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ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਇੱਕ ਵਿਿੇਿ ਜੀਿਨ ਜਾਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 

ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦਆੁਰਾ ਪਿੂ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਉਠੱ ਕੇ, 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਕਰਤਾਰੀ ਿਕਤੀਆ ਂਨੰੂ 

ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਉਤਂਣ ਲਈ ਸੱਵਭਆਚਾਰ 

ਵਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ

ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਦਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬੁਵਨਆਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ 

ਸਮੂਹਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ| ਅਸੀ ਂਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜਾਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਇਸ ਵਮੱਟੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀ 

ਚਾਹੇ ਦੇਸ - ਵਿਦੇਸ ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ 

ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਭੱੁਲ ਸਕਦੇ| 

ਖਾਸ ਭੂਗੋਵਲਕ ਵਖੱਤੇ ਦੀਆ ਂਸਰੀਰਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ 

ਜਲਿਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੋਕ 

ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਛੋਟ ੇਪਵਹਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਿ ਤੱਕ 

ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਇਕ ਗਤੀਿੀਲ 

ਿਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ, ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 

ਭਾਿਾਿਾਂ, ਵਲਖਤ - ਸਾਵਹਤ, ਰਸੋਈ, ਪਵਹਰਾਿਾ, 

ਵਿਵਗਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੈਵਨਕ ਯੱੁਧ, ਰਿਾਇਤਾਂ, 

ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਂਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਵਤਹਾਸ ਨੰੂ 

ਿਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ ੋ ਅਸੀ ਂ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਵਕ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ| 

ਵਦਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਅੱਠਿੀ ਂ

 



 

ਸ ਿੱ ਠਣੀਆਂ 
 

 

 

 

 

 

ਜਾਂਞੀ ਓਸ  ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਵਜੱਥ ੇਰੁੱਖ ਿੀ ਨਾ| 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਵੜਆ ਂਿਰਗੇ ਮੰੂਹ, ਉਤੇੱ ਮੱੁਛ ਿੀ 

ਨਾ| 

ਜਾਂਞੀ  ਓਸ ਵਪੰਡੋਂ ਆਏ, ਵਜੱਥ ੇਤੂਤ ਿੀ ਨਾ| 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਪੜਾਂ ਿਰਗੇ ਮੰੂਹ, ਉਤੇੱ ਰੂਪ ਿੀ 

ਨਾ| 

ਜਾਂਞੀ ਓਸ  ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਵਜੱਥ ੇਟਾਹਲੀ ਿੀ 

ਨਾ| 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਲ਼ੇ ਡੱਡੂ ਮੰੂਹ, ਉਤੇੱ ਲਾਲੀ ਿੀ 

ਨਾ| 

ਕੋਰੀ ਤੇ ਤੌੜੀ ਅਸਾਂ ਵਰੰਨ੍ੀਆਂ ਗੱੁਲੀਆਂ,  

ਭੱੁਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾੜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁੱਲ੍ੀਆਂ| 

ਰੋਟੀ ਖਿਾਉਣੀ ਪਈ, 

ਵਨਲੱਵਜਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀ|ਂ 

 

ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸੁਵਨਆਰ 

ਵਬਠਾਇਆ, 

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਵਹਵਣਆ ਂ'ਤੇ  

ਪਾਣੀ ਵਿਰਾਇਆ| 

ਵਪੱਤਲ਼ ਪਾਉਣਾ ਸੀ| 

ਵਪੱਤਲ਼ ਪਾਉਣਾ ਸੀ| 

ਵਨਲੱਵਜਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀ|ਂ 

 

ਿਾਹ - ਿਾਹ ਨੀ ਚਰਖਾ 

ਚਮਕਦਾ, 

ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, 

ਵਢੱਡ ਓਹਦਾ ਲਮਕਦਾ| 

ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ, ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਡੋਈ ਿੇ, 

ਨਾਨਕੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਆਇਆ, 

ਚੱਜ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਿ|ੇ 

 

ਜਵਤਨ - ਛੇਿੀ ਂ

 

ਲੋਿ - ਿਾਪਿ ਿਾ ਇੱਿ ਰ ਿ ਪਸੱਠਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਹ ਿੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਿਤ ਹ|ੈ 

ਪਸੱਠਣੀ ਔਰਤਾਂ ਿਆੁਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਲੋਿ - ਗੀਤ ਹੈ| ਪਸੱਠਣੀਆਂ ਿਆੁਰਾ 

ਲਾੜ,ੇ ਉਸਿ ੇਮਾਪਿਆਂ, ਪਰਸ਼ਤੇਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਞੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਿਨ ਿਰਿੇ ਨੋਿ - ਝੋਿ ਅਤੇ 

ਮਖੌਲ ਿਾਲੇ ਗੀਤ  ਗਏ ਜਾਂਿੇ ਹਨ| ਜੇਿਰ ਅਸੀ ਂਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਚ ਗੱਲ ਿਰੀਏ ਤਾਂ 

ਇਹ ਪਮੱਠੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਭ - ਗੁਭਾਟ ਿੱਢਣ ਿਾ ਿਸੀਲਾ ਹੈ| 

ਿੱੁਝ ਪਸੱਠਣੀਆਂ ਇਸ ਿਰਿਾਰ ਹਨ:- 

 

 



 

ਬੁਝਾਰਤਾਂ 

 ਤੰੂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ? 

ਦਰਿਾਜਾ 

 

 ਵਮੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ,  ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਗਾਮ,  

ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਦਗੁਦਾ ਪਠਾਣ ? 

 ਚੁੱਲਾ, ਤਿਾ, ਰੋਟੀ 

 

 
 ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਮੈਂ ਜੰਵਮਆ ਵਿਰ ਮੇਰਾ 

 ਭਾਈ, ਵਖੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਪ ੂਜੰਵਮਆ ਵਪਛੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ? 

ਦੁੱਧ, ਦਹੀ,ਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ 

                                                             

 

 ਥਾਲ ਭਵਰਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ  

ਵਸਰ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਧਵਰਆ ਹਨੇਰੀ  

ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਮੋਤੀ ਵਿਰ ਨਾ  

ਵਡੱਗਣ ਥੱਲੇ।  

ਤਾਰ ੇ

 

 ਇਕ ਟੋਟਰ ੂਦ ੇਦੋ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦ ੇਨਾ ਉਹ ਪੀਦਂੇ, 

ਬੱਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਦ ੇ?-   ਅੱਖਾਂ 

            

 

 

 

 

 

 

ਅਹਾਨਾ - ਪੰਜਵੀਂ ਏ 

 

 



 

ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੀ ਵਪਆਰੀ ਏ , 

 ਜਾਪੇ ਵਜਿ ੇਿੁੱਲਾ ਂਦੀ ਵਕਆਰੀ ਏ| 

ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਵਹਕਾਉਦਂੀ ਏ ,  

ਸਭਨਾ ਂਨੰੂ ਮੱਤ ਵਸਖਾਉਦਂੀ  ਏ| 

ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਸੁਘੜ ਬਣਾਿਗੇੀ, 

 ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਿਗੇੀ | 

ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਨਕਾਰਾ ਹਾਂ, 

ਤਾਹੀਓਂ ਇਸਦਾ ਵਪਆਰਾ ਹਾਂ| 

ਪੜ੍ ਇਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਪਦਿੀ ਪਾਿਾਗਂਾ,  

ਹਰ ਪਲ  ਇਸਦ ੇਗੁਣ ਗਾਿਾਗਂਾ| 

ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੀ ਵਪਆਰੀ ਏ, 

ਜਾਪੇ ਵਜਿੇਂ ਿੁੱਲ ਦੀ ਵਕਆਰੀ ਏ| 

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਦੇਂ, 

ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇਂ| 

ਹਨ੍ੇਰੇ  ਨੰੂ ਦਰੂ ਭਜਾ ਕੇ, 

ਵਿੱਵਦਆ ਦਾ ਪਰਕਾਿ ਿੈਲਾਉਦੇਂ। 

ਜਦ ਿੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਿੇ, 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵਦਖਾਿੇ| 

ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ 

ਰੱਵਖਆ, 

ਵਦੰਦੇ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਵਸੱਵਖਆ। 

ਵਗਆਨ ਦੇ ਦੀਿੇ ਨੰੂ ਜਲਾਉਦੇਂ, 

ਰਸਤਾ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਵਦਖਾਉਦੇਂ| 

 

 

 

 

ਧੁ੍ਰਵੀਨ ਦਜੂੀ -ਬੀ

  
 

   ਵਿਖਾ 



 

 

 

 

 

ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 31 ਵਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਰਿਰੀ ਨੰੂ 28 ਵਦਨ ਵਕਉ ਂਵਮਲੇ ?  

ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 

ਿੁਰ ੂਹੋ ਕੇ ਦਸਬੰਰ ਤ ੇਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਦ ੇ304 ਵਦਨ ਵਪੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਿੇਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿੱਚ 61 ਵਦਨ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁਦੰੀ ਸੀ,ਸੋ ਵਿਹਲੇ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ 61ਵਦਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਬੇਕਾਰ ਸਮਵਿਆ।ਵਿਰ ਰੋਮਨ ਰਾਜਾ ‘ਨੁਮਾ ਪੋਮਾਪੀਲੀਅਮ’ ਨੇ 

61 ਵਦਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦ ੋਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਿਰੀ (31) ਅਤੇ ਿਰਿਰੀ (30) ਵਦਨ ਜੋੜ ਵਦੱਤੇ। 

ਸੋ ਿਰਿਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਵਗਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 

ਸਹੀ ਨਹੀ ਂਰਹੀ।ਂ ਇਹ ਵਹਸਾਬ - ਵਕਤਾਬ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿਰੀ ਵਿੱਚ 29 ਵਦਨ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ। 

ਜੁਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਸਧੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ ਿੁਰ ੂਕੀਤਾ। ਰੋਮ ਦੇ ਦੋ ਿਾਸਕ ‘ਜੁਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ' 

ਅਤੇ ‘ਅਗਸਟਸ ਸੀਜ਼ਰ' ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੁਲੀਅਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜੁਲਾਈ (31ਵਦਨ) ਅਤ ੇ

ਅਗਸਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਸਤ (30ਵਦਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 

ਵਿੱਚ 1 ਵਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਰਿਰੀ ਦਾ 1 ਵਦਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜੁੜਿਾ ਵਦਤੱਾ| ਹੁਣ ਿਰਿਰੀ 

ਵਿੱਚ 28 ਵਦਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚੱ 31 ਵਦਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਵਗਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ 

ਦਆੁਲੇ 365 ¼ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2851  ਪੋਪ ਗਰਗੇਰੀ  ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਰੋਮਨ 

ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ¼ ਵਦਨ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਿੁਰ ੂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 

ਬਾਅਦ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵਿਚੱ 29 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅਜੱ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

 

                     

 

 

ਰਿਲੀਨ ਦਜੂੀ -ਬੀ
    

     

 

 

ਫਰਵਰੀ ਵਵਿੱਚ 28 ਵਿਨ ਵਿਉਂ ਹ ੁੰਿ ੇਹਨ? 
 

 



 

ਕਹਾਣੀ- ਜਸੈਲਮੇਰ 

ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ 

 
 

 
 

ਇੱਿ ਿਾਰ ਿੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸ਼ਪਹਰ ਪਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੋਨੇ ਿਾ ਸ਼ਪਹਰ ਿੀ ਪਿਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਪਹਰ ਿ ੇਇੱਿ ਘਰ ਪਿੱਚ ਹਰੀ 

ਚੂੰਿ ਿੀ ਿਤਨੀ ਪਸਰਜਣਾ ਨੇ ਇੱਿ ਿੁੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਪਿੱਤਾ। ਉਹ ਿੇਖਣ ਪਿੱਚ ਰਾਿਾ ਜੀ ਿੀ ਿਰਛਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 

ਉਸ ਿਾ ਨਾਂ ਰਾਿਾ ਰੱਖ ਪਿੱਤਾ ਪਗਆ। ਿਰ ਉਸ ਿੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਿ ਹੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਿੱਚ ਤਿਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 

ਸਾਰੇ ਿਪਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੀ ਪਬਮਾਰੀ ਉਸ ਿੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਿੇ ਅੂੰਿਰ ਿੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਿਰ ਉਸ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰ 

ਿਾਪਲਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਾ ਿਰਭਾਿ ਉਸ ਿੇ ਜੀਿਨ ਤੇ ਿਿੇ ਿੀ ਿੈਣ ਨਹੀ ਂਪਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਚੂੰਿ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰ ਪਿੱਚ ਉਸ ਿੀ ਮਾਂ ਿੇਿਿੀ 

, ਉਸ ਿੀ ਿਤਨੀ ਪਸਰਜਣਾ, ਉਸ ਿਾ ਿੱਡਾ ਿੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿੀ ਿੁੱਤਰੀ ਰਾਿਾ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਰਾਿਾ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਿੱਚ 

ਿੱਡਾ ਸੀ। ਰਾਿਾ ਿਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਿਪਰਆ ਪਿਲ ਸੀ। ਘਰ ਪਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਿ ੇਿਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਿੀ ਲਾਡਲੀ 

ਸੀ। ਿਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਪਸਹਤ ਿੱਖੋਂ ਜੀਿਨ ਲਈ ਹਰ ਿੱਲ ਲੜਨਾ ਿੈਂਿਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਹਰ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਿ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਨ 

ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਪਹੂੰਿੀ ਸੀ। ਉਸ ਿੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਿ ਹੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰਿੀ ਸੀ ਪਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਿ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਿ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰ ਸਿੇ। 

ਉਸ ਿੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਚੂੰਿ ਇੱਿ ਬਹਤੁ ਿੱਡੇ ਿਿਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਿੇ ਮੂੰਨ ਿੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਰੋਿਿ ੇਸਨ। ਉਹ ਸਾਰ ੇ

ਇਹ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਨ ਪਿ ਉਹ ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਿੇ ਨਾਲ ਪਜਸਿੀ ਚਾਹੇ ਮਿਿ ਿਰ ੇਿਰ ਆਿਣੀ ਪਸਹਤ ਿਾ ਿੀ ਪਿਆਨ ਰੱਪਖਆ ਿਰੇ। 

ਿਰ ਇੱਿ ਪਿਨ ਿੁਝ ਅਪਜਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਪਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾ ਤੇ ਬਹਤੁ ਫ਼ਿਰ ਮਪਹਸ ਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਿਾ ਇੱਿ ਪਿਨ ਮੂੰਿਰ ਤੋਂ 

ਿਾਿਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿੇਪਖਆ ਪਿ ਿੁਝ ਬਿਮਾਸ਼ ਇੱਿ ਿੁੜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਿਸਤੀ ਿਰ ਰਹ ੇਸਨ। ਿਰ 

ਸਾਰੇ ਲੋਿ  ਖੜ ੇਹੋ ਿੇ ਸਭ ਿੁਝ ਿੇਖ ਰਹ ੇਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਣੀ ਪਸਹਤ ਿੀ ਿਰਿਾਹ ਿੀਤ ੇਪਬਨਾਂ ਜਾ ਿ ੇਉਸ ਿੁੜੀ ਿੀ ਮਿਿ 

ਹੀ ਨਹੀ ਂਿੀਤੀ , ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾਇਆਂ ਪਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀ ਂਪਿਸ ੇਿੀ ਮਿਿ ਨਹੀ ਂਿਰਾਗੇਂ ਤਾਂ ਿੋਈ ਸਾਡੀ 

ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ ਿਿੇਂ ਿੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਂਆਿੇਗਾ। ਿੁਝ ਪਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿ ਉਸ ਿੇ ਿਪਰਿਾਰ ਿਾਪਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਿੀ ਉਸ ਿੀ 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੀ ਪਬਮਾਰੀ ਿੀ ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਠੀਿ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਿੀ ਿਪਰਆ ਪਿਲੀ ਿਰਿੇ ਿਈ ਲੋਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜੈਸਲਮੇਰ 

ਿਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਿੀ ਿਪਹੂੰਿੇ ਸਨ। 

 ਵਸਵਖਆ - ਜੋ ਆਿਣੇ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਿ ਪਜਆਂ ਬਾਰ ੇਸੋਚਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰ ੇਰੱਬ ਆਿ ਸੋਚਿਾ ਹੈ।  

 

 

 

ਇਿਮੀਤ ਕੌਰ 

 

 



 

 

 

 

'ਕਰ ਮਜੂਰੀ ਖਾਹ ਚਰੂੀ' 
 

ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਰੋਜ਼ੀ - ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ - ਿਸੀਲਾ 

ਕਰਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹ ੈਵਕਉਵਂਕ ਵਿਹਲੇ ਰਵਹ ਕੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੰਭਿ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਹਰ 

ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਬੌਵਧਕ ਿਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱੁਿ ਨਾ 

ਕੱੁਿ ਕਰਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ| ਕੋਈ ਵਕਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਜੱਜ, 

ਿਕੀਲ ਆਵਦ| ਮਜੂ਼ਰੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ| ਪਰ ਕਈ ਵਕਰਤ ਕਰਕੇ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਰੀਆ ਂ- ਚਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਬਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕ ਜ ੋ

ਅਨੰਦ ਵਮਹਨਤ ਜਾ ਂਵਕਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ - 

ਚਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਕੱਥ ੇਹੈ|  ਵਕਰਤ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ 

ਜੀਿਨ ਦਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਵਹਮ ਵਹੱਸਾ ਹੈ| ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਿੀ 

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਹ ਉਪਦੇਿ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ "ਵਕਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਿੰਡ 

ਛਕੋ"| ਹਣੁ ਸਾਨੰੂ ਵਕਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਕੇ ਵਕਰਤ ਹੈ ਕੀ ? 

ਵਕਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਸਾ ਂਨਹੁੰਆਂ, ਹੱਕ - ਹਲਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਘਾਲਣਾ - ਘਾਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ| ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਜਹੜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦਸਾਂ - ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਵਕਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਆਤਵਮਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਪੂਜਾ - ਪਾਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| 

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਭਰਿਟ ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ| ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਢੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਿ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ|ੈਸਾਡੇ ਪਰਵਸਧੱ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਗਣਤੀ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹ ੁਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ 

ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀ,ਂ 

ਵਕਰਤ - ਕਮਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੈ| 

ਜੋ ਵਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਮਹਨਤ ਕਰਨੋ ਨਹੀ ਂਘਬਰਾਉਦਂਾ, ਦੁੱਖਾ ਂ- ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ 

ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਿਿਾਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ 

ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖੁਿਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਹ ਤੇ ਵਲਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ੋਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ  ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹੈ| ਸ ੋ

ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰ - ਸੰਤੋਖ, ਵਸਦਕ ਅਤੇ ਵਮਹਨਤ ਮਜੂਰੀ ਿਰਗੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਵਕਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਾਹ-ਿਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਵਸਆਵਣਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਵਕਹਾ ਹੈ ' ਕਰ ਮਜੂਰੀ ਖਾਹ 

ਚੂਰੀ '| 

                     

     ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 

 

 

 

 


