
ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ  
1. ਭਾਈ ਿੀਰ ਵ ਿੰ ਘ 

1.  ਮਾਂ 
 (ੳ)  ਰਹੀ ਿਾ ਤੇ ਘੱਤ ' ਮੇਂ' ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿੰ ਨੀ, 
       ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ' ਮੇਂ' ਵਿ ਕਾਈ ਕਿੰ ਨੀ, 
       ਵਕਿੇਂ ਨ  ੱਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭਿੰ ਨੀ, 
       ਵਤਰੱ ਿੇ ਅਪਣੇ ਿੇਗ ਵਗਆ ਟੱਪ ਬਿੰ ਨੇ ਬਿੰ ਨੀ। 
 

ਪਰ ਿੰ ਗ - ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਨੌਿੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 
‘ਸਮਾਂ’ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਾ ਚਿੱਲਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ । 
 

ਵਿਆਵਿਆ - ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਇਸਤਰੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਅਿੱਿੇ ਤਰਲੇ ਵਮੰਨਤਾਂ ਕਰ 
ਕੇ ਥਿੱਕ ਿਈ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਰੁਿੱ ਕ ਜਾਿੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱ ਲੇ 
ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱਲ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਿੀ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੀਲਾ ਿਰਤ ਕ ੇਉਸ ਨ ੰ  ਰੋਕ 
ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਿੱਚ ਵਜਹੜ੍ੀ ਿੀ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾਈ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਭੰਨ-ਤੋੜ੍ ਕੇ ਅਿੱਿੇ ਲੰਘ 
ਵਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨ ੰ  ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੋਈ ਿੀ 
ਹੀਲਾ ਿਰਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

(ਅ)  ਹੋ ! ਅਜੇ  ਿੰ ਭਾਲ ਇ  ' ਮੇਂ' ਨ ਿੰ , 
      ਕਰ  ਫਲ ਉਡਿੰਦਾ ਜਾਂਿਦਾ, 
      ਇਹ ਠਵਹਰਨ ਜਾਚ ਨ ਜਾਣਦਾ, 
      ਲਿੰ ਘ ਵਗਆ ਨ ਮੁੜਕੇ ਆਂਿਦਾ । 
 

ਪਰ ਿੰ ਗ -  ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਨੌਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਦੀ 
ਕਵਿਤਾ ‘ਸਮਾਂ’ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਨਾਮ 
ਵਸਮਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਿੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹੈ। 
 

ਵਿਆਵਿਆ - ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹ ੇਮਨੁਿੱ ਖ ! ਤ ੰ  ਅਜੇ ਿੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱ ਥ ਵਿਿੱਚ ਹੈ, ਤ ੰ  ਉਸ ਨ ੰ  ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ,ਸਵਤਸੰਿ ਅਤੇ ਚੰਿੇ ਕਰਮਾਂ 



ਵਿਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤ ੰ  ਇੰਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਹਿੱਥੋਂ ਵਨਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਵਕਉਂਵਕ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਇਕ ਿਾਰ ਲੰਘ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਿੀ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਇਸ ਲਈ ਤੈਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਿੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

      ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਲਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਿੀ ਹੀਲਾ ਿਰਤ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਿ ਤ ਵਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ‘ ਮਾਂ’ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ?  
ਉੱਤਰ - ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ । 
ਪਰਸ਼ਨ 2. ‘ ਮਾਂ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕ  ਦੀ  ਿੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?  
ਉੱਤਰ - ਸਮੇਂ ਦੀ ।  
ਪਰਸ਼ਨ 3. ‘ ਮਾਂ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕ  ਨ ਿੰ   ਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਸਮੇਂ ਨ ੰ  । 
ਪਰਸ਼ਨ 4.  ਮੇਂ ਨ ਿੰ  ਵਕ  ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਰੁਕਣ ਦੀ । 
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਵਕਹੜਾ  ਮਾਂ ਮਨੱੁਿ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਿਰਤਮਾਨ । 
ਪਰਸ਼ਨ 6. ਮਨੱੁਿ ਿਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਨ ਿੰ  ਵਕਿੇਂ  ਫ਼ਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਿੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾ ਕੇ । 
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