
 

 

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ 

 

ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, 

ਤੰੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾieਐ ! 

ਤੇਰੇ �ਿਹਰ ਦੀ ਇਕ ਿਤਤਲੀ- 

ਦਾ ਮ� ਰੰਗ ਚੁਰਾieਐ 

ਪੁੱਟ ਕੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਬਾਗ 'ਚ� 

ਗੁੱਲਮੋਹਰ ਦਾ ਬਟੂਾ, 

ਸੁਨਸਾਨ ਬੀਆਬਾਨ- 

ਮ� ਮੜੀHਆਂ 'ਚ ਲਗਾieਐ ! 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸੁਆਂਝਣੇ ਦੀ- 

ਿਜਵ( ਜੜH 'ਚ ਕੁਿੜੱਤਣ, 

ਓਨ* ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਜੜ+H 

ਪਾਪ ਸਮਾਇਐ ! 
 
ਬਦਕਾਰ ਹ* ਬਦਚਲਣ ਹ* 

ਪੁੱਜ ਕੇ ਹ* ਕਮੀਨਾ, 



ਹਰ ਗLਮ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਜਾਣ ਕ ੇ

ਮ� ਤੁਲ ਬਣਾieਐ ! 

ਮ� ਿ�ਕਰਾ ਹ* ਮੈਨੰੂ ਿਚੜੀਆਂ ਦੀ  

ਸ�ਹਦੀ ਨਹ+ ਯਾਰੀ ! 

Koty ny myry rMg- 
ਮ� ਝੂਠਾ ਲਲਾਰੀ ! 

�ੁਹਰਤ ਦਾ ਿਸਆਹ ਸੱਪ - 

ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਲਮਦੈ 

ਡੱਸ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰ ੇਗੀਤ* ਸਣ( 

ਿਦਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ! 

ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਅ�ਵਥਾਮਾ ਦੇ- 

ਵਾਕਣ ਹੀ ਅਮਰ ਹ,ੈ 

ਢਿਹ ਜਾਏ ਗੀ ਪਰ ਿਜਸਮ ਦੀ 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ! 

ਗੀਤ* ਦੀ ਮਿਹਕ ਬਦਲੇ- 

ਮ� ਕੁੱਖ* ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦ*, 

ਤੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਮ� ਬਹੁਤ ਹੀ  

ਅਲHੜ ਹ* ਵਪਾਰੀ ! 
 



ਤੰੁ ਿਲਿਖਐ, ਿਕ ਪੁੱਤ ਿਕਰਨ 

ਹੁੰ ਦੇ ਨ5  ਸਦਾ ਸਾਏ ! 

ਸਾਇਆਂ ਦਾ ਨਹ+ ਫਰਜ਼- 

ਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਾਏ ! 

ਸਾਏ ਦf ਫLਰਜ਼ ਬਣਦf ਹ ੈ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, 

ਚਾਨਣ 'ਚ ਸਦਾ 7ਗੇ - 

ਤੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ! 
 
ਦੁੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਜ ੇਿਪੰਜਰੇ ਦਾ ਵੀ- 

7ਡ ਜਾਏ ਪੰਖੇਰ ੂ

ਪਰ ਮ� ਤੇ ਨਵ( ਰਜ਼ੋ ਨ5  

ਡੱਕੇ ਤੇ ਉਡਾਏ ! 

ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਵਸ ਇwਕ ੋ

ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, 

ਜੋ ਗੀਤ ਵੀ ਮ� ਗਾਏ ਨ5  

ਮਾਯੂਸ ਨ5  ਗਾਏ ! 
 
ਤੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕ ਿਲਿਖਐ, 

ਿਕਸੇ ਿਤਤਲੀ ਦੇ ਬਾਰ ੇ



ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ ਨ5  ਮੇਰ ੇਬਾਗ 'ਚ 

ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ੇ

ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ ਨੰੂ ਕੁੱਝ ਚ*ਦੀ ਦੇ 

ਫੁੱਲ* ਦਾ ਠਰਕ ਸੀ, 

ਿਜਸ ਿਤਤਲੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 

ਸੋਨ5  ਦੇ ਿਸਤਾਰ ੇ! 

ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖੜਾ 

ਿਜ9 ਚੰਨ ਚਿੜHਆ ਉਜਾੜ+, 

ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਿਜਦੀH ਨਜ਼ਰ ਨੰੂ- 

ਸਨ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ੇ! 

ਮੰਨਦਾ ਸ� ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਤ.... 

ਿਕਸ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ, 

ਅਜ ਰਾਏ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇਰੀ 

ਮੇਰੇ ਹੈ ਬਾਰ ੇ! 

ਆਿਖਰ 'ਚ ਤੰੂ ਿਲਿਖਐ, 

ਕੁਝ �ਰਮ ਕਰ* ਮ� ! 

ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ੌ 'ਚ, 

ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ* ਮ� ! 

ਬੀਮਾਰ ਿਜਹੇ ਿਜਸਮ- 



ਤੇ ਗੀਤ* ਦੇ ਸਣੇ ਮ�, 

ਟੁਰ ਜਾਵ* ਤੇਰੇ ਦੇ� ਦੀ 

ਅੱਜ ਜੂਹ ‘ਚ� ਪਰ*H ਮ� ! 

ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਥੋਥੇ ਿਜਹ ੇ- 

ਗਮ ਨਹ+ ਲੁੜ+ਦੇ, 

ਮੈਨੰੂ ਚਾਹIਦੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ - 

ਹੱਕ* ਲਈ ਲੜ* ਮ� ! 

ਮਿਹਬੂਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵੰਡ ਿਦਆ ਂ

ਕਣਕ* ਨੰੁ ਸਾਰਾ, 

ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਮ  

ਗੀਤ* ਦੀ ਮੰੁਦਰੀ 'ਚ ਜੜ* ਮ� । 

                  ( ਜੁਲਾਈ 1971 ) 

( ਿਬਰਹਾ ਤੰੂ ਸੁਲਤਾਨ ) 


