mnmohx bwvw
ਸਾਡਾ ਪ ਿੰ ਡ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਿੰ ਨ 'ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ bYਰੋਵਾਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ

ੁਰਾਣਾ ਪ ਿੰ ਡ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ

ੁਰਾxw ਪ ਿੰ ਡ

ਹੈ, ਉਥੋਂ, ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਪਹਿੰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ, ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ, ਪਤਿੰ ਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ
ਪਵਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਲ jMifAwly ਪਰਹਾ, ਫੇਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਬਆਸ ਪਰਹਾ, ਪਬਆਸ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਆ ਗਏ। ਫੇਰ ਪਕਸਮਤ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇਹ ਪਕ auhnW idnW q`k ਸਾਡੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਿੰ ਜ ਭਰਾ
ਸੀgy, mYN ivckwrlw- ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ mYਪਰਿਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਦੱ ਲੀ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ gey ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ 1942
ਦੇ ਪਵਚ ਪਦੱ ਲੀ ਬੁਲਾ ਪਲਆ। ਇਹ ਪਸਲਪਸਲੇ , ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਦੱ ਲੀ

ਹੁਿੰ ਚ ਗਏ, ਪਦੱ ਲੀ

ਹੁਿੰ ਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ

ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ, 42 ਦੇ ਪਵਚ, ਪਦੱ ਲੀ ਦੇ 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 ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਨਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰ ਪਦਆਂ
ਦੇ ਆਉਣ leI, ਰਪਹਣ ਲਈ ਤੇ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਥੇ ਿੰ ਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਮੈਂ ਐਮ. ਬੀ.
ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਥੇ
ਪਵਚ,

ੜਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ swfy ਸ`ਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਉਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਪਣਆ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼

ਪਹਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਪਹਲੇ ਸੱ ਤ ਪਵidਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਵਚੋਂ ਸੀ,

ੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਪਜਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ

ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤrW ਹੀ ਸੀ। ਫੈਪਮਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀ ਸੀ, ਿੰ ਜ ਭਰਾ, ਪਤਿੰ ਨ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ
ਮੈਨਿੰ ੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ

ਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ

ਈ ਲੇ ਪਕਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਕੀਤਾ

ਪਗਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਰਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਰਰ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਪਗਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਦਨਾਂ
ਪਵਚ, mYN ikhw, ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਪਰਸਰ ਬਣਨਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਿੰ ਬy ਜਾ ਕੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਉਥੇ ਬਿੰ ਬy ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਥੇ
ਆਰਰ ਦਾ ਕਿੰ ਮ kIqw, is`iKAw, ਪਫਰ ਪਦੱ ਲੀ ਆ ਪਗਆ

ਰ

ੂਰਾ ਿੰ ਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਪਕਆ, ਸੋ ਪਫਰ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਜਹੜੇ ਆਰਪਰਸਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪਮਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ij`dW ਮੈਂ ਗੁਰੂ
ਪਸ਼ਸ਼ ਿੰ ਰਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਰ ਪਸੱ ਖਦਾ ਪਰਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਰਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਈਏ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਜਿੰ ਨਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਜਿੰ ਦਗੀ ਪਵਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਕਸੀfYNਰੱ ਲੀ hI ਹੋਇਆ ਸਬ ਕੁਛ,
ਅਕਸੀYNਰੱ ਲ ਹੋਇਆ।

ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ

ਪਵਚ, ਉਦੋਂ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ, ਿੰ ਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਅੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਵਚ ਇਕ
ਰੀਚਰ ਆਇਆ ਪਜਹਨਾਂ ਨੇ AO ਸ਼ਨਾਲ ਉਰਦੂ

ੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਦੱ ਤੀ, ਉਸ ਰੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ hrIBjn

ਪਸਿੰ ਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਇਬਿਰ
ੇ ੀ 'ਚ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਕ ਕਾਕਾ
AYh

ੜਹ, ਕਾਕਾ AYh

ੜਹ, ਕਾਕਾ AYh

ੜਹਨ ਲਈ, ‘ਪਵਜੈ ਪਸਿੰ ਘ’ ਵੀ ਪਦੱ ਤਾ

ੜਹ ਤੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ‘ਐਜਾਜ਼’, ਨਾ, ‘ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਪਦੱ ਤੀ

ੜਹਨ ਲਈ, ieh ਦੋਨੋN ਇਪਤਹਾਪਸਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇdW ਮੇਰਾ ਸਾਪਹਤ ਨਾਲ

ਪਹਲਾ ਪਜਹੜਾ ਇਿੰ ਰrYst 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 ਚਿੰ ਗਾ ਨਹੀਂ

ਲ`gdw, ਘੱ ਰ ਤੋਂ ਘੱ ਰ ਬੀ. ਏ. ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੀ. ਏ. ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਧn ਸੀ ਪਕ
ਪਹਲਾਂ ਪਗਆਨੀ ਕਰ ਲਓ,

ਰਾਈਵੇਰਲੀ ਪਫਰ

ਰਾਈਵੇਰਲੀ ਬੀ. ਏ. ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਜੱ ਦਾਂ ਮੈਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਕਾਲਜ ਦੇ

ਪਵਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਪਰਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਗਆਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ ਆ। ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ
ਇਹ, ਇਹੇ ਹੇ, ਪਕ ਅੱ ਛੇ ਅੱ ਛੇ, ਉਸ ਸਮੇN ਦੇ ਅੱ ਛੇ 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 ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱ ਛੇ ਅੱ ਛੇ ਪਜਹੜੇ ਰਾਈਰਰ ਨੇ, ਸੁਜਾਨ ਪਸਿੰ ਘ ਹੋਇਆ, ਸਿੰ ਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਰੂਬਰੂ
ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਇਸ ਤrW ਸਦਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੰ ਰrYst
ਕੇ, ਪਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਰੂਡੈਂਰ ਸੀ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਪਹਤ ਦੇ ਪਵਚ ਥੋੜਾ ਇਿੰ ਰrYst

ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਪਹਤ ਦੇ ਪਵਚ,

ਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਗਆਨੀ

ਪਹਲਾਂ

ੜਹ

ਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪਜਿੰ ਨਹੇ ਵੀ

ੈਦਾ ਹੋ ਪਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀਏ, ਆ ਣੇ ਇਿੰ ਰrYst ਨੂਿੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਣੀ ਇਕ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਜਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਪਖਆ ‘ਨਵੀਨ
ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਪਕਓਂu ਉਸ ਵੇਲੇ sihq ਸਭw ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਜੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਪਖਆਲ ਸੀ ਪਕ ਬੜੇ ਅੱ ਛੇ ਵੱ ਡੇ
ਵੱ ਡੇ ਰਾਈਰਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂਿੰ ਓਥੇ jWਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,

ੜਹਪਦਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਨਵੀਨ ਿੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦੀ ਰਰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱ ਖੀ ਜੋ ਸਾਪਹਤ ਸਭw ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ ਮੀਪਰਿੰ ਗ ਕਰਦੇ
ਸੀ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਿੰ ਜ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂਿੰ ਕੌਂ nਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਪਗਆ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇAW, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ‘ਨਵੀਨ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ‘ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ
ਸਭਾ’ ਦੇ mYNਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਬਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖਕ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ ਪਲਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਖਦਾ
ਸੀ, ਇਕ ਦੋ ਆਰਰੀਕਲ ਵੀ ਪਲਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ mYNਬਰ ਬਣ
ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਪਜਸ ਤrW ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱ ਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਕਸੇ ਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ iqMਨ ਚਾਰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇSW ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤ`ਕ ਲਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲੱਪਗਆ ਪਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਪਜਹੜੀਆਂ sIਗੀਆਂ ਉਹ ਪਗਆਨੀ ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਜਦ ਤਕ ਉਹ
ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ

ਦੇ ਪਦਨ ਸ਼ਾਮੀN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ sweIkਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ ਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ,
ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਦਰੀ ivਛੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ
ੜਹਨੀਆਂ, ਕਪਵਤਾਵਾਂ

ਾਸੇ ਕਿੰ ਧ ਨਾਲ FoA ਲਾਹ ਕੇ ਬੈh ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ

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

ਦਸ ਬਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ dਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਵੀਹ ਬਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਹ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰ ਸਰਿਕਪਰਵ ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦਾ
ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ ਪਗਆਨੀ ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਸੱ ਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਕਾਪਬਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ

ੜਹੇ ਪਲਖੇ।

ਲੋ ਗ ਤਾਂ ਪਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦੱ ਸੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਰ ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਸੀ, ਹੋਰ
ਬੜੇ 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 ਰੱ ਖ ਪਲਆ ਸ਼ਾਇਦ,

ਰਪਮਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ,

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱ ਕ ਪਕਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛ ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਇਕ ਰਾਤ’। ਉਹ
ਸਾਰੀAW ਦੀ ਸਾਰੀAW ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਜੱ ਦਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀAW ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਲੇ KkW ਦੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਣੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪਨਰਭਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਾਪਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਘਰਨਾ ਸੀ,
ਪਜਸ ਦੇ 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 ਤੱ ਕ, ਪਕਿੰ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 35-40 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਗਆਨੀ
ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਦੇ ਕੁਆਰਰਰ ਪਵਚ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ qoN bwAd 84 ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਦਿੰ ਗੇ duMfy ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ
ਪਵਚ ਸਾਡੇ ijਹੜੇ kwrkuMn ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀ

ਪਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ ਕਤਲ ਕਰ ਪਦੱ ਤਾ ਪਗਆ,

ਹrI ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱ ਢੇ 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 ਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ

ਪਹਲਾਂ ਪਕਸੇ ਨੂਿੰ ਪਮਲ

ਪਮਲਾ ਕੇ, ‘ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ muheIAw ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸ਼ਾਇਦ

ਤਾ ਹੋਵੇ ਪਕ

ਇਿੰ ਸਰੀicaUਸ਼ਨਲ ਬਪਣਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਏਰੀਆ ਬਪਣਆ ਪਜਥੇ ਪਹਿੰ ਦੀ ਭਵਨ, ਉਰਦੂ ਭਵਨ, ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਪਤਿੰ ਨ ਚਾਰ ਭਵਨ ਨੇ, ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਹ ਲੈ ਲਈ ਪਕ ਤੇ ਪਕਓਂuਪਕ ਸੱ ਭ ਤੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ

ਪਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ

ਾਸ ਯਾਨੀ ਪਕ ‘ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ

ਤਕ ਉਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਕਓਂuਪਕ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ

ੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ੈਸਾ ਪਕਥੋਂ ਪਮਲੇ ? ਤੇ

ਫੇਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਛੋਰਾ ਪਜਹਾ ਬਣਾ ਪਲਆ ਪਜਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਨ ਦੀ ਛੱ ਤ
ਫੇਰ ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਪਤਆਂ। ਫੇਰ Bwpw

ਿੀਤਮ ਪਸਿੰ ਘ ਪਜਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ ਕਚਰ ਪਵਚ ਆਏ,

ਪਵਚ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਰਿਸਰ ਬਪਣਆ, ਰਿਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ

ਾ ਲਈ ਤੇ ਉਥੇ

ਪਹਲਾਂ ਇਹ ਪ ਕਚਰ
ੈਸਾ ਕੱ ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ

ਉਥੇ ਇਕ ਪਬਲਪਡਿੰ ਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ‘ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭw’ ਦੀਆਂ ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ,
ਪਹਲਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਗੱ ਲ
ਪਜਹੜੀ ਐੱਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਕ ਤਾਂ ik ਅਸੀਂ ਆਰਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇ ਖਕ ਪਦੱ ਲੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਜਹੜੇ ਵੱ ਡੇ
ਲੇ ਖਕ ਪਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਲYNਿੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਵਚੋਂ
ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਵਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, divMਦਰ ਸiqਆਰਥੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀਗਾ,
ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ

ਿੀਤਮ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੇਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪਰਹਾ।

ਬਾਕੀ ਪਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਏਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਸM ਲ ਹੈ ਪਕ jIhਦੇ ਪਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇਿੰ ਰrYst ਹੋਏਗਾ,

ਂ ਡ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰ ਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਬੈਠਣ ਪਵਚ, ਪਡਸਕਸ ਕਰਣ ਪਵਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਲਗੇਗਾ,
ਤੇ ਲਾeIਕ ਮਾਈਡ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਮਲੇ ਗਾ ਅੱ ਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱ ਗੇ ਕੁਛ ਪਲਖਣ dy ਲਈ।

ਪਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂਿੰ ਪਸਰਫ, ਕਹਾਣੀਆਂ
ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਲੇ ਪਕਨ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ

ੜਹੀਆਂ

ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਆਈਪਡਆ

ਪਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂਿੰ, ਲੇ ਪਕਨ ਅਸਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਪਕ
"ਆਹ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ

ਰਫੈਕਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ

ੜਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ eI v`jxgIAW" ਤੇ

ਬਾAਦ ਦੇ ਪਵਚ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, jW ਆ ਣੇ ਆ ਣੇ ਪਵਊ ਹੁਿੰ ਦੇ ਨੇ, ਪਫਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ
ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹਦੇ ਪਵਚ kI kI kmIਆਂ ਸੀ, kI kI ਚਿੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ sIਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ qusIN ਪਹਸਾਬ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਪਲਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮ ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ jW ਦੂਸrIਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਖਦੇ
ਹੋ, ਪਫਰ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿੰ ਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾ।

ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ

ਪਵਚ ਤਾਂ ਪਡਪਸ ਪਲਨ ਪਜਸ ਨੂਿੰ ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਡਪਸ ਪਲਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਰ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਹੇ ਡਾਂਸ ਹੋਵ,ੇ
cwhy ਸਿੰ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਡਪਸ ਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ, ਕਿੰ ਰਰੋਲ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਆ ਣੀ ਪਵਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਪਖਆਲ ਨਾਲ ਖੁਲ ਵੀ, ਖੁੱ lW ਵੀ lY ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ
ਮੈਨਿੰ ੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, auhnW ਸਾਪਹਤ ਸਭਾvW ਤੋਂ।
hOly hOly ਿੰ ਜਾਬੀਅਤ ਪਜਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦੱ ਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁਿੰ ਦੀ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ
ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਦੀ ਗੱ ਲ ਪਜ਼ਆਦਾ ਕਰੂਿੰ ਗਾ, ਪਕ

ਪਹਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਜਹੜੀ ਸੀ,

ਪਜਸ ਵੇਲੇ,

ਾਪਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਰਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਦੱ ਲੀ ਆਏ, ਤਾਂ

ਪਦੱ ਲੀ ਨੂਿੰ ਿੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਰਰ ਬਣਾ ਪਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ 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 ਬੱ ਚੇ ਆਏ, ਉਹ, ਉਹ ਪਹਿੰ ਦੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵਚ
ਕੋਈ ਕੋਈ ਿੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਵਚ ਵੀ

ੜਹਨ ਲੱਗ ਪ ਆ,

ੜਹਨ ਲੱਗ

ਏ,

ਰ ਪਕਓਂਪਕ ਮੇਨ ਲੈਂ ਗueyਜ ਪਹਿੰ ਦੀAw, ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਕਸੇ ਪਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਚ ਿੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਕਸੇ ਪਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਚ
ਿੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਪ ੱ ਛੇ 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 ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਆ ਸ ਦੇ ਪਵਚ, ਹੈਂ, ਲੇ ਪਕਨ ਬੱ ਚੇ ਪਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬ
ਪਹਿੰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤlb ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਕ, ਿੰ ਜਾਬੀ ਨੂਿੰ

ੜਹਨ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਕੁਲ ਪਦੱ ਲੀ 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, ਪਦੱ ਲੀ
ਪਵਚ

ੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦੱ ਲੀ ਤੋਂ, ਿੰ ਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਥੇ,

ਿੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ,

ਲੈ ਕਚਰਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ ਸੀ ਕੋਈ ਪਕਿਏਪਰਵ ਪਲਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕਚਰਰ ਨੇ, ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਪਰਿੰ ਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ
ਥੋੜਾ ਪਜਹਾ ਮਾx ਨਾਲ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਪਕ ਪਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕ ਬਪਚਆਂ ਹੋieਆਂ ਹਾਂ, ਪਜਹny, ਪਜਹੜਾ ਪਲਖਦਾ ਪਰਹਾ
ਤੇ ਹਲੇ ਤੱ ਕ ਪਕਿਏਪਰਵ ਪਲਖ ਪਰਹਾ ਹੈ, ‘ ਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ’ ਦੇ ਬਿੰ ਪਦਆਂ ਚੋਂ।

ਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਕਰ ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੜਾ ਅੱ ਛਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ dw ਤੇ ਬੜੇ ਕਪਮਰੇਡ ਕੋਮਪਨਸਰ ਮਾਇਿੰ ਪਡਡ ਹੈਗੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱ ਛਾ ਪਕਿਰੀਪਸਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੀ ਬੜੇ ਅੱ ਛੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੀ 5-6 ਸਾਲ ਵੱ ਡੇ ਆਹ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਪਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰਪਹ ਹੀ ਗਏ, ਕਪਹ ਸਕਦੇ hW, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ

ੂਰਾ ਨਾਵਲ ਪਲਪਖਆ, 800 siPAW

ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ lY ਕੇ ਅੱ ਜ ਤਕ ਦੀ, ਕੋਮਪਨਸਰ ਜੋ ਲਪਹਰ ਪਜਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ
ਪਹਸਰਰੀ, ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ

ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱ ਛੀ ਪਕਤਾਬ ਹੈ।

ਪਜਥੋਂ ਤੱ ਕ C ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਸੀ, ਪਕ ਮੈਨਿੰ ੂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ ਪਕ ਮੈਨਿੰ ੂ Pyਥ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਅੱ ਛਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾ ੇਗਾ ਪਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ
ਿੰ ਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪਜਹੜੇ ਪਜਹੜੇ ਐਡੀਰਰ, ਕੁਛ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਪਹਤ ਸਭਾ 'ਚ ਆਂਦੇ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਮੈਂ ਦੇ ਪਦਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ‘ਆਸ਼ੀ’ ਨੂਿੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ‘ਆਸ਼ੀ’ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਸਾਬ
ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਲਬੱ qw, ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ

ਿੀਤਮ ਦੀ ਪਜਹੜੀ ‘ਨਾਗਮਨੀ’ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂਿੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਪਕ ਉਹਦਾ ਪਜਹੜਾ ieਮਰੋਜ਼ ਸੀ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ
ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪਵਚ ਸੀ, ਆਰਪਰਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪਵਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ
ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 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, ਤੇ ਅਿੰ ਪਮਿਤਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ,

ਓਹਨੇ ਕਪਹਣਾ, ‘ਸੁਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੱ ਲ ਵੀ, ਸਾਨੂਿੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ’, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ
ਪਦਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤrW CpdIAW rhIAW[

ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ, ਮੈਨਿੰ ੂ

ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਪਕਤਾਬਾਂ

ਆਈਆਂ, ਇਕ "ਇਕ ਰਾਤ" 1962 iv`c, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ dUjI ikqwb AweI 1983 ਦੇ ਪਵਚ,
"ਪਚੱ ਰੇ 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 ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ
ਪਲਖ ਲਾਵਾਂਗੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਲਖ ਲਵਾਂਗੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਪਲਖ ਲਵਾਂਗੇ
ਪਫਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਦ ਤਕ

ਰ ਪਜਹੜਾ ਘੁਿੰ ਮਣਾ

ੈਰ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਘੁਿੰ ਮੋ ਪਫਰੋ,

ਪਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਜਹੜਾ ਐਕਸ ੀਰੀਐNਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਪਸਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਮੈਂ, 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛ ੀ, ਕਦੀ
ਕਦੀ ਪਲਖ ਲYNਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲਬੱ ਤਾ, 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 ਦੇ ਪਵਚ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੇ, ਪਜਹੜੇ ਪਸੱ ਖ ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਪਵਚ ਬਹੁਤ ਭਾੜਾ
ਹੈ, ਤੇ

ੈ ਪਰਹਾ

ੋਲੀਪਰਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇ ਪਕਨ 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, ਮੁਹਿੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਸੱ ਖ ਪਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ ੱ ਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਨੇ ਪਕ ਸਾਡੀ ਪਹਸਰਰੀ
ਪਜਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇ ਪਕਨ ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਪਜਹੜੀ ਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਸਰਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ, ਸਾਪਰਆਂ

ਤੋਂ, ਪਹਿੰ ਦੁਸਤਾਨ ਪਵਚੋਂ, ਸਾਪਰਆਂ ਤੋਂ

ੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਸਰਰੀ ਤਾਂ moihMjodVw ਹੜੱ ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋeI, ਵੈਪਦਕ ਕਾਲ

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋeI, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ soicAw ਪਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 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
ਨੂਿੰ

ਾਠਕਾਂ

ਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਸੱ ਧਾ ਲੇ ਖ ਪਲਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੰ ਰrYst ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ qoN ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ

ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਤrW ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 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 ਪਕਹੜੀਆਂ
ਪਕਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਕਹੜੇ ਪਕਹੜੇ ਲੋ ਗ ਪਜਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਵਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਕਹੜੇ ਪਕਹੜੇ ਐਸ਼
ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉ ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ, ਆਰੀਆ ਜਾਤ sIਗੀਆਂ, ਆਪਦਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਏਹਨਾਂ
ਨੂਿੰ ਮੈਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਇਮ ੋਰਰੈਂਸ ਪਦਤੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ, ij`dW ik sB ਤੋਂ

ਪਹਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖੀ,

ਉਹ ਇਕਲਵਯਾ ਤੇ ਪਲਖੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰYਕਰਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ,
ਇਪਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਮiQਹਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਅਰਥ ਕੱ ਢਦਾ ਪਰਹਾ ਤੇ ਉਸ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਸੱ ਲੀ ਪਕ,

ਾਠਕਾਂ ਨੇ, ਿੰ ਜਾਬੀ

ਾਠਕਾਂ ਸਾhਮਣੇ

ੇਸ਼

ਾਠਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ

ਸਮਪਝਆ।

ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਜਹੀਆਂ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਪਜਹੀਆਂ ਸੀ,

ਪਹਲਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਸੀ, ਪਫਰ ‘ਨਰਬਲੀ’ ਸੀ, ਉਸ

ਤੋਂ ਬਾAਦ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਜਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਪਤਹਾਸ ਪਮiQਹਾਸ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਜਹੜੀ, ਉਹ
ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਰਬਤਾਂ, ਆਪਦ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ sIਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਜਹੜਾ, kI ਸੀਗਾ? "ਕਾਲਾ

ਕਬੂਤਰ" ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆ ਚੁਕੀਆਂ, ਪਫਰ ਨਾਵਲ ਪਜਹੜੇ ਪਲਖੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ,
ਇਪਤਹਾਸ ਤੇ ਪਮiQਹਾਸ ਤੇ, ਪਡ ੈਂਡੈਂਰ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਈਮ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮਦ 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 ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਪਬਿੰ ਦ ਪਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂਿੰ ਵੀ ਪਮਪਲਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਕਰੈਕਰਰ, ਬਣਾਇਆ
ik auh ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਯਾਂਨੀ ਪਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿੰ ਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਰਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਕ
ਗਜ਼ਨੀ ਪਵਚ ਵੀ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਿੰ ਡੀਆ ਪਵਚ ਵੀ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੈਕਰਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਨੂਿੰ, ਇਕ ਤrW ਦਾ,
ਪਜਸ ਨੂਿੰ ਕਪਹਿੰ ਦੇ ਨੇ ik ਜਾਸੂਸ ਬਣਾ ਪਦੱ ਤਾ, ਪਕ ਉਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਜਹੜੇ ਪਹਿੰ ਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੈ ਾਲ, ਅਨਿੰਦ ਾਲ
ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾ ਪਦੱ ਤਾ, ਪਕ ਉਹ ਭੇd lYNdw ਸੀ, ਪਕ ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੀ ਤrW kwbl c ਗਜ਼ਨੀ ਪਵਚ
ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ?

‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਰੀ’ ਦੀ

ਪਹਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਜਹੜੀ ਪਲਖੀ ਮੈਂ, ਇਪਤਹਾਸ, ਪਮiQhwਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਜਹੜਾ

ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰ ਗੋਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਜਹੜੇ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰ ਗੋਲ, ਹੋeI, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ
ਦੇਖਣ ਪਗਆ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ

ਿਭਾਪਵਤ ਹੋਇਆ, ਪਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪਲਖਾਂ, ਓਹਦੇ ਪਫਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਰਰ ਆ ਣੇ

ਤਖੀਲ ਦੇ ਪਵਚ ਪਲਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਕਸੀfYNtlI, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਰਨਾ ਵਾ ਰੀ, ਪਕ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰਨਾ ਨੂਿੰ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਘਰਨਾ ਸਥਲ ਬਣਾ ਪਲਆ, ਤੇ ਪਜਹੜੇ ਪਦੱ ਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਜਿੰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਰਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰੈਕਰਰ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਅੱ ਠਵੀN ਤੇ ਸੱ ਤਵੀN ਦੀ, ਹੁਣ ਪਜੱ ਦਾਂ, ਓਹਦੇ ਪਵਚ, ਹੈਨਾ, ਆਦਮਗੁ ਤ ਨਾਮ ਰੱ ਪਖਆ, ਉਹਦੇ

ਪਵਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮਜੀਤ ਹੈ ਨਾਰਕਕਾਰ ਹੈ, ਓਹਦੇ 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 ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਗਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਤrW ਹੈ ਪਕ ਮੈਂ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਪਵਚ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਪਗਆ, ਤਰਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਥੇ ਇਕ ਰਿਾਈਬ ਦੇਪਖਆ, ਥਾਰੂ
ਰਿਾਈਬ ਉਸ ਨੂਿੰ ਕਪਹਿੰ ਦੇAw, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤrW ਹੈ ਪਕ ਪਜਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ੂਤ, ਰਾਜੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ,
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇs qrW ਹੋਇਆ ਪਕ ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਪਚਆ ਪਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਹ ਸਕਦੇ ਹੈਂ
ਅਸੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂਿੰ ਆ ਣੀ ਫੈmlIj ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੜਹਨ ਤੋਂ
ਲੜਹਣ ਤੋਂ

ਪਹਲਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੜਹਾਈ

ਪਹਲਾਂ, ਆ ਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਤਰਾਈ ਦੇ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਛਡ ਆਏ, Awpxy ਨੌਕਰਾਂ ਨੂਕਰਾਂ, nOkrW

nOkrwxIAW ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ

ਆ ਗਏ, ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੁੜਹਦੇ ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਮਰ ਹੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂਿੰ,

ਆ ਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਪਕਵੇਂ, ਪਕੱ ਦਾਂ lY ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾ ਸ, ਉਹ ਉਥੇ ਰਪਹ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਜਸ
ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ
ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਾਈਬ ਪਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪਜਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਡ
ਓਫ ਦ ਫੈਮਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱ ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਲੇ ਪਕਨ ਆਦਮੀ ਪਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਛੋਰਾ ਸਮਪਝਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸਿੰ ਬਲ ਬਣਾ ਪਲਆ ਪਕ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਰ ਪਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਕ

ਪਹਲਾਂ ਜੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਰਪਹ ਪਗਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਣੇ ਜੋੜੇ ਨੂਿੰ ਲੱਭ ਪਰਹਾ ਹੈ,

ਕਬੂਤਰੀ ਨੂਿੰ l`ਭ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਚ ਮੈਂ ਬਤਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਕ ਇਕ ਓਥੋਂ ਦੀ
ਪਜਹੜੀ ਪਵਲੇ ਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿੰ ਸਰੀ
ਬਜਾਂਦਾ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ kI ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, kI ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਰਰ ਪਜਹੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ ਣਾ ਪਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ
ਬਜਾਤਾ, ਪਕਸੇ ਦੀ

ੇਂਪਰਿੰ ਗ ਦਾ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਮੈਂ ਪਲਆ, ਉਹਦੇ,

ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਜੱ ਥੇ ਪਗਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਰਹਾ, ਬਜਾਂਦਾ ਪਰਹਾ, ਦੋ ਦੋ ਪਦਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਆਂਦਾ, ਏਦਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਚੋਂ ਕਰੈਕਰਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਵਚ
ਹੈ।

ੇਂਪਰਿੰ ਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਬਿੰ ਸਰੀ

ਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਮiQਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਪਤਹਾਸ

