
ਜਝੁਾਰਵਾਦੀ ਕਿਵਤਾਜਝੁਾਰਵਾਦੀ ਕਿਵਤਾਜਝੁਾਰਵਾਦੀ ਕਿਵਤਾਜਝੁਾਰਵਾਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਕਵੀਦਾ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਕਵੀਦਾ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਕਵੀਦਾ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਕਵੀ----ਅਵਤਾਰ ਪਾ�ਅਵਤਾਰ ਪਾ�ਅਵਤਾਰ ਪਾ�ਅਵਤਾਰ ਪਾ� 

(ਡਾ: ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਉਹ (ਬਲਿਜੰਦਰਪਾਲ) ਪਿਹਲ! ਤ" ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਣਾਵ! 

ਤ" ਹੱਟ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਲ-ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ! ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ 

ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪਿਹਿਲਆਂ ਆਲੋਚਕ! ਤ" ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 

ਇਵ3 ਹੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਿਗਆ ਤ! ਉਸ ਿਵਚ ਮੌਿਲਕ ਆਲੋਚਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਭਵਨਾਵ! ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ) 

ਅਸ5 ਲੜ7!ਗੇ ਸਾਥੀ,ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲਈ 

ਅਸ5 ਲੜ7!ਗੇ ਸਾਥੀ,ਗੁਲਾਮ ਸਧਰ! ਲਈ, 

ਜਦ" ਬਦੂੰ ਕ ਨਾ ਹੋਈ,ਓਦ" ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, 

ਜਦ" ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ,ਲੜ7ਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇਗੀ 

ਲੜ7ਨ ਦੀ ਜ!ਚ ਨਾ ਹੋਈ,ਲੜ7ਨ ਦੀ ਲੋੜ7 ਹੋਵੇਗੀ 

ਤੇ ਅਸ5 ਲੜ7!ਗੇ ਸਾਥੀ 

ਿਕ ਲੜ7ਨ ਬ!ਝੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ। 

ਅਵਤਾਰ ਪਾ� ਦਾ ਜਨਮ 9ਸਤੰਬਰ 1950 ਨੰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ{ਜਲੰਧਰ} ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਿਕਸਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 

ਹੋਇਆ।ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਫੋਜ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜੰਨਾ ਨੰੂ ਖੁਦ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਦਾ �ੌਕ ਸੀ 1ਇਸ ਲਈ 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਦਾ �ੌਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ। ਪਾ� ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੈਨ 

ਿਸੰਘ ਚਨੈ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ1967 ਿਵੱਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਿਣਆ।1967 ਿਵੱਚ ਜਦoਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ 

ਲਿਹਰ �ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾ ਪਾ� ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਲਿਹਰ ਵੱਲ ਹੋ ਿਗਆ।ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਉਹ ਨਾਗਾਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਿਵਚੱ ਸਾਿਮਲ ਹੋ◌ੇ 

ਿਗਆ।ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਿਕ1967 ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੇਲ7 ਿਗਆ ਿਜਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਜੋ� ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਿਵਹਲੇ 

ਸਮੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਿਕ “ਆਰੰਭ”ਅਤੇ “ਦਸਤਾਵੇਜ” ਿਵੱਚ ਛਪਦੀ ਰਹੀ।1972 ਿਵੱਚ 

ਪਾ� “ਿਸਆੜ” ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਕੱਿਢਆ।1973 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।ਸੁਰੂ 

ਤੋ ਹੀ ਪਾ� ਨੰੂ ਡਾਇਰੀ ਿਲਖਣ ਦਾ �ੌਕ ਸੀ।ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵ! ਤ" ਇਲਾਵਾ 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ,ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਾ� ਦੇ ਕਾਿਵ ਸੰਗ�ਿਹ “ਲੋਹ ਕਥਾ” {1971}”?ਡੱਦੇ ਬਾਜ! ਮਗਰ” {1974},”ਸਾਡੇ ਸਿਮਆ ਿਵੱਚ{1978}ਪ�ਕਾਿਸਤ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਪਾ� ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨA  ਪਾ� ਦੀ ਸਪੰੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੁਣੇ ਿਪੱਛ ੇਿਜਹੇ ਪ�ਕਾਿਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਿਹੰਦੀ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ! ਤੇ 

ਆਲੋਚਕ! ਨA  ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਗਤ ਪ�ਿਸਧ ਲੇਖਕ! ਨਾਲ 

ਕਰਿਦਆ ਸੈਕੜੇ ਿਕਤਾਬ! ਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਾ� ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਨਾਜਮ ਿਹਕਮਤ,ਪਾਬਲੋ ਨਾਰੂਦਾ ,ਮੈਕਿਸਮ ਗੋਰਕੀ,ਰੈਲਫ ਫਾਕਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਿਸ�ਧ ਕਵੀ ਗਾਰਸੀਆ 

ਲੋਰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ।ਿਹੰਦੀ ਦ ੇਪ�ਿਸੱਧ ਲੇਖਕ ਨਾਮਵਰ ਿਸੰਘ ਪਾ� ਬਾਰੇਿਲਖਦ ੇਹਨ ਿਕ,”ਸਪੇਨ ਦੇ ਅਮਰ ਕਵੀ 



ਲੋਰਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰ ਕਿਵਤਾ,”ਇਕ ਬਲੁਫਾਈਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਕਗੀਤ” ਦਾ ਟੇਪ ਜਦ ੋ

ਜਨਰਲ ਫਰੈਕਂ◌ੋ ਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾ ਉਸ ਨA  ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 

ਕਰੀਬ 50 ਵਰ7ੇ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਹੈ।ਕਿਵਤਾ ਤ ੇਿਫਰ ਇਹ ਸੋਕ ਗੀਤ ਹੀ ਿਕC ਨਾ ਹੋਵ-ੇਫਾਿਸਸਟ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ!ਪਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਇਕ ਲੋਰਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ,ਿਜਸਦੀ ਆਵਾਜ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਜਾਨੰੂਨ ਨA  ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤ ੇਉਹ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ 

ਉਦ" ਸ-ਤੀ ਵਿਰ7ਆ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਸੀ,ਲੋਰਕਾ ਵ!ਗ।” 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਸ�ਧ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਕੇਸਰ ਪਾ� ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਪਾ� ਸੱਤਰਿਵਆ ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਿਰਹਾ ਹੈ-ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹ5 ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡੂੰ ਘਾ 

ਤਜਰਬਾ,ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ,ਜੇਲ7! ਿਵਚ ਝੱਲੇ ਤਸੀਿਹਆ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਬੋਧ ਤ ੇਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਸਧ!ਤ 

ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੀ,ਸਗ" ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਉਸਨA ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਰਵੇ� ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਲਆਦਂੀਆ ਂਤ ◌ੇਆਪਣੇ ਤ" ਬਾਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ �ੈਲੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵੀੰ◌ ਂਿਦ�ਾ ਿਦੱਤੀ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤ ੇਿਹੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਆਲੋਚਕ! ਵੱਲੋ ਪਾ� ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ੇਿਕ ਪਾ� ਸੁਰੂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੜ7ਆ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਪਰ 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ,ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ! ਪੜ7ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ �ੌਕ ਸੀ।ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ ਲੇਖਕ ਤ" 

ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। 

ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਿਵਿ਼ਸਆਂ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨA  ਸਮਾਿਜਕ,ਆਰਿਥਕ,ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 

ਿਵਿ਼ਸਆ ਂਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਅਜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ7ਾ ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ 

ਹਰ ਥ! ਿਵਅੰਗ ਪਧ�ਾਨ ਹੈ।ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਮਝ ਿਵਚ ਇਕ ਦ ੋਵਾਰ ਪੜ7ਨ ਤੋ 

ਬਾਦ ਹੀ ਆੳਂਦੀ ਹੈ।�ੁਰੂ ਿਵਚ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਤੋ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਿਜਵ;ੇ 

ਭੁਮੀ ਅੰਦਲੋਨ ਤ! ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ , 

ਇਹ ਕਾਨੰੂ ਸਿਨਆਲ ਕੀ ਸੈਅ ਹੈ? 

…………………………। 

ਜ਼ਿਹਰ ਤਾ ਕੀਟਸ ਨA  ਖਾਧਾ ਸੀ , 

ਇਹ ਦਰ�ਨ ਖਟਕੜ ਕੀ ਖ!ਦਾ ਹੈ? 

�ੂਰੂ ਤੋ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਬਦੂੰ ਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ" ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤ ੇਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ 

ਜੜ! ਉਖਾੜ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ! ਨੰੂ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦ! ਹੈ ਿਜਵ3; 

ਤੁਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਾਰ ਝੂਟਦ ੇਹੋ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਦੂੰ ਕ ਹੈ 



ਮ- ਲੋਹਾ ਖਾਧ! ਹੈ 

ਤੁਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਪਾ� ਬਾਕੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ7! ,ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ ੇਚਲਿਦਆ ਂਦੂਜੀਆਂ ਖੱਬੇ 

ਪੱਖੀ ਿਧਰ! ਨੰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਿਲਖਦਾ ਹੈ।ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਿਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋ� ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ◌ੇ◌ ਂਪਤਾ ਨਹ5 ਸੀ ਿਕ ਜੋ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ� ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਿਕCਿਕ ਬਾਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕਾਫੀ ਨਕਸਲੀ ਿਮੱਤਰ! ਨA  ਜ! ਤ! ਿਨਰਾੱਸਾਵਸ 

ਸੰਘਰ� ਤੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਿਲਆ ਜ! ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦ ੇਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹਾਿਸਲ 

ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰ! ‘ਚ ਝੁਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਪਾ� ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਿਸਰ 

ਿਦੱਲੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ- ਭਲੱਈਆ ਂਿਵਚ ਿਮਆਂਕਦਾ ਿਫਰਦਾ 

ਅਸ5 ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ 

ਇਹ ਕੁਫਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਮਆ ਂਿਵਚ ਹੋਣ! ਸੀ 

ਇਹ ਸਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 

ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਪਿਵੱਤਰ ਹਰਫ਼ਾ ਨA  

ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਪੌਡ।ੇ 

ਪਰ ਪਾ� ਇਸ ਗੱਲ" ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਊਿਨਸਟਾ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਘਰਸ ਤੋ ਿਬਨ7 ਾ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਿਜੰਦਾ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ।ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ7ਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਸ, ਏਗਲਜ਼,ਲੈਿਨਨ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ! ਦ ੇਅਰਥ ਕੱਢਕੇ ਇਸ 

ਸੰਘਰਸ ਤ" ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤ! ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ 

‘ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ’ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੰੂਖਾਰ ਇਤਫਾ਼ਕ ਹੈ ਸਾਥੀ, 

ਿਕ ਮਹਾਨ ਏਗਲਜ਼ ਦੀ ‘ਮਾਲਕੀ’ ਟੱਬਰ ਤ ੇਿਰਆਸਤ, 

ਆਪ! ਕੱਿਠਆਂ ਪੜ7ੀ ਸੀ 

ਤੂੰ  ਉਸ ਿਦਨ ਿਕਰਦੀ ਜ!ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ,ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਆਖਕੇ 

ਿਰਆਸਤ ਨੰੂ ਿਸੱਝਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਅਤ ੇ

ਿਸਰਫ ਤੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ 

ਸਬਦ! ਨੰੂ ਛ!ਗਣ! ਿਸਖ ਿਲਆ, 



ਤੂੰ  ੳ◌ੇੁਨ7 ! ਨੰੂ ਕਦੀ ਨਹ5 ਤੱਿਕਆ 

ਿਜਵ3 ਆਂਿਡਆ ‘ਚ ਮਚਲ ਰਹੇ ਚਚੂੇ ਹੋਣ। 

ਪਾ� ਅੱਗੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ! ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸੱਦਦ ਤ ੇਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋ 

ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ੇਗੁਰੂ ਗੋਿਬਦ ਿਸੰਘ ਨA  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤ! ਜ਼ਲੁਮ ਸਿਹਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ 

ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤ ੇਪਾ� ਮਜਦੂਰ ,ਿਕਸਾਨ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ?ਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦ! ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਸਭ ਤ" ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਮੁਰਦਾ �!ਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ! 

ਘਰ! ਤ" ਿਨਕਲਣਾ ਕੰਮ ਤ,ੇਤੇ ਕੰਮ ਤ" ਘਰ ਜਾਣਾ, 

ਸਭ ਤ" ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ◌ ਼

ਪਾ� ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਵਾਿਲਆ ਦਾ ਵੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਿਜਵ3 ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਧਾੜ7ਵੀ ਨA  1526 ਿਵਚ 

ਜਦ" ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚ,ੇਔਰਤ! ,ਬੁੱਿਢਆ ਂਅਤ ੇਿਨਹੱਥੇ ਲੋਕ! ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤ! ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਨA  ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪਾ� ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ 

ਹੰੁਦਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ; 

“ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਬੜ7ੀ ਦੂਰੋ ਆਈ ਹੈ 

ਪਰ ਅਸਾ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਣੇੀ ਹੈ 

ਮਾਸਕੋ ਜ! ਵਾਿਸੰਗਟਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਨਹ5 ਤੱਕਣੀ, 

ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ, 

ਅਸ! ਅੱਡੀਆ ਹੋਈਆ ਤਲੀਆ ਤ ੇਵੀ ਥੁੱਕ ਦਣੇਾ ਹੈ। 

ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ!, ਮਜ਼ਦੂਰ!,ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਿ਼ਜਕਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ3 ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ 

ਦੱਬ,ੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕ! ਤੇ ਿਵਆਜ ਪਰ ਿਵਆਜ ਲਾਕੇ ਉਨ7 ! ਦਾ ਸੋ�ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੱਡਤੋੜਵੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ਦੂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ 

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋ ਉਮਰ ਭਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹ5 ਪਾ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾ� ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਪਰ ਜੇ ਦੇ� 

ਰੂਹ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ 

ਪਰ ਜੇ ਦੇ� ?ਲੂ ਬਣਨ ਦਾ ਪ�ਯਗੋ ਘਰ ਹੈ 

ਤ! ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਤ ੋ◌਼ਖਤਰਾ ਹੈ 

ਜੇ ਦੇ� ਦਾ ਅਮਨ ਇਹੋ ਹੰੁਦ ੈ

ਿਕ ਕਰਜੇ ਦ ੇਪਹ7ਾੜ! ਤੋ ਿਰੜਿਦਆ,ਂਪੱਥਰ! ਵ!ਗ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਹੋਦ ਸਾਡੀ। 

ਿਕ ਤਨਖਾਹ! ਦ ੇਮੰੂਹ ਤ ੇਥੁੱਕਦਾ ਰਹੇ ਕੀਮਤ! ਦਾ ਬੇ�ਰਮ ਹਾਸਾ 



ਿਕ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪੰੁਨ ਹੋਵ ੇ

ਤਾ ਸਾਨੰੂ ਅਮਨ ਤੋ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਉਹ ਿਕਸਾਨਾ ਦੀ ਤਰਸਯਗੋ ਆਰਿਥਕ ਦਸਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿ਼ਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਤ! ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹ5 ਲੱਥਣਾ 

ਭੈਣ! ਦੇ ਿਵਆਹ! ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਕਰਜ਼ਾ 

ਪੈਲੀਆਂ ਿਵਚ ਿਛੜਕੇ ਲਹੂ ਦਾ 

ਹ7ਰ ਕਤਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ,ਇਨ7 ! ਰੰਗ ਨਹ5 ਬਣਨਾ 

ਿਕ ਿਚਤਰ ਲਵ!ਗੇ ,ਇਕ ਸ!ਤ 

ਮਸਕਰਾCਦ3 ਹੋਏ ਜਣੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ। 

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾ� ਇਸ ਤੋ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨA ਤਾਵ! ਨੰੂ ਵੀ 

ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿ਼ਸ� ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਅਸ5 ਐਵ◌ਂੇ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਚਾਹੰੁਦ ੇ

ਿਜਸ ਤਰ7ਾ ਸਾਡੇ ਡੌਿਲਆਂ ਿਵਚ ਖੱਲੀਆ ਂਹਨ 

ਿਜਸ ਤਰ7! ਬਲਦ! ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ?ਭਰੀਆ,ਂਪਰ!ਣੀਆ ਂਦੀਆਂ ਲਾ�! ਹਨ, 

ਿਜਸ ਤਰ7! ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ! ਿਵਚ,ਸਾਡਾ ਸਿਹਿਮਆਂ ਤ ੇਸੰੁਗਿੜਆ ਂਭਿਵੱਖ ਹੈ, 

ਅਸ5 ਿਜੰਦਗੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਜ! ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ 

ਏਸੇ ਤਰ7! ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ!। 

ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆਪਣ ੇਿਕਰਤੀ,ਿਕਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਮੇਰੇ ਤੋ ਆਸ ਨਾ ਰੱਿਖਓ 

ਿਕ ਮ- ਖੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਗ! 

ਿਜੰਨ7 ਾ ਦੇ ਹੜ7 ‘ਚ ਰੁੜ ਜ!ਦੀ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਤੋਲੀ ਕਿਵਤਾ 

ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ 

ਕੰਜਕ! ਿਜਹਾ ਹਾਸਾ। 

ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵ�ਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ,ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇ� ਹੈ।ਪਾ� ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਤ" 

ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।ਉਹ ਵਰਗ ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦੀ 



ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਦ! ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਿਬਨ7 ਾ ਨਾ 

ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।ਇਸ ਕੜੀ ਿਵਚ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ7 ਨਹ5 ਕਰਦਾ ਸਗ" ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨਾਲ 

ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਿਜਵ3 ਲੰਕਾ ਦ ੇਆਜ਼ਾਦੀ ਪ�ੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਤੇਰੇ ਵੀ ਿਦਲ ਚ" ਅੱਗ ਭੜਕੀ,ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਹੂ ਉਬਿਲਆ, 

ਜੇ ਤੂੰ  ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨA ,ਤੇ ਮ- ਕਦ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਲੰਕਾ ਦ ੇਵੀਰੋ, ਆਪ! ਇਕ ਦਰਦ ਜੀਦੇ ਹ!, 

ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਰਾਮ ਨA  ਪੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਵਣ ਨA  ਪੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਲਿਹਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; 

ਇਕ ਅਫਰੀਕੀ ਿਸਰ,ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਰਤੀ ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪੁਲਾੜ7 ਿਵਚ…ਿਪ�ਥਵੀ ਤ ੇ

ਿਕਊਬਾ ਿਵਚ… ਬੰਗਾਲ ਿਵਚ। 

ਪਾ� ਬਾਕੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਵੀਆਂ ਵ!ਗ ਭਾਰਤੀ ਿਨਜਾਮ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੰੂਨ,ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤ" ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ 

ਸਭ ਨੰੂ ◌ਫ਼ਜੂਲ ਮੰ◌ਂਨਦਾ ਹੈ,ਜਦ" ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 

ਇਹਨੰੂ ਨਾ ਪੜ7 ੋ

ਹੁਣ ਜੇ ਇਸਨੰੂ ਪੜ7ੋਗੇ 

ਤ! ਪ�ੂ ਬਣ ਜਾਉਗੇ 

ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਸੂ। 

ਪਾ� ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨA ਤਾਵ! ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਦਖਾਵੇ ਵਜ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੰੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ! ਦਾ ਿਹਤੈ�ੀ ਪੇ� 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ! ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।ਬੁੱਢ ੇਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ੇਉਨ7 ! ਦੇ 

ਗੋਢੇ ਿਗੱਟ ੇਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਇਨ7 ! ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਮ- ਦੱਸਦਾ ਹ! ਤੁਸੀ ਕੀ ਹੋ 

ਤੁਸੀ ਿਕੱਕਰ! ਦੇ ਬੀਅ ਹ" 

ਜ! ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕਰਾ 

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਤ" ਅਸਮਰਥ ਹੈ। 

ਪਰ ਪਾ� ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤੇਜਨਾ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ! ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ 

ਿਬਆਨੀ ਕਰ ਜ!ਦਾ ਹੈ।ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਿਕਲ ਹੈ।ਇਸ ਿਬਆਨੀ ਤ" ਇੰਝ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 



ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਅੰਨ! ਭਗਤ ਹੈ,ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤ ੋਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹ5 ਦੇਖਦਾ।ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ 

ਮੰਨਣ ਤ" ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ,ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਸਧ!ਤਕ ਕੱਿਚਆਈ ਤ" ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ5 ਜਾਪਦਾ।ਿਜਵ3 ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 

ਸਤਰ! ਹਨ; 

ਮੈਨੰੂ ਨਹ5 ਚਾਹੀਦ ੇਅਮੀਨ ਸਯਾਨੀ ਦ ੇਡਾਇਲਾਗ, 

ਸਾਭ" ਆਨੰਦ ਬਖਸੀ,ਤੁਸੀ ਜਾਣ ੋਲਕ�ਮੀ ਕ!ਤ, 

ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ‘ਚ ਤੁੰ ਨ ਿਦਓ ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਬੀ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਝਰੀਟ ਿਦਓ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਨL �ਨਲ ਇੰਥਮ 

ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਤ ੇਿਚਪਕਾ ਿਦਓ ਗੁਲਸਨ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਵਲ। 

ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਕੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਗੰੁਿਡਆ ਂਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ 

ਮੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਤ ੇਥੁੱਕਦਾ ਹ! 

ਮੰ◌ੈ◌ਂ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਦੀਆ ਂ

ਮੀਸਣੀਆਂ ਅੱਖ! ਿਵਚ ਰੜਕਦਾ ਭਾਰਤ ਹ! 

ਪਾ� ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ �ਾਤੀ ਤੇ ਿਫਰਕਾਪ�ਸਤੀ ਿਵ�ੇ ਵੀ ਛੋਹੇ ਹਨ।ਿਫਰਕਾਪ�ਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਕਣਕ! ਦ ੇਿਸੱਿਟਆ ਤੋ ਪਰਾ 

ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਮਕਾਰ ਿਚਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ 

ਪੰਜ! ਿਪਆਿਰਆ ਂਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨਾ ਨA  

ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ 

ਿਵਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕੌਣ। 

ਇਸ ਤਰ7ਾ ਅਮਨ �!ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ; 

ਰੇਡੀਓ ਨੰੂ ਆਖੋ, ਸਹੰੁ ਖਾਕੇ ਤਾ ਕਹੇ 

ਧਰਤੀ ਜੇ ਮ! ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ! ਿਕਸ ਦੀ 

ਇਹ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ 

ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? 

ਪਾ� ਨA  ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਬੰਬਾ ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਿਵਚ" ਿਲਆ ਹੈ।ਉਸ ਨA  ਿਬੰਬ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੋਕਗੀਤਾ ਦ ੇਪਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਾਦ 

ਰਚਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ7 ! ਨੰੂ ਿਨਤ ਪ�ਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ! ਨਾਲ ਜੋਿੜ7ਆ ਂਹੈ।ਿਜਵ3 ਿਕ {ਛੰਨੀ ਵੇ ਲੋਕੜੀਏ -ਛੰਨੀ,ਰੱਬ ਦੇਵ ੇਵੇ 

ਵੀਰਾ ਤੈਨੰੂ ਬੰਨੀ}ਪਾ� ਇਸ ਗੀਤ ਦ ੇਜਵਾਬ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। 



ਛੰਨੀ ਤਾ ਛੰਨੀ ਹੋਈ 

ਪਰ ਗੁੱਡੀਏ ਤੇਰੇ ਗੀਤ! ਨਾਲ 

ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੰੂ ਬੰਨੀ ਨਹ5 ਲੱਭਣੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ 

ਬਾਬਲ ਦੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵ! 

ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਾਸ ਕੀਤੀਆ ਦਸ! ਨੰੂ 

ਚਰ ਜਾਣਗੇ ਮਰੀਅਲ ਿਜਹੇ ਝੋਟ ੇ

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਕਲੇਦਾਰ ਿਹੱਕ ਤ ੇ

ਫੁਲਕੇ ਬੇਲਦੀ ਰਹੇਗੀ 

ਿਨੱਤ ਹੀ ਿਵਗੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਕਾਵੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ7! ਲੋਕਗੀਤ ‘ਿਚੜ7ੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਲੜ7ਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ 

ਦੁੱਖ! ਤਕਲੀਫਾ ਸੰਗ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ7 ! ਲਈ ਨਹ5 ਸਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹਨ।ਿਜਵ3 ਉਹ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀਆਂ ਸਤਰ7! ਿਵਚ ਿ਼ਜਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਿਚੜ7ੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉਡਕੇ ਿਕਤੇ ਨਹ5 ਜਾਣਾ 

ਐਥੇ ਹੀ ਿਕਤੇ ਬੰਿਨਆਂ ਤ ੇਘਾਹ ਖੋਤੇਗਾ 

ਰੱ◌੍ਰੁਖੀਆਂ ਿਮੱਸੀਆ ਰੋਟੀਆ ਢਇੋਆ ਕਰੇਗਾ 

ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੁੰ ਨੀਆ ਂਿਭC ਕੇ 

ਲੋਆ ਂਨਾਲ ਲੂਸੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਤੇ ਫਰੇੇਗਾ। 

ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਵਅੰਗ ਪ�ਧਾਨ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਭਾ�ਾ �ੈਲੀ ਸਰਲ ਹੈ,ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੂੰ ਘਾ ਿਵਅੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 

ਕਿਵਤਾ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਮਝ ਿਵਚ ਨਹ5 ਆਉਦ◌ਂੀ।ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਵਅੰਗ ਪ�ਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 

ਆਮ ਲੋਕ! ਨੰੂ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨN ਦ ,ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਸੁਹਜ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ,”ਪਾ� ਦੀ 

ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸੁਹਜ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਅਜੇਹੇ ਯਤਨ ਦੀ ਚਤੇਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੈ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ ਦ ੇਇਕ ਖਾਸ ਦੌਰ ਿਵਚ" ਪੈਦਾ 

ਹੋ ਕੇ,ਇਸ ਦੌਰ ਦ ੇਅਗਲੇਰੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ �ਰਤ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸ਼੍ੇਰਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਨਾਸ ਉਤੇ 

OPੇਣੀ ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਦੇ ਇਕ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਖੇਤਰ! ਿਵਚ 

ਕਾਰਜ�ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆCਦੀ ਹੈ।ਇC ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣ ਿਵਧੀ ਮ਼ੂਲ-ਮੂਲਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ।ਿਜਵੇ ਿਕ ਹੱਥ ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖਿਦਆਂ ਉਹ ਸੁਹਜ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

ਹੱਥ ਜੇ ਹੋਣ ਤ! 

ਹ7ੀਰ ਹੱਥ" ਚੂਰੀ ਫੜਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹ5 ਹੰੁਦ ੇ

ਸੈਦੇ ਦੀ ਜਨA ਤ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 



ਕੈਦੋ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 

ਹੱਥ ਿਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹ5 ਹੰੁਦ ੇ

ਲੋਟੂ ਹੱਥ! ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ" ਇਲਾਵਾ ਿਜਥ" ਤੱਕ ਪ�ਤੀ ਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਪਾ� ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ/ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀਆ ਂਨਾਲੋ 

ਪਰਪੱਕ ਹੈ।ਜਦ" ਿਕ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਿਦਲ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਕਈ ਥਾਵ! ਤੇ ਆਪਣ ੇਉਦ�ੇ ਤੋ ਿਥੜ7ਕਦ ੇਨਜ਼ਰ 

ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਨਰਾਸਾਵਸ ਕਈ ਗਲਤ ਆਦਤ! ਦੇ ਿ਼ਸਕਾਰ ਹੋ ਜ!ਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਪਾ� ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਲੋਕ! ਦੇ 

ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਤ ੇਲਿਹਰ ਪ�ਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ7! ਨਾਲ ਸੁਿਹਰਦ ਿਰਹਾ।ਪਾ� ਤੇ ਭਾਵੇ ਇਹ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੱਟ 

ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਪ�ਿਸਧੀ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਿਦਲ ਨੰੂ ਦਿਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਜਆਦਾ ਲੋਕਾ ਨA  ਨਹ5 ਪਿੜ7ਆ।ਂਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹ5 ਆCਦੀ ।ਇਸ ਦ ੇਿਪੱਛ ੇਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਾ� ਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਤ ੇਬੇਬਾਕ ਭ!�ਾ �ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਵੀਆਂ ਤੋ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। 

ਪਾ� ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ! ਿਵਚ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਦਾ ਅੰ� ਹੈ।ਉਸ ਿਵਚ ਜਰੂਰਤ ਤ" ਿਜਆਦਾ ਜੋ� ਨਜ਼ਰ ਆੳਦਂਾ 

ਹੈ।ਪਰ ਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ! ਿਵਚ ਠਰੰਮਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆCਦੀ ਹੈ।�ਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਤੱਤ ੇਨਾਹਿਰਆਂ ਤ ੇਜਮੀਨੀ 

ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ,”ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਹਲ 

ਸੀ,ਲਿਹਰ ਦਾ �ੋਰ ਸੀ,ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਤੱਥਭੜੱਥੀ ਸਮਝ ਸੀ…’ਲੋਹ ਕਥਾ’ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਨੁਭਵ 

ਕਚੇਰਾ ਸੀ।ਉਦ" ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸੁਰ ਸੀ।ਿਜਵੇ ਿਜਵੇ ਮੇਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਿਵ�ਾਲ ਹੰੁਦੀ ਗਈ,ਿਤਵ ੇ

ਿਤਵ ੇਜ" ਕੁਝ ਮ- ਕਿਹਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਿਵਚ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤ ੇਸਫਾਈ ਆਉਦੀ ਗਈ…ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਰੋਹ ਦਾ ਕਥਾਰਿਸਸ 

ਸੀ,ਦੂਸਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਲਿਹਰ ਦਾ ਖੁਰਦਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਿਵਚ ਘੁਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ…..ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ 

ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੈ,ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਦਨੋ! ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਿਜੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ 

ਸੀ,ਪਕੜ7 ਸੀ,ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮ- ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹ5 ਪ�ਗਟਾ ਸਿਕਆ। 

ਇਸ ਤ" ਭਲੀ ਭਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ �ੁਰੂ ਿਵਚ ਪਾ� ਿਵਚ ਜੋ� ਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਉਹ 

ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।ਜਦ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤ!’ਬਦੂੰ ਕ ਦੀ ਨਾਲੀ’ 

ਿਵਚ" ਇਨਕਲਾਬ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾ� ਨA  ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਐਟਂੀ- 47 ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ। 

ਅਵਤਾਰ ਪਾ� ਨA  ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ,ਉਹ ਿਲਿਖਆਂ ਜੋ ਲੋਕ! ਲਈ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਿਲਖਦਾ 

ਿਨਧੜ7ਕ ਹੋ ਕੇ ਿਲਖਦਾ ਸੀ।ਇੰਦਰਾ ਗ!ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ੇਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ।ਜਦ" ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਦਿਹਸਤਗਰਦੀ ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ5 ਤ! ਉਸ ਨA  ਐਟਂੀ-47 ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਦਿਹਸਤਗਰਦੀ 

ਿਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟ ੇਵਜ" 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਜਨੰੂਨੀਆਂ ਨA  ਪਾ� ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ" ਖੋਹ 

ਿਲਆ।ਪਰ ਕਾਤਲਾ ਨੰੂ �ਾਇਦ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ5 ਸੀ ਿਕ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਮੰੂਹ ਕਦ ੇਬੰਦ ਨਹ5 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਾ� ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ �ਾਇਦ ਪਿਹਲ7! ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ।ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸਤਰ! ਤ" ਹੰੁਦਾ ਹੈ; 



ਮ- ਸੁਿਣਆਂ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚ, 

ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤ" ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ! ਬਣ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ 

ਤੇ ਪੀਲੂ �ਾਇਰ 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਿਵ�ਵ-ਿਵਿਦਆਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ 

ਸਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਨੰੂ 

ਿਨਗੁਣੀ ਿਜਹੀ ਘਟਨ! ਕਰਾਰ ਦਵੇੇ ਅਤ ੇਸਤਾਬਦੀਆ ਂਲਈ 

ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮ! ਰਹੇ ਿਲਖਦਾ। 

{ਬਲਿਜੰਦਰ ਪਾਲ, ਿਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖੀਵਾ ਕਲ!, ਵਾਇਆ ਭੀਖੀ, ਿ਼ਜਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ (ਇੰਡੀਆ)} 

 


