nYn suK
ਨੈਨ ਸੁੱ ਖ ਮੇਰਾ ਕਲਮੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖ਼ਾਵਲਦ ਮਵਹਮੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੰ ਮਪਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਪੰ ਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ
ਵਪਛਲੇ 25-26 ਿਵਰਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਰਵਹੰ nw ਉਥੇ ਮੈਂ ਿਕਾਲਤ ਕਰdW। ਤੇ ਮੈਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਣੀਆਂ, ਪੜਹੀਆਂ, ਵਲਖੀਆਂ, ਸਣੀਆਂ ਔਰ ਪੜਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕੁੱ ਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋ ਕ ਗੀਤ,
ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ, ਇਹਨਾਂ'ਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਲਖਣੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
ਵਦੁੱ ਤੀ। ਤੇ ਵਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਓਹਦੇ ਉੱਤੇ ਿੀ, ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ
ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਲਖ ਵਦੰ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵਜਿੇਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਨਜ਼ਮey, "ਕਾਲੇ ਖਾਤੇ" - h`tIAW ਤੇ ਖੁੱ ਲੇ ਕਾਲੇ
ਖਾਤੇ, ਅੁੱ ਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਰੁੱ ਤੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਤੇ ਰੁੱ ਤਾਂ ਬੇਅਤਬਾਰੀਆਂ, ਸਾਿੀਂ ਨੀਂਦ ਰਵਹਣ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, ਲਾਇਆ ਦਾA
vਪਾਰੀਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਨੀਲੇ ਸਫ਼ਨੇ ਖਸ ਗਏ, ਦਵਰਆਿਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱ ਦਲ ਰੁ`ਸ ਗਏ, ਦੇਕੇ ਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁੱਚਦਾ ਮੋਰ, ਪੀਲੀ ਯਾਦ
ਲਿAWਦੀey, rਿ ਗਏ ਚੰ ਨ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਚੋਰ, ਪਰ ਰੁੱ ਤ ਰwh ਿਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰJ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਲਖਦਾ ਸਾਂ, ਗੀਤ
ਕਾਫ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਵਕਧਰੇ ਵਕਧਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇੰ J ਲੁੱਗਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱ ਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਲਖਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਿਲੋਂ ,
aucyc ਕੀਤਾ, ਵਕ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਰੰ ਗ ਢੰ ਗ ਵਜਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਿੇ ਿੁੱ ਖਰਾ। ਵਜਹੜਾ ਪਵਹਲੇ ਲੋ ਕੀ ਵਜਸ ਤrW
ਵਲਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਰ qy ਜ਼ਰੂਰ ਵਲਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੁੱ ਕ ਰੰ ਗ
ਹੋਿ,ੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਦਾ ਸਾਂ, ਵਸਆਸੀ ਿੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਜਸ ਤrW ਮੇਰੀ ਇਕ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ "ਉਥਲ ਪਥਲ", ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਕ ਥੋੜਾ ijਹਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਤਹਾਨੂੰ ਪੜਹ ਕੇ ਸxwnw ਹਾਂ - ਉਥਲ ਪਥਲ, ਅੰ ਨਹੇ
ਿਾਹ ਭਾਜੜ, ਏਧਰੋਂ ਓਧਰ ਤੇ ਉqoN ਥੁੱ ਲੇ , ਕੋਈ ਵਸੁੱ ਧ ਪੁੱ ਠ ਨਾ ਵਰਹਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ,

ਿਗ ਤਗ ਲੁੱਗੀ, ਝੁੱ ਟ ਪੁੱ ਟ ਹੋਈ,ਂ ਵਕਹਦੀ ਉੱਖ ਸੁੱ ਖ ਪੁੱ ਛ ਦੁੱ ਸ ਵਕਹਨੂੰ, ਵਕਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਕੌ ਣ ਪਰਾਇਆ, ਸੁੱ ਜਣ ਦਸ਼ਮਣ
ਇੁੱ ਕੋ ਖਾਤੇ, ਮੂੰ ਹ ਮੁlwਜ਼ਾ ਨਾ ਦੀਦ ਵਲਹਾਜ਼, ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਵਕਸੀ ਿੇਲੀ ਨੂੰ ਿਾਜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਕਹਨੂੰ, ਵਕਸੇ ਆਪਣੇ
ਵਪਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਿਣ ਦਾ ਆhਰ ਕੌ ਣ ਕਰੇ? ਅੁੱ ਗੇ - ਵਪੁੱ ਛੇ, ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ, ਵਡੁੱ ਗਦੇ ਢਵਹੰ ਦੇ, ਮਰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਵਜਧਰ ਵਜਹਦਾ
ਿਾਹ ਲੁੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਲੈ ਗਏ, ਝੁੱ ਟ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੁੱ ਡਣ ਲੁੱਵਗਆਂ ਕੋਈ ਝਵਰਆ ਨਾ। ਅ`ਗੇ ਵਕਥੇ ਜਾਣਾ
ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ bih ਕੇ ਗਵੇVਣ ਦੀ ਗੁੱ ਲ, ਮੌਤ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਿੁਕx ਮੀtI ਵਿਚ, ਵਜਥੇ ਥਾਂ ਚੁੱ ਲੇ ,
ਉੱਥੇ ਹੀ GuVsਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਿ,ੇ iDਰ ਕੋਈ ਨਾ Dੜਾ, ਕਦੋਂ ਵਕਹੜਾ bwq ਲਿੇ, ਵਕਥੋਂ
bOhੜੇ ਕੌ ਣ, ਵਜਹੜੇ ਅੁੱ ਖਾਂ ਵਿਚ ਿੁੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ kI ਚੇਤੇ ਰਵਹਣਾ? ਵਿਹੜਾ nw ਕੰ ਧ ਬਨੇਰਾ, ਿਾਰਡ blgਨ ਨਾ
ਰਾਖੀ, ਕੋਈ ਿੀ ਪੁੱ ਕਾ ਸਰਬੰ ਧ ਨਾ, ਬMn ਮਰਨ ਲਈ ਰੁੱ ਛ ਵਕੁੱ ਥੇ, ਬੇਿੁੱਸ ਵਨਮਾਣੇ, ਸੌ ਿਾਧਾ ਿਦੀਕੀ, ਇਹ ਕਸਕਣ nw,
ਵਕਸੇ ਿੇਲੇ ਿੀ ਦੇਸ ਵਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁkਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੁੱ ਟ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ, ਮਕ`ਦਮਾ ਅਪੀਲ ਕੀhਦੇ ਅੁੱ ਗੇ, ਿਕੀਲ
ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਕਹੜੀ ਥਾਂ, ਪੁੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੁੱ ਸਣ ਜੋਗ,ੇ ਕਾਲੇ ਕੋJy ਕੰ ਮ ਦੇ ਨ ਕਾਰ ਦੇ, ਵਕਸੇ
ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਸਾਲਾ, ਨਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰ ਧਾਂ ਤੇ ਲੁੱਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਨਾ ਰੁੱ ਖੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ,
ਐਿੇਂ ਿਾਧੂ ਵਜਹੇ, ਕੌ ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਕਰ ਕਰੇ, ਵਕਸੇ ਿੁੱ ਡੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭਾਈਿਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੂੰ ਦ ਬਣਾਿਣ ਨਾ ਮਾਖੀEN
ਰੇਸ਼ਮ, ਕੁੱ ਖ ਵਜੁੱ ਡਾ ਜਨੌਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ FoNਦਾ, ਪੂਰੀ bਰਾਦਰੀ rਿ ਕੇ ਐਿੇਂ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੀ ਲੁੱਪ ਜੋੜੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਖੁੱ ਖਰ ਵਦੁੱ ਸੇ, ਨਾ ਜਾਲਾ ਉxਕੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਕਰਣ। ਨਾ ਇਹ ਅੱ q ਚੁੱ ਕ ਕਰਨ ਉਜਾੜਾ ਬਹਤਾ, JIਤਰ ਤਰੇੜ ਤੇ ਮੋਰੀ ਦੇ
ਿਸਨੀਕ, coKIਆਂ tMਗਾਂ ਹੰ ਵਦਆਂ ਿੀ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ mDoਿੇ ਜਾਿਣ, qy ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ Dq ਮਕੌ ੜ,ੇ ਝੁੱ ਖ ਮਰਣ, ਆਪ
ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, c`k ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਦੇ, ਪਰ ਵਕਧਰੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ"ਂ

ਇੰ J ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵਲਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਰਾਗੇ, "ਠੀਕਰੀਆਂ" ਤੇ "ਉਥਲ ਪਥਲ" ਛੁੱ ਪੇ, ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾAਦ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖਣ ਦੀ ਸੁੱ ਧਰ ਹੋਈ,ਂ ਵਜਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਿੇਲ’, ਉਹਦੇ ਿਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ
ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਦਾ irhw ਵਜਹਨਾਂ 'ਚ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਪੇiSਆਂ ਦੇ, ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਿਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਨ, ਹੈ
ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਬੁੱ ਢੇ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਨੀਆਂ 'ਕ ਗੁੱ ਲਾਂ ਸਣੀਆਂ
ਵਕ ਮੈਂ ਵਲਖਦਾ ਵਗਆ ਔਰ ਉਹ ਏਨੀਆਂ 'ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ieਕ`ਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇੰ J ਲੁੱਗੇ ਵਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ qy ਕੋਈ ਨਾਿਲ ਿੀ ਬਣਾ ਸਕdW। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਿਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਕਓਂuਲਕ ਇਹ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਿੁੱ ਖੋਂ ਿੁੱ ਖ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਿੁੱ ਖਰੇ ਿੁੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਔਰ ਿੁੱ ਖਰੇ ਿੁੱ ਖਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰੰ ਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿੁੱ ਖ
ਿੁੱ ਖ, ਵਕਧਰੇ ਕੰ ਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਕੁੱ ਧਰੇ ਕਈ ਜੁAਰੀਏ, ਕਈ ਵਜਹੜੇ ਜਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋ ਕ ਫੜੇgey, ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਫਰ ਪੜਹਵਦਆਂ ਪੜਹਵਦਆਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜਹਦ ਿੀ ਵਰਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਹਸਟਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਬਹਤ ku ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ`TIਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਤੇ ਵਫਰ ਇਕ ਿਾਰੀ ਮੈਂ "ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਫਕਰਾ" ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੁੱ ਥ ਲੁੱਗੀ, ਵਜਹਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਮਾDo ਦੀ ਔਰ ਇਕ ਹਸੈਨ, ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਸੀ ਓਹਦੇ, ਵਿ`ਚ du`ਿਾਹ B`ਟੀ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱ ਲAY, ਉਹ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ
ਮੈਨੰ ੂ ਇੰ J ਲੁੱਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕdW ਔਰ ਇਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਿਲ ਬਣਾ ਸਕdW। ਇੰ J
ਵਫਰ mYN ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁ`ਖ ਪਾਤਰ ਵਜਹੜੇ ਨਾਿਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੈਂ, ਉਹ
ਇੁੱ ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾlਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦਾ ਇਕ ਪਰਫ
ੋ ਸ
ੈ ਰ, ਟੀਚਰAY, ਹਸੈਨ, ਪੇਂਟਰ ey ਉਹ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਾਹ ਇਕ

ਮਵਹਬੂਬਲ ਹੁੱ ਕ ਵਜਹੜਾey, ਵਜਹੜਾ ਵਫਰ ਮਾDo ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ,
ਉਹ ਮਾDo ਲਾਲ ਹਸੈਨ ਬਣਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਖੋਜਣ ਦੇ ਵਿਚ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਰn
ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜਹੜੀAY, ਉਹ ਅੁੱ ਗੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਾਿਲ ਨੂੰ, "ਢਾਹਾਂ ਸਾਵਹਤ ਇਨਾਮ" ਵਮਵਲਆ ਤੇ
ਓਹਦੇ ਿਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਿੈਨਕੂਿਰ ਆਇAW, ਕੁJ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੋ ਵਤੰ ਨ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਨਾਮ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਿਲ, ਮਾDo ਲਾਲ ਹਸੈਨ, ਨਾਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ "ਮਾDo ਲਾਲ ਹਸੈਨ- ਲਾਹੌਰ
ਦੇ ਿੇਲ", ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕJ ਵਹੁੱ ਸਾ ਤਹਾਨੂੰ ਪੜਹ ਕੇ ਸਣਾਉnW। ਇਸ ਨਾਿਲ ਦੇ ਪੰ JI ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਵਹਲਾ
ਚੈਪਟਰ ey"ਬਸੰ ਤ" – ‘ਬਸੰ ਤ 2005’, ਇਹਦਾ ਪਵਹਲਾ ਚੈਪਟਰ AY, ਉਹਦਾ, ਇਕ ਪੇਜ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪੜਹ ਕੇ ਸਣਾ
ਵਰhW। ਬਸੰ ਤ 2005 - ਸਾਜਨ ਤੇ ਹੁੱ ਥ ਡੋਰ ਅਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ ਗੁੱ ਡੀ, ਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਖ਼ਡਾਹਾਂ ਲੁੱ fI, ਉਹਦਾ ਇਹ
ਗਾਇਨ ਕਦਰਤ ਇੰJ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਕ ਉਹ ਅਜੇ ਚੁੱ ਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਨਹਰ ਵਚੜਹੀ ਦੀ ਚੰ ਚਲ ਚੂਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਨ
ਹੋਏ। ਨੀਂ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਿੁੱ ਤ ਖੇਡਣ ਕੌ ਣ ਆਸੀ। ਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਰ ਵਿਚ sur rlwidAW
ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਉਡਦੀ ਛੇਟਕੀ ਵਜਹੀ ਛਟਾਕੀ ਿਾ ਨਾਲ ਡੋਲਦੇ, ਵਜਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੇ bਵੇ, ਉਹ ਵਨਉ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਭੰ ਜੇ ਲੁੱਗਣ
ਤੋਂ ਅੁੱ ਗੋਂ ਈ, ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਝੂਟਣ ਲੁੱਗ ਪਿੇ। ਸਾਵl ਉੱਪਰ iKMifAw ਪੀਲਾ ਰੰ ਗ, ਇਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ - KihMਦੇ ਫੁੱ ਲ, ਵਜਊਂ ਰੂੰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬn ਵਿੁੱ ਚ ਫਲੌ ਰਾ ਦੇਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਸਿਤੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਈ ਹੋਿ।ੇ
ਏਸ ਰਸੀly ਮੌਸਮ ਦਾ hਮਨਾਮ, ਪੂਰਬੀ ਠਾT ਦਾ ਸੰ ਪੂਰn ਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਚੁੱ ਤ ਵਿਚ ਲਵਹ ਵਰਹਾ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ
ਵਜਗਾ ਰੂਪ, ਸੋਹਣਾ, ਸੁੱ ਜਰਾ ਤੇ ਸਾਿਾ, ਜੋਗੀਏ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਮੁੱ ਵਸਆ ਮਵਹਬੂb, ਰੰ ਗ ਲਵਹਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ
ਵਕਧਰੇ ਗਆਚ ਗਈਆਂ। ਵਚਰੋਕਣੇ ਫੌਂq ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰI, ਉਹਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰ ਤ ਵਦਹਾੜ ਦੀ ਿਧਾਈ ਵਦੁੱ ਤੀ।

ਉਹ ਵਕ ਿੇਖਦਾ ey- ਸਰੋਂ ਦੀ ਪੈਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣ ਖਲੋ ਤੀ। ਲਹੌਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰ ਤ ਢੇਰ ਫੁੱ ਬੀ। ਹਰ
bਈ ਬਸੰ ਤੀ ਚੰ ਨੀਆਂ, ਚੋਲੇ ਤੇ ਪੁੱ ਗਾਂ ਅਜੇ ਕਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਓਹਨੇ ਉਪਰ ਿੇਵਖਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ
ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਦੀ bਹwਰ ਵਖੜੀ। ਸਾਹvyN ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੋਰਾਂ, hjrj ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ
ਅਸਿਾਰ ਦਰਗਾਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹਸੈਨ ਿਲੇ ਬਸੰ ਤ ਮਨਾਿਣ ਆ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਵਰਹਾ - ਰੁੱ ਤ ਆਈ ਬਸੰ ਤ
ਬਾਹਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਸੁੱ ਖ ਹੈ ਮਾਧੋ ਯਾਰ ਦੀ।

ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿੇਖ ਵਰhW ਵਕ ਬਹਤੇ ਲੋ ਗ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਹੜੀ ਇਹ ਪਰੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਿੁੱ ਲ ਲੋ ਕ G`ਟ
ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਕਸ਼ਨ ਬਹਤ G`ਟ ਲੋ ਗ ਵਲਖਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਜਹੜਾ ਪੰ ਜਾਬ
ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ, ਬਹਤੇ ਵਲਖਣ ਿਾਲੇ ਵਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੋਜ਼ ਿੁੱ ਲ ਬਹਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜ ey ਵਕ ਲੋ ਕ ਵਜਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੋਜ਼ ਵਲਖਣ, ਵਫਕਸ਼ਨ ਵਲਖਣ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਿਲ, ਡਰਾਮੇ, ਇਸ ਤhW
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿਚ, ਜ਼uਬਾਨ ਵਜਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ
ਜ਼uਬਾਨ ਉਸ ਤrW, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜ਼Uਬਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਿੁੱ Ko ਿੁੱ ਖ ਸ਼ੇਡ ਵਜਹੜੇ ਹੰ ਦੇ ਨੇ, ਉs vkq
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਿਕਤ ਪੂਰੀ ਵਜਹੜੀ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੈ ਤਹਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼uUਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤਹਾਡੀ
ਅੁੱ ਜ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵਜਿੇਂ ਗਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜ਼Uਬਾਨ ਵਕਿੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਿੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ quhwfw ਵਫਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। pਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ijAwਦਾ ਲੋ ਕ
ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕ ਉਹ ਕਛ ਲੋ ਕ ਨੇ, ਵਜਹੜੇ ਬਹਤ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਢੰ ਗ ਵਜਹੜਾ ਹੈ, ਬਹਤ
ਪਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕJ ਕJ ਲੋ ਕ ਐਸੇ ਨੇ ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਬਹਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਵਜਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀ ਐਸ

ਤrW ey ਵਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਵੜਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਰਿਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੜਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾ, ਵਬਲਕਲ
ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਔਰ ਇਸ ਤrW ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਵਜਹੜੇ ਰਿਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਬਲਕਲ ਰਿਾਇਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤrW
ਦਾ ਵਲਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਝ, ਵਜਹਵੜਆਂ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਨਫ਼ਸੀਆਤੀ ਔਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇਸ ਤrW ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ lY ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਨਿਾਂ ਹੈ ਬੁੱ ਚਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਛ ਐਸਾ ਵਲਵਖਆ ਜਾ
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਵਬਲਕਲ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਜਹੜੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਨੇ, ਲੋ VW ਨੇ, ਥੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਬਲਕਲ ਓਹਦੇ
ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਐ। ਤੇ ਉਸ ਤrW ਦਾ ਅਦਬ ਵਜਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਲਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਾਂ ਅਦਬ, ਪੜਹ ਕੇ, ਪੜਹਨਾ
ਿੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਿੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਜਹੜੀ ਰਿਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਈ ਚੰ ਗਾ ਅਦਬ ਵਜਹੜਾAY, ਵਜਹੜਾAY, ਉਹ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀ swfy
ਦੋਿਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰ ਜਾਬ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਜਹੜਾ ਚੰ ਗਾ ਅਦਬ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ, ਵਜਹੜਾ, ਸ਼ਾਹਮੁੱ ਖੀ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗਰਮਖੀ 'ਚ ਹੋਿ,ੇ ਵਜਹੜਾ ਗਰਮਖੀ 'ਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਵਰhY, ਉਹ
ਸ਼ਾਹਮੁੱ ਖੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਿੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤrW ਵਜਹVy ਚੰ ਗੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ trWsਿੇ ਸ਼ਨ ਓਹਦੀ
ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੁੱਗੇ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਕਸ ਤrW ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ey, ਉਹਦੇ ਵਿਚ, ਵਜਸ ਤrW ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਿਾਸਤੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਵਰਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਾਸਤੇ kuJ nhIN, auhnUM A`lw eI khI zubwn kih ky, ਤਾਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਇਕ ਵਪੁੱ ਛੇ ਕਰ ਵਲਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ gRWt ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ,

ਇਸੇ ਤrW ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਸਤੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇ ਵਕਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਿੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੀ ਅੁੱ ਜ ਕਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਵਜਹੜੀਆਂ
ਬਹਤ ਪੜਹੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਫੈਲਮlIਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਜਹੜਾ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੀ ਿਰਤਾਰw ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ
ਬਾਿW ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਵਸਰਫ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਯਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਜਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਗਾ ਲੈ ਣ ਯਾ ਸਣ
ਲੈ ਣ, ਯਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਵAਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁੱਚਣ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਿਧਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੁੱ ਚੀ ਮੁੱ ਚੀ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਉਹ ਕਵਹਣ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੇ
ਵਪਆਰ AY, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਵਹਰ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ
ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ।

