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ਹਨ� ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ 

                                                                                 - ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

         (ਨਾਵਲ 'ਸੁਧਾਰ ਘਰ' ਲਈ ਿਮਿਲਆ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2008 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵ�ਲ� ਰਚੇ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਭਾਸ਼ਣ) 

 

    ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਵ' ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨ( ੜਲੇ ਇ� ਕ ਿਪੰਡ ਭੋਤਨਾ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੁਰਤ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ 

ਸੰਭਾਲੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ ਦਾ ਮ� ਕਾ ਆਿਖਆ ਜ/ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘ� ਟੋ-

ਘ� ਟ 100 ਅਿਜਹ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ ਵ� ਸਦੇ ਹਨ ਿਜਨ5 / ਦੀਆ ਂਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਪੁਸਤਕ/ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ 

ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਬ� ਚੇ ਨੰੂ ਗੁੜਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਮਲ ਜ/ਦੀ ਹ।ੈ ਸਕੂਲ ਪ� ਧਰ 8ਪਰ ਹੀ 

ਅੰਿਮ�ਤਾ ਪ�ੀਤਮ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਕਿਵਤਾਵ/, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ ਖਾਮਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਵਲ/ ਬਾਰ ੇ

ਬਿਹਸ/ ਹੋਣ ਲ� ਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ/ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜ/ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਵਾਨ 

ਚੜਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਮਰੇੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮ' ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਛਪੀ ਸੀ ਜਦ� ਮ; ਹਾਲੇ ਦਸਵ< ਜਮਾਤ ਦਾ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਮ; ਸਾਿਹਤਕ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੰੂ ਨ� ਕ-ਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ� ਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ/ਗਾ। 

 ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਬਾਰ ੇਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵ� ਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਿਜਹੜੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ/ ਤ� ਕ ਪੁ� ਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਉਹੋ ਕਲਾ ਿਕਰਤ ਹ।ੈ 

 ਮੇਰ ੇਲਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਨਹ< ਹ।ੈ ਮ; ਲੋਕ-ਜਾਿਗ�ਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ 

ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਦਾ ਹ/। ਮ; ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਇਹ ਦ� ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ/ ਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਅ ਰਹ ੇਹਨ ਉਹ ਨਰਕ/ 

ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਊਣ ਯੋਗ ਨਹ< ਹ।ੈ ਿਨਧੜਕ ਹ ੋਕੇ ਮ; ਇਹ ਵੀ ਦ� ਸਦਾ ਹ/ ਿਕ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂ

ਤਾਕਤ/ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹਨ? ਇ� ਥੇ ਹੀ ਬ� ਸ ਨਹ<। ਮ; ਹਨ( ਰੀਆ ਂਅਤੇ ਬੰਦ ਗਲੀਆ ਂਿਵਚ ਦੀਵ ੇਜਗਾ ਕੇ ਇ� ਥ� ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦਾ ਹ/। 

 ਮ; ਉਨ5 / ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ< ਹ/ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ5 / ਸੋਚ ੇਸਮਝ ੇ

ਿਲਖਣ ਬੈਠ ਜ/ਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ 8ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਨ5 / ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ/ ਵੀ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ; ਪ�ੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ ਹ/। ਨਾਵਲ ਨੰੂ 

ਿਕੰਨ(  ਕ/ਡ/ ਿਵਚ ਵੰਡਣਾ ਹ,ੈ ਿਕਸ ਕ/ਡ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਹ,ੈ ਨਾਵਲ ਿਕ� ਥ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ 

ਿਕ� ਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਪਿਹਲ/ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਾਤਰ ਮੇਰ ੇਵ� ਸ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹ ੋਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ; ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਿਟਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਇ�ਕ ਲੜੀ ਦੇ ਿਤੰਨ 

ਿਹ� ਸ ੇਹਨ। ਇਨ5 / ਨੰੂ ਰਚਨ ਿਵਚ 18 ਸਾਲ ਲ� ਗੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਘਰ (ਜੋ 2006 ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ) ਦਾ 

ਅੰਤ ਿਕ� ਥੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ5/ ਹੋਣਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਤਰ ਜ ੋਿਕ 1988 ਿਵਚ 

ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਮ' ਹੀ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ। 
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 ਬੀ.ਏ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਦਆ ਂਕਰਿਦਆ ਂਮੇਰਾ ਇ� ਕ ਨਾਵਲ ਅ� ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ 

ਸਮ' ਦੀਆ ਂਪ�ਿਸ� ਧ ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਵ/ ਸਰਦਲ, ਹੇਮ-ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਿਸਆੜ ਆਿਦ ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁ� ਕੀਆ ਂ

ਸਨ। ਇਹ ਅ�ਲੜ ਉਮਰ ਕੁੜੀਆ ਂਿਪ� ਛ ੇਖ਼ਾਕ ਛਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹੋਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 

ਕਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਉਸ ਸਮ' ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਸੁ� ਤੇ ਨਾਗ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ/ ਵਰਗੀਆਂ 

ਸੋਹਣੀਆ ਂਔਰਤ/ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ/ਘ ਰਹ ੇਸਨ। ਅਿਜਹ ੇਮਨ ਭਾLਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਛ� ਡ ਕੇ ਇ� ਕ ਨੌਜਵਾਨ 

ਨ(  ਦਿਲਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਨ ਲੋਕ/ ਦੇ ਦੁ� ਖ/ ਦੇ ਿਚ� ਤਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਰਚਨਾਵ/ ਿਵਚ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਰ 8ਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ-ਪ� ਖੀ ਮਰੇੀ ਇਹ ਸੋਚ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ< ਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ 

ਿਵਚ ਕਈ ਪਿਹਲੂ ਿਛਪ ੇਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਨ5 / ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

 ਮੇਰ ੇਿਪਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ5 / ਦੀ ਪੋਸਿਟੰਗ ਿਪੰਡ/ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 8-9 ਸਾਲ 

ਿਪੰਡ/ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰ।ੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਿਸ� ਧਾ ਵਾਹ ਿਕਸਾਨ/ ਨਾਲ ਪ;ਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ< ਕਾਰ< 

ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁ� ਖ ਦਰਦ ਿਨਸੰਗ ਹ ੋਕੇ ਰ�ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਉਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲ 

ਮੇਰ ੇਕੰਨ< ਵੀ ਪੈ ਜ/ਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਭੋਲ ਮਨ 8ਪਰ ਿਕਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁ� ਖ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ 

8ਪਰ ਪ'ਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਗਿਹਰ ੇ8ਕਰੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1962 ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ(  ਬਰਨਾਲੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰ ਿਲਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ/ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ(  ਬਰਨਾਲੇ ਿਜਹੜਾ ਕ� ਚਾ-ਪ� ਕਾ ਘਰ 

ਖਰੀਿਦਆ ਉਹ ਅਿਜਹ ੇਮੁਹ� ਲੇ ਿਵਚ ਸੀ ਿਜ� ਥੇ ਦਿਲਤ/ ਦੇ ਦਿਲਤ ਵ*ਗਰ ੂਰਿਹੰਦੇ ਸਨ (ਬਰਨਾਲੇ ਿਵਚ ਵ*ਗਰ ੂ

ਉਸ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜ/ਦਾ ਹ ੈਿਜਹੜੀ ਵ*ਗਰ ਿਵਚ� ਆ ਕੇ ਇ� ਥੇ ਵਸੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੋਕ/ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਚੁ� ਕਣ 

ਅਤੇ ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆ ਂਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ)ੈ। ਮੁਹ� ਲੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਘਰ ਹੋਰ ਦਿਲਤ ਜਾਤੀਆ ਂਦੇ ਵੀ ਸਨ। 

ਘਰ ਤ� 400-500 ਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਿਸਵ ੇਸਨ ਿਜ� ਥੇ ਹਰ ਸਮ' ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਿਸਿਵਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਸ/ਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂ ਕੁ� ਲੀਆ ਂਸਨ। ਬਚਪਨ ਸ*ਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂ ਕੁ� ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵ*ਗਰੂਆਂ ਦੀਆ ਂਜੁ� ਲੀਆਂ ਿਵਚ 

ਬੀਿਤਆ। ਦਿਲਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮ; ਮਲ-ਮੂਤਰ ਚੁ� ਕਣ ਵੀ ਜ/ਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨ5 / ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਨ/ ਿਵਚ 

ਮੁਰਿਦਆ ਂ8ਪਰ� ਸੁ� ਟੀਆ ਂਜ/ਦੀਆ ਂ ਿਖਲ/ ਛੁਹਾਰੇ ਆਿਦ ਚੁ� ਕ ਕੇ ਖ/ਦਾ ਵੀ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ5/ ਮੇਰਾ ਲੜਕਪਨ 

ਦਿਲਤ/ ਵ/ਗ ਬੀਿਤਆ। ਉਨ5 / ਦੇ ਦੁ� ਖ ਦਰਦ ਵੀ ਮ; ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ੇਤੇ ਹੰਢਾਏ। ਇਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨ(  ਮੈਨੰੂ ਦਿਲਤ 

ਵਰਗ ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ/ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਗੂੜ5 ਿਗਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਿਹਜ 

ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੀਆ ਂਰਚਨਾਵ/ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹ ੋਜ/ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਿਲਖਣ ਸਮ� ਗਰੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਮੇਰ ੇਪ�ੇਰਣਾ ਸ�ੋਤ 

ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਿਸਰਜਕ ਬਣ।ੇ 

 ਉਨ5 / ਿਦਨ/ ਿਵਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਿਨਨਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਜ਼ੋਰ/ 8ਪਰ ਸੀ। 1968 ਿਵਚ ਦਸਵ< ਪਾਸ 

ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦ� ਮ; ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪ�ਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਤ/ ਇਸ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਸਤ/ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਅ। ਦਿਲਤ ਦੋਸਤ/ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕ ੇਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹ� ਡ-ਤੋੜਵ< 

ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਰਕ ਿਕL ਭੋਗ ਰਹ ੇਹਨ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਸਤ/ ਦੇ ਸਾਥ ਨ(  ਉਨ5 / ਦੀ 

ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮ� ਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹ� ਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਸਤ ਿਸਧ/ਤਕ 

ਪੁਸਤਕ/ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਿਸਕ ਪ� ਿਤ�ਕਾ ਸਰਦਲ ਵੀ ਪੜ5ਦੇ ਸਨ। ਮ; ਵੀ ਇਨ5 / ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲ� ਗਾ। ਮੇਰੀ 
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ਸੋਚ ਨ(  ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮ; ਇਨਕਲਾਬੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦ� ਤੀਆ ਂਜੋ ਪ�ਵਾਨ 

ਚੜ5ਨ ਲ� ਗੀਆ।ਂ ਮਰੇਾ ਹQਸਲਾ ਵ� ਧਦਾ ਿਰਹਾ। ਮ; ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ� ਕਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅ� ਜ ਤ� ਕ 

ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ� ਲਾ ਫਿੜਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ 

 ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੜ5ਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮ; ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੁਿਲਸ 

ਅਤੇ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚਕਾਰ ਇ� ਕ ਅਿਹਮ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਜੇਲ5/ ਨਾਲ ਵੀ ਪ;ਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੁਝ ਸਾਲ/ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ-ਪ�ਬੰਧ ਆਪਣ ੇਰਾਹ ਤ� ਭਟਕ ਚੁ� ਕ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਿਹਤ ਵੀ ਉਪਲ� ਬਧ ਨਹ< ਸੀ। ਮ; ਇਸ ਪ�ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਚਤਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। 

 ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ-ਂਪ�ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਕੜੀਆ ਂਹਨ। ਪੁਿਲਸ, ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜੇਲ5 ਪ�ਬੰਧ। ਿਸਧ/ਤਕ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ-ਂਪ�ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਅਿਹਮ ਹਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵ/ 

ਆਪਣ ੇਉਦੇਸ਼ ਤ� ਉਨੀਆ ਂਹੀ ਭਟਕੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਵ/ਗ ਜੇਲ5 ਿਵਭਾਗ ਵੀ ਗਰਕ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ 

ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਿਵਗਾੜ ਘਰ ਜ/ ਆਖ ੋਬਿਘਆੜ ਘਰ ਬਣ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ5�  ਕੈਦੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥ/, 

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹ।ੈ ਲੋਕ/ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਸ 

ਅਦਾਲਤ* 8ਪਰ ਿਟਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਜਦ� ਸਾਰ ੇਰਾਹ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਣ ਤ/ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾLਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇ� ਥ� ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤ/ ਲੋਕ ਿਕ� ਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣ? 

ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਿਚੰਤਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਭੁਲੇਖ ੇ ਿਵਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਕ 

ਅਦਾਲਤ/ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਮ; ਇਨ5 / ਨਾਵਲ/ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਿਟਹਰਾ, ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ-ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਟਹਰਾ ਿਵਚ ਿਨਆਪਂਾਿਲਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ 

ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ। ਇਨ5 / ਨਾਵਲ/ ਨੰੂ ਪਾਠਕ/, ਿਚੰਤਕ/ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਅਦਾਿਰਆ ਂਵ�ਲ� ਭਰਪੂਰ 

ਹੁੰ ਘਾਰਾ ਿਮਿਲਆ। ਲੋਕ/ ਵ� ਲ� ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲ� ਗੀ। ਪਰ ਮ; 

ਦੁਿਚ� ਤੀ ਿਵਚ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲ� ਗਭਗ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜੇਲ5 ਜੀਵਨ ਬਾਰ ੇਪਿਹਲ/ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਿਹਤ 

ਰਿਚਆ ਜਾ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਮ; ਨਵ/ ਕੀ ਿਲਖ/ਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਵਣ ਵ/ਗ ਸੁਅੰਬਰ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ� ਡਰ ਲ� ਗਦਾ ਸੀ। 

ਨਾ ਜੇਲ5 ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਜੇਲ5 ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜ/ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ 

ਪੂਰਾ ਤ/ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ/ ਿਮ� ਤਰ/ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਕਈ ਜੇਲ5/ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ5 

ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕ� ਟ ਚੁ� ਕੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆ ਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆ ਂ ਮੁਲਾਕਾਤ/ ਕਰਕੇ 

ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖ� ਿਪਆ ਂਨੰੂ ਪੂਿਰਆ। ਫੇਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਜੁਟਾਈ। 

 ਇ� ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਨਾਲ ਪ;ਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਲ5 ਿਵਚ 

ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਛੁ� ਟੀਆ,ਂ ਿਕ� ਤਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਿਦ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ/ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੀੜਤ 

ਿਧਰ ਨੰੂ ਇਨ5 / ਸਹੂਲਤ/ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ੋਮਿਹਸਸੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਲੋੜ ਨਾਲ� ਵ� ਧ 
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ਸਹੂਲਤ/ ਿਮਲ ਰਹੀਆ ਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ/ ਤੇ ਲੂਣ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਮੇਰਾ 

ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਕੈਦੀਆ ਂਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜ ੋ

ਪਿਹਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣੀ ਉਹ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ/ 8ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇਲ5 ਜੀਵਨ ਬਾਰ ੇ

ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲ� ਗੇ। ਇਨ5 / ਫੈਸਿਲਆ ਂਦਾ ਨ/ 

ਸੁਨੀਲ ਬਤਰਾ ਬਨਾਮ ਿਦ� ਲੀ ਪ/ਸ਼ਾਸਨ ਹ।ੈ ਇਨ5 / ਕੇਸ/ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ 

ਜ� ਜ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣ ੇਕ�/ਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਆ ਂਲਈ ਪ�ਿਸ� ਧ ਹਨ, ਜਸਿਟਸ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਆਇਆਰ ਵ� ਲ� ਿਲਖ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਕੈਦੀਆ ਂ ਨੰੂ ਜੇਲ5/ ਅੰਦਰ ਨਰਕ/ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਥ ਦਾ ਇਨ5 / 

ਫੈਸਿਲਆ ਂਿਵਚ ਭਰਪੂਰ ਿਜ਼ਕਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਪੜ5 ਕੇ ਮਰੇੇ ਰ�ਗਟੇ ਖੜੇ ਹ ੋਗਏ। ਮੇਰ ੇਿਵਚਾਰ/ ਨ(  

ਪੂਰੀ ਤਰ5/ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੰੂ ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਮਲ ਰਹੀਆ ਂਸਹੂਲਤ/ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਿਗਣ ੇਚੁਣੇ ਸਾਧਨ 

ਸੰਪ� ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜ/ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰ� ਦ ਕਰਕੇ 

ਮ; ਨਵ< ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਨਵ< ਰੂਪਰਖੇਾ ਿਵਚ ਸਾਧਨਹੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁ� ਖ ਦਰਦ/ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

 ਮਨS ਿਵਿਗਆਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚ� ਲਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪ�ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜੇ ਜੁਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪ�ਸਿਥਤੀਆ ਂਮਾਨਿਸਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਜ/ ਆਰਿਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹ ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ5 ਿਨਯਮ ਮੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਇ� ਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਵ,ੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ/ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਿਫਰ 

ਉਨ5 / ਦਾ ਹ� ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਜੇਲ5 ਿਵਚ ਕੈਦੀ ਨੰੂ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇ� ਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਬਣਾ 

ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਿੇਜਆ ਜਾਵ।ੇ ਇਹ ਤ/ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੇਲ5 ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨS -ਿਵਿਗਆਨ, 

ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ ਿਕ� ਤੇ ਦੀਆ ਂਬਰੀਕੀਆ ਂਤ� ਜਾਣ ੂਹੋਣ। ਨਾਲੇ 

ਚੰਗਾ ਵੇਤਨ ਪਾLਦੇ ਹਣੋ। ਬਜਟ, ਿਸ� ਿਖਆ, ਉਿਚਤ ਵੇਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ5 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਜੇਲ5/ 

ਅੰਦਰ ਬੈਰਕ/ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ/ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪ ੈਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਕੈਦੀਆ ਂਵ/ਗ 

ਜੇਲ5 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹ।ੈ ਜੇਲ5 ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ/ ਨੰੂ 

ਵੀ ਮ; ਿਸ਼� ਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤ� ਪਿਹਲ/ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸਾਿਹਤ ਇ� ਕ 

ਪਾਸੜ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਪ� ਖ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਜੇਲ5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਲਮ 

ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣ ੇ ਇਸ ਿਬਰਤ/ਤ ਰਾਹ< ਮ; ਇਹ ਿਸ� ਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਦੀਆ ਂ 8ਪਰ ਹੁੰ ਦੇ 

ਅ� ਿਤਆਚਾਰ/ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥ/ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ 

ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਾLਦੀ ਹ।ੈ 

 ਜੁਰਮ ਿਵਿਗਆਨ ਮੁਜਰਮ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚ� ਲਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਉਹ 

ਹਨ ਜੋ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪ� ਛ� ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਿਕਸਮ ਿਵਚ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆLਦੇ ਹਨ ਿਜਨ5 / ਨ(  ਜੁਰਮ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਿਲਆ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ5 / ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮ ਆਿਖਆ ਜ/ਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਨ5 / ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਿਵਚ ਬੰਦ ਰ� ਖਣਾ/ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮ; 
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ਇਨ5 / ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮ/ ਦਾ ਪ� ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਸ� ਧ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਮੁਜਰਮ ਨਹ< ਬਣਦਾ। ਭੈੜੇ ਤ� ਭੈੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਨਾ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਧਕ 

ਜੀਵਨ ਿਜਊਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਉਨ5 / ਨੰੂ ਇ� ਜ਼ਤਕਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਪਲ� ਬਧ 

ਨਹ< ਕਰਾLਦੀ। ਕਸੂਰ ਉਨ5 / ਦਾ ਨਹ<, ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਹ।ੈ ਮ; ਅਿਜਹ ੇਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣ/ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਿਲਆ ਹ ੈ

ਿਜ� ਥੇ ਿਕਸ ੇਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰੂ ਹੋਣਾ ਤ/ ਦੂਰ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਤ� ਕ ਨਾ ਪਵ।ੇ 

 ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇੀ ਇ� ਕ ਪ� ਖੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਹੁੰ ਘਾਰਾ 

ਿਮਿਲਆ ਹ।ੈ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ 8ਦਮ ਨਾਲ ਜਦ� ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ/ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਭਾਰਤ 

ਿਵਚ ਫੈਲੇਗੀ ਤ/ ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਹ� ਕ/ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰ ੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਅਿਹਮ ਕਦਮ ਹਵੋੇਗਾ। 

 ਆਪਣੀ ਖਸ਼ੁੀ ਮ; ਸਾਰ ੇਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸ/ਝੀ ਕਰਦਾ ਹ/। 

                                               -- 
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