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ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਚੋਂ 

ਜਨਮ ੨੮ ਸਤੰਬਰ ੧੯੦੭ ਸ਼ਹੀਦੀ ੨੩ ਮਾਰਚ ੧੯੩੧ 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ 
ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕੇ।ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਰੋਸ਼ਨ 

ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਵੀ। ਸ. ਭਗਤ ਸਿਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋ ਅਵੇਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੱ ਪਹਿਲੀ ਸਾ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਚੇ “ਕਿਰਤੀ” ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ” 0 
ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਚਲ ਕੂਕਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। “ਸ਼ਹੀਦ 
ਭੁਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ” ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੈਪਾਦਕ ਪੇ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ੧੯੧੭ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ 

ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ “ਏਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ 
ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ 
ਮੁਠੌਡਾ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ । 

ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਤੱ ਲੌਗਪਗ ੩੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ੨੮ ਸਤੋਬਰ ੧੯੦੭ਨੁੇ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ੨੩ ਮਾਰਚ ੧੯੩੧ ਨੂੰ ਮਲੇਕੋਟਲਾ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ੫੯ ਸਾਲ ਬਾਅਦ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਸੀਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਬਰਦਰਸਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਆਤਮਬਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਲਾਂ ਪੁਸਿਧ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੇਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ 

ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੌਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਗਏ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੜ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਜ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਗੋਕਲ ਚੈਦ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇਕ 
ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦਾ ਬੈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਦਿਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਫਿਰ 
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਮੈਨ ਲਿਆ। ਜਦ ਜੌਜ ਨੇ ਬੇਹੌਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੌਛਿਆ, 
ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜੁਰਮ ਮੈਨ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ 

ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? "ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।” 
ਸਰਕਾਰ ਨੌ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਕ ਸਬ ਇਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਦ 

ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਤਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 
ਪੁਛਿਆ “ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਏਂ? ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ,'ਗ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ 
ਨਾ ਕਰੋ।” ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਬ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ 
ਇਖਲਾਕ ਸਦਕਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦੋਲਨ ਨੂੰ 
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।... 

ਨਕਦੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ” ਦੀਪ ਦਰਸ “ਮਹਾਂਰਥੀ” 
ਫਰਵਰੀ ੧੯੨੮ ਐਕ ਵਿਚ ਛੌਪਿਆ। 
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ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ।। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ 

ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਵਣ ਅਰਥਾਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਜਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ 
ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਇਸ ਪਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 

ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ 
ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹਣ 
ਉਹ ਉਂਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੋ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ 

ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ' ਜਿਉਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 
ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਢੇ ਦਰਿਆ 
(ਨਾਲੇ) ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ 

ਆਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਐਨੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਲ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ । ਇਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਆਲੋਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ 

ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ 
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(ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰ 
ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ । ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰ 
ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ-ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਨ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ' 

ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 

ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਮੜੀ, ਦੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਲ 
ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । 

ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਦੈ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ, 
ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ, 
ਦਿ੍ੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ 
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ੨੭ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੯ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੁੰ ਬੱਢੇ ਦਰਿਆ 

ਕੋਲ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨਾਚ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੋਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ 

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 

ਗਿਆ। 

ਪਦਮ ਸ਼ੀ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਣ ਕੇ 
ਇਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ 
ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੇਜਿਆਂ ਵਿਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ 

ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ 
ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ । 
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ਵਰਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ - ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ 

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਤੀਆਂ 

ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ 

ਤਰੀਕਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ੩੧ 
ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 

ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ 
ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਚ-ਗਾਣੰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਨਾਲ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ੩੧ ਦਸੰਬਰ (ਸਾਲ ੨੦੧੫) 
ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜੀ (ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਸ. 

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ) ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 
ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ੧੪ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੇਰੇ 
ਇਲਾਜ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਸਪਤ 
ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱ ਕਲੀਨਿਕ 

ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤਕ ਭੈਣੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਜੀ ਸ. ਤਾਰਾ 
ਸਿੰਘ ਅਨਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। 
(ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੇ ੨੦੦ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਤਾਜੀ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੇਠ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ।) ਕੁਝ 
ਦਸਤਾ ਅਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਮ 

ਵਰਿਆਮ 
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ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸ 
ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਤੱ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੰਦਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ੮0 ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ 
ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ _ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ 

(੮੦੧੪੫5੦੧5) ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ (੮੬੦੩੫0੦੫੪) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
੦1੩ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 

ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
੪੫ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 

ਤਾਂ ਉਹ ਦਿ੍ਸ਼ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਜੀਂਭ ਨੂੰ 

ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 

ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਣ 
ਬੇਜਾਨ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਈ ਸਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹ 
ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 

ਆਈਆਂ, ਸਤਿਗਰੁ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ 
ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਇਹ ਡੇਰਾ ਛੱਡਿਆ। 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਰਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ 

ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 

'ਭਾਜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ 
ਸਮਅਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

-> ਮਾਰਚ-੨੦੮੧੯ 
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ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ 
ਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ 
ਵੀਰ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅਜ ਤੱਕ 

ਦਰੀ ਉਤ ਕੈਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਪਰ ਵੀਰ 

ਇਕ ਵੀਰ ਦੇਈਂ ਵੇ ਰੱਬਾ, 

ਸਹੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। 

ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਮੁਰਾਦ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭੇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। 

ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ 
ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਜੀ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ 
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀਰ ਸਨ । ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਤੇਜ ਕੌਰ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ੫੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 
ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭੂਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ 
ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਸੀ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ 
ਦੁੱਧ, ਖੀਰ, ਬਰਫੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 
ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੰਜੇ ਪੈਣ 
ਦਿੱਤੀ । 

ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿਤਾਜੀ ਤੋਂ ੧੨ ਸਾਲ ਵੱਡੀ 
ਹੈ। ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੱ ੧੨ ਸਾਲ ਵੱਡੀ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗ 
ਗਈ ।' ਉਹ ਭਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 
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ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। 
ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾਜੀ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ 
ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ 
ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

੬ ਮਾਰਚ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ 
ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਆ ਹੱਕੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਰਹਿ 
ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ । ਬਿਰਧ ਹੋਣ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੰ ਵੀਰ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਜੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ 
ਦੇਂਦੀ ਫਿਰੇ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ੧੨ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਰੱਬਾ, 
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।” 

ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜਰਦੇ ਗਏ। 

ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਂ 
ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ । 
ਇਥੇ ਵੀ ਭੂਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹ ਦਸਾਂ 
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬੱਢੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ 
ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, “ਏਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 
ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਦਾ ਸੀ।" ਸਾਰੇ ਘਰ 
ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਹਣੇ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਤੇ 
ਪਾਹਣੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਂਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 
ਗਈਆਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਉ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਵੀਰ ਖੇਤਾਂ 
ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਏ, “ਪਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਿਉ 
ਤੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਂ।" ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ 
ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 
ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਤੋਂ ੧੨ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, 
ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਰਸੇਵੇਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾਈਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। 
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ਹੌਸਣ ਦੀ ਜਾਚ 

ਵਾਧੁ ਦੇ ਪੰਗੇ ̀ ਚ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ 

ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਢਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲੂਣ ਡੁੱਲੂਣ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੁਛਣ 'ਤੇ ਰੋਣ ਲੋਗੀ। ਕਹਿਦੀ, "ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ 
ਹਰਦੀਪ ਨੰ ਪਰਸੋਂ ਤਕਾਲੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਭੱਜ ਚੌੜ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜ 

ਕਬਰ ਹਾ ਕੀਤੀ ਪਿ ਨੀਰ ਸਿੱਕੇ ਸੰਤ ਚ 
ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਐ। ਛੌਡਣ-ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਲ ਤਾਂ ਦੂਰ; ਅਦਰੋਂ ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੈ। ਜੇ ਕੁੱਝ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ।' ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁੰ ਹੀ ਉਹਨ ਸ਼ਚਾ ਸਕਦੈ'। 
ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੌਥ ਜੋੜੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ; 
ਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਂ!” 

ਹਨ। ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇਜ ਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਛੋਟਾ 
ਹਰਦੀਪ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ, ਦਿਤੀ ਤਨ ਨੀਦ 

ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬੋਡੀ ਵੇਖਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ 
ਗੌਭਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਏ 'ਢੋਲਕੀਆਂ-ਫ਼ੈਣਿਆਂ ਵਾਲੇ' 
ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਚਨ-ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਦਾ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਧਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ 
ਰੜੇ-ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ 
ਨਦਰ ਨਦੀ ਥਰ ਮੰਗਾ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੌਲਦਾ ਦੁਜੇ ਨੂੰ 
ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਂਬ ਲੈਂਦਾ। ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠੀ ਮੁਠੀ 
ਹੋਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
ਦਬੌਲ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ 
ਆਪ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ 
ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 'ਨੁਕਾਈ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ 
ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੌਕਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ 
ਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ 

ਵਰਿਆਮ ਹਮ ਗਗਯ਼ਕ) 

ਖ਼ੋੜ੍ਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 
ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ 'ਸਿਆਣਾ' ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੌਲ 
ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ 
ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਮਗ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ 

ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ 
ਰਾਇ ਮੈਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ-ਭਣੇਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ 
'ਅਦਰਲੀਆਂ ਗੌਲਾਂ' ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਵੇ' 
ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਫਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵੀ 

ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਰੌਗ ਦੇ 
'ਇਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਟੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਥੇ `ਤੇ 'ਜੈ-ਜਨਤਾ' ਲਿਖਵਾਇਆ 

ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੈਰ ਪਿੰਛੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਸਨ ਤਦ ਵੀ ਮਾਮਾ 
ਗੁਰਦੀਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, “ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 
ਗਿਆ ਸੈਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।” 

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 
ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੌਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੇ। 'ਟਾਹ! ਟਾਹ' 
ਕਪਾਹੀ ਹਾਸਾ ਹੌਸਦੇ। ਹਰਦੀਪ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ 
ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 
ਗੁਰਦੀਪ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਫੌਜੀਆਂ 
ਦੀ ਅਕਲ' ਦੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਹਰਦੀਪ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ 
ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇਵਲ 
ਦਿਲ-ਲਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਵਾਂ 
ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀਣਗੀ ਦਾ ਐਸ਼ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 
ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਧ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾਖੇੜਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਮੁਕਤਸਰ-ਮਲੋਟ ਸੜਕ ਉਤਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਉਂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, 
ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇ' ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 
ਪਿੰਛੋ' ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਠੇਕਾ ਲੈ 
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ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ 
ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 
ਲਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ- ਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ 
ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਜ ਭਰਾ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਮਾਰ ਖ਼ੋਰੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ 
ਪਿਣੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ-ਢਾਈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦੇ ਸਨ। 
ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਵੇਂ 
ਜਣੇ ਲੌਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦ ਕਟ ਕੇ 
ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਹੜੀ ਕਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ 
ਰੌਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੌਸਿਆ, “ਆਹ ਛੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਉ ਦੀਦਾਰ ਸੁੰਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲੀ ਫ਼ੁਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 
ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੌ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੈਗਣ `ਤੇ ਕਦੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ 
ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ; ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖਲਾ 
ਹੋਣੈ!” 

ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ 
ਕਰਵਾਇਆ। 

ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 
ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਹੈ: ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਸਿਆਂ ਦਾ 'ਪੂਰਾ ਪਰਬੈਧ' ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ 
ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕੀ 
ਰਕਮ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਸੇ 
ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਧ-ਪਚੌਂਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 
ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਾਹ-ਦਵਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰਨ 
ਵੇਲੋ ਵੀ ਅਤੇ 'ਰਜਿਸਟਰੀ' ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਹਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋ' ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਹੇ ਗਏ। ਕੋਈ 
ਪਤਾ ਨਾ ਸੁਰ। ਅਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਸ 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੋਆ ਬਿਆਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੌਬ ਲੈਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

ਅਸੀਂ ਦੋ-ਚੌਂਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ-ਭਣੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਮੈ' ਸਕੂਲੋਂ ਛੁਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ 
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ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੌਮ ਫ਼ੌਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ 
ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਖੌਜਲ-ਖ਼ਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੜਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਕੋਲ, ਕਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਗਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਮਲੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 
ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕਟਦੇ। ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਭਣ ਤੇ ਮਿਲਣ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਮੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 
ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ 

ਲੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਲਿਆ। 
ਇੰਕ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ 

ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, "ਸੈਂ ਤਾਂ ਕੋਜਿਆ 

ਕਰਾ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂਹ ਬੋਲਦਾ ਈ 
ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਵਾਇਐ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇਂ। ਉਹ ਔੋਂ ਰੌਬ ਦੀ ਧੰਨੀ `ਚੋਂ 
ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਈ ਨਹੀਂ ਦਿਦਾ। 
ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੌਲ; ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ, ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ; 

ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਈ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਨਾਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੌਖੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਦਾਂ ਕਮਲਿਆ ਬੋਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। 
ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਘੋੜੀ `ਤੇ। ਮੇਰੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੰਛ ਵੇਖੋ।` ਏਨੀ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠੋਂ 

ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਮਜੇ `ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਤਾਰਾ ਘੋੜੀ ਤੋਂ 
ਉੱਤਰਿਆ। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦੁਨਾਲੀ ਹੌਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੀ। ਫ਼ਤਹਿ 
ਬੁਲਾਈ, ਹਾਲ- ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਘੋੜੀ ਦੀ 

ਲਗਾਮ ਫੜ੍ਹੀ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, 
“ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂ। ਤਸੀਂ ਕਰੋ ਗੌਲ- ਬਾਤ। 

ਉਹ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕੌਂਟੀ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਇੰਕ 
ਨੁੱਕਰੇ ਪਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਭਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਤੋਰੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੱਤਾ ਭੋਂਕਦਾ ਐ। 
ਬੋਦੂਖ ਦਾ ਲਸੈਸ ਤਾਂ ਆਹ ਉਜਾੜ-ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਲਿਐ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ; ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਰ 
ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਚਦਾ ਸੀ। ਦਾਤਣਾਂ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਈਂ ਐ। ਮੈਨੂੰ 
1 ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ: 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਦਾਂ 
ਈ ਪਦੀੜਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਐਂ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ।' ਵੇਖੋ ਜੀ 
ਆਹ ਨਰਮਾ ਚੁਗਿਆ ਪਿਐ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਓਸੇ 
ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੌਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਡ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਸ਼ੌਕ!” ਰ 

ਤਾਰੇ ਨੇ ਛਾਹ ਵੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫ਼ਾਹ-ਵੇਲੇ 
ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ 
ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ 
ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੈਂਟੀ। ਪਿਆਰਾ ਚੋਖੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੋਂ 
ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, “ਉਹ 
ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ।” ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ 
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ਹੋ ਕੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੇਲ ਮੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, “ਜੀ 
ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਮ ਕੌਟ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ।” 

`ਕਦੇਂ ਕੁ ਆਉਣਗੇ?” 
ਜੀ ਦੌਸ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ” 

ਗੌਲ ਕੀ: ਉਹਨਾਂ ਸਾਨ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਹਫ਼ਤਾ 

ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਔਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਹੰਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ 
ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ- ਰਹਿਨ ਮਗ 
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਓਧਰ ਤੁਰ ਮੈਂਦੇ 

ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, “ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ 
ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪੈਚਾਇਤੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੋਜ 

ਭੋਜ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਨੇ! ਮੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ? ਤਾਂ 
ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਣੇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੀ, ਹੋਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ! ਤਦੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 
ਚਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਰਦਿਆਂ ਆਪੇ ਸੱਜੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈ 
ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।” 

`ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਸਵਾਦ?” ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਹੇਂਸਦਿਆਂ 
ਆਖਦਾ। 

' ਚੌਲ ਮਾਮਾ ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਚੌਲ ਵੇਖ। ਤੇਰੀ ਸਰਪਚੀ ਤੇ 
ਨੌਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪਰਖ਼ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂ।” 

ਖਵਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ 

ਜਾਂਦਾਂ।` ਮੇਰੇ ਆਖਣ `ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨੇ ਖ਼ਿਤ-ਖਿਤਾ ਕੇ ਹੌਸਣ ਲੌਗੇ। 
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚਵਿੰਡੇ' ਤੋਂ ਦੋ 

ਕੁ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ 'ਕੋਹਾਲੀ' ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸਦੇ 
ਨੇੜੇ ਹੀ ̀ਚੈਨਪੁਰ' ਪਿੰਡ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ 
ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੌਂਟਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ-ਵਾਜੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 
ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿੰਡ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਹਰਦੀਪ ਅਕਸਰ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਦੜ-ਹੇਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ 
ਤੋਂ ਕੌਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਇੰਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਵਾ-ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ। ਮਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਰੋਜ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ 
'ਇੰਜਣ' ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 'ਪੇਟੂ' ਆਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋਂ 
ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਖਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ 
ਆਪ ਰੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ 
ਰਖਵਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਵਿੱਚ 
ਓਨਾ ਚਿਰ ਚੌਖੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸਦਾ 'ਕੋਟਾ' ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹਰੇ ਘਰ 

ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸਮ ਵੀ ਮੋ ਹੀ ਓਸ ਨਨ ਸਾ ਅਤ ਸੀ ਓਥੇ 
ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਕਲਾਕਾਰੀ' ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ 
ਸਾਂ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰਕੀਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੌਂਗਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੌਂਸਣ ਤੇ ਇਹ ਗੌਲ ਮੇਰੇ 
ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਲ ਤੋਂ 

ਪੁਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆਰੇ- ਤਰ ਰੀ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਸਾਂ। ਮਾਮਾ ਗੁਰਦੀਪ ਇਸੇ 'ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ' ਦੀ ਗੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 
ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 
ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੇ 'ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ' 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਕੋਲੋਂ 'ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੰਦਾ!' 

ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੋਲ-ਬਾਤ ਹੰਦੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਜ-ਕੌਲੁ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ 
ਵਾਹੀ ਵੀ ਅਡੋ-ਅੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ: 

ਚਲੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ। 

ਲੱਗਣੈ। ਨਿੱਕਾ-ਨਿੱਕਾ ਸਾਡਾ ਜੀਆ-ਜੈਤ ਐ। ਜੇ ਨੇ-ਜਾਣੀਏਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਭੀ ਹੋ ਗਈ! ਸਾਨੁੰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੈ?” 

ਮਾਮੀ ਦੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ। 
ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜਲ- ਖਰਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਡਰ ਵੀ 

ਸੱਚਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ! ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਨਾਲੇ ਜਮੀਨ ਲਈ ਮੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂ 
ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ! ਮਾਮੀ ਦੇ ਸਦਾ 
ਪੁਗਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੌਂਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ 
ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਲੌਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ 
ਗੌਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਪੂ ਹਕੀਕਤ 
ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਉਂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਧਿੰਛੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 

ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੌਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ 
ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਅਤੇ 
ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੌਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇਵਾਂ 
ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਕਿੱਲਾ! ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ 
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਚਾਂ! ਆਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ! 

ਉੱਜ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ-ਮਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਦਾਤਰ' ਨੂੰ 
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ਆਪਣਾ ਕੇਮ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਣ ਇਸ 
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਘੇਸਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋ' ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ 
ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਆਸ ਲਾਹ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ- 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨ੍ਿਪਇੰਦਰ ਰਤਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 
ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਸੇਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੌਬੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਰਤਨ ਓਥੇ ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ 
ਪਰ ਮਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। 
ਰਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੌਂਕ ਉਸ ਨਾਲ 
ਇਹ ਗੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿਘ ਤੇ ਮੇਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਕੋਲ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਤਾ। ਰਘਬੀਰ ਨੇ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ 
ਪਿੰਡ ਸਾਉੱਕਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਧਿਡ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ 
ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨ ਸ ਰਤਨ ਨੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ 
ਦੇ ਇਨਜ਼ਾਰਜ ਨਾਇਬ- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਡੀ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 
ਸੋਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੌਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਦਿਵਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ 
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ।” 

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 
ਸੈਬੋਧਿਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 
ਖ਼ਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਗੌਡੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ `ਤੇ ਰੁਕਵਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ- 
ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ੌਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। ਮੈ' ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ। 
ਕੌਤਾ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਘੁਟ ਭਰਨੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ 
ਖਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੌਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਇਬ ਨੇ ਰੋਕ 
ਦਿੱਤਾ, ''ਤਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੈਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ 

ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੌਸਿਆ ਕਿ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 
ਓਥੇ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ 
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਲੈ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ 
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ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਨੰ 'ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 
ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ 
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਲ-ਜਲ ਸੁਰੁ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ 
ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਿਤ ਧਿਰ ਦਾ ਪੁਰਤੀਕਰਮ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ 

ਘਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੌਕ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 
ਕਿਹਾ। ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੌਕ ਉਹ 'ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ' ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ। 
ਅਸਲ ਵਿੰਚ ਰਤਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸਦਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ 
ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝ ਕੇ 

ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਆਪਣੇ 'ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਪਰਸੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦਾ ਸੀ। 

ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਲੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਸਾਂ ̀ ਤੇ ਮੇਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 

ਮਲੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 
ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਿਛੋਂ ਪਤਾ ਲੌਗਾ ਕਿ ਉਹ 

ਰਾਤੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਡ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ 
ਕਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ। 

ਅਸਲ ਗੌਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣ 
ਦਾ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 
ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮਹਿੰਗਾ ਮੌਲ' ਚਕਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 
ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬਿਗ਼ਾਨੀ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ! ਉਸ 
ਦੋਸਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਜਸ਼ੁਰੀ ਮੈਂ ਭਲੀ- -ਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। 

ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ 
ਚਾਰ ਜਣੇ (ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਣਵੱਈਏ) ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ 
ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਲੋਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। 
ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਕੌਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਰ 
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਰੌਖਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਕ-ਮੁਠਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾ ਨੇ 

ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਝੌਲ ਕੇ ਵੇਖੋ! ਔਗੇ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਨੇ 

ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਜੌਟ ਦਾ ਪੁੱਤ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਕ ਰੜਕ 
ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਗ਼ਾਨੇ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠੋਂ 
ਆਪਣੇ ਵਡੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਛੂਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਕਿਆ! ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। 
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ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾਇਸ਼ ਕੋਲ ਪਹੁ ਚਣਾ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਣਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਬੌਸ ਅੰਡੇ `ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ 
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂ ਮਲੋਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ 
ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ 
ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ 
ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਲਾਹ 
ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸਾਨ-ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਮ ਵਿੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ 
ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ 

ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂਗੋ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਲਿਖ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੁ ਘਟੇ ਲੌਗ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ 
ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੌਸ ਅੰਡੇ ਵੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ 

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਓਥੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ 'ਸ਼ੌਕ-ਹਾਰ' 
ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ! ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੌਗਾ; ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਲ ਤੋਂ ਤੁਰ 
ਕੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਕ-ਦੋ ਘਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਤੋਂ ਹੀ ਬੌਕ-ਔਕ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 
ਜੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੌਸ ਨਾ ਫੜ੍ਹੀ ਤਾਂ 'ਔਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ' ਵਿੱਚ 
ਤਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਕ ਪਿੰਡ ਪਹੌਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! 

ਅਸਲ ਗੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ਲਜਗਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ 
ਸੀ। ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਲੀ- 
ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਸੌ ਸੋਤ ਇਕਵੌਜਾ ਲਾ ਕੇ 
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ 
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਦੇ 
ਪੰਗੇ `ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ! ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੰਛੋਂ ਮੇਰੇ 
ਇਕੌਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ! ਮੇਰੇ ਨਿਗਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ 

ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ- 
ਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 
ਮਾਮੇ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੜੀ ਸਿੰਦਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ 
ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ 
ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 
ਕਿੰਨੀ ਵਡੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਾ 
ਹਰਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਢਾ ਗੱਸੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡਾ 
ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਬਦ ਸੀ। 
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ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਤਾਏ ਨੀ। 

ਸਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅੱਜ, ਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਨੀ। 

ਹੁਸਨ, ਜਵਾਨੀ, ਮਾਪੇ ਮੁੜ _ ਨਹੀਂਉਂ _ਆਂਵਦੇ। 

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਦੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਲੀ। 

ਪੁੱਤਾਂ ਰ 
ਧੀਆਂ ਕੌਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੀ। 

ਦੀਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਏ ਨੀ। 

ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੇਰੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਸਤਾਏ ਨੀ। 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੈਗਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 

ਉਸਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਗਤ, ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਦੇ 

ਕਦੇ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦੋਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਪੇਮ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਰ ਸਿਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ,ਸਦਾ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ- 

ਵਿਸੋਆ॥। 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੇਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ 

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਤਿ 

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਸੀ। ਮੋਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੇਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਜਿਦਰੇ 

ਵੱਜੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਹਲਵਾ ਕੇ , ਗੁਰੂ ਗੈਥ 

ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ, ਰਮਾਲੇ ਪੀਹੜੇ ਸੋਧ ਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੇਪਨ 

ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ , ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬਧ ਲਈ ਮਹੈਤ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। 

ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਮਹਤਵਪੁਰਨ ਸਥਾਨ, ਸੈਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਚੋਕਰਵਰਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 

ਅਮਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ। “ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਐਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਹੀ 

ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੇਹੀ ਸੀ ਭੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇਹੀ ਮੱਠਡਿਆਂ ਤੇ, ਜੇਹੀ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੋਤੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੁ ਸਰ ਲੌਲ ਵੱਡੇ ਤੇ।”” 

ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਕੂਕਾ 

04600; 

ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 

ਮਹੈਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਕਰ 10 ਅਪਰੈਲ 1884 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 

ਸਿੰਘ ਝੋਬਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ, ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ 

ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕੂਕਾ 
ਆਗੂ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੇਂ ਨੇੜਿਉਂ ਆਉਂਦੇ 

ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰਕਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਕਰਕੇ , ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ 

ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਔਮਿ੍ਤਸਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ 

ਚਲਾਣੇ ਤਕ ਇਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੁ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 

1892 ਈ. ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ, ਛੇ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੋ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਹੈਤ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ 

ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1905 ਈ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮੋਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ- “ਸੈਗਤ 

ਨੇ ਸੈਕਲਪ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 

ਪਾਈ। ਛੁਟੀ ਫਰੈਗੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰੇਂ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਫਰੈਗੀ ਲੇ, 

ਕਹਿਆ ਏਕ ਸਿਟ ਕੀ ਭੀ ਛੋਂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ 

ਕੀਤਾ, ਏਤਨੀ ਸੈਗਤ ਗਈ ਤੇ ਸਰਬ ਲੌਕ ਗਏ ਹਨ , ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 

ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।” 

ਮਾਰਚ--੨੮੦੮੧੯ 

0 0] ॥/ ੧031011815॥0047/6018/1.0017 



੩੬੦੨੩ ੨੩= ਤਾ ਤਾਣਾ ਤਤ ਤਾ ਤਦਾਤਾਦਦ ਵਰਤ ਤਤ ਤਦਤਕਕਗਤਤਗਤਰਟਤਕਰਗੁਜਜ਼ਰ਼਼ਕਕਕਰ 

ਸਿਘ ਜਾਂ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 

ਅਸਥਾਨ ਤ ਕਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਗਪਗ, ਅਦੌਤੀ ਸੇਵਾ 

ਨਿਬਾਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ 

ਲੰਖਕ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

'“ਸੈਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਨਾਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੋਬੋਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ 

ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੋਡੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ । ਪਿਛੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨਾਭੇ ਰਹੇ, ਜਿਥੰ ਦਾ ਪਕਾ 

ਬਾਗ ਆਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੇਬਾਰਸੀ, 

ਪਰ ਸਮੱ ਦ ਚਕਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿਘ ਜੀ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹੋਤ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਵੋਸੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ 

ਜੋਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਡਾਰ, ਸਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ, ਸਤ 

ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਸੀ ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੀ। ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਜਦ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਦ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨੇ ਮਹੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਸੈਨ ਹਨ। 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਮਹੈਤ ਜੀ 

ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੱ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੇ ਜੋ ਜਾਣੁ ਨਹੀਂ। 

ਔਜ ਵੀ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੈਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ 

ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਮਹੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਦ ਖੇਡ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਪੇਤਰ ਆਹਲਾ ਕਲਾਕਾਰ 

ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰਖਣ ਵਾਲੇ , ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ 

ਬਹੁਤ ਵੋਡੀ ਰੀਝ ਹੈ।”. 

ਮਹੰਤ ਜਿਨਿ ਨੀ ਅਤ 

੧੮੭੫ ਈਂ ਹੈ।ਉਹ ਅਦਾਜ਼ਨ ੧੯੦੫ ਈਂ ਵਿਚ ਐਮ੍ਤਸਰ ਦੀ 

੧੯੪੩ ਈ' ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣੇ ਤੌਕ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ 

ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 

ਮਹੇਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ 

ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬਾਹੀ। ਅਮਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੋਡਾ ਵਿਉਂਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਡਾ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਕੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀਹਤੀ 

ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੈਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਗਤ ਦਾ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਜਣ, ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੇ ਅਤਿੱਥੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ 

ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। 

ਇਥੇ ਕਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹੈਗਮ 

ਸਾਧੂ ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਲੇਖਕ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਝੋਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਤ 

ਬਹੁਤ ਪੇਮ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 

ਝੱਬਰ ਮਹੈਤ ਜੀ ਨੂੰ “ਚਾਚਾ ਜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕਰਿਆ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਨੇਤ 1917 ਈਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਣੇ 

ਫੈਲੀ ਕੋਤੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਨੇ 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਸੇਵਾ ਸੈਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸੌਕਿਆ। ਮੋਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਤਕ 

ਪੁਨਿਆ ਵਾਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਨ। 

ਮਹੇਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੈਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਿਆਮ 575ਗਚੁ੦ਾਹ-ਹੱਕਰ5ਂਸਹਹੀ-ਦਨਾਕਾ।੬੬ਿਇਏ ---ਓਕਾਾਹਾਕਾਦਗਕਾਜੇਹਾਾਕੀ:੦9ਿਚ-੨੦੧੯ 

ਪਰ -ਬਤਲਾ- ੩੫, ਕਾਲਾ "ਨਾ ਆ 



- << ਅਲ ਸਰ ਦਾਤ 

ਦਾ 

੨ 
ਲਾ 

ਤਹ 

੩ 
੨ 
<< 
੮੩ 

ਲਗੀ 

= 
| 

3 5।1 380੫੫ 4801੧ 51101 1 ੬100੫ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਪੁਜ 

ਸੈਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ, ਦੋ ਢੇਜਦੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ 

ਕੀਰਤਨ ਸਮ , ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰ ਉੱਥੇ 

ਹੀ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 

ਪੁਆ ਕੇ ਬਾਪੁ ਜੀ ਮਹੈਤ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 

ਲੌਗੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੋਗੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਹਿਸਾ ਠੇਕਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਆਹ 

ਫੜ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਢੋਲ ਵਧਦੇ ਹਨ । ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ 

ਕਿਹਾ-“ਚਾਚਾ ਜੀ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋੜਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ 

ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਦੋਣੇ। ਐਸੇ ਸਨ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਮਹੈਤ 

ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ! 

ਮਹੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 

ਦੇ ਮਹੈਤ , ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 

ਪਮਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ 

ਦੋ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਮਕਾਨ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ 

ਸੈਗਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰੈਪਰਾ ਨੂੰ , 

ਮਹੈਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਸਾਂ। 

29 ਦਸੈਬਰ 2018 ਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰੇਵਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਘਰ ਨੰ. 

99, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ, ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਨਾਗੀ, ਸਪੋਤਰ ਮਹੈਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਨੂੰ 

ਮਿਲਿਆ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ 

ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਭੈਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਮਹੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੇਤ 

ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੈਦ ਸਨ। ਚਤਰ 

ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਗੁਰੂ 
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾ ਕੁ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੌਭ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੌਗ ਪਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ 

ਮੇਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੁੰ 

ਉਸਦੀ ਕੋਡ ਤੇ ਇਕ ਮਾਸਖੋਰਾ ਫੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੈਭ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 

ਦਾ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ 

ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਦ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ 

ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਮੁੜ ਦਿਆਂ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਨਾਭੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ 

ਪੈਟੀ ਅਤੇ ਦੁਆਈ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 

ਵਿਚ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 400 ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਨੇ ਵੈਦ 

ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਕ ਚਾਚੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ 

ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਉਲਾਦ ਦਾ ਹੌਕ ਮਾਰ ਕੇ , ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਉਹ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕੋਢਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਕ ਕੇ, 

ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 

ਗਲਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 

ਦਾ ਨੌਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 400 ਵਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ 

ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਠਾਠ 

ਬਾਠ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਦ ਜੀ 

ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਤਰ ਟਿੱਕਾ ਜਵੈਦ ਸਿਘ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

ਚਾਰ ਵਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਂ 

ਤੱ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕਾ ਜਵੇਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾੜੇ 

ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 

ਲਿਆ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਕੌਲਾ ਜਵੈਦ ਸਿੰਘ 

ਵਾਰਿਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 

ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਪਾਪ ਆ ਵੋਸਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 
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ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਵੇਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅਦਰ 

ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵੋਢ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਕ ਸ਼ੇ ਚੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 

ਹੌਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਡ ਕ , ਨਾਭੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। 

ਵਿਚ, 25-25 ਤਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਕੌਲ 

ਇਹ ਸੈਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਭੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਅਗੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਪਏ। ਜਵੈਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ , ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਕ ਕੜਾ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। 

ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਮਾਈ ਹੁਕਮੀ 

ਨੇ ਗੁਰੁ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਅਔਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ, 

ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੌਡੀ ਠਾਹਰ ਹੈ। 

ਸੋ ਜਵੈਦ ਸਿੰਘ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਚੌਲਦਾ, ਪੈਛਦਾ ਪੁਛਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੈਣੀ 

ਸਾਹਿਬ ਪੌਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਕੜਾ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 

ਵਿੱਥਿਆ ਪੁਛੀ ਅਤੇ ਅਭੈਦਾਨ ਦੇ ਕੇ , ਉਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਿ੍ਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਆਪ ਭੈਣੀ 

ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਬਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਤਨਦੇਹੀ, 

ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ 
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ਅਤੇ ਇਕ ਬਰਾਇ ਨਾਮ ਸੈਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਵੈਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ _ਹੈਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 

ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 1905 ਈਂ ਦੇ 

ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਮ੍ਿਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੂੰ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਬਣ, ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਿੰਧ 

ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਕੂਕਾ ਸਾਧੁ ਬਾਬਾ ਰੈਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਗਮਨ ਬਾਅਦ, ਸਾਧ ਸੈਗਤ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਸਤੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ 

ਬੇਠੇ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਹ ਕੁ 

ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਗੈਡਾ ਸਿੰਘ ਇਬਣ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੈਨ 1892 ਈਂ 

ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 

ਲੰਮੀ ਛੁਟੀ ਤੇ ਕੱਦਰੀ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਝਣਾਂ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਜਲੌਅ ਮੋਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮਕਾਲੀ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਾਨੀ ਬੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

“ਗੁਰੁ ਜੀ ਇੰਬਣ ਆਏ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਗੈਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 

ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮਜਿਆਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣੇਂ ਲੌਗੇ 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਐੱਦੇ ਹੈ। ਏਤਨੇ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਗੈਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਮੇਜੇ ਨੂੰ ਹੌਥ ਲਾ ਕੇ ਮੋਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੈਡਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਉਠਿਆ ਮਜੇ 
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ਜੀ। ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂ ਪਤਾਸੇ ਧਰ। ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ 

ਅਔਗੇ ਜਾਇ ਧਰੇ। ਪਤਾਸੇ ਥਿਡਾਇ ਦੀਏ ਰੀਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗਾ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਕ ਕੇ ਮੂਹ ਮੇਂ ਪਾਇ ਲੀਏ।ਮੁੜ ਆਇਆ।” 

..'“ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡਾ 

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਂਚ ਭੂਤ ਹੈਂ , ਕਾਮ, ਕਂਧ, ਲੋਭ, 

ਮੋਹ, ਮਤਸਰ, ਏਹ ਹੈਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 

ਚਲੋ ਭਾਈ ਏਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਠਣਕਦੇ ਹੈਂ। 

ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਗਤ ਵਿਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਹਿਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ 

ਬਾਬਾ ਗੈਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗੁਰੂ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਉਣ ਸਿਘ ਹੋਰਾਂ ਲੇ 

ਆਪਣੀ ਪੈਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜੁਆਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ 

1897-98 ਈ' ਵਿਚ, ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 

ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਆਲਾ 

ਦੇਵੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 

ਲੰਮਾਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਕੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਗਤ ਆਪ ਨੂੰ 

“ਜੁਆਲਾ ਸਿੰਘ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਮਹੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਧਾ ਸਿੰਘ ਸੀ 

ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੋੌੜੇ, ਬੋਗਾਲੀਪਰ ਸੀ। ਉਹ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਂਣ ਵਾਲੋਂ, 

ਬਗਾਲੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ , ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ 

ਸੈਬਧਿਤਸੀ। 

ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ 

ਸੁਆਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, “ਦਲਭੰਜਨ 

ਗੁਰ ਸੂਆ, ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ”, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 
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ਕੋ ਦਾਉ'” ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮਹੈਤ ਜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ। ਸੈਨ 1933 ਈਂ 

ਦੇ 8-9 ਅਸੁ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੱ ਅਸੂ ਦੇ ਮਲੇ 

ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਸੈਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਵੌਢੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ 

ਵਿਚ ਰਵਾਲਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਚੌਕਰਵਰਤੀ ਨੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪ ਚੌਕਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ 

ਮੋਡਲ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ 

ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੈਗੀ ਮਰਹਾਣਾ ਤੇ 

ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਬੋਲੂਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੋਸਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਚਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੌਲੀਏ, ਚੌਕਰਵਰਤੀ 

ਜੀ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ , ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ 

ਕੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੌਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਸਤ ਜੀ ਦਾ 

ਕਹਿਣਾ ਦੌਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸੌਦ 

ਕਿਹਾ, ਸੈਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ 

ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਗੌਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੌਲ ਸਾਰੇ 

ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ, ਭਾਈ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ (ਮੋਗਾ) ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ (ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਵੈਡ ਬਾਅਦ ਐਮ੍ਿਤਸਰ) 

ਦੋਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ, 

ਸਾਧਸੈਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ਿਮਾਯਾਚਨਾ ਕਰ ਗਏ। 

ਸੈਠ 1931 ਈ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਐਮਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ 

ਮਾਰਚ-੨੦੧੯ 
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ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਮਹੈਤੀ ਤੱ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ 

ਸੀ। ਵੇਸਾਖੀ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, 

ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜੋਗ ਮਾਇਆ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ “ਸ. 

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਰਬੈਧਕਾਂ ਨੇ 288 ਪਾਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਮ੍ਿਤਸਰ ਵੋਲਾੰ 

ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਅਗੇ ਮਥਾ 

ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਲਿਖ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 

ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੌੜੀ ਰੌਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੇ ਮੋਢ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਧਾ ਹੈ।...ਤੇ ਕਿਹੇ ਨੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਵੀ ਘਟ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ 

ਭਾਗ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਭੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ 

ਕਾਗਜ਼ ਸੈਤ ਇਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਕਿਹਾ, ਸਤਿਜੁਗ ਤੇ ਛਾਪ ਦੇਣਾ।”- 

1980 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੌਲਾ ਬਿਜਲੀਵਾਲ 

(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਆਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਹੌਰ, ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਲੋਵਾਲੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 

ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੌਲਾ, ਸੀ ਅਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ 

ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ 

1981ਬਿ. ਮੁਤਾਬਿਕ 1925 ਈ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੌਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਹੋਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੈਤ ਜਿਊਣ 

ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦਵਾੜੇ ਦੇ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜੋ ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ 
ਹੋਰਾਂ ਨੋ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 

ਭੁਗਤਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਮਹੈਤ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹਾਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਦੇ 

ਵਾਰਆਮ। ਨੁਹਜੁਅਹ ਕਰਨਲ ਗ ਗਜਕ;ਝ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 

ਹੈ। “1981 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਸੀ ਐਅਮਿਤਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ। 

ਸੀ। ਜਲੂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤ ਥਾਂ ਥਾਂ 

ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 

ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ਸਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪੂੰਜੀ 

ਰਹਿਣੇ ਧਰ, ਜੇ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਂਬਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਰਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਥੂੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰਜ ਲਾਹਿਆ।' ਹੋਲ ਦੇ ਭਗ ਤੱ ਅਗਲੇ 

ਦਿਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ, 

ਲਈ , ਸੈਪਰਦਾਇਕ ਸੋਦ ਭਾਵਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ 

ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ , ਗੋਰਾ ਸ਼ਾਹੀ 

ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1925 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੇਢੇ 

ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੈਧ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੈਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ 

ਪ੍ਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਛਕਾਉਂਣਾ ਮਹੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਜੱਥੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਸੈਨ 1919 ਈ ਦੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 

ਜੜੀ ਹੋਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 

ਗਰਿਵਤਾਰ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਦਿਨ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੜ ਹੋਏ, ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ 

ਗਏ। ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੜ੍ਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਸੀ।ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਭੌਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿਚ ਵੀ 

ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਢੋਸਣ 

ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਤਾ 

ਜੌਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕਾ ਦੇ ਪਰਤੌਖ ਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ 
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ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੰਗੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 

ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੈਤ ਜਿਉਣ ਸਿਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 
ਸੀ। ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਬੈਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਹੈਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ 

ਦੁਆਰਾ, ਦੌਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 

ਪਹੋਬਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, 

ਜਗ ਗਰਦ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ 

ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਉੱੰਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 

ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਗਟ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ 

ਗੁਪਤ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ 

ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ , ਮਹੈਤ ਜੀ 

ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਐਮਿਤਸਰ ਦੇ ਵੌਡੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਸਗ 

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਤੇ ਨਿੰਘਾ ਸੁਭਾਉ, ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 
ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੂਹ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਔਧਾ ਥਕੇਂਵਾਂ ਤਾਂ 

ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਰੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹਟਾ ਜਾਂ 

ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ ਗੜੋਚ, ਦਾਲਾ 

ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛੋਕ ਕੇ , ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ 

ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਦਾ, ਵਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਬਾਹੰਦੇ 

ਸਨ। 

1940 ਈ ਦੇ ਸਿਆਲ ਵਿਚ, ਸਮੌਚੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ 

ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਚਾਏ 

ਸਨ। ਅਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲੂੈ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੈਤ 

ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਖਿਹਾਲਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ 

ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ, ਐਮਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 
ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ 

 -------------- ੩-੬<-੨ 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥਾਪੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਚਾ ਖੋਚੀ, 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। 

ਭਾਦਰੇਂ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਸਤ -ਸਤੇਬਰ 

1943 ਈ ਵਿਚ ਸੈਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਦਾਜ਼ਨ 65-66 

ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿਚ, ਐਮਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 

ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕ੍੍ਤਾਰਥ 

ਕੀਤਾ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 27 ਭਾਦਰੇਂ ਤੌਕ, 

ਸਿਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਇਕ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸੈਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ “ਸੈਤ ਜੀ ਦੇ ਵੋਡੇ ਪਤਰ ਅਤਰ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੈਧਾਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਹੈਤੀ ਸੈਤ ਜੀ ਵਾਲੀ 

ਸਉੱਪੀ। ਇਹ ਸੈਤ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵੀ ਤੇ 

ਉਦਾਰਚਿੰਤ, ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 

(ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ) ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਭੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਆਲਿਮ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮਹੈਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਲਾਜ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਰੋਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ-ਹਜ਼ੁਰ ਸੈਗਤੋਂ 

ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈਗਤ ਦੇ ਗਿਲਿਉਂ ਜੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।”' 

ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮੇਲੇ ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ 

ਦੀਪਾਵਲੀ ਸਮ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਹੀ 

ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਮਨ, ਏਕਤਾ 

ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਨਫਰੇਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੌਡੇ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ 

ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇਕ 
ਰਸ, ਅਤੁਟ ਚਲਦਾ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਸੇਵਾ, ਮਹੈਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਵੋਡੇ ਚਾਅ ਉਮਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਬਾਹਿਆ 

ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਂਕ ਜੌਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੌਫੇ ਪੁਚਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 

ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੋਗ ਜਾਣੇ ਹੈਦੇ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 
_ਵਿਖੋਂ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 
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ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਲੋਂ ਲੜਕ 

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢ 

ਵੀ ਅਮ੍ਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਨ 1927 

ਈਂ ਵਿਚ, ਦੀਵਾਲੀ ਦ ਮਲ ਤ ਬੋਝਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 

ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਸ ਸਮ ਕੌਮੀ ਅਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਸੀ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੂਕੇ ਭਾਗ ਲੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਿਤਸਰ ਮੇਲੇ ਸਮ ਹੋਣ 

(ਅਐਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਤ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਕੂਕ, 

ਸਪੋਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਮਵਾਰ ਸ. ਦੈਆ ਸਿੰਘ ਕੋਕੜ (ਜੋ ਪਰਧਾਨ 

ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 

ਅਮਿ੍ਤਸਰ, ਮਹੇਤ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਕੇ ਮਹੈਤਾਂ 

ਜਿਉਂ , ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ 

ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਡੇ ਮਹੈਤ 

ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1900 ਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 

ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1909-10 ਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ 

ਇਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀ ਜੋ ਕੋਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਵਿਚ 

ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚੌਕ (ਸਿਆਲਕੋਟ) ਦੇ ਮਹੈਤ ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ 

ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਮੀਅਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਢੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਲ (ਸਿਆਲਕੋਟ) ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਹੈਤ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। 

ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। 

ਬਾਬਾ ਜਮੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 

ਸੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜਰੇਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ, ਗੁਰੂ 

ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ 

ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ 

51 5390੫ 4860 500 0 099 ਦਾ 

ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵੱਲ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਰਵਰੀ 1863 ਈਂ। ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਦਿਨ, ਬਾਬਾ ਜਮੀਅਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਟ ਕਰਕੇ, ਬੈਧਵਾਈ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੋੌਡ 

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੋਤਵ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਵਿਖੇ ਹਰ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਨੂੰ 'ਦਵਾਦਸ” ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਮੀਅਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ, ਭਾਦਰ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ (ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਕ ਵੇਰ ਇੱਥੇ 

ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੁਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੈਤ 

ਦ ਜਥੇ ਸਮੇਤ , ਜ਼ਰੁਰ ਪਜਦੇ ਸਨ ।ਮਹੈਤ ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ 

ਜੀ ਦੇ ਦ ਪੁਤਰਾਂ , ਪਾਲਾ ਸਿਘ ਅਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 

ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਲਾ ਸਿਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ 

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਮਹੈਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦ ਸਤ ਪਤਰ ਸਨ, ਅਮਰ ਸਿਘ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਜਣ ਸਿੰਘ, 

ਕੇਸਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਹੈਤ ਸੈਤ ਸਿੰਘ 

ਦੀ ਪੈਤਰੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੇਤ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ 1950 ਈਂ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ 

ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ 

(ਜਨਮ 1930 ਈਂ) ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਘ (ਜਨਮ 1933 ਈਂ)ਦੋ 

ਪਤਰ ਹੋਏ। ਮਹੈਤ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਚੋਂ 

ਨਾਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਮੇਰੇ 

ਸੂਚਨਾ-ਦਾਤੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਰਪਾਲ (ਐਮਿਤਸਰ) ਦੇ ਸੁ. 

ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਰੀ, ਬੀਬੀ ਬੇਅਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਜੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੇ ਸਖਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੰਦ 
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ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪ੍ਰਤਰ ਠਾਕੁਰ ਬਸ਼ੇਸ਼ਰ 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੇਤ ਕੌਰ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਲੜਕੀਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਮਰਾਹ, ਦੁਬਈ, ਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 

(ਇੰਗਲੈਂਡ), ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਨ। 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਜੁਰਿੰਦਰ 

ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਰ ਸਿਘ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ 

ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੇਤ ਕੌਰ (ਕਿਰਨ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 

ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ, 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 

ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਦੀਆਂ ਵੌਖ-ਵੌਖ ਗੌਠਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ 

ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ 

ਸਮੇਟਦਾ ਹਾਂ- 
“ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, 

ਸਭ ਸੈਗਤ ਕਰੇ ਉਨਕਾ ਭਰਵਾਸਾ। 

ਜਾਏ ਪੜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, 

ਤਬ ਟੁਟੇ ਜੇ ਬਦਨ ਜੀਵ ਖਲਾਸਾ। 

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਾਗਤ, 

ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਜਮਫਾਸਾ। 
ਦੁਖ ਦੂਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਮਿਟੇ, 

ਜੋ ਸੋਧਤ ਨਾਮ ਲੈ ਉਨਕਾ ਅਰਦਾਸਾ।6।”14 
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(3) 

(5) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ 

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 1 ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ । 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਲੇਖ, ਦਸੈਬਰ 1956, 

ਪਟਿਆਲਾ , ਸਫਾ 227 

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਸੈਪਾਦਿਤ), ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ-ਫਰੀਡਮ 

ਸਟਰਗਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ 

(ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਚ) ਮਿ_ਡੀ.ਈ. ਮੈਕਕਰੇਕਨ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲੇ 

ਤੋਂ 8 ਮਈ 1884 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹ 

ਇਸਦੇ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫਾ 

294-95 

ਦੂਜਾ ,(ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ), ਵੇਖੋ ਸਫਾ 175 ਦਾ ਫੁਟ ਨੋਟ,2 

ਉਹੀ ,ਸਫਾ 387 

ਚਕਰਵਰਤੀ , ਕੂਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਫਾ 227-28 

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਸੇ.)-ਔਖੀਂ ਡਿਠਾ ਕਿਸਾ ਕੀਤਾ 

(ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਘ ਝੋਬਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੇਖੇ 

`ਚ), ਸਫਾ 146-47 

ਸਤ ਸੇਤੋਖ ਸਿਘ ਬਾਹੇਵਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਭਾਗ 

ਦੁਜਾ, ਸਫ਼ਾ 176-77 

ਸੈਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਵਹਿਮੀ, ਜੋਸ-ਜੀਵਨ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ, 

ਸਫਾ297 

ਉਪਰੋਕਤ , ਸਫਾ 247 

ਉਪਰੋਕਤ ,ਸਫਾ 122 

ਜਸ ਜੀਵਨ ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਸਫਾ 110 

ਉਪਰੋਕਤ ,ਸਫਾ 292੭-93 

ਗਿਆਨੀ ਕਾਹਲਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਉਸਤਤ ਨਾਮਾ, ਸੀ 

ਹਰਿਆਣਾ , ਸਫਾ- 

-ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕਰੀਵਾਲਾ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸਿਰਸਾ-125075 (ਹਰਿਆਣਾ) 

ਫੋਨ: 99963-71716 
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ਠੱਗੀ 

ਜਦ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਆਸਾਮ ਤੱ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 

ਪਿਡ ਜੰਮੁਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਬੇ ਵੀ ਇਕੋ ਸਾਹ 

ਤੋਤਾ? ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਐ ਹੁਣ ਤੋਰੀ? ਪਦੇਸ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਦ 

ਕੌਟਣ ਵਾਂਗ ਹੰਦੈ । ਪਰ ਕੀ ਮਾੜੇ? ਢਿੰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਏ।”” 

ਨਸੀਬ 'ਹੂ ਹਾਂ'` ਕਰ ਕੇ ਜੈਮੂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 

ਨਿਭਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਢੀ ਮਨ 

ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੇਡਾ ਕੌਮ `ਤੇ ਲਗਣ ਕਰਕੇ 

ਰਾਮ ਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 

ਵਾਸਤੇ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਚੌਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ 

ਹੁਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੈਤ ਰਾਮ ਕੌਲ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ 
ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਵੋਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਗੌਭਰੁੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਤ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਗੇੜਾ 

ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੌਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 

ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇ ਤੱ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 

ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਗਾ ਕਿ ਜੈਮੁ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਅਧਰੈਗ 
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਬੇਜਾਨ ਹੇ 
ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹੈਦੀ ਏ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਮੋਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ 

ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਡਾਹ ਛੌਡੀ ਸੀ। ਪੁਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 

ਉਸ ਦੇ ਇਨੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ , ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਗੋਲ ਨਾ 

ਗੌਲਦੀਆਂ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਮਜੀ ̀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨੂੰਹ ਉਧਰੇਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਭ ਗੁਭਾਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੌਢ ਲਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ 

ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ 
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ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੋਝ ਗਊ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ̀ ਤੇ ਬੇਨ੍ਹ ਛੋਡੀ ਹੈ 
ਤੇ ਗਉ ਬੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਲੇ 'ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਤ ਅਨੀਂਦਰੇ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਛਲਾਰੁਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਡੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 
ਤੇ ਨਾਲੇ ਐ ਵੋਡੇ ਕੌਕੜ ਨੂੰ ਪਠ ਵਾਲੀ ਸੈਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰੋਖੀ 

ਔ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਵੌਡੀ 

ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਸ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਰੇ ਅਦਰ 

ਪੀਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ , ਬੇਬੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਖ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਜੈਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਲੋੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਢੋਠੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ 

ਲਿਆਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਦੌਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਤ 

ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੌਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਘਰੇਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਲ ਬੇਬੇ ਵੀ 

ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਵੋਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 

ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਨੂੰਹਾਂ, ਸੌਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਦਰ ਹੀ ਅਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੋਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 
ਲਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਰਖ ਕੇ 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 

ਅਜਿਹਾ ਬੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਵਾਂਗ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ 

ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ। 

ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੋ ਬੜਾ ਦੌਖ 
ਹੋਇਆ। ਇਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਅ- 

ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ 
ਦਿਨ ਮਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ 

ਮਕਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾ ਹੈਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ 
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ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੇਧ ਸੀ 

ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸਰੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਸ 

ਦਾ ਕੜ ਟੌਟਦਾ ਉਸ ਨੇ ਅਖੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੌਕਿਆ? ਮੁਰਬੇ-ਬੇਦੀ ਦੇ 

ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਪ-ਚੌਪੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰਿਆਨ ਸੀ। ਇਥੋਂ 

ਤਕ ਕਿ ਇਕੌਲੇ ਇਕੌਲੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਕੌਲੇ-ਕੌਲੇ ਰੌਖ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲ ਪਿਆ 
ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ 

ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ 
ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਵੌਲ ਤੌਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 

ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਕ ਜੌਟ ਮੁਡੇ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 

ਝੀਉਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੜਾ ਚਕਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨੇ 
ਭਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲੌਕ ਟੋਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 

ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜੈਮੂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ 

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆਂ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਟਾਂ ਦਾ ਮੋਡਾ ਉਸ 

ਝੀਊਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਚੁਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਨਸੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂਹ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਬੇ 
ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਡੌਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਮੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਮਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਖਾ 

ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਡੀ ਰੋਹੀ ਨੂੰ ਟਿੰਡੀ ਦਲ। ਟਿੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਤੇ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ ਰੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਤੋਂ 

ਜੋਤਸ਼ੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਠ ਗ੍ਰਹਿ 

ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਬਚੇ 

ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਘੁਲ 
ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਲ ਵੋਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਖ੍ਹਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਤੇ ਭੋਠੀਆਂ `ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਖ ਮਟੌਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਜਾਂ ਭੋਠੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਚੌਬਦੇ ਨੀਵੀਂ 

ਪਾਈ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। 
ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੌਨੀਂ ਕੋਈ ਗੌਲ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਕ 

ਬੇਬੇ ਤੌਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਝੀਲ 

ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਬੈਨ੍ਹ ਹਣ 
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੋਟਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 
_ਬਚੇ-ਥੋਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਧਰਤ 
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ਜਮੋਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਿਪਲਾਂ 

ਬਰੋਟਿਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੇਤ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਕੋਲਰ ਭੋ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 

ਟਿੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 
ਵਾਂਗ ਵਗ ਤੁਰਨੇ ਸਨ। 

ਅਦਰੇਂ ਅਦਰੀ ਹਰ ਇਕ ਬੈਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰੇ 

ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵਜਲ 

ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ 
ਅਖ਼ਰੇਟ ਖੇਡਦੇ ਮੁਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਹਨੇਰੀ 

ਹਵਾ ਵਿਚ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ 

ਲਾਪਰਵਾਹ ਮੁਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੌਕ ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਨਸੀਬ ਇਸ 

ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ। ਜੌਮੁ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ 

ਨਸੀਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭੋਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 

ਤਰੀਕ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਡੇ ਦੀ 

ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੀ 

ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸਣੀ ਕਰ ਛੌਡਣਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ 

ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। 

“ਤੁੰ ਪੈਤਰਾ, ਸਬੋਬ ਨਾਲ ਆ ਗਿਐਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ 

ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾ ਦੇਈਂ। ਮੇਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਰਮੀਂ ਵਿਚ ਪਈ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਨਣੀ 

ਥਲੇ ਲੈ ਜਾਈ'। ਕੀ ਪਤੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੀਣ? ਮਰਨ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ।” 

ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮੁ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਚੁਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ 

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੌਛ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਹਾਲੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 

ਅਧਰੈਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਭਿਆ? ਕੀ ਕਲਕੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ 

ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਮੁੜ 

ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੰ-ਬਰ-ਨੌੰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੇ 

ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਲੈ, ਇਕੌਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 
ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ 
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ 

ਜਾਂਦੀ। ਸੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਔਅਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 

ਬੈਢੜੀ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਬੇਬੇ ਦਾ ਜੀਅ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਸੈਤ ਰਾਮ ਤੇ ਨਸੀਬ ਰਬ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀਓਂ 
ਫੜਕੇ ਉਸਦੇ ਕੌਲ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਤੀ 
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॥੪ ਗਣ ਤਾਦਾਦ ਦਾਤ ਗਾਣਾ ਨ ਦਾ ਤਰਲ ਹਹਨਤਾਤਦਰਭ ਮਤ ਤਤ ਤਨਸ਼ਤ ਕਵਰ ਬਬਕਵਕਰਕਰ ਤਰਾਰ ਤਾਕਕਰਰਬਰਰਕਕਸ 

ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਬੇ ਤੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸੈਤ ਰਾਮ 

ਉਹ ਸਪਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੌਵ ਨਾਲ ਸੰਪ ਦੇ ਡੋਗ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਸੇ ਸੋਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 

ਡੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਪ ਨੂੰ ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ 
ਚੁਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵ ਵਿਚ ਬੋਠਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋਣ 

ਰੌਣਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਓਂਹ ਔਧੇ ਸਰੀਰ 

ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਨਾ 
ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮੂਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕੁਝ ਮੌਨੀ ਪੈ ਗਈ। 
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰਦੀ। ਛੇ 

ਚੁਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਬੇਬੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਨੂੰਹਾਂ, ਪੁਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨਵੀਸ ਦਸਦਾ ਹੈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੌਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਚੋਕੀ ਹੈਦੀ ਸੀ। 

ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਗੁਹਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਤੋਂ ਕੈਮ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਪਤਾ 

ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਉਸ 

ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੌਗਦਾ ਜਿਸਦੀ ਉਸ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਕਣ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਣ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈਵ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? 

ਉਹ ਆਪ ਮੋਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ? 

ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਥੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਛਾਪੇ ਦੇ ਔਖਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਪਰਤੌਖ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਖਾਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਸੈਵ ਵਿਚ ਗੌਡੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਦਰੀ ਔਖ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟ- 

ਗਹਿ ਤੇਂ ਡਰ ਕੇ ਭੌਜਦਿਆਂ ਤੌਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 

ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚੇ 

ਉੱਚੇ ਟਿੰਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਛੌਡ ਕੇ 

ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਟਿੰਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 

ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ 
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ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਐਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਝੀਲ 

ਵਿਚ ਮਣਾਂ ਮੁਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡੌਕ ਛੌਡਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਵਿਸ ਘਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰੇਂ ਅਦਰ 

ਵੱਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹ 

ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ 
ਕੋਇਟੇ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੌਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਖੜੇ ਦੇ 

ਬਨ੍ਹ ਦਾ ਟੋਂਟਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਬੀ ਦਾਤ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੋ ਹੌਲੇ 

ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਕੋਦ ਕਰ ਛੋਂਡਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ 

ਇਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲ ਦਾ ਪੁਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੁਭ 

ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਰੈਗ ਦੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ 
ਚੋਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡਾ ਵਡਾ ਬੈਨ ਮੋਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਟੋਂਟ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੌਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ: “ਹਾਂ ਸੋਚ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣੈ ਇਸ 
ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਟੋਟਣ ਬਾਰੇ। ਕਿਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੀ ਇਹ 

ਚੰਦਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੋਢੁ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ” ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ਿਕਰਾ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲ 

ਖੜਾ ਨਸੀਬ ਇਹ ਭਾਂਪ ਲਏ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੌਂਟਣ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 
ਐਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਬ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੌਲ ਰਹੇ 

ਭਾਖੜੇ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਂਪ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ। “ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਐ, ਬੇਬੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ 
ਜਾਨੀ ਐਂ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਬਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਟੋਟਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਲੂ ਪੰਜੂ ਦਾ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਐ। ਮਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੌਥ ਲੋਗੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਲੋਕ 
ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਕਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਛੱਡਦੇ 

ਨੰ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਸੋਂਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੌਜ ਨਾਲ।” ਉਸ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਨਸੀਬ ਨੇ ਤੌਕਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮੁਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਣੀ 

ਵਰਗਾ ਚਿੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ 

ਚਲਣ ਲੌਗੀ। “ਹੈਂ? ” ਉਹ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚ ਵੀ 

ਜਾਨ ਨਹੀਂਸੀ ਰਹੀ। 
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ਕੌਝ ਖੋਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ 
ਖੋਜ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ। ਵੌਖੋ-ਵੌਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਲੌਂਗ-ਅਲੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜਲ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਨਵੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਭਰਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ 

ਲਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਿੰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਹੁਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਪੁਰਾ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ 
ਇਕ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਲ ਦੇ 

ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹੀ 

ਇਕ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ । 

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, “ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਖੋਲ੍ਹਿਆ”, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜ ਜਾਪਣ ਲੌਗ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਵਲ ਵਿਚਲੇ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਅਦਰ 

ਝਾਕਣ ਲੋਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਲਕੁਲ ਇਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਵਿਚੋਂ ਕਹਾਣੀ 

ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਦਰ ਚਿਤਰ ਬਣਦੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ 

ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 

ਤਰਥਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਔਖਰ 

ਝਟਪਟ ਡੀਕੋਡਿਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ 

ਹਿਲਜੁਲ ਹੈਦੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਭਾਵਕ 

ਹੋਣਾ, ਗੋਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਈਸਕੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ 
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ਲਲਚਾਉਣਾ , ਆਦਿ ਹੋਣ ਲੋਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਰੇਮਾਂਚਕ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੋਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੇਲ ਅਨੇਕ ਤਰੇਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 

ਜਦਕਿ ਹਾਸੇ ਠੌਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਖਰੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਲਹੁ ਦਾ ਵਹਾਓ 

ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਜ ਹੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਲੌਂਗ 

ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਤਗੜੀ ਕਸਰਤ 

ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਗੜਨਾ-ਫੈਲਣਾ। 

ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੀ ਖੇਜ :- 

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੌਖੋ-ਵੌਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 

ਸਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਜਿਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਪੋਕੈਂਪਸ ਤੇ ਸੈਰੇਬਰਲ ਕੌਰਟੈਕਸ ਹਿਸੇ ਵੇਧ 

ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਲੌਭੇ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ 

ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਚਸਤ ਦਰਸਤ ਤੇ ਤਦਰਸਤ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ 
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ਜਾ 

ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ (ਕਿਡਲ) :- 

ਔਜ ਕਲ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ 

ਕੈਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਦੇ 

ਕੈਪਿਉਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕੈਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 

ਅਦਰ-ਐਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 

ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ 

ਲੌਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਔਖਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਥਕਾਵਟ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਰਫ ਅਖਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਅਦਰ 'ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਨੈਵੀਗੇਬਿਲਟੀ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 

ਹੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਨੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਮ ਨੂੰ 

ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਵਾਪਸ ਪਲਟਦੇ ਸਾਰ ਉਹੀ ਗੋਲ ਦੁਬਾਰਾ 

ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਰਗੀ ਗੋਲ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਓ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵੌਖੋ-ਵੌਖ ਹਿੰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 

ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। 

ਕੁਝ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਨੇ 

ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਦਰ 

ਓਨੀ ਲਹੂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਭੀ ਜਿਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ 

ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁਦੀ ਲੋਭੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? 

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੰਕ ਮੋਧ ਤੇ ਇਕ ਅਤ 

ਹੁਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਅਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲੌਂਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਹੈ। ਫੇਰ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੋਢਣਾ। ਜਿਨਾ 

ਗਸਕਸਸਰਤਰਅਰਰ==ਤ=ਤਰ=ਤਤਰਤਕਅਰਰਾਅ-=ਰਮ ਕਰਾਸ, 

ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਆਪਣੇ ਜੋੜ 

ਵਧਾਉਣ ਲੌਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 

ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਲਚਕ ਵਧਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵੌਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਧ ਹੋ ਚੌਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੋਗ 

ਪੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਝ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਦੇ ਲੋਭੇ ਗਏ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ 

ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਗਈ। 

ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੋਪਿਗ ਵਿਚਲਾ 

ਫਰਕ ਲੋਂਭਿਆ ਗਿਆ। 

ਨਤੀਜੇ ਸਨ, ਕਿ 83 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੇ 

ਲੋਭਿਆ। ਯਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਨ, ਲੋਭਣ, ਸੋਚਣ, 

ਜੋੜਨ, ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਗੋਢਣ ਵਿਚ 

ਆਸਾਨੀ ਹੇ ਗਈ। 

ਇਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨ ਨਾਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੋਢਣ ਤੇ ਹੋਰ 

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸਦਕਾ ਵੌਡੀ ਉਮਰ ਤੌਕ ਸੈਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ :- 

ਜਿਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਓਨਾ ਹੀ 
ਦਿਮਾਗ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਤੀ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈਦੀਆਂ 
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[ 
ਤਰਕ ਕਕਕਕਕਕਕਕਕਕਕਕਕਰਕ਼ਰਕਤਜਤਕਤਤਤਤਤਤਤਤਤਤਤ&-ਤ 

ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਗਾਰੀ ਪੇਦਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ 
ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਮਾ ਚੁਕਣਾ ਵਰਗੇ 

ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਹੁਦੇ ਹਨ। 

ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸੁਝਵਾਨ, ਚਿਤਕ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਸੁਭਾਓ, 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ 

ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ 

ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਘਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਟਰਨੈੱਟ ਵੇਲ ਵਧਦਾ ਝੁਕਾਓ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜ 

ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਦੇ 

ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੇ ਕਿ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜੁਰਮ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਚੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? 

1. ਹਰ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

3. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ 

ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ 

ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰਿਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(੮ ਬਸਾਂ, ਗੌਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

6. ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵਰਿਆਮ 
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' ਦੇ ਵਿਰਧ ਆਵਾਜ਼ ਚਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ _7. ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 

8. ਨਿਕੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਬਸੁਰਤ ਚਿਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿਡੰਣੇ ਵਾਂਗ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌਫੀ ਵਿਚ ਲੇ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। 

9. ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ 

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਟੀ.ਵੀ , ਇਟਰਨੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਝ ਸਮਾਂ 

ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਏ ਬਰਿੰਜ ਫਰੌਮ ਮਿਜ਼ਰੀ ਟੂ 

ਹੋਪ”। ਸਚਮਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ 

ਜਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਦਰਲੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਦੀ 

ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ, 

25, &ਤ ਨਗਰ, ਲੋਅਆਰ ਆਲ 

ਘਟਿਆਲਾ/ ਫੋਲ ਨੰ: 0775-227675ਤ 

ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 

ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੈਤਰ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। 
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ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਰਾਈਂ: 

ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਲਮੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। 

ਜਾਲਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਰੀ ਉਮਰ ਅਮਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੈਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਰਲਾਰ ਪਾਰ ਬਲਦੀਆਂ ਸਰਹੌਦਾਂ ਦਾ ਸੇਕ 

ਸਹਿੰਦਿਆਂ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲੋਗਦੇ 

ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਕਿਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 

ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਅਦਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੌਲ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮਨੋਖ ਲਈ ਜਿਉਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ । ਕਦੋਂ ਮਨੋਖ 

ਦੀ ਮਨੌਖ ਹੌਥੋਂ ਲੋਟ ਬਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ 

ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜ੍ਹਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰ੍ 

ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਇਕ ਸਾਲ 

ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਉ: 

ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 1 

ਘੁਮਾਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਾ : 

ਨਜਮੀ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲੂੰ 

ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 

ਜਾ ਵੌਸੇ। ਸੁਰਤ ਸੈਭਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਛੂ 
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ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੋਸੀ-ਪੇਨੂੰ ਦਾ ਸਮਰੋਥ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਦੋਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 

ਉੱਚ ਦੇਮਾਲੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ 

ਗਿਰਾਈਂ' ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨੇ ਪੁਰਾ ਮਾਣ ਰੌਖਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਮਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਗਨੂੰ 

ਜਗਮਗਾਏ। ਲੌਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਝੂਠੀ ਪਾ 

ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਇਜ ਸੀ 

ਰਾਈ !ਰਾਈ। ਰਾਈ 

ਜਿਧੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾ ਲਾਈ। 

ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦਿਲ ਦੀ 

ਅਹਿਸਾਸ ! ਮਹਿਕ ਵੀ ਉਹ ਸੋਂਧੀ ਸੋਂਧੀ, ਜੋ ਤਪਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 

ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੌਗਦੇ । ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ 

ੈ`ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂਗ ਚ ਜੱਲ ਭਰਿਆ। ਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੌਸਾਂਗੀ£ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 

` ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਦੀ ਹਾਂ! 
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ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱ... 
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੈਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ । ਛਡ 

ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲ ਤਤ 
ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਿ ਦੋ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਮਤ 
ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ . 
ਸਪੌਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕ 1: 

ਪੈਂਦੀ। ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਏਸੇ 

ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜ੍ਹਕ ਬੜ੍ਹਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨਬਾਣ ਵਾਂਗ ਦਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੇਫੋਨ ਨੂੰ 

ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਟ ਪਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਸਿੰਧੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਤੇ 

ਆਵਾਜ਼ `ਚ ਗੜ੍ਹਕਾ ਦੌਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਅਦਰ ਕਿੰਨਾ 

ਵੰਗਾਰਸ਼ੀਲ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 

ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਕਹਿੰਦੇ। 

ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੋਥੇ। 
ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵਖ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ , ਤਕੜੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਭੈਨੋ, 

ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਰਲੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਪਠੇ। 

ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਏ ਕਿਹੜੀ , ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਕੈਮੀ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਰਾਂਝੇ , ਚੀਮੇ , ਚੌਠੇ। 
ਪਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਸੁਰਤ ਮੋਰੀ ਜੇ ਮਨੋਂ, 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓਥੇ , ਮੇਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਛਡੋ । 

ਸੋਚ ਮੈਨਿਉਂ !ਇਹੋਂ ਬੋਲ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 

ਕੋਲ ਵੀ ਔਥਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ 

ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੋਥ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂੱਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। 

ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਵੈਬਰ 1997 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 
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ਇੰਦ _ ਸੁਣਕੇਮੈਂ ਤ੍ਰਕਿਆਸਾਂ। 
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮੱਈਅਤ ਨੂੰ ਲੋ 

ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ 

ਜਾਵਾਂਗਾ। 

ਨਾ ਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। 

ਮੈਨੂੰ ਲੌਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ 

ਨਜਮੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ 

ਜੀਣ ਖਾਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚੋਂ ਤਾਲੀਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੀ 

ਤੋਗਦਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਲਿਜ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵੋਡਾ ਭਰਾ 

22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਕਮਾਊ ਸਹਾਰਾ 

ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀ ਕੂਚੀ ਦੇ ਕੈਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੰਕ 

ਵਡੇ ਇਟਰਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 

`ਚ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਕੌਮ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ 

ਗਹਿਣੋ ਗੌਟੇ ਵੀ ਰੜ੍ਹ ਗਏ। 

ਕਿਸੇ ਸੋਜਣ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇੰਕ ਫਿਲਮ ਕੈਪਨੀ 'ਚ 

ਕਲਰਕ ਲੁਆ ਦਿਤਾ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ 

ਕੈਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰਫਲ ਮੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ 

ਫਿਲਮਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ 

1977 'ਚ ਰਾਵੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੋਟ ਗਿਆ। 7? ਸਾਲ 

ਜਾਨਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਪਰ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਲਣ ਉੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਸਮੋਤ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਦਾ ਵੀ ਝੌਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ 
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ਨੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਭਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਨੇ। 

ਧਰਤ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਬਲੀ ਹੀ ਸੋਭਾਲਦੀ ਏ। 

ਆਖ਼ਦੀ ਏ, ਪੋਤਰਾ ਡੋਲੀਂ ਨਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ , ਕਦੇ 

ਇਕੋਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ। 

ਏਸੇ ਵਿੰਚ ਹੈ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ। 

ਉਸ ਵੌਣੇ ਵੋਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਭ 

ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸਿਧੀ 

ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਹੀਣਭਾਵ ਨਾ 

ਮਨਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਇਕੋਠਾ 

ਕਰਕੇ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖ ਮਾਰੀ। ਦ-ਸ਼ਿਅਰ ਏਦਾਂ ਸਨ। 

ਬੇ ਹਿਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮਕੋਦਰਾਂ ਦਾ। 

ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੇਂਦੇ ਨੇ , ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਥਰਾਂ ਦਾ। 

ਮਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਲੌਂਗਦੀ , ਤਖ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 

ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਦੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। 

ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ 

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੁਵਾਨਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਵੌਸਦੇ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਸਨ। 

ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਵਾਰਿਸ ਮਿਲ 

ਗਿਆ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲੌਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 

ਤੰਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਵਾਮੀ 

ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ 

ਰੀਜਣ ਲੋਗੇ। ਲੋਕ ਦਰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੋਅ ਮੀਡੀਆ ਤੀਕ ਵੀ _ 
ਪੁਜੀ। ਅਗੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਤੇ ਜੈਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 

ਪਧਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰੀ। 

ਕਰਾਚੀ `ਚ )ਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ 

ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਦਾ 

ਸੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਵਰਿਆਮ 
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ਬੈਨਰ ਚੁਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗੇ ਬੋਲ 

ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਿੰਕ 'ਚ ਵੌਜਦੇ। 

ਅਗ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤੀ ਦਿਤੀ , ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਪਿਲੇ ਰਹੇ। 

ਭਾਂਬੜ ਜਹੀਆਂ ਧੌਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਗਿਲੇ ਰਹੇ। 

ਦੋਸ਼ ਦਿਉ ਨਾ ਝੌਖੜਾਂ ਉੱਡੇ , ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਤੋਬੂਆਂ ਦਾ, 

ਕਿੱਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇ , ਖਬਰੇ, ਸਾਥੋਂ ਰਸੇ ਜਿਲੇ ਰਹੇ। 

ਸਮੁਦਰ 1987 'ਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਤ ਅਠ ਸੋਸਕਰਨ ਛਪ ਚੁਕੇ 

ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਛਾਪੀ। 

ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੜਕਾਂਨਾਮਾ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈਦਲ ਰਾਹੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੀਕ ਪੁਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਕੀਤਾਸੀ। 

ਫਿਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਦਿਲਬਰ ਨੇ ਦਿਲਦੀਪ 

ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਲਗਪਗ 175 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 

ਮੁਲਵਾਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਐਤਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ 

ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਨ ਜੁਮੀ/ਓਹਾਂ ਸਰਿ 
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ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਜਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ , ਹਰ ਵੇਲੇ , ਹਰ ਥਾਂ ਸੌਜਰਾ ਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਜਾਬੀ ਮੁਲ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਬੁਤ ਤਰਾਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਘੋਲ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ) ਨੇ 

ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਬੈਤ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਘੜਿਆ 

ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੂਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬੈਤ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਇਸ ਬੋਤ ਬਾਰੇ ਗੌਲਾਂ 

ਕਰਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਲਬਰੇਜ਼ ਪਿਆਲੇ ਵਾਂਗ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 

2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ 

ਨਜਮੀ ਦੇ ਬ੍ਤ ਦੀ ਗਲ ਛੋਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ̀ ਚ ਖੀਵੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 

ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਕ ਬੁਕਲ 

'ਚ ਬਗਲਗੀਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੌਦੀ ਪਿੰਡ 

ਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਣ ਦੀ 

ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਰਗ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੌਭਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ 

ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭੁਂਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਦ 

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ 

ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। 

ਆਟਾ ਸੋਤ ਰੁਪਈਏ ਸੇਰ। 

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬੜਾ ਹਨ੍ਹੈਰ। 

ਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭੁਟੋ ਦਾ ਪੁਤਰ 

ਆਟਾ ਲੈਣ ਬਿਲਾਵਲ" ਜਾਵੇ। 

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬੜਾ ਹਨ੍ਹੇਰ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਲੋਕ ਪੌਖੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਮੁਖਤਾ ` 

ਦਾ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ । ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, 

ਸਰਵੋਤਮ ਥਾਂ ਤੇ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ 

ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਵੋਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 

,ਿਰਰਜਤਜਕਕਕਕਰਰਰਕਰਰਰਰਰਕਰਕਰਕਕਕਕਕਰਰਰਕਕਰਰਰਕਸਕਰ਼ਕਰਕਕਕਕਟਤਰਤਕਤਕਫ਼ਤਟਟ ਤਾ ੮) 

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਸੌੋਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਉਹ ਭਲੀ 

ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਡੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਂਟਣਾ ਤੇ ਕੌਂਟਣਾ 

ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਰੋਬ' ਸਰਬ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਬੀ 

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ । ਤਾਂਹੀਉਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਰਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। 

ਕਸਮ ਦੇ ਰੋਬ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। 

ਫਾਦਰ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਾਂ ਨੇ। 

ਜੋਗ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 

ਫਾਦਰ, ਪੰਡਿਤ ,ਮੁਲਾਂ ਨੇ। 

ਫਾਦਰ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਲਾਂ ਨੇ। 

ਸਾਡੀ ਔਖ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਸਾਡੇ, 

ਆਣ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, 
ਕੁਖ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਲਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, 

ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੁੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ 

ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 
ਝੁੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। 

ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 

ਦਰਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਟਕਰਾਉ 

ਵਿੱਚੋਂ ਉਡ ਸੁਆਲ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੌਂਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੌਬਤ ਨੇ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ 

ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ `ਚ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਹਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ। 
ਆਜਾ ਦੇਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੰਕ ਦੂਜੇ ਦ ਅਦਰ ਨੂੰ । 

ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਰਹੀ ਅਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੋਦਰਦਾ, _ 
“ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 
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ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੌਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੇਜਰ ਨੂੰ। 

ਰਾਮ ਕਰੇ ਮੇਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗ , ਵੇਖਾਂ ਤੇਰ ਮਦਰ ਨੂੰ । 

ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਦ ਫੜਾ, 
ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦਿਆਂ ਹਸੈਨੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ। 

ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਂ ਫਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਰਲੀ ਢਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏਂ, 

ਜਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਨੌਥ ਨਾ ਪਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ । 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਭਲੀ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਧੀਆਂ ਦੇ 

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਰਤ ਦੀ 

ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 

ਮੁਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਉੱਚਾ ਕੋਦ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, 

ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੋਇਆ, ਧੀਆਂ ਲਈ। 

ਫ਼ਜ਼ਰ ਤੱ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੀਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ , 

ਲੂੰ ਲੂੰ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵਿਚ ਡੁਬੋਇਆ , ਧੀਆਂ ਲਈ। 

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟੀ ਉੱਤ' ਲੌਭਣਾ ਨਹੀਂ, 

ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਧੀਆਂ ਲਈ। 

ਲੋਕੀਂ ਤੇਲ ਨੇ ਚੋਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਗਨਾਂ `ਤੇ, 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰ ਮੜ੍ਹਕਾ ਚੋਇਆ, ਧੀਆਂ ਲਈ। 

ਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, 

ਹੇ ਕੋਈ ਬਾਬਲ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਗੋਇਆ ਧੀਆਂ ਲਈ। 

ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ `ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸੜੇ ਰੈਗ 

ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ । ਬੜੇ ਗੁੜ੍ਹੇ ਅਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਖ ਵਖ ਵੀ ਤੇ ਆਪਸ 

'ਚ ਘਲੇਂ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਰਬਪੋਖਤਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 

ਤੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ 

ਮਗਰਲਿਆਂ ਲਈ ਆਸਵੇਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 

ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੇ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਵੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। 

ਨਾ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁੜੇ । 

ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੁੜੇ। 

ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 

ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਗੌਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖ਼ੁਨੀ ਪੰਜੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 

ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ “ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ 

ਜਹਾਨ” ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ `ਚ ਬੋਲਿਆ, 

ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ ਬੌਢਾ। 
ਭਰ ਕੇ ਛੋਜ ਪਤਾਸੇ ਵੇਡਾਂ, 

ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਬੋਢਾ। 

ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਗੌਗਾ ਪੀਰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸੌਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 

ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ । 

ਬਰੀ, ਬਹਿਰੀ ਨਾਗਾਂ ਕਿਧਰੇ, 

ਗੌਗਾ ਪੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ। 

ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 

ਮਾਰ ਪਥੋਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। 

ਵਰਿਆਮ ੦ਮਦਕਰੁਗਗਹਕਾਝਾਜਾਹਗ ਗਾਨਕ੬੮੬ 



ਸਾਂਝੇ ਪਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਤਲ, ਸਾਂਝੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ- 

ਸ਼ਕਤੀ , ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।ਉਹ 1947 ਤੱ 

ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਣਸ ਹੈ, 

ਮੋਰੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰੇ। 

1992 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾਸੀ। 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਤਣ ਨਾਲੋਂ , ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ। 

ਭੋਜਣ ਨਾਲ , ਵਿਚ ਮੋਦਾਨੋ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ। 

ਚੜ੍ਹੀ ਹਨ੍ਹੋਰੀ ਰਬ ਈ ਜਾਣੇ , ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲਿਆਵੇਗੀ, 

ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ। 

ਹੀ ਸਮਰਥ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ `ਚ 

ਮੈਨੀਫੈਸਟੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥ , ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ 

ਉਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜੀ ਜੁਬਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੌਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਰ ਰੌਖਾਂ , ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਝੁਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੌਖ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਧੂੜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਈਂ ਮਰਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ, 
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਬੋਲੇ ਉਰਦੂ , ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

' ਗਜ਼ਰਜਜਤਜਜਰਰਰਜਰਜਜਤਤਤਫ=ਟਟਤਤਾਤਣ=ਟਤਟਤਾਟਤਤਤਹਟਤਤਾ----------------------- 

ਲੋਕੀਂ ਮਗ ਮੇਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹਲ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, 

ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿਟੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਏ, ਸੋਨਾ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ 'ਵਾਰਸ','ਬੁਲ੍ਹਾ',“ਬਾਹੂ','ਲਾਲ' ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ੌਰੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੌਕ ਬਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। 

ਦਿਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ `ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ 

ਦੀ-ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਬਣੀ। ਅਸਾਂ ਮਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ `ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਵਾਨਕੀ ਹੋਵੇ 

ਜਿਵੇਂ ਸਿਧ ਵਿਚ ਸਿਧੀ, ਪਖਤੂਨਵਾਂ `ਚ ਪਸ਼ਤ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 

`ਚ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੋਧ ਵੌਸੋਂ ਵਾਲੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਬਲੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੀ 

ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਇਮਰੀ ਪਧਰ 

ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਧਰ ਤੀਕ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ 

ਗਿਆ, ਮੋਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ। 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੇਦ ਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ- 

ਪਾਕ ਤਣਾਉ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ 

ਹੈਕਿ:- 
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ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਟੇਡੇ ਏਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਓਧਰ ਵੀ। 

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ, 

ਲੋਕੋ ਸੈਢੇ ਏਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਓਧਰ ਵੀ। 

“ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਰਿਆਮ 
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ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, 

ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੇ ਏਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਓਧਰ ਵੀ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ “ਗੋਲੀ'` ਪੜ੍ਹਾਟਆਂ 

ਇਸ ਦਾ ਕੌਲ੍ਹਾ ਮੂਹ ਨਾ ਵੇਖ । 

ਮੁਹ ਅਦਰਲੇ ਦੈਦ ਵੀ ਵੇਖੇ। 

] ੧ 'ਮ। ਰਿ ਲੇ, 

ਜੋ ਜੋ ਚਾੜ੍ਹ ਚੋਦ ਵੀ ਵੇਪ। 

ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਵੀ ਵੇਖੋ। 

ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ! 

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਬੇਦ ਬੀਜੇ, 

ਲੰਮ ਸਲੰਮੀ ਕਬਰ ਵੀ ਵੇਖੋ। 

ਮੈਨੂੰ 'ਗੋਲੀ' ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਲਗਦੀ 

ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗ ਨਹੀਂ ਚੈਗਾ। 

ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। 

ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। 

ਗੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਚੌਲੇ। 

ਗੋਲੀ ਨਾਲਪੁਆੜਾ ਪੱਦਾ। 

ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ। 

ਏਧਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ। 

ਓਧਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਦਾ ਮਾਰੇ। 

ਆਪਣੇ ਬਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 

੦।। ੨੩00੫ 030) 5।10। ਹ। €04% 

ਇੰਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗੇ। 

ਫ਼ੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੌਭੋ । 

ਬੋਦੇ ਖਾਣੀ ਗੋਲੀ ਦੋਬੋ। 

ਵਾਘਾ ਸਰਹੋਦ ਤੇ ਰੀਟਰੀਟ ਰਸਮ ਵੇਲ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚਲੀ 

ਸਨਮੁਖ ਸੀ। ਮਹਿਕੰਦੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਮਨੋਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ 

ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਵਣਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਸਿਧੇ ਵੇਜਦੇ ਹਨ। ਐਟਮ ਦੇ 

ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। 

ਬੈਦਿਆਂ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਭੁਲਾਏ। 

ਜੌਗਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾ। 

ਚਲ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸਲੀ ਅਸਲਾ। 

'ਕੋਠਾ ਨਹੀਉਂ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ । 

ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ। 

। ਐਸ. ਤਰਸੇਮ 23 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 
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ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਗੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ । 

ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਨੇ ਢਾਹੁੰਦੇ, 
ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, 

ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਕ ਆਉਂਦੀ, ੬ 

ਓਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ? ਇ 

ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ, ਮੇਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, 

ਦੱਸਦੀ ਚੇਤੰਨ ਚਾਚੀ 'ਨਾਮੂ ਕੌਰ। 

ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪਾਇਆ। 
ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਇਆ। 

ਇਹ ਫਰੌਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੱਡੇ । 

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀਏ ਛੱਡੇ । 

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਗੱਦਾਰੀ। 

ਲੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਜੈਲਦਾਰੀ। 

ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਰ ਜੇ ਲੋਕੀਂ ਜਾਗ ਉੱਠਣ, ਸਾਥ ਦੇਵਣ, 
ਵਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਓਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਪਲ ਡੰਗਦਾ ਸੀ। 
ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 

“ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਏਥੇ ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

9। 58000 800 91,010 ਫ003# 

- ਗੁਰਭਜਨ ਗਿਲ 

ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੋ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।'' 

ਮਰ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। 

ਤੋ ਸਮੱ ਦੀ ਵਾਗ ਮੜਾਂ। 

ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। 

ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

ਦੂਰ ਥਾਂ, ਏਥੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ । 
ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। 

ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ । 

ਤਪ ਰਿਹਾ ਮੇਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ। 

ਧਰਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। 

ਆਖਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਭਲਾ ਪੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, 

ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ 

ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਛਣਕਦੀ ਪੰਜੇਬ ਵਰਗੀ। 
ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਲਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਛਾਣ । 

ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬੀਤਿਆਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ 

ਅਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੀ । 

ਫੇਰ ਉੱਚੀ 'ਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਚਾਰੇ । 

ਏਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

ਦੂਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। 

ਓਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, 

ਓਸ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ “ਪੱਗ ਸਾਂਭਣ ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। 

ਸੈਂ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਜਗਾਈ- ਰੀਤ ਪਾਈ। 

ਜ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਈਏ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ । 

ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵੀਏ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। 
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: ----------------= ਦਾਣਾ ਤਾ ਤਣ ਨਾਤਾ ਤਰਕ ਹਤਰ ਤਤਕਰਾ ਰਸ 

ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਦ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ 

ਉਹ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ “ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ।'' 

ਤਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਅੰਬਰਸਰ । 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ। 

ਰੱਤ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਈ-ਕਸਮ ਖਾਈ, 

ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 

ਜੂੜ ਗੋਰੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। 

ਮਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੰ ਫੜ ਮਿਸ਼ਾਲ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਮੱਥਾ ਜਗਾਇਆ। 

ਹਰ ਜਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ । 

ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੰਦਾ। 

ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪੀਂਦਾ। 

ਸ਼ਬਦ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ। 

ਨੇਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤਾਰੇ ਤਾਰ ਕਰਦਾ । 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਨਾਲ ਮਰਦਾ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਸੀ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਜਣੰ ਸੀ। 

ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ। 

ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ, 

ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ । 

ਚਮਕਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ । 
ਪਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰ ਵਾਨਿਆ ਨਾ ਪੋਰਬੰਦਰ । 

ਓਸ ਨੋ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾਨਾ। 

ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ। 
ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। 
ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਕਮ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖ਼ਲੋਏ । 

ਓਸ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਵਿਚੋਂ ਰੱਤ ਚੋਏ। 
ਓਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ । 

ਵਰਿਆਮ ੦0 ਕਰੁਯਧਹਹਕਗਾਗਾਰੀ ਗੰਗ ੩ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਟਦੇ ਨੇ। 

ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ, 

ਚੱਕ ਵਿਚ ਢਾਹ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ । 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਅ 'ਚ ਆਵੇ, ਛਾਂਗ ਦੇਂਦੇ, ਪਾੜ ਦੇਂਦੇ। 

ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹਣ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਭਰਾਓ ਹਣ ਜਲਾਲਤ । 

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖ਼ਦ ਵਕਾਲਤ । 

ਸ਼ੋਲਦੀ ਕੀਹ ਓਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ? 

ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਣਾਇਆ। 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ। 

ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 

ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਰੇ। 

ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਜ ਹਾਂ - ਉਦੈ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫ਼ੇਰ । 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਕੂੜ੍ਹ ਨੇਰੂ। 

ਨਰਮ ਪੰਥੀ ਅਰਜ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। 
ਐਵੇਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਕੇ, 

ਦੋਸ਼ ਨਾ ਝੂਠੇ ਘੜੇ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ 

ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਉ-ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। 
ਆਖਦੀ ਏ ਮਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ। 

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇਨਕਲਾਬ । 

ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖੋਗੇ 

ਹਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ। 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਹਨੇਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਪਛਾਣੋ । 
ਅੱਜ ਵੀ ਓਹੀ ਸਵਾਲ। 

ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੜਾਅ ਹਾਂ। 9872631199 
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“ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਥਾਲ"' 

ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ 

ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸਾਉਥਾਲ ਹੈ 

ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 

ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ “ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ” ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਨ ਗੋਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ੬੦੦੧੬” ਦੇ ਨਾਲ 

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ 

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ੫੦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 

ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। 

ਸਾਉਥਾਲ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗੋਰੇ “10੬ ॥੧0੩” ਵੀ 

ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 

੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 

ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਾਉਥਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਲੰਡਨ ਵਾਂਗ ਨਰੇਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ 

ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ੧੯੫੦ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ 

(ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ)। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ 

ਹੋਏ ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 

ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਥੋਂ ਵਰਕਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਏਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਉਥਾਲ ਹੀਥਰੋ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਏਥੇ 
ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਤਿਆਗ 

ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੋ 

ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਰੀਰ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜੇ ਸੀ 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਓਨਾਂ 

ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਖਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਟੈਕਟਰ 

ਆਏ ਸੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਟਿਉਬ ਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. 

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਈਏ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ । ਫਸਲਾਂ 

ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ 

ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ 
ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ 

ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ । 

ਜਦ ਕੁਛ ਰਕਮ ਕਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਭੋਜ ਦੇਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ 
ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ' ਪਿੰਡੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ 
ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਭੋਣਾਂ ਜ਼ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 

ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਸ਼ਦਲ ਗਈ ਹੈ ਡੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬਣ 
ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਦਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ 

ਛੁਰਿਆਮੁ ੨” ੩੦੦੩੪-੦੯੨੦੧ 
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ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ 

ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ 

ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 

ਕਿਸੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। 

ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ 

ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਲੈਤੀਏ ਨੇ 

ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਫਿਲ ਲਗਾ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 

ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ 

ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਪਰ ਏਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ 

ਹੌਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 

ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ੨੦-੨੫ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੇਸੇ ਭੇਜਣੇ ਘੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ 

ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ। 

੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਘੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏਥੇ ਆ 

ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ਬਰਾਡਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ 

ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਛ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ 

ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹ 

ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਗ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ 

ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੋ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਸ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣੇ ਤੇ 

ਜੋ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਉਨਾਂ ਜੂਸ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। 

ਇਹ ਆਦਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਬ ਕਲਚਰ ਬੜਾ 

ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ 

ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਕੌਲਾ ਪਾ 

ਕੇ ਘਰ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ 
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ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਬਾਂ ਹਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 

ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਰੰਦੀ ਸੀ। 

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨਾਂ 

ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਧੱਥ ਦਾ ਨਾਮ 

“1[ਮ€੬ 1੦੪੬ 51੦੬5” ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਪੱਬ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੱਥ ਦਾ ਨਾਮ “11੬1-੩06” ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਵਾਲਾ ਪੱਬ ਕਹਿਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਬਾਂ 

ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਹੀ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੁਕਾਨ 

ਹੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਦੇਸੀ ਪਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਵੈਸੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਉਥਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ । 

ਸੋ ਸਾਉਥਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 

ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। 

੧੯੬੮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹਤ ਲੋਕ ਈਸਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 

(ਕੀਨੀਆ, ਯਗਾਂਡਾ ਤੇ ਤਨਜਾਣੀਆਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ 

ਪਰਮਿਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਏਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ( ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਬਿਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ) ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਡੈਡ 

ਬਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 

ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ 

ਖਾਤਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹਣ ਪਗੜੀ 

ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

- ਮਾਰਚ-੨੦੧੯ 

4੨।1੦181੨॥0੫॥6203.60।1 



੧੯੭੨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ 

ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ 

ਗਈਏ। 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ) ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 

ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ੧੯੬੬ ਨਾਲੋਂ ਹਣ ਬਹੁਤ 

ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ਬਰਾਡਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ 

ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੋ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ 

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਗੋਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕਿਨ ਹੈੱਡ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗਰਪ ਬਣ ਗਏ 

ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ੧੯੭੯ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੋਈ ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 

ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਹੈੱਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਆਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੁਦ 

ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ 

ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ 

ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 
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ਪੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜ ਗਈ । 

ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਨੌਸ਼ਨਲ 

ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਕਿਨ ਹੈੱਡ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕੀਤਾ। 

ਅੱਜ ਸਾਉਥਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 

ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਉਥਾਲ ਵਿੱਚ 

ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਘਟਾ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਤੇ 

ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹਨ । ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹਤ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। 

ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ੧੯੫੦ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ੩ 

ਪੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਲਖਾਂ ਪੱਂਡਾਂ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ) ਦੇ 

ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ 

ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ 
ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ 

ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 
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ਦੀ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ 

ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਫ਼ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਬੱਚਾ 

ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ £੯੦੦੦/(ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ੮ 

ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ) ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 

ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ 

ਤਕਗੀਬਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ 

ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ੫੦ ਲੱਖ ਰਪਏ ਤੱ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ 

ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਪੁਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ 

ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦ 

ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ 

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੁਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੰਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਬਹਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

੧੯੭੨ 'ਚ ਸਾਉਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ੧੩ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 

ਹਨ । ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 

ਸਭਾ ਹੈਵਲੋਕ ਰੋਡ ਸਾਉਥਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ 

ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ £੧੭.੫੦ 

`_॥0100; (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਤਕਰੀਬਨ ੧੭੫ ਕਰੋੜ) ਆਈ 

ਸੀ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਹਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ 

ਹਨ। ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ ।#॥ ਸ਼ੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 
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ਇੰਮਪਰੁਵਮੇਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਉਥਾਲ ਦੇ 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰੱਸਲਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ। ਈਲਿੰਗ 

ਕੱਸਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਉਥਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇ ਅੱਜ-ਕਲ 

ਮੋਅਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ। 

ਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਇੱਕ ਬਗ਼ੈਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਦੇ ਸੀ ਪਰ 

ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਸੀ। ਹੁਣ ੨੪ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ੮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 

ਉੱਪਰ ਸਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ 

ਅਤੇ ਚਾਰ 7% ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 

3੩6 £,5੧੫।। ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪੋਗਰਾਮ ਹੀ 

ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ੪ ਵਜੇ ਤੋਂ ੧੦ ਵਜੇ ਤਕ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਹਨ । 1% ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 

7% ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ 

ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ 1%# ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ 

ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 

ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 

ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 

੨੦੦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਹਣ ਤਾਂ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੌਡਾ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਨ। 
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ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ 

ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਰਾ ਘਰ ਇਲਾਕਾ ਤਿਲਕ 

ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਬਹਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ 

ਹੋਵੇ, ਸਭ ਰਲਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ 

ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲ, ਸਭ ਜਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 
ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸੀਂ ਜਾਉ, ਮੋਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ 
ਦੇਹ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 

ਪੁਛ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਜਾਂ ਵਡੇ ਬਾਬਾਜੀ 

ਹੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 

ਮੋੜਿਆ, ਅਜ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 
ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 

ਡੇਰਾ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। 

ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ 

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ । ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੋਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤਰ ਹਸਤ ਕੰਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ 

ਲਗੇ, “ਸੁਣਾ ਭਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, 

ਰਾਜ਼ੀ ਖ਼ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਂ ?" ਫ਼ਿਰ ਕੀਸੀ। ___ 

ਸਬਦ ਜ ਬਾਹਿਆ ਏਕ । 

ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਮਿਲ ਗਇਆ 

ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕੁ।। 

ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 
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ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 

ਕਰਦਾ ਸਾਂ। 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਹਤ ਹੀ ਦੇਰ ਹੇ ਗਈ 

ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਨੂੰ 
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਣ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਕ 

ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋੰ 

ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਚੌਂਕ ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਂ ਪੁਸਾ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜਿਆ 
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ੧੧/੧੦ ਸੇਠ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ 

ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਹਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ 

ਸੰਗਤ ਇਕਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 

ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਨੌੜੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। 

ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 

ਮੋਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 
ਬਹਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਣ 

ਬਹਤ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਂ । 

ਪਹਿਲੀ ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ 

ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤ 

ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 

ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਕੇ ਜਦ 
ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਕਮ 
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ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਪਿੰਡ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੋੜੇ ਸੀ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ, 

ਮਾਤਾ ਸੀਮਤੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ 

ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹਤ ਹੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ 

ਵੀ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਹੋਰ ਖਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 

ਸਭ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾਂ ਕਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਕੇ ਜਾ ਕੇ 

ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੇ 

ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗਰੁ 

ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ੩੧ ਭਾਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਹੰਚ ਗਿਆ । ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਂ 

ਗਏ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਂ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 

ਬਹਤ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 

ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਹਰਾਂ 
ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਕਮ ਹੋਵੇ, ਤਨੋ ਮਨੋਂ ਇਕ ਹੋ 

ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 

ਆਰਾਮ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 
ਉੱਠ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਹੁਕਮ 
ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 

ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋਰ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁਛਣ ਦਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾਂ, ਭੁਖ ਪਿਆਸ, ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਆਨੰਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਂਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨ 

ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ 
ਕਤ 

..> -<- << ੭੦੨੬<= << ਸਿ ਤਤ ਤਤਾਤਤਤ=ਤਤਤਪਪ==ਾਬਾ ਮਾ ੨ ਅਰਤਰੜਸ=<<੩<੧੦੨੨੨੨< ੨੭੦੨੨੨੦੨੩੨੨੦੨੦੨ ੭੦੩੦੨੨-੨੯੦੦ ੯੫੫੦. 2੨੧੪੫-੧੨੦੩੩ << -< << ਹਾ 

ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜਾ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਾ, ਰਤਨ ਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਲਿਆ 
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਂਗਰੀ 
ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ 
ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਣ ਵਰਗਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰ ਢਵੇਰੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਹੰਦਾ ਸੀ। ਕਚੇ ਮਕਾਨ ਤੇ 

ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ 

ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਲਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਬੇ 

ਪਾਸੇ ਡਿਉਂੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਲਕੜਾਂ ਕਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਢਾਰਾ 

ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਪ ਪ੍ਯੋਗ ਵਾਲੀ ਸਾਧ 

ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ 

ਸੀ। ਮੈਂ ਗੋਲ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਹੋ 

ਕੇ ਪਰਯੋਗ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 
ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਣਾ 
ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ, ਮੈਂ' ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਸ਼ਾਦਾ 
ਛੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 

ਕਿਹਾ, ਭੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਯਾਦ 

ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 

ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਝ 

ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਭਖ 

ਤ੍ਰ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ੧੯੫੯ ਈ. ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ੧੯੬੯ 
ਈ. ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੰਮ ਜੋ ਪਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 



ਸਰਵ ਸੀ ਕਵਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 

ਛਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਅਰ ਕਰਦੌਨਾ ਟੋਲਾ ਹੈ 

ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ:- ਹੋਲਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂਲ ਤੋਂ 
ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਭਲੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਸੀਸ 

ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਲੜਨਾ, ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਇਤਆਦਿਕ । ਮਹੱਲਾ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 

ਨਿੱਘਰ ਚੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ 
ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ 
ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਡਾ: ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਹੱਲਾ' ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲੱਹੇ 

ਦਾ ਤਦਭਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ:- ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ- 

ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਏ 

ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੱਢ (ਹੋਲਗੜ੍ਹ) ਸੀ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ੧੭੫੭ ਚੇਤ 

ਵਦੀ ੧ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ । 

ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੁੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ 

ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਨਸੂਈ ਦਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ 
ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੌਹਰ 

ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਵਿੱਚ 

ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਜ ਧਜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਧਾਮ ਤੋਂ 

ਦੂਜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ 

ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਯੁੱਧਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ:- ਸੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸੂਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ 
ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 

ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੋਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਬ 

ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ 

ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ । ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਜੇਤੂ 

ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਉਦਮੀ 
ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ' ਘੜ੍ਹਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ:- ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ 

ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜ ਵਿੱਚ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 



ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਆਰੀ ਹੰਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੀ ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਬਾਰੇ 

ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ । ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ 

ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸ਼ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ 

ਸ਼ੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ:- ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਤਿੱਥ ਨੁੰ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ 

ਜੀ ੧੭੪੨ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ:- ਸ਼ੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ | 

(ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ) ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ । 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 
ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਲਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ | 
ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੋਲੇ | 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਹੱਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ 

ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ | 
ਕੁਲਫ਼ੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ !- 
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ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਮਸਰ ਸਰ ਬੀਚ ਟੁੱਭਾ ਜੋ ਭੀ ਲਾਵਤਾ ਹੈ, 

ਜਨਮ-ਜਨਮ ਕੇ ਵੋਹ ਪਾਪ ਜਹਾਂ ਧੋਤਾ ਹੈ। 

ਹੰਮ ਜੈਸੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਸਰੋਤਿਓ' ਕੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, 

ਲਗੀ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰੋਤਾ ਹੈ। 

ਨਾਮਧਾਰੀਓਂ ਕਾ ਹੋਲਾ ਜੁਗਤੀ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 

ਮੋ: 94636-60990 

ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ 

ਸਬੈਧੀ ਬਿਆਨ 
= ਹੀ ਰ 

ਸਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਾਲ 

ਛਾਪਕ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ 

ਸਪਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ 

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱ 

ਪਤੇ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੂਜੀ ਦੇ ਇਕ 

ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 

ਮੇਂ ਰਜਵੇਤ ਕੌਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤਂ ਵੱਧ 

90 
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੧੪੩੬੯ ਈ. ਤੋਂ ੧੫੩੮੯ ਈ. ਤਕ 

ਤਲਵੈਡੀ (ਰਾਏਭੋਏ ਦੀ।ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ,ਪਗਟੇ ਨਿਰਕਾਰ। 

ਕੱਤਕ ਪੁਨਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। 
ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ,ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। 

ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ,ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 
ਪਿਤਾ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ,ਤ੍ਰਿਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਮਾਤ। 

ਬਚਪਨ ਤੋੰ ਹੀ ਆਪ ਨੇ, ਪਾਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ। 

ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ,ਪੋਦਾ ਹੋਏ ਨਨਿਹਾਲ। 

ਤਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਨਕੀ,ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਾਲ। 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ,ਮਿਲਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ,ਹੋ ਨਨਕਾਣਾ ਪਿਆ। 

ਨਾ ਜੈਵੂ ਨਾਤਿਲਕ ਲਾ,ਇਹ ਸਨ ਤੋੜੇ ਤੱਗ। 

ਓਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ, ਜਿਸ ਮਲ ਨਾਹੀ ਲੱਗ। 

ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ,ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਰਾਹ। 

ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੀ ਏਸਦਾ,ਨਾਨਕ ਬੇਪੁਵਾਹ। 

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਣਜ ਕਰ,ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਮਿਸਾਲ। 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈਗ਼ੁਰ ਕੇ ਲੈਗਰ ਪਡਾਲ। 

ਲੋਧੀ ਜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ,ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖਲੂ। 

ਸਭ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਤੋਲ। 

ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ,ਤਿਨ ਦਿਨ ਹੋ ਪ੍ਵੇਸ਼ 

ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ,ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼। 

ਗਏ ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਦ,ਘਰ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ । 

ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਕੋਧਰਾ, ਮੱਖੇਂ ਦੁੱਧ ਅਲਾਣ। 

ਇਸਦੀ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ,ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਡਿਆ। 
ਤੇ ਭਾਗੇ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ,ਵੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਨਿਗਾਹ। 

ਦਿਵਾਨਾ ਦੌਲਤ ਧਨ ਦਾ,ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ। 
ਉਸ ਦੀ ਪੁੜੀ ਅਦਰੋਂ,ਨਿਕਸੇ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ 

ਭਾਗੋ.ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਕੇ,ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੋਹਰ ਕਰ,ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ। 

ਸਧਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਹੇ,ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਰ। 

ਰਾਖਸ਼ ਕੌਡੇ ਜਿਹਾ ਵੀ,ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ। 

ਸੋਮਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਦਾ,ਜਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ। 

ਬਾਲਾ ਸਧੂ ਜੱਟ ਤੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ! 

ਦੋਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਥ ਲੈ, ਤਾਰਿਆ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। 

ਵਰਿਆਮ 
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ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਪਾਪ ਸੀ ਲਾਹ। 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੈਸਾਰ ਤੇ,ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾ। 

ਧੁਰ ਦੀਬਾਣੀ ਰਚਾਏ ਕੇ ,ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ। 

ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ,ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਣ। 

ਸੱਚਖਡ ਤਾਈਂ ਪੌੜੀਆਂ ,ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। 

ਸਭਾ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਅਧਾਰ। 

ਸੋਧਿਆ ਸੋਹਿਲਾ ਆਰਤੀ,ਪੜੀਏ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ। 

ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ,ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਾਸ। 

ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਪੜੋ ਜੇ, ਸਵਰ ਜਾਏ ਪੁਲੋਕ। 

ਬਾਰਾਂਮਾਂਹ ਤੇ ਛੇਤ ਨੇ,ਬਾਣੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। 

ਉੱਨੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ,ਦੱਸਿਆ ਮੇਖਸ਼ ਰਾਹ। 

ਸ਼ਬਦ ਚਹੁਤੱਰ ਨੰ ਸੋ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚੇ ਗੁਥ। 

ਮੋਢੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੁ, ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪਥ। 

ਸਹੀ ਰਾਗ “ਚ ਨੰ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਗ ਤਿਨ ਦੀ ਚੋਣ। 

ਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਰ ਦੇ,ਗ਼ਾ ਮੇਘ ਵਰਸਾਉਣ। 

ਤੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗਾਉੜੀ ਪੂਰੇ ਵੀਹ। 
ਚਾਲੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰਚੇ, ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਬੀ। 

ਕਾਫੀ ਰਾਗ “ਚ ਤਿਨ ਜੋ,ਸੱਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲੰਗ। 

ਸੋਰਨ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ,ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਡਹੈਸ। 

ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਰ ਜੀ,ਗਾਉਂਦੇ ਸਣਦੇ ਸੈਤ। 

ਰਾਮਕਲੀ ਜੋ ਰਾਗ ਹੈ, ਅਦਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸ਼ਬਦ। 

ਛੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਸਤ ਦੇ, ਕਰਨ ਪਿਆਰੇ ਅਦਬ। 

ਮਾਰ ਬਾਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ,ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਰੀਤ । 
ਕਹਿ “ਅਸਪਾਲ ਗੁਰੁ ਸੈਗ,ਪਾਏ ਗੂੜ੍ਹੀ ਪੀਤ। 

ਮੰਥ/ਇਲ- ੬੪੧੬੭-੨੭2੧੦ 
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ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 

ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਖੋਜ 
ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ' ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ 

ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੀ 
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਚਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

ਕੰਭ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ:- ਕੰਭ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸੰਬੰਧ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਦੇ 
ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ 

ਅਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਹਮਾ ਜੀ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੁਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 
ਇਸ ਸਮਸਿੱਆ ਦਾ ਹਲ ਪੱਛਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 
ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਰੱਸੀ 
ਅਤੇ ਮੰਥਰਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਥਿਆ 

ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ 

੧੨ ਦਿਨ ਤੇ ੧੨ ਰਾਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਭ ਵਿੱਚੋਂ 

ਕੁਝ ਬੁੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 
ਥਾਵਾਂ (ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਉਜੈਨ) ਤੇ ਹੀ ਕੁੰਭ 
ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ 

ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਰਾਪਤੀ ਵਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁੰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ:- ਕੁੰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਨ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੁਹਿਸਪਤੀ 
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੇ ਗਨਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਲਾ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ੫੦ 
ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ੧੫ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋ ਕੇ ੪ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ੧੫ 

ਵਰਿਆਮ ਨਨਠਕਜੁਹਹਹਕਾਕਾਰਗਗਜ਼ਕ 

- ਡਾ. ਨਿਧੀ ਜੈਨ 

ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਈ ਛੋਟੇ ੧੦੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 
(0੧ਟ੩੮੦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ॥1:੩00੬ ੨00੩ 18189੬ 
0 10180 ਲਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾ 
ਸਾਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੁਫ਼ਾਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਨ । 

੧. ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ:- ਇਹ ੧੪੪ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । 

੨. ਪੂਰਨ ਕੁੰਭ:- ਇਹ ੧੨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ 
ਵਾਰ ਪਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਅਰਧ ਕੁੰਭ:- ਇਹ ਹਰ ੬ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁ੍ਯਾਗ ਜਾਂ 
ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

੪. ਮਾਘ ਕੁੰਭ:- ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 
ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਪ੍ਯਾਗਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੌੜੇ ਰਹਿ ਕੇ 
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(੨0॥01੪9੩ 30੦੬ ੦1 ੧੬੦੦ ੧੬੦੦੦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ 

ਵਰਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇਂ ਪਾਸੇ ਧੂਮਧਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ- ਇਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ। 

ਫੋਨ: 0161-5051980 
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ਦੁਨੀਆਂ ਰਗ ਬਿਚਗੀ 

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫ਼ੇਲ੍ਹ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੌਖ-ਵੌਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੌਲਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੈਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 506 ਸੈਂਪਲ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਖਰੜ 

ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 152 ਸੈਂਪਲ ਘਟੀਆਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੰਕ 

ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਮਠੌਂਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੌੱਧ ਲਈ ਆਮ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੇਡ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਚਿਕਨਾਈ , ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 

ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇਡੀਆ ਵੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ , ਪਨੀਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 

ਦੌਂਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਧ ਸੈਂਪਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ੍ਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੈਗਰੂਰ ਦਾ ਨੌਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਕੁਲ 94 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫ਼ੋਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 
ਦੇ 53 ਵਿਚੋਂ 15 ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਲਾੜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ, ਬੇਚੋਗ ਮੁੜੀ ਬਾਰਾਤ 
ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਤਲਾਮ ਤੋਂ ਇੰਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਤਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 

ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਿਆ। ਵਰਸ਼ਾ ਸੇਨਾਵਾ ਤੇ ਵੋਲਭ ਪੰਚੋਲੀ ਨੇ ਮੌਧ ਪੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ 

ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਕਿਹਾ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਗ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜੀ ਸਿਰ ਕੋਜ ਕੇ ਰੌਖੇ ਪਰ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਗਲ 'ਤੇ 

ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੰਚ ਖੜਕ ਪਈ। ਮਾਮਲਾ ਇਨਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਝ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪਹੇਚ ਗਏ। ਥਾਣ 'ਚ 3 

ਪੀਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾੜਾ ਸਿਵਲ 

ਇਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ। 

੨ਵਦਜਵੀਅ ਨਿਟਮ ਜੇ ਅਜਟੀ ਐਫ ਅਜ ੀਿਮਨ ਐੀਿ 
ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ 

ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ 
ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਪਰੀਖਿਆ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 
ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕੇਵਲ 36 ਪੀਖਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 2016 | 
ਬੈਚ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰ 
ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ` 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ 
ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ 
ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ) ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। 
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ਰਣਤਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਸਿੰਧ ਕਵੀ ਅਤ ਸ਼ਾਇਫ਼ 1੪ ਜਨਵਥੀ 2019। 

ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੋਸਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ 

ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਗਲ 

ਗਹਿ ਤਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 

ਤਾ ਤਤ 

ਆਲ ਇਡੀਆ ਸਮਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪਪਰਜ਼ ਕੰਸਲ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰਸ ਦੌਰਾਨ 

ਸ. ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅਦਾਰਾ ਵਰਿਆਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੈਸ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । 
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