
mnmohx bwvw 

ਸਾਡਾ ਪ ਿੰ ਡ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਿੰ ਨ 'ਕੁ ਮੀਲ ਤ ੇbYਰੋਵਾਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ  ੁਰਾਣਾ ਪ ਿੰ ਡ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ  ੁਰਾxw ਪ ਿੰ ਡ 

ਹੈ, ਉਥੋਂ, ਉਥ ੇਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਥ ੇਹੀ ਅਸੀਂ ਰਪਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤ ੇਫੇਰ, ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦ,ੇ ਪਤਿੰ ਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦ ੇਉਮਰ 

ਪਵਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਲ jMifAwly ਪਰਹਾ, ਫੇਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਬਆਸ ਪਰਹਾ, ਪਬਆਸ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ੇਸੀ, ਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਆ ਗਏ।  ਫੇਰ ਪਕਸਮਤ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇਹ ਪਕ auhnW idnW q`k ਸਾਡੇ ਵੱਡ ੇਭਰਾ, ਅਸੀਂ  ਿੰਜ ਭਰਾ 

ਸੀgy, mYN ivckwrlw- ਵੱਡ ੇਭਰਾ mYਪਰਿਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਦੱਲੀ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ gey ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  1942 

ਦੇ ਪਵਚ ਪਦੱਲੀ ਬੁਲਾ ਪਲਆ। ਇਹ ਪਸਲਪਸਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਦੱਲੀ  ਹੁਿੰਚ ਗਏ, ਪਦੱਲੀ  ਹੁਿੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 

ਪਦਨਾਂ ਦ ੇਪਵਚ, 42 ਦੇ ਪਵਚ, ਪਦੱਲੀ ਦ ੇਪਵਚ ਪਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਹੀ 

ਉਹਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ।  ਪਕਉਂਪਕ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਨਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰ ਪਦਆ ਂ

ਦੇ ਆਉਣ leI, ਰਪਹਣ ਲਈ  ਤ ੇਉਥ ੇਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਉਥ ੇਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਥ ੇ ਿੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਮੈਂ  ਐਮ. ਬੀ.  

ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਥ ੇ ੜਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ swfy ਸਤ̀ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਉਥ ੇਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਪਣਆ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ 

ਪਵਚ,  ਪਹਲਾ, ਤ ੇਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ  ਪਹਲੇ ਸੱਤ ਪਵidਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਪਵਚੋਂ ਸੀ,  ੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਪਜਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤrW ਹੀ ਸੀ।  ਫੈਪਮਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ,  ਿੰਜ ਭਰਾ, ਪਤਿੰ ਨ ਭੈਣਾਂ। ਤ ੇਇਸ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂਿੰ  ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ  ਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ  ਈ ਲੇਪਕਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮੈਨੂਿੰ  ਕੀਤਾ 

ਪਗਆ ਤ ੇਮੈਂ ਕਲਰਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ, ਮੈਨੂਿੰ  ਆਰਰ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਪਗਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦ ੇਪਦਨਾਂ 

ਪਵਚ, mYN ikhw, ਮੈਂ ਤ ੇਆਰਪਰਸਰ ਬਣਨਾ।  ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਿੰਬy ਜਾ ਕੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਉਥੇ ਬਿੰਬy ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਥ ੇ

ਆਰਰ ਦਾ ਕਿੰ ਮ kIqw, is`iKAw, ਪਫਰ ਪਦੱਲੀ ਆ ਪਗਆ  ਰ  ੂਰਾ  ਿੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਪਕਆ, ਸੋ ਪਫਰ 



ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਥ ੇਪਜਹੜੇ ਆਰਪਰਸਰ ਮੈਨੂਿੰ  ਪਮਲ ਗਏ  ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਜਾ ਕੇ ij`dW ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਪਸ਼ਸ਼ ਿੰ ਰਾ ਉਹਦ ੇਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਰ ਪਸੱਖਦਾ ਪਰਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਰਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤ ੇਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 

ਆਈਏ  ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਬਾਰ,ੇ ਤਾਂ ਪਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਜਿੰ ਦਗੀ ਪਵਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਕਸੀfYNਰੱਲੀ hI ਹੋਇਆ ਸਬ ਕੁਛ, 

ਅਕਸੀYNਰੱਲ ਹੋਇਆ।   ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਬਾਰ ੇਇਹ ਹੈ ਪਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਸੀਗਾ ਤ ੇਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 

ਪਵਚ, ਉਦੋਂ ਉਰਦ ੂਮੀਡੀਅਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ,  ਿੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਇਕ 

ਰੀਚਰ ਆਇਆ ਪਜਹਨਾਂ ਨੇ AO ਸ਼ਨਾਲ ਉਰਦ ੂ ੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ, ਉਸ ਰੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ hrIBjn 

ਪਸਿੰ ਘ ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਇਬਿਰੇੀ 'ਚ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆ ਂਸੋਹਣੀਆ ਂਪਕਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆ,ਂ ਪਕ ਕਾਕਾ 

AYh  ੜਹ, ਕਾਕਾ AYh  ੜਹ, ਕਾਕਾ AYh  ੜਹ ਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਿੰ  ‘ਐਜਾਜ਼’, ਨਾ, ‘ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਪਦੱਤੀ 

 ੜਹਨ ਲਈ, ‘ਪਵਜੈ ਪਸਿੰ ਘ’ ਵੀ ਪਦੱਤਾ  ੜਹਨ ਲਈ, ieh ਦੋਨੋN ਇਪਤਹਾਪਸਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗੇ। ਤ ੇਇdW ਮੇਰਾ ਸਾਪਹਤ ਨਾਲ 

 ਪਹਲਾ ਪਜਹੜਾ ਇਿੰਰrYst ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਪਚਆ ਪਕ bਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਪਰਸਰ, ਮੈਂ ਸੋਪਚਆ ਪਕ bਈ  ੜਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਆਦਮੀ ਅਨ ੜਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਗਾ ਨਹੀਂ 

ਲ`gdw, ਘੱਰ ਤੋਂ ਘੱਰ ਬੀ. ਏ. ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ  ਬੀ. ਏ. ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਧn ਸੀ ਪਕ 

 ਪਹਲਾਂ ਪਗਆਨੀ ਕਰ ਲਓ,  ਰਾਈਵਰੇਲੀ ਪਫਰ  ਰਾਈਵਰੇਲੀ ਬੀ. ਏ. ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਜੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਕਾਲਜ ਦ ੇ

ਪਵਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਪਰਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਗਆਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ ਆ। ਉਥ ੇਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ 

ਇਹ, ਇਹ ੇਹੇ, ਪਕ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ, ਉਸ ਸਮੇN ਦੇ ਅੱਛ ੇਪਜਹੜੇ ਰਾਈਰਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪ ਆ। 

 ਪਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਕ ਉਹਨੂਿੰ  ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਕਕਾਰ ਡਾਕਰਰ ਹਰਚਰਨ ਪਸਿੰ ਘ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਪਹਤਕਾਰ 



ਸੀਗੇ ਤ ੇਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਜਹੜੇ ਰਾਈਰਰ ਨੇ, ਸੁਜਾਨ ਪਸਿੰ ਘ ਹੋਇਆ, ਸਿੰ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੂਬਰ ੂ

ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ।  ਇਸ ਤrW ਸਦਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੰਰrYst  ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਪਹਤ ਦੇ ਪਵਚ,  ਪਹਲਾਂ  ੜਹ 

ਕੇ, ਪਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ  ਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਗਆਨੀ  ਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪਜਿੰ ਨਹੇ  ਵੀ 

ਸਰੂਡੈਂਰ ਸੀ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਪਹਤ ਦੇ ਪਵਚ ਥੋੜਾ ਇਿੰਰrYst  ੈਦਾ ਹੋ ਪਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ  

ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਆ ਣ ੇਇਿੰਰrYst ਨੂਿੰ  ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਣੀ ਇਕ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਜਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਪਖਆ ‘ਨਵੀਨ  

 ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਪਕਓਂu ਉਸ ਵੇਲੇ sihq ਸਭw ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਜੱਥ ੇਸਾਡਾ ਪਖਆਲ ਸੀ ਪਕ ਬੜ ੇਅੱਛੇ ਵੱਡ ੇ

ਵੱਡ ੇਰਾਈਰਰ ਆਉਂਦ ੇਨੇ ਤ ੇਸਾਨੂਿੰ  ਓਥ ੇjWਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,  ੜਹਪਦਆ ਂਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤ ੇ‘ਨਵੀਨ  ਿੰਜਾਬੀ 

ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦੀ ਰਰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸਾਪਹਤ ਸਭw ਦੀ ਸੀ।  ਹਰ ਹਫਤ ੇਅਸੀਂ ਮਿੰਗਲਵਾਰ ਮੀਪਰਿੰ ਗ ਕਰਦ ੇ

ਸੀ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ  ਿੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਕੌਂnਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਪਗਆ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ 

ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦAੇW, ਤ ੇਫੇਰ ਅਸੀਂ ‘ਨਵੀਨ  ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਬਿੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ 

ਸਭਾ’ ਦ ੇmYNਬਰ ਬਣ ਗਏ।  ਪਬਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ ਪਲਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖਦਾ 

ਸੀ, ਇਕ ਦੋ ਆਰਰੀਕਲ ਵੀ ਪਲਖਦ ੇਸੀ, ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਲਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਸ ਦ ੇmYNਬਰ ਬਣ 

ਗਏ।  ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਪਜਸ ਤrW ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸ ੇਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਕਸ ੇਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤ ੇiqMਨ ਚਾਰ 

ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਹਮSੇW ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤ`ਕ ਲਗ ੇਰਹੇ ਤ ੇਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲੱਪਗਆ ਪਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।  

ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਪਜਹੜੀਆ ਂsIਗੀਆਂ ਉਹ ਪਗਆਨੀ ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਜਦ ਤਕ ਉਹ 

ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਰਹੀਆਂ। ਤ ੇਇਹ ਦੇਖੋ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ 



ਦੇ ਪਦਨ ਸ਼ਾਮੀN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ sweIkਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ ਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦ,ੇ 

ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ,  ਦਰੀ ivਛੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ  ਾਸ ੇਕਿੰ ਧ ਨਾਲ FoA ਲਾਹ ਕੇ ਬੈh ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆ ਂ

 ੜਹਨੀਆ,ਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ  ੜਹਨੀਆ,ਂ ਤੇ hਰ ਇਕ ਨੂਿੰ  ਰਾਈਮ ਪਮਲਦਾ ਸੀ vwਰੀ vwਰੀ, ਤੂਿੰ  ਬੋਲ, ਤੂਿੰ  ਬੋਲ, ਤੂਿੰ  ਬੋਲ ਤੇ ਜੇ 

ਦਸ ਬਿੰਦ ੇਹੋਏ ਤਾਂ dਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਵੀਹ ਬਿੰਦ ੇਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਹ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰ ਸਰਿਕਪਰਵ ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦਾ 

ਸੀਗਾ।  ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਚ ਪਗਆਨੀ ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਕਾਪਬਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ  ੜਹੇ ਪਲਖ।ੇ  

 

ਲੋਗ ਤਾਂ ਪਜਹੜ ੇਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਦੱਸ ੇਉਹ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਰ ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੀ, ਹੋਰ 

ਬੜ ੇਸੀਗੇ, ਪ ਆਰਾ ਪਸਿੰ ਘ BOਰ ਇਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਜਹੜੇ ਪਫਰ ਆ ਗਏ ਲੁਪਧਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਲਆ 

ਸੀ,  ਰਮਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਪਲਆ ਸ਼ਾਇਦ,  ਰਪਮਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ, ਉਹ ਸੀ ਤ ੇਸਾਰੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਕਤਾਬ  ਵੀ ਮੇਰੀ ਛ ੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਉਸ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਇਕ ਰਾਤ’।  ਉਹ 

ਸਾਰੀAW ਦੀ ਸਾਰੀAW ਕਹਾਣੀਆ ਂਪਜੱਦਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀAW ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਲੇKkW ਦੀਆ ਂਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ  ਆ ਣ ੇ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦ ੇਉਤ ੇਪਨਰਭਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ, ਅਧਾਪਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ।  ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਘਰਨਾ ਸੀ, 

ਪਜਸ ਦ ੇਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖੀ ਤੇ auhdy iv`c ਥੋੜਾ ਪਜਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕੇ ਓਹਨੂਿੰ  ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਪਲਆ, auh ਉਸ 

ਤrW ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।  ਪਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1984 ਤੱਕ, ਪਕਿੰ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 35-40 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਗਆਨੀ 

ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਦ ੇਕੁਆਰਰਰ ਪਵਚ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ qoN bwAd 84 ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਦਿੰ ਗੇ duMfy ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦ ੇ

ਪਵਚ ਸਾਡ ੇijਹੜ ੇkwrkuMn ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀ  ਪਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਕਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ, 

ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱ ਢ ੇਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਰਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰਰਰ ਵੀ ਛੁੱ ਰ ਪਗਆ, ਕੋਠੀ 



ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਮਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤ`ਕ ਤੇ।   ਰ ਪਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀ  ਪਸਿੰ ਘ ਆ ਣ ੇਮਰਨ ਤੋਂ  ਪਹਲਾਂ ਪਕਸ ੇਨੂਿੰ  ਪਮਲ 

ਪਮਲਾ ਕੇ, ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇmuheIAw ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤ ੇਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਇਦ  ਤਾ ਹੋਵ ੇਪਕ 

ਇਿੰਸਰੀicaUਸ਼ਨਲ ਬਪਣਆ ਹੈ, ਉਥ ੇਏਰੀਆ ਬਪਣਆ ਪਜਥੇ ਪਹਿੰ ਦੀ ਭਵਨ, ਉਰਦ ੂਭਵਨ,  ਿੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਪਤਿੰ ਨ ਚਾਰ ਭਵਨ ਨੇ, ਓਥ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਹ ਲੈ ਲਈ ਪਕ ਤੇ ਪਕਓਂuਪਕ ਸੱਭ ਤੋਂ  ਪਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤ ੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ  ਾਸ ਯਾਨੀ ਪਕ ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦ ੇਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ 

ਤਕ ਉਥ ੇਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਕਓਂuਪਕ ਉਥ ੇਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ  ੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ੈਸਾ ਪਕਥੋਂ ਪਮਲੇ? ਤ ੇ

ਫੇਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਛੋਰਾ ਪਜਹਾ ਬਣਾ ਪਲਆ ਪਜਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਨ ਦੀ ਛੱਤ  ਾ ਲਈ ਤ ੇਉਥ ੇ

ਫੇਰ ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਪਤਆ।ਂ ਫਰੇ Bwpw  ਿੀਤਮ ਪਸਿੰ ਘ ਪਜਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ ਕਚਰ ਪਵਚ ਆਏ,  ਪਹਲਾਂ ਇਹ ਪ ਕਚਰ 

ਪਵਚ ਸੀਗੇ ਵੈਸ ੇਤਾਂ, ਤ ੇਫੇਰ ਇਕ ਰਿਸਰ ਬਪਣਆ, ਰਿਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ  ੈਸਾ ਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 

ਉਥ ੇਇਕ ਪਬਲਪਡਿੰ ਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤ ੇਉਥ ੇਹੁਣ ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭw’ ਦੀਆ ਂਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆ,ਂ 

 ਪਹਲਾਂ ਹਫਤ ੇ'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ 

ਪਜਹੜੀ ਐੱਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਕ ਤਾਂ ik ਅਸੀਂ ਆਰਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਖਕ ਪਦੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਜਹੜ ੇਵੱਡ ੇ

ਲੇਖਕ ਪਕਸ ੇਵੇਲੇ ਉਥ ੇਗੁਜ਼ਰਨ ਜਾਂ ਉਥ ੇਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਹੁਿੰ ਦ ੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਕਦ ੇਕਦ ੇਬੁਲਾ ਲYNਿੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਵਚੋਂ 

ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਵਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, divMਦਰ ਸiqਆਰਥੀ ਤਾਂ ਆਦਂਾ ਹੀ ਰਪਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, 

ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ  ਿੀਤਮ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦ ੇਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਨੂਿੰ  ਬਹਤੁ ਕੁਛ ਗੇਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪਰਹਾ। 

ਬਾਕੀ ਪਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਏਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜ ੇਪਸM ਲ ਹੈ ਪਕ jIhਦੇ ਪਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਿੰਰrYst ਹੋਏਗਾ, 



ਤੇ ਲਾeIਕ ਮਾਈਡਂਡ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਤ ੇਉਹਦ ੇਪਵਚ ਬੈਠਣ ਪਵਚ, ਪਡਸਕਸ ਕਰਣ ਪਵਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ ਲਗੇਗਾ, 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਮਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਪਲਖਣ dy ਲਈ।  

 

ਪਨਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂਿੰ  ਪਸਰਫ, ਕਹਾਣੀਆ ਂ ੜਹੀਆ ਂ

ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੇ, ਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਪਕਨ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ  ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਆਈਪਡਆ 

ਪਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂਿੰ , ਲੇਪਕਨ ਅਸਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵਲੇੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਕ 

"ਆਹ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ  ਰਫੈਕਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ  ੜਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤ ੇਤਾਲੀਆ ਂeI v`jxgIAW" ਤ ੇ

ਬਾAਦ ਦੇ ਪਵਚ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਉਹਦ ੇਬਾਰ ੇਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, jW ਆ ਣ ੇਆ ਣ ੇਪਵਊ ਹੁਿੰ ਦੇ ਨੇ, ਪਫਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

 ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹਦ ੇਪਵਚ kI kI kmIਆ ਂਸੀ, kI kI ਚਿੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ sIਗੀਆ,ਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ qusIN ਪਹਸਾਬ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਪਲਖਦ ੇਹੋ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਮ ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹੋ jW ਦੂਸrIਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖਦ ੇ

ਹੋ, ਪਫਰ ਉਸ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦ ੇਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿੰ ਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾ।  ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦ ੇ

ਪਵਚ ਤਾਂ ਪਡਪਸ ਪਲਨ ਪਜਸ ਨੂਿੰ  ਕਪਹਿੰਦ ੇਨੇ, ਉਹਦ ੇਪਡਪਸ ਪਲਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਰ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਹੇ ਡਾਂਸ ਹੋਵ,ੇ 

cwhy ਸਿੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਡਪਸ ਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦ ੇਚਲਦ,ੇ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ , ਕਿੰ ਰਰੋਲ ਹੋ 

ਜਾਵ ੇਆ ਣੀ ਪਵਧਾ ਦੇ ਉੱਤ,ੇ ਪਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਣ ੇਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਪਖਆਲ ਨਾਲ ਖੁਲ ਵੀ, ਖੱੁlW ਵੀ lY ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ 

ਮੈਨੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, auhnW ਸਾਪਹਤ ਸਭਾvW ਤੋਂ।  

hOly hOly  ਿੰਜਾਬੀਅਤ ਪਜਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁਿੰ ਦੀ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ 

ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।  ਿੰਜਾਬੀ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ  ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਜ਼ਆਦਾ ਕਰੂਿੰਗਾ, ਪਕ  ਪਹਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਜਹੜੀ ਸੀ, 



ਪਜਸ ਵੇਲੇ,  ਾਪਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਰਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਦੱਲੀ ਆਏ, ਤਾਂ 

ਪਦੱਲੀ ਨੂਿੰ   ਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਰਰ ਬਣਾ ਪਦੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਹ ਬੁੱ ਢ ੇਹੋ ਗਏ, 

ਉਹ ivਚਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਜਹੜੀ  ਪਹਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ  ਿੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ,  ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  

ਮਾx ਸੀ। ਪਜਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚ ੇਆਏ, ਉਹ, ਉਹ ਪਹਿੰ ਦੀ ਦ ੇਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ  ੜਹਨ ਲੱਗ  ਏ, 

ਕੋਈ ਕੋਈ  ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਵੀ  ੜਹਨ ਲੱਗ ਪ ਆ,  ਰ ਪਕਓਂਪਕ ਮੇਨ ਲੈਂਗueyਜ ਪਹਿੰ ਦੀAw, ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੀ ਦ ੇਉੱਤੇ ਹੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਕਸ ੇਪਕਸ ੇਦੇ ਘਰ ਦ ੇਪਵਚ  ਿੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਕਸ ੇਪਕਸ ੇਦ ੇਘਰ ਦੇ ਪਵਚ 

 ਿੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਪ ੱਛ ੇਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ,  ਿੰਜਾਬੀ ਪ ੱਛੇ, ਪਹਿੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਪਕ ਪਜਹੜੀ ਤੀਸਰੀ 

ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ mw ੇ ਬੇਸ਼ੱਕ  ਿੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦ ੇਹੋਣ ਆ ਸ ਦ ੇਪਵਚ, ਹੈਂ, ਲੇਪਕਨ ਬੱਚ ੇਪਜਹੜ ੇਨੇ, ਉਹ ਸਬ 

ਪਹਿੰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦ ੇਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤlb ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਕ,  ਿੰਜਾਬੀ ਨੂਿੰ   ੜਹਨ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਕਲੁ ਪਦੱਲੀ ਪਵਚੋਂ 

ਗਾਇਬ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਰ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੇ ਪਲਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਯਾ ਨੀ, ਪ ਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 

ਦੇ ਪਵਚ, 1984 ਤੋਂ ਬਾAਦ ਸਮਝ ਲੋ, ਪ ਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਵਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਕ ਵੀ, ਸਾਪਹਤਕਾਰ  ਿੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਦੱਲੀ 

ਪਵਚ  ੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ੇਨਾਮ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦੱਲੀ ਤੋਂ,  ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਥ,ੇ  ਿੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ, 

ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ ਸੀ ਕੋਈ ਪਕਿਏਪਰਵ ਪਲਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਨੇ, ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨੇ, ਪਲਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ 

ਥੋੜਾ ਪਜਹਾ ਮਾx ਨਾਲ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਪਕ ਪਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕ ਬਪਚਆ ਂਹੋieਆਂ ਹਾਂ, ਪਜਹny, ਪਜਹੜਾ ਪਲਖਦਾ ਪਰਹਾ 

ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਕਿਏਪਰਵ ਪਲਖ ਪਰਹਾ ਹੈ, ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦ ੇਬਿੰ ਪਦਆ ਂਚੋਂ।  



 

ਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਕਰ ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ dw ਤੇ ਬੜ ੇਕਪਮਰੇਡ ਕੋਮਪਨਸਰ ਮਾਇਿੰ ਪਡਡ  ਹੈਗੇ ਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਕਰਦ ੇਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੀ ਬੜ ੇਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੀ 5-6 ਸਾਲ ਵੱਡ ੇਆਹ 

ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਪਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰਪਹ ਹੀ ਗਏ, ਕਪਹ ਸਕਦ ੇhW, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ  ੂਰਾ ਨਾਵਲ ਪਲਪਖਆ, 800 siPAW 

ਦਾ, ਤ ੇਉਹਦ ੇਪਵਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ lY ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ, ਕੋਮਪਨਸਰ ਜੋ ਲਪਹਰ ਪਜਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ 

ਪਹਸਰਰੀ, ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪਕਤਾਬ ਹੈ।  

 

ਪਜਥੋਂ ਤੱਕ C ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆ ਂਮੇਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਸੀ, ਪਕ ਮੈਨੂਿੰ  ਡਰ ਲੱਗਦਾ 

ਸੀ ਪਕ ਮੈਨੂਿੰ  Pyਥ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾ ੇਗਾ ਪਕ ਨਹੀਂ, ਤ ੇਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 

 ਿੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਜਹੜ ੇਪਜਹੜੇ ਐਡੀਰਰ, ਕੁਛ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ 'ਚ ਆਦਂ ੇ

ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਦ ੇਪਦਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ‘ਆਸ਼ੀ’ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ‘ਆਸ਼ੀ’ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਸਾਬ 

ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤ ੇਅਲਬੱqw, ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ  ਿੀਤਮ ਦੀ ਪਜਹੜੀ ‘ਨਾਗਮਨੀ’ ਹੈ, ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਕਹਾਣੀਆ ਂਕਦੀ ਕਦੀ ਆ 

ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੀ। ਉਹਨੂਿੰ  ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਪਕ ਉਹਦਾ ਪਜਹੜਾ ieਮਰੋਜ਼ ਸੀ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 

ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪਵਚ ਸੀ, ਆਰਪਰਸਰਾਂ ਦ ੇਦਾਇਰੇ ਪਵਚ, ਤ ੇਮੈਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤ ੇ

ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਸਖਾਸ ਪਜਥੇ ਮੈਂ ਰਪਹnW, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 

ਕਦੀ cly ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਪਕ ਮੈਂ ieਮਰੋਜ਼ ਨੂਿੰ  ਪਮਲਣ ਆਇAW, ਤ ੇਅਿੰ ਪਮਿਤਾ ਵੀ ਉਥ ੇਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ, 



ਓਹਨੇ ਕਪਹਣਾ, ‘ਸੁਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡ ੇਗੱਲ ਵੀ, ਸਾਨੂਿੰ  ਵੀ ਭੇਜ ਦ’ੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ 

ਪਦਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤrW CpdIAW rhIAW[  

  

ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ, ਮੈਨੂਿੰ   ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਪਕਤਾਬਾਂ 

ਆਈਆ,ਂ ਇਕ "ਇਕ ਰਾਤ" 1962 iv`c, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ dUjI ikqwb AweI 1983 ਦੇ ਪਵਚ, 

"ਪਚੱਰ ੇਘੋੜੇ  dw ਸਵਾਰ", ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਫੇਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪਵਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪਰਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਮੈਂ ਸੋਪਚਆ, 

 ਪਹਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਪਚਆ ਸੀ ਪਕ ਪਲਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਖ ਤ ੇਲਵਾਂਗੇ ਪਕਸ ੇਵੀ ਵੇਲੇ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ 

ਪਲਖ ਲਾਵਾਂਗੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਲਖ ਲਵਾਂਗੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਲਖ ਲਵਾਂਗੇ  ਰ ਪਜਹੜਾ ਘੁਿੰ ਮਣਾ 

ਪਫਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਦ ਤਕ  ੈਰ ਚਲਦ ੇਨੇ, ਘੁਿੰ ਮ ੋਪਫਰੋ, 

ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਜਹੜਾ ਐਕਸ ੀਰੀਐNਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਪਸਲ ਕਰੋ। ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਮੈਂ, 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛ ੀ, ਕਦੀ 

ਕਦੀ ਪਲਖ ਲYNਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲਬੱਤਾ, bਈ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਲਖ ਲਈਏ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iPr ਪਜਹੜੀ ਤੀਸਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਪਜਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ikਤਾਬ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਪਵਚ ਛ ੀ "ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਰੀ" ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ।  

ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆieAw ਪਕ 1984 ਦ ੇਪਵਚ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੇ, ਪਜਹੜੇ ਪਸੱਖ ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੂਆ ਂਦੇ ਪਵਚ ਬਹੁਤ ਭਾੜਾ  ੈ ਪਰਹਾ 

ਹੈ, ਤੇ  ੋਲੀਪਰਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਪਕਨ ਐਜ਼ ਏ ਪਥਿੰ ਕਰ, ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਰਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ 

ਮੈਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੇ ਪਜਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆ ਣੀ ਪਹਸਰਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਪਹਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਮੁਹਿੰ ਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਸੱਖ ਪਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ ੱਛ ੇਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਪਹਿੰਦ ੇਨੇ ਪਕ ਸਾਡੀ ਪਹਸਰਰੀ 

ਪਜਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਪਕਨ  ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਪਜਹੜੀ  ਿੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਪਹਸਰਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ,ੇ ਸਾਪਰਆ ਂ



ਤੋਂ, ਪਹਿੰ ਦੁਸਤਾਨ ਪਵਚੋਂ, ਸਾਪਰਆ ਂਤੋਂ  ੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤ ੇਸਾਡੀ ਪਹਸਰਰੀ ਤਾਂ moihMjodVw ਹੜੱ ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋeI, ਵੈਪਦਕ ਕਾਲ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋeI, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦ,ੇ ਤ ੇਉਹ ਮੈਂ soicAw ਪਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਪਦਕ ਕਾਲ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇN ਤਕ dw, ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਪਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਲਖਾਂ ਤਾਂ ਪਕ ਸਾਡੇ  ਾਠਕਾਂ 

ਨੂਿੰ   ਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਸੱਧਾ ਲੇਖ ਪਲਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੰਰrYst ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਾਣੀਆ ਂqoN ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ 

ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਤrW ਦੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਤੇ ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਕਿੰ ਸੈ ਰ ਪਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 

ਪਕਹਾ, kI ਨਾਂ ਪਲਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ? ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰ ਸੈ ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਪਲਆ ਪਕ ਪਕਹੜੀਆ ਂ

ਪਕਹੜੀਆ ਂਜਾਤੀਆ,ਂ ਪਕਹੜੇ ਪਕਹੜੇ ਲੋਗ ਪਜਹੜ ੇਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਵਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਕਹੜੇ ਪਕਹੜੇ ਐਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉ ਰ ਆਉਂਦ ੇਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ, ਆਰੀਆ ਜਾਤ sIਗੀਆਂ, ਆਪਦਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਏਹਨਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਇਮ ੋਰਰੈਂਸ ਪਦਤੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖੀਆ,ਂ ij`dW ik sB ਤੋਂ  ਪਹਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖੀ, 

ਉਹ ਇਕਲਵਯਾ ਤ ੇਪਲਖੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰYਕਰਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਪਲਖੀਆ।ਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, 

ਇਪਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਮiQਹਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਣ ੇਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਪਰਹਾ ਤੇ ਉਸ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ , ਕਹਾਣੀਆ ਂਰਾਹੀਂ  ਾਠਕਾਂ ਸਾhਮਣ ੇ ੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਤ ੇਮੈਨੂਿੰ  ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਸੱਲੀ ਪਕ,  ਾਠਕਾਂ ਨੇ,  ਿੰਜਾਬੀ  ਾਠਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  

ਸਮਪਝਆ।  

 

ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਜਹੀਆ ਂਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ੋਪਜਹੀਆ ਂਸੀ,  ਪਹਲਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਸੀ, ਪਫਰ ‘ਨਰਬਲੀ’ ਸੀ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾAਦ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ  ਪਜਹੜੀਆ ਂਸੀ, ਉਹ ਇਪਤਹਾਸ ਪਮiQਹਾਸ ਤ,ੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਜਹੜੀ, ਉਹ 

ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ  ਰਬਤਾਂ, ਆਪਦ ਵਾਸੀਆ ਂਤੇ, ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂsIਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਜਹੜਾ, kI ਸੀਗਾ? "ਕਾਲਾ 



ਕਬੂਤਰ" ਤ ੇਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਮਤਲਬ ਆ ਚੁਕੀਆ,ਂ ਪਫਰ ਨਾਵਲ ਪਜਹੜ ੇਪਲਖ,ੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, 

ਇਪਤਹਾਸ ਤ ੇਪਮiQਹਾਸ ਤੇ, ਪਡ ੈਂਡੈਂਰ ਹੈ।  

ਉਹ ਰਾਈਮ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰ ਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਰਾਈਮ ਪਵਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਮਥ 

ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਕ ਉਹ 600 ਸਾਲ ਤਕ ijauNdw ਪਰਹਾ, 700 ਸਾਲ ਤਕ ijauNdw, ਸੋ ijauNdw ਪਰਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, auh 

ਕਪਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦ,ੇ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬਿੰ ਦ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪਮਪਲਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਪਹਿੰਦ ੇਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਕਰੈਕਰਰ, ਬਣਾਇਆ 

ik auh ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਯਾਂਨੀ ਪਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਤ ੇਉਸ ਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਕਰੈਕਰਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਕ 

ਗਜ਼ਨੀ ਪਵਚ ਵੀ ਰਪਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਿੰਡੀਆ ਪਵਚ ਵੀ ਰਪਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤ ੇਕਰੈਕਰਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਨੂਿੰ , ਇਕ ਤrW ਦਾ, 

ਪਜਸ ਨੂਿੰ  ਕਪਹਿੰਦ ੇਨੇ ik ਜਾਸੂਸ ਬਣਾ ਪਦੱਤਾ, ਪਕ ਉਹ, ਉਸ ਵਲੇੇ ਦੇ ਪਜਹੜ ੇਪਹਿੰ ਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੈ ਾਲ, ਅਨਿੰ ਦ ਾਲ 

ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾ ਪਦੱਤਾ, ਪਕ ਉਹ ਭdੇ lYNdw ਸੀ, ਪਕ ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੀ ਤrW kwbl c ਗਜ਼ਨੀ ਪਵਚ 

ਰਪਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ? 

 

‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਦੀ  ਪਹਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਜਹੜੀ ਪਲਖੀ ਮੈਂ, ਇਪਤਹਾਸ, ਪਮiQhwਸ ਦੇ ਉੱਤ,ੇ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਜਹੜਾ 

ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤ ੇਇਹ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰ ਗੋਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਜਹੜ,ੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰ ਗੋਲ, ਹੋeI, ਉਹ ਤ ੇਮੈਂ 

ਦੇਖਣ ਪਗਆ ਤ ੇਉਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ  ਿਭਾਪਵਤ ਹੋਇਆ, ਪਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪਲਖਾਂ, ਓਹਦ ੇਪਫਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਰਰ ਆ ਣ ੇ

ਤਖੀਲ ਦੇ ਪਵਚ ਪਲਆਉਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ,ੇ ਅਕਸੀfYNtlI, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਰਨਾ ਵਾ ਰੀ, ਪਕ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰਨਾ ਨੂਿੰ  

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਘਰਨਾ ਸਥਲ ਬਣਾ ਪਲਆ, ਤ ੇਪਜਹੜੇ ਪਦੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ ੇਪਜਿੰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਰਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਦ ੇਕਰੈਕਰਰ, ਵੈਸ ੇਹੈ ਅੱਠਵੀN ਤ ੇਸੱਤਵੀN ਦੀ, ਹੁਣ ਪਜੱਦਾਂ, ਓਹਦ ੇਪਵਚ, ਹੈਨਾ, ਆਦਮਗੁ ਤ ਨਾਮ ਰੱਪਖਆ, ਉਹਦ ੇ



ਪਵਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮਜੀਤ ਹੈ ਨਾਰਕਕਾਰ ਹੈ, ਓਹਦ ੇਪਵਚ ਪਲਪਖਆ ਪਗਆ ਆਦਮਗੁ ਤ ਨਾਰਕਕਾਰ ਹੈ, ਆਦਮਜੀਤ 

ਨਾਰਕਕਾਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਪਰਵਰਧਨ, ਉਹ ਪਗਆਨੀ ਡਾਕਰਰ ਹਰਭਜਨ ਪਸਿੰ ਘ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ, ਸਪਤਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ nUr, 

ਸਪਤਿੰ ਦਰਗੁ ਤ। 

 

‘ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ’ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਤrW ਹੈ ਪਕ ਮੈਂ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 

ਪਵਚ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਪਗਆ, ਤਰਾਈ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ ੇਓਥ ੇਇਕ ਰਿਾਈਬ ਦੇਪਖਆ, ਥਾਰ ੂ

ਰਿਾਈਬ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਕਪਹਿੰਦAੇw, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤrW ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ੂਤ, ਰਾਜੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦ ੇਸੀ, 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇs qrW ਹੋਇਆ ਪਕ ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਪਚਆ ਪਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਹ ਸਕਦ ੇਹੈਂ 

ਅਸੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਆ ਣੀ ਫmੈlIj ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੜਹਨ ਤੋਂ  ਪਹਲਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੜਹਾਈ 

ਲੜਹਣ ਤੋਂ  ਪਹਲਾਂ, ਆ ਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਰਾਈ ਦੇ ਜਿੰਗਲਾਂ ਪਵਚ ਛਡ ਆਏ, Awpxy ਨੌਕਰਾਂ ਨੂਕਰਾਂ, nOkrW 

nOkrwxIAW ਦ ੇਨਾਲ। ਤੇ ਆ  ਆ ਗਏ, ਤੇ ਲੜਦ ੇਲੁੜਹਦ ੇਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਮਰ ਹੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂਿੰ , 

ਆ ਣੀਆ ਂਰਾਣੀਆ ਂਨੂਿੰ , ਤ ੇਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆ ਂਨੂਿੰ , ਪਕਵੇਂ, ਪਕੱਦਾਂ lY ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਵਾ ਸ, ਉਹ ਉਥੇ ਰਪਹ ਗਈਆ,ਂ ਹੁਣ ਪਜਸ 

ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਦੀਆ ਂਸ਼ੂਦੀਆ ਂਵੀ ਕਰਨੀਆ ਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆ ਂ

ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਾਈਬ ਪਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਥ ੇਰਪਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪਜਹੜੀਆ ਂਨੇ, ਉਹ ਹੈਡ 

ਓਫ ਦ ਫੈਮਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਲੇਪਕਨ ਆਦਮੀ ਪਜਹੜ ੇਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਛੋਰਾ ਸਮਪਝਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ ੇਉਹ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਕਹਾਣੀ ਪਲਖੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸਿੰ ਬਲ ਬਣਾ ਪਲਆ ਪਕ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ 

ਘੱਰ ਪਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਕ  ਪਹਲਾਂ ਜੋੜਾ ਸੀ ਤ ੇਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਪਹ ਪਗਆ ਤ ੇਹੁਣ ਉਹ ਆ ਣ ੇਜੋੜੇ ਨੂਿੰ  ਲੱਭ ਪਰਹਾ ਹੈ, 



ਕਬੂਤਰੀ ਨੂਿੰ  l`ਭ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦ ੇਪਵਚ ਮੈਂ ਬਤਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਕ ਇਕ ਓਥੋਂ ਦੀ 

ਪਜਹੜੀ ਪਵਲੇਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿੰ ਸਰੀ 

ਬਜਾਂਦਾ ਰਪਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਹ kI ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, kI ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਜਾਣ,ੇ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਰਰ ਪਜਹੜਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ ਣਾ ਪਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ  ੇਂਪਰਿੰ ਗ ਦਾ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਪਲਆ, ਉਹਦ,ੇ  ੇਂਪਰਿੰ ਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਬਿੰ ਸਰੀ 

ਬਜਾਤਾ, ਪਕਸ ੇਦੀ  ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਜੱਥੇ ਪਗਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਰਹਾ, ਬਜਾਂਦਾ ਪਰਹਾ, ਦੋ ਦੋ ਪਦਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਆਂਦਾ, ਏਦਾਂ, ਜੀਵਨ ਦ ੇਪਵਚੋਂ ਕਰੈਕਰਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੇ ਪਵਚ  ਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਮiQਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਪਤਹਾਸ 

ਹੈ।  

 

 


