
 

 

ਬਾਿਰਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਣੀ: 
ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ ਦੀ ਸੰਨ 2006 ਿਵੱਚ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਧੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਅਸ� ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ! ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ! ਲਈ ਅਸ� ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ! 

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸ!ਝ ਦੇ।--ਿਲਖਾਰੀ  

ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 
 
? ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕਿਵਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਵਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਦੋਵ) ਕੰੁਡਾ ਲਾ ਕੇ 

ਪੜ+ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ! ਕਿਵਤਾ ਹੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ 

ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਮੁਕਲਾਵੇ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲ! ਿਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 

ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ2 ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ) ਲਈ ਿਪਆ। ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਲ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪ6ਦੇਸ ਹੀ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਦ2 ਮ7 ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੰੂ 

ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣੀ ਸੀ। ਮ7 ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਕ! ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਲਖਣੀ 

ਚਾਹੀ। ਬ7ਤ ਛੰਦ ਦੇ ਛੇ-ਬੰਦ! ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਇਹ ਕਾਿਵ-ਿਚੱਠੀ ਮੇਰੀ 

ਪਿਹਲੀ ਕਿਵਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਣਜਾਣ ਿਜਹੀ ਤੁਕਬੰਦੀ। ''ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀਏ ਨੀ ... ਮੇਰੀ ਸੁਹਣੀਏ ਨੀ! ਸੰਬੋਧਨ! ਨਾਲ 

ਿਲਖੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਿਚਰ ਅਸ� ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ2 ਚੋਰੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜ+ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਿਹਲਾ ਲ7ਦੇ। ਨਸ਼ਟ ਇਹ 

ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਜ! ਕਿਵਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗ2 ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਜਦ2 ਬੱਚੇ 

ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨ! ਨ?  ਿਕਤੇ ਇਹ ਪੜ+ ਲਈ ਤ! ਕੀ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਕੀ ਵਾਹੀਆਤੀਆਂ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹ!। ਕਿਵਤਾ ਤ! ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਉਦ2 ਅਨਾੜੀ ਿਜਹੀ ਕਲਮ ਦੀ। 

? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿਹੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ2 ਸਨ ਤੇ ਿਪਓ ਿਸੱਖ। ਕੀ ਉਨ+ ! ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਪਆਰ ਸਬੰਧ! ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ 

ਸੀ ਜ! ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? 

 
ਧੀਰ: ਸਾਡੇ ਿਜਹੀਆਂ ਅਿਤ ਗਰੀਬ ਸ਼6ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ! ਿਵੱਚ ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਿਵਆਹ ਿਪਆਰ ਸਬੰਧ! ਕਾਰਨ ਨਹ� ਸਨ 

ਹੰੁਦੇ-ਹੰੁਦੇ। ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਤ! ਮੰੁਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਸਬੰਧ! ਕਾਰਨ ਬਦਚਲਨ ਸਮਿਝਆ ਜ!ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜੀ 

ਿਵਆਹ ਸੀ। ਸਭਨ! ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਦ2 ਿਹੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਸੱਖ!-ਘਰ� ਆਮ ਹੀ ਿਵਆਹੰੁਦੇ ਸਨ। 

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਤੇ ਿਸੱਖ-ਲਿਹਰ ਦੀਆਂ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਿਸੱਖ! 



ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਨ? ਕੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤ2 ਉਲਟ ਿਸੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਹੰਦੂ-

ਘਰ� ਿਵਆਹੁਣ ਤ2 ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ+ ! ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਹੰਦੂ-ਘਰ� 

ਿਵਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੰੂ ਿਚਲਮ! ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹ� ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਹੰੁਦੇ। 
 
? ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੂਤਵ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਿਸੱਖੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁ? 

 
ਧੀਰ: ‘ ਿਹੰਦੂਤਵ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ+ ਬੜੇ ਭੈੜੇ, ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਕਾਪ6ਸਤ ਅਰਥ! ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮ7 ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਹੰਦੂ ਹ!, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਸੱਖ। 

ਮ7 ਿਹੰਦੂ ਤੇ ਿਸੱਖ ਦੋਵ) ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹ!। ਵੱਧ-ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ�। ਿਹੰਦੂ-

ਿਸੱਖ ਦੋਵ) ਮ7 ਇਸ ਲਈ ਹ! ਿਕ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਿਹੰਦੂ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਿਸੱਖ ਪਰਵਾਰ ਸਨ। ਦੋਹ! ਘਰ! ਦੇ ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ, 

ਰਹੁ-ਰੀਤ!, ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਸੁਤੇ ਿਸੱਧ ਹੀ ਮੇਰੇ Cਤੇ ਪ6ਭਾਵ ਪਾDਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਦਕੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੂ 

ਪ6ਭਾਵ ਭਾਵ) ਿਸੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ6ਭਾਵ ਦੋਵ) 

ਇਕ-ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਸਮੋਏ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। 

Dਜ ਿਸੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਹੰਦੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਿਸੱਖ ਵੀ। ਕੋਈ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਅਸ� ਿਹੰਦੂ ਨਹ� ਹ!, ਪਰ ਉਹ 

ਸਭ ਿਹੰਦੂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ! ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ2 ਹੀ ਿਸੱਖ! ਨ?  ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਗੁਰੂ ਿਹੰਦੂ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਅਮਰ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਨ! ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ 

ਨ! ਮਾਤਾ ਿਤ6ਪਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ! ਕਿਲਆਣ ਰਾਏ (ਕਾਲੂ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕD ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ)। ਦਾਦੇ ਦਾ 

ਨ!, ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਮਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨ! ਿਤਆਗ ਮੱਲ ਸੀ। ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਉਹਨ! ਦਾ 

ਿਖ਼ਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ! ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ6ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਨ? , ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਕੇ ਆਉਣ Cਤੇ ਉਹਨ! ਨੰੂ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 
 
ਿਸੱਖ! ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਿਹੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਸਿਹਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਿਤਥ-ਿਤਉਹਾਰ ਸ!ਝੇ 

ਹਨ। ਿਸੱਖ ਵੀ ਦਸਿਹਰਾ-ਦੀਵਾਲੀ ਿਹੰਦੂਆਂ ਵ!ਗ ਮਨਾDਦੇ ਹਨ। ਸ6ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ ਿਹੰਦੂ 

ਸਨ। ਦਇਆ ਰਾਮ, ਸਾਿਹਬ ਚੰਦ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਿਹੰਮਤ ਰਾਏ, ਧਰਮ ਚੰਦ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ 

ਿਹੰਦੂ ਸਨ। ਸ6ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸੇ ਗੋਿਬੰਦ ‘ਰਾਏ’ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਉਹ 

‘ ਿਸੰਘ’ ਸਨ। ਇਹ ‘ ਿਸੰਘ’ ਵੀ ਉਹਨ! ਨ?  ਰਾਜਪੂਤ! ਕੋਲ2 ਿਲਆ ਸੀ - ਿਸੱਖ! ਿਵੱਚ ਿਮਲੀਟ7ਸੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਨ?  ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਿਜਆ, ਿਕDਿਕ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ 

ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਿਸੱਖ ਕੇਵਲ ਸ6ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੇ ਹੀ 

ਿਸੱਖ ਨਹ�, ਦਸ! ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ6ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵੀ ਦਸ! ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਿਖਆ ਜ!ਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ Cਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸ� ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਵੀ ਹ! ਤੇ ਿਸੱਖ ਵੀ। ਭਾਵ) ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅੱਜ 

ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਕਾਨ+  ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨ?  ਇਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਲਿਖਆ ਸੀ: ‘ਹਮ ਿਹੰਦੂ ਨਹ�।’ ਪਰ ਇਸ ਥੀਿਸਸ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਸਚਾਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। 



Dਜ ਿਹੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹ�, ਇਹ ਇਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਹੰਦੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਹੈ। ਕੋਈ ਿਹੰਦੂ ਿਸ਼ਵਜੀ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਨੰੂ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਨੰੂ, ਕੋਈ ਿਕ6ਸ਼ਨ ਨੰੂ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਨੰੂ, ਕੋਈ 

ਮਹ!ਬੀਰ ਨੰੂ। ਕੋਈ ਗੋਲ ਿਤਲਕ ਲਾDਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ, ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। Cਤਰੀ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਿਹੰਦੂ 

ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਿਹੰਦੂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖ!ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ-ਮਹਾਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 

ਿਕਤੇ ਿਹੰਦੂ ਨ!ਅ ਨਹ�। ਵੇਦ! ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਹ�। ਿਹੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ! ਵਲ2 ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਨ!ਅ ਹੈ। ਿਸੰਧ ਵਾਦੀ 

ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਉਨ+ ! ਲਈ ‘ ਿਸੰਧੂ’ ਸ!। ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਸੀਨ’ ਨੰੂ ‘ ਹੇ’ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ‘ ਿਸੰਧੂ’ ਨੰੂ ‘ ਿਹੰਦੂ’ ਆਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ! ਲਈ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਿਹੰਦੂ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਬ ਦੇਸ ਜ!ਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਉਹਨੰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ‘ਕਹ! ਸੇ ਆਇਆ?’ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨ! ਲ7ਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਅੱਗ2 ਆਖੇਗਾ: ‘ਅੱਛਾ - ਅੱਛਾ, ਤੋ ਤੁਮ ਿਹੰਦੂ ਹੈ।’ ਿਸੰਧ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਉਹਨ! ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਹੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮ! ਮੁਸਲਮਾਨ! ਦਾ ਰਾਜ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਹੰਦੂ ਨ!ਅ 

ਪ6ਚਲਤ ਹੋਇਆ। Dਜ ਿਹੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ�। ਬ6ਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਅਿਜਹੀ-ਵਰਣ-ਵੰਡ ਹੀ ਸੀ 

ਪਿਹਲ!।  
 

ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੁਝ ਿਸਤਾਰ ੇ

 
? ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ?  ਆਪਣੀਆਂ ਥੁੜ! ਦੀ ਇਕ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਸੀ - ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ 

ਬਚਪਨ ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਿਬਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੁਹਣਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਤ!, ਆਮ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵ!ਗੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਾ Cਚੀ-ਨੀਵ� ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੀ। ਨਾ 

ਕੋਈ ਿਵਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਨ? ੜੇ ਆDਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਿਦ ਬਚਪਨ ਨੰੂ ਪੋਹ ਸਕਦੇ 

ਨਹ�। ਇਹ ਸਭ ਬਚਪਨ ਤ2 ਮਗਰ2, ਜਦ2 ਸਮਝ! ਪ7ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਭੋਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਸਮਝ! ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹ�। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਿਖਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਮ!-ਿਵਹੂਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ!-ਿਵਹੂਣਾ ਬੱਚਾ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਘਰ ਜ!ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਮ! ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਿਮਿਲਆ। ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਿਮਿਲਆ। ਮ! ਦੀ ਮੌਤ ਤ2 ਮਗਰ2 ਮ7 ਇਸ ਿਪਆਰ ਤ2 ਵ!ਝਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ (ਬਾਈ ਵਰ+ੇ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਮ! ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹ�। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮ7 

ਇਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੱਟੇ ਹਨ। 
 
? ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ6ੇਰਨਾ। 
 
ਧੀਰ: ਮੈਨੰੂ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ?  ਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਪ6ੇਰਨਾ ਉਨ+ ! ਨ?  ਿਕਵ) ਿਦੱਤੀ? 

... ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕਿਵਤਾਵ! ਿਲਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮ) ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ! ਿਵੱਚ ਛਪਦੀਆਂ। 

ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨ! ਨਾਲ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ! ਿਵੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਵਤਾ Cਤੇ ਿਲਿਖਆ 



ਹੰੁਦਾ – ‘ਵਲ2: ਕਾਕਾ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਧੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਿਗਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਦਰਦ।’ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮ) ਦਸ-ਬਾਰ! 

ਵਰ+ੇ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨ! ਨਾਲ ਇD ਕਿਵਤਾ ਛਪਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦੀ ਹੰੁਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਬਨਾਉਟੀ 

ਿਜਹੀ, ਜਾਅਲੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ। Dਜ ਵੀ ਮ7 ਕਵੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੰੁਦਾ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 

ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅਸ� ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ। ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਪਿਹਨੀਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਰਹੀਏ। ਫੇਰ ਸਮ! ਆਇਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਇਕ ਕਵੀ 

ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਸਰੋਿਤਆਂ ਵਲ2 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਪੂਰ 

ਪ6ਸ਼ੰਸਾ। ਕਵੀ Cਥੇ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮ7 ਵੀ ਇਨ+ ! ਕਵੀਆਂ ਵ!ਗ ਕਿਵਤਾਵ! ਿਲਿਖਆ ਕਰ! 

ਤੇ ਇਨ+ ! ਵ!ਗ ਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾ। ਕਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਤ! ਮੈਨੰੂ ਇਨ+ ! ਕਵੀਆਂ ਤ2 ਹੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵਾਲੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜ!ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਟਆਲੇ ਦੇ ਪ6ਿਸੱਧ ਕਵੀ ਬਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਗਜਰਾਜ ਵਲ2 

ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਪ6ੇਰਨਾ ਵੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ+ ! ਨ?  ਿਕਸੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਆਪ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ 

ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਪੜ+ਨ ਲਈ ਪ6ੇਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ2 ਇਨਾਮ ਵਜ2 ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੈਡਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮ) 

ਦਸ-ਿਗਆਰ! ਵਰ+ੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ Cਤੇ ਮ7 ਉਦ2 ਹੀ ਕਿਵਤਾ ਪੜ+ੀ ਸੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹ� ਸਨ 

ਉਦ2। ਤ! ਵੀ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। 
 
? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਲਖਤ! ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬੜੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸਨ। 
 
ਧੀਰ: ਿਬਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ। ਮ7 ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ‘ਝਗੜਾਲੂ’ ਸਨ। 

ਪਤਾ ਨਹ� ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ‘ ਿਲਖਤ’ ਪੜ+ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! 

ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮ! ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜ!ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹੇ-ਵਰ+ੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਲ-

ਬੱਚੜਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਕਵ) ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ! ਿਕਵ) ਲੜਨਾ-ਝਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ, 

ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲ7ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾੜ+ਮ-ਦਾੜ+ੀ ਤੇ ਕੇਸਮ-ਕੇਸ� ਹੋ ਜ!ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ 

ਬਾਪ ਦਾ ‘ਝਗੜਾਲੂ’ ਹੋਣਾ Cਕਾ ਨਹ�। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਾਬਰਪੁਣੇ ਜ! ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ6ਿਤਕਰਮ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
 
ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵੱਚ ‘ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ’ ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਮ7 ਇD ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 

''ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੰੂ, ਜਦ ਉਹ ਿਵਆਿਹਆ-

ਵਿਰ+ਆ ਤੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ! ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਉਦ2 ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮ! ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ! ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ Cਤੇ ਖੁੱਲ+ੀ ਤੇ ਚੌਰਸ ਦਾੜ+ੀ ਹੰੁਦੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਸ ਦਾੜ+ੀ ਦੀ ਕੋਈ 

ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਵ) ਜਣੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਪ7ਦੇ। ਉਹਨ! ਦੇ ਹੱਥ� ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਾੜ+ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ 

ਹੰੁਦੇ। ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਾਲੀ ਦਾੜ+ੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ+! ਦੂਜੇ ਹੱਥ� ਧੌਲੀ ਦਾੜ+ੀ ਤੇ ਧੌਲੇ ਕੇਸ। ... 
 



ਦਰਦਮੰਦ ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਮ! 
 
? ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ! ਕੋਲ2 ਸੁਣੀਆਂ ਕੋਈ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ! ਯਾਦ ਨ? ? ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਉਹ? 

 
ਧੀਰ: ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ! ਹਜ਼ਾਰ!-ਲੱਖ! ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮ! ਨ?  ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਿਜਵ) ਹਰ ਮ! ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ! ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹ�। 

ਿਨੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਗੱਲ! ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜ!ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੇਰੀ ਮ! ਮੈਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ�। ਹਾਲ!ਿਕ ਮ7 ਕਵੀ ਹ!, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼! 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਮ7 ਅਸਮਰੱਥ ਹ! ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ2 ਕੰਗਾਲ ਹ!। ਿਕਤੇ ਮ7 ਆਪਣੀ ਮ! ਨੰੂ 

ਇੱਛਰ! ਵਰਗੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ Cਚੀ ਉਪਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮ7 ਆਪਣੇ ਭਾਵ! ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ6ਗਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ�। 

ਮ7 ਆਮ ਹੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ! ਿਕ ਮ7 ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹ�, ਆਪਣੀ ਮ! ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ!। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ Cਤੇ ਮੇਰੀ ਮ! ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮ! ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਤ2 ਸਾਿਜਆ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਮ7 ਕਵੀ ਜ! ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹ!। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮ! ਦੀ ਅੱਖ ਤ2 ਚਾਨਣ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਉਹਨ?  ਮੈਨੰੂ, 

ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਨੰੂ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। 

ਮੇਰੀ ਮ! ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੇ ‘ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ’ ਕ!ਡ ਿਵੱਚ ਮ7 ਇD ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 
 
‘... ਕੁਦਰਤ ਵਲ2 ਮੇਰੀ ਮ! ਨੰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਮੰਦ ਿਦਲ ਦੀ ਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ 

‘ਅਿਹੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ’ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮ! ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਵ-ਹੱਿਤਆ ਉਸਦੇ ਨ? ੜੇ 

ਸਭ ਤ2 ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ। ਜੀਵ-ਹੱਿਤਆ, ਉਸਦੇ ਨ? ੜੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਜ! ਤਲਵਾਰ! ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹ� ਸੀ; 

ਸਗ2 ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵ-ਹੱਿਤਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਮਲ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ 

ਸੱਚੇ ਅਰਥ! ਵਾਲੀ ਅਿਹੰਸਾ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਕੀੜੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਕੀ, ਿਕਸੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਿਦਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ 

ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਸਜ-ਸਜਾਏ ਿਚੜੀ ਦੇ ਬੋਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੰੁਜ ਖੋਲ+ ਕੇ 

ਸਿਹਕਦਾ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕੋਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੁੱਲ! ਨਾਲ2 ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਮਲ ਮੇਰੀ ਮ! ਦਾ ਿਦਲ ਸੀ ਜੋ 

ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਕੰਕਰੀ ਜ! ਕੰਡੇ ਦੀ ਝਰੀਟ ਤਕ ਵੀ ਸਿਹਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵ) ਿਕਸੇ ਨ?  

ਕਿਵਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਹੋਵੇ।’ 

ਏਨ?  ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲ! ਿਜਹੀ ਕੋਮਲ ਮ! ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ, ਲੱਖਣ 

ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹ�। 
 
? ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮ! ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰਨ ਸੱਦਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲ ਿਕਵ) ਪਈ? 

 
ਧੀਰ: ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਨਹ�, ਸਾਰਾ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮ! ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰਨ ਆਖਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਨ? ੜੇ ਬਸੀ 

ਪਠਾਣ! ਪੇਕੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮ! ਦੇ। ਭਾਵ) ਬਸੀ ਪਠਾਣ! ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹ� ਸੀ, ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਸੀ ਪਠਾਣ! ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਹੰਦ-ਬਸੀ ਵੀ 



ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਨ। ਸਰਹੰਦ ਿਕਸੇ ਸਮ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੇਰੀ ਮ! ਬੜੇ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ 

ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਹੰੁਦਾ। ਉਹਦੀ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ 

ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਦਹ�-ਭੱਲੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 
 
? ਮ!/ਬਾਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਕD? 

 
ਧੀਰ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹ�, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹ� ਿਕ ਹਰ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਮ!-ਬਾਪ 

ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਵੇ, ਿਬਨ! ਪ6ਸੰਗ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲ+ੇ  ਸ਼ਾਹ, 

ਵਾਿਰਸਸ਼ਾਹ ਜ! ਹੋਰ ਕਵੀ, ਿਕਸੇ ਨ?  ਆਪਣੇ ਮ!-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਸੂਫ਼ੀ ਜ! 

ਗੁਰੂਆਂ ਨ?  ਿਕਤੇ ਮ! ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ! ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ! ਦਾ ਨਹ�, ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਹੀਰ, ਸੋਹਣੀ, ਸੱਸੀ ਆਿਦ 

ਵਲ2 ਹੀ ਉਹਨ! ਦੀਆਂ ਮਾਵ! ਵੱਲ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ! ਦਾ ਉਹਨ! ਵੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ! ਿਕਸੇ ਪ6ਸੰਗ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨ?  ਮ! ਬਾਰੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮ! ਹੈ, ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਨਹ�। 

ਸ6ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਕਲੂ ਕਾਲ ਮ) ਸਾਕਾ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਿਸਰਰ 

ਨਾ ਦੀਆ - ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਬਿਚਤ6 ਨਾਟਕ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਪ6ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ+! 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ‘ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ’, ਲੋੜ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤ2 ਿਲਖੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੇਰੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪ6ਸੰਗ ਬਿਣਆ ਹੈ, Cਥੇ ਮ7 ਮ!-ਬਾਪ ਦੋਹ! ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ 

ਿਬਨ! ਪ6ਸੰਗ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? 

 

ਡਡਹੜੇੀ ਦਾ ਬਚਪਨ 

 
? ਡਡਹੇੜੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਾਉਤੀ ਨੀਵ� ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ? 

 
ਧੀਰ: ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ 

ਨਹ�। ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ! ਿਜਹੜੇ ਹੋਰ ਿਖ਼ੱਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਉਹਨ! ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਹੰਦੂਆਂ ਿਵੱਚ2 ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਹੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੋੜ+ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। 

Dਜ ਹਨ ਅਖਾਉਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ! ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ! ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਦੀ 

ਇੱਕੋ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਮਾਨਸ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਏਨੀ ਡੰੂਘੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 

ਿਗਣਤੀ ਸਾਡੀ, ਿਬਨ! ਕਸੂਰ, ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ - ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀਆਂ ਹੰਢਾDਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਿਜਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 

ਹੁਕਮ! Cਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਧਰਦਾ ਨਹ�। ਿਰਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ Cਥੇ ਦਾ Cਥੇ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ਜ਼ਾਤ!-ਪਾਤ! ‘Cਚੀਆਂ’ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ‘ਨੀਵੀਆਂ’ ਵੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਛ�ਬਾ ਨੀਵ� 

ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੂਹੜਾ, ਚਮਾਰ, ਗੰਢੀਲਾ ਤੇ ਸਿਹੰਸੀ ਆਿਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਗ2 ਅਿਤ ਦੀਆਂ 

ਨੀਵੀਆਂ। ਇਨ+ ! ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। 



ਿਜੰਨੀ ਹੀਣਤ ਇਨ+ ! ਜ਼ਾਤ! ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਅਭਾਿਗਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਭੋਗਣੀ ਪ7ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਥਾਹ ਉਸ ਜ਼ਾਤ 

ਿਵੱਚ ਆਪ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਤ! ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ! ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ; ਪਰ ਇਕ ਇਸ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤ2 ਵੱਧ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਿਵੱਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਿਜਹੇ ਦੀ ਨੀਵ� ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸ7ਸਿਟਿਵਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮ7 

ਿਕDਿਕ ਸ7ਸਿਟਵ ਹ!, ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਕੋਮਲ-ਭਾਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ 

ਹੁਣ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲ!ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ Cਚੀ Cਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ - ਿਦ6ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵਿਗਆਨਕ 

ਕਾਰਨ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ) ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਰੀ ਅਖਾਉਤੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੀਵ� ਤ2 ਨੀਵ� ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਬਨ! ਿਕਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ, 

ਿਜਵ) ਉਨ+ ! ਨੰੂ Cਚੀ-ਨੀਵ� ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਸਾਸ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਨਹ�। ਕੌਣ ਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਚੂਹੜੇ। ਕੌਣ ਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਸਿਹੰਸੀ। 

ਇਹ ਅਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਲੈਕਸ-ਰਿਹਤ ਜ! ਕੋਈ ਅਿਤ ਸਧਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ! ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਹ!ਪੁਰਸ਼। 

ਰਵੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਦ2 ਚਮਾਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤ2 ਰਿਹਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸਗ2 ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਿਪਉ ਬਣ ਗਏ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦ2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਚਮਾਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰੂਹ Cਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਸਮਾਜ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਸਰਜਕ 

ਤੇ ਸੁਧਾ ਬ6ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੇ ਅਿਤ ਦਾ ਿਪਛ!ਹਿਖਚੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ+! ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਿਤ6ਲੋਚਨ, ਸੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ! ਤੇ ਭਗਤ! ਨ?  ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਫ7ਿਟਆ। 

ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲ! ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਸਮ) ਮ7 ਉਹਨ! ਲਈ ‘ਛ�ਿਬਆਂ 

ਦਾ ਮੰੁਡਾ’ ਸ!। ਹੁਣ ਮ7 ਉਹਨ! ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹ! ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ6ਿਸੱਧ ਹ! ਤੇ ਿਜਸ ਨ?  ਉਨ+ ! 

ਦੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਨ! ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮ7 ਉਨ+ ! ਦੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਿਜਹਾ ਵਸਨੀਕ ਸ!, ਅੱਜ ਮ7 

ਮੰਿਨਆ-ਦੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹ!। ਜਦ2 ਮ7 ਿਪੰਡ ਰਿਹੰਦਾ ਸ! ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜ2 ਮੇਰੀ ਪ6ਿਸੱਧੀ ਤੇ 

ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਉਦ2 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਥ! ਲਗਦੇ 

ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ‘ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ’ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਮੇਰੇ Cਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
? ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਗਏ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਛੇਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਿਕD ਪੜ+ ਸਕੇ? 

 
ਧੀਰ: ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਘਰੋਗੀ ਹਾਲਾਤ ਨ?  ਮੈਨੰੂ ਅੱਗੇ ਪੜ+ਨ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ। ਭਾਵ) ਮ7 ਬਹੁਤ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ! ਪੜ+ਨਾ। 
 
? ਮ! ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛ2 ਿਪਉ ਨ?  ਨਵ� ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ? 

 
ਧੀਰ: ਨਵ� ਸ਼ਾਦੀ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ 

ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਿਮਲੀ। ਕਾਰਨ: ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਿਗਰਾਵਟ, ਆਪਣੇ Cਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਿਹਣਾ। 

ਅੱਠ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ! ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਦ2 ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ। ਦੋ ਭੈਣ!, ਇਕ ਮ7, ਿਤੰਨ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਸ! ਅਸ�। ਬਾਕੀ ਸਭ 

ਕੁਆਰੇ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮ7 ਸਭ ਤ2 ਵੱਡਾ ਸ!। ਇਹ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ Cਤੇ ਿਪਆ। ਅਸ� 

ਿਜਵ) ਹੋ ਸਿਕਆ, ਇਸ ਭਾਰ ਨੰੂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਘ ਿਗਆ ਸਮ!। 



 

ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ 

 
? ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਆਰੀ ਪ6ੀਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਤੁਸ� ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ: ‘ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਸੀ?’ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਿਸਰਲੇਖ ‘ ਕੁਆਰੀ ਪ6ੀਤ’ ਹੀ ਆਪ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਪ6ੀਤ’ ਦੀ ਹੈ। ਪ6ੇਮ, ਿਪਆਰ, ਪ6ੀਤ, ਇਸ਼ਕ 

ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ! 
 
? ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। 

ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ2 ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੁਿੜਆ ਵੀ? 

 
ਧੀਰ: ਗਿਹਣੇ ਨਹ�, ਮ7 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਨ?  ਦੀ ਸੂਈ (ਕਿਲੱਪ) ਵੇਚੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਤਾਬ 

ਿਵੱਚ2 ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮ7 ਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਿਦਆਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਿਕਆ 

ਨਹ�। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮ7 ਝੂਠਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਉਹਨ?  ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹ� ਿਕਹਾ। ਕਦੇ ਉਸ ਸੂਈ ਬਾਰੇ ਮੈਥ2 ਮੰਗ ਨਹ� ਕੀਤੀ। 

ਨਾ ਕਦੇ ਿਗਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। 

ਸਿਮਆਂ ਿਪੱਛ2 ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ! ਨ?  ਮੇਰੇ ਵਲ2 ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ! ਮੇਰਾ 70ਵ! ਜਨਮ ਿਦਨ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਿਸੰਘ ਚੰਨ ਰਾਹ� ਚੰਡੀਗੜ+ ਪ6ਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਨ ਹੋਰ� ਉਦ2 ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 

ਸਨ। ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੀ। ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ+ ! ਮੈਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੋਨ?  

ਦੀ ਚੇਨ। ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਚੇਨ ਜਨਮ ਿਦਨ ਸਮਾਗਮ ਿਵੱਚ ਮ7 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਆਪ ਪਿਹਨਾਵ! ਤੇ ਇਸ 

ਚੇਨ ਰਾਹ� ਉਹੀਓ ਵੇਚੀ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਕਰ!। ਭੇਜਣੀ ਤ! ਸੂਈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਨਹ� ਿਰਹਾ, ਇਸ 

ਲਈ ਇਹ ਚੇਨ ਿਦਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ+! ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਚੇਨ ਪਿਹਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਉਮਡ ਆਏ ਸਨ। 

‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟ+ੋਲੇ’ ਉਸ ਿਵੱਚ 

ਇਕ ਕ!ਡ ਸੀ। ਇਹ ਕ!ਡ ਪੜ+ ਕੇ ਉਨ+ ! ਇਹ ਚੇਨ ਿਭਜਵਾਈ ਸੀ। 
 

ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ - ਨਾ ਚੰਗਾ ਿਪਤਾ 
 
? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮ!? 

  



ਧੀਰ: ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਿਜੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤ2 ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ! ਦੇ ਿਤੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਹੰੁਦੀ ਤ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਨਾ ਸਕਦੀ, 

ਿਜਵ) ਮ7 ਦੁੱਖ!-ਭੁੱਖ! ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹ!। 

ਮ7 ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਸ!, ਨਾ ਚੰਗਾ ਿਪਤਾ। ਮ7 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਿਕਆ। ਨਾ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਿਸਦਕੀ ਜੀਵ ਸਾਿਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ+ ! ਦੇ ਿਸਦਕੀ ਹੋਣ ਦਾ 

ਿਸਹਰਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਸਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ? , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ? , Cਕਾ ਹੀ ਪ6ੇਰਨਾ-ਰਿਹਤ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੀਿਵਆ। ਮ7 ਤ! 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ! ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ ਸਮਾਗਮ! ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੀ ਜ!ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸ! ਤੇ ਜਦ2 ਵਾਪਸ ਆDਦਾ ਸ! ਤ! 

ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ6ੇਰਨਾਵ! ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਛਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆDਦਾ ਸ!, ਪਰ ਇਹ ਪ6ੇਰਨਾਵ! ਮੇਰੀ 

ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਹ� ਆਈਆਂ। ਜਦ2 ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤ! ਹੰੂ-ਹ! ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੀ 

ਿਸਫ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਪ6ਸੰਸਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਨੰੂ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤ! ਨਹ� ਆ ਜਾਣਾ। ਮ7 ਜਦ 

ਵੀ ਿਕਤੇ ਜ!ਦਾ ਸ!, ਪ6ਸ਼ੰਸਕ! ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ! ਿਵੱਚ ਜ!ਦਾ ਸ! ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਸਿਤਕਾਰ ਪ6ਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ!। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ?  ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪਰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਤੰਨ ਚੌਥਾਈ 

ਉਸੇ ਦੀ ਿਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਘੱਟ ਿਹੱਸਾ ਰਿਹ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 



7 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੰੂ ਮ7 ਇਕ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਖ਼ਤ ਬੀਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। Cਪਰਲੀਆਂ 

ਗੱਲ! ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਵਤਾ ਹੈ: 
 
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੀਮਾਰ 

ਮਨ ’ਚ ਆDਦੇ ਨ?  ਬੜੇ ਭੈੜੇ 

ਿਖ਼ਆਲ 

ਭਾਵ) ਮਨ ਨੰੂ ਸ!ਭਦਾ ਹ! 

ਵਾਰ-ਵਾਰ 

... 
 
ਦੋ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ 

 
ਦੋ ਿਦਸ਼ਾਵ! ਵਲ2 ਆਏ 

ਇਕ ਥ! ਹੋਏ ਇਕੱਠ?  

ਲਾਵ! ਜਦ ਦੋਹ! ਨ?  

ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚਾਰ, 

ਆਿਖਆ ਸੀ ਧਰਮ ਨ?  

ਇਸਨੰੂ ਸੰਜੋਗ 

ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ 

ਿਕDਿਕ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਸੀ 

ਫੁੱਲ! ਦੀ ਲੱਦੀ ਬਹਾਰ।  
... 
 
ਫੇਰ ਲੰਮੇ ਪ7ਿਡਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ 

ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਜਵ) ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਵਹਾਰ। 
... 
 
ਇਕ ਪੱਛੋਤਾਵਾ ਮੈਨੰੂ 

ਅੱਜ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਲੜ ਿਨੱਖਟੂ ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ 

ਲੱਗ ਗਈ ਇਕ ਭੋਲੀ ਨਾਰ 

ਿਜਹੜਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਕਦੇ ਨਾ 

ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਅ-ਮਲ+ਾਰ 



ਅੱਖੀਆਂ ਨ?  ਡੁਬਡੁਬਾਈਆਂ 

ਿਡੱਗਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਨ?  ਹੰਝ ੂ

ਹਾਹ! ਮ7 ਿਕੰਨਾ ਿਨਕੰਮਾ! 

ਿਕੰਨਾ ਹ! ਮ7 ਗੁਨਾਹਗਾਰ!! 
... 
 
ਦੋ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ 

ਆ ਕੇ ਇਕ ਰਸਤੇ ‘ ਤੇ ਿਮਲਦੇ 

ਇਕ ਿਦਨ ਰਸਤੇ ਉਹਨ! ਦੇ ਪਾਟਦੇ 

ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ 

ਏਨਾ ਹੈ ਜ਼ਾਿਲਮ 

ਸਿਹ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਏਸੇ ਕਾਰਨ 

ਅੱਖ! ਿਵੱਚ ਹੰਝ ੂਭਰੇ, 

ਏਸੇ ਕਾਰਨ 

ਮੇਰੇ ਮਨ Cਤੇ 

ਮਣ!-ਮੰੂਹ� ਹੈ ਭਾਰ। 
... 
 
ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ! ਦੇ 

ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਿਵਜੋਗ 

ਦੋਵ) ਿਮਲ ਕੇ ਹਨ ਚਲਾDਦੇ 

ਏਸ ਜਗ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਿਨਤ ਇਹ 

ਿਗਆਨ ਦੇ Cਚੇ ਿਵਚਾਰ। 
... 
 
ਿਗਆਨ ਮੈਨੰੂ ਹੈ ਬਥੇਰਾ 

ਪਰ ਮ7 ਿਫਰ ਵੀ ਅਿਗਆਨੀ 

ਿਜਵ) ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਦਬੋਚੇ 

ਆ ਕੇ ਿਕਧਰ2 ਅੰਧਕਾਰ, 

ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਬੇੜੀ 

ਫਸ ਗਈ ਿਵੱਚ ਮੰਝਧਾਰ 

ਉਠਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ’ਚ2 ਛੱਲ! 



ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੀਮਾਰ। 
 
5 ਅਪਰੈਲ 2001 ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਕੁਲਵਕਤੀ ਲੇਖਕ 

 
? ਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਲੇਖਕ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ? 

 
ਧੀਰ: ਜਦ2 ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿਸਰੜ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ! ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਸੋਚਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ6ਤੀਬੱਧਤਾ ਉਹਨੰੂ 

ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜ!ਦੀ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਫ!ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰ2 ਜੇ 

ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੱਤ! ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ...? ਤ! ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਤ2 ਿਬਨ! 

ਹਾਲਾਤ ਜ! ਸਮ! ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ! ਸਮ) ਨ?  ਵੀ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਜ! ਸਮ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ6ਬਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਝੱਲ-ਵਲੱਲੇ ਲੋਕ! ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: 
 
ਉਨਹ� ਕੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ-ਅਕਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ 

ਜੋ ਗਾਹ-ਗਾਹ ਜਨੰੂ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਤੇ ਹ7। 

ਜਨੰੂਨੀ, ਮਜਨੰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 
? ਹੈਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਏਨ?  ਿਚਰ ਤ2 ਕੁਲਵਕਤੀ ਲੇਖਕ ਹੰੁਿਦਆਂ ਵੀ ਤੁਸ� ਨ? ਮ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹ� ਪਾ 

ਸਕੇ। 
 
ਧੀਰ: ਮ7 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹ�, ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹ!। ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨ? ਮ! ਨਾਲ ਨਹ� ਿਲਖਦੇ ਹੰੁਦੇ। 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਮ! ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਨ?  ਵਜੇ ਲੇਖ ਜ! ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਿਲਖਣਾ ਤੇ ਏਨ?  ਵਜੇ ਪ6ੈੱਸ 

ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ Dਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ2 ਉਹ ਨਹ� ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ, 

ਉਦ2 ਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹੋ ਹੈ। 

ਕੁਲਵਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਵ!ਗੰੂ ਚੱਲਣਾ ਨਹ�। ਇਹ ਕਲਾ-ਕ6ਮ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਨਹ�। ਕਲਾ ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਕੀ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕੋ ਤਰ+! ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ। 

ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਤ2 ਮੁੱਲ ਅੰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ2 ਨਹ�। 
 
? ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਿਕ ਕਲਮ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਿਲਖ! ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ 



ਵੀ - ਏਨ?  ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਲ! ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੀਝ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? 

 
ਧੀਰ: ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਿਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ। ‘ਕਲਮ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਤੇ 

ਚਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ’ ਿਪੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਅਨ?  ਨਹ�। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੱਧਰ ਹੈ, ਮ7 ਬਹੁਤ 

ਕੰਮ ਕਰ! ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ!। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨ? ਕ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ2 

ਸਰਾਹਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥ! ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾਹਾ ਭਿਰਆ 

ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ’ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਅਿਤ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾਣ 

ਹੈ: Do little, do good. ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ। 
 

ਜੀਣ-ਥੀਣ ਲਈ ਿਕੱਤ ੇ

 
? ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠ? ਕਾ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚ 

ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾDਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨ?  ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਹਨਤ ਨਹ� ਪਾਈ? 

 
ਧੀਰ: ‘ਕਮਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤ! ਕਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹ� 

ਿਪਆ ਮ7। 

ਹ!, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਠ? ਕਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾDਦਾ ਸ! ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਿਵੱਚ 

ਿਮਲਾਵਟ! ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ!। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ! ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਮ7 ਹੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਨਹ�, ਸਗ2 ਜੱਗ- ਜਹਾਨ 

ਨੰੂ ਵੀ, ਜਦ2 ਇਨ+ ! ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਮ7 ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹ!। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨ+ ! ਗੱਲ! ਦਾ ਆਪ 

ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ! ਮ7 ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ!, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਭਲਾ ਿਕਹੋ-

ਿਜਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ! ਲੋਕੀ ਆਮ ਛੁਪਾ ਲ7ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮ7 ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ! ਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਦੱਸ 

ਿਰਹਾ ਹ! ਤੇ ਇD ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ! ਿਜਵ) ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ 

ਿਕਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤ2 ਿਬਨ! ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ! ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ! ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੇ-ਆਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਿਕਸੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਮੈਲੀ ਤੇ ਿਚੱਕੜ 

ਿਜਹੀ ਮਲੀਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ�। 

ਅਫ਼ੀਮ ਜ! ਸ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚ ਮ7 ਕਦ2 ਿਮਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਸ!? ਜਦ2 ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਾਈ ਜ! ਤੇਈ ਵਰ+ੇ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਉਦ2 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ! ਦੇ ਿਗਆਨ ਸਨ? ਉਦ2 ਤ! ਆਮ ਲੋਕ! ਵ!ਗੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਭਾਵ) ਪੈਸਾ 

ਉਦ2 ਵੀ ਸਾਡੇ ਨ? ੜੇ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ਕਦੇ। 

ਉਦ2 ਨਾ ਮ7 ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਸ!, ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਜ! ਲੇਖਕ, ਸੂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ। ‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਮਗਰ2 ਪੜ+ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ+!। 
 
? ਤੁਸ� ਕੁਝ ਿਚਰ ਸੁਆਟਰ! ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨ?  ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਗਆਨੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਿਲ+ਆ, ਿਦੱਲੀ ਮੇਮ! ਦੇ 

ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀਤੇ, ਪਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਾ ਿਟਕ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ? 

 



ਧੀਰ: ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵ!ਗੰੂ 

ਏਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜ!ਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਭਟਕਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਛਾਨਣ 

ਲਈ। ਆਿਖ਼ਰ ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਠੀਕ ਜਾਪੀ। ਮੇਰੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 

ਵਗ ਤੁਰੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੀ ਮ7 ਹੁਣ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਿਟਕ ਕੇ ਨਹ� ਬੈਠ ਿਗਆ? ਿਟਕ ਕੇ ਏਨਾ 

ਬੈਿਠਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਲੇਖਕ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਏਦ2 ਵੱਧ ਹੋਰ ਿਕਵ) ਮ7 ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸ!? 

ਸੁਆਟਰ ਿਸਊਣੇ, ਿਗਆਨੀ ਕਾਲਜ, ਮੇਮ! ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੀ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਮ7 ਹੁਣ ਿਟਕ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ!, ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਇਸ ਨਾਲ2 ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨਹ�, ਕਦਾਿਚਤ ਨਹ�। ਜੋ ਵਿਡਆਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਪ6ੋਕਤ ਕੰਮ! ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਯੰਤਰਕ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਨੰੂ 

ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਸ!ਿਭਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ 

ਨਾ ਕੁਝ। 
 

ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ 

 
? ਜੀਵਨ ਪ6ੀਤੀ, ਪ6ੀਤ ਲੜੀ, ਪੰਜ ਦਿਰਆ ਤੇ ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮ) ਸਮ) ਿਮਲੀਆਂ ਸਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤ! ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਲਖਣ-ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਸਨ ਜ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਿਧਆ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਨੁਕਸ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ‘ਜੀਵਨ ਪ6ੀਤੀ’ ਨਾ-ਪਾਇਦਾਰ ਿਜਹਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੱਿਢਆ ਪਰਚਾ ਸੀ। Cਥੇ ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸਮ! ਰਿਹ ਹੀ 

ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਿਲਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਰੱਖ ਲ7ਦਾ, ਕਦੇ ਹਟਾ ਦ)ਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਿਖਆ ਤੇ 

ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸੰਪਾਦਕ! ਨਾਲ ਇਵ) ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਹ� ਸੀ।  

‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਿਵੱਚ ਮ7 ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਗਆ। ਪ6ੀਤ ਨਗਰ ਪ6ੈੱਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ6ਿਹ 

ਛਿਪਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰੂਫ਼ ਪੜ+ਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸ!। ਉੰਨ?  ਕੁ ਸਮ) ਲਈ ਨਵਤੇਜ ਨ?  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜ2 

ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਜਦ2 ਿਕਤਾਬ ਛਪ ਗਈ, ਮ7 Cਥ2 ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਮ7 ‘ ਪੰਜ ਦਿਰਆ’ ਦਾ 

ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹ� ਿਗਆ ਸ!। ਉਹਨ?  ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ! ਆਪਣੀ ਪ6ਕਾਸ਼ਨਾ ਵਲ2 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ 

ਕੋਰਸ! ਲਈ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨ! ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਰਆ ਤ! ਉੰਨਾ 

ਸਮ! ਛਪ ਹੀ ਨਹ� ਸਿਕਆ ਸੀ। ਮ7 ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸ!। ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਾਿਰਸ਼! 

ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਹੜ+ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਿਪੰਡ2 ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਿਹਣ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ 

ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਿਪਆ। 

ਪਰ, ਜੇ ਬਾਿਰਸ਼! ਨਾ ਵੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਢਿਹੰਦਾ ਤ! ਵੀ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਮ7 ਰਿਹ ਨਹ� ਸਕਣਾ ਸੀ। 

ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੌਸ ਸੀ। 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬੌਸ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਬੌਸ ਕੋਲ ਮ7 ਰਿਹ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਸ!। 

‘ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਿਵੱਚ ਮ7 ਯੋਗ ਸਾਿਬਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ 



ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਨੰੂ, ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਲਖਣੀ ਨਹ� ਸੀ ਆDਦੀ। ਇਹਨੰੂ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੋਿਧਆ 

ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। Dਜ ‘ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਨ?  ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਵੱਖ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ, ਸਗ2 ਮਨN ਰੋਗ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਨ? ਕੀ ਕੋਲ ਰੋਹਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਮ7 

ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਮਗਰ2 ‘ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਨਹ� ਿਗਆ। ਿਕDਿਕ ਮ7 ਅਨਾੜੀ ਸ!। 
 
? 1946 ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਿਲਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ 

ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੂਮ! ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਰ ਏਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅੰਕ ਵੀ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 

 
ਧੀਰ: ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਹ� ਿਨਕਿਲਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੂਮ! ਵੇਚੀਆਂ ਨਹ� ਸਨ, ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਇਕ ਮਹੀਨ?  ਦਾ ਿਵਆਜ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਪਰਚਾ ਮੈਥ2 ਚੱਲਣਾ 

ਨਹ�। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹ� ਤ! ... 
 

ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ 
 
? ਏਨੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਵ!ਗ ਅਤੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਊਣ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਖ਼ੂਬ ਵਿਡਆDਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹ�? ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ 

ਮੜਕ ਕਾਹਦੀ? 

 
ਧੀਰ:  ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਵ!ਗੰੂ ਜ! ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹ�, ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ ਜ! 

ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮ7 ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨ?  ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੀ ਹੈ। 

‘ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੜਕ ਕਾਹਦੀ?’ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਮੜਕ ਤ! ਉਸੇ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਧਾ ਨੰਗ-ਮੁਨੰਗ ਹੋਵੇ - ਜ ੇਉਹ ਮੜਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋੜ!-ਅਰਬ!ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੜਕ! ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਮੜਕ! ਹਨ। ਪੈਸੇ ਹਨ ਤ! ਮੜਕ ਹੈ, ਨਹ� ਤ! ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਹਨ। 

ਮੇਰੀ ਮੜਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ! ਨੰੂ ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਵਤਾਰ, ਤੰੂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆDਦਾ ਹ7, ਆਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੜ+ੀ Dਗਲ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹ7। ਕੀ ਮ7 ਉਦ2 

ਅਰਬ!ਪਤੀ ਜ! ਖਰਬ!ਪਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹ!? ਉਦ2 ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਰੋਈ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜੋ 

ਮੈਨੰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵਿਡਆDਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ‘ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਿਕਵ) ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ‘ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਿਕਵ) ਹੈ? ਉਹ ਤ! ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚਲਨ Cਤੇ। ਤੁਸ� ਇਸ ਮਾਣ ਨੰੂ ‘ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ 

ਦੱਸਦੇ ਹੋ! 

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਅਵਤਾਰ! ਮ7 ਮੜਕ ਨਾਲ ਿਜਊਇਆ ਹ!, ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀOਦਾ ਹ! ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੀਕਰ 

ਮੜਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ!ਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਤ2 ਵੱਧ ਮਾਣ। 

‘ਚਾਰ ਵਰ+ੇ’ ਨ!ਅ ਦੇ ਮ7 ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਇਕ ਥ! ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: ''ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 

ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤ2 Cਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵੇ ਨੀਵ) ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।’ 



 
? ਕਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੜ+ੀ Dਗਲ ਵਾਲਾ ਧੀਰ, ਬਲਿਕ ਖੜ+ੀ Dਗਲ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ ਧੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੱਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਮਰਤਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜ!ਦਾ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�, ਇਹ ‘ ਿਜ਼ੱਦੀ ਤਬੀਅਤ’ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹ�। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ Cਤੇ ਿਦ6ੜ+ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ ਿਨਮਰਤਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਘਾਣ’ ਿਕਵ) ਹੋ ਜ!ਦਾ ਹੈ? ਿਕੱਥੇ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ, ਿਕੱਥੇ 

Dਗਲ ਖੜ+ੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ! 

Dਗਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤ! ਖੜ+ੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਮੇਰੀ; ਜਦ2 ਿਕਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵ,ੇ Cਥੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਜਸਚਰ ਲਈ ਹੀ ਖੜ+ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਖੜ+ੀ ਹੋ ਜ!ਦੀ ਹੈ - ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇ, 

ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। 
 

ਪਬਿਲPਰ 

? ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੱਲੀ ਦੇ Cਘੇ ਪਬਿਲਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੱਡ ਯਾਰ - ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ - ਧੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡ। 

ਉਹ ਤ! ਇਕ ਕੰਨ?  ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ੁੱਸੇ ਹੋ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੁੱਸਾ ਏਸ ਖੜ+ੀ Dਗਲ ਕਰਕੇ ਈ ਤ! ਨਹ�? 

 
ਧੀਰ: ਇਹ ਿਦੱਲੀ ਦਾ Cਘਾ ਪਬਿਲਸ਼ਰ ਨਵਯੁਗ ਦੇ ਭਾਪਾ ਪ6ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਸਨ। 

ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਕ ਕੰਨ?  ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਗ2 ਇਕ ਕੌਮੇ ਤਕ ਦਾ ਵੀ। ਮ7 ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਨੰੂ 

ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ2 Cਤੇ ਠੀਕ ਛਿਪਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ!। ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਏਨਾ ਹੀ ਸੁਿਹਰਦ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮੇਰੇ Cਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਿਲਖਤ ਦੇ ਪਰੂਫ਼ ਪੜ+ਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਗ2 ਦੋ-ਦੋ, ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵੀ - ਜੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ‘ ਹੁਣ’ ਵੀ ਉਹਨ! ਿਵੱਚ2 

ਇਕ ਹੈ। 

ਭਾਪਾ ਪ6ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ Cਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਰੂਫ਼ ਉਨ+ ! ਮੈਨੰੂ 

ਇੰਗਲ7ਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹ�, ‘ਆਰਸੀ’ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛਪਣੀ ਸੀ। ਹਾਲ!ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਪਰੂਫ਼ ਨਹ� ਸਨ ਭੇਜਦੇ ਹੰੁਦੇ। ‘ਛੱਡ ਯਾਰ-ਧੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡ - ਉਹ ਤ! ਇਕ ਕੰਨ?  ਿਪੱਛੇ ਵੀ ...’ ਆਖਣ ਿਪੱਛੇ ਉਨ+ ! 

ਦਾ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਿਪਆਰ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਿਜਹੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੂਫ਼! ਨਾਲ ‘ਖੜੀ Dਗਲ’ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹ�। 
 
? ਿਸਦਕਵਾਨ ਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ! ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� 

ਹੰੁਦਾ? 

 
ਧੀਰ: ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਿਸਦਕਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ! ਿਜ਼ੱਦੀ, ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਨਹ�। ਚਲੋ, ਮ7 ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਮਝ ਲ7ਦਾ ਹ!। 

ਿਸਦਕਵਾਨ ਜ! ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਸਦਕਵਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਕਾਹਦੇ 

ਲਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗ!ਧੀ ਿਸਦਕਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 



ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼! ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਿਸਦਕਵਾਨ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼! ਲਈ ਿਜ਼ੱਦੀ। 

ਮੇਰੀ ਿਸਦਕਵਾਨੀ ਜ! ਿਜ਼ੱਦੀਪੁਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਿਲਖਤ! ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਿਝਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਜ! ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ! 

ਲਈ ਿਜਨ+ ! Cਤੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਮ7 ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ! ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ!। ਇਨ+ ! ਕਾਰਨ, 

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨ?  ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਿਸਦਕਵਾਨ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਿਜ਼ੱਦੀ। ਮ7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਾ 

ਿਸਦਕਵਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹ!, ਨਾ ਿਜ਼ੱਦੀ। ਮ7 ਤ! ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ!। 

ਿਮੱਤਰ! ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ�। 
 
? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਮ ਪਬਿਲਸ਼ਰ! ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 

 
ਧੀਰ: ਸਹੀ ਅਰਥ! ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹ�। ਇਹ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕ-ਿਵਕਰੇਤਾ 

ਵੀ। ਸਹੀ ਅਰਥ! ਿਵੱਚ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਤਾਬ! ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ - ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾ। ਇਹ 

ਿਵਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ! ਦੀਆਂ ਗੱਲ! ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹ�, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ। ਕੋਈ ਕਰੋੜ! ਰੁਪਏ ਲਾ 

ਕੇ, ਇਹਨੰੂ ਉਦਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਪ6ਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰੇ ਤ! ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥ! ਿਵੱਚ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। 

ਪ6ਕਾਸ਼ਕ! ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਵਹਾਰ ਦਰਿਮਆਨਾ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮ7 ਪਸੰਦ ਨਹ�, ਕੋਈ 

ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ�। ਜਦ2 ਿਕਸੇ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ2 ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤ! ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 
? ਤੁਹਾਡਾ 'ਪੰਜਾਬੀ ਿਟ6ਿਬਊਨ' ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। 'ਜਾਗ6ਤੀ' ਤੇ ਤੁਸ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। 'ਪ6ੀਤ ਲੜੀ' ਤ2 ਨਾਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋਏ। ‘ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ’ ਤ2 ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕD ਨਹ� ਸੁਿਣਆ? 

 
ਧੀਰ: ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਿਟ6ਿਬਊਨ’ ਨ?  ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ’ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਪ ਿਦੱਤੀ। ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ Cਤੇ 

ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਐਡੀਟਰ ਉਦ2 ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਮ7 ਿਗਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਮੋੜੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਉਨ+ ! ਨੰੂ। ਉਹਨ?  ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ6ਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਝਗੜਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ। ਕੱਟ-ਵੱਢ ਐਤਵਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਉਪ-ਸੰਪਾਦਕ ਨ?  ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤ! ਵੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। 

‘ਜਾਗ6ਤੀ’ ਨ?  ਮੇਰੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ ਿਬ6ਹਸਪਤੀ’ ਦੇ ਕੁਝ ਕ!ਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਪੇ, ਸਗ2 ਕਈ ਵਾਕ ਹੀ 

ਮੇਰੇ ਇD ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਿਕ ਅਰਥ! ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਿਜਵ); ਮ7 ਿਲਿਖਆ ਸੀ: ‘ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਹੇ-

ਕਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮ! ਨ?  ਆਪਣੇ ਗਲ ਿਕਰਪਾਨ ਵੀ ਪਿਹਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ 

ਿਕਰਪਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੇਰ ਉਸਨ?  ਲਾਹ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।’ ‘ ਜਾਗ6ਤੀ’ ਨ?  ਛਾਿਪਆ: ‘ਇਹ ਿਕਰਪਾਨ ਉਹਨ?  ਸਦਾ ਅੰਗ-

ਸੰਗ ਰੱਖੀ।‘ ਇਸੇ ਤਰ+! ਥ!-ਪਰ-ਥ! ਿਫ਼ਕਰੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਥ ਿਵਗਾੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਐਡੀਟਰ ਸੁਖਪਾਲਵੀਰ 

ਿਸੰਘ ਹਸਰਤ ਸੀ। ਮ7 ਰੋਸ ਕਰਨ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹਨ?  ਉਲਟਾ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਅਿਤ ਦੀ 

ਅਸੁਿਹਰਦਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਮ7 ਆਿਖਆ, ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਆਿਖਆ, ਅਸ� ਇD ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ। ਮ7 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ7 ਕੇਸ 

ਿਜੱਤ ਿਗਆ। 



‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਤ2 ‘ਨਾਖ਼ੁਸ਼’ ਰਿਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਆਈ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਿਸੰਘ, ਸੁਮੀਤ ਿਸੰਘ 

ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਮੈਨੰੂ ਬੜੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਛਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੂਫ਼ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਆDਦੇ 

ਰਹੇ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। 

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨ?  ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਕੋਈ ਇਕ ਸਵਾਰ’ ਨਾਲ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹ!-

ਪੱਖੀ ਅੰਤ ਨੰੂ ਨ!ਹ-ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਇਕ 

(ਬਾਰੂ ਤ!ਗੇ ਵਾਲਾ) ਤ!ਗੇ ਿਵੱਚ2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਹ ਕੇ ਬਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣ ਮਗਰ2 ਮੁੜ ਪਰੈਣੀ Cਚੀ ਕਰਕੇ ਖੰਨ?  

ਦਾ ਹੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨ?  ਬਾਰੂ ਕੋਲ2 ਘੋੜੇ ਨੰੂ ਹੀ ਛ!ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ 

ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਜਵ) ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਹ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੇ Cਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ‘ਪ6ਬੀਨ’ 

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮ7 ਲੜਦਾ ਜ! ਨਾ ਲੜਦਾ? 

ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਨਹ� ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇD ਮੇਰੇ ਿਜਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵ!। ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਲਖਤ 

ਦਾ ਇD ਤੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 

ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ! ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ 

ਵੀ ਹੈ? 

 

ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ 
 
? 1963 ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਮ7 ਪਾਣੀਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰੂਹ2 ਿਦੱਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੰਿਮ6ਤਾ ਪ6ੀਤਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਿਕੱਥੇ ‘ ਿਦੱਲੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਵਤਾ, ਿਕੱਥੇ ਅੰਿਮ6ਤਾ ਪ6ੀਤਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ! ਅਫ਼ਵਾਹ! 

ਦੇ ਅਰਥ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ+! ਜਾਣਦੇ ਹ!। ਵਾਿਰਸਸ਼ਾਹ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਭਾਗਭਰੀ ਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ 

ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਿਰਸ ਨ?  ‘ਹੀਰ’ ਦਾ ਿਕੱਸਾ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵ! ਿਵੱਚ2 ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਿਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਆਪ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਇਸੇ 

ਤਰ+! ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
? ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੰਿਮ6ਤਾ ਨਾਲ ਨ? ੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜ!ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਪਛ!ਹ ਮੁੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ! ਿਕਵ) ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਕਰੀ ਜਾਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੰਿਮ6ਤਾ ਨਾਲ ਨ? ੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ? ਿਪਛ!ਹ ਮੁੜਕੇ ਦੇਖਣ 

ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮ7 ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ ਿਬ6ਹਸਪਤੀ’ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਚੁੱਕਾ ਹ!। ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਸਭ ਨ?  ਆਪਣਾ ਬੀਿਤਆ ਹੀ ਵਾਿਚਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਮ7 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਵੀ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਵੀ। ਿਪਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ। ਿਡਿਗਆ 

ਵੀ ਹ! ਤੇ Cਿਠਆ ਵੀ। ਸਭ ਿਵਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 



 
? 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨN ਰੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ, ਅੰਿਮ6ਤਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਿਜਹਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਮੇਰੇ ਮਨN ਰੋਗ ਦਾ ਅੰਿਮ6ਤਾ ਪ6ੀਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ�। 
 
? ਮਨN ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ? ਕੀ ਨ?  ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਜ! ਲੇਖਕ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸ!ਝ ਸੀ ਜ! ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ? 

 
ਧੀਰ: ਮਦਦ ਨਹ�, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨN ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨN ਿਚਿਕਤਸਕ ਹਨ। ਡਾ. ਨ? ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਵੀ ਜ! ਲੇਖਕ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰੂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਇਕ ਕਵੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵ!ਗ ਨਹ�, ਸਗ2 ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ! 

ਵ!ਗ ਪੇਸ਼ ਆDਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਉਨ+ ! ਿਜਹਾ ਕਾਮਲ ਿਚਿਕਤਸਕ ਿਮਿਲਆ। 
 
? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕਿਵਤਾਵ! ਿਵੱਚ2 ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ - ਅਸ� ਿਘਰ ਗਏ ਕਾਲੀਆਂ ਲਿਹਰ! 

ਿਵੱਚ, ਝੱਖੜ! ਿਵੱਚ ਕਾਿਲਆਂ ਕਿਹਰ! ਿਵੱਚ - ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ। 

ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ+! ਹੀ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਹ!, ਇਸੇ ਤਰ+! ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨN -ਅਵਸਥਾਵ! ਮ7 ਬਹੁਤ ਹੰਢਾDਦਾ ਿਰਹਾ ਹ!। 

ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੀ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱਡੀ ਵੱਡੀ ਿਨਆਮਤ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹ!ਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ6ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰਤ Cਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ-ਵੈਰਾਗ! ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਿਸਖ਼ਰ ਨੰੂ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਜਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਉਨ+ ! ਦੀਆਂ ‘ਉਦਾਸੀਆਂ’ ਹਨ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੋਰੀQ ਘਰ2 ਨੱਸੇ ਤੇ ਅੰਤ ਿਸਧਾਰਥ ਤ2 ਬੁੱਧ ਬਣੇ। 

ਿਨਰੀ ਚੜ+ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਅਸੰਤੁਲਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੱਸਣਾ-ਰੋਣਾ ਦੋਵ) ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਦਾਸੀ 

ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲਈ ਪ6ੇਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨਣ ਲਈ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਵੈਰਾਗੇ ਲੋਕ ਹੀ 

ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਜ! ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਅਿਤ ਦੀਆਂ ਮਨN -ਅਵਸਥਾਵ! ਹਨ। ਇਨ+ ! ਨ?  ਮੇਰੀ 

ਕਲਪਣਾ ਨੰੂ ਬਾਜ਼! ਵਰਗੇ ਖੰਭ ਿਦੱਤੇ। 
 
? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਸ਼6ੇਣੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ? 

 
ਧੀਰ: ਹ!, ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਿਕDਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ! ਮੇਰੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹ�, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। 



ਭਾਵ) ਕਦੇ ਬਦਲੇ। 

‘ਅਜੇ ਵੀ’ ਤ2 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤ2 ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ 

ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ�। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ! ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ! ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ! ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਵ) ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਸੱਟ ਿਵੱਚ2 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ 

ਸਗ2 ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ। 
 

ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 
 
? ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 9/11 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ! ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸ� ਇਸ 

ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੰੂ ਿਕਵ) ਲ7 ਦੇ ਹੋ? 

 
ਧੀਰ: ਬੇਗੁਨਾਹ! ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮ7 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ! ਿਕ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤਰ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਤ! 

ਇਸ ‘ਕਾਰੇ’ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਿਵੱਚ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੇ ਤੇ 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤ2 ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ 

ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਸ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਿਪੱਛੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਰਾਹ� ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ? 

ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਮਰਨ?  ਨਹ� ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ 

ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਸਨ? ਉਹ ਨਹ� ਸਨ ਬੇਗੁਨਾਹ? ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਇਹ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾDਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ!-ਕਰੋੜ! ਡਾਲਰ ਵੀ। 
 
? ਅਫ਼ਗਾਿਨਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਤਾਿਲਬਾਨ ਵਲ2 ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੰੂ ਤੋਪ! ਨਾਲ ਉੜਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਨਹ� 

ਰੋਏ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ, ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹ�? 

 
ਧੀਰ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�, ਹਰ ਲੇਖਕ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵਤਾ ਜ! ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਿਲਖੇ। ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਇD ਿਲਖ 

ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹ�। 

ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੋ ਭਾਗ! ਿਵੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ6ਕਾਸ਼ਕ ਨੰੂ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤ! ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ 

ਗੱਲ, ਕੀ ਸਭ ਘਟਨਾਵ! ਬਾਰੇ ਮਹੀQ ਰੋਵ! ਤੇ ਕੀਰਨ?  ਪਾਵ!? ਤੁਸ� ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਵੋ-ਿਪੱਟੋ! 
 

ਕਾਰੀਆਂ ਸੱਟ! 
 
? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦਾਮਾਦ ਬਲਜੀਤ ਪਨੰੂ ਤੇ ਬੰਤ ਿਸੰਘ ਰਾਏਪੁਰੀ ਅਜਾਈ ਂਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਕਵ) ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ? 

 
ਧੀਰ: ਬਲਜੀਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਪੁਲ ਤ2 ਥੋੜ+ਾ ਪਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ, 25 

ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੰੂ। ਬੰਤ ਨੰੂ 4 ਮਈ 1988 ਨੰੂ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ?  ਜਲੰਧਰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 



‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਉਹ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਉਦ2 

‘ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ‘ ਿਵੱਚ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। 

ਬਲਜੀਤ ਨੰੂ ਮ7 ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਿਕDਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਂਸੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹ� ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦ2 ਉਸਦੀ 

ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਿਜਵ) ਮ7 ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸ! ਤੇ ਿਪੰਡ ਮ7 ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਏਧਰ-

ਉਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸ!। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ?  ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਦ2 ਮ7 ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ!। 

ਬੰਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਦੀ ਸਾਰ ਝਟਕਾ ਤ! ਬਹੁਤ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ2 ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇਸ ਦੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬੰਤ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਹੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਸੀ। ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਨਵ! ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਿਹੰਦ 

ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ, ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਨਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਿਲਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਤ ਨ?  ਵੀ 

ਪ6ਤੀਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਿਲਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। 

ਬਲਜੀਤ ਬਾਰੇ ਮ7 ਇਕ ਨਾਵਲ ‘ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਸੁਫਨਾ ਆਇਆ’ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨ! ਤੇ ਥ! ਸਭ ਸੱਚੇ ਰੱਖੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਰੁਦਨ ਹੈ। ਿਕDਿਕ ਅਜਾਈ ਂਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮ7 ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸ!। ਪਰ ਬੰਤ 

ਬਾਰੇ ਮ7 ਰੋਇਆ ਨਹ�। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਿਕਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮ7 ਲੰਮੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ – ‘ਨਹ�, 

ਮ7 ਰੋਵ!ਗਾ ਨਹ�।' ਿਕDਿਕ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮ7 ਉਹਦੇ ਡੁਲ+ੇ  ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਨਹ� ਸ! ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ। 
 

ਸਾਿਹਤਕ ਿਪਤਾਮਾ 
 
? ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਿਪਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਹ ਫੇਲ+ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਨਹ� ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਪਤਾ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਦੇ ਿਪਤਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹ�, 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ+ੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਿਹਤਕ ਿਪਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨ! ਦੀ ‘ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ’ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

ਸਬੰਧ ਨਹ�। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨ?  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ 

ਿਸੰਘ ਤ2 ਪਿਹਲ! ਪੰਜਾਬੀ ਿਸੱਖੀ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ 

ਇਕਦਮ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਬਣ ਿਗਆ। ‘ਪ6ੀਤ ਲੜੀ’ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਤਾਰੇ ਿਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 

ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਜ ੇਤੁਸ� ਪ6ੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਸਆ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਫੇਲ+ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ 

ਤ! ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ�। ਸਰਹੱਦ Cਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ6ੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਨ?  

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਨ?  ਮਨੁੱਖ ਲ7ਦਾ ਹੈ। ਮਹ!ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨ?  ਲ7ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�, ਉਹਨ! ਦੇ ਸੁਪਨ?  ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨ?  ‘ਸਭੇ ਸ!ਝੀਵਾਲ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਨ?  ‘ ਬੇਗਮਪੁਰਾ 

ਸਹਰ’ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹ� ਹੋਏ। ਕੀ ਇਨ+ ! ਨੰੂ ‘ਫੇਲ+ ਹੋਏ ਸੁਪਨ? ਸਾਜ਼’ ਆਖੀਏ? ਅਿਜਹੇ 



ਸੁਪਿਨਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। 
 
? ਖ਼ੁਸ਼-ਹੈਸੀਅਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ 

ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ ਿਕੰਨ?  ਕੁ ਆDਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

 
ਧੀਰ: ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟ7ਡ ਤ! ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਲਿਹਜਾ ਬਹੁਤ ਖਰ+ਵਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ‘ ਖੁੱਲ+ੀ’ 

ਵੀ ਸੀ। ਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਖੁੱਲ+ੀ ਤੇ ਲਿਹਜਾ ਖਰ+ਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੰੂ ਉਨ+ ! ਦੇ 

ਛਪੇ Cਤਰ ਿਵੱਚ2 ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇਖੋ। ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਮ7 ਉਨ+ ! ਨੰੂ ‘ਦਾਰ ਜੀ-ਦਾਰ 

ਜੀ’ ਕਰਕੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ+ ! Cਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ: ‘ਮ7 ਧੀਰ ਜੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹ! ਿਜਹੜੇ 

ਆਪਣੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ2 ਏਨਾ ਛੰਡ-ਸੁਆਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਿਗਲਾ ਉਨ+ ! ਦਾ ਇਹ ਸੀ: ‘ਧੀਰ ਜੀ ਨਵਤੇਜ 

ਵ!ਗੰੂ ਮੈਨੰੂ ਦਾਰ ਜੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵਤੇਜ ਨ?  ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਖੁੱਲ+ੀ ਿਚੱਠੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਲਖਣੀ।’ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ+ ਕੇ 

ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਫ਼! ਮੇਰੀ ਿਚੱਠੀ ਨਾਲ ਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਏਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੰੁਿਚਆ! ਮ7 ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਖਰ+ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਹਜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨ! ਤ2 ਿਖਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਵੀ ਛਾਪਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਿਚੱਠੀ ਛਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਰਾਹਤ ਿਮਲੀ। 

‘ ਿਬ6ਹਸਪਤੀ’ ਿਵੱਚ ਮ7 ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ’ ਕ!ਡ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ 

ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਪ6ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ2 ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਬੋਝ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ। 

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ’ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਕਦੇ ਨਹ� ਆਏ। ਆDਦੇ ਤ! ਛਪਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 

ਸੀ। 
 
? ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਮਹ!ਿਰਸ਼ੀ, ਮਹ! ਆਤਮਾ, ਮਹ! ਕਲਾਕਾਰ ਿਲਿਖਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼! ਵੇਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇਸ਼ 

ਭਗਤ! ਨੰੂ ਸਜ਼ਾਵ! ਿਦੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਮਥਨਾਥ ਗੁਪਤ ਨ?  ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਕੀ 

ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜ! ਤੁਸ� ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦ! ਨੰੂ ਛੁਹ ਗਏ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੰੂ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮ7 ਦੇਿਖਆ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼! ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ! ਨੰੂ 

ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾਵ! ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ�। ਮ7 ਤ! ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਤ2 ਿਸਫ਼ਤ! ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਹ!। 

ਕਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ+ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ+ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕRਸਲ, ਸੜਕ! 

Cਤੇ ਿਬਰਛ-ਬੂਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਸੰੁਦਰਤਾਈ ਨੰੂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਉਹ 

ਹੱਦ ਤ2 ਵੱਧ ਸ਼ੁਭ ਿਚੰਤਕ ਸੀ। ਸੁਹਣੀਆਂ-ਸੁਹਣੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਕਈ ਥਾਈ ਂਉਹਨ?  ਬਣਵਾਈਆਂ। ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ 

ਿਗੱਲ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨ?  ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਦੀ ਇਹ 

ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹ� ਸੀ। 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਸੁਹਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਜਲ-ਜਲੌਅ। ਮੈਨੰੂ ਜਦ2 ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਿਖੜੇ 

ਮੱਥੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਮਹ! ਿਰਸ਼ੀ, ਮਹ! ਆਤਮਾ, ਮਹ! ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆDਦੇ ਸਨ। 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ! ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਦੇਵੇ। 
 



ਿਮੱਤਰ-ਲੇਖਕ-ਅਲੋਚਕ 

 
?: ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤ! ਪ6ਤੀਬੱਧ ਲੇਖਕ ਨਹ� ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਿਮੱਤਰਤਾ ਿਕਸੇ ਪ6ਤੀਬੱਧ ਦੀ ਪ6ਤੀਬੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਿਕਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ6ਤੀਬੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤ! ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਹੰਦੂ ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਿਕਸੇ ਿਹੰਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਿਸੱਖ ਨਾਲ। 

ਗਾਰਗੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਿਦਲਕਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਿਲਕ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਸਨੰੂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਜਦ2 ਮ7 ਿਪੰਡ ਰਿਹੰਦਾ ਸ!, ਿਦੱਲੀQ ਜਲੰਧਰ ਜ!ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ Cਤਰ ਕੇ ਿਮਲਦਾ। ਉਹ 

ਮੈਨੰੂ ਗੁਣਵਾਣ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
 
? ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਹੁ ਨਾਲ ਗੱਲ! ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨ+ ! ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ! 

ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ? 

 
ਧੀਰ: ਇਹ ਦੋਵ) ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਹਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਪਿਹਲ! ਦੋਸਤ ਬਿਣਆ, ਗੁਰਚਰਨ 

ਿਪੱਛ2। 

ਇਨ+ ! ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਏਥੇ ਿਬਆਨ?  ਨਹ� ਜਾਣੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਕਵੀ ਤ! ਹੈ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਤ2 

ਿਬਨ!, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲ! ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਸੀਲੀਆਂ ਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਸਾਿਹਤਕ ਪਾਇਆ 

ਬਹੁਤ Cਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਠੁੱਕਦਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ਼ਜ਼ਲ! ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪੁਖ਼ਤਾ 

ਗ਼ਜ਼ਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਿਲਖ ਸਕਦਾ। 

ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਵੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸਾਿਹਰ ਦੇ ਮੰੁਬਈ ਜਾਣ ਤ2 ਪਿਹਲ! ਉਹ ਤੇ ਸਾਿਹਰ ਅੱਧੀ-

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਲੁਿਧਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕ! ’ ਤੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ‘ਤਾਜ’ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ! ਸਾਿਹਰ 

ਨ?  ਅਜਾਇਬ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ। 

ਅਜਾਇਬ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨ+ ! ਮੈਨੰੂ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪ6ੇਿਰਆ। 

ਅਜਾਇਬ ਘੌਲੀ ਬਹੁਤ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਹਦੀ ਘੌਲ ਨ?  ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਔਗੁਣ ਦੋਹ! ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

? ਤੁਸ� ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਿਲਿਖਆ। ਇਹਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਿਲਆ। ਪਰ ਪਾਸ਼ ਨ?  ਆਪਣੀ 

ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਗਤਾ ਕਿਹ ਕੇ ਿਨਵਾਿਜਆ। ਅਜੀਬ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹ� ਇਹ? 

 
ਧੀਰ: ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਿਵ-ਗੁਣ ਦੀ ਮ7 ਪ6ਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹ!ਗਾ। ਉਹ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕਵੀ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੇ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨ?  ਮੈਨੰੂ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ, ਮ7 ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮ) ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹ� ਿਕ ਿਕਸ ਵੱਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੰਗਲ7ਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ+ � ਿਦਨ� ਉਹ ਆਪ 



ਇੰਗਲ7ਡ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ Cਥੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨ?  ਇਸ 

ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਜ! ਧੀਰ ਵ!ਗ ਮੰਗਤਾ ਨਹ�। ਮ7 ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜ+ੀ 

ਤ! ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮ7 ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਿਲਖਦੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਮ7 

ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਹ!, ਮ7 ਤ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸ!। 

ਇਹ ਪੰਨਾ ਛਿਪਆ ਤ! ਉਹਦੇ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਆਈ: ‘ਧੀਰ ਜੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ! ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਹ� 

ਕਰੀਦਾ। ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ।’ 

ਪਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਮਲਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ�, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ 

ਪੀਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ‘ਅਜੀਬ ਸਿਤਕਾਰ’ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲ2 ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤ! ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ। 

ਲੂਣਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ 

 
? ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਤੁਸ� ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਪਰ ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ2 ਵਰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਇਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਲਥਾ 

ਕਰਨ ਤਕ ਿਗਆ। ਕੀ ਮੰਨੀਏ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਲੂਣਾ’ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਮ7 ਬੋਿਲਆ ਹੀ ਨਹ�, ਸਗ2 ਮ7 ਉਹਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੇਖ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ 

ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘ ਿਮੱਸੇ ਦਾਣੇ’ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ-

ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਮਿਥਹਾਸ ਜ! ਅਰਧ-ਿਮਿਥਹਾਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਿਵਆਿਖਆ ਨਵ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨ?  ਿਵਆਿਖਆ ਨਵ� ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ-ਭੰਿਨਆ ਤੇ ਅਰਥ! ਨੰੂ ਉਲਟਾਇਆ 

ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ6ਾਪਤ ਤੇ ਲੋਕ! ਵਲ2 ਪ6ਵਾਨੀ ਗਈ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲੂਣਾ ਖਲਨਾਇਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ 

ਖਲਨਾਇਕਾ ਨੰੂ ਨਾਇਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹ�। ਅਤੇ ਫੇਰ ਏਥੇ ਵੀ ਿਕਰਦਾਰ ਪੱਖ2 

ਲੂਣਾ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵ!ਗੰੂ ਖਲਨਾਇਕਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਲੂਣਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਹੈ। ਪੂਰਨ Cਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ-

ਿਬਜਾਨਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ2 ਉਹ ਪੂਰਨ Cਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾDਦੀ ਹੈ, ਉਦ2 ਉਹ ਹੱਕ-ਬਨਾਜਬ ਨਹ�। ਇਹ ਦੋਸ਼ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ6ੇਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਤ! ਦੂਜ ੇਦੇ ਦੋਸ਼! ਨੰੂ ਵੀ 

ਆਪਣੇ Cਤੇ ਲੈ ਲ7 ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਲੀਆਂ ਝੂਟ ਜ!ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ Cਤੇ ਲਾਉਣੇ ਤ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਿਸ਼ਵ 

ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ ਵੀ ਪਿਹਲੀਆਂ ਲੂਣਾਵ! ਵ!ਗ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਸੱਚੀ ਨਾਇਕਾ ਵ!ਗ ਰਾਹ-ਿਦਸੇਰੀ ਨਹ� ਹੈ। 

ਫੇਰ ਪਾਖੰਡਣ ਬੜੀ ਹੈ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜੀ ਲੂਣਾ। ਜਦ2 ਸਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ!, 

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ, ਨੱਸੀ-ਨੱਸੀ ਆ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: 
 
ਮਹਾਰਾਜ! ਕੁਝ ਰਿਹਮ ਕਮਾਓ 

ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਹੀਣ ਹੈ 



ਇਸ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਢਾਓ। 

ਬੁੱਧਹੀਣ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜ! ਲੂਣਾ ਆਪ? ਬੁੱਧਹੀਣ! ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਿਕਸ ਨ?  ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਨ? ? ਸੋ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ 

ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਲਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੱਕਾਰ ਹੈ, ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਰਦਾਰ ਮਹ! ਕਾਵ! ਦੇ 

ਨਾਇਕ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। 

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ�, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੂਣਾ ਮਰਵਾDਦੀ ਪੂਰਨ 

ਨੰੂ ਹੈ! 

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖ!ਤ ਨੰੂ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ! ਉਹਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਇD ਤੋੜਨਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਕੱਲ+ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਹਟਲਰ!-ਮਸੋਲੀਨੀਆਂ ਤੇ ਟੋਜੋਆਂ ਨੰੂ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਧਰੇਗਾ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਲਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਿਕਤਾਬ ਠੀਕ ਸਾਿਬਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ!ਦੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਉਿਚਆਈ (Supermacy) ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਦਾ। 

ਸੇਖ2 ਵਰਗਾ ‘ ਸੂਝਵਾਨ’ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਾਿਸ਼ਸਟ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਬੇਗੁਨਾਹ! 

ਦੇ ਕਾਤਲ! ਨੰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੁਝਾਰੂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੰੁਡੇ ਆਖ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨ! ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ 

ਿਸੰਘ ਸੇਖ2 ਦੀ ‘ ਸੂਝਵਾਨੀ’ ਅੱਗੇ ਮ7 ਦੋਵ) ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹ!। 
 
? ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ! ਿਵੱਚ2 ਤੁਸ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤ2 ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 

 
ਧੀਰ: ਸਭ ਮੈਥ2 ਵੱਡੇ ਹਨ। 
 
? ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਗਲਾ ਹੈ ਿਕ ਆਲੋਚਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਫੁੱਟ ਨN ਟ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�, ਫੁੱਟ ਨN ਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਜਦ2 ਆਲੋਚਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਿਲਖਦੇ ਜ! ਿਕਤੇ 

ਪਰਚਾ ਪੜ+ਦੇ ਹਨ, ‘ਆਿਦ-ਆਿਦ’ ਿਵੱਚ ਵੀ Cਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਨਹ� ਆDਦੇ। ਕਾਰਨ ਤ! ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, Dਜ 

ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਹਨ। ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਚੱਲ ਿਪਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ) ਿਰਵਾਜ 

ਪੈ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 
 

ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ 

 
? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਚਲਾ ਵੀ ਿਗਆ। ਕੀ ਤੁਸ� ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸਲੀ 

ਇਨਕਲਾਬ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜ! ਖ਼ਬਰੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ? 

 
ਧੀਰ: ਲੋਕ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਪ6ਬੰਧ ਤ2 ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ�। ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲ ਗ਼ੈਰ-ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ 

ਰਾਜਪ6ਬੰਧ ਹੈ - ਸਭੇ ਸ!ਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ। ਅਸ� ਉਹਨੰੂ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ। 



‘ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹ� ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡ!ਗ!-ਗੋਲੀਆਂ ਖ!ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ+ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਰੋਜ਼ 

ਤੱਕ ਰਹੇ ਹ!। ਇਹ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ‘ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ� 

ਹੰੁਦਾ। 
 
? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਇਕ ਲੀਡਰ! ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਨ? 

 
ਧੀਰ: ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤ! ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਨਹ� ਸਨ, ਿਸਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ 

(ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ!ਗਰਸ ਵੱਲ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ 

ਹਨ, ਜਦ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਿਸਧ!ਤ ਵੀ ਦੋਹ! ਦੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਲੀਡਰੀਆਂ-ਚੌਧਰ! ਦੇ ਹਨ। ਿਹਤ! 

ਤ2 ਿਬਨ! ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡਰ! ਦੀ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਿਜਸ ਿਸਆਸਤ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਵ ਮ!-ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ2, ਅੱਜ ਉਸੇ ਿਸਆਸਤ 

Cਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ; ਸਗ2 ਇਸ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤ2 ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਹੈ; ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤ! ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੰੂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੁਮੰਡ 

ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਸੋਚਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਹਨ। 
 
? ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ Cਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਨਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਹ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ? 

 
ਧੀਰ: ਿਬਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ। ਰੂਸ ਨੰੂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਰੂਸ ਨਾਲ ਤ! ਉਦ2 

ਚੀਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਮਊਿਨਸਟ, ਪਸਾਰਵਾਦੀ, ਿਫ਼ਊਡਲ ਸੋਚ ਨ?  

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਹ7ਕੜ ਨ? । ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਮਸਲਹਤ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਿਚਰ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ‘ਚੀਨ ਭਰਾ ਹੈ, 

ਭਾਰਤ ਦੋਸਤ।’ ਫੇਰ ਉਸ ਿਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ?  ਿਨਖੇਧੀ ਿਕD ਕਰਨੀ ਸੀ? 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਕੋਲ2 ਰੂਸ ਨ?  ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ 

ਨਹ� ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦ2 ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ2 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਵਟਰ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

44 ਸਾਲ! ਮਗਰ2 ਿਜਹੜੇ ‘ਇਨਕਸ਼ਾਫ਼’ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ+ ! ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ਼ੀਏ ਏਨਾ ਿਚਰ ਿਕੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? 

ਅਿਜਹੇ ‘ਇਨਕਸ਼ਾਫ਼!’ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਮਹ! ਜਨਸੰਘੀਆਂ’ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ-ਮਹਾਨ 

ਖੋਜਕਾਰ ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ+ ! ਦੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ‘ ਦੁਰਲੱਭ’ ਿਸੱਟੇ ਹਨ। 
 
? ਤੁਸ� ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ। ਦੋਹ! ਸਮਾਜ! ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਮ7 ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹਫ਼ਤਾ ਿਰਹਾ ਸ!। ਏਨ?  ਘੱਟ ਸਮ) ਿਵੱਚ ਰੂਸ ਿਜਹੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਮ7 ਦੇਖ ਨਹ� 



ਸਕਦਾ ਸ!। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ Cਨਤੀ ਨੰੂ ਮ7 Cਨਤੀ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ। ਇਸ Cਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹ! ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੇ 

ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਰਤੀਆਂ-ਿਕਸਾਨ! ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਿਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੈ।  

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ Cਨਤੀ ਨੰੂ ਿਵDਤਬੱਧ ਕਰਨਾ ਆDਦਾ 

ਹੈ। ਈਜਾਦਕਾਰੀ ਵੀ, ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲ! ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਬਣੀ ਸੀ। 
 

ਰਚਨਾ ਪ6ਿਕਿਰਆ 

 
? ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ) ਮਗਰ2 ਮ7 ਮੁੜ ਕੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਹੈ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹ� ਸਗ2 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। 

(ਅਗਸਤ 1984)। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸ� ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਲਖੀ ਹੈ। 

ਿਕD? 

 
ਧੀਰ: 1984 ਿਵੱਚ ਮ7 ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਤੇ ਕਹੀ ਜ! ਿਲਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨ?  ਿਵੱਚ ਜ! ਿਕਤੇ ਹੋਰ। 

ਇਨ+ ! ਬਾਈ ਵਿਰ+ਆਂ ਿਵੱਚ ਮ7 ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ+ਾ ਰੂਪ ਦੋਵ) ਤਰ+! ਕਿਵਤਾਵ! ਿਲਖੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਗੁਰ ਨਹ�, 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਵਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ6ਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਚੰਗੀ, ਪ6ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ+ੀ ਹੋਵੇ ਜ! ਛੰਦ! ਿਵੱਚ। 

ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਮ7 ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹ� ਿਲਖੀ, ਮ7 ਕੰੁਡਲੀਆਂ, ਦੋਹੜੇ, ਸਵੱਈਏ, ਦਵੱਈਏ, ਛਪੈ ਛੰਦ, ਕੋਰੜਾ, ਸੋਰਠਾ, 

ਚੌਪਈ, ਿਡਓਢ, ਕਿਬੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰੇ Cਤੇ ਕੇਵਲ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹ�, ਇਨ+ ! ਸਭਨ! ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

Dਜ ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਗ਼ਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਸਨਫ਼ ਨਹ�, ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਦੀ ਿਸਨਫ਼ ਹੈ। ਿਜਵ) ਗੀਤ ਉਰਦੂ ਦੀ 

ਿਸਨਫ਼ ਨਹ�। ਜੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ! ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੀ ਿਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ 

ਜ!ਦੀ ਹੈ। ਪੀਆ, ਰੈਣ, ਪੀਤ, ਪੀਤਮ, ਨS ਨ, ਬਾਲਮ, ਸਾਜਨ, ਬੀਤ ਗਏ, ਆਿਦ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੀ ਠੀਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਨਹ� ਤ! ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਨ! ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ 

ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁਲ+ੇ  ਸ਼ਾਹ, ਵਾਿਰਸਸ਼ਾਹ ਇਨ+ ! ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਹ� ਿਲਖੀ। ਹਾਲ!ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਆਿਲਮ ਫ਼ਾਿਜ਼ਲ ਸਨ। 

ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨ?  ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੀ। 
 
? ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਨ?  ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤ! ਿਲਆਂਦਾ ਨਹ�। ਕੀ ਤੁਸ� ਨਹ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਕ ਲੇਖਕ 

ਿਸਰਫ਼ ਏਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਣ ਿਬਨ! ਰਿਹ ਨਹ� ਸਕਦਾ? 

 
ਧੀਰ: ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ! ਇਨਕਲਾਬ ਿਲਆਉਣ, ਨਾ ਿਲਆਉਣ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, 

ਸਿਪਰਟ ਨਾਲ, ਅਗ!ਹਵਧੂ ਿਵਚਾਰ! ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ! 

ਹਨ। ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ! ਨ?  ਇਨਕਲਾਬ ਿਲਆਂਦੇ ਵੀ। ਿਜਵ) ਫ਼ਰ!ਸ ਿਵੱਚ ਰੂਸੋ ਤੇ 



ਵਾਲਟੇਅਰ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ! ਨ? । 

ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਧੀਮਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤੀ ਿਕ6ਸ਼ਮੇ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਲਮ ਦਾ। ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ2 ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹ�। 

ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਿਲਖਣਾ ਹੀ ਉਦ2 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ2 ਉਹ ਿਲਖੇ ਿਬਨ! ਰਿਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਿਲਖਣ ਲਈ ਹੀ ਿਲਖਣਾ, ਿਲਖਣਾ 

ਨਹ�।  
 
? ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜ! ਪਾਰਟੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤ2 ਹਟ ਕੇ ਜ! Cਪਰ Cਠ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�। ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ6ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਪ6ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ 

ਲੇਖਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ+ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪ ਬੀਤੀ ਨੰੂ ਇੰਨ ਿਬੰਨ ਿਲਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਹ� ਪਾDਦੇ ਤ! ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਰਕ ਬਣ ਸਕੇ। 
 
ਧੀਰ: ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹ�, ਨਹ� ਤ! ਆਪ! ਿਮਣਤੀ ਕਰ ਲ7ਦੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨ!ਅ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ ਤ! 

ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮ7 ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘੜੀ ਤ2 ਿਬਨ! ਸਮ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ 

ਲੈਣ ਵ!ਗ, ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਏਨੀ ਕੁ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤ! ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਏਨਾ ਕੁ ਤਰਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। Dਜ 

ਸ!ਝੀ ਕੰਧ, ਲੁਟੇਰੇ, ਮਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨ? ਕ! ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ6ੇਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਹਨ। ਸਭ ਇਨ+ ! ਨੰੂ Cਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
? ਡਾਇਰੀ ਿਲਖਣ ਤੇ ਛਪਣ ਿਵਚਾਲੇ ਵਕਫ਼ਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸ� ਤ! ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਛਪਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ 

ਇਹਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਣਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹ�? 

 
ਧੀਰ: ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਆਮ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵ!ਗ ਿਨਰੀ ਿਨੱਜੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 

ਬਹੁਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਹ!। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਵ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਰੀ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮ7 ਹੀ ਨਹ� ਲੈ ਕੇ ਆDਦਾ, ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆDਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਵੀ। 
 
? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਚਾਰਲਸ ਿਡਕਨਜ਼ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇਕ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਬ!ਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਲ7ਦਾ 

ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਿਟਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤ2 ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�, ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹ�। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹ!, ਮੇਰਾ 

ਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ+! ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਦ2 ਕੁਝ ਫੁਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪ6ੇਰਨਾ ਜਾਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਦ2 ਮੇਜ਼ 



ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਬੁਲਾDਦੀ ਹੈ। ਜਦ2 ਕੁਝ ਨਹ� ਔੜ+ਦਾ, Dਜ ਮ7 ਮੇਜ਼ Cਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੰੁਦਾ ਹ!, ਤ! 

ਮੇਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਤ2 ਦੂਰ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਜ!ਦੀ ਹੈ। ਪ6ੇਰਨਾ ਸਮ) ਮੇਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਚਾਨਣ ਵ!ਗ, ਮਿਹਕ ਵ!ਗ, ਸੂਖਮ ਿਜਹੀ 

ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ2 ਪ6ੇਰਨਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਉਹੀਓ ਮੇਜ਼ ਸਥੂਲ ਿਜਹੀ ਿਨਰੀ ਲੱਕੜ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਿਖੱਚ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 

ਜਦ2 ਕੁਝ ਨਾ ਿਲਖ!, ਭਾਵ ਮੇਜ਼ ਤ2 ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ) ਤ2 ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹ!, ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਿਟੱਤਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 
 
? ‘ਯਾਦਗਾਰ’ ਤੇ ‘ ਿਨੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ2 ਕੋਈ ਿਪਆਰੀ ਰੂਹ 

ਿਲਖਵਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵ) ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

 
ਧੀਰ: ਇਸ਼ਟ ਵ!ਗ। ਚੰਨ-ਚਾਨਣੀ ਿਜਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਵ!ਗ। ਉਸ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਵ!ਗ ਿਜਹੜੀ ‘ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ 

ਉਜਲ ਕਰਤੇ’ ਵਰਗੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਬਾਿਰਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਣੀ ਵ!ਗ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਰਨ ਵ!ਗ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜੀ ਿਵੱਚ 

ਵਗ ਰਹੀ ਪੌਣ ਵ!ਗ। ਿਕਵ)-ਿਕਵ) ਦੱਸ!? ਸ਼ਬਦ ਸਾਥ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਕਵੀ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹੈ। 
 
? ‘ਿਨੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ’ ਦਾ ਿਲਖਣ ਵੇਲਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਮ7 29 ਅਗਸਤ 1956 ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਨR  ਜ! ਦਸ ਵਜੇ, ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਡਡਹੇੜੀ, ਿਕਸੇ 

ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ। (ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ 1955 ਦੀ ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼! ਿਵੱਚ ਢਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 

ਕੱਲ+ ਨਵ! ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ।) ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀ 

Cਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲ7ਪ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ। 

ਭਾਦ2 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਦ2 ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚ2 ਹਲਕੀ-

ਹਲਕੀ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲ7ਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਨੱਕੀ ਸਲੇਟੀ 

ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ2 ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦ2 ਇਹ ਹਵਾ ਉਸ ਪਾਿਸQ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ 

ਿਮੱਠ?  ਆਲਮ ਿਵੱਚ ਮ7 ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸ!। 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਭਾਦ2 ਿਵੱਚ ਹੰੁਮਸ ਬਹੁਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਪੰਡਾ ਿਚਪਿਚਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਲ7ਪ!-ਦੀਿਵਆਂ ਕੋਲ ਭਮੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆDਦੇ ਹਨ। ਮ7 ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕੱਛੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਿਪੰਡੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਾਦ2 ਦੇ 

ਅਿਜਹੇ ਘੁਟਨ ਤੇ ਹੰੁਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸ! ਤੇ ਿਸਰ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ! ਤੱਕ ਪ6ੇਮ ਦੇ ਿਕਸੇ 

ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਡੁੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸ!। 

ਅੰਿਮ6ਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਨ?  ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 

‘ਅੰਿਮ6ਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ’ – ‘ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਿਮ6ਤ ਵੇਲੇ ਬੋਿਲਆ ਤ7 ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ।’ ਵੇਲਾ ਤ! 

ਉਹ ਭਾਦ2 ਦਾ ਸੀ ਿਜਵ) ਮ7 Cਪਰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
 
? ਤੁਹਾਡੇ ਿਲਖਤ ਦੀ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਤ2 ਪਿਹਲ! ਤੇ ਿਪੱਛ2 ਦੇ ਪਲ ਿਕਵ) ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 



 
ਧੀਰ: ਪਿਹਲ! ਦੇ ਪਲ! ਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਿਜਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਚਵੀ ਿਜਹੀ, ਕਾਹਲ ਿਜਹੀ। ਮਗਰ2 ਦੇ ਪਲ! ਿਵੱਚ 

ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ, ਸੁਖ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਿਜਹੀ ਤੇ ਸ਼!ਤੀ ਿਜਹੀ ਿਮਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ! ਨਾਲ2 ਆਪਣਾ 

ਆਪ ਕੁਝ Cਸਿਰਆ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
 
? ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਿਲਖਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਕਿਵਤਾ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਣਗੁਣਾਹਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਰਿਹੰਦੀ। ਗਲਪ ਿਵੱਚ ਜ! ਵਾਰਤਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਿਫ਼ਕਰੇ Cਤੇ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਿਵਭੋਰ ਵੀ। 
 
? ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ? 

 
ਧੀਰ: ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਹੋਣ। ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਦਲਕਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਪੜ+ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੇਧ ਿਮਲੇ। ਿਦ6ਸ਼ਟੀ ਿਮਲੇ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਿਵਭੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਸਿਤਅਮ, ਿਸ਼ਵਮ, ਸੰੁਦਰਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ Cਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ। ਹੌਸਲਾ ਿਮਲੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੇ। ਅੱਖ! ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਆਵੇ। 

ਿਚੜੀਆਂ ਬਾਜ਼! ਦੀਆਂ ਅੱਖ! ਿਵੱਚ ਅੱਖ! ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਸਕਣ। 
 

ਿਨੱਜ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 

 
? ਕਦੇ ਅਸ� ਆਖਦੇ ਸ! ਸਾਡਾ ਤਾਨਸੈਨ, ਸਾਡਾ ਬੈਜੂਬਾਵਰਾ, ਅੱਜ ਅਸ� ਿਡਸਕੋ ਤੇ ਕੱਛ! ਮਾਰ ਰਹੇ ਹ!। ਕੀ 

ਿਡਸਕੋ ਤੇ ਕੱਛ! ਮਾਰਨਾ ਯਾਨੀ ਨੱਚਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਲਗਦਾ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮ) ਤ2 ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋ? 

 
ਧੀਰ: ਇਹ ਤੁਕ! ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹ�, Cਥੇ ਕੀ ਪ6ਸੰਗ ਹੈ। 

ਿਡਸਕੋ Cਤੇ ਕੱਛ! ਮਾਰਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਨੱਚਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹ�, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਸੈਨ! ਅਤੇ ਬੈਜੂਬਾਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਡਸਕੋ Cਤੇ ਕੱਛ! ਮਾਰਨਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਕੇ ਿਬਗਾਨ?  ਸਿਭਆਚਾਰ! ਦੀਆਂ ਨਕਲ! ਕਦੇ 

ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ। 

ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਬੈਜੂਬਾਵਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਗ! ਦੇ ਸRਦਰਯ ਦੇ ਪ6ਤੀਕ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ 

ਸੋਚ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਸਮ) ਤ2 ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤ! ਜ਼ਰੂਰ ਮ7 ਸਮ) ਤ2 ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਹ!। 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ+ਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮ7 ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਚਾਹ!ਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ 

ਭਾਰਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਸਾਰ ਕੇ। 

ਗ!ਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ‘ਮ7 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧ! ਨਹ� ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ7 ਆਪਣੀਆਂ 

ਿਖੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ!। ਮ7 ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼! ਦੀ ਸੰਸਿਕ6ਤੀ ਦੀਆਂ ਪੌਣ! ਦਾ ਪੂਰੀ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰੁਮਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ!। ਪ6ੰ ਤੂ ਮ7 ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ+! ਤ2 ਉਖਾੜ ਦੇਵੇ। 

ਮ7 ਦੂਜੇ ਲੋਕ! ਦੇ ਘਰ! ਿਵੱਚ ਵਸਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦਾ - ਿਭਖਾਰੀ ਜ! ਗ਼ੁਲਾਮ ਵ!ਗ।’ 
 



? ਤੁਸ� ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਲੈਿਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤ! ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਿਲਨ ਤੇ ਮਾਉ 

ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ। ਕੀ ਗੱਲ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ� ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪ6ਸੰਗ ਉਹਨ! ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੁਰਾਤਬਾ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ 

ਲੈਿਨਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ+ ! ਦਾ ਨਹ�। ਇਹ ਉਹਨ! ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਿਸ਼ਸ਼! ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। 

ਮਾਰਕਸ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਲੈਿਨਨ ਪਿਹਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ। 
 
? ਤੁਹਾਡਾ ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ6ਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾੜਾ ਿਰਹਾ। ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਨਵ� 

ਸੇਧ ਿਕD ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ? 

 
ਧੀਰ: ਮੇਰਾ ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ6ਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾੜਾ ਿਕਵ) ਿਰਹਾ? ਤੁਸ� ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹ 

ਰਹੇ ਹੋ? ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੰੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਵਰ+ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮ7 ਚੰਡੀਗੜ+ ਿਵੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਿਵੱਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ। ਮ7 ਜਦ2 ਚਾਰ ਵਰ+ੇ ਮਗਰ2 ਚਾਰਜ 

ਛੱਿਡਆ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਿਵੱਚ2 ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨ? ੜੇ ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਨੰੂ ਫ਼ੰਡ ਿਦੱਤਾ। 

ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਨੰੂ ਮ7 ‘ਨਵ� ਸੇਧ’ ਕੀ ਿਦੰਦਾ? ਕ)ਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮ7ਬਰ ਜਾਗ6ਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਨ। 

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨਵ� ਸੇਧ ਿਕਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਤ2 ਚੰਗਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? 

ਜੇ ਸੇਧ ਤ2 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤ! ਤੁਸ� ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ 

ਕਸਰ ਰਿਹ ਜ!ਦੀ ਹੈ ਫੇਰ। 

ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਅਸਫਲ ਪ6ਧਾਨ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਹੈ। ਮ7 ਅਸਫਲ ਪ6ਧਾਨ ਨਹ�, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਪ6ਧਾਨ ਸ!। 
 
? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਦਆਂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਿਮਆਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ! ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਿਡਗ 

ਨਹ� ਿਗਆ? 

 
ਧੀਰ: ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ! ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੰੂਝਾ-ਫੇਰੂ ਿਬਆਨ ਹੈ। 
 

ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ 
 
? ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰਤਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਤੁਸ� ਿਕੰਨ?  ਕੁ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ! ਦੀਆਂ 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤ! ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਹਨ। ਫੇਰ ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਵਖਾਵੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? 

 
ਧੀਰ: ਮ7 ਉੰਨਾ ਹੀ ਨਾਸਿਤਕ ਹ! ਿਜੰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 

ਿਕ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਖ਼ਆਲੀ ਕਲਪਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਹ2ਦ ਨਹ�। ਰੱਬ ਨ?  ਸਾਨੰੂ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੰੂ ਅਸ� 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ! ਨ? । ਰੱਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ+ੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ! ਵਰ+ੇ ਤੱਕ ਜਾ 

ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 



ਵੇਦ! ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਰੱਬ ਜ! ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨ! ਨਹ�। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਆਿਦ ਪਦਾਰਥ! ਦਾ ਨ! ਹੈ। ਵੇਦ! ਦੇ ਿਰਸ਼ੀ-

ਮੰੁਨੀ ਇਨ+ ! ਪਦਾਰਥ! ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨ+ ! ਨੰੂ ਦੇਵਤੇ ਕਲਪ ਕੇ ਪਿਹਲ! ਇਨ+ ! ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਨ+ ! ਤ2 ਮੰਗ! ਮੰਗਦੇ ਹਨ - ਗਊਆਂ ਦੇਹ, ਘੋੜੇ ਦੇਹ, ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰ ਦੇਹ, 

ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਆਿਦ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨR  ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ+ ! ਿਵੱਚ2 ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹ2ਦ ਤ2 ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਡੇਢ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 

ਰੱਬ ਦੀ ਹ2ਦ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ� ਹ! ਿਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹ� ਹ!। ਿਸਰਫ਼ ਡੇਢ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 

ਹੀ ਲੜ ਫੜੀ ਬੈਠ?  ਹ!। 

ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤ! ਇਕ ਸਮਾਜੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਇD ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨ? ੜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਰੁੱਸ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਕੱਟੜਤਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਕਿਮਊਿਨਸਟ, ਿਜਸਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਨ+ ! ਧਾਰਿਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤ! ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੋਸ਼, ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ 

ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸਦੀ ਇਕ ਿਮਸਾਲ ਹਨ। ਇਨ+ ! ਦੀ ਿਮ6ਤੂ ਸਮ) ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਘ ਰਾਜ ਿਮੱਤਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 

ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਸਨ। ਉਨ+ ! ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗ2 ਇD ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 

ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰਤਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਨੁਹਾਰ, ਜ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਨੁਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਇਹ 

ਨੁਹਾਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਿਕਸੇ ਿਸੱਖ ਪਰਵਾਰ 

ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਹੰਦੂ ਜ! ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ! ਿਕਸੇ ਈਸਾਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ 

‘ਸਾਿਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰਤਾਰੀ ਨੁਹਾਰ’ ਉਨ+ ! ਧਰਮ! ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਸਿਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨ?  ਆਪਣੇ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ‘ਸਾਿਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰਤਾਰੀ 

ਿਸੱਖੀ ਨੁਹਾਰ’ ਸਮ) ਵੀ ਨਾਸਿਤਕ ਸੀ, ਮਗਰ2 ਵੀ। 

ਿਵਖਾਵਾ ਭੇਖ! ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਭੇਖ ਨਹ�, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ ਹੈ। 
 
? ਤੁਹਾਡੀ 'ਪੱਖੀ' ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਇਨਾਮ ਿਮਿਲਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪਈ? 

 
ਧੀਰ: ਜੇ ਮ7 ਇਸ (ਜ! ਿਕਸੇ ਵੀ) ਇਨਾਮ ਲਈ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਤ! ਇਹ ਇਨਾਮ ਮੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਪਿਹਲ! 

ਿਮਿਲਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਥ2 ਪਿਹਲ! ਮੈਥ2 ਕਈ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਖਕ! ਨੰੂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਮ7 ਨ! ਨਹ� 

ਿਗਣਾਵ!ਗਾ। ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤ2 ਿਲਸਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। 
 
? ਿਕਸੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤ! ਇਹ ਪੰੂਜੀਵਾਦ ਦਾ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ� ਵੀ ਇਵ) ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

ਧੀਰ: ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨ?  ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ 



ਏਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ, ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵ!ਗ ਹੀ, ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਦ2 ਿਕਸੇ ਵਲ2 

ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨ?  ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੜ+ਾਈ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ+! ਮੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ 

Cਤੇ ਚੋਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗ6ਤ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਲਮ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਸਮ) ਪ6ਿਤਕਰਮ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। 
 
? ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਣ ਤ2 ਿਬਨ! ਕੋਈ ਅਵੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਿਜਵ) ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਸੀ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�। ਕੋਈ ਨਹ�। 
 
? ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀOਦਾ ਗੁਰ! ਦੇ ਨ! ਤੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੈਤ ਅਤੇ ਿਮਰਕਣ ਦੇ ਨ! ਤੇ 

ਹੀ ਨਹ� ਜੀਅ ਿਰਹਾ? 

 
ਧੀਰ: ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ6ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਵਲੈਤ-ਿਮਰਕਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ 

ਨਹ�। 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ Cਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। 
 
? ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ Cਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਨਹ�। ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ�। ਿਕDਿਕ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ!-ਮਜ਼ਹਬ! ਿਵੱਚ ਵੀ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ!-ਪਾਤ! ਿਵੱਚ 

ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ‘ਸ!ਝੀਵਾਲਤਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨ? ੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹ�। ਪੰਜਾਬ ਸਗ2 ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ-ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲ! 

ਿਵੱਚ ਗ6ਸਤ ਹੈ। 

 
? ਉਮਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ? 

 
ਧੀਰ: ਸਫਲ ਵੀ, ਅਸਫਲ ਵੀ। ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਵਜ2 ਮ7 ਬਹੁਤ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹ!। ਲੇਖਕ ਵਜ2 ਮ7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਸਾਰਥਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ। 

***** 
ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ‘ ਹੁਣ’ ਿਵੱਚ2। 
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