
nYn suK 

ਨੈਨ ਸ ੁੱ ਖ ਮੇਰਾ ਕਲਮੀ ਨਾਂ ਹ,ੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖ਼ਾਵਲਦ ਮਵਹਮਦੂ ਹਾਂ।  ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਮੈਂ 

ਵਪਛਲੇ 25-26 ਿਵਰਆ ਂਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਰਵਹੰnw ਉਥ ੇਮੈਂ ਿਕਾਲਤ ਕਰdW।  ਤ ੇਮੈਂ ਵਜਹੜੀਆ ਂਪਵਹਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ 

ਸ ਣੀਆ,ਂ ਪੜਹੀਆ,ਂ ਵਲਖੀਆਂ, ਸ ਣੀਆ ਂਔਰ ਪੜਹੀਆ,ਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕੁੱਸ ੇਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਲੋਕ ਗੀਤ, 

ਸਫੂੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤ ੇਉਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੰੂੈ, ਇਹਨਾਂ'ਕ  ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹਇੋਆ ਵਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਲਖਣੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ 

ਵਦੁੱ ਤੀ। ਤੇ ਵਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਓਹਦ ੇਉੱਤ ੇਿੀ, ਉਸ ਿਲੇੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਚੋਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ 

ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਲਖ ਵਦੰਦਾ ਸਾਂ ਤ ੇਵਜਿੇਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਨਜ਼ਮey, "ਕਾਲੇ ਖਾਤ"ੇ  -  h`tIAW ਤ ੇਖ ੁੱ ਲੇ ਕਾਲੇ 

ਖਾਤ,ੇ ਅੁੱਖੀਆ ਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਰੁੱਤ ੇਜਗਰਾਤ,ੇ ਤ ੇਰ ੁੱ ਤਾਂ ਬਅੇਤਬਾਰੀਆ,ਂ ਸਾਿੀਂ ਨੀਂਦ ਰਵਹਣ ਰੁੱਖ ਕੇ, ਲਾਇਆ ਦਾA 

vਪਾਰੀਆ,ਂ ਸਾਥੋਂ ਨੀਲੇ ਸ ਫ਼ਨੇ ਖ ਸ ਗਏ, ਦਵਰਆਿਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਦਲ ਰੁ`ਸ ਗਏ, ਦੇਕ ੇਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁੱ ਚਦਾ ਮੋਰ, ਪੀਲੀ ਯਾਦ 

ਲਿAWਦੀey, rਿ ਗਏ ਚੰਨ, ਚਕੌੀਦਾਰ ਤੇ ਚਰੋ, ਪਰ ਰੁੱਤ ਰwh ਿਖਾਂਦੀ ਹ।ੈ  ਮੈਂ ਇੰJ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਮਾਂ ਵਲਖਦਾ ਸਾਂ, ਗੀਤ 

ਕਾਫ਼ੀਆ,ਂ ਪਰ ਵਕਧਰ ੇਵਕਧਰ ੇਮੈਨੰੂ ਇੰJ ਲੁੱ ਗਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਪਰੂੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਲ ਹ ੈਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਇਸ ਿਾਸਤ ੇਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਵਲਖਣੀਆ ਂਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣ ੇਿਲੋਂ,  

aucyc ਕੀਤਾ, ਵਕ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵਜਹੜਾ ਹ ੈਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਿ ੇਿੁੱਖਰਾ।  ਵਜਹੜਾ ਪਵਹਲੇ ਲੋਕੀ ਵਜਸ ਤrW 

ਵਲਖਦ ੇਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋੋਂ ਅਸਰ  qy ਜ਼ਰੂਰ ਵਲਆ ਹ ੈਪਰ ਮੈਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੁੱਕ ਰੰਗ 

ਹਿੋ,ੇ ਉਹਦ ੇਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਾਜੀ  ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਵਸਆਸੀ ਿੀ ਸਾਰ।ੇ ਤੇ ਵਜਸ ਤrW ਮੇਰੀ ਇਕ 

ਕਹਾਣੀ ਹ ੈ"ਉਥਲ ਪ ਥਲ", ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਕ ਥੋੜਾ ijਹਾ ਵਹੁੱਸਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸ xwnw ਹਾਂ - ਉਥਲ ਪ ਥਲ, ਅੰਨਹੇ  

ਿਾਹ ਭਾਜੜ, ਏਧਰੋਂ ਓਧਰ ਤ ੇਉqoN ਥੁੱ ਲੇ, ਕੋਈ ਵਸੁੱਧ ਪ ੁੱ ਠ ਨਾ ਵਰਹਾ, ਅਚਨਚਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ ੈਗਈ, 



ਿਗ ਤਗ ਲੁੱ ਗੀ, ਝੁੱਟ ਪੁੱਟ ਹਈੋ,ਂ ਵਕਹਦੀ ਉੱਖ ਸ ੁੱ ਖ ਪ ੁੱ ਛ ਦੁੱਸ ਵਕਹਨੰੂ, ਵਕਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ, ਸੁੱਜਣ ਦ ਸ਼ਮਣ 

ਇੁੱਕ ੋਖਾਤ,ੇ ਮੂੰ ਹ ਮੁlwਜ਼ਾ ਨਾ ਦੀਦ ਵਲਹਾਜ਼, ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਵਕਸੀ ਿੇਲੀ ਨੰੂ ਿਾਜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਕਹਨੰੂ, ਵਕਸ ੇਆਪਣ ੇ

ਵਪਆਰ ੇਨੰੂ ਬਚਾਿਣ ਦਾ ਆhਰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅੁੱਗ ੇ- ਵਪੁੱਛ,ੇ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ, ਵਡੁੱਗਦ ੇਢਵਹੰਦ,ੇ ਮਰਦ ੇਮਾਰਦ,ੇ ਵਜਧਰ ਵਜਹਦਾ 

ਿਾਹ ਲੁੱ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਲੈ ਗਏ, ਝੁੱਟ ਖਲੋਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੁੱਡਣ ਲੁੱ ਵਗਆ ਂਕੋਈ ਝ ਵਰਆ ਨਾ। ਅ`ਗ ੇਵਕਥ ੇਜਾਣਾ 

ਹ,ੈ ਉਹ ਿੀ ਸ ੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ bih ਕੇ ਗਵVੇਣ ਦੀ ਗੁੱਲ, ਮਤੌ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਿੁਕx ਮੀtI ਵਿਚ, ਵਜਥ ੇਥਾਂ ਚੁੱ ਲੇ, 

ਉੱਥ ੇਹੀ GuVsਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਿ,ੇ iDਰ ਕੋਈ ਨਾ Dੜਾ, ਕਦੋਂ ਵਕਹੜਾ bwq ਲਿ,ੇ ਵਕਥੋਂ 

bOhੜ ੇਕੌਣ, ਵਜਹੜ ੇਅੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਿੁੱਸ ੇਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ kI ਚੇਤ ੇਰਵਹਣਾ? ਵਿਹੜਾ nw ਕੰਧ ਬਨੇਰਾ, ਿਾਰਡ blgਨ ਨਾ 

ਰਾਖੀ, ਕੋਈ ਿੀ ਪੁੱਕਾ ਸਰਬੰਧ ਨਾ, ਬMn ਮਰਨ ਲਈ ਰੁੱਛ ਵਕੁੱਥੇ, ਬੇਿੁੱਸ ਵਨਮਾਣ,ੇ ਸ ੌਿਾਧਾ ਿਦੀਕੀ, ਇਹ ਕ ਸਕਣ nw, 

ਵਕਸ ੇਿੇਲੇ ਿੀ ਦੇਸ ਵਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁkਮ ਹ ੋਸਕਦਾ, ਝੁੱਟ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਘੇਰ, ਮ ਕ`ਦਮਾ ਅਪੀਲ ਕੀhਦ ੇਅੁੱਗ,ੇ ਿਕੀਲ 

ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਕਹੜੀ ਥਾਂ, ਪੁੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੁੱਸਣ ਜੋਗ,ੇ ਕਾਲੇ ਕੋJy ਕੰਮ ਦ ੇਨ ਕਾਰ ਦ,ੇ ਵਕਸ ੇ

ਵਕੁੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਸਾਲਾ, ਨਾ ਗੀਤਾਂ ਦ ੇਪਾਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੁੱ ਗੀਆ ਂਮੂਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਨਾ ਰੁੱਖ ੇਹਏੋ ਪਾਲਤ,ੂ 

ਐਿੇਂ ਿਾਧ ੂਵਜਹ,ੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਕਰ ਕਰੇ, ਵਕਸ ੇਿੁੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਭਾਈਿਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੂੰ ਦ ਬਣਾਿਣ ਨਾ ਮਾਖੀEN 

ਰੇਸ਼ਮ, ਕੁੱਖ ਵਜੁੱ ਡਾ ਜਨੌਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ FoNਦਾ, ਪਰੂੀ bਰਾਦਰੀ rਿ ਕੇ ਐਿੇਂ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੀ ਲੁੱ ਪ ਜੋੜੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 

ਖੁੱਖਰ ਵਦੁੱਸ,ੇ ਨਾ ਜਾਲਾ ਉxਕੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਕਰਣ। ਨਾ ਇਹ ਅੱq ਚ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਉਜਾੜਾ ਬਹ ਤਾ, JIਤਰ ਤਰੇੜ ਤ ੇਮੋਰੀ ਦ ੇ

ਿਸਨੀਕ, coKIਆ ਂtMਗਾਂ ਹ ੰ ਵਦਆ ਂਿੀ, ਦ ੋਪਰੈਾਂ ਹੇਠ mDoਿੇ ਜਾਿਣ, qy ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ Dq ਮਕੌੜ,ੇ ਝੁੱਖ ਮਰਣ, ਆਪ 

ਮਾਰ ਜਾਂਦ,ੇ c`k ਨਹੀਂ ਛੁੱਡਦ,ੇ ਪਰ ਵਕਧਰ ੇਕਦੀ ਕਦਾਈ"ਂ  

 



ਇੰJ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਮੈਂ ਵਲਖਦਾ ਸੀ ਤ ੇਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੇ ਦੋ ਪਰਾਗ,ੇ "ਠੀਕਰੀਆ"ਂ ਤ ੇ"ਉਥਲ ਪ ਥਲ" ਛੁੱਪ,ੇ ਤ ੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖਣ ਦੀ ਸੁੱਧਰ ਹਈੋ,ਂ ਵਜਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਿਲੇ’, ਉਹਦ ੇਿਾਸਤ ੇਮੈਂ ਲਾਹਰੌ 

ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਪ ਰਾਣ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਦਾ irhw ਵਜਹਨਾਂ 'ਚ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੇiSਆ ਂਦ,ੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਿਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹ ੈ

ਸਨ ਸਾਰ ੇਦੇ ਸਾਰ ੇਿੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦ,ੇ ਬ ੁੱ ਢ ੇਮਾਈਆ ਂਤ ੇਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਰੌ ਦੇ ਬਾਰ ੇਮੈਂ ਏਨੀਆ ਂ'ਕ  ਗੁੱਲਾਂ ਸ ਣੀਆ ਂ

ਵਕ ਮੈਂ ਵਲਖਦਾ ਵਗਆ ਔਰ ਉਹ ਏਨੀਆ ਂ'ਕ  ਕਹਾਣੀਆ ਂieਕ`ਠੀਆ ਂਹ ੋਗਈਆ,ਂ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇੰJ ਲੁੱ ਗ ੇਵਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 

ਕਹਾਣੀਆ ਂਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ qy ਕੋਈ ਨਾਿਲ ਿੀ ਬਣਾ ਸਕdW। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੋੋਂ ਨਾਿਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਕਓਂuਲਕ ਇਹ 

ਕਹਾਣੀਆ ਂਿੁੱਖੋਂ ਿੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸੀ ਔਰ ਿੁੱਖਰੇ ਿੁੱਖਰੇ ਢੰਗ ਔਰ ਿੁੱਖਰੇ ਿੁੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ੇਿੁੱਖ 

ਿੁੱਖ, ਵਕਧਰ ੇਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਵਕੁੱਧਰ ੇਕਈ ਜAੁਰੀਏ, ਕਈ ਵਜਹੜ ੇਜ ਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜgੇey, ਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਵਫਰ ਪੜਹਵਦਆ ਂਪੜਹਵਦਆ,ਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜਹਦ ਿੀ ਵਰਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਹਸਟਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹ ਤ ku ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ`TIਆ ਂਹਈੋਆ।ਂ  

 

ਤੇ ਵਫਰ ਇਕ ਿਾਰੀ ਮੈਂ "ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਫ ਕਰਾ" ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੁੱਥ ਲੁੱ ਗੀ, ਵਜਹਦ ੇਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਮਾDo ਦੀ ਔਰ ਇਕ ਹ ਸਨੈ, ਦ ੋਮ ੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਸੀ ਓਹਦ,ੇ ਵਿ`ਚ du`ਿਹਾ B`ਟੀ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਿਚ 

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਲAY, ਉਹ ਵਜਸ ਿਲੇੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਤਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਇੰJ ਲੁੱ ਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਿਚ ਪਰ ੋਸਕdW ਔਰ ਇਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਿਲ ਬਣਾ ਸਕdW। ਇੰJ 

ਵਫਰ mYN ਉਹ ਕਹਾਣੀਆ ਂਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁ`ਖ ਪਾਤਰ ਵਜਹੜ ੇਨਾਿਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੈਂ, ਉਹ 

ਇੁੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾlਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦਾ ਇਕ ਪਰਫੋਸੈਰ, ਟੀਚਰAY, ਹ ਸਨੈ, ਪੇਂਟਰ ey ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ੇਤਰਾਹ ਇਕ 



ਮਵਹਬੂਬਲ ਹੁੱਕ ਵਜਹੜਾey, ਵਜਹੜਾ ਵਫਰ ਮਾDo ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਯਾਦਾਂ ਦ ੇਵਿਚ, ਆਪਣੀਆ ਂਗੁੱਲਾਂ ਦ ੇਵਿਚ, 

ਉਹ ਮਾDo ਲਾਲ ਹ ਸਨੈ ਬਣਕ ੇਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੰੂ ਖੋਜਦ ੇਨੇ ਔਰ ਉਸ ਖੋਜਣ ਦੇ ਵਿਚ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆ ਂਗੁੱਲਾਂ ਕਰn 

ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜਹੜੀAY, ਉਹ ਅੁੱਗ ੇਚਲਦੀ ਹ।ੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਾਿਲ ਨੰੂ, "ਢਾਹਾਂ ਸਾਵਹਤ ਇਨਾਮ" ਵਮਵਲਆ ਤੇ 

ਓਹਦ ੇਿਾਸਤ ੇਮੈਂ ਇਥ ੇਿੈਨਕਿੂਰ ਆਇAW, ਕੁJ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੋ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 

ਮੈਨੰੂ ਇਨਾਮ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਉਸ ਨਾਿਲ, ਮਾDo ਲਾਲ ਹ ਸੈਨ, ਨਾਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹ ੈ"ਮਾDo ਲਾਲ ਹ ਸਨੈ- ਲਾਹਰੌ 

ਦੇ ਿਲੇ", ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕ J ਵਹੁੱਸਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸ ਣਾਉnW। ਇਸ ਨਾਿਲ ਦੇ ਪੰJI ਚਪੈਟਰ ਨੇ, ਤ ੇਇਹਦਾ ਪਵਹਲਾ 

ਚਪੈਟਰ ey"ਬਸੰਤ" – ‘ਬਸੰਤ 2005’, ਇਹਦਾ ਪਵਹਲਾ ਚਪੈਟਰ AY, ਉਹਦਾ, ਇਕ ਪੇਜ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸ ਣਾ 

ਵਰhW। ਬਸੰਤ 2005 - ਸਾਜਨ ਤ ੇਹੁੱਥ ਡੋਰ ਅਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ ਗ ੁੱ ਡੀ, ਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਖ਼ਡਾਹਾਂ ਲ ੁੱfI, ਉਹਦਾ ਇਹ 

ਗਾਇਨ ਕ ਦਰਤ ਇੰJ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਕ ਉਹ ਅਜੇ ਚ ੁੱ ਪ ਹੀ ਹਇੋਆ ਤੇ ਸ ਵਨਹਰ ਵਚੜਹੀ ਦੀ ਚੰਚਲ ਚਕੂ ਨੰੂ ਬਲੋ ਦਾਨ 

ਹਏੋ। ਨੀਂ ਮਾਏ ਸਾਨੰੂ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਿੁੱਤ ਖੇਡਣ ਕੌਣ ਆਸੀ। ਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸ ਰ ਵਿਚ sur rlwidAW 

ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਉਡਦੀ ਛੇਟਕੀ ਵਜਹੀ ਛਟਾਕੀ ਿਾ ਨਾਲ ਡਲੋਦ,ੇ ਵਜਹੜ ੇਬੂਟੇ ਤੇ bਵ,ੇ ਉਹ ਵਨਉ ਜਾਏ। ਉਹਦ ੇਭ ੰ ਜੇ ਲੁੱ ਗਣ 

ਤੋਂ ਅੁੱਗੋਂ ਈ, ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ੇਤ ੇਜਾ ਵਕਸ ੇਹਰੋ ਬੂਟ ੇਨੰੂ ਝੂਟਣ ਲੁੱ ਗ ਪਿ।ੇ ਸਾਵl ਉੱਪਰ iKMifAw ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਇਕ 

ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਖੇਡਦ ੇ- KihMਦੇ ਫ ੁੱ ਲ, ਵਜਊਂ ਰੂੰ ਤੋਂ ਪਰੂ ੇਜੋਬn ਵਿੁੱਚ ਫਲੌਰਾ ਦੇਿੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਸਿਤੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਈ ਹੋਿ।ੇ 

ਏਸ ਰਸੀly ਮਸੌਮ ਦਾ hਮਨਾਮ, ਪਰੂਬੀ ਠਾT ਦਾ ਸੰਪੂਰn ਰਾਗ, ਉਹਦ ੇਵਚੁੱ ਤ ਵਿਚ ਲਵਹ ਵਰਹਾ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ 

ਵਜਗਾ ਰਪੂ, ਸੋਹਣਾ, ਸੁੱਜਰਾ ਤੇ ਸਾਿਾ, ਜੋਗੀਏ ਜਾਮ ੇਵਿਚ ਮੁੱ ਵਸਆ ਮਵਹਬbੂ, ਰੰਗ ਲਵਹਰਦ ੇਰਹ ੇਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੁੱਖਾਂ 

ਵਕਧਰ ੇਗ ਆਚ ਗਈਆ।ਂ ਵਚਰੋਕਣ ੇਫੌਂq ਹਏੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਾਹਰੌI, ਉਹਦ ੇਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਵਦਹਾੜ ਦੀ ਿਧਾਈ ਵਦੁੱ ਤੀ। 



ਉਹ ਵਕ ਿਖੇਦਾ ey- ਸਰੋਂ ਦੀ ਪਲੈੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣ ਖਲੋਤੀ। ਲਹਰੌੀਆ ਂਤੇ ਲਾਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਬਸੰਤ ਢੇਰ ਫੁੱਬੀ। ਹਰ 

bਈ ਬਸੰਤੀ ਚ ੰ ਨੀਆ,ਂ ਚਲੇੋ ਤੇ ਪੁੱਗਾਂ ਅਜੇ ਕਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਮਲੇਾ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਓਹਨੇ ਉਪਰ ਿੇਵਖਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ 

ਗ ੁੱ ਡੀਆ ਂਦੀ bਹwਰ ਵਖੜੀ। ਸਾਹvyN ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੋਰਾਂ, hjrj ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤ ੇ

ਅਸਿਾਰ ਦਰਗਾਹ ਮਾਧ ੋਲਾਲ ਹ ਸਨੈ ਿਲੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਿਣ ਆ ਰਹ।ੇ ਪਰੂਾ ਲਾਹਰੌ ਗਏ ਵਰਹਾ - ਰ ੁੱ ਤ ਆਈ ਬਸੰਤ 

ਬਾਹਰ ਦੀ, ਸਾਨੰੂ ਵਸੁੱਖ ਹ ੈਮਾਧ ੋਯਾਰ ਦੀ।  

 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿੇਖ ਵਰhW ਵਕ ਬਹ ਤ ੇਲੋਗ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦ ੇਨੇ, ਵਜਹੜੀ ਇਹ ਪਰੋਜ਼ ਹ,ੈ ਉਹਦ ੇਿੁੱਲ ਲੋਕ G`ਟ 

ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਕਸ਼ਨ ਬਹ ਤ G`ਟ ਲੋਗ ਵਲਖਦ ੇਨੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਡ ੇਿਾਲੇ ਪਾਸ,ੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਿਾਲੇ ਪਾਸ ੇਵਜਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 

ਹ,ੈ ਉਹਦ ੇਵਿਚ, ਬਹ ਤ ੇਵਲਖਣ ਿਾਲੇ ਵਜਹੜ ੇਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦ ੇਨੇ, ਉਹ ਪਰੋਜ਼ ਿੁੱਲ ਬਹ ਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ey ਵਕ ਲੋਕ ਵਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੋਜ਼ ਵਲਖਣ, ਵਫਕਸ਼ਨ ਵਲਖਣ, ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਨਾਿਲ, ਡਰਾਮ,ੇ ਇਸ ਤhW 

ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ ਬਾਨ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਏੋਗਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿਚ, ਜ਼ uਬਾਨ ਵਜਹੜੀ ਹ,ੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ 

ਜ਼uਬਾਨ ਉਸ ਤrW, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ ੰ ਦ ੇਹ ੋਜ਼Uਬਾਨ ਨੰੂ, ਜ਼ ਬਾਨ ਦ ੇਿੁੱKo ਿੁੱਖ ਸ਼ਡੇ ਵਜਹੜੇ ਹ ੰ ਦ ੇਨੇ, ਉs vkq 

ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਿਕਤ ਪਰੂੀ ਵਜਹੜੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਹ ੈਤ ਹਾਡੀ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼uUਬਾਨ ਦ ੇਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤ ਹਾਡੀ 

ਅੁੱਜ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਜਿੇਂ ਗ ਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਉਹਦ ੇਵਿਚ ਜ਼Uਬਾਨ ਵਕਿੇਂ ਦੀ ਬਲੋੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਵਕਿੇਂ ਦੀ ਬਲੋੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ quhwfw ਵਫਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤ ਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ pਰ ਉਹ ਸਾਡ ੇijAwਦਾ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਨੇ ਔਰ ਇਕ ਉਹ ਕ ਛ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਜਹੜ ੇਬਹ ਤ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਢੰਗ ਵਜਹੜਾ ਹ,ੈ ਬਹ ਤ 

ਪ ਰਾਣਾ ਹ ੈਔਰ ਕ J ਕ J ਲੋਕ ਐਸ ੇਨੇ ਵਜਹੜ ੇਵਕ ਬਹ ਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਵਜਹੜ ੇਮਾਡਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀ ਐਸ 



ਤrW ey ਵਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ ਵੜਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਰਿਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ ੜਦ ੇਲੋਕ ਨਾ, ਵਬਲਕ ਲ 

ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਔਰ ਇਸ ਤrW ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਵਜਹੜ ੇਰਿਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਬਲਕ ਲ ਰਿਾਇਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤrW 

ਦਾ ਵਲਖਦ ੇਨੇ। ਜ਼ਰਰੂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹ ੈਵਕ ਅੁੱਜ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ਹ ੈਜੋ ਕ ਝ, ਵਜਹਵੜਆ ਂਅੁੱਜ ਦ ੇਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦ,ੇ ਔਰ ਨਫ਼ਸੀਆਤੀ ਔਰ ਸਚੋਣ ਦੇ ਇਸ ਤrW ਦ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆ ਂਨੰੂ lY ਕੇ ਤ ੇਕੋਈ ਐਸੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖੀਆਂ 

ਜਾਣ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੁੱਜ ਦਾ ਨਿਾਂ ਹ ੈਬੁੱਚਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ ਬਾਨ ਦ ੇਵਿਚ ਕ ਛ ਐਸਾ ਵਲਵਖਆ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਵਬਲਕ ਲ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਜਹੜੀਆ ਂਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋVW ਨੇ, ਥੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦ ੇਵਬਲਕ ਲ ਓਹਦ ੇ

ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਐ। ਤ ੇਉਸ ਤrW ਦਾ ਅਦਬ ਵਜਹੜਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਵਲਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਿਾਂ ਅਦਬ, ਪੜਹ ਕੇ, ਪੜਹਨਾ 

ਿੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਿੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਪਰ ਵਜਹੜੀ ਰਿਾਇਤ ਹ,ੈ ਉਹ ਿੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਚਲਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੇ ਈ ਚੰਗਾ ਅਦਬ ਵਜਹੜਾAY, ਵਜਹੜਾAY, ਉਹ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦਸੂਰੀ ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਵਜਹੜੀ swfy 

ਦੋਿਾਂ ਪਾਸ ੇਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਹਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਪਾਸ ੇਵਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਦਬ ਹ,ੈ 

ਉਹਨੰੂ, ਵਜਹੜਾ, ਸ਼ਾਹਮ ੁੱ ਖੀ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗ ਰਮ ਖੀ 'ਚ ਹਿੋ,ੇ ਵਜਹੜਾ ਗ ਰਮ ਖੀ 'ਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਵਰhY, ਉਹ 

ਸ਼ਾਹਮ ੁੱ ਖੀ ਦ ੇਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਿੇ। ਔਰ ਇਸ ੇਤrW ਵਜਹVy ਚੰਗੇ ਅਦਬ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ trWsਿੇਸ਼ਨ ਓਹਦੀ 

ਹਿੋ,ੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦ ਨੀਆ ਂਨੰੂ ਿੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗ ੇਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਵਿਚ ਵਕਸ ਤrW ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।  

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਵਜਹੜੀ ਜ਼ ਬਾਨ ey, ਉਹਦ ੇਵਿਚ, ਵਜਸ ਤrW ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ ਬਾਨ ਿਾਸਤ ੇਕ ਛ ਨਹੀਂ ਹ ੋ

ਵਰਹਾ, ਸਾਡ ੇਪਾਸ ੇਖਾਸ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ ਬਾਨ ਿਾਸਤ ੇkuJ nhIN, auhnUM A`lw eI khI zubwn kih ky, ਤਾਂ ਉਹ 

ਨੰੂ ਇਕ ਵਪੁੱ ਛ ੇਕਰ ਵਲਆ, ਉਥੋਂ ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬਰੋਡ ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ gRWt ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ, 



ਇਸ ੇਤrW ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦ ੇਿਾਸਤੇ ਕ ਛ ਨਹੀਂ ਇਥ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਵਕਨ ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਜਹੜ ੇਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, 

ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਿੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਿੀ ਅੁੱਜ ਕਲ ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਵਚਆ ਂਨਾਲ ਉਰਦ ੂਬਲੋਦ ੇਨੇ, ਯਾ ਵਜਹੜੀਆ ਂ

ਬਹ ਤ ਪੜਹੀਆ ਂਵਲਖੀਆਂ ਫੈਲਮlIਆ ਂਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਲੋ ਰਹ ੇਨੇ, ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਜਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦਾ ਆਪਣਾ ਿੀ ਿਰਤਾਰw ਹ,ੈ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਵਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਆਪਣ ੇ

ਬਾਿW ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋਣ। ਵਸਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਜਹੜ ੇਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਗਾ ਲੈਣ ਯਾ ਸ ਣ 

ਲੈਣ, ਯਾ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਲਵAਵਾਂ ਦ ੇਉੱਤ ੇਨੁੱ ਚਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਗੇੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ ਬਾਨ ਬਚਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਹ ੈ

ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੁੱਗ ੇਿਧਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਹ ੈਵਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਚੀ ਮ ੁੱਚੀ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਵਹਣ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੇ 

ਵਪਆਰ AY, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਵਹਰ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਵਚਆ ਂਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ 

ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋਣ।  

 
 
 


