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ਪਾਸ਼ ਮ� ਤ� ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਤ� ਰਾਹ, ਰਾਹ� ਦ ੇਕੱਖ, 

ਪੰਛੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹ� ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। 

ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤ� ਹਵਾਵ� ਨੰੂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਨਹ� ਰਿਹਣੀ-ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਦੀ ਕਈੋ ਤਰਜ਼। 

ਿਜਸ ਵਾਸਤ ੇਤੂੰ  ਆਹਡਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵ�ਗ। 
 

ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਅਨਸਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੰੂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕ,ੇ 

ਤੂੰ  ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹਰਫ਼� ਦੀਆ ਂਸਤਰ� ਿਵਛਾਈਆ,ਂ 

ਸੀਿਨਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਚ ਦ ੇਖੰਜ਼ਰ ਲੱਭੇ।  
 

ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੰੂ 'ਵਾਜ਼� ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਆ ਯਾਰਾ ਿਕਿਤ.! ਆ ਆਪਣੀ ਮੀਟੀ ਤ� ਦੇ। 
 

ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦ1 ਆਪ� ਰਲ ਕ,ੇ  

ਿਨੱਕੀਆ ਂਿਨੱਕੀਆਂ ਸਾਿਹਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆ ਂਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸ�। 

ਮਾਸਟਰ ਦਰਦ ਦ ੇਘਰ ਕਦ ੇਕਹਾਣੀ ਤ ੇਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕ,ੇ 

ਨਕਦੋਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨ4 ੜੇ ਕਨਾਤ� ਲਾ ਕ ੇਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ6 ਕਿਵਤਾਵ� ਪਿੜ6ਆ ਕਰਦੇ ਸ�। 

ਗੋਿਬੰਦ ਦ ੇਤੀਰ� ਵਰਗੀਆ,ਂ ਜਰਵਾਿਣਆਂ ਦੀਆ ਂਿਹੱਕ� ਫੋਲਦੀਆ,ਂ 

ਭਰਾਵ� ਦ ੇਿਸਰ 'ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਗਾਲ6� ਕੱਿਢਆ ਕਰਦੇ ਸ� ਗਲੀ ਿਵਚ ਖੜ6 ਕ।ੇ 

ਉਦ1 ਕਦੇ ਉਦਾਸੀ, ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੂ, ਅਣਖੀ, ਪ;ੇਮ ਪ;ਕਾਸ਼, 

ਖਬਰੇ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਆ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। 

ਢਾਣੀ 'ਚ ਿਫਰ ਹਰਫ਼� ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 

ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ� ਪਰੋਸਦੇ ਸ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। 
 

ਗਗਨ ਦੀ ਦਕੁਾਨ 'ਤ,ੇ ਰੋਜ਼ ਨਕਦੋਰ 'ਚ ਿਮਲ ਬੈਠਣਾ, 

ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਵਕੀਲ ਤ ੇਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। 



ਸੂਹੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਣਾ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ;ੈਸ ਗੇੜ6 ਗੇੜ6। 

ਆਪ� ਤ� ਟੂਰਨਾਮ�ਟ, ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੁਿਧਆਣ ੇਦ ੇਚੱਕਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, 

ਤੈਨੰੂ ਿਫਕਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮ� ਿਕਤ ੇਫ਼ਿੜਆ ਨਾ ਜਾਵ�, ਪੋਸਟਰ ਢ1ਦਾ੍ਹ, ਵੰਡਦਾ। 
 

ਪਾਸ਼ ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ, ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਘਰ ਘਰ ਤਨੰੂੈ ਯਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤ ੇਜਵਾਨੀ ਟੁਿਰਆ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡ ੇਹਰ ਸੀਨ4  'ਤ-ੇਸਾਹ� ਚ। 

ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ,  

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ� ਿਹੱਕ ਦੀ ਿਕੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਿਲਆ ਹੈ। 
 

ਪਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨ4  ਵੀ ਹੁਣ ਤ� ਿਸਆਣ ੇਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਖੇਤ� ਦ ੇਿਸਆੜ6� 'ਚ ਤੇਰੇ ਹਰਫ਼ ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਿਫਰਦ ੇਨ4 । 

ਇੱਕ ਮ� ਨ4  ਪੁੱਤ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣ ੇਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤ ੇਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ। 
 

ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀਆ◌ਂਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ� ਤ ੇਕਮਾਦ, 

ਖਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਿਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਬੋਲ ਹਰ ਿਕਆਰੇ 'ਚ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਤੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਗਵਾਹ, 

ਅਸ� ਓਸ ਿਟਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਕ ਇਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਹੈ।   

ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਿਟਆ ਂਚ1 ਿਰਸਦ ੇਖੂਨ ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਹੈ, 

ਓਸ ਚਲ6ੇ  'ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ। 

ਿਟਊਬਵੈੱਲ ਦ ੇਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰਫ਼ Dਕਰਨ4  ਨ4 , 

ਬਾਜਰੇ ਦ ੇਿਸੱਿਟਆਂ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਜਾਉਣ ੇਹਨ ਤੋਿਤਆਂ ਵ�ਗ। 

ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਓਹਦੇ ਚ1 ਮੁੱਠ ਕੁ ਿਮੱਟੀ ਿਜਥੇ ਤਰੇਾ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਿਲਆ, 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਖੇਤ� ਤੇ ਦਿਰਆਵ� 'ਚ ਿਖਲਾਰਨੀ ਹੈ, 

ਤ� ਿਕ ਤੇਰੀ ਸਚੋ ਦੇ ਹਰਫ਼,  

ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ1 ਘਾਹ, ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕ ੇDਗਣ,  

ਤੇ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੇ ਪਿਰੰਦ ੇਬਣ ਕ ੇDਡਣ। 
 

ਪਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਰੋਹਲੇ ਬਾਣ, ਲਾਲ ਦਿਰਆ ਬਣ ਵਗਣਗੇ, 

Dਚੇ ਪਰਬਤ ਖੋਰਨਗੇ, ਅਿਨਆਇ ਤ ੇਅੱਿਤਆਚਾਰ।  



 

ਤੇਰੇ ਖੰੂਖਾਰ ਹਰਫ਼� ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

ਮ� ਹਵਾਵ� 'ਚ ਘੋਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਹਰ ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਜਾਵ,ੇ 

ਦਿਰਆਵ� ਦੀਆ ਂਲਿਹਰ� 'ਤੇ ਿਵਛਾ ਿਦਤੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰਜ਼, 

ਤ� ਿਕ ਹਰ ਕਣ ਤਰੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। 
 

ਸਾਰੇ ਿਸਤਾਿਰਆਂ 'ਚ ਜੜ6 ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਮ� ਓਹਨ� ਦੀ ਲੋਅ, 

ਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਡੱਠਾ ਮਾਈ ਦਾ ਚਰਖ਼ਾ ਚੁੱਕ,  

ਤੇਰੀਆਂ ਿਖਲਰੀਆ ਂਨਜ਼ਮ� ਦਾ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਤ� ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਤ� ਨੰੂ ਸੌਣ ਤ1 ਪਿਹਲ� ਪੜ6 ਸਕ,ੇ 

ਿਜਵF ਤੂੰ  ਕਿਹੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ, 

ਸਭ ਤ1 ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। 
 

- ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਟ�ਡਾ 

 


