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ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਜਗਤ ਵਿਿੱ ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇ ਇਿੱਕ ਸਥਾਵਪਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਵਹਜ ਉਸਦੀ 
ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਬੰਦੂ ਵਜਥੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱਖ ਿਸਤੂ ਿਰਤਾਰੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਰੀ 
ਸੰਿੇਦਨਾ ਨੰੂ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਿੀਂ ਸਪੇਸ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕਿੀ ਦੀ ਹਰ ਵਸਮਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾਰ 
ਤੇ ਰੂਪ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ  ਵਿਚਲੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਕਾਵਿ 
ਸੰਗਰਵਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ  ਪੁਸਤਕ ਦਰ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਾਕ ਬਦਲਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਨੰੂ ਸਮੂਵਹਕ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣਾ 
ਵਲਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਝੰਬ ੇਹੋਏ ਨੰੂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵ ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗਤਾ ਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਪੂਰਕ ਬਣਾ ਬਠੈਾ। ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਿੇਦਨਾਿਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਜੂਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਸੰਗ ਸੰਿਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੀ 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ‘ਵਨਰਿਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ’ ਵਨਕਲ ਤੁਵਰਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਦਾ ਸਿੱਚ ਸਮੇਂ/ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ 
ਦੇਣ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਨਿੱਘ ਤਰੇੜਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜਹੇ ਅਵਹਸਾਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹ ੋ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਭੋਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀਿਨ 
ਵਜਉਣ ਦੀ ਵਚਣਗ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਨਾਰੀ, ਵਪਤਰਕੀ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰਥਕ, ਐਟਂੀ 
ਵਪਤਰਕੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਫਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਦੇਹੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਲਝੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਪਰਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਪਰੀਤ 
ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਵਲਤ ਨਾਰੀ ਦੀ ਵਜਵਗਆਸਾ ਵਜਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੌਂਕੇ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦੇਣ ਆਧਾਰ ਵਬੰਦੂ ਹਨ। ਉਸ 
ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਕਸੇ ਵਗਣੀ-ਵਮਿੱਥੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਬਵਲਕ ਵਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ, ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਹਰ 
ਸਵਥਤੀ ਸਨਮੁਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਨਿਕੇਲਾ ਅੰਦਾਜ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹੀ 
ਅੰਦਾਜ ਵਕਤੇ ਹਾਂ ਪਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ੇਨਾਂਹ ਪਿੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਕਾਵਿ ਵਸਜਰਣਾ ਇਹ 
ਅਵਹਸਾਸ ਵਸਂਰਜਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਿੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅਿਚੇਤਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੰਵਭੰਨ ਰੂਪ ਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ 
ਹਨ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਮਾਂ,ਧੀ,ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਵਹਬਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਹਈੋ ਹੈ। ਵਕਤ ੇਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਮਵਹਜ 
‘ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ’ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਇਹ ਸੰਿੇਦਨਾ ਬਹ-ੁਪਾਸਰੀ, ਬਹ-ੁਵਦਸ਼ਾਿੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲੁ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ 
ਕੈਨਿਸ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਨ ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗਰਵਹਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਂ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਰਪਰਾ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਝੀ ਤਰਾਸਦੀ 
ਭੋਗਦੀ ਮਾਂ ਹਵਸ਼ਆਗਤ ਜੀਿਨ ਵਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ  ਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 
ਰਾਂਹੀ ਕਿੀ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਪਰਭੁਸਤਾ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿੇਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਦੁਜਲੇੈ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਜੀਿਨ ਵਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ‘ਚ 

ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ 
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ਮਾਂ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ 

ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪਿੱਕੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਸੰਗ ਪੋਤੇ ਨੇ 

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਿੱ ਪੜੇ 

(ਵਨਰਿਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ) 
ਮਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨਦਾ ਕਿੀ ‘ਮਾਂ’ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਲ ਨਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਿਜੋਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਕ-ੇਕਾਵਿ 
ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਇਹ ਵਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਿੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਿੰਤ ਪਾਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ ਹ ੈਵਜਸ 
ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱਝੀ ਨਾਰੀ ਘੁਿੱ ਟਿੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵ ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਤ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਘਰ,ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ 
ਪਰਤੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਵਦਰੜ ਕਰਾਂਉਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਹਨ। ‘ਮਾਂ’ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾਪਣ ਉਹ ‘ਮੈਂ ’  ਰਾਂਹੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਨਜਿੱਤਾ ਨੰੂ ‘ਘਰ’ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਚਤਿਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਮਾਂ’ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਬਠੈਦੀ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ 
ਵਿਚਲੀ ‘ਮਾਂ’ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪਰਣਾਂਈ ਹਈੋ ਹੈ ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕਿੱ ਸ ਕੇ ਪਕੜੀ ਹਈੋ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਸਕ ਕੌਂਕੇ ਦੀ 
ਕਾਵਿ-ਵਸਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ‘ਸੈਵਕੰਡ ਸੈਕਸ’ ਦੀ ਜਗਹਾ,ਮਾਨਿੀਂ 
ਅਸਵਤਤਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਮਰਦ ਨੰੂ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹਾਵਸਲ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਿ ੂਦ 
ਿੀ ਵਨਰਦੋਸ਼ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਵਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਨਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ 
ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਿਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਿੀਂ ਸੰਤਾਪ ਨੰੂ ਹੰਢਾਉਦੀਆਂ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਵਲੰਗਕ 
ਰਾਜਨੀਤੀ (Gender Politics) ਨੰੂ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਿਵਦਿੱਸਦੇ ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਨਾਰੀ 
ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਹਾਵਸਲ ਹੈ। 
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰਸਸਵਥਤੀਆਂ  ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਪੂੰ ਜੀਿਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕਈੋ ਿੀ 
ਲੇਖਕ ਅਵਭਿੱ ਜ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ-ਪੁਿੱ ਤ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿੀ ਇਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਦਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਥ ੇਮਾਂ-ਪੁਿੱ ਤ ਦਾ 
ਵਪਆਰ ਵਸਰਫ ਗਰ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਵਹ ਵਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਿਨਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਿਧਰੇੇ ਝਲਕਦਾ ਹ-ੈ 

ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਿੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ 

ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਿੱਕੇ ਵਟਕਾਿਾਂ 
(ਵਸਮਰਤੀਂਆ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ) 

ਸਮਾਵਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਨਗਰ ਵਬੰਬ ਕੌਂਕ-ੇਕਾਵਿ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਕਿੀ ਨੰੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱਝੀ ਨਾਰੀ ਵਕਤੇ ‘ਵਸ਼ਲਾ’ ਹੋ ਗਈ 
ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਵਹੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਵਹੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੇ ਕ ੇ

ਮੈਂ ਚਾਵਹਆ 

ਵਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 

ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਬਣ ਸਕੇ...... 
ਕਿੀ ਲਈ ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਸਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿਟ ਗਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਵਹਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੰੂ ਸਦੀਿੀਂ ਮੰਨ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ 
ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਕ ਿਜੋਂ ਮੰਵਨਆ ਹੈ: 

ਅਸੀ ਆਵਦ  ਗਾਵਦ ਤੋਂ 
ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਵਬਨ ਅਧੂਰੇ 

(ਵਪਆਸ) 
ਅਕਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਿਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਿੱ ਚ ਤਵਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀਿਨ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਂਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 
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ਮੈਂ ਕਦ ਸੋਵਚਆ ਸੀ 
ਵਕ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਿਾਿਰੋਵਲਆਂ ਦੀ ਜੂਨ 

ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱ ਥੇ ਦੇ ਨਸੀਬ 

(ਵਨਰਿਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ) 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਿਾਇਂਤੀ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਸੰਕੀਰਨ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਾਹਿਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਿੱ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 
ਿਸਤ ਿਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿੀ ਅਸਵਤਤਿ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿੱ ਵਖਅਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਮਨਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਸੀਅਗਤ ਔਰਤਾਂ (ਬਿੱ ਸ ‘ਚ ਗੀਤ ਗਾਂਉਦੀ ਕੁੜੀ) ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੇ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਵਕ ਉਸ ਦੀ ਸਵਥਿੱ ਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਅਕਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ (ਕੁੜੀ) ‘ਟਰੈਵਜਕ ਵਫਗਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਤੇ ਵਕੰਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹ ੈ

................................................... 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 

ਪੈਸੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ........................ 
ਕੌਂਕ-ੇਕਾਵਿ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਯਥਾਰਾਥ ਦਾ ਪਰਿਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਿੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਬਲਵਕ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਰਾਂਹੀ ਹਰ ਉਸ ਿਰਤਾਰ ੇ
ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਭਉ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਨਾਰੀ ਸਿੱ ਵਸਆ ਨੰੂ ਵਨਿੱਜਿਾਦ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਸਮੂਹ ਤਿੱ ਕ ਫੈਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਦੀਆਂ  ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੋਅ ਸਵਹਤ ਸਨਮੁਿੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਅੰਤਾ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਵਦਸ਼ਾ ਿਿੱਲ ਵਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹ-ੈ 

ਵਖਿੱ ਚ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਸਾਰੇ ਫਲਸਵਫਆਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੰੂ 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਤੋਂ 
ਨਿਾਂ-ਨਕੋਰ....... 

ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਇੋਆ ਸਮਾਵਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾਿਾਦੀ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ  ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਜਥੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੜਿੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ 
ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਥਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਿੀ ਆਮ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ‘ਕਰੂਏ ਦਾ ਿਰਤ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸਨੇ 
ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਪਰਨਾਈ ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਬੂਸੂਰਤ ਵਬੰਬ ਵਚਤਵਰਆ ਹੈ ਜ ੋਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਦਨ ਭਰ ਭੁਿੱ ਖੀ ਵਪਆਸੀ 
ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਇਥੇ ਨਾਰੀ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਇਕ ਬੇੜੀ ਿਾਂਗ ਤਸ਼ਿਿੱਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬਲਵਕ ਕਿੀ 
 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਵਨਭਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਈੋਆ ਹਨ  

ਮਨ ਹੀ ਮਨ 

ਰਿੱਬ ਕਲੋੋਂ ............ 
ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ 

(ਯਕੀਨ) 
ਅਮਰਜੀਤ  ਕੌਂਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਿੀ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸਦੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਪਾਸਾਰ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ‘ਮਰਦਾਿਾਂ’ ਪਰਿਚਨ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਹਜ ਪਰਤਾ(other) 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਥੇ ਕਿੀ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਵਠਆ ਿੇਖਦਾ ਹੈ ਵਜਥੇ ‘ਪੁਰਸ਼’ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਿ ਉਸ 
ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
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ਪਤਾ ਨਹੀ, ਵਕਿੱ ਡੇ ਕੁ ਮਾਰੂਥਲ ਸਨ 

ਉਸ ਅੰਦਰ 

ਵਕ ਮੈਂ 
ਵਜਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ 

ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਕੇ ਵਜਹੇ ਝਰਨੇ ਿਾਂਗ 

ਵਡਗ ਕੇ ਸੁਿੱਕ ਜਾਂਦਾ 
(ਵਸਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ) 

ਕਿੀ ਨੇ ਸਮਾਵਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਨਾਇਕਾ ਦੂਜੇ ਕਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਿਾਂ ਤੋਂ 
ਵਭੰਨ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਿਾਂ ਵਜਥੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਝੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਮਾਨਂਤਰ ਨਿੇਂ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਸਰਜਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਮਾਣਦੀਆਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਦ ਖਪਤ ਸਵਭਆਚਾਰ ਪੂੰ ਜੀਿਾਦ ਅਤੇ ਬ ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 
ਪਰਭਾਿ ਸਦਕਾ ਨਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਹਿੱ ਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱ ਦੋ-ਕਵਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਪਤਰਕੀ ਪਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਰਿਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ 
ਵਸਰਫ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਬਲਵਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਸਦਕਾ ਨਾਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ। ਨਾਰੀ ਖੁਦ ਨਿੀਨ ਮਾਪਦੰਡ ਵਸਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਜਹੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਾਰੀ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ‘ਮੈਂ’ ਨੰੂ ਸਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਗੋਂ ਖੁਿੱ ਲਹਾ 
ਚੈਲੰਜ ਵਦੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਤੇ ਅਿੱ ਥਰੇ 

ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ 

ਵਹਣਕਦੇ ਘਵੋੜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱਟ ਕ ੇ

ਤੰੂ ਸਦਾ ਵਕਸੇ 

ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

(ਸ਼ਬਦ ਰਵਹਣਗੇ ਕੋਲ) 
 ਵਨਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਵਰਿੇਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਰ/ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਜਵੁੜਆ ਪਵਿਿੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਟੁਿੱ ਟਦਾ/ਖੁਰਦਾ ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਾਵਿ ਨਾਇਕਾ ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਹਿੱ ਤ ਅਨੈਵਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਵਦਸਦੀ ਹੈ। ਖਪਤ 
ਸਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਿਾਹਿਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹ ੈ

ਤੇਰੀਆਂ ਅਥਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਿਾਂ 
................................... 

(ਵਸਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ) 
ਕੌਂਕ-ੇਕਾਵਿ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤੇ ਿੀ ਅਵਜਹ ੇਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰ ਵਠਤ ਅਤੇ ਦੁਵਬਧਾਗਰਸਤ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵਬੰਬ ਿੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਅਨੈਵਤਕ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭੋਗ ਿਿੱਲ ਿਿੱ ਧਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂਨਤਰ ‘ਆਨੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਪ’ ਦੀ 
ਦੂਹਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਿੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਰਵਜਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਵਜਆ ਸੰਤਾਪ 
ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਵਨਬੜਦਾ ਹ-ੈ 

ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ‘ਚ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾ ‘ਚ 

ਮੇਰੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱਕ ਨਫਰਤ ਉਭਰਦੀ 
(ਵਸਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੈਲਟੈਣ) 
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ਇੰਜ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਾਵਿ ਨਾਇਕਾ ਿਰਵਜਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨੰੂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਦੰਭ ਰਿੱਚਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ 
ਿੀ ਨੈਵਤਕ ਕੀਮਤ ਪਰਬੰਧ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਵਫਸ਼ ਏਕੂਏਰੀਅਮ ’ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿੱਛੀਆਂ ਿਰਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜੋ 

ਵਸਰਫ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਤੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਰੀ ਲਈ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ 
ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਵਸਰਫ ਨਾਰੀ ਜ ਵਬਆਂ ਦ ਤਰ ਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਤਰ-ਆਧੁਵਨਕ ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਰਭ ਾਾ ਦੀ 

ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਪਭੋਗੀ ਕਲਚਰ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਵਰਿਰਵਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਿੱਲ -ਪਰਬੰਧ ਨੰੂ ਿੀ ਆ ਪਣ ੇ
ਕਲੇਿਰ ਵਿਿੱ ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਤਰਕੀ ਅਤੇ ਐਟੀਂ ਵਪਤਰਕੀ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਜਥੇ ਔਰਤ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖੁਿੱਲ ਕ ੇ
ਮਵਰਆਦਾ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਭੁਤਾ ਦੇ ‘ਮੁਿੱਲ ਵਿਧਾ ਨ  ’ਤੋਂ ਵਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ 

ਪਾਲਵਦਆਂ ਵਨਿੱਜੀ ਖਾਵਹਸਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਲਈ ਵਸਰਫ ‘ਚੋਰ ਦਰਿਾਜੇ ’ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ-  

ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਵਮਲਾਂਗੇ ਸਦਾ 

ਚੋਰ ਦਰਿਾਵਜਆਂ ‘ਚ ਵਨਕਲ ਕੇ  
............. 

ਮੁਹਿੱ ਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਿਾਂਗੀ 
)ਸ਼ਬਦ ਰਵਹਣਗੇ ਕੋਲ(  

ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਨੰਦ ’ਿਜੋ ਪਰਸਤੁਤ ਹੋਏ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਪਾਪ ਬੋਧ ’ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਵਸਰਜਦੇ ਹਨ। 
ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਉਲੰਘਦੇ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰ ਕਝੁ ਪਲ ‘ਨਿ-ਵਸਰਜਤ ’ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ 

ਹੋਏ ਵਫਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-  

ਵਜਨਹ ਾਂ ਲਛਮਣ ਰਖੇਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਉਹ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 
ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਿਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਰਤ ਗਈ 

                                         )ਵਸਮਰਤੀਆਂ(....  

ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੇ ਦੇਹ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ‘ਦੇਹੀ ਜਸ਼ਨ’  ਵਿਿੱ ਚ ਿਟ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ। ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਕਾਵਿ ਪਰਿਚਨ ਵਸਰਫ ਦੇਹੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲਵਕ ਨਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕਾਵਿ ਜਗਤ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਸੰਗਨੀ ’ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਵਕਤੇ ਉਹ ‘ਮਵਹਬਬੂ ’ਮੰਗ ਮਸਨੂਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਵਲਿੱ ਸਮੀ ਚੋਖਟਾ ਵਸਰਜਦਾ ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-  

ਨੇਮ ਪਲੇਟ 

............ 
ਇੰਜ ਹੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਨਪੀ ਕਾਵਿਕ ਭਾਿਨਾਂ  ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵਨਿੱਜ ਿਿੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ/ ਚੇਤਨਾ ਉਸਦੀ ਮਨਇਿੱ ਵਛਤ ਮੰਗ 
ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੀ ਬਲਵਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਨਜਮੁਲਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰੁਗੜੇ ਜੀਿਨ ਬੋਧ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਤਰਪਤੀ ਲਿੱ ਭਦੇ ਕਿੀ ਦਾ 
ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦਾ ਵਸਿੱਟਾ ਹਨ- 

ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਕੁਝ ਕੁ ਬੂੰ ਦਾ ਕੀ ਵਡਿੱਗੀਆਂ 

ਵਕ ਮੇਰੇ ਕਣ -ਕਣ ਵਿਿੱ ਚ  

ਫੇਰ ਵਪਆਸ ਜਾਗ ਪਈ 

                                                      ਵਜਊਣ ਦੀ ਵਪਆਸ                                          )ਵਪਆਸ(  

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਕੁਝ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵਪਆਸ 
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ਵਨਿੱਜੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿੀ ਲਈ ‘ਮਵਹਬੂਬ ’ਵਕਸੇ ਕਵਰਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ‘ਮਵਹਬਬੂ ’ਉਸ ਲਈ ਅਥ ਾਾਾਂਹ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਿੱਕ ਵਪਆਰ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਵ ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਨੰੂ ਵ ੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪਲ ਹਸੀਨ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਉਹ ਪਲ ਸਾਰਥਕ ਵਨਕਲੇ 

ਵ ੰਦਗੀ ਦੀ ਖਚਾਖਚ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
                                          ਜੋ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱ ਢੇ                                   )ਯਕੀਨ(  

                                                      ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਚਾਏ 

ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਂਕ ੇ ਵਪਆਰੇ ਨੰੂ ਵਜੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ  ਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਪਆਰ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਪਰੇਵਮਕਾ ਉਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੈਿੀ  ,ਪਵਿਿੱ ਤਰ 
ਅਵਹਸਾਸ ਿਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਵਹਬੂਬ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਖਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਜੋ ਖੁਦ ਕਵਿਤਾ ਿਰਗੀ ਹ ੈ

ਮੈਨੰੂ ਆਖ,ੇ 
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਵਿਤਾ ਵਲਖ ਦੇ...... 

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਨਾਰੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੁਿੱ ਕੇ ਡੰੂਘ ੇਭੇਦ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਝਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਵਿਤਾ 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਇਹ ਤਿੱਥ ਭਲੀ -ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਪਆਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਜੀ 

ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੰਡ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੀ ਖੁਦ ਇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ  

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 
ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਸਾਲਮ ਇਿੱਕੋ -ਇਿੱ ਕ  

ਜੋ ਸਦਾ ਤੇਰਾ 
ਤੇ ਵਸਰਫ ਤੇਰਾ ਹੋਿ ੇ

ਕਿੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅਿਚੇਤਨ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ ਹੈ  ,ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਪਆਰ ਕਬਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈ’  ਵਜਹੀ ਉਕਤੀ ਉਸਦੀ  )ਨਾਰੀ (
ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਕਿੇਂ ਿੀ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵਪਆਰ ਕਬਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ -ਵਨਗਾਂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਔਰਤਤਿ ਦੇ 
ਆਵਹਸਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਹੀਨ ਮੁਰਦੇ ਿਾਂਗ ਹ ੈਜੋ ਵਸਰਫ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਜੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਕਿੀ 
‘ਗੋਰੀ ਵਮਿੱਟੀ ਕਵਹ ਕੇ ਸੰਬਵੋਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ-ੈ 

ਵਮਿੱਟੀ ਰਵਹ ਗਈ ਉਹ 

ਵਨਰੀ ਗੋਰੀ ਵਮਿੱਟੀ 
ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਗਰੂਰ ‘ਚ ਗੰੁਨੀ ਹੋਈ 

                                         ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ                                  )ਵਪਆਸ(  

ਪਵਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ...... 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ‘ਦੇਹ ’ਦੀ ਗਿੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੱਥ ਿੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਿੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ 
ਨਾਰੀ ਨੰੂ ‘ਵਿਕਾਊ ਿਸਤ’ ਿਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਕਆਸਦਾ। ਕਿੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਚਮ ਨੰੂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਲਿੱ ਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਵਹ 
ਕਰਕੇ, ਵਕੰਨੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਿੀਰਾਨੀ ਸਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੀ ਮਵਹਬਬੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਹੰਦਾ ਹ ੈ

ਸਫੈਦ ਪੰਨੇ ਵਜਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਵਲਖਦੇ 

ਮੁਹਿੱ ਬਤ...... 
ਔਰਤ ਭਾਿੇਂ  ਜਬਾਤੀ ਹੋ ਮੁਹਿੱ ਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਵਜਕ ਮਵਰਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਿਚੇਤਨ 
ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਤਰਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
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ਜਦੋਂ ਵਕਤ ੇਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਵਹਲੀ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਕਰਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਵਹ ਿਿੱ ਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਰਿਾਇਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਫਸੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ 
ਨਾਲ ਮੋਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਿਿੱ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹ ੈ

ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਂ 
ਵਕ ਉਸਨੇ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਐਣ ਵਿਚਕਾਰ 

ਲਵਹਰਾਂ ਦੀ ਵਭਆਨਕਤਾ ਦੇਖੀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸਵਹਮ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵਜਹੀ ਉਭਰੀ 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਥ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਥ 

ਵਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਵਖਿੱ ਵਚਆ  ,ਤੇ ਬ ਾੋਲੀ 
ਮੈਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੇ......... 

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਕਾਵਿ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਮਿੱਧ ਿਰਗੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਪੜੀ ਵਲਖੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਤਰ ਅਧਵੁਨਕਤਾ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਾਵਿ 
ਨਾਇਕਾ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧਾ ਤੋਂ ਅਵਤਰਪਤ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਿਿੱਲ ਨਿੱ ਠਦੀ ਲਿੱ ਛਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਕਾ ਨੰੂ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁਿੱਖ-
ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਰੁਤਬਾਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਭਟਕਿਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦ 
ਪਰਭੂਸਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਉਹ ਅਧੁਵਨਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਭਰਮ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਨੈਵਤਕ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਅਵਜਹੀ ਕਾਵਿ -ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦਾ ਵਨਿੱਗਰ ਵਬੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕਿੀ 
ਦੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਲਖਣ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਿਰਤਾਰ ੇਤੇ ਵਕੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਾਲੀਆ ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੋਿੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੀ ‘ਪੰਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ 
ਤੜਪ ਉਠਦਾ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾ ਦੀ 
ਪਰਸੰਸਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਤਿੱ ਵਕਆ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਵਕੰਨਾ ਕੁਝ ਟੁਿੱ ਟਦੇ ਤਿੱ ਵਕਆ 

ਵਕੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਦੇ ਤਿੱ ਵਕਆ 

ਇੰਜ ਕਿੀ ਵਜਥੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਿੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਉਸ ਵਪਤਰਕੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਿੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਸਦਕਾ ਉਹ 
ਿਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੀ ਲਈ ਨਾਰੀ ‘ਅਬਲਾ ’ਤੇ ‘ਸਬਲਾ’  ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹ-ੈ 

ਨਦੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ 

ਜਦੋਂ ਵਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ 

ਤਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਵਕੰਨੀਆਂ ਵਜਣਸਾਂ 
ਵਕੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਿਿੱਟ ਕ ੇ

ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ 

ਖੂੰ ਖਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

)ਵਸਮਰਤੀਆਂ(...  

ਤਾਂ ਤਵਹਸ -ਨਵਹਸ ਕਰ ਸੁਿੱਟਦੀਆਂ  

ਸਾਰਾ ਆਲਾ -ਦੁਆਲਾ  
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ਅਵਤਰਪਤ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵਬੰਬ ਕੌਂਕ ੇਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਰ -ਿਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਸਕ ਭਟਕਣਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ 
ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਟਕਣ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ। ਅਵਜਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਵਜਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ-  

ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵਪਆਰ 

ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 
)ਵਸਮਰਤੀਆਂ(....  

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕ ੇਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਸਮਾਵਜਕ ਖੁਿੱਲਾਂ ਲੈਣ ਿਿੱਲ ਅਗਰਸਰ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ 
ਨਾਰੀ ਿਧੇਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ ਹਈੋ ਹੈ ਜੋ ਨੈਵਤਕ ਮੁਿੱਲ -ਵਿਧਾਨ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖ  ,ਵਸਰਫ ਿਰਤਮਾਨ ਨੰੂ ਮ ਾਾਨਣ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਲੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਆਧੁਵਨਕ ਪਰ ਸਮਾਵਜਕ ਮਵਰਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਵਡਤ ਵਬੰਬ ਹੈ। ਕਿੀ ਅਵਜਹਾ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਿੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਬਲਵਕ ਨੈਵਤਕ -ਮੁਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਆਏ ਪਵਰਿਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਵਜਹਾ ਿਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 

ਡਾ .ਸਖਦੇਿ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਬੜੀ ਸਾਰਵਥਕ ਵਸਿੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

“ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਵਕਰਤਕ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਦੇਹ -ਵਪਆਸ ਦੀ ਵਤਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲ ਸਮਾਵਜਕ ਿਰਜਣਾਿਾਂ ਪਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਪਾਸਾਰ 
ਹੈ ,ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ‘ਦੇਹਿਾਦ ’ਕਵਹ ਕੇ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”  

)ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਣਾ ਤੇ ਸੰਿਾਦ ਪੰਨਾ 41(  

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਧਵੁਨਕਤਾ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਰੂਪਮਾਨ ਹਈੋ ਹੈ। ਕਿੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਆਿਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸੁਿੱਖਮ ਤੋਂ ਸੁਿੱਖਮ ਅਵਹਸਾਸ ਨੰੂ ਪਕੜਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਚਾਹੇ ਨਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਰਸ਼ਟੀਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਫਰ ਪਤਨੀ  ,ਮਵਹਬੂਬਾ ਆਵਦ ਦੇ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ  ਰਪੂਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਚਹਵਨਤ ਹਈੋ ਹੈ। 
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੰੂ ਸਦੀਂਿੀ ਵਚਹਨ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਝੁ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਨ- 

ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ 
ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ 

                                          ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਨੇ                        )ਵਸਮਰਤੀਆਂ(...  

ਵਿਧਿਾ ਦੀ 
ਜੂਨ ਭੋਗੀ ਹ ੈ

ਇੰਜ ਕੌਂਕੇ ਕਾਵਿ ਪਰਿਚਨ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਆਧਵੁਨਕਤਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਵਦਸਹੋਂਵਦਆਂ ਤਿੱ ਕ ਫਲੈਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਅਵਜਹਾ ਕਿੀ ਦੀ ਦੂਰਵਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 
                                          
 

 
 

                      
 

 
 
 

 


