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ਸੰ ਪਾਦਕੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰ ਡੀ-ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵਚ ਪਾ ਡ/ਡਾਲਰ/ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ/ਬਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਹੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ
ਦਬਾਉ, ਿਨੱਜੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਿਲਹਾਜ਼ਦਾਰੀ, ਸੰ ਚਾਰ/ਪਸਾਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ, ਹ& ਆਧਾਿਰਤ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ
ਦੀ ਬਦਲੇ ਖ਼ੋਰੀ, ਖਾਣ ਿਪਆਉਣ ਰਾਹ ਿਢੱ ਡ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਤੂਸ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
ਪਚਿਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਲਖਤ ਨੂੰ (ਤਮ ਿਕਰਤ ਿਸੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਨ* ਿਵ&ਤਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਮ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ/ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਿਪਛੇ ਲੁਕੇ ਹਕੀਕੀ ਮਨਿਸ਼ਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਹੀ
ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ। ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਭੁਲੇਵੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਨਵੀਨ ਿਚਹਨ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਿਖਆਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਡੀ-ਕਲਚਰ ਦੇ ਉਕਤ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਕਾ ਟਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਪੱ ਧਰ (ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਿਹਤਕ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਪਰ ਹੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ ਦਾ
ਇੰ ਤਖ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਿਹਤਕ ਮੈਿਰਟ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਜ ਸਾਿਹਤਕ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੁਹਜਸ਼ਾਸਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਸਿਮਨਵੈ ਦੀ ਉਸ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ
ਨਾਲ ਸੰ ਬਾਦਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬਾਦਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਰਾਹ ਉਸਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਿਵਿਭੰ ਨ ਨੁਕਿਤਆਂ ਤ
ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ ਿਵਚ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਕਈ ਪੱ ਖ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਸਾਿਹਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਸਝ ਵੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਵਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮਾਨਦੰ ਡ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋ ਚਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਜੰ ਨ* ਲੇ ਖ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ
‘ਸਝ’ ਅਤੇ ‘ਨਵੀਨ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮਾਨਦੰ ਡ’ ਦੇ ਦੋਵ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਪਤੀ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਗਲਪ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਿਵਸਿਤਤ ਘੇਰੇ, ਗਲਪ-ਿਦਸ਼ਟੀ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਹਜ ਸੁਮੇਲ, ਿਵਧੀ ਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਪਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱ ਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਆ
ਜਦਾ ਹੈ।
ਿਜਵ/ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਿਹਤਕ ਮੈਿਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ0 ਲੇ ਖ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮ/
ਵੀ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਵਧੇਰੇ ਿਵਦਵਾਨ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ-ਿਚੰ ਤਨ ਦੇ ਪਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਪੱ ਧਰ (ਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ
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ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇ ਖ ਉਹਨ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਗਲਪ-ਅਿਧਐਨ ਦੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋ ਚਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਪਮੁੱਖ
ਪਾਰਖੂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਗਲਪ-ਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਵਜ ਵੀ ਮਾਣਤਾ ਪਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਇਹ
ਸੰ ਕਲਨ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ-ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਸਮ/ ਸਮ/ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਿਤਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਚਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਹਨ ਨ* ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੁੱ ਜਤ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪਿਤਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ-ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਤਉਤਰ ਉਕਤ ਚਣੌਤੀ
ਦਾ ਡੀਫਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਾਵਲੀਅਤਾ ਇਸ ਡੀਫਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਸਮੀਿਖਆ-ਿਵਧੀ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਵਲੀਅਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਪਿਰਪੇਖ ਸਮੇਤ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰ ਿਗਹ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੇ ਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਿਕ ਇਹਨ ਲੇ ਖ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਛਪ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ,
ਰੁਮਸ ਅਤੇ ਿਜਨਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਕ ਤ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦਾ ਛਪਣਾ, ਿਵਕਣਾ ਅਤੇ ਪੜ0ੇ
ਜਾਣਾ ਤ ਸਮਝ ਿਵਚ ਆ ਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਰਗੀ ਗੰ ਭੀਰ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ
ਪਾਸ ਡੂੰ ਘੀ ਘੋਖ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸੱ ਲੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਕਲਨ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇ ਖ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਿਕਤ ਪਤੀ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੇ ਖ ਪਸੰਸਾ ਜ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਦਾਇਿਰਆਂ ਿਵਚ ਿਸਮਟਨ ਦੇ ਉਲਟ ਿਵਿਭੰ ਨ
ਕੋਣ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਰਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਇਹ
ਸੰ ਿਗਹ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾਵ ਦੀ ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਭੰ ਨਤਾ ਵੀ। ਕਈ ਥਾਈ ਂ ਇਹ ਿਭੰ ਨਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੇ ਖ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਕਾਈ ਵਜ ਵੀ ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਿਕਧਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ
ਗਲਪ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਇਸਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ ਦਾ ਮੋਢੀ
ਨਾਵਲ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਕੁਝ ਲੇ ਖ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱ ਧਰ (ਪਰ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨ ਦੋਵ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਿਹਣ ਕਰਕੇ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰ ਕਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
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ਮ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਚੰ ਤਕ, ਆਲੋ ਚਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ,
ਿਜਹਨ ਦੇ ਲੇ ਖ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ.ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ ਹੁਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਖਣ ਸੋਝੀ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ
ਸਰੂਪ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰ ਭਵ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਿਤਕਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ
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ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਿਰਪੇਖ: ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990) ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਕ ਵੱ ਲ ਜੋ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਿਕਿਰਆ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਵਲੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅਨੂਠ*ਪਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਿਵਦਵਾਨ ਨ* ਇੱ ਕ ਤ ਵਧੇਰੇ ਕੋਣ ਤ ਇਸ ਅਨੂਠ*ਪਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਸਲਿਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ0 ਦੋਵ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨੀ ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ
ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਾਤਰ ਜ ਸੰ ਿਖਪਤ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਪਰ ਇਨ0 ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ
ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਿਰਪੇਖ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਉਜਾਗਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤ ਇੱ ਕ ਨਾਵਲਕਾਰ
ਦੇ ਸਥਾਨ/ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜਦੀ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ- ਅੱਗ ਦੇ
ਬੀਜ (1971) ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ (1986)। ਕਾਫ਼ਲਾ 1973 ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਪ ਨਾ
ਸਿਕਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਚਨ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ-ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਤੇਰ0 ਵਿਰ0ਆਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪੈ ਿਗਆ।
ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਦੋਵ ਕਾਲ-ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ/ ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਚੜ0ਤ ਦੇ ਸਮ/ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਲਿਹਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਇਨ0 ਲਿਹਰ
ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਧਰਮ, ਸੁਧਾਰ, ਰੁਮਸ, ਪਗਤੀ, ਰੋਹ/ਿਵਦੋਹ ਆਿਦ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਪੰ ਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪਬਲ ਅਕਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱ ਛਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ ਵਾਪਰੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪਬਲ ਅਕਿਖਆ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ੜਦੇ ਿਵਧੀਿਵਧਾਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਤਮਪਰਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਛਗ ਕੇ ਮਨਇੱ ਛਤ ਪਾਤਰ, ਘਟਨਾਵ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਰਾਹ ਸਰਲੀਿਕਤ ਗਾਲਿਪਕ ਚੌਖਿਟਆਂ ਿਵਚ
ਢਾਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਇੱ ਛਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ,
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤ ਦਸ-ਪੰ ਦਰ ਵਰ0ੇ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਟੁੱ ਟਣ ਉਪਰੰ ਤ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ
ਹਕੀਕਤ ਪਸੰ ਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਅੰ ਿਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਵਲੀ ਪਿਵਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕਰਾਜਨੀਤਕ ਿਚਤਰਪੱ ਟ (ਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਬਲ ਅਕਿਖਆ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ/ ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ
ਲਿਹਰ ਦੇ ਪਭਾਵ ਅਧੀਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕੇਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦਾ
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ਪਭਾਵ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ0 ਦੀ ਰਚਨਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੰ ਵਲ ਦੇ
ਰੁਮਿਟਕ ਪਗਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ- ਸੀਤਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰ ਦੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ
ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਚਲੇ ਇਸ ਿਮਸ਼ਰਨ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਪਸੰ ਦੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦਾ ਪਿਤਿਨਧ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਕੇਵਲ ਿਤੰ ਨ
ਿਕੱ ਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। 'ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਥੰ ਮਦੀਆਂ। ਪੱ ਕ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲ
ਭੰ ਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਰੁੜ0 ਜਦੀਆਂ। ਚੰ ਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨ* ਸਭ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੀ ਿਹੱ ਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਸੀ.... &ਝ ਵੀ ਿਤੰ ਨ ਿਕੱ ਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ... ਵੱ ਡੇ ਮਹ ਪਏ। ਇਕ ਕੋਠਾ ਢਿਹ ਿਗਆ। ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਲਦ
ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।' ਇਸ ਨਾਵਲ ਤ ਲਪਭਗ ਵੀਹ ਵਰ0ੇ ਪਿਹਲ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਿਮੱ ਟੀ ਿਵਚਲੀ ਮੱ ਧ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ
ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਿਦਆਂ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਿਕਰਤੀਆਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ
ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਦੀ ਹੈ। 'ਿਤੰ ਨ ਿਵਚ ਦੋ ਿਕੱ ਲੇ ਗਿਹਣੇ ਿਟਕ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਅੱ ਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਮਾ
ਬਣ ਿਗਆ।' ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਨ0 ਕਠਰ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹੂ ਿਮੱ ਟੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ
ਬੀਜ ਤੱ ਕ ਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਸ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਹੋ
ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਿਜ& ਦੀ ਿਤ& ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਿਤ ਕਠਰ ਹਾਲਤ ਦੇ
ਚੱ ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ ਦਰੁੱ ਸਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਪਉ ਨੂੰ
'ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ... ਕੋਈ ਪਵਾਹ ਨਹ ਸੀ।... ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ* ਕਾਲਜ ਛੱ ਡ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਦੀ ਿਜ਼ਦ
ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਨਾ ਮੰ ਿਨਆ। ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਕਵੀਲ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪੋਫ਼ੈਸਰ। ਉਨ0 ਦੀਆਂ
ਗੱ ਲ, ਅਟਕ ਮਟਕ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨ* ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਲੂਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ।... ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ... ਅਟੱ ਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ
ਘੂਕਰ ਿਪਆ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਕੋਠ* ਭਿਰਆ ਕਰਨਗੇ।' ਭਾਵ/ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਪਉ ਿਬਮਾਰੀ
ਕਾਰਣ ਉਸਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱ ਧਰ ਨੂੰ ਅਧੂਿਰਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਦਾਇਗੀ ਲੈ
ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱ ਤਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰ ਕਲਪਨਾ ਿਪਉ ਦੀ ਤਰ0 ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ
ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅੰ ਗ ਹੈ: 'ਕੀ ਕਦੇ ਮ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵਗਾ।.. ਪੰ ਜ ਦੇ ਜਦ ਪੰ ਜਾਹ ਿਕੱ ਲੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਤ ਿਪਉ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਤੀ ਿਮਲ ਜਾਊ।.. ਮ ਿਕ& ਨਾ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ? ਕਾਸ਼। ਮ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰੰ ਗੀਨੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ।'
ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਕਤ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਜਦ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ&ਦੀ ਹੈ ਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ।
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ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ (ਪਰ ਫੈਿਲਆ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਮਹਨਤ/ਯੋਗਤਾ/ਿਲਆਕਤ/ ਮੈਿਰਟ
ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਖੱ ਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਭੰ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭੰ ਜਨ ਨੂੰ
ਸਮਾਜਕ-ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੱ ਖ ਤ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਪੈਟਰਨ ਿਵਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਸੀਨ (ਪਰ
'ਹਰੀ ਕਤੀ' ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਨਵ ਨਵ ਅਮੀਰ (neo-rich) ਬਣੀ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦੇ, ਫੁੱ ਕਰੇ, ਦੰ ਭੀ, ਿਵਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱ ਲੇ ਚਿਰੱ ਤਰ
ਨੂੰ ਸੱ ਤਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਿਵਚਲੀ ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਵਜ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਿਛੱ ਕੇ ਟੰ ਗ ਕੇ ਕਰਤਾਰ
ਇਸ ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪਾਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਪੁੱ ਗ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹ।
ਨਤੀਜਾ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਜਮਾਤਣ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਭੰ ਜਨ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਮਨ ਅੰ ਦਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਵ/ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਿਨੱਜਗਤ ਰੋਹ/ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬਦਲਾ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਨਵ ਿਵਿਦਆ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਿਣਕ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂਪਰਕਤਾ ਦਾ ਬੌਿਧਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ
ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਕਤ ਉਤੇਜਨਾ ਰਾਹ ਆਤੰ ਕ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਮੁੱ ਲਮਾਨ ਗਲਪੀ
ਸੰ ਦਰਭ ਿਸਰਜਨ ਿਵਚ ਤ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ 'ਵੱ ਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇ ਬੀਜ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਇੱ ਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸ ਸ਼ੁੱ ਭ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਜੱ ਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱ ਧਰ
(ਪਰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ*ਤਾ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਦੇ ਪਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ। ਲੋ ਕ
ਇਸ ਸਭਾ ਵੱ ਲ ਿਪੰ ਡ ਨੂੰ 'ਸਵਰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱ ਕੋ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਤਵੱ ਕੋ ਸ਼ੁੱ ਭ ਇੱ ਛਾ ਹੀ ਹੈ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਉਸਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਇਕਿਹਰੀ ਿਬਰਤਤ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ 'ਲੰਮੀ
ਕਹਾਣੀ' ਜ 'ਨਾਵਿਲਟ' ਹੋਣ ਦਾ ਪਭਾਵ ਦ/ਦੀ ਹੈ, (ਥੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੀ ਿਬਰਤਤ ਗਤੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕਾਲਕਤਾ ਤੇ
ਬਹੁਕਾਲਕਤਾ ਦੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲੀ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਲਪੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਦਾ
ਇਹ ਿਵਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੋਝੀ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਇਹ ਿਵਸਤਾਰ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ0 ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ0
ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ (ਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਪਵਾਉਣ ਪਤੀ ਰੁਿਚਤ ਹੋਣ ਰਾਹ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਸੀਨ
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ਉਪਰਲੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਵੰ ਡ, ਇਸਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪਗਟਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
(ਤੇ ਿਵਸਿਤਤ ਕੈਨਵਸ ਰਾਹ ਿਨਰੂਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਭੂਮੀਹੀਨ ਿਕਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ
ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱ ਥ ਿਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆਂਦੇ ਬਹੁ
ਪੱ ਧਰੇ ਆਰਿਥਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ ਿਵਚ ਿਘਰੀ ਇਕ ਬੁਲੰਦ ਿਕਰਦਾਰ ਵਜ
ਆਪਣਾ ਨਾਵਲੀ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰ ਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਵੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਵ&ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਾਿਜਸ਼ (ਤੇ ਓੜੀ ਜਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸਸਿਕਤਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਕਲਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵੰ ਗਾਿਰਆ ਹੈ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ0ਿਦਆਂ ਬੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜੁੱ ਗ ਬਦਲ ਿਗਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਪੇਮੀ/ਖਾਵੰ ਦ
ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਵੱ ਲ ਿਜਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਲਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਿਣਕ
ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੇ ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੀ ਅਿਨਵਾਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਕਾਮੇ ਅਤੇ
ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨੱਜਗਤ ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦੇ ਵਾਹਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ0 ਦੇ (ਪਰਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਪਕਾਰ ਗੰ ਧਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਦੇ
ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਉ (ਤੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੜ0ੇ ਿਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਰ
ਰਾਹ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪਵੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ
ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨ0 ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱ ਖ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱ ਲ ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜੈਲਾ ਵੀ (ਜਲੇ ਭਿਵੱ ਖ
ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਪੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਕਅ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਮਨ ਤ
ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱ ਧ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਤਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਮਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਉਕਤ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮਨਰਥ ਨੂੰ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਘਟਨਾ-ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਵੱ ਲ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਹ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ,
ਲਿਹਰ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ, ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਅਿਤ ਭਾਵੁਕ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਸਵੈ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਕਰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ, ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਪਿਤਿਬੰ ਬਤ ਕਰਦੇ ਗਲਪ-ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੱ ਿਸਆ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ ਸਰੂਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਤਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ
ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੁਮਿਟਕਤਾ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਕਾਮਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਾਵਲ ਨੂੰ (ਚੇ
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ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਸੱ ਤਾਸ਼ੀਲ ਵੱ ਲ ਦੋਵ/ ਬਾਹ ਕੱ ਟੇ ਬੇਵੱਸ ਜੈਲੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ
ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਮਾਪਣ ਤ (ਕ ਜਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ/ ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਇਰਦਿਗਰਦ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਵ-ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰ ਦੀ ਦੇ ਪਤੜੇ ਤ ਿਚਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਪਰ ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪਸੰ ਦ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ ਮਨ ਇੱ ਛਤ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਸੁਧਾਰਨ ਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਚਤਣ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰ ਦੀ ਤ
ਮੁੱ ਖ ਮੋੜ ਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰ ਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ/ ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰ ਦ ਇਨ0 ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ
ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਵੰ ਦ ਵੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਇਨ0 ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮ/ ਇਹ
ਦਵੰ ਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰਤੌ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਗਫਤ ਿਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਆਏ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਿਜੱ ਥੇ ਆਤੰ ਕ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਧਰਾਤਲ (ਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵਪੂਰਤ
ਆਰਥਕ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ, (ਥੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ਨ-ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱ ਖ ਤ ਵੀ
ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਿਹਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ
ਧਾਰਮਕ-ਸੰ ਪਰਦਾਇਕ ਲੀਹ (ਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਿਲਆਂ ਿਵਚ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ
ਨਾਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਸ ਨ* ਿਕਸੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ (ਪਰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ
ਸਾਹਸ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ-ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰ ਬੋਧਨ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਤੱ ਥ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਦਵੰ ਦ ਿਵਚ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ
ਕਟਿਹਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਅਪਿੜਆ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ
ਪੋ. ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਚੇਚੇ ਮਨਰਥਵਾਦ ਦੀ ਥ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਵੱ ਲ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱ ਚ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੋਰ ਦੁਖਤ ਵੱ ਲ। ਵੈਸੇ ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਤ ਿਪਛ ਕਈ
ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸਨੂੰ ਨਵ/ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱ ਸਾ, ਿਨੰਦਰ
ਿਗੱ ਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰ ਘ ਸਿਹਗਲ, ਸ. ਸੋਜ਼ ਨ*। ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਥਾਨ ਿਨਿਸ਼ਿਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੌ ਿਕਕ
ਅਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਹੈ।
ਉਰਦੂ ਦੇ ਪਿਸੱ ਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਜਸਿਟਸ ਆਨੰਦ ਨਰਾਇਣ ਮੁਲਾ ਨ* ਆਪਣੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ
ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਯੋਿਜਤ ਸੰ ਗਠਨ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ,
ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਹਨ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਉਸਨ* ਇਸਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ
ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹ, ਇਕ ਿਨਕਟ-ਿਵਆਪੀ ਸੰ ਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਲੇ ਖਕ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮ ਸੰ ਜਮ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਨਹ ਛੱ ਡਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਬਰਤਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਠਰਤਾ ਤੇ ਿਨਰਮਮਤਾ ਨਾਲ
ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਿਸੱ ਧ-ਪੁੱ ਠ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਨਰਾਿਵਅਕਤੀ ਨਹ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਜ ਸੱ ਚ ਦਾ ਪਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਠਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ
ਨ*ਤਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ, ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਭਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਖੁਰ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਤੁਰ ਨਹ। ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਵ ਆਪਣੀ ਅੰ ਨ0ੀ-ਬੋਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਮਾਜਕ ਦਾਇਤੱ ਵ ਤ ਗੁਆ ਹੀ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਝੂਠ* ਕਾਿਰਆਂ ਤ ਇਨ0 ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹ
ਰਹੀ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤਤ ਤ ਅੱ ਡ ਰਿਹ ਕੇ ਿਨਰੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤ ਨਹ
ਰਹੀਆਂ, ਸਗ ਿਜ&ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਵਕਰਾਲਤਾ ਸਾਿਹਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ, ਢਾਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ0ੀਵ ਸਦੀ ਦੇ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲ ਨ* ਪੰ ਜਾਬੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਜਨੀਫ਼, ਦਸਤਉਵਸਕੀ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਤੇ ਵੀਹਵ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਦੀ
ਗਲਪ ਿਵਚ ਚੈਖਵ ਤੇ ਗੋਰਕੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਿਵਚ ਿਜਸ ਰੂਸੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਕਲਾਸਕੀ ਦਰਜਾ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਮਾਨਵਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਗਆਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਸਨ ਿਕ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇਹ
ਨਾਵਲ ਨਾ ਿਲਖਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਗ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨ* ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ। ਿਫਰ
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ਪੁਲੀਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ*ਤਾ ਅਤੇ ਨਵ/ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਿਕਸ ਤਰ0 ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਕ ਝੂਠ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਘੜਦੇ, ਨਸ਼ਰ
ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱ ਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਭਾ&ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਵ/ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ 'ਪਾਲਾ ਤੇ ਮੀਤਾ' ਅਿਨਆਂ ਦੀ ਇਸ
ਚੱ ਕੀ ਿਵਚ ਬੇ-ਦਾਦੋ ਫਿਰਆਦ ਿਪਸ ਜਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੂਲ ਨ?ਿਤਕ-ਤੱ ਤ ਇਨ0 ਕਠਰ ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਤੇ ਿਟਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਨਾਵਲੀ ਿਕਰਤ ਵਜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਿਡਆਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੱ ਤਕਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ
ਸਮਕਾਲੀ ਪਸੰਗ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਹ-ਰੁਦਨ ਦੇ ਸੱ ਚ ਨਾਲ ਹੈ
ਪਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹ ਸਗ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਆ ਹੈ ਜ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ, (ਥੇ ਰਾਜ ਤੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਨਵਾਰੀ ਟੱ ਕਰ ਦਾ ਮਾਰਿਮਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਦੰ ਡ, ਿਨਆਂ ਤੇ ਅਿਨਆਂ, ਰਾਜ ਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਰਤੱ ਵ ਤੇ ਿਕਰਦਾਰ, ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਭੀੜ ਦੀ
ਿਨਰਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਵੰ ਦ ਨੂੰ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਰਲ ਜ ਿਵਕਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆ&ਦਾ। ਿਨਰੋਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਤਨੀ ਰੌਿਚਕ ਅਤੇ ਜਿਗਆਸਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਿਕ ਇਕ
ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪੜ0ੇ ਿਬਨ0 ਚੈਨ ਨਹ ਆ&ਦਾ। ਤੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਚੈਨ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਾ
ਤੇ ਮੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਸੰ ਤਾਪ ਹੋਰ ਅਨ*ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱ ਚ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟੁੰ ਬਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱ ਜਣਹੀਣ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ
ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ
ਪੋ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ
ਿਪਛਲੇ ਦਸ-ਬਾਰ ਵਿਰ0ਆਂ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਿਹਚਾਣ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ
ਅਜੋਕੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪਮੁੱਖ ਰੂਪ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਵਤਾ ਜ ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਲ ਿਰਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸੱ ਠਿਵਆਂ ਿਵਚ ਛਪੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਅਣਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਿਦਆਂ-ਪਛਾਣਿਦਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ-ਪੰ ਦਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੌਵ/ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ
ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਸਾਣ ਚੜ0ਨ ਲੱਗੀ। ਿਸ਼ਲਪ ਦੀ
ਸੋਝੀ ਿਤੱ ਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਿਜਸਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਅਣਛੋਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਤਰਕੀਬ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਿਮਲਣ ਲੱਗੀ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਇਕ ਉਘੜਵ ਿਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ 1990 ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਛਿਪਆ ਤੇ ਚੰ ਦ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਪਾਠਕ ਤੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ
ਿਗਆ। ਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਅਦਬੀ, ਦੋਹ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤ ਇਹ ਇਕ ਅਿਹਮ ਰਚਨਾ ਹੋ ਿਨਬਿੜਆ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ
ਮੀਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਛਪੇ: ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਪਿਹਲ 1971 ਿਵਚ ਛਿਪਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 1981
ਿਵਚ। ਕਾਫ਼ਲਾ 1986 ਿਵਚ ਛਿਪਆ। ਦੋਵ/ ਨਾਵਲ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਰੰ ਗਤ ਵਾਲੇ ਮਕਬੂਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਲਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਇਨ0 ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਬਿਣਆ। ਇਨ0 ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਦਰਿਮਆਨ* ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਿਹਲੀ ਸਫ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰ ਿਨਆ
ਿਗਆ। ਇਹ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਰਆਇਤੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਰਆਇਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਵੀ ਇਸ ਤ ਵਝੇ ਨਾ
ਰਿਹੰ ਦੇ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ, ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਇਸਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ0 ਖ਼ਾਸ ਿਕਸ ਗੁਣ ਿਵਚ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਘੋਖਣ-ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੱ ਕ ਇਹ ਜੜ0 ਨਾਵਲ ਦੇ ਥੀਮ ਿਵਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਥੀਮ ਤੱ ਕ ਮਿਹਦੂਦ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹ ਲੱਗਦਾ। ਥੀਮ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ
ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਚਤਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਗਾਮ-ਸੰ ਸਿਕਤੀ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਰਹੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਿਹਵਰ ਇਸਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਿਵਸ਼ੈ-ਖੇਤਰ ਤੇ
ਉਸਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਚਤਨ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
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ਪਰੰ ਤੂ, ਿਵਸ਼ੈ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਲੇ ਖ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਖ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜੁਗਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱ ਥ ਤੇ ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਤਿਹਰੀਰ ਨਾਵਲ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਿਬਰਤਤ-ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਜਨ0 ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਖ਼ਲੀਕ ਨੂੰ ਤੀਖਣਤਾ, ਗਿਹਰਾਈ, ਆਕਾਰ,
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬਹੁਅਰਥਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਚੇਪੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਹ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀਆਂ ਿਬਰਤਤ-ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜੀ ਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਨ0
ਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਤਨਾਉ ਬਾਰੇ ਪਵਚਨ ਇਨ0 ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਹੀ ਿਨਿਹਤ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਪਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਇਸਦੀਆਂ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਉਨ0 ਦੀ ਅਦੁਤੀਅਤਾ ਿਵਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਅਸ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਬੂਿਮਰਗ (boomerang) ਦੀ ਜੁਗਤ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਗੇ। ਪੰ ਜਾਹਿਵਆਂ ਿਵਚ ਡਾ.ਗੁਰਚਰਨ
ਿਸੰ ਘ ਨ* ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪਕਾਰ ਿਵਚ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਚੱ ਟਾ ਲਹੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਇਸਨੂੰ 'ਬੂਮਿਰੰ ਗ'
ਿਕਹਾ ਸੀ। ਬੂਿਮਰਗ ਇਕ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਛੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਿਦ ਵਾਸੀ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜ
ਪਿਰੰ ਦੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ0 ਸੁੱ ਟਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ&ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਉਸ
ਥ ਆ ਿਡਗਦੀ ਹੈ ਿਜਥ ਉਹ ਸੁੱ ਟੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ ਨ* ਬੂਿਮਰਗ ਨੂੰ ਇਸਿਤਹਾਰੇ ਵਜ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਕ
ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। ਿਚੱ ਟਾ ਲਹੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮ/ ਦੇ ਿਜਸ ਿਬੰ ਦੂ ਤ
ਆਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਪੱ ਛੇ ਦੂਰ ਭੂਤ ਤੱ ਕ ਖਲੋ ਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਭੇਤ-ਭਿਰਆ ਚੱ ਕਰ ਕੱ ਟਦੀ ਹੋਈ ਨਾਵਲ ਦੇ
ਨਬੇੜੇ ਤ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ ਵਾਿਪਸ ਉਸ ਿਬੰ ਦੂ (ਤੇ ਹੀ ਆ ਿਸਮਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਿਕਸੇ ਇਕ ਜ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ
ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਬਰਤਤ-ਉਜਾਰੀ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਥੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ
ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਮ ਿਵਚ ਨਹ ਿਸਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਕਸਰ ਨਾਵਲ ਘਟਨਾ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਗੁੰ ਝਲ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ/ ਿਜਵ/ ਿਬਰਤਤ ਉਸਰਦਾ ਹੈ,
ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਿਦਲਚਸਪ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਿਕ ਗੁੰ ਝਲ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ
ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖੋਿਲ0ਆ ਵੀ। ਿਚੱ ਟਾ ਲਹੂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਿਚਹਨ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ।
ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਭ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸਝੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਿਸ਼ਲਪ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਚ
ਤੇਜ ਨਹ ਤ ਇਹ ਿਮੱ ਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਜ ਹੈ ਤ ਸੋਨਾ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਤਭਾਵਾਨ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ (ਸਰਦੀ ਤੇ ਿਵਗਸਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ
ਿਮਸਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ। ਿਸਰਫ਼ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹ ਗੱ ਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਚੱ ਟਾ ਲਹੂ ਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਾਪੀ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਿਸਿਮਤੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਘੜਦਾ ਹੈ। ਿਸਿਮਤੀ ਉਨ0 ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਿਵਚ ਬੰ ਨ0ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸਦੀ ਮੱ ਧ-ਸ਼ੈਿਣਕ ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਤ ਲਦੇ
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ਹਨ। ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪਭੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੋਟੀਆਂ ਿਵਚ ਢਲ ਜਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਿਵਵਧਤਾ
ਉਨ0 ਦਾ ਭਾਗ ਨਹ ਬਣਦੀ। ਸਾਖ਼ਤ ਿਵਚ ਉਹ ਨ*ਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਤ ਮਾਤਰ
ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ-ਪਬੰਧ ਵੀ ਿਜ਼ਹਨ (ਤੇ ਉਨ0 ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਿਦਸ਼ਟਤ ਵਾਲਾ ਪਭਾਵ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ।
ਿਦਸ਼ਟਤ ਵਗ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੜੀਆਂ ਿਵਚ ਅਸੰ ਗਤੀਆਂ ਿਦਸਣਗੀਆਂ। ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸੁੰ ਗੜੀ-ਸੁੰ ਗੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਿਭੰ ਨਤਾ ਤੇ ਵੁਸਅਤ ਤ ਬੇਿਨਆਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਿਲਬਾਸ ਿਵਚ ਨਾਨਕ
ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਿਵਚ ਸੁਕੜ ਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ0 ਦੀ ਹਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਿਵਚ
ਛਗੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੰ ਨਗੀ ਿਵਚ ਮਿਹਰੂਮ ਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਮਿਹਦੂਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
ਚੌਖਟਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ 'ਬਹੁਸੂਤਰੀ ਗੰ ਢ' ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਦ/ਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ
ਦੌਰ (ਤੇ, ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਦਲਚਸਪ ਪਰ ਅਸੁਭਾਵੁਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸਾਰਨ ਤ
ਅੱ ਗੇ ਘੱ ਟ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਤੇ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੀ
ਹਕੀਕਤ ਵੱ ਲ ਥੋੜ0ਾ ਤੇ ਦਰਿਮਆਨ* ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਖ਼ਲਾਕੀਅਤ ਦਾ ਰੁਮਸ ਉਸਾਰਨ ਵੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਰੁਮਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਹੀਆਂ (ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਡੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਪਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾਈ ਿਨਸ਼ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਚੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜ ਨਾਇਕ
ਪਾਤਰ ਦੇ ਮਸੀਹਾਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਪਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਇਕ ਐਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀਅਤ ਿਵਚ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ ਿਵਚ
ਪਿਰਪੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਤਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵ ਿਵਚ ਿਨਤਾਣੇ ਨਾਵਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸੀਹਾਈ ਪਤੜਾ ਵਸਾਖੀਆਂ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ0ੀ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਮਸੀਹਾਈ ਪਵਚਨ ਨੂੰ ਵਸਾਖੀਆਂ ਨਹ
ਬਣਾ&ਦਾ। ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾ&ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਿਵਚ ਮਸੀਹਾਈ ਪਵਚਨ ਦੇ ਰਲੇ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ ਪਦੀ। ਿਸਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਹਣ ਰਾਹ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਭੂਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ
ਹਨ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਿਬਰਤਤਕ ਿਪੜ ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਦੀ ਵਲਗਣ ਿਵਚ ਬੱ ਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ
ਿਵਚ ਇਹ ਿਕਰਦਾਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਿਹ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਿਲਆਂ (ਤੇ ਝਰੋਖਾ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਹ
ਿਵਚ ਪਏ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਹਦ ਿਜਨ0 ਦੁਿਵਧਾਵ ਤੇ ਗੁੰ ਝਲ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ
ਤਰਕੀਬ ਰਾਹ ਉਨ0 ਦੇ ਜਮਾਤੀ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕਸ ਿਵਚ ਿਲਆ&ਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ
ਵਗ ਉਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਵਖ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਿਜ਼ੱ ਦ ਿਵਚ ਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਇਸ ਿਜ਼ੱ ਦ ਨੂੰ ਅਖ਼ਲਾਕੀਅਤ ਦਾ
ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਿਵਚ ਇਹ ਿਜ਼ੱ ਦ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲ ਦੀ ਘੋਖ ਿਵਚ ਵਟ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਘੋਖ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਵਗ ਦੁਹਰਾਉਮਈ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਉਨ0 ਿਵਚ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵਰਗੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਆ
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ਜਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਜ ਦੂਜੇ ਪਿਹਲੂ ਦੇ ਪਿਤਿਨਧ ਵੀ। ਉਹ
ਸਾਪੇਖ ਹਦ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼ ਿਨਰਪੇਖ ਸੂਤਰ ਨਹ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਿਵਿਵਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਕਰਦਾਰ-ਿਨਗਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਸੀਮ ਨਹ। ਕਥਾਨਕ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਉਹ ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਅਕਸਰ ਦੋ ਜ ਿਤੰ ਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਮਿਹਦੂਦ ਰਿਹ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਤਰਜਗਤ ਿਕਸੇ ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹ ਲੇ ਪਾ&ਦਾ, ਭਾਵ/ ਇਹ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਿਭੰ ਨ ਤੇ ਿਵਸਿਤਤ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਾਤਰਾਵਲੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭਤ ਿਵਸਿਤਤ ਤੇ ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਦਾ ਪਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਇੱ ਕ ਬਾਲ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਬੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਪਾਤਰ ਸਹੀ
ਅਰਥ ਿਵਚ ਨਾ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਝਉਲਾ ਹੈ ਪਾਤਰ ਦਾ। ਜ ਇਕ ਅੜੇਸ ਿਜੱ ਥ
ਕਥਾਨਕ ਚੁੰ ਗੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੁੰ ਗੀ ਹੈ, ਅੜੇਸ ਨਹ। ਪਾਤਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਿਖ਼ਆਲਾਤ,
ਕਦਰ-ਕੀਮਤ, ਿਕਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆਿਦ ਨਾਵਲ ਦੀ ਥੀਮਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਪਾਤਰ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਨ0 ਪਾਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਬਾਲ ਪਾਤਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ&ਦੇ ਜ ਉਸ ਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਾਮਿਹਦੂਦ ਹੈ। ਿਗਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ0 ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਅਮੂਰਤ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਥੀਮਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਹਨ। ਅਮੂਰਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਇਨ0 ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੂਰਤ ਪਾਤਰ ਮੂਰਤ ਪਾਤਰ ਵਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਿਸਆਸੀ ਤੇ
ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲ ਦੇ ਿਵਅੰ ਗ-ਿਚਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਿਚਤਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ,
ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਿਸਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ
ਨਾਵਲੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਿਵਚ ਮਹਿਦਸ਼ ਦਾ ਰੰ ਗ ਭਰਦੀ
ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਤ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਇਹ
ਤਰਕੀਬ ਚੰ ਦ ਕ/ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਸਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ (ਤੇ ਫੈਲ ਜਦੀ ਹੈ।
ਸਮ/ ਦਾ ਸੰ ਕਟ ਇਨ0 ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚਲੇ ਅੰ ਤਰ ਦੀ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਿਵਚ ਖੁੱ ਲ0ਦਾ ਹੈ। ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਦੇ
ਚੌਖਟੇ ਿਵਚ ਮਨਫ਼ੀ ਪਾਤਰ ਿਨਰੋਲ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਦੇ ਹਨ। ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਿਮਲੇ
ਸੰ ਤਾਪ ਦੀ ਿਜਵ/-ਿਕਵ/ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ0 ਦੀ ਿਜ਼ਹਨੀਅਤ ਿਵਚ ਗੰ ਦਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਇਸ ਗੰ ਦਲਾਹਟ ਤ ਕੰ ਨੀ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਿਬਲਾ-ਵਜਹ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਿਜ਼ਆਦਤੀਆਂ ਹੱ ਥ ਖੱ ਜਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਤੇ ਿਨਰਦਇਤਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੈ। ਇਨ0
ਦੀ ਅਜਗਰ ਵਰਗੀ ਪਕੜ ਤ ਨਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸਆਸੀ ਆਗੂ।

18

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਛੇਪਨ ਤ ਪੇਿਰਤ ਦੋਗਲੇ ਮੱ ਧਵਰਗੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ
ਭੀੜ-ਭਾੜ। ਗਰਮਦਲੀਏ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤ (ਪਰ ਨਹ (ਠ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਿਵਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਗਰਮਦਲੀਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਈਏ ਬੰ ਨ0ਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਇਨ0 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲਆਣ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨੂੰ ਪੱ ਠ* ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਫ਼ਕਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ
ਲਈ ਉਨ0 ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾਅਿਵਆ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਿਵਚ ਸਰਫ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਦਰਦ ਜ ਿਦਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਸਕਿਤਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਿਵਚ ਸਮ/ ਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਰ ਪੈਰ ਨਹ
ਿਦਸਦਾ। ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਨਹ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਦੁਖਤ ਸਿਥਤੀ ਇਕੋ ਸਮ/ ਿਘਰਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਨਾਲ ਿਸਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦਾ
ਿਵਰੂਪਨ ਿਘਰਣਾ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਉਨ0 ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਿਪਛੋਕੜ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੈ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਸ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਿਵਚ ਬਦਲ ਦ/ਦਾ ਹੈ।
ਇਿਤਹਾਸ ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਰਾਹ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਨੀ
ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵਚ ਊਣੈ ਿਦਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਮਦਰੂ ਨਹ। ਉਨ0 ਦੀ
ਅਧੋਗਤੀ ਉਨ0 ਦੇ ਸਮ/ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਊਰ ਿਵਚ ਉਪਜੀ ਦੁਖਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਦ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਚਲਦੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਹ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਛੱ ਡ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ0 ਉਨ0 ਦੀ ਬੌਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰ ਿਦਆਂ ਿਵਚ ਹਨ। ਇਨ0
ਗੋਰਖਧੰ ਿਦਆਂ ਿਵਚ ਉਨ0 ਲਈ ਚੰ ਗੇ-ਮੰ ਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਲਝ ਜਦੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ, ਨਾਵਲੀ ਪੱ ਧਰ (ਤੇ ਇਹ ਸੰ ਕਟ
ਅਰਥ ਵੀ ਇਨ0 ਗੋਰਖਧੰ ਿਦਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ0 ਗੋਰਖਧੰ ਿਦਆਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਰਵੱ ਈਏ ਇੱ ਕੋ ਜਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ
ਿਭੰ ਨ। ਨਾਵਲੀ ਅਰਥ ਇਨ0 ਸਝ ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਰਗੜ ਿਵਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਮਸੀਹਾਈ
ਪਵਚਨ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਵਸਤ ਹੈ।
ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਸਝ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕੈਨਵਸ
ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕੈਨਵਸ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵ ਹੀ ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਦ/ਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਲਕ ਬੂਿਮਰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਖਲਾਰ ਹੈ। ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀ
ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜੁਗਤ ਿਸੱ ਧੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਬਰਤਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮ/ ਿਵਚ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ0 ਿਵਚ
ਕਲਾਤਮਕ ਬੰ ਧੇਜ ਪੋਪਲਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕਲਾਤਮਕ ਬੰ ਧੇਜ ਹੈ ਜੋ ਿਬਰਤਤਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਬੂਿਮਰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਤੇ ਸੰ ਘਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਸਝ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਸ
ਪਛਾਣ-ਿਚੰ ਨ0 ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਝ ਰਾਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਗਲਪ ਦੀ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ
ਫੈਲਦੀਆਂ ਤੇ ਿਵਗਸਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਨਾਵਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ-ਿਚੰ ਨ0 ਇਸਦੀ ਿਵਅੰ ਗ-ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨਦ ਤ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਮੁੱਖ ਜੁਗਤ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਢਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਵਧਾ ਵੀ। ਨਾਵਲੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਮਸ਼ਕਰੀ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਧਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ। ਿਵਅੰ ਗ, ਿਟੱ ਚਰ ਤੇ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਆਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਿਵਿਭੰ ਨ
ਰੂਪ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਿਵਅੰ ਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੁਖਤ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਖਤ ਦੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ਕਰੀ
ਨਾਵਲ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗਚੇਤਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਸਧਤ
ਢੁਕਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਾਕੰ ਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨਵ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ
ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ
ਖ਼ਾਸ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਨਹ। ਇਸਦੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਇਸਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਹੈ। ਿਵਅੰ ਗ ਤ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਤੇ
ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਇਸੀ ਸਾਖ਼ਤ, ਪਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰ
ਵੱ ਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੰ ਭੀ ਪਾਤਰ ਿਵਰੁੱ ਧ
ਿਘਰਣਾ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗੀ ਿਨਖੇਧੀ ਦੀ ਕੁਝ ਅੰ ਸ਼ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲ ਜਦੀ
ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਤਣ ਨਾਲ ਉਹ
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦੇ ਿਦਸਦੇ ਤੇ ਗਿਹਨ ਰੂਪ ਿਵਚਲੇ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਵਾਲੀ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਉਘਾੜਨ ਵੱ ਲ
ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਸੰ ਦਰਭ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪਕਾਰਜ ਿਨਭਾ&ਦੇ ਹਨ।
ਮਨਫ਼ੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ0 ਉਨ0 ਦੀਆਂ ਿਨਮਨਵਰਗੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਉਨ0 ਦੀ ਸੰ ਸਥਾਈ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਖਾੜਕੂ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਿਵਚ
ਬਦਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ
ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਕਰਣ ਿਵਚ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ
ਕੁਢੱਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ0 ਪਕਰਣ ਿਵਚ ਮਸ਼ਕਰੀ ਿਵਚ ਿਟੱ ਚਰ ਦੀ ਅੰ ਸ਼ ਆ ਜਦੀ ਹੈ।
ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਦੇ ਿਦਸ਼ ਿਵਚ ਗੁਸੈਲ ਅਸੰ ਮਤੀ ਬਸਲਦੀ ਹੈ। ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਿਭੰ ਨ
ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਸੰ ਦਰਭ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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ਨਾਵਲ ਿਵਚ (ਸਰੇ ਮਹ-ਿਦਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਿਮਰਗ ਤ ਆਕਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਤ ਧਾਰ। ਆਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰ ਦੇ
ਇਸ ਨਾਵਲੀ ਜੋੜ ਦੀ ਧਾਰ ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ ਨਵ ਹੈ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਇਹ ਿਵਅੰ ਗ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕ&ਿਕ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰਜ਼-ਇ-ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਸਿਲਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਘੋਖ ਨਹ
ਿਮਲਦੀ ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਘੋਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਨ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ,
ਮੌਤ, ਕਰਮ, ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਰੱ ਬ, ਭਗਤੀ, ਮੁਕਤੀ, ਗਤੀ, ਦੁੱ ਖ, ਸੁੱ ਖ, ਜਾਤਪਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਿਨਆਂ ਤੇ ਅਿਨਆਂ ਆਿਦ
ਦੇ। ਇਸ ਪੱ ਖ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰ ਘਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੇਰੀ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਧੀ
ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ&ਦੀ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਨਮਨ-ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਨਾਅਿਹਲੀਅਤ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਝੂਠ* ਦੋਸ਼ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਵ/
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱ ਈਏ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਵਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱ ਦੇ ਤ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂੜ0ੀਆਂ ਵਲ
ਿਖਚਦਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਤ ਿਮਲੀ ਿਨੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਾਡੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਤੋ ਜੇਲ0 ਪਬੰਧ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਿਵਅੰ ਗਾਤਮਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਪਰੰ ਤੂ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਦੋ ਨਾਵਲ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਰਚੇ ਨਹ ਜਦੇ, ਤਦ ਤੱ ਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਿਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ
ਵਾਲੀ ਿਬਰਤਤ-ਰੂੜ0ੀ ਤ ਸੁਰਖਰੂ ਮੰ ਨਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
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'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਅਤੇ ਗਲਪ-ਿਵਧਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ
ਪੋ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਫ਼ਰਕ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੋ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ: ਇਕ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਟ ਯਥਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ
ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲਾ ਯਥਾਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ, ਪੁਲੀਸ-ਪਬੰਧ ਨੂੰ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਮਾਿਣਕ ਹੋਣ
ਦਾ ਪਭਾਵ ਦ/ਦੀ ਹੈ, ਿਕ&ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜ ਮੰ ਤਵ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਿਪਆ ਨਹ
ਿਮਲਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਿਤੰ ਨ* ਚੀਜ਼ ਿਫਰ ਵੀ (ਘੜ ਆ&ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ (ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸਪਾਟ ਯਥਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਗਿਹਣੇ
ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਯਥਾਰਥ ਵੱ ਲ ਲਭੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਜ& ਦਾ ਿਤ& ਰੁਬਰੂ ਹੋਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਣਦੇ। ਲੇ ਖਕ ਨ* ਨਾਵਲ ਿਵਚ 'ਸ਼ੁਧ ਵਾਰਤਕ' ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸਪਾਟ
ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱ ਧਰ (ਤੇ ਭਾਵਕ ਪਿਤਕਰਮ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਇੱ ਕ ਤੱ ਕ ਿਕ ਜੱ ਥੇਦਾਰ, ਗਰੰ ਥੀ, ਪੰ ਡਤ, ਕਾਮਰੇਡ, ਸੰ ਘੀ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਿਜਹੜੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਿਵਚ ਆਮ ਕਰਕੇ
ਭਾਵਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਨਰੋਲ ਵਰਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕਣ ਨੂੰ ਨਹ। ਇਹ ਮੁਲਕਣ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ0
ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਫਰ ਿਸੱ ਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਾਰਤਕ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕਣ ਵੀ ਲੇ ਖਕ ਨਹ, ਸਗ
ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ, ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਦੁਅਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੁਅਰਥਕਤਾ
ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਟੱ ਪਣੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਪੱ ਛੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੈੱਟ-ਯੁਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ
ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰਕ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ ਤ ਿਬਨ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਵਾਕ, ਆਮ ਕਰਕੇ
ਿਸੱ ਧਾ ਅਤੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਢੰ ਗ, ਸੁਝਾਅ-ਪੂਰਨ ਵਕਫ਼ੇ, ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਪੈਰ0ੇ- ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਮਲ ਕੇ ਵਾਰਤਕ
ਿਵਚ ਇਕ ਿਤੱ ਖੀ ਰਵਾਨੀ ਲੈ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵ (ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਨੀ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਵਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਿਕਸੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਥਾਵ
(ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਿਵਚ ਕਈ ਕਈ ਪਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਘਟਨਾਵ ਵਾਪਰ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਝ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲਏ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲੇ ਖਕ ਇਕੋ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਤਹ (ਤੇ
ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕੋ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਪੋਕਤ ਸਭ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਲਪ-ਿਵਧਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹਨ ਦੀ
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦਾ ਿਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਇੱ ਥੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
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ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣਤਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਗਲਪ ਦੀ ਉਸ ਵੰ ਨਗੀ ਦਾ ਅੰ ਗ ਬਣਾ ਦ/ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸਨੂੰ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ
ਗਲਪ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਗਲਪ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਤੱ ਥ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਨਗਨਤਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਵ/ ਿਕ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਇਹਨ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਗਲਪ ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤੱ ਥ ਦੀ ਗਲਪ ਿਵਚਲੀ ਹਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਦ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਗਲਪ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਭੰ ਨਤੋੜ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਭੰ ਨ-ਤੋੜ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਪਰ (ਥੇ ਮੰ ਤਵ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਸ ਉਪ-ਿਵਧਾ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਪੀਤਲੜੀ ਿਵਚ ਨਵਤੇਜ ਿਸੰ ਘ ਦੇ
ਕਾਲਮ 'ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ' ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪ-ਿਵਧਾ ਿਵਚ ਭਰਪੂਰ
ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਪਭਾਵਕ ਤੀਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਦੋਵ/ ਹੀ, ਿਫਰ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਣਾ, ਜੋ ਿਕ ਰਚਣੇਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰ ਸ਼
ਹੈ, ਹੁਣ ਰਚਣੇਈ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਿਹਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਗਲਪ
ਅਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ, ਗਲਪ ਅਤੇ ਿਸਆਸਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱ ਥ ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਅਤੇ ਤੱ ਤ ਿਵਚਲਾ
ਫ਼ਰਕ ਗਲਪ ਿਵਚ ਿਮਟ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਪ ਿਵਚ ਸੋਹਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ
ਕਾਰਜ ਿਨਭਾ&ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਿਮਟਾਣਾ ਸਾਿਹਤ (ਇੱ ਥੇ, ਗਲਪ) ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਬਣਾ ਦ/ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਸਆਸਤ ਅਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱ ਥ ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਅਤੇ ਤੱ ਤ ਿਵਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਵਧਦਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਨਾਸਬ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਦ/ਦੀ। ਅਸ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਦੋਵ/ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਿਨਰੰ ਤਰ ਗਲਪ-ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ-ਗਲਪ ਇਸ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ&ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤ ਇਹ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ ਿਵਅਰਥ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇਹ ਝਾਵਲੇ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ
ਦੇ ਨ (ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਸੀਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਗਲਪ ਵਧੇਰੇ ਇਸ
ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋ ੜ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਗਲਪਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਦੇ ਅਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਦ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ&ਦੇ, ਪਰ ਵਾਪਰ ਇਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਪ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰ ਪਰਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਉਹਨ ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਉਸ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਗਲਪ (ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱ ਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਸਦੀ ਪੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਕ ਘਟਣਾ ਹੈ- ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਘਟਨਾਵ ਇਸ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ
ਘੁਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਪਧਾਨਤਾ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਸਾਡੀ ਗਲਪ ਦਾ ਪਧਾਨ ਲੱਛਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਣਾ-
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ਪਧਾਨਤਾ ਗਲਪ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ (ਚਾ ਨਹ (ਠਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਘਟਣਾ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਣ ਿਵਚ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ।
ਘਟਣਾਵ ਸਭ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ/ ਬੰ ਟੀ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾੲ।, ਭਾਵ/ ਿਰੰ ਪੀ, ਕਤਲ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਘਟਣਾਵ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਪੈਟਰਨਜ਼ ਿਵਚ ਮੇਲਣਾ ਇਹਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਟਣਾ ਦੀ
ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਾ ਉਸ ਪਭਾਵ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ (ਤੇ ਪਾ&ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਰੂੰ ਢ
ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ (ਤੇ ਪਾ ਦ/ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਹ
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਛੇੜ ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਗਲਪ ਦਾ ਰਣਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਟਣਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪੱ ਖ ਿਸਰਫ਼ ਇਥ ਤੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ ਿਬਨ ਘਟਣਾ ਦੀ ਹਦ ਸੰ ਭਵ ਨਹ, ਨਾ ਹੀ
ਇਸ ਤ ਿਬਨ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਹੱ ਤਾ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੇ ਇਹਨ ਅਮਲ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਗਲਪ ਵਗ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲੀਆਂ ਘਟਣਾਵ ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹ ਸਾਡੇ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਅੰ ਗ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਖਰੇਵ ਉਹਨ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰ ਗ ਨਹ ਬਣਦੇ,
ਿਜਵ/ ਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰ ਗ-ਤਰੀਕੇ, ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਕਾਿਨਜ਼ਮ ਆਿਦ। ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ,
ਪਰ ਇਹਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਣਾਵ ਦੀਚ ਬੁਛਾੜ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੱ ਠੀ ਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵੱ ਲ
ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਰ ਅੱ ਗੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ। ਗੁਰਮੀਤ, ਿਫਰ ਪਗਤੀਵਾਦ ਪੰ ਪਰਾ ਵੱ ਲ
ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚਲੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ, ਸਾਿਹਤ ਿਵਚਲੇ 'ਿਸ਼ਵਮ' ਪੱ ਖ
ਦਾ ਪੰ ਪਰਾਈ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਨ* ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਿਨਰਪੇਖ ਥ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਫ਼ਤਰਤ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਭਰਤੀ ਿਸਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਹੈ, ਿਜੰ ਨਾ ਮੌਤ (ਤੇ
ਭੰ ਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਵੈਣ ਪਾਉਣਾ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਹੱ ਤਾ ਘੋਲ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹਾਲਾਤ
(ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਕੂਲ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰਦੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਵੀ ਪਾਠਕ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹ
ਕਰਦੀ, ਜੇ ਲੇ ਖਕ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗ ਇਹਨ ਪਿਤਕੂਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਕਰਾ&ਦੀ ਇਹਨ ਦਾ
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੰ ਤਕ ਨੂੰ ਲਭੇ ਕਰਕੇ ਗਲਪ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਿਕਸੇ
ਪਾਤਰ ਿਵਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਿਸਰਜ ਕੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਦੇ ਹ। ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਗਲਪ ਦੇ ਿਕੰ ਨ* ਹੀ
ਨਾਇਕ ਨੂੰ 'ਠੀਕ ਰਸਤੇ' ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵ ਇਸ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸੁਰ (ਤੇ ਆ ਕੇ
ਮੁੱ ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਨ* 'ਠੀਕ ਰਸਤੇ' ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਠੀਕ ਰਸਤਾ' ਹੈ ਿਕ ਹਕੀਕੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਡਾਹੀ ਨਹ ਦੇ ਿਰਹਾ।
ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਪਿਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ। ਇਹਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨ*ਤਾਵ ਵੱ ਲ ਿਨਰਣੇ ਕੱ ਢੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਕ 'ਪੁਲੀਸ
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ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਗਿਠਤ ਟੋਲਾ ਹੈ।' ਇਹਨ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਆਿਖਆ ਜ ਇਲਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਰਚਣੇਈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਨਹ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਪੱ ਖ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਵੀ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਿਸਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਕੁਝ
ਇਕ ਪਿਤਿਨਧ ਘਟਣਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ
ਪੁਲੀਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ। ਪੁਲੀਸ ਿਕਸੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਸਤ ਉਲਟਾ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪੱ ਖ (ਘੜਦਾ ਨਹ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ ਦੀ ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਨੂੰ ਿਸਖਰ (ਤੇ ਿਲਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਨਹ, ਸਗ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਥ ਿਵਚ ਆਂਚਿਲਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਿਲਖੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ। ਇਸ ਤਰ0 ਦੀ ਸਰਬ-ਸਮੇਟਵ ਆਂਚਿਲਕ ਰਚਨਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਬੇਿਮਸਾਲ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੇ ਿਕ
ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਅੰ ਿਕਤ ਕਾਰਜ ਹਰ ਥ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰੱ ਖਣਗੇ- ਨਗਰ
ਅਤੇ ਮਹਨਗਰ ਿਵਚ ਵੀ। ਇਸ ਪੱ ਖ ਇਹਨ ਿਵਚ ਇਕ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਪਮਾਿਣਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਸੱ ਜਰਾ ਬਿਣਆ
ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਪੜ0 ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਹ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਾਿਹਤ-ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗਲਪ-ਰਚਨਾ ਵਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰ ਝ ਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਿਵਧਾਗਤ ਸੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀ-ਿਬੰ ਦੂ
ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨਦ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ 'ਮਸ਼ਕਰੀ' ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ
ਢਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਾਮਦੀ-ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਵੰ ਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਹਸਾਉਣੀ
(laughable) ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ (ridiculous) ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ&ਦੀ ਹੈ। ਨਕਲ, ਪਹਸਨ
(farce), ਪੈਰੋਡੀ, ਿਵਅੰ ਗ-ਕਥਾ, ਿਸੱ ਠਣੀ, ਿਵਅੰ ਗ-ਿਚਤਰ (caricature) ਕਾਰਟੂਨ-ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਰੂਪ
ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮਨਰੰ ਜਨ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱ ਧੜਤਾ (naivety), ਮੂਰਖਤਾ (Folly), ਪਾਖੰ ਡ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ0ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇ& ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਕਾਰਜ਼ ਿਨਭਾ&ਦੀ ਹੈ। ਤਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹ ਦੀ ਚਤੁਰ
ਵਰਤ ਨਾਲ ਵੱ ਿਡਆਂ-ਵੱ ਿਡਆਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਕਲੀਏ, ਭੰ ਡ, ਮਰਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਥਰੇ ਇਸ
ਕਲਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨਵ/ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਨ0 ਦੇ ਿਵਰਸ ਨੂੰ
ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, ਿਵਵੇਕੀ, ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਬੱ ਧ ਕਲਾਕਾਰ ਿਵਦਮਾਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਸਮੂਰਤਨ
ਲਈ ਬੜੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇਸੇ ਤਰ0 ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਪਤੀਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਸ਼ਕਰੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਿਵਧਾ ਵੀ। ਇਕ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਪਿਹਲ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਪਿਵੱ ਤਰ ਪਾਪੀ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ
ਕੰ ਜੂਸੀ ਦਾ ਿਵਅੰ ਗ-ਿਚਤਰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ ਹੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਤ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਪਭਾਵ
ਦੁਖਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹ। ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਮੁੱ ਢ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਸਾਊ’ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗ ਅਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ (satire and irony)
ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਿਤਕਥਨੀ, ਿਵਰੂਪਨ,
ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ, ਿਵਡੰ ਬਨਾ, ਸਮਿਵੱ ਥ ਿਚਤਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਕ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਆਿਦ ਗਲਪੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਰੂਪਮਾਨ
ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੀ ਕ/ਦਰੀ ਘਟਨਾ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਿਵਧਵਾ ਕਤਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਮਾਸੂਮ
ਬੰ ਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਅਨ*ਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਬੇ-ਅਰਥ।
ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੱ ਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ (ਤੇ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਭਾਵ/ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਘਾੜਤ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਨਾਵਲ ਦੇ 415 ਸਿਫ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਜਵ/ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਤੜੇ ਤ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ
ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਪਤੜਾ ਇਸ ਕਰੁਣ-ਕਥਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਿਵਚਲਾ
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ਇਹ ਿਨਖੇੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਧੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਪਤੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਮਸ਼ਕਰੀ
ਬਣਾ&ਦੀ ਹੈ।
ਲਗਦੇ ਹੱ ਥ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਗਾ। ਨਾਵਲ ਵਾਸਤਵ (actual) ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਵਾਸਤਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੱ ਥਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰ ਸਥਾਵ (ਪਲਸ ਮੰ ਚ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
(ਭਾ ਜੀ) ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹ, ਖੋਟ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਫ਼ਾ ਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਨਹ,
ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੱ ਥ ਨਹ, ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੀ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ-ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਗਲਪੀ-ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਆਧਾਰ ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਿਕਤ ਿਸਰਜਨ ਰਾਹ ਵਸਤੂ-ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਸਮੂਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਜੀਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵਚ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਿਤੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਇਹ ਐਸੀ ਿਟੱ ਚਰ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਹਸਾ&ਦੀ ਨਹ, ਹਕਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ‘ਹਮਦਰਦ’ ਰਾਹ ਬੱ ਝਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਰੰ ਗ ਬੰ ਨ0ਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ
ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ- ‘ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਕ ਬੱ ਚਾ
ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਿਵਚ ਸੁੱ ਤਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨ* ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੋਣਾ-ਕੋਣਾ ਤ ਛਾਣ ਮਾਿਰਆ ਪਰ
ਪੀੜ0ੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਿਪਛ ਜਦ ਸਕੂਲ ਖੁਲ0ਾ ਤ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪੰ ਜਰ ਹੀ ਹੱ ਥ ਲੱਗਾ।‘ ਸੋ ‘ਸਕੂਲ ਦਾ
ਇਕ ਇਕ ਕਮਰਾ ਖੋਿਲ0ਆ ਿਗਆ ਇਕ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਬਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਲੈ ਟਿਰਨ, ਕਟੀਨ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ
ਟਕੀ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਸਟਡ।‘
ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਲ0ੇਟ ਿਵਚ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ।
ਯੁਵਾ ਸੰ ਘ ਦਾ ਪਧਾਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਖਾਵਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡਾ ਹਮਦਰਦ ਿਸੱ ਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਬੱ ਸ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀਆਂ ਰਾਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸ ਭਜਾ&ਦਾ ਹੈ ਪਰ
‘ਸਾਰੀ ਰਾਤ ‘ਚ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ ਨਾ ਹੀ ਯੁਵਾ ਸੰ ਘ ਨੂੰ। ਔਰਤ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਹੰ ਭ ਕੇ
ਘਰ ਆ ਬੈਠਾ।‘ ਇੰ ਨੀ ਭੱ ਜ-ਨੱਠ ਿਨਰੀ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
‘ਮਸਲਾ ਬੰ ਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅਿਹਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੀ ਿਜਨ0 ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੀੜ
ਪਈ ਸੀ।‘ ਿਜਵ/ ਭੀੜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਰੱ ਬੀ ਰਿਹਮਤ ਬਣ ਕੇ ਟੱ ਕਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕੂਹਣੀ
ਮਾਰ ਕੇ ਜ ਧੱ ਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਖਲ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਉਹਦਾ ਨ ਦਰਜ ਹੋ
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ਸਕੇ। ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਬੱ ਸ ਨਹ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਣ ਤੇ ਵੀ, ‘ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਗ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ
ਬੈਠ* ਰਹੇ’, ਅਤੇ ‘ਹਮਦਰਦ ਲਈ ਥ ਬਣਾ&ਦੇ ਬਣਾ&ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ।‘
ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਹ ਅੰ ਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ&ਦਾ ਹੈ, ‘ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਬੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤੈ ਉਪਰਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਰੱ ਬੀ ਹੁਕਮ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਿਕਸੇ ਭੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਲੁਕੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਗ0ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ
ਜਾਣ।‘
ਨਾਵਲ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਕ/ਦਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਪੁਿਲਸ ਹੈ ਜੋ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭਦੀ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਚੁਭਵ/ ਅਤੇ ਕਾਟਵ/ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਨਾ ਰਿਹ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਾ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ। ਿਸਪਾਹੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ. ਤੱ ਕ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹ ਜੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ
ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਨਾ ਅਿਹਲੀਅਤ, ਦਿਰੰ ਦਗੀ, ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱ ਟ ਵਰਗੇ
ਔਗੁਣ ਹੀ ਜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਨਰਾ-ਪੁਰਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੀ
ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼ਮਈ (ironic)
ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਪਰਤ ਦੇ ਉਘਾੜ ਰਾਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਟ ਉਤੇ &ਗਲ ਧਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਲ-ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਿਕਵ/ ਕਰਵਾ&ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ ਿਫਰ
ਉਹ ‘ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ’ ਿਕਵ/ ਹੋ ਿਨਬੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਦੀ ਿਮਸਾਲ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਉਹਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਇ& ਿਖੱ ਚਦਾ ਹੈ:
ਰੱ ਬ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾ
ਕੁਇੰਟਲ ਤ (ਪਰ ਸੀ। ਪੇਟ ਢੋਲ ਵਗ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਨਕਿਲਆ ਿਪਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ
ਘਟ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵੱ ਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ
ਮੀਟ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ ਤ ਸਭ ਕਸਮ ਭੁੱ ਲ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ
ਿਵਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਕਬਜ਼ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹ
ਕਰਦੀਆਂ।
ਬਾਣੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜ0ਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੋਕ ਵੀ, ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ, ਬੁਲਾਉਣ
ਆਏ ਸੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰ ਬਦਾ ਕੰ ਬਦਾ। ‘ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ’ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵਗਾਰ ‘ਗੱ ਡੇ ਦੇ ਲੱਦ’ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਛਾਈ-ਂ ਮਾਈ ਂ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਬ’ ਿਰਕਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਿਵਚ ਹਵਾ ਕੱ ਢ ਵਾਲ ਅਤੇ ਿਢਬਰੀਆਂ ਜੇਬ ਿਵਚ
ਪਾ ਲਦਾ ਹੈ- ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੰ ਟਾ ਘੰ ਟਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਪੁਲਸੀਆ ਰੋਅਬ ਦਾ ਇਹ
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ਹਾਲ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਸਟਰੀਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱ ਛ ਨੂੰ ਵੱ ਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਿਪਆਕੜ ਤ ਵੀ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਾਨ ਚੱ ਬ ਨਾਢੂ ਖ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ‘ਬੰ ਬ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ’ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਐਸੇ
ਕਲਾਮਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਲੁਕਾਮਾਨ’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ
ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਵ/ ਮਿਹਸੂਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਘੁੱ ਗੂ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ‘ਘੋਗੜ’।
ਅਗਵਾਕਾਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਟੋਪੀਆ ਰੱ ਖ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀਏ ਦੇ
(ਪਰ ਬਸਤਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਟੋਪੀਏ ਿਵਚ ਬੰ ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ‘ਬੰ ਬ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਸੁਕਾਅਡ’ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਟੋਪੀਏ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਿਚਣ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਸਪਾਹੀ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਘਰ
ਦੀਆਂ ਛੱ ਤ ਤੇ ਚੜ0 ਬੈਠ* ਹਨ। ਿਸ਼ਵ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਟੋਪੀਏ ਿਵਚ ਬੰ ਬ
ਸੰ ਭਵ ਨਹ। ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੰਬਾ ਬਸ ਮੰ ਗਵਾ ਉਹਦੇ ਇਕ ਿਸਰੇ ਤੇ ਮੇਖ ਗੱ ਡ ਕੇ ਕੋਠ* ਤੇ ਚੜ0
ਜਦਾ ਹੈ। ‘ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ’ ਪਿਹਲ ਬੈਗ ਿਖੱ ਚਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੈਲਸ ਅਤੇ ਟੋਪੀਆ ਮੂਧਾ ਹੋ
ਜਦਾ। ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਫੁੱ ਲ ਕੇ ਕੁੱ ਪਾ ਹੋਏ ਿਸ਼ਵ ਨ* ਜੇਤੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰ ਘ ਦੇ
ਵਰਕਰ ਵੱ ਲ ਤੱ ਿਕਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ।‘
ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਵਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਦ ਵੀ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ
ਗਏ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰ ਤਰੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ‘ਿਮਲੀ ਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਿਹੱ ਕ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ…
ਿਪੱ ਛੇ ਆ&ਦੇ ਸੇਠ ਵੱ ਲ ਉਸਨ* ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਿਜਵ/ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ‘ਿਕ& ਦੇਿਖਆ?’
ਕਰਿਫਊ, ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਤਸੀਹੇ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰਸਪਰ ਈਰਖਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਅੱ ਗੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਦਰੇਗੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਥ
ਤੱ ਕ ਿਕ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਅਤੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਇਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲੇ ਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਿਸਰਤੋੜ ਪਰ ਅਸਫਲ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਪਰ ਯਥਾਰਥਕ ਝਾਕੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ
ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਕਟਾਖਸ਼ਮਈ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ
ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤ ਪਿਹਲ ਪਿਹਲ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ ਿਵਚ ਆਈ ਪੁਿਲਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ‘ਸਾਊ’ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ,
ਖਾੜਕੂ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾੜ ਦੇ ਘਰ (ਤੇ ਿਜਵ/ ‘ਬਿਘਆੜ’ ਵਗ ਟੁੱ ਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ
ਦੇ ਨਾਵਲ ਲੈ ਟਰਜ਼ ਫਰਾਮ ਿਦ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/
ਵਿਹਸ਼ਤ ਉਨ0 ਦੇ ਿਸਰ (ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ/ਨਾਜਰ ਿਸੰ ਘ ਜੁੰ ਡਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱ ਦ ਉਲੰਘ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਦਿਰੰ ਦਗੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੋਵ।ੇ ਪੁਿਲਸ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਦੀ ਇਹ
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ਕਰੂਰ ਸਿਥਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਉਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਗਆਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰੇ ਆਪਣੇ
‘ਭੈ’ ਿਵਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਕਟਾਖਸ਼ ਇਸ ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਿਵਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੁੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤ ਭਾਵ/ ਨਹ ਫੜੇ ਜਦੇ, ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱ ਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ
ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਵੀ ਵੱ ਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਿਥਤੀ ਉਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਝੂਠਾ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਦੇ ਿਸਰ ਮੜ0 ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਬ ਦੇ ਕਿਹਰ ਤ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਜੀ
ਜਦ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਪੁਿਲਸ ਆਪਣੇ ‘ਵਕਾਰ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ‘ਸਾਰਾ’ ਸ਼ਿਹਰ ਪੁਿਲਸ-ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ (ਠਦਾ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਸਆਸੀ ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ
ਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਡ 22 ਿਵਚ ਿਬਰਤਤਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ‘ਮਗਰਮੱ ਛੀ’ ਹੰ ਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਤ ਖੋਲ0ਦਾ ਹੀ ਹੈ
(ਉਹ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਿਲਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਵੀ) ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਸਮੁੱ ਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭਡਾ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ਿਵਚ ਭੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਡ ਿਵਚ ਿਸਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਵੀ ਖੋਿਲ0ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਿਖਚਵਾਉਣ ਅਤੇ
ਚਾਹ-ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਕਾਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਜੱ ਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ‘ਸਾਊ’ ਲੋ ਕ ਵੀ। ਪੈਸੇ
ਲਈ ਤੀਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱ ਟ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੱ ਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋ ਕ ਸਮਝਣਾ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੈ ਕ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਇਕ
ਦੇ ਦਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਵਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵ/ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ
ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਹ ਿਵਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਠ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਕੀੜੇ ਕੱ ਢਣੇ- ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ-ਜਚ ਜੋ ‘ਸਾਊ’ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਾਫਤ’ ਦੀ ਮੂੰ ਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ/ ਬਣੇ
ਅਮੀਰ ਦੇ ‘ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਰਾਹ’ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱ ਚਦੀ ਹੈ। ਇ& ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਗੱ ਲ
ਇਕ-ਅੱ ਧ ਕੱ ਚੀ-ਪੱ ਕੀ ਜ ਖੰ ਘਰ ਬਣੀ ਇੱ ਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਦੇ ਊਤ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ‘ਸਾਊ’ ਸਮਾਜ
ਧਰਮ, ਸਦਾਚਾਰ, ਿਸਆਸਤ ਸਭ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੜੀ
ਪਰਸਪਰ-ਿਵਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰਨੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰ ਗਲ ਵੀ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੁਸ਼ਟ
ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਿਜਨ0 ਦਾ ਸਗਲਾ ਮਾਸ ਕਾਵ ਨ* ਚੂੰ ਡ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਉਹ ਜੱ ਦੀਪੁਸ਼ਤੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਸਸੀ, ਰਮਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਬਾਣਵੱ ਟੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ0 ਕੋਲ
ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹ। ਉਹ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ
‘ਮੁਜਰਮ’ ਹਨ ਿਜਨ0 ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਿਲਸ-ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ0 ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ।
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ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਲੋ ਕ ਨਾ ਿਸਆਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਇਨ0 ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱ ਕਰ ਲੈ ਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਿਚੰ ਨ0 ਵੀ
ਇਨ0 ਿਵਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਮੰ ਚ ਵੀ, ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਸੰ ਗਠਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਨਵਾਦੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਇਨ0 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਸਮੂਹਕ ਨਾਇਕਤਵ
ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਵਦਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਆਰਿਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਵੰ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗ ਨਾਵਲੀ
ਰਚਨਾ-ਿਵਧੀ ਤ ਿਥੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ0 ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮੱ ਥ-ਭੰ ਜਕ ਦਾ ਪਕਾਰਜ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਮੱ ਥ-ਿਸਰਜਨ ਦੀ ਭਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਖੱ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ ਿਵਚ ਉਗਿਮਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਸੁਮੱਚੀ
ਲੋ ਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ-ਿਬੰ ਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਬੰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਣ
ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਤ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰ ਭਵ ਹੀ ਨਹ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਦੀ
ਿਮਹਨਤ (ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ
ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਭਾਸ਼ਾ (ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਵ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਿਵਆਕਰਣ
ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਤੱ ਖਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੁਖਤ ਅਤੇ ਦੁਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਪਚਿਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਇਕ
ਤੀਸਰੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਬੱ ਝਦਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ-ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਮੀਤ ਨ* ਇਸ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਬੰ ਿਨ0ਆ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਵਸਤੂ-ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਵਧੀ-ਮੂਲਕ ਨੁਕਤੇ
-ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਸਝ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਇਕ ਿਨੱਕਜੀ ਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਿਬੰ ਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਵੱ ਲ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਪਛਲ ਝਾਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਬੰ ਟੀ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹ ਦੀ ਇਹ
ਘਟਨਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਥਾ-ਪਟ ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਲਕੀਰ ਵਗ ਨਹ ਵਧਦੀ ਸਗ ਕਈ
ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਆਸਰੇ ਿਬੰ ਦੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਵੱ ਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਘਟਨਾਵ ਅਤੇ ਪਤੀਿਨਧ ਪਾਤਰ ਦੇ ਉਘਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ
ਪਰੰ ਪਰਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਵ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਨ* ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ
ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਵਧ ਚੜ0 ਕੇ ਿਹੱ ਸਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਸਭ ਲਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਦਮੇ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਚ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮ/ ਿਕਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ ਪਰ0ੇ ਨ ਰਿਹ ਜਾਣ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅਿਹਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮ/ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱ ਚੇ ਮਨ ਓਹੜ ਪੋਹੜ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਲੋ ਕ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ ਿਵਖਾ ਕੇ ਜਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਨਹ ਉਘੜਦਾ ਸਗ ਹਰ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਣ ਲਈ
ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘਣ ਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਅੱ ਗੇ ਖੜ0ਾ ਸੰ ਤਰੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਭ
ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਕਰਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ0ਾ
ਸੰ ਤਰੀ ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰ ਘ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਣ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਝਾਕ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ
ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨ* ਕੁਝ ਿਵਚੋਲੇ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ
ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹ ਮੋਹਤਬਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਿਲਖਵਾਣ ਆਇਆਂ ਤ ਆਪੇ
ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰ ਘ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰ ਤਰੀ ਲੱਗਣ ਤ ਪਿਹਲ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਰਿਹ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੱ ਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੱ ਜਵ ਿਰਸ਼ਵਤ ਖਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱ ਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੱਗ
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ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨ* ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱ ਜ ਉਹੋ ਮੁਨਸ਼ੀ
ਮੁਖਿਤਆਰ ਤ ਿਗਣ ਿਗਣ ਬਦਲੇ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਹੈੱਡ ਕਸਟੇਬਲ ਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤ ਕੋਈ
ਬਹੁਤਾ ਵੱ ਖਰਾ ਿਕਰਦਾਰ ਨਹ ਪਰ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ ਗੇਟ ਦਾ ਸੰ ਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ
ਸੋਚ ਦੇ ਢੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨ ਪੱ ਖ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ, ਘਟਨਾਵ ਵੀ ਇਹਨ
ਨਾਲ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਿਰਤਰ ਉਸਾਰੀ ਪੱ ਖ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਜਮਾਤੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਿਕਸੇ ਅਹੁੱ ਦੇ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਧੰ ਦੇ ਦੀ ਵੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਨਬੀਰ ਿਸੰ ਘ
ਹੋਵੇ ਜ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਵੱ ਖਰੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ ਐਸ.ਪੀ. ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਿਵਚ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਪੱ ਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨ* ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੌਲਦਾਰ ਤ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱ ਕ ਇਸੇ ਤਾਕ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਵ/
ਵਰਿਤਆ ਜਾਏ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਉਹਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੋਡੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ
ਨੂੰ ਜ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ*ਕੇਦਾਰ, ਸਮਗਲਰ, ਟਰੱ ਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ,
ਆੜਤੀਏ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋ ਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾੜਸਤੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹ ਬਣਦੇ ਿਕ ਉਹਨ ਬੰ ਟੀ ਅਗਵਾਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਪੁਲੀਸ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅਸੂਲ ਤੇ
ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ 'ਿਜੰ ਨਾ ਡੰ ਡਾ ਵਰ0ਾਓ ਓਨ* ਹੀ ਪੈਸੇ ਝੜਨਗੇ।' ਪੁਲੀਸ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਮਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਹ ਕਰਦੀ ਸਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਜੇ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਲੱਿਗਆ ਤ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬ ਭਰੇਗਾ।
ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ0 ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਬਚ ਬਚ ਕੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ0
ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਰਾਹ ਿਜਨ0 ਨਾਲ ਬੁਕਲ ਸਝੀ ਹੈ, ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ0ੀ ਰਕਮ ਤੇ ਹੀ
ਹੱ ਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ
ਵਰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਤ ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਧਦਲੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ
ਅਿਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ* ਪੈਣ ਤ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਸ ਿਡਪਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਦਾ ਆਂਢਾ ਸਢਾ ਸਾਰੇ
ਸਮਗਲਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਣੇ ਤ ਿਹੱ ਸਾ ਪੱ ਤੀ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮ/ ਿਸਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਵੇ ਉਸ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਮਗਲਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ*ਕੇਦਾਰ ਤ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਵ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦੀ
ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਣ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਅਿਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਫੜੇ ਿਵਖਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਹਟ-ਿਲਸਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰ ਡੋਰਾ ਿਪਟ ਕੇ ਗਾਰਦ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ
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ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਭਾਵ/ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰੱ ਪਟ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ
ਅਿਜਹੇ ਨਹ। ਹੇਠਲੇ ਰਕ ਿਵਚ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਸਬ ਇੰ ਨਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੱ ਡੇ ਤ ਵੱ ਡੇ ਲਾਲਚ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਨਹ ਝੁਕਦਾ।
ਝੂਠ* ਕੇਸ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਠੁ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱ ਚ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਿਕ ਿਜਹਨ
ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਤੱਖ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰ ਗ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਨਹ। ਿਜਹਨ ਲੋ ਕ ਨ* ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰ-ਕਰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਣ
ਲਈ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਦੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਉਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰ ਨ ਕੇ ਬਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ। ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰ ਨਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਅਮੀ ਚੰ ਦ। ਵੱ ਡੇ ਰਕ ਿਵਚ
ਐਸ.ਪੀ. ਖਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵੱ ਡੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੀ ਸੱ ਚ
ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਕਰਦਾ। ਸਗ ਿਨਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਹ ਨਾਵਲ
ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵਚ ਹਰ ਪੱ ਖ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਲਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਖਾਨ ਪੂਰਾ
ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਲਝ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱ ਚ ਲੋ ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਤ ਡਰ ਜਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਵਗੜਨ ਤ ਬਚਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਰਦਾ
ਪਾਣ ਲਈ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਕਾਲੇ ਿਚੱ ਟੇ
ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਨਹ ਰੰ ਗੇ ਹੋਏ ਸਗ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵਗ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਮੇਤ ਿਨਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨ* ਆਪਣਾ (ਲੂ ਿਸੱ ਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਚਤਰ-ਪਟ
ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਿਹੱ ਸਾ
ਿਦੱ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਨਾਵਲ ਿਵਚ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਖੁਲ0ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ , ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਪਰ ਧੰ ਦੇ ਵੱ ਲ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁੱ ਡੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਹੀ
ਸੀ। ਡੋਿਡਆਂ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਵੱ ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਟਰੱ ਕ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਡੋਿਡਆਂ ਦੇ ਏਧਰ
ਓਧਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਟਰੱ ਕ ਨਾਲ ਿਸਪਾਹੀ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਚੈਿਕੰ ਗ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ ਪੁਲੀਸ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਿਟੱ ਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ0
ਮੇਜਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ*ਕੇ ਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਸਟਰ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠ*ਕੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਿਮਲ
ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹ ਦੇਣਾ ਪਦਾ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤ
ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੰ ਗਾ ਪੀੜਤ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਪਤੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ
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ਵਤੀਰਾ ਿਨਹਾਇਤ ਿਨੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਪੁਲੀਸ ਿਕਆਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ ਬਸਤੀ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਿਤਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰ ਪਾਣਾ ਜ ਿਕਸੇ ਤ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣਾ
ਖੁਫੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਿਜਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਥਾਿਣਆਂ ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਭ ਤ ਿਨਕੰ ਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਪਰਤ ਤ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਮਰ ਿਰਹਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ,
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਿੜ0ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਆਿਦ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜੁੜ ਜਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦੌੜ ਿਵਚ ਪੱ ਛੜੇ ਲੋ ਕ ਜੁਰਮ ਜ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ0 ਧਰਮ ਿਵਚ
ਪਨਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਹਿਥਆਰਬਧ ਜੰ ਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਜੇਬ
ਕਤਰੇ, ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਤਬਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਿਵਚੋਲੇ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੌਕਾ ਬੇਮੌਕਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ
ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਵਚ ਘੱ ਟਾ ਪਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ*ਤਾਵ ਦੇ ਬਚਨ ਿਨਭਾਣ ਲਈ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤ ਕੰ ਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼
ਨਹ ਕਰਦੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚਾ ਿਸਪਾਹੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੱ ਕ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਧੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚੇ ਨੂੰ ਹੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਭਸ਼ਟ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ* ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਲੀਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਬੰ ਦਾ ਇਸ ਪਬੰਧਕੀ
ਢਚੇ ਿਵਚ ਿਫਟ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਬੰਧਕੀ ਢਚਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਨਭਾਣ ਲਈ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੱ ਜ ਤੱ ਕ ਿਮਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਇਸ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ
ਮਜਬੂਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਭਾਵ/ ਨਾਵਲੀ ਿਚਤਰਪਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਨਾਵਲ ਵਗ ਿਕਸੇ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ
ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਜੱ ਥੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਕੁਝ
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ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ0ਿਦਆਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਅਖਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ
ਤ ਵੱ ਧ ਿਖਲਾਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਚHਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨ* ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਲਈ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਲਪੇਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਲੇ ਖਕ ਦੀ
ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ
ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਨਹ, ਸਗ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱ ਧ ਤ
ਵੱ ਧ ਪਰਤ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤ ਬਾਹਰੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ
ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਗ ਨਹ, ਸਗ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧ ਵਗ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਜਦ
ਿਕਰਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱ ਟ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ
ਤ ਵੱ ਧ ਪਾਤਰ ਇਕੋ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਵਗਰੀਕਰਨ ਨਹ ਹੈ
ਸਗ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਘਟਨਾਵ ਿਵਚ ਉਭਿਰਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰ ਘੜ ਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਤਰ
ਤੇ ਨਹ ਸਗ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਘਟਨਾਵ ਰਾਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ
ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ
ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਸੁਭਾਵਕਤਾ
ਿਵਚ ਨਾ ਉਘੜੇ ਤ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਨਾਵਟੀ ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਪਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼
ਤ ਮੁਕਤ ਨਹ ਹੈ।
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ-ਪਰੰ ਪਰਾ ਿਵਚ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ
ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ (ਿਸਰਜਣਾ)
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਗਲਪ-ਰਚਨਾ ਹੈ ਿਜਸ (ਪਰ ਉਹ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ ਉਹ ਪਮਾਿਣਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਹਲੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣ
ਿਸੰ ਘ ਸ਼ੀਤਲ ਵਗ ਇਕ ਗਲਪਕਾਰ ਵਜ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਅਚੰ ਭਾਦਾਇਕ ਛੜੱ ਪੇ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵ/
ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗਲਪ-ਰਚਨਾਵ ਅਤੇ ਜੰ ਗ ਜ ਅਮਨ, ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਜੁੱ ਗ ਬਦਲ ਿਗਆ ਆਿਦ
ਮਗਰਲੀਆਂ ਨਾਵਲ-ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਕਲਾ-ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਦੋ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ
ਰੱ ਖ ਕੇ ਵਾਿਚਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਾਪਤੀ ਤ ਹੈ ਹੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲਸਾਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਿਨਵੇਕਲੀ ਪਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਜਥੇ ਕੁਝ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਰੂੜ0ੀਆਂ ਦੇ ਿਤਆਗ ਦੁਆਰਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਵ/ ਿਦਸਹੱ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨ ਪੱ ਖ ਿਵਚ ਇਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਉਭਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਸਤਾਰਦਾ ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਿਕਸੇ ਭਤ
ਦੀ ਪੀਤ-ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਾਵਲ-ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਜ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਕ ਅਿਹਮ ਤੰ ਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਤਰ
ਨੂੰ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਿਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਿਧਆਨ ਕ/ਿਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂੜ0ੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਤ
ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ-ਜਗਤ ਿਵਚ ਪਵਾਨ ਚੜ0ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂੜ0ੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣ
ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ ਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਨ* ਤੋਿੜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰ ਝ ਨਾਵਲ ਉਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਰੁਮਸਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱ ਠ ਨੂੰ
ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਣ
ਦੀ ਿਪਰਤ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਏਥ ਤਕ ਿਕ ਅਸਲ ਨਵ ਪੀੜ0ੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱ ਥ
ਗਲਪਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਕੁੱ ਸਾ ਵੀ ਰੁਮਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪ/ਡੂ ਿਕਰਸਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ ਮੁੱ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ
ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੂੜ0ੀ ਤ ਪੱ ਲਾ ਨਹ ਛੁੜਾ ਸਿਕਆ। ਤਦ ਵੀ ਇਸ
ਤੱ ਥ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਚਰਿਚਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤ ਿਬਨਾ ਇੱ ਕਾ ਦੁੱ ਕਾ ਨਾਵਲਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਪਰੰ ਪਰਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ ਹਟ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਪਾਸਾਰ
ਅਵੱ ਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵ
ਪਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਇਸ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਜੁਗਤ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲ ਨਵ ਪਿਵਰਤੀ ਕਿਹਣਾ
ਵਧੇਰੇ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹ।
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ਪੀਤ-ਕਥਾ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਜ ਨਾਇਕ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਰੂੜ0ੀ ਦਾ ਿਤਆਗ ਤ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਵੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਵਾਿਣਤ ਅਰਥ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਤ ਕੀ ਮੁੱ ਖ
ਪਾਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ। ਵੈਸੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਏਨ* ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਪਾਤਰ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਸਭਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਉਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਜ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਿਜਸ ਦੁਆਲੇ , ਆਮ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਬੰ ਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸਾਹਵ/ ਨਹ ਆ&ਦਾ।
ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ- ਸਮਾਜ-ਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਿਵਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਿਜਸ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਭਿਰਆ ਇਹ ਪਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ
ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਨਹ, ਸਗ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਲੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਨਰਥ ਹੈ। ਇੰ ਝ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਿਧਰ ਦੀ ਥ
ਖਲਨਾਇਕ ਿਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸਮੁੱ ਚੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ*, ਅਚੇਤ ਜ ਸੁਚੇਤ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਨਾਵਲ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਬਣਤ ਤੇ ਬੁਣਤ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਵ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਗਹ ਹੋਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬਾਲਕ ਬੰ ਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗਵਾ
ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲਣ ਿਪੱ ਛ ਉਸਦੇ
ਕਾਤਲ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਿਦਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰ ਭ, ਕਪਟ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਏਨਾ
ਗਿਲਆ-ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤ ਕਿਚਆਣ ਤੇ ਿਘਣਾ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤ ਪਕੜੇ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹ ਦੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕੀ ਿਜਹੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਾਤਲ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਅਵੱ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਪਾਚੀਨ ਕਥਾਵ
ਿਵਚ ਵਿਹਸ਼ੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰਾਜ-ਿਵਵਸਥਾ ਵੱ ਲ ਿਕਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਸੀ ਚੜ0ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਿਹੱ ਤ ਿਜਸ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਲ ਰੱ ਸਾ ਮੇਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵਗ ਪਾਪਤ ਿਵਵਸਥਾ
ਜਗਲੀ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦਾ ਪਿਰਚਯ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਸਮ/ ਅੰ ਦਰ
ਨ*ਪਰੇ ਚੜ0 ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0ਾ ਕਾਲਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭਾਵ/ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹ ਿਦਸਦਾ ਪਰ
ਪੋਖ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨ ਪੰ ਦਰ ਿਦਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਵਿਰ0ਆਂ ਿਵਚ ਫੈਲੇ, ਤਥਾ ਕਿਥਤ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ
ਪਣਾਲੀ ਵਾਲੇ , ਇਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਕਾਲ-ਖੰ ਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੰ ਦਰ ਿਦਨ
ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਿਵਚ ਸਮੋਇਆ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁੰ ਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਤ ਸਮਾਜ ਤੇ
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ਰਾਜ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਜੰ ਨਾ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥਮਈ ਿਚਤਰ ਇਕ ਸਥਾ ਿਵਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਨੀਝ, ਉਸਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀਗਤ ਪੋਢਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿਰਚਯ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਿਵਵਸਥਾ ਏਨੀ ਗਲ ਸੜ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ‘ਚ ਭਾਿਲਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਿਜਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ
ਜ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਿਮਿਥਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤ ਅਿਜਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ
ਪਯੋਗ ਕਰੇ- ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਿਹਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਦਰੁਸਤ ਉਤਰ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੌਿਧਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਉਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਹਰ-ਗੰ ਭੀਰ ਪੰ ਡਤਾਊ ਮੁਦਰਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕੀ
ਸੜੀ-ਗਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿਸਰਜੇ ਜ ਉਸਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭਰੀਆਂ
ਕੁਝ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਥਵਾ ਲੇ ਖਕ ਇਕ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਿਨਭਾਵੇ? ਿਮੱ ਤਰ
ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਅਵੱ ਸ਼ ਇਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੋ ਿਵਧੀ ਜ ਸ਼ੈਲੀ
ਉਸਨ* ਚੁਣੀ ਹੈ, ਕਟਾਖਸ਼ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਵਾਲੀ ਕਠਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ- ਉਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ, ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ, ਇਸ ਤਰ0
ਦੇ ਿਵਸ਼ੈ ਦੇ ਿਨਭਾਅ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਹੋਵੇ, ਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਿਬਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹ
ਸੰ ਵਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਕਠਰ ਜਰਾਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਿਭਆਨਕਤਾ ਇੰ ਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਪਾਠਕ ਮੰ ਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੋਣ ਦੀ ਥ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਜੜ ਪੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ।
ਪਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਸ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰ ਗ ਵਜ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਵ/ ਆ&ਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਿਵਹਾਰ (ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਸਰਚਲਾਈਟ ਸੁੱ ਟੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.,
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ ਪੁਲਸ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਹਵਾਲਦਾਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ,
ਸੰ ਤਰੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤੱ ਕ ਉਪਰ ਤ ਹੇਠ ਤੱ ਕ ਸਭ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਵ/ ਆ&ਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਚਤਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ-ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਹੋਰ ਥਾਈ ਂ ਵੀ ਪਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਿਜਸ ਤਰ0 ਦਾ ਪਿਰਪੂਰਨ ਿਚਤਰ ਨਾਵਲ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਧਰੇ ਪਾਪਤ ਨਹ। ਿਵਆਪਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ
ਹਰ ਵੱ ਡੇ ਤ ਵੱ ਡਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤ ਛੋਟਾ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਾ, ਇਕ ਦੋ ਅਪਵਾਦ ਤ ਿਬਨ, ਇਕ ਦੌੜ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਵ/ ਨਾ ਿਕਵ/ ਉਹ ਲੁੱਟ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤ ਿਪੱ ਛੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ।
ਵੈਸੇ ਤ ਲੋ ਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏ- ਪਰ ਬੱ ਚਾ ਗੁੰ ਮ ਜਾਣ ਤੇ
ਰਪਟ ਤ ਿਲਖਾਉਣੀ ਹੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰਪਟ ਿਲਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਤਰੀ ਗੇਟ ਤ
ਅਗਹ ਨਹ ਲੰਘਣ ਿਦੰ ਦਾ, ਅਖੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ‘ਮੋਹਤਬਰ’ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ- ‘ਮੋਹਤਬਰ’, ਯਾਨੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਫਸੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨ ਕੋਲ ਆਪ ਛਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਨੂੰ
ਛਕਾਵੇ। ਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ ਸੰ ਤਰੀ ਦੇ ਹੱ ਥ (ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਰੰ ਟ
ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਫਿਰਆਦੀ ਦੀ ਵੇਸ ਿਵਚ ਏਸੇ ਤਰ0 ਹੀ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅੰ ਦਰ
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ਰਪਟ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ* ਿਲਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਅਨ*ਕ ਵੱ ਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ- ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰ ਪੂਰਨ
ਦੀਆਂ। ਿਕਸੇ ਜੱ ਜ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰ ਉਸਨ* ਪੁਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤ ਿਕਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਅਫੀਮ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ0 ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਉਹ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਯਾਨੀ ਮੁਜਰਮ ਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱ ਕੀ ਆਿਦ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਠੀਕ ਿਕਵ/ ਰੱ ਖੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਰਖ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸੀਏ ਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਚੀਆਂ ਤਰੱ ਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁਣਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।
ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਬਾਣੀਆ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਾਰੂ ਮੁਰਗੇ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਉਸਨ* ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤ
ਭਾਵ/ ਬੇਢਬਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ0 ਕਰਨੀ ਨਹ ਆ&ਦੀ। ਲੱਖ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਚੰ ਗੀ ਮਾਰ ਨਹ ਮਾਰ ਸਿਕਆ। ਅਠਾਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਜੇ ਇਕ ਅੱ ਧ ਵਾਰ ਦਲੇ ਰੀ ਿਵਖਾਈ ਵੀ
ਤ ਉਹੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਅਤਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਸੰ ਭਲ ਸੰ ਭਲ ਕੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਹੀਨ* ਦਾ
ਮਸ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਉਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਵਗਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਹਮੇਸ਼
ਉਸਦੇ ਿਜੰ ਮੇ ਪੈ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਹ ਿਰਕਸ਼ਾ ਵਾਿਲਆਂ ਜ ਪਾਨ ਬੀੜੀ ਵਾਿਲਆਂ ਉਤੇ ਰੋਅਬ ਨਾ ਪਾਏ
ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਿਸਟੀ ਇਨਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਵਗ ਟੁੱ ਿਟਆ ਿਜਹਾ
ਪੁਲਸੀਆ ਨਹ। ਉਹ ਖਦਾ ਪਦਾ ਜੱ ਟ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਲੰਗ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਤ ਉਹ ਹੈ ਨਹ, ਪੰ ਜਾਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸੀ। ਇੰ ਨੀ ਕੁ ਨੌਕਰੀ
ਦੌਰਾਨ ਉਸਨ* ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ ਗੁਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਚੰ ਤਾਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ, ਜੇ ਏਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਿਜੱ ਤ ਕੇ ਿਗਆ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰ ਗੜ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪੀਤਮ
ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨ ‘ਸ਼ਰੀਫ਼’
ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ‘ਮਹੀਨਾ’ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ
ਰੁੱ ਖ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦਾ ਵੱ ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਯੁਵਾ ਸੰ ਮਤੀ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ
ਸੰ ਮਤੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਿਪੱ ਛੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤ ਉਹ ਿਕ& ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਯੁਵਾ ਸੰ ਮਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਉਹ ਕੱ ਟੜ ਿਸੱ ਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਭਲਾ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਕ& ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਿਫਰ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.
ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਸੌਦੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ ਿਮਲਣਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨੀ ਵੀ।
ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ&ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ
ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਝੋਟੇ ਦੇ ਿਸਰ ਵਰਗੀ ਪੰ ਝੀ ਿਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਿਵਚੇ ਿਪਆ ਹੈ,
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ਉਹ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਹ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਇਸ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਾਨ ਦੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਜੰ ਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਈਸ। ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਪਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਿਨਰਭੈ ਿਸੰ ਘ ਲਈ
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਹ ਿਜੰ ਨਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ
ਸਮ/ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਕਸਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ* ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਪਦ
ਤਕ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਿਨਰਭੈ ਿਸੰ ਘ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੌਿਨਹਾਲ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਏਸਰ ਿਵਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪੰ ਜਾਹ ਿਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ
ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱ ਡੀ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਿਡਪਨੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਸਬਕ
ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤ ਿਬਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਸਬ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੱ ਜਣ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਤ ਿਬਨਾ ਸਬ
ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਲੰਮੇ ਸਮ/ ਤ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਿਵਚ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀ
ਹੈ- ਖੇਹ ਤੇ ਸੁਆਹ, ਿਕਸੇ ਇਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਮੁਅਤਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪੁਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਅਿਹਲ ਿਸੱ ਧ ਕਰ ਸਕੇ ਤ
ਉਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱ ਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵਚ ਬਲਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ ਿਜਨ0 ਨ* ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀਆਂ ਅਗਾ

ਖਬਰ ਮੁਜਰਮ ਜ ਹੋਰ ਸ਼ੱ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਹੈ

ਹੇਠ ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱ ਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਢਚਾ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ
ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਤ ਹੈ ਨਹ। ਆਖਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਹ
ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤ ਪਿਹਲ ਪਿਹਲ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਿਜਵ/ ਕੁਿੜਕੀ ਿਵਚ ਫਸੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ
ਔਿਖਆਈ ਿਵਚ ਨਹ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਿਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਕੁਝ
ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸੀ ਰੰ ਗਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸੰ ਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ
ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਿਢੱ ਲ-ਮੱ ਠ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱ ਤਰ ਪੇਰਕ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ
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ਵਰਕਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨ*ਤਾਵ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੱ ਦ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਕਾਤਲ ਲੱਭੇ ਨਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਨ* ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ
ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱ ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਨ* ਕੋਨ* ਤੱ ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਦੀ
ਿਕਤ ਵੀ ਸੂਹ ਨਹ ਿਮਲਦੀ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਿਜ਼ਲਾ ਕਪਤਾਨ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਭੱ ਦੀ ਤਰ0 ਦਾ ਨਾਟਕ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.
ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਿਜਵ/ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਐਵ/ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਨਾਟਕ ਰਚ ਕੇ ਿਜਵ/ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਸ਼ਚੈ ਹੀ
ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਵੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਿਕਆਂ, ਸਮਗਲਰ
ਤ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਣ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ
ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ? ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜੱ ਜ ਨਾਲ ਗੰ ਢ ਤਰੁਪ ਕਰਨ, ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦੇਣ ਆਿਦ ਦੇ ਿਕੰ ਨੀ ਹੀ ਤਰ0 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਪਮਾਿਣਕ ਤੇ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਤ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਗੁੰ ਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ ਿਕ
ਕੁਝ ਵੀ ਅਢੁਕਵ ਜ ਗਲਤ ਪਤੀਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ।
ਪੁਲਸ ਤ ਿਬਨ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ। ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ
ਜੱ ਜ, ਤਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਅਤਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕ ਵਜ ਇਹਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤ ਸਾਡੀ ਪਬੰਧਕੀ ਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠ* ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਸੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜੇ
ਮੱ ਕੂ ਠੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਏਸ ਲਈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱ ਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜੰ ਨੀ
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੀ।
ਿਜਥ ਤੱ ਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੱ ਲ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਰੌਲਾ-ਰੱ ਪਾ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱ ਖ ੳਦੇਸ਼ ਉਹਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਨਹ। ਯੁਵਾ ਸੰ ਘ ਦਾ ਸ਼ੇਿਣਕ ਚਿਰਤਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗਰੀਬ
ਗੁਰਿਬਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱ ਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਉਤੇ ਤ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਿਕ ਪੁਲਸ ਸੰ ਪੰ ਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਤੰ ਗ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਪੱ ਛਮੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ&ਦੇ, ਸਮ/ ਸਮ/ ਪਰਾਈਆਂ ਤੀਵਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗ ਮਾਣਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰ ਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਤਥਾ-ਕਿਥਤ ਪਤਵੰ ਤੇ, ਸਭਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨ*ਤਾ ਸਭ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ
ਹੀ ਅੰ ਗ ਹਨ। ਲੇ ਖਕ ਇਹਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮ/ ਜੇ ਕੁਝ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰਾ
ਅਪਣਾ&ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਿਵਚ ਕਸੂਰ ਬਹੁਤਾ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਨਹ, ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨ* ਸਭ ਮਾਨਵੀ
ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵਗ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤੀਕ ਵਜ ਹੀ ਸਾਹਵ/ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ, ਕਾਰਖਾਨ*ਦਾਰ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਿਜ਼ਮਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨ* ਆਪਣੇ ਅੱ ਗੇ ਇਕ ਿਚੱ ਟੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਰੱ ਖੀ ਹੈ ਿਜਸ ‘ਚ
ਜੇ ਕੋਈ ਮਘੋਰਾ ਹੋਵੇ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨ* ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਹੱ ਕ ਕੰ ਡੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤੇ
ਅਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਪੱ ਧਰ ਤਕ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨ* ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵਚ
ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨ* ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨ* ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱ ਗ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨ* ਸੱ ਤਾ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਦੇ
ਨ*ੜੇ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਭਤ ਭਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਪੱ ਤੀ ਰਾਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਜਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਲੋ ਕ
ਲਈ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਦਾਰੂ ਛੱ ਕਣਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਿਫਲਮ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ। ਿਜੰ ਨ0 ਨ* ਜਨਤਕ
ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜਦੀ ਮਰੋੜੀ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੇ ਪਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ& ਚਮਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ
ਸਮ/ ਉਸ ਦੇ ਨ*ੜ ਹੋ ਕੋ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਿਖਚਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਪੱ ਛੇ ਧੱ ਕ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ
ਿਵਚ ਅਣਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਿਕਰਤ ਕਰਕੇ ਿਦਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨੱਕਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਮ/ ਸਮ/ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ
ਮਾਵ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੱ ਥ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣਾ ਇਨ0 ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨ*
ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਝੁਰਲੂ, ਰੱ ਸਾ, ਘੋਟਣਾ, ਕੁਰਸੀ, ਮੰ ਜਾ, ਿਪੰ ਜਰਾ
ਆਿਦ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ (ਤੇ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ੈਰ ਿਕਵ/ ਨਾ ਿਕਵ/ ਛੱ ਡ
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਇਹਨ ਨ* ਹੀ ਦੋ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ਤੇ ਪਾਲਾ, ਿਜੰ ਨ0 ਨ* ਜੇਬ ਕੱ ਟਣ ਜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧੰ ਦਾ
ਿਚਰੋਜਣਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨ* ਹੀ ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਬੈਠ* ਰਹੇ ਇਹਨ ਦੋਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਤਲ
ਨਾ ਜੁੜਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਤਲ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਵ/ ਿਸਿਰ& ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜੱ ਜ
ਨਾਲ ਅਗਾ

ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱ ਛ ਿਗੱ ਛ ਲਈ ਰੀਮਡ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵੱ ਲ

ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਅਨ*ਕ ਹੀ ਪਸੰਗਕ ਵੇਵਰੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਮਾਤਰ ਛਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ
ਸਭਨ ਪਰਤ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਇਸ ਿਨਬੰ ਧ ਿਵਚ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ, ਏਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮੱ ਤਰ
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ਸੈਨਮੀਤ ਨ* ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਗੁੰ ਿਦਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰ ਝ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱ ਦੇ ਤ ਪਾਸੇ
ਨਾ ਜਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਮਹਕਾਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲ0 ਵਾਲੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੀ ਭੁਲਦਰੇਮਈ
ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੈ ਵਸਤ, ਪਾਤਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਇਸ ਤਰ0 ਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾ ਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਢੁਕਵ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਸਮੇਟਣਾ ਤੇ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਿਕਰਤ ਿਵਚ ਢਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਦਾ
ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੈ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਏਨਾ ਸੰ ਜਮੀ ਤੇ
ਜੁਗਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਿਛਦਰ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਠਨ ਕੰ ਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਰ ਕਡ ਿਵਚ ਭਾਵ/
ਫੋਕਸ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪਾਤਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਡ ਅਗਲੇ ਿਪਛਲੇ ਕਡ ਨਾਲ ਤੇ
ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਬੰ ਿਨ0ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀਤ ਹੀ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਤੰ ਦ ਛੁਹ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਖਰੀ ਹਦ ਰੱ ਖਦੀ ਹੋਈ ਨਾਵਲ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵ&ਤ ਿਵਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ0 ਸੰ ਯੁਗਤ ਹੈ। ਇਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰ ਦ ਨੂੰ ਸੰ ਯੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਟਾਖਸ਼ ਤੇ
ਿਵਅੰ ਗ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨ* ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ/ ਕੁਝ ਸੰ ਸਾਰ
ਪਿਸੱ ਧ ਗਲਪ-ਰਚਨਾਵ ਦਾ ਪਸੰਗਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਨਬੰ ਧ ਨੂੰ ਅਿਤਕਥਨੀ
ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ0 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤ ਸੰ ਕੋਚ ਹੀ ਕਰਗਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਏਨਾ ਤ ਿਕਹਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਿਨਆਈ ਸਮਾਜ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਚਤਰਨ ਲਈ ਕਟਾਖਸ਼ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ
ਆਈ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦਤ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੀਤ ਨ* ਕੁਝ ਸਾਰਿਥਕ ਪਾਤਰ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਤਬੱ ਧਤਾ ਦਾ
ਪਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ0 ਦੋ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਅਿਨਵਾਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਗਤੀਵਾਦ
ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਪਾਤਰ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਿਵਖਮੁਖੀ ਸੁਨ*ਹੇ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਗੱ ਲ ਨਹ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਨਾਵਲ ਵਰਗੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਅਵੱ ਸ਼ ਰਮੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਕੋਈ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਨਹ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਗੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਮੋਹ ਿਨੰਦਣੀ ਨਹ, ਪਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੇ ਸਿਹਜ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਿਕ& ਨਹ ਕਰਦੇ। ਮੀਤ ਨ* ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮ/ ਤੱ ਕ ਤ
ਉਹਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਅਗੰ ਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸੀਿਹਆਂ ਵਗ ਅਚਾਨਕ ਮੰ ਚ ਉਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ
ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਇਹਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮ/ ਲੋ ੜਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਿਵਥ ਨਹ ਿਸਰਜ ਸਿਕਆ। ਇਸਦਾ ਪਮਾਣ ਇਸ ਤ ਹੀ
ਲੱਗ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ* ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਗਲਪੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸਲੀ
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ਨਾਵ ਥਾਵ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਛੋਹ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਜੋ ਭਿਵਖਾਰਥੀ ਸੰ ਕੇਤ ਲੇ ਖਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ
ਜਾਚੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਤ ਹਟ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਭਾਵਕਾਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕਟਾਖਸ਼, ਿਵਅੰ ਗ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਵਰਗੇ
ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਗੌਲੇ ਪੱ ਖ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਿਹਮ ਕਾਰਜ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਜਗਤ ਮੀਤ ਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਢੁਕਵ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
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‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’- ਗਲਪ ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ
-ਪੋ. ਨਿਰੰ ਜਨ ਤਸਨੀਮ
ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸੜਕ (ਤੇ ਚਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਤਿਬੰ ਬ
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ
ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਚਤਰ ਪੂਰੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱ ਗ ਿਵਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱ ਖ ਕੇ ਹੀ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜ ਧਾਰਿਮਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ
ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਿਗਣੀ ਿਮੱ ਥੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰ ਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤ ਬਾਹਰੀ ਸਵਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਚਿਹਨਚੱ ਕਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅੱ ਖ ਉਹਲੇ ਹੈ। ਇਹਨ ਦੋਹ ਦੁਨੀਆਵ
ਿਵਚ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਕੋ
ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ- ਇਕ ਿਦਲਕਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਿਦਲਦੋਜ਼।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਘਟਨਾ (ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਬੰ ਟੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ।
ਅਗਵਾਹਕਾਰ ਨ* ਪੰ ਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰ ਗੇ ਹਨ। ਰਕਮ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਿਚੱ ਠੀ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਫੈਲ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਪਤੀ ਿਦਨ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਵ/ ਪਿਤਕਰਮ ਸਾਮ0ਣੇ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱ ਲ ਿਜਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ (ਤੇ ਖੜੇ ਸੰ ਤਰੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਿਜਹੜਾ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਹੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਏਨਾ ਉਲਝ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਿਵਗੜ ਜਦੀ ਹੈ। ਹਨ*ਰੇ ਿਵਚ ਟਾਮਕ ਟੋਈਏ ਮਾਰਿਦਆਂ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਿਤਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੰ ਟੀ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਏਨ* ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਘਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹHਸਲਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ (ਥੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਅੱ ਗੇ ਨਹ
ਵਧਾ&ਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਤਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਫੜ ਲਦਾ
ਹੈ।
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ਥੋੜ0ੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰ ਟਮਟ ਲੈ ਟਰ
ਕਤਾ ਵੱ ਲ ਵਧਾ&ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫੜ ਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਵਧਵਾ ਜੀਵਨ
ਿਕਵ/ ਿਬਤਾ ਸਗੇਗੀ। ਫੇਰ ਬੰ ਟੀ ਤ ਵੱ ਡੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ0 ਦਾ ਉਸ ਨ* ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਇਸ
ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਜਵ/ ਅੰ ਤ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇੰ ਜ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਇਕ ਨਵ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤ ਪਿਹਲ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਨਵ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਰਜ ਸੰ ਭਾਲ ਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕ (ਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਣ ਤ
ਇਲਾਵਾ ਕਾਿਲਜ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਫੜ ਲਏ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪਤੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ, ਸਗ ਉਸ (ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤ ਪੁਿਲਸ ਇਕ ਨਵ
ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗਰੀਬੜੇ ਿਜਹੇ ਬੰ ਿਦਆਂ, ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਜਲੂਸ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਮਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜੱ ਜ ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ- ‘ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਲਈ ਏਡਾ ਅਡੰ ਬਰ ਰਚਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਸੀ?’ ਕਾਗਜ਼ ਿਵਚ ਆ&ਦੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਬੂ
ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜ0ਣ ਲੱਗੀ। ਸੜ ਰਹੇ ਮਾਸ ਿਜਹੀ, ਗੰ ਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਿਜਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਹੇ ਖ਼ੂਨ ਿਜਹੀ। ਆਪਣਾ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਿਲਖਣ ਤ ਪਿਹਲ ਗੁਰਮੀਤ ਨ* ਸੋਿਚਆ- ‘ਨਹ। ਉਹ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਨਾਲ ਗ਼ੱ ਦਾਰੀ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।
ਗ਼ੱ ਦਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਉਹ ਹੰ ਭ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਝੁਠੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।‘
ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆਂ ਇੰ ਜ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਤ
ਪਰਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱ ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨ* ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸਭ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱ ਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹ, ਸਗ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ
ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ0 ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ0 ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ0 ਦੀ ਉਸ ਦੀ
ਪੁਿਲਸ। ਿਧਆਨ ਗੋਚਰੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨ* ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹ ਬਣਾਇਆ, ਸਗ ਸਮਾਜ ਨ* ਪੁਿਲਸ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਵਾ&ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ
ਿਵਚ ਸਮਗਲਰ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਗਗਲਰ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਰੰ ਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨ*ਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨ* ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਿਲਸ ਇਹਨ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੀ
ਕੁਵਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਚਾ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ
ਪੁਿਲਸ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਵਚ ਧੂਲ ਝਕਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ0 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱ ਜ ਉਸੇ ਰੰ ਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਨ* ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਗਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਏਥੇ ਸਮਾਜ ਤ ਭਾਵ ਉਪਰਲਾ ਤਬਕਾ, ਧਨਾਢ ਲੋ ਕ ਅਤੇ (ਚ-ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਿਕ&ਿਕ ਿਨਚਲਾ ਅਤੇ
ਦਰਿਮਆਨਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ0 ਦੇ ਭੰ ਬਲ-ਭੂਿਸਆਂ ਿਵਚ ਗਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਏ-ਗਰੇਡ
ਮੁਜਿਰਮ ਹਨ ਤ ਅਗਵਾੜ ਜ ਗਧੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੀ-ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਏ-ਗਰੇਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ
ਏ-ਗਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ-ਗਰੇਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੀ-ਗਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ, ਏਥੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਧਆਨ ਗੋਚਰੀ ਹੈ ਿਕ ਏਗਰੇਡ ਦੇ ਮੁਜਿਰਮ ਨ* ਬੀ-ਗਰੇਡ ਮੁਜਿਰਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਤ ਉਲਟ। ਪੁਿਲਸ ਦੋਹ ਨਾਲ ਿਨਪਟਦੀ ਹੈਉਹਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ, ਨਾ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਾਠਕ ਜ ਆਲੋ ਚਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਨਰਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਜੀਵ ਕਾਲਪਿਨਕ ਜ ਗਲਪਮਈ
ਿਵਰਾਟ-ਿਦਸ਼ਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਿਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਿਵਚਾਰ
ਪਗਟ ਨਹ ਕੀਤੇ, ਸਗ ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨ* ਸਮਾਜਕ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਪਿਹਲੂ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣੀ ਉਿਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਸਮ/
ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹ ਤ ਸੌ ਪੰ ਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ
ਇੰ ਜ ਪਲਟਾ ਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਕੁਝ ਨਹ ਲੱਗਦਾ- ‘ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ&ਦੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ/ ਬਾਬੂ ਉਸਦੇ ਭੁੱ ਖੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ।‘
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਿਦਸ਼ (ਕਾਿਮਕ ਿਵਊ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ
ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਗੌਲੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਿਟਪਣੀ ਕਰੋ,
ਉਸ ਨ* ਇਕ ਐਸਾ ਲਿਹਜਾ ਅਪਨਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਭਲੀਭਤ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਠਰ
ਕਟਾਖ਼ਸ਼ਮਈ ਲਿਹਜਾ ਨਹ ਅਪਨਾ&ਦਾ, ਬਲਿਕ ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ਿਵਅੰ ਗ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ (ਆਇਰਨੀ) ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ
ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਜਦ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੰ ਤਰੀ ਅਤੇ
ਅੰ ਦਰ ਬੈਠ* ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹਨ ਦੋਹ ਪਾਤਰ ਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਘਰਣਾ ਉਦ
ਕੁਝ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ, ਜਦ ਉਹ ਇਹਨ ਦੋਹ ਦੀ ਮੰ ਦਹਾਲੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ‘ਬੰ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ0 ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਕਦ ਦੇ ਦਸ ਵੀਹ ਜ ਪੰ ਜਾਹ
ਦਾ ਨਟ ਸੰ ਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱ ਠੀ ਿਵਚ ਦੇ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ।‘ ਥੋੜ0ਾ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ&ਦਾ ਹੈ- ‘ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਬੱ ਸ ਇਹੋ ਿਕ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨ* ਦਾ ਇੰ ਚਾਰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਹੀ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਸ ਨੂੰ ਨਹ ਪਤਾ ਮਾਲਖ਼ਾਨ* ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ
ਵੀਹ ਡਾਕੂ ਹਨ।‘
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਜੇ ਦਾ ਸਾਵਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਖ ਪੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ
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ਮੁਸਕਣੀ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰ ਮ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
ਤ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਧੁੜਕੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਿਕ&ਿਕ ਉਸ ਨ* ਰੱ ਜ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਲੋ ਚਦਾ ਹੈ- ‘ਉਹ ਪੰ ਜਵ/ ਟਾਇਰ ਵਗ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਦਾ
ਹੈ।... ਿਸ਼ਵ ਨ* ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਟਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਲਾ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ।
ਥੱ ਿਕਆ ਟੁੱ ਿਟਆ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਘੁੱ ਟ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਨਹ ਜਾਏਗਾ।‘ ਏਸੇ ਤਰ0
ਥੋੜ0ਾ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਦਾ ਹੈ- ‘ਿਸ਼ਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱ ਗ ਪੀ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਿਪਆਸ
ਸਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੱ ਟੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਿਬੰ ਦੇ ਝੱ ਟੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ ਤਰੀ ਿਢੱ ਡ ‘ਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਜੀਭ ਤੇ
ਆ ਜਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ ਹੁੰ ਦੀ, ਉਹ ਅਧੀਆ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਟੁੱ ਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਏਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਸੀ।‘
ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਇਕ ਥ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਕੱ ਢੇ ਰੁਪਏ ਵੰ ਡ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ ਨੱਥੂ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ- ‘ਨੱਥੂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਨੱਥੂ ਨ* ਮਾਰੀ। ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਭਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਨ* ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸ ਤ ਿਕਤੇ ਵੱ ਧ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਤ ਲੈ ਣਗੇ। ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤ
ਭਈਆ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।‘ ਕਰਫ਼ੀਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਡਲ
ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਆਪਣੀ ਲਿਹਜੇ ਿਵਚ ਉਹੀ ਹਲਕੀ ਤਨਜ਼ ਯਾਨੀ
ਆਇਰਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੀ ਹੈ- ‘ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਪਤਲੇ ਅੰ ਗ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਿਨਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਉਸਦੇ ਪਾਏ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਨਹ ਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤ
ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਿਜਹੜੀ ਆਮ ਿਦਨ ਇੰ ਨ* ਗਿਹਣੇ ਪਾਈ ਿਫਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਕੰ ਨ* ਗਿਹਣੇ ਪਾ&ਦੀ
ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਤ ਸ਼ੁਕਲੇ ਦੀ ਬੇਅਥਾਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।‘
ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਮੁਆਮਲਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾਿੜ0ਆ ਜਦਾ
ਹੈ ਤ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਹ ਬਦਲਦਾ, ਸਗ ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ
ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੰ ਬਦੀ ਹੈ- ‘ਪੀਲੂ ਅਤੇ ਿਪਚਕੂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਸ ਦੀ ਨਹ ਸੀ। ਉਨ0 ਤੇ ਘੋਟਾ ਲੱਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਕਤਲ ਭੁਗਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਉਨ0 ਤ
ਨਾਜਰ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।‘ ਇਕ ਹੋਰ ਥ ਇਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਭਾਨੀ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ- ‘ਉਹ ਚੰ ਗੇ ਚੰ ਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ
ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ। ਮੁੰ ਡੇ ਖੁੰ ਡੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਤੇ ਲਾਲ ਸੁੱ ਟੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।... ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨ* ਿਮੰ ਟ ਲਾਇਆ।
ਜੈਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਜ ਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਜੈਲੇ ਦੀ ਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤ ਹੈ ਨਹ ਸੀ।
ਿਬਨ ਕੁਝ ਿਦੱ ਤੇ ਲਏ ਛੁੱ ਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਜਦ ਭਾਨੀ ਆਵੇ ਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ
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ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ।‘ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਕਾਿਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰ ਡੇ ਫੜ ਿਲਆ&ਦੀ
ਹੈ। ਇਹਨ ਿਵਚ ਮਲੂਕੜੇ ਿਜਹੇ ਵੀ ਹਨ- ‘ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥ ਮੂਧੇ ਪੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ। ਪਿਹਲ
ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਿਚਤੜ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਿਛਤਰ ਦਾ ਪਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਿਗਆ। ਫੇਰ ਉਨ0 ਨੂੰ ਪੁਿਠI ਿਸੱ ਧੇ, ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਧI
ਪੁੱ ਠ* ਹੋ ਕੇ ਲੋ ਟੀਆ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ0 ਿਲਟਦੇ ਿਲਟਦੇ ਉਨ0 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਇਕ ਖੂੰ ਝੇ ਤ ਦੂਜੇ ਖੂੰ ਝੇ ਤੱ ਕ
ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਧਰ ਪਿਹਲੇ ਖੂੰ ਝੇ ਵੱ ਲ ਆਉਣਾ ਸੀ।‘ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪਧਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਆ&ਦੀ ਹੈ- ‘ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨ* ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪਧਾਨ
ਦਾ ਅੰ ਡਰ-ਵੀਅਰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਿਜ& ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਕੇ ਪਾਲਾ ਪਧਾਨ ਦੇ ਅੰ ਡਰ-ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਪਾਉਣ
ਲੱਗਾ, ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਿਜਹਾ ਥੱ ਪੜ ਉਸਦੀ ਗੱ ਲ0 ਤੇ ਿਪਆ। ਟ ਟ ਕਰਦੇ ਕੰ ਨ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਿਪਛਹ ਹਟ ਿਗਆ।‘ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ- ‘ਸੇਠ ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਦੀੜ ਦੇਖ ਦੇਖ
ਪਾਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਮੁਸਕੜੀਏ ਹੱ ਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗਾਲ0 ਕੱ ਢ ਕੇ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ੁਗਲ ਿਵਚ ਹੀ
ਠੁੱ ਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ ਠੁੱ ਡਾ ਿਕਵ/ ਧੁਰ ਅੰ ਦਰ ਤੱ ਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਗਲੀਆ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ- ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕਨ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਹHਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹHਸਲੇ ਲਈ ਿਵਸਕੀ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸਨ* ਦੋ ਵੱ ਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈੱਗ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਟੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਕੌ ੜੀਆਂ ਚਬਾ&ਦਾ ਉਨ0 ਪੈਰ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਇਆ।‘
ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਕਡ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਿਦਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਅੰ ਗ ਬੀਰ-ਕਾਿਵ (ਮਾਕ
ਿਹਰੋਇਕ) ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਤ ਪਿਹਲ
ਪਿਹਲ ਕੁਝ ਬੰ ਦੇ ਫੜਨ* ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨ* ਉਸ ਮੌਕੇ (ਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਾਮ0ਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਗਰੀਬੜੇ ਬੰ ਦੇ, ਪਾਲਾ ਤੇ ਮੀਤਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਲਆ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨ ਦੋਹ ਨੂੰ
ਹੀ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਵਰਨਣ ਦੇ ਅੰ ਦਾਜ਼
ਿਵਚ ਮਾਕ ਿਹਰੋਇਕ ਅੰ ਸ਼ ਦਾ ਪਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ, ਘਟਨਾ ਜ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਇਸ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਜਵ/ ਹੋਮਰ ਜ ਵਰਿਜਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾ-ਕਾਵ ਿਵਚ ਯੋਿਧਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ
ਉਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਦੋ ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ- ‘ਮੁਜਿਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਿਣI ਿਨਕਲੀ ਜੀਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰ ਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠਾਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ।
ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਇੰ ਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ
ਜੀਪ ਤੋਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੱ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਅੱ ਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ
ਕੋਈ ਅੱ ਡੀਆਂ ਚੁੱ ਕ ਚੁੱ ਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਨਹੂਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।‘ ਏਥ ਤੱ ਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱ ਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ
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ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭੂਿਮਕਾ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜਾਏ ਤ ਇਸਤ ਅਗਲੇ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਭਲੀ ਭਤ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ- ‘ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ , ਸਰੀਰ, ਿਚੱ ਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਿਮਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱ ਗ ਅਤੇ ਿਤੱ ਲੇ ਦਾਰ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਤ
ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਪੁੱ ਠੀਆਂ ਹੱ ਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਰ ਿਵਚ
ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਿਚਹਰੇ ਪੱ ਗ ਨਾਲ ਢੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱ ਸ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅੱ ਖ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।‘
ਇਹਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਜਿਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਤ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਵ/ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਸਨ ਜਦ
ਇਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨ* ਜਦ ਇਹਨ ਤ ਹੀ ਕਾਿਤਲ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਿਕ ਮੁਜਿਰਮ
ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ- ‘ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਹਾਰਨ
ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਭਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ
ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰ ਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। (ਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ ਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।
ਫੇਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਿਕ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੌਲਦਾਰ ਫੱ ਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ
ਅਸਲਾ ਹੈ? ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ ਆ&ਦਾ। ਜਦ ਿਡਪਟੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱ ਜਾ ਤ ਿਕਤ ਜਾ ਕੇ
ਘੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ0 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰ ਟਾ ਿਡਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਿਪਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਿਕ ਮੁਜਰਮ ਿਜੰ ਦਾ
ਹੱ ਥ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਨਹ ਤ ਪੁੱ ਛ ਿਗੱ ਛ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ।‘
ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਘਟਨਾ-ਗਸਤ (ਏਪੀਸੋਿਡਕ) ਨਾਵਲ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ&ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੀ ਤੋਰ
ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਲੜੀਬੱ ਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਜ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਪੱ ਖ
ਇਸ ਿਵਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਵਕਾਸ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਸਗ ਇਕ ਫੈਲਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੰ ਗੁਟੀਕਰਨ
(ਕਨਗਲੋ ਮਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘਟਨਾਵ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਕਾਰ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਨਹ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਿਕ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਫੈਲਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾਵ ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ ਉਹਨ ਪਾਤਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜੋ ਨਾਵਲ ਦੇ
ਿਚੱ ਤਰ-ਪੱ ਟ (ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਤ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ&ਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਇਹ ਪਾਤਰ ਸਜੀਵ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ
ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਮ0ਣੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਦੀ ਇਹ ਿਦਲਚਸਪੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੀਰੀ ਗੁਣ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਸਨ*ਮੈਟੋਗਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਯਾਨੀ, ਫ਼ੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਡ ਆਊਟ। ਇਕ
ਖ਼ਾਸ ਿਸਚੂਏਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਘਰ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ, ਉਨ0 ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੱ ਲ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਛਿੜਆ ਵਾਦ-
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ਿਵਵਾਦ- ਕੁਝ ਸਮ/ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨ (ਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫ਼ੇਡ-ਆਊਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਹੀ ਨਵ
ਿਸਚੂਏਸ਼ਨ, ਨਵ/ ਪਾਤਰ, ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲ, ਨਵੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ- ਪਿਹਲਾ ਫ਼ੇਡ-ਇਨ, ਿਫਰ ਫ਼ੇਡ-ਆਊਟ। ਇਸ ਿਸਨ*ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਤੇ ਨਾਵਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ ਛੱ ਡਦਾ ਚਲਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਮ/ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਪੱ ਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ, ਲਾਸ਼
ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਕਈ ਿਦਨ ਲੱਗ ਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰ ਝ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਸਮ ਬੀਤ ਿਗਆ
ਹੈ ਜ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱ ਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ ਆ&ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ
ਿਕ ਸਥਾਨ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਦੀ ਪੁਿਲਸ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਆਿਦ ਪਰ
ਲੱਗਦਾ ਇੰ ਜ ਹੈ ਿਜਵ/ ਸਟੇਜ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਦੇ ਉਸਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ
ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ। ਇੰ ਜ ਇਕੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਈ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਾਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਮ0ਣੇ ਆ&ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਚੇਤਨਤਾ-ਪਵਾਹ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰਲੇ ਦਵੰ ਧ ਜ ਘੋਲ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਲਦਾ ਹੈ, ਉਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਉ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਉਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਧਆਨ-ਗੋਚਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਮ/ ਇਹ ਪਾਤਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਕੁਝ ਕਿਹ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਿਵਚਲਾ ਭੇਦ ਲੋ ਪ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤ ਭਟਕ ਿਗਆ ਪਤੀਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਪਤੀ ਬੇਲੋੜਾ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਕੁਰਾਹੇ
ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਐਿਪਕ ਆਯਾਮ (ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਜ਼) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਇਕ ਐਸੀ ਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਆਿਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ (ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ ਇਹ
ਨਾਵਲ ਯੁੱ ਗ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਿਨਬਿੜਆ ਹੈ।
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‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਮੀਤ ਦਾ ਯਥਾਰਥ-ਿਚਤਣ
-ਡਾ. ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਯੁਵਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ
ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਨਸਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ
ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪਿਰਪੇਖ ਦੀ ਪੋੜ0ਤਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਮੀਤ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਅ ਤ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਹਜੀਆਂ ਚਾਲ ਤੇ ਿਘਨਾਉਣੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨ* ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨੰਿਗਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਲੋ ਟੂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕਰਾਜਨੀਤਕ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਪਸਰੇ ਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈ
ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਉਘਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੰ ਨੂ ਭੰ ਡਾਰੀ ਦੇ ਿਹੰ ਦੀ
ਨਾਵਲ ਮਹ ਭੋਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨJ ਨਾਵਲ ਪੋਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹਰਕਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ
ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਆਂਹੀਣ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ
ਯਥਾਰਥਕ ਿਚੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲਪ ਸਾਿਹੱ ਤ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਤੰ ਨ ਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਵਾਸਤਿਵਕ,
ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ। ਵਾਸਤਿਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਿਵਕ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਇੰ ਨ
ਿਬੰ ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਿਵ&ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਥੋੜ0ਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਘਟਾ
ਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਉਹ ਵਾਸਤਿਵਕ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪਕਾਰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਪਿਰਪੇਖ ਦੇ ਮਾਨਦੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਿਤਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਲਪਿਨਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਉਹ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਰੋਮਿਟਕ, ਪਰਾਸਰੀਰਕ ਜ ਿਵਸਮੈ ਬੋਧਕ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫਸ ਜਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਤ ਵੱ ਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਜਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਰ ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਹਲੇ
ਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਘੱ ਟ, ਦੂਜੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਤ ਵਧੇਰੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ
ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ। ਸਫ਼ਲ ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ
ਸਾਿਹਤਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਸਾਿਹੱ ਤਕ ਰਚਨਾ ਿਵਚ
ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਅੰ ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਘਟਨਾ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹੱ ਤਕ
ਿਕਰਤ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਭਾਵ/ ਕਈ ਪਿਕਤੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹੱ ਤਕਾਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਿਹੱ ਤਕ ਪਾਪਤੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ0 ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਟੋਟਾ (slice of life) ਪਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਿਹੱ ਤਕਾਰੀ
ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਤਮ ਸਾਿਹਤ ਨਹ। &ਜ ਤ ਡੀ.ਐਚ.
ਲਾਰੰ ਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਜਨਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਿਚਤਣ ਿਨਸ਼ੰ ਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਜੇ ਤ/ਦੁਲਕਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਟਕ
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ਂ ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਤਰ ਿਪੱ ਠ ਕਰਕੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਜ ਦਾ
ਸਖਾ ਰਾਮ ਬਾਈਡ
ਪਦਰਸ਼ਨ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਸਾਿਹਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਹ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪਕੜ
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਵਾਹ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਨ*ਕ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ
ਘਟਨਾਵ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ0 ‘ਚ ਿਕਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਿਹਤਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਿਕਹੜੀ
ਨਹ, ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੇ
ਿਵਸਿਤਤ ਿਚਤਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਉਸ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵ ਿਸੱ ਧੇ ਜ ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕ/ਦਰੀ ਘਟਨਾ
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪਮਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ
ਤ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ0 ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵ&ਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਾਿਹੱ ਤਕ
ਪੱ ਧਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਛਤ ਪਭਾਵ ਨਹ ਉਪਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਰੇ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦਾ
ਅਪਹਰਣ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ
ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਪੋਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ ਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਿਕ&ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸੰ ਘ ਨ* ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਲਈ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀ
ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ , ਕੁਸ਼ਟ
ਆਸ਼ਰਮ, ਚੂਹਿੜਟ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਜਿਰਮ ਨਾ ਫਿੜ0ਆ ਜਾ
ਸਿਕਆ। ਹ, ਕਈ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਵੱ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹਕਾਰ ਨ* ਕੇਵਲ ਪੰ ਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਕਮ
ਮੰ ਗੀ ਸੀ। ਉਨ0 ਦੀ ਮੰ ਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰ ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ0 ਖ਼ਰਚ ਤੇ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਤ ਨਾ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੜ0ਆ ਿਗਆ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਕਾਿਤਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੋਲੀਸ ਨ* ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਹਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਧਰ
ਿਲਆ ਤੇ ਲੋ ਕ ਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱ ਟ ਲਈ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਨ* ਉਨ0 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ... ਤੇ ਬੱ ਸ। ਅਗਵਾਕਾਰ ਕੌ ਣ ਸਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਚੁੱ ਪ ਹੈ। ਉਸ
ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ, ਔਰਤਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹਾਨ*ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਜਿਰਮ ਨੂੰ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪਣਾ (ਲੂ ਿਸੱ ਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ
ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਤੀ ਸੁਿਹਰਦ ਹੋਵੇ। ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ: ‘ਭਠ ‘ਚ ਪਏ ਬੰ ਟੀ। ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਨਾ
ਬੰ ਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤ ਲਹੀ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਥ ਿਸਰ ਿਲਆਉਣ
ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਸੀ।‘ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਿਹਰਦ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਆਪ ਬੰ ਟੀ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ&ਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ: ‘ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਜ ਨਾ
ਲੱਭਣ। ਇਹ ਪੋਲੀਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤ ਵਾਰਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।‘ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਿਨਰਭੈ ਿਸੰ ਘ
ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹ। ਉਹ ਤ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਿਦੰ ਿਦਆਂ
ਫੋਟੋ ਿਖਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਭਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਨ0 ਤ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਇਨ0 ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੀਤ ਨ* ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱ ਕ ਇਕੋ ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ&ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ
ਉਸ ਦਾ ਕੱ ਚਾ ਿਚੱ ਠਾ ਫਲ ਕੇ ਬਿਹ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਸਾਨੂੰ ਬਘੇਲ ਿਸੰ ਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ, ਮਨਬੀਰ
ਿਸੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਖਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਹੌਲਦਾਰ, ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਿਸਟੀ ਇੰ ਚਾਰਜ ਅਮੀ ਚੰ ਦ,
ਹੌਲਦਾਰ ਦੇਸ ਰਾਜ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ, ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ,
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਿਨਰਭੈ ਿਸੰ ਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮਟਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਕ/ਦਰੀ
ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵ/ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹ ਿਦਸਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਗਵਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱ ਪ ਿਕ&
ਹੈ? ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਿਕਸੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ, ਇਹ ਤ ਿਕਸੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਿਜਨ0 ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹ
ਮੰ ਗੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕ/ਦਰੀ ਗੁੰ ਝਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ ਜਾਪਦੀ। ਉਹ ਪੋਲੀਸ
ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਰਾਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਸਚੇ ਹੀ ਪੋਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਨਰਾਰਥਕਤਾ ਤੇ
ਖੋਖਲੇ ਪਨ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਬਆਨ ਨੂੰ
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ਇੰ ਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਤ ਲੋ ਪ ਹੀ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਤ ਕੌ ਣ ਹੈ
ਜੋ ਵਾਿਕਫ਼ ਨਹ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੁਪ ਹਨ*ਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਿਕਰਨ ਹੀ
ਨਹ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਨ ਿਨਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਸਾਿਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ
ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਿਫ਼ਲਮੀ ਪੋਲੀਸ ਬਹੁਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਿਵਖਾਈ ਜਦੀ ਹੈ ਤ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀ ਪੋਲੀਸ ਬਹੁਤੀ ਿਨਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਬੰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹ। ਮੰ ਨੂ ਭੰ ਡਾਰੀ ਨ* ਮਹਭੋਜ
ਿਵਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਕ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਪੋਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਭਾਵ/ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਸਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰ ਜ ਦੇ ਿਖਲਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਦਬਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ (ਠਦੀ ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਮੀਤ ਦੀ
ਡਾਕੂਮਟਰੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। &ਜ ਇਸ ਿਕੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ
ਤੱ ਥਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ। ਆਿਖ਼ਰ ਉਹ ਬੰ ਟੀ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਦੀ ਿਬਨ ਪੈਸੇ ਲਏ ਚੀਰ ਫਾੜ ਿਕ& ਕਰੇ। ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰ ਕੰ ਮ ਉਸ ਤ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਚੀਰ
ਫਾੜ ਦਾ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਵੀ ਿਕ& ਕਰੇ ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨ* ਜੋਿਗੰ ਦਰ
ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ ਸੰ ਵਰਣ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱ ਤਾ। ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਦੀ
ਅਿਜਹੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਤ ਪੋਲੀਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਨੰਿਗਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਲ ਿਗਲਾ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਿਚਤਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਉਸ ਨ* ਲੋ ੜ ਵੱ ਧ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੰ ਨੂ
ਭੰ ਡਾਰੀ ਦੇ ਮਹ ਭੋਜ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬੜੀ ਗੁੰ ਦਵ/ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਵਲ
ਦਾ ਥੀਮ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਮਾਨੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਹਾ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਬੀਸੂ ਨ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ&ਿਕ ਇਸ ਨ* ਮੁੱ ਖ-ਮੰ ਤੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅੱ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਬੂਤ
ਇਕੱ ਠ* ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤਣ
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ&ਿਕ ਚੋਣ ਿਸਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਲੀਸ ਤੇ ਪੈਸ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਸੂ ਦਾ ਿਮੱ ਤਰ ਿਬੰ ਦਾ ਤੇ ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇਸ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਸਾਿਹਬ
ਪੋਲੀਸ ਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਰਪੰ ਚ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ।
ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਬੰ ਦਾ ਤ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਿਬੰ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਫੜ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਜਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕ/ਦਰੀ
ਯਥਾਰਥ ਇੰ ਨੀ ਪਬਲਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੇਤੂ ਹੋਈਆਂ ਲੋ ਟੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹਭੋਜ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰੀ
ਿਵਅੰ ਗ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਬੰਧ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਿਨਖੇਧੀ
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ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਨੂ ਭੰ ਡਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜ
ਬੇਲੋੜੇ ਸੰ ਕੋਚ ਤ ਕੰ ਮ ਨਹ ਲਦੀ।
ਮੀਤ ਦੀ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ* ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਗਹਵਧੂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹ ਸੁਭਾਿਵਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰ ਡ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੱ ਡੇ ਪੋਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦਾ ਇੰ ਨਾ ਿਵਸਿਤਤ ਿਚਤਣ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਗੁਰਮੀਤ ਿਜਸ ਰਾਹ ਉਸ ਨ* ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਹਮ ਅਗਰਗਾਮੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰ ਨੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਿਕ& ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਸੀ ਿਜਵ/ ਮਹ ਭੋਜ ਿਵਚਲਾ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਜ ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ। ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਪਾਤਰ ਕ/ਦਰੀ ਪਾਤਰ
ਹੈ- ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬੰ ਟੀ, ਕਤਾ, ਖ਼ਾਨ, ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤੀ, ਿਨਰਭੈ ਿਸੰ ਘ, ਪਾਲਾ, ਮੀਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ.. ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ।
ਮਹਭੋਜ ਦੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਗ ਗੁਰਮੀਤ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਾਵਲਕਾਰ ਪੋਲੀਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਇਸ ਪੱ ਖ
ਨੂੰ ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕਰ ਸਿਕਆ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਏ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਆਲੋ ਚਨਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਨ*
ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਨਹ ਕੀਤੀ ਸਗ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ,
ਕਸਿਬਆਂ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਅੱ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱ ਿਡਆਂ, ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਮੁਜਿਰਮ, ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਵਖਾਿਵਆਂ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਤਬਸਰਾ
ਮਾਤਰ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਬੱ ਝਵ ਿਵ&ਤ ਦਾ ਅੰ ਗ ਨਹ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਨਹ ਕਰਦੀ। ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਿਵਚ ਇਕ ਬਲਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਭਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ
ਿਵਖਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ0 ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਿਸੱ ਧ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ।
ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੋਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋ ਚਨਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ0 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ0 ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ
ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ। ਮੀਤ ਨ* ਇਹ ਆਲੋ ਚਨਾ ਪੂਰੇ ਹHਸਲੇ , ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੱ ਥਪੂਰਣ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮੋੜ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਕੇ ਉਸ ਨ* ਿਕਤੇ ਵੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਨਹ ਛੱ ਿਡਆ ਤੇ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਵ/ ਇਹ ਸਾਿਖਆਤ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕ/ਦਰੀ ਯਥਾਰਥ ਪਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹ।
ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨ* ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ
ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
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'ਤਫ਼ਤੀਸ਼': ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਕਲਪਣਾ ਦਾ ਦੋਮੇਲ
- ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਲੰਬੇ ਨਾਵਲ ਰਚਨ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਲੰਮਾ ਨਾਵਲ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਲਖ ਕੇ ਥੋੜ0ੇ ਹੀ ਸਮ/ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1990 ਿਵਚ ਛਪੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨ* ਕੁਝ ਹੀ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੇ ਖਕ/ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵ ਦੀਆਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੰ ਤਰੀਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤ ਕੁਝ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ,
ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਪਿਹਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲ ਿਲਖ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ
ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲਾਮ ਕਹਾਣੀ-ਸੰ ਗਿਹ ਵੀ ਉਸ ਰਚੇ ਹਨ। ਸੋ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਤ ਪਰਪੱ ਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਿਰਆ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਸਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ
ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਕਿਹਣਾ ਤ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱ ਲ ਨਹ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦਾ
ਿਨਰਬਾਹ ਿਕਸ ਤਰ0 ਅਤੇ ਿਕਸ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਿਚਤਰਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਿਕਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਗਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ,
ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਅੰ ਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੇ ਖਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨ*ਕ ਲੇ ਖਕ ਿਵਅੰ ਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਧਾ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕੋਈ ਿਨਵੇਕਲੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ, ਸੋਲਹਵ
ਸਦੀ ਿਵਚ ਰਚੇ ਸਰਵਤੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਨ ਿਕਉਮਜਾਟ ਤੱ ਕ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਤਾਕਤ ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ
ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸ਼ੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲ ਨ* ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਹ ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ (ਚ ਪੱ ਧਰ
ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਭਾਵ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵ/ ਿਕ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਿਤੱ ਖੀ ਕਾਟ ਜ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਮੀਤ ਕੋਲ ਨਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜੀ-ਿਸਆਸੀ ਸਿਥਤੀ ਏਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਨੱਘਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ
ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਿਧਆਨ ਨਹ ਿਖੱ ਚਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਿਨੱਘਰੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਲੇ ਖਕ ਲਈ ਿਵਅੰ ਗ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ
ਇਕ ਅਮੀਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਮਹਭੋਜ, ਪਰੂਲਸ਼ਫ਼ਾ ਆਿਦ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮਾਜੀ
ਿਸਆਸੀ ਿਨਘਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਿਤੱ ਖਾ ਿਵਅੰ ਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਉਘਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨ* ਲੇ ਖਕ ਨ* ਵੀ ਉਸੇ
ਸਮਾਜੀ ਿਸਆਸੀ ਿਨਘਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ
ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਦ ਇਸ ਿਨਘਾਰ ਨਾਲ ਲੋ ਹਾ
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ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ (ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਨ0 ਦੀ ਦਰਸਾਈ 'ਤਾਕਤ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ
ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜ ਕਰਤਕਾਰੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ' ਰਚਨਾ ਨਹ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਵੀ 'ਬੌਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨੱਸਲ' ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਿਜਸ
ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਚੂੰ ਡੀ ਕੁਝ ਉਕਸਾਊ ਤੇ ਗੱ ਪ ਸ਼ੱ ਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਵਸਤੂਗਤ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ0 ਦੀ ਿਵਅੰ ਗਮਈ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ0 ਸਾਜ਼ਗਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨ* ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਚਰਿਚਤ ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ
ਿਵਅੰ ਗ ਤ ਪਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਨਵ ਨ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੋ ਭਾਗ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਇਕ ਰੋਸ ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਭਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਉਸ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਚਰਚਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ 190 ਸਿਫ਼ਆਂ ਤੇ 14 ਅਿਧਆਇਆਂ ਿਵਚ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਿਹਰ/ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਿਵਚ ਢਲਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਬਆਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਪੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਿਵਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਦਿਹਸ਼ਤਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਹਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪਭਾਵਤ ਲੋ ਕ-ਜੀਵਨ ਵੀ।
ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਸਮਾਜੀ ਿਸਆਸੀ ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਹੋਰ
ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਿਹਲੂ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦੇ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਿਸਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ0 ਿਵਚ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਸਆਸੀ
ਸਮਾਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਢੰ ਗ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਕੀਤੇ ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ।
ਨਾਵਲ ਚੂੰ ਿਕ ਮੱ ਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰ ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ ਵੱ ਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧਣ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਿਵਅੰ ਗ ਪਧਾਨ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਨਹ, ਸਮਾਜੀ-ਿਸਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ/ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਨਾਵਲੀ ਗਦ ਪੱ ਖ
ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱ ਧ ਗੁੰ ਦਵ ਅਤੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਿਢੱ ਲੀ ਗਦ ਵਾਲਾ ਤੇ
ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਚੇਿਪਆ ਿਗਆ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਵਅੰ ਗਕਾਰੀ ਪਿਤਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ
ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਹੀ ਪਗਟ ਕਰ ਸਿਕਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਧੀਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਨੂੰ
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ਗੰ ਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਪਰ ਿਵਅੰ ਗਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱ ਧਰ ਕਾਇਮ ਨਹ ਿਰਹਾ।
ਕਲਾਤਮਕ ਪੱ ਖ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਿਕ&ਿਕ ਇਥੇ ਉਸਨ* ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗ
ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਜਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਸ ਨ* ਿਜੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਛੱ ਡ ਕੇ 'ਕਰਤੀਕਾਰੀ ਯਥਾਰਥ' ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਦਾ
ਹੈ। ਸਮਾਜੀ-ਿਸਆਸੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲੂ ਉਸ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਨਹ, ਿਜਸ
ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ
ਨਾਵਲ ਵਰਗੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਿਵਚ ਮਨ ਇਛਤ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ
ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕਲਾ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਲਿਦਆਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਸੁਲਝਾ ਸਿਕਆ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਅਸਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਕਰਦਾਰ ਹਨ।
ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਤਰ ਦੇ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰ ਦਸ਼ ਨਹ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਸਲ
ਜੀਵਨ ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਰੂਪ ਪਛਾਣੇ ਨਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਣਆ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੀ ਵਸਤੂਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ0 ਤ ਿਵਥ ਥਾਪ ਕੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਤ ਦੇਖ-ਪਰਖ
ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਤ ਅਸਲ ਿਕਰਦਾਰ ਤ ਿਵੱ ਥ ਤੇ ਖਲੋ ਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ/ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤ, ਪਰ
ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਤ ਉਹ ਿਵੱ ਥ ਤੇ ਨਹ ਹੈ। ਉਨ0 ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ (attached)
ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ0 ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵਸਤੂਪਰਕਤਾ (objectivity) ਨਹ ਰਿਹ ਗਈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤੀਬੱ ਧ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹ-ਪੱ ਖੀ (positive) ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਨਹ, ਆਪਣੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਵਧਵ/ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਮੈਕਿਸਮ ਗੋਰਕੀ ਨ* ਵੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਵਧਵ/ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ। ਇਸ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਮੱ ਧ ਵਰਗੀ ਹਦਰੂ (positive) ਭਛ+ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਹ ਜ ਤ ਕਰਦੇ
ਨਹ ਜ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਠੁੰ ਮਣਾ ਉਹ ਕਲਾ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ

60

ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਿਹੱ ਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਿਲਖ ਕੇ ਕਰਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਖਲ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ0 ਇਹ ਨਾਵਲ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕਲਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਜੇ
ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਉਸ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ/ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ 'ਦੋਮੇਲ' ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ।
ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਵਲ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਤ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਾਪਤੀ ਬਣ
ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਥ ਤੱ ਕ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ (ਘੜ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ।
ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱ ਖ ਵੀ (ਘੜ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ।
ਿਨੱਘਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਿਸਆਸੀ ਢਚੇ ਨੂੰ ਿਚਤਰਿਦਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ*
ਉਘਾੜੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਨ ਨਾਮਕ (ਚ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰ ਿਡਤ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਨਾਮੀ, ਛੋਟਾ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਰ ਤੱ ਕ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢਚੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ 'ਇਮਾਨਦਾਰ' ਵਜੂਦ ਸਭੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਢਚਾ ਉਨ0 ਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ0 ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ
ਹਸ਼ਰ ਰਾਹ, ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ।ਖ਼
ਨਾਵਲ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਵੱ ਧ
ਕ/ਦਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤ ਨਹ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਤ ਮੱ ਧ-ਵਰਗੀ
ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ ਅਸੀਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਸਿਹਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱ ਖ ਇਸ
ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ
- ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ
ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971), ਕਾਫ਼ਲਾ (1986) ਤ ਿਪਛ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990) ਨਵਯੁਵਕ ਗਲਪਕਾਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ
ਮੀਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗਲਪੀ-ਿਕਤ ਹੈ, ਿਜਸਨ* ਕੇਵਲ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਜ ਨਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਗ
ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ-ਪਯਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਜ ਇਸ ਿਵਧਾ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਿਵਚ ਵੀ ਕਈ ਨਵ/ ਪਾਸਾਰ
ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਜਗਤ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਆਭਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਨੂਪਮ ਟੀਟਮਟ
ਕਾਰਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਅਣਛੁਹੇ ਿਦਸਹੱ ਿਦਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗਲਪ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੁਧਾਵਰਦੀ
ਅਤੇ ਰੁਮਿਸਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕੱ ਟਦੀ ਹੋਈ, ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੰ ਵਾਿਦਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ
ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹਥਲੇ ਨਾਵਲ ਰਾਹ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ*
ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਜੋ ਿਚਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ਤ ਰੱ ਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੇ ਰੂੜ0ੀਵਾਦੀ-ਤੜਾਗੀਵਾਦੀ ਅੰ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਨੂੰ ਇਸ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ (?) ਵੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਢਿਹ ਰਹੇ ਮੁਨਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਿਚੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਉਸਦੇ ਕਟਾਖ਼ ਦਾ ਕ/ਦਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ
ਿਵਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਪਰ-ਉਸਾਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਜ ਪਾਠ
ਤ ਿਪਛ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਪਕਾਰ ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ, ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਦੀ
ਡਾਇਲੈ ਕਟਸ ਦੇ ਗਲਪੀ-ਿਬੰ ਬ ਨੂੰ ਪਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵੰ ਤ ਤਣਾਓ ਿਵਦਮਾਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਤ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਤੇ
ਆਵੱ ਸ਼ਕ ਲੋ ੜ ਬਣ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕੋਣ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਤ ਿਪਛ ਲੇ ਖਕ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੇ ਖਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਪੁਲੀਸ ਆ&ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਖ਼ੁਦ
ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਗ ਵਜ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਬੁਰਸ਼-ਛੁਹ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਲੇ ਖਕ ਨ* 'ਮਾਡਰਨ ਪ/ਿਟੰ ਗ' ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤ ਗੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ , ਪੱ ਤਰਕਾਰ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ , ਮੁਣਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਸੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਮਾਿਣਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ, ਿਕ& ਜੁ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਆਸੀ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਵੀ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਛੂਿਹਆ
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ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਰਪੇਖ ਤੀਕ ਫੈਲਦਾ
ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਿਹਤਕ ਯਥਾਰਥ ਵੋਟ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨ* ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ
ਝੰ ਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਫੜਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਢਚੇ (?) ਿਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਕੰ ਮ ਸੱ ਤਾ ਹਿਥਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਰ
ਹੀਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਨਵ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਹਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕੱ ਢਣ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ:
...ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ0ਣ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਵ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀ ਦੀ। ਿਜਹੜੇ ਿਜਹੜੇ ਮਿਹਕਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਸਨ,
ਉਹ ਐਲਾਨ ਤ ਉਹਨ ਝਟਪਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ
ਿਗਆਨੀ ਜੀ ਨ* ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਸਕੂਲ ਖੁਲ0ਾਉਣਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ0ਣਾ
ਪਏਗਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਵਾਲੀ ਹਰੀਜਨ ਦੀ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰ ਤਰ ਨਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਟਫੁਲ (ਹੁਿਸ਼ਆਰ)
ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਅੰ ਗਲੀਆਂ-ਸੰ ਗਲੀਆਂ ਇੰ ਨੀਆਂ ਜਿਟਲ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਪਿਰਪੇਖ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਨਹ
ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਿਚਤਰਣ ਸਿਟਲ ਫੋਟੋਗਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਸੰ ਤੋਖ
ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਗਆਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ
ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਮੰ ਤੀ ਪਬੰਧ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰਤੌ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਆਦਰਸ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਸੰ ਗਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਵਅੰ ਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਥਾਣੇ ਆ&ਦੇ ਹਨ ਪਰੰ ਤੂ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਤ ਆਮ ਸੰ ਤਰੀਆਂ
ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤ ਇਹ 'ਸਾਮੀਆਂ' ਹੀ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਵੀ ਤ ਨਹ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਤਬਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਲਾਲੇ ਤ ਿਕਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਨਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਿਵਉਹ' ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨ*। ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਹਜਾ
ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰ ਨਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, 'ਿਕਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ
ਚੁੱ ਿਕਐ ਬਈ ਸੇਠ?' ਉਸਦਾ ਉਹਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਰਕ-ਸੰ ਗਤ ਵੀ ਸੀ ਿਕ& ਜੁ ਨਾ ਤ ਉਹ ਨ*ਤਾ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ
ਮੋਹਤਬਰ, ਕੇਵਲ ਫ਼ਿਰਆਦੀ ਚੁੱ ਪ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਥੇ ਹੀ ਤਣਾਓ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ
ਹਨ ਪਤਨ ਮੁੱ ਖ ਪਿਕਰਤੀਵਾਦੀ ਪਿਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਸੋਚ। ਪਤਨ ਮੁੱ ਖ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ
ਥਮੀਆਂ ਨ*ਤਾ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ, 'ਮੋਹਤਬਰ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮਗਰਮੱ ਛ ਵਗ ਉਪਰ ਤ ਪੈਰ ਮਾਰੇ।' (ਪੰ ਨਾ-
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11) ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਮੋਹਤਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤ
ਕੋਈ ਡਰ ਡੁਕਰ ਨਹ। (ਪੰ ਨਾ 12) ਮੋਹਤਬਰ ਿਜਹੜੇ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ (?) ਗਵਾਹੀ ਪਾ
ਸਕਣ, ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਅਿਜਹੇ ਮੋਹਤਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰ ਤਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਗੁਪਤਾ
ਜੀ, ਿਵਉਪਾਰ ਮੰ ਡਲ ਦਾ ਪਧਾਨ, ਅਰਜ਼ ਨਵੀਸ ਪਧਾ ਤੇ ਜ ਿਫਰ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਵਾਨ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਭਡੇ ਮਜਣ ਵਾਲਾ ਿਕਵ/ ਇਸਦਾ ਅੰ ਗ
ਬਣ ਕੇ ਸਮਿਰਧ ਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਿਵਵਰਣ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਿਭਸ਼ਟ ਿਵਵਸਥਾ
ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾਹੀਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰੀਕਰਣ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਤਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵਚਲੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਤਰੱ ਕੀ ਨ* ਇਹ
ਗੱ ਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਕਾਸ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਭੂਪਵਾਦੀਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਮਿਸ਼ਤ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਪਰ
ਿਜੰ ਨਾ ਿਲਸ਼ਿਕਆ-ਪੁਸ਼ਿਕਆ ਅਤੇ ਸਮਿਰੱ ਧਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਨਾ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ।
ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕੱ ਢੋ' ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ-ਿਹਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਲੋ ਕ-ਿਹਤੂ ਕਾਰਜ
ਵੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਗਲੈ ਮਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਤੀਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਨ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼
ਹੈ। ਿਕੱ ਤੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.,
ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਿਸਨ*ਮਾ ਮਾਲਕ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਸੱ ਟੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਕਡਲ' ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਿਵਚ ਛਾਪਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਚਰਿਚਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਗ ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਿਤੱ ਖੀ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ
ਗਲਪਕਾਰ ਵਜ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਣਾਓਮਈ ਪਿਵਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਿਹਤਕ-ਪਰਤੌ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਨਿਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵ ਿਵਚਲੇ
ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇ ਖਕ ਨਾਲ ਮੀਤ ਦਾ
ਯਥਾਰਥ ਿਨਰੂਪਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ* ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪੁਨਰ
ਿਸਰਜਣਾ ਹੀ ਨਹ ਕੀਤੀ ਸਗ ਬੌਿਧਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਰੋਧ ਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਚਲੀ
ਸੰ ਵਾਦਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਾਰ ਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਹ, ਸਗ ਇਕ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਲੇ ਖਕ ਝ ਥਾਵ ਉਪਰ
ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਬਚ ਨਹ ਸਿਕਆ ਪਰੰ ਤੂ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਯਾਸ ਉਸਦਾ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਦਾ ਗਲਪੀ-ਿਬੰ ਬ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਦੈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸਿਦਕ
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ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕ ਦੱ ਬੂ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ ਇੰ ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਨਾ
ਤ ਲੋ ਕ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਵਾਰਦਾਤ ਤ ਡਰਦੇ ਲੋ ਕ ਤ ਿਦਨ ਿਛਪਦੇ ਹੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਛੇ ਵਜੇ ਕਰਿਫਊ ਵਰਗੀ
ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਦੀ। (ਪੰ ਨਾ 17) ਹਰ ਿਕਸੇ ਨ* ਲੈ ਟਰ ਪੈਡ ਛਪਵਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਦਲ ਕਿਰਆ
ਿਚੱ ਠੀ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤੀ। ਪੈਸੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤ ਠੀਕ ਨਹ ਆਪ ਚੁਪ ਕਰ ਗਏ। (ਪੰ ਨਾ 89)
ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ। ਿਕਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਨ0 ਿਦਨ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਨਹ
ਹੋ ਿਰਹਾ। (ਪੰ ਨਾ 25)
ਪੁਲੀਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਤੰ ਗੀ ਆਮ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ
ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਨ* ਿਬਤਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਿਚਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਸਿਦਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਬੰ ਦ, ਹੜਤਾਲ ਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ
ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ:
ਹੜਤਾਲ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਵੱ ਲ ਹੋਵੇ ਤ ਮਾਹੌਲ ਤਨਾਅ ਪੂਰਨ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਧੇ ਿਸੱ ਖ ਤ ਦੁਕਾਨ
ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹ। ਉਨ0 ਦੇ ਬਹਾਨ* ਕੁਝ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ0 ਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਗਰਸੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਪੱ ਜ ਲਾ&ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਨ0 ਦਾ ਿਫਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ
ਉਨ0 ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਵਉਪਾਰ ਮੰ ਡਲ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤ ਦੁਕਾਨ ਬੰ ਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ।
(ਪੰ ਨਾ 283)
ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨ* ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸKੈ-ਿਹਤ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸਲਾ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੁੱ ਖ ਘਟਕ ਿਪਛੇ ਰਿਹ
ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕੜ0 ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਯੋਗ ਅਵਸਰ ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲਿਦਆਂ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾ&ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਟੱ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖੁੱ ਡੀ
ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠ*ਕੇਦਾਰ ਮੇਜਰ, ਪੱ ਬੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਿਦ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨ* ਵਧ ਤ ਵਧ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ...। ਨਾਲ ਿਜਥੇ ਆਵਾ ਹੀ
ਊਿਤਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੱ ਕ ਸੱ ਚ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤ (ਜਮਾਤ) ਅਿਜਹੇ 'ਨੀਚ' ਕੰ ਮ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੰਪਨ ਪੋਲੋਤਾਰੀ-ਸਸੀ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਪਰੰ ਤੂ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਗ ਿਕ&
ਜੁ ਕਟਾਖ਼ ਭਿਰਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚਲੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਭਾਵ/ ਪੁਲੀਸ ਵੱ ਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁਜ਼ਿਰਮ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਿਵਰਾਸਤ ਤ ਵਧੇਰੇ ਪਾਪਤ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਹੀ
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ਉਹਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹ ਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀ ਚੰ ਦ, ਰਾਮ ਚੰ ਦ
ਲੋ ਟੀਆ, ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਫਕੀਰ ਚੰ ਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਓਵਰਸੀਅਰ ਜੱ ਸਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਡਾਕਟਰ,
ਸਤਪਾਲ, ਜ ਬਾਬੂ ਕਸੀ ਰਾਮ ਆਿਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜ ਅਗਵਾੜ ਿਨਵਾਸੀ 'ਦੰ ਗਾ ਪੀੜਤ ਭਾਪੇ, ਲੱਛੂ ਿਮਸਤਰੀ, ਿਸ਼ੰ ਦੇ
ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜ ਿਫਰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਤਲਬਗਾਰ ਹਨ। ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ* ਇਹਨ ਲੋ ਕ ਦਾ ਜੀਵੰ ਤ ਿਵਸਥਾਰ ਿਜ&ਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਿਬਤਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਦ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਸਮਗਿਲੰਗ, ਕਾਲਾ ਧੰ ਦਾ, ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਬਲੈ ਕ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ&ਦਾ ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਹਥਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ੀ ਿਬਓਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਨੀ ਪੈਨੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕ
ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਨ ਗਲਪੀ-ਿਕਤ ਬਣਾ ਸਿਕਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਗਲਪ-ਬੋਧ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਆਪਤ 'ਆਂਚਿਲਕਤਾ' ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਕੋਈ ਲਿਹਰ ਵਜ ਨਹ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸਟੀਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸਨ* ਸਥਾਨਕ ਰੰ ਗਣ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਵਲ ਿਵਖੇ ਹੋਣ। ਿਫਰ ਵੀ ਜਸਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਿਟਵਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਇੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼, ਬਸੰ ਤ ਕੁਮਾਰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਕੁੱ ਸਾ ਆਿਦ ਕੁਝ ਗਲਪਕਾਰ ਨ* ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਰਤ ਿਵਚ ਇਲਾਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੁਗੋਿਲਕ,
ਸਮਾਿਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਂਚਿਲਕਤਾ ਇਹਨ ਦੀਆਂ ਿਕਰਤ
ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭਾਵ ਨਹ ਿਰਹਾ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਦਾ ਇਕੀ ਿਵਧੀ ਵਜ ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਚਲ ਦੀ
ਰੰ ਗਣ ਕਾਰਣ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਮਾਿਣਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਿਮਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਿਰਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਖਲਰੇ ਗਾਲਪਿਨਕ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਹੈ ਿਕ& ਜੁ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਿਪੰ ਡ
ਿਜਹਾ ਿਕ ਭਦੌੜ, ਰਾਏਕੋਟ, ਸੇਖਾ, ਠੀਕਰੀਵਾਲ (ਪੰ ਨਾ 49) ਸਿਹਜੜੇ (ਪੰ ਨਾ 32) ਫੁਲੀਵਾਲ (100) ਧਨੌਲਾ (ਪੰ ਨਾ
115) ਆਿਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਸੱ ਧੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਥਾਵ (ਪਰ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ... ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ (ਪੰ ਨਾ 31)
-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਚHਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੀਤਾ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਇਥ ਦੋ ਰਾਹ ਫਟਦੇ
ਸਨ। ਇਕ ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਭਦੌੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾ ਚੜ0ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱ ਚਾ
ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਸੀ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ-ਮੰ ਡੀ ਪਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ0 ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਿਸੱ ਧੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰੰ ਗਣ ਚੜ0 ਗਈ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲੀ
ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਇਲਕਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚਲੇ ਖੱ ਿਪਆਂ ਦੀ
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਿਵਸ਼ੈ-ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸ ਤ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ
ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦਾ ਗਲਪੀ-ਿਬੰ ਬ ਉਸਾਰਣ ਿਵਚ ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਨ* ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਥਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਗਲਪ-ਜਗਤ 'ਮਾਕ ਹੀਰੋਇਕ' (mock heroic) ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਟੀ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਰੋਧੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜਦ ਿਕ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਖੰ ਡ ਵਾਲੇ ਭੱ ਠ* ਕੋਲ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਭਾਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫਸੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੰ ਗਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਖਵਾ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇੰ ਜ ਕਰਿਦਆਂ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰੂੜ0ੀਵਾਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਸਾਿਹਤਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਿਤਲਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵ
ਗਲਪ-ਿਵਧੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਨਕਿਲਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਪਰਕ ਘਟਨਾਵ ਅਤੇ ਟਾਈਪਡ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਤਆਗ, ਕੋਰੇ
ਿਸਧਤਵਾਦ ਜ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਉਹ ਪਮਾਿਣਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਿਵਕੋਿਲਤਰੀ
ਿਵਧੀ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਗਲਪਬੋਧ ਬਣਾ&ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਆਵੇਗਾ, ਸੰ ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਤਵੇਗ ਦੀ ਆਪਸੀ
ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਵਚ ਉਪਜੇ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਕਤਾ
ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਤਾ ਦੀ ਮਨਦਸ਼ਾ ਦੀ
ਤਾਸਿਦਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਤ ਯੁਵਾ ਸੰ ਘ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਪੰ ਜ
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ। ਸੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ 'ਿਵਖਾਵਾ' ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ
ਕਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦ/ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ/ ਿਕਸੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। (ਪੰ ਨਾ 266)
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧ ਤ ਵਧ 'ਹਮਦਰਦ' ਪਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ, ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦਾ ਦੁੱ ਖ
ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਮੰ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਟੁੱ ਟ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਿਵਖਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਅਿਜਹੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਦ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ:
ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ 'ਜੱ ਲਾਦ' ਜ਼ਰੂਰ ਅਖਾਵ&ਦੈ
ਪਰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪੁੱ ਛ ਹੈ। ਭਾਵ/ ਲਾਸ਼ ਚੀਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ। (ਪੰ ਨਾ 255)
ਇਸ ਤਰ0 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ-ਸਮਾਿਜਕ ਦਸ਼ਾ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਢੰ ਗ ਤ ਿਚਤਰੀ ਗਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਸੂਚਕ-ਸੰ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੀਤ ਚੇਤਨਾ-ਪਵਾਹ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ ਿਵਧੀ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਵਸਤੂ' ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ ਜੋੜਦਾ ਸਗ ਇਹ ਉਸ ਲਈ
ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਣਾਲੀ ਜ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਾਹ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਆ ਕੇ ਿਸਥਲਤਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਜ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਰੰ ਪਰਕ/ਪਵਾਿਨਤ 'ਮਾਡਲ'
(ਪਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਬਾ, ਕਤੀਕਾਰੀ ਫਰੰ ਟ, ਪਲਸ ਮੰ ਚ ਜ ਗੁਰਮੀਤ ਆਿਦ
ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਸੰ ਕਲਪ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਤ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਪਤੀਕ ਨਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਗ ਯਤਿਰਕਤਾ ਦਾ
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ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਮੰ ਗ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 'ਸੇਧ' ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ, ਭਾਵ/
ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਿਵਚ ਹੀ ਿਨਿਹਤ ਿਕ& ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਜਥ ਤੀਕ ਕਤੀਕਾਰੀ ਫਰੰ ਟ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜ
ਨਾਟਕ-ਮੰ ਡਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਨਹ
ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਕਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (?) ਪਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਮੋਹ
ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੇ ਖਕ ਯਤਿਰਕਤਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਖ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਉਪ ਭਾਵੁਕ ਪਿਤਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਪਮਾਣ
ਬਣ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਸਨਕੀ' (cynical) ਹੈ। ਉਸਦੇ ਔਰਤ
ਪਾਤਰ ਜ ਤ ਚਿਰਤਰਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ਰੁਮਿਸਕ ਰੰ ਗਣ ਅਧੀਨ ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਨੀ, ਬੰ ਸੋ, ਕੈਲੋ ਦੀ ਮ ਜ
ਭੈਣ, ਭਾਪੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਲਬੀਰੋ ਜ ਨਰਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ। ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ* ਿਜਥੇ ਲੇ ਖਕ ਦੀ
ਪਗਤੀਕੁਖੀ ਸੋਚ (ਪਰ ਪਸ਼ਨ ਿਚੰ ਨ0 ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਣਰੁਮਿਸਕ' ਨਾਵਲ ਬਣਨ ਿਵਚ
ਅਿੜਕਾ ਡਾਿਹਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤੱ ਥ ਅਿਜਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਤੱ ਥ ਿਵਚ ਲੋ ਕ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ:
ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਜੱ ਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮ-ਿਪਆਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹ ਮੰ ਨਦਾ।
-ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੰ ਡਾ ਪਰੇਡ।
ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨ* ਵੱ ਧ ਡੰ ਡੇ ਪੈਣ, (ਨ* ਵੱ ਧ ਬੇਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
-ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰ ਮ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ, ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ।
-ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਵਗ ਿਰਸ਼ਵਤ ਵੀ ਗੁੱ ਝੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ।
-ਪੁਲੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਨਹ ਆ&ਦੀ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਧੁਿਨਕ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ
ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦਾ ਕ/ਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਿਰਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਗਲਪੀ-ਪਾਸਾਰ
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਕਤ ਬਣਾ&ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਲੇ ਖਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ
ਿਨਸ਼ਿਕਆ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ ਵਰਤਦਾ, ਸਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਦਵੰ ਦ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ 'ਮਰ ਗਏ' ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਕਿਰਆ ਅਧੀਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ ਲਈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਮੰ ਗ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ। ਬੱ ਚੇ ਲਈ 'ਮਰ ਗਏ' ਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਿਬਨ ਮਰਦ
ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰ ਦਰ ਕੈਦ ਰਿਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੁੱ ਠਾ ਤਵਾ ਚਾੜ0ਨਾ, ਿਵਹੁ ਮਾਤਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਭਟਕਣਾ,
ਅਖੰ ਡ ਕੀਰਤਨ, ਆਿਦ। ਇਸ ਤਰ0 ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀਆਂ ਲੋ ਕਯਾਿਨਕ ਰੂੜ0ੀਆਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਿਟਫ਼ ਦਾ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ& ਜੁ ਅਜੋਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ-ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਕਾਸ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁਨੀ ਹੈ।
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ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਇਹ ਿਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਤਾਸਿਦਕ ਸਿਥਤੀ ਭੋਗਿਦਆਂ ਿਚਤਰਦੀ
ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ/ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਸੰ ਕਟਗਸੀ ਸਮਾਿਜਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਕਰੁਣਾ, ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਦੁਖਤ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ
ਸਸਿਕਤਕ-ਸੰ ਸਾਰਕ ਰੂੜ0ੀਆਂ ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਲਾਤਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇ ਖਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵਚ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਯਥਾਰਥਕ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਪੋਲੋਤਾਰੀਪਤੜੇ ਤ ਿਬਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਤ ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਰੋਧਾਤਮਕ ਤੇ ਜਿਟਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਯੋਜਨ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ-ਿਸਰਜਣ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0
ਪਯੋਜਨਮੁੱ ਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੀਤ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਿਵਕੋਿਲਤਰੀ, ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰੰ ਪਕ ਹੋ ਿਨਬੜੀ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ&ਤ-ਬੰ ਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਦਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆਨ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਤੱ ਕ ਸੰ ਪੇਸ਼ਨ-ਿਵਧੀ ਰਾਹ ਪਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਪਛੇ
ਰਿਹ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਯਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੰ ਸਾਰ ਰਾਹ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ-ਮੁਲਕਣ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿਰਪੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਿਧਕ ਿਵਵੇਚਨ
ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ&ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਆਂਤਿਰਕ ਜੈਿਵਕ ਤਣਾਓ ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਜੀਵੰ ਤ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਿਸਰਜ ਸਿਕਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹ, ਸਗ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ
ਲਈ ਵੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਬੌਿਧਕ ਜਿਗਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਗਲਪ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ
ਿਵਦਮਾਨ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਿਹਤ-ਬੋਧ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਅੰ ਤਰ-ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਫਰੋਲਦਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਧਾਰਾਵ ਪਮਾਿਣਕਵਾਦ, ਰੁਮਸਵਾਦ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱ ਖ ਕੇ 'ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ
ਸਮਝ' ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਪਸੰਗਤਾ ਦੇ ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਸੁਹਜ
ਨਾਲ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚਲੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਬਾਹਰਮੁਖੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਰਸ ਪਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦਾ
ਲਖਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਠੰਡਾ ਯਖ਼, ਨਕਾਰਵਾਦ ਜ ਸਮਾਿਜਕ ਿਹਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋ ਕ-ਿਹਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਉਘਾੜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਅਸ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ
ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਗਲਪ-ਬੋਧ ਨ* ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮੋੜ ਕੱ ਿਟਆ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੇ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
- ਨਾਵਲਕਾਰ ਇੰਦਰ ਿਸੰ ਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵ/ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅਸੀਮ ਗਗਨ ਿਵਚ ਇਕ
ਅਿਜਹੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਵਗ ਪਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਗਮਗਾ&ਦੀ ਪੂਛ ਿਵਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ
ਅਤੇ ਅੰ ਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਨ*ਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰ ਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਦੇ ਪਤੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਰੋਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਨ* ਇਨ0 ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਬਿਹਮੰ ਡ ਦੇ ਅਨ*ਕ ਰਹੱ ਸ ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਿਪਰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਦਾ ਪਤੀਕ
ਬਣ ਕੇ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਜਵ/ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਪਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰ ਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵ
ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਬਾਰੇ ਿਕਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤਰਥੱ ਲੀ ਮੱ ਚ ਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਮੀਤ ਦਾ ਨਵ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤਰਥੱ ਲੀ ਤ ਮਚਾਵੇਗਾ ਹੀ ਸਗ ਨਵ ਸਮਾਜਕ ਪਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱ ਜ ਦੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ0ੀ ਨੂੰ ਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਗਾ।
ਬਿਹਮੰ ਡੀ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਭਾਵ/
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਲੋ ੜ- ਕੁੱ ਲੀ, ਗੁੱ ਲੀ, ਜੁੱ ਲੀ- ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਿਵਚ ਲੰਮਾ ਸਮ ਸਾਿਹਤਕ ਗਗਨ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ ਿਰਹਾ,
ਪੰ ਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ- ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪਤੀਬੱ ਧ ਸਾਿਹਤਕਾਰ- ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਤੀ
ਜਾਗਰੂਕ ਿਰਹਾ। ਖ਼ੁਰਦਬੀਨੀ ਨੀਝ ਅਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਚੇਤੰਨ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਨਵ/ ਅਨੁਭਵ, ਨਵ/ ਿਗਆਨ, ਨਵੀਆਂ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਕਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵ ਮੁੜ ਪਚੰਡ ਹੋਈਆਂ, ਿਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਦੀ ਪੰ ਜਵ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ
ਨਾਵਲ ਪਾਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਿਜਵ/ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ (1988) 'ਚ ਛਪੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰ ਿਗਹ ਲਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ
ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਨਵ/ ਮੋਹਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਵਚ ਿਗਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਦੇ ਉਨ0 ਬਹੁ-ਚਿਰਤਰ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ0 ਨ* ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੁਖਤ ਦਾ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਲਝੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਵੱ ਲ ਵੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਹਰੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾੜੀ ਨੁਮਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰ ਜਾਬ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਚਤਰਪੱ ਟ ਹੈ। ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਫ਼ਰਕੇ, ਜਾਤ ਜ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਲੋ ਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹ। ਸਗ ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਢਚੇ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼
ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਨ ਵਰਗ ਨ* ਆਪਣੀ ਸੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਿਕਸੇ ਿਵ&ਤ ਅਧੀਨ,
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ਿਨਸਿਚਤ ਿਨਸ਼ਾਨ* ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ, ਜਾਤ ਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋ ਕ
ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਿਵਚ ਸ਼ਤਰੰ ਜ ਦੇ ਮੋਹਿਰਆਂ ਵਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨ*ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ
ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੋ ਕ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਖੰ ਡੀ ਪਪੰਚ ਦੀ ਪਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ0 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਿਭਸ਼ਟ, ਅਿਨਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ
ਰਲਗਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਮਦਰੂ ਮੁਜਿਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ
ਿਵਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੁੜ0, ਤਰਸੇਵ/ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਸ ਤ ਜੁਰਮ
ਕਰਾ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਭੁੱ ਖ, ਅਸੀਮ ਲਾਲਸਾਵ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਿਭਲਾਸ਼ਾਵ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੋ, ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ
ਦਾ ਸੱ ਤੀ ਵੀਹ ਸੌ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰ ਕੁਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਿਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਥੁੜ0, ਤਰਸੇਿਵਆਂ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਚੋਰ, ਡਾਕੂਆਂ, ਜੇਬਕਤਿਰਆਂ ਤ
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚੱ ਟ ਕਪੜੀਏ ਪਤਵੰ ਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਨ, ਅਹੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਿਬਆਂ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਭੁੱ ਖ, ਅਸੀਮ ਲਾਲਸਾਵ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਿਭਲਾਸ਼ਾਵ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਖੋਰ,
ਸਮਗਲਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਿਮਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
ਖ਼ੋਰ ਮੁਜਿਰਮ ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੁਰਮ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ
ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਿਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਿਸੱ ਕੇ ਦੇ ਪੁੱ ਠ* ਿਸੱ ਧੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਹੈ। ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੇ- ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਪਸਤੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਹ
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਰੋਧੀ ਿਦਸ਼ਾਵ ਵੱ ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ,
ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੱ ਫੀਆਂ ਪਾ&ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਪਸਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇ& ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ ਨਹ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਰਥਹੀਣਤਾ ਦੇ ਅਿਨਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਨੱਤ ਨਵ/ ਅਨਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਨ0 ਅਨਰਥ ਦੀ ਹੀ ਿਹਰਦੇ ਵੇਦਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ- ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ , ਬੇਕਸੂਰ,
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋ ਕ। 'ਇਨਸਾਫ਼' ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਿਵਚ (ਠ ਕੇ ਥਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਇਕਹਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇਸ
ਤਰ0 ਬੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪਬੰਧ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
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ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਿਕਵ/ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ- ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ
ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਵੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਸੱ ਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਖੁੰ ਦਕ ਕੱ ਢਣ
ਦਾ, ਿਨਰੰ ਕੁਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਰਾਹ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਾਟਕੀ ਮਾਅਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
ਤਰੱ ਕੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇ ਖਕ ਹਰ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਪਸ਼ਾਸਨ
ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਜਿਰਮ ਟੰ ਬੇ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ੇ, ਿਵਸਥਾਰ, ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਕਰਦਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ
ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇ ਉਪਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪਕੜ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹ ਸਗ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸ ਨ* ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਵੱ ਡ ਅਕਾਰੇ ਇਸ
ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰੌਿਚਕਤਾ ਹਰ
ਕਡ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਰ ਕਡ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਛੂਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾੲਉਣ ਦਾ ਕਲਾਮਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਿਲਸ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਿਥਕ,
ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਚੇ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਚੂਲ ਨੂੰ ਿਹਲਾ&ਦਾ ਤੁਿਰਆ ਜਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਪਿਹਲ ਵਗ ਲੰਮੇ ਸਮ/ ਲਈ ਸਾਿਹਤਕ ਗਗਨ 'ਚ ਅਲੋ ਪ ਨਹ ਰਹੇਗਾ
ਸਗ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਤੀਕਾਰੀ ਿਕਰਤ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਿਪਰਤ ਪਾ ਕੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਖੂ ਿਦਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।
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'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ
-ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰ ਘ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪਾਸਾਰ ਹਨ ਪਰ
ਇਨ0 ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਪਮੁੱਖਤਾ ਪਾਪਤ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਿਵਚ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਵਲ
ਦੀ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ (ਘੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੇਵਕ ਲਾਲੇ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬੰ ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਗਰੋਹ ਅਗਵਾ
ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਜ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਯਤਨ/ਕੁਯਤਨ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੰ ਦ ਇਕ ਜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਬਦਚਲਨ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ ਪਦ(ਨਤੀ ਤ ਪੇਿਰਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਡੂੰ ਘਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਿਧਐਨ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੁੰ ਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਲਗਭਗ 170 ਪਾਤਰ ਿਵਚ 30 ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ
ਰੰ ਜਸ਼ ਤੇ ਖਿਹਬਾਜੀ, ਔਰਤਬਾਜ਼ੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੀਨਾਖੋਰੀ, ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਯਤਿਰਕ ਪਹੁੰ ਚ,
ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਜਾਗੀਰੂ ਨ*ਤਾਵ ਨਾਲ ਿਮਲੀ-ਭੁਗਤ, ਿਨੱਜੀ-ਿਹੱ ਤ ਤ ਪੇਿਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਦੇ
ਘਟੀਆ ਢੰ ਗ-ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਗਾਲਿਪਕ ਵੇਰਵੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੁਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਚੋਰ, ਜੇਬਕਤਿਰਆਂ, ਸਮਗਲਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ*ਕੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜੱ ਜ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ
ਆਿਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਠਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾਵਲੀ-ਿਵਧੀ ਇਸ ਿਪੱ ਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਰਾਹ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਪਾਹੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱ ਡੇ ਤ ਵੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨੱਜ-ਿਹੱ ਤ
ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ-ਖਿਹਬਾਜੀਆਂ ਆਿਦ ਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਗਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਕ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬੰ ਟੀ
ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥ ਿਨੱਜੀ ਿਕੜ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਖੁੱ ਡੀ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਠ*ਕੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਪੱ ਬੀ
ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਮੌਕੇ (ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਿਨਰਭੈ
ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ/ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹ ਹੈ, ਉਹ ਤ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਿਤਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਕ-ਦੋ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ (ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ) ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਗੂੜ0ੇ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਿਚਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ 'ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣ ਤ ਚੋਰ
ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਚੋਰ ਤ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱ ਕ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।' (ਪੰ ਨਾ 143)
ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਪੱ ਛੇ ਲੇ ਖਕ ਉਨ0 ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਪਦਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ ਦਾ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਵਵਰਣ ਰਚਨਾ ਿਵਚ
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ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਦੜਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਈ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਤ ਜਮਾਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਿਚੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਚੱ ਤਰ ਲੋ ਕ ਮਨ ਿਵਚ ਜਮਾਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚ ਪਿਕਆ ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰ ਤੂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਠਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਿਕ
'ਅੱ ਧੀ ਪੁਿਲਸ ਉਨ0 ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।' (ਪੰ ਨਾ 208) ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ
ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ ਖਦਾ। ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ
ਕਿਠਨ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੋ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਪੀ.
ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ) ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਿਹ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜਦੀ ਹੱ ਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਲੋ ਕ-ਿਹੱ ਤ ਿਵਚ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੱ ਖ ਤ ਛੁੱ ਟ ਗੁਪਤਚਰ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਯਤਿਰਕ
ਕਾਰਜਸ਼ਹਲਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱ ਜ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਪਚਿਲਤ ਵਿਹਮ-ਭਰਮ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ,
ਧਾਗੇ-ਤਵੀਤ, ਜਨਮ-ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਦੰ ਦ ਕਥਾਵ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਿਲੰਗ, ਜੇਬ-ਤਰਾਸ਼ੀ, ਦਾਜ ਖਾਤਰ
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਿਫ਼ਰਕੂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰ ਡ, ਇਨ0 ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਣਾਊ ਅਤੇ ਟਕਰਾਉ, ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ,
ਬਰਨਾਲਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਗਾਲਿਪਕ ਿਬੰ ਬ ਵੀ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੱ ਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਗਾਲਿਪਕ ਿਚੱ ਤਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਵੀ (ਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਿਚਤਰਣ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਰਚਨਾ-ਿਵਧੀ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਇਕ ਨਵ ਅਿਧਆਇ ਆਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ ਤ ਛੁੱ ਟ ਜੁਰਮ
ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਤੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ-ਿਵਧਾ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਭੰ ਗ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨੀਰਸਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨਹ ਬਣਦੀ। ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਿਚਤਰਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਿਸਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲੇ ਖੇ
ਲਾ&ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਭੱ ਦਰ ਪੁਰਸ਼, ਬਦਮਾਸ਼, ਔਰਤ ਅਤੇ ਿਦੱ ਲੀ ਦੰ ਿਗਆਂ ਦੇ ਪੀਿੜਤ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਗਲਪ
ਿਬੰ ਬ ਿਵਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਿਲਤ ਿਜਨਸੀ ਿਵਵਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਨ-ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਸਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਿਵਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੀ
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ਪਤੀਿਨਧ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਸਿਤਆਂ ਦਰਿਮਆਨ
ਆਪਸੀ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਖਿਹਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰ ਤਾਪ ਦਾ
ਿਚਤਰਣ ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਕਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਚਤਰਣ ਦਿਹਸ਼ਤਗਦਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ
ਿਦੜ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾ&ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ0 ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਿਵਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਿਵਧੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਜਮਾਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਦਰੋਹ ਭਾਵ ਪਨਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਚੇ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਵਆਪਕ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਕਾਰਨ ਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰ ਿਚਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਿਦਆਂ ਿਵਖਾ&ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਸ਼ਕ ਸੱ ਚ ਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਪੂਰਨ ਨਹ ਿਕ&ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ/ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਨ0 ਤ ਇਹ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੌਖਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੀ (ਡ-ਪੁੱ ਡ ਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਿਜਹੇ ਧਨ
ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਸਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਹ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਇੱ ਕਾ-ਦੁੱ ਕਾ
ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਲੋ ਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤਣਾਉ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ0 ਤ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਿਨਰਾਰਥਕਤਾ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਭਵ-ਿਸੱ ਧ ਪਹੁੰ ਚ
ਹਰ ਵਾਰ ਜਨ-ਿਹੱ ਤ ਿਵਚ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਚੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਵੱ ਡੀ
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੁੰ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ, ਗਧੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਪਿਕਤੀਵਾਦੀ
ਿਚਤਰਣ ਪਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਰ, ਠੱਗ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ। ਕੋਈ
ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈ ਕੀਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਸਮਾਜ ਇਨ0 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ
ਗਰਦਾਨਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਲਟਾ ਦੋਵ/ ਇਨ0 ਨੂੰ ਇੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।' (ਪੰ ਨਾ 155) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰ ਦੀਆਂ
ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: 'ਐਵ/ ਸਾਲੇ ਲੀਡਰ ਭHਕਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਨ*। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾਇਮ
ਪੇਸ਼ਾ ਲੋ ਕ ਹਨ। ਇਨ0 ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਘ ਨ* ਇਨ0 ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਉਨ0 ਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੱ ਤੇ। ਇਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨ* ਚੱ ਕਰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਹਜੋਵੇ।' (ਪੰ ਨਾ 174)
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਪਾਤਰ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ। ਇਨ0 ਿਵਚ ਰਾਜਸੀ ਵਰਕਰ
(12) ਵਪਾਰੀ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ (17), ਬਦਮਾਸ਼/ਸਮਗਲਰ/ਚੋਰ (25), ਜੱ ਜ (4), ਵਕੀਲ/ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ (5)
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ਟਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ (3), ਪੱ ਤਰਕਾਰ (1), ਜੇਬ ਕਤਰੇ (9) ਅਤੇ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ (4) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਕ ਅੱ ਧ ਪੈਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ0 ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਚਰਨ 'ਤੇ ਲੋ ੜਦੀ
ਝਾਤ ਪਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ, ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਵੀ ਵਰਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਗਆਨਕ ਨ*ਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ/ਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਲਵਈ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਦਾ
ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ- ਯਥਾਰਥਕ ਰੰ ਗਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ0ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰ ਤੂ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਸਰਿਜਤ ਿਵਵਹਾਰ ਜਨ-ਿਹੱ ਤ ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀਿਕਆਵਾਦੀ ਕੋਟੀ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਹੱ ਤ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੇਲੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਰਸ਼ਵਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਤ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਤੱ ਕ ਸਭ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਿਰਸ਼ਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ? ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਮਾਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਿਰਸ਼ਵਤ ਆਿਦ ਰੋਗ
ਦੀ ਜੜ0 ਹੈ? ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਗਰਿਲਆਂ ਤੇ ਕ/ਦਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ0
ਬੁਰਾਈਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈਿਬਖਰ ਜਦੀ ਹੈ, ਗੁੱ ਸਾ ਘਟ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ&ਿਕ ਲੋ ਕ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ
ਜਦ ਿਕ ਲੋ ੜ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੇ ਚੋਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਨਾਵਲਕਾਰ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਜ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ/ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਗਣਾ&ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੀ ਵੱ ਡੀ
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਟੱ ਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਿਜਵ/ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ0 ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਗੰ ਦਗੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ
ਿਢੱ ਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ।' (ਪੰ ਨਾ 220) ਿਜਸ ਤਰ0 ਇਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦੀ
ਕਰੂਪ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਉਘਾੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ ਭਾਵ/ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲੲ ਲੋ ੜ ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰ
ਲਾ&ਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਚਤਰਣ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਥਾ-ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਿਹਚਾਣੀ
ਰੂੜ0ੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਗੌਤਮ ਬੁੱ ਧ ਵੱ ਿਡਆਂ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਇਕ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ
ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਿਦਮਾਗ ਸਿਹਪਾਠੀ ਛਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਥ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ,
ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਲੋ ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋ ਕ
ਵਰਿਗਆਂ ਪਾਸ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ। ਲੋ ਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਾਤੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਿਰਣਾਤਮਕ
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ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਬਾਬੇ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਮੱ ਧ-ਵਰਗੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਬੱ ਝਣ
ਦੀ ਥ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਹਵਧੂ ਸਾਿਹਤ ਛਾਪਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਿਸਕ ਪੱ ਤਰ ਕੱ ਢਦਾ ਹੈ। ਮੱ ਧਵਰਗੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਮ/ ਬਾਬਾ ਉਸ ਵੱ ਲ ਝੁਕ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਫੇਲ0 ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ
'ਲੋ ਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਟਕ ਮੰ ਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੰ ਚ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੇ। ਕਤੀਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਲਆਂਦਾ।' (ਪੰ ਨ* 296-97) ਇਨ0 ਿਵਚ ਇਕ ਵੀ
ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹਨ।
ਮੱ ਧ-ਵਰਗੀ ਖ਼ਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦਤ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱ ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰਕੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਾਬਾ ਉਸ ਸਮ/ ਹੀ
ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ&ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਪਤੀਿਨਧ ਅਸ਼ੋਕ ਫਿੜਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਕਾਤਲ/ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਜਬਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋ ਕ ਦੇ
ਕਿਹਣ (ਤੇ ਇਕ ਜਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ* 'ਸੰ ਮਤੀ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਸਆਸੀ ਬੰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਹੀ ਰੱ ਿਖਆ। ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ
ਿਸਆਸੀ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨ* ਪੂਛ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱ ਜ ਜਾਣਾ ਸੀ।' (ਪੰ ਨਾ 299) ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ
ਪਤੀਿਨਧ ਪਾਤਰ-ਬੁਰਜ਼ੂਆ-ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੰ ਡਣ ਦੀ ਥ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੰ ਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ&ਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰ0 ਉਹ ਅਚੇਤ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗ਼ੈਰਿਸਆਸੀ ਹਨ। ਹਰਿਗਜ਼ ਨਹ। ਬਾਬਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਨ0 ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਵਾਹੁੱ ਕ ਸਨ/ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ ਮੱ ਧ-ਵਰਗੀ ਸੀਮਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦਤ
ਿਸੰ ਘ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਤੀਕਾਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਪਤੀਿਨਧ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਸਰਿਜਤ ਪਾਤਰ ਸਮਕਾਲੀਨ
ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹੱ ਕ, ਸੱ ਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਝੰ ਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵਜ ਪੇਸ਼
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਿਫਰਕੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੇਵਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਤੀਕਾਰੀ ਫਰੰ ਟ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਨ0 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ
ਜਦੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਫ਼ਰਕੂ ਿਹੰ ਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵ
ਸਝੀਆਂ ਮੰ ਗ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਨ0 ਨੂੰ ਪੂਰਨ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਿਡੱ ਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਚੇਤ ਜ ਸੁਚੇਤ ਉਲਾਰ ਸਮਝ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵੱ ਲ ਵੱ ਿਦਆਂ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱ ਡਣਾ
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਭਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਿਮਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
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ਬੇਕਸੂਰ ਲੋ ਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅੰ ਿਮਤ-ਕੁੰ ਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਜਸਨ* ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈੜੇ ਿਨਜ਼ਾਮ ਤ ਮੁਕਤੀ ਿਦਵਾਉਣੀ ਸੀ।' (ਪੰ ਨਾ 352) ਲੋ ਕ-ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਿਤਖੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਿਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਠ ਤ ਇਹ ਿਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਗਲਪ-ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱ ਖ
-ਬਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰ ਘ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਤੀਬੱ ਧ ਗਲਪਕਾਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੇ
ਦੋ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971, 1987) ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ ਿਨਆਇ
ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੰ ਡ-ਸੰ ਿਹਤਾ ਦੇ ਉਲਾਰ, ਿਵਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ 1947 ਈ. ਿਵਚ
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ 1950 ਈ. ਤ ਇਸ ਨ* ਇਕ ਆਪਣਾ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ
ਸ਼ਾਸਕ ਨ* ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪਬੰਧ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿਬਿਟਸ਼ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਿਕ ਆਮ
ਲੋ ਕ ਅਥਵਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਉਕਸਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਸੱ ਧਾ
ਿਸੱ ਟਾ ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਿਵਚ ਸਝੀ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਫ਼ਲ
ੁ ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋ ਕ
ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇਭਾ ਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਤਹਾਏ ਬਣੇ
ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਕੇ
ਿਕਸੇ ਨਵ/ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਝੇ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਰੰ ਤੂ ਿਪਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰ ਤਾਲੀ
ਵਿਰ0ਆਂ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਿਗਆ। ਪੰ ਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ ਆਿਦਕ ਸਟੇਟ ਕ/ਦਰ ਦੇ
ਇਸ ਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ, ਕ/ਦਰ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤ ਿਪਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਨਹ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ: ਹਰ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ 'ਅੱ ਗਾ' ਸੁਆਰਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਸ਼ਾਸਨ-ਵਰਗ ਦੀ ਆਤਮ-ਕ/ਿਦਤ ਿਜ਼ਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਿਲਸ ਿਵਵਸਥਾ ਸਭ ਤ
ਪਮੁਖ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਵੱ ਧ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕ&ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨ* ਸ਼ਾਸਕਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਠਧਰਮੀਆਂ (ਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਕੁਸ਼
ਨਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਸੱ ਟਾ ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਿਲਸ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਪੰ ਡੇ (ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰ ਮਜੂੰ ਆਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ* ਆਪ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱ ਕ ਮੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਇਹ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਭਾਰਤੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਅਿਜਹੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਲੇ ਖਕ ਨ* ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 1985-87 ਤੱ ਕ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ ਹੈ
ਜਦ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤੰ ਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਿਗਆ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ। ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਚਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਨਵ/ ਸੱ ਤਾ ਿਵਚ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ
ਅੰ ਗ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਇ& ਭੇਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਪੁਿਲਸ, ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ
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ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਆਮ ਬੰ ਦਾ ਿਦਨ ਿਦਨ ਵਧੇਰੇ ਿਪਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਹਨ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਿਲਸ,
ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਹੈ। ਇਨ0 ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਇਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱ ਟ ਿਵਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਪਬੰਧ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਿਲਸ, ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱ ਟ ਹੈ। ਉਪਰ-ਉਸਾਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨ* ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਵੱ ਲ ਇਕ ਬੱ ਚੇ 'ਬੰ ਟੀ' ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼-ਢੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼-ਿਵਧੀਆਂ ਏਨੀਆਂ
ਮਨੁੱਖ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱ ਡਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ (ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਲੱਗ ਜਦਾ। ਇਸ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਿਸਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ,
ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱ ਕ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਅੱ ਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕੇਸ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਤ ਅਿਜਹੀ ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਪਯੋਜਨ ਹੀ ਬਦਲ
ਜਦੇ ਹਨ। ਹਥਲੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਇਵ/ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਜ਼ਾਤੀ ਿਵਰੋਧ ਕੱ ਢਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜ
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਰੁੱ ਝ ਜਦਾ ਹੈ। ‘ਬੰ ਟੀ’ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਿਥਕ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਇੱ ਛਤ ਰਕਮ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਹਕਾਰ ਦੀ ਿਗਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਣ। ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ ਦਾ ਚਲਾਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਉਨ0 (ਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਲੇ ਖਕ ਨ* ਬੜੀ ਿਨਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਿਨਆਇ-ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਕ ਅਥਵਾ ਜੱ ਜ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਸ
ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਥ ਤੇ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈਯ
ਜੱ ਜ ਨ* ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਹ ਰੱ ਖੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਚਪੜਾਸੀ ਸੁਨ*ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ
ਦੇ ਟਾਇਰ ਿਦਓ, ਟੱ ਲੀ ਦੇ ਿਦਓ, ਿਜੰ ਦਾ ਦੇ ਿਦਓ। ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤੀਲਾ
ਚਾਹੀਦੈ, ਦੇਗਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭੇਜ,ੋ ਕਦੇ ਡਰੰ ਮੀ ਅਤੇ ਟੱ ਬ। ਮਾਲ ਕੋਠੀ ਘੱ ਲ ਕੇ
ਭੱ ਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਿਕਵ/ ਰਿਹ ਸਕਦੈ। (ਪੰ ਨਾ 37)
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਅਤੇ ਿਬਤਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0
ਇਹ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਭਤ ਦੀ ਿਕਰਤ ਹੋ ਿਨਬਿੜਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਬਤਤ-ਪਬੰਧ ਵੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱ ਚਾ
ਨਾਵਲ ‘ਬੰ ਟੀ’ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
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ਿਕਰਦਾਰ, ਕੇਸ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵ ਿਕਰਦਾਰ ਿਬਤਤ-ਪਬੰਧ
ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇ ਖਕ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਿਹਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਪਾਹੀ ਤ ਲੈ ਕੇ
ਐਸ.ਪੀ. ਤੱ ਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਰਦਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਨ0 ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗ ਮਾਰ ਤ ਨਹ ਬਚ ਸਿਕਆ। ਪੁਲਸੀਆ-ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਇਕ ਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਿਨਬਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਨਜਗਤ ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ:
(ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ) ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਨ* ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਬਲਬੀਰੋ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਹੱ ਥ ਲਾਇਆਂ ਮੈਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ
ਮਾਰਕਾ ਮੁੰ ਡੇ ਪਸੰ ਦ ਸੀ। ਮੁੰ ਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤ ਕਾਬਲ ਨਹ ਸੀ ਉਹ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ
ਿਵਚ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਲਬੀਰੋ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਨ0 ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਵਧ ਚੜ0 ਕੇ
ਿਹੱ ਸਾ ਲਦਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਬਲਬੀਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ...
ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਵਚ ਲੈ ਕਚਰ ਘੱ ਟ ਸਨ। ਿਹਸਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਿਕਸੇ ਤਰ0 ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਤ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਏ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਡਰਦੇ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਨ* ਲੈ ਕਚਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ।... (ਪੰ ਨਾ
385)
ਭਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਵਾਰਥੀ ਜੱ ਜ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪਸਤ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ
ਮੀਤ ਨ* ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੂਡਟਸ
ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨ* ਅੱ ਜ ਦੇ ਗੰ ਧਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਹ
ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਭਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੜ0 ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਿਰਵਾਜ ਦੀ
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਹੂੰ ਝ ਕੇ ਇਕ ਨਵ/ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ0 ਦੀ
ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ (ਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇ ਖਕ ਿਲਖਦਾ ਹੈ:
ਉਨ0 ਦੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆਂ ਿਵਚ
ਵੰ ਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਵਲ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸਨ। ਉਹ
ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱ ਕ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਪੱ ਖ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।... ਉਨ0 ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਮ ਭਰਮ ਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰ ਤ ਨੂੰ ਵੰ ਗਾਰਦੇ
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ਹਨ।... ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਗ ਧਰਮ ਪਚਾਰ ਨਹ ਕਰਦੇ; ਉਹ ਤ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ
ਕਰਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਲੋ ਕ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਰ
ਿਨਕੇ-ਨੰਨ* ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਬੜੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਤਤ ਤ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਉਸ ਉਤੇਜਨਾ
ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਤਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ‘ਮੋਨਾਟਨੀ’ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰ ਨ* ਪੜ0 ਲੈ ਣ ਤ
ਬਾਅਦ ਗੰ ਭੀਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵਾਭਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਇਹ ਗੱ ਲ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰ ਤੂ, ਲੇ ਖਕ ਨ* ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕੜ ਨੂੰ
ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਅਸਲ ਨਵ/ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਮਾਣੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਵ ਿਵਧਾਨ
-ਮਿਹਲ ਿਸੰ ਘ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਵ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990) ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਪਚੱਿਲਤ ਲੀਹ ਤ ਹੱ ਟ ਕੇ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਕੰ ਵਲ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਧਾਨ
ਨਾਵਲ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਠੀ ਤੇ ਤਸਨੀਮ ਵਰਗੇ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਪੱ ਛਮੀ ਤਕਨੀਕ ਉਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ
ਨਾਵਲ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾ ਤ ਕਹਾਣੀ ਪਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱ ਛਮੀ ਿਵਧੀਆਂ/ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗ ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਪਵਾਹ ਨਾਲ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਾਵ/ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ੀ-ਿਬਰਤੀ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ
ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਕੀਰੀ ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਅੱ ਗੇ-ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ।
ਰਚਨਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਨਵ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਨਾਵਲੀ ਜਗਤ ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦੇ
ਪੱ ਖ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰ ਮੇਚਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ
ਸਮਾਜਕ-ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪਾਸਾਰ ਇਸ ਤਰ0 ਬੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਨਾ ਤ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤਤਕ ਖ਼ਾਕਾ ਕੁਝ
ਇਕ ਪਾਤਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸੇ ਲਕੀਰੀ-ਿਬਰਤਤ ਿਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੰ ਟੀ ਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਧਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਦੱ ਖ ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਿਪਛੋਕੜ
ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਲੇ ਖਕ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰ ਨ ਤੰ ਦ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਨਾਵਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਵੇਰਵੇ ਪੁਲਸ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਤੰ ਦ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਨਹਾਰਦੇ ਹਨ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ&ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸਲਾ
ਹੱ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ
ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦੇ ਹਨ। ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ‘ਮਨਬੀਰ ਦਾ ਮਨ ਤਰੱ ਕੀ ਲੈ ਣ (ਤੇ
ਤੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਵਾਹ ਨਹ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ
ਗੱ ਡੀ ਚੜ0ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱ ਗੇ ਿਕਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਖੇ ਬੰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹ। ਇਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਤ ਿਕਹੜਾ
ਪਹਾੜ ਿਡੱ ਗ ਪੈਣੇ’ (ਪੰ ਨਾ 83) ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ
ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦੇ ਹਨ। ‘ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਨਾ ਤ ਬੰ ਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ
ਨਾਲ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤ ਲੱਥੀ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਥ ਿਸਰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ 174)
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ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੱ ਕੂ ਠੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ
ਇਸ ਤਸ਼ੱ ਦਦੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਜਨਤਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਡੱ ਟ ਜਦੀ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲਿਦਆਂ ਪਿਹਲ ਉਨ0 ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾਈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸਨੂੰ
ਿਟਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ0 ਨੂੰ ਉਸਨ* ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੁੱ ਕਣਾ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ 94) ਖੁੱ ਡੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ,
ਠ*ਕੇਦਾਰ ਮੇਜਰ, ਪੱ ਬੀ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਧਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰਈ ਵਰਗੇ ਿਡਪਟੀ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ&ਿਕ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤ ਜ਼ਰਾ
ਬੇਪਵਾਹ ਹਨ। ਇਨ0 ਕੋਲ ਮੂੰ ਹ ਮੰ ਿਗਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਿਡਪਟੀ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਨ0
ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ।‘ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡਾ ‘ਅਖੌਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ’ ਅਸਲ ਿਵਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਥਵਾ ਪੁਲਸ ਪਬੰਧ ਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਸਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਿਵਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ
ਆਪਾਧਾਪੀ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਬੈਠ* ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਤਮੰ ਨਾ ਸੀ ‘ਿਡਪਟੀ ਦਾ ਇਥ
ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਡਪਟੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਪਸੰ ਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇ। (ਪੰ ਨਾ 139) ਜੇ ਇਹ ਨਹ ਤ
ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਗੁੱ ਟਬੰ ਦੀ ਿਵਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਕਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਣਹੀਨ
ਹੋਈ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇ ਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਖ ਤੇ ਅਸਲੇ ਪੱ ਖ ਿਡਸਪਲਨਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹਣਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ0 ਥਾਿਨਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਦ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਵੱ ਧ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ
ਸਮਗਿਲੰਗ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਨ*ਤਾਵ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਨ0 ਨ*ਤਾਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ0 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਿਦਖਾਈ ਦ/ਦੇ
ਹਨ। ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ ਨ*ਤਾਵ ਨੂੰ ਹੈ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ
ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਮਨਬੀਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ0ੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦ/ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ
‘ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ।‘ (ਪੰ ਨਾ 81) ਪੁਿਲਸ ਰਾਜਸੀ ਨ*ਤਾਵ
ਦੇ ਗੱ ਠਜੋੜ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀ ਿਕਰਦਾਰ ਿਨਭਾ&ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਤ ਲਈ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ0 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਵਚ ਿਭੰ ਨ ਭੇਦ ਿਮਟ ਿਗਆ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਵ/ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮੰ ਗ ਉਤੇ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਤ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ
ਲਾ&ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ0 ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ-ਿਵਹਾਰ ਨਹ ਬਦਲਦਾ। ਹਰ ਨਵ/ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਦਾ ਨਵ ਰੂਪ ਬਣ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ ਘੱ ਟਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ
ਿਸੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਪੁਲਸ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦ/ਦੀ ਹੈ।
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ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਾਨ, ਤੇ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਭਾਵ/ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਵਰਗੇ ਨਹ
ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱ ਵ ਪਤੀ ਸੁਿਹਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੁਲਸ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਾਕਇੱ ਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱ ਚੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਟਾਵ/ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਨਵ ਮੋੜ ਦੇਣ ਤ
ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਖੱ ਝਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੌਣ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਥਵਾ ਰੀਮ ਦੀ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਚਿਰਤਰ
ਦੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਿਮਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨ*ਤਾ ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਿਫਰਕੂ ਨਾਹਿਰਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ
ਰਾਹ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੱ ਕ ਪੁਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਰਾਜਸੀ
ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰ0 ਵੋਟ ਬਕ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਿਹੱ ਤ ਖ਼ਾਿਤਰ ਇਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੁਦੇ ਰਾਜਸੀ ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਇਨ0 ਲਈ ਸੌਖਾ ਤੇ
ਕਾਰਗਰ ਹਿਥਆਰ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਤੇ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ‘ਚੌਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤ ਕੋਈ ਮੁੱ ਦਾ ਨਹ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਕੂ ਰੰ ਗ
ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।‘ (ਪੰ ਨਾ 249) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਿਪਛ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਵ/ ਦਹਾਕੇ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਿਵਹਾਰ
ਨ* ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਟਲ ਤੇ ਸੁਖਮ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਿਨਰਿਵਘਨ ਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵਚ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਿਹਰ ਨ* ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚ
ਹੀ ਉਲਝਾ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਨ?ਿਤਕਤਾ, ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਬੀਤੇ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਗੰ ਗਾ ਜਦ ਗੰ ਗੋਤਰੀ ਤ ਹੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤ ਅੱ ਗ ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼
ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਿਕਵ/ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਹਾ ਰਾਜਾ ਿਤਹੀ ਪਰਜਾ। ਜੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਪੁੱ ਠ* ਿਸੱ ਧੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱ ਟੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ
28) ਿਭਸ਼ਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਹਰ ਮਿਹਕਮਾ ਨੰਗੀ ਿਚੱ ਟੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਰੀਮ ਦੀ ਪੱ ਥਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਵੀ ਫੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਮ
ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੀ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਡ 10 ਿਵਚ ਇਹ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਬੜੇ ਮਾਰਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੇਣੀ ਨਵ-ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਣੀ ਹੈ। ਸੱ ਤਰਿਵਆਂ ਤ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ
ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਨਵ/ ਧੰ ਿਦਆਂ ਰਾਹ ਵਾਰੇ ਿਨਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਰਸੇ ਵਜ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਣੀ
ਨਹ। ‘ਸਤਪਾਲ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਿਵਚ ਮੁਨੀਮੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ
152) ਿਪੱ ਛਲਝਾਤ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛਵਾੜਾ ਿਚਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।
‘ਬੰ ਤੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨ* ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਝਾੜੂ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰ ਤਾ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ0
ਲੱਖ ਿਵਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ 128) ‘ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਠ*ਕੇਦਾਰ ਪੰ ਦਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੁੱ ਕੇ ਕਾਨ* ਵਰਗਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਟਾਟਕ ਵਾਲੇ ਠ*ਕੇ ਤੇ ਗੱ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਉਸ ਸਮ/ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਿਰੰ ਦਾ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ
148) ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਓਵਰਸੀਅਰ…
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ਦੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਸੰ ਗਰਮਰ ਅਤੇ ਪੱ ਥਰ ਇ& ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ/ ਠੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਹੋਵੇ। ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣ ਤ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦਾ ਬਾਪ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਸ& ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ 158) ਪੁਲਸ ਸਬ
ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਰ, ਠੱਗ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਜ਼ਰ
ਆ&ਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਲੈ ਕੀਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਸਮਾਜ ਇਨ0 ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ
ਗਰਦਾਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਲਟਾ ਦੋਵ/ ਇਨ0 ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।‘ (ਪੰ ਨਾ 118) ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਬਕੇ
ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰੱ ਬ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਅਸੂਲ ਿਛੱ ਕੇ ਤੇ ਟੰ ਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨ0 ਦੇ ਚਿਰਤਰ
ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਇਹ (ਚ ਵਰਗ ਪੈਸੇ ਖ਼ਾਿਤਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਨ*ਤਾ ਜ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਿਭਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਖਲਨਾਇਕੀ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਨਹ ਿਚਤਰਦਾ। ਸਗ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ
ਖਲਨਾਇਕੀ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੋਟ ਨਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਅੰ ਗ
ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ&ਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਨ* ਿਕਸੇ ਤੰ ਦ ਦੇ ਿਵਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥ ਸਮੁੱ ਚੀ ਤਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਿਵਗੜਣ ਅਥਵਾ ਆਵਾ
ਊਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰ ਕਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਿਸਰਫ਼
ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਨਸਮੂਹ ਜ ਤ ਖੜੌਤ ਹੰ ਢਾ&ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ ਿਦਨ ਿਦਨ ਹੋਰ ਿਨਘਰਦਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਦਨ ਿਦਨ ਵੱ ਧ ਿਰਹਾ ਅਜੇਹਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਨਰਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹੀ ਨਹ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚ, ਖਾਹਸ਼ ਤੇ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਦਾ
ਮਾਨਿਸਕ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਬੈਠ* ਪੁਲਸੀਏ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਸ ਤਰ0 ਦੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ&ਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਾਨਿਸਕ ਦਵੰ ਦ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਿਵਸਿਤਤ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਕਤਾ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਤ ਬਹੁਤਾ ਉਘੜਦਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਨ-ਸਿਥਤੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ
ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਉਭਗਤ ਤ ਕਤਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਈ ਸੰ ਦੇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ (ਠਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵਲ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਤਾ ਨੂੰ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਸਮਾਨ ਿਦੱ ਸਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ
ਟੁੱ ਟਵ/ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ ਬਲਿਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਵਾਹ ਵਜ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਥੀਮ ਭਾਵ/ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਿਚਤਣ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹ ਹੈ ਪਰ ਿਵਰਲੇ ਟਾਵ/ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਉਨ0 ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਦਭਵ ਨੂੰ ਲੇ ਖਕ ਿਕਸੇ ਇਕ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਨਹ ਜੋੜਦਾ। ਿਸ਼ੰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਤ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਲੱਛੂ ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਫੇਲ0 ਹੋ ਜਾਣ
ਕਾਰਣ ਇਸ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਆ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸਾਨੀ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਿਦਸਦੀ ਅਤੇ ਅਣਿਦਸਦੀ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਲਿਹਰ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ‘ਮੱ ਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਹਲਾ ਰਿਹ ਕੇ
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ਬਗਾਵਤ ਨਹ ਕਰੇਗਾ ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ।‘ (ਪੰ ਨਾ 114) ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਕਸਾਨੀ
ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਦਭਵ, ਚਿਰਤਰ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਮੰ ਡ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (ਦੋ ਭਾਗ: 1986, 1990) ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਜੇਹਾ ਅਿਧਐਨ ਅਲਪ ਤੇ ਇਕਿਹਰੇ ਪਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਥੀਮ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ
(ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਅੰ ਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੱ ਸੀਆਂ ‘ਗੰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ’ ਦੇ ਵਸਨੀਕ,
ਮੰ ਗਿਤਆਂ, ਸਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾਣ-ਵਟਿਣਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੋੜ ਉਤੇ ਧੰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਨੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਢੱ ਡ ਭਰਦੇ
ਸਨ। ‘ਨਾ ਸਸੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਮੁਜਰਮ ਸਨ ਨਾ ਮੰ ਗਤੇ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨ* ਉਨ0 ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।‘ (ਪੰ ਨਾ
24) ਭਾਵ/ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਧੰ ਿਦਆਂ ਵੱ ਲ ਰੁਿਚਤ ਹੋ ਗਏ ਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਦੱ ਖ ਵਜ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਪਰ
ਅਸਲ ਵਜ ਫ਼ੌਜੀ ਅਥਵਾ ਪੁਲਸ-ਪਬੰਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਲੱਗੀ
ਪੁਲਸ ਇਨ0 ਿਨਆਸਰੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ&ਦੀ ਹੈ। ਇਨ0 ਦੱ ਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤੇ ਵਰਿਗਆਂ (ਤੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਮਿੜ0ਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਟ-ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਮੰ ਗਿਤਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਲਦਾਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਖਲੋ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਜਦਾ ਹੈ। ਇਨ0 ਲੋ ਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਦਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਤੇ ਸੰ ਦੇਹ ਖੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ
ਿਕਸਮਤ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ&ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਸਮਤ
ਅਮਲ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਸਟਮ ਹੀ ਡੌਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਵਥ ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰ ਭੀ ਨਰਕ ਦੀ
ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰ ਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਥਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋ ਕ
ਜੀਵਨ ਨਹ, ਜੂਨ, ਭੋਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਤ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਤਰ
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਲ ਪੱ ਥਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਅੰ ਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਵੇਰਵੇ ਤ ਹਨ
ਪਰ ਅੰ ਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਨਾਓ ਜ ਭੇੜ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾਵਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਹੈ।
ਅੰ ਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਗਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤ ਨਜ਼ਰ
ਆ&ਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀ, ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਬਰ ਵੀ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਮ/ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱ ਦਦ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰਨ ਦੀ ਤਰ0 ਨਾ ਤ ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ ਪੈਸੇ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰ ਗ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ0 ਚੇਤਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨ*ਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰੁਹਬ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ
ਬੰ ਦਾ ਉਠਾ ਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੰ ਡੀਗੜ0 ਤ ਵਾਰੰ ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਿਲਆ ਕੇ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਤੇ
ਰੇਡ ਕਰਾ ਦ/ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਡੱ ਟਵ/ ਤੇ ਿਤੱ ਖੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਪਤੜਾ ਅਪਣਾ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ
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ਮੰ ਤਰੀ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਦੰ ਭੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ/ ਅਗਹਵਧੂ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਸੰ ਮਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਹੀ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਵਰਿਗਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ&ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ0 ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ0 ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੀ ਥ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਵਗੜੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਤਰ0
ਿਕਤੇ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹ ਿਵਖਾ&ਦਾ। ਪੁਲਸ ਦੰ ਡ ਤ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਅਖ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ
ਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਇਸ ਭੈੜੇ ਿਨਜਾਮ ਤ ਮੁਕਤੀ’ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇਰਾ ਭਿਵੱ ਖ ਿਸਰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇਰੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਸੁਪਨ* ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦੀ ਦੀ ਿਫ਼ਤਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵੱ ਢਣਾ ਿਜ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕੌ ਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ
ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਚ ਹੀ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਨ* ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਅਗਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਪਛਾਣ ਵਜ ਹੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ* ਪਗਤੀ ਜ
ਕਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਹਰੇ ਵਜ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਥਵਾ ਮੰ ਨ* ਜਦੇ
ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਿਦਸਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸੱ ਚ ਵਜ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜੋ ਅਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਿਵਖਮੁਖੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਤ ਉਹ ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਇਕ ਤ ਿਸਧੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ
ਿਨਰਣੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਟੀ ਿਕਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੱ ਿਸਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਅਜੇਹੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਚਿਤਆ ਜ ਿਵਖਾਇਆ ਨਹ ਜਦਾ। ‘ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕੱ ਤੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ।
ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੈਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ। ਤਰ0 ਤਰ0 ਦੇ ਸਕਡਲ ਛਾਪਣ ਲਈ…
ਸਕਡਲ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਚੰ ਦੇ ਭਰੋ।‘ (ਪੰ ਨਾ 24) ਦੂਜੀ ਉਕਾਈ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਲੇ ਖਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਚਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ0 ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਿਨਰਣਾ ਦੇ
ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਜ ਤ ਪਾਠਕ ਦੀ ਬੌਿਧਕਤਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ ਤੇ ਜ ਉਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ
ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਿਨਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੰ ਿਕਆਂ ਦੀ ਪਤੀਕਮਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਤਰ0 ਿਵਿਖਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਲਾ ਿਕਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਕੰ ਵਲ-ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਕੰ ਵਲ ਿਜਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ
ਪਚਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਿਵਿਖਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਿਕਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਪਚਾਰ ਵੱ ਲ ਰੁਿਚਤ
ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੇ
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ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁੰ ਦਵ/ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਕਾਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ
ਰੜਕਦੀ।
ਿਹੰ ਦੀ ਲੇ ਖਕ ਸ਼ੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲ ਨ* ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ (1976) ਿਵਚ ਰਾਜਸੀ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ
ਿਵਅੰ ਗਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੇ ਖਕ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਲੱਚਰ ਿਵਅੰ ਗ ਵੱ ਲ ਉਲਾਰ ਹੋਇਆ ਪਤੀਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਿਵਅੰ ਗ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ ਤੇ ਮਨਰੰ ਜਨ ਦੀ ਿਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ
ਜਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀ ਹਸਾਉਣੀ ਿਪਰਤ ਤ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਹਜਾ ਜ ਲੱਚਰ
ਿਵਅੰ ਗ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਹੈ। ਸਗ, ਇਹ ਿਪਰਤ ਬੌਿਧਕ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਪਤੀ ਕਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਤ ਖਾਿਤਰ ਿਕਵ/ ਹੇਠਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦੇ
ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਿਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਿਹਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਿਭਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ
ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰ ਗ ਵਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ/ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਿਨਖੇਧਾਤਮਕ
ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਿਚਿਤਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਿਹਜੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਹੀ ਨਹ, ਨਾਇਕ ਜ ਕ/ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਿਵਿਭੰ ਨ ਅੰ ਗ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਦਾ ਜੁੜਵ ਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਿਚਤਣ ਹੀ ਕ/ਦਰੀ ਥੀਮ ਵਜ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ
ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵ ਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਰਿਚਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੀ
ਕੁਝ ਇਕ ਕ/ਦਰੀ ਤੇ ਖਲਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਸਿਕਤਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕੀ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤਤ ਕੁਝ ਇਕ ਕ/ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹਨ। ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਮੁੱ ਚਾ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਇਸ (ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਨਾਇਕ ਤੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਾਇਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਤ ਲਈ ਹੇਠਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰ ਮ
ਦੀਆਂ ਚਲਾ&ਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਿਵਹਾਰ ਹੀ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਹੈ ਸੋਮੇ ਵਜ
ਖ਼ਲਨਾਇਕਤਾ ਦਾ ਪਭਾਵ ਪਾ&ਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰ ਤ ਨਾ ਤ ਸੁਖਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਖਤ। ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਤ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ
ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਊਣਾ ਤੇ ਦੁਖਤ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਿਚਤਣ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕੜੀ ਤੋਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਛਾਬੇ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ। ਸੁਖਤ ਨਾਵਲ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ ਿਕ&ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਿਸੱ ਧਾ ਹੱ ਲ ਿਵਖਾਈ ਨਹ ਦ/ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਸਿਦਕ ਅੰ ਤ ਵਰਗੇ
ਪਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ ਰਹੱ ਸ ਬਿਣਆ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਕਤਾ ਦਾ ਪਭਾਵ ਦੁਖਤ ਪਾਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਨਹ, ਕੇਵਲ ਰੀਮ
ਹੈ। &ਜ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਰ ਗੌਣ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੱ ਧ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਦੁਖਤ
ਪਭਾਵ ਇਕ ਪਵਾਹ ਵਜ ਨਹ ਬਲਿਕ ਇਕ ਝਲਕ ਵਜ ਹੈ। ਿਨਰੋਲ ਦੁਖਤ ਜ ਸੁਖਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ
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ਆਲੋ ਚਨਾਤਿਮਕ ਪਾਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੱ ਠੀ ਨਹ ਪਦੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ (ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਜ ਿਕਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਤ
ਕਿਹਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ, ਿਕ&ਿਕ ਇਨ0 ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ ਿਕਸ ਿਕਸ ਸੰ ਕਟ ਿਵਚ
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਿਮਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੁਪਿਨਆਂ ਤੇ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਿਵਚ ਤਨਾਓ ਜ ਿਵਸ਼ਾਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਖਾਈ
ਨਹ ਦ/ਦੀ। ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵ/ ਸਾਧਨ-ਿਵਹੂਣੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ* ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨ* ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਛੱ ਡ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱ ਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਰ ਿਡੱ ਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਜ ਇੰ ਜ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਥੁੜ0 ਤੇ ਦੁੱ ਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਤ ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਨਹ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹਰ
ਪਾਸੇ ਚੜ0 ਮੱ ਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਿਵਅੰ ਗ ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਰਾਹ
ਲੇ ਖਕ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਜ ਹੀ ਨਹ ਉਘਾੜਦਾ, ਸਗ ਇਸ ਦੀ ਿਖੱ ਲੀ ਵੀ ਉਡਾ&ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਧੀ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ
ਜ ਕੰ ਵਲ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਰ0 ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਿਲਸ਼ਕ ਵਗ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ ਆ&ਦੀ, ਸਗ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਵਾਹ ਵਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਅੰ ਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕਰੁਣਾਰਸ ਤੇ ਕੰ ਵਲ ਵਾਲੇ ਬੀਰਰਸ ਦੀ ਥ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੌਿਧਕਤਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਤਨਜ਼ ਭਾਰੂ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਦੁਖਤ ਿਕ ਸੁਖਤ
-ਡਾ. ਰਿਮੰ ਦਰ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990) ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਕ ਚਰਿਚਤ ਨਾਵਲ
ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971) ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ (1986) ਨਾਵਲ ਿਲਖੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨਰੂਲਾ ਦੇ
ਿਪਉ ਪੁੱ ਤਰ (1946), ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਲੀ ਿਪਆਲਾ (1960) ਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਮੜੀ ਦਾ
ਦੀਵਾ (1964) ਵਰਗੇ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਿਜਵ/ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਨਵ/ ਮੋੜ ਆ&ਦੇ ਹਨ, ਿਤਵ/ ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਨਾਵਲ ਵੀ ਿਵਲੱਖਣ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਨ* ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾਵ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਖਤ ਅਤੇ ਸੁਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ0 ਪੂਰਵ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੋਟੀਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਿਫਟ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਿਵਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸੁਖਤ ਹੈ ਜ ਦੁਖਤ ਜ ਕੁਝ
ਹੋਰ? ਇਸ ਦਾ ਿਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰ ਨ ਤੰ ਦ ਤੇ ਤਿਹਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨ* ਪੰ ਜਾਬ (ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਕਈ ਨਵ/
ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤ, ਜੇਲ0 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਈ
ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਦ ਿਵਚ ਆਈਆਂ। ਇਨ0 ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨਰਥ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ
ਬਸਤੀਆਂ (ਪਰ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੁਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ0 ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋ ਕ ਿਹਤੂ ਜ
ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੰ ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ0 ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਢਚਾ ਪਿਹਲ ਦੀ ਤਰ0 ਹੀ ਿਜ& ਦਾ
ਿਤ& ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਨ* ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇਨ0 ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰਗੇ-ਿਚੱ ਟੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ
ਕਾਰਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਿਨਆਂ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਦੀ ਚੜ0 ਮੱ ਚਣ ਲੱਗੀ। ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ
ਦੇ ਅਸਾਵ/ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨ-ਸੰ ਪਨ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰ ਿਚਤ
ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਿਵਚ ਬੇਿਹਸਾਬ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਿਗਰੋਹ
ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਿਤਲਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਰਸਾਤਲ ਿਵਚ ਿਡੱ ਗ ਪਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ
ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੁਲਸ-ਿਕਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ
ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਗ ਵਜ ਿਚਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ ਿਕਸੇ ਨਾ
ਿਕਸੇ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪਿਤਿਨਧੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ0 ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਬੰ ਟੀ ਿਜ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅ ਫ਼ਸਰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ, ਸਬ-ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਤੇ ਿਡਪਟੀ
ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇਹੇ ਸਮ/ ਆਪਣੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਭਰੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਿਵਚ
ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਬੂਝਾ ਿਸੰ ਘ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋ ਕ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਖੋਲ0ਦਾ ਹੈ। ਸਬ-ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ‘ਬੰ ਦੇ ਫੜਣ’ ਤੇ ‘ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਿਵਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਅਜੇਹੇ ਸਮ/ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹਰੀਆਂ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ0 ਕੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਹ ਪੁਲਸੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰਿਹ ਕੇ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਿਲਆ ਇਹ
ਮਿਹਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨ*ਤਾ
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਿਕਵ/ ਆਪਣੇ ਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਿਕਵ/ ਵੱ ਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਥਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲੀ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ0 ਨ*ਤਾਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਝਰੋਖਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਖੁੱ ਲ0ਦਾ ਹੈ। ਮਨਬੀਰ ਚੋਣ
ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ0ੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦ/ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਜ ਉਨ0 ਤ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਦੀ
ਮਦਦ ਦਾ ਵਚਨ ਲਦਾ ਹੈ। ਇੲ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਸਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਪਣਾਲੀ ਪੁਲਸ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਧੱ ਕਾ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਆਮ ਲੋ ਕ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵਰ।
ਪੁਲਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਨਸ-ਨਸ ਿਵਚ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱ ਟ ਦੀ
ਧੂੜ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱ ਗ ਿਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਹੁੱ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਬਾਬੂ ਤੇ ਲਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨ*ਤਾ ਿਜਵ/-ਿਕਵ/ ਸੱ ਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਹਿਰਆਂ ਦੀ ਆੜ ਲਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਲੋ ਕ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੂਟ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਖੱ ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਵੱ ਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬਲ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਫਰਕਾਪਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਸਮੂਹ ਸਝੀ ਰਿਹਣੀ ਸਿਹਣੀ
ਲਈ ਕਲੇ ਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਕਿਲਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਨੱਜ ਸੁਆਰਨ ਦਾ
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ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੀ ਹੈ। ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱ ਗ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਿਸਆਸਤ ਵੀ ਮੰ ਡੀ ਦੀ ਵਸਤ
ਬਣੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਬਦਿਲਆ ਚਿਰੱ ਤਰ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਖੱ ਪਤੀ ਰੁਝਾਣ ਿਵਚ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਨੱਜ ਸੁਆਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਚੜ0ਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵ/-ਨਵ/ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਧੰ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੜ0 ਮੱ ਚੀ ਿਵਖਾਈ
ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਨ* ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਇਹ ਿਦੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਿਵਰਸੇ ਵਜ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਣੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਮੁਨੀਮ ਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ
ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾੜੇ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਬੰ ਤਾ ‘ਲੱਖ ਿਵਚ ਖੇਡਦਾ’ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲਾ ਲੱਖਪਤੀ
ਠ*ਕੇਦਾਰ ਕਦੀ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੰ ਗਮਰਮਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦਾ ਿਪਉ ਕਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ
ਵਰਦੀਆਂ ਿਸ&ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਿਜੱ ਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਿਚਹਨ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪਸਰੀ ਵੱ ਢੀ-ਖੋਰੀ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ‘ਸੰ ਗਮਰਮਰੀ ਕੋਠੀਆਂ’
ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਇਹ ‘ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ’ ਆਪਣੀ ਕੁਰੱਪਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਬ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ
ਅੱ ਗੇ ਦੁੰ ਬ ਿਹਲਾ&ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਤ ਟੁੱ ਟੇ ਅਜੇਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਧਰਮ
‘ਪੈਸਾ’ ਹੈ। ਿਵਅੰ ਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇਹੇ ਿਰਬਵਤਖੋਰ ਤੇ ਬਲੈ ਕੀਏ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ‘ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸ਼ਿਹਰੀ’
ਵਜ ਜਾਣੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹ ਹੀ ਆਰਿਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜਦੀ
ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਹਊਏ ਵਜ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਵਰਗਾ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇਹੇ
‘ਆਧੁਿਨਕ ਚੋਗ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਹੱ ਥਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇ ਖਕ ਨ* ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਲੰਮ ਏਰੀਏ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਿਨਮਨ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ
ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਮੰ ਗਤੇ, ਸਸੀ ਤੇ ਵਾਣ ਵੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਦੱ ਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤੇ ਵਰਗੇ
ਪਾਤਰ ਤੇ ਹੀ ਅਖ਼ੀਰ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਮਿੜ0ਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਸੁੱ ਖ-ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਜਥੇ ਉਪਰਲਾ ਵਰਗ ਮਾਡਲ
ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਿਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਝHਪੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ
ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਿਜ ਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਤ ਨੰਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਭੁੱ ਖੇ ਅਜੇਹੇ ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ
ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਿਵਅੰ ਗ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਅੰ ਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸੰ ਦਰਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇਸਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਅਖ਼ਬਾਰ’
ਜ ‘ਭਾਸ਼ਣ’ ਿਵਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਜਦੇ ਕੰ ਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ‘ਕੋਰਾ ਝੂਠ’ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਹ
ਨਾਵਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪਗਟਾ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ।
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ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱ ਦਦੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਬਲ ਿਮਲਦਾ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਰਿਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਦੇ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਸ਼ੰ ਦਾ ਭਰਾਵ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤ, ਅਹੁੱ ਿਦਆਂ ਤੇ
ਸਾਧਨ (ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਿਨਆਮਤ’ ਹਾਿਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠ* ਵਰਗ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨ ਿਵਹੀਣ ਤੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦੀ ਓਟ ਿਵਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣਾ ਲੋ ਚਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ
ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਅਸਾਵ/ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਵੱ ਧਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲਿਹਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਮਿਹਕਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੀ ਖ਼ਲਨਾਇਕੀ ਰੂਪ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਵਭਾਗ
ਜ ਮਿਹਕਮੇ ਹੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਗ ਵਜ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਦਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ
ਆਏ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਲੀਿਤਕ ਸ਼ੇਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਜਾਮਨ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਵਰਗੇ ਿਵਰਲੇ ਟਾਵ/ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਸਰੀ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਨ*ਰਗਰਦੀ ਿਵਚ ਬੇਬਸ ਿਵਖਾਈ ਦ/ਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਰਦਾਰ ਤ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱ ਗ ਿਵਚ
ਿਵਕਾਸ ਜ ਤਰੱ ਕੀ ਅਜੇਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਅਜੇਹੇ ਰੁਝਾਣ ਦੇ
ਵੱ ਧਦੇ ਜ ਡੂੰ ਘੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦ/ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਪਤੀਕ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਜੋਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਅਜੇਹੀ ਹਨ*0 ਰ-ਗਰਦੀ ਤੇ ਦੁਖਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੱ ਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਚੰ ਤਾਜਨਕ
ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਕ ਕਦਰ ਦੇ
ਅਗਵਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿਚਹਨ ਵਜ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਪਤੜਾ ਵੀ ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੜਾ ਸਮੂਿਹਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਦੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਬਰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਪੁਲਸ
ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਬਰ ਆਪਣੇ ਜੱ ਥੇਬੰਦਕ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰ ਜੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੰ ਦੇ
ਛੁਡਾ ਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱ ਥਕੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾ ਦ/ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰ ਅਜੇਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀਆਂ
ਬੁਰਜਵਾਜੀ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨ*ਤਾ ਿਕਵ/ ਸਰਕਾਰੀ
ਜਬਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਅਜੇਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਿਦਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ0 ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਨੂੰ ਠੱਲ0
ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਆਸ ਦੀ ਸੁਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਦਮਾਨ ਦੁਖਤ-ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੀੜ
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ਮੱ ਠੀ ਜ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹ ਬਣਦੀ, ਸਗ ਇਸ ਤ ਿਨਜਾਤ ਿਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤੇ
ਵਰਗੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਮੜ0 ਦ/ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੇਮੋਟੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ
ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਾਹਿਰਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਿਵਿਖਆਨ ਜ ਪਚਾਰ ਵਰਗੀ ਨਹ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਜੇਹਾ ਪਤੜਾ ਅਲਪ ਤੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੱ ਥ ਵਜ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੀਮਤ ਸੱ ਚ ਦਾ ਹੀ ਹਾਣੀ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੱ ਪਤੀ ਰੁਝਾਣ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਅੰ ਗ ਿਵਚ ਨ?ਿਤਕਤਾ, ਗ਼ੈਰਤ,
ਸੁਿਹਰਦਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਕਰਤੱ ਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਹਰ ਮਿਹਕਮਾ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ
ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਿਵਚ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲਚਰ ਵਜ ਪਵਾਿਨਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੂਟਤਾ ਿਕਸੇ ਇਕ ਪਾਤਰ ਿਵਚ ਨਹ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਹੀ ਨਹ, ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਅੰ ਗ ਦਾ
ਕੁਰੱਪਟ ਿਵਹਾਰ ਹੀ ਖ਼ਲਨਾਇਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਜ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਣਹਦ ਕਾਰਣ
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਦੁਖਤ ਿਕਸੇ ਇਕ ਜ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਨਹ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਗ ਆਮ ਲੋ ਕਾਈ ਜ ਸਾਧਨ ਿਵਹੂਣਾ
ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਪਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਦੁਖਤ-ਸਿਥਤੀ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੁਖਤ-ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੀ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ (ਪਰਸਾ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਕ/ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਕਾਬਜ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਤ
ਹਾਰਦੇ ਅੰ ਤ ਦੁਖਤਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਿਨਬੜਦੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਅਗਵਾ ਲੜ ਕੇ ਬੰ ਟੀ ਦੀ ਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਭਾਵ/
ਦੁਖਤ ਪਾਤਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੱ ਧ-ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਅਜੇਹਾ
ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਨਹ, ਅੰ ਸ਼ਕ ਸੁਰ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਬੰਧ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅੰ ਗ ਦਾ
ਸਮੁੱ ਚਾ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਈ ਲਈ ਪੀੜਾ ਜ ਦੁਖਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ
ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੁਖਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਸਸਿਕਿਤਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰ ਗ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਅਜੇਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ
ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲੀ-ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਿਵਦਮਾਨ ਦੁਖਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਜ
ਸੋਗ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭਾਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਮਸਖ਼ਰੀ ਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤ ਰਾਹ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵੇਰਿਵਆਂ
ਨੂੰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ ਮੁਕਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ।
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ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਪਤੜਾ ਆਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀ ਸੁਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਖਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਭਾਵ ਪਾ&ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਖਤ ਨਾਵਲ
ਨਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਫੜ0ੇ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਨਕਟ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
ਿਵਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ0 ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਸਗ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱ ਧਦੇ ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ
ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਰਣ ਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੁਖਤ ਨਾਵਲ ਵੀ
ਕਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਖਤ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦੀ ਥ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤ
ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੱ ਚ ਵਜ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਰਨ ਜ ਸਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਦਮਾਨ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਪਤੜਾ ਤੇ ਮਸਖ਼ਰੀ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਖਤਕ ਡੰ ਗ ਨੂੰ ਮੱ ਠਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਦੁਖਤ-ਸੁਖਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਦਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ
ਦੁਵੱਲੀ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਜ ਯਥਾਰਥਕ ਰੰ ਗ ਮੱ ਠਾ ਨਹ ਪਦਾ, ਬਲਿਕ ਗਾੜ0ਾ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ।
ਪਿਸੱ ਧ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰੌਡਰ ਆਪਣੇ ਲੇ ਖ, ‘The novel as a Genre’ ਿਵਚ ਸੁਖਤ-ਦੁਖਤ ਦੇ ਦੋਵ ਪੱ ਖ ਨੂੰ
ਹੀ ਨਾਵਲੀ ਿਵਧਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਟੁੱ ਟ ਭੱ ਜ ਜ ਹਾਰ ਨੂੰ ਿਚਤਰਣ
ਵਾਲੀ ਿਵਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੌਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖਤ ਿਵਧਾ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਤ-ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਝ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸੁਖਤ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਾਸੂਮ
ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋ ਕਾਈ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਿਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨਵਰਧਕ ਪਗਟਾ ਵੀ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ
ਿਵਚ ਅਜੇਹੀ ਕੂਟ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੱ ਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਸ ਬੱ ਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ
ਇਕ ਤਰ0 ਨਾਲ ਸੁਖਤ ਤੇ ਦੁਖਤ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲੀ ਿਵਧਾ ਦਾ ਿਨਵੇਕਲਾ ਪੈਟਰਨ
ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਨਰੋਲ ਦੁਖਤ ਜ ਸੁਖਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਕਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹ, ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
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ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
-ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ* ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971) ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰੁਮਿਟਕ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਪਿਵਰਤੀ ਦੇ ਪਭਾਵ ਅਧੀਨ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਿਣਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਵਵਸਥਾ ਪਤੀ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਉਪਭਾਵੁਕ ਿਵਦੋਹ
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਿਵਵਸਥਾ-ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪਿਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਵਲੀ
ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਤੜੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀਨ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਿਹਰ ਦੇ ਤੱ ਟਫ਼ੱ ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਤੌ ਅਤੇ ਪੂਰਵਲੀ ਨਾਵਲੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀਆਂ ਰੂੜ0ੀਆਂ ਦੀ
ਸੰ ਧੀ ਿਵਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਕਾਰ ਗਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਰੰ ਪਰਾ ਿਵਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ
ਜਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ (1986) ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਫੈਲੀ ਰਚਨਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰੂਪਬਣਤਰ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਿਵਚ ਹੀ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990) ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਰੁਮਿਟਕ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਭੰ ਜਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬਾਦਕ ਅੰ ਤਰ ਿਕਿਰਆ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ-ਖੇਤਰ, ਗਲਪ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤ ਅਿਜਹੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦਾ ਿਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਤ ਉਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪਿਤਭਾ ਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਜਲੌ ਅ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੀਨ
ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਟੋਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਅਿਜਹੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਗਲਪ-ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੱ ਡਆਕਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਿਨੱਕੇ ਤ ਿਨੱਕੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਿਵਕੋਿਲਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਮੋਟੇ ਠੁੱ ਲ0ੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਉਲਟ
ਇਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜੀਵੰ ਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਖੋਜ ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ
ਖੋਜ ਿਦਸਦੇ ਤਲ ਦੇ ਹੇਠ ਅਣਿਦਸਿਦਆਂ ਤਿਹਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱ ਚ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਗ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਨੂਠ* ਸੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਢਾਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਚਨਾ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਨ ਦੇ ਸੰ ਸਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਸੋਝੀ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਪਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਦੀ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੱ ਲ ਸੁਪਿਸੱ ਧ ਰੂਸੀ ਗਲਪਕਾਰ ਅੰ ਤਨ ਚੈਖ਼ੋਵ ਦਾ ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਥਨ
ਇਸ ਦੀ ਪੌੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕੰ ਨਾ ਘਟੀਆ
ਅਤੇ ਰੁਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਤੱ ਕ
ਲੋ ਕ ਨਵ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਣ ਨਹ ਲੱਗ ਪਦੇ, ਮ ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਰਹਗਾ।
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ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਚੈਖ਼ਵ ਦੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋ ਕੇ
ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗਲਪ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ0ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ
ਮਨਇੱ ਛਤ ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਿਪਕ ਚੌਖਟੇ
ਿਵਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦ/ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਹਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਵੱ ਖਰਤਾ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਪਾਤਰ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ
ਸਮਕਾਲ ਿਵਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਿਨਗਾਹ ਤ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਘਟਨਾ ਪਤੀਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨ* ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀਆਂ ਤੰ ਦ ਦੀ
ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲਪ-ਿਚਤਰ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਨਾਵਲੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਿਖਆਂ ਇਹ ਿਚਹਨ ਨਾਵਲ ਦੇ
ਆਰੰ ਭ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਇਸ ਦੀ ਿਬਰਤਤ ਗਤੀ ਿਵਚ ਅਣਖੁਿਲ0ਆ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਅਣਖੁਲੇ 0 ਿਦਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਸ਼ਨ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਬਰਤਤ ਗਤੀ ਿਵਚ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਿਸਰ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ: ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਪਾਤਰ ਿਕਸਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸਨ* ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ
ਦਾ ਕਤਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਸਿਕਤੀ ਦੀ ਿਕਸ ਕਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਇਹਨ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਤਰ ਨਾ
ਦੇ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਧਾ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਨਵ ਪਿਰਪੇਖ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਤਰ0ਾ ਗਲਪ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤੰ ਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ
ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ0 ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਵੈ ਸੰ ਪਨ’ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰਜਕ
ਹੋਣ ਦੀ ਿਮੱ ਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਗਆਨ-ਸ਼ਾਸਤੀ ਪੱ ਖ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਵੱ ਲ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੰ ਪੂਰਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਤ ਕਲਾਤਮਕ ਧਰਾਤਲ (ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲ0ਾ ਦੀਆਂ
ਵੰ ਨਗੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱ ਖ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਿਦਸ਼ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਿਗਆਨ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ
ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਮੇ ਿਦਸ਼ਟੀ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਦੀ ਸੰ ਤੁਿਲਤ
ਸੰ ਧੀ ਰਾਹ ਿਨਰਿਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਪਸਤੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ
ਪਚਿਲਤ ਤੇ ਪਵਾਿਣਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਤਆਗ ਰਾਹ ਪੌਢ ਬੌਿਧਕਤਾ ਦਾ ਪਮਾਣ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਸਨ* ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਰ0
ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੋ ਇਕ ਜ ਿਸੱ ਧਾ (ਤਰ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸਨ* ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਨੂੰ ਿਸਰਜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ
ਿਗਰਦ ਿਸਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਿਨਸਚੈ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਪੜ0ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਥਾਨ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤ ਦੂਰ ਿਰਹਾ, ਉਹਨ ਨ* ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹ
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ਮੰ ਿਨਆ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ/ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਨ-ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਿਵਸਿਤਤ ਿਖਲਾਰੇ ਿਵਚ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦਾ/ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ0 ਹੀ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ/ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ0
ਪਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਵੱ ਲ ਲਈ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਖੁਲ0 ਨਾਵਲੀ ਿਕਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਮੱ ਗਰ ਇਕਾਈ ਵਜ ਗਿਹਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਬਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਿਜਸਦੇ ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਨਾਵਲ ਦ ਸਮੁੱ ਚਾ
ਿਬਰਤਤ ਉਸਰਦਾ ਹੈ, ਿਬਰਤਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜ ਨਾਵਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਉਸਦਾ
ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ? ਨਾਵਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਜ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪਕਾਰਜ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਜਨ0 ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਿਵਚਲੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੇ। ਇਸ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕ/ਦਰ ਿਵਚ ਿਟਕੀ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਜ਼ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਵ/ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕ/ਦਰੀ ਕਲਾਤਮਕ ਤੱ ਤ ਵਜ
ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਨੂੰ ਿਚਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਹਣ ਕੀਿਤਆਂ ਹੀ ਸੰ ਭਵ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਿਵਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਰੂਪੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਵਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਵਲੀ
ਿਬਰਤਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵ ਿਵਚ
ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਸ਼ਾਵ ਪੁਲੀਸ-ਪਬੰਧ, ਿਨਆਇ ਪਾਲਕਾ, ਿਬਓਰੋਕਰੇਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ
ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਤਬਿਕਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਸਮੇਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦਾ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚ ਇਕ ਤ
ਪਾਠਕ ਇਹਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱ ਧਰ (ਪਰ ਗਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਉਹਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਦੇ
ਿਦਸਦੇ ਰੂਪ ਤੱ ਕ ਹੀ ਮਿਹਦੂਦ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਦੇ
ਿਦਸਦੇ ਅਤੇ ਅਣਿਦਸਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਅੰ ਤਰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਇਸ ਪਕਾਰ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱ ਡ ਆਕਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਿਵਚ ਢਲ
ਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ* ਇਸਦੀ ਿਵ&ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਸਬੇ/ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱ ਖ
ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ* ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ (ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ
ਕਸਬੇ/ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਬਾਹਰ ਫੈਲੀਆਂ ਤਣਾਵ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਿਚਤਣ ਰਾਹ ਇਕ ਸਾਮਗਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਗਰਤਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਉਸਿਰਆ ਇਹ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ
ਿਵਿਵਧ ਰੂਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਇਸਦੇ ਚਿਰਤਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚਹਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੀ ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੀ ਿਜਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਘਟਨਾ-ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਇਹ ਿਨਰੰ ਤਰ ਡੂੰ ਘੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਦੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰਾਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਧਾਰਨ
ਕਰਦੀ ਜਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸਿਤਤ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਰਾਹ ਉਸਿਰਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਟੀ ਦੇ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸਝ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰਤਾ ਵੀ। ਇਸ
ਪਕਾਰ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਉ ਅਤੇ ਿਵਿਵਧਤਾ ਦੇ
ਸੂਤਰ ਰਾਹ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚਲਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹ, ਸਗ ਚੈਖ਼ੋਵ ਦੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਿਵਚ
ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ‘ਬਾਰ ਬਾਰ’ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ0
ਨਾਲ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨ* (ਤੇ ਫ਼ੈਲੀ ਵਬਾਅ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਡਾਇਅਗਨਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ0 ਵੀ ਬੇਿਸਰ ਪੈਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ
ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉ ਅਿਨਵਾਰੀ ਜੁਗਤ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ.
ਵਰਗੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਪਤੱਖ ਪਮਾਣ ਹਨ, ਿਜਨ0 (ਪਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਇਕੋ ਫ਼ੀਚਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਖਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲਾ ਦੁਹਰਾਉ ਅਜੋਕੀ ਪਿਰਸਿਥਤੀ
ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤ (ਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵਧੇਰੇ ਿਗਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਿਵਚ
ਸੰ ਤਰੀ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤ ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਕੇ (ਚ ਤ (ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਿਵਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਯ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਪਰ ਪਏ ਪਰਦੇ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਮਲਣੀ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ। ਸਬ
ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਮੀ ਚੰ ਦ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਇਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ
ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਸਦੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਨਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅੰ ਗ
ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਇਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਪਹਾਸ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸHਿਪਆ ਜਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ ‘ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ’ ਉਲਟਾ ਿਦਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਹ ‘ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ’
‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਨਾ ਰਿਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਡੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਲੀ ਭਾਤਰੀ ਸਟੇਟ
ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਗ ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ
ਪਿਤਿਨਧ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ0 ਿਨਆਇ ਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਵੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜੁਨ*ਜਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੱ ਜ ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਭ ਪਾਤਰ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ
ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥ ਮੱ ਲ ਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਧਨ,
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਲਾਲਸਾਵ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦੀਆਂ ਮੂਲ
ਸੰ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਿਨੱਜੀ ਰੰ ਜਸ਼, ਿਵਭਚਾਰ, ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ, ਪਾਖੰ ਡ, ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਆਿਦ
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ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਨ*ਕ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰ ਨ*0 ਬੋਲੇ ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਵਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਹਣ ਏਨਾ ਪਬਲ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ
ਕਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦ/ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਪਿਤਿਨਧ ਤ ਹਨ ਹੀ। ਪਿਤਿਨਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੁੱ ਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਿਪਛੋਕੜ, ਸ਼ੇਿਣਕ, ਜਾਤਪਾਤੀ
ਆਿਦ ਿਵਿਭੰ ਨ ਸੰ ਦਰਭ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਵੱ ਖਰਤਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਵੱ ਖਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਸਾਰ ਹੋਰ ਪਤੱਖ ਬਣਾ&ਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਤਰੀ,
ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਿਦ ਪਾਤਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚਿਰਤਰ
ਦੀ ਪਿਤਿਨਧਤਾ ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁੱ ਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਿਵਚ ਿਭੰ ਨਤਾ
ਆ ਜਦੀ ਹੈ। ਅਹੁੱ ਦਾ ਇਕੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਹੋਰਨ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪਾਤਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਿਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ
ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਨਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਪਾਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ
ਰਾਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਿਸਰਜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੇ ਪਿਤਿਨਧ ਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਿਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ
ਦੇ ਪਿਰਪੇਖ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਬੰਧਕੀ ਢਚੇ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਅਮੀ ਚੰ ਦ, ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜੁਨ*ਜਾ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਿਕਸੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਿਵਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਇਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਪਤੀਕ ਅਵੱ ਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ ਦੀ ਇਹ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ
ਉਹਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਪਲਬਧੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਹਨ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪਤੀਿਬੰ ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਵਰ
ਵਿਹਣ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਅੰ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤਤਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਅਆਂ ਕੋਟੀਆਂ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਊ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਆਿਦ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਇਹ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਭੇਖ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ,
ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਇਸਦੇ ਲੰਗਾਰਨ ਦਾ ਪਕਾਰਜ ਿਨਭਾ&ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਇਹਨ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਿਦੱ ਖ ਅਤੇ ਤਿਹ ਹੇਠ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਅਮਾਨਵੀ ਕਦਰ (ਪਰ ਆਧਾਿਰਤ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਜੀਵਨ ਜਚ ਦਾ ਦਵੰ ਦ ਪਗਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਕਦੇ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ, ਕਦੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ
ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੋਵ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਰਾਹ ਇਸ ਦਵੰ ਦ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮਹਦਰਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ
ਿਨਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਦੇ ਪੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਤ ਲੁੰਪਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀਣ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ
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ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਗਿਲੰਗ, ਠ*ਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਿਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ; ਿਜਹਨ ਦੇ ਚਿਰਤਰ
ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਘਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਜ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ
ਦੇ ਚਿਰਤਰ-ਿਚਤਣ ਪਤੀ ਿਕਸੇ ਿਰਆਇਤ ਜ ਿਨੰਿਦਆਭਾਵੀ ਉਲਾਰ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹ, ਸਗ ਉਹਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤੂਪੂਰਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟ
ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਦੇ ਿਜਸ ਸਿਨਮਵੈ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵਸਤੂਪੂਰਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਖੁੱ ਲ0ਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵਸਤੂਪੂਰਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰ
ਇਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕਾਲਕ ਅਤੇ ਬਹੁਕਾਲਕ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਿਟਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤਤ ਸਮ/
ਦੇ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ (ਤੇ ਇਕ ਜ ਇਕ ਤ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵ (ਤੇ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਅੰ ਤਰ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਵੀ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0 ਹਰ ਪਾਤਰ
ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਮੁਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵੰ ਤ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਮੂਰਤ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਮੂਰਤਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪਰਪੱ ਕ ਇਿਤਹਾਸ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਰਾਹ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਜਮਦਰੂ ਬੁਰੇ ਜ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦੀਆਂ ਜੜ0 ਨੂੰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ ਿਵਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ0 ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ-ਿਦਸ਼ਟੀ, ਇਸਦੀ ਗਲਪ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿਨਵਾਰੀ ਅੰ ਗ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਟਲ
ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਹਤ ਅੰ ਿਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਕ&ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਜਬਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਸਤੂਪੂਰਕ ਿਚਤਣ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਨਾਵਲ ਨ* ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰ ਗ
ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਵੱ ਥ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਿਚਤਣ ਪਤੀ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਬੀਤੇ
ਸਮ/ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਤ ਅਜੇਹੀ ਿਵੱ ਥ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨੀ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ
ਿਸਰਜਨ ਵੇਲੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਉ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜੁਰਅੱ ਤ
ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਤ ਲੋ ੜਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱ ਲੇ ਵਸਤੂਪੂਰਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹ ਬਣਦੇ। ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ
ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਇਸ ਜੁਰਅੱ ਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਰਾਹ
ਸੰ ਗੋੜ ਦ/ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਕੰ ਵਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਅ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਸਮ/
ਜੁਰਅੱ ਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪਮਾਣ ਤ ਦ/ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਗੂੜ0 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਤ (ਕ ਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਿਣਕ ਭਾਵ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪਰ
ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਤਮਪਰਕੀ ਪੇਤਲੇ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਈ ਸਵੈ
ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਗਲਪ-ਿਚਤਰ
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ਦੀ ਲੜੀ ਜੁਰਅੱ ਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਝੀ ਇਕ ਅਜੇਹੀ
ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂਪਰਕਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ
ਇਕ ਤਰ0 ਸਵੈ ਨੂੰ ਡੀਕਲਾਸੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਿਬਖੜੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ
ਮੀਤ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱ ਕ ਸਾਲਮੀਅਤ ਿਹਤ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਗਹਵਧੂ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਵੀ
ਆ&ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਸਿਹਤ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਹਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਫ਼ਲਤਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱ ਕ ਮਿਹਦੂਦ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱ ਖ
ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਪਦਾ। ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾਅਵਾ ਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਿਵਸ਼ਵ
ਿਵਆਪੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਿਵਹਾਰਕਤਾ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਪੇਰਣਾਵ ਰਾਹ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਿਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਤ ਟੁੱ ਟੇ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਿਣਕ
ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਰਾਹ ਮੰ ਿਚਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤ ਿਕਸੇ ਮੈਗਨੀਫ਼ਾਈਡ
ਗਲਪ-ਿਚਤਰ ਿਵਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ
ਪੁਲਸ ਵੱ ਲ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵਚ ਦੋ ਗਰੀਬੜੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫਸਾ
ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਕਰਮ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ
ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪਿਤਕਰਮ ਮੱ ਧ ਸ਼ੇਿਣਕ ਉਪਭਾਵੁਕ ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਰਤੌ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਮਟ ਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਪਿਤਕਰਮ ਗਲਪ-ਿਬੰ ਬ ਨੂੰ ਖੁਿਲ0ਆਂ ਛੱ ਡ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰੁਮਿਟਕ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹਰ
ਹੀਲੇ ਿਜੱ ਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਪਨ ਰੂੜ0ੀ ਤ ਮੁਕਤ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਨਾਵਲਕਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਸਤੁਤ ਹੋਈ ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ। ਇਸਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰ ਸ਼ ਦੇ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨ ਨੂੰ ਨਾਵਲੀ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਤਨਾਸਬ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਸੂਮੀਅਤ
ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਚਹਨ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਕੋਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਜ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ
ਨਹ, ਸਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਨਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਭਿਵੱ ਖਮੁਖੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਹਨ ਕਦਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਘਾਰ ਵੱ ਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਸ਼ਕ ਸੱ ਚ ਵਜ ਸਿਕਅ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਿਨਘਾਰ ਨੂੰ ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆ&ਦਾ। ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੇ ਜਿਟਲ
ਅਤੇ ਿਵਿਵਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਗਭਾਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿਚਤਰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਪਰਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਢਾਲਦੀ ਇਹ ਨਾਵਲ
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ਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਲਾ&ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹ। ਇਹ
ਿਚੰ ਤਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਲੋ ੜਦੇ ਿਚੰ ਤਨ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ।
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ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਤਾ: ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ
ਪਸ਼ਨ:

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਿਰਵਾਿਰਕ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ (ਜਨਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ) ਿਕਸ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਿਲਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ,
ਪੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ)।

(ਤਰ:

ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1952 ਈ. ਿਵਚ ਅਿਤ ਿਨਮਨ-ਵਰਗੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ
ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਪਿਹਲ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨ0 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱ ਠ ਨH
ਸਾਲ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਨਭੋਲ ਮਨ ਨ* ਿਜੱ ਥੇ ਪ/ਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮੋ ਿਲਆ, ਉਥੇ
ਿਕਰਸਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦਰਦ ਵੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਉਕਰੇ ਗਏ। ਸੰ ਨ 1962 ਿਵਚ ਅਸ ਪੱ ਕੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਿਟਕ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ ਜੀ ਿਜਹੜਾ ਕੱ ਚਾ ਪੱ ਕਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਦਿਲਤ ਦੇ ਦਿਲਤ ‘ਧਾਨਕੇ’ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ। (ਬਰਨਾਲੇ ਿਵਚ
‘ਧਾਨਕੇ’ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਦਾ ਮਲ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ) ਕੁਝ ਘਰ ਚੂਹਿੜਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ (ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵੀ ਹਨ)। ਘਰ ਤ ਚਾਰ ਪੰ ਜ ਸੌ ਗ਼ਜ਼
ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਸਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਸਨ, ਿਸਵੇ ਸਨ ਿਜਥੇ ਹਰ ਸਮ/ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ0 ਮੇਰਾ ਲੜਕਪਨ ਦਿਲਤ ਸਾਥੀਆਂ, ਉਨ0 ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਨ0 ਦੇ ਦੁੱ ਖ
ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਸਝ ਪਾ&ਦੇ ਬੀਿਤਆ। ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨ* ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ, ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਿਵਚ ਮੇਰਾ
ਸਹਾਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਲੋ ਕ ਮੇਰੀ ਿਲਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ
ਿਸਰਜਕ ਹਨ।
ਇਨ0 ਲੋ ਕ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ‘ਨਰਕ’ ਿਕ& ਭੋਗ ਰਹੇ
ਹਨ? ਕਾਲਜ ਿਗਆ ਤ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ। (ਧਰ ਝੁਕਾ ਹੋਇਆ ਤ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਗੂੜ0ਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨ0 ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਹੱ ਲ ਵੀ ਸੁਝਾਣ
ਲੱਗਾ।
ਇਸੇ ਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਨਰੋਲ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨਹ ਪਨਪ ਸਿਕਆ। ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ
ਨਹ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਹਮ ਭਰਮ ਨਹ ਸੀ ਪਾਿਲਆ ਜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੰ ਬਰ ਰਿਚਆ ਜਦਾ
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ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ0 ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ
ਤ ਮੁਕਤ ਿਰਹਾ। ਿਪੱ ਛ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਸੌਖ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤਰ0 ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਿਪਛੋਕੜ।
ਪਸ਼ਨ:

ਿਵਿਦਅਕ ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕੱ ਤੇ ਦਾ ਸੰ ਦਰਭ।

(ਤਰ:

1972 ਿਵਚ ਮ ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਮੈਥ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ ਮ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਮ 1976 ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪਸ ਚੰ ਡੀਗੜ0 ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ
ਕਲਾਸ ਿਵਚ। ਿਦਨ* ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਿਵਚ ਵੀ ਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਦੂਜੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਵਰੀ 1979 ਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹ।
ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ ਅਤੇ ਿਕੱ ਤੇ ਨ* ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਹਸਾਬ ਦਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਝਟ ਪੱ ਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ, ਇਕੋ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱ ਜਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ
ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮ/ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਬਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਵੀ ਬਣਾ&ਦਾ ਹੈ।
ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਧੰ ਧਾ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਰਕ, ਪਰਖ, ਚਤੁਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਪੱ ਖ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਿਮਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਦੋਵ/ ਿਵਸ਼ੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਲੇ ਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਨ0 ਗੁਣ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਕੱ ਤੇ ਨ* ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨ*ਿੜ& ਦੇਖਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਕੱ ਤੇ ਕਾਰਨ ਮ ਸਾਿਹਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲਆ
ਸਿਕਆ ਹ।
ਮੇਰੇ ਿਕੱ ਤੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗੂੜ0ਾ ਸਬੰ ਧ ਹੈ।

ਪਸ਼ਨ:

ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਆਰੰ ਭ ਕਰਨ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ?

(ਤਰ:

ਦਸਵ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਪਰਗਟ ਿਸੰ ਘ ਖਾਰਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵ ਬਾਲ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਹਰ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ। ਮ ਸੋਿਚਆ ਮੈਨੰ ੂ
ਵੀ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੇਰਣਾ ਕਾਰਨ ਮ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਜੋ ਬਾਲ
ਸੰ ਦੇਸ਼ (1967-68) ਿਵਚ ਹੀ ਛਪੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਸੀ।
ਕਾਲਜ ਸਮ/ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਮਨ ਿਵਚ ਿਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਦਰਦ ਪਿਹਲ ਹੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਨ* ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਵ/ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਾਲ ਿਦੱ ਤਾ। ਬੰ ਦੂਕ ਤ ਨਾ ਚੁੱ ਕ ਹੋਈ ਕਲਮ ਦਾ ਰੁਖ਼
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ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਰਦਲ ਿਵਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਛਪੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਪੇਰਣਾ ਨ* ਮੈਨੰ ੂ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਪੜ ਿਵਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਨ0 ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971) ਛਾਿਪਆ ਸੀ।
ਪਸ਼ਨ:

ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੱ ਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ (ਰੁਮਿਟਕ
ਪਗਤੀਵਾਦ ਤ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੱ ਕ)

(ਤਰ:

ਮਾਰਕਸੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਇੰ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹ ਿਕ ਦਸਵ ਬਾਰ0ਵ ਪੜ0ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ
ਆ ਜਾਵੇ। ਿਜਵ/ ਪਿਹਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨ* ਿਬਨ ਲੋ ਕ-ਲਿਹਰ ਿਤਆਰ ਕਰੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕ ਲਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪੇ ਬੰ ਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਆਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ0 ਦੀ ਕੱ ਚਘੜ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ/ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਝਟਪਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ
ਧਾਰਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971), ਪੁਨਰਵਾਸ (ਕਹਾਣੀ-ਸੰ ਗਿਹ: 1970 ਤ 1973 ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ)
ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ (ਨਾਵਲ: 1973) ਤੱ ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਫੇਰ 1973 ਤ 1985 ਤੱ ਕ ਮ ਚੁਪ ਿਰਹਾ।
ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ (1985 ਤ ਬਾਅਦ) ‘ਚ ਪੁੱ ਜਣ ਤੱ ਕ ਿਸਧਤਕ ਸੂਝ ਵੀ ਵਧੀ, ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨ*ੜੇ ਹੋ
ਕੇ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵੀ ਵਧੀ। ਉਪਰ ਸੋਨ* ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਿਗੱ ਲ ਨ*। ਉਨ0 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਗੱ ਲ (ਬਿਠੰਡਾ) ਰਾਹ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮ/ ਸਮ/ ਸੇਧ ਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਤ ਮ ਉਹ ਸਾਿਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰਚ ਸਕਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮ
ਹੁਣ ਰਚ ਿਰਹਾ ਹ।
ਸੁਰਜੀਤ ਿਗੱ ਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੰ ੂ ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨਦ, ਡਾ.ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ
ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਭੱ ਟੀ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਨ* ਵੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਿਦਖਾਇਆ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਸੁਰਜੀਤ ਿਗੱ ਲ ਹੋਰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਇਕੱ ਲੀ
ਭੁੱ ਖ ਜ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹ ਬਣਾ&ਦੀ। ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾ&ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਤਰੋ।
ਲਾਮ ਕਹਾਣੀ-ਸੰ ਿਗਹ ਰਾਹ ਮ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਨ0 ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਤਰਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭੱ ਟੀ ਹੋਰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਿਕ& ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਰਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਤ ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨਦ ਹੋਰ ਸੁਝਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਮਾੜੀਆਂ
ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ0 ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋ ਚਕ ਤ ਿਸੱ ਖਦਾ ਿਸੱ ਖਦਾ ਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਜਾ ਹ। ਹੋਰ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਵਧੀਆ ਿਲਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
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ਪਸ਼ਨ:

ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਹਲਿਕਆਂ ਵੱ ਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਮਲੇ ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਤੀਕਰਮ (ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਪਾਪਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਤ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਜ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ)

(ਤਰ:

ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੋਹ ਤ ਮੈਨੰ ੂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਵਲ ਨ* ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਕ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਹਨ ਜ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਪਾਠਕ
ਨਹ।
ਪਿਹਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਗੱ ਲ: ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਹੱ ਲੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਪਿਹਲਾ ਮੁਕਤਾ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਨ* ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ ਸਰਿਹੰ ਦ ਨ*। ਮੁਕਤਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨ*
ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨ* ਿਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੋਵ/ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਸਤੰ ਬਰ 1992 ਤੱ ਕ) ਿਤਆਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ ਵੱ ਲ ਕੱ ਿਢਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਕੰ ਨ* ਕੁ ਪਾਠਕ ਨ* ਪਿੜ0ਆ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਕਸਵੱ ਟੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਕੜੇ ਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਨ0 ਿਵਚ ਦਸਵ ਿਵਚ ਪੜ0ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ
ਹਨ, ਜੇਲ0 ਿਵਚ ਸੜਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ, ਵਕੀਲ ਜੱ ਜ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ। ਡਾ.ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ ਵੀ ਅਤੇ
ਡਾ.ਕੇਸਰ ਿਸਘ ਕੇਸਰ ਵੀ। ਿਕਸੇ ਨ* ਿਫ਼ਲਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਨ* ਟੀ.ਵੀ.
ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ* ਨਾਟਕ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਗਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਿਸੰ ਘ ਨ* ਵੀ ਪਿੜ0ਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨ* ਵੀ।
ਿਸਆਸੀ ਪੱ ਖ ਿਜਥੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਲੋ ਕ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਮੰ ਚ ਨ* ਅਪਣਾਇਆ, (ਥੇ
ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਦਲ-ਖਾਲਸਾ ਇੰ ਟਰਨ?ਸ਼ਨਲ ਨ* ਵੀ ਪਸੰਸਾ ਪੱ ਤਰ ਭੇਿਜਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱ ਲ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਥਾਿਪਤ ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਿੜ0ਆ
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਖੋਜ-ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਿਲਖੇ ਹਨ, ਿਜਨ0 ਿਵਚ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨ* ਿਜਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਿਵਚ ਲਾ ਕੇ ਇਸ
ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, (ਥੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨ* ਇਸ
(ਪਰ ਐਮ.ਿਫਲ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਕੋਈ ਲੇ ਖਕ ਕੀ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੋਹ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ0 ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹ ਅਤੇ ਉਨ0 ਦਾ ਿਰਣੀ ਹ। ਉਨ0 ਦਾ
ਇਹ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪੇਰਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਸ਼ਨ:

ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਬਾਰੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀਆਂ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
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(ਤਰ:

ਹਰ ਚੰ ਗੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮ ਿਖੜੇ ਮੱ ਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਬਾਰੇ
ਪਗਟਾਏ ਆਲੋ ਚਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਮ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹ। ਇੰ ਨ* ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਇਕ ਿਧਰ ਅਿਜਹੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਤਰ0 ਦੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੜੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨ* ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਿਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵੀ ਹੈ ਤ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਿਧਰ ਦੇ ਹੱ ਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆਿਖ਼ਰ ਿਜੱ ਤ ਇਸੇ
ਿਧਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।

ਪਸ਼ਨ:

ਕੀ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜੋ ਮਸਲੇ ਤੁਸ ਉਭਾਰਨ* ਚਾਹੇ ਸਨ, ਆਲੋ ਚਕ ਨ*
ਉਹਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ ਪਕਿੜਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ ਪਕੜ
ਿਵਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

(ਤਰ:

ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮ ਸਕੜੇ ਤਰ0 ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਆਲੋ ਚਕ ਨ* ਹਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ ਖ ਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਖਆ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇ ਪੱ ਖ ਵੀ ਹਾਲੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਹੀ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ ਿਨਆਂ-ਪਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨਿਵਿਗਆਨ, ਜੁਰਮ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅਿਹਮ ਪਿਹਲੂ (ਪੁਿਲਸ)
ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ। ਇਨ0 ਨੁਕਿਤਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਪਈ।
(ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਲੇ ਖ ਪੜ0 ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਦਲ ਲਉ।)

ਪਸ਼ਨ:

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋ? ਕੀ ਇਸਦੀ ਘਾੜਤ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਜ ਅਚੇਤ
ਹੀ ਿਦਸਦਾ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪਗਤ ਚੌਖਟਾ ਉਸਰ ਿਗਆ।

(ਤਰ:

ਮੇਰੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ। ਿਵਸ਼ਾ ਇੰ ਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੀ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਿਵਧੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਗਟਾ ਨਹ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤਕਨੀਕ ਨ* ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਮ
ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹ ਕੱ ਢੀ।

ਪਸ਼ਨ:

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?

(ਤਰ:

ਇਸ (ਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹੰ ਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰ ਗੀ ਨਹ ਹੈ।
ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀਹ ਪੰ ਝੀ ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੈ। ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਨਾਵਲ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਿਕਰਸਾਨੀ, ਮੱ ਧ-ਵਰਗ, ਵਰਿਜਤ-ਿਰਸ਼ਤੇ ਜ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ ਵਰਗੇ
ਘਸੇ ਿਪਟੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਰਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਿਟਸ ਿਲਆ
ਜਾ ਿਰਹੈ ਨਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ। ਨਵ/ ਨਵ/ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਸ਼ਨ:

ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ?
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(ਤਰ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ, ਕੰ ਵਲ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਿਟਵਾਣਾ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੀ ਸਮਝ
ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ੲਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਟੁੰ ਬ ਨਹ ਿਰਹਾ।

ਪਸ਼ਨ:

ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਭਾਿਵਤ?

(ਤਰ:

ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਮ ਰੂਸੀ ਸਾਿਹਤ ਪੜ0ਦਾ ਿਰਹਾ ਹ। ਗੋਰਕੀ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਤੇ ਚੈਖ਼ਵ ਨ* ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਤ
ਵੱ ਧ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਏ. ਕਰਦੇ ਸਮ/ ਹੈਿਮੰ ਗਵੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਬੁੱ ਢਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ (Oldman
and the Sea) ਵੀ ਪਿੜ0ਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਹਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ਨ:

ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਭਿਵਖਤ ਯੋਜਨਾਵ?

(ਤਰ:

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਾਹ ਿਜਥੇ ਪੁਿਲਸ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਿਚਤਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਥੇ ਕਟਿਹਰਾ ਰਾਹ
ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਝ ਪਵਾਵਗਾ। ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਤ ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛਪ ਜਾਏਗਾ।
ਜਦ ਵੀ ਿਲਖਗਾ ਿਕਸੇ ਨਵ/ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਲਖਗਾ। ਨਹ ਤ ਨਹ ਿਲਖਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

