“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਡਾ: ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਧਿ

“ਧ ਿੱਘੇ ਧਮਿੱਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” ‘ਤੇ ਧਵਮਰਸ਼ ਪਿੱਤਰ
ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਧਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ
ਧ ਰਸੰਕੋਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਧਿਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਇਿ ਵਿੱਡਮੁਿੱਲਾ ਅਤੇ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਧਿ
ਪੇਸ਼ ਕਰ

ਲਈ ਡਾ: ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿ , ਧਜਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗ੍ਤ ਉ ਹਾਂ ਦਾ ਤਧਿ

ਧਦਲੋੋਂ ਧਰਣੀ ਿੈ। ਪਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ “ਸਾਧਿਤਕਾਰਾਂ” ਦੇ
ਅਸਲੀ ਪਿੱਖ - ਦੋਵੇੋਂ ਗ੍ੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗ੍ੁਣਾਂ - ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਾਲ ਸਾਿਮਣੇ ਧਲਆਉੋਂਦਾ ਿੈ। ਪੜਹਦੇ ਸਮੇ ਧਜਿੱਥੇ ਅਸੀ ਇ ਹਾਂ
ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਧਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਪ ਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ‘ਤੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਿਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ
ਉ ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੰਗ੍ ਧਦਲ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਧਵਚਾਰ ਪੜਹ ਕੇ ਧਸਰਫ ਿੈਰਾ ੀ ਿੀ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਬਲਧਕ ਅਸਚਰਜ ਵੀ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ।
ਵੀਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਧਸਲਧਸਲਾ ਸੰ

1980 ਤੋੋਂ ਸੰ

1999 ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੌਰ

ਧਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਸਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵ ਦੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਮਾ ਿੀ ਿੀ ਬਲਧਕ ਬਰਤਾ ੀਆਂ ਧਵਚ ਵਸਦੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਧ ਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਪਧਰਵਰਤ ਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਸੀ। ਧਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ
ਰਾਜ ੀਤਕ ਅਿੱਧਤਆਚਾਰ ਦੇ ਅਣਮ ੁਿੱਖੀ ਦੌਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਾ ੀਆ ਧਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਲਵਾਦ
ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜੀ-ਸਧਭਆਚਾਰ’ ਦੀ ਮਾ ਸਕ ਧਖਚੋਤਾਣ ਾਲ ਪਰਸਪਰ ਜੂਝ ਰਿੇ ਸ । ਧਤਆਗ੍ੇ ਅਤੇ ਬੇਸਿਾਰਾ ਮਧਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉ ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਗ੍ ਧਰਿਾ ਸੀ ਧਕ ਉਿਰ ਦੇਸ਼ ਧਵਚ ਉ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਿ ਿੋ ਧਰਿਾ ਿੈ ‘ਤੇ ਇਿਰ
ਬੇਗ੍ਾ ੇ ਘਰ ਤੋੋਂ ਿਿੱਕੇ ਪੈ ਰਿੇ ਿ । ਅੰਦਰੂ ੀ ਬੇਬਾਕ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਧ ਰੰਤਰ ‘ਿੇਰਵੇ’ ਦੀਆਂ ਧਸਸਕੀਆਂ ਉ ਹਾਂ ਦਾ
ਧ ਿੱਤ ੇਮ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਰਧਿ ਧਗ੍ਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਸਮਈ ਿਾਲਤ ਨੂੰ ਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਾ ਿੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਸ ਤੋੋਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਧ ਕਲੇ ਮਧਿਮਾ ਾਂ (ਅਧਤਥੀਆਂ) ਦਾ ‘ਕਾਰਜ-ਕਰਮ’ ਅਤੇ ਮ ੋਰਥ ਅਲਗ੍ ਸੀ। ਉਿ ਤਾਂ
ਧਸਰਫ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਧਵਚ ਿੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦੇ ਸ । ਇਿ ਘੋਰ ਤਥ ਅਤੇ ਰਵਿੱਈਆ ਇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਧਵਚੋੋਂ
ਸਾਫ ਸਾਫ ਜ਼ਰ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ।
ਇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਤ, ਕਾਧਵ, ਰੰਗ੍ਮੰਚ, ਗ੍ੀਤ-ਸੰਗ੍ੀਤ, ਧਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਿਿੱਦ ਤਕ
ਇਧਤਿਾਸ

ਾਲ ਵੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉ ਹਾਂ ਿਸਤੀਆਂ

ਾਲ ਿ

ਜੋ ਬਰਤਾ ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਮੇ ਸਮੇ

ਆਉੋਂਦੀਆਂ ਰਧਿੰਦੀਆਂ ਸ । ਇ ਹਾਂ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾ ੀਆ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਦੇ ਮ ੋਰਥ ਭਾਵੇ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਸ

ਪਰ ਇਸ ਧਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਿੀ ਧਕ ਉ ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਮੁਿੱਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਾਲ ਾਲ
ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ
ਇ ਹਾਂ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੀਆਂ

ਾਲ ਵੀ ਿੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ‘ਿੇਰਵਾ’ ਅਤੇ ਧਪਿੱਛੇ ਛਿੱਡ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ
ਜ਼ਰਾਂ ਰਾਿੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ ਅਤੇ ਉ ਹਾਂ ਤੋੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਧਲਆਂ ਦੇ ਿਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਜਤ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਘੜਦੇ ਿ । ਰਾਜ ੀਤੀ ਅਤੇ ਧਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਸਮਿੱਧਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਸਰਫ ਇ ਹਾਂ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾਂ
ਰਾਿੀ ਿੀ ਦੇਧਖਆ ਧਗ੍ਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਧਵਚ ਦੋ ਮ ੋਧਵਧਗ੍ਆ ਕ ਤਥ ਸਾਫ ਸਾਫ ਉੱਭਰ ਕੇ
ਸਾਿਮਣੇ ਆਉੋਂਦੇ ਿ : (1) ‘ਪਰਵਾਸੀ’ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਪਛੋਕੜ ਸਾਧਿਤਕ ਅਦਾਧਰਆਂ ਧਵਚ ਮਾ ਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰ
ਦੀ ਲਾਲਸਾ; ਅਤੇ (2) ‘ਦੇਸੀ’ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਧਲਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਿੋਣ
ਦੀ ਤਾਂਘ।

“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” – ਡਾ: ਾਥੀ ਲੁਨਿਆਣਿੀ
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“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਉ ਹਾਂ ਵੇਧਲਆਂ ਧਵਚ ਇਿ ਮਾ ਸਕ ਉਲਝਣਾਂ ਧਸਰਫ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਧਵਚ ਿੀ

ਿੀ ਬਲਧਕ ਧਸਆਸੀ

ਆਗ੍ੂਆਂ ਧਵਚ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਸ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀ ਆਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਿ ਧਦਖਾਉਣਾਂ ਚਾਿੁੰਦੇ
ਸਾਂ ਧਕ ਅਸੀ ਇੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਪਿੁੰਚ ਕੇ “ਆਮ” ਤੋੋਂ “ਖਾਸ” ਬਣ ਗ੍ਏ ਿਾਂ, ਇਸ

ਾਲ ਸਾਨੂੰ, “ਦੇਸੀਆਂ”

ਦਰਜਾ ਿਾਸਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। “ਦੇਸੋੋਂ” ਆਏ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੀੋਂਆਂ ਮਾ ਸਕ ਉਲਝਣਾਂ ਇਿ ਸ

ਾਲੋ ਅਲਗ੍ ਦਾ

ਧਕ ਉ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ

ਪਰਤ ਕੇ “ਇੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਫੇਰੀ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਾਸਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿ ਦੋ ‘ਕਾਰਕ’ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧਵਚ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉੋਂਦੇ
ਿ । ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਆਸ, ਬੇਬਸੀ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਿ ਮਧਿਮਾ ਭੰਗ੍ ਿੀ ਕਰਦੇ ਬਲਧਕ ਸਾਡੀ ‘ਸਵੈਮਿਿੱਤਤਾ’ ਦੀ ਗ੍ਲਤ ਫਧਿਮੀ ਨੂੰ ਿਵਾ ਦੇ ਕੇ ਿੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਿ ; ਧਜਵੇੋਂ ਉ ਹਾਂ ਵਲੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਿ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਦੇਣਾ ਧਕ ਅਸੀੋਂ “ਮਜ਼ਦੂਰ” ਠਧਰਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ‘ਫੈਕਟਰੀਆਂ’ ਲਗ੍ਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ! ਇਸੇ ਲਧਿਜੇ ਧਵਚ ਸਾਥੀ
ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਧਿਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅਪੇਕਧਸ਼ਤ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਧਸਧਖਆਦਾਇਕ ਿ ।

ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਧਿ ਧਵਚ ਕੁਿੱਲ ਧਮਲਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਜਮਾ ਇਿੱਕ (24 + 1 = 25) ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਚੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿ । ਇ ਹਾਂ
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਧਿਜੇ ਿੀ ਛੇ ਢਾਣੀਆਂ ਧਵਚ ਵੰਧਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: ਵਾਰਤਕ, ਕਾਧਵ, ਰੰਗ੍ਮੰਚ,
ਧਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਗ੍ੀਤ-ਸੰਗ੍ੀਤ ਅਤੇ ਇਧਤਿਾਸ।
1

ਵਾਰਤਕ: ਸੰਤ ਧਸੰਘ ਸੇਖੋੋਂ (1980), ਜਸਵੰਤ ਧਸੰਘ ਕੰਵਲ (1983), ਡਾ ਅਤਰ ਧਸੰਘ (1984), ਡਾ ਿਰਭਜ
ਧਸੰਘ (1984), ਕਰਤਾਰ ਧਸੰਘ ਦੁਿੱਗ੍ਲ (1985), ਓਪੇੋਂਦਰ ਾਥ ਅਸ਼ਕ (1985) ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ (1987)।

2 ਕਾਵਵ: ਸਸਮੀਸ਼ਾ (1980), ਪਾਸ਼ (1987), ਰਣਿੀਰ ਧਸੰਘ ਚੰਦ (1987), ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਪਾਤਰ
(1993)।
3 ਰੰਗਮੰਚ: ਗ੍ੁਰਸ਼ਰ

ਧਸੰਘ (1985), ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਸੇਠੀ (1985), ਦਾਰਾ ਧਸੰਘ (1985) ਬਲਵੰਤ

ਗ੍ਾਰਗ੍ੀ (1990) ਅਤੇ ਧ ਰਮਲ ਧਰਸ਼ੀ ‘ਤੇ ੀ ਾ ਧਟਵਾਣਾ (1993)।
4

ਵਚਿੱਤਰਕਾਰ: ਸੋਿ ਕਾਦਰੀ (1986)।

5 ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ: ਰੇਸ਼ਮਾ (1992), ਿੰਸ ਰਾਜ ਿੰਸ (1992),

ਧਰੰਦਰ ਬੀਬਾ (1996) ਸੁਰਜੀਤ ਧਬੰਦਰਖੀਆਂ

(1996) ਅਤੇ ਜਗ੍ਜੀਤ ਧਸੰਘ (1999)।
6 ਇਵਤਹਾਸ: ਜ ਰਲ ਮੋਿ ਧਸੰਘ (1983)।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਿ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਿ ਦੌਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾ ਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਧਕਿਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਧਜਸ ਧਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾ ੀ, ਘਬਰਾਿਟ, ਬੇਚੈ ੀ, ਭਧਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਿੇਰਵਾ ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਮਾ ਸਕ
ਉਲਝਣਾਂ ਿਾਵੀ ਸ

ਅਤੇ ਧਜ ਹਾਂ ਦਾ ਿਿੱਲ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਿਰ ਪਾਧਸਓ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਖਧਲਸ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ੀ ਕਰਦੇ ਿ । ਜੈਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਪੁਿੱਛਣਾ ਧਕ,


ਬਾਿਰ ਰਧਚਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਿਿੱਤ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲਿੱਧਗ੍ਆ,



ਇਿੱਥੋੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਧਵਚਾਰ ਕੀ ਿ ,



ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੀ ਧਵਚਾਰ ਿ ,



ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਈਮਰਜੈੋਂਸੀ’ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੀ ਰਵਿੱਈਆ ਿੈ,



ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਆਵਾਸ ਬਾਰੇ,



ਖਾਧਲਸਤਾ ਅਤੇ 1984 ਧਦਿੱਲੀ ਦੰਧਗ੍ਆਂ ਬਾਰੇ,



ਸਾਧਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਇ ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਧਦ।
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ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ
ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ ੋਭਾਵ ਾ ਨੂੰ ਪਰਗ੍ਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਥੀ ਜੀ ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ “ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਬਾਿਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਿਤ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਬਣਦੈ?” ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਦਲਚਸਪ ਧਮਲਦੇ ਿ । ਧਜਵੇੋਂ,
“ਸਾਊਥਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰੀ ਇਲਾਧਕਆਂ ਵਰਗ੍ਾ ਿੀ ਲਿੱਗ੍ਾ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਬੜੇ ‘ਟੇਸਟਫੁਿੱਲ’ ਤਰੀਕੇ ਾਲ ਸਜਾਏ ਿੋਏ ੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗ੍ਾ ਿੀ ਲਿੱਧਗ੍ਆ ਜੀ। ਪਰ ਲੰਡ ਇੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਦੀ
ਪਰਤੀਧ ਿਤਾ ਕਰ

ਵਾਲਾ ਸ਼ਧਿਰ ਿੈ। ਲੰਡ

ਵੇਖ ਧਲਆ ਤਾਂ ਇੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਵੇਖ ਧਲਆ। ... ਧਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾਂ

ੇ

ਇ ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਸਾਧਿਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਬੜਾ ਪਿੱਛਧੜਆ ਿੋਇਆ ਦੇਸ ਿੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਿੱਗ੍ੂ ਉਿਨੂੰ
ਏਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਧਦਆਂ। ਿਰ ਪਾਸੇ ਧਵਤਕਰਾ ਿੈ ਉਥੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਰਮ ਤੇ ਧਕਿੱਤੇ ਕਰਕੇ
ਿੀ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਧਰਿਾ ਿੈ।“ (ਸੰਤ ਵਸੰਘ ਸੇਖੋਂ)
“... ਕਈ ਪਿੱਖਾਂ ਤੋੋਂ ਧਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬੇਿਿੱਦ ਸੁਖੀ ਿੈ ਪਰ ਕਈ ਪਿੱਖਾਂ ਤੋੋਂ ਬੇਿਿੱਦ ਦੁਖੀ ਵੀ ਿੈ। ਇਥੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੰਮ
ਾ ਧਮਲੇ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭਿੱਤਾ ਧਮਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਧਮਧਲਆ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਿੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿੋ ਪਰ
ਆਪਣੇ ਵਤ

ਧਵਚ ਤੁਸੀੋਂ ਕਾਬਲ ਵੀ ਿੋਵੋੋਂ, ਇਮਾ ਦਾਰ ਵੀ ਿੋਵੋੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ

ਿੀੋਂ ਧਮਲਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ

ਧਮਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਿੀੋਂ ਧਮਲਦੀ ਤੇ ਧਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿੀੋਂ ਿੁੰਦੀਆਂ। ‘ਸਟੋਵ’
ਲਈ ਗ੍ੈਸ ‘ਤੇ ਮਕਾ ਲਈ ਸੀਧਮੰਟ

ਿੀੋਂ ਧਮਲਦਾ। ਜੇ ਧਮਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ

ਿੀੋਂ ਿੁੰਦਾ ਧਕ ਖਰਾ ਿੈ

ਜਾਂ ਿੀੋਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਵਚ ਧਕਿੱਲਤਾਂ, ਧਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਬੀ ਿੈ। ਬੇਈਮਾ ਬੰਦਾ ਉਥੇ
ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਧਦਿੱਕਤ ਇਿ ਆਉੋਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਇਥੋੋਂ ਆਪਣੇ ਸਧਭਆਚਾਰ ਨੂੰ
‘ਪਰੀਜ਼ਰਵ’ ਕਰ

ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਾ ਪੈੋਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਅਗ੍ਲੀ ਪੀੜਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਸਲਾ

ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ‘ਤੇ ਔਲਾਦ ਧਵਚ ਵਖ਼ਰੇਵੇੋਂ ਵਿ ਰਿੇ ਿ ।“ (ਮੀਸਾ)
“ਵਤ

ਦਾ ਿੇਰਵਾ ਵਿੇਰੇ ਿੈ। ... ਦਰਅਸਲ ਇਥੋੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ਼ਕ ਇਕ ਤਾਂ ਧਗ੍ਣਤੀ ‘ਚ ਘਿੱਟ

ੇ ਤੇ

ਦੂਜਾ ਉਿ ਧਪਛੇ ਨੂੰ ਿੀੋਂ ਭੁਿੱਲ ਸਕੇ ਿਾਲਾਂਧਕ ਇਥੇ ਬੈਧਠਆਂ ਉ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਧਵਸ਼ਾਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ।“
(ਅਜੀਤ ਕੌਰ)
“ਬੜੀ ਫੋ ੀ ਧਜਿੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਲਗ੍ਦੇ ਿੋ। ਬਿੱਸ ਮੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਧਿਸਾਬ ਿੈ,
ਲੋਅ ਿੀ ਲੋਅ ਸੀ, ਸੇਕ ਿੀੋਂ ਸੀ
ਵੇਖ ਧਲਆ ਮੈੋਂ ਜੁਗ੍ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ।
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਿ । ਘਰ ਿ ਪਰ ਅੰਦਰੋੋਂ ਉਦਾਸ ਿੋ।“ (ਜਗਜੀਤ ਵਸੰਘ)
ਇਸੇ ਰੌ ਧਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਰਾਜ ੀਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਵਾਸ’ ਦੇ ਮਸਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੀ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਿੋਰਾਂ
ਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜਮਈ ਅਤੇ ਤੰਗ੍ਧਦਲੀ ਵਾਲੀ ਲਿੱਗ੍ੀ। ਇਸ ਦੇ

ਾਲ

ਾਲ ਇਿ ਅਚੰਭਾ ਵੀ ਲਿੱਗ੍ਾ ਧਕ

ਸਾਡੇ “ਬੁਿੱਿੀਜੀਵੀ” ਅਤੇ “ਲੇਖਕ” ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿ । ‘ ਸਲਵਾਦ’ ਅਤੇ ਸੌੜੀ
‘ਕੌਮਪਰਸਤੀ’ ਧਸਰਫ ਯੂਰਪੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਰੁਝਾ

“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” – ਡਾ: ਾਥੀ ਲੁਨਿਆਣਿੀ

ਿੀ ਿੈ। ਸਾਥੀ ਸਾਧਿਬ ਉ ਹਾਂ ਤੋੋਂ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ :
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ਸਾਥੀ: “ਤਰਸੇਮ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀੋਂ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਢੇਰ
ਸਾਰੀ ਧਗ੍ਣਤੀ ਧਵਚ ਭਈਏ ਆ ਰਿੇ ਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿੇ ਿ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ
ਧਵਸਥਾਰ ਾਲ ਦਿੱਸੋ।“
ਕੰਵਲ: ਇਿ ਗ੍ਿੱਲ ਧਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਠਤਾਲੀ ਤੇ ਬਵੰਜਾ ਦੀ “ਰੇਸ਼ੋ” ਉਤੇ ਖੜਹਾ
ਿੈ। ਭਈਏ ਿਮੇਸ਼ਾ ਧਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਖ ਿੀ ਪੂਰ ਗ੍ੇ।
ਸਾਥੀ: ਤੁਸੀੋਂ ਇਿ ਵੀ ਧਕਿਾ ਸੀ ਧਕ ਉਿ ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਵੋਟ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੀੋਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ?
ਕੰਵਲ: ਇਿ ਧਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ। ਉਿ ਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਿਿੱਕ ਧਸਰਫ ਉਿ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਧਵਚ ਿੀ ਿੋਵੇ
ਵਰ ਾ ‘ਧਮ ੌਰਟੀ’ ਜ਼ੁਬਾ ਾਂ ਸੁਰਿੱਧਖਅਤ ਿੀੋਂ ਰਧਿ ਸਕਣਗ੍ੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਕਲਚਰ’, ਜ਼ੁਬਾ ਤੇ ਸਾਧਿਤ
ਤਬਾਿ ਿੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।
ਸਾਥੀ: ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਗ੍ਿੱਲ ਮੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੰਗ੍ਾਲ, ਆਸਾਮ, ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਿੋਰ ਾਂ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵਚ ਵਸਦੇ
ਧਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਿਿੱਕ ਕੀਕੂੰ ਿੋਵੇ? ਉਿ ਾ ਸੂਧਬਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਿੈ
ਿੀੋਂ ਤੇ ਉਿ ਾਂ ਸੂਧਬਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾ

ਿੀੋਂ।

ਕੰਵਲ: ਮੇਰੇ ਧਖਆਲ ਅ ੁਸਾਰ ਿੋਰ ਾਂ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵਚ ਰਧਿੰਦੇ ਧਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਿਿੱਕ
ਿੀੋਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਸਾਥੀ: ਸਾਡੇ ਧਵਚੋੋਂ

ਿੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਧਵਚ ਏਥੇ ਆਏ ਸ । ਧਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈੋਂਟ

ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਕਾਿਨੂੰ...
ਕੰਵਲ: (ਟੋਕਧਦਆਂ) ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਿ ਕਸੂਰ ਉਿ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿੈ ਧਜਿੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਏਿਰ ਆਏ
ਿ । ਪੰਜਾਬ ਧਕਿਰ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਧਵਚ ਉਿ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਿੈ। ਇਿੋ ਲੋਕ
ਰੌਲਾ ਪਾਉੋਂਦੇ ਿ ਧਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦੈ। ਤੁਸੀੋਂ ਵੀ ਉ ਹਾਂ ਧਵਚੋੋਂ ਇਕ ਿੋ।
ਸਾਥੀ: ਵੋਟ ਦੇ ਸਬੰਿ ਧਵਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀੋਂ ਇਥੋੋਂ ਦੀ ‘ਧਸਚੂਏਸ਼ ’ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿੈ ਿੀ

ਤਾਂ

ਿੀੋਂ ‘ਤੇ ਅਸੀੋਂ ਿਾਂ ਵੀ ‘ਇਮੀਗ੍ਧਰੰਟ’, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਧਕ ਬਈ

ਤੁਿਾਡੀ ਧਕਉੋਂਧਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ

ਿੀੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਿੱਕ

ਿੀੋਂ,

ਬਜਾ ਬ ਸਮਝੋਗ੍ੇ?
ਕੰਵਲ: ਉਿ ਿਿੱਕ ਬਜਾ ਬ ਐ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਾ ਪਊ ਧਕ ਤੁਸੀੋਂ ਇਥੇ ਰਧਿਣਾ ਧਕ ਉਥੇ
ਰਧਿਣਾ।
ਸਾਥੀ: ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਧਵਚੋੋਂ ਕਿੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਿ ਾ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ‘ਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ’
ਿੈ?
ਕੰਵਲ: ਮੇਰਾ ਧਖਆਲ ਿੈ ਧਕ ਉਿ ਠੀਕ ਿੋਣਗ੍ੇ। ਤੁਸੀੋਂ ਉਿ ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਧਵਚ ਆਏ ਧਕਉੋਂ ਿੋ ? ਉਿ ਕਿੱਢ
ਸਕਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਧਵਚੋੋਂ।
‘ਧਲਖਾਰੀ’ ਜਸਵੰਤ ਧਸੰਘ ਕੰਵਲ

ਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ੁਫਤਗ੍ੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ ਸਾਥੀ ਸਾਧਿਬ ਭਾਰਤ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬੀ

ਸਾਧਿਤਕ ਗ੍ਤੀਧਵਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ

ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿ । ਖਾਸਕਰ ਉਿ ਜਾਣ ਾ ਚਾਿੁਦ
ੰ ੇ

ਿ ਧਕ ਸਾਧਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧਕਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸ ਮਾਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਸਾਥੀ: ਤੀਜੇ ਧਵਸ਼ਵ ਸਮੇਲ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੋ

ੁਕਤੇ ਰਧਿ ਗ੍ਏ ਸ । ਤੁਸੀੋਂ ਧਕਿਾ ਿੈ ਧਕ ਧਵਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲ

ਧਵਚ ‘ਸਾਧਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗ੍ਆ ਿੈ। ਇਿ ਵੀ ਪਤਾ ਲਿੱਗ੍ਾ ਿੈ ਧਕ ਤੁਸੀੋਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਧਸੰਘ ਨੂੰ
ਇ ਾਮ ਦੇ ਰਿੇ ਿੋ। ਉਸ ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਵਚ ਧਲਧਖਆ ਿੀ ਿੀੋਂ।
ਕੰਵਲ: ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਧਸੰਘ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਵਚ ਧਲਧਖਐ।
ਸਾਥੀ: ਕੀ ਧਲਧਖਐ ਉਸ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਵਚ?
ਕੰਵਲ: “ਟਰੇ ਟੂ ਪਾਧਕਸਤਾ ।“
ਸਾਥੀ: ਉਿ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋੋਂ ਤਰਜਮਾ ਿੋਇਐ।
ਕੰਵਲ: ਇਕ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਵੀ ਿੈ ਉਿ ਾਂ ਦੀ ਧਪਿੱਛੇ ਧਜਿੇ ਛਪੀ ਿੈ।
ਸਾਥੀ: ਉਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਧਿਲਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧਵਚ ਸ ।
ਕੰਵਲ: ਇਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀੋਂ ਾ ਕਿੋ। ਉਿ ਾਂ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਆਪੂੰ ਿੀ ਕੀਤੇ ੇ। ਉਿਦੀ ਕੰਟਰੀਧਬਊਸ਼ ਇਿ ਵੀ
ਐ ਧਕ ਉਿ ੇ ਿੋਰ ਾਂ ਜ਼ੁਬਾ ਾਂ ਧਵਚ ਵੀ ਧਲਧਖਐ।

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਮੰਚ
ਿਰ ਸਿੱਧਭਅਤਾ ਧਵਚ ਰੰਗ੍ ਮੰਚ ਬੜੀ ਮਿਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ। ਪਰਾਚੀ
ਜੀਵ

ਭਾਰਤੀ ਿਰਮ, ਕਲਾ, ਸਾਧਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ

ਧਵਚ ਰੰਗ੍ ਮੰਚ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿੁਤ ਮਿਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦੀ ਸੀ। ਧਕਸੇ ਧਵਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਧਪਰਯ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿ

ਬੜਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਿ ਮੰਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਧਤਿਾਸ ਦੇ ਉਤਰਾ-ਚੜਹਾ ਧਵਚ ਇਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਿੋ ਕੇ
ਰਧਿ ਗ੍ਈ ਲਗ੍ਦੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰ ੇ ਪਰਮੰ ੇ ਾਟਕਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਸੇਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ੍ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਿ ।
ਸਾਥੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਤੁਰੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈੋਂ ਜਾ ਣਾ ਚਾਿਵਾਂਗ੍ਾ ਧਕ ਉਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਧਵਚ ਇਸ
ਦਾ ਕੀ ਸਥਾ

ਿੈ? ਲੰਡ

ਦਾ ਵੈਸਟ ਐੋਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਰਾਡਵੇਅ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿ । ਮੈੋਂ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਾਂ ਿੀੋਂ ਕਰ ਨੂੰ ਕਧਿ ਧਰਿਾ ਪਰ ਇੰਡੀਅ ਥੀਏਟਰ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਿੈ?
ਸੇਠੀ: ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਿੱਚੀ ਗ੍ਿੱਲ ਤਾਂ ਇਿ ਿੈ ਧਕ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿੈ ਿੀ ਿੀੋਂ। ਉਿ ਾਂ
ਿੋਇਆ

ਾਲ ਦਾ ਿੀ ਿੈ। ਇੰਡੀਅ

ਥੀਏਟਰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਧਿਆ ਿੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਏਟਰ ਬੰਗ੍ਾਲੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋੋਂ ਵੀ ਬਿੁਤ ਧਪਿੱਛੇ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਧਵਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਲਗ੍
ਿੀੋਂ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਾਧਟਸਟ ਇਸ ਦੀ ਤਕ ੀਕ ਤੋੋਂ
ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਾਵਾਕਫ ਿ । ਇਿ ਧਲਖ ਸਕਦੇ ਿ

ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋੋਂ

ਿੀੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਮੇ ਧਲਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿੀ ਿੈ । ਇਿ

ਧ ਰਾਸ਼ ਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਿੈ।

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ
ਕਰਤਾਰ ਧਸੰਘ ਦੁਿੱਗ੍ਲ

ਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਧਵਚ ਸਾਥੀ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ

“ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੋ?” ਧਜਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵਚ

ਦੁਿੱਗ੍ਲ ਸਾਧਿਬ ਕਧਿੰਦੇ ਿ : “ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੀਏ! ਇਸ ਜੁਬਾ
ਅਪਣਾਇਆ ਿੀ

ਨੂੰ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 50% ਪੰਜਾਬੀਆਂ

ਿੀੋਂ। ਅਸੀੋਂ ਲੋਕ ਵਿੱਡੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆਂ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆ

ਿੀੋਂ ਧਦੰਦੇ। ਕੇਵਲ ਜਾਂ ਕਿੋ ਧਕ ‘ਮੋਸਟਲੀ’ ਧਸਿੱਖਾਂ ੇ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਾਧਕਸਤਾ ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਧਦ
“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” – ਡਾ: ਾਥੀ ਲੁਨਿਆਣਿੀ
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ੇ

“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਤੋੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿੇ ਿ । ਇਿਰ ਧਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਲ ਤਵਿੱਜੋੋਂ

ਿੀੋਂ ਦੇ ਰਿੇ। ਪਾਧਕਸਤਾ

ਧਵਚ

ਵਾਰਸ ਤੇ ਬੁਿੱਲਹੇ ਦਾ ਾਮ ਤਾਂ ਲੈਣਗ੍ੇ ਪਰ ਗ੍ੁਰੂ ਾ ਕ ਦਾ ਾਮ ਿੀੋਂ ਲੈੋਂਦੇ। ਆਿੁਧ ਕ ਸਾਧਿਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਜ਼ਕਰ ਿੀ

ਿੀੋਂ ਕਰਦਾ। ਉਿਰ ਵੀ ਤੇ ਏਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕ ਬਿੁ ਚਰਧਚਤ ਲੇਖਕ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆ ਧਖਿੱਚਦੇ ਿ । ਬੰਗ੍ਾਲੀਆਂ
ੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾ

ਦੀ ਰਿੱਧਖਆ ਕੀਤੀ। ਈਸਟ ਪਾਧਕਸਤਾ

ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਬੰਗ੍ਾਲੀਆਂ

ਨੂੰ ਧਕਿਾ ਧਗ੍ਆ ਧਕ ਉਿ ਬੰਗ੍ਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ

ੇ ਇਿ ਮੰਗ੍ ਠੁਕਰਾਅ ਧਦਤੀ। ਉ ਹਾਂ

ੇ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਪਾਧਕਸਤਾ

ਤੋੋਂ ਜੁਦਾ ਿੋਣਾ ਿੀ ਠੀਕ

ਸਮਧਝਆ ਤੇ 1971 ਧਵਚ ਬੰਗ੍ਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਧਗ੍ਆ। ਇਿ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਸੁਧਿਦਰਤਾ ਜ਼ਬਾ ਲਈ।“
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੀਆ ਗ਼੍ਜ਼ਲਗ੍ੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਿੀਰ ਧਸੰਘ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਦੇ ਿ :
ਸਾਥੀ: ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉੋਂ ਲਗ੍ਦਾ ਧਕ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਤੇ ਧਸਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਿੀ ਿੀੋਂ ਿੁੰਦੇ। ਉਿ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸਤਿ ਦੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਐਦਾਂ ਲਗ੍ਦਾ
ਿੈ ਧਜਵੇੋਂ ਧਕ ਉਿ ਐਵੇੋਂ ਸੁ਼ਗ੍ਲ ਲਈ ਿੀ ਧਲਖਦੇ ਿ

ਵਰ ਾ ਧਲਖਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਿੈ।
ਚੰਦ: ਵਾਿ ਧਕਆ ਬਾਤ ਕਿੀ ਿੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖਕ
ਸਮਝਣ ਲਗ੍ ਪੈੋਂਦੇ ਿ । ਧਜਸ ਭਿੱਠ ਧਵਚ ਤਪ ਕੇ ਕੁੰਦ ਬਣ ਾ ਿੁੰਦੈ ਉਿਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੀ ਮਧਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ

ਿੀੋਂ

ੀਵੀੋਂ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਐਕਡੈਧਮਕ ਫੀਲਡ ਧਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ।

ਯੂ ੀਵਰਸਟੀਆਂ ਧਵਚ ਪੜਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿੋ ਗ੍ਈਆਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿ । ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ
ਿੁੰਦਾ। ਪੜਹ ਾ ਉਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਿੀ

ਧਜਿੜੀਆਂ ਪਿੱਛਮ ਧਵਚ ਵੀਿ ਬਾਈ ਸਾਲ

ੇ ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਿਤ ਪਧੜਹਆ ਿੀ

ਿੀੋਂ। ਮੈੋਂ ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਿਤ ਪੜਹ

ਿੀੋਂ

ਵਲ ਜਦੋੋਂ ਦਾ ਰੁਧਚਤ ਿੋਇਆ

ਿਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲਗ੍ ਧਪਆਂ ਧਕ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਧਦਿੱਲੀ ਿਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਤੋੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਤੁਸੀੋਂ ਧਕੰ ਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੜਹਦੇ ਿੋਵੋਗ੍ੇ।

ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ
ਗ੍ੀਤ-ਸੰਗ੍ੀਤ ਦੀ ਦੁ ੀਆ ਦੇ ਧਜ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਉਿ ਿ : ਜਗ੍ਜੀਤ ਧਸੰਘ, ਰੇਸ਼ਮਾ,
ਿੰਸ ਰਾਜ ਿੰਸ,

ਧਰੰਦਰ ਬੀਬਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧਬੰਦਰਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ੍ੀਤ ਦੇ ਪਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਧਬੰਦਰਖੀਆ ਅਤੇ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪੜਹ ਲਾਇਕ ਿ ।
ਰਾਜਸਥਾ ਦੇ ਜਮਪਲ ਜਗ੍ਜੀਤ ਧਸੰਘ ਤੋੋਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ :
ਸਾਥੀ: “ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿੱਟ ਿ ।“

ਜਗਜੀਤ: “ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਿੀ ਸੀਰੀਅਸ ਿੀੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਐਵੇੋਂ ਫੂੰ ਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਧਿੰਦਾ ਧਕ ਮੈੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰ ਸੁਣ

ਵਾਲਾ ਿੀ ਸੀਰੀਅਸ

ਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਾਇਕ ਧਕਵੇੋਂ

ਸੀਰੀਅਸ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।“
ਸਾਥੀ: “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੋਂ ਸਥਾਪਤ ਗ੍ਾਇਕ ਾ ਿੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ?”
ਜਗਜੀਤ: “ਤਰਖਾਣ ਿੁੰ ੇ ਆਂ। ਗ੍ੁਿੱਲੀਆਂ ਘੜਦੇ।“

“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” – ਡਾ: ਾਥੀ ਲੁਨਿਆਣਿੀ
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“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਧਵਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗ੍ੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪੇੋਂਡੁਪਣ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ। ਮਸਲ ,
ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕਧਿੰਦੇ ਿ “ਇਕ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਧਕਸਤਾ ਵਾਧਲਆਂ ੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੁਡੀਓ ਧਵਚ ਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ
ਧਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮੈੋਂ ਉਥੇ ਪਿੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਿ ਾਂ

ੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਡੰਡੇ ਧਜਿੇ ਮੁਿਰੇ ਖੜਹੀ ਕਰ ਧਦਤਾ .... ਉਿਦੇ ਅਿੱਗ੍ੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈੋਂ

ਗ੍ਾਉੋਂਦੀ ਰਿੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਗ੍ਾਣੇ ਗ੍ਾਏ। ਧਫਰ ਅਸੀੋਂ ਚਲੇ ਆਏ।“ ਇਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੜਹ

ਲਈ ਬੜੀ

ਧਦਲਚਸਪ ਿੈ।
ਧਰੰਦਰ ਬੀਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਿੈੋਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸਦਮਾ ਭਧਰਆ ਸਬੂਤ
ਵੀ ਧਮਲਦਾ ਿੈ।
ਸਾਥੀ: ਧਦਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਾਲ ਲੋਿੜਾ ਿੋਇਆ।
ਬੀਬਾ: (ਅਤੀ ਉਦਾਸ ਿੋ ਕੇ) ਬਿੁਤ ਲੋਿੜਾ ਜੀ। ਅਸੀੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਘੰਧਟਆਂ ਦਾ ਿੀ
ਧਕਸੇ ਧਵਆਿ ਉਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਧਦੰਦੇ ਿੁੰ ੇ ਆਂ ਪਰ ਧਦਲਸ਼ਾਦ ਬਿੁਤ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ
ਗ੍ਾਉੋਂਦਾ ਧਰਿਾ ਪਰ ਜਦੋੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਿੋਏ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਵਰ ਧਸੰਘ

ੇ ਕਧਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਤਾ ਧਕ

ਾਲ

ਆਈ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਿੋਰ ਗ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਧਦਲਸ਼ਾਦ ੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ਧਦਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਥੋੋਂ ਭਜਾ ਧਦਤਾ।
ਇਸ ਤੋੋਂ ਧਖਝ ਕੇ ਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ੇ ਧਦਲਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਧਦਤਾ।

ਅਨਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਵਹਲਵਾਨ ਦਾਰਾ ਵਸੰਘ
ਿਿੱਸਮੁਖ ਲਧਿਜੇ ਧਵਚ ਦਾਰਾ ਧਸੰਘ ਦੀ ਧਫਲਮੀ ਧਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧਵਚ ਸਾਥੀ ਜੀ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ ਧਕ
“ਜਦੋੋਂ ਉ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਧਿੰਦੀ ਧਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਧਜਆ ਤਾਂ ਛੇਆਂ ਮਿੀਧ ਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਧਸਿੱਖ
ਧਗ੍ਆ ਪਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਧਿੰਦੀ ਾ ਆਈ।“ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵਚ ਦਾਰਾ ਧਸੰਘ ਫਰਮਾਉੋਂਦੇ ਿ “ਯਾਰਾ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ
ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਜਰ ਾਧਲਸਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਿੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਘੜਦੇ ਰਧਿੰਦੇ ੇ । ਪਰ ਇਕ ਗ੍ਿੱਲ ਧਵਚ ਸਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ
ਿੈ ਧਕ ਦੁ ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਧਿੰਦੇ ਕਿਾਉੋਂਦੇ ਭਲਵਾ ਤਾਂ ਿਰਾ ਧਦਿੱਤੇ ਪਰ ਧਿੰਦੀ ਸਾਥੋੋਂ ਧਚਿੱਤ ਿੀੋਂ ਿੋਈ ਤੇ ਅਸੀੋਂ ਵੀ ਇਸ
ਦੇ ਿਿੱਥ ਿੀੋਂ ਆਏ।“

... ਜਮਹਾਂ ਇਿੱਕ
ਮੈੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਧਵਚ ਧਕਿਾ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ‘ਚੌਵੀ ਜਮਹਾਂ ਇਿੱਕ’ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿ । ਜਮਹਾਂ
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਧਕ ਅਸੀੋਂ ਧਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗ੍ਏ ਿਾਂ, ਪਰ ਮ ਧਵਚ
ਸੁਭਾਵਕ ਿੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਧਕ ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ

ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਿੈ? ਇਿ

ਿੀ ਧਕ ਅਸੀੋਂ ਉ ਹਾਂ ਦੇ

ਾਮ ਤੋੋਂ

ਅਣਜਾਣ ਿਾਂ। ਇਸ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਲਖਾਰੀ, ਕਵੀ, ਗ੍ਜ਼ਲਗ੍ੋ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਤੋੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਸ਼ਿੂਰ ਪਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਿ । ਪਰ ਬਿੁਤ ਘਿੱਟ ਲੋਕ ਿੋਣਗ੍ੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਧ ਿੱਜੀ ਧਜ਼ੰਦਗ੍ੀ
ਅਤੇ ਧਪਛੋਕੜ ਤੋੋਂ ਵਾਕਫ ਿੋੋਂਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਿ ਧਬਲਕੁਲ

ਿੀ ਸੀ ਪਤਾ ਧਕ ਸਾਥੀ “ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ” ਅਤੇ

“ਗ੍ਧਣਤਧਵਧਗ੍ਆ ” ਧਵਚ “ਬਿੁਤ ਿੁਧਸ਼ਆਰ

ਿੀ ਉ ਹਾ ਕੋਲ “ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊੋਂਟੈੋਂਸੀ” ਦੀ

ਸ ।” ਇਿ ਿੀ

ਧਡਗ੍ਰੀ ਵੀ ਿੈ ਅਤੇ “ਪਾਪੜਾਂ” ਦਾ ਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਿ । ਅਸੀੋਂ ਸੰਤੋਖ ਿਾਲੀਵਾਲ ਿੋਰਾਂ ਦੇ ਤਧਿ ਧਦਲੋੋਂ
ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਿਾਂ ਧਕ ਉ ਹਾਂ

ੇ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਿਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ

ਉਿ ਦਿੱਸਦੇ ਿ , “ਖੈਰ ਮੈੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ। ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਪਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ,
ਬਿੱਸ ਕੰਡਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਔਧਫਸ ਧਵਚ ਕਲਰਕੀ ਕੀਤੀ। ਧਬਰਧਟਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਧਵਚ “ਕੈਪੈਧਸਟੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਔਫੀਸਰ” ਵੀ ਰਿੇ। ਧਫਰ ਸਤਾਈ ਅਠਾਈ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।“
“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ” – ਡਾ: ਾਥੀ ਲੁਨਿਆਣਿੀ
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“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਥੋੜੇ ਧਜਿੇ ਧ ਿੱਜੀ ਿੋ ਕੇ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ :
ਸੰਤਖ਼: ਯਸ਼ ਿੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋੋਂ ਧਵਆਿ ਕੇ ਧਲਆਂਦਾ?
ਸਾਥੀ: 1965 ਧਵਚ ਮੈੋਂ ਇੰਡੀਆ ਧਗ੍ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫਾਂ

ੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਿੱਸ ਪਾਈ। ਪਰ

ਅਸੀੋਂ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਸਾਂ ਉੋਂਝ ਵੀ। ਇ ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਵੇੋਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗ੍ਲ਼ੀ ਧਵਚ ਿੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਧਿਮਤੀ ਾਲ ਬੜੇ ਿੀ ਸਾਦਾ ਢੰਗ੍ ਾਲ ਸਾਡਾ ਧਵਆਿ ਿੋ ਧਗ੍ਆ।
ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤੋਖ ਿਾਲੀਵਾਲ ੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਉਿ ਾਂ ਤੋੋਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ੁਪਤ ਭੇਦਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ। ਧਜਵੇੋਂ ਿਾਲੀਵਾਲ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ ,


ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਆ ੀ ਧਵਚ ਧਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ੇੜਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਧਵਤਾ ਵਿੱਲ ਮੋੜਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਧਕਿੜਾ ਪਲ
ਜਾਂ ਘਟ ਾਂ ਸੀ ਧਜਸ ੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਧਲਖ਼ਣ ਵਿੱਲ ਲਾਇਆ?



ਆਿ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਾਮ ਤੁਸੀੋਂ ਕਦੋੋਂ ਰਿੱਧਖ਼ਆ?



ਸਭ ਤੋੋਂ ਪਧਿਲਾਂ ਧਕਿੜੀ ਜ਼ਮ ਛਪੀ ਸੀ?



ਇਿ ਬਰਾਡਕਾਸਧਟੰਗ੍ ਵਿੱਲ ਧਕਵੇੋਂ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਤੁਸੀੋਂ?



‘ਸਮੁੰਦਰੋੋਂ ਪਾਰ’ ਲੇਖ਼ ਲੜੀ ਧਕਵੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਈ ਸੀ?



1962 ਧਵਚ ਇੰਗ੍ਲੈੋਂਡ ਆਏ ਤਾਂ ਪਧਿਲੀ ਸਭਾ ਕਦੋੋਂ ਬਣਾਈ?

ਇ ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧਦਲਚਸਪ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮ ੋਰੰਜਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਧਕਤਾਬ ਪੜਹ ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਅੰਵਤਕਾ
ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਧਿ ਧਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ। ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ
ਅਤੇ ਘੋਖਮਈ ਸਵਾਲਾਂ

ੇ ਕਈ ਜਧਟਲ ਮਸਲੇ ਸਾਿਮਣੇ ਧਲਆਂਦੇ ਿ । ਧਸਰਫ ਇਿ ਿੀ

ਿੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ

ਧਵਅਿੱਕਤੀਤਵ ਦੀ ਛੁਪੀ ਿੋਈ ਿਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘਾਧੜਆ ਅਤੇ ੰਗ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਸਲ ਧਵਚ ਧਜ ਹਾਂ ਮੁਿੱਧਦਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਦੂਧਜਆਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਧਵਸ਼ਾ ਬਣਾਉੋਂਦੇ ਿ

ਉਿ ਸਵੈ ਉ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ੍ੂ ਿੁੰਦੇ ਿ । ਮਸਲ , ਪੰਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਧਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵਚ ਧਕਿਾ ਧਗ੍ਆ ਿੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੜੀ ਿੋਈ
ਿੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋੋਂ ਦੂਰ ਿੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿ , ਧਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿਬ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆ

ਾਲ ਜੋਧੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਧਕ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ

ਿੀ ਦੇ ਰਿੇ। ਭਾਵ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋੋਂ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਿੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਾਂ ‘ਤੇ

ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਿ । ਇਸ ਤੋੋਂ ਉਪਰੰਤ ਿਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਧਵਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ
ਿੀਣਭਾਵ ਾ ਅਤੇ ਸਧਭਆਚਾਰਕ ਡਰ (ਅਸੁਰਿੱਧਖਅਤਾ) ਦੀ ਉਲਝਣ ਝਲਕਦੀ ਜ਼ਰ ਆਉੋਂਦੀ ਿੈ। ਮਾ ਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਤੋੋਂ ਉਗ੍ਧਮਆ ਸਧਿਮ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਇਿ ਅਧਿਸਾਸ ਇੰ ਾ ਡੂੰਘਾ ਿੈ ਧਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਭਈਏ’ ਵੀ ਤਬਾਿੀ ਦਾ ਕਾਰ ਲਗ੍ਦੇ
ਿ ; ਅਖੇ “ਪੰਜਾਬੀ ‘ਕਲਚਰ’, ਜ਼ੁਬਾ

ਤੇ ਸਾਧਿਤ ਤਬਾਿ ਿੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।” ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਧਕ ਜੇ ਸਾਡਾ “ਕਲਚਰ’,

ਜ਼ੁਬਾ ਤੇ ਸਾਧਿਤ” ਇੰ ਾ ਿੀ ਿਲਕਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੀ ਕੀ ਿੈ?
ਧਫਲਮੀ ਸੰਗ੍ੀਤ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀ ਜਗ੍ਜੀਤ ਧਸੰਘ ਤੋੋਂ ਪੁਿੱਛਦੇ ਿ “ਅਿੱਜਕਿੱਲ ਬੰਬਈ ਦੇ ਧਫਲਮਕਾਰ ਧਜਵੇੋਂ ਭਿੱਪੀ ਲਧਿਰੀ
ਆਧਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਾਧਣਆਂ ਨੂੰ ਧਵਗ੍ਾੜ ਕੇ ਧਖਚੜੀ ਧਕਸਮ ਦੇ ਗ੍ੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿ , ਇਿ ਾਂ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਧਖਆਲ ਿੈ?” ਇਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਲਾਗ੍ੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਮੈ ਕਿੁੰਗ੍ਾ ਧਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਧਲਖਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ “ਵਖਚੜੀ” ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਧਤਆ ‘ਤੇ ਧ ਰੰਤਰ ਧਛੜਕ ਰਿੇ ਿ । ਇਸ ਧਖਚੜੀ ਧਵਚੋੋਂ
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“ਨ ਿੱਘੇ ਨਮਿੱ ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ”‘ਤੇ ਨਿਮਰਸ਼ ਪਿੱ ਤਰ

ਮੌਧਲਕ ਅਤੇ ਰਚ ਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ਪੈਦਾ
ਮਾਿਰ, ਧ ਪੁੰ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਨ ਿੰ ਘ ਕਿੰ ਦੋਲਾ

ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਤੋੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ

ਅਤੇ ਵਾਗ੍ੀਸ਼ ਿੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਿੈ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਵਚ ਉਿ

ਧਲਖਾਰੀ ਜੋ “ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਤੇ ਧਸਆਣੇ ਬਣਾਉਣ।” ਪਰੰਤੂ ਇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ
ਧਕ “ਧਲਖਾਰੀ” ਆਪਣੇ ਧਵਚਾਰ ਪਰਗ੍ਟ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਧਵਚ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਿ ਅਤੇ ਆਖਰ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਿੀ ਉ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਿ ‘ਚ ਸਾਿ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਧਵਚੋੋਂ ਿੀ ਧਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਗ੍ਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਿ : “ਐਮਰਜੈੋਂਸੀ ਦਾ ਬਲਾਂਈਡਲੀ
ਧਵਰੋਿ”; “ਉਿ ਧਸਿੱਖ ਧਵਰੋਿੀ

ਿੀੋਂ ਸੀ ਬਿੱਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੌੋਂਗ੍ਲੀ ਪਰੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ“; “ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਜ਼

ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਲੁਧਕੰਗ੍ ਐਟ ਧਫਊਚਰ“; “ਆਈਕੌਧ ਕ ਧਫਗ੍ਰਜ਼”; “ਔਫ ਦਾ ਕਫ; “ਕੌ ਫੀਡੈੋਂਸ਼ੀਅਲ”; “ਬੜੀ ਫੋ ੀ
ਧਜਿੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਲਗ੍ਦੇ ਿੋ“ ਅਤੇ “ਕੌ ਸਰਟਸ” ਆਧਦ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਧਵਚ
ਿੀ ਧਮਲਦੇ।
ਇਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ‘ਧਖਚੜੀ’

ਿੀ ਤਾਂ ਿੋਰ ਕੀ ਿੈ? ਇਸ ਧਵਚ ਮੌਧਲਕਤਾ ਧਕਿੱਥੇ ਿੈ? ਰਚ ਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ਧਕਿੱਥੇ ਿੈ?

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਵਗ੍ਾੜ ਕਰ ਰਿੇ ਿ

ਸਾਡੇ ‘ਧਲਖਾਰੀ’! ਕੀ ਇਿ ਆਵਾਗ੍ੌਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ,

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਧਵਚ ਧਮਲਦੇ ਿ ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧਿਤ, ਪਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਸਭ ਇਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਿੀ
ਧਸ਼ਕਾਰ ਿ । ਬਰਤਾ ੀਆ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼
ਖੂਬ ਥਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਿੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ‘ਏਸ਼ੀਅ

ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧਮਆਰ ਦਾ

ੈਿੱਟਵਰਕ’ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿੀ ਿੀ ਬਲਧਕ ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ

ਧ ਿੱਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋੋਂ ਇਸ “ਜਾਰਜਤੀ ਰੁਝਾ ” ਦੇ ਧਵਰੋਿ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਨੂੰ ਿੀ
ਧਮਲਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਧਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ੀਤੀ, ਸਾਧਿਿੱਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਵਧਦਅਕ ਅਦਾਧਰਆਂ ਦੇ
ਧਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉੋਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਧਕ ਇ ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ

ਿੀ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਘਣਾਉਣੀ ਿਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਿ ਿੈ ਧਕ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਿੱਿਰ ‘ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਵਚ ਬੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿ । ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਦੇ ਾਲ ਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿੱਡਾਪਣ ਇਿ ਵੀ ਿੈ ਧਕ ਇ ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਥਿੱਲੇ ਿੀ
ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਜਸ ਦਾ ਧਜਉੋਂਦਾ ਜਾਗ੍ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੀ ਇਿ ਧਕਤਾਬ ਿੈ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਧਵਚ ਿੀ ਸਾਡਾ
ਕਧਲਆਣ ਿੈ।
ਆਖਰ ਧਵਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਿੈ ਧਕ ਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪਛਾਣ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੀ ਿੀ ਬਲਧਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਿੈ।

ਲਈ ਇਿ ਧਕਤਾਬ ਪੜਹ ੀ ਧਸਰਫ

ਿੰ ਵਾਦ।
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