
ਫ਼ੈਜ਼: ਐ ਖ਼ਾਕ ਨਸ਼ੀਨੋ ਉੱਠ ਬ਼ੈਠੋ! 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈੈ਼ਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ qy iek qoh&w –, “&Yz Aihmd &Yz dw kwiv-swgr” ivc auhnW dIAW 
aurdU SwierI dIAW pMj pusqkW Swml hn qy kuJ auhnW dIAW mgroN pMjwbI ivc ilKIAW kivqwvW 
Swml kIqIAW geIAW hn[ਸੌ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ-ਅੂੰਤਰ ਹਿਚ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਪੂੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਿੀ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਿ਼ੈ - surjIq klsI 

 

ਮੁਝ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਿਬਤ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬਬੂ ਨ਼ਾ ਮਾਂਗ 

ਮੁਝ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਿਬਤ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬ ਬ ਨਾ ਮਾਂਗ! 
ਮ਼ੈਨੇ ਸਮਝਾ ਥਾ ਹਕ ਤ  ਿ਼ੈ ਤੋ ਦਰਖ਼ਸ਼ਾਂ ਿ਼ੈ ਿਯਾਤ 

ਤੇਰਾ ਗ਼ਮ ਿ਼ੈ ਤੋ ਦਹਿਰ ਕਾ ਝਗੜਾ ਕਯਾ ਿ਼ੈ 
ਤੇਰੀ ਸ ਰਤ ਸੇ ਿ਼ੈ ਆਲਮ ਮੇਂ  ਬਿਾਰੋਂ ਕੋ ਸਬਾਤ 

ਤੇਰੀ ਆਂਖ਼ੋਂ ਕੇ ਹਸਿਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਕਯਾ ਿ਼ੈ 
ਤ  ਜੋ ਹਮਲ ਜਾਏ ਤੋ ਤਕਦੀਰ ਨਗ ੂੰ  ਿੋ ਜਾਏ 

ਯ ੂੰ  ਨਾ ਥਾ, ਮ਼ੈਨੇ ਫਕਤ ਚਾਿਾ ਥਾ ਯ ੂੰ  ਿੋ ਜਾਏ 

ਔਰ ਭੀ ਦੁੱ ਖ ਿੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਿੱਬਤ ਕੇ ਹਸਿਾ 
ਰਾਿਤੇਂ  ਔਰ ਭੀ ਿੈਂ ਿਸਲ ਕੀ ਰਾਿਤ ਕੇ ਹਸਿਾ। 

ਅਨਹਗਨਤ ਸਦੀਓਂ ਕੇ ਤਾਰੀਕ ਬਿੀਮਾਨਾ ਤਹਲਸਮ 

ਰੇਸ਼ਮ-ਓ-ਅਤਲਸ-ਓ-ਹਕਮਖ਼ਿਾਬ ਮੇਂ ਬੁਨਿਾਏ ਿ ਏ 

ਜਾ-ਬ-ਜਾ ਹਬਕਤੇ ਿ ਏ ਕ ਚਾ-ਓ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਹਜਸਮ 

ਖ਼ਾਕ ਮੇਂ ਹਲਥੜੇ ਿ ਏ ਖ਼ ਨ ਮੇਂ ਨਹਿਲਾਏ ਿ ਏ 
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ਲੌਟ ਜਾਤੀ ਿ਼ੈ ਉਧਰ ਕੋ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਹਕਆ ਕੀਜ਼ੈ 
ਅਬ ਭੀ ਹਦਲਕਸ਼ ਿ਼ੈ ਤੇਰਾ ਿੁਸਨ ਮਗਰ ਹਕਆ ਕੀਜ਼ੈ! 
ਔਰ ਭੀ ਦੁੱ ਖ ਿੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਿੱਬਤ ਕੇ ਹਸਿਾ 
ਰਾਿਤੇਂ ਔਰ ਭੀ ਿੈਂ ਿਸਲ ਕੀ ਰਾਿਤ ਕੇ ਹਸਿਾ। 
ਮੁਝ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਿਬਤ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬ ਬ ਨਾ ਮਾਂਗ! 
                                                                      (ਫ਼ੈਜ਼: ਨਕਸ਼-ਏ ਫਹਰਆਦੀ).. 

ਬੋਲ 

ਬੋਲ, ਹਕ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਿੈਂ ਤੇਰੇ 

ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਿ਼ੈ 
ਤੇਰਾ ਸੁਤਿਾਂ ਹਜਸਮ ਿ਼ੈ ਤੇਰਾ 
ਬੋਲ, ਹਕ ਜਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਿ਼ੈ 
ਦੇਖ ਹਕ ਅਿਨਗਰ ਕੀ ਦੁਕਾਂ  ਮੇਂ 
ਤੁੂੰ ਦ ਿੈਂ ਸ਼ੋਅਲੇ ਸੁਰਖ਼ ਿ਼ੈ ਆਿਨ 

ਖੁਲਨੇ ਲਗੇ ਕੁਫਲੋਂ ਕੇ ਦਿਾਨੇ 

ਫ਼ੈਲਾ ਿਰ ਇਕ ਜ਼ੂੰ ਜੀਰ ਕਾ ਦਾਮਨ 

ਬੋਲ, ਯਿ ਥੋੜਾ ਿਕਤ ਬਿੁਤ ਿ਼ੈ 
ਹਜਸਮ-ਓ-ਜ਼ਬਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 

ਬੋਲ, ਹਕ ਸੱਚ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ ਿ਼ੈ ਅਬ ਤਕ 

ਬੋਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਨਾ ਿ਼ੈ ਕਹਿ ਲੇ! 
 

ਆਜ ਕੀ ਰ਼ਾਤ 

ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਸਾਜ਼-ਏ-ਦਰਦ ਨਾ ਛੇੜ! 
ਦੁਖ ਸੇ ਭਰਪ ਰ ਹਦਨ ਤਮਾਮ ਿ ਏ 

ਔਰ ਕਲ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹਕਸੇ ਮਾਲ ਮ 

ਦੋਸ਼-ਓ-ਫਰਦ ਕੀ ਹਮਟ ਚੁਕੀ ਿ਼ੈ ਿਦ ਦ 

ਿੋ ਨਾ ਸਿਰ ਹਕਸੇ ਮਾਲ ਮ 

ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੇਚ! ਲੇਹਕਨ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ 



ਏਜ਼ਦੀਅਤ ਿ਼ੈ ਮੁਮਹਕਨ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ! 
ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਸਾਜ਼-ਏ-ਦਰਦ ਨਾ ਛੇੜ! 

ਅਬ ਨਾ ਦੋਿਰਾ ਫਸਾਨਾ-ਿਾ-ਏ-ਅਲਮ 

ਅਪਨੀ ਹਕਸਮਤ ਹਪ ਸੋਗਿਾਰ ਨਾ ਿੋ 

ਹਫਕਰ-ਏ-ਫਰਦ ਉਤਾਰ ਦੇ ਹਦਲ ਸੇ 

ਉਮਰ-ਏ-ਰਫਤਾ ਹਪ: ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਨਾ ਿੋ 

ਅਹਿਦ-ਏ-ਗ਼ਮ ਕੀ ਹਿਕਾਇਤੇਂ ਮੱਤ ਪ ਛ 

ਿੋ ਚੁਕੀ ਸਭ ਹਸ਼ਕਾਇਤੇਂ ਮੱਤ ਪ ਛ 

ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਸਾਜ਼-ਏ-ਦਰਦ ਨਾ ਛੇੜ! 

.. 

ਤਨਿ਼ਾਈ 

ਹਫਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹਦਲ-ਏ-ਜ਼ਾਰ 

ਨਿੀਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ 
ਰਾਿਰੌ ਿੋਗਾ, ਕਿੀਂ  ਦ ਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 
ਢਲ ਚੁਕੀ ਰਾਤ, ਹਬਖਰਨੇ ਲਗਾ ਤਾਰੋਂ ਕਾ ਗੁਬਾਰ 

ਲੜਖੜਾਨੇ ਲਗੇ ਐਿਾਨੋਂ  ਮੇਂ ਖ਼ਿਾਬੀਦਾ ਚਰਾਗ਼ 

ਸੋ ਗਈ ਰਾਸਤਾ ਤਕ ਤਕ ਕੇ ਿਰ ਇਕ ਰਾਿਗੁਜ਼ਰ 

ਅਜਨਬੀ ਖ਼ਾਕ ਨੇ ਧੁੂੰ ਦਲਾ ਹਦਏ ਕਦਮੋਂ ਕੇ ਸੁਰਾਗ਼ 

ਗੁਲ ਕਰੋ ਸ਼ਮਏ , ਬੜਾਾ੍ਿ ਦੋ ਮ਼ੈ-ਓ-ਮੀਨਾ-ਅਯਾਗ਼ 

ਅਪਨੇ ਬੇਖ਼ਿਾਬ ਹਕਿਾੜੋਂ ਕੋ ਮੁਕੱਫਲ ਕਰ ਲੋ 

ਅਬ ਯਿਾਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ , ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਆਏਗਾ!     (ਨਕਸ਼-ਏ-ਫਹਰਆਦੀ) 

ਹਸ਼ਅਰ 

ਰਾਤ ਯ ੂੰ  ਹਦਲ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਖੋਈ ਿੁਈ ਯਾਦ ਆਈ 

ਜ਼ੈਸੇ ਿੀਰਾਨੇ ਮੇਂ ਚੁਪਕੇ ਸੇ ਬਿਾਰ ਆ ਜਾਏ 

ਜ਼ੈਸੇ ਸਹਿਰਾਓ ਮੇਂ ਚਲੇ ਿੌਲੇ ਸੇ ਬਾਦੇ ਨਸੀਮ 

ਜ਼ੈਸੇ ਬੀਮਾਰ ਕੋ ਬੇਿਜਿ ਕਰਾਰ ਆ ਜਾਏ। 



ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਨ 

ਚੂੰਦ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ! ਫਕਤ ਚੂੰ ਦ ਿੀ ਰੋਜ਼! 
ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਛਾਓਂ ਮੇਂ ਦਮ ਲੇਨੇ ਹਪ: ਮਜਬ ਰ ਿੈਂ ਿਮ 

ਔਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹਸਤਮ ਸਹਿ ਲੇਂ , ਤੜਪ ਲੇਂ , ਰੋ ਲੇਂ  
ਅਪਨੇ ਅਜਦਾਦ ਕੀ ਮੀਰਾਸ ਿ਼ੈ ਮਾਅਜ਼ ਰ ਿੈਂ ਿਮ! 

ਹਜਸਮ ਪਰ ਕ਼ੈਦ ਿ਼ੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਪ: ਜ਼ੂੰ ਜੀਰੇਂ ਿੈਂ 
ਹਫਕਰ ਮਹਿਬ ਸ ਿ਼ੈ, ਗੁਫਤਾਰ ਹਪ: ਤਾਅਜ਼ੀਰੇਂ ਿੈਂ 
ਅਪਨੀ ਹਿੂੰ ਮਤ ਿ਼ੈ ਹਕ ਿਮ ਹਫਰ ਭੀ ਜੀਏ ਜਾਤੇ ਿੈਂ 
ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਯਾ ਹਕਸੀ ਮੁਫਹਲਸ ਕੀ ਕਬਾ ਿ਼ੈ 
ਹਜਸ ਮੇਂ ਿਰ ਘੜੀ ਦਰਦ ਕੇ ਪ਼ੈਿੂੰ ਦ ਲਗੇ ਜਾਤੇ ਿੈਂ! 

ਲੇਹਕਨ ਅਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਮੱਯਾਦ ਕੇ ਹਦਨ ਥੋੜੇ ਿੈਂ 
ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ, ਹਕ ਫਹਰਆਦ ਕੇ ਹਦਨ ਥੋੜੇ ਿੈਂ 
ਅਰਸਾ-ਏ-ਦਿਰ ਕੀ ਝੁਲਸੀ ਿੁਈ ਿੀਰਾਨੀ ਮੇਂ 
ਿਮ ਕੋ ਰਹਿਨਾ ਿ਼ੈ, ਪਰ ਯ ੂੰ  ਿੀ ਤੋ ਨਿੀਂ ਰਹਿਨਾ ਿ਼ੈ 
ਅਜਨਬੀ ਿਾਥੋਂ ਕਾ ਬੇਨਾਮ ਹਗਰਾਂਬਾਰ ਹਸਤਮ 

ਆਜ ਸਹਿਨਾ ਿ਼ੈ, ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੋ ਨਿੀਂ ਸਹਿਨਾ ਿ਼ੈ! 

ਹਯਿ ਤੇਰੇ ਿੁਸਨ ਸੇ ਹਲਪਟੀ ਿ ਈ ਆਲਾਮ ਕੀ ਗਰਦ 

ਅਪਨੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਾਨੀ ਕੀ ਹਸ਼ਕਸਤੋਂ ਕਾ ਸ਼ੁਮਾਰ 

ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤੋਂ ਕਾ ਬੇਕਾਰ ਦਹਿਕਤਾ ਿ ਆ ਦਰਦ 

ਹਦਲ ਕੀ ਬੇਸ ਦ ਤੜਪ, ਹਜਸਮ ਕੀ ਮਾਯ ਸ ਪੁਕਾਰ 

ਚੂੰਦ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ! ਫਕਤ ਚੂੰ ਦ ਿੀ ਰੋਜ਼! 

 

 

 

 

 



ਸੋਚ 

ਹਕਉਂ ਮੇਰਾ ਹਦਲ ਸ਼ਾਦ ਨਿੀਂ ਿ਼ੈ, ਹਕਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਾ ਕਰਤਾ ਿ ੂੰ  
ਛੋੜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਿਾਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਸਾ ਭੀ ਿ ੂੰ  ਅੱਛਾ ਿ ੂੰ ! 

ਮੇਰਾ ਹਦਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਿ਼ੈ ਤੋ ਹਕਆ, ਗ਼ਮਗੀਨ ਯਿ ਦੁਨੀਆ ਿ਼ੈ ਸਾਰੀ 
ਯਿ ਦੁਖ ਤੇਰਾ ਿ਼ੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਿਮ ਸਬ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਿ਼ੈ ਹਪਆਰੀ। 

ਤ  ਗਰ ਮੇਰੀ ਭੀ ਿੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਗ਼ਮ ਯ ੂੰ ਿੀ ਰਿੇਂਗੇ 
ਪਾਪ ਕੇ ਫੂੰ ਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਬੂੰ ਧਨ, ਅਪਨੇ ਕਿੇ ਸੇ ਕਟ ਨਾ ਸਕੇਂਗੇ। 

ਗ਼ਮ ਿਰ ਿਾਲਤ ਮੇਂ ਮੁਿਲਕ ਿ਼ੈ, ਅਪਨਾ ਿੋ ਯਾ ਔਰ ਹਕਸੀ ਕਾ 
ਰੋਨਾ ਧੋਨਾ, ਜੀ ਕੋ ਜਲਾਨਾ, ਯ ੂੰ  ਭੀ ਿਮਾਰਾ ਯ ੂੰ  ਭੀ ਿਮਾਰਾ। 

ਹਕਉਂ ਨਾ ਜਿਾਂ ਕਾ ਗ਼ਮ ਅਪਨਾ ਲੇਂ , ਬਾਦ ਮੇਂ ਸਭ ਤਦਬੀਰੇਂ ਸੋਚੇਂ 
ਬਾਦ ਮੇਂ ਸੱੁਖ ਕੇ ਸਪਨੇ ਦੇਖੇਂ , ਸਪਨੋਂ  ਕੀ ਤਾਬੀਰੇਂ ਸੋਚੇਂ। 

ਬੇਹਫਕਰੇ Xh ਧਨ ਦੌਲਤ ਿਾਲੇ, ਯਿ ਆਹਖ਼ਰ ਹਕਉਂ ਖੁ਼ਸ਼ ਰਹਿਤੇ ਿੈਂ 
ਇਨ ਕਾ ਸੁਖ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਾਂਟੇਂ, ਯਿ ਭੀ ਆਹਖ਼ਰ ਿਮ ਜ਼ੈਸੇ ਿੈਂ! 

ਿਮ ਨੇ ਮਾਨਾ ਜੂੰ ਗ ਕੜੀ ਿ਼ੈ , ਸਰ ਫ ਟੇਂਗੇ ਖ਼ ਨ ਬਿੇਗਾ 
ਖ਼ ਨ ਮੇਂ ਗ਼ਮ ਭੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ,  ਿਮ ਨਾ ਰਿੇਂ ਗ਼ਮ ਭੀ ਨਾ ਰਿੇਗਾ!   

                                                                           (ਫ਼ੈਜ਼: ਸੋਚ- ਨਕਸ਼-ਏ ਫਹਰਆਦੀ) 

ਤਰ਼ਾਨ਼ਾ: ਐ ਖ਼ਾਕ ਨਸ਼ੀਨੋ ਉਠ ਬ਼ੈਠੋ! 

ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਿਤਨ ਮੇਂ ਜਬ ਇਕ ਹਦਨ ਸਬ ਜਾਨੇ ਿਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ 

ਕੁਛ ਅਪਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋ ਪਿੁੂੰ ਚੇਂਗੇ, ਕੁਛ ਅਪਨੀ ਜਜ਼ਾ ਲੇ ਜਾਏਗੇਂ! 

ਐ ਖ਼ਾਕ ਨਸ਼ੀਨੋ ਉਠ ਬ਼ੈਠੋ, ਿਿੁ ਿਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਪਿੁੂੰ ਚਾ ਿ਼ੈ 
ਜਬ ਤਖ਼ਤ ਹਗਰਾਏ ਜਾਏਗੇਂ, ਜਬ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ। 



ਅਬ ਟ ਟ ਹਗਰੇਂਗੀ ਜ਼ੂੰ ਜੀਰੇਂ, ਅਬ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾਨੋਂ  ਕੀ ਖ਼਼ੈਰ ਨਿੀਂ 
ਜੋ ਦਹਰਆ ਝ ਮ ਕੇ ਉਠੇ ਿੈਂ, ਹਤਨਕੋਂ ਸੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ! 

ਕਟਤੇ ਭੀ ਚਲੋ, ਬੜਤੇ ਭੀ ਚਲੋ, ਬਾਜ਼  ਭੀ ਬਿੁਤ ਿੈਂ, ਸਰ ਭੀ ਬਿੁਤ! 
ਚਲਤੇ ਭੀ ਚਲੋ ਹਕ ਅਬ ਡੇਰੇ ਮੂੰਜ਼ਲ ਪੇ ਿੀ ਡਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ। 
ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਮਾਤੋ ਲਬ ਖੋਿਲੋ, ਚੁਪ ਰਹਿਨੇ ਿਾਲੋ ਚੁਪ ਕਬ ਤਕ 

ਕੁਛ ਿਸ਼ਰ ਤੋ ਇਨ ਸੇ ਉਠੇਗਾ, ਕੁਛ ਦ ਰ ਤੋ ਨਾਲੇ ਜਾਏਗੇਂ! 
                                                                      (ਫ਼ੈਜ਼: ਤਰਾਨਾ -  ਦਸਤ-ਏ-ਸਬਾ) 

ਸੁਬਿ-ਏ-ਆਜ਼਼ਾਦੀ 
(ਅਗਸਤ ੧੯੪੭) 

ਯਿ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ ਯਿ ਸ਼ਬ ਗਜ਼ੀਦਾ ਸਿਰ 

ਿੁਿ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਹਜਸਕਾ ਯਿ ਿੋ ਸਿਰ ਤੋ ਨਿੀਂ। 
ਯਿ ਿੋ ਸਿਰ ਤੋ ਨਿੀਂ ਹਜਸ ਕੀ ਆਰਜ਼  ਲੇ ਕਰ 

ਚਲੇ ਥੇ ਯਾਰ ਹਕ ਹਮਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿੀਂ ਨਾ ਕਿੀਂ 
ਫਲਕ ਕੇ ਦਸਤ ਮੇਂ ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ 

ਕਿੀਂ ਤੋ ਿੋਗਾ ਸ਼ਬ-ਏ-ਸੁਸਤ-ਮੌਜ ਕਾ ਸਾਹਿਲ 

ਕਿੀਂ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਸਫੀਨਾ-ਏ-ਗ਼ਮ-ਏ-ਹਦਲ! 

ਜਿਾਂ ਲਿ  ਕੀ ਪੁਰਅਸਰਾਰ ਸ਼ਾਿ ਰਾਿੋਂ ਸੇ 

ਚਲੇ ਜੋ ਯਾਰ ਤੋ ਦਾਮਨ ਹਪ: ਹਕਤਨੇ ਿਾਥ ਪੜੇ 
ਹਦਆਰ-ਏ-ਿੁਸਨ ਕੀ ਬੇ ਸਬਰ ਖ਼ਿਾਬਗਾਿੋਂ ਸੇ 

ਪੁਕਾਰਤੀ ਰਿੀਂ ਬਾਿੇਂ, ਬਦਨ ਬੁਲਾਤੇ ਰਿੇ 

ਬਿੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਥੀ ਲੇਹਕਨ ਰੁਖ਼-ਏ-ਸਿਰ ਕੀ ਲਗਨ 

ਬਿੁਤ ਕਰੀਂ ਥਾ ਿੁਸੀਨਾਨ-ਏ-ਨ ਰ ਕਾ ਦਾਮਨ 

ਸੁਬਕ ਸੁਬਕ ਥੀ ਤਮੂੰਨਾ ਦਬੀ ਦਬੀ ਥੀ ਥਕਨ! 

ਸੁਨਾ ਿ਼ੈ ਿੋ ਭੀ ਚੁਕਾ ਿ਼ੈ ਹਫਰਾਕ-ਏ-ਜ਼ੁਲਮਤ-ਓ-ਨ ਰ 

ਸੁਨਾ ਿ਼ੈ ਿੋ ਭੀ ਚੁਕਾ ਿ਼ੈ ਿਸਾਲ-ਓ-ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ-ਓ-ਗਾਮ 

ਬਦਲ ਚੁਕਾ ਿ਼ੈ ਬਿੁਤ ਅਹਿਲ-ਏ-ਦਰਦ ਕਾ ਦਸਤ ਰ 

ਨਸ਼ਾਤ-ਏ-ਿਸਲ ਿਲਾਲ-ਿ-ਅਜ਼ਾਬ-ਏ-ਹਿਜਰ ਿਰਾਮ! 



ਹਜਗਰ ਕੀ ਆਗ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਉਮੂੰਗ, ਹਦਲ ਕੀ ਜਲਨ 

ਹਕਸੀ ਹਪ: ਚਾਰਾ-ਏ-ਹਿਜਰ ਕਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਕਿਾਂ ਸੇ ਆਈ ਹਨਗਾਰ-ਏ-ਸਬਾ, ਹਕਧਰ ਕੋ ਗਈ 

ਅਭੀ ਹਚਰਾਗ਼-ਏ-ਸਰ-ਏ-ਰਾਿ ਕੋ ਖ਼ਬਰ ਨਿੀਂ! 

ਅਭੀ ਹਗਰਾਨੀ-ਏ-ਸ਼ਬ ਮੇਂ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਈ 

ਨਜਾਤੇ ਦੀਦਾਓ-ਹਦਲ ਕੀ ਘੜੀ ਨਿੀਂ ਆਈ 

ਚਲੇ ਚਲੋ ਹਕ ਿੁਿ ਮੂੰਜ਼ਲ ਅਭੀ ਨਿੀਂ ਆਈ! 
ਚਲੇ ਚਲੋ ਹਕ ਿੁਿ ਮੂੰਜ਼ਲ ਅਭੀ ਨਿੀਂ ਆਈ!! 
                               (ਫ਼ੈਜ਼: ਸੁਬਿ ਆਜ਼ਾਦੀ - ਦਸਤ-ਏ-ਸਬਾ).                                                                  

.  
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ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਐਮ ਹਸੂੰਘ, ਸੂੰ ਪਾਦਨਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ 

Please order a “Faiz Da Kav Sagar” in Gurmukhi lipi it includes 5 books of Urdu poetry 
of Faiz email its editor: 

kalseysurjeet@hotmail.com 

or Contact Publisher in Chandigarh:  Raghbir Rachna Parkashan Chandigarh  

 

http://surjeetkalsey.files.wordpress.com/2010/04/faizkavsagar-e1273287551618.jpg
mailto:kalseysurjeet@hotmail.com

