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Punjabi (Gurmukhi script)

Translated by Sara Kazmi

ਿਸੱ ਧੇ ਖਲੋ ਵਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਯਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਪੈਰ5 ਤੇ ਿਕ7 ਟੁਿਰਆ
ਨਗੁਿਗ ਵਾ ਿਥੳਗੋ
ਉਲਥਾ: ਸਾਰਾ ਕਾਜ਼ਮੀ
ਅੱ ਜ ਤ8 ਕਈ ਵਿਰ:ਆਂ ਿਪੱ ਛ8 ਇਨਸਾਨ ਹੱ ਥA ਤੇ ਪੈਰA ਦੇ ਭਾਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ijvyN ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰH ਟੁਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਨੌਰ। ਇਨਸਾਨ syh, ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਗLਡੇ ਤ8 ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਦਾ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਸਭ ਤ8 ਵੱ ਧ
ਸੀ: ਆਿਖ਼ਰ ਉਨ:A ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਤੇ rldI ਿਮਲਦੀ ਸੀ: ਮੋਢੇ ਤੇ ਿਚੱ ਤੜ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਕੋਿਨਆਂ, ਿਗਟA ਤੇ ਕਲਾਈਆਂ; ਪੈਰ
ਤੇ ਹੱ ਥ, ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦੋਨA ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ UਗਲA। ਹਰ Uਗਲ਼ ਤੇ ਅੰ ਗੂਠY ਅਤੇ nMhu । ਉਨ:A ਵੇਿਲਆਂ ਿਵਚ ਹੱ ਥA ਤੇ ਪੈਰA ਦੇ
ਅੰ ਗੂਠY ਵੀ UਗਲA ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖਦੇ ਸਨ।
ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਵਟAਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ8, ਮੰ ਿਡ[, ਰੁੱ ਖA ਅਤੇ ਪਹਾੜ8 ਹੇਠ ਅਪੜਾਨਦੇ। ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ
ਨਾਲ਼ ਕੰ ਮ ਕਰ\ਦ,ੇ ਜੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕAਗA ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਕਤ ਿਦੰ ਦੇ। ਉਨ:A ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੂੜ:ੀ ਸAਝ ਆਹੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ
ਸੁਣਦੇ, ਮੰ ਨਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਪੰ ਡੇ ਤ8 ਉਨ:A ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲL ਦੇ, ijvyN ਮੁੰ ਹ ਤ8 ਵਾਜ, ਕੰ ਨA ਤ8 ਸੁਣਨ ਿਦ ਜਾਚ, ਨੱਕ
ਤ8 ਸੁੰ ਘਣ ਦਾ ਡੰ ਗ, ਨਾਲੇ ਅੱ ਖA ਤ8 bInweI ।
ਉਨ:A ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੁੱ ਸਾ ਕ`ੋਧ ਖAਦਾ। ਉਨ:A ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਨਾਲ਼
ਵੰ ਡਣਾ ਚੰ ਗਾ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹਾ। ਏਸ ਖਾਰ ਨb ਉਨ:A ਨੂੰ ਅਨਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਔਰ ਉਨ:A ਏ ਵੀ ਨਾ ਸੋਿਚਆ ਿਕ bWhvW ਤੇ
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ਲੱਤA ਤ8 ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱ ਲ ਵੀ ਨਹH ਸਕਦੇ। ਉਨ:A bWhvW ਲੱਤA ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੱ ਕਾਉਣ ਛੂ ਿਦੱ ਤਾ।
ਜੀਭ ਨY ਿਦਮਾਗ਼ ਤ8 ਇਕ ਮਨਸੂਬਾ ਿਲਤਾ, ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ। ਇਸ fਚੀ fਚੀ bWhvW ਤੇ ਲੱਤA
ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨY ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਦੋਵA ਿਵਚ8 ਖ਼ੋਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਗੜਾ ਕੌ ਣ ਏ? ਉਸ ਆਿਖਆ। ਦੋਵ\ ਭਰਾ ਅੰ ਗ, ਿਜਨ:A
ਨY ਕਦੇ ਪਿਹਲA ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਦ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਤੱ ਿਕਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂੰ ਹ ਤ8 ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਿਢਆਉਣ ਲੱਗੇ,
ਿਕ ਕੌ ਣ ਿਪੰ ਡੇ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥ8 g`l ਸੋਹਣ ਤੇ ਜਾ ਗਈ, ਤੇ bWhvW ਨY ਆਪਣੀਆਂ , ਲੰਮੀਆਂ,ਨਾਜ਼ੁਕ
UਗਲA ਦੇ ਠਾਟ ਵਖਾਨY ਸ਼ਰੁ ਕਰ ਦਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੈਰA ਦੇ ਿਨgਕੇ, ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੰ ਗੂਿਠਆਂ ਦੀ ਫੱ ਕੜੀ ਲਾਈ। ਪੈਰA ਨY ਵੀ
ਅੱ ਗ8 ਮੂੰ ਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ: ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਭੁਖੇ ਭਰਾ, ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਿਹਨੀ UਗਲA! ਉਨ:A ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਇਹ
ਤੋ ਤੋ ਮL ਮL ਕਈ ਿਦਨ ਚੱ ਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਸਲਾ ਏਨਾ ਵੱ ਧ ਿਗਆ ਿਕ ਦੋਵA ਦਾ ਇਕੱ ਠY ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਥੀ ਿਗਆ।
ਅਖ਼ੀਰ ਗੱ ਲ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅੱ ਪੜ ਗਈ, ਿਕ ਕੌ ਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਹਾ। bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਨY ਿਜਸਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰ ਗA ਨੂੰ
ਸਲਾਸੀ ਲਈ ਆਿਖਆ।
ਜੀਭ ਨY ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਅੱ ਗੇ ਧਿਰਆ। ਵਿਧਆ! ਸਾਰੀਆਂ ਨY ਆਿਖਆ। ਪਰ ਿਕੰ ਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਕੁੱ ਝ
ਨੂੰ ਪਿਹਲਵਾਨੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆਇਆ। ਹੋਰA ਆਿਖਆ ਤਲਵਾਰA ਦਾ ਕਰਤਬ, ਯਾ ਦੌੜ, ਯਾ ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਤਰੰ ਜ ਯਾ ਤਾਸ਼ ਦੀ
ਬਾਜ਼ੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸੇਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਕUਜੋ ਹਰ ਖੇਡ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ:A ਿਕਸੇ ਇਕ ਅੰ ਗ ਲਈ
ਬੇਜੇਜ਼ ਜਾਪੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਿਫ਼ਰ ਜੀਭ ਨY ਹੀ ਰਾਹ ਕੱ ਿਢਆ, ਿਦਮਾਗ਼ ਤ8 ਸੋਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਕ ਲੱਤA
ਤੇ bWhvW ਦੋਵ\ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤA ਤੈ ਕਰਨਗੇ। bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਦੋਵ\ ਏਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ge।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰ ਗਲ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਖੁੱ ਲੀ ਥA ਤੇ, ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰ ਡੇ ਤੇ ਜੁਿੜਆ। ਿਪੰ ਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਖਲੋ ਤੇ ਸਨ, ਆਿਖ਼ਰ ਿਜਸਮ ਦੇ ਦੋ ਅੰ ਗA ਨY ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਭੜਨਾ ਸੀ। ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱ ਖA ਨY
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ਼ ਤੱ ਿਕਆ, ਕੰ ਨA ਨY ਿਨgਕੀ ਤ8 ਿਨgਕੀ ਵਾਜ ਨੂੰ ਿਸਆਨਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਫੜੀ, ਨੱਕ ਨY ਆਪਣੀਆਂ
ਨਾਸA ਤ8 ਹਵਾ ਿਛਕ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਭਣਕ ਨੂੰ ਸੁੰ ਘਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬੱ ਧਾ। ਜੀਭ ਵੀ ਚੀਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ:
“bcwE!”

hvw ਨY ਜੰ ਗਲ਼, ਦਿਰਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤਕ ਏਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਅੱ ਪੜਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਚਾਰ ਪੈਰH ਟੁਰਨ

ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤ8 ਪਿਹਲA ਆ ਗੇ, ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲੰਮੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼Aਤੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਕੱ ਠ ਰੰ ਗਾਰੰ ਗ ਸੀ: ਸ਼ੇਰ, ਿਚਤਾ, ਬੱ ਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਗLਡਾ, ਲਘੜ ਬਘੜ, ਹਾਥੀ, ਜ਼ਰਾਫ਼ਾ, ਉਠ, ਲੰਮੇ
ਿਸੰ ਗ ਵਾਲੀ ਮੱ ਝ ਤੇ ਛੋਟੇ ਿਸੰ ਗ ਵਾਲੀ ਭLਸ, ਨੀਲ ਗਾਏ, ਸੇਹ, ਛਛਨਦਰ ਤੇ ਚੂਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸੀ, ijvyN ਦਿਰਆਈ
ਘੋੜਾ, ਮੱ ਛੀ, ਮਗਰਮੱ ਛ, ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰ ਡੇ ਤੇ ਆ ਟੇਕ ਲਾ ਬੈਠY। ਦੋ ਪੈਰA ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨੌਰ, ijvy ਸ਼ੁਤਰਮਰਗ਼,
ਿਤੱ ਤਰ, ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਖੰ ਬ ਫੜਫੜਾਅੰ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਿਚੜੀਆਂ ਵੀ ਚੂਕਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਕੀਿੜਆਂ ਮਕੋੜੀਆਂ ਨY ਵੀ ਗਾਵਣ ਛੂਹ ਿਦੱ ਤਾ। ਮਕੜੀ, ਸੁੰ ਡੀ, ਸੁਸਰੀ ਘੇਰੇ ਘੱ ਤਣ ਲੱਗੀ। ਿਗਰਗਟ ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ
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ਟੁਰਦਾ ਨYੜੇ ਆ ਖਲੋ ਇਆ, ਪਰ ਿਛਪਕਲੀ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੱ ਕਰ ਕੱ ਟਦੀ ਰਹੀ। ਬAਦਰ, ਗੁਰੀਲਾ ਤੇ ਬਣਮਾਣਸ
ਇਕ ਰੁੱ ਖ ਤ8 ਦੂਜੇ ਰੁਖ ਟੱ ਪਣ ਲੱਗੇ। ਸਗ8 ਰੁਖ ਆਪ ਵੀ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ, ਿਫ਼ਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਿਵਚ ਿਨ[ ਕੇ ਿਸੱ ਧੇ
ਖਲੋ gey ।
ਮੂੰ ਹ ਨY ਗਾਵਣ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਿਪੜ ਬੰ ਿਨਆ:
ਇਹ ਜਤਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਜਤਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਜਤਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕUਜੋ ਅਸH ਸਾਰੇ
ਇਕੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹA ਜਾਏ
bWhvW ਤੇ ਲੱਤA ਨY ਿਜੱ ਤ ਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ਼ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਸl ਖਾਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱ ਸ ਕੇ ਛੱ ਡ

ਜਾਵਣ ਹੋਵੇਗਾ। bWhvW ਨY ਪਿਹਲਾ ਬੀੜਾ ਸੁੱ ਿਟਆ: ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਕ ਟੋਟਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਦੇ ਮਾਿਰਆ। ਲੱਤA ਨੂੰ ਲੱਕੜ
ਚਾਵਨ ਦਾ ਆਿਖਆ ਿਗਆ। ਦੋਵ\ ਲੱਤA ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵਚ ਸਲਾ ਦੀ ਖੁਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪੈਰA ਦੇ ਅੰ ਗੂਿਠਆਂ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ:A ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਿਫ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ
ਿਕਸਮ ਦਾ ਗਵੇੜ ਲਾ ਿਲਆ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੱ ਸ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਚਾ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ UਗਲA ਨY ਮੂੰ ਹ ਤ8 ਹਾਸਾ ਿਲਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਕੇ ਤੇ ਕਹਕਾ ਲਾਇਆ। bWhvW ਨY ਿਫ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਟੋਰ ਨਾਲ਼,
ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ਕੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਰੰ ਿਦਆਂ, ਵਣ ਸੋਨY ਢੰ ਗA ਨਾਲ਼ ਲੱਕੜ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿਵਖਾਈ। ਜਦ8 ਉਨ:A ਨY ਲੱਕੜ ਜੰ ਗਲ਼
ਿਵਚ ਦੂਰ ਭੰ ਵA ਕੇ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ “ਵਾਹ ਵਾਹ” ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ:A ਨY ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਵੇਖਣਹਾਰA ਅੱ ਗੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: ਚੌਲA ਭਰੀ ਇਕ ਕੌ ਲੀ ਿਵਚ8 ਰੇਤ ਦੇ ਿਨgਕੇ ਿਨgਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱ ਢ ਕੇ ਵਖਾਏ, ਸੂਈ ਿਵਚ ਧਾਗੇ ਪਰੋਏ, ਵਜ਼ਨ
ਢੋਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨYਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਵਗਾਏ, ਏਸੇ ਏਸੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ
ਖ਼ਾਬA ਿਵਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੱਤA ਦਾ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਬਨ ਿਗਆ, ਉਨ:A ਦੇ ਬੱ ਸ ਿਵਚ ਬੱ ਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵA ਦਾ ਸੁਘੜਪ
ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨA ਿਦਆਂ bWhvW ਨY ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚਾ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਲੱਤA ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰ ਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਹH ਸਨ: ਭAਵ\ ਉਤ8 ਦੁਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
ਪਰ ਅਨਦਰ ਿਹ ਅਨਦਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਿਜਤਨ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਤA ਤੇ bWhvW ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅਸH ਸਾਦਾ ਜਿਹਆ ਕੰ ਮ ਹੀ ਦੱ ਸAਗੇ, ਉਨ:A ਆਿਖਆ। ਹੱ ਥA ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਿਸ[ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੱ ਕ ਅਪੜਾਵਨ। ਲੈ , ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੋਈ,
UਗਲA ਨY ਮਾਣ ਕਰਿਦਆਂ ਸੋਿਚਆ। ਮੰ ਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਿਪੰ ਡਾ ਪੁੱ ਠਾ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਹੱ ਥ ਜਮੀਨ ਤੇ
ਸਨ, ਤੇ ਅੱ ਖA ਿਬਲਕੁਲ ਭੋਏ ਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵਣ ਪਾਰ8 ਚੱ ਜ ਨਾਲ਼ ਕੁੱ ਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਨੱਕ ਨੂੰ ਧੂਲ ਤ8 ਿਨgਛA ਲੱਗ ਿਗਆਂ,
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ਤੇ ਲੱਤA ਤੇ ਪੈਰA ਿਵਚ ijvyN ਤਰਦੇ ਹੋਵਣ। ਿਨਆਏ ਜੋ, ਵੇਖਨਹਾਰA ਨY ਚੀਿਕਆ, ਤੇ ਖੇਡ ਿਵਚ ਗਾਵਣ ਲੱਗੇ।
ਿਨਆਏ ਿਨਆਏ ਜੋ
ਹਕੁਨਾਮਾਟਾਟਾ
ਫ਼ੂਵਾਟਾ ਿਨਆਏ
ਹਕੁਨਾਮਾਟਾਟਾ
ਤਰੂਕੀਨੀ ਅੰ ਗਾਨੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਧਆਣ ਹੱ ਥA ਤੇ bWhvW ਤੇ ਸੀ। ਿਪੰ ਡੇ ਦੇ ਰੰ ਗਾਰੰ ਗ ਕਰਤਬ ਕਰਦੇ ਅੰ ਗA ਤ8 ਹੁਣ ਇਕ ਗਜ਼ ਵੀ ਿਹਲੀਆ
ਨਹH ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਬੱ ਸ ਦੋ ਕਦਮ ਈ ਨb, ਹੱ ਥA ਿਪੜ ਨਾਲ਼ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਰ bWhvW ਿਵੰ ਨਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਿਤਲਕ
ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਪੰ ਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢੈ ਿਪਆ। ਕੁੱ ਝ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਨ:A ਨY ਿਫ਼ਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਨ:A ਨY
UਗਲA ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗੂਠY ਕੁੱ ਝ ਿਵੱ ਥ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ:A ਨY
ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਲੱਤA ਬਗ਼ੈਰ ਨਹH ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਰA ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ:A ਨY UਗਲA ਦੇ ਬਰੀਕ ਹਾਸੇ ਤ8 ਉਲਟ, ਮੂੰ ਹ ਤ8 ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ,
ਗਰਜਦੇ ਕਿਹਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਮਖ਼ੌਲ ਬੰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ bWhvW ਨY ਜੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਕੋ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱ ਥ ਤੇ UਗਲA ਨY ਥੱ ਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਲੱਤA ਨY ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਿਪੜ ਿਵਚ
ਚੰ ਗਾ ਚਮਕਾਇਆ: ਵੇਲ਼ਾ ਿਗਿਣਆ, ਫੁਦਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਸ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ,ਕੁੱ ਝ fਚੀਆਂ ਛਾਲA ਮਾਰੀਆਂ,ਿਫ਼ਰ
ਲੰਮੀਆਂ ਛਾਲA, ਤੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਪੂਰੇ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਿਡੱ ਗਣ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਵੇਖਨਹਾਰA ਦੇ ਪੈਰA ਨY ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ਼, ਲੱਤA ਦਾ ਸਾਥ
ਿਦੰ ਦੇ, ਭੋਏ ਂ ਤੇ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰੇ। bWhvW ਨY ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਨਾਲ਼ ਏਸ ਤੇ ਹੱ ਥ ਚਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਗੇਏ ਿਕ ਇਹ ਖੇਡ ਉਨ:A ਨY ਆਪ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇਆਂ ਨੂ, ਸਮੇਤ ਵੇਖਣਹਾਰA, bWhvW ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਅਚੰ ਭਾ ਜਾਿਪਆ: ਹੱ ਥA ਦੇ ਅੰ ਗੂਠY ਿਜਹੜੇ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਆਹਰ
ਿਵਚ ਦੂਰ ਿਖੱ ਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ UਗਲA ਤ8 ਵੱ ਖ ਈ ਿਦਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਰਦੇ ਅੰ ਗ ਮੁੜ ਹਾਸਾ ਛੋਹਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਿਵਚ ਈ ਸਨ, ਜਦ8 ਉਨ:A ਏ ਿਸਆਤਾ ਿਕ ਉਖੜੇ ਅੰ ਗੂਠY ਨY ਸਗ8 ਹੱ ਥA ਦੀ ਿਚਤਰਾਈ ਘਟਾਈ ਨਹH, ਸਗ8 ਉਨ:A ਲਈ
ਨਪੰ ਣ ਤੇ ਕੱ ਸਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਹ ਕਞ ਹੋਇਆ? ਕਮਜੋਿਰ, ਸ਼ਕਿਤ ਿਵਚ ਢਲ ਗਈ!
ਅੰ ਗA ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ fਤੇ ਬਿਹਸ ਪੂਰੇ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਚੱ ਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ:A ਬੜਾ ਿਟਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ
ਹਾਰ ਿਜੱ ਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ: ਲੱਤA ਤੇ bWhvW ਦੋਵ\ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥAਵ\ ਮਾਿਹਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਬਗ਼ੈਰ ਦੋਨA ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹH ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡੂੰ ਘੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵਚ ਪੇ ਗੇਏ: ਇਹ ਿਜਸਮ ਆਪ ਹੈ ਕੀ, ਸਾਿਰਆਂ ਨY
ਪੁੱ ਿਛਆ, ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਪਛਾਤਾ ਿਕ ਿਜਸਮ ਉਨ:A ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸAਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਸਮੋਏ ਹਏ ਨb। ਹਰ ਇਕ
ਅੰ ਗ ਦਾ ਠੀਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪਰ ਸੀ।
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ਪਰ ਏਸ ਤਰ:A ਦੀ ਭੀੜ ਮੁੜ ਪੈਣ ਤ8 ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਦਖ਼ਲ ਤ8 ਬਚਣ ਲਈ, ਿਜਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗA
ਨY ਇਹ ਿਮੱ ਥ ਿਲਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤ8 ਿਜਸਮ ਿਸੱ ਧਾ ਟੁਿਰਆ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਰ ਜਿਮਿਨ ਤੇ, ਤੇ bWhvW ਉਤੇ ਹਵਾ ਿਵਚ। ਪੂਰਾ
ਿਪੰ ਡਾ ਏਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪੈਰA ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ, ਤAਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਪਛੋਕੜ
ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣ। ਉਨ:A ਨY ਕੰ ਮA ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ: ਲੱਤA ਜੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਥA ਤੇ ਅਪੜਾਵਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਣਿਗਆਂ, ਪਰ ਅੱ ਗ8 ਿਫ਼ਰ
ਰਛ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੱ ਥ ਸAਭਣਗੇ। ਸੋ ਲੱਤA ਤੇ ਪੈਰA ਨY ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਲੈ
ਿਲਤਾ, ਤੇ ਹੱ ਥA ਤੇ bWhvW ਨY ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਵਨ ਲਈ। ਮੂੰ ਹ, ਬਲਕੇ
ਦੰ ਦ, ਉਸ ਿਰਜ਼ਕ ਨੂੰ ਚਬਾੱਦੇ, ਿਫ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਗੱ ਲ ਤ8 ਟਪਾ ਕੇ ਿਢੱ ਡ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚAਦੇ। ਿਢੱ ਡ ਸਾਰਾ ਰਸ ਿਨਚੋੜ ਕੇ ਿਪੰ ਡੇ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਵਗਦੀ ਨਿਹਰA ਿਵਚ ਵਗਾੱਦਾ, ਿਜਥ8 ਓ ਰਸ ਿਪੰ ਡੇ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਨੁੱਕਰ ਿਵਚ ਜਾ ਵਸਦਾ। ਿਫ਼ਰ ਿਢੱ ਡ ਬੱ ਚੇ ਹੇਏ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪ`ਨਲੀਆਂ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੰ ਦਾ, ਿਜਥ8 ਿਫ਼ਰ ਜੁੱ ਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਲੀ ਿਵਚ ਲਾਹੁੰ ਦਾ, ਯਾ ਿਮੱ ਟੀ ਹੇਠ ਦਬਾ ਿਦੰ ਦਾ, ਭੋਏ ਂ ਨੂੰ
ਹਿਰਆ ਭਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ8 ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਬੂਿਟਆਂ ਤੇ ਫੁੱ ਲ, ਿਫ਼ਰ ਉਹੋ ਫੁੱ ਲ ਹੱ ਥA ਨY ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ ਲੈ ਣੇ। ਹA,
ਇਹੋ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੇੜ।
ਖੇਡA ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ: ਹਾਸਾ, ਗਾਵਣ, ਤੇ ਗੱ ਲA ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਪਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਸਣ
ਤੇ ਫ਼ੁੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਤA ਦੇ। ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਵੰ ਡ ਨY ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਕੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ, ਿਜਸ ਨY ਵੱ ਡ ਵਡੇਰੇ ਜਨੌਰA ਨੂੰ ਵੀ ਿਪੱ ਛੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ।
ਲੇ ਿਕਨ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਏ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਏਸ ਪੱ ਕੇ ਪ`ਬੰਧ ਿਵਚ ਵੀ ਵੇਰ ਪੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰ fਤੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਕਧਰੇ ਇਹ ਨਾ

ਸਮਝ ਬੈਠY ਿਕ ਉਹ ਭਏ ਂ ਨੂ ਲਗਦੇ ਪੈਰA ਤ8 ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਯਾ ਉਹ ਸਾਈ ਂ ਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰ ਗ ਬੱ ਸ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਉਨ:A ਏਸ
ਗੱ ਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਿਸਰ, ਤੇ ਿਸਰ8 ਹੇਠ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਬਰਬਰ ਹੈ। ਏਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪੱ ਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ
ਲਈ, ਅੰ ਗA ਨY ਇਹ ਲਾਿਜ਼ਮ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ:A ਮੂੰ ਹ
ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਿਦਲਾਇਆ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਓ “ਆਪਣੀ” ਗੱ ਲ ਕਰੇ, ਉਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਿਜਸਮ
ਵੱ ਲ8 ਗੱ ਲ ਪਈ ਕਰ\ਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਿਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹH।
ਸਾਡੇ ਿਪੰ ਡੇ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਾਹH
ਸਾਡੇ ਿਪੰ ਡੇ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਾਹH
ਅਸH ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਅਸH ਹA ਸਾਡੇ ਲਈ
ਅਸH ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
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ਅਸH ਹA ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਵਾਜ
ਮL ਤੈਨੰ ੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸAਭੇ
ਅਸH ਤਗੜਾ ਿਜਸਮ ਬਣਾਇਆ
ਮL ਤੈਨੰ ੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸAਭੇ
ਅਸH ਤਗੜਾ ਿਜਸਮ ਬਣਾਇਆ
ਏਕਤਾ ਸੋਹਣ ਹੈ
ਰਲ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਿਜਸਮ ਤਗੜੇ ਲਈ
ਰਲ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਿਜਸਮ ਤਗੜੇ ਲਈ
ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਤ
ਇਹ ਕੁੱ ਲ ਿਪੰ ਡੇ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣ ਵੰ ਿਜਆ। ਜੁੱ ਸਾ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਇਹ ਗਾਵਣ ਗAਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖA ਤੇ ਜਨੌਰA ਦਾ
ਿਨਖੇੜ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ:A ਨY ਿਸੱ ਧੇ ਖਲੋ ਵਨ ਦੇ ਇੰ ਕਲਾਬ ਤ8 ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਾਰ ਲੱਤA ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨੌਰA ਨY ਏਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸAਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤ8
ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਵਣ ਉਨ:A ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਈ ਲੱਿਗਆ। ਮੂੰ ਹ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਗਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹH। ਉਨ:A ਕੁਦਰਤ
ਦੀ ਰੀਤਲ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਤੈ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤA ਿਬਲਕੁਲ ਨਹH ਬਦਲਣਗੇ।
ਜਦ8 ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗA ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੁੜਤ ਤ8 ਿਸੱ ਖਦੇ ਨb, ਉਹ ਸੌਖੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਨb, ਪਰ ਜਦ8 ਉਹ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂੰ ਿਸਰ
ਨਾਲ਼ ਿਭੜਦੇ ਵੈਰੀ ਅੰ ਗ ਵAਗ ਵੇਖਦੇ ਨb, ਿਜਨ:A ਿਵਚ8 ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ8 fਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨੌਰ ਭਰਾਵA ਦੇ ਨYੜੇ
ਆ ਢੁੱ ਕਦੇ ਨb, ਿਜਨ:A ਿਸੱ ਧੇ ਖਲੋ ਵਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰ ਿਨਆ।
******
Translator’s note: I am grateful to Kirpal Singh Hira for helping proof-read and transliterate the Gurmukhi version.
Sara Kazmi is a PhD candidate in Criticism and Culture at the Department of English, University of Cambridge. Her
research looks at poetry and drama from 1970s Punjab and the Punjabi diaspora in England. She grew up in Lahore,
Pakistan, where she also worked with the Sangat, an independent group of artists, writers and musicians engaged in
reading and revisiting regional literary, musical and theatrical traditions.
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