਵਾ ਨਲਆ । 
ਨਵਚ ਜ਼ਨ ਰ ਚ ੱ ਪ ਦਾ ਪਾ ਨਲਆ । 
ਨਜੰਦ  ਿ ਬ ੱ ਲਹਂ ਲਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
ਅਨ੍ਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ 

ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਨਲਆ । 
ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਂ ਵਾਨਲਆ । 
 



Misc Poetry Shiv Kumar Batalvi 

1. ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ 
ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ 
ਨਨੱਤ ਨਿਰਦ ੇਦੇਸ ਬਦੇਸ 

ਕਦ ੇਤਂ ਨਿਚ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ 
ਕਰਨ ਗੁਣੀ ਸੰਗ ਭੇਟ 

ਕੱਛ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਥ ਨਿਚ ਗੀਤਾ 
ਅਜਬ ਫ਼ਕੀਰੀ ਿੇਸ 

ਆ ਆ ਬੈਠਣ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ 
ਪੀਰ, ਬਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੇਖ 

ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੰਦ ੂਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਨਲਮ 

ਕਰਦਾ ਅਜਬ ਆਦੇਸ਼ 

ਗੰਗਾ ਉਲਟਾ ਅਰਘ ਚ੍ਹਾਿੇ 
ਨਸੰਜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 

ਹਂ ਨਿਚ ਆਏ ਹਂ ਨਿਚ ਮੋਏ 

ਡਰਦ ੇਉਸ ਨੰੂ ਿੇਖ 

ਰੱਬ ਨੰੂ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਹ ਆਖੇ 

ਤੇ ਨਾ ਰਾਮ ਮਹੇਸ਼ 

ਕਹਿੇ ਅਜੂਨੀ ਕਹਿੇ ਅਮੂਰਤ 

ਨਨਰਭਾਉ, ਆਭੇਖ 

ਜੰਗਲ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਬੇਲੇ 

ਗਂਹਦ ੇਥਲ ਦੀ ਰੇਤ 

ਇਕ ਨਦਨ ਪਹੰੁਚੇ ਤੁਰਦ ੇਤੁਰਦੇ 
ਕਾਮ-ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਬਾਗ਼ਂ ਬੈਠਾ ਚੇਤ 

ਿਣ-ਨਤਰਣ ਸਾਰਾ ਮਨਹਕਂ ਭਨਰਆ 

ਲੈਹ ਲੈਹ ਕਰਦ ੇਖੇਤ 

ਰਾਜ ਤਰੀਆ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨਿਚ 



ਅਰਧ ਨਗਨ ਨਜਹੇ ਿੇਸ 

ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ 

ਗਜ਼ ਗਜ਼ ਲੰਮੇ ਕੇਸ 

ਮਰਦਾਨ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਆ ਲੱਗੀ 
ਿਲ ਮਹਲਾ ਿੇਖ 

ਝੱਟ ਬਾਬੇ ਨ ਮਰਦਾਨ ਨੰੂ 

ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 

ਜਾ ਮਰਦਾਨਨਆ ਨਭਨਖਆ ਲੈ ਆ 

ਭੁੱ ਖ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 

2. ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ 
ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ 
ਲਹੂਆ ਂਦੇ ਸੰਗ ਨਲਖੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਣਖ ਤੇਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ 
ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ । 
 

ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਤੇਰੀ 
ਤੇਰੇ ਸੋਮ-ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ 

ਤੇਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਂਦੇ 
ਰਾਜਪੁਤਾਨੀ ਖੰਡਰ 

ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢ ੇਤਂ ਮੁਨ੍ਆ 

ਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨਸਕੰਦਰ 

ਜੈ ਭਾਰਤ…। 
 

ਜਨਲਹਆ ਂਿਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਦੀ 
ਅੱਜ ਿੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ 
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ 

ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਿਚ ਪਾਣੀ 
ਚੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਣ ਨਿਚ ਜੂਝੀ 



ਤੇਰੀ ਝਂਸੀ ਰਾਣੀ । 
ਜੈ ਭਾਰਤ…। 
 

ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਨਜਹੇ ਪੱੁਤਰ ਤੇਰੇ 

ਊਧਮ ਨਸੰਘ, ਸਰਾਭੇ 
ਡੁੱ ਲਹੇ  ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨ 

ਤੋਲ ਨਲਆ ਨਿਚ ਛਾਬੇ 

ਗੋਰੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਰੰਡੀ ਕਰ ਗਏ 

ਤੇਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ । 
ਜੈ ਭਾਰਤ…। 
 

ਲਾਜਪਤ ਨਜਹੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇਰੀ 
ਲਾਜ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ 

ਨਸ਼ਿਾ ਅਤ ੇਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਨ 

ਨਲਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ 

ਿਂਸੀ ਦੇ ਿੱਨਟਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ 
ਤਿਾਰੀਖ ਪਈ ਆਖੇ । 
ਜੈ ਭਾਰਤ…। 

3. ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ 
ਨੀ ਇਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ 
ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਉਨਂਦਏ ਨ ਮਾਨਰਆ 

ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇ੍ ਪੈ ਗਈ 

ਿਾਲ ਿਾਹੰੁਦੀ ਨ ਨਧਆਨ ਜਦ ਮਾਨਰਆ 

 

ਇਕ ਮੇਰਾ ਨਦਉਰ ਨਨੱਕ੍ਾ 
ਭੈ੍ਾ ਘ੍ੀ ਮੁ੍ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਿੇ 
ਖੇਤਂ 'ਚਂ ਝਕਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ 

ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨ ਆਿੇ 



ਨੀ ਉਹਦ ੇਕੋਲਂ ਸੰਗਦੀ ਨ 

ਅਜੇ ਤੀਕ ਿੀ ਨਾ ਘੁੰ ਡ ਨੰੂ ਉਤਾਨਰਆ 

ਨੀ ਇਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ…। 
 

ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੰਦਰੀ 
ਭੈ੍ੀ ਰੋਹੀ ਦੀ ਨਕੱਕਰ ਤਂ ਕਾਲੀ 
ਗੱਲੇ ਕੱਥ ੇਿੀਰ ਪੁਣਦੀ 
ਨਨੱਤ ਦੇਿੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਪਆ ਂਨੰੂ ਗਾਲੀ 
ਨੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੱਤ੍ੀ ਦਾ 
ਨਕਹ੍ਾ ਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਮਂ ਉਜਾਨ੍ਆ 

ਨੀ ਇਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ…। 
 

ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਜਿਂ 
ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ 
ਨੀ ਨਿੱਕ੍ ੇਸੰਧੂਰੀ ਰੰਗ ਦਾ 
ਉਹਦ ੇਨਣਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡੋਰਾ 
ਨੀ ਲਾਮਂ ੱਤਂ ਪਰਤ ੇਲਈ 

ਨੀ ਮਂ ਬੂਰੀਆ ਂਮੱਝਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਕਾਨ੍ਹਆ 

ਨੀ ਇਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ…। 

4. ਬ ੱ ਢੀ ਕਕਤਾਬ 

ਮਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 

ਤੇਰੀ ਨਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪ੍ਹ ਕੇ 

ਕਈ ਨਦਨ ਹੋ ਗਏ ਨ 

ਸਂ ਨਹਂ ਸਨਕਆ । 
 

ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤ ੇਤੇਰੀ ਨਕਤਾਬ ਬੁੱ ਢੀ ਹੈ 

ਇਹਦ ੇਹਰਫ਼ਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ 

ਇਹਦੀ ਹਰ ਸਤਰ ਸਨਠਆਈ ਹੋਈ ਹੈ 



ਇਹ ਬਲ ਕੇ ਬੁਝ ਗਏ 

ਅਰਥਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ 

ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤ ੇਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਸੁਆਹ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਬੁੱ ਢ ੇਹਂਕਦੇ 
ਇਹਦ ੇਹਰਫ਼ ਜਦ ਿੀ ਪ੍ਹਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਝੁਰ੍ਾਏ ਹੋਏ 

ਿਾਕਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਧਰਦਾ ਹਂ 
ਤਂ ਘਰ ਨਿਚ ਿੇਖ ਕੇ 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਸੁਆਹ ਤਂ ਡਰਦਾ ਹਂ 
ਤੇ ਇਹਦ ੇਬੁਝ ਗਏ 

ਅਰਥਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਦਾ ਹਂ 
ਜਦ ਂਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ 

ਬੁੱ ਢੀ ਨਕਤਾਬ ਖੰਘਦੀ ਹੈ 

ਹਫ਼ੀ ਤੇ ਹੰੂਗਦੀ 
ਅਰਥਂ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਮੇਰੀ ਨਂਦ ਦੇ 

ਮੱਥ ੇ'ਚ ਰਾਤ ਕੰਬਦੀ ਹੈ । 
ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਹੈ 

ਨਕਤ ੇਇਹ ਬੁੱ ਢੀ ਨਕਤਾਬ 

ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਨਿਚ 

ਨਕਤ ੇਮਰ ਨਾ ਜਾਿੇ 
ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਹਰਫ਼ ਆਿੇ 
 

ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 

ਮਂ ਬੁੱ ਢੀ ਨਕਤਾਬ ਮੋ੍ ਨਰਹਾ ਹਂ 
ਜੇ ਨਜਂਦੀ ਨਮਲ ਗਈ 

ਤਂ ਖ਼ਤ ਨਲਖ ਦਈ ਂ

ਜੇ ਰਾਹ ਨਿਚ ਮਰ ਗਈ 

ਤਂ ਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ੍ ਨਹਂ 



ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਿਚ 

ਕਬਰਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋ੍ ਨਹਂ । 
 

ਮਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 

ਤੇਰੀ ਨਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪ੍ਹ ਕੇ 

ਕਈ ਨਦਨ ਹੋ ਗਏ ਨ 

ਸਂ ਨਹਂ ਸਨਕਆ । 

5. ਛੱਤਂ 
ਛੱਤਂ ਯਾਰੋ ਛੱਤਂ 
ਮਂ ਕੀਕਣ ਨਸਰ 'ਤੇ ਚੱਕਂ 
ਛੱਤਂ ਉਪਰ ਜਾਲੇ ਲਟਕਣ 

ਨਕੰਜ ਅੱਖਂ 'ਤੇ ਰੱਖਂ 
ਛੱਤਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ 

ਨਕੰਜ ਅੰਬਰ ਨੰੂ ਤੱਕਂ 
ਛੱਤਂ ਘਰ ਨਿਚ 'ਨਹ ਰਾ ਕੀਤਾ 
ਨਕੰਜ ਲੋਕਂ ਨੰੂ ਦੱਸਂ 
ਛੱਤਂ ਜ ੇਮੇਰੇ ਨਸਰ 'ਤੇ ਨਡੱਗਣ 

ਤਂ ਮਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਸਂ 
ਛੱਤਂ ਜ ੇਨਾ ਨਸਰ 'ਤੇ ਹੋਿਣ 

ਮਂ ਅੰਬਰ ਨਿਚ ਨੱਚਂ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ ਛੱਤਂ ਪੀਹਿਂ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕੱਤਂ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ ਛੱਤਂ ਛਾਣਂ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ ਛੱਟਂ 
ਛੱਤਂ, ਛੱਤਂ, ਛੱਤਂ 
ਮਂ ਜਾਲੇ ਕੀਕਣ ਚੱਟਂ । 



6. ਚੀਰ ੇਵਾਕਿਆ 

ਅਸਂ ਕੱਨਚਆਂ ਅਨਾਰਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਝੂਮ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਝੂਮ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

 

ਅਸਂ ਜੰਗਲੀ ਨਹਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 

ਬੇਨਲਆ ਂ'ਚ ਬਲ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 

ਬੇਨਲਆ ਂ'ਚ ਬਲ ਿ ੇਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

 

ਅਸਂ ਪੱਤਣਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਬੇ੍ੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਡੁੱ ਬ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਡੁੱ ਬ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

 

ਅਸਂ ਖੰਡ ਨਮਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਖੁਰ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਖੁਰ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

 

ਅਸਂ ਕਾਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਧੁਖ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਧੁਖ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

 

ਅਸਂ ਕੱਨਚਆਂ ਘਰਂ ਦੀਆ ਂਕੰਧੀਆਂ 

ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਭੁਰ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ ਨਦਲਂ ਨਦਆ ਕਾਨਲਆ 



ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਭੁਰ ਿੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਰੇ ਿਾਨਲਆ 

7. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਪਾਹੀ 
ਜੰਗ ਨਿਚ ਲ੍ਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਨਹੱਕ ਤਾਨ ਖ੍ਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
 

ਇਹ ਤਂ ਹੈ ਅਮਰ ਹੰੁਦਾ 
ਇਹ ਤਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੰੁਦਾ 
ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਤਾਰਾ ਬਣ ਚ੍ਹਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਜੰਗ ਨਿਚ ਲ੍ਦਾ… 

 

ਿੈਰੀ ਜ ੇਕੋਈ ਿੈਰ ਰੱਖੇ 

ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ 

ਐਸੀ ਚੰਡੀ ਚੰਡਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਟੋਟੇ ਲੱਖ ਕਰਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਜੰਗ ਨਿਚ ਲ੍ਦਾ… 

 

ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਰਣ ਦਾ 
ਤੇ ਰਾਖਾ ਿੀ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ 
ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਲਦਾ ਨਸਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਜੰਗ ਨਿਚ ਲ੍ਦਾ…। 

8. ਦੋ ਬੱਚ ੇ

ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਤਂ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗੇ 
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਨਹ ਗਏ ਚੰਗੇ । 
 

ਿੱਡਾ ਜਦ ਸਾਡ ੇਘਰ ਆਇਆ 



ਪਲਣੇ ਪਾਇਆ, ਪੱਟ ਹੰਢਾਇਆ 

ਰੱਜ ਰੱਜ ਉਹਨੰੂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ 

ਰੱਜ ਕੇ ਪਨ੍ਹਆ ਨਜੰਨਾ ਚਾਨਹਆ 

ਬਹੁਤ ੇਨਾ ਅਸਂ ਲੀਤ ੇਪੰਗੇ 
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ…। 
 

ਜਦ ਂਅਸਾਡੀ ਨਨੱਕੀ ਜਾਈ 

ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਗਈ ਦਾਈ 

ਪ੍ਹੀ-ਪ੍ਹਾਈ ਿੇਰ ਨਿਅਹਾਈ 

ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸਂ ਡੋਲੇ ਪਾਈ 

ਨਾ ਅਸਂ ਨਕਧਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗੇ 
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ…। 
 

ਦੇਿੇ ਰੱਬ ਹਰ ਘਰ ਨੰੂ ਜੋ੍ੀ 
ਕੀ ਕਰਨੀ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ ਥੋਹ੍ੀ 
ਰੇਸ਼ਮ ਨਿਚ ਿਲਹੇਟੀ ਲੋਰੀ 
ਬਹੁਤ ੇਹੋਣ ਤਂ ਨਿਰਦ ੇਨੰਗੇ 
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਨਹ ਗਏ ਚੰਗੇ । 

9. ਢੋਿ ਵਜਾਓ 

ਢੋਲ ਿਜਾਓ ਕਰੋ ਮੁਨਾਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਪਈ ਕਰੇ ਆਬਾਦੀ । 
 

ਰੱਕ੍ ਬੀਜ ੇਬੰਜਰ ਿਾਨਹਆ 

ਮੋ੍ ਮੋ੍ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ 

ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ 

ਨਿਰ ਿੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਆਇਆ 

ਢੋਲ ਿਜਾਓ, ਕਰੋ ਮੁਨਾਦੀ 



ਬਰਬਾਦੀ ਪਈ ਕਰੇ ਆਬਾਦੀ । 
 

ਪਰਬਤ ਚੀਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਨਹਰਂ 
ਨਬਜਲੀ ਕੱਢੀ ਨਰ੍ਕੀਆਂ ਲਨਹਰਂ 
ਫ਼ਰਕ ਨਮਟਾਇਆ ਨਪੰਡਂ ਸ਼ਨਹਰਂ 
ਪਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਲਨਹਰਂ ਬਨਹਰਂ 
ਢੋਲ ਿਜਾਓ, ਕਰੋ ਮੁਨਾਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਪਈ ਕਰੇ ਆਬਾਦੀ । 
 

ਸੁਨਣਂ ਸੁਨਣਂ ਲੋਕੋ ਲੋਕੋ 

ਕੁਝ ਤਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਤਂ ਸੋਚੋ 
ਮੱਨਥਆਂ ਦੇ ਨਿਚ ਨਕੱਲ ਨਾ ਠੋਕੋ 

ਿਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਰੋਕੋ 

ਢੋਲ ਿਜਾਓ, ਕਰੋ ਮੁਨਾਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਪਈ ਕਰੇ ਆਬਾਦੀ । 

10. ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ 

ਖੇਤਂ ਦੇ ਨਿਚ ਸੱੁਤ ੇਸਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
 

ਨਿਚ ਨਸਆ੍ਂ ਡੁਨਲਹਆ ਮੁ੍ਹਕਾ ਜਾਗ ਨਪਆ । 
ਪੈਰਂ ਦੇ ਨਿਚ ਰੁਨਲਆ ਮੁ੍ਹਕਾ ਜਾਗ ਨਪਆ । 
ਜਾਗ ਪਏ ਲੋਹੇ ਜੰਗਲਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
ਜਾਗ ਪਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
 



ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਸੱੁਤੀਆ ਂਪਰਭਾਤਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ । 
ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਨਮਹਨਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ । 
ਜਾਗ ਪਏ ਨਚਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
ਜਾਗ ਪਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
 

ਜਾਗ ਪਏ ਜੇਰੇ ਤੇ ਅਣਖਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ 

ਜਾਗੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ ਕਣਕਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ 

ਜਾਗ ਪਏ ਨਿ-ਰੰਗ ਨਖੰਡਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
ਜਾਗ ਪਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 
ਖੇਤਂ ਦੇ ਨਿਚ ਸੱੁਤ ੇਸਾਏ 

ਜਾਗ ਪਏ । 

11. ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 

ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੰਦ ੂਨਸੱਖ ਈਸਾਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 

 

ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਧਰਮ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਿੱਖ ਿਖਰੇਿਂ 
ਸਭ ਦੇ ਤਨ ਨੰੂ ਕੱਪ੍ਾ ਲੱਭੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਅੰਨ ਰਜੇਿਂ 
ਇਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਨਜਆ 

ਇਕੋ ਨਜਹੇ ਇਨਸਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ । 
 

ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਉ੍ੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ 



ਹਰ ਸ਼ਨਹਰੀ ਦੇ ਮੰੂਹ ਤਂ ਟਪਕੇ ਦੇਸ਼-ਪਰੇਮ ਦੀ ਲਾਲੀ 
ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਕੋਈ ਮਰਹੱਟਾ 
ਭਾਿਂ ਕਈ ਚੌਹਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ । 
 

ਭਾਿਂ ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ ਸੂਬ,ੇ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀ ਬੋਲੀ 
ਭਾਰਤ ਮਂ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਹਮਜੋਲੀ 
ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ੱਤਂ 

ਘੋਲ ਘੁਮਾਿੇ ਜਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 

ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੰਦ ੂਨਸੱਖ ਈਸਾਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ 

12. ਦ ੱ ਧ ਦਾ ਕਤਿ 

ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਿੀ, ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੋਿੇਗਾ 
ਜਦ ਂਦੋਹਂ ਨ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਓਸ ਦਾ ਲਹੂ ਨਜੱਦਂ ਕਾਿਂ ਕੱੁਨਤਆਂ ਨ ਪੀਤਾ ਸੀ 
ਆਪਣਾ ਨਂ ਅਸਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਪੰਡ ਨਿਚ ਭੰਡ ਲੀਤਾ ਸੀ 
 

ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਿੀ ਨਕਿਂ ਘਰ ਨੰੂ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ 
ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੋਿੇਗਾ… 

 

ਜਦ ਂਅਸਂ ਰੱਤ ਨਿਹੂਣੇ ਅਰਧ-ਧ੍ ਘਰ ਘਰ ਨਲਆਏ ਸਂ 
ਅਸਂ ਮਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰ ਬ੍ਾ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਂ 
 

ਅਸਂ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਹਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਂ ਦੇ ਪ੍ਹਾਏ ਸਂ 
ਤੇ ਦੋਿਂ ਹੀ ਕਪੱੁਤਰ ਸਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੂਨ ਆਏ ਸਂ । 
 

ਮੇਰੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਉਮਰ ਮਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਗ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 



ਤੇ ਠੰਡ ੇਦੁੱ ਧ ਦੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸਂ ਗਈ ਸੀ 
 

ਤੇ ਨਜਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਿੀ ਮਂ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜਂਦਂ 
ਤੇਰੇ ਨਹੱਸੇ ਨਿਚ ਆਏ ਅਰਧ ਧ੍ ਨਿਚ ਰੋਜ਼ ਖੋ ਜਂਦਂ 
 

ਮੇਰੇ ਨਹੱਸੇ ਨਿਚ ਆਇਆ ਅਰਧ-ਧ੍ ਮੈਨੰੂ ਮਂ ਦਾ ਨਹਂ ਲਗਦਾ 
ਤੇ ਉਸ ਨਹੱਸੇ ਨਿਚ ਮੇਰੀ ਅਰਧ-ਲੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹਂ ਆਂਦੀ 
ਮੇਰੇ ਨਹੱਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਂ ਅਧੂਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਗਾਂਦੀ 
ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਰਧ-ਧ੍ ਦੇ ਬਾਝ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹਂ ਲਗਦਾ 
ਮੇਰਾ ਤਂ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਅਰਧ-ਧ੍ ਦੀ ਕੱੁਖ 'ਚਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਨਹੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅਰਧ-ਧ੍ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਮੈਥ ਂਰੋਜ਼ ਪੱੁਛਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਕਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਤੈਥਂ ਿੀ ਉਹ ਪੱੁਛਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਕਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

ਮਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਂ ਦਾ ਨਦਲ ਤਂ ਮੋਇਆ ਸੀ । 
 

ਮਾਿਂ ਦੇ ਕਦ ੇਿੀ ਨਦਲ ਨਕਸੇ ਤਂ ਕਤਲ ਨਹਂ ਹੰੁਦੇ 
ਪਰ ਤੂੰ  ਅੱਜ ਿੇਰ ਮਂ ਦੇ ਨਦਲ ੱਪਰ ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸੱੁਕੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਤਕ ਿੀ ਿੰਡ ਲੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਾਿਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿੰਨਡਆ ਨਹਂ ਜਂਦਾ 
ਤੇ ਨਾ ਮਾਿਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਦੋਸਤਾ ਕਦ ੇਕਤਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਐਸਾ ਦੁੱ ਧ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ਮੌਤ ਨਹੀੰ ਆਂਦੀ 
ਭਾਿਂ ਤਿਾਰੀਖ ਕਈ ਿਾਰ ਹੈ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਕਤਲ ਿੀ ਚਾਹੰੁਦੀ… 

13. ਜ ੈਜਵਾਨ ਜ ੈਕਕਿਾਨ 

ਜੈ ਜਿਾਨ ! ਜ ੈਨਕਸਾਨ !! 

ਦੋਹਂ ਦੇ ਨਸਰ ਸਦਕਾ ੱਚੀ ਭਾਰਤ ਮਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 

ਜੈ ਜਿਾਨ ! ਜੈ ਨਕਸਾਨ !! 
 



ਜੱਟਾ ਸੱੁਤੀ ਧਰਤ ਜਗਾਿੇ ਹੱਲ ਤੇਰੀ ਦਾ ਿਾਲਾ 
ਹਾ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਸਰ 'ਤੇ ਝੱਲੇ ਨਸਰ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਪਾਲਾ 
ਮੁ੍ਹਕਾ ਡੋਲਹ ਕੇ ਹਰੇ ਤੂੰ  ਕਰਦਾ 
ਬੰਜਰ ਤੇ ਿੀਰਾਨ । 
ਜੈ ਜਿਾਨ ! ਜੈ ਨਕਸਾਨ !! 
 

ਤੂੰ  ਰਖਿਾਲੀ ਕਰਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਬਣ ਕੇ ਪਨਹਰੇਦਾਰ 

ਤੂੰ  ਲਹੂਆ ਂਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ,ਂ ਬਰਫ਼ਂ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ 

ਸੰਗੀਨਂ ਦੀ ਛਂ ਦੇ ਹੇਠਂ 
ਖ੍ਾ ਤੂੰ  ਸੀਨਾ ਤਾਨ । 
ਜੈ ਜਿਾਨ ! ਜੈ ਨਕਸਾਨ !! 
 

ਇਕ ਤਂ ਆਪੇ ਭੁੱ ਖਾ ਰਨਹ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਨ ਪੁਚਾਿੇ 
ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਿਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਚਾਿੇ  
ਇਨਹ ਂ ਦੋਹਂ ਦੀ ਨਮਹਨਤ ਦਾ 
ਸਾਡ ੇਨਸਰ ਅਨਹਸਾਨ । 
ਜੈ ਜਿਾਨ ! ਜੈ ਨਕਸਾਨ !! 

14. ਹਾਏ ਨੀ 
ਮੈਨੰੂ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਿਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਂਝਾਕੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ । 
 

ਸੁਬਹ ਸਿੇਰੇ ਉਠ ਨਦੀਏ ਜਂ ਜਾਨੀ ਆਂ 

ਮਲ ਮਲ ਦਹਂ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਟੀਆਂ ਨਹਾਨੀ ਆਂ 

ਨੀ ਉਹਦ ੇਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣੀਿਣ ਹਾਸੇ 



ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ । 
 

ਸੁਬਹ ਸਿੇਰੇ ੱਠ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆਂ 

ਸੂਹਾ ਸੂਹਾ ਘ੍ਾ ਜਦ ਢਾਕੇ ਮਂ ਲਾਨੀ ਆਂ 

ਨੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਿੱਖੀ ਸੰਗ ਜਾਪੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ । 
 

ਸੁਬਹ ਸਿੇਰੇ ਜਦ ਬਾਗ਼ਂ ਮਂ ਜਾਨੀ ਆਂ 

ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਰੂਆ ਚੰਬੇਲੇ ਮਂ ਨਲਆਨੀ ਆਂ 

ਨੀ ਉਹਦ ੇਸਾਹਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਂਦੀ ਜਾਪੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ 

ਹਾਏ ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ 
ਨੀ ਮੰੁਡਾ ਲੰਬ੍ਂ ਦਾ । 

15. ਗ ਮਨਾਮ ਕਦਨ 

ਨਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਦਨ ਆਏ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨਦਨ ਆਏ 

ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਭਲਾ ਲੋਕਂ 
ਕੰਡ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਾਏ । 



 

ਹਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ 
ਹਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਸ ਤਕ ਉਦਾਸਾ ਸੀ 
ਚੁਤਰਫ਼ੀ ਸੋਗਿਾਰ ਸੋਚਂ ਸਨ 

ਜਂ ਯਾਰਂ ਦਾ ਜਲੀਲ ਹਾਸਾ ਸੀ । 
 

ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਰੇਤ ਸੀ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ 
ਜ਼ਲਾਲਤ, ਸਨਹਮ ਸੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ 
ਖ਼ਲਾਅ ਸੀ, ਉਫ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸੀ 
ਜਂ ਆਪਣੀ ਪੈ੍ ਦੀ 
ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਨਬਨ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਸੀ 
ਨਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਿੇਨਖਆਂ 
ਮੱਥ ੇ'ਚ ਪਾਲਾ ੱਗਦਾ ਸੀ । 
 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਸੀ 
ਨਕ ਗ਼ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ 

ਤਪੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦੇ 

ਮਾਰੂਥਲਂ 'ਚਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ 
ਤੇ ਮੈਥ ਂਘੁੱ ਟ ਛਂ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ 
ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਚ 

ਇਕ ਬੋਲ ਦਾ ਿੀ ਨਬਰਛ ਨਾ ਸੀ । 
 

ਮਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ 'ਤੇ 

ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰਂਦਾ ਸਂ 
ਸਰਾਪੀ ਚੁੱ ਪ ਦੇ 

ਹੁਣ ਨਾਲ ਭਂਦਾ ਸਂ 
ਤੇ ਮੰੂਹ ਢੱਕ ਕੇ 

ਗ਼ਮਗੀਨ ਚਾਨਣੀਆਂ 
ਨਿਛਾ ਕੇ ਰੇਤ ਨਖ਼ਆਲਂ 'ਚ 

ਘੂਕ ਸਂਦਾ ਸਂ । 
 



ਮਂ ਚੁੱ ਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਿਚ ਇਹ ਿੇਨਖਆ 

ਨਕ ਚੁੱ ਪ ਗਾਂਦੀ ਹੈ 

ਚੁੱ ਪ ਰਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ । 
 

ਮਂ ਥਲ ਦੇ ਰੇਤ ਤਂ 

ਚੁੱ ਪ ਦੀ ਸਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਂ ਨਸਖਦਾ 
ਗਿਾਚੀ ਚਾਨਣੀ ਨੰੂ 

ਰੇਤ ਦੇ ਮਂ ਖ਼ੱਤ ਨਲਖਦਂ । 

16. ਗ਼ੱਦਾਰ 

ਉਹ ਸ਼ਨਹਰ ਸੀ ਜਂ ਨਪੰਡ ਸੀ 
ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹਂ 
ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਨਕਸੇ 

ਮੱਧ-ਿਰਗ ਨਜਹੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ 

ਨਜਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਂ ਦੇ ਨਿਚ 

ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘੁਟਣ ਸੀ 
ਤੇ ਨਜਸਦੀ ਨਥੰਦੀ ਚੁੱ ਲਹ 'ਤੇ 

ਮਾਿਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਸੀ ਨਰਝਦਾ 
ਨੰੂਹਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਚੂ੍ ੇ

ਦੋ ਕੁ ਨਦਨ ਲਈ ਛਣਕਦੇ 
ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਨਦਨ ਲਈ ਚਮਕਦੇ 
ਤੇ ਿੇਰ ਮੈਲੇ ਜਾਪਦੇ 
 

ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਅ 

ਹੱੁਨਕਆ ਂ'ਚ ਨਫ਼ਕਰ ਿੂਕਦੇ 
ਜਂ ਨਨੱਤ ਨਮੀ ਿਾਚਦੇ 
ਪੱਗਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਿਾਸਤੇ 



ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦ ੇ। 
 

ਏਸੇ ਹੀ ਘਰ ਉਹਦ ੇਨਜਹਨ ਨਿਚ 

ਇਕ ਿੁੱ ਲ ਸੂਹਾ ੱਨਗਆ 

ਤੇ ਉਦ ਂਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਿੀ 
ਸੂਹੇ ਿੁੱ ਲਂ ਦੀ ਹਾਣ ਸੀ 
ਤੇ ਨਤਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਂ ਦੀ 
ਉਸਨੰੂ ਬ੍ੀ ਪਨਹਚਾਣ ਸੀ 
ਉਦ ਂਉਸਦੀ ਬਸ ਸੋਚ ਨਿਚ 

ਿੁੱ ਲਂ ਦੇ ਰੱੁਖ ਸੀ ੱਗਦੇ 

ਜਂ ਖੰਭਂ ਿਾਲੇ ਨੀਲੇ ਘੋ੍ ੇ

ਅੰਬਰਂ ਨਿਚ ੱਡਦੇ 
ਤੇ ਨਿਰ ਉਹਦ ੇਨਣਂ ਦੇ ਨਿਚ 

ਇਕ ਨਦਨ ਕੁ੍ੀ ਇਕ ੱਗ ਪਈ 

ਜੋ ਉਹਦ ੇਨਣਂ 'ਚਂ 

ਇਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਿਾਕਣ ਚ੍ਹੀ ਸੀ 
ਤੇ ਨਕਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ 

ਨਣਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱ ਬ ਗਈ । 
 

ਹੁਣ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਿਚ 

ਦਰਦਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ੱਗਦਾ 
ਤੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਓਸਦਾ 
ਕਾਲੀ ਹਿਾ ਨਿਚ ੱਡਦਾ 
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖਂ ਨੰੂ 

ਦੇਿਤ ੇਕਨਹੰਦਾ ਸਦਾ 
ਤੇ ਲੋਕਂ ਨੰੂ ਆਖਦਾ 
ਦੁੱ ਖਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ । 
 

ਤੇ ਿੇਰ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨਿਚ 

ਗੀਤਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ੱਗ ਪਏ 



ਜੋ ਸ਼ੁਹਰਤਂ ਦੇ ਮੋਨਢਆਂ 'ਤੇ 

ਬੈਠ ਘਰ ਘਰ ਪੱੁਜ ਗਏ 

ਇਕ ਨਦਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਇਕ 

ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰੇ ਨਗਆ 

ਓਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨ 

ਓਸ ਨੰੂ ਿਾਹ-ਿਾਹ ਨਕਹਾ 
ਤੇ ਸਾਨਰਆ ਂਗੀਤਂ ਦਾ ਨਮਲ ਕੇ 

ਪੰਜ ਮੁਹਰਂ ਮੱੁਲ ਨਪਆ । 
 

ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ 
ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਗੀਤ ਹੈ 

ਤੇ ਰਾਜ-ਘਰ ਦਾ ਮੀਤ ਹੈ 

ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਹਰਂ ਲੈਣ ਨਪੱਛ ਂ

ਲਹੂ ਇਸਦਾ ਸੀਤ ਹੈ । 
 

ਪਰ ਇਕ ਨਦਨ ਉਸ ਰਾਜ-ਪੱਥ 'ਤੇ 

ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਿੇਨਖਆ 

ਤੇ ਸੱਚ ਉਸਦਾ ਸੇਨਕਆ 

ਉਸ ਮਂ ਨੰੂ ਰਂਦਾ ਿੇਨਖਆ 

ਤੇ ਬਾਪ ਰਂਦਾ ਿੇਨਖਆ 

ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਓਸ ਨਪੱਛਂ 
ਗੀਤ ਨਾ ਕੋਈ ਿੇਨਚਆ 

ਤੇ ਨਪੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੈਲੀਆਂ 

ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਨਕਆ 

 

ਹੁਣ ਉਹਦ ੇਮੱਥ ੇ'ਚ 

ਤਲਿਾਰਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ੱਗ ਨਪਆ 

ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਤੇ ਰਾਜ-ਘਰ ਿੱਲ ਤੁਰ ਨਪਆ 

ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨ ਆਨਖਆ 

ਇਹ ਗੀਤ ਨਹਂ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹੈ 



ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਪੱਠੂਆ ਂਨ 

ਆਨਖਆ ਬਦਕਾਰ ਹੈ 

ਤੇ ਓਸਦ ੇਨਪੱਛ ਂਮਂ ਸੁਨਣਆ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬਮਾਰ ਹੈ 

ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ 

ਲੋਕਂ ਦਾ ਕਨਹੰਦ ੇਯਾਰ ਹੈ 

ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹਂ 
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਕਸ ਦੀ ਹੈ 

ਪਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬ੍ੀ ਹੈ 

ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਨਜਸ ਦੀ ਹੈ । 

17. ਫ਼ਰਕ 

ਜਦਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਕੱਲਹ ਤੈਥਂ 

ਨਿਦਾਇਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ 
ਤਦਂ ਯਾਰ 

ਹੱਥਕ੍ੀਆ ਂਦਾ ਜੰਗਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਹਨ ਦੀ ਨਤ੍ਕੀ ਹੋਈ ਦੀਿਾਰ ੱਤੇ 

ਅਜਬ ਕੁਝ ਡੱਬ-ਖ੍ੱਬ ੇਨਗਨ ਸਾਏ 

ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ 
ਦੀਿਾਰੀ ਸੱਪ ਤਰੇ੍ਂ ਦੇ 

ਚੁਿੇਰਾ ਡੰਗ ਰਹੇ ਸੀ 
ਇਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਿਾ੍ ਪਲ ਸੀ 
ਦੋ-ਨਚਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਨਰਆ 

ਦੋ-ਨਦੀਆਂ ਸੀਤ ਜਲ ਸੀ 
ਮਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨਹਂ ਸਂ 
ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮਂ ਸਂ 
ਮੈਨੰੂ ਏਸੇ ਹੀ ਪਲ 

ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 



ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਲਣਾ ? 

ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ? 

ਜਂ ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ? 

ਨਕ ਜਂ ਤਲਿਾਰ ਹੈ ਬਣਨਾ ? 

ਨਕ ਮੈਨੰੂ ਗੀਤ ਹੈ ਬਣਨਾ 
ਸੀ ੱਗੇ ਰੱੁਖ ਸਲਾਖਂ ਦੇ 

ਮੇਰੀ ਇਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਸਨ 

ਤੇਰੇ ਉਦਾਸੇ ਮੋਹ ਭਰੇ ਹਾਸੇ 

ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ੍ ੇਸਾਏ ਸੀ 
ਜੇਲਹ ਬੂਨਹਆ ਂਦੇ 

ਨਜਨਹ ਂ ਨਪੱਛ ੇਮੇਰੇ ਯਾਰਂ ਦੀਆਂ 

ਨਨਰਦੋਸ਼ ਚੀਕਂ ਸਨ 

ਨਜਨਹ ਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਏਨਾ ਸੀ 
ਨਕ ਸੂਰਜ ਭਾਲਦੇ ਨਕਂ ਨ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ 

ਚੌਰਾਹਂ ਬਾਲਦ ੇਨਕਂ ਨ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਲੋਹਾ 
ਕੁਠਾਲੀ ਢਾਲਦ ੇਨਕਂ ਨ 

ਤੇ ਹੱਥਕ੍ੀਆ ਂਦੇ ਜੰਗਲ ਨਿਚ ਿੀ ਆ 

ਲਲਕਾਰਦ ੇਨਕਂ ਨ ? 

ਤੇ ਨਿਰ ਮਂ ਕੁਝ ਸਮਂ ਲਈ 

ਇਸ ਤਰਹਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਂ ਬੈਠਾ 
ਨਕ ਨਾ ਹੁਣ ਗੀਤ ਹੀ ਮਂ ਸਂ 
ਸਗ ਂਦੋਹਂ ਪ੍ਾਿਂ ਤੇ ਖ੍ਾ 
ਇਕ ਭਾਰ ਹੀ ਮਂ ਸਂ 
ਇਿਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਨੰੂ 

ਮੈਨੰੂ ਯਾਰਂ ਤਂ ਸੰਗ ਆਂਦੀ 
ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗੁੰ ਮ ਜਂਦਾ 
ਕਦ ੇਤਲਿਾਰ ਗੁੰ ਮ ਜਂਦੀ 



ਤੂੰ  ਆ ਕੇ ਪੱੁਛਦੀ ਮੈਨੰੂ 

ਨਕ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਨਕੱਥ ੇਹੈ ? 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਪੱੁਛਦੇ 
ਤਲਿਾਰ ਨਕੱਥ ੇਹੈ ? 

ਤੇ ਮਂ ਦੋਹਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਨਹੰਦਾ 
ਮੇਰੀ ਦੀਿਾਰ ਨਪੱਛੇ ਹੈ 

 

ਮੈਨੰੂ ਦੀਿਾਰ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਕਨਹੰਦੇ 
ਸ਼ਰਮ ਨਜਹੀ ਆਂਦੀ 
ਨਕ ਉਸ ਦੀਿਾਰ ਨਪੱਛੇ ਤਂ 
ਨਸਰਫ਼ ਦੀਿਾਰ ਸੀ ਰਨਹੰਦੀ 
ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ 
ਨਲੀ ਿੱਤ ਭਟਕਦੀ ਰਨਹੰਦੀ 
ਕਦ ੇਉਹ ਗੀਤ ਿੱਲ ਜਂਦੀ 
ਕਦ ੇਤਲਿਾਰ ਿੱਲ ਜਂਦੀ 
 

ਨਾ ਹੁਣ ਯਾਰਂ ਦਾ 
ਹੱਥਕ੍ੀਆ ਂਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚਂ ਿੀ ਖ਼ਤ ਆਂਦਾ 
ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਹਾ੍ੀ ਨਦੀ ਿਰਗਾ 
ਬੋਲ ਸੁਣ ਪਂਦਾ 
ਤੇ ਮਂ ਦੀਿਾਰ ਦੇ ਨਪੱਛ ੇਸਂ ਹੁਣ 

ਦੀਿਾਰ ਨਿਚ ਰਨਹੰਦਾ । 
 

ਮਂ ਹੁਣ ਯਾਰਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 

ਮਰ ਨਗਆ ਸਂ 
ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਚ 

ਮਂ ਬੇਿਫ਼ਾਈ ਕਰ ਨਗਆ ਸਂ 
 

ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਦੇਰ ਨਪੱਛਂ 
ਸੂਰਜੀ ਮੈਨੰੂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਮਨਲਐ 

ਤੇ ਏਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਰਨਦਆਂ 



ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ 

ਕਦ ੇਿੀ ਗੀਤ ਤੇ ਤਲਿਾਰ ਨਿਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹਂ ਹੰੁਦਾ 
ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਤਂ ਬਸ ਹੰੁਦਾ ਸਨਮਆ ਂਦਾ 
ਕਦ ੇਤਂ ਗੀਤ ਸੱਚ ਕਨਹੰਦੈ 
ਕਦ ੇਤਲਿਾਰ ਸੱਚ ਕਨਹੰਦੀ 
ਹੈ ਗੀਤਂ 'ਚਂ ਹੀ 
ਹੱਥਕ੍ੀਆ ਂਦੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਸ੍ਕ ਜਂਦੀ 
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਕਤ ਹੈ 

ਤਲਿਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਂ ਚਲਾ ਜਾਿਂ 
ਤੇ ਹੱਥਕ੍ੀਆ ਂਦੇ ਜੰਗਲ ਿਾਨਲਆਂ ਦੀ 
ਬਾਤ ਸੁਣ ਆਿਂ । 

18. ਜਾਗ ਸ਼ੇਰਾ ! 

ਤੇਰਾ ਿੱਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 

ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਗ 

ਓ ਜੱਟਾ ਜਾਗ । 
 

ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਗਨਧਆਂ ਨੰੂ ਆ ਨਗਆ 

ਸੱਪਂ ਦੀਆਂ ਪਂਘਂ ਤੇਰੇ ਨਪੱਪਲਂ 'ਤੇ ਪਾ ਨਗਆ 

ਨਤਰੰ ਞਣਂ 'ਚ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਖਾ ਨਗਆ 

ਤੇਰੇ ਨਿਹ੍ ੇਨਿਚ ਨਿਰਦ ੇਨ ਨਾਗ 

ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਗ 

ਓ ਜੱਟਾ ਜਾਗ । 
 

ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਿੇਰ ਨਕਤੇ ਹੋਣੀਆਂ 

ਮਾਿਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨੰੂਹਂ ਦੀਆਂ ਦੌਣੀਆਂ 

ਭੈਣਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰ ਨੀਆਂ ਤੇ ਿੀਰਂ ਦੀਆਂ ਘੋ੍ੀਆਂ 



ਨਕਤ ੇਲੁੱ ਟ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸੁਹਾਗ 

ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਗ 

ਓ ਜੱਟਾ ਜਾਗ । 
 

ਸਂਹ ਤੈਨੰੂ ਲੱਗ ੇਤੇਰੇ ਜਨਲਹਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ 
ਸਂਹ ਤੈਨੰੂ ਊਧਮਂ ਸਰਾਨਭਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਦੀ 
ਰਖਣੀ ਏ ਸ਼ਾਨ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਨਖ੍ਦੇ ਰਨਹਣ ਗੁਲਾਬ 

ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਗ 

ਓ ਜੱਟਾ ਜਾਗ । 

19. ਕਰਤਾਰਪ ਰ ਕਵਚ 

ਘੁੰ ਮ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਹਾਨ ਦੇ 

ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦੀ ਨਗਰੀ 
ਨਜਦਹੇ ਗਲ ਰਾਿੀ ਦਾ ਹਾਰ 

ਨਜਦਹੇ ਝਮ ਝਮ ਪਾਣੀ ਨਲਸ਼ਕਦੇ 
ਨਜਦਹੀ ਚਂਦੀ-ਿੰਨੀ ਧਾਰ 

ਲਾਹ ਬਾਣਾ ਜੋਗ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ 
ਮੁ੍ ਮੱਨਲਆ ਆ ਸੰਸਾਰ 

ਕਦ ੇਮੰਜੀ ਬਨਹ ਅਿਤਾਰੀਆ 

ਕਰੇ ਦਸ ਨਹੰੁਆ ਂਦੀ ਕਾਰ 

ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਜਪੁਜੀ ਬੈਨਠਆ 

ਤੇ ਅੱਖਂ ਨਾਮ-ਖ਼ੁਮਾਰ 

ਸੁਣ ਸੋਹਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਿ ਦੀ 
ਆ ਜੁਨ੍ਆ ਕੱੁਲ ਸੰਸਾਰ 

ਤਦ ਕੱੁਲ ਜੱਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਨਗਆ 

ਤੇ ਨਮਟ ੇਕੂ੍ ਅੰਨਧਆਰ 



ਚਂਹ ਕੂਟੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੂੰ ਨਜਆ 

ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਇਕ ਂਕਾਰ । 

20. ਕਣਕਂ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ਬੋ 
ਕਣਕਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਿੇ ਮਾਹੀਆ ਕਣਕਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਧਰਤੀ ਨ ਲੀਤੀ ਅੰਗ੍ਾਈ 

ਅੰਬਰ ਪਹੰੁਚੀ ਸੋਅ 

ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
 

ਝੂਮਣ ਮੇਰੀ ਗੁੱ ਤ ਤਂ ਲੰਮੇ ਅੱਜ ਖੇਤਂ ਨਿਚ ਨਸੱਟੇ 
ਦਾਣੇ ਸੱੁਚ ੇਮੋਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੰਦਂ ਨਾਲਂ ਨਚੱਟ ੇ

ਬੋਹਲਂ ਨਿਚਂ ਭਾਅ ਪਈ ਮਾਰੇ 

ਮੇਰੇ ਮੱੁਖ ਦੀ ਲੋਅ 

ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
 

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਂ ਲਟਕਣ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਲੀਰੇ 

ਨਿਚ ਸੁਗਾਤਂ ਤਾਰੇ ਭੇਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਬਰ ਿੀਰੇ 

ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਨਹ ਾਤੀ ਧੋਤੀ 
ਿਾਲ ਿਧਾਏ ਹੋ 

ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
 

ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਸਂ ਮਰ ਮਰ ਪਾਲੀ ਸਨਹ ਕੇ ਹਾ੍ ਨਸਆਲਾ 
ਇਸ ਖੱਟੀ 'ਚਂ ਲੈ ਦਈ ਂਮੈਨੰੂ ਲਂਗ ਬੁਰਜੀਆ ਂਿਾਲਾ 
ਨਮਹਨਤ ਸਾਡੀ ਿੇਰ ਪਰਾਏ 

ਲੈ ਨਾ ਜਾਿਣ ਖੋਹ 

ਿੇ ਮਾਹੀਆ ਕਣਕਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਧਰਤੀ ਨ ਲੀਤੀ ਅੰਗ੍ਾਈ 

ਅੰਬਰ ਪਹੰੁਚੀ ਸੋਅ 



ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 

21. ਕੋਹ ਕੋਹ ਿੰਮੇ ਵਾਿ 

ਮੇਰੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਿਾਲ 

ਿ ੇਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 

ਨਜਿਂ ਮੱਨਸਆ ਨਿਚ ਨਸਆਲ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 

 

ਸਾਹ ਲਿਂ ਸੱੁਜ ਜਾਏ ਕਲੇਜਾ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਦਾ 
ਜਂਗਲੀ ਕਬੂਤਰਂ ਨੰੂ ਸਾ੍ਾ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ 
ਿੇ ਮਂ ਮਾਰਂ ਿੀਹ ਹੱਥ ਛਾਲ 

ਟੱਪ ਜਂ ਨਪੰਡ ਤੇਰੇ ਦਾ ਖਾਲ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 

ਮੇਰੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਿਾਲ…। 
 

ਨਰਮੇ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਨਜਹਾ ਲਂਗ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ 
ਇਕ ਨਗੱਠ ਮਰ ਕੇ ਿ ੇਮੇਚਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ 
ਮੇਰੀ ਿੇਖ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਲ 

ਇਹ ਕਣਕਂ ਝੂਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 

ਮੇਰੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਿਾਲ…। 
 

ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਿੁੱ ਲ ਨਜਿਂ ਰੱਤੀਆਂ ਦੀ ਿੱਲ 'ਤੇ 

ਿੁੱ ਲ ਨਾ ਿੇ ਮਾਰਂ ਨਕਤ ੇਨੀਲ ਪੈ ਜਾਊ ਗੱਲਹ 'ਤੇ 

ਮੇਰਾ ੱਡਦਾ ਿੇਖ ਗੁਲਾਲ 

ਬਾਗ਼ਂ ਭੌਰੇ ਪਾਣ ਧੁਮਾਲ 

ਿੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 

ਮੇਰੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਿਾਲ…। 



22. ਕ ੱ ਤ ੇ

ਕੱੁਨਤਓ ਰਲ ਕੇ ਭਂਕੋ 

ਤਂ ਨਕ ਮੈਨੰੂ ਨਂਦ ਨਾ ਆਿੇ 
ਰਾਤ ਹੈ ਕਾਲੀ ਚੋਰ ਨ ਨਿਰਦੇ 
ਕੋਈ ਘਰ ਨੰੂ ਸੰਨਹ  ਨਾ ਲਾਿੇ । 
 

ਂਜ ਤਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿਚ ਕੁਝ ਨਹਂ 
ਕੁਝ ਹਉਕੇ ਕੁਝ ਹਾਿੇ 
ਕੱੁਨਤਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਬ੍ਾ ਹਂ 
ਰਾਤ ਂਡਰ ਨਾ ਆਿੇ । 
 

ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰ ਸੰਗਲੀ ਸੰਗ ਬੱਝਾ 
ਐਿਂ ਭਂਕੀ ਜਾਿ ੇ

ਚੋਰਂ ਨੰੂ ਉਹ ਮੋ੍ ੇਕਾਹਦਾ 
ਸਗ ਂਉਲਟ ੇਚੋਰ ਬੁਲਾਿੇ । 
 

ਕੱੁਨਤਓ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਜੇ ਰੱਖਣਾ 
ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਪ ਨੰੂ ਖਾਿੇ 
ਨਜਹ੍ਾ ਕੱੁਤਾ ਸੱਪ ਨੰੂ ਖਾਿੇ 
ਸੋਈਓ ਹੀ ਹਲਕਾਿੇ । 
 

ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਹਲਨਕਆ ਕੱੁਤਾ 
ਨਪੰਡ ਨਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਿੇ 
ਜੇਕਰ ਨਪੰਡ ਂਬਾਹਰ ਜਾਿੇ 
ਨਸਰ 'ਤੇ ਡਂਗਂ ਖਾਿੇ । 
 

ਂਜ ਜਦ ਿੀ ਕੋਈ ਕੱੁਤਾ ਰੋਿੇ 
ਮਂ ਸਮਝਂ ਰੱਬ ਗਾਿੇ 
ਂਜ ਜਦ ਿੀ ਕੋਈ ਕੱੁਤਾ ਰੋਿੇ 



ਮਂ ਸਮਝਂ ਰੱਬ ਗਾਿੇ । 

23. ਖੋਟਾ ਰ ਪਈਆ 

ਕੱਲਹ ਜਦ ਂਉਹਨੰੂ ਨਮਲ ਕੇ ਮਂ 

ਘਰ ਆ ਨਰਹਾ ਸੀ 
ਤਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨਿਚ ਚੰਨ ਦਾ ਹੀ 
ਇਹ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਰਨਹ ਨਗਆ ਸੀ 
ਤੇ ਮਂ ਉਹਦ ੇਸ਼ਨਹਰ ਨਿਚ 

ਸ੍ਕਂ 'ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ 

ਬਨਹ ਨਗਆ ਸੀ 
ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਸੀ ਲੱਗੀ 
ਤੇ ਮਂ ਡਨਰਆ ਹੋਇਆ 

ਨਪਆ ਸੋਚਦਾ ਸਂ 
ਨਕ ਮਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਂਗਾ ? 

ਤੇ ਨਕਹ੍ੀ ਰੇਲ ਜਂ ਬੱਸ 

ਨਕੰਜ ਤੇ ਕੀਕਣ ਿ੍ਂਗਾ ? 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਲੋਕਂ ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ 

ਕੀ ਕਹਂਗਾ ? 

ਉਹ ਸੋਚਣਗ ੇਅਜਬ ਮੂਰਖ ਸੀ 
ਕੀ ਦਾਨਨਸ਼ਿਰਂ 'ਚਂ ਸੀ ? 

ਨਕ ਨਜਸ ਨੰੂ ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੀ 
ਜ਼ਰਾ ਅਨਹਸਾਸ ਨਹਂ ਹੋਇਆ 

ਨਕ ਜਦ ਿੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਿਚ 

ਯਾਰ ਦਾ ਮੰੂਹ ਿੇਖਣ ਜਾਈਦੈ 
ਤਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦ ੈ। 
ਪਰ ਉਹਨਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ 
ਨਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਨਰਆ ਸਂ 
ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਂ 



ਮਂ ਸੱਖਣਾ ਨਕਂ ਮੁਨ੍ਆ ਸਂ ? 

 

ਮਂ ਸਤ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ 

ਓਸ ਨਦਨ ਦਨਰਆ 'ਚ ਜਦ ਸੱੁਨਟਆ 

ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਗੋਨਡਆਂ 'ਤੇ 

ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਨਕਆ 

ਕਈ ਨਚਰ ਚੰਨ ਦਾ 
ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਤੈਰਦਾ ਤੱਨਕਆ । 

24. ਕੰਧਂ 
ਕੰਧਂ ਕੰਧਂ ਕੰਧਂ 
ਏਧਰ ਕੰਧਂ ਓਧਰ ਕੰਧਂ 
ਨਕੰਜ ਕੰਧਂ 'ਚਂ ਲੰਘਂ 
ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਦੇ ਨਿਚ ਿੱਜਣ 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਂ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਈਆਂ ਖਾਿਣ 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਂ 
ਮੈਨੰੂ 'ਮੂਰਖ' ਜੱਗ ਇਹ ਆਖੂ 

ਜੇ ਕੰਧਂ ਨੰੂ ਭੰਡਂ 
ਮੈਨੰੂ ਸੱਭੇ ਕੰਧਂ ਲੱਗਣ 

ਮਂ ਕੀ ਕੰਧਂ ਤਂ ਮੰਗਂ 
ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਦੇ ਨਿਚ ਕੰਧਂ 
ਕੰਧਂ ਦੇ ਨਿਚ ਕੰਧਂ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ ਸੂਲੀ ਚਾ੍ਹਂ 
ਇਹ ਸੱਭੇ ਹੀ ਕੰਧਂ 
ਮੇਰੇ ਨਢੱਡ ਨਿਚ ਕੰਧਂ ਕੰਧਂ 
ਨਕਹਨੰੂ ਨਕਹਨੰੂ ਿੰਡਂ 
ਮੈਨੰੂ ਜਗ ਨ ਕੰਧਂ ਨਦਤੀਆਂ 



ਮਂ ਕੀ ਜਗ ਨੰੂ ਿੰਡਂ ? 

25. ਪ ਰਾਣੀ ਅੱਖ 

ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇ'ਚਂ ਕੱਢ ਕੇ 

ਸੱੁਟ ਨਦਉ ਨਕਧਰੇ 

ਇਹ ਅੰਨਹ ੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਅੱਖ ਸੰਗ 

ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਿੀ ਨਹਂ ਨਦਸਦਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕੰਝ ਿੇਖਂਗਾ 
ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਿੀ 
ਨਕੰਝ ਸੇਕਂਗਾ ? 

 

ਇਹ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਿਚ 

ਪੱੁਠ ਚਮਨਗੱਦ੍ਂ ਦਾ ਿਾਸਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੋ-ਪੁਸ਼ਤ ਤਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ 

ਬੁੱ ਢੀ ਨਨਰਾਸ਼ਾ ਹੈ 

ਨਾ ਇਸ ਨਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਰਾਈ 

ਤੇ ਨਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਮਾਸਾ ਹੈ 

 

ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਆਨਦ ਨਪੱਤਰਂ ਨੰੂ 

ਸਮੰੁਦਰ 'ਚਂ ਜਦੋ ਲੱਭੀ 
ਉਹਨਂ ਸੂਰਂ ਦੇ ਿਾ੍ ੇਨਿਚ 

ਤਰੱ ਕੀ ਬੋਅ 'ਚ ਆ ਦੱਬੀ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਨਛਣ ਿੇਲੇ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇ'ਚ ਆ ਗੱਡੀ 
ਤੇ ਨਿਰ ਸੂਰਂ ਦੇ ਿਾ੍ ੇਨਿਚ 

ਕਈ ਨਦਨ ਢੋਲਕੀ ਿੱਜੀ । 
 

ਤੇ ਨਿਰ ਸੂਰਂ ਦੇ ਿਾ੍ ੇਨਿਚ 



ਮਂ ਇਕ ਨਦਨ ਕਨਹੰਨਦਆ ਂਸੁਨਣਆ- 

"ਇਹ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਦ ੇਿੀ ਇਸ ਘਰ ਚਂ 

ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਂਨਾ 
ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਂਤਂ ਪੱੁਤਰਾ 
ਕਦ ੇਇਹਨੰੂ ਗਿਾਈ ਂਨਾ 
ਇਹ ਅੱਖ ਜੱਦੀ ਅਮਾਨਤ 

ਇਹ ਗੱਲ ਨਬਲਕੁਲ ਭੁਲਾਈ ਂਨਾ 
ਤੇ ਕੁਲ ਨੰੂ ਦਾਗ਼ ਲਾਈ ਂਨਾ ।" 

 

"ਇਸ ਅੱਖ ਸੰਗ ਖੂਹ 'ਚ ਤਾਰੇ ਿੇਖ ਲਈ ਂ

ਸੂਰਜ ਪਰ ਨਾ ਿੇਖਂ 
ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਗਾਹਕ ਲੱਖਂ ਨਮਲਣਗ ੇ

ਪਰ ਅੱਖ ਨਾ ਿੇਚਂ 
ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਿੀ 
ਕਦ ੇਨਾ ਸੇਕਂ ।" 

 

ਇਹ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਦਂ ਿੀ ਮੈ ਨਕਤ ੇ

ਪਰਦੇਸ ਨੰੂ ਜਂਦਾ 
ਮੇਰੇ ਕੰਨਂ 'ਚਂ ਨਪੱਤਰਂ ਦਾ 
ਨਕਹਾ ਹਰ ਬੋਲ ਕੁਰਲਂਦਾ 
'ਤੇ ਮਂ ਮੱਥ ੇ'ਚਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ 

ਸਦਾ ਬੋਝ ੇ'ਚ ਪਾ ਲਂਦਾ । 
ਮੈ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤਂ ਕੀ 
ਸੂਰਜ ਦੀਆ ਨਕਰਨਂ ਿੀ ਨਾ ਤੱਕਦਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂਹ 'ਚ ਰਨਹੰਦ ੇਤਾਨਰਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਦਾ 
ਤੇ ਬਲ ਕੇ ਬੁਝ ਗਈ ਅੱਖ ਸੰਗ 

ਕਈ ਰਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ । 
 

ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੱਖ ਨੰੂ 



ਮੱਥ ੇ'ਚ ਲਾ ਜਦ ਆਪ ਨੰੂ ਲੱਨਭਆ 

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਾ ਲੱਨਭਆ 

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਧੱਕਾ ਨਜਹਾ ਲੱਨਗਆ 

ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋ੍ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰੂ 

ਠਡਾ ਨਜਹਾ ਿੱਨਜਆ । 
 

ਮੇਰੇ ਨਮੱਤਰੋ ! ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੰੂ 

ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੋ 
ਤੁਸਂ ਹੋਛ ੇਬਣੋਗੇ 
ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਪੱਤਰਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਲੱਗੇ 
ਤੁਸਂ ਕੱੁਨਤਆ ਂਦੀ ਨਪੱਠ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 

ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ 
ਤੇ ਲੋਕਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੰੂ 

ਤੁਸਂ ਅੰਨਹ ਾ ਤਂ ਨਾ ਸੱਦੋ 
ਸਗ ਂਮੈਨੰੂ ਤੁਸਂ ਸੂਰਂ ਦੇ ਿਾ੍ੇ 
ਤੀਕ ਤਂ ਛੱਡੋ 
ਮੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰ ਮ ਨਗਆ ਹਂ ਦੋਸਤੋ 
ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਕਤ ਂਲੱਭੋ । 
 

ਮੈ ਇਹ ਅੱਖ ਅੱਜ ਹੀ 
ਸੂਰਂ ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋ੍ ਆਿਂਗਾ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਿਚ 

ਬਲਦੀ, ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਖ ਉਗਾਿਂਗਾ 
ਜੋ ਰਾਹ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਜਂਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜਾਿਂਗਾ 
ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੇਕਂਗਾ 
ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮਂ ਦੀ ਅੱਗ 



ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਖਾਿਂਗਾ । 

26. ਰ ੱ ਖ 

ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਮੈਨੰੂ ਪੱੁਤ ਲਗਦੇ ਨ 

ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਲਗਦੇ ਮਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਨੰੂਹਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ 

ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਿਂਗ ਭਰਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਿਾਕਣ 

ਪੱਤਰ ਟਾਿਂ ਟਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਿਰਗੇ 
ਚੂਰੀ ਪਾਿਣ ਕਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਯਾਰਂ ਿਰਗ ੇਲਗਦੇ 

ਚੁੰ ਮਂ ਤੇ ਗਲ ਲਾਿਂ 
ਇਕ ਮੇਰੀ ਮਨਹਬੂਬਾ ਿਾਕਣ 

ਨਮੱਠਾ ਅਤ ੇਦੁਖਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਮੇਰਾ ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ 

ਮੋਢ ੇਚੁੱ ਕ ਨਖਡਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਮੇਰਾ ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ 

ਚੁੰ ਮਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਿਂ 
ਕੁਝ ਰੱੁਖ ਜਦ ਿੀ ਰਲ ਕੇ ਝੂਮਣ 

ਤੇਜ਼ ਿਗਣ ਜਦ ਿਾਿਂ 
ਸਾਿੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਰੱੁਖਂ ਦੀ 
ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਨਲਖ ਜਾਿਂ 
ਮੇਰਾ ਿੀ ਇਹ ਨਦਲ ਕਰਦਾ ਏ 

ਰੱੁਖ ਦੀ ਜੂਨ ਆਿਂ 
ਜੇ ਤੁਸਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ 
ਮਂ ਰੱੁਖਂ ਨਿਚ ਗਾਿਂ 
ਰੱੁਖ ਤਂ ਮੇਰੀ ਮਂ ਿਰਗੇ ਨ 



ਨਜਂ ਰੱੁਖਂ ਦੀਆਂ ਛਾਿਂ । 

27. ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ 

ਇਕ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਿਰਗੀ 
ਕੁ੍ੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਹੈ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬ੍ੀ ਹੈ 

ਪਰ ਨਜ਼ਹਨ ਦੀ ਨਬਮਾਰ ਹੈ 

ਰੋਜ਼ ਮੈਥ ਂਪੱੁਛਦੀ ਹੈ 

ਸੂਰਜ ਨਦਆਂ ਬੀਜਂ ਦਾ ਭਾਅ 

ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਥ ਂਪੱੁਛਦੀ ਹੈ 

ਇਹ ਬੀਜ ਨਕਥ ਂਨਮਲਣਗੇ ? 

ਮਂ ਿੀ ਇਕ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਣਾ 
ਲੋਚਦੀ ਹਂ ਦੇਰ ਤਂ 

ਨਕਂ ਜ ੋਮੇਰਾ ਕੱੁਖ ਸੰਗ 

ਸਦੀਆਂ ਤਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਹੈ 

ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਲਈ 

ਕੱਚ ੇਨਜਸਮ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਨਦਨ ਨਪਛ ਂਮੇਰੀ ਹੁਣ 

ਧੱੁਪ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੈ । 

28. ਿੱਪ 

ਕੰੁਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ 

ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਤਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, 

ਜ਼ਨਹਰ ਿੁੱ ਲਂ ਨੰੂ ਚ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਕ 

ਜਂ ਕੰਨਡਆਂ ਨੰੂ ਚ੍ਹਦਾ ਹੈ 



ਸੱਪ ਨਿਚ ਜ਼ਨਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਜੇ ਸੱਪ ਕੀਨਲਆ ਜਾਿੇ 
ਤਂ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਤਂ ਿੀ ਡਰਦਾ ਹੈ 

ਸੱਪ ਕਨਿਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ 

ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਂ ਨੰੂ ਲ੍ਦਾ ਹੈ 

ਸੱਪ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ ਜੀ ਪਂਦਾ  
ਜਦ ਂਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਸ੍ਦਾ ਹੈ 

ਸੱਪ 'ਨਹ ਰੇ ਤਂ ਿੀ ਨਹਂ ਡਰਦਾ, 
ਪਰ ਉਹ ਦੀਿੇ ਤਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 

ਸੱਪ ਿਾਹਣਂ 'ਚ ਨੱਸਦਾ ਹੈ 

ਨਾ ਪਰ ਕੰਧਂ 'ਤੇ ਚ੍ਹਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਕੰੁਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ 

ਗੀਤ ਪ੍ਹਦਾ ਹੈ । 

29. ਿੱਛੀ ਕ ੜੀ 
ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ ਚੰਨਣ ਦਾ ਦਸਤਾ 
ਤੇ ਲੱਛੀ ਕੁ੍ੀ ਿਾਢੀਆਂ ਕਰੇ 

ਉਹਦ ੇਨਣਂ ਨਿਚ ਲੱਪ ਲੱਪ ਕੱਜਲਾ 
ਤੇ ਕੰਨਂ ਨਿਚ ਕੋਕਲੇ ਹਰੇ । 
 

ਮੱੁਖ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦ ੇਖਾਿੇ ਇੰਜ ਮੇਲ ਨੀ 
ਨਜਿਂ ਹੰੁਦੀ ਕੰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਤੇ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨੀ 
ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਜੇਡੀ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਿੇਖ ਕੇ 

ਪੈਲਂ ਪਾਉਣਂ ਮੋਰ ਿੀ ਡਰੇ 

ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ…। 
 

ਰੰਗ ਦੀ ਨਪਆਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਦੀ ਟੋਰ ਨੀ 
ਬਾਗ਼ਂ ਨਿਚ ਂਲੰਘਦੀ ਨੰੂ ਲ੍ ਜਂਦ ੇਭੌਰ ਨੀ 



ਉਹਦ ੇਿਾਲਂ ਨਿਚ ਮੱਨਸਆ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ 

ਨਕੰਨ ਚੰਨ ਡੁੱ ਬ ਕੇ ਮਰੇ 

ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ…। 
 

ਗੋਰੇ ਹੱਥਂ ਦਾਤਰੀ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਏ ਹਨਰ ਨੀ 
ਿੱਢ ਿੱਢ ਲਾਈ ਜਾਿੇ ਕਣਕਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੀ 
ਉਹਨੰੂ ਧੱੁਪ ਨਿਚ ਭਖਦੀ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ 

ਬੱਦਲਂ ਦੇ ਨਣ ਨ ਭਰੇ 

ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ ਚੰਨਣ ਦਾ ਦਸਤਾ 
ਤੇ ਲੱਛੀ ਕੁ੍ੀ ਿਾਢੀਆਂ ਕਰੇ…। 

30. ਿੂਬੇਦਾਰਨੀ 
ਲ੍ ਲੱਗ ਕੇ ਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਸਹੇਲੀਉ 

ਬਣ ਗਈ ਮਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ 
ਸਲੂਟ ਰੰਗਰੂਟ ਮਾਰਦੇ 
ਜਦਂ ਛੌਣੀਆਂ 'ਚਂ ਲੰਘਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀ । 
ਬਣ ਗਈ ਮਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ । 
 

ਬੈਰਕਂ 'ਚ ਧੰੁਮ ਪੈ ਗਈ 

ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਨ ਜੱਟੀ ਨਕਤ ਂਆਂਦੀ 
ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਟੋਰ ਟੁਰਦੀ 
ਪੈਰਂ ਕਾਲੇ ਸਲੀਪਰ ਪਂਦੀ 
ਪਰੇਟ ਿਂਗ ਧਮਕ ਪਿੇ 
ਜਦਂ ਪੱੁਟਦੀ ਪੰਜੇਬਂ ਿਾਲੇ ਪੈਰ ਨੀ ! 
ਬਣ ਗਈ ਮਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ । 
 

ਹਾਏ ਨੀ ਮਂ ਨਕੰਜ ਨੀ ਦੱਸਂ 
ਉਹਦੀ ਨਦੱਖ ਨੀ ਸੂਰਜਂ ਿਾਲੀ 
ਗਸ਼ ਪਿੇ ਮੋਰਾਕੀਨ ਨੰੂ 



ਤੱਕ ਿਰਦੀ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਲੀ 
ਨਹੱਕ ੱਤੇ ਿੇਖ ਤਮਗੇ 
ਮੇਰਾ ਕੰਬ ਜਾਏ ਮੋਹਰਂ ਿਾਲਾ ਹਾਰ ਨੀ । 
ਬਣ ਗਈ ਮਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ । 
 

ਨੀ ਰੱਬ ਕੋਲਂ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਦੀ 
ਨਨੱਤ ਉਹਦੀਆਂ ਮਂ ਸੱੁਖਂ ਨੀ ਮਨਾਿਂ 
ਮੇਰੇ ਜਹੀਆਂ ਸੱਤ ਜਨੀਆਂ 
ਉਹਦ ੇਰੂਪ ਤਂ ਮਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਿਂ 
ਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੰੂ ਉਮਰ ਲੱਗੇ 
ਰਾਖਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਨਹਰੇਦਾਰ ਨੀ । 
ਬਣ ਗਈ ਮਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ । 

31. ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨ 

ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚ੍ਦੇ ਨ 

ਜਾਨ ਨਜਹ੍ੀ ਿੀ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਗਗਨਂ ਨਿਚ 

ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਦਘਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦ ੇਨ । 
ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨ । 
 

ਧਰਤੀ ੱਪਰ ਨਜੰਨ ਿੀ ਨ 

ਿੁੱ ਲ ਨਖ੍ਦੇ 

ਉਹ ਨ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਬ 

ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੇ ਨਦਲ ਦੇ 

ਿੁੱ ਲ ਉਹਨਂ ਦੇ ਲਹੂਆ ਂਨੰੂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨ  

ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨ । 



 

ਕੋਈ ਿੀ ਿੱਡਾ ਸੂਰਾ ਨਹਂ 
ਸ਼ਹੀਦਂ ਤਂ 

ਕੋਈ ਿੀ ਿੱਡਾ ਿਲੀ ਨਹਂ 
ਸ਼ਹੀਦਂ ਤਂ 

ਸ਼ਾਹ, ਗੁਣੀ ਨਿਦਿਾਨ ਉਹਨਂ ਦੇ ਬਰਦ ੇਨ । 
ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨ । 

32. ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ 

ਜੱਟ ਮੱੁਛ ਨੰੂ ਮਰੋ੍ ੇਮਾਰੇ 

ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ 

ਸ਼ਾਿਾ ਸ਼ਾਿਾ ਬਈ ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ । 
 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਰੱਕ੍ਂ ਨਸਆ੍ ਕੱਢਦਾ 
ਗੋਰੀ ਿਾਲ ਨਜਿਂ ਕੋਈ ਿਾਹਿ ੇ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇਰਦਾ 
ਨਜਿਂ ਨਿਧਿਾ ਕੋਈ ਮਂਗ ਸਜਾਿੇ 
ਮੈਨੰੂ ਤਂ ਬਈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ 
ਨਜਿਂ ਨਮੱਟੀ ਨਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਏ ਤਾਰੇ 

ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ...। 
 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਆਡਂ ਨਿੱਚ ਪਾਣੀ ਿਗਦੇ 

ਰਣ ਢੱਠੀਆ ਂਨਜਿਂ ਤਲਿਾਰਂ 
ਝੂੰ ਮਣ ਇੰਝ ਫ਼ਸਲਂ 
ਨਜਿਂ ਨਗੱਧੇ ਨਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾਰਂ 
ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਜੱਟੀ ਹੱਸਦੀ 
ਨਜਿਂ ਮਾਣਦੀ ਹੋਏ ਪਂਘ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ 

ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ...। 



 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ ਯੁੱ ਗ ਆ ਨਗਆ 

ਹੁਣ ਰਨਹਣੀਆਂ ਨਕਤ ੇਿੀ ਨਾ ਥੋ੍ਂ 
ਹਰੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਝੂੰ ਮਣਾ 
ਰ੍,ੇ ਰੱਕ੍ਂ, ਬੇਨਲਆ ਰੋ੍ਂ 
ਨਮੱਤਰਂ ਦੀ ਗ੍ਿੀ ਨਜਹੇ 

ਨਮੱਠ ਹੋਣਗ ੇਸੰਮੁਦਰ ਖਾਰੇ 

ਚ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ…। 

33. ਥੋੜ ੇਬੱਚ ੇ

ਥੋ੍ੇ ਬੱਚ ੇਸੌਖੀ ਜਾਨ 

ਆਪ ਸੁਖੀ ਸੌਖੀ ਸੰਤਾਨ । 
 

ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਮੰੂਹ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤਂ ਭਂਡ ੇਖ੍ਕਣ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਦਾਲ 

ਨਾ ਰੱਜ ਖਾਿਣ, ਨਾ ਰੱਜ ਪੀਿਣ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਜ ਹੰਢਾਣ 

ਥੋ੍ੇ ਬੱਚ ੇਸੌਖੀ ਜਾਨ 

ਆਪ ਸੁਖੀ ਸੌਖੀ ਸੰਤਾਨ ! 
 

ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣ ਤਂ ਭਨਰਆ ਲਗਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਨਿਹ੍ਾ 
ਬਹੁਤ ੇਹੋਣ ਤਾ ਚੀਕ-ਨਚਹਾ੍ਾ ਨਨੱਤ ਦਾ ਝਗ੍ਾ ਝੇ੍ਾ 
ਭੱਠ ਪਿੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਜਹ੍ਾ ਪਿ ੇਕੰਨਂ ਨੰੂ ਖਾਣ 

ਥੋ੍ੇ ਬੱਚ ੇਸੌਖੀ ਜਾਨ 

ਆਪ ਸੁਖੀ ਸੌਖੀ ਸੰਤਾਨ । 
 

ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣ ਤਂ ਈਕਣ ਜੀਕਣ ਿੁੱ ਲਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਣ 

ਬਹੁਤ ੇਹੋਣ ਤਂ ਈਕਣ ਜੀਕਣ ਕੰਨਡਆਂ ਲੱਦੀ ਟਾਹਣ 

ਨਕਹ੍ਾ ਮਾਲੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਕੰਢ ੇਬਣ ਜਾਣ 

ਥੋ੍ੇ ਬੱਚ ੇਸੌਖੀ ਜਾਨ 



ਆਪ ਸੁਖੀ ਸੌਖੀ ਸੰਤਾਨ । 

34. ਿੱਦਾ 
ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਧਰ ਆ 

ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੰਬਰ ਤੇਰਾ 
ਤੈਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲਾ ਨਕਹ੍ਾ 
 

ਛੱਡ ਦਨਹਲੀਜਂ 
ਛੱਡ ਪੌ੍ੀਆਂ 

ਛੱਡ ਪਰਹਂ ਇਹ ਨਿਹ੍ਾ 
ਤੇਰੇ ਨਦਲ ਨਿੱਚ ਨਚਰ ਤਂ 'ਨਹ ਰਾ 
ਇਹ ਚੰਨ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਸੂਰਜ ਿੀ ਹੈ ਤੇਰਾ 
ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ 

ਤੈਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਿਾਲਾ ਨਕਹ੍ਾ ? 

 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਂ ਤੇਰਾ ਨਂ ਹੈ 

ਚੰਨ ਦਾ ਨਂ ਿੀ ਤੇਰਾ 
ਦਸੇ ਨਦਸ਼ਾਿਂ ਤੇਰਾ ਨਂ ਹੈ 

ਅੰਬਰ ਦਾ ਨਂ ਤੇਰਾ 
ਤੂੰ  ਧੱੁਪਂ ਨੰੂ ਧੱੁਪਂ ਕਨਹ ਦੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੇਰਾ 
ਨਫ਼ਕਰ ਰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ  ਇਹਦਾ 
ਗਾਹਲਂ ਕੱਢਦੈ ਨਹ ਰਾ 
ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ 

ਤੇ ਪਾ ਅੰਬਰ ਨਿੱਚ ਿੇਰਾ 
 

ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਨਾਹਂ 



ਰੱਖ ਥੋਹ੍ਾ ਕੁ ਜੇਰਾ। 
ਅੰਬਰ ਮੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਨਾਹਂ 
ਜੇ ਨਂ ਲੈ ਦਏ ਂਮੇਰਾ 
ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ। 
ਤੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਨਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 
 

ਇਹ ਚੰਨ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਤੇਰਾ। 
ਇਹ ਸੂਰਜ ਿੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। 
ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ, ਚ੍ਹ ਆ। 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਧਰ ਆ। 

35. ਿ ੱ ਚੀ ਧਰਤੀ 
ਅੰਬਰ ਦਾ ਜਦ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ 

ਧਰਤੀ ਕੱਲਹ ਦੀ ਸੱੁਤੀ 
ਮੈਨੰੂ ਧਰਤੀ ਲੁੱ ਚੀ ਜਾਪੀ 
ਮੈਨੰੂ ਜਾਪੀ ਕੱੁਤੀ । 
 

ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜ-ਘਰਂ ਸੰਗ ਸੱੁਤੀ 
ਰਾਜ-ਘਰਂ ਸੰਗ ੱਠੀ 
ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਦ ਿੀ ਬੋਲੀ 
ਬੋਲੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱੁਖੀ। 
 

ਇਹ ਗੱਲ ਿੱਖਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਨਹ ਂ 
ਅੱਖੀਆਂ ਉਪਰ ਚੁੱ ਕੀ 
ਉਹ ਇਹਨੰੂ 'ਮਂ' ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ 

ਭਾਿਂ ਇਹ ਕਪੱੁਤੀ । 
 

ਉਨਹ ਂ ਇਹਨੰੂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ 

ਪਰ ਇਹ ਰੱੁਸੀ-ਰੱੁਸੀ 



ਕਈ ਿਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਲ ਕੇ 

ਸੌ ਨਸਕੰਦਰਂ ਲੁਟੀ । 
 

ਇਹਨ ਰਾਜ-ਘਰਂ 'ਚਂ ਆ ਕੇ 

ਨਿਰ ਿੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੱੁਛੀ । 
 

ਅੱਜ ਤਂ ਮਂ ਇਹਨੰੂ ਲੁੱ ਚੀ ਕਨਹੰਦਾ 
ਅੱਜ ਤਂ ਮਂ ਇਹਨੰੂ ਕੱੁਤੀ 
ਕੱਲ ਤਕ ਨਜਹ੍ੀ ਮਂ ਿਾਕਣ ਮਂ 

ਅੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ ਚੁੱ ਕੀ । 

36. ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਿਂਦੀ 
ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਲਂਦੀ 
ਕਰੇ ਛੰਮ,ਛੰਮ,ਛੰਮ 

ਤੇ ਮਂ ਸਮਝਂ ਇਹ ਚੰਨ ਕਨਹੰਦੀ 
ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਲਂਦੀ । 
 

ਨਗੱਨਧਆ 'ਚ ਹੋਿਂ ਜਂ ਮੈ ਝੂਮ ਝੂਮ ਨੱਚਦੀ 
ਨਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ 
ਨਨੱਕਾ ਨਨੱਕਾ ਰੋਿੇ ਨਾਲੇ ਨਮੱਠਾ ਨਮੱਠਾ ਹੱਸਦੀ 
ਜੇ ਮਂ ਨਝ੍ਕਂ ਚੰਦਰੀ ਰੱੁਸ ਬਨਹੰਦੀ 
ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਲਂਦੀ । 
 

ਮਾਹੀ ਕੋਲਂ ਸੰਗਦੀ ਸੰਗਂਦੀ ਜਂ ਮੈ ਲੰਘਦੀ 
ਟੁੱ ਟ ਪੈਣੀ ਸੂਲੀ ੱਤੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਟੰਗਦੀ 
ਨਭੱਜ ਜਂ ਪਸੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਂ ਜਾਿਂ ਕੰਬਦੀ 
ਨਜਿੇ ਅੰਗ ੱਤੇ ਮਾ੍ੀ ਮਾ੍ੀ ਭੂਰ ਪਂਦੀ 
ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਲਂਦੀ । 
 

ਜਦ ਂਕਦ ੇਜੰਗ ਤਂ ਹੈ ਨਚੱਠੀ ਤੇਰੀ ਆਂਿਦੀ 



ਰਾਤਂ ਨੰੂ ਇਹ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰਂਿਦੀ ਤੇ ਗਂਿਦੀ 
ਪ੍ ਪ੍ ਖ਼ਤ ਤੇਰਾ ਸੀਨ ਨਾਲ ਲਂਿਦੀ 
ਨਨੱਤ ਸੁਪਨ 'ਚ ਮਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਕੋਲ ਰਨਹੰਦੀ 
ਮੇਰੀ ਝਂਜਰ ਤੇਰਾ ਨਂ ਲਂਦੀ । 

37. ਿੱਚਾ ਵਣਜਾਰਾ 
ਜਦ ਂਸੱਚ ਨਿਹਾਜ ਿਣਜਾਰਾ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰੇ ਨੰੂ ਆਇਆ 

ਉਹਨੰੂ ਬਾਬਲ ਤਂ ਦਂਦਾ ਈ ਨਝ੍ਕਂ 
ਨਕੱਥ ੇਪੈਸਾ ਤਂ ਰੋਹ੍ ਗਿਾਇਆ 

ਕੀ ਉਹਨੰੂ ਲੁੱ ਨਟਆ ਕਾਲੇ ਚੋਰਂ 
ਜਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਬਨਾਰਸੀ ਧਾਇਆ 

ਹੱਸਣ ਬੈਠ ਨਤਰੰ ਜਣੀ ਤੰਦਂ 
ਗੱਲਂ ਕਰੇ ਬੋਹ੍ਂ ਦਾ ਸਾਇਆ 

ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਕਰਾ੍ ਬੈਠਾ ਹੱਟੀ 
ਹੱਸੇ ਖੂਆ ਂ'ਤੇ ਡੋਲ ਜ਼ੰਨਗਆਇਆ 

ਉਹਨੰੂ ਅੰਬ੍ੀ ਤਂ ਦਂਦੀ ਆ ਮੱਤਂ 
ਨਾਲੇ ਘੁੱ ਟ ਕਲੇਜ੍ੇ ਲਾਇਆ 

ਕਨਹੰਦੀ ਪੱੁਤ ਨਾ ਆਂਿਦੇ ਈ ਹੱਥਂ 
ਪੈਸਾ ਪੱੁਤਂ ਤਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ 

ਕੱਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਿਣਂ ਨਿਚ ਟਾਹਲੀ 
ਕੱਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਨਕਸੇ ਦਾ ਜਾਇਆ 

ਪੁਤਂ ਗੰਢ ਪਿੇ ਸੰਸਾਰਂ 
ਪੱੁਤਂ ਬਾਝ ਂਤਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ, 

ਖੰੂਜਂ ਬੈਠ ਸੁਲੱਖਣੀ ਰਂਦੀ 
ਝੋਲੀ ਬਾਬਲ ਨ ਿਰ ਨਕਹਾ ਪਾਇਆ 

ਨਜਦਹੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਸੰਗ ਯਾਰੀ 
ਉਹਨੰੂ ਪੋਹੇ ਕੀ ਰੂਪ ਸਿਾਇਆ 



ਤਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੀ 
ਕਾਹਨੰੂ ਨਿਰੇ ਜੀ ਬਾਬਲ ਘਬਰਾਇਆ 

ਕਦ ੇਰੱਬ ਿੀ ਬੈਠਦਾ ਏ ਹੱਟੀ 
ਕਦ ਂਰੱਬ ਨ ਿਣਜ ਕਮਾਇਆ 

ਹੱਟੀ ਬਨਹਣ ਕਰਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਏ 

ਮੇਰਾ ਿੀਰ ਤਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਇਆ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਰੋ ਮੇਰਾ ਿੀਰਾ 
ਇੰਜ ਨਾਲ ਰਹਿਂ ਨਜਿਂ ਸਾਇਆ 

ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 
ਨਜੱਥ ੇਮੁਲਖ ਿਣਜ ਨੰੂ ਧਾਇਆ । 
ਉਥ ੇਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ 

ਸੌ ਕੰਮ ਜੇ ਰੱਬ ਨ ਚਾਨਹਆ । 

38. ਿੱਚਾ ਿਾਧ 

ਤਦ ਭਾਗ ੋਦੇ ਘਰ ਬਾਹਮਣਂ ਦੀ 
ਆ ਲੱਥੀ ਇਕ ਜੰਞ 

ਕਈ ਸਾਧੂ, ਗੁਣੀ ਮਹਾਤਮਾ 
ਕੰਨ ਪਾਟ ੇਨਂਗੇ ਨੰਗ 

ਕਈ ਜਟਾ ਜਟੂਰੀ ਧਾਰੀਏ 

ਇਕਨਂ ਦੀ ਹੋਈ ਝੰਡ 

ਇਕਨਂ ਨਸਰ ਜੁ੍ੀਆ ਂਨਲੰਭੀਆਂ 

ਇਕਨਂ ਦੇ ਨਸਰ ਨਿਚ ਗੰਜ 

ਇਕਨਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ ਗਜ਼ ਬੋਦੀਆਂ 
ਤੇ ਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਤੰਦ 

ਇਕ ਮਲ ਕੇ ਆਏ ਭਬੂਤੀਆਂ 

ਨਜਂ ਨੀਲ ਕੰਠ ਦਾ ਰੰਗ 

ਹੋਏ ਖ਼ਾਲੀ ਮੱਠ ਜਹਾਨ ਦੇ 

ਆਏ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਮਲੰਗ 



ਇਕ ਆਏ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਪਂਿਦੇ 
ਇਕਨਂ ਨ ਪੀਤੀ ਭੰਗ 

ਖਾ ਖੀਰਂ ਇੰਜ ਡਕਾਰਦੇ 
ਨਜਂ ਘੋਗ੍ ਕਂ ਦਾ ਸੰਘ 

ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਰਨਤਆ 

ਉਸ ਕੋਧਰਾ ਖਾਧਾ ਮੰਗ । 

39. ਿਾਗਰ ਤੇ ਕਣੀਆ ਂ

ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਆਨੀ 
ਮੁ੍ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਂਦੀ । 
ਸਾਗਰ 'ਚ ਬੂੰ ਦ ਰਲ ਕੇ 

ਮੁ੍ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਿਖਾਂਦੀ । 
 

ਇਕ ਦੋ ਘ੍ੀ ਦੀ ਨਮਲਣੀ 
ਨਕਸੇ ਅਜ਼ਲ ਤਂ ਲੰਮਂ, 

ਹਰ ਆਹ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ 
ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਂਦੀ । 
 

ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲ ਹਰਦਮ 

ਆਸਂ ਤੇ ਰਨਹਣ ਨੱਚਦ,ੇ 

ਆਿੇ ਨਨਗਾਹ ਤਂ ਛੋਹਲੀ 
ਪਈ ਮੌਤ ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ । 
 

ਸਾਹਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੁੱ ਟ ਲਈ 

ਮਨਹਰਮ ਦੇ ਲਾਨਰਆ ਂਨ, 

ਗੰਗਾ ਿੀ ਚਾਨਤਰਕ ਦੀ 
ਨਹਂ ਨਪਆਸ ਹੈ ਬੁਝਾਂਦੀ । 
 

ਰੱਬ ਨਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨਣਐ ਂ



ਕਨਹੰਦ ੇਨ ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਹੈ, 

ਨਕਂ ਜੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਿੈਰੀ 
ਹੈ ਸੋਚ ਿੈਣ ਪਾਂਦੀ । 

40. ਿਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 

ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਈਆ । 
ਥੋ੍ਾ ਹੋਰ ਹੱਈਆ । 
ਮੰਨਜ਼ਲ ਤੈਨੰੂ ਿਾਜਂ ਮਾਰੇ 

ਕਰ ਲੈ ਨਤੱਖੀ ਤੋਰ । 
ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਹੱਈਆ । 
 

ਲਾ ਮਨਹੰਦੀ ਪੈਰਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ 

ਘਰ ਪਰਭਾਤਂ ਆਈਆਂ 
ਮੱਥ ੇੱਤਂ ਪੰੂਝ ਪਸੀਨਾ 
ਿੇ ਨਮਹਨਤ ਨਦਆ ਸਾਈਆਂ 

ਇਕ ਨਦਨ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਿਣਗ ੇ

ਪੈਰਂ ਨਿਚਲੇ ਰੋ੍ । 
ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਹੱਈਆ । 
 

ਿੇਖ ਚੁਤਰਫ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨ ਅੱਜ 

ਮੁ੍ਹਕੇ ਨੰੂ ਿੁੱ ਲ ਲੱਗ ੇ

ਸਾਗਰ,ਪਰਬਤ ਨਸਜਦੇ ਕਰਦੇ 
ਤੇਨਰਆ ਂਕਦਮਂ ਅੱਗੇ 
ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਬਆਈਆ ਂਪਾਟੇ 
ਦੇਣ ਨਕਸਮਤਂ ਮੋ੍ । 
ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਹੱਈਆ । 
 

ਤੂੰ  ਕੱਲਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਾਨਰਸ 

ਤੂੰ  ਕੱਲਹ ਦਾ ਸ਼ਨਹਜ਼ਾਦਾ 



ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਿੇ 
ਤੇਰਾ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ 
ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਤਾਜ ਸੂਰਜੀ 
ਆ ਰਹੀ ਕੱਲਹ ਦੀ ਭੋਰ । 
ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਹੱਈਆ । 
ਥੋ੍ਾ ਹੋਰ, ਹੱਈਆ । 

41. ਿਾਿ ਕਤਕੋਨ 

ਦਏ ਸੁਨਹਾ ਲਾਲ ਨਤਕੋਨ । 
ਬੱਚ ੇਨਤੰਨ ਤਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ । 
 

ਅੱਿਲ ਹੋਿਣ ਤਂ ਇਕ ਜਂ ਦੋ 

ਜੀਕਣ ਦੋ ਅੱਖਂ ਦੀ ਲੋਅ 

ਖਾਿਣ ਖੰਡ, ਖੀਰ ਤੇ ਨਘਉ 

ਬਹੁਤ ੇਹੋਣ ਤਂ ਭੁੱ ਖੇ ਰੋਣ । 
ਦਏ ਸੁਨਹਾ…। 
 

ਸੀਮਤ ਰਨਹ ਸਕਦੀ ਸੰਤਾਨ 

ਹੁਣ ਤਂ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਿਨਗਆਨ 

ਹੁਣ ਨਹਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਿਾਨ 

ਹੁਣ ਤਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ । 
ਦਏ ਸੁਨਹਾ…। 
 

ਹੰਸ ਉਡਂਦੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ 

ਸ਼ੇਰਂ ਦੇ ਨਾ ਹੰੁਦ ੇਿਾ੍ੇ 
ਲਾਲਂ ਨਾਲਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ 

ਨਿਰ ਨਕਂ ਮਾਪੇ ਪੱਥਰ ਢੋਣ । 
ਦਏ ਸੁਨਹਾ ਲਾਲ ਨਤਕੋਨ । 



ਬੱਚ ੇਨਤੰਨ ਤਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ । 

42. ਿਫ਼ਜ਼ 

ਮਂ ਕੱਲਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦਾ ਸੀ 
ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਹ੍ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 
ਤੇ ਇਕ ਨਪੱਪਲ 'ਤੇ 

ਇਕ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਨਿਚ 

ਤੇ ਇਕ ਘ੍ ੇਨਿਚ ਨਪਆ ਸੀ 
ਇਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੇਤਂ ਨਿਚ ਨਪਆ ਸੀ 
ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਸ ਖਾ ਨਰਹਾ ਸੀ 
ਇਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੰੂਹ ਨਿਚ ਲਈ ੱਡ ਨਰਹਾ ਸੀ 
ਮੈਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ 

ਅੱਖਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਹੱਥਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਪਰ ਬੁੱ ਲਹਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਨਹਂ ਆਂਦੇ 
ਮੈਨੰੂ ਨਸਰਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਹਨ ਆਂਦੇ ਨ 

ਮੈਨੰੂ ਨਸਰਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਹਨ ਆਂਦੇ ਨ । 

43. ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ 

ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਂਡ,ੇ ਇਹ ਰੋਸੇ, ਉਲਂਭੇ 
ਇਹ ਮਗ਼ਰੂਰ ਯਾਰੀ, ਇਹ ਨਜ਼ੱਲਤ ਦੇ ਕਂਬ ੇ

ਇਹ ਬੇ-ਪਾਕ ਰਾਹਿਂ, ਇਹ ਅਸਮਤ ਦੇ ਝਂਭੇ 
ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦੁਖ ਮਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਉਹ ਨਕਥ ੇਨ ਨਕਥ ੇਓ ਬੰਦ ੇਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ? 

ਉਹ ਨਕਥ ੇਨ ਹੁਸਨਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਯਾ ਦੇ ? 



ਉਹ ਨਕਥ ੇਨ ਨਗ਼ਮੇ ਿਤਨ ਦੀ ਨਫ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ? 

ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਰਂਦ ੇਹੁਸਨ ਿਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਉਹ ਨਕਥ ੇਹੈ 'ਹਾਸ਼ਮ' ਤੇ ਨਕਥੇ ਹੈ 'ਿਾਨਰਸ' ? 

ਉਹ ਨਕਥ ੇਹੈ ਮੁਹੱਬਤਂ ਦਾ ਨਨੱਘਾ ਨਜਹਾ ਰਸ ? 

ਉਹ ਨਕਥ ੇਹੈ ਨਹਜਰਂ ਦੀ ਸੱੁਤੀ ਹੋਈ ਢਾਰਸ ? 

ਮਂ ਰਾਤਂ ਨਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਪੰਜੇਬਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ ਨਾ ਚਰਖੀ ਦੀ ਘੂਕਰ 

ਨਾ ਮਨਹੰਦੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਝਨਾਿਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕਰ 

ਨਾ ਨਸੱਕਂ, ਨਾ ਚਾਿਂ, ਨਾ ਤਂਘਂ ਦੀ ਹੂਕਰ 

ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਮੌਤਂ ਦੇ ਸਾਹ ਭਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਨਾ ਿੰਝਲੀ, ਨਾ ਬੇਲੇ, ਨਾ ਪਾਲੀ, ਅੱਯਾਲੀ 
ਨਾ ਅੰਬਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਨਾ ਕੋਇਲ, ਨਾ ਮਾਲੀ 
ਨਾ ਸੋਇਆਂ ਦੇ ਿੁੱ ਲਂ ਤੇ ਟਨਹਕੇ ਨਹਰਾਲੀ 
ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਿੀਰਾਨੀਆਂ ਹਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਨਾ ਿਾਰੀ ਸਦਕ੍,ੇ ਨਾ ਲੋਰੀ ਨਾ ਭੈਣਂ 
ਨਾ ਮਾਿਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰਂ ਦਾ ਰਨਹਣਾ 
ਨਾ ਿੀਰਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬ,ੇ ਨਾ ਪਰੀਤਂ ਦੀ ਮੈਣਂ 
ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਕਨਹਰਂ ਦੇ ਨਿਚ ਮਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਓ ਯਾਰੋ, ਓ ਯਾਰੋ ! ਉਹ ਿਾਰਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ੋ

ਓ ਕਬਰਂ ਨਿਚ ਸੱੁਤ ੇਹੋਏ ਬੇ-ਖ਼ੌਫ਼ ਰੱਬ ੋ

ਓ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਂਦਾ ਉਹ ਦੀਿਾਨਾ ਲੱਭ ੋ

ਮਂ ਿਨਰਹਆ ਂਤਂ ਸੱੁਕੀ ਝਨਂ ਤਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 
 

ਓ ਆਓ, ਓ ਆਓ, ਿਤਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲੋ, 

ਉਹ ਕੁਰਲਾਟ ਸਨਹਕੀ ਪਰੀਤਂ ਨੰੂ ਪਾਲੋ, 

ਉਹ ਦਰਦਂ ਨੰੂ ਛੰਨਂ ਜ਼ਨਹਰ ਦਾ ਨਪਆਲੋ, 



ਮਂ ਹੁਸਨਂ ਦੇ ਹੁਸਨਂ 'ਚ ਰਸ ਝਰ ਨਰਹਾ ਹਂ । 

44. ਨਵਂ ਿਵੇਰ 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ, ਬੇਲੀਓ ! 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ 

ਨਕਰਨਂ ੱਗੀਆ ਂਨੂਰ ਪਸਨਰਆ, ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਹਨਰ 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ । 
 

ਸਾਡ ੇਘਰ ਦੀਿਾਲੀ ਆਈ, ਬੀਤ ਨਗਆ ਬਨਿਾਸ 

ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਹਨਤ ਆ ਗਏ ਸਾਨੰੂ ਰਾਸ 

ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਸਰ ਨਸਹਰਾ ਬੱਝਾ 
ਸੋਚਂ ਨਪਆ ਕੁਬੇਰ, ਬੇਲੀਓ 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ । 
 

ਨਿਂ ਿੰਝਲੀ ਨਿਂ ਤਰਾਨ, ਨਛ੍ ਗਏ ਨ ਨਿ-ਰਾਗ 

ਸਦੀਆਂ ਝੱਲੀ ਅਸਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਹੁਣ ਨਮਨਲਆ ਸਿਰਾਜ । 
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਨ-ਨਚ੍ੀ ਦੇ 

ਿੁੱ ਟ ਪਏ ਨ ਪਰ ਿੇਰ, ਬੇਲੀਓ 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ । 
 

ਨਹ ਰੇ ਦੇ ਸੰਗ ਘੁਲਦ ੇਹੋ ਗਏ ਲੱਖਂ ਚੰਨ ਸ਼ਹੀਦ 

ਲਹੂਆ ਂਦੇ ਸੰਗ ਨਹ ਾ ਕੇ ਆਈ, ਚੰਨਂ ਿਾਲੀ ਈਦ 

ਜੁਗਂ ਜੁਗਂ ਤਕ ਅਮਰ ਰਨਹਣਗੇ 
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਬੇਲੀਓ 

ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ । 
 

ਨਕਰਨਂ ੱਗੀਆ ਂਨੂਰ ਪਸਨਰਆ, ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਹਨਰ । 
ਬੇਲੀਓ, ਜਾਗੀ ਨਿਂ ਸਿੇਰ । 



45. ਫਂਿੀ 
ਮੇਰੇ ਨਪੰਡ ਦੇ ਨਕਸੇ ਰੱੁਖ ਨੰੂ 

ਮਂ ਸੁਨਣਐ ਜੇਲਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

ਉਹਦ ੇਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ : 

ਉਹਦ ੇਪੱਤ ਸਾਨਿਆ ਂਦੀ ਥਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਉਗਦੇ ਸਨ 

ਨਬਨਂ 'ਿਾ ਦੇ ਿੀ ੱਡਦ ੇਸਨ 

 

ਉਹ ਨਪੰਡ ਤਂ ਬਾਹਰ ਨਹਂ 
ਨਪੰਡ ਦੇ ਸਗ ਂਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ੱਨਗਆ ਸੀ 
ਤੇ ਜਦ ਿੀ ਝੂਮਦਾ ਤਂ ਉਹ ਸਦਾ ਛਾਿਂ ਨਹਲਂਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਧੱੁਪਂ ਨੰੂ ਡਰਂਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੇ ਜਂਦੇ ਉਹ 

ਧੱੁਪਂ ਤਂ ਬਚਂਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁ੍ੀਆਂ ਨੰੂ 

ਧੀ ਕਨਹ ਕੇ ਬੁਲਂਦਾ ਸੀ 
 

ਤੇ ਇਹ ਿੀ ਸੁਣਨ ਨਿਚ ਆਇਐ 

ਨਕ ਉਸਦ ੇਪੈਰ ਿੀ ਕਈ ਸਨ 

ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਂ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਨਪੰਡ ਦੇ ਸਾਨਰਆ ਂਰੱੁਖਂ ਨੰੂ ਨਮਲ ਕੇ 

ਰੋਜ਼ ਮੁ੍ਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਅੱਧ-ਰੈਣੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 

ਰੋਜ਼ ਝੁਰਦਾ ਸੀ 
ਭਲਾ ਯਾਰੋ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ 

ਮਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਰੱੁਖਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਾਖਂ ਤਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਨ 

ਕੀ ਰੱੁਖਂ ਦੇ ਿੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ 
ਨਕਤ ੇਪੈਰ ਹੰੁਦ ੇਨ ? 



 

ਤੇ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਚ ਪਨ੍ਹਐ 

ਨਕ ਉਹ ਹਨਥਆਰ-ਬੰਦ ਰੱੁਖ ਸੀ 
ਉਹਦ ੇਪੱਲੇ ਬੰਦੂਕਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਲੱਖਂ ਸੰਗੀਨਂ ਸੀ 
 

ਮਂ ਰੱੁਖਂ ਕੋਲ ਸਦਾ ਰਨਹੰਦੀਆਂ 

ਛਾਿਂ ਤਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ 

ਪਰ ਬੰਬਂ ਦੀ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ? 

 

ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਹ ਕੇ 

ਮੈਨੰੂ ਇਤਬਾਰ ਨਹਂ ਆਂਦਾ 
ਨਕ ਉਸਨ ਨਪੰਡ ਦੇ 

ਇਕ ਹੋਰ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ 

ਨਜਹ੍ਾ ਨਪੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਂ ਦੇ ਘਰ 

ਨਿਹ੍ ੇ'ਚ ੱਨਗਆ ਸੀ 
ਨਜਸ ਤਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਗ 

ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ੱਨਡਆ ਸੀ 
 

ਤੇ ਅੱਜ ਨਕਸੇ ਯਾਰ ਨ ਦੱਨਸਐ 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਪੰਡ ਤਂ ਆਇਐ 

ਨਕ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਪੰਡ ਦੇ ਰੱੁਖ ਨੰੂ 

ਿਂਸੀ ਿੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਪਉ ਨਕੱਕਰਂ ਿਰਗਾ 
ਤੇ ਮਂ ਬੇਰੀ ਨਜਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 

46. ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ 

ਰੱਬਾ ਜੱਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ 

ਇਕ ਪੱੁਤਰ ਇਕ ਧੀ 
ਬਚ ਜਾਊ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ 
ਤੇਰਾ ਜਂਦਾ ਕੀ । 



 

ਜੇ ਤੂੰ  ਜੱਗ ਤੇ ਭੇਜੀ ਤੁਨਰਆ 

ਇੰਜ ਹੇ੍ਂ ਦੀਆਂ ਹੇ੍ਂ 
ਇਕ ਇਕ ਘਰ ਨਿਚ ਹੋ ਜਾਿਣਗੇ 
ਬੱਚ ੇਤੇਰਂ ਤੇਰਂ 
ਚੱਬ ਜਾਣਗ ੇਧਰਤੀ ਤੇਰੀ 
ਜਾਸਣ ਸਾਗਰ ਪੀ । 
ਰੱਬਾ ਜੱਗ 'ਤੇ…। 
 

ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਮਹਰ ਬ੍ੀ ਹੈ 

ਥਂ ਥਂ ਜੁ੍ੀਆ ਂਭੀ੍ਂ 
ਪੰਚਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੇ 

ਲਛਮਣ ਿਂਗ ਲਕੀਰਂ 
ਭਾਿਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਕੋਈ ਬਾਲੇ 

ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ । 
ਰੱਬਾ ਜੱਗ 'ਤੇ…। 
 

ਰੱਬਾ ਜ ੇਤੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦਏ ਂ

ਹੋ ਜਾਏ ਮੌਜ ਬਹਾਰ 

ਆਏ ਸਾਲ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋਏ 

ਮਾਡਲ ਨਿਂ ਨਤਆਰ 

ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਦਾ 
ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਜੀ । 
ਰੱਬਾ ਜੱਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ 

ਇਕ ਪੱੁਤਰ ਇਕ ਧੀ । 

47. ਰਾਤਂ ਕਾਿੀਆਂ 

ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ, ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ 

ਸ਼ਾਰਾ…ਰਾਰਾ…ਰਾ 



ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਲੀ ਨੰੂ ਡਰ ਆਿੇ 
ਹਾਏ ਓਏ ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ 

ਚੁੰ ਨੀ ਲੈਣੀ, ਚੁੰ ਨੀ ਲੈਣੀ ਚੀਨ-ਮੀਨ ਦੀ 
ਨਜਹ੍ੀ ਸੌ ਦੀ ਸਿਾ ਗਜ਼ ਆਿੇ 
ਹਾਏ ਓਏ ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ । 
 

ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ, ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ 

ਬੋਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ਂ 
ਜੀਕਣ ਡਾਰ ਕੰੂਜਂ ਦੀ ਬੈਠੀ 
ਰੁਦਨ ਕਰਂਦੀ ਢਾਬਂ 
ਿੀਰ ਤੇਰੇ ਨਬਨ ਨਂਦ ਨਾ ਆਿੇ 
ਜਾਗਂ ਨਣਦ ੇਜਾਗਂ 
ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਲੀ ਨੰੂ ਡਰ ਆਿੇ 
ਹਾਏ ਓਏ ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ । 
 

ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ, ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ 

ਬੋਲੇ ਨੀ ਨਿਚ ਰਾਹਿਂ 
ਸੋਨ ਚੁੰ ਝ ਮ੍ਹਾਿਂ ਤੇਰੀ 
ੱਡਂ ਿ ੇਕਾਨਲਆ ਕਾਿਂ 
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੁ੍ ੇਲਾਮ ਤਂ 

ਕੱੁਟ ਕੱੁਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਿਂ 
ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਲੀ ਨੰੂ ਡਰ ਆਿੇ 
ਹਾਏ ਓਏ ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ । 
 

ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ, ਝੁਰਮਟ ਬੋਲੇ 

ਬੋਲੇ ਨੀ ਨਿਚ ਰੋਹੀਆਂ 

ਕੰਤ ਨਜਨਹ ਂ ਦੇ ਲਾਮਂ ਟੁਰ ਗਏ 

ਉਹ ਨਜਂਦ ੇਜੀ ਮੋਈਆਂ 

ਮੇਰੇ ਿਾਕਣ ਨਿਚ ਜ਼ਮਾਨ 

ਉਹ ਹੋਈਆ ਂਨਾ ਹੋਈਆਂ 



ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਲੀ ਨੰੂ ਡਰ ਆਿੇ 
ਹਾਏ ਓਏ ਰਾਤਂ ਕਾਲੀਆਂ । 

48. ਿੱਤ ਬੱਚ ੇ

ਸਾਡ ੇਨਿਹ੍ ੇਹੋ ਗਏ ਭੀ੍ੇ 
ਨੀਿਂ ਛੱਤ ਹੋ ਗਏ 

ਪੰਜ ਪੱੁਤ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ 

ਬੱਚੇ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ । 
 

ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿੀ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਾ 
ਸੱੁਕੇ ਟੁੱ ਕਰਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਰੱਜ ਕੋਈ ਨਾ 
ਮੰੂਹ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਧਂਦੇ 
ਅਸਂ ਬੱਸ ਹੋ ਗਏ 

ਪੰਜ ਪੱੁਤ…। 
 

ਨਾ ਕੋਈ ਪਨ੍ਹਆ ਪ੍ਹਾਇਆ, ਇਕ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਾਇਆ 

ਇਕ ਦਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਇਕ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁਚਾਇਆ 

ਅਸਂ ਜਂਦ ੇਜੀ ਹੀ 
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਹੋ ਗਏ 

ਪੰਜ ਪੱੁਤ…। 
 

ਹੋਈਆਂ ਕੁ੍ੀਆਂ ਜਿਾਨ, ਹੱਥ ਕੋਨਠਆ ਂਨੰੂ ਪਾਣ 

ਇਕੋ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਜਾਨ, ਨਨੱਤ ਜਂਦੀ ਏ ਕਮਾਣ 

ਉਹੋ ਿੇਲਾ ਜਦਂ ਨਕਤ ੇ

ਪੀਲੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ 

ਪੰਜ ਪੱੁਤ…। 
 

ਗੱਲ ਬੁੱ ਨਢਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਰੋ੍ੀ ਬੁੱ ਕਲਂ 'ਚ ਭੰਨੀ 
ਧਾ੍ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਜੰਮੀ, ਗੱਲ ਅੱਠਿਂ ਨਾ ਮੰਨੀ 



ਮੇਰੇ ਉਦ ਂਤਂ ਨਰਾਜ਼ 

ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਹੋ ਗਏ 

ਪੰਜ ਪੱੁਤ…। 

49. ਕਤਰੰਗਾ 
ਝੰਨਡਆ ਨਤਰੰਨਗਆ ਨਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ੱਤ ੇਮਾਨ ਏ ਂ

 

ਇਕ ਇਕ ਤਾਰ ਤੇਰੀ 
ਜਾਪੇ ਮੰੂਹਂ ਬੋਲਦੀ 
ਮੱੁਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦਾ 
ਲਹੂਆ ਂਨਾਲ ਤੋਲਦੀ 
ੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅੰਬਰਂ 'ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

ਝੰਨਡਆ ਨਤਰੰਨਗਆ ਨਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

 

ਸਾਿਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਦੱਸੇ 

ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ 

ਪਨਹਨ ਬਾਣਾ ਕੇਸਰੀ 
ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਣ ਜੰਗ ਨੰੂ 

ਨਚੱਟਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਂਤੀ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਏ ਂ

ਝੰਨਡਆ ਨਤਰੰਨਗਆ ਨਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

 

ਨਤੰਨ ਰੰਗ 'ਕੱਠ ਹੋ ਕੇ 

ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸਦੇ 
ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 

ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਿੱਸਦ ੇ

ਚੱਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

ਝੰਨਡਆ ਨਤਰੰਨਗਆ ਨਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਂ

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 



ਤੇਰੇ ੱਤੇ ਮਾਨ ਏ ਂ। 

50. ਿਂਝੀ ਖੇਤੀ 
ਆ ਿੀਰਾ ਿੰਡ ਲਈਏ ਭਾਰ 

ਸਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਂਝੀ ਕਾਰ 

ਸਂਝੀ ਨਜੱਤ ਤੇ ਸਂਝੀ ਹਾਰ । 
 

ਸਂਝੇ ਹੋਿਣ ਸੁਪਨ ਸਾਡ,ੇ ਸਂਝੇ ਹੋਿਣ ਖੇਤ 

ਸਂਝੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਅਸਾਡੇ, ਸਂਝੇ ਹੋਿਣ ਭੇਤ 

ਚਂਦੀ-ਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਖੇਤ 

ਤੇਰੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ ਨੰੂ ਰਹੀ 
ਬੰਜਰ ਧਰਤ ਪੁਕਾਰ । 
ਆ ਿੀਰਾ ਿੰਡ ਲਈਏ ਭਾਰ । 
 

ਸਂਝਂ ਦੇ ਨਿਚ ਬਰਕਤ ਿੱਸੇ, ਸਂਝਂ ਦੇ ਨਿਚ ਖੇ੍ਾ 
ਸਂਝਂ ਨਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੱਸਦਾ ਸਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿਹ੍ਾ 
ਬੂੰ ਦ ਬੂੰ ਦ ਬਣ ਸਾਗਰ ਬਣਦਾ ਲਕ੍ੀ ਲਕ੍ੀ ਬੇ੍ਾ 
ਗੋਤੇ ਖਾਿੇ ਨਜੰਦ ਇਕੱਲੀ 
ਸਂਝ ਉਤਾਰੇ ਪਾਰ । 
ਆ ਿੀਰਾ ਿੰਡ ਲਈਏ ਭਾਰ । 
 

ਸਭੇ ਸਂਝੀਿਾਲ ਸਦਾਇਣ, ਹੋਿੇ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ 
ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕਂ ਿਾਲਾ, ਨਮਟ ਜਾਏ ਪਾ੍ਾ ਸਾਰਾ 
ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਈ ਤਕੱਬਰ ਰਨਹ ਜਾਏ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਸਾ੍ਾ 
ਸੱਚੀ ਨਸਆਣੇ ਮੱਤ ਦਂਦੇ 

ਸਂਝਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰ । 
ਆ ਿੀਰਾ ਿੰਡ ਲਈਏ ਭਾਰ । 



51. ਿਵੇਰ ਆਈ 

ਨਿਂ ਨੀ ਸਿੇਰ ਆਈ ਹਾ ਹਾ ਹਾ 
ਨਿਂ ਨੀ ਸਿੇਰ ਆਈ ਹੋ ਹੋ ਹੋ 

 

ਕੋਈ ਿੀ ਨਾ ਰਨਹਣਾ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਅਨਪ੍ਹਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਮਲਣੀ ਨਾ ਠਾਰਹ 
ਰੱਤ ਸਾਡ ੇਸੂਰਨਮਆ ਂਦਾ 
ਚ੍ਹਦੇ ਦੇ ਪੱਤਣਂ ਤੇ 

ਲਾਲੀ ਨੀ ਖਲੇਰ ਆਈ ਹਾ ਹਾ ਹਾ 
ਨਿਂ ਨੀ ਸਿੇਰ ਆਈ ਹੋ ਹੋ ਹੋ । 
 

ਜਾਮ ਤਂ ਿੀ ਿੱਧ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਨੂਰ 

ਡੰਡੀਆਂ ਨ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਮੰਜ਼ਲਂ ਨ ਦੂਰ 

ਯਾਦ ਨੀ ਨਪਆਰੀ ਉਨਹ ਂ 
ਡੁੱ ਬ ੇਹੋਏ ਸੂਰਜਂ ਦੀ 
ਬਣ ਕੇ ਉਸ਼ੇਰ ਆਈ ਹਾ ਹਾ ਹਾ 
ਨਿਂ ਨੀ ਸਿੇਰ ਆਈ ਹੋ ਹੋ ਹੋ 

 

ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਂ ਦਾ ਜੁੱ ਗ ਨਰਹਾ ਬੀਤ 

ਮਨਹਲਂ ਨਿਚ ਜਾਗਦ ੇਨ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ 

ਹੱਥਂ ਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਇਹ 

ਧਾ੍ਿੀ ਤੇ ਡਾਕੂਆ ਂਲਈ 

ਬਣ ਕੇ ਹਨਰ ਆਈ ਹਾ ਹਾ ਹਾ 
ਨਿਂ ਨੀ ਸਿੇਰ ਆਈ ਹੋ ਹੋ ਹੋ 

52. ਵੱਜੇ ਢੋਿ 

ਢੋਲ ਿੱਜੇ ਢੋਲ 

ਦੂਰ ਪੱਤਣਂ ਦੇ ਕੋਲ 



ਆਈਆ ਂਨ ਬਹਾਰਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਿਚ 

ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੋਲ ਨਰਹਾ 
ਅਮਨਂ ਦੇ ਬੋਲ 

ਢੋਲ ਿੱਜੇ ਢੋਲ 

ਦੂਰ ਪੱਤਣਂ ਦੇ ਕੋਲ । 
 

ਜਾਨਗਆ ਜਿਾਨ ਜਾਨਗਆ ਨਕਸਾਨ 

ੱਚੇ ਅੰਬਰਂ ਤਂ ੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਨਸ਼ਾਨ । 
ਇਕ ਰਣ ਨਿਚ ਿਾਢੀ ਿੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਏ 

ਇਕ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਿੇ 
ਦਾਨਣਆ ਂਦੇ ਬੋਲਹ । 
ਢੋਲ ਿੱਜੇ ਢੋਲ 

ਦੂਰ ਪੱਤਣਂ ਦੇ ਕੋਲ । 
 

ਝੂਮ ਰਹੇ ਖੇਤ ਜਾਗ ਨਪਆ ਦੇਸ਼ 

ਸੋਨਾ ਚਂਦੀ ਬਣ ਜਾਊ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੇਤ । 
ਬੂੰ ਦ ਬੂੰ ਦ ਬਣ ਨਜਹ੍ਾ ਡੁਲਹੇਗਾ ਪਸੀਨਾ ਅੱਜ 

ਕੱਲਹ ਇਹੋ ਤੁਲਣਾ ਏ ਂ

ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋਲ । 
ਢੋਲ ਿੱਜੇ ਢੋਲ 

ਦੂਰ ਪੱਤਣਂ ਦੇ ਕੋਲ । 

53. ਸ਼ੇਰ ਮਾਹੀ 
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਪਦਾ 
ਜਦ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਟ ਘਰ ਆਿੇ 
ਕਦ ੇਨੀ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦਾ 
ਕਦ ੇਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਿੇ । 
 

ਰਾਤਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਨਹ ਨਗਆ 



ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨੰੂ ਆਿੇ ਡਾਢੀ ਸੰਗ ਨੀ 
ੱਠਦੀ ਬਂਹ ਿ੍ ਕੇ 

ਮਾਰ ਨਖੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤੋ੍ ਨਦੱਤੀ ਿੰਗ ਨੀ 
ਮੈਨੰੂ ਕਨਹੰਦਾ ਗਾ ਨੀ ਬੱਲੀਏ 

ਆਪ ਬੁੱ ਲਹਂ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਿਜਾਿੇ 
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਪਦਾ…। 
 

ਿੇਖ ਿੇਖ ਉਹਨੰੂ ਹੱਸਦਾ 
ਗੱਲਹਂ ਸੂਹੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਧੂਰੀਆਂ 

ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ 
ਕਦ ੇਮੱਥ ੇੱਤ ੇਪਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਘੂਰੀਆਂ 

ਅੱਜ ਕਨਹੰਦਾ ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਏ 

ਹਾਲੇ ਕੱਲਹ ਤਂ ਆਈ ਆਂ ਮੁਕਲਾਿੇ । 
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਪਦਾ…। 
 

ਜਦ ਂਨਕਤ ੇਕਦ ੇਿੀ 
ਮਂ ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਰੱੁਸੀਆਂ 

ਦਿੇ ਨੀ ਡਰਾਿਾ 
ਆਖੇ ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਿ੍ ਕੇ ਟਰੰਕੀ ਨੰੂ 

ਪਾ ਕੇ ਿਰਦੀ ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਾਿੇ 
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਪਦਾ 
ਜਦ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਟ ਘਰ ਆਿੇ । 

54. ਵ ੇਮਾਹੀਆ 

ਲੰਘ ਨਗਆ ਿੇ ਮਾਹੀਆ 

ਸਾਿਣ ਲੰਘ ਨਗਆ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਲਲਾਰੀ 
ਸਾਿੀ ਰੰਗ ਨਗਆ । 



 

ਹਾਣ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁ੍ੀਆਂ ਨਚ੍ੀਆਂ, 
ਬਾਗ਼ਂ ਪਂਘਂ ਪਾਈਆਂ 

ਮਂ ਤੱਤ੍ੀ ਪਈ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਸੰਗ 

ਖੇਡਂ ਪੂਣ ਸਲਾਈਆਂ 

ਆਉਣ ਤੇਰੇ ਦਾ ਲਾਰਾ 
ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਨਗਆ 

ਲੰਘ ਨਗਆ ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
 

ਿੇਖ ਘਟਂ ਨਿਚ ਉਡਦੇ ਬਗਲੇ 

ਨਣਂ ਛਨਹਬਰ ਲਾਈ 

ਆਪ ਤਂ ਤੁਰ ਨਗਂ ਲਾਮਂ ੱਤੇ 

ਨਜੰਦ ਮੇਰੀ ਕੁਮਲਾਈ 

ਕਾਲਾ ਨਬਸ਼ੀਅਰ ਨਾਗ 

ਨਹਜਰ ਦਾ ਡੰਗ ਨਗਆ 

ਲੰਘ ਨਗਆ ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
 

ਕੰਤ ਹੋਰਂ ਦੇ ਪਰਤ ੇਘਰ ਨੰੂ 

ਤੂੰ  ਨਕਂ ਦੇਰਂ ਲਾਈਆਂ 

ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਂਨਪੱਪਲ ਸੱੁਕ ਗਏ 

ਨਤਰੰ ਞਣੀ ਗ਼ਮੀਆਂ ਛਾਈਆਂ 
ਿਰਹਦਾ ਬੱਦਲ ਸਾਥਂ 
ਅੱਥਰੂ ਮੰਗ ਨਗਆ 

ਲੰਘ ਨਗਆ ਿੇ ਮਾਹੀਆ…। 
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A Borrowed Song

Give me, O Lord
A few more songs.
My fire is dying,
Give me a spark.
At a very young age
I exhausted every sorrow.
For my youth
Give me a fresh pain.

Give me a song, like youth itself,
Beautiful, magical.
Like the redness of a rising day
That sparkles in a brimming lake.
Like the first star of the evening
That shines in a treeless desert.

Night is approaching my desert,
Give me a star or two,
Or let me sink, like the evening redness,
Into the brimming lake.

Lord, life is unbearable without a companion,
Unbearable without a song.
We all know that life has to be lived,
That pain has been sewn into it.
Do the deer drink the water
At every shore?
Let the water at my shore
Be washed away, undrunk.
Or take back the songs
That you let me write.

Lord, we should never extol beauty
Which is empty of fire,
Nor praise those eyes
Whose tears lack salt.
We should not sing a song bereft of pain,
Or write a word devoid of fragrance.
If my words are without fragrance
Tear them from the branch,
Or give me another song,
Like youth itself.

At a very young age
I exhausted every sorrow.
For my youth
Give me a fresh pain.

Shiv Kumar Batalvi
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A Walk On A Moonlit Night

If I walk on a moonlit night,
My shadow walks beside me,
O my life.

Moonlight hides in every lane,
Which lane should I take?
O my life.

The night-scents are vigilant,
And the wind is soothing,
O my life.

I am ignorant about these rays of moonlight,
Will I awaken one?
O my life.

If I awaken a ray of moonlight,
I will be branded a sinner,
O my life.

So I walk in fear,
Treading lightly,
O my life.

Separation was put in our swaddling cloth,
By our mothers,
O my life.

Since the beginning, light has been our enemy,
How can I let it touch my limbs?
O my life.

If I come to you on a moonlit night,
My shadow walks beside me,
O my life.

Moonlight hides in every lane
Which lane should I take?
O my life.

Shiv Kumar Batalvi
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Butterflies

I catch butterflies,
I catch butterflies.

From the beautiful
Flower-scented garden
Of life, I catch
Golden-colored, blue,
Shimmering and yellow ones!
I think that if catch them all,
From the entire forest.
I will jab their butterfly wings
To their shoulder.

But whenever I try to catch them,
My heart begins to tremble
Like a branch of henna
That shivers in the breeze.
And the butterfly takes flight.

Flowers of sin, like some black sun ,
Bloom in my dreams
Their perfume-sodden fragrance
Spreading through each heartbeat.

A delicate, queenly butterfly
Comes fluttering by,
Delighted to see the flowers of sin,
She alights, intoxicated.
I, unaware, pluck all the flowers
And put them into my cloth bag.

But when I start to leave
The cloth tears,
And the butterfly takes flight.

How foolish I was to think
That I could catch a butterfly!

The cold winter of grief
Scorched my flowers of happiness.
The green vine of hope
Shed its healthy leaves.

Seeing this darkness,
They slipped back to the valley, they returned,
The red birds that had flown far to seek
Their desires.

It is the evening of life
Lotus-hearts lie asleep.
The dew drops of my life
Have spilled, some sipped

http://www.PoemHunter.com


www.PoemHunter.com - The World's Poetry Archive 8

Deliciously, by the butterflies.

As the night goes by,
I think that day will surely dawn,
That once again the sun will not err,
Regarding darkness.

A milky lotus of the evening
Will bloom upon this earth again.
I hope that once again,
In that perfumed garden
I will be able to catch butterflies.

Shiv Kumar Batalvi
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High Mountains

The sun peeks out
From behind the high mountains,
Planting little seedling of light.
It crushes the yellow sunshine
Into small pieces,
Making anklets for the mountain tops!

Ankle deep in the wind
Flow perfumes,
The birds fall asleep.
Through a clump of green trees
A water channel flows
Piping a melody!

Seeing the blue lotus
In the mirror- like water
The drooping leaves weep.
The wind has tied
Tiny anklets around its feet,
And stamps her heels as she walks!

Raindrops asleep
On soft, tender shoots,
Are lit by sunbeams.
A tiny, golden bird
Calls to the travelers
With shrill whistles.

In the clear blue sky,
A kite circles,
Among the rays of light.
A flower becomes a drinking station,
As it offers droplets of sweet dew
To the bees.

A butterfly is at the door -
The maulsari spreads its fragrance generously,
Like alms to a mendicant!
In such a season,
In the name of your daughters,
Cover my pain
With a layer of sighs.

An old, tired ache
Plays guessing games,
On the paths of my sight.
A sweet, moody separation
Breaks over me,
And eats into my bones.

Unearth a way that I can
Meet my beloved,
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And relieve my longing for a glimpse of her.
Bereft of our beloved,
We infatuated ones,
Are called insane.

There is no one here mother,
Whom I can call my own,
Who will share my pain.
At such a time, without my beloved,
I cannot spend a moment
In your town.

The sun peeks out
From behind the high mountains,
Planting little seedling of light.
Crushes the yellow sunshine
Into small pieces
To make anklets for the mountain tops!

Shiv Kumar Batalvi
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Ishtehaar

A girl whose name is Love
Is lost.
Simple, beautiful,
She is lost.

Her beauty, ethereal
Virtuous, like Mary,
Her laughter, blossoms falling,
Her gait, a poem.
Tall as a cypress,
Barely alight,
Yet she undertands the language of a glance.
It has been ages since she was lost
Yet it feels like yesterday,
It feels like today.
It feels like now.

She was standing beside me just now,
She is beside me no more.
What deception is this? What trickery?
I am bewildered.
My eyes examine every passerby,
Scanning their faces,
Searching for that girl.

When evening descends upon the bazaar
And perfumes erupt at every corner,
When restlessness and tiredness
Collide with leisure,
Isolated in that noise,
Her absence eats at me.
I see her
Every moment I feel as though -
Every day I feel as though -
From this throng of people,
From this crowd of odors,
She will call out to me,
I will recognize her,
She will recognize me.
But from this flood of noise
Nobody calls out to me,
Nobody looks toward me.

But, I don't know why I feel
Indistinctly, obscurely,
Every day, through every crowd,
As though her form moves past me
But I am not able to see her.
I am lost in her face
And stay lost in it
I keep dissolving in this grief.
I keep melting in this grief.
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I beg this girl, for my sake,
I beg her for her own sake,
I beg her for everyones sake
I beg her for the sake of this world,
I beg her for the sake of God,
If somewhere she reads or hears this
Whether she be alive or dying
That she come and meet me once
That she not stain my love.
Else I will not be able to live,
I will not be able to write a song.

A girl whose name is Love
Is lost.
Simple, beautiful,
She is lost.

Shiv Kumar Batalvi
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JiNdu De BaageeN

In the garden of life,
Grows a sapling of pain,
The deer of songs nibbles at it.
The winds of seperation
Blow through the night,
A few leaves drop.

A few leaves drop,
Mother, they drop,
And sounds stir in the garden.
If a few birds of breath
Should fly away,
The deer of songs is afraid.

But the birds of breath
Will surely fly,
Nothing can hold them back.
Through the night
In every direction
They fly away.

Don't be afraid, deer of songs,
The leaves of pain
Do not always stay fresh.
Though the saplings of pain
So filled with perfume
Sprout easily.

Don't forget that you possess
The sac of musk,
That you have a lot of pain,
That your face
Is beautiful
And your words precious.

So keep on leaping
And keep on jumping
What you are doing is right.
Around your neck
Lie garlands of sorrow,
May more of them rain upon you!

In the garden of life
Grows a sapling of pain,
The deer of songs nibbles at it.
The winds of seperation
Blow through the night,
A few leaves drop.

Shiv Kumar Batalvi
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Leaflet

A girl whose name is love, is missing, is missing
Simple wisher, beautiful looking, is missing, is missing

Her looks are like that of fairies
Her nature is like that of Mariam
When she laughs, the flowers fall
When she walks, she looks like a gazal
She is tall like the sarroo tree
But her age is hardly like that of fire
But she can understand the talks of eyes
She is missing since ages
But it appears as yesterday's talk
It appears as today's talk
It appears as now's talk

Just now, she was standing with me
Just now, she is not with me
What is this deception, what is this stranding
My thinking is very much surprised
My eyes are searching the colour of
Face of everybody coming or going
And are searching that girl

At the dawn of evening when in market
On the turns, fragrance starts appearing
When idleness, lethargy and uneasiness
Starts accumulating on the four-way crossings
In this Noisy loneliness
The absence of that girl eats me up
The absence of that girl becomes apparent
Every moment it appears to me
Every day it appears to me
In the celebrations and in the crowds
In the accumulated fragrances
She will call me
I will recognize her
She will recognize me
But in this flood of noise
Nobody calls me
Nobody looks towards me

But I don't know why I get the feeling
But I don't know why I appear to see
Every day in every crowd
Her statue appears to be going
But only I am not able to see her
I remain lost in the face of
That lost girl
I keep on deteriorating in her sorrow
I keep on depleting in her sorrow

I bind that girl with my oath
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I bind that girl with her oath
I bind that girl with everybody's oath
I bind that girl with world's oath
I bind that girl with God's oath
If she is somewhere reading or hearing
If she's living or dying
Once she should come and meet me
She should not put a blot on my sincerity
Otherwise I can not live
I can not write any song

A girl whose name is love, is missing, is missing
Simple wisher, beautiful looking, is missing, is missing.

Shiv Kumar Batalvi
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Listen Mother

Listen, mother,
My songs are eyes
Stinging with grains of separation.
In the middle of the night ,
They wake and weep for dead friends.
Mother, I cannot sleep.

Upon them I lay strips of moonlight
Soaked in perfume,
But the pain does not recede.
I foment them
With warm sighs
Yet they turn on me ferociously.

I am still young,
And need guidance myself.
Who can advise him?
Mother, would you tell him,
To clench his lips when he weeps,
Or the world will hear him cry.

Tell him, mother, to swallow the bread
Of separation.
He is fated to mourn.
Tell him to lick the salty dew
On the roses of sorrow,
And stay strong.

Where are the snake handlers
From whom I can beg for a shroud to cover me?
Somebody give me a shroud that will fit!
How can I wait like a jogi
At the doorstep of these people
Greedy for gold?

Listen, o my pain,
Love is like a butterfly
Pinned forever to a stake.
It is like a bee,
From whom desire,
Stays miles away.

Love is a palace
Where, but for birds,
Nothing else lives.
Love is a hearth
Where the bed of fulfillment,
Is never laid.

Mother, tell him not to
Call out the name of his dead friends
So loudly in the middle of the night.
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When I am gone, I fear
That this malicious world,
Will say that my songs were evil.

Listen, o mother
My songs are eyes
Stinging with grains of separation.
In the middle of the night ,
They wake and weep for dead friends.
Mother, I cannot sleep.

Shiv Kumar Batalvi
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MaeN Kal NaheeN Rahina

Listen, O my life,
I will not be here tomorrow.
Tonight, let us clutch a song tightly,
And claim its kiss.
Listen, O my life
I will not be here tomorrow.

The moonlight will not flower tomorrow,
Nor will bloom the champak.
Perfumes will not roam the garden
With uncovered head.
Nor like today
Will yielding branches
Bend to touch the earth,
Listen, O my life
I will not be here tomorrow.

The cranes will have scattered,
Flown far away.
By tomorrow, time, like a husband,
Will have carried off my pain.
No longer will flowers lie like jewels
Around the throat
Of the season tomorrow.
Listen, O my life
I will not be here tomorrow.

By daybreak the footprints on paths
Will not be traceable.
No longer will my songs sew a robe
True to separation.
Never will tears collect like this again,
Beneath the shadows of the past.
Listen, O my life
I will not be here tomorrow.

Not, like today, will we sit together again
You and I.
Not, like this, will will the sun rise tomorrow,
Nor, like this, will it set.
The bird of time
Will have collected
Every single grain of my breath.
Listen, O my life.
I will not be here tomorrow.
Tonight let us clutch a song tightly
And claim its kiss.

Shiv Kumar Batalvi
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Menu Vida Karo

Bid me goodbye
Lord,
Bid me goodbye.
Gift me a warm tear,
Lay separation upon my palm,
And bid me goodbye.

Circle pain around my head,
With the sacred water of tears.
Then distribute this water
To every single lover in the world.
And Lord, if a dropp remains,
Gulp it yourself
And bid me goodbye.

Lord, at this time of farewell,
Let us declare the truth.
It is only if we give away pearls
That we receive separation.
Lord, now that this clay is bereft of separation
Set it free,
And bid me goodbye.

My mother died in my milk-years,
My father during childhood.
My beloved died in the season of youth,
And these cursed songs were born.
Now, O Lord, I entreat you,
Do not clutch my arm so tightly.
Bid me goodbye.
Gift me a warm tear,
Lay separation upon my palm,
And bid me goodbye

Shiv Kumar Batalvi
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My Friend

My friend, it is my own sorrow
That has destroyed me.
It is a lie to think
That your love had the strength to do it.
I have no complaint against
Heat or drought.
My garden was destroyed
By the dews of spring.

It is not the fault
Of the black night.
The ocean was defeated
By its beloved moon.

Who is it that
Blames death?
A man is destroyed,
By his birth.

The sun that rises
Is certain to sink.
He lies who says
The west destroyed it.

Yes, one can be destroyed
By grieving for dead friends,
Though it is more likely the result,
Of the display of that grief.

The enemy is not the murderer,
I tell you.
Shiv was killed
By those who loved him.

Shiv Kumar Batalvi
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My Song

Do not sing
My song.
I must sing this song
Myself,
And then die.

This song is more soiled than the earth,
As old as the sun,
For many births I have had to live
The weight of its words.
No one else has the ability
To bring voice to it.
This song was born with me,
And will die with me.
I must sing this song
Myself,
And then die.

This song has a rare melody,
It is filled with pain.
It is like the shriek of cranes
Heard from distant mountains in autumn.
Or the clamor of birds in a forest,
Heard in a chaste dawn.
Or the sound of the wind flowing through high grasses
Heard on a black night.
I must sing this song
Myself,
And then die.

When I and my songs
Both die,
They who inhabit separation-houses
Will seek out my grave.
With one voice,
They will declare,
'Only a very few are fated
To shoulder such pain.'

Do not sing
This song of mine.
I must sing this song
Myself,
And then die.

Shiv Kumar Batalvi
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Noble Father

When the cotton flowers bloom,
O noble father,
Bring that season back for me,
O noble father.

That was the season when I lost my song,
Around its neck was the string of separation.
On its face were boils of sorrow,
Its eyes looked like the water of ruined wells.
It had been a song, that when sung,
Released the scent of musk.
O noble father,
Bring back that song for me.
O noble father.

One day my song and I,
In that enchanted season,
Ploughed the earth of my heart,
Sowed it with seeds of undefiled dreams.
But no matter how many tears I poured,
No flower bloomed.
O noble father.
Bring back one flower for me,
O noble father.

What use your fertile lands
If daughters wilt?
What use your great lakes
If the swans are thirsting?
What use your ample wealth,
Your granary of pearls,
O noble father,
If you cannot bring back the season,
When the cotton flower blooms,
O noble father.

Shiv Kumar Batalvi
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O Woe

O woe! The sky is thin, listless.
O woe! The stars are withered, extinguished.
O woe! The winds are still, dead.
O woe! The world is inhabited by graves.
O woe! Today, words have turned to stone.
O woe! Again and again, my heart swells, bursts, melts.
O woe! Do not ever become like me.
O woe! The waters of love are poisonous,
O woe! The road is long and harsh,
O woe! And ankle deep in thorns.
O woe! Here, you are robbed of everything .
O woe! Even death is not for you.
O woe! Today, the songs of love are bitter.
O woe! But sweet is this poison, sweet.

Shiv Kumar Batalvi
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Pepper Leaves

How can a moonless night
Offer anything to the full moon?
Why would a camel leave the desert,
For the ocean?

Tell me, how can the henna of good fortune
Color a hand,
If fate crushes pepper leaves
Upon ones palm?

Grief, like a cataract
Descended right into my eyes.
It is a terrible journey thru the valley of love
How can I live my life like this?

Who takes care
Of acacia flowers?
Does the gardener prune
A jujube bush?

My songs have turned bitter
From eating berries of pain.
Who can sing tender songs
With a life that feels like death.

How could I cry out
When I saw the blade move across love's neck?
The butcher had thrust
His silver knife into my throat.

The yearning to be with you
Was my destruction.
Such were the arrows of separation,
Shot by the tyranical rulers of love.

I gathered pebbles from your street
And chewed them like boiled grain.
I collected bits of straw
And held them close.

Not one dropp could I drink,
Of the pure water of love.
It became infested with worms
The moment it touched my lips.

Shiv Kumar Batalvi
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Pinch of Separation

My songs are like eyes
That sting with the grains of separation.
In the middle of the night ,
They wake and weep for dead friends.
Mother, I cannot sleep.

Soaked in perfume,
But the pain does not recede.
I foment them
With warm sighs,
Yet they turn on me ferociously.

And need guidance myself.
Who can advise him?
Mother, would you tell him,
To clench his lips when he weeps,
Or the world will hear him cry.

Tell him, mother, to swallow the bread
Of separation.
He is fated to mourn.
Tell him to lick the salty dew
On the roses of sorrow,
And stay strong.

Who are the snake handlers
From whom I can get another skin?
Give me a cover for myself.
How can I wait like a jogi
At the doorstep of these people
Greedy for gold?

Listen, o my pain,
Love is that butterfly
Which is pinned forever to a stake.
Love is that bee,
From whom desire,
Stays miles away.

Love is that palace
Where nothing lives
Except for the birds.
Love is that hearth
Where the colored bed of fulfillment,
Is never laid.

Mother, tell him not to
Call out the name of his dead friends
So loudly in the middle of the night.
When I am gone, I fear
That this malicious world,
Will say that my songs were evil.
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Mother, o mother
My songs are like eyes
That sting with the grains of separation.
In the middle of the night ,
They wake and weep for dead friends.
Mother, I cannot sleep.

Shiv Kumar Batalvi
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Say Something

Say a word, say something
O my dark beloved!
Stir spring into my life!
O my dark beloved!

If you stir spring into my life,
I will become a doe.
In the dense garden of your beauty
I will forage for fragrance.
If you shoot arrows of separation at me
I, infatuated, will swoon!
I will not drink, though you pour upon me
Delicate, sweet words.

If you stir spring into my life,
I will become moonlight.
At midnight, in a sandalwood forest
I will come to you.
Heavy with perfume
I will lay a bed for you.
While you sleep, I will kiss you,
And fall back, unbalanced.

If you stir spring into my life,
I will become a cloud.
Whatever road you walk
Upon it I will shower myself.
The wells of grief, I know, are deeper than life itself,
I will fill them, neck high.
These wells that have no rope,
And no pail.

If you stir spring into my life,
I will become a butterfly.
The pollen of separation, more precious than wisdom
I will distribute from door to door.
The tree of separation is tinier than a nail
But casts a shadow a million miles wide,
This tree that grows peversely,
Right beside the heart.
O my dark beloved!
Stir spring into my life!
O my dark beloved!
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Separation

People worship god.
I worship this separation from you.
It is worth Haj to a hundred Meccas,
This separation from you.

People say I am as brilliant as the sun,
They say I am famous.
What a fire it has lit in me,
This separation from you.

Behind me is my shadow,
Ahead, is my darkness.
I fear that it might leave me,
This separation from you.

No taint of the body is in it,
Nor litter of the mind,
All has been winnowed out,
By this separation from you.

When sorrow comes, bringing with it
Loneliness and pain,
I pull it close to me,
This separation from you.

Sometimes it colors my words
Sometimes it weaves through my songs,
It has taught me great deal,
This separation from you.

When sorrow, defeated, fell at my feet,
Amazed at my fidelity,
The world came out to see
This separation from you.

Love earned me fame.
People flocked to praise me.
It wept in my embrace,
This separation from you.

The world turned out to tell me,
That I had been unwise.
It sat me on a throne today
This separation from you.

[Translated from 'BirhaRa' by Suman Kashyap]
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Separation,You Are King

Let us speak of separation,
Separation is king.
A body that does not feel separation,
Is dead body.

We are all born in the house of separation,
We are children of separation,
We receive it, we swallow it,
We are on this earth to bear it.

In the temple of separation each one of us
Burns like incense,
Without separation every odor of life
Would perish.

From separation emerges
This earth, this sky.
From separation originates the sun
And the days revolve.

I was supremely fortunate that this separation from you,
Attached itself to me.
Without it I would have been just a piece of clay
In an empty graveyard.

Today all the world is mine
And all the skies.
Today every color sways
In my courtyard.

Why, my soul, like a woman,
Do you long for union?
Do different directions
Ever meet?

I must extract the very essence of fragrance,
For I have been given the gift of separation,
For the sake of this separation
I would give up a hundred births.

Let us speak of separation,
Separation is king.
A body that does not feel separation,
Is dead body.

[Translated from 'Birha Tu Sultan' by Suman Kashyap]
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Sures de Marcia
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The Accusation

My friend ,
You have accused me
Of stealing the color from a butterfly
Of your town.
I tore out of some garden, you say,
A sapling of gulmohar
And planted it
In a desolate and barren cemetery.
Just as the coral tree
Has bitter roots,
So, in my heart,
Lies sin!
I am degenerate, immoral,
You have judged me to be vile!
I am well aquainted with pain and have deliberately
Made it my power.
I am a bird of prey and do not care
For the friendship of little birds.
My colors are false,
I am a dishonest dyer!
The inky serpent of fame
Lies around my neck
And strikes, with my songs,
Little heart-baskets!

My pain, like Ashwathaama's
Is never-ending!
You remind me that my body-room
Will disintegrate soon enough.
In exchange for fragrant songs
I trade in wombs.
I am, you write
A very adolescent trader.

You say that a shadow
Is a child of light.
It is not the duty of a shadow
To separate.
The duty of a shadow is
Devotion to light.
In light, to always be ahead,
And to extinguish itself in light.

Even a bird can fly away
If is miserable in its cage.
But each day
I catch and discard new birds.
The reason I do this, you say, is that I covet just one thing,
The sorrow in my soul.
Because every song I sing,
Is a song of sorrow.
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You also write
About one butterfly.
The butterfly who spent a short time
In my garden,
The butterfly with a weakness for,
Silver flowers,
The butterflywho desired,
Golden stars.

Her face was sweet,
Like the moon in a desert.
My songs
Were very dear to her.
You considered me
A son of Saraswati,
Today your opinion about me
Is altered!

At the end you have written
That I ought to be ashamed of myself!
That I should drown myself
In a tub of acid!
I should take my sick self -
Along with my songs -
And leave the environs
Of your town today!
Society has no need
Of my worthless sorrows!
I should be fighting for
The rights of workers!
I ought to disperse the color
Of my beloved
To the grain in the fields.
I ought to take the sorrow of the world,
And set it, like a jewel, in a ring of songs!
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The Hawk

Mother! Mother!
I befriended a hawk.
A plume on his head
Bells on his feet,
He came pecking for grain.
I was enamored!

His beauty
Was sharp as sunlight.
He was thirsty for perfumes.
His color was the color of a rose,
The son of a fair mother.
I was enamored!

His eyes,
Were an evening in springtime.
His hair, a dark cloud.
His lips,
A rising autumn dawn.
I was enamored!

His breath
Was filled with flowers,
Like a sandalwood garden.
Spring danced thru his body
So bathed was it in fragrances.
I was enamored!.

In his words
Blew the eastern breeze,
Like the sound of a blackbird.
His smile was the whiteness of a crane in the rice fields,
Taking flight at the clap of a hand.
I was enamored!.

I laid
A bed of love
In the moonlight.
My body-sheet was stained
The instant he laid his foot on my bed.
I was enamored!

The corners of my eyes,
Hurt.
A flood of tears engulfed me.
All night long I tried to fathom
How he did this to me.
I was enamored!

Early in the morning
I scrubbed and bathed my body
With vaTana.
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But embers kept bursting out,
And my hands flagged.
I was enamored!

I crushed choori,
He would not eat it.
So I fed him the flesh of my heart.
He took flight, such a flight did he take,
That he never returned.
I was enamored!

Mother! Mother!
I befriended a hawk.
A plume on his head
Bells on his feet,
He came pecking for grain.
I was enamored!
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The Night of Sorrows

Either this sorrowful night is long
Or my songs are interminable.
This dreadful night does not end,
Nor do my songs cease.

How deep are these lakes?
No one has measured them.
But they do not swell up in the rains,
Nor dry up in drought.

There is something wrong with my bones,
Set them on fire and they do not scorch.
Sighs burn them,
Grief scorches them.

These are the injuries of love.
What cure, my friend, is possible?
A touch hurts.
A salve hurts.

The fair night belongs to the moon,
To whom does a dark night belong?
A moon does not hide among stars,
Nor can stars be concealed in the moon.
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The Old House

It has been a while
Since my self became displeased with me
And left.
What remains with me
Is just an empty shell
And every wall of my home,
Is overcast with sadness.
It has been a while
Since my self became displeased with me
And left.
And my home, since his departure
Is grieving.

He often returned home
Very late into the night.
As soon as the sun rose,
He would become fearful of the crevices in the walls.
What thoughts leaped across his mind
He would never say,
But all day long
He chased his shadow.

This fruitless wandering of his
Often scared me.
The wildness in his eyes
Almost ate into the mirror
And the cobwebs in that old house
Stirred in this silence.

One day, during such a silence
I showed him the walls of the house.
The thought of those walls weeping in the sunlight
Struck him deeply.
I spoke to him about the walls without thinking,
Because I lost for evermore
His association with these walls.

Before he left the house that day
He walked through every inch of it,
He embraced every coughing,
Ailing brick in the house.
And since that ill-omened day
He never once returned home.

Now whenever someone kills himself
Across a railroad,
Or a group of monks with shaven head
Walks through the town,
Or a Naxalite
Slays somebody -
The walls of my home
Become feverish.
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The ailing bricks of this old house
Shiver.
The ailing bricks of this old house
Have faith
That wherever he is, in whatever condition
He is blameless.
He is not displeased with the house,
He is just displeased with the walls of the house.

It has been a while
Since my self became displeased with me
And left.
What remains with me
Is an empty shell,
That is the companion
Of the dying walls of this old house.

[Translated from 'BuDHa Ghar' by Suman Kashyap]
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The Pan Of Sorrows

I will give you the grain of tears,
Roast my sorrows in your pan,
O, tender of the fire.

Tender of the fire, branch of magnolia,
Roast my sorrows in your pan.

I am late already,
The shadows are fading,
The cattle have returned,
From the forest.
The birds have raised their clamor.
Roast my sorrows in your pan,
Tender of the fire.

Hurry, be quick,
I have far to go,
To the place
Where my companions have gone.
I have heard the road to that town is difficult
Roast my sorrows in your pan.
Tender of the fire.

When my turn comes,
Your bale of kindling is damp.
Why has your earthen pan
Become flaccid?
What has gone wrong with your fire?
Roast my sorrows in your pan.
Tender of the fire.

Mine is just a handful of grains,
Roast them, and let me go on my way,
Don't leave them raw,
Roast them well.
I beg you, bring an end to this wrangling,
Roast my sorrows in your pan.
Tender of the fire.

The wind has dropped,
Its mournful weeping ended.
A sweet heat
Is rising in the stars.
My breaths are like a marriage procession
Whose bridegroom is displeased.
Roast my sorrows in your pan.
O tender of the fire.

Tender of the fire, branch of magnolia,
Roast my sorrows in your pan.
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The Poor Man

Today this poor man
Begs you once again,
For one more tragedy,
For the sake of his pen.

It has been an age
Since I have drunk of sorrow,
Stir tears into pain,
Make it twice as fierce.

This blank sheet of paper
Watches me silently,
A caravan of poems
Is lost in a desert of words.

I want to walk
With the ache of the thorn in my foot,
Whatever be the distance, my friend,
From sorrow to the grave.

Even pain has turned its back upon me.
Come back! says Shiv,
You have been my tale
For a long, long time!

[Translated from 'Aj Fer Dil Gareeb Da' by Suman Kashyap]
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The Request

The sun that you stole
Was mine.
The house that you threw into darkness,
Was mine.

The sunshine that smiles in your home, is mine.
My life is bleak without it,
The odor of my grief is heavy on it,
It was mine yesterday and is mine today.

It is I, bereft of light, who am its father.
It is my fire that is embedded in its limbs.
The smell of my sun is in it,
The sun that was stolen from me in broad daylight.

But you cannot be blamed for this theft.
The sun has been stolen in every era.
An afternoon has always died,
Weeping for the sun.

I, lightless, beamless, have a request,
I, a faithless father, stand at your door.
Let me place a sun upon your forehead,
And beg you for my sunlight.

I, who died long ago, beg you to bestow this on me.
Never utter my name again in the sunlight.
If ever some ray asks a question, remain silent,
Or call me a ‘black sun' and let it go.

This is the request of a father of sunlight.
From this day, on my sunshine is dead to me
Along with the sun it is yours now,
Wherever it smiles, is the home if its father.

The sun that you stole
Was mine.
The house that you threw into darkness,
Was mine.

[Translated from 'Arjoi' by Suman Kashyap]
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To Be A Bird

I wish that I could be a bird
That I could fly, that I could sing,
That I could touch untouchable peaks,
That I could forget the roads of the world,
And never return.

I would bath luxuriously
Drinking long sips of water.
By the shore of a great lake,
I would sing a halting song.
I would go into a flowering wilderness
Gulp the perfume laden winds.
I would warm in a tight embrace,
The peaks of mountains,
Deadened by centuries of freezing cold.
I wish that I could be a bird.

My nest would be among the mulberry trees,
On in the caper, the mesquite or the cypress.
When the cold east wind blew
The jewelled branches would bend
As if playing, swaying
With their hair flying in the wind.
One day there would be a storm
And all the twigs would all scatter.
Nestless, homeless, I would become,
For the rest of my life I would drink the nectar of sorrow
And live my life in its intoxication.
I wish that I could be a bird.
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Trees

Some trees look like sons to me.
Some like mothers.
Some are daughters, brides,
A few like brothers.
Some are like my grandfather,
Sparsely leafed.
Some like my grandmother
Who threw choori to the crows.
Some trees are like the friends
I used to kiss and embrace.
One is my beloved
Sweet. Painful.
There are trees I would like
To throw on my shoulder playfully,
There are trees I would like
To kiss and then die.
The trees sway together
When strong winds blow.
I wish I could render
Their verdant, leafy language.
I wish that I could
Return as a tree
And if you wanted to listen to my song
I would sing it in the trees.
The trees are like my mother,
May their shade live forever.
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Turbaned On

Like a branch of the pomegranate tree,
We lie here, swaying slowly, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Swaying slowly, o turbaned one.

Like the eyes of a wild deer,
Burning in the forest, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Burning in the forest, o turbaned one.

Like boats left at the shore,
We lie here, sinking slowly, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Sinking slowly, o turbaned one.

Like lumps of sugar candy,
We lie here, dissolving slowly, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Dissolving slowly, o turbaned one.

Like logs of black sandalwood,
We lie here, smoldering slowly, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Smoldering slowly, o turbaned one.

[Translated from 'Cheere Vaaliya' by Suman Kashyap]

Like a house with walls of unbaked brick,
We are crumbling slowly, o turbaned one.
Turbaned one, black of heart,
Crumbling slowly, o turbaned one.
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Umara De Sarvar

From this life-pond, o my song
Fill your beak
With the water of my existence.
It will not stay until tomorrow -
The radiance of pain,
Or the swans of grief.
Fill your beak today.

Listen ,o my song,
Life-ponds are deceptive,
They dry up in a flash.
The water of existence
Turns ashen and sour
Though you wish it would not happen.
Do not blame me tomorrow
Do not be angry tomorrow,
Fill your beak today.

I am told that the swans of grief
Are greedy.
When a heart dies, they sing.
They gather tears in the season of separation,
Gather them and fly.
They fly away, such a flight do they take,
They never return home.
Fill your beak today.

O my song,
If you fill your beak,
I will wrap it in gold,
I will become your slave,
I will become your shadow.
I beg you,
Do not, like me
Die thirsting,
Fill your beak today.

From this life-pond, o my song
Fill your beak
With the water of my existence.
It will not stay until tomorrow -
The radiance of pain,
Or the swans of grief.
Fill your beak today.
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Vidhva Rut

O mother,
Tell me mother!
What should I do
In this widowed season?
Tell me
What should I do
In this season of loss?

The trees are leafless in this season,
Without fragrance.
The sun of my happiness has no warmth,
In this season.
But even more bitter
Is my youth that is widowed,
Tell me,
What should I do
With this bitter youth?

My pain has let its hair grow out
In this season
It has worn the milky white clothes of sorrow,
Kept the fast, not sung a song.
Tell me
Where can I drown myself,
In this season?
What should I do
In this widowed season?

O mother!
To whom can I attach myself in this season?
Who can I touch with these contaminated limbs?
At whose righteous door can I plant this sapling?
O woe!
What flowers can I shower upon it?
Mother,
Tell me mother
O mother,
Tell me mother!
What should I do
In this widowed season?
Tell me
What should I do
In this season of loss?
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Where Perfumed Rivers Flow

Where perfumed rivers flow,
Is the home of my beloved.
Where passing breezes halt,
Is the home of my beloved.

Where dawn arrives on bare toes,
Where night paints henna-beams on feet,
Where fragrance bathes in moonlight,
Is the home of my beloved.

Where rays of light roam nakedly,
In green forests of sandalwood.
Where the flame seeks the lamp,
Is the home of my beloved.

Where sunsets sleep on wide waters,
And the deer leap.
Where tears fall for no reason,
Is the home of my beloved.

Where the farmer sleeps hungry,
Even though the wheat is the color of my beloved,
Where the wealthy ones lie in hiding,
Is the home of my beloved.

Where perfumed rivers flow,
Is the home of my beloved.
Where passing breezes halt,
Is the home of my beloved.
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Why Ask

Why ask about the condition of fakirs like us?
We are water, separated from its river,
Emerged from a tear,
Melancholy, distressed.

Of course I knew that a painting is just
A whimsy of colors-
But when I entered the emporium of love,
I paid a price.

Countless bodies did I find,
But not one mind did I meet.
This was written in my fate,
In the four lines of my palm.

My destiny was my rival.
I could never find a way to escape it.
I did not leave Jhang, I did not pierce my ears,
And a crowd of Heers crossed my path.

People listen to my songs,
But call me a heretic,
Because I named pain my kaaba,
And sorrow, my god.

On occasion, in gatherings of great people
I have spoken sharply.
Perhaps I was arrogant about my love,
Perhaps I felt I had a claim upon pain.

You call yourself a wise man,
I say I am a lover.
Let us leave it to the people to decide
To whom they will give the esteem of a pir.
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Words

Yesterday, I was collecting words.

One was up there, sitting in the bo tree,
Another was in the banyan.
One was wandering in my street,
Another was lying in the earthen jar.
A green word lay in the fields,
A black one was eating flesh.
A blue word was flying
With a grain of the sun in its beak.
Every single thing in this world looks like a word to me.
The words of eyes,
The words of hands.
But I do not understand words I hear from a mouth.
I can only read words.
I can only read words.
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You Left

You left,
And grief cast its pall over me.
My pain condensed into a dropp
And rose into my eye.

For a great distance
My sight kissed your footprints,
Until the trail
Was swallowed by the dust of the road.

Before you left,
There was the bloom of your youth,
I turned around after you left
And every flower had wilted.

Since that day
I stopped speaking, I could not see.
My tongue was silenced
My sight turned to stone.

The pain that you gifted
To love,
Was the pain finally
That consumed ‘Shiv'.
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