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----    ਪਰਮਜੀਤਪਰਮਜੀਤਪਰਮਜੀਤਪਰਮਜੀਤ    ਿਸਘੰਿਸਘੰਿਸਘੰਿਸਘੰ 
ਪਾਸ਼ ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਕਵੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਕਾਿਵਕ ਪ�ਿਤਭਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕਿਵਤਾਵਾ ਂਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਤ! ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਾਸ਼ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਤਲਖ 
ਹਕੀਕਤਾ ਂਨਾਲ ਖਿਹ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਿਰਹਾ, ਹਾਲਤਾ ਂਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਿਰਹਾ, ਸਮ& ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ, ਝੱਖੜਾਂ-ਹਨ(ੇਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ 
ਚੌਰਾਹੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਿਰਹਾ। 
9 ਸਤੰਬਰ 1950 ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਿਵਖ ੇਇਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਨੇ 
ਨਾ ਂਰੱਿਖਆ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾ ਂਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫੌਜ ਿਵੱਚ! ਮੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ! ਸੇਵਾ 
ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਂਨਸੀਬ ਕੌਰ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਹੋਰ/ ਚਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 0ਕਾਰ ਤ! ਛੋਟਾ 
ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਂਭੈਣਾ ਰਿਜੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਮੰਦਰ ਤ! ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਸਰਕੱਢ ਕਵੀ ‘ਪਾਸ਼’ 
ਬਿਣਆ। 
ਪਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੀ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ 
ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ-ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਪਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਪਨ ਸਮ& ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 
1982 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਿਣਆ। 
ਬਚਪਨ ਤ! ਹੀ ਪਾਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ ਖੀਵਾ ਿਵਖ ੇਪੜ(ਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ, 
ਿਜਥ! ਪਾਸ਼ ਨੇ 1964 ਿਵੱਚ ਅੱਠਵ/ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਨੌਵ/ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਥਾ ਂਕਪੂਰਥਲੇ ਖੁੱਲ(ੇ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। 
1967 ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਫੋਰਸ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ 
ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਿਵਖ ੇਜੈਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ! ਨੌਵ/ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਇਕ ‘ਪ�ਵੇਸ਼’ ਨਾਮ ਦੀ 
ਅਿਧਆਪਕਾ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮੋਹ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਨਾਮ ‘ਪਾਸ਼’ ਵੀ ਇਸੇ ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਾਸ਼’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਫਟਣਾ, ਿਤਤਰ-ਿਬਤਰ ਹੋਣਾ, ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, 
ਿਛੜਕਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਸ਼-ਪਾਸ਼ ਤ! ਪਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। 
1968 ਿਵੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਮ& ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਂ
ਇਸ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਜਾਂ ਇ8 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ 
ਤੱਤੇ ਖੂਨ ‘ਚ! ਉਬਲਦੀ ਕਿਵਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ 9ਾਂਤੀ ਦੀ ਤੜਪ, ਤਾਂਘ, ਸਮਾਿਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੀਬਰ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1970 ਿਵੱਚ ਛਿਪਆ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਿਵ-ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਲੋਹ-ਕਥਾ’ 
ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੀਆ ਂਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਾਿਹਤਕ ਿਸੱਟਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤ! ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਣਾ। 
ਪਾਸ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 1972 ਤ! 1975 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸਾਿਹਤਕ, ਿਸਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
1972 ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੇ ‘ਿਸਆੜ’ ਨਾ ਂਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਿਵੱਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ 



ਿਗਆ। 1973 ਿਵੱਚ ‘ਿਸਆੜ’ ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕ ‘ਉਡਦ ੇਬਾਜਾ ਂਮਗਰ’ 
ਛਪੀ। ਮਈ 1974 ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ‘ਹੇਮ ਜਯੋਤੀ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 
ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਦੇਸ਼-ਪ�ਦੇਸ਼ (ਲੰਡਨ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ�ੇਰਕ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮ& ਪਾਸ਼ ਨੇ ਿਮਲਖਾ ਿਸੰਘ ਅਥਲੀਟ ਦੀ ‘ਸਵੈ 
ਜੀਵਨੀ’ ‘ਫਲਾਇੰਗ ਿਸੱਖ’ ਿਲਖ ਕੇ ਿਦੱਤੀ। 
1976 ਿਵੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਪੜ(ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਵ/ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। 
ਈਵਿਨੰਗ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤ! ਬੀ ਏ ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਿਲਆ। 1978 ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਜੰਿਡਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 
ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਤ!। ਪਾਸ਼ ਭਾਵ& ਆਪਣੀਆ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂ‘ਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ 1978 ਨੰੂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਿਵਆਹ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬੰਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 
ਨਾ ਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਨ(/ ਿਦਨ/ ਸਤੰਬਰ 1978 ਨੰੂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਿਵ ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਸਾਡੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ’ ਛਿਪਆ। ਗ�ਿਹਸਥੀ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਨੇ 1979 ਿਵੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ ਉਗੀ ਿਵਖ ੇਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ(  ਿਲਆ 
ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਪਰਚਾ ‘ਹਾਕ’ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਵਗੜ ਰਹ ੇਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ 
ਸਿਥਤੀਆ ਂਕਾਰਨ ਨਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ‘ਹਾਕ’ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢ ਸਿਕਆ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ 
ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ! ਿਬਖਰਨ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਿਵਆ,ਂ ਿਵਰੋਧਾ ਂਵਾਲੀ ਲਿਹਰ (ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ 
ਫੜਨ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1982 ਨੰੂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਿਵੰਕਲ ਦਾ ਜਨਮ 
ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ ਕਈ ਥਾ; ਆ8ਦਾ 
ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ(ਾ ਂਪਾਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌੜ-ੇਿਮੱਠੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂ‘ਚ! ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਬਦਲਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਕੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਕਆ। 1985 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲ!  ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ 
ਮਹੀਨਾ ਗ�ਾਂਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਰਿਥਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। 
ਪਾਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਖ ੇਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਰਿਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। 1987 ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 
‘ਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। 1988 ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦ! ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾ ਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਿਵੱਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆ ਂਕੋਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕ8ਿਕ ਇਹ 
ਗੱਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤ! ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਕਈ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 
ਉਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ 1988 ਨੰੂ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਤ 
ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆ ਂਵੱਲ!  ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਨ(ੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆ ਂਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 
 


