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Lajwanti Shiv Kumar Batalvi 

 

ਲਾਜਵੰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 
 

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮੇਰਾ 

 

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮੇਰਾ 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਦਿਰਮਾ ਵ ੇ

ਫ ੁੱ ਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾਂ ਘਰ ਆ 

ਲੁੱ ਗੀ ਤੇਰੀ ਿੀਿ ਿੀ 

ਵੇ ਤੇਿ ਸਾਡੇ ਿੀਦਿਆਂ ਨ ੂੰ  

ਇਕ ਘ ੁੱ ਟ ਚਾਨਣੀ ਦਿਆ । 

 

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਵਚੋਂ 

ਚੂੰਨਣ ਮੂੰਗਾਨੀ ਆਂ ਵ ੇ

ਿੇਨੀ ਆ ਂਮੈਂ ਚੌਕੀਆਂ ਘੜਾ 

ਸੋਨੇ ਿਾ ਮੈਂ ਗੜਵਾ 

ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਜਲ ਿੇਨੀ ਆ ਂਵ ੇ

ਮਲ ਮਲ ਵਟਣਾ ਨਿਾ । 

 

ਸ ਿਾ ਰੂੰਗ ਆਥਣਾ 

ਲਲਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਕੇ ਵ ੇ
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ਿੇਨੀ ਆਂ ਮੈਂ ਚੀਰਾ ਵੀ ਰੂੰਗਾ 

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਬਦਿਨੀ ਆ ਂ

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਸਾਿਵੇਂ ਢਲੋਣਾ ਵ ੇ

ਇਕ ਤੂੰਿ ਸ ਰਮ ੇਿੀ ਿਾ । 

 

ਦਨਿੱਤ ਤੇਰ ੇਦਬਰਿੇ ਨ ੂੰ  

ਦਿਿੜ ੇਵੇ ਆਿਰਾਂ ਿ ੇ

ਿ ੂੰ ਿੇ ਨਿੀਓਂ ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਖ ਆ 

ਟ ੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲੇ ਬੇਰੀਆ ਂਵ ੇ

ਰਾ-ਤੋਤੇ ਰ ਿ ਿੀਆ ਂ

ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਆਣ ਕੇ ਉਡਾ । 

 

ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਸੂੰਗ ਰ ੁੱ ਸ ਕੇ 

ਿੈ ਟ ਰ ਗਈ ਿੇਕੜੇ ਵ ੇ

ਸਾਵੀ ਸਾਵੀ ਿੁੱ ਦਤਆ ਂਿੀ ਭਾ 

ਰ ੁੱ ਤਾਂ ਿਾ ਸਿੇਰਾ ਅੁੱਜ 

ਭੌਦਰਆ ਿੀ ਜੀਭ ਉੱਤ ੇ

ਦਗਆ ਈ ਸਿੋਲੀਆ ਲੜਾ । 

 

ਥੁੱ ਕੀ ਥੁੱ ਕੀ ਯਾਿ ਤੇਰੀ 

ਆਈ ਸਾਡੇ ਦਵਿੜ ੇਵ ੇ

ਦਿੁੱ ਤੇ ਅਸਾਂ ਿਲੂੰ ਘ ਦਵਿਾ 

ਦਮੁੱ ਠੀ ਦਮੁੱ ਠੀ ਮਦਿਕ 
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ਚੂੰਬਲੇੀਆ ਂਿੀ ਿਦਿਰਾ ਿੇਂਿੀ 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਗਈ ਊ ਜਗਾ । 

 

ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਿੋਵ ੇਵ ੇ

ਕਲੇਜੜੇ 'ਚ ਿੀੜ ਜੇਿੀ 

ਠੂੰ ਡੀ ਠੂੰ ਡੀ ਵਗਿੀ ਊ ਵਾ 

ਿੈਣ ਿਈਆਂ ਿੂੰਿਲਾਂ ਵ ੇ

ਨਿੀ ਦਿਆ ਂਿਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  

ਨਹ ਾਉਂਿੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ ਆ । 

 

ਦਿੂੰ ਡ ਿੀਆਂ ਢੁੱ ਕੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਲੁੱ ਕ ਲੁੱ ਕ ਉੱਦਗਆ ਵ ੇ

ਿੀਲਾ ਿੀਲਾ ਦਕਰਨਾਂ ਿਾ ਘਾਿ 

ਰ ਕ ਰ ਕ ਿੋਈਆ ਂ

ਤਰਕਾਲਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਚੂੰਨਣਾ ਵ ੇ

ਿੋਰ ਸਾਥੋਂ ਰ ਦਕਆ ਨਾ ਜਾ । 

 

ਖੇਡੇ ਤੇਰਾ ਿ ਖੜਾ 

ਅੂੰਞਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਂਙਣੇ ਜੇ 

ਿੇਨੀ ਆ ਂਤੜਾਗੀਆਂ ਬਣਾ 

ਮਾਰ-ਮਾਰ ਅੁੱਡੀਆ ਂ

ਜੇ ਨੁੱ ਚ ੇਤੇਰੀ ਵੇਿਨਾ ਵ ੇ

ਿੇਨੀ ਆ ਂਮੈਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਘੜਾ । 
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ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਰੋਿੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 

ਆਈ ਡਾਰ ਲਾਲੀਆਂ ਿੀ 

ਦਿਲ ਿਾ ਗਈ ਬ ਟੜਾ ਦਿਲਾ 

ਥੁੱ ਕ ਗਈ ਚ ਬਾਦਰਆਂ 'ਤ ੇ

ਕੂੰ ਙਣੀ ਦਖਲਾਰਿੀ ਮੈਂ 

ਬੈਠ ਗਈ ਊ ਝੂੰਗੀਆਂ 'ਚ ਜਾ । 

 

ਸੋਿਦਣਆ ਂਿ ਮੇਲਾਂ ਿੀ 

ਬਲੌਰੀ ਦਜਿੀ ਅੁੱਖ ਉੱਤ ੇ

ਬੁੱਿਲਾਂ ਿਾ ਮਦਿਲ ਿ ਆ 

ਸ ਰਜੇ ਤੇ ਚੂੰਨ ਿੀਆ ਂ

ਬਾਰੀਆ ਂਰਖਾ ਿੇ ਦਵਚ 

ਤਾਦਰਆਂ ਿਾ ਮਤੋੀਆ ਲ ਆ । 

 

ਵਾਸਤਾ ਈ ਮੇਰਾ 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਦਿਰਮਾ ਵ ੇ

ਫ ੁੱ ਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾਂ ਘਰ ਆ 

ਲੁੱ ਗੀ ਤੇਰੀ ਿੀਿ ਿੀ 

ਵੇ ਤੇਿ ਸਾਡੇ ਿੀਦਿਆਂ ਨ ੂੰ  

ਇਕ ਘ ੁੱ ਟ ਚਾਨਣੀ ਦਿਆ । 
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ਯਾਦ 

 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ 

ਚੂੰਨ ਿਾ ਲੌਂ ਗ ਬ ਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਿਾ ਕੇ ਨੁੱ ਕ ਦਵਚ ਰਾਤ ਿੈ ਆਈ 

ਿ ੁੱ ਤਰ ਿਲੇਠੀ ਿਾ ਮੇਰਾ ਦਬਰਿਾ 

ਦਫਰੇ ਚਾਨਣੀ ਕ ੁੱ ਿੜ ਚਾਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 

 

ਉੱਡਿੇ ਬੁੱਿਲਾਂ ਿਾ ਇਕ ਖੂੰਡਰ 

ਦਵਚ ਚੂੰ ਨੇ ਿੀ ਮੁੱ ਕੜੀ ਬੈਠੀ 

ਦਬੁੱ ਟ-ਦਬੁੱ ਟ ਿੇਖ ੇਭ ੁੱ ਖੀ-ਭਾਣੀ 

ਤਾਦਰਆਂ ਵੁੱ ਲੇ ਨੀਝ ਲਗਾਈ 

ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿਾ ਇਕ ਜਾਲ ਦਵਿਾਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 

 

ਉਫ਼ਕ ਦਜਵੇਂ ਸੋਨੇ ਿੀ ਮ ੂੰ ਿਰੀ 

ਚੂੰਨ ਦਜਵੇਂ ਦਵਚ ਸ ੁੱ ਚਾ ਥੇਵਾ 

ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਅੁੱਜ ਗਗਨਾਂ ਭੇਜੀ 

ਿਰ ਧਰਤੀ ਿੇ ਮਚੇ ਨਾ ਆਈ 

ਦਵਰਥਾ ਸਾਰੀ ਗਈ ਘੜਾਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 
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ਰਾਤ ਦਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਦਝਊਰੀ 

ਿਾ ਬੁੱਿਲਾਂ ਿਾ ਿਾਟਾ ਝੁੱਗਾ 

ਚ ੁੱ ਕੀ ਚੂੰਨ ਿੀ ਦਚੁੱ ਬੀ ਗਾਗਰ 

ਧਰਤੀ ਿੇ ਖ ਿੇ 'ਤੇ ਆਈ 

ਟ ਰੇ ਦਵਚਾਰੀ ਊਂਧੀ ਿਾਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 

 

ਅੂੰਬਰ ਿੇ ਅੁੱਜ ਕੁੱਲਰੀ ਥੇਿ 'ਤ ੇ

ਤਾਰ ੇਜੀਕਣ ਰ ਲਿ ੇਠੀਕਰ 

ਚੂੰਨ ਦਕਸ ੇਫੁੱਕਰ ਿੀ ਿੇਿਰੀ 

ਦਵਚ ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱ ਗਾ 

ਿੀੜ ਮੇਰੀ ਅੁੱਜ ਵੇਖਣ ਆਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 

 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ 

ਚੂੰਨ ਿਾ ਲੌਂ ਗ ਬ ਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਿਾ ਕੇ ਨੁੱ ਕ ਦਵਚ ਰਾਤ ਿੈ ਆਈ 

ਿ ੁੱ ਤਰ ਿਲੇਠੀ ਿਾ ਮੇਰਾ ਦਬਰਿਾ 

ਦਫਰੇ ਚਾਨਣੀ ਕ ੁੱ ਿੜ ਚਾਈ 

ਇਿ ਦਕਸ ਿੀ ਅੁੱਜ ਯਾਿ ਿੈ ਆਈ । 

 

 

http://zindagiterenaam.in/


Zindagiterenaam.in 
 

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਿ ੇਨੈਣਾਂ ਦਵਚ 

ਦਬਰਿੋਂ ਿੀ ਰੜਕ ਿਵ ੇ

ਅੁੱਧੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ 

ਉੱਠ ਰੋਣ ਮੋਏ ਦਮੁੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  

ਮਾਏ ਸਾਨ ੂੰ  ਨੀਂਿ ਨਾ ਿਵ ੇ। 

 

ਭੇਂ ਭੇਂ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆ ਂ'ਚ 

ਬੂੰਨਹ ਾਂ ਫੇਿੇ ਚਾਨਣੀ ਿ ੇ

ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਿੀੜ ਨਾ ਸਵ ੇ

ਕੋਸ ੇਕੋਸ ੇਸਾਿਾਂ ਿੀ 

ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਟਕੋਰ ਮਾਏ 

ਸਗੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਨ ੂੰ  ਿਵੇ । 

 

ਆਿੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ 

ਮੈਂ ਿਾਲੇ ਆਿ ਮੁੱ ਤਾਂ ਜੋਗੀ 

ਮੁੱ ਤ ਦਕਿੜਾ ਏਸ ਨ ੂੰ  ਿਵ ੇ

ਆਖ ਸ  ਨੀ ਮਾਏ ਇਿਨ ੂੰ  

ਰੋਵੇ ਬ ੁੱ ਲਹ ਦਚੁੱ ਥ ਕੇ ਨੀ, 

ਜੁੱਗ ਦਕਤੇ ਸ ਣ ਨਾ ਲਵੇ । 
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ਆਖ ਸ  ਨੀ ਖਾ ਲਏ ਟ ੁੱ ਕ 

ਦਿਜਰਾਂ ਿਾ ਿੁੱ ਦਕਆ 

ਲੇਖਾਂ ਿੇ ਨੀ ਿ ੁੱ ਠੜ ੇਤਵ ੇ

ਚੁੱਟ ਲਏ ਤਰਲੇ ਲ ਣੀ 

ਗ਼ਮਾਂ ਿੇ ਗ ਲਾਬ ਤੋਂ ਨੀ 

ਕਾਲਜ ੇਨ ੂੰ  ਿੌਸਲਾ ਰਵਹੇ । 

 

ਦਕਿਦੜਆ ਂਸਿੇਦਰਆ ਂਤੋਂ 

ਮੂੰਗਾਂ ਕ ੂੰ ਜ ਮੇਲ ਿੀ ਮੈਂ 

ਮੇਲ ਿੀ ਕੋਈ ਕ ੂੰ ਜ ਿਵ ੇ

ਦਕਿੜਾ ਇਿਨਾਂ ਿੁੱ ਮਾਂ ਦਿਆ ਂ

ਲੋਭੀਆਂ ਿ ੇਿਰਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਵਾਂਗ ਖੜਹਾ ਜੋਗੀਆ ਂਰਵਹੇ । 

 

ਿੀੜੇ ਨੀ ਿੀੜ ੇ

ਇਿ ਦਿਆਰ ਐਸੀ ਦਤਤਲੀ ਿੈ 

ਦਜਿੜੀ ਸਿਾ ਸ ਲ ਤੇ ਬਵਹ ੇ

ਦਿਆਰ ਐਸਾ ਭੌਰਾ ਿੈ ਨੀ 

ਦਜਿਹੇ ਕੋਲੋਂ  ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ 

ਲੁੱ ਖ ਕੋਿਾਂ ਿ ਰ ਿੀ ਰਵਹ ੇ। 

 

ਦਿਆਰ ਉਿ ਮਿੁੱਲ ਿੈ ਨੀ 

ਦਜਿਹੇ 'ਚ ਿੂੰ ਖੇਰ ਆਂ ਿ ੇ
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ਬਾਝ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾ ਰਵਹ ੇ

ਦਿਆਰ ਐਸਾ ਆਙਂਣਾ ਿੈ 

ਦਜਿਹੇ 'ਚ ਨੀ ਵਸਲਾਂ ਿਾ 

ਰੁੱਤੜਾ ਨਾ ਿਲੂੰ ਘ ਡਵਹੇ । 

 

ਆਖ ਮਾਏ ਅੁੱਧੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ 

ਮੋਏ ਦਮੁੱ ਤਰਾਂ ਿ ੇ

ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵ ੇ

ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਮਇੋਆਂ ਦਿੁੱ ਿੋਂ 

ਜੁੱਗ ਇਿ ਸ਼ਰੀਕੜਾ ਨੀ 

ਗੀਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਚੂੰਿਰਾ ਕਵਹੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਿ ੇਨੈਣਾਂ ਦਵਚ 

ਦਬਰਿੋਂ ਿੀ ਰੜਕ ਿਵ ੇ

ਅੁੱਧੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ 

ਉੱਠ ਰੋਣ ਮੋਏ ਦਮੁੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  

ਮਾਏ ਸਾਨ ੂੰ  ਨੀਂਿ ਨਾ ਿਵ ੇ। 
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ਲਾਜਵੰਤੀ 

 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਿੀ ਲਾਜਵੂੰ ਤੀ ਨ ੂੰ , 

ਤੇਰ ੇਦਬਰਿੇ ਨੇ ਿੁੱਥ ਲਾਇਐ । 

ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਿੇ ਜ਼ਰਿ ਿੁੱ ਦਤਆਂ ਨੇ, 

ਤੇਰੀ ਸਰਿਲ 'ਤੇ ਦਸਰ ਦਨਵਾਇਐ । 

 

ਇਿ ਕੌਣ ਮਾਲੀ ਿੈ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਿਾ 

ਚਮਨ ਜੋ ਫੁੱਗਣ 'ਚ ਵਚੇ ਚੁੱ ਦਲਐ, 

ਇਿ ਕੌਣ ਭੌਰਾ ਿੈ ਦਜਸ ਦਨਖੁੱਤੇ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਗ਼ਮ ਿੀ ਕਲੀ ਨ ੂੰ  ਤਾਇਐ । 

 

ਉਿ ਦਕਿੜੀ ਕੂੰਜਕ ਸੀ ਿੀੜ ਮੇਰੀ ਿੀ 

ਦਜਸ ਨੇ ਿ ਨੀਆਂ ਿ ੇਿੈਰ ਧੋਤੇ, 

ਇਿ ਦਕਿੜੀ ਿਸਰਤ ਿੈ ਦਜਸ ਨੇ ਦਿਲ ਿ ੇ

ਵੀਰਾਨ ਦਵਿੜ ੇ'ਚ ਚੌਕ ਵਾਦਿਐ ? 

 

ਮੇਰੇ ਸਾਿਾਂ ਿੀ ਿੌਣ ਤੁੱਤੀ ਿਾ 

ਦਕਿੜਾ ਬ ੁੱ ਲਾ ਖਲਾ 'ਚ ਘ ਦਲਐ, 

ਇਿ ਦਕਿੜਾ ਿੂੰਝ  ਿੈ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਿਾ 

ਸ਼ਦਿਰ ਿੁੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮ ਸਕਰਾਇਐ ? 

 

ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਿੀ ਲਾਜਵੂੰ ਤੀ ਨ ੂੰ , 
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ਤੇਰ ੇਦਬਰਿੇ ਨੇ ਿੁੱਥ ਲਾਇਐ । 

ਮੇਰੇ ਸਾਿਾਂ ਿੇ ਜ਼ਰਿ ਿੁੱ ਦਤਆਂ ਨੇ 

ਤੇਰੀ ਸਰਿਲ 'ਤੇ ਦਸਰ ਦਨਵਾਇਐ । 

 

ਮੇਲ ਤੇਰ ੇਿੇ ਮ ੁੱ ਖ ਸੂੰ ਧ ਰੀ 'ਤ ੇ

ਿੈ ਗਈਆ ਂਨੇ ਵੇ ਿੋਰ ਿਾਿੀਆ,ਂ 

ਿੋਰ ਗ਼ਮ ਿੇ ਿ ਸੀਨ ਮ ੁੱ ਖ 'ਤ ੇ

ਵੇ ਦਕੁੱ ਲ ਫ ਰਕਤ ਿਾ ਦਨਕਲ ਆਇਐ । 

 

ਟ ਰ ਚੁੱਲੀ ਿੈ ਬਾਿਰ ਜੋਗਣ 

ਵੇ ਕਰਨ ਿੁੱਤਝੜ ਿਾ ਿਾਕ ਤੀਰਥ, 

ਦਤਤਲੀਆਂ ਨੇ ਮਲ ਕ ਮੂੰਜਰੀ ਿਾ 

ਿੀਠ ਮੁੱ ਥੇ 'ਤੇ ਦਤਲਕ ਲਾਇਐ । 

 

ਨੂੰ ਗੇ ਿੌਣਾਂ ਿੇ ਸ ਿਲ ਿੈਰਾਂ 'ਚ 

ਦਕਰਨ ਚਾਨਣ ਿੀ ਚ ਭ ਗਈ ਿੈ, 

ਬੀਮਾਰ ਬੁੱਿਲਾਂ ਿੇ ਗਲ 'ਚ ਰਾਤਾਂ 

ਕਰਾ ਕੇ ਚੂੰਨ ਿਾ ਤਵੀਤ ਿਾਇਐ । 

 

ਯਾਿ ਮੇਰੀ ਿੀ ਲਾਜਵੂੰਤੀ ਨ ੂੰ  

ਤੇਰ ੇਦਬਰਿੇ ਨੇ ਿੁੱਥ ਲਾਇਐ । 

ਿੀੜ ਮੇਰੀ ਿ ੇਜ਼ਰਿ ਿੁੱ ਦਤਆ ਂਨੇ 

ਤੇਰੀ ਸਰਿਲ 'ਤੇ ਦਸਰ ਦਨਵਾਇਐ । 
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ਬੀਤੇ ਵਦਰਹਆਂ ਿ ੇਗਦਿਰੇ ਸਾਗਰ 'ਚ 

ਫੇਰ ਆਇਐ ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ, 

ਦਸਿਕ ਮੇਰੇ ਿੇ ਸੂੰ ਖ, ਘੋਗ ੇ

ਮਲਾਿ ਸਦਮਆ ਂਿਾ ਚ ਗ ਦਲਆਇਐ । 

 

ਰਾਤੜੀ ਿੇ ਦਸਆਿ ਮੇਰੇ 'ਚ 

ਖ ਿ ਚਾਨਣ ਿਾ ਦਗੜ ਦਰਿਾ ਿੈ, 

ਚ ੁੱ ਿ ਿੀ ਮੈਂ ਮ ਲੈਮ ਗਾਧੀ 'ਤ ੇ

ਦਿਜਰ ਤੇਰ ੇਿਾ ਗ਼ਮ ਦਬਠਾਇਐ । 

 

ਿੂੰਝ ਆਂ ਿੀ ਝਲਾਰ ਦਨਿੱਤਰੀ 'ਚ 

ਿੀਿ ਤੇਰੀ ਿਾ ਸੋਿਲ ਸ ਿਨਾ 

ਵ ੇਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ੜ ਨ ਿਾਇਐ । 

 

ਆਸ ਮੇਰੀ ਿੀ ਲਾਜਵੂੰ ਤੀ ਨ ੂੰ  

ਤੇਰ ੇਦਬਰਿੇ ਨੇ ਿੁੱਥ ਲਾਇਐ । 

ਸਬਰ ਮੇਰੇ ਿ ੇਜ਼ਰਿ ਿੁੱ ਦਤਆ ਂਨੇ 

ਤੇਰੀ ਸਰਿਲ 'ਤੇ ਦਸਰ ਦਨਵਾਇਐ । 

 

ਅੁੱਜ ਉਮੀਿਾਂ ਨੇ ਅੂੰਬਰਾਂ ਥੀਂ 

ਿੈ ਸੋਨ-ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿੀ ਲਾਬ ਲਾਈ, 

ਅੁੱਜ ਿਯਾਤੀ ਿੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 
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ਤਾਦਰਆਂ ਿਾ ਮੈਂ ਕਣ ਦਬਜਾਇਐ । 

 

ਆਿਣੀ ਉਮਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਿਾਂ ਿੀ 

ਮਦਿਕ ਨ ੂੰ  ਿੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬ ਦਿੁੱ ਤੀ, 

ਯਾਿ ਤੇਰੀ ਿਾ ਇਕ ਿਾਦਸਲ… 

ਤੇ ਦਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਐ । 

 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਿਰਿ ਤੇਰ ੇਿੀ 

ਖ਼ਾਨਗਾਿ 'ਤੇ ਵੇ ਿੜਹ ਕੇ ਕਲਮਾ, 

ਸ਼ ਿਰਤਾਂ ਿਾ ਵੇ ਮ ਰਗ਼ ਕਾਲਾ 

ਿਲਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਚੜਹਾਇਐ । 
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ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 

 

ਉੱਚੀਆ ਂਿਿਾੜੀਆਂ ਿ ੇ

ਉਿਲੇ ਉਿਲੇ ਸ ਰਜਾ 

ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿੀ ਲਾਬ ਦਿਆ ਲਾਏ । 

ਿੀਲੀ ਿੀਲੀ ਧ ੁੱ ਿੜੀ ਨ ੂੰ  

ਭੂੰ ਨ ਭੂੰ ਨ ਿੋਦਟਆਂ ਥੀਂ 

ਟੀਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਬਾਂਕੜੀ ਲ ਆਏ । 

 

ਦਗੁੱ ਟੇ ਦਗੁੱ ਟੇ ਿੌਣਾਂ ਦਵਚ 

ਵਗਣ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆਂ ਨੀ 

ਨੀਂਿ ਿਈ ਿੂੰ ਖੇਰ ਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਏ । 

ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਿੀਆ ਂ

ਝੂੰਗੀਆਂ 'ਚ ਕ ਲ ਕੋਈ 

ਬੈਠੀ ਅਲਗੋਜੜੇ ਵਜਾਏ । 

 

ਿਾਣੀਆ ਂਿੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਵਚ 

ਮ ੁੱ ਖ ਵੇਖ ਕੂੰ ਮੀਆਂ ਿ ੇ

ਰੋਣ ਿਏ ਨੀ ਿੁੱਤ ਕ ਮਲਾਏ । 

ਦਨਿੱਕੇ ਦਨਿੱਕੇ ਘ ੂੰ ਗਰ  ਨੀ 

ਿੌਣ ਬੂੰਨਹ  ਿੈਰਾਂ ਦਵਚ 

ਅੁੱਡੀਆ ਂਮਰੀਂਿੀ ਟ ਰੀ ਜਾਏ । 
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ਕ ਲੀਆ ਂਕਰ ੂੰ ਬਲਾਂ 'ਤ ੇ

ਸ ੁੱ ਤੇ ਜਲ-ਦਬੂੰ ਿ ਆਂ 'ਚ 

ਦਕਰਨਾਂ ਿ ੇਿੀਵੜੇ ਜਗਾਏ । 

ਆਉਂਿੇ ਜਾਂਿ ੇਰਾਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  

ਿਟੋਲਾ ਦਜਿੀ ਸਨੋ-ਦਚੜੀ 

ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੀਟੀਆਂ ਬ ਲਾਏ । 

 

ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਅੂੰਬਰਾਂ 'ਚ 

ਉੱਡੇ ਅਬਾਬੀਲ ਕੋਈ 

ਦਕਰਨਾਂ ਿੀ ਕੂੰ ਙਣੀ ਿਈ ਖਾਏ । 

ਦਮੁੱ ਠੜੀ ਤਰਲੇ ਿੀ 

ਿਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਫ ੁੱ ਲ ਕਈੋ 

ਦਿੁੱ ਟ-ਦਿੁੱ ਟ ਭੌਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿਆਏ । 

 

ਬ ਿ ੇਖਲੀ ਦਤਤਲੀ 

ਫ਼ਕੀਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਮਲੌਸਰੀ 

ਖ਼ੈਰ ਿਈ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆ ਂਿੀ ਿਾਏ । 

ਏਸ ਰ ੁੱ ਤੇ ਿੀੜ ਨ ੂੰ  

ਦਿਉਂਿ ਲਾ ਕੇ ਿੌਦਕਆ ਂਿੀ 

ਵਾਸਤਾ ਈ ਧੀਆਂ ਿਾ ਨੀ ਮਾਏ । 

 

ਥੁੱ ਕੀ ਥੁੱ ਕੀ ਿੀੜ ਕੋਈ 
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ਨੀਝਾਂ ਿੀਆਂ ਡੂੰਡੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਿੋਲੇ ਿੋਲੇ ਔਸਂੀਆ ਂਿਈ ਿਾਏ । 

ਟ ੁੱ ਟ ਿੈਣਾ ਦਮੁੱ ਠਾ-ਦਮੁੱ ਠਾ 

ਦਬਰਿਾ ਨੀ ਅੁੱਥਰਾ 

ਦਵਚ ੇਦਵਚ ਿੁੱਡੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਖਾਏ । 

 

ਸੁੱਜਣਾਂ ਿ ੇਮੇਲ ਿਾ 

ਕਢਾ ਿ ੇਿੇਤੀ ਸਾਦਿਆ ਕੋਈ 

ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਿੀਦਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਏ । 

ਸੁੱਜਣਾਂ ਿ ੇਬਾਝ ਜੁੱਗ 

ਅਸਾਂ ਲਟਬੌਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  

ਆਖ ਆਖ ਝੁੱਲੀਆਂ ਬ ਲਾਏ । 

 

ਏਸ ਦਿੂੰ ਡ ਕੋਈ ਨਿੀਉਂ 

ਸਕਾ ਸਾਡਾ ਅੂੰਮੀਏ ਨੀ 

ਦਜਿੜਾ ਸਾਡੀ ਿੀੜ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਾਏ । 

ਏਸ ੇਰ ੁੱ ਤੇ ਸੁੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ 

ਤੇਰ ੇਦਿੂੰ ਡ ਮਾਏ 

ਇਕ ਿਲ ਕੁੱ ਦਟਆ ਨਾ ਜਾਏ । 

 

ਉੱਚੀਆ ਂਿਿਾੜੀਆਂ ਿ ੇ

ਉਿਲੇ ਉਿਲੇ ਸ ਰਜਾ 
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ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿੀ ਲਾਬ ਦਿਆ ਲਾਏ । 

ਿੀਲੀ ਿੀਲੀ ਧ ੁੱ ਿੜੀ ਨ ੂੰ  

ਭੂੰ ਨ ਭੂੰ ਨ ਿੋਦਟਆਂ ਥੀਂ 

ਟੀਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਬਾਂਕੜੀ ਲ ਆਏ । 
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ਇਕ ਕਰੰਗ ਇਕ ਕਹਾਣੀ 

 

ਿਾਣੀਆ ਂਤੇਰ ੇਸ਼ਦਿਰ ਵੁੱਲੋਂ 

ਆ ਰਿੀ ਿੈ ਅੁੱਜ ਿਵਾ 

ਮਾਰ ਦਢੁੱ ਡੀਂ ਮ ੁੱ ਕੀਆ ਂਿੈ 

ਰੋ ਰਿੀ ਸਾਰੀ ਦਫ਼ਜ਼ਾ 

ਦਨਕਲ ਆਈ ਿੈ ਿਿਾਕੀ 

ਤਾਦਰਆਂ ਿੀ ਅਰਸ਼ 'ਤ ੇ

ਮਾਰ ਿੁੱਲਾ ਅੂੰਬਰ ਿਾ 

ਗਈ ਚੂੰਨ ਿਾ ਿੀਵਾ ਬ ਝਾ 

ਰਾਤ ਏਿਾਂ ਸੌਂ ਰਿੀ ਿੈ 

ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਬਸ਼ਣ ਕਈੋ 

ਫ ੁੱ ਲ ਅਮਲਤਾਸ ਿ ੇ

ਿੀਲੇ ਜਿੇ ਜ ੜੇ 'ਚ ਲਾ । 

 

ਵੇਖ ਕੇ ਿਗਡੂੰਡੀਆ ਂ

ਤੇਰ ੇਸ਼ਦਿਰ ਵੁੱਲ ਜਾਂਿੀਆ ਂ

ਆ ਦਰਿੈ ਮੇਰੇ ਦਜਗਰ ਿੇ ਦਵਚ 

ਿੀੜ ਿਾ ਇਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ । 

 

ਫ ੁੱ ਲ ਸ ਿਾ ਆਤਸ਼ੀ 

ਗ ੜਹਾ ਗ ਲਾਬੀ ਦਿਜਰ ਿਾ 

ਫੇਰ ਅੁੱਜ ਮਾਯ ਸੀਆ ਂਿ ੇ
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ਅਿਨ ਦਵਚ ਿੈ ਦਖੜ ਦਰਿਾ । 

 

ਫੇਰ ਨੈਣਾਂ ਿੀ ਦਨਆਈ ਂ

ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਅੁੱਜ ਸੈਰਾਬ 

ਫੇਰ ਖ ਿਾ ਦਿੁੱ ਕੜੀ ਦਵਚ 

ਅੁੱਗ ਿਾ ਿੈ ਦਗੜ ਦਰਿਾ । 

 

ਲੈ ਸਬਰ ਿੀਆਂ ਿਾਿੀਆ ਂ

ਸੀ ਦਿਲ ਨ ੂੰ  ਵਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗ਼ਮਾਂ ਿਾ ਇੁੱਜੜ ਫੇਰ ਿੈ 

ਦਿਲ ਿੇ ਦਕਆਰੇ ਦਫਰ ਦਰਿਾ 

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨ ੂੰ  

ਧ ਿ ਜਿੀ ਿੈ ਿੈ ਰਿੀ 

ਯਾਿ ਕਰ ਬੀਤ ੇਦਿਿ ੂੰ  

ਿੈ ਦਿਲ 'ਚ ਿਾਲਾ ਦਿੜ ਦਰਿਾ । 

 

ਯਾਿ ਿੈ ਇਕ ਵਾਰ ਏਿਾਂ ਿੀ 

ਿਵਾ ਸੀ ਚੁੱਲ ਰਿੀ 

ਰਾਤ-ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਿ ੇ

ਦਿੂੰ ਡੇ ਮਦਿਕ ਸੀ ਮਲ ਰਿੀ 

ਤੇਰੀਆਂ ਮ ਸ਼ਕੀ ਦਲਟਾਂ ਦਵਚ 

ਮੇਰੇ ਿੋਠਾਂ ਿੀ ਕਲੀ 

ਵੇਖ ਸਾਰੀ ਗ ਲਫ਼ਸ਼ਾਂ ਸੀ 
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ਤਾਦਰਆਂ ਿੀ ਜਲ ਰਿੀ । 

ਆਂਿਰਾਂ ਦਵਚ ਤੇਰ ੇਮੇਰੇ 

ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ ਇਕ ਜਲ ਣ 

ਮਦਿਕ ਸਾਡੇ ਦਜਸਮ ਿੀ ਸੀ 

ਕਦਿਕਸ਼ਾਂ ਦਵਚ ਰਲ ਰਿੀ । 

 

ਸਾਡੀਆ ਂਰਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਾ 

ਜਾ ਦਰਿਾ ਸੀ ਇਕ ਸਵਾਿ 

ਬਿਲੀਆਂ ਿੇ ਮਦਿਲ ਬੁੱਤੀ 

ਚੂੰਨ ਿੀ ਸੀ ਬਲ ਰਿੀ । 

 

ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ 

ਦਮਲ ਗਲੇ ਰੋਂਿੇ ਰਿੇ 

ਰਾਤ ਭਰ ਨੈਣਾਂ ਿੀਆ ਂ

ਜੋਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਂਿੇ ਰਿੇ । 

 

ਰਗੜ ਮੁੱ ਥੇ ਿੇਿਰੀਆ ਂ'ਤ ੇ

ਰੋਟ ਕੋਈ ਸ ੁੱ ਖੇ ਅਸਾਂ 

ਭਰ ਕੇ ਿਲੀਆ ਂਿੂੰਝ ਆਂ ਿਾ 

ਤੇਲ ਸਾਂ ਚੋਂਿੇ ਰਿੇ । 

 

ਗ ਟਕਿੇ ਦਚੁੱ ਟ ੇਕਬ ਤਰ 

ਵਾਕਣਾਂ ਤੇਰ ੇਮਦਿਲ ਵੇਖ 
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ਮੇਰੀਆਂ ਝ ੁੱਗੀਆਂ ਿ ੇਜਾਲੇ 

ਰਾਤ ਭਰ ਰੋਂਿੇ ਰਿੇ । 

 

ਘੋਲ ਕੁੱਲਰ ਚਾਨਣੀ ਿਾ 

ਅੂੰਬਰਾਂ ਿੇ ਿਾਬੜ ੇ

ਆਸ ਿਾ ਮੈਲਾ ਦਵਿੌਣਾ 

ਰਾਤ ਭਰ ਧੋਂਿੇ ਰਿੇ । 

 

ਵਕਤ ਿਾ ਕੇ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ 

ਸਾਿ ਮੇਰੇ ਚਗ਼ਲੇ ਗਏ 

ਿੋ ਗਈ ਜ ਠੀ ਜਵਾਨੀ 

ਨੈਣ ਿੋ ਗੂੰਿਲੇ ਗਏ । 

 

ਿਵਸ ਿਾ ਿਾਿੀ ਫ ਲੇਰਾ 

ਇਤਰ ਕੁੱਢ ਕੇ ਲੈ ਦਗਆ 

ਫ ੁੱ ਲ ਮਦਿਕ ਰ ਿ ਿ ੇ

ਿੋ ਿਸ਼ਰ ਲਈ ਫ਼ ਗਲੇ ਗਏ । 

 

ਚੜਹ ਗਈ ਤੇਰ ੇਿੀਦਿਆ ਂ'ਤ ੇ

ਸੋਨੇ ਚਾਂਿੀ ਿੀ ਵੇ ਿਾਣ 

ਲੁੱ ਖਾਂ ਸਾਣਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਏ 

ਿਰ ਨਾ ਮ ੜ ਬਿਲੇ ਗਏ । 
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ਿੂੰਬ ਤੇਰ ੇਇਸ਼ਕ ਿਾ 

ਇਕ ਰੋਜ਼ ਰੁੱਕੜ ਿੋ ਦਗਆ 

ਮਰ ਗਈਆ ਂਵ ੇਦਟੁੱ ਚਰਾਂ 

ਤੇ ਿ ਰ ਉੱਡ ਬਗਲੇ ਗਏ । 

 

ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੇਦਰਆ ਂ

ਕੂੰ ਨਾਂ ਿ ੇਿਰਿੇ ਚੀਰਿੀ 

ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ 

ਸ਼ਦਿਨਾਈ ਿੀ ਕ ਕਾਂ ਮਾਰਿੀ । 

 

ਘ ਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਰਾਂ ਿੀ 

ਿੌਣ ਦਵਚ ਤੇਰ ੇਸ ਿਾਗ 

ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ ਿਾਲਕੀ 

ਵੀਿਵੀਂ ਸਿੀ ਿੇ ਦਿਆਰ ਿੀ । 

 

ਮੋਤੀਆ ਂਿੇ ਭਾਅ ਤੇਰਾ 

ਬੇਿਾ ਦਜਸਮ ਸੀ ਦਵਕ ਦਗਆ 

ਿਤਝੜਾਂ ਦਵਚ ਿੈ ਗਈ 

ਕੀਮਤ ਤੇਰੀ ਗ ਲਜ਼ਾਰ ਿੀ । 

 

ਬੀਤਿੀ ਰਿੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 

ਮੇਲ ਿੇ ਰਾਿ ਿ ੂੰ ਝਿੀ 

ਭਟਕਿੀ ਰਿੀ ਰੀਝ ਮੇਰੀ 
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ਦਿਜਰ ਿੇ ਵੁੱਗ ਚਾਰਿੀ । 

 

ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੈਂਿੇ ਰਿੇ 

ਤੇਰ ੇਮਦਿਲ ਿੀ ਿਰਿੁੱ ਖਣਾ । 

ਸ਼ਦਿਿ ਤੇਰੀ ਿੀਿ ਿਾ 

ਿਰ ਮ ੜ ਨਾ ਜ ਦੜਆ ਚੁੱ ਖਣਾ । 

 

ਿਰ ਸਾਲ ਬਲੇੀਂ ਿੀਲੜ  

ਗਰਨੇ ਵੂੰਨੀਂ ਿੁੱਕਿ ੇਰਿੇ 

ਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤ ੂੰ  ਕਿੀ ਵ ੇ

ਖਾਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱ ਖਣਾ । 

 

ਫੇਫੜੇ ਮੇਰੇ ਲਿ  ਿੀਆ ਂ

ਬੋਟੀਆਂ ਥ ੁੱ ਕਿੇ ਰਿੇ 

ਿੋ ਦਗਆ ਦਿੁੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 

ਖ਼ ਨ ਤੋਂ ਵੇ ਸੁੱ ਖਣਾ । 

 

ਫੇਰ ਵੀ ਇਿ ਭ ਕ ਿੀਲਾ 

ਦਜਸਮ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ ਦਜਿੀ 

ਲ ੜਿਿਾ ਿੀ ਮਰ ਦਗਆ 

ਤੇਰ ੇਸ਼ਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੁੱ ਸਣਾ । 

 

ਅੁੱਜ ਤੇਰੀ ਯਾਿ ਿਾ ਿੀ 
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ਇਕ ਸਿਾਰਾ ਰਦਿ ਦਗਐ । 

ਕ ਲ ਲ ਕਾਈ ਿਾ ਜੋ ਗ਼ਮ ਿੈ 

ਦਿੁੱ ਕੜੀ ਦਵਚ ਲਦਿ ਦਗਐ । 

 

ਿਾਣੀਆ ਂਕੂੰ ਢੇ ਦਜਵੇਂ ਿੈ 

ਲਦਿਲਿਾਂਿਾ ਡੀਲੜਾ 

ਬ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 'ਤੇ ਲਦਿਲਿਾਂਿਾ 

ਿਰਿ ਮੇਰੇ ਰਦਿ ਦਗਐ । 

 

ਨਜ਼ਰ ਿੇ ਅਸਮਾਨ ਮੋਿ ਿੀ 

ਚੀਲ ਿੈ ਮੂੰ ਡਲਾ ਰਿੀ 

ਆਸ ਿੀ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਕਈੋ 

ਆ ਕੇ ਦਸ਼ਕਰਾ ਬਦਿ ਦਗਐ । 

 

ਿੂੰਝ ਆਂ ਿ ੇਸਾਉਣ ਦਵਚ 

ਐਸਾ ਚ ਮਾਸਾ ਲੁੱ ਦਗਐ 

ਦਜਸਮ ਮੇਰਾ ਝ ਲਦਸਆ 

ਇਕ ਕਰੂੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਦਿ ਦਗਐ । 

 

ਕਾਰ ੂੰਆਂ ਿੀਏ ਜ਼ਾਿੀਏ 

ਤ ੂੰ  ਖ਼ ਬ ਦਿੁੱ ਤੀ ਿੈ ਸਜ਼ਾ 

ਆ ਦਕ ਬਦਚਆ ਖ਼ ਨ ਵੀ 

ਦਜੂੰ ਿੇ ਨੀ ਤੈਨ ੂੰ  ਿਾਂ ਦਿਆ । 
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ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋਕ ਿੈਂ 

ਸ਼ਾਿ ਰਗ 'ਤੇ ਤਨੈ ੂੰ  ਲਾ ਲਵਾਂ 

ਆ ਦਕ ਦਕੁੱ ਲਰੀ ਨਾਗਣੇਂ 

ਤੈਨ ੂੰ  ਜੀਭ ਉੱਤ ੇਲਾਂ ਲੜਾ । 

 

ਮੇਰੀ ਗ਼ ਰਬਤ ਨ ੂੰ  ਤੇਰੀ ਿੌਲਤ 'ਤ ੇ

ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਿੀਂ 

ਜਾ ਦਰਿਾਂ ਿਰਲੋਕ ਮੇਰੀ 

ਅਲਦਵਿਾ ! ਮੇਰੀ ਅਲਦਵਿਾ ! 

 

ਅੁੱਜ ਸ਼ਫ਼ਾਖਾਨੇ ਚ ਸ਼ਾਇਿ 

ਆਖ਼ਰੀ ਇਿ ਰਾਤ ਿੈ 

ਕੀਿ ਿਤਾ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ 

ਫ਼ਜ਼ਰ ਿੀ ਿਦਿਲੀ ਸ਼ ਆ । 
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ਪੁਰ ੇਦੀਏ ਪੌਣੇ 

 

ਿ ਰੇ ਿੀਏ ਿੌਣ ੇ

ਇਕ ਚ ੂੰ ਮਣ ਿੇ ਜਾ 

ਦਿੁੱ ਟ ਸਾਰੀ ਿੇ ਜਾ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈ 

ਅੁੱਜ ਸਾਨ ੂੰ  ਿ ੂੰ ਦਨਆਂ ਿੀ 

ਓਿਰੀ ਜਿੀ ਚਾਨਣੀ ਿ ੇ

ਿੋਰ ਨਿੀਉਂ ਵੇਖਿਾ ਨੀ ਕੋਈ । 

 

ਅੁੱਜ ਮੇਰਾ ਦਬਰਿਾ ਨੀ 

ਿੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਦਿਰਮ 

ਿੀੜ ਸਿੇਲੜੀ ਸ  ਿੋਈ 

ਕੂੰ ਦਬਆ ਸ  ਅੁੱਜ ਕ ੜ ੇ

ਿਰਬਤ ਿਰਬਤ 

ਵਣ ਵਣ ਰੁੱਤੜੀ ਸ  ਰੋਈ । 

 

ਸ ੁੱ ਕ ਬਣੇ ਸਾਗਰ 

ਥਲ ਨੀ ਤਿੌਂਿੇ ਅੁੱਜ 

ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਚੋਂ ਸ ਗੂੰ ਧ ਅੁੱਜ ਮੋਈ 

ਗਗਨਾਂ ਿੇ ਰ ੁੱ ਖੋਂ ਅੁੱਜ 

ਟ ੁੱ ਟੇ ਿੁੱਤ ਬੁੱਿਲਾਂ ਿ ੇ

ਟੇਿਾ ਟੇਿਾ ਚਾਨਣੀ ਸ  ਚੋਈ । 
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ਅੁੱਜ ਤਾਂ ਨੀ ਕ ੜ ੇ

ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਿਾ ਿੀ ਰਾਂਝਣਾ 

ਖੋਿ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਦਗਆ ਈ ਕਈੋ 

ਅੁੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿੂੰ ਡ ਿੀਆ ਂ

ਰਾਿਾਂ ਤੇ ਦਤਜ਼ਾਬ ਦਤੁੱ ਖਾ 

ਲੂੰ ਘ ਦਗਆ ਡਲੋਹਿਾ ਈ ਕਈੋ । 

 

ਸੋਈਓ ਿਾਲ ਿੋਇਆ ਅੁੱਜ 

ਿਰੀਤ ਨੀ ਅਸਾਡੜੀ ਿਾ 

ਠੁੱ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕੂੰ ਮੀ ਦਜਵੇਂ ਕਈੋ 

ਨਾ ਤਾਂ ਦਨਕਰਮਣ 

ਰਿੀ ਊ ਨੀ ਡਡੋੜੀ 

ਨਾ ਤਾਂ ਮ ਦਟਆਰ ਦਖੜ ਿੋਈ । 

 

ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਿੇ ਖਰਾਸ ੇ

ਦਕਿੜੇ ਮਾਲੀ ਅੁੱਜ ਚੂੰਿਰੇ ਨੀ 

ਦਤਤਲੀ ਮਲ ਕ ਜਿੀ ਜੋਈ 

ਿੂੰਘਿੇ ਨੇ ਕਾਿਨ ੂੰ  ਭੌਰੇ 

ਜ ਿੀ ਦਿਆ ਂਫ ੁੱ ਲਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਕਾਲੀ ਦਜਿੀ ਓਢ ਕੇ ਨੀ ਲੋਈ । 

 

ਦਕਰਨਾਂ ਿਾ ਧਾਗਾ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਲਦਿਰਾਂ ਿੀ ਸ ਈ ਦਵਚ 
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ਨੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਿਾ ਿ ੇਅੁੱਜ ਕਈੋ 

ਲੁੱ ਭੇ ਨਾ ਨੀ ਨੁੱ ਕਾ 

ਸਾਡੀ ਨੀਝ ਦਨਮਾਨੜੀ ਨ ੂੰ  

ਰੋ-ਰੋ ਅੁੱਜ ਧ ੂੰ ਿਲੀ ਸ  ਿੋਈ । 

 

ਸੁੱ ਿੀਂ ਨੀਂ ਿੀਂਬਾ ਕਈੋ 

ਦਜਿੜਾ ਅਸਾਡੜੀ 

ਮੂੰ ਨ ਲਵੇ ਅੁੱਜ ਅਰਜੋਈ 

ਠੇਕ ਿੇਵ ੇਲੇਖਾਂ ਿੀ 

ਜੋ ਕੋਰੀ ਚਾਿਰ 

ਿਾ ਕੇ ਫ ੁੱ ਲ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਿਾ ਕਈੋ । 

 

ਿ ਰੇ ਿੀਏ ਿੌਣ ੇ

ਇਕ ਚ ੂੰ ਮਣ ਿੇ ਜਾ 

ਦਿੁੱ ਟ ਸਾਰੀ ਿੇ ਜਾ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈ 

ਅੁੱਜ ਸਾਨ ੂੰ  ਿ ੂੰ ਦਨਆਂ ਿੀ 

ਓਿਰੀ ਜਿੀ ਚਾਨਣੀ ਿ ੇ

ਿੋਰ ਨਿੀਉਂ ਵੇਖਿਾ ਨੀ ਕੋਈ । 
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ਗਰਭਵਤੀ 

 

ਤਨ ਿੀ ਸੂੰ ਿਲੀ ਗੇਲੀ ਦਵਚੋਂ 

ਇਿ ਕੇਿੀ ਖ਼ ਸ਼ਬੋ ਿਈ ਆਵ ੇ

ਜੀਕਣ ਦਿੂੰਗ ਕਥ ਰੀ ਿ ੇਦਵਚ 

ਦਿੁੱ ਟ ਸਾਰੀ ਡ ਲਹ ਜਾਵ ੇ

ਤੇ ਮਰਨ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆਂ । 

 

ਕ ੁੱ ਖ ਿੀ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਅੂੰਿਰ 

ਚਾਨਣ ਿਾ ਇਕ ਬ ਟਾ ਉੱਦਗਐ 

ਇਸ ਬ ਟੇ ਿ ੇਫ ੁੱ ਲ ਨੇ ਦਵੁੱ ਸ ੇ

ਜ਼ਦਿਰ-ਕੌੜੀਆਂ ਫਲੀਆ ਂ

ਘ ੁੱ ਟਣ ਸੂੰਘੀਆਂ । 

 

ਕ ੁੱ ਖ ਿੀ ਸੌੜੀ ਧਰਤੀ ਅੂੰਿਰ 

ਇਿ ਬ ਟਾ ਮੈਂ ਕੀਕਣ ਸਾਂਭਾਂ ? 

ਇਿ ਬ ਟਾ ਮੈਂ ਕੀਕਣ ਿਾਂਗਾਂ ? 

ਦਨਿੱਤ ਦਨਿੱਤ ਿ ੂੰ ਿੀਆਂ ਜਾਣ 

ਡਾਲੀਆਂ ਲੂੰ ਬੀਆਂ । 

 

ਕ ੁੱ ਖ ਿੀ ਧਰਤ ਕ ਆਰੀ ਅੂੰਿਰ 

ਜੇ ਿ ਨੀਆਂ ਿੀ ਮੈਲੀ ਅੁੱਖ ਨ ੂੰ  

ਇਿ ਬ ਟਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਿੈ ਜਾਸੀ 
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ਸੁੱ ਤ ਜਿਾਨੀਂ ਰੁੱਜ ਕੇ 

ਿੋਸਣ ਭੂੰਡੀਆਂ । 

 

ਜਾਵਾਂ ਤ ੇਮੈਂ ਦਕੁੱ ਤ ਵੁੱਲ ਜਾਵਾਂ 

ਦਕਸ ਮਰੀਅਮ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਸ ਣਾਵਾਂ 

ਇਕ ਿੜੋਿੀ ਆਟੇ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦਵਕਣ ਿਵਾ ਿੀਆਂ ਜਾਈਆ ਂਨੀ 

ਦਵਚ ਮੂੰ ਡੀਆਂ । 

 

ਏਸ ਸ਼ਦਿਰ ਿੀ ਚੌੜੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤ ੇ

ਮੇਰੇ ਜਿੀਆਂ ਲੁੱ ਖਾਂ ਕੂੰਜਕਾਂ 

ਇਕ ਤਲੋਾ ਤਾਂਬੇ ਿੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦਵਚ ਚੌਰਾਿੀਂ ਦਵਕਣ ਨੀ 

ਿੋ ਿੋ ਨੂੰ ਗੀਆਂ । 

 

ਗ ਰਬਤ ਿਾ ਸੂੰਘਣਾ ਜੂੰਗਲ 

ਭ ੁੱ ਖਾਂ ਿੀ ਦਵਚ ਿੌਣ ਵਗੇਂਿੀ 

ਇਸ਼ਕ ਦਜਵੇਂ ਇਕ ਬਾਂਸ ਿਾ ਬ ਟਾ 

ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱ ਗੇ ਫ ੁੱ ਲ 

ਨਾ ਿਵੇ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆਂ । 

 

ਆਸ ਦਜਵੇਂ ਇਕ ਉੱਚਾ ਿਰਬਤ 

ਮਨ ਜੀਕਣ ਿੋਏ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ 
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ਯਾਿ ਦਜਵੇਂ ਸ ਰਜ ਿੀ ਦਟੁੱ ਕੀ 

ਦਵਚ ਸੋਚਾਂ ਿੀਆਂ ਚੀਲਹਾਂ 

ਉੱਡ ਉੱਡ ਿੂੰਭੀਆਂ । 

 

ਮਾਤ ਲੋਕ ਿੀ ਿੋ ਦਗੁੱ ਠ ਧਰਤੀ 

ਕਈਆ ਂਅੁੱ ਗੇ ਗਦਿਣ ੇਰੁੱਖੀ 

ਿਰ ਨਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਕ ਵੀ ਦਮਦਲਆ 

ਿਵੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਜਿੜਾ 

ਮ ੂੰ ਿੋਂ ਮੂੰਗੀਆਂ । 

 

ਨਾ ਇਿਿੀ ਕੀਮਤ ਚਾਂਿੀ ਚਾਿੀ 

ਨਾ ਇਿਿੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨਾ ਮੂੰਗੀ 

ਇਕ ਮੂੰ ਦਗਆ ਬਸ ਸਾਥੀ ਸੂੰਗੀ 

ਖਾ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਦਜਿੜਾ 

ਵੁੱ ਢ ਵੁੱ ਢ ਿੂੰਿੀਆਂ । 

 

ਠੀਕ ਦਕਸ ੇਿਰੋਿਿ ਿੀ ਜਾਈ 

ਿੂੰਜ ਿਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਦਵਆਿੀ 

ਝ ਠ ਿੈ ਉਿਨ ੂੰ  ਅਰਜ ਨ ਬਾਝੋਂ 

ਿੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੁੱ ਗਿੀਆ ਂ

ਿੋਸਣ ਚੂੰਗੀਆ ਂ। 

 

ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਕ ਉਿ ਿੂੰਿੀ ਿੈ 
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ਦਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੋਨੇ ਿੇ ਦਿੂੰ ਜਰੇ ਦਵਚ 

ਮ ੁੱ ਠ ਸਾਰੀ ਬਸ ਕੂੰ ਙਣੀ ਿਾ ਕੇ 

ਟੂੰਗ ਦਿੁੱ ਤਾ ਿੈ ਜਾਂਿਾ 

ਉਿਲੇ ਕੂੰ ਧੀਆਂ । 

 

ਿਰ ਇਿ ਦਫਰ ਵੀ ਭਲੋਾ ਿੂੰਿੀ 

ਖਾ ਕੂੰ ਙਣੀ ਿ ੇਇਕ ਿੋ ਿਾਣ ੇ

ਚ ੂੰ ਝ ਭਰ ਿੀ ਕੇ ਠੂੰ ਢਾ ਿਾਣੀ 

ਰਵਹੇ ਿ ਆਵਾਂ ਿੇਂਿਾ 

ਉਮਰੋਂ ਲੂੰ ਬੀਆਂ । 

 

ਿੇ ਆਿਮ ਿੇ ਕਾਮੀ ਿ ੁੱ ਤਰ ੋ

ਜਾਂ ਇਿ ਿੂੰਿੀ ਮਾਰ ਮ ਕਾਵ ੋ

ਜਾਂ ਇਸ ਿੂੰਿੀ ਿਾ ਕ ਝ ਸਚੋ ੋ

ਿੁੱਡ ਿਵੇੋ ਇਿਨ ੂੰ  ਖ ੁੱਲਹਾ ਵ ੇ

ਦਵਚ ਝੂੰਗੀਆ ਂ। 

 

ਮੈਂ ਕ ੂੰ ਤੀ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਿੇ ਜ ਗ ਿੀ 

ਮੇਰੀ ਕ ੁੱ ਖ ਦਵਚ ਦਕਰਨ ਿੈ ਕਈੋ 

ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਿਾ ਿੈ ਇਕ ਬ ਟਾ 

ਜਾਣ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ 

ਇਸ ਿੀਆਂ ਝੂੰਬੀਆਂ । 
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ਇਸ ਬ ਟੇ ਿ ੇਕ ਲੇ ਦਵਚ 

ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਿਾ ਿਾਸਾਂ ਿਾਣੀ 

ਮੈਂ ਲੈਸਾਂ ਿਰਿੁੱ ਖਣਾ ਇਸ ਿੀ 

ਜਾਣ ਇਸਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 

ਸ ਲੀ ਟੂੰਗੀਆਂ । 

 

ਮਾਤ ਲੋਕ ਿੀ ਧਰਤੀ ਅੂੰਿਰ 

ਦਜਸ ਮਾਲੀ ਇਿ ਬ ਟਾ ਲਾਇਐ 

ਖੌਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਦਕਥੋਂ ਸੀ ਉਿ 

ਦਫਰ ਵੀ ਉਿਿੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 

ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਆਂ । 

 

ਅੁੱਜ ਮੇਰੇ ਇਰਾਿ ੇਅੂੰਿਰ 

ਉਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਮਾਲੀ 

ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੂੰਤ ਿੈ ਿੋਇਆ 

ਕਰ ਲਾਂ ਗੀ ਦਿਨ ਿ ਰੇ 

ਵਾਕਣ ਰੂੰਡੀਆਂ । 

 

ਤਨ ਿੀ ਸੂੰ ਿਲੀ ਗੇਲੀ ਦਵਚੋਂ 

ਇਿ ਕੇਿੀ ਖ਼ ਸ਼ਬੋ ਿਈ ਆਵ ੇ

ਜੀਕਣ ਦਿੂੰਗ ਕਥ ਰੀ ਿ ੇਦਵਚ 

ਦਿੁੱ ਟ ਸਾਰੀ ਡ ਲਹ ਜਾਵ ੇ

ਤੇ ਮਰਨ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆਂ । 
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ਮੇਲ 

 

ਅੁੱਜ ਫੇਰ ਕਈੋ ਲੈ ਦਗਆ 

ਮੇਰਾ ਗ਼ਮ ਉਧਾਲ ਕੇ 

ਵਦਰਹਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਿ ਗੋਿ ਦਵਚ 

ਿੋ ਿਲ ਦਬਠਾਲ ਕੇ । 

 

ਘਣੀਆਂ ਦਸਆਿ ਕਾਲੀਆ ਂ

ਸੂੰ ਿਲੀ ਲਟ ਰੀਆ ਂ

ਦਮਣਿਾ ਦਰਿਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਭਰ 

ਬਾਂਿ 'ਤੇ ਸ ਆਲ ਕੇ । 

 

ਕਰਿਾ ਦਰਿਾ ਉਿ ਕੀਰਨੇ 

ਿਾ ਿਾ ਅਲਾਿ ਣੀਆ ਂ

ਿੂੰਝ ਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਿੀੜ ਿਾ 

ਮ ਰਿਾ ਨ ਿਾਲ ਕੇ । 

 

ਯਾਿਾਂ ਜ਼ੂੰਗਾਲੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਾ 

ਬ ੁੱ ਲਹੀਆਂ ਿੀ ਸਾਣ 'ਤ ੇ

ਕਰਿਾ ਦਰਿਾ ਗਲੋੜੀਆ ਂ

ਿੀਿੇ ਿੂੰਗਾਲ ਕੇ । 

 

ਆਈ ਿੈ ਮ ਸਕਰਾਣ ਿੀ 
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ਆਈ ਿੈ ਰ ੁੱ ਤੜੀ 

ਅੁੱਜ ਮੁੱ ਦਸਆ ਿੀ ਜ਼ ਲਫ਼ 'ਚੋਂ 

ਕਾਲਖ ਿੈ ਨ ੁੱ ਚੜੀ । 

 

ਿੈ ਫੇਰ ਕੋਕਾ ਦਲਸ਼ਦਕਆ 

ਗੋਰੀ ਉਸ਼ੇਰ ਿਾ 

ਆਥਣ ਨੇ ਫੇਰ ਭਰ ਲਈ 

ਦਕਰਨਾਂ ਿੀ ਮ ੁੱ ਠੜੀ । 

 

ਅੁੱਜ ਦਬਰਿੜੇ ਿੀ ਅੁੱਖ ਦਵਚ 

ਫੋਲਾ ਿੈ ਿੈ ਦਗਆ 

ਦਿਲੀ ਿਰਿ ਿੀ, ਸੌਂਕਣਾਂ 

ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲ ੁੱ ਟੜੀ । 

 

ਸਾਿਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਉੱਦਗਆ 

ਚੂੰਿਨ ਿਾ ਰ ੁੱ ਖੜਾ 

ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦਖੜ ਿਈ 

ਸ ਰਜ ਿੀ ਫ ੁੱ ਟੜੀ । 

 

ਨੀਝਾਂ ਿ ੇਥਲ 'ਚ ਮੋਿ ਿੀਆ ਂ

ਬੇ-ਅੂੰਤ ਡਾਚੀਆ ਂ

ਿੂੰਝ  ਕਚਾਵੀਂ ਬਹਾਲ ਕੇ 

ਧ ੜੀਂ ਗਵਾਚੀਆਂ । 
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ਮ ੜ ਿਸਰਤਾਂ ਿੇ ਕੁੱਲਰੀਂ 

ਦਫਦਰਆ ਸ ਿਾਗੜਾ 

ਆਸਾਂ ਿੀ ਦਫੁੱ ਕੀ ਜੀਭ 'ਤ ੇ

ਘ ਲੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆ ਂ। 

 

ਮ ੜ ਦਤਤਲੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਿੀਆ ਂ

ਭੌਰੇ ਉਮੀਿ ਿ ੇ

ਆਿਣ ੇਦਿਲ ਿੇ ਬਾਗ਼ 'ਚੋਂ 

ਿੀਵਣ ਉਿਾਸੀਆ ਂ। 

 

ਸੋਚਾਂ ਿੀ ਭਰ ਉਜਾੜ 'ਚੋਂ 

ਿਾਵਾਂ ਿ ੇਬ ਟੜ ੇ

ਅੁੱਜ ਫੇਰ ਕਈੋ ਲੈ ਦਗਆ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਗਾਚੀਆਂ । 

 

ਦਬਰਿੋਂ ਿੇ ਅੁੱਜ ਦਿਲੇ ਿੀਆ ਂ

ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਿ ੁੱ ਗੀਆ ਂ

ਮਨ ਿੋ ਖ਼ ਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੜਾ 

ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਲ ੁੱ ਡੀਆਂ । 

 

ਦਿਲ ਿੇ ਖ਼ਲਾਅ 'ਚ ਫੇਰ ਇਕ 

ਿ ੁੱ ਟੀ ਿੈ ਫ ਲਝੜੀ 
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ਰ ਿ ਿੀ ਿ ਲਾੜ ਤੀਕ ਅੁੱਜ 

ਦਕਰਨਾਂ ਨੇ ਿ ੁੱ ਜੀਆ ਂ। 

 

ਧੜਕਣ ਿੀ ਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਚ 

ਗੁੱ ਦਜਆ ਿੈ ਮਘੇਲਾ 

ਮ ੜ ਕੇ ਦਜਗਰ 'ਚ ਕਾਸ਼ਨੀ 

ਧ ੜਾਂ ਨੇ ਉੱਡੀਆਂ । 

 

ਸ ਿਨੇ 'ਚ ਦਮਦਲਆ ਫੇਰ ਅੁੱਜ 

ਮਾਿੀ ਅਸਾਡੜਾ 

ਗੀਤਾਂ ਿੀ ਸੋਿਲ ਜੀਭ 'ਤ ੇ

ਸ ਈਆ ਂਨੇ ਚ ਭੀਆ ਂ। 
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ਚੰੁਮਣ 

 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

ਜਾਂ ਮੂੰ ਿਰ ਿੀ ਮਮਟੀ ਉੱਤ ੇ

ਦਘਉ ਿੇ ਿੀਵੇ ਵਾਂਗ ਬਲੀਂਿਾ 

ਰੋਜ਼ ਤਵੀ ਿੇ ਿਾਣੀ ਿੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਦਿੂੰ ਡ ਦਵਚ ਿਾੜ ਮਿੀਨੇ 

ਉੱਡ ਉੱਡ ਆਵਣ ਬੁੱਿਲ ਚੀਨੇ 

ਬੈਠੀ ਿੌਣ ਵਜਾਵੇ ਮੁੱਟੀਆ ਂ

ਬਾਂਸਾਂ ਿ ੇਦਵਚ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਨੇ । 

ਰੋਣ ਿਿਾੜੀਂ ਈਕਣ ਿਾਣੀ 

ਜੀਕਣ ਬ ੁੱ ਢੀਆਂ ਤ ੇਮ ਦਟਆਰਾਂ 

ਰੋਵਣ ਬੈਠੀਆਂ ਦਵਚ ਵਰਹੀਣੇ, 

ਜਾਂ ਦਜਉਂ ਿਾਜੀ ਦਵਚ ਮਿੀਨੇ । 

 

ਕਿੇ ਕਿ ੇਇਿਿ ੇਮਦਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ 
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ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਖੂੰਭ ਮਰੀਂਿਾ, 

ਲੂੰ ਘ ਜਾਏ ਕਈੋ ਕਾਗ ਉਡੀਂਿਾ 

ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬਲੋ ਬ ਲੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿੀਆਂ ਸੂੰ ਿਲੀ ਰਾਿਵਾਂ 

ਿਾਵਾਂ ਿੇ ਗਲ ਿਾ ਕੇ ਬਾਿਵਾਂ 

ਵੇਖਣ ਆਉਂਿੇ ਜਾਂਿੇ ਰਾਿੀ, 

ਿ ੁੱ ਿਣ ਿਰ ਇਕ ਿਾ ਦਸਰਨਾਵਾਂ । 

ਬੈਂਕੜਹ ਗ ੁੱਲਰ, ਿੂੰਜ ਫ ੁੱ ਲੀਆ ਂ

ਟ ਰ ਟ ਰ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਸ਼ ਆਵਾਂ 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਦਵਚੋਂ, 

ਲੂੰ ਘ ਲੂੰ ਘ ਜਾਵਣ ਤੇਜ਼ ਿਵਾਵਾਂ । 

 

ਕਿੇ ਕਿ ੇਇਨਹ ਾਂ ਰਾਿਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਵੁੱਗ ਚਰੀਂਿਾ । 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਬਲੇਾ ਿਾਲੀ 

ਦਮੁੱ ਠਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 
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ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਦਿੂੰ ਡ ਿੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ ਦਚੜੀਆ ਂ

ਵਾਂਗ ਮੋਤੀਏ ਤੜਕ ੇਦਖੜੀਆ ਂ

ਨੈਣੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਿੀਆਂ ਝੜੀਆ ਂ

ਜੀਕਣ ਸਾਉਣ ਮਿੀਨੇ ਿੋਵਣ, 

ਰੁੱਬ ਿੇ ਖ ਿ ਿੀਆਂ ਮਾਿਲਾਂ ਦਗੜੀਆ ਂ

ਬ ੁੱ ਕ ਬ ੁੱ ਕ ਕੂੰ ਨੀਂ ਿਾਵਣ ਬ ੂੰ ਿ ੇ

ਵਾਲਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਿਾਵਣ ਦਿੜੀਆ ਂ। 

 

ਨੈਣ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਦਗੁੱ ਠ ਦਗੁੱ ਠ ਲੂੰ ਮ ੇ

ਦਜਉਂ ਭੌਰਾਂ ਿੀਆਂ ਲੂੰ ਮੀਆ ਂਡਾਰਾਂ 

ਚੇਤ ਮਿੀਨੇ ਆਥਣ ਵੇਲੇ 

ਿੋਿਲੀ ਿੇ ਫ ੁੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਜ ੜੀਆਂ । 

ਿੋਂਠ ਦਜਵੇਂ ਰ ਿੀ ਿੇ ਿੁੱਤਰ 

ਦਵਚੋਂ ਦਮੁੱ ਠਾ ਿ ੁੱ ਧ ਵਗੀਂਿਾ, 

ਕੋਈ ਕਈੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਿੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 
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ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਦਵਚ ਸਰਘੀ ਵਲੇੇ 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਿ ੁੱ ਧ ਚ ਬਾਰੇ, 

ਈਕਣ ਲੁੱ ਗਣ ਦਿਆਰੇ ਦਿਆਰੇ 

ਜੀਕਣ ਕਾਲੀ ਬਿਲੀ ਿੇ ਦਵਚ 

ਦਚੁੱ ਟਾ ਬਗਲਾ ਤਾਰੀ ਮਾਰੇ । 

ਕਿੇ ਕਿ ੇਇਿਿ ੇਮਦਿਲਾਂ ਉਿਲੇ, 

ਦਨਿੱਕੀ-ਸੋਨ ਦਚੜੀ ਇਕ ਬਲੇੋ । 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੂੰ ਮ-ਸਲੂੰ ਮੀ ਨੁੱ ਢੀ, 

ਮਦਿਲਾਂ ਿੇ ਿਰਵਾਜ਼ ੇਖੋਿਲੇ । 

 

ਦਕਸ ੇਦਕਸ ੇਬਾਰੀ ਿ ੇਦਿੁੱ ਿੇ, 

ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਤਰੀਮਤ ਦਿਸ ੇ

ਰੁੱਖੀ ਿੁੱਟਾਂ ਿ ੇਦਵਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 

ਕੋਿ ਕੋਿ ਲੂੰ ਮ ੇਵਾਲ ਵਰੋਲੇ । 

ਿਰ ਨਾ ਮ ੂੰ ਿੋਂ ਕ ਝ ਵੀ ਬੋਲੇ । 

ਕਿੇ ਕਿ ੇਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ 

ਸਾਲ  ਿੀਲੀ ਭਾ ਮਰੀਂਿਾ, 

ਦਿਸੇ ਮਦਿਲਾਂ ਦਵਚ ਉਡੀਂਿਾ, 

ਿੌਣਾਂ ਦਵਚੋਂ ਮਦਿਕ ਿਟੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 
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ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿੇ ਆਲੇ-ਿ ਆਲੇ 

ਕ ਲਹਾਂ, ਕੁੱ ਸੀਆਂ, ਨਿੀਆਂ ਨਾਲੇ 

ਲੈਣ ਿਰਕਰਮਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ । 

ਆਸ਼ਕ ਨਹ ਾਉਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ । 

 

ਨਹ ਾਉਣ ਗਰਾਂ ਿੀਆ ਂਰਲ ਦਮਲ ਿਰੀਆ ਂ

ਵਾਲੀਂ ਟੂੰਗ ਚੂੰਬ ੇਿੀਆਂ ਕਲੀਆ ਂ

ਿਕੜ ਿਿੀਂ ਿੇ ਿੁੱਥ ਕਟੋਰ ੇ

ਿੂੰਗ ਅਤਲਸ ਿੇ ਲਦਿੂੰ ਗੇ ਕਾਲੇ । 

ਕਿੇ ਕਿ ੇਜੇ ਿੂੰਸ ਦਵਚਾਰਾ, 

ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿਾ ਿਾਣੀ ਿੀਂਿ,ੈ 

ਓਥੇ ਿੀ ਉਿ ਡ ੁੱ ਬ ਮਰੀਂਿੈ, 

ਮ ੜ ਨਾ ਮਤੋੀ ਇਕ ਚ ਗੀਂਿ ੈ। 

 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 
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ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਇਕ ਕ ੜੀ ਸ਼ ਕੀਨਾ 

ਕੋਿ ਕਾਫ਼ ਿੀ ਿਰੀ ਿ ਸੀਨਾ 

ਿਰੀ ਿ ਸੀਨਾ ਦਜਿਹਾ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਸ ੁੱ ਤੀਆ ਂਕੂੰ ਮੀਆ ਂਵਰਗਾ ਸੀਨਾ । 

ਸਾਰੇ ਦਿੂੰ ਡ ਿੀ ਮ ੂੰ ਿਰੀ ਅੂੰਿਰ 

ਸ ੁੱ ਚਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਗੀਨਾ । 

ਈਕਣ ਿੁੱਸ ੇਨੁੱ ਕ ਦਵਚ ਕੋਕਾ 

ਜੀਕਣ ਕਈੋ ਆਸ਼ਕ ਝ ਠਾ 

ਕਾਮ ਮੁੱ ਦਤਆ ਮਿਰਾ ਿੀ ਕੇ 

ਆਿਣੀ ਸ ਬਕ ਦਜਿੀ ਸਜਣੀ ਸੂੰਗ 

ਿੁੱਸ ਿੁੱਸ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਮੀਨਾ । 

 

ਯਾਿ ਿੈ ਮਨੈ ੂੰ  ਜੇਠ ਮਿੀਨਾ 

ਿਦਿਲੀ ਵਾਰ ਦਮਲੀ ਸ਼ ਕੀਨਾ 

ਮ ੁੱ ਖ ਤੇ ਸੋਿਵ ੇਇਵੇਂ ਿਸੀਨਾ 

ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਅਰਬੀ ਿੇ ਿੁੱ ਦਤਆਂ 'ਤ ੇ

ਕੁੱ ਤੇ ਿੇ ਦਵਚ ਸ ਬਹਾ ਸਵੇਰੇ 

ਸ਼ਬਨਮ ਿਾ ਇਕ ਿੋਏ ਨਗੀਨਾ । 

ਓਸ ਨਗੀਨੇ ਿੀ ਅੁੱਖ ਅੂੰਿਰ, 

ਸ ਰਜ ਿੋਵੇ ਮ ੁੱ ਖ ਵਖੀਂਿਾ, 
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ਦਕਰਨਾਂ ਿ ੇਿੈਮਾਨੇ ਅੂੰਿਰ, 

ਦਿੁੱ ਟ ਦਿੁੱ ਟ ਿੋਵੇ ਚਾਨਣ ਿੀਂਿਾ । 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿੀ ਵਰਖਾ ਰ ੁੱ ਤ ੇ

ਕੂੰਜਕਾਂ ਿੇ ਇਕ ਮਲੇੇ ਉੱਤ ੇ

ਿ ਜੀ ਵਾਰੀ ਦਮਲੀ ਸ਼ ਕੀਨਾ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਦਿੂੰ ਡ ਿੀ ਲਦਿੂੰਿੀ ਗ ੁੱ ਠੇ 

ਅੂੰਬਾਂ ਿੀ ਇਕ ਝੂੰਗੀ ਉਿਲੇ 

ਦਜਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਇਲ ਬਲੇੋ 

ਰੋਂਿੀ ਰੋਂਿੀ ਆਈ ਸ਼ ਕੀਨਾ 

ਿੇ ਗਈ ਿੋ ਕ  ਚ ੂੰ ਮਣ ਸ ੁੱ ਚੇ । 

 

ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿੇ ਸ਼ ਕੀਨਾ 

ਕੋਿ-ਕਾਫ਼ ਿੀ ਿਰੀ ਿ ਸੀਨਾ 

ਿਰੀ ਿ ਸੀਨਾ ਦਜਿਹਾ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਸ ੁੱ ਤੀਆ ਂਕੂੰ ਮੀਆ ਂਵਰਗਾ ਸੀਨਾ । 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਿ ੇਵੀ ਦਮਲਣ ਨਾ ਆਈ 

ਦਿੂੰ ਡ ਬਸੋਿਲੀ ਿੀ ਉਿ ਜਾਈ । 
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ਅੁੱਖਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਸਾਂਭ ਉਨੀਂਿਾ 

ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਾ ਿ ਿੀਂਿਾ 

ਦਤਰੂੰ ਞਣਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਦਰਿਾ ਫਰੀਂਿਾ 

ਰਾਿੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿਾਲ ਿ ਿੀਂਿਾ । 

 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਿੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ ਦਚੜੀਆ ਂ

ਇਕ ਦਿਨ ਤੀਰ ਨਿੀ ਤ ੇਦਮਲੀਆ ਂ

ਦਬਨਾਂ ਬ ਲਾਇਆਂ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ ਦਵਚ 

ਰ ੁੱ ਗ-ਰ ੁੱ ਗ ਕਲੀਆਂ ਧਰਕ ੇਮ ੜੀਆਂ । 

ਮ ੁੱ ਖ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਸੋਗੀ ਤੁੱ ਕ ੇ

ਕੁੱਜਲੇ ਨੈਣੋਂ ਦਿੂੰ ਝਾਂ ਚੁੱਟ ੇ

ਿੋਂਠ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਿੋਏ ਖੁੱਟ ੇ

ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸਾਿ ਤੁੱਤੇ । 

ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕ ੜੀਆਂ ਦਚੜੀਆ ਂ

ਫੇਰ ਕਿ ੇਨਾ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀਆ ਂ

ਦਿਲ ਿੀਆ ਂਦਿਲ ਤੋਂ ਦਰਿਾ ਿ ਿੀਂਿਾ 

ਸੋਿਲ ਸ਼ ਕੀਨਾ ਦਜਿਾ ਲਭੀਂਿਾ 
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ਅੁੱਖਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਸਾਂਭ ਉਨੀਂਿਾ 

ਉੱਚੇ ਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਏਸ ਗਰਾਂ ਵਰਖਾ ਿੀ ਰ ੁੱ ਤ ੇ

ਕੂੰਜਕਾਂ ਿੇ ਉਸ ਮਲੇੇ ਉੱਤ ੇ

ਕਿੇ ਕਿ ੇਮੈਂ ਅੁੱਜ ਵੀ ਜਾਂਿਾ 

ਵਾਿੀ ਿੇ ਦਵਚ ਦਫਰਿਾ ਰਦਿੂੰਿਾ । 

ਅੂੰਬਾਂ ਿੀ ਉਸ ਝੂੰਗੀ ਉਿਲੇ 

ਦਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱਜ ਵੀ ਕਇੋਲ ਬੋਲੇ 

ਰੋਂਿਾ ਰੋਂਿਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਿਾ । 

ਦਵਲਹ ਦਵਲਹ ਿਦਰਆ ਂਘਾਵਾਂ ਉੱਤ ੇ

ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਬ ਲਾਉਂਿਾ 

ਖਾ ਬੈਂਕੜਹ ਿੇ ਕੌੜੇ ਿੁੱਤ ੇ

ਆਿਣ ੇਮ ੂੰ ਿ ਿਾ ਸ ਆਿ ਗਵਾਉਂਿਾ 

ਉਸ ਿ ੇਚ ੂੰ ਮਣ ਭ ੁੱ ਲਣਾ ਚਾਿ ੂੰ ਿਾ । 

ਅੁੱਧੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਉੱਠ ਕੇ 

ਚਾਨਣੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਿਵਾਂ ਿ ੁੱ ਿ ਕੇ 

ਧ ੂੰ ਿਲੇ ਦਜਿੇ ਇਕ ਸਾਏ ਦਿੁੱਿ ੇ

ਕੋਿਾਂ ਤੀਕਣ ਿੋ ਕੇ ਆਉਂਿਾ 
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ਿਰ ਉਿ ਸਾਇਆ ਨਿੀਂ ਫੜੀਂਿਾ 

ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੁੱਲ ਸ ਣੀਂਿਾ 

ਨਾ ਕੋਈ ਮ ੁੱ ਖੋਂ ਬਲੋ ਬ ਲੀਂਿਾ 

ਦਨਰਾ ਸ਼ ਕੀਨਾ ਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

ਉੱਚ ੇਦਟੁੱ ਬੇ ਦਿੂੰਡ ਬਸੋਿਲੀ 

ਨੇੜੇ ਜੂੰ ਮ  ਸ਼ਦਿਰ ਸ ਣੀਂਿਾ, 

ਦਕਸ ੇਕ ੜੀ ਿੀ ਗੋਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ, 

ਕਾਲੇ ਦਤਲ ਿ ੇਵਾਂਗ ਿਸੀਂਿਾ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zindagiterenaam.in/


Zindagiterenaam.in 
 

ਤੀਰਥ 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਖੋਟੇ ਿਮ ਮ ਿੁੱਬਤ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਸੁੱ ਿ ਸ ਦਨਆਰੇ ਿਰੀਤ-ਨਗਰ ਿ ੇ

ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੜੋਾਂ 

ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਦਵਿਾਜੇ ਸਨ ਜੋ 

ਮੈਂ ਦਿੁੱ ਤਲ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਯਾਿਾਂ ਿਾ ਇਕ ਦਮੁੱ ਸਾ ਟ ੁੱ ਕਰ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਕਰਾਂ ਸਰਾਧ ਿਰੋਿਤ ਸੁੱ ਿਾਂ 

ਿੀੜ ਮਰੇ ਜੇ ਦਿਲ ਿੀ 

ਦਿਆਂ ਿੁੱ ਖਣਾ ਸ ੁੱ ਚੇ ਮੋਤੀ 

ਕਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੇ ਅੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 
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ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਗੀਤਾਂ ਿਾ ਇਕ ਿਾੜ ਤਿੂੰਿਾ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉੱਡਿ ੇਨਾਿੀਂ 

ਬੁੱਿਲਾਂ ਿੇ ਮਾਲੀ ਤੋਂ 

ਅੁੱਜ ਦਕਰਨਾਂ ਿੇ ਕਾਠੇ ਤੋਤ ੇ

ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਟ ੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਮਦਿਕ ਸੁੱਜਣ ਿੇ ਸਾਿਾਂ ਿੀ 

ਅੁੱਜ ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਕੋਤਰ ਸੌ ਮੈਂ ਕੂੰਜਕ ਬਹਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਲੂੰ ਕੜਾ ਿ ਜਾਂ 

ਜੇ ਰੁੱਬ ਯਾਰ ਦਮਲਾਏ ਿੇਤੀ 

ਿੇਤੀ ਮਤੌਾਂ ਜਾਂ ਘੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਚੜਹੀ ਜਵਾਨੀ ਿਾ ਫ ੁੱ ਲ ਕਾਰਾ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 
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ਸ਼ਦਿਿ ਸ ਆਵਾਂ ਿਾ ਦਕੂੰ ਜ ਿੀਵ ੇ

ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਮਖੋਰੀ 

ਚੂੰਨ ਿੇ ਖੁੱ ਦਗਓਂ ਚਾਨਣ 'ਚੋਂ ਅੁੱਜ 

ਲੈ ਗਏ ਮੇਘ ਦਨਗੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਭ ੁੱ ਬਲ ਤਿੀ ਦਿਲ ਿੇ ਥਲ ਿੀ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਿੇਕ ਗ ਲੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲਾ ਕੇ 

ਗਾਵਣ ਗੀਤ ਦਿਜਰ ਿ ੇ

ਅੁੱਜ ਿਰਿੇਸਣ ਿੌਣਾਂ ਥੁੱ ਕੀਆ ਂ

ਬਦਿ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਿ ੇਥੁੱ ਲੇ । 

 

ਮਾਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ 

ਤੀਰਥ ਿਾਂ ਅੁੱਜ ਚੁੱ ਲੇ 

ਿੂੰਝ ਆਂ ਿੀ ਇਕ ਕ ਲਹ ਵਗੇਂਿੀ 

ਬੂੰਨਹ  ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਿੁੱ ਲੇ । 

 

ਇਕ ਿੁੱਥ ਕਾਸਾ ਇਕ ਿੁੱਥ ਮਾਲਾ 

ਗਲ ਦਵਚ ਿਾ ਕੇ ਬਗਲੀ 
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ਦਜਤ ਵੁੱਲ ਯਾਰ ਦਗਆ ਨੀ ਮਾਏ 

ਟ ਰ ਚੁੱਲੀਆ ਂਉੱਤ ਵੁੱ ਲੇ । 
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ਮੇਰ ੇਦੋਸਤਾ 

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿੋਸਤਾ 

ਮੇਰੇ ਗ਼ਮ ਨੇ ਮਾਦਰਆ । 

ਿੈ ਝ ਠ ਤੇਰੀ ਿਸੋਤੀ ਿ ੇ

ਿਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਤੇ ਜੇਠ ਿਾੜ 'ਤ ੇ

ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਦਗਲਾ 

ਮੇਰੇ ਚਮਨ ਨ ੂੰ  ਚੇਤ ਿੀ 

ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਮੁੱ ਦਸਆ ਿੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਿਾ 

ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਕਸ ਰ 

ਸਾਗਰ ਨ ੂੰ  ਉਿਿੀ ਆਿਣੀ 

ਿ ਨਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਇਿ ਕੌਣ ਿੈ ਜੋ ਮਤੌ ਨ ੂੰ  

ਬਿਨਾਮ ਕਰ ਦਰਿੈ ? 

ਇਨਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਨਸਾਨ ਿ ੇ

ਜਨਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਚਦੜਹਆ ਸੀ ਦਜਿੜਾ ਸ ਰਜਾ 
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ਡ ੁੱ ਬਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਰ ਰ 

ਕੋਈ ਝ ਠ ਕਦਿ ਦਰਿਾ ਿੈ 

ਦਕ ਿੁੱਿਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਮੂੰ ਦਨਆ ਂਦਕ ਮਇੋਆ ਂਦਮੁੱ ਤਰਾਂ 

ਿਾ ਗ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰਿ ੈ

ਬਿ ਤਾ ਿਰ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਿ ੇ

ਮਾਤਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 

 

ਕਾਤਲ ਕਈੋ ਿ ਸ਼ਮਣ ਨਿੀਂ 

ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਾਂ 

'ਦਸ਼ਵ' ਨ ੂੰ  ਤਾਂ 'ਦਸ਼ਵ' ਿ ੇ

ਆਿਣ ੇਮਦਿਰਮ ਨੇ ਮਾਦਰਐ । 
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ਆਸ 

 

ਨੀ ਦਜੂੰ ਿ ੇਤੇਰਾ ਯਾਰ 

ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਦਕਵੇਂ ਦਮਲਾਵਾਂ । 

ਦਕਥੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਸਤਬਰਗ ਿੀ 

ਤੈਨ ੂੰ  ਮਦਿਕ ਦਿਆਵਾਂ । 

ਦਕਿੜੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਚੂੰਨ ਿੀ 

ਡਲੀ ਵੁੱ ਸਿੀ ਿੈ ਦਜੂੰ ਿੇ ? 

ਦਕੁੱ ਤ ਵੁੱ ਲੇ ਨੀ ਅੁੱਜ ਨੀਝਾਂ ਿ ੇ

ਮੈਂ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ? 

 

ਚੂੰਗਾ ਿੈ ਿਸ਼ਰ ਤਕ ਨਾ ਦਮਲੇ 

ਮੋਤੀਆ ਂਵਾਲਾ 

ਿ ਰੋਂ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਭੇਿਰੀ ਿਾ 

ਲੁੱ ਗਿਾ ਿੈ ਸ ਿਾਵਾ । 

ਅੁੱਸ  'ਚ ਤਾਂ ਫ ੁੱ ਲ ਸਣ ਿ ੇਵੀ 

ਲੁੱ ਗਿੇ ਨੇ ਦਿਆਰੇ 

ਰੁੱਕੜਾਂ 'ਚ ਦਨਆਮਤ ਨੇ 

ਕਰੀਰਾਂ ਿੀਆਂ ਿਾਵਾਂ । 

 

ਦਜ਼ੂੰ ਿਗੀ ਿੀ ਨਿੀ ਿੇ ਕੂੰਢ ੇ

ਉਮੀਿ ਿਾ ਐਰਾ 

ਸ ੁੱ ਕ ਸੜ ਕੇ ਕਈ ਯਾਰ(ਵਾਰ) ਵੀ 
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ਿੋ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਲੈਰਾ । 

ਅਕਸਰ ਿੀ ਕਈ ਵਾਰ 

ਇਵੇਂ ਿ ੂੰ ਿਾ ਿੈ ਦਜੂੰ ਿ ੇ

ਨਦਿਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੂੰਗੀ ਵੀ 

ਿੋ ਜਾਂਿੀ ਿੈ ਮੈਰਾ । 

 

ਸੌ ਸਾਲ ਜਿੋਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ 

ਤਾਂ ਫ ੁੱ ਲ ਬਾਂਸ ਨ ੂੰ  ਲਗਿ ੈ

ਸ ਰਖ਼ਾਬ ਿ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨੀ 

ਿੋ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਬਦਿਰਾ । 

ਇਕ ਸ ਲਫ਼ੇ ਿੀ ਬਸ ਲਾਟ ਿੈ 

ਦਜ਼ੂੰ ਿਗੀ 'ਚ ਮ ਿੁੱ ਬਤ 

ਬਸ ਗ਼ਮ ਿ ੇਮਲੂੰ ਗਾਂ ਿੀ 

ਿਯਾਤੀ ਿੈ ਇਿ ਿੈਰਾ । 

 

ਸ ਦਣਆ ਿੈ ਮਧ -ਮੁੱ ਖੀਆ ਂਿੀ 

ਇਕ ਿ ੂੰ ਿੀ ਿੈ ਰਾਣੀ 

ਭਰਿ ਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿੋਂ 

ਲੁੱ ਭਿੀ ਿੈ ਿਾਣੀ । 

ਉੱਡ ਿੈਂਿੀ ਿੈ ਖੁੱ ਗੇ 'ਚੋਂ ਦਨਕਲ 

ਵੁੱਲ ਅਗਾਸਾਂ 

ਉੱਡਿੀ ਿੈ ਉਿਿੇ ਦਿੁੱ ਿੇ ਨੀ 
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ਨਰ-ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਿੀ ਢਾਣੀ । 

 

ਦਜਿੜਾ ਵੀ ਵਣਜ ਕਰਿਾ ਿੈ 

ਉਿਿੀ ਕ ੁੱ ਖ ਿਾ ਨੀ ਦਜੂੰ ਿ ੇ

ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਉਿਿ ੇਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ 

ਦਜ਼ੂੰ ਿਗਾਨੀ ਿਾ ਿਾਣੀ । 

ਕ ੁੱ ਖਾਂ ਿਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ 

ਕੋਈ ਦਿਆਰ ਨਿੀਂ ਿੈ 

ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੂੰ ਮੀ ਿੈ 

ਇਸ਼ਕ ੇਿੀ ਕਿਾਣੀ । 

 

ਤਕਿੀਰ ਿੀ ਿਰ ਰਾਤ 'ਚ 

ਇਕ ਕ ਤਬ ਦਸਤਾਰਾ 

ਦਜ਼ੂੰ ਿਗੀ ਿੇ ਮਲਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  

ਿੇਂਿਾ ਿੈ ਸਿਾਰਾ । 

ਤਕਿੀਰ ਿੀ ਤਕਿੀਰ ਿੈ 

ਜੇ ਬੇੜੀ ਗ਼ਰਕ ਜਾਏ 

ਮਲਾਿਾਂ ਿਾ ਿੋਸ਼ ਿੈ 

ਜੇ ਲੁੱ ਭੇ ਨਾ ਦਕਨਾਰਾ । 

 

ਨਾ ਸਚੋ ਦਕ ਿਰ ਡਾਚੀ ਿੀ 

ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲ ਜਾਏ 
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ਿੋਵੇਗਾ ਦਕਵੇਂ 

ਮਾਰ ਥਲਾਂ ਿਾ ਨੀ ਗ ਜ਼ਾਰਾ । 

ਤਕਿੀਰ ਤੇ ਤਿਬੀਰ ਿਾ 

ਕ ਝ ਐਸਾ ਿੈ ਦਰਸ਼ਤਾ 

ਉਗ ਆਏ ਦਜਵੇਂ 

ਰ ੁੱ ਖ ਤੇ ਕੋਈ ਰ ੁੱ ਖ ਦਵਚਾਰਾ । 

 

ਿਰ ਠੀਕ ਿੈ ਕੋਈ ਥੋਰਹਾਂ ਨ ੂੰ  

ਦਕਉਂ ਵਾੜ ਕਰੇਗਾ 

ਕੋਈ ਭੌਰ ਭਲਾ ਕੂੰ ਦਡਆ ਂ'ਤ ੇ

ਦਕਉਂ ਜੀਭ ਧਰੇਗਾ । 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਿੇ ਬੀਆਬਂਾਨ 'ਚ 

ਉੱਦਗਆ ਿੈ ਦਕਉੜਾ 

ਿੈਰਾਨ ਿਾਂ ਦਬਰਿੋਂ ਿੀ ਤਿਸ਼ 

ਦਕੁੱ ਿਾਂ ਜਰੇਗਾ । 

 

ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਿੈ ਥੇਿਾਂ ਤ ੇਨੀ 

ਇੁੱਟ-ਦਸੁੱ ਟ ਿੀ ਬਰ ਟੀ 

ਸ ੁੱ ਕੇਗੀ ਨਾ ਬਿਬਖ਼ਤ 

ਨਾ ਇਜੜ ਿੀ ਚਰੇਗਾ । 

ਲੁੱ ਗ ਜਾਏ ਨੀ ਲੁੱ ਖ ਵਾਰ 

ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਲੀ 
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ਮੇਰਾ ਦਸਿਕ ਉਸਿ ੇਰਾਿਾਂ 'ਤ ੇ

ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ । 

 

ਿੋ ਜਾਏਗੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ 

ਦਿਲ ਿੀ ਫਲਾਿੀ 

ਬੂੰਜਰ ਵੀ ਮ ਕੁੱ ਿਰ ਿਾ ਨੀ 

ਿੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਿੀ । 

ਿੈ ਆਸ ਮੇਰੇ ਿੋਠਾਂ ਿੀ 

ਕਚਨਾਰ ਿੀ ਿਾਵੇਂ 

ਸ ਸਤਾਣਗੇ ਮ ਸਕਾਨਾਂ ਿ ੇ

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀ ਰਾਿੀ । 

 

ਮ ੂੰ ਜਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਜਸਮ ਿੀ 

ਜਿ ਮਦਿਕ ਰਚੇਗੀ 

ਇਿ ਧਰਤ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਿੀ 

ਿੇਵੇਗੀ ਗਵਾਿੀ । 

ਨੁੱ ਚੇਗੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦਿਲ ਿ ੇਦਿੜੀਂ 

ਮਾਰ ਿਮਾਮ ੇ

ਦਵਿੜੇਗਾ ਨਾ ਮ ੜ 

ਤੇਰਾ ਕਿੀ ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਮਾਿੀ । 
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ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ 

 

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ । 

ਿੀਲੀ ਚੂੰ ਨੇ ਿੀ ਦਤਤਲੀ 

ਮਾਰੇ ਿਈ ਗਗਨੀਂ ਉਡਾਰੀਆ ਂਵ ੇਿੋ 

ਲਦਿੂੰਿੇ ਦਿਆ ਂਿੁੱਤਣਾਂ 'ਤ ੇ

ਤਾਦਰਆਂ ਿੇ ਫ ੁੱ ਲ ਦਖੜ ੇ

ਸਰਹੋਂ ਿੀਆ ਂਿੋਣ ਦਜਉਂ ਦਕਆਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਚਾਨਣੀ ਿੀ 

ਕੁੱਚੜੀ ਦਜਿੀ ਬਲੌੀ ਉੱਤ ੇ

ਨਹ ਾਉਣ ਿਈਆਂ ਫੂੰਬੀਆ ਂਕ ਆਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

ਿ ਰ ਦਕਤੇ ਦਿੂੰ ਡ ਿੇ ਨੀ 

ਮੈਰੇ 'ਚ ਟਟੀਰਹੀਆ ਂ

ਰੋਣ ਿਈਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰੀਆਂ ਵ ੇਿੋ । 

 

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ 

ਦਭੂੰ ਨੀ ਿੌਣ ਵਗੇਂਿੜੀ ਤੋਂ 

ਲੈ ਦਿਓ ਸ ਗੂੰ ਧੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆ ਂਵੇ ਿੋ । 

ਦਮਲ ਗਾ ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  

ਸੁੱਜਣ ਮੈਂਡੜਾ ਨੀ 

ਮੋੜ ਿਊਂਗੀ ਦਗਣ ਦਗਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 
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ਸੁੱਜਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਕ 

ਘ ੁੱ ਟ ਦਕਉਰੜੇ ਿਾ 

ਅੁੱਖੀਆਂ ਅੂੰਗ ਰੀ ਲੋਿੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ 

ਸੁੱਜਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿੀਆ ਂ

ਦਥੂੰ ਿੀਆਂ ਲਟ ਰੀਆ ਂਨੀ 

ਮਦਿਕਾਂ ਿੀਆਂ ਭਰੀਆ ਂਿਟਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

ਸਾਉਣ ਿੀਆ ਂਸੁੱ ਧਰਾਂ ਿ ੇ

ਵਾਂਗ ਨੀ ਉਿ ਸਾਂਵਲਾ 

ਦਿਲ ਿੀਆ ਂਕਰੇ ਸਰਿਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ 

ਆਤਸ਼ੀ ਗ ਲਾਬ ਲੁੱ ਖਾਂ 

ਸ਼ਾਮਾਂ ਗ ਲਨਾਰੀਆਂ ਨੀ 

ਅਸਾਂ ਉਿਿ ੇਮ ੁੱ ਖੜੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆ ਂਵੇ ਿੋ । 

 

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ 

ਨਾ ਨੀ ਿ ੁੱ ਿੋ ਅਸਾਂ ਓਸ ਬਾਝੋਂ 

ਦਕਵੇਂ ਨੀ ਇਿ ਉਮਰਾਂ ਗ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ 

ਅਸੀਂ ਓਸ ਬਾਝੋਂ ਸਈਓ 

ਅੁੱਗ 'ਚ ਨਿਾਤੀਆਂ ਿਾਂ 

ਫੁੱ ਕੀਆਂ ਨੇ ਮਘੀਆਂ ਅੂੰਗਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

ਅਸਾਂ ਓਸ ਬਾਝੋਂ ਸਈਓ 
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ਖ਼ਾਕ ਕਰ ਿੁੱਡੀਆ ਂਨੇ 

ਦਿਲੇ ਿੀਆ ਂਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ 

ਓਸ ਬਾਝੋਂ ਦਫੁੱ ਟ ਦਗਐ 

ਰੂੰਗ ਸਾਡੇ ਰ ਿ ਿਾ ਨੀ 

ਿਗ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਿ ੇਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

ਦਿਆ ਭ ੁੱ ਸ ਿੌਦਕਆਂ ਿਾ 

ਮ ੂੰ ਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਮਣ ੇਿਾ 

ਦਬਰਿੋਂ ਸੂੰਗ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ 

ਸਈਓ ਨੀ ਸਈਓ । 

ਿੀਲੀ ਚੂੰ ਨੇ ਿੀ ਦਤਤਲੀ 

ਮਾਰੇ ਿਈ ਗਗਨੀਂ ਉਡਾਰੀਆ ਂਵ ੇਿੋ । 

 

ਲਦਿੂੰਿੇ ਦਿਆ ਂਿੁੱਤਣਾਂ 'ਤ ੇ

ਤਾਦਰਆਂ ਿੇ ਫ ੁੱ ਲ ਦਖੜ ੇ

ਸਰਹੋਂ ਿੀਆ ਂਿੋਣ ਦਜਉਂ ਦਕਆਰੀਆਂ ਵੇ ਿੋ । 

 

 

 

 

 

 

http://zindagiterenaam.in/


Zindagiterenaam.in 
 

ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

ਆ ਿੋਠਾਂ ਿੀ ਸੂੰਘਣੀ ਿਾਵੇਂ, 

ਸੋਿਲ ਮ ਸਕੜੀ ਬਣ ਸੌਂ ਜਾਈਏ । 

 

ਆ ਨੈਣਾਂ ਿੇ ਨੀਲ-ਸਰਾਂ 'ਚੋਂ 

ਚ ਗ ਚ ਗ ਮਦਿੂੰ ਗੇ ਮੋਤੀ ਖਾਈਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤੇਰ ੇਸੌਂਫੀ ਸਾਿ ਿਾ 

ਿੁੱਤਝੜ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਜਾਮ ਦਿਆਈਏ । 

ਆ ਦਕਸਮਤ ਿੀ ਟਾਿਣੀ ਉੱਤ,ੇ 

ਅਕਲਾਂ ਿਾ ਅੁੱਜ ਕਾਗ ਉਡਾਈਏ । 

 

ਆ ਅੁੱਜ ਖ਼ ਸ਼ੀ-ਮਤੁੱਈ-ਮਾਂ ਿੇ, 

ਿੈਰੀਂ ਆਿਣ ੇਸੀਸ ਦਨਵਾਈਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਅੁੱਜ ਮਦਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ , 
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ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਦਜਬਹਾ ਕਰਾਈਏ । 

ਆ ਿ ੂੰ ਦਨਆਂ ਿੀ ਰਾਤੇ ਰੋਂਿੀ, 

ਚਕਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਮ ਕਾਈਏ । 

 

ਆ ਉਮਰਾਂ ਿੀ ਚਾਿਰ ਉੱਤ,ੇ 

ਫ ੁੱ ਲ ਫੇਰਵੇਂ ਗ਼ਮ ਿ ੇਿਾਈਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਿਰ ਰਾਿ ਿੇ ਮੁੱ ਥੇ, 

ਿੈੜਾਂ ਿੀ ਅੁੱਜ ਿਣੌੀ ਲਾਈਏ । 

ਿਰ ਰਾਿੀ ਿੇ ਨੈਣਾਂ ਿੇ ਦਵਚ, 

ਚ ਟਕੀ ਚ ਟਕੀ ਚਾਨਣ ਿਾਈਏ । 

 

ਿਰ ਮੂੰਜ਼ਲ ਿੇ ਿੈਰਾਂ ਿੇ ਦਵਚ, 

ਸ ਲਾਂ ਿੀ ਿੂੰ ਜੇਬ ਿ ਆਈਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਅੁੱਜ ਿੇ ਦਿਲ ਦਵਚ 

ਦਬਰਿੋਂ ਿਾ ਇਕ ਬੀਜ ਦਬਜਾਈਏ । 

ਦਿੂੰ ਿੀਆਂ ਿੀੜਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਿ,ੇ 

ਆ ਯਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਗ ੂੰ ਿਾਈਏ । 
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ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਅੁੱਜ ਦਿਲ ਿੇ ਸੇਜੇ, 

ਮੋਈਆ ਂਕਲੀਆਂ ਭ ੂੰ ਜੇ ਲਾਿੀਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਅੁੱਜ ਗੀਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, 

ਿੀੜ ਕੂੰਜਕ ਿੇ ਿੈਰ ਧ ਆਈਏ । 

ਆ ਅੁੱਜ ਕੂੰ ਦਡਆਂ ਿ ੇਕੂੰ ਨ ਦਵੂੰ ਨਹ ੀਏ,ਂ 

ਦਵਚ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਿੀਆਂ ਨੁੱ ਤੀਆਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਨੁੱ ਚੀਏ ਕਈੋ ਨਾਚ ਅਲੌਦਕਕ, 

ਸਾਿਾਂ ਿੀ ਦਮਰਿੂੰਗ ਵਜਾਈਏ । 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

ਆ ਿੋਠਾਂ ਿੀ ਸੂੰਘਣੀ ਿਾਵੇਂ 

ਸੋਿਣੀ ਮ ਸਕੜੀ ਬਣ ਸੌਂ ਜਾਈਏ । 

 

ਆ ਨੈਣਾਂ ਿੇ ਨੀਲ-ਸਰਾਂ 'ਚੋਂ 

ਚ ਗ ਚ ਗ ਮਦਿੂੰ ਗੇ ਮੋਤੀ ਖਾਈਏ । 
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ਆ ਸੁੱਜਣਾ ਤਕਿੀਰ ਿੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

ਕੁੱਚੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਿੈਲੀਂ ਿਾਈਏ । 

 

 

 

 

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਪੌਣਾਂ ਸ਼ਵਚ 

 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਿੌਣਾਂ ਦਵਚ 

ਉੱਗੀਆਂ ਨੀ ਮਦਿਕਾਂ ਮਾਏ 

ਮਦਿਕਾਂ ਦਵਚ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ ਆਵਾਂ 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰਾ 

ਚੂੰਨਣੇ ਿਾ ਗੋਡਨ ੂੰ  

ਮਦਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਗੋਡਨੇ ਥੀਂ ਜਾਵਾਂ । 

 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਿਰ 

ਚੂੰਨਣੇ ਿਾ ਗੋਡਨ ੂੰ  

ਟ ੁੱ ਕੀਆ ਂਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ ਆਵਾਂ 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਮਨੈ ੂੰ  

ਸ ਈ ਕੋਈ ਮਿਦਨ ਦਜਿੀ 

ਿੋਲੇ ਿੋਲੇ ਦਕਰਨਾਂ ਗ ਡਾਵਾਂ । 

 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ 
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ਨੈਣਾਂ ਿੀਆਂ ਦਸੁੱ ਿੀਆ ਂ

ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਨੀਰ ਦਿਆਵਾਂ 

ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਨੀਰ 

ਨਾ ਿਾਈ ਂਮ ੁੱ ਢ ਰਾਤੜੀ ਿ ੇ

ਸ ੁੱ ਕ ਨਾ ਨੀ ਜਾਣ ਸ਼ ਆਵਾਂ । 

 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਚ ਲੀ ਭਰ 

ਗੂੰਗਾ-ਜਲ ਸ ੁੱ ਚੜਾ 

ਇਕ ਬ ੁੱ ਕ ਸੂੰਘਣੀਆਂ ਿਾਵਾਂ 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਿੁੱਟਾ ਇਕ 

ਦਮੁੱ ਠੀ ਦਮੁੱ ਠੀ ਬਾਤੜੀ ਿਾ 

ਇਕ ਘ ੁੱ ਟ ਠੂੰ ਢੀਆਂ ਿਵਾਵਾਂ । 

 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ, ਦਨਿੱਕੇ ਦਨਿੱਕ ੇ

ਿੁੱਜ ਫ ੁੱ ਲ-ਿੁੱਤੀਆਂ ਿ ੇ

ਚਾਨਣੀ ਿਾ ਬੋਿਲ ਿਟਾਵਾਂ 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਖੂੰਭ ਮੈਨ ੂੰ  

ਿੀਲੀ ਿੀਲੀ ਦਤਤਲੀ ਿ ੇ

ਖੂੰਭਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਿਾਨਣੀ ਬਣਾਵਾਂ । 

 

ਅੁੱਧੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਚ ਣਾਂ 

ਤਾਦਰਆਂ ਿੇ ਕੋਰੜ  ਨੀ 

ਿੁੱਟ ਕੇ ਿਟਾਰੀ ਦਵਚ ਿਾਵਾਂ 
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ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ 

ਦਜੂੰ ਿੜੀ ਿਾ ਟਕੋਰ  

ਚੂੰਨ ਿੀ ਮੈਂ ਮੂੰਜਰੀ ਦਲਆਵਾਂ । 

 

ਚੂੰਨ ਿੀ ਮੂੰਜਰੀ ਨ ੂੰ  

ਘੋਲਾਂ ਦਵਚ ਿਾਣੀਆਂ ਿ ੇ

ਮੁੱ ਥੇ ਿੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਲ ਿਾਵਾਂ 

ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੁੱਿਲੀ ਿ ੇ

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਵਚ 

ਚੂੰਨ ਿਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗ ੂੰ ਿਾਵਾਂ । 

ਗਗਨਾਂ ਿੀ ਸ ਿੀ ਦਬੂੰ ਬ 

ਅੁੱ ਧੋਰਾਣੀ ਚ ੂੰ ਨੜੀ ਤ ੇ

ਤਾਦਰਆਂ ਿੇ ਬਾਗ਼ ਕਢਾਵਾਂ । 

 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਿੌਣਾਂ ਦਵਚ 

ਉੱਗੀਆਂ ਨੀ ਮਦਿਕਾਂ ਮਾਏ 

ਮਦਿਕਾਂ ਦਵਚ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ ਆਵਾਂ 

ਿੇਵੀਂ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰਾ 

ਚੂੰਨਣੇ ਿਾ ਗੋਡਨ ੂੰ  

ਮਦਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਗੋਡਨੇ ਥੀਂ ਜਾਵਾਂ । 
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ਰੋਜੜ ੇ

 

ਤੇਰੀ ਯਾਿ ਅਸਾਨ ੂੰ  ਮਣਸ ਕੇ 

ਕ ਝ ਿੀੜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਿਾਨ ਵੇ । 

ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰੁੱ ਖੇ ਰੋਜੜ ੇ

ਨਾ ਿੀਵਣ ਨਾ ਕ ਝ ਖਾਣ ਵੇ । 

 

ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਿੀ ਬਾਂਿ ਵੇਦਖਓ 

ਕੋਈ ਸੁੱ ਦਿਓ ਅੁੱਜ ਲ ਕਮਾਨ ਵ ੇ। 

ਇਕ ਜ ਗੜਾ ਿੋਇਆ ਅੁੱਥਰ ੇ

ਦਨਿੱਤ ਮਾੜੇ ਿ ੂੰ ਿ ੇਜਾਣ ਵ ੇ। 

 

ਮੈਂ ਭਰ ਭਰ ਦਿਆਂ ਕਟੋਰੜ ੇ

ਬ ੁੱ ਲਹ ਚੁੱ ਖਣ ਨਾ ਮ ਸਕਾਣ ਵੇ । 

ਮੇਰੇ ਿੀਿੇ ਅੁੱਜ ਬਿੀਿੜ ੇ

ਿਏ ਨੀਂਿਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਣ ਵ ੇ। 
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ਅਸਾਂ ਗ਼ਮ ਿੀਆਂ ਿੇਗ਼ਾਂ ਚਾੜਹੀਆ ਂ

ਅੁੱਜ ਕੁੱ ਢ ਦਬਰਿੋਂ ਿੇ ਡਾਣਹ ਵ ੇ। 

ਅੁੱਜ ਸੁੱ ਿੋ ਸਾਕ ਸਕੀਰੀਆ ਂ

ਕਰੋ ਧਾਮਾਂ ਕ ੁੱ ਲ ਜਿਾਨ ਵੇ । 

 

ਤੇਰੀ ਯਾਿ ਅਸਾਨ ੂੰ  ਮਣਸ ਕੇ 

ਕ ਝ ਿੂੰਝ  ਕਰ ਗਈ ਿਾਨ ਵ ੇ। 

ਅੁੱਜ ਦਿੁੱ ਟ ਦਿੁੱ ਟ ਿੋਇਆ ਨੀਲੜਾ 

ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਿਾ ਅਸਮਾਨ ਵ ੇ। 

 

ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕ ਆਰਾ ਮਰ ਦਗਆ 

ਕੋਈ ਲੈ ਦਗਆ ਕੁੱ ਢ ਮਸਾਣ ਵੇ । 

ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਤੇਰੀ ਅੁੱਜ ਿੀਿ ਿੀ 

ਿਏ ਦਕਦਰਆ ਕਰਮ ਕਰਾਣ ਵੇ । 

 

ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੁੱ ਤੇ ਦਿਜਰ ਤਵੀਤੜ ੇ

ਤੇਰੀ ਫ ਰਕਤ ਿ ੇਸ ਲਤਾਨ ਵੇ । 

ਅੁੱਜ ਿਰੀਤ ਨਗਰ ਿੇ ਸੌਰੀਏ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਚੌਕੀ ਬੈਠ ਦਖਡਾਣ ਵੇ । 

 

ਅੁੱਜ ਿੌਣਾਂ ਦਿੁੱਟਣ ਤਾਜੀਏ 

ਅੁੱਜ ਰ ੁੱ ਤਾਂ ਿੜਹਨ ਕ ਰਾਨ ਵ ੇ। 

ਅੁੱਜ ਿੀ ਿੀ ਜੇਠ ਤਿੂੰਿੜਾ 
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ਿੋਇਆ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਰਕਾਨ ਵੇ । 

 

ਤੇਰੀ ਯਾਿ ਅਸਾਨ ੂੰ  ਮਣਸ ਕੇ 

ਕ ਝ ਿੌਕ ੇਕਰ ਗਈ ਿਾਨ ਵ ੇ। 

ਅੁੱਜ ਸੌਂਕਣ ਿ ਨੀਆਂ ਮੈਂਡੜੀ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਆਈ ਕਲੇਰੇ ਿਾਣ ਵ ੇ। 

 

ਅੁੱਜ ਖਾਵੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਲੇਜੜਾ 

ਮੇਰੀ ਦਿੁੱ ਕ 'ਤੇ ਿੈਣ ਵਿਾਨ ਵ ੇ। 

ਅੁੱਜ ਖ ੂੰ ਢੀ ਖ ਰਿੀ ਦਸਿਕ ਿੀ 

ਮੈਥੋਂ ਆਈ ਧਰਤ ਚੂੰਡਾਣ ਵ ੇ। 

 

ਅਸਾਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਦਿਆਰ ਿੀ 

ਆਇਆ ਿੇਖਣ ਕ ੁੱ ਲ ਜਿਾਨ ਵ ੇ। 

ਸਾਨ ੂੰ  ਮੀਿੀ ਿ ੂੰ ਦਿਆਂ ਸ ੂੰ ਦਿਆ ਂ

ਸਭ ਫਾਡੀ ਆਖ ਬ ਲਾਣ ਵੇ । 

 

ਅੁੱਜ ਬਣ ੇਿਰਾਲੀ ਿਾਣੀਆ ਂ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਿੇ ਿਲਰ ੇਧਾਨ ਵੇ । 

ਮੇਰੇ ਸਾਿ ਿੀ ਕ ਲੀ ਮ ਰਕ 'ਚੋਂ 

ਅੁੱਜ ਖਾਵੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਿਾਣਹ ਵੇ । 

 

ਤੇਰੀ ਯਾਿ ਅਸਾਨ ੂੰ  ਮਣਸ ਕੇ 
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ਕ ਝ ਸ ਲਾਂ ਕਰ ਗਈ ਿਾਨ ਵੇ । 

ਅੁੱਜ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਿੇ ਘਰ ਮਦਿਕ ਿੀ 

ਆਈ ਿ ਰੋਂ ਚੁੱਲ ਮ ਕਾਣ ਵੇ । 

 

ਸਾਡੇ ਦਵਿੜੇ ਿੁੱਤਰ ਅੂੰਬ ਿ ੇ

ਗਏ ਟੂੰਗ ਮਰਾਸੀ ਆਣ ਵ ੇ। 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਿੇ ਤਤੋੇ ਲਾ ਗਏ 

ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਤਰਖਾਣ ਵ ੇ। 

 

ਤੇਰ ੇਮੋਿ ਿੇ ਲਾਲ ਗ ਲਾਬ ਿੀ 

ਆਏ ਮੂੰਜਰੀ ਭੌਰ ਚ ਰਾਣ ਵੇ । 

ਸਾਡੇ ਸ ੁੱ ਤੇ ਮਾਲੀ ਆਸ ਿ ੇ

ਅੁੱਜ ਕੋਰੀ ਚਾਿਰ ਤਾਣ ਵੇ । 

 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਿੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ 

ਦਵਚ ਬੈਠੇ ਿੂੰਸ ਿਰਾਣ ਵੇ । 

ਤੇਰਾ ਦਬਰਿਾ ਲਾ ਲਾ ਤੜੌੀਆ ਂ

ਆਏ ਮ ੜ ਮ ੜ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਣ ਵੇ । 
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ਸਵਾਗਤ 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੋਰ ਗ ਿੜੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ, 

ਮੇਦਰਆਂ ਬੋਿੜਾਂ ਿੀ ਿਾਂ । 

ਖਾ ਰਿੇ ਨੇ ਚ ਰੀਆ ਂ

ਅੁੱਜ ਮੇਦਰਆਂ ਮਦਿਲਾਂ ਿ ੇਕਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ, 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਆਲਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖ਼ ਸ਼ੀਆ ਂ

ਿਾਣ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਿਾਂ । 

ਤੇਰ ੇਨਾਂ ਤੇ ਿੈ ਗਏ ਨੇ, 

ਮੇਦਰਆਂ ਰਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 
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ਿੌਣ ਿੇ ਿੋਠਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਜ ਿੈ 

ਮਦਿਕ ਨੇ ਿਾਈ ਸਰਾਂ 

ਟ ਰਿਾ ਟ ਰਿਾ ਰ ਕ ਦਗਆ ਿੈ 

ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਸਮਾਂ 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਲੈ ਲਈ ਕਲੀਆਂ ਨੇ 

ਭੌਰਾਂ ਨਾਲ ਅੁੱਜ ਚੌਥੀ ਿੈ ਲਾਂ । 

ਤੇਰੀ ਿਰ ਇਕ ਿੈੜ 'ਤ ੇ

ਿੈ ਦਤਤਲੀਆ ਂਰੁੱਖੀ ਜ਼ਬਾਂ 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਆ ਤੇਰ ੇਿੈਰਾਂ 'ਚ ਿ ੁੱ ਗੇ 

ਸਫ਼ਰ ਿੀ ਮਦਿੂੰਿੀ ਲਗਾਂ । 

ਆ ਤੇਰ ੇਨੈਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਮੁੱ ਠੇ 

ਸ ਿਦਨਆਂ ਿੀ ਦਿਉਂਿ ਲਾਂ । 
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ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਵਰਤ ਰੁੱ ਖੇਗੀ ਦਨਰਾਿਾਰੀ 

ਮੇਰੀਆਂ ਿੀੜਾਂ ਿੀ ਮਾਂ । 

ਆਉਣਗੇ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਖ਼ਤ 

ਅੁੱਜ ਮੇਦਰਆਂ ਗੀਤਾਂ ਿ ੇਨਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੋਰ ਗ ਿੜੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ 

ਮੇਦਰਆਂ ਬੋਿੜਾਂ ਿੀ ਿਾਂ । 

ਖਾ ਰਿੇ ਨੇ ਚ ਰੀਆ ਂ

ਅੁੱਜ ਮੇਦਰਆਂ ਮਦਿਲਾਂ ਿ ੇਕਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 

ਿੈਂ ਤ ੂੰ  ਆਈ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ । 
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ਿੀਿੋ 

 

ਏਕਮ ਿਾ ਚੂੰਨ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਬਦਿ ਝੂੰਗੀਆ ਂਿੇ ਉਿਲੇ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਟ ਰੀ ਜਾਏ ਸੂੰਗ ਸਖੀਆਂ, 

ਿੈਰ ਧਰੇਂਿੀ ਿੋਲੇ । 

ਟੋਰ ਉਿਿੀ ਦਜਉਂ ਿੈਲਾਂ ਿਾਉਂਿ ੇ

ਟ ਰਣ ਕਬ ਤਰ ਗੋਲੇ । 

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਿੋਣ ਕ ਮਰੀਆਂ ਕਇੋਲਾਂ 

ਜੇ ਮ ੁੱ ਖੋਂ ਕ ਝ ਬਲੇੋ । 

 

ਲੁੱ ਖਾਂ ਿੂੰਸ ਮਰੀਵਣ ਗਸ਼ ਖਾ 

ਜੇ ਿੂੰਝ  ਇਕ ਡੋਿਲੇ । 

ਉੱਡਣ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਬਗਲੇ 

ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਥੀਂ ਖੋਿਲੇ । 

ਿੈ ਜਾਏ ਡੋਲ ਿਵਾਵਾਂ ਤਾਈ,ਂ 

ਜੇ ਿੁੱਖੀ ਫੜ ਝੋਲੇ । 

ਡ ੁੱ ਬ ਮਰੀਵਣ ਸ਼ੌਿ ਥੀਂ ਤਾਰ ੇ

ਮ ੁੱ ਖ ਿੇ ਵੇਖ ਤਤਲੇੋ । 

 

ਚੂੰਨ ਿ ਜ ਿਾ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਦਵਿੜੇ ਦਵਚ ਫਲਾਿੀ । 
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ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਸ਼ੀਦਸ਼ਆ ਂਵਾਲੀ ਰੂੰਗਲੀ 

ਥੁੱ ਲੇ ਚਰਖੀ ਡਾਿੀ । 

ਕੋਿ ਕੋਿ ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਤੂੰਿਾਂ ਕੁੱਢਿੀ 

ਚਾ ਚੂੰਿਨ ਿੀ ਬਾਿੀ । 

ਿ ਣੀਆ ਂਈਕਣ ਕੁੱਢੇ ਬ ੂੰ ਬਲ 

ਦਜਉਂ ਸਾਵਣ ਦਵਚ ਕਾਿੀ । 

 

ਿੇਕ ਸਮ ੂੰ ਿਰੀ ਿੌਣਾਂ ਵਰਗੀ 

ਕੋਇਲਾਂ ਿੇਣ ਨਾ ਡਾਿੀ । 

ਰੂੰਗ ਦਜਵੇਂ ਕੇਸ  ਿੀ ਮੂੰਜਰੀ 

ਨ ਰ ਮ ੁੱ ਖ ਅਲਾਿੀ । 

ਵਾਲ ਦਜਵੇਂ ਚਾਨਣ ਿੀਆਂ ਨਿੀਆ ਂ

ਰੇਸ਼ਮ ਿੇਣ ਗਵਾਿੀ । 

ਨੈਣ ਕ ੜੀ ਿੇ ਨੀਲੇ ਜੀਕਣ 

ਫ ੁੱ ਲ ਅਲਸੀ ਿ ੇਆਿੀ । 

 

ਚੂੰਨ ਤੀਜ ਿਾ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨਿੀਏ ਨਹ ਾਉਂਿੀ । 

ਭਰ ਭਰ ਚ ਲੀਆ ਂਧੋਂਿੀ ਮ ੁੱ ਖੜਾ 

ਸਦਤਗ ਰ ਨਾਮ ਦਧਆਉਂਿੀ । 

ਅਕਸ ਦਿਆ ਦਵਚ ਦਨਿੱਤਰੇ ਿਾਣੀ 

ਆਿ ਵੇਖ ਸ਼ਰਮਾਉਂਿੀ । 
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ਸੜ ਸੜ ਜਾਂਿੇ ਨਾਜ਼ ਕ ਿੋਟ ੇ

ਦਜਸ ਅੂੰਗ ਿੁੱਥ ਿ ਿਾਉਂਿੀ । 

 

ਸ ੁੱ ਤੇ ਵੇਖ ਨਿੀ ਦਵਚ ਚਾਨਣ 

ਰ ਿ ਉਿਿੀ ਕਮਲਾਉਂਿੀ । 

ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਲੂੰ ਮੀ ਸਾਰੀ 

ਅਰਸ਼ੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਿ ੂੰ ਿੀ । 

ਮਦਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸ ਿਨਾ ਉਣਿੀ 

ਝ ਮ ਗਲੇ ਦਵਚ ਿਾਉਂਿੀ । 

ਸ ਿਨੇ ਿੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ ਿਾ ਕੇ 

ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਉਂਿੀ । 

 

ਚੂੰਨ ਚਥੌ ਿਾ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਖਦੜਆ ਵਾਂਗ ਡਰਾਵ ੇ। 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿਾ ਦਿਉ ਖੇਤਾਂ ਿੇ ਦਵਚ 

ਉੱਦਗਆ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਵੇ । 

ਤੋੜ ਉਫ਼ਕ ਤਕ ਝ ਮ ਰਿੇ ਸਨ 

ਟਾਂਡੇ ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ । 

ਿਰ ਸ  ਨੁੱ ਚੇ ਫ਼ਸਲ ਦਸਊਲਾਂ 

ਲੈ ਦਵਚ ਧਰਤ ਕਲਾਵੇ । 

 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿਾ ਦਿਉ ਡਰਿਾ ਦਕਧਰੇ 
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ਮਾਲਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵ ੇ। 

ਿਲ ਿਲ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰ 

ਬੈਠੇ ਅੜਕ ਉਡਾਵ ੇ। 

ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਿੀ ਰਾਖੀ ਬਿਲੇ 

ਟ ੁੱ ਕਰ ਚਾਰ ਕਮਾਵੇ । 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤ ਿੋਈ ਿਰ ਜਾਗੇ 

ਡਰ ਰੋਜ਼ੀ ਿਾ ਖਾਵੇ । 

 

ਿੂੰਚਮ ਿਾ ਚੂੰਨ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਆਥਣ ਵੇਲਾ ਿੋਇਆ । 

ਲਦਿੂੰਿੇ ਿ ੇਿੁੱਤਣਾਂ ਿਾ ਅੂੰਬਰ 

ਲਾਲ ਦਕਰਮਚੀ ਿੋਇਆ । 

ਗਗਨਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਕਈੋ ਕਈੋ ਤਾਰਾ 

ਜਾਿੇ ਮੋਇਆ ਮੋਇਆ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੀ ਮਾਂ ਰੂੰਗੋਂ ਲਾਖੀ 

ਦਜਉਂ ਕਣਕਾਂ ਦਵਚ ਕੋਇਆ । 

 

ਟੋਰ ਉਿਿੀ ਦਜਉਂ ਿੋਏ ਨਵੇਰਾ 

ਬਲਿ ਤਰਾਨੇ ਜੋਇਆ । 

ਨੈਣ ਉਿਿੇ ਬਰਸਾਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾ 

ਦਜਉਂ ਿੋਵ ੇਟਇੋਆ । 

ਵਾਲ ਦਜਵੇਂ ਕਈੋ ਿ ਧੀ ਬੁੱਿਲ 
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ਸਰ ਆਂ ਉੇਿਲੇ ਿੋਇਆ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਦਵਚਾਰੀ 

ਚੂੰਨ ਬੜਾ ਿੀ ਰੋਇਆ । 

 

ਚੂੰਨ ਿਟੀ ਿਾ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਢਾਕੇ ਚਾਈ । 

ਘੜਾ ਗ ਲਾਬੀ ਗਲ ਗਲ ਭਦਰਆ 

ਲੈ ਖ ਿੇ ਤੋਂ ਆਈ । 

ਖਦੜਆ ਵੇਖ ਬੀਿੀ ਦਵਚ ਮਾਦਲਕ 

ਖੇਤਾਂ ਿਾ, ਸ਼ਰਮਾਈ । 

ਡਰੀ ਡਰਾਈ ਤ ੇਘਬਰਾਈ 

ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਊਂਧੀ ਿਾਈ । 

 

ਮਟਕ-ਚਾਨਣ ੇਵਾਕਣ ਉਸਿੀ 

ਜਾਨ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਆਈ । 

ਲੋ ਲਗਿੀ ਉਿਿੀ ਰ ਿ ਥੀਂ ਜਾਿੇ 

ਲੁੱ ਭੇ ਦਕਰਨ ਨਾ ਕਾਈ । 

ਦਜਸ ਿਲ ਸ ੁੱ ਦਟਆ ਿੈਰ ਘਰ ੇਥੀਂ 

ਉਸ ਿਲ ਥੀਂ ਿਿਤਾਈ । 

ਸਾਰੀ ਰੈਣ ਦਨਮਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਿਾਸ ੇਿਰਤ ਦਵਿਾਈ । 
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ਸਤਵੀਂ ਿਾ ਚੂੰਨ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਚ ੁੱ ਿ ਚਿੀਤੇ ਖਦੜਹਆ । 

ਦਿੂੰ ਡ ਿਾ ਮਾਲਕ ਚ ਰ ਨਸ਼ੇ ਦਵਚ 

ਵੇਖ ਬੜਾ ਿੀ ਡਦਰਆ । 

ਇਕ ਿੁੱਥ ਸਾਂਭ ਬੁੱ ਕੀ ਿੀਆਂ ਵਾਗਾਂ 

ਇਕ ਿੁੱਥ ਿੁੱ ਨੇ ਧਦਰਆ । 

ਕੂੰ ਨੀਂ ਉਿਿੇ ਨੁੱ ਤੀਆਂ ਦਲਸ਼ਕਣ 

ਮ ੁੱ ਖ 'ਤੇ ਸ ਰਜ ਚਦੜਹਆ । 

 

ਉਮਰੋਂ ਅਧਖੜ ਰੂੰਗ ਦਿਆਜ਼ੀ 

ਦਸਰ 'ਤੇ ਸਾਫਾ ਿਦਰਆ । 

ਅੁੱਡੀ ਮਾਰ ਬੁੱ ਕੀ ਿੀ ਕ ੁੱ ਖੇ 

ਜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਵਚ ਵਦੜਆ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿਾ ਦਿਉ ਮਾਦਲਕ ਸਾਿਵੇਂ 

ਊਂਧੀ ਿਾਈ ਖਦੜਆ । 

ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ ਦਲਸ਼ ਦਲਸ਼ ਕਰਿਾ 

ਿਾਰ ਤਲੀ 'ਤ ੇਧਦਰਆ । 

 

ਚੂੰਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਿੇ ਨੇ ਤੁੱ ਦਕਆ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਭੋਂ 'ਤ ੇਲੇਟੀ । 

ਦਚੁੱ ਟੀ ਿ ੁੱ ਧ ਮਰਮਰੀ ਦਚੁੱ ਿਰ 

ਚਾਨਣ ਦਵਚ ਵਲਹੇਟੀ । 
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ਸਾਿਵਾਂ ਿ ੇਦਵਚ ਦਵਲਹੇ  ਕਥ ਰੀ 

ਿ ਰੋਂ ਆਣ ਉਚੇਟੀ । 

ਸ ੁੱ ਤੀ ਘ ਕ ਲਵੇ ਿਈ ਸ ਫ਼ਨੇ 

ਚੂੰਨ ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿੀ ਬੇਟੀ । 

 

ਸ ਫ਼ਨੇ ਿੇ ਦਵਚ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨੇ 

ਖ ਿ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮਈੋ ਵੇਖੀ । 

ਦਡੁੱ ਠਾ ਕ ੁੱ ਲ ਗਰਾਂ ਉਸ ਸੜਿਾ 

ਸ ੁੱ ਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੇ ਦਿਉ ਮੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਕਫ਼ਨ ਬਿਲੇ ਵੇਚੀ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵੇਖ ਕ ਲਦਿਣਾ ਸ ਫ਼ਨਾ 

ਝੁੱਬਿੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ । 

 

ਨੌਵੀਂ ਿਾ ਚੂੰਨ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਇਆ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਸੂੰਗ ਟ ਰੀਂਿਾ 

ਅੁੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿੀ 'ਤ ੇਆਇਆ । 

ਨਿੀਏ ਗਲ ਗਲ ਚਾਨਣ ਵਗਿਾ 

ਿੜਹ ਚਾਨਣ ਿਾ ਆਇਆ । 

ਚੀਰ ਨਿੀ ਿੇ ਚਾਨਣ ਲੂੰ ਘ ਗਏ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਤੇ ਉਿ ਸਾਇਆ । 
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ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰਿਾ ਸੂੰਘਣਾ ਬਲੇਾ 

ਦਵਚ ਦਕਸ ੇਮਦਿਲ ਿ ਆਇਆ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੈਰ ਜਾਂ ਧਦਰਆ ਮਦਿਲੀਂ 

ਕ ੁੱ ਲ ਬਲੇਾ ਕ ਰਲਾਇਆ । 

ਚੂੰਨ ਮਦਿਲਾਂ ਥੀਂ ਮਾਰੇ ਟੁੱ ਕਰਾਂ 

ਿਰ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ । 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਿਾ ਚੂੰਨ ਰੋਂਿਾ 

ਭ ੁੱ ਖਾ ਤ ੇਦਤਰਿਾਇਆ । 

 

ਿਸਵੀਂ ਿਾ ਚੂੰਨ ਅੂੰਬਰਾਂ ਿੇ ਦਵਚ 

ਵੁੱਗ ਬੁੱਿਲਾਂ ਿੇ ਚਾਰੇ । 

ਰ ਕ ਰ ਕ ਝੁੱਲਾ ਿਾਈ ਜਾਵ ੇ

ਮਗਰੀ ਿੇ ਦਵਚ ਤਾਰੇ । 

ਕੋਿ ਕੋਿ ਲੂੰ ਮ ੇਸ਼ੀਸ਼ੋ ਗਲ ਦਵਚ 

ਮ ਸ਼ਕੀ ਵਾਲ ਦਖਲਾਰ ੇ। 

ਲੈ ਲੈ ਜਾਣ ਸ ਨੇਿੇ ਉਿਿ ੇ

ਿੌਣਾਂ ਿ ੇਿਰਕਾਰੇ । 

 

ਚੂੰਨ ਦਵਚਾਰਾ ਮਦਿਲਾਂ ਵੁੱ ਲੇ 

ਡਰਿਾ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੇ । 

ਮਦਿਲੀਂ ਬੈਠੇ ਿੀਵਣ ਮਿਰਾ 
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ਮਾਦਲਕ ਨਾਲ ਮ ਜ਼ਾਰੇ । 

ਵਾਂਗ ਿ ਣੀਆਂ ਿੋਏ ਬੁੱ ਗੇ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੇ ਰ ਖ਼ਸਾਰੇ । 

ਿਾਸ ੇਿਾ ਫ ੁੱ ਲ ਦਰਿਾ ਨਾ ਕਾਈ 

ਿੋਠਾਂ ਿੀ ਕਚਨਾਰ ੇ। 

 

ਚੂੰਨ ਇਕਾਿਸ਼ ਿੇ ਨੇ ਤੁੱ ਦਕਆ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਸ਼ ਿੈਣਾਂ । 

ਨੂੰ ਗੀ ਅਲਫ਼ ਦਫਰੇ ਦਵਚ ਮਦਿਲਾਂ 

ਦਜਵੇਂ ਸ ਣੀਵਣ ਡੈਣਾਂ । 

ਮ ੁੱ ਖ 'ਤੇ ਿਲਿੀ ਿਾ ਲੇ ਚਦੜਹਆ 

ਅੁੱਗ ਬਲੇ ਦਵਚ ਨੈਣਾਂ । 

ਿ ੁੱ ਟੇ ਿੈਰ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਲੁੱ ਗੇ 

ਔਖਾ ਦਿਸੇ ਬਦਿਣਾ । 

 

ਥੂੰ ਮਹੀਆ ਂਿਕੜ ਖਲੋਵੇ ਚੂੰਿਰੀ 

ਆਇਆ ਵਕਤ ਕ ਲਦਿਣਾ । 

ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰਿੀ ਮਾਰੇ ਡਾਡਾਂ 

ਸਬਕ ਰਟ ੇਦਜਉਂ ਮਨੈਾ । 

ਔਖਾ ਜੀਕਣ ਿੋਏ ਿਿਾਨਣ 

ਸ ਰਜ ਚੜਹ ੇਟਟਦਿਣਾ । 

ਸੋਈਓ ਿਾਲ ਿੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ ੋਿਾ 
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ਸ ਰਤ ਿਾ ਕੀ ਕਦਿਣਾ । 

 

ਚੂੰਨ ਿ ਆਿਸ਼ ਿੇ ਨੇ ਤੁੱ ਦਕਆ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮਦਿਲੀਂ ਸ ੁੱ ਤੀ । 

ਦਿਸੇ ਵਾਂਗ ਚਰਹੀ ਿੇ ਟਾਂਡ ੇ

ਸਵਾ ਮਸਾਤਰ ਉੱਚੀ । 

ਿੀਲੀ-ਭ ਕ ਿੋਈ ਵੁੱ ਤ ਿੋਿਲੀ 

ਨੀਮ ਜੋਗੀਆ ਗ ੁੱ ਟੀ । 

ਿੌਣ ਵਗੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਤੋੜ ਤਣਾਵੋਂ ਟ ੁੱ ਟੀ । 

 

ਲਏ ਿਟਕੋਰ ੇਜਾਿੇ ਜੀਕਣ 

ਬੁੱ ਸ ਮ ੁੱ ਕੀ ਦਕ ਮ ੁੱ ਕੀ । 

ਲੂੰ ਮੀ ਿਈ ਕਰੀਚ ੇਿੂੰਿੀਆ ਂ

ਲ ੜਿੇ ਿੋ ਿੋ ਿ ੁੱ ਠੀ । 

ਢਾਈ ਂਮਾਰ ਕ ਰਲਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਦਜਉਂ ਢਾਬੀਂ ਤਰਮ ੁੱ ਚੀ । 

ਿਰ ਚੂੰਨ ਬਾਝੋਂ ਦਕਸ ੇਨਾ ਵੇਖੀ 

ਉਿ ਿੁੱਡਾਂ ਿੀ ਮ ੁੱ ਠੀ । 

 

ਚੂੰਨ ਦਤਰੌਿਸ਼ ਿੇ ਨੇ ਤੁੱ ਦਕਆ 

ਿੋ ਮਦਿਲਾਂ ਿ ੇਨੇੜ ੇ। 
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ਿਾਣੀ ਿਾਣੀ ਕਰਿੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਜੀਭ ਲਬਾਂ 'ਤ ੇਫੇਰੇ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿਲੂੰ ਘ 'ਤ ੇਲੇਟੀ ਿ ੂੰ ਘ ੇ

ਿੀਲੇ ਿੋਠ ਤਰੜੇੇ । 

ਿਲ ਿਲ ਮਗਰੋਂ ਨੀਮ ਗ਼ਸ਼ੀ ਦਵਚ 

ਰੁੱਤੇ ਨੈਣ ਉਘੇੜ ੇ। 

 

ਿ  ਿ  ਕਰਿੀ ਦਬੁੱ ਲ-ਬਤੌਰੀ 

ਬੋਲੇ ਬੈਠ ਬਨੇਰੇ । 

ਿ ਰ ਗਰਾਂ ਿੀ ਜ ਿ ਦਵਚ ਰੋਵਣ 

ਕ ੁੱ ਤੇ ਚਾਰ ਚ ਫ਼ੇਰੇ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਧ ਖੇ ਧ ਣੀ ਿ ੇ

ਦਵਚ ਫੁੱ ਕਰਾਂ ਿੇ ਡੇਰੇ । 

ਚਾਨਣ ਦਲੁੱ ਿੇ ਦਵਿੜੇ ਿ ੇਦਵਚ 

ਬੀ ਿੂੰਝ ਆ ਂਿੇ ਕੇਰੇ । 

 

ਚੂੰਨ ਚੌਧਵੀਂ ਿ ੇਨੇ ਤੁੱ ਦਕਆ 

ਮਦਿਲਾਂ ਿੇ ਦਵਚ ਗੁੱਭੇ । 

ਨੀਲੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਭ ੂੰ ਜੇ ਲਾਿੀ ਲੁੱ ਗੇ । 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੇ ਦਸਰਿਾਣੇ ਿੀਵਾ 

ਆਟੇ ਿਾ ਇਕ ਜੁੱ ਗੇ । 
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ਲੁੱ ਗੇ ਅੁੱਧ ਕਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੋ 

ਦਜਉਂ ਮਰ ਜਾਸੀ ਅੁੱ ਜੇ । 

 

ਸ਼ਾਲਾ ਓਸ ਗਰਾਂ ਿ ੇਸੁੱ ਭ ੇ

ਿੋ ਜਾਣ ਬ ਰਿ ਮ ਰੁੱਬੇ । 

ਕ ਲ ਦਜ਼ਮੀਂ ਜਾਂ ਿੈ ਜਾਏ ਦਗਰਵੀ 

ਜ ਿਾਂ ਸਣੇ ਦਸਿੁੱਿੇ । 

ਸੜ ਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਸਵੇ 'ਤੇ ਆਈ 

ਬੋਿਲ ਦਿੜਾਂ ਦਵਚ ਲੁੱ ਗੇ । 

ਦਜਸ ਗਰਾਂ ਦਵਚ ਦਜ਼ੂੰ ਿਗੀ ਨਾਲੋਂ 

ਮੁੱ ਢਲ ਮਦਿੂੰਗੀ ਲੁੱ ਭ ੇ। 

 

ਿ ੂੰ ਦਨਆਂ ਿਾ ਚੂੰਨ ਵੇਖ ਦਰਿਾ ਸੀ 

ਚਾਨਣ ਆਏ ਮਕਾਣੇ । 

ਿੌਣਾਂ ਿ ੇਗਲ ਲੁੱ ਗ ਰੋਵਣ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨ ੂੰ  ਮਰ ਜਾਣੇ । 

ਅੁੱਗ ਮਘ ੇਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੀ ਮੜਹੀਏ 

ਲੋਗੜ ਵਾਂਗ ਿ ਰਾਣ ੇ। 

ਉੱਠਿਾ ਧ ੂੰਆ ਂਬ ੁੱ ਲਹੀਆ ਂਟੇਰ ੇ

ਵਾਕਣ ਬਾਲ ਅੂੰਞਾਣੇ । 

 

ਰੋਂਿੇ ਰਿੇ ਦਸਤਾਰੇ ਅੂੰਬਰੀਂ 
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ਫ ਿੜੀ ਿਾ ਦਨਮਾਣੇ । 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਿਾ ਚੂੰਨ ਬੈਠਾ 

ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਿੇ ਦਸਰਿਾਣੇ । 

ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਂਝ ਮਰੀਵਣ ਮਾਿੇ 

ਦਢੁੱ ਡੋਂ ਭ ੁੱ ਖੇ ਭਾਣ ੇ। 

ਉਸ ਘਰ ਜੂੰ ਮ ੇਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ ੋ

ਦਜਸ ਘਰ ਿੋਣ ਨਾ ਿਾਣੇ । 
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ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋ 

 

ਦਜਥੇ ਇਤਰਾਂ ਿ ੇਵਗਿੇ ਨੇ ਚ ੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ 

ਦਜਥੋਂ ਲੂੰ ਘਿੀ ਏ ਿੌਣ ਵੀ ਖਲੋ 

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 

 

ਨੂੰ ਗੇ ਨੂੰ ਗੇ ਿੈਰੀਂ ਦਜਥੇ ਆਉਣ ਿਰਭਾਤਾਂ 

ਦਰਸ਼ਮਾਂ ਿੀ ਮਦਿੂੰਿੀ ਿੈਰੀਂ ਲਾਉਣ ਦਜੁੱ ਥੇ ਰਾਤਾਂ 

ਦਜਥੇ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਨਹ ਾਵੇ ਖ਼ ਸ਼ਬ ੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 

 

ਦਜਥੇ ਿਨ ਮ ੂੰ ਗੀਆ ਚੂੰਿਨ ਿੀਆ ਂਝੂੰਗੀਆ ਂ

ਦਫਰਨ ਸ਼ ਆਵਾਂ ਦਜਥ ੇਿੋ ਿੋ ਨੂੰ ਗੀਆ ਂ

ਦਜਥੇ ਿੀਦਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਭਿੀ ਏ ਲੋ 

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 

 

ਿਾਣੀ ਿ ੇਿੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵੇਂ ਦਜਥ ੇਆਥਣ 

ਚ ੂੰ ਗੀਆ ਂਮਰੀਵ ੇਦਜਥੇ ਦਮਰਗਾਂ ਿਾ ਆਤਣ 

ਦਜਥੇ ਬਿੋਬਿੀ ਅੁੱਖ ਿੈਂਿੀ ਰੋ 

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 

 

ਭ ੁੱ ਖੇ ਭਾਣੇ ਸਣੌ ਦਜਥੇ ਖੇਤਾਂ ਿੇ ਰਾਣ ੇ
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ਸੁੱਜਣਾਂ ਿ ੇਰੂੰਗ ਜੇਿੇ ਕਣਕਾਂ ਿੇ ਿਾਣ ੇ

ਦਜਥੇ ਿੁੱ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਿੇ ਨੇ ਲ ਕ ੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 

 

ਦਜਥੇ ਇਤਰਾਂ ਿ ੇਵਗਿੇ ਨੇ ਚ ੋ

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ 

ਦਜਥੋਂ ਲੂੰ ਘਿੀ ਏ ਿੌਣ ਵੀ ਖਲੋ 

ਨੀ ਓਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੁੱ ਸਿਾ । 
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ਪੰਜ ਪੜਾਅ 

 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਿਦਿਲੀ ਵਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਦਕਿਾ ਸੀ ਲਾਡਲੀ ਜਿੀ ਚਿਤ ਮਾਰ 

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਬਿ ਤ ਿੀ ਿਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ 

ਕੀਿ ਕਰਾਂ ਦਵਧਵਾ ਿਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬ ਰ ਿਾਂ । 

ਇਸ ਜਨਮ ਦਵਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿ ਰ ਿਾਂ 

ਦਫਰ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਵਾਕਣ ਿੈ ਯਕੀਨ 

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਵਚ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗੀ 

ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰੀਮਤ ਿੀ ਕ ੁੱ ਖੋਂ ਮੈਂ ਜਣਾਂਗੀ 

ਜਾਂ ਤੇਰ ੇਿ ੁੱ ਖਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਬਲੇਣ ਬਣਾਂਗੀ 

ਇਿ ਜਨਮ ਸੋਿਦਣਆਂ ਮੇਰੇ ਬਗ਼ੈਰ 

ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਿੋ ਸਕੇ ਤ ੂੰ  ਗ ਜ਼ਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਿਦਿਲੀ ਵਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਦਕਿਾ ਸੀ ਲਾਡਲੀ ਜਿੀ ਚਿਤ ਮਾਰ 

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਬਿ ਤ ਿੀ ਿਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ । 

 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਿ ਜੀ ਵਾਰ 

ਦਕਰਮਚੀ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸ ਿੀ ਸੋਗਵਾਰ 

ਬਿਲੀਆ ਂਿੇ ਸੋਨ-ਰਥ 'ਤੇ ਿੋ ਸਵਾਰ 

ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ ਿੇਕੜ ੇਇਕ ਰਾਤ ਲਈ 

ਧ ੂੰ  ਜਿੇ ਿੇ ਵਾਲ ਮਢੋੇ 'ਤੇ ਦਖਲਾਰ 
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ਸ਼ਾਮ ਿੀ ਉਸ ਅਰਗਵਾਨੀ ਧ ੜ ਦਵਚ 

ਿੁੱਥ ਤੇਰ ੇਘ ੁੱ ਗੀਆ ਂਵੁੱਤ ਗ ਟਕਿ ੇ

ਮੇਰੇ ਿੁੱਥਾਂ ਦਵਚ ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵਚ ਮੌਤ ਸੀ 

ਖ਼ੌਰੇ ਦਕਿੜੇ ਵੇਲੜ ੇਸੀ ਆ ਗਏ ? 

ਤਾਰ ੇਆਥਣ ਿੇ ਸੀ ਸਭ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ 

ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਦਿਆਰ ਿਾ ਸੀ ਿਾ ਗਏ 

ਿਾ ਗਏ ਸੀ ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਨ ੂੰ  ਮ ਿਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਿ ਜੀ ਵਾਰ 

ਦਕਰਮਚੀ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸ ਿੀ ਸੋਗਵਾਰ 

ਬਿਲੀਆਂ ਿੇ ਸੋਨ-ਰਥ 'ਤੇ ਿੋ ਸਵਾਰ 

ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ ਿੇਕੜ ੇਇਕ ਰਾਤ ਲਈ 

ਧ ੂੰ  ਜਿੇ ਿੇ ਵਾਲ ਮਢੋੇ 'ਤੇ ਦਖਲਾਰ । 

 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਨੈਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਜਾੜ 

ਉੱਘ ਰਿੀਆਂ ਸਨ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਤੀਆ ਂ

ਜਾਗ ਰਿੇ ਸਨ ਸ਼ਦਿਰ ਤੇਰੇ ਿ ੇਬਾਜ਼ਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਦਕਿਾ ਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੜਕ ਿਾਰ 

ਇਿ ਸੜਕ ਲੁੱ ਗੀ ਿੈ ਮਨੈ ੂੰ  ਈਕਣਾ 

ਜੀਕਣਾ ਮਦਲਹਆ ਂਿੀ ਿਾਵੇਂ ਿਾੜ ਦਵਚ 

ਬੈਠੀ ਿੋਵ ੇਨਾਗਣੀ ਕਈੋ ਫ਼ਨ ਦਖਲਾਰ 

ਆਈ ਿੋਵੇ ਕਾਮ 'ਿੀ ਉਸ ਤੇ ਬਿਾਰ 
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ਫੇਰ ਅਚਨ-ਚੇਤ ਸੈਂ ਤ ੂੰ  ਰੋ ਿਈ 

ਮ ੂੰ ਿ ਿ ਆਲੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਂਿਾ ਝ ੂੰਬ ਮਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਦਕਿਾ ਸੀ ਮੋੜ ਿੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆਰ 

ਝ ਲਸ ਚ ੁੱ ਕੀ ਕਲੀ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਿੁੱਕ ਿੈ ? 

ਚ ਸ ਚ ੁੱ ਕੇ ਿੋਣ ਦਕ ਦਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਤਾਰ ? 

ਇਕ ਿਦਵੁੱਤਰ ਭੌਰ ਤੋਂ ਮੂੰ ਗੇ ਦਿਆਰ 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਨੈਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਜਾੜ । 

 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 

ਿੁੱਤਝੜਾਂ ਦਵਚ ਬਿਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ ਬਿਾਰ 

ਚ ਭ ਚ ੁੱ ਕ ੇਸਨ ਿ ਸਨ ਿੀ ਤਲੀ ਦਵਚ 

ਬੇਰਦਿਮ, ਬਿੇਰਿ ਸੈ ਸਦਮਆ ਂਿੇ ਖ਼ਾਰ 

ਮੌਤ ਤਨੈ ੂੰ  ਕ ਕ ਕੇ ਸੀ ਰਿੀ ਵੂੰਗਾਰ 

ਸੂੰਘਣੇ ਦਸੂੰ ਮਲਾਂ ਿ ੇਿੇਠਾਂ ਬੈਦਠਆ ਂ

ਕਰ ਰਿੇ ਸਾਂ ਸਰਬ-ਸਦਮਆਂ 'ਤ ੇਦਵਚਾਰ 

ਜਿ ਿੀ ਕ ੂੰ ਜਾਂ ਅਸਾਡੇ ਦਸਰਾਂ ਤੋਂ 

ਲੂੰ ਘ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਲੂੰ ਮੀ ਕਤਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਦਕਿਾ ਸੀ-ਿਾਏ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਬੁੱਚੜ ੇ

ਰਦਿਣ ਿੁੱਬੇ ਰੇਤ ਿੇ ਦਵਚ ਤੁੱਤੜ ੇ

ਬਿ ਤ ਿੀ ਦਨਰਮੋਿੀ ਿਨ ਇਿ ਿੂੰਖੜ  

ਇਨਹ ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮੋਿ-ਿਰੀ ਿਾ ਿੈ ਸਰਾਿ 
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ਕਰਨਗ ੇਲੋਕੀਂ ਏਨਹ ਾਂ ਿਾ ਦਨਿੱਤ ਦਸ਼ਕਾਰ 

ਲੁੱ ਖ ਭਾਵੇਂ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਉੱਡਣ ਕਤਾਰ 

ਲੁੱ ਖ ਭਾਵੇਂ ਿੋਏ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ ਦਿਆਰ 

ਬਨਣਗੇ ਦਢੁੱ ਡਾਂ 'ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿ ੇਮਜ਼ਾਰ 

ਫੇਰ ਤ ੂੰ  ਮ ੜ ਮ ੁੱ ਖ 'ਤੇ ਿਾਸੀ ਦਖਲਾਰ 

ਆਦਖਆ ਸੀ ਬ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 'ਤ ੇਜੀਭ ਮਾਰ 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨੈ ੂੰ  ਬਿ ਤ ਿੀ ਕਰਿੀ ਿਾਂ ਦਿਆਰ 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਸੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 

ਿੁੱਤਝੜਾਂ ਦਵਚ ਬਿਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ ਬਿਾਰ । 

 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਿੈਂ ਏਸ ਵਾਰ 

ਿਗ਼ ਰਿੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਵੇਂ ਕ ਝ ਅੂੰਗਾਰ 

ਧ ਖ਼ ਰਿੇ ਨੇ ਅੁੱਧ-ਜਲੇ ਮਿੋੇ ਦਸਆਿ 

ਭਰ ਦਰਿਾ ਮੇਰੀ ਦਿੁੱ ਕ ਦਵਚ ਧ ੂੰਆਂ ਦਜਿਾ 

ਵਗ ਰਿੀ ਿੈ ਿੌਦਕਆਂ ਿੀ ਇਕ ਝਲਾਰ 

ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਬਿ ਤ ਿੀ ਿਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ 

ਕਰ ਨਾ ਸਦਕਆ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇਰਾ ਿੀਿਾਰ 

ਦਫਰ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਵਾਕਣ ਿੈ ਯਕੀਨ 

ਤ ੂੰ  ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਵਚ ਮਾਂ ਬਣੇਂਗੀ 

ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੀਮਤ ਿੀ ਕ ੁੱ ਖੋਂ ਤ ੂੰ  ਜਣੇਂਗੀ 

ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਿ ੁੱ ਖਾਂ ਿੀ ਤ ੂੰ  ਬਲੇਣ ਬਣੇਂਗੀ 

ਮਾਏ ਨੀ, ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਮਦਿਰਮ ੇ
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ਕਰ ਕੇ ਤਨੈ ੂੰ  ਜਾ ਦਰਿਾ ਿਾ ਨਮਸਕਾਰ 

ਿਗ਼ ਰਿੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਵੇਂ ਕ ਝ ਅੂੰਗਾਰ 

ਧ ਖ਼ ਰਿੇ ਨੇ ਅੁੱਧ-ਜਲੇ ਮਿੋੇ ਦਸਆਿ 

ਦਮਲ ਦਗਆ ਦਮੁੱ ਟੀ 'ਚ ਿੈ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ 

ਤ ੂੰ  ਜਿੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਮਲੀ ਿੈਂ ਏਸ ਵਾਰ । 
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ਪਰਦੇਸ ਵੱਸਣ ਵਾਸ਼ਲਆ 

 

ਰੋਜ਼ ਜਿ ਆਥਣ ਿਾ ਤਾਰਾ 

ਅੂੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜਹੇਗਾ 

ਕੋਈ ਯਾਿ ਤਨੈ ੂੰ  ਕਰੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਯਾਿ ਕਰਕ ੇਤੈਂਡੜ ੇ

ਠ ਕਰਈ ਿਾਸ ੇਿੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਦਜਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਜਰ ਿ ੇ

ਸੁੱ ਕਾਂ ਿੀ ਅੁੱਗ ਦਵਚ ਸੜੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਤੇਰ ੇਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਣਾਂ 

ਿੀ ਫ ਕ ਦਿੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ 

ਜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ 'ਤ ੇ

ਆ ਮਰਸੀਆ ਵੀ ਿੜਹੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਗਰਮ ਸਾਿਵਾਂ ਿੇ ਸਮ ੂੰ ਿਰ 

ਦਵਚ ਗਰਕ ਜਾਏ ਦਿਲ 

ਕੌਣ ਇਿਨ ੂੰ  ਨ ਿ ਿੀ 

ਦਕਸ਼ਤੀ ਿ ੇਤੀਕਣ ਖੜੇਗਾ ? 
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ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਧਰਤ ਿੇ ਮੁੱਥੇ 'ਤ ੇ

ਟੂੰਗੀ ਅਰਸ਼ ਿੀ ਕ ੂੰ ਨੀ ਦਸਆਿ 

ਿਰ ਕਲਦਿਣਾ ਨੈਣ 

ਸਦਮਆਂ ਿਾ ਅਸਰ ਕ ਝ ਕਰੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਿਾਲਿੇ ਬੇ-ਸ਼ੁੱ ਕ ਭਾਵੇਂ 

ਕਾਗ ਨੇ ਕਇੋਲਾਂ ਿੇ ਬੋਟ 

ਿਰ ਨਾ ਤੇਰ ੇਬਾਝ 

ਮੇਰੀ ਦਜ਼ੂੰ ਿਗੀ ਿਾ ਸਰੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਲੁੱ ਖ ਭਾਵੇਂ ਿ ੂੰ ਗ ਕੇ 

ਚੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਦਿੂੰਗਾ ਸਬਰ ਿਾ 

ਯਾਿ ਤੇਰੀ ਿੇ ਕਰੀਰਾਂ 

ਨਾਲ ਜਾ ਿੀ ਅੜੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ 

ਤੇਰ ੇਦਜਸਮ ਿੀ ਸਲਤਨਤ 

ਚਾਂਿੀ ਿੇ ਬ ਣ ਕੇ ਜਾਲ 
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ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਿ ਮਾ ਜੋ ਫੜੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 

 

ਰੋਜ਼ ਜਿ ਆਥਣ ਿਾ ਤਾਰਾ 

ਅੂੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜਹੇਗਾ 

ਕੋਈ ਯਾਿ ਤਨੈ ੂੰ  ਕਰੇਗਾ 

ਿਰਿੇਸ ਵੁੱ ਸਣ ਵਾਦਲਆ । 
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ਸਾਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ 

 

ਇਕ ਸਾਿ ਸੁੱਜਣਾਂ ਿਾ 

ਇਕ ਸਾਿ ਮੇਰਾ 

ਦਕਿੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ । 

ਗਦਿਣੇ ਤਾਂ ਿਈ ਊ ਸਾਡ ੇ

ਦਿਲੇ ਿੀ ਧਰਤੀ 

ਿੋਰ ਮਾਏ ਜੁੱਚਿੀ ਕੋਈ ਨਾ । 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਤਾਦਰਆਂ ਿੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜ ੇ

ਰੁੱਬ ਿੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਾਂ 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਸ਼ਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਢੁੱ ਕੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਤਾਅਨਾ ਮਾਰ  ਸਾਰਾ ਨੀ ਗਰਾਂ । 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਮਦਿਲਾਂ ਿੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਅੁੱਥਰ ੇਤਾਂ ਮਦਿਲਾਂ ਿੇ ਨੀ ਕਾਂ 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਝ ੁੱਗੀਆ ਂਿ ੇਦਵਿਰੜ ੇ

ਦਮੁੱ ਧੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ । 
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ਮਦਿੂੰ ਗੇ ਤਾਂ ਸਾਿ ਸਾਡ ੇ

ਸੁੱਜਣਾਂ ਿ ੇਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 

ਦਕੁੱ ਿਾਂ ਦਿਆਂ ਬੀਜ ਨੀ ਕ ਥਾਂ 

ਇਕ ਸਾਡੀ ਲੁੱ ਿ ਗਈ ਊ 

ਰ ੁੱ ਤ ਨੀ ਜਵਾਨੀਆ ਂਿੀ 

ਿੋਰ ਰ ੁੱ ਤ ਜੁੱਚਿੀ ਕਈੋ ਨਾ । 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਰ ੁੱ ਤ ਨੀ ਬਿਾਰ ਿੀ 'ਚ 

ਮਦਿਕਾਂ ਦਵਚ ਡ ੁੱ ਬ ਕੇ ਮਰਾਂ 

ਚੁੱਟ ਲੈਣ ਭੌਰ ਜੇ 

ਿਰਾਗ ਮਾਏ ਬ ਥੀਆਂ ਤੋਂ 

ਮੈਂ ਨਾ ਦਕਸ ੇਕੂੰ ਮ ਿੀ ਰਵਹਾਂ । 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਸਾਉਣ ਿੀਆਂ ਭ ਰਾਂ ਦਵਚ 

ਮੂੰ ਿੀ ਲੁੱ ਗੇ ਬਿਲਾਂ ਿੀ ਿਾਂ 

ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਮਾਏ 

ਿੋਿ ਦਿਆ ਂਕੁੱ ਕਰਾਂ 'ਚ 

ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸ ਣੀਿੀ ਊ ਦਖ਼ਜ਼ਾਂ । 

 

ਮਾਏ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਿੀਆ ਂ

ਕੁੱ ਸੀਆਂ ਿੇ ਥੁੱ ਦਲਆ ਂ'ਚ 
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ਲੁੱ ਭੇ ਦਕਤੇ ਿਾਣੀ ਿਾ ਨਾਂ 

ਤੁੱਤੀ ਤਾਂ ਸ ਣੀਂਿੀ ਬਿ ੂੰ  

ਰ ੁੱ ਤ ਨੀ ਿ ਨਾਦਲਆਂ ਿੀ 

ਿ ੁੱ ਖਾਂ ਦਵਚ ਫਾਥੀ ਊ ਨੀ ਜਾਂ । 

 

ਇਕ ਸਾਿ ਸੁੱਜਣਾਂ ਿਾ 

ਇਕ ਸਾਿ ਮੇਰਾ 

ਦਕਿੜੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀਏ ਨੀ ਮਾਂ । 

ਗਦਿਣੇ ਤਾਂ ਿਈ ਊ ਸਾਡ ੇ

ਦਿਲੇ ਿੀ ਧਰਤੀ 

ਿੋਰ ਮਾਏ ਜੁੱਚਿੀ ਕੋਈ ਨਾ । 
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ਇਲਜ਼ਾਮ 

 

ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਿੋਸਤ 

ਤ ੂੰ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਐ 

ਤੇਰ ੇਸ਼ਦਿਰ ਿੀ ਇਕ ਦਤਤਲੀ ਿਾ 

ਮੈਂ ਰੂੰਗ ਚ ਰਾਇਐ 

ਿ ੁੱ ਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦਕਸ ੇਬਾਗ਼ 'ਚੋਂ 

ਗ ਲਮੋਿਰ ਿਾ ਬ ਟਾ 

ਸ ੂੰ ਨਸਾਨ ਬੀਆਬਾਨ 

ਮੈਂ ਮੜਹੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਇਐ । 

 

ਿ ੂੰ ਿੀ ਿੈ ਸ ਆਂਝਣੇ ਿੀ 

ਦਜਵੇਂ ਜੜਹ 'ਚ ਕ ਦੜੁੱ ਤਣ 

ਓਨਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਿ ੇਜੜਹੀਂ 

ਿਾਿ ਸਮਾਇਐ । 

ਬਿਕਾਰ ਿਾਂ ਬਿਚਲਣ ਿਾਂ 

ਿ ੁੱ ਜ ਕੇ ਿਾਂ ਕਮੀਨਾ 

ਿਰ ਗ਼ਮ ਿਾ ਅਰਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ 

ਮੈਂ ਤ ਲ ਬਣਾਇਐ । 

 

ਮੈਂ ਦਸ਼ਕਰਾ ਿਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਚੜੀਆਂ ਿੀ 

ਸੋਂਿਿੀ ਨੀ ਯਾਰੀ 

ਖੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੂੰਗ 
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ਮੈਂ ਝ ਠਾ ਿਾਂ ਲਲਾਰੀ 

ਸ਼ ਿਰਤ ਿਾ ਦਸਆਿ ਸੁੱ ਿ 

ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਿਲਮਿ ੈ

ਡੁੱ ਸ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਸਣ ੇ

ਦਿਲ ਿੀ ਿਟਾਰੀ । 

 

ਮੇਰੀ ਿੀੜ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਿ ੇ

ਵਾਕਣ ਿੀ ਅਮਰ ਿੈ 

ਢਦਿ ਜਾਏਗੀ ਿਰ ਦਜਸਮ ਿੀ 

ਿੇਤੀ ਿੀ ਅਟਾਰੀ 

ਗੀਤਾਂ ਿੀ ਮਦਿਕ ਬਿਲੇ 

ਮੈਂ ਕ ੁੱ ਖਾਂ ਿਾ ਵਣਜ ਕਰਿਾਂ 

ਤ ੂੰ  ਦਲਦਖਆ ਿੈ ਮੈਂ ਬਿ ਤ ਿੀ 

ਅੁੱਲੜਹ ਿਾਂ ਵਿਾਰੀ । 

 

ਤ ੂੰ  ਦਲਦਖਐ ਦਕ ਿ ੁੱ ਤ ਦਕਰਨਾਂ ਿ ੇ

ਿ ੂੰ ਿੇ ਨੇ ਸਿਾ ਸਾਏ 

ਸਾਇਆ ਂਿਾ ਨਿੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ 

ਦਕ ਿੋ ਜਾਣ ਿਰਾਏ 

ਸਾਏ ਿਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਿਾ ਿੈ 

ਚਾਨਣ ਿੀ ਵਫ਼ਾਿਾਰੀ 

ਚਾਨਣ 'ਚ ਸਿਾ ਉੱਗੇ 
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ਤੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਿੀ ਮਰ ਜਾਏ । 

 

ਿ ੁੱ ਖ ਿ ੂੰ ਿੈ ਜੇ ਦਿੂੰ ਜਰੇ ਿਾ ਵੀ 

ਉੱਡ ਜਾਏ ਿੂੰ ਖੇਰ  

ਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ 

ਡੁੱ ਕ ੇ'ਤੇ ਉਡਾਏ 

ਕਾਰਨ ਿੈ ਿਵਸ ਇਕ ੋ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਿੀ ਉਿਾਸੀ 

ਜੋ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ 

ਮਾਯ ਸ ਨੇ ਗਾਏ । 

 

ਤ ੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਇਕ ਦਲਦਖਐ 

ਦਕਸ ੇਦਤਤਲੀ ਿੇ ਬਾਰ ੇ

ਦਜਸ ਦਤਤਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ 

ਕ ਝ ਦਿਨ ਸੀ ਗ ਜ਼ਾਰੇ 

ਦਜਸ ਦਤਤਲੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਚਾਂਿੀ ਿ ੇ

ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਿਾ ਠਰਕ ਸੀ 

ਦਜਸ ਦਤਤਲੀ ਨ ੂੰ  ਚਾਿੀਿੇ ਸੀ 

ਸੋਨੇ ਿੇ ਦਸਤਾਰੇ । 

 

ਦਿਆਰਾ ਸੀ ਉਿਿਾ ਮ ੁੱ ਖੜਾ 

ਦਜਉਂ ਚੂੰਨ ਚਦੜਹਆ ਉਜਾੜੀਂ 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨ ੂੰ  
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ਸਨ ਬਿ ਤ ਦਿਆਰੇ 

ਮੂੰ ਨਿਾ ਸੈਂ ਤ ੂੰ  ਮਨੈ ੂੰ  ਿ ੁੱ ਤ 

ਦਕਸ ੇਸਰਸਵਤੀ ਿਾ 

ਅੁੱਜ ਰਾਏ ਬਿਲ ਗਈ ਤੇਰੀ 

ਮੇਰੇ ਿੈ ਬਾਰੇ । 

 

ਆਦਖ਼ਰ 'ਚ ਤ ੂੰ  ਦਲਦਖਐ 

ਕ ਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 

ਤੇਜ਼ਾਬ ਿੇ ਇਜ ਿੌਜ 'ਚ 

ਅੁੱਜ ਡ ੁੱ ਬ ਮਰਾਂ ਮੈਂ 

ਦਬਮਾਰ ਦਜਿੇ ਦਜਸਮ 

ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਿੇ ਸਣੇ ਮੈਂ 

ਟ ਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰ ੇਿੋਸ਼ ਿੀ 

ਅੁੱਜ ਜ ਿ 'ਚੋਂ ਿਰਹਾਂ ਮੈਂ । 

 

ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਥੋਥ ੇਦਜਿੇ 

ਗ਼ਮ ਨਿੀਂ ਲੋੜੀਂਿ ੇ

ਮੈਨ ੂੰ  ਚਾਿੀਿੈ ਮਜ਼ਿ ਰ ਿ ੇ

ਿੁੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂ ਮੈਂ 

ਮਦਿਬ ਬ ਿਾ ਰੂੰਗ ਵੂੰ ਡ ਦਿਆ ਂ

ਕਣਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਰਾ 

ਕ ੁੱ ਲ ਿ ਨੀਆ ਂਿਾ ਗ਼ਮ 
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ਗੀਤਾਂ ਿੀ ਮ ੂੰ ਿਰੀ 'ਚ ਜੜਾਂ ਮੈਂ । 
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