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Peeran Da Paraga Shiv Kumar Batalvi 
 

ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 
 

ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

 

ਪੁੁੰ ਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਿ ਿ ੁੰ  ਕੋਈ ਮੱਸ਼ਿਆ 

ਕੀਕਣ ਅਰਘ ਚੜਹਾਏ ਵ ੇ

ਸ਼ਕਉਂ ਕੋਈ ਡਾਚੀ ਿਾਗਰ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮਾਰ ਥਲ ਛੱਡ ਜਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ ੁੰਦੀ ਦਾ ਿੱਜਣਾ 

ਰੁੰਗ ਸ਼ਕਵੇਂ ਦੱਿ ਚੜਹਦਾ ਵੇ 

ਜ ੇਸ਼ਕਿਮਤ ਸ਼ਮਰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਪੀਠ ਤਲੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਗ਼ਮ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ 

ਸ਼ਿਦਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਿੈਣੀਂ ਵ ੇ

ਪਰੀਤ ਿਗਰ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ 

ਸ਼ਜੁੰ ਦੜੀ ਸ਼ਕੁੰ ਜ ਮੁਕਾਏ ਵੇ । 
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ਸ਼ਕੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੜਆ 

ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ ਰਾਖੀ ਵੇ 

ਕਦ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਸ਼ਲਹਆਂ ਉੱਤੋਂ 

 ਰੀਅਲ ਆਣ ਉਡਾਏ ਵੇ । 

 

ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਧਰਕੋਿੇ ਖਾ ਖਾ 

 ੋ ਗਏ ਗੀਤ ਕਿੈਲੇ ਵ ੇ

ਸ਼ਵਚ ਿੜੋਏ ਬੈਠੀ ਸ਼ਜੁੰ ਦ  

ਕੀਕਣ ਿੋ ਲੇ ਗਾਏ ਵੇ । 

 

ਪਰੀਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਛੁਰੀ ਸ਼ਫਰੇਂਦੀ 

ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕੁੰ ਜ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਵ ੇ

ਲੈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬੁੰ ਗ ਕਿਾਈਆਂ 

ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਫਿਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅਸ਼ੜਆ 

ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ  ਿਰਤ ਵੇ 

ਐਿੇ ਇਿਕ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜੇ 

ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਚੁਗ ਚੁਗ ਰੋੜ ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ 
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ਘੁੁੰ ਗਣੀਆਂ ਵੱਤ ਚੱਬ ਲਏ ਵ ੇ

'ਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੀਲਹੇ  

ਬੁੱ ਕਲ ਸ਼ਵਚ ਧੁਖਾਏ ਵੇ । 

 

ਇਕ ਚ ਲੀ ਵੀ ਪੀ ਿਾ ਿਕੀ 

ਸ਼ਪਆਰ ਦੇ ਸ਼ਿਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ ਵੇ 

ਸ਼ਵੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ ਿਾਰ ਪਏ ਸ਼ਵਚ ਪ ਰੇ 

ਜਾਂ ਮੈਂ  ੋਂਠ ਛੁ ਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਸ਼ਰੀਂਹ ਦੇ ਫ ੱ ਲ 

 

ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਝੱਲੇ ਸ਼ਮਰਗ ਿ ੁੰ  ਲੱਗੀ  ੈ ਤੇ  । 

ਪਰ ਿੇ ਸ਼ਦਿਦ ੇ ਰ ਤਰਫ਼ ਵੀਰਾਿ ਥੇ  । 

 

ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਸ਼ਕਥੋਂ ਬੁਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਪਆਿ, 

 ੋ ਗਏ ਬੁੰਜਰ ਸ਼ਜ  ੇਦੋ ਿੈਣ ਇ  । 

 

ਥਲ  ੋਏ ਸ਼ਦਲ 'ਚੋਂ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, 

ਰੋਜ਼ ਲੁੰ ਘਦੇ ਿੇ ਉਡਾ ਜਾਂਦੇ ਿੇ ਖੇ  । 

 

ਦੁਆਰ ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਖਾ ਗਈ  ਠ ਦੀ ਸ਼ਿਉਂਕ, 
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ਖਾ ਗਈ ਚੁੰਦਿ ਦੀ ਦੇ  ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੀ ਲੇ  । 

 

ਰਤਿ ਖ਼ੁਿੀਆਂ ਦੇ ਮਣਾਂ ਮ ੁੰ   ਪੀ  ਲਏ, 

ਇਕ ਪਰਾਗਾ ਰੋੜ ਪਰ  ੋਏ ਿਾ ਪੀ  । 

 

ਮਿ ਮੋਏ ਦਾ ਗਾ ਕ ਿਾ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਕੋਈ, 

ਤਿ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ  । 

 

ਸ਼ਚਰ  ੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁ ਾਣੇ ਡੁੱ ਬ ਗਏ, 

 ੁਣ ਿ ਾਰੇ ਸ਼ਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ  ? 

 

ਜਾਣਦ ੇਬੁਝਦ ੇਯਿ  ਦੇ ਰਸ਼ ਿੁਮਾ, 

ਚਾੜਹ ਆਏ ਬੇ-ਗੁਿਾ  ਿ ਲੀ ਮਿੀ  । 

 

ਮੇਸ਼ਰਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੈਿਾਂ ਮਰ ਗਈ, 

ਰਸ਼  ਸ਼ਗਆ ਪਾਂਧੀ ਮੁਕਾ ਪਸ਼ ਲਾ  ੀ ਕੋ  । 

 

ਆਖ਼ਰੀ ਫੁੱ ਲ ਵੀ ਿਰੀਂ  ਦਾ ਸ਼ਡੱਗ ਸ਼ਪਆ, 

ਖਾ ਸ਼ਗਆ ਿਰਿਬਜ਼ ਜ  ਾਂ ਿਰਦ ਪੋ  । 

 

ਚੁੰਿ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤਾਸ਼ਰਆਂ, 

ਬਦਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈ ਖੋ  । 
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ਗੋਂਦਵੀਂ ਆਿਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱ ਟ ਗਈ, 

ਧਾਣ ਸ਼ਚੜੀਆਂ ਠ ੁੰ ਗ ਲਏ ਥੋਥੇ ਿੇ ਤੋ  । 

 

ਪੈ ਗਈਆਂ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਮ ੁੰ   'ਤੇ ਝਰੁੜੀਆਂ, 

ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਦੀ  ੋ ਗਈ ਧੁੁੰ ਦਲੀ ਸ਼ਿਗਾ  । 

 

ਫ ਕ ਘੱਤ ੇਪਰ ਸ਼ਕਿੇ ਅੱਜ ਮੋਰ ਦੇ, 

 ਫ਼ ਗਏ ਸ਼ਕਿੇ ਭੌਰ ਦੇ ਉੱਡ-ਉੱਡ ਕੇ ਿਾ  । 

 

ਵਗ ਰ ੀ  ੈ ਓਪਰੀ ਸ਼ਜ ੀ ਅੱਜ  ਵਾ, 

ਲੌਂ ਗ ਊਿਾ ਦੇ, ਦੀ  ੈ ਕੁਝ  ੋਰ ਭਾ  । 

 

ਫ ਕ ਲੈਣ ੇਿੇ ਮੈਂ ਢਾਰੇ ਆਪਣੇ, 

ਭੁੱ ਲ ਜਾਣੇ ਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾ  । 

 

ਦ ਰ  ੋ ਕੇ ਬਸ਼  ਸ਼ਦਲ ਦੀਏ  ਿਰਤ,ੇ 

ਛ   ਿਾ ਪੀੜਾਂ ਮਾਰੀਏ ਮੈਿ ੁੰ  ਿਾ ਛ   । 

 

ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ਜੁੰ ਦ  ਿ ੁੰ  ਕੱਲਰ ਿੋਗ ਦੇ, 

ਮਸ਼ ਕੀਆਂ ਰੋ ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇ ਿ ੁੰ  ਿਾ ਧ   । 
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ਥੱਕ ਗਈ ਮ ੁੰ  -ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਜੁੰ ਦ ਲਾ  ਲੈ ਲਗਾਮ, 

ਿਰੜ ਕੇ ਬੁੰਿਹ  ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਿ ਰ   । 

 

ਪੀਣ ਦੇ ਆਡਾਂ ਿ ੁੰ  ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ, 

ਭਰ ਿਿਾਰਾਂ ਵਸ਼ ਣ ਦੇ ਿੈਣਾਂ ਦੇ ਖ   । 

 

 

 

 

ਕੰਮਿਆਲੀ ਥੋਰਹ 

 

ਮੈਂ ਕੁੰ ਸ਼ਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 

ਉੱਗੀ ਸ਼ਵਚ ਉਜਾੜਾਂ । 

ਜਾਂ ਉਡਦੀ ਬਦਲੋਟੀ ਕੋਈ 

ਵਰਹ ਗਈ ਸ਼ਵਚ ਪ ਾੜਾਂ । 

 

ਜਾਂ ਉ  ਦੀਵਾ ਸ਼ਜ ੜਾ ਬਲਦਾ 

ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰੀ 'ਤੇ, 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਕੁੰਠ ਸ਼ਜਦਹੇ ਦੀਆਂ 

ਿ ਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਿਾੜਾਂ । 
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ਜਾਂ ਚੁੰਬ ੇਦੀ ਡਾਲੀ ਕੋਈ 

ਜੋ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏ, 

ਜਾਂ ਮਰ ਏ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਬਿੁੰਤੀ 

ਜੋ ਠੁੁੰ ਗ ਜਾਣ ਗੁਟਾਰਾਂ । 

 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਟ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਿ ਦੇ  ਾਲੇ 

ਿੈਣ ਿ ੀਂ ਿਿ ਖੱੁਲਹੇ , 

ਮਾਸ਼ਰਆ ਮਾਲੀ ਕੱਿ ਗੁਲੇਲਾ 

ਲੈ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਾਂ । 

 

ਮੈਂ ਕੁੰ ਸ਼ਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 

ਉੱਗੀ ਸ਼ਕਤ ੇਕੁਰਾ ੇ, 

ਿਾ ਸ਼ਕਿੇ ਮਾਲੀ ਸ਼ਿੁੰ ਸ਼ਜਆ ਮੈਿ ੁੰ  

ਿਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੁੰ ਜਣਾ ਚਾ ੇ । 

 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਸ਼ ਲੀਂ 

ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਪਈ ਰੋਵਾਂ, 

 ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਾ ਪਸ਼ ਰਾ 

ਆਵਾਂ ਸ਼ਕ ੜ ੇਰਾ ੇ ? 

 

ਮੈਂ ਉ  ਚੁੰਦਰੀ ਸ਼ਜਿ ਦੀ ਡੋਲੀ 
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ਲੁੱ ਟ ਲਈ ਆਪ ਕ ਾਰਾਂ, 

ਬੁੰਿਹ ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬਲ ਸ਼ਜਿ ਦੇ 

ਆਪ ਕਲੀਰੇ ਲਾ ੇ । 

 

ਕ ਲੀ ਪੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਦਰ 

 ੋ ਗਈ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ, 

ਸ਼ਤੜਕ ਗਏ ਵੇ ਢੋਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਲੁੰ ਘ ਵਿਲ ਲਈ ਡਾ ੇ । 

 

ਮੈਂ ਕੁੰ ਸ਼ਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 

ਉੱਗੀ ਸ਼ਵਚ ਜ ੋਬੇਲੇ, 

ਿਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ 

ਿਾ ਪੱਤ ਖਾਵਣ ਲੇਲੇ । 

 

ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਦੀ ਅਸ਼ੜਆ 

ਤ ੁੰ  ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਇਆ, 

ਤ  ੀਓਂ ਦੱਿ ਵੇ ਮੋ ਰਾਂ ਿਾ ਵੇਂ 

ਮੱੁਲ ਕੀ ਖੇਵਣ ਧੇਲੇ ? 

 

ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਸ਼ ਰਾਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਿ ੁੰ  

ਿਾਉਣ ਸ਼ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, 
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ਚੌ ੀਂ ਕ ਟੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣ 

ਲੱਖ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ । 

 

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤ ਦਾ ਅਸ਼ੜਆ 

ਉ ੀਓ  ਾਲ ਿ   ੋਇਆ, 

ਸ਼ਜਉਂ ਚਕਵੀ ਪਸ਼ ਚਾਣ ਿਾ ਿੱਕੇ 

ਚੁੰਿ ਚਸ਼ੜਹਆ ਸ਼ਦ ੁੁੰ  ਵੇਲੇ । 

 

ਮੈਂ ਕੁੰ ਸ਼ਡਆਲੀ ਥੋਰਹ ਵੇ ਿੱਜਣਾ 

ਉੱਗੀ ਸ਼ਵਚ ਜ ੋਬਾਗ਼ਾਂ, 

ਮੇਰੇ ਮੱੁਢ ਬਣਾਈ ਵਰਮੀ 

ਕਾਲੇ ਫ਼ਿੀਅਰ ਿਾਗਾਂ । 

 

ਮੈਂ ਮੁਰਗਾਈ ਮਾਿਿਰਾਂ ਦੀ 

ਜੋ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ਕਿੇ ਸ਼ਿਕਰੇ, 

ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਹੀ ਪਰ ਿੁੰਧ ਰੀ 

ਿੋਚ ਲਏ ਸ਼ਜਦਹੇ ਕਾਗਾਂ । 

 

ਜਾਂ ਿੱਿੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵ ੇਦ ਜੀ 

ਕੁੰਮ ਸ਼ਜਦਹਾ ਬਿ ਰੋਣਾ, 

ਲੁੱ ਟ ਖਸ਼ੜਆ ਸ਼ਜਦਹਾ ਪੁਿ ੁੰ   ੋਤਾਂ 
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ਪਰ ਆਈਆਂ ਿਾ ਜਾਗਾਂ । 

 

ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ ਤੇਰੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

 ੁਣ ਜੀ ਿ ੀਓਂ ਲੱਗਦਾ, 

ਖਲੀ-ਖਲੋਤੀ ਮੈਂ ਵਾੜਾਂ ਸ਼ਵਚ 

ਿੌ ਿੌ ਦੁਖੜ ੇਝਾਗਾਂ । 

 

 

 

ਇਕ ਗੀਤ ਮਹਜਰ ਦਾ 

 

ਮੋਤੀਏ ਰੁੰਗੀ ਚਾਿਣੀ ਦੀ ਭਰ ਸ਼ਪਚਕਾਰੀ । 

ਮਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਕਿ ਮੱੁਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ । 

 

ਸ਼ਕਿ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਚੁੰਿ ਦੀ ਦੌਣੀ, 

ਸ਼ਕਿ ਰੱਤੀ ਮੇਰੀ ਿ  ੀ ਗੁਟ ਫੁਲਕਾਰੀ । 

 

ਰਸ਼ ਣ ਸ਼ਦਓ ਿੀ  ੁੰਿ ਸ਼ਦਲੇ ਦਾ ਫਾਕੇ, 

ਜਾਂਦੀ ਿ ੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮਸ਼ ੁੰਗੀ ਚੋਗ ਸ਼ਖਲਾਰੀ । 

 

ਤੋੜੇ ਮਾਲਹ ਤਰੱਕਲਾ ਚਰਖੀ ਫ ਕੋ, 
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ਸ਼ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਰਣ ਕੌਡਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ਿੁੰਗਾਰੀ । 

 

ਸ਼ਕਿ, ਕ ਲਹਾਂ ਦੇ ਆਣ ਘਚਲੇੋ ਪਾਣੀ, 

ਸ਼ਕਿ ਤਤੜੀ ਿੇ ਆਣ ਮਰੁੁੰ ਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ । 

 

ਸ਼ਕਿ ਖ  ੇ ਬਸ਼  ਧੋਵਾਂ ਦਾਗ਼ ਸ਼ਦਲੇ ਦੇ, 

ਸ਼ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਬਸ਼  ਮਲ ਮਲ ਵਟਣਾ ਿਹ ਾਵਾਂ । 

 

ਕੀ  ਗੁੁੰ ਦਾਂ  ੁਣ ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰ ਮੋਤੀ, 

ਕੀਕਣ ਉਮਰ ਸ਼ਿਆਣੀ ਮੋੜ ਸ਼ਲਆਵਾਂ । 

 

ਸ਼ਕਿ ਿੁੰਗ ਖੇਡਾਂ ਅੜੀਓ ਿੀ ਮੈਂ ਕੁੰਜਕਾਂ, 

ਸ਼ਕਿ ਿੁੰਗ ਅੜੀਓ ਰਾੜ ੇਬੀਜਣ ਜਾਵਾਂ । 

 

ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਡਾਰਾਂ ਿੱਭੇ ਬੁੰਿਹ  ਕਤਾਰਾਂ, 

ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸ਼ਵਚ ਫਿ ਗਈ ਜੇ ਿੀ ਫਾ ੀਆਂ । 

 

ਲੱਖ ਿੁਦੈਣਾਂ ਔਿਂੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮੋਈਆਂ, 

ਵਾਤ ਿਾ ਪੱੁਛੀ ਏਿ ਸ਼ਗਰਾਂ ਸ਼ਦਆਂ ਰਾ ੀਆਂ । 

 

ਪਰਤ ਕਦ ੇਿਾ ਆਵੇ ਮਸ਼ ਰਮ ਘਰ ਿ ੁੰ , 

ਐਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਉਡੀਕ ਸ਼ਵ ਾਈਆਂ । 
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ਆਖੋ ਿ , ਚੁੰਿ ਮੱਸ਼ਿਆ ਿ ੁੰ  ਿ ੀਂ ਚੜਹਦਾ, 

ਮੱਸ਼ਿਆ ਵੁੰ ਡਦੀ ਆਈ ਧੁਰੋਂ ਸ਼ਿਆ ੀਆਂ । 

 

ਝੱਬ ਕਰ ਅੜੀਏ ਤ ੁੰ  ਵੀ ਉੱਡ ਜਾ ਸ਼ਚੜੀਏ, 

ਇ ਿੀਂ ਮਸ਼ ਲੀਂ  ਸ਼ਤਆਰੇ ਿੇ ਵੱਿਦ ੇ। 

 

ਏਿ ਖੇਤ ਸ਼ਵਚ ਕਦ ੇਿ ੀਂ ਉਗਦੀ ਕੁੰਗਣੀ, 

ਏਿ ਖੇਤ ਦੇ ਧਾਿ ਕਦ ੇਿ ੀਂ ਪੱਕਦ ੇ। 

 

ਭੁੱ ਲ ਿਾ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਇ ਿੀਂ ਅੁੰਬੀਂ, 

ਇ ਿੀਂ ਬਾਗ਼ੀਂ ਮੋਰ ਕਦੇ ਿ ੀਂ ਿੱਚਦ ੇ। 

 

ਅੜੀਓ ਿੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੇ ਜਾਈਆਂ, 

ਰਸ਼ ਣਗ ੇ ੋਂਠ  ਿਰ ਤਕ  ੁੰਝ  ਚੱਟਦੇ । 

 

ਕੀ  ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਗਲ ਿੱਜਣਾ ਦੇ ਸ਼ਮਲ ਕੇ, 

ਕੀ   ੱਿਾਂ ਮੈਂ ਅੜੀਓ ਮਾਰ ਛੜੱਪੀਆਂ । 

 

ਕੀ  ਬੈਠਾਂ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਿੁੰਦਲ ਰੱੁਖ ਦੀ, 

ਕੀ  ਬਣ ਬਣ 'ਚੋਂ ਚੁਗਦੀ ਸ਼ਫਰਾਂ ਮੈਂ ਰੱਤੀਆਂ । 
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ਕੀ  ਟੇਰਾਂ ਮੈਂ ਿ ਤ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖੱਦੇ, 

ਕੀ  ਖੋ ਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਢਾਂ ਪੇਚ ਪਲੱਚੀਆਂ । 

 

ਕੀ  ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸ਼ ਜਰ ਦੇ ਗੁੁੰ ਗੇ, 

ਕੀ  ਛੇੜਾਂ ਮੈਂ ਮ ਕ ਸ਼ਦਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ । 

 

 

ਮਤਤਲੀਆਂ 

 

ਮੈਂ ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਸ਼ਫਰਾਂ 

ਮੈਂ ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਸ਼ਫਰਾਂ 

 

ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ ਬਿ ਰਤ 

ਪੁਿਪ-ਬਿਤੀ ਮਸ਼ ਕਦੀ 'ਚੋਂ 

ਿੋਿ ਰੁੰਗੀਆਂ, ਿੀਲੀਆਂ 

ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ 

ਿੋਚਦੀ ਜਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 

ਵੁੰ ਿ-ਿੁਵੁੰ ਿੀ ਫੜ ਲਵਾਂ 

 

ਤੇ ਤੋਤਲੇ ਜ  ੇਖੁੰਭ ਉਿ ਦੇ 

ਮੇਢੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਜੜ ਲਵਾਂ 
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ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿ ਲੱਗਾਂ 

ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਦਲ ਕੁੰਬ ਜਾਏ 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਿਾਖ਼ ਮਸ਼ ੁੰਦੀ ਦੀ 

ਸ਼ਵਚ  ਵਾ ਦੇ ਥਰ-ਥਰਾਏ 

ਦ ਰ ਸ਼ਤਤਲੀ ਉੱਡਦੀ ਜਾਏ । 

 

ਫੁੱ ਲ ਗੁਿਾ  ਦੇ ਘੁੱ ਪ ਕਾਲੇ 

ਿੁਪਸ਼ਿਆਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਖੜਿ ਲੱਗਣ 

ਮਸ਼ ਕ ਸ਼ਖੁੰ ਡ ੇਇਤਰ-ਸ਼ਭੁੰ ਿੀ 

ਧੜਕਣਾਂ ਸ਼ਵਚ ਪਿਰ ਜਾਏ 

 

ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਦੀ 

ਿੋ ਲ ਜ ੀ ਪਟਿਾਰ ਆਏ 

ਫੁੱ ਲ ਗੁਿਾ  ਦੇ ਵੇਖ ਟਸ਼ ਕੇ 

ਮਿਤ ਜ ੀ  ੋ ਬੈਠ ਜਾਏ 

ਮੈਂ ਅੁੰਞਾਣੀ ਫੁੱ ਲ ਿਾਰੇ 

ਤੋੜ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਵਾਂ 

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਿ ਲੱਗਾਂ 

ਝੋਲ ਮੇਰੀ ਪਾਟ ਜਾਏ 

ਤੇ ਦ ਰ ਸ਼ਤਤਲੀ ਉੱਡ ਜਾਏ । 
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ਮੈਂ ਵਲੱਲੀ ਿੋਚਦੀ ਜਾਂ 

ਕੀ  ਫੜਾਂਗੀ ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ 

ਭਰ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਿਰਦ ਪੋ  ਸ਼ਵਚ 

ਫੁੱ ਲ ਖ਼ੁਿੀ ਦੇ ਿੜ ਗਏ 

ਵੇਲ ਿਾਵੀ ਆਿ ਦੀ ਦੇ 

ਪੱਤ ਿਰੋਏ ਝੜ ਗਏ 

 

ਵੇਖ ਿੀ ਉ  ਿਾ  ਸ਼ਿਆ ੀਆਂ 

ਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਢਲਕ ਆਈਆਂ 

ਚੁਗਣ ਗਈਆਂ ਦ ਰ ਡਾਰਾਂ 

 ਿਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ 

 

ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਿਾਮ  ੋਈ 

ਕੁੰਵਲ ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਿੌਂ ਗਏ 

ਤਰੇਲ ਕਤਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਡੁੱ ਲਹ ਗਏ ਕੁਝ ਪੀ ਗਈਆਂ 

ਿੀ ਿਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ । 

 

ਜਦ ਕਦ ੇਵੀ ਰਾਤ ਬੀਤ  

ਿੋਚਦੀ  ਾਂ ਸ਼ਦਿ ਚੜਹੇਗਾ 

ਮੁੜ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ 
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ਿ ਰਜਾਂ ਿ ੁੰ  ਿਾ ਰਵਹੇਗਾ 

ਿਾਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਵਲ ਦ ਧੀ 

ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਖੜ ਪਵੇਗਾ 

ਆਿ  ੈ ਸ਼ਕ ਫੇਰ ਅੜੀਏ 

ਮਸ਼ ਕਦੀ ਉਿ ਗੁਲਫ਼ਿਾਂ 'ਚੋਂ 

ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਮੈਂ ਫੜ ਿਕਾਂਗੀ । 

 

 

 

ਚ ੱ ਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਂ 

 

ਿੈਣ ਸ਼ਿਿੱਤਰੇ ਸ਼ਕਉਂ ਅੱਜ  ੋਏ ਗਸ਼ ਰੇ, 

ਿੀਝਾਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਉਂ ਅੱਜ ਘਚਲੋੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਥੇ   ੁਿਿ ਦੇ ਿੁੁੰ ਿ-ਮੁਿੁੰ ਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, 

ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਠੀਕਰਾਂ ਆਣ ਫਰੋਲੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਬਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰੀ ਇਿਕ ਦੀ 'ਤੇ, 

ਅੱਖਾਂ ਮੁੁੰ ਦੀਆਂ ਛਮ ਛਮ ਡੋ ਲੀਆਂ ਵੇ । 

 

 ਾਰ  ੱੁਟ ਕੇ ਸ਼ਕਉਂ ਅੱਜ ਕਾਲਖਾਂ ਿੇ, 
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ਵੱਲ ਚੁੰਿ ਦੇ ਸ਼ਭੱਤੀਆਂ ਖੋ ਲੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਆਣ ਗੇੜੇ ਖ  ੇ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ, 

ਰੋ ੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਉਂ ਰੋਣ ਟਟੀਰਹੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਿੋਿ-ਸ਼ਤਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਖੁੰਭ ਤੋੜੇ, 

ਸ਼ਵੁੰ ਿਹ  ਲਈਆਂ ਸ਼ਕਿ ਿ ਲ ਭੁੰ ਬੀਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਆਣ ਬੀਜੇ ਬੀ  ੌਸ਼ਕਆਂ ਦੇ, 

ਸ਼ਕਿਹੇਂ  ਲਾਈਆਂ ਚਾ ਿੋਗ ਪਿੀਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਕਾ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਜੁੰ ਦ ੁਿ ੁੰ  ਜੱਚਣ ਿਾ ਿਸ਼ ਿਿਾ ੀਆਂ, 

ਮੁੰਗਦੀ ਸ਼ਫਰੇ ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਿਿੱਤ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਕਦੋਂ ਸ਼ਡੱਠੀ  ੈ ਸ਼ਕਿੇ ਿੇ  ੋਂਦ 'ਵਾ ਦੀ, 

ਸ਼ਬਿਾਂ ਕੁੰ ਸ਼ਡਆਂ ਸ਼ਕੱਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਦਾਖਾਂ ਪੈਣ ਿਾ ਕਦ ੇਵੀ ਸ਼ਿੁੰ ਮੜੀ ਿ ੁੰ , 

ਦ ਧੀ  ੋਣ ਿਾ ਕਦ ੇਵੀ ਗੇਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਿਦਾ ਿੇ ਿਾਗਰਾਂ 'ਚੋਂ, 

ਮਾਰ ਥਲਾਂ 'ਚੋਂ ਿਦਾ  ਿੇਰੀਆਂ ਵੇ । 
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ਰੀਝਾਂ ਿਾਲ ਮੈਂ ਵਿਲ ਦੇ ਿ ਤ ਕੱਤ,ੇ 

ਤੁੰਦਾਂ ਰ ੀਆਂ ਪਰ ਿਦਾ ਕਚੇਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਤੱਤੀ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੱਗ ਅੁੰਦਰ, 

ਤੇਰੇ ਲਾਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਮੋਈ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਚਾਰੇ ਕੁੰਿੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, 

ਰੁੰਗੀ ਇਕ ਿਾ ਲੀਰ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਰ ੀ ਿੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਇਿਾਸ਼ਰਆ 'ਤੇ, 

ਸ਼ਜਵੇਂ ਪੁਤਲੀਆਂ  ੱਥ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਰ ੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੌਰ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ, 

ਕਦ ੇਗੁੁੰ ਦ ਿਾ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਪਾਣੀ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ 'ਚੋਂ ਰ ੇ ਸ਼ਮਲਦ,ੇ 

ਰ ੀਆਂ ਸ਼ਖੜੀਆਂ ਆਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਮੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਿਾ  ੀ ਤਾਂਘ ਮੱੁਕੀ ਿਾ  ੀ ਉਮਰ ਮੱੁਕੀ, 

ਦੋਵੇਂ  ੋ ਗਈਆਂ ਲੁੰ ਮ-ਿਲੁੰ ਮੀਆਂ ਵੇ । 
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ਆ ਵੇ  ਾਣੀਆਂ  ੇਕ ਲਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, 

ਵਾਟਾਂ ਜਾਣ ਿਕੋੜੀਆਂ ਲੁੰ ਮੀਆਂ ਵੇ । 

 

ਰਲ ਸ਼ਮਲ  ੱਿੀਏ ਸ਼ਖੱਲੀਆਂ ਘੱਤੀਏ ਵੇ, 

ਬਾ ਵਾਂ ਖੋ ਲੀਏ ਗਲੀਂ ਪਲੁੰ ਮੀਆਂ ਵੇ । 

 

 

 ੁੰਝ ਆ ਂਦੀ ਛਬੀਲ 

 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ੀਂ, 

ਮੈਂ  ੁੰਝ ਆ ਂਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ । 

ਮੈਂ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੇ ਧੁਆਂਖੇ  ੋਠਾਂ ਿ ੁੰ  

ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮ ਦੀ ਗਲੋ ਸ਼ਪਆਈ । 

 

ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ  ੁੰਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 

ਮੈਂ ਿੋਚਦੀ  ਾਂ ਸ਼ਕ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, 

ਜੇ ਜੁਦਾਈ ਵਿਲ ਦੇ ਮੋਤੀ- 

ਅੱਜ ਆਪ  ੱਥੀਂ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ । 

 

ਵਰਹ ਰ ੀਆਂ ਬਦਲੋਟੀਆਂ 'ਤੇ 

ਤਾਂ ਚਾਸ਼ਤਰਕ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਗਲਾ ਿ ੀਂ ਕੋਈ, 
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ਇ  ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ  ੈ ਬਦਿਿੀਬੀ 

ਸ਼ਕ ਜੀਭ ਉ ਦੀ ਰ ੀ ਸ਼ਤ ਾਈ । 

 

ਸ਼ਿੁੰ ਮੜੀ ਦੇ ਕਿੈਲੇ ਫੁੱ ਲਾਂ 

ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਿੱਜਣਾ ਵੇ ਿਸ਼ ਦ  ੁੁੰ ਦ ੈ

ਕਿਮ  ੈ ਤੈਿ ੁੰ  ਤ ੁੰ  ਮੁੜ ਿਾ ਆਖੀਂ 

ਵੇ ਭੌਸ਼ਰਆਂ ਿ ੁੰ  ਕਦ ੇਿੁਦਾਈ । 

 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ੀਂ, 

ਿੇ  ਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਜਾੜ ਖੋਲੇ । 

ਬੇਚੈਿ  ੋਏ ਸ਼ਜ  ੇਉਡਦੇ ਸ਼ਫਰਦ ੇ

ਿੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ । 

 

ਇ ਿਾਂ ਰਾ ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ 

 ੈ ਰੋਜ਼ ਪੁਿ ੁੰ  ਿ ੁੰ  ਰੋਂਦੀ ਕੋਈ, 

ਕਦ ੇਕਦ ੇਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਿੇ ਜਾਂਦ ੇ

ਵੇ ਖੇੜ ੇ ੀਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੇ । 

 

ਜਾਂ ਇ ਿਾਂ ਰਾ ਾਂ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ 

ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਣ, 

ਜਾਂ ਮਾਿ ਖੋਰੀ ਕੋਈ ਡਾਰ ਸ਼ਗੱਧਾਂ ਦੀ 
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 ੱਡ-ੋਰੋੜ ੇਪਈ ਟਟੋਲੇ । 

 

ਇਕ ਿਮਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਿਮਝਦੀ ਿਾਂ 

ਵੇ ਪਰੀਤ-ਅਗਿੀ ਦਾ ਕੁੁੰ ਡ ਤੈਿ ੁੰ , 

ਪਰ ਇਕ ਿਮਾਂ  ੈ ਤ ੁੰ  ਬੁਝ ਸ਼ਗਆ  ੈਂ 

ਵੇ ਵਾਂਗ ਧੁਖ਼ਦ ੇਸ਼ਬਆਰੀ ਕੋਲੇ । 

 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ੀਂ 

ਵੇ  ੋਰ ਮੈਥੋਂ ਿਾ ਟੁਸ਼ਰਆ ਜਾਏ । 

ਕੌਣ ਥੋਰਹਾਂ ਿ ੁੰ  ਿਮਝ ਕਲੀਆਂ 

ਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਏ । 

 

ਿੜਹੈਂਦ ਲੱਦੀ  ਵਾ ਿਮੇਂ ਦੀ 

'ਚ ਕੌਣ ਖ਼ੁਿੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰ ਸ਼ਛੜਕੇ, 

ਕੌਣ ਸ਼ਗਰਝਾਂ ਥਾਂ  ਿਰਤਾਂ ਦੇ 

ਵੇ ਧੁੁੰ ਧਲੇ ਅਰਿੀਂ  ੁਮਾ ਉਡਾਏ । 

 

ਕੌਣ ਇਿਕੇ ਦੀ ਖ਼ ਿੀ ਸ਼ਮੱਟੀ 'ਚ 

ਿੁਪਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, 

ਕੌਣ ਸ਼ਦਲ ਦੀ ਵੀਰਾਿ ਧਰਤੀ 

ਤੇ ਰੱੁਖ ਮੁੰਧਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਲਾਏ । 
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ਕੌਣ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੀਕ ਸ਼ਿੁੰ ਮਦੀ 

ਤੇ ਧ ੜ ੇ ੱਥੀਂ ਵੇ ਆਪ ਸ਼ਮਰਚਾਂ, 

ਕੌਣ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ ਕੇ ਲੱਸ਼ਛਆਂ 

'ਚ   ੁੰ ਝ ਰਾ ਵਾਂ ਦੀ ਖੇ  ਸ਼ਮਲਾਏ । 

 

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਪਦ ੇਰਾ ੀਂ 

ਮੈਂ ਔਿੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਉਮਰ  ੈ ਗਾਲੀ 

ਇਕ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਲੀ ਸ਼ਖੁੰ ਦੜੀ 

ਵ ੇਘਲੋ ਕੱਲਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਿੱਤ  ੁੰਗਾਲੀ । 

 

ਸ਼ਿਿੱਤ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੀ ਪੀ ਕੇ 

ਸ਼ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਪੱਤਾ ਮੈਂ ਿਾੜ ਲੀਤਾ, 

ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਿੀ ਦੇ ਚੁੰਬ ੇਦੀ 

ਛਾਂਗ ਿੱੁਟੀ  ੈ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ । 

 

ਤੇਲ  ੁੁੰ ਸ਼ਦਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ ਫ਼ਲ ਦੇ 

ਿਾਰੇ ਦੀਵੇ ਸ਼ਕਉਂ ਬੁਝ ਗਏ ਿੇ, 

ਪਤਾ ਿ ੀਂ ਮਾਲੀ ਤੋਂ  ਰ ਲਗਰ ਿ ੁੰ  

ਸ਼ਕਉਂ ਿੁ ਣਾ ਲੱਗਦਾ  ੈ ਅੱਜ ਅਯਾਲੀ ? 

 

ਠਸ਼ ਰ ਮੌਤ ੇਿੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਿ ੁੰ - 
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ਸ਼ਿਰਾਿ  ੋ ਕੇ ਸ਼ਕਉਂ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਏ,ਂ 

ਖਾਲੀ ਮੋੜਿ ਿ ੁੰ  ਜੀ ਿ ੀਂ ਕਰਦਾ 

ਜਦੋਂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਿਵਾਲੀ । 

 

 

ਿਨ ਿੰਦਰ 

 

ਬਲ ਬਲ ਿੀ ਮੇਰੇ ਮਿ-ਮੁੰਦਰ ਦੀਏ ਜੋਤੇ । 

 ੱਿ  ੱਿ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋ ਲ ਸ਼ਦਲੇ ਦੀਏ ਕਲੀਏ । 

 

ਤਕ ਤਕ ਿੀ ਔ  ਿੀਮ ਉਿਾਬੀ ਧ ੜਾਂ, 

ਆ ਉਿਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਿ ਰ ਿ ਰ  ੋ ਰਲੀਏ । 

 

ਰੁਣਝੁਣ ਰੁਣਝਣੁ ਟਣੁਕਣ, ਿਾਜ਼ ਿਮੀਰੀ, 

ਸ਼ਜਉਂ ਛਲਕਣ ਬੀਜ ਿਰੀਂ  ਦੀ ਿੱੁਕੀ ਫਲੀਏ । 

 

ਫ਼ਰ ਫ਼ਰ ਵਗਣ  ਵਾਵਾਂ ਮਲ ਖ਼ੁਿਬੋਈਆਂ, 

ਆ ਇਿਹ ਾਂ ਿੁੰਗ ਦ ਰ ਸ਼ਕਤ ੇਟੁਰ ਚੱਲੀਏ । 

 

ਔ  ਵੇਖ ਿੀ ! ਬਦਲੀ ਲਾਲ ਸ਼ਬੁੰ ਬ ਸ਼ਜ ੀ ਉਡਦੀ 

ਸ਼ਜਉਂ ਦ  ਰਾ ਘੁੁੰ ਡ ਕੋਈ ਕੱਢ ਪੁੰਜਾਬਣ ਆਈ । 
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ਤਕ ਦ ਰ ਦੁਮੇਲੀਂ ਧਰਤ ਅਰਿ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਮਲ ਗਈ, 

ਸ਼ਜਉਂ ਘੁਟਣੀ ਰਾਧਾ ਿੁੰਗ ਿਾਂਵਲੇ ਪਾਈ । 

 

ਔ  ਵੇਖ ਿੀ ਕਾ ੀਆਂ ਕੱਢ ਲਏ ਬੁੁੰ ਬਲ ਲੈਰੇ, 

 ਾਏ ਵੇਖ ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਧਰਤ ਿੁ ਾਈ । 

 

 ਰ ਧੜਕਣ ਬਣ ਮਰਦੁੰਗ  ੈ ਡਗਡਗ ਵੱਜਦੀ, 

 ਰ ਿਾ  ਸ਼ਵਚ ਵੱਜਦੀ ਜਾਪ ੇਿੀ ਿਸ਼ ਿਾਈ । 

 

ਅੱਜ ਫੇਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅੜੀਏ ਮਿ ਦੇ ਮਣਕੇ 

ਅੱਜ ਪਰਭੱਤਾ ਦੇ ਮਿ ਦੀ  ੈ ਟੇਕ ਗੁਆਚੀ । 

 

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਿੱਚ ਰ ੀ  ੈ ਤਾਂਡਵ, 

ਅੱਜ ਭਾਰ ਸ਼ਜ ਾ ਸ਼ਦਿਦੀ  ੈ ਪਾਕ  ਯਾਤੀ । 

 

ਅੱਜ  ੁਿਿ ਦੀ ਅੜੀਏ ਕੱਚ-ਕਚੋਈ ਵੀਣੀ, 

ਅੱਜ ਇਿਕ ਦੀ ਅੜੀਏ ਪੱਥਰ  ੋ ਗਈ ਛਾਤੀ । 

 

ਅੱਜ ਰੋਟੀ  ੈ ਬਿ ਜਗ ਦਾ ਇਿਟ-ਮੁਿਾਰਾ, 

ਅੱਜ ਮਿੱੁਖਤਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ ੁੰਗੀ ਸ਼ਮਲੇ ਚਪਾਤੀ । 

 

ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਡੋਬ ਲੈਣੀ  ੈ ਬੇੜੀ, 
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ਮੈਿ ੁੰ  ਜਚਦ ੇਿ ੀਂ ਿੀ ਅੜੀਏ  ੁਿਿ ਸ਼ਕਿਾਰੇ । 

 

ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਤਾਂ ਉੱਡ ਿਕਦ ੇਿਿ ਤਾਰਾ-ਗਣ ਸ਼ਵਚ, 

ਪਰ ਕੀ ਕਰਿੇ ਿਿ ਅੜੀਏ ਮੈਂ ਇ  ਤਾਰੇ । 

 

ਕਦ ੇਪ ਰਬ ਿ ੀਂ  ੋ ਿਕਦ ੇਅੜੀਏ ਪੱਛਮ, 

ਿ ੀਂ  ੋ ਿਕਦ ੇਿੀ ਰੁੰਗ-ਪੁਰ ਕਦ ੇ ਜ਼ਾਰ ੇ। 

 

ਤੱਕ ਪਰੀਤ 'ਚ ਚਕਵੀ ਆਪੇ  ੋ ਗਈ ਬੌਰੀ, 

ਸ਼ਕਿੇ ਚੁੰਿ ਭੁਲੇਖੇ ਫੱਕਦੀ ਪਈ ਅੁੰ ਸ਼ਗਆਰੇ । 

 

ਜੀਣ ਜੀਣ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰ ਕਦ ਤਕ ਲੋੜ,ੇ 

ਮੌਤ ਮੌਤ ਸ਼ਵਚ ਵਟ ਜਾਵਣ ਜਦ ਿਾ ਾਂ । 

 

ਡੋਲਹ ਡੋਲਹ ਮੈਂ ਚੱਟਾਂ ਕਦ ਤਕ  ੁੰਝ , 

ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂ ਕਦ ਤਕ ਆ ਾਂ । 

 

ਿਾਥ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਕਦ ਤਕ ਮੇਰਾ ਿਾਥੀ, 

ਅੱਤ ਲੁੰ ਮੀਆਂ  ਿ ਇਿ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾ ਾਂ । 

 

ਇਿਕ ਦੇ ਵਣਜੋਂ ਕੀ  ਕੁਝ ਖੱਸ਼ਟਆ ਸ਼ਜੁੰ ਦ ੇ? 

ਦੋ ਤੱਤੀਆਂ ਦੋ ਠੁੰ ਢੀਆਂ ਠੁੰ ਢੀਆਂ ਿਾ ਾਂ । 
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ਅੰਬਰ ਮਲੱਸੇ ਮਲੱਸ ੇ

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਅੁੰਬਰ ਸ਼ਲੱਿੇ ਸ਼ਲੱਿੇ । 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਸ਼ ੱਿੇ ਸ਼ ੱਿੇ । 

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਮੋਈਆਂ ਮੋਈਆਂ ਪੌਣਾਂ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਜੱਗ ਵੱਿਦਾ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਦੱਿੇ । 

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਪੱਥਰ  ੋਈਆਂ ਜੀਭਾਂ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਸ਼ਦਲ ਭਸ਼ਰਆ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਫੱਿੇ । 

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਮੇਰੀ ਰੀਿ ਿਾ ਕਸ਼ਰਓ ਕੋਈ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਇਿਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਵੱਿੇ । 

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਇ  ਡਾਢੇ ਪੈਂਡ ੇਲੁੰ ਮੇ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਸ਼ਿਰੀਆਂ ਿ ਲਾਂ ਸ਼ਗੱਟੇ ਸ਼ਗੱਟ ੇ। 

 

 ਾਏ ਿੀ ! ਏਥ ੇਿਭ ਕੁਝ ਲੁੱ ਸ਼ਟਆ ਜਾਂਦਾ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਏਥ ੇਮੌਤ ਿਾ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ ੱਿੇ । 
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 ਾਏ ਿੀ ! ਅੱਜ ਪਰੀਤ ਦੇ ਿਗਮੇ ਕੌੜੇ, 

 ਾਏ ਿੀ ! ਇ  ਜ਼ਸ਼ ਰ ਿੇ ਸ਼ਮੱਠੇ ਸ਼ਮੱਠੇ । 

 

 

 

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਂ

 

ਿਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਫੱਕੀ ਸ਼ਫੱਕੀ 

ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਧੁੁੰ ਦ ਸ਼ਵਚੋਂ, 

ਸ਼ਿੁੰ ਮਹੇ-ਸ਼ਿੁੰ ਮਹੇ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ 

ਤਾਰੇ ਸ਼ਪਆ ਵੇਖਦਾਂ । 

 

ਦ ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਪੁੰ ਡ ਤੋਂ- 

ਮੈਂ ਡੁੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਖੜਾ, 

ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿ 'ਤੇ 

ਮੁਿਾਰੇ ਸ਼ਪਆ ਵੇਖਦਾਂ । 

 

 ੌਲੀ- ੌਲੀ ਉੱਡ-ਉੱਡ 

ਰੁੁੰ ਸ਼ਡਆਂ ਜ  ੇਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ, 

ਬਸ਼ ੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ 

ਿਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਪਆ ਵੇਖਦਾਂ । 
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ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਂਝ ੇਵਾਂਗ ੁੰ  

 ੀਰ ਖੇੜੀਂ ਟੋਰ ਕੇ, 

ਤੇ ਿੁੁੰ ਞੇ ਿੁੁੰ ਞੇ ਆਪਣੇ 

 ਜ਼ਾਰ ੇਸ਼ਪਆ ਵੇਖਦਾਂ । 

 

ਪੌਣ ਦੇ ਫ਼ਰਾਟ-ੇ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਰੋਂਦ ੇਲੁੰ ਘ ਰ ੇ ਿੇ, 

ਜਾਪਦੇ ਿੇ ਸ਼ਜਵੇਂ ਅੱਜ 

ਦੇ ਰ ੇ ਿੇ ਅਲਾ ੁਣੀਆਂ । 

 

ਸ਼ਪੱਪਲੀ ਦਾ ਰੱੁਖ 

ਸ਼ਜਦਹ ੇਥੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਦ ੇਿਾਂ, 

ਉ ਦੀਆਂ ਅਯਾਲੀ ਸ਼ਕਿੇ 

ਛਾਂਗ ਲਈਆਂ ਟਾ ਣੀਆਂ । 

 

ਗੋਲਹਾਂ ਖਾਣ ਘੁੱ ਗੀਆਂ 

ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਿਿੱਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿੀ, 

ਉ  ਵੀ ਅੱਜ ਿਾਰਾ ਸ਼ਦਿ 

ਆਈਆਂ ਿ ੀਂ ਿਮਾਣੀਆਂ । 

 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ ੱਕ 'ਤੇ 
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ਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਧ ਣੀ, 

ਅੱਗ ਅਿਮਾਿੀਂ ਲਾਈ 

 ਾਉਸ਼ਕਆਂ ਿੇ  ਾਣੀਆਂ । 

 

ਇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਦੁੱ ਖ ਿ ੀਂ 

ਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤ ੁੰ  ਪਰਾਇਆ  ੋਇਓਂ, 

ਦੁੱ ਖ  ੈ ਸ਼ਕ ਤੈਿ ੁੰ  ਮੈਿ ੁੰ  

ਕੌਡੀਆਂ ਿੇ ਸ਼ਪਆਰੀਆਂ । 

 

ਦੁੱ ਖ  ੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਿੇ 

ਮਸ਼ ਲਾਂ ਉ ਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ 

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 

ਸ਼ਿਿਾਿੇ ਬੁੰਿਹ  ਮਾਰੀਆਂ । 

 

ਦੁੱ ਖ ਿ ੀਂ ਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਿਾਲ 

ਖੇਡ ਿੁੰ ਗੀ ਖੇਸ਼ਡਆ ਿਾ, 

ਦੁੱ ਖ  ੈ ਸ਼ਕ ਿੀਂ ਾਂ ਕਾ ਿ ੁੰ  

ਰੇਤ 'ਤੇ ਉਿਾਰੀਆਂ । 

 

ਦੁੱ ਖ ਿ ੀਂ ਸ਼ਕ ਰਾ ੀਆਂ ਪੈਰੀਂ 

ਲੱਖਾਂ ਿ ਲਾਂ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, 
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ਦੁੱ ਖ  ੈ ਸ਼ਕ ਰਾ ਵਾਂ  ੀ 

ਿਖੱੁਟੀਆਂ ਸ਼ਵਚਾਰੀਆਂ । 

 

ਮੁੰ ਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਪਆਰ ਭਾਵੇਂ 

ਰ  ਾਂ ਦਾ  ੀ ਮੇਲ  ੁੁੰ ਦੈ, 

ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਉਂਕ 

ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਿਰੀਰਾਂ ਿ ੁੰ  । 

 

ਲੁੰ ਘਦੈ ਜਵਾਿੀਆਂ ਦਾ- 

 ਾੜਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 

ਿਾਉਣ ਏ ਂਜੁੰਗਾਲ ਦੇਂਦਾ 

ਿੈਣਾਂ ਸ਼ਦਆਂ ਤੀਰਾਂ ਿ ੁੰ  । 

 

ਪਰ ਿ ੀਂ ਵੇ  ੁੁੰ ਦ ੇਸ਼ਿੱਪ 

ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਕੜਾਂ 'ਚ 

ਇਕੋ ਜ  ੇਿ ੀਂ ਪੱਤ ਪੈਂਦੇ 

ਬੋ ੜਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਿ ੁੰ  । 

 

ਸ਼ਿਊਣ ਿ ੁੰ  ਤਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ 

ਿੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿੇ, 

ਿਾਂ ਪਰ ਲੀਰਾਂ ਰਸ਼ ੁੰਦੈ 
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ਸ਼ਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਿ ੁੰ  । 

 

ਠੀਕ  ੈ ਸ਼ਕ ਚੁੰਿ ਤਾਰੇ 

ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੁੰਦ ੇਦੇ ਿੇ, 

ਬੁੰਦਾ ਪਰ  ਾਲੇ ਤੀਕ 

 ੋਇਆ ਿ ੀਂ ਵੇ ਬੁੰਦੇ ਦਾ । 

 

ਿੱਿੀ ਦਾ ਭੁੰ ਬੋਰ- 

ਲੁੱ ਟ-ਪੱੁਟ ਕੇ ਵੀ  ਾਲੇ ਤੀਕ 

 ੋਤਾਂ ਿਾਥ ਛੱਸ਼ਡਆ, 

ਿ ੀਂ ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਧੁੰਦੇ ਦਾ । 

 

 ੱਦਾਂ ਬੁੰ ਿੇ ਬੁੰਿਹ  ਕੇ ਵੀ 

ਗੋਸ਼ਰਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਲਆਂ ਿੇ, 

 ੱਥੋਂ ਰੱਿਾ ਛੱਸ਼ਡਆ ਿ ੀਂ 

ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਫੁੰ ਦ ੇਦਾ । 

 

ਲ ਣੇ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾ 

 ਾਲੇ ਕੋਈ ਿ ੀਂ ਮੱੁਲ ਪੈਂਦਾ, 

ਮੱੁਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਪਆ ਪੈਂਦ ੈ

ਪਾਣੀ ਗੁੰਦ ੇਮੁੰਦ ੇਦਾ । 
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ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਅਜ ੇ

 ੋਰ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਰਸ਼ ੁੰਦਾ, 

ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱੁਕਣੇ ਿੇ 

ਕੋ  ਮੇਰੇ ਿਾ ਵਾਂ ਦੇ । 

 

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ  ਾਲੇ  ੋਰ 

ਿੋ ਣੀਆਂ ਿੇ ਡੁੱ ਬਣਾ ਏ ਂ

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ ਲੱਥਣੇ 

ਤ ਫ਼ਾਿ ਿ ੀਂ ਝਿਾਂਵਾਂ ਦੇ । 

 

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ ਪੀਲਕਾਂ ਿੇ 

ਖੋਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉੱਗਣਾ ਏ,ਂ 

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ ਰਾ ੀਆਂ ਸ਼ਦਲ 

ਠੱਗਣੇ ਿੇ ਰਾ ਵਾਂ ਦੇ । 

 

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ ਡੋਲੀਆਂ 

ਤੇ ਰੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਾਜ਼ੇ ਜਾਣੇ, 

ਸ਼ਕੁੰ ਿਾ ਸ਼ਚਰ ਿੌਦ ੇ ੋਣੇ 

ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ । 
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ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ 

 

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੁੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਾਂ 

ਉੱਡਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ 

ਅਣ-ਛੁ  ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਿ ੁੰ  ਛੁ  ਪਾਵਾਂ 

ਇਿ ਦੁਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾ ਵਾਂ ਭੁੱ ਲ ਕੇ 

ਫੇਰ ਕਦੀ ਵਾਪਿ ਿਾ ਆਵਾਂ 

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੁੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਾਂ । 

 

ਜਾ ਇਿਿਾਿ ਕਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ 

ਲਾ ਡੀਕਾਂ ਪੀਆਂ ਡਾਿ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਮਾਿ-ਿਰੋਵਰ ਦੇ ਬਸ਼  ਕੁੰਢੇ 

ਟੁੱ ਟਾ ਸ਼ਜ ਾ ਇਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ । 

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੁੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਾਂ । 

 

ਜਾ ਬੈਠਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਖੜੀਆਂ ਰੋ ੀਆਂ 

ਫੱਕਾਂ ਪੌਣਾਂ ਇਤਰ ਿੁੰਜੋਈਆਂ 

ਸ਼ ੱਮ ਟੀਿੀਆਂ ਮੋਈਆਂ ਮੋਈਆਂ 

ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਕਰ  ੋਈਆਂ 

ਘੁੱ ਟ ਕਲੇਜੇ ਮੈਂ ਗਰਮਾਵਾਂ 

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੁੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਾਂ । 
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 ੋਏ ਆਲਹਣਾ ਸ਼ਵਚ ਿਤ ਤਾਂ 

ਜਾਂ ਸ਼ਵਚ ਜੁੰਡ ਕਰੀਰ ਿਰ ਟਾਂ 

ਆਉਣ ਪੁਰੇ ਦੇ ਿੀਤ ਫਰਾਟ ੇ

ਲਚਕਾਰੇ ਇਉਂ ਲੈਣ ਡਾਲੀਆਂ 

ਸ਼ਜਉਂ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਖੇਡ ੇਜੁੜੀਆਂ 

ਵਾਲ ਸ਼ਖਲਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਝ ਟਾਂ । 

ਇਕ ਸ਼ਦਿ ਐਿਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱ ਲੇ 

ਉੱਡ ਪੱੁਡ ਜਾਵਣ ਿੱਭ ੇਤੀਲੇ, 

ਬੇ-ਘਰ ਬੇ-ਦਰ  ੋ ਜਾਵਾਂ । 

ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਆਂ ਰਿ ਗ਼ਮ ਦਾ 

ਏਿ ਿਿੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜੁੰ ਦ  ੁੰਢਾਵਾਂ 

ਜੀ ਚਾ ੇ ਪੁੰਛੀ  ੋ ਜਾਵਾਂ । 

 

 

 

ਬਦ-ਅਸੀਸ 

 

ਯਾਰਸ਼ੜਆ ! ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਿ ੁੰ  

ਪੈਣ ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੇ ਕੀੜ ੇਵੇ । 

ਿੈਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਿੁੰਦਲੀ ਬ  ੇ 
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ਜਾਣ ਿਦਾ ਲਈ ਭੀੜੇ ਵੇ । 

 

ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੁੰ ਭ ਮਟੀਲਾ 

ਿਦਾ ਲਈ ਿੱੁਕ ਜਾਏ ਵੇ । 

ਸ਼ਖੜੀਆਂ ਰ ਪ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱਮੀਆਂ 

ਆ ਕੋਈ ਢੋਰ ਲਤੀੜੇ ਵੇ । 

 

ਬੁੰਿਹ  ਤਤੀਰੀ ਚੋਵਣ ਦੀਦੇ 

ਜਦ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਵ ੇ। 

ਐਿਾ ਿਰਦ ਭਰਾਂ ਇਕ  ਉਕਾ 

ਟੁੱ ਟ ਜਾਵਣ ਮੇਰੇ ਬੀੜੇ ਵੇ । 

 

ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਘਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ੜਆ 

ਸ਼ਵਚ ਕਿੀਿਾਂ ਚੀਿਾਂ ਵੇ । 

ਸ਼ਜਉਂ ਸ਼ਗਰਝਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕੋਈ 

ਮੋਇਆ ਕਰੁੰਗ ਧਰੀੜ ੇਵੇ । 

 

ਲਾਲ ਸ਼ਬੁੰ ਬ  ੋਠਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ 

ਘੋਲ ਵਿਾਰਾਂ ਪੀਵੇ ਵ ੇ। 

ਬੱਬਰੀਆਂ ਬਣ ਰੁਲਣ ਕੁਰਾ ੀਂ 

ਮਿ ਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇ । 
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ਆਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਪੱਪਲੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ 

ਤੋੜ ਜੜਹੋਂ ਿੱੁਕ ਜਾਏ ਵੇ । 

ਡਾਰ ਿੌਕ ਦੇ ਟੋਟਰ ਆਂ ਦੀ 

ਗੋਲਹਾਂ ਬਾਝ ਮਰੀਵੇ ਵੇ । 

 

ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ ਦੀ  ਰ ਇਕ  ਿਰਤ 

ਬਿਵਾਿੀਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਵੇ, 

ਸ਼ਿਿੱਤ ਕੋਈ ਿਾਗ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ 

ਮੇਰੀ ਸ਼ ੱਕ 'ਤੇ ਕੁੁੰ ਜ ਲ ੀਵੇ ਵੇ । 

 

ਬੱਝੇ ਚੌਲ ਉਮਰ ਦੀ ਗੁੰਢੀਂ 

ਿਾ ਵਾਂ ਦੇ ਡੁੱ ਲਹ ਜਾਵਣ ਵੇ । 

ਚਾੜਹ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੱਜੀਂ ਸ਼ਕਿਮਤ 

ਰੋ ਰੋ ਰੋਜ਼ ਛਟੀਵੇ ਵੇ । 

 

ਐਿੀ ਪੀੜ ਰਚ ੇਮੇਰੇ  ੱਡੀਂ 

 ੋ ਜਾਂ ਝੱਲ-ਵਲੱਲੀ ਵੇ, 

ਤਾਅ ਕੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਲਣ ਦੀ 

ਮੈਿ ੁੰ  ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਟ ਅਵੱਲੀ ਵ ੇ। 

 

ਭਾਿਣ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ ੱਕ ਤੇ ਤਾਰੇ 
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ਸ਼ਿੁੰ ਮਦ ੇਸ਼ਿੁੰ ਮਦ ੇਛਾਲੇ ਵੇ, 

ਸ਼ਦਿੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ 

ਸ਼ਜਉਂ ਜ਼ਖ਼ਮੋਂ ਪੀਕ ਉਥੱਲੀ ਵੇ । 

 

ਿੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਅਸ਼ੜਆ 

ਇਉਂ ਕਰ ਉਮਰ ਵੁੰਞਾਵਾਂ ਵੇ, 

ਸ਼ਜਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਵਚ ਪ ਾੜਾਂ ਸ਼ਕਧਰੇ 

ਵਗ ੇਕ ਲ ਇਕੱਲੀ ਵੇ । 

 

ਮੁੰਗਾਂ ਗਲ ਸ਼ਵਚ ਪਾ ਕੇ ਬਗਲੀ 

ਦਰ ਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਭੱਸ਼ਖਆ ਵੇ । 

ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਮਰਾਂ ਪਰ ਮੈਿ ੁੰ  

ਸ਼ਮਲੇ ਿਾ ਮੌਤ ਿਵੱਲੀ ਵ ੇ। 

 

ਘੋਲੀ ਿਗਿਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ ੁੰਦੀ 

ਜਾਂ ਦ ਧੀ  ੋ ਜਾਏ ਵ ੇ। 

 ਰ ਿੁੰਗਰਾਂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ 

ਪੀੜ ਪਰਾ ੁਣੀ ਆਏ ਵੇ । 

 

ਲੱਪ ਕੁ  ੁੰਝ  ਮੱੁਠ ਕੁ ਪੀੜਾਂ 

 ੋਵੇ ਸ਼ਪਆਰ ਦੀ ਪ ੁੰ ਜੀ ਵੇ । 
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ਸ਼ਜਉਂ ਸ਼ਜਉਂ ਕਰਾਂ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਮਿਫ਼ੀ 

ਸ਼ਤਉਂ ਸ਼ਤਉਂ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰੋ ੀ ਸ਼ਵਚ ਿੱਜਣਾਂ. 

ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਉਜਾੜਾਂ ਵੇ । 

ਸ਼ਜਉਂ ਭਖੜ ੇਦਾ ਇਕ ਫੁੱ ਲ ਪੱਕ ਕੇ 

ਿ ਲਾਂ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵ ੇ। 

 

ਸ਼ਜਊਂਦ ੇਜੀ ਅਿੀਂ ਕਦ ੇਿਾ ਸ਼ਮਲੀਏ 

ਬਾਅਦ ਮੋਇਆਂ ਪਰ ਿੱਜਣਾ ਵੇ । 

ਸ਼ਪਆਰ ਅਿਾਡ ੇਦੀ ਕੱਥ ਿੱੁਚੜੀ 

ਆਲਮ ਕੱੁਲ ਿੁਣਾਏ ਵ ੇ। 

 

 

 

ਗ਼ਿਾਂ ਦੀ ਰਾਤ 

 

ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੁੰ ਮੀ ਏ 

ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੁੰ ਮੇ ਿੇ । 

ਿਾ ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਮੱੁਕਦੀ ਏ, 

ਿਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੱੁਕਦੇ ਿੇ । 
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ਇ  ਿਰ ਸ਼ਕੁੰ ਿੇ ਕੁ ਡ ੁੰ ਘੇ ਿੇ 

ਸ਼ਕਿੇ ਿੇ  ਾਥ ਿਾ ਪਾਈ, 

ਿਾ ਬਰਿਾਤਾਂ 'ਚ ਚੜਹਦੇ ਿੇ 

ਤੇ ਿਾ ਔੜਾਂ 'ਚ ਿੱੁਕਦੇ ਿੇ । 

 

ਮੇਰੇ  ੱਡ  ੀ ਅਵੱਲੇ ਿੇ 

ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਿ ੀਂ ਿੜਦੇ 

ਿਾ ਿੜਦੇ  ਉਸ਼ਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ 

 ਾਵਾਂ ਿਾਲ ਧੁਖਦ ੇਿੇ । 

 

ਇ  ਫੱਟ  ਿ ਇਿਕ ਦੇ ਯਾਰੋ 

ਇ ਿਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾ  ੋਵੇ 

ਇ   ੱਥ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦੁਖਦ ੇਿੇ 

ਮਲਹਮ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਦੁਖਦ ੇਿੇ । 

 

ਜੇ ਗੋਰੀ ਰਾਤ  ੈ ਚੁੰਿ ਦੀ 

ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ  ੈ ਸ਼ਕਿ ਦੀ ? 

ਿਾ ਲੁਕਦ ੇਤਾਸ਼ਰਆਂ ਸ਼ਵਚ ਚੁੰਿ 

ਿਾ ਤਾਰੇ ਚੁੰਿ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਿੇ । 
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ਨੂਰਾਂ 

 

ਰੋਜ਼ ਉ  ਉਿ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ । 

ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵਾ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਿ ਰਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਾਂ ਪਰ ਸ਼ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਆ , 

ਸ਼ਿਆ   ੀ ਬੁਰਕਾ ਰੇਿਮੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਆਖਦ ੇਿੇ ਸ਼ਵਚ ਜਵਾਿੀ ਸ਼ਗਰਝ ਉ , 

ਸ਼ਿਿੱਤ ਿਵਾਂ ਸ਼ਦਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਕੱਟਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਉ  ਸ਼ਜਿ ਆਲਹਣੇ, 

ਉਮਰ ਭਰ ਪੁੰਛੀ ਉ  ਕੁਰਲਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਭ ਰੇ ਭ ਰੇ ਕੇਿ ਤੇ ਮੁਖੜ ੇਦਾ ਸ਼ਤਲ, 

ਿਾਰੀ ਬਿਤੀ ਵੇਖ ਲਲਚਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਰੁਖ  ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਦੋਂ, 

 ੇਕ ਲੁੰ ਮੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਗਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਿੜ ਕੇ ਰਸ਼  ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਦੁੰਦਾਿੜਾ, 
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ਿਾਲ  ੋਠਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਧੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਿ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਦਲ, 

ਿਰਬਤੀ ਜਦ ਿੈਣ ਮਟਕਾਇਆ ਕਰੇ । 

 

ਆਖਦ ੇਿੇ ਿੌਜਵਾਂ ਇਕ ਮਿਚਲਾ, 

ਸ਼ਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਗਆ ਉਿ ਿ ੁੰ  ਦਗ਼ਾ । 

 

ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਗਆ ਉਿ ਦਾ ਲ  , 

ਚ ਪ ਲੀਤਾ ਮਰਮਰੀ ਅੁੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾ । 

 

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਿੱੁਟ ਸ਼ਗਆ ਿੈਣਾਂ ਦੀ ਿੀਂਦ, 

ਡੋਲਹ ਕੇ ਸ਼ਕਤ ੇਟੁਰ ਸ਼ਗਆ ਘੋਲੀ ਸ਼ ਿਾ । 

 

ਚਾਰਦੀ ਿੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਜਿ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਲ ਦਾ ਮਾਿ, 

ਸ਼ਿਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਸ਼ਗਆ ਿੀ ਉ   ੁਮਾ । 

 

ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਦੀ ਿੁ ਾਰ, 

ਆਦਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਰੜਕਦਾ ਉ ਦ ੇਿਰਕੜਾ । 

 

ਿੋਚਦੀ ਸ਼ਕ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ  ੈ ਆਦਮੀ, 

ਬੇ-ਵਫ਼ਾਈ  ੀ ਤਾਂ  ੈ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾ । 
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ਬਣ ਕੇ ਰਸ਼ ਣਾ ਿੀ ਜੇ ਆਦਮ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ, 

ਜਿਮ ਸ਼ਕਉਂ ਲੀਤਾ ਿੀ ਤਾਂ 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  । 

 

ਸ਼ਜਿਮ ਉ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਿਾਲੋਂ  ਵੀ ਿਫ਼ੈਦ, 

ਲੇਖ ਉ ਦ ੇਰਾਤ ਿਾਲੋਂ  ਵੀ ਸ਼ਿਆ  । 

 

ਸ਼ਿਿੱਤ ਿਵਾਂ ਪੱਤਣ ਤੇ ਿਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, 

ਸ਼ਿਿੱਤ ਿਵੇਂ ਉ ਦ ੇਬਾਦਬਾਂ ਉ ਦ ੇਮਲਾ  । 

 

ਰਾਤ  ਰ ਲੱਭਦੀ ਿਵਾਂ ਤਾਰਾ ਕੋਈ, 

 ਰ ਿੁਬਹਾ ਲੱਭਦੀ ਿਵੀਂ ਮੁੰ ਸ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾ  । 

 

ਪੀਂਦੀ ਮੋਮੀ ਿੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਿੱਤ ਤਰੇਲ, 

ਚੱਟਦੀ  ੋਠਾਂ ਤੋਂ ਉ   ਵਿਾਂ ਦੀ ਿਵਾ  । 
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ਬਣ ਿਾ ਿਕੀ ਕੁਰਬਲਾ ਿੀਿੇ ਦੀ ਪੀੜ, 

 ੋ ਿਾ ਿਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਬੁੰਜਰ ਸ਼ਿਗਾ  । 

 

 ੌਸ਼ਕਆਂ ਦੀ ਉ ਦ ੇਘਰ ਆਈ ਬਰਾਤ, 

 ੁੰਝ ਆਂ ਿੁੰਗ  ੋ ਸ਼ਗਆ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾ  । 

 

ਬਸ਼  ਇਕੱਲੀ ਕੱਤਦੀ ਸ਼ ਜਰਾਂ ਦੇ ਿ ਤ, 

ਗਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ ੁੰਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਦਿ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਗਾ  । 

 

ਿੱਸ਼ਦਆ ਉਿ ਿਾਮਵਰ ਇਕ ਸ਼ਚਤਰਕਾਰ, 

ਯਾਰੜ ੇਦੀ ਓਿ ਿ ੁੰ  ਦੱਿੀ ਿੁ ਾਰ । 

 

ਸ਼ਚਤਰ ਦੋ ਇਕ ਆਪਣਾ ਇਕ ਯਾਰ ਦਾ, 

ਖ਼ ਿ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਤਆਰ । 

 

ਕਬਰ ਪੱੁਟ ਕੇ ਸ਼ਚਤਰ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ, 

ਿਾਲ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ  ੁੰਝ ਆਂ ਦੇ  ਾਰ । 

 

ਕਬਰ ਿੇੜ ੇਖ   ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ ਸ਼ਗਆ, 

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੀਕ  ੈ ਉਿ ਦੀ ਸ਼ਿਿਾਰ । 

 

ਆਖਦ ੇਿੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋ -ਕਾਫ਼ ਤੋਂ, 
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ਿਹ ਾਉਣ ਆਵੇ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ । 

 

ਬਾਲਦੀ ਉਿ ਕਬਰ ਤੇ ਉ  ਸ਼ਿਿੱਤ ਦੀਆ, 

ਰੋਂਦੀ ਰਸ਼ ੁੰਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਦਿ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਸ਼ਖਲਾਰ । 

 

ਓਿੇ ਰਾ  ਜੋ ਵੀ ਰਾ ੀ ਲੁੰ ਘਦਾ, 

ਝੱਲੀਆਂ ਵੱਤ ਪੱੁਛਦੀ ਉਿ ਿ ੁੰ  ਖਲਹਾਰ । 

 

ਸ਼ਡੱਠਾ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ੇਮੇਰਾ ਬੋਸ਼ਦਆਂ ਵਾਲੜਾ, 

ਿੀਲੇ ਿੈਣਾਂ ਵਾਲੜਾ ਸ਼ਕਤ ੇਉ ਦਾ ਯਾਰ ? 

 

ਆਖਦ ੇਿੇ ਿਾਲ ਕਈ  ੁੁੰ ਦੇ ਚਲੇ । 

ਓਦਾਂ  ੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉ  ਦੀਵਾ ਬਲੇ । 

 

ਜਦ ਕਦ ੇਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ  ੈ  ਵਾ, 

ਸ਼ਵਚ  ਵਾਵਾਂ ਮਸ਼ ਕ ਸ਼ਜ ੀ ਇਕ ਆ ਰਲੇ । 

 

ਸ਼ ਚਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼, 

ਕਬਰ ਿੇੜ ੇਜੋ ਕੋਈ ਆਿਕ ਖਲੇ । 

 

 ਰ ਅਮਾਵਿ ਦੀ  ਿੇਰੀ ਰਾਤ ਿ ੁੰ , 

ਆ ਕੇ ਓਥ ੇਬੈਠਦ ੇਿੇ ਸ਼ਦਲ-ਜਲੇ । 
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ਲੈ ਕੇ ਉਿ ਦੀਵੇ 'ਚੋਂ ਬ ੁੰ ਦ ਇਕ ਤੇਲ ਦੀ, 

ਯਾਰ ਦੇ  ੋਠਾਂ 'ਤੇ  ਰ ਕੋਈ ਮਲੇ । 

 

ਰੋਂਦ ੇਲਾ ਕੇ ਢਾਿਣਾ ਉਿ ਕਬਰ ਿਾਲ, 

ਸ਼ ਜਰ ਦੀ ਲ ਣੀਂ ਸ਼ਜਿਹ ਾਂ ਦੇ  ੱਡ ਗਲੇ । 

 

ਦ ਰ ਉਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਔ  ਸ਼ਟੱਸ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, 

ਿਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ । 

 

ਲੁੜਛੇ ਪਈ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਿ ਰਾਂ ਦੀ ਰ  , 

ਓਦਾਂ  ੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉ  ਦੀਵਾ ਬਲੇ । 

 

 

 

 

ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ, 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
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ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੁੰਬ ੇਦੀਏ ਡਾਲੀਏ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

 

 ੋ ਸ਼ਗਆ ਕੁਵੇਲਾ ਮੈਿ ੁੰ  

ਢਲ ਗਈਆਂ ਛਾਵਾਂ ਿੀ 

ਬੇਸ਼ਲਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ 

ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਿੀ 

ਪਾਇਆ ਸ਼ਚੜੀਆਂ ਿੇ ਚੀਕ-ਸ਼ਚ ਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

 

ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀਂ 

ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦ ਰ ਿੀ 

ਸ਼ਜਥੇ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਟੁਰ ਸ਼ਗਆ ਪ ਰ ਿੀ 

ਓਿ ਸ਼ਪੁੰ ਡ ਦਾ ਿੁਣੀਂਦ ੈਰਾ  ਮਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 
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ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

 

ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਸ਼ਤਆਂ ਦੀ 

ਪੁੰਡ ਸ਼ਿੱਲਹੀ  ੋ ਗਈ 

ਸ਼ਮੱਟੀ ਦੀ ਕੜਾ ੀ ਤੇਰੀ 

ਕਾ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਪੱਲੀ  ੋ ਗਈ 

ਤੇਰੇ ਿੇਕ ਿ ੁੰ  ਕੀ  ਵੱਸ਼ਜਆ ਦੁਗਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

 

ਲੱਪ ਕੁ ਏ ਚੁੁੰ ਗ ਮੇਰੀ 

ਮੈਿ ੁੰ  ਪਸ਼ ਲਾਂ ਟੋਰ ਿੀ 

ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖ ਿਾ ਿੀ 

ਰੋੜਹ ਥੋੜਹੇ  ੋਰ ਿੀ 

ਕਰਾਂ ਸ਼ਮੁੰ ਿਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇ ਿੀ ਪੁਆੜਾ 
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ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

 

ਿੌਂ ਗਈਆਂ  ਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ 

ਕਰ ਸ਼ਵਰਲਾਪ ਿੀ 

ਤਾਸ਼ਰਆਂ ਿ ੁੰ  ਚੜਹ ਸ਼ਗਆ 

ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਤਾਪ ਿੀ 

ਜੁੰਞ ਿਾ ਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਰੱੁਿ ਸ਼ਗਆ ਲਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 

ਤੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਭਾੜਾ 

ਿੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੁੰ ਿ ਦੇ 

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ । 
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ਹੈ ਰਾਤ ਮਕੰਨੀ ਕ  ਦਰੇ ਹਾਲੇ 

 

ਮੁੁੰ ਡੇਰ ਸ਼ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਿਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ, 

ਮੈਂ ਰੱਤ ਚੋ ਚੋ ਿੇ ਦੀਪ ਬਾਲੇ । 

 

ਮੈਂ ਡਰ ਰ ੀ  ਾਂ ਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਬੁੱ ਲਾ, 

ਕੋਈ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦਾ ਿਾ ਆ ਸ਼ ਿਾਲੇ । 

 

ਜਾਂ ਪੌ-ਫੁਟਾਲਾ ਮਿੱੁਖਤਾ ਦਾ, 

ਿਾ  ੋਣ ਤੀਕਰ ਲੋਅ ਿਾਥ ਪਾਲੇ । 

 

ਜਾਂ ਿੀਲ ਰਲੇ ਦੋ ਿੈਣ ਸ਼ਿੱਲਹੇ , 

ਵ ੇਜਾਣ ਸ਼ਕਧਰੇ ਿ  ਿਾ ਜੁੰਗਾਲੇ । 

 

ਵੇ ਦ ਰ ਸ਼ਦਿਦੀ  ੈ ਭੋਰ  ਾਲੇ । 

ਵੇ ਦ ਰ ਸ਼ਦਿਦੀ  ੈ ਭੋਰ  ਾਲੇ । 

 

ਿਮੇਂ ਦੇ ਥੇ  'ਤੇ ਵੇਖ ਅਸ਼ੜਆ, 

ਕੋਈ ਸ਼ਬੱਲ-ਬਤੌਰੀ ਪਈ ਬੋਲਦੀ  ੈ । 

 

ਵੇ ਅਮਰ ਜੁਗਿ ੁੰ  ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ, 

ਸ਼ਚਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਿੀਆਂ ਪਈ ਟੋਲਦੀ  ੈ । 
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ਬੇਤਾਲ ਿ ਕਰ ਵੇ ਰਾਕਟਾਂ ਦੀ, 

ਿੁਣ ਿੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਈ ਝੋਲਦੀ  ੈ । 

 

ਵੇ ਆਖ ਅੱਲੜਹ ਮਿੱੁਖ  ਾਲੇ ਵੀ, 

ਘੁੱ ਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ ਪਾਲੇ । 

 

ਵੇ ਘੋਰ ਕਾਲੀ  ੈ ਰਾਤ  ਾਲੇ । 

ਵੇ ਘੋਰ ਕਾਲੀ  ੈ ਰਾਤ  ਾਲੇ । 

 

ਵੇ ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਿੇ ਫੋਗ ਿਸ਼ ਰਾ, 

ਵੇ ਸ਼ਬਿ ਿਕ ੁੰ  ਦੇ  ੈ ਫੋਗ ਮਿਤੀ । 

 

ਵੇ ਸ਼ਦਲ ਮੁਿੱਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਿ ਅਜੁੰਤਾ, 

 ੈ ਪੱਬਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਸ਼ ੱਿ ਬਿਤੀ । 

 

ਵੇ ਚਾਸ਼ਤਰਕ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਕ ਗੁੰਗਾ, 

ਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ  ੈ ਖ਼ਾਕ  ਿਤੀ । 

 

ਵੇ ਚੁੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਚਕੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, 

 ਾਏ ਜਾਣ ਿਾਗਰ ਸ਼ਕਵੇਂ  ੁੰਗਾਲੇ । 
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ਵੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਿੇ ਦ ਰ  ਾਲੇ । 

ਵੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਿੇ ਦ ਰ  ਾਲੇ । 

 

ਵੇ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਸ਼ਕ ਪੌਣ ਸ਼ਮੱਠੀ, 

ਜੋ ਵਗ ਰ ੀ  ੈ ਤ ਫ਼ਾਿ  ੋਵ ੇ। 

 

ਜਾਂ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 

ਕੱਲਹ ਢੁਕਣੀ ਮੇਰੀ ਮਕਾਣ  ੋਵੇ । 

 

ਜਾਂ  ੋ ਵੀ ਿਕਦ ੈਸ਼ਕ ਕੱਲਹ ਤੀਕਣ, 

ਿਾ  ੋਣ ਡਲਾਂ ਿਾ ਡਾਣ  ੋਵ ੇ। 

 

ਜਾਂ ਗੋਰ ਅੁੰਦਰ  ੋਣ ਸ਼ਕਧਰੇ 

ਿਾ ਮੁਰਸ਼ਦਆਂ ਲਈ ਵੇ ਿਾ  ਿੁੰਭਾਲੇ । 

 

 ੈ ਦ ਰ ਿਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅੁੰਤ  ਾਲੇ । 

 ੈ ਦ ਰ ਿਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅੁੰਤ  ਾਲੇ । 

 

ਮੈਂ ਿੋਚਦੀ  ਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਵੱਿ ਕਾਲੀ, 

 ਿੇਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਿ ੁੰ  ਕੌਣ ਪੀਵੇ । 

 

ਵੇ ਿੁੰ ਗ-ਮੁਿੁੰ ਗੀ ਸ਼ਜ ੀ ਧਰਤ ਭੁੱ ਖੀ, 
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ਵੇ  ੋਰ ਸ਼ਕੁੰ ਿੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੀਵੇ । 

 

ਯੁੱ ਗ ਸ਼ਵ ਾਏ ਿੇ ਬਾਲਦੀ ਿ ੁੰ  

 ਾਏ ਰੱਤ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵੇ । 

 

ਪਰ ਿਾ  ੀ ਬੀਤੀ ਇ  ਰਾਤ ਕਾਲੀ 

 ੈ ਿਾ  ੀ ਬ ੁੜੀ ਉਿੇਰ  ਾਲੇ । 

 

 ੈ ਰਾਤ ਸ਼ਕੁੰ ਿੀ ਕੁ ਦੇਰ  ਾਲੇ । 

 ੈ ਰਾਤ ਸ਼ਕੁੰ ਿੀ ਕੁ ਦੇਰ  ਾਲੇ । 

 

 

 

ਿਾਚੀ ਸਮਹਕਦੀ 

 

ਜੇ ਡਾਚੀ ਿਸ਼ ਕਦੀ ਿੱਿੀ ਿ ੁੰ  

ਪੁਿ ੁੰ  ਥੀਂ ਸ਼ਮਲਾ ਦੇਂਦੀ । 

ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਮਾਣ ਿੱਿੀ ਦਾ 

ਉ  ਸ਼ਮੱਟੀ ਸ਼ਵਚ ਰੁਲਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

ਭਲੀ  ੋਈ ਸ਼ਕ ਿਾਰਾ ਿਾਉਣ  ੀ 
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ਬਰਿਾਤ ਿਾ  ੋਈ, 

ਪਤਾ ਕੀ ਆਲਹਣੇ ਦੇ ਟੋਟਰ  

ਸ਼ਬਜਲੀ ਜਲਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

ਮੈਂ ਅਕਿਰ ਵੇਸ਼ਖਐ- 

ਸ਼ਕ ਤੇਲ  ੁੁੰ ਸ਼ਦਆਂ ਿੁੁੰ ਸ਼ਦਆਂ ਦੀਵੇ, 

 ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਦਲ ਦੀ 

ਮੌਜ ਖ਼ਾਤਰ  ੈ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

ਭੁਲੇਖਾ  ੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ 

ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਘ ਕ ਿੌਂ ਜਾਂਦੀ, 

ਜੇ ਪੁੰਛੀ ਗ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਦਲ ਦੀ 

ਿੁੰਘਣੀ ਜ   'ਚੋਂ ਉਡਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

 ਕਕੀਤ ਇਿਕ ਦੀ 

ਜੇ ਮਸ਼ ਜ  ੁੁੰ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਜਿਮਾਂ ਦੀ, 

ਤਾਂ ਦੁਿੀਆਂ ਅੱਜ ਤੀਕਣ 

ਿਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

ਮੈਂ ਸ਼ਬਿ ਿ ਲਾਂ ਦੇ ਰਾ  'ਤੇ 

ਕੀ ਟੁਰਾਂ ਮੈਿ ੁੰ  ਿਰਮ ਆਉਂਦੀ  ੈ, 
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ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਸ਼ਖਐ 

ਸ਼ਕ  ਰ ਕਲੀ ਓੜਕ ਦਗ਼ਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

ਵਿਲ ਦਾ ਿਵਾਦ ਤਾਂ 

ਇਕ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਮੌਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ ੀਂ, 

ਜੁਦਾਈ  ਿਰ ਤੀਕਣ 

ਆਦਮੀ ਿ ੁੰ   ੈ ਿਿਾ ਦੇਂਦੀ । 

 

 

ਹਯਾਤੀ ਨੰੂ 

 

ਚੁਗ ਲਏ ਸ਼ਜ ੜੇ ਮੈਂ ਚੁਗਣ ੇਿਿ 

ਮਾਿਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀ । 

 ੁਣ ਤਾਂ ਮਾਿਿਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰਾ 

ਦੋ ਸ਼ਦਿ  ੋਰ ਬਿੇਰਾ । 

 

ਘੋਰ ਸ਼ਿਆ ੀਆਂ ਿਾਲ ਪੈ ਗਈਆਂ 

 ੁਣ ਅੜੀਓ ਕੁਝ ਿਾਂਝਾਂ 

ਤਾ ੀਂਓਂ ਚਾਿਣੀਆ ਂਰਾਤਾਂ ਸ਼ਵਚ 

ਜੀ ਿ ੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ । 
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ਉਮਰ ਅਯਾਲਣ ਛਾਂਗ ਲੈ ਗਈ 

 ੁਿਿਾਂ ਦੇ ਪੱਤ ੇਿਾਵੇ, 

 ੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਸ਼ਦਿਦਾ 

ਅੜੀਓ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰਾ । 

 

ਫ ਕੋ ਿੀ  ੁਣ ਲੀਰ ਪਟੋਲੇ 

ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰ ਿਾੜ,ੋ 

ਮਾਰ ਦੁ ੱਥੜਾਂ ਸ਼ਪੱਟੋ ਿੀ 

 ੁਣ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ  ਾਣੀ । 

 

ਝੱਟ ਕਰੋ ਿੀ ਖਾ ਲਓ ਟੁੱ ਕਰ 

 ੱਥ ਸ਼ਵਚ  ੈ ਜੋ ਫਸ਼ੜਆ 

ਔ  ਵੇਖੋ ਿੀ ! ਚੀਲਹ ਿਮੇਂ ਦੀ 

ਉੱਡ ਪਈ ਆਦਮ-ਖਾਣੀ । 

 

ਡਰੋ ਿਾ ਲੁੰ ਘ ਜਾਣ ਸ਼ਦਓ ਅੜੀਓ 

ਕਾਂਗਾਂ ਿ ੁੰ  ਕੁੰ ਸ਼ਢਆਂ ਤੋਂ 

ਡੀਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਭੁੱ ਬਲ  ੋਈਆਂ 

ਰੇਤਾਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ । 

 

ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਜੇ ਿੁੰਝ  ੋ ਗਈ 
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ਤਾਂ ਕੀ  ੋਇਆ ਸ਼ਜੁੰ ਦੇ 

 ੋਰ ਲੁੰ ਮੇਰੇ  ੋ ਜਾਂਦੇ ਿੇ 

ਿੁੰਝ ਪਈ ਪਰਛਾਵੇਂ । 

 

ਕਲਵਲ  ੋਵ ੋਿਾ ਿੀ ਏਦਾਂ 

ਵੇਖ ਲਗਦੀਆਂ ਲੋਆਂ 

ਉ  ਬ ਟਾ ਘੱਟ  ੀ ਪਲਦਾ  ੈ 

ਜੋ ਉੱਗਦਾ  ੈ ਛਾਵੇਂ । 

ਜਾਚ ਮੈਿ ੁੰ  ਆ ਗਈ 

 

ਜਾਚ ਮੈਿ ੁੰ  ਆ ਗਈ ਗ਼ਮ ਖਾਣ ਦੀ । 

 ੌਲੀ  ੌਲੀ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਪਰਚਾਣ ਦੀ । 

 

ਚੁੰਗਾ  ੋਇਆ ਤ ੁੰ  ਪਰਾਇਆ  ੋ ਸ਼ਗਉਂ, 

ਮੱੁਕ ਗਈ ਸ਼ਚੁੰ ਤਾ ਤੈਿ ੁੰ  ਅਪਿਾਣ ਦੀ । 

 

ਮਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰ ਡਰ  ੈ ਦੱਮਾਂ ਵਾਸ਼ਲਓ, 

ਧਰਤ ਵੀ ਸ਼ਵਕਦੀ  ੈ ਮੱੁਲ ਿਮਿਾਿ ਦੀ । 

 

ਿਾ ਸ਼ਦਓ ਮੈਿ ੁੰ  ਿਾ  ਉਧਾਰੇ ਦੋਿਤ,ੋ 

ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ ੁੰ ਮਤ ਿ ੀਂ ਪਰਤਾਣ ਦੀ । 
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ਿਾ ਕਰੋ 'ਸ਼ਿਵ' ਦੀ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, 

ਰੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ  ੈ ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਿ ਦੀ । 

 

 

ਪਰੀਤ ਲਮਹਰ 

 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ 

ਿਾਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਲ  ੁੰਗਾਲ 

ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਡਆਂ ਦਾ 

ਮੇਟ ਕਸ਼ ਰ ਤੇ  ਿੇਰ 

 ਰ ਸ਼ਜਗਰ 'ਚ ਿਾਂਭ 

 ਿਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ ਿ ਦੀ ਉਿੇਰ 

 ਰ ਉਮੁੰਗ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੀ 

ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 

 

ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦਾ 

ਦੋਜ਼ਖ਼ਾਂ ਦੀ  ੈ ਅਗਿ 

ਜਗਤ-ਿੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ 

ਚੋ ਰ ੀ  ੈ ਪੀੜ ਤੇ ਥਕਿ 

ਿੋ ਲ ਬੁੱ ਲਹੀਆਂ ਤੇ 
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ਮੌਿ  ੌਸ਼ਕਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਕਫ਼ਿ 

ਿਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਚ ਰ 

 ੁਿਿਾਂ ਦੇ ਿੱਚ ਰ ੇ ਬਦਿ 

ਰੋ ਰ ੀ  ੈ ਰ   ਮੇਰੀ ਦੀ 

ਝ ਮ ਝ ਮ ਕੇ  ਵਾ 

ਵੀਰਾਿ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਖੁੰਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਕਦੀ  ਵਾ 

ਬੇ-ਿ ਰ ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ 'ਚੋਂ 

ਸ਼ਿੁੰ ਮਦਾ  ੈ ਿੋਗ ਦਾ ਗੁਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 

 

ਪੋਸ਼ਟਆਂ 'ਚੋਂ ਿਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 

ਿ ਲ ਸ਼ਜ ੀ  ੈ ਪੁੜ ਗਈ 

ਮਿੱੁਖਤਾ ਦੀ ਵਾਟ 

ਰੇਤ ਰੇਤ  ੋ ਕੇ ਖੁਰ ਗਈ 

ਗੁਿਾ  ਤੇ ਸ਼ ਰਿ  ਵਿ ਿੇ 

ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ 

ਬੇਅੁੰ ਤ ਪਾਪ ਦੀ ਝਿਾਂ 'ਚ 

ਿੋ ਣੀਆਂ ਿੁੰਘਾਰੀਆਂ 

ਅਿੇਕ ਿੱਿੀਆਂ 

ਿਮਾਜ ਰੇਸ਼ਤਆਂ ਿੇ ਿਾੜੀਆਂ 
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ਆ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਛੇੜ 

ਸ਼ਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਦੇ ਬੇ-ਿੁਰੇ ਸ਼ਜ  ੇਤਾਲ 

ਅਲਾਪ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਆਲ ! 

 

ਕੁਟਲ ਧੋਸ਼ਖਆਂ ਦੀ ਿੈਂ  

ਿਜ਼ਰ ਿਜ਼ਰ 'ਚ ਿ ਕਦੀ 

 ਜ਼ਾਰ ਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜੋਤ 

ਖ਼ ਿ ਪਈ  ੈ ਚ ਿਦੀ 

ਆ ਿਿੀਬ ਿ ੁੰ  ਉਠਾਲ 

ਆਤਮਾ ਿ ੁੰ  ਲੋਅ ਸ਼ਵਖਾਲ 

ਇਿਕ ਿ ੁੰ  ਵੀ ਕਰ  ਲਾਲ 

ਬਾਲ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਾਲ ! 

ਆਪਣੀ ਿਾਲ ਸ਼ਗਰਹਾ 'ਤੇ 

 

ਸ਼ਬਰ ਣ ਸ਼ਜੁੰ ਦ ਮੇਰੀ ਿੀ ਿਈਓ 

ਕੋ  ਇਕ  ੋਰ ਮੁਕਾਇਆ ਿੀ । 

ਪੱਕਾ ਮੀਲ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਰੀਂ 

ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ ਿਾ ਆਇਆ ਿੀ । 

 

ਵਸ਼ਰਹਆਂ ਿਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਿਾ 

ਖੇਡਸ਼ਦਆਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ੀ ਿੇ, 
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 ੋਰ ਿਮੇਂ  ੱਥ ਿਾ ਵਾਂ ਦਾ 

ਇਕ ਿੁੰਦਲੀ ਿਰਦ  ਰਾਇਆ ਿੀ । 

 

ਆਤਮ- ੱਸ਼ਤਆ ਦੇ ਰਥ ਉੱਤੇ 

ਜੀ ਕਰਦ ੈਚੜਹ ਜਾਵਾਂ ਿੀ, 

ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਦੱਮਾਂ ਦਾ 

ਪਰ ਸ਼ਕਥੋਂ ਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਿੀ । 

 

ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲਰੀ ਸ਼ਮੱਟੀ 

ਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥ ੇਮਾਏ ਿੀਂ 

ਇਿ ਸ਼ਮੱਟੜੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਮੱਠੜੀ ਸ਼ਮੱਠੜੀ 

ਅੱਜ ਖ਼ੁਿਬੋਈ ਆਏ ਿੀ । 

 

ਲਾ ਲਾ ਲ ਣ ਖੁਆਏ ਸ਼ਦਲ ਦੇ 

ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਕਰ ਪੀੜਾਂ ਿ ੁੰ  

ਪਰ ਇਕ ਪੀੜ ਵਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ 

ਭੁੱ ਖੀ ਮਰਦੀ ਜਾਏ ਿੀ । 

 

ਸ਼ਿਦਕ ਦੇ ਕ ਲੇ ਸ਼ਪੁੰ ਡੇ 'ਤੇ 

ਅੱਜ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਉਂ ਲਾਿਾਂ ਿੀ 

ਸ਼ਜਉਂ ਤੇਰੇ ਬੱਗੇ ਵਾਲੀਂ ਕੋਈ 
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ਕਾਲਾ ਿਜ਼ਰੀਂ ਆਏ ਿੀ । 

 

ਿੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਪੁੰ ਡ ਦੀਓ ਕੁੜੀਓ ਸ਼ਚੜੀਓ 

ਆਓ ਮੈਿ ੁੰ  ਸ਼ਦਓ ਸ਼ਦਲਾਿਾ ਿੀ 

ਪੀ ਚੱਸ਼ਲਆ ਮੈਿ ੁੰ  ਘੁੱ ਟ-ਘੁੱ ਟ ਕਰਕੇ 

ਗ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਮਰਗ ਸ਼ਪਆਿਾ ਿੀ । 

 

 ੁੰਝ ਆ ਂਦੀ ਅੱਗ ਿੇਕ ਿੇਕ ਕੇ 

ਿੜ ਚੱਲੀਆਂ ਜੇ ਪਲਕਾਂ ਿੀ, 

ਪਰ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪੋ  ਦਾ ਅੜੀਓ 

ਘਸ਼ਟਆ ਿੀਤ ਿਾ ਮਾਿਾ ਿੀ । 

 

ਤਾਪ ਤਰਈਏ ਸ਼ਫ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਿੀ 

ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਸ਼ਜੁੰ ਦੜੀ ਿੀ, 

ਲ ਿ ਸ਼ਗਆ  ਰ  ਿਰਤ ਮੇਰੀ 

ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ ਜਰ ਚੁਮਾਿਾ ਿੀ । 

 

ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਪਾ ਪ ਰ ਸ਼ਲਆ 

ਮੈਂ ਸ਼ਦਲ ਦਾ ਖ   ਖਾਰਾ ਿੀ । 

ਪਰ ਬਦਬਖਤ ਿਾ ਿੱੁਸ਼ਕਆ ਅੱਥਰਾ 

ਇ  ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਿੀ । 
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ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਰੋਵਾਂ 

ਕਰ ਕਰ ਚੇਤ ੇਮੋਇਆਂ ਿ ੁੰ  

ਮਾਰ ਦੁ ੱਥੜਾਂ ਸ਼ਪੱਟਾਂ ਜਦ ਮੈਂ 

ਟੁੱ ਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਿੀ । 

 

ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਵ ੜ ੇਫ  ੜੀ ਪਾਵਾਂ 

ਯਾਦਾਂ ਆਉਣ ਮਕਾਣੇ ਿੀ, 

ਰੋਜ਼ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਿੱਥਰ ਿੌਂ ਿੌਂ 

ਜੋੜੀਂ ਬਸ਼  ਸ਼ਗਆ ਪਾਰਾ ਿੀ । 

 

ਿਈਓ ਰੱੁਖ  ਯਾਤੀ ਦੇ ਿ ੁੰ  

ਕੀ  ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਿੀ । 

ਸ਼ਿਉਂਕ ਇਿਕ ਦੀ ਫੋਕੀ ਕਰ ਗਈ 

ਇ ਦੀ  ਰ ਇਕ ਟਾ ਣੀ ਿੀ । 

 

ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋਗੜ ਕੋਿਾ 

ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਟਕੋਰਾਂ ਿੀ । 

ਪਈ ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਲੇਜੇ 

ਮੋਇਆਂ ਬਾਝ ਿਾ ਜਾਣੀ ਿੀ । 

 

ਡੋਲਹ ਇਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਂ ਮੈਿ ੁੰ  
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ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲੇ ਿੀ, 

ਖੌਰੇ ਭ ਤ ਭੁਤਾਣੇ  ੀ ਬਣ 

ਚੁੰਬੜ ਜਾਵਣ  ਾਣੀ ਿੀ । 

 

 

ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਗਾਹ 

 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਰਿੌਂਦ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਭਰ 

ਬਦੋ ਬਦੀ  ਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਦਲੇ ਿ ੁੰ  ਸ਼ਪਆਲਦੀ ਪਈ । 

 

ਸ਼ਪੱਤ-ਪਾਪੜੀ ਮੈਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਲੁੁੰ ਗ ਤੋੜ ਤੋੜ 

ਕੱਢ ਸ਼ਲਲੀਆਂ  ਾਂ ਸ਼ਜੁੰ ਦ  ਿ ੁੰ  ਖੁਆਲਦੀ ਪਈ । 

 

ਜੜੀ  ੁੰਝ ਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁੰਿਾ ਪੱਖੀ ਝੋਲ ਝੋਲ 

ਦੇ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦੇ  ਾਂ ਿੁਆਲਦੀ ਪਈ । 

 

ਲੈ ਲੈ ਚਾਿਣੀ ਮੈਂ ਝੱਿਾਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤੜੀ ਦੇ ਕੇਿ 

ਮਲ ਮੱਖਣੀ ਮੈਂ ਜੀਝਾਂ  ਾਂ ਿੁ ਾਲਦੀ ਪਈ । 

 

ਦੋ ਣੀ ਸ਼ਦਲੇ ਦੀ 'ਚੋਂ ਕੌੜਾ ਦੁੱ ਧ ਅੱਕ ਦਾ ਕੜਹਾਂਘਾ 

ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੈਂ  ਾਣੀਆਂ ਵੇ ਿਾਰਾ ਪੀ ਸ਼ਲਆ । 

 

http://zindagiterenaam.in/


 

http://zindagiterenaam.in 
 

ਵੇ ਮੈਂ ਤੋੜਕੇ ਧਤ ਰੜ ੇਦਾ ਫੁੱ ਲ ਖਾ ਸ਼ਲਆ 

ਵੇ ਮੈਂ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਪੋ ਲੀਏ ਦਾ ਪੱਤ ਿੀ ਸ਼ਲਆ । 

 

ਵੇ ਮੈਂ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀਂਦ ੇਿੈਣੀਂ ਕ ੁੰ ਜ  ੈ ਛੁ ਾਈ 

ਮੈਥੋਂ ਮੱਸ਼ਿਆ ਿੇ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਬੀ ਸ਼ਲਆ । 

 

ਮੇਰੇ ਸ਼ਵ ੜ ੇਸ਼ਵਚ ਉੱਗ  ਕਦ ੇਿ ਰਜ ਦਾ ਰੱੁਖ 

ਏਿੇ ਆਿ ਦੇ ਿ ਾਰੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਜੀ ਸ਼ਲਆ । 

 

ਤੇਰੇ ਸ਼ਪਆਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਜ਼-ਬੋ ਦੀ ਸ਼ਮੱਠੜੀ ਿੁਗੁੰ ਧ 

ਮੇਰੀ ਸ਼ ੱਕੜੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ  ੈ ਜਾਗਦੀ ਪਈ । 

 

ਭਾਵੇਂ ਘੁੱ ਗੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਜੁੰ ਦੜੀ ਦੇ ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਿੇ ਪਰ 

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਿ ੁੰ  ਝਾਗਦੀ ਪਈ । 

 

ਮੈਂ ਉ  ਚੁੰਦਰੀ  ਾਂ ਸ਼ਜਦਹੀ ਪਸ਼ ਲਾਂ ਿੈਂਤ  ੋ ਗਈ 

ਸ਼ਪੱਛੋਂ ਿੱਕ ਸ਼ਵਚ ਿੱਥ ਿਾ ਿੁ ਾਗ ਦੀ ਪਈ । 

 

ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਿਤ ਤੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਸ਼ਗਆ ਮਖੀਰ 

ਮੈਿ ੁੰ  ਿਦਾ ਮੱਟੀ ਚ ਪਣੀ  ੈ ਆਗ ਦੀ ਪਈ । 

 

ਸ਼ਜਿਹ ਾਂ ਸ਼ਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਿੀ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ਰਆਂ ਦੇ ਬੀ 
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ਉਿਹ ਾਂ ਸ਼ਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਭੱਖੜਾ ਭੁਘਾਟ ਉੱਸ਼ਗਆ । 

 

ਜ ੀ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਰ ੋਂ ਦੀ ਧਮ ੜੀ 

ਮੇਰੇ ਜੇਸ਼ਰਆਂ ਦਾ ਅਰਿ ਤੇ ਪਤਾਲ ਿੱੁਸ਼ਜਆ । 

 

ਬੈਠੀ ਕੱਢ ਰ ੀ ਿਾਂ ਆਿ ਦਾ ਬਲਹੁੰ ਬਰੀ ਰੁਮਾਲ 

ਤੇਜ਼ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ  ਵਾ ਦੇ ਿਾਲ ਦ ਰ ਉੱਸ਼ਡਆ । 

 

ਮੈਿ ੁੰ  ਦੁੱ ਖ  ੈ ਸ਼ਕ ਡੁੱ ਬੀ ਮੇਰੀ ਰੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 

ਇ  ਿ ੀਂ ਦੁੱ ਖ ਮੇਰਾ ਪ ਰ ਸ਼ਕਉਂ ਿਾ ਪਾਰ ਪੱੁਸ਼ਜਆ । 

 

ਮੈਿ ੁੰ  ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਆਲ ਆ ਸ਼ਗਆ 

ਗੀਤਾਂ ਮੇਸ਼ਰਆਂ ਅੁੰਞਾਸ਼ਣਆਂ ਿ ੁੰ  ਗਿ ਪੈ ਗਈ । 

 

ਮੇਰੇ  ਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱੁਖ 'ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ 

ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਮੇਿ ੁੰ  ਤਾਸ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਈ । 

 

ਮੇਰੀ ਚੁੱ ਪ ਦੇ ਿਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਜੀਭ ਡੁੱ ਬ ਮੋਈ 

ਗਾ  ਗਾ   ੁੰਝ ਆਂ ਦੇ ਗਾ  ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੈ ਗਈ । 

 

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੀੜ 

ਤੇਰੀ ਥੁੜ ਮੇਰੇ ਿਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਬੈ ਗਈ । 
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ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦੀ ਅਿਾਿ ੁੰ  ਚੁੰਿਾ ਜ ੀ ਔੜ ਲੱਗੀ 

ਮੇਰੇ ਿਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੁੰ ਜਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱ ਧ ਿੱੁਸ਼ਕਆ । 

 

ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਿੌਂ ਗਈ 

ਮੇਰੇ ਿੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਿੀਰ ਮੱੁਸ਼ਕਆ । 

 

ਮੈਥੋਂ ਪੱੁਛੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਿੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਆਰ ਦੀ ਕ ਾਣੀ 

ਸ਼ਗਆ ਫੁੱ ਲੀਂ ਬੈਠੇ ਭੌਸ਼ਰਆਂ ਦਾ ਬੁੱ ਲਹ ਟੁੱ ਸ਼ਕਆ । 

 

ਤੇਰੇ ਸ਼ਪਆਰ ਦੀ ਸ਼ਿਿਾਿੀ ਛੱਲਾ ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਲੱਗ ੇ

ਸ਼ਜਵੇਂ ਚੀਚੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ ਾੜ ਚੁੱ ਸ਼ਕਆ । 

 

ਰੱਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋ ਕਰਾਏ 

ਿ ੁੁੰ  ਤੇਰੀ ਿਾਰੇ ਥਲਾਂ ਦੀ ਭੜਾਿ ਿੀਕ ਲਾਂ । 

 

ਮੇਰੇ ਿਾ ਵੇਂ ਖੜਹੀ ਮੌਤ ਿ ੁੰ  ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾਂ 

ਬੁਝੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਚੁੰਿ ਆਪ ਲੀਕ ਲਾਂ । 

 

 ੱਥੀਂ ਸ਼ਲੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਖਓਂ ਦੀ ਚਾਿਿੀ ਚੜਹਾਵਾਂ, 

ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਿਮੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਸ਼ ਰ ਡੀਕ ਲਾਂ । 
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ਇਕੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਟੱਪ ਜਾਂ ਿਮੁੁੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਡੁੱ ਬ ਮਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਿ ੁੰ  ਪੈਰ ਤੀਕ ਲਾਂ । 

 

 

ਯਾਰ ਦੀ ਿੜਹੀ 'ਤ ੇ

 

ਰੋਜ਼ ਪਲਕਾਂ ਮੁੁੰ ਦ ਕੇ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆਂ, 

ਝੱਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿ ੁੰ  ਮੈਂ ਚੌਰੀਆਂ । 

 

ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਦੇ  ੱਥ ਚੁੰਡੀਆਂ, 

ਬਣ ਗਈਆਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਭਰੌੀਆਂ । 

 

ਰੋਜ਼ ਸ਼ਦਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਮੈਂ ਪੀਠੀਆ,ਂ 

ਲੈ ਗ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੁੰਗਰਫ਼ੀ ਲੱਖ ਦੌਰੀਆਂ । 

 

ਕ ਚਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ ਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, 

ਪਰ ਿਾ ਗਈਆਂ ਇ  ਸ਼ਬਆਈਆਂ ਖ਼ੌ ਰੀਆਂ । 

 

ਿਾਂ ਸ਼ਲਆਂ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੋਏ ਸ਼ਮੱਤਰਾ, 

ਸ਼ਦਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਅੱਜ ਮੌਲਦ ੈ। 

 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਿਣੀ, 
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ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱ ਲਹਰ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਅੱਖ ਖੋਲਹਦ ੈ। 

 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਖੁੰਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੁੰ ਘਦੀ  ੈ  ਵਾ, 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਗੁੁੰ ਬਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦ ੈ। 

 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕ ਿਾਉਣ ਦੀ ਪਸ਼ ਲੀ ਘਟਾ, 

ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਾ ਪਰਾਂ ਿ ੁੰ  ਤੋਲਦ ੈ। 

 

ਇਿ ਕਦਰ  ੈ ਖ਼ ਬਿ ਰਤ ਗ਼ਮ ਤੇਰਾ, 

ਸ਼ਜਿ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕ ਕੁੰਵਲ-ਪੱਸ਼ਤਆਂ 'ਤੇ ਤਰੇਲ । 

 

ਿਹ ਾਉਣ ਸ਼ਜਉਂ ਵਗਦੀ ਿਦੀ ਸ਼ਵਚ ਗੋਰੀਆਂ, 

ਮਰਮਰ ਦੇ ੀਆਂ ਿ ੁੰ  ਮਲ ਿੁੰਦਲ ਦਾ ਤੇਲ । 

 

ਪ ਰੇ ਚੁੰਿ ਦੀ ਚਾਿਣੀ ਥਲ ਦਾ ਿਫ਼ਰ, 

ਡਾਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਸ਼ਜਵੇਂ ਛਣਕੇ  ਮੇਲ । 

 

ਬਦਲੀਆਂ ਿ ੁੰ  ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ਜਵੇਂ, 

 ੋ ਜਾਏ ਪੀਲਾ ਸ਼ਜ ਾ ਿਾਰਾ ਦੁਮੇਲ । 

 

ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੜਹੀ 'ਤੇ  ਾਣੀਆਂ, 

ਪ ਰਾ ਕੋਤਰ-ਿੌ ਿੀ ਦੀਵਾ ਬਾਸ਼ਲਆ । 
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ਪਰ ਵੇਖ ਲੈ  ੁਣ ਤੀਕ ਬਿ ਇਕੋ ਬਲੇ, 

ਬਾਕੀਆਂ ਿ ੁੰ   ੈ  ਵਾਵਾਂ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

 

ਓਿ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟ ਕੁੰਬਦੀ  ੈ ਪਈ, 

ਡਰਸ਼ਦਆਂ ਮੈਂ  ੈ ਮੜਹੀ ਤੋਂ ਚਾ ਸ਼ਲਆ । 

 

ਵੇਿ ਲੈ ਇ  ਵੀ ਸ਼ਵਚਾਰਾ ਬੁਝ ਸ਼ਗਆ, 

ਦੋਿ ਕੀ  ਸ਼ਕਿਮਤ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

 

ਉਮਰ ਦੀ ਗੋਜੀ ਿ ੁੰ  ਖਪਰਾ ਿਮੇਂ ਦਾ, 

ਗ਼ਮ ਿ ੀਂ ਜੇ ਖਾ ਸ਼ਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 

 

ਗ਼ਮ ਿ ੀਂ ਿਣੇ ਬਾਦਬਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ, 

ਰੁੜਹਦਾ ਪੱਤਣ ਜਾ ਸ਼ਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 

 

ਗ਼ਮ ਿ ੀਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਖੀਰ, 

ਬਣਦਾ ਤੁੱ ਮਾ ਜਾ ਸ਼ਰ ੈ ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ । 

 

ਠੀਕ  ੈ ਕੱਲਰ  ੈ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਸ਼ਦਲ, 

ਪਰ ਮੈਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਉਂ ਪਾਲਾਂ ਿੇਿ ਿਾਗ । 
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ਸ਼ਕਿ ਲਈ ਸ਼ਫ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਫੱਕਾਂ ਿੁੰਖੀਆ, 

ਸ਼ਕਿ ਲਈ ਿੈਣਾਂ ਿ ੁੰ  ਲਾਂ  ੁੰਝ ਆਂ ਦੀ ਜਾਗ । 

 

ਸ਼ਕਿ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਿ ਕਾਲੇ ਪੁੰਡ ਕੁ, 

ਖੋ ਲ ਕੇ ਦੱਿਦੀ ਸ਼ਫਰਾਂ ਰੁਸ਼ਲਆ ਿੁ ਾਗ । 

 

ਿੁ ਸ਼ਣਆ ! ਮੈਿ ੁੰ  ਿੱਲ  ੈ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦਾ, 

ਪਰ ਿ ੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿੀਿੇ 'ਚ ਦਾਗ਼ । 

 

 ੈ ਸ਼ਗਲਾ ਮੈਿ ੁੰ  ਤਾਂ ਬਿ ਇ ੋ  ੀ  ੈ, 

ਮਰ ਸ਼ਗਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਉਂ ਮਰਦੀ ਿ ੀਂ । 

 

ਆਿ ਪੁੰਜ-ਫ ਲੀ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ ਰੀ ਬ ਟੜਾ, 

ਿੋਚ ਦੀ ਸ਼ ਰਿੀ ਕੋਈ ਚਰਦੀ ਿ ੀਂ । 

 

ਸ਼ਕਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਤਲੀ ਲੈ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰ, 

ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਦਲ ਜ਼ਬਹਾ ਕਰਦੀ ਿ ੀਂ । 

 

ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ ਜਰ ਦੇ ਆਜੜੀ ਦੀ ਬੁੰਿਰੀ, 

ਗੀਤ ਖ਼ੁਿੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਰਦੀ ਿ ੀਂ । 
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ਿਮਹਕ 

 

ਅਿਾਂ ਚੁੁੰ ਮ ਲਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਕਿੇ ਦੇ ਬੋਦੇ । 

ਅਿਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠ ਿੱਜਣ ਦੀ ਗੋਦੇ । 

 

ਅੱਜ ਿਾ  'ਚੋਂ ਆਵੇ ਮਸ਼ ਕ ਗੁਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, 

ਅੱਜ ਕੌਣ ਸ਼ਪਆ ਪੱੁਠ-ਕੁੰਡਾ ਗ਼ਮ ਦਾ ਖੋਦ ੇ। 

 

ਅਿਾਂ ਪੀਤਾ ਿੀ ਉ ਦ ੇ ੁੰਝ ਆਂ ਦਾ ਚਰਿਾਮਤ, 

ਅਿਾਂ ਸ਼ਬੁੰ ਦ ੇਿੀ ਉ ਦ ੇਪੈਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕੇ ਗੋਡੇ । 

 

ਆਏ ਸ਼ਿਕਲ ਿੀ ਅੜੀਓ ਸ਼ਕੱਲ ਿਮੇਂ ਦੇ ਮੱੁਖ 'ਤੇ, 

ਅਿਾਂ ਿੈਣ ਉ ਦ ੇਜਦ ਿੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਡੋਬੇ । 

 

ਖੁਸ਼ਲਹਆ ਿੀ ਉ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਲਹਆ, 

ਪੜਹੀਆਂ ਿੀ ਅਿਾਂ ਸ਼ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਹੀਆਂ । 

 

ਕਰੇ ਿਾਲ ਿਜ਼ਾਕਤ ਬਾਤੜੀਆਂ ਜਦ ਮਾ ੀ, 

 ੋ ਜਾਣ ਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਿੀਤ  ਵਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ । 

 

ਓ ਦ ੇਮੱੁਖ ਦੀ ਲਏ ਪਰਦੱਖਣਾ ਚੁੰਿ ਿਰਘੀ ਦਾ, 

ਉ ਦ ੇਿੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਰਾਤੜੀਆਂ ਡੁੱ ਬ ਮਰੀਆਂ । 
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ਉ ਦ ੇਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਖੇਡ ੇਪੋ  ਦੀ ਮੱਸ਼ਿਆ, 

ਉ ਦ ੇਬੁਲਹੀਂ ਿ  ੀਆਂ ਚੀਚ-ਵ ੁਟੀਆਂ ਖਰੀਆਂ । 

 

ਮੌਲੀ ਿੀ ਿਾਡ ੇਸ਼ਦਲ ਦੀ ਵੇਦਿ ਮੌਲੀ, 

ਪੀਤੀ ਿੀ ਅਿਾਂ ਪੀੜ ਚੁਲੀ ਭਰ ਪੀਤੀ । 

 

ਪੈ ਗਈ ਿੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਕਲੇਜੇ ਪੈ ਗਈ, 

ਅਿਾਂ ਤੋੜ ਕਲੀ ਿਤਬਰਗ ੇਦੀ ਅੱਜ ਲੀਤੀ । 

 

ਿੁੁੰ ਿ-ਮਿੁੁੰ ਿੀ ਿੁੰਘਣੀ ਸ਼ਦਲ ਦੀ ਝੁੰਗੀ, 

ਕ ਕ ਕ ਕ ਅੱਜ ਮੋਰਾਂ ਬੌਰੀ ਕੀਤੀ । 

 

 ੋਈ ਿੀ ਮੇਰੀ ਿੀਝ ਿਰਾਬਣ  ੋਈ, 

ਗਈ ਿੀ ਿਾਡੀ ਜੀਭ  ਿਰ ਲਈ ਿੀਤੀ । 

 

ਜੁੜੀਆਂ ਿੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਣੀਂ ਸ਼ਛੁੰ ਝਾਂ, 

ਪਈਆਂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਥੇ  'ਤੇ ਰਾਿਾਂ । 

 

ਲਾਇਆ ਿੀ ਮੈਂ ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਵ ੜ ੇਮਰ ਆ, 

ਗੁੁੰ ਿਹ ੀ ਿੀ ਮੈਂ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ ਕ ਪਰਾਤਾਂ । 
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ਮੇਰੇ ਿਾ ੀਂ ਕ ਲ ਵਗੇ ਿੀ ਅੱਜ ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, 

ਸ਼ਪਆ ਮਾਰੇ ਿੀ ਦਸ਼ਰਆ ਮਸ਼ਦਰਾ ਦਾ ਠਾਠਾਂ । 

 

 ੋਇਆ ਿੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਚਾਿਣ  ੋਇਆ, 

ਮੈਥੋਂ ਮੁੰਗਣ ਆਈਆਂ ਖ਼ੈਰ ਿੀ ਅੱਜ ਪਰਭਾਤਾਂ । 

 

 

ਥੱਬਾ ਕ  ਜ਼ ਲਫ਼ਾਂ ਵਾਮਲਆ 

 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

ਮੇਰੇ ਿੋ ਸ਼ਣਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ੜਆ । 

ਅਸ਼ੜਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿੇ 

ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ, 

ਔ  ਮਾਰ ਲਸ਼ ੁੰਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਗਾ  । 

ਅੱਜ  ੋ ਸ਼ਗਆ ਿ ਰਜ ਜ਼ਬਹਾ । 

ਏਕਮ ਦਾ ਚੁੰਿ ਸ਼ਫੱਕਾ ਸ਼ਜ ਾ, 

ਅੱਜ ਬਦਲੀਆਂ ਿੇ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਅਿਾਂ ਦੀਸ਼ਦਆਂ ਦੇ ਸ਼ਵ ਰੜੇ, 
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 ੁੰਝ ਆ ਂਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਤੇਰੇ ਿਸ਼ ਰ ਜਾਂਦੀ ਿੜਕ ਦਾ, 

ਇਕ ਰੋੜ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

ਆਈਆਂ ਵੇ ਸ਼ਿਰ 'ਤੇ ਵਸ਼ ੁੰਗੀਆਂ 

ਰਾਤਾਂ ਅਜੇ ਿੇ ਰਸ਼ ੁੰਦੀਆਂ । 

ਸ਼ਕਰਿਾਂ ਅਜੇ ਿੇ ਮਸ਼ ੁੰਗੀਆਂ 

ਸ਼ਫੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਿੇ ਮਸ਼ ੁੰਦੀਆਂ । 

ਅਿਾਂ ਸ਼ਦਲ ਦੇ ਉੱਜੜ ੇਖੇਤ ਸ਼ਵਚ 

ਮ ਿਲ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਸ਼ਮੱਠਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਰ ੜਾ 

ਗੀਤਾਂ ਿੇ ਕੱੁਛੜ ਚਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ, 

ਿੱਜਣਾ ਵ ੇਸ਼ਦਲ ਸ਼ਦਆ ਕਾਸ਼ਲਆ, 

ਅਿਾਂ ਰੋਗ ਸ਼ਦਲ ਿ ੁੰ  ਲਾ ਸ਼ਲਆ, 

ਤੇਰੇ ਜ਼ਸ਼ ਰ-ਮੌ ਰੇ ਰੁੰਗ ਦਾ- 

ਬਾਂ  'ਤੇ  ੈ ਿਾਂ ਖੁਦਵਾ ਸ਼ਲਆ । 
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ਉਿ ਬਾਂ  ਦੁਆਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, 

 ਾਰ  ੈ ਅੱਜ ਪਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਕਬਰਾਂ ਿ ੁੰ  ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ- 

ਮੱਥ ੇ'ਤੇ ਰੋੜਾ ਪਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਅਿਾਂ ਸ਼ ਜਰ ਦੀ ਿੁੰਗਰਾਂਦ ਿ ੁੰ - 

ਅੱਥਰ  ਕੋਈ ਲ ਣਾ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇਰਾ ਗਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 

 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ 

ਮੇਰੇ  ਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਆਸ਼ਰਆ, 

ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਪਥਕਣ ਜੋੜ ਕੇ 

ਗਹੀਰਾ ਅਿਾਂ ਬਣਵਾ ਸ਼ਲਆ, 

 ੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ 

ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਕੱਚਾ ਸ਼ਪਆਲਾ ਇਿਕ ਦਾ- 

ਅੱਜ ਸ਼ਿੁੰਗਰਫ਼ੀ ਰੁੰਗਵਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਸ਼ਵਚ ਜ਼ਸ਼ ਰ ਚੁੱ ਪ ਦਾ ਪਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਸ਼ਜੁੰ ਦ  ਿੇ ਬੁੱ ਲਹੀਂ ਲਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 
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ਅਸ਼ੜਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਿੇ 

ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਸ਼ਲਆ । 

ਥੱਬਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਸ਼ਲਆ । 
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