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ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ
ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਚ
ਸੱ ਤੀ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਬਸਤੀ
ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਪਪਆਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੇਖ ! ਤਂ ਦੋ ਦੂਰ ਪਹਾੜਂ ਵੱ ਲੇ
ਪਿਂ ਬਾਲ-ਪਵਧਵਾ ਪਕਸੇ ਕਾਮ-ਮੱ ਤੀ ਨ
ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਆਹਟ ਤਂ
ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨ ਪਹੱ ਕ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ।

ਉਨਹਂ 'ਚ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਪਚੱ ਟੀ ਬਦਲੀ
ਪਿਂ ਤਾਜ਼ੀ ਨਾਗਂ ਨ ਕੰ ਿ ਉਤਾਰੀ ਹੈ
ਪਿਂ ਕਾਲਾ-ਹਾਰੀ ਦੀ ਹਬਸ਼ਣ ਨ
ਪਚੱ ਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਝੰ ਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ।
ਤੂੰ ਸਣ ਤਂ ਸਹੀ :
ਤੰ ਦ ਹਵਾਵਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪਕੰ ਨੀ ਪਮੱ ਠੀ ਤੇ ਪਨਆਰੀ ਹੈ
ਿੀਕਣਂ ਪਜ਼ੱ ਦੀ ਪਕਸੇ ਪਨਆਣੇ ਨ
ਆ ਕੇ ਗ਼ੱ ਸੇ ਦੇ ਪਵਚ ਸਣੇ ਚੂਰੀ
ਕਂਹ ਦੀ ਕੌ ਲੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ
ਸੱ ਤੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਬਸਤੀ

ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਬੜੀ ਪਪਆਰੀ ਹੈ ।
ਮਂ ਨਹਂ ਚਾਹੰ ਦਾ
ਪਕ ਤੂੰ ਦਖੀ ਹੋਵਂ

ਮਂ ਨਹਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਪਕ ਮਂ ਦਖੀ ਹੋਵਂ
ਬੀਤੇ ਵਪਰਹਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤਂ
ਚੱ ਕ ਯਾਦਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਫ਼ਨ
ਮਂ ਨਹਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਭਪਵੱ ਖ ਪਵਚ ਰੋਵਂ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਂ, ਪਦਲ ਦੀ ਗੋਿੀ 'ਚਂ
ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਕੋਰੜੂ ਰਹੇ ਛਪਣਆਂ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਬਪਣਆਂ
ਸਾਡੀ ਪਮਲਣੀ ਦੀ ਸੋਨ-ਬੇੜੀ 'ਤੇ
ਖ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਬਂ ਰਹੇ ਤਪਣਆਂ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਂ ਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਫੜੀਏ
ਘੱ ਟ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੀਤ ਪੀ ਮਰੀਏ
ਤੜਾਗੀ ਉਫ਼ਕ ਦੀ, ਪਾਈ ਿੋ ਅਰਸ਼ਂ ਨ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਪਰਆਂ ਦੇ ਨਗ ਿੜੀਏ
ਟਰੀ ਿਂਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਿਹੜੇ
ਦੇਸ਼ ਓਸੇ ਨੂੰ ਟਰ ਚੱ ਲੀਏ ।

ਪਦਲ ਹੈ ਚਾਹੰ ਦਾ, ਪਕਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜਹੀਏ
ਬੀੜ ਪਬਰਹਂ ਦੀ ਅਪਤ ਪਪਵੱ ਤਰ ਦਾ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਂ ਪਕ ਪਾਠ ਨਾ ਧਰੀਏ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਂ ਪਕ ਵਾਕ ਨਾ ਲਵੀਏ
ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ।

ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਰ, ਪਜ਼ਦ ਕਰਦਂ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਂ
ਤੂੰ ਸੱ ਚੀ ਕਪਹਣ ਤਂ ਪਰ ਬਹਤ ਡਰਦਂ
ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਪਿਂਪਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ

ਮਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਿੇ ਵੀ ਪਪਆਰ ਕਰਦਂ ।
ਬੜਾ ਲੋ ਭੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰਾ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੌਪਕਆਂ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦਂ

ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਲਦਾ ਹਂ ਰੋਜ਼ ਹੂਰਂ
ਪਕ ਛੰ ਨਾ ਕਾਮ ਦਾ ਮਂ ਰੋਜ਼ ਭਰਦਂ
ਮਂ ਲੱਭਦਂ ਮਪਹਕ ਕਲੀਆਂ ਕੱ ਚੀਆਂ ਦੀ
ਤੇ ਭੌਰਾ ਹੋਣ ਤਂ ਵੀ ਨਾਲ ਡਰਦਂ ।
ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੈ ਗੱ ਲ ਯਾਰਾ
ਪਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਿੀਭ 'ਤੇ ਅੰ ਗਾਰ ਧਰਦਂ
ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਂਦਂ

ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸਪਮਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਂ ।
ਮਂ ਚਾਹੰ ਦਂ ਅੱ ਕ ਵੀ ਹੰ ਦਾ ਚੰ ਬੇਲੀ
ਮਂ ਥੋਹਰਂ ਦਾ ਮਰੂਆ ਨਾਮ ਧਰਦਂ
ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰੱ ਿ ਕੇ ਵੈਰ ਕਰਦਂ
ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਂ
ਹੈ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਵਾਕਣ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ

ਿਦਂ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਆਣ ਚੜਹਦਾ ।
ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਨੀਝ ਨਣਂ ਮਾਰ ਮੇਰੇ
ਰਸਂਤੀ ਛੱ ਪਲਆਂ ਿੋ ਖਾ ਲਏ ਨ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਝੰ ਮਣਂ ਦੀ ਸਬਕ ਟਾਹਣੀ
ਪਕ ਪਹੰ ਝਂ ਆਲਹਣੇ ਸੈ ਪਾ ਲਏ ਨ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਪਸਗਰਟਂ ਦੀ
ਤੇ ਮੂਸਲ ਹੌਪਕਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਨ ।

ਵਧੀ ਦਾੜਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਰੰ ਗ ਦੀ
ਪਿਦਹੇ ਪਵਚ ਵਾਲ ਦੂਧੀ ਆ ਗਏ ਨ
ਸਮਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨ ਰੰ ਗ ਖਾ ਲਏ ਨ
ਸਮਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹਂ ਮੋਚ ਆਉਣੀ
ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਹ ਲੱਖਂ ਲਾ ਲਏ ਨ
ਵੇ ਮਪਹੰ ਗੇ ਪੰ ਪਨਆਂ ਤਂ ਪਲ ਹਜ਼ਾਰਂ
ਮਹੱ ਬਤ ਦੀ ਵੇ ਝੂਠੀ ਚੀਲਹ ਕਾਮਣ

ਮੇਰੇ ਹੱ ਥਂ 'ਚਂ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਨ ।
ਹੈ ਪਡੱ ਗੀ ਖੰ ਭੜੀ ਇਕੋ ਅਿੇ ਤਂ ਸੀਸ ੱਤੇ
ਤੇ ਆਨ ਪਤਤਲੀਆਂ ਪਰਤਾ ਲਏ ਨ ।

ਉਹ ! ਟਰਦੇ ਚੰ ਨ ਦੇ ਵੱ ਲ ਮਾਰ ਝਾਤੀ
ਹੈ ਦਾਗ਼ੋ-ਦਾਗ਼ ਹੋਈ ਪਿਸਦੀ ਛਾਤੀ
ਪਕਸੇ ਗੌਤਮ ਪਰਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਰ ਖ਼ਾਤਰ
ਨ ਕਪਹੰ ਦੇ : ਏਸ ਦੀ ਸੀ ਲੋ ਅ ਗਵਾਚੀ
ਸੀ ਅੱ ਖਰ ਕੰ ਨ ਦੇ ਤਂ ਕਾਮ ਪਪਹਲਂ
ਹੈ ਪਵਗਾਸੀ ਕਾਮ 'ਚਂ ਹਰ ਇਕ ਹਯਾਤੀ
ਮਂ ਮੰ ਨਦਂ ਕਾਮ ਡਾਢਾ ਹੀ ਬਲੀ ਹੈ

ਿੇ ਇਸ ਪਵਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ।
ਮੇਰੀ ਮਪਹਬੂਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਾਣਦਾ ਹਂ
ਹੈ ਵਗਦੀ ਕੂਲਹ ਚਾਨਣ ਪਵਚ ਨਹਾਤੀ
ਪਿਂ ਵਾਦੀ ਦੋ ਪਹਾੜਂ ਦੇ ਪਵਚਾਲੇ
ਇਹਦੇ ਤਂ ਵੀ ਹਸਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ
ਉਹਦੇ ਸਾਹਂ 'ਚ ਮੱ ਪਸਆ ਹੈ ਗਵਾਚੀ
ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚਂ ਆਵੇ ਇਂ ਸਗੰ ਧੀ
ਕੰ ਵਲ-ਫੱ ਲ ਪਿਂ ਸਰਂ 'ਚਂ ਖਾਣ ਹਾਥੀ
ਹੈ ਗੋਰਾ ਰੰ ਗ ਿੀਕਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟੀ
ਸਲੇ ਟੀ ਨਣ ਘੱ ਗੀਆਂ ਵਂਗ ਉਹਦੇ

ਉਹਦੇ ਬੱ ਲਹਂ 'ਚ ੱਗੇ ਬਣ-ਕਪਾਸੀ ।
ਉਹਦੇ ਹੱ ਥਂ 'ਚ ਪਗੱ ਧਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ
ਉਹਦੇ ਪੈਰਂ 'ਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪਵਸਾਖੀ
ਕਰਂ ਕੀ ਪਸਫ਼ਤ ਉਹਦੀ ਟੋਰ ਵਾਲੀ
ਪਿਂ ਕੱ ਚੀ ਸੜਕ ੱਤੇ ਟਰੇ ਡਾਚੀ
ਰਤਾ ਨਹਂ ਸ਼ੱ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਓਸ ਬਾਰੇ
ਹੈ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸਾਵੀ ਇਲਾਚੀ

ਮਂ ਪਫਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਮਪਹਸੂਸਦਾ ਹਂ
ਪਕ ਭਰ ਕੇ ਰੱ ਖ ਲਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਾਟੀ
ਵੇ ਪਮੱ ਤਰਾ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਪਛੱ ਟ ਬਾਝਂ
ਕਦੇ ਨਹਂ ਨਹਪਰਆਂ ਦੀ ਪਹੱ ਕ ਪਾਟੀ
ਪਗਲਾ ਕੀ ਿੇ ਭਲਾ ਉਹ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੈ

ਪਗਲਾ ਕੀ ਿੇ ਨਹਂ ਿਨਮਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ।
ਮੇਰਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਝ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦਾ
ਮਹੱ ਬਤ ਤਂ ਵੀ ਮਪਹੰ ਗੀ ਹੈ ਹਯਾਤੀ
ਮਹੱ ਬਤ ਦੀਨ ਹੈ, ਦਨੀਆਂ ਨਹਂ ਹੈ
ਹੈ ਦਨੀਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਪਪੰ ਡੇ ਛਪਾਕੀ
ਮਹੱ ਬਤ ਘਾਟ ਹੈ ਬਸ ਦੋ ਪਲਂ ਦੀ
ਿਦਂ ਤੱ ਕ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਵਚ ਹੈ ਸੇਕ ਬਾਕੀ
ਮਹੱ ਬਤ ਕਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ
ਪਕ ਿੀਕਣ ਚੇਤ ਪਵਚ ਫੱ ਲੇ ਪਟਾਕੀ
ਮਹੱ ਬਤ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੈ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਂ ਖ਼ਦਾ ਹੈ
ਖ਼ਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲਂ ਵੱ ਧ ਕੋਈ

ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਕੋਈ ਬੇ-ਵਫ਼ਾ ਹੈ ।
ਮਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰਹਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਂ
ਪਕ ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਿੰ ਤੂ ਤੇ ਪਰਾਣੀ
ਇਹ ਵਣ-ਪਤਰਣ ਪੌਣ, ਪਮੱ ਟੀ, ਅੱ ਗ, ਪਾਣੀ
ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਮ 'ਚਂ ਉਪਿੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੈ ਬੱ ਦਲ ਪਰੜਕਦੀ ਪਨੱਤ ਕਾਮ ਖ਼ਾਤਰ
ਐ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ! ਪੌਣ ਦੀ ਮਧਾਣੀ
ਇਹ ਰੱ ਖ ਵੀ ਨ ਭੋਗ ਕਰਦੇ
ਵੇ ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਦ ਖਪਹੰ ਦੀ ਹੈ ਟਾਹਣੀ
ਬਰਫ਼ ਸੰ ਗ ਬਰਫ਼ ਿਦ ਹੈ ਭੋਗ ਕਰਦੀ
ਤਂ ਨੀਲਮ ਿਨਮਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ

ਤੇ ਪਤਤਲੀ ਭੋਗ ਫੱ ਲਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਰ
ਹੈ ਫੱ ਲ ਤਂ ਫੱ ਲ ਤੱ ਕ ਉਡਦੀ ਪਨਮਾਣੀ
ਇਹ ਪਸ਼ਰਸਟੀ ਸੂਰਿੇ ਸੰ ਗ ਕਾਮ ਖ਼ਾਤਰ
ਹੈ ਘੰ ਮਦੀ ਵੀਨਸੇ ਦੀ ਪਨੱਤ ਿਠਾਣੀ ।
ਜ਼ਹਲ ਤੇ ਯੂਰੇਨਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰਾਣੀ
ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ! ਵੇ ਪਮਹਰਬਾਨਾ

ਇਹ ਪਸ਼ਰਸਟੀ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱ ਥਂ ਹੈ ਕਾਣੀ ।
ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ! ਵੇ ਵੇਖ ਵੀਰਾ !
ਮਹੱ ਬਤ ਮੂੰ ਪਗਆਂ ਦਾ ਹੈ ਿਜ਼ੀਰਾ
ਹਵਸ ਦੇ ਸਾਗਰਂ ਿੋ ਤਰ ਪਰਹਾ ਹੈ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲਂ ਡਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ।
ਮਹੱ ਬਤ ਪਿਗਰ ਹੈ ਇਕ ਓਸ ਮਂ ਦਾ
ਪਿਦਹਾ ਸੂਤਕ ਦੇ ਪਵਚ ਹੀ ਮਰੇ ਬੱ ਚਾ
ਤੇ ਸੜ ਿਾਏ ਦਧਨੀਆਂ ਪਵਚ ਦੱ ਧ ਕੱ ਚਾ
ਨਾ ਹੋਏ ਪੀੜ ਦਾ ਪਰ ਸੇਕ ਮੱ ਠਾ ।
ਤੇ ਮਂ ਸਮਝਦਂ ਇਹ ਸੱ ਭੇ ਕੜੀਆਂ
ਇਹ ਆਟੇ ਸੰ ਗ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਨ ਪਚੜੀਆਂ
ਪਿਨਹਂ ਸੰ ਗ ਵਰਚ ਿਂਦੈ ਕਾਮ-ਬੱ ਚਾ
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਅੱ ਿ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਪਿਹੀ
ਹੋਏ ਤੈਨੰ ੂ ਭਾਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦ ਪੱ ਤਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱ ਿ ਦੀ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ! ਕੋਈ ਸਆਣੀ
ਪਕ ਪਿਸ ਦੀ ਢਾਕ 'ਤੇ ਹੈ ਚੰ ਨ-ਬੱ ਚਾ
ਿੋ ਕੱ ਿਾ ਛਾਛ ਦਾ ਪਸਰ 'ਤੇ ਪਟਕਾਈ
ਤੇ ਗਲ ਪਵਚ ਬਗਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈ
ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਿਾ ਰਹੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਭੱ ਤਾ
ਮਂ ਇਹ ਿਾਣਦਂ :

ਹਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱ ਚਾ ।
ਮਂ ਇਹ ਿਾਣਦਂ ।
ਹਂ ਮਂ ਵੀ ਸੱ ਚਾ
ਅਸਲ ਪਵਚ ਰੂਹ ਮਨੱ ਖ ਦੀ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰਹ ਹੈ
ਪਕ ਪਿਸ ਦਾ ਬਦਨ ਵੱ ਤ ਪਸੰ ਮਲ ਦੇ ਰੂੰ ਹੈ
ਤਖ਼ੱ ਈਯਲ ਦੇ ਵੇ ਦੂਹਰੇ ਘੰ ਡ ਪਵਚਂ
ਸਦਾ ਹੀ ਪਦਸਦਾ ਰਪਹੰ ਦਾ ਪਿਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਹੈ
ਤੇ ਪਦਲ ਦਾਮਾਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਮਨੱ ਖ ਦਾ
ਿੋ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸੱ ਖ ਦਾ
ਿੋ ਪਸਹਰੇ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਰਤਂ ਦੇ
ਹੈ ਥੱ ਕਂ ਮੋਪਢਆਂ ਤਂ ਰੋਜ਼ ਥੱ ਕਦਾ
ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਉਸ ਕਦਰ ਦੀ ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ
ਪਕ ਪਿੰ ਨੀ ਹੋਏ ਤਸੱ ਵਰ ਪਵਚ ਿਵਾਨੀ
ਪਕਸੇ ਲਈ ਕਾਲਖਂ ਦਾ ਹੈ ਸਮੰ ਦਰ

ਪਕਸੇ ਲਈ ਇਤਰ-ਪਭੰ ਨੀ ਅਰਗਵਾਨੀ ।
ਵੇ ਬਹਤਾ ਕੀਹ ਮਂ ਇਕੋ ਿਾਣਦਾ ਹਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੀ
ਤੂੰ ਿਾਣਂ ਸਆਦ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰਂ ਦਾ

ਹੈ ਮਂ ਵੀ ਦਰ-ਬਦਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣੀ ।
ਤੂੰ ਕਪਹੰ ਦਂ ਪਪਆਰ ਨਂ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਿਂ ਪਫਰ ਪਤਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਹੈ
ਮਹੱ ਬਤ ਅਸਲ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ
ਮਹੱ ਬਤ ਨਂ ਹੀ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ
ਮਹੱ ਬਤ ਆਪਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਿਜ਼ਬਾ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪਪਆਸ ਦਾ ਹੈ ।
ਮਹੱ ਬਤ ਰਕਮਣੀ, ਨਾ ਦਾਮਨੀ ਹੈ
ਨਾ ਪਦਮਾ, ਹਸਤਨੀ, ਨਾ ਕਾਮਨੀ ਹੈ

ਮਹੱ ਬਤ ਨਂ ਗ਼ਮਂ ਦੀ ਰਾਸ ਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਪੱ ਤਰ ਧੀ, ਨਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਂ ਸਮਝਦਾ ਹਂ

ਮਹੱ ਬਤ ਨਂ ਹੀ ਪਚੱ ਟੇ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਮਂ ਹਣ ਸਮਝਦਂ ਪਕ ਿਾਣ ਦਈਏ
ਉਹ ਸਣ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਸ਼ਮਾ ਗਾ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਈਏ
ਉਹ ਸਾਹਵਂ ਵੇਖ ਚੀਲਹਂ ਤੇ ਚਨਾਰਂ
ਉਨਹਂ ਦੀ ਗੋਦ ਪਵਚ ਆ ਚੱ ਲ ਕੇ ਬਹੀਏ
ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਂਤ ਕਹੀਏ
ਉਲਂਭੇ ਤੇ ਪਗਲੇ ਸਭ ਿਾਣ ਦਈਏ

ਤੇ ਥੋਹੜੇ ਕ ਪਲਂ ਲਈ ਚੱ ਪ ਰਹੀਏ ।

ਤੇ ਥੋਹੜੇ ਕ ਪਲਂ ਲਈ ਚੱ ਪ ਰਹੀਏ ।

ਬੀਹੀ ਦੀ ਬੱ ਤੀ
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਸਪਹਮੀ ਸਪਹਮੀ ਂਘ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੰ ਪਮਰਤ ਵੇਲੇ ਮੱ ਠੀ ਮੱ ਠੀ
ਉਨਂਦੇ ਮਾਰੀ ਵੇਸਵਾ ਵਾਕਣ
ਮਰੀਅਲ ਮਰੀਅਲ, ਥੱ ਕੀ ਥੱ ਕੀ
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ ।
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਬੱ ਤੀ ਨਹਂ, ਬੀਹੀ ਦੀ ਅੱ ਖੀ
ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਟੀਰ-ਮਟੱ ਕੀ
ਬੀਹੀ ਪਿਹੜੀ ਢੱ ਠੀ ਢੱ ਠੀ
ਬੀਹੀ ਪਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੱ ਚੀ

ਪਕਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਂ ਵਾਕਣ
ਦੱ ਬੀ ਦੱ ਬੀ ਘੱ ਟੀ ਘੱ ਟੀ
ਿੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਡਰਦੀ ੱਚੀ
ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਭੱ ਸੀ ਭੱ ਸੀ
ਰੋਗੀ ਮੇਰੀ ਤਰੀਮਤ ਵਾਕਣ
ਪਿਹੜੀ ਬੱ ਚਾ ਿੰ ਮ ਕੇ ੱਠੀ
ਹੱ ਥਂ ਸੱ ਖਣੀ ਕੰ ਨਂ ਬੱ ਚੀ ।
ਇਸ ਬੀਹੀ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ੱਤੇ
ਇਹ ਬੱ ਤੀ ਚਮਗਾਦੜ ਵਾਕਣ
ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਪੱ ਠੀ
ਮੈਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੰ ਗ ਲੌ ਇਸ ਦੀ
ਈਕਣ ਟੱ ਕਰਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਿੀਕਣ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੈਨਾ
ਹੋਵੇ ਪਪੰ ਿਰੇ ਦੇ ਪਵਚ ਡੱ ਕੀ
ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਕੋਲਂ
ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਅੱ ਕੀ ਅੱ ਕੀ

ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ ।
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਬੱ ਤੀ ਨਹਂ ਬੀਹੀ ਦੀ ਬੱ ਚੀ
ਕਾਲਾ ਨਹਰਾ ਚੰ ਘ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਸਰ ਬੀਹੀ ਦੀ ਪਹੱ ਕ 'ਤੇ ਰੱ ਖੀ
ਨਵ-ਿੰ ਮੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਕਣ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱ ਠੀ-ਮੱ ਠੀ
ਇਹ ਬੀਹੀ ਇਹਦੀ ਅੰ ਬੜੀ ਸੱ ਕੀ
ਇਹ ਬੀਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰ ਬੜੀ ਸੱ ਕੀ
ਇਸ ਬੀਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਕੱ ਟੀ
ਇਹ ਬੀਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਲਣ ਪੱ ਕੀ
ਇਸ ਬੱ ਤੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪਚਹਰਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਕਸੇ ਖ਼ੂਨੀ ਪਿੰ ਨ ਦਾ
ਪਿਹੜਾ ਅੰ ਬਰ ਿੇਡ ਉਚੇਰਾ
ਿਂ ਪਫਰ ਬਣ ਿਾਏ ਹੱ ਥ ਪਹਨਾਈ
ਪਿਹੜਾ ਛਾਪਂ ਛੱ ਲੇ ਪਾਈ
ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੇ ਵਧਦਾ ਆਵੇ
ਪਵੰ ਹਪਦਆਂ ਪਵੰ ਹਪਦਆਂ ਸਓਲਾ ਪਿਹਾ
ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਬਣ ਿਾਵੇ
ਪਫਰ ਉਹ ਹੱ ਥ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਥਂ
ਿਾਵੇ ਇਕ ਮੰ ਡੇ ਸੰ ਗ ਨੱਸੀ
ਅੱ ਧੀ ਰਾਤਂ ਚੋਰੀ ਛੱ ਪੀ
ਮੇਰੀ ਗ਼ਰਬਤ ਕੋਲਂ ਅੱ ਕੀ

ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ ।
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਬੱ ਤੀ ਨਹਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚੱ ਕੀ
ਨਹਂ ਨਹਂ ਮੋਈ ਬੀਹੀ ਦਾ ਪਿਂ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ-ਵੱ ਟੀ
ਪਬੱ ਟ ਪਬੱ ਟ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖੀ ਿਂਦੀ
ਆਪਣੀ ਮੋਈ ਅੰ ਬੜੀ ਬਾਰੇ
ਮਂ ਿੋ ਕਪਵਤਾ ਪਲਖ ਕੇ ਰੱ ਖੀ
ਪਦਨ ਚੜਹਦੇ ਿੋ ਵੇਚ ਪਦਆਂਗਾ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੰ ਦਂ ਪਿੰ ਨ
ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਮੜੇ ਬੱ ਤੀ
ਇਹ ਬੱ ਤੀ ਹੈ ਪਬਲਕਲ ਬੱ ਚੀ
ਇਹ ਕੀ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਪਸਰ ਿਾਣੇ
ਗ਼ਰਬਤ ਮਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹਂ ਸੱ ਕੀ
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ
ਸਪਹਮੀ ਸਪਹਮੀ ਂਘ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੰ ਪਮਰਤ ਵੇਲੇ ਮੱ ਠੀ ਮੱ ਠੀ
ਉਨਂਦੇ ਮਾਰੀ ਵੇਸਵਾ ਵਾਕਣ

ਮਰੀਅਲ ਮਰੀਅਲ, ਥੱ ਕੀ ਥੱ ਕੀ
ਮੇਰੀ ਬੀਹੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱ ਤੀ ।

ਇਕ ਿਚਹਰ ਦੇ ਨਂ
ਅੱ ਿ ਅਸਂ
ਤੇਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਹਂ ਆਏ
ਤੇਰਾ ਸ਼ਪਹਰ, ਪਿਂ ਖੇਤ ਪੋਹਲੀ ਦਾ
ਪਿਸ ਦੇ ਪਸਰ ਤਂ ਪੰ ਪਨਆਂ ਦਾ ਚੰ ਨ
ਪਸੰ ਮਲ ਰੱ ਖ ਦੀ ਫੰ ਬੀ ਵਾਕਣ
ੱਡਦਾ ਟਪਰਆ ਿਾਏ ।

ਇਹ ਸੜਕਂ 'ਤੇ ਸੱ ਤੇ ਸਾਏ
ਪਵਚ ਪਵਚ ਪਚਤਕਬਰਾ ਪਿਹਾ ਚਾਨਣ
ਿੀਕਣ ਹੋਵੇ ਚਂਕ ਪੂਪਰਆ
ਧਰਤੀ ਸ਼ਂਤ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਚੰ ਨ ਦਾ ਚਂਕ ਗੰ ਦਾ ਕੇ ਿੀਕਣ
ਹੋਵਣ ਵਾਲ ਵਧਾਏ ।

ਅੱ ਿ ਰੱ ਤਂ ਨ ਵਟਣਾ ਮਪਲਆ
ਪਚੱ ਟਾ ਚੰ ਨ ਪਵਆਪਹਆ ਚੱ ਪਲਆ
ਰੱ ਖਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪੌਣਂ
ਈਕਰ ਸ਼ਪਹਰ ਤੇਰੇ 'ਚਂ ਲੰਘਣ
ਿੀਕਣ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ
ਤੇਰੇ ਗੌਣ ਪਬਠਾਏ ।

ਸੱ ਤਾ ਘਕ ਮੋਤੀਏ ਰੰ ਗਾ
ਚਾਨਣ ਧੋਤਾ ਸ਼ਪਹਰ ਏ ਤੇਰਾ
ਿੀਕਣ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਡੋਲਾ
ਅੰ ਬਰ ਿੀਕਣ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ

ਬੰ ਨਹ ਬਾਹਂ ਚੰ ਨ-ਕਲੀਰਾ
ਤਾਰੇ ਸੋਟ ਕਰਾਏ ।

ਅੱ ਿ ਦੀ ਰਾਤ ਮਬਾਰਕ ਤੈਨੰ ੂ
ਹੋਏ ਮਬਾਰਕ ਅੱ ਿ ਦਾ ਸਾਪਹਆ
ਅਸਂ ਤਂ ਸਪਹਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਿੂਹ ਪਵਚ
ਮਰਦਾ ਪਦਲ ਇਕ ਦੱ ਬਣ ਆਏ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਕ ਪਿਸ ਦੇ ਪਸਰ ਤਂ ਪੀਲਾ
ਚੰ ਨ ਪਨਰਾ ਤੇਰੇ ਮਖੜੇ ਵਰਗਾ
ਪਸੰ ਮਲ ਰੱ ਖ ਦੀ ਫੰ ਬੀ ਵਾਕਣ
ੱਡਦਾ ਟਪਰਆ ਿਾਏ
ਪਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪਨਆਣੀ ਮੇਰੀ
ਮਾਈ-ਬੱ ਢੀ ਵਾਕਣ ਫੜ-ਫੜ
ਫੂਕਂ ਮਾਰ ਉਡਾਏ
ਭੱ ਿ ਭੱ ਿ ਪੋਹਲੀ ਦੇ ਖੇਤਂ ਪਵਚ
ਅੱ ਿ ਅਸਂ

ਤੇਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਹਂ ਆਏ ।

ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਨੱਕਾ ਪਿੰ ਨਾ ਕਮਰਾ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਨੱਕਾ ਪਿੰ ਨਾ ਕਮਰਾ
ਦਪਰਆਈ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਵਾਕਣ
ਗੂਹੜਾ ਨੀਲਾ ਪਿਸ ਦਾ ਚਮੜਾ
ਪਵਚ ਪਮੱ ਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਂਘੇ
ਿੀਕਣ ਅਲਸੀ ਦੇ ਫੱ ਲਂ 'ਤੇ
ਮੰ ਡਲਂਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਭੰ ਵਰਾ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਨੱਕਾ ਪਿੰ ਨਾ ਕਮਰਾ ।
ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੱ ਖਣੀ ਕੰ ਧ 'ਤੇ

ਕੰ ਧ 'ਤੇ ਨਹਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੰ ਦ 'ਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਾਟੇ ਪਦਲ ਦੇ ਵਾਕਣ
ਪਾਟਾ ਇਕ ਕਲੰਡਰ ਲਟਕੇ
ਪਕਸੇ ਮਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਅੱ ਖ ਪਵਚ ਪਏ
ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱ ਤ ਰੜਕੇ
ਫੂਕ ਪਦਆਂ ਿੀ ਕਰਦੈ ਫੜ ਕੇ
ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਟਪਰਆ ਿਂਦਾ
ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ

ਪਿਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਪਵਚ ਹੈ ਇਕ ਦਮੜਾ ।
ਖ਼ੌਰੇ ਪਫਰ ਪਕਂ ਪਦਲ ਡਰ ਿਂਦੈ
ਪਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂ ਸੰ ਗ ਪਨੱਕਾ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਝੱ ਟ ਭਰ ਿਂਦੈ
ਪਫਰ ਡੂੰ ਘਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਿਂਦੈ
ਪਵੰ ਹਪਦਆਂ ਪਵੰ ਹਪਦਆਂ ਨੀਲਾ ਕਮਰਾ
ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਪਹਰਂ ਅੰ ਦਰ
ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਿਵਾਨੀ
ਕੋਠਾ-ਕੱ ਲਾ ਸਭ ਰੜਹ ਿਂਦੈ
ਸਾਹਵਂ ਕੰ ਧ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਕੋਹੜ ਪਕਰਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਿੋੜਾ
ਮਗਰਮੱ ਛ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਂਦੈ
ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ ਵਧਦਾ ਆਂਦੈ

ਇਕ ਬਂਹ ਤੇ ਇਕ ਲੱਤ ਖਾ ਿਂਦੈ ।
ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੱ ਤ
ਮਂ ਵੀ ਹੋ ਿਂਦਾ ਮੜ ਲੰਗੜਾ
ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਂ ੱਤੇ
ਮੰ ਗਦਾ ਪਫਰਦਂ ਦਮੜਾ ਦਮੜਾ
ਪਫਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸੱ ਕਣ ਲੱਗਦੈ
ਹੱ ਡ ਹੱ ਡ ਮੇਰਾ ਟੱ ਟਣ ਲੱਗਦੈ

ਮੋਈਆਂ ਇੱ ਲਂ ਕੰ ਨ-ਖਿੂਰੇ
ਅੱ ਕ ਦੇ ਪਟੱ ਡੇ ਛਪੜੀ ਕੂਰੇ
ਮੋਏ ੱਲੂ, ਮੋਏ ਕਤੂਰੇ
ਖੋਪੜੀਆਂ ਚਮਗਾਦੜ ਭੂਰੇ
ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ
ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਸੱ ਟਣ ਲੱਗਦੈ
ਗਲ ਮੇਰਾ ਪਫਰ ਘੱ ਟਣ ਲੱਗਦੈ
ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ ਮੱ ਕਣ ਲੱਗਦੈ
ਫੇਰ ਅਿਨਬੀ ਕੋਈ ਪਚਹਰਾ
ਮੇਰੇ ਨਂ 'ਤੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ
ਦੇ ਦਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦੋ ਦਮੜਾ
ਫੇਰ ਕਲੰਡਰ ਬਣ ਿਂਦਾ ਹੈ
ਓਸ ਕਲੰਡਰ ਵਰਗਾ ਲੰਗੜਾ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਨੱਕਾ ਪਿੰ ਨਾ ਕਮਰਾ
ਦਪਰਆਈ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਵਾਕਣ
ਗੂੜਹਾ ਨੀਲਾ ਪਿਸ ਦਾ ਚਮੜਾ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਨੱਕਾ ਪਿੰ ਨਾ ਕਮਰਾ ।

ਿਚਰਤਰ-ਹੀਣ
ਸਾਉਣ ਮਂਹ ਦੀ ਸਂਵਲੀ
ਪਸੱ ਲਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ
ਪੀ ਕੇ ਟਪਰਆ ਹਂ
ਘਰਂ ਮਦਰਾ ਦਾ ਿਾਮ
ਸਾਉਣ ਮਂਹ ਦੀ ਸਂਵਲੀ
ਪਸੱ ਲਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।
ਹਲਕੇ ਕੱ ਤੇ ਦੀ
ਜ਼ਬਂ ਿਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਵੱ ਸੇ ਮਂਹ ਦੀਆਂ
ਇਹ ਛਪੜੀਆਂ
ਪਿਂ ਪਰਾਣੇ ੱਿੜੇ
ਪਕਸੇ ਮਪਹਲ ਦੀ
ਛੱ ਤ ਤੇ ਰਂਗਣ
ਹਜ਼ਾਰਂ ਮੱ ਕੜੀਆਂ
ਿਂ ਪਿਵਂ ਹਬਸ਼ਣ
ਪਕਸੇ ਦੇ ਮੱ ਖ 'ਤੇ
ਹੋਣ ਗਪਹਰੇ ਪੈ ਗਏ
ਚੀਚਕ ਦੇ ਦਾਗ਼ ।
ਿਂ ਦਮੂੰ ਹਂ
ਕੌ ਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਗ
ਪਕੰ ਨ ਕੋਝੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ

ਉਫ਼ ! ਮੇਰੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਾਬ ।
ਉਮਰ ਦੇ ਪੰ ਝੀ ਵਰਹੇ
ਪਦਨ ਸਵਾ ਕ ਨਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਪਕਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਖ਼ਰ ਨ ਪਦੱ ਤੇ ਮਂ ਗਜ਼ਾਰ ?
ਪਕਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ
ਏਨ ਮਂ ਸੂਰਿ ਖਾ ਲਏ
ਪਸਰ ਏਨੀਆਂ ਰਾਤਂ ਦਾ ਭਾਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ : ਵੇਖ ਸਕਂ
ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ
ਪਨੱਤ ਪਕਸੇ ਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਕਂ
ਕਾਮ ਦਾ ਮਂ ਡੰ ਗ ਮਾਰ
ਦਨੀਆਂ ਦੀ ਿਂ ਹਰ ਹਸੀਨਾ
ਦੇ ਸਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਪਆਰ
ਵੇਖ ਸਕਂ ਓਸ ਦੇ
ਮਂ ਪਿਸਮ ਨੰਗੇ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਉਫ਼ ! ਮਂ ਪਕੰ ਨਾ ਕਮੀਨਾ

ਪਕੰ ਨ ਗੰ ਦੇ ਹਨ ਪਵਚਾਰ ।
ਪਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦਾ ਪਿਹਨ ਮੇਰਾ
ਪਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦ ਸੋਚਦਂ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਹੱ ਥ ਲਾਣਂ ਰੋਕਦਂ
ਇਕ ਪਕਣਕੇ ਤਂ ਖਦਾ ਤੀਕਣ
ਮਂ ਕਾਮੀ ਮੰ ਨਦਂ
ਮਂ ਦੇ ਦੱ ਧ ਨੂੰ
ਮਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਲੋ ਚਦਂ
ਮੇਰੇ ਹੱ ਥ ਪਵਚ, ਪਿਨਹਂ ਪਵਚ
ਧਰਵਂ ਪਿੰ ਨੀ ਠੰਢ ਹੈ
ਸੋਚਦਾ ਹਂ ਇਨਹਂ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਤਰਹਂ ਕਝ ਸੋਚਦਂ
ਮੇਲ ਇਨਹਂ ਦੇ 'ਚਂ ਹੋਵੇ
ਿਨਮ ਪਕਸ ਲਈ ਸੇਕ ਦਾ
ਮਂ ਤਂ ਐਸੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਾਮ ਪੱ ਖਂ ਵੇਖਦਂ
ਮਂ ਤਂ ਕਪਹੰ ਦਾ : ਕਾਮ ਹੈ ਹੀ
ਸੇਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਿ ਹੈ ਕੋਈ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰ ਦ ਹੈ
ਚਾਹੇ ਦੀਵਾ ਿਂ ਪਚੰ ਗਾੜੀ
ਨਜ਼ਰ ਤਂ ਵੀ ਮੰ ਦ ਹੈ
ਕਾਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਂ ਦੀ ਪਮਲਣੀ ਦੀ
ਉਪਿ ਦਾ ਰੰ ਗ ਹੈ ।

ਸੋਚਦਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕੰ ਢੇ
ਨਵ-ਬਣੇ ਮਪਹਲਂ ਦੀ ਲਾਮ

ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ
ਦੰ ਦਂ ਵੱ ਤ ਿੋ ਮਸਕਰਾਣ
ਵੇਸਵਾ ਪਿਹੀ ਸੜਕ ਦੇ
ਹੈ ਪਿਂ ਬੱ ਚੇ ਹਰਾਮ
ਉਫ਼ ! ਇਹ ਬੇਿਾਨ ਮਪਹਲਂ
ਪਵਚ ਵੀ ਪਕੰ ਨਾ ਹੈ ਕਾਮ
ਗੋਲ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ
ਅੱ ਖਂ ਵਂਗ ਪਏ ਹਨ ਚਮਕਦੇ
ਲੰਮ ਸਲੰਮੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ
ਵਂਗ ਹੋਠਂ ਮਸਕਰਾਣ
ਸੋਚਦਂ ਪਕ ਮਪਹਲ
ਮਪਹਲਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨ ਚੰ ਮਦੇ
ਲੈ ਕੇ ਪਵਚ ਗਲਵੱ ਕੜੀ
ਕੈਪਫ਼ਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇ ਿਾਣ
ਉਫ਼ ! ਮਂ ਪਕੰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਸੋਚਣੀ ਪਕੰ ਨੀ ਹਰਾਮ ।
ਬਦਲੀਆਂ 'ਚਂ
ਅਰਧ ਨੰਗਾ ਸੂਰਿ
ਕਰ ਪਰਹਾ ਝਕ ਕੇ
ਹੈ ਕਝ ਏਦਂ ਸਲਾਮ
ਸੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰ ਦ ਵਾਲੀ
ਕੰ ਨ ਫ਼ਾਹਸ਼ਾ
ਮਸਕਰਾਵੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿਂ
ਨਜ਼ਰਂ 'ਚ ਕਾਮ
ਸਾਉਣ ਮਂਹ ਦੀ ਸਂਵਲੀ
ਪਸੱ ਲਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।

ਸਾਉਣ ਮਂਹ ਦੀ ਸਂਵਲੀ
ਪਸੱ ਲਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ।

ਮਂ
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੱ ਧ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਤੇਰਾ ਸੱ ਚਾ ਹੈ ਨਂ
ਿੀਭ ਹੋ ਿਾਏ ਮਾਪਖਂ
ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨਂ ਪਲਆਂ
ਿੇ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦਏ ਂ ਤਂ ਮਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵਂ
ਮਾਘੀ ਦੀ ਹਾਏ ਸੱ ਚੜੀ
ਸੰ ਗਰਂਦ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਂ
ਮਂ ਤਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਛਂ
ਛਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਣਨੀ ਨਹਂ
ਮਂ ਹਕੀਕਤ ਿਾਣਦਂ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ਤਾ
ਏਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਂ ?
ਗ਼ਮ ਦੇ ਸਪਹਰਾਵਂ 'ਚ ਭੱ ਪਿਆ
ਮਂ ਹਂ ਪੰ ਛੀ ਬੇ-ਜ਼ਬਂ
ਦੋ ਕ ਪਲ ਿੇ ਦਏ ਂ ਇਿਾਜ਼ਤ
ਤੇਰੀ ਛਾਵਂ ਬੈਠ ਲਂ
ਛਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਮਂ,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !

ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਿਾਣਦਂ, ਮਂ ਿਾਣਦਂ, ਮਂ ਿਾਣਦਂ
ਅਿੇ ਤੇਰੇ ਪਦਲ 'ਚ ਹੈ
ਖ਼ਸ਼ਬੋ ਦਾ ਹੜਹ
ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਰਹੇ
ਹਾਲੇ ਿਵਂ
ਠੀਕ ਹੀ ਕਪਹੰ ਦੀ ਹਂ ਤੂੰ ਅੰ ਮੜੀਏ
ਰੱ ਤ ਰੱ ਤੀ
ਕਾਮ ਦੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਮਂ
ਪਰ ਮਂ ਅੰ ਮੀਏ ਂ ਇਹ ਕਹਂ
ਰੱ ਤ ਠੰਢੀ ਹੋਣ ਪਵਚ
ਲੱਗੇਗਾ ਅੰ ਤਂ ਦਾ ਸਮਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰ ਨਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਭੂ-ਪਰਦੱ ਖਣਾ
ਕੀਹ ਭਲਾ ਏਨ ਸਮਂ
ਪਪੱ ਛਂ ਹੈ ਿੰ ਮਦੀ ਇਕ ਮਂ
ਝੂਠ ਬਕਦਾ ਹੈ ਿਹਂ
ਮਂ ਤਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਛਂ
ਛਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ
ਤੋਤੇ ਦੀ ਅੱ ਖ ਵਂਗ ਟੀਰਾ
ਹੈ ਅਿੇ ਸਾਡਾ ਿਹਂ
ਭੇਡ ਦੇ ਪੀਲੇ ਨ ਦੰ ਦ
ਕੱ ਤੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਂ
ਕਰਦਾ ਪਫਰਦਾ ਹੈ ਿਗਾਲੀ

ਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਥਂ ਕਥਂ
ਬਹਤ ਬਕਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਦੇ
ਪਪਉ ਦਾ ਪਪਉ
ਬਹਤ ਬਕਵਾਸਣ ਸੀ ਇਹਦੀ
ਮਂ ਦੀ ਮਂ
ਏਥੇ ਥੋਹਰਂ ਵਂਗ
ੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਂ
ਮਂ ਤਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਛਂ
ਛਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਮਂ,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਮਂ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !
ਪਮਰਗਂ ਦੀ ਇਕ ਨਸਲ ਦਾ
ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਨਂ
ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਮ ਦਂਦੀ
ਹੈ ਿਦਂ ਉਨਹਂ ਦੀ ਮਂ
ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਰੱ ਖ ਕੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਥਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਥਂ
ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਮਂ
ਕਰਮ-ਹੀਣੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ
ਭੱ ਲ ਿਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਂ
ਮਂ-ਪਵਹੂਣੇ ਪਹੰ ਚ ਿਂਦੇ
ਨ ਪਕਸੇ ਐਸੀ ਉਹ ਥਂ
ਪਿਥੇ ਪਕਧਰੇ ਚਗਣ ਪਈਆਂ
ਹੋਣ ਰਲ ਕੇ ਬੱ ਕਰੀਆਂ
ਬੱ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ
ਚੰ ਘਣਂ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਨਂਹ
ਮਂ ਤਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਮਂ

ਪਸ਼ੂ ਤਂ ਮਾੜੀ ਨਹਂ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ਤਾ
ਏਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਂ ?
ਮਂ ਤਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਛਂ
ਛਂ ਕਦੇ ਘਸਦੀ ਤੇ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਸੱ ਚੇ ਦੱ ਧ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਤੇਰਾ ਸੱ ਚਾ ਹੈ ਨਂ
ਮਂ,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਂ !

ਚਟੱ ਡੀ ਦਲ
ਨੀਮ ਸਂਵਲੀ
ਗਰੜ ਵੱ ਤ ਨੀਲੀ
ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ ਸੜਕ ਪਵਚ ਪੱ ਕੀ
ਸੂਤਕ-ਪਭੱ ਟੀ ਨਾਰ ਦੇ ਵਾਕਣ
ਮੇਰੇ ਪਪੰ ਡ ਪਦਆਂ ਪੱ ਟਂ ੱਤੇ
ਸੱ ਤੀ ਘੂਕ ਹੈ ਪਸਰ ਨੂੰ ਰੱ ਖੀ
ਪੀੜਂ ਭੰ ਨੀ ਥੱ ਕੀ ਥੱ ਕੀ
ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ
ਸੜਕ ਇਹ ਪੱ ਕੀ
ਏਸ ਸੜਕ ਦੀ ਪਹੱ ਕ ਮਸਲਦਾ
ਬੂਟਂ ਥਂ ਇਹਦਾ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਦਲਦਾ
ਮੋਢੇ ਰੱ ਖ, ਬੰ ਦੂਕਂ ਚਲਦਾ
ਮੈਲੇ ਸਾਵੇ ਰੰ ਗਂ ਵਾਲਾ
ਪਟੱ ਡੀ ਦਲ ਇਕ ਲੰਘ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਪਮੱ ਠੀ ਚੱ ਪ ਮੇਰੇ ਖੇਤਂ ਦੀ
ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਡੰ ਗ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਵਂਗ ਰਂਗਦੇ ਟਂਕਂ ਦੀ

ੱਚੀ ਇਕ ਧਮਕ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰਾ ਪਪੰ ਡ ਮਰੱ ਪਬਆਂ ਵਾਲਾ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰ ਬ ਪਰਹਾ ਹੈ

ਪਟੱ ਡੀ ਦਲ ਇਕ ਲੰਘ ਪਰਹਾ ਏ ।
ਹਣੇ ਹਣੇ ਇਸ ਪਕਨਾਰੇ
ਮੇਰੇ ਪਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪਛੰ ਦੀਆਂ ਪੌਣਂ
ਖੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਫੱ ਲਂ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਰਂਝੇ ਦੇ ਕੰ ਨਂ ਦੀਆਂ ਮੰ ਦਰਂ
ਵਰਗੇ ਫੱ ਲ ਸ਼ਰਂਹ ਦੇ ਚੰ ਮ ਕੇ

ਲਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।
ਪਰ ਹਣ
ਇਨਹਂ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ
ਫੈਲ ਪਗਆ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਗਰ
ਡੂੰ ਘੇ ਮੇਰੇ ਦੋਮਾਹਲੇ ਖੂਹਂ
ਪਡੱ ਗ ਪਈ ਸੋਨ ਦੀ ਗਾਗਰ
ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਸਾਰਾ ਪਪੰ ਡ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਪਵਚ

ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ।
ਲਾਹ ਗਈਆਂ ਰੱ ਖਂ ਦੀ ਪਛੱ ਲਂ
ੱਡਣ ਅੰ ਬਰਂ ਪਗੱ ਧ ਤੇ ਇੱ ਲਂ
ਲੜਨ ਪਬੱ ਲੀਆਂ ਰੋਵਣ ਕੱ ਤੇ
ੱਲੂ ਪਏ ਮਚਾਵਣ ਪਖੱ ਲਂ
ਘੰ ਮਣ ਥਂ-ਥਂ ਲੱਖ ਚੜੇਲਂ
ਪਪੱ ਠਂ ੱਤੇ ਥਣ ਲਮਕਾਈ
ਪੱ ਠ ਲੰਮੇ ਪੈਰਂ ਦੇ ਪਵਚ
ਥੋਹਰਂ ਦੇ ਪੱ ਪਤਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸਂ ਕੇ

ਪਠੱਬ-ਖਪੜੱ ਬੀਆਂ ਿੱ ਤੀਆਂ ਪਾਈ
ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਹਲਂ ਪਵਚਂ
ਲੰਘੇ ਪੌਣ ਫਰਾਟੇ ਭਰਦੀ
ਸ਼ਂ ਸ਼ਂ ਕਰਦੀ
ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ।
ਥਂ ਪਰ ਥਂ
ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਂ
ਕਰਨ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਹੱ ਡਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰਂ
ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਂ ਪਵਚ ਸੂਵਣ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੱ ਚਾ ਦੇਣ ਅਕੇਰਂ
ਇਹ ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਧਰਮਂ ਘਰ ਿਾਈਆਂ
ਇਹ ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਕੌ ਮਂ ਘਰ ਿਾਈਆਂ
ਇਹ ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਕਾਮ ਪਤਹਾਈਆਂ
ਇਹ ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਿੰ ਗਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ
ਇਹ ਪਟੱ ਡੀਆਂ ਹੱ ਦਂ ਪਰਨਾਈਆਂ
ਮਾਨਖਤਾ ਦੀਆਂ ਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਂ
ਇਨਹਂ ਰਲ ਪਮਲ ਮਾਰ ਮਕਾਈਆਂ
ਅੱ ਿ ਖੜਹਾ ਇਸ ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ

ਸੜਕ ਪਕਨਾਰੇ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਹਂ ।
ਨੀਮ ਸਂਵਲੀ
ਗਰੜ ਵੱ ਤ ਨੀਲੀ
ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ ਸੜਕ ਪਵਚ ਪੱ ਕੀ
ਿੰ ਗ ਪਵਚ ਹੋਈ ਪਵਧਵਾ ਵਾਕਣ
ਪਫਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੱਥ-ਭਲੱਥੀ
ਆਪਣੇ ਭੱ ਖੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਕਣ
ਮੇਰੇ ਪਪੰ ਡ ਨੂੰ ਢਾਕੇ ਚੱ ਕੀ
ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ ਸੜਕ ਇਹ ਪੱ ਕੀ
ਸਾਵਣ-ਰੰ ਗੀ

ਸੜਕ ਇਹ ਪੱ ਕੀ ।

ਬਨਵਾਸੀ
ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ
ਆਇਆ ਭੋਗਣ ਿੂਨ ਚਰਾਸੀ
ਕੋਈ ਲਛਮਣ ਨਹਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ
ਨਾ ਮਂ ਰਾਮ ਅਯੱ ਪਧਆ ਵਾਸੀ

ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ ।
ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰ ਚ-ਵਟੀ ਪਵਚ ਡੇਰਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ
ਕਣਕ-ਕਕੱ ਈ ਮਂ ਦੀ ਖ਼ਾਪਤਰ
ਮੈਥਂ ਦੂਰ ਵਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਪੱ ਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਪਟੜੀ ੱਤੇ
ਸਂਪਦਆਂ ਦੂਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਪਵਚ ਰਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਦੋ ਵਪਰਹਆਂ ਦੀ ਕਾਕੀ
ਿੀਕਣ ਪੌਣ ਸਰਕੜੇ ਪਵਚਂ
ਲੰਘ ਿਂਦੀ ਹੈ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤੀ

ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ ।
ਕੋਈ ਸਗਰੀਵ ਨਹਂ ਮੇਰਾ ਮਪਹਰਮ
ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਨ-ਪੱ ਤ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਨਖ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਪਤਰ
ਆਈ ਮੇਰੀ ਬਣਨ ਸਹੇਲੀ ।
ਮੇਰੀ ਤਂ ਇਕ ਬੱ ਢੀ ਮਂ ਹੈ
ਪਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੱ ਸ ਛਂ ਹੈ
ਪਦਲ ਭਰ ਥੱ ਕੇ ਪਦੱ ਕ ਦੇ ਕੀੜੇ

ਪਿਸ ਦੀ ਬੱ ਸ ਲਬਂ 'ਤੇ ਿਂ ਹੈ
ਿਂ ਉਹਦੀ ਇਕ ਮੋਰਨੀ ਧੀ ਹੈ
ਪਿਸ ਦੇ ਵਰ ਲਈ ਲੱਭਣੀ ਥਂ ਹੈ
ਿਂ ਪਫਰ ਅਨਪੜਹ ਬੱ ਢਾ ਪਪਉ ਹੈ
ਿੋ ਇਕ ਪਮਲ ਪਵਚ ਹੈ ਚਪੜਾਸੀ
ਖ਼ਾਕੀ ਪਿਦਹੇ ਪਿਾਮੇ ੱਤੇ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਚੱ ਟੀ ਟਾਕੀ
ਕੋਈ ਭੀਲਣੀ ਨਹਂ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ

ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਪਕਤੇ ਗਵਾਚੀ ।
ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਕਰਮਂ ਮਾਰੀ
ਉਹ ਨਹਂ ਕੋਈ ਿਨਕ ਦਲਾਰੀ
ਉਹ ਹੈ ਧਰ ਤਂ ਫਾਪਕਆਂ ਮਾਰੀ
ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ
ਿੀਕਣ ਪੋਹਲੀ ਮਗਰਂ ਹਾੜਹੀ
ਪੋਲੇ ਪੈਰਂ ਟਰੇ ਪਵਚਾਰੀ
ਿਨਮ ਿਨਮ ਦੀ ਪੈਰਂ ਭਰੀ
ਹਾਏ ! ਗਰਬਤ ਦੀ ੱਚੀ ਘਾਟੀ
ਕੀਕਣ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਾਲਾ
ਉਹਦੀ ਤਰੀਮਤ-ਪਣ ਦੀ ਡਾਚੀ ?
ਪਹੱ ਕ ਸੰ ਗ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਕੀ ?
ਇਹ ਮਂ ਅੱ ਿ ਕੀਹ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਹਂ
ਪਕਂ ਦਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ?
ਪਕਂ ਅੱ ਖ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਹੇ-ਲਾਖੀ
ਮਂ ਉਹਦੀ ਅਗਨ ਪਰੀਪਖਆ ਲੈ ਸਂ
ਨਹਂ, ਨਹਂ, ਇਹ ਤਂ ਹੈ ਗਸਤਾਖੀ
ਉਸ ਅੱ ਗ ਦੇ ਪਵਚ ਉਹ ਸੜ ਿਾਸੀ
ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਪਵਚ ਰਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਦੋ ਵਪਰਹਆਂ ਦੀ ਕਾਕੀ
ਹਰ ਪਲ ਵਧਦੀ ਿਾਏ ਉਦਾਸੀ

ਿੀਕਣ ਵਰਹਦੇ ਬੱ ਦਲਂ ਦੇ ਪਵਚ
ੱਡਦੇ ਿਂਦੇ ਹੋਵਣ ਪੰ ਛੀ
ਮੱ ਠੀ ਮੱ ਠੀ ਟੋਰ ਪਨਰਾਸੀ

ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮਂ ਬਨਵਾਸੀ ।

ਰਾਖ਼ ਦਾਨੀ
ਇਹ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਇਹ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।
ਇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਈ ਹੈ ਧਖਦੀ
ਪਕ ਪਿਵਂ ਪਵਧਵਾ ਕੋਈ ਪਵਚ ਿਵਾਨੀ
ਇਹ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਪਿਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਂ ਮਂ ਭਵਾਨੀ
ਿੋ ਪੀੜ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪਜ਼ੱ ਦੀ ਬੱ ਪਚਆਂ ਦਾ
ਖ਼ੂਨ ਨੀਲਾ ਹਾਏ ਪੀਣ ਖ਼ਾਤਰ
ਖੜਹੀ ਹੈ ਮੱ ਦਤ ਤਂ ਪਵਚ ਹੈਰਾਨੀ
ਫੜ ਕੇ ਧੂੰ ਦੀ ਅਲਫ਼-ਹਸੈਨੀ
ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਹਾਏ ਅਸਮਾਨੀ
ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਿਂ ਪੰ ਛੀ ਵਰਗੀ
ਅੱ ਖਂ ਮੰ ਦੀ ਤੇ ਪਹੱ ਕ ਤਾਣੀ ।

ਿਂ ਪਪਉ ਲੰਮੂਬੇ ਦੀ ਧੀ ਅੰ ਞਾਣੀ
ਿੋ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਪੱ ਛਂ
ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੀ ਹਸੀਨ ਗੋਦੀ 'ਚ
ਘੂਕ ਸੱ ਤੀ ਹੈ ਭੱ ਖੀ-ਭਾਣੀ
ਤੇ ਸੱ ਤੀ ਸੱ ਤੀ ਇਹ ਕਪਹ ਰਹੀ ਹੈਇਹ ਯੱ ਗ ਪਕੰ ਨਾ ਹੈ ਅਗਰਗਾਮੀ
ਹੈ ਪਕੰ ਨੀ ਪਜ਼ੱ ਲਤ ਅਿੇ ਵੀ ਬੰ ਦਾ
ਬੰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਕਰੇ ਗ਼ਲਾਮੀ ।

ਿਂ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰ-ਪੰ ਖੀ
ਵਲੇ ਵਂ ਖਂਦਾ ਪਸਗਰਟੀ ਧੂੰ ਆਂ
ਪਕ ਪਿਵਂ ਪਕਧਰੇ ਵੀਰਾਨ ਥਾਵਂ
ਕੋਈ ਰੱ ਖ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਹੋਏ ਅਲੂੰਆਂ
ਪਿਂ ਇੱ ਪਛਆਧਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱ ਪ ਦਮੂੰ ਹਂ
ਿਂ ਪਿਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚਂ ਸਂਵਲੀ ਪਿਹੀ
ਨਹਾ ਕੇ ਪਨਕਲੀ ਕੋਈ ਿਵਾਨੀ
ਤੇ ਕੰ ਢੇ ਖੜਹ ਕੇ ਸਕਾਏ ਪਾਣੀ

ਬੀਮਾਰ ਿੇਹੀ ਤਵੀਤ ਪਪਹਨੀ ।
ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ, ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ
ਇਹ ਮੇਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਗਵਾਨੀ
ਇਹ ਓਹੋ ਬੈਰੇ ਤੇ ਓਹੋ ਪਚਹਰੇ
ਇਹ ਓਹੋ ਬਕ ਬਕ ਤੇ ਕੱ ਤੇ ਖਾਣੀ
ਬੇਹੇ ਪਪਆਜ਼ਂ ਦੀ ਬੂ ਪਰਾਣੀ ।
ਉਫ਼ ! ਪਕੰ ਨੀ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨੀ
ਰੌਲੇ-ਰੱ ਪੇ ਦੀ ਗਪਹਰੀ ਦਲਦਲ 'ਚ
ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਹੈ ਧੱ ਸਦੀ ਿਂਦੀ
ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸੂਹੀ ਤੇ ਅਰਗ਼ਵਾਨੀ
ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ, ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ
ਪਿਂ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨੀ
ਪਕ ਪਿਸ 'ਚ ਚਮਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰਾ
ਪਸਆਹ ਪਲਾੜਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਾਨੀ
ਉਫ਼ ! ਪਕੰ ਨੀ ਹੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣੀ ।
ਓ ਬੈਰਾ ! ਪਬੱ ਲ ਲੈ ਆ
ਤੇ ਚੱ ਕ ਲੈ ਏਥਂ ਇਹ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ
ਇਹ ਤਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਂ ਹੈ ਲੱਗਦੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਟਨ ਬੰ ਬ ਵਾਕਣ ਪਿਂ

ਮੇਜ਼ ਮੇਰੀ 'ਤੇ ਫਟ ਹੈ ਿਾਣੀ
ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ

ਪਿਂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਕਟ ਹੈ ੱਡ ਿਾਣੀ ।
ਚੱ ਕ ਲੈ ਏਥਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਬੋਤਲ

ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।
ਿੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਈ ਹੈ ਧਖ਼ਦੀ
ਪਕ ਪਿਵਂ ਪਵਧਵਾ ਕੋਈ ਪਵਚ ਿਵਾਨੀ
ਇਹ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਇਹ ਕਾਲੀ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਰਾਖ਼-ਦਾਨੀ ।

ਚਹਜੜਾ
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ
ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ :
ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਵਂਗ ਹੀ
ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਤਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਂ ਪਈ ਹੈ ਭਾਸਦੀ
ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ

ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ ।

ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੰ ਮਣੇ ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਏ
ਪਕਸ ਕਦਰ ਹੋਛਾ ਪਿਹਾ ਰਜ਼ਗਾਰ ਹਾਏ
ਵੇਲ ਪਪੱ ਛਂ ਸੱ ਦ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ

ਵੇਲ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਵਧਾਏ ।
ਪਕਸ ਕਦਰ
ਅਸਚਰਿ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹਾਏ
ਇਕ ਮਂਗਤ ਰਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰ ਪਾਏ

ਹਾਏ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਆਏ ।
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਖਦ ਬੇ-ਕਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਧਰਂ ਤਂ
ਜ਼ਰਦ ਤੇ ਪਬਮਾਰ ਹੈ
ਏਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੱ ਲ

ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਰ ਹੈ ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਿਨਬੀ ਕੱ ਖਂ ਦੀ ਪੀੜ
ਪਪਆਰ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ ?
ਲੋ ਰੀਆਂ ਦੇਣਾ
ਤਂ ਇਕ ਰਜ਼ਗਾਰ ਹੈ
ਕਾਮ ਦੀ ਿਂ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਆਹਰ ਹੈ
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ
ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।
ਹਾਏ ਮੈਨੰ ੂ
ਪਕਸ ਗਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ?
ਨਾ ਮਂ ਆਦਮ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਂ ਹੱ ਵਾ
ਕਾਮ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਖ਼ੌਰੇ ਕੀਹ ਮਜ਼ਾ ?
ਆਖਦੇ ਨ ਕਾਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਖਦਾ
ਕਾਮ ਪਵਚ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਲੋ ਿੜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ
ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਪਤਾ ।

ਕਾਮ ਦੇ ਪਦਉਤੇ ਦੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਤਂ ਧਰਂ ਹੀ ਮਾਰ ਹੈ
ਪਿਸਮ ਮੇਰਾ ਰਾਮ-ਲੀਲਹਾ ਦਾ
ਕੋਈ ਪਕਰਦਾਰ ਹੈ

ਪਿਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਪਵਚ
ਕਾਠ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ
ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰ ਹੈ
ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਸ ਨ ਵਾਰ ਹੈ
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ
ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ ।
ਹੇ ਮਨਾ !
ਨਾ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਕਰ
ਸੋਚ ਲੰਮੀ ਸੰ ਨਹ ਲਾਣੀ ਸਮਂ ਨੂੰ

ਸਮਂ ਨੂੰ ਤਂ ਸੰ ਨਹ ਲਾਣੀ ਪਾਪ ਹੈ ।

ਸਮਂ ਹੀ ਤਂ ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ।
ੱਠ
ਪਕ ਸਾਰੇ ਨ ਸਾਥੀ ਸਂ ਰਹੇ
ਸਪਪਨਆਂ ਦੇ ਸ਼ਪਹਰ ਸੱ ਭੇ ਭਂ ਰਹੇ
ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਕ ਕਾਮ
ਦੂਿੇ ਕੰ ਮ ਪਬਨ
ਹੇ ਮਨਾ ਬੇ-ਕਾਰ ਹੈ, ਬੇ-ਕਾਰ ਹੈ
ਇਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ
ਤੈਨੰ ੂ ਮਰ ਿਾਣਾ ਹੀ ਬਸ ਦਰਕਾਰ ਹੈ
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ
ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਵਾਕਣ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾਰ ਹੈ
ਰਾਤ ਅੱ ਧੀ ਆਰ

ਅੱ ਧੀ ਪਾਰ ਹੈ ।

ਲੂਣਾ

ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ
ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਫੱ ਲ ਕਮਲਾਇਆ
ਪਿਸ ਦਾ ਇੱ ਛਰਂ ਰੂਪ ਹੰ ਢਾਇਆ

ਮਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ । ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ।
ਮਂ ਉਸ ਤਂ ਇਕ ਚੰ ਮਣ ਵੱ ਡੀ
ਪਰ ਮਂ ਕੀਕਣ ਮਂ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਰਭ ਿੂਨ ਨਾ ਆਇਆ

ਲੋ ਕਾ ਵੇ, ਮਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ।
ਪਪਤਾ ਿੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰ ਢਾਵੇ
ਲੋ ਕਾ ਵੇ ! ਤੈਨੰ ੂ ਲਾਿ ਨਾ ਆਵੇ
ਿੇ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ

ਚਪਰਤਰ-ਹੀਣ ਕਵਹੇ ਪਕਂ ਿੀਭ ਿਹਾਨ ਦੀ ।
ਚਪਰਤਰ-ਹੀਣ ਤੇ ਤਂ ਕੋਈ ਆਖੇ
ਿੇ ਕਰ ਲੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸੇ
ਪਰ ਿੇ ਹਾਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ

ਹਾਣ ਲੱਭਣ ਪਵਚ ਗੱ ਲ ਕੀ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ।
ਲੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤਂ ਅਪਰਾਧਣ
ਿੇਕਰ ਅੰ ਦਰਂ ਹੋਏ ਸਹਾਗਣ
ਮਪਹਕ ਉਹਦੀ ਿੇ ਹੋਵੇ ਦਾਗ਼ਣ

ਮਪਹਕ ਮੇਰੀ ਤਂ ਕੰ ਿਕ ਮਂ ਹੀ ਿਾਣਦੀ ।
ਿੋ ਸਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਾ
ਪਦਨ ਭਰ ਚੱ ਕ ਫ਼ਾਈਲਂ ਦਾ ਥੱ ਬਾ
ਸ਼ਪਹਰੋ ਸ਼ਪਹਰ ਰਵਹੇ ਪਨੱਤ ਭੱ ਿਾ

ਮਨ ਪਵੱ ਚ ਚੇਟਕ ਚਂਦੀ ਦੇ ਫੱ ਲ ਖਾਣ ਦੀ ।
ਪਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱ ਛਰਂ ਮੋਈ

ਇਕ ਪੂਰਨ ਿੰ ਮ ਪੂਰਨ ਹੋਈ
ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਾ ਿੋਗੀ ਕੋਈ

ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਣ ਪਛਾਣਦੀ ।
ਹੋ ਚੱ ਪਲਆ ਹੈ ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਆਇਆ ਨਹਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਤਂ ਅੱ ਿ ਘਰ ਅਲਬੇਲਾ

ਮਂ ਪਈ ਕਰਂ ਪਤਆਰੀ ਕੈਫ਼ੇ ਿਾਣ ਦੀ ।
ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ
ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਫੱ ਲ ਕਮਲਾਇਆ
ਪਿਸ ਦਾ ਇੱ ਛਰਂ ਰੂਪ ਹੰ ਢਾਇਆ

ਮਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਂ । ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ।

ਇਕ ਸਫ਼ਰ
ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਪਹਰਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
ਮਂ ਵੀ ਸ਼ਪਹਰਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ

ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।
ਦੂਰ ਲਪਹੰ ਦੇ ਦੀ ਖਸ਼ਕ ਟਪਹਣੀ 'ਤੇ ਦੂਰ
ਫੱ ਲ ਸੂਰਿ ਦਾ ਅਿੇ ਕਮਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਚਾਲੇ ਪਵੱ ਥ ਸੀ
ਪਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੇਕ ਉਹਦਾ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।

ਦੋਵਂ ਕੰ ਢੇ ਸਂਵਲੀ ਪਿਹੀ ਸੜਕ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਬੱ ਲਹਂ ਵਂਗ ਪਏ ਸੀ ਫਰਕਦੇ
ਿਾਪਦਾ ਸੀ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਬਰਿੀਆਂ
ਸੜਕ ਦੇ ਪਏ ਦੰ ਦ ਹੋਵਣ ਹੱ ਸਦੇ

ਪੌਣ ਦਾ ਪਚਮਟਾ ਪਪਆ ਸੀ ਵੱ ਿਦਾ
ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਖੜਕਦੇ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਵੱ ਲੇ ਨਾਮਰਾਦ
ਕਾਸ਼ਨੀ ਪਿਹੇ ਫੱ ਲ ਪਹਾੜੀ ਅੱ ਕ ਦੇ
ਬੀਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਪਵਚ ਸਰਘੀਆਂ
ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਕੋਰ ਉਹਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ
ਦੂਰ ਇਕ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਪਫੱ ਕੜਾ
ਗਗਨ ਦੀ ਹਣ ਗੱ ਲਹ 'ਤੇ ਮਸਕਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਇਕ ਪਨਆਣੇ ਦੇ ਗਲਾਬੀ ਮੱ ਖ ੱਤੇ
ਕਾਲੇ ਪਤਲ ਦੇ ਵਂਗ ਨਜ਼ਰਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ
ਸਾਡੀ ਮੰ ਪਜ਼ਲ ਵਂਗ ਘਟਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।

ਉਫ਼ਕ ਦੇ ਨਣਂ 'ਚ ਕਝ ਨੀਲਾ ਕ ਧੂੰ
ਕਾਗ ਦੇ ਪਿਂ ਬੋਟ ਦੇ ਪਪੰ ਡੇ 'ਤੇ ਲੂੰ
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੀ ਿਾ ਪਰਹਾ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕੂੰ
ਦੂਰ ਉਸ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਉਸ ਿੰ ਗਲ ਤਂ ਪਾਰ
ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡਾਰ
ਮੇਰਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਕ ਮਂ ਉਸ ਡਾਰ ਨੂੰ
ੱਚੀ ਦੇਣੀ ਇਕ ਕਹਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ
'ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ
ਦੂਰ ਇਸ ਦਨੀਆਂ ਤਂ ਪਕਧਰੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ
ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ
ਪਿਥੇ ਸਕੀਏ ਰਾਤ ਅੱ ਿ ਦੀ ਇਹ ਗਜ਼ਾਰ'
ਪਸਆਹ ਹਨਰਾ ਪਸਆਹ ਦੀ ਇਕ ਸਪਣੀ ਦੇ ਵਂਗ
ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੇ ਸਰਕਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਮੇਰਾ ਹੱ ਥ ਹਣ ਉਹਪਦਆਂ ਹੱ ਥਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਖ਼ੌਰੇ ਪਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਂ ਟਕਰਾ ਪਰਹਾ ਸੀ

ਿੀਕਣਂ ਘੱ ਗੀਆਂ ਦਾ ਿੋੜਾ ਕੰ ਧ 'ਤੇ
ਚੰ ਝ ਦੇ ਪਵਚ ਚੰ ਝ ਪਾ ਮਸਕਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।

ਸੜਕ ਦੇ ਬੱ ਲਹਂ 'ਤੇ ਅੰ ਬਂ ਦੀ ਕਤਾਰ
ਮਪਹਕ ਆਪਣੇ ਬੂਰ ਦੀ ਸੀ ਰਹੀ ਪਖਲਾਰ
ਉਸ ਪਲਾਡੇ ਪਵਚ ਅਿੇ ਤੀਕ
ਚਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਬਿਪੜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਡਾਰ
ਹਣ ਉਹਦੇ ਹੱ ਥ ਮੇਪਰਆਂ ਹੱ ਥਂ 'ਚ ਸਨ
ਬਰਫ਼ ਨਾਲਂ ਵੱ ਧ ਸਨ ਿੋ ਠੰਢੇ ਠਾਰ
ਿੀਕਣਂ ਪਬੱ ਲੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਕੋਈ ਗਟਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਪਆਰ
ਿਦ ਹੀ ਭੈੜੀ ਰਾਹ ਅਸਾਡਾ ਕੱ ਟ ਗਈ
ਕਾਲੀ ਪਬੱ ਲੀ ਵਾਗਣਂ ਇਕ ਕਾਲੀ ਕਾਰ
ਸਾਡੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਕ ਬੱ ਕ ਮਾਰ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਡ ਤਂ ਗਈ ਪਵਸਾਰ
ਪਪੱ ਛੇ ਬੱ ਤੀ ਲਾਲ ਪਿਹੀ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ
ਅਿੇ ਤੀਕਣ ਚਮਕ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰਦੀ
ਿਾਪਦਾ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਪਿਂ
ਕੰ ਮ ਦੌਣੀ ਦਾ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰਦੀ
ਿਂ ਮਣੀ ਚਮਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ
ਪੌਣਂ ਦੇ ਪੈਰਂ 'ਚ ਝਂਿਰ ਮਪਹਕ ਦੀ
ਫੱ ਲ ਚਂਹ ਹੱ ਥਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਿਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਸੂਰਿ ਹਾੜ ਦਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚਂ ਚੜਹਦਾ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਸੇਕ ਵਧਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।

ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਸੰ ਮਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਤਾਲ ਪਵਚ ਸੀ ਛਣਕਦਾ ਯੱ ਕੇ ਦਾ ਸਾਜ਼
ਸਾਜ਼ 'ਚਂ ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼
ਪਬਿਲੀ ਦੇ ਖੰ ਪਭਆਂ 'ਚਂ ਪਿਸ ਤਰਹਂ
ਪਨੱਕੇ ਹੰ ਦੇ ਕੰ ਨ ਲਾ ਸਣਦੇ ਆਵਾਜ਼
ਪਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਪਵਚ ਉਸਦਾ ਰਾਜ਼
ਸਮਝਦੇ ਪਕ ਹੈ ਪਰੇਤਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ੱਡ ਰਹੇ ਨ ਿਂ ਪਕ ਲਾਮਂ ਪਵਚ ਿਹਾਜ਼
ਿਗਤ ਦੇ ਪਾਪਂ ਤਂ ਪਚੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਗਏ ਿਂ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼
ਹੱ ਥ ਸਾਡੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਤਂ
ਅਿੇ ਤੀਕਣ ਵੀ ਨਹਂ ਹਨ ਆਏ ਬਾਅਜ਼
ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਸੰ ਮਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਛਣਕਦਾ ਸੀ ਿਾ ਪਰਹਾ ਯੱ ਕੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ।
ਉਹਦੇ ਪਪੰ ਡ ਦੀ ੱਚੀ ਮਸਪਿਦ ਦਾ ਪਮਨਾਰ
ਉਸ ਹਨਰੇ ਪਵਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱ ਥ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਹੱ ਥਂ 'ਚਂ ਪਨਕਲ ਕੇ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਬਾਝਂ ਓਸ ਦਾ ਹੀ ਹਣ ਗਰਂ
ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਿਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ੌਰੇ ਕੀ ਕਰਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਬੇ-ਰਪਹਮ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿੱ ਲਾਦ ਵਂਗ
ੱਚੀ-ੱਚੀ ਤੇਜ਼ ਛਂਟੇ ਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਦੂਰ ੱਚੀ ਚਗ਼ਲ ਇਕ ਪਚਚਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਓਸ ਚਗ਼ਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਨਂਦ ਪਵਚ ਬਰੜਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਸਾਰਾ ਯੱ ਕਾ ਹਣ ਪਕਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰੇ
ਿਾਨਵਰ ਦਾ ਕਰੰ ਗ ਨਜ਼ਰਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਦੂਰ ਲਪਹੰ ਦੇ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹਣ

ਤਾਪਰਆਂ ਦਾ ਘਣ ਪਿਹਾ ਬਸ ਖਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਦੀਪਵਆਂ ਦੀ ਲੋ 'ਚ ਹਣ ਮੇਰਾ ਗਰਂ
ਦੂਰਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰਂ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਪਦਲ ਮੇਰਾ ੱਡਦੇ ਫਰਾਰੇ ਵਾਕਣਂ
ਹਰ ਘੜੀ ਪਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ੌਰੇ ਕੀ ਕਰਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਬੇ-ਰਪਹਮ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿੱ ਲਾਦ ਵਂਗ
ੱਚੀ-ੱਚੀ ਤੇਜ਼ ਛਂਟੇ ਲਾ ਪਰਹਾ ਸੀ
ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ

ਯੱ ਕਾ ਟਪਰਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਸੀ ।

ਚਸਕਲੀਗਰ
ਮਂ ਪਸਕਲੀਗਰ, ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਨਾ ਨਗਰ
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ

ਮਂ ਪਸਕਲੀਗਰ, ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ ।
ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦੀ ਗੱ ਡ
ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਪਹਰ ਸ਼ਪਹਰ ਮਂ ਪਫਪਰਆ
ਪੇਟ ਦੀ ਅੱ ਗ ਬਝਾਵਣ ਿੋਗਾ
ਪਰ ਕੋਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਪਮਪਲਆ
ਸਮਂ ਦੇ ਪਪੰ ਡ ਦੀਆਂ 'ਪੈੜਂ ਤੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਹਾ ਮਂ ਟਪਰਆ
ਪਰ ਪਫ਼ਕਰਂ ਦਾ ਰੰ ਗ ਨਾ ਖਪਰਆ
ਹਣ ਮੈਥਂ ਨਹਂ ਿਂਦਾ ਟਪਰਆ
ਨਾ ਹੀ ਪਪੱ ਛੇ ਿਂਦੈ ਮਪੜਆ
ਹਣ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱ ਢੀ ਠਰੀ
ਮੇਰੀ ਅੰ ਮਂ ਗਈ ਹੋਸੀ ਮਰ

ਲੱਭ ਪਲਆ ਹੋਸੀ ਮੇਰੇ ਪਪਉ ਨ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵਰ
ਹਣ ਨਹਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ ਪਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ ।
ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਭੱ ਲ ਚੱ ਕਾ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰਾ ਕੱ ਲ ਕਬੀਲਾ ?
ਲੱਖ ਪਹਾੜਂ ਤਂ ਭਾਰਾ ਹੈ
ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਦਾ ਸਾਵਾ ਤੀਲਾ
ਇਸ ਤਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਭਾਰਾ ਹੰ ਦੈ
ਪਿਊਣ ਲਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਾ
ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਨ ਸੱ ਭੇ ਗਏ ਮਰ
ਮਂ ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਵਾ ਵਾਕਣ
ਲਾਸ਼ ਪਕਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ

ਿਾਣਾ ਹੈ ਤਰ ।ਿਾਣਾ ਹੈ ਤਰ ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ ਪਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ , ਵੇਖ ਪਕ ਤੇਰੀ
ਦੌਣੀ ਵਰਗਾ ਲਪਹੰ ਦੇ ਵੱ ਲੇ
ਕੀਕਣ ਥੋਹਰਂ ਦੇ ਫੱ ਲ ਿੇਹਾ
ਪੀਲਾ ਸੂਰਿ ਡੱ ਬ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਿੀਕਣ ਪਸਵਾ ਮੇਰੀ ਅੰ ਮਂ ਦਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਬਲ ਕੇ ਬਝ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਪਬਲਕਲ ਤੇਰੀ ਸਾੜੀ ਵਰਗਾ
ਰੰ ਗ ਪਫ਼ਜ਼ਾ ਪਵਚ ੱਡ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਸਿਣੀ ਆਪਖ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਡਾ
ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਤਂ ਪਗ ਪਰਹਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਪਵਹੜੇ ਚਂਦੀ ਦਾ
ਇਕ ਬੂਟਾ ਆਪਖ਼ਰ ੱਗ ਪਰਹਾ ਹੈ
ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਪਿੰ ਦ ਮੇਰੀ ਦਾ
ਪੀਲਾ ਸੂਰਿ ਡੱ ਬ ਪਰਹਾ ਹੈ ?
ਆਪਖ਼ਰ ਇਕ ਪਦਨ, ਸੱ ਕ ਹੀ ਿਂਦੈ
ਹਰ ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ, ਹਰ ਡੂੰ ਘਾ ਸਰ
ਆਪਖ਼ਰ ਬੱ ਦਲ ੱਡ ਹੀ ਿਂਦੈ
ਇਕ ਪਲ, ਦੋ ਪਲ ਿਂ ਦੋ ਪਦਨ ਵਰਹ
ਕੀਹ ਭੈੜਾ ਹੈ
ਇਸ਼ਕ ਿੇ ਮੇਰਾ
ਤੇਰੇ ਤਂ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ?
ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੌਖਾ ਤਂ ਸਾਹ ਹੈ
ਤੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕਝ ਮੇਰਾ ਲਾਹ ਹੈ ?
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ ਪਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰ

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿੇ ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਂਗੀ
ਮਂ ਮਧ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲੀ ਿਂਦਂ
ਕਾਮ-ਮੱ ਪਤਆ ਵਣ ਦੀ ਛਂ ਪਿਹੇ
ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵਰੋਲੀ ਿਂਦਂ
ਕੱ ਚੀਆਂ ਰੱ ਤੀਆਂ ਪਿਹੇ ਬੱ ਲਹ ਸੂਹੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਪਵਚ ਘੋਲੀ ਿਂਦਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਲ ਮਾਤਰ
ਕੋਈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਪਵਚ ਸੱ ਚਾਈ ਹੋਵੇ
ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਗੇੜੇ ਵਾਕਣ
ਅੱ ਿ ਵੀ ਮਨ ਪਵਚ ਆਈ ਹੋਵੇ
ਪਿਸਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪਭੰ ਨੀ ਖ਼ਸ਼ਬੋ
ਅੱ ਿ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਭਾਈ ਹੋਵੇ
ਪਫਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਪਿਥਂ ਤੀਕਣ
ਅੱ ਿ ਮੇਰਾ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਪਪਆ ਠਰਦੈ

ਅੱ ਿ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲਂ
ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਪਪਆ ਬਹੰ ਡਰਦੈ
ਅੱ ਿ ਮਂ ਈਕਣ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਹਂ
ਪਿਂ ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਦੇ ਥੇਹਂ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਲੋ ਹਾ ਕੱ ਟਦੇ
ਕਾਲੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਥੱ ਕਦੇ ਥੱ ਕਦੇ
ਆਪਣੀ ਬੱ ਢੀ ਅੰ ਮਂ ਵਾਿਣ
ਮਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਿਾਣਾ ਹੈ ਮਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਨ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਾਣੇ
ਤੇਰੀ ਰਪਹਮਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰ
ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਣੀ ਪਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰ
ਹੰ ਸ ਹਂ, ਖੰ ਭਂ ਪਵਚ ਸਾਹਸ ਹੈ
ਲੱਭ ਹੀ ਲਂ 'ਗਾ ਹਰ(ਹੋਰ) ਕੋਈ ਸਰ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਿੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਨਗਰ
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਿੇ ਹਂ ਪਸਕਲੀਗਰ ।

ਹਮਦਰਦ
ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ !
ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ਪਮਪਲਆ
ਤੇਰੇ ਿਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮਪਹਕ ਦਾ
ਇਹ ਗੰ ਚਾ
ਮੇਰੇ ਅਪਹਸਾਸ ਦੇ ਹੋਠਂ 'ਤੇ
ਇਵਂ ਪਖਪੜਆ
ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਿਵਂ
ਸੋਹਣੀ ਪਕਸੇ ਨਾਰ ਦਾ ਚੰ ਮਣ
ਪਪਰਥਮ ਵਾਰ
ਪਕਸੇ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਿਪੜਆ

ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ

ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ਪਮਪਲਆ ।
ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ
ਹਮਦਰਦੀ ਤੇਰੀ ਪਸਰ-ਮੱ ਥੇ
ਪਫਰ ਵੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਤਂ ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਲੱਗਦੈ
'ਹਮਦਰਦੀ'
ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਪਕਸੇ ਹੀਣੇ ਦੀ
'ਹੀਣਾ'
ਸਭ ਤਂ ਵੱ ਡਾ ਪਮਹਣਾ ਿੱ ਗ 'ਤੇ
ਪਿਹੜੇ ਹੱ ਥਂ ਥਂ ਉਲੀਕੇ ਨ
ਤੂੰ ਇਹ ਅੱ ਖਰ
ਉਨਹਂ ਹੱ ਥਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੌ ਸੌ ਚੰ ਮਣ
ਮਂ ਨਹਂ ਚਾਹੰ ਦਾ
ਤੇਰੇ ਹੋਠਂ ਦੇ ਗਲਾਬ
ਆਤਸ਼ੀ-ਸੂਹੇ
ਬੜੇ ਸ਼ੋਖ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਨ ਿੋ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਂ ਦੀ ਬਦਬੂ 'ਚ
ਸਦਾ ਲਈ ਗੰ ਮਣ
ਮਂ ਿਾਣਦਂ
ਤੇਰੇ ਖ਼ਤ 'ਚ
ਤੇਰੇ ਪਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ਬੋ ਹੈ
ਇਕ ਸੇਕ ਹੈ, ਇਕ ਰੰ ਗ ਹੈ
ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈ
ਹਮਦਰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ
ਪਰ ਕੀਹ ਆਖਂ ?
ਬੇ-ਪਹੱ ਸ ਪਿਹੇ ਕਾਮ ਦੇ
ਪਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਹ ਹੈ ?
ਮਂ ਿਾਣਦਂ

ਮਂ ਿਾਣਦਂ, ਹਮਦਰਦ ਮੇਰੇ
ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੀ ਤਂ ਮਤੱ ਈ ਮਂ ਹੈ
ਪਫਰ ਵੀ ਹੈ ਪਪਆਰੀ ਬੜੀ
ਇਹਦੀ ਪਮੱ ਠੀ ਛਂ ਹੈ ।
ਕੀਹ ਗ਼ਮ ਿੇ ਭਲਾ
ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਸ ਚੌੜੇ ਿਹਂ ਪਵਚ
ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਐਸਾ
ਪਕ ਪਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਪਹ ਲਂ
ਕੀਹ ਗ਼ਮ
ਿੇ ਨਸੀਬੇ ਨਾ
ਪੰ ਛੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਛਾਵਂ
ਇਸ ਉਮਰਾ ਦੇ ਸਪਹਰਾ 'ਚ
ਪਿਦਹੀ ਛਾਵਂ ਹੀ ਬਪਹ ਲਂ ।
ਤੇਰੇ ਕਪਹਣ ਮਤਾਬਕ
ਿੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਪਮਲੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਕੀਹ ਪਤਾ ਪਫਰ ਵੀ ਨਾ
ਦਨੀਆਂ 'ਚ ਮਬਾਰਕ ਥੀਵਂ
ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ
ਹਮਦਰਦੀ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਮੱ ਥੇ
ਮਂ ਤਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਂ
ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਪਹਰ
ਕੱ ਲਾ ਹੀ ਪੀਵਂ
ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ !

ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ਪਮਪਲਆ ।
ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ

ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ਪਮਪਲਆ ।

ਚਿਕਰਾ
ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !
ਮਂ ਇਕ ਪਸ਼ਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਉਹਦੇ ਪਸਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਂ ਝਂਿਰ
ਤੇ ਉਹ ਚੋਗ ਚਗਂਦਾ ਆਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।

ਇਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ
ਧੱ ਪ ਪਤਖੇਰੀ
ਦੂਿਾ ਮਪਹਕਂ ਦਾ ਪਤਰਹਾਇਆ
ਤੀਿਾ ਉਹਦਾ ਰੰ ਗ ਗਲਾਬੀ
ਪਕਸੇ ਗੋਰੀ ਮਂ ਦਾ ਿਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਨਣਂ ਉਹਦੇ
ਚੇਤ ਦੀ ਆਥਣ
ਅਤੇ ਜ਼ਲਫ਼ਂ ਸਾਵਣ ਛਾਇਆ
ਹੋਠਂ ਦੇ ਪਵਚ ਕੱ ਤਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਪਦਹੰ ਚੜਹਨ 'ਤੇ ਆਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਸਾਹਵਂ ਦੇ ਪਵਚ
ਫੱ ਲ ਸੋਇਆਂ ਦੇ
ਪਕਸੇ ਬਾਗ਼ ਚਾਨਣ ਦਾ ਲਾਇਆ
ਦੇਹੀ ਦੇ ਪਵਚ ਖੇਡੇ ਚੇਤਰ
ਇਤਰਂ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।

ਬੋਲਂ ਦੇ ਪਵਚ
ਪੌਣ ਪਰੇ ਦੀ
ਨੀ ਉਹ ਕੋਇਲਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ
ਪਚੱ ਟੇ ਦੰ ਦ ਪਿਂ ਧਾਨਂ ਬਗ਼ਲਾ
ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ
ਇਕ ਪਲੰਘ ਨਆਰੀ
ਅਸਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਪਵਚ ਡਾਪਹਆ
ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲੀ
ਉਸ ਪੈਰ ਿਂ ਪਲੰਘੇ ਪਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਦਖਣ ਮੇਰੇ
ਨਣਂ ਦੇ ਕੋਏ
ਪਵਚ ਹੜਹ ਹੰ ਝੂਆਂ ਦਾ ਆਇਆ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਪਵਚ ਸੋਚਂ
ਉਸ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਲਮ ਕਮਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਸਬਹਾ-ਸਵੇਰੇ
ਲੈ ਨੀ ਵਟਣਾ
ਅਸਂ ਮਲ ਮਲ ਓਸ ਨਹਾਇਆ
ਦੇਹੀ ਪਵਚਂ ਪਨਕਲਣ ਪਚਣਗਂ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱ ਥ ਪਗਆ ਕਮਲਾਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਚੂਰੀ ਕੱ ਟਂ
ਤੇ ਉਹ ਖਂਦਾ ਨਾਹਂ
ਉਹਨੂੰ ਪਦਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ

ਇਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ
ਉਹ ਮੜ ਵਤਨਂ ਨਹਂ ਆਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।
ਮਾਏ ! ਨੀ ਮਾਏ !
ਮਂ ਇਕ ਪਸ਼ਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਉਹਦੇ ਪਸਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਂ ਝਂਿਰ
ਤੇ ਉਹ ਚੋਗ ਚਗਂਦਾ ਆਇਆ
ਨੀ ਮਂ ਵਾਰੀ ਿਂ ।

ਇਕ ਿਾਮ
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਵਂਗ ਹੀ
ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਪਦਲ 'ਤੇ ਲੈ ਘਟੀਆ ਿਹੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਵਂਗ ਹੀ

ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ।
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਡੈਣ

ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਿੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ
ਪਸਪਵਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਨੰਗੀ ਅਲਫ਼
ਘੰ ਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਪਾਲਤੂ ਸੱ ਪ ਕੋਈ
ਮੈਨੰ ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਿੋ ਇਸ ਸ਼ਪਹਰ-ਸਪੇਰੇ ਦੀ
ਹਸਂ ਕੈਦ 'ਚਂ ਛੱ ਟ ਕੇ
ਮਾਰ ਕੇ ਡੰ ਗ, ਕਲੇ ਿੇ 'ਤੇ
ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਲੰਮੂਬੇ ਦੀ
ਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਪਿਦਹੀ ਮਂਗ 'ਚਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨ
ਹਾਏ, ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਸੰ ਧੂਰ
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਦਪਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ

ਕਰ ਪਵਧਵਾ ਪਬਠਾਈ ਹੈ
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਐਸੀ ਮਨਹੂਸ
ਤੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਸ਼ਪਹਰ ਆਈ ਹੈ
ਪਿਹੜੇ ਸ਼ਪਹਰ 'ਚ
ਇਸ ਦੱ ਧ ਪਮਲੇ ਕਾਹਵੇ ਦੇ ਰੰ ਗ ਦੀ
ਮਾਸੂਮ ਗਨਾਹ ਵਰਗੀ

ਮਹੱ ਬਤ ਮਂ ਗਵਾਈ ਹੈ ।
ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ਇਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰੰ ਗੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਵਂਗ ਹੀ
ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ
ਪਦਲ 'ਤੇ ਲੈ ਘਟੀਆ ਪਿਹੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ।

ਚਬਰਹਾ
ਮੈਥਂ ਮੇਰਾ ਪਬਰਹਾ ਵੱ ਡਾ
ਮਂ ਪਨੱਤ ਕੂਕ ਪਰਹਾ
ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇਕੋ ਹੌਕਾ

ਇਹਦੀ ਝੋਲ ਅਥਾਹ ।

ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ ਇਸ਼ਕ ਗਵਾਚਾ
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹ
ਮੇਰੇ ਹੋਠਂ ਵੇਖ ਲਈ

ਚੰ ਮਣਂ ਦੀ ਿੂਨ ਹੰ ਢਾ ।
ਿੋ ਚੰ ਮਣ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖਪੜਹਆ
ਇਕ ਅੱ ਧ ਵਾਰੀ ਆ
ਮੜ ਉਹ ਭੱ ਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਪਘਆ
ਏਸ ਦਰਂ ਦੇ ਰਾਹ ।

ਮਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨੱਤ ਉਡੀਕਣ ਬੈਠਾ
ਂ ੀਆਂ ਪਾ
ਥੱ ਪਕਆ ਔਸ

ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਚੰ ਮਣ ਨਾ ਬਹਪੜਆ
ਸੈ ਚੰ ਮਣਂ ਦੇ ਵਣ ਗਾਹ ।
ਉਹ ਚੰ ਮਣ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ
ਪਵਚ ਲੱਖ ਸੂਰਿ ਦਾ ਤਾ
ਪਿਹੜੇ ਸਾਹਂ ਚੇਤਰ ਖੇਡਦਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਚੰ ਮਣ ਦਾ ਚਾ ।
ਪਰਦੇਸੀ ਚੰ ਮਣ ਮਂਪਡਆ
ਕਦੇ ਵਤਨਂ ਫੇਰਾ ਪਾ
ਪਕਤੇ ਸੱ ਚਾ ਪਬਰਹਾ ਤਂਡੜਾ
ਮੈਥਂ ਿੂਠਾ ਨਾ ਹੋ ਿਾ ।

ਪਬਰਹਾ ਵੀ ਲੋ ਭੀ ਕਾਮ ਦਾ
ਇਹਦੀ ਿਾਤ ਕਿਾਤ ਨਾ ਕਾ
ਭਾਵਂ ਪਬਰਹਾ ਰੱ ਬਂ ਵੱ ਡੜਾ
ਮਂ ੱਚੀ ਕੂਕ ਪਰਹਾ ।

ਚਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ
ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰਾਣਾ
ਮੈਲਾ ਪਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ
ਸਮਂ ਦੇ ਰੱ ਖ ਦਾ
ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੱ ਤਰ
ਸੂਲੀ ਲੱਗੇ
ਈਸਾ ਵਂਗ ਹੈ ਲਟਕ ਪਰਹਾ
ਪਜ਼ਹਨ ਮੇਰੇ ਦੀ

ਵਾਦੀ ਪਵਚ ਹੈ ਭਟਕ ਪਰਹਾ ।
ਉਹ ਪਦਨ ਬਹੰ ਵਡਭਾਗਾ
ਿਦ ਪਕਸੇ ਸਾਗਰ ਪਵਚ
ਆਦਮ ਦੇ ਪਕਸੇ ਪਪਤਰ
ਅਮੂਬ(ੇ ਅਮੀਬੇ) ਿਨਮ ਪਲਆ
ਪਰ ਇਹ ਪਦਹੰ ਪਨਕਰਮਾ
ਿਦ ਇਸ ਆਦਮ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਫੱ ਲ ਸਮਂ ਦਾ
ਹੋਸੀ ਖ਼ੈਰ ਪਪਆ
ਵੇਖ-ਵੇਖ ਪਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ
ਮਂ ਸੋਚ ਪਰਹਾ :
ਸਮਂ ਅਵਾਰਾ ਕੱ ਤਾ
ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਪਰਹਾ
ਿੂਠ ਹੱ ਡ ਖਾਣ ਲਈ

ਲੋ ਭੀ ਤਰਸ ਪਰਹਾ ।

ਸਮਂ ਪਰਾਈ ਨਾਰ
ਤੇ ਿਂ ਪਫਰ ਰੰ ਡੀ ਹੈ
ਪਪਹਲੀ ਰਾਤ ਹੰ ਢਾਇਆਂ
ਲੱਗਦੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ

ਦੂਿੀ ਰਾਤ ਪਬਤਾਇਆਂ
ਹੰ ਦੀ ਭੰ ਡੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰ ਗ
ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੱ ਰੇ ਨੂੰ
ਇਕ ਅੱ ਧ ਘੜੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਤਾਣੀ ਪਂਦੀ ਹੈ
ਕਦੇ ਹਰਾਮਣ ਪਟਕ ਕੇ
ਨਾ ਇਹ ਬਪਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਰੀ
ਖੋਲਹ ਕੇ ਏਸ ਿਹਂ ਵੱ ਲੇ
ਕਾਮਨੀ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰੇ
ਤੱ ਕਦੀ ਰਪਹੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਸਮਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਚੰ ਨਹ
ਇਹ ਪਨੱਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਝੂਠ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਮ 'ਚ ਮੱ ਤੇ
ਆਪਸ਼ਕ ਵਂਗ
ਪਮੱ ਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਗੱ ਲਂ
ਸਾਨੂੰ ਛਲਦਾ ਹੈ
ਮਾਣ ਕੇ ਚੰ ਮਣ
ਇਕ ਦੋ ਏਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ
ਭੱ ਲ ਿਂਦਾ ਹੈਫੇਰ ਨਾ ਪਵਹੜੇ ਵੜਦਾ ਹੈ
ਸਮਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਚੰ ਨਹ

ਇਹ ਪਨੱਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰਾਣਾ
ਮੈਲਾ ਪਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ
ਸਮਂ ਦੇ ਰੱ ਖ ਦਾ
ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪੱ ਤਰ

ਸੂਲੀ ਲੱਗੇ
ਈਸਾ ਵਾਕਣ ਲਟਕ ਪਰਹੈ
ਪਜ਼ਹਨ ਮੇਰੇ ਦੀ
ਸੰ ਞੀ ੱਿੜੀ ਵਾਦੀ ਪਵਚ
ਸਮਂ ਦੀ ਇਕਠਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੱ ਿਣੀ ਵਂਗ
ਪੀੜਂ-ਕੱ ਠੀ
ਪਬਰਹਣ ਵਾਕਣ ਭਟਕ ਪਰਹੈ
ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰਾਣਾ
ਮੈਲਾ ਪਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ
ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪਰਾਣਾ
ਮੈਲਾ ਪਤੱ ਥ-ਪੱ ਤਰ ।

ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੁੱ ਤ
ਇਹ ਸੱ ਿਣੀ ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੱ ਤ ਹੈ
ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪੱ ਤ ਹੈ
ਪਮਸਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮਂ ਪਵਚ
ਇਹ ਦੇਵੀ ਸਭ ਤਂ ਮੱ ਖ ਹੈ

ਇਹ ਸੱ ਿਣੀ ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੱ ਤ ਹੈ ।
ਕਾਮ ਿੋ ਸਭ ਤਂ ਮਹਂਬਲੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਮਂ ਨੂੰ ਕਪਹਣਾ ਨੰਗੀ
ਇਹ ਗੱ ਲ ੱਕੀ ਹੀ ਨਾ ਚੰ ਗੀ
ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਾ-ਸਮਝੀ ੱਤੇ
ਸੱ ਚ ਪੱ ਛਂ ਤਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਖ ਹੈ
ਕਾਮ ਖਦਾ ਤਂ ਵੀ ਪਰਮੱ ਖ ਹੈ
ਏਸੇ ਦੀ ਹੈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ
ਤੱ ਦ ਤੇ ਹਸਨਂ ਦੀ ਿੋ ਰੱ ਤ ਹੈ
ਏਸੇ ਨ ਹੈ ਰੂਪ ਵੰ ਡਣਾ-

ਖ਼ੂਨ ਮੇਰਾ ਿੋ ਤਂਡੀ ਕੱ ਖ ਹੈ
ਇਹ ਤਂ ਵੀਨਸ ਮਂ ਦਾ ਬੱ ਤ ਹੈ
ਖੜੀ ਆ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ
ਪਚੱ ਟੀ ਦੱ ਧ ਕਲੀ ਪਿਂ ਤਾਜ਼ੀ
ਕਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਗਮ ਹੈ
ਕਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਣਂਦਾ
ਕੋਈ ਅਲਮਸਤ ਪਿਹਾ ਿੰ ਗਮ ਹੈ
ਤੇਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੰ ਡੀ ਕਪਹਣਾ
ਸੱ ਚ ਪੱ ਛਂ ਤਂ ਮੈਨੰ ੂ ਗ਼ਮ ਹੈ
ਕਾਮ ਪਬਨਂ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ

ਕਾਹਦੇ ਅਰਥ ਿੇ ਚਲਦਾ ਦਮ ਹੈ ।
ਕਾਮ ਹੈ ਪਸ਼ਵਿੀ, ਕਾਮ ਬਰਹਮ ਹੈ
ਕਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤਂ ਮਹਂ ਧਰਮ ਹੈ
ਕਾਮ ਤਂ ਵੱ ਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱ ਖ ਹੈ
ਕਾਮ ਤਂ ਵੱ ਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱ ਖ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਾ-ਸਮਝੀ ੱਤੇ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਣੀ ! ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਖ ਹੈ
ਇਹ ਤਂ ਵੀਨਸ ਮਂ ਦਾ ਬੱ ਤ ਹੈ
ਵੇਖ ਪਕ ਬੱ ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
ਇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਿਂ ਰੋਇਆ ਹੈ
ਸਾਥਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਝੱ ਬ ਬਝਾ ਦੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਹਾ ਪਰਹਂ ਹਟਾ ਦੇ
ਇਸ ਦੇ ਮੱ ਖ ਨੂੰ ਪਰਹਂ ਭਆ ਦੇ
ਿਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ
ਇਸ ਦੇ ਪਦਲ ਪਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱ ਖ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੱ ਖ ਹੈ
ਭਾਵਂ ਕਾਮ ਏਸ ਦਾ ਪੱ ਤ ਹੈ

ਪਮਸਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮਂ
ਪਵਚ ਇਹ ਭਾਵਂ ਸਭ ਤਂ ਮੱ ਖ ਹੈ
ਭਾਵਂ ਵੀਨਸ ਮਂ ਦਾ ਬੱ ਤ ਹੈ

ਕਾਮ ਖਦਾ ਤਂ ਵੀ ਪਰਮੱ ਖ ਹੈ ।

ਸੀਮਾ
ਦੈਪਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ
ਅੱ ਿ ਪਰਥਮ ਪੰ ਨ 'ਤੇ
ਮੇਰੀ ਮਪਹਬੂਬਾ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ
ਏਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ
ਕਝ ਗੋਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੱ ਚੇ
ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਖੜਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖੀ ਹੈ ।
ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰਂ
ਇਕ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਝਂਿਰ
ਇਹ ਕੜੀ
ਪਪਿਲੀ ਪੰ ਿਾਬਣ ਉਹ ਕੜੀ
ਪਿਹੜੀ ਪਰਦੇਸ ਤਂ
ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਪਵਪਦਆ ਲੈ ਕੇ
ਛੇ ਵਰਹੇ ਪਪੱ ਛਂ

ਿੋ ਅੱ ਿ ਦੇਸ਼ ਮੜੀ ਹੈ ।
ਹਂ ਠੀਕ ਪਕਹਾ, ਠੀਕ ਪਕਹਾ
ਇਹੋ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ
ਏਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਮੇਰੀ ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਥੜੀ ਥੜੀ ਹੈ
ਇਹੋ ਹੈ ਕੜੀ

ਪਿਸ ਨੂੰ ਪਕ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨ ਰਂਦੇ
ਮਾਸੂਮ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬ ਵੀ
ਅਵਾਰਾ ਨ ਭਂਦੇ ।
ਇਹੋ ਹੈ ਕੜੀ
ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਿਦ ਆਂਦੀ
ਹਰ ਵਾਰ ਿਦਂ ਆਂਦੀ
ਪਤੰ ਨ ਫੱ ਲ ਪਲਆਂਦੀ
ਗਲਦਾਨ 'ਚ ਪਤੰ ਨ ਫੱ ਲ ਿਦਂ
ਹੱ ਥਂ ਉਹ ਸਿਾਂਦੀ
ਮਸਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ 'ਚ
ਕਝ ਏਦਂ ਉਹ ਕਪਹੰ ਦੀ
ਇਕ ਫੱ ਲ ਕੋਈ ਸਂਝਾ
ਤੇਰੇ ਨਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਂ ਦਾ
ਇਹ ਫੱ ਲ ਕੋਈ ਸਂਝਾ
ਪਕਸੇ ਪਪਉ ਦਾ, ਪਕਸੇ ਮਂ ਦਾ
ਇਕ ਫੱ ਲ ਮੇਰੀ ਕੱ ਖ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੈ ਨਂ ਦਾ ।

ਹਂ ਠੀਕ ਪਕਹਾ, ਠੀਕ ਪਕਹਾ
ਇਹੋ ਉਹ ਕੜੀ
ਪਪਿਲੀ ਪੰ ਿਾਬਣ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ
ਪਿਹੜੀ ਪਰਦੇਸ ਤਂ
ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਪਵਪਦਆ ਲੈ ਕੇ
ਛੇ ਵਰਹੇ ਪਪੱ ਛਂ
ਿੋ ਅੱ ਿ ਦੇਸ਼ ਮੜੀ ਹੈ
ਏਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ
ਇਕ ਗੋਰੀ ਪਿਹੀ ਪਨੱਕੀ ਬੱ ਚੀ
ਮੇਰੀ ਮਪਹਬੂਬਾ ਦੀ
ਪਿਸ ਚੀਚੀ ਹੈ ਪਕੜ ਰੱ ਖੀ

ਓਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਮੇਰੇ ਪਜ਼ਹਨ 'ਚ ਹੈ ਆ ਲੱਥੀ
ਈਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ :
ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਲਣ ਦੇ
ਪਬਮਾਰ ਲਹੂ ਦਾ
ਏਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਬਿਾਇਆ
ਕੋਈ ਸਂਝਾ ਬੀਅ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ
ਖ਼ਾਬਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ।

ਮੱ ਦਤ ਤਂ ਪਿਦਹੀ ਖ਼ਾਤਰ
ਬੇਚੈਨ ਮੇਰਾ ਿੀ ਹੈ
ਓਹੋ ਹੀ ਸੀਮਾ ਧੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪਪਉ ਹੈ
ਹਂ ਠੀਕ ਪਕਹਾ, ਠੀਕ ਪਕਹਾ
ਇਹੋ ਉਹ ਕੜੀ
ਪਪਿਲੀ ਪੰ ਿਾਬਣ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ
ਪਿਹੜੀ ਪਰਦੇਸ ਤਂ
ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਪਵਪਦਆ ਲੈ ਕੇ
ਛੇ ਵਰਹੇ ਪਪੱ ਛਂ

ਿੋ ਅੱ ਿ ਦੇਸ਼ ਮੜੀ ਹੈ ।

ਅਜਨਬੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।
ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਨਬੀ ਰਹਂਗੇ
ਇਕ ਸਦੀ ਿਂ ਦੋ ਸਦੀ

ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਔਲੀਆ ਹਂ
ਨਾ ਤੇ ਮਂ ਹੀ ਹਂ ਨਬੀ
ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ
ਪਕ ਪਮਲ ਪਵਂਗੇ ਪਰ ਕਦੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ

ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਰਸ-ਭਰੀ
ਤੇਰੀ ਮਲੂਕ ਮਸਕੜੀ
ਪਕਸੇ ਪਵਮਾਨ ਸੇਵਕਾ
ਦੀ ਮਸਕੜੀ ਦੇ ਵਂਗ ਹੈ
ਅਿੇ ਵੀ ਪਿਸ 'ਚ ਿਾਣਦਂ
ਪਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਂਗ ਹੈ
ਮਂ ਿਾਣਦਂ, ਮਂ ਿਾਣਦਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾ
ਅਿੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਂਗ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਿਸਮ ਦੀ
ਅਿੇ ਵੀ ਤੈਨੰ ੂ ਮਂਗ ਹੈ
ਪਿਹੜਾ ਪਕ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਚ
ਪਫਲਮੀ ਰਸਾਲੇ ਵਂਗ ਹੈ
ਸਫ਼ਾ ਸਫ਼ਾ ਫਰੋਲਣਾ
ਪਿਦਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਦਲ ਲਗੀ
ਸਮਂ ਨੂੰ ਸੰ ਨਹ ਮਾਰ ਕੇ
ਿੇ ਪਮਲ ਿਾਏ ਘੜੀ ਕਦੀ
ਕਾਮ ਦਾ ਹਂ ਮਂ ਸਗਾ
ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਹਂ ਤੂੰ ਸਗੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ

ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।
ਅਿੇ ਤਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ

ਓਸ ਮੱ ਕੜੀ ਦੇ ਵਂਗ ਹੈ
ਕਾਮ ਦੇ ਸਆਦ ਪਪੱ ਛਂ
ਹੋ ਿਾਏ ਿੋ ਹਾਪਮਲਾ
ਤੇ ਮੱ ਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਬਣਾ ਲਏ ਪਿਵਂ ਗਜ਼ਾ
ਤੇ ਖਾਈ ਿਾਏ ਉਹ ਕਾਮਣੀ
ਕਲੱਛਣੀ ਸਆਦ ਲਾ

ਹੇ ਕਾਮਣੀ, ਹੇ ਕਾਮਣੀ ।
ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾ, ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾ
ਵਾਸਤਾ ਈ ਿੀਭ ਨੂੰ
ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਾ ਸਆਦ ਪਾ
ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਪਹ ਪਰਹਂ
ਨਾ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਲ ਆ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ

ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।
ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਥਂ ਪਚਮਟ ਕੇ
ਇਹ ਸਂ ਪਰਹਾ ਿੋ ਬਾਲ ਹੈ
ਛਰੀ ਹੈ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ
ਿੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਲਾਲ ਹੈ
ਇਹ ਕਪਹਣ ਨੂੰ ਤਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਕ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ
ਿੇ ਸੋਚੀਏ ਤਂ ਸੋਹਣੀਏ
ਤੈਨੰ ੂ ਸਦੀਵੀ ਮਰਦ ਦੀ
ਮਂ ਿਾਣਦਂ ਪਕ ਭਾਲ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਵਫ਼ਾ ਨੂੰ ਗਾਲਹ ਹੈ
ਪਜ਼ੰ ਦਗੀ ਪਬਤਾਉਣ ਦੀ
ਚੱ ਲੀ ਅਸਂ ਨ ਚਾਲ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਦੀਵੀ ਨਾਰ ਦੀ
ਤੂੰ ਿਾਣਦੀ ਪਕ ਭਾਲ ਹੈ

ਹੈ ਠੀਕ ਪਫਰ ਵੀ ਵਗ ਰਹੀ
ਹੈ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਦੀ
ਮਲੰਪਮਆਂ ਦੀ ਮਂ ਉਪਿ
ਮਲੰਪਮਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਛਬੀ
ਨਾ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਮਂ ਸਗਾ
ਤੇ ਨਾ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸਗੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ

ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।
ਹੈ ਠੀਕ ਪਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ
ਅਿੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹਂ
ਅਿੇ ਅਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹਂ
ਅਿੇ ਅੰ ਿੀਲ ਵੇਦ ਤੇ
ਕਰਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹਂ
ਗੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮ ਦੀ
ਅਿੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹਂ
ਮੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਾਵੜਂ ਨੂੰ
ਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹਂ
ਅਿੇ ਤਂ ਪਦਲ ਨ ਅਿਨਬੀ
ਅਿੇ ਪਦਮਾਗ਼ ਅਿਨਬੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਕਲ ਿਹਾਨ
ਸਾਡੇ ਵਾਕਣਾ ਹੈ ਅਿਨਬੀ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਨਬੀ ਰਹਂਗੇ
ਇਕ ਸਦੀ ਿਂ ਦੋ ਸਦੀ
ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਪਕ ਪਮਲ ਪਵਂਗੇ ਪਰ ਕਦੀ
ਅਿੇ ਤਂ ਮਂ ਹਂ ਅਿਨਬੀ

ਅਿੇ ਤਂ ਤੂੰ ਹਂ ਅਿਨਬੀ ।

ਸੰ ਗਰਂਦ
ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ
ਸਰਦ ਇਹ ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ
ਯੱ ਖ-ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸਮਂ
ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ
ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦੇ ਵਂਗ
ਸਂ ਰਹੀ ਹੈ
ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਝੰ ਭ ਮਾਰੀ
ਹੂਬਹੂ ਚੀਨ ਕਬੂਤਰਂ ਵਾਕਣਂ

ਗਟਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨ-ਖੰ ਭਂ ਨੂੰ ਪਖਲਾਰੀ ।
ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦ ਇਹ
ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫ਼
ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਘਰ
ਪਿਸ 'ਚ ਅੱ ਿ ਦੀ ਰਾਤ
ਮਂ ਇਹ ਹੈ ਗਜ਼ਾਰੀ
ਪਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਚੇਤ ਦੇ ਸੂਰਿ ਦੇ ਵਂਗ

ਨੀਮ-ਪਨੱਘੀ ਦੂਧੀਆ ਹੈ ਗਲਾਨਾਰੀ ।
ਪੋਹ ਦੀ ਸੰ ਗਰਂਦ ਦੇ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ
ਪਨੱਤਰੀ ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਪਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਵਂਗ
ਠੰਢੀ-ਠੰਢੀ
ਸੱ ਚੀ-ਪਮੱ ਠੀ ਤੇ ਪਪਆਰੀ

ਸਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮਪਹਕ ਹੋਠਂ 'ਤੇ ਪਖਲਾਰੀ ।
ਉਫ਼ !
ਪਕੰ ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਫ਼-ਬਾਰੀ
ਏਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਠਰੀ ਹੋਈ ਬੱ ਕਲੇ

ਮਘ ਰਹੀ ਨਾ
ਪਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰ ਗਾਰੀ
ਚੌਹਂ-ਪਾਸਂ
ਜ਼ਪਹਰ ਮੋਹਰੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ
ਮੌਨ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਸਰਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ
ਮੇਰਾ ਪਦਲ, ਮੇਰਾ ਪਿਸਮ, ਮੇਰਾ ਪਜ਼ਹਨ
ਬਰਫ਼ ਸੰ ਗ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਹੰ ਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ
ਦੂਰ ਕਾਲਾ
ਰੱ ਖ ਲੰਮਾ ਚੀਲਹ ਦਾ
ਸ਼ੀਪਸ਼ਆਂ ਤਂ ਪਾਰ ਿੋ ਂਘਲਾ ਪਰਹਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਬਸਤੀ ਦੀ
ਬਲੌ ਰੀ ਪਾਤਲੀ ਪਵਚ
ਸੂਲ ਵੱ ਤ ਚਪਭਆ ਹੈ ਨਜ਼ਰਂ ਆ ਪਰਹਾ
ਉਫ਼ !
ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀਹ ਹੰ ਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ?
ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦੀ ਸਰਦ ਤਾਬੀਰ ਪਵਚ
ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦਾ ਕੱ ਚੀ ਗਰੀ ਿੇਹਾ
ਸੱ ਤ-ਉਨਂਦਾ ਪਿਸਮ ਬਣਦਾ ਿਾ ਪਰਹਾ
ਪਹੱ ਮ-ਮਾਨਵ ਵਂਗ ਚਪਲਆ ਿਾ ਪਰਹਾ
ਕੌ ਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੈ ਖੜਕਾ ਪਰਹਾ ?
ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਮ-ਮਾਨਵ ਹੈ ਟਪਰਆ ਆ ਪਰਹਾ
ਹੇ ਪਦਲਾ ! ਬੇ-ਹੋਪਸ਼ਆ !
ਕਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ
ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਾ ਪਰਹਾ

ਇਹ ਤਂ ਮੇਰਾ ਵਪਹਮ ਤੈਨੰ ੂ ਖਾ ਪਰਹਾ ।
ਇਹ ਤਂ ਹੈ
ਇਕ ਤੇਰੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦਾ ਘਰ
ਸੋਚ ਕਰ, ਕਝ ਸੋਚ ਕਰ, ਕਝ ਸੋਚ ਕਰ
ਉਹ ਤਂ ਪਪਹਲਂ ਹੀ

ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਪਕਸੇ ਦੀ
ਤੂੰ ਤਂ ਐਵਂ ਪੀਣ ਪਗੱ ਲਾ ਪਾ ਪਰਹਾ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਿਹੇ ਵਗ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮੈਲੀ ਪਕਸ ਲਈ ਹਂ ਪਾ ਪਰਹਾ ?
ਉਹ ਤਂ ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਪੌਣ ਵਰਗਾ
ਸਆਦ ਤਲਸੀ ਦਾ

ਪਿਦਹੇ 'ਚਂ ਆ ਪਰਹਾ ।
ਹੇ ਮਨਾ !
ਕਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ
ਤੂੰ ਤਂ ੱਕਾ ਹੀ
ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਲਾਹ ਮਾਰੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਿੇ ਸੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ ਪਿਸਮ ਤੇਰਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਿੇ ਸੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ ਉਮਰ ਸਾਰੀ
ਤੂੰ ਤਂ ਧਰ ਤਂ ਗ਼ਮ ਦੀ ਇਕ ਸੰ ਗਰਂਦ ਹਂ
ਕਰ ਨਾ ਐਵਂ

ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ।
ਲੱਭ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚਂ ਨਾ
ਕੋਈ ਪਚੰ ਗਾੜੀ
ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਤਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸਰਦ ਹੈ
ਪਫਰ ਵੀ ਪਕੰ ਨੀ ਹਸਂ
ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਯੱ ਖ-ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸਮਂ
ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ
ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦਣ ਦੇ ਵਂਗ
ਸਂ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਝੰ ਭ ਮਾਰੀ
ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦ ਇਹ
ਬਸਤੀ ਪਹਾੜੀ ।

ਬਹੂ-ਰੂਪੀਏ
ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਵਚ ਪਈ ਘੰ ਮਦੀ ਹੈ
ਚੱ ਪ ਚੱ ਪ ਤੇ ਵੀਰਾਨ
ਪਕਸੇ ਪਨਪੱ ਤਰੇ ਰੱ ਖ ਦੇ ੱਤੇ
ਇੱ ਲ ਦੇ ਆਲਹਣੇ ਵਂਗ
ਗੰ ਮ-ਸੰ ਮ ਤੇ ਸੰ ਨਸਾਨ
ਸ਼ਾਮ-ਇਹ ਅੱ ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਐਸੀ ਬੇ-ਪਹਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਖ਼ਰ
ਮਂ ਘਰ ਬਪਹ ਕੇ ਕੀਹ ਲੈ ਣਾ ਸੀ
ਇਹ ਕਮਬਖ਼ਤ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੀ
ਿੇ ਕਰ ਇਸ ਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ
ਇਹਦੇ ਨਾਲਂ ਤਂ ਚੰ ਗਾ ਸੀ
ਕਾਹਵਾ-ਖਾਨ ਦੀ ਬੱ ਕਲ ਪਵਚ
ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਘੱ ਟ ਪਨਗਲ ਕੇ
ਪਸਗਰਟ ਧਖਾ ਕੇ ਬਪਹ ਰਪਹਣਾ ਸੀ
ਸਰਪਮਡ-ਮੱ ਛੀ ਿਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ
ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਸੜਕਂ ੱਤੇ
ਯਾਰਂ ਦੇ ਸੰ ਗ ਭਂ ਲੈ ਣਾ ਸੀ
ਥੱ ਕ ਟੱ ਟ ਕੇ ਸਂ ਰਪਹਣਾ ਸੀ
ਘਰ ਬਪਹ ਕੇ ਮਂ ਕੀਹ ਲੈ ਣਾ ਸੀ
ਘਰ ਬਪਹ ਕੇ ਮਂ ਕੀਹ ਲੈ ਣਾ ਸੀ ?
ਸਮਂ ਵੀ ਪਕੰ ਨੀ ਚੰ ਦਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ
ਪਕਸੇ ਪਰਾਣੇ ਅਮਲੀ ਵਾਕਣ
ਪਦਨ ਭਰ ਪੀ ਕੇ ਡੋਡੇ ਸੌਹਰਾ
ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਂ ਦੇ ਪਵਚ

ਆਪਣੀ ਝੋਕ 'ਚ ਟਪਰਆ ਰਪਹੰ ਦੈ ।
ਨਾ ਕਝ ਸਣਦੈ ਨਾ ਕਝ ਕਪਹੰ ਦੈ ।

ਨਾ ਪਕਤੇ ਖੜਹਦ,ੈ ਨਾ ਪਕਤੇ ਬਪਹੰ ਦੈ ।
ਇਸ ਬਦਬੂ ਦੇ ਿਾਣ 'ਚ ਹਾਲੇ

ਯੱ ਗਂ ਿੇਡਾ ਇਕ ਪਲ ਰਪਹੰ ਦੈ ।
ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਿੀਭਂ ਿੇਹੀਆਂ
ਮੇਰੀ ਹੱ ਥ-ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ
ਮੇਰੀ ਪਹੱ ਕ ਪਵਚ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ
ਕੰ ਪਡਆਂ ਵਾਕਣ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਫ਼ੀਆਂ ਹਫ਼ੀਆਂ ਭੱ ਿ ਭੱ ਿ ਮੋਈਆਂ
ਪਦਨ ਭਰ ਸਮਂ ਦੇ ਖੂਹੇ ੱਤੇ
ਬੈਲਂ ਵਾਕਣ ਿੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਗ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰ ਗ ਪਸੰ ਿਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਦੀਆਂ ਬੰ ਿਰ ਰੋਹੀਆਂ

ਅੱ ਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਂ ਐਵਂ ਗਈਆਂ ।
ਰੱ ਬ ਕਰੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਢੇਰੀ
ਛੇਤੀ ਿਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਿਾਵੇ
ਿਂ ਰੱ ਬ ਕਰ ਕੇ ਬਹ-ਰੂਪਣੀ
ਚੋਰਂ ਦੇ ਸੰ ਗ ੱਧਲ ਿਾਵੇ
ਿਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰ ਤਰ ਚੱ ਲੇ
ਇਹ ਕਮਬਖ਼ਤ ਭਸਮ ਹੋ ਿਾਵੇ
ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਨ ਖ਼ੌਰੇ ਕਦ ਤਕ
ਮੇਰਾ ਪਜ਼ਹਨ ਹੈ ਚੱ ਟਦੇ ਰਪਹਣਾ
ਮਂ ਤਂ ਹੋਰ ਪਕਸੇ ਸੰ ਗ ਰਾਤ

ਨੱਚਣ ਬਾਲ-ਰੂਮ ਹੈ ਿਾਣਾ ।

ਬੇਹਾ ਖ਼ੂਨ

ਖ਼ੂਨ ।

ਬੇਹਾ ਖ਼ੂਨ ।

ਮਂ ਹਂ, ਬੇਹਾ ਖ਼ੂਨ ।
ਪਨੱਕੀ ਉਮਰੇ ਭੋਗ ਲਈ

ਅਸਂ ਸੈ ਚੰ ਮਣਂ ਦੀ ਿੂਨ ।
ਪਪਹਲਾ ਚੰ ਮਣ ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ
ਟਰ ਸਾਡੇ ਦਰ ਆਇਆ
ਉਹ ਚੰ ਮਣ ਪਮੱ ਟੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਦੋ ਪਲ ਖੇਡ ਗਵਾਇਆ
ਦੂਿਾ ਚੰ ਮਣ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਿਪੜਆ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਚ ਨਾ ਆਇਆ
ਉਸ ਮਗਰਂ ਸੈ ਚੰ ਮਣ ਿਪੜਆ
ਪਰ ਹੋਠਂ ਨਾ ਲਾਇਆ

ਮੜ ਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ।
ਪਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਅੱ ਿ ਦਾ ਚੰ ਮਣ
ਗਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਰੋਇਆ
ਹੋਠਂ ਦੀ ਦਪਹਲੀਜ਼ ਪਸਂਕੀ
ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਿਸ ਚੋਇਆ
ਇਹ ਚੰ ਮਣ ਸਾਡਾ ਸੱ ਿਣ ਪਦਸਦਾ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਪਹਰਮ ਹੋਇਆ
ਡੂੰ ਘੀ ਢਾਬ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਡੱ ਬ ਮੋਇਆ, ਡੱ ਬ ਮੋਇਆ

ਸਾਡਾ ਤਨ-ਮਨ ਹਪਰਆ ਹੋਇਆ ।
ਪਰ ਇਹ ਪਕਹਾ ਕ ਪਦਲ-ਪਰਚਾਵਾ
ਪਰ ਇਹ ਪਕਹਾ ਸਕੂਨ ?
ਮਂ ਹਂ, ਬੇਹਾ-ਖ਼ੂਨ ।
ਖ਼ੂਨ ।

ਬੇਹਾ ਖ਼ੂਨ ।
ਬਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਤਲੀ ਕਪਹਣਾ
ਇਹ ਹੈ ਪਨਰਾ ਿਨੂਨ
ਬਾਲ-ਵਰੇਸੇ ਪਿਹੜਾ ਮਪਰਆ
ਉਸ ਚੰ ਮਣ ਦੀ ਊਣ
ਮਰ-ਮੱ ਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ
ਪੂਰੀ ਬੇਹਾ-ਖ਼ੂਨ
ਭਾਵਂ ਇਹ ਬਰਪਹਮੰ ਡ ਵੀ ਫੋਲੇ
ਿਂ ਪਫਰ ਅਰੂਨ ਵਰੂਨ
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਿਨੂਨ
ਮਂ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ
ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਖ਼ੂਨ
ਪਨੱਕੀ ਉਮਰੇ ਮਾਣ ਲਈ

ਪਿਸ ਸੈ ਚੰ ਮਣਂ ਦੀ ਿੂਨ ।
ਖ਼ੂਨ ।

ਬੇਹਾ-ਖ਼ੂਨ ।

ਮਂ ਹਂ ਬੇਹਾ-ਖ਼ੂਨ ।

ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ
ਮਂ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ
ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਹੈਨ ਪੱ ਕੇ
ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਬਰਹਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ
ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ ਕਝ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ
ਪਿਸ ਤਰਹਂ ਪਕ ਪਕਸੇ ਗਰਂ ਪਵਚ
ਥੋਹਰਂ ਮੱ ਲੇ ਉਿਾੜ ਦੈਰੇ 'ਚ
ਰਪਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਲੰਗ ਫੱ ਕਰ
ਤੇ ਿੂਠ ਟੱ ਕਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ

ਪਦਨ ਢਲੇ ਿੋ ਗਰਂ 'ਚ ਆਵੇ
ਤੇ ਪਬਨ ਬਲਾਇਆਂ ਹੀ ਪਰਤ ਿਾਵੇ
'ਔ-ਲੱਖ' ਕਪਹ ਤੇ ਮਾਰ ਚੱ ਕਰ

ਮਂ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ ।
ਮਂ ਪਜ਼ੰ ਦਗਾਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ
ਐਸੇ ਬੇ-ਪਹੱ ਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖਪੜਹਆਂ
ਪਿਤੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੱ ਖਂ 'ਚਂ
ਪੌਣ ਪੀਲੀ ਪਿਹੀ ਵਗ ਰਹੀ ਏ
ਅੱ ਗ ਪਸਪਵਆਂ ਦੀ ਮਘ ਰਹੀ ਏ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਮਂ ਦਾ ਪੰ ਛੀ
ਪਰਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈ ਫੜਫੜਂਦਾ
ਤੇ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਅਰਸ਼ਂ
ਕੋਈ ਪਸਤਾਰਾ ਹੈ ਟੱ ਟ ਿਂਦਾ
ਤੇ ਚਂਦੀ-ਵੰ ਨਾ ਖ਼ਾਬ ਮੇਰਾ
ਸਮਂ ਦਾ ਹਰੀਅਲ ਹੈ ਟੱ ਕ ਿਂਦਾ
ਪਵੰ ਹਦੇ ਪਵੰ ਹਦੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਿੰ ਗਲ ਹੈ ਸੱ ਕ ਿਂਦਾ ।

ਫੇਰ ਪਦਲ ਦੀ ਮਾਯੂਸ ਵਾਦੀ 'ਚ
ਤਲਖ਼ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਪੱ ਤਰ
ੱਚੀ ੱਚੀ ਪਕਾਰਦੇ ਨ
ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ
ਉਹ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨ
ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਂ ਪਕਾਰਦੇ ਨ

ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ।
ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਹੰ ਦੀ
ਇਕ ਸੜਕ ਿਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਪਹਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਹਸੀਨ ਮਪਹਲਂ 'ਚ
ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਗਵਾਪਚਆ ਹੈ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਨੂੰ ਪਕ ਆਸ਼ਕਂ ਨ

ਸ਼ਪਹਰ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਖਆ ਹੈ ।
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੀ ਪਕ ਹਰ ਗਲੀ
ਹਾਏ, ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਨਹਾਰ ਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਹਸੀਨ ਪੱ ਟਂ 'ਚ
ਰਾਤ ਸ਼ਬਨਮ ਗਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਿਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ 'ਚਂ ਉਸ ਸ਼ਪਹਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੀ ਪਕ ਪਾਕ ਪਮੱ ਟੀ ਦਾ
ਖ਼ੂਨ ਪੀ ਕੇ ਮਂ ਿਨਮ ਲੀਤੈ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਦਹੀਆਂ ਪਕ ਦਧਨੀਆਂ 'ਚਂ
ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਦੱ ਧ ਪੀਤੈ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਬੇਰੰਗ ਪਚਹਰੇ 'ਤੇ
ਝਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨ ਝਾੜ ਫੈਲੇ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਪਕ ਸੀਨ ਅੰ ਦਰ ਨ
ਗਰਬਤਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਫੈਲੇ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਹਸੀਨ ਨਣਂ ਦੇ
ਦੋਵਂ ਦੀਵੇ ਹੀ ਪਹੱ ਸ ਚੱ ਕੇ ਨ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਿਨਾਪਜ਼ਆਂ ਲਈ

ਖ਼ਰੀਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਪਵਕ ਚੱ ਕੇ ਨ ।
ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਿੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਿਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ 'ਚਂ ਉਸ ਸ਼ਪਹਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਦਹੀਆਂ ਮਲੈ ਮ ਸੜਕਂ 'ਤੇ
ਿਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹਂ ਮੜਦਾ

ਇਹ ਸਮਝ ਲੀਤਾ ਿਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ।
ਤੇ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਿਂਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਂ 'ਚਂ ਉਸ ਸ਼ਪਹਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਿਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ਼ਂ 'ਚ

ਪਸਰਫ਼ ਆਸਂ ਦੀ ਪੌਣ ਿਾਵੇ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਂ ਓਸ ਿੂਹ 'ਚਂ
ਕਝ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ
ਓ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ ! ਓ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ !
ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱ ਕੜ
ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਝ ਵਰਨਂ
ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ਾ ਮਅੱ ਤਰ
ਤੂੰ ਹੀ ਸੇਿਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ

ਸਂ ਕੇ ਪਪਹਲਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸੱ ਥਰ ।
ਪਰ ਮਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਿਂਦਾ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ
ਿੋ ਲਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਜ਼ਹਨ 'ਚ ਚੱ ਕਰ
ਮਂ ਸਮਝਦਾ ਹਂ, ਮਂ ਸਮਝਦਾ ਹਂ

ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ।
ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ ਤਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਲੋ ਕ ਪੜਹ ਕੇ ਪਕਹਾ ਕਰਨਗੇ
ਇਹ ਉਹ ਪਵਚਾਰੀ ਬਦਬਖ਼ਤ ਰੂਹ ਹੈ
ਪਕ ਪਿਹੜੀ ਪਹਰਨਂ ਦੇ ਪਸੰ ਙਂ ੱਤੇ
ਉਦਾਸ ਲਪਮਹਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਖ਼ਾਪਤਰ
ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਚੜਹ ਰਹੀ ਏ ।
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਪਿਸ ਨੂੰ
ਪਕ ਹੱ ਠ ਦੇ ਫੱ ਲਂ ਦੀ
ਮਪਹਕ ਪਪਆਰੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਏ
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਪਿਸ ਨੂੰ ਪਕ ਪਨੱਕੀ ਉਮਰੇ
ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗ਼ਮਂ ਦੇ ਝੱ ਖੜ
ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਸੂਹੇ ਦਮੇਲ ੱਤੇ

ਇਹ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਂ ਪਕਹਾ ਕਰਨਗੇ

ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ।
ਮਂ ਲੋ ਚਦਾ ਹਂ ਪਕ ਇਸ ਚਰਾਹੇ ਤਂ
ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਉਿਾੜ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱ ਖ਼ਰਂ 'ਤੇ
ਕੋਟ ਚੂਨ ਦਾ ਚਾੜਹ ਦੇਵੇ
ਿਂ ਅੱ ਗ ਫ਼ਰਕਤ ਦੀ ਪਦਨਂ ਦੀਵਂ
ਪਵਚ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ
ਮਂ ਸੋਚਦਾ ਹਂ ਿੇ ਪਪਘਲ ਿਾਵਣ
ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱ ਕਰ
ਮਂ ਸੋਚਦਾ ਹਂ ਿੇ ਬਦਲ ਿਾਵਣ
ਮੇਰੀ ਪਕਸਮਤ ਦੇ ਸਭ ਨਛੱ ਤਰ
ਮਂ ਮਨੱ ਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱ ਖਂਗਾ
ਆਪਣੇ ਗੀਤਂ ਦੇ ਸੋਨ-ਛੱ ਤਰ
ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ
ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਹੈਨ ਪੱ ਕੇ
ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਬਰਹਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ

ਮਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ, ਹਂ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ।

