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ਈਸੰ ਪਾਦਕੀ
ਐੱਸ. ਬਲਵਿੰ ਿ
+44 7450 211512
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਬਿਹਾਬਸਕ ਸਥਾਨ ਿੇ ਗਰਾਮਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਰਸ਼ੇ ਿੇ ਝਾਿ ਮਾਰੀਏ ਿਾਂ ਪ੍ੂਰੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਤਵਚ
ਰਰੀਬ 670 ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵਚੋਂ
ਦਸਵੇਂ ਨਿੰਬਰ ਿੇ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਵਰਿੋਂ ਤਵਚ ਤਲਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਤਹਿੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਿੇ ਪ੍ਾਤਰਸਿਾਨੀ ਲੋ ਰਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਲਗਪ੍ਗ 102
ਤਮਲੀਅਨ ਆਂਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੈਂ ਮਿੰ ਗਿ ਰਾਏ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਤਵਚ,
ਰਊਟਲੈ ਜ, ਯੂ. ਰੇ.ਵਲੋਂ , ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਰਾਸ਼ਤਿ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਪ੍ੁਸਿਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ
: ਏ ਰਿੰ ਪ੍ਰੀਹੈਂਤਸਵ ਗਰਾਮਰ ਤਵਚ ਦਰਜ ਪ੍ੜ੍ਹੀ ਿਾਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿੇ
ਬਹੁਿ ਮਾਣ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਤਵਚ ਤਲਖਦਾ ਹਾਂ।
ਿੇ ਇਸ ਤਰਿਾਬ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ
ਪ੍ੁਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਰਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਿੰ ਨੇ ਫਰੋਲੇ ਿਾਂ ਇਿੰ ਝ ਲੱਗਾ ਤਰ ਇਹ
ਪ੍ੁਸਿਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ-ਤਵਤਗਅਨੀ ਵਾਸਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ-ਅਿੰ ਰਣ ਲਈ
ਇਰ ਆਧਾਰ ਸਾਤਬਿ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਇਰ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਿੀਰ ਅਿੰ ਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰੀਿੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਰਜ
ਰਰਤਦਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਿੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਤਚਆ ਜਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਖੋਜ ਪ੍ੱ ਖਪ੍ਾਿੀ ਿੇ ਹਰੂਮਿੀ ਨੁਰਿੇ ਿੋਂ ਰੀਿੀ ਜਾਂ ਰਰਾਈ ਗਈ ਸੀ,
ਤਰਉਂਤਰ ਅਿੰ ਗਰੇਜਾਂ ਨੂਿੰ ਭਾਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੜ੍
ਆਇਆ ਤਰ ਉਹ ਸਭ ਰੁਝ ਛਡ ਰੇ ਭਾਰਿੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਰਰਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਰਸਦ ਸੀ, ਭਾਰਿ ਿੇ
ਲਗਾਿਾਰ ਰਾਜ ਰਰਨਾ, ਭਾਰਿੀ ਲੋ ਰਾਂ ਨੂਿੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਿੇ ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਤਭਆਚਾਰ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਿੇ ਹੋਰ
ਪ੍ਤਹਲੂਆਂ ਨੂਿੰ ਬਹੁਿ ਬਾਰੀਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੰ ਨ 1812

ਨੂਿੰ ਵੱ ਧ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਸੌਖ ਹੋਵ।ੇ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਮੋਨੀਅਰ ਤਵਲੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ
ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਹਰੂਮਿ ਵੇਲੇ ਇਰ ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ ਦਾ ਤਵਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਜਸ ਦੀ
ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ-ਇਿੰ ਗਤਲਸ਼ ਤਡਰਸ਼ਨਰੀ ਿੇ ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ
ਤਰਿਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱ ਜ ਿੀਰ ਰੋਈ ਤਰਿਾਬ ਮੁਰਾਬਲਾ ਨਹੀ ਰਰ ਸਰੀ।
ਪ੍ਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿੇ ਡਾਹਢਾ ਅਫਸੋਸ ਰਰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਆਜਾਦੀ
ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਿੀ ਸਰਾਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਰਿੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਤਧਆਨ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਤਦੱ ਿਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਿੰ ਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਣਾਈਆਂ ਤਵਧਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਰੇ ਹੀ
ਅੱ ਗੇ ਿੁਰਦੇ ਰਹੇ ਿੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਿਪ੍ਿੀ ਜਾਂ
ਉਨਿੀ ਬਾਰੇ ਮਸੌਦੇ ਤਮਲਦੇ, ਉਹ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਿੇ
ਹੀ ਆਧਾਰਿ ਰਹੇ ਿੇ ਇਹ ਤਵਦਵਾਨ ਹੋਰ ਤਮਹਨਿ ਨਾ ਰਰਨ ਦੀ
ਆਲਸ ਰਾਰਨ ਇਨਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂਿੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮਿੰ ਨ ਿੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ
ਇਰ ਮੁੱ ਖ ਰਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਮਤਨਆਂ ਜਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਆਜਾਦੀ ਿੋਂ
ਬਾਅਦ ਭਾਰਿੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂਿੰ ਤਲਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਦਰ-ਤਰਨਾਰ ਰਰ ਤਦੱ ਿਾ ਤਗਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਅਣਗਤਹਲੀ ਮਤਨਆ
ਜਾਵੇ ਿੇ ਭਾਵੇਂ ਤਗਣੀ-ਤਮਥੀ ਸਾਤਜਸ਼ ਪ੍ਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਿੀ
ਸੱ ਤਭਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਿੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂਿੰ ਨਾ-ਸਮਝਣ ਤਵਚ ਰਾਫੀ ਿੋਂ
ਵੱ ਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਭਾਰਿੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਢ ਨੂਿੰ ਇਿੰ ਤਡਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਤਰਵਾਰਰ ਸਿੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬੋਤਧਿ ਹੂਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਵਚ ਦਰਜ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਚੱ ਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਉਹ ਇਹ ਤਸੱ ਧ ਰਰਨ ਦੀ ਰੋਤਸ਼ਸ਼ ਰਰਦਾ ਹੈ
ਤਰ ਇਿੰ ਡੋ-ਇਰਾਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਨੂਿੰ ਉਹ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਵਿੰ ਡਦਾ ਹੈ ਤਰ
ਇਰਾਨੀਅਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ, ਪ੍ਸ਼ਿੋ, ਬਲੂਚ ਿੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦਾਰਤਦਰ
ਚੋਂ ਰਸ਼ਮੀਰੀ ਿੇ ਇਤਡਰ ਤਵਚੋਂ ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ ਿੇ ਇਸੇ ਤਵਚੋਂ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਰੇ
ਤਸਿੰ ਧੀ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ, ਤਹਿੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਿੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬਿੰ ਗਾਲੀ, ਆਸਾਮੀ,
ਉੜ੍ੀਆ ਿੇ ਤਸਿੰ ਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਿ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿੇ ਜਨਮ ਿੇ
ਉਿਪ੍ਿੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂਿੰ ਚਾਰ ਪ੍ੜ੍ਾਵਾਂ ਤਵਚ
ਵਿੰ ਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤਹਲਾ ਪ੍ੜ੍ਾਅ 10-140, ਦੂਜਾ

ਤਵਚ ਛਪ੍ੀ ਪ੍ਤਹਲੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਦੇ ਲੇ ਖਰ ਪ੍ਾਦਰੀ ਤਵਲੀਅਮ

140-170, ਿੀਜਾ 170-1850 ਿੇ ਚੌਥਾ 1850 ਿੋਂ ਹੁਣ ਿੀਰ। ਪ੍ਰ

ਰੇਅਰੀ ਨੇ ਿਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਤਵਚ ਇਹ ਤਰਿਾਬ ਸਤਹਯੋਗੀ ਪ੍ਦਰੀਆਂ

ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਿੰ ਤਡਰ ਰਾਲ ਨੂਿੰ 50 ਬੀਸੀ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਿੀਰ ਦਾ ਪ੍ੀਰੀਅਡ

ਲਈ ਤਲਖੀ ਸੀ, ਿਾਂਤਰ ਭਾਰਿੀ ਲੋ ਰਾਂ ਨੂਿੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤਵਚ ਉਹਨਾਂ

ਹੀ ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵਚ ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫਲਿ
ੁੱ
ਹੋਈ ਿੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ
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ਈਤਵਚ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਅੱ ਗੋਂ ਉਹ 50 ਬੀਸੀ ਿੋਂ 50 ਏਡੀ

ਅਨੇ ਰ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸਲ ਤਜਿੰ ਦਗੀ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਤਹਿ, ਅਖਾਣਾਂ ਅਿੇ

ਿੀਰ ਇਤਡਰ ਰਾਲ ਮਿੰ ਨਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤਰਰਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਰ

ਲੋ ਰ ਗੀਿਾਂ ਤਵਚੋਂ ਚੁੱ ਰ ਰੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਰੀਿੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ

ਇਲਾਤਰਆਂ ਤਵਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਤਜਸ ਤਵਚ ਪ੍ਾਲੀ ਸਭ ਿੋਂ ਅਤਹਮ

ਤਰਰਆ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਇਹਨੂਿੰ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ

ਤਗਣੀ ਗਈ ਤਰਉਂਤਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਧੀ ਸਾਤਹਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਿੇ

ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਸਿੰ ਸਤਰਰਿ ਿੋਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਿਰ ਅਖਾਉਿੀ “ਟੈਂਸਾਂ” ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਢਾਂਚਾ

ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਰਰਿ ਤਵਚ ਮਗਧੀ, ਅਰਧਮਾਗਧੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ,

ਹੀ ਬਦਲ ਤਗਆ ਹੈ, ਤਰਉਂਤਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰ ਬੋਧ ਤਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੰ ਜ

ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਿੇ ਪ੍ੈਸਾਚੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਿਪ੍ਿੀ ਿੇ ਪ੍ਰਫਿਾ
ੁੱ ਦਾ ਪ੍ੱ ਖ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ “ਲੜ੍ੀਵਾਰ

ਸਿੰ ਨ 50-10 ਏਡੀ ਦੇ ਰਾਲ ਨੂਿੰ ਉਹ ਅਪ੍ਭਰਸ਼ਿੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਤਰਰਆਵਾਂ” ਇਸੇ ਪ੍ਤਰਵਰਿਨ ਦੀ ਉਪ੍ਜ ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ

ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਗਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਵਚ ਹੋਏ ਮੁਲਿਾਨ ਤਵਚ

ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਤਲਆ ਰਰੀ ਰੱ ਤਖਆ ਹੈ ਤਰਉਂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ

ਰਤਹਿੰ ਦੇ ਮੁਸਤਲਮ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱ ਦਹਮਾਣ (ਅਬਦੁੱ ਲ ਰਤਹਮਾਨ) ਦਾ ਪ੍ੱ ਖ

ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਛੱ ਡ ਨਵਾਂ ਤਦਰਸ਼ਟੀਰੋਣ ਅਪ੍ਣਾਉਣ

ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਰਤਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਰ ਜੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂਿੰ ਇਸ ਰਾਲ ਿੋਂ

ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਜਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਿੇ ਤਵਦਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ

ਮਤਨਆ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਮਿੀ ਤਰਹਾ ਜਾ

ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬਹੁਿ ਹੀ ਡੂਿੰ ਘੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰਿਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਤਜਹਦੇ

ਸਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਿੀਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ

ਦੁਆਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਤਗਆਨਰ ਫਲਸਫਾ ਘੁਿੰ ਮਦਾ ਹੈ । ਇਸ

ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਫਰੀਦਉਦੀਨ ਗਿੰ ਜ ਸ਼ਰਰ (1173-1266) ਿੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਮਿੰ ਨੀ

ਸੋਚ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਖੇਪ੍ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੀਿਾ ਜਾ ਸਰਦਾ। ਇਹਦੇ

ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਰ ਪ੍ਤਹਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਅਤਹਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ

ਲਈ ਤਰਿਾਬ ਦਾ ਗਿੰ ਭੀਰ ਅਤਧਐਨ ਰਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਿੀਰ

ਵਧੇਰੇ ਰਰਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਤਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਿੇ ਇਸ ਦੀ

ਸਥਾਪ੍ਿ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਲਰਲੀ ਲੀਹਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਚੈਤਲਿੰਜ

ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਸੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਰ ਤਰਿਾਬ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਚ ਵੀ

ਰਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਰੀਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਵਸਥਾਰ ਿੇ ਅਸਲੀਅਿ

ਦਰਜ ਤਮਲਦੀ ਹੈ।

ਨੂਿੰ ਪ੍ਾਠਰ ਮੁਹਰੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਰਾਹੀ ਪ੍ਾਠਰ ਜਾਂ ਤਵਦਵਾਨ ਇਸ

ਭਾਰਦਵਾਜ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਇਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਿੇ ਵੀ

ਫਰਰ ਨੂਿੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜਮ ਰਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਅਤਧਰ ਜੋਰ ਤਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਰਉਂਤਰ ਉਸ ਦਾ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹੈ ਤਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ

480 ਸਤਫਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਿਾਬ ਤਵਚ ਉਹ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਰ

ਉਚਾਰਣ ਸਮੇਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਰਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ

ਪ੍ਤਹਲੂ ਨੂਿੰ ਛੂਿੰ ਹਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਚ ਗਰਾਮਰ ਤਸਖਣ ਿੇ ਤਸਖਾਉਣ ਰਰਨ

ਗਰਾਮਰ ਿੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿ ਰਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ

ਵਾਲੇ ਤਵਅਰਿੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿੀ ਤਵਦਵਾਨਾਂ

ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਵਚ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਿੇ ਦਰਜ ਤਚੱ ਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ

ਵਲੋਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਗਤਹਲੀਆਂ ਊਣਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ

ਥਾਵਾਂ ਿੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਸੱ ਧ ਰਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ

ਰੋਤਸ਼ਸ਼ ਰਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਤਰ ਟੈਰਨੀਰੈਤਲਟੀ ਬਾਰੇ

ਰੁੱ ਲ ਤਮਲਾ ਰੇ ਇਸ ਤਰਿਾਬ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਰਾਮਰ ਬਾਰੇ ਇਰ

ਵੀ ਉਹ ਤਰਿੰ ਿੂ ਰਰਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਲ ਤਵਧਾਨ (Tense

ਸਿੰ ਪ੍ੂਰਣ ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਰਹਾ ਜਾ ਸਰਦਾ ਹੈ।

System) ਦਾ ਨਵੇਂ ਤਸਤਰਓਂ ਤਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਰਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ
ਤਵਆਰਰਣ ਨੀ ਨਰਲ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ
ਤਰਰਆਵਾਂ ਦੇ ਤਜਹਨਾਂ ਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਟੈਂਸ (Tense) ਦਾ ਨਾਂ ਤਦੱ ਿਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਸਲ ਤਵਚ ਹੋਰ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਰੋਈ ਵਾਰ
ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਲਗਦਾ ਿਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਰ ਉਹ “ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ” ਹੈ ਪ੍ਰ ਰਈ
ਵਾਰ ਉਹ ਬੀਿੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਅਖਾਉਿੀ
“ਪ੍ਾਸਟ ਟੈਂਸ” ਰਈ ਵਾਰ ਭਤਵਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ
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ਦੁੱ ਖ ਭਤਰਆ ਸਮਾਚਾਰ
‘ਸੁਬਾਸਰ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰ ਪ੍ਾਦਰ ਅਿੇ ਹੋਰ ਰਈ ਪ੍ੁਸਿਰਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ
ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਸੱ ਧ ਲੇ ਖਰ ਜੰ ਗ ਬਹਾਦਰ ਬਸੰ ਘ
ਘੁੰ ਮਣ ਤਪ੍ਛਲੇ ਤਦਨੀਂ ਸਦੀਵੀ ਤਵਛੋੜ੍ਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਤਹਿ ਜਗਿ ਨੂਿੰ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਘਾਟਾ ਤਪ੍ਆ ਹੈ। ਸਰੇਪ੍
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਿੰ ਸਥਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਤਨੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਰਰਦੀ ਹੈ।

ਈਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਬਬਆਨ
ਡਾ. ਹਰਪ੍ਾਲ ਤਸਿੰ ਘ ਪ੍ਿੰ ਨੂ
1
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ਤਰਰਪ੍ਾਲ ਤਸਿੰ ਘ ਨੇ ਪ੍ਤਰਰਰਮਾ ਤਵਚ ਹਤਥਆਰ ਤਲਜਾਣ ਤਖਲਾਫ
ਹੁਰਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਰ ਤਦੱ ਿਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਸਿੰ ਿ ਜੀ ਿੋਂ ਪ੍ਰਿੀਰਰਮ ਤਲਆ।
ਸਿੰ ਿ ਜੀ ਨੇ ਤਰਹਾ - ਮੈਂ ਤਸਿੰ ਘ ਸਾਤਹਬ ਨੂਿੰ ਦੱ ਸਾਂਗਾ ਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਤਬਿੰ ਦ
ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬਿੰ ਦ ਤਸਿੰ ਘ ਸ਼ਸਿਰਧਾਰੀ ਤਸਿੰ ਘਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਸਿੰ ਦ ਰਰਦੇ
ਸਨ, ਸ਼ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਰਤਹਿੰ ਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰ ਜੇ ਇਹ ਹੁਰਮਨਾਮਾ
ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਿਾਂ ਮਿੰ ਨਾਗਾਂ, ਤਰਉਂਤਰ ਹੁਰਮ ਅਰਾਲ ਿਖਿ ਸਾਤਹਬ

ਉਰਦੂ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ, ਤਹਿੰ ਦੀ ਤਵਚ ਰੁਝ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤਜਹੇ ਹਨ ਤਜਨਹਾਂ ਰੋਈ
ਤਪ੍ਛੋਰੜ੍ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ, ਤਜਵੇਂ ਫੱ ਟੇ ਚੱ ਰ ਤਦੱ ਿੇ
ਮਾਇਨੇ ਰਮਾਲ ਰਰ ਤਦੱ ਿੀ, ਪ੍ਰ ਫੱ ਟੇ ਤਰਸਨੇ , ਤਰਸਦੇ, ਤਰਹੜ੍ੇ ਚਰੇ
ਸਨ, ਤਰਥੇ ਚਰੇ ਸਨ, ਰਦੋਂ ਚਰੇ ਸਨ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ੱ ਿੇ ਿੋੜ੍
ਤਗਆ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਭੱ ਜ ਤਗਆ ਪ੍ਰ ਪ੍ੱ ਤਿਆਂ ਦਾ ਭੱ ਜਣ ਨਾਲ ਰੀ
ਸਬਿੰ ਧ ਹੋਇਆ ? ਇਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨੌ ਦੋ ਤਗਆਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਤਰ
ਭੱ ਜ ਗਏ। ਨੌ ਦੋ ਤਗਆਰਾਂ ਦਾ ਭੱ ਜਣ ਨਾਲ ਰੀ ਿਅਲੁਰ ;ਵਸ ਅੱ ਟੇ ਸੱ ਟੇ
ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਤਜਸਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਮੁਹਾਵਤਰਆਂ ਦੇ ਤਪ੍ਛੋਰੜ੍ ਦਾ ਪ੍ਿਾ ਹੈ
ਜਰੂਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਪ੍ਾਠਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦੱ ਸੇ। ਦੋ ਟੁਰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ, ਦੋ ਟੁਰ ਮਾਇਨੇ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ। ਤਵਚਰਾਰਲਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਸ. ਤਰਆਲ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਤਲਆ
ਰਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਜੀਿ ਬਾਸੀ ਫਰਜ਼ ਤਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਪ੍ਛਲੇ ਤਦਨੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ੜ੍ਹੀਆਂ ਰਈ ਤਸੱ ਖ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਾਲ
ਪ੍ੁਰਖ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਰੀਿੀ ਹੈ ਤਰ ਅਰਾਲ ਿਖਿ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਸਿੰ ਘ
ਸਾਤਹਬ ਅਸਿੀਫਾ ਦੇਣ, ਰਾਰਨ ਇਹ ਤਰ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਸਰੂਪ੍
ਰਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਤਵਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਉਂ ਰੀਿਾ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤਵਚ
ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਹਰੇਰ ਤਸੱ ਖ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਦੇ
ਸਰੂਪ੍ ਬਾਹਰ ਤਰਵੇਂ ਤਲਜਾਏ ਜਾਣ ? ਧਨਾਡ ਲੋ ਰਾਂ ਨੇ ਿਰੀਰਾ ਰੱ ਤਢਆ।
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇਰ ਸੀਟ ਉਿੇ ਇਰ ਬੀੜ੍ ਸੁਭੋਿ ਰਰਰੇ ਲੈ ਜਾਓ,
ਪ੍ਿੰ ਜ ਬੀੜ੍ਾਂ ਤਲਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਿੰ ਜ ਸੀਟਾਂ ਬੁਰ ਰਰੋ। ਅੱ ਜ ਅਮਰੀਰਾ
ਰੈਨੇਡਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਿੇ ਆਮ ਸੀਟ 70,80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ
ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਰ ਘੁਣਿਰ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪ੍ੀ ਸੀਟ ਸਵਾ
ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪ੍ੀ ਸੀਟ ਿੇ ਬਿੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਿੇ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਤਹਬ

ਦਾ ਹੈ, ਤਸਿੰ ਘ ਸਾਤਹਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਈ ਆਚਾਰ
ਸਿੰ ਤਘਿਾ ਨਹੀਂ ?
ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਿੀ ਨਾਲ ਰੋਈ ਸਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਹ
ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਤਪ੍ਆ ਹੈ ਤਜਹੜ੍ੇ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਖਿ
ਤਖਲਾਫ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਰ ਤਹਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਤਹਲੋਂ
ਇਿੰ ਦੂ ਭੂਸਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਫਰ ਏ.ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਤਹਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ
ਨੇ ਤਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆਰਾਰੀ ਤਵਚ ਉਮਰਾਂ ਲੇ ਖੇ ਲਾ ਤਦੱ ਿੀਆਂ।
ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਤਸੱ ਖ ਧਰਮ ਇਸ ਰਰਰੇ ਚਿੰ ਗਾ ਲੱਤਗਆ ਤਰਉਂਤਰ ਇਸ ਤਵਚ
ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਮਾਦਰੀ ਜੀ ਰਦੀ ਰਦੀ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ
ਵੀ ਰਰ ਤਦਆ ਰਰਦੇ ਹਨ - ਪ੍ਿੰ ਨੂ ਸਾਤਹਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਤਹਬ ਊਪ੍ਰ
ਜੂਨ 1984 ਮੇਂ ਸੈਤਨਰ ਹਮਲਾ ਹੂਆ। ਮੈਨੇ ਯੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਰਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਮੇਂ ਸ਼ਾਤਮਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰੇ
ਤਖਲਾਫ ਹੂਿੰ । ਿੋ ਭੀ ਤਰਉਂਤਰ ਮੈਂ ਤਹਿੰ ਦੂ ਹੂਿੰ ਇਸ ਲੀਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰੀ
ਸ਼ਰਤਮਿੰ ਦਗੀ ਰਾ ਅਪ੍ਨੇ ਤਹੱ ਸੇ ਰਾ ਭਾਰ ਿੋ ਮੁਝੇ ਭੀ ਉਠਾਨਾ ਪ੍ੜ੍ਾ,
ਉਠਾਨਾ ਪ੍ੜ੍ੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਰਾਰ ਹੂਿੰ , ਤਸੱ ਖ ਮੁਝਸੇ ਪ੍ੂਛਿੇ ਹੈਂ ਮੈਨੇ ਯੇ
ਹਮਲਾ ਰਯੂਿੰ ਰੀਆ।
ਗੱ ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਨੂਿੰ ਰਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਤਵਚ ਤਲਜਾਣ ਦੀ।
ਅਰਦਾਸ ਰਰਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਜੇ ਰਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਤਵਚ ਸਜਾ ਤਦੱ ਿੇ
ਜਾਣ ਿੇ ਪ੍ੁੱ ਜਣ ਉਪ੍ਰਿੰ ਿ ਸ਼ੁਰਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੀਿੀ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਇਸ
ਤਵਚ ਰੀ ਹਰਜ ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਦੇ ਨੇ ੜ੍ੇ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਤਰ ਦੂਰ
ਤਲਜਾਣਾ ਹੈ ? ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਮੂਰਖਿਾ ਪ੍ੂਰਨ ਤਬਆਨਾ ਰਰਰੇ ਅਮਰੀਰਾ
ਦੇ ਇਰ ਪ੍ਰਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੀਿਾ ਸੀ ਤਰ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਆਪ੍ੇ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜ੍ਾਂ ਛਾਪ੍ ਤਲਆ ਰਰਾਂਗੇ।

ਆਮ ਸੀਟ ਉਪ੍ਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਸੇ ਨੇ ਅਜੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰ ਤਸੱ ਖ ਧਰਮ ਿੋਂ ਵਡੇਰੀ ਤਗਣਿੀ ਤਵਚ

ਤਬਆਨ ਨਹੀਂ ਤਦੱ ਿਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ੍ ਰਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਤਵਚ ਜਾਵੇ ਇਹ

ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਿੇ ਤਹਿੰ ਦੂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ, ਰੁਰਾਨ ਿੇ ਗੀਿਾ

ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਿੰ ਜ ਤਸਿੰ ਘ ਸਾਤਹਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤਵਚ ਵਿੰ ਗਾਰਨਾ

ਬਾਰੇ ਰਦੀ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਿੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਠਆ ਤਰ ਇਹ ਧਰਮ ਗਰਿੰ ਥ

ਤਰਸ ਪ੍ਾਸੇ ਦੀ ਤਸੱ ਖੀ ਹੋਈ ?

ਤਰਵੇਂ ਤਲਜਾਏ ਜਾਣ। ਤਸੱ ਖ ਤਰਸ ਵਤਹਮ ਿੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ

ਸਿੰ ਿ ਜਰਨੈ ਲ ਤਸਿੰ ਘ ਤਭਿੰ ਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹਤਥਆਰਬਿੰ ਦ ਟੁਰੜ੍ੀ ਨਾਲ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਤਹਬ ਮੱ ਥਾ ਟੇਰਣ ਜਾਇਆ ਰਰਦੇ ਸਨ। ਤਸਿੰ ਘ ਸਾਤਹਬ ਤਗ.
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ਦੀ ਛਪ੍ਾਈ ਵੇਲੇ ਇਰ ਇਰ ਅੱ ਖਰ ਜੁੜ੍ਦਾ, ਤਫਰ ਛਪ੍ਦਾ, ਤਫਰ
ਤਜਲਦਬਿੰ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੰ ਮ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ੂਰਨ ਲੱਗ ਸਰਦਾ ਹੈ

ਈਤਰਉਂਤਰ ਵਤਹਮ ਦੀ ਰੋਈ ਹੱ ਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੰ ਗ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਰ

ਰਾਜਨੀਬਿਕ ਸਰੋਕਾਰ

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤਵਚ ਇਰ ਇਰ ਸਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰ ਜ ਪ੍ਿੰ ਜ ਤਸਿੰ ਘ,
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਤਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
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ਸੁਸ਼ੋਤਭਿ ਹੋ ਜਾਣ ਿੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਬੂਿਰ ਬਣ ਰੇ ਉਡ ਜਾਣ। ਬਾਹਰਲੇ
ਦੇਸਾਂ ਤਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਰ ਤਰਸਮ ਦੇ ਿਰੀਰੇ ਵਰਿੀਂਦੇ ਦੇਖ ਚੁਰੇ
ਹਾਂ।
ਇੱ ਰ ਵਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ ਸਾਤਹਬ ਿੋਂ ਖਬਰ ਛਪ੍ੀ ਹੈ- ਦੋ ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਵਾਂ
ਨੂਿੰ ਮਾਲਿੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ੁਰਸਰਾਰ। ਖਬਰ ਤਵਚ ਦਤਸਆ ਹੈ ਤਰ ਇਸ ਤਜ਼ਲਹੇ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਉਰਿ ਪ੍ੁਰਸਰਾਰ ਤਮਤਲਆ ਹੈ।
ਪ੍ੁਰਸਰਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਾਣ ਪ੍ੱ ਿਰ ਿੇ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛਪ੍ੇ ਹਨ।
ਤਦੱ ਲੀ ਤਵਚ ਇਹ ਇਨਾਮ ਤਰਸ ਥਾਂ ਤਦੱ ਿਾ ਤਗਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਿਾ ਲੱਗ
ਤਗਆ। ਖਬਰ ਤਵਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਲਤਖਆ ਤਰ ਰਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ
ਸਨਮਾਤਨਿ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਹੈਂ ਰੌ ਣ ? ਢੋਲ ਢਮੱ ਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਜ ਵੱ ਜ ਰੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਹਮ ਭਬਮਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਨਾਉਣ ਬਵਿੱ ਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬੋ-ਸਰਬਾ ਅਰਤਵਿੰ ਦ ਰੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਿੰ ਨ
ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਤਮਰਿਸਰ ਪ੍ੁੱ ਜਰੇ ਇੱ ਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੀ
ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਤਹਿੰ ਮ ਦਾ ਆਰਿੰ ਭ ਰੀਿਾ । ਭਾਵੇਂ ਤਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ
ਪ੍ੱ ਬਾਂ-ਭਾਰ

ਹੋਈਆਂ, ਇੱ ਰ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨਾਲ

ਿਾਹਨੇ -ਤਮਹਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਈਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਇੱ ਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ਿਾ ਦੇ
ਗੁਣਾਂ-ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ੋਿੜ੍ੇ ਫੋਲਣ ਦੇ ਆਹਰ ਤਵੱ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬਰਾਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾੜ੍ਾ ਲਾੜ੍ੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹਨ।

ਆਪ੍ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਨਵੀਨਰ ਅਰਤਵਿੰ ਦ ਰੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ

ਇਰ ਵਾਰੀ ਤਰਸੇ ਰਾਲਜ ਤਵਚ ਇਹੋ ਰੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਰ ਅਤਧਆਪ੍ਰ

ਚੋਣ ਮੁਤਹਿੰ ਮ ਦੇ ਆਰਿੰ ਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ “ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਤਮਰਾ

ਨੂਿੰ ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪ੍ਾਰਟੀ ਤਦੱ ਿੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰ ਝੂ

ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ “ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ” ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ

ਵਹਾਏ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਿੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਿਰਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਫਰ ਚਾਹ ਪ੍ੀਣ
ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਹੋਈ। ਚਾਹ ਸਮੋਤਸਆਂ ਉਪ੍ਰ ਟੁੱ ਟ ਰੇ ਪ੍ੈ ਗਏ। ਤਜਸ
ਅਤਧਆਪ੍ਰ ਵਾਸਿੇ ਤਵਦਾਇਗੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਇਿੰ ਿਜ਼ਾਮ ਰੀਿਾ ਤਗਆ
ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਸਮੋਸਾ ਬਤਚਆ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਰੱ ਪ੍। ਚਲੋ ਿਾਂ ਰੀ
ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭੁੱ ਖ ਲਗੀ ਹੈ ਿਾਂ ਦਸ ਰੁਪ੍ਏ ਖਰਚ ਰੇ ਰਸਿੇ ਤਵਚੋਂ ਖਾ
ਲਏ। ਇਨਹਾਂ ਤਬਆਨਾਂ, ਖਬਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਿਾਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਤਬਲਰੁਲ ਨਹੀਂ। ਤਫਰ ਇਹ

ਰਲੀਜ਼ ਰੀਿਾ ਭਾਵੇਂ ਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਰਸਾਨਾਂ , ਦਤਲਿਾਂ
, ਔਰਿਾਂ ਅਿੇ ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ “ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਡਾਇਲਾਗ” ਟੀਮ
ਵਲੋਂ ਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਘੁਿੰ ਮ ਤਫਰਰੇ, ਮੀਤਟਿੰ ਗਾਂ ਰਰਰੇ, ਲੋ ਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਜਾਣਰੇ ਤਿਆਰ ਰੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱ ਬੇ ਪ੍ੱ ਖੀ
ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਿੰ ਟ ਉਿੇ ਲਗਾਿਾਰ ਰਿੰ ਮ ਰਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਤਵਿੰ ਗਾਂ ਅਿੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ
ਦੇ ਫਰਿੰ ਟ ‘ਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱ ਤਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਣ-ਛਾਣ ਰਰਰੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਇੱ ਰ ਝਿੰ ਡੇ ਥੱ ਲੇ ਰਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਤਵੱ ਚ ਹਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਰਾਲੀ

ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਰਵੇਂ ਬਣ ਤਗਆ ? ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਵਚ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂਿੰ

ਦਲ [ਬ] ਵਲੋਂ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਅਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿੰ ਟ ਉਿੇ ਪ੍ਤਹਲ

ਤਰਉਂ ਬਦਨਾਮ ਰੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹੈ ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਿੀ ਰਰਨ ਦੇ ਹੋਰ

ਰਦਮੀ ਰਰਤਦਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਰਮ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਸਟਾਂ ਜਾਰੀ

ਬਥੇਰੇ ਢਿੰ ਗ ਹਨ। ਇਬਨੇ ਇਿੰ ਸ਼ਾ ਤਲਖਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ

ਰਰਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ

ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ
ਬੜ੍ੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਈ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਪ੍ਤਹਲਾਂ
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਈ ਪ੍ੁਛ ਪ੍ਰਿੀਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਛ ਪ੍ਰਿੀਿ
ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਰ ਉਹ ਿਿੰ ਗ ਆਏ ਰਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ - ਸਾਡਾ ਖਤਹੜ੍ਾ
ਛੱ ਡੋ, ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਛ ਪ੍ਰਿੀਿ ਰਰੋ।

ਹਨ ਅਿੇ ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਤਸਤਖਅਿ ਆਈ. ਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ੋ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਯਿਨ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਮ
ਪ੍ਾਰਟੀ ਪ੍ੁਰਜੋਰ ਰੋਤਸ਼ਸ਼ ਰਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਤਵਭਾਗਾਂ ਤਵੱ ਚ
ਖਾਲੀ ਪ੍ਈਆਂ ਸਰਰਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਜਿੰ ਨੀ ਛੇਿੀ ਹੋ ਸਰੇ ਭਰ ਲਈਆਂ
ਜਾਣ, ਤਜਸ ਵਾਸਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਪ੍ੁਤਲਸ ਤਵੱ ਚ 7000 ਅਸਾਮੀਆਂ, [ ਇਨਹਾਂ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਲਾਈ
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ਈਰੀਿਾ ਹੈ।] ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 12000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਿੇ ਹੋਰ

ਇਨਹਾਂ ਖੇਿਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱ ਤਸਆਵਾਂ ਨੂਿੰ ਹੱ ਲ ਰਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ

ਤਵਭਾਗਾਂ ਤਵੱ ਚ ਵੀ ਸੈਂਰੜ੍ੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੰ ਗੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਉੱਿੇ ਭਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਵੱ ਚ ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ

ਜਿੰ ਗੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਉੱਿੇ ਰੋਤਸ਼ਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਿੀ ਜਨਿਾ ਪ੍ਾਰਟੀ ਅਿੇ

30,000 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ 43000

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਤਸਆਸਿ
ਤਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਯਿਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਰਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਿਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤਵੱ ਚ 40% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਤਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ,
[ਆਪ੍ਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਉੱਿੇ] ਤਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਿਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਰੀਿਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਜਸ ਵਾਸਿੇ ਤਜਥੇ ਰਾਂਗਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱ ਲੋਂ , ਆਪ੍ਣੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ੁਿਰਾਂ, ਪ੍ੁਿਰੀਆਂ,ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਅੱ ਗੇ ਤਲਆਉਣ
ਲਈ ਤਵਊਂਿਾਂ ਗੁਿੰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ
ਤਟਰਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਾਰਟੀ, ਡਾ. ਅਿੰ ਬੇਦਰਰ
ਸੈਨਾ ਤਜਹੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਿੇ ਜੱ ਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ
ਰਾਰਰੁਿੰ ਨਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਤਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤਰ
ਅਨੂਸੂਤਚਿ ਜਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਿ ਲੋ ਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਰਣ ।
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਪ੍ਛਲੇ ਲਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਵੱ ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।
ਤਜਥੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀ ਨੂਿੰ ਨਤਸ਼ਆਂ ‘ਚ ਗਰਸਿ ਦਸਰੇ,
ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਤਸਆਸਿ ਰਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਾ
ਿਸਰਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂਿੰ ਲੁਰੋ ਰੇ, ਤਸਰਫ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬਦਨਾਮ

ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ 11000 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਵਚ 14000
ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਰਹੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਟਰੇਂਨਰ ਇਨਹਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤਵੱ ਚ
ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਰਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਿਰ ’ਚ ਖੁਲਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਦਾ ਤਸ਼ਰਾਰ ਿਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਪ੍ਆ, ਸਰਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਤਵੱ ਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ, ਪ੍ਰੀਤਖਆਵਾਂ, ਜੋ ਸਰਰਾਰੀ ਅਤਧਆਪ੍ਰ ਭਰਿੀ ਰਰਨ
ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਰੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ] ਨਾਲ 120 ਰਰੋੜ੍
ਰਮਾਏ, ਪ੍ਰ ਨੌਰਰੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਤਵੱ ਚੋ ਮਸਾਂ ਸੈਂਰੜ੍ੇ ਅਤਧਆਪ੍ਰ ਹੀ ਲੈ
ਸਰੇ।ਰੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਸਹਿ ਤਵਭਾਗ ਤਵੱ ਚ ਫਾਰਮਾਤਸਸਟ ਵਜੋਂ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਰਨੀਰਲ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਉਿੇ ਠੇਰੇਦਾਰੀ ਤਸਸਟਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਿੀ
ਵੀ ਰੀਿੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨੱਿ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਏ ਹੋਏ
ਹਨ। ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਿਰ ’ਚ ਹਾਲਿ ਇਹ ਹੈ ਤਰ 1623 ਖੇਡ
ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਿੇ ਭਰਿੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰਨੀਰਲ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਨੇ ਤਪ੍ਛਲੇ ਦਸ
ਸਾਲਾਂ ਤਵੱ ਚ ਨੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਤਡਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਤਡਗਰੀਆਂ ਅਿੇ ਹੋਰ

ਰਰਨ ਦੀ ਰੋਈ ਤਸਆਸੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱ ਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਨਹਾ-ਸ਼ੱ ਰ

ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਖੇਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿੰ ਗ ਬਰਿੰ ਗੇ ਰੋਰਸ ਚਲਾ ਰੇ , ਤਜਨਹਾਂ ਲਈ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱ ਲ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਮਤਹਿੰ ਗੀ

ਨੌਰਰੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਬੁਰੀ ਿਹਰਾਂ ਲੁੱਤਟਆ ਅਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ

ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਰਰਰੇ ਵੀ ਉਸਨੂਿੰ ਨੌਰਰੀ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਚਿੰ ਗੇ ਭਤਵੱ ਖ

ਿੋਂ ਇਨਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਵੱ ਚ 200 ਰਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ੱਈਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਇਹੋ ਤਜਹੇ

ਲਈ ਤਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਭੱ ਜਣ ਲਈ ਉਸਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਰ ਤਦਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ

ਰਾਰਨਾਂ ਰਰਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਰਮਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਰੋਸ ਆਪ੍ਣੇ

ਭਟਰੇ ਹੋਏ, ਉਪ੍ਰਾਮ ਹੋਏ ਯੁਵਰ ਗੈਂਗ ਟੋਤਲਆਂ ਤਵੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ

ਮਨ ‘ਚ ਤਬਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸਨੂਿੰ ਤਜਥੋਂ ਰਦੇ ਅਿੇ ਤਰਧਤਰਓ ਵੀ

ਹਨ, ਪ੍ਰ ਵੱ ਡੀ ਤਗਣਿੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਿ ਤਸਿੰ ਘ ਦੇ ਵਾਤਰਸ
ਬਣਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਿਾਣੀ ਨੂਿੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ, ਗੁੱ ਟਾਂ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਹਿੈਸ਼ੀ
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਹਿੂ, ਲੋ ਰ-ਭਲਾਈ
ਵਾਲੀ ਸਰਰਾਰ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਿਾਂ ਤਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ
ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਗ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ, ਤਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ,
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪ੍-ਹੁਦਰੇਪ੍ਨ ਨੂਿੰ ਨੱਥ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਰੇ।
ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਸਮੇਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਿੇ ਰਾਂਗਰਸ
ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਸੱ ਤਖਆ, ਤਸਹਿ, ਨਤਸ਼ਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਿੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਿੀ
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਨੋ ਤਟਸ ਤਲਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ।
ਹਾਰਮ ਤਧਰ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਮੁੱ ਤਦਆਂ ਪ੍ਰਿੀ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼ ਰਰਨ ਅਿੇ
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ਅਪ੍ਣੇ ਭਤਵੱ ਖ ਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਪ੍ੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਈ ਵੀ ਲੋ ਅ ਤਵਖਾਈ ਤਦਿੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱ ਿਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਿੁਤਰਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਝ ਵਰਹੇ
ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਿ ਤਸਿੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇੱ ਰ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਤਸਆਸਿਦਾਨ ਦਾ ਤਚਹਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋ ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਆਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਸੁਪ੍ਤਨਆਂ ਦੇ ਤਸਰਿਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਿ ਤਸਿੰ ਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ’ਚ
ਚਿੰ ਗੇਰਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁਿੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਿ ਤਸਿੰ ਘ ਦੇ ਬੁੱ ਿਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰੇ ਖਾਧੀ, ਖਾਸ ਰਰਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁਿੰ ਗਾਰਾ
ਤਦੱ ਿਾ ਭਾਵੇਂ ਤਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਨਰਾਸ਼ਿਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੱ ਲੇ ਪ੍ਈ। ਇਸੇ
ਿਰਹਾਂ ਹੀ ਰੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੂਿੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਤੜ੍ਹਆਂ
ਮੁੱ ਛ ਫੁੱ ਟ ਗੱ ਭਰੂਆਂ ਦਾ ਅਿੰ ਦਰੋ ਗਿੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਤਹਯੋਗ ਲੋ ਰ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਈ‘ਚ ਤਮਤਲਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਰ ਇਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਿਾਂ ਉਹ ਪ੍ੱ ਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ,

ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਆਪ੍ਸ ‘ਚ ਤਿੱ ਖੀ ਟੱ ਰਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰ ਜੇਰਰ ਭਾਜਪ੍ਾ

ਨਾ ਵਰਰਰ, ਪ੍ਰ ਇੱ ਰ ਉਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੂਿੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਮੀਟਰੇ ਵੋਟ

ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਿੌਰ ਿੇ ਅਰਾਲੀ ਭਾਜਪ੍ਾ ਗੱ ਠਜੋੜ੍ ਛੱ ਡਰੇ ਚੋਣ ਲੜ੍ਨ ਦਾ

ਪ੍ਾਈ ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਿਾ ਰੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਉਨਹਾਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਫੈਸਲਾ ਰਰ ਤਲਆ, ਤਜਸਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਰਰਰੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਮਾਤਪ੍ਆਂ ਅਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਰਆ ਤਰ ਉਹ ਤਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਤਹਿ

ਹੈ ਤਰ ਨਵਜੋਿ ਤਸੱ ਧੂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਅਤਹਮ ਭੂਤਮਰਾ ਤਦਿੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਸਰਜਨ ਲਈ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਅਿੇ ਇਹ ਪ੍ਾਰਟੀ ਉਨਾਂ

ਹੈ, ਿਾਂ ਮੁਰਾਬਲੇ ਹੋਰ ਤਦਲਚਸਪ੍ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ

ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਤਹਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਭੁਗਿੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਵਚੋਂ 30 % ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ

ਅਰਾਲੀ ਦਲ [ਬ] ਦੇ ਤਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਰਠੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦਲ ਅਿੇ ਪ੍ਿੰ ਥਰ ਤਧਰਾਂ

ਰਰ ਗਈ ,ਚਾਰ ਲੋ ਰ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤਜੱ ਿ ਗਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਿੀਆਂ ਲੋ ਰ

ਅਿੇ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ੇ ਰਰੇਗੀ। ਉਂਜ

ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿਗੜ੍ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਰੀਿੀਆਂ।

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਜੱ ਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਰਰਨ ਲਈ, ਅਿੇ ਸ਼ੋੋ੍ਰਮਣੀ ਅਰਾਲੀ

ਪ੍ਰ ਇਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਰੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਾਰਟੀ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨਾ

ਦਲ ਿੋਂ ਰੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਂਗਰਸ ਅਿੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ

ਹੋਣ ਰਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਾਰਟੀ ਤਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਵਖਰੀ- ਤਵਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ

ਦੁਆਬਾ ਖੇਿਰ ਅਿੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਤਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਿੇ

ਰਹੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੋ ਰ ਸਭਾ ਵੱ ਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਰ ਹੋਰ ਧੜ੍ਾ

ਪ੍ੂਰਾ ਿਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆ, ਤਜਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਿਾਰਿ ਨੂਿੰ

ਇਸ ਤਵਚ ਬਣ ਤਗਆ ਅਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੀ ਬਤਣਆ

ਛੁਤਟਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਰਦਾ ਅਿੇ ਇਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ 117

ਡੂਿੰ ਘਾ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਖਤੜ੍ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਰ

ਤਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਤਰਆਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ੇ ਰਰਨ ਦਾ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ

ਇਸਦੇ ਰੁਝ ਨੇ ਿਾ ਪ੍ਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਇਸ ਰਰਰੇ

ਐਲਾਨ ਰੀਿਾ ਜਾ ਚੁੱ ਰਾ ਹੈ।

ਸਿੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਲੋ ਰਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਸ ਰਰਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ

ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਿਾਂ ਤਵੱ ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਆਪ੍ਸ

ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਿਨ ਰਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਅਤਧਆਪ੍ਰ ਤਜਹੜ੍ੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ

ਤਵੱ ਚ ਗੁੱ ਥਮ-ਗੁੱ ਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਤਮਰਾ ਪ੍ਿੰ ਰਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਰਾਰ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਰਰਦੇ ਹਨ, ਰੀ

ਤਵੱ ਚ ਅਤਹਮ ਤਗਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਰਉਂਤਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹ

ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਨੇ ਿਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਟਾਖਸ਼ ਰਰਰੇ, ਉਨਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋਈ ਵੀ ਪ੍ਾਰਟੀ

ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਰ ਇਥੇ ਸਹੀ ਮਾਅਤਨਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਸਰਰਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਰਰਨ

ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੁਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੀਆ ਰਰ ਸਰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਤਰਸਾਨ

ਲਈ ਆਵੇ, ਤਜਹੜ੍ੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਤਵਗੜ੍ੀ ਿਿੰ ਦ-ਿਾਣੀ ਨੂਿੰ ਸੁਲਝਾ ਸਰੇ।

ਤਜਹੜ੍ਾ ਰਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਤਨੱਿ ਰਰਤਜ਼ਆਂ ਰਾਰਨ ਖੁਦਰੁਸ਼ੀ ਰਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਤਪ੍ਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਿੇ

ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤਪ੍ਆ ਹੈ, ਤਜਸਦੇ ਤਸਰ 32000 ਰਰੋੜ੍ ਦੇ ਗੈਰ ਬੈਂਰ

ਤਪ੍ਛਲੇ ਰੁਝ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਦਲਚਸਪ੍ੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਰਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਤਜਨਾਂ ਦੇ ਤਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਰਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ

ਵੱ ਧ ਤਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਜਹੀ ਸਤਥਿੀ ਤਵੱ ਚ, ਜੇਰਰ, ਉਸਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ

ਰਰਜ਼ਾ ਤਨਪ੍ਟਾਰਾ ਐਰਟ ਬਣਾਰੇ ਤਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਮਾਇਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ

ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱ ਿਾ ਤਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਤਮਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਤਸ਼ਆਂ

ਰਰਨ ਲਈ ਨੋ ਟੀਫੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੀਿਾ ਹੈ ਰੀ ਉਨਾਂ ਤਰਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ

ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਸੱ ਿਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਰਿਨ ਨਾ ਆਇਆ ਿਾਂ ਤਨਰਾਸ਼ਿਾ

ਤਮਲਦੀਆਂ ਸਬਤਸਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ੍ ਤਵਚਾਰ ਸਮੇਿ ਮੁਫਿ ਤਬਜਲੀ ਬਿੰ ਦ

ਦੇ ਆਲਮ ਤਵਚੋਂ ਹਿੰ ਭਲਾ ਮਾਰਰੇ ਬਾਹਰ ਤਨਲਰਣ ਦਾ ਯਿਨ ਰਰਨ

ਰਰਨ ਦਾ ਤਬਆਨ ਦੇਣਾ ਤਰਸੇ ਵੀ ਤਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂਿੰ ਖੋਰਾ

ਵਾਲਾ ਅੱ ਜ ਦਾ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਲਾਉਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਰੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਵੱ ਡੀ ਤਗਣਿੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਤਸਆਸੀ ਤਧਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੀ

ਤਰਸਾਨੀ ਤਪ੍ਛੋਰੜ੍ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹੋ ਤਜਹੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਿੋਂ ਭਿੰ ਗ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਾਰਟੀ ਤਵੱ ਚ ਅਤਹਮ- ਭੂਤਮਰਾ ਤਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮੌਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ

ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਨ।ਤਵਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਿਾ ਪ੍ਤਰਵਰਿਨ ਦੀ, ਆਸ ਹੋਰ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱ ਧੇ ਸਾਲ ਿੋਂ ਰੁਝ ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤਚਆ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੱ ਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨਾਂ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਵੱ ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ

ਨੂਿੰ ਅੱ ਗੇ ਤਲਆਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂਿੰ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਿ

ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪ੍ੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਰੋਨੇ ਮੁਰਾਬਲੇ ਿਾਂ ਹਰ ਤਵਧਾਨ ਸਭਾ

ਰਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਿਾਂ ਤਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਤਸਰਜਨ

ਹਲਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਰਾਂਗਰਸ, ਅਰਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪ੍ਾ, ਆਮ

ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆ ਸਰੇ।
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ਈਸਦਾ ਤਨਰਿੰ ਿਰ ਸੱ ਚਾਈ ਿੇ ਪ੍ਤਹਰਾ ਤਦਿੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਸੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੰ ਚੇਿੇ ਕਰਬਦਆਂ

ਤਵੱ ਚ ਤਸੱ ਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਸੱ ਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂਿੰ

ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱ ਦਾਹੂਰ

ਤਨਵੇਰਲੇ ਢਿੰ ਗ ਰਿੰ ਗ ਤਵੱ ਚ ਰਿੰ ਤਗਆ ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ।
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਿਰਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਤਲਿ ਸਮਾਜ ਤਵੱ ਚੋਂ
ਲੁਰਾਈ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੀਿਾ, ਤਜਸਦਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤਵੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਮੇਰੀ ਮੌਿ ਿੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੰ ਬਚਾਇਓ।

ਤਮਲਦਾ ਹੈ: ‘‘ਤਜੱ ਥੇ ਬਿੰ ਦਾ ਜਿੰ ਮਦਾ ਸੀਰੀ ਏ, ਟਤਰਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪ੍ੀਰੀ ਏ,

ਮੇਰੇ ਲਹ ਦਾ ਕੇਸਰ, ਰੇਿੇ ਨਾ ਰਲਾਇਓ॥

ਤਜੱ ਥੇ ਰਰਜੇ ਹੇਠ ਪ੍ਿੰ ਜੀਰੀ ਏ।’’ ਰਾਮੇ ਦੀ ਆਰਤਥਰ ਲੁਟ ਘਸੁੱ ਟ ਨੂਿੰ

ਿਿੰ ਗੀਆਂ ਿੁਰਸ਼ੀਆਂ ਥੁੜ੍ਾਂ ਅਿੇ ਔਰੜ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਹੱ ਡੀਂ ਹਿੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਸੱ ਧ
ਰਵੀ ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਅੱ ਜ ਸਰੀਰਰ ਿੌਰ ਿੇ ਭਾਂਵੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਵਚਰਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਿੇ ਉਸਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੋਲ
ਹਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਤਜਹਨ ਤਵੱ ਚ ਸਦਾ ਘੁਿੰ ਮਦੇ ਰਤਹਣਗੇ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਤਹਿ
ਤਵੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਿੇ ਤਨਵੇਰਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰ
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਤਦਲਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਰਣ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੂਿੰ ਹੱ ਡੀਂ ਹਿੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਰਵੀ ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਲੋ ਰ ਗੀਿ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ
ਅਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀਅਿ ਿੇ
ਸਦਾ ਪ੍ਤਹਰਾ ਤਦਿੰ ਦੀਆਂ
ਰਤਹਣਗੀਆਂ। ਇਰੱ ਲੇ
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਿ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ

ਅਿੇ

ਸੱ ਿ

ਸਮੁਿੰ ਦਰੋਂ

ਿੋਂ

ਪ੍ਾਰ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ

ਤਦਲਾਂ

ਦੀ

ਧੜ੍ਰਣ

ਸਨ

ਸਿੰ ਿ

ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ
ਰਚਨਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਰ
ਸਫ਼ਲ ਸਿੰ ਸਾਰ ਪ੍ਰਤਸੱ ਧ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇ ਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੜ੍ਰਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵਾਲਾ ਗਾਇਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਤਮੱ ਟੀ ਲਈ
ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਸਰ ਤਪ੍ਿੰ ਡ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿੋਂ ਰੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇਰ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂਿੰ ਸਦੀਵੀਂ
ਤਵਛੋੜ੍ਾ ਦੇ ਤਗਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਦਲਾਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਦਾ
ਬਹਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤਮੱ ਟ ਛਾਪ੍ ਛੱ ਡ ਤਗਆ। ਬੇਸ਼ੱਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ
ਤਜਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਿੱ ਰ ਆਰਤਥਰ ਮਿੰ ਦਹਾਲੀ ਦਾ ਤਸ਼ਰਾਰ
ਤਰਹਾ, ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਰਲਮ ਨੇ ਸਦਾ ਸੱ ਚਾਈ ਿੇ ਹਰੀਰੀ ਿੇ ਪ੍ਤਹਰਾ
ਤਦੱ ਿਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਰਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਤਰਿੰ ਨੀਆਂ ਹੀ ਰੋ ਝੀਆਂ ਹਰਰਿਾਂ
ਨਾਲ ਅਨੇ ਰ ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਿੇ ਜਬਰ ਢਾਤਹਆ ਪ੍ਰ ਉਸ ਦੀ ਰਲਮ
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ਉਸਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਬਆਨ ਰੀਿਾ : ‘‘ਤਜੱ ਥੇ ਹਾਰ ਮਿੰ ਨ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨੇ , ਤਜੱ ਥੇ
ਰੂਿੰ ਜ ਘੇਰ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਨੇ , ਤਜੱ ਥੇ ਅਣਤਵਅਹਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ।’’
ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਨ ਪ੍ਰਿੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੇਦਨਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤਵੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੱਖ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ : ‘‘ਭਿੰ ਨ ਸੁੱ ਟੀਆਂ ਨਾਨਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ, ਪ੍ੁੱ ਟ ਸੁੱ ਟੀਆਂ ਤਸ਼ਵ
ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ, ਤਰਸ ਦਾ ਦਮਨ ਰਹੂਿੰ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਰਸਨੂਿੰ ਵਿਨ
ਰਹੂਿੰ ਗਾ॥’’ ਹਰ ਇੱ ਰ ਸਾਤਹਿਰਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਤਹ ਲਵੋ ਲੇ ਖਰ ਦਾ ਆਪ੍ੋ
ਆਪ੍ਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੂਿੰ ਵੀ ਇਰ ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੇ
ਜੱ ਦੀ ਤਪ੍ਿੰ ਡ ਰਾਇਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਇਆ, ਇਰ ਰਾਿ ਉੱਥੇ
ਠਤਹਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਈ ਸੱ ਜਣ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਤਮਲਣ ਦਾ
ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਇਆ, ਿਰਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱ ਜਣਾਂ ਦੇ ਤਦਲ ਤਵੱ ਚ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਵੀ ਪ੍ਰਿੀ ਸਨੇ ਹ ਿੇ ਤਪ੍ਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ
ਤਦਖਾਈ ਤਦੱ ਿੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਵੱ ਚ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਯਾਦ ਨੂਿੰ ਸਮਰਤਪ੍ਿ ਰਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਂਟ ਰਰਨੇ
ਵੀ ਸੁਭਾਤਵਰ ਹਿੰ ੁੁਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਨੂਿੰ ਸਜਦਾ ਰਰਨਾ ਵੀ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਵੱ ਚ ਸਾਲ ਤਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਵੀ
ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਤਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰਾਤਵ ਤਵਧੀ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਰਤਵਿਾ, ਸਿੰ ਨਾਿਨਵਾਦ,
ਰਹੱ ਸਵਾਦ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਿੇ ਜੁਝਾਰੂਵਾਦ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰੀ
ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਪ੍ਰੋਰਿ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਰਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੇ ਨਰਸਲਵਾੜ੍ੀ
ਲਤਹਰ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਰੋਈ ਵੀ ਤਪ੍ਿੰ ਡ ਨਹੀਂ ਤਜੱ ਥੇ
ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾਂ ਗੂਿੰ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਰੋਈ ਤਪ੍ਿੰ ਡ ਦੀ ਸੱ ਥ ਨਹੀਂ
ਤਜੱ ਥੇ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਚੱ ਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ
ਰਾਤਵ ਸਿੰ ਗਰਤਹ : ‘ਲਹੂ ਤਭੱ ਜੇ ਬੋਲ, ਚੌ, ਨੌਰਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ, ਲਹੂ ਿੋਂ ਲੋ ਹੇ
ਿੱ ਰ’ ਪ੍ਰਰਾਤਸ਼ਿ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਰਿੰ ਮੀਆਂ ਦਾ
ਤਵਹੜ੍ਾ’ ਡਾ: ਅਜਮੇਰ ਤਸਿੰ ਘ ਦੀ ਪ੍ੁਸਿਰ ‘ਸੂਹੇ ਬੋਲ ਉਦਾਸੀ ਦੇ’, ਡਾ:
ਚਰਨਜੀਿ ਰੌ ਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ‘ਜੀਵਨ ਿੇ ਰਚਨਾ’ ਵੀ ਛਪ੍
ਚੁੱ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੱ ਚ ਡਾ: ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂਿੰ ਰਰੁਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ
ਤਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਆਮ ਲੋ ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਜਸਦੀ ਪ੍ਰਿੱਖ

ਈਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਨਜਮ ਤਵੱ ਚੋਂ ਝਲਰਦੀ ਹੈ : ‘ਤਜੱ ਥੇ ਿਿੰ ਗ ਨਾ ਸਮਝਣ
ਿਿੰ ਗੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਤਜੱ ਥੇ ਤਮਲਣ ਅਿੰ ਗੂਠੇ ਸਿੰ ਘੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਤਜੱ ਥੇ ਵਾਲ ਿਰਸਦੇ
ਰਿੰ ਘੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਨੱਰ ਵਗਦੇ ਅੱ ਖਾਂ ਚੁਿੰ ਨਹੀਆਂ ’ਿੇ ਦਿੰ ਦ ਰਰੇੜ੍।ੇ ਿੂਿੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀ
ਵੇਂ ਸੂਰਜਾ ਰਿੰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਤਵਹੜ੍ੇ॥’’ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਇਰ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤਵੱ ਚ

ਰੂਫ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਿੇ ਫਰੀਰ-ਰਹਾਣੀ
ਡਾ. ਸਰਬਤਜਿੰ ਦਰ ਤਸਿੰ ਘ

ਰਾਮੇ ਦੀ ਤਜਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੱਖ ਝਲਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ : ‘ਚੱ ਰ ਿਿੰ ਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂਿੰ
ਫਰੋਲੀਏ, ਿੂੜ੍ੀ ਤਵੱ ਚੋਂ ਪ੍ੁੱ ਿ ਜੱ ਤਗਆ।’ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਰਵੀ ਿੇ ਤਜਿੰ ਨਹਾ ਵੀ
ਤਲਤਖਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਤਰ, ਰੀ ਅਜੋਰੇ ਰਵੀ ਉਸ ਦੀ
ਸੋਚ ਨੂਿੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਰ ਰੇਿੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਰਵੀ ਨੂਿੰ
ਅਜੋਰੇ ਲੇ ਖਰਾਂ ਅਿੇ ਸਾਤਹਿਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੱ ਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਰ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨ-ਜਨ ਿੱ ਰ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਿੇ ਤਜਿੰ ਦਗੀ ਤਵੱ ਚ ਢਾਤਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੇ ਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਤਲਖੀ ‘ਵਸੀਅਿ’ ਰਚਨਾ ਤਵੱ ਚੋਂ ਰੱ ਤਖਆ ਤਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਖੀ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂਿੰ ਯਰੀਨ ਨਾਲ ਤਰਹਾ ਜਾ
ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਜੁਝਾਰੂ ਿੇ ਲੋ ਰ ਰਵੀ ਸਿੰ ਿ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਵ

ਮੱ ਰੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਿੇ ਮੁਹਿੰਮਦ ਸਾਤਹਬ ਦਾ ਜਨਮ। ਤਬਲਰੁ ਲ
ਅਲੋ ਰਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਿੇ ਸੀ, ਆਗਮਨ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਿੇ ਠਿੰਢਰ
ਪ੍ਾਉਣੀ ਸੀ ਪ੍ਤਵੱ ਿਰ ਰੁਰਆਨ ਨੇ ਲੋ ਰ ਤਹਰਤਦਆਂ ਤਵਚ। ਰੁਰਆਨ ਦਾ
ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਘਰ ਘਰ ਗੂਿੰ ਜਣ ਲੱਗਾ, ਰੁਰਆਨ ਹੁਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਸਿਰ ਦਾ
ਭਾਗ ਵੀ ਸੀ ਿੇ ਮੁਰਿੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ। ਮੁਹਿੰਮਦ ਅੱ ਲਹਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਵਿੰ ਡਦਾ ਵਿੰ ਡਦਾ ਵਲੀਨ ਹੋ ਤਗਆ ਇਲਾਹੀ ਜੋਿ ਤਵਚ। ਸਾਰਾ ਰੁਝ
ਬਦਲਦੇ ਨੂਿੰ ਪ੍ਲ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਤਵੱ ਿਰ ਰੁਰਆਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਿੇ

ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ ਿੱ ਰ ਅਮਰ ਿਾਂ ਰਤਹਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਬਲਤਰ

ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹੀ, ਪ੍ਰ ਵਰਿਾਰਾ ਬਦਲ ਚੁੱ ਰਾ ਸੀ, ਪ੍ੈਰੋਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮਦ

ਹਰ ਓਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਅਿੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀਅਿ ਨੂਿੰ ਤਪ੍ਆਰ

ਵਾਲੀ ਹਲੀਮੀ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਸਨ ਿੇ ਰੁਰਆਨ ਦਾ ਸੱ ਚ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਰਰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਜੁਬਾਨ ਿੇ ਵੀ ਰਤਹਣਗੀਆਂ ਅਿੇ ਮਘਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣ

ਮਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਤਗਆ ਸੀ। ਿੇ ਰਤਹ ਗਈ ਸੀ ਤਪ੍ੱ ਛੇ ਰੇਵਲ ਰਾਫ਼ਰ

ਰੇ ਰਿੰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਤਵਹੜ੍ੇ ਸਦਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਤਹਣਗੀਆਂ ’ਿੇ ਓਸ

ਿੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਦਿੰ ਭੀ ਖੇਡ। ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂਿੰ ਨੇ ਸਿੋ-ਨਾਬੂਦ ਰਰਨਾ ਮੋਮਨ ਨੇ

ਮਹਾਨ ਰਵੀ ਨੂਿੰ ਸਦਾ ਸਜਦਾ ਰਰਦੀਆਂ ਰਤਹਣਗੀਆਂ।

ਆਪ੍ਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਤਲਆ ਸੀ, ਦਤਰਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਧਰਿੀ ਦੇ

/
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ਅੱ ਲਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਿੋਂ ਵੀ ਨੇ ੜ੍ੇ ਸਨ।

ਈ-

ਰੂਫ਼ ਸ਼ਤਹਰ ਤਵਚ ਇਰ ਅੱ ਲਹਾ ਦਾ ਤਪ੍ਆਰਾ ਅਬੂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ

ਈ-

ਵਰਿਾਰੇ ਨੂਿੰ ਵੇਖ ਰੁਰਲਾ ਉਤਠਆ, ‘ਓਏ ਭਾਈ ਜਾਗੋ! ਇਹ ਿੇ ਇਸਲਾਮ
ਨਹੀਂ ਜੋ, ਰੁਰ ਜੋ ਦੋਖੀਓ, ਮੁਹਿੰਮਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂਿੰ ਜ਼ਮੀ ਨਾ ਰਰੋ, ਅੱ ਲਹਾ
ਿਾਲਾ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਰੇਗਾ।' ਮੋਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉਿੇ ਹੱ ਸਦੇ,
‘ਪ੍ਾਗਲ ਹੋ ਤਗਆ, ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਈ।' ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਿੇ ਤਫਰ
ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤਵਚ ਹੱ ਥ ਮਲਣ ਿੋਂ ਤਸਵਾਏ ਬਤਚਆ ਹੀ ਰੀ ਸੀ ਅਬੂ
ਰੋਲ। ਸ਼ਤਹਰ ਛੱ ਡ ਤਦੱ ਿਾ ਿੇ ਰਈ ਰੋਹ ਉਜਾੜ੍ ਬੀਆਬਾਨ ਤਵਚ
ਖਾਨਗਾਹ ਬਣਾ ਬੈਠ ਤਗਆ ਅੱ ਲਹਾ ਦੀ ਬਿੰ ਦਗੀ 'ਚ। ਨਾ ਤਦਨ ਦਾ ਪ੍ਿਾ ਿੇ
ਨਾ ਰਾਿ ਦਾ, ਭੁੱ ਖ ਤਪ੍ਆਸ ਵੀ ਰੋਹਾਂ ਦੂਰ। ਰੁਝ ਤਮਤਲਆ ਖਾ ਤਲਆ

।

ਨਹੀਂ ਿੇ ਅੱ ਲਹਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰਰ। ਰੂਫ਼ ਤਵਚ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਬਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ
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ਗੱ ਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤਵਚ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋ ਰਾਂ ਰੋਲ ਰੋਈ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਰਰਨ ਨੂਿੰ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਈਸੀ। ਉਹ ਮਤਹਬੂਬ ਬਣ ਤਗਆ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ, ਿੇ ਪ੍ਿਾ ਹੈ ਨਾ ਿੁਹਾਨੂਿੰ,

ਵਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਰ ਰੂਫ਼ ਵੱ ਲ ਚਾਲੇ ਪ੍ਾ ਤਦੱ ਿੇ। ਘੋੜ੍ੇ ਧੂੜ੍ ਉਡਾਉਂਦੇ

ਮਤਹਬੂਬ ਿੋਂ ਤਪ੍ਆਰਾ ਿੇ ਰੱ ਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜੇ। ਅਬੂ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਫ਼ਰਰ ਰੇਵਲ ਐਨਾ ਸੀ ਤਰ ਤਜਹੜ੍ਾ

ਰੂਫ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿੱ ਰ ਪ੍ੈਰ ਪ੍ਾਸਾਰ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਬੇਹੱਦ

ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਤਹਰ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਤਸੱ ਧਾ

ਸਤਭਅਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਿੇ ਤਸਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਿੇ ਅੱ ਲਾ ਦਾ ਭੈਅ

ਮਹੱ ਲ ਤਵਚ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਤਗਆ, ਬੇਸਧ
ੁੱ ਪ੍ਲਿੰਘ 'ਿੇ ਜਾ ਤਡੱ ਗਾ। ਅਤਹਲਰਾਰਾਂ

ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪ੍ਰ ਅਤਭਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਜਹਾ।

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਰੀਰ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪ੍ਾਣੀਓਂ ਪ੍ਿਲਾ ਰਰ ਤਦੱ ਿਾ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ

ਅਬੂ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਜਰੀ ਨਾ ਗਈ ਉਸ ਰੋਲੋਂ। ਖਾਂਦੇ, ਪ੍ੀਂਦੇ, ਉਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ

ਇਹ ਤਰਸ ਪ੍ਰੀਤਖਆ 'ਚ ਪ੍ਾ ਤਦੱ ਿਾ ਈ, ਰਾਜਾ ਤਸਰ ਹੱ ਥ 'ਚ ਫੜ੍

ਅੱ ਬੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਲੱਗ ਤਗਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮੱ ਥੇ 'ਿੇ ਹੱ ਥ ਮਾਰ

ਬੋਤਲਆ। ਨਰਮ ਗਦੇਲੇ ਵੀ ਅਿੰ ਦਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ

ਸਵੈ ਨੂਿੰ ਸਵਾਲ ਰਰਦਾ ਰਤਹਿੰ ਦਾ, ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਮਸਿਰ ਤਵਚ ਤਰਉਂ ਫਸ

ਤਦਸੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਿ ਪ੍ਾਸੇ ਮਾਰਤਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਨਾ ਅੱ ਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ, ਨਾ

ਤਗਆ ਹੈ? ਫੇਰ ਇਰ ਤਦਨ ਹੁਰਮ ਰਰ ਹੀ ਤਦੱ ਿਾ, ਚਲੋ , ਅੱ ਜ ਅਬੂ ਦੇ

ਭੁੱ ਖ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਤਪ੍ਆਸ। ਤਦਲੋ ਤਦਮਾਗ ਤਵਚ ਅਬੂ ਿੇ ਤਸਰਫ਼ ਅਬੂ।

ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪ੍ਾਂ ਵੀ ਚੱ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਬੂ ਹੈ ਰੀ? ਪ੍ੂਰੇ ਸ਼ਾਹੀ

ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਲਬਾਸ ਧਾਰਨ ਰਰ ਘੋੜ੍ੇ 'ਿੇ

ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਅਤਹਲਰਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਗ ਘੋਤੜ੍ਆਂ 'ਿੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਖ਼ਾਨਗਾਹ

ਪ੍ਲਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਮੁੱ ਖ ਅਬੂ ਦੀ ਨਾਗਾਹ ਵੱ ਲ ਸੀ।

ਵੱ ਲ ਚਾਲੇ ਪ੍ਾ ਤਦੱ ਿੇ। ਸਰਪ੍ਟ ਦੌੜ੍ਦੇ ਤਮੱ ਟੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਘੋੜ੍ੇ ਿੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਘੋੜ੍ਾ ਸਰਪ੍ਟ ਦੌੜ੍ ਤਰਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ

ਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਅਬੂ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਿੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਦੂਰ ਿੱ ਰ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜ੍ਾਈ ਿੇ

ਅਲਸਾਈਆਂ ਅੱ ਖਾਂ 'ਚ ਉਨੀਂਦਰਾ ਿੇ ਅਿੰ ਦਰ ਭੈਅ, ਪ੍ਰ ਆਸ ਵੀ, ਅੱ ਜ ਿੇ

ਬੋਤਲਆ, ‘ਇਹ ਰੌ ਣ ਹੈ ਜੋ ਰੁਦਰਿ ਦੇ ਸ਼ਾਂਿਮਈ ਵਰਿਾਰੇ ਤਵਚ ਖਲਲ

ਸ਼ਾਇਦ ਅਿੰ ਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਦੇਵ,ੇ ਮੈਂ ਤਰਹੜ੍ਾ ਫ਼ਰੀਰ ਦਾ ਰੁਝ ਤਵਗਾਤੜ੍ਆ

ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਯਿਨ ਰਰ ਤਰਹਾ ਹੈ।'

ਹੈ, ਫ਼ਰੀਰ ਿੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਹੁਿੰ ਦੇ ਨੇ , ਇਵੇਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤਵਚ ਹਵਾਈ

‘ਫਰੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਏਹ ਉਹੀ ਹੈ ਰੂਫ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤਜਸਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮੀ

ਤਰਲਹੇ ਬਣਾ ਵੀ ਤਰਹਾ ਸੀ ਿੇ ਢਾਹ ਵੀ। ਵਾਪ੍ਤਰਆ ਉਹੀ ਤਜਸ ਦਾ ਡਰ

ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ।' ‘ਇਹਨੂਿੰ ਰੀ ਭਾਜੜ੍ਾਂ ਪ੍ਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ

ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂਿੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਤਰਵਾੜ੍ ਤਫਰ ਬਿੰ ਦ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਰਾਇਆ ਵੀ

ਖਰੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂਿੰ ਮੂਿੰ ਹ ਚੁੱ ਰੀ ਭੱ ਜਾ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਆ ਵੱ ਲ। ਇਸ

ਤਗਆ, ਿੂਿੰ ਰੌ ਣ ਹੈਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਰੂਫ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉੱਿਰ ਵੀ

ਨੂਿੰ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਿਿ ਿੇ ਰੁੱ ਲੀ ਦਾ ਮੇਲ ਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ, ਮਹੱ ਲਾਂ

ਰੱ ਲ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਦੌੜ੍ ਜਾ! ਿੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਵੱ ਲ ਹੀ ਮੂਿੰ ਹ ਰੱ ਖੇ।' ਅਬੂ ਬੋਤਲਆ, ‘ਉਠੋ ਭਾਈ! ਤਰਵਾੜ੍ ਬਿੰ ਦ ਰਰ

ਬਿੰ ਦ ਈ, ਸੁਣ ਤਲਆ ਈ ਨਾ। ਘੋੜ੍ੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵਾਪ੍ਸ ਮੋੜ੍ ਤਦੱ ਿੀ ਪ੍ਰ

ਤਦਓ।' ਹੁਰਮ ਦੀ ਿਾਮੀਲ ਹੋਈ। ਐਨ ਉਸੇ ਮੌਰੇ ਧੂੜ੍ ਉਡਾਉਂਦੇ ਘੋੜ੍ੇ ਵੀ

ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਿੇ ਪ੍ਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਤਗਆ ਸੀ, ਰਲਗੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪ੍ੱ ਗ ਸੁੱ ਟ

ਖ਼ਾਨਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਿੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਗਏ। ਅੱ ਗੇ ਤਰਵਾੜ੍ ਬਿੰ ਦ। ਅਤਹਲਰਾਰ

ਤਦੱ ਿੀ, ਰੱ ਪ੍ੜ੍ੇ ਫਾੜ੍ ਲਏ, ਪ੍ਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਰ ਹੀ ਰਟ ਲਾ ਤਰਹਾ ਸੀ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱ ਲ ਓਹੜ੍ੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੁਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੀਿਾ, ਖੁਦ ਘੋੜ੍ੇ ਿੋਂ

ਤਨਰਿੰ ਿਰ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ। ਵੈਦਾਂ ਿੇ ਤਸਆਤਣਆਂ ਨੂਿੰ

ਥੱ ਲੇ ਉਿਤਰਆ ਿੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱ ਲ ਵਤਧਆ। ਖ਼ਾਨਗਾਹ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਫ਼ਰੀਰ

ਬੁਲਾ ਤਲਆ ਤਗਆ। ਜਾਂ ਿੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਾਗਲ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਿ ਪ੍ਰਿ
ੇ ਦਾ

ਰੱ ਬੀ ਰਿੰ ਗ ਤਵਚ ਮਸਿ, ਬਾਹਰ ਰੀ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਿੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਿੇ ਰੌ ਣ

ਸਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ੱ ਰਾ, ਲੋ ਰਾਂ ਨੇ ਸੋਤਚਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਤਹਰ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਪ੍ਰ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਿੋਂ ਵੀ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਬੇਬਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਸਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰੂਪ੍

ਰਾਜਾ ਆਪ੍ਣੀ ਧੁਨ ਤਵਚ ਮਸਿ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ! ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ! ਦਾ ਜਾਪ੍

ਤਵਚ ਤਰਵਾੜ੍ ਖੜ੍ਰਾਇਆ। ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘ਰੌ ਣ ਹੈਂ ਭਾਈ?' ‘ਮੈਂ

ਰਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਰਾਿ ਸੂਲੀ ਿੇ ਰੱ ਟੀ, ਸੁਬਾਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਗਮਨ

ਰੂਫ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ।' ‘ਤਫਰ ਮੈਂ ਰੀ ਰਰਾਂ?' ਰਤਹ ਫ਼ਰੀਰ ਤਫਰ ਬਿੰ ਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜ੍

ਦੀ ਦਸਿਰ ਤਦੱ ਿੀ। ਰਾਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਉੱਤਠਆ, ਨਾ ਰੱ ਪ੍ੜ੍ੇ ਦੀ ਤਫ਼ਰਰ

ਤਗਆ। ਲੋ ਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰ ਦਾਂ ਥੱ ਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੱਪ੍ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ

ਿੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਚਿੰ ਿਾ, ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿੰਗੇ ਪ੍ੈਰੀਂ

ਦਾ ਮਾਲਰ ਅਿੰ ਦਰ ਆਉਣ ਿੋਂ ਮਨਹਾਂ ਰਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤਫਰ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦਾ

ਦੌੜ੍ਦਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਅਬੂ ਦੀ ਰੁਟੀਆ ਵੱ ਲ ਿੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੱ ਲ

ਿੈਨਿੰ ੂ ਰੀ ਹੱ ਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਸਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਸਨੂਿੰ ਯਾਦ

ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ।ਖ਼ਾਨਗਾਹ ਵੀ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ

ਰਰਵਾਇਆ।

ਤਗਆ, ਤਰਵਾੜ੍ ਵੀ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਿਰ ਵੀ ਤਦੱ ਿੀ। ਉਹੀ ਅਵਾਜ਼,
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ਈਭਾਈ! ਿੂਿੰ ਰੌ ਣ ਹੈਂ? ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ, ਰਾਜਾ ਬੋਲੀ
ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਨਰਿੰ ਿਰ। ‘ਤਰਵਾੜ੍ ਖੋਲਹ ਤਦਓ', ਫਰੀਰ ਬੋਤਲਆ। ਤਰਵਾੜ੍

ਪੁਸਿਕ ਸਮੀਬਿਆ

ਖੁੱ ਲਹਦੇ ਹੀ ਫ਼ਰੀਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱ ਲ ਔਹਤੜ੍ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂਿੰ

ਤਨਰਿੰ ਜਣ ਬੋਹਾ

ਘੁੱ ਟ ਗਲਵੱ ਰੜ੍ੀ 'ਚ ਲੈ ਪ੍ੁੱ ਤਛਆ, ‘ਓਏ ਆ ਤਗਆ ਏਂ, ਤਰੱ ਥੇ ਸੀ ਐਨੇ
ਤਚਰ ਦਾ?' ਰਾਜਾ ਫ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਵਚ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ‘ਮੈਂ ਿੇ
ਿੈਨਿੰ ੂ ਹੀ ਲੱਭ ਤਰਹਾ ਸਾਂ ਅਬੂ। ਿੂਿੰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਅਿੰ ਦਰ ਤਰਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ
ਤਦਿੰ ਦਾ, ਅਬੂ! ਹੇ ਅਬੂ! ਿੂਿੰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਅਿੰ ਦਰ ਤਰਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਤਦਿੰ ਦਾ, ਦੱ ਸ
ਨਾ, ਓਏ ਯਾਰਾ!', ‘ਆ ਿੇ ਤਗਆ ਹੈਂ ਿੂਿੰ , ਮਾਲਰ ਬਣ, ਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ
ਲਈ। ਆਹ ਲੈ ਸਾਂਭ ਸੇਲੀ, ਟੋਪ੍ੀ ਿੇ ਮਾਲਾ ਮਿੰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਿੇ ਸਫ਼ਰ ਅੱ ਜ

ਬਾਬੇ ਹਰਗੁਲਾਲ ਦੀ ਹੱ ਟੀ ( ਤਨਬਿੰ ਧ ਸਿੰ ਗਤਹ)
ਲੇ ਖਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਬਾਦਲ
ਪ੍ਿੰ ਨੇ -96 ਮੁੱ ਲ – 100 ਰੁਪ੍ਏ
ਸਾਤਹਬਦੀਪ੍ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ , ਭੀਖੀ

ਪ੍ੂਰਾ ਹੋ ਤਗਆ ਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਤਰਹਾ ਈ ਸਭ ਰੁਝ ਿੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਰਰ', ਫ਼ਰੀਰ
ਬੋਤਲਆ।
‘ਹੇ ਅਬੂ! ਛੱ ਡ ਰੇ ਨਾ ਜਾਈ,ਂ ਅੱ ਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਤਹਲੀ ਵਾਰ ਿੇ
ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਇਆ ਈ, ਿੇਰੇ ਤਬਨਾਂ ਇਹ ਧਰਤਿ ਤਵਛੁਿੰ ਨੀ।' ਫ਼ਰੀਰ ਬੋਤਲਆ,
‘ਨਾ! ਨਾ! ਇਿੰ ਜ ਨਾ ਰਤਹ, ਲੈ ਮੈਂ ਿੈਨਿੰ ੂ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ ਵੀ ਤਦਿੰ ਦਾ ਈ,
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂਓ ਿੈਨਿੰ ।ੂ ਹੋ ਤਗਐ ਂ ਨਾ ਪ੍ੂਰਾ ਸੂਰਾ, ਹੁਣ ਿੂਿੰ ਮੈਂ ਅਿੇ ਮੈਂ
ਿੂਿੰ , ਲੋ ਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਹਰ।' ਅੱ ਖ ਦੇ ਫੋਰ ਤਵਚ ਫ਼ਰੀਰ ਿੁਰ ਤਗਆ ਸੀ ਤਰਸੇ
ਅਣਤਦਸਦੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਵੱ ਲ ਿੇ ਬਚੀ ਸੀ ਰੇਵਲ ਤਮੱ ਟੀ। ਰਾਜਾ ਧਾਹ ਮਾਰ ਰੋ
ਤਪ੍ਆ, ‘ਯਿੀਮ ਰਰ ਤਗਐ,ਂ ਸਾਈ!ਂ '
ਰਾਜਾ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ ਹੋ ਤਗਆ, ਰਮਿਾ ਫ਼ਰੀਰ। ਸਭ ਰੁਝ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਉਹ ਰਿੰ ਗਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰ ਅੱ ਜ ਰੁਝ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੋ ਮਾਲ,
ਲੋ ਰ ਵੀ ਿੇ ਪ੍ਰਲੋ ਰ ਵੀ। ਲੋ ਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਅਬੂ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਮੋਹ ਰਰਦਾ,
ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੁਿੰ ਮਦਾ ਚੱ ਟਦਾ। ਇਹੀ ਅਬੂ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ

ਰਮੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਰਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਿਰ ਤਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਚਿੰ ਗਾ
ਨਾਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲੇ ਠੇ ਤਨਬਿੰ ਧ ਸਿੰ ਗਤਹ ‘ ਬਾਬੇ
ਹਰਗੁਲਾਲ ਦੀ ਹੱ ਟੀ‘ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਿਰ ਦੇ ਖੇਿਰ ਤਵਚ ਵੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰ ਗਤਹ ਤਵਚ
ਸ਼ਾਤਮਲ ਉਸਦੇ 41 ਤਨਬਿੰ ਧ ਉਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਮਰਿੀਆਂ ਿੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂਿੰ
ਸਜੀਵ ਰੂਪ੍ ਤਵਚ ਰੂਪ੍ਮਾਨ ਰਰਦੇ ਹਨ ਤਜਨਾਂ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂਿੰ

ਰੋਨੇ ਰੋਨੇ ਤਵਚ ਲੈ ਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱ ਜ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਫ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ

ਮਨੁੱਖਿਾਵਾਦੀ ਤਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤਵਚ ਅਤਹਮ ਭੂਤਮਰਾ ਤਨਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਿਰ

ਨਾਲ ਜਾਤਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਰੂਫ਼ੀ ਿੋਂ ਸੂਫ਼ੀ ਹੋ ਅਮਰ ਹੋ ਤਗਆ,

ਤਵਚਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਬਿੰ ਧ ਉਸਦੇ ਬਚਪ੍ਨ ਰਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਿ

ਰੁਲ ਸਤਮਆਂ ਲਈ।

ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਤਜਰ ਤਰਸ਼ਿੇ ਮੋਹ, ਤਪ੍ਆਰ , ਅੱ ਪ੍ਣਿ , ਤਿਆਗ ਿੇ
ਸਮਰਪ੍ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਨ । ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ, ਤਪ੍ੳ
, ਦਾਦੇ ਿੇ ਹੋਰ ਨੇ ੜ੍ਲੇ ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਾਤਜਰ ਤਰਸ਼ਤਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਿੇ ਤਨੱਘ ਬਰਰਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਰੀਿੀਆ ਰੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੀਜਾ
ਹੈ ਤਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਸ਼ਤਿਆਂ ਨੁਿੰ ਤਨੱਘੇ ਿੇ ਹਿੰ ਡਣਸਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤਵਚ
ਆਪ੍ਣਾ ਯਥਾ ਸਿੰ ਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ।
ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਤਨਬਿੰ ਧ ‘ਮੇਰੇ ਤਪ੍ਿੰ ਡ ਦੀ ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ ਮਤਹਰ‘
ਯਾਦਾਂ ਘੁਤਮਆਰੇ ਸਰੂਲ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਹਰਗੁਲਾਲ ਦੀ ਹੱ ਟੀ , ਰੱ ਚੇ ਘਰ
ਪ੍ੱ ਰੇ ਤਰਸ਼ਿੇ, ਜਦੋਂ ਮੈ ਦਾਦਾ ਜੀਂ ਨੂਿੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਤਖਆ , ਮੇਰਾ ਬਚਪ੍ਨ ਦਾ
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ਈਬੇਲੀ ਿੇ ਉਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਿੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਮਾਇਆ ਆਤਦ ਅੱ ਜ ਿੋਂ ਅੱ ਧੀ
ਸਦੀ ਪ੍ਤਹਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਤਭਆਚਾਰਰ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂਿੰ ਬਾ –ਖੂਬੀ

ਅਸਲੀ ਭਾਰਿ-

ਉਘੇੜ੍ਦੇ ਹਨ । ਲੇ ਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇ ਉਸਦੇ ਬਚਪ੍ਨ ਰਾਲ ਤਵਚ ਹੁਣ

ਵਤਰਿੰ ਦਰ ਅਜ਼ਾਦ

ਤਜਹੀਆਂ ਪ੍ਦਾਰਰਥਰ ਸੁੱ ਖ- ਸੁਤਵਧਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲਭਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰ ਉਸ

+91 98150 21527

ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋ ਰ ਆਜੋਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿੁਲਨਾਿਮਰ ਮਾਨਤਸਰ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਬਹੁਿ
ਬਲਵਾਨ , ਸਿੁਿੰ ਸ਼ਟ, ਿੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪ੍ੁਸਿਰ ਪ੍ਾਠ ਦੌਰਾਨ ਲੇ ਖਰ ਦੀ
ਇਹ ਤਚੱ ਿਾ ਪ੍ਾਠਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਚੱ ਿਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਰ ਅੱ ਜ ਪ੍ੱ ਰੇ ਘਰਾਂ ਿੇ
ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੋਠੀਆਂ ਤਵਚ ਰਤਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਰ ਤਰਸ਼ਿੇ ਤਨਭਾਂਉਣ
ਤਨਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱ ਚ ਤਬਲਰੁਲ ਰੱ ਚੇ ਸਾਤਬਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ੁਸਿਰ ਲੇ ਖਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਿ ਦੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਅਤਜਹੇ
ਪ੍ੱ ਖ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜ੍ੇ ਉਸਦਾ ਤਬਿੰ ਬ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਸਾਊ,
ਸੱ ਤਭਅਰ , ਤਦਆਵਾਨ ਿੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਦਰਾਂ ਰੀਮਿਾ ਦੇ ਉਪ੍ਾਸਰ ਵਜੋਂ
ਉਭਾਰਣ ਤਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੰ ਗਤਹ ਰਾਹੀਂ ਲੇ ਖਰ ਦੀ
ਪ੍ਤਹਚਾਣ ਤਪ੍ਿੰ ਡ ਦੀ ਤਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਿੇ ਸਮਾਤਜਰ ਤਰਸ਼ਤਿਆ ਨੂਿੰ
ਿੋੜ੍ ਿੱ ਰ ਤਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਖੋਰੇ ਮਨੁੱਖ , ਅਤਧਆਪ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੱ ਚੇ ਤਦਲੋ
ਇੱ ਜ਼ਿ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਿੇ ਘਰ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਦੀਆਂ
ਤਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਾਂ ਸੁਚੇਿ ਇੱ ਰ ਚਿੰ ਗੇ ਪ੍ਿੀ ਿੇ ਚਿੰ ਗੇ ਹੀ
ਤਪ੍ਿਾ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਵਚਲੇ ਲੇ ਖ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਰ
ਉਸ ਤਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਰੀਿੀ ਗਲਿੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਰਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਜ਼ੁਅਰਿ ਿੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ ਸਫਲਿਾ ਦੇ
ਮੁਰਾਮ ਿੱ ਰ ਤਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਵੀ। ਉਸਦਾ ਲੇ ਖ ‘ਆਤਖਰ ਮੈਂ ਰਰ
ਹੀ ਲਈ ਬੀ, ਰਾਮ‘ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੇਂਡੂ ਤਪ੍ਛੋਰੜ੍ ਦੇ ਇਸ ਮੁਿੰ ਡੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ
ਮਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਵੱ ਲੋਂ ਰੀਿੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂਿੰ ਇਰ ਚਨੌਿੀ ਵਾਂਗ
ਸਵੀਰਾਰਤਦਆਂ ਔਖੇ ਹਲਾਿ ਤਵੱ ਚ ਵੀ ਬੀ. ਰਾਮ. ਰਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਹਾਤਸਲ ਰਰ ਤਵਖਾਇਆ ।
ਪ੍ੁਸਿਰ ਤਵੱ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਵਚ ਛੱ ਪ੍ਦੇ ਤਮੱ ਡਲ ਰਾਲਮ ਨੂਿੰ
ਹੀ ਤਧਆਨ ਤਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਰੇ ਤਲੱਖੇ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਅਰਾਰ ਪ੍ੱ ਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਨਸਤਚਿ ਤਗਣਿੀ ਤਵਚ ਬੱ ਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪ੍ਦੇ
ਹਨ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਰ ਹੋਣ ਰਾਰਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖ ਰਥਾ ਰਸ ਨਾਲ
ਭਰਪ੍ੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਾਠਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ੁਸਿਰ ਨੂਿੰ ਇੱ ਰੋ ਬੈਠਰ ਤਵਚ
ਪ੍ੜ੍ਹ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੁਸਿਰ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਰਾਹੀਂ ਤਜੱ ਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦੇ
ਪ੍ਾਠਰ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀਆ ਸਮਾਤਜਰ ਿੇ ਸਤਭਚਾਰਰ ਰਵਾਇਿਾਂ
ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਜਾਣਰਾਰੀ ਹਾਤਸਲ ਰਰ ਸਰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱ ਰੀ ਸੀ। ਪ੍ੂਰੇ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਦੇਸ਼
ਇਲੈ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ‘ਚ ਆ ਤਗਆ। ਨੇ ਿਾ ਲੋ ਰ ਬਰਸਾਿੀ ਡੱ ਡੂਆ
ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਿਰ ਛੱ ਪ੍ੜ੍ਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਤਨਰਲ ਆਏ।ਨੇ ਿਾ ਲੋ ਰ ਗਰੀਬਾਂ
ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਿਾਵਲੇ ਤਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਿੰ ਦੀਆਂ-ਗਿੰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬਸਿੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ੳਮਪ੍; ਤਦਖਾਈ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਰਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰਹਾਂ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤਦੱ ਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੈਰ ਭੂਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਰੱ ਪ੍ੜ੍ੇ ਤਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ੈਸ,ੇ ਏਥੋ ਿੱ ਰ
ਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਰ ਲੋ ਰ ਗਲੀਆਂ ਬਸਿੀਆਂ ਤਵੱ ਚ ਝਾੜ੍ੂ ਦੇਂਦੇ ਸਾਫ
ਤਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਲੱਬੜ੍ੇ ਤਿੱ ਬੜ੍ੇ ਨਿੰਗ ਧੱ ੜ੍ਰੇ ਬੱ ਤਚਆ ਨੂਿੰ ਚੁੱ ਰਚੁੱ ਰ
ਰੇ ਚਿੰ ਮ ਚੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦਲੋ ਿਾਂ ਨਫ਼ਰਿ ਰਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੀ ਗਿੰ ਦੀ ਤਜਹੀ ਬਸਿੀ ਵੱ ਸੋਂ ਰਾਫੀ ਸਿੰ ਘਣੀ
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਝੁੱ ਗੀਆ ਸਨ। ਅੱ ਜ ਇੱ ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ
ਨੇ ਿਾ ਆਪ੍ਣੇ ਚੇਲੇ ਚਮਤਟਆ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਨੇ ਿਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥੀ ਲੋ ਰਾ
ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਲੋ ਰ ਘਰ ‘ਚ ਤਨਰਲ-ਤਨਰਲ
ਰੇ ਸਮਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਪ੍ਏ ਸਨ, ਅਿੇ ਨੇ ਿਾ ਜੀ ਨੂਿੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀਆ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰਰਾਂਗੇ।
ਨੇ ਿਾ ਜੀ ਰਾਮ ਤਪ੍ਆਰੀ ਦੀ ਝੌਂਪ੍ੜ੍ੀ ਅੱ ਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋ ਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ
ਤਪ੍ਆਰੀ ਨੂਿੰ ਬਹੁਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆ।
‘ਰਾਮ ਤਪ੍ਆਰੀ ਿੈਨਿੰ ੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਜਹੜ੍ਾ ਿੂਿੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀ
ਆ ਰਹੀ….?’
‘ਸਮਾਨ ਿਾਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇ ਤਰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਸਰਦਾ….’
‘ਤਰਉਂ…..?’

ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠਰ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬੀਿੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਰੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਰੂਹ ਨੂਿੰ ਰੱ ਜਵੀਂ ਖੁਰਾਰ ਦੇ ਸਰਦੇ ਹਨ।।
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‘ਮੈਂ ਅਿੰ ਦਰ ਨਿੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਇਰੋ ਸਾੜ੍ੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਤਦੱ ਿੀ ਹੈ।

ਈਬਸ ਅੱ ਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪ੍ਿਾ

ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਨਦਾ ਤਰ ਮੈਂ ਿੈਨਿੰ ੂ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਗ਼ਲਿ ਰਿੰ ਮ ਵਾਸਿੇ ਦੇਵਾਂ।ਮੇਰੀ
ਆਿਮਾ ਮੈਨਿੰ ੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਰੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਤਚਹਰੇ ਦੀ
ਚਮਰ ਤਫਰ ਿੋਂ ਇੱ ਰ ਵਾਰ ਫੱ ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਹ ਤਫਰ ਉਸ ਿਰਤਲਆਂ

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਇਆਂ ਲਈ ਤਮਤਮਆ ਤਰਹਾ

ਵਾਲੇ ਮੋਡ ਤਵਚ ਆ ਤਗਆ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਅੱ ਜ ਤਰਉਂ ਇਿੰ ਨਾ

ਹੈ।ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂਿੰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇਣ ਿੋਂ ਤਰਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਿੋਂ ਇਨਰਾਰ ਰਰ

ਭਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਰ ਰਰ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਜਦਤਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪ੍ਿਾ

ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸਨੂਿੰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਵੇਂ

ਵੀ ਹੈ ਤਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂਿੰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ ਿੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲੋਂ

ਝੂਠਾ-ਮੂਠਾ ਨਾਟਰ ਰਰ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਤਵਚ

ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਲਏ ਤਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਤਰਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਿੋਂ ਉਸਨੂਿੰ ਪ੍ੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਰਹਾ

ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇਰੇ ਰੋਲ ਰਦੇ ਪ੍ੈਸੇ ਮਿੰ ਗਣ ਨਹੀਂ ਆਂਵਾਂਗਾ।ਉਹ ਮੈਨਿੰ ੂ

ਹਾਂ।ਝੂਠਾ-ਮੂਠਾ ਨਾਟਰ ਿੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪ੍ਿਾ ਹੈ ਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ

ਤਜਵੇਂ ਸੌਂਹ ਚੁੱ ਰ ਰੇ ਰਤਹ ਤਰਹਾ ਹੈ।ਮੈਨਿੰ ੂ ਅੱ ਜ ਉਸਨੂਿੰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇਣ

ਰੋਲੋਂ ਤਬਨਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਲਏ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਿੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਿਾ ਹੈ

ਤਵਚ ਮੁਸ਼ਰਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਿੰ ਨਾ ਰੌ ੜ੍ਾ ਿਜਰਬਾ ਉਸਨੂਿੰ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਰਦੇ

ਤਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਉਸਨੂਿੰ

ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਰੇ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇ ਹੀ

ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਜਿੰ ਨਾ ਅੱ ਜ ਿੇ ਅੱ ਜ ਮੈਨਿੰ ੂ ਵੀ ਇਹ

ਤਦਆਂਗਾ।ਲਗਭਗ ਦਸ-ਪ੍ਿੰ ਦਰਾਂ ਤਮਿੰ ਟ ਹੋ ਚੁੱ ਰੇ ਹਨ ।ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ

ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਾਤਰਆ ਹੀ ਉਸਨੂਿੰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ

ਦਸਾਂ ਤਮਿੰ ਟਾਂ ਤਵਚ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵਾਰੀ ਬਦੋਬਦੀ ਹੱ ਥ ਤਮਲਾ

ਦੇਣ ਿੋਂ ਇਨਰਾਰ ਰਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਮਤਮਆ ਤਰਹਾ

ਤਲਆ ਹੈ ਿੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਤਮਲਾ ਰੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਰਤਹ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਰ ਬਸ ਅੱ ਜ

ਹੈ।ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਏ ਇੱ ਰ ਰਾਗਜ਼ ਿੇ ਪ੍ੈੱਨ ਨੂਿੰ ਚੁੱ ਰ ਰੇ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ।ਅੱ ਜ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿੇਰੇ ਰੋਲੋਂ ਤਪ੍ਆਰੇ ਦੋਸਿ ਪ੍ੈਸੇ ਨਹੀਂ

ਰਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਹੱ ਰ ਿੇ ਰੁਝ ਤਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੀਿਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸਨੂਿੰ ਤਫਰ ਵੀ ਵੇਖ

ਮਿੰ ਗਾਂਗਾ ਿੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂਿੰ ਇਹ ਰਤਹ ਰੇ ਵੀਹ

ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਅਚਾਨਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਰੁਝ ਤਜਵੇਂ ਧੁਿੰ ਦਲਾ

ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇਣ ਿੋਂ ਇਨਰਾਰ ਰਰ ਤਦੱ ਿਾ ਹੈ ਤਰ ਿੂਿੰ ਨਸ਼ਾ ਰਰਨਾ ਹੈ ਇਸ

ਤਗਆ ਹੈ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਤਰਉਂ ਉਸਨੂਿੰ ਵੇਖ ਰੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣਾ ਅਿੀਿ ਯਾਦ

ਲਈ ਮੈਂ ਿੈਨਿੰ ੂ ਪ੍ੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਦਾ।ਰੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਜਵੇਂ

ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈ ਵਲ ਟੱ ਪ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਦੋਸਿੀ ਦਾ ਵਾਸਿਾ ਪ੍ਾਉਣ ਲੱਗ

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਤਜਹੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਰਲਾਸ ਦਸਵੀਂ ਤਵਚ ਪ੍ੜ੍ਦਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰ ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਬਹੁਿ ਟੁੱ ਟਾ ਹਾਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਰਰੀਂ।ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ

ਹਾਂ।ਰੈਂਚੀ- ਚੱ ਪ੍ਲ ਿੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਪ੍ੈਂਟ ਿੋਂ ਬਤਣਆ ਬਸਿਾ ਤਪ੍ੱ ਠ ਿੇ ਪ੍ਾ ਮੈਂ

ਦੇ-ਦੇ,ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।ਤਪ੍ਓ ਤਬਮਾਰ ਹੈ ਿੇ ਮਾਂ ਲੋ ਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ

ਭਾਵਰ ਵਾਰ ਿੋਂ ਬਚਣ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤਵਚ ਸੱ ਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂਿੰ

ਉਣ-ਬੁਣਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਿ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱ ਰ ਹੋਰ

ਅਲੱਗ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਮੂਿੰ ਹ ਬਣਾ ਰੇ ਰਤਹ ਤਰਹਾ ਹਾਂ ਤਰ ਮੈਂ ਿੈਨਿੰ ੂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਿੇ

ਸ਼ਖ਼ਸ ਰੁਝ ਦੇਰ ਿੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ

ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਦਾ ਿੇ ਆਖਰ ਉਹ ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਰਨ ਦੇ

ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਪ੍ਿਾ ਜੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦੁਰਾਨ ਿੇ

ਤਵਚ ਰਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂਿੰ ਇਹ ਰਤਹ ਰੇ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ

ਚਿੰ ਗਾ-ਭਲਾ ਰਿੰ ਮ ਰਰਦੇ ਸਨ ਿੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ

ਦੇਣ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹਾਂ ਤਰ ਮੈਂ ਗ਼ਲਿ ਰਿੰ ਮ ਵਾਸਿੇ ਤਰਸੇ ਨੂਿੰ ਰਦੇ ਪ੍ੈਸਾ ਨਹੀਂ

ਦਾ ਮੇਰੇ ਤਪ੍ਿਾ ਜੀ ਨੂਿੰ ਹਾਰਟ-ਅਟੈਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਿ ਰੁਝ

ਤਦੱ ਿਾ ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਤਫਰ ਿੋਂ ਿੈਨਿੰ ੂ ਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗ਼ਲਿ ਰਿੰ ਮ ਲਈ

ਖ਼ਰਾਬ ਰਤਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਿਾਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲੋਂ

ਪ੍ੈਸੇ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਰਿੰ ਮ ਲਈ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਜਾਜ਼ਿ ਨਹੀਂ ਤਦਿੰ ਦੀ।

ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਿੇ ਵੀ ਪ੍ੈਸੇ

ਉਸਦੇ ਤਚਹਰੇ ਿੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਮਰ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ

ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁੜ੍ ਰਹੇ।ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਿ-ਰਾਿ ਨੂਿੰ ਜਾਗ ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਿੇ

ਤਦਿੰ ਦਾ-ਤਦਿੰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਫਰ ਿੋਂ ਇੱ ਰ ਵਾਰ ਰੁਰ ਤਗਆ ਹਾਂ।ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ

ਸਵੈਟਰ ਉਣਨ ਦਾ ਰਿੰ ਮ ਰਰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਮਾਈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਿੋਰਨ ਦਾ ਯਿਨ ਰਰਦੀ ਹੈ।ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ
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ਈਸਾਡੇ ਰੋਲੋਂ ਰੁਝ ਨਾ ਰੁਝ ਝਾਰਣ ਦਾ ਯਿਨ ਰਰਦੇ ਹਨ।ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ

ਇਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਤਰੱ ਥੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਰਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।ਖੇਡ ਿੋਂ ਆਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ

ਮੁਫ਼ਿ ਸਵੈਟਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਿਾਰ ਤਵਚ ਹਨ।ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ

ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਤਿਿੰ ਨ ਥੱ ਪ੍ੜ੍ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਿੇ ਜੜ੍ ਹੀ ਤਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾ

ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪ੍ਏ ਹਨ।ਪ੍ਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ

ਵੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ ਚੁੱ ਪ੍ਚਾਪ੍ ਿੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਖ ਤਦਿੰ ਦੀ ਹੈ “ਤਪ੍ਓ ਤਬਮਾਰ

ਗ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਬ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰੋਈ ਤਰਹੜ੍ੇ ਹਾਲਾਿ ਤਵਚ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ

ਤਪ੍ਆ ਹੈ,ਇਿੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿਾ ਤਰ ਦੋ ਘਿੰ ਟੇ ਉਸਦਾ ਹੱ ਥ ਹੀ ਵਟਾ ਆਵੇਂ

ਉਸਨੂਿੰ ਰੀ ਮਿਲਬ?

ਦੁਰਾਨ ਿੇ” ਥੱ ਪ੍ੜ੍ ਉਹ ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਰੋਣ ਉਸਦਾ ਆਪ੍ਣਾ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਿ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬੜ੍ਾ ਢੀਠ ਹੈ।ਸਾਡੇ

ਤਨਰਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਉਹ ਤਫਰ ਰਮਰੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾ ਵੜ੍ਦੀ

ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ “ਵੇ

ਹੈ ਿੇ ਮਸ਼ੀਨ ਿੇ ਸਵੈਟਰ ਉਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿੇਜ਼-ਿੇਜ਼।ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ

ਰੱ ਬਾ,ਮੇਰੇ ਪ੍ੁੱ ਿ ਨੂਿੰ ਛੇਿੀ-ਛੇਿੀ ਵੱ ਡਾ ਰਰ”ਮਾਂ ਬੜ੍ੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਉਸਨੂਿੰ

ਉੱਪ੍ਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰ ਝੂਆਂ ਦਾ ਿੇ ਉਸਦੇ ਡੁਸਰਣ ਦਾ ਰੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਪ੍ੂਰਾ ਯਰੀਨ ਹੈ ਤਰ ਮੈਂ ਤਜਸ ਤਦਨ ਵੱ ਡਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤਦਨ ਮੈਂ

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਰਉਂਤਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬਤਜ਼ੱ ਦ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਧੌਣ ਿੋਂ ਹੱ ਥ

ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਿ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂਿੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਤਦਆਂਗਾ।ਮੈਂ

ਹਟਾ ਤਲਆ ਹੈ ਿੇ ਧੌਣ ਨੂਿੰ ਝਾੜ੍ ਤਲਆ ਹੈ।ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਰੋਈ

ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ-ਤਪ੍ਓ ਦੀ ਇਰਲੌ ਿੀ ਿੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ

ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਪ੍ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ੍ ਤਰਹਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱ ਗੇ

ਹਾਂ।ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਮੈਨਿੰ ੂ ਵੀ ਹੈ ਿੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ

ਬੈਠੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਰਉਂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਿ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ

“ਰਮੀਨਾ ਤਰਸੇ ਥਾਂ ਦਾ,ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ..............।

ਹੋਇਆ ਿੇ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਰੱ ਬ ਦਾ ਿਾਂ ਅਜੇ ਰੁਝ

”

ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ-ਤਪ੍ਓ ਦਾ ਬੁੱ ਢੇ ਹੋਣਾ ਬੜ੍ਾ ਅਖਰਦਾ
ਹੈ।ਮੈਨਿੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਤਪ੍ਓ ਵੀ ਬੁੱ ਢੇ ਹਨ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ
ਵੀ ਬੁੱ ਢੇ ਹਨ।ਮੈਨਿੰ ੂ ਤਰਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਿੇ ਬੜ੍ਾ ਗੁੱ ਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਰੀ ਰਰਾਂ?ਰੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਰੁਝ ਤਚਰ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤਪ੍ਿਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਰ ਹੋਰੇ ਦੁਰਾਨ ਿੇ ਜਾਣ ਲੱਗ
ਗਏ ਹਨ ਿੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਗਆਰਵੀਂ ਰਰਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਤਗਆ ਹਾਂ।ਰਦੇ-ਰਦੇ ਮੈਂ
ਵੀ ਤਪ੍ਿਾਜੀ ਨਾਲ ਦੁਰਾਨ ਿੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।ਅੱ ਗੇ ਪ੍ੜ੍ਣ ਲਈ ਨਾ ਹਾਲਾਿ
ਹਨ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਬ ਤਵਚ ਪ੍ੈਸੇ।ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਛੱ ਡਣੀ ਪ੍ੈ ਗਈ
ਹੈ।ਉਮਰ ਅਜੇ ਤਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰੁਝ ਤਦਨਾਂ ਿੋਂ ਮੈਂ ਰਾਲਜ ਦੀ
ਗਰਾਊਂਡ ਤਵਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੀਿਾ ਹੈ।ਓਥੇ ਤਰਰਰੇਟ ਦੇ ਮੈਚ ਚਲ ਰਹੇ
ਹਨ।ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂਿੰ ਰਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਵੱ ਡੇ ਿੇ ਅਮੀਰ ਲੋ ਰ ਹਨ ਤਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪ੍ੈਂਟਾਂ ਿੇ ਰਮੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਮੈਂ ਤਰਿੰ ਨੇ ਹੀ ਤਦਨਾਂ ਿੋਂ ਇੱ ਥੇ ਆ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਰਈ ਵਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਝਾੜ੍ੀਆਂ ਤਵਚੋਂ ਲੱਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਫੜ੍ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।ਮੇਰੇ
ਪ੍ੈਰਾਂ ਤਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਂਚੀ-ਚੱ ਪ੍ਲ ਹੈ।ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਓਥੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ੂਰਾ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਰਤਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।ਉਹ ਟੀਮ
ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਿੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪ੍ਰ ਘਰੋਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਰੋਜ਼ ਤਝੜ੍ਰਾਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਰ ਮੈਂ
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“ਜਾਹ..................ਮੈਂ ਵੀ ਿੈਨਿੰ ੂ ਅੱ ਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ,ਭੁੱ ਖਾ ਮਰ
ਜਾਰੇ,ਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤਜੱ ਥੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਲਾ ਆਉਣਾ”ਮਾਂ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਮੈਨਿੰ ੂ ਬੜ੍ੀ ਅਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਚਿੰ ਿਾਿੁਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਰਉਂਤਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਿੇ ਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਵਚ ਬੜ੍ੀ
ਭੈੜ੍ੀ ਹੈ ਤਜ਼ੱ ਦੇ ਪ੍ੈ ਗਈ ਿਾਂ ਤਫਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਿੇ ਵੀ ਅੜ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਮੈਂ
ਹੌਲੇ ਤਜਹੇ ਮਾਂ ਲਾਗੇ ਪ੍ਈ ਉੱਨ ਦੀ ਅੱ ਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਤਡਆ ਤਵਚ
ਫਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੇ ਆਪ੍ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਰਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਰਉਂਤਰ
ਰਾਿ ਨੂਿੰ ਅਰਸਰ ਅਸੀਂ ਤਪ੍ਓ-ਪ੍ੁੱ ਿ ਇਹੋ ਰਿੰ ਮ ਰਰਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨ
ਿੇ ਸਵੈਟਰ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਛੇਿੀ-ਛੇਿੀ ਦੋ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਟੀਆਂ ਦੇ
ਗੋਲੇ ਰਰ ਤਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।ਮਾਂ ਰਣਖੀਆਂ ਤਵਚੋਂ ਰਦੇ-ਰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ
ਬੀਬੇ-ਬੱ ਚੇ ਵਾਂਗ ਉੱਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਰਰੀ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।
“ਜਾਹ............. ਰਸੋਈ ਤਵਚ ਜਾਲੀ ਖੋਲਹ ਿੇ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ”ਉਹ
ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਿੰ ਹ ਿੇ ਮਮਿਾ-ਭਰੇ-ਬੇਬਸ ਭਾਵ ਤਲਆ ਰੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅੱ ਟੀ ਿੇ ਗੋਲਾ ਓਥੇ ਹੀ ਸੁੱ ਟਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ
ਰਸੋਈ ਤਵਚ ਦੌੜ੍ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੇ ਭੁੱ ਖੇ ਰੁੱ ਿੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਦੋਂ ਰੋਟੀ
ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਨੂਿੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰਰ ਤਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਆ
ਬੈਠੀ ਹੈ ਿੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂਿੰ ਤਨਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਉਂਤਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ

ਈਇੱ ਰੋ-ਇੱ ਰ ਆਸ ਹਾਂ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਰਰੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪ੍ਰ

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਿੇਜ਼ ਬਾਲ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਜਦ ਬਾਲ ਰਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਨਹੀਂ,ਮਾਂ ਿਾਂ ਅਰਸਰ ਆਪ੍ਣੀ ਔਲਾਦ ਅੱ ਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਾਂ

ਿੇ ਬੜ੍ੀ ਸਪ੍ੀਡ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਬਾਲ ਵੱ ਡੇ-ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਤਚੱ ਿ ਰਰ

ਤਫਰ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ,ਰੀ ਰਰੇ? ਉਹ ਮੈਨਿੰ ੂ ਤਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਤਰਿੰ ਨੀ-ਤਰਿੰ ਨੀ ਦੇਰ

ਤਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਰੈਪ੍ਟਨ ਵੀ ਹੈ।

ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਤਹਿੰ ਦੀ।

ਅਚਾਨਰ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਮੈਨਿੰ ੂ

“ਵੇਖ ਪ੍ੁੱ ਿ,ਿੂਿੰ ਇਰੱ ਲਾ-ਇਰੱ ਲਾ ਿਾਂ ਹੈਂ,ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰਸ ਨੂਿੰ ਰਹਾਂ।ਿੇਰਾ

ਤਰੱ ਟ ਤਵਚੋਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤਰੱ ਟ ਤਵਚੋਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪ੍ਾ

ਤਪ੍ਓ ਤਬਮਾਰ ਹੈ, ਿੂਿੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਵਿੰ ਡਾਇਆ ਰਰ।ਉਸ ਨੂਿੰ ਥੋੜ੍ਹਾ

ਤਰਹਾ ਹਾਂ।

ਅਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਉਸਦੀ ਗੱ ਲ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ

“ਟੇਤਰਆ,ਿੈਨਿੰ ੂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ,ਿੂਿੰ ਰੀ ਖੇਡੇਂਗਾ ਤਰਰਰੇਟ”ਉਸਨੇ

ਹੈ।ਮੇਰੇ ਅਿੰ ਦਰ ਖੇਡ ਦਾ ਭੂਿ ਸਵਾਰ ਹੈ।ਆਖਰ ਮਾਂ ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪ੍ੁੱ ਛ ਰੇ

ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਰੇ ਸਾਰੀ ਤਰੱ ਟ ਹੀ ਉਲਟ ਤਦੱ ਿੀ ਹੈ।ਦੋ ਬਾਲਾਂ ਉਸ ਤਵਚੋਂ

ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈਅ ਰਰ ਤਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਰ ਤਰਹੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ

ਬਾਹਰ ਤਡਗੀਆਂ ਹਨ ਿੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਰ ਜੋੜ੍ਾ ਨੀਲੇ ਰਿੰ ਗ ਦਾ

ਹੈ ਿੇ ਤਰਹੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੁਰਾਨ ਿੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹੀ ਰਰ

ਪ੍ਲਾਸਤਟਰ ਦੇ ਰੋਤਰਆਂ ਵਾਲਾ ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ।ਉਸਦੇ ਿਲੇ ਿੇ

ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ਿੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੇ ਉਹਨਾਂ

ਪ੍ਲਾਸਤਟਰ ਦੇ ਅੱ ਠ ਰੋੁਰ
ੋ ੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬੂਟ ਬਹੁਿ ਹੀ ਸੋਹਣੇ

ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਲਆ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਫੜ੍ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ

ਹਨ।ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਧਆਨ ਬਾੱਲ ਵੱ ਲੋਂ ਹਟ ਰੇ ਬੂਟਾਂ ਿੇ ਆ ਖਲੋ ਿਾ ਹੈ।ਮੇਰੇ

ਮੇਰੇ ਉੱਪ੍ਰ ਇੱ ਰ ਤਮਹਰਬਾਨੀ ਰਰ ਤਦੱ ਿੀ ਹੈ,ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ

ਲਈ ਬੂਟ ਤਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਹਨ।ਤਰਉਂਤਰ ਸੌ ਵਾਰ ਰਤਹਣ ਿੇ ਵੀ ਮਾਂ

ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱ ਰ ਘਰ ਿੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਤਰੱ ਟ ਲੈ ਰੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਿੇ

ਨੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਇਆਂ ਦੇ ਟਾੱਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਰੇ ਤਦੱ ਿੇ ਪ੍ਰ

ਖੇਡ ਖ਼ਿਮ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱ ਟ ਨੂਿੰ ਉਸੇ ਘਰ ਛੱ ਡ ਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੂਟ ਿਾਂ ਬਹੁਿ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤਜਹੜ੍ੇ ਵੱ ਡੇ ਤਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਾਏ

ਪ੍ੈਰਾਂ ਤਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਂਚੀ-ਚੱ ਪ੍ਲ ਹੈ ਗੇਂਦ ਫੜ੍ਣ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਰਈ

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਬਾਲ ਦੀ ਇਿੰ ਿਜ਼ਾਰ ਰਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਬੂਟ

ਵਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਚੱ ਪ੍ਲ ਓਥੇ ਹੀ ਛੱ ਡ,ਦੌੜ੍ਰੇ ਗੇਂਦ ਫੜ੍ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ।ਗਰਾਊਂਡ

ਫੜ੍ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਤਨਹਾਰ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।ਬੂਟ ਵੇਖਰੇ ਮੇਰੇ ਤਚਹਰੇ ਿੇ ਚਮਰ

ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਿੇ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ੱ ਥਰ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਤਵਚ

ਆ ਗਈ ਹੈ।ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਰੈਂਚੀ-ਚੱ ਪ੍ਲ ਭੈੜ੍ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਚੁੱ ਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂਿੰ ਹਵਾ ਤਵਚ ਉੱਡਾ ਤਦਿੰ ਦਾ

“ਓਏ, ਬਾਲ ਿਾਂ ਫੜ੍ਾ ਟੇਤਰਆ”ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਮੈਨਿੰ ੂ ਡਾਂਟ ਰੇ ਰਤਹ ਤਰਹਾ

ਹਾਂ,ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਰਦਾ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਿੋਂ ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਆ

ਹੈ ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂਿੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।

ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿਾਂ ਉਹ ਪ੍ੱ ਥਰਾਂ ਦੀ ਚੋਭ ਮੈਨਿੰ ੂ ਬੜ੍ੀ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ

“ਓਏ,ਆਉਂਦੇ ਐ ਿਾਂ ਪ੍ਾ ਲੈ ਬੂਟ”ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿੇ ਮੈਂ

ਹੈ।ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤਵਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁਲਤਮਲ

ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਤਗਆ ਹਾਂ।ਉਹ ਰਦੇ-ਰਦੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।ਮਜ਼ਾਰ

“ਭਾਜੀ, ਤਰਹਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟ”

ਰਰਦੇ-ਰਰਦੇ ਉਹ ਰਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱ ਸ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨਿੰ ੂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ

“ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰਸਦੇ”ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਮਗਰੂਰਿਾ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਲੱਗਦਾ।ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਟ ਨੂਿੰ ਖੋਲਰ
ਹ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬੈਟ-ਬਾਲ

“ਭਾਜੀ,ਮੈਂ ਸੱ ਚੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਹ ਬੂਟ”ਮੈਂ ਬੜ੍ੀ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ

ਿੇ ਰਦੇ-ਰਦੇ ਪ੍ੈਡ ਵੀ ਫੜ੍ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਦਆਨਿਦਾਰੀ ਿੋਂ ਖੁਸ਼

ਉਸਨੂਿੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।

ਹਨ।ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨਿੰ ੂ ਚਿੰ ਗੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀਰ

“ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈ ” ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਬੜ੍ੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨਿੰ ੂ

ਆਦਮੀ ਹਨ।ਖੇਡ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ

ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਾਰਟੀ ਰਰਦੇ ਹਨ ਤਰਉਂਤਰ ਉਹ ਅਰਸਰ ਰਾਿ ਵਾਲੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ

ਮੈਂ ਬੂਟ ਪ੍ਾ ਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ ਹੁਣ ਇੱ ਰ ਤਖਡਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਤਗਆ

ਗੱ ਲ ਰਰਰੇ ਇੱ ਰ-ਦੂਜੇ ਨੂਿੰ ਛੇੜ੍ਦੇ ਿੇ ਮਜ਼ਾਰ ਰਰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਤਵਚ

ਹਾਂ। ਬੂਟ ਪ੍ਾ ਰੇ ਮੇਰਾ ਆਿਮਤਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱ ਧ ਤਗਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ

ਇੱ ਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਿੰ ਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰ ਬੜ੍ਾ ਉੱਚਾ,ਲਿੰਮਾ,ਜਵਾਨ ਿੇ ਸੋਹਣਾ

ਬੂਟਾਂ ਵੱ ਲ ਵੇਖ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।
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ਈਉਹ ਸਫ਼ੈਦ,ਨੀਲੇ ਿੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰਿੰ ਗ ਦੇ ਬੜ੍ੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟ ਹਨ।ਮੈਂ
ਰਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਤਵਚ ਵੀ ਇਿੰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ।ੇ ਬੂਟ ਪ੍ਾ ਰੇ ਮੈਨਿੰ ੂ
ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਤਰਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਿੰ ਦਰ ਇੱ ਰ ਅਲੱਗ
ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਤਲਆ ਸੀ।ਘਰ ਜਾ ਰੇ ਮੈਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਗੀ

ਤਦਲ ਿੋਂ ਦਰਦ-ਰਤਵਿਾ
ਤਪ੍ਰ. ਹਰਤਜਿੰ ਦਰ ਭਿੰ ਡੋਹਲ

ਿਰਹਾਂ ਧੋ ਰੇ ਿੇ ਸੁਰਾ ਰੇ ਪ੍ਾ ਤਲਆ ਸੀ।ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁੱ ਤਛਆ ਿਾਂ ਮੈਂ ਤਰਹਾ ਤਰ
ਬਿੰ ਟੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਦੱ ਿੇ ਹਨ ਖੇਡਣ ਲਈ।ਬੂਟ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ
ਨੇ ਰੋਈ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੱ ਰ ਦੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਤਖਆ।ਮਾਂ ਸਿੰ ਿੁਸ਼ਟ
ਹੈ।ਰੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ
ਤਖਡਾਰੀ ਹਾਂ।ਮੇਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜ੍ੀ ਦੋਸਿੀ ਹੈ।ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ ਬੜ੍ੇ ਅਮੀਰ
ਘਰ ਦਾ ਮੁਿੰ ਡਾ ਹੈ।ਵੱ ਡੀਆਂ-ਵੱ ਡੀਆਂ ਇਿੰ ਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਰ ਹੈ।ਰਾਰ

ਤਦਲ ਿੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਇੱ ਰ ਮਾਂ ਦੀ ਰਹਾਣੀ
ਗਰੀਬੀ ਤਵੱ ਚ ਤਵਆਹ ਤਦੱ ਿੀ ਤਜਿੰ ਦ ਤਨਮਾਣੀ,

ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਆਦਿਾਂ ਬਹੁਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।ਰੋਜ਼ ਰਾਿ ਨੂਿੰ

ਤਚੱ ਿ ਚੇਿੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਾਣੀ

ਦੋਸਿਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਤਸਰਫ਼

ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਤਜਿੰ ਦ ਫਸ ਗਈ ਫੇਰ ਤਨਮਾਣੀ,

ਗਰਾਊਂਡ ਿੱ ਰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਤਗਆ ਹੈ ।ਤਪ੍ਿਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੀ ਤਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ੳੁੁੁੱਪ੍ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਰਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਸਿੰ ਘਰਸ਼,ਰਾਰੋਬਾਰੀ ਜੱ ਦੋ ਜਤਹਦ ਤਪ੍ਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿੇ ਦੁਰਾਨ
ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।ਖੇਡ ਤਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋ ਜਤਹਦ ਦੌਰਾਨ ਤਰਿੇ ਬਹੁਿ
ਤਪ੍ੱ ਛੇ ਛੁੱ ਟ ਗਈ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱ ਚੇ ਹਨ।ਮਾਂ ਅਰਾਲ-ਚਲਾਣਾ ਰਰ ਚੁੱ ਰੀ
ਹੈ।ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੇਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਟਰੀ ਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਫ਼ਿਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ੍
ਰਹੀ ਹੈ।ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੱ ਗੇ ਆਈ ਧੁਿੰ ਦ ਛੱ ਟਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਾ ਮੈਥੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਰਰ ਤਰਹਾ
ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੈਨਿੰ ੂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਵਚ ਤਲਤਖਆ ਰਾਗਜ਼ ਫੜ੍ਾ ਤਰਹਾ ਹੈ।
“ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਰਰ,ਮੈਂ ਬੜ੍ਾ ਟੁੱ ਟਾ ਹਾਂ,ਮੈਨਿੰ ੂ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦੇ ਦੇ”
।ਰਾਗਜ਼ ਮੈਨਿੰ ੂ ਫੜ੍ਾ ਰੇ ਉਹ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ
ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਗਜ਼ ਿੇ ਇੱ ਰ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ।ਪ੍ੜ੍ਦੇ-ਪ੍ੜ੍ਦੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇੱ ਰ ਵਾਰ ਰਿੰ ਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਾਗਜ਼ ਿੇ ਤਲਖੇ
ਨੂਿੰ ਮੈਂ ਤਫਰ ਿੋਂ ਇੱ ਰ ਵਾਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਹਾਂ........ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਿੋਂ
ਬਾਅਦ ਿੇਰੇ ਰੋਲ ਰਦੇ ਪ੍ੈਸੇ ਮਿੰ ਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਵਾਂਗਾ।ਬਸ ਅੱ ਜ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੀਹ ਰੁਪ੍ਈਏ ਲੈ ਤਰਹਾ ਹਾਂ—ਬਿੰ ਟੀ ਤਸਿੰ ਘ।
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ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਪ੍ਿੀ ਸੀ ਨਤ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ
ਗਹੀਬੀ ਤਵੱ ਚ ਤਜਿੰ ਦਗੀ ਰੱ ਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਜਿੰ ਦ ਤਨਮਾਣੀ,
ਭਾਣਾਂ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਿੀ ਮਰ ਤਗਆ ਨ਼ਿੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਦੇਂ ਲੋ ਰੀ ਤਜਸਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤਜਿੰ ਦ ਤਨਮਾਣੀ,
ਹਮਦਰਦੀ ਸੋਂਦੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਰਰਦੇ ਲੋ ਰ ਆ ਆ ਰੇ ਘਰੇ
ਭਿੰ ਦੋਹਲ ਮਜਬੂਰ ਰਰਰੇ ਇੱ ਛਰ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਨਮਾਣੀ,

ਈ-

ਸੱ ਚ ਅਿੇ ਰੁਦਰਿ !!- ਕਬਵਿਾ

ਮਾਂ ਜੇ ਿੂਿੰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ -ਰਤਵਿਾ

ਗੁਰਮੀਿ ਬਰਸਾਲ

ਿਰਸੇਮ ਤਸਿੰ ਘ ਘੁਿੰ ਮਣ
ipuny62@yahoo.com

ਖਾਲਰ ਨੂਿੰ ਜੇ ਖਲਰਿ “ਸੱ ਚ” ਦਾ ਨਾ ਤਦਿੰ ਦੀ,
ਰੁਦਰਿ ਸੱ ਚ ਦੇ ਤਨਯਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਛਾਈ ਹੈ ।
ਤਨਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਰਨਾ ਸੱ ਚ ਦੀ ਸਿੰ ਗਿ ਹੈ,
ਤਨਯਮ ਿੋੜ੍ਨਾ ਸੱ ਚ ਨਾਲ ਬੇ-ਵਫਾਈ ਹੈ ।
ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਨਯਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱ ਰ ਤਹੱ ਸਾ ਹੈ,
ਬਿੰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ ।
ਦੇਹ ਅਿੰ ਦਰ ਵੀ ਤਨਯਮ ਸੱ ਚ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ,
ਰਥਨੀ ਰਰਨੀ ਵੱ ਖ ਿਾਂ ਇੱ ਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ।
ਜਦ ਵੀ ਬਿੰ ਦੇ ਮੂਿੰ ਹੋਂ ਝੂਠ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,
ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਜਿਾਈ ਹੈ ।
ਦਰਦ ਨਾਲ ਤਫਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜ੍ਾਂ ਿਣੀਆਂ ਨੇ ,
ਅਿੰ ਦਰੋਂ-ਅਿੰ ਦਰੀ ਹਲ-ਚਲ ਝੂਠ ਮਚਾਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਾਰੇ ਗਲਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੂਖਮ ਨਾੜ੍ਾਂ ਨੇ ,
ਜਤਹਰ ਅਿੰ ਦਰਲੇ ਅਿੰ ਗਾਂ ਿੇ ਵਰਸਾਈ ਹੈ ।
ਤਨਯਮੋ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਸਬਿੰ ਧਿ ਅਿੰ ਗਾਂ ਨੇ ,
ਲੋ ੜ੍ੋਂ ਵੱ ਖਰੀ ਚਰਰੀ ਫੇਰ ਘੁਮਾਈ ਹੈ ।
ਿਨ ਸਿੰ ਚਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰਤਰਆ ਨੇ ਘਟਰੇ,
ਸ਼ਰਿੀ ਹਰ ਇਰ ਅਿੰ ਗ ਦੀ ਸਗੋਂ ਘਟਾਈ ਹੈ ।
ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂਿੰ ਿਨ ਠੀਰ ਲਗੇ,
ਰਈ ਅਿੰ ਗਾਂ ਿੇ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਾ ਛਾਈ ਹੈ ।
ਹਰ ਸੱ ਚਾ ਵੀ ਿਿੰ ਦਰੁਸਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ,
ਲੇ ਰਨ ਝੂਠ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਤਸਹਿ ਗਵਾਈ ਹੈ।
ਿਿੰ ਦਰੁਸਿੀ ਦੇ ਮੌਰੇ ਉਸਦੇ ਤਜਆਦਾ ਨੇ ,
ਤਜਸਨੇ ਘੁੱ ਟਰੇ ਸੱ ਚ ਨੂਿੰ ਜੱ ਫੀ ਪ੍ਾਈ ਹੈ।
ਬਿੰ ਦਾ ਰੇਵਲ ਸੱ ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਤਣਆ ਹੈ,
ਝੂਠ ਬੋਲ ਉਸ ਰੁਦਰਿ ਸਗੋਂ ਰੁਸਾਈ ਹੈ ।
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ਮਾਂ ਜੇ ਿੂਿੰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ,
ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ,
ਤਫਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ।
ਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰੋਈ ਗਲ ਨਾ ਰਰਦਾ,
ਪ੍ੁਿਾਂ ਦੀ ਮਨ਼ਿਾ ਰੌ ਣ ਪ੍ੂਰੀ ਰਰਦਾ ।
ਮਾਂ ਿੂਿੰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਿਾਂ ਤਗਰਹਸਿੀ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ,
ਿੇਰੇ ਤਬਿੰ ਨ ਇਹ ਰੁਲ ਤਸਰ਼ਿਟੀ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ।
ਰੌ ਣ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਰਰਦਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ,
ਸੌ ਵਾਰ ਰੋਈ ਭਾਂਵੇਂ ਖਾ ਲਏ ਰਸਮਾਂ ।
ਮਾਂ ਤਬਨਾਂ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਚੁਲਾ ਚੌਂਰਾਿੰ ਤਵਹੜ੍ਾ,
ਪ੍ੈਗਿੰਬਰਾਂ ਨੂਿੰ ਜਨਮ ਤਫਰ ਤਦਿੰ ਦਾ ਤਰਹੜ੍ਾ ।
ਿੂਿੰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰੌ ਣ ਸਾਂਭਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਿੰ ਮ ਰਾਜ,
ਿੇਰੇ ਤਬਿੰ ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਤਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ।
ਮਾਂ ਦਾ ਤਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਵਾਂ,
ਤਰਸਿੇਦਾਰ ਬਥੇਰੇ ਤਰਿੰ ਨੂ ਮਾਂ ਆਖ ਬੁਲਾਵਾਂ ।
ਮਾਂ ਿੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਿਾਿੰ ਰੀਝਾਂ ਰੌ ਣ ਰਰਾਵੇ,
ਮਾਂ ਬਾਜੋਂ ਤਫਰ ਰੌ ਣ ਤਵਹੜ੍ੇ ਤਵਚ ਚਰਖਾ ਡਾਵੇ ।
ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਸਿਾ ਲੱਭਣ ਿੇ ਰਦੀ ਲੱਭ ਨਾਂ ਪ੍ਾਂਵਾਂ,
ਚਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਭਾਲਣ ਿੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤਦਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ।

ਈਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ...:

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਬਲਤਵਿੰ ਦਰ ਤਸਿੰ ਘ ਖਤਹਰਾ

ਤਸਮਰਿ ਸੁਮੈਰਾ

+91 094664-50456
ਮੋਢੇ ਗੱ ਟੇ ਦਾ ਬਸਿਾ,
ਹੱ ਥ ਲੱਰੜ੍ ਦੀ ਫੱ ਟੀ,
ਜਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ, ਬਾਪ੍ੂ!
ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ?
ਤਸਰ ਸ਼ਮਲਹੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ੱ ਗ,

ਮੈਂ ਿੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵਾਂ ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਿੇ ਧੂਿੰ ਹਵੇਂ ਚਾਦਰੇ ਸੀ।

ਿੇ ਰੱ ਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਤਸਰ ਸੱ ਗੀ ਫੁੱ ਲ ਸੋਂਹਦੇ,
ਿੇ ਰੁੜ੍ਿੇ ਘੱ ਗਰੇ ਸੀ।
ਤਸੱ ਧੇ-ਸਾਦੇ ਲੋ ਰ ਉਹ,

ਮੈਂ

ਿੈਨਿੰ ੂ
ਤਰਵੇਂ

ਤਰਿੰ ਨੇ ਫੱ ਬ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ, ਬਾਪ੍ੂ!

ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ।
ਨਾ ਅੱ ਡ-ਅੱ ਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ,
ਰੋਈ ਯੱ ਬ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ, ਬਾਪ੍ੂ!
ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ?
ਤਵਆਹਾਂ ਤਵਚ ਜਦ ਲੋ ਰੀ,
ਦਸ ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਆਉਦੇ ਸੀ।
ਦੋ ਮਿੰ ਤਜਆਂ ਨੂਿੰ ਜੋੜ੍ ਰੇ,
ਜਦੋਂ ਸਪ੍ੀਰਰ ਲਾਉਦੇ ਸੀ।
ਆਪ੍ਸ ਦੇ ਤਵਚ ਮੋਹ,
ਜਦੋਂ ਬੜ੍ੇ ਵੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ, ਬਾਪ੍ੂ!
ਲੋ ਰ ਜਦ ਤਹਿੰ ਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ।
ਲਾਉਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਖੇਿਾਂ ਨੂਿੰ,
ਉਹ ਅੱ ਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਬਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ, ਬਾਪ੍ੂ!
ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ?
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ਹਯਾਿੀ

ਹੀ

ਗਵਾ ਤਦੱ ਿੀ,

ਦੇਹ ਰੁਮਰਦੀ

ਪ੍ੌਣ ਬਣ ਰੇ ਛੂਹ ਲਵਾਂ ਿੈਨਿੰ ੂ,

ਹਨੇ ਰੀ ਬਣ ਰੇ ਝੁਲ ਜਾਵਾਂ ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਜਦ ਇੱ ਰੋ ਚੁੱ ਲਹੇ ਟੱ ਬਰ,
’ਰੱ ਠੇ ਸਨ ਮਿੰ ਜੇ ਡਤਹਿੰ ਦੇ,

ਸਾਰੀ

ਹੋਰਾਂ 'ਿੇ ਡੁਲ ਜਾਵਾਂ ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਇਜਾਜ਼ਿ

ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ?
ਸਾਰਾ ’ਰੱ ਠਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ।

ਲੱਭਤਦਆਂ

ਿੇਰੀ ਪ੍ਾਰਸ ਦੀ ਛੂਹ ਲੈ ਰੇ

ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਮੈਂ

ਬਣ

ਜਾਵਾਂ,

ਤਰ ਭਾਅ ਤਮੱ ਟੀ ਦੇ ਿੁਲ ਜਾਵਾਂ ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਜੋ
ਿੇਰੇ

ਜਗਮਗ
ਬਾਝੋਂ

ਜਗ

ਰਹੀ

ਹੋ ਗੁਲ ਜਾਵਾਂ

ਹੈ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਿੇਰੇ ਰਾਰਣ ,
ਿੂਿੰ ਐਸੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਹ ।

ਈ-

ਗ਼

2

ਤਸਮਰਿ ਸੁਮੇਰਾ

ਗ਼

3

ਤਸਮਰਿ ਸੁਮੇਰਾ

ਆਲਹਣੇ ਤਵੱ ਚ ਬੈਠ ਰੇ ਜੋ ਤਸਰਫ ਬੁਣਦੇ ਖਾਬ ਰਤਹਿੰ ਦੇ ।
ਅਿੰ ਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਿੰ ਛੀ ਰਾਬਿੇ ਹੀ ਿੋੜ੍ ਬਤਹਿੰ ਦੇ ।
ਤਸੱ ਪ੍ੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਬਤਹਰੇ ਤਰਨਾਰੇ
ਲੱਭਦੇ ਮੋਿੀ ਉਂਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਜੋ ਨੇ ਗਤਹਰਾਈ 'ਚ ਲਤਹਿੰ ਦੇ।
ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਮਿੰ ਦਰਾਂ ਤਵਚ ਰੂੜ੍ ਦਾ ਰਰਦੇ ਪ੍ਸਾਰਾ
ਉਹ ਰਿਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦ ਸੱ ਚ ਨੂਿੰ ਵੀ ਝੂਠ ਰਤਹਿੰ ਦੇ।
ਰੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ੀੜ੍ ਦਾ ਅਤਹਸਾਸ ਹੁਿੰ ਦਾ
ਦਰਦ ਇਸ ਮਾਰੂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਰਦੇ ਜੇ ਆਪ੍ ਸਤਹਦੇ।
ਸਿੰ ਗ ਫੁੱ ਲਾਿੰ ਦੇ ਗੁਜਾਰੀ ਸੀ ਤਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ
ਲੋ ਰ ਉਹ ਤਰੱ ਦਾਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਰਿੰ ਤਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਹਿੰ ਦੇ ।

ਜੇ

ਿੁਰਦਾ

ਿੂਿੰ

ਰਦਮਾਂ ਤਵਚ
ਜੀਵਨ ਿਾਂ
ਰਿੰ ਗ

ਹੈ

ਤਬਰਿੰ ਗੇ

ਮੌਲਸਰੀ

ਦੇ

ਮੇਰੇ

ਨਾਲ ।

ਰੁੱ ਿ

ਬਸਿੰ ਿ

ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੁਰਿਾਲ ।

ਫੁੱ ਲ

ਰਮਾਲ ।

ਰੁੱ ਖਾਂ

ਵਾਂਗ

ਮਤਹਰ ਪ੍ਵੇ ਮਨ 'ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ।
ਰੌਸ਼ਨ

ਹੋ

ਜਾ ਬਣ

ਪ੍ੁਖ਼ਰਾਜ

ਿਰਫ਼

ਜਲਾਲ।

ਤਬਖਰੇ ਚਾਰੋਂ
ਮੈਨਿੰ ੂ ਿਾਂ

ਹੁਣ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਏ

ਮੇਰਾ

ਮਰਸਦ

ਿੇਰੀ

ਸੂਰਜ

ਨੂਿੰ

ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ

ਭਾਲ।
ਰੋਜ਼

ਰੀ ਰੀ ਰਰਦੇ ਰਤਹਣ ਸਵਾਲ ।
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ਈਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਘਰ-ਰਤਵਿਾ

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਡਾ. ਦਤਵਿੰ ਦਰ ਰੌ ਰ

ਤਰਿੁ ਵਾਸੁਦੇਵ

ਅੱ ਜ ਰਲਹ ਮੇਰੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਘਰ 'ਚ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਣ ਿੋਂ ਡੁੱ ਬਣ ਿਰ
ਸਭ ਰੁਝ ਿੈਰਦਾ ਹੈ
ਸਰਸਵਿੀ ਦੀ ਮੂਰਿੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਵੀਣਾ ਆਰਾਸ਼ ਟਿੰ ਗ
ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਇਤਰਆਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾਂ ਸਿੰ ਗ
ਮੇਰੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿ ਆਈ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਮੋਤਢਆਂ ਿੇ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਬਸਿਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਤਹੱ ਰ 'ਚ ਮੇਣਰਾ ਦਾ ਹਉਰਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਮੱ ਥੇ ਿੇ ਪ੍ਾਰਵਿੀ ਦੀ ਤਿਊੜ੍ੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਿੇ ਸਰਸਵਿੀ
ਗੁਿੰ ਮ ਚੁਿੰ ਥੇ ਬਾਲ ਦੀ ਲੋ ਰੀ ਿਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਮਰੇ 'ਚ
ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੁੱ ਢੀ ਹੋ ਚੁੱ ਰੀ ਸ਼ਗੁਫਿਾ
ਸੁਪ੍ਤਨਆਂ ਦਾ ਹਮਲ ਡੇਗਦੀ ਹੈ
ਿੇ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਘਰ 'ਚ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਣ ਿੋਂ ਡੁੱ ਬਣ ਿਰ
ਸਭ ਰੁਝ ਿੈਰਦਾ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਫੱ ਰਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਗਲ਼ ਪ੍ਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਵੱ ਲ ਜੱ ਗ ਨੂਿੰ ਭੁਲਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਡੂਿੰ ਘਾ ਗੋਿਾ

ਲਾਓਣਾ ਿਾਂਹੀ ਚੈਨ ਸਾਨੂਿੰ ਆਉਣਾ,

ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖਿੰ ਭਾਂ ਨੂਿੰ ਅੱ ਗ ਲਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਦਲ ਤਵਚ ਥਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੱ ਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਉਣੀ,
ਿਾਂਹੀਓ ਓਸ ਸੱ ਚੇ ਰੱ ਬ ਨੂਿੰ ਤਧਆ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਤਰਿੇ ਮਨ ਤਮਹਰ ਪ੍ਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ੁੱ ਛ ਤਲਆ ਸਾਥੋਂ ,
ਅਸੀਂ ਰਤਹਣਾ ਿੇਰੇ ਗ਼ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਹਿੰ ਢਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਜੱ ਗ ਤਦਆਂ ਤਮਹਤਣਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਈ,
ਰਿੰ ਗ ਇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮੱ ਥੇ ਲਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਂ ੇ ਨੀ ਯਰੀਨ ਉਸ ਉੱਿੇ ਰਰ ਬੈਠਾ,
ਤਦਲ ਐਵ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱ ਗ ਨੂਿੰ ਹੀ ਅਜਮਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਤਜਿੰ ਦ ਮੁੱ ਰ ਜਾਣੀ ਦਰ ਸੱ ਜਣਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰੇ,
ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੌਹਰਾ ਖਾ ਰੇ ਿੁਰੇ ਹਾਂ।

ਈ-

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ
ਰੁਤਪ੍ਿੰ ਦਰ 'ਸੋਜ਼'
+91 96467 56737

(2)
ਰਾਹ ਤਮਲੇ ਸਨ ਬਹੁਿ ਪ੍ਰ ਉਹ ਮਿੰ ਤਜ਼ਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ,

(1)
ਜੇ ਤਦਲ ਤਵੱ ਚ ਤਨਰਾ਼ਿਾ ਹੀ ਘਰ ਰਰ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਫਰ ਸਜਣਾ, ਜੀਣੇ ਦੀ ਜਾਚ ਤਰਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ।
ਔੜ੍ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ ਛਾਵੇਗੀ,
ਵੇਖੀਂ ਰੋਇਲ ਗੀਿ ਖੁ਼ਿੀ ਦੇ ਿਦ ਗਾਵੇਗੀ।
ਥੋਰ ਉਜਾੜ੍ਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਉੱਗ ਪ੍ਈ ਹੈ ਬੇ਼ਿਰ,
ਪ੍ਰ ਇਹ, ਲੂਆਂ ਅੱ ਗੇ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾਵੇਗੀ।
ਸਤਹਜ ਨਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਿੇਰੇ ਬਾਝੋਂ,
ਰਮਲੀ ਆਖਰ ਰੋ ਰੋ ਰੇ ਢਾਰਸ ਪ੍ਾਵੇਗੀ।
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਚੇ ਤਵਚ ਢਲਣੋ ਹਟ ਜਾਵੇ ਿਾਂ,
ਤਫਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਼ਿੈਲੀ ਪ੍ੂਰਨਿਾ ਪ੍ਾਵੇਗੀ।
ਤਜੱ ਿ ਤਮਲੇ ਗੀ ਤਜਹੜ੍ੀ ਰਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ,
ਸਬਰ ਬਣੂ ਉਹ ਿੇ ਹਤਰਆਂ ਨੁਿੰ ਵੀ ਭਾਵੇਗੀ ।
ਸੋਜ਼ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵੀ ਤਨੱਖਰ ਜਾਵੇਗੀ ਿੇਰੀ, ਜਦ
ਯਾਦ ਤਰਸੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦੀ ਵਢ ਵਢ ਰੇ ਖਾਵੇਗੀ।
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ਲੁਿਫ਼ ਸੀ ਸਾਗਰ ਚ ਿੇ ਉਹ ਸਾਤਹਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ।
ਗਰਦ ਜਿੰ ਮੀ ਰਤਹ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਤਰ਼ਿਵਿ ਦੇ ਤਬਨਾ,
ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਹੱ ਥ ਜੀਹਨਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ
ਰੀ ਰਰਾਂ ਰੋਸਾ ਉਨਹਾਂ ਚਾਰਾਗਰਾ ਿੇ ਮੈਂ ਭਲਾ,
ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਿਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰ ਘਾਇਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ
ਅਪ੍ੜ੍ਦੇ ਰਾਨੂਿੰਨ ਦੇ ਹੱ ਥ ਬਸ ਗਵਾਹਾ ਿੀਰਰਾਂ
ਹੱ ਥ ਲਿੰਬੇ ਪ੍ਰ ਰਦੇ ਵੀ ਕਾਤਿਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ
ਰੀ ਰਰੇਗਾ ਪ੍ੁਸਿਰਾਂ ਤਵਚ ਰੈਦ ਹੋਇਆ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ
ਅਰਲ ਦੇ ਪ੍ੈਗ਼ਾਮ ਜੇਰਰ ਜਾਤਹਲਾਂ ਿੱ ਰ ਨਾ ਗਏ
ਖ਼ੂਬਸੂਰਿ ਤ਼ਿਅਰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਤਖ਼ਆਲਾਂ ਨੇ ਰਦੇ
ਮ਼ਿਵਰੇ ਦੇ ਵਾਸਿੇ ਜੇ ਰਾਤਮਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ
ਦਰਦ ਤਵਚ ਤਭੱ ਜੀ ਕਲਮ ਨੂਿੰ ਸੋਜ਼ ਜਾਨਣ ਰੀ

ਭਲਾ

ਅਤਮਰਿਾ, ਗ਼ਾਤਲਬ ਤਜਨਹਾਂ ਦੇ, ਧੁਰ ਤਦਲਾਂ ਿਰ ਨਾ ਗਏ

ਈ-

ਰੁਿੱ ਿਾਂ ਦੀ ਜਨ:
ਵਤਰਿੰ ਦਰ ਰੌ ਰ ਰਿੰ ਧਾਵਾ
+91 96468 52416
ਬੇਬਸ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਮੇਰੀ,
ਆਰਾ ਫੇਰ ਤਦਿੰ ਦੇ ਨੇ ਰਰ ਢੇਰੀ।
ਮੈਂ ਪ੍ੁਿੰ ਗਤਰਆ ਸੋਹਣੇ ਬੀਜ ਤਵਚੋਂ,
ਬਾਲ ਜਚੇ ਤਜਵੇਂ ਸੂਹੀ ਰਮੀਜ ਤਵਚੋਂ।
ਮੈਨਿੰ ੂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਰਰਨੇ ਦੀਲੱਗੀ ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂਿੰ ਲੇ ਰੀ।.. ਬੇਬਸ....
ਤਜਵੇਂ ਪ੍ੁੱ ਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ,
ਉਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ।
ਉਿੋਂ ਉਿੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਮੈਨਿੰ ੂਖਿਮ ਰਰਨੇ ਲਈ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਰੀ। .. ਬੇਬਸ....
ਰਸਾਈ ਵਾਂਗਰ ਆਰਾ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ,
ਰੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ, ਰੋਈ ਸਾੜ੍ਦੇ ਨੇ ।
ਮਨੁੱਖ ਿਰਸ ਜਾਊ ਔਰਸੀਜਨ ਲਈਜੇਰਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱ ਖੀ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਘੇਰੀ| .. ਬੇਬਸ....
ਵਧ ਤਰਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਰੋ ਵੇ !
ਮੈਂ ਪ੍ਾਵਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਲੋ ਰੋ ਵੇ!
ਿੂਿੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀ 'ਰਿੰ ਧਾਤਵਆ' ਉਏ!
ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਰਉਂ ਏ ਮੱ ਿ ਿੇਰੀ। .. ਬੇਬਸ....
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ਈ-
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