
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                         ਜਮਾਤ  ਨੌਿੀਂ                                                       ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2020 

              ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ( ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

                                             ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ  

                              1.  ਸਮਾਂ  

 

 

(ੳ) ਰਿੀ ਿਾਸਤੇ ਘੱਤ............ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ’ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਮਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀਲੇ ਿੀ ਤੁਰਨ (ਬੀਤਣ) ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ 
ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਇਸਤਰੀ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ 
ਗਈ ਵਕ ਉਿ ਨਾ ਜਾਿੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿੱਲ ਵਿੱਵਚਆ ਪਰ ਉਿ 
ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਸਕ ਵਗਆ। ਉਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 
ਵਜਿੜੀ ਿੀ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾਈ, ਉਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਵਗਆ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਵਤੱਿੀ ਚਾਲ 



ਨਾਲ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨ ੰ  ਚੀਰਦਾ ਿੋਇਆ ਅੱਗੇ ਿੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਵਗਆ। ਅਰਥਾਤ ਮਨੱੁਿ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  
ਵਕਸੇ ਿੀਲੇ ਿੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਬ  ਕਰਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਿ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਵਜਿੜਾ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਿੱਥ ਵਿੱਚ ਿੋਿੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲ  ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

(ਅ) ਿੋ ਅਜੇ ਸੰਭਲ......... ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਿਦਾ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ’ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਮਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਮਨੱੁਿ ਨ ੰ  ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਭ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਵਦੰਦੇ ਿਨ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇ ਮਨੱੁਿ ! ਤ ੰ   ਅਜੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਤ ੰ  ਿਰਤਮਾਨ 
ਸਮੇਂ ਨ ੰ , ਵਜਿੜਾ ਵਕ ਤੇਰੇ ਿੱਥ ਵਿੱਚ ਿੈ। ਰੱਬੀ ਪਰੇਮ, ਸਵਤਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਕਰ। ਇਿ 
ਤੇਰੇ ਿੱਥੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਨਕਲਦਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਠਵਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਿ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਚਲਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਿਾਪਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨ ੰ  ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਿਰ ਸਮੇਂ ਸੁੱ ਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

        

                                  2. ਵਬਨਫਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁੱ ਲ  

 

(ੳ)  ਮੇਰੀ ਵਛਪੀ ਰਜੇ.................. ਆਯਾ ਜਗਤ ਤੇ। 



ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ’ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰਭ  ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ 
ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਦੱਵਸਆ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ 
ਲਿਾਇਕ ਿੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰੀਤਮ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਨ ੰ  ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱ ਲ 
ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਮਾਨਿੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮ ੰ ਿ ਅਿਿਾਉਂਦੇ ਿਨ,” ਮੇਰੀ 
ਇੱਛਾ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਮੇਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਛਪੀ ਿੀ ਰਿੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਨੀਿੀਂ ਜਗਹਾ ਤੇ ਲੁਕ ਕ ੇ
ਉੱਵਗਆ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਚਾਿੰੁਦਾ ਵਕ ਮੇਰੀ ਖ਼ ਬਸ ਰਤੀ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਿੇ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਸੋਂ 
ਰੰਗ ਵਲਆ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਬਿੁਤ ਭੜਕੀਲਾ ਨਿੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਿੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿਾਂ ਅਰਥਾਤ 
ਵਨਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਧਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾ। 

(ਅ)  ਮੈਂ ਪੀਆ ਅਰਸ਼.................. ਿਾਜ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ’ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰਭ  ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ 
ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਦੱਵਸਆ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ 
ਲਿਾਇਕ ਿੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰੀਤਮ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਨ ੰ  ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱ ਲ 
ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਬਨਫਸ਼ੇ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਆਪਣੀ ਛੁਪੇ ਰਵਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਸਾਦਾ ਜੀਿਨ ਵਜਊਂਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਵਨਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਾ ਿਾਂ। ਉਿ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦਾ 
ਿਾਂ ਅਤੇ ਵਕਰਨਾ ਿਾ ਕੇ ਪਲਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਿੇਡਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ 
ਰਵਿੰਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ  ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਿੰਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਭੌਰੇ ਨਾਲ  ਵਮਲਣੋਂ ਿੀ ਸੰਗਦਾ ਿਾਂ। ਵਜਸ 
ਸਮੇਂ ਿਿਾ ਸ਼ੋਿੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਧੌਣ ਵਿਲਾਉਂਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ੰ ਿ ਤੋਂ ਆਿਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ 
ਿਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਨਰਮਾਣਤਾ ਭਵਰਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜੀਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਿਾਂ।  

 



 

(ੲ) ਿੋ ਵਫਰ ਿੀ.............. ਤਰਲੇ ਲੈ ਵਰਿਾ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ 
‘ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ’ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰਭ  ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ 
ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਦੱਵਸਆ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੰੁਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ 
ਲਿਾਇਕ ਿੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪਰੀਤਮ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਨ ੰ  ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱ ਲ 
ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਮਾਨਿੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮ ੰ ਿੋਂ ਅਿਿਾਉਂਦੇ ਿਨ,”ਮੇਰੀ 
ਇਿ ਇੱਛਾ ਿੈ ਵਕ ਮੇਰੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕ-ਵਛਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਤਮ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ 
ਮਸਤ ਰਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਜੀਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ। ਪਰ ਿਾਇ ਵਿਛੋੜਨ ਿਾਵਲਓ  ! ਮੈਨ ੰ  ਵਫਰ ਿੀ ਤੋੜ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੀ ਵਭੰਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ  ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਵਛਪ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਚਾਿ ਇਿੋ ਿੀ ਿੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਛਵਪਆ 
ਿੀ ਰਿਾਂ ਤੇ ਵਛਵਪਆ ਿੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਿਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿਾਂ; ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਿ ਚਾਿ 
ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ।“ ਭਾਿ ਪਰਭ  ਪਰੇਮ ਿੱਲ ਜੁੜੇ ਜਵਗਆਸ  ਦੀ ਿਵਡਆਈ ਵਛਪੀ ਨਿੀਂ ਰਵਿੰਦੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। 

                       3. ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵਨਆਰੀ  

  (ੳ)    ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ.............ਮੁੱ ਠੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ ‘ਟੁਕੜੀ 
ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ  ਕੁਦਰਤੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਵਿੱਚ 



ਅਰਸ਼ੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਿੇਿਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਇਿ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ 
ਕੁਦਰਤ  ਦੀ ਦੇਿੀ ਨੇ ਵਕਸ ਪਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਲਈ ਿੁਸਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਿੇਡਵਦਆਂ  ਕੁਦਰਤੀ ਵਦਰਸ਼ਾਂ 
ਤੇ ਸੰੁਦਰਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠ ਵਿੱਚ ਭਰ ਵਲਆ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਿੀ ਵਦਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਉਿ ਆਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਿੁਸਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਿੇਡ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਰਿਾ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਿੁਸਨ-ਮੰਡਲ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱ ਠ ਭਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੁੱ ਠ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੀ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ, ਵਟੱਬੇ, ਕਰੇਿੇ, ਸੋਿਣੇ ਮੈਦਾਨ, 
ਚਸ਼ਮੇ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ, ਵਨਿੱਕੇ ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਿਾਂ, ਵਮੱਠੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ, ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਰਗੇ ਸੋਿਣੇ 
ਜੰਗਲ, ਬਰਫ਼ਾਂ, ਮੀਂਿ, ਧੁੱ ਪਾਂ, ਬੱਦਲ, ਰੱੁਤਾਂ ਤੇ ਵਪਆਰੇ ਮੇਿੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਸ ਮੁੱ ਠੀ ਵਿੱਚ ਿੋਰ ਸਾਰੇ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਿੀ ਆ ਗਏ। 

(ਅ) ਸੁਿਣੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ...............ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ ‘ਟੁਕੜੀ 
ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ  ਕੁਦਰਤੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਵਿੱਚ 
ਅਰਸ਼ੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਿੇਿਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਦਰਤ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਿੱਲ ਸੁੱ ਟੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ 
ਕੀਤੀ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਸੋਿਣੀ ਮੁਵਟਆਰ ਰ ਪ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਿੜੀ ਿੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਿੱਲ ਤੱਵਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਿੇਠਾਂ 
ਿੱਲ ਦੇਿ ਕੇ ਉਿ ਮੁਠ ਿੋਲਹੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਿੁਸਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿੇਠਾਂ ਸੁੱ ਟ ਵਦੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਜਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਿ ਸਾਰੀ ਮੁੱ ਠੀ ਵਡੱਗੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ 
ਵਗਆ, ਜੋ ਵਕ ਅੱਜ ਪਰਬਤਾਂ , ਵਟੱਵਬਆ, ਕਰੇਵਿਆ, ਸੋਿਣੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਚਸ਼ਵਮਆ, ਨਦੀਆਂ, ਵਨਿੱਕੇ ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ 
ਿਰਗੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਿਾਂ, ਵਮੱਠੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ, ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਰਗੇ ਸੋਿਣੇ ਜੰਗਲ, ਬਰਫ਼ਾਂ, ਮੀਂਿ, ਧੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨਆਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਿ ਟੁਕੜੀ ਿੈ। 

(ੲ)   ਿੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਛੋਿ................ਦੀ ਚਸਕੇ। 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਕਵਿਤਾ ‘ਟੁਕੜੀ 
ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ 



ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਜਿੀ ਸੁੰ ਦਰ ਧਰਤੀ ਨ ੰ  ਅਰਸ਼ੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ 
ਦੀ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਿੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਦੱੁਤੀ 
ਿੁਸਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਿ ਲੱਗੀ ਪਰਤੀਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਵਲਸ਼ਕਦੀ ਿੈ। 
ਅਦਭੱੁਤ ਰਸ ਤੇ ਸਿਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰਿੱਸ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਪਰਾਪਤ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਭਾਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ, ਅਦਭੁਤ, ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਿੈ। 

   

                                  4. ਵਬਰਛ 

 

 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੇ .............. ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਲੜਦੇ ? 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ ਮਾਲਾ’ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਵਬਰਛ’ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਨੇ ਵਬਰਛ ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਰਾਿੀਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਿਾਲੇ ਪਰ 
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਗ-ਵਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਜਵਗਆਸ  ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 



ਵਿਆਵਿਆ :- ਵਬਰਛ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ‘ਤੰਗ ਵਦਲ’ ਆਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਂ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ 
(ਵਬਰਛਾਂ) ਨਾਲ ਵਕਉਂ ਲੜਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਂਗ ਚੌੜੇ ਦਾਉ ਿੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਨਿੀਂ ਿਧਾਉਂਦੇ, 
ਸਗੋਂ ਵਸੱਧੇ ਉੱਪਰ ਨ ੰ  ਿਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿੀਂ ਪਸਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪਸਰਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਵਗੱਠ ਥਾਂ ਿੀ ਲਈ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਫਰ ਿੀ 
ਲੜਦੇ ਿਨ। ਵਬਰਛ ਦੇ ਇਸ ਵਚੰਨਹ  ਰਾਿੀਂ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੇਮੀ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨ ੰ  ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਿਨ,  ਜੋ ਵਕ 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨ ੰ  ਰੱਬ ਿੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲ ਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

  

  ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ  

ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਸਮਾਂ ਸਦਾ 
ਚਲਾਇਮਾਨ ਿੈ। ਮਨੱੁਿ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਸ ੇਿੀਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਰੋਕ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਤੇ 
ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਕਵਿਤਾ ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ  

ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪਰਭ  ਪਰੇਮ 
ਵਿਚ ਰੰਵਗਆ ਸਾਧਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੈਲਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਕਵਿਤਾ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ 

ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਿੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 
ਨ ੰ  ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਿੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ  ਕਵਿਤਾ ਵਬਰਛ   

ਵਬਰਛ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਜਵਗਆਸ  
ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਗ ਵਦਲ ਲੋਕ ਵਫਰ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਿਟਦੇ।  



 

 

          ਿਸਤ  ਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1.  ਸਮਾਂ / ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ / ਟੱੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ / ਵਬਰਛ  ਕਵਿਤਾ ਵਕਸ ਦੀ ਵਲਿੀ ਿੋਈ ਿੈ ? 
 ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ  

2.  ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿਾ ਵਗਆ ਿੈ ? 
 ਸਮੇਂ ਦੀ 

3.  ਵਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਵਕੱਥ ੇਲਵੁਕਆ ਿੈ ? 
ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਨੀਿੇਂ ਥਾਂ 

4.  ਕੁਦਰਤ ਦੇਿੀ ਵਕੱਥ ੇਿੇਡ ਰਿੀ ਸੀ ? 
 ਿੁਸਨ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ  

5.  ਵਬਰਛ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਦਲ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਿੈ ? 
 ਤੰਗ  
 

 


