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ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ 
ਕਈ ਅਜਨਬੀ ਿਿਹਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਨੀਆਂ ਖਾਸ ਯਾਦ  ਦੇ ਜ ਦੇ ਨ, ਿਕ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਉਹ 

ਯਾਦ  ਰੂਹ ਨੰੂ ਸਕੂਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਿਿਹਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਰਿਹ ਜ ਦ ੇ

ਨ, ਹ  ਪਰ ਯਾਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹੰਦੇ ਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਪਛਲੀਆ ਂ

ਯਾਦ  ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਿਜਹੀ ਯਾਦ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈ। 

ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ੈਅ ਮੈਨੰੂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱ ਲੇ। ਹੁਣ ਸਿੋਦੀ 

ਆ ਂਤ  ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਮਿਹਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਖ ਖੱੁਲੀ ਤੇ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ।  

ਮੈਨੰੂ ਤ  ਨਾਮ ਵੀ ਨਹ  ਪਤਾ ਉਸ ਸਖ  ਦਾ, ਿਜਸਦਾ ਿਜਕਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਿ ਕਰਨ ਲੱਗੀ 

ਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਿਕ ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ।ਂ ਆਪਣ ੇਜਜਬਾਤ ਬੋਲਕ ੇ ਿਕਸ ੇਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖ 

ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤ  ਰੱਬ ਨ ਗੁਣ ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਜਜਬਾਤ  ਨੰੂ ਕਾਪੀਆ ਂਤੇ ਉਲੀਕ ਸਕ  ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ। 

ਗੇਜੂਏ ਨ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅੱਗਲੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਿ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਮਾਤ 

ਿਵੱਿ ਪਹੰੁਿਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕ,ੇ ਕਦੇ ਦਸ ਿਮੰਟ ਕਦ ੇਪੰਦਰ  ਿਮੰਟ। ਇੱਕ 

ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ ਉਹਨ  ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਪਰ ਘਰ ੋਇਕੱਲੀ 

ਆ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੜੁੀਆ ਂਤ ਿਬਨ  ਜਮਾਤ ਿਵੱਿ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਬਲੁਾਇਆ ਕਰਦੀ।  

ਿਲਖਣ ਦਾ ਸ਼ਕ ਦਾ ਤ  ਮੈਨੰੂ ਸੀ ਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਿਨਕੀ ਿਜਹੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਰੀਝ ਵੀ ਸੀ, ਰੀਝ ਸੀ ਿਕਸ ੇ

ਲਈ ਕਿਵਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਉਵ ਿਜਵ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਵੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ 

ਿਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਰ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਣੁਦਾ ਤ ੇ

ਿਿਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤ  ਕੰਿਿਆਂ ਨੰੂ ਅਸ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਉਵ ਹੀ ਕਮੀਆ ਂਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਲੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬ-ੇਹੱਦ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਵਤਾ – 

 

ਿਦਲ ਚਾਅ ਿਿਹਾ ਿਕਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਹੋਣ ਨੰੂ 

ਹੋਵੇ ਖੁ ੀ ਜ  ਗਮ  ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਨੰੂ.. 

 

ਤਿ ਜਾਵ  ਉਹਦੀ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਿਹੱਸਾ ਬਣਕੇ 

ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ  ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਕੱਸਾ ਬਣਕੇ.. 
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ਕਦੇ ਜੇ ਕਲਮ ਹੋਵ  ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ  ਨੰੂ ਛਹੋ ਜਾਵ  

ਬਣਕੇ ਹਿਫ਼ ਕਦ ੇਸੋਹਣੀ ਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਹ ੋਜਾਵ .. 

 

ਕਵੀ ਕਿਵਤਾ ਵ ਗ ਮੈਨੰੂ ਲਾਡ ਕਿੇ, ਦੁਲਾਿ ਕਿ ੇ

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਵਤਾ ਵ ਗ ਮਨੰੂੈ ਿਪਆਿ ਕਿੇ.. 

 

ਹਿ ਪੰਨ ਤ ੇਬਸ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਣੁਾਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵ  

ਜਦ ਿਲਖ ੇਮੈਨੰੂ ਤ  ਉਲਝੀ ਹਈੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵ .. 

 

ਜਦ ਵੀ ਫੁਿਸਤ ਿਮਲੇ ਕਵੀ ਬਸ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਚੁਣੇ 

ਿਕਸ ੇਸੋਹਣੀ ਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਖਾਬ ਵ ਗ ਮੈਨੰੂ ਬੁਣੇ.. 

 

ਿਦਲ ਚਾਅ ਿਿਹਾ ਿਕਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਹੋਣ ਨੰੂ 

ਹੋਵੇ ਖੁ ੀ ਜ  ਗਮ  ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਨੰੂ.. 

 

ਬਸ ਇਸ ਤਰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ। ਕਦ ੇਜਮਾਤ ਤ ਿਧਆਨ 

ਹੱਟਦਾ ਤ  ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ ਜ  ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਲਖ ਿਲਆ ਕਰਦੀ। ਮਨੰੂੈ ਿਦਨ ਜ  ਤਰੀਕ ਤ  ਨਹ  ਯਾਦ ਪਰ ਹ  

ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੜਲੇ ਿਦਨ ਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। 

ਉਸ ਿਦਨ ਵੈਸ ੇਤ  ਛੁੱ ਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਨਹ  ਦੱਿਸਆ  ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਿਦਨ ਮ ਵੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਈ ਤ  ਕਈ ਜਾਣ ੇਵਾਿਪਸ ਮੜੁ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਪਹੰੁਿੀ ਤ   ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅੱਜ 

ਛੁੱ ਟੀ ਹੈ। ਪਾਰਿਕੰਗ ਦੇ ਕਲੋ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗੀ ਵੱਟ  ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੰ ਿਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 

ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮ ਉਸਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਤ  ਨਹ  ਸੀ ਪਰ ਹ  ਇੱਕ ੋਜਮਾਤ ਿਵੱਿ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਪਿਹਿਾਣਦੀ 
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ਜਰੂਰ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਤ ਲੱਗਾ ਿਜੱਦ  ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਉਿੀਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਜਦ ਮ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤ  ਉਸ  ਨ ਮੇਰਾ 

ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ। 

ਮ ਸੁਤੇ ਹੀ ਿਕਹਾ - ਹ ਜੀ  

ਉਹ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ  ਪਤਾ ਛੁੱ ਟੀ ਆ। 

ਮ - ਨਹ  ਮਨੰੂ ਤ  ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ  ਪਤਾ ਸੀ। 

ਉਹ - ਨਹ  ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

 ਮ - ਠੀਕ ਹੈ। 

ਉਹ - ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੋ ਗਿਣਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ? ਮੈਨੰੂ ਪੜਾਈ ਲਈ ਿਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਮ - ਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤ  ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਂਕਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਕਾਫੀ ਪਾਠ ਿਵੱਿ ਛੁੱ ਟ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਹ - ਕਈੋ ਗੱਲ ਨਹ । ਮ ਦੇਖ ਲਵ ਗਾ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ। 

ਏਨਾ ਕਿਹ ਮ ਕਾਪੀ ਉਨ  ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਿ ਕੋਈ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ  ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਪੀ ਦ ੇਕੇ ਮ ਘਰ ਨੰੂ ਿੱਲ ਪਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੜ ੇਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ 

ਿਤੰਨ ਿਾਰ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆ।ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਤਬੂਰ ਦ ੇਆਖਰੀ ਿਦਨ ਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੁੱ ਟੀਆ ਂ

ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ  ਦਬੁਾਰਾ ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਕਦ ੇਿਜਆਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਪਿਹਲੇ ਦ ੋ

ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤ  ਿਹੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਾਿਪਸ ਮੰਗ ਸਕ  ਪਰ ਉਨ  ਨ ਆਪ ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਨਾ 

ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤ  ਉਨ  ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ 

ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਉਨ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਬੈਗ ‘ਿ ਕੱਢ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਹਾਲ-ਿਾਲ ਪੱੁਛਣ 

ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲ  ਹੋਈਆ ਂਤੇ ਉਨ  ਮੇਰੇ ਤ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਆਪ ਿਲਖਦ ੇਹੋ। ਮ ਉਸ ਵਲੇੇ ਉਨ  ਨੰੂ 

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨੰੂ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ। ਗੱਲ -ਗੱਲ  ਿਵੱਿ ਮੇਰੇ ਤ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕਾ ਹੀ 

ਖੱੁਲ ਿਗਆ ਿਜਸ ਤੇ ਪਿਹਲ  ਤ ਮ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਨਗਾ ਪਈ ਤ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤ ੇ

ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਲਖਾਵਟ ਤ  ਨਹ  ਸੀ। ਮ ਕਿਵਤਾ ਪੜਨੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤ  ਉਨ  ਆਪ ਹੀ ਮਨੰੂੈ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਿ ਜ  ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਿਲਉ। ਮ 

ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱੁਿਛਆ ਵੀ ਇਹ ਿਕ  ਿਲਿਖਆ ਤ  ਉਨ  ਨ ਹੋਲੀ ਿਜਹੇ ਜ  ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਿ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਹੀ ਿਲਿਖਆ। ਮੈਨੰੂ ਿੰਗੀ ਤਰ  ਸੁਿਣਆ ਨਹ  ਪਰ ਹ  ਸਮਝ ਜਰੂਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਿਕ 

ਉਹਨ  ਨ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਮ ਪੱੁਿਛਆ, ਹ ਜੀ? 
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ਪਰ ਉਨ  ਗੱਲ ਟਾਲ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇ ਿਕਹਾ, ਕੁਝ ਨਹ  ਜੀ! ਆਪ ਬਆਦ ਿਵੱਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੰੂ 

ਪਿੜਉ। ਮ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਲ ਪਈ।  

ਘਰ ਪਹੰੁਿਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਬਨ  ਕਈੋ ਹੋਰ ਉਿੀਕ ਕੀਤੇ ਕਿਵਤਾ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬ-ੇਸ਼ੱਕ ਹੀ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ। ਿਜਵ-ਿਜਵ ਕਿਵਤਾ ਪੜਦੀ ਗਈ ਉਵ-ਉਵ ਹੀ ਕਿਵਤਾ ਿਦਲ ਿਵੱਿ 

ਉੁੱਤਰਦੀ ਗਈ। ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਬੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਿ ੇਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ  ਅੱਖਰ  ਨੰੂ 

ਿਿਿਣਆ ਤੇ ਸਵਾਿਰਆ ਸੀ। ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਬੋਲ -- 

 

ਮੱਧਿਾ ਕੱਦ ਸਾਦਗੀ ਚੀ, ਸਾਿਹਬਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਹ ਲੱਗ ੇਸੁੱ ਚੀ 

ਅੱਖ  ਤੇ Goggle ਲਗਾ ਕੇ ਿੱਖੇ, ਲੰਮੀ ਗੁੱ ਤ ਮਾਿਦੀ ਤੱਕੇ 

ਬੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ... 

 

ਚੁੰ ਨੀ ਜਦ ਪਾ ਦੀ, ਕਤਲ ਕਿਾ ਦੀ 

ਜੱੁਤੀ ਨਾਲ ਟੌਿ, ਨਾ ਤਿੇੇ ਿਜਹੀ ਹੋਿ 

ਸੂਟ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ... 

 

ਨੱਕ ਜਮ  ਿਤੱਖਾ ਮੋਿਨੀ ਚਾਲ, ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਨ  ਬੁਣਦੀ ਜਾਲ 

ਆ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱਖੇ ਨਾਲ, ਿਦਲ ਸਾਫ ਿਜਵ ਕਾਲਾ ਮਾਲ 

ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿੋਜ Entry ਲੇਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹਾਈ ਨ ਿਟੇ 

ਨ  ਿੱਬ ਨ ਹਿੋ ਬਣਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ... 

 

ਚੁੰ ਨੀ ਜਦ ਪਾ ਦੀ, ਕਤਲ ਕਿਾ ਦੀ 

ਜੱੁਤੀ ਨਾਲ ਟੋਿ, ਨ  ਤੇਿ ੇਿਜਹੀ ਹੋਿ 

ਸੂਟ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ... 
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ਗੁੱ ਸਾ ਨਾ ਕਿਜ  Full Loaded ਨਖਿ,ੋ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਜੀ Angry Moded ਨਖਿ ੋ

ਜੇ ਿਿਹ ਗਈ ਕਸਿ ਦੱਸਦੀ ਮਨੰੂੈ, ਕੱੁਝ ਹੋਿ ਿਲਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂ ਤੈਨੰੂ 

ਮੋਤੀ ਪੁੰ ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਜੀਹਦੇ ਲੇਖ  ਿਵੱਚ ਤੂੰ  ਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ.. 

 

ਚੁੰ ਨੀ ਜਦ ਪਾ ਦੀ , ਕਤਲ ਕਿਾ ਦੀ 

ਜੱੁਤੀ ਨਾਲ ਟੋਿ, ਨ  ਤੇਿ ੇਿਜਹੀ ਹੋਿ 

ਸੂਟ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ... 

 

ਿਜਵ ਿਕਸ ੇਲੰਮ ੇਿਜਹੇ ਅਰਸ ੇਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਕਣੀਆ ਂਨਸੀਬ। ਿਜਵ ਪਤਝੜ 

ਤ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਰੱੁਤ ‘ਿ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਿਾਅ ਹੋਵੇ ਨਵ ਫਲ ਦਾ ਜ  ਿਫਰ ਿਜਵ ਿਕਸ ੇਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਿਿਰ  ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੱਿ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਨ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਅਿਹਸਾਸ 

ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੰੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ੇਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ 

ਿਲਿਖਆ ਸੀ।  

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਈ ਤ  ਇੰਨੀ ਿਹੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਿਕ ਆਪ ਬਲੁਾ ਕੇ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ  ਤ ੇਨਾਮ ਵੀ ਪੱੁਛ ਲਵ । ਕਈ ਿਦਨ ਇੱਦ  ਹੀ ਸਿੋ  ਿਵੱਿ ਕੱਢ ਿਦੱਤ ੇਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਹੋਈ ਤ ੇ

ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ  ਆਪ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ।  

ਿਫਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਮ ਸੰਸਥਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਿਫਰ ਸਬੱਬ ਹੀ ਨੀ ਬਿਣਆ ਿਕ 

ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।  

ਮਨ ਿਵੱਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨ ਿਕ ਉਨ  ਨ ਕਾਪੀ ਸੱਿ-ਮੁੱਿ ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤ ਮੰਗੀ 

ਸੀ ਜ  ਸੱਿ-ਮੁੱਿ ਉਦ ਹੀ ਉਨ  ਦ ੇਮਨ ‘ਿ ਸੀ ਕਈੋ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣਾ ਜ  ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ  ਨ ਮੇਰੀਆ ਂਿਲਖਤ  

ਕਾਪੀ ਿਵੱਿ ਿਲਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤ  ਉਹਨ  ਨ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ। ਜੇਕਰ ਮ ਪਿਹਲ  ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ 

ਕਾਪੀ ਿਵੱਿ ਕੀ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦ?ੇ ਇਹਨ  ਸਵਾਲ  ਦ ੇਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਿਨਕਲਣ।  
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ਿਕਸ ੇਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਉਨ  ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੰੁਦਾ ਿਜੰਨ  ਿਜਵ ਪੋਹ ਰੱੁਤ ਦੀ ਠੰਿੀ 

ਵਾ(ਹਵਾ) ‘ਿ ਤੁਰਿਦਆਂ ਤੁਰਿਦਆਂ ਕਈੋ ਿਨਘੀ ਜੀ ਥ  ਜ  ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲਜੇ। ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ 

ਯਾਦ  ਗੂੜੀਆ ਂਬਣ ਜ ਦੀਆ ਂਨ, ਜੋ ਤ -ਉਮਰ(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਯਾਦ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਨ।  

ਿਜਸ ਵਰਕ ੇਤੇ ਉਨ  ਵੱਲ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਰ  ਿਲਖੀਆ ਂ

ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਿਣ।  

 

ਅਜਨਬੀ ਸੀ ਜ  ਫਿਿ ਤਾ ਹਣੋਾ ਕੋਈ 

ਕਦੇ ਬਿਹ ਕੇ ਕੱਲੀ ਸੋਚਦੀ ਆ.ਂ. 

ਕਦੇ ਿਦਖ ਜਾਵੇ ਿਕਤੇ ਤ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ  

ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਆਂ.. 

 

ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਅਿਥ ਸਮਝਾ ਿਗਆ 

ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਆਂ.. 

ਕਈ ਿਚਿ ਦੇ ਬੁਝੇ ਜੋ ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਿਗਆ 

ਹੁਣ ਸ ਭ ਕੇ ਿੱਖਣੇ ਲੋਚਦੀ ਆ.ਂ. 

 

ਮੇਿੀ ਚੰਨ ਵਿਗੀ ਅਧੂਿੀ ਿੀਝ ਪੂਿੀ ਹੋਈ 

ਹੁਣ ਕਦੇ ਜਦ ਏਵ ਸੋਚਦੀ ਆਂ.. 

ਿੱਬ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿ ਇੱਕ ਿੀਝ ਪੁਗਾਵੇ 

ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਆਂ.. 

 

ਬੇਿੰਗੀ ਿਜਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਿ ਸੀ ਮ 
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ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੇ ਿੰਗ ਭਿ ਿਗਆ.. 

ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿ ਿੰਗ ਮਾਣੇ 

ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਆ.ਂ. 

 

ਕਵੀ ਕਿਵਤਾ ਜਦ ਵੀ ਿਲਖ ੇਮਕੰੁਮਲ ਿਲਖ ੇ

ਨਾ ਅਧਿੂੀ ਿਿਹਣਾ ਲੋਚਦੀ ਆਂ.. 

 

ਇਸ ਿਵੱਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਪਿਨਕ ਨਹ  ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 

ਇੱਕ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਨ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱਿ ਹੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸਨ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮ 

ਉਸਦੀ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਦਵ  ਤ  ਿਕ ਇਹ ਯਾਦ ਸਦਾ ਿਜ ਦੀ ਰਹੇ।  

***** 

✍   

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ  

ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਿੇ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛਣ ਜ  ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ 

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
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