
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਤ 

 

'ਖ਼ਤ ਤੂੂੰ  ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਜੋ 

ਹਵੱਚ 'ਨਾਂ' ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ 

ਹਦਲ ਨੂੂੰ  ਹਦਲ ਨਾਲ ਹਿਲਣੇ ਦੀ 

ਕੋਈ ਰਾਿ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ.....' 

 

ਿੈਨੂੂੰ  ਉਿ ਬੇਿੱਦ ਖਬੂਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਿੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤ ਭੇਹਜਆ ਸੀ..... 

ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤ...... 

 

'ਹਲਖਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਿਣਾ ਏ ਂ

ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੋਿਣੀ ਏ ਂ

ਸੋਿਣੀ ਸ਼ਕਲੋ-ਸੂਰਤ ਏ 

ਕੀ 'ਨਾਂ' ਵੀ ਤੇਰਾ 'ਸੋਿਣੀ' ਏ.....?' 
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ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਹਵਤਾ ਸਿਾਰੋਿ ਹਵੱਚ ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਹਲਖੀ ਿੋਈ ਇੱਕ 

ਕਹਵਤਾ ਗਾਈ ਸੀ..... 

'ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਏ 

ਜੀਉਣ ਦਾ..... 

ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨਾ ਸਵਾਲ 

ਨਾ ਬਵਾਲ ਏ... 

ਿੱਸ-ਖੇਡ ਕੇ ਹਬਤਾ ਲੈ 

ਹਦਨ ਚਾਰ ਆਪਣੇ..... 

ਿਰ ਗਏ ... 

ਤਾਂ ਫੇਰ.... 

ਕੀਿਨ ਪੁੱ ਛਣਾ.....!? 

ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਸਿਝ ਨਾ 

ਹਕ ਖੇਡ ਏ.... 
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ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨਾ ਿੂੰਜ਼ਲ 

ਨਾ ਿੁਕਾਿ ਏ.... 

ਤੁਰਦਾ ਰਹਿ ਤੂੂੰ  ਬੂੰ ਹਦਆ 

ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਿ ਹਦੱਸਦਾ 

ਤੂੂੰ  ਤੁਰਨ ਿੱਟ ਹਗਆ 

ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  

ਕੀਿਨ ਪੁੱ ਛਣਾ....!?' 

 

ਉਸਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਕਹਵਤਾ ਹਵੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ 

ਸੀ.... 

ਤੇ ਹਜਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨ ਇਿ ਕਹਵਤਾ ਗਾਈ ਸੀ, ਉਸਨ ਤਾਂ 

ਸਾਿਿਣ ੇਬੈਠ ਿਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੂੂੰ  ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤਾ ਸੀ..... 

ਿੋਰ ਕਈ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਿੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਹਵਤਾ ਸਿਾਰੋਿ ਹਵੱਚ 

ਹਿੱਸਾ ਹਲਆ ਸੀ....... 
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'ਡੁੱ ਬ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੇੜੀ 

ਜੀਿਦਾ ਿੱਲਾਿ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.... 

ਿਲਾਲ ਕਹਰਆਂ ਬੱਕਰਾ 

ਖੁਸ਼ ਅੱਲਾਿ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.... 

ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਉਿਨੂੂੰ  ਦ ੇ

ਜੋ ਭੁੱ ਖੇ ਸੌਂਦੇ.... 

ਰੱਹਜਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਜਾ ਕੇ 

ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.... 

ਸ਼ੋਰ ਿਚਾ ਸਕਦੀ ਏ 

ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਿੋਸ਼ੀ ਵੀ.... 

ਿਚਾਉਣਾ ਿੂੰਗਾਂ ਖ਼ਾਤਰ 

ਿਰ ਪਲ ਿੱਲਾ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰਦਾ.... 
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ਿਤਲਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 

ਿਤਲਬ ਕੱਢਣ ਸਾਰੇ... 

ਸਭ ਿਤਲਬ ਲਈ ਹਸਆਣੇ 

ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.... 

ਆਪਣਾ ਿੀ ਿੱਥ ਫੜਹ ਲੈ 

ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਏ.... 

ਿਰ ਕੋਈ ਦੇ ਜੇ ਚੂੰਗੀ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਸਲਾਿ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.... 

ਨਕ ਿੋਣ ਇਰਾਦੇ  

ਕਾਰਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨ.... 

ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਥ ਏ ਹਦੂੰ ਦਾ  

ਬੂੰਦਾ 'ਕੱਲਾ ਨਹ ੀ ਿੁੂੰ ਦਾ.....' 
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ਉਸਨੂੂੰ  ਵੀ ਿੇਰਾ ਹਲਹਖਆ ਪਸੂੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਿੀਂਓ ਤਾਂ ਉਸਨ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਹਵੱਚ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ.... 

'ਨਾਂ' ਤਾਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਦਿੋਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਨਿੀਂ ਪਤਾ ਸਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ..... ਇਸੇ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਤ ਹਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-੨ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਹਛਆ 

ਸੀ.... 

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਤ ਹਵੱਚ ਿੈਂ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ 

ਉਸਦਾ 'ਨਾਂ' ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਹਕ ਕੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ 'ਸੋਿਣੀ' 

ਏ..... 

ਪਰ ਆਪਣ ੇਖ਼ਤ ਹਵੱਚ ਉਸਨ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਆਲ 

ਪੁੱ ਹਛਆ ਸੀ ਹਕ ਿੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ.... 

ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਜਵਾਬ ਹਵੱਚ ਖ਼ਤ ਹਲਖਦਾ ਿਾਂ....ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ 

ਉਸਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਸਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ.... 

 

'ਪੂੰਛੀ ਡ-੨ ਜਾਵਣ ਹਜੱਥ ੇ

ਉਿ ਥਾਂ ਿੀ ਿੇਰਾ ਨਾਂ ਏ 
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ਹਨਿਾਣਾ ਹਜਿਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਿਾਂ ਿੈਂ 

'ਚਾਿੜ' ਿੇਰਾ ਗਰਾਂ ਏ.....' 

 

ਇਸ ਹਪੱਛੋਂ ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਪਰਗਟਾਈ..... 

 

'ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਹਲਆ ਏ ਤੈਨੂੂੰ  

ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਹਲਆ ਏ 

ਪੁੱ ਛਦੀ ਏ ਂਤੂੂੰ  ਰਾਿ ਿੇਰਾ 

ਆਪ ਦੱਸੇਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਏ......' 

 

ਇਿ ਿੇਰੇ ਹਨਿਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨਿਾਣੀ ਹਜਿੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਿੀ ਸੀ, ਜੋ 

ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ.... 

 

'ਤੂੂੰ  ਨਾ ਦੱਸੇਂ 



ਤੇਰੀ ਿਰਜ਼ੀ ਏ 

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 

 ਆਖਾਂ ਇਿ 

ਹਿਲਣ ੇਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  

ਤਾਂਘ ਿੇਰੀ 

'ਿਨਜ਼ੂਰ' ਤੈਨੂੂੰ  

ਜਾਂ 'ਨਾਂਿ' ਏ.......?' 

 

ਿੈਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਉਿੀਦ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਲਈ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਿੈਂ 

ਉਸਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਦੱਸ ਹਦੱਤੀ ਸੀ..... 

 

'ਜੇ ਪੁੱ ਛਦੀ ਏ ਂ

ਤੂੂੰ  ਥਾਂ ਹਕਿੜੀ 

ਲੈ ਸੁਣ ਫੇਰ  
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ਹਕਿੜੀ ਥਾਂ ਏ 

ਹਿਲਣ ਆ ਜਾਵੀਂ 

ਉਸ ਥਾਵੇਂ 

ਹਜੱਥੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ 

ਛਾਂ ਏ......' 

 

ਤੇ ਸੱਚਿੱੁਚ ਿੀ ਉਿ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਈ.... ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਉਿ ਸੋਿਣੀ 

ਲੱਗਦੀ ਿੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੜਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਿੋਰ ਵੀ ਸੋਿਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ.... ਓਿਦੀ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਿੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵੱਚ ਹਬਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿੋ ਹਰਿਾ 

ਸੀ..... 

 

'ਸਿਝਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ ਹਦਲ ਚੂੰਦਰੇ ਨੂੂੰ  

ਹਦਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹਦਿਾਗ ਨਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 

ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਨ ਵੀ 
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ਚੂੰਨ ਦੇ ਹਵੱਚ ਜੇ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਿੁੂੰ ਦਾ......' 

 

ਉਿ ਇੂੰਨੀ ਸੋਿਣੀ ਸੀ ਹਕ ਿੇਰਾ 'ਚੂੰਨ' ਕਹਿਣ ਨੂੂੰ  ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਹਦਲ ਿੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਇਿ ਿਨਜ਼ੂਰ ਹਕੱਥੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਦਲ ਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਚੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ 

ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਬਠਾਲ ਹਦੱਤਾ ਸੀ.... ਤੇ ਿੇਰਾ ਹਦਲ ਿੁੜ-੨ ਿੈਨੂੂੰ  ਕਹਿ 

ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ..... 

ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਦੱਸ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਹਕ ਿੈਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਾਿੂਲੀ ਹਜਿਾ 

ਸ਼ਾਇਰ ਿਾਂ.... ਜੀਅ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ-ਬਿੁਤ ਹਲਖ ਲੈਂਦਾ ਿਾਂ... ਪਰ 

ਉਸਨ ਿੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਖ਼ਤ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਕਹਵਤਾ ਹਲਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ 

ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ..... 

 

'ਜੇ ਿੈਂ ਹਲਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 

ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਵਤਾ ਹਲਖਦਾ 

ਉਸ ਕਹਵਤਾ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਹਬਆਂ ਕਰਦਾ 

ਦੱਸਦਾ ਹਕ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
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ਹਕਸੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਸਿੂੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ ਨ 

ਹਜਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਾਬ ਏ 

ਤੇਰੇ ਿੋਤੀ ਵਰਗੇ ਦੂੰਦਾਂ ਦਾ ਿਾਸਾ 

ਹਕਵੇਂ ਕੂੰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲਦਾ ਏ 

ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਪਆਰੀ ਹਜਿੀ ਿੁਸਕੁਰਾਿਟ 

ਹਕਵੇਂ ਹਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ 

ਦੱਸਦਾ ਹਕ ਤੇਰੇ ਿੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ 

ਨਾ ਿੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏ, ਨਾ ਸੱਸੀ ਤੋਂ 

ਨਾ ਸੋਿਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ 

ਤੇਰੇ ਿੁਸਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਿਰ ਗਲ਼ੀ 'ਚ ਨ 

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਛਤੇੀ ਦੇਣ ੇਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਿੀਂ ਏ 

ਜੇ ਿੈਂ ਹਲਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 

ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਲਖਦਾ 
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ਇੱਕ ਹਪਆਰ ਦਾ ਗੀਤ 

ਉਸ ਗੀਤ ਹਵੱਚ ਿੈਂ ਆਪਣੇ 

ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  

ਦੱਸਦਾ ਹਕ ਿੇਰੀ ਰੂਿ ਨੂੂੰ  

ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਿਲ ਹਗਆ ਏ 

ਿਾਣ ਿੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਿਾਣ ਹਿਲ ਹਗਆ ਏ 

ਿੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਿੁਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਿੂੰਨ ਹਲਆ ਏ 

ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ  

ਿੈਨੂੂੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ 

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਿਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ 

ਬੱਸ ਤੇਰਾ ਿੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਿਾਂ 

ਸੱਚੀਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਿੁਣ ਿੈਂ ਬੱਸ 

ਤੇ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਦਾ ਿਾਂ 
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ਦੱਸਦਾ ਹਕ ਿੇਰੇ ਰਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  

ਇੱਕ ਿੂੰਜ਼ਲ ਹਿਲ ਗਈ ਏ 

ਿੇਰੀ ਤੋਰ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਅਦਾ ਹਿਲ ਗਈ ਏ 

ਤੇ ਿੇਰੀ ਚਾਿਤ ਨੂੂੰ   

ਇੱਕ ਵਜਹਾ ਹਿਲ ਗਈ ਏ 

ਿੁਣ ਿੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਿਾਂ 

ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰਾ ਹਚਿਰਾ ਹਦੱਸਦਾ ਏ 

ਿੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਕ ਿੈਨੂੂੰ  

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿੀ ਕੋਈ ਜੂੰਨਤ ਹਿਲ ਗਈ ਏ 

ਜੇ ਿੈਂ ਹਲਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 

ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਵੀ ਹਲਖਦਾ 

ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਹਲਖਦਾ 

ਕਹਵਤਾ ਹਲਖਦਾ 
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 ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਲੈਅ' ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਖਦਾ 

ਜੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹਲਖਦਾ  

ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਬਹਿਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਖਦਾ 

ਿਾਂ, ਿੁਣ ਿੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਏ 

ਹਬਨਾਂ 'ਲੈਅ' ਤੋਂ ਹਲਹਖਆ ਏ 

ਹਬਨਾਂ 'ਬਹਿਰ' ਤੋਂ ਹਲਹਖਆ ਏ 

ਇਿ 'ਕਾਦੀਆ-ਰਦੀਫ਼' 

'ਛੂੰਦ' ਤੇ 'ਅਲੂੰ ਕਾਰ ਕੀ ਿੁੂੰ ਦੇ ਨ 

ਿੈਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ 

ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 

 ਨਾ ਿੈਂ ਕਹਵਤਾ ਹਲਖਣੀ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ 

ਨਾ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 

ਪਰ ਿੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਏ 



ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਏ 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਦਿਾਗ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿੀਂ 

ਪਰ ਹਦਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਰੂ ਹਲਹਖਆ ਏ.....' 

 

ਇਿ ਕੋਈ ਕਹਵਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਿੈਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ... ਪਰ ਇਿ ਉਸਨੂੂੰ  

ਬੇਿੱਦ ਪਸੂੰਦ ਆਈ.... ਉਸਨੂੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖੇ ਿੀ ਿੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ 

ਹਪਆਰ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ ਤੇ ਇਿ ਹਪਆਰ ਿੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਦਨ-ਹਦਨ ਿੇਰੀਆਂ 

ਹਲਖਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰਦਾ ਹਰਿਾ....  

ਪਹਿਲੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਿੇਰੇ ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹਪਆ ਸੀ ਹਕ 

ਿੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆਈ... ਿੈਨੂੂੰ  ਬੱਸ ਰਹਿ-੨ ਕੇ ਉਿੀ ਚੇਤੇ 

ਆ ਰਿੀ ਸੀ..... 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿੈਂ ਉਸਲਵੱਟੇ ਿੀ ਲੈਂਦਾ ਹਰਿਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਿੁੜ ਉਸਨੂੂੰ  

ਹਿਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਹਗਆ..... ਿੇਰੀ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿੱਦ ਨਾ ਰਿੀ, ਜਦ 

ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਿੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵੇਹਖਆ ਹਜੱਥੇ ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਣ ਲਈ 
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ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ...ਉਸ ਹਦਨ ਤਾਂ ਉਿ ਿੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 

ਤਾਂ ਹਬਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਿੀ..... 

 

'ਿੈਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਤੂੂੰ  ਵੀ 

ਚਾਿੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਂ

ਤਾਿੀਂਓ ਹਬਨਾਂ ਬੁਲਾਏ  

ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ.ਂ...' 

 

ਿੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਉਿ ਿੁਸਕੁਰਾਉਣ ਲੱਗ 

ਪਈ..... ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਉਸਦੀ ਿੁਸਕੁਰਾਿਟ ਿੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਿਾਿੀ ਭਰ 

ਰਿੀ ਿੋਵ.ੇ.... 

 

'ਕੀ ਿੋਇਆ ਜੇ ਬੱਦਲ਼ੀ 

ਹਵੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਿੂੰਦੀ ਏ 

ਹਪਆਸੇ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੀ 
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ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੂੰਦੀ ਏ.....' 

 

ਉਸਨੂੂੰ  ਵੀ ਹਪਆਰ ਦੀ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਿ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਹਕ ਹਜਵੇਂ 

ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਰਹ ਕੇ ਹਪਆਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਪਆਸ ਹਿਟਾਉਂਦੇ ਨ, 

ਓਵੇਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਹਪਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਿੱੁਕੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ.... 

ਿੈਂ ਇਿ ਸਿਝ ਕੇ ਹਕ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿੈਂ ਿੀ ਿਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹਗਆ.... 

ਪਰ ਿੈਂ ਇਿ ਭੁੱ ਲ ਹਗਆ ਹਕ ਹਪਆਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਪਆਸਾ ਖ਼ੂਿ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, 

ਖ਼ੂਿ ਨਹ ੀ ਹਪਆਸੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ..... 

ਓਵੇਂ ਿੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਹਕ ਓਸੇ ਥਾਂ ਿੀ ਆ ਵਰਹਨ, 

ਹਜੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਪਆਸੀ ਿੋਵ.ੇ.. ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਪਿਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਹ 

ਪੈਂਦੇ ਨ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਆਬਾਦ ਜੂੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਹਜੱਥੇ ਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ 

ਿਹਰਆਲੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਏ ਤੇ ਹਫਜ਼ਾ ਹਵੱਚ ਨਿੀ....... 

ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਿਲਦੇ ਰਿੇ ਤੇ ਿੈਨੂੂੰ  ਲੱਗਣ ਲੱਹਗਆ ਹਕ ਉਿ ਵੀ ਿੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਕਰਦੀ ਏ...ਿੈਨੂੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦੀ ਏ....ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ ਇੱਕ-

ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ...... ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਖੀਆਂ ਕਹਵਤਾਵਾਂ ਇੱਕ-



ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਿੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠ ਬਹਿ ਕੇ ਹਲਖਣ ਵੀ ਲੱਗ 

ਪਏ ਸੀ..... 

ਦੋ ਪੂੰਕਤੀਆਂ ਉਿ ਹਲਖਦੀ, ਦੋ ਿੈਂ...... 

 

'ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਚੂੰਨ ਦ ੇ

ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ 

ਤੇਰਾ ਕਾਇਲ ਿੋ ਜਾਵੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੇ 

ਜੇ ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾ 

ਿੈਨੂੂੰ  ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂ  

ਿੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੀ ਸਾਰੀ 

ਤੇਰੇ ਲਾ ਦਵਾਂ ਲੇਖੇ......' 

 

ਕੁੱ ਝ ਪੂੰਕਤੀਆਂ ਉਿ ਜੋੜ ਹਦਆ ਕਰਦੀ ਸੀ..... 
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'ਿੈਂ ਚੂੰਨ ਤੇ ਤੂੂੰ  

ਿੇਰਾ ਸੂਰਜ ਿੋ ਜੇਂ 

ਿੇਰੇ ਹਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਰ ਕੋਈ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ ੇ

ਸੂਰਜ ਹਬਨਾਂ ਨਾ ਿਸਤੀ 

 ਚੂੰਨ ਦੀ 

ਸਭ ਹਿਟ ਜਾਣ 

ਿੇਰੇ ਤੇਰ ੇ

ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ.......' 

 

ਸੱਚਿੱੁਚ ਇਿ ਭੁਲੇਖੇ ਿੀ ਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਿੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਹਦਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਰਿ,ੇ ਹਜਸ 

ਹਦਨ ਤੋਂ ਉਿ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਿਲੀ ਸੀ.....ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱ ਝ ਿੋਰ ਸੀ ਤੇ ਿੈਂ ਕੁੱ ਝ 

ਿੋਰ ਿੀ ਸਿਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ..... 
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ਉਸਨੂੂੰ  ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਪਆਰ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋਇਆ.... ਕਹਵਤਾਵਾਂ 

ਹਲਖਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ.....ਤੇ ਕਹਵਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ.... 

ਉਿ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਿਾਰੀ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ...ਪਰ ਿੈਂ 

ਕੁੱ ਝ ਿੋਰ ਿੀ ਸਿਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ...... 

ਿੈਂ ਤਾਂ ਸਿਝਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦੀ ਏ....ਇਸੇ ਲਈ ਿੈਂ 

ਓਿਦੇ ਲਈ ਹਲਖਦਾ ਹਰਿਾ.... ਪਰ ਉਸਨ ਕਦੇ ਿੇਰੇ ਲਈ ਨਿੀਂ ਸੀ 

ਹਲਹਖਆ..... 

ਕਾਸ਼....! ਉਿ ਿੇਰੇ ਲਈ ਹਲਖਦੀ...... 

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ ਹਰਿਾ ਹਕ ਉਸਨੂੂੰ  ਹਜਸ ਹਪਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਏ, ਉਿ ਉਸਨੂੂੰ  

ਹਿਲ ਹਗਆ ਏ......ਹਜਵੇਂ ਿੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿੱੁਕ ਚੱਲੀ ਏ,ਪਰ 

ਉਿ ਹਜਿੜੇ ਹਪਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਉਿ ਤਲਾਸ਼ ਿੈਂ 

ਨਿੀਂ ਸੀ....ਉਿ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਹਪਆਰ ਸੀ....ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਪਆਰ 

ਸੀ.....ਕਹਵਤਾ ਦਾ ਹਪਆਰ ਸੀ ਤੇ ਿੱੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹਕ ਇਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣ ੇ

ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਹਪਆਰ ਸੀ..... 
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ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਿ ਵੀ ਿੈਨੂੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦੀ 

ਏ....ਇਿ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਹਲਹਖਆ..... 

 

'ਵੱਸ ਗਈ ਏ ਂ

 ਿੇਰੇ ਸਾਿਾਂ ਹਵੱਚ 

ਿੇਰੇ ਿਰ ਇੱਕ ਸਾਿ ਤ ੇ

ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਏ 

ਜੇ ਹਿਲਣ ਆ ਜਾਵੇਂ 

ਪੀਲੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 

ਿੈਂ ਸਿਝਾਂਗਾ 

 ਤੇਰੀ 'ਿਾਂ' ਏ 

ਜੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਂ 

ਤੂੂੰ  ਖਾਲੀ ਖ਼ਤ ਿੀ 

ਿੈਂ ਸਿਝਾਂਗਾ 
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ਤੇਰੀ 'ਨਾਂਿ' ਏ......' 

ਇਸ ਹਪੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਭੇਹਜਆ ਿੋਇਆ ਖ਼ਤ ਆਹਖ਼ਰੀ ਸੀ....ਆਹਖ਼ਰੀ 'ਖਾਲੀ 

ਖ਼ਤ'.......! 

______________********______________ 

 

ਹਸਿਰਨ 'ਲੁਹਧਆਣਵੀ' 

{ਕਿਾਣੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਹਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਹਲਖੀ 

mail-id ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ}ੋ 

{simranjeet.dhiman13@gmail.com} 

www.PunjabiLibrary.com


