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ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪਿੱ ਤਰ 

 

ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸ ਿੰ ਘ ਇਹ ਸਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦ ੇਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ’ਚ ਸਮਿੱ ਥ 
ਰੂਪਾਂਤਰਨ’ ਸਵਸ਼ ੇਉੱਤੇ ਸਲਖੇ ਇ  ਖੋਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਸਨਰੋਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇ  ਸਵਚ ਕਈੋ ਹੋਰ ਸਹਿੱ  ਦੇਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਕਈੋ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ  ਲਈ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਈੋ ਸਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਿਪਲੋਮਾ 

ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। 

                                                                   

ਖੋਜਾਰਥੀ 

 

ਰਮਨਦੀਪ ਸ ਿੰ ਘ 

ਰਸਜ. ਨਿੰ . 11512458 
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ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ 

 

ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸ ਿੰ ਘ ਨੇ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’ ’ਚ ਸਮਿੱਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ’ ਸਵਸ਼ ੇਉੱਤ ੇਐੱਮ. ਸਿਲ. (ਪਿੰਜਾਿੀ) ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਮੌਸਲਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤ ੇਉ  ਦੀ ਸਮਹਨਤ ਦਾ ਪਰਤੀਿਲ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਇ  ਖੋਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਐੱਮ. ਸਿਲ. (ਪਿੰਜਾਿੀ) ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਯੋਗ  ਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਸਹਤ ਪਰ ਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਕ ੇ ਵੀ ਸਿਗਰੀ 
ਲਈ ਸਕ ੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਸਵਚ ਪਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

 

 

ਸਮਤੀ:                                                                                      ਸਨਗਰਾਨ 

 

ਿਾ. ਅਵਤਾਰ ਸ ਿੰ ਘ 

 ਹਾਇਕ ਪਰੋਫ਼ੈ ਰ, 

 ਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟ  ਐਿਂ ਲੈਂਗੁਏਸਜਜ਼, 

ਲਵਲੀ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ, ਿਗਵਾੜਾ (ਪਿੰਜਾਿ) 
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ਭੂਮਮਕਾ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਖ਼ਾ  ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਖ਼ਾ  ਸਵਸ਼ੇ-ਵ ਤੂ ਦੀ  ਮਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਸਨਵੇਕਲੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਿੀ 
ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਉ  ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਸਵਚ ਵਿੱ ਿਾ ਪਸਰਵਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਮੀਤ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਭਾਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ  ਦੇ ਿਾਅਦ 

ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਜੋ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਦਖਾਈ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉ  ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ 
ਸਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿਣਤਰ ਪਿੱ ਖੋਂ  ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੀ  ੂਚੀ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਥਾਨ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ 
ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਯਥਾਰਸਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਸਤਕਤਾਵਾ ਨੂਿੰ  ਸਵਸ਼ਾ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ 

ਰਸਚਤ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚਰਸਚਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚਲੇ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ 
 ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਵਧਦਾ ਿੁਿੱ ਲਦਾ ਸਰਹਾ ਤਾਂ ਦੂ ਰੀ 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਿਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਰ  ਭ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਖ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕ ਇ  ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਨੂਿੰ  ਿਦੀ 
ਹਿੱ ਥੋਂ ਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਿਾ 
 ੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਆਪਣੇ  ਮਾਜਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਹੀ  ੇਧ ਸਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾ  ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ  ਕੇ। 

‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਕ  ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  

 ੇਧ ਦੇਣਾ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰ ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸਿਲ. ਦੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਰਾਪਤ  ਮੇਂ ਨੂਿੰ  
ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿੱ ਿੇ ਸਵਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਿੱਤਰ  ੈਨ 
ਮੀਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਪਿੰਜਾਿੀ ਸ਼ਿਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ 

ਅਜੋਕੇ ਪਰਚਿੱ ਸਲਤ ਸ਼ਿਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਪਸਹਲਾਂ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਪੁ ਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, 
ਉਹਨਾ ਸਵਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਵਾਸਲਆਂ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਉ ੇ ਪਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
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ਇ  ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇ  ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਪਿੰਜ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆਂ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇ  ਖੋਜ-ਕਾਰਜ 
ਦੀ ਅਸਧਆਇ ਵਿੰ ਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਪਸਹਲਾ ਅਸਧਆਇ ‘ਸ ਧਾਂਤਕ ਸਪਿੱਠ ਭੂਮੀ’ ਹੈ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ  ਿੰਕਲਸਪਤ ਅਤੇ ਸ ਧਾਂਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ   ਿੰ ਖੇਪ 

ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਸਮਿੱ ਥ, ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ, ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ,  ਾਸਹਤ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਸ ਧਾਂਤ 
ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਧ, ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਤੇ ਸਵਕਾ , ਪੂਰਵ ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ  ਾਰਸਥਕਤਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ,  ਿੰਭਾਸਵਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ  ਾਸਹਤਕ ਅਤੇ  ਮਾਜਕ  ਾਰਸਥਕਤਾ। 

ਦੂਜਾ ਅਸਧਆਇ ‘ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ  ਿੰਿਿੰ ਧ’ ਹੈ ਇ  ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਸ ਧਾਂਤਕ ਪਸਰਪੇਖ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ, ਨਾਵਲ ਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚਲੇ  ਾਸਹਤਕ ਮਹਿੱ ਤਵ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ  ਾਸਹਤ ਤਿੱ ਕ ਸਮਿੱ ਥ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਵਕਾ  ਪਰਸਕਰਆ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਇ ੇ ਹੀ 
ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਅਸਧਆਇ ‘ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਚਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ- 
 ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ, ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ, ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ 
ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ। 

ਚੌਥਾ ਅਸਧਆਇ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ’ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ  ਭ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚਲੇ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇ  ਨਾਵਲ 

ਸਵਚਲੇ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਜ  
ਪਰਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਰੂਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉ  ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਪਿੰਜਵਾਂ ਅਸਧਆਇ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ’ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ 
ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਪਸਹਲਾ ਹੈ- ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ, ਇ  ਭਾਗ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਸਵਚ 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ 
ਸਵਚ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਾਰੇ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਿੱ ਖ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
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ਅਮਿਆਇ - ਪਮਿਲਾ 

ਮਸਿਾਂਤਕ ਮਪਿੱ ਠ ਭੂਮੀ 
ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ 
ਦਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਥਾਨ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੀ 

ਯਥਾਰਸਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਸਤਕਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਸ਼ਾ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸਚਤ ਇਿੱ ਕ 
ਅਸਜਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ ਦੀਆਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚਲੇ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਲਈ ਸਮਿੱ ਥ, ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਨਾਲ ਅਿੰ ਤਰ-

 ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮਮਿੱ ਥ 

ਸਮਿੱ ਥ (myth) ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਦ ਹੈ ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਵਚ ਇ  ਨੂਿੰ  ਤਤ ਮ ਰੂਪ ਸਵਚ ਹੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਮਲ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਨਸਹਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇ  ਦੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ 
ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਸ਼ਿਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦ ਸਮਊਥਾ  (mythos) ਤੋਂ 
ਿਸਣਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਇ  ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ  ਨ ਸਜਵੇਂ- ਕਥਨ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਸਨਕ 
ਸਿਰਤਾਂਤ ਆਸਦ। ਆਧੁਸਨਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਸਚਤਤਾ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਝ  ਕੇ। ਇ  ਿਾਰੇ  ਪਸ਼ਟਤਾ 

ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ ਕਰ  ਕਣਾ ਅਸਤ ਕਸਠਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।1 ਧਰਮ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ,  ਮਾਜ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ, ਮਾਨਵ 
ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਯਾਨ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਆਸਦ ਨੇ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਦੇ ਅਰਥ-ਸਵ ਥਾਰ ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਜਿੱ ਥੇ ਇ  ਦੇ 
ਅਰਥ ‘ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਪਰਿੰਪਰਾ’, ‘ਦੈਵੀ  ਿੰ ਦੇਸ਼’, ‘ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਨਾ’ ਆਸਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ‘ਛਾਇਆ’, ‘ਕਲਪਨਾ’, ਜਾਂ ‘ਝੂਠ’ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਚਸਲਤ ਹਨ।2 ਇ  ਕਾਰਨ ਸਮਿੱ ਥ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨਸ਼ਸਚਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਦ ‘ਸਮਿੱ ਥ’(myth) ਦੇ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ‘ਮਾਇਥਾ ’ ਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 

ਉਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੀ3, ਸਜ  ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਸਵਚ ਕਹੀ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਤੋਂ  ੀ4   ੀ. ਐ . 
ਲੁਇਜ਼ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਸ਼ਿਦ ਦੀ  ੀਮਾ ਨੂਿੰ   ਮਝਸਦਆਂ ਹੋਇਆ  ਿੰ ਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਤੋਂ 
ਜੋ ਭਾਵ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉ  ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ  ਮੇਟਣ ਤੋਂ ਅ ਮਰਥ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 
ਸ਼ਿਦ ਘੜ ਲੈਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਭਰਾਂਤੀ ਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇ  ਵਾ ਤੇ ਇ  ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤਰ ਹੈ ਸਕ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਸ਼ਿਦ ਨੂਿੰ  ਸਜਵੇਂ ਦਾ 

ਸਤਵੇਂ ਨਵੀਨ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਵੇ5। ਿਾ. ਕਰਨੈਲ ਸ ਿੰਘ ਸਥਿੰ ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਿੀ. ਦੇ  ੋਧ-ਪਰਿਿੰ ਧ 
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ਸਵਚ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਦੇ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਸਹਿੰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਸਮਲਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿਦ ਸਜਵੇਂ ‘ਧਰਮ-ਕਥਾ’, ‘ਦੇਵ-ਕਥਾ’, ‘ਦੇਵ-ਮਾਲਾ’ 
ਆਸਦ ਦਾ ਖਿੰ ਿਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਵਚ ‘ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ’ ਸ਼ਿਦ ਵਰਤਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਸਚਿੱ ਤ ਦਰ ਾਇਆ ਹੈ।6 ਪਰ ‘ਪੁਰਾਣ’ 

ਸ਼ਿਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਇਿੰ ਨਾ ਜੁੜ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਇ ਲਾਸਮਕ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਮਿੱ ਥ-
ਕਥਾਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇ  ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਿਾ. ਵਣਜਾਰਾ ਿੇਦੀ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਹੈ ਸਕ “ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਹਰ ਜੋ ਲੌਸਕਕ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸ ਰਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ  ਭ ਇ  ਘੇਰੇ ਸਵਚ ਨਹੀਂ  ਮਾਦੀਆਂ।  ੋ 
ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ”।7 ਇ  ਲਈ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਵਾ ਤੇ ‘ਪੁਰਾਣ 

ਕਥਾ’ ਸ਼ਿਦ ਯੋਗ ਸ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਿਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਅਸਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਦਾ ਅ ਲ ਆਧਾਰ ਕੋਈ 
ਕਥਾ ਜਾਂ ਸਿਰਤਾਂਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਨ ਸਮਿੱ ਥ-ਅਸਧਐਨ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਕਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ)। ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ‘ਕਥਾ’  ਾਸਹਤ ਦੀ ਲਿੰ ਮੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਹੈ, ਇ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ 

ਕਰਸਦਆਂ ਿਾ. ਵਣਜਾਰਾ ਿੇਦੀ ‘ਕਥਾ’  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਸਮਕ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਸਰਿੱਤਰ 
ਸਵਚ ਇਹ  ਾਸਹਤ ਅਸਧਕਤਰ ਪੌਰਾਸਣਕ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।8 ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਦੇ ਚਸਰਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਵਧੇਰੇ  ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾ ਤੇ 
ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ  ਮਾ  ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀ  ਾਸਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਨਖੇਸੜਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  ਇ  ਲਈ ‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਵਾ ਤੇ ‘ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ’ ਸ਼ਿਦ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ 
  ਟੈਂਿਰਿ ਸਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਿੋਕਲੋਰ, ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਐਿਂ ਲੀਜਿੰ ਿ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ 

ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਸਵਚ ਵਾਪਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਿਰਸਹਮਿੰਿਕ ਤੇ ਪਰਾ-ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਪਰਿੰਪਰਾਵਾਂ, 

ਦੇਵਸਤਆਂ ਤੇ ਨਾਇਕਾਂ,  ਿੰ ਸਕਰਤਕ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਆਸਦ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ’।9 

 ਐਨ ਾਈਕਲੋਪੀਿੀਆ ਸਿਰਟੈਸਨਕਾ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ  ਿੰ ਪੂਰਨ  ਿੱਤਾ ਸਵਚ ਉਹ ਸਵਵਰਨ ਹਨ, ਸਜਹੜੇ 
ਕਥਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਯੋਗ ਸਵਚ ਸਲਆਂਦੇ ਗਏ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।  ਧਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 
ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਿੰਤੂ ਇ   ਿੰ  ਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਿੰਭਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਆਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ 

ਸਵਚ ਵਰਸਣਤ  ਮਾਂ ਮਾਨਵੀ ਇਸਤਹਾ ਕ  ਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿਲਕੁਲ ਸਭਿੰ ਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਹ  ਮਾਂ  ਧਾਰਨ 

ਰੂਪ ਸਵਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਿੇ ਦੇ ਭੂਤ ਸਵਚ ਸਚਤਸਰਆ ਸਗਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ)। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਤ 
ਸਵਚਲੇ ਪਾਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੈਵੀ ਜੀਵ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਪੌਦੇ, ਆਸਦਮ-ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱ ਿੇ 

ਲੋਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹੋਣੀ ਨੂਿੰ  ਤਿਦੀਲ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ’।10 
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 ਸਵਕੋ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਨਉਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕ ੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਇਸਤਹਾ ਕ-ਕਾਲ ਦੀ  ਮੂਸਹਕ-ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਹਾ ਕ ਸਵਕਾ  
ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ ਉ  ਨੇ ਇਸਤਹਾ  ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਸਲਸਖਤ ਸਤਿੰ ਨ ਅਵ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਕਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ:- 
 1 ਦੇਵਤਾ-ਯੁਿੱ ਗ 

 2 ਨਾਇਕ-ਯੁਿੱ ਗ 

3 ਮਾਨਵ-ਯੁਿੱ ਗ 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਿੰ ਨਾਂ ਅਵ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉ  ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ  ਿੰ ਕੇਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ’।11 

 ਮਾਰਕ ਸ਼ੋਰਰ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਿੂਿੰ ਘੀਆਂ  ਿੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ  ੂਝ ਸਜ  ਉੱਤੇ ਅਿੱ ਜ ਵੀ 
ਉ  ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਤੇ  ਿੰ  ਕਾਰ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੂਲ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਉ  ਅਨੁ ਾਰ 
ਇਹ ਇਕ ਅਸਜਹਾ ਵਿੇਰਾ ਸਨਯਿੰ ਤਰਨ ਜਾ  ਿੰਚਾਲਕ ਸਿਿੰ ਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ- ਿੱਚ ਨੂਿੰ  ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ 

ਅਰਥ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ  ਸਵਚ ਤਜਰਿੇ ਨੂਿੰ   ਿੰਗਸਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਿਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।12 

ਮਮਿੱ ਥ-ਮਵਮਿਆਨ 

ਸਮਿੱ ਥ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ  ਿੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਸਵਚਾਰਾਂ ਤੇ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੂਿੰ ਘੀ  ੂਝ ਦੀ ਸਵਧੀ ਪੂਰਵਕ ਪਰ ਤੁਤੀ 
ਮਿੰ ਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ  ਮਝ ਨੂਿੰ  ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਭਸਵਅਕਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ 

 ਿੰ  ਸਕਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਣ ਦੀਆਂ ਿਹੁਤ  ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚ ਸਨਸਹਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ 
ਸ ਰਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ ਰਜਣਹਾਰੀ ਵੀ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚਲੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ  ਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਮਾਨਵੀ 
 ਿੰ  ਸਕਰਤੀ ਦਾ ਅਟੁਿੱ ਟ ਅਿੰਗ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਤੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਸ ਲ 

ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਐ ੇ ਗੁਿੰ ਝਲਦਾਰ ਤੇ ਿਹੁ-ਪਰਕਾਰਜੀ ਚਸਰਿੱਤਰ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਦੀ ਸਜਸਗਆ ਾ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਿੱ ਥ-

ਸਵਸਗਆਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।13 
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ਅਰਥ 

‘ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ’ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ  ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿੀ ਕੋਸਿਿੰ ਗ 
ਭਾਵ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਵਧੀਵਤ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ ਪਰਕਾਰਜ ਹੈ।  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਦੀ  ਾਰਸਥਕਤਾ ਪਛਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉੱ ਰਦੇ ਸਗਆਨ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸਗਆਨ ਦੇ ਇ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਸਵਧੀਵਤ  ਿੰਗਠਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵਚ ਉ ਾਰਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ   ਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਉਂਤਿਿੱ ਧ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ 

ਹੋਣ  ਦਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੰ ਝ ਹੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ  ਮਾਜਾਂ ਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ 
ਸ ਲ ਲੇਿਿੱ ਧ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ ਅਸਧਐਨ ਸਮਿੱਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇਹ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਵਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪਰਿੰਤੂ 

ਇ  ਸਵਚਲਾ ਤਰਕ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਿੰ ਨਾ ਸਕ  ਾਇਿੰ   ਸਵਚਲਾ। 

ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਸ਼ਾ ਤਰ,  ਮਾਜ ਮਾਨਵ-ਸਵਸਗਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ-
ਸਵਸਗਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾ ਤਰ, ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ, ਸਚਹਨ-ਸਵਸਗਆਨ, ਆਸਦ ਹਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇ  ਦਾ ਗਿੰ ਭੀਰ ਅਸਧਐਨ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ ਧਾਂਤਕ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਿੰ ਦੂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਦੀ ਸਜਸਗਆ ਾ ਹੀ ਸਮਿੱ ਥ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਿੱ ਥ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੀੜਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜਹੀ 

ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਸ ਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਮਿੱ ਥ-ਮਵਮਿਆਨ ਦਾ ਇਮਤਿਾਸ 

ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਸਧਐਨ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਨਕਟ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਸਵਧੀਆਂ ਪਿੱਛਮ ਸਵਚ ਅਠਾਰਹਵੀਂ  ਦੀ ਤੋਂ ਸਵਵ ਸਥਤ ਰੂਪ ਸਵਚ  ਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਯੂਨਾਨੀ 
ਫ਼ਲ ਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਤੋਂ ਵੀ ਿਹੁਤ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਸਵਚ ਪਸਹਲਾ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਵਚ ਵੀ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਿੱ ਥ/ਪੁਰਾਣ  ਾਸਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਰੂਪ  ਾਹਮਣੇ 

ਆਇਆ। ਲਿੰ ਮੇ ਅਰ ੇ ਤੋਂ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਸ ਧਾਂਤ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਦਵਾਨ ਜੋ ਸਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ  ਨ ਅਤੇ 
ਸਮਿੱ ਥ ਿਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ  ਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ  ੂਖਮ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸਵਚ ਸਲਆਉਣ 
ਲਈ ਇਕ ਸਵਸਗਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਇਕ  ਿੰ ਪੂਰਨ ਤੇ  ੁਤਿੰ ਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿਣ 

ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਸਗਆਨ ਦਾ ਇਸਤਹਾ  ਿਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਫ਼ਲ ਫ਼ੇ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ 
ਕਲਾ ੀਕਲ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਆਰਿੰਭ ਹੋਇਆ। 
ਸਵਸ਼ਵ ਫ਼ਲ ਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਸਗਆਨ ਮੁਲਕ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਸਹਲਾ ਸਵਦਵਾਨ ਸਗਆਮ ਸਵਕੋ 
(Giambatista Vico, 1630 ਈ. 1744 ਈ.) ਹੈ। ਸਵਕੋ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਜਾਂ ਇਸਤਹਾ ਕ 

 ਾਰਸਥਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ। ਸਵਕੋ ਦੁਆਰਾ ਰਸਚਤ ਪੁ ਤਕ ‘ਨਵ ਸਵਸਗਆਨ’ (The New Science) 
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1730 ਈ. ਸਵਚ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇ  ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਇਸਤਹਾ ਕ ਸਵਕਾ  ਮਾਿਲ ਦੇ ਪਸਰਪੇਖ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ 
ਇ  ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਾਰਸਥਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਉਭਾਸਰਆ। ਸਵਕੋ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਾਜ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨ ਉ ਾਰਨ ਲਈ  ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਨਵ-

ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ। ‘ਉ  ਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦਾ 
ਇਸਤਹਾ  ਅਮੂਰਤ ਸਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਇ  ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ ਕਸਵਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀਕਾਤਸਮਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸਭਅਤਾ ਦੇ ਸਵਕਾ  ਦੀ  ਾਂਝੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ’।14 
ਇ  ਪਰਕਾਰ ਸਵਕੋ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾ  ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ। 
ਸਗਆਮ ਸਵਕੋ ਤੋ ਿਾਅਦ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਸਮਿੱ ਥ 

ਨੂਿੰ  ਧਾਰਸਮਕ,  ਸਭਆਚਾਰਕ, ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ, ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ, ਪਰਾਭੌਸਤਕ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਵਸ਼ਲੇਸਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ।  ੌਸ ਊਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ ਧਾਂਤ ਜਦ ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ  ਿੰ ਰਚਨਾ 
ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਚਹਨ-ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਸਧਐਨ ਆਰਿੰਭ ਹੋਇਆ, ਰੋਲਾਂ ਿਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਧਐਨ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਮੈਟਾ-

ਭਾਸ਼ਾ ਸਕਹਾ ਸਗਆ।15 ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਥ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਿੰ ਧ ਵਜੋਂ  ਥਾਸਪਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ 
 ਾਸਹਤ ਦੀ ਪਰਿੰਪਰਾਗਤ (geneological)  ਾਂਝ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਮਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ 

 ਾਸਹਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰ ਤੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ  ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ ਸਵਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਸਵਚ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ, 
ਦੁਿੱ ਖ- ੁਿੱ ਖ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ, ਰੁਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ, ਮੌ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ। ਫ਼ਰਾਈ  ਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਿੰ ਜਰਤਾ, ਸਵਕਾ  ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਇਕਤਾ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਕਾਲ/ਸਰਤੂ ਚਿੱ ਕਰ ਅਨੁ ਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਖਦਾ 

ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਸਮਿੱ ਥ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ  ਾਸਹਤਕ ਇਸਤਹਾ  ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇ  ਪਰਸਕਰਆ ਨੂਿੰ  ਕਾਲ/ਸਰਤੂ ਚਿੱ ਕਰ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਸਿਆਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਚਿੱਕਰ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਰਚਨਾ ਸਵਚੋਂ ਸਮਲਦਾ ਪਰਤੀਕ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਹੀ ਮੂਲ ਵਿੱ ਲ ਪਰਤਣ ਸਵਚ 
 ਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਈ ਅਨੁ ਾਰ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਸਨੱਜੀ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪਰਤੀਕ 
ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਨੱਜੀ ਨਾ ਰਸਹ ਕੇ  ਮੂਸਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਤਾਂ ਿਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ  ਮੇਂ 

ਤੇ  ਥਾਨ ਨੂਿੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਆਦਰਸ਼ ਆਸਦ-ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ਇਹੀ ਪਰਸਕਰਆ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।16 
ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ  ਥਾਨ ਸਵਚ ਵੀ। ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਭਿੰ ਨ-ਸਭਿੰ ਨ ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ 

ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਿੱ ਥ ਤੋਂ ਦੂ ਰੀ ਸਮਿੱ ਥ ਤੇ ਇਕ  ਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਵੀ ਵਾਪਰ  ਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ 
ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਮਿੱਥ ਸਵਚਲੀ  ਮਗਰੀ ਨੂਿੰ   ਿੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਸ ਧਾਂਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇ  ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ 
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ਅ ਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਖਿੰਿਤਾ ਖਿੰ ਸਿਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਮਿੱਥ ਦੇ ਸਵਗਾੜ 
ਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਵਕਾ  ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।17 

ਸਾਮਿਤ ਅਤ ੇਸਾਮਿਤ ਮਸਿਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿ 

 ਾਸਹਤ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ  ਮਾਜ ਦਾ ਆਪ  ਸਵਚ ਿੜਾ ਗੂੜਹਾ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਦਾ ਜਨਮ ਉ  ਦੇ  ਮਕਾਲੀ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  
ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ  ਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤਕਾਰ 

ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ ਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਹੁਤ ਿੂਿੰ ਘੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ   ਮਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਲੀ 
ਸਵਚ ਸਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਰਸਚਆ ਸਗਆ ਕੋਈ ਵੀ  ਮਗਰ ਰੂਪ  ਾਸਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ ਅਤੇ 

ਚਿੰ ਗੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਿੇ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉ  ਨੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ- ੁਿੱ ਖ ਭੋਗੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ  ਫ਼ਰ ਕਰ 
ਸਰਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਿੂਿੰ ਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਜਨਮ 

 ਾਸਹਤਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਤਜਰਸਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ  ੁਣੇ ਵੇਖੇ ਤਜਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਸਵਚੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਾਸਹਤ ਐ ੀਆਂ  ਸਥਤੀਆਂ ਪਸਰ ਸਥਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰ ਤੁਤੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਪਰਚਿੱ ਸਲਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਾਰ-

ਸਵਹਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੋ ਸਥਤੀ ਦਾ ਪਰਤੀਸਿਿੰ ਿ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਿੰ ਿ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਵਾ ਤਸਵਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਉ ਾਰ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਏ ਮਰੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ  ੁਭਾਅ 
ਪਸਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇ  ਨੂਿੰ  ਝੂਠ, ਕਲਪਨਾ, ਸਮਸਥਆ, ਨਾ ਮਿੰਨਣ ਯੋਗ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ।18 ਪਰਿੰ ਤੂ, ਸਮਿੱ ਥ ਸ਼ਿਦ ਦੀ 
ਸਵਉਤਪਤੀ ਮਾਈਥੌ  ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਸਵਚਲੇ  ਿੱਚ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਕਾਸਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ  ਕਦਾ। ਮਾਈਥੌ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰ ਤੂ 
 ਾਸਹਤ ਦੇ ਐ ੇ ਅਸਨੱਖੜਵੇਂ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਤਿੱ ਤ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੰਗਸਠਤ ਤੇ ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਿਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਿੱ ਥ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਮਸ਼ਰਨ ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੀ ਹੈ।  ਾਸਹਤ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਗਲਪ, ਵਾ ਤਸਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸ ਰਜਣ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ  ਿੰ ਭਾਸਵਕਤਾ ਨਾਲ ਸ ਰਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਐ ੀ ਪੂਰਨ ‘ ਾਧਨਾ’ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜ  ਲਈ ‘ਉੱਚ-ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਸਤਭਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ’ ਦਾ ਹੋਣਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਸਵ ਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਸਧਆਇ ‘ਸਮਿੱ ਥ 
ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ  ਿੰਿਿੰ ਧ’ ਸਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਮਵਕਾਸ 

ਨਾਵਲ, ਗਲਪ  ਾਸਹਤ ਦਾ  ਭ ਤੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਲੋਕਸਪਰਆ  ਾਸਹਤ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਠਾਰਹਵੀਂ  ਦੀ ਸਵਚ ਪਰਚਸਲਤ ਹੋਇਆ। 
ਇ   ਾਸਹਤ-ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਿੇਕਾਸਚੳ (Boccaccio) ਦੀ ਇਕ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਸ ਰਲੇਖ ਤੋਂ ਸਲਆ ਸਗਆ, ਸਜ  
ਦੇ ਅਰਥ  ਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਿੰ ਗਲੈਂਿ ਸਵਚ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਇ  ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਹਨ ਿੁਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਵਲ 
‘ਸਪਲਸਗਰਮਜ਼ ਪਰਾਗਰੈ ’ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅ ਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਪਰਿੰਪਰਾ ਿੈਨੀਅਲ ਿੇਫ਼ੋ ਦੇ ਨਾਵਲ 

‘ਰਾਸਿਨ ਨ ਕਰੂ ੋ’ (Robinson Crusoe, 1719)  ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ  ਰੂਪ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਿੀ ਤੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 

ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਨਰ ਿੰਦੇਹ ਭਾਰਤੀ ਿੋਲੀਆਂ ਸਵਚ ਇ   ਾਸਹਤ-ਰੂਪ ਦੀ ਉਪਜ ਪਿੱਛਮੀ  ਾਸਹਤ ਦੇ  ਿੰ ਪਰਕ ਸਵਚ 

ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਵਚ ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ  ਿੰ ਪਰਕ ਸਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉ ੇ ਤਰਤੀਿ 
ਸਵਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰਹੀ।  ਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਿੰ ਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰ ਿਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਚ 
ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। 
‘ਨਾਵਲ’ ਦੇ ਸਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਿਦ ‘Novella’ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੂਲ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ‘ਨਵੇਂ’ 

ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। Novella ਸ਼ਿਦ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਚ ਇਹ ‘Novel’ 
ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਪਸਰਆਇਵਾਚੀ ਸਹਿੰ ਦੀ ਸ਼ਿਦ ‘ਉਪਸਨਆ ’ ਹੈ। ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ‘ਨਾਵਲ’ 
ਹੀ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ੇ ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇ   ਾਸਹਤ ਰੂਪ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।19 

ਿਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਸਵਨੋਦ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਉਪਸਨਆ  ਗਿੱ ਦ ਸਵਚ ਸਲਖੀ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿੰ ਿੀ (ਅਿੱਜ-ਕਿੱਲਹ ਇਿੰ ਨੀ ਕੁ ਲਿੰ ਿੀ ਸਕ ਇਕ 
ਜਾਂ ਦੋ ਸਜਲਦਾਂ ਿਣ  ਕਣ) ਗਲਪਾਤਸਮਕ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕਥਾਨਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੀਤ ਜਾਂ 
ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਾ ਤਸਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’।20 

ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਉਦੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਿ ਤੀਵਾਦੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀ ਪਰ ਾਰ ਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਰੋਧ 
ਸਵਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  ਮਕਾਲੀ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਵਕਾ  ਦੇ ਿਲ ਰੂਪ ਆਈਆਂ ਸਵਆਪਕ 
ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨਾਵਲ ਸਕ ੇ  ਮਾਜ ਦੇ  ਮੇਂ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ  ੁਿੱ ਚਾ ਸਚਿੱ ਤਰ ਹੈ। ਇ  ਰਾਹੀਂ  ਮਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕਿਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ  ੁਪਨੇ ਤੇ ਵ ਤੂ ਦੀ ਗੁਿੰ ਝਲ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ੁਪਨ-ਜਗਤ ਅਤੇ ਵ ਤੂ-ਜਗਤ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਤਣਾਉ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।21 
ਸਨਰ ਿੰਦੇਹ, ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਆਦਰਸ਼ ਨੂਿੰ  ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਣਾਉ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। 
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ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਧਾਰਸਮਕ-ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ  ਮਾਜਕ- ੁਧਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਤ 
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਟਨਾ-ਉ ਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰ-ਸਵਧਾਨ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰਹਾ। ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਵਰਣਨ ਸ ਿੱ ਧੀ ਸਿਆਨਿਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾ 

ਟਿੱ ਪ  ਸਕਆ। ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਕਾ  ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ 
’ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਟੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਇਿੰ ਨ-ਸਿਿੰ ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪਰ ਤੁਤੀ 
ਤਿੱ ਕ ਦਾ  ਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਪਰਾਪਤੀ ਸਵਚ ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਵਾਦ, ਪਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ, ਆਂਚਸਲਕ ਵਰਣਨ ਅਤੇ 
ਸਚਿੰ ਨਹ ਾਤਮਕ ਪਰਗਟਾਉ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼, ਸਵਿਿੰ ਿਣਾ, ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠ, ਚੇਤਨਾ-ਪਰਵਾਹ, ਫ਼ਿੰ ਤਾ ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀ ਇ  ਤਿਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੂੜਹੀ  ਦਾ ਹੀ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ 

ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਿਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਸਥਕ ਪਰਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਤੁਤੀ। ਆਧੁਸਨਕ ਕਾਲ ਸਵਚ ਇ  ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵਿੱ ਲ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਖ਼ਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ  ਾਧਾਰਨ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ  ਦਾ ਹੀ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚ ਪਏ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਗਆਨ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ 

ਗੁਿੰ ਝਲਦਾਰ  ਸਥਤੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚ ਢਾਲਣ ਸਵਚ ਿੇਹਿੱ ਦ  ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਿਲਦੇਵ ਸ ਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮਿੱ ਥ ਤੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
ਉ  ਅਨੁ ਾਰ ‘ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ ਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਮੂਸਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਪਾ ੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਵਹਾਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਉ  

 ੁਪਨ- ਿੰ ਾਰ ਦਾ ਿੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜ  ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ  ਿੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  
ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮਾਣ  ਕਣ ਦਾ  ੁਪਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ  ੁਪਨ-
 ਿੰ ਾਰ ਸਵਚ ਅਸਜਹੇ ਿੁਸਨਆਦੀ ਲਿੱ ਛਣ (archetype) ਪਏ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦੀ 

ਆਧਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਪਰਵਚਨ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਸਨਆਦੀ ਮੋਸਟਫ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਰੂਪ 

ਸਵਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਿਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’।22 ਸਨਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਸਮਿੱ ਥ ਮਾਨਵੀ ਸਵਹਾਰ ਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉ  ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੀ ਹੈ। 
ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵਚ  ੁਰਜੀਤ ਸ ਿੰਘ  ੇਠੀ, ਸਨਰਿੰਜਨ ਤ ਨੀਮ,  ੁਖਿੀਰ,  .  ੋਜ, ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ 
ਸਟਵਾਣਾ ਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਸਜਹੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂਿੰ  ਿਦਲਣ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਅਸਜਹੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵ ਤੂ ਜਗਤ ਦੇ ਦਵਿੰ ਦਾਤਸਮਕ 
 ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ  ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਸਥਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
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1970 ਦੇ ਦੌਰ ਸਵਚ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਅਿੱਗ ਦੇ ਿੀਜ’ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਉ  ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਸਹਰਾ, ਕੌਰਵ  ਭਾ ਅਤੇ  ੁਧਾਰ ਘਰ 

ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ ੁਧਾਰ ਘਰ’ ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤ ਅਕਾਦਮੀ 
ਦਾ  ਰਵੋਤਮ ਐਵਾਰਿ ਸਮਲ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੋ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚਰਸਚਤ ਸਰਹਾ ਉਹ ਹੈ ‘ਕੌਰਵ 

 ਭਾ’। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ 
ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ- ਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ 

ਕੌਰਵ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ   ਭਾ ਸਵਚ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ, ਸਵਦੁਰ, ਸਕਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨ 
ਵਰਗੇ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। ਇਹ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ  ਿੱ ਤਾ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ  ਨ ਪਰ ਸਦਲੋਂ  ਿੱ ਤਾ ਦੀ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਸਹਮਤ ਨਹੀਂ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਅਜੋਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ਾ ਕ ਵਰਗ ਸਵਚ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਲਸਕ  ਾਰੇ ਹੀ ਕੌਰਵ 

ਹਨ।23 

ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਾਤਰ ਆਮ ਸਵਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਸਕ ੇ ਖ਼ਾ  ਕਲਾ ਸਵਚ ਸਨਪੁਿੰ ਨ ਨਹੀਂ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਨਗਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਿਚਾ ਸਲਆ  ੀ ਪਰਿੰ ਤੂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨੇਹਾ 
ਨੂਿੰ  ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਹੁੜਦਾ, ਉ  ਦਾ ਿਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਪਾਂਿਵ ਧਰਮਯੁਿੱ ਧ 

ਸਜਿੱ ਤ ਕੇ ਨਾਇਕ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਿੰਤੂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਨ ਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਘੋਰ  ਿੰ ਕਟ ਸਵਚ 
ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਹਾਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਸਵਅਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿਦੀ ਿੇਅਿੰ ਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਇ  ਨੂਿੰ  ਹਰਾਉਣਾ 
ਜੇਕਰ ਅ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਮਵਸ਼ੇ ਸੰਬੰਿੀ ਪੂਰਵ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 

ਸਵਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ:- 

ਮਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਪਿੱ ਿਰ ਉੱਪਰ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀਆਂ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਪੀ.ਐੱਚ.ਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ  ਾਰੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਿੁਰਮਦਆਲ ਮਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਮਵਚ ਮਮਿੱ ਥ, ਰੀਤ ਅਤ ੇਯਥਾਰਥ ਦ ੇਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿਾਂ ਮਵਚੋਂ ਉੱਭਰਦ ੇ
ਪੈਟਰਨ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, ਅੰਮਮਰਤਸਰ, 2005 
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ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਤੋਂ ਿਾ.  ਸਤਿੰ ਦਰ ਔਲਖ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਮਿਆਇ ਪਮਿਲੇ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ, ਰੀਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦ ੇ ਿੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਧ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ, ਰੀਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ  ਾਸਹਤਕ ਪੈਟਰਨ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ (ਸਮਿੱ ਥ, ਰੀਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ 
ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ) ਮੜਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਅਿੰਨਹੇ  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰ ਾ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਮਿਆਇ 
ਸਵਚ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ  ਮਾਜ- ਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਪੈਰਾਿਾਈਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, ਪਮਟਆਲਾ, 2011 

ਸ ਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਤੋਂ ਿਾ. ਿਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਸ ਿੱ ਧੂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇ  ਖੋਜ 
ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ ਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਕੁਿੱ ਲ ਪਿੰਜ ਅਸਧਆਵਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। 

ਪਮਿਲਾ ਅਮਿਆਇ ਿੈ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਤੇ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ’ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਉ  ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਸਹਲੇ 
ਭਾਗ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਸਕਰਤੀ, ਇਸਤਹਾ  ਅਤੇ ਪਰਸਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਸਵਚ 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਤਾ, ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਤੇ  ਮਕਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 

ਅਮਿਆਇ ਿੈ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ ਸਪਛੋਕੜ ਤੇ ਰਚਨਾ  ਿੰ  ਾਰ’ ਇ  ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਪਸਹਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਚਪਨ ਤੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸ ਿੱ ਸਖਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਸ਼ਖ਼ ੀਅਤ 
ਦੇ ਪਰੇਰਨਾ- ਰੋਤ, ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਰਚਨਾ  ਿੰ  ਾਰ। ਤੀਜਾ ਅਮਿਆਇ ਿੈ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 
ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇ ਗਤ ਅਸਧਐਨ’ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਪਸਹਲੇ ਭਾਗ ਸਵਚ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ 
ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਥਸਮਕ ਪਾ ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਅਮਿਆਇ ਚੌਥਾ ਿੈ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਸਧਐਨ’ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਨੂਿੰ   ਿੱ ਤ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ 

ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ- (ੳ) ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ:  ਿੰਕਲਪ ਅਤੇ  ਰੂਪ (ਅ) ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ  ਾਸਹਤ (ੲ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 
ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਮਾਰਕ ਵਾਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ( ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ (ਹ) 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ (ਕ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ  ਮਾਜਵਾਦੀ 
ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ (ਖ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ। ਅਮਿਆਇ ਪੰਜਵਾਂ ਿੈ ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਲਿੱ ਖਣ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ’ ਇ  ਅਸਧਆਇ ਨੂਿੰ   ਿੱ ਤ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਹਨ- 
(ੳ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ-ਵ ਤੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾਲਤਾ (ਅ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ ੀਅਤ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾਵਾਂ (ੲ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 
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ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਸਵਚ ਸਵਅਿੰਗ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਸਵਧੀ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ( ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਗਟਾਅ 
ਸਵਧੀ (ਹ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਉਤਾਂ, ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ-

ਰੂੜਹੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾ ਿੰ ਸਗਕਤਾ ਦੀ ਸਵਧੀ (ਕ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਦਰਸ਼ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
(ਖ) ਹੋਰ ਗਲਪੀ ਜੁਗਤਾਂ (ਸਪਛਲ-ਝਾਤ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਆਸਦ) (ਗ) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ 
ਢੁਕਵੇਂ ਸ ਰਲੇਖ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਸਵਸਭਿੰ ਨਤਾ, ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਤੇ  ਾਰਸਥਕਤਾ। ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਸ ਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁ ਤਕ  ੂਚੀ 

ਹੈ। 

ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਵਾਸਰ  ਸ਼ਾਹ ਿਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦੋ ਪੁ ਤਕਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ- 

 ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ: ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ 

 ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ(ਸਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ-ਜੁਗਤਾਂ) 

ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਮਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ ਪੁਮਲਸ, ਮਨਆਂ ਮਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ 
ਤਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦੇ ਮਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਮਿਐਨ (ਜ਼ਖਮੀ ਦਮਰਆ, ਕਟਮਿਰਾ, ਪੁਰਜ਼ਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਮਰ,ੈ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਿੀਦ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਮਵਚ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2012 
ਿਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਚਿੰ ਿੀਗੜਹ ਤੋਂ ਿਾ. ਕੇ ਰ ਸ ਿੰਘ ਕੇ ਰ ਤੇ ਿਾ. ਨਾਹਰ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 

ਹੇਠ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਮਿਆਇ ਪਮਿਲੇ ਸਵਚ ਪੁਸਲ , ਸਨਆਂ-ਸਵਵ ਥਾ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ੀ ਤਸ਼ਿੱਦਦ: ਸ ਧਾਂਤਕ ਪਸਰਪੇਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੁਸਲ , 
ਸਨਆਂ-ਸਵਵ ਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ੀ ਤਸ਼ਿੱਦਦ: ਇਸਤਹਾ ਕ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਪਸਰਪੇਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਮਿਆਇ 

ਸਵਚ 1990 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰਸਚਤ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ ਪੁਸਲ , ਸਨਆਂ-ਸਵਵ ਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ੀ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ 
ਸਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ 1990 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰਸਚਤ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੁਸਲ , 
ਸਨਆਂ-ਸਵਵ ਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ੀ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਆਇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਚ 1990 ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਰਸਚਤ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੁਸਲ , ਸਨਆਂ-ਸਵਵ ਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ੀ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਗਤ 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਮਵਚ ਮਨਆਇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 
2013 

ਸਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਚਿੰ ਿੀਗੜਹ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਿੀ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਿਾ.  ੁਸਰਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ 
ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਜ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਸਵਚਲੇ ਸਨਆਇ ਦੇ  ਿੰ ਕਲਪ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਮਿਲੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਤੇ ਸਨਆਂ 

ਦਾ  ਿੰ ਕਲਪ: ਇਸਤਹਾ ਕ ਸ ਧਾਂਤਕ ਪਸਰਪੇਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ 

ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਨਆਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਆਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੌਥੇ 
ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਤਰੈ-ਲੜੀ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਨਆਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ 
ਅਮਿਆਇ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਨਆਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਮਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, 

ਅੰਮਮਰਤਸਰ, 2014 
ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਿੀ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਿਾ.  ੁਖਿੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਅਧੀਨ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਮਿਲਾ 

ਅਮਿਆਇ- ਸਮਿੱ ਥ ਅਸਧਐਨ: ਸ ਧਾਂਤਕ ਪਸਰਪੇਖ, ਇ  ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਸ ਧਾਂਤ ਅਤੇ ‘ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ’ ਿਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਮਿਆਇ- ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ: ਅਿੰਤਰ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ, ਇ  ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਹੋਰ 
ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਮਿਆਇ- ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਸ ਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ 
ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਇ  ਸਵਚ ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅਗਨੀ ਪਰੀਸਖਆ, ਦੂ ਰੀ  ੀਤਾ, ਸਰਣ ਸਪਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਥਾ 

ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਮਿਆਇ- ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਿਾਕੀ 
ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਇ  ਸਵਚ ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ‘ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ’ ਤੋਂ ਗਿੱ ਲ ਜੁਗਨੂਆਂ 
ਦੀ ਤਿੱ ਕ’ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਮਿਆਇ- ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ: ਪਰ ਤੁਤੀ ਤੇ ਪਰਾਪਤੀ, ਇ  ਸਵਚ ਸਨਕਲੇ 

ਗਏ ਸ ਿੱ ਸਟਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਵਨ, ਲੁਸਧਆਣਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਕ ਪੁ ਤਕ ‘ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ 
ਅਤੇ  ਾਸਹਤ (ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ)’ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਐੱਮ.ਮਿਲ ਪਿੱ ਿਰ ਉੱਪਰ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਸਧਤ ਐੱਮ.ਸਿਲ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਖੋਜ ਕਾਰਜ- 
ਰੁਮਪੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕਟਮਿਰਾ’ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਮਕ ਅਮਿਐਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, 
ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 1992-93 

ਰੁਸਪਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਚਿੰ ਿੀਗੜਹ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਸਿਲ. ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਪਰੋ. ਰਘਿੀਰ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਅਧੀਨ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਸਪਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਸਧਆਇ ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  
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ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਤਿੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਸਹਲਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਗਲਪ ਰਚਨਾ’, ਦੂਜਾ 

ਅਸਧਆਇ- ‘ਕਟਸਹਰਾ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਗਤ ਅਸਧਐਨ’, ਤੀਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਕਟਸਹਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗਤ ਅਸਧਐਨ’। 
ਜਸਮਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਮਚਤ ਨਾਵਲ ‘ਕਟਮਿਰਾ’ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਮਕ ਅਮਿਐਨ, ਮਦਿੱ ਲੀ 

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, ਮਦਿੱ ਲੀ, 1993. 
ਜ ਸਵਿੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਿੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਸਿਲ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਿਾ. ਜਗਿੀਰ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ 
ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਸਧਆਇ ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਸਹਲਾ 
ਅਸਧਆਇ- ‘ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ’, ਦੂਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਕਟਸਹਰਾ: ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਥਾ 

ਜਗਤ’, ਤੀਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਕਟਸਹਰਾ: ਸਵਸ਼ੇ ਗਤ ਅਸਧਐਨ’, ਚੌਥਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਕਟਸਹਰਾ: ਨਾਵਲੀ ਸਵਧੀ’। 
ਸਵਰਨ ਮਸੰਘ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ‘ਸੁਿਾਰ ਘਰ’ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਮਵਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, 
ਪਮਟਆਲਾ, 2005-06 

 ਵਰਨ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਿਾ. ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਸਿਲ ਦੀ ਸਿਗਰੀ 
ਲਈ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਵਰਨ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਸਧਆਇ ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ 
ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਸਹਲਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ-ਜਗਤ’, ਦੂਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ ੁਧਾਰ ਘਰ: 
ਮੂਲ  ਰੋਕਾਰ’, ਤੀਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ ੁਧਾਰ ਘਰ: ਨਾਵਲੀ-ਜੁਗਤਾਂ’। 

ਅਮੋਲਕ ਚੰਦ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸੁਿਾਰ ਘਰ’ ਮਵਚ ਮਨਆਂ-ਪਰਬੰਿ ਦੀ ਿਕੀਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ, 
ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2006-07 
ਅਮੋਲਕ ਚਿੰ ਦ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਚਿੰ ਿੀਗੜਹ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਸਿਲ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਲਈ ਿਾ. ਜੁਸਗਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ ਨਸਹਰੂ ਦੀ 

ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਚਿੰ ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਵਚਲੀ ਅਸਧਆਇ 
ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਸਹਲਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪਰਿਿੰ ਧ ਅਤੇ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ’, ਦੂਜਾ ਅਸਧਆਇ-
’ ੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਤੇ ਪੁਸਲ  ਦਾ ਵਾ ਤਸਵਕ ਸਚਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਇ  ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਉਤਪਿੰਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਵਰਗ-
 ਿੰਘਰਸ਼’, ਤੀਜਾ ਅਸਧਆਇ- ‘ ੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਲਪੀ ਸਚਤਰਨ’। 

ਮਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਪੁ ਤਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ:- 
ਿਮਰਭਜਨ ਮਸੰਘ ਭਾਟੀਆ (ਸੰਪਾ.), ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਪਮਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, 

ਤੇਮਜੰਦਰ ਬੀਰ ਮਸੰਘ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, 2-ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਮਕਟ, ਨੇੜ੍ੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਸਨੇਮਾ, ਲੁਮਿਆਣਾ, 2006 
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ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪੁ ਤਕ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਤੀ ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ 
ਪਿੰਜਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਪੁ ਤਕ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ  ਿੰ ਪਾਦਨ ਹਸਰਭਜਨ ਸ ਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ 

ਕੁਿੱ ਲ ਿਾਈ ਲੇਖ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ  ਿੰ ਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗ-ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਰ ਿੰ  ਾ-ਸਨਿੰ ਦਾ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ਾ ਲਾ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਲੀ ਪੁ ਤਕ ਸਵਚਲੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ 
ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਸਧਐਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਠ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਸਰਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉ  ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਿੈਲਦ ੇ
ਹਨ। ਇਹ ਅਸਧਐਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਾ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਦਰਸ਼ਟੀ 

ਦੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕ  ਰਕਦੇ ਹਨ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚਲਾ ਪਸਹਲਾ ਭਾਗ ਸਜਿੱ ਥੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਰਤਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਿਰੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਸਵਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ  ਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਾਂ ਤੇ ਪਾ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਉਭਾਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਐੱਸ. ਤਰਸਮੇ (ਸੰਪਾ.), ਰਵੀ ਰਮਵੰਦਰ (ਸ.ਸੰਪਾ.), ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੰਵਾਦ ਦਰ ਸੰਵਾਦ (ਆਲੋਚਨਾ), 
ਪਮਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਾਤਾ ਭਾਿਵੰਤੀ ਸਾਮਿਤ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, 2008 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ  ਿੰ ਵਾਦ ਦਰ  ਿੰ ਵਾਦ ਇਿੱ ਕ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਪੁ ਤਕ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ  ਿੰ ਪਾਦਕ ਿਾ.ਐੱ . 

ਤਰ ੇਮ ਅਤੇ  ਹਾਇਕ  ਿੰਪਾਦਕ ਿਾ. ਰਵੀ ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਹੈ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਿੰਜਾਿੀ ਅਤੇ ਸਹਿੰ ਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਲਖੇ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਲੇਖਾ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  
ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਕੁਿੱ ਲ  ਤਾਈ ਲੇਖ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਪਿੱਚੀ ਲੇਖ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੇਖ 
ਸਹਿੰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਹਨ। 

ਅਮਰਜੀਤ ਮਸੰਘ ਿਰੇਵਾਲ, ਪਰਸੰਿ ਕੌਰਵ ਸਭਾ (ਆਲੋਚਨਾ), ਪਮਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, 
ਲੁਮਿਆਣਾ, 2014 
ਪਰ ਿੰਗ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਪੁ ਤਕ ਹੈ। ਸਜ  ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇ  

ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 

 ਸਨਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 
 ਸ ਹਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

 ਸਵਕਾ  ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 
  ਮਾਜਕ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 
 ਿਹੁ ਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਸਹਰ 
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ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਅਤੇ ਚਰਸਚਤ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ 
ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਿੈਲੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਵ ਥਾ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਦੇਵ ਮਸੰਘ ਖਾਿਰਾ (ਸੰਪਾ.), ਕੌਰਵ ਸਭਾ: ਆਲੋਚਨਾਤਮਮਕ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਮਿਆਣਾ, 2014 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ: ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਪੁ ਤਕ 
ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ  ਿੰ ਪਾਦਨ  ੁਖਦੇਵ ਸ ਿੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਖਾਹਰਾ ਨੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਇ  ਨਾਵਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਦਰਜ ਕੁਿੱ ਲ ਪਿੱਚੀ 

ਲੇਖਾਂ ਸਵਚੋਂ ਤੇਈ ਲੇਖ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੇਖ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਹਨ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ 
ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦੇ ‘ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ’ ਸ ਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਖ਼ਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਇ  

ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂਿੰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ‘ਿੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮੁਲਾਕਾਤ’ ਸ ਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਿਾਰੇ  ਵਾਲ ਜਵਾਿ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 ਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਪੁ ਤਕ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ 
ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂਿੰ  
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ  ੁਝਾਅ ਵੀ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਮਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਮਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰ 

ਇ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ:- 
ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ੍, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਮਰਪੇਖ (ਆਲੋਚਨਾ), 

ਪੰਨਾ ਨੰ-75, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਮਿਆਣਾ। 
 ੁਰਜੀਤ ਿਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਲੇਖ ਰਾਹੀ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਪੇਸ਼  ਮਾਜ ਸਵਚ ਿੈਲੀ 

ਅਨੈਸਤਕਤਾ ਨੂਿੰ   ਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਰਾੜ ਅਨੁ ਾਰ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਨਾਵਲੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਜਮਾਤੀ 
ਵਖਰੇਸਵਆਂ, ਧਿੱ ਸਕਆਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੈ। ਉ  ਅਨੁ ਾਰ ਹਰ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਨਵ-ਆਰਥਕ ਸਵਵ ਥਾ 

ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਜਥੇਿਿੰ ਧਕ  ਿੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ  ੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਉ  ਅਨੁ ਾਰ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦਾ  ੁਨੇਹਾ ਸਨਮਨ ਦਸਲਤ 
ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
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ਸੁਮਤੰਦਰ ਮਸੰਘ ਨੂਰ, ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’, ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਪ ਚੇਤਨਾ (ਆਲੋਚਨਾ), ਪੰਨਾ ਨੰ-
90, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਮਿਆਣਾ। 

ਇ  ਲੇਖ ਅਨੁ ਾਰ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਪਰਪਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਿੀ ਸਨਆਂ-ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉ  ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ  ਾਰੇ  ਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜ ੀ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਿਾਰੇ ਉ  ਨੇ ਸਜ  ਗਲਪੀ-ਪੈਰਾਿਾਈਮ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ  ੀ, ਉ  
ਨੂਿੰ  ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲੀ-ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉ ਾਰਨ ਤੇ ਉ  ਦੇ ਸਵ ਤਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੰ ਸਗਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪਾਠਕ ਨੂਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਵ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨਜੀਤ ਮਸੰਘ, ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’: ਅਮਨਆਂ ਅਤੇ ਮਨਆਂ-ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਬਰਤਾਂਤ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਇਿੱ ਕ 

ਅਮਿਐਨ, ਪੰਨਾ ਨੰ-130, ਸੁਮਤੰਦਰ ਮਸੰਘ ਨੂਰ ਅਤੇ ਰਵੇਲ ਮਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਮਦਿੱ ਲੀ, ਡੀ.ਡੀ.ਏ. 
ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਤੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਪਿਾੜ੍ ਿੰਜ, ਨਵੀਂ ਮਦਿੱ ਲੀ-55 

ਇ  ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿਾ. ਮਨਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਅਨੁ ਾਰ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਫ਼ੋਕ ੀਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ 
ਨੂਿੰ  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿੱ ਸਖਆ ਹੈ। ਇ  ਜੁਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਿ ਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿ ਤੀਵਾਦ 
ਦੌਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਯੁਕਤ ਸਨਆਂ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਾਰਸਥਕਤਾ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਸਚਿੰ ਨਹ  ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਕ ੀਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ-ਸ  ਟਮ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਚਸਰਿੱਤਰ ਨੂਿੰ  ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿ ਤੀਵਾਦੀ  ੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ-ਸਹਤੈਸ਼ੀ 
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨਆਂ-ਪਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਨ ਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 
ਮਾਨ ਮਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਮਿੱ ਥ ਅਤੇ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਪਰੰਪਰਾ 
ਅਤੇ ਪਰਵਾਿ, ਪੰਨਾ ਨੰ-201, ਮਸ਼ਵ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 984, ਮਾਡਲ ਿਾਊਸ, ਜਲੰਿਰ 

ਲੇਖਕ ਅਨੁ ਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ  ਮਾਜ ਦੀ ਭਸਵਿੱ ਖ ਸਵਚ  ਿੰ ਭਾਸਵਤ ਿੂਿੰ ਘੀ ਹੋ ਰਹੀ  ਿੰ ਕਟਮਈ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਮੁਖ਼ਾਤਿ 
ਹੈ। ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਸਿਰਤਾਂਤ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਅਨੁ ਾਰ ਸ ਰਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਸਵਚ ਸ ਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦੇ ਇ   ਿੰਘਰਸ਼ ਨੂਿੰ  
ਸ ਰਜਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ 

ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ ਪੁਨਰ-ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁ ਾਰ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਧੁਸਨਕ ਭਾਰਤੀ 

 ਮਾਜ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਿਦਾ। 
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ਮਵਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਮਥਕਤਾ 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਗਲਪ ਦੇ ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਥਾਨ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ 
ਸਵਚ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਯਥਾਰਸਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਸਤਕਤਾਵਾ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸਚਤ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚਰਸਚਤ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸਜ  ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ-ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ 
ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚਲੇ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  

ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਇ ੇ 
ਤਰਹਾਂ ਵਧਦਾ ਿੁਿੱ ਲਦਾ ਸਰਹਾ ਤਾਂ ਦੂ ਰੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਿਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਰ  ਭ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਖ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ 

ਸਕ ਇ  ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਨੂਿੰ  ਿਦੀ ਹਿੱ ਥੋਂ ਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰ 

 ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿੱ ਿਾ  ੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ 
 ਮਾਜਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਹੀ  ੇਧ ਪਰਾਪਤ ਹੋ  ਕੇ ਅਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ  ਮਾਜ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਹੋ  ਕੇ। 

ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ 

ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂਿੰ   ਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ- 
1) ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। 
2) ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

3) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂਿੰ   ਮਝਣਾ। 
4) ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। 

ਖੋਜ ਮਵਿੀ 
ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਖੋਜ ਸਵਧੀਆਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ- 
1) ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਅਸਧਐਨ 

ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2) ਤਰਕਵਾਦੀ-ਸਵਧੀ 
ਤਰਕਵਾਦੀ-ਸਵਧੀ ਤਰਕ ਸਵਰਤਕ ਦੇ ਆ ਰੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਜਾਂ ਸ ਿੱ ਸਟਆਂ ਤੇ 

ਅਿੱ ਪੜਨਾ ਤਰਕਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਸਵਚ ਵੀ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ‘ਖ਼ੋਜੀ ਉਪਜੈ ਿਾਦੀ ਸਿਨ ੈ’,  ੋ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਤਰਕਵਾਦੀ ਸਵਧੀ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਸਵਚ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸਵਧੀ 
ਨੂਿੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। 



18 
 

3) ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ 

‘ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ’ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ  ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿੀ ਕੋਸਿਿੰ ਗ 

ਭਾਵ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਵਧੀਵਤ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ ਪਰਕਾਰਜ ਹੈ।  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਦੀ  ਾਰਸਥਕਤਾ ਪਛਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉੱ ਰਦੇ ਸਗਆਨ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸਗਆਨ ਦੇ ਇ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਸਵਧੀਵਤ  ਿੰਗਠਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵਚ ਉ ਾਰਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ   ਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਉਂਤਿਿੱ ਧ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ 
ਹੋਣ  ਦਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੰ ਝ ਹੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ  ਮਾਜਾਂ ਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ 

ਸ ਲ ਲੇਿਿੱ ਧ ਤੇ  ਿੰਗਸਠਤ ਅਸਧਐਨ ਸਮਿੱਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇਹ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਵਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪਰਿੰਤੂ 

ਇ  ਸਵਚਲਾ ਤਰਕ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਿੰ ਨਾ ਸਕ  ਾਇਿੰ   ਸਵਚਲਾ। 
4) ਇਸਤਹਾ ਕ ਸਵਧੀ- ਇ  ਸਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕ ੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਅਸਧਐਨ ਸਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਧਐਨ ਕਰਤਾ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਉਹ ਸਕ ੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। 
5)  ਮਾਜ-ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਸਵਧੀ-  ਮਾਜ ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਸਵਧੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ  ਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ  ਸਵਚ  ਾਰੇ  ਮਾਜਕ ਸ  ਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ  ਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਸਵਚ  ਹਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਨ। 

ਸੰਭਾਮਵਤ ਨਤੀਜੇ 

ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਪਰਿੰ ਤ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਨਤੀਜੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ  ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ- 
1) ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
2) ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਸਭਰਸ਼ਟ-ਤਿੰਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਮਕਾਲੀ  ਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿੰ ਤਰ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  

    ਹੋ  ਕੇਗਾ। 
3) ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਹੋਏ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ ਪਰਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
4) ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ  ਪਸ਼ਟ ਹੋ  ਕੇਗੀ। 

ਸਾਮਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਮਥਕਤਾ 
ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਹੋਏ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ 
ਿਾਰੇ ਅਸਧਐਨ ਿਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ ਿੰਘ 
ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਪਸ਼ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਆ  ਸਵਚੋਂ 

ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ  ੁਿੰ ਦਰੀ ਲਈ ‘ਦੇਵੀ’ 
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ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕਸ਼ਟ-ਭਿੰਜਕ, ਿਹੁ-ਭੁਜਾਵੀ, ਗੈਿੀ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ  ੁਿੰ ਦਰੀ ਦੀ ਿਹਾਦਰੀ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ  ਿੰ ਸਗਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ ਿੰਘ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨਾਨਕ 

ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ‘ਿਲੀਦਾਨ’ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ, ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 
ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਨਾ ੂਰ ਸਵਚ ਈਿੀਪ  ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵਚ  ੁਰਜੀਤ ਸ ਿੰਘ  ੇਠੀ, ਸਨਰਿੰਜਨ ਤ ਨੀਮ,  ੁਖਿੀਰ,  .  ੋਜ, ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ 
ਸਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਸਜਹੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂਿੰ  ਿਦਲਣ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ 
‘ਅਿੰਨਹੇ  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ ਾ’ ਸਵਚ  ਮੁਿੰ ਦਰ ਮਿੰਥਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ, ਰਾਹੂ-ਕੇਤੂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  

ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ  ਮਾਜ ਸਵਚ  ੀਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਤਰਾ ਸਦਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਵਕਾ  ਪੜਾਅ ਸਵਚ ਇ ਤਰੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ  ੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਇ ਤਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੇਦਨਾਵਾਂ, 

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ  ਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ  ਾਹਮਣੇ ਟੁਿੱ ਟਦੀ ਤੇ ਹਾਰਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਸਥਕ ਹਵਾਸਲਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸਥਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਰਾਹੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂਿੰ  ਉ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾ 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਇ ੇ ਹੀ ਦੌਰ ਸਵਚ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਅਿੱਗ ਦੇ ਿੀਜ’ ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉ  ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉ  ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੋ ਹੁਣ 

ਤਿੱ ਕ  ਭ ਤੋ ਵਿੱ ਧ ਚਰਸਚਤ ਸਰਹਾ ਉਹ ਹੈ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ 
ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਗਲਪ  ਿੰ ਾਰ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀਆਂ 
ਸਭਰਸ਼ਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲ਼ਾਪਣ ਉਘਾੜਨ ਸਵਚ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵੀ ਨੈਸਤਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤੇ 

ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਦੀਆਂ  ਮੀਕਰਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਸਭਰਸ਼ਟ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਪਰਕਰਨ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਪਸਰਪੇਖ 
ਸਵਚ ਉਭਾਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਕ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਅਿੰ ਤ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਿਦੀ ਉੱਤੇ 
ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨੇਕੀ ਦੀ 

ਸਜਿੱ ਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਗਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿਦੀ ਿੇਅਿੰ ਤ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 
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ਦੂਜਾ ਇ  ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਜਾਿੀ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਸਵਚਲੀ ਇਕ ਅਸਹਮ 
ਕੜੀ ਸਨਆਂ-ਪਰਨਾਲੀ, ਪੁਸਲ -ਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਆਸਦ ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ  ਿੰਗਠਨ ਸਵਚੋਂ ਿਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਜਹਾ ਸ ਿੱ ਖਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਉ  ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸਹਲਾ ਕਦੇ  ੁਸਣਆ ਵੇਸਖਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉ  ਨਾਲ ਿਾਵਾ ਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਆਮ  ਾਧਾਰਨ ਇਨ ਾਨ ਲਈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ, ਕਚਸਹਰੀ, ਸਨਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਆਸਦ ਦੀ ਅਿੰ ਤਰੀਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੇ ਹਨ। 
ਐ . ਤਰ ੇਮ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਆਪਣੇ ਿਹੁਚਰਸਚਤ ਚਾਰ ਨਾਵਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਸਹਰਾ,  ੁਧਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਰਾਹੀਂ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਵਰੋਧੀ ਪਰਸਵਰਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਲਈ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱਟ ਇ  ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਨੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ  ਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਆਸਖਆ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿੀੜਾ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹਤ ਲਈ ਿਣੇ ਦੋ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ‘ ੂਚਨਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਕਾਨੂਿੰ ਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਜਾਿ 

 ੇਵਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਕਾਨੂਿੰ ਨ’ ਿਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁ ਤਕਾਂ ਸਲਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱ ਿੀ  ੇਵਾ ਸਨਭਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ’। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਿਾਕੀ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸਭਿੰ ਨ ਹੈ 
ਸਕਉਂਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਅਜੋਕੇ 
 ਮਾਜਕ ਸ  ਟਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਕ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਅਸਜਹੀ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਪਸਹਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਹੈ।24 

ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ  ਾਸਹਤਕ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ- 
1) ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ। 

2) ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਤੇ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ। 
3) ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ। 
4) ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ। 
ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ   ੁਧਾਰਨ ਸਵਚ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਹੁਤ  ਾਰਸਥਕਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸਜਹੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।
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ਅਮਿਆਇ - ਦੂਜਾ 
ਮਮਿੱ ਥ ਅਤ ੇਸਾਮਿਤ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿ 

 ਾਸਹਤ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ  ਮਾਜ ਦਾ ਆਪ  ਸਵਚ ਿੜਾ ਗੂੜਹਾ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਦਾ ਜਨਮ ਉ  ਦੇ  ਮਕਾਲੀ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  

ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ  ਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ 
ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ ਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਹੁਤ ਿੂਿੰ ਘੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ   ਮਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਲੀ 
ਸਵਚ ਸਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ  ਾਸਹਤ ਮਹਾਨ ਸਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਚਆ ਜਾਂ  ਕਦਾ ਅਤੇ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਚਿੰਗੇ 
ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਿੇ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ- ੁਿੱ ਖ ਭੋਗੇ ਹੁਿੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ  ਫ਼ਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਿੂਿੰ ਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਜਨਮ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ 
ਤਜਰਸਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ  ੁਣੇ ਵੇਖੇ ਤਜਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਚੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਹਨ ਿੀ. ਸਵਕਰੀ ਅਨੁ ਾਰ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਇਕ ਐ ਾ ਗਰਭ ਉਤਪਿੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਿੱ ਚੋਂ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ 
ਇਸਤਹਾ  ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਦੋਹਾਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚਲੇ ਕਥਾਨਕ, 
ਚਸਰਿੱਤਰ-ਸਚਤਰਨ, ਸਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਿੰ ਿ ਆਸਦ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਸਵ ਥਾਪਨ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ  ਾਂਝੇ 
ਵੀ।1 ਨਾਰਥਰੋਪ ਫ਼ਰਾਈ ਅਨੁ ਾਰ ਅਨੇਕਾਂ  ਿੰ  ਸਕਰਤੀਆਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ-ਸਵਸਗਆਨ ਅਚੇਤ ਹੀ  ਾਸਹਤ ਨਾਲ ਇਕਸਮਕ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2   ਾਸਹਤਕ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਲਸਕ  ਾਸਹਤਕ ਪਰਿੰਪਰਾ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਉਗਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਅਿੰ ਸਤਮ 
ਸਨਕਾ  ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਤੋਂ ਲਿੱ ਸਭਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।3 ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਆਪ ੀ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨੂਿੰ  
ਸਵਚਾਰਸਦਆਂ ਸਰਚਰਿ ਚੇਜ਼ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਨੂਿੰ  ਅਸਤ-ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਕਰਕੇ 

ਭਾਵੁਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਹਤ ਵਰਣਨ ਨਾਲ  ਾਸਹਤ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।4 
ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਿਾਰੇ ਫ਼ਰੈਸਿਕ ਸ਼ਲੈਗਲ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਸਦਆਂ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਪਰਸਕਰਤੀ ਦਾ ਸਚਿੱ ਤਰ-
ਸਲਪੀਆਂਤਰ ਰੂਪ ਸਕਹਾ ਹੈ।5 ਹਰਿਰ ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਸਦਆਂ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਅਿੰ ਤਰ-

ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਸਕਹਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੀ ਮਾਨਵੀ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਿਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਸਦ 
ਅਨਾਸਦ ਰੂਪ ਸਕਹਾ ਹੈ।6 
ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਆਪ ੀ  ਾਂਝ ਨੂਿੰ  ਭਾਵੇਂ ਿਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਇ  ਸਵਚ ਰਤਾ 
ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਸਕ ਕੁਝ ਪਸਹਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ ਆਪ  ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਵਚ 

 ਿੰਕਲਪ ਤੇ  ਿੰ ਰਚਨਾ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਿੱ ਲਾਂ  ਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।   ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰ  ਕਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ 



23 
 

ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਕ  ੁਭਾਸਵਕ ਹੈ, ਸਕਉਂ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਉਨਹ ਾਂ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਸਵ ਮੈਜਨਕ ਰਹਿੱ  ਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਨਾਲ ਹੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ  ਾਹਮਣੇ ਮਾਨਵ ਦੈਸਨਕ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਭ-ੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਹਿੱ ਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਉਦੇੜਦੀ-ਪੁਦੇੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਵਾਂਗ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇ  ਰਹਿੱ  ਾਤਸਮਕ ਜਗਤ ਸਵਚ ਸਵਦਮਾਨ 
ਰਹਿੱ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਸਵਵਹਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਸਧਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ੀਲ ਿਣਾਉਣ ਸਵਚ ਹੈ।7 
ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾ ਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਿਾਰੇ ਸਵਚਾਰਸਦਆਂ ਇਹ  ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ ਉਪ- ਾਸਹਤ ਪਿੱ ਧਰ 
ਤੋਂ ਉਤਪਿੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਵਾ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ  ੋਮਾ ਿਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।8 ਿਾ. 

ਹਸਰਭਜਨ ਸ ਿੰਘ ਇ  ਪਸਹਲੂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਲਖਦੇ ਹਨ- 

 ਿੰ ਸਕਰਤੀ ਸਵਚ ਇਸਤਹਾ  ਅਤੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਤਰਾਇ-ਯੁਿੱ ਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿੰ ਕਾ ਯੁਿੱ ਧ ਅਸਜਹੀਆਂ 
ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਕਿੰ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਰੇਰਨਾ ਸਮਲੀ। ਹੋਮਰ ਅਤੇ ਤੁਲ ੀ ਦਾ  ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 

ਦਾ ਮੂਲ ਪਰੇਰਨਾ  ਰੋਤ ਇਹੋ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ।9 
ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ  ਾਸਹਤਕ ਮਹਾਨਤਾ ਇ  ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਲੌਸਕਕ-ਸਦਰਸ਼ਟੀ, ਮਾਨਸ ਕ ਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ, ਨੈਸਤਕ 
ਤੇ  ਿੰ  ਥਾ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਲਆਉਣ ਸਹਤ ਸਮਿੱ ਥ-ਕਥਾਵਾਂ  ਾਸਹਤਕ- ਿੰ ਸਕਰਤੀ ਸਵਚ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਵਾ ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ 

ਮਾਸਧਅਮ ਹਨ। 
 ਾਸਹਤ ਐ ੀਆਂ  ਸਥਤੀਆਂ ਪਸਰ ਸਥਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰ ਤੁਤੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਪਰਚਸਲਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਾਰ-
ਸਵਹਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੋ ਸਥਤੀ ਦਾ ਪਰਤੀਸਿਿੰ ਿ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਿੰ ਿ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੀ 
ਹੈ ਪਰਿੰ ਤੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਵਾ ਤਸਵਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਉ ਾਰ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਏ ਮਰੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ  ੁਭਾਅ ਪਸਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇ  ਨੂਿੰ  ਝੂਠ, ਕਲਪਨਾ, ਸਮਸਥਆ, ਨਾ ਮਿੰਨਣ ਯੋਗ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ।10 ਪਰਿੰਤੂ, ਸਮਿੱ ਥ ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸਵਉਤਪਤੀ 
ਮਾਈਥੌ  ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਸਵਚਲੇ  ਿੱਚ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਕਾਸਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ  ਕਦਾ। ਮਾਈਥੌ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰ ਤੂ  ਾਸਹਤ 
ਦੇ ਐ ੇ ਅਸਨੱਖੜਵੇਂ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਤਿੱ ਤ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੰਗਸਠਤ ਤੇ ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਿਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਿੱ ਥ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਮਸ਼ਰਨ ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੀ ਹੈ।  ਾਸਹਤ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਗਲਪ, ਵਾ ਤਸਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸ ਰਜਣ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ  ਿੰ ਭਾਸਵਕਤਾ ਨਾਲ ਸ ਰਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤ 

ਨੂਿੰ  ਇਕ ਐ ੀ ਪੂਰਨ ‘ ਾਧਨਾ’ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜ  ਲਈ ‘ਉੱਚ-ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਸਤਭਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ’ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਲਪਨਾਤਸਮਕ ਸ ਰਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਰਿੰਚਨਾਤਮਕ ਸ ਧਾਂਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ,  ਾਸਹਤ 
ਸਵਚ ਸ ਿੱ ਧੀ ਕਲਪਨਾ ਸਵਰਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁ ਤੀ ਨਾਲ  ਾਧੀ ਹੋਈ ਕਲਪਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਸਕਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।11 ਜ਼ਰੂਰਤ ਇ  ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਿੰ ਭਾਵੀ ਘਾੜਤ 
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ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਕਰਤ ਨੂਿੰ  ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾਵੇ। ਵ ਤੂ ਵੇਰਵੇ ਇਉਂ ਜਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਉਹ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਨ ਨਾ ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਕਰਤਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ‘ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ  ਾਰਾ ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਉ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ ਰੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  

 ਮਝਣ- ਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ‘।12 ਵ ਤੂਗਤ ਜਗਤ  ਾਧਾਰਨ ਅਿੱ ਖ ਲਈ ਵੇਸਖਆ ਭਾਸਲਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਹਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਸਵਿਿੰ ਿਨਾਵਾਂ, ਸਜਿੱ ਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਤੇ ਵੀ ਹਿੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇ   ਸਥਤੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਾ ਤਸਵਕ ਜਗਤ ਸਵਚ  ਾਧਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਿਹੁਤ ਵਾਰ 
ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਕੋਈ ਿਿੰ ਸਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਇ  ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਵਿੰ ਦਾਂ ਤੇ ਦੁਸਚਿੱ ਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਨਸ ਕ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਭੋਗ ਸਰਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਸਹਨ ਕੇ ਉਹ 

 ਾਸਹਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
‘ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਨੂਿੰ   ਾਰਸਥਕ ਰੂਪ ਸਵਚ ਗਰਸਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ 

ਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ ਕਾਸਵ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਤਿੱ ਖਣ ਤੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਮੌਸਲਕ ਸਵਧੀਆਂ 
ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ ਸਵਚ ਕੋਈ ਿੁਸਨਆਦੀ ਅਿੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਭਵਸ਼ੀਲ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੇ 
 ਮੂਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਲ ਰੁਸਚਤ ਹਨ। ਰੂਪਕ, ਪਰਤੀਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਸਜਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ-

 ਿੰਗਠਨ ਸਵਚ ਗਸਹਰੀ  ਮਾਨਤਾ ਦੀ  ੂਚਕ ਹੈ।13 ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗਲਪ ਸਵਚ ਸਮਸਥਕ  ਿੰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇ  ਦੀ 
 ਿੰਭਾਸਵਕਤਾ ਸਵਚ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਜ  ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਨਾਰਥਰੌਪ ਿਰਾਈ  ਥਾਨਾਂਤਰਨ (displacement) ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।  ਥਾਨਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਉ  ਦਾ ਭਾਵ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂਿੰ  ਪਰਮਾਸਣਕ, ਤਾਰਸਕਕ ਪਰਸਵਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 

ਨੈਸਤਕ ਪਿੱ ਖੋਂ ਪਰਵਾਸਨਤ ਯਾਨੀ ਵਾ ਤਸਵਕ ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।14 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਉ  ਦੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਤੇ ਉ  ਦੀ  ਿੰ  ਸਕਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਵੀ  ਸਭਅਤਾ ਦੇ ਇਸਤਹਾ ਕ 
ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਸਪਆ ਸਮਸਥਹਾ   ਸਭਅਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਵਹਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਸਮਸਥਹਾ  ਦੀਆਂ ਤਸਹਆਂ ਸਵਚ ਵਸ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿੰ ਮੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਸਵਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵੀ 
ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਗਰਸਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਜੋ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਣਦਾ ਹੈ ਉਹ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਦੀ  ਾਸਹਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਤਿੱ ਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਸਭਸਵਅਕਤ 
ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਥ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਸ ਰਜਣਾ ਦਾ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਰਿੰਪਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇ  ਨੂਿੰ  ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਕਥਾ 
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂ ਜੋ ਇ  ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ  ਿੰਗਠਨ ਸਵਚ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਹਾ-
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂਿੰ  ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਹੈ। ਇਹ 
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ਆਮ ਜੀਵਨ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚ ਮਨੋਕਲਸਪਤ ਕਹਾਣੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਸਥਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਇਕ ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਕਥਾ ਸਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਸਜ  ਸਵਚ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਪਰਾਸਕਰਤਕ  ਿੱਤਾ ਦਾ ਸਵਵੇਚਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇ  ਸਵਚਲੇ ਪਾਤਰ  ਾਧਾਰਨ ਤੇ ਦੈਵੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥ ਇਕਿੱ ਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ  ਾਰੇ  ਮਾਜ ਦੇ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਜਨਮ  ਮਾਸਜਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। 
ਧਾਰਸਮਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਸਮਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਗੁਰੂ  ਾਸਹਿਾਨ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 
ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ  ਨ।  ਾਸਹਤਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਰਲ ਗਿੱ ਿ ਕਰ 

ਸਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਸਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾ. ਹਸਰਭਜਨ ਸ ਿੰਘ ਅਨੁ ਾਰ ‘ਸਮਿੱ ਥ ਨਾ ਸਨਰੋਲ ਗਿੱ ਪ 

ਹੈ ਨਾ ਸ ਿੱ ਧਾ ਝੂਠ। ਇਹ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ 
ਸ ਰਜਣਹਾਰ ਆਸਦ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਸਗਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ  ੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸਵ-ਸ ਆਣਪ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱ ਧ 

ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਸਨਕ, ਸਮਿੱ ਥ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ’।15 
ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਿਾਰੇ ਨਾਰਥਰੌਪ ਫ਼ਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਰ ਸਚਿੰ ਤਕਾਂ ਤੇ 
ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸ ਿੱ ਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਈ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤਕ  ਿੰਦਰਭ 
ਸਵਚ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇ  ਦੇ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਈਥੌ , ਪਲਾਟ, ਸਿਰਤਾਂਤ ਆਸਦ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ 
ਤੋਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉ  ਲਈ ਸਮਿੱ ਥ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਸਵਸ਼ਵ- ਾਸਹਤ ਦੀ ਆਸਦ-ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਜ  ਦੇ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਸਨਯਮ 

‘ਸਵਕੋਸਲਤਰੇ’ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚ ਪਏ ਵੇਖੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਸਥਕ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਕੇ 
 ਾਸਹਤਕ ਰਚਨਾ ਿਣਦੀ ਹੈ।16 ਫ਼ਰਾਈ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਸਿਰਤਾਂਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਦ-ਰੂਪ (archetype) ਵਜੋਂ ਸਵਸ਼ਲੇਸਸ਼ਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚ ਵ ਤੂ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਹਿੱਤਵ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਤਵੇਂ ਹੀ ਸਮਸਥਕ 

ਸਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਵ ਤੂ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਵਲਿੱ ਖਣ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਸਥਹਾ  ਸਜਿੱ ਥੇ  ਾਸਹਤਕ ਵ ਤੂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਭਾਸਵਤ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇ  ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਵਚ ਵੀ  ਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਸਥਕ  ਿੰ ਰਚਨਾ ਵ ਤੂ 
ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ  ੁਮੇਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਸਥਹਾ   ਾਸਹਤ ਦਾ  ੋਮਾ (matrix) ਵੀ ਿਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ  ਨੂਿੰ  ਰੂਪ ਰੇਖਾ (outline) 
ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵਚ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਜ਼ੁਿਾਨੀ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ  ਾਸਹਤ ਦਾ  ਰੋਤ ਿਣਦੀ ਹੈ।17 

ਸਮਿੱ ਥ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਅਸਜਹਾ  ਾਂਚਾ ਉਪਲਿਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਪੈ ਕੇ  ਾਸਹਤ ਇਸਤਹਾ ਕ ਤੇ 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਦੋਹਾਂ ਧਰਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉੱ ਰਦਾ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿੱ ਤ ਪਲਾਟ, ਚਸਰਿੱਤਰ, ਸਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਿੰ ਿ ਆਸਦ ਦੀਆਂ 
ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵ ਥਾਪਨ ਸਮਿੱ ਥ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।18 ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਵਚ  ਸਮਿੱ ਥਕਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 

ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉ  ਦੀ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਸਵਚ ਸਵਰ ੇ ਤੋਂ ਸਮਲੀ ਇਕ  ੋਚ ਪਰਸਕਰਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱ ਗੋਂ  ਾਸਹਤ 
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ਸ ਰਜਣ ਵਿੱ ਲ ਅਗਰ ਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਹਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਲੀਨੋਵ ਕੀ ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚ ਭਸਵਿੱ ਖਤ ਮਹਾਂਕਾਸਵ, ਰੁਮਾਂ  ਤੇ 
ਤਰਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂਲ  ਮਗਰੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।19 

ਸਮਿੱ ਥ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ  ਾਂਝ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਆਧਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਮਾਜਕ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ ਰਸਜਤ ਹੋਣ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਇਕ  ਮਾਸਜਕ ਪਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਸਕਰਸਤਕ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਇ  ਦੀ ਵਿੱ ਖਰਤਾ ਇ  ਦੀ ਿੁਿੱ ਧੀ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਰਸਵਨ ਦੇ 
ਸ ਧਾਂਤ ਅਨੁ ਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸਵਕਾ  ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ  ਮਾਜ,  ਮਾਜਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂਿੰ  
ਘੜਦਾ ਸਰਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ  ਮਾਸਜਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਪਰਪਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਜਹਾ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ ਜੀਵ ਿਸਣਆ ਜੋ ਿਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਪਰਭੁਤਾ ਤੇ  ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਵਚ  ਿਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਦੌਰ ਸਵਚ ਆਸਦ-ਮਾਨਵ ਦੀ ਿਾਕੀ ਜੀਵਾਂ 

ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਕੜ  ੀ ਪਰਿੰ ਤੂ  ਵੈ ਤੋਂ ਿਾਹਰਾ ਜੋ ਉ  ਦੀ ਪਕੜ ਸਵਚ ਨਹੀਂ  ੀ ਉ  ਪਰਤੀ ਉ  ਦਾ 
ਭੈਅ-ਭੀਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉ  ਦੀ ਿੁਿੱ ਧੀ ਦਾ  ਸਹਜ ਵਰਤਾਰਾ  ੀ।  ਵੈ ਤੇ ਿਾਹਰੀ ਰਹਿੱ ਾਤਸਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਵਚ  ਿੰਤੁਲਨ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉ  ਨੇ  ਵੈ ਨਾਲ  ਿੰ ਵਾਦ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ। ਇ   ਿੰ ਵਾਦ ਨੇ ਉ  ਅਿੰ ਦਰ ਨਵੇਂ ਅਸਹ ਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ 
ਸਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਹ ਾ ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਮਾਨਸ ਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਉਥਾਨ ਸਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ 
ਸਨਭਾਈ। ‘ਸਮਿੱ ਥ ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਥਾਤਮਕ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਹੀਂ  ਮਝਣ,  ਮਝਾਉਣ ਦਾ  ਮੂਸਹਕ ਯਤਨ 

ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ  ਮਾਸਜਕ, ਭੂਗੋਸਲਕ, ਇਸਤਹਾ ਕ, ਪਦਾਰਥਕ ਪਸਰ ਸਥਤੀਆਂ ਸਵਚ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਨੂਿੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’।20 
ਵਾ ਤਵ ਸਵਚ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਵਕਾ  ਿਰਸਹਮਿੰਿ ਸਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇ  ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ 
ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੇ  ਮਰਿੱ ਥ ਿਸਣਆ। ਖੋਜਾਂ ਤੇ 
ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਿੌਸਧਕ ਸਵਕਾ  ਸਵਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਪਸਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਿਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉ  ਅਿੰ ਦਰ ਪਰਸਕਰਤੀ ਦੀ  ੁਿੰ ਦਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਣਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਇ  ਸਵਕਾ  ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਅਸਹਮ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣੀ 
ਰਹੀ ਤੇ ਇ   ੌਂਦਰਯ-ਿੋਧ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਮੂਰਤੀ-ਕਲਾ, ਸਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ,  ਿੰਗੀਤ-ਕਲਾ, ਨਾਟ-ਕਲਾ ਤੇ  ਾਸਹਤ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਸ ਰਸਜਤ ਉਹ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਜ  ਰਾਹੀਂ ਉ  ਨੇ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਦਾ ਕਲਪਨਾ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਸਹਤ ਇਨਹ ਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਿਖ਼ਸ਼ੀ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਇਹ 

ਕਲਾਵਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ  ੁਹਜਾਤਸਮਕ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਾਧਨ ਹੋ ਸਨੱਿੜੀਆਂ। ਕਲਾ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚ 
ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸਵਚਲੀ ਵਿੱ ਖਰਤਾ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਤੇ  ੁਤਿੰ ਤਰ ਰੂਪ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਸਨਰ ਿੰਦੇਹ,  ਾਰੇ 
ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸ ਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚਲਾ  ਮੂਸਹਕਤਾ ਦਾ ਲਿੱ ਛਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਇ  ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤਕਾਰਾਂ ਸਵਚ ਿੇਹਿੱ ਦ 
ਮਕਿੂਲ ਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿੱ ਥ ਵੀ ਗਲਪ ਲੇਖਕ ਨੂਿੰ  ਲਭਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਲ 
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ਸਖਿੱ ਚਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇ  ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥ ਗਲਪਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਿਸਣਆ ਿਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਪਰਾਚੀਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵੀ। ਇ  ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ  ਾਰਾ ਸਧਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 

ਸਵਉਂਤ ਿਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਸਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚਲੀ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ, ਪਰਿੰਪਰਾ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਚਿੱ ਲਣ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਇ  ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਸਹਯੋਗੀ ਤਿੱ ਤ ਿਣਾ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।21 ਆਮ ਆਲੋਚਕ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਇ  ਸਵਚਲੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ੁਤਿੰ ਤਰ  ਵੈ-ਇਿੱਛਾ,  ਮੂਸਹਕਤਾ, ਸਵਸ਼ਵ ਸਵਆਪਕਤਾ ਅਤੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ  ਕਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਕਾਰਨ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।22 

ਮਾਨਵੀ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤਨ, ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ  ਮਾਜਕ  ਸਥਤੀਆਂ-ਪਸਰ ਸਥਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਗਰਸਹਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹ  ਸਥਤੀਆਂ-ਪਸਰ ਸਥਤੀਆਂ  ਿੰ ਵੇਦਨਾ ਤੇ  ੁਹਜ ਨਾਲ ਲਿਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਲਖਤ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤਾਂ  ਾਸਹਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਾਸਹਤਕਾਰ ਵ ਤੂਗਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰਸਹਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਸਵਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਵਾਪ  ਦੇ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ‘ਸ ਰਜਣਾ ਦੇ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਸਛਣਾਂ 
 ਮੇਂ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।23 

 ਾਸਹਤ ਸ ਰਫ਼ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ  ਿੰ  ਸਕਰਤੀ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਦਾ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਤਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਿਲਸਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸਭਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌ ਲੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਗਤ ਸਵਚ ਜੋ ਿਦਲਾਅ ਸਲਆਂਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਿਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾ ਕ  ਿੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਪਰਤੀਸਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਸਣਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਾਸਹਤ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਸਵਅਕਸਤਤਵ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਸਵਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਹਾਰ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਸਨਰਪਿੱਖ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਗਆਨ  ਦਕਾ ਅਨਿੰ ਦ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ੋਮਾ ਿਣ ਕੇ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਤੂ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ 
ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਿੰ ਦ ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ।24 ਅਨਿੰ ਦ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨੂਿੰ  ਮੁੜ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ ੇ 
ਰਹਿੱ  ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਰਥਰੌਪ ਫ਼ਰਾਈ ਇ  ਨੂਿੰ  ਖੋਜ (point of 

discovery) ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ (point of recognition) ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ।25 

ਅਨਿੰ ਦ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਕਾਰਜ ਨੂਿੰ  ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਾਸਹਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸਨਰੋਲ ਕਾਲਪਸਨਕ ਸਕਰਤ ਨਹੀਂ ਿਣਦਾ। ਿਲਸਕ,  ਸਤ 

ਦੀ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਜੀਵਤ ਹੋਂਦ ਦਾ  ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਰੂਪਾਕਾਰ ਤੇ ਸਵਧਾਵਾਂ ਸਵਚ 
ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰਤਿੱ ਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਰੂਪ ਸਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਵ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂਿੰ  ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕ ਐ ਾ ਸਮਸਥਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸ ਰਜ ਸਲਆ 
ਸਜ  ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿੁਸਨਆਦੀ ਯਥਾਰਥ ਦੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਿੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗਸਹਰਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
 ਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉ  ਦੀਆਂ ਤਸਹਆਂ ਸਵਚ ਪਏ  ਿੱਚ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਪਾ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹਣਾ 



28 
 

ਸਮਿੱ ਥ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਵਧੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਸਣਕ ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਰਸਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਪਰਿੰਪਰਾ ਮੁਿੱ ਖ’ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸਵ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਆਧੁਸਨਕ‘।  ਮਕਾਲ ਦੇ ਮ ਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਇਸਤਹਾ ਕ ਪਰ ਿੰਗ’ ਵੀ ‘ ਾਸਹਤ-ਰਚਨਾ 

ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾ ਾਰ’ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਸਹਤ ਸ ਰਜਣ ਨੂਿੰ  ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਿਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।26 

ਸਨਰ ਿੰਦੇਹ,  ਾਸਹਤ ਦੇ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ ਸ ਧਾਂਤ ਅਤੇ  ਾਸਹਤਕ ਸਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਿੀਜ ਰੂਪ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚ  ਪਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਜਾ 
 ਕਦੇ ਹਨ ਪਰਿੰ ਤੂ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਾਸਹਤਕ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਰਆ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰ ਜਾਿੀ  ਾਸਹਤਕ ਸਵਕਾ , 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਕੀ  ਾਸਹਤ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਮੂਲ  ਰੋਤ 

ਸਮਸਥਹਾ  ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ  ਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਸਣਕ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਵੇਖੀ ਜਾ 

 ਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਵੀ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਸਮਸਥਕ  ਰੋਤਾਂ ਵਿੱ ਲ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਸਚਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂੜਹ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਵੇਂ ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਸ ਿੱ ਧੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਸਨਕ  ਮਾਂ ਸਗਆਨ, ਸਵਸਗਆਨ, ਤਰਕ, ਸਵਵਕੇ, ਿੌਸਧਕਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ  ਮਾਂ ਹੈ। ਿਾਜ਼ਾਰਵਾਦ 
ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਜਿੱ ਥੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਵਕਾ  ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਗਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿੈਲਾਓ ਸਵਚ ਵਿੱ ਿਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 
ਹੈ ਉੱਥੇ  ਮਾਸਜਕ- ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਿਰਦ ਤ ਢਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜਹਾ ਹੈ ਸਕ 

ਅਿੱ ਜ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਦੇ ਹਾਮੀ  ਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਚਿੰ ਤਕ  ਿੰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸਵਚ ਵਧੇਰੇ 
ਰੁਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉ  ਦੀਆਂ ਪਰਿੰਪਰਾਗਤ 
 ਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਰੂਪ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, 

ਉਪਸਨਸ਼ਦ, ਮਹਾਂਕਾਸਵ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਉਗਮਣ ਤੇ ਸਵਗ ਣ ਸਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਜਹ ੇਮਹਾਂ ਸਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕਥਾ-ਉ ਾਰ ਸਮਸਥਹਾ  ਤੇ ਸਟਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਦਾ 

ਐ ਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਮਾਜ ਦੀ ਿਣਤਰ, ਸਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਰਿਿੰ ਧ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਚਾਰ-ਸਵਹਾਰ 
 ੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਸਥਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਰਆ ਸਵਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਮਧਕਾਲੀ  ਾਸਹਤ ਤੇ 
ਆਧੁਸਨਕ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਮੂਲ ਿਣਦੀ ਹੈ। ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਾਸਹਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਜਵੇਂ  ੂਫ਼ੀ ਕਾਸਵ-ਧਾਰਾ, ਿੀਰ ਕਾਸਵ-
ਧਾਰਾ, ਸਕਿੱ  ਾ ਕਾਸਵ-ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਸਤ ਕਾਸਵ-ਧਾਰਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ   ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਛਾਸਣਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੂੜਹ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ  ਿੰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਧੌਲ਼ 
ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ॥ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ॥ ਸਤ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ॥ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਧਰਤੀ ਦਾ  ਾਰਾ ਭਾਰ ਿਲਦ ਦੇ ਸ ਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇ  ਸਵਸਗਆਨਕ ਤਿੱ ਥ ਦੀ  ੋਝੀ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਜਿੱ ਥੇ ਿਰਸਹਮਿੰਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਧੌਲ਼ ਜਾਂ 

ਿਲਦ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ  ਮੂਰਤਨ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।  ਮੂਸਹਕ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਸਵਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਨੂਿੰ  
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ਸਵਸਗਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਵਿੱ ਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੇਤਿੰ ਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇ  ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਸਕ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ੂਝ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਪਸਹਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਖੋਜ ਇ  ਦੀ ਤਿੱ ਥਾਤਮਕ  ਸਥਤੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ 

ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਸਥਹਾਸ ਕਤਾ ਦੇ ਸਵਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸਪਆ ਹੈ। ਕੈਸਮ ਟਰੀ ਦਾ  ਫ਼ਰ ਅਲਕੈਮੀ ਤੋਂ ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਗੋਲ 
ਸਵਿੱ ਸਦਆ ਹੀ ਅਿੱਗੇ ਚਿੱ ਲ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ ਸਵਸਗਆਨ ਿਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਲੋਕ ਸ ਰਸਜਤ ਪਰਤੀਕ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਦਾ ਅਸਜਹਾ 
ਸ ਲਸ ਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।27 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਸਵਚ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ, ਸਸ਼ਵ, ਿਰਹਮਾ, ਸਵਸ਼ਨੂਿੰ , ਇਿੰਦਰ, ਗੋਪਾਲ, ਸਨਰਿੰਕਾਰ, ਨਰਕ,  ਵਰਗ, ਯਮਰਾਜ ਆਸਦ 

ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਿੀਰ ਕਾਸਵ ਸਵਚ ਕਲ, ਨਾਰਦ, ਦੇਵਸਤਆਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਚਿੰਿੀ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ, ਸਕਿੱ  ਾ ਕਾਸਵ 

ਸਵਚ ਪਿੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਿਖ਼ਸਸ਼ਸ਼, ਹਵਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਧੁਿੱ ਪ,  ੂਰਜ, ਜਿੰਗਲ, ਮਾਰੂਥਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ  ਹਾਈ ਜਾਂ 
ਅ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਅਤੇ  ੂਫ਼ੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਇਿਰਾਹੀਮ, ਜਿਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਫ਼ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਸਥਕ  ਮਕਾਲੀ 

ਸਵਚਾਰ ਦੇ  ਿੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਸਤ ਕਾਸਵ-ਧਾਰਾ ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਾਸਹਤ ਧਾਰਾ ਹੈ 
ਸਜ  ਉੱਤੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਰ ੇ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂਿੰ  ਸਵਆਪਕ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  ਾਰੇ ਗੁਰੂ  ਾਸਹਿਾਨ ਦੀ ਿਾਣੀ 
ਸਵਚ ਸਮਸਥਕ ਪਰਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  

 ਿੰ ਚਾਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਸਥਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਸਵਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ  ਾਮੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਵਸਭਿੰ ਨ  ਾਸਹਤਕ ਸਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਥੀਮਕ ਪਾ ਾਰ 
ਸਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਪਕ ਉ ਾਰ ਸਵਚ ਵੀ ਐ ੀ ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦੀ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਮ ਾਲ ਮਿੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ 
ਪਰਿੰਪਰਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਆਰਿੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂਿੰ  ਸਧਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਪਰਥਮ 

ਭਗਉਤੀ ਸ ਮਰ ਕੇ’ ਜਾਂ ‘ਅਿੱ ਵਲ ਹਮਦ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਸਵਰਦੁ ਕੀਜੈ’ ਇ  ਦੀਆਂ ਆਮ ਪਰਚਸਲਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਹਸਰਭਜਨ 
ਸ ਿੰਘ ਇ  ਸਵਸ਼ਵਾ  ਨੂਿੰ  ਦੈਵੀ ਸਨਸ਼ਠਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਿੱ ਥ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਨਸ਼ਠਾ-ਪਰਿੰਪਰਾ ਦਾ ਸਗਆਤ ਆਰਿੰਭ 
ਸਿਿੰ ਦੂ ਕਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ’ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਸਵ ਤਾਰ ਅਿੱ ਗੋਂ ਗੁਰਿਾਣੀ ਤੇ ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਸਵਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇ ੇ ਹੀ  ਮੇਂ ਦੇ 

 ਾਸਹਤ ਸਵਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ‘ ੁਤਿੰ ਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ’ ਨੂਿੰ  ਉਹ ‘ਦੁਜੈਲੀ ਸਮਿੱ ਥ’ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱ ਗੋਂ ਸਕਿੱ  ਾ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ 
ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ  ‘ਸਨਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ’ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਚਿੱ ਲ ਕੇ ਆਧੁਸਨਕ ਕਸਵਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ ਿੰਘ 

ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।28 ਇਸਤਹਾ ਕ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜਾਿਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਪਾਤਰਾਂ 
ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਆਪ ੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਸਿਿੰ ਦ ਸ ਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਸਚਤ ਚਿੰ ਿੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ 

ਘਟਨਾ ਉ ਾਰ ਮਾਰਕਿੰਿੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਕਥਾ ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਤੇ ਭਗਤ ਪਰਸਹਲਾਦ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ 
ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾ  ਨੇ ਸਨਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਅਤੇ  ੇਵਾ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਨਰੋਏ  ਮਾਜਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪਰੋੜਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚਲੀ ਹਰ ਵ ਤੂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਨੂਿੰ  ਸਦਰੜਹ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
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ਹਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਿੱ ਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ 
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟੁ ਹਸਰ ਮਾਸਰਆ ਪਰਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ॥ 

ਭਰਪੂਰ ਸਮਸਥਕ ਹਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾ  ਨੇ ਇਕ ਪਾ ੇ ‘ ਿੰ ਸਕਰਤੀ ਦੀਆਂ  ਵ ਥ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ 
ਨੂਿੰ   ਵੀਕਾਰ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਪਰਚਸਲਤ ਮੁਿੱ ਲ-ਸਵਧਾਨ ਦੇ ਸਨਖੇਧਾਤਸਮਕ ਤੇ ‘ਅ ਵ ਥ ਪਿੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਤਆਗ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ’ ਕੀਤੀ ਹੈ।29 ਸਮਸਥਹਾਸ ਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇ ਇ  ਦੇ ਸਵਚ 
 ਸਮਲਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਰਤ ਜਦ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਤੋਂ ਅਲਸਹਦਗੀ ਅਖ਼ਸਤਆਰ 

ਕਰਕੇ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਨਾਲ ਨਸਜਿੱ ਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਰੋਲ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਰੂਪ ਗਰਸਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਸਵਚਲੀ ਲਚਕ 

ਇ  ਨੂਿੰ  ਵਾ ਤਸਵਕ ਜਗਤ ਨੂਿੰ   ਮੁਿੱ ਚਤਾ ਤੇ ਸਵਸ਼ਾਲਤਾ  ਾਸਹਤ ਸ ਰਜਣ ਦੇ  ਮਰਿੱਥ ਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।30  
ਮਿੱਧਕਾਲ ਸਵਚ ਕਥਾਤਮਕ ਸਿਰਤਾਂਤ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕਿੱ  ੇ, ਪਰਮੁਿੱ ਖਤਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਿੱ  ਾ  ਾਸਹਤ ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦੇ 

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ  ਮਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ-ਪਰਧਾਨ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਕਿੱ ਸ ਆਂ ਸਵਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ 
ਦੀ ਪਰੀਤ ਦੀ ਿਾਤ ਤਾਂ ਛੋਹੀ ਗਈ ਪਰਿੰਤੂ ਹਰ ਪਰੇਮੀ ਜੋੜਾ  ਥਾਸਪਤ ਸਵਵ ਥਾ ਤੇ  ੁਤਿੰ ਤਰ ਇਿੱ ਛਾ ਸਵਚਲੇ ਫ਼ਾ ਲੇ ਕਾਰਨ 
ਅਿੰ ਤ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਣਦਾ ਸਰਹਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ  ਥਾਸਪਤ ਕਿੱਟੜ ਮਸਰਆਦਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂਿੰ  

ਸਤਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵ ੀਲਾ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੱ ਸ ਆਂ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਤਸਹ ਸਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ 
ਨੂਿੰ  ਪਛਾਸਣਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ ਸਕਿੱ  ੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਵਚ ਪੂਰਨ ਨੂਿੰ  ਲੂਣਾ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਣ ਦਾ ਸ ਿੱ ਟਾ ਸਪਤਾ 
ਹਿੱ ਥੀਂ  ਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ  ਿੰ ਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇ   ਿੰਤਾਪ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਰਾਮ-ਕੈਕੇਈ ਵਾਲੇ ਸਮਸਥਕ 
ਪਰਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਵੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਰ  ਦੇ ਸਕਿੱ  ੇ ਹੀਰ ਸਵਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ  ਾਮੀ ਸਮਸਥਹਾ  

ਹਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪਾਤਰ-ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਪਰਭਾਵ ਪਰਤਿੱ ਖ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਸ਼ਨ ਿਿੰ  ਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ-ਸਪਆਰਾ 
ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਗੂੜਹੀ ਪਰੀਤ ਸਨਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਵਿੰ ਝਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਹੀਰ ਦੀਆਂ  ਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰ ਪਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਸਕਿੱ  ਾ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਸਚਸਤਰਤ ਪਰੀਤ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਤੇ  ਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚ ਪਏ ਵੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ  ਮਾਜ ਉੱਤੇ  ਾਮੀ  ਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਇਕ ਦਵਿੰ ਦਾਤਸਮਕ  ਸਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਾਿ 
ਇ  ਦੀ ਸਗਰਫ਼ਤ ਸਵਚ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਗਾ, ਦੇਵੀ,  ਤੀ ਤੇ  ਸਵਿੱ ਤਰੀ ਵਾਲੀ 

 ਸਥਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪਿੰਚਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਲ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਿੀ ਮਰਦ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਧੇਰੇ 
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਦੇ  ੁਭਾਅ ਸਵਚਲਾ ਮਰਦ ਹਉਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾ ੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ 
ਮਰਦ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਪਰਮੁਿੱ ਖਤਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੀਲਤਾ,  ਤੀਤਵ, ਮਾਤਰੀਤਵ, ਸਤਆਗ, 
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ਿਹਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਉ  ਦੀ ‘ਗੁਿੱ ਤ ਸਪਿੱ ਛੇ ਮਿੱ ਤ’ਜਾਂ ‘ਖੁਰੀਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਿੱ ਤ’, ਤੇ ‘ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਿੱ ਤੀ’ ਵਾਲੀ  ਸਥਤੀ 
ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉ  ਦਾ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੇ ਿੇਵਫ਼ਾਈ ਵਿੱ ਲ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਪਰਮੁਿੱ ਖਤਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ 

ਆਦਰਨੀਯ ਤੋਂ ਸਨਿੰ ਦਨੀਯ ਰੂਪ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਦੀ 
ਹੈ। 
 ਮੇਂ ਦੀ ਇਸਤਹਾ ਕ ਸਵਕਾ -ਗਤੀ ਨਾਲ  ਮਾਜ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਸਵਚ ਪਸਰਵਰਤਨ ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।  ਮਾਜ 
ਸਵਚਲਾ ਇਹ ਿਦਲਾਅ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁਿੱ ਗ 

ਸਵਚ ਮਕੈਸਨਜ਼ਮ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕੈਸਨਜ਼ਮ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਟੁਿੰ ਿਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਚਸਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਲ ਰੂਪ 

ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੇ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਮੁਿੱ ਲ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  
ਸ ਰਜਣ ਅਤੇ  ਿੰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸ ਿੰਘ ਸਲਖਦਾ ਹੈ- ਵੀਹਵੀਂ  ਦੀ ਦੀ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਕਸਵਤਾ ਸਵਚ 

ਪਿੰਜਾਿੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ  ਹੀ  ਪਸ਼ਟ ਤੇ  ਿੰ ਪੂਰਨ  ਿੰ ਚਾਰ ਸ ਰਜਣ ਲਈ ਸਹਿੰਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਨੂਿੰ   ਿੰ ਚਾਰ ਮਾਸਧਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ 
ਹੋਇਆਂ ਸਮਸਥਕ ਸਚਹਨਕੀ ਹੋਂਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।31 

ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਸਤਰਕ ਦੀ ‘ਰਾਧਾ  ਿੰ ਦੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ’ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ‘ਹਨੂਮਾਨ’ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  

ਆਧਾਸਰਤ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਿਾਵਾ ਿਲਵਿੰ ਤ ਅਸਜਹਾ ਆਧੁਸਨਕ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਦਾ  ਸ਼ਕਤ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉ  ਦੀ ਕਸਵਤਾ ‘ਦੂਰ ਇਕ ਿਸਹਲੀ ਖੜੀ’  ੀਤਾ-ਿਣਵਾ  ’ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। ‘ਸਸ਼ਵ 
ਨਾਚ’, ‘ਿੇਰ ਪਾਰੋ ਨੇ ਸਕਹਾ’ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਦਾ ਤੇ  ਿੰਚਾਰਦਾ ਹੈ। 
‘ਿੇਰ ਪਾਰੋ ਨੇ ਸਕਹਾ’ ਕਸਵਤਾ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਮਕ ਦ ਸਸ਼ਵ-ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਰਾਹੀਂ  ਮਾਜ ਸਵਚਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 
ਪਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੁਲਿੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ  ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੀਣ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਰਿੱ ਦ 

ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ  ੋਮਾ ਸ ਿੱ ਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। 
 ਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਪਰਤਾਂ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਹਸਰਭਜਨ ਸ ਿੰਘ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂਿੰ  ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ‘ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰੇ’, ‘ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਾ ਤਾਨ’, ‘ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ’, ‘ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ 
ਮੁਿੱ ਕਦੀ ਿੁਲਕਾਰੀ’ ਆਸਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਨਵੇਕਲੇ ਅਰਥ  ਿੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਿਣਦੀ ਹੈ। 

ਜ ਵਿੰ ਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇਕੀ ਮਾਰਕਿੰਿੇ ਪੁਰਾਣ ਸਵਚਲੀ ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਰਾਹੀਂ, ‘ਨਹੀਂ ਸਸ਼ਵਾ ਪਰਵਾਨ’ ਸਵਚ ਸਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮਸਥਕ 
ਸਕਰਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਨਵੇਂ ਸਚਹਨਕ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਤੋਜ ਦੀ ‘ਿਣਵਾ  ਵਾਪ ੀ’, ‘ ੁਵਿੰ ਿਰ’ ਕਸਵਤਾਵਾਂ 
ਵੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਪਸਰਪੇਖ ਸਵਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਿੰਤ ਸ ਿੰਘ  ੇਖੋਂ, ਚਰਨਦਾ  ਸ ਿੱ ਧੂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਅਸਜਹੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਪਰਿੰ ਪਰਾ 
ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਸਵਚਲੇ ਤਣਾਉ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਣ ਲਈ ਸਮਿੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੁਚੇਤ ਰੂਪ ਸਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਜਾਿੀ ਗਲਪ, ਕਹਾਣੀ 
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ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼, ਮਨਮੋਹਨ ਿਾਵਾ, ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਅਸਜਹੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਵ ਤੂ ਜਗਤ ਦੇ ਦਵਿੰ ਦਾਤਸਮਕ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਸਥਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਾਸਹਤ ਸ਼ਾ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ- ਕਸਵਤਾ, ਗਲਪ ਅਤੇ ਨਾਟਕ। 
ਗਲਪ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਾਸਹਤ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਿਾਕੀ 
ਸਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਧਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 
ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਜਿੰ ਨੀ  ੂਖਮਤਾ ਤੇ  ਮਿੱਗਰਤਾ  ਸਹਤ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਚਤਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ,  ਾਸਹਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਵਧਾ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ  ਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕੀ। 

ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਉਦੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਿ ਤੀਵਾਦੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀ ਪਰ ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਰੋਧ 
ਸਵਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  ਮਕਾਲੀ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਵਕਾ  ਦੇ ਿਲ ਰੂਪ ਆਈਆਂ ਸਵਆਪਕ 

ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਵਕਾ  ਨੇ  ਮਾਜ 
ਸਵਚ ਮਿੱ ਧ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਈ ਹੈ। ਮਿੱ ਧ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਚ ਆਈ 
ਤਿਦੀਲੀ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਵਹਾਰਕ ਿਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਵਵਹਾਰਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਸਤਆਗ 

ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ  ਾਹ  ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਨਾਲ ਟਿੱ ਕਰ ਹੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿੱ ਧਰ 
ਤੇ ਹਾਸ ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਉ  ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ  ਮਾਜਕ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕ 
ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਨੱਜੀ ਇਿੱ ਛਾ ਤੇ ਪਰਾਪਤੀ,  ੁਪਨੇ ਤੇ ਵਾ ਤਸਵਕਤਾ ਸਵਚਲੇ ਦਵਿੰ ਦ/ਤਣਾਉ ਨੂਿੰ  ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉ  ਦੇ ਮਨੋ-
 ਮਾਜਕ  ਿੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ।  ਾਧਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਤਣਾਉ ਦੀ ਜੀਵਿੰ ਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਵਰਗੀ  ਾਸਹਤਕ 

ਸਵਧਾ ਸਵਚ ਹੀ  ਿੰ ਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਸਹਦ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ੇ ਅਸਜਹੇ 
 ਮਾਜ ਸਵਚ ਹੀ ਪਰਿੁਸਲਤ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਤੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ  ਿੰਤੁਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਜ  ਸਵਚ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਹੋਵੇ। ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ  ਮਾਜ ਇਹੋ ਸਜਹਾ ਹੀ 

 ਮਾਜ ਹੈ’।32 ‘ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ  ਾਧਾਰਨ ਸਨੱਤ ਿਦਲਦੀਆਂ, ਸਵ ਤਾਰ ਿੜਦੀਆਂ, ਜਸਟਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰ ਸਵਰੋਧੀ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਸਚਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਇਦ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪਰ ਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। ਇਹ 

 ਮਰਿੱ ਥਾ ਉਪਸਨਆ  ਸਵਚ ਹੀ ਹੈ’।33 ਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ  ਮਾਜ ਸਵਚਲੇ ਦਵਿੰ ਦਾਤਸਮਕ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਦੀ  ਹੀ ਤ ਵੀਰ ਉਘਾੜਨ 
ਲਈ ਸਜ  ਸਵਸ਼ਾਲ ਸਚਿੱ ਤਰ ਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉ  ਦੀਆਂ  ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਾਸਹਤਕ ਸਵਧਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪਈਆਂ 
ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ  ਹਨ। 
‘ਨਾਵਲ ਸਕ ੇ  ਮਾਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ  ੁਿੱ ਚਾ ਸਚਿੱ ਤਰ ਹੈ। ਇ  ਰਾਹੀਂ  ਮਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕਿਾਲ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ  ੁਪਨੇ ਤੇ ਵ ਤੂ ਦੀ ਗੁਿੰ ਝਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ੁਪਨ-ਜਗਤ ਅਤੇ ਵ ਤੂ-ਜਗਤ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਤਣਾਉ ਸਵਚੋਂ 
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ਹੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ’।34 ਸਨਰ ਿੰ ਦੇਹ, ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਆਦਰਸ਼ ਨੂਿੰ  ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਤਦਾ 

ਹੈ ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਣਾਉ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। 
ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਧਾਰਸਮਕ-ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ  ਮਾਜਕ- ੁਧਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਤ 

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਟਨਾ-ਉ ਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰ-ਸਵਧਾਨ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰਹਾ। ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਵਰਣਨ ਸ ਿੱ ਧੀ ਸਿਆਨਿਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾ 
ਟਿੱ ਪ  ਸਕਆ। ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਕਾ  ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ 
’ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਟੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਇਿੰ ਨ-ਸਿਿੰ ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਸਮਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪਰ ਤੁਤੀ 
ਤਿੱ ਕ ਦਾ  ਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਪਰਾਪਤੀ ਸਵਚ ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਵਾਦ, ਪਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ, ਆਂਚਸਲਕ ਵਰਣਨ ਅਤੇ 

ਸਚਿੰ ਨਹ ਾਤਮਕ ਪਰਗਟਾਉ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼, ਸਵਿਿੰ ਿਣਾ, ਅਿੰਤਰ-ਪਾਠ, ਚੇਤਨਾ-ਪਰਵਾਹ, ਫ਼ਿੰ ਤਾ ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਉ ਾਰੀ ਸਵਚ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ‘ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਖ਼ਲੀਕ ਨੂਿੰ  ਤੀਖਣਤਾ, ਗਸਹਰਾਈ, 

ਆਕਾਰ,  ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਿਹੁਅਰਥਤਾ ਦੇਣ ਸਵਚ ਦਰ ਾਇਆ ਹੈ’।35 
ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀ ਇ  ਤਿਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੂੜਹੀ  ਦਾ ਹੀ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ 

ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਿਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਸਥਕ ਪਰਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਤੁਤੀ। ਆਧੁਸਨਕ ਕਾਲ ਸਵਚ ਇ  ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵਿੱ ਲ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਉਚੇਚੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ  ਦਾ ਹੀ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਵਜਹਾ ਇ  ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚ ਪਏ ਉਚੇਚੇ ਸਗਆਨ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਗੁਿੰ ਝਲਦਾਰ 

 ਸਥਤੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਤੇ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚ ਢਾਲਣ ਸਵਚ ਿੇਹਿੱ ਦ  ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਲਦੇਵ ਸ ਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮਿੱ ਥ ਤ ੇ
ਸਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉ  ਅਨੁ ਾਰ ‘ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸ ਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਮੂਸਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਪਾ ੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੇ ਸਵਵਹਾਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਉ   ੁਪਨ- ਿੰ ਾਰ ਦਾ ਿੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਸਜ  ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ  ਿੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮਾਣ  ਕਣ ਦਾ  ੁਪਨਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ  ੁਪਨ- ਿੰ ਾਰ ਸਵਚ ਅਸਜਹੇ ਿੁਸਨਆਦੀ ਲਿੱ ਛਣ 

(archetype) ਪਏ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ 

ਪਰਵਚਨ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਸਨਆਦੀ ਮੋਸਟਫ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਿਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’।36 
ਸਨਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਸਮਿੱ ਥ ਮਾਨਵੀ ਸਵਹਾਰ ਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉ  ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਵੀ 
ਹੋ ਸਨੱਿੜਦੀ ਹੈ। 
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ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲੀ ਪਰਵਚਨ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਰਯੋਜਨ ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ 
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸ ਿੱ ਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂਿੰ  ਵਸਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰ ਤੂ, 

ਉਹ ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿੰ ਿਨ ਦੀ  ੋਚ ਦੇ ਸਵਰੋਧ ਸਵਚ  ੁਿੰ ਦਰੀ ਲਈ ‘ਦੇਵੀ’ ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਸਹਿੰਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚੋਂ ਲਏ ਇ   ਿੰ ਕਲਪ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਤਸਹਤ ‘ਦੇਵੀ’ ਸ਼ਿਦ 
ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕਸ਼ਟ-ਭਿੰਜਕ, ਿਹੁ-ਭਜੁਾਵੀ, ਗੈਿੀ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ੁਿੰ ਦਰੀ ਦੀ 
ਿਹਾਦਰੀ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉ  ਲਈ ‘ਦੁਰਗਾ’ ਦੀ  ਿੰ ਸਗਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਕ ੇ ਸ ਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਨੂਿੰ  

ਵਸਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿੰ ਦੂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਿੰ ਹੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਅਵਤਾਰ ਿਣ ਕੇ ਿਹੁੜਦੇ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ।37 ਕਲਯੁਗ, 

ਧਰਮਰਾਜ, ਪਰਲੋਕ, ਜਮਦੂਤ,  ਵਰਗ ਸਜਹੇ ਸਮਸਥਕ ਹਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ ਨੂਿੰ  ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ 
ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤਰ ਸ ਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।38 ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਸਿਆਉਣ ਸਹਤ ਉਹ 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਮਸਥਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚੋਂ ਕਰਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਰੋਧਾਭਾ ੀ ਚਸਰਿੱਤਰ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸ ਿੱ ਖ ਿਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚਸਰਿੱ ਤਰ ਸਵਚ ਭਾਰੀ ਪਸਰਵਰਤਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੇ 
ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਵੀ ਿਰਕਰਾਰ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ  ਮਾਂ  ੀ ਜਦ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਅਧੀਨ ਿਾਿੂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪਸੜਹਆ-ਸਲਸਖਆ ਮਿੱ ਧਵਰਗੀ ਤਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਸਕਆ  ੀ। ਇ  
ਤਿਕੇ ਸਵਚਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉ  ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸਦਰਸ਼ਟੀ 
ਮਿੱ ਧਵਰਗ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ  ੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ ਰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਮਿੱ   ਘੁਲੀ ਹੋਈ 
ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ 

 ਮਾਜਕ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਉਲਾਰਵਾਦੀ  ੋਚ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ  ਸਕਆ। ਸਕਰਪਾਲ 
ਸ ਿੰਘ ਕ ੇਲ ਦਾ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਉਪ-ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਪਾਤਰ ਸ ਰਜਣ ਪਰਤੀ ਉ  ਦੀ 

ਉਲਾਰਵਾਦੀ  ੋਚ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਨਾਵਲ-ਕਲਾ ਨੂਿੰ  ਸਵਕਾ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੰ ਸਚਤ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ।39 ਇਹ ਉਲਾਰਵਾਦੀ  ੋਚ ਉ  ਦ ੇ
ਇਸਤਹਾ ਕ-ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਰ ੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰ ੇ ਸਵਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਵੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨੂਿੰ  ਸਦਰੜਹਾਉਣ ਲਈ 

ਉਹ  ਚੇਤ/ਅਚੇਤ ਦੋਹਾਂ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਤੇ ਪਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਦਖਾਈ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿਲੀਦਾਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸਚਿੱ ਟਾ ਲਹੂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਿਚਨ 
ਸ ਿੰਘ  ਮਾਜਕ ਿੁਰਾਈਆਂ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਿੰ ਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਸਰਆ ਿੂਟ ਰਸਹਉ ਰੀ ਦਾ ਯਤੀਸ਼ 
ਰੁਲਦੂ ਨੂਿੰ  ਸਨਆਂ ਸਦਵਾਉਣ ਸਹਤ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਿਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਿੀ 

ਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਸ  ਟਮ ਦੇ ਝਿੰਿੇ ਯਤੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਿਲੀਦਾਨ ਅਿੰ ਤ ਉ  ਨੂਿੰ  ਅਸਣਆਈ ਮੌਤ ਵਿੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਪਾਪੀ 
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ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਕੇਦਾਰ ਵੀ ਮੂਿੰ ਹ ਿੋਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਘਰ, ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਤਿੱ ਕ ਵਾਰ 

ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀਣਾ ਪਰਤੀ ਮੋਹ ਉ  ਨੂਿੰ  ਦਵਿੰ ਦ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਵਚ ਪਾ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾ ੇ ਤਾਂ ਉਹ 
ਵੀਣਾ ਨੂਿੰ  ਧਰਮ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਭੈਣ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਉ  ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸਮਕਾ ਨੂਿੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਇ  ਖਿੰ ਸਿਤ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਸਵਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅ ਮਰਥ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕ 
ਦੁਸਿਧਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਘਸਰਆ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਿੱ ਕ ਜਾ ਅਿੱ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਨਾ ੂਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਮਿੰਗਤੂ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਿਾਲਾ 
ਦੇ ਸਵਆਹ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹਿੱ  ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹ ਕੇ ਮਿੰਗਤੂ ਨੂਿੰ  ਐ ੇ ਮਾਨਸ ਕ ਦਵਿੰ ਦ ਸਵਚ ਉਲਝਾ ਸਦਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਉ  ਦਾ ਸਨਕਲਣਾ ਨਾ ਮੁਮਸਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭਮੂੀ ਸਵਚ ਈਿੀਪ  ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਈਿੀਪ  ਅਨਜਾਣੇ ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ  ਥਾਸਪਤ ਹੋਏ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ 
ਿਦਲੀ ਤ ਵੀਰ ਨੂਿੰ   ਸਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਸਰਣਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਣਦਾ ਹੈ। 
ਵਰ ਨਹੀਂ  ਰਾਪ ਸਵਚ ਉਹ ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰ  ਰ ਵਤੀ ਦੇ  ਦਾਚਾਰਕ ਆਚਰਨ ਦੇ ਸਵਰੋਧ ਸਵਚ ਵਰਤਮਾਨ  ਿੰਦਰਭ 

ਸਵਚ  ਰ ਵਤੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਸਵਚ ਸਜਨ ੀ  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨਘਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇ  ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਪਲਟਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਸਜਿੱ ਥੇ  ਰ ਵਤੀ ਸਜਨ ੀ-ਉਲਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਮਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ਿੰਗਮ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ 
ਲਸਲਤਾ ਤੇ ਤਾਸਰਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੀ 
ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਟੁਿੱ ਟਦੇ ਹੋਏੇ ਸਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਸਕ ਸਚਿੱ ਟਾ ਲਹੂ ਪੂਰਵਲੇ ਨਾਵਲ ਸਮਿੱਠਾ ਮਹੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕੁਿੰ ਤਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਛਿੱ ਿੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂਿੰ  ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰ ਸ਼ਕੁਿੰ ਤਲਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਥਾਹ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੋਗ 
ਕੇ ਪਤੀ ਸਪਆਰ ਹਾਸ ਲ ਕਰਨ ਸਵਚ  ਿਲ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਚਸਲਤ ਗਾਲਪਸਨਕ-ਰੂੜਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਸਪਛੋਕੜ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕੈਕੇਈ-

ਰਾਮ ਪਰਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਿੁਿੱ ਲ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸਵਚ ਨਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਇ ੇ ਪਰਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਮਾਨ 
ਪਸਰਪੇਖ ਸਵਚ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ  ਿੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪਰਾਸਕਰਸਤਕਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਸਚਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਪਰਤ  ੁਸਰਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਪਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਉ  ਦੇ 1946 ਸਵਚ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਨਾਵਲ ਸਪਉ-ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਕੀਤਾ। ਇ  

ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਉ  ਨੇ 23  ਾਲ ਦੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਰ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਸਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉ   ਮੇਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਰ ਸਵਚ ਜੋ ਿਦਲਾਅ ਆਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿੰ ਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਾਸ ਲ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਰਿੰਗ ਮਹਿੱਲ ਸਵਚ ਨਰੂਲੇ ਨੇ ਤਰਕ ਿਨਾਮ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਆਪ ੀ ਦਵਿੰ ਦ ਨੂਿੰ  ਉਘਾਸੜਆ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਆਪਣੇ 

ਸਕਤਾਿੀ ਸਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਸਰਆਂ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੱ ਚ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਜਾਣੂਿੰ  ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  
ਸਵਚ ਗਰਸਹਆਂ ਤੇ ਨਛਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅ ਰ ਨੂਿੰ  ਨਸਖਿੱ ਧ  ਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਅਸਜਹੀ 
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 ੋਚ ਉ  ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਏ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਦਰੜਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉ  ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵਚ 
 ਾਰੀ ਸ ਰਸ਼ਟੀ ਸਸ਼ਵ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਵਚ ਿਿੱ ਝੀ ਹੈ। ਿਰਸਹਮਿੰਿ ਦਾ ਹਰ ਭੇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਵਚ ਛੁਸਪਆ  ੀ। ਉਹ 

ਸਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ  ੁਦਾਮੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਇਨ ਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆਂ ਿਣ  ਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੇ 
ਮਾਲੀ ਵਾ ਤੇ ਮਾਨਕ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸ ਰਫ਼ ਦੁਰਗਾ ਮਾਈ ਹੀ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਸਤਰਸ਼ਿੰ ਕੂ ਸਵਚ ਹਰਨਾਮ ਦਾ   ਸਹਰਾਈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨੁਪਮਾ ਦਾ ਪਰੇਮ-ਪਰ ਿੰਗ ਈਿੀਪ  ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਉ ਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਮਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ੈਲ ਸ ਿੰਘ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪਉ ਤੇ ਅਨੁਪਮਾ 

ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼  ਿੰਿਿੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ  ਿੱਚ ਧਰਮ- ਿੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਈਿੀਪ  ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਕਿੱਚੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੇ  ਨਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਿੰ ਤ 
ਤਿੱ ਕ ਅਨੁਪਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਵਿੰ ਦ ਸਵਚ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉ  ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਸ ਰਫ਼ ਅਨੁਪਮਾ ਨਾਲੋਂ  ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਕੁਲਿੀਰ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਸਤਰਸ਼ਿੰ ਕੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉ  ਸਤਰਸ਼ਿੰ ਕੂ ਸਰਸ਼ੀ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜੋ ਿਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਦੇਹ  ਮੇਤ ਦੇਵ-
ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਿਰਹਮਾ ਲਈ ਇਹ ਅ ਸਹ  ੀ। ਇ ੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਰਸ਼ਿੰ ਕੂ ਸਰਸ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਧ ਸਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ 

ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਯੁਿੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇ  ਸਤਰਸ਼ਿੰ ਕੂ ਸਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਆਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਿੱ ਧ ਸਵਚਾਲੇ ਹੀ 
ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਸ਼ੋਂ ਸਿਿੱ ਗਾ ਨਾਵਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਮਸਥਹਾ  ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਜ ਵਿੰ ਤ ਸ ਿੰਘ ਸਵਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਦੇ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਜਹਾ  ਿੰ  ਾਰ ਿੁਣਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚੋਂ ਆਧੁਸਨਕ 

ਜੀਵਨ ਦੇ  ਿੱਚ ਨੂਿੰ   ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਛਾਸਣਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ  ਵਰਗ ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਚਲੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼  ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਿਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਿੰਘਾ ਣ ’ਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਰ ਿੰ  ਾ ਸਵਚ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸਲਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਵਿੱ   ਸਵਚ ਕਰਕੇ ਇਿੰ ਦਰ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ ਿੰਘਾ ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂਿੰ  ਹਿੱ ਕਦਾਰ  ਮਝਦਾ 
ਹੋਇਆ ਅਿੰ ਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਰਆ ਨਾਗ ਜੂਨ ਸਵਚ ਪੈ ਕੇ  ਵਰਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਐ ਾ ਥਿੱ ਲੇ ਸਿਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗੁਮਨਾਮ 

ਜਿੰਗਲ ਹੀ ਉ  ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਪੂਰੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਤੇ ਸਮਸਥਕ 
ਪਾਤਰ ਅਗਰ ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਇਹ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ 

ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚਸਰਿੱਤਰ ਦੇ ਿਹੁ-ਪਰਤੀ ਲਿੱ ਛਣ ਨੂਿੰ  ਿੁਸਨਆਦੀ ਲਿੱ ਛਣ ਸ ਿੱ ਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਆਧੁਸਨਕ  ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ  ਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਅਸਜਹਾ  ਵਰਗ-ਲੋਕ ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਮਨ-ਇਿੱ ਸਛਤ ਿਲ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ  ਿੰ ਭਵ ਹੈ।  ਵੈ-ਪਰ ਿੰ  ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਮਸਥਹਾ  ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਇਸਤਹਾ  ਦੇ ਹਰ ਕਾਲ-ਖਿੰਿ ਸਵਚ  ਿੱਤਾ-
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ਸਧਰ ਸਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਿੱ ਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਵਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਜਿ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿ ਫ਼ੈ ਸਲਆਂ 
ਨੂਿੰ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਸਹਜ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਵਾਰਥ-

ਸ ਿੱ ਧੀ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਸ ਰਫ਼  ਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਿਲਸਕ ਿੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਝੁਕ 
ਿਣਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼ ਦਾ ਅਿੰ ਤ ਇ  ਗਿੱਲ ਵਿੱ ਲ  ਿੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਦ 
ਤਿੱ ਕ ਿੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਵਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਿੂਕਦਾ, ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਾ ਕ 
ਸਧਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵਚ  ੁਰਜੀਤ ਸ ਿੰਘ  ੇਠੀ, ਸਨਰਿੰਜਨ ਤ ਨੀਮ,  ੁਖਿੀਰ,  .  ੋਜ, ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ 

ਸਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਸਜਹੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂਿੰ  ਿਦਲਣ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-
ਭੂਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਸਵਚ ਵ ੀਆਂ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਨੱਖੜ ਅਿੰਗ ਿਣ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭਮੂੀ ਸਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ  ਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  

ਪਰ ਤੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੰ ਨਹੇ  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਆਰਿੰਭਲੇ ਸਹਿੱ  ੇ ਸਵਚ  ਮੁਿੰ ਦਰ-ਮਿੰਥਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਤੇ ਰਾਹੂ-ਕੇਤੂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ 
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ  ਮਾਜ ਸਵਚ  ੀਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਤਰਾ ਸਦਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਉਘਾੜਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਸਧਰ ਦਾ 
ਉਪਜਾਊ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ  ੁਿੱ ਖ- ਹੂਲਤਾਂ ਰੂਪੀ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ’ਤੇ ਮਾਸਰਆ ਗ਼ਲਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਪਰ ਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰ ਪਰ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਦਰਾਂ-

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂਿੰ   ਵੀਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿ ਿੰਤੇ ਦੇ ਰਾਜ- ਿੱਤਾ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਕੀਤੇ  ਿੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਿਣਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਸਵਚ ਹਰਨਾਖਸ਼-ਨਰਸ ਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਪਸਰਵਰਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਵਚ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰਗੀ ਿੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਰਸ ਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇ  ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 

 ਾਧਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇ  ਿੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ  ਕਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇ  
ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਵੈ-ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਸਵਚ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ ਦਾ ਆਗਮਨ 1967 ਸਵਚ ਛਪੇ ਨਾਵਲ ਅਗਨੀ ਪਰੀਸਖਆ ਨਾਲ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2012 ਸਵਚ ਛਪੇ ਨਾਵਲ ਗਿੱਲ ਜੁਗਨੂਿੰ ਆਂ ਦੀ ਤਿੱ ਕ ਉ  ਨੇ ਲਿੰ ਮੀ  ਾਸਹਤਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਪਿੰਜਾਿੀ ਗਲਪ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਲਗਭਗ  ੈਂਤੀ ਨਾਵਲ ਸਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਸਹਲੀ ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤਕਾਰਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  
ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਅਕਾਦਮੀ  ਨਮਾਨ ਤੇ  ਰ ਵਤੀ  ਨਮਾਨ ਹਾਸ ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ਏਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ 
ਨੂਿੰ  1971 ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ  ਨਮਾਨ ਸਮਸਲਆ ਜਦ ਸਕ ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ ਲਈ ਉ  ਨੂਿੰ  2001 
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ਸਵਚ  ਰ ਵਤੀ  ਨਮਾਨ ਨਾਲ  ਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਪਿੰਜ ਦਹਾਸਕਆਂ ਦੇ ਕਲਮੀ  ਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਵਾਣਾ ਦੀਆਂ 
ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ  ਾਂਝ ਸਨਰਿੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚ 

ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਤੇ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੋਈ 
ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਸਹਨ ਕੇ ਆਧੁਸਨਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕਤੇ ਇਹ ਸਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ 
ਵ ਤ-ੂਜਗਤ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਿਾਨ ਤੋਂ ਸਨਕਲੇ ਉਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ਸਵਚ ਅਗਰ ਭੂਮੀ ਸਵਚ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਅਗਨੀ ਪਰੀਸਖਆ, ਦੂ ਰੀ  ੀਤਾ, ਸਰਣ ਸਪਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਥਾ 

ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਭਉਜਲ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਦੇ ਸ ਰਲੇਖ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ ਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ 

ਹੋਣਾ ਦਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉ  ਦੇ ਿਾਕੀ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸਵਆਪਕ ਰੂਪ ਸਵਚ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਮਸਥਕ ਹਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਾਸਲਆਂ 

ਰਾਹੀ ਉਹ ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ 
ਸ ਰਜਣ ਤੇ  ਿੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨਮਨ ਵਰਗੀ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚ 20 ਅਕਤੂਿਰ 1952 ਨੂਿੰ  ਸਪਿੰ ਿ ਭੋਤਨਾ ( ਿੰਗਰੂਰ) ਸਵਚ 

ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਸਪਤਾ ਸਕਿੱ ਤੇ ਵਜੋਂ ਪਟਵਾਰੀ  ਨ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚਪਨ ਦੇ ਅਿੱ ਠ ਨੌਂ   ਾਲ ਸਪਿੰ ਿ ਸਵਚ ਹੀ ਸਿਤਾਏ। 
ਮੀਤ ਨੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਪੜਹਾਈ ਸਪਿੰ ਿ ਸਵਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। 1972 ਸਵਚ ਿੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਮੈਥ) ਪਿੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ 
ਪਸਟਆਲਾ ਤੋਂ ਗੋਲਿ ਮੈਿਲ ਨਾਲ ਪਸਹਲੇ  ਥਾਨ ਤੇ ਰਸਹ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਵਿੱ ਸਦਆ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ  ਿੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਸਦਆਂ 
ਸਦਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐਲ.ਐਲ.ਿੀ 1976 ਸਵਚ ਦੂਜੇ  ਥਾਨ ਤੇ ਰਸਹ ਕੇ ਪਿੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ 

ਚਿੰ ਿੀਗੜਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਲ.ਐਲ.ਿੀ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਗਆਨੀ ਤੇ ਿੀ.ਐੱਿ. ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 
1979 ਸਵਚ  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਿਣੇ। ਪੜਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਿੰ ਦਰਲੇ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭਿੱ ਜ ਨਾ  ਕੇ ਤੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਇ   ਮੇਂ ਲੁਸਧਆਣੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਚ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਿੇਟੇ ਵਨੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ  ਾਸਹਤਕ  ਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਅਿੱਗ ਦੇ ਿੀਜ’-1971 ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਹੁਣ ਤਕ ਉ  ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਸਹਰਾ, ਕੌਰਵ  ਭਾ ਅਤੇ 

 ੁਧਾਰ ਘਰ । ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ ੁਧਾਰ ਘਰ’ ਨੂਿੰ   ਾਸਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ 

 ਰਵੋਤਮ ਐਵਾਰਿ ਸਮਲ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਛੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੋ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚਰਸਚਤ ਸਰਹਾ ਉਹ ਹੈ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਗਲਪ  ਿੰ  ਾਰ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭਰਸ਼ਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਪਨ ਉਘਾੜਨ ਸਵਚ 

ਹੈ। ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵੀ ਨੈਸਤਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ, ਆਰਸਥਕ, ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚੋਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਿੁਰਾਈਆਂ 
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ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਪਰਕਰਨ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਪਸਰਪੇਖ ਸਵਚ ਉਭਾਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ 
ਸਵਚ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ- ਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੌਰਵ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ   ਭਾ ਸਵਚ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ, 
ਸਵਦੁਰ, ਸਕਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। ਇਹ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ 
ਭਾਵੇਂ  ਿੱ ਤਾ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ  ਨ ਪਰ ਸਦਲੋਂ  ਿੱ ਤਾ ਦੀ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਨਾਲ  ਸਹਮਤ ਨਹੀਂ  ਨ। ਪਰਿੰ ਤੂ ਅਜੋਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ਾ ਕ 
ਵਰਗ ਸਵਚ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਲਸਕ  ਾਰੇ ਹੀ ਕੌਰਵ ਹਨ। 

ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਾਤਰ ਆਮ ਸਵਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਸਕ ੇ ਖ਼ਾ  ਕਲਾ ਸਵਚ ਸਨਪੁਿੰ ਨ ਨਹੀਂ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਨਗਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਿਚਾਅ ਸਲਆ  ੀ ਪਰਿੰਤੂ ਨੇਹਾ ਦਾ ਿਲਾਤਕਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਪਾਂਿਵ ਧਰਮਯੁਿੱ ਧ ਸਜਿੱ ਤ ਕੇ ਨਾਇਕ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਨ ਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਘੋਰ  ਿੰ ਕਟ ਸਵਚ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਅਿੰ ਤ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ 

ਦੀ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ 
ਨਾਵਲ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਅਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰੀ ਪਰਿਿੰ ਧ 
ਸਵਚ ਿਦੀ ਿੇਅਿੰ ਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
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ਅਮਿਆਇ - ਤੀਜਾ 
ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਮਵਚ ਪਰਸਤੁਤ ਮਭਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦ ੇਪਰਭਾਵ 

ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਅਿੰ ਦਰ 1960 ਈ: ਤੋ ਿਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸਵਚ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਸਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੂਿੰ ਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਿਦਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ  ਮਾਂ  ੀ ਜਦੋਂ ਮਸਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 
ਨਵੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਮਿੱ ਧ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ  ਨ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇ  ਕਾਰਨ 
ਦੁਖੀ  ਨ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਸਮਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ  ੀ। ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ ਿੈਲਣ 
ਲਿੱ ਗਾ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਜ  ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਿੰ ਦਰਲਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਸਢਿੱ ਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸਗਆ। 

ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਾਿੇ  ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਰਾਜਨੀਸਤਕ 
ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਉੱਪਰ  ਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਸਵਅਿੰ ਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਸਵਚੋਂ 
 ਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਹੈ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਸਜ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਾਨੂਿੰ  ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ  ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਸਹਰਾ, ਕੌਰਵ 
 ਭਾ ਅਤੇ  ੁਧਾਰ ਘਰ) ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਵਚ ਮੀਤ ਦੇ ਇਿੱ ਕੋ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਧਐਨ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  

ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੋ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਿਸਣਆ ਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਸਭਰਸ਼ਟ+ਤਿੰਤਰ, ਸਜ  ਸਵਚ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿੁਰਾ ਜਾ 
ਸਵਗਸੜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰ ਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਇ  ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ  ਮਾਸਜਕ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਸਵਰੁਿੱ ਧ 

ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ  ਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਸਵਵਹਾਰ ਜਾ ਅਨੈਸਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ 
ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਸ  ਟਮ ਹੀ ਅਨੈਸਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱ ਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦੇ ਹਨ 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਸਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ, ਗ਼ਿਨ,  ਰਿੰ ਕਸ਼ਣ, ਪਿੱਖਪਾਤ ਆਸਦ। 
ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਪਿੰਜਾਿੀ ਗਲਪ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਘਾ  ਥਾਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਮੌਜੂਦਾ  ਮੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਨੈਸਤਕਤਾ ਦੇ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਪ ਾਰੇ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਤ ਵੀਰ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 
ਨਾਵਲ  ਾਿੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ ਸ  ਟਮ (ਆਰਸਥਕ, ਸਨਆਇਕ, ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧ, ਪਰਸ਼ਾ ਸਨਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ) ਸਵਚ ਿੈਲੇ 

ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 
ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ- 

ਸਮਾਜਕ ਪਰਬੰਿ ਮਵਚਲਾ ਮਭਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ-  ਾਿਾ ਅਜੋਕਾ  ਮਾਜ ਪੂਿੰ ਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸਵਚ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣ ਸਵਚ 
ਰੁਿੱ ਸਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ  ਅਿੰ ਨਹ ੀ ਦੌੜ ਸਵਚ ਗਰਸ ਆ ਉਹ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ-ਨਾਸਤਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਸਰਵਾਰ ਸਕ ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਘਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਸਘਣਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਵਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਉੱਤਰ-
ਿ ਤੀਵਾਦੀ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸਵਚ  ਾਿਾ  ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਵੀ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਿਣਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਸਵਿੱ ਚ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਿੱ ਲੇ-ਇਕਸਹਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ  ਸਥਤੀ ਅਸਜਹੀ 

ਿਣ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਸਕ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪੈ ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਨਹ ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ੇ ਵੀ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਦੀ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਨੇ ਕੌਰਵ 

 ਭਾ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੈ ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰ ਨਹੇ  ਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋਏ 
ਇਨ ਾਨ ਦੀ ਮਨੋ ਸਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਪੈ ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਨ ਇਨ ਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ 
ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਹੁਤ  ਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ  ਾਨੂਿੰ  

ਦੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤਕ 
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਪੈ ੇ ਪਰਤੀ ਅਿੰ ਨਹ ੀ ਦੋੜ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਚ ਇਹ ਵੀ 
ਸਦਖਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਪੈ ੇ ਖ਼ਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਸਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਦੋ  ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੋਹਨ ਤੇ ਵੇਦ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ 

ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇ ਵੇਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ  ਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਭਸਰਆ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਨੂਿੰ  ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਸਰਿੰ ਗ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਸਦਆਂ ਹੀ P.W.D ਵਰਗਾ ਮਸਹਕਮਾ ਅਤੇ 
S.D.O ਦਾ ਰੁਤਿਾ ਸਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉ  ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ  ਿੰ ਪਰਕ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਸਮਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਤਰਾਂ ਸਿਰ ਿਸਠਿੰ ਿੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਰਕਿੱ ਢ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉ  ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਹ ਸਦਿੱ ਲੀ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਿੱ ਕ ਿਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਸਵਿੱ ਚੋਂ 

ਿਹੁਤ ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ  ਾਿੇ  ਮਾਜਕ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ-ਨਾਸਤਆਂ ਤੇ 
ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 

‘ਓਨਾ ਮਾਲ  ੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ  ੀ ਪੈਂਦਾ ਸਜਿੰ ਨਾ ਿਚ ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ। ਓਨੀ ਕਮਾਈ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਸਵਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ  ੀ ਹੁਿੰ ਦੀ, 
ਸਜਿੰ ਨੀ ਿਚੇ ਮਾਲ ਨੂਿੰ  ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ  ਾਲ ਸਵਚ ਸਨਕਲ ਸਗਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਕ  ਪਲਾਂਟ ਸਵਚੋਂ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ  ਮਝ ਹੋਰ ਸਵਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਸਪਆ ਕਮਾ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੀ। 
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ਇ  ਕਮਾਈ ਸਵਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਦੋ ਭਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੀ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਸਵਚੋਂ 
ਚਿੰ ਗਾ ਪੈ ਾ ਿਣ ਸਰਹਾ  ੀ, ਸਵਿੱ ਚੇ ਇ  ਸਵਉਪਾਰ ਸਵਚ ਨਹੁਿੰ  ਅਟਕਾ ਸਲਆ। ਵਧੀਆ ਇਿੱਟ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦੇ ਸਵਉਪਾਰੀ 

ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਪਿੱਲੀ ਇਿੱ ਟ ਵਧੀਆ ਇਿੱਟ ਦੇ ਭਾਵ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵਚ ਖਿੱ ਪ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ  ਰਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਲੁਿੱ ਕ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਚੌਥਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਕੋਲਤਾਰ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਪੁਿੱ ਜਦੀ। 
ਸਤਿੰ ਨ ਚੌਥਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਵਚ ਹੀ ਸਵਕ ਜਾਂਦੀ  ੀ। 
ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਿਰ ਦੇ ਪੈ ੇ ਨੂਿੰ  ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਕਥੇ  ਿੰ ਭਾਲੇ? 

ਦੋ ਤਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੇ  ਲਾਹ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਿਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂਿੰ  ਜਾਇਦਾਦ ਸਵਚ ਖਪਾਓ। ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਸਵਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਪਿੰਜਾਹ-ਪਿੰਜਾਹ ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਤਕ  ੀ। ਇਕ ਨਿੰ ਿਰ ਦੇ ਲਿੱ ਖ ਨਾਲ ਵੀਹ ਲਿੱ ਖ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਇ  ਧਿੰਦੇ ਸਵਚ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਲੁਿੱ ਟ  ੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਉ  ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ’।1 
ਇ ੇ ਪੈ ੇ ਨੂਿੰ   ਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੇਦ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਗਆਰਾਂ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੋਹਨ ਤੇ ਵੇਦ ਸਵਚਕਾਰ ਸਵਉਪਾਰਕ 
 ਾਂਝ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉ   ਮੇਂ ਤਕ  ਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁਿੰ ਿੇ ਕਿੰ ਮ ਕਾਰ  ਿੰ ਭਾਲਣ ਲਿੱ ਗਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਵਿੱ ਿੇ ਵਪਾਰੀ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਇਿੱ ਕ 100 ਗਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਿਦਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇ  ਦਾ ਸ ਿੱ ਟਾ ਇਹ ਸਨਕਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੋਹਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁਿੰ ਿੇ ਭਈਆਂ ਨੂਿੰ  

 ੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਿਾਕਾ ਮਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜ  ਸਵਚ ਵੇਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਵੇਦ ਦੇ ਮੁਿੰ ਿੇ ਕਮਲ ਦੀ ਹਿੱ ਸਤਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਜੋਕਾ  ਮਾਜ ਪੂਿੰ ਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸਵਚ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੋਇਆ 
ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣ ਸਵਚ ਰੁਿੱ ਸਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ  ਅਿੰ ਨਹ ੀ ਦੌੜ ਸਵਚ ਗਰਸ ਆ ਉਹ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ-ਨਾਸਤਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਸਰਵਾਰ 

ਸਕ ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਘਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਸਘਣਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਵਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਦ ਇਕ 
 ਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਲਿੱ ਸਗਆ  ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਜਊਂ ਸਰਹਾ  ੀ ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕਸਹਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਿੰ ਨਹ ੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਿੰ ਤ ਉਹੋ ਦੌਲਤ ਉ  ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੇ ਟੁਿੱ ਟਣ ਦਾ 

ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮਸਿਤ ਪਰਬੰਿ ਮਵਚਲਾ ਮਭਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ-  ਮਾਜ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਘਟੀਆ ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਰਾਹੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀ ਇ   ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ 

ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ  ਸਥਤੀ ਿਹੁਤੀ ਿਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਦੀ 
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ਹਾਲਤ ਖ ਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇ  ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉ   ਮੇਂ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਤੇ ਉ  ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹ ਪਤਾਲ 
ਪਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਨਾ ਪੈ ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਸਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

 ਿੰਗੀਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਦੀ ਪੜੋ ਣ ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੇ ਕਿੰ ਨ ਕੋਲ ਮੂਿੰ ਹ ਕਰਕੇ ਕਸਹਣ ਲਿੱ ਗੀ- 
“ਸਕ ੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਜਮਾਦਾਰ ਸਜਹਾ ਆਇਆ  ੀ। ਵਾਲ ਕਿੱਟ ਕੇ, ਖ਼ੂਨ ਪੂਿੰ ਝ ਕੇ ਪਿੱ ਟੀ ਕਰ ਸਗਆ। ਕਸਹਿੰਦਾ 
ਪਸਹਲਾਂ ਿਾਕਟਰ  ਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਣਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਿੱ ਥੇ ਇਹ ਮਰਜੂ 
ਸਵਚਾਰੀ”।2 

ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਿਿੱ   ਨਹੀਂ, ਿਾਕਟਰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਹ ਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

“ਮੁਿੱ ਢਲੀ  ਹਾਇਤਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਕ ਕੁਲੀ ਦੀ ਿਾਂਹ ਕਿੱ ਟੀ ਗਈ। ਉ  ਨੂਿੰ   ਿੰ ਭਾਲਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ 
ਲਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁ ੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਸਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਲਖਾ-ਪੜਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁ ੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ। 

ਮੈਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ”।3 
ਰਾਮ ਨਾਥ  ਮਝ ਸਰਹਾ  ੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਉ  ਨੂਿੰ  ਵਕੀਲ ਨਾਲ  ੀ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹਮਦਰਦੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ 
ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ  ੀ। ਉ  ਨੇ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ ਦੋ ਘਿੰ ਟੇ ਤੋਂ ਰਿੱ ਿ ਦੇ ਰਸਹਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛਿੱ ਿ 

ਰਿੱ ਸਖਆ  ੀ। ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਸਹ ਾ  ਹੋਇਆ  ੀ। ਉਹ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 
ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਿਰਦਾ ਸਮਿੱਠੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਉ  ਨੂਿੰ  ਭਰਮਾ ਸਰਹਾ  ੀ। 

ਅਿੱਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ  ਾਿੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਿਦਲੀ ਉ  ਹ ਪਤਾਲ ਸਵਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਨ ਸਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਜ਼ਆਦਾ ਪੈ ੇ ਜਾ ਕਸਮਸ਼ਨ ਸਮਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇ  ਿਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਿੰਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਖਾਂ 
ਰੁਪਏ ਸਰਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ  ਾਿੇ ਸ ਹਤ ਮਸਹਕਮੇ ਦੀ ਇ  

ਅ ਲ ਯਥਾਰਥਕ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤ ਵੀਰ ਨੂਿੰ   ਾਿੇ  ਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹ ਪਤਾਲ ਸਵਚ ਿਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਾਕਟਰ 
ਪੈ ੇ ਦੇ ਕੇ ਿਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇ  ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ  ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਸਜਹੜਾ 
ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪੈਸ ਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
“ਇਹ ਵਾਰਿ ਖ਼ਾਲੀ ਸਕਉਂ ਸਪਆ ਹੈ?” ਟਾਈਮ ਪਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਰ ਤੇ ਸਵਚ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਸਛਆ। 

“ਇ  ਵਾਰਿ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਹ ਪਤਾਲ ਦਾ ਇਹ  ਭ ਤੋਂ ਅਸਹਮ ਵਾਰਿ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 
ਸਵਚ ਹਿੱਿ ਤੁੜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇ ੇ ਵਾਰਿ ਸਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਕਟਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸ ਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ੇ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਕਟਰ 
ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਿੱ ਜ-ਨਿੱ ਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਿਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉ  ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ 

ਿਰੀਫ਼-ਕੇ  ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸਹਲੇ ਆਰਿਰ ਕੈਂ ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਿਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਵਚ 
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ਪਿੰਜ ਿਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇ ੇ ਚਿੱ ਕਰ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਨਾਂ ਿਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ?”। 
“ਿੇਰ  ਾਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?” 

“ਸਕ ੇ ਨਹੀਂ। ਐਕ ਰੇ ਕਰਾਓ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਲਓ। ਿੇਰ ਸਜਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੰ ਗੇ ਹ ਪਤਾਲ ਸਵਚ ਚਲੇ ਜਾਓ”।4 
ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ- 
1  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਸ ਹਤ  ਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹ ਪਤਾਲਾਂ 
ਤੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੁਿੱ ਟ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ। 

2  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਸਹਣਾ ਸਜ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਕ ੇ ਵਿੱ ਿੇ 
ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਕਲੀਸਨਕ ਚਲਾਉਣਾ। 
3  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕ ਰੇ ਸਫ਼ਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ  ਾਜੋ- ਮਾਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਾ। 

4  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਿਣੀਆਂ  ਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਇ  ਨੁਕਤੇ ਦਾ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਇ  ਤਰਹਾਂ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਿੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ- ਸਕ  ਤਰਹਾਂ 
ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ  ੀਟਾਂ ਸਵਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕਵੇਂ ਿਾਕਟਰ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਿਜਾਇ ਘਰਾਂ ਸਵਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  

ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏਜਿੰ ਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਉਹ ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ 
ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ  ਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚ  ੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਮਨਆਇਕ ਪਰਬੰਿ ਮਵਚਲਾ ਮਭਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ-  ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆਂ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਉੱਭਰ ਕੇ  ਾਿੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਅਿੱਜ ਦੇ ਪੁਸਲ  ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ। 
ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅ ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪੁਸਲ  ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਿੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੇਗੁਨਾਹ 
 ਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਲ  ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ, 

ਿੀ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਐ .ਐਚ.ਓ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਾਧਾਰਨ ਸ ਪਾਹੀ ਤਕ  ਾਰੇ ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਭਰਸ਼ਟ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅ ੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉ  ਦੀ ਛਾਣਿੀਣ 
ਦੀ ਤਸਹ ਤਕ ਪੁਸਲ  ਨਾਵਲ ਦੇ 60-70  ਸਫ਼ਆਂ ਸਵਚ ਹੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿੰ ਤ 

ਤਕ ਵੀ ਉ  ਦਾ  ਹੀ ਫ਼ੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇ   ਾਰੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੁਸਲ  ਮਸਹਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ 
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ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸਜਹੜਾ  ਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇ   ਮੁਿੱ ਚੀ ਿਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਿਿੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿੰਜ ਲਿੱ ਖ 
ਰੁਸਪਆ ਮਿੰਗਦਾ ਹੈ- 

‘ਕਪਤਾਨ ਨੇ  ਾਰੀ ਗਿੱ ਲ ਦੋ ਸਮਿੰ ਟਾਂ ਸਵਚ ਮੁਕਾ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਪਿੰ ਕਜ ਦੀ ਸ਼ਸਹ ’ਤੇ ਹੋਈ  ੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ 
ਅਤੇ ਉ  ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ  ਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟੇਪ ਕਰਵਾ ਸਦਿੱ ਤੀ  ੀ।  ਿੂਤ ਵਜੋਂ ਟੇਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿੱ  ੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
 ੁਣਾਏ। ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਠੋ   ਿੂਤ ਪੁਸਲ  ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱ ਗ ਚੁਿੱ ਕੇ  ਨ। ਕੁਝ  ਿੂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉ  ਨੇ ਸਵਨੇ ਨੂਿੰ  ਸਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ 
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇ  ਦੀ ਤ ਦੀਕ ਨੀਰਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਏ। 

ਸਵਨੇ ਨੇ ਨੀਰਜ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? 

ਨੀਰਜ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਆਖ ਸਰਹਾ  ੀ,  ਿੱਚ  ੀ। ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਖਸਹੜਾ ਛਿਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਪਿੰ ਜ ਲਿੱ ਖ ਸਵਚ  ੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਗਆ। ਕਿੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤਕ  ਾਰੀ ਰਕਮ ਮੇਲੂ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ੀ। 

ਇਵਜ਼ ਸਵਚ ਕਪਤਾਨ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਿਹੁਤ  ਾਰੇ  ਿੂਤ ਸਮਟਾ ਸਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥਾਣੇ ਦਾ 
ਸਰਕਾਰਿ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਲਸਖਆ ਜਾਏਗਾ ਸਜਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਭੁਗਤੇ। ਹਰ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ-ਕਾਪੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ’।5 
ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅ ੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪੁਸਲ  ਕਪਤਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਿਹੁਤ  ਾਰੀਆਂ  ਲਾਹਾਂ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਵਿੱ ਿੇ ਅਫ਼ ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਤਕ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਵਚ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਤਕ  ਿੰ ਪਰਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ 
 ੀ। ਉ  ਨੇ ਪਿੰ ਕਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰੈੱ  ਨੂਿੰ  ਕਾਿੂ ਕਰਨ ਦਾ  ੁਝਾਅ ਵੀ ਸਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਸ਼ਵਾ  ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕੀ ਉਹ 
ਖ਼ੁਦ ਪਰੈੱ  ਨੂਿੰ  ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਿੱਥ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਏ ਸਦਨ ਸਿਆਨ ਿਦਲੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ 

ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਸਵਚ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਕਸਟਿੰ ਗ  ਿੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ, ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ  ਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। 
ਿੇਰ ਉ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਵੀ ਦਵਾਇਆ- 
“ਿਾਕੀ ਿੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ”। 
“ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਸਲ  ਹੋਰ  ਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ”।6 

ਇ  ਤਰਹਾਂ ਪੁਸਲ  ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਿੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਿੜਾ ਹੀ 
 ਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮ ਲਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਵਚ ਪੁਸਲ  ਪਰਤੀ 
ਸਵਸ਼ਵਾ  ਿਸਣਆ ਰਸਹ  ਕੇ ਅਤੇ ਿੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਅਸਨਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ  ਕੇ। 

ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ  ਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਚਲੀ ਅਜੋਕੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸਵਵ ਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਿਾਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ  ਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਇਿੰ ਨਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੈ ਸਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਿੱ ਜ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ 
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ਪਿੱਖ-ਪੂਰਨ ਲਈ ਲਿੱ ਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਅਸਜਹੀ ਹੈ ਸਕ ਪੈ ੇ ਨਾਲ ਅਰਦਲੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ 
ਜਿੱ ਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੜੀ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਸਦਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਨੂਿੰ  ਅ ੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਸਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਕਸਹ  ਕਦੇ 

ਹਾਂ। ਸਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਸਜਹੜੀ ਸਕ ੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾ ੀ ਨੂਿੰ  ਸਨਆਂ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏਨੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਪਰਿਿੰ ਧ 
ਸਵਚ ਚਪੜਾ ੀ, ਵਕੀਲ,  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱ ਜ ਤਕ  ਭ ਸਵਕਾਊ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪਿੰਕਜ 
ਤੇ ਨੀਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਸਵਚ  ਭ ਨੂਿੰ  ਪੈ ੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਸਿਨਾਂ ਸਕ ੇ ਸਦਿੱ ਕਤ ਦੇ ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵਕੀਲ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ 

ਸਭਰਸ਼ਟ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸਵਵ ਥਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀ ਉ  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ 

ਯੋਗ ਹੈ- ‘ ਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਜੇ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਨੂਿੰ  ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ  ੀ। ਉਹ ਫ਼ੀ  ਜ਼ਰੂਰ 
ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ  ੀ ਪਰ ਫ਼ੀ  ਤੈਅ ਹੋਣ ਿਾਅਦ  ਾਇਲ ਦੀ ਸ ਰਦਰਦੀ ਮੁਿੱ ਕ ਜਾਂਦੀ  ੀ। ਅ ਾਮੀ ਪੈ ਾ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੀ 

ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਚਸਹਰੀ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱ ਜ ਤਕ ਦੀ ਆਪੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ  ੀ’।7 
ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਦੇ ਕਰੀਿ  ੀ ਅਤੇ ਪੁਸਲ  ਸਵਭਾਗ ਸਵਚ ਉ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਹਤ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਕਿੰਮ 
ਹੁਿੰ ਦੇ  ਨ। ਉ  ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ  ਨ। ਨਾਵਲ ਦੇ 66 ਪਿੰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਫ਼ੀ  ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ- ‘ਮੈ ਇਿੱ ਕ ਲਿੱ ਖ ਰੁਸਪਆ ਫ਼ੀ  ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੇ  ਲੜਨਾ ਸਪਆ 

ਿਰੇ ਪਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲਿੱ ਗਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਿੱ ਧੀ ਫ਼ੀ  ਤੇ ਗਿੱ ਿੀ ਭੇਜ ਦੇਵੋ’।8 
ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਤੇ ਸਨਆਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ- 
1 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਸਲ  ਦਾ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ  ਮੇਂ ਸ ਰ ਨਾ ਪਹੁਿੰ ਚਣਾ। 
2 ਸ ਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ, ਮੁਿੱ ਖ ਅਫ਼ ਰ, ਿੀ.ਐੱ .ਪੀ, ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ, ਿੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਆਈ.ਜੀ   

   ਆਸਦ  ਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ ਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਹ ਾਿ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ। 
3  ਟੇਟ ਦੀਆਂ ਿਾਕੀ  ਿੰ  ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਸਵਚ ਵੀ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ ਖਰ ਤੇ ਹੋਣਾ। 
4 ਜਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਿੱਕੀਆਂ, ਿਦਲੀਆਂ ਆਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਿਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। 
5 ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਨੁਕਸਤਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਸਜ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿੱ ਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂਿੰ   

   ਸਮਲਣਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। 
6 ਵਕੀਲ ਉਹੋ ਨਾਮਵਰ ਸਗਸਣਆ ਜਾਣਾ ਸਜ  ਦੀ ਜਿੱ ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਸਲ  ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱ ਲਹੀ-ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਗਿੱ ਲ ਿਾਤ ਅਤੇ ਪਹੁਿੰਚ ਹੋਵੇ।  
    ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੁਿੱ ਦਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਠਜੋੜ ਰਿੱ ਖਣਾ। 

7 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ  ਟੈਨੋ, ਰੀਿਰ, ਅਸਹਲਮਿੰਦ, ਨਾਇਿ ਕੋਰਟ, ਸਜ਼ਲਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਐਿਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਰਸਜ ਟਰਾਰ  
   ਆਸਦ  ਭ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਝਾਕ ਰਿੱ ਖਣਾ। 
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ਇ  ਪਰਕਾਰ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਨੂਿੰ  ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਦਲੀਆਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੱਜਾਂ, ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਇ  ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਿਾਜ਼ਾਰ ਸਵਚ ਪੈ ੇ ਦੇ ਕੇ 

ਖ਼ਰੀਸਦਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਸਭਰਸ਼ਟ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਚੁਨੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇ  
ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇ  ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਿਸਣਆ ਰਸਹ  ਕਦਾ ਹੈ। 
ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਪਰਬੰਿ ਮਵਚਲਾ ਮਭਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ- ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ  ਾਿੇ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱ ਖ 
 ਮਾਸਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਜਾ ਸ  ਟਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ 

ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ, ਜੋ ਸਕ  ਾਿੇ  ਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਿਿੰ ਧ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਇ  ਸ  ਟਮ 

ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਭ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇ ੇ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ 
ਪੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ  ਮੇਤ  ਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਿੱ ਕ ਸਭਰਸ਼ਟ 

ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਸਵਧਾਇਕ 
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ- ‘ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਸ ਆ ੀ 
ਭਸਵਿੱ ਖ ਖ਼ਤਰੇ ਸਵਚ  ੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਿਾੜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਉ  ਦਾ ਸਟਕਟ ਵਾਲਾ ਪਿੱ ਤਾ ਕਿੱ ਟ ਦੇਣਾ  ੀ। ਜੇ 

ਪਾਰਟੀ ਿਚੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਟਕਟ ਸਮਲ ਸਗਆ ਿੇਰ ਵੀ ਉ  ਦੇ ਸਜਿੱ ਤਣ ਦੀ ਕੋਈ  ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ  ੀ। ਅ ੁਰਿੱ ਸਖਅਤ 
ਮਸਹ ੂ  ਕਰਦਾ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਅ ਰ-ਰ ੂਖ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈ ਾ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇ ਸਰਹਾ  ੀ। ਦੋਹਾਂ  ਸਥਤੀਆਂ ਸਵਚ 
ਪੈ ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ੀ। ਜੇ ਸਟਕਟ ਸਮਲ ਸਗਆ ਤਾਂ ਅ ਰ-ਰ ੂਖ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈ ਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ  ੀ। 
ਸਟਕਟ ਨਾ ਸਮਸਲਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਜ  ਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਪੈ ਾ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ। ਿੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਕੂਮਤ 

ਸਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹੋ ਸਜਹੀ  ੋਚ ਤਸਹਤ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਕੜੀ ਮਿੱਛੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਸਵਚ 
ਿ ਾਈ  ੀ’।9 
ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪਿੰਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੋ ਕਤਲ, ਰੇਪ ਤੇ ਿਕੈਤੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸਵਚ ਸ ਿੱ ਧੇ ਮੁਜਰਮ  ਾਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇ  

ਕੇ  ਸਵਚ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਨੂਿੰ  ਿਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ, ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 
ਫ਼ਿੰ ਿ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਗ ਪਿੰਕਜ ਹੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਸਗਰਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ‘ਪਿੰਦਰਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 

ਇ  ਮੁ ੀਿਤ ਸਵਚ ਿ ੇ ਹੋਏ  ਨ।  ਾਰਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਠਿੱ ਪ  ੀ। ਕਿੰ ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ ਰ ’ਤੇ ਚਿੱ ਲ ਸਰਹਾ  ੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਰਹਾ  ੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਰਹਾ  ੀ। ਵੀਹ ਲਿੱ ਖ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਚੁਿੱ ਕੇ  ਨ। ਅਿੱ ਜ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਪੈ ਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਲਿੱ ਗਦਾ  ੀ, ਿਿੱ  ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ  ੀ। ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਿੈਂਕਾਂ ਸਵਚ ਪਈ ਰਕਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ  ੀ। 

ਅਿੱ ਗੋਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੈ ਾ ਸਕ ੇ ਕੋਲੋਂ ਿੜਨਾ ਪੈਣਾ  ੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਇਹ ਸਕ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ਰਸਚਆ ਪੈ ਾ ਗੁੜ ਤੋਂ ਗੋਿਰ 
ਿਣ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੀ। ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਵਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੀਆਂ’।10 
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ਪਸਹਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰ ਕਜ ਹੁਣੀ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਸਹ ਾ  ਹੋਇਆ ਸਕ ਜਦੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇ  ਤਰਹਾਂ 

ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਉਹ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿੰਗ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਸਵਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਿਿੰ ਨਹ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉ  ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਜ਼ਕਰ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
‘ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਗਣਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਾਕੀ  ਨ। ਚੋਣਾਂ ਿਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਕਾਰ ਿਣਨੀ  ੀ। 
 ਰਕਾਰ ਿਦਲਣ ਿਾਅਦ ਸਕ ੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨਭਾਉਣੇ, ਇਹ  ਭ ਨੂਿੰ  ਪਤਾ  ੀ। ਅਸਜਹੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ  ਾਲਾਂ-ਿਿੱ ਧੀ ਚਲਦੇ 

ਹਨ। ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਇਿੰ ਨੀ ਲਿੰ ਿੀ ਉਿੀਕ ਨਹੀਂ  ੀ ਕਰ  ਕਦਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਚ ਥੋੜਹੀ ਿਹੁਤ ਰਿੱਦੋ-ਿਦਲ ਹੋਈ। ਪਸਹਲੀ 

ਸਕਸ਼ਤ ਤੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ  ੀ। ਦੂਜੀ ਸਕਸ਼ਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਸਿਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੇ-ਕ ੂਰ  ਾਿਤ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ 
ਲਈ ਜਾਣੀ  ੀ। ਵੈ ੇ ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਇਿੱ ਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਣੀ  ੀ, 

ਪਰ ਕੋਈ  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਸਲ  ਅਫ਼ ਰ ਅਸੜਿੱ ਕਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇ  ਲਈ ਤੀਜੀ ਸਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 
ਦੇ ਿਾਹਰ ਆਉਣ ਤਕ ਰੋਸਕਆ ਸਗਆ’।11 
ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪਰ ਤੁਤ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ- 

1 ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਿੇ-ਵਿੱਿੇ ਪੂਿੰ ਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਿੰ ਿ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਮਾਂ ਸਵਚ ਸਹਿੱ  ੇਦਾਰ  
  ਿਣਨਾ। 
2 ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਨੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। 
ਇ  ਤਰਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ  ਾਿੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂਿੰ   ਾਹਮਣੇ ਸਲਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸ  ਟਮ  ਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਿਿੰ ਧਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ  ਟਮ ਹੀ 
ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰ ਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿਾਕੀ  ਭ ਸ  ਟਮ ਜੋ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਮਾਜ ਦੀ ਰਿੱ ਸਖਆ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ,  ੋ ਇਹ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚੋਂ 

ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਮਾਜ ਇਿੱ ਕ ਚਿੰਗੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ  ਕੇ।
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1 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-5 
2 -auhI-, pMnw-19 
3 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-20 
4 -auhI-, pMnw-24 
5 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-96 
6 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-97 
7 -auhI-, pMnw-64 
8 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-66 
9 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-164 
10 -auhI-, pMnw-166 
11 -auhI-, pMnw-193 
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ਅਮਿਆਇ - ਚੌਥਾ 
ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦ ੇਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਮਵਚ ਮਮਿੱ ਥ ਰਪੂਾਂਤਰਨ 

 ਾਸਹਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹਾ  ਾਸਹਤਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਦੇ ਸਕ ੇ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਸਵਚ 

 ਮਾਂ  ਕਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਦਰ ਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ਮੁਿੱਚੇ  ਮਾਜ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਤ ਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਪਾਠਕ ਪੜਹ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ   ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰ ਸਰਹਾ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿੱ ਥੇ ਉ  ਦੀ  ਾਂਝ ਕੇਵਲ 
ਨਾਵਲ ਦੇ ਪੜਹਨ ਤਕ ਹੀ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰ ਦੀ  ਗੋਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਦੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਲ ਪਰ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਚਤਰਨਾ ਇ   ਾਸਹਤ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
 ਿੰ ਭਵ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਦੇ 
ਪਸਰਪੇਖ ਰਾਹੀਂ  ਮਸਝਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੀ  ਾਂਝ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਤਕ ਹੀ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰਦੀ 

 ਗੋਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਜਿੱ ਥੇ ਿਹੁ-ਸਵ ਥਾਰਤਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ 

ਉੱਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚੋਂ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ   ਿੰਘਣੇਪਣ ਰਾਹੀਂ ਸਚਤਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ 
ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਿੱ ਗੋਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥੀਮਕ ਪਾ ਾਰਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਸਵਵ ਥਾ ਸਵਚ ਸਵਆਪਤ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ 
 ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਵੇਰਵੇ,  ਟੇਟ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪ ੀ ਤਣਾਉ ਦਾ ਮ ਲਾ, ਵਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਮੀਿੀਏ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ, 
ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਇ  ਦੇ ਸ ਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸ ਕ ਤੇ  ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ 

ਨਾਰੀ,  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਨਰਿੰਤਰ ਵਿੱ ਧ ਸਰਹਾ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਮਿੱ ਸ ਆ ਵਰਗੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ  ਰੋਕਾਰ 
ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾ ਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥੀਮਕ ਪਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵ ਤਸਰਤ ਅਤੇ  ਿੰ ਘਣੀ  ਿੰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ 
ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ 

ਸਵਚ ਆਏ ਸਮਸਥਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਿੱਥ ਿਾਰੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਸਵਚ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ 
ਮੁਿੱ ਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਸ਼ਵ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਚਿੰ ਤਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਥ ‘Myth’ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਦ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ  ਗੋਂ  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਜਾਿੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਇ  ਨੂਿੰ  ਹੂ-ਿ-ਹੂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਿਾਰੇ ਨਾਵਲ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ, 

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀਆਂ,  ਮਾਜ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ-ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਸਵਚਾਰ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
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‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ‘ਗਲਪ’ ਜਾਂ ‘ਮਨਘੜਤ’ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਆਸਦ। ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  
ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਨਆਇ ਰਸਹਤ ਵ ਤੂ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਤਿੱ ਥ ਰਸਹਤ ਵ ਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।1 
ਿਾ. ਕਰਨੈਲ ਸ ਿੰਘ ਸਥਿੰ ਦ ਅਨੁ ਾਰ, “ਸਮਿੱ ਥ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਇਕ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਅਤੇ ਪਰਚਲਣ 
ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਯਾਨ ਦੇ ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਯਾਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ  ਮ ਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਾਜ, ਇ  ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਸ਼ਵਾ ਾਂ 

ਅਤੇ ਸਤਉਹਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਸਵਚ  ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ ਇਸਤਹਾ  ਉਲੀਸਕਆ 

ਸਮਲਦਾ ਹੈ”।2 
ਐਨ ਾਈਕਲੋਪੀਿੀਆ ਆਫ਼ ਸਿਰਟੈਸਨਕਾ ਅਨੁ ਾਰ- “ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਅਸਧਸਕਰਤ ਸਵਵਰਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਿੰ ਨਾ ਦੀ 

ਅਸਤਸਕਰਤਤਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਨਾਲੋਂ ਪਰਤਿੱ ਖ ਵਧੇਰੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ  ਸਥਤੀਆਂ ਵਰਸਣਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 
 ਾਧਾਰਨ ਮਾਨਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉ  ਲਈ ਿੁਸਨਆਦੀ ਮਹਿੱ ਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਜ   ਮੇਂ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਾਪਰਸਦਆਂ ਦਿੱ ਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਨੁਭਵ 

ਦੇ  ਾਧਾਰਨ ਇਸਤਹਾ ਕ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਕੁਲ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਸਨਕ  ਮੇਂ ਦੀ 
ਗਿੱ ਲ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ) ਇਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਿੂਸਟਆਂ ਵਰਗੇ ਅ ਾਧਾਰਨ ਜੀਵ-ਜਿੰਤੂ ਜਾਂ 
ਆਸਦ ਕਾਲੀਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਂ ਐ ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਿਦਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ”।3 
ਉਪਰੋਕਤ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਕਥਾ- ਿੰਗਠਨ ਸਵਚ ਦੈਵੀ ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹਾ-ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ  ੋਸਮਆਂ 

ਤੇ ਅਸਧਕ ਿਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜਦਸਕ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ  ਰਲਤਾ ਨਾਲ  ਮਝ ਕਰਨੈਲ ਸ ਿੰਘ ਸਥਿੰ ਦ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਸਵਚ ਵੇਖੀ ਜਾ 
 ਕਦੀ ਹੈ- 
“ਪੂਰਵ ਇਸਤਹਾ ਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਵਾਪਰੀ ਸਕ ੇ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਸਕਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਸਜਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਸਤਆਂ, ਪਰਾਚੀਨ ਯੋਸਧਆਂ, ਧਾਰਸਮਕ ਸਵਸ਼ਵਾ ਾਂ ਅਤੇ  ਿੰ  ਸਕਰਸਤਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣ 
ਕਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ”।4 

ਸਮਿੱ ਥ ਇਿੱ ਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਦੇ ਿੌਸਧਕ ਸਵਕਾ  ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ  ੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਸਕ ੇ ਇਕਿੱ ਲੇ-ਇਕਸਹਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਲਿੰ ਮੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਿਾਅਦ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
 ਾਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਮੁਿੱ ਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਖਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲਖਤੀ ਹਰ  ਾਸਹਤ 
ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕੋਈ ਵੀ  ਾਸਹਤ ਖ਼ਲਾਅ ਸਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ,  ਗੋਂ 
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ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਜਦਾ ਹੀ ਵੈਸਦਕ 

ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚੋਂ ਹੈ।  ੋ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਹਰੇਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਵਲ 
ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਏ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਿਾ. ਰਾਹੀ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਦੀ 

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
“ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੇਸਨਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇ  ਸਵਚ ਵੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉ ਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਲੋਕ 
ਸਹਿੱ ਤਾਂ,  ਸਭਆਚਾਰਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਰਾਿਰੀ,  ਮਾਸਜਕ ਸਨਆਂ, ਸ ਆ ੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਸਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ। 
ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇਖ਼ਤਰਾਅ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਸਨਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਥ ਹੀ 

ਕਸਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਿੰ ਦਾ  ਮਾਸਜਕ ਪਰਾਣੀ ਹੈ। ਉ  ਲਈ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਸਿਨਾ ਸਜਊਣਾ ਮੁਮਸਕਨ ਨਹੀਂ। ਇ  ਲਈ ਸਮਿੱਥਾਂ ਸਿਨ ਉ  
ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਲ ਸਿਨ ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉ  ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਤਦਿੀਰਾਂ ਤੇ ਉ  ਦੇ  ੁਪਸਨਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕ 
ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਿਿੰ ਦਾ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਦਾ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਾਰ ਢਾਲਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਨਖੇੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉ  ਦੇ ਸਗਆਨ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਿੀਜ  ਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚ 
ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ  ਮਾਸਜਕ-ਇਸਤਹਾ ਕ ਅਸਹਮੀਅਤ ਵਾਲੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾ  ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉੱ ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਵਧਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ  
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਜ ਦਾ”।5 

 ੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ  ਪਸ਼ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਆਧੁਸਨਕ ਰੂਪ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਿੱ ਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ 
ਿਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਵਰਤੇ 
ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ, ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ, ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ:- 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਵਚ ਮਮਮਥਕ ਸ਼ਬਦ 

ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਿਣਾਉਣ  ਮੇਂ ਹੋਰ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਤਿੱ ਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਵਚਲੇ ਸ਼ਿਦ  ੌਖੇ,  ਰਲ ਤੇ  ਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸਵਚ ਰੋਸਚਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪਾਠਕ  ੌਖ ਨਾਲ 

ਪੜਹ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਪਆਰਾ ਸ ਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਨੁ ਾਰ, “ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ  ਾਸਹਤ ਰਚਨਾ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਈ।  ਾਸਹਤ ਅਸਜਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹੀ 
ਪਰਗਟ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਪਾਠਕ ਨੂਿੰ  ਹਲੂਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਮਿੰ ਤਵ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪੂਰਦੀ ਹੈ”।6 

ਇ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਖ਼ਾ  ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਾਫ਼- ੁਥਰੀ,  ਰਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕ ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ ਗਸਹਰਾਈ ਤੋਂ ਪਸੜਹਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੋਵੇ। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਿਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਿੇਸ਼ਿੱ ਕ ਉ  ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾ ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ 

ਿੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ  ਿੰ ਕੋਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦ  ਾਿੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਸਨਆਇਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸ  ਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ 
ਿਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂਿੰ  
ਲੇਖਕ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉ  ਦੇ ਿਰਨਾਲੇ ਿੀਤੇ ਿਚਪਨ ਦਾ ਅ ਰ ਹੈ ਸਕ ਵਿੱ ਿੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੀ ਘਟਨਾ 

ਨੂਿੰ  ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਅਤੇ  ਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਰਲ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਔਖੇ 

ਸਫ਼ਕਸਰਆਂ ਸਵਚ ਕਸਹਣਾ  ੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਗਸਹਰ ਗਿੰ ਭੀਰ ਗਿੱ ਲ ਨੂਿੰ  ਅਸਤ  ਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਕਸਹਣਾ ਿਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ 
 ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇ  ਪਿੱ ਖੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਾਪਤੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉ  ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ 

ਦੀ  ਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿਲੋੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ  ਸਹਜ,  ਰਲ ਤੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 
ਹੀ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਿਹੁਤ  ਾਰੀ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਿਦਾਂ 

ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਿਹੁਤ  ਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ  ੁਗਰੀਵ ਿਾਲੀ, ਹਨੂਮਾਨ, ਅਵਤਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਸ਼ਵ, ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ, ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਧਆਨ 
 ਾਧਨਾ, ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ, ਮਾਤਾ  ੀਤਾ, ਰਾਕਸ਼ਸ਼, ਚੀਰ ਹਰਨ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿੰਧਾਰੀ, 
ਭਿੀਖਣ/ਭਵੀਸ਼ਣ, ਦੈਂਤ, ਭੀਸ਼ਮ-ਸਪਤਾਮਾ, ਭੀਮ, ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ, ਕੌਰਵਾਂ, ਪਾਂਿਵਾਂ,  ਤਜੁਗੀ ਔਰਤ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ, 

ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾੜਕਾ ੁਰ,  ੁਦਾਮਾ, ਕੌਰਵ  ਭਾ, ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ, ਅਸਭਮਨਯੂ, ਚਿੱਕਰਸਵਯੂ, ਿਰਹਮ-ਅ ਤਰ, ਅਰਜੁਨ, ਰਾਣੀ 
ਝਾਂ ੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁ ਾਰ ਿਹੁਤ 

ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਹੁਤ 
ਹੀ  ੁਚਿੱ ਜੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੁਿਰੀਵ ਬਾਲੀ- ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਹਨ। ਜੋ ਸਕ 
ਭਰਾਵਾਂ ਸਵਚਲੇ ਆਪ ੀ ਸਪਆਰ-ਮੁਹਿੱ ਿਤ ਅਤੇ ਆਪ ੀ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਸਵਰੋਧ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਾਮ 

ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਯੋਸਧਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ  ਨ। ਦੋਨੋਂ   ਭਰਾਂ ਆਪ  ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਹੀ ਸਪਆਰ-ਮੁਹਿੱ ਿਤ ਨਾਲ ਰਹੇ 
ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ- ੁਿੱ ਖ ਸਵਚ  ਾਥ ਸਦਿੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਸਕ  ੁਗਰੀਵ ਿਾਲੀ ਜੋ ਦੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਦੇਵਸਤਆਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ  ਨ 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ  ੁਗਰੀਵ  ੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ ਜਦ ਸਕ ਿਾਲੀ ਇਿੰ ਦਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 
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ਮਾਤਾ ਇਕ ਅਪ ਰਾ  ੀ। ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ  ਇਕ ਮਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰਾ  ਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਸਵਰਧੋ ਨਾਲ ਰਹੇ  ਨ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ ਮੋਹਨ ਤੇ ਵੇਦ 

ਜੋ  ਕੇ ਭਰਾ ਹਨ ਦੇ ਆਪ ੀ ਸਪਆਰ ਮੁਹਿੱਿਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਸਵਰੋਧ ਨੂਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਉਪਾਰਕ  ਾਂਝ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸਵਚਕਾਰ ਰਹੀ  ਭ ਕੁਝ  ਹੀ ਚਿੱ ਲ ਸਰਹਾ  ੀ, ਪਰ 
ਮੋਹਨ ਦੇ ਸਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉ  ਦੇ ਮੁਿੰ ਸਿਆਂ ਨੇ  ਿੰ ਭਾਸਲਆ ਤਾਂ  ਸਥਤੀ ਿਦਲ ਗਈ। ‘ਚਿੰਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜੇ ਵੇਦ 
ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਹਰ ਨਾ ਛਿੱ ਿਦਾ। ਚਿੰ ਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜੇ ਉ  ਨੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਅਿੱ ਜ ਇਹ ਸਦਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ 

ਪੈਂਦਾ। ਉ   ਮੇਂ ਸਕ ੇ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸਪਆਰ  ੁਗਰੀਵ ਿਾਲੀ ਸਵਚ ਿਦਲ ਜਾਏਗਾ’।7 

ਿਨੂਮਾਨ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵਚ ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਿਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਸਪਤਾ ਕੇ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਿੰ ਜਨਾ 
ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਭਗਵਾਨ ਸਸ਼ਵ ਦਾ ਅਿੰ ਸ਼ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਅ ੀਸਮਤ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ  ੀ ਹਵਾ ਸਵਚ ਉੱਿਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਸਵਚ ਹੀ  ਮੁਿੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਦ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 
ਮੀਤ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

‘ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦੇ ਕੋਸਟਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਿੇਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਿੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਿਾਿੂ ਜੀ ਨੂਿੰ   ਮਝ ਆਈ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਂ  ਮੁਿੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ  ਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਿੱ ਲ ਝਕੋ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਿਾਿੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਦੋਹਾਂ 
ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇ  ਸਵਚ ਿਾਿੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ  ਕਦਾ 

 ੀ’।8 
ਅਵਤਾਰ- ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇਕ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਹੈ ਜੋ ਸਕ  ਾਿੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਦ ਉ  ਮਨੁਿੱ ਖ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਜਨਮ  ਮਾਜ ਕਸਲਆਣ ਜਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਸਲਆਣ ਲਈ 

ਹੋਇਆ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਦ ਉ  ਮਨੁਿੱ ਖ ਲਈ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ 
ਰੂਪ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਸਲਆਣੀ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਹੈ- 

‘ ਸਹਯੋਗ  ਿੰ  ਥਾ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਮਾਤਾ ਕਸਲਆਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸਸ਼ਵ ਦੀ 
ਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ  ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੋਕ ਕਸਲਆਣ ਲਈ ਹੋਇਆ  ੀ’।9 

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਇ  ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਿੀਤ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਮੇਂ ਿਾਰੇ ਸਗਆਨ ਹਾ ਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹਾ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪਣੇ  ਰੀਰ ਦੇ 
 ਿੱ ਤਾਂ ਚਿੱ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ 
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ਅਨੁ ਾਰ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰਨ ਘੋਰ ਤਪਿੱ ਸ ਆ ਅਤੇ ਕਸਠਨ ਯੋਗ  ਾਧਨਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਸਥਹਾ  
ਅਨੁ ਾਰ ਿਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਸਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇ  ਸ ਿੱ ਧੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਸਹਣਾ  ੀ ਸਕ ਗਰਭ ਦੇ ਢਾਈਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 

ਜੀਵ ਸਵਚ ਆਤਸਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਤਾਲੂਏ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਰੀਰ ਦੇ 
 ਿੱ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਿੰਚਾਸਲਤ ਅਿੰਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਕੀ ਿਚਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਆਖ਼ਰੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚਿੱ ਕਰ ਸਵਚ ਕੁਿੰ ਿਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ  ਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇ   ੁਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਇਆ 
ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚਿੱ ਕਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਲੂਏ ਵਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਉਥਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਉਥਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 

ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਚਿੱ ਕਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ  ਰੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

 ਿੰ ਪਰਕ  ਥਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ  ਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ  ਿੰ ਪਰਕ ਸਵਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਪਰਮ ਅਨਿੰ ਦ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਰੂਹਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਉ  ਦੇ ਸਚਹਰੇ ਉੱਪਰ  ੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। 

ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਸਲਆਣੀ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਇਿੰਝ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ- 
‘ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਦਾ ਜਾਗਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ  ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਾਗਰਨ ਦਾ 
ਵੀ ਰਾਹ ਪਿੱ ਧਰਾ ਕੀਤਾ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਛਿੱ ਲ ਫ਼ਰੇਿ ਨਹੀਂ  ੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਜਾਗਰਨ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ। ਯੋਗ  ਾਧਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਸਵਚੋਂ 
ਠਿੰ ਢੀਆਂ ਤਰਿੰਗਾਂ ਸਨਕਲਦੀਆਂ  ਨ। ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਕੁਿੰ ਿਲਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ ਸਤਉਂ-ਸਤਉਂ ਤਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਠਿੰ ਢਕ ਵਧਦੀ 
ਜਾਂਦੀ  ੀ’।10 
ਮਿਆਨ ਸਾਿਨਾ- ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ਇਕਾਗਰ ਸਚਿੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਿੰ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਤੀ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 

ਇਕਾਗਰ ਸਚਿੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ ਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸਧਆਨ  ਾਧਨਾ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਆਨ  ਾਧਨਾ ਨੂਿੰ  
ਪੁਰਾਤਨ  ਸਮਆਂ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਵੀ ਇ  ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
ਿਹੁਤ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਇ  ਸਕਸਰਆ ਦੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ 

 ਰੀਰਕ ਲਾਭ ਹਨ ਸਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਇ  ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ ਸਜਿੰ ਨੀ ਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁਿੱ ਗਾਂ ਸਵਚ  ੀ। ਨਾਵਲਕਾਰ 
ਨੇ ਸਧਆਨ  ਾਧਨਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ  ਸਥਤੀ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉ  ਦਾ 

ਸਜ਼ਕਰ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ  ਤਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਮਲਦਾ ਹੈ- 
‘ਇਨਹ ੀਂ ਸਦਨੀਂ ਇ  ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਨੂਿੰ   ੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਰਹਾ  ੀ। ਸਧਆਨ 

 ਾਧਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸਖਿੱ ਚ ਰਹੀ  ੀ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ  ਾਧੂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ  ਿੰ  ਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੋਗ 
 ਾਧਨਾ ਲਈ ਪਰੇਰ ਰਹੇ  ਨ। ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਸਵਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਦੇ ਸਧਆਨ ਸਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਿੇ-ਵਿੱ ਿੇ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ  ਨ। 
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ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਯੋਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਕ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੰ ਟਰਸਵਊ ਆ ਰਹੇ  ਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯੋਗ  ਾਧਨਾ 
ਰਾਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਨ’।11 

ਦੁਰਿਾ ਕਵਚ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵਚ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਇਕ ਮਿੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਹੈ। ਇ  ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਦੇ 
ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ   ੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਕਵਚ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਕ 
 ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਚਿੱ ਕਰ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਵੀ ਇਕ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸਵਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਸਧਆਨ  ਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਹਰ  ਸਹਯੋਗੀ ਇਕ ਿਿੰ ਧਨ ਸਲਆ ਕਰਦਾ  ੀ। ਇ  ਸਕਸਰਆ 

ਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਿੱਤ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ  ਰੀਰ ਦੇ  ਿੱ ਤਾਂ ਚਿੱ ਕਰਾਂ ਦੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ  ੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਇ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂਿੰ   ਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ  ਸਹਯੋਗੀ ਨੂਿੰ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ। ਇ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਨੂਿੰ  ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ 

ਕਵਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇ  ਕਵਚ ਵਿੱ ਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਰੀ ਤਾਕਤ ਝਾਕ ਨਹੀਂ  ੀ  ਕਦੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਇ  ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਸਵਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ  ੀ। ਆਪਣੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਿਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ  ੀ। ਿੇਰ 
 ਾਰੇ  ਿੰ  ਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੀ  ੀ। ਉ  ਦੀ ਲਾਿਲੀ ਧੀ ਦਾ ਕਵਚ ਸਕਉਂ ਕਿੱਚ ਵਾਂਗ ਟੁਿੱ ਟ ਸਗਆ? ਉ  

ਦੇ ਭਰਾ ਨੂਿੰ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਲੀ? ਉ  ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਕ  ਪਾਪ ਦੀ  ਜ਼ਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ੀ? ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਚੁਿੱ ਪ  ਨ’।12 
ਸੀਤਾ- ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ  ਪੁਿੱ ਤਰੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚਿੰ ਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ  ੀ। ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵਚ  ੀਤਾ ਇਕ ਿਹੁਤ ਹੀ 
ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਮਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰ ਕਾ ਸਵਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ   ੀਤਾ ਦੀ ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕ  ੀ ਤਦ ਉ ੇ  ਮੇਂ  ੀਤਾ ਨੇ  ਾਸਰਆਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ 
ਪਸਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਤਿੱ ਖ ਅਗਨੀ ਪਰੀਸਖਆ ਰਾਹੀ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ  ੀਤਾ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 
ਨੇਹਾ ਦੀ ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਨੇਹਾ  ਿੰ  ਥਾ ਦੀ ਅਸਹਮ ਮੈਂਿਰ  ੀ। ਭੀੜ  ਮੇਂ ਉ  ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ੀ। ਪਰਧਾਨ ਨੂਿੰ  ਇ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਉਹ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਤੋਰ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੀ। ਪਰ ਕੁਝ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਨੇਹਾ ਦੇ ਅਪਸਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ 

ਿਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼  ੀ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਭਿੰ ਗ ਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਪਰਧਾਨ ਅਸਜਹੇ ਅਨਾੜੀ 
 ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਾਮਯਾਿੀ ਸਮਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ   ੀ। ਪਦਵੀ ਨੇ ਯੁਵਾ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਿਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨੇਹਾ, ਮਾਤਾ  ੀਤਾ ਵਾਂਗ ਪਸਵਿੱ ਤਰ  ੀ’।13 

ਰਾਕਸ਼ਸ਼/ਦੈਂਤ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵਚ ਇਹ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਕਸ਼ਯਪ ਸਰਸ਼ੀ ਹੋਏ  ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਪਤਨੀਆਂ  ਨ। ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸਦਿੱ ਤੀ’  ੀ ਅਤੇ ਦੂ ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਸਦਿੱ ਤੀ’। ਇਹ ਵੀ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਸ਼ਯਪ 
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ਸਰਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਜਿੰ ਨੀਆਂ ਵੀ  ਿੰ ਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਲਆ ਉਨਹ ਾਂ  ਾਸਰਆ ਨੂਿੰ  ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਹੀ ਸਕਹਾ 
ਸਗਆ ਭਾਵ ਸਕ ਅ ੁਰ ਜਾਂ ਜੋ ਿੁਰੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ  ਨ।  ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਉ  ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਨਆ, ਿੁਰੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਿੱ ਸਤਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ 
ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਨਆ, ਧਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- 
‘ ਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਸਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿਿੰ ਦ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਸਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਉਹੋ ਮਹਾਂ-ਸਦਰਸ਼ ਨੇਹਾ 
ਅਿੱ ਗੇ  ੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਇਕ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਉ  ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। ਦੂਜਾ ਕਮਲ ਨੂਿੰ  ਕੋਹ-ਕੋਹ ਮਾਰ ਸਰਹਾ 

 ੀ। ਤੀਜਾ ਉ  ਦੀ ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੜੀ  ਸਰਹਾ  ੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉ  ਦੇ ਿਾਪ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ ਲਹੂ  ੀ, 

ਿਰਿਾਦੀ  ੀ ਅਤੇ ਚੀਖ਼ ਸਚਹਾੜਾ  ੀ’।14 
‘ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਨੇਹਾ ਸਦਨ ਕਿੱਟ ਲੈਂਦੀ  ੀ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਿਰ ਲਿੱ ਗਣ ਲਗਦਾ  ੀ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਹਰ ਨੁਿੱ ਕਰ 

ਸਵਚ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਾਲੇ-ਕਲੂਟ,ੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭਈਏ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ  ਨ। ਕਦੇ ਉਹ 
ਪਰਛਾਵੇਂ ਭਈਏ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੰ ਕਜ ਅਤੇ ਨੀਰਜ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਸਢਿੱ ਿ ਸਵਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਣ ਲਗਦੇ। ਕਦੇ 
ਨੀਲਮ ਦਾ ਸ ਰ ਤੋੜਨ ਲਗਦੇ’।15 

ਚੀਰ ਿਰਨ- ਇ  ਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਧਿੱ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉ  ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟਣ 
ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਚੀਰ ਹਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚਲੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦਰੋਪਦੀ 
ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਪਾਂਿਵ ਜੂਏ ਸਵਚ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਕੌਰਵ ਉ  ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੀ  ਭਾ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ 
ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਨੇਹਾ ਲਈ ਚੀਰ ਹਰਨ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਤਾਂ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਕਰਸ਼ਨ ਿਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਇਿੱ ਥੇ ਨੇਹਾ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਾਂਭਾਰਤ- ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ, ਸਚਿੰ ਤਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਿੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁ ਤਕ ਹੈ 
ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ  ੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਅਸਜਹਾ ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ  ਿੰ  ਾਰ ਸਵਚ ਸਜਿੰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਆਕਾਰ 
ਸਵਚ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਚ ਭਰਤ ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ ਸਵਚ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਯੁਿੱ ਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਹ 18 ਪਰਵਾਂ (ਕਾਂਿਾਂ) ਸਵਚ 

ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ 2,20,000 ਪਿੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸ਼ਿਦ 
ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚਕਾਰ ਧਿੰ ਨ,  ਿੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਆਪ ੀ ਲੜਾਈ 
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ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਵਰਸਤਆਂ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਵੇਦ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਾਂਿਵ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁਿੰ ਸਿਆਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  
ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਵਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਵੇਦ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ  ੀ। ਮੁਿੱ ਦਈ ਸਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਿਰ  ਹੀ  ਲਾਮਤ ਨਹੀਂ  ੀ। ਕੋਈ 
ਜਾਨ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਰਹਾ  ੀ, ਕੋਈ ਸਵਗੜੇ ਮਾਨਸ ਕ  ਿੰਤੁਲਨ ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਾਏ ਲੋਕ 
ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਹਿੱ ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੋ  ਕਦੇ  ਨ। ਸਹਿੱ ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਸਖ ਕਣੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ  ੀ।  ਿੰਗੀਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਭਿੱ ਜਣ ਲਈ ਸਤਆਰ  ੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਭਜਾ ਕੇ ਸਲਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਜਿੰ ਗ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ  ੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ  ਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ 

ਹੋਣੀ  ੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਿਨਾਂ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਿੰ ਗ ਸਜਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ 
 ੀ’।16 

ਿਮਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੰਿਾਰੀ-  ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਵੈਪਾਯਨ ਸਵਆ  ਅਤੇ ਅਿੰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ, ਜੋ ਸਕ ਿਚਪਨ 
ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਣ  ੀ। ਪਾਂਿੂ ਜੋ ਸਕ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਰਾ  ੀ ਪਸਹਲਾਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਰਾਜਾ ਿਣਾਇਆ ਸਗਆ ਪਰ ਪਾਂਿੂ 
ਰਾਜ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਚਲਾ ਸਗਆ  ੀ ਤੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂਿੰ  ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ  ੌਂਪ ਸਦਿੱ ਤਾ 

ਸਗਆ। ‘ਗਾਂਧਾਰੀ’ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ  ੀ ਸਜ  ਨੇ 100 ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਿੱ ਤਰੀ ‘ਦੁਸ਼ਿੱ ਸਲਆ’ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ 
 ੀ। ਇਹ  ਾਰੇ ਿਿੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਿੇ ਵਿੇਰੇ ਕੁਰੂ ਦੇ ਵਿੰ ਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ ਸਕਹਾ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਭ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ ਦੁਰਯੋਧਨ  ੀ। ਇਸਤਹਾ  ਸਵਚ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਸਵਚ ਗਾਂਧਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਦੋਸ਼ ਸਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਜੇ ਗਾਂਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਸਵਚ ਪਾਂਿੂਆਂ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਦਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯੁਿੱ ਧ 

ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਅਿੰ ਨਹ ਾ  ੀ ਪਰ ਗਾਂਧਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੇ 
ਪਿੱ ਟੀ ਿਿੰ ਨਹ ਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ? ਇ ੇ ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕਮਲ ਸਵਚਲੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂਿੰ  ਇ  
ਤਰਹਾਂ  ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਿੰ ਨਹ ਾ  ੀ। ਇਹ ਉ  ਦੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ। ਅਿੱ ਖਾਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੇ ਪਿੱ ਟੀ ਿਿੰ ਨਹ ਣ ਦੀ ਕਿੰ ਧਾਰੀ (ਗਾਂਧਾਰੀ ਨੂਿੰ  
ਨਾਵਲ ਸਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਧਾਰੀ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ) ਦੀ ਕੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ? ਇਕ ਵਾਰ ਨੇਹਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਸਛਆ  ੀ। 

ਿੇਰ ਆਪੇ ਉ  ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇਹ ਕਿੰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ  ੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਿੱ ਖਦੀ ਤਾਂ 
ਕਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਕਮਲ ਅਿੱ ਜ ਿੇਰ ਸਜਵੇਂ ਉ  ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛ ਸਰਹਾ  ੀ। ਕਮਲ ਨੂਿੰ  ਕਤਲ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ 

ਸਗਆ। ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ। ਨੇਹਾ ਸਜਊਂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਕਉਂ ਮਰ ਰਹੀ  ੀ? ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਿਾਪ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ’।17 
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ਭਵੀਸ਼ਣ- ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ  ੀ। ਜੋ ਸਕ ਸਪਤਾ ਸਵਸ਼ਰਾਵਾ  ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੈਕਾ ੀ ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ  ੀ। ਭਵੀਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  
ਉ  ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਵਣ, ਕੁਿੰ ਭਕਰਨ ਅਤੇ ਭੈਣ  ਰੂਪਨਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉ  ਨੇ ਿੁਰਾਈ ਦਾ  ਾਥ 

ਨਹੀਂ  ੀ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਸਹਲਾਂ ਭਵੀਸ਼ਣ ਅਤ ੇਰਾਵਣ  ਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪ  ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਰਹਾ 
ਕਰਦੇ  ਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ  ੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਸਲਆ ਅਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ  ੋਨੇ ਦੀ ਲਿੰ ਕਾ ਸਵਚ ਿਿੰ ਦੀ ਿਣਾ 
ਸਲਆ ਤਾਂ ਭਵੀਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂਿੰ  ਸਕਹਾ  ੀ ਸਕ ਉਹ  ੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ  ਨਮਾਨ  ਸਹਤ ਵਾਪ  ਛਿੱ ਿ ਆਵੇ 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉ  ਦਾ ਸਵਨਾਸ਼ ਤਸਹ ਹੈ ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਇਕ ਨਾ  ੁਣੀ ਅਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਲਿੰ ਕਾ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਸਦਿੱ ਤਾ 

 ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਵੀਸ਼ਣ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਿੱ ਕ ਵੇਦ ਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਆਪ ੀ ਸਪਆਰ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਿਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
‘ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਰਤੀ ਸਪਆਰ  ੀ, ਸਜ  ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਕ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਿਣਾਇਆ। ਕੋਈ 

ਿਦਨੀਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਭਿੀਖਣ ਵਾਂਗ ਉ  ਨੂਿੰ   ੋਨੇ ਦੀ ਲਿੰ ਕਾ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਸਢਆ ਹੁਿੰ ਦਾ’18 

‘ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ  ੀ।  ਮਿੱ ਸ ਆ  ੀ, ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਲਿੰ ਕਾ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ 
ਭਵੀਸ਼ਣ ਦੀ’19 

ਭੀਸ਼ਮ- ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂਿੰ  ਦਾ ਅਿੱ ਠਵਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ ਜੋ ਸਕ ਮਾਤਾ ਗਿੰ ਗਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਇਕ ਿਹਾਦਰ 
ਯੋਧਾ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਸ ਿੱ ਧ  ਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦੇਵਵਰਤ, ਸ਼ਾਂਤਨਭ, ਗਿੰਗਾ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਸਪਤਾਮਾ, ਮਹਾਮਸਹਮ, 
ਗੋਰਾਂਗ, ਸ਼ਵੇਤਵੀਰ ਆਸਦ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ ਸਵਚ ਭੀਸ਼ਮ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਸੜਆ  ੀ। ਯੁਿੱ ਧ 
ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਗਆ  ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅ ਮਰਥ  ੀ। ਸਜ  ਕਾਰਨ ਿਾਅਦ ਸਵਚ ਉ  ਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋ ਗਈ  ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਵੇਦ ਦੀ ਿੇਜਾਨ ਹੋਈ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਣ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਨੀਲਮ ਸਵਚਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਸਕ ਉ  ਦਾ ਪਤੀ ਹੁਣ  ਾਰਾ- ਾਰਾ ਸਦਨ ਘਰੋਂ ਿਾਹਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ  ੀ 

ਹੋਣ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ  ਾਰਾ ਸਦਨ ਘਰ ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਸਵਚ ਿੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਂਦਾ  ੀ, ਨਾ ਘਰ 
ਮੀਟ-ਮਿੱਛੀ ਸਲਆਉਂਦਾ  ੀ। ਉਹ ਹੁਣ  ਾਰਾ ਸਦਨ ਉ  ਦੇ ਮਿੰ ਜੇ ਨਾਲ ਮਿੰਜਾ ਿਾਹੀ, ਭੀਸ਼ਮ-ਸਪਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਪਲਿੱ  ਤਰ 

ਨਾਲ ਿਿੰ ਸਨਹ ਆ ਉ  ਦੇ ਸਚਹਰੇ ਵਿੱ ਲ ਤਿੱ ਕਦਾ ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ’।20 

ਭੀਮ- ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਵੈਪਾਯਨ ਸਵਆ  ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ (ਅਿੰਿਾਲੀਕਾ) ਨੇ ਪਾਂਿੂ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਜੋ ਸਕ ਿਚਪਨ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਲਾ  ੀ। ਪਾਂਿੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ  ਨ- ਕੁਿੰ ਤੀ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ। ਪਾਂਿੂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 
 ਿੰਿਿੰ ਧ ਨਾ ਿਣਾ  ਸਕਆ ਤੇ ਮਰ ਸਗਆ  ੀ ਪਰ ਉ  ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ  ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਜ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਸਕ ਵਿੱ ਖ-
ਵਿੱ ਖ ਦੇਵਸਤਆਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਸਹਲਾਏ। ਕੁਿੰ ਤੀ ਨੇ ਸਤਿੰ ਨ ਵਿੱ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ- ਯੁਸਧਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ 
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ਮਾਦਰੀ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ- ਨਕੁਲ ਤੇ  ਸਹਦੇਵ। ਭੀਮ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿੰ ਿਰ ਤੇ  ੀ। ਭੀਮ ਦੇ ਹੋਰ 
ਵੀ ਨਾਮ  ਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਭੀਮ ੈਨ, ਸਵਕਰੌਦਰ, ਗਦਾਦਰ ਆਸਦ।  ਿੰ  ਸਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਭੀਮ ਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਸਭਆਨਕ’ 

ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਨੂਿੰ  ਿਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਾ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿੰ ਨ ਪਤਨੀਆਂ  ਨ- ਸਹਸਿਿੰ ਿੀ, 

ਦਰੋਪਦੀ ਅਤੇ ਵਾਲਨਦਰਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਿੰ ਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ 
ਨੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਕਮਲ ਦੇ  ਰੀਰਕ ਕਿੱਦ ਕਾਠ ਅਤੇ ਿੀਲ ਿੌਲ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭੀਮ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਿਦਾਂ ਸਵਚ 
ਕੀਤੀ ਹੈ- 
‘ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਨੇਹਾ ਸਜ  ਕੋਠੀ ਸਵਚ ਰਸਹਿੰਦੀ  ੀ ਉਹ ਤਾਂ  ਵਰਗ  ੀ। ਉੱਥੇ ਉ  ਦਾ ਭਰਾ ਕਮਲ ਵਿੱ  ਦਾ  ੀ। ਉ  

ਨੂਿੰ  ਲਿੰ ਿੇ ਕਿੱ ਦ,  ੁਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਗਰਦਨ, ਗੋਰੇ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿੱ ਠਵੇਂ  ਰੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਲੀ ਹੋਈ  ੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ 
ਲਾਿਲਾ ਨਾਂ ਭੀਮ ਰਿੱ ਸਖਆ  ੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਨੂਿੰ  ਮਹਾਂ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੀਮ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਮਾਂ ਨੇ ਉ  ਦੇ ਿਚਪਨ ਸਵਚ 
ਹੀ ਆਰਿੰਭ ਸਦਿੱ ਤੇ  ਨ। ਿੀ.ਏ. ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਨੀਲਮ ਨੇ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸੜਹਆ  ੀ। ਇ  ਲਈ 

ਕਮਲ ਦੇ ਸਖਿੌਸਣਆਂ ਅਤੇ ਸਕਤਾਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ੋਚ  ਮਝ ਕੇ ਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਥੋੜਹਾ ਵਿੱ ਿਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਹੈਲਥ-ਕਲਿੱ ਿ ਦਾ 

ਮੈਂਿਰ ਿਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ  ੀ। ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ  ਸਵਸਮਿੰ ਗ-ਪੂਲ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ  ੀ। ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤਕ ਉ  ਉੱਪਰ ਿਾਿੀ 
ਸਿਲਿਰ ਿਣਨ ਦਾ ਭੂਤ  ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇਹ ਛੈਲ- ਛਿੀਲਾ ਮੁਿੰ ਿਾ  ਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਿੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੀ ਮੁਹਿੱ ਲੇ ਸਵਚ ਵੀ  ਸਤਕਾਸਰਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ।21 

ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ- ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਗਰਿੰ ਥ 

ਰਾਮਾਇਣ ਅਨੁ ਾਰ ਜਦੋਂ ਿਣਵਾ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ, ਲਛਮਣ ਅਤੇ  ੀਤਾ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਘੁਿੰ ਮ ਰਹੇ  ਨ ਤਾਂ ਪਿੰਚਵਟੀ ਦੇ 
ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ,  ੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਲੀ ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਸਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਿੀ ਦੇ ਚਾਰੇ 
ਪਾ ੇ ਇਕ ਘੇਰਾ ਿਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਪ  ਆਉਣ ਤਕ ਇ  

ਘੇਰੇ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਨਾ ਸਨਕਲੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਇ  ਘੇਰੇ ਸਵਚ  ੁਰਿੱ ਸਖਅਤ  ੀ ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਭੇ  ਿਦਲ ਕੇ  ੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਉ  
ਘੇਰੇ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਿੂਰ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਤੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਰਾਵਣ  ੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਸਗਆ 
 ੀ। ਇ  ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉ  ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਹੁਤ ਅਸਹਮੀਅਤ  ੀ ਸਜ  ਕਰਕੇ ਇ  ਘੇਰੇ ਨੂਿੰ  ਿਾਅਦ ਸਵਚ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ 

ਸਕਹਾ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਵੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਹੈ- 

‘ਚਾਰ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤੀਜੀ ਕੋਠੀ ਸਵਚ ਰਸਹਿੰਦੇ ਸਪਿੰਚੂ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ   ੜਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਸਹਿੰ ਮਤ ਸਦਖਾਈ 
 ੀ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਸਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਿੰਚੂ ਨੇ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਮਸਹ ੂ  ਕੀਤੀ  ੀ। ਿਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉ  ਨੇ ਸਨਹੋਰਾ 
ਮਾਸਰਆ  ੀ “ਅ ੀਂ ਭਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ” ਇਕ ਵਾਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਹਿੱ ਥ ਜੁਿੱ ਤੀ ਵਿੱ ਲ ਵਸਧਆ  ੀ। ਸਦਲ ਕੀਤਾ  ੀ ਿੋਦੇ 

ਿੜ ਕੇ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਮੂਿੰ ਹ ਰਿੰਗ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ ਿੇ ਨਹੁਿੰ ਆਂ ਨਾਲ ਉ  ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੋਚ ਲਏ ਪਰ ਉ  ਦਾ ਖੌਸਲਆ ਖ਼ੂਨ 
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ਅਿੱਖਾਂ ਸਵਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਮਾਗ਼ ਨੂਿੰ  ਜਾ ਚਸੜਹਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ  ਸਹਮ ਕੇ ਸਪਿੱ ਛੇ ਹਟ ਗਈ  ੀ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਉ  
ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ ’ਤੇ ਨਹੀਂ  ੀ। ਸਭਿੱ ਜੀ ਸਿਿੱ ਲੀ ਵਾਂਗ ਨੇਹਾ ਘਰ ਆ ਦੁਿਕੀ  ੀ। ਉ  ਸਦਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਸਖਿੱਚ ਲਈ। ਕੋਠੀਓਂ ਿਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਦਾ ਉ  ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ  ੀ’।22 

ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ- ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੇਦ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ 
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਕੌਰਵ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਜ  ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 

‘ਵੇਦ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ  ੀ। ਮੁਿੱ ਦਈ ਸਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਿਰ  ਹੀ  ਲਾਮਤ ਨਹੀਂ  ੀ। ਕੋਈ 

ਜਾਨ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਰਹਾ  ੀ, ਕੋਈ ਸਵਗੜੇ ਮਾਨਸ ਕ  ਿੰਤੁਲਨ ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਾਏ ਲੋਕ 
ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਹਿੱ ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੋ  ਕਦੇ  ਨ। ਸਹਿੱ ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਸਖ ਕਣੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ  ੀ।  ਿੰਗੀਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਭਿੱ ਜਣ ਲਈ ਸਤਆਰ  ੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਭਜਾ ਕੇ ਸਲਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਜਿੰ ਗ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ  ੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ  ਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ 
ਹੋਣੀ  ੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਿਨਾਂ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਿੰ ਗ ਸਜਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ 
 ੀ’।23 

ਸਤਜੁਿੀ ਔਰਤ- ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ  ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚਲੀ 

ਉ  ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਕੁਝ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਿੰਦਰਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ  ਸਤਯੁਗੀ ਔਰਤ। ਇ  ਸ਼ਿਦ 
ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇ  ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ  ਸਤ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।  ਾਿੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਸਵਚ ਵੀ 
 ਸਤ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚਲੀ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਉ   ਮੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਿਾਰੇ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ  ਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ 
ਵਾਲੀ, ਸਤਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣਾ  ਭ ਕੁਝ 
ਸਨਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਸਤਆਰ ਰਸਹਿੰਦੀ  ੀ। ਇ ੇ  ਿੰਦਰਭ ਨੂਿੰ   ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਨੂਿੰ  ਇ  
ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਹੋਰ ਸਕ ੇ ਵੀ ਯੁਿੱ ਗ ਦੀ ਔਰਤ  ਤਜੁਗ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸਜਿੰ ਨੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

 ਕਦੀ- 
‘ ਿੰਗੀਤਾ ਸਵਿੱ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਨਭਾਅ ਚੁਿੱ ਕੀ  ੀ। ਆਪਣੀ ਸ ਹਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸ ਕ  ਿੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਭਸਵਿੱ ਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ  ਤਜੁਗੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ  ੀ’।24 

ਿਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵਚ ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਿਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਸਪਤਾ ਕੇ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 
ਅਿੰ ਜਨਾ ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਭਗਵਾਨ ਸਸ਼ਵ ਦਾ ਅਿੰ ਸ਼ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 



64 
 

ਅ ੀਸਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ  ੀ ਹਵਾ ਸਵਚ ਉੱਿਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਸਵਚ ਹੀ  ਮੁਿੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਦ। ਇ ੇ 
ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਸਹਣ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗ ਲਗਾ 

ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੂਿੰ  ਇਿੰ ਨੀ ਲਿੰ ਿੀ ਕਰ ਸਲਆ  ੀ ਸਕ ਉ  ਨਾਲ  ਾਰੀ ਲਿੰ ਕਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗ ਲਗ ਗਈ 
 ੀ।  ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ 
ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਵੇਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪਰਤਿੱ ਖ  ਨ। ਕਰੀਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਿੀਵੀ 

ਇਿੱ ਥੇ ਿ ੇ ਿੈਠੇ  ਨ। ਕਮਾਈ ਿਿੰ ਦ ਹੋ ਗਈ  ੀ। ਖਰਚਾ ਸਵਿੱ ਤੋਂ ਿਾਹਰ  ੀ। ਿਿੱ ਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ  ਨ।  ਿੰਗੀਤਾ ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ 

ਔਰਤ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਜਊਣ ਦੀ ਆਦਤ  ੀ। ਇਿੱ ਥੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਨੀਲਮ ਦੇ ਗੂਿੰ ਹ ਮੂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰ ੋਈ 
ਸਵਚ ਹਿੱਥ ਿੂਕਣ ਤਕ  ਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ  ੀ। ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਰ, ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਿੰ ਘ ਗਏ  ਨ। 

ਸਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਲਿੰ ਿੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਲਦੀ  ੁਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਾਰ 
ਨਹੀਂ  ਨ’।25 

ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਦੋ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਦੈਵੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਦੈਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਆਸਦ।  ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਿਾਕੀ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੇਦ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨੇਹਾ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ਸਕ ਮਤ  ਮਝਦਾ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਲਆ  ੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਇ  ਦੇਵੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਣਾਮ 

ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ  ੀ’।26 

ਤਾੜ੍ਕਾਸਰੁ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਸਵਚ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇ ਤਰੀ 
ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਿਹੁਤ ਘਿੱ ਟ  ਨ, ਪਰ ਜੋ ਇ ਤਰੀ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਿਣੀਆਂ  ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ  ੀ ਤਾੜਕਾ ੁਰ। ਇ  

ਇ ਤਰੀ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਨੂਿੰ  ਰਾਵਣ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ ਸਵਆਹ ਅ ੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ  ੂਮਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 
 ੀ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤਾੜਕਾ ੁਰ ਿਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇ ਤਰੀ ਰਾਕਸ਼ਸ਼  ੀ। ਇ  ਨੇ ਸਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯਿੱ ਗਾਂ 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਪਿੱ ਸ ਆ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਭਿੰ ਗ ਕੀਤਾ  ੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਲਈਆਂ  ਨ ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਇ  
ਦੀ ਮੌਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਹੋਈ  ੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਣਵਾ  ਕਿੱਟ ਰਹੇ  ਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਤਾੜਕਾ ੁਰ 

ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਨੇਹਾ ਅਿੰ ਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਿਾਕੀ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੇਦ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨੇਹਾ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ਸਕ ਮਤ  ਮਝਦਾ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਲਆ  ੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਇ  ਦੇਵੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਣਾਮ 
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ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ  ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕ ੇ ਤਾੜਕਾ ੁਰ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਦੈਸਵਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਲਈਆਂ  ਨ। ਉ  ਨੂਿੰ  

 ਰਾਪੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਜਊਂਣੀ ਪੈ ਰਹੀ  ੀ’।27 
ਸੁਦਾਮਾ- ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਿ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚੋਂ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਟੁਕਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਕਾਨਾ 

ਦੇਵੀ  ੀ। ਸਜ  ਦੀ ਦੋ ਤੀ ਸਹਿੰ ਦੂ ਦੇਵਤਾ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨਾਲ  ੀ।  ੁਦਾਮਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਤੀ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਭਗਵਤ 
ਪੁਰਾਣ ਸਵਚ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਰਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚੋਂ  ਨ ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਦੋ ਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਆਪ ੀ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁਿੱ ਟ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਕਈ  ਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂਿੰ  ਸਮਲੇ ਨਹੀਂ  ਨ। 
ਕੁਝ  ਮੇਂ ਿਾਅਦ ਜਦੋਂ  ੁਦਾਮੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਿੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਆ ਗਏ  ਨ ਸਕ ਉ  ਕੋਲ ਆਪਣੇ 

ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈ ੇ ਨਹੀਂ  ਨ। ਤਦ  ੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ  ੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸਮਿੱ ਤਰ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿੰਗਣ ਲਈ ਸਕਹਾ।  ੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱ ਲ ਚਿੱ ਲ ਸਪਆ ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤੇ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਿਹੁਤ  ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇ  ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ  ੁਦਾਮਾ  ਭ ਕੁਝ ਭੁਿੱ ਲ ਸਗਆ 

 ੀ ਸਕ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਿੱ ਲ ਸਗਆ  ੀ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਲਆ  ੀ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ  ੁਦਾਮਾ ਵਾਪ  ਘਰ ਵਰਸਤਆ ਤਾਂ ਉ  ਦੇ 
ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਿਸਣਆ  ੀ ਅਤੇ ਉ  ਦਾ ਪਸਰਵਾਰ  ੁਿੰ ਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ 
 ੀ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ  ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 

ਮੀਤ ਨੇ  ੁਦਾਮਾ ਸ਼ਿਦ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਵੇਦ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਕ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਸਜ  
ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈ ੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਮਿੱ ਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ 

ਮਾਰੀ। ਸਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ  ੋਚ- ੋਚ ਕੇ ਉ  ਦਾ ਮਨ ਗੁਲਾਿ ਵਾਂਗ ਸਖੜਨ ਲਿੱ ਗਾ। ਿਚਪਨ ਦੇ ਿੇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉ  
ਦਾ  ਾਥ ਨਹੀਂ  ੀ ਛਿੱ ਸਿਆ ਪਰ ਉ  ਦੇ ਦੋ ਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ  ਨ। ਕੋਈ ਕਲਰਕ  ੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਵਿੱ ਿੀ 
ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵੇਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਵਚ ਨਹੀਂ  ਨ। ਵੇਦ ਨੇ ਸਹ ਾਿ-ਸਕਤਾਿ ਲਾਇਆ। ਜੇ  ਾਰੇ  ੁਦਾਸਮਆਂ 
ਤੋਂ  ਾਰੇ  ਿੱ ਤੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਕਮ ਦ  ਪਿੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਕੀ ਨਿੰ ਗੀ ਨਹਾਊ ਕੀ ਨਚੋੜੂ। 

ਇਿੰ ਨੇ ਪੈਸ ਆਂ ਨਾਲ ਦ  ਸਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੰ ਘਣੇ’।28 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ- ਇਹ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਈ  ਭਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 
ਇ   ਭਾ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਿ ਕਰਕੇ ਜੂਏ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਭ ਕੁਝ ਸਜਿੱ ਤ ਸਲਆ  ੀ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਸਕ 

ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ।  ੋ ਕੌਰਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 
ਅਸਨਆ ਵਾਲੀ  ਭਾ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਜ  ਦਾ ਸ ਰਲੇਖ ਹੀ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਹੈ 
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ਸਵਚ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਿੈਲੀ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ 
ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਕੌਰਵ 

 ਭਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹੈ- 
‘ਸਛਿੰ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸਮ ਲ ਪੜਹਨ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਜਾਪਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਰ ਹਰਨ 
ਤੋਂ ਿਰਨ ਲਿੱ ਗੀ’।29 

ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ- ਸ਼ਾਂਤਨੂਿੰ  ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਵੈਪਾਯਨ ਸਵਆ  ਸਜ  ਨੇ ਵਿੰ ਸ਼ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਸਰਆ। ਇ  ਨੇ ਸਤਿੰ ਨ ਔਰਤਾਂ 

ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਿਣਾਏ- ਅਿੰ ਸਿਕਾ, ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ(ਅਿੰਿਾਲੀਕਾ) ਅਤੇ ਦਾ ੀ। ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਸਕ ਅਿੰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ ਜੋ 

ਸਕ ਿਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿੰ ਨਹ ਾ  ੀ। ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਂਧਾਰੀ  ੀ ਸਜ  ਨੇ 100 ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਿੱ ਤਰੀ 
ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇਹ  ਾਰੇ ਿਿੱ ਚੇ ਕੁਰੂ ਦੇ ਵਿੰ ਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਰਵ ਕਸਹਲਾਏ। ਗਾਂਧਾਰੀ ਦੇ 100 ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ 

ਦੂਜਾ  ੀ। 
ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਪਾਂਿਵ ਜੂਏ ਸਵਚ  ਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ  ਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ 
ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਨੇ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ  ਭਾ ਸਵਚ ਸਲਆਂਦਾ  ੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਭਰੀ  ਭਾ ਸਵਚ 

ਸਨਰਵ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ  ੀ ਪਰ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਕਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਚਾ ਸਲਆ  ੀ। 
ਤਦ ਭੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਣ ਸਲਆ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਦਾ ਿਦਲਾ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਤੇ 
ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਵਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ  ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ 
ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਤੇ ਸਵਅਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ- 

‘ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਿਣ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਛਿੰ ਦੋ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਦਾ  ਵਾਦ ਸਲਆ  ੀ। ਹੁਣ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹੋ ਕੌਰਵ ਿਣ ਕੇ ਨੇਹਾ 
ਿੇਟੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨਾ  ੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਮਜਿੂਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਛਟਪਟਾ ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਣਾ  ੀ’।30 

ਅਮਭਮਨਯੂ ਅਤੇ ਚਿੱ ਕਰਮਵਯ-ੂ ਅਸਭਮਨਯੂ ਪਿੰਜ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ। ਸਜ  ਦਾ ਜਨਮ  ੁਭਿੱ ਦਰਾ ਦੀ 

ਕੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ  ੀ। ਅਸਭਮਨਯੂ ਭਗਵਾਨ ਸਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ  ੀ। ਸਜ  ਦਾ ਸਵਆਹ ਮਤਿੱ ਸ ਆ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਜ 
ਕੁਮਾਰੀ ‘ਉਤਾਰਾ’ ਨਾਲ ਹੋਇਆ  ੀ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੇਰਹਵੇਂ ਸਦਨ ਅਸਭਮਨਯੂ ਜਦੋਂ 

ਕੌਰਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗਆ ਤਾਂ ਉ  ਨੇ ਿਹੁਤ ਿਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ  ੀ। 
ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਿਣਾਈ ਯੁਿੱ ਧ ਨੀਤੀ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਚਿੱ ਕਰਸਵਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਸਵਚ 

ਿ  ਕੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਮਲ ਕੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਸਭਮਨਯੂ ਦਾ 
ਕਤਲ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ  ੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉ   ਮੇਂ ਅਸਭਮਨਯੂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ ਰਫ਼  ੋਲਹਾਂ 
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 ਾਲ  ੀ। ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਸਨਹਿੱਥੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ 
ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂਿੰ  ਅਸਭਮਨਯੂ ਨਾਲ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਹੋਇਆ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਨਹਿੱਥੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ  ੀ। ਯੁਿੱ ਧ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ 
ਥੋਸਪਆ ਸਗਆ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਕ  ਿੱ ਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਹਿੱ ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜਨੀ  ੀ। ਸਿਨਾਂ ਚਿੰ ਗੇ-ਮਿੰਦੇ ਸਨਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦਾ ਿਲ 
ਸਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ  ੀ’।31 

ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਿੱ ਕਰਸਵਯੂ ਸ਼ਿਦ ਨੂਿੰ  ਅਜੋਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ ਭਾਂਪ ਸਗਆ।  ਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਿੱ ਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱ ਟੇ-ਵਿੱ ਟੇ  ਨ। ਿਿੱ ਿੂਆਂ ਵਾਂਗ  ਾਰੇ ਇਿੱ ਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ  ਨ। 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਵਾਂਗ ਉ  ਨੂਿੰ  ਚਿੱ ਕਰਸਵਯੂ ਸਵਚ ਿ ਾ ਸਲਆ  ੀ’।32 

ਬਰਿਮ-ਅਸਤਰ- ਪਰਾਚੀਨ  ਿੰ  ਸਕਰਤ ਸਲਖਤਾਂ ਸਵਚ ਿਰਹਮ-ਅ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਭਗਵਾਨ ਿਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਆਰ ਇਿੱ ਕ ਹਸਥਆਰ 

ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸਵਚ ਇ  ਨੂਿੰ  ਤਿਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਸਥਆਰ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਰਹਮ-ਅ ਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇ  ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿੱ ਸਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ 
 ਕਦੀ ਸ ਵਾਏ ਦੂਜੇ ਿਰਹਮ-ਅ ਤਰ ਦੇ। ਇ  ਹਸਥਆਰ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਅਚੂਕ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰ ਤੇ 

ਸਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਤਿਾਹ ਅਤੇ ਿੇਅ ਰ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਰਹਮ-ਅ ਤਰ 
ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁ ਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਹੈ- 
‘ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣੇ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ  ੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱ   ਨਾ ਚਸਲਆ ਤਾਂ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਨੇ ਿਰਹਮ-

ਅ ਤਰ ਕਿੱਢ ਲੈਣਾ  ੀ। ਪਿੰ ਸਿਤ ਨੂਿੰ  ਇ ੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਣਵਾਇਆ ਸਗਆ  ੀ। ਫ਼ੈ ਲੇ ਵਾਲੇ ਸਦਨ 
ਉ  ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ ਹੀ  ਿੱ ਪ- ੀੜਹੀ ਵਾਲੀ ਲੁਿੱ ਿੋ ਵਾਂਗ ਨਸੜਹਿੰ ਨਵੇਂ ਦੇ ਸਹਿੰ ਦ ੇ 
’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜੀ ਗੋਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੀਰ ੋ’ਤੇ ਆ ਸਿਗਣਾ  ੀ। ਪਸਹਲੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ  ੀ’।33 

ਅਰਜੁਨ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸਵਚ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਵ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਾਂਿੂ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਿੰ ਤੀ ਦੀ ਕੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਿੰ ਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੋਇਆ  ੀ। ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚ ਤੀਜੇ ਨਿੰ ਿਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ  ੀ। ਅਰਜੁਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ  ਨ- 
ਦਰੋਪਦੀ, ਉਲੂਪੀ, ਸਚਤਰਿੰਗਦਾ ਅਤੇ  ੁਭਿੱ ਦਰਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉ  ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਲਆ-  ਰੂਤਾਕਰਮਾ, 

ਅਸਭਮਨਯੂ, ਿਿੱਿਰੂਵਹਾਨਾ ਅਤੇ ਇਰਾਵਨ। ਅਰਜੁਨ ਨੂਿੰ  ਉ   ਮੇਂ ਦਾ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਰ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ। 
ਸਜ  ਦਾ ਨਮੂਨਾ  ਾਨੂਿੰ  ਦਰੋਪਦੀ ਵਾਲੇ  ਵਿੰ ਿਰ ਸਵਚ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ 
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ਤੋਂ ਸ ਿੱ ਖੀ  ੀ।  ੋ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਨੇਹਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਾਿਸਦਕ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ- 

‘ਪਿੰ ਸਿਤ ਪਰਮਾਨਿੰ ਦ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਵਿੱ ਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਅਦਾਲਤ ਉ  
ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ  ੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਤੋਂ ਿਰ ਕੇ ਰਸਹਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ  ੀ ਕਰਨੀ। ਉ  ਨੇ 
ਅਰਜਨ ਿਣਕੇ ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱ ਲ  ੁਿੱ ਟਣੇ  ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਿਾਂ ੀ ਦਾ ਿਿੰ ਦਾ ਿਣਨਾ 
 ੀ’।34 

ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ- ਲਕਸ਼ਮੀ ਿਾਈ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਨਵਿੰਿਰ 1828 ਈ. ਨੂਿੰ  ਧਾਰਸਮਕ ਸ਼ਸਹਰ ਵਾਰਾਨ ੀ ਸਵਚ ਇਿੱ ਕ ਮਰਾਠੀ 

ਿਰਾਹਮਣ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਹੋਇਆ  ੀ। ਉ  ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮਨੀਕਰਨੀਕਾ’ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸਗਆ  ੀ ਅਤੇ ਉ  ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ‘ਮਨੂ’ 
ਰਿੱ ਸਖਆ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰੋਪਾਨਟ ਤਾਂਿੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗੀਰਥੀ  ਪਰੇ  ੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ  ਾਲ 

ਦੀ  ੀ ਤਾਂ ਉ  ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਸਗਆ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਸਪਤਾ ਿੀਥੂਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਚਸਹਰੀ ਸਵਚ ਕਿੰ ਮ 
ਕਰਦੇ  ਨ। ਤਦ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਮਨੀਕਰਨੀਕਾ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਸਲਆ  ੀ। ਮਨੀਕਰਨੀਕਾ ਦਾ ਸਵਆਹ ਝਾਂ ੀ ਦੇ 
ਰਾਜਾ, ‘ਰਾਜਾ ਗਿੰ ਗਾਧਰ ਰਾਓ ਨਾਵੇਲਕਰ’ ਨਾਲ 1842 ਈ. ਸਵਚ ਹੋਇਆ  ੀ। ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉ  ਦੇ ਨਾਮ ਸਪਿੱ ਛੇ 

‘ਲਕਸ਼ਮੀ ਿਾਈ’ ਨਾਮ ਨੂਿੰ  ਜੋੜ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ  ੀ। 1851 ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਸਜ  ਦਾ ਨਾਮ 
‘ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਓ’ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸਗਆ  ੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਿਾਅਦ ਉ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ  ੀ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ‘ਅਨਿੰ ਦ ਰਾਓ’ ਨੂਿੰ  ਗੋਦ ਸਲਆ ਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ‘ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਓ’ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਇ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 
ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ ਰਾਂ  ਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਿੰਗਰੇਜ਼  ਰਕਾਰ ਦੀ 

ਕਿੰ ਪਨੀ ਿਾਅਦ ਸਵਚ ਉ  ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕਿਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ  ਕੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉ  ਨੂਿੰ  ਝਾਂ ੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਕਹਾ 
ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। 1857 ਈ. ਨੂਿੰ  ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਨੀਕਰਨੀਕਾ ਜੋ 
ਹੁਣ ਝਾਂ ੀ ਦੀ ਰਾਣੀ  ੀ ਨੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਯੁਿੱ ਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹ 

ਿਹੁਤ ਿਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲਸੜਆ ਕਰਦੀ  ੀ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਅਖੀਰ 1858 ਈ. ਸਵਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ  ੀ ਪਰ ਉ  ਦੀ 
ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਵਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਉ  ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ 

ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀ ਨਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਰਾਣੀ ਝਾਂ ੀ ਵਾਂਗ ਸਨਿਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ- 
‘ਨੇਹਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰ ਸਿਤ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਰਿੱ ਟਾ ਲਾ ਰਿੱ ਸਖਆ  ੀ। ਮੌਕਾ ਸਮਲਦੇ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 

ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉਪ ਰਾਣੀ ਝਾਂ ੀ ਿਣਕੇ ਝਪਟਣਾ  ੀ’।35 
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ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਵਚ ਮਮਮਥਕ ਪਰਤੀਕ ਅਤੇ ਮਬੰਬ 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 

ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਦੀਆਂ ਿਹੁ-ਪ ਾਰੀ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’ ਦੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਰਪੇਖ ਰਾਹੀਂ  ਮਸਝਆ ਜਾਂ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਨਾਵਲਕਾਰ 
ਨੇ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ, ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ੈਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ ਸਵ ਤਾਰ ਸਵਚ ਵਰਣਨ ਅਗਲੇ 
ਭਾਗ ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ- 

ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕ 

ਪਰਤੀਕ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਸਕ ੇ ਵੀ ਵਿੰ ਨਗੀ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਾਸਵ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗਲਪ ਦੀ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ 
ਤਿੱ ਤ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਵੀ  ਾਸਹਤਕ ਸਚਿੰ ਨਹ  ਘ -ਘ  ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਹਰਮਨ ਸਪਆਰੇ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਤੀਕ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਾਿੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਪਰਤੀਕ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਿੱ ਤਵ ਹੈ, ਸਜਿੰ ਨਾ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ 
ਸਕਉਂਸਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਵਵਹਾਰ ਸਵਚ ਪਰਤੀਕ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਤਾਂ  ਸਹਜ- ੁਭਾ ਰੁਚੀ ਹੀ ਪਰਤੀਕੀਕਰਨ ਦੀ 
ਹੈ। ਪਰਤੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਕ-ਸ਼ਾ ਤਰ, ਗਸਣਤ,  ਿੰਗੀਤ, ਧਰਮ, ਕਲਾ, ਸਵਸਗਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਸਵਤਾ ਆਸਦ ਿਹੁਤ 

ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਲਿੰ ਿੇ ਅਰ ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਕ ੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉ  ਦਾ ਸਨਰੂਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਤੀਕ ਸ਼ਿਦ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ Symbol ਦਾ 
 ਮਾਨਾਰਸਥਕ ਹੈ। ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਾਸਵ ਸ਼ਾ ਤਰ ਸਵਚ ਇ  ਦੀ ਿਹੁਤ ਸਵਆਸਖਆ ਹੋਈ ਹੈ।  
ਵੈਿ ਟਰ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਪਰਤੀਕ ਇਕ ਵ ਤੂ ਹੈ, ਜੋ  ਿੰਿਿੰ ਧ,  ਾਂਝ ਜਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਤੂ ਦਾ  ੁਝਾਉ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ  ਮਾਨਤਾ ਅਚੇਤ/ ਚੇਤ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਸਵਚ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ’।36 
ਰੈਨੇ ਵੈਲਕ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ ਾਸਹਤ ਸ ਧਾਂਤ ਸਵਚ ਪਰਤੀਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਵ ਤੂ ਜੋ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਤੂ ਵਿੱ ਲ  ਿੰ ਕੇਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਤੁਤੀਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਉ  ਦੇ ਆਪਣੇ  ਰੂਪ ਵਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ’।37 
ਿਾ. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਪਰਤੀਕ ਦੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਲਿੱ ਛਣ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤੇ ਹਨ- 
1 ਪਰਤੀਕ ਅਣਸਦ ਦੇ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2 ਪਰਤੀਕ ਉੱਤੇ ਉ  ਦੇ ਆਪਣੇ  ਮੇਂ,  ਥਾਨ ਤੇ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਲਿੱ ਗੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

3 ਪਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾ  ਅਰਥਾਂ ਸਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਰੂੜਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
4 ਪਰਤੀਕ ਕਾਸਵ ਦੀ ਪਰਗਟਾਉ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਿੰਗ ਹੈ।38 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ 

ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ  ਾਸਹਤਕ ਸਚਿੰ ਨਹ  ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ  ਸਮਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਪਰਚਸਲਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ  ਾਿੇ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ 
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ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਚਿੱ ਤ ਸਵਚ ਵ ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ 
 ਸਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਤੀਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਇਸਤਹਾ /ਸਮਸਥਹਾ  ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ 

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦੇ  ੂਚਕ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਤੀਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ- ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ  ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ 
ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਰਾਮਾਇਣ ਸਵਚ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਇ  ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਅਨੁ ਾਰ ਜਦੋਂ ਿਣਵਾ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ, 

ਲਛਮਣ ਅਤੇ  ੀਤਾ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਘੁਿੰ ਮ ਰਹੇ  ਨ ਤਾਂ ਪਿੰਚਵਟੀ ਦੇ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ,  ੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਲੀ ਨੂਿੰ  

ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਸਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਿੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ ਇਕ ਘੇਰਾ ਿਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਪ  ਆਉਣ ਤਕ ਇ  ਘੇਰੇ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਨਾ ਸਨਕਲੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਇ  ਘੇਰੇ 

ਸਵਚ  ੁਰਿੱ ਸਖਅਤ  ੀ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਭੇ  ਿਦਲ ਕੇ  ੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਉ  ਘੇਰੇ ਸਵਚੋਂ ਿਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਿੂਰ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ 
 ੀ ਤੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਰਾਵਣ  ੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਸਗਆ  ੀ। ਇ  ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉ  ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਹੁਤ ਅਸਹਮੀਅਤ 
 ੀ ਸਜ  ਕਰਕੇ ਇ  ਘੇਰੇ ਨੂਿੰ  ਿਾਅਦ ਸਵਚ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਸਕਹਾ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਰਤੀਕ 

ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ   ੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਪਾਿਿੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਤਿੰ ਗ ਨਾ ਕਰ  ਕੇ ਜਾ ਤਾਹਨੇ ਨਾ ਮਾਰ  ਕੇ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਚਾਰ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤੀਜੀ ਕੋਠੀ ਸਵਚ ਰਸਹਿੰਦੇ ਸਪਿੰਚੂ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ   ੜਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਸਹਿੰ ਮਤ ਸਦਖਾਈ 
 ੀ। ਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਸਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਿੰਚੂ ਨੇ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਮਸਹ ੂ  ਕੀਤੀ  ੀ। ਿਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉ  ਨੇ ਸਨਹੋਰਾ 

ਮਾਸਰਆ  ੀ “ਅ ੀਂ ਭਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ” ਇਕ ਵਾਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਹਿੱ ਥ ਜੁਿੱ ਤੀ ਵਿੱ ਲ ਵਸਧਆ  ੀ। ਸਦਲ ਕੀਤਾ  ੀ ਿੋਦੇ 
ਿੜ ਕੇ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਮੂਿੰ ਹ ਰਿੰਗ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ ਿੇ ਨਹੁਿੰ ਆਂ ਨਾਲ ਉ  ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੋਚ ਲਏ। ਪਰ ਉ  ਦਾ ਖੌਸਲਆ ਖ਼ੂਨ 

ਅਿੱ ਖਾਂ ਸਵਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਮਾਗ਼ ਨੂਿੰ  ਜਾ ਚਸੜਹਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ  ਸਹਮ ਕੇ ਸਪਿੱ ਛੇ ਹਟ ਗਈ  ੀ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਉ  
ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ ’ਤੇ ਨਹੀਂ  ੀ। ਸਭਿੱ ਜੀ ਸਿਿੱ ਲੀ ਵਾਂਗ ਨੇਹਾ ਘਰ ਆ ਦੁਿਕੀ  ੀ। ਉ  ਸਦਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਸਖਿੱਚ ਲਈ ਕੋਠੀਓਂ ਿਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਦਾ ਉ  ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ  ੀ’।39 

ਸਮਤਯੁਿੀ ਔਰਤ- ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ  ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚਲੀ 
ਉ  ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਕੁਝ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਿੰਦਰਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ  ਸਤਯੁਗੀ ਔਰਤ। ਇ  ਸ਼ਿਦ 
ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕ ਵੀ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇ  ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ  ਸਤ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ  ਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ।  ਾਿੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ 

ਸਵਚ ਵੀ  ਸਤ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚਲੀ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਰੇਸ਼ਟ 
ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਉ   ਮੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਿਾਰੇ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ  ਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ 



71 
 

ਵਾਲੀ, ਸਤਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣਾ  ਭ ਕੁਝ 
ਸਨਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਸਤਆਰ ਰਸਹਿੰਦੀ  ੀ। ਇ ੇ  ਿੰਦਰਭ ਨੂਿੰ   ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਪਰਤੀਕ ਨੂਿੰ  ਇ  

ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਹੋਰ ਸਕ ੇ ਵੀ ਯੁਿੱ ਗ ਦੀ ਔਰਤ  ਸਤ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸਜਿੰ ਨੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

 ਕਦੀ। ਸਜ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 

‘ ਿੰਗੀਤਾ ਸਵਿੱ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਨਭਾਅ ਚੁਿੱ ਕੀ  ੀ। ਆਪਣੀ ਸ ਹਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸ ਕ  ਿੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਭਸਵਿੱ ਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋਈ  ਤਜੁਗੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ  ੀ’।40 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ- ਇਹ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਈ  ਭਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 

ਇ   ਭਾ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਿ ਕਰਕੇ ਜੂਏ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਭ ਕੁਝ ਸਜਿੱ ਤ ਸਲਆ  ੀ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਸਕ 
ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ।  ੋ ਕੌਰਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 
ਅਸਨਆਂ ਵਾਲੀ  ਭਾ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਜ  ਦਾ ਸ ਰਲੇਖ ਹੀ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਹੈ 

ਸਵਚ ਇ  ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਿੈਲੀ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ 
ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਕੌਰਵ 
 ਭਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹੈ- 
‘ਸਛਿੰ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸਮ ਲ ਪੜਹਨ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਜਾਪਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਰ ਹਰਨ 

ਤੋਂ ਿਰਨ ਲਿੱ ਗੀ’।41 

ਚੀਰ ਿਰਨ- ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਸਕ ੇ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਧਿੱ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉ  ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। 
ਇ  ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕ ਦਾ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚਲੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਪਾਂਿਵ ਜੂਏ ਸਵਚ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਰਵ ਉ  ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੀ  ਭਾ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਨੇਹਾ ਲਈ ਚੀਰ ਹਰਨ ਸ਼ਿਦ 
ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਤਾਂ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਕਰਸ਼ਨ ਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਿੱ ਥੇ ਨੇਹਾ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
‘ ਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਸਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿਿੰ ਦ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਸਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਉਹੋ ਮਹਾਂ-ਸਦਰਸ਼ ਨੇਹਾ 
ਅਿੱ ਗੇ  ੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਇਕ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਉ  ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। ਦੂਜਾ ਕਮਲ ਨੂਿੰ  ਕੋਹ-ਕੋਹ ਮਾਰ ਸਰਹਾ 

 ੀ। ਤੀਜਾ ਉ  ਦੀ ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੜੀ  ਸਰਹਾ  ੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉ  ਦੇ ਿਾਪ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ ਲਹੂ  ੀ, 

ਿਰਿਾਦੀ  ੀ ਅਤੇ ਚੀਖ਼ ਸਚਹਾੜਾ  ੀ’।42 
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ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਵਚ ਮਮਮਥਕ ਮਬੰਬ 

ਸਿਿੰ ਿ ਕਾਸਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਾਧਨ ਅਤੇ ਕਾਸਵ ਦਾ ਿੁਸਨਆਦੀ ਤਿੱ ਤ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਦੇ ਕਲਾ ਪਿੱ ਖ ਸਵਚ ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਥਾਨ ਹੈ। ਸਿਿੰ ਿ ਇਕ ਅਸਜਹਾ  ਾਧਨ ਹੈ, ਸਜ  ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਕ ਵਰਣਨ-ਗੋਚਰੇ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂਿੰ  ਕਲਾਤਮਕ ਢਿੰਗ 
ਨਾਲ ਸਨਖਾਰਦਾ ਤੇ ਮਾਣਨਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਾਸਹਤ ਦਾ  ੁਹਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਤੂ ਨੂਿੰ   ਮਝਾਉਣ ਸਵਚ ਵੀ  ਹਾਈ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ੀ.ਿੀ ਲੀਸਵ  ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਸਿਿੰ ਿ ਇਕ ਇਿੰ ਸਦਰਆਈ ਸਚਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਚ ਰੂਪਕੀ ਗੁਣ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ’।43 

ਿਾ. ਨਗੇਂਦਰ ਅਨੁ ਾਰ, ‘ਕਾਸਵ ਸਵਚ ਸਿਿੰ ਿ ਸ਼ਿਦਾਰਥ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਸਨਰਸਮਤ ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਮਾਨ  

ਛਵੀ ਹੈ ਸਜ  ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਚ ਭਾਵ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ’।44 

ਸਿਿੰ ਿ (image) ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਛਾਇਆ, ਪਰਸਤਛਾਇਆ, ਅਕ , ਨਕਲ,  ਮਾਨਤਾ, ਆਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ,  ਾਸਹਤ ਆਸਦ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਇ  ਦੀ ਿੜੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਸਵਚ ਸਿਿੰ ਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਨਸ ਕ ਪੁਨਰ-ਸਨਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਵ ਤ ੂ
ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਮਾਨਸ ਕ ਪਰਤਿੱ ਖੀਕਰਨ ਪਰ ਮਨੋਸਵਸਗਆਸਨਕ ਸਿਿੰ ਿ ਸਜਿੱ ਥੇ ਵ ਤੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪਰਛਾਈ ਂਹੁਿੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਉੱਥੇ  ਾਸਹਿੱ ਸਤਕ ਸਿਿੰ ਿ ਪਰਾਣਵਿੰ ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਵ ਤੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਨਰਜੀਵ ਛਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ  ਜੀਵ ਰੂਪ ਧਾਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਮੂਲ ਵ ਤੂ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉ  ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਅਸਧਆਤਮਕ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਵੀ ਸਿਿੰ ਿ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅ ਲ ਸਵਚ ਗੂੜਹ ਤੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਅਸਧਆਤਮਕ 

ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜਤਨੀ  ਪਸ਼ਟ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀ ਸਿਿੰ ਿ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸਧਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। 
ਅਸਧਆਤਮਕ ਸਵਚਾਰਾ ਤੇ ਰਹਿੱ ਮਈ ਛੋਹਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ   ਸਹਜ ਰੂਪ ਸਵਚ ਗਰਸਹਣ-
ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ ਆ ਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

‘ਆਚਾਰਯ ਰਾਮ ਚਿੰ ਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਸਿਿੰ ਿ ਸਵਧਾਨ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਸਹਿੱ ਸ ਆਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ  ੀ’।45 ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ 
ਹੈ- 

1 ਪਰਤਿੱ ਖ ਮਬੰਬ- ਇ  ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ  ਾਿੇ  ਿੰ ਪਰਕ ਸਵਚ  ਮੁਿੱ ਚਾ  ਿੰ  ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਪਰਤਿੱ ਖ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ 

ਅਨੁਭਵ ਹਾ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਸਕ ਕਾਸਵ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਪਰਤਿੱ ਖ ਦਾ ਹੀ 
ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਤਿੱ ਖ ਜੀਵਨ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ ੇ ਲਈ ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਾਰਾ ਖੇਤਰ ਪਰਤਿੱ ਖ 

ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਿੰ ਿ-ਰਚਨਾ ਸਵਚ ਪਰਤਿੱ ਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਿਾ ਹਿੱ ਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਿੰ ਿ ਸਨਰਮਾਣ-ਸਕਸਰਆ ਦੇ 
ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। 
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2 ਮਸਮਮਰਤੀ ਮਬੰਬ- ਪਰਤਿੱ ਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਜੋ ਸ ਸਮਰਤੀ ਿਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸਵ-ਰਚਨਾ ਲਈ ਉ ੇ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉ  ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ,  ਿੰ ਕਾਰ, ਪਰਭਾਵ,  ਮੁਿੱਚਾ ਸਵਅਕਸਤਤਵ, ਸਿਿੰ ਿ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਚ  ਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦਾ 

ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸਲਖਣਾ ਿਿੰ ਦ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਉ  ਦੀ ਸ ਸਮਰਤੀ ਸਵਚੋਂ 
ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸ ਸਮਰਤੀ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਭਾਵੇਂ 
 ਮੁਿੱ ਚੇ ਕਾਸਵ ਸਵਚ ਹੈ ਪਰ ਸਿਿੰ ਿ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਖ਼ਾ  ਯੋਗਦਾਨ ਮਿੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

3 ਕਲਮਪਤ ਮਬੰਬ- ਕਾਸਵ-ਸਿਿੰ ਿ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਸਵ ਗਤ ਸਿਿੰ ਿ ਲਈ 

ਪਰਤਿੱ ਖ ਅਤੇ ਸ ਸਮਰਤੀ ਦਾ ਆ ਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਨਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਿੰ ਿ ਨੂਿੰ   ਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਲ 
 ਕਦੀ। ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਰਤੀਿ,  ਿੰਕਲਨ ਅਤੇ  ਿੰਗਠਨ ਸਵਚ  ਹਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

 ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਅ ੀ ਇਹ ਕਸਹ  ਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ ਿੜਾ ਸਵਆਪਕ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਤੇ 
ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਜਿੰ ਨਾ  ਿਲ ਤੇ  ਸਹਜ ਪਰਗਟਾ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਸਕ ੇ ਹੋਰ  ਾਸਹਿੱ ਸਤਕ ਸਵਧੀ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ। 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੀ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ 
ਇਸਤਹਾਸ ਕ/ਅਸਧਆਤਮਕ/ਸਮਸਥਹਾ  ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 
ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮਖਲਾੜ੍ੀ- ਇ  ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ  ਾਿੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਅਤੇ ਇਸਤਹਾ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਜੋਸੜਆਂ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਜੋ  ਭਾ ਹੋਈ  ੀ। ਉ   ਭਾ ਸਵਚ 
ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਿ ਲਈ ਲਲਕਾਸਰਆਂ  ੀ। ਸਜ  ਸਵਚ ਪਾਂਿਵ ਆਪਣਾ  ਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਕਉਂਸਕ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸ਼ਕੂਨੀ ਨੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚੁ ਤ-ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਿੱ ਲੀਆਂ  ਨ। ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  

ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੀ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਨ ੂਸਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਲੀਆਂ ਚਾਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪਿੰਕਜ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਉਪਾਰਕ ਚਾਲਾਂ ਦਿੱ ਸ ਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਘੇਲ 

ਸ ਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱ ਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਆ ੀ ਹਿੱਥ-ਕਿੰਿੇ ਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-
ਆਪਣੇ ਮਨ ੂਸਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸ਼ਤਰਿੰਜ ਦੇ ਸਖਲਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 

ਦੇ ਸਿਿੰ ਿ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਸ਼ਤਰਿੰਜ ਦੇ ਸਖਲਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੋਹਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਿੱ ਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾ ੇ 

ਸਵਉਪਾਰਕ ਚਾਲਾਂ  ਨ, ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਸ ਆ ੀ ਹਿੱਥ-ਕਿੰਿੇ’।46 
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ਦੈਂਤ/ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਵਰਿੇ ਭਈਏ- ਇ  ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਵੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਈ  ਭਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਿੀ ਗਈ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਿ ਸਵਚ ਪਾਂਿਵ ਆਪਣਾ  ਭ ਕੁਝ ਹਾਰ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਜ  ਕਾਰਨ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਮਲ ਕੇ ਭਰੀ 
 ਭਾ ਸਵਚ ਉ  ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ  ੀ ਪਰ ਮਾਇਆਵੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨੂਿੰ  ਿਚਾ 
ਸਲਆ  ੀ ਪਰ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਕਦੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਦੈਂਤ ਲਗਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉ  ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਿੰ ਕਜ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਵਲ 

ਸਵਚ ਵਰਣਨ ਹੈ- 

‘ਸਕ ੇ ਨਾ ਸਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਨੇਹਾ ਸਦਨ ਕਿੱਟ ਲੈਂਦੀ  ੀ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਿਰ ਲਿੱ ਗਣ ਲਗਦਾ  ੀ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਹਰ ਨੁਿੱ ਕਰ 
ਸਵਚ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਾਲੇ-ਕਲੂਟ,ੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭਈਏ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ  ਨ। ਕਦੇ ਉਹ 

ਪਰਛਾਵੇਂ ਭਈਏ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ’।47 
ਭੀਸ਼ਮ ਮਪਤਾਮਾ ਵਾਂਿ- ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਤਨੂਿੰ  ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ। ਜੋ ਿਹੁਤ ਿਹਾਦਰ  ੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ 
ਦੌਰਾਨ ਕੌਰਵ  ੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇ  ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ  ੀ। ਪਰ ਇ  ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਿਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਸਗਆ  ੀ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਸਿਰਨ ਦੇ ਅ ਮਰਥ ਹੋ ਸਗਆ  ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 
ਵੇਦ ਦੀ  ਰੀਰਕ ਅ ਮਰਥਾ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

‘ਉ  ਸਵਚਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਸਕ ਉ  ਦਾ ਪਤੀ ਹੁਣ  ਾਰਾ- ਾਰਾ ਸਦਨ ਘਰੋਂ ਿਾਹਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ  ੀ 
ਹੋਣ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ  ਾਰਾ ਸਦਨ ਘਰ ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਸਵਚ ਿੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਂਦਾ  ੀ, ਨਾ ਘਰ 
ਮੀਟ-ਮਿੱਛੀ ਸਲਆਉਂਦਾ  ੀ। ਉਹ ਹੁਣ  ਾਰਾ ਸਦਨ ਮਿੰਜੇ ਨਾਲ ਮਿੰਜਾ ਿਾਹੀ, ਭੀਸ਼ਮ-ਸਪਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਪਲਿੱ  ਤਰ ਨਾਲ 

ਿਿੰ ਸਨਹ ਆ ਉ  ਦੇ ਸਚਹਰੇ ਵਿੱ ਲ ਤਿੱ ਕਦਾ ਰਸਹਿੰਦਾ  ੀ’।48 

ਿਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ- ਇ  ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਰਮਾਇਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰ ਸਨਆਂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਲਿੰ ਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਿਾਰ ਸਵਚ ਇਿੱ ਕ ਦੂਤ ਦੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ  ਿੰ ਦੇਸ਼ ਲੈ 
ਕੇ ਗਏ  ਨ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਉ  ਦੀ ਪੂਛ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗ ਲਗਵਾ ਸਦਿੱ ਤੀ  ੀ ਪਰ 

ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਇਿੰ ਨੀ ਲਿੰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਕੀ  ਾਰੀ ਲਿੰ ਕਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗ ਲਗਾ ਸਦਿੱ ਤੀ  ੀ। ਇ  ਨਾਵਲ 
ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਸਿਿੰ ਿ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

‘ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਰ, ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਿੰ ਘ ਗਏ  ਨ। ਸਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਲਿੰ ਿੇ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਲਦੀ  ੁਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਾਰ ਨਹੀਂ  ਨ’49 
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ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ- ਇ  ਸਿਿੰ ਿ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ  ਾਿੇ ਇਸਤਹਾ  ਦੀ ਇਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂ ੀ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਾਨੂਿੰ  ਉ  ਦੁਆਰਾ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਿਹਾਦਰੀ 

ਨਾਲ ਲੜੀ ਔਰਤ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਪਰਤੀ ਲੜਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਿੇਜੋੜ 
ਸਮ ਾਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਇਕ ਿੇ ਹਾਰਾ ਤੇ ਿਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਰਾਣੀ ਝਾਂ ੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਿਹਾਦਰ ਔਰਤ ਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਸਜ  
ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਹੈ- 

‘ਨੇਹਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰ ਸਿਤ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਰਟਾ ਲਾ ਰਿੱ ਸਖਆ  ੀ। ਮੌਕਾ ਸਮਲਦੇ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 

ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਣੀ ਝਾਂ ੀ ਿਣਕੇ ਝਪਟਣਾ  ੀ’[50 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਵਚ ਮਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ 

ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਹੀ ਇਕ ਅਸਜਹਾ  ਾਸਹਤਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਦੇ ਸਕ ੇ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 
ਸਵਚ  ਮਾ  ਕਣ ਦੀ  ਮਰਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਦਰ ਾਉਣ ਦੀ 
ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ਮੁਿੱਚੇ  ਮਾਜ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਤ ਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਪਾਠਕ ਪੜਹ ਕੇ ਇਕ ਨਾਵਲ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ   ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰ ਸਰਹਾ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿੱ ਥੇ ਉ  ਦੀ  ਾਂਝ 
ਕੇਵਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪੜਹਨ ਤਿੱ ਕ  ੀਮਤ ਨਾ ਰਸਹ ਕੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਸਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ 
ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਲ ਪਰ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਚਤਰਨਾ ਇ   ਾਸਹਤ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ  ਿੰ ਭਵ ਹੈ। ਇ  

ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਪਿੰ ਜਵੇਂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਰਪੇਖ 
ਰਾਹੀਂ  ਮਸਝਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੀ  ਾਂਝ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਤਿੱ ਕ ਹੀ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰਦੀ  ਗੋਂ 
 ਮੁਿੱ ਚੇ  ਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਿਹੁ-ਚਰਸਚਤ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਜਿੱ ਥੇ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਤੇ ‘ਕਟਸਹਰਾ’ 

ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ-ਵ ਤੂ ਨਾਲ  ਾਂਝ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆਂ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਸਵਵ ਥਾ ਨੂਿੰ  
ਸਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਜਿੱ ਥੇ ਿਹੁ-ਸਵ ਥਾਰਤਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚੋਂ 
ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ   ਿੰਘਣੇਪਣ ਰਾਹੀਂ ਸਚਤਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਤੇ ਇ  ਦੇ 

ਅਿੱ ਗੋਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥੀਮਕ ਪਾ ਾਰਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਮੁਿੱ ਚੀ ਸਵਵ ਥਾ ਸਵਚ ਸਵਆਪਤ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਸਧਤ ਵੇਰਵੇ,  ਟੇਟ ਅਤੇ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪ ੀ ਤਣਾਉ ਦਾ ਮ ਲਾ, ਵਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਮੀਿੀਏ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ, ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਸਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਇ  ਦੇ ਸ ਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸ ਕ ਤੇ  ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਨਾਰੀ,  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਨਰਿੰ ਤਰ 
ਵਿੱ ਧ ਸਰਹਾ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾ ੀ ਭਈਆਂ ਦੀ  ਮਿੱ ਸ ਆ ਵਰਗੇ ਅਿੰ ਤਰ- ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ  ਰੋਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਪਾ ਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥੀਮਕ ਪਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵ ਤਸਰਤ ਅਤੇ  ਿੰਘਣੀ  ਿੰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
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ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਆਏ ਸਮਸਥਕ ਵੇਰਸਵਆਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਿੱਥ ਿਾਰੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਸਵਚ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਮੁਿੱ ਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਸ਼ਵ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਮਿੱ ਥ 

ਦਾ ਸਚਿੰ ਤਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਥ ‘Myth’ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਦ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ  ਗੋਂ  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਜਾਿੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਇ  ਨੂਿੰ  ਹੂ-ਿ-ਹੂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਿਾਰੇ ਨਾਵਲ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ, 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀਆਂ,  ਮਾਜ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਸਵਚਾਰ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

‘ਸਮਿੱ ਥ’ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ‘ਗਲਪ’ ਜਾਂ ‘ਮਨਘੜਤ’ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਆਸਦ। ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  
ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਨਆਇ ਰਸਹਤ ਵ ਤੂ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਤਿੱ ਥ-ਰਸਹਤ ਵ ਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।51 

ਿਾ. ਕਰਨੈਲ ਸ ਿੰਘ ਸਥਿੰ ਦ ਅਨੁ ਾਰ, “ਸਮਿੱ ਥ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਇਕ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਅਤੇ ਪਰਚਲਣ 
ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਯਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਿਣ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਯਾਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ  ਮ ਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮਾਜ, ਇ  ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਸ਼ਵਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਉਹਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਸਵਚ  ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ  ਾਂ ਸਕਰਸਤਕ ਇਸਤਹਾ  ਉਲੀਸਕਆ ਸਮਲਦਾ ਹੈ”।52 

ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਗਸਹਰਾ ਅਸਧਐਨ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ ਾਈਕਲੋਪੀਿੀਆ ਆਫ਼ ਸਿਰਟੈਸਨਕਾ ਸਵਚ ਸਦਿੱ ਤੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  
ਵੀ ਜਾਂਸਚਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ- 

‘ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਅਸਧਸਕਰਤ ਸਵਵਰਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਤਸਕਰਤਤਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਨਾਲੋਂ ਪਰਤਿੱ ਖ ਵਧੇਰੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਵਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ  ਸਥਤੀਆਂ ਵਰਸਣਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ  ਾਧਾਰਨ ਮਾਨਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉ  ਲਈ ਿੁਸਨਆਦੀ ਮਹਿੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਜ   ਮੇਂ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  

ਵਾਪਰਸਦਆਂ ਦਿੱ ਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ  ਾਧਾਰਨ ਇਸਤਹਾ ਕ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਕੁਲ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।(ਵਧੇਰੇ 
ਹਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਸਨਕ  ਮੇਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ) ਇਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਜਾਂ ਿੂਸਟਆਂ ਵਰਗੇ ਅ ਾਧਾਰਨ ਜੀਵ-ਜਿੰਤੂ ਜਾਂ ਆਸਦ ਕਾਲੀਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਂ ਐ ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ 
 ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਿਦਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ’।53 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਕਥਾ- ਿੰਗਠਨ ਸਵਚ ਦੈਵੀ ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾ-ਪਰਾਸਕਰਤਕ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ  ੋਸਮਆਂ 
ਤੇ ਅਸਧਕ ਿਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਲਈ ਸਮਿੱਥ ਿਾਰੇ ਹਸਰਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ ਮਸਹਿੂਿ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੇਸਖਆ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ- 
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‘ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰੂਪ ਸਵਚ ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਹਿੱ ਸ ਆਂ ਸਵਚ ਇ  ਦਾ ਸਨਵਾ  ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 
ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਸਵਚੋਂ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਿੁਿੱ ਟਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇ  ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਿੰ ਦਰਲੀ ਤਰਤੀਿ ਸਦਿੰ ਦੀ 

ਰਸਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਿਾਹਰਲੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਨ ਨੂਿੰ  ਛਾਂਗਦੀ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਜੋੜ ਕਦੇ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਸਕਉਂਸਕ ਇ  ਉੱਤੇ ਿਹੁਤ ਕੁਝ ਫ਼ਾਲਤੂ ਲਿੱ ਸਦਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉ  ਨਾਲ ਇ  ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਿੰਿਿੰ ਧ ਜ਼ਰੂਰ 
ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਿੂਿੰ ਸਘਆਈਆਂ ਸਵਚੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੰ ਨ- ੁਵਿੰ ਨੇ ਸਨਯਮ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਆ-
ਜਗਤ ਵਿੱ ਲ ਸਖਿੱਚ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਗੁਣ  ਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁ ਾਰ 

ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ੋ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ  ੁਹਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਲ  ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ 

 ਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਛਣ ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵ ਥਾ ਹੀ  ਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।54 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ   ਿੰ ਪੂਰਨਤਾ  ਸਹਤ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ  ਰਲਤਾ ਨਾਲ 

 ਮਝ ਕਰਨੈਲ ਸ ਿੰਘ ਸਥਿੰ ਦ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਸਵਚ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ- 
‘ਪੂਰਵ ਇਸਤਹਾ ਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਵਾਪਰੀ ਸਕ ੇ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਸਕਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਸਜਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਸਤਆਂ, ਪਰਾਚੀਨ ਯੋਸਧਆਂ, ਧਾਰਸਮਕ ਸਵਸ਼ਵਾ ਾਂ ਅਤੇ  ਿੰ  ਸਕਰਸਤਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣ 

ਕਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ’।55 

 ੋ ਸਮਿੱ ਥ ਇਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜੋ  ਮਾਜ ਦੇ ਿੌਸਧਕ ਸਵਕਾ  ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ  ੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਸਕ ੇ ਇਕਿੱ ਲੇ-ਇਕਸਹਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਲਿੰ ਮੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਿਾਅਦ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

 ਾਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਮੁਿੱ ਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਾਸਹਤ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਖਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲਖਤੀ ਹਰ  ਾਸਹਤ 
ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕੋਈ ਵੀ  ਾਸਹਤ ਖ਼ਲਾਅ ਸਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ,  ਗੋਂ 
ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰ ਤ ਇਹ  ਪਸ਼ਟ 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਸਹਤ ਉਪਜਦਾ ਹੀ ਵੈਸਦਕ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਸਵਚੋਂ ਹੈ।  ੋ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਹਰੇਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਏ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਿਾ. ਰਾਹੀ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ  ਮਝ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
“ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੇਸਨਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇ  ਸਵਚ ਵੀ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉ ਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਲੋਕ 

ਸਹਿੱ ਤਾਂ,  ਸਭਆਚਾਰਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਰਾਿਰੀ,  ਮਾਸਜਕ ਸਨਆਂ, ਸ ਆ ੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਸਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ। 
ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇਖ਼ਤਰਾਅ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਸਨਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਥ ਹੀ 
ਕਸਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਿੰ ਦਾ  ਮਾਸਜਕ ਪਰਾਣੀ ਹੈ। ਉ  ਲਈ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਸਿਨਾ ਸਜਊਣਾ ਮੁਮਸਕਨ ਨਹੀਂ। ਇ  ਲਈ ਸਮਿੱਥਾਂ ਸਿਨ ਉ  
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ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਲ ਸਿਨ ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਉ  ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਤਦਿੀਰਾਂ ਤੇ ਉ  ਦੇ  ੁਪਸਨਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕ 
ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਿਿੰ ਦਾ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਦਾ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਾਰ ਢਾਲਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਨਖੇੜਦੀਆਂ ਤੇ  ਹਨ। ਉ  ਦੇ ਸਗਆਨ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਿੀਜ  ਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ 
ਸਵਚ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਥਾਂ  ਮਾਸਜਕ-ਇਸਤਹਾ ਕ ਅਸਹਮੀਅਤ 
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾ  ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉੱ ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਵਧਾ ਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਜ ਦਾ”।56 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ  ਪਸ਼ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਥ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਆਧੁਸਨਕ ਰੂਪ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਿੱ ਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ 

ਿਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਆਧਾਰ ਿਣੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਆਧਾਰ ਿਣੀ ਸਮਿੱ ਥ ਿਾਰੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਿਾ. ਰਾਹੀ ਅਨੁ ਾਰ, “ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ‘ਅਿੰਨਹੇ  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ’ ਸਵਚ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਵਆਸਖਆ 
ਸਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ  ਸਵਚ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸਮਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਦੇਵਸਤਆਂ ਦੇ 
ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ-ਿਜਨਾਿ ਦਾਅਸਵਆਂ ਦੀ ਰਣਭੂਮੀ ਸਵਚ ਸਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਕਦੇ ਮੁਿੱ ਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, 

ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ ਸਕ ਅ ੀਂ ਉਹ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸਵਵਰਜਨ ਉ ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ  ਾਿੀ ਨੈਸਤਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂਿੰ  
ਤਰਤੀਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ’।57 

ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ  ੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਦਰ ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸਟਵਾਣਾ 
ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਦੂ ਰੀ  ੀਤਾ’ ਵੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਮੜਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਵੀ ਸਮਿੱ ਥ 

ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਿੱ ਤ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉ  ਦੀ ਮੜਹੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਧਰੇ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ  ਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ 
ਨੂਿੰ  ਿਹੁ-ਪਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਚਤਰਸਦਆਂ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮਈ ਢਿੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ੁਖਦੇਵ ਸ ਿੰਘ ਖਾਹਰਾ ਅਨੁ ਾਰ, “ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੇ ਸ ਰਲੇਖ ਤੋਂ 
ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਵਿੱ ਲ ਸਧਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ 

ਗਰਿੰ ਥ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ  ਮਾਜ,  ਸਭਆਚਾਰ, ਇਸਤਹਾ , ਰਾਜ ਤਿੰ ਤਰ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ  ਮਝਾਉਣ 
ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ  ਿੰ ਦਰਭ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਮਰਯਾਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਨਯਮਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਇ  ਨੂਿੰ  ਪੂਜਨੀਕ ਿਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਰਗਮ ਸਵ ਿੰਗਤੀਆਂ 
ਿਾਰੇ ਿਹੁਕੋਣੀ ਸ਼ਾ ਤਰਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ  ਦਾ  ੁਭਾਉ  ਰਲ ਸ ਿੱ ਧੇ ਸਨਿੇੜੇ ਰਸਹਤ ਵਾਦ 
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ਸਵਵਾਦੀ  ਿੰ ਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ  ਿੰ ਵਾਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਨਰਿੰਤਰ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ  ਿੰਘਰਸ਼ਾਂ/ਯੁਿੱ ਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤਿੱ ਖ 
ਿਣਦਾ ਹੈ’।58 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਸਿਰਤਾਂਤ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਅਨੁ ਾਰ ਸ ਰਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਸਵਚ ਸ ਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਧਰ ਇਨ ਾਫ਼ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਧਰ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦੇ ਇ   ਿੰਘਰਸ਼ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ 

ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰ ਦਰਭ 

ਸਵਿੱ ਚ ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ- ਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ 
ਕੌਰਵ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ   ਭਾ ਸਵਚ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ, ਸਵਦੁਰ, ਸਕਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨ 
ਵਰਗੇ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। ਇਹ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ  ਿੱ ਤਾ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਸਦਲੋਂ   ਿੱ ਤਾ ਦੀ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਨਾਲ 

 ਸਹਮਤ ਨਹੀਂ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਅਜੋਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ਾ ਕ ਵਰਗ ਸਵਚ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿਲਸਕ  ਾਰੇ 
ਕੌਰਵ ਹੀ ਹਨ। 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ, ਹਰੇਕ ਮਸਹਕਮੇ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ  ਭਾ, 
ਸਨਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਿਵ, ਚੀਰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦਰੋਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ  ਾਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸਭਮਿੰ ਸਨਉ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ  ਟਮ 
ਨੂਿੰ  ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਿਾਰੇ ਪਰੀਤੀ  ੋਢੀ ਸਲਖਦੇ ਹਨ- 
“ਮੀਤ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ ਸਵਚ ਕੁਝ ਪਸਰਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇ  ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕਤਾ ਦੇ ਪਰ ਿੰਗ ਸਵਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇ   ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਸਮਸਥਹਾ  ਸਵਰ ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਸਵਚਲੇ 
ਸਮਿੱ ਥਕ ਪਾਤਰਾਂ,  ਸਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਕੇ ਆਧੁਸਨਕ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 

ਨੂਿੰ  ਸ ਰਸਜਆ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਿਹੁਤਾ ਸਵ ਥਾਰ ਨਹੀਂ ਸਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਵਾਲੇ 
ਰਾਹੀਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ   ਨਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਨਰ-ਅਿੰ ਸਕਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ’।59 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵ ਅਸਜਹੀ ਸਧਰ ਸ ਿੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਏ ਸਵਚ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ  ਭ ਕੁਝ ਖੋਹ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਿਣੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਿੇਟੇ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ 
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ਨੀਰਜ ਪੈ ੇ ਦੀ  ੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਤਿਾਹੀ ਕਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਸ ਰਫ਼ 
ਇਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇ  ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ   ਮੁਿੱ ਚੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਲਈ ਸਹਿੰ ਦੂ ਸਮਸਥਹਾ  ਕੋਸ਼ ਸਵਚ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇ  ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ਵਧੇਰੇ  ਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਾਸਣਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ “ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਭਰਤ 
ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ ਸਵਚ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂ ਯੁਿੱ ਧ ਸਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਕਾਸਵ, ਸਜਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ  ਿੰ ਾਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਕਾਸਵ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਧਾਰਾਵਾਂ (ਕਾਂਿਾਂ) ਸਵਚ ਵਿੰ ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ 2,20,000 ਪਿੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇ  
ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਸ਼ਾ ਪਾਂਿਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਯੁਿੱ ਧ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ ਚਿੰ ਦਰਵਿੰ ਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਪੂਰੂ ਦੁਆਰਾ  ਿੰਚਾਸਲਤ ਰਾਜਾ 

ਭਰਤ ਦੇ ਵਿੰ ਸ਼ ਦੀ  ਿੰ ਤਾਨ  ਨ। ਇ  ਮਹਾਂ ਯੁਿੱ ਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਰਾਜ  ੀ, ਸਜ  ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਸਜ  ਨੂਿੰ  

ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਦੇ ਖਿੰ ਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਿੱ ਲੀ ਤੋਂ 57 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਵਿੱ ਲ ਗਿੰਗਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਦਹਾਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ’।60 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ  ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਕ ਕੌਰਵ ਜੂਏ ਸਵਚ ਝੂਠੀ ਸਜਿੱ ਤ ਕਾਰਨ ਪਾਂਿਵਾਂ ਤੋਂ  ਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਸਕ ਦਰੋਪਤੀ ਦਾ ਭਰੀ  ਭਾ ਸਵਚ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਮਿੰਗਣ ਤੇ ਇ  ਇਿੱ ਕੋ 
ਪਸਰਵਾਰ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚ ਪਿੰਜ ਸਪਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਵਚ 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਜ  ਸਵਚ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੋਈ  ੀ। ਪਾਂਿਵ ਦਰੋਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਦਾ ਿਦਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਜ  ਕਰਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਿਦੀ/ਿੁਰਾਈ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧ ਹੈ ਤੇ 
ਜਦਸਕ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਨੇਕੀ/ਚਿੰ ਸਗਆਈ ਦੀ ਸਧਰ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਇ  ਯੁਿੱ ਧ ਸਵਚ ਨੇਕੀ 
ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਤੇ 

ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸਦਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਸਵਵ ਥਾ ਤੇ ਸਵਅਿੰਗ ਕਿੱ  ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਰਾਹੀ 
ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਿਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ ਸਵਚ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ  ੀ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਸਵਚ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦੋਨੋਂ  ਭਰਾ ਪੈ ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਿੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਨ 

ਪੈ ੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਸਵਚ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਸਪਆ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਾਂਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੇਵਿੱ   ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਿਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੀ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ-ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਸਹ ਾਿ ਮਿੰਗਣ ਤੇ ਸਪਆਰ ਸਤੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਰਾਮ ਨਾਥ 
 ੋਚਣ ਲਿੱ ਗਾ ਸਕ- 
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‘ਚਿੰਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜੇ ਵੇਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਹਰ ਨਾ ਛਿੱ ਿਦਾ। ਚਿੰ ਗਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜੇ ਉ  ਨੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਅਿੱ ਜ 
ਇਹ ਸਦਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉ   ਮੇਂ ਸਕ ੇ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸਪਆਰ  ੁਗਰੀਵ ਿਾਲੀ ਸਵਚ ਿਦਲ 

ਜਾਏਗਾ’।61 

ਇਿੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉ   ਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ 
ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਿਾਕਾ ਮਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜ  ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਦਾ ਿਲਾਤਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ 
ਕਤਲ, ਵੇਦ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂਿੰ  ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਿੱ ਟਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਇਨ ਾਫ਼ ਲੈਣ 

ਲਈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ। ਸਜ  ਿਾਰੇ ਿਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਿਹਾਦਰ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਹਨ, “ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਸ ਰਲੇਖ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਂਿ ਦਾ ਮੈਟਾਫ਼ਰ ਿਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਚ ਰਾਜ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਤੇ ਕਾਿਜ਼ 

ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਨੂਿੰ ਹ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਿਦਾ ਹੈ।  ਾਰਾ ਰਾਜ ਦਰਿਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਿਣ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ 
ਜ਼ੁਲਮ ਨੂਿੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਪੂਰੀ  ਿੱ ਤਾ  ਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ  ਿੱ ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚੇ 

ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ,  ਗੋਂ ਪੈ ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਚਸਹਰੀ ਸਵਚ ਉ  ਨੂਿੰ  ਮਾਨਸ ਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਲਈ  ਿੱਤਾ ਅਤੇ  ਮੇਂ ਦੇ ਿਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ ਾਫ਼ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ  ਸਥਤੀ 
ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿੰ ਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਖੀ  ਿੱ ਤਾ ਦੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਸਵਚ ਪਸਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਮੂੀ ਦੀ  ਿੱ ਤਾ ਪੈ ੇ ਦੀ  ਿੱ ਤਾ 
ਸਵਚ ਹੀ ਪਸਰਵਰਸਤਤ ਹੋਈ ਹੈ’।62 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਿਲਾਤਕਾਰ ਿਾਰੇ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕੀਵੀਂ  ਦੀ ਸਵਚ ਵੀ 
ਔਰਤ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰੋਪਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੜਹ-ਸਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈ ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਵਚ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਖਿੱਜਲ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਜ  ਿਾਰੇ ਿਾ.  ੁਸਤਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰਘ 

ਨੂਰ ਦੀ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਸਕ “ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮੀਤ ਨੇ ਇਹ ਸਦਖਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਕਰਿੱ ਪਟ ਪਰਿਿੰ ਧ 
ਸਵ ਤਸਰਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਚ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਇਕ ਪਸਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਲਾਤਕਾਰ ਨੇਹਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਕਤਲ ਕਮਲ ਦਾ ਨਹੀਂ , ਿਲਾਤਕਾਰ  ਾਰੀਆਂ  ਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਕਤਲ  ਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ 
ਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇ  ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਸਵਗਾੜ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 

ਘਾਤਕ ਿਿੰ ਸਦਆਂ ਦੇ  ਾਹਵੇਂ  ਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾ ਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰਦੀ,  ਗੋਂ 
ਪਰਤੀਕਾਤਸਮਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸ  ਟਮ ਦੀ ਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਿੁਿੰ ਘਾਈਆਂ, ਤਸਹਆਂ ਤੇ ਗੁਿੰ ਝਲਾਂ 
ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਾਜ ੀ ਜਾਂ  ਮਾਸਜਕ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ  ੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ’।63 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਸਜਹੀਆਂ ਤਰਾ ਸਦਕ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂਿੰ  ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ  ਮਾਜ 
ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਸਵਚ ਪਏ ਿਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿਾਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨਾ ਵੇਲੇ ਸ ਰ ਪੁਸਲ  ਪਹੁਿੰ ਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਾਕੇ 
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ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ਿੱਟਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦਾ ਿਾਕਟਰ ਵੇਲੇ ਸ ਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇਹਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਧਾਰਸਮਕ  ਿੰ  ਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉੱਥੋਂ ਵੀ  ਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
‘ਸਧਆਨ  ਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਹਰ  ਸਹਯੋਗੀ ਇਕ ਿਿੰ ਧਨ ਸਲਆ ਕਰਦਾ  ੀ। ਇ  ਸਕਸਰਆ 
ਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਿੱਤ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ  ਰੀਰ ਦੇ  ਿੱ ਤਾਂ ਚਿੱ ਕਰਾਂ ਦੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰਦਾ  ੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਇ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂਿੰ   ਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ  ਸਹਯੋਗੀ ਨੂਿੰ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ। ਇ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਨੂਿੰ  ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ 

ਕਵਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇ  ਕਵਚ ਵਿੱ ਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਰੀ ਤਾਕਤ ਝਾਕ ਨਹੀਂ  ੀ  ਕਦੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਇ  ਪਰਾਰਥਨਾ 

ਸਵਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ  ੀ। ਆਪਣੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਿਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ  ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ  ੀ। ਿੇਰ 
 ਾਰੇ  ਿੰ  ਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੀ  ੀ। ਉ  ਦੀ ਲਾਿਲੀ ਧੀ ਦਾ ਕਵਚ ਸਕਉਂ ਕਿੱਚ ਵਾਂਗ ਟੁਿੱ ਟ ਸਗਆ? ਉ  

ਦੇ ਭਰਾ ਨੂਿੰ   ੁਰਿੱ ਸਖਆ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਲੀ? ਉ  ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਕ  ਪਾਪ ਦੀ  ਜ਼ਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ੀ? ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਚੁਿੱ ਪ  ਨ’।64 

ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਿਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ਿੰ  ਥਾ ਦੇ ਕੁਝ  ਸਹਯੋਗੀ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਅਪਸਵਿੱ ਤਰ ਮਿੰ ਨਦੇ  ਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼  ੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ  ਮਝਦੇ  ਨ ਸਕ ਨੇਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਸਵਿੱ ਤਰਤਾ ਭਿੰ ਗ ਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ।  ਿੰ  ਥਾ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਅਸਜਹੇ ਅਨਾੜੀ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ 
ਰਹੇ  ਨ। ਉਹ ਿਾਕੀ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਮਝਾਂ ਰਹੇ  ਨ ਸਕ ਨੇਹਾ ‘ਮਾਤਾ  ੀਤਾ’ ਵਾਂਗ ਪਸਵਿੱ ਤਰ  ੀ, ਸਜ  ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ 
ਮੀਤ ਨੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

‘ਪਦਵੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਿਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨੇਹਾ ਮਾਤਾ  ੀਤਾ ਵਾਂਗ ਪਸਵਿੱ ਤਰ  ੀ’।65 

ਨੇਹਾ ਦੇ ਿਾਪ ਵੇਦ ਨੂਿੰ  ਵੀ  ਿੰ  ਥਾ ਦੇ ਿਾਕੀ  ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇਹਾ ਸਵਚੋਂ ਸਕ ੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ  ੀ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਖ਼ੁਸ਼ਸਕ ਮਤ  ਮਝਦਾ  ੀ। ਉ  ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਲਆ  ੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਇ  

ਦੇਵੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਣਾਮ ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ  ੀ।  ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਿਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਰ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ   ਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸ ਕ 
ਪੀੜਾ ਵੀ ਝਿੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪੀੜਾ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮਿੱ ਥ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

‘ਹੁਣ ਸਕ ੇ ਤਾੜਕਾ ੁਰ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਦੈਸਵਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਲਈਆਂ  ਨ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਰਾਪੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ 
ਸਜਊਣੀ ਪੈ ਰਹੀ  ੀ’।66 

ਸਜਿੱ ਥੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਯੁਿੱ ਗ ਦੀ ਦਾ ਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 
ਨਾਵਲ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਥੀਮਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਿਪਤਾ ਤਿੱ ਕ ਿੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਨੇਹਾ ਦਾ ਿਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ 
ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ- 
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‘ਸਛਿੰ ਦੋ ਵਾਲੀ ਸਮ ਲ ਪੜਹਨ ਿਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਜਾਪਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਰ ਹਰਨ 
ਤੋਂ ਿਰਨ ਲਿੱ ਗੀ’।67 

ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਛਿੰ ਦੋ ਦੇ ਿਲਾਤਕਾਰ ਕੇ  ਵਾਲੀ ਸਮ ਲ ਨੇਹਾ ਨੇ ਪੜਹ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਨੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਿੱ  ਾ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗਾ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਛਿੰ ਦੋ ਦੇ ਕੇ  ਤੋਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਨੇਹਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਕੁਝ 
ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਥ  ੋਚ ਸਰਹਾ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਇਹ ਕੇ  ਲੜੇ ਜਾਂ ਸਮ ਲ ਵਾਪ  ਹਰਿਿੰ   ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇ ੇ 
ਮਾਨਸ ਕ ਦੁਸਿਧਾ ਕਾਰਨ ਉ  ਤੋਂ ਿਸਹ  ਸਤਆਰ ਨਹੀਂ  ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੇਹਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਛੇ ਇਕ  ਵਾਲ ਨੇ ਰਾਮ 

ਨਾਥ ਦੇ  ਭ ਸ਼ਿੰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੇ  ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਸਹ ਾ  ਹੋ ਸਗਆ ਤੇ ਉ  ਨੇ ਨੇਹਾ ਤੇ 

ਸਛਿੰ ਦੋ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿੰਗਣੀ ਚਾਹੀ ਸਕਉਂਸਕ ਨੇਹਾ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਅਸਹ ਾ  ਕਰਵਾਇਆ  ੀ ਸਕ- 
‘ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਿਣ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸਛਿੰ ਦੋ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਦਾ  ਵਾਦ ਸਲਆ  ੀ। ਹੁਣ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹੋ ਕੌਰਵ ਿਣ ਕੇ 

ਨੇਹਾ ਿੇਟੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨਾ  ੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਮਜਿੂਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਛਟਪਟਾ ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਣਾ  ੀ’।68 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਰਾਮ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਛਿੰ ਦੋ ਤੇ ਨੇਹਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ  ਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਾਰ-
ਵਾਰ ਸਨਰਵ ਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜ  ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਰਾਮ ਨਾਥ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ 

ਨੇਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਿਲਾਤਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਾਕਟਰਨੀ ਨੂਿੰ  ਿਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੈ ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਤਆਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਦਰੋਪਤੀ ਆਪਣੀ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਦਾ ਿਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਦਾ ਪਤੀ ਉ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਸਕ ਨੇਹਾ 
ਦਾ ਪਰੇਮੀ  ਾਗਰ ਉ  ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਿਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉ  ਨੂਿੰ  ਛਿੱ ਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ 

ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ  ਤਾਈ ਹੋਈ ਨੇਹਾ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਸਤਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਕਮਲ ਦੇ ਕਹੇ ਿੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ- 
“ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਿੰ ਨਹ ਾ  ੀ। ਇਹ ਉ  ਦੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ। ਅਿੱ ਖਾਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਿੱ ਖਾਂ ’ਤੇ ਪਿੱ ਟੀ ਿਿੰ ਨਹ ਣ ਦੀ ਕਿੰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਕੀ 

ਮਜਿੂਰੀ  ੀ’? 

‘ਇਕ ਵਾਰ ਨੇਹਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਸਛਆ  ੀ। ਿੇਰ ਆਪੇ ਉ  ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਇਹ ਕਿੰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ 

ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ  ੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਿੱ ਖਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਕਮਲ ਅਿੱ ਜ ਿੇਰ ਸਜਵੇਂ ਉ  ਤੋਂ 
ਇਹੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛ ਸਰਹਾ  ੀ। ਕਮਲ ਨੂਿੰ  ਕਤਲ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਮਜਿੂਰੀ  ੀ। ਨੇਹਾ ਸਜਊਂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਕਉਂ 

ਮਰ ਰਹੀ  ੀ? ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਿਾਪ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 
ਕਮਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ’।69 
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ਨੇਹਾ ਆਤਮ ਹਿੱ ਸਤਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ 
ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਿਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ  ਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਿਾਪ ਨੂਿੰ  ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਿਚਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹਨ- ਪਿੰਕਜ, ਨੀਰਜ, ਵਕੀਲ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ, 
ਸ ਿੰਗਲਾ, ਵਾ ੂਦੇਵਾ, ਗੇਲੂ ਿੇਅਰੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਿੱਜ,  ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਾਕਟਰ, ਪੁਸਲ , ਆਸਦ 
ਇਹਨਾਂ  ਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੋ ਸਕ ਮੁਿੱ ਖ ਕੌਰਵ ਹਨ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਖਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 
ਮਸਹਕਮੇ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪੈ ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮਕ ਦ ਹੈ। ਨੈਸਤਕ 

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ੇ ਦੀ ਲਾਲ ਾ ਸਵਚ ਰੁੜਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਸਨਕ  ਮੇਂ ਦੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਪੂਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱ ਜ  ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇ  ਪੈ ੇ ਦੇ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ 
ਸਕਉਂਸਕ ਚਾਰੇਂ ਪਾ ੇ ਿੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਪੈ ੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ  ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। ਸਕਉਂਸਕ- ‘ ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ ਭਾਂਪ ਸਗਆ।  ਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਿੱ ਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱ ਟੇ-ਵਿੱ ਟੇ  ਨ। ਿਿੱ ਿੂਆਂ ਵਾਂਗ  ਾਰੇ 
ਇਿੱ ਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ  ਨ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਵਾਂਗ ਉ  ਨੂਿੰ  ਚਿੱ ਕਰਸਵਯੂ ਸਵਚ ਿ ਾ ਸਲਆ  ੀ’।70 

 ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ  ਾਰੀ ਅ ਲੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ  ੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 

ਵੇਖ  ਕਦਾ  ੀ- 
‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼  ੀ। ਿਲਾਤਕਾਰ ਕੇ  ਦੀ  ੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ  ਾਧੂ 
ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਿੁਖ਼ਾਰ ਚੜਹਨ ਲਗਦਾ  ੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਸਹ ੂ  ਕਰਨ ਲਗਦਾ  ੀ। ਇਕ ਮਾ ੂਮ 
ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਦ-ਿਾਣਾਂ ਰਾਹੀ ਸਨਰਵ ਤਰ ਕਰਨਾ  ੀ। ਮਸਰਆਦਾ ਸਵਚ ਿਿੰ ਨਹੇ  ਜਿੱ ਜ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 

ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਿਣ ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਣਾ  ੀ’।71 

ਜਿੱਜ  ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ  ਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿਿੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਿੂਰ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕੌਰਵ ਸਧਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਉ  ਦੇ ਵਿੱ   ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ  ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਵਕੀਲ ਊਧਮ ਸ ਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ, ਸਵਕਟਮ 

ਵੈੱਲਿੇਅਰ  ੁ ਾਇਟੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਵਰਗੇ  ਭ ਇ  ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸ  ਟਮ ਦੇ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਿੋਲਣ ਤੋਂ ਿੇਵਿੱ   ਹੋਏ ਸ ਰਫ਼ 
ਮਾਨਸ ਕ  ਿੰਤਾਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਚਪੜਾ ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਤਿੱ ਕ  ਭ 

ਸਤਆਰ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ- ਿਾਕਟਰ, ਪੁਸਲ , ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜ ਆਸਦ ਪਰਿੰਤੂ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਦਾ  ਾਥ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਕੇ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ 
ਵੀ ਛਿੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਪੈ ੇ ਵਾਲੇ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ ਪੈ ੇ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ 

ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉ  ਦਾ ਮਾਮਾ ਰਾਮਨਾਥ ਹੀ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਕੀ ਵੇਦ ਦੇ  ਭ ਦੋ ਤ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੁਦਾਮੇ ਿਣ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ  ੁਦਾਮੇ ਗ਼ਰੀਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਧੁਸਨਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅ ਮਰਥ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਨਾਵਲ 
ਸਵਚ ਸਜ਼ਕਰ ਹੈ- 
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‘ਵੇਦ ਨੇ ਸਹ ਾਿ-ਸਕਤਾਿ ਲਾਇਆ। ਜੇ  ਾਰੇ  ੁਦਾਸਮਆਂ ਤੋਂ  ਾਰੇ  ਿੱ ਤੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਕਮ ਦ  ਪਿੰ ਦਰਾਂ 
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਕੀ ਨਿੰ ਗੀ ਨਹਾਊ ਕੀ ਨਚੋੜੂ। ਇਿੰ ਨੇ ਪੈਸ ਆਂ ਨਾਲ ਦ  ਸਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੰ ਘਣੇ’।72 

ਨੇਹਾ ਦਾ ਸਪਤਾ ਪਲਿੱ  ਤਰ ਨਾਲ ਿਿੰ ਸਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ, ਸ ਰਫ਼ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ 
ਪਾਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਹੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਪਤਾ  ੀ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਰੀਰਕ ਤੇ 
ਮਾਨਸ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ  ੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁ ਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈ ਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਕਰਵਾ 
ਲਵੇਗੀ। ਸਜਵੇਂ- 

‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਜਿੰ ਗ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ  ੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ  ਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੋਣੀ  ੀ। 

ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਿਨਾਂ ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਿੰ ਗ ਸਜਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ  ੀ’।73 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਵੀ ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰ ਸਿਤ ਪਰਮਾਨਿੰ ਦ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਰਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂਿੰ  ਰਣ-ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਨੂਿੰ   ਾਹਮਣੇ 
ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸਿਧਾ ਸਵਚ ਪਏ ਨੂਿੰ  ਕਿੱ ਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਵਚ ਯੁਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ- 

‘ਪਿੰ ਸਿਤ ਪਰਮਾਨਿੰ ਦ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਵਿੱ ਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਅਦਾਲਤ ਉ  
ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ  ੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਤੋਂ ਿਰ ਕੇ ਰਸਹਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ  ੀ ਕਰਨੀ। ਉ  ਨੇ 
ਅਰਜਨ ਿਣਕੇ ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱ ਲ  ੁਿੱ ਟਣੇ  ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਿਾਂ ੀ ਦਾ ਿਿੰ ਦਾ ਿਣਨਾ 
 ੀ’।74 

ਨੇਹਾ ਪਰਮਾਨਿੰ ਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਦਲੋਂ ਤਾਂ ਸਤਆਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰ ਤੂ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਦਖਾਉਂਦੀ। ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਵੇਦ ਦਾ ਪਸਰਵਾਰ ਆਰਸਥਕ,  ਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕ ਪਿੱ ਖੋਂ 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਸਨਕ ਯੁਿੱ ਗ ਦੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 

ਪੈ ੇ ਦੀ ਹੈ ਇ  ਕਰਕੇ ਕੌਰਵ ਪੈ ੇ ਕਾਰਨ ਸਜਿੱ ਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਂਿਵ  ਿੱ ਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ ਾਫ਼ ਦੀ ਉਿੀਕ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤ ਿੱਲੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ- 

‘ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਸ ਰ ’ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟਾਈ ਨਾਲੇ ਫ਼ੈ ਲੇ ਦੇ ਅਰਥ 
 ਮਝਾਏ’। 

“ਹੌ ਲਾ ਰਿੱ ਖ ਧੀਏ। ਇ  ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ ਅਿੰ ਸਤਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ”।75 



86 
 

ਰਾਮਨਾਥ ਨੇਹਾ ਦਾ ਸਦਲ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ 
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਵਲ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ  ਗੋਂ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ  ਿੰ ਕੇਤ ਇਹ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਖ਼ਰ 

ਸਕਿੰ ਨਾ ਸਚਰ ਪੈ ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੌਰਵ ਸਜਿੱ ਤਦੇ ਰਸਹਣਗੇ। 
 ੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਅਨੁ ਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਇ  ਪੂਰਵ ਮਨੌਤ ਅਿੱ ਗੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਸਚਿੰ ਨਹ  ਲਾਉਂਸਦਆਂ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਇ  ਲੜਾਈ ਸਵਚ ਿਦੀ 
ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂਿੰ  ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਸਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਿਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਤਆਗ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 

ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੇ ਸਕਉਂਸਕ ਿਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪਰ ਨਾਵਲ 

ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਸਦਖਾ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਵਚ  ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਤਿੰ ਨ ਦਹਾਸਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ  ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜ  ਰਾਹੀਂ 

ਉ  ਨੇ ਇਸਤਹਾ  ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸਵਵੇਚਨ ਕਰਦੇ ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ ਅਥਵਾ ਇ   ਿੰਕਲਪ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਤੋਂ ਸਵਆਸਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਕਹੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਹਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 
ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ ਪਦਾਰਥਕ  ੋਚ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਜਾਿ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਿੰ ਕਟ ਦੀ ਤ ਵੀਰਕਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਦਆਂ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰ ਜਾਿ ਸਵਚ ਉਤਪਿੰਨ ਹੋਈਆਂ 
 ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਕੇਂਦਰੀ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਇ  ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਨਾਵਲ ਸਵਚ  ੁ ਾਇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੀ 

ਆਪ ੀ ਿਸਹ  ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਚਾਰ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- 
“ਪਰ ਕ ੂਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਾਿੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਸਗਆਨ ਚਿੰ ਦ ਦੀ ਸਹਿੱ ਕ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਮਿੰਗਲ-ਗਰਸਹ ਤਕ ਪੁਿੱ ਜ 
ਸਗਆ ਹੈ। ਅ ੀ ਅਠਾਰਾਂ  ੋ ਿਹਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਨੂਿੰ  ਜਿੱ ਿਾ ਮਾਰੀ ਿੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੁਰਮ ਨੂਿੰ   ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮ-ਦੀਦ 

ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵਸਗਆਸਨਕ-ਜੁਗਤਾਂ ਅ ੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਿੱ ਕਣ ਸਦਿੰ ਦੇ। ਹਨੇਰੇ ਕਮਸਰਆਂ ਸਵਚ ਘੜੀਆਂ  ਾਸਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  
 ੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸਕਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦਾ ਸਢਿੱ ਿ ਭਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ 

ਹੁਿੰ ਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਣੇਗੀ। ਸ਼ਿੱ ਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂਿੰ  ਸਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਿੱ ਦਈ ਦੇਖਦਾ ਰਸਹ ਜਾਏਗਾ। 
ਇ ੇ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਸਵਰੁਿੱ ਧ  ਾਿੀ ਲੜਾਈ ਹੈ”।76 

ਇ  ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੈ ਸਕ ਨਾਵਲਕਾਰ  ੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਗਰ ਤ ਸਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਿਦਲਣ ਪਰਤੀ 
ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਨੂਿੰ  ਿਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰੀ 
ਮਾਨਵੀ ਸਰਸ਼ਤੇ, ਉ   ਮਾਸਜਕ  ਿੰ ਕਟ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਸਹਲੂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਮੁਿੱ ਠੀ ਸਵਚ 
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ਿਿੰਦ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ  ਮਾਸਜਕ  ਿੰ ਕਟ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨਾਲ ਰਾਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਅਤੇ ਖਿੰ ਿਤਾ 
ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਵੇਦ ਪਸਰਵਾਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸਵਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਵਚ ਇ  
ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜ  ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਰਵਾਰ ਟੁਿੱ ਸਟਆ-ਸਿਿੱ ਖਸਰਆ ਤਿਾਹ ਹੋਇਆ 

ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂਿੰ  ਅਲਸਵਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
ਇ  ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ 
ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਿਹੁਤ ਹੀ  ੁਚਿੱ ਜੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਥੀ ਆ ਰਹੀ ਇ  ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  
ਵੀ ਤੋਸੜਆ ਹੈ ਸਕ ਿਦੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਵਚ ਸਜਿੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ 

ਅਿੰ ਤ ਉੱਤੇ ‘ਨੇਕੀ ਦੀ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ’ ਪਰਿੰਤੂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਦੀ ’ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਗਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਸਰਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿਦੀ ਿੇਅਿੰ ਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜਕ, 

ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
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1 kulvMq isMG, im`Q AiDAYn qy vwrW gurdws, pMnw-7 
2 krnYl isMG iQMd, lokXwn Aqy mDkwlIn pMjwbI swihq, pMnw-17 
3 Encyclopaidia of Britannica, Vol. XII, p-794 
4 krnYl isMG iQMd, lokXwn Aqy mD̀kwlIn pMjwbI kivqw, pMnw-53 
5 joigMdr isMG rwhI, msly glp dy, pMnw-26 
6 ipAwrw isMG Bogl qy ihrdyjIq, pMjwbI swihq dw ieiqhws, pMnw-18 
7 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-6 
8 -auhI-, pMnw-90 
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10 -auhI-, pMnw-101 
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12 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-104 
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28 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw 243-244 
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31 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-316 
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33 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-320 
34 -auhI-, pMnw-321-322 
35 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-322 
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38 kwiv dy q`q, pMnw-85 
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40 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-234 
41 -auhI-, pMnw-290 
42 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-107 
43 C.D. Lewis, The Poetic image (London, 1948), p-18 
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46 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-172 
47 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-224 
48 -auhI-, pMnw-228 
49 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-235 
50 -auhI-, pMnw 322 
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59 suKdyv isMG Kwhrw (sMpw.), kOrv sBw: Awlocnwqmk ivSlySn, pMnw-162 
60 jOn foSn, ihMdU imiQhws koS, pMnw-400 
61 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-6 
62 suKdyv isMG Kwhrw (sMpw.), kOrv sBw: Awlocnwqmk ivSlySx, pMnw-95 
63 siqMdr isMG nUr, pMjwbI glp cyqnw, pMnw-91 
64 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-104 
65 -auhI-, pMnw-106 
66 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-237 
67 -auhI-, pMnw-290 
68 -auhI-, pMnw-291 
69 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-108 
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71 -auhI-, pMnw-321 
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75 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-355 
76 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-393-394 
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ਅਮਿਆਇ - ਪੰਜਵਾਂ 
ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦ ੇਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ 

ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਿਣਾਉਣ  ਮੇਂ ਹੋਰ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿੱ ਤ ਵੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱ ਤਵ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ  ੌਖੀ, 

 ਰਲ ਤੇ  ਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸਵਚ ਰੌਸਚਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪਾਠਕ  ੌਖ ਨਾਲ ਪੜਹ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ 
ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਪਆਰਾ ਸ ਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਨੁ ਾਰ- “ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ  ਾਸਹਤ ਰਚਨਾ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਈ।  ਾਸਹਤ ਅਸਜਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਇਹ ਕਲਾ ਪਾਠਕ ਨੂਿੰ  ਹਲੂਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਮਿੰ ਤਵ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪੂਰਦੀ ਹੈ”।1 

ਇ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ਾ  ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਾਫ਼- ੁਥਰੀ,  ਰਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕ ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ ਗਸਹਰਾਈ ਤੋਂ ਪਸੜਹਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਵਲ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਰੇ ਸਪਰਤਪਾਲ ਸ ਿੰਘ ਸਲਖਦੇ ਹਨ- 

“ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤਹਾ ਕ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਥਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਪਾਠਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਵਚ  ਿੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਲਈ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੰ ਨੀ  ਰਲ,  ਿੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਜਨ- ਾਧਾਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉ  ਦੀ ਸਲਖਤ ਲੋਕਾਂ 
ਸਵਚ ਲੋਕਸਪਰਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ ਉੱਪਰ ਕਾਿੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।2 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਟਿੱ ਪਣੀ ਦੇ  ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਿਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਿੇਸ਼ਿੱ ਕ ਉ  ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾ ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ  ਿੰ ਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਜੋ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦ  ਾਿੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਸਨਆਇਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸ  ਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੇਖਕ 
ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਉ  ਦੇ ਿਰਨਾਲੇ ਿੀਤੇ ਿਚਪਨ ਦਾ ਅ ਰ ਹੈ ਸਕ ਵਿੱ ਿੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੀ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  

ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਅਤੇ  ਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਸ਼ਿੱ ਕ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ 
ਸਵਸ਼ਾ ਰੁਿੱ ਖਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ  ਨੇ ਇ  ਦੇ ਸਨਭਾਅ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ   ਰਲ ਤੇ  ਪਸ਼ਟ ਰਿੱ ਸਖਆ ਹੈ।  ਰਲ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  
ਔਖੇ ਸਫ਼ਕਸਰਆਂ ਸਵਚ ਕਸਹਣਾ  ੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਿਹੁਤ ਗਿੰ ਭੀਰ ਗਿੱ ਲ ਨੂਿੰ  ਅਸਤ  ਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਕਸਹਣਾ ਿਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇ  ਪਿੱ ਖੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਾਪਤੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉ  ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ-ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਮ 

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
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‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਹੈ- 

ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਬਲੋੀ- ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ  ਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ 
 ਸਹਜ,  ਰਲ ਤੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ 

ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਸ  ਟਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ 
ਕੇਂਦਰੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਿੋਲੀ ਦਾ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕਿੱ ਤੇ ਤੇ  ੁਭਾਅ ਮੁਤਾਸਿਕ ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ 

ਸਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

‘ਰਸਜ ਟਰ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ’ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਨੂਿੰ  ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦੋ  ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 

ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ  ਿੰ ਕਲਪੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਇ  ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰ ਜਾਿੀ ਲੋਕ ਸਕਿੱ ਸਤਆਂ ਸਵਚ ਇ  ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਨੇ ਸਵਕਾ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ-ਸਤਵੇਂ ਨਵੀਂ  ਿੰ ਕਲਪੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ  ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰਸਹਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਪੀ ਪਾਠਾਂ ਸਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦੀ ਿਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਸਕਉਂਸਕ ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’  ੂਚਨਾ ਮੂਲਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇ  ਸਵਚ  ੂਚਨਾ ਦੇਣ ਸਹਤ ਅਤੇ  ਮਿੱ ਸ ਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਿੰ ਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੀ 

ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ’।3 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਨੂਿੰ  ਅ ੀ ਸਤਿੰ ਨ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਾਂ- 
1 ਪੁਸਲ  ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ-  ਪੁਸਲ  ਪਾਰਟੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ, ਕਰਾਈਮ ਿਰਾਂਚ, 
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੈਿੀਕਲ, ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ, ਹਵਾਲਾਤ, ਪੁਸਲ  ਸਨਯਮ, ਜੇਲਹ  ੁਪਰਿੈਂਟ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਰੇਿ, ਪੁਸਲ  

ਸਹਰਾ ਤ, ਸਮ ਲ ਮੁਆਇਨਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਿਲਾਈਿਂ ਕੇ , ਸਿਆਨ ਕਲਮ 
ਿਿੰ ਦ, ਕਤਲ ਕੇ , ਇਿੰਜਰੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਮੁਿੱ ਖ ਅਫ਼ ਰ, ਤ ਦੀਕ ਕਰਨਾ,  ਾਸਜ਼ਸ਼ੀ, ਗਵਾਹ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਆਨ, ਪੁਸਲ  
ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਵਭਾਗ, ਰੈੱਿ ਅਲਰਟ, ਇਿੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਪੁਸਲ  ਕਪਤਾਨ, 

ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਿ, ਗੁਿੰ ਿਾ  ਟਾਫ਼, ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਹਰਾ ਤ, ਸਜ਼ਲਹਾ ਪੁਸਲ , ਪੁਸਲ  ਮੁਖੀ ਆਸਦ। 
2 ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ-  ਮੁਿੱ ਦਈ ਸਧਰ,  ਫ਼ਾਈ ਸਧਰ,  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜੁਰਮ 
ਛੁਪਾਉਣਾ, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰ, ਿਰੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇਿਾਜ਼ੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 

ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ,  ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ,  ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਚਸਹਰੀ, ਅਰਦਲੀ, ਸਮ ਲ, ਜਿੱਜ, ਚੈਂਿਰ, ਿਸਹ , ਪੇਸ਼ਗੀ 
ਜ਼ਮਾਨਤ, ਦਰਖਾ ਤ, ਇਿੰਤਕਾਲ, ਸਨਆਂ ਪਾਸਲਕਾ, ਚੀਫ਼ ਜ ਸਟ , ਪਿੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਤਲ ਕੇ , 



92 
 

ਠੋ   ਿੂਤ, ਨੋਸਟ , ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਐਿਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ, ਇਲਾਕਾ ਮੈਸਜ ਟਰੇਟ, ਸਿਊਟੀ ਮੈਸਜ ਟਰੇਟ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ, ਸਰਿੱ ਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਨ ਦਿੱ  ੋ ਨੋਸਟ , ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਸਲ ਟ, ਇਸ਼ਸਤਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸਜ਼ਲਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਕਸਮਸ਼ਨ 

ਦਾ ਗਠਨ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ ਰ, ਲਾਅ ਐਿਂ ਆਰਿਰ, ਪੇਸ਼ੀ, ਸਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰਿੰ ਟ ਆਸਦ। 
3 ਸ ਹਤ ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ- ਫ਼ ਟ ਏਿ, ਰੈਫ਼ਰ, ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਵਾਰਿ, ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਿ, ਐਕ ਰੇ 
ਸਵਭਾਗ, ਪੋ ਟ ਮਾਰਟਮ, ਿਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ, ਮੈਿੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਇਿੰਜਰੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਸਨਊਰੋ ਵਾਰਿ, ਪਲੇਟ ਪੈਣੀ, 
ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ,  ਕੈਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਕਿੰਟੀਨ, ਐਿੂਂਲੈਂ , ਸਨਊਰੋ  ਰਜਨ, ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ, 

ਆਈ. ੀ.ਯ,ੂ ਜਨਰਲ ਵਾਰਿ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕਨ ਲਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀ , ਿਰਿੱਗ  ਟੋਰ, ਸ ਵਲ  ਰਜਨ, ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ 

ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਿੈੱਿ ਸ਼ੋਰ, ਦਵਾਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਿਾਕਟਰ, ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਦੇ ਿਾਕਟਰ, ਸਿ ਚਾਰਜ ਸਰਪੋਰਟ 
ਆਸਦ। 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਵਚਲੇ ਮੁਿਾਵਰ-ੇ  ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਆਏ ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ 
ਹੈ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਭੂਮੀਪਤੀ 
ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਦੀਆਂ ਿਹੁ-ਪ ਾਰੀ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ 

ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸ ਕ ਅਵ ਥਾ ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਤਿੱ ਤ ਨੂਿੰ  
ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੜੇ  ਸਹਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਸਵਚ ਿਹੁਤਾ ਕਸਹਣ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਵੀ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਖ਼ਾ  
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ- 
‘ਹਾਲੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ  ਿੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ  ੀ ਸਵਗਸੜਆ’, ‘ਿਲੀ ਦਾ ਿਿੱ ਕਰਾ ਿਣ ਜਾਣਾ’, ‘ਗਿੰ ਸਢਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 

ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ’, ‘ਜਦੋਂ ਉੱਖਲੀ ਸਵਚ ਸ ਰ ਆ ਸਗਆ ਤਾਂ ਮੂਿੰ ਗਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਿਰ’, ‘ਅਿੰਨਹ ਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ਦੋ ਅਿੱ ਖਾਂ’, ‘ਘੋੜਾ 
ਘਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਤੀ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਕੀ’(ਅਖਾਣ), ‘ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਿਣਾਉਣਾ’, ‘ਗੋਰਖ-ਧਿੰਦਾ’, ‘ਚਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ 

ਸਘਉ ਸਵਚ ਹੋਣੀਆਂ’, ‘ਇਕ ਅਨਾਰ  ੌ ਸਿਮਾਰ’, ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਾਂ  ਨਾ ਵਿੱ ਜੇਗੀ ਿਿੰ  ਰੀ’, ਵੀਹ ਲਿੱ ਖ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਿੰ ਜੀ 
ਨਹਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਚੋੜੇਗੀ’, ‘ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਲਿੰ ਘਣਾ’, ‘ਸਚੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਚੁਗ ਜਾਣ ਿਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ’, ‘ਘੋੜੇ ਚੜਹੇ ਸਦਖਾਉਣਾ’, ‘ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਸਿਗ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿੱ ਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ  ੀਅ ਵਿੱ ਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ, 
ਨਿੱ ਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਸਦਓ’, ‘ਨਸਹਲੇ ’ਤੇ ਦਸਹਲਾ’, ‘ ਿੱਤਾਂ ਪਿੱ ਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ’, ‘ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰਿੰ ਕ ਿਣਾਉਣਾ’, ‘ਪੇੜ ਨਾ ਸਗਣੋ ਅਿੰ ਿ 
ਖਾਓ’। 
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ਕਰਮਜੀਤ ਜਿੱ  ਲ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ- ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਿਾਰੇ ਇਹ ਸਕਹਾ ਹੈ, “ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ  ਸਹਜ ਮਈ ਪੜਹਤ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਤਰੀਵੀ ਭਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣ ਸਵਚ ਿਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ 

ਪਿੰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੋ-ਚਾਰ, ਦੋ-ਚਾਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਭਿੰ ਗੂ ਤਾਰੇ ਨਿੱ ਚਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਮੂਿੰ ਹ ਮੋਟੇ  ਨ, ਮਿੱਥਾ 
ਠਣਕ ਜਾਣਾ,  ੌ ਮਨ ਮੁਟਾਵ, ਖਿੱਖੜੀ-ਖਿੱਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਸਦ। ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ ਪਿੰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਪਾਠਕ ਜਗਤ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਅਸਜਹੀ ਪਰਤ ਹੈ ਸਜ  ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ  ਾਸਹਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਿੋਲ ਚਾਲੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇ  ਨਾਲ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵਧੇਰੇ  ੌਖ ਨਾਲ ਨਾਵਲ  ਮਝ  ਕਦੇ ਹਨ”।4 

 ੋ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਾਤਸਮਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਹੁਤ ਹੀ  ੁਚਿੱ ਜੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ 

ਵਰਸਤਆਂ ਹੈ। 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁ ਾਰ ਪਿੰਜਾਿੀ, ਸਹਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 

 ਿੰ  ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਸਧਤ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦਾ  ਹਾਰਾ ਸਲਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ  ੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਪਛੋਕੜ 
ਅਨੁ ਾਰ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਿੀਰ ਸ ਿੰਘ ਕਾਂਗ ਅਨੁ ਾਰ- “ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱ ਿੇ ਤਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਹੈ ਸਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਰਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਨਾਵਲ ਅ ਲ ਸਵਚ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਚਿੱ ਤਰਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ 

ਕਿੰ ਮ ਿਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਚਿੱ ਤਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਸਵਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂਿੰ  ਸਚਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ  ਕਦਾ। 
ਉ  ਪਾ  ਸ ਰਫ਼ ਸ਼ਿਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ੇ ਸ਼ਿਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਵਚ ਆਏ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  
ਰਿੰਗ-ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਥੋੜਹੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਿਹੁਤ ਵਿੱ ਿਾ ਸਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਹਾ ਉਜਾਗਰ ਜਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”।5 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਰ ਿੰ ਗ ਸਵਚ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਦਰਸ਼ ਵਰਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ  ੁਭਾਅ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤੀਕਾਂ, ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਆਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸਮਲਦੀ ਹੈ  ੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ  ੁਭਾਅ ਉ ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਜਹਾ ਗਲਪ ਸਿਿੰ ਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ 

ਹੈ ਸਕ ਪਾਠਕ ਉ  ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਏ ਸਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹ  ਕਦਾ। 

ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ- ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਜਿੱ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ ਿਹੁਤ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱ ਲ ਵੀ ਖ਼ਾ  ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਸਜ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ ਸਦਲ-ਸਖਿੱ ਚਵੀਂ ਜਾਂ ਉਤਸਕਰਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਸਵਚ ਜਲਦੀ 
ਹੀ ਹਰਮਨ ਸਪਆਰੇ ਅਤੇ ਚਰਸਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ  ਾਨੂਿੰ  
ਸ਼ੈਲੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,  ੋ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਕ ੇ ਰਚਨਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰਾਂ, 

ਸਿਆਨਾ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਨਵੇਕਲੀ, ਸਨੱਜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਲਕ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂਿੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਸਵਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ  ਗੋਂ ਕਈ ਅਿੰਗਾਂ ਦਾ  ੁਮੇਲ 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਚਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰ ਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਢਿੰ ਗ, ਵਰਣਨ, ਸਵਆਸਖਆ, ਸਵਚਾਰ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਿ- ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਿੰ ਗ ਦਾ ਮੌਸਲਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ 
ਮੁਿੱ ਖ ਅਿੰਗ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਅ ੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਰਾ 

ਸਿਆਨ ਢਿੰਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਸਿਆਨ ਢਿੰਗ ਵੀ ਿਹੁਤ ਹੀ ਮੌਸਲਕ 

ਹੈ। ਉ  ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ  ਸਵਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਢਿੰ ਗ, ਉ  ਦਾ ਪਾਤਰ 
ਉ ਾਰੀ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਸਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿੱ ਖਰਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਿਜਾਇ ਸ ਿੱ ਧੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਿਦਾਂ 

ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਵਾਰਦਾਤ ਸਭਆਨਕ  ੀ। ਇਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ  ੀ। ਦੋ ਿਿੰ ਸਦਆਂ ਦੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ  ਨ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟੀ 
ਗਈ  ੀ। ਲੁਿੱ ਟੇ  ਮਾਨ ਦੀ ਸਲ ਟ ਿਹੁਤ ਲਿੰ ਿੀ  ੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਿਾਰੇ ਕੋਈ  ੁਰਾਗ ਨਹੀਂ  ੀ ਲਿੱ ਭ ਸਰਹਾ। ਿਲਾਈਿਂ ਕੇ  

 ੀ। ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮੁਿੱ ਖ ਅਫ਼ ਰ ਨੂਿੰ  ਸਦਿੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ  ੀ। ਪਿੱ ਤਰਕਾਰ ਇਿੱ ਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿੰਿਰਾ ਰਹੇ  ਨ। 
ਅਫ਼ ਰ ਅਲਿੱ ਗ ਕਿੰਨ ਖਾ ਰਹੇ  ਨ। ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਤਕ ਨੂਿੰ   ੂਚਨਾ ਜਾਣੀ  ੀ। 
ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋ ਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ  ੀ। ਮਜ਼ਰੂਿਾਂ ਦੀਆਂ  ਿੱ ਟਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀਆਂ  ਨ। 
ਕੁੜੀ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਸਵਚ ਹੋਈ ਉ  ਦਾ ਸਿਆਨ ਕਲਮਿਿੰਦ ਕਰਨਾ  ੀ। ਅਿੱ ਗੇ ਕਿੰ ਮ ਹੀ ਕਿੰ ਮ  ਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਿਹੁਤੀਆਂ 

ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ  ੀ’।6 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਢੰਿ- ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਿਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਸਵਚ ਹਿੱਥ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਵਚ ਸਲਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੇਰ ਵੀ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ ਸਧਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉ  ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਮਲਵਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਅਸਤ-ਆਧੁਸਨਕ ਸ਼ਸਹਰ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਿਾਰੇ ਸ ਰਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ ਇ  ਲਈ 

ਇ  ਸਵਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇ  
ਲਈ ਉ  ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਉ  ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਸਧਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਮੌਸਲਕ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਸ ਿੰਗਲੇ ਦਾ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸਨਕਸਲਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ  ੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਪਿੰਕਜ ਸਦਿੱ ਲੀ ਜਾ ਸਰਹਾ 
 ੀ। ਪੁਸਲ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਪਿੱ ਛਾ ਕਰ ਰਹੀ  ੀ। ਰ ਤੇ ਸਵਚ  ਣੇ ਦੋ ਤ ਉ  ਨੂਿੰ  ਦਿੋਚ ਸਲਆ ਸਗਆ  ੀ। ਵਾ ੂਦੇਵਾ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਕਜ 
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ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਤ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ  ੀ। ਇ  ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕ ਵਾ ੂਦੇਵਾ ਪੂਰੀ  ੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਦੋ ਤ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕਿੱਟ 
ਸਗਆ। ਸਪਿੱ ਛੋਂ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਾ ੂਦੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸਮਸਲਆ। ਵਾ ੂਦੇਵਾ ਦਾ ਸਵਚਾਰ  ੀ ਪੁਸਲ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਫ਼ੋਨ ਿੜ ਲਏ  ਨ’।7 
ਵਰਣਨ ਢੰਿ- ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਅਿੰਗ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਢਿੰਗ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਚੁਣਨਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ   ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਰਗਟਾਉ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਰਸ਼ ਘਟਨਾ ਤੇ ਭਾਵ ਸਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇ  ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਣਨ ਸਵਚ ਸਿਆਨ ਤੇ ਵਰਣਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 

ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਇ  ਵਰਣਨ ਸਵਧੀ ਦਾ ਿਹੁਤ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਉ  ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਵਰਣਨ ਢਿੰਗ ਹੈ ਸਜ  ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ  ਸਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਲੈਅ ਸਵਚ ਸ ਰਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਸ ਰ ਸਵਚ ਰਾਿ ਵਿੱ ਜਸਦਆਂ ਹੀ ਨੀਲਮ ਗੂੜਹੀ ਨੀਂਦ  ੌਂ ਗਈ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਉ  ਦਾ ਵਿੱ  ਦਾ-ਰਿੱ ਦਾ ਘਰ 
ਕਿਰ ਤਾਨ ਸਵਚ ਿਦਲ ਚੁਿੱ ਕਾ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪਤਾ  ੀ ਉ  ਦਾ ਛੇ ਿੁਿੱ ਟ ਦੋ ਇਿੰ ਚ ਲਿੰ ਿਾ, ਛੈਲ-ਛਿੀਲਾ ਪੁਿੱ ਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 

‘ਰੋਇਲ-ਇਨ-ਿੀਲਿ’ ਮੋਟਰ- ਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਿੈਠ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਸਵਚ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਨਾ ਕਮਲ ਦੇ ਦੋ ਤ ਵਹੀਰਾਂ 
ਘਿੱ ਤ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰ ੋਈ ਸਵਚ ਘੁ ਦੇ  ਨ। ਨਾ ਹੁਣ ਛਿੱ ਤ ’ਤੇ ਵਰਜਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ  ੀ। ਨਾ ਕਮਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਵਚ  ਾਰੀ 
ਰਾਤ ਟੇਿਲ ਲੈਂਪ ਜਲਦਾ  ੀ। ਹੁਣ ਨੀਲਮ ਨੂਿੰ  ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਪੜਹਾਈ ਿਿੰ ਦ ਕਰਕੇ  ੌਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰ ਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ  ੀ’।8 

ਮਵਆਮਖਆ- ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਅਿੰਗ ਹੈ। ਸਵਆਸਖਆ ਸਕ ੇ ਘਟਨਾ, ਸਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਿਾਰੇ ਹੋ 
 ਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇ  ਢਿੰਗ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਿਰਤਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਨੀਰ  ਤੇ ਿੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਿਣਨ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਇਕ ਵਿੱ ਿਾ ਨਾਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ 

ਵੀ ਪਾਠਕ ਇ  ਨੂਿੰ  ਸਿਨਾ ਿੋਰ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਵਚਾਰ- ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਿੰਗ ਹੈ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚਾਰ ਪਰਧਾਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਸਕ ੇ ਸਫ਼ਲਾ ਫ਼ੀ, 

 ਮਾਸਜਕ  ਮਿੱ ਸ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਆਰਸਥਕ ਢਾਂਚੇ ਆਸਦ ਉੱਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 
ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਚਾਰ ਸਕਤੇ ਵੀ ਨਾਵਲ 

ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਿਸ ਆ ਕੇ  ਵੀਹ-ਵੀਹ  ਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਿੰ  ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ 
ਨੂਿੰ  ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਰ ਮੁਿੱ ਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੇਹਾ ਸਕ ੇ ਪਾਗਲਖ਼ਾਨੇ ਿੈਠੀ ਹੋਏਗੀ।  ਾਧੂ ਸ ਿੰਘ ਸਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕ ੇ 
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ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਨਆਂ-ਪਾਸਲਕਾ ਦਾ ਸਦਨੋ-ਸਦਨ ਸਗਰ ਸਰਹਾ ਵਿੱ ਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਪਿੱ ਧਰ 

ਤਕ ਪੁਿੱ ਜ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਪਿੱ ਛੇ ਦਲਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉ   ਮੇਂ ਤਕ 
ਜਿੱ ਜ ਇਹ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪੈਣਗੇ। ਿੇਰ ਪਿੰ ਕਜ ਦੀਆਂ ਪਿੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਘਉ ਸਵਚ ਹੋਣਗੀਆਂ’।9 

ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਮਵਚ ਵਰਤੀ ਿਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮਕਸਮਾਂ-  ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਮੇਂ 
ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਨਹ ਾਂ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਹਨ- ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਤਮ-ਕਥਾਤਮਕ 
ਸ਼ੈਲੀ, ਿਾਇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਪਿੱਤਰਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ,  ਿੰਵਾਦ ਸ਼ੈਲੀ, ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਜਾਂ ਕਾਸਵਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਲੋਕ-ਕਥਾਤਮਕ 
ਸ਼ੈਲੀ, ਆਂਚਸਲਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਆਸਦ। ਇਿੱ ਥੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 

ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ- 
1) ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਨੀਆ ਸ਼ੈਲੀ- ਇ  ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁ ਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸਤਹਾ ਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ ਮ 
ਦੀ  ੀਮਾ ਅਿੰ ਦਰ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ 

 ੂਝ-ਿੂਝ ਤੇ  ਿਲਤਾ ਆਪਣੇ ਸਨੱਖਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪਰਗਟ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕ ੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਸਕ ੇ 
ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰੂਪ ਸਵਚ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੁਤ ਹੀ  ੂਝ-ਿੂਝ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਨ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਅ ਲ ਸਵਚ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਰੋਚਕ ਤੇ ਉਤ ੁਕਤਾ 

ਭਰਪੂਰ ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
‘ਠੇਕੇਦਾਰ  ੋਚ ਸਰਹਾ  ੀ। ਭਤੀਜੇ ਦੇ  ਾਥੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਛਾਈ-ਂਮਾਈ ਂਹੋ ਗਏ  ਨ। ਭਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਿਿੰ ਿੇ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਿੀ 

ਚੜਹ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕ  ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਿਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਵਚ ਿਸ ਆ ਰਾਮ 

ਲੁਭਾਇਆ  ਵੇਰ ਤੋਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀ ਸਰਹਾ  ੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਿ ਗ਼ਮ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਸਰਹਾ  ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇ  ਦੀ  ੂਹ  ੂਹੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ  ੀ ਸਮਲ  ਕੀ। 
 ਾਦੇ ਕਿੱ ਪਸੜਆਂ ਸਵਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉ  ਦੇ ਘਰ ਨੂਿੰ  ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੁਸਲ  
ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਿੀਕ  ੀ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ’ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ 

ਸਗਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ   ਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ’।10 

2) ਿਲੈਸ਼ ਿੈਕ ਜਾਂ ਸਪਛਲ-ਝਾਤ ਸ਼ੈਲੀ- ਇ  ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁ ਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਾਤਰ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਸਵਚਰਸਦਆਂ 
ਦਰ ਾ ਕੇ ਉ  ਦੇ ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ ਚਲਦੀਆਂ ਭੂਤਕਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਪ ਸਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ  ਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲੇ ਕਾਂਿ ਸਵਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾ ਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਵਚ  ਮੁਿੱ ਚੀ  ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਿਲੈਸ਼ ਿੈਕ ਸਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਚਤਸਰਆ ਹੈ। 
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‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਮ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਸਵਚ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂਿੰ  ਉ  
ਦੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਿਾਕੇ ਦੀ  ੂਚਨਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਥ  ੋਚਦਾ ਹੈ ਿਾਕਾ ਸਕਉਂ ਸਪਆ? ਿਾਕਾ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕੌਣ  ਨ? ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ  ੀ? ਆਸਦ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿੱ ਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਉਤ ੁਕਤਾ 
ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਚਾਲੀ-ਪਿੰਜਾਹ  ਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿਰਤਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ ਸਮਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਿੇਢ 
ਘਿੰ ਟੇ ਦੇ  ਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਛਲ-ਝਾਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਣਤਰ ਦਾ ਇਕ 
ਅਸਹਮ ਪਸਹਲੂ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 

‘ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਸਹਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦਾ ਰ ਤਾ ਇਕ ਘਿੰ ਟੇ ਦਾ  ੀ। ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪੈਂਿਾ ਅਿੱ ਖ ਝਪਕਸਦਆਂ ਸਨਕਲ ਜਾਂਦਾ 

 ੀ। ਅਿੱ ਜ ਹਰ ਪਲ ਸਜਵੇਂ ਜਗੁਾਂ ਸਜਿੱ ਿਾ ਲਿੰ ਿਾ ਹੋ ਸਗਆ  ੀ। ਉ  ਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਸਰਹਾ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਨੀਲਮ ਦੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਚਿੰ ਤਾ ਖਾ ਰਹੀ  ੀ। ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕਦੇ  ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਿਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਸਲਆ ਲਗਦਾ  ੀ। ਰਿੱ ਿ 

ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਰਹਾ  ੀ। 
ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਕ  ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? 

ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਸਦਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਦਾ ਸਜ਼ਹਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਿੱ ਗਾ। 

ਅਿੱਜ-ਕਿੱਲਹ ਕਾਲੇ ਕਿੱ ਸਛਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਜਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਵਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਅਸਜਹੇ ਸਕ ੇ 
ਗਰੋਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? 

ਦੂਜ ੇਹੀ ਪਲ ਉ  ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿੱ ਸਛਆਂ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਇ  ਵਾਰਦਾਤ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂਿੰ  ਨਕਾਰ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਸਜਹੀ 
ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਹਰ-ਵਾਰ ਵ ੇ ਘਰਾਂ ਸਵਚ ਕਰਦਾ  ੀ। ਨੀਲਮ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਪਚਿੱਗ ਸਵਚ  ੀ। 

ਗਲੀ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾ ੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱ ਿੇ ਗੇਟ  ਨ। ਪਸਹਰੇਦਾਰ  ਾਰੀ ਰਾਤ ਪਸਹਰਾ ਸਦਿੰ ਦਾ  ੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਕ ੇ ਸਗਣੀ-
ਸਮਥੀ  ਾਸਜ਼ਸ਼ ਤਸਹਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ  ੀ। 
ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਪਰ ਿਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗਿੱ ਿੀ  ੌ ਦੀ  ਪੀਿ ਉੱਪਰ ਛਿੱ ਿ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਉ ੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਥ 

ਸਖ਼ਆਲੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਅਤੇ ਟੁਿੱ ਟੀਆਂ ਤਿੰ ਦਾਂ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਸਹ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗਾ’।11 
3) ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸ਼ੈਲੀ- ਇ  ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ  ਉਹ ਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਰਯੋਗ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ  ਮਝ 

ਹੋਵੇ  ੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿੱ ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਅਿੰ ਦਰਲੀ  ੋਚ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਉਤਰਾਅ-

ਚੜਹਾਅ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਉਲੀਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇ  ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਦੇਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ- 
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‘ਲਿੱ ਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ  ੀ ਹੋ ਸਰਹਾ। ਸਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਵਾਰਦਾਤ ਯਾਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ  ੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਯਾਦ ਆਉਂਸਦਆਂ ਹੀ ਉ  ਦਾ  ਾਰਾ  ਰੀਰ ਕਿੰਿਣ ਲਗਦਾ। ਸਦਮਾਗ਼ ਿਟਨ 

ਲਗਦਾ।  ਾਰਾ  ਰੀਰ ਿਦਿੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ  ਰੀਰ ਨਾਲ ਸਘਰਣਾ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਦੀ। 
ਸਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਸਦਆਂ ਕਮਲ ਦੇ ਪੇਟ ਸਵਚ ਵਿੱ ਜਦੇ ਛੁਸਰਆਂ ਦਾ ਸਦਰਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਕਮਲ ਦੇ ਤਰਲੇ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ 
ਉ  ਦੇ ਕਿੰ ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਚੀਰਨ ਲਗਦੇ  ਨ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਅਫ਼ ੋ  ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ। ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਉਹ 

 ੀ। ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉ  ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਲੁਿੱ ਟਦਾ। ਨਾ ਕਮਲ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਤਲ ਹੁਿੰ ਦਾ’।12 
4) ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਵਧੀ- ਇਹ ਸਵਧੀ ਗਲਪੀ ਸਿਰਤਾਂਤ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਵਧੀ 

ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਪਾਤਰ ਉ ਾਰੀ, ਸਵਸ਼ੇ ਸਵਚ  ਿੰ ਖੇਪਤਾ, ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਤੇ  ੁਭਾਸਵਕਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਕ ੇ ਖ਼ਾ  ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਇ  ਸਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀ ਨਾਟਕੀ ਸਦਰਸ਼ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- 
“ਇ  ਸਵਚ ਕੀ ਹੈ?” 
“ਚਾਲੀ ਲਿੱ ਖ ਹੈ”। 
“ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਰਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਿਾਪੂ ਦੀਆਂ ਸਮਹਰਾਂ”। 

ਨਵੀਂ ਪੀੜਹੀ ਮੁਿੱ ਖ-ਮਿੰਤਰੀ ਨੂਿੰ  ਿਾਪੂ ਆਖ ਕੇ ਿੁਲਾਉਂਦੀ  ੀ। ਇਕ  ੁਸਹਰਦ ਿਾਪ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਨਭਾਉਂਸਦਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ 
ਨੇ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਪਿੱ ਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਿਰੀਫ਼ ਕੇ  ਉ  ਵਿੱ ਲ ਸਖ ਕਾ ਸਦਿੱ ਤਾ। 
“ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਕਸ਼ਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ’। 

“ਨਹੀਂ ਿਈ ਨਹੀਂ।  ਭ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱ  ?”13 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ  ਤੋਂ  ਪਸ਼ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ, ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਗਿੱ ਿਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਿਘੇਲ ਸ ਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ  ਾਥ ਛਿੱ ਿ 
ਕੇ ਉ  ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ  ਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ  ਾਿੇ  ਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਿੱਲਿਾਤ ਦਾ ਸਦਰਸ਼ 

 ਾਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ ੀਅਤ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਨਾਟਕੀ 
ਸਦਰਸ਼ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਸਕ ਮ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਲ ਕੇ  ਾਿੇ ਅਜੋਕੇ 
ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਵੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ  ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਹੈ ਸਕ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਣਤਰ, 
ਪਾਤਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਸਦ ਉੱਪਰ ਆਧਾਸਰਤ ਸਦਰਸ਼ 

ਪਾਠਕ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ  ਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿੰ ਨ- ੁਵਿੰ ਨਤਾ ਦਾ ਗਸਹਰਾ ਅਨੁਭਵ 

ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉ  ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁ ਾਰ ਉ  ਕੋਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਦੇ 
ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ,  ਰਲ ਅਤੇ  ਸਹਜ ਮਈ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਅ ੀ ਇਹ ਕਸਹ  ਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ 
 ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਸਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਗਲਪੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੜੇ ਹੀ 
 ਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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1 ipAwrw isMG Bogl qy ihrdyjIq, pMjwbI swihq dw ieiqhws, pMnw-18 
2 ipRqpwl isMG, nwvl dI prK, pMnw-42 
3 sMpw.(AY~s.qrsym) s.sMpw.(rvI rivMdr), nwvlkwr im`qr sYn mIq sMvwd dr   
 sMvwd, pMnw-118 
4 hirBjn isMG BwtIAw, kOrv sBw dIAW prqW, pMnw-159-160 
5 kulbIr isMG kWg, pMjwbI nwvl qy nwvlkwr, pMnw-21 
6 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-15 
7 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-177-178 
8 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-228 
9 -auhI-, pMnw-303 
10 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-50 
11 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-2-3 
12 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-284-285 
13 im`qr sYn mIq, kOrv sBw, pMnw-194-195 
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ਮਸਿੱ ਟੇ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 
ਹਰੇਕ ਯੁਿੱ ਗ ਦਾ  ਾਸਹਤ ਆਪਣੇ  ਮੇਂ ਦੀ  ਿੰ  ਸਕਰਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਆਰਸਥਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰ  ਮਾਸਜਕ ਦਸ਼ਾ ਆਸਦ 
ਦਾ ਿੂਿੰ ਘਾ ਅ ਰ ਕਿੂਲਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ  ਮੇਂ ਦੇ  ਿੱਚ ਦੀ  ਾਸਹਤ ਸਵਚ ਿੜੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਹੈ  ੂਝ ਤੇ ਿਰੀਕਿੀਨੀ 
ਨਾਲ ਰਸਚਆ ਸਗਆ  ਾਸਹਤ  ਾਸਹਤਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ 
ਮੀਤ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਸਜ  ਨੇ  ਮੇਂ ਦੇ  ਿੱਚ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਸਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਸਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿੰ ਨ ਕਹਾਣੀ- ਿੰਗਰਸਹ ਸਲਖੇ- ਪੁਨਰਵਾ , ਲਾਮ, ਠੋ  
 ਿੂਤ ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉ  ਨੇ ਛੇ ਨਾਵਲ ਸਲਖੇ ਹਨ- ਅਿੱਗ ਦੇ ਿੀਜ, ਕਾਫ਼ਲਾ, 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਸਹਰਾ, ਕੌਰਵ  ਭਾ ਅਤੇ  ੁਧਾਰ ਘਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱ ਖਰੇ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ ਸਵਚ ਪਿੰਜਾਿੀ  ਾਸਹਤ 

ਨੂਿੰ  ਸਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। 
ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਵਚ ਅ ੀ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾਇਆ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ- ‘ਸਮਿੱ ਤਰ 

 ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ’। ’ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸਚਤ ਇਿੱ ਕ 

ਅਸਜਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਜ  ਸਵਚ ਉ  ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ ਦੀਆਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚਲੇ  ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂਿੰ   ਮਝਣ ਲਈ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਸਗਆਨ ਿਾਰੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਥ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਅਰਸਜਤ ਸਗਆਨ ਤੇ ਰਹਿੱ ਾਤਸਮਕ  ੂਝ ਦਾ ਸਵਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਿਰਤਾਂਸਤਕ ਉ ਾਰ ਹੈ। ਿਦਲੇ ਸਵਚ 
ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਜੀਵਨ ਸਜਊਣ ਦਾ ਐ ਾ ਮਾਿਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉ  ਨੂਿੰ  ਇ  ਿਰਸਹਮਿੰਿ ਦਾ ਸਿਹਤਰੀਨ ਜੀਵ 
ਿਣਾਉਣ ਸਵਚ  ਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚ ਿਰਸਹਮਿੰ ਿ, ਸਵਸ਼ਵ,  ਮਾਜ,  ਿੰ ਸਕਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਅ ਸਤਤਵ, ਉ  ਦੀ 

ਹੋਂਦ, ਉ  ਦੇ ਸਵਕਾ  ਅਤੇ  ਥਾਪਤੀ  ਿੰਿਿੰ ਧੀ ਗਸਹਰੀ  ੂਝ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਸਥਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਅਕ ਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਜਾਂ ਪਰਾ-ਇਸਤਹਾ  ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸਕ ਸਕ ੇ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉ   ਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ ਸਵਸ਼ਵਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਿਹੁਤ ਨੇਸੜਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਸਥਕ ਆਪਣੇ  ਮੇਂ ਦੇ  ਿੱਚ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਸਵਚ ਿੇਹਿੱ ਦ 

 ਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪ ਰੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂਿੰ  ਉਘਾੜਨਾ ਸਮਿੱ ਥ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਸਹਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ  ਮੇਂ ਤੇ  ਥਾਨ 

ਦੇ ਪਸਰਵਰਤਨ ਨਾਲ  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰੂਪਾਂਤਰਨ  ਦਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ  ਿੰ ਕਲਪ, ਸਵਚਾਰ ਜਾਂ ਵ ਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ  ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਸਹਤ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ 

ਦਾ  ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ  ਮਰਿੱਥ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਰਆ  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਵਗਾੜ ਤੇ 
ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਵਕਾ  ਦੋਹਾਂ  ਿੰ ਦਰਭਾਂ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਦਾ ਪਰਕਾਰਜ ਆਸਦ-ਮਾਨਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਸਨਕ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਤਿੱ ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਅਿੰ ਤਰਾਲ ਸਵਚਲੇ ਸਮਸਥਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ  ਰੂਪ ਨੂਿੰ  ਪਸਰਵਰਤਨ 
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ਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ੂਝ ਨਾਲ ਗਸਹਰਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਨੂਿੰ  ਮਾਨਵੀ ਸਵਕਾ  ਦੇ 
ਸਕ ੇ ਇਕ ਖਿੰਿ ਤਿੱ ਕ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਮਾਨਵੀ-ਸਵਕਾ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਥ ਸਵਚਲਾ ਵ ਤ-ੂਜਗਤ ਤੇ 

ਇ  ਦਾ  ਿੰ ਰਚਨਾਤਸਮਕ  ਰੂਪ ਵੀ ਸਵਕਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ੂਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਵਸ਼ਾਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਸਤਉਂ-ਸਤਉਂ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਸਮਿੱ ਥ ਸ ਰਜਣ ਦਾ ਪਰਕਾਰਜ ਿੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਸਤਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤਿੱ ਕ, 
 ਮੂਸਹਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੈਸਣਕਤਾ ਤੇ ਸਨੱਜਤਾ ਤਿੱ ਕ, ਅਲੌਸਕਕਤਾ ਤੋਂ ਲੌਸਕਕਤਾ ਤਿੱ ਕ ਇ  ਦੀ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਵੇਸਖਆ 
ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ 

ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸਹਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ 
ਪਦਾਰਸਥਕ  ੋਚ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਜਾਿ ਦੇ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

 ਿੰ ਕਟ ਦੀ ਤ ਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ 
ਮੌਸਲਕ ਅਤੇ ਸਵਲਿੱ ਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ ਅਸਜਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਚ ਇਨ ਾਫ਼ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱ ਦੋ-ਜਸਹਦ ਕਰ 
ਰਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵਵ ਥਾ ਸਵਚ ਿੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਅਿੱ ਗੇ ਿੇਵ ੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਸਚਤਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਿਿੰ ਧਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋ ੇਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
ਦੇਰ  ਵੇਰ ਇਨ ਾਫ਼ ਸਮਲਣ ਦੀ ਆ  ਵੀ ਟੁਿੱ ਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਸਵਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱ ਧ ਪੈ ੇ ਦੇ ਕੇ 
ਫ਼ੈ ਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ ੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕਰਦਾਰ ਦੀ ਅ ਲੀਅਤ ਨੂਿੰ  
ਉਘਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸ ਹਤ  ਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂਿੰ  ਸਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 

ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਿੰ ਤਾਪ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਾ ਤਸਵਕ ਸਚਿੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਿੜੇ  ੁਚਿੱ ਜੇ 
ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇ  ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਸਥਹਾ  ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ   ਦੀਆਂ ਿਾਅਦ ਆਧੁਸਨਕ ਯੁਿੱ ਗ ਸਵਚ 

ਮੁੜ  ੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਸਵਵ ਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਵਚ  ਿਲ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਥਹਾ  ਦੀ ਿਣੀ ਇ  
ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਸਕ ‘ਨੇਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਪਰਚਿੱ ਸਲਤ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਕੇ 

ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਵ ਦਾ  ਿੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਸਦਖਾ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਵਚ 
ਕਾਮਯਾਿ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ ਿਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਤਆਗ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਿਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਦੇ ਸ ਵਾਏ ਕੁਝ ਹਾਸ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 
ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਾਿੇ  ਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ 
ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਉੱਪਰ  ਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਸਵਅਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਭ 
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ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਹੈ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਸਜ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ  ਾਨੂਿੰ  ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ  ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। 

ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਿੱ ਖ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 
ਸਵਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ- 
1  ਮਾਜਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ 

2 ਸ ਹਤ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ 

3 ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ 
4 ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲਾ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ 

ਇ  ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਆਖ  ਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਪਿੰਜਾਿੀ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਪਸਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਜ  ਨੇ ਪਿੰਜਾਿੀ ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਵਰਸਜਤ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ 
 ਿੰ ਦਰਭ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਸ  ਟਮ ਸਵਚੋਂ ਰਾਜ  ਿੱਤਾ ਦੇ ਉ ਾਰੇ ਥਿੰ ਮਹਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ- ਸਵਧਾਨ ਪਾਸਲਕਾ, ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਤੇ 

ਕਾਰਜਪਾਸਲਕਾ ਅਤੇ ਪਰੈੱ  ਆਸਦ ਦੀ  ਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਪੂਰਦੇ ਅਤੇ ਸ ਆ ੀ ਦਿਾਅ ਹੇਠ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਥਿੰ ਮਹਾਂ ਨੂਿੰ  
ਇ  ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਚਤਸਰਆ ਹੈ ਸਕ ਅਿੱ ਜ ਦਾ  ਾਰਾ  ਮਾਸਜਕ ਸ  ਟਮ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਦੇ ਮਿੱ ਥੇ ਤੇ ਕਲਿੰ ਕ  ਾਿਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅ ੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ  ਮਾਜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਵ ਥਾ ਨਾਲ  ਿੰਿਿੰ ਸਧਤ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, 
ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਅਤੇ  ਮਾਸਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਚ ਆ ਰਹੀ ਸਗਰਾਵਟ ਅਤੇ  ਵਾਰਥ ਸਹਤ ਸਵਚਰਦੇ 

ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ-ਨਾਸਤਆਂ ਦੀਆਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਅਧੀਨ- ਪੁਸਲ  ਮਸਹਕਮਾ, ਵਕੀਲ, ਜਿੱਜ, 
ਵਪਾਰੀ, ਅਫ਼ ਰ, ਿਾਕਟਰ, ਧਾਰਸਮਕ  ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਆ ਤਦਾਨ ਆਸਦ  ਾਰੇ ਹੀ  ਮਾਸਜਕ,  ਦਾਚਾਰਕ ਤੇ 
ਨੈਸਤਕਤਾ ਪਿੱ ਖੋਂ ਸਨੱਘਰਦੇ ਸਦਖਾਈ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਕ ਇਕ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ, ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ, ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ 

ਸਵਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਸਥਹਾ  ਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉ  ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਰੂਪ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿੋਲੀ 

ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ  ਸਹਜ,  ਰਲ ਤੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ 
ਿਹੁਤ  ਾਰੀ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ  ਿੰਿਿੰ ਧ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਿਹੁਤ  ਾਰੀਆਂ 
ਸਮਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਸਥਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 
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ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁ ਾਰ ਿਹੁਤ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸਮਸਥਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਹੁਤ ਹੀ  ੁਚਿੱ ਜੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਮਿੱ ਥ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰ ਗੇ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਤਰ 
 ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਆਧਾਰ ਿਣਾ ਕੇ  ਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਿਹੁ-
ਪਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਚਤਰਸਦਆਂ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮਈ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ  ਮੁਿੱ ਚਾ ਸਿਰਤਾਂਤ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਅਨੁ ਾਰ ਸ ਰਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਇਸਤਹਾ ਕ ਕਾਲ ਕਰਮ ਸਵਚ ਸ ਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰੋਧੀ ਸਧਰਾਂ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਧਰ ਇਨ ਾਫ਼ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਧਰ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦੇ ਇ   ਿੰਘਰਸ਼ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਜਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ 
ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ ਇ  ਗਿੱਲ ਸਵਚ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ  ਿੰ ਦਰਭ 

ਸਵਚ ਪੁਨਰ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਹ ਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ- ਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ 
ਕੌਰਵ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਉ   ਭਾ ਸਵਚ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਤਾਮਾ, ਸਵਦੁਰ, ਸਕਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨ 
ਵਰਗੇ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। ਇਹ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ  ਿੱ ਤਾ ਦਾ ਸਹਿੱ  ਾ  ਨ ਪਰਿੰ ਤੂ ਸਦਲੋਂ  ਿੱ ਤਾ ਦੀ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਸਹਮਤ ਨਹੀਂ  ਨ। ਅਜੋਕੇ ਕੌਰਵ ਸ਼ਾ ਕ ਵਰਗ ਸਵਚ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਯੁਿੱ ਗ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿਲਸਕ  ਾਰੇ ਕੌਰਵ ਹੀ 

ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ, ਹਰੇਕ ਮਸਹਕਮੇ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ 
 ਭਾ, ਸਨਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਿਵ, ਚੀਰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦਰੋਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ 
 ਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਭੀਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸਭਮਨਯੂ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ 

ਸ  ਟਮ ਦੇ ਕਰੂਰ ਸਚਹਰੇ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆਂ ਇਹ ਸ ਿੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵ ਅਸਜਹੀ ਸਧਰ ਸ ਿੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਪਾਂਿਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਏ ਸਵਚ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ  ਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉ  ਤਰਹਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਿਣੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਿੇਟੇ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਪੈ ੇ ਦੀ  ੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੇਦ 

ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਤਿਾਹੀ ਕਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਸ ਰਫ਼ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਕੌਰਵ 
ਜੂਏ ਸਵਚ ਝੂਠੀ ਸਜਿੱ ਤ ਕਾਰਨ ਪਾਂਿਵਾਂ ਤੋਂ  ਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਕ ਦਰੋਪਤੀ ਦਾ ਭਰੀ  ਭਾ ਸਵਚ ਚੀਰ 
ਹਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਮਿੰਗਣ ਤੇ ਇ  ਇਿੱ ਕੋ ਪਸਰਵਾਰ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਿਵਾਂ ਸਵਚ ਪਿੰਜ ਸਪਿੰ ਿਾਂ 
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ਦੀ ਵਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਿੱ ਧ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਜ  ਸਵਚ 
ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੋਈ  ੀ। ਪਾਂਿਵ ਦਰੋਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਦਾ ਿਦਲਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਸਜ  ਕਰਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਿਦੀ/ਿੁਰਾਈ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧ ਹੈ ਤੇ ਜਦਸਕ ਪਾਂਿਵਾਂ ਦੀ ਸਧਰ ਨੇਕੀ/ਚਿੰ ਸਗਆਈ ਦੀ 
ਸਧਰ ਦੀ ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਇ  ਯੁਿੱ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ 
 ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਸਦਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੀ 
ਸਵਵ ਥਾ ਤੇ ਸਵਅਿੰਗ ਕਿੱ  ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਰਾਹੀ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਿਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ 

ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ ਸਵਚ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ  ੀ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਸਵਚ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ 
ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦੋਨੋਂ  ਭਰਾ ਪੈ ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪਾਂਿੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਧਸਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਨ 
ਪੈ ੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਸਵਚ ਅਿੰ ਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਸਪਆ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਾਂਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੇਵਿੱ   ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਿਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੀ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ-ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਸਹ ਾਿ ਮਿੰਗਣ ਤੇ ਸਪਆਰ ਸਤੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੇ 
ਝਗੜੇ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉ   ਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰ ਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਪਰਵਾ ੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਿਾਕਾ ਮਰਵਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜ  ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਦਾ ਿਲਾਤਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਕਤਲ, 
ਵੇਦ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂਿੰ  ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਿੱ ਟਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਇਨ ਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 
ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ। 

ਇ  ਪਰਕਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਅਨੁ ਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਰੂਪਮਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇ  ਪੂਰਵ ਮਨੌਤ ਅਿੱ ਗੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਸਚਿੰ ਨਹ  ਲਾਉਂਸਦਆਂ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਇ  
ਲੜਾਈ ਸਵਚ ਿਦੀ ਨੂਿੰ  ਸਜਿੱ ਤਦਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂਿੰ  ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਸਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਿਦੀ ਦਾ ਰਾਹ 
ਸਤਆਗ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਿਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸ ਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਿਰਿਾਦੀ ਸਦਖਾ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਵਚ 
 ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਿਣਾਉਣ  ਮੇਂ ਹੋਰ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿੱ ਤ ਵੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱ ਤਵ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ  ੌਖੀ, 

 ਰਲ ਤੇ  ਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸਵਚ ਰੌਸਚਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪਾਠਕ  ੌਖ ਨਾਲ ਪੜਹ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ 
ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ਾ  ਕਰਕੇ 
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ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਾਫ਼- ੁਥਰੀ,  ਰਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕ ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ 
ਗਸਹਰਾਈ ਤੋਂ ਪਸੜਹਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੋਵੇ। 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪਰਸ ਿੱ ਧ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ  ਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ  ਸਹਜ,  ਰਲ ਤੇ  ਿੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 
ਉਹ ਪਿੰਜਾਿੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਸ  ਟਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਿੋਲੀ ਦਾ 

ਇ ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕਿੱ ਤੇ ਤੇ  ੁਭਾਅ ਮੁਤਾਸਿਕ ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ ਸਵਚ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਿ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
1 ਪੁਸਲ  ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ 
2 ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ 

3 ਸ ਹਤ ਸ  ਟਮ ਸਵਚਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ 
ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਆਏ ਲੋਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ ਹੈ ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ। ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਸਵਚ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਕੇ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਦੀਆਂ ਿਹੁ-ਪ ਾਰੀ ਨਹੀਂ  ਗੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸ ਕ ਅਵ ਥਾ ਨੂਿੰ  ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ 
ਮੁਹਾਵਸਰਆਂ ਤੇ ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਜਿੱ ਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ  ਿੰ ਖੇਪ 
ਰੂਪ ਸਵਚ ਿਹੁਤਾ ਕਸਹਣ ਦੇ  ਮਰਿੱਥ ਵੀ ਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਸਜਿੱ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ ਿਹੁਤ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੀ 
ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱ ਲ ਵੀ ਖ਼ਾ  ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਸਜ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ ਸਦਲ-

ਸਖਿੱ ਚਵੀਂ ਜਾਂ ਉਤਸਕਰਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਸਵਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਮਨ ਸਪਆਰੇ ਅਤੇ ਚਰਸਚਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

1 ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਨੀਆ ਸ਼ੈਲੀ 
2 ਿਲੈਸ਼ ਿੈਕ ਜਾਂ ਸਪਛਲ-ਝਾਤ ਸ਼ੈਲੀ 
3 ਮਨੋਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸ਼ੈਲੀ 
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4 ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਵਧੀ 
 ੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂਿੰ  ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਹੈ ਸਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਣਤਰ, ਪਾਤਰ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਸਦ ਉੱਪਰ ਆਧਾਸਰਤ ਸਦਰਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ 
 ਾਹਮਣੇ  ਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿੰ ਨ- ੁਵਿੰ ਨਤਾ ਦਾ ਗਸਹਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 
ਉ  ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁ ਾਰ ਉ  ਕੋਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਿੰ ਿਿੰ ਸਧਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ,  ਰਲ ਅਤੇ  ਸਹਜ ਮਈ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ 

ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਸਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਗਲਪੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੜੇ ਹੀ  ਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਨਕਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਜਿੱ ਥੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ  ਥਾਨਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਥਾਰਥ ਸਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਵ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਾਿ ਸਵਚ ਪਰਵਾ ੀ 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ  ਟਮ ਸਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਸਹਿੱ  ੇਦਾਰ ਿਣਨਾ, 
ਮਾਨਸ ਕ ਤੇ  ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈ ੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੁਿੱ ਟ ਰਹੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ 

ਅਤੇ ਪੈ ੇ ਲਈ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਸਨਰਿੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਆਸਦ ਵਰਗੀਆਂ  ਮਕਾਲੀ  ਮਿੱ ਸ ਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ 
ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਿਰਤਾਂਤ ਸਵਚ  ਿੰਘਣਾਪਣ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਾਰੇ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੀਤ ਨੇ ਿੜੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਸਮਕ,  ਮਾਜਕ ਤੇ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵੀ ਯਥਾਰਥਕ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਿੱ ਥ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ 
ਨਾਲ ਿਹੁ-ਪ ਾਰੀ ਸਿਿੰ ਿ ਰਾਹੀਂ ਸਚਤਸਰਆ ਹੈ। 

ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਸਪਛੋਕੜ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਿਹੁਤ ਹੀ  ੁਚਿੱ ਜੇ 
ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇ  ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਤੋਸੜਆ ਹੈ ਸਕ ਿਦੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਸਵਚ ਸਜਿੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਅਿੰ ਤ ਉੱਤੇ ‘ਨੇਕੀ ਦੀ ਿਦੀ ਉੱਤੇ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ’ ਪਰਿੰਤੂ, 

‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਸਵਚ ਨੇਕੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਦੀ ’ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ 
ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਗਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਲੋਕਤਿੰ ਤਸਰਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚ ਿਦੀ ਿੇਅਿੰ ਤ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਨਆਇਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਿਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਿੱ ਟੇ ਸਨਕਲ ਕੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- 
1 ਸਮਿੱ ਥ ਤੇ  ਾਸਹਤ ਆਪ  ਸਵਚ ਿੜੇ ਿੂਿੰ ਘੇ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨਾਵਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 
ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਤੋਂ ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੈ। 
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2 ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਰਸਣਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਨਕਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਨੇ 
ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ ਨੂਿੰ  ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

3 ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚਲੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟ 
ਤਿੰ ਤਰ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਿੰ ਤਰ ਨੂਿੰ   ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਥ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਵਲੀ ਰੂਪ 
ਸਵਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉ  ਨੇ ਸਮਸਥਕ ਪਰਤੀਕਾਂ ਤੇ ਸਿਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵੀ  ਿਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ 
ਰੂਪਾਂਤਸਰਤ ਰੂਪ ਸਵਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

4 ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸ ਿੱ ਧੇ ਸਕ ਮ ਦੀ ਸਰਪੋਸਟਿੰ ਗ 

ਹੈ ਪਰ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਗਸਹਨ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਨਕਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਇ  ਨਾਵਲ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਜਾਿੀ ਪਾਠਕ ਨੂਿੰ  ਸਨਆਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਅਤੇ ਪੁਸਲ  ਪਰਿਿੰ ਧ ਸਵਚਲੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਨੁਕਸਤਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਇਕ ਸਨਵੇਕਲਾ ਸਵਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ  ਗੋਂ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੀ  ਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। 
 ੋ  ਮੁਿੱ ਚੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਿੱ ਤਰ  ੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਇਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਵਲ ਹੈ,  ਮੇਂ ਅਨੁ ਾਰ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਉਤਸਕਰਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਹੈ। 
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ਮਮਿੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਪਰ: ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਮਲਖਣ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਮਨਰਿਾਮਰਤ ਕੀਤਾ ਿਇੋਆ ਿੈ ਜਾਂ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ  

    ਜੀਵਨ ਦੇ ਿੋਰਨਾਂ ਰੁਝੇਮਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੀ ਕਦਮ ਮੇਚ ਲੈਂਦੇ ਿਨ? 

ਉ: 1968 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਮੈ 10 ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ  ੀ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈ ਸਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਿਾਲ  ਿੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਚ ਮੇਰੀ 
ਪਸਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ  ੀ ਓਦੋਂ ਨਵਤੇਜ ਸ ਿੰਘ ਉ  ਦੀ  ਿੰ ਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ  ੀ। ਮੇਰੇ ਕਸਹਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮੈ 

ਇਹ ਕਸਹ  ਕਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਮੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਦੌਰ ਸਵਚ ਇਕ ਵਕੀਲ,  ਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਜਹੜੇ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਹ ਿਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਹੈ ਸਕ 
ਕੋਈ ਿਹੁਤਾ ਸਲਖਣ ਨਾਲ ਵਿੱ ਿਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਿਣਦਾ ਸਲਸਖਆ ਕਵਾਸਲਟੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਗਿੱ ਲ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ 

 ਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾ ਨੂਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿੱ ਿਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕ  ਾਰਾ ਸਕਰਮਨਲ ਜ ਸਟ  
ਸ  ਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉ  ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਰਮਨਲ ਜ ਸਟ  ਸ  ਟਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿੰ ਨ ਏਜਿੰ  ੀਆਂ ਹਨ ਪਸਹਲੀ 
ਪੁਸਲ  ਹੈ, ਦੂ ਰੀ ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਹੈ ਤੀ ਰੀ ਜੇਲਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿੰ ਨਾਂ ਏਜਿੰ  ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਇ  
ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ 1989 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਣਾਇਆ  ੀ। ਪਸਹਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਨਾਵਲ ਜੋ ਪੁਸਲ  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ  ੀ। ਉ  ਲਈ ਮੈਨੂਿੰ  2 ਤੋਂ 3  ਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ  ੀ। ਤਿੱ ਥ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਲਖਣ ਲਈ ਆਸਦ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱ ਸਲਆ 2006 ਤਿੱਕ 
ਜਦੋਂ  ੁਧਾਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੈ ਕੋਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਮਾਂ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਿੰ ਨੇ ਵਜੇ ਸਲਖਣਾ ਜਾਂ ਇਿੰ ਨੇ ਪਿੰ ਨੇ ਸਲਖਣੇ 

ਜਦੋਂ ਮੈ ਨਹੀਂ ਸਲਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈ ਦ -ਦ   ਾਲ ਨਹੀਂ ਸਲਖਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈ ਸਲਖਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ 100-100 
ਪੇਜ 50-50 ਪੇਜ 20-20 ਪੇਜ ਸਜਿੰ ਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਸਵਚ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇ  ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ  ਮਾਂ 
ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮੈ ਇ  ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਲਖਦਾ ਕੀ ਮੈ ਇਿੰ ਨੇ ਪੇਜ ਸਲਖਣੇ ਮੈ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸਲਖਦਾ। ਮੈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਿਿੰ ਧ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਲਖਦਾ ਮੈਨੂਿੰ  ਸਕ ੇ ਖ਼ਾ   ਮੇਂ ਜਾਂ  ਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਮੈ ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਸਲਖਾ ਉ   ਮੇਂ ਸਲਖ  ਕਦਾ। ਇ  ਕਰਕੇ ਮੈ ਕੋਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸਕ ਇ   ਮੇਂ ਜਾਂ ਇ  ਮਹੀਨੇ ਸਲਖਣਾ। 

ਜਦੋਂ ਮੈ ਸਲਖਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਓਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਿਣਦੀ। ਮੈ ਿਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਖਦਾ ਮੈ  ਾਸਰਆ ਰੁਝੇਸਵਆਂ ਨੂਿੰ  
ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਸਜਵੇਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਜੇ ਪਰਫ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ 

ਸਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਖਣ ਨੂਿੰ  ਪਸਹਲ ਦੇ ਕੇ ਸਲਖਦਾ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਮੈ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿੰ ਨਾਂ ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਸਿਊਟੀ ਤੇ ਸਲਖਣ 
ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਿਰਾਿਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਲਖਦਾ। ਇ  ਲਈ ਕੋਈ  ਮਾਂ ਸਨਸ਼ਸਚਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਖਣ ਦਾ ਇ  ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉ  ਲੋੜ ਮੁਤਾਸਿਕ ਮੈ ਆਪਣਾ  ਮਾਂ ਕਿੱਢ ਕੇ ਸਲਖਦਾ। 
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ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਲਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਿੈ? 

ਉ: ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮੈ ਪਸਹਲਾ ਦ  ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ ਸਕ ਮੈ ਇਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ 
ਪਰਿਿੰ ਧ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਸਵਚ ਤਾਂ ਉ ੇ ਕੜੀ ਦੇ ਸਵਚ 

ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ ਏਜਿੰ  ੀ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਨਆਂ ਦੇਣ ਸਵਚ। ਤਾਂ ਇ  ਏਜਿੰ  ੀ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ ਕਟਸਹਰਾ ਸਲਸਖਆ। ਉ  ਸਵਚ ਜੋ ਸਨਰਦੋਸ਼ ਿਿੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਪੁਸਲ  ਝੂਠੇ 
 ਿੂਤ ਖੜੇ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ਿੂਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਿੇਦੋਸਸ਼ਆਂ ਨੂਿੰ   ਜ਼ਾ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉ  ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਮੈ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਟਸਹਰਾ ਸਵਚ। ਉ  ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਿੱ ਖ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੈ ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ 

 ਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ  ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 
ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਦੂਜੇ ਪਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇ  ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’ ਨੂਿੰ  
ਚੁਸਣਆ। ਇ  ਸਵਚ ਸਨਆਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਇਕ  ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਰੀ ਕਰ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ  ਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕੌਰਵ 

 ਭਾ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਸਲਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹੀ ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੈ ਉ  ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇ  ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਸਲਸਖਆ ਹੈ। 

ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਸਰਲੇਖ ਮਕਵੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਜ਼ਿਨ ਮਵਚ ਆਇਆ? 

ਉ: ਮੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾ ੀਕਲ ਸਲਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੰ ਨਦਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈ ਿਹੁਤ ਵਿੱ ਿਾ 
ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਜਿੰ ਨੀਆਂ ਿਰੀਕੀਆਂ ਉ  ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਸਵਚ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਨੇ ਉਹਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕ ੇ ਵੀ 
 ਾਸਹਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈ ਿੜੇ ਿਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉ ੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂਿੰ  

ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ  ਕੇ ਪਰ ਮੈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਉ  ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 
 ਾਿੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱ ਲੇ ਇ   ਦੀ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਲਿੱ ਸਗਆ। ਪਰ ਮੈ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਉ  ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 
ਹੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਾਪੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇ ੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈ ਸਜਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲ ਉਹ ਸਲਖੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱ ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਸਕ ਮ ਦਾ ਉ  ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂਿੰ  ਕਾਪੀ 

ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਕਉਂਸਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵਚ ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵਸ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਉ  ਦੀਆਂ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵਚ ਵ ੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ ਮੈ ਸਲਖ ਸਰਹਾ  ੀ ‘ਕੌਰਵ  ਭਾ’, ਸਜਹੜੀ 
ਕੌਰਵ  ਭਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ  ਭਾ  ੀ ਸਜਿੱ ਥੇ ਉ   ਮੇਂ ਦੇ  ਾਰੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਿੇ-ਵਿੱ ਿੇ ਰਾਜਨੇਤਾ  ੀ,  ਲਾਹਕਾਰ  ੀ ਜਾ 

ਗੁਰੂ  ੀ ਉਹ  ਾਰੇ ਿੈਠੇ  ੀ ਸਜਿੱ ਥੇ ਦਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਿੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੌਰਵ  ਭਾ 
ਮੇਰੇ ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ ਘੁਿੰ ਮਦੀ  ੀ ਸਕ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਸਨਰਾਦਰ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ 
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ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ  ੀ ਸਕ ਉ   ਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਜਿੱ ਥੇ ਵਿੱ ਿੇ-ਵਿੇਰੇ ਿੈਠੇ  ੀ ਤੇ ਅਿੱ ਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਇਨ ਾਫ਼ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿੈਠੀਆਂ ਹਨ ਉਹ  ਾਰੀਆਂ ਇਨ ਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਲਟਾ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਸਵਕਟਮ 

ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਜ਼ਹਨ ਦੇ ਸਵਚ  ੀ ਇ  ਕਰਕੇ ਮੈ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਰਿੱ ਸਖਆ। ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਸਜਹੜੀ ਉਹ 
ਕੌਰਵ  ਭਾ  ੀ ਜੋ  ਾਿੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੱ ਖ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਹਨ ਉ   ਮੇਂ ਵੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਾਲੇ ਕਿੱ ਪਸੜਆਂ ਦੀ  ੀ ਤੇ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਇਹ 
ਅਚੇਤ ਹੈ ਜਾ  ਚੇਤ ਹੈ ਸਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਮੈਨੂਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਅਸਹ ਾ  ਹੋਇਆ 

ਸਕ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾ ਜਿੱ ਜ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਕਿੱ ਪਸੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੌਰਵ 

 ਭਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ  ਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇ ੇ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਚੁਸਣਆ ਅਤੇ 
ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦੀ  ੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ਮੈ 
ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਮ ਇ  ਪਰੇਰਨਾ ਤੇ ਰਿੱ ਸਖਆ। 

ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਜੁਿਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਮਵਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਇਿ ਸੁਿੱ ਤੇ ਮਸਿੱ ਿ ਿੀ ਿੋਂਦ ਿਰਮਿਣ  
ਕਰ ਿਈਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਿ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਮਵਚ ਲਈਆਂ ਿਈਆਂ ਤਾਂ ਮਕਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਿੋ ਕੇ? 

ਉ: ਮੈ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਿੇਰ ਦਿੱ   ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਸਕ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾਿਿੱ ਧ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਣਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਚੋਣ ਅਧੀਨ ਸਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ  ਾਰੇ  ੁਚੇਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸਜਹੜੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਚਾਰ ਵਿੱ ਿੇ ਜੁਰਮ ਸਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਜ  ਸਵਚ ਕਤਲ, ਰੇਪ, ਿਕੈਤੀ 

ਅਤੇ ਲਿੱ ਤਾਂ ਿਾਂਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ  ਿੱਟਾਂ ਵੀ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਨੇ ਸਜਵੇਂ ਜੇ ਸਦਮਾਗ਼ੀ  ਿੱ ਟ ਹੋਵੇ 
ਉਹ  ਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੱ ਤਾਂ ਿਾਂਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਿੱਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਜੋ ਚਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰੇਪ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਗਿੰ ਭੀਰ  ਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਿਕੈਤੀ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਭਆਨਕਤਾ ਤੇ ਉ  ਦੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਵਕਟਮ 
ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਚਤਰਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਤਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਚੁਣੇ ਅਿੱ ਗੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਸਹਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਤੀਕ ਵੀ ਨੇ ਸਜਵੇਂ ਲਿੱ ਤਾਂ ਿਾਂਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਿੰ ਦਾ ਆਰਸਥਕ 

ਤੋਰ ਤੇ ਲਿੱ ਤਾਂ ਟੁਿੱ ਟਣ ਿਾਂਹਾਂ ਟੁਿੱ ਟਣ ਤੇ ਿਿੰ ਦੇ ਦੀ ਆਰਸਥਕਤਾ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਿੰ ਦਾ ਸਿ ਤਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਰਸਥਕ ਤੋਰ 
ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਿਿੱ ਧ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਇ  ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ, 
ਪਾਤਰ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਜਹੜੀ ਰੇਪ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਜੋ ਉ   ਮੇਂ ਘਰ ਸਵਚ  ਨ ਇਿੱ ਕ 
ਨੀਲਮ ਹੈ ਜੋ ਨੇਹਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਨੇਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੇਪ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਭਆਨਕ ਸ ਿੱਟੇ ਸਨਕਲਦੇ 
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ਨੇ ਸਜਵੇਂ ਉ  ਦਾ ਸਵਆਹ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ  ੂ  ਾਈਿ ਕਰਨ ਿਾਰੇ  ੋਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਹੀ ਰੇਪ ਨੀਲਮ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉ  ਨਾਲ ਇਿੰ ਨੀ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ  ੀ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਸਜਹੜਾ ਕਤਲ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੰ ਿੇ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਘਰ ਦਾ ਸਚਰਾਗ਼ ਹੈ। ਜੋ ਉ  ਘਰ ਦੀ ਆ  ਹੈ ਕਤਲ ਵੀ ਉ ੇ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਵੀ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਮੈਂਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ 
 ਕਦਾ  ੀ ਸਜਵੇਂ ਉ  ਦੇ ਸਪਤਾ ਵੇਦ ਦਾ ਪਰ ਇਿੰ ਨਾ ਗਿੰ ਭੀਰ ਅ ਰ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਇ  ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਕ 
ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਖਰ ਵੀ ਮੈ  ੋਚ ਕੇ ਸਲਖਦਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਸਿਕ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਕਸਹਣ ਲਈ ਸਲਖਦਾ ਮੈ ਉ ੇ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ  ੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ 

ਸਕ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜੋ ਕਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅ ੀ ਚਿੱ ਲ ਪਏ ਸਲਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਵਲ ਚਿੱਲਦਾ ਸਰਹਾ ਮੈਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ  ਮਝ ਸਕ 

ਉਹ ਸਕਿੱ ਦਾਂ ਸਲਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈ ਤਾਂ ਪਸਹਲੇ ਦੋ-ਦੋ, ਸਤਿੰ ਨ-ਸਤਿੰ ਨ  ਾਲ ਯੋਜਨਾ 
ਿਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਸਹਲੇ ਅਿੱ ਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਿੱ ਖਰ ਤਿੱ ਕ ਮੇਰੀ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਹੀ 

ਿਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਸਿਕ ਪਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਸਿਕ ਹੀ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹਾਂ। ਇ  ਲੀਹ 
ਦੇ ਸਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ਾਰਾ ਕੁਝ  ੁਚੇਤ ਹੈ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਖਰ  ੁਚੇਤ ਹੈ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ। 

ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਿੈ, ਜੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਮਕਉਂ, ਕੀ ਇਿ ਸਚੇਤ ਰੂਪ ਮਵਚ ਨਾਇਕ ਮਵਿੂਣਾ ਨਾਵਲ 
ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ? 

ਉ: ਅਿੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਿੱ ਕੋ  ਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਸਕ ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਖਲਨਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਆਪਣੀ ਹੀ 

ਉਦਾਹਰਨ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਮੈ  ਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ  ੀ। ਸਕ ੇ  ਮੇਂ ਜੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਿਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅ ਲ ਸਵਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਮੈ ਸਕਹਾ ਸਕ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਅ ਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਰੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ   ਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ  ੀ ਸਕ ਆਪਣੀ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚ ਵੀ ਸਕ ਇਹ 

ਿਿੰ ਦਾ  ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਿੱ ਸਗਆ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ ਸਕ ਉ  ਨੂਿੰ   ਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉ  ਲਈ ਮੈ ਖਲਨਾਇਕ  ੀ। ਜੇ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵਚ ਇਹ ਗਿੱਲ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਿਿੰ ਦਾ ਸਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਝੂਠਾਂ ਿ ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੁਿੰ ਦਾ  ੀ ਸਕ ਉਹ 
ਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਮੈ ਨਾਇਕ  ੀ। ਅਿੱ ਜ ਇਿੱ ਕੋ  ਮੇਂ ਸਵਚ ਿਿੰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੁਣ 

ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਲਾ। ਇ  ਲਈ ਅਿੱਜ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇ  ਗਿੱਲ ਦੀ ਆ  ਰਿੱ ਖਣੀ ਸਕ 
ਕੋਣ ਨਾਇਕ ਤੇ ਕੋਣ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਥਾਰਥਕ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇ  ਨਾਵਲ 
ਸਵਚ ਵੀ ਜੋ ਸ  ਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੈ ਮੈ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਇਕ ਸ  ਟਮ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਿੱ ਸਲਆ।  ੁਧਾਰ ਘਰ 
ਸਵਚ ਜੇਲਹ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਵਚ ਪੁਸਲ  ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 
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ਮੈ  ਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਦਾ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਸਜਵੇਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਸਕਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ  ੀ ਅਰਜੁਨ ਨਾਇਕ 
 ੀ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ ਕੌਰਵ  ਭਾ ਸਵਚ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਹਾਂ 

ਨਾਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਵੈ ੇ ਮੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਨਾਇਕ ਮਿੰ ਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ 
ਮਿੰਨਦਾ ਅ ਲੀ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਪਰਿਿੰ ਧ ਹੈ ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਹੈ ਇ  ਨਾਵਲ ਦਾ। ਸਨਆਂ ਪਰਿਿੰ ਧ ਨੂਿੰ  ਤੁ ੀਂ ਨਾਇਕ ਕਸਹ 
ਲੋ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਕਸਹ ਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਿੰ ਧ ਇਨ ਾਫ਼ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤੇ 
ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਸਚਤਰਨ ਅਿੱ ਜ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਇਹ ਮੁਿੱ ਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰ: ਨਾਵਲ ਮਵਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਿਿੱ ਥੋਂ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਉਿ ਪੰਜਾਬ ਮਵਚ ਵਿੱ ਿ ਰਿੇ ਜ਼ਲੁਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਇਆ ਿੈ? 

ਉ: ਇਹ ਇਿੱਕ ਿੜਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਵਾ ੀ ਸਜਹੜੇ  ਾਿੇ ਪਿੰ ਜਾਿ ਸਵਚ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਿੱ ਕ ਜਮਾਤ ਦੀ 
ਪਰਤੀਸਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਜਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਹਨਤਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਹੜੀ  ਾਧਨ ਹੀਣ ਹੈ। ਸਮਹਨਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਸਢਿੱ ਿ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੀ ਮੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੇਸਖਆ ਤੇ 

ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਹ ਪਰਵਾ ੀ ਆ ਗਏ ਇ  ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱ ਧ ਸਰਹਾ। ਮੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਇਿੱ ਕ ਮੈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਪਰਵਾ ੀ ਨੇਹਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਿਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਉ  ਪਰਵਾ ੀ ਦੀ 
ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਜੋ ਗ਼ਰੀਿ ਹੈ  ਾਧਨ ਹੀਣ ਹੈ ਉ  ਦੀ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਲੜਕੀ ਜੋ 
ਿਹੁਤ  ੁਿੰ ਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਧ ਨਗਨ ਅਵ ਥਾ ਸਵਚ ਹੈ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਿਿੰ ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ 

ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਉ  ਅਿੰ ਦਰਲੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਕਮੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਿੰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾ ੇ ਕਰਕੇ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਿਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉ  ਅਿੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਭੁਿੱ ਖ ਹੈ  ੈਕ  ਦੀ ਜਾਂ ਉ  ਦੀ 
ਿਾਈਲੋਜੀਕਲ ਲੋੜ ਹੈ  ੈਕ  ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਹੜੀ ਉ  ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵਚ ਤੇ ਸਿਰ ਇਕ 

ਇਨ ਾਨ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਿਹੁਤ ਹੀ  ੁਿੰ ਦਰ ਲੜਕੀ ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵ ਥਾ ਸਵਚ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਿਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੁ ੀਂ ਉ  ਆਪਣੀ ਿਾਈਲੋਜੀਕਲ ਲੋੜ ਨੂਿੰ  ਜਾਂ  ੈਕ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ  ਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈ 
ਤਾਂ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਵਿੱ ਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੁਰਮ ਵਿੱ ਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਸਥਕ ਜਾਂ 
ਿਾਈਲੋਜੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੀ ਇ  ਲਈ ਸਕ ਉਹ ਪਰਵਾ ੀ ਨੇ। ਪਰਵਾ  ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆ 
ਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਜਹੜੇ  ੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਜਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ  ੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 
ਨੇ ਤੇ  ਾਿੀ ਅਰਥਸਵਵ ਥਾ ਸਵਚ ਕਿੰਮ ਕਰਕੇ  ਾਨੂਿੰ   ਸਹਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾ ੀ ਹੋਣਾ ਮੈ ਪੇਸ਼ 
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ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਪਿੰਜਾਿ ਸਵਚ ਜੋ ਪਰਵਾ ੀ ਆ ਸਗਆ ਵਿੱ ਿੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ  ਾਧਨ 
ਹੀਣ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਜੋ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਪਰਸਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕਰਾਈਮ ਸਥਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਜਿੰ ਨਾ ਿਿੰ ਦਾ 

 ਾਧਨ  ਿੰ ਪਿੰ ਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਉਹ  ਰੀਰਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਰੀਰਕ ਜੁਰਮ ਜੋ  ਾਧਨ ਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਜਹੜੇ  ਾਧਨ ਹੀਣ ਨੇ। ਤੁ ੀਂ ਵੀ ਵੇਸਖਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਪਰਵਾ ੀ ਭਈਏ ਹੀ ਕਸਹ ਲੋ ਜੇ ਸਕਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਵੇ ਸਕ ਇ  ਦੇ ਿਾਹਰ ਸਕਤੇ  ਿੰ ਿਿੰ ਧ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉ  ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱ ਢ ਸਦਿੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਤੇ ਅ ੀ ਲੋਕ ਸਜਹੜੇ  ਾਧਨ  ਿੰ ਪਿੰ ਨ ਲੋਕ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕਤੇ ਹੋਰ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਲੋਕ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿੰ  ਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 

ਪਿੰਜਾਿ ਸਵਚ  ਾਿਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਕਰ ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਿੰਜਾਿੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਖਿੰ ਿ ਪੁਿੰ ਿ ਸਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ 
ਤੋਂ  ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਜਹੜੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਈਆ ਦੀ ਇਹ ਿਾਉਨਟਰੋਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਚ ਜੋ ਕਰਾਈਮ 

ਦੀ ਪਰਸਵਰਤੀ ਹੈ ਮੈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਜਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਪਿੰਜਾਿ ਸਵਚ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਮੈ ਜ ਟੀਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਜਿੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂਿੰ  ਜੁਰਮ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 
ਨਾ ਸਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇ  ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਵਲ ਮਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਦੁਖਾਂਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮਿਿੱ ਸੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਕਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਸਮਿਮਤ ਿ?ੋ 

ਉ: ਇਹ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਿਰਾਿਰ ਦਾ  ਥਾਨ  ਾਿੇ  ਮਾਜ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੇਕਰ 

ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਦੀ  ਜ਼ਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ 
ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਦਨਾਮੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉ  ਦੀ ਮੜਹੀ ਤਿੱ ਕ ਉ  ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਿੰ ਦੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਉ  
ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ  ਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉ  ਨੂਿੰ  ਭੁਲਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਅ ੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ‘ਨਾਤਾ ਘੋੜਾ’ ਕਸਹ 

ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇ  ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਵ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕ ਾਨ ਚਿੱ ਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ। ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇ  ਦੇ ਚਾਰ 
ਪਾਤਰ ਮੁਿੱ ਖ ਨੇ ਸਜਹੜੇ ਸਵਕਟਮ ਨੇ ਸਜਹਨਾ ਉੱਤੇ  ਿੱਟਾਂ ਿੇਟਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਅ ਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਕਮਲ ਹੈ ਉ  ਦਾ 

ਿਾਪ ਵੇਦ ਹੈ ਇਿੱ ਕ ਨੇਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉ  ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਸਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਤਰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਨੇ। 
ਸਜਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਗਆ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਉ  ਦੇ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੋ ਸਗਆ। 
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਮਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕਮਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਗਆ ਉਹ ਨਾਵਲ 
ਦੇ ਸਵਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਕਦਾ। ਇ  ਲਈ  ਭ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਧਿੱ ਕਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕਮਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਵੇਦ ਦੇ 
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 ਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨੀਲਮ ਸਜਿੰ ਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉ  ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਪੈਰ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉ  ਦਾ ਜਿਾੜਾ 
ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੋਲਣ ਜੋਗਰਾ ਨੀ, ਖਾਣ ਜੋਗਰਾ ਨੀ, ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨੀ, ਤੁਰਨ ਸਿਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨੀ। ਇਹ 

 ਾਰੀਆਂ ਇਿੰ ਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਤੀਕ ਵੀ ਨੇ ਸਕ ਉਹ ਆਰਸਥਕ ਤੋਰ ਤੇ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਿੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜਹਨ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਨੀਲਮ ਦੇ ਹੈੱਿ ਇਿੰ ਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਿੈੱਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਦੁਿੱ ਖ- ੁਿੱ ਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਮ ਦੀ ਪਰ ਇਿੱ ਧਰ ਿਿੰ ਦਾ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗ ਸਰਹਾ ਸਜਹੜੀ ਮਾਨਸ ਕ 
ਚੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਕ ਦੁਿੱ ਖ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਭੁਗਤ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਗਆ ਦੂਜਾ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਿੁਰੀ 

ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਸਨਹਿੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਸਪਆ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾ ਕਰਕੇ। 

ਇ  ਤਰਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਤਰ ਿਰਾਿਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਵਚ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ ਨੇਹਾ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਦੀ ਹੈ ਇ  ਲਈ ਲਿੱ ਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈ ਕਰਨਾ ਵੀ  ੀ ਪੇਸ਼ ਸਕ ੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੈ ੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧਿੱਕਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉ  ਦਾ ਅ ਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਮਾਜ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਮਕਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਵਧਾ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿਿੰ ਦੇ ਦੇ ਸਨ ਿਤ ਇ  ਕਰਕੇ ਇਕਿੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂ 
ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੇਪ ਸਵਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵੋਰ  ਵੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇ  ਸਵਚ ਨੇਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰੇਮ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੀ ਧਾਰਸਮਕ  ਿੰ ਥਾ ਵੀ ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਮੈ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ  ਾਿਾ  ਮਾਜ ਿਹੁਤ ਸਪਿੱ ਛੇ ਹੈ। ਕਸਹਣ ਨੂਿੰ  ਅ ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਰਾਿਰ ਦੇ 
ਅਸਧਕਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅ ੀ ਿਹੁਤ ਸਪਿੱ ਛੇ ਹਾਂ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਕ ਜੋ ਪੜਹੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 
ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇ  ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਨ ਿਤ ਮਰਦ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਿੂਿੰ ਘਾਈ ਦੀ ਗਿੱ ਲ 
ਵੈ ੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਤੋਰ ਤੇ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਇ  ਕਰਕੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਰ: ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਵਲ ਮਵਚ ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਮਮਿੱ ਥ ਨੰੂ ਨਾਵਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਮਕੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਕੰਮ ਲਿੱ ਮਿਆ? 

ਉ: ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਵਚ ਿਹੁਤ  ਾਰੇ ਪਿੱ ਖ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉ   ਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਓਨੀ ਹੀ 

ਸਭਆਨਕ  ਸਥਤੀ  ਾਿੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਚ। ਮੈ ਉ  ਸਮਿੱ ਥ ਨੂਿੰ  ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਆਧੁਸਨਕ ਰਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਜਹੇ ਮਹਾਂਕਾਸਵ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਕੋਈ ਸਦਿੱ ਕਤ ਮਸਹ ੂ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਉਂਸਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 
ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਨ ਾਫ਼ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨ ਾਫ਼ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ 
ਸਨਆਂਪਾਸਲਕਾ ਕੋਲੋਂ ਇਨ ਾਫ਼ ਸਮਲਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸ ਹਤ  ਹੂਲਤਾਂ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕ ੇ ਵੀ ਪਾ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ 
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ਦੀ ਏਜਿੰ  ੀ ਉਹ ਇਨ ਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਇ  ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਿਹੁਤੀ ਸਦਿੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਮੈ ਿਹੁਤ 
ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਉ  ਐਸਪਕ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉ  ਸਵਚ ਵੀ ਪਾਤਰ ਿਹੁਤ ਨੇ ਇ  ਸਵਚ ਵੀ ਪਾਤਰ 

ਿਹੁਤ ਨੇ। ਉ  ਸਵਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਹੁਤ ਨੇ ਇ  ਸਵਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇ  ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 
ਪਰੇਰਨਾ  ਰੋਤ ਿਸਣਆ ਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਥੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਵਚ ਮੈਨੂਿੰ   ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਸਦਿੱ ਕਤ ਮੈਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਪੇਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇ  ਤਰਹਾਂ ਿਾਅਦ ਸਵਚ ਵੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਸਹ ਾ  ਹੈ ਸਕ ਮੈ ਇ  ਨਾਵਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉ  
ਅਨੁ ਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉ  ਦਾ ਕੁਝ ਅਿੰ ਸ਼ ਗਰਸਹਣ ਕਰਕੇ ਉ  ਐਸਪਕ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਇਿੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ 
ਤੇ ਇ  ਨਾਵਲ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪਿੰਜਾਿੀ ਸਵਚ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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