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ਜ਼ਰੂਰ ੀ

ਸੂਚਨਾ:

ਸਕੇਪ

ਪੰਜਾਬ

ਦਾ

ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ

‘ਪ ਿਤਿਬੰਬ’ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸ

ਸਕੇਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਇਟ ਤ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੇਪ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ

ਦੇ ਿਵਚਾਰ

ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਰਚਨਾਵ ਦੀ ਮੌਿਲਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਸੰਪ ਾਦਕੀ-ਇੱਕ ਸਵਾਲ

ਐ ਸ. ਬਲਵੰਤ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਚੋਣ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਚੌਧਰ ਦਾ। ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਦਾ। ਔਰਤ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ। ਿਵਦੇਸ਼ ਚ ਬੈਠ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤ
ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਿਕ
ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਿਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ ਵ ਝਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਸਿਹਜ ਨਾਲ
ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਕ ਸੋਚੀ
ਸਮਝੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਲਗਦੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਟ ਦੇ
ਦੋਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲ ਵੀ ਪਵਾਨਗੀ
ਿਮਲਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਮੌਲਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਿਖਲਾਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਿਦੱਲੀ ਤ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੂੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵੇਲੇ ਤ ਇਹ
ਸਰਹੱਦ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅੰਗੇਜ ਤੇ ਮਗਰ “ਭਾਰਤੀ ਅੰਗੇਜ ” ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ
ਵੱਢਿਦਆਂ-ਚੀਰਿਦਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਿਜਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਥ ਤਕ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਿਕਸਤਾਨ
ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ਿਹਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਮਗਰ
ਹਿਰਆਣਾ ਬਣਾਅ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹ ਹੋਰ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਿਨ ਕੀ ਿਜਹੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਉਹਨ
ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਤੇ ਿਨ ਤ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤ ਕਾਰਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਮੁਹਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੌਫ ਖੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ ਰਹੇ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਿਪਆ । ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਿਵਚ ਇਸ
ਨੌਜੁਅਨੀ ਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ ਤੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਭੱਈਆ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਕ ਜਮਾਨ ਿਵਚ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਿਫਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਭੱਈਆ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੈਣੀਆਂ ਆਿਦ ਵਰਗੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਿਸ਼ਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਕ
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ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਤਿਹਤ ਦੇਖੀਏ ਤ ਿਸਧੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਿਕ ਨਿਸ਼ਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਿਗਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਕੂਮਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕ ਗਰਸ, ਲੋਕ ਸਾਹਵ
ਿਛੱਥੀਆਂ ਹੀ ਨਹ ਪਈਆਂ ਸਗ ਪੁਰੀ ਤਰ ਨੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ
ਹਨ। ਿਕਸਾਨ , ਿਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ
ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਵੀ ਲੋਕ ਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇ
ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਤ -ਪਾਤ ਚ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਬੈਠ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ?
ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ ਪਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 1925 ਚ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹ ਸਭ ਤ ਖਤਰਨਾਕ
ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਚ ਮੂਲ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਹਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਤ ਵੋਟ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਜ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਿਵਚ
ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਔਖਾ ਨਹ ਿਕ ਇਹ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਵੰਡੀਆਂ
ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੁਰੱਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਇਕ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਪਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤ ਅਿਜਹੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ ਇਹ ਕਿਹ ਲਓ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਵਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। 1925 ਿਵਚ
ਇਸ ਿਵਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਤ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ
ਹੋਵੇ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਡਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ
ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਚ ਸੋਧ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਦਾਹੜੀ ਜ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪ ਦਾ ਹੋਵੇ। 1959 ਿਵਚ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਚ
ਤਰਮੀੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸਿਹਜਧਰੀ ਿਸੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤ
ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਮਾਕੂ ਜ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਵਚ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਲ-ਮੰਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ

ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ

ਹੋਵੇ।

ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ

ਕੱਿਕਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ

ਿਵਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ ਤਮਾਕੂ ਦੀ

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ

ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਜ ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਹਾ

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੀ । ਉਹਨ ਇਸੇ ਆਰਟ ਦੇ ਗੁਰ ਹਰ

ਇਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਖ ਦੀ ਕਰੀਬ

ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਿਸਖਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ

ਪਚੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਵਸ ਗੁਰਦੁਅਿਰਆਂ ਦੇ ਪਬੰਧ ਲਈ ਪਤੀਿਨਧ ਚੁਣਨ

ਛੁੜਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਸਖੀ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ

ਤ ਵ ਝੀ ਰਿਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਉਤਮ ਕਰ ਿਨਤਾਿਰਆ।

ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਿਨਯਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੀ ਵੋਟ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਿਵਚ “ਿਸੱਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ

ਪਾ ਕੇ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦੀ

ਲਗਪਗ “ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ” ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ

ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਜਦ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਦ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਤ

ਐਨ ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਿਸਖੀ ਦੇ ਮੁਹਰਲੇ ਪਤੀਿਨਧ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ

ਉਹਨ ਨ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਬਾਹਮਣ-ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ,

ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ

ਰੱਬੀ-ਜਾਦੂਗਰੀ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨ ਦੀ

ਹੱਥਠਕੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨ ਲੈ ਰਹੇ

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਿਸੱਖ

ਹਨ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ

ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਿਹੰਦੂ ਤੇ ਇਸਲਾਿਮਕ ਧਰਮ ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ

ਹਨ ?

ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਕੱਿਤਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਸਖ ਧਰਮ

ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਿਧਆਨ ਦੇਣ

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤ ਉਸ ਿਵਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਵ ਿਕ ਕਬੀਰ (ਜੁਲਾਹਾ), ਨਾਮਦੇਵ (ਛ ਬਾ),
ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ) ਵਰਗੇ ਿਵਚਾਰਵਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਰਤ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ
ਮਾਨਸ ਇਸ ਥ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ
ਿਲਵ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਮੰਦਰ
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤ ਿਕ ਜੋ ਵੀ, ਿਜੱਥ ਵੀ, ਿਜਸ
ਵੀ ਧਰਮ ਚ ਜ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਲਈ ਸਭ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ
ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਲੰਗਰ ਿਵਚ
ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਪਆਊ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ।
ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਨ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹ
ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਦਸਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰ
ਆਈਆਂ ਤ ਉਸ ਜੁਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਾ ਪਤੀਿਨਧਤਵ
ਿਮਿਥਆ । ਉਹਨ ਨ ਿਸੰਘ ਨ ਅ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਿਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਇਕ
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 ਸਮੂਹ ਪਾਠਕ

ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈ-ਮੈਗਜ਼ ਨ

ਪਿਤਿਬੰਬ ਿਵੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ
ਪਿਤਕਰਮ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com
ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।
 ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵ , ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ
ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਜ ਦਫ਼ਤਰ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ
ਹਨ ।
 ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਿਬੰਬ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਛੱਪੇ ਿਕਸੇ
ਰਚਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਜੋ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ
ਸਕੀਏ।
 ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਇਟ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤ
ਡਾਉਨਲੋਡ/ਪੜੇ ਗਏ ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਿਵੱਚ ਆਰੀਅਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ
ਨਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ
ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਿਕਸ਼ ਵਲ

ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਾਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ
ਮਰਦਾਨਵੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਿਚਤ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚਾ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਮਨੂੰ ਿਸਮਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ

ਵਸਤੂ ਅਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਔਰਤ ਦਾ ਵਜੂਦ
ਨਾਰੀ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਸਾਿਹਤ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ
ਕਦਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹੱਤ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ

ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤ ਨਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਣਿਗਣਤ

ਹਵਾਲੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਤੇ ਸਾਮਾਿਜਕ
ਪੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਤ ਵ ਝੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ
ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਲੰਿਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਔਰਤ'' ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਨੀਚਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ। ‘ਔਰਤ'
ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਅਵਰਾਹ'' ਤ ਬਿਣਆ ਹੈ।
ETYMALOGICALLY,

ਅਵਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-‘ਪਾਪੀ,

ਦੋਸ਼ੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ' ਆਿਦ। ਕੁਰਆਨ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਅਵਰਾਹ'
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। "ਅਵਰਾਹ" ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹ ਸੀ। ਇਨ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਤ ਦੂਰ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੇਰਣਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕਦਰ
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ ਤੀ ਨਾਥ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਵੇਤ ਬਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ
ਿਸ਼ਵਭੂਤੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਿਕ ਓਨਾ ਿਚਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਨਹ
ਲਦੀ।
(ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਨਾ 74)
ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤ ਵਧੀਕ ਸਥਾਨ
ਨਹ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਰਿਹਣਾ ਪਦਾ ਸੀ।
ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਜ ਔਰਤ ਪਤੀ ਮਰਦ ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਅਸ ਿਵਚਰਦੇ ਹ , ਸਾਡਾ ਮਨ ਓਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਘਾੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈ ਕ ਲਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਗ ਸੰਰਿਚਤ
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ,
ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਗੰਥ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਵਾਲੇ
ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਧਾਰਿਮਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਿਥਕ ਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਖ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਿਰਗਵੇਿਦਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਗੰਥ ਰਚੇ ਗਏ, ਉਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨ

ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ

ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਰੀ-ਿਵਰੋਧੀ
ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਤਨ
ਸਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨ Î 'ਤੇ ਪਚੱਿਲਤ ਹੈ। ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ

ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ

ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਪਥਾ ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ,
ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਪ ਤ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਮੰਦਰ
ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਿਲਤ ਲੜਕੀਆਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨ 'ਤੇ ਰਜਵਾਿੜਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਿਵਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤ
ਿਪੱਛੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਚੱਿਲਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਦੇਵਦਾਸੀ ਦੀ ਪਥਾ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸੰਕਟ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹ ਕੂੜ ਪਥਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨ 1982 ਿਵੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ 1988 ਿਵੱਚ
ਇਸ ਪਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਿਨਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਥਾ
ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਹੁਣ ਵੀ 25000 ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਬੂਬ
ਨਗਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਰਕ
ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸ 21ਵ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਹ , ਪਰ ਸਤੀ ਪਥਾ,
ਿਵਧਵਾ ਿਵਆਹ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾਵ ਮਨੂੰ ਿਸਮਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀਆਂ

ਸਨ, ਉਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2011, 2012 ਅਤੇ 2013 ਿਵੱਚ ´ਮਵਾਰ

ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਿਹੰਦੂ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਿਬੰਦਰਾਵਨ

240, 119 ਤੇ 160 ਔਰਤ ਦੀ ‘ਡੈਣ' ਕਿਹ ਕੇ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ

ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆ ਿਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ,

ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਧਵਾਵ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ,

ਉਨ

ਤ ਜੋ ਉਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ

ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਿਦ

ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ

ਟਾਈਮਜ਼'

ਿਵੱਚ

ਿਮਤੀ

15-02-2000

ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼,

ਤੇ

ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ

16-02-2000 ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲ

ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਿਰਕਾਰਡ ਿਬਊਰੋ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ "Reduced to

ਮੁਤਾਿਬਕ ਘਰੇ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 3 ਤ 4 ਪਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤ ਹੀ

known-entities in the faimly on becoming widows, their,

ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ

Traumaenhanced by Humilation and Deprivation. They

ਡਰ ਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।

came to Vrindavan to gain Nirvana. But the indifferent

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤ ਹੀ ਯੁੱਧ , ਦੰਿਗਆਂ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ

and callous society here only adds to their woes. Death

ਸੰਘਰਸ਼

wood certainly be Moksha for them. And it is death that

ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ

they pray for more than anything else."

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਿਦਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

ਅਰਥਾਤ ਉਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜ ਹਦ ਿਵਧਵਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹ ਰਿਹੰਦੀ।

ਹੈ। ਇੱਥ ਤੱਕ ਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਿਧਰ ਵੀ ਦੰਿਗਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀ

ਉਨ ਦੀ ਹਦ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਿਵੰਦਰਾਵਨ ਿਵਖੇ

ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ

ਿਨਵਾਰਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਆ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥ ਹੀ ਪੱਥਰ

ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਿਦੱਲੀ ਿਸੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਵੰਬਰ 84,

ਿਦਲ ਅਤੇ ਅਿਨਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਦੁੱਖ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿਰਆਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਿਹੰਸਾ

ਹੋਰ ਵਧ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਹੀ ਉਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,

ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ

ਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਕਵ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦ ਅਖੌਤੀ

ਬਹੁਤੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਿਵਆਹ, ਸਤੀ ਪਥਾ, ਦਾਜ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਪਥਾ, ਦੇਵਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਡੈਣ ਪਥਾ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਿਨਰੋਲ ਔਰਤ

ਅਣਿਗਣਤ ਿਘਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵ

ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵ , ਪਾਰੋ, ਦਰੋਪਦੀ ਿਜਹੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2004 ਿਵੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਿਵੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ

ਮਨਰਮਾ ਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਦੀ

ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਿਜਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ

ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤ ਨ

ਿਬਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਿਦ ਰਾਜ ਤ ਖਰੀਦ ਕੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਦ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ

ਿਲਆਂਦਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ ਜ ਦਾ

ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਹੈ। ਇਨ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਨਾ

ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਗਸਤ 2004 ਵਾਲੀਊਮ 21 ਇਸ਼ੂ 17 ਿਵੱਚ ਦਰਜ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ

ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ

ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ

ਪਰ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ

ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਹੰਸਕ ਘਟਨਾਵ

ਿਵੱਚ ਵੀ

ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ
ਥ

ਥ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵੱਲ ‘‘ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ

ਰੇਪ ਅੱਸ'' ਨ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ

ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ

ਿਨਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖ ਤ ਦੀ ਕੜੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਉਹ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ ਤ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ‘ਡੈਣ' ਦੇ ਨ 'ਤੇ ਹੋ

ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੋਨਾਗਾਛੀ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਰਹੀਆਂ ਹੱਿਤਆਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ

ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਿਵੱਚ ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਹਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
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ਪਿਸੱਧ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਆਨਲਾਈਨ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਿਵੱਚ
ਛਪੀ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਾਗਾਛੀ ਿਵੱਚ 14000 ਔਰਤ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਮਰਦ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਪਧਾਨ ਜਗੀਰੂ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਥ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਤਸੀਿਹਆਂ ਦਾ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਵਾਦੀ ਸੰਸਿਕਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਿਫਲਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ

ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ

ਵੱਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇੱਕ

ਿਜਣਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਿਕਤੀ ਦੇ

ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ

ਉਤਪੇਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਮਾਿਜਕ, ਸਸੰਸਿਕਤੀ, ਆਰਿਥਕ ਪੱਖ

ਪੋਰਨਗਾਫੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ

ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ਔਰਤ

ਸੈਕਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ

ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ ਇੰਝ ਕਹੋ ਿਕ

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਤ ਪਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤ

ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ

ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਯੌਨ ਿਹੰਸਾ, ਆਨਰ ਿਕਿਲੰਗ,

ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਨੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਤਰ

ਛੇੜਖਾਨੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ

ਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ

ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ

ਨਾਰੀਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ,

ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਰੀ ਦੀ

ਦਾਸਤਾਨ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ

ਿਵਕਸਤ ਪੰ◌ੂਜੀਵਾਦ ਜ ਉਪਭੋਗੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ :

ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੂੰ ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਦੇ

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਵ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਨਾਰੀ

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਵ ਿਵਸ਼ਵ

ਦੀ ਸਵੀ´ਿ◌ਤੀ

ਦਾ ਨਵ ਮਾਡਲ ਿਵਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ

ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਤਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ

ਮਨਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਭੋਗੀ ਪਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਿਵੱਚ ਵਿਧਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ

ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ

'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਦ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਤੇ

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜ ਉਸੇ ਤਰ ਦਾ

ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤ ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਹੀ

ਅਰਥ ਨਹ ਰੱਖਦੀ।

ਮਾਡਲ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਲੁਭਾਵਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਪਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨ ਹ

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕਾਮਨਾ, ਿਡਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਰਹੇ

ਪੱਖੀ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ

ਹਨ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਿਹੱਤਕਾਰ ਵੱਲ

ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ ਸਪੇਸ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਵਜ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ।

ਇਮਲਡਾ ਵੈ«ਮਾ ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਿਕ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਿਹੱਤਕਾਰ ਨ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖ ਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ

ਹੈ। ਨਾਰੀ ਿਬੰਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲ ਫਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਸੱਿਖਆ ਤ ਵ ਝੇ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਸਾਿਹੱਤ ਿਸਰਜਣ ਤ ਲ ਭੇ ਰਹੀ ਪਰ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਿਕ ਅਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਿਵੱਤਰੀ ਪੀਰੋ ਪੇਮਣ ਨ ਔਰਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ

ਸਾਰੇ ਨਿਤਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠ

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਸਰਜਣਾ ਰਾਹ

ਹ । ਭਾਵ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ , ਿਫਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ

ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ

ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਵਸਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ

ਹੋਵੇ, ਗੀਤ ਦੇ ਿਫਲਮ ਕਨ ਰਾਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ

ਿਤਆਗ ਨਹ ਸਿਕਆ। ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ' ਤ ਸੱਖਣਾ

ਜ ਟੈਲੀ ਲੜੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਵਟ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਨਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ
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ਤੇ ਅਜੋਕੇ

ਥੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਕਾਰਨ ਨਹ

ਭਰ ਸਿਕਆ,

ਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤ

ਬੁੜਾ ਭਾਊ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਈ ਮੈਨੂੰ ਿਕ, ਚੁੱਕੀ

ਵਾਿਕਫ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਧੁਿਨਕ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਿਸੰਹੁ ਅੱਜ ਿਫਰ, ਭਾਊ ਜੀ।

ਸਮਝ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਿਥਕ ਪਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ

ਬਠਾ ਨਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਬਾਬਾ ਿਸੰਹ , ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਵ

ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਹਲ , ਿਜੱਥੇ ਮਰਦ

ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤ

ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਰਿਥਕ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਤੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਪਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਨਹ ਿਮਲ ਸਕੀ। ਜਦ ਿਕ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ
ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ ਿਬਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤ ਦੱਬੀ ਆ ਰਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਿਹੱਤਕ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ,

ਥੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਣੇ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿਹੱਤ
ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਿਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਰੀ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ,
ਮਰਦ ਿਵਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ
ਹੈ ਨਾਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਿਕ ਿਕ ਦੋਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਪੂਰਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ ਦੋਵ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਿਵਚਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ
ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਹਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਿਸਸਟਮ ਤੇ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਿਵਰੋਧੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ
ਤੋੜਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿਦੱਤੇ ਅੱਜ ਮਹ ਪੁਰਖ ਨ ਮੂੰਹ-ਮੁਨਰੇ ਈ। ਿਲਆ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਕਾਨ
ਬੁੱਲ ਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਮਸਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਿਬਦਬਾਨਾ, ਮਸਖਰੀਆਂ।
ਿਬਦਬਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਈ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਆਹ ਕੱਲ
ਿਤਰਕਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਿਜਹਾ ਸੁਣੀ ਜ ਦਾ ਈ ਿਪੰਡ 'ਚ, ਅਖੇ ਿਸੱਖ
ਕੱਢਤੇ, ਿਸੱਖ ਕੱਢਤੇ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ
ਲੰਘੀ ਜ ਦਾ ਈ ਤੇ ਕੋਈ ਓਧਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲਾ ਿਸਹੁੰ ਹੈ ਨਾ
ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋਠ ਤੇ ਬੈਠਾ ਘੜੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੂਕਰ ਿਜਹੀ
ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਹ ਕੀ! ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਹ ਕੀ!! ਤੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਈ ਕਾਕਾ ਿਸੰਹੁ, ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਖੱਚ ਧੂਹ,
ਵੱਟ ਿਜਹਾ ਉਠਦਾ ਈ ਿਢੱਡ 'ਚ ਤੇ ਿਫਰ ਭੱਜ ਉਠਦਾ ਈ ਮ ਤੇਰੇ
ਵੱਲ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤੱਕ, ਭਾਊ ਿਸੰਹ । ਹੋਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਈ
ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਿਗਆਂ ਨੂੰ।
ਬਾਬਾ ਿਸੰਹ , ਬੰਦਾ ਤੇ ਈ ਤੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ
ਆਹ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀਆਂ ਢਾਕੇ ਤੇ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲੇ
ਲਾ ਦਾ, ਸਮਝ ਨਹ ਓ ਆ ਦੀ ਏਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਿਸੱਧੀ
ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੀ ਵੱਜੇ ਿਹੱਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਆਵੇ

ਤਰ ਠਕਵ

ਉਸੇ ਵੇਲੇ।
ਕਾਕਾ ਿਸੰਹੁ, ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਤੇ ਕੀ ਊ, ਆਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਕੱਢਤੇ
ਈ ਪੰਥ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਈ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈ ਤੇ
ਮਤਬਲ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤ ਛੁੱਟੀ, ਪਾਈਏ ਿਜੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ
ਿਫਰ ਕੇ। ਬੰਧਨ ਸੀ ਊ ਅੱਗੇ ਤੇ, ਕਰਤਾ ਈ ਵੇਹਲੇ ਆਪ ਈ ਸ਼ੇਰ ਨ,
ਅਸ਼ਕੇ ਓ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸ਼ਕੇ! ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵ ! ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵ !!
ਭਾਊ ਚਲੋ ਆਪ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਈ

ਝ ਤੇ। ਪਰ ਸਮਝ

ਿਜਹੀ ਨਹ ਓ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ। ਭਈ ਭਾਈ ਤੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਪਰ
ਬੀਬੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਿਮਲੇ ਨਾ ਿਮਲੇ, ਬੂਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜ ਦੀਆਂ

ਕਾਿਵ ਿਵਅੰਗ
vkH ;opfizdo f;zx

ਈ ਹਰ ਪੰਜਵ ਸੱਤਵ ਿਦਨ, ਉਨ ਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਉਹ ਹੁਣ
ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ 'ਚ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾਣ ਿਕ ਪੰਥ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ
ਲਾਇਆ ਨਾ ਠਹਾਕਾ ਜਦ ਬਖਸ਼ੇ ਬੁੜੇ ਨ ਤ ਿਚੜੀ ਚੜੂਿਗਆਂ ਨ
ਪਾਈ ਨਾ ਜੇਹੜੀ ਕਾਵ ਰੌਲੀ, ਮ ਜਾਣਦ , ਜ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਮ ਵੇਖ

‘ਸੁੰਨਿਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇ ਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਿਕਆ ਕਰੀਐ'
ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਟੱਪ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਰ ਜਦ ਬਖਸ਼ਾ
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ਕਦੇ ਤ ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਠ ਹ ਨੂੰ, ਬੱਸ ਭਾਊ ਜੀ, ਇਹੋ ਿਕਹਾ, ਬਖਸ਼ਾ ਬਾਬਾ
ਿਜੰਦਾਬਾਦ! ਬਖਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਿਜੰਦਾਬਾਦ!!

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਚੰਤਨ-ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਪਬੰਧ
ਇਕਵਾਕ ਿਸੰਘ ਪੱਟੀ
+91 98150-24920

ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਿਛਆ
ਿਕ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਿਲਖਣ ਦੀ ਥ ਤੇ ਿਹੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਹਲ
ਿਕ

ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਦਿਕ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ

ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇ-ਦਲੀਲਾ
ਸੀ। ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ ਿਕ “ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹ , ਅਤੇ

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ,
ਿਜਸ

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹ ਬਲਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਿਬਆਂ

ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ -ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਸੇ ਨ ਵੀ
ਿਨਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਿਵੱਚ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ
ਿਜਹਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉੁਸ ਿਮੱਠੀ
ਜੁਬਾਨ ਤ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ , ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ”, “ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ” ਜ
“ਪੰਜਾਬੀ” ਿਲਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ
ਿਕ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਮ -ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ

ਥ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਗ ਹ-ਵਧੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ ? ਘਾਟ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹ
ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹ ਹੈ।
ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੜਆ ਿਲਿਖਆ,
ਅਗ ਹ-ਵਧੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ
ਥ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਦਦੇ ਹ । ਭਾਵ ਿਕ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੋਲੇ ਜ ਦੇ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਅਸ ਿਫਰ ਭ ਦੇ ਪੈਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹ । ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨ
ਵੱਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਮਤਲੱਬ ਹੀ ਨਹ ਪਤਾ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ

ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਜਵ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਿਜਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਿਡਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਮ ਿਹੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਲਜ /ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ
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ਪੰਜਾਬੀ ਤ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹ । ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਿਹੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਿਹੰਦੀ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ
ਆ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਵੱਚ ਮ ਉਸਨੂੰ ਪੁਿਛਆ
ਬਈ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੀ ਹ, ਖਾ ਰਹੀ ਹ, ਮੰਮੀ-ਡੈਡੀ ਨੂੰ
ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨ ਸੱਭ ਚੀਜ ਤ ਵੀ
ਬੋਰ ਨਹ ਹੋਈ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤ ਿਕਵ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਜੁਆਬ ਨਹ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ
ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ
ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਜ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਥ ਤੱਕ ਕੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਕੂਲਾ ਦ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਵ ਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੀ ਪਿਸੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ
ਗਾਇਕ ਨ ਿਲਿਖਆ ਸੀ:
ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ,
ਿਫੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ।
ਮੀਢੀਆਂ ਖਲਾਰੀ ਿਫਰ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀਏ ਨੀ,
ਕੀਹਨ ਤੇਰਾ ਲਾਹ ਿਲਆ ਿਸ਼ੰਗਾਰ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸਟਾਫ ਵੀ ਿਹੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ
ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ। ਹੁਣ
ਿਹੰਦੀ ਪੜਾਵ ਗੇ, ਿਹੰਦੀ ਬੋਲ ਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਬੱਚੇ ਿਕਵ ਪੜਨਗੇ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਕਵ ਪੜਨਗੇ? ਿਫਰ ਮ ਤ

ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ ਕੁੱਝ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇ। ਤ ਬੱਚੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ “ਸਰ ਜੀ! ਿਫਰ ਹਮਨ ਪਾਨੀ
ਪੀਣੇ ਕੀ ਲੀਏ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਤੋ, ਹਮ ਯਹ ਕਹਗੇ “ਸਰ, ਪਾਣੀ ਪੀ
ਆਈਏ?” ਤੇ ਕਲਾਸ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਿਝੜਕਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਹਾ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲੱਿਗਆਂ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਤ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਮਜਮੂਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤ ਇੱਕ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਵੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਵ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਕਿਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੋਲ ਉਿਠਆ, “ਸਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪੜ
ਿਗਆ।” ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤ ਆਵਾ ਹੀ ਊਿਤਆ ਿਪਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ।
ਿਜੱਥ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣਾ
ਸੀ, ਜੇਕਰ

ਥ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦ

ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹ ਸਕੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਬੇ-ਿਹਸਾਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥ ਤੱਕ ਿਕ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਮਤਸਰ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ
ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ

ਥੇ ਲੈ

ਿਗਆ। ਬਹੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗਾਰੰਗ ਨਾਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਵੀ ਭਾਗ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ
ਫਸੀ ਡਰੈ ਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਨਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ,
ਿਜਸਨੂੰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਵੀ ਸਕੂਲ
ਵੱਲ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਿਲਖਣ, ਪੜਨ ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦਿਦਆਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ ਦੀ ਵਾਧਾਈ
ਿਦੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਵੀ
ਉਸੇ ਅਿਧਆਪਕਾ ਵੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ ਇਸ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਨਾਮ…………… ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਿਜੰਨ ਵੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਏ ਸਾਿਰਆਂ ਨ ਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਵੱਚ
ਕਰਵਾਈ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ।
ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤ ਮਿਹੰਗੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਿਣਆ। ਦਸਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ 22 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ 19 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ‘ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ’ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ ਅਖਰ
ਿਵੱਚ ਨਹ ਿਲਖ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਥੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਪਤੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਿਫਰ ਪੂਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਤ ਵੀ ਅਪਹਾਜ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਹ ,ਇੱਥੇ
ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਰਾਹ
ਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਘੁਿਟਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਤ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਅਸ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਪਿਹਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵ ਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਮ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਕੇਵਲ
ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਅਸ ਵੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਸ ਝਾ

ਦਮ ਕਰੀਏ। ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਦੁਕਾਨ

ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਿਦਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇਈਏ। ਤ
ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ

ਤੇ ਪੰਜਾਬ,

ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮ
ਬੋਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ
ਿਕ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਿਸੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਤ
ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲੋ। ਨਾ ਹੀ ਮ ਕੋਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਹ , ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤ ਬਸ ਐਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹ ।
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਿਲਖੋ,

ਨ ਮੰਚ (ਸਟੇਜ) ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਮਾਤ ਆਿਦਕ ਦੱਸਣਾ

ਸਮਝਾਉ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹ ।

ਸੀ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ ਆ ਿਦਆਂ ਹੀ

ਿਕਸੇ ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਿਕਹਾ ਹੈ: ਮ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਉਗੇ, ਕੱਖ

ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਿਸਖਾਏ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ “ਮਾਈ ਨਮ
ਇਜ਼………. ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡ ਇੰਨ……” ਹੁਣ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ
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ਵ ਗੂੰ ਰੁਲ ਜਾਉਗੇ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਿਨਸ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ,
ਿਸਆਸੀ ਿਚੰਤਨ-ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਲੱਗਭੱਗ 250 ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ , ਸਕੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਿਸੰਗ,
ਿਬਜ਼ਿਨਸ

ਦੇ

ਕਾਲਜ ,

ਸਰਕਾਰੀ

+91 98158 02070

ਿਨ ਜੀ

ਸਕੂਲ ,

ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ 76.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ
ਹੀ ਪਿੜਆਂ-ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ 'ਚ ਿਕ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ਸਰਬ-ਪੱਖ ੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤ ...
ਪੰਜਾਬ

ਸਕੂਲ ,

ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਆਿਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਤੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
ਆਏ ਹਨ, ਿਜਨ 'ਚ ਵੱਡੀ

ਿਗਣਤੀ ਅੰਗੂਠ ਦੀ ਥ ਿਸਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਸਵ ਤ

ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ

ਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਪੰਜਵ ਤ ਅੱਠਵ ਤੱਕ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤਾਵ ਵੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਸਰਫ਼ 44

ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ

ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਿਕ

ਰਹੀ ਹੈ ਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦਾ

ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਿਕ ਨਹ ?

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਨਹ ਥੱਕਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ

ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਿ ਤਆਵ

ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੜਕ -ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਲ ਿਵਛਾਉਣ, ਸ਼ਿਹਰ -ਿਪੰਡ 'ਚ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ

ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਦਾ 10.26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਲ

ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤ

ਪਾਪਤੀ ਿਗਣਿਦਆਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹ ਸਮਾ ਦੇ। ਕੀ ਸੱਚੁਮੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ

'ਚ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ 90 ਿਕਲੋਗਾਮ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਥ

ਪਾਪਤੀ ਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ

223 ਿਕਲੋਗਾਮ ਪਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ

ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ਕੋਈ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸਾਨ ਆਪ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ

ਤ ਕੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੀ ਜ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ

ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਕ

ਨਤਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਜ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਕਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਥ

ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜੈ ਿਕਸਾਨ-ਜੈ ਜਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਿਦਨ ਆਨ

ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤ ਵੱਧ ਦੀ

ਵਾਲੇ ਹ, ਆਿਦ ਵ ਗ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਮਾਲਕ ਨਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ

ਿਕੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ 1, 25,000 ਿਕਸਾਨ ਨ ਸੂਦਖੋਰ ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤ 50,362

ਹੈ।

ਵਰਗ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਦਿਰਆਵ ਦੀ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ,

ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਿਰਆਇਤ ਦੀ ਖੈਰਾਤ

ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 82 ਤਿਹਸੀਲ , 87 ਸਬ-ਤਿਹਸੀਲ , 22

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤ ਹੇਠਲੇ

ਿਜ਼ਿਲਆਂ, 5 ਿਡਵੀਜ਼ਨ , 22 ਸ਼ਿਹਰ , 157 ਕਸਿਬਆਂ, 13000 ਤ

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 55 ਲੱਖ ਤ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੋਕ

ਵੱਧ ਿਪੰਡ ਅਤੇ 137 ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ 122 ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ

ਆਿਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਿਕੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ

ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਿਕ

ਮਜਬੂਰ ਿਕ

ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਹੈ? ਿਕੱਥੇ

ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਡੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਚ

ਤੁਰ ਿਪਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤ ਬਾਅਦ
ਤੇ

ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਿਰਆਇਤ ਦੀ

ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ? ਕੌਣ ਲੈ ਿਗਆ ਇਸ ਦੇ ਦਿਰਆਵ

ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ , ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਮਰੇ ਿਜਹੇ

ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ

ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਕ

ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਿਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ?

ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰੱਥ ਿਕ

ਪ ਡੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ

ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ

ਚ ਿਸੱਿ ਖਆ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤ
ਆਰਟਸ, ਿਹਉਮੈਿਨਟੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਕਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰੀ,
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ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੜੇ-ਿਲਖੇ ਯੁਵਕ ਲਈ

ਸਰਕਾਰ ਆਿਖ਼ਰ ਿਕਸ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਪੁਲ, ਸੜਕ ,

ਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤ , ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ

ਨਾਲ ਵੀ

ਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਿਜਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ; ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨਹ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਿਦ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਾ ਹੈ।

ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸਾਧਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਰਿਹ ਗਏ

ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹ ਹੋ ਸਿਕਆ।

ਹਨ। ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹ । ਚੰਗੀ

ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਪਰ

ਪੜਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਿਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਿਸਹਤ

ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹ ਹੋ

ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਾਪਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਸਿਕਆ। ਿਕਸਾਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮ ਿਵਹਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਿਨ ਬੜਦੀ

ਕੰਮ 'ਚ ਉਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਦ , ਕੀਟ

ਹੈ। ਸਮ-ਸਮ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਥ ਦੇ ਬਾਿਸ਼ੰਿਦਆਂ

ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ

ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਕੀਤੇ। ਿਸੱਟਾ? ਫ਼ਸਲ ਹੀ

ਹੁੰਦਾ ਤ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਪੰਡ , ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ

ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਿਸਹਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਪਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਹਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਿਕਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ

ਅਤੇ ਕਸਿਬਆਂ 'ਚ ਿਤੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਿਨ ਤ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜ

ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਿਖ਼ਰ ਿਕਸ ਿਕਸਮ

ਸੀਮਤ ਰਿਹ ਗਈ।

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ

ਜ਼ਮੀਨ -ਰਿਹਤ ਲੋਕ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਆ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਥ ਘਰੇਲੂ ਦਾਈਆਂ ਰਾਹ ਘਰ

ਵੀ।

'ਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੜੀਦੀ

ਇਨ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਪੜੇ,

ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਬਨ ਖ਼ੂਨ, ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਵਾਲੇ ਨਹ

ਿਬਨ ਹੱਥ ਿਕੱਤਾ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ , ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਥੁੜ

ਜਨਮਦੇ ਜ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਿਸਰਫ਼ ਿਚੱਟਾ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੰਭਦੇ ਗਏ।

ਿਜਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਹੱਥ

ਕੁਝ ਹੰਭ-ਹੁੱਟ ਕੇ ਿਵਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ

ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਵ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ

ਦਲਾਲ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਬੈਠ,

ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਸਹਤ-ਿਸੱਿਖਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਬਣੀ

ਪਰ ਕੁਝ ਿਵਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਏ।

ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ

ਿਫਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਪਛਲੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਦੇ,

ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਵਪਾਰ ਨਹ , ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਸਰਬ

ਚ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ

ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਆਫਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ

ਕਾਰਜ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਨਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ

ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬ ਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਿਰਹਾ।

ਸਸ਼ਕਤ (ਗੁਣ ਸੰਪਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ

ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ

ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ

ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ,

ਚੇ ਸਾਧਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ

ਜ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ

ਚ ਪਾਏ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ

ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ

ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਖੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ

ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠਿਕਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ

ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ

ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥ ਦੇ ਬਾਿਸ਼ੰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ,

ਬੇ- ਤਰਤੀਬਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਭਲਾ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 25 ਮੁੱਖ

ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? )। ਇਸੇ

ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ

ਿਵਕਾਸ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੀਹੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹ

ਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਹਕਿਮਆਂ 'ਚ

ਸਿਕਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤ ਖ਼ਰਚ ਉਸ

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ (ਿਜਵ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ
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ਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ
ਦਰਜਨ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਵਧੀਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਤਾਵ ਦੀ
ਸਿਕਉਿਰਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਟੈਕਸ

ਤੇ ਵੱਡਾ

ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਰਕਮ

ਤੇ

ਸੰਨ ਲਾਈ ਬੈਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ

ਤੇ

ਿਜੱਥੇ ਿਸਆਸੀ ਸਰਪਸਤੀ 'ਚ ਲੋੜ ਵੱਧ ਿਪੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ ਟ
ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੋਟ ਬਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਥੇ ਅਸਲ ਸਮੂਿਹਕ

ਕਿਵਤਾ: ਔਰਤ ਹ ਮ

ਿਪਅੰਕਾ ਪਾਰਸ

ਅਬਲਾ ਨਹ ਔਰਤ ਹ ਮ ,
ਖ਼ਾਕ ਨਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ , ਆਖਰ ਔਰਤ ਹ ਮ

ਿਵਕਾਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਧੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਿਵਕਾਸ

ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਾ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾ ਦਾ ਹੈ

ਨੂੰ ਇਥ ਦੇ ਬਾਿਸ਼ੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਥ

ਇਨਸਾਨ ਹ ਕੋਈ ਫਿਰਸ਼ਤਾ ਨਹ ਹ ਮ

ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪੁਲ , ਸੀਵਰੇਜ, ਇਮਾਰਤ , ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ
ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਨ ਅ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹ ਿਵਗਿੜਆ
ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹ ਿਵਗਿੜਆ। ਪੰਜਾਬ ਨ ਜੇਕਰ
ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ

ਹਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ
ਇਬਾਦਤ ਹ ਗੁਨਾਗਾਰ ਨਹ ਹ ਮ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਿਕ ਲੋਕ ਮਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹ ,

ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ ਿਕਸਾਨ

ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹ ਹ ਮ

ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤ ਉਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕੱਤਾ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਿਜ਼ੰਮਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ
ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਜੱਥੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਤ ਭ ਤ
-ਭ ਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਨੂੰ

ਦਰਦ ਸਿਹ ਕੇ ਉਪਜ ਨਵ ਿਜਦੰਗੀ ਮ,
ਿਫ਼ਰ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚੱ ਿਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹ ਮ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸਾਗ, ਖੰਡ, ਗੁੜ,

ਹਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਿਨਭਾਵ ਮ

ਅਚਾਰ, ਆਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਿਹਣਾ ਬਣੇ,

ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਿਹਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮ

ਿਜਵ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ
ਸਿਵੱਟਜ਼ਰਲਡ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ ਪਤੀ ਸੁਿਹਰਦ ਹੋਵੇ, ਐਵ ਮਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਸੁਆਰ ਨਹ ਸਕਦੇ।
ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਦਆਂ ਿਸਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ
ਪਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ
ਸਹੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵ ਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ
ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹ , ਤ ਿਕ ਲੋਕ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਿਨਆਂ 'ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਕਦੇ ਮ ਮਰੀਅਮ ਕਦੇ ਮ ਸੀਤਾ
ਕਦੇ ਰਾਣੀ ਝ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮ ਬੋਲ ਬਣੀ ਮ
ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏ ਖ਼ੁਦਾ
ਿਕਸੇ ਤ ਘੱਟ ਨਹ ਹ ਮ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਰਚੇਤਾ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ’ਚ ‘ ਪੈਰ ਨਾਲ
ਪੁਸ ਤਕ ਸਮੀਿਖਆ

ਿਪ.ੰ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਸਰੇ ਹ

ਡਾ. ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ

ਏ ਪਾਪ , ਪਖੰਡ , ਦਿਲੱਦਰ ਅਤੇ ਆਪੋ- ਧਾਪੀ ਿਜਹੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ

+91 98142 09732

ਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਵੱਸ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਿਸਰਜਣ ਦਾ

‘ ਜਗਦੀਆਂ ਪੈੜ ’ ਿਪੰ. ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸੰਗਿਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੁਲੱਖਣ
ਸਰਹੱਦੀ ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਪੰ . ਕਾਲੜਾ ਉਨ , ਉਗਲੀ ਤੇ ਿਗਣਨਯੋਗ
ਸਫ਼ਲ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ’ਚ ਿਸਰਕੱਢਵ ਗ਼ਜ਼ਲਗ ਹੈ ਿਜਨ ਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਪੱਖ

ਘਾ

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ
ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗਿਹ
ਤ ਕਾਲੜਾ ਸਾਿਹਬ
ਦੀ
ਗ਼ਜ਼ਲ-ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸਕ
ਿਵਕਾਸ-ਕਮ ਨੂੰ ਵੀ
ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪੁਖ਼ਤਾ
ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਿਨਭਾਏ
ਿਵਿਭੰਨ ਕਲਾਤਿਮਕ
ਗੁਣ ਦਾ ਪਮਾਣ ਵੀ
ਇਹ ਸੰਗਿਹ ਬਣਦਾ
ਹੈ।
ਿਪ.ੰ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ
ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਗ਼ਜ਼ਲਗੋਈ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ
ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸੰਗਿਹ
‘ ਚਾਨਣ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਤਿਹਤ ਹੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ’, 'ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ', 'ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੰਧ',
'ਚਾਨਣ ਦੀ ਮਿਹਕ', 'ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ', 'ਚਾਨਣ ਦਾ
ਪੁੱਲ', 'ਚਾਨਣ-ਚਾਨਣ-ਮ', 'ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ' ਅਤੇ ਮ
ਯਥਾਰਥ ਹ ਿਜ ਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸੰਗਿਹ ਹਥਲੀ
ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੀਏ ‘ ਦੀਵਾਨ ’ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹਨ।
ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਿਸਧ ਤਕਾਰੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ
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ਡਣ ਵਾਲਾ

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ’ ਹੈ।

ਦਾ

ਪੈਗ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ( ੳ ) ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆਪ , ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਾ ਿਫ਼ਤਰਤ ਹੈ ,
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਗੇ ।
( ਅ ) ਹਨਰੇ-ਬਾਜ਼ ਘੋਰ ਅਪ ਾਧ ਕਰਦੇ ਨ ਹਨਰੇ ਿਵਚ
ਮੈ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਨਰ ਤ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਦਾ ਹ ।
ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਵਚ
ਿਨਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ
ਪੀਡੀਆਂ ਤੰਦ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਿਵਚ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਸ਼ਅਰ ਵੇਖੋਿਚਹਿਰਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕ ਤੇ ਖੂਨ ਿਵਚ ਲਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸ ਝੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਦ ਵੀ ਉਤਾਰੀ।
ਿਹੰਮਤ, ਲਗਨ, ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਸਰੜ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ
ਅਮਨ-ਸ਼ ਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਅਿਹੰਸਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਹੈ।
ਿਸ਼ਅਰ ਵੇਖੋਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਿਜਉ ਹੀ ਚਿੜ ਆ ਹੈ ਰੂਪ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਿਹੰਮਤ ਨੂੰ,
ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਪਾਨ ਿਤਉ ਿਤਉ ਜਲੋਅ ਵੀ ਚਿੜ ਆ ਹੈ ਚੀਨ

ਤੇ।

ਆਰਥਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ
ਪਾਸਾਰਾ, ਰਾਜਸੀ ਨਤਾਵ ਵੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ,
ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਤ ਪੱਸਰੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵੇ, ਧਾਰਿਮਕ
ਅਕੀਿਦਆਂ ਿਵਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਿਗਰਾਵਟ, ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਪੈ
ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜ ਆਿਦ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇਨ ਸਭ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ
ਸੱਜਰੇ ਸਵੇਿਰਆਂ ਿਜਹੀ ਸਿਹਜ ਸ ਚ ਨਾਲ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਿਤੱਖੇ
ਬਾਣ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਹਸ-ਨਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹ

ਠਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖ, ਕੁੱਖ, ਪੰਛੀ, ਫੁਲ-ਬੂਟੇ, ਬਾਲ-ਬੁੱਢੜੇ ਆਿਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੀ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਿਜਊਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਰੱਤ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ
ਨਤਾ, ਿਮਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ
ਿਵਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਅਡੰਬਰੀ ਆਗੂ ਆਿਦ ਸਭ ਨੂੰ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਵਅੰਗ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਿਕ -

ਕਹਾਣੀ - ਸਫੈਦ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੇਲ

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਦਲਬਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੇ-ਖ਼ੁਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਨਚਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਵਾਰਗੀ ਬਖਸ਼ੀ।

+91 98150 35214

ਭਲੇ ਮੀਆਂ ਭਲੀ ਸੁਹਬਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਭਲੀ ਸੀਰਤ,

ਉਹ ਅੱਲ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਠਲਦੀ-ਠਲਦੀ ਅਗ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਵੇਲ

ਅਸ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਿਵਚ ਵੀ ਅਸੂਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ।

ਨਾਲ ਅੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਪੱਤਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ।ਕਈ-ਕਈ ਥ ਵੇ ਿਚੱਟੇ ਫੁੱਲ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਿਸ਼ਅਰ ਿਵਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਲੜਾ ਿਤੱਖੇ ਿਵਅੰਗ
ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਖੂਬ ਪਬੀਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਨਾ ਮੈ ਸਾਧ-ਸਮਗਲਰ, ਨਾ ਹੀ ਨਤਾ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ।

ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕੋਸਦੀ ਹੈ, ਨੰਿਗਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੋ ਿਕ-ਿਗਆ ਜ਼ਮੀਨ

ਤੇ।

ਿਪ.ੰ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦੇ
ਿਸਧ ਿਤਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਪੱਖ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦਾ ਿਨਰੂਪਣ
ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬਿਹਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਿਹਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਔਖੀ ਤ ਔਖੀ
ਬਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾ-ਖ਼ੂਬੀ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਰ ਰਮਲ ਅਤੇ ਬਿਹਰ
ਹਜ਼ਜ ਿਵਚ ਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਿਸ਼ਅਰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ ਫ਼ੇਲੁਨ ’ ਦੇ
ਵਜ਼ਨ ’ਚ ਕਹੇ ਗਏ ਿਸ਼ਅਰ ਝੱਟ ਪਾਠਕ ਦੇ ਚੇਿਤਆਂ ਿਵਚ ਵਸ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੁੱਕਦਾਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ’ਚ ਿਨਭਾਏ ਗਏ
ਿਸ਼ਅਰ ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸੰਗਿਹ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ
ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਜੰਦਾਿਦਲੀ, ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਿਲਆਣ ਿਜਹੇ
ਿਸ਼ਰ ਮਣੀ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਅਤੇ ਸਰ ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ
ਖ਼ਾਕ ’ਚ ਨੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀ
ਹੋਈ, ਿਦਲ-ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ‘ ਜਗਦੀਆਂ ਪੈੜ ’ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸੰਗਿਹ ਕਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ
ਤਮ ਨਮੂਨਾ

ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲਗੋਈ ਦੇ ਿਸਖ ਦਰੂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵੱਿਟਆਂ ਵਰਗੇ ਿਸ਼ਅਰ
ਰਚਨਹਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਿਹ ਪੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ
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ਪਰ

ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵ ਲੱਭਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੀ
ਗਰਕ ਕਰ ਿਦੰਦੀ।ਵੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝਾੜਦੀ-ਝਾੜਦੀ ਉਹ
ਬੇਵਸਾਹੇ ਹੀ ਅਗ ਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇਕਦਮ ਉਸ ਦਾ ਤਰਾਹ

ਤੇ।

ਜਦ ਵੀ ਮਾਨਵ ਨ ਅਕਲ ਵਰਤੀ, ਸਵਾਰ ਹ ਇਆ ਮਸ਼ੀਨ

ਵਜ ਜਾਿਣਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਪਰ

ਉਕੱਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵ ਵ ਗ ਜਾਪਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ

ਗੁਆਚ ਜ ਦੀ ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਭੇਖ ਜ ਦੰਭ ਭਾਵੇ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਸਨਫ਼- ਕਾਰੀ ਦਾ

ਤੇ ਉਕੱਰੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ

ਉਕੱਰਦੀਆਂ ਮਸਤਕ ਰੇਖਾਵ ਵ ਗ।ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ

ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੰਞ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਈ ਮਾਨ ?

ਜਦ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਹੈ ਨੂਰ

ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਲ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਿਜਹਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ,ਤਰਾਹ ਵੀ ਇੰਝ ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਫਿਨਅਰ ਨ ਅੱਗੋ
ਉਸਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਿਡਆਂ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਤਰਪੱਕ ਕੇ ਿਪਛ ਹ
ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਬ ਉਿਠਆਂ । ਅਗ ਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ
ਤਾਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੰਧ

ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਿਦਲ

ਕਿਬਆ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਿਵੱਚ ਧੂ ਿਜਹੀ ਪਈ,ਿਦਲ ਿਹੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਧੱਕ-ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।ਉਸ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਦੱਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਨੀ ਬੁੱਲ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਤ ਦੇਵ ਇੱਕ
ਿਗਲਾਸ”ਉਸ ਨੂੰ ਇ

ਲੱਗਾ ਿਜਵ ਉਸਦੇ ਸੰਘ ਿਵੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ

ਬਾਹਰ ਨਹ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਕਵ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ।ਪਰ ਡਰ
ਸੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਜਦ ਦਾ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ
ਤ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਆ ਸੀ,ਬਸ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਿਕੱਕ ਹੀ ਤ ਲੱਗੀ
ਸੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ। ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹਰਦੁਆਰ ਹੱਡੀਆਂ
ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਗਲ ਲੱਥਾ। ਗੁਆਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਫਕਰ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ
ਨਹ ਸੀ ਕਦ ਵੱਧ ਜ ਦੀ ਤੇ ਕਦ ਘੱਟ ਜ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਾ
ਲੱਗਦਾ।
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ਬੰਦਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਰਦਾ

ਵੇਖਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਥੱਲੇ ਤ ਸੁੱਕੇ ਪੱਿਤਆਂ ਦਾ ਢੇਰ

ਹੈ।ਜੱਦ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਉਸ

ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਢੇਰ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਤ ਇ

ਆਪਣੇ ਪਿਤ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਿਤਆਤ ਵਰਤਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ

ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਲ ਹੀ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ

ਸੀ ,ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾ- ਪਰਵਾਹ

ਸੀ ਿਜੱਥ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਗਏ

ਸੀ।ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤ

ਥ ਮਲ ਲਈ ਸੀ।ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇ-ਅੰਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ

ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨ ਦੱਸਵ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ।ਉਸਦੇ ਮਨ

ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਦੀ ਹੈ।

ਿਵੱਚ ਜੇ ਐਨਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ ਭਲਾ ਉਹ ਤਰਪੱਕਦੀ ਐਨਾ ਇੱਕ

ਉਹ ਿਫਰ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਈ।ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ

ਿਨ ਮੀ ਿਜਹੀ ਤਾਰ ਤ ਜੋ ਉਸ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ

ਜੀਅ ਇਸ ਵੇਲ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਕਈ ਵਾਰ

ਸੀ,ਜਦ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਹੁਲੁਹਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਰ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਪਰ ਉਸ

ਬੰਨਦੇ-ਬੰਨਦੇ ਤੇ ਿਕੱਲ ਠਕਦੇ- ਠਕਦੇ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ

ਇਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਨਹ ਸੀ ਕੱਟਣ ਿਦੱਤਾ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ

ਵੀ ਡਰ ਨਹ ਸੀ ਲੱਗਾ।ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਲ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ

ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦੀ।ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ

ਨਾਲ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ।

ਵੇਲ ਆਪਣੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ।

“ਲੈ ਮੰਮ ” ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਲੈਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਖੜੀ ਸੀ।

ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ ਸਾਰੀ

ਥੇ ਨਵ ਪੱਿਤਆਂ ਨ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ

ਅੱਜ ਉਸਦਾ

ਉਸਨੂੰ ਇਹ

“ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਗੰਦ ਪਦਾ ਹੈ” ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ
ਗੱਲ ਆਖਦਾ।

“ਿਲਆ ਕੁੜ,ੇ ਿਕੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਸ,ਮ ਤ ਤੈਥ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਮਿਗਆ ਸੀ”ਉਸ ਨ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੁੱਲ

ਪਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

“ਸਫਾਈ ਤੁਸ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵ ਗੀ”ਕਿਹ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਾ

ਕੀਤੀ।

ਕਰਦੀ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ

“ਮੰਮ ਗ ਦਾ ਐਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹ ਸ ”

ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੁੰ ਕੁੱੜ-ਕੇ ਹੋਲੀਆਂ-ਭਾਰੀਆਂ ਗਾਲ

“ਅੱਛਾ ਚਲ ਜਾਹ ਿਫਰ” ਬੁੱਲ ਉਸਦੀ ਦੋਤਰੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ

ਕੱਢਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ‘ਐਂਵੇ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜ ਦੇ

ਜਦੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਤ ਉਸਦੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ

ਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜ ਦੇ ਓ’ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ

ਪਰ ਰੋਬ ਝਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਪਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ

ਕਰ ਲਦੀ।ਹੁਣ ਜੱਦ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਆਇਆ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ

ਲੱਗਾ ਸੀ ਤ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ

ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮੱਖੂ ਆਖਦੀ

ਉਸ

ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੌਹਰੇ ਘਰ

ਿਸਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਿਦੰਦਾ।ਪਰ ਹੁਣ ਤ

ਛੱਡ-ਛੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨ ਨ ਬੀ.ਏ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ

ਮੋਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਆਖ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਤ

ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ।ਪਿਹਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ

ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਹ

ਹੁਣ ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਲੁਿਧਆਣੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੀਆਂ

ਉਸਨ

ਸਾਫ

ਤਰੀਫ ਕਰੀ ਜ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ

ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ

ਕੀਤੀਆਂ।ਉਹਨ

ਚੁੰਨੀ

ਨਾਲ

ਆਪਣੀਆਂ

ਬਵ

ਪਰ ਤਰਸ ਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।ਪਿਹਲ ਤ ਜਦੋ ਲੜਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ

ਪਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਿਕੰਦਰੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਹੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਿਤਆ ਨਾਲ ਝੱੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬ ਹ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ

ਰੋਣ ਲੱਗ ਜ ਦਾ।ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਪਰ ਿਦਲ ਬੜਾ ਸਾਫ

ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝਾੜ ਕੇ ਉਸਨ ਿਫਰ ਤ

ਸੀ,ਗੁੱਸਾ ਆ ਦਾ ਤ ਬਰੂਦ ਵ ਗ ਫਟ ਜ ਦਾ ਤੇ ਿਪਆਰ ਆ ਦਾ ਤ

ਆਪਣੇ ਿਸਰ

ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਜ ਦਾ।ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕੰਨ

ਪਰ ਰੱਖ ਲਈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫਿਨਅਰ

ਸੱਪ ਦਾ ਭੜ ਬਾ ਿਨਕਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।

ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਿਕੰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨ ਿਕਸੇ

ਉਹ ਿਫਰ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਤੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਸੋਚ ਕੇ

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥ ਤੇ ਉਹ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਸੰਵਾਰਨ-ਪਲੋਸਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦੀ ਗਈ।ਉਸਨੂੰ ਪੁੰਜੇ

ਜੀਵਨ ਿਜ ਦਾ ਹੈ।
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ਅੱਲ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤ ਵੱਧ ਪੱਤੇ ਉਹ ਉਖਾੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਿਦਨ

ਬੜੇ ਮਜੇ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ ਉਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕ ਤੇ ਨਾ

ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਟੇਸ਼ਂਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਿਮੱਠਾ

ਭਰਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ। ਜੀਜਾ ਤ ਉਸਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਵ ਗ ਿਪਆਰ

ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ।

ਕਰਦਾ।ਕਈ ਵਾਰ ਤ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਿਜ

ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਿਜਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ

ਹੈ। ਜੀਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ

ਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਿਗਆ,ਇਹ ਸੋਚ ਿਕ ਹੁਣ

ਬੜਾ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਊ ਸੀ।ਇਸ

ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਪਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਘਰ ਆ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ

ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗਲੀ ਕਲੋਨੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵ ਗ

ਆ ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲ਼ੜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ

ਿਫਰਦੀ।ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ ਆ ਦਾ ਤ ਉਹ ਬੜੀ

ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੇਲ ਵੀ

ਉਦਾਸ ਹੋ ਜ ਦੀ।ਆਖਰ ਉਸ ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ

ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ,ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਿਕ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹ ਸੀ

ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਕੇ ਪੜਣ ਲਈ ਮਨਾ ਿਲਆ।ਿਵਆਹ ਤ ਕਈ ਸਾਲ

ਆ ਰਹੀ।ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਥੱਿਕਆ-ਥੱਿਕਆ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹ ਸੀ

ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ

ਉਸਨੂੰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬੜਾ

ਹੋਈ।ਜੀਜੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਿਪਆਰ ਨ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਪਭਾਿਵਤ

ਮਜ਼ਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ

ਕੀਤਾ।ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਰੁ◌ੂਪ ਮੰਨਦੀ

ਰੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੁਰਤ ਫੁੱਲ ਵੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ

ਸੀ।ਉਸੇ ਨ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੂੰ ਧੀ ਵ ਗ ਿਵਆਹ ਕੇ ਡੋਲੀ ਿਵੱਚ

ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਿਜਹਾ

ਬੈਠਾਇਆ ਸੀ।

ਲੱਗਾ ਜੋ ਦੂਰ ਿਕੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਗ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਆਖਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮ ਆ ਿਗਆ।ਜਦ

ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ।ਉਸਨ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ

ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਸੰਤਾਨ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ

ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯੱ◌ੱਤਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹ

ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਜੇ ਦੀ ਝੌਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਇੱਕ

ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ।ਉਹ

ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ

ਇਹ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਵ ਕਰਦੀ ਤ

ਸੀ

ਉਹ

ਥ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਿਕ ਿਕ

ਨਹ ਸੀ ਮੋਿੜਆ ਤੇ ਿਬਨ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੀਜੇ

ਉਹ ਉਸਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਐਣੀ ਸਮਰਥ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਿਫਰ ਤ

ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੇ

ਿਖੜਾ ਸਕਦੀ।ਆਖਰ ਠਠਬਰ ਕੇ ਉਹ

ਜੀਜਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਪਊ

ਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ

ਥੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਿਗਆ

ਹ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਿਜਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ

ਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈ।ਫੁੱਲ ਦੀ

ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹ ਸੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ।ਵੇਲ ਅਜੇ ਵੀ

ਖੂਬਸੁਰਤੀ ਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਿਕਰਣ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ,ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਉਹ ਵੇਲ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ

ਕੀਤਾ।ਆਖਰ ਜਦ ਉਸ ਤ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਿਗਆ ਤ ਉਸਨ ਨੀਵ ਹੋਕੇ

ਰਹੀ ਸੀ।ਿਕਤ-ਿਕਤ ਵੇਲ ਉਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ

ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਿਜਹੇ ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੀ ਿਲਆ।ਉਸ ਵੇਲੇ

ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਿਜਹੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਉਸ ਸਫੇਦ

ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਿਵੱਚ

ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੜੇ ਹੀ ਿਪਆਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਿਰਆ ਤਾਿਕ

ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੰਬ

ਉਹ ਉਸ ਵੇਲ ਨਾਲ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲ

ਿਰਹਾ ਸੀ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਬਦਨ ਦੀਆਂ ਨਾਜੁਕ ਰਗ ਕੰਪਨ ਕਰ

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਜਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਤ ਉਸਦਾ ਕਈ ਸਾਲ

ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਿਫਰ ਇਕਦਮ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤ

ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁਣ

ਅਲਗ ਕਰ ਿਲਆ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ

ਿਸਰਫ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੋ ਪੋਿਤਆਂ ਦੀ

ਡਰ ਪਨਪ ਿਪਆ ਸੀ।

ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸਨੱਖੀ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ

ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦ ਉਹ

ਿਵੱਚ ਮੌਜ ਮਾਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਿਦਹਰਾਦੂਣ ਿਰਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਸਾਰਾ ਿਦਨ

ਸੁੱਖ-ਸ ਭ ਵੇਖ ਇਖਾ ਆ ਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ

ਉਹ

ਥੇ ਪ ਗ ਚੂਟਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ ਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ

ਥੁੱਕ ਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਛਤਾ ਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਗਾਲ

ਨੂੰ ਕਿਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲਗਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਿਸਦਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹੁ◌ੁ◌ੰਦੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫੁੱਲ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਫੈਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਬਦਬੂ ਨਹ ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਆਵ
ਿਦੰਦੀ।
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ

ਕਹਾਣੀ - ਿਬਰਦ ਮ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਸੰਘ ਮੂਸੈ
+91 98764 81143

ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ,ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ

ਐਤਕੀ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ

ਆ ਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਤੇ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ

ਰਿਹੰਦੇ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਿਜੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵੱਟੇ ਚਾਰ ਿਕਲੇ ਕੱਣਕ ਹੱਥੀ

ਬੈਠਦਾ ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ।ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਗੱਲ ਵੱਲ ਘੱਟ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੀਅ ਭਰ ਕੇ ਤਕਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ।ਵੇਲ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਦ -ਿਹਲਾਉਦ ਉਹ ਅਗ ◌੍ਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ।ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਈ ਥ ਤ ਕਾਢੇ ਿਚਪਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ
ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ।ਉਹ ਉਹਨ

ਨੂੰ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਤਾਰਣ ਲੱਗੀ

ਡਰਦੇ-ਡਰਦੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਿਚਪਕ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡ
ਦੇਣ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਿਗਆ ਤ

ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ

ਜਾਉ,ਸੋਚਦੀ-ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਅਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।

ਵੱਡੀ ਇੱਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਤੂੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਨ
ਤੱੜਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਿਵੱਚ ਵਾਕ ਲੈਿਦਆ ਸਾਰ
ਖੇਤੀ ਕੱਣਕ ਵੱਡਣ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗਰੋ ਕਰਮੋ ਪੱਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੱਖ
ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਾ ਚੋ ਕੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਛਾਵੇ ਬੰਨ ਕੇ
ਕਰਮੋ ਨ ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਧੁੱਪ ਚੱੜਨ ਤੋ ਪਿਹਲਾ
ਖੇਤੀ ਜਾ ਵੱੜਨਾ ਦੋਹਾ ਨ ਕੱਣਕ ਵੱਡਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਆ ਗੱਲਾ

ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਵ ਤੇ ਹਰੇ-ਹਰੇ ਪੱਤਰ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ

ਕੱਰਣੀਆ ਕਰਮੋ ਕਿਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਲੋ ਕੰਮ ਿਜੰਨਾ

ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਿਖੜਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ

ਹੂੰਦ ਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁਿਦਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ

ਪੁੰਗਰ ਆਈਆਂ ਸਨ।ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਉ ? ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਚਾ

ਿਰਹਾ ਸੀ।ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਿਖਆਲ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ।ਉਸਨੂੰ ਉਹਨ ਹਰੇ ਤੇ ਨਵ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ
ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਵੇਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਢੱਲ
ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਲਾਲੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਮੁੱੜ ਕੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਿਜਹੇ ਲੱਗ
ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਉਹ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਿਮੱਠ-ਿਮੱਠ ਝਿਕਆ ਨਾਲ
ਿਹਲ-ਡੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਧਆਨ ਦਵੋ
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ਿਸਓੁ ਨ ਕਿਹਣਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਿਨਕੰਮਾ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਫੇਰ, ਤ ਝੱਟ
ਕਰਮੋ ਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ ਹੈ ਹੀਰਾ । ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ
ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇ ਲੋਿੜਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ
ਬਾਰ ਜਮਾਤਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਾਈਆ ਤੇ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਸੀ । ਕਰਮੋ ਨ ਸਾਰੀ◌ੌ
ਿਦਹਾੜੀ ਡੰਗਰਾ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਈ ਰਿਹਣਾ ਪੰਦਰਾ ਪੱਸ਼ੂਆ ਦਾ ਗੋਹਾ
ਕਰਮੋ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਰੂੜੀਆ ਤੇ ਜ ਦਾ ਸੀ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ
ਕਰਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਹਣਾ ਕਰਮੋ ਿਕੳਂ ਖੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਰਮੋ ਨ ਚਾਰੇ
ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ
ਆਇਆ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਖੁਲਣਗੀਆ । ਜਦੋ ਿਕਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨ
ਛੁਟੀਆ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ ਆਉਣਾ ਤ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ
ਦੀ ਥਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾਹ ਧੋ ਿਕ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ ਸੈਰ ਸਪਾਿਟਆ ਨੂੰ ਜਦੋ
ਿਕਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੁਜਰਗ ਨ ਕਿਹਣਾ ਪੁਤਰਾ ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਬੜਾ
ਖੱਪਦਾ ਈ ਖੇਤਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮੰਗਰੋ ਤਾ ਸੀਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀਹਦੇ
ਕਰਮਾ ਿਵੱਚ ਖੱਪਣਾ ਿਲਿਖਆ ਉਸਨ ਤ ਖੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ
ਸੁਰਜੀਤ ਛੁਟੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚੱਿਲਆ ਤਾ ਉਸਨ ਬਾਪੂ ਤੋ ਜੇਬ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸੈ ਮੰਗੇ ਤਾ ਬਾਪੁ ਝੱਟ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ

ਨਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕਰਮੋ ਹੋਰ ਿਦਨ

ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣ ਲੱਗੀ ਿਫਰ ਰੱਬ ਨ ਕਰਮੋ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੁਣ

ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਹੱਥ ਖੱੜੇ ਕਰ ਿਗਆ ਜਦੋ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ

ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਣ ਦੇ

ਕੋਲ ਬੱਚੀਆ ਦੋ ਟੂਮ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਹਣੇ ਧਰ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਆਪਣੀ ਹਮਸੱਫਰ ਵੀ ਚੁੱਣ ਲਈ ਸੀ ਉੁਹ ਵੀ

ਪੇਸੈ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਦੋਦੀ ਤੋ ਅਗ ਹੂ ਪੰਦਰੀ ਦੇ ਪੇਸੈ ਲੈ

ਮਾਸਟਰਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ । ਸੁਰਜੀਤ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ

ਿਕ ਸੀਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਿਘਉ ਦੀਆ ਿਪੰਨੀਆ ਵੀ ਵੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈ

ਉਹਨਾ ਗਮ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ ਿਜਨੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਆਪਣੀ

ਚਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਿਰਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੰਗਰੋ ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਿਫਰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ

ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸੀ ਮ ਪੁੱਤਾ ਨ ਿਵ ਤ

ਿਮੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਦੇ ਨਸੀਬਾ ਨ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ

ਬਣਾਈ ਕੇ ਿਵਆਹ ਰਚਾਅ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਆਖਰ ਬੁੱਡੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਕਰ

ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਖੇਤਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਿਦੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਕਰ ਥੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਰਮੋ ਚਾਹੰਦੀ ਸੀ ਕੇ ਬੱਚੀ ਖੁੱਚੀ ਿਜੰਦਗੀ

ਿਦੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀ ਿਪਆ ਮਾਨ ਿਜਵੇ ਕਰਮੋ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੀ ਰੁੱਸ ਿਗਆ

ਨਹੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਾ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਦਨ ਨੜੇ ਆ ਿਗਆ ਕਰਮੋ ਨ

ਹੋਵੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੱਮ ਮੂਧਾ ਪੈ ਿਗਆ ਿਜਵੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਿਲਖੇ

ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਨਉਤੰਰਾ ਘੱਿਲਆ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਦੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਸੰਭਾਿਲਆ

ਕਰਮ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਿਜਵੇ ਰੱਬ ਹੇਠਾ ਉਤਰ

ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱੜ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੀ

ਕੇ ਕਰਮੋ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਿੜਆਂ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਝਿਬਆ ਸੁੱਚਾ ਅੱਜ

ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰ ਆਉਣੀਆ ਤੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆ

ਘੱਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਲਾਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਜਵੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਿਸਲ ਬੱਣ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ।

ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਨ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ

ਆਖਰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬੀਤਣ ਮੰਗਰੋ ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੁ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਿਜਵੇ ਮੁਦਤਾ ਬਾਅਦ ਖੁੱਸ਼ੀ ਨ ਕਰਮੋ ਦਾ

ਜੰਗ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਲਈ ਮੀਲਾ ਵੱਟੀ ਪੈਡਾ ਅੱਦ ਵਾਟੇ ਛੱਡ

ਬੂਹਾ ਖੱੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਖੁੱਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਸੀ

ਿਗਆ ਪਰ ਕਰਮੋ ਹੱਠ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਿਬੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਸਾਰਾ

ਰਿਹਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੰਦੀ ਕਰਮੋ ਹੁਣ ਕਰਮੋ ਦੀ ਨਹੂੰ ਘਰ ਆਈ ਕਰਮੋ

ਿਸਤਮ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਝੱਲ ਗਈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ

ਖੁੱਸ਼ੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਿਦਨ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਬੀਤਣ

ਆਖਰ ਕਰਮੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਕਰਨ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ, ਸੁੱਚਾ

ਮੰਗਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ

ਿਸਓੁ ਦੇ ਦੱਸਵੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਰਮੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵੇਰੇ

ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਆਖਰ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਉਹੀ

ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਉਠਣਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੱਝਾ ਗਾਵ ਚੋ ਕੇ ਦੁਧ ਪਾਉਣਾ

ਤਵਾ ਤੇ ਓੁਹੀ ਪਰਾਤ ਿਫਰ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਗੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਵੀ

ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮੰ ਵੀ ਕਰਮੋ ਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲੈ ਿਲਆ । ਬਸ

ਕਰਮੋ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੁਣ ਤਾ ਨਹੂੰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਬਣਾ

ਜੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਰਮੋ ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ

ਕੇ ਿਟਫਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਦੀ ਸੀ ਿਜਵੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ

ਪੜਾਈ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦੱਤੀ ਕਰਮੋ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਰੰਗ

ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਿਜਵੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਹੱਡਾ ਿਵੱਚ ਘੱੜੀ ਪੱਲ ਦਾ ਰਮਾਨ ਰੱਬ ਨ

ਿਲਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਪਾ

ਿਲਿਖਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵ ਗਰਾ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋ

ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨ

ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਨਹੂੰ ਨ ਆਡਰ ਦੇਣੇ ਬੁਰੜੀਏ ਕੀ ਧੱਿਰਆ ਈ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ

ਆਪਣੀ ਮ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹੀ ਆਖੀ ਿਜਵੇ ਿਜਵੇ ਲੰਬਰਦਾਰਾ ਦਾ ਮੂੰਡਾ

ਪਾਏ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕਰਮੋ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਰਮੋ ਿਵਚਾਰੀ, ਜਦੋ

ਿਚੱਠੀ ਪੱੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕਰਮੋ ਦੀ ਖੁੱਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨ ਿਰਹਾ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਖਰਾੜੇ ਮਾਰ ਿਰਹ ਹੂੰਦਾ ਸੀ ਤ ਕਰਮੋ

ਆਖਰ ਕੁਝ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤ ਕਰਮੋ ਝੱਟ ਿਚੱਠੀ ਖੋਹ

ਨ ਨਹੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਹੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰੈਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ

ਕੇ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਪਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਈ ਪੁੱਤ

ਬਾਰ ਇੱਕ ਵੱਜੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਉਠਣਾ ਪੱਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਕੱਖ

ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਦੁਆਵਾ ਮੰਗੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾ ਜੀਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਰਣਾ ਿਫਰ ਖੇਤੋ

ਵੀ ਰੱਬ ਕੁਲੋ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਿਜਵੇ

ਪੱਠ ਿਲਆਉਣੇ ਿਫਰ ਸ਼ਾਮ ਏਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰਮੋ ਦੇ ਿਦਨ ਏਦ
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ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । ਜਦੋ ਿਕਤੇ ਨਹੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਿਵੱਚ

ਿਕਦਾ ਿਦਨ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ । ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾ ਕਿਹ ਮ ਅੱਜ ਕਰਮੋ

ਹੱਥ ਵੰਡਾਅ ਦੇ ਤਾ ਨਹੂੰ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਿਗਆ ਗੱਲਾ ਭੱਰ ਿਗਆ ਤੇ ਜਬਾਨ

ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੀ ਦੇ ਹੱਡ ਵੱਧਣੇ ਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮੋ

ਵੱਲ ਖਾ ਗਈ ਲੱੜਖੜਾਉਦੀ ਅਵਾਜ ਿਵੱਚ ਕਰਮੋ ਿਕਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ

ਦੇ ਕਾਲੇਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਕਰਮੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਘੁੱਲ ਘੁੱਲ ਕੇ

ਆਿਗਆਕਾਰ ਪੁਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆ ਅੱਖੀਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਨਹੂੰ

ਹੱਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਕਰਮੋ ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮੋ ਬੇ

ਿਕੰਡੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਿਮਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

ਟਾਇਮ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰਾ ਦੀਆ ਅਲਾਮਤਾ ਵੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ

ਝੱਗੜਦੀ ਹੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਗ ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਮਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀ

ਚੁੱਕੀਆ ਸਨ ਕਈ ਿਭਆਿਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੀ ਕਰਮੋ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ

ਿਦੰਦੀ ਵੇਖ ਪੁਤਰਾ ਿਮਨੂੰ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਨਹੀ ਤੂੰ ਿਮਨੂੰ ਿਬਰਦ ਆਸ਼ਰਮ

ਸੀ ਜੇ ਕਰਮੋ ਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿਹਰੋ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਫੜੀ

ਛੱਡ ਆ ਨਾਲੇ ਿਕਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਹਨ

ਆਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੂ ਤ ਨਹੂੰ ਨ ਝੱਟ ਕਿਹਣਾ ਬੁਰੜੀਏ ਤੈਨੂੰ

ਜਾਗਰ ਿਸਓੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਸੰਗਾਰਾ ਵੱਿਡਆ ਦੀ ਪੀਤੋ, ਆਧੀਆ

ਸੂਲ ਹੋਇਆ ਤਾ ਕਰਮੋ ਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਫਰ ਅਗੋ ਕਰਮੋ ਕਿਹਣਾ

ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਦਮ ਕਰਮੋ ਨ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬਦਲ ਿਦੰਆ ਸੁਰਜੀਤ

ਪੁੱਤ ਿਜਉਦੇ ਰਹੋ ਜਵਾਨੀਆ ਮਾਣੋ ਨਹੂੰ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇ ਿਕੰਨ ਵੀ ਨਲਾਇਕ

ਕੋਲ ਏਨ ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆ ਦੇ ਨ ਮ ਿਗਣ ਿਦੱਤੇ ਸੀਤਾ ਿਬਣਾ ਜਵਾਬ

ਹੋਣ ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਆਸੀਸ ਨਹੀ ਿਦੰਦੀ ? ਇੱਕ ਿਦਨ ਕਰਮੋ ਨੂੰ

ਿਦੱਿਤਆ ਕਲੋ ਉਠ ਿਗਆ । ਸ਼ਾਈਦ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਵੱਜ ਿਗਆ ਕਰਮੋ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਪੈ

ਨ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ

ਗਈ । ਕਰਮੋ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਕਹਾਦੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰੇ

ਿਕਥੇ ਕਰਮੋ ਦੇ ਕਰਮ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਠਿਦੰਆ ਹੀ ਬੂਹੈ ਤੇ ਸੁਮੋ ਗੱਡੀ

ਉਹਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ

ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਾ ਸੀਤਾ ਝੱਟ ਬੂਹੇ ਤੇ ਿਗਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ

ਜਮਾ ਹੀ ਖੁਲੋ ਿਗਆ ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਰਤਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ

ਿਬਰਦ ਆਸਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਕਰਮੋ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਮ ਵੱਲ ਤੇ ਘੱਰਵਾਲੀ ਤ ਹੱਧਾ ਬੰਨ ਹੀ ਟੱਪਾ ਿਦੰਦੀ ਸੀ

ਿਬੰਨਾ ਦੱਿਸਆ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਲੱਦ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਅਿਰਆ

ਕਰਮੋ ਦਾ ਮੰਜਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ

ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ ਿਗਆ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਸੁੱਚਾ ਿਸਓੂ ਨੂੰ ਜਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਬੀ

ਘਰਵਾਲੀ ਨ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱੜਵੀ ਤੇ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਰੱਖ ਜਾਣੇ ਕਰਮ

ਹੁਬੀ ਰੋਈ ਏਦਰ ਸੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਖੁੱਸ਼

ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਰਮੋ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਬੱਲੀ ਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ

ਸਨ । ਡਰਾਈਵਰ ਨ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਿਬਰਦ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਿਡਆ ਸੁਰਜੀਤ

ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋੜ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮੋ ਨ ਭੁੱਖੀ ਿਧਆਈ ਬੈਠੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ

ਦਾ ਪੱਤਾ ਆਸਰਮ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਿਲਖਾ ਕੇ

ਉਡੀਕਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਿਬੰਨਾ ਦੱਿਸਆ ਚੱਲੇ

ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਿਲਆ ਨ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਨੁਹਾਆਇਆ ਨਵੇ

ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਮੋ ਨ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋ ਸੁਰਜੀਤ

ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ ਕਰਮੋ ਿਜਵੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਿਰਆ ਬਾਅਦ ਇੰਨਸਾਨਾ ਦੀ

ਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮ ਨ ਕਿਹਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਸੀਤੇ

ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੋਵੇ । ਕਰਮੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਚੱਲਣ

ਕਿਹਣਾ ਮ ਤੂ ਕੇਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਢਣਾ ਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਠ

ਲੱਗ ਗਈ ਵੇਖ ਿਦੰਆ ਵੇਖ ਿਦੰਆ ਕਰਮੋ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਆਸਰਮ ਿਵੱਚ

ਅੱਠ ਦਸ ਦਸ ਿਦਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ

ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ

ਵੀ ਸੁਕੀਆ ਰੋਟੀਆ ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ।

ਪੁਛੱਣ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਫੋਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁਟੀਆ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ

ਕਰਕੇ ਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਿਨਆ ।ਇੱਕ ਿਦਨ ਕਰਮੋ ਿਜਆਦੀ ਿਢੱਲੀ ਹੋ

ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਿਡਉੜੀ ਵੱੜ ਿਦੰਆ ਹੀ ਕਰਮੋ ਅਵਾਜ

ਗਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮੋ ਨ ਿਕਹਾ

ਮਾਰੀ ਆ ਿਗਆ ਪੁੱਤ ਹਾ ਮ ਆ ਿਗਆ ਵਾ ਸੁਣਾ ਿਕਦਾ ਰਹੀ ਤੇਰੀ

ਪੁਤੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ

ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੈਰ ਠੀਕ ਮ ਬੜੇ ਨਜਾਰੇ ਲਏ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ

ਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਿਦਓੁ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਦੀ ਸਵਾਸਾ ਦੀ

ਅਤੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੀ ਿਗਆ ਕੇ ਮ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ

ਪੂੰਜੀ ਿਵਚੋ ਬੱਚੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ
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ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਮੇ ਤੇਰੀ ਮ ਕਰਮੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾ ਿਬਰਦ
ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚੋ ਹਾ ਮ ਬੋਲ ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਿਕਹਾ, ਕਰਮੋ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਏ,
ਹਾ ਮ , ਮੇਰੀ ਨਹੂੰ ਠੀ ਏ, ਹ ਮ , ਸੁਰੀਜਤ ਨ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ।
ਸੁਰਜੀਤ ਮ ਤੂੰ ਪੋਤਿਰਆ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਪਰਮਾਤਮ
ਦਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਮ , ਪੁਤ ਮੈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰਹੀ ਹਾ ਆਸ਼ਰਮ
ਿਵੱਚ ਏਥੈ ਪੱਖੇ ਨਹੀ ਹਨ ਮੈ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਹਾ ਏਨ ਸਾਲ, ਨਾਲ
ਹੀ ਕਰਮੋ ਨ ਿਕਹਾ ਕੇ ਏਥੈ ਕੋਈ ਫਿਰਜ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈ ਭੁੱਖੀ ਸੌਦੀ ਰਹੀ ਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਕੱਦੀ
ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਿਲਆ
ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀ ਕੋਈ ਦ ਨੀ ਨਹੀ ਆਇਆ ਿਜਨ ਪੇਸੇ ਆਉਦੇ
ਹਨ ਮਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈ ਚੰਹੁਦੀ ਹਾ ਮੇਰੀ
ਮੌਤ ਮਗਰੋ ਤੂੰ ਇੱਸ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਫਿਰਜ ਜਰੂਰ ਦਾਨ
ਕਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀ ਮ ਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਸੁਰਜੀਤ ਨ ਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਮ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀ ਦੱਿਸਆਂ ਕੇ ਤੂੰ
ਏਨੀ ਤੰਗ ਏ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋ ਤੂੰ ਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾ
ਤ ਕਰਮੋ ਿਕਹਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਮ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸਹਾਰਦੀ
ਰਹੀ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਮ ਿਕਵੇ ਨਾ ਿਕਵੇ ਸਮਾ ਗੁਜਾਰ ਿਲਆ
ਿਲਆ ਪੁੱਤ ਸੁਰਜੀਤ, ਕਰਮੋ ਨ ਿਫਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਿਲਆ ਤੇ ਗੱਲ
ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਤ ਗੁਜਰ ਗਈ, ਿਜਦਾ ਦੀ ਵੀ ਸੀ,
ਜਦੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇਨੂੰ ਏਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਗੇ ਪੁੱਤ ਤੇਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਉ,
ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੇਥੋ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਿਬਨਾ
ਨਹੀ ਸੁਤਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਪੀਤਾ ਮੇ ਮਰਨ ਲੱਿਗਆ
ਤੇਨੂੰ ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਿਗਆਕਾਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪੱਖਾ
ਫਿਰਜ ਜਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਅਕਲ ਿਟਕਾਣੇ ਆ
ਗਈ ਪਰ ਸਮ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ
ਵੇਲੇ ਘਰ ਖੱੜਨਾ ਚਹੂੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਸਨ
ਿਦੰਦੇ । ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ
ਗਈਆ ਸਨ, ਸ਼ਾਈਦ ਕਰਮੋ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸੁਨਹਾ ਸੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ
ਵਾਿਲਓੁ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ ਿਬਰਦ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ ਨਾ
ਛੱਡੋ ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਮੋ ਪੁੱਤ ਨਾਲ
ਗੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਲਈ ਗੂੜੀ ਨ ਦ ਸੌ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ
ਰਿਹੰਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਲਈ ਜਗਾ ਗਈ ।
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ਿਤੰਨ ਕਿਵਤਾਵ

ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ

ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰ ੀ ਲੋੜ ਵੇ ਕੱਖ ਾ

+32 723 82827

ਮ

ਥ ਥ ਮਿਹਲ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਦੇ,
ਿਫਰ ਵੀ ਛੱਪਰ ਢਾਰੇ ਬਣਦੇ ,
ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ ਕੱਖਾ,

ਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜੰਨਤ ਤ ਵੱਧ ,
ਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨ ਿਮੱਠਤ ਤ ਵੱਧ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ,

ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ।
ਆਲਿਣਆਂ ਲਈ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ,
ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ,

ਪਰ ਸੱਭ ਨ ਮਤਲਬ ਨ ਘੇਰੇ ।

ਹਰ ਦਮ ਰਿਹੰਦੀ ਥੋੜ ਵੇ ਕੱਖਾ,

ਜੱਗ ਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ,

ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਗਰਜ਼ ਮਾਰੇ ।

ਕਈ ਹੋ ਜ ਦੇ ਕੱਖ ਲੱਖ,

ਮ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਾਕ ਪਿਵੱਤ ,

ਕਈ ਹੋ ਜ ਦੇ ਲੱਖ ਕੱਖ ,

ਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚੱਤ ।

ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਵੇ ਕੱਖਾ ,

ਮ ਦੇ ਇੱਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ,

ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ।

ਹਰ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਫੱਕਾ ਲੱਗੇ ।

ਤੂੰ ਸਭਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ

ਭ ਵ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਥ ਵ ,

ਆਖਰ ਬਣਕੇ ਲ ਬੂ ਸੜਨ,

ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨ ਿਕਧਰੇ ਛ ਵ ।

ਆਪਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਵੇ ਕੱਖਾ,

ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮ ,

ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ।

ਿਕਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨ ।

ਤੇਰੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਕੱਖਾ,

ਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ,

ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਜਾਣੀ ਕੱਖਾ ,

ਮ ਦਾ ਿਪਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ।

ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੇਠ ਰੋਲੇ,

ਿਜਹੜੇ ਮ ਦਾ ਿਪਆਰ ਭੁਲਾ ਦੇ ,

ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਹਰ ਮੋੜ ਵੇ ਕੱਖਾ,

ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ।
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ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ।
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ਕਿਵਤਾ - ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਕਿਵਤਾ - ਅੱਗ

ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਟ ਡਾ

ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸੂਸ

+41 7271 147
ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਅੱਗ , ਅੱਗ ਲਾਣ |

ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਬਾਪ

ਿਵਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ

ਗੀਆਂ

ਅੱਗ ਨ ਪਰਧਨ |
ਅੱਗ ,ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲਕੇ
ਹਰ ਥ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲਕੇ ਅੱਗ
ਦੂਣ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਅੱਗ , ਅੱਗ ਨੂੰ ਨ ਿਦੰਦੀਆਂ
ਅੱਗ ਦ ਬਰਦਾਨ |
ਿਵਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ .......
ਅੱਗ ਹਾਸੇ ਕੈਦ ਨ ਕੀਤੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ,

ਨੀਲੇ ਅਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਮ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੇ।
ਚਕੇ ਿਵਚ ਚੁੱਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਦੀ ਸੀਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਰੌਣਕ ਨੱਚਦੀ ਸੀਮਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੁਣ
ਭੂਆ ਵਰਗੇ ਚਾਅ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨਿਕੱਲੀਆਂ ਿਜਹਨ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਦਲਦੇ ਸ
ਸੋਹਣੇ 2 ਨਵ ਸਵਾਏ ਝੱਗੇ ਪਜ਼ਾਮੇ ਟੰਗਦੇ ਸ
ਸੁੰਨੀਆਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨਹੁਣ ਿਪਤਾ ਦਾ ਮੰਜਾ ਇਕੱਲਾ ਿਪਆ ਹੈ
ਅਣਿਵਿਛਆ ਤਾਜ਼ ਸਿਜਆ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਬਰੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅੱਗ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵਸਤੂ
ਅੱਗ ਜਾਲ ਕੇ ਮਾਰੀ,
ਖੱਲੀ ਖੂੰਜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਗ
ਮੁੱਖੜੇ ਲੈ ਮੁਸਕਾਨ |
ਿਵਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ......

ਿਜਸ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਨ
ਧਰਤ ਤਰੀ-ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ
ਮ ਦਾ ਚਰਖਾ,
ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਢੋਲ
ਿਜਸ 'ਤੇ ਮ ਦੇ ਪੋਿਟਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ-ਿਬਟ 2 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ

ਅੱਗ ਭਗਵ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕੇ
ਦੋ ਦੋ ਿਚਹਰੇ ਲਾਏ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਕੇ ਅੱਗ
ਆਪੇ ਵੈਣ ਨ ਪਾਏ,
ਜਸਪਾਲ ਸੂਸ ਹ ਬਚ ਸਕਦੇ
ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਣ |
ਿਵਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ....

ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨਪਰ ਤੋਤੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਈ
ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕੀ 2 ਕਰੇ
ਿਕਹਨੂੰ 2 ਜਾਣੋ ਰੋਕੇ
ਿਕਹਦੀ 2 ਬ ਹ ਘੁੱਟ ਫ਼ੜੇ
ਇਹ ਸੱਲ ਲੱਗੇ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇਹਰ ਿਪੰਡ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜੇਕੋਰੇ ਸਫ਼ੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜੇ -
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਦੋ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਅਜੀਬ
gsajeeb@gmail.com

੦ ਗ਼ ਜ਼ ਲ -1

੦ ਗ਼ ਜ਼ ਲ -2 ੦

੦

ਮ ਕੋਹੇ-ਤੂਰ ਆਖ ਜ ਿਕ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ
ਿਤਰਾ ਜਲਵਾ ਿਕਆਮਤ ਹੈ ਕਹ ਗਾ ਹੂਰ ਮੈ ਤੈਨੂੰ

ਗ਼ਜ਼ਲ-ਲੇਖਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਚੁਪ ਬਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ
ਕਹੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਮ ਆਸ਼ਕ ਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਿਤਰੇ ਸੰਗ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹ
ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹ ਮਜਬੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ

ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰੇਮੀ ਢੂੰਿਡਆਂ ਿਮਲਣਾ ਨਹ ਜਗ 'ਤੇ
ਨਾ ਕਰ ਦੇਰੀ ਤੇ ਲੈ ਅਪਣਾਅ ਜੇ ਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ

ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਪਣੀ 'ਚ ਗਾਵ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਿਹਮਾ

ਉਦਾ ਉਠਣਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾ ਬਿਹਣਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ
ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਕਾਸਦਾ, ਜੋ ਿਵਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਲਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਸੁਨਾਮੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਵਣ ਇਨ ਸੰਗ ਜੂਝਣਾ ਪਦੈ
ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗ ਇਨ ਦੇ ਖਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬਣ ਮਤਲਾ ਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ
ਹਲੀਮੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਭੋਲਾ ਿਸਆਣਾਪਣ
ਿਤਰੇ 'ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਿਤਰਾ ਜਲਵਾ ਨੁਰਾਨੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਹ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹ ਗਾ ਨੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ

ਲੜ ਗਾ ਹੱਕ ਸਚ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਾਈ ਜੇ ਪਈ ਲੜਣੀ

ਕਰੋ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ

ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਸਲੇ ਝੂਠ

ਮ ਦਾਦ ਫੋਕੀਆਂ

ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਰਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਿਦਖਾਵ ਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਰ ਬਣ ਮਨਸੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ

'ਅਜੀਬਾ' ਮ ਕਵੀ ਸਭ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਨਾ ਸਮਝ ਿਗੱਲ, ਸੰਧੂ, ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਤੂਰ ਮ ਤੈਨੂੰ
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'ਅਜੀਬਾ' ਇਸ਼ਕ ਿਵਚ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ
ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਕਾਸਦਾ, ਜੋ ਿਵਚ ਝਨਾਵ ਵਿਹ ਨਹ ਸਕਦਾ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ

ਿਤੰਨ ਕਿਵਤਾਵ

ਵਿਰੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧ ਾਵਾ,

ਿਦਨ ਤੀਆਂ ਵਰਗੇ
ਿਦਨ ਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ,
ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ।
ਿਵਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਛ ਲੱਗਦੀ,
ਉਦ ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਿਨਆਰਾ ਸੀ।
ਭ ਵ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ ,
ਪਰ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜੀਣ-ਸਹਾਰਾ ਸੀ।
ਖੜ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ ਮੋੜ ਤੇ,
ਮ ਤੇਰਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ।
ਤੇਰਾ ਦੀਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ,
ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦੀ, ਸੁੱਚੀ ਧਾਰਾ ਸੀ।

ਭ ਵ ਜੋਬਨ ਤੁਿਰਆ, ਮੁੜਨਾ ਨਹ ,
ਦਾਗ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਿਸੱਖ,
ਖੱਟ ਸਕ ਨਾ ਦੁਆਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ,
ਜੇ ਮ 'ਪੱਛਮੀ' ਅਪਣਾਵਾ, ਦੋਜਖ ਏ।
ਦਸ ਨੌਹ 'ਚ 'ਵਿਰੰਦਰਾ' ਬਰਕਤ ਏ,
ਮਾਰ ਠਗੀਆਂ ਜੇ ਖਾਵ , ਦੋਜਖ ਏ।

ਬਸ ਰੂਹ ਹੀ ਸੀ ਬੋਲਦੀਆਂ,
ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ।
ਉਦ ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀ ਨਹੀ ਆ ਦੇ,
ਪਰ 'ਰੰਧਾਵਾ' ਉਹ ਅਕਿਹ ਨਜਾਰਾ ਸੀ।

ਪੋਹ ਦੇ ਠੰਢੇ ਿਸਆਲ
ਤੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਠੰਢੇ ਿਸਆਲ ਿਜਹਾ,
ਮ ਹਾੜ ਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗੀ।

ਦੋਜਖ ਏ
ਸੱਚਮੁੱਚ, ਿਬਨ ਮਾਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
ਿਜੰਦਗੀ, ਿਬਨ ਚਾਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
ਉਸ ਸੱਚੇ ਇਕ ਿਦਲਦਾਰ ਿਬਨਾ,
ਅੱਖ ਹੋਰ ਥ ਿਟਕਾਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
ਸਾਹ ਉਡ ਜਾਣਾ ਵ ਗ ਪਿਰੰਦੇ ਦੇ,
ਜੇ ਸ ਈਂ ਨਾ ਿਧਆਵ , ਦੋਜਖ ਏ।
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ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਚਮਕਣ ਬੂੰਦ ਵੇ,
ਮੇਰੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਲੂੰ-ਲੂੰ ਕਰਦੀ।
ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕਿਹ ਜ ਦ,
ਮ ਅੰਦਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਰਹ ਭਰਦੀ।
ਤੂੰ ਿਪੱਠ ਨਾ ਕਦੇ ਿਵਖਾਈਂ ਵੇ,
ਤੇਰਾ ਪਲ ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਨਈਂ ਜਰਦੀ।
ਲੱਖ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਵੇ,
'ਰੰਧਾਵਾ' ਲੱਖ 'ਚ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਰਦੀ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
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