ਡਾ ਗੁਰਪੀਤ ਕੌ ਰ ਦਾ ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ
ਡਾ ਗੁਰਪੀਤ ਕੌ ਰ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਪਿਸੱ ਧ ਿਚੰ ਤਕ ਪੋ ਕੁਲਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ
ਦੇਖਰੇਖ ਿਵਚ 'ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤਤ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਅਿਧਐਨ' ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਖੋਜ ਲਈ ਪੰ ਜ ਨਾਵਲ 'ਚੱ ਕ ਨੰਬਰ ਛੱ ਤੀ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ, ਟਾਪੂ, ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ 'ਤੇ ਯਾਵੀਨ' ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 2010 ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ 'ਤੇ 'ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ: ਿਬਰਤਤ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਪਿਰਪੇਖ' ਿਵਸ਼ੇ' ਤੇ
ਕੰ ਮ ਹੋਇਆ।
ਅਪੈਲ 2016 ਤੱ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਿਭਣਕ ਤੱ ਕ ਨਹ ਸੀ। ਜਦ ਮ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰ ਟਰਨ$ਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤ ਖੋਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਭੇਜਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱ ਲ ਚੜ'ਾ ਕੇ ਡਾ ਗੁਰਪੀਤ ਕੌ ਰ ਦੁੱ ਗਲ ਵੱ ਲ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਨ' ਦੇ ਹੀ ਹੱ ਥ ਿਲਿਖਆ ਲੇ ਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹ।
-ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ: ਿਬਰਤ ਤ - ਸ਼ਾਸਤੀ ਅਿਧਐਨ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇੱ ਕ ਸਥਾਿਪਤ ਗਲਪਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਿਣਆ
ਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਪੀ-ਰਚਨਾਵ ਿਵਚ ਪਚਿਲਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਨਖੇੜਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਿਦਆਂ ਅਸਲ ਨਵ2 'ਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ4ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵ2 ਪਯੋਗ ਰਾਹ ਗਲਪੀ-ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਵ2
ਅਰਥ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਨਆਂ-ਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਉਹ ਿਸਸਟਮ ਅਧੀਨ ਿਵਚਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਿਦਆਂ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ-ਪਬੰਧ ਦੀ ਕਠਰਤਾ, ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨਵੀਅਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਭਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕ2ਦਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਚਨਾਵ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ-ਲੜੀ ਵਜ ਵਾਿਚਆ ਜ ਘੋਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ
ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ: ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ-ਿਸਰਜਣ ਿਵਚ ਵੀ ਕਲਮ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ-ਜਗਤ
ਿਵਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਨਾਵਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਾਲਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971), ਕਾਫ਼ਲਾ
(1986), ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990), ਕਟਿਹਰਾ (1993), ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ (2003), ਸੁਧਾਰ ਘਰ (2006) ਹਨ।1 ਇਨ' ਤ ਇਲਾਵਾ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ: ਪੁਨਰਵਾਸ (1987), ਲਾਮ (1988) 'ਤੇ ਠਸ ਸਬੂਤ (1992) ਆਿਦ ਕਹਾਣੀ-ਸੰ ਗਿਹ ਵੀ ਿਸਰਜੇ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲੀ-ਜਗਤ ਿਵਚ ਪਿਹਚਾਣ ਨੂੰ ਭਾਲਿਦਆਂ ਇੱ ਥੇ ਅਸ ਉਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨਾਵਲ ਕੌ ਰਵ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ 'ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ' ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪੰ ਜਵ ਨਾਵਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਿਨਆਂ-ਪਬੰਧ ਦੇ ਲੁਕਵ2 'ਤੇ ਜਿਟਲ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਿਵਵੇਚਨੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲੀ-ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਿਨਵੇਕਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਮੰ ਿਨਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ4ਦੇ ਹ ਤ ਉਪਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਵੰ ਡ ਕਾਰਣ ਆਰੰ ਭ ਹੋਈ ਿਨੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ4-ਿਜ4 ਅਸ ਇਸ ਨਾਵਲ
ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਨਆਂ-ਪਬੰਧ ਨੂੰ
ਹੇਠ ਤ ਪਰ ਤੀਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਿਦਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਿਦਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਿਵਚਰ
ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਨਾਵਲੀਿਬਰਤਤ ਨੂੰ ਅਰਥਮਈ ਗਲਪੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਰਤ ਤਕ-ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੱ ਧਮ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਘਟਨਾ-ਸਥਲ ਮਾਇਆ ਨਗਰ (ਲੁਿਧਆਣਾ) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤਤਕ ਪਾਸਾਰ ਇੱ ਕ ਸੌ ਸਤਾਰ' ਕਾਡ
ਤੀਕ ਫੈਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਿਤੰ ਨ ਭਾਗ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਥਾ-ਕਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ
ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਇਸ ਿਵਚਲਾ ਿਬਰਤ ਤਕ-ਕਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ
ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਘੇ ਗੰ ਥ 'ਮਹਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਿਤਹਾਸ-ਿਮਿਥਹਾਸ ਤੀਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ੳ) ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ: ਿਬਰਤ ਤਕ-ਅਿਭਿਵਅੰਜਨਾ

ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਬਾਹਰ-ਿਬਆਨੀ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵਕ'ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਸੂਚਨਾ
ਪਸਾਿਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਅਿਹਮ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚੱ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਘਰ ਸੁਨ:ਹਾ ਆ ਿਗਆ। ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਤ ਫੋਨ
ਆਇਆ ਸੀ। ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟੱ ਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੈਰ ਿਵਚੇ ਛੱ ਡੋ। ਘਰੇ ਆਓ। ਤੁਰੰਤ
ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
'ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਕਾਰਣ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸਾਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੀ 'ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱ ਖ ਅੱ ਗੇ ਭੰ ਬੂ ਤਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ।'2
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਵੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪਾਤਰ
ਰਾਮਨਾਥ (ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਿਹਮ ਪਾਤਰ) ਦੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਵਲੀਿਬਰਤਤ ਦਾ ਕ2ਦਰੀ-ਧੁਰਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਦਾ ਘਰ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਡਾਕੇ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ
ਤ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਜਾਇਦਾਦ-ਵੰ ਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਿਪੱ ਛੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਨੀਲਮ ਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱ ਥ ਹੈ ਤ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ' ਵੱ ਲ ਨਾ ਿਮਲ ਕੇ ਨੀਲਮ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ ਉਨ' ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਨੀਲਮ ਦੀ ਿਜਠਾਣੀ ਆਪ ਨੀਲਮ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ:
'ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱ ਲ' ਨਹ( ਅਿਜਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਖੁਦ ਨੀਲਮ ਦੀ ਜੇਠਾਣੀ ਕੋਲ' ਿਮਲੀ ਸੀ।
ਚਾਚੇ ਭਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੌ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਲਈ ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਪਿਹਲ ਵਗ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਿਜ+ਦੇ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੰ ਡੇ ਆਪਹੁੱ ਦਰੇ ਹੋਏ
ਿਫਰਦੇ ਸਨ... ਕਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਚਾਚੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਉਿਲਆਂ ''ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ
ਪਿਹਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨ- ਉਸ ਨ- ਡਉਲੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਡਉਿਲਆਂ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ 0ਪਰ ਹੰ ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਖੱ ਖੜੀ-ਖੱ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਿਨਹਾ ਿਵਚਾਰੀ ਨ- ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹ( ਸੀ ਿਵਗਾਿੜਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰੇ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਦ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਵਾਿਰਸ ਕਮਲ ਉਨ2 ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਵਚ
ਵੱ ਧ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰ ਡਾ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਬਕ-ਬਕ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।'3
ਰਾਮਨਾਥ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਲਈ ਿਨਕਲ ਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਓ ਤ
ਗੁਜ਼ਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਠਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਿਪੱ ਛੇ ਕੋਈ ਗਿਹਰੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼
ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਰਾਮਨਾਥ ਰਾਹ ਿਸਮਰਤੀ ਦੇ ਪਵਾਹ 'ਤੇ
ਿਪੱ ਛਲਝਾਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਦਆਂ ਕਥਾ ਿਵਚ ਪਸਤੁਤ ਹੋਏ ਚਾਲ'ੀ-ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਲੰਬੇ ਸਮ2 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ

ਦੇ ਿਬਰਤਤੀ-ਸਮ2 ਿਵਚ ਬੰ ਨ' ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਸਮ2 ਿਵਚ ਉਹ ਵੇਦ (ਨੀਲਮ ਦਾ ਪਤੀ) ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ
ਮੋਹਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਬੁਲਾੳਣ, ਵੱ ਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ
ਨ:ਤਾਵ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਮੋਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਵੇਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ-ਵੰ ਡ ਦਾ ਝਗੜਾ
ਆਿਦ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਖੇਪਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦ ਪਵਚਨ
ਦਾ ਸਮ, ਗਲਪੀ ਸਮ2 ਤ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।4 ਵੇਦ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵ2 'ਤੇ ਿਭਸ਼ਟ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨ$ਿਤਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਜਦ ਉਸ ਤ ਇਕੱ ਲੇ ਸਭੀ
ਨਹ ਜਦੀ ਤ ਉਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਬੁਲਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ''ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆ
ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਹੱ ਥ ਵਟਾ4ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਝ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਤਨਾਓ ਉਦ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੋਹਨ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸDਪ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਘਾਟਾ ਪਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਤਨਾਓ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਦੋਹ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ' ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਕੰ ਨ ਭਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸੂਹ ਮੋਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਘਾਟਾ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਲੇ ਸ਼
ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਓ ਕਾਰਣ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਇਸ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮੱ ਥਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਸਝ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਆਏ ਇਸ ਅਸੰ ਤੁਲਨ
ਨੂੰ ਇ4 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਿਮੱ ਲ ਿਵਚ ਪਏ ਘਾਟੇ, ਲੱਗੀ ਤੁਹਮਤ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨ- ਦੋਹ ਭਰਾਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਇੱ ਕੋ ਨੁਕ'ਤੇ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵ
ਿਕਸ ਤਰ2 ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ?'5
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੁਖਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਆਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿਦਆਂ ਜਾਇਦਾਦ-ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ-ਵੰ ਡ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ
ਦੀ ਇਹ ਵੰ ਡ ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਓ
ਿਭਆਨਕ ਦੁਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ
ਿਵਗਠਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱ ਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਯੁੱ ਗ ਿਵਚ
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਟੁੱ ਟ-ਭੱ ਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਿਕਵ2 ਪੈਸਾ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਨ-ਮਾਨਿਸਕਤਾ ''ਤੇ ਇੰ ਨਾ
ਹਾਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਗਿਰਮਾ ਨੂੰ ਲਘਿਦਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ''ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ। ਰਾਮਨਾਥ ਘਟਨਾ-ਸਥਲ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਦਸ਼-ਵਰਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ
ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਿਗਆ।

ਸੰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਅੰ ਦਰਲਾ ਿਦਸ਼ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹ ਸੀ।
'ਖੂਨ ਦੇ ਧੱ ਬੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਜ+-ਿਜ+ ਰਾਮਨਾਥ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਤ+
ਿਤ+ ਧੱ ਿਬਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਵੱ ਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਇੰ ਝ
ਡੁੱ ਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ5 ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਹਿਟਆ ਹੋਵੇ... ਰਾਮਨਾਥ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਪਚਾਪ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਿਜਵ5 ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਜਵ5 ਉਨ2 ਦਾ ਿਦਮਾਗ
ਨਾਲ' ਸੰ ਪਰਕ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰ ਨ- ਿਭਆਨਕ ਿਦ7ਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਕੋਈ ਪ7ਤੀਕਰਮ ਨਹ( ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ( ਫੇਰ ਵੀ ਿਕ+ ਉਹ ਪੱ ਥਰ ਦਾ ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ ਖੜ2ਾ ਸੀ।'6
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈ ਣ ਹਸਪਤਾਲ
ਪੁੱ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਡਾਕਟਰ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱ ਲੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇੱ ਥੇ ਮਰੀਜ਼
ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਢੱ ਲੜਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਪੱ ਛੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਣ
ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਿਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱ ਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਦਸ਼ਵਰਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹ5 ਬਾਹ ਅਤੇ ਦੋਹ5 ਲੱਤ ਕਈ-ਕਈ ਥਾਵ ਤ' ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਕੱ ਲੇ
ਪਲੱਸਤਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹ( ਸੀ ਚੱ ਲਣਾ। ਰਾਡ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ... ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਾਲੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਯਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੀਿਨਕ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸਨ- ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨ ਖੋਲ2ੀ
ਹੋਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਘੰ ਟੇ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਆ+ਦਾ ਸੀ। ਬਾਰ2 ਇੱ ਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦ' ਸਾਰੇ
ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱ ਠ- ਹੋ ਜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਫੀਸ ਿਮਲਦੀ ਸੀ।
ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਿਫਲਮ ਖਤਮ ਸਨ। ਰ'ਦੇ ਕਰਲਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਦੇ
ਸਨ।'7
***
'ਜ਼ਨਾਨਾ ਵਾਰਡ ਭ-ਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੀਹ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਿਵਚ' ਅਠਾਰ2 ਖਾਲੀ ਪਏ
ਸਨ। ਇੱ ਕ ਿਬਸਤਰੇ 0ਪਰ ਿਨਹਾ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 0ਪਰ ਕੋਈ ਿਬਹਾਰਨ। ਿਬਹਾਰਨ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਭਈਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ- ਬੀੜੀ ਸੁਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੂੰ ਏ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨ- ਉਨ2
ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।'8

ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪੋਲ'
ਤ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ' ਦੀ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ 'ਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਿਨੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਿਬਆਨਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ
ਨਹ।
ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਫੈਲ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ4ਿਦਆਂ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਨ' ਦੇ ਨੌਕਰ ਰਾਹ
ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਆਰੰ ਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ2 ਉਨ' ਨ:
ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ...? ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱ ਕ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸੀ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਈਆ ਸੀ। ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ:
ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱ ਧਰ ''ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਭਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱ ਲ ਕ2ਦਿਰਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਸੰ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ' ਦੀ ਿਵਸੰ ਗਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਇਸ
ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਭਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਲੁਕਵ2 'ਤੇ ਜ਼ਾਿਹਰ ਪੱ ਖ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਭਈਆਂ ਕਾਰਣ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਇਸ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹ ਪਾਠਕ ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਪੱ ਚੀ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਛੇ ਤ' ਸੱ ਤ ਲੱਖ
ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਗੀ ਜਦੀ ਸੀ। ਇਨ2 ਿਵਚ' ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਇਕੱ ਲੇ ਿਬਹਾਰ 'ਤੇ 0ਤਰ ਪ7ਦੇਸ਼ ਤ' ਆ
ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨ2 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਸਨ... ਲੜਨ
ਝਗੜਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆਦਤ ਇੱ ਧਰ ਆਏ ਭਈਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਸੀ।
ਆਏ ਿਦਨ ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋ ਨੀ ਿਵਚ ਚੱ ਕਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋ ਨੀ ਦੇ
ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਦੰ ਦਾ। ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ''ਤੇ ਫੁੱ ਲ
ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ।'9
ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਭਈਏ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਤ ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਦਾ ਿਮਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਉਸ ਨਾਲ
ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ, ਭਈਏ
ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ' ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ'ਾ ਉਹ ਸਾਿਜਸ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ' ਨ:
ਨਹ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਕੇਵਲ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਾਨG ਮਾਰਨਾ ਤ ਉਨ'
ਨ: ਸੁਪਨ: ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਸੋਿਚਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਦੇ ਵੇਖ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱ ਡੇ ਵਕੀਲ ਨੰਦ ਲਾਲ 'ਤੇ
ਿਸੰ ਗਲਾ ਤ ਸਲਾਹ ਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਇਹ ਦੋਵ2 ਵਕੀਲ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ4ਿਦਆਂ
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਿਭਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਅਨ$ਿਤਕਤਾ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ

ਵਰਤਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵ2 ਭਰਾ ਇਨ' ਵਕੀਲ ਅੱ ਗੇ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਦੇ
ਹਨ।
ਦੋਵ2 ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ' ਿਪੱ ਛੇ ਉਨ' ਦਾ
ਆਪਣਾ ਿਨੱਜ-ਸਵਾਰਥ ਸੀ। ਿਕ4 ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਨ' ਦੋਹ
ਪਾਤਰ ਰਾਹ ਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ' ਲੋ ਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕ ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਿਨੱਜ-ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਦਰਸਾ4ਦੇ ਤ
ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰੀ ਦੋਹ ਦੀਆਂ ਜੜ' ਨੂੰ
ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ4ਿਦਆਂ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਸੰ ਵਾਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਦਾ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ
''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੰ ਟਾ ਠਿਹਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ' ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਸੀ।
ਪਿਹਲਾ ਪੈੱਗ ਸਿਤੰ ਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾ4ਦੇ ਿਸੰ ਗਲਾ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 'ਤੁਸ ਵਕੀਲ ਲੋ ਕ ਬੜੇ
ਉਸਤਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਥੋਡੇ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੱ ਲੇ ਨਹ ਪਦੇ। ਬਾਬਾ ਿਜਵ2 ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।ਂ '
ਸਿਤੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ: ਦੂਜਾ ਪੈੱਗ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਟਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ 'ਤੇ।
ਤੂੰ ਦੱ ਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰ ਗ, ਮ ਪੰ ਜ ਆਖੂੰ । ਿਜੱ ਥੇ ਿਟਕੇ ਿਟਕਾ ਲਵਗੇ। ਲੱਡੂ ਭੁਿਰਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੂੰ ਹ ਿਮੱ ਠਾ ਕਰ
ਲਈਏ। ਸੋਨ: ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਆਂਡੇ ਖਾਵਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਰ ਝਾੜ ਲਵਗੇ।
'ਿਸੰ ਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੈੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ।'10
ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ4ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ' ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ ਜਗ'ਾ ਤ ਉਨ' ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੱ ਥ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੀ ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ''ਤੇ
ਉਨ' ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰ ਵਾਦ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਦਆਂ ਕਪਤਾਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਹੜਾ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਲ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ
ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ' ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ (ਜੱ ਜ) ਦੇ ਹੱ ਥ ਚਲਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ਵੇਦਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਅੱ ਗੇ ਪਾਤਰ ਿਨਹਾ ਦੀ ਮਨਸਿਥਤੀ ਨੂੰ
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਜਾਣ
ਕਾਰਣ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰ ਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਿਨਹਾ ਦੀ ਮਨ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਾਓਸ਼ੀਲ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ:
ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਿਨਹਾ ਨ: ਿਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

'ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਉਹੋ ਮਹਾ-ਿਦ7ਸ਼ ਿਨਹਾ ਅੱ ਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱ ਕ ਰਾਕਸ਼ਸ਼
ਉਸ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਦੀ
ਮ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਸੀ,
ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਖ ਿਚਹਾੜਾ ਸੀ। ਹੰ ਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਿਨਹਾ ਨ- ਝੱ ਟ ਖੋਲ2 ਿਲਆ।'11
ਿਨਹਾ ਆਤਮ-ਿਗਲਾਨੀ 'ਤੇ ਆਕੋਸ਼ ਦੇ ਿਮਲੇ -ਜੁਲੇ ਪਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਿਜਉਣ ਦੀ
ਦੁਿਬੱ ਧਾ ਿਵਚ ਫਸ ਜਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ-ਕਥਾ ਿਵਚ ਿਨਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਮਹਭਾਰਤ ਿਵਚਲੇ
ਹੋਏ ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਦੋਪਦੀ ਦੇ
ਚੀਰ ਹਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਿਨਹਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋਪਦੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ
ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਹੱ ਿਤਆ ਕਰਨਾ ਲੋ ਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਇਰਾਦਾ ਿਤਆਗ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌ ਣ ਿਦਲਵਾਏਗਾ...? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ
ਦਮ ''ਤੇ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ' ਨੂੰ ਉਪਜੀ ਇਸ ਤਨਾਓਸ਼ੀਲ ਸਿਥਤੀ ਤ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਥਤੀ ਉਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਟਲ ਹੋਣੀ ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਨ' ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
'ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਾਕਾਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਹ ਿਸਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ
ਿਸਆਸੀ ਬੰ ਦੇ (ਿਵਧਾਇਕ ਬਘੇਲ ਿਸੰ ਘ) ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ
ਨੂੰ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਗਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਣ ਦੋਵ2 ਭਰਾ ਘਬਰਾ ਜਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਦੇ ਹਨ। ਦੋਹ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਨ' ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤ ਉਨ' ਦੀ
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱ ਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ' ਿਵਚ ਸਮ ਕੱ ਟਣ ਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਉਨ' ''ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼ ਿਦਨ-ਿਦਨ ਘੱ ਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਿਦਸ਼-ਵਰਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਿਦਨ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਬੰ ਦਸ਼ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਹਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲੀ। ਉਨ' ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਫੋਨ ਤ ਸੀ
ਪਰ ਉਨ' ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਚ ਿਦੱ ਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਵਉਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਉਨ' ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਆ4ਦੇ
ਸਨ... ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਨ' ਨ: ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਦੋਹ ਕਮਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਇਸ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨ:ਜਰ, ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰੰ ਦੇ ਇਸ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ।
'ਿਵਉਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਥ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਪਿਹਲ
ਵਗ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ।'12
ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਉਨ' ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਭਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ' ਿਵਚਲੇ ਇੱ ਕ ਭਈਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ''ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾ (ਿਵਕਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ
ਸੋਸਾਇਟੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਿਨਹਾ ਿਜੱ ਥੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਸੰ ਤਾਪ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੀ ਹੈ ਥੇ ਵੇਦ 'ਤੇ ਨੀਲਮ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੇ
ਹੌਲੇ ਉਨ' ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁੱ ਧਰਨ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਤਨਾਓ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਿਮਲ ਜਦੀ ਹੈ। ਉਨ' ਦੇ ਡਰ ਤ ਵੇਦਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਬਦਲ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਅੱ ਗੇ ਮਠਾਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ''ਤੇ
ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱ ਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ4ਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ
ਿਵਚ ਇੱ ਥੇ ਗੈਰ-ਿਬਰਤ ਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਪੀ.ਪੀ. ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਢਾਬੇ ਿਲਜਾਈ।ਂ ਜਦ' ਉਹ ਚਾਰ ਪੈੱਗ ਲਾ ਲਏ ਤ ਪੰ ਜ ਪੰ ਜ ਸੌ ਦੇ ਦੋ
ਨ?ਟ ਉਸ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪਾਈ।ਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈ।ਂ ਜਦ' ਤੱ ਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਤ ਉਸ ਵੱ ਲ' ਮੀਮੋ
ਿਲਖ ਲਈ। ਨ?ਟ ਦੇਣ ਸਾਰ ਮੀਮੋ ''ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਈ.ਂ .. ਪਰ ਜਨਾਬ ਉਪ ਿਜਲ2ਾ ਅਟਾਰਨੀ
ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਿਧਰ ਿਮਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ
ਚਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਨਹ(? ਉਸ ਨ- ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਨਹ( ਕਰਨਾ... ਉਸ ਕੋਲ
ਤੁਸ( ਜਾਣਾ।'13
ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਨਹਾ ਨੂੰ ਰਾਮਨਾਥ 'ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ
ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਪੱ ਧਰ ''ਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ ਿਬਆਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਨਹਾ ਵੱ ਲ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ
ਿਪੱ ਛੇ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚਲੀਆਂ
ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜ ਮੁਦਈ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਵ2
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਰਾਮਨਾਥ 'ਤੇ ਿਨਹਾ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸੰ ਵਾਦ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਢਚੇ ਅੰ ਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦਲਵਾ4ਿਦਆਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਹੁਣ ਮ ਸੱ ਚ ਬੋਲ ਿਕ ਝੂਠ?'
'ਮ@ ਕੀ ਦੱ ਸ! ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱ ਚ ਬੋਲਣ ਿਦੰ ਦੈ ਨਾ ਝੂਠ। ਸੱ ਚ ਬੋਲਗੇ ਤ ਤੱ ਥ ਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਘੜੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਫਟ ਨਹ( ਬੈਠਣਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱ ਕ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਛਪਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਝੂਠ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੱ ਕੀ
ਕਿਹਲਾਏਗੀ। ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜੇਗਾ।'14
ਿਨਹਾ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤਨਾਓਗਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ ਖੋਖਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਿਖੱ ਝ
ਆ4ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵ2 ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਿਦਨ ਰਾਮਨਾਥ

ਇੱ ਕ ਕੇਸ ਿਵਚ ਰੁੱ ਿਝਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ
ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਕਥਾ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਗਰਿਭਤ-ਪਾਠ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਗਰਿਭਤ ਪਾਠ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਪਾਤਰ-ਏਜਟ
ਵੱ ਲ ਪਸਤੁਤ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ4ਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪਾਤਰ-ਏਜਟ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਸ ਿਵਚ ਰਲ ਜਦੇ ਹਨ ਿਜਨ' ਨੂੰ
ਿਨਖੇੜਨਾ ਕਿਠਨ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਪਾਠ 'ਤੇ ਪਾਤਰ-ਏਜਟ ਦਾ ਪਾਠ
ਗਰਿਭਤ ਪਾਠ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ।'15 ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੜ'ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਿਵਚ ਖੁੱ ਿਭਆ ਦੇਖ ਕੇ
ਿਨਹਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਇੱ ਕ ਰਾਤ ਉਸ ਨ: ਿਮਸਲ ਚੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਪੜ'ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤੀ।
ਖੇਤ ਿਵਚ ਕੱ ਖ ਚੁਗਣ ਗਈ ਿਛੰ ਦੋ ਨਾਲ ਹਰਬੰ ਸ ਨ: ਜਬਰੀ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕੰ ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੁੰ ਡਾ ਿਜ਼ੰ ਮੀਦਾਰ ਦਾ। ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਹਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹ ਸੀ। ਮੁੱ ਢ ਕਦੀਮ ਤ ਇਸੇ ਤਰ' ਹੁੰ ਦਾ
ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਗ ਕੰ ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ
ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਉਨ' ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ... ਫੇਰ ਮਾਮੇ ਨ: ਿਛੰ ਦੋ ਿਸਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ। ਿਛੰ ਦੋ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਧੀਰੇ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧ ਸਨ। ਹਰਬੰ ਸ ਨ: ਿਛੰ ਦੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕਰਿਦਆਂ ਫਿੜਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਛੰ ਦੋ ਨੂੰ ਹਰਬੰ ਸ
ਨਾਲ ਿਚੜ ਸੀ।
'ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦੀ ਿਛੰ ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਨਹਾ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।'16
ਿਨਹਾ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਪੀੜਾ ਉਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਿਛੰ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੁਦਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ
ਪੜ'ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ' ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੀਰ-ਹਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਗਰਿਭਤ-ਪਾਠ ਿਨਹਾ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਿਨਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤ ਿਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਹਾ ਵਰਗੀ ਉਸ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ ਿਜਨ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਿਨਆਂ ਨਹ
ਸੀ ਿਮਲ ਸੱ ਿਕਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੀੜਾ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸੱ ਿਕਆ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਨਹਾ, ਿਛੰ ਦੋ 'ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਹ ਮਰਦ ਪਧਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ
ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ 'ਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਇਨ' ਵੱ ਲ ਿਦੱ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਨ' ਦੋਹ ਿਕਰਦਾਰ ਰਾਹ ਸਮੁੱ ਚੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੁਖਤ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਿਖੱ ਝ ਆ4ਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਰਾਮਨਾਥ ਰਾਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ
ਿਟੱ ਪਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਖੋਖਲੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ, ਿਸਸਟਮ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਿਵਦਰੋਹੀ ਅੰ ਸ਼
ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੇ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:

'ਪਰ ਕਸੂਰ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਹ( ਢਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਚੰ ਦ ਦੀ ਿਹੱ ਕ ''ਤੇ ਪੈਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਮੰ ਗਲ ਗ7ਿਹ
ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਜ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ( ਅਠਾਰ ਸੌ ਬਹੱ ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੱ ਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠ- ਹ। ਹਰ ਜੁਰਮ ਨੂੰ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਗਆਨਕ-ਜੁਗਤ ਅਸ( ਨ-ੜੇ ਨਹ( ਢੁੱ ਕਣ
ਿਦੰ ਦੇ। ਹਨ-ਰੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਘੜੀਆਂ ਸਾਿਜਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਿਕੱ ਥ' ਆਉਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਿਢੱ ਡ ਭਰਨ ਲਈ ਝੂਠ- ਗਵਾਹ ਖੜ2ੇ ਕੀ'ਤੇ ਜਾਣਗੇ... ਇਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।'17
....................................
'ਜੇ ਅਸ( ਇਸ ਢਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੜਗੇ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਬਦਲੇ ਗਾ। ਪਿਹਲ ਆਵਾਜ਼
ਇੱ ਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ 0ਠ-ਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਸਭ ਿਵਚ 0ਠਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ' ਿਨਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ''ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰ ਨ ''ਤੇ ਜੂੰ ਅ ਸਰਕੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ
ਿਹੱ ਲਣਗੇ। ਨਵ5 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ।'18
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱ ਜ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ
ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ''ਤੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ' ਦੇ ਹਥਕੰ ਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਥੇ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਤ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਓ ਹੰ ਢਾ4ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੇਸ
ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਨਹਾ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਓ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ ਗੁਜ਼ਰਿਦਆਂ ਵੀ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਤ ਡਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਸਾਧੂ
ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕ4ਿਕ ਉਨ' ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹ ਸਕੇਗਾ 'ਤੇ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮ ਆ ਹੀ ਜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਹੀ
ਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ4ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਮੰ ਟ
ਤੱ ਕ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇੱ ਥੇ ਆਂਤਿਰਕ ਫੋਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ' ਦੇ ਕੀ'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ''ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਕੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱ ਟੀ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਜ ਨਾ ਪਰ ਸੱ ਚ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨ- ਿਬਆਿਨਆ
ਸੀ। ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਨ- ਜਾਤੀ ਰੰ ਜਸ਼ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ... ਿਕਸ ਨ- ਿਕਹੜਾ
ਜੁਰਮ ਿਕਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਨ- ਇਨ2 ਝੰ ਜਟ ਿਵਚ ਨਹ( ਸੀ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਨ-

ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ''ਤੇ ਸਝੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਿਸਧਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।'19
ਨਾਵਲੀ-ਕਥਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਡ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ4ਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ 'ਤੇ ਪੰ ਕਜ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ
ਫਾਇਦਾ ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਜਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇੱ ਥੇ ਜੱ ਜ ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ (ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੁਦਈਆਂ ਪਤੀ ਸਹਾਇਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ (ਸਾਧੂ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਥ ਆਇਆ ਨਵ ਜੱ ਜ 'ਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ)
ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਥਾਪਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਾਿਰਤ ਿਨਆਂ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ4ਦਾ ਹੈ। ਜੱ ਜ ਭਗਤ ਰਾਮ ਵੱ ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ''ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ
ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ''ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਿਨਹਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹ ਆ4ਦੇ। ਉਹ
ਸੁੰ ਨ ਵੱ ਟਾ ਬਣ ਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਨਹਾ ਦੀ ਦੁਿਵਧਾ ਨੂੰ ਤਾੜਿਦਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਸਿਥਤੀ ''ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 'ਮਜਰੂਬ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱ ਲੇ ਹਨ।' ਿਨਹਾ ਦਾ ਮਾਮਾ ਿਨਹਾ ਦਾ ਮਨ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਭ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਨਾਵਲੀ-ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਖੁੱ ਲਾ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ
ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਿਜੱ ਤ ਕੇਵਲ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅ)

ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ: ਿਬਰਤ ਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤ
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ ਸੰ ਕੇਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਇਕਾਈ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ

ਇੱ ਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਵਲੀ-ਕਥਾ ਦਾ ਕ2ਦਰੀ ਧੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਿਵਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਨਾਓਗਸਤ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ
ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨ: ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ਿਵਚ ਘੁੱ ਸ ਕੇ ਵੇਦ 'ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਸੀ। ਉਨ' ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਨਹਾ ਦਾ
ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਮਠਾਰਨ ਦੀ
ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਤਨਾਓਗਸਤ ਸਿਥਤੀ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
'ਵਾਰਦਾਤ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁੱਟੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਂ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ
ਸੁਰਾਗ ਨਹ( ਸੀ ਲੱਭ ਿਰਹਾ। ਬਲਾਈਡ
ਿਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ+ਦੀ ਸੀ। ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਇੱ ਲ ਵਗ ਮੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਅਲੱਗ ਕੰ ਨ ਖਾ ਰਹੇ
ਸਨ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ।'20
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਦੂਸਰੀ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤ ਇਕਾਈ ਨੀਲਮ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਮਨਾਥ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਰਾਹ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਲੋ ਕ ਦੀ ਬੀਤੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ''ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਦ-

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੇਦ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ
ਨਾਲ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਸ ਇਕਾਈ ਅਧੀਨ ਵੇਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ, ਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਆਉਦ ਦਾ ਕਾਰਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਆਿਦ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱ ਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਨਾਓ ਉਦ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਕਾਰਣ ਦੋਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਖੱ ਚਤਾਣ ਆਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਿਖੱ ਚਤਾਣ ਕਾਰਣ
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾਵਲੀ-ਕਥਾ ਿਵਚਲੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੁਖਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ
ਜਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰ ਨ ਉਨ' ਤ
ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ਚਦੇ ਸਨ।
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਤੀਸਰੀ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਤਨਾਓ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣਾ ਆਰੰ ਭ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਡ ਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ।
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰਾਹ ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕ ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਾਰਦਾਤ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੇ ਕਿਹਣ ''ਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਗਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਕਜ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਇਕਾਈ ਉਨ'
ਵੱ ਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਸੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ
ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਚੌਥੀ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤ ਇਕਾਈ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਰਣ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰ ਤਾਪ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ, ਪੀੜਾ 'ਤੇ ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦਾ ਹੈ।
ਵੇਦ 'ਤੇ ਨੀਲਮ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਿਜੱ ਥੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੇ ਹਨ ਥੇ ਿਨਹਾ ਮਾਨਿਸਕ
ਸੰ ਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰ ਢਾ4ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮ ਹੱ ਿਤਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋ ਚਦੀ ਹੈ।
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਿਨਹਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ' ਿਨਹਾ ਿਦਨ ਕੱ ਟ ਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਪਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਹਰ
ਨੁੱਕਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਲੋ ਟੇ, ਦਤ ਵਰਗੇ ਭਈਏ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ4ਦੇ ਸਨ।
ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵ2 ਭਈਏ ਬਣ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰ ਕਜ 'ਤੇ ਨੀਰਜ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਿਢੱ ਡ ਿਵਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਣ
ਲੱਗਦੇ। ਕਦੇ ਨੀਲਮ ਦਾ ਿਸਰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦੇ।
'ਅੱ ਖ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਿਨਹਾ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਸੁਪਨ- ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੜਬੜਾ ਕੇ 0ਠ ਖੜਦੀ ਸੀ।
ਮੁੜ ਘੰ ਟਾ ਘੰ ਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਉਸ ਦੀ ਅੱ ਖ ਨਹ( ਸੀ ਲੱਗਦੀ।'21
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਪੰ ਜਵ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤਕ ਇਕਾਈ ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ
ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਵੇਦ-ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ
ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ''ਤੇ

ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰ ਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੁਦੱਈਆਂ ਨਾਲ
ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ4ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਇਕਾਈ ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਇਕਾਈ ਵਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ4ਿਕ
ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਇਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਸਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਚਿਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ' ਇਹ ਪੰ ਜ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤਕ ਇਕਾਈਆਂ
ਆਪਸ 'ਚ ਿਮਲ ਕੇ ਅਰਥ-ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪਿਕਆ 'ਚ ਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਬਰਤਤਕ ਪਵਚਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ੲ)

ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ: ਿਬਰਤ ਤਕ ਪਵਚਨ
'ਕੌ ਰਵ ਸਭਾ' ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ: ਿਬਰਤਤਕ-ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ

ਸਤਹੀ ਪੱ ਧਰ ''ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰ ਡ ਕਾਰਣ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਉਪਜੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕੀ'ਤੇ ਗਏ
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਮੂਲ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ
ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਅਰਥ ਸੰ ਕੇਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਰਤਤਕ ਅਰਥ-ਸੰ ਕੇਤ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੁੱ ਚ
ਿਵਚ ਿਜਹੜੇ ਪਵਚਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਧੀਨ
ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਪਸਤੁਤ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤਤ ਨੂੰ ਅਰਥਮਈ ਰੂਪ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼-ਵਰਣਨ, ਤਨਾਓਸ਼ੀਲ
ਸਿਥਤੀ, ਿਪੱ ਛਲਝਾਤ, ਮਠਾਰਨ, ਅਸੰ ਤੁਲਨ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਸੰ ਵਾਦ, ਆਂਤਿਰਕ ਫੋਕਸੀਕਰਣ ਆਿਦ
ਿਬਰਤਤਕ-ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਥਾਵ2 ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕ2ਦਰ
ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਸਿਤਤ 'ਤੇ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਨ: ਿਬਰਤਤਕ
ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ, ਮੱ ਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਿਨਮਨ ਸ਼ੇਣੀ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਿਬਰਤਤਕ-ਪਵਚਨ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਵ-ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਤਰ ਦੋਹਰੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਿਫਰ ਉਹ ਰਾਮਨਾਥ ਹੋਵੇ ਭਾਵ2 ਨੰਦ
ਲਾਲ। ਅਿਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆਂਤਿਰਕ ਧਰਾਤਲ ''ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਵਾਰਥੀ,
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਆਿਦ ਗੁਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਿਨੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ' ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਇੱ ਕ ਸਿਥਤੀ ਤ ਦੂਜੀ ਤੱ ਕ
ਅੱ ਪੜਿਦਆਂ ਹੀ ਰੂਪਤਿਰਤ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡ-ਆਕਾਰੀ
ਸੰ ਰਚਨਾ ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚਲਾ ਥੀਿਮਕ-ਪਾਸਾਰ ਇੱ ਕ ਤ ਵੱ ਧ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਜਵ2ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਸਤੁਤੀਕਰਨ, ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਭਾਿਵਤ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ
ਪਣਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਭਈਆਵਾਦ ਕਾਰਣ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਆਿਦ ''ਤੇ ਫੋਕਸੀਕਰਨ ਆਿਦ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਦਾ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣ ਿਪੱ ਛੇ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਉਨ' ਿਭਤਕ-ਿਮੱ ਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ

ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱ ਲ ਿਸਰਜੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱ ਖ ਚੇਤੰਨ
ਕਰਿਦਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਕਾਮਯਾਬ
ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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