ਸੁਖਵ ਿੰ ਦਰ ਅਿੰ ਵਰਿਤ ਜੀ ਨ ਰ 
ਸੁਖਵ ਿੰ ਦਰ ਅਿੰ ਵਰਿਤ ੰ ਜਾਫੀ ਕਵਲਤਯੀ ਖਾਸਕਯ
ਗ਼ਜ਼ਰਗ ਹ। ਆਧੁਵਨਕ ਫਧ ਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਗ਼ਜ਼ਰ
ਵਸਯਜਣ ਵਲਚ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਭਿਤ ਇਕ ਚਯਵਚਤ
ਨਾਂ ਹ।

ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਭਿਤ

• ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਦਾ ਜਨਭ ਵੰ ਡ ਸਦਯੁਯਾ ਵਲਖ ਹਇਆ। ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਆਣ
ਘਯ ਦੀ ਜਠੀ ਧੀ ਹ। ਇਕ ਬਯਾ ਤ ਚਾਯ ਬਣਾਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਲੱ ਡੀ ਬਣ।
ਵਜਲੇਂ ਚਸ਼ਭ ਦ ਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਉਸਦੀ ਥਯੀਰੀ ਜਨਭ ਬੂਭੀ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਰਗਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਯਹਾਂ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਭਿਤ ਦ ਵਚਹਯ ਤੋਂ ਉਸ ਦ
ਕਠੋਯ ਫਚਨ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਫਚਨ
ਅਤ ਇਸ ਘਯ ਵਲਚ ਕਵਲਤਾ ਦ ਆਉਣ ਰਈ ਵਕਹੜਾ ਦੁਆਯ ਸੀ ਇਹ
ਸਚ ਕ ਹਯਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਇਕ ਵਦਨ ਉਹਦ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਾੀ ਭਾਂ ਦ ਹੱ ਥ
ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਂ ਵਹਰਾਂ ਡਯੀ ਵਪਯ ਅੱ ਗ ਲਾਂਗ ਤ ਗਈ, ਗੀਤਾਂ ਲਾਰੀ
ਕਾੀ ਫਰਦ ਚੁੱ ਰਹ ਵਲਚ ਡਾਹ ਵਦੱ ਤੀ ਤ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਦ ਵੰ ਡ ਤ ਕੁੱ ਟ ਕੁੱ ਟ
ਕ ਰਾਸਾਂ ਾ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਤ ਕਵਹਣ ਰੱਗੀ : ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਯ ਕਯ ਕਾੀ ਤਯ ਵ
ਦ ਹੱ ਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਯ ਡੱ ਕਯ ਕਯ ਕ ਤਨੰ ੂ ਤੂੜੀ ਲਾਰ ਕਠੇ
ਅੰ ਦਯ ਦੱ ਫ ਦਣਾ ਸੀ। ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਕਰ ਆਣ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਰਈ
ਆਣ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

•

ਇਨਹਾਂ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਕ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਦੀਆਂ ਦ ਕਵਲਤਾਲਾਂ ‘ ਹੁਣ ਭਾਂ ‘ ਅਤ ‘ ਉਹ ੁਯਸ਼ ‘
ਵਲਚ ਭਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਂਜ ਉਹ ਸਕ ਇਨਹਾਂ ਕਵਲਤਾਲਾਂ ਵਲਚ ਸਭਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਲੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹ। ਇਹ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਦੀ ਵਸ਼ੱ ਦਤ ਤ ਸ਼ਕ ਦਾ ਹੀ ਕਭਾਰ ਹ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਝੱ ਖੜਾਂ
ਵਲਚ ਲੀ ਆਣ ਭੱ ਥ ਦੀ ਜਤ ਨੂੰ ਫੁਝਣ ਨਾ ਵਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੱ ਥ ਦੀ ਜਤ ਦਾ ਹੀ
ਕਭਾਰ ਹ ਵਕ ਏਨੇ ਝੱ ਖੜ ਲੀ ਫੁਝਾ ਨਾ ਸਕ।ੰ ਜ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਯ ਉਤਾਯਨ ਦੀ ਕਾਹਰੀ
ਵਲਚ ਭਾਵਆਂ ਨੇ 17 ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਵਲਚ ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਦਾ ਵਲਆਹ ਕਯ ਵਦੱ ਤਾ। ਘਯ ਵਦਆਂ
ਨੂੰ ਕਫੀਰਦਾਯੀ ਵਕਓਂਟਣ ਦੀ ਕਾਹਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਚਦੀ ਸੀ ਸਹੁਵਯਆਂ ਦਾ ਘਯ ਵਕਆਂ
ਵਜੰ ਨਾ ਕਠੋਯ ਨਹੀਂ ਹਲਗਾ। ਉਹ ਚਾਈ ਂ ਚਾਈ ਂ ਸਹੁਯ ਘਯ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਵਖਆ ਏਥ ਲੀ
ਹੀ ਚੁੱ ਰਹਾ ਫਰ ਵਯਹਾ ਸੀ, ਗੀਤਾਂ ਲਾਰੀ ਕਾੀ ਸਾੜਣ ਲਾਰਾ ਚੁੱ ਰਹਾ। ਯ ਹਰੀ ਹਰੀ ਉਹਨੇ
ਅਭਯਜੀਤ,ਆਣ ਜੀਲਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਣ ਵਆਯ ਤ ਵਸਆਣ ਨਾਰ ਵਜੱ ਤ ਵਰਆ।ਉਹਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਕਾੀ ਤ ੈੱਨ ਵਰਆ ਵਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਦੁਫਾਯਾ ੜਹਨ ਰੱਗ ਈ,ਵਲਆਹ ਲਰ ਉਹ ਨਲੀਂ
ਾਸ ਸੀ,ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਭਵਟਿਕ,ਫੀ.ਏ., ਐਭ.ਏ. ਕੀਤੀ ਤ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੰ ਨਹੀਆਂ ਵਕਤਾਫਾਂ
ਦੀ ਵਸਯਜਕ ਹ। ਚੁੱ ਰਹ ਵਲਚ ਫਰਣ ਲਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਵਲਤਾ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਯ ਯੰ ਗਾਂ ਦੀ ਰਾਟ ਫਣ
ਗਈ ਹ, ੁੰ ਵਨਆਂ ਫਣ ਗਈ ਹ। ਇਸ ਰਾਟ ਦ ਯੰ ਗ ਏਨੇ ਸੁਹਣ ਤ ਏਨੀ ਵਸ਼ੱ ਦਤ ਬਯ ਨੇ ਹੁੰ ਦ
ਜ ਉਸਦੀ ਕਵਲਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱ ਰਹ ਵਲਚ ਨਾ ਭੱ ਚਣਾ ੈਂਦਾ।

• ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਭਿਤ ਨੇ ੰ ਜਾਫੀ ਕਵਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰੋਂ ਸੱ ਜਯਾ ਤ
ਵਨਲਕਰਾ ਭੁਹਾਲਯਾ ਦ ਕ ਨਲੀਂ ਫੁਰੰਦੀ ’ਤ ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹ ।
ਉਸਦੀ ਗ਼ਜ਼ਰ ਵਲਚਰ ਨਾਯੀਨ ਨੇ ੰ ਜਾਫੀ ਗ਼ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਲੀਂ ਨੁਹਾਯ
ਅਤ ਯੰ ਗਤ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਾਯ ਕੀਤਾ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਲਤਾ ਵਲਚ ਰ ਕਗੀਤਾਂ ਲਯਗਾ ਗਵਹਯਾ ਅਨੁਬਲ ਤ ਲਗ ਹ। ਨਲੀਂ ੀੜੀ ਦੀ ਇਹ
ਵਸਯਭਯ ਸ਼ਾਇਯਾ ੰ ਜਾਫੀ ਕਵਲਤਾ 'ਚ ਨਲੇਂ ਵਫੰ ਫ ਤ ਨਲੇਂ ਸੰ ਕਰ
ਰ ਕ ਆਈ ਹ। ਉਹ ਵਜੰ ਨੀ ਵਸ਼ੱ ਦਤ ਨਾਰ ਉਚੀਆਂ ਕਦਯਾਂ ਕੀਭਤਾਂ
ਨੂੰ ਭੁਹੱਫਤ ਕਯਦੀ ਹ , ਨੇ ਹੀ ਯਹ ਨਾਰ ਅਣ- ਭਨੁੱਖੀ
ਲਯਤਾਵਯਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਯਦੀ ਹ ।ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਭਿਤ ਨੇ ਵਹੰ ਦੀ ਦੀ
ਸ਼ਾਹਕਾਯ ਕਾਵਲ ਯਚਨਾ “ ਕਨੂਵਿਆ “ ਦਾ ੰ ਜਾਫੀ ਚ ਕਾਵਲ
ਅਨੁਲਾਦ ੰ ਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ ਵਦੱ ਰੀ ਰਈ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀਆਂ
ੁਸਤਕਾਂ ਵਹੰ ਦੀ ਤ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਲਾਵਦਤ ਹਈਆ ਹਨ ।

ਰਚਨਾ ਾਂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਕਾਵ -ਸਿੰ ਗਿਵਿ
''ਕਣੀਆਂ''
''ਧੁੱ  ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ''
''ਵਚੜੀਆਂ''
''ਧੂੰ ਆਂ''
''ਸਫਕ''
ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸਿੰ ਗਿਵਿ

ਸੂਯਜ ਦੀ ਦਵਹਰੀਜ਼
ਵਚਯਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਯ
ੱ ਤਝੜ ਵਲਚ ੁੰ ਗਯਦ ੱ ਤ
ਹਜ਼ਾਯ ਯੰ ਗਾਂ ਦੀ ਰਾਟ
ੁੰ ਵਨਆ (2011)
ਕਸਯ ਦ ਵ ੱ ਟ (ਸੰ ਾਵਦਤ)

ਇਨਾਰ ਸਨਰਾਨ
• ਬਾਸ਼ਾ ਵਲਬਾਗ ੰ ਜਾਫ ਲੱ ਰੋਂ ਸ਼ਿਭਣੀ ਕਲੀ ੁਯਸਕਾਯ ਅਤ
ਗੁਯਭੁਖ ਵਸੰ ਘ ਭੁਸਾਫ਼ਯ ੁਯਸਕਾਯ
• ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਅਕਾਦਭੀ ਰੁਵਧਆਣਾ ਲਰੋਂ ਕਯਤਾਯ
ਵਸੰ ਘ ਧਾਰੀਲਾਰ ੁਯਸਕਾਯ
• ਦਸ਼ਾਂ - ਵਲਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੰ ਸਥਾਲਾਂ ਲੱ ਰੋਂ ਕਈ ਹਯ
ਸਨਭਾਨ
• ਸੁਖਵਲੰ ਦਯ ਅੰ ਵਿ੍ਯਤ ਦੀਆ ਯਚਨਾਲਾਂ ਅਤ ੁਸਤਕਾਂ
ਬਾਯਤੀ ਮੁਨੀਲਯਵਸਟੀਆਂ ਤ ਸਕੂਰ ਵਸੱ ਵਖਆ ਫਯਡ ਦ
ਵਸਰ ਫਸ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਹਨ।

ਕਾਵ -ਨਰੂਨੇ
***
ਫਾਂਲਯੀ ਦੀਲਾਨੀ ਚਾਹ ਗਰੀ ਕਹ
ਫਸ ਭਯ ਯਾਭਾ ਭਨੰ ੂ ਆਣੀ ਕਹ
ਜ ਹ ਭਯ ਤਨ ਵਲਚ ਯੂਹ ਪੂਕਣੀ
ਹਠਾਂ ਸੰ ਗ ਰਾਲ ਨਾ ਲੰ ਝੀ ਕਹ
ਆਲਾਂਗੀ ਭੈਂ ਨੇਹ ਵਯਆਂ ਦੀ ਵਹੱ ਕ ਚੀਯ ਕ
ਇਕ ਲਾਯ ਤੁਸੀਂ ਭਨੰ ੂ ਯਸ਼ਨੀ ਕਹ

• ਸਤਾਏਗਾ ਜ ਭਯ ਸ਼ਵਹਯ ਦਾ ਭਸਭ ਚਰਾ ਜਾਲੀਂ
ਤੂੰ ਭਥੋਂ ਸੁਯਖ਼ਯੂ ਹ ਕ ਭਯ ਗਤਭ ਚਰਾ ਜਾਲੀਂ
ਤੂੰ ਭਯ ਭਾਯੂਥਰ ’ਚ ਭਯ ਨਾ ਦਸ ਕਦ ਤੀਕ
ਠਵਹਯੇਂਗਾ
ੁਕਾਯਗੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਾਂ ਭਯ ਹਭਦਭ ਚਰਾ ਜਾਲੀਂ
ਹਲਾ ਹਾਂ ਭੈਂ ਤਾਂ ਹਯ ਥਾਂ ਹੁੰ ਚ ਜਾਲਾਂਗੀ ਤਯ ਵੱ 
ਤਯਾ ਵਜੱ ਥ ਲੀ ਜੀਅ ਚਾਹ ਭਯ ਆਦਭ ਚਰਾ ਜਾਲੀਂ
***

• ਨਹੀਂ ਜ ਸ਼਼ੌਂਕ ਭੱ ਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਪਾਸਰਾ ਯੱ ਖੀਂ
ਨਾ ਫਰਦ ਸੂਯਜਾਂ ਦ ਨਾ ਆਣਾ ਯਾਫਤਾ ਯੱ ਖੀਂ
ਵਕਤ ਨਾ ਆਂਦਯਾਂ ਦ ਵਲਚ ਰਹੂ ਦੀ ਫਯਪ ਜੰ ਭ ਜਾਲ
ਕਈ ਕਸਾ ਵਜਹਾ ਹਉਕਾ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾ ਰਾ ਯੱ ਖੀਂ

***
ਵਤਣਕਾ ਵਤਣਕਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਭੜ ਦ
ਭੜ ਦ ਭਯਾ ਲੀਯਾਨਾ ਭੜ ਦ
ਸਾਂਬ ਰ ਤੂੰ ਆਣੀ ਸੰ ਜੀਦਗੀ
ਭਨੰ ੂ ਭਯਾ ਵਦਰ ਦੀਲਾਨਾ ਭੜ ਦ
ਸ਼ਾਇਯਾਨਾ, ਆਸ਼ਕਾਨਾ, ਸਾਫ਼ਵਦਰ
ਐ ਖ਼ੁਦਾ! ਉਹੀ ਜ਼ਭਾਨਾ ਭੜ ਦ

• ਸੁਰਗਦ ਸੂਯਜਾਂ ਕਰੋਂ ਭੈਂ ਫਚ ਕ ਵਨਕਰ ਜਾਲਾਂਗੀ
ਨਹੀਂ ਭੈਂ ਫਯਪ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਕ ਰ ਵਲਚ ਵਘਰ ਜਾਂਲਾਗੀ
…
ਰੰਘਦਾ ਸੀ ਯਜ਼ ਇਕ ਦਵਯਆ ਦਯਾਂ ਦ ਨਾ ਦੀ
ਕਦ ਕੁ ਤੀਕਯ ਦਸਤ ਉਹ ਵਆਸ ਆਣੀ ਟਾਦੀ
•

•
•

• ਭਾਯੂਥਰ ਤ ਯਵਹਭ ਜਦ ਖਾਲ ਨਦੀ
ਸੁਕਦੀ ਸੁਕਦੀ ਆ ਸੁੱ ਕ ਜਾਲ ਨਦੀ
ਗੀਤ ਗਭ ਦਾ ਜਦ ਕਦ ਗਾਲ ਨਦੀ
ਹੰ ਝੂ ਹੰ ਝੂ ਹ ਕ ਵਖੰ ਡ ਜਾਲ ਨਦੀ
ਵਆਸ ਤਯੀ ਵਲਚ ਹੀ ਜਦ ਵਸ਼ੱ ਦਤ ਨਹੀਂ
ਤਯ ਦਯ ਤ ਵਕਸ ਤਯਹਾਂ ਆਲ ਨਦੀ

• ਭੈਂ ਫਣ ਕ ਹਯਪ ਇਕ ਵਦਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤ ਵਫਖਯ
ਜਾਲਾਂਗੀ
ਕਰਭ ਦੀ ਨੋਕ ’ਚੋਂ ਕਵਲਤਾ ਦ ਲਾਂਗੂੰ ਉੱਤਯ ਜਾਂਲਾਗੀ
ਤਯੀ ਯੂਹ ਤੱ ਕ ਨਾ ਹੁੰ ਚ ਭਯ ਕਦਭਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਲੀ
ਤਯ ਵਦਰ ਦੀ ਗੀ ’ਚੋਂ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਗੁਜ਼ਯ ਜਾਲਾਂਗੀ
ਭੈਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਖ ਹਾਂ ਕਈ ਹ ਗਭ ਦੀ ਗਯਦ ਭਯ ਤ
ਵਕਸ ਫਯਸਾਤ ਵਲਚ ਭੈਂ ਪਯ ਇਕ ਵਦਨ ਵਨਖਯ ਜਾਂਲਾਗੀ

