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ਸੀਸੀਸੀਸੀ .ਆਰ..ਆਰ..ਆਰ..ਆਰ. ਮੌਦਿਗਲਮੌਦਿਗਲਮੌਦਿਗਲਮੌਦਿਗਲ     

    
ਇਹ ਗੱਲ 1963 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਨ'ੀਂ ਿਦਨੀਂ 
ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ‘ਦ ਗੁ,, ਿਜ਼ਲ'ਾ ਸੰਗਰ ਰੂ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ 
ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਮਤੀ ਸੰਗਰ ਰੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ, ਉਨ', ਨੇ ਿਪੰ ਡ 
ਦੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ 2 ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 
ਪ4ਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਸਮਾ ਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ', ਮੈ2 ਹ ਕੁਮ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਕਵੀ� 2 ਸੱਦ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਿਹਤਕ 
ਪ4ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉ। ਮੈ2 ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ4ਵਾਨ ਕਰਕੇ 
ਿਜਹੜੇ ਿਮੱਤਰ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ (ਜ, ਕਿਹ ਲਵੋ ਖੇਤ 
ਿਵਚ ਪਾਏ ਕੋਠੇ) ਿਵਚ ਪਹ ੁੰਚੇ ਉਨ', ਿਵਚ ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ 
ਉਦਾਸੀ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਰਾਮਪਰੁੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਿਨਰਦੋਸ਼, ਕਰਮ ਿਸੰਘ 
ਰਸੀਆ, ਜੰਗ ਿਸੰਘ ਫੱਟੜ, ਫਿਤਹਜੀਤ ਮਿਹਬੂਬ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮ ਾਗਮ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹਰੀ ਸੂਏ ਦੇ ਖਸਕੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕੰਨ 
’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੀ @ਚੀ ਲਬੰੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ ਅਤੇ 
ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਆਪਣੀ @ਚੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ 
ਨਾਲ ਗੀਤ, ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵ, ਿਵਚ ਛੱਡੇ ਤ, ਇੰਝ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜਵ ੇਂ 
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਰਟਨ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ। 



ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ,ਗਾ ਜੋ 20 
ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਿਦਨ 1939 2 ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ 2 ਜ,ਦੀ ਸੜਕ 
’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਿਪੰਡ ਰਾਏਸਰ ਿਵਚ ਇਕ ਗਰੀਬ, ਦਿਲਤ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 
ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁ ਝ ਉਸ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ  ਉਹੋ ਹੀ 
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ, ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਆਇਆ ਤ, ਉਸ ਦੇ 
ਇਨ', ਬੋਲ, 2  ‘ਲਹ  ੂਿਭੱਜੇ ਬੋਲ’ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ 
‘‘ਇਕ‘‘ਇਕ‘‘ਇਕ‘‘ਇਕ     ਤੂੰਤੂੰਤੂੰਤੂੰ     ਕਸਾਈਕਸਾਈਕਸਾਈਕਸਾਈ     ਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇ     ਿਪੰਡਿਪੰਡਿਪੰਡਿਪੰਡ     ਿਦਆਿਦਆਿਦਆਿਦਆ     ਹਾਕਮਾਹਾਕਮਾਹਾਕਮਾਹਾਕਮਾ ,,,,     
ਦ ਜੂਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ  ਜੋੜ।ਦ ਜੂਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ  ਜੋੜ।ਦ ਜੂਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ  ਜੋੜ।ਦ ਜੂਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ  ਜੋੜ।     
ਤੇਰੇ ਹੱਕ, @ਤੇ ਪਿਹਰਾਤੇਰੇ ਹੱਕ, @ਤੇ ਪਿਹਰਾਤੇਰੇ ਹੱਕ, @ਤੇ ਪਿਹਰਾਤੇਰੇ ਹੱਕ, @ਤੇ ਪਿਹਰਾ     
ਤੇਿਰ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਤੇਿਰ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਤੇਿਰ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਤੇਿਰ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ     
ਕੁ ੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ।ਕੁ ੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ।ਕੁ ੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ।ਕੁ ੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ’’’’’’’’     

ਨੇ ਉਸ 2 ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਕਰ ਰੂ 
ਅਨੁਭਵ, ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਤ 2 ਗਲ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤ, ਿਕਸੇ ਨੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਿਲਆ 
ਸੀ। ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਪਕ ਲੱਗ 
ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਜਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ 
ਸਮਾਿਜਕ ਪਾਤਰ ਮਰਦਾਨਣ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਨੇ 2 ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ  ੂਨਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ 
ਿਫਰਦਾ ਹੈਂ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਠੇ ਿਜੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਿਜਸ 2 ਦੇਖ ਦੇਖ 
ਬਾਪੂ 2 ਡੋਬੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 



ਬਸ ਿਫਰ ਕੀ ਸੀ, ਹ ਕੁਮ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ 2 ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਪਡੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਖਨੌਰ ੀ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹ  ੂਿਭੱਜੇ 
ਬੋਲ, ਦਾ ਲਹ  ੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕਹੜੇ ਇਟੰੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਿਵਚ ਪੁੱ ਠੇ 
ਟੰਗੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ� ਅੱਖ, ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਡੁ ਲ'ਣ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ 
ਇਕ ਅੱਖ ਇਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ' ਗਈ। ਉਹ ਟ ੁੱ ਟਦਾ ਿਰਹਾ  
ਪਰ ਝੁਿਕਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ 2 ਉਸ ਨੇ ਭ,ਬੜ  
ਬਣਾ ਿਲਆ। 
ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ� ਯਾਦ, ਿਵਚੋਂ ਉਦਾਸੀ 2 ਪਾਠਕ, ਨਾਲ ਿਮਲਾ 
ਿਰਹਾ ਹ,, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਸਮਝ ਿਲਆ 
ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਅੱਗ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕ, 
ਨਾਲ ਸ,ਝੀ ਕਰ  ਿਰਹਾ ਹ,। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ 
ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਤੇ ਪਰਮਸੱਤ ਸੀ ਿਕ ‘‘ਪੱਥਰ, 2 ਤੋੜੇ ਿਬਨ,  
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਈਜਾਦ ਹੋਣੀ ਿਕਹੜਾ ਭੋਲੇ ਬਾਪ 2 ਕਹੇ।’’ 
ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ, 2 ਲੋਕ, ਨੇ ਕਠੋਰ ਿਕਹਾ। ਪਰ ਮੈ2 ਇਝੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਇਹ ਤ, ਅੱਗ ਦੀ� ਲਾਟ, ਹਨ, ਇਨ', ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਸੇਕ ਤ, 
ਸਭ 2 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ', ਲਾਟ, 2 ਹੱਥ, ਿਵਚ ਕੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅੱਗ ਜੋ ਇਸ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਤੇ ਲੈਅ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਹੈ 2 ਜੀਵਨ ਿਵਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਤ, ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੀਤ, ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ, ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਵਾਹੇ,  
ਸੈਨਤ, ਕੀਤੀ�, ਚੌਕੋਨੀ� ਿਕਰਚ, ਬਖੇਰੀ�। ਆਪ ਲਹ  ੂਿਵਚ 



ਨਹਾਤਾ, ਲਹ  ੂਵਹਾਇਆ ਤੇ ਲਹ  ੂਵਰਗੇ ਲਾਲ ਹਰਫ, ਿਵਚੋਂ  ਹੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮੀ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਉਸ ਨੇ ਚੰਨ 
2 ਿਪਆਰ ਤੇ ਸੂਰਜ 2 ਊਰਜਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪ4ਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਗੀਤ  
ਅੰਿਮ4ਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਕ ਿਵਚ ਰ ਕੁੇ, ਜਲੂਸ ਿਵਚ ਗਾਇਆ। ਉਸ 
ਗੀਤ 2 ਸੁਣ ਕੇ ਲਹ  ੂਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖ, ਢੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 
ਮ, ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦਮ, ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦਮ, ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦਮ, ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ     
ਲਈ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇਲਈ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇਲਈ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇਲਈ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ,,,,     
ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ     
ਕੰਮੀ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ।ਕੰਮੀ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ।ਕੰਮੀ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ।ਕੰਮੀ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ।     

ਉਸ ਦੇ ਕੁ ਝ ਕੁ  ਬੋਲ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ 
ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹ, ਜੋ ਮਰਦ 
ਅਗੰਮੜੇ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਖਡੰ 
2 ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ 
ਜਦੋਂ ਝੋਲਾ ਿਮਿਲਆ ਤ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰਲੀ ਅੱਗ 
ਦਾ ਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਆਓ ਿਮਲੋ ਉਦਾਸੀ 2 ਉਸ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ, ਸੰਗ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ @ਤੇ: 
‘‘‘‘‘‘‘‘ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਣਜਾਿਰਓਕਾਲਖ ਦੇ ਵਣਜਾਿਰਓਕਾਲਖ ਦੇ ਵਣਜਾਿਰਓਕਾਲਖ ਦੇ ਵਣਜਾਿਰਓ     
ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਿਰਆ ਨਹੀਂਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਿਰਆ ਨਹੀਂਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਿਰਆ ਨਹੀਂਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਿਰਆ ਨਹੀਂ ,,,,     
ਓ ਿਕਰਨ, ਦੇ ਕਾਿਤਲੋਓ ਿਕਰਨ, ਦੇ ਕਾਿਤਲੋਓ ਿਕਰਨ, ਦੇ ਕਾਿਤਲੋਓ ਿਕਰਨ, ਦੇ ਕਾਿਤਲੋ ,,,,     
ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ।ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ।ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ।ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ। ’’’’’’’’     

 


