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ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾ ਵ 
 

ਭੈਂ ੀਤਾਂ ਦਾ ਥਾਰ ਜਾਇਆ 

ਤ ਪਵਿੱਚ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦ ਭਤੀ 
ਤਯੀ ਆਯਤੀ ਉਤਾਯਾਂ ਭੈਂ 
ਾ ਾ ਤਰ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ 
ਵ ਤੂੂੰ  ਪਯਾ ਾ ਜਾ 
ਪਵਸੜ ਾਡ ਛਤੀ 
 

ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾ ਵ 
ਭੁਐ ਭੜ, ਸਨੇਯਾ ਸ ਜਾਵੀ ਨਾ 
ਾਸਾਂ ਦਾ  ਯਤ ਤੂੂੰ  
ਨੈਣਾਂ ਦੀ  ਜਤ ਤੂੂੰ  
ਯਾਂ 'ਚ ਵਪਸੂੰ ਦਾ , ਪਦਰ ਦਾ ਭਐਯ ਤੂੂੰ  
ਾਡ ੁਪਣਆ ਂ'ਚ ਜਾਦਾ , 

ਪਏਤ ਯਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਏਿੱਢ ਰ  ਜਾਵੀ ਨਾ 
ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾ ਵ 
ਭੁਐ ਭੜ, ਸਨੇਯਾ ਸ ਜਾਵੀ ਨਾ 
 

ਤਯੀ ਚਭਏ  ਏਾਫਰ ਪਤ 

ਪਜਵੇਂ ਐੁਸ਼ਫ ੂਸਵਾ 'ਚ  ਰੁਤ 

ਇੂੰਝ ਭਪਸਏਦਾ  ਪਵਸੜ ਾਡ 
ਯੂਸ ਫੜੀਆ ਂਏਿੱਟ ਸਈ ਭੁਏਤ 

ਤਯ ਭੁਿੱ ਐੜ 'ਚ ਯਿੱਫ ਪਦਦਾ 
ਾਾ ਵਿੱਟ ਪਏਤ ਾਡਾ ਐੁਦਾ ਐ ਰ  ਜਾਵੀ ਨਾ 
ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾ ਵ 
ਭੁਐ ਭੜ, ਸਨੇਯਾ ਸ ਜਾਵੀ ਨਾ 
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ਪਦਰ ਤ ਤਯਾ ਨਾਂ ਪਰਐੀ ਫਠਾ ਸਾਂ 
ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਤਵੀਯ ਵਾਈ ਫਠਾਂ ਸਾਂ 
ਪਪਤਾਂ ੁਣ ਰ  ਫਪਸ ਏ ਦ ੜੀਆ ਂ

ਭੈਂ ਤਯ ਤ ੀਤ ਫਣਾਈ ਫਠਾਂ ਸਾਂ 
 

ਸੂੰਝ ੂਵਪਸੂੰ ਦ ਨੇ, ਤਯਾ ਭੁਿੱ ਐ ਤਿੱਏਦ 
ੈਂਦ ਫੁਿੱ ਰਹਾਂ ਤ ਸੀ ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਿੱਦ 
ਐੜ ਐੜ ਅਿੱਐੀਆ ਂਦ ਦਯਵਾਜ਼ ਏਰ  

ਤਨੂੂੰ  ਯਪਸੂੰ ਦ ਝਾਏਦ 
ਤਯੀ ਦੀਦ ਰਈ ਜ ਤਯਦ ਨੇ 

ਪਏਤ ਫਦਰਾਂ ਛਾਂਵ ਸ, 
 ਨੈਣਾਂ ਦ ਝਾਏ ਐ ਰ  ਜਾਵੀ ਨਾ 
ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾਂ ਵ 
ਭੁਐ ਭੜ ਸਨੇਯਾ ਸ ਜਾਂਵੀ ਨਾ 
 

ਤਯੀ ਚਭਏ ਜ ਚਭਏਦੀ  

ਨਾ ਦ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਭਚਿੱਰਦੀ  

ਯਰ ਪਭਰ ਤਾਪਯਆ ਂਦ ਨਾਰ 

ਚਪਸਯਾ ਤਯਾ ਫਣਾ, ਤਯੀ ਤਵੀਯ ਝਰਿੱ ਏਦੀ  

ਾਡੀ ਅਿੱਐੀਆ ਂਦੀ ਚਭਏ  ਤੂੂੰ  
ਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਚਭਏ ਪਏਤ ਰ  ਜਾਂਵੀ ਨਾ 
ਤਨੂੂੰ  ਏਯਦ ਸਾਂ ਪਆਯ ਚੂੰਨਾਂ ਵ 
ਭੁਐ ਭੜ ਸਨੇਯਾ ਸ ਜਾਂਵੀ ਨਾ 
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ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

 

ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

ਉਸਨਾ ਦਾ ੁਪਛ ਨਾ ਸਾਰ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਉਸਨਾਂ ਾਇਆ ਨਾ ਭੁੜ ਪਆਯ 

 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਫੁਯ  ਸਾਰ 

ਪਦਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਭਰ ਨਾ ਚਨ 

ਨੈਣ ਯੋਂਦ ਯਪਸਣ 

ਏਯਦ ਨੇ ਪਆਯ ਜ 
ੀੜਾਂ ਜੁਦਾਈਆ ਂਵਾਰੀਆ ਂਪਸਣ 

ਨਸੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਏਦ ਇਸ਼ਏ ਤ 
ਾਸਾਂ ਵਾਰਾ ਤਫਾਯ 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਫੁਯ ਨੇ ਸਾਰ, ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

 

ਯਾਤੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸਏ ਬਯਦ 
ੁਿੱ ਤ ਤਾਪਯਆ ਂਨਾਰ ਿੱਰਾਂ ਏਯਦ 
ਨਾ ਜੀਂਦ ਨਾ ਭਯਦ 
ਯਪਸੂੰ ਦ ਮਾਯ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯਦ 
ਯਪਸੂੰ ਦਾ  ਪਜਿੱ ਥ ੀਨੇ ਪਵਿੱਚ ਦਾ ਮਾਯ 

ਐਾਂਦ ਨੇ ਸੂੰਝ,ੂ ਉੱਥ ਅਿੱਐੀਆ ਂ'ਚ ਉਫਾਰ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਫੁਯ  ਸਾਰ 

ੁਣ ਫਣਨ ਜ ਰਿੱ ਐਾਂ 
ਵਾਂ ਝੜਨ  ਿੱਤਝੜਾਂ 
ਪਜਿੱ ਥ ਯਪਸੂੰ ਦੀ ਨਾ ਸਿੱਥਾਂ 'ਚ ਯੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਂ 
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ਉੱਥ ਜਾਂਦ ਨੇ ਭ, ਪਦਰ ਦ ਪਵਯਾਨੇ ਉਜਾੜ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਭਨ ਪਰਆ ਯਿੱਫ, ਮਾਯ 

ਉਸਨਾਂ ਤ ਚਪੜਆ ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਪਪਯ  

ਉਸਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਐੁਭਾਯ 

ਰਿੱ ਬ ਰੈਂਦ  ਪਪਯ ਮਾਯ 'ਚ ਯਿੱਫ ਦਾ ਾਯ 

ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯਪਸੂੰ ਦਾ  ਫੁਯਾ ਸਾਰ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

 

ਨ ਭੂੰ ਨਾ ਏੁਿੱ ਝ ਮਾਯ ਤੋਂ 
ਫ ਭੂੰ ਉਸਨੂੂੰ  ਉਸਦ ਦੀਦਾਯ ਤੋਂ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਤਾ  ਏੀ ਸੁੂੰ ਦਾ  ਸਾਰ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਪਆਯ 

ਉਸ ੁਿੱ ਛ ਨਾ ਏਦ ਉਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰ 

ਪਜੂੰ ਨਾ ਏੀਤਾ  ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਐ ਰੂੰ ਦ ਨੇ ਪਦਨ 

ਤ ਯਪਸੂੰ ਦ ਪਵਿੱਚ ਮਾਯ ਦ ਪਐਆਰ 

ਜ ਏਯਦ ਨੇ ਪਆਯ  ਨਸੀ ਫਿੱਚਦ 
ਅਿੱਐਾਂ ਫੂੰਦ ਏਯਨ ਤ ਾਸਭਣ ਿੱਜਣ ਤਿੱਏਦ 
ਯਪਸੂੰ ਦ ਭਾਂ 'ਚ ਨਿੱ ਚਦ 
ਏਯਏ  ਪਆਯ ਨਈ ਫਿੱਚਦ 
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ਏਸਾਣੀ ਏਰਭ ਦੀ 
 

ਆਜਾ ਤਨੂੂੰ  ਭੈਂ ਆਣੀ ਏਰਭ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ੁਣਾਵਾਂ   
ਦਯਦਾਂ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਸੀ ਬਯੀ 
ਪਯ ਦਯਦ ਸੀ ਪਰਐਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 

ਜ ਭੈਂ ਇਸਨੂੂੰ  ਛਿੱਡ, ਬੁਿੱ ਰ ਏ ਤਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯਾਂ 
ਯੁ ਏ ਫਪਸ ਫਣ ੌਂਏਣ ਏੁਯਰਾਉਂਦੀ ਆ 

ਿੱਏੀ ਮਾਯੀ ਾਈ ਇਸਨੇ ਸਿੱਥ ਨਾਰ 

ਤ ਏਾੀ ਇਸਦੀ ਫਰਣ ਫਣੀ 
ਇਏ ਿੱਰ ਨੀ ਪਸੂੰ ਦੀ ਪਵਛੜਾ ਸਿੱਥ ਦਾ 
ਪਸ਼ਵ ਫਟਾਰਵੀ ਦੀ  ਚਰਣ ਫਣੀ 
ਇਨੂੂੰ  ਏਈ ਪਆਯ ਦੀ ਿੱਰ ਨੀ ਆਉਂਦੀ 
ਪਰਐ ਪਰਐ ਦਯਦ ੁਣਾਉਂਦੀ ਆ 

ਪਯ ਭ, ਪਟ, ਯਣ 
ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਸੀ ਾਉਂਦੀ ਆ 

ਪਦਨੇ ਤਾਂ ਠੀਏ  

ਯਾਤ ਨੂੂੰ  ਆਸ਼ਏ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਆ 

ਸਿੱਥ ਦੀ ਦ ਚ ਫਪਸ ਏ 
ਆਣ ਆ ਸੀ ਪਰਐਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 

ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਸੀ ਨੀ ਭੁਏਦੀ 
ਤਾ ਨੀ ਭਤ ਤੀਏ ਾਥ ਪਨਬਾਵੀ 
ਏਯ ਏਯ ਵਯਏ ਏਾਰ  
ਦਯਦਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਰਾਵੀ 
ਏਪਸਯ ਭਚਾਇਆ ਇਸਨੇ ਏਾੀ ਤ 
ਨਾ ਆ ਾਉਂਦੀ 
ਨਾ ਏਾੀ ਨੂੂੰ  ਾਉਣ ਦੇਂਦੀ 
ਪਯਪ ਯੋਂਦੀ ਸੀ ਯਪਸੂੰ ਦੀ 
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ਪਯਪ ਯੋਂਦੀ ਸੀ ਯਪਸੂੰ ਦੀ 
ਨਾ ਪਭਿੱ ਟੀ - ਭਾਂ ਿੱਰ ੁਣਾਉਂਦੀ 
ਨਾ ਏਯਦੀ ਿੱਰ ਦਸ਼ ਪਆਯ ਦੀ 
ਪਏੂੰ ਨੇ ਰਾਇਆ ਇਸਨੂੂੰ  ਯ 

ਜ ੁਣਾਉਂਦੀ ਪਯਪ ਪਫਭਾਯੀ 
ਰਿੱ ੀ ਜ ਮਾਯ ਦੀ 
ਇਸ ਏਰਭ ਜਨਭੀ  ਤਯ ਰਈ 

ਭਯੀ ਵੀ ਤਯ ਰਈ 

ਇਸਦਾ ਵਯਾ ਨਾ ਸਵ ਪਫਨ ਨਾਭ ਤਯ 
ਤ ਨਾ ਸ਼ਾਭ ਢਰ  ੀਤ ਪਰਐ ਪਫਨਾ ਤਯ 
ਤਯੀ ਨਾ ਇਸ ੁਰਾਭ  

ਤ ਨਾ ਸੀ  ਆਜ਼ਾਦ  

ਨਾ ਨੇ ਜ਼ੂੰਜ਼ੀਯਾਂ ਫੜੀਆ ਂਾਈਆ ਂ

ਤ ਨਾ ਸੀ ਰਾਐਾਂ ਦ ਪਿੱ ਛ  
ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼  

ਜ ਏਈ ੜ,  
ਪਜਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆ ਂਝਾਂਜਯਾਂ ਦੀ 
ਇਸਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਚੋਂ ਪਨਏਰਦੀ ਇਏ ਛਣਏਾਯ  

ਜ ਪਆਯ ਚ ਯਰ ਪਫਯਸਾ ਨੂੂੰ  ਾਉਂਦੀ ਵੂੰਾਯ  

ਇਸ ਏਰਭ ਪਜਵੇਂ ਦਯਦਾਂ ਰਈ ਸ਼ ਿੰਗਾਰ ਆ 

ਪਜਨੂੂੰ  ਯਏਣਾ ਭਯ ਵਿੱ ਨੀ 
ਜ ਸਿੱਥ ਚ ਫਪਸ ਸੁੂੰ ਦੀ ਟਿੱ ਨੀ 
ਇਸ ਏਰਭ ਇਏ ਪਦਨ ੀਤ ਾਵੀ ਪਆਯ ਦਾ 
ਅਭਯ ਏਯ ਜਾਵੀ ਨਾਭ ਭਯ ਮਾਯ ਦਾ 
ਇ ਏਰਭ ਦ ਨਾਰ ਭਯਾ ਜਸਾਨ ਸ 
ਪਵਿੱਚ ਵਦਾ ਭਯਾ ਦੀਨ ਇਭਾਨ  

ਜ ਪਰਐ-ਪਰਐ ੁਣਾਉਂਦੀ ਭਯ 
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ਮਾਯ ਦਾ ਪਫਆਨ  

ੀ ਏਰਭ ਨੂੂੰ  ਪਦਰੋਂ  ਰਾਭ  

ਪਦਰੋਂ  ਰਾਭ  
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ਜ ਚੂੰਨ ਵਰ ਤਿੱਏਾਂ 
 

ਜ ਚੂੰਨ ਵਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ  
ਰਾ ਏ ਪਤਾਯ ਏਾਰੀ ਚੁੂੰ ਨੀ ਤ  
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਪਐੜਦਾ  
ਤਏ ਏ ਭਯ ਵਰ  

ਭੁਐ ਫਦਰਾਂ ਚ ਪਬੜਦਾ  
ਸਦੀ ਇ ਅਦਾ ਚ  

ਭਨੂੂੰ  ਭਯ ਮਾਯ ਦਾ ਾਯ ਪਦਦਾ  
ਜ ਚੂੰਨ ਵਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ  
 

ਜਦ ੁਰਾਫ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ  
ੂਸ ਤੀਆ ਂਦ ਪਵਚ  

ੂਸ ਫੁਰਾਂ ਦੀ ਝਰਏ ਵਚਦਾ  
ਪਜਵੇਂ ਇਏ ਬਯਾ  
ਫਪਸ ਏ ਸਦ ਏਦਭਾਂ ਚ ਭਥਾ ਟਏਦਾ 
ਭਨੂੂੰ  ਰਿੱ  ਪਜਵੇਂ, ਭੈਂ ਸਦ ਸ਼ਪਸਯ ਚ ਫਠਾ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਵਐਦਾ 
ਜਦ ਜਦ ੁਰਾਫ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
 

ਜ ਭੈਂ ਪਤਿੱਤਰੀ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
ਉਸਦੀ ਭਟਏਾਣੀ ਚਾਰ ਚ 

ਭੈਂ ਮਾਯ ਦੀ ਟਯ ਵਐਦਾ 
ਉਸਦੀ ਚੂੰਚਰ ਅਦਾ ਵਐ 

ਪਜਵੇਂ ਇਿੱਏ ਫਿੱਚੜਾ 
ਸਦ ਪਿੱ ਛ ਦੜਦਾ 
ਭਨੂੂੰ  ਜਾ ਪਜਵੇਂ ਭੈਂ, 
ਉਸਦੀ ਢਾਚੀ ਚ ਵਾਪਚਆ ਂ
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ਉਸਦੀਆ ਂਯਾਵਾਂ ਤ ਯੇਂਦਾ 
ਜ ਭੈਂ ਪਤਿੱਤਰੀ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
 

ਜ ਪੂੰ ਡ ਐੂਸ ਵਿੱਰ ਵਐਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
ਪਟੂੰਢਾਂ ਦੀ ਛਣਏਾਯ ਚ 

ਫਪਸ ਏ ਝਾਂਜਯਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ੁਣਦਾ 
ਫਰਦਾਂ ਦ ਚਿੱਏਯਾਂ ਪਵਿੱਚ 

ਤਯੀਆ ਂਚਾਂ ਨਾਰ ਪਰਟਦਾ 
ਪਨਏਰਦ ਾਣੀਆ ਂਦ ਸਾਵਾਂ ਚੋਂ 
ਦੂਯੋਂ ਦੂਯੋਂ ਸਿੱਥ ਏਦਾ 
ਭਨੂੂੰ  ਜਾ, ਪਜਵੇਂ ਭੈਂ ਮਾਯ ਨੂੂੰ  ਵਐਦਾ 
 

ਜ ਯਾਤੀ ਪਦਵੜ ਨੂੂੰ  ਤਿੱਏਾਂ,  
ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
ਉ ਪਭਿੱ ਟੀ ਚੋਂ ਪਨਏਰਦਾ ਰਾਟ 

ਮਾਯ ਦ ਭੁਐੜ ਦ ਤਜ਼ ਵਯਾ 
ਪਜਨੂੂੰ  ਵਐ ਯਵਾਨਾ ਪਵਿੱਚ ਭਾਯਦਾ  ਛਾਰ 

ਜਭਾਂ ਭਯ ਪਆਯ ਵਯਾ 
ਦੀਵਾ ਚਭਏਦਾ ਯਵ ਾਯੀ ਯਾਤ ਤਾਂਵੀ 
ਜਭਾਂ ਭਯ ਮਾਯ ਵਯਾ 
ਜ ਭੈਂ ਦੀਵ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ 
ਭਨੂੂੰ  ਰਿੱ  ਪਜਵੇਂ ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯਦਾ 
 

ਜ ਉੱਚੀਆ ਂਸਾੜੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਤਿੱਏਾਂ 
ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
ਫਪਸ ਏ ਟੀੀਆ ਂਤ ਪਜਵੇਂ ੂਯਜ਼ ਨ ਚਦਾ 
ਇਏ ਦੁਦਾਯ ੂਝਯਨਾ ਵ ਉਸਦ ਿੱਰ ਚੋਂ 
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ਪਜਵੇਂ ਭਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਯ ਉਸਦ ਭਚ ਦਾ 
ਯੁਿੱ ਐਾਂ ਪਜਸਪਦਆ ਂਤ ਆਰਹਣ ਚੈਂ-ਚੈਂਯੂਆ ਂਦ 
ਰਿੱ ਦਾ  ਭਨੂੂੰ  ਪਜਵੇਂ ਉਸਦ ਝੁਭਪਏਆ ਂ

ਦ ਪਵਚੋਂ, ਛਟਾ ਛਟਾ ੁੂੰ ਯ ੂ

ਪਆਯ ਦਾ ਾਜ਼ ਭਯ ਏੂੰਨਾਂ ਚ ਫੀੜ ਦਾ 
ਜ ਭੈਂ ਉੱਚ ਪਟਿੱ ਪਰਆ ਂਵਿੱਰ ਦਐਾਂ, ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਮਾਯ ਪਦਦਾ 
 

ਜ ਭੈਂ ਦਵਨਦੀ ਵਿੱਰ ਤਿੱਏਾਂ 
ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐੀਆ ਂਚੋਂ ਾਣੀ ਪਯ ਦਾ 
ਉਸਦ ਪਐੜ-ਪਐੜ ਾਣੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਫੁਰਹਾਂ ਤ ੂਈ ਪਯਦਾ 
ਉਸਦਾ ਵਪਸੂੰ ਦਾ ਯੂ 

ਭਯ ਦਯਦਾਂ ਦੀ ਏਸਾਣੀ ਛੜਦਾ 
ਪਜਵੇਂ ਇਿੱਏ ੁਯਾ ਨਾ ਏੀਰ 

ਟਾਯੀ ਚ ਾ ਉੱਤ ਫੀਣ ਪਯਦਾ 
ਜ ਭੈਂ ਉ ਨਦੀ ਵਿੱਰ ਵਐਾਂ  
ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਪਆਯ ਪਦਦਾ 
ਇਿੱਏ ਟੁਿੱ ਪਟਆ ਸਇਆ 

ਤੂੂੰ ਫੀ ਦਾ ਤਾਯ ਪਦਦਾ………. 
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ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

 

ਵਿੱਰ ਵਰਵੇਂ ਐਾਂਦਾ 
ਯ ਸਪਏਆ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਯਦਾ 
ਿੱਟਾਂ ਐਾ ਏ ਵੀ  
ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਮਾਯ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯਦਾ 
ਪਤਾਂ ਦ ਫੁਣਦਾ ੁਣ 
ਪਵਿੱਚ ਪਤਾਂ ਦ ਸੀ ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਭਯਦਾ 
ਸਯ ਏਈ ਨਈ 

ਤਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯ  

ਜਸਦੀ ਅਿੱਐੀਆ ਂਚੋਂ ਪਨਏਰਦੀ ਪਰ 

ਇਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਨੀ ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

 

ਰਾਂਬੂ ਉੱਠਦ ਨੇ ਪਜਸਦ ਪਵਿੱਚੋਂ 
ਉਸ ਧੂੂੰ ਵਆ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਯਦਾ 
ਰੂੰ ਫ ਰੂੰ ਫ ਸਏ ਰ  
ਯਾਤੀ ਿੱਰਾ ਗੱਾਂ ਤਾਪਯਆ ਂਨਾਰ ਏਯਦਾ 
ਏਦ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ੁਿੱ ਛਦਾ  ਸਾਰ 

ਏਦ ਉਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ੁਣਾਂਵਦਾ 
ਜ ਸਵਾ ਦ ਏੂੰਨਾਂ ਪਵਿੱਚ ਏਪਸ 

ੁਨੇਸਾ ਤਨੂੂੰ  ਬਜਦਾ 
ਜ ਏਪਸੂੰ ਦਾ ਇਿੱਏ ਵਾਯ ਆ ਪਭਰ 

ਤੂੂੰ  ਇਿੱਏ ਵਾਯ ਆ ਪਭਰ 

ਸਯ ਏਈ ਨਈ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

 



 

12 
 

 

ਨੈਣਾਂ ਦ ਸੂੰਝ ੂਯੁਰਦ ਪਵਿੱਚ ਚਾ ਦ 
ਸੂੰਝੂਆ ਂ'ਚ ਜ ਭ,  ਏਾ ਦ 
ਏਿੱਢ-ਏਿੱਢ ਰਚ 

ਫੁਿੱ ਰਹ ਭਨ ਦ ਸਏਰਾ ਜਾਣ 

ਰਏਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆ ਂਪਏਿੱਥ ਣ 

ਅਿੱਐਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਤਾਂ ਐਾ ਜਾਣ 

ਯਾਤਾਂ ਦਾ ਜਰਾਦ ਐੂੰਜ਼ਯ ਪੜ ਜਦ ਆਵ 
ਝਾੜ ਜਾਵ ਭਯੀ ਨੀਂਦ ਭਝ ਇਿੱਏ ਛਾੀ 
ਉੱਤੋਂ ਾਵ ਯੂਸਾਂ ਦ ਨਭੇਂ 
ਫਣ ਏ ਇਿੱਏ ੁਯਾਂ ਦਾ ਯਾੀ 
ਮਾਦਾਂ ਡੂੰ, ਪਜਵੇਂ ਇਿੱਏ ਪਐਿੱ ਰ 

ਸਯ ਏਈ ਨਈ ਜ ਤੜਪਾਉਂਦਾ 
ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

 

ਭਾ ਦੀ ਇਿੱਏ ਛਾਰ ਫਣਾਈ ਫਠਾ 
ਜ਼ਪਸਨ ਚੋਂ ਏਿੱਢ ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣ 

ਦਯਦਾਂ ਨਾਰ ਯਰਾ ਪਵਿੱਚ ਾਂਬੀ ਫਠਾ 
ੀਨਾ ਤਾਣ ਏ ਐਪੜਆ 

ਵਾਪਚਆ ਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਈ ਫਠਾ 
ਉਸਦੀ ਤਾਏ ਰਈ ਉਸਦ ਸ਼ਪਸਯ 

'ਚ ੁਭਦਾ ਪਪਯ 
ਤਾਜ਼ੀਭ ਉਸਦੀ ਦ ਰਈ ੁਣ ਜਾਈ ਫਠਾ 
ਠ ਏ ਏ ਆਣ ੀਨੇ ਦ ਪਵਿੱਚ ਪਏਿੱਰ 

ਸਯ ਏਈ ਨਈ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 
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ਪੜ ਏ ਦਸਯਾ ਝੜੀ ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਝਾੜ 
ਪਨਏਰਦ ਸਾਵ, ਪਨਏਰ  ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਐਾਯ 
ਐਾਪਯਆ ਂਦੀ ਛਫੀਰ, ਪਜਨੂੂੰ  ਇਿੱਏ ਆ 

ਫੂੰਜਯ ਜ਼ਭੀਨ ਆ, ਨਾ ਪਆੀ 
ਨਾ ਯਿੱਝੀ, ਨਾ ਫੁਿੱ ਝੀ ਪਆ 

ਾਸਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਐੜਾ ਏ ਪਵਿੱਚ ਯਤ ਦ 
ੁਿੱ ਏ ਯੁਿੱ ਐ ਨਾਰ ਫੂੰਨਹ  ਜ਼ੂੰਜੀਯ 

ਚਿੱੂ ਚਰਾ ਏਦਭਾਂ ਚ ਭਿੱਥਾ ਟਏ ਏ 
ਯਾਂ ਉਸਦਾ ਭਝੀ ਫਠਾ  ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ  

ਵ ਸਨੂੂੰ  ਏਣ ਭਝਾਵ 
ਜ ਸੁਣ ਐੁੂੰ ਝ ਰਿੱ ੀ ਫਠਾ, ਪਵਿੱਚ ਯਪਣਆ ਂਦੀ ਪਫਿੱਰ 

ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਨੀ ਇਿੱਏ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

 

ਪਨਯਣ ਏਾਰਜ ਨੂੂੰ  ਜ ਏਾਰਜਾ ਏਦਾ 
ਯੋਂਪਟਆ ਂਦੀ ਜੜ 'ਚ 

ੀਏ ਭਾਂ ਦੀ ਪੇਂਏਦਾ 
ਬਯ ਬਯ ਆਣ ਰਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਸੀ 
ਦਯਦ ਏਰਭ ਚੋਂ ਏਿੱਢ ਏਾੀ ਤ ਯੇਂਦਾ 
ਭਾ ਨ ਚ ਏਿੱਢ ਏ ਪਚਭਟ ਪਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਐਦ ਪਦਰ 

ਪਜਵੇਂ ਪਵਿੱਚ ਸਿੱਡ ਯਪੜਆ ਂਦ 
ਫਟੀਆ ਂਨ ਚਦੀ ਇਏ ਇਿੱਰ 

ਉਂਝ ਸੀ  ਭਯਾ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 

ਉਂਝ ਸੀ  ਭਯਾ ਜਖ਼ਭੀ ਪਦਰ 
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ਯ 

 

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

ਜ ਤਾਪਯਆ ਂਨੂੂੰ  ੁਣਾਉਂਦਾ ਪਪਯ 
ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਉਂਦਾ ਪਪਯ 
ਚਯੀ-ਚਯੀ ਇਸਨਾ ਨੈਣਾਂ 'ਚ 

ਜ ਛੁਾ ਆਇਆ 

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਤਏੀ 'ਚ ਅਿੱਐਾਂ ਵਾੜਹ 
ਜ ਤੂੂੰ  ਸਏ ਰਵੇਂ 
ਐੁੂੰ ਝ ਰਿੱ  
ਾਯੀ ਯਾਤ ਯਵ 
ਸਾ ਏਸਦ ਪਵਸੜ 'ਚ ਤੂੂੰ  ਵਾ ਆਇਆ 

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਿੱਤਝੜਾਂ ਦ ਿੱ ਪਤਆ ਂਵਾਂ 

ਤੂੂੰ  ਯੁਿੱ ਰਦਾ ਪਪਯ 
ਫਠਾ-ਫਠਾ ਪਏਸਦ ੁਪਣਆ ਂ'ਚ 

ਤੂੂੰ  ਝੂਰਦਾ ਪਪਯ 
ਪਏਸਦ ਏਰੋਂ  ੂਯਭਾਂ ਏੂੰ ਪਡਆ ਂਦਾ ਪਵਾ 
ਅਿੱਐੀਆ ਂ'ਚ ਵਾ ਆਇਆ 

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਯੋਂਦਾ ਯੋਂਦਾ ਤਾਨੇ ਤੂੂੰ   
ਯਿੱਫ ਨੂੂੰ  ਦਵੇਂ 
ਏਦ ਏਯ ਉਡੀਏ ਤੂੂੰ  ਪਏ ਦੀ 
ਏਦ ਤੂੂੰ  ਉਸਨੂੂੰ  ਬੁਰਾਉਂਦਾ ਪਪਯ 



 

15 
 

 

ੀੜਾਂ ਪਏਸਦੀਆ ਂ

ਤੂੂੰ  ਆਣੀ ਝਰੀ ਵਾ ਆਇਆ 

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਵ ਰੁਿੱ ਏ ਰੁਿੱ ਏ ਤੂੂੰ  
ਪਏਸਦੀਆ ਂਤਵੀਯਾਂ ਤਿੱਏਦਾਂ ਪਪਯ 
ਏਦ ਯੋਂਦਾ ਤ 
ਏਦ ਸਿੱ ਦਾ ਪਪਯ 
ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਨਏਸ਼ ਉਤਾਯ ਏ 
ਏਯ ਏਾਜ਼ਾਂ ਤ ਏਾਰਐ ੀੜਦਾ ਪਪਯੇਂ 
ਵ ਤੂੂੰ  ਯ ਸ਼ਪਸਯ ਪਆ 

ਪਏਸੜੀਆ ਂਜ਼ੂੰਜੀਯਾਂ 'ਚ ਯ ਪਾ ਆਇਆ ਂ

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਰੀ ਦ ਿੱਥਯਾਂ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  
ਠੇਢ ਰਵਾਉਂਦਾ ਪਪਯ 
ਤਿੱਦੀਆ ਂਯਾਵਾ ਤ ੁਨੂੂੰ  ਵਾਂ 

ਭਾ ਪਛਰਾਉਂਦਾ ਪਪਯ 
ਪਏਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ੁਣ 

ਜ ਤੂੂੰ  ਨਵੀਂ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਫਣਾ ਆਇਆ ਂ

ਵ ਤੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

 

ਤੂੂੰ  ਯਪਣਆ ਂ'ਚ ਸਾ ਰਿੱ ਬਦਾ ਪਪਯ 
ਫੀਤ ਪਭਆ ਂਦ ਚਪਸਯ,  
ਦੂੰਦਾਂ 'ਚ ਚਿੱ ਬਦਾ ਪਪਯ 
ੁਿੱ ਤ ੁਿੱ ਤ ਤਾ ਨੀ 
ਪਏਸਦਾ ਨਾ ਤੂੂੰ  ਜਦਾ ਪਪਯ 
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ਜ ਜੁਿੱ ਤੀ ਯਾਂ ਦੀ 
ਪਯ ਉੱਤ ਯਿੱ ਐਦਾ ਪਪਯ 
ਪਯ ਰਾ ਏ ਅਣਾ 
ਉੱਤ ਏਨ ਜ਼ਾ ਏ ਿੱਜਯਾ 
ਪਏਸਦ ਯ ੂਰੀ ਤ ਪਟਏਾ ਆਇਆ 

ਭਨੂੂੰ  ਰਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 

ਪਜਤੋਂ ਫਿੱਚਦੀ ਦੁਨੀਆ ਾਯੀ 
ਤੂੂੰ   ਭਤ ਨਾਰ ਮਾਯੀ ਾ ਆਇਆ 

ਭਨੂੂੰ  ਰਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਵਾ ਆਇਆ 
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ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

 

ਸਾ ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਛਿੱਰਾਂ ਐਾਵਣ 

ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਸਾ ਵ ਨਭੇਂ ਇਸ਼ਏ ਦ 
ਾਡ ੀਨੇ ਦ ਰਾਂਬੂ ਾਵਣ 

ਵ ਨਭ ਇਸ਼ਏ ਦ 
 

ਨੈਣ ਭਯਦ, ਯਪਸਣ ਵਯਦ 
ਫੂੰਜ਼ਯ ਫੁਿੱ ਰਹਾਂ ਦਾ ਰ ਬਯਦ 
ਵ ਨੈਣ ਵਯਦ 
ਤਯੀ ਦੀਦ, ਭਯੀ ਨੀਂਦ 

ਦਵੇਂ ੀਪਵਆ ਂਨੂੂੰ  ਬਿੱਜੀਆ ਂਜਾਵਣ 

ਵ ਤਯੀ ਦੀਦ, ਭਯੀ ਨੀਂਦ 

 

ਸਾ ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਛਿੱਰਾਂ ਐਾਵਣ 

ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਸਾ ਵ ਾਜ਼ ਇਸ਼ਏ ਦ 
ਭਨੂੂੰ  ਤੁੂੰ ਫਾ ਫਣਾ ਵਜਾਵਣ 

ਵ ਾਜ਼ ਇਸ਼ਏ ਦ 
 

ਪਦਰ ਡਯਦਾ, ਪਆਯ ਏਯਦਾ 
ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਇਸ਼ਏ ਪਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਯਦਾ 
ਵ ਪਦਰ ਡਯਦਾ 
ਝਾਏਾ ਤਯਾ, ਯਿੱਫ ਦਾ ਪਯਾ 
ਭਈਆ ਂਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਪਯ ਨਾ ਆਵਣ 

ਵ ਝਾਏਾ ਤਯਾ, ਯਿੱਫ ਦਾ ਪਯਾ 
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ਸਾ ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਛਿੱਰਾਂ ਐਾਵਣ 

ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਸਾ ਵ ਪੁਿੱ ਰ ਇਸ਼ਏ ਦ 
 

ਪਫਨ ਏੂੰ ਪਡਆ ਂਤੋਂ ਭੁਯਝਾ ਜਾਵਣ 

ਵ ਪੁਿੱ ਰ ਇਸ਼ਏ ਦ 
ਾਸ ਚੜਹਦਾ, ਸਏ ਬਯਦਾ 
ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਤਦਾ ੀਨਾ ਠਾਯਦਾ 
ਵ ਾਸ ਚੜਹਦਾ 
ਤਯੀ ਮਾਦ, ਭਯੀ ਯਾਤ 

ਪਜਵੇਂ ਵਯਦਾ ਪਫਨ ਫਦਰਾਂ ਦਾ ਾਵਣ 

ਵ ਤਯੀ ਮਾਦ, ਭਯੀ ਯਾਤ 

 

ਸਾ ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਛਿੱਰਾਂ ਐਾਵਣ 

ਵ ਰਪਸਯਾਂ ਇਸ਼ਏ ਦੀਆ ਂ

ਸਾ ਵ ਨਭੇਂ ਇਸ਼ਏ ਦ 
ਾਡ ੀਨੇ ਦ ਰਾਂਬੂ ਾਵਣ 

ਵ ਨਭ ਇਸ਼ਏ ਦ 
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ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 
 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਅਿੱਐੀਆ ਂਯਪਸਣ ਵਿੱਦੀਆ ਂ

ਪਜਵੇਂ ਨਦੀਆ ਂ'ਚ  

ਰਪਸਯਾਂ ਦੀ ਫਛਾੜ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਭਯ ਨੈਣ ਏਯਦ ਯਪਸਣ 

 

ਤਯ ਆਵਣ ਦ ਝਾਏ ਣ 

ਭਨੂੂੰ  ਨਾਾਂ ਫਣ ਢੂੰਦ ਯਪਸਣ 

ਭਯਾ ਪਦਰ ਤ ਚਨ 

ਅਸ਼ਏ ਡਰ, ਤਨੂੂੰ  ਯਿੱਫ ਏਰੋਂ ਭੂੰਦ ਯਪਸਣ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਭਯ ਨੈਣ ਏਯਦ ਯਪਸਣ 

 

ਵਯ ਸਨੇਯ ਏਰ ਫਪਸਣ 

ਭਨੂੂੰ  ਯਾਐਾਂ ਪਵਚੋਂ ਤਿੱਏਦ ਯਪਸਣ 

ਭਯ ਫੁਿੱ ਰਹ ਤ ਨੈਣ 

ਮਾਦਾਂ ਰ, ਪਆਰਾ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਚਿੱਐਦ ਯਪਸਣ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਭਯ ਨੈਣ ਏਯਦ ਯਪਸਣ 
 

ਫਨੇਪਯਆ ਂਤ ਏਾਂ ਏੁਯਰਉਂਦ ਫਪਸਣ 

ਦੁਿੱ ਐਾਂ ਦੀ ਚੂੰਯ ਫੁਣਦ ਯਪਸਣ 

ਇਿੱਏ-ਇਿੱਏ ਅਿੱਥਯੂ ਦਾ ਵਪਸਣ 

ਪਭਿੱ ਟੀ 'ਚ ਯਰ, ਨੈਣ ਸਿੱ ਦ ਏਪਸਣ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ 

ਤਯਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਯ ਅੀਂ ਏਯਦ ਯਪਸਣ 
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ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

ਭਯ ਏੂੰਨਹ ਾਂ 'ਚ ਵਿੱਜ 
ਸਯ ਯਾਤ  

ਸਯ ਯਾਤ 

 

ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ  ਯਾ 

ਤਿੱਫਪਰਆ ਂਦ ਪਰ ਸ ਾਜ 

ਤੁੂੰ ਫੀ ਦਾ ਤਾਯ ਚੁਿੱ  

ਵਾਪਜ਼ਆ ਂਦੀ ਵਾਚੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਰੂਣ ਦੀਆ ਂਡਰੀਆ ਂ 

ਏੜ ਤੋਂ ਪਭਠਾ 

ਫੁਿੱ ਰਹਾਂ ਦੀ ਫੂੰਜ਼ਯ ਧਯਤੀ  
ਤ ਡੁਿੱ ਪਰਹਆ ਅੂੰਫਯਾਂ ਦਾ ਯਾ 

ਪਬਿੱਜ-ਪਬਿੱਜ ਫਾਯਸ਼ਾਂ 'ਚ 

ਯੂਸ ਏੂੰਫ ਸਯ ਯਾਤ 

ਪਜਨੂੂੰ  ਵਐ ਪਦਰ ਪਪਯ ਏਯ ਨਾਜ਼ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਭੂੰਦਯਾਂ ਦ ਟਿੱਰ ਚੁਿੱ  

ਢਰਏੀਆਂ ਛਪਣਆ ਂਦਾ ਐੁਿੱ ਰ  ਨਾ ਭੁਿੱ ਐ 

ਫਰੀ ਤਯੀ ਦ ਭੈਂ ਏੀ ੁਣਾਵਾਂ ਅਰਪਾਜ 
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ਪਜਨੂੂੰ  ਯਿੱ ਪਐਆ ਪਯ ਉੱਤ ਵਾਂ ਤਾਜ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਨੀਂਦਾਂ ਨੇ ਏੀਤ ਫੂਸ ਫੂੰਦ 

ਤਾਪਯਆ ਂਦ ਵਪਸੜ ਚਭਏ ਚੂੰਨ 

ਸਨੇਪਯਆ ਂਦ ਪਵਿੱਚ  

ਇਿੱਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਛਣਏਾਯ 

ਰਏਾਂ ਰਈ ੂੰਜ 

ਭਯ ਰਈ ਸਯ ਵਰ ਨਾਭਾਜ਼ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਿੱਥਯਾਂ ਤ ਪਯ ਵਿੱਜ 
ਝਯਪਨਆ ਂਦ 
ਨਾ  ਯੋਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਜੂੰਰ ਦੀ ਏੂਰ ਪਵਿੱਚ  

ਵਪਸੂੰ ਦੀ ਜਾਵ 
ਨਾ  ਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਜ਼ਾਦ ੁੂੰ ਭ 
ਇ ਪਜਭ 'ਚ 

ਨਾ ਯੀਤ ਨਾ ਏਈ ਪਯਵਾਜ਼ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਐੁਸ਼ੀ ਦ ਭਯ ਭਯ ਪਦਰ ਦ 
ਸਿੱ -ਸਿੱ  ਨਿੱ ਚਣ 
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ਰਿੱ  ਯਜ਼ ਪਜਵੇਂ  
ਾਵਣ ਦੀ ਫਯਾਤ 

ਆਵਾਜ਼,  ਪਆਯੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਾ ਏਈ ੁਨੇਸਾ ਨਾ ਏਈ ਫਾਤ 

ਯ ਪਦਰ ਨੂੂੰ  ਬਾਈ ੀ 
ਪਦਰ ਨੂੂੰ  ਪਦ ਨਾ ਸਯ ਏਈ ਏਾਜ਼ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਯਾਜ 

 

ਪਦਰ ਭਯਾ ਪਜਵੇਂ ਿੱ  

ਤ ਫੀਣ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਪਜਵੇਂ ਉਸ ਾਵ 
ਪਦਰ ਨਿੱ ਚ, ਯਿੱਰ ਉਸਦ ਾਜ 

ਪਪਏਯਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏਈ ਪਪਏਯ 

ਤ ਪਜਏਯਾਂ 'ਚ ਪਸਰਾਂ ਆਉਂਦੀ 
 ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਪਜਸਦਾ ਯਾਜ 

ਇਿੱਏ ਏੁੜੀ ਦੀ  ਆਵਾਜ਼ 

ਭਯ ਏੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਜ 
ਸਯ ਯਾਤ 

ਸਾਯ ਯਾਤ 
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ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

 

ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਈ ਸਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਤਯ ਫਾਜੋਂ ਚੁਿੱ ਬ ਦੀ  

ਏੂੰ ਪਡਆਂ ਵਾਰੀ ਥਸਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

 

ਭਾਂ ਦੀ ਟਾਯੀ ਪਵਿੱਚ 

ਪੀ  ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ 
ਯੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰੀ ਟੁਿੱ ਟੀ  ਡਯ 

ਭਤ ਾਂਵ ਛਣਏਾਵ ਝਾਂਜਯਾਂ 
ਚੜਦੀ  ਭਨੂੂੰ  
ਇਸਦ ੁੂੰ ਯੂਆ ਂਦੀ ਰ ਯ 

ਪਦਦੀ ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਈ ਸਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

 

ਸੂੰਝੂਆ ਂਦ ਝਯਨੇ ਵਦ 
ਪਦਰ ਯੋਂਦਾ 
ਯ ਏਯ ਨਾ ਏਈ ਸ਼ਯ 

ੀੜਾਂ ਏਤਾਯ ਫਣਾ ਫਠੀਆ ਂ

ਰਸੂ ਡੁਿੱ ਰਹ 
ਪਜਭ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਪਆ  ਢਯ 

ਪਦਦੀ ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਈ ਸਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

 

ਯੋਂ ਦ ੀਰ ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏੀੜਾ  ਪਆ 
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ਪਫਯਸਾ ਦਾ ਸਨੇਯਾ 
ਚੂੰਨ ਦਾ ਨੂਯ ਏਿੱਢ ਰ  ਪਆ 

ਪਵੜੀ  ਭਯਾਂ ਵਾਰੀ ਤਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਰਿੱ ਬਦੀ ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਈ ਸਯ 

 

ਸ ਦ ਭਪਸਨੇ ਪਵਿੱਚ 

ਰਿੱ ੀ  ਝੜੀ ਾਉਣ ਦੀ 
ਫਿੱਦਰ ਯਵ ਤ ਨਾਰ ਯਜ ਜਯ ਜਯ 

ਪਏਿੱ ਏਯਾਂ ਦੀ ਯਾਐੀ  
ਸੁਣ ਏਯ ੁਰਾਫ ਦਾ ਭਾਰੀ 
ੁਰਾਫ ਨੂੂੰ  ਪਚੂੰ ਫੜ ਆ 

ਦੁਐਾਂ ਵਾਰ ਬਯ 

ੁਰਾਫ ਦੀਆ ਂਭਪਸਏਾਂ ਦੀ ਸਈ ਚਯੀ 
ੁਰਾਫ ਪਪਯ ਚੁਿੱ  ਤ ਨਾ ਯਵ 
ਰਏੀਂ ਏਪਸਣ ਬਾਂਵ ਫਪਦਰ ਸਨੂੂੰ  ਜਾਂ ਏਭਜ਼ਯ 

ੁਰਾਫ ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਤਯ ਪਫਨਾ ਨਾ ਉਸਨੂੂੰ  ਪਦਦੀ ਏਈ ਸਯ 

 

ਨੀਰੀ ਛਿੱਤਯੀ ਜਦੋਂ 
ਏਾਰੀ ਯਛਾਈ ਫਣ ਜਾਵ 
ਤਾਪਯਆ ਂਨੂੂੰ  ੀਸ ਏ  
ੁਯਭਾ ਅਿੱਐੀਆ ਂ'ਚ ਚੁਬਾਵ 
ਏਠੇ ਉੱਤ ਚੜਹ ਸਏ ਸਾਵਾਂ ਐਾਵ 
ਪਜਵੇਂ ਫਨੇਯ ਫਠਾ ਏਾਂ ਏੁਯਰਾਵ 
ਚਾਂ ਪਵਿੱਚ ਫਠਾ 
ਚਾਂ ਪਵਿੱਚ ਚਰਾ ਪਆ ਅਰਭਯ 
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ਜਦੋਂ ਚਰਦਾ  ਪਆਯ ਉੱਤ 
ਪਜਆਦਾ ਭ ਦਾ ਦਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਤਯ ਪਫਨਾ ਪਦਦੀ ਨਾ ਏਈ ਸਯ 

 

ਜਦੋਂ ਆਣ ਪਫਜਰੀ ਤਯ ਪਆਯ ਦੀ 
ਭਯ ਪਵਸੜ ਫਪਸ ਈ 

 ਪਚੜੀਆ ਂਦ ੌਂਰ ਾੜ 

ਨਾਰ ਐੂੰ ਬ ਝਾੜ ਰ  ਈ 

ਯੁਿੱ ਐ ਯਵਣ ਭਯ ਪਵਸੜ 
ਵਐ ਏ ਯੀਂਪਦਆ ਂਦਾ ਸਾਰ 

ੁਣ ਫੁਣ ੀ ਪਜਸੜ 
ਐਯੂੂੰ  ਐਯੂੂੰ  ਸ 

ਤ ਨੀਂਦਯਾਂ ਵੀ ਨਾਰ 

ਏੂਯ ਭਝ ਨਾ ਆਵ ਭਨੂੂੰ  
ਜ ਪਭਪਰਆ ਇੂੰਨਾ  
ਤਯ ਪਆਯ ਦਾ ਯ ਤਭਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਤਯ ਪਫਨਾ ਪਦਦੀ ਨਾ ਏਈ ਸਯ 

 

ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦ ਯੂੰਾਂ ਨੇ ਭੂੂੰ ਸ ਪਪਯਆ 

ਸਨੇਯਾ ਏਰ ਆਣ ਫਪਸ ਪਆ 

ਨ ਨੂੂੰ  ਏਾਰ  ਯੂੰ ਨਾਰ ਪਆਯ  ਪਆ 

ਸ਼ਾਭੀ ੜਏ ਪਏਨਾਯ ਫਠ ਏ 
ਉਡੀਏ ਦਾ  ਪਦਰ ਦਾ ਚਯ 

ਾਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਯ ਰਾਉਣ ਵਾਰੀ 

ਤਯ ਪਫਨਾ ਪਦਦਾ ਨਾ ਏਈ ਸਯ 
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ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਪਵਿੱ ਚ ਫਰਦੀ  ਤੂੂੰ  
 

ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਪਵਿੱਚ ਭੈਂ ਨੀ ਫਰਦਾ 
ਫਰਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਪਸਯ ਵਰ ਸਿੱਥ 'ਚ ਏਰਭ ਪੜਾ ਏ 
ਪਰਐਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸੀ ਨਾਰ ਵਯਏ ਤ ਭਾਰਾ ਜਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਪਵਿੱਚ ਭੈਂ ਨੀ ਫਰਦਾ 
ਫਰਦੀ  ਤੂੂੰ  
 

ਜਦ ਭੈਂ ਯਾਤ ਨੂੂੰ  ਜਾਾਂ 
ਭਯੀ ਅਿੱਐ ਪਵਿੱਚ ਾਉਂਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਜਦ ਭੈਂ ਤਨੂੂੰ  ਚਤ ਏਯਾਂ 
ਭਯ ਏੂੰਨਾਂ ਪਵਿੱਚ ਾਉਂਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਪਜਵੇਂ ਨਵ-ਜੂੰਭ ਨੂੂੰ  
ਰਯੀ ੁਣਾਉਂਦੀ ਸਵ  
ਏਈ ਅਯਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਸ 

ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਪਵਿੱਚ ਭੈਂ ਨੀ ਫਰਦਾ 
ਫਰਦੀ  ਤੂੂੰ  
 

ਜਦ ਭੈਂ ਿੱ ਦਾ ਰੜ ਪੜਾਂ 
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਣ ਫਪਸੂੰ ਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਭਯ ਚੀਯ ਦ ਯੂੰ ਪਵਿੱਚ ਯੂੰਦੀ  ਤੂੂੰ  
ਭਨੂੂੰ  ੁਣਾਉਂਦੀ  ਤੂੂੰ  ਏਈ 

ੀਤ ਯੂਸ ਦਾ 
ਪਭਿੱ ਠਾ ਰਿੱ  ਭਨੂੂੰ   
ਪਜਵੇਂ ਾਣੀ ਐੂਸ ਦਾ 
ਇਿੱਏ ੁਟ ੀਵਾਂ  
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ਤ ਾਯੀ ਯਾਤ ਨਾ ਵਾਂ 
ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ 'ਚ ਐਵਾਂ 
ਤਯੀਆ ਂਏਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਯਵਾਂ 
ਭਾਰਾ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦੀ ਫਣਾ ਏ 
ਇਏ ਇਏ ਭਣਏ ਨੂੂੰ  
ੀਤ ਪਆਯ ਦਾ ਫਣਾ ਏ 
ਆਣੀ ਪਜਭ ਦੀ ਪਭਿੱ ਟੀ 'ਚ ਫਸਾਂ 
ਉੱ ਪਜ ਚੋਂ 
ਪੁਿੱ ਰ ਪਆਯ ਦਾ 
ਜ ਤਯੀਆ ਂਭਪਸਏਾਂ ਪਐਰਾਯਦਾ 
ਪਜ ਐੁਸ਼ਫ ੂਨੂੂੰ  ਏੁਰ ਆਰਭ ਅਰਾਦਾ 
ਉਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਭਯ ਏੂੰਨਾਂ ਚ ਅਰਾਦੀ 
ਪਜਨੂੂੰ  ੁਣ ਭੈਂ ਪਰਐਦਾ 
ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਪਵਿੱਚ ਭੈਂ ਨੀ ਫਰਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਫਰਦੀ 
 

ਤਯਾ ਸਤੋਂ ਚਪਸਯਾ ਵਐਾਂ 
ਜੀਫ ਸਏਰਾ ਜਾਵ 
ਤਯ ਾਦੀ ਦ ਦ ਭਤਾਨੀ ਨੈਣ 

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰ  ਜਾਵ 
ਅੂੰ ਪਭਿਤ ਜਾ ਤਯ ੂਸ ਫੁਿੱ ਰਹ ਨੀ 
ੀਂਪਦਆ ਂਏਰਭ 'ਚ ਸ਼ਾਸੀ  ਜਾਵ 
ਭਯੀ ਏਰਭ ਦੀ ਪਆ ਫੁਝਾ ਜਾਵ 
ਨਾਭ ਨ ਦਾ ਏਈ "ਜੀਜੀ" ਇਪਤਸਾ ਫਣਾ ਜਾਵ 
ਭਯੀ ਸ਼ਾਇਯੀ ਭੈਂ ਨਾ ਪਰਐਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਫਪਸ ਏ ਏਰ ਪਰਐਾ ਜਾਵ 
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ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ 

 

ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਚੂੰਦਯ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਾਰਾਯ ਨਾ ਦਵ ਏਈ ਭਨੂੂੰ  
ਯਦਰ ਤਯੀ ਤ ਪਯ ਝੁਏਾਵਾਂ 
ਇੂੰਧਨ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯਾਂ 
ਭੈਂਡ ਾਈ ਂਨੂੂੰ  ਭਨਾਉਣ ਰਈ 

ਇੂੰਦਯ ਪਿੱਰਾ ਏਯ ਜਾਵ 
ਤਯ ਚਯਨ ਏਭਰਾਂ ਤ 
ਭੈਂ ਏੁੂੰ ਦ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਯਿੱ ਐਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਭਾਯ ਠ ਏਯਾਂ  
ਭਯਾ ਪਦਰ ਤੜ ਜਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ-ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਭੈਂ ਪਵਸੜ ਤਯ ਫਠਾਂ  
ਤਯ ਸੀ ੀਤ ਾਂਵਾ 
ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਾਏ ਭੁਸਫਤ ਦ ਏੁੂੰ ਡਰ ਪੜ 

ਜਭੂਯਾ ਫਣਾ ਨਚਾਵ 
ਐਯੀ ਦ ਭਸੀਨੇ 

ਭਯਾ ਰਸ ੂਡੁਿੱ ਰਦਾ ਜਾਵ 
ਵਾਂਯਾ ਭਯ ਝਨੇ ਦਾ ਯੂੰ 

ਪਪਏਾ ੈਂਦਾ ਜਾਵ 
ੂਯਜ ਬਿੱਐਦਾ ਪਤਆਵ 
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ਿੱਰਾਂ ਤਯੀਆ ਂਦਾ ੀਨਾ 
ਉਫਾਰ  ਐਾਵ 
ਭਯਾ ਭਾ ਨ ਚਦਾ 
ਇਸ ਏਸੜ ਾਵ 
ਿੱ  ਦੀ ਏੁੂੰ ਜ਼ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀ  
ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਫਚਾ ਾਵ 
ਪਜੂੰ ਨੀ ਤਯ ਇਸ਼ਏ ਦੀ ਦਵਾ  
ੀ ਏ ਭੈਂ ੀਂਵਾ 
ਨਾ ਸੀ ਪੁਰਫਸਯੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਚੂੰਦਯ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ-ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਐਰਸਰ ਸਵ ਭਯ ਪਸਯਦ ਅੂੰਦਯ 

ਜਦ ਤਯਾ ਚਤਾ ਆਵ 
ਨਾ ਰਿੱ  ਭਨ ਏੂੰਭ ਚ 

ਨੀ ਤਯਾ ਸਾਾ ਸੀ ਤੜਪਾਵ 
ਉੱਠਣ ਰਾਂਬੂ ੀਨੇ ਚੋਂ 
ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਾਣੀ ਵੀ,  
ਇਸਨੂੂੰ  ਟਾਏ ਨਾ ਾਵ 
ਯੋਂਦਾ ਪਦਰ ਏਯ ਇਫਾਦਤ ਤਯੀ 
ਤੀਯ ਨੈਣਾਂ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  
ਪਦਰ ਪਵੂੰ ਨ ਦੀ ਜਾਵ 
ਤਯ ਪਦਰਾਪਆ ਂਦੀ ਅੂੰਜ਼ੀਯ ਜੜਹ ਚ ਏੀੜ 
ਤਯ ਪਆਯ ਫਸੜ ਦੀ ਪਛਿੱਰ  

ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਪਏਤ ਪਭਰ 
ਏਿੱਰ  ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਏੀ ਏਯ 



 

30 
 

 

ਭਾ ਦਾ ਧਯਸੀ ਯ ਸਿੱ ਦਾ ਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਚੂੰਦਯ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ-ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਭਾਂ ਦੀ ਧੁੂੰ ਦ ਸ਼ਾਈ ਨੈਣਾਂ ਅਿੱ 
ਏਈ ਨਾਪਰਸ਼ ਏੂੰਭ ਨਾ ਆਵ 
ਾਸਾਂ ਦੀ ਾਯੂੰੀ ਦੀ ਤਾਯ ਟੁਿੱ ਟੀ 
ਏਈ ੁਯ ਪਨਏਰ ਨਾ ਾਵ 
ਪਏੂੰਨੀ ਪਯਏਯਭਾਂ ਏਯਾਂ ਭੈਂ 
ਪਦਨ ਚ ਤਯੀ ਤਵੀਯ ਦੀ 
ਭਯ ਯਾਂ ਦ ਛਾਰ ਭਥੋਂ ਤਯਰ ਐਾਵ 
ਭਯੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਏਈ ਵਾਜੂਦ ਨਾਸੀ 
ਯਿੱਫਾ ਏਈ ਪਯਾਂਚਰੀ ਚਭਏਦੀ 
ਭਯੀ ਯੂਸ ਾੜ ਜਾਵ 
ਬੜਾ ਰਿੱ ਪਆ ਯ ਭਨੂੂੰ  ਤਯਾ ਨੀ 
ਮਾਦਾਂ ਦਾ ਰਸੂ ਪਨਏਰਦਾ ਜਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਚੂੰਦਯ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ-ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਇਿੱਏ ਇਿੱਏ ਪਦਨ ਤਯ ਪਫਨ  

ਫਯਹਭਾ ਦੀ ਏਰ ਪਜਸਾ ਰੂੰ  
ਪਚਿੱ ਟ ਦਾ ਉਬਯ ਤਯ ਪਵਛੜ ਦ 
ਨੀ ਭਨੂੂੰ  ਪਐਿੱ ਰ ਵਾਂ ਡੂੰ 
ਪਨਿੱਤ ਰ  ਏ ਨਾਰ ਾਵਣਸਾਯ 
ਭੈਂ ਤਯ ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਏਰਭਾ ਾਵਾਂ 
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ਯਾਤਾਂ ਦੀਆ ਂਏਾਰੀਆ ਂਛੁਯੀਆ ਂਨਾਰ 

ਆਣ ਪਦਰ ਤ 
ਤਯਾ ਏਾਰਫ ਫਣਾਵਾਂ 
ਣ ਨਾ ਦਣ ਭਨੂੂੰ  ਇਸ ਏਸੜ ਦ ਦਾ ਵ 
ਏਈ ਭਾਯ ਫਯਛਾ ਪਛਿੱਰ ਜਾਵ 
ਸੋਂਦ ਵਾ ਦ ਭਯੀ ਇੂੰਝ 

ਪਜਵੇਂ ਚਭਏਦ ਚੂੰਨ ਨੂੂੰ  
ਏਈ ਏਾਰਾ ਫਿੱਦਰ ਪਨਰ ਜਾਵ 
ਤਯ ਪਆਯ ਦਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਪਜਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ੀਂ ਾਈ ਭੈਂ ਭਾਂ ਦੀ 
ਏਈ ਝੂਟਾ ਨਾ ਰ, ਨਾ ਦਯਦ ਵੂੰਡਾਵ 
ਫਸੜ ਭਯ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 

ਟਾਸਣੀ ਏਿੱਚੜੀ ੀ 
ਜ ਟੁਟਦੀ ਜਾਵ 
ਤਯੀ ੁਰਾਭੀ ਰਈ ਭੈਂ ਏੀ ਏਯਾਂ  
ਰ 'ਚ ਟਾ ਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਭੂੂੰ ਸ ਪਵਿੱਚ ਐਾਸ ਰ  ਐਾਵਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਭਾਯ-ਭਾਯ ਟ ਨੀ 
ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਯਾਸ ਾਰਾ ਨਾਯ 
ਫਰਾ ਰਿੱ ੀ ਜ ਬੜੀ ਭਾ ਨੂੂੰ  
ਤਯ ਪਫਨ ਭੂੂੰ ਸ ਚੋਂ ਏਿੱਢ ਸਾਵੇਂ 
ਵ ਏਈ ਅਰਭਯਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਰ ਰ ਆਵ 
ਭਯ ਪਜਭ ਦ ਦਾ ਪਭਟਾ ਜਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਤਯੀ ਮਾਦ ਦਾ 
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ਪਜਉਂ-ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਏਿੱੜਾ ਫੁਪਣਆ ਭੈਂ ੀਤਾਂ ਦਾ 
ਏਈ ਯੂੰਯਜ਼ ਯੂੰਣ ਨਾ ਆਵ 
ਏੀੜਾ ਰਿੱ ਪਆ ਇ ਵਤਯ ਨੂੂੰ  ਪਫਨਾ ਯੂੰਾਂ ਦ 
ੀਤ ਭਯਾ ਪਨਯਦਸ਼ ਸੀ ਐਾਦਾ ਜਾਵ 
ਟਏਾਯ ਭਾੜਾ ੀ, ਜਾਂ ਭਯਾ ਏਿੱੜਾ 
ਏਈ ਭਝ ਨਾ ਆਵ 
ਪਨਯਤ ਸ ਏ ਰਿੱ ਪਆ ਂਭੈਂ ਤਯਾ ੀਤ ਾਉਣ ਨੀ 
ਭਯ ੂੰ 'ਚ ਤਯੀ ੀੜ ਪਿੱ ਜਾਵ 
ਨਾ ਾਇਆ ਜਾਵ 
ਨਾ ਾਸ ਰਇਆ ਜਾਵ 
ਏਈ ਭਨੂੂੰ  ਭਯਾ ਏਯਭਪਰ ਦ ਜਾਵ 
ਇਿੱਟ ਫਣਾ ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਬਿੱ ਠੇ ਦੀ 
ਪਵਿੱਚ ਜਾਵ ਾੜ ਜਾ ਵ 
ਸ਼ਾਇਦ  ਨਯਭ ਪਦਰ ਭਯਾ 
ਿੱਏੀ ਇਿੱਟ ਵਾਂ, ਿੱਏਾ ਸ ਜਾਵ 
ਸ਼ਾਇਦ ਨੀ ਤਯਾ ਪਫਯਸਾ ਸਾਯ ਾਵ 
 

ਪਚਿੱ ਏੜ 'ਚ ਪ ਇ ਪਦਰ ਨੂੂੰ   
ਨਾ ਪਭਰ ਏਈ ਨ ਏਾ ਦਾ ਸਾਯਾ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀ ਮਾਦ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦੀ  
ਦਰਦਰ ਫਣਾਵ 
ਏਈ ਪਭਰ ਨਾ ਭਨੂੂੰ , ਜ ਭੜ ਦਵ 
ਯਾਸ ਉ ਦਵਨਦੀ ਦਾ ਭਯ ਪੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  
ਜ ਚੁਿੱ ਫੀ ਭਾਯਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਯਾ ਏਸੜ ਪਭਿੱ ਟ ਜਾਵ 
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ਸ਼ਾਇਦ ਅੂੰਤੜੀਆ ਂਦੀ ਭਰ ਧੁਿੱ ਰ ਜਾਵ 
ਭਯਾ ੁਯਦਾ ਜ਼ਪਸਯੀਰ ਤੋਂ ੁਧਾ ਯ ਸ ਜਾਵ 
ਤਯ ਪਆਯ ਦਾ ਯ ੀਂਪਦਆ ਂ

ਜ ਜ਼ਪਸਯ ਫਣਦਾ ਜਾਵ 
ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਤ ਦੀ ਰ ਯੀ ੁਣਾਵ 
ਇਸ ਤਾਂ ਪਆਯ ਦਾ ੁਜਾਯੀ ੀ 
ਨੀ ਤਯ ਪਵਛੜ ਨੇ ਏਯ ਪਦਿੱਤਾ ਜ਼ਪਸਯੀਰਾ 
ਨਿੱ ਏ ਨੂੂੰ  ਪਭਰ ਨਾ ਸੁਣ ੁੂੰਧ ੁਰਾਫ ਚੋਂ 
ਇਸ ੁੂੰ  ਪਚਿੱ ਏੜਾਂ ਚੋਂ ਏਈ ਿੱਥਯ ਚਰੂਰਾ 
ਚਪਸਯ ਦੀ ਯੂੰਤ ਟੀ 
ੁਪਏਆ , ਵਾਂ ਭਾਯੂਥਰਾਂ 
ਪਏਤ ਨ ਯ ਯ ਏ 
ਫੂੰਜਯ ਉਜਾਊ ਫਣਾ ਦਵ 
 

ਪਭਿੱ ਟੀ ਸਾਂ ਉ ਫੂੰਜਯ ਜਭੀਨ ਦੀ 
ਜ ਰਾਈ ਫਠੀ ਆ ਸ ਠੂੰ ਡ ਾਣੀ ਦੀ 
ਇ ਪਭਿੱ ਟੀ ਦ ਜੀਅ ਪਤਸਾਈ ਸੀ ਭਯਨੇ 

ਜਦ ਤਿੱਏ ਉਸਦ ਚਯਣਏਭਰ ਨਾ ਛ ਜਾਣ 

 ਪਭਿੱ ਟੀ ਯਵ ਉ ਾਣੀ ਰਈ 

ਜ ਯੂ ਧਾਯ ਪਭਿੱ ਟੀ ਫਣ ਆਈ 

ਉਸ ਪਭਿੱ ਟੀ ਫਣੀ ਪਏ ਸਯ ਪਭਿੱ ਟੀ ਰਈ 

ਇਸ ਪਭਿੱ ਟੀ ਵੇਂ ੀੜਾਂ ਉਦਾਯ ਰ  ਆਈ 

ਭੈਂ ਫੂੰਜਯ ਪਭਿੱ ਟੀ, ਸ ਸਾੜੀ 
ਪਏਿੱਥ ਭਰ ਸਣਾ ਵ 
ਭਯਾ ਤਿੱਣਾ ਪਰਪਐਆ ਦੁਪਸਯ 
ਉਸਨੇ ਪਸੂੰ ਭ ਤੋਂ ਠੂੰ ਡਏ ਰਣਾ ਵ 
ਇ ਪਭਿੱ ਟੀ ਦ ਭਾ ਨੇ  
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ਉਦਾਯੀ ੀੜਾਂ ਦਾ ਯ ਰਵਾਇਆ 

ਏਈ ਚੂੰਭ ਰਾਉਣ ਨਾ ਆਵ 
ਪਚਿੱ ਟ ਦਾ ਜ  ਚੂੰਭ ਤ  
ਵ ਏਈ ਚੂੰਭ ਪਏਉਂ ਰਾਵ 
ਤਯ ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਰ ਪਵਿੱਚ ਏਸੜ 

ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ੀੜਾਂ ਦੀ ਜ ਯਰ ਫਣੀ   

ਭਯੀ ਪਸਏ ਚੀਯ ਦੀ ਜਾਵ  
ਨਾ ਏਈ ਇਸਦਾ ਟਸ਼ਨ   

ਨਾ ਏਈ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ  

ਇਸ ਪਨਯੂੰ ਤਯ ਚਰਦੀ ਜਾਵ  
ਸਦੀ ਛੂਏ ਛੂਏ ਜਸੀ ਅਵਾਜ਼  

ਭਯ ਏੂੰਨਾਂ ਦ ਯਦ ਾੜ ਰ  ਜਾਵ  
ਇ ਿੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਏਈ ਚਾਰਏ  

ਆਣ ਆ ਸੀ ਚਰਦੀ ਜਾਵ  
ਭੁਾਪਯ ਇਏਿੱਰਾ ਸਾਂ ਭੈਂ ਇ ਦਾ  
ਏਈ ਨਾਰ ਫਠ ਯਾਸ ਨਾ ਏਟਾਵ  
ਫੂਸ ਫਾਯੀਆ ਂਫੂੰਦ ਸਦੀਆ ਂ 

ਯੂਸ ਛਾਰ ਭਾਯ ਨਾ ਾਵ  
ਇਸ ਪਜੂੰ ਦੜੀ ਆ ਤਾਂ ਪਛਪਜ਼ੂੰ ਦੜੀ 
 ਪਏਉਂ ਯਵਾਂ ਭੈਂ  
ਇਸ ਪਜਥ ਚਰਦੀ ਜਾਵ  
ਭੈਂ ਥ ਸੀ ਚਰਦਾ ਜਾਵਾਂ  
ਇ ਿੱਡੀ ਦ ਡਿੱ ਪਫਆ ਂਨੂੂੰ  ਰਪਆ ਏਸੜ 

ਨੀ ਇਸ ਟੁਟਦ ਜਾਵ  
ਪਵਚ ਏੂੰਡਆ ਂਦੀਆ ਂਚਾਯਾਈਆ ਂਪਡਠੀਆ ਂ
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ਚੌਂਏੜੀ ਭਾਯ ਉਤ ਪੁਰ ਭਝ ਫਠ ਜਾਵਾਂ  
ਪਜੂੰ ਦੜੀ ਦੀ ਟੜੀ ਟੁਿੱ ਟੀ 
ਇਸ ਤਦ ਵੀ ਚਰਦੀ ਜਾਵ  
ਇੂੰਧਨ ਨਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇ ਿੱਡੀ ਨੂੂੰ   
ਇਸ ਤਯੀ ਮਾਦ ਸਾਯ ਚਰੀ ਜਾਵ  
ਇਸ ਿੱਡੀ ਨੀ ਰਦਾ ਯੁਏਣੀ  
ਜਾ ਯੁਏੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਅਰਭੜ  
ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਸੜ ਰਿੱ ਪਆ ਜਸੜਾ ਸਦ ਡਿੱਫ ਨੂੂੰ   
ਸ਼ਾਇਦ ਰਿੱ ਥੁਾ ਆ ਏ ਤਯ ਪਵਸੜ  
ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਤਯੀ ਮਾਦ ਦਾ ਤਰ ਾਵਾਂ ਸਦ ਇੂੰਜ਼ਨ ਚ  

ਨੀ ਸਦਾ ਏਸੜ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ੀੜ ਤਯੀ ਪਜਵੇਂ ਰਿੱ ੀ ਦਾ ਛੂੰਨਾ 
ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ਭੈਂ ਇ ਪਵਿੱਚ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ 
ਾਣੀ ਾਵਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦੀ ਜਾਵ 
ਜ਼ਪਸਯ ਫਣਦੀ ਜਾਵ 
ਇ ਛੂੰ ਨੇ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ ਯਜ਼ ਸਿੱ ਦ ੀਵਾਂ 
ਪਜਨੂੂੰ  ਰ ਭਥੋਂ ਉਧਾਯ ਰ  ਜਾਵ 
ਤ ਜਾ ਪਯਆ ਂਨੂੂੰ  ਡੂੰ 
ਏਾਰ ਭਯੀ 'ਚ ਛਦ  

ਿੱਰਾਂ ਪਜਸੜੀਆ ਂਤਯੀਆ ਂ

ਭੈਂ ਭਾਸੜੀਆ ਂ

ਪਯ ਦੀਆ ਂਜਾਵਣ 

ਭਯੀ ਪਏਭਤ ਨੇ ਭਥੋਂ ਫੂਸ ਬੜ 
ਏਭੂੰਦ ਵੀ ਏਿੱਚੜਾ ਧਾਾ ਫਣ ਜਾਵ 
ਪਏਸਦ ਏਰੋਂ  ਫਣਾਵਾਂ ਭੈਂ ਸ ਪੂੰਦਾ 
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ਬ ਤਯ ਸੀ ਯਸ਼ਭੀ ਏਿੱੜ ਫਣਾਵ 
ਇ ਏੂੰਾਰ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰੀ ਏਿੱਚੜੀ 
ਫਯਾਤਾਂ 'ਚ ਯੋਂਦੀ ਜਾਵ 
ੂਯ ਜਿੱ 'ਚ ਪਦ ਨਾ ਏਈ ਾ 
ਜ ਤਯ ਪਦਤ ਏਯਫ ਦੂਯ ਏਯ ਜਾਵ 
ਥਿੱ ਪਏਆ ਫਠਾ ਨਦੀਆ ਂਦ ਪਏਨਾਯ 
ਉਯ ਏਾਤਯ ਤਾਯੀਆ ਂਰਾਵ 
ਦਣ ਫਰ  ਸਾਯ 
ਨਾਰ  ਵਿੱਣ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦ 
ਪਦਿੱਤ ਜ ਤੂੂੰ  ਨਾਯ 
ਸ਼ਾਭਾਂ ੈਂਦੀਆ ਂਜਾਵ 
ਉਭਯਾਂ ਦਾ ੂਯਜ ਢਿੱਰਦਾ ਜਾਵ 
ਯੀਯ ਦੀ ਉਜੜੀ ਥਸ 

ੜਦੀ ਜਾਵ 
ਏਸੜ ਭਦਾ ਜਾਵ 
ਪਜੂੰ ਨਾ ਤਯਾ ਨਾਭ ਪਧਆਵਾਂ 
ਨੀ ਇਸ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਭਤ ਦਾ ਪਸ਼ਏਸ ਨਾ ਪਯਸਾ ਇ ਯੀਯ ਨੂੂੰ  
ਸਯਐਵਾਨ ਯਵ ਇਸਨਾਂ ਭਾਂ 'ਚ 

ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਫਪਚਆ ਬਾਂਵ ਫਣ ਫਾਸ਼ਾ 
ਭਯੀ ਧਣ ਨੂੂੰ  
ਸ ਤਿੱਦ ਵੀ ਤਯਾ ਸਿੱ ਦਾ ੀਤ ਾਵ 
ਪਸਿੱ ਤ 'ਚ ਬਾਂਵ ਭਯ ਯਣ 

ਏਾਂ ਫਠੇ ਫਨੇਯ 
ਸ ਉਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਦੜੀਆ ਂਏਿੱਢ ਸਾਵ 
ਜ਼ਜ਼ਫਾਤਾਂ ਦ ਬਾਂਵ ਝਯਨੇ ਪਯਦ ਜਾਵ 
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ਨੀ ਤੂੂੰ  ਫਠੀ ਪਏਨਾਯ 
ਏਯਐਤ ਪਦਰ ਆਣ ਨੂੂੰ  ਧਸੀ ਜਾਂਵ 
ਯ ਤਨੂੂੰ  ਜ਼ਜ਼ਫਾਤ ਨਜ਼ਯ ਨਾ ਆਵ 
ਭਐਾਂ ਠ ਏੀਆ ਂਤੂੂੰ  ਪਦਰ ਤ 
ਜੁਿੱ ਤੀ ਫਣਾ ਭਚੀ ਵਾਂਯਾਂ 
ਤਾਂਵੀਂ ਤੂੂੰ  ਯੀ ਨਾ ਾਇਆ ਨਾਯ 
ਾਨੂੂੰ  ਯੂੜੀ ੁਿੱ ਪਟਆ ਪਏਨਾਯ 
ਭੁਿੱ ਰ ਨਾ ਪਆ ਬਾਂਵ  
ਚੁਿੱ ਪਫਆ ਂਭਐਾਂ ਦਾ 
ਤਾਂਵੀ ਪਦਰ ਸਯਐਵਾਨ ਸ 
ਤਯ ਸੀ ੀਤ ਾਵ 
ਨੀ ਨੂੂੰ  ੀੜ ਜ਼ਯਾ ਭਪਸੂ ਨਾ ਸਵ 
ਪਨਿੱਤ ਏਿੱਚ ਉੱਤ ਸਿੱ ਦਾ ਵ 
ਯਜ਼ ਏੂੰ ਪਡਆ ਂਦਾ ੂਯਭਾ ਫਣਾ 
ਅਿੱਐੀਆ ਂ'ਚ ਚੁਫਵ 
ਰਸੂ ਦੀਆ ਂਫੂੂੰ ਦਾਂ ਪਯਦੀਆ ਂਜਾਵੇਂ 
ਬਪਯਆ ੜਾ ਪਤੜਏਦਾ ਜਾਵ 
ਭਾ ੁਏੜਦਾ ਜਾਵ 
ਪਦਿੱਤਾ ਏਸੜ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਭਯੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ ਦ ਭੂੰਦਯ ਪਵਿੱਚ 

ਪਨਿੱਤ ਏਾਜ਼ ਦੀਆ ਂਏਸ਼ਤੀਆ ਂਚਰਦੀਆ ਂ

ਯਜ਼ ਪਬਿੱਜ਼ਦੀਆ,ਂ ਡੁਿੱ ਫਦੀਆ ਂ

ਤ ਪਪਯ ੁਿੱ ਏ ਜਾਂਦੀਆ ਂ

ਇਸਨਾਂ ਨ ਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਝਏਾਂ ਨਾ ਪਭਰ  
ਪਫਨ ਚਿੱ ੂਤਯ ਪਿੱ ਛ ਸੀ ਚਿੱਰਦੀਆ ਂ

ਪਜਵੇਂ ਾਇਆ ਸਵ ਟਚਨ ਤਯ ਯ ਵਿੱਰ ਨੂੂੰ  
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ਜ ਅਿੱਐਾਂ ਫੂੰਦ ਏਯਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਠ ਏਯਦੀਆ ਂ

ਤਯ ਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਰਦੀਆ ਂ

ਉ ਤਯੁਣੀ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਬਦੀਆ ਂ

ਅਿੱਐਾਂ ੁਏ ਈਆ ਂ 

ਇਸ ਤਾਂਵੀ ਪਵਿੱਚ ਤਯਦੀਆ ਂ

ਉਸਦੀਆ ਂਭਪਸਏਾਂ ਚ ਤਯਦੀਆ ਂ 

ਉਸਦ ਵਿੱਰ ਸੀ ਵਿੱਧਦੀਆ ਂ

ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਾਜ ਫਣ ਚਰਦੀਆ ਂ

ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਰਪਸਯਾਂ 'ਚ ਉਛਾਰ ਪਰਉਂਦੀਆ ਂ

ਇਸ ਭੁੂੰ ਦਯ ਡਰ ਐਾਂਦਾ 
ਯ ਇਸ ਤਿੱਦ ਵੀ ਅਿੱ ਵਿੱਧਦੀਆ ਂ

ਵਿੱਧਦੀ ਵਿੱਧਦੀ ਇਸ ਪਏਸ਼ਤੀ 
ਅੱਜ ਪਿੱ ਈ ਪਏ ਯਤਾਵਰੀ ਝਾੜੀ ਚ 

ਪਜਦ ਭਪਸਏਦ ਸਯ ਿੱ ਪਤਆ ਂਨੂੂੰ  
ਫਦਰ ਪਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ ਪਪਵਆ ਂਦ ਫਾਰਣ 'ਚ 

ਉ ਜਿੰਗ ਦਾ ਜੀਅ ਰਿੱ ੜ ਪਸ਼ਏਾਯ ਏਯਨ ਆਵ 
ਭਯ ਭਾ ਵਿੱਰ ਵਐ  

ਇਸਨੂੂੰ  ਐਾਸ ਨਾ ਾਵ 
ਪਜਵੇਂ ਈ ਸਵ ਦੂੰਦਣ 

ਏਈ ਭੂਾਐਯ ਭਨੂੂੰ  ਚੂਸਾ ਫਣਾ ਪਨਰ ਨਾ ਜਾਵ 
ਨੀ ਤਯ ਪਆਯ ਦ ਯ ਪਵਿੱਚ 

ਪੜਆ ਭਾ ਏਣ ਐਾਵ 
ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਭਰਾਂ  
ਨੀ ਇਸ ਏਸੜ ਵਿੱਧਦਾ ਜਾਵ 
 

ਪਆਰ ਦਾ ਾਰਾ  
ਯਭ ਰੂ ਫਣ ਉੱਡ 



 

39 
 

 

ਇ ਪਭਿੱ ਟੀ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਪਦਆ ਂ

ਤਾਪਯਆ ਂਦੀ ਰ  ਪਪਏੀ ਵ 
ਏਸੜੀ ਅਿੱਐਾਂ ਦ ਵਪਸੂੰ ਪਦਆ ਂ

ਚੂੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਏਾਰੀ ਸਨੇਯੀ ਫਣ 
ਭਾਂ ਦਾ ਵਾ-ਵਯਰਾ ਆਉਂਪਦਆ ਂ

ਨਯ ਪਫਨਾਂ ਭ ਦ ਸਵ 
ਅਿੱਐਾਂ ਦ ਸੂੰਝ ੂਪਡਪਦਆ ਂ

ਨਾ ਾਵ, ਨਾ ਨਿੱ ਚ ਐੁਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਭਯ 

ਇ ਵਯਐਾ ਦ ਵਯਪਦਆ ਂ

ਉੱਰ ੂਐੁਿੱ ਡਾਂ ਚੋਂ ਫਾਸਯ ਨਾ ਆਵਣ 

ਪਏ ਪੂੰ ਜਯ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ੁਣਪਦਆ ਂ

ਚਭਪਦੜ ਪਿੱ ਰਾਂ ਤ ਭੁੜ ਨਾ ਜਾਵਣ 

ਨ ਨੂੂੰ  ਥਿੱਰ  ਫਠੇ ਪਰਐਪਦਆ ਂ

ਚਚੀਂਡਾ ਫ-ਭਭੀ ਉਪਆ 

ਭਯ ਫ-ੁਯ ੀਤ ੁਣਪਦਆ ਂ

ਏਈ ਚਿੱਐ ਨਾ ਪਜਨੂੂੰ  
ਜ ਫ-ੁਵਾਦੀ ਉਪਆ 

ਪੁਿੱ ਰ ਯੋਂ ਦ ਿੱਏ ਸ, ਤਰ ਡੁਿੱ ਰਹ  
ਭਯਾ ਰਸ ੂਡੁਿੱ ਰਹਪਦਆ ਂ

ਏਈ ਤੂੰਤਏੀਟ ਤੂੰਦ ਏਿੱਢਣ ਬੁਿੱ ਪਰਆ 

ਨ ਨੂੂੰ  ਵਐ ੁਿੱ ਣ ਫੁਣਪਦਆ ਂ

ਉਸਦ ਸ਼ਪਸਯ ਦ ਦਯਵਾਜ਼ ਐੁਰਦ ਜਾਵਣ 

ਅਿੱਐੀਆ ਂਦ ਦੁਆਯ ਪਬੜਪਦਆ ਂ

ਨ ਪਚੜੀ ਭਰੀ ਸਈ ਜਾਵ 
ਯੀਯ ਦੀ ਭਰ ਪਨਏਰਪਦਆ ਂ

ਦੁਧਰੂ ਬਿੱਜ ਜਾਵਣ 
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ਫੁਿੱ ਰਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਪਸਯੀਰਾ ਥੁਿੱ ਏ ਵਪਦਆ ਂ

ਿੱਥਯ ਉਸਦੀਆ ਂਰੀਆ ਂਦ ਯੂੂੰ  ਫਣਨ 

ਭਾ ਤ ਏੂੰਏਯ ਉਪਦਆ ਂ

ਅਰਭੜਾ ਦੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਦੂੰਦਏ ਸਿੱ ਦਾ ਾਵ 
ਐਾਪਯਆ ਂਦਾ ਪਭਿੱ ਟੀ 'ਚ ਯੁਰਪਦਆ ਂ

ਭਪਸਏਾਂ ਨਾਰ  ਏਾਇਨਾਤ ਪਐਰਾਵ 
ਪਸਿੱ ਏ 'ਚ ਧੂੂੰਆ ਂਵਪੜੂੰ ਪਦਆ ਂ

ਜਵਾਰਾ-ਭੁਐੀ ਪਟ, ਰਾਵਾ ਛਿੱਡ 
ਅੂੰਾਪਯਆ ਂਤ ਯ ਚਿੱਰਪਦਆ ਂ

ਦੂੰਤ ਦੂੰਾ ਏਯਨ ਛਿੱ ਪਡਆ 

ਦੂੰਡ ਭਾ ਨੂੂੰ  ਬੁਤਪਦਆ ਂ

ੀ ਪੀ ਪਵਿੱਚ, ਪਨਏਰਣ ਏੀੜ 
ਨੈਣਾਂ ਦੀ ੂਈ ਚੁਬਪਦਆ ਂ

ਮਏੀਨ ਨਾ ਪਯਸਾ ਰਸ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਤ 
ਯੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੂੰ ਰਿੱ ਪਦਆ ਂ

ਤਜ਼ਾਫ ਾਣੀ ਫਣ ਵਸ 
ਤਯ ਪਆਯ 'ਚ ਯੂਸ ਜਰਪਦਆ ਂ

ਦਾਨਵੀਯ ਾਯਾ ਦਾਨ ਭੁੜ ਰ  ਜਾਵਣ 

ਯੂਸ ਨੂੂੰ  ਬ ੌਂਪਦਆ ਂ

ਝਾੜੀਆ ਂ'ਚ ਰੁਪਏਆ ਫਠਾ ਯ 

ਜ਼ਪਸਯ ਦੀਆ ਂਫਤਰਾਂ ਚੜਪਦਆ ਂ

ਡਯਦਾ ਏੁੂੰ ਝ ਨਾ ਰਾਵ 
ਫਾਸਯੀ ਯਤ ਤ ਅਿੱ ਰਿੱ ਪਦਆ ਂ

ਯਵੀ ਏਰਭਸ਼ ਇਏ ਪਦਨ 

ਭਯੀ ਏਰਭ ਦਾ ਦਯਦ ਵਪਸੂੰ ਪਦਆ ਂ

ਇਸ ਦਾ ਰਣ ਦਣ ਦਾ ਨੀ 
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ਇਸ ਸ ਯੂਸ ਦ ਭਰ ਦਾ 
ਜਾ ਪਏ ਦੀ ਿੀਤ ਦਾ 
ਜਨਭਾਂ ਤੋਂ ਪਆੀ ਪਏ ਯੂਸ ਦਾ 
ਜ ਫਠੀ ਅਿੱਧੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਜਾਵ 
ਪਜਵੇਂ ਪਫਨਾ ਸ਼ਸ਼ਤਯ ਦ ਏਈ ਣ ਝਾੜ ਜਾਵ 
ਯ ਇਸਦਾ ਭਾ ਨਾ ਏਈ ਐਾਵ 
ਵ ਏਸੜੀ ਭਾ ਏਣ ਐਾਵ 
ਪਚਿੱ ਟ ਦਾ ਪਜਤ ਉਫਾਯ 
ਪਜਵੇਂ ਪਜਵੇਂ ੀਂਵਾਂ ਭੈਂ ਇਸ ਚੂੰਦਯੀ 
ਤਯ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਯਾਫ 

 ਉਤਯਦੀ ਜਾਵ 
ਦਾ ਵਿੱਧਦ ਜਾਵ 
ਨੀ ਨਾਭ ਤਯ ਦੀ ਰ  

ਪਦਿੱਤਾ ਏਸੜ ਸਯ ਵਧਾਵ 
 

ਸ਼ਾਯਦੂਰ ਅਣਐ ਪਸ਼ਾਰ ਫਣ ਫਠੀ ਆ 

ਿੱਥਯ ਪਦਰਾਂ 'ਚ ਭੈਂ ਏਦ ਪਸ਼ਾ ਨਾ ਵਐੀ ਆ 

ੁਆਾਂ ਦ ਯਾਸ ਪਵਿੱਚ 

ਤਯ ਮਾਦ ਨਾਏਾ ਰਾ ਫਪਸ ਈ ਆ 

ਜ ਸਾਪਆ ਂਦ ਟ 'ਚ  

ਯਪਣਆ ਂਦਾ ਾਯ ਬਯ ਈ ਆ 

ਪਐਪੜਆ ਂਦਾ ੂਯਜ਼ 

ਤਯ ਵਪਸੜ ਜਾ ਡੁਿੱ ਫਾ  

ਚੂੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 
ਏਾਰਾ ਫੁਯਏਾ ਾ ਫਪਸ ਈ ਆ 

ਸਿੱ ਦੀ ਯੂਸ ਨੂੂੰ  ੀ 
ੀਰ  ਯਹੋਂ ਪੁਿੱ ਰ ਪਆਯ 
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ਉਸ ਏਾਰ ੁਰਾਫਾਂ ਸਿੱਥੋਂ  
ਪਾਂੀ ਰਵਾਈ ਫਠੀ ਆ 

ੁਰ ਨੀਂਦਯਾ ਤ ਅਰ ਿੱ ਣ ਨੇ 

ਾਯ ੂਯ ਸਪਣ ਿੱ ਐਣ ਨੇ 

ਝੜੀ ਐਵਾਫਾਂ ਦੀ ਸ 'ਚ  

ਾਵਣ  ਰਾ ਫਠੀ ਆ 

ਤਯੀ ਜੁਦਾਈ ਸਣੀ 

ਮਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਸੜ ਰਵਾਈ ਫਠੀ ਆ 

 

ਇਏ ਪਦਰ 

ਇਏ ਜਾਨ 

ਇਏ ਯੂਸ  

ਇਏ ਪਆਯ 

ਅਿੱਐੀਆ ਂਚੋਂ ਡੁਿੱ ਰਦਾ ਐਾਯ 

ਾਯ ਤਯ ਸੀ ਨੇ ੁਰਾਭ 

ਫੜੀਆ ਂਾਈਆ ਂਨੇ ਤਯੀਆ ਂਪਪਤਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਅਿੱਐੀਆ ਂਤ ਫਣ ਏ ਿੱਟੀਆ ਂ

ਪਤਾਂ ਪਤਾਂ ਚ ਤੂੂੰ  ਪਏਥ ਚਰੀ ਈ 

ਯਪਸੂੰ ਦੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਸੀ ਫ ਐਿੱਟੀਆ ਂ

ਤਯ ਯਾਂ ਦੀ ੜ 'ਚ ਵਐ ਭੈਂ ਪਏਥ ਆ ਪਆ 

ਾਰ ਸ਼ਯੀਂਦਾ ਤਯਾ 
ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਸ਼ਭਸ਼ਾਨ ਏਰ  ਆ ਪਆ 

ਭਟ ਯਸੀ ਪਜ਼ੂੰ ਦੜੀ ਾਸਾਂ ਦੀ ਬਯ ਝਰੀ 
ਪਜਵੇਂ ਏੂਰ ਵਪਸੂੰ ਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਛਿੱਡ ਸਾੜਾਂ ਦੀ ਟਰੀ 
ਯੋਂਦ ਸਾੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਏਣ ੁਿੱ ਛ 
ਯ-ਯ ਫੂੰਜ਼ਯ ਸ ਾਯੀ ਯਾਤ ਨਾ ੁਿੱ ਤ 
ਐ  ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ, ਵੀਯਾਨ ਸ  
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ਐ ਏ ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ, ਸ਼ਭਸ਼ਾਨ ਸ  

ਉ ਸ਼ਭਸ਼ਾਨ 'ਚ ਫਠਾ ਇਿੱਏ ਦੀਵਾਨਾ 
ਦੀਵਾਨਾ  ਦੀਵਾਨਾ  ਤਯਾ, 
ਤਨੂੂੰ  ਸੀ ਾਉਣ ਦੀ ਪਸਯ 

ਉੱਠਦੀ ੀਨੇ ਚੋਂ ਇਏ ਰਾਟ 

ਜ ਫਣਾਈ ਫਠੀ ਪਦਰ ਦਾ ਪਯਸ਼ 

ਉੱਤ ਪੁਿੱ ਰ ੂਸ ਤਯਾ ਸੀ ਨਾਭ ਾਵ 
ਆ ਏ ਪਦਰ ਦ ਪਵਸੜ ਵ ਨੈਣਾ ਦੀ ਪਆ ਫੁਝਾ ਦ 
ਪਫਨ ਤਯ ਪਜਭ ਤੋਂ ਯੂਸ ਅਰਿੱ  ਸਈ 

ਾ ਏ ਡੂੂੰ  ਜਖ਼ਭ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਐ ਸਈ 

ਪਚਿੱ ਟ ਦਾ ਜ ਉਬਯ ਤਯ ਸੀ ੀਤ ਾਵ 
ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਰ ਏਸੜ ਸਯ ਵਧਾਵ 
 

ਾਨੂੂੰ  ਤਯੀ ਇਿੱਏ ਝਰਏ ਚਾਸੀਦੀ ਵ ਿੱਜਣਾ 
 ਯੋਂਦੀ ਰਏ ਭੂੰਦੀ  ਤਯੀ ਦੀਦ ਿੱਜਣਾ 
ਤਿੱਏ ਤਿੱਏ ਤਯੀ ਯਾਸ ਥਿੱਏ ਈ ਅਿੱਐ ਿੱਜਣਾ  
ਨੈਣ ਭੂੰਦ ਨੇ ਾਣੀ, ਯ ਯ ਭੈਂ ਈ ਅਿੱਏ ਿੱਜਣਾ 
ਾਨੂੂੰ  ਪਯਆ ਂਵਾਂ ਨਾ ਯਿੱ ਐ ਿੱਜਣਾ 
ਤਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਪਨਆ  ਅੀਂ ਯਿੱਫ ਿੱਜਣਾ 
ਤੂੂੰ  ਨੇ ਏਸਯ ਨਾ ਏਭਾ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀ ਦੀਦ ਾਡ ਰਈ ਅੂੰ ਪਭਿਤ ਵ 
ਾਨੂੂੰ  ਜ਼ਪਸਯ ਪਵਛੜ ਦਾ ਨਾ ਪਆ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀ ਭੁਏੁਯਾਸਟ 'ਚ ਵਿੱਦੀ  ਾਡੀ ਜਾਨ ਵ 
ਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾ ਾਥੋਂ ਦੂਯ ਰ ਜਾ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯ ਫੁਿੱ ਰਹ ੂਸ ਪੁਰਾਂ ਦੀ ਏਰੀ ਵ 
ਭਪਸਏਾਂ ਜਪਸਦੀਆ ਂ'ਚ ਵਾਪਚਆ ਯਪਸੂੰ ਦਾ 
ਭਯਾ ਪਦਰ ਿੱਜਣਾ 
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ਚਾਵਾਂ ਨਾਰ ਪਵਛਾ ੁਰਾਫ ਪਦਰ ਦ ਪਵਸੜ 
ਤੂੂੰ  ਯੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰ ਆ ਪਭਰ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭੂੰਦਾ 
ਾਡ ਪਦਰ ਦਾ ਪਯਸ਼ ਵ 
ਤੂੂੰ  ਇਿੱਏ ਵਾਯ ਾਡੀ ਪਸਿੱ ਏ ਤ 
ਆਣ ਯਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ ਜਾ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯ ਝਾਏ ਰਈ ਯਿੱਫ ਨਾਰ ਰੜਦਾ 
ਤਯ ਸੀ ਨੇ ਨੇ ਚਾਅ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀਆ ਂਸੀ ਭੂੰਨਤਾਂ ਭੂੰਦਾ 
ਇਸਨੂੂੰ  ਏਈ ਜੂੰਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭਅ ਵ 
ਤਯੀਆ ਂਪਤਾਂ 'ਚ ਪਭਿੱ ਟਣਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦਾ 
ਫਣ ਏ ਸ਼ਭਸ਼ਾਨ 'ਚ ਵਾਸ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀਆ ਂਭਪਸਏਾਂ 'ਚ ਫਪਸਏਣਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦਾ 
ਸ ਏ ਸਵਾ 'ਚ ਪਨਾਸ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀਆ ਂਭੂੰ ਪਜ਼ਰਾਂ ਦ 
ਸਭਯ ਦ ਤਿੱਏਦਾ ੁਣ 
ਫਣ ਏ ਤਯ ਯਾਂ ਦਾ ਯਾਸ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀਆ ਂਚਾਸਤਾਂ 'ਚ ਵਾਚਾ ਯਪਸੂੰ ਦਾ 
ਨਾ ੂਯਤ ਯਪਸੂੰ ਦੀ ਏੂੰਭ 'ਚ 

ਤਨੂੂੰ  ਸੀ ਯਿੱਫ ਏਰੋਂ ਭੂੰਦਾ ਯਪਸੂੰ ਦਾ 
ਯੋਂਦਾ ਯਪਸੂੰ ਦਾ ਜੁਦਾਈ ਵਾਰ ਭ 'ਚ 

ਜ ਆਉਣਾ ਨੀ ਾਡ ਵਪਸੜ 
ਤਾਂ ੀੜਹ ਪਏਵੇਂ ਜ਼ਯਾਂ,  ਦਿੱ ਿੱਜਣਾ 
ਭਥੋਂ ਇਸ ੀੜਹ ੂੰ ਬਾਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ 
ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਈ ਥਿੱਏ ਤ ਸ ਈ ਫਿੱ ਿੱਜਣਾ 
ਭਯੀ ਏਰਭ ਯੋਂਦੀ ਪਰਐਦ ਪਰਐਦ 
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ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਸੀ 'ਚ ਨਾ ਸਯ ਦਯਦ ਬਯ ਿੱਜਣਾ 
ਏਾਰੀ ਯਾਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ 
ਚੂੰਨ ਸਾਉਏ ਬਯਦਾ  

ਤ ਤਾਯ ਯ ਯ ਏਭਰ ਸ ਪਪਯਦ ਨੇ ਿੱਜਣਾ 
ਪਦਨ ਵਯੀ ਤ ਸੁਣ ਯਾਤਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝ ਾਡੀ 
 ਏਾਰੀ ਯਾਤ ਾਡੀ ਫਰੀ ਫਣੀ 
ਤੂੂੰ  ਵੇਂ ਨਾ ਾਡੀ ਯੂਸ ਤ ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਨ ਜਾ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀ ਦੀਦ ਰਈ ਭੈਂ ਬੀਐ ਭੂੰਦਾ 
ਾਨੂੂੰ  ਦਯ-ਦਯ ਦੀਆ ਂਠ ਏਯਾਂ ਨਾ ਐਵਾ ਿੱਜਣਾ 
ਅਿੱਐਾਂ 'ਚ ਜਤ ਚਿੱਰਦੀ ਤਯ ਏਯਏ 
ਤਨੂੂੰ  ਵਐਣ ਦੀ ਰਾਈ ਫਠੀ ਆ ਿੱਜਣਾ 
ਪਆੀ ਅਿੱਐੀਆ ਂਾਡੀਆ,ਂ ਪਆਾ ਾਡਾ ਪਦਰ ਵ 
ਭੂੰਦਾ  ਤਯੀ ਦੀਦ ਦਾ ਾਣੀ 
ਾਨੂੂੰ  ਸਯ ਨੀ ਚਾਸੀਦਾ ਏਈ ਯ ਿੱਜਣਾ 
ਤਯੀ ਐੁਸ਼ਫ ੂਦੀ ਢਾਚੀ ਰਈ 

ੜਾਂ ਦਾ ਭਾ ਪਛਰਾਇਆ ਵ 
ਚਿੱਰ ਚਿੱਰ ਏ ਥਿੱਏ  ਨੇ ਭਯ ਯ ਿੱਜਣਾ 
ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਾਂ ਏਸੜ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ 
ਪਜਵੇਂ ੁਿੱ ਏ ਜੂੰਰ ਨੂੂੰ  ਰਾਟ ਿੱਜਣਾ 
 

ਏਦ  ਭਯੀ ਤਯਾ ਪਆਯ ਾਉਣ ਦੀ 
ਫਪਸ ਏ ਮਾਦ ਾਉਣੀ ਤਯੀ 
ਪਵਿੱਚ ਫਯਾਤ ਾਉਣ ਦੀ 
ਪਰ ਾਉਣੀ ਦੀ ਵੀ ਾਵੀ 
ਤਯੀ ਪਪਤ ਏਭਰੀ 

ਪਵਿੱਚ ਰ ਯ ਸਵਾ ਦ ਸ਼ਯ ਦੀ 
ਫਦਰਾਂ ਦ ਪਵਿੱਚ ਅੂੰਾਯ ਫਰੀ 
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ਨਾਯਾ ਇੂੰਦਯ ਵਜਾਵਾ 
ੁਣ ਏ ਭਯਾ ੀਤ ਭਯ ਵੀ ਨਸ਼ਆਵਾ 
ਏਦ  ਭਯੀ ਤਯਾ ਪਆਯ ਾਉਣ ਦੀ 
ਫਪਸ ਏ ਾਉਣ ਦ ਭਪਸਨੇ 

ਯੂਸਾਂ ਵਾਰਾ ੀਤ ਾਉਣ ਦੀ 
 

ਸਸ਼ 'ਚ ਭੈਂ ਸਵਾਂਾ, ਤ ਭਦਸਸ਼ੀ ਭਯਾ ੀਤ 

ਛਿੱੜ ਏੂੰਡ ਵਜਾਵਾਂਾ ਫੀਣ 

ਪਜਸਨੂੂੰ  ੁਣਾ ਭਯਾ ਭੀਤ 

ਉਸਦੀ ਭੜਸਾਣੀ ੁੂੰਧ ਨੂੂੰ  
ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਦੀ ਏਰੀ ਤਯੀ 
ਪਜਸਦ ਰਈ ਦਵਤ ਤਾਂ ਏੀ 
ਭੜਵੜੀ ਵੀ ਨਿੱ ਚੀ 
ਇਸ਼ਏ ਤਯ ਦਾ ਮੀ ਸਾਂ ਭੈਂ 
ਇਸ਼ਏ ਤਯ ਦਾ ੀਤ ਾਵਾਂਾ 
ੀਤ ਅਵਿੱਰਾ ਾਵਾਂਾ 
ਯੂਸ ਫਰੀ, ਯ 

ਏਈ ਫੁਿੱ ਰਹ ਨਾ ਸਰਾਵਾਂਾ 
ਪਪਵਆ ਂਦਾ ਫਾਰਣ ਰਾਰ ਯੂੰ ਚੜਾਵਾ 
ਸਉਏ ਸਾਵਾਂ ਐਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਾਸ ਉਡਦਾ ਜਾਵਾ 
ਾਯਾ ਜਨ ਏੁਯਰਾਵਾ 
ਯ ਭੁਿੱ ਐ ਭਯਾ ਸਿੱ ਦਾ ਪਭਟ ਜਾਵਾ 
ਰਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਾ ਪਏ ਭੈਂ ਾਉਣਾ ਛਿੱਡਤਾ 
ਫਵਜਾ ਵਂ ਯਣਾ ਛਿੱਡਤਾ 
 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ 
ਭੈਂ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀ ਸਵਾ 'ਚ ਯਿੱਰ 
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ਸਯ ਫਯਾਤ 'ਚ ਾਵਾਂਾ 
ਤਯ ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਏਰਭਾ ਾਵਾਂਾ 
ਾਯੀ ਏੁਦਯਤ ਾਵੀ ਨਾਰ ਭਯ 
ਤ ਨਾਰ ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਾਵਾ 
ਇਸ ਠਾਣ ਨੀ ੀ ਭਯੀ 
ਪਦਤ ਯ ਨੇ ਠਾਣ ਫਣਾਈ  

ਭਰ ਭਰ ਰ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ 
ਜ ਭਾ ਪਛਰਾਈ ਫਠਾਂ ਸਾਂ 
ਉਸਨੇ ਭਤ ਨੇੜ ਪਰਆਈ  

ਏਦ ਭਯੀ ੂਯੀ ਸਣ ਨੂੂੰ  ਆਈ  
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ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ 

 

ਨੀ ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਸ਼ਪਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾ 
 ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਐੂਨ ਪਨਚੜ ਦਾ  

ਵਐ ਏੀਤਾ ਏੀ ਸਾਰ ਨੇ ਭਯਾ 
ਤੂੂੰ  ਨੇ ਾ ਨਾ ਏਭਾ 
ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਸ਼ਪਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾ 
 

ਇਸ ਆਣੀਆ ਂਧੁਿੱ ਾਂ ਨਾਰ 

ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦ ਬਯ 
ਇ ਪਯ ਨੂੂੰ  ਪੜ ਦਾ  

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਭਯ ਯਤ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ੂੰਦ ਨਾਰ ਚ ਯੜ ਦਾ  

ਜ਼ਐਭ ੁਝ ਰਾ ਏ ਪਦਰ ਤ 
ਰੂਣ ਰੜਦਾ  

ਨੀ ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਸ਼ਪਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾ 
 

 ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਐੂਨ ਪਨਚੜ ਦਾ  

ਜਦ ਰਾਤ ਦਾ ਬ-ਬਾਾ ਹ ਿੰ ਦਾ 
ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦਾ ਨਾਟਾ 
ਭਯੀ ਨੀਂਦ ਦ ਐਵਾਫ ਉਐੜਦਾ  

ਸਿੱਥਾਂ ਪਵਚ ਏਰਭ ਪੜਾ ਏ 
ਜ਼ਐਭਾਂ ਦ ਅਿੱਐਯ ੜਾ ਏ 
ਏਯ ਏਾਜ਼ ਤ ੀੜਦਾ  

ਪਡਦ ਅਿੱਥਯੂਆ ਂਨੂੂੰ  ਇਏਿੱਠਾ ਏਯ 

ਪਜਵੇਂ ਚਿੱਏੀ ਚ ਾ ੀੜਦਾ  

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਤਾਂ ਫੜਾ ਪਨਯਦਈ  

ਜ ਚਾਟੀ ਚ  ਅਿੱਧ -ਪਯੜਏ ਨੂੂੰ ਯੜਦਾ  
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ਠੂੰ ਡੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ ਛਿੱਡ,  

ਪਜਭ ਦਾ ਭਾ ਏੜਦਾ  

ਨੀ ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਸ਼ਪਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾ 
ਇਸ ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਐੂਨ ਪਨਚੜਦਾ  

 

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਏਾਸਦਾ ਪਵਏਪਤ 

ਜ ਨਯ ਦੀ ਯੂਸ ਤ ਧੂੂੰਆ ਂਧੂੜਦਾ  

ਰਬੀ ਰਏ, ਰਬੀ ਸ਼ਪਸਯ ਤਯਾ ਆ 

ਾ ਵਐ ਮਾਯ ਨੂੂੰ  ਪਿੱ ਠ ਪਵਐਾੜਦਾ  

ਫੀਭਾਯ ਫਿੱਦਰ, ਫੀਭਾਯ ਣਾ, 
ਫੀਭਾਯੀ ਨੇ ਯ, ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਫਣਾਇਆ 

ਫੀਭਾਯੀ ਵਿੱ ਈ ਇਸਦ ਸਿੱਡ ਅੂੰਦਯ 

ਯ ਚੂੰਦਯਾ ਭਯ ਪਦਰ ਤ ਰਾਇਆ 

ਜਦ ਤਯ ਭੈਂ ਸ਼ਪਸਯ ਚ ਆਇਆ 

ਫੁਿੱ ਰਾਂ ਨੇ ਭੁੜ ਸਾਾ ਨਾ ਵਐਾਇਆ 

ਪੂੰ ਡ ਆਣ ਭੈਂ ਏਯਦਾ ੀ ਦੀਦਾਯ 

ਆਣ ਯਿੱਫ ਦਾ ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਨਾਰ 

ਉਸਨਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਸੁਣ 

ਪੁਸਾਯਾ ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਰਾਇਆ 

ਯ ੂੰਛੀਆ ਂਦੀ ਚੀਂ ਚੀਂ 
ਪਜਸਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਦੀ ੀ ਪਆਯੀ 
ਉਸਨਾਂ ਏੂੰਨਾਂ ਚ ਭਾਤਭ 

ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀਆ ਂਭਟਯਾਂ ਨੇ ਾਇਆ 

ਜ਼ਪਸਯ ਪਦਏ ਵਾਰਾ ੀਤਾ ਇ ਰ ਨੇ 

ਜ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਨੇ ਪਆਇਆ 

ਜੀਬ ਫਰਦੀ ੀ ਐੁਸ਼ੀ ਦ ੀਤ ਯ ਅੂੰਦਯ 

ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਨੇ ਉਤ ਏਪਨ ਜਾਇਆ 
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ਪਜਭ ਨੂੂੰ  ਾਪੜਆ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ  ਨੇ 

ਪਦਰ ਏਿੱਢ ਰ  ਈ ਤੂੂੰ  
ਫਪਚਆ ਐੂਨ  ਜ ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਪਨਚੜਦਾ  

ਸ਼ਾਭਾਂ ਵਾਰੀ ਪਨਚੜਨੀ ਚ ਪਨਚੜਦਾ  

ਨੀ ਤੂੂੰ  ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਸ਼ਪਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾ 
ਜਾ ਪਏ  ਨਾਰ ਪਭਰਾ 
ਜ ਟੁਟ ਪਦਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੜਦਾ  

 

ਭਯ ਪਆਯ ਦ ਰਪਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਚ 

ਵਦੀਆ ਂਨ ਭਪਸਏਾਂ ਤਯੀਆ ਂ

ਸਰੀ ਸਰੀ ਫਣ ਈ ਭਾਂ ਦੀ ਟਾਯੀ 
ਤ ਪਵਿੱਚ ਿੱ  ਰ ੁੂੰ ਭਣ ਯੀਆ ਂ

ਪਵਛੜਾ ਤਯਾ ਆ ਏ  
ਜਾ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦਾ ਪਆਯ  

ਅਯ ਭਝ ਨਾ ਆਵ ਭਨੂੂੰ   
ਪਜਨੇ ਚੜਾਇਆ  ਅਨ ਐੜਾ ਫੁਐਾਯ  

ਾਯਾ ਚੜਹਦਾ  ਉਦੋਂ 
ਜਦੋਂ ਪਡਿੱਦਾ  ਏਯਾ ਸਨੇਯ ਦਾ 
ਵੂੰਾਂ ਚਾਨਣੀਆ ਂਚੜਾ ਏ 
ਤ ਉਤਯਦਾ  ਉਦੋਂ 
ਜਦੋਂ ਭਦਾ  ੂਯਜ ਵਯ 
ਰਾਟਾਂ ਭਾਂ ਦੀਆ ਂਪਫਛਾੜ ਏ 
ਇ ਾਯ ਪਵਿੱਚ ਪਰਐਦਾ ਸਾਂ  
ਭੈਂ ੀਤ ਭਾਂ ਦਾ 
ਜ ਪਰਐਦਾ ੀ ੀਤ ਪਆਯ ਦਾ ਵ 
ਇਸ ਅਯ ਨਾ ਰਿੱ  ਭਨੂੂੰ  ਚੂੰਨ ਦਾ 
ਤ ਨਾ ਰਿੱ   ਏਾਰੀ ਯਾਤ ਦਾ 
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ਜ ੀੜਾਂ ਭਯੀਆ ਂਨੂੂੰ   
ਬਯ ਬਯ ਚੂੰਯ ਏਾੀ ਤ ਪਐਰਾਯਦਾ  

ਜ ਫਾਰ-ਫਾਰ ਏਰ  ੁਪਣਆ ਂਦ ਵ 
ਉਯ ਪਯੜਏਦ ਨੂੂੰ  ਸਯ ਯਾੜਦਾ  

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ ਸੀ  

ਜ ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਐੂਨ ਪਨਚੜਦਾ  

 

ਰਿੱ ਬਦਾ ਪਪਯਾਂ ਭੈਂ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਚੋਂ 
ਏਈ ਨਾਟ ਵਾਰੀ ਥਾਂ 
ਫ ਇਏ ਪਝੜੀ ਭਟਯਾਂ ਦੀ 
ਤ ਦੂਜੀ ਰਿੱ ਬ ਨਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਈ ਯਾਸ 

ਠਯ ਠਯ ਸਾ ਭਯ ਚਰ   

ਭਇਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਂ 
ਦ ਏ ਯਪਣਆ ਂਨੂੂੰ  ਅਭਯਾਂ ਦਾ ਸ਼ਯਾ 

ਉਭਯਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਆਰਹਣਾ ਾਇਆ ੀ ਜ ਭੈਂ 
ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਪਵਚਾੜ 
ਪਵਏਪਤ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਨੇ 

ਾ ਏਯ ਪਦਿੱਤੀ  ਥਾਂ 
ਫਨੇਯ ਫਠਾ ਏੁਯਰਾਉਂਦਾ ਪਦਰ ਭਯਾ 
ਫਣ ਏ ਇਿੱਏ ਰੂੰ ੜਾ ਏਾਂ 
ਯਵ ਇੂੰਝ ਪਜਵੇਂ ਵਪਐਆ ਨਾ ਸਵ 
ਏਦ ਐਾਪਯਆ ਂਦਾ ਤਰਾਅ 

ਸੂੰਝ ੂਭਯਆ ਨੇ 

ਭਾਯ ਭਾਯ ਪਯ ਿੱਥਯਾਂ ਤ 
ਬਯ ਪਦਿੱਤਾ ਉ ਨਦੀ ਦਾ ਯਾਸ 

ਜਭਾਂ ਝਯਪਨਆ ਂਵਾਂ 
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ਧੁਿੱ ਾਂ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀਆ ਂਫਪਸ ਏ ਏ 
ਸੁਣ ਉਯ ਿੱਥਯਾਂ ਤ ਯਿੱ ਐ ਏ ਫਾਂਸ 

ਇ ਨ ਨੇ ਾਇਆ ਉਯ  

ਫਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਾਟਾ ਏਿੱੜਾ 
ਏਿੱਰੀ ਛਿੱਡੀ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀ ਸੀ ਥਾਂ 
ਪਜਿੱ ਥ ਫਠਾ ਤਯਾ ਆਸ਼ਏ 

ਏ ਧੁਿੱ ਾਂ 
ਪਜਿੱ ਥ ਏਯ ਨਾ ਏਈ ਛਾਂ 
ਉਸਨਾਂ ਿੱਥਯਾਂ ਤੋਂ ਰੂੰ  ਤਯੀ ਬਣ 

ਰ  ਏ ਏੂੰਡਰ  ਝਾੜੀਆ ਂਦਾ ਜਾਯ 

ਫਠਾ ਪਵਿੱਚ ਯਏੜਆ ਂਦਾ ਟਰਾ 
ਜ ਫਚਾਵ ਭਨੂੂੰ  ਫਾਯ ਫਾਯ 

ਫਚਣਾ ਤਾਂ ਏੀ ਸੁਣ ਰੂੰ  ਈ ਪਜੂੰ ਨੀ 
ਭਾਯ ਭਾਯ ਏਾਤਯ ਾਣੀਆ ਂ'ਚ ਵਸਾਅ 

ਉਡੀਏ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦ  
ੀਪਵਆ ਂਦਾ ਫਾਰਣ ਭਨੂੂੰ  
ਸੁਣ ਉਡੀਏ ਦੀਆ ਂਨੇ 

ਸਵਾਵਾਂ ਭਯੀ ਵਾਅ 

ਜੋਂਏਾਂ ਪਚੂੰ ਫੜੀਆ ਂਪਜਸੜੀਆ ਂਯੀਯ ਨੂੂੰ  
 ਨਸੀ ੀਂਦੀਆ ਂ

ੀਂਦਾ  ਤਯਾ ਯਾਂ 
ਜ ਭਾਯ ਭਾਯ ਏਸੜ 
ਪਪਯ ੀ ਏ ਭਾ 

ਿੱਟੀਆ ਂਫਣ ਜੜਦਾ  

ਸਯ ਏਈ ਨਈ 

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ  

ਜ ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਐੂਨ ਪਨਚੜਦਾ  



 

53 
 

 

ਏਾਰਾ ਸਨੇਯਾ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦਾ 
ਪਜਵੇਂ ਾਇਆ ਏੁੜਤਾ ਏਾਰਾ 
ਪੜ ਏ ਇਿੱਏ ਰੂੰ ਫੀ ੜਏ ਦੀ 
ਸ਼ੂੰਭਾਂ ਵਾਰੀ ਡਾਂ 

ਉੱਤ ਚਭਏਾਵ 
ਿੱਡੀਆਂ ਦ ਏਏ 
ਭਾਯ ਭਾਯ ਇਸ ਡਾਂ 

ਪਭਿੱ ਦੀ ਜਾਵ, ਪਏਨਾਯ ਆਸ਼ਏਾਂ ਦੀ ਡਾਯ 

ਏਦ ਫਣ ਜਾਵ ਜਿੱਟ ੂੰਜਾਫ ਦਾ 
ਤ ਏਦ ਫਣ ਭੁਰ ਭਸਾਯਾਜ 

ਇਿੱਏ ਸਿੱਥ ਪੜ ਏ ਏਭਰ ਪਚਿੱ ਟਾ 
ਤ ਉਤ ਪਯ ਤ ਰਾਰ ਤਾਜ 

ਏੂੰਭ ਇਏ ਪਜਸਦਾ 
ਝਾੜਨੇ ਨੇ ਆਸ਼ਏ  

ਵਜਾ ਏ ਐੂੰਡਾ ਦਾ ਾਜ਼ 

ਪਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਫਾਜ਼ਾਯ 

ਐੂਨ ਦਾ ਪਆਾ ਇਸ ਸ਼ਪਸਯ ਤਯਾ 
ਐੂਨ ਨਾਰ ਇਸਦੀ ਛਾਣ  

ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ੈ ਕੇ  

ਹ ਣ ਕਯ ਗ ਸ਼ ੱਚ 

ਹ  'ਚ ਨੱਚਦੀ ਇਹਦੀ 
 ਹੀਦਾਂ  ਾੀ ਰਾਹ ਹੈ 

ਦਿੱਐਣ ਤੋਂ ਪੜ ਏ ਦਾਤੀ ਭੀਨਾਯ ਵਾਰੀ 
ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਟਾਰ  ਦ ਪਯ 

ਤ ਉੱਤ ਚਾਯਦੀ 
ਆਣੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਵਾਰੀ ਾਂ  

ਸ਼ਟਾਰ  ਦੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਸਿੱਡੀ ਟੁਟੀ 
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ਪਜਨੂੂੰ  ਦੂੰਦਾਂ 'ਚ ਦਫਚ, 

ੀਣੀ ਫਣਾ 
ਉਯੋਂ ਾਉਂਦੀ ਪਆਯ ਵਾਰਾ ਯਾ  

ਏੀ ਏਸਾਣੀ ੁਣਾਵਾਂ ਭੈਂ ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀ 
ਪਜਸਨੇ ਰੁਪਟਆ ਭਯਾ ਸਯ ਏਈ ਐਵਾਫ  

ੂਸਾ ਯੂੰ ਪਜਸਨੂੂੰ  ਪਆਯਾ ਰਿੱ ਦਾ 
ੂਸ ਯੂੰ 'ਚ ਚਭਏਦੀ ਇਸਦੀ ਦੀਵਾਯ ਸ 
ਪਜਿੱ ਥ ਐੂਸ 'ਚ ੁਿੱ ਟ ਆਸ਼ਏ ਨੇ 

ਤ ਤਯੁਣੀ ਬਯ ਬਯ ਾਯ ਐੂਨ ਦੀ 
ਯੂੰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਚਪਸਯ ਦਾ ਭਏਾਨ  

ੁਭਯਾਸ ਰਏ ਤ ਉਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ੁਭਯਾਸ ਫਣਾਵ 
ਤਯ ਸ਼ਪਸਯ ਦੀ ਠੂੰ ਢੀ ਛਾਂ  

ਐੂਨ 'ਚ ਨਿੱ ਚਦੀ 
ਬਯ ਬਯ ਯ ਐੂਨ ਦ 
ਐੂਨੀ ੂੰ ਧੂਯ ਚੜਾਇਆ 

ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ ਪਭਿੱ ਟੀ ਭਾਂ  

ਦੀਆ ਂਤੋਂ ਸੀ ਇਸਨੇ ਆਸ਼ਏਾਂ ਦਾ 
ਏੀਤਾ ਫੁਯਾ ਸਾਰ  

ਸਯ ਏਈ ਨਸੀ 

ਤਯਾ ਸ਼ਪਸਯ  

ਜ ਪਨਚੜ ਪਨਚੜ ਐੂਨ 

ਬਯੀ ਜਾਂਦਾ ਇਪਤਸਾ ਦਾ ਬੂੰਡਾਯ  
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ਠ ਏਯਾਂ ਦੀ ੁਰਾਭ 

 

 ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਠ ਏਯਾਂ ਦੀ ੁਰਾਭ  

ਐਾ ਐਾ ਠ ਏਯਾਂ, ਠੇਢ ਰਵਾਉਣਾ ਸੁਣ ਆਭ  

ਪਜਿੱ ਥ ਪਆਯ ਦਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਏਤਰਆਭ  

ਤ ਫਵਪਾਈ ਦਾ ਪਭਰਦਾ ਇਨਾਭ ਸ 
 ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਠ ਏਯਾਂ ਦੀ ੁਰਾਭ  

 

ਪਨਿੱਏੀ ਨਿੱ ਏੀ ਿੱਰ ਤ ਰਏਾਂ ਦ ਭਨਾਂ ‘ਚ ਇੂੰਤਏਾਭ  

ਫੂੰਦਾ ਫੂੰਦ ਦੀ ਚੜ ਵਐ ੜਦਾ 
ਬਾਂਵ ਅਿੱ ਵਿੱਜਦ ਰਾਭ  

ਪਜਿੱ ਥ ਐੁਦਾ ਭੂੰ ਪਦਯਾਂ ਚ ਯੁਰਦਾ ਤ ਾ ਯਾਭ ਸ 
 ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਉ ਦੁਪਨਆ ਦੀ ੁਰਾਭ  

 

ਪਆਯ ‘ਚ ਵਿੱਜਦੀ ਿੱਟ, ਤ ਸਿੱਥਾਂ ਚ ਜਾਭ  

ਬਯ ਪਏਤਾਫਾਂ ਆਯਾਨਾ ਏਰਾਭ ਦੀਆ ਂ

ਫਪਣਆ ਪਆਯ ਦਾ ਅਭਾਭ  

ਇਸ ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਵੀ ਏਾਸਦੀ ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ 
ਜ ਠ ਏਯਾਂ ਦੀ ੁਰਾਭ  

 

ਯ ਨ ਦੀ ਏਰਭ ਮਾਯ ਦੀ ੁਰਾਭ  

ਪਰਐਦੀ ਉਸਨੂੂੰ  ਇਏ ਾਭ  

ਪਏ ਤਨੂੂੰ  ਸਿੱਥ ਜੜ ਯਨਾਭ ਸ 
ਤਨੂੂੰ  ਪਦਰੋਂ  ਦੁਆ ਰਾਭ ਸ 
ਪਸ ਾਡੀ ਪਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਭੁਏਾਭ ਸ 
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ਅਰਜ਼ਾ 
 

ੀਨੇ ਚੋਂ ਬਾਂਫੜ 

ਅਿੱਐੀਆ ਂਚੋਂ ਪੁਸਾਯ 
ਦਦ ਸ ਏਰ 
ਨੈਣਾਂ ਦ ਅਐਾੜ 
ਚਾਨਣੀਆ ਂਯਾਤਾਂ 
ਤਾਪਯਆ ਂਦੀ ਰ 

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ 

 

ਏਣੀਆਂ ਦੀ ਫਛਾੜ 

ਫਿੱਦਰਾਂ ਦੀ ਦਸਾੜ 

ਿੱ ਪਤਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸਵਾ ਦੀ ਚੁਿੱ ੀ 
ਨਾਂ ਦੀ ਪਚੂੰ ਾਯ 

ਯਪਣਆ ਂਦਾ ਯ 

ਪਵਿੱਚ ਿੱਰਾਂ ਦ ਟ 

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ 

 

ਠਯਦਾ ਸ਼ਪਸਯ 

ਠਯਦਾ ਸਾੜ 

ਮਾਦਾਂ ਦੀ ਯਭਸਸ਼ 

ਪਵਿੱਚ ਨਚਦਾ ਪਆਯ 

ਪਿੱ ਰਾਂ ਦ ਥਿੱਰ 
ਿੱਤਾਂ ਦ ਉੱਤ 
ਏਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 



 

57 
 

 

ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਭਠਾ 

ਯਾਵਾਂ ਦ  

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ  

 

ਸਵਨਾਂ ਦੀ ਅਿੱ 

ਆਂਧਯ ਦੀ ਅਿੱਐ 

ਸ਼ਟਾਰ  ਦਾ ਾ 

ਜਠ ਦਾ ਭਾ 

ਤੀਂਆਂ ਪਫਨ ਾਵਣ 

ਚਾਦਯ ਦ ਭਯ 

ਪਵਛੜ ੂਈ ਦਾ ਐਾਵਣ 

ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਪਆਰਾ 
ੀ ਵਿੱਐ ਸ 

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ 

 

ਪਏੀਯਾਂ ਦੀ ਝੁਿੱੀ 
ਏੂਰ ਦਾ ਵਸਾਅ 

ਜੂੰਰ ਦੀ ਯਾਤ  

ਯੁਿੱ ਐਾਂ ਦਾ ਾਸ 

ਝਾੜੀਆ ਂਦਾ ਸਰਾ 
ਸਾਪਆ ਂਦੀ ਫਾਤ 

ਜਦ ਯਪਣਆ ਂਦੀ ਸ 

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ 
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ਭਦਾਣੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਾ ਦੁਿੱ ਧਾਂ ਚ ਉਫਾਰ 

ਵਾਪਚਆ ਂਦੀ ਤਾਂ 

ਆਾਂ ਦੀ ਾਂਜ 

ਫਾਯੀ ਚ ਝਾਏ 

ਏਦ ਨੇਸੜ ਦੀ ਸੁੂੰ ਚ 

ਫਾਸਯੋਂ ਾਪੀ ਪਦਰ 

ਅੂੰਦਯ ਜ਼ਪਸਯ ਦ ਪਏਰ 

ਸੂੰਝੂਆ ਂ'ਚ ਯ 

ੀਨੇ 'ਚ ਫ 

ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਫਰ  
ਯ ਯ 

 

ਪਆਯ ਦਾ ਾੜਾ 
ਸੂੰਝੂਆ ਂਦਾ ਏਾਸੜਾ 
ਛਿੱੜਾਂ ਦ ਪਏਨਾਯ 
ਟਟਰੀ ਦ ਰਾਯ 
ਪਪਵਆ ਂਦਾ ਫਾਰਣ 

ਚੂੰਨ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਏੂੰ ਪਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ 

ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਤ ਜ 
ਇਿੱਏ ਅਰਜ਼ਾ ਵਿੱਜ 
ਯ ਯ 
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ਏਜਾਵਾ 
 

ੁਨੇਸਯੀ ਭਦਾਨਾਂ 'ਚ 

ਤਿੱਦੀਆ ਂਯਤਾਂ 'ਚ 

ਊਠਾਂ ਉੱਤ ਫਪਸ 

ਫਣਾ ਭਾ ਦਾ ਏਜਾਵਾ 
ਯਾਂ 'ਚ ਪਾ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
 

ਾਣੀਆ ਂਦੀ ਤੂੂੰ  
ਰਾ ਨਾ ਤਾਂ 

ਫੁਿੱ ਰਾਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਭਨ ਨਾ ਏਈ ਉਭਾਂ 

ਨੈਣਾਂ ਦਾ ੁਣ 

ਨਾ ਏਈ ਸਾਰ 

ਪਨਸ਼ਾਨਾ ਭਨ ਏ  
ਤੂੂੰ  ਪਐਯਾਂ ਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
 

ਜੂੰਰਾਂ ਦ ਨੇਪਯਆ ਂਤੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਨਾ ਡਯ 

ੀੜਾਂ ਦਾ ਪਆਰਾ 
ਤੂੂੰ  ਬਯ ੀ ਜਯ 

ਏਜਾਵ ਦਾ ਾਥ 

ਤ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ 'ਚ 

ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
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ਥਸਯ ਦ ਏੂੰ ਪਡਆ ਂ

ਦਾ ਤੂੂੰ  ਜਰ ਫਣਾ 
ਿੱ  ਦੀ ਏੁੂੰ ਜ ਦੀ  
ਤੂੂੰ  ਛਾਰ ਫਣਾ 
ਤਿੱਦੀ ਯਤ 'ਚ ਤੂੂੰ  
ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਢਾਰ 

ੁਿੱ ਏ ਟਪਫਆ ਂਤ ਫਠ 

ਤੂੂੰ  ਆਣਾ ਆ ਨਾ ਵਾ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
 

ਸਨੇਯੀਆ ਂਦਾ ਜਾਰ 

ਤੂੂੰ  ਛੁਯੀ ਫਣ ਚੀਯ 

ੈਂਦ ਿੱਟ ਨੂੂੰ  
ਫਣਾ ਏਜਰਾ ਤ 
ਵਾਅ ਨਾ ਨੀਯ 

ੜਦ ਯਾਵਾਂ 'ਚ  

ਤੂੂੰ  ਭਾ ਯਾਂ ਦਾ ਏਾਅ 

ਐੁੂੰ ਝ ਰਿੱ  

ਵੇਂ ਵਏਤ ਨਾ ਵਾ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
 

ਐਾਰੀ ਸਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਐ 

ਤੂੂੰ  ਪਿੱ ਛਾ ਨਾ ਤਿੱਏ 

 

ਅਿੱ ਧੁੂੰ ਦ ਬਾਂਵ 
ਪਯਪ ਅਿੱਐ 
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ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਤ ਯਿੱ ਐ 

ਚੜਦ ੂਯਜ ਨੂੂੰ  ਵਐ 

ਧੁੂੰ ਦ ਸ ਜ ੀ 
ਆਣ ਆ ਛਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
 

ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਡਯ ਨਾ 
ਐਾਧੀਆ ਂਿੱਟਾਂ ਦ ਜਐਭ 

ਤੂੂੰ  ਯਪਣਆ ਂਨਾਰ ਬਯ ਨਾ 
ਊਠ ਨੂੂੰ  ਾਥੀ 
ਤ ਭਾ ਦਾ ਏਜਾਵਾ ਫਣਾ 
ਪਵਿੱਚ ਯ ਪਾ ਤ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ  
ਪਦਰਾ ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
ਝਯਪਨਆ ਂਦ  
ਾਣੀਆ ਂਵਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਿੱਥਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੀਯਦਾ ਜਾ 
ਤੂੂੰ  ਚਰਦਾ ਜਾ 
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ਠੂੰ ਡੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ 
 

ਫਿੱਦਰਾਂ ਦੀਆ ਂਛਾਵਾਂ 
ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
ਸਣਾ ਰਿੱ ਦਾ ਇਿੱਏ 

ਪਝਰਪਭਰ ਤਾਯਾ 
ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
 

ਤਯੀ ਨਯਾਜੀ  

ਭਯੀ ਦੀਵਾਨੀ  

ਤੂੂੰ  ਯੁਿੱ  ਏ ਦੂਯ ਫਪਸ ਪਆ 

ਭੈਂ ਸਿੱ  ਏ ਏਰ ਆਵਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
ਭੈਂ ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਿੱਰ ਰਾਵਾਂ 
 

ਪਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫ ੂ 

ਪਸਰੀ ਈ ਾਉਣ ਦੀ ਏਣੀ  

ਬੂੂੰ ਡੀ ਭਾਯ ਉਡਾਯੀ 
ਭਯ ਨਿੱ ਚ, ਰਾਂ ਾਵ 
ਫਨੇਯ ਾਡ ਫਠਾ ਏਾਂ ਏੁਯਰਾਵ 
ਵ ਤਨੂੂੰ  ਪਏਸੜਾ ਦੁਿੱ ਐ ਰਿੱ ਪਆ 

ਜ ਵਪਸੜ ਾਡ ਫਪਸ  

ਯੋਂਦਾ ਤੂੂੰ  ਏਾਵਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
ਭੈਂ ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਿੱਰ ਰਾਵਾਂ 
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ਯੁਿੱ ਐ ਐਪੜਆ ਐਪੜਆ ੁਿੱ ਪਏਆ 

ਸਦ ਦੀ ਯਤ ਦਾ ਾਣੀ  

ੁਿੱ ਏਾ ਾਸ ਤ ੁਿੱ ਏ ਈ 

ਾਯੀ ਸਪਯਆਰੀ  

ਫਿੱਦਰ ਯ ਯ ਵਪਯਆ 

ਸਵਾਵਾਂ ਠਯੀਆ ਂ

ਯ ੁਏੀਆ ਂਯਪਸ ਈਆ ਂਯਾਵਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
ਭੈਂ ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਿੱਰ ਰਾਵਾਂ 
 

ਸਵਾਵਾਂ 'ਚ  ਪਆ ਭੈਂ 
ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ 'ਚ ਐ ਪਆ ਭੈਂ 
ਸਿੱ ਦ ਭੁਿੱ ਐੜ ਚੋਂ ਯ ਪਆ ਭੈਂ 
ਫਠਾ ਫਠਾ ਭੈਂ 
ਪਏਸੜ ਾ ਤੁਯੀ ਜਾਵਾਂ 
ਪਦਰ ਚੁਿੱ  

ੀਨੇ ਚੋਂ ਪਨਏਰ ਸਾਵਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਠੂੰ ਢੀਆ ਂਸਵਾਵਾਂ 
ਉੱਤੋਂ ਤਯੀਆ ਂਮਾਦਾਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ 
ਭੈਂ ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਿੱਰ ਰਾਵਾਂ 
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ਰਏਾਂ ਯੋਂਦੀਆ ਂ

 

ਰਏਾਂ ਯੋਂਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਚਾਸੁੂੰ ਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਭੂੰਦੀਆ ਂ

ਾਣੀ ਯੂੰ 'ਚ ਯੂੰਦੀਆ ਂ

 

ਸਏ ਉੱਠਦ 
ਾਸ ਟੁਿੱ ਟਦ 
ਪਦਰ ਭੂੰਦਾ  ਪਆਯ 

ਸਨੇਯ ਿੱਰ ੁਿੱ ਟਦ 
 

ਰਏਾਂ ਯੋਂਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਚਾਸੁੂੰ ਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਭੂੰਦੀਆ ਂ

ਾਣੀ ਯੂੰ 'ਚ ਯੂੰਦੀਆ ਂ

 

ਜੀਣ ਦਾ ਨਾ ਆਵ ਵਾਦ 

ਫਯਫਾਦ ਯਾਸ 

ਜ ੀ ਏਦ ਆਫਾਦ 

ਪਚਿੱ ਏੜ 'ਚ ਪਪਆ  

ਪਦਰ ਚੋਂ ਪਨਏਰ  ਪਰਾਦ 

 

ਰਏਾਂ ਯੋਂਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਚਾਸੁੂੰ ਦੀਆ ਂ

ਤਨੂੂੰ  ਭੂੰਦੀਆ ਂ

ਾਣੀ ਯੂੰ 'ਚ ਯੂੰਦੀਆ ਂ
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ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
 

ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
ਭੈਂ ਤਯਾ ਯਾਸ ਸਵਾਂ 
ਆਪਣਆ ਂੁਪਣਆ ਂ'ਚ ਭੈਂ 
ਤਨੂੂੰ  ਸੀ ਚਦਾ ਯਵਾਂ 
ਜ ਤੂੂੰ  ਭਯਾ ੁਣਾ ਸਵੇਂ 
ਨੀਂਦ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ ਯਏ ਰਵਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
ਭੈਂ ਤਯਾ ਯਾਸ ਸਵਾਂ 
 

ਜ ਰਿੱ ਐ ਸਣ ਯੂ ਤਯ 
ਰਿੱ ਐਾਂ ਦਾ ਭੈਂ ਇਿੱਏ ਸਵਾਂ 
ਰਏਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਜ ਸਵ ਤਵੀਯ ਤਯੀ 
ਅਿੱਐਾਂ ਫੂੰਦ ਏਯ 

ਏਫਯ 'ਚ ਭੈਂ  ਜਾਵਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
ਭੈਂ ਤਯਾ ਯਾਸ ਸਵਾਂ 
 

ਫਾਾਂ 'ਚ ਯੀਂਦ ਗਾਉਣ 

ਤ ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ ਭੈਂ ਾਵਾਂ 
ਉਸ ਜ ੁਯ ਾਉਣ 

ਅਰਪਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੈਂ ਜਾਰ ਪਵਛਾਵਾਂ 
ਿੱਤਝੜਾਂ 'ਚ ਭੈਂ ਧੁਿੱ  ਸਵਾਂ 
ਤ ਧੁਿੱ ਾਂ 'ਚ ਤਯੀ ਛਾਂ ਸਵਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਭਯੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
ਭੈਂ ਤਯਾ ਯਾਸ ਸਵਾਂ 
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ਨਾ ਦਾ ਜ ਟੁਿੱ ਟ ਤਾਯਾ ਡੁਿੱ ਰਹ  
ਵਐ ਚੂੰਨ ਯੋਂਦਾ ਸਣਾ 
ਜ ਤੂੂੰ  ਦਾ ਚੂੰਨ ਸਵੇਂ 
ਭਿੱ ਪਆ 'ਚ ਵੀ  
ਤਨੂੂੰ   ਚਾਸੁੂੰ ਦਾ ਸਣਾ 
ਤੂੂੰ  ਉਸਦੀ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰ ਯਵ 
ਚਦਾ ਉਸ 

ਭੈਂ ਉਸਦਾ ਯਾਸ ਸਣਾ  
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ੀੜ 

 

ਿੱਜਣਾ ਪਆਪਯਆ ਵ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
 

ਤੂੂੰ  ਸਿੱ ਦਾ ਵਪਸੂੰ ਦਾ ਯਵੀਂ 
ਭੈਂ ੁਿੱ ਏ ਟਪਫਆ ਂ'ਚ ਯ ਰਵਾਂਾ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
 

ਤੂੂੰ  ਭੂੂੰ ਸ ਨਾ ਫਣਾ ਸਪਣਆ 

ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਾ ਵ 
ਸ਼ਨ ਤੂੂੰ  ਵਾ ਝਰੀ 
ਅੀ ਵਡਪਯਆ ਂਦੀ ਰਵਾ ਵ 
ਭੈਂ ਫਪਸ ਏ ੁਪਏਆ ਂਏਰ 

ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਠਯ ਰਵਾਂਾ 
ਿੱਜਣਾ ਪਆਪਯਆ ਵ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
 

ਤੂੂੰ  ਸਭਸ਼ਾ ਸਿੱ ਦਾ ਯਵੀਂ 
ਭਿੱਥ ਪਤਉੜੀ ਨਾ ਏਦ ਾਵੀਂ ਵ 
ਨਾ ਅੀਂ ਏਈ ਪਸ਼ਏਵਾ ਏਯਦ 
ਨਾ ਏਈ ਪਸ਼ਏਾਅਤ ਵ 
ਤੂੂੰ  ਐੁਸ਼ੀ ਐੁਸ਼ੀ ਜਾ ਨਵਾ ਯ ਜਾ ਵ 
ਭੈਂ ਤਾਪਯਆ ਂਦੀ ਰ ਫਠਾ 
ੀੜਾਂ ਸਯ ਰਵਾਂਾ 
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ਿੱਜਣਾ ਪਆਪਯਆ ਵ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
 

ਜ ਯਾਵਾਂ 'ਚ ਸਵ ਏਈ ਯਾ 
ਤੂੂੰ  ਪਿੱ ਛ ਭੁੜ ਨਾ ਵਐੀਂ ਵ 
ਵਿੱਧਦਾ ਯਵੀਂ ਭੂੰ ਪਜ਼ਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤ ਸ਼ਸਯਤ ਨਾਰ ਯ ਏੀ ਵ 
ਤੂੂੰ  ਨਿੱ ਚ ਨਿੱ ਚ ਆਣ ਜਫਨਾਂ ਨਾਰ 

ਯਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ ਸਰਾ ਵ 
ਭੈਂ ਨੂੰ  ਯੀਂ ਚਰਪਦਆ ਂ

ਏਿੱਰਾ ਇਸ਼ਏ ਦਾ ਸਾੜ ਚੜਹ ਰਵਾਂਾ 
ਿੱਜਣਾ ਪਆਪਯਆ ਵ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
 

ਤੂੂੰ  ਚਭਏਦਾ ਯਵੀਂ ਚੂੰਨ ਫਣ ਏ 
ਏਦ ਫਦਰਾਂ ਛਾਂ ੇ ਨਾ ਆਂਵੀ ਵ 
ਤੂੂੰ  ਆਣੀ ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਨਾਰ 

ਦਾ ਜ ਤ ਭਪਸਏਾਂ ਪਐਰਾਯੀ ਵ 
ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ ਪਰਾ  ਤਨੂੂੰ  
ਇਸ਼ਏ ਭੂੰਦਯ ਤਯ ਏ 
ਭੈਂ ਉੱਤ ਪਚਿੱ ਟਾ ਏਪਨ ਜਾ ਆਵਾਂਾ 
ਿੱਜਣਾ ਪਆਪਯਆ ਵ 
ਤਯੀ ਪਦਿੱਤੀ ੀੜ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ 
ਸਿੱ  ਸਿੱ  ਜਯ ਰਵਾਂਾ 
  

 


