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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
ਜੀ, ਰਸਖਾਨ, ਸੂਰਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਿਵਦਾਸ, ਤੁਲਸੀ, ਮੀਰ

ਮੁੱਖ ਸੰਪ ਾਦਕ ਪ ਿਤਿਬੰਬ ਦੀ ਕਲਮ ‘ਚੋ

ਆਿਦ ਪਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇ
ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ, ਮਕਸੂਦ, ਦਮੋਦਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਿਤਕ, ਭਾਈ

ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ

ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ ਇਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ

ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਾ

ਦਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਨ ਨੂੰ ਸਦ-

ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਖੇਲ ਜ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੀ

ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਧਾਰਿਮਕ ਗੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਿਝਆਂ

ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ

ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਬੀਜ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਬਰਾ ਿਵੱਚ

ਚੀ

ਿਬਿਜਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ

ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਿਹਰੇ ਗੋਤੇ ਲਾ ਦਾ

ਓਨ ਦੀਆਂ ਇਨ ਕੋਿਝਆਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ

ਹੈ। ਪਾਠਕ ਲਈ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਰਗੇ ਅਨਮੋਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਰੰਿਜਸ਼ ਕਾਰਨ

ਰਤਨ ਖ਼ੋਜ਼ ਕੇ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਿਕੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ

ਮਰੇ, ਪਰ ਘਾਣ ਤ ਇਨਸਾਿਨਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਨਸਾਿਨਅਤ

ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਕੁੱਝ ਤਥਾ-ਕਿਥਤ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ

ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਿਮਲਕੇ ਇੱਕਠ ਰਿਹਣ ਦਾ

ਿਦਨ ਿਦਹਾੜੇ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਉਨਮਾਦ ਿਵੱਚ ਰੱਬ

ਬੱਲ ਿਵਧਾਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਰ

ਰੂਪ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ ਕੋਈ

ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ

ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਸੰਗ

ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾਵ ਵੀ

ਿਪਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ

ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪਿਹਲ ਅਨਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜਦਾ ਹੈ,

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ“ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿਸੱਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਤਚੀਤ-ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਪੜਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ

ਲਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਤ-ਭੇਦ

ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਧਐਣਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾ ਦਾ ਹੈ।

ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ

ਸਾਡਾ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ,

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕਠ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਿਜਥੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੂੰ

ਿਸਆਸੀ ਖੇਡ ਤ ਪਰੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹ ਤ ਉਨ ਦੀ

ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ‘ਚੋ ਕੱਢਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਵੇਸ਼

ਕਲਮ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਚੰਤਨ ਪਤੀ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਿਹਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ

ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਿਨਅਤ ਦਾ ਕਤਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਤ ਸਮਝੋ ਕੇ ਸਮਾਜ

ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਨ ਿਵੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਲ਼ਮਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਿਮਹਨਤਾਨ ਤ ਕਰਦਾ

ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਿਤੱਖੀ ਕਲਮ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈ। ਉਹ ‘ਕਲਮਾ ਦਾ ਯੋਧਾ’ ਬਣਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਿਲਖਣ, ਿਵਚਾਰ

ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋਕੇ ਤਬਸਰਾ

ਪਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਿਦਆ, ਿਗਆਨ, ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੁੰਦੇ

ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵ ਗ ਹੈ, ਇਸ

ਹਨ। ਿਜਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ,

ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਉਕੇਰੀਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ

ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਪਫੁਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗੇ ਓਥੇ ਸਮਾਿਜਕ

ਲੈਣਗੇ। ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ

ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੂੜੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ ਲੋਕ ਲਈ

ਲੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, ਪਿਹਰਾਵੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ

ਇਹ ਅੰਨਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਿਜਨ ਨ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ

ਉਪਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਕੇ ਇਸਦੇ ਪਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਿਣਆ

ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕ ਗੰਥ ਿਵੱਚ ਰੂਹਾਿਨਅਤ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਿਲੱਖਤ ਪੜਣ

ਿਖਿਚਆਂ ਗਈਆਂ ਲਕੀਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਮ ਸਾਧਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਨੂੰ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ

ਪੇਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਮ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਕੋਈ
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ਪਰ ਿਜਨ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹ , ਮ ਿਕਸ ਨਾਲ ਪੇਮ
ਕਰ , ਮਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮ ਿਕ

ਕਰੇ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ

ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਭਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੇਮ

ਇੰਟਰਨ ਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪਭਾਵ
(ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ)

ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ, ਿਗਆਨ, ਰੂਪ,
ਜਾਿਤ ਅਤੇ ਪਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ
ਉਪੋਕਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਉਪਰ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਜ ਫਗਵਾੜਵੀ,
ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ

 ਸਮੂਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈ-ਮੈਗਜ਼ ਨ
ਪਿਤਿਬੰਬ ਿਵੱਚ ਛਿਪਆ ਰਚਨਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ
ਸਾਡੀ

ਈ-ਮੇਲ

scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ

ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ

ਰਚਨਾਵ , ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 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
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਇਟ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ
ਤ ਡਾਉਨਲੋਡ/ਪੜੇ ਗਏ ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜ ਰਸਾਲੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ-ੋ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ।
 ਇਸ

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਿਵੱਚ

ਛਿਪਆਂ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਤਕ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਥ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਿਰਆ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤੀ ਘਾੜਤ ਦਾ ਇਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਵਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਬੋਲੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ ਿਕ ਹੁਣ
ਤਕ ਿਮਲਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ

ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਿਧਆਨ ਦੇਣ

ਪਿਤਕਰਮਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਕੇ

ਰਚਨਾਵ

ਦਾ

ਉਤਾਰਾ/ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਤ
ਪਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
 ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ ਹੁਣ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਵੀ
ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਜੋਕੀ ਵਰਤਮਾਨਕ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ
ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ
ਤਦਭਵ ਜ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ /ਿਵਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਮਸਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ
ਿਗਆ ਜੋਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ
ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਇੰਟਰਨ ਟ) ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਸ
ਤਿਹਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤ ਇੰਟਰਨ ਟ ਰਾਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ ਭਾਵ ਕਿਪਊਟਰ ’ਤੇ ਿਲਖਣ ਜ

ਪੜਨ ਸਮ ਕਈ

ਿਵਆਕਰਣਕ ਪੱਖ ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਪਊਟਰ ’ਤੇ ਿਲਖੀ (ਟਾਈਪ) ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ,

ਥੇ ਨਾਲ ਕਈ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਿਹ ਵੀ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਪਊਟਰ ਜ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ
ਸਮ ਿਡਜੀਟਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਅਚੇਤ ਜ ਸੁਚੇਤ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ
ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਰਾਹ

[ਨਵੰਬਰ 2015, ਪਿਤਿਬੰਬ]ਸਫ਼ਾ 4

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਡਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਸਖ ਦਰੂਆਂ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਗ

ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਪਊਟਰ ਦੇ ਕਈ

ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਮਾਿਹਰ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ।

ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਉਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ

ਹੁਣ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ

ਿਲਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਨਕ ਹੀ ਉਪ

ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵ ਰੁਝਾਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ

ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ

ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ

ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ

ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿਹਣ

ਹੈ ਜਦਿਕ ਦੁਆਬੀ ਿਬਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ

ਦਾ ਹਰਿਗਜ਼ ਨਹ ਿਕ ਕਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤ ਬਰਾਸਤਾ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਤ ਪਾਰ

ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗ

ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤ ਇਨ ਿਤੰਨ -ਮਾਝੀ (ਟਕਸਾਲੀ),

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ

ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਿਜਸ ਤ ਇਹ

ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਿਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ (ਕਦਰੀ

ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ

ਸਰੂਪ/ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪ) ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਨਾ

ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਿਕਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ

ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਨ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸੰਗ

ਸੋ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ

ਿਵਚ ਿਜਸ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ

ਲੋੜ ਹੈ,

ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਪਿਹਲੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਪਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬ,

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ

ਮੋਬਾਇਲ, ਆਈਪੈਡ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਿਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਨ ਪੰਜਾਬੀ

ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਰੱਖਣੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ

ਦੀਆਂ ਉਨ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਿੜਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਇਹ

ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹ ਦਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ-- ‘ਬਾਰ ਕੋਹ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ’,

ਤਰੁੱਟੀ-ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।

ਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਖਣ, ਪੜਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ

ਿਕ ਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਇੰਟਰਨ ਟ ਰਾਹ ਜੋ

ਿਬਕਮਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਅਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ)

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐ ਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ,

ਿਜਵ ਵਟਸ ਐਪ, ਫੇਸਬੁਕ ਆਿਦ ਨੂੰ ਸੁਨਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹ ,

ਸ਼ ੀ ਅੰਿ ਮ ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ
ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਸ
ਤਿਹਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ
ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵਚ ’ਤੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ
ਨਾਲ ਕਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ , ਪਰੰਤੂ ਮਾਝੀ,
ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵਟਸ ਐਪ,
ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਿਦ ਸੁਨਹਾ ਪਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਤੋਕਾਰ ਹਨ ਉਨ ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸੁਨਹੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਉਪ
ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ-ਪਿਹਚਾਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰੰਤੂ
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ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਮ ‘ਚੋ ਪਾਪਤ ਪੁਸਤਕ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਇਨ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲ ਰਦ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਾਸੂਮ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-

ਖੋਜ਼ਪਰਕ ਲੇਖ (ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ)
(“ਗੁੰਮ ਨਾਮ ਿਸਪਾਹੀ” ਆਜਾਦੀ ਘੁਲ ਾਟੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬੁਲ
ਿਸੰਘ “ਗੋਿ ਬੰਦ ਪੁਰੀ” ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਿਲਖਤ

ਪਰ ਇੱਕ ਝਾਤ)

ਮ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ 1922 ਦੇ ਅਖੀਰ
‘ਚ ਕਪ ਜੇਲ ਿਮੰਟਗੁਮਰੀ ਤ ਿਰਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸ । ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਹੋਣ
ਿਪਛ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ-ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਸ. ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ
ਿਝੰਗੜ, ਸ. ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰੀ, ਸ. ਧੰਨਾ ਿਸੰਘ ਜੀ
ਬੈਹਲਪੁਰੀ, ਸ. ਉਦੇ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ. ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਿਦ ਬੱਬਰ
ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਮਫ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ‘‘ਬੱਬਰ
ਅਕਾਲੀ ਦੋਆਬਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਪ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਉਡਾਰੂ ਪਰੈਸ ਤ ਸੈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ
ਛਪਦਾ ਸੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਿਮੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ ‘ਚ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜ ਦੇ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਿਰਹਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਿਮਲਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਪਹਾੜ ਵਲ ਸੈਰ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।
ਉਨ ਿਦਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਹੁਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ?
ਮ ਤ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਉਪਰੰਤ ਿਫਰ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਛ ਇਨ ਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਸਾਥ ਹੀ ਇਕ ਿਚੱਠੀ (ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰੀ, ਸ.
ਧੰਨਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਬੈਹਲ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸ. ਉਦੇ ਿਸੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ ਝੁੰਗੀਆਂ)
ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਬਰ
ਅਕਾਲੀ ਦੋਆਬਾ ਿਵਚ ਪਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਹੈਿਡੰਗ
ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ।” ਉਸ ਿਚੱਠੀ ‘ਚ
ਉਨ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਅਮਕੇ-2 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਅਮਕੇ-2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਏੇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਾਡੇ ਿਤੰਨ ਦੇ ਿਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਏੇਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਿਕ ਅਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਅ ਹੱਥ ਨਹ ਆਉਣਾ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਤਲ ਤੇ ਏੇਸ
ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਛਪਣ ਤ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤਿਹਲਕਾ ਮੱਚ ਿਗਆ।
ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਚ ਗਰਮੀ ਿਜਹੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨ ਸਕੜੇ ਘੋੜਅਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਿਸਪਾਹੀ ਇਨ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਿਨਯਤ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
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ਇਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਲੇ-ਮਾਣਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਕਈ
ਿਪੰਡ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚਕੀਆਂ ਿਬਠਾ ਿਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1922 ਚ ਚੌਰਾ-ਚੌਰੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਜੀ ਨ
ਸਿਤਆਗਿਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਚੌਰਾ-ਚੌਰੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਆੜ
ਚ ਸਰਕਾਰ ਨ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਿਦੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ
ਗ ਧੀ ਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸੱਜਨ ਚੌਰਾ-ਚੌਰੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ
ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤ ਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-2
ਯਤਨ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਨ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਿਜਥ
ਤੀਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 64 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਦਮੀ ਫ ਸੀ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ।
ਇਹਨ ਹਾਲਤ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਿਜਹੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ। ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ
ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਲੀ
ਿਚੱਠੀ ਰਾਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ‘‘ਸਾਡੀ ਆੜ ਿਵਚ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮ ਜੇਲ ਚ
ਸ , ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਿਜਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੂਨ
ਉਬਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੇ-ਬਸ ਸ , ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹ 2 ਕੇ ਿਖਆਲ
ਆ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਥੇ ਹੋ ਰਹੇ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਿਵਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਕ ਿਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ
ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ? ਖੈਰ! ਮ 1926 ਦੇ
ਅਖੀਰ ਜ 1928 ਦੇ ਅਰੰਭ ਚ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਜੇਲ ਤ ਿਰਹਾਅ
ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਮ ਪੰਜ ਸਤ ਮਜ਼ਮੂਨ ਿਲਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਲੀ
ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਿਹਰਾ ਸਨ। ਮ ਗ ਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨ ਅ ‘‘ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ
ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ””, ‘‘ਦੂਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ”, ਤੇ ‘‘ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ”
ਨ ਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਿਲਖੇ। ਮੇਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ
ਏਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਤ ਿਚੱਠੀਆਂ ਛਪਵਾ ਿਦੱਤੀਆਂ,
ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਾ ਘੱਿਲਆ। ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਨ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਵਚ ਮ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ‘‘ਤੁਸ ਤਸ਼ਦੱਦ
ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨ ਤਸ਼ਦੱਦ ਸਮਿਝਆ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨ। ਜਦ ਸਾਡੇ
ਟੁਕਿੜਆਂ ਪੁਰ ਪਲਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਇਜ਼ਤੀ
ਕਰਨ ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦੇਣੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਚੁਪ ਚਾਪ ਬੇ-ਇਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਦੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੰਜ ਸਜਨ ਤ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੌ ਤੇ

ਿਗਆ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਚ ਉਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ

ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ

ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸ਼

ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੌ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ

‘‘ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਿਲਸਟ ਰੀਪਬਿਲਕਨ ਆਰਮੀ” ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ

ਅਿਤਆਚਾਰ ਸਮ ਜਦ ਇਨ ਿਤੰਨ ਸੱਜਣ ਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ

ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀ ਸਾਥ ਿਦਓ।”

ਲਈ ਸੀ ਤ ਤੁਸ ਇਥੇ ਡੇਰੇ ਿਕ

ਨਾ ਲਾ ਲਏ? ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੀ

ਮ ਉਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਸਰੇ ਨਹ ਚੜਦੀਆਂ।

ਨਾ ਕੀਤੀ? ਆਿਦ।” ਤੇ ਇਨ ਤ ਿਬਨ ਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਿਲਖੇ,

ਸਾਥੀ ਵਾਿਹਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪੰਡੀ

‘‘ਦਫ਼ਾ 216 ਪੁਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ”, ‘‘ਦਫ਼ਾ 110, 108 ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ”,

ਿਪਸਤੌਲ ਕੇਸ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਿਜਸ਼ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ

‘‘ਦੋਆਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ” ਆਿਦ ਖਾਸੇ ਗ਼ਰਮ-

ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ ਪੰਝੀ-ਤੀਹ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਿਬਨ ਕੁਝ ਪਤੇ ਸ਼ਤੇ

ਗ਼ਰਮ ਆਰਟੀਕਲ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ

ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਆਨ ਦੇਈ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਖੀਰ ਚ

ਸਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਿਖਆਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਿਤੰਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ) ਸਾਹਮਣੇ

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਮਝੈਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਾ,

ਰੱਿਖਆ-ਬੱਬਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੁਲਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਸਾਰੇ

ਆਸਾਮ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨ ਮੈਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮ ‘‘ਸੰਭਲ ਕੇ

ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ

ਚਲ ਤੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ।” ਉਨ ਿਦਨ ਮਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ.

ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਪੇਮ ਤੇ ਿਪਆਰ ਦੱਸ ਕੇ

ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚੇਚੇ ਆਦਮੀ ਰਾਹ

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪਰ ਿਕ ਸੀ ਬੀ.ਸੀ.

ਸਿਦਆ ਿਕ ਮ ਉਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਿਮਲ ।

ਵੋਹਰਾ ਪੁਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਿਵਚ

ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਤਬਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ

ਆਪ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾ ਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ

ਚ ਹਦ ਬੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਕ ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਕਲ ਕੇਵਲ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਉਨ ਿਦਨ ਨਾ-ਿਮਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਿਤਆਗਿਹ ਦੀ ਤਿਹਰੀਕ ਜ਼ੋਰ

ਦੇ ਮਬਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ. ਮੰਗਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ

ਪੁਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਵ ਗੁ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਦ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਏਹ ਸ਼ੱਕ ਿਨਰਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪੁਰ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ

ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਗਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਏਸ ਲਈ ਮ ਿਮਲਣ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ ਸੋਚ ਗਾ ਕਿਹ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤੀ, ਉਨ ਨ ਮੈਨੂੰ

ਜਾਣ ਤ ਿਝਜਿਕਆ ਤੇ ਨ ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮ ਟਾਲ

ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤ ਹੋਿੜਆ। ਮ ਆਪ ਵੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ

ਮਟੋਲ ਤ ਕੰਮ ਿਲਆ।

ਨਹ ਸ । ਮੇਰੀ ਉਨ ਨਾਲ ਰਾਏ ਿਮਲ ਗਈ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ

1928 ਚ ਜਲੰਧਰ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮ

ਿਵਰੁਧ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ

ਉਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ , ਅਪੈਲ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ

ਿਮਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨੌਜੁਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਚ

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾਲਾ ਿਕਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿਹਗਲ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹੇਠ

ਆਏ। ਉਨ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਿਹਮਦ ਦੀਨ,

ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ

ਜੋਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ ਮੈਿਜਕ ਲੈਨਟਰਨ ਨਾਲ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਜਦ ਉਸ ਮੇਰੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਇਨਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ- 2 ਹਾਲ ਦੱਿਸਆ

ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਿਛਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਪੁਰ ਉਨ ਹੱਸ ਕੇ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ।

ਨਾਲ ਿਕਹਾ, ‘‘ਿਕ ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮ ਡਰਦਾ

ਮੈਿਜਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੂਿਸਆ

ਨਹ ਹ । ਡਰ ਮੇਰੀ ਖਲੜੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਤ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ

ਿਗਆ ਪਰ ਆਪ ਨ ਫੌਰਨ ਪਗੜੀ ਦਾ ਲੜ ਵਲੇਟ ਿਲਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ

ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹ ਚਾਹੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟ

ਛੱਿਡਆ। ਸਭ ਨ ਬਹੁਤ ਿਕਹਾ ਪਰ ਉਨ ਹਸ ਕੇ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ

ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ ਚਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਡਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਹੀ ਨਹ ਹੈ, ਮ ਤ ਏਹ ਠੀਕਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

1928 ਿਵਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨ ਮ ਮੁੜ ਫਿੜਆ ਿਗਆ, ਿਪਛ

ਹ , ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ ।” ਉਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ

ਸ ਡਰਸ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।

ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਜਾਦੂ ਵ ਗ ਅਸਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੰਸ-ੂ ਹੰਸੂ

ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਾਰਨਾ ਤ ਿਮਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ

ਕਰਦੇ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਏ ਮ ਬੁਤ ਬਣੀ ਸੁਣਦਾ

ਕਸੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਕਾਟ ਤੇ ਸ ਡਰਸ ਿਵਚ

ਮਦਦ ਿਕ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਫਰਕ ਨਾ ਿਦਿਸਆ ਉਸ ਨ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਏਹੀ ਸਕਾਟ ਹੈ।

ਅਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ , ਏਸ ਲਈ ਆਪ ਤਜਰਬੇ

ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਕ ਚੰਨਣ

ਦੀ ਿਬਨਾ ਪੁਰ ਤੇ ਉਨ ਪੁਰ ਚਲਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਤੇ

ਿਸੰਘ ਨਾਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਇਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ , ਤੇ ਇਨ ਉਸ ਨੂੰ

ਬਿਹਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਅਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਪਰ ਉਸ ਇਕ

ਛਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਤ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲਗ

ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ

ਿਗਆ।

ਿਗਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਵਾਹ ਨਹ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸ

ਇਸ ਿਸਲਿਸਲੇ ਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜੁਆਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨ ਰੌਲਾ

ਦੋਵ ਇਕੱਠ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਇਆ ਿਕ ਏਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੰਗੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ

ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਤ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ।

ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ‘‘ਉਧਰ ਮੇਰਠ ਦਾ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਚਲ ਿਪਆ ਿਜਸ

ਗੱਲ -ਬਾਤ ਚ ਮ ਉਹਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ

ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਹਗਲ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਅਬਦੁਲ

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਜੀਦ। ਪੁਿਲਸ ਹੰਸਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ

ਆਪ ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘‘ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ

ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ-2 ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਹੇ ਹੁਿਦਆਂ ਹੀ

ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਉਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਮਾਗੀ

ਦੋਵ ਮੁਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਨਹ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।

ਿਦਲੀ ਿਪਆਰ ਤੇ ਿਨਘ ਪੁਰ ਪੂਰਾ-2 ਭਰੋਸਾ ਹੈ।”

ਝ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਉਨ ਿਦਨ ਿਦੱਲੀ ਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤ ਪੁਿਲਸ ਨ

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਿਵਚ ਆਪ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸ ਅਸਬਲੀ ਚ

ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਧਕ ਡੁਲੀ

ਸਾਫ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸ ਪਰ ਜਾਣਕੇ ਨਹ ਸ ਆਏ।

ਿਮਲੀ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ ਤ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਰ ਫੜੇ

ਉਹਨ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਿਫਤਰਤ, ਹਾਉਮ ਦਾ

ਗਏ।

ਹਵਾਲਾ ਿਦਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਕ ਤ ਪੰਜਾਬ ਪਰੈਸ ਨ ਏਹ ਿਲਖ

ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲ ਗਏ

ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸ ਡਰਸ ਮਲੰਗੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਮਾਿਰਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਿਜਸ ਤ ਏਹ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਸ ਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਇਨ ਦੀ

ਇਸ ਗੱਲ ਨ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪੁਰ ਿਮੱਟੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ

ਪਾਰਟੀ ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ

ਿਵਚ ਛਪ ਿਗਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਵੋਹਰਾ, ਦੋਵ

ਨੌਈਯਤ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੇਰਠ

ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ।

ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਅਸ ਬਹੁਤ

ਓਧਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਤੇ ਿਮਸਟਰ ਦੱਤ ਅਸਬਲੀ ਿਵਚ ਬੰਬ

ਖ਼ਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਟਣ ਪੁਰ ਵੀਹ-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੱਤ ਸਟਰਲ

ਅਸ ਸ ਡਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ ।

ਜੇਲ ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ ਤੇ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲ ਿਵਚ

ਅਸ ਉਨ ਦੇ ਅਸਬਲੀ ਬੰਬ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਿਕ ਉਸ ਿਬਆਨ ਨ ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ

ਸ. ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮ ਉਨ ਿਦਨ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ , ਬਾਬਾ

ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸ ਿਵਚ ਤੁਸਾਡਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਤ

ਰੂੜ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਿਸੰਘ

ਉਨ ਹੱਸ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਵੱਲ ਤ ਮੇਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਮ ਉਸ ਿਦਨ

ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇਲ ਿਵਚ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਿਸੰਘ ਨ ਭੁੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਹ ਸ , ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ

ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ

ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਪਰ ਤੁਿਲਆ ਬੈਠਾ

ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਤੇ ਦੱਤ ਨ ਿਦੱਲੀ ਤ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹੈ ਤ ਮ ਅਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਵਚ

ਇਸ ਲਈ ਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਮਗਰ ਸ.

ਇਕ ਤਾਰੀਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ ਨੂੰ

ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਵਾਲ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ‘‘ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸ ਨੂੰ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ

ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ ਦੋ ਬਿਦਆਂ

ਪਏ ਸਨ। ਅਸ ਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ, ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤ ਤੁਸ ਿਕਸ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਮਲੋਗੇ?”
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਆਪ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘‘ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ

ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ ਸੀ। ਪਸਤੌਲ ਆਿਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ

ਿਜਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ (ਿਮਸਜ਼ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ) ਨੂੰ

ਿਗਆ ਪਰ ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਉਨ

ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਨ ਮੈਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਾਡ ਤੇ

ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹ ਪੁਲਸ ਉਨ ਨੂੰ ਕੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ

ਚਾਅਵ ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤ ਮ

ਜਾਏ? ਏਸ ਲਈ ਐਵ ਡੋ ਡੋ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਨ

ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿਨਆਲ ਨੂੰ ਿਮਲ ਗਾ।

ਪੁਰ ਏਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਛਡਣੀ ਪਈ। ਏਸ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਉਨ ਦੀ

ਸੁਿਰੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿਨਆਲ 14-15 ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ

ਹਮਦਰਦੀ ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ

ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ। (ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਓਲੀ ਕਪ ਜੇਲ ਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਿਹਮਦ ਦੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨ ਵੀ ਭੁੱਖ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ ਉਨ ਦੇ ਿਖਆਲ ਿਹੰਦੂ ਸਭਾਈ ਿਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਤੇ

ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ

ਆਪ ਿਬਰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।) ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ

ਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ

ਿਮਲਣ ਦੀ ਖਾਿਹਸ ਪੁਛੋਗੇ ਤ ਉਹ ਿਕਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿਹਗਲ ਦੀ

ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਹੋਵੇਗੀ।”

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣੀ

ਜਦ ਮ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ‘‘ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕ

ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਏਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨ

ਨਹ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਪੁਰ ਰੱਿਖਆ?”

ਸ਼ੇਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾ-

ਤ ਆਪ ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘‘ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ

ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਪੁਰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫ ਸੀ ਪੁਰ

ਿਮਲਦਾ ਰਹ ਗਾ,,,ਤੇ ਜੇਕਰ ਮ ਫ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤ ਏਹ ਵੀ

ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ

ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੁਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਚੇ।”

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਪੁਰ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ

ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਅਨਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜੇ ਵਕਤ ਆਦਮੀ

ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਸੀ ਆ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਸੀ

ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਨ ਦਾ

ਝੰਡੇ ਖ ਗੁੱਜਰ ਔਲੀਏ ਕਲ ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਲ ਲਈ

ਹੰਸ-ੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦਾ ਿਚਹਰਾ ਲਟਬੌਰੀਆਂ ਵ ਗ ਪਗੜੀ ਦਾ ਲੜ ਉਪਰ

ਡਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਨੂੰ ਿਸਿਟਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਿਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ

ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਜੇਲ ਿਵਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਵਰਦੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਤ ਲਾ-ਪਵਾਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ।

ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨਚਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ।

ਸ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਫ ਸੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਗੱਲ ਿਜਸ ਨ

ਭਾਵ ਪਕੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਸਿਪਰਟ ਵਾਲਾ

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਨਾਮੀ

ਇਨਸਾਨ।

ਮਜ਼ਬੀ ਿਸੱਖ, ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, 108

ਅਸ ਇਕ ਿਦਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਭਗਤ

ਦਫਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਚ ਫੜ ਕੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਹ ਲਦਾ

ਿਸੰਘ ਜੇਲ ਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕੇ ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਪਰ

ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਕਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਬਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤ ਉਸ

ਪਿਹਚਾਣ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ

ਫੌਰਨ ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਿਪਸਤੌਲ ਸਣੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਕਟਨ

ਭਣੇਵ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁਿਲਆ ਤੇ ਅਸ

ਦੀ ਤਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜੇਲ ਚ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ

ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫ ਟਾ ਵੀ ਚਾਿੜਆ। ਪਰ ਮਗਰ ਕੁਝ ਿਦਨ

ਿਲਆ। ਸਾਥ ਹੀ ਏਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਿਕ ਝੰਡਾ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਫ ਸੀ

ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ

ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੋਰਾ ਬੈਰਕ ਜੋ ਜੇਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਸੀ

ਤਕ ਨ ਲੱਗਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਲੈ ਆਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਅਸ ਮੰਜੇ ਤ ਬਾਣ ਤੇ ਦੌਣ ਨਾਲ ਤਣੀਆਂ ਤ ਬ ਸ ਲਾਹ ਕੇ ਪੌੜੀ
ਬਣਾ ਛਡ ਗੇ ਤੇ ਇਥ ਸਾਡੇ ਚ ਇਕ (ਕਾਬਲ ਿਸੰਘ) ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ।
ਪਰ ਏਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਿਕ ਸ. ਭਗਤ
ਿਸੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਿਕ ਿਕ ਗ਼ੈਰ ਇਲਾਕੇ ਬੀਮਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
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ਚੋਣ, ਅਨੁਵ ਾਦ ਤੇ ਸੰਪ ਾਦਨ
ਐਸ ਬਲਵੰਤ, ਯੂ.ਕੇ।
ਲ਼ੇਖ ਕ
ਕਾਬੁਲ ਿਸੰਘ “ਗੋਿ ਬੰਦਪੁਰੀ”

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ ਖ਼ੂਨ ੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਿਵਆਪਮ

ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੌਤ

(ਅੰਤ ਰਰਾਜ਼ੀ ਿਦ ਸ਼)

ਭੇਦਭਰੀਆਂ ਨਹ ਲਗਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ ਚ
ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ , ਗਵਾਹ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਿਤੰਨ
ਮਬਰੀ ਬਚ ਨ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਕਦਰ
ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੂੰ
ਇਕ ਕੇਸ ਿਵਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ
ਬੈਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨਹ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ
ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ
ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਆਪਮ ਖ਼ੂਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹੱਸ
ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ
ਪੀਿਖਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ
ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਟਰੇਨੀ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਿਮਕਾ ਦੀਆਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਹੋਈਆਂ ਮੌਤ ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੁਣ ਤਕ
ਲੱਗਭੱਗ 46 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ ਿਵੱਚ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼
ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਲ ਿਵਚ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹ , ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ
ਕਾਲੀ ਹੈ।
ਿਵਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿਹਤ ਐਸ. ਟੀ.
ਐਫ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤ ਖ਼ੁਦ
ਿਸ਼ਵਰਾਜ ਿਸੰਘ ਚੌਹਾਨ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ 2008 ਤ 2010 ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸਰਕਾਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਪੀਿਖਆਵ ਿਵੱਚ ਧ ਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
55 ਕੇਸ, 2,530 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 1,980 ਿਗਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਸ਼ਵਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਿਵਆਪਮ ਜ ਉਸ ਦੀ ਜ ਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਨਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਿਵਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ
ਜ ਚ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ ਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ
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ਉਧਰ ਕ ਗਰਸ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਥਤ 45 ਮੌਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਕ ਗਰਸ ਵੱਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਿਵੱਚ ਮੱਧ
ਪਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਸ਼ਵਰਾਜ ਿਸੰਘ
ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸਕੀ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕ
ਉਨ ਨ ਇਨ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਵਆਪਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਵਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2007 ਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਗਸਤ 2013
ਿਵੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ ਚ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੱਧ
ਪਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਤੰਨ ਮਬਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਿਵਆਪਮ ਦੁਆਰਾ 2008 ਤ 2013 ਤਕ 39
ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਤ
ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਿਘਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਬਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਸਆਸੀ
ਨਤਾ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ

ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਇੰਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 2007 ਤ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤਕ
ਦੇ ਿਵਆਪਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਾਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਭਿਵੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਪਸ਼ਨਿਚੰਨ ਲੱਿਗਆ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈ ਸਟ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਭਾਰੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਿਬਠਾਏ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ
ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਦ ਲੋਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਜ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘੁਟਾਲੇ
ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਸਕੈਮ ਯਾਨੀ ਘੁਟਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਤ ਕਦੇ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ... ਕਦੇ ਕੋਲ

ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ

ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀਡਬਿਲਊਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੁਟਾਲਾ,

ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਕਾਰਿਗਲ ਤਾਬੂਤ ਘੁਟਾਲਾ... ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ

ਿਵਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨ ਆਇਆ। 7 ਜੁਲਾਈ,

ਘੁਟਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇ ਰਹੇ,

2013 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਿਵੱਚ ਪੀਐਮਟੀ ਦੀ ਪਵੇਸ਼ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ

ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਨਤਾ ਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਹੋਈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਗਵਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਸਬੂਤ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮ ਨਾਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨ

ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ੂਨੀ ਘੁਟਾਲਾ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਿਸਆ

ਿਵਆਪਮ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ

ਿਗਆ।

ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਪਵੇਸ਼ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਧ ਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਨ

ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ... ਿਨਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ

ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹ ਹੋਇਆ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਿਦਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਈ

ਫਰਜੀ

ਨ

'ਤੇ

ਪੀਿਖਆ

ਿਦੰਦੇ

ਫੜੇ

ਗਏ।

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਿਕਲੋ ਸੋਨ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਿਮਲੇ ਸਨ।
ਿਕਵ ਵਾਪਿਰਆ ਿਵਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ

ਸਾਗਰ ਤ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ

ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਦ ਲਕਸ਼ਮੀਕ ਤ ਸ਼ਰਮਾ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ,

ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨ ਟਵਰਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਤ ਉਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਪੀਿਖਆ ਮੰਡਲ ਆ

ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਵੀ ਮੋਟੀ

ਿਗਆ। 'ਿਵਆਪਮ' ਦਰਅਸਲ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨ ਹੈ

ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ

ਿਜਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਡਟਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਦਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦੀ

ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ

ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਿਧਆਪਕ

ਅਤੇ ਬਕ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਮਿਤਹਾਨ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਵੀ ਜ ਚ

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਓਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਐਸਡੀ

ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪੀਐਮਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਿਵੱਚ ਅਰਿਵੰਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਿਕ ਉਨ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ

ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਿਵਨਦ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਮ ਦੇ ਪੀਿਖਆ

ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ

ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਿਤਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਿਗਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਕਜ ਿਤਵੇਦੀ ਨੂੰ ਿਵਆਪਮ ਦਾ

ਸੁਆਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਕਈ ਗਵਾਹ

ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਤਵੇਦੀ ਨ ਆਪਣੇ ਨੜਲੇ ਿਨਿਤਨ

ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ,

ਮਿਹੰਦਰਾ ਨੂੰ ਿਵਆਪਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਡ ਅਰਥਾਤ

ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕ

ਿਸਸਟਮ ਐਨਾਿਲਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਜ਼ੰਮਾ

ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ। ਅਿਜਹੇ ਸੁਆਲ

ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ।

ਪ.ੋ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਿਕਸ਼ਾਵਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ ਵੀ ਇਸੇ ਿਵਭਾਗ
ਰਾਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਲਕਸ਼ਮੀਕ ਤ
ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ

ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ

ਚਰਨਜੀਤ ਪੰਨੂ

ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ

ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ

ਅਮਰੀਕਾ

ਇਟਲੀ

ਸ਼ੀ ਗੂ. ਗੰ. ਸ. ਯੂਨੀ.

ਪਿਟਾਲਾ
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ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ

ਵਿਰੰਦਰ ਕੰਬੋਜ

ਅਮਰੀਕਾ

ਅਿਧਆਪਕ ਆਗੂ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਿਜ਼ੰਦ ਗੀ
ਕਹਾਣੀ
(ਿਜ਼ੰਦ ਗੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ)

ਮੌਸਮ ਹੁੰਮਸ ਭਿਰਆ ਹੈ, ਐ...ਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਵਰਗੀ
ਸ਼ ਤੀ। ਪਰ ਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਕੀ ਹੈ? ਮ ਐਨਾ ਵੀ ਿਗਆ-ਗੁਜ਼ਿਰਆ ਨਹ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੁਹਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹ ਗਾ। ਮ ਵੀ
ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦਖਾ ਦੇਣੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੈ ਤ
ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਮ ਵੀ ਨਹ ਜੰਿਮਆ। ਿਧਆ ਲੈ ਅੱਜ ਿਜਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ
ਿਧਆਉਣੈ....! ਮੰਨ ਲੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨ....!
‘‘ਮ ਿਕਹਾ ਸੁਣ ਲਓ! ਮ ਕਦ ਦੀ ਬੋਲ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆਂ।’’ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜੀ
ਹੈ। ਮ ਤਬਕ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹ ਿਜਵ ਕਈ ਸਾਲ ਤ ਿਵਛੜੀ ਨੂੰ
ਮਸ ਮਸ ਪਿਹਚਾਣ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ।
‘‘ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਰੋਈ ਜ ਦੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਮ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗ
ਰਹੀ ਆਂ।’’ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਖਰੀ ਿਜਹੀ ਤਰ ਵੇਖਦੀ ਮੁੜ ਰਸੋਈ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ।
ਮ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਿਗਆ ਹ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਿਗੱਲੇ ਹੱਥ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੀ
ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ।
‘‘ਥੋਡੀ ਝਾਕਣੀ ਅੱਜ ਿਕਮ ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਐ?’’
ਪਤਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ
ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘‘ਨ ਹ ਤੈਨੂੰ ਊਈਂ ਵਿਹਮ ਐ।’’ ਮ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝੂਠ ਦੀ
ਦੀਵਾਰ ਿਚਣਦਾ ਹ ਤ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ।
‘‘ਰੋਟੀ ਿਲਆਮ ?’’ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।
‘‘ਹ! ਹ ....।’’ ਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਿਤਲਕਦਾ ਿਤਲਕਦਾ
ਮੁੜ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹ ’ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਟੁੱਭੀ ਮਾਰ ਜ ਦਾ ਹ ।
--0-‘ਕਦੇ ਮ ਵੀ ਐਨੀ ਿਨਰਮੋਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ?’ ਮ ਕਦੇ ਸੁਪਨ ਿਵੱਚ ਵੀ
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ਨਹ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ....? ਤ ਬੰਦੇ
ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੇ ਝੱਖੜ ਝੂਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜੱਥ ਦੀ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਣ ਸਭ
ਕੁਝ ਪਲ ਿਵੱਚ ਤਿਹਸ-ਨਿਹਸ!
ਮ ਨੂੰ ਤ ਮ ਦੂਜਾ ਨਹ ਪਿਹਲਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ
ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾ
ਿਦੱਤਾ? ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਤ ਮ ਿਜਉਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ।
ਮ ਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮ ਨ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਦੇ
ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਮ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਥੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ।
ਪਤਨੀ ਨ ਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲ ਵਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ
ਨਾਗ ਐ, ਕਾਲ਼ਾ ਨਾਗ! ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਿਪਲਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਈ
ਡੰਗੂ।’’
‘‘ਲੈ ਹ ਬੌਲ਼ੀ! ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਐਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨ।’’ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ
ਗੱਲ ਭੈੜੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ।
‘‘ਤੂੰ ਤ ਸੱਤਜੁਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦ। ਹੁਣ ਪਿਹਲ ਦੇ ਸਮ ਆਲ਼ਾ
ਖ਼ੂਨ ਨੀ ਿਰਹਾ।’’ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਮ ਅੱਖ ਮੀਟ ਲਦਾ।
ਪਰ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ , ਮੂੰਹ, ਕੰਨ
ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਿਗਆ, ਮੁੜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ
ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਲਈ ਉਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਮ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਤ ....!
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਦ ਕੀਤੀ ਜਦ ਮ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ
ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਿਪੰਡ ਮਾਮੇ ਦਾ ਫੋਨ
ਆਇਆ, ‘‘ਮੱਖਣ ਅੱਡ ਹੁੰਦੈ। ਕਿਹੰਦੈ, ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਮ ਲੈਣੈ।
ਹੁਣ ਿਕਮ ਕਰੀਏ?’’
‘‘ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ
ਤ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨ।’’
‘‘ਅਸ ਤ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਿਲਆ, ਮੰਨਦਾ ਤ ਹੈ ਨੀ ਿਕਸੇ
ਦੀ।’’
‘‘ਚਲ ਐਂ ਕਰੋ ਫੇਰ, ਜੇ ਨਹ ਮੰਨਦਾ ਤ ਿਜਹੜਾ ਘਰ ਕਿਹੰਦੈ ਦੇ
ਦੋ।’’ ਮ ਬਹੁਤਾ ਬਖੇੜੇ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਿਝਆ।
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ਜਦ ਮ ਵਾਪਸ ਿਪੰਡ ਆਇਆ ਤ ਮ -ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੜੀ

‘‘ਲੈ....! ਇਹੇ ਜੀਆਂ ਗੱਲ ਿਕਉ ਕਰਦ। ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ।’’

ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਿਕੰਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮ

ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਮ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ

ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਜੋਕਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕਰੜੀ ਪੁੱਛ ਿਗਆ ਹੋਵ । ਿਫਰ ਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਕੇ

‘‘ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ।’’

ਦੁਹਰਾ ਦਾ ਹ , ‘‘ਜੇ ਮ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਗਜ , ਘਰ ਨੂੰ

‘‘.....।’’

ਤੂੰ ’ਕੱਲੀ ਸ ਭਲ?’’ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ ਅੱਗੇ ਜੇਲ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ।

‘‘ਰੋਟੀ....! ਿਕੱਥੇ ਖੋਹ ਗਏ?’’ ਪਤਨੀ ਨ ਮੁਸਕਰਾਉਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।

‘‘ਬਾਹਰ ਿਕੱਥ?
ੇ ’’ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਨ ਿਸਰ-ਪੈਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ

ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਿਪੱਛੇ ਛੁਿਪਆ ਿਵਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤੱਖ ਿਦਸ ਿਗਆ।

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ

‘‘ਨਾਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮ ਬਗਜ ?’’

ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਮ ਬੱਸ ਓਪਰੀ ਿਜਹੀ ‘ਹ -ਹੂੰ’

‘‘ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਦੀ।’’ ਉਹ ਨਰਾਜਗੀ ਿਜਹੀ

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਤ ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਗੁਲ ਮੇਖ ਵ ਗ

ਿਵਖਾ ਦੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ

ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ‘‘ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਐਂ ਿਕਸੇ ਨ। ਤੂੰ ਤ ਨਾਮਰਦ ਐਂ,

ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੜਨ ਤ ਪਿਹਲ

ਨਾਮਰਦ! ਸ਼ਰੀਕ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ’ਤੇ ਹੱਗ ਜਾਣ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ

ਹੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ।

ਸੁਰਤ ਨੀ ਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਓਹੋ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ

ਹੁਣ ਮ ਉਸਦੇ ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ

ਿਗਆ ਫੇਰ ਏਦੂੰ

ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ

ਤੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਹੁਣ ਆਪ ਤ ਮਰੇ ਈ ਪਏ ਆਂ,

ਸ਼ਰੀਕ ਤ ਨਾ ਿਸਰ

ਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਲੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀ

ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਏਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮ ਬੀਤ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ

ਢੇਰੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਐ ਇਨ ਗੱਲ ਦਾ।’’

ਇਕੱਲੇ ਿਮੰਟ ਨੂੰ ਿਗਣ ਿਰਹਾ ਹ । ਸਮ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦਾ ਮਸ

ਜਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਓਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭ ਬੜ

ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ। ਮ ਮੱਲਕ ਦੇਣੇ ਚੱਪਲ ਪਾਉਦਾ ਹ ਤੇ ਅੰਦਰ

ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਧ ਦਾ ਗੋਲ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਿਗਆ

ਆ ਜ ਦਾ ਹ । ਅਲਮਾਰੀ ਓਹਿਲ

ਹੈ। ਜੀਅ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਬ ਵ ਗ ਫਟ ਜਾਵ । ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ

ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਵ ਗ ਿਨਹਾਰਦਾ ਹ ਤੇ ਿਫਰ

ਜਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਹਸ-ਨਿਹਸ ਕਰ

ਡੱਬ ਿਵੱਚ ਦੇ ਲਦਾ ਹ । ਅਲਮਾਰੀ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਗਦਾ ਹ ਤ ਮੈਨੂੰ

ਦੇਵ । ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮ ਤ

ਆਦਮ ਕੱਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ

ਹਰ ਬਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਸੋਚ

ਰੁਕ ਕੇ ਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਿਨਹਾਰਦਾ ਹ । ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ

ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਡਰਪੋਕ ਤੇ

ਿਚਹਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹ ਲਗਦਾ। ਮ ਹੋਰ ਨੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹ ਤ ਮੱਥੇ

ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ ।

ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਟੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ

ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖ

ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਮ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਗਾ। ਅੱਜ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ ਕਹੇਗੀ,

ਤਾਜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਿਸੰਮ ਿਸੰਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ

‘‘ਤੇਰੇ ’ਚ ਤ ਭੋਰਾ ਅਣਖ ਨੀ ਹੈ।’’

ਘਰਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ।

‘ਮੇਰੇ ’ਚ ਅਣਖ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ

ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ ਘਰਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕੰਧ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇਗਾ। ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾਈਂ।’ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਿਪੱਛੇ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਤਨੀ ਭ ਡੇ ਮ ਜ ਕੇ ਮੰਜੇ

ਉਹ ਆਇਆ ਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ

ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ

ਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹ ਿਜਵ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ

ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪੜਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹ , ‘‘ਜੇ ਮ ਮਰਜ ਫੇਰ

ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ

ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਗੀ?’’

ਉਹਨ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਿਕਰਚ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ

ਤੇ

ਠ ਕੇ ਪਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ
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ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਰੋਧ ਹੋਰ ਉਬਾਲੀ ਖਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ

ਕੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੌਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮ ਉਹਨ ਤ ਬੇਿਧਆਨਾ ਤੁਿਰਆ

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹ । ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮ ਉਹਨ ਦੇ

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅੱਗੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਉਨ

ਿਸਰਹਾਣੇ ਜਾ ਖਿੜਆ ਹ । ਜੋਨੀ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ

ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ

ਉਸਦੇ ਭੋਲ਼ੇ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਹੱਸਦਾ

ਿਗਆ ਹ । ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹ ।

ਿਚਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਾਟੇ, ਮੈਲੇ-ਕੁਚੈਲੇ

ਉਹ ਖੌਰੂ ਪਾਉਦਾ, ਿਦਓ ਵ ਗ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾਉਦਾ ਲੰਘ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਰਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਿਖੱਲਰੇ ਵਾਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ

ਉਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਭੂਚਾਲ

ਚੱਪਲ , ਪੈਰ

ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ ਸੜਕ ਪਾਰ

’ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਿਬਆਈਆਂ। ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ

ਿਬਆਈਆਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਕਰੂਰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਿਜਵ ਕੋਈ ਿਭਖਾਰਨ ਹੋਵੇ।

ਕਰ ਜ ਦਾ ਹ ।

ਉਹ ਦੋਵ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮ ਨਹ

ਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜ ਦੀ ਪਹੀ ਪੈ ਿਗਆ ਹ । ਜੀਰੀਆਂ ’ਚ ਭੜਦਾਅ

ਆਉਦਾ। ਜਦ ਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹ ਓਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ

ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੋਿਠਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੱਲਬ ਪਟਬੀਜਿਣਆਂ

ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਵ ਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਉ ਿਜਉ ਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹ ਸੜਕ ’ਤੇ

ਰਾਜੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਣ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਦੀ ਹੈ। ਮ

ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵ ਗ

ਜੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਹ ਤੇ ਿਕਰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਬਾਹਰ

ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ

ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ ਹ ।

ਵਜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਵਜੇ ਿਕਸੇ

ਬਾਹਰ ਿਫਰਨੀ ’ਤੇ ਆਉਦਾ ਹ ਤ ਅਮਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ

ਿਕਆਰੇ ਿਵੱਚ ਨੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਿਫਰ ਸਵੇਰੇ

ਬਾਹਰਲਾ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਚੌਕੜੀ

ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵੇਗਾ ਨਹ ! ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਮਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਉਹ

ਮ ਕੁਝ ਸਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀ ’ਤੇ ਬੈਠ

ਪਰਸ ਚੌਕੜੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ

ਜ ਦਾ ਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਿਗਣਨ ਲਗਦਾ ਹ ।

ਕਰਦਾ ਿਜਵ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੀ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰਾ

ਮੱਖਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ

ਸਤ-ਯੁੱਗ ਆਲੇ। ਹੁਣ ਤ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ

ਮੂੰਹ ਿਪਆ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਿਤੰਗੜ ਕੇ ਖੜ ਿਗਆ। ਮ

ਐ। ਿਜਵ ਕਈ ਰੰਗ ਡੁੱਲ ਕੇ ’ਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਨ ਦੀ ਕੋਈ

‘ਚਲੋ ਭਰਾ ਐ’ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਧ

ਪਿਹਚਾਣ ਨੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅਈਂ ਹੋਏ

ਦੀ ਵੰਡਾ ਲਈ, ਅਖੇ ਮ ਤ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਿਕੱਲੇ ਦਾ ਠਕਾ ਦੇ

ਪਏ ਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਿਕਹੜੈ, ਿਬਗਾਨਾ

ਿਦਆ ਕਰੂੰ। ਦੋ ਸਾਲ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਠਕਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਕਿਹੰਦਾ ਿਜੱਧਰ ਕੰਮ

ਿਕਹੜੈ? ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਆਵਦਾ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਲ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ।

ਕਰਦੇ ਨ

ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਭਰਾਵ ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਨਕਲ ਜੇ। ਏਸ ਸਮ ’ਚ ਤ ਆ ਕੇ

ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਿਗਆ ਤ ਮ ਨਹ ਬਣਦਾ। ਮ ਕਰੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮ -ਬਾਪ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲੇ! ਬੱਸ ਰੱਬ

ਦਾ।“

ਭਲੀ ਕਰੇ!’’ ਬਾਬੇ ਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਿਜੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਵ

ਕੋਈ ਸਾਇਕਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ਮ ਨੀਵ

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ

ਪਾ ਲਦਾ ਹ ਤ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਲਏ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਤ ਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘‘ਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੌਲ ਆਨ ਸੱਚ ਿਨਕਲੀ।’’ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ

ਮ ਫੇਰ ਸਮ ਵੇਖਦਾ ਹ , ਇੱਕ ਤ ਟੱਪ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ

ਅੰਦਰ

ਠ ਤੇ ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ।ਮ ਬਾਬੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਘਰ

ਪਦਾ ਹ । ਵੱਡੀ ਪਹੀ ਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਪਹੀ ਮੁੜ ਜ ਦਾ ਹ ।

ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਦਾ ਹ । ਪਰ ਫੰਮਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਦੋ

ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਛੇ ਿਕੱਿਲਆਂ ਦਾ ਟੱਕ। ਮ ਜੀਰੀ ’ਤੇ
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ਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ

ਤੇ ਚੜਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ

ਧਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਮ ਿਫਰ ਮਨ ਸਮਝਾ ਿਲਆ, “ਜੇ ਉਹ

ਠ ਕੇ ਤੁਰ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਨਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹ । ਮੇਰੇ ਦੋ ਿਕੱਿਲਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਮੇਰੇ ਵ ਗ ਹੀ ਦਬੂ

ਉਸੇ ਰਾਤ ਮ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ

ਿਜਹੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਿਕੱਿਲਆਂ ’ਚ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰੀ

ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਿਫਰ ਉਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਰ ਵੀ

ਫ਼ਸਲ ਤ ਦੁੱਗਣੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਉਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਵ ਗ

ਖੜਿਕਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਿਵੱਚ ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ

ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਜਦ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗਾਲ

ਪਰੋ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮ

ਧਰ ਿਧਆਨ ਮੋੜਦਾ ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਕੋਠ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹ ।

ਿਠਆ ਸੀ ਤ ਮੈਨੂੰ ਮ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ

ਿਦੰਦੀ ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ

ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਉਹ ਿਪਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ

ਜ ਦੀ ਸੀ, ‘‘ਢੱਿਠਆ! ਮ ਤ ਕਿਹਣੀ ਆਂ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੀ ਰਿਹਜ। ਜੇ ਤੂੰ

ਪਈ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਰਾਤੀ ਜੀਰੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਿਗਆ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ

ਮਰਜ, ਮ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵ ! ਤੇਰੇ ਿਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੰਨਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ।

ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤ ਮ ਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਿਗਆ

ਿਜਹੜੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨ, ਵਧੀਆਂ ਅਵਦੀ ਨ ਦ ਸਦੀਆਂ ਨ, ਅਵਦੀ

ਸੀ। ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇਸ

ਉਠਦੀਆਂ ਨ।’’

ਤਰ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਮ ਨੜੇ ਜਾ ਕੇ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਤ ਿਬਨ ਵੀ ਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਖ਼ੁਆਇਸ਼

ਵੇਿਖਆ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਿਗਆ। ਇੱਕ ਡਰ

ਬੁੱਲ ’ਤੇ ਆ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ ਵ ਗ ਫੈਲ ਿਗਆ। ਮ ਮੱਛਰਦਾਨੀ

ਤੀਵ ਆਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ।

ਲਾਹ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਤ ....!

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ

ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ

ਚੀ ਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰੂ

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਿਜੱਦੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ,

ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਮੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਾਣਾ ਵਰਿਤਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ

ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤ ਇਹ ਸੁਣਾਈ

ਨ ਹੀ ਮੈਥ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਿਦਆਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ‘‘ਮ ਅਵਦੇ ਮਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਰੂਰ ਲਾ

ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਾਸ਼ ਘਰ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ।

ਕੇ ਜਾ । ਦੇਖਦਾ ਜਾਈਂ ਤੂੰ! ਜੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਿਗਆ। ਅੱਖ ’ਚ

‘‘ਹੁਣ ਿਮੱਟੀ ਰੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤਾਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਿਦਸੀ

ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਰੋਮਗਾ।’’

ਤ ਜ ਦੈ।’’ ਜਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨ

ਤੁਰੀ ਤ ਵੱਡੇ ਨ ਅੱਖ ਪੂੰਝਿਦਆਂ, ਘੱਗੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਨੱਨਾ

ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਡਰ ਪਾਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨ

ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਿਕੰਨ ਵਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ

ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤ ਖਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੇ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ। ਸੌਹ ਖਾਧੀਆਂ, ਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ

ਸਵਾਲ ਉਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਪੇ। ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਫ਼

ਇਹ ਨਹ ਕਰਨ ਦੇਵ ਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖਿੜਆ।

ਿਨਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਮੱਖਣ ਵੱਲ ਜ ਦਾ ਸੀ।

ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਮ, ਮ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ

ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ‘‘ਲਾਸ਼ ਦੇ ਗਲ

ਪਰ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ,

ਵਾਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਜਵ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀਆਂ

ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਨਕਲੀਆਂ ਸਨ।’’ ਿਕਸੇ ਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗਲ-’ਗੂਠਾ

ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਓਦ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਸੰਦਰ ਮਜਬੀ ਨ ਤ ਉਸ ਰਾਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੱਲ

ਨਹ ਸੀ।

ਜ ਿਦਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੇਖਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਉਹ ਿਚਹਰਾ ਮੁੜ ਿਦਸਣ

ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨ ਗੱਲ ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਿਪਆ ਿਚਹਰਾ, ਤਰਲੇ ਲਦੀਆਂ ਅੱਖ ।

ਪਿਹਲ ਤ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ

ਮੈਨੂੰ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਭ ਤਰਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ

ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਿਦੱਤੇ

ਮਸਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਪੂ

ਸਨ। ਿਜੰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮੱਖਣ

ਲੱਤ -ਬਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਚੀ

ਪਰ ਹੀ ਜਾ ਖੜਦੀ ਸੀ।
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ਮੱਖਣ ਹੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਹਾਸੇ ‘ਚ ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ ਦੀ

ਰਹੇ ਹੋਣ, ‘‘ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਏਸ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਤ ਅਈਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ। ਹਸਿਦਆਂ ਉਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ

ਸੀ।’’ ਿਜਵ ਮ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਿਗੱਠ

ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਨ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ

ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਿਦੰਦੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ‘‘ਵਾਹ ਵੇ ਅਣਖੀਆ!’’

ਿਤੰਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਿਮਲਾਉਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਗਦੇ ਹਨ

ਮ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਤੁਰ ਿਪਆ ਹ । ਪਰ ਹ! ਇਹ ਕੀ? ਹੌਲੀ

ਤੇ....!

ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਘਟਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਹਲੀ ਤ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ‘ਿਚਰ.... ਿਚਰ....’ ਕਰਦਾ

ਡ

ਚਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵ । ਉਹ

ਿਜਵ ਮ ਆਪਣਾ-ਆਪਾ ਿਕਤੇ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੋਵ । ਅੰਦਰ

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਮ ਕੋਠ ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖ

ਸੁਨਾਮੀ

ਠਣ ਵ ਗ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ

ਿਰਹਾ ਹ । ਉਹ ਡਰਾਵਣੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵ ਕੋਈ ਬਾਤ

ਪੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ

ਿਵਚਲਾ ਿਦਓ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪੀ ਕੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਗਏ ਹੋਣ। ਮ ਕੁਛ ਦੇਰ ਖੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ । ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ

ਮ ਿਕਰਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਘੁੱਟ ਲਦਾ ਹ । ਇੱਕ ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ

ਿਸਰ-ਮੁਧ ਿਪੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਦਾ ਹ । ਕੋਠ ਕੋਲ ਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਮ ਭਰਾ ਦੀ

ਥੱਲ ਚੜਦਾ ਿਸਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ

ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹ । ਉਸਦੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ

ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਿਵੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ

ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜ ਜ ਦਾ ਹ । ਿਟਕੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀਆਂ

ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹ । ਮ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ

ਧਾਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਖਿੜਆ ਹ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨ ਦ, ਿਦਨ ਦਾ ਚੈਨ

ਪ ਗਟ ਸਤੋਜ਼

ਖੋਹ ਕੇ ਆਪ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ

ਕਹਾਣੀਕਾਰ

ਿਪਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਧ ਚੜ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼
ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ। ਬੱਸ! ਅੱਜ ਸਭ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਉਹ ਜਾਗਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਦਾ ਦੀ
ਨ ਦ ਸ ਜਾਵੇ।

ਪਹਾੜ ਦੀ
ਗੋਦ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਡੱਗਦੀ
ਧਰਤ ਦੇ

ਮ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੜੇ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮ
ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦਾ ਲੜ ਚੁੱਕਦਾ ਹ ਤੇ ਪਲ -ਿਛਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ, ਦੋ,
ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ.... ਪਤਾ ਨਹ ਿਕੰਨ ਹੀ ਵਾਰ ਮ ਉਸ

ਪਰ ਕਰ

ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮ ਵਾਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਹ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨ ਜਾਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ
ਨਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਬਿਣਆ

ਸੀਨ ਤੇ
ਠਾਰਦੀ ਤਪਸ਼
ਿਮਟਾ ਦੀ
ਿਪਆਸ
ਤੇ ਿਫਰ
ਜਾ ਿਡੱਗਦੀ
ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ
ਮ ਵੀ
ਸਮੁੰਦਰ

ਿਪਆ ਹੈ।
ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹ । ਖੇਤ

ਹੁੰਦੀ ਨਦੀ ਮ
ਛਲ ਕੇ ਿਕਸੇ

ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਤ ....!

ਮ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਹਵ

ਉਮੰਗ

ਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹ । ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ

ਹੋ ਜ ਦੀ....

ਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ

ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਚਾਵਲਾ

ਹੈ ਿਜਵ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ

ਮੋਗਾ

ਕੱਦ ਕੱਢ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਹ
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ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ,ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ

ਕਹਾਣੀ

ਜਦ ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ ਉਹ ਝੱਟ

ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ।
ਦੇਣੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਮ ਇਸ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ ਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ,ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ
ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੌ ਕੁ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਨ ਰੋਸ ਵਜ ਅਚਾਨਕ
ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕੱਧਰ ਿਕਹੜੀ ਸੜਕ
ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ ਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ।
ਜਦ ਮ ਦੁਕਾਨ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੋਢੇ ਚ ਬੈਗ
ਪਾਈ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਿਜਹੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦ ਮ ਆਸੇਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤ ਸਭ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਿਜਹੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੀ
ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਗੀ? ਮ ਉਸਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਰ ਪਾਸੇ
ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ,ਹੁਣ ਤ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹ ਆਉਣੀ ਤੇ
ਤੁਸੀ ਜਾਣਾ ਿਕਥੇ ਹੈ ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਮੈਡੀਕਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਹ । ਰਾਤ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਕਰਕੇ ਮ
ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ਬੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਵੀਰ ਨ ਿਕਹਾ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ,ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਿਜਹੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ
ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ
ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਿਜਵ ਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਹੋਵ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਿਕਧਰ ਦੀ
ਜਾਵੇਗਾ,ਤੇਰੇ ਜ ਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨ ਲੱਗ ਗਏ
ਹੋਣਗੇ, ਿਜੱਥੋ ਦੀ ਆਪ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।

ਖੇਡ
ਕਹਾਣੀ
(ਬਦਲਦੇ ਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ)
ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਸ। ਨਵ ਜੋੜੀ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ
ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗਾ। ਕੁੜੀ ਉਸ ਤ

ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤ ਅੱਗੇ ਤ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ,ਬੱਸ ਅੱਗੇ

ਦੁਗਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਚੂਪੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀ, ਦੁਹਾਜੂ।

ਨਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਮ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਿਜਹੇ

ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਦ ਉਹ

ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਡਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਝਲਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ

ਭਰ ਜੁਆਨ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੁਗਣੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ

ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮੀਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ ਇੱਕਿਲਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹ
ਹੈ। ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਟਾਇਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ,ਹੋ ਸਕਦਾ
ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ ਕਿਹਕੇ ਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਟਰ
ਅੱਧਾ ਚੱਕ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟ ਬੀਤ ਜਾਣ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਿਫਰ ਉਸਨ ਬੈਠੀ-ਬੈਠੀ ਨ ਹੀ ਸੋਚ ਿਲਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤ ਅਮਰੀਕਾ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਿਮਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੱਿਕਆਂ ਹੁੰਿਦਆ ਹੀ ਏਸ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਢੂਹੇ ਲੱਤ
ਮਾਰੇਗੀ।

ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਿਵੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ

ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ 'ਚ ਫ਼ੱਬੀ, ਗਭਰੂ ਪਤੀ ਵਲ

ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਿਫਰ ਮੈਥੋ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਣਖਾ ਿਜਹਾ ਝਾਕਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਿਕਆ ਕਮਾਲ ਹੈ,

ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ ਜਾਣਾ ਿਕਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਸ
ਨ ਬੜੀ ਸਿਹਮੀ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮ ਵਾਪਸ ਹੁਣ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਫਰ ਮੇਰੀ
ਿਡਊਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮ ਿਪੰਡ ਜਾਵਾਗੀ ਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਨਹ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ ਵਾਪਸ ਮੈਡੀਕਲ
ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਿਨਆਂ ਬਾਰੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਚ। ਿਕੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਵ ਇਸ
ਉਮਰੇ ਵੀ ਿਸਰੇ ਦਾ ਪਿੜਆਂ-ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਟੇਰਾ ਿਮਲ ਿਗਆ।
ਜੋ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ

ਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਏ।

ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆਂ। ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਤ ਚੰਗਾ
ਦਾਅ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧਖੜ ਹੋ ਰਹੇ
ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜੂ। ਹਾਏ ॥ ਮ ਤ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ

[ਨਵੰਬਰ 2015, ਪਿਤਿਬੰਬ]ਸਫ਼ਾ 17

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰ-ਮਰ ਜਾਵ ਗੀ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਤ ਅੱਧੀ ਉਮਰ
ਦਾ ਗਭਰੂ ਿਮਲਣ ਤ ਿਘਓ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ।
ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਿਨਕਲੀ ਜ ਦੀਆਂ,
ਿਜਵ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪਤੀ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ
"ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹ .... ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜ ਦੇ ਓ... ਕੋਈ ਗੱਲ
ਵੀ ਕਰੋ...!"

ਫ਼ਰਕ
ਕਹਾਣੀ
(ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਟੱਕਰਾ)
ਕਲ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤੂੰ ? ਚਾਚੇ ਚੇਤ ਰਾਮ ਨ ਿਮਲਣ ਆਏ ਭਤੀਜੇ
ੋਕੀ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ।

ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਤ ਲੋੜ ਵੱਧ ਮੰਗਦਤ ਹੋਇਆਂ ਬੋਿਲਆਂ,"ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ....

ਕਲ ਤ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈ ਮੇ ੇ ਵੀਰਜੀ ਦੀ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ

ਮ ਤ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆਂ.... ਮੈਥ ਤ ਖੁਸੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਨਹੀ

ਿਗਆ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਜਾਰਾ ਆ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ

ਜ ਦੀ....."
ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕੋਈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤ ਇਹਨ ਹੀ
ਖੜਨਾ ਏ।

ਅਫਸਰ ,ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਤੇ ਜੇ ਈ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ
ਚ।ਸੋ਼ਕੀ ਨ ਦੱਿਸਆ।
ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਣ ਕੋਣ ਆਇਆ ਸੀ?ਉਸਨ ਥੋੜਾ ਗੁਝੇ ਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਿਜਹੇ
ਨਾਲ ਿਫਰ ਤੋ ਪੁਿਛਆ।
ਹੋਰ ਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਕਮੇ ਚੌ ਸਾਰਾ

ਿਜਵ ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਭਰੂ ਵੀ

ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ।ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ

ਉਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਿਕਹੜੀ ਘੜੀ

ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ ਤ ਸੀ ਹੀ ਉਥੇ ।ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ

ਹੋਵੇ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਕੇ ਏਸ ਸੈਕੰਡ ਹਡ ਰੰਨ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਹਵੇ।
ਿਜਵ ਨਾਲ ਦੀ ਨ ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ-ਖੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਆਪ ਬੈਠੀ ਉਹਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੈਲਸ ਵੀ ਉਹੋ ਸੀ। ਸਟੇਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਸੀ। ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹ ਤ ਦੋਵ ਹੀ ਿਬੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੜੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ -ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ-ਵੇਖ

ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਉਸਨ ਗੋਲ ਮੋਲ ਿਜਹਾ ਜਬਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ
ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਸ

ਤਰ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀ

ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਿਗਆ। ਚਾਚਾ
ਚੇਤ ਰਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਤ ਉਹਨਾ ਦੇ
ਸਰੀਕੇ ਿਵੱਚੋ ਸੀ । ਕਈਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ
ਭਰਾਵ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਚਾਚੇ ਚੇਤ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ
ਸੁਰੂ ਿਵੱਚ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਚੇਤ

ਮੁਸਕਰਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਡਾਲਾ
+91 98151 86532

ਰਾਮ ਸਭ ਤੋ ਹੁਿਸਆਰ ਤੇ ਿਹੰਮਤੀ ਿਨ ਕਿਲਆ। ਨਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਉਸਨ ਪੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਦਾ ਿਰਹਾ।
ਿਫਰ ਉਹ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਤੋ ਲੈਕਚਰਰ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਿਗਆ। ਬਹੁਤ
ਿਟਉ ਨਾ ਪੜਾਈਆਂ ਉਸਨ । ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ
ਚੇਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਸਟਰ
ਚੇਤ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਿਕੰਨ ਕੁ ਸਨ। ਮੇ ੇ
ਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰ ਚਾਿਚਆਂ ਤਾਇਆਂ ਚੋ ਕੋਣ ਕੋਣ ਆਇਆ
ਸੀ। ੳਸਨ ਆਪਣੀ ਸੰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਿਛਆ । ਤ

ੋਕੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ

ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬੰਦਾ ਤ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸੋ ਸੀਗਾ। ਖਾਣ
ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੁ
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ਸੀ। ਿਵਆਹ ਵਰਗਾ ਪੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਭੱਲੇ ਿਟੱਕੀਆਂ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਪਨੀਰ ਪਕੋੜੇ ਨੂਡਲ ਬਰਗਰ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਜੂਸ ਕੋਫੀ ਸੂਪ ਤ ਸੀ

ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ

ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਮਾਤਮ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੇ ਰਸਮਲਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਹੰਦੇ ਚੀਫ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਆਏ

ਪਰ ਆਹ ਕੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਰੀਕੇ

ਸਨ ਤੇ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ ਵੀ । ਿਫਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ।ਸੋ਼ਕੀ

ਨੂੰ ਤ ਛੱਿਡਆ ਹੀ ਛੱਿਡਆ, ਆਪਣੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਮ , ਅੰਮ ਜਾਏ

ਨ ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ।

ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਚੇਤ

ਉਏ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁਿਛਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਭੱਲੇ ਿਟੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ

ਰਾਮ ਿਜਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ

ਗੋਲੀ। ਚਾਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੜਕ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤ

ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੱਮ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ।ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ

ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਈ ਮਤਲਬ ਸੀ।

ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇ ਾਨ ਸੀ। । ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ

ੋਕੀ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ

ਾਸਤਰੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਦੇ

ਥੋੜਾ ਿਥੜਕ ਿਗਆ।

ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਤੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਬਾਹਰੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ

ਜਦੋ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਵੱਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤ ਬਜੁਰਗ ਦਾ ਿਦਲ

ਬੁਲਾਇਆ।ਬਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਨ ਤ ਆਪਣੇ

ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ

ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੱਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ

ਸੀ।

ਬਾਹਰੋ।ਤ ਿਫਰ ਦੀਦੀ ਤੇ ਭੂਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਤਾਹੀਓ ਤ

ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ

ਮੰਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਦੂਜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ੋਕੀ ਨ ਚਾਚੇ

ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦਾ

ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।

ਦਰਦ ਸਭ ਤੋ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਿਮਹਨਤੀ ਤੇ ਿਹੰਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨ ਆਪਣੀ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ

ਮਹੀਿਨਆਂ ਬੱਧੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ

ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ । ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾ ਿਜੰਦਗੀ ਤੇ

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਿਵਹਲਾ ਨਹੀ ਸੀ ਬੈਠ

ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਮੱਲ ਲਵੇ

ਸਕਦਾ। ਿਮਹਨਤੀ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਤੋ ਬਾਦ ਿਵੱ◌ੱਚ

ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਖੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ

ਹੱਥੀ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਭਤੀਜੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ

ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਦਹਾੜੀਏ ਨਾਲੋ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਝੜਕ

ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਨਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ

ਚਾਚਾ ਬਹੁਤਾ ਿਹੱਲ ਜੁੱਲ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦਾ ।ਨਹੀ ਤ ਕੰਨ ਤੋ ਫੜ ਕੇ

ਪਿਹਲਾ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਮਾਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ

ਕਿਹੰਦਾ ਮੇ ੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।

ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨ ਨ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌਕ

ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਪਾਰਟੀ

ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਰੱਿਖਆ।

ਸੀ ਤ ਉਦੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਉ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਅੱਜ਼ ਤੌ ਕੋਈ ਢਾਈ ਕੁ ਦਹਾਕੇ

ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ । ਬਹੁਿਤਆਂ ਨ ਤ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ

ਪਿਹਲਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਸੀ ਇੱਕ

ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਚੇਤ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ

ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਵਜ। ਉਸ ਜਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ

ਸਮੇ ਤੱਕ ਪਾਰਵਾਿਰਕ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ

ਪੰਚਾਇਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ

ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਿਣਆ। ਪਰ ਜਦੋ ਉਸਨ ਸਕੂਲ ਦੀ

ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਤੇ । ਿਕਉਿਕ ਵੱਡੇ ਬਾਈ

ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਲਈ ਿਵੱਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤ ਕਈ ਨਾਸਮਝ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਪਰ

ਸੀ।ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੜਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਬਾਈ ਨ ਤ

ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਗਾੜੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਆਏ ਗਏ

ਅਗ ਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਆਿਖਆ। ਸੋਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਦੋ ਦਾ

ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ

ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੋਕੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਗਆ।

ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖੁਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਖੁ

ਸਨ ।ਤੇ

ਚਾਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਗਵਾਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ

ਉਸ ਿਰਟਾਇਰਮੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਈ ਿਦਨ ਇਲਾਕੇ ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ

ਨਹੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
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ਤੋ ਜਦੋ ਿਢੱਡ ਦੇ ਜੰਮੇ ਤੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾ ਤੌ ਦੂਰ ਿਕਉ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਰਸਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਉ

ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ-ਿਸਰਫ ਬੰਧਸ਼ ਿਵਚ ਗੀਤ, ਕਿਵਤਾਵ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਿਵਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਪਤੀ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਿਕਉ

ਿਲਖਣ ਦੀ ਹੀ ਖੂਬ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਵਾਰਿਤਕ ਿਵਚ ਵੀ

ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਤ ਫਰਕ ਹੈ ।ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ

ਆਹੀ ਤ ਫਰਕ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਦਾ । ਚਾਚਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ

ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋ ਉਹ

ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਚੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕੋਣ

ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪੋਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਮੱਠੀ ਸੁਰਲੀ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ

ਹੈ।

ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ ਿਵਚ ਤਰੰਨੁਮ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਸਰੋਿਤਆਂ ਤੋ
ਰਮੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਬਾਦਲ

ਜੰਗ ਬਹੁਾਦਰ ਿਸੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਦੀ ਨਵ ਆਈ ਪੁਸਤਕ
"ਇੰਗਲਡ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਿਦਆਂ"
ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ

ਮੱਲ-ੋ ਮੱਲੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸਦੀ ਫੇਸ ਿਬਊਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਟੈਲੀਿਫਲਮ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀ
ਲੱਗਦੀ। ਿਫਲਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ

ਅਟਰੈਕਿਟਵ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦਮ ਯਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਮੰਨੀ ਿਮੰਨੀ
ਿਜਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੰਡਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਉਸਦਾ
ਮਨਮੋਹਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਿਜਹਾ ਿਚਹਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਲ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੌ ਬਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਕਲਾਵ ਦਾ ਸੁਮ ੇਲ ਸੰਦ ੀਪ ਕੌਰ ਅਰਸ਼

ਕਲਾ, ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ

ਮੁਲ ਾਕਾਤ

ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਲਗਨ, ਿਮਹਨਤ, ਿਵਸਵਾਸ਼, ਿਦੜਤਾ ਹੈ : ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ

ਹੁਸਨਜਵਾਨੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕਲਾਵ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੰਦੀਪ
ਕੌਰ ਅਰਸ਼ ਨ ਉ ਿਕਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਗਜੀਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ
ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਨ ਉਸਦਾ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਸਰਨਾਵ ਵਾਹਕੇ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਪੋਗਰਾਮ 'ਿਵਰਾਸਤ', 'ਲਕੀਰ ਬੋਲਦੀਆਂ',
'ਸਾ ਰਾ ਗਾ ਮਾ' ਆਿਦ ਿਵਚ ਐਕਿਰੰਗ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ 'ਨਵੀਆਂ
ਕਲਮ ' ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ
ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੇਡੀਓ-ਟਾਕ ਨ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਵੀ
ਗੂਹੜੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਗਤੀ-ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਅਰਸ਼ ਨ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੂਲ-ਿਵਿਦਆਰਣ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋ ਿਗੱਧਾਭੰਗੜਾ, ਸਿਕਟ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਟੇਜ-ਸੰਚਾਲਕੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਕਾਿਲਜ ਿਵਚ
ਪਹੁੰਚਕੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨ ਐਮ. ਏ. (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ) ਦੀ ਉਚਿਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ,ਉਥੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਨ ਵੀ ਅਨਕ ਮਾਨਸਨਮਾਨ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ।
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ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਿਜਸ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨੀਵੀਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ''ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ
'' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਦੀਪ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਕਦਮ
ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਧਰਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰ ਉ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ

ਬੈਠੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ

ਜੰਮਪਲ, ਸੰਦੀਪ (ਐਮ. ਏ. (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ) ਬੀ.ਐ ਡ.)ਨ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੇਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ
ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ
ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਿਮਲਵਰਤਨ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਲਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਸਹਾਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਹੁਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧੰਜਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਕੁਆਲਟੀਜ ਦੀ
ਸਹੁਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਹਨ, ਉਨ
ਦੇ ਡੈਡੀ-ਸਹੁਰਾ ਸ. ਕਰਨਲ ਿਸੰਘ ਧੰਜਲ। ਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ ਨਾਲ
ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਬਣਾਈ ਤਦ ਉਨ (ਕਰਨਲ ਿਸੰਘ ਧੰਜਲ) ਨ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤ ਤਦ ਉਨ ਦੀ ਪੇਰਨਾ

ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਸਦਕਾ ਹੀ। ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਧੰਜਲ ਇਕ

ਮਿਹਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹ ਬਲਿਕ ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ

ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗਾਇਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ

ਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਦਸਵ ਲੇਖ

ਫੀਲਡ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਮਾਣ-ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਿਲਯੂ ਦਾ। ਇਵੇ ਹੀ

ਿਵੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤ ਲੇਖਕ ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ

ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੰਮੀ-ਸੱਸ, ਬੀਬੀ ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਧੰਜਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤ

ਧੰਜਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੌਰਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਕਲਾ,

ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵੀ

ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਜਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਧਾਰਿਮਕ ਮਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ

ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ ! ਆਮੀਨ!

ਬਜੁਰਗ ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ
ਪ ੀਤਮ ਲੁਿ ਧਆਣਵੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਤਾ,ਮੋਹਾਲੀ

ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਏਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵ ਗ

ਚਕੋਟੀ ਦੀ

ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜਿਦਆਂ ਮਿਹਸੂਸ

ਬਲਰਾਜ ਿਸੱਧ ੂ ਦੀ ਪੁਸ ਤਕ ਜੁਗ ਨੀ

ਹੁੰਦ ਹੈ ਿਲਖਣ ਵੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਤ
ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਵਸੇਸ ਗੁਣ ਧਿਰਆ ਹੁੰਦ ਹੈ।

ਪੁਸ ਤਕ ਸਮੀਿਖਆ

ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਇੰਗਲਡ

ਵੱਸਦੇ

ਪੰਜਾਬੀ

ਲੇਖਕ

ਬਲਰਾਜ ਿਸੱਧੂ ਦੀ ਨਵ ਿਕਤਾਬ ਜੁਗਨੀ
ਪੜਿਦਆਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਤਭਾ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ
ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜਿਦਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਿਵਚਲੇ ਹੀਰੋ ਪਾਤਰ

ਦੇ ਿਵਸਲੇਸ਼ਣ

ਕਰਿਦਆਂ ਲੇਖਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ
ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਿਦਆਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਫਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੁਗਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਿਸੰਗਾਰ ਸਬਦ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਜੁਗਨੀ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਹਕੀਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਵ ਸੇਧ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੁਗਨੀ ਮਿਹਜ ਇੱਕ ਸਬਦ
ਨਹ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸਗ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੇ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਿਜਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜਨ ਤ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਦ ਹੈ। ਅੱਖਾ ਤੇ ਐਨਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਐਨਕ
ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਸਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਇਲਮ ਹੁੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਵ ਅਤੇ ਛੇਵ ਲੇਖ ਜੋ ਿਮਰਜਾ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਹੀਰ
ਰ ਝੇ ਬਾਰੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਿਨਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹਨ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਿਬਬੇਕ ਪੂਰਣ ਿਵਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ
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ਦੇਕੇ ਲੇਖਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਦ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰ ਬਰਿਮੰਘਮ ਦੀ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆ

ਥ ਦੇ

ਸਿਭਆਚਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਆਿਦ ਅਨਕ ਪਿਹਲੂਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਲੇਖ ਸਾਿਹਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ
ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ
ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ
ਵੀ ਿਬਬੇਕੀ ਸੋਚ ਦ ਧਾਰਨੀ ਹੋਕੇ ਿਨਰਪੱਖ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਜ ਦ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸੈਰ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਨ ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ
ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਿਜੱਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਿਕਸ ਤਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ

ਪੈੜ ਿਵੱਚ ਤੁਰਿਦਆਂ ਿਕੱਥੇ ਤ ਿਕੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਬਲਰਾਜ ਿਸੱਧੂ ਦੀ
ਗੰਭੀਰ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਿਤਹਾਸ

ਪਰ

ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ ਵ ਗ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ
ਬਲਰਾਜ ਿਸੱਧੂ ਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਿਨ ਜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਗਾਹ ਬਣਾਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਹੁਚਰਿਚੱਤ ਲੇਖਕ ਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ
ਮਾਜਕ ਿਵਿਸਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਿਲਿਖਆ ਪੜਨ ਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਦੀ
ਭਰਭੂਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ

ਗ਼ਜ਼ਲ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਅਜੀਬ
(ਬਰਤਾਿਨਆ)

ਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਗਨ ਅੰਦਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ
ਤੇ ਲਭ ਲਭ ਨਿਵਆਂ ਿਵਿ ਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਜਾ ਠਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਿਸਧੂ
(ਅਮਰੀਕਾ)
ਗਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੂੰ, ਬ ਕੀ ਰਬਾਬ ਵ ਗ
ਆਪਾ ਿਖੜੇਗਾ ਦੋਸਤਾ, ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਵ ਗ।
ਪੈਰ ‘ਚ ਛਾਲੇ ਰੜਕਦੇ, ਰਸਤਾ ਸਕੇ ਨ ਰੋਕ,
ਤੁਰਦੇ ਰਹ ਗੇ ਤਾਣਕੇ, ਛਾਤੀ ਨਵਾਬ ਵ ਗ।
ਹਾਏ ਅਦਾ ਤੇਰੀ ਧਰ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਸ ਭ ਸ ਭ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਲਖਣਾ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਹੈ ਧਰਮ ਵੀ ਏਹੋ
ਮ ਿਲਖ ਿਲਖ ਿਨਤ ਨਵ ਰਚਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

ਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸੋਹਿਣ , ਨਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵ ਗ।
ਹੈ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
ਮਾਣੀ ਅਸ ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵ ਗ।

ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹ
ਮ ਐਸੇ ਖ਼ਾਬ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਕਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਾਮਲ ਜਦੋ ਆਖ ਜ਼ਰਾ ਅਿਭਮਾਨ ਹੋ ਜ ਦੈ
ਤੇ ਕਰ ਿਫਰ ਕੋਿ ਸ਼ ਅਪਣੀ ਮ ਹਉਮੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

ਜਦ ਬੱਦਲ ਨ ਘੇਰਕੇ, ਪਰਵਾਿਰਆ ਏ ਚੰਨ,
ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਚਮਿਕਆ, ਮੁਖੜੇ ਮਤਾਬ ਵ ਗ।
ਜੇ ਰੁਖ ਮੁਖਾਿਲਫ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨ ਡੋਲ
ਚੀ ਉਡਾਰੀ ਸੇਧ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਕਾਬ ਵ ਗ।
ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ

ਹੈ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵ
ਕਰ ਬਿਹ ਕੇ ਇਦੀ ਪੂਜਾ ਸਦਾ ਵੀਚਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

ਬਹੁੜੇ ਹੁ ਯਾਰੋ ਫੇਰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਿਹਸਾਬ ਵ ਗ।
ਜੀਣਾ ਨ ਿਜਹੜੇ ਜਾਣਦੇ, ਜਰ ਔਕੜ ਅਨਕ
ਰੌਣਕ ਿਤਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਚਮਕੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵ ਗ।

ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਸਦਾ ਮ ਿਵਚਰਦ ਯਾਰੋ
ਜੋ ਆਖਣ ਬਾਵਜ਼ਨ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮ ਸਿਤਕਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨ

'ਅਜੀਬਾ' ਪਾਠ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਕਦੇ ਕਰਨ ਨਹ ਹਟਣਾ
ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਲਖ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਨਤ ਇਸ ਤ ਆਪਾ ਵਾਰਦਾ ਰਿਹੰਨਾ

ਸੋਕੇ ਨ ਚਾਹੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਹ ਅਨਕ ਵਾਰ
ਪਰ ਿਦਲ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਡੂੰਘੇ ਤਲਾਬ ਵ ਗ।
ਹਰ ਥ ਰਹੇ ਹ ਤੱਕਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਰੰਗ,
ਮਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵ ਗ।
ਹਨ ਤੌਰ ਿਸੱਧੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਤੋਰ ਤੀਰ ਵ ਗ
ਸੰਧੂ ਨਹ ਹੀ ਆਂਵਦੇ, ਨਖਰੇ ਜਨਾਬ ਵ ਗ।
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ

ਫੁੱਲ ਦਾ ਗੁਲ ਦਸਤਾ
ਸੁਬੇਗ ਸੱਧਰ
(ਫਰੀਦਾਬਾਦ)

ਚੌਕੇ

ਕਿਵਤਾ

ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਇਟਲੀ
ਕੱਚੀ ਿਪੱਲੀ

ਕਾਗਜ਼ ਿਦਆਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ।
ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਲਿਖਆ ਨਹ ਵਰਕਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ।

ਸੂਹੇ ਰੰਗੀ ਇੱਟ ਵੇਖ ਕੇ , ਿਪੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ,
ਮ ਿਕਊ ਿਪੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈਂ ਅੜੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਹੀ ਬੋਲੀ , ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣ,

ਬੰਦੇ ਿਪਆਸੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਖੂਹ ਿਕਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਦੀ,

ਿਜੱਸ ਤੇ ਿਮਹਰ ਹੋਵੇ

ਸ ਅੱਗ ਦੀ ,ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣ ।
ਫਰਕ

ਇਕ ਸੱਖਣਾ ਜਲ ਤ ਿਬਨ ਮਟਕਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ।

ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ, ਕੋਇਲ ਕਾਲੀ , ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕ ,
ਕੁਝ ਪਾ ਗਏ ਕੁਝ ਰਿਹ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾ ਿਮਲੇ,
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜੰਦਗੀ।

ਸਦੀਆਂ ਤ ਿਰਹਾ ਸਬਰ ਝਾਕਦਾ ਕੋਇਲਾ ਬਿਣਆ ਤ ।
ਿਹਜਰ ਦੀ ਿਨ ਤ ਹੂਕ ਆਲਾਪੇ , ਤ ਕੋਇਲ ਦਾ ਨ ,
ਕਾਲਾ ਕ ਪਰ ਹਰ ਥ ਬੈਠਾ , ਕਰੇ ਕੜ ਕੜ ।
ਖੇਤੀ ਖਸਮ ਸੇਤੀ

ਨਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨ ਰੰਗ ਹਨ, ਨਾ ਬੋਲ ਹਨ ਿਮੱਠ ਜਹੇ,
ਕੀਕਣ ਪਛਾਣਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਖਸਤਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜੰਦਗੀ।

ਅਮਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਕਧਰੇ ਿਕੱਧਰੇ ਥ ਥ ਜੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ,
ਤਾਕਤਰ ਵਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਲਦੀ , ਬੰਜਰ ਹੋਏ ਬੇਤੀ ,
ਪਰ ਅਮਨ ਦੇ ਬੀਜ ਿਨਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਿਕਤੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ,

ਿਸਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਰੇ, ਹਨ ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਿਵਚ ਖਲਾਅ,
ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਿਜਹਾ ਬਦਲਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜੰਦਗੀ।

ਤ ਹੀ

ਸੱਚ ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ , ਖੇਤੀ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ।
ਸੋਚ

ਕਈਆਂ ਸੋਚ ਭੜੋਲੇ ਪਾਈ , ਕਈਆਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਖਾਈ ,
ਿਭੱਜੀ ਜਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਿਵਚ ਅੱਥਰੂ,
ਿਦਲ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਕਤਾ ਿਜਵ ਹੈ ਿਜੰਦਗੀ।
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ਝੋਲੀ ਭਰ ਭਰ ਨਫਰਤ ਵੰਡਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ
ਸੱਭ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ,ਇਹ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਮਨ ਭੁਲਾਈ ,
ਆਦਮ ਜਾਤ ਮੁਕਾਵਣ ਬਦਲੇ , ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ

ਸੰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ,ੋ ਪੜੋ ‘ਤੇ ਪੜਾਓ
“ਪਿਤਿਬੰਬ” ਈ-ਪਿਤਕਾ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਸਕੇਪ
ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਨਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ
ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਤਕਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਖਲਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਹਦ ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਕੰਤੂ ਪੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਤ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਅੱਜ ਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸ ਿਜਥੇ ਵੀ ਵਸੀਏ ਆਪਣੀ
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਿਰਏ ਤ ਜੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਤ ਵ ਜੀ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ

ਪਥਾਿਮਕਤਾ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤ ਜੋ ਅਸ ਹੋਰ
ਢੁੱਕਵੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਈ-ਪਿਤਕਾ ਨੂੰ
ਪਿਹਲ ਦੀ ਤਰ ਹੀ ਿਪਆਰ ਦੇਵੋਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ
ਪਰਿਵੰਦਰ ਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ
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