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ਅਿਧਆਇ ਪਿਹਲਾ 

ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ : 

ਿਸਧ�ਤਕ ਪਿਰਪਖੇ 

   ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਮ� ਗਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਜਸ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਿਜਹ-ੋਿਜਹੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ 

ਉਨ"   ਦਾ ਉਲੇਖ ਤੇ ਿਚਤਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ, ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮੋੜਵ  ਪ(ਭਾਵ ਵੀ ਪਾ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤ  ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਪ� ਖੀ, ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ‘ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ’ ਵੀ ਆਖ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਵਸਤੂ-

ਸਮ� ਗਰੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਰੂਨਤਾ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵ  ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਪ(ਿਸ� ਧ ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਗਸਤ ਕਾਮਤੇ ਨ6  

1837 ਈ: ‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਸ਼ਬਦ ਘਿੜਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨ6  ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪ�ਖੀ 

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਪ(ਣਾਲੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਕਾਮਤੇ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ   

   ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹ ੈਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 

ਨਹ= ਿਕ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਜ  ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ 

ਨਹ= ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮ� ਧਕਾਲ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਹਾਰ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ 

ਸੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ(ਾਚੀਨ ਵੇਦ  ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ  ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪ� ਖ  ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਸ� ਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਖਤੇਰ 
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ਿਦਨ ਪ(ਿਤ ਿਦਨ ਜਿਟਲ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ। ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪਿਹਲਆਂੂ 

ਿਜਵ> ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਿਦ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 

ਆਰੰਭ ਹਏੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰਪੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਅਰਥ ਿਵਿਗਆਨ ਆਿਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 

ਪਰ ਇਨ"   ਿਵਿਗਆਨ  ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਸਮੁ� ਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ  ਨ6  ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ� ਖ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ।ੇ ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਿਵਦਵਾਨ ਆਗਸਤ 

ਕਾਮਤੇ ਨ6  ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵ> ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਾਜ 

ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦ� ਤਾ।  

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ  ‘ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਤ� ਬਿਣਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜ਼ੀ’ (Sociology) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਤਰ ਹ।ੈ 

‘ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜ਼ੀ’ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੋਸਾਇਟਸ’ (Societus) ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ਗ(ੀਕ ਸ਼ਬਦ 

‘ਲੌਗਜ਼’ (Logs) ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਿਵਿਗਆਨ’ ਹ,ੈ ਤ� ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 

ਸਮਹੂ  ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮਹੂ ਕਈ ਪ(ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ�ਠ6  ਹ ੋ

ਕੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ(ਿਤ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤ  ਉਹ ਸਮਹੂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  

ਧਰਮ ਜ  ਹੋਰ ਕਈ ਆਧਾਰ  ’ਤੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਮਹੂ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁ� ਖ ਿਕਸੇ ਨਾ 

ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮDਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨ"   ਸਮੂਹ  ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹ।ੈ ਸਮਹੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਜ� ਥੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨ6 ਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ Eਥੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਹੋਣਾ 

ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਆਪਸੀ  ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦਸੂਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹ ੈ‘ਿਵਿਗਆਨ’। ਿਵਿਗਆਨ ਸ਼ਬਦ 

ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ, ਘਟਨਾ ਜ  ਤ� ਥ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹ।ੈ 

ਪਰੰਤੂ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ‘ਿਵਿਗਆਨ’ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ‘ਿਵਿਗਆਨ’ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 
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ਕ(ਮਬ� ਧ ਿਗਆਨ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ  ਿਕਸੇ ਗ� ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲ� ਭਣਾ ਿਵਿਗਆਨ 

ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹੈ।  

   ‘ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੋਵ  ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਅਲ� ਗ-ਅ�ਲਗ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹ= ਰਿਹੰਦੀ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਿਜਹਾ 

ਅਿਧਐਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕ(ਮਬ� ਧ ਿਗਆਨ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ  ਦੇ 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸ ਤਰ"  ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ  ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮਨੁ� ਖ ਿਕਨ"   ਪ(ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸ 

ਪ(ਕਾਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਨ"   ਆਧਾਰ  ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼  Eਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮਹੂ ਜਨਮ ਲDਦੇ ਹਨ, 

ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ? ਅਿਜਹੇ ਤ� ਥ  ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਗਆਨ 

ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ 

 ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਿਹਰੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੁ� ਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਇਨ"   

ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ  ਮੌਜਦੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ  ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨ6  ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ  

ਿਦ� ਤੀਆਂ ਹਨ। 

  ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਿਗਿਡੰਗਜ਼, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਸਮੁ� ਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕ(ਮਬ�ਧ 

ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਹ।ੈ’1  
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  ਸਮਾਜ, ਦਾ ਢ ਚਾ ਜ  ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸਰਪੂ ਕੀ ਹ ੈ? ਇਹ 

ਗ� ਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਢ ਚੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ 

ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਜੋਹਨਸਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹਏੋ ਆਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ , 

ਉਨ"   ਦੇ ਅੰਤਿਰਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆ,ਂ ਉਨ"   ਦੀਆ ਂ

ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਨ"   ਰੂਪ  ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਮਹੂ  ਦੇ 

ਮਾਪੇ ਹਏੋ ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਜ  ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ’2  

  ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ’ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨ6  ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਹੀ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਿਨਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਲ਼ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਐੱਮ.ਿਜਨਜ਼ਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਕਿਰਆ, ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਉਨ"   

ਦੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਰਣਾਮ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ’3  

ਮੈਕਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ: 

‘ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ’ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ‘ਬਾਰ’ੇ 

ਹੈ। ਇਨ"   ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੰੂ ਅਸ= ਸਮਾਜ ਕਿਹੰਦੇ ਹ ।’4   

  ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧ  ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ= ਰਿਹੰਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸੇ ਨਾ 

ਿਕਸੇ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁ� ਖ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਅਨੁਸਾਰ:  
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‘ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ Eਦੇਸ਼ 

ਸਮਾਿਜਕ ਵਤੀਰੇ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ(ਕਾਰ 

ਸਮਾਿਜਕ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਰਪੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਸ� ਿਟਆਂ ਦੀ ਕਾਰਣਵਾਚੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ’5  

   ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁ� ਖ ਆਪ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ ਦੀਆ ਂ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਹੂ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਉਹ 

ਿਵਵਹਾਰ, ਜੋ ਸਮਹੂ ਦੇ ਿਬਨ  ਸੰਭਵ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਜਾਰਜ ਿਸਮਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਾਨਵ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਉਨ"   ਿਨਯਮ  ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਮਨੁ� ਖੀ 

ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ(ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ 

ਅਸਿਤਤਵ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ"  ਇਹ ਮਨੁ� ਖ  

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ  ਅਤੇ ਉਨ"   ਸਮੂਹ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ 

ਸਬੰਧ  ਉਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।’6  

   ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ  ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨ6  

ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਕਸ-ੇਨਾ-ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਪ(ਮੁ� ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ 

ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨਹ= ਬੰਿਨ" ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਇਕ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ= ਬੰਿਨ" ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ 
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ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਿਕਿਰਆਵ  ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ"   ਿਕਿਰਆਵ  ਤ� ਹੀ ਕਈ ਤਰ"  ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰੋ ਗੰੁਝਲਦਾਰ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੇ ਹ� ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਵ� ਧਦੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਖਪੇ ਿਵਚ ਅਸ= ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ"  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ  ਿਕ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਹ ੈ ਜੋ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ"   ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ 

ਹ� ਲ ਲ� ਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੀ ਪੁਨਰ-Eਤਪਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ 

ਿਨਯੋਜਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਠਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ 

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁ� ਖ ਆਪਣ ੇ

ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤ� ਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਮDਬਰ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਜੋ ਿਗਆਨ, ਰੀਤੀ-

ਿਰਵਾਜ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁ� ਖ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜਨ"   ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਆਪਸੀ 

ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨ6  ਜਿਟਲ ਤੇ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ੇ

ਇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਪ� ਖ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰਪਰੂਵਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ  ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਵ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ� ਖ  ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ= ਹ।ੈ 

   ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼-ੇਖੇਤਰ ਦੇ  

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਦੋ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੀ, ਸਮਾਨਯ ਜ  ਆਮ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ 
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ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਮ� ਗਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਸਮਾਜ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰਕੇ ਭਾਗ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਹੀ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਅੰਗ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ  

’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪਰੂਨ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵ> ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਿਵਚ ਉਨ"   ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ 

ਅਲ� ਗ-ਅਲ� ਗ ਅਿਧਐਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਵ> ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਆਰਥਕ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵ  ਦਾ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਨM ਿਤਕ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਅਿਜਹਾ 

ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਮਨੁ� ਖ ਸੰਪਰੂਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਾਕੀ 

ਪ(ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤ� ਕ ਿਕਨ"  -ਿਕਨ"   

ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚ� ਲੰਘਦਾ ਹਇੋਆ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਅਣਿਗਣਤ ਸੰਬੰਧ  ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਿਕਵ> ਜਿਟਲ ਜ  

ਸੁਲਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਿਗਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਪਰੂਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰ,ੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਵਦਵਾਨ  ਨ6  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਜ  ਆਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ 

ਬਲ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਿਵਚ ਬਾਟੋਮਰੋ, ਦੁਰਖੀਮ, ਸੋਰਿੋਕਨ ਤੇ ਿਜਨਜ਼ਬਰਗ ਆਿਦ ਸਮਾਨਯਵਾਦੀ 

ਿਵਚਾਰਕ ਆ�ਦੇ ਹਨ।  

  ਦੂਸਰੀ, ਸਰੂਪਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜ  ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰਕ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ 

ਿਵਵਹਾਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ 

ਨਹ= ਿਕ ਉਹ ਸੰਪਰੂਨ ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰਕੇ ਪ� ਖ ਦੀ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ"   

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅਲ� ਗ ਿਵਸ਼-ੇਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ 

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਨਾ ਆ�ਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਰੂਪਵਾਦ ਅੰਤਰ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਸਰਪੂ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ 
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ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਤੇਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਸਰਪੂ , ਪ(ਕਾਰ  ਅਤੇ 

ਭੇਦ -ਿਵਭੇਦ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਹਰੋ ਿਵਿਗਆਨ  ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਿਜਨ"   ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਨ"   ਦੇ 

ਸਰਪੂ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਦੀ ਤਰ"  ਇਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਵਿਗਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਪਿਰਪ� ਕ, 

ਸਵਾਧੀਨ, ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹਵੋ।ੇ ਇਨ"   ਿਵਚ ਜਾਰਜ ਿਸਮਲ, 

ਵੀਰਕ ਤ, ਬਾਨਵੀਜੈ ਅਤੇ ਟਾਨੀਜ ਆਿਦ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ(ਮੁ� ਖ ਹਨ। 

   ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਲ� ਗ-ਅਲ� ਗ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 

ਦੇਖਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹ।ੈ  

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼-ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਵਦਵਾਨ  ਦੇ ਇਕ ਮ� ਤ ਨਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਦਵਾਨ  ਨ6  ਇਸ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪ(ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਰੂਪਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਯ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ  ਨ6  ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਸਮ� ਗਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਨ"   ਿਵਚ� ਕੁਝ ਪ(ਮੁ� ਖ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤੂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵ  ਇਸ ਪ(ਕਾਰ ਹਨ:  

   ਦੁਰਖਾਈਮ (Durkheim) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਭਾਗ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

ੳ. ‘ਸਮਾਿਜਕ ਆਿਕ�ਤੀ ਿਵਿਗਆਨ (Social 

Morphology): ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਹ 
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ਸਭ ਿਵਸ਼ੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ"   ਦਾ ਆਧਾਰ ਭੂਗਿੋਲਕ ਹੈ, ਿਜਵ> 

ਜਨ-ਸੰਿਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਆਿਦ। 

ਅ. ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ ਿਵਿਗਆਨ (Social 

Physiology):  ਦੁਰਖਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਇਹ 

ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਜਿਟਲ ਹ।ੈ…ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਾਨੰੂਨ 

ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 

ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਆਿਦ…। 

ੲ. ਸਾਮਾਨਯ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ: ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ 

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਮਾਨਯ ਿਨਯਮ  ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ’7  

   ਿਜਨਜ਼ਬਰਗ ਨ6  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਸਮ� ਗਰੀ ਨੰੂ ਚਾਰ ਭਾਗ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ 

ਹ:ੈ 

‘(ੳ) ਸਮਾਜਕ ਆਿਕ�ਤੀ ਿਵਿਗਆਨ:- …ਸਮਾਜ 

ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣ  

ਦਾ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤ� ਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਉਹ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਹੂ ਦੇ ਗੁਣ  ਨੰੂ ਪ(ਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ(ਮੁ� ਖ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਹੂ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 
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(ਅ) ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯੰਤਰਣ:- ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ, 

ਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਫੈਸ਼ਨ, ਰੂੜ"ੀਆਂ ਆਿਦ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਾਰਕ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

(ੲ) ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਿਕ�ਆਵ�: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਨ"   

ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਮਨੁ� ਖ  ਜ  

ਸਮਹੂ  ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ> ਸਿਹਯੋਗ, ਸੰਘਰਸ਼, 

ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ(ਿਤਯੋਗਤਾ। 

(ਸ) ਸਮਾਿਜਕ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨ: …ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ 

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਘਟਨ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਆਿਦ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ> ਅਪਰਾਧ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, 

ਆਤਮ-ਹ� ਿਤਆ ਆਿਦ।’8  

   ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਇਿਨੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਹ।ੈ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਿਨਪੁੰ ਨ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਨ6  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਕਈ ਭਾਗ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹ:ੈ 

‘-ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ ਤ। 

-ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਿਵਿਦਅਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਪ>ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 
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-ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਸਮਾਿਜਕ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਘਟਨ । 

-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਸਮਹੂ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ। 

-ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ।’9  

   ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 

ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਜੁਰਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਤ� ਕ, 

ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਤ� ਕ, ਆਧਿੁਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ(ਾਚੀਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤ� ਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਰਤਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਕ( ਤੀ ਤ� ਕ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ� ਖ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਸ� ਧੇ ਜ  ਅਿਸ� ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ 

ਿਵਿਗਆਨ �ਝ ਤ  ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ"   ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦ� ਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ 

ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਤ� ਵ� ਖ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
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ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ 

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮ� ਤ-ਭੇਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 

ਨੰੂ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ-ਸਮ� ਗਰੀ ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ(ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਸ਼ਾ ਸਮ� ਗਰੀ ਅਖਵਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਿਗਆਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ ਜ  ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ ਰਾਹ= ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ(ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਪ� ਧਰ ਦਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਤ� ਥ  ਰਾਹ= ਪ(ਮਾਣਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ ਚ ਜ  ਪੁਨਰ-ਜ ਚ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸ� ਚ 

ਿਸ� ਧ ਹੋਣ, ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮ� ਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ ਰਾਹ= 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਿਜਹੜਾ ‘ਕੀ’ ਹੈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ।ੇ ਿਜਸ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਹੋਵ।ੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪ(ਕਾਰ ਦੇ ਤ� ਥ  ਰਾਹ= ਪ(ਮਾਣਤ ਹੋਵ।ੇ ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਤੇ 

ਪੁਨਰ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਸਵ� ਟੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ� ਚ ਿਸ� ਧ ਹੋਵੇ। ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ"   ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹਵੋ।ੇ ਿਜਹੜਾ ‘ਕੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਿਵ� ਖ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਤੇ 

ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਆਤਮਪਰਕਤਾ ਦੇ ਹੋਵ।ੇ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਧੀ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਉਸ ਿਵਚ ਇਹ ਸਮਰ� ਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ"  ਵਰਗੀਿਕ(ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਅਿਜਹੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ ਤ� ਥ ਇ� ਕਠ6  ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆ ਂਲ� ਭਤ  (Findings) ਨੰੂ ਪਰੂਵ-ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾਵ , ਿਵਚਾਰ  ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵ  ਦੇ 

ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹ= ਸਗ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਥ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ 

ਹੀ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਅਪਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਧੀ, 

ਸੰਿਖਅਕੀ ਿਵਧੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਅਿਧਐਨ ਪ� ਧਤੀ, ਸਮਿੂਹਕ ਅਿਧਐਨ ਪ� ਧਤੀ, ਪ(ਯੋਗਾਤਮਕ 

ਆਿਦ ਪ� ਧਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਕੀ’ ਹੈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜਕ ਘਟਨਾਵ  ਅਤੇ ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ 

ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਕੀ ਹ’ੈ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ"  ਭਿੌਤਕ 

ਿਵਿਗਆਨ ਭਿੌਤਕ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰ"  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਕ 

ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਿਨਯਮ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਸਮਾਜਕ ਘਟਨਾਵ ’ ਦੇ ਕਾਰਨ  

ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ(ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ(ਾਪਤ 

ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਜ  ਪੁਨਰ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਸਮ� ਗਰੀ ਤ� ਥ  ਦੁਆਰਾ ਪ(ਮਾਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਿਸਧ ਤ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਕੀ ਹੈ’ ਦੇ ਿਸ� ਿਟਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਇਹ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 

ਿਵਿਗਆਨ ਹਣੋ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵ  ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨ ਨਹ= 

ਮੰਨਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ"   ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪ(ਯੋਗ, ਪ(ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਵਸਤੂਪਰੂਕ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਤ� ਥ ਇ� ਕਠ6  ਕਰਕੇ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ

ਕਾਰਨ ਮੰਨ6  ਜ ਦੇ ਹਨ: 
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1. ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਮਨੁ� ਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ 

ਪ� ਖਪਾਤ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 

2. ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹ,ੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਮਾਜਕ  

ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ 

ਪ(ਮਾਣਕਤਾ ਿਵਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

3. ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਸਮ� ਗਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ 

ਪ(ਯੋਗਾਤਮਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਮਨੁ� ਖੀ 

ਿਵਵਹਾਰ ਅਨP ਖਾ ਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ। 

4. ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਨਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤੇ ਅਸਿਥਰ ਹੈ ਿਕ ਭਿੌਤਕ ਿਵਿਗਆਨ  

ਵ ਗ ਤ� ਥ  ਨੰੂ ਵ� ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ= ਹ।ੈ  

   ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ� ਖੀ ਵਤੀਰਾ ਭਾਵ> 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹ,ੈ ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਘਟਨਾਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਰ ੇ

ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਿਵਚ ਪ(ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ(ਯੋਗ ਨਹ= ਹੰੁਦਾ ਿਜਵ> ਿਕ ਨਕਸ਼� ਤਰ ਿਵਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਿਗਆਨ  ਿਵਚ� ਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਸਮ�ਗਰੀ ਅਸਮਾਨੀ ਵਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਦਾ 

ਪ(ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵਚ ਪ(ਯੋਗ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਜ� ਥ� ਤ� ਕ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹ ੈਤ  ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ 

ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮਨੁ� ਖ  ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧ ਰ� ਖਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਘਟਨਾਵ  ਇਕ ਹੀ ਕ(ਮ ਿਵਚ ਨਹ= 

ਹੁੰ ਦੀਆ।ਂ  
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   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ  ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਪ� ਧਤੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ� ਧਤੀ ਨਾ ਹਣੋ 

ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਿਨਰਮੂਲ ਤੇ ਸਾਪੇਖ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਦਾ ਪ(ਤ� ਖ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਹਣੋ 

ਜ  ਨਾ ਹਣੋ ਨਾਲ ਨਹ= ਹ,ੈ ਭਾਵ> ਇਹ ਸ� ਚ ਹੈ, ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਦੀ 

ਿਵਸ਼-ੇਸਮ� ਗਰੀ ਬੜੀ ਜਿਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਸਮ> ਬਹੁਤ ਕਿਠਨਾਈਆ ਂ

ਆਉਦ=ਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਥ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸ= ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹ  

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੀਆ ਂ ਿਵਧੀਆ ਂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   ਦਾ ਪ(ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸ= ਸਮਾਜਕ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ(ਮਾਣਤ ਿਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤੂ ਿਵਚ ਕਲਾਤਮਕ, ਅਿਭਿਵਅਕਤੀਮੂਲਕ ਅਤੇ 

ਸUਦਰਯਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ 

ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ Eਤਪਤੀ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਭੂਿਮਕਾ ’ਤੇ 

ਿਵਚਾਰਕ ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ� ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਬੌਿਧਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹ।ੈ ਵੀਹਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲ� ਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:  

‘ਪਿਹਲੀ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਕ>ਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨ6  ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਭੰਨ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਤ� ਖਾਦ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਨਵੀਆ ਂ

ਸ਼ਾਖਾਵ  ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਮਾਜ 
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ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਸ਼ਾਖਾਵ  ਿਵਕਿਸਤ 

ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ"  ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੁਝ ਸਮ> ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।’10   

   1837 ਈ: ਿਵਚ ਆਗਸਤ ਕਾਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼-ੇ

ਵਸਤੂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤ  ਵੀਹਵ= ਸਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵ  ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ> ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਿਵਚ 

ਲ� ਭਣ ਦੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਇਕ ਆਮ ਗ� ਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਭੰਨ 

ਪਰੰਤੂ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਇਿਤਹਾਸ ਰ� ਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਵੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 

ਸਤਾਰ"ਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਾਰ"ਵ= ਸਦੀ ਤ� 

ਪਿਹਲ  ਤ� ਕ ਸਾਿਹਤ ਕਲਪਨਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਲੌਿਕਕ ਪ(ਿਤਭਾ ਦਾ 

ਫਲ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ਲੇਖਕ  ਨ6  ਇਹ ਤ� ਥ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਆਪਣ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰਕ  ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਿਲਖਣ ਦੇ ਮੁ� ਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ"  ਸਤਾਰ"ਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਇਸ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ(ਤੀਿਬੰਬ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲ� ਗ ਿਪਆ ਸੀ।’ 11   

 1699 ਈ: ਿਵਚ ਜੇਮਸ ਰਾਈਟ ਨ6  ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਕ:  
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‘ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ  ਦਾ ਮਹ� ਤਵ ਇਸ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ 

ਉਨ"   ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਿਵਿਭੰਨ ਯੁ� ਗ  ਦੇ ਆਚਾਰ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ 

ਉਨ"   ਿਵਚ ਆਏ ਪਿਰਵਰਤਨ  ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ’12  

   ਅਠਾਰ"ਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਵੀਕੋ (Vico) ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਜੇ.ਸੀ. ਹਾਰਡਰ ਨ6  

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਕੋ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਮਾਜਕ ਿਸ(ਸ਼ਟੀ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹ ੋ

ਕੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ , ਕਲਾ ਆਿਦ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਿੌਤਕ ਪਿਰਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ’13  

   ਜੇ.ਸੀ. ਹਾਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਹਰੇਕ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕ(ਤ ਦਾ ਮੂਲ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਾਜਕ 

ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹ।ੈ ਿਜ� ਥੇ ਉਹ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨੰੂ 

ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਕਾਸ 

ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 

ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੀ ਹਇੋਆ ਇਸ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਨਹ=।’14  

   ਫ਼ਰ ਸ ਦੀ ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ (1766-1817) ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਕਾਸ ਕ(ਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹ।ੈ ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਾਿਹਤ ਜਲਵਾਯੂ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ’15  
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   ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. 

ਵੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੁਤਕ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਇਸ ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਿਵਚਾਰਕ ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ’ਤੇ ਧਰਮ, ਪ(ਥਾ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਅਤੇ 

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪ(ਿਕ(ਤੀ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ(ਭਾਵ  ਦੇ 

ਮੁਲ ਕਣ ’ਤੇ ਕ>ਦਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਦ� ਤੀ।’ 16  

   ਐਡਮ ਸਿਮ� ਥ, ਹੀਗਲ ਤੇ ਸਪDਸਰ ਨ6  ਵੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਬਾਰ ੇ

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਿਵਦਵਾਨ ਐੱਚ.ਤੇਨ ਨ6  ਸਾਿਹਤ 

ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਪੂਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਮਸ ਬਾਰਨM ੱਟ 

ਅਨੁਸਾਰ:  

“ਐੱਚ. ਤੇਨ ਪਿਹਲਾ ਅਿਜਹਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ6  

ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਗੀਆ-ਂਸਾਥੀਆ ਂ

(Peers) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ 

ਪ(ਭਾਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।’17    

   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਸਪਸ਼� ਟ ਹੈ ਿਕ ਤੇਨ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਕਲਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਿਹਕ 

ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਜ� ਥੇ ਚਾਹੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ� ਖ ਪ(ਿਤਿਬੰਬਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ.ਤੇਨ ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਦੇ 

ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਪ(ਜਾਤੀ, ਕਾਲ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਤੰਨ6  

ਤ� ਤ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਿਵਚ ਇਨ"   ਿਤੰਨ  ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਰਿਹੰਦੀ 
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ਹੈ। ਇਸ ਤਰ"  ਸਾਿਹਤ-ਪ(ਜਾਤੀ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ(ਿਤਿਬੰਬ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਹਮਸ਼ੇਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ"   ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪ(ਸੰਸਾ ਅਤੇ ਮਹ� ਤਤਾ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਸ਼-ੇ

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹ।ੈ ਡਾ. ਵੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ,  

‘ਉਨ" ੀਵ= ਸਦੀ ਦੇ ਪ(ਮੁ� ਖ ਿਵਚਾਰਕ  ਿਵਚ ਐੱਚ.ਤੇਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਫਰੈਡਿਰਕ ਐਗਂਲਸ ਨ6  ਕਲਾ ਨੰੂ 

ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਕੇ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ 

ਪ(ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਗ(ੰ ਥ ਏ ਕੰਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਟ ੂ

ਦਾ ਕ(ੀਟੀਕ ਆਫ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੌਨਮੀ ਿਵਚ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ 

ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਭਿੌਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹ।ੈ ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ 

ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੌਤਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ’18  

   ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਿਚੰਤਕ  ਿਵਚ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਿਨਨ, 

ਜੀ.ਵੀ.ਪਲਾਖਨP ਵ, ਏ.ਕੇ.ਲੂਨਾਚਰਸਕੀ, ਮੈਕਿਸਮ ਗਰੋਕੀ, ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਜ, ਲੂਸੀਏ ਂ ਗੋਲਡਮਾਨ ਆਿਦ 

ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹ� ਤਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਨ"   ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹ।ੈ 
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   ਇਸ ਤਰ"  ਉਨ" ੀਵ= ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਕ ਸਾਿਹਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕ(ਤ ’ਤੇ 

ਕ>ਦਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥ  ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ  ਿਜਵ> ਪ(ਜਾਤੀ, ਕਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ  

ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀ। ਇਿਤਹਾਸਕ-ਸਮਾਜਕ ਿਪ� ਠਭਮੂੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਿਹਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤੂ ਦੇ 

ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵਚ ਮਹ� ਤਵ ਿਮਿਲਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਕ  ਨ6  ਇਸ ਨੰੂ ਭਿੌਤਕਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਏੋ ਇਸਨੰੂ ਵਰਗ ਸੰਰਚਨਾ, ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਪ(ਮਾਣਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ  ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ(ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

   ਵੀਹਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਪ(ਮੁ� ਖ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪ(ਿਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੋਇਆ। ਸਾਿਹਤਕ ਮੁਲ ਕਣ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ  ਤ� ਹਟ ਕੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 

’ਤੇ ਕ>ਦਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਅਿਧਐਨ  ਨ6  ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹ।ੈ ਪ(ਮੁ� ਖ ਿਵਚਾਰਕ  ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ  ਦੇ 

ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਸਰਪੂ, ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ 

ਭਿਵ� ਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਗੋਲਡਮਾਨ, ਰੈਨ6 ਵੈਲਕ, ਅਤੇ ਆਸਟਨ 

ਵਾਰਨ6 , ਿਲਓ ਲਾਵDਥਲ, ਰਾਬਰਟ ਐੱਸਕਾਰਿਪ� ਟ, ਮਾਲਕਮ ਬਰੈੱਡਬਰੀ, ਐਲਨ ਸਿਵੰਗਵੁ� ਡ ਆਿਦ 

ਿਵਚਾਰਕ  ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇ ਿਨਬੰਧ  ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। 

   ‘ਇੰਟਰਨM ਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ’ 1967 ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਲੂਸੀਏ ਂਗੋਲਡਮਾਨ 

ਦਾ ਿਨਬੰਧ ‘ਿਦ ਸ਼ਿੋਸ਼ਉਲੋਜ਼ੀ ਆਫ਼ ਿਲਟਰੇਚਰ:ਸਟੇਟਸ ਐਡਂ ਪ(ਾਬਲਮਸ ਆਫ਼ ਮੈਥਡ’ ਸਾਿਹਤ ਦੇ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਉਪਲ� ਬਧੀ ਹ।ੈ ਗੋਲਡਮਾਨ ਨ6  ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਪ(ਿਤਿਬੰਬਤ ਸੰਰਚਨਾਵ  ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕ>ਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
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‘Eਤਪਤੀਮੂਲਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ। ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥ  ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਜ  ਸਮ� ਗਰਤਾ ਿਵਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 

ਦਾ ਿਨਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਸੰਰਚਨਾਵ  ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੀ.ਸਰੋਿੋਕਨ ਆਪਣੇ ਗ(ੰ ਥ ‘ਸ਼ਸ਼ੋਲ ਐਡਂ ਕਲਚਰਲ 

ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਕਲਾ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਆਮ 

ਿਸਧ ਤਕ ਸਮੀਿਖ਼ਆ ਦੀ ਿਵਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈਕਲਾ ਿਕ(ਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਪ(ਾਕਲਪਨਾਵ  ਪ(ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਵ  ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਯੁ� ਗ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਰਾਅ-

ਚੜ"ਾਅ ਦਾ ਿਗਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਕਲਾਵ  ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਿਵਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

   ਰੈਨ6 ਵੈਲਕ ਅਤੇ ਆਸਿਟਨ ਵਾਰਨ6  ਆਪਣੇ ਗ(ੰ ਥ ‘ਿਥਊਰੀ ਆਫ਼ ਿਲਟਰੇਚਰ’ ਿਵਚ 

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਿਲਖਦਾ ਹਨ:  

‘ਰਚਨਾਕਾਰ, ਿਕ� ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ, ਲੇਖਕ 

ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਘੇਰਾ, ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਅੰਤਰਵਸਤੂ 

ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ(ਯੋਜਨ ਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।’19   

   ਫਰ ਸੀਸੀ ਿਵਚਾਰਕ ਰਾਬਰਟ ਐੱਸਕਾਰਿਪ� ਟ ‘ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਿਲਟਰੇਚਰ’ ਿਵਚ 

ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ- ਲੇਖਕ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ 

ਨੰੂ ਇਹ ਿਤੰਨ\  ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ 

ਖੋਜ ਕਰੇ ਜੋ ਲੇਖਕ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਇਕ ਜਿਟਲ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵਚ ਬੰਨ" ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ 
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ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਆਿਦ ਿਸਰਲੇਖ  ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਕ>ਦਿਰਤ 

ਕਰਕੇ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

   ਮਾਲਕਮ ਬਰੈੱਡਬਰੀ ਨ6  ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਿਹਤ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ 

ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ(ਿਕਰਤੀ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਸੀਮਾਵ  ਦਾ 

ਿਵਸਿਤ(ਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਮਾਲਕਮ ਬਰੈੱਡਬਰੀ ਆਖਦਾ ਹ:ੈ  

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹੀ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸ ੇ

ਪਰੰਪਰਾਵ , ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ-ਪ� ਧਤੀਆ ਂਇਕ�ਠੀਆਂ ਹ ੋ

ਗਈਆਂ ਹਨ।’20  

‘ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਸਰਫ 

ਪ(ਤੀਿਬੰਬ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥ  ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਪ(ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ 

ਵਪਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਪਾਠਕ ਸਮਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ 

ਲੋਕਿਪ(ਯ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ Eਭਰਦੇ ਹਏੋ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਇਨ"   

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ।’21    

   ਐਲਨ ਸਿਵੰਗਵੁ� ਡ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗ  ਿਵਚ 

ਵੰਡਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪ(ਤ� ਖਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨ 

ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ  ਿਜਵ> ਭੂਗੋਿਲਕ, ਜਲਵਾਯੂ, ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ  

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਪ(ਿਤਿਬੰਬ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ ਤੇ ਐੱਚ.ਤੇਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਾਧਾਰਾ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ 
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ਆਰੰਿਭਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਪ(ਫੁਲ� ਤ ਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਦੂਸਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ  ਦੀ ਥ  ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਬੰਦੂ ਮੰਨ 

ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ 

ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰਜਾਤਮਕ  ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ’ਤੇ ਬਲ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� 

ਸਮਾਜ, ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ 

ਕਾਰਕ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ, ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ(ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

   ‘ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ‘ਸਾਿਹਤ’ ਅਤੇ 

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਮੇਲ ਹ।ੈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਥਾਪਨਾਵ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ"   ਦੋਹ  ਦ ੇ

ਅਰਥ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਨ6  ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਅਲ� ਗ-ਅਲ� ਗ ਿਵਚਾਰਕ  ਨ6  ਇਸ ਦੇ 

ਅਲ� ਗ-ਅਲ� ਗ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸਾਿਹਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਿਵਆਪਕ ਅਰਥ  ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਐਸੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਰਚਨਾ 

ਮਾਤਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਹ� ਤ ਦਾ ਪ(ਯੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਪਰੰਪਰਕ ਅਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਤ� ਹ।ੈ’22  

   ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ ਸੰਪਰੂਨ ਿਕਿਰਆ ਮਨੁ� ਖੀ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਹ।ੈ 

ਲੇਖਕ, ਪਾਠਕ, ਆਲੋਚਕ, ਪ(ਕਾਸ਼ਕ ਆਿਦ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵ  

ਨਾਲ ਪ(ਭਾਵਤ ਮਨੁ� ਖੀ ਅਨੁਭਵ  ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਹ।ੈ ਅੰਤ ਿਵਚ ਅਸ= ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ 

ਹ  ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁ� ਖ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਹ� ਤ  ਨਾਲ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਮੂਲਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤ� ਇਹ ਤ� ਥ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨ\  ਹੀ 
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ਿਵਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨ  ਦਾ 

ਸੰਬੰਧ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਹੈ: 

‘ਮਨੁ� ਖ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਿਕਿਰਆਵ , ਪ(ਤੀਿਕਿਰਆਵ , 

ਪਰੰਪਰਾਵ , ਪ(ਥਾਵ  ਦਾ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇ� ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ੈ ਖੇਤਰ ਲਗਪਗ ਇਕ 

ਹੀ ਹ।ੈ …ਿਜਸ ਤਰ"  ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨੁ� ਖ ਦਾ 

ਸਮਾਜਕ ਜਗਤ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰ"  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਮਨੁ� ਖ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ’23  

   ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤ� ਰੂਪ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ"  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ 

ਪ(ਿਤ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ, ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  

ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪਰਸਪਰ ਅਿਭੰਨ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ, ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ 

ਵਰਿਣਤ ਅੰਤਰ-ਵਸਤੂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਪ(ਗਤੀ, ਪਿਰਵਰਤਨ, ਿਵਚਲਣ 

ਆਿਦ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੰਭਵ ਹ,ੈ ਿਜਨ"   ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਡਾ. ਨਾਮਵਰ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ: 

‘ਹਰ ਸਾਿਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਸਸ਼ੋਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਜੀ�ਦੀ ਹ।ੈ …ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
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ਇਸੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸਿਤਤਵ ਹੀ ਨਹ= 

ਹੁੰ ਦੀ ਸਗ� ਸਮਾਜਕ ਅਸਿਤਤਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰੂਪ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ’24  

  ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵਚ ਸੀਮਤ ਨਹ= 

ਹੁੰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨ6 ੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਿਹਤ 

ਅਿਧਐਨ ਸਮ> ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ"  ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਦੰਵਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ 

ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਭਿੂਮਕਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮੈਨ6 ਜਰ ਪ ਡੇ 

ਆਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾ ਹੋਵ ੇ

ਤ  ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹ= ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆ ਂ ਵ� ਖ�-

ਵ� ਖਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ।ੇ’25  

  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨ6  ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੀ ਜਿਟਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰਪੂ 

ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਰਚਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਿਸ� ਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ 

ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ  ਸੰਬੰਧ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖ  ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਸਰਪੂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ"   ਦੀ ਜਿਟਲ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤਕ 
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ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ(ਿਤਿਬੰਬਤ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ 

   ਕੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗ(ੰ ਥ ‘ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਥਰੂ ਿਲਟਰੇਚਰ’ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ  

‘ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਅਿਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਿਕ(ਤ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਕ>ਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ’26  

   ਰਾਬਰਟ ਐੱਸਕਾਰਿਪ� ਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ ਇਕ ਲੇਖਕ, ਇਕ 

ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ  ਦੀ 

ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ ਦੀ 

ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਪ(ਿਕ(ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ’27  

   ਐਲਨ ਸਿਵੰਗਵੁ� ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਸਰਲ ਜ  ਜਿਟਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ(ਿਤਿਬੰਬ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ ਜੋ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਦੇ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ, 

ਿਨਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕ(ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਲੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ 

ਪ(ਿਤਿਬੰਬਨ ਤ� ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਚਨਾਵ  ਦੇ ਅਿਧਐਨ ’ਤੇ ਕ>ਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  
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   ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਮੂਲਕ ਿਵਚਾਰ  ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤ� ਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ: 

• ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚਨਾ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ  ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ 

• ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤਕ ਸਮਾਜ ਦੀ Eਤਪਤੀ, 

ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ 

• ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਿਟਲ ਸਾਿਹਤਕ 

ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ 

• ਸਾਿਹਤ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ-ਰਚਨਾ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ 

ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਵਚ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ 

   ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ Eਤਪਤੀ, ਿਵਕਾਸ, 

ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ(ਕਾਰਜ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ 

ਵਰਣਤ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਭੂਿਮਕਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਕ(ਮਬ� ਧ 

ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ  
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ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਅੰਤਰ 

   ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ 

ਚੌਿਗਰਦੇ ਤ� ਅਪ(ਭਾਵਤ ਨਹ= ਰਹੀ, ਿਜੰਨਾ ਆਧਿੁਨਕ ਸਮ> ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪ(ਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਹਲ  ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ= ਿਪਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. 

ਮੈਨ6 ਜਰ ਪ ਡੇ ਆਪਣੀ ਪਸੁਤਕ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ 

ਹ:ੈ  

‘ਅ� ਜ ਦੇ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਸਰਫ਼ ਸੰੁਦਰਤਾ 

ਅਤੇ ਪ(ੇਮ ਦੀ ਇਕ ਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹ= ਚਲਦੀ, ਇਹ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢ ਚੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਰਵਸ਼ੇ, ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਰਚਨਾਵ  ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਤ� ਬਹੁਤ ਪ(ਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਜਦ� ਤ� ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ 

ਦਰਿਮਆਨ ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ 

ਖੇਤਰ ‘ਪ(ਤੀਕਾਤਮਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ’ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ੈਉਦ� ਤ� 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹ।ੈ’28  

   ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਿਵਚ 

ਕਲਾਤਮਕ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀਮਲੂਕ ਅਤੇ ਸUਦਰਯਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਰਪੂ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ Eਤਪਤੀ, 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਕ ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ� ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

   ਸਾਿਹਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ(ਿਤ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ 

ਸਾਿਹਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਤਰ"  ਦੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਏ, ਿਜਵ> ਕਾਿਵ ਅਿਧਐਨ, 
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ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਿਧਐਨ, ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਿਧਐਨ ਆਿਦ। ਇਸ ੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵਚ ਵੀਹਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਖਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹ�ਦ 

ਿਵਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਿਹਤ-ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨਵੀਨ ਪ� ਧਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ= ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲ� ਗਾ। ਡਾ.ਵੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ: 

‘ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਤ� ਥ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ 

ਪ(ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਅੰਤਰ-

ਿਕਿਰਆਵ  ਆਿਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮ> ਇਕ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਪ(ਕਾਰਜ  ਅਤੇ ਪ(ਤੀਮਾਨ  ਦੇ ਅਿਧਐਨ ’ਤੇ 

ਕ>ਦਿਰਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ ਤ� ਥ  ਦੀ ਪ(ਿਕ(ਤੀ, ਜਨਮ, 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਪ(ਭਾਵ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ 

ਕੰਮ ਹ।ੈ’29  

   ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾਵ  ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

ਰਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪ(ਤੀਕ, ਪ(ਿਤਭਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਆਿਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹ= ਨਵ> ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਦੀ ਹ�ਦ, ਿਵਕਾਸ, 

ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਖਜੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
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ਅਿਧਐਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਹ� ਤਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਵੀ.ਡੀ. 

ਗੁਪਤਾ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵ ਗ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ 

ਇਕ ਨਵ= ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕ(ਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੀਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਖਜੋ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਵਧੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਵ� ਲ ਪ(ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਿਸਰਫ਼ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਸ਼ਸੇਤਾ ਹੀ 

ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ  ਪੂਰਨਤਾ ਪ(ਦਾਨ ਨਹ= ਕਰਦੀ ਸਗ� ਉਸਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਅਤੇ ਇਨ"   ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਅੰਗ  

ਜ  ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਪ(ਿਤਿਕਿਰਆਵ  

ਨੰੂ ਸਮਝੇ ਿਬਨ"   ਸਾਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਪਰੂਨ ਹੀ ਹ।ੈ’30  

   ਇਸ ਤਰ"  ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਪੂਰਨਤਾ ਪ(ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹ� ਦ ਤ� ਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮਨP ਰਥ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਸਧ ਤ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਆਪਣ ੇਿਵਅਕਤ ਜ  

ਪ(ਗਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਰਚਨਾ’ ਜ  ‘ਿਕ(ਤ’ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਰਚਨਾ’ ਦੇ ਿਪ� ਛੇ ਰਚਨਾਕਾਰ 

ਦਾ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦੇ ਿਪ� ਛੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਿਰਵਸ਼ੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ

ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਹ�ਦ ਅਤੇ ਮਹ�ਤਵ ਨੰੂ ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

   ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਅਸ= ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ : 
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ੳ. ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ Eਤਪਤੀ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ, ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਾਜਕ 

ਜੀਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਜ  ਲੇਖਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਿਸ� ਿਖਆ, 

ਸਮਾਜਕ ਿਨਸ਼ਠਾ, ਸਮਾਜਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸਮੂਹ  ਦੇ ਪ(ਿਤ 

ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਆਤਂਿਰਕ 

ਮੁ� ਲ , ਸਾਿਹਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਿਜਨ"   ਿਵਚ� 

ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸਰਪੂ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਿਕ 

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵਸਤੂ ਉਸ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵ , ਉਨ"   ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਨਰਮਾਣ ਸਾਿਹਤਕ 

ਪਰਪੰਰਾ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਿਵਕਾਸ, ਸਵੀਿਕ(ਤੀ ਜ  ਅਸਵੀਿਕ(ਤੀ ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਤ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਿਧਅਮ- ਪ(ਕਾਸ਼ਕ, ਿਵਤਰਕ, ਆਲੋਚਕ, ਸਮੀਿਖਅਕ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-

ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ  

ੲ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਰਚਨਾ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਰਚਨਾਵ  ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਦ(ਸ਼ਟੀ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, 

ਪ(ਤੀਕਾਤਮਕਤਾ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ 

ਸਾਿਹਤਕ ਜਨਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆ,ਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ  ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 
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ਸ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਾਲ  ਿਵਚ 

ਵੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ(ਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਕਾਰਨ  ਦੀ 

ਖੋਜ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ। 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

   ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁ� ਿਕਆ 

ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੋਨ\  ਹੀ ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦੇ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੋਨ\  ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ> ਇਸ ਦੀ 

ਿਵਸ਼ੇ ਵਸਤੂ, ਮਾਨਤਾਵ  ਅਤੇ ਪ� ਧਤੀ ਦੇ ਿਵਚ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਤ� ਥ 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹਰੋ ਿਵਧਾਵ  ਨਾਲ� ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਜੰਨ6  ਿਵਸਤਾਰ 

ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਪੂ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਤਰ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੂਪਾਕਾਰ ਨੰੂ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁ� ਗ ਦਾ ਮਹ ਕਾਿਵ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ।  ਡਾ. ਮੈਨ6 ਜਰ ਪ ਡੇ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹ:ੈ  

‘ਕਿਵਤਾ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਅ� ਜ ਵੀ ਇਕ 

ਚੁਣੌਤੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਰੂੇਪਣ 

ਦਾ ਇਕ ਪ(ਮਾਣ ਵੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।’31  
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   ਇਹ ਕਥਨ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ ਵ� ਲ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ‘ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੀ ਥ  ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ 

ਪਿਹਲ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਵ� ਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਘਟਨਾਵ  

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮ� ਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਹਰੋ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਧਾਵ  ਨਾਲ� ਵ� ਧ ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਤ�ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ 

ਵਰਣਨ ਿਵਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਛਾਵ  ਦਾ ਿਬੰਬ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਤਰ ਜਨਤਾ ਦੀ 

ਿਵਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਵਸਤੂਪਰਕ ਿਚਤਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਸਮਾਜਕ ਤ� ਥ  ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹ,ੈ ਿਜ� ਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਪਿਰਕਲਪਨਾਵ  ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ(ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਵਲ ਦ ੇ

ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਰਵੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰ 

ਿਕਿਰਆਵ  ਦੇ ਸਰਪੂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪਖੇ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ  

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵਧਾਵ  ਨਾਲ� ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ।ੈ 

   ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਨਾਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੋ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੰੂ 

ਪ(ਗਟ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਰਤਕ ਰਪੂ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ 

ਰਾਹ= ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਗ(ਿਹਣ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨ6 ਮਬ�ਧ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵ� ਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਲਈ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨ\  ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 

ਿਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਵਧਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨ6 ਮਬ�ਧ 
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ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਰਿਣਤ ਸਮਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਿਨਰਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪਖੇ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਡਾ. ਵੀ.ਡੀ.ਗੁਪਤਾ ਨ6  ਆਪਣੀ ਪਸੁਤਕ ‘ਉਪਿਨਆਸ ਕਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਨਾਵਲ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਹੂ  ਦੀ ਪ(ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਭੂਿਮਕਾ, ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵ , ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਰਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਿਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਪ(ਿਤ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿਵਚ ਇਹੀ ਤ� ਤ ਪ(ਮੁ� ਖ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ’32   

   ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਵੀ.ਡੀ.ਗੁਪਤਾ ਅ� ਗੇ 

ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ  

‘ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸਦੀ 

ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਭੂਿਮਕਾ, ਿਵਿਭੰਨ ਸਮੂਹ  ਅਤੇ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ , ਪ(ਭਾਵ  ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ 
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ਕ(ਮਬ� ਧ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ’ … ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ-

ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਮਲਣ ਿਬੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਸUਦਰਯਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ , ਜਿਟਲ 

ਸੰਰਚਨਾਵ , ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ Eਤਪਤੀ, ਸਰਪੂ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਪ(ਭਾਵ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਸੰਪਰੂਨ ਿਕਿਰਆਵ -ਲੇਖਕ, ਪਾਠਕ, ਆਲੋਚਕ, ਪ(ਕਾਸ਼ਕ ਆਿਦ ਦ ੇ

ਸੰਬੰਧ , ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗ, ਿਵਤਰਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਂ

ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ’33  

   ਉਪਰੋਕਤ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕਤਾ 

ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਮ� ਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕ(ਮਬ� ਧ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਿਵਸ਼ਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵ , ਸUਦਰਯਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ"   ਦੀ 

ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹ।ੈ  

ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ 

   ਪ� ਛਮ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁ� ਢ ਤ� ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਕਾਲ ਤ� ਹੀ  

ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਰੂਪ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚਾਰਕ  ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਮਦਾਮ ਦ ਸਤਾਲ ਅਤੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਿਚੰਤਨ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ ੋ
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ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂ

ਅਵਧਾਰਣਾਵ  ਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦੀਆਂ 

ਅਨ6 ਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵਧੇਅਵਾਦ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਵ  

ਰੂਪ ਅਨੁਭਵਵਾਦ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹ�ਦ ਨੰੂ  

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੌਿਤਕ ਹਾਲਤ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਠਕੀ 

ਗ(ਿਹਣ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਰਪੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅੰਤਰਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ, ਚੇਤਨਾ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਆਿਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਂਨ6  ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ 

ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਿਜਨ"   ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ’ਤੇ ਿਪਆ ਹ।ੈ 

   ਦੂਸਰੇ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਰਪੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮ> ਇਹ ਗ�ਲ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਇਕ ਕਲਾ ਹ,ੈ 

ਨਾ ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਰਿਚਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਣ ਦਾ 

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰ� ਖਣਾ ਹਵੋੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਕਲਾ 

ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਹ=। ਇਹ ਗ�ਲ ਸਮਝ 

ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕ ਨਾਵਲ, ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਿਚ� ਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ= 

ਰਿਹੰਦੀ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਲਖਣਾ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜ  ਸਮਾਜਕ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ। ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰ ੇ

ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ 



ਪੰਨਾ  37 ਆਫ਼ 269 

 

ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਲੁ ਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ 

ਸਮ> ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਕਈ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ  ਦਾ ਕ>ਦਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਚਿਰ� ਤਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ , ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ  ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਿਵਅਕਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪ� ਛਮੀ ਆਲੋਚਕ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ ਨ6  ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਾ ਿਥਊਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ’ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਪੂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਨ6  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹ� ਤਵ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ 

ਹੈ। 

   ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ" ੀਵ= 

ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਵਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਹਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਰੂਸੀ ਤੇ 

ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੈਨ6 ਜਰ ਪ ਡੇ ਅਨੁਸਾਰ:  

‘ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ਕਾ, ਜੇਮਜ਼ ਜਾਇਸ, ਵਰਜੀਨੀਆ 

ਵੁਲਫ਼, ਪਰਸੂਤ, ਕਾਮੂ ਅਤੇ ਸਾਰਤਰ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਤ� ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ 

ਦੀ ਨਵ= ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਥ  ਿਵਅਕਤੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕ>ਦਰ ਬਿਣਆ, ਆਤਮਪ� ਰਕਤਾ  ਵਧੀ 

ਅਤੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਰਪੂ  ਿਵਚ ਪ(ਯੋਗ ਵਧੇ। ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਿਵਚ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਚਰਮ ਰਪੂ ‘ਨਵ  

ਨਾਵਲ’ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦ� ਤਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਉਸਦਾ ਅਜਨਬੀਪਣ ਅਤੇ 
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ਪਰਾਇਆਪਣ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕ>ਦਰ ਬਿਣਆ। ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਥ  ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆ ਂ

ਜਿਟਲਤਾਵ  ਪ(ਮੁ� ਖ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ’34  

   ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਿਵਚ ਇਕ 

ਨਵ  ਮੋੜ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਿਮਖਾਇਲ ਬਾਖਿਤਨ ਨ6  ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ: 

‘ਨਾਵਲ ਦੀ ਕ>ਦਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਾ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਹ।ੈ 

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਿਵਚ 

ਅਨ6 ਕਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ"   ਨ6  ਿਲਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਸਮਾਜਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਿਤਕ ਸਵਰ  ਦੀ 

ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਗਠਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਜਾਤੀ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਵਰ,ੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

ਅਤੇ ਪੀੜ"ੀਆਂ ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ ਿਨਰਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ’35  

   ਉਕਤ ਚਰਚਾ ਤ� ਇਹ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਅਿਤਅੰਤ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਸ� ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਨੰੂ 

‘ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁ� ਗ ਦਾ ਮਹ ਕਾਿਵ’ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਵਰਧੋ  ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਪ(ਮਾਣਕਤਾ ਸਿਹਤ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸ 

ਚਿਰ� ਤਰ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਕੇ ਅਸ= ਆਪਣੇ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।  
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ਅਿਧਆਇ ਦੂਜਾ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ : ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਪਛਕੋੜ  

ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ  

    ਹਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਮਾਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਵ� ਡਾ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ ੈ ਿਕ ਹਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਿਭੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਸਮਾਜਕ 

ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਿਹ� ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਡੰੂਘ-ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤ  ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਿਹ� ਸਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਿਪਛੋਕੜ Eਤੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਪਾਤ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਪਛੋਕੜ ਦਾ ਪ(ਤ� ਖ ਜ  ਪਰਖੋ ਪ(ਭਾਵ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ 

ਰਚਨਾ ਿਵਚਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਤੇ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਵਰਤਾਰ ੇ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸ ੋਿਕਸ ੇਵੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਜ  ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਰਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ  ਉਸ ਦੇ 

ਸਮਾਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਉਪਜ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ । 

   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ 

ਵਾਪਰ ੇਵਰਤਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ 

ਦੀਆ ਂਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ  ਨੰੂ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਤ  ਹੋਰ ਵੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਿਵਚ� ਗ(ਿਹਣ ਕੀਤ ੇਅਨੁਭਵ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਭਾਵ> ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਿਸਰਜਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਿਵਸ਼ੰਬਰ ਿਦਆਲ ਗੁਪਤਾ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

‘ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ(ੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ(ਵੇਸ਼ 

(ਵਾਤਾਵਰਨ) ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਪ(ੇਰਨਾਵ  ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਲੇਖਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਝਲ"ਦਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਸ 

ਨੰੂ ਰਾਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੰੂ ਦ� ਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। …ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਤ� ਥ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਰੂਪ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਿਵਅਕਿਤਤਵ 

ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ(ਿਤਭਾ ਅਤੇ 

ਅੰਤਰਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ’1  

  ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵ ੇ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣ ੇ ਿਪੰਡ ੇ ’ਤੇ 

ਹੰਢਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਰ� ਖਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ 

ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ ਤ� ਵ� ਖ ਹ ੋਕੇ ਨਹ= 

ਿਲਖ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਿਲਖੇਗਾ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਅਿਹਸਾਸ  ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾਈ ਨਹ= 

ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਜੰਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗਿਹਰਾ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਿਚਰਜੀਵੀ ਹੋਵਗੇਾ। ਇਸ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਵਿੇਖਆ ਂਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਸਮਾਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ’ਤੇ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਪਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪਾਠਕ  ਲਈ ਇਕ ਜਾਿਣਆ-ਪਿਹਚਾਿਣਆ 

ਨਾਮ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਨਮ ੇਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਮੁ� ਖ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ(ਬੰਧਕੀ ਢ ਚੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਨਮਨ ਵਰਗੀ ਪਿਰਵਾਰ , ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂ

ਕ(ਮਬ� ਧ ਿਤੰਨ6  ਕੜੀਆ-ਂਪੁਿਲਸ, ਅਦਾਲਤ  ਤੇ ਜੇਲ"  ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵ� ਲ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇ

ਵਰਗ  ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ਵੇਰ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿਗਆਨ ਪ(ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਇਨ"   ਖੇਤਰ  
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ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ੇਕਮਰ ਕਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਹ� ਥਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ 

ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਪਛਕੋੜ, ਸਮਕਾਲੀ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ,ਂ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਜਨਮ 

ਅਿਤ ਿਨਮਨ-ਵਰਗੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਭੋਤਨਾ (ਹੁਣ ਿਜ਼ਲ"ਾ ਬਰਨਾਲਾ) 

ਿਵਖ ੇਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਉਸਨ6  ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਦੇ ਅ� ਠ-ਨU  ਸਾਲ ਿਪੰਡ ਿਵਚ 

ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤ।ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਨ6  ਿਜ� ਥੇ ਪ>ਡੂ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ੋ ਿਲਆ, Eਥੇ 

ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੁ� ਖ-ਦਰਦ ਵੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ Eਕਰੇ ਗਏ। 1962 ਿਵਚ ਉਹ ਪ� ਕੇ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲ� ਗ ਪਏ। ਉਨ"   ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ6  ਇ� ਥੇ ਿਜਹੜਾ ਕ� ਚਾ-ਪ� ਕਾ ਘਰ 

ਖਰੀਿਦਆ, ਉਹ ਅਿਜਹ ੇਮੁਹ� ਲੇ ਿਵਚ ਸੀ ਿਜ� ਥੇ ਦਿਲਤ  ਦੇ ਦਿਲਤ ‘ਧਾਨਕੇ’ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। (ਧਾਨਕੇ ਉਸ 

ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ  ਦਾ ਮਲ ਚੁ� ਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੀਆ ਂਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।) 

ਇਨ"   ਿਵਚ� ਕੁਝ ਘਰ ਕਿਥਤ ਮਜ਼ਬੀ ਿਸ� ਖ  ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਘਰ ਤ� ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ’ਤੇ 

ਸ ਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂਕੁ� ਲੀਆ ਂਸਨ। ਮੀਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਿਲਤ  ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੀਆਂ ਕੁ� ਲੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਨ"   ਦੇ 

ਦੁ� ਖ  ਤਕਲੀਫ਼  ਨਾਲ ਸ ਝ  ਪਾ�ਦੇ ਬੀਿਤਆ। ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨ6  ਉਸ ਨੰੂ ਦਿਲਤ ਵਰਗ 

ਦੀਆ ਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਿਗਆਨ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ, ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਤ� ਕ ਉਸਦੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਮੁ� ਢਲੀ ਪੜ"ਾਈ ਿਪੰਡ ਭੋਤਨਾ ਿਵਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ6  1972 ਿਵਚ 

ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਮੈਥ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ� ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ 

ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1976 ਈ. ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 

ਚੰਡੀਗੜ" ਤ� ਐੱਲ ਐੱਲ.ਬੀ. ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨ6  ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀਆ ਂਿਡਗਰੀਆ ਂਵੀ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਜਨਵਰੀ 1979 ਿਵਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ ੇ
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ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸ਼ਿਹਰ  ਪਿਟਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾ� 

ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵਨੀਤ ਨਾਲ ਲੁਿਧਆਣੇ ਰਿਹਣ ਲ� ਗ ਿਪਆ। 

ਿਜ਼ਲ"ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਉਹ ਿਮਤੀ 31.10.2011 ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਏੋ ਹਨ। ਉਸ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣਾ ਸਾਿਹਤਕ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰ� ਖ ਰਹ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਸ਼ਰੋਮਣੀ 

ਗਲਪਕਾਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ:  

“ਿਜਸ ਇਲਾਕੇ, ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆ,ਂ ਆਂਢ-

ਗੁਆਂਢ ਤ� ਿਜੰਨੀ ਤੇ ਿਜਹ ੋਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵ  ਤੇ 

ਵਰਤ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਿਸਖਦਾ ਹ-ੈਇਹ ਸਭ ਿਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਦੇ ਹਨ। …ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ"  ਦੇ 

ਦਬਾਵ , ਰਸਮ-ਰਵਾਜ , ਲੜਾਈ-ਝਗਿੜਆ ਂ ਤੇ ਬੰਧਨ  ਆਿਦ 

ਰਾਹ= ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵ , ਿਖਆਲ, ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।”2  

   ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਵ ਗ ਸਮਾਜ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ, ਸੰਤਾਨ, ਸਾਥੀਆ,ਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤ� ਵੀ ਪ(ਭਾਵ ਗ(ਿਹਣ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿਭਰੁਚੀਆ ਂਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਇਨ"   

ਸਾਿਰਆ ਂ ਦੀ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਤ� ਪ(ਭਾਵ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਪਿਰਪ� ਕਤਾ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ  

ਸਮਕਾਲੀ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ 

   ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਵਿਰ"ਆ ਂਦੌਰਾਨ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ’ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਦੀਆ ਂਕਦਰ  ਕੀਮਤ , ਪ>ਡੂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨM ਿਤਕ 
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ਮਿਰਆਦਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ  ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੇ 

ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਿਵਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸਦਾ ਵਰਣਨ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  (ਅ7 ਗ 

ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ) ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਅਿਜਹ ੇਅਨੁਭਵ ਬਾਰ ੇ

ਨਾਵਲਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਮੇਰਾ ਲੜਕਪਨ ਦਿਲਤ ਸਾਥੀਆ,ਂ ਨਾਲ ਉਹਨ  ਦੀਆ ਂ

ਕੁਲੀਆ ਂ ਿਵਚ, ਉਨ"   ਦੇ ਦੁ� ਖ  ਤਕਲੀਫ਼  ਨਾਲ ਸ ਝ  ਪਾ�ਦੇ 

ਬੀਿਤਆ। ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨ6  ਮੈਨੰੂ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੀਆ ਂ

ਸਮਿਸਆਵ  ਦਾ ਮੁ� ਢਲਾ ਿਗਆਨ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ, ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਤ� ਕ 

ਮੇਰੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ …ਇਹ ੋਲੋਕ ਮਰੇੀ ਿਲਖਣ 

ਸਮ� ਗਰੀ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਮੇਰ ੇ ਪ(ੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇ

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਿਸਰਜਕ ਹਨ।”3  

  ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ  ਤ� ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨ6  ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਲੋਕ  ਦੇ ਦੁ� ਖ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼  ਇਹ ਪ(ਸ਼ਨ Eਠਦਾ 

ਸੀ: 

“ਇਨ"   ਲੋਕ  ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਿਵਚ ਪ(ਸ਼ਨ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨਰਕ ਿਕ� ਭੋਗ ਰਹ ੇਹਨ?”4  

  ਜਦ� ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ ਪ(ਸ਼ਨ ਿਕਸ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤ  ਇਹ 

ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ ਸਗ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੰਤਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   ਪ(ਸ਼ਨ  ਤੇ ਕਠP ਰ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨੰੂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 
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ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਚਰਿਦਆ ਂਜੋ ਅਨੁਭਵ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਸਮਹੂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਭਵ  ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਲਈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਿਹਰਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਭਾਵਨਾਵ  ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣ ੇਗਲਪ ਰਾਹ= ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ"  ਿਨੱਜੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਿਗਆਨ, ਸਮਿੂਹਕ ਅਨੁਭਵ ਆਿਦ ਉਸ ਦੇ 

ਗਲਪ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 1968 ਈ. ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਦ� 

ਉਹ ਦਸਵ= ਜਮਾਤ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆ ਂਜ ੋ‘ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼’ 

ਅਤੇ ‘ਸਰਦਲ’ ਵਰਗ ੇ ਰਸਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ। ਜਦ� ਉਹ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਤ  ਉਸ ਸਮ> 

ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਪੂਰ ੇਜ਼ੋਰ  ’ਤੇ ਸੀ। ਇ� ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਕਿਵਤਾਵ  ਅਤੇ 

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ  ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਸਤ  ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 

ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਿਣਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਿਹਤ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ(ਭਾਵ ਿਪਆ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਿਜ� ਥੇ ਆਪਣ ੇ

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਹਇੋਆ, Eਥੇ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇਤ� ਪਿਹਲ  ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਵੀ 

ਕਬੂਿਲਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਸ� ਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਖ਼ੁਦ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ, ਕੰਵਲ, 

ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਟਵਾਣਾ ਵੀ ਪ(ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹ ੇ

…ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਮD ਰੂਸੀ ਸਾਿਹਤ ਪੜ"ਦਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਗੋਰਕੀ, 

ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਤੇ ਚੈਖ਼ੋਵ ਨ6  ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵ� ਧ ਪ(ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਬੀ.ਏ. ਕਰਦੇ ਸਮ> ਹੈਿਮੰਗਵੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਬੁ� ਢਾ ਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ 
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(Oldman and The Sea) ਵੀ ਪਿੜ"ਆ ਸੀ। ਉਹ ਅ� ਜ ਤ� ਕ 

ਿਜ਼ਹਨ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ”5  

  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ-ਪਿਲ਼ਆ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਸਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਭਾਰ ੂ

ਸੀ। ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹ= ਪਨਪ ਸਿਕਆ। ਘਰ ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹ= ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਹਮ-ਭਰਮ ਨਹ= ਸੀ 

ਪਾਿਲਆ ਜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਰਿਚਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰ ੇ

ਧਰਮ  ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ"  ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸੰਸਕਾਰ  ਦੀ ਜਕੜ ਤ� ਮੁਕਤ ਿਰਹਾ। ਿਪ� ਛ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੋਚ 

ਅਪਨਾਉਣ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਸੌਖ ਰਹੀ।”6  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ’ਤੇ 

ਪਤਾ ਲ� ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਦੇਖ ੇ ਦਿਲਤ  ਦੇ ਦੁ� ਖ-ਤਕਲੀਫ਼  ਨ6  ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ 

ਿਵਚ� ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤ ੇ ਸਮ> ਦੇ ਸ� ਚ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਸ� ਚ ਹਮੇਸ਼  ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਕਾਲ ਿਵਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਹੀ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਮ> ਉਸ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪ(ਾਪਤ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਰੂਪ ਤਿਰਤ ਹ ੋਗਈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨ6  ਿਸਰਜਣ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਉਹੀ ਿਸਰਿਜਆ ਜੋ ਉਸ ਨ6  ਖ਼ੁਦ ਦੇਿਖਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 
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ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਪ(ਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ‘ਸਵੈ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਇਕਸੁਰਤਾ: ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ’ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੋਵ  ਥਾਵ  ’ਤੇ ਹੀ 

ਅਮੀਰ  ਅਤੇ Eਚ ਜਾਤੀਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਦ� ਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ 

ਲੋਕ  ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਅਨੁਭਵ ਪ(ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਹਨ  ਲੋਕ  ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਿਨਕਟ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ। 

ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ ਨ6  ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਅਿਮ� ਟ ਪ(ਭਾਵ ਛ� ਿਡਆ। 

ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਲਖਤ  ਦਾ ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਿਰਹਾ।”7  

  ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਮਿੂਹਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੀ ਿਸ� ਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦਾ 

ਆਪਣ ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ 

ਡੰੂਘਾ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ(ਮਾਣਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਦੀ ਪ(ਮਾਣਕਤਾ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਮੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਜਹੀ  

ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ(ਿਤਭਾ ਹ ੈ ਿਜਸ ਨ6  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡ ੇਸਮਾਜਚਾਰ ੇ

ਤੇ ਅਰਥਚਾਰ ੇ ਦੇ ਇਕ ਅਿਜਹ ੇ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ਜ ੋ

ਪਿਹਲ  ਜ  ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਿਸ਼� ਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਬਹੁਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ  

ਦੇ, ਮ� ਧ ਸ਼(ੇਣੀ ਤ� ਕ ਮਿਹਦੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬ ੇਦੀ ਪਕੜ ਿਵਚ 

ਨਹ= ਆਇਆ। ਮੀਤ ਿਕ�ਿਕ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਜੰਗਲ ਿਵਚ� ਖ਼ੁਦ ਝਰੀਟ  ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਿਰਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਤਬਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ 
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ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਰਵ ੇਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੁਲਸ, 

ਕਚਿਹਰੀ-ਕਲਚਰ ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਿਚਤਰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਐਸੀ ਪ(ਮਾਿਣਕਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਤੇ ਸਾਧਾਰਨ 

ਭ ਤ ਸੰਦੇਹ ਦੀ �ਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ=।”8  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਮਾਹਲੌ ਕਰਕੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਆਇਆ। 1971 ਈ. ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਗਰੁਸ਼ਰਨ 

ਭਾਅ ਜੀ ਨ6  ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮ> ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ  ’ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਰ 

ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ(ਭਾਵ ਿਪਆ। ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਕਰਤਾਰ ਨ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਪੜ"ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਿਵ� ਖ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਡਗਰੀ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਿਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹ ੈਪਰ ਪਸੈ ੇਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਕ 

ਪਾਤਰ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਿਵਚ ਿਵਚੋਲੇ 

ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਮ� ਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਸੋਾ ਦੇ ਕੇ ਪਸੈ ੇਬਟੋਰਦਾ ਹ ੈਤੇ ਸ਼ਿਹਰ 

ਿਵਚਲੇ ਹੋਟਲ  ਿਵਚ ਐਸ਼-ਪ(ਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਜਦ� ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਰਸਖ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ� ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ 

ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਤ� ਨੌਕਰੀ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸ ੇਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇ� ਥੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹ ੈਿਕ ਘ� ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣ ੇਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹ ੇਲੋਕ  ਦੇ 

ਝ ਸ ੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਕਵ> ਆਪਣੀ ਥੋੜ"ੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਤ  ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ6  ਪਿਰਵਾਰ  ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰੂਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਿਜਹ ੇ

ਲੋਕ  ਨੰੂ ਸUਪ ਕੇ ਧੋਖ ੇਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ= ਇਕ ਇਹ ਪ� ਖ ਵੀ 
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ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਿਜਹ ੇਿਭ(ਸ਼ਟ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪੜ"ੀਆਂ-ਿਲਖੀਆ ਂਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤ� ਮਜਬੂਰ ਔਰਤ  

ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹਾ ਯਥਾਰਥ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਹ= ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ 

ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਬਗ਼ਾਵਤੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਬੀਜ  ਨੰੂ ਪੁੰ ਗਰਣ 

ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

   ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਥਾ-ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤ  ਘ� ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ  

ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ> ਦੀ ਪੜ"ੀ ਿਲਖੀ ਿਨਮਨ ਸ਼ੇਣ੍ੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਇਸ ਿਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

“… ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹ ੋ ਿਗਆ ਿਫਰਦੇ ਨੰੂ …ਿਨੱਤ 

ਇੰਟਰਿਵਯੂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਗ� ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਜੇਬ� ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਆਉਣਾ 

…ਮਸ  ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸ= ਿਕਹੜਾ 

ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਨਹ=। ਦੋ ਿਕ� ਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਸ  

ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਗ� ਿਦਲ ਬੁਝ ਿਗਆ …ਮD ਤ  ਿਕਸ ੇ

ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਅੜਕਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹ । ਦੋ ਿਤੰਨ ਸ ੌ

ਜੋ ਿਮਲੇ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤ  ਿਜਵ> ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਿਗਆ 

…ਨ ਹ ਨ ਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ”9  

   ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੀਤ ਆਪ ਇਨ"   ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ

ਿਵਚ� ਲੰਿਘਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ"   ਪ(ਿਤ ਸਾਿਹਤ ਰਾਹ= ਜਾਗਰਤੀ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ 

ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਆਧਿੁਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਦੌਰ  ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ 

ਇ� ਛਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤ� 



ਪੰਨਾ  51 ਆਫ਼ 269 

 

ਦਸ-ਪੰਦਰ  ਵਰ" ੇਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੇ ਟੁ� ਟਣ 

ਉਪਰੰਤ, ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਅੰਿਕਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਵਲੀ ਪ(ਿਵ(ਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਚਤਰਪ� ਟ ਉਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ 

ਪ(ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ(ਬਲ ਅਕ ਿਖਆ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਲਾਵ ੇ ਿਵਚ ਲDਦੀ 

ਹੈ। ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ> ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ 

ਅਧੀਨ ਿਲਖ ੇਗਏ ਹਨ।”10  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ 1986 ਈ. ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ ਵਰ" ੇਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ 

ਦੇ ਬੀਜ ਤ� ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਿਪੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚਲੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਅਸ ਵ>ਪਣ ਆਿਦ ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ� ਵਧੇਰ ੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ 

ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਜੋ ਿਕ 

ਇਕ ਦਿਲਤ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰ� ਖਦੀ ਹ ੈਦੀ ਤ(ਾਸਦੀ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ੋਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਤ  ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸ ੇਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ�ਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰ� ਖ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਭੈੜੀ ਲਤ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰ ੋਤ� ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਦੁ� ਖ 

ਝ�ਲ"ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰੋ, ਚੌਧਰੀਆ,ਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਅਤੇ 

ਸਰਮਾਇਦਾਰ  ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੇ ਆਰਥਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ  ਤ� ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ 
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ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਸਖੁਦੇਵ 

ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈਿਕ: 

“ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕ>ਦਰ ਿਵਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਿਕਰਤੀ 

ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆ ਂ

ਹ� ਥ� ਿਕਰਤੀਆ ਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆ ਂ ਦੇ ਬਹੁ ਪ� ਧਰ ੇ ਆਰਥਕ-

ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤਾਣ ੇ ਿਵਚ 

ਿਘਰੀ ਇਕ ਬੁਲੰਦ ਿਕਰਦਾਰ ਵਜ� ਆਪਣਾ ਨਾਵਲੀ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ 

ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਉਪਰਿਲਆਂ ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਸ਼ਸੋਣ ਦੀ 

ਿਵ�ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਿਜਸ਼  Eਤੇ ਓੜੀ ਜ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ 

ਸ ਸਿਕ(ਤਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਕਲਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ 

ਲੰਗਾਿਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰ ੇ ਪੜ"ਿਦਆਂ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਯੁਗ 

ਬਦਲ ਿਗਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ”11 

  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਇਕ ਹਰੋ ਪ� ਖ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ 

ਮੁ� ਖ ਿਧਰ  ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਉ ਤੇ ਸ ਝ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਿਜ� ਥੇ Eਚ ਵਰਗ 

ਤੇ ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹ,ੈ Eਥੇ Eਚ ਵਰਗ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿਧਰ  ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਤੇ ਚੌਧਰੀਆ ਂਦਾ ਟਕਰਾਉ ਵੀ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਜ� ਥੇ ਿਕਰਤੀਆ ਂ ਤੇ ਉਪ ਵਰਗ  ਿਵਚ ਸ ਝ ਹੈ Eਥੇ 

ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਤੇ ਚੌਧਰੀਆ ਂ ਿਵਚ ਵੀ ਸ ਝ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈ ਿਕ ਜੈਲੇ ਦੀਆ ਂਬਾਹ  ਕ� ਟਣ ਸਮ> 

ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਇਕਿਮਕ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝ ਪਿਹਲ  ਨਾਲ� ਕਾਫ਼ੀ ਪ(ੋਢ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ
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ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹ� ਦ ਤ� ਕ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਪ(ਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਓਮ ਪ(ਕਾਸ਼ ਗਾਸ ੋਦਾ ਉਸ ਸਮ> ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਹੈ: 

“ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ(ਾਪਤੀ ਮਗਰ� ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ(ਬੰਧ ਨ6  ਿਕਸਾਨ , 

ਕਾਿਮਆ ਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਲਈ ਕੋਈ ਠP ਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹ= ਬਣਾਈ। 

ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖਸੁ� ਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਦੀਆ ਂਤ� ਧ� ਕੇ ਅਤੇ ਠ6 ਡੇ ਹੀ ਖ ਦ ੇਆ ਰਹ ੇ

ਹਨ।”12 

   ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਿਨਮਨ-ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੀ ਥ  ਭੂਮੀਹੀਣ 

ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ  ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆ ਂਹ� ਥ� ਹਰ ਪ� ਖ� ਹ ੋਰਹੀ ਆਰਥਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਿਜਨਸੀ 

ਲੁ� ਟ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਹ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਲੁ� ਟ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਿਧਰ  ਿਵਚ ਏਕ ੇਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹ= ਇਨਕਲਾਬ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨ6 ਹਾ ਿਦੰਦਾ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਆਈ ਪਿਰਪ� ਕਤਾ ਨੰੂ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਿਕਸ ਤਰ"  ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ 

ਰਾਹ= ਪਾਠਕ  ਅ� ਗੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹ।ੈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ 

ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨ6  ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ‘ਸਰਦਲ’ ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ 

ਹੋਈਆ।ਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ’ਚ ਅੰਿਕਤ ਕਰਕੇ 1987 

ਈ. ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂ ਗਈਆ।ਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਜ’ ਰਾਹ= 

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਉਭਾਿਰਆ ਹ।ੈ ‘ਕਲਮੂੰ ਹੇ’ 

ਕਹਾਣੀ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਤਸ਼� ਦਦ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ‘ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼’ ਿਵਚ ਿਨਮਨ ਮ� ਧ ਵਰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੀ 
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ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੰੂ ਉਨ"   ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਪ(ੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ‘ਪੁਨਰਵਾਸ’ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ= 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ 

‘ਮਸਲਾ ਤੇ ਲਾਟ ’ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ‘ਮਸਲਾ’ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਨਾਵਲ 

ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਲਿਖਆ ਇਸ ੇਤਰ"  ‘ਲਾਟ ’ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਿਚਆ ਿਗਆ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਨਕਸਲੀ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ"   ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਮਾਨਵੀ ਿਹਤ  ਦੀ ਰ� ਿਖਆ 

ਬਾਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   ਿਵਚ ਦ� ਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸੁਰਜੀਤ ਿਗ� ਲ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ  ਨ6  ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪ(ਥਮ ਵਾਰ 

ਲੋਕ  ਦੇ ਦੁ� ਖ-ਦਰਦ, ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ 

ਪ(ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ; ਉਹਨ  ਨ6  ਵਸਤੂ (Content) ਲੋਕ ਪ� ਖੀ ਤੇ ਰੂਪ 

(Form) ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹ=-ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਸਮ> ਕਾਫ਼ੀ ਰਸਾਿਲਆ ਂਨ6  ਨਵ> ਲੇਖਕ  ਦੀਆ ਂਿਲਖਤ  ਛਾਪ ਕੇ 

ਿਲਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਿਰਆ; ‘ਸਰਦਲ’ ਨ6  ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ 

ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਪ� ਖ ਤ� ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ 

ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ"ੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪ� ਖ ਤੇ ਤੁਰਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹਣੋ ਵਾਲੇ 

ਸੰਕਟ ਪ(ਤ� ਖ ਹੋਣ ਲ� ਗ ਪਏ ਸਨ; ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ� ਧ-

ਸ਼(ੇਿਣਕ ਗ� ਭਰੂਆ ਂ ਸਨਮੁ� ਖ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਿਦਓ ਮੂੰ ਹ ਅ� ਡੀ ਆ 

ਖਲੋਇਆ; ਭਿਵ� ਖ ਹਨ6 ਰਾ ਿਦਸਣ ਲ� ਗਾ। ਇਹ ਿਕਸ ੇ ਤ� ਤ-ਫ� ਟ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਇ� ਛਕ ਸਨ; ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਨ6  ਇਹਨ  ਨੰੂ 
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ਪ(ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਦ� ਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ 

ਲੰਮੇ ਤੇ ਿਸਰੜੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਤੇ 

ਉਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜ ੋ ਮ� ਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼(ੇਣੀ ਖਾਸੇ ਦੇ 

ਪ(ਤੀਕੂਲ ਸੀ। ਮੂਲ ਜਮਾਤੀ ਿਵਰਧੋਤਾਈਆ ਂ ਦੀ ਥ  ਓਪਰੀਆ ਂ

ਜਮਾਤੀ ਿਵਰਧੋਤਾਈਆ ਂਲ� ਭੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਆਰਥਕ ਲੁ� ਟ ਦੀ ਥ  

ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ� ਤ ਲੁ� ਟਣ ਨੰੂ, ਤੇ ਸ ਝ ੇਜਮਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ  ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲ  ਨੰੂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ।”13  

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਲਖਤ  ਰਾਹ= ਸਾਿਹਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹ ੋ

ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਵਜ� ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਤ� ਿਪ� ਛ� ਰਚੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਇਕ ਿਵਸਫਟੋ ਦੀ ਤਰ"  ਪ(ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1987 

ਈ. ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਜ�ਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਛਪਿਦਆ ਂਹੀ ਉਹ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਿਦਲ  ਿਵਚ 

ਧੂਹ  ਪਾਉਣ ਲ� ਗਾ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਨ6  ‘ਲਾਮ’, ‘ਿਵਰਾਸਤ’, ‘ਖ਼ਾਨਾਪਰੂੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ਲਾਮ (1988) ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ 

ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਿਵਰਾਸਤ’ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜ ੋ

ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜ� ਜ ਬਿਣਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤ� ਅਲ� ਗ ਨਹ= ਹੋਇਆ ਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 

ਦੇ ਿਹ� ਤ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ‘ਖ਼ਾਨਾਪੂਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਕ 

ਪਿੁਲਸ ਹਵਲਦਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ  ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ 

ਲੋੜ ਦਾ ਦਵੰਦ ਚ� ਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਮਨੁ� ਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ 

ਨਹ= ਸਗ� ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀ ਪ(ਮੁ� ਖ ਕਹਾਣੀ ‘ਲਾਮ’ ਿਵਚ 
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ਇਕ ਮ� ਧ ਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪਿਹਲ  ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ� ਪ(ਿੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਕੁ� ਦਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਿਹਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼  ਪ(ਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹ ਚੁ� ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼  ਨਾਲ ਗ਼� ਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹ� ਤ  ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

ਦੇਣ ਲ� ਗ ਪDਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੀ ਕਲਮੀ ਛੋਹ  ਨਾਲ ਸਮੁ� ਚੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ 

ਿਨਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਕਹਾਣੀ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਿਵਚ ਰਮੁ ਿਟਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਬੋਧ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਜਵ> ‘ਸਟਾਰ’, ‘ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ’, ‘ਪਲ ਪਲ ਵ� ਧਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ’, 

‘ਅਪਰਾਧ’, ‘ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੀ 

ਮੁ� ਢਲੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਪ(ਵਸ਼ੇ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਨ6  ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਿਚਤਿਰਆ 

ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ  ਿਵਚ: 

“ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਪਿੁਲਸ ਤੇ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਇਕ 

ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਹ  

ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਅਿਧਐਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਨੰੂ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਨਵ> ਦੌਰ ਿਵਚ ਅਛੂਤੇ ਪਏ ਿਵਸ਼ ੇਪਿੁਲਸ 

ਪ(ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਮD ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਧ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੁਲਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ। ਉਨ"   ਿਦਨ  ਿਵਚ ਅ� ਤਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ੋਰ  ਉਪਰ ਸੀ। ਪਿੁਲਸ 

ਮਿਹਕਮ ੇਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਿਵਚਾਰ  

ਅਤੇ ਿਕਰਦਾਰ  ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਦੋਹ  ਸਮ� ਿਸਆਵ  

ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ"   ਿਵਚ� “ਲਾਮ”, 
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“ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ” ਅਤੇ “ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ” ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ6  ਲੋਕ  ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਿਖ� ਿਚਆ।”14 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ(ਿਹ ਠA ਸ ਸਬੂਤ ਜਨਵਰੀ 1992 ਿਵਚ 

ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਗ(ਿਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦੌੜ’ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਹ ੋ ਕੇ 

ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ‘ਛੁਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ6  ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ‘ਡਾਲਿਫ਼ਨ’ ਕਹਾਣੀ 

ਿਵਚ ਅਜੋਕੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਨੀਤੀ Eਤੇ ਿਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ‘ਵਾ-ਵਰੋਲਾ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਾਤਰ  ਨੰੂ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁ� ਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ‘ਕੰਜਰਖਾਨਾ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਛੁਿਹਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ‘ਸ� ਚਾ ਸੌਦਾ’ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ 

ਹੈ। ‘ਠP ਸ ਸਬੂਤ’ ਿਵਚ ਸਾਡ ੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ(ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਿਚਤਰਨ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 1990 ਈ. ਨੰੂ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, 

ਿਜਸ ਨ6  ਸਾਿਹਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਵ� ਖਰੀ ਤਰ"  ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ 

ਕ� ਦ ਨੰੂ Eਿਚਆ ਂਕੀਤਾ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਸਖੁਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨ6  16 ਿਵਦਵਾਨ ਲੇਖਕ  ਦੇ 

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ  ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਰ-ੂਬ-ਰ ੂ

ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ ਨ6  ਿਜ� ਥੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਐਮ.ਏ. ਦੇ 

ਿਸਲੇਬਸ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਣਾਇਆ, Eਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 

ਚੰਡੀਗੜ" ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਈ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ  ਅਤੇ 

ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ 

ਐਡੀਸ਼ਨ  ਦੀ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਹ� ਥੋ-ਹ� ਥ ਿਵਕ ਗਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਬੁ� ਕ ਸ਼ਾਪ ਨ6  

ਸਤੰਬਰ 1992 ਿਵਚ ਮੁੜ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ।  
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  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ ੇਦੇ ਪ(ਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਸਨਮੁ� ਖ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ੇਨ6  ਉਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਸੰਵਦੇਨਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਮੁ� ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ  

ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ 

ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ 

ਿਪਸ ਿਰਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਚਤਰਨ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਵੀ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਨਾਵਲ ਿਲਖ ੇਗਏ ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ 

ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਵਾਸਿਵਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁ� ਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਨ6  ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹ= ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ  

  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਕ ਿਨਰੰਤਰ ਤੇ ਅਰੁਕ ਵਿਹਣ ਹ।ੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਚ� ਕਰ ਿਵਚ ਅਨ6 ਕ 

ਚੰਗੀਆ-ਂਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ"   ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਸਾਿਹਤਕ 

ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆ ਂਨਹ=, ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਲੇਖਕ ਨ6  ਆਪਣ ੇਯਥਾਰਥ ਬੋਧ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਜਹੜਾ ਥ -ਥ  ਤ� ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਲੁ� ਟ-ਖਸੁ� ਟ ਦਾ ਅ� ਡਾ ਬਣ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਪ(ੋ. ਅਤਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  ਿਵਚ: 

“ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਇਹ ਸ� ਚ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤ� 

ਪ(ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨ6  ਇਸ ਨੰੂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ� ਵ� ਧ ਬਾਰੀਕ-

ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਚਤਿਰਆ ਹ।ੈ”15  

  ਸਮੁ� ਚ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਮਾਸੂਮ ਬ� ਚੇ ਬੰਟੀ ਨੰੂ 

ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹ= ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨ6  ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ 
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ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆਂ ਪਰਤ  ਤ� ਵੀ ਪਰਦਾ 

ਚੁ� ਿਕਆ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋ ਰਹ ੇ ਛੋਟੇ 

ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਆਰਥਕ ਪ� ਖ� ਪ� ਛੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਜ  ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲDਦੇ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਆਪਣ ੇਿਵਸ਼ ੇਪ� ਖ� ਿਨਵੇਕਲਾ, ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰਪਰੂਵਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ  ਤੇ 

ਪਾਠਕ  ਿਵਚ ਚਰਿਚਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਪ(ਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ 1993 ਈ. ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ, ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਜ� ਥੇ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, Eਥੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੀ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬੰਟੀ ਨ  ਦੇ 

ਬ� ਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹਣੋ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆਈ ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਿਚਤਰਨ ਹ,ੈ 

ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਪੁਿਲਸ ਤ� ਅ� ਗੇ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤ ੇਵਰਗ ੇਬੇਗ਼ੁਨਾਹ  ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ 

ਦੇਣ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ: 

“ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਪਿੁਲਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆ ਂਿਦਸਦੀਆ-ਂ

ਅਣਿਦਸਦੀਆ ਂਪਰਤ  ਨੰੂ ਮਹੀਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਲੇਖਕ ਨ6  ਕਟਿਹਰਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹ।ੈ ‘ਕਟਿਹਰਾ’ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਪਿੁਲਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਪ� ਠਭੂਮੀ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂ

ਪ(ਣਾਲੀ ਅਗਰਭਮੂੀ ਿਵਚ ਆ ਗਈ ਹ।ੈ”16  
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  ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ‘ਕਚਿਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ’ ਿਜ� ਥੇ ਦੂਜਾ ਰ� ਬ ਵਸਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਹਰ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਲੋਕ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ 

ਟੇਕ ਰ� ਖਦੇ ਰਹ ੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ 

ਿਮਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ ਨੰੂ ‘ਦੂਜਾ ਰ� ਬ’ 

ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਲੋਕ  ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸ’ ਵੀ ਆਿਖਆ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਨਾ ਿਚਰ 

ਲੋਕ  ਿਵਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜ� ਿਜ� ਲੋਕ  ਦੀ ਆਸਥਾ 

ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਤ� Eਠਦੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਿਤ� ਿਤ� ਲੋਕ  ਿਵਚ ਅਨਾਰਕੀ 

ਫੈਲਣ ਲ� ਗਦੀ ਹ।ੈ”17  

        ਨਾਵਲ ਪੜ"ਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹ= ਜਾਪਦਾ ਿਕ ਕਚਿਹਰੀਆ ਂਿਵਚ ਰ� ਬ 

ਵਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਚਿਹਰੀਆ ਂਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਿੁਲਸ, ਵਕੀਲ, ਰੀਡਰ, ਜ� ਜ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆ ਂਪ(ਮੁ� ਖ ਿਧਰ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਧਰ  ਿਬਨ  ਿਰਸ਼ਵਤ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ‘ਮੰਦਰ’ ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹ= ਿਮਲਦੀ ਸਗ� 

ਬੇਕਸੂਰ  ਨੰੂ ਹੀ ਫ਼ਾਹ ੇਲਾ ਿਦ� ਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ 

ਦੁਰ-ਪ(ਬੰਧ ਿਵਰੁ� ਧ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵਚ ਹੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ 

ਨਾਟਕ ਝੀਲ  ਿਵਚ� ਇਹ ਸਤਰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਸਾਨੰੂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ 

ਜਹਾਦ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ  ਇਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
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ਜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹ= ਸਕਦੇ ਤ  ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ ਬੁਰਾਈ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ”18  

  ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਗਲਪੀ ਿਬੰਬ  ਰਾਹ= ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹ ੈਿਕ 

ਰਾਜਨੀਤੀ, ਿਨਆਂ-ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁ� ਖ ਅੰਗ ਵਕਾਲਤ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ(ਾਈਵੇਟ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਿਸ� ਧ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਵਕੀਲ  ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ  ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੰੂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜ  ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪ(ਾਪਤ ਕਰ ਲDਦੇ ਹਨ, 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਦਾ ਿਸਆਸੀਕਰਨ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਇ� ਥੇ ਜ� ਜ  ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ, ਬਦਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਦ-Eਨਤੀਆ ਂਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ ਿਵਚ 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤ� ਪ(ਿੇਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਸ ਨੰੂ ਪ(ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਗੁਲ਼ਾਮ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ Eਤੇ ਹਾਵੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੇ ੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ/ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਅਜੋਕ ੇਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਹ ੋਰਹ ੇ

ਅਿਨਆ ਂਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤ  ਜੋ ਮਨੁ� ਖ ਸਮਕਾਲੀ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਬਾਰ ੇ

ਜਾਗਰੂਕ ਹ ੋਸਕੇ। 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪੰਜਵ  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ (2003 ਈ.) ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਭਰਪਰੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ  ਨਾਲ� ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ 

ਸ ਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਵਲ� ਖਣ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਹੀ 

ਨਹ= ਸਗ� ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ(ਵਚਨ ਵੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚ ੇਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ 

ਿਚਤਰਨ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂ ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ, ਿਸਹਤ-ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ 
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ਮੀਡੀਆ ਆਿਦ ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਨਾਵਲ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ  ਸਾਡ ੇ

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਤਾਕਤ  ਿਦਨP -

ਿਦਨ ਭਾਰ ੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਟੁ� ਟਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰ ੇਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ: 

“ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਿਸਰਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਤਸਵੀਰ ਅਜੋਕੇ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਯੁ� ਗ ਦੀਆ ਂ ਸੰਚਾਰ-ਪ(ਣਾਲੀਆ ਂ

ਵ ਗ ਹੂ-ਬ-ਹ ੂਉਸੇ ਤਰ"  ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ> ਕੈਮਰ ੇਦੀ ਅ� ਖ 

ਿਵਚ� ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ ੈ…ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦੇ 

ਹਰੇਕ ਕ ਡ ਦੀ ਪੜ"ਤ ਮਗਰ� ਰੁਕਣ ਤੇ ਿਫਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਕਾਸ ਨ6  ਿਵਅਕਤੀ, ਮਨੁ� ਖ ਤੇ ਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਿਕਥੇ ਿਲਆ ਖੜ"ਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ”19 

  ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਵੇਦ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ 

ਿਸਵਲ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਦਾ ਿਡਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਡੀ. ਿਵਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਲ� ਗ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦਾ ਮਹ -ਮਾਇਆਧਾਰੀ 

ਬਣਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸ ਝ ਕਾਰਨ ਵੇਦ ਤ� ਵੀ 

ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਹ� ਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਕ ਸਭ ਠੀਕ 

ਚਲਦਾ ਹ ੈਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ 

ਪੁ� ਤਰ  ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਦਾ ਆਪਣ ੇਚਾਚ ੇਨਾਲ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਫ਼ਲਸਰਪੂ ਪੰਕਜ ਹੋਰ= 

ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਭਈਆ ਂਨੰੂ ਭਾੜੇ Eਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੇਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ Eਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਦੇ ਪੁ� ਤਰ ਕਮਲ ਦਾ ਕਤਲ 
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ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨ6 ਹਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਪੀੜ"ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਆ ਂ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨ6 ਹਾ ਦਾ 

ਮਾਮਾ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਨਾਥ ਹਰ ਤਰ"  ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹ ੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਧਰ ਸਰਮਾਏ, 

ਿਸਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ� ਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜ ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ= ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚ� ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਇਨ"   ਪ(ਿਤ 

ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਿਦਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ  

ਿਵਚ:  

“ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮD ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚਲੀਆ ਂ

ਖ਼ਾਮੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਘਾਿੜਆ ਹ।ੈ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਚੋਰ-

ਮੋਰੀਆ ਂਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮਰੇਾ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ-ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ 

ਅਤੇ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹ ੋ

ਜਾਵੇਗਾ।”20 

  ਸੁਧਾਰ ਘਰ (2006 ਈ.) ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਛੇਵ  ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ 

ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਜੇਲ" ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਿਚ� ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ 

ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੰੂ ਿਚਤਰਨ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਨਾਵਲ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ 

ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਇਕ ਕੜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ 

ਰਚਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਜੇਲ"  ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਉਘਾੜਦਾ 

ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਪੂ ਨੰੂ ਮਹ� ਤਵਹੀਣ ਿਸ� ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ  

ਿਵਚ ਲੋੜ=ਦੇ ਸੁਧਾਰ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ" ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ  ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵ� ਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨP ਦ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 
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“ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ 

ਅਸਿਹਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹ,ੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ 

ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹ।ੈ” 21 

  ਭਾਰਤੀ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਹੋਵ ੇਜ  ਜੇਲ"-ਪ(ਬੰਧ, ਇਨਸਾਫ਼ ਜ  ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਸੁ� ਖ ਸਹੂਲਤ  

ਕੇਵਲ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ  ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੇ ਗਲਪ ਪ(ਬੰਧ ਰਾਹ= 

ਲੇਖਕ ਨਾ ਤ  ਇਸ ਪ(ਚ� ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਪ� ਕਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜੇਲ"  ਿਵਚ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਲੋੜ ਨਾਲ� ਵ� ਧ 

ਸਹੂਲਤ  ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਿਦ(ੜ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜੇਲ"  ਿਵਚ ਕੈਦੀ ਨਰਕ 

ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ/ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਜੇਲ" ਿਵਚ ਸਹੂਲਤ  ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਿਧਰ ਨੰੂ ਤ  

ਇ� ਥੇ ਕੀਿੜਆ-ਂਮਕੌਿੜਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਤਣਾਉਸ਼ੀਲ 

ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ ਚਾ ਅਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਪ(ਬੰਧ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਿਦ�ਸ਼ਟੀਆਂ 

  ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਿੂਹਕ ਅਨੁਭਵ  ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਗ(ਿਹਣ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ(ਿਤ ਿਵਿਭੰਨ ਪ(ਕਾਰ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ ਸਮਏੋ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲ� ਿਗਆ ਂਉਹ ਸੁਚੇਤ/ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ 

ਕੋਈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ� ਿਨਖੇੜ ਕੇ ਨਹ= ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ  ‘ਿਵਚਾਰ’+‘ਧਾਰਾ’ ਦੇ 

ਜੋੜ ਤ� ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਮਨ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ  ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ 

ਿਵਚਾਰ  ਦੇ ਪ(ਵਾਹ ਨੰੂ ਧਾਰਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਨੁ� ਖ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਿਵਚਾਰ  ਦਾ ਪ(ਵਾਹ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹ।ੈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ 
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ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਿਸ� ਟਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਪ� ਖੀ ਪਾਸਾਰ ੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਸੀ, ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ, ਧਾਰਮਕ, 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਜ  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ 

ਪ� ਖ� ਿਕਸ ੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰ ੇ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪ� ਧਰ ਤ� ਕ  

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਨਰਲੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹ ੈ

ਨਾ ਿਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਕ� ਤ,ੇ ਜਨਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ  ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

“ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ� ਿਸਰਜ ੇ

ਿਬਰਤ ਤਕ ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ� ਉਭਰਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਾਿਹਤਕ 

ਿਕਰਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ> ਿਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਿਕਸ ੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ, 

ਘਟਨਾਵ  ਦੀ ਿਸਰਜਣਕਾਰੀ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵ� ਥ 

ਿਵਚ ਸੰਜੋਈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੰਤਵ ਤ� ਕ 

ਫੈਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਤ 

(ਿਕ(ਤ) ਦੇ ਸਮੁ� ਚ ੇਿਪੰਡੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਫੈਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ”22  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਬਚਪਨ, ਮੁ� ਢਲੀ ਪੜ"ਾਈ, ਆਪਣ ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 

ਸਾਿਹਤਕ ਮਾਹੌਲ ਤ� ਪ(ੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ ੇਤ� ਗ(ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ  ’ਤੇ 

ਆਧਾਰਤ ਿਵਚਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ� ਉਸਦੀਆ ਂ

ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ:  

“ਿਕਸ ੇ ਖਾਸ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ  ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਰ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ� ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ ੇ
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ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ  ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਅਚੇਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਜ  ਸੁਚੇਤ ਹ ੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਕਸ ੇ ਖਾਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ”23  

   ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਮੁ� ਢਲੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਉਸ ਨੰੂ 

ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਵਜ� ਦਰਸਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਿਵਚ ਦੇਖ ੇ

ਦੁ� ਖ-ਤਕਲੀਫ਼  ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕ  ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਨ6  

ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁ� ਚ ੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਉਸਾਰ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵ> ਿਸਰ ੇਤ� ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਪ(ਾਪਤ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਿਹ� ਤ  ਨੰੂ ਅਣ-ਗੌਿਲ਼ਆ ਂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਹੜੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਜਮਾਤੀ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਉਨ"   ਨੰੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਿਜਹ ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਜ� ਥੇ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰ ਪ(ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਹੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਵੀ 

ਅਪਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੋਤ ਸ਼(ਣੇੀ 

ਦਾ ਪ� ਖ ਪਰੂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਤ� ਉਸ ਦੀ 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਉਨ"   ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹ=, ਜਮਾਤ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆ ਂ ਿਵਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਲੀ 

ਜਮਾਤ ਵ� ਲ� ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁ� ਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਹ 

ਿਮਹਨਤਕਸ਼  ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਹ� ਕ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹ ੇਸਨ। ਇਸ 
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ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ-ਪ� ਖੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪ(ਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।”24 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ 

ਿਵਚ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਿਚਤਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਿਮਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਜਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਧਿੁਨਕ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋ

ਚੁ� ਕੀਆ ਂਹਨ। ਸ਼ਿਹਰੀ ਤੇ ਪ>ਡੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪ(ਧਾਨ, ਹੋ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਸ਼(ੇਣੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਭ ਿਵਸ਼ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਦੀ 

ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਝਲਕ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਪ(ਗਤੀਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਕਦਰ -ਕੀਮਤ  

ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕ( ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵ ੇ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ� ਵੀ ਆਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਸੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਕ( ਤੀ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ 

ਕਰਦੇ ਿਵਖਾ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲੀ ਪਾਤਰ  ਕਰਤਾਰ ਤੇ 

ਪਰਮਜੀਤ (ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ) ਕਰਤਾਰ ੋਤੇ ਜੈਲਾ (ਕਾਫ਼ਲਾ) ਨੰੂ ਕ( ਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ� ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋਉਸ ਦੀ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪ(ਤ� ਖ 

ਪ(ਮਾਣ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲਾ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 

ਬਾਪ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ  ਹੀ ਅ� ਖ  ਮੀਚ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੀੜ"ੀ ਦਰ ਪੀੜ"ੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਘ� ਟਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆ ਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ , ਪੜ"ੇ-ਿਲਖ ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ 

ਿਮਲਣਾ, ਅਮੀਰ  ਦੀ ਆਯਾਸ਼ੀ, ਿਜਸਮਫ਼ਰੋਸ਼ੀ, ਅਮੀਰ  ਦਾ ਗਰੀਬ  ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆਿਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
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ਹੋਈ ਹ।ੈ ਅਖ਼ੀਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅਿਜਹ ੇਹਾਲਾਤ  ਤ� ਅ� ਕ ਕੇ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲDਦੇ 

ਹਨ। ਇਨ"   ਹਾਲਤ  ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਆਖਦੀ ਹੈ:  

“ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ� ਕਾ! ਹੋਟਲ  ਦੀਆ ਂ ਿਵਸਕੀਆਂ ਤ� ਮD 

ਅ� ਕ ਗਈ ਹ । ਇਨ"   ਹੋਟਲ  ਨਾਲ�, ਅਮੀਰ  ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ� 

ਤ  ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ  ਲਈ ਮੌਤ ਜ  ਜੇਲ" ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆਂ 

ਈ ਚੰਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਤਰ"  ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲੁ� ਟਣ ਦੀ ਇਨ"   ਨੰੂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰ ੇਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਤਆਰ 

ਨ6 । ਬਸ ਵੇਖ= ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ? ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ 

ਅਕਸ ਤੇਰ ੇਿਵਚ� ਲ� ਭ ਪਏ ਨ6 । ਇਹ ਰਾਤ, ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕ ਨਵ= 

ਅ� ਗ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।”25 

  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੀ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਰਾਹ= 

ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਕ( ਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ(ਤੀਕ ਵਜ� ਿਸਰਜਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਵਧਰੇੇ ਪਿਰਪ� ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋ

ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਸੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੀ ਪ(ੋੜ"ਤਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ� ੳਹ ਆਖਦੀ ਹ:ੈ 

“ਮੇਿਰਓ ਬਹਾਦਰ ਪੁ� ਤਰ ੋ ਸਡੋੀਆ ਂ ਅ� ਖ  ਿਵਚ ਲਟਕਦੀ 

ਉਦਾਸੀ ਮੈਥ� ਝ�ਲ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀ। ਹ� ਸ,ੋ ਟ� ਪੋ ਤੇ ਨ� ਚ।ੋ ਜਾ ਕੇ 

ਸਰਦਾਰੜੇ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਦੇਖ।ੋ ਇ� ਕੁ� ਿਤਆ ਂ ਿਬ� ਿਲਆ ਂ ਨਾਲ ਵੀ 

ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀ। ਤੁਸ= ਖ਼ੁਸ਼ ਿਕ� ਨਹ= ਹ ੋਰਹ?ੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂ

ਪੈੜ  ’ਚ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹ।ੈ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਸੋਥ� ਨਹ= 

ਹੋਇਆ, ਸੋਡੀ ਮ  ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸ= ਿਜਹੜਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਸਰਿਜਐ ਉਹ 
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ਮਾਰੂਥਲ  ਨੰੂ ਿਲਤਾੜਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਵ� ਲ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਜ  

ਅ� ਠ ਦਸ ਦੇ ਿਵਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵ  ਟੁ� ਟ ਨਹ= ਜ ਦਾ। ਇਹ 

ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡ ੇਆਖਰੀ ਦਮ  ਤ� ਕ।”26 

  ਭਾਵ> ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਮੁ� ਢਲੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ 

ਲਿਹਰ ਤ� ਪ(ਭਾਵਤ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ"   ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, 

ਰੁਮ ਿਟਕ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ(ਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਤ� 

ਅਗਲੇਰੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਰਪ� ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਉਸ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਨ6  ਿਲਿਖਆ ਹ:ੈ 

“ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਸ ਗ� ਲ ਿਵਚ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ 

ਅ� ਧ ਪਰੈ" ੇ ਿਵਚ ਹੀ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ"   

ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ’ਤੇ ਲੋੜ=ਦੀ ਝਾਤ ਪਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਾਤਰ  ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਵੀ ਵਰਗ 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਵਲ 

ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ>ਦਰੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ  ਦੁਆਰਾ ਮਲਵਈ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ-

ਯਥਾਰਥਕ ਰੰਗਣ ਨੰੂ ਹੋਰ ਗੂੜ"ਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ”27  

  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਪ(ਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਸ ੇਅਤੇ ਐਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਈ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ 
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ਦਾ ਮਨP ਰਥ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵ� ਲ ਨਹ= ਸਗ� ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਨਘਾਰ ਵ� ਲ ਿਲਜਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹ 

ਿਗਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਵ� ਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤ  ਵ� ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀਆ ਂਕਾਰ  ਿਵਚ ਬੈਠ 

ਕੇ ਵ� ਡੇ ਵ� ਡੇ ਕੰਮ  ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ" ਨੰੂ ਤੁਰ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰੀ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਪਿਹਲ  ਐਵ> ਬ� ਸ  ’ਚ ਧ� ਕੇ 

ਖ ਦ ੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਿਰਆ ਂ ’ਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆ�ਦੇ। 

ਅ� ਜ ਕ� ਲ" ਕਾਰ  ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਰਿਹਣ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਠੰਡੇ ਠਾਰ 

ਕਮਰ,ੇ ਿਚ� ਟੀਆ ਂ ਦੁ� ਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਦਰ  ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ 

ਵਰਦੀਆ ਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ’ ‘ਜੀ ਹਜ਼ਰੂ’ ਸੁਣਿਦਆ ਂ

ਇ� ਲਗਦਾ ਿਜਵ> ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਕੁੜਮ ਹੋਈਏ। 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹ ੈਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? 

ਪਿਹਲ  ਤ  ਐਵ> ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਫ਼ਸ ੇਰਹ।ੇ”28  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ 

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨੰੂ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ"   ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵਚ ਕਟਿਹਰਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦ� ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਤੇ 

ਪਿੁਲਸ ਤੰਤਰ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ"   ਪ(ਬੰਧ  ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ 

ਵਰਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਟਿਹਰ ੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਖੜ"ਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ 

ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਿਹਤ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਪਿੁਲਸ ਨੰੂ ਨ� ਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁ� ਚਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਿਰਆ 

ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਿਪੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗੀ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਸਪਾਹੀ 



ਪੰਨਾ  71 ਆਫ਼ 269 

 

ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਪੁ� ਠਾ ਿਸ� ਧਾ ਕੰਮ ਨਹ= ਕਰਨ ਿਦ� ਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਤ  ਪਿਹਲ  ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕ� ਿਢਆ 

ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ੇਰ Eਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ।”29  

  ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁ� ਧ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸਧੁਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇ� ਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁ� ਖ ਪ(ਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨ6  ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਅਨ6 ਕ  ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਵ  ਨੰੂ ਪ(ਮੁ� ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚ ੇਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਦੁਖ ਤ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆ ਂਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਵਿਹਸ਼ੀਅਤ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨ 

ਪ� ਖ  ਤ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੈਦੀਆ ਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ 

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੰੂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋਚਾ ਨੰੂ ਪ(ਗਟਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਬਾਰ ੇਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਿਲਖਦਾ 

ਹ:ੈ 

“ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ> ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ 

ਪ(ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਿਲਖ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ= ਿਕ ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਕੇਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। 

ਇਨ"   ਦੀ ਰਚਨਾ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੰਵਲ ਦੇ ਰੁਮ ਿਟਕ ਪ(ਗਤੀਵਾਦ ਅਤੇ 
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ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ-ਸੀਤਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ  ਨਾਲ 

ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਰਚਨਾ-

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚਲੇ ਇਸ ਿਮਸ਼ਰਨ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦੀ 

ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੌਜਦੂ ਹਨ।”30 

   ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਤ� ਪਿਹਲ  

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਕਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁ� ਿਕਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ, 

ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ, ਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੁ� ਸਾ, ਅੰਿਮ(ਤਾ ਪ(ੀਤਮ ਆਿਦ 

ਨਾਵਲਾਕਾਰ  ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ 

ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕ>ਦਰੀ 

ਮੰਤਵ ਸਮੁ� ਚ ੇਪ(ਬੰਧ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਖ਼ਾਮੀਆ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਆ ਂ

ਦੀ ਥ  ਅਿਨਆ ਂਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕ  ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਇਨ"   ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪ(ਗਟਾਉਣ ਲਈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਤ� ਪੂਰਬਲੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ ਂਨੰੂ 

ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਸਮ� ਗਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਸ= ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ  ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਿਵਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮ> ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ੇਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹ= ਮਨੁ� ਖ ਤੇ 

ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਸ� ਚ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਹ ੈ ਅਤੇ ਆਧਿੁਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁ� ਚ ੇ

ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਪ(ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਕੁਰੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਕਾਰਿਦਆ ਂਸੁਚ�ਜੇ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ 

ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਜਗਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, 

ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ(ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ 
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ਅਿਧਆਇ ਤੀਜਾ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਉਪਰ ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ : ਸਰਵੇਖਣ 

ਤ ੇ ਮੁਲ�ਕਣ  
   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਿਚਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨ6  ਅ� ਧੀ 

ਦਰਜਨ ਨਾਵਲ (ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਾਫ਼ਲਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ, ਸਧੁਾਰ ਘਰ) ਿਸਰਜ ਕੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ(ਮੁ� ਖ ਆਲੋਚਕ , ਿਵਦਵਾਨ  ਅਤੇ ਪਾਠਕ  ਨ6  ਗੰਭੀਰ ਨP ਿਟਸ ਿਲਆ ਹ।ੈ 

ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਨਾਵਲ  ’ਤੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਕਈ 

ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ(ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ(ਿਸ� ਧੀ ਕਾਰਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਦਿਮਕ 

ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਨ6 ਪਰ ੇਚੜ"ੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਰਆਣਾ, ਿਦ� ਲੀ 

ਦੀਆ ਂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ  ਨ6  ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ  ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ  ਨ6  ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ  ਵੀ ਿਲਖੀਆ ਂਹਨ। ਿਕਸ ੇ

ਲੇਖਕ ਦੀਆ ਂਿਕਰਤ  ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ , ਿਵਦਵਾਨ  ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਣਨਾ 

ਉਸ ਦੀ ਮਹ� ਤਤਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ�ਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਅਧੀਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲ  ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਰਵਖੇਣ ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਇਨ"   ਖੋਜ ਕਾਰਜ  

ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਹ� ਥਲੇ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਆਧਾਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਕਸ ੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 

ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆ ਂ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰਤ  ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਾ ਸਖੌਾ ਹ ੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਖੇਣ ਤੇ 

ਮੁਲ ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ(ਿਤ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੰੂ 

ਵੀ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮ� ਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੋਜ-ਪ�ਬੰਧ  
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   ਡਾ. ਿਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਖਜੋ-ਪ(ਬੰਧ ਿਮ7 ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਿਸਰਲੇਖ 

ਅਧੀਨ 2010 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ(ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਖੋਜਾਰਥਣ 

ਨ6  ਆਪਣ ੇਅਿਧਐਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਹਤ ਇਸ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਪੰਜ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ 

ਵੰਡ ਕੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਾਫ਼ਲਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ 

ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮੁ� ਚਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਿਵਚ ਿਵਲ� ਖਣ ਸਥਾਨ 

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਖੋਜ 

ਕਰਤਾ ਨ6  ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪ(ਿਕਰਤੀ, ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂ ਪ(ਿਵਰਤੀਆ ਂ ਬਾਰ ੇ

ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ� ਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੀ ਦੂਸਰ ੇਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਤਾ, ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

ਖੋਜ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰ ੇਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਤੀਸਰ ੇਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲ  ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਚੋਥੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਪੰਜਵ> ਤੇ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚਲੀਆ ਂਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ  ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਿਨੱਠ ਕੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ ਬਾਰ ੇਡਾ. 

ਿਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਿਜਹ ੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਨੰੂ 

ਚੁਿਣਆ ਹ ੈਿਕ ਵ� ਖਰੇ-ਵ� ਖਰੇ ਥੀਮਕ ਪਾਸਾਰ  ਰਾਹ= ਅਜੋਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾ 

ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ 

ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 

“ਸਮੁ� ਚ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਵਸਥਾ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, 
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ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ 

ਿਗਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਿਹ� ਤ ਿਵਚਰਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ-ਂਨਾਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂ

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਅਧੀਨ, ਪਿੁਲਸ 

ਮਿਹਕਮਾ, ਵਕੀਲ, ਜ� ਜ, ਵਪਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਧਾਰਿਮਕ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਆਿਦ ਸਾਰ ੇ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ, 

ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨM ਿਤਕਤਾ ਪ� ਖ� ਿਨੱਘਰਦ ੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਸਮੁ� ਚੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਿਵਚ ਉਘੜਵ> ਲ� ਛਣ  ਰਾਹ= 

ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀਆਂ ਿਘਨਾਉਣੀਆ ਂਕੁਰੀਤੀਆ ਂ ਨੰੂ 

ਿਨਰਸੰਕੋਚ ਿਦ(ਸ਼ਟਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ”1  

  ਡਾ. ਿਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਮ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁ� ਪ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ  ਦੀਆ ਂਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ  ਬਾਰ ੇਖੋਜਾਰਥਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਵਲ ਿਵਸ਼ ੇ

ਪ� ਖ� ਨਵੇਕਲੀ ਸੁਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ"   ਿਵਲ� ਖਣ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਿਨਵੇਕਲੀਆ ਂ

ਰਚਨਾ ਜੁਗਤ  ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ"   ਰਾਹ= ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸੂਝ ਦਾ ਪ(ਮਾਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 

“ਉਸ ਦੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਖ ਦੀਆ ਂ ਜੁਗਤ  ਿਜਵ> ਿਵਅੰਗ ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, 

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਤੇ ਉਨ"   ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 

ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ� ਖ, ਸਮੁ� ਚ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੇਰੇ 

ਟੇਡਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤ�, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਿਦ(ਸ਼ ਿਸਰਜਣ 

ਰਾਹ= ਰਪੂਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ , ਿਵਅੰਗ ਰਾਹ= ਅਜੋਕੇ ਿਸਸਟਮ 
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ਦਾ ਿਚਤਰਮਈ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵ� ਡੇ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਲੋਕ 

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅਖਾਉਤ  ਤੇ ਮੁਹਾਵਿਰਆ ਂਅਤੇ ਿਮ� ਥ ਵਰਗੀਆ ਂ

ਕਥਾਨਕ ਰੂੜ"ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੜੇ ਸਿਹਜਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ”2   

  ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਿਸਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 

ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੋਕ ੇਿਸਸਟਮ ਦੀਆ ਂਅਨ6 ਕ  ਕੁਰੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚ� ਜੇ 

ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ 

ਜਗਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵ� ਡਮੁਲੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦੀ ਹ।ੈ 

  ਡਾ.ਬਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਦਾ ਥੀਮਕ 

ਅਿਧਐਨ (ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਾਫ਼ਲਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵਚ) ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਿਵਚ ਸਾਲ 2011 ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨ6  ਛੇ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਥੀਮ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਧੀ 

ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਖੋਜ-ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਉਹ ਥੀਮ 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਧੀ ਦੀ ਿਸਧ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਇਸ ਿਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ ੋ ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਕਲਪ 

ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ"   ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਦੇ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚਲੇ ਥੀਮ ਪ(ਬੰਧ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਇਹ ਦੋਵ> ਨਾਵਲ ਰੁਮ ਿਟਕ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   ਿਵਚ� ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆ ਂ

ਧੁਨ  ਤ  ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਿਕਸ ੇਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਤ� ਿਬਨ  ਇਕ� ਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਿਵਚ ਹਾਰਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦਾ ਥੀਮਕ ਅਿਧਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਡਾ. ਬਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਇਨ"   ਦੋਹ  ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਨਵਕੇਲੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵ> ਨਾਵਲ ਇਕੋ ਲੜੀ ਿਵਚ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ� ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 
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ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਨਵ> ਪਾਸਾਰ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ 

ਿਵਚ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਿਵਅੰਗ ਅਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਥੀਮਕ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆ ਂਖੋਜਾਰਥੀ ਿਟ� ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤ  ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਵਚ ਤ  ਉਪਰਲੀ ਮ� ਧ-ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਭਾਵਬਧੋ ਦਾ ਹੀ ਿਵਵਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜ ੇ

ਿਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਜ  ਤ  ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜ  ਜੁਰਮ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ 

ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਿਵਚਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ" 

ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਨੰੂ ਅਸਲ� ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਮਹ� ਤਵ ਤ� ਕੋਰਾ ਿਸ� ਧ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸਮਾਜਕ ਿਨਆ ਂਦੀਆ ਂਉਨ"   ਸਾਰੀਆ ਂਭ(ਮਕ ਿਮ� ਥ  ਦਾ ਵੀ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਜਹੜੀਆ ਂਸ� ਤਾਧਾਰੀ ਿਧਰ ਵ�ਲ� ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਜੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ 

ਤਰ"  ਖੋਜਾਰਥੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਵਅੰਗਾਤਮਕ ਿਵਧੀਆ ਂ

ਸਦਕਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੀ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦਾ ਥੀਿਮਕ ਅਿਧਐਨ 

(1989-90) ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਹ ੈਇਸ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਦੇ ਦੋ 

ਅਿਧਆਇ ਹਨ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ ਥੀਮ-ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਥੀਮਕ 

ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਪਰ ਥੀਮ ਿਵਿਗਆਨ ਵਰਗੀ 

ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਪ� ਧਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਥੀਮ ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਿਵਧੀ ਰਾਹ= ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ 

ਪੜ"ਨਾ ਨਹ= ਸਗ� ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਸਰ ੇਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਥੀਮ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ� ਚੁਿਣਆ 
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ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਅਣਛੋਿਹਆ ਨਹ= ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਿਵਅੰਗ 

ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਦੀ ਿਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵ ਗ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 

ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦੀ। ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ 

ਸਮਾਨ ਮੋਿਟਫ਼ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ 

ਪ(ਿਤ ਕਰੁਣਾ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਰਾਹ= ਪਾਠਕ ਆਪਣ ੇ ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣੇ 

ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਿਹਚਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਪ(ਿਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤ� ਕ ਰਿੁਚਤ ਰਿਹਣ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਮਨੁ� ਖੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿੋੜਆ ਜਾਵ।ੇ ਪਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਸਰਜ ੇਗਏ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵ-ਸਿਥਤੀ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਿਘ(ਣਾ ਵਾਲੀ ਹ ੈਜਦ� ਿਕ ਭਾਵ-ਪ(ਬੰਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਲੇ 

ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਤ� ਕ ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ ਬਦਲੇ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਬੰਟੀ ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਹ=। ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਇਹ ਿਵਡੰਬਨਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾਵ  ’ਤੇ 

ਥੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਥ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆ ਂ ਪ(ਤ� ਖ ਿਟਪਣੀਆ ਂ ਰਾਹ= ਹੋਈ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਖੋਜਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੇ ਮਾਨਿਸਕ ਉਲਾਰਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹ ੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵਸਤੂ 

ਵੇਰਿਵਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਵਚ ਡੰੂਘਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆ ਂ

ਸੰਭਾਵਨਾਵ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

  ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸਰਵਾਰਾ ਦਾ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸਰੋਕਾਰ (ਕਟਿਹਰਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ) ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 2004 ਈ. ਿਵਚ 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ(ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਨੰੂ 

ਖੋਜਾਰਥੀ ਨ6  ਚਾਰ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਮੁ� ਢਲੇ ਦੋ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 
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ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਪ(ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨ6  ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 

ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਤੰਨ\  ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਪ� ਖ� ਪਿਹਲੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਨਾਲ� ਆਏ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਬਾਰ ੇ

ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸਰਵਾਰਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਰਾਹ= ਅਜੋਕੀਆ ਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਫਲੇੈ ਹਏੋ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਔਗੁਣ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਪ� ਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ 

ਦੀ ਕਥਾ ਉਪਰ ਪਕੜ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਸਾਡ ੇਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਸਾਹਸ ਭਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ”3  

  ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ  

ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਜਸ ਰਾਹ= ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪ(ਿਤਿਬੰਬਤ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ\  ਨਾਵਲ -ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਰਾਹ= ਅਜੋਕ ੇਸਮਾਜ 

ਿਵਚਲੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਿਕਸ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਿਹਸਾਨ  ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਕਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਚਲ ਰਹ ੇਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਧੰਿਦਆ,ਂ ਇਨ"   ਧੰਿਦਆਂ ਿਵਚ 

ਲ� ਗੇ ਲੋਕ  ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨੀਵ> ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ  ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰ 

ਪ� ਖ� ਹੁੰ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਿਲਆਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਰਸ਼ਤੇ-

ਨਾਤੇ ਸਭ ਪੈਸ ੇਦੇ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ Eਤੇ ਪੈਸ ੇ
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ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਿਦਨ-ਪ(ਿਤ-ਿਦਨ ਵ� ਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਖੋਜਾਰਥੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ  ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਯਥਾਰਥਕ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ 

ਸਮਾਜ ਪ(ਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਏੋ ਿਬਨ"   ਨਹ= ਰਿਹ ਸਕਦੇ।  

  ਖੋਜਾਰਥਣ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ 

ਘਰ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨ6  ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਖੋਜ-ਿਨਬੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰ ੇ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪ(ਤ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ  ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਉਹ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਅਗਰਭਮੂੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਖੋਜਾਰਥਣ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ, ਉਸ ਦਾ ਕਥਾਨਕ, ਪਾਤਰ ਿਚਤਰਨ ਆਿਦ ਪ(ਚ� ਲਤ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂੜ"ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ 

ਨਹ= ਸਗ� ਉਸ ਨ6  ਨਵੀਨ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸਾਿਹਤਕ ਜੁਗਤ , ਿਵਅੰਗ, ਮਸ਼ਕਰੀ, ਕਟਾਖਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਰ  ਦੀ 

ਬਹੁਤਲਤਾ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਇਹ ਿਵਧੀਆ ਂਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ ਚ ੇਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਖੋਲ"ਣਾ ਹ ੈ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ"  

ਸਫ਼ਲ ਹਨ। 

  ਸੁਨੀਤਾ ਵਰਮਾ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ 

ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਨੰੂ ਚਾਰ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਅਧੀਨ 

ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਸਧ ਤਕ ਪ� ਖ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀਆ ਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਤੇ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ(ਮੁ� ਖ ਤ� ਤ  ਬਾਰ ੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 
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ਿਵਚਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰ ੇ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਖੋਜ-ਕਰਤਾ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ 

ਖੋਜਾਰਥਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗ� ਲ ਬਹੁਤ ਘ� ਟ ਹ ੈਜੇਕਰ ਿਕਤੇ 

ਿਜ਼ਕਰ ਹ ੈਵੀ ਤ  ਇਹ ਿਪਆਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ  ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਸਰ ੇਨਹ= ਚੜ"ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ 

ਆਪਣ ੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦੁਖੀ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁ� ਖ ਲਈ ਹਾਲਾਤ  ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  

ਖੋਜਾਰਥਣ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਵਾਸਤਿਵਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਿਵਚ ਉਹ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਨਵੀਨ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਮੁ� ਖ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਅ� ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ  

  ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਰਾਜ-ਉਪਕਰਣ 

ਦਾ ਬੋਧ ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਉਪ-ਿਵਵਸਥਾਵ  ਦੇ 

ਸੰਕਲਪ, ਸਰਪੂ ਤੇ ਲ� ਛਣ  ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਿਰਪਖੇ ਨੰੂ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗਲਪੀ ਜੁਗਤ  ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ 

ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਇਸ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਨੰੂ 

ਖੋਜਕਰਤਾ ਨ6  ਚਾਰ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ, 

ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਪ(ਮੁ� ਖ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ� ਤੀ ਹ।ੈ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਿਵਚ ਉਪ-ਿਵਵਸਥਾਵ  ਦੇ ਸਰੂਪ, ਲ� ਛਣ  ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰ ੇਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਖੋਜਾਰਥਣ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਉਪ-ਿਵਵਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਇਨ"   ਉਪ-

ਿਵਵਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਭਾਵ ੇ

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਿਵਸ਼ਾ 

ਜ਼ਰਜਰ ੇ ਹ ੋ ਚੁ� ਕੇ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਿਕਰਦਾਰ ਹੀ ਹ।ੈ 
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ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਿਜਵ> ਪੁਿਲਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 

ਹਸਪਤਾਲ, ਿਨਆ-ਂਿਵਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਿਵਵਸਥਾ, ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਇ� ਥ� ਤ� ਕ ਿਕ 

ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਪਾਜ਼ ਉਘਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ"   ਬੁਿਨਆਦੀ ਅੰਗ  ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਗਲਪ ਰਾਹ= ਯਥਾਰਥਕ ਿਚਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤ ਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ੇ

ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਪ(ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ  

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ� ਤੇ ਲੇਖ 

   ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ6  ਆਪਣੀ ਪਸੁਤਕ ਪ�ਸੰਗ ਕੌਰਵ ਸਭਾ (2006) ਰਾਹ= 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵਚ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾਕਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਸ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚ 

ਫ਼ੈਲੀ ਿਰਸ਼ਵਤਖਰੋੀ, ਮੌਕਾਪ(ਸਤੀ, ਅਨM ਿਤਕਤਾ, ਧ� ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਨੰਿਗਆ ਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਹ= ਇਸ ਦੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਹ।ੈ”4  

  ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸੰਸਥਾਵ  ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹ ੋਰਹ ੇਜਮਾਤੀ ਿਵਕਾਸ 

ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣ ੂ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ6  ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਪੰਜ ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚਲੇ ਮੁ� ਖ ਮਸਲੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜ-ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  

(ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਿਸਹਤ ਪ(ਬੰਧ ਆਿਦ) ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  
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  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ6  ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਰੂਪ ਤਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪ(ਿਕਿਰਆ ’ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰ ੇਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਜੇਲ" ਸੰਸਥਾਵ  

ਜੁਰਮ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਨ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਜੋ ਿਕ ਇਨ"   ਦਾ ਮੁ� ਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਹੈ। ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੰੂ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਪਿੁਲਸ ਆਪਣ ੇਟਾਊਟ  ਉਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਟਾਊਟ 

ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੇ ਸਗ� ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜ  ਵ� ਡੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ(ਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਮ� ਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਉਨ"   ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ  ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਰਮ 

ਜੇਲ" ਚਲਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, Eਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥ  ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆ 

ਿਵਚਰਦਾ ਹ।ੈ  

  ਇਸ ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਦੂਸਰ ੇਅਿਧਆਇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤ  ਿਬਮਾਰ  ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਨਆਂ-ਪ(ਣਾਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ  

ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਦੀ ਅਿਜਹੀ 

ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ  ਡਾਕਟਰ ਿਕਸ ੇਇਕ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ= ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ� 

ਿਕ ਇਨ"   ਦੋਵ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਪ� ਛ ੇ

ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹ ੈਿਕ� ਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨM ੱਟਵਰਕ ਪਿਹਲ  ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਹਕੂਮਤ ਨ6  

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ"   ਨ6  ਆਪਣੀਆ ਂ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਸੀ। ਉਨ"   ਨੰੂ 

ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹ= ਸੀ ਸਗ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ , ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੇ ਉਨ"   

ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਹ ਮਾਰੀਆ ਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
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ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸਰੁ� ਿਖਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ  ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ  ਦੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਵ ਅੰਿਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆ ਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 

ਵ� ਲ� ਿਸਹਤ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਵ� ਡ-ਮੁ� ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਪ(ਸੰਗ ਨਾਲ ਆਧਿੁਨਕ ਿਸਹਤ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰੀ 

ਪੇਸ਼,ੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਅਤ, Eਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇਲਾਜ ਪ(ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ’ਤੇ ਿਬਊਰੋਕਰਿੈਟਕ 

ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰ ੇਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਪੜ"ੇ-ਿਲਖ ੇਵਰਗ  ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਖੋਜੀ ਆਿਦ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਿਵਚ ਇਨ"   ਦੀ ਨਹ= ਸਗ� ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹ।ੈ 

  ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਸਰ ੇਅਿਧਆਇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਵਚ 

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਉਦਭਵ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗ� ਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਰ-ੂਬ-ਰੂ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਨ6  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹ।ੈ 

ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨ6  ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ 

ਦੀ ਸਨਅਤ ਤ� ਲਗਪਗ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 

ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸ ੇਇਨ"   ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਠ6 ਕੇਦਾਰ ਰਾਹ= ਪਿੁਲਸ ਇਨ"   ਮਜ਼ਦੂਰ  

’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਨ"   ਨੰੂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਲਤ ਲਾ ਕੇ ਇਨ"   ਰਾਹ= ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ  

ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ  
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  ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਿਧਆਇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੀ ਪਾਵਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਸੈ ੇ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣ ੇਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵ� ਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੀ 

ਸਮਾਜਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਤ� 

ਇਹ ਪ� ਖ ਉਭਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਸਮਾਜਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ= ਪਾ ਰਹੀਆ ਂ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣ ੇ ਿਹ� ਤ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆ ਂ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ  ਕੋਈ ਉਸਾਰ ੂਸੇਧ ਨਹ= ਿਦੰਦੀਆ ਂਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। 

  ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਿਧਆਇ ਬਹੁਵਾਦੀ 

ਜਮਹਰੂੀਅਤ ਦੀ ਕ( ਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹਰੂੀਅਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂ

ਇਨ"   ਿਵਚਲੇ ਤਕਰਾਰ ’ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ 

ਜਮਹਰੂੀਅਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ Eਤੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਬਰਤ ਤ ਅਧਾਰਤ 

ਹ,ੈ ਇਨ"   ਿਵਚ� ਕਦੇ ਇਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤ� ਥ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਭਾਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਵਲ� ਖਣ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾਵ  ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਕ ਸ ਝੀ 

ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਿਵਚ ਬੰਨਣ ਲਈ ਇਕ ਅਿਜਹ ੇਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆ ਂਧਾਰਨਾਵ  ਆਪਣੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹ�ਦ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। 

ਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕ( ਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਉਸਾਰਦਾ 

ਪ(ਤੀਤ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਿਸਰਫ਼ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇ ਿਲਖੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ  ਿਵਚ� 

ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਰਿਚਤ ਿਫ਼ਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ:ਏ ਕ�ਟੀਕ ਆਫ਼ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ ਸਟੇਟ 



ਪੰਨਾ  87 ਆਫ਼ 269 

 

(2008) ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਮਹ� ਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਨ6  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਿਬਰਤ ਤ ਜੁਗਤ  ਬਾਰ ੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਬਾਦ ਉਠਾਇਆ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂ ਬਾਰ ੇ ਿਵਅੰਗਾਤਮਕ ਸੁਰ ਿਵਚ ਅਨ6 ਕ ਸਵਾਲ 

ਉਠਾ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਆਧਿੁਨਕ ਬੁਰਜੁਆ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਚਿਰ� ਤਰ 

ਦਾ ਪ(ਤੀਕ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਖਕ ਨ6  ‘ਮਹ ਭਾਰਤ’ ਿਵਚ� ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੌਰਵ ਰਾਜ 

ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਹਵਸੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਰ� ਤਰ ਨੰੂ ਪ(ਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਧਿੁਨਕ ਭਾਰਤ 

ਦੀਆ ਂਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਸਤੂ ਮੁ� ਖ-ਿਵਰਾਟ ਿਚ� ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਨ6  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ 

ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਰਵਖੇਣ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ 

(1971) ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਿਤੰਨ 

ਵਰਗ  ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਪਿਹਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਿਮਆਂ Eਪਰ ਮਾਲਕੀ ਰ� ਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਵਰਗ। ਦੂਜਾ, ਮਾਲਕੀ ਰ� ਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ। ਤੀਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਵਪੰਨ ਵਰਗ। ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਪਾਤਰ ਦੂਜ ੇਵਰਗ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਿਨਮਨ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ 

ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਰਤਾਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹਈੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆ ਂ ਤੰਦ  ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲੀ 

ਸੰਗਠਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੋਿਗਆ ਹ।ੈ  

  ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋਚਕ ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (1990), 

ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ (1993) ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ (2006) ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਨਆ ਂ ਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚਲੇ ਦੋਸ਼  ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆ ਂ ਨੰੂ 
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ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ 

ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ-ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਸਧੁਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ 

ਜੇਲ" ਪ(ਣਾਲੀ ਬਾਰ ੇਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  

ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪ(ਤੀਿਨਧ  ਵਜ� ਪਸ਼ੇ 

ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਨਾਲ� ਿਵਲ� ਖਣ ਹ ੋ ਿਨਬਿੜਆ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ‘ਬਾਗ਼ੀ’ 

ਸਮਝ ੇਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ-ਿਜਹ ੇਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। 

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ (2003) ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਵਸਤੂ ਸਮ� ਗਰੀ ਅਤੇ ਮੁ� ਖ ਸਰੋਕਾਰ  ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ Eਪਰ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ‘ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੀ 

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਆਿਖਆ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ 

ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੋਿਮਆਂ ’ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ(ਬੰਧਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਉਚੇਰੀ ਥ  ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਿਜਸ ਨ6  ਿਕਸੇ ਉਚੇਰੇ ਿਕ� ਤੇ ਦੀ 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਰੁਤਬੇ ਨੰੂ ਉਚੇਰਾ ਚੁ� ਕਣ ਲਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪ(ਿਤਯੋਗਤਾ ਿਵਚ� ਲੰਘਣਾ ਪDਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਵਰਗ  

ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਈਰਖ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਇਸ ਪੰਜਵ> ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਭਾਰਤ ਦੀ ਮ� ਧ ਸ਼(ੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹ� ਤਵਾਕ ਖੀ ਲੋਕ  ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਾਹ= ਲੇਖਕ ਨ6  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪੈਸ ੇਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁਤਰ ਵਕੀਲ  ਅਤੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਜ� ਜ  ਦੀ ਮ� ਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਪਣ ੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ 1862 ਈਸਵ= ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼  ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਿਹ� ਤ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪ(ਾਸੰਗਕ ਨਹ= ਰਹ=। ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਕੳ>ਿਕ ਇਹ 
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ਿਵਵਸਥਾ ਸ� ਤਾਧਾਰੀਆ,ਂ ਉਨ"   ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਧਨਾਢ  ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੇ ਿਹ� ਤ  ਨੰੂ ਚਣੌਤੀ ਨਹ= ਦੇਣ 

ਿਦੰਦੀ।  

  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਆਪਣ ੇ ਕੁਝ 

ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਕ>ਦਰੀ ਥੀਮ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 

ਿਨਆ ਂਿਵਵਸਥਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਿਵਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ� ਤਾ ਦੇ 

ਹ� ਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹ।ੈ ਉਪਰ�-ਉਪਰ� ਇਹ ਬੇਸ਼� ਕ ਿਨਰਪ�ਖ ਅਤੇ ਸੁਿਹਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਨਾਲ ਪ� ਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਠP ਰਿਚ� ਤ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ

ਸਾਰ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਪ� ਖਪਾਤੀ ਚਿਰ� ਤਰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਵ� ਡੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਹ।ੈ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਵਕਾਰ  

ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ  ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਅਜੋਕ ੇਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇ

ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਚਰਣ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕਾਰਲ 

ਮਾਰਕਸ, ਫਰੈਡਿਰਕ ਐਗਂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਿੁਨਕ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂ ਤ� ਸੇਧ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨੀ 

ਪਵੇਗੀ।   

   ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ6  ਆਪਣੀ ਪਸੁਤਕ ਨਵG ਿਵਧਾ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ7 ਤਰ ਸਨੈ 

ਮੀਤ (2012) ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ, ਸਧੁਾਰ ਘਰ ਨੰੂ 

ਪਿਹਲ  ਤ� ਪ(ਚ� ਲਤ ਿਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਤ� ਹ� ਟ ਕੇ ਇਨ"   ਨੰੂ ਨਵ= ਿਵਧਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ ੇਵਾਲੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਿਵਦਵਾਨ  

ਵ� ਲ� ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਨਾਮ ਿਦ� ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ> ਿਰਪਰੋਟਤਾਜ਼ ਨਾਵਲ, ਅਿਤ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ, 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲੀ ਆਿਦ। ਪਰ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰ� ਖ ਕੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਰਿੁਚਤ ਹ।ੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵਚ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਦਸਤਾਵਜ਼ੇੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੇਤਰ  
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ਿਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰ ੇਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਨੰੂ ਉਘਾੜ ਕੇ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਇਸ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਿਵਅੰਗ, ਮਸ਼ਕਰੀ, ਪਾਤਰ  ਦੇ ਮਨP ਭਾਵ  ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂ

ਸੰਸਥਾਵ  ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਿਟਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ ਹਨ6 ਰ ਗੁਵਾਰ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ 

ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆਉਣਾ ਅਿਜਹ ੇਨਾਵਲ  ਦਾ ਮੁ� ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।  

  ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਨਵ= ਿਵਧੀ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਵਜ� 

ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਏੋ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਿਵਅੰਗਆਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਨ ਿਵਧੀ ਹ ੈਇਸ ਿਵਧੀ ਰਾਹ= ਉਹ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ 

ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਪਿੁਲਸ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚਲੀ ਿਗਰਾਵਟ, ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਜੇਲ" ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਵਅੰਗਮਈ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਇਨ"   ਿਤੰਨ  ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਸ� ਚ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਨਵ= 

ਿਵਧੀ ਰਾਹ= ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਧੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  

ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਿਜਵ> ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲਾ ਸਾਰਾ ਕਥਾਨਕ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਵੇਰਿਵਆ ਂ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹ ੈਜੋ ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਉਘਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 

ਸਮ� ਿਸਆ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਿਸ� ਖ ਿਵਰੋਧੀ ਦੰਿਗਆ,ਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ  ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਨ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਿਸਰਲੇਖ ਤ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਵੇਰਿਵਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। 

  ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਾਤਰ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ ਜੋ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਪ(ਮੁ� ਖ 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਹ ੈਿਜਸ ਸਦਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਿਸਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਵੀ 
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ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ 

ਤੇ ਇਨ"   ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ"   ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਵ> ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ 

ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਇਨ"   ਿਵਭਾਗ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵ  ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ  ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਬਾਰ ੇ ਯਥਾਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵ� ਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ> ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਅਤੇ ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸ ਨ6  ਿਵਅੰਗ ਅਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  

ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ6  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰੂ ਨਵ= ਿਵਧਾ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਦੀ ਵ� ਖਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 

ਅਿਧਐਨ ਤ� ਏਹੀ ਿਸ� ਟਾ ਕ� ਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਨੰੂ ਨਵ= ਿਵਧਾ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਿਵਚ� ਮੋਢੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਹ 

ਲਈਏ ਤ  ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਤਕਥਨੀ ਜ  ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਨਹ= 

ਹੋਵੇਗੀ।”5  

   ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ: ਸਵਾਲ� ਦੇ ਰੂਬਰ ੂ

(2014) ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ(ਿਤਭਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਡਾ. ਭਾਟੀਆ ਨ6  

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚਾਰ ਅਿਧਆਇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਦੀ ਗਲਪੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੰੂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 
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“ਹ� ਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ  

ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਉਘਾੜਣ-ਉਭਾਰਣ ਿਹ� ਤ ਿਵ�ਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ”6  

  ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਥੀਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇਕ ਹੀ ਧੁਰ ੇ(ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ) 

ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਕੜੀਆ ਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ 

ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਤਖ਼ਲੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟੇਟ ਦੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ”7  

  ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਤ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਵਕਤੀ ਮਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਹ= ਅਤੇ ਇਨ"   

ਨੰੂ ਪ(ਚ� ਲਤ ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ(ਿਤਮਾਨ  Eਪਰ ਨਹ= ਪਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਦੂਜ ੇ

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨ6  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵ,ੇ ਸਵਾਲ  ਜਵਾਬ  ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਇਨ"   ਵੇਰਿਵਆ ਂਿਵਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 

ਆਰੰਭ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਿਕ� ਤੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ Eਪਰ ਪਏ 

ਪ(ਭਾਵ , ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਬਾਰ ੇ ਬੜੇ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ -ਜਵਾਬ  ਨਾਲ 

ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਕੋਈ 

ਪੁਸਤਕ ਨਹ= ਿਲਖੀ ਗਈ। ਤੀਜ ੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਬਾਰ ੇ

ਆਲੋਚਕ  ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਦਵਾਨ  ਵ� ਲ� ਕੀਤੀਆ ਂ ਿਟ� ਪਣੀਆ ਂ ਸੰਗ(ਿਹਤ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰੀ 

ਭਾਗ ਿਵਚ ਚਾਰ ਅੰਿਤਕਾਵ  ਹਨ, ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਮੀਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਬਉਰਾ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਡਾ. ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ 
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  ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਤ ਪਸੁਤਕ ਕੌਰਵ ਸਭਾ: ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (2003) ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਬਾਰ ੇਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਦਵਾਨ  ਦੁਆਰਾ 

ਿਲਖੇ ਗਏ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ  ਦਾ ਸੰਗ(ਿਹ ਹ ੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪ� ਖ  ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਕੇਸਰ ਆਪਣ ੇਲੇਖ 

ਪੈਸ ੇਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ(ਵਚਨ : ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 

ਦੋ ਨਾਵਲ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ ਝ ਨੰੂ ਮੰਨਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਇਹ ਗ� ਲ ਵੀ 

ਆਖਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਹੀ ਨਹ= ਰਚਾ�ਦਾ ਸਗ� ਇਹ ਪੈਸ ੇਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ(ਵਚਨ ਵੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲ 

ਤ� ਕ Eਪਰਲੇ ਵਰਗ ਿਵਚਲੇ ਰਾਜਸੀ ਛਲ, ਕਪਟ, ਲੋਭ, ਿਹੰਸਾ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਿਵਚ ਹਏੋ 

ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਦੋ ਧੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਕ ਧੜਾ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਿਧਰ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਹ ਪ� ਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਨਹ= 

ਸਗ� ਸਮਿੂਹਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਚਤਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਰ  ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹ ੈ

ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਲਨਾਇਕ। ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗ� ਲ 

ਕਰਦਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਨਹ= ਸਗ� ਦਵੰਦ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹ ੈਤੇ ਇਹ ਿਵਧੀ 

ਵਾਰ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤ(ਾਦਸੀ ਨਹ= ਖੁ� ਲ"ੇ  ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ ਬਾਰ ੇਬਹੁ-ਪ� ਖੀ ਿਗਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸੁਹਜ ਆਨੰਦ ਪ(ਾਪਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅ�ਜ ਦੇ ਪੂੰ ਜੀ ਪ(ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਸਥਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹ= ਮਨੁ� ਖੀ 

ਹ� ਕ  ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੰੂ ਘੋਖਦਾ ਹ ੈਅਿਜਹ ੇਿਨਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਪੈਸ ੇਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ 

ਝੂਠ ਨੰੂ ਸ� ਚ ਤੇ ਸ� ਚ ਨੰੂ ਝੂਠ ਬਣਾ ਿਦ� ਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਕੇਸਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪੈਸ ੇਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ(ਵਚਨ ਰਾਹ= ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
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  ਡਾ. ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਅੰਤਮ ਿਨਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ 

ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਸ ਵ� ਲ� ਵ� ਖਰ ੇਗਲਪੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਰਾਹ= ਪਸ਼ੇ ਸਮਾਜਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ(ਬੰਧ ਤ� ਕ ਹੋਏ ਿਵਗਾੜ 

ਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਿਜਨ"   

ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਗੜੇ ਪ(ਬੰਧ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤ  ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹ ੇਖ਼ਰਾਬ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਰੁ� ਧ 

ਅਵਾਜ਼ ਨਹ= ਉਠਾ�ਦੇ ਸਗ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹ ੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ’ਤੇ 

ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਲਈ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਈ ਪੜ"ਾਵ  ’ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੰਧਲੇ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਰੁ� ਧ ਅਵਾਜ਼ Eਚੀ ਕਰਦੇ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹ।ੈ ਨੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਯਥਾਰਥ 

ਿਵਚ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵ> ਿਵਸਥਾਰ  ਦੀ ਝਲਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਵ> ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਭਈਆ ਂਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 

ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਗਾੜ  ਅਤੇ ਜੁਰਮ  

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਕੇ ਇਸ ਿਵਗਾੜ ਨੰੂ ਹੋਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲੀ 

ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਬੰਧ  

ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

  ਸੁਰਜੀਤ ਿਗ� ਲ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹ= ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ� ਖੀ ਪਾਸਾਰ ਬਾਰ ੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਬੁਰਜੂਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਿਹਮ ਜਮਾਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਆਪਣ ੇਪ(ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ , ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪ(ਚਾਰਕ  

ਰਾਹ= ਆਮ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਸਦਾ ਭੁਲੇਿਖਆ ਂ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ  ਨੰੂ 

ਸਰਬ-ਸ ਝ ੇਤੇ ਿਨਰਪ�ਖ ਦ� ਸਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜ"ਤ ਲੋਕ ਿਸ� ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥ  ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਚ� ਕਰ  ਿਵਚ ਗੇੜੇ ਕ� ਟਦੇ-ਕ� ਟਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਥ� ਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਬੁਰਜਆੁ 
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ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵ� ਧਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ਼ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਸ ਤਰ"  ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ 

ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

  ਸੂਫ਼ੀ ਅਮਰਜੀਤ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇ

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਸਮ> ਦਾ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ> ਦੇ ਯਥਾਰਥ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ, ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਪਾਿਲਕਾ ਜ ੋਿਕ ਹਰ ਪ� ਖ� ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁ� ਕੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ  ਤ� ਮੂੰ ਹ ਮੋੜ ਕੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਡੰੂਘੀਆ ਂਧ� ਸ ਚੁ� ਕੀਆ ਂਹਨ, 

ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ> ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਿਕਆ ਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਲਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ 

ਿਵਚ� ਮਨੁ� ਖਤਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖ ਬੇਸਹਰਾ, ਇਕ�ਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤ� ਟੁ� ਿਟਆ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹ ੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਰ ੇਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਦਨ\ -ਿਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ" 

ਰਹੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ Eਚ ਵਰਗ  ਨੰੂ ਵਿਹਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇ

ਲਹੂ ਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ। ਆਲੋਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਨ6  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਿਗਰਾਵਟ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ 

ਇਸ ਿਵਚ� ਤਿਹਲਕਾ, ਹਵਾਲਾ, ਬੋਫਰਜ਼ ਆਿਦ ਵ� ਡੇ ਸਕDਡਲ/ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਣ ਖਲੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜ ੋ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਜ ੋ

ਆਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ ਿਕਰਨ  ਬਣਕੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ(ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ(ਿਤਬ� ਧ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਿਵਚ ਬ� ਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕ( ਤੀਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ 

ਿਕ�ਿਕ ਸੀਮਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ 

ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਿਵਚ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹ= 

ਿਦੰਦਾ। 
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  ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ  ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਆਧਿੁਨਕ ਸੰਸਕਰਣ 

ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 

ਦਾ ਹ� ਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਹ ੈਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹ� ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ"   ਕੋਲ ਿਨਵਸ਼ੇ ਲਈ ਪੂੰ ਜੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜ ਸ� ਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ ੇਹਨ ਅਤੇ 

ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਕ ਨ6  ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮ� ਧ ਵਰਗ ਿਵਚਲੀ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਰਗ 

ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਭੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਚਾਲ  ਦੇ ਜਾਲ ਿਵਚ 

ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆ-ਂਨਵੀਆ ਂ ਿਵ�ਤ  ਬਣਾ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲੀ 

ਿਸਆਸਤ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਵਅੰਗਮਈ ਿਬਰਤ ਤ ਰਾਹ= ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਫ਼ਕਰਾ ਿਲਖ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਿਸਆਸਤ ਨੰੂ ਬੇ-

ਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਵ� ਲ� ਕੋਈ ਰਾਹ ਜ  ਿਦਸ਼ਾ ਨਹ= 

ਸੁਝਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨ6  ਿਸਰਫ਼ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜ ੋਹ� ਲ ਵ� ਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹ� ਦ 

ਤ� ਕ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ 

ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਗਲਪੀ ਰੂਪ ਤ(ਣ: ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ 

ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬਾਰ ੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਸਾਡ ੇਮੁ� ਖ ਪ(ਬੰਧ  ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਉਨ"   ਦੇ ਉਪ ਪ(ਬੰਧ  ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਰਾਹ= ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ 

ਖੋਲ"ਦਾ ਹ।ੈ ਪੁਿਲਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਕੀਲ, ਜ� ਜ , ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  

ਆਿਦ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆ ਂ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਨਮੁ� ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ੂਬੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ� ਧਰ ਤ� ਕ 



ਪੰਨਾ  97 ਆਫ਼ 269 

 

ਪੈਸ ੇਦੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਿਸਰਜਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ 

ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਮਨੁ� ਖ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤ ੇ

ਿਬਨ"   ਜੀhਦਾ ਨਹ= ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁ� ਖ ਨਹ= ਰਿਹੰਦਾ।”8   

  ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼(ੇਣੀ-ਿਵਰਧੋ  ਦਾ ਨਾਵਲ ਹ ੈ ਿਜਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸ਼ੁ� ਧ ਵਾਰਤਕੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਲਪੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਿਵਸ਼,ੇ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਪ� ਖ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ(ਸੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼, 

ਿਵਲ� ਖਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਪਿਹਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

  ਰਮਨ ਨ6  ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ:‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਉਨ"   ਨਾਵਲਕਾਰ  ਿਵਚ� ਪ(ਮੁ� ਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਹ ੈਿਜਨ"   ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਸ 

ਦੇ ਸਹੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ 

ਗਿਹਰ ੇਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਅੰਦਰ ਵਾਪਿਰਆ ਿਵਸਫ਼ੋਟ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਅਮਲ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਬਹੁਤ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਆ-ਂਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਤੇ ਅੰਤ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ= 

ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸ�ਪਿਦਆ ਂਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ"  ਪੀੜ"ਤ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਲਈ ਰਮਨ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਉਨ"   ਅਮਰ ਸਾਿਹਤ ਿਕਰਤ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਹੜੀਆ ਂ

ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਰ� ਖਦੀਆ ਂਹਨ। 
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  ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਕਰਾਲਤਾ ਦਾ ਮਹ ਕਾਿਵ 

ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਮ� ਧ ਸ਼(ੇਣੀ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ= ਪਾਉ>ਦੀ ਪਰ ਇਹ 

ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇ ਤ� Eਚ ਸ਼(ੇਣੀ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਅਸਰੁ� ਿਖਆ ਦਾ ਵਾਤਵਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਿਹ� ਤ  

ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ� ਿਖਅਤਾ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲ਼ ਵ� ਢ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਦਰੜ ਕੇ 

ਅ� ਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਮਨੁ� ਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਟੁ� ਟ ਅੰਗ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ 

ਚ� ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹ= ਰਿਹੰਦਾ। ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਇਸ ਤਰ"  

ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪਛਾਣ-ਿਚਨ"   ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਹੋਇਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲੀ ਕਥਾ ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਿਦ(ੜ"ਾਉਣ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲ 

ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਿਤ� ਖੀਆ ਂਵੰਢੀਆ ਂਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਾ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਸਤੰੁਤਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇ� ਥੇ ਤ  ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਦੀ ਹ ੈਤੇ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਹਰ 

ਚੀਜ਼ ਿਵਕਾਊ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਿਨਆ ਂਜ  ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਵ� ਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ 

   ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਦੀ 

ਿਬਰਤ ਤ ਚੇਤਨਾ  ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਦੇ ਕਈ ਪ�ਖ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤ ੇ

ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਵਸਤੂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇੀ ਮਹ� ਤਤਾ ਅਤੇ ਸ� ਜਰਪੇਣ ਕਾਰਨ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚਲਾ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਿਨਵਕੇਲੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀ ਸਮ� ਗਰੀ ਪ(ਮਾਣਕ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ 

ਦੂਜਾ ਅਿਹਮ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਤ� ਥ  ਦੀ ਚੋਣ, ਿਵ�ਤ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਸ ਪ� ਖ� ਕੁਝ ਸੀਮਾਵ  ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਦਾ 
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ਮੁ� ਖ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ  ਦੀ ਕਾਰਜ-ਿਬਆਨੀ ਦੀ ਥ  ’ਤੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਵਰਣਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲ 

ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਿਬਰਤ ਤ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਿਬਰਤ ਤਕਾਰ 

ਰਚਨਾ ਦੀ ਿਪ� ਠ-ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਕੇ ਪਾਤਰ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ 

ਿਬਰਤ ਤਕਾਰ ਅਗਰਭਮੂੀ Eਤੇ ਰਿਹ ਕੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੀਮਾਵ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪ(ਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਮਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਸਮਰਤੀ ਇਕ ਪ(ਿੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ� ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਿਸੰਘ ਨ6  ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ-ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂ

ਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ: ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵ� ਲ� ਰਚੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਿਵਚ ਉਸ ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ> ਦੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜ-ਪ(ਬੰਧ 

ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਗਲਪੀ ਿਬਰਤ ਤ ਬਣਾ�ਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ� ਖ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਵ> ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪ(ਬੰਧ ਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਫ਼ੈਲ" ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਦੇ ਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪ-ਅੰਗ  ਦੀਆ ਂ

ਬਾਰੀਕੀਆ ਂਤ� ਜਾਣ ੂਹ ੈਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਕੀਲ  ਦੀਆ ਂਚਲਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਗੁੰ ਝਲ  ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ"ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਨਆ ਂਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 

ਅੰਤਹੀਣ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਹਰ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ 

ਫੈਲੇ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

  ਹਰਿਵੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ:ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਇਕ ਪੜ"ਤ ਿਵਚ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਆਧਿੁਨਕ ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆ ਂ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ 
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ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ ਸਧਾਰਨ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਅਸਲ 

ਸ� ਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਪੂੰ ਜੀ ਨ6  ਇਸ ਨਗਰ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਿਨੱਘ ਅਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰ� ਥ ਹੋ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਅਿਜਹ ੇਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂਿਤੰਨ\  ਸੰਸਥਾਵ  (ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ, ਕਾਰਜ-ਪਾਿਲਕਾ ਤੇ 

ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ) ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆ ਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵਚ ਸ� ਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧ  ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ� ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਰ ੇਿਰਸ਼ਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ 

ਸਰੋਕਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ। 

  ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਕੇਸਰ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਪ(ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦਾ ਯਥਾਰਥ  

ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਹ= ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਘਾੜੇ ਕਈ ਪ�ਖ  ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਿਕਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੁ� ਟ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਪ(ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਸ਼(ੇਣੀਆ ਂਿਵਚ ਵੰਡੇ ਹਏੋ ਹਨ, ਇਕ ਸ਼(ੇਣੀ 

ਉਹ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ> ਤ� ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ� ਖ ੋਮਜ਼ਬੂਤ ਹ ੈਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਉਨ"   

ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਹ ੈਿਜਨ"   ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ 

ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਠ6 ਕੇਦਾਰ 

ਪਿਹਲੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦੂਜੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ 

ਸ਼(ੇਣੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਸਰਾ ਪ� ਖ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਿਸਆਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਿਸਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਪ� ਖ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਡਾ. 

ਕੇਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦਾ ਵੋਟ ਬDਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 

ਇਸੇ ਵੋਟ ਬDਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ"   ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲDਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇ 
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ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ"   ਨੰੂ ਇਨ"   ਦੀਆ ਂਬਸਤੀਆ ਂਿਵਚ ਚੋਣ ਲਈ ਿਟਕਟ ਵੀ ਦੇ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  

ਇਨ"   ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਿਸਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ  

  ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’:ਪੈਸਾ-ਕੀਮਤ  ਦੀ ਿਗ(ਫ਼ਤ ਿਵਚ 

ਸਿਹਕ ਰਹੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ ਿਲਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਪੈਸ ੇ

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਿਚੰਨ ਰਪੂ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਹ ੈਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਰਵੀ ਜਮਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਿਵਚ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵ� ਡੇ ਆਪਣ-ੇਪਰਾਏ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਲDਦੀ ਹ।ੈ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਿਨਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਠ6 ਕੇਦਾਰ, 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ, ਜ� ਜ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਆਿਦ ਲਗਭਗ ਹਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਸ ੇਦੀ ਿਗ(ਫ਼ਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹ ੇਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਤ� ਕ 

ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤੇ ਇਹ ਪੈਸ ੇਦੀ ਜਕੜਣ ਵ� ਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਖੁਰਦੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਕੌਰਵੀ ਿਕਰਦਾਰ  ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਇਸੇ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਫ਼ਲ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਵ� ਲ� ਕੌਰਵੀ ਪਾਤਰ  ਦੇ 

ਿਕਰਦਾਰ  ਰਾਹ= ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਆਈ ਵ� ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ।ੈ 

  ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਇਹ ਿਵਚਾਰ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਪੈਸ ੇਦੀ ਗਾਥਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਕ>ਦਰ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ= ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨ6  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਿਦ� ਖ 

ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਿਦ� ਤਾ ਹ ੈਿਕ� ਿਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ 

ਚਿਰ� ਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ ਆ�ਦੀਆ ਂਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਵੀ ਅਿਜਹ ੇਚਿਰ� ਤਰ 

ਵਾਲੀਆ ਂਹੀ ਹ ੋਿਨੱਬੜੀਆ ਂਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਸਮਾਜਕ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਨ ਇ� ਕਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਦੇ 
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ਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆ ਕੇ, ਉਨ"   ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ"   ਿਵਚ ਸਿਥਤੀ 

ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਿਵਚ ਅਮਾਨਵੀ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ, ਸਮਾਜਕ ਿਨਆ ਂਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਜੋ ਿਕ ਪ(ਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਨਵ-ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦੋ ਜਮਾਤ  ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹ ੈਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆ ਂ

ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਿਵਰਧੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕਜੁ� ਟਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ 

ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ� ਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਮ� ਧ-ਵਰਗੀ ਹ ੈ ਜੋ ਸੰਗਠਤ ਨਹ= ਹ ੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ 

ਿਵਰਧੋਤਾਵ  ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 

ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਿਧਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ Eਚੀ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਮੁ� ਲ ਅਤੇ ਨM ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਿਨਘਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਲੁ� ਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਬਰ-ਿਜਨਾਹ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਵਲਗਰ 

ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਗਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤੂ ਦਸਤਪੰਜ ੇ

ਿਵਚ ਜਕਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਮੁ� ਲ  ਦੇ ਧਾਰਨੀਆ ਂ

ਿਵਚਾਕਾਰ ਦਵੰਦ ਿਤ� ਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘ� ਟ ਿਰਹਾ ਹ ੈਜੋ ਿਨਮਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਸਰੁਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਪ� ਖੀ ਿਵਚਾਰ  ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵ ੇ ਅਤੇ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਿਨਆਂਪਰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹ ੋਸਕੇ।  

  ਪ(ੀਤੀ ਸੋਢੀ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਰਾਹ= ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੂ

ਕਰਵਾ�ਦੀ ਿਲਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਨ6 ਹਾ ਰਾਹ= ਇਕੀਵ= ਸਦੀ ਿਵਚ 

ਿਵਚਰਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਵੇਦਨਾਮਈ ਤੇ ਤ(ਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਪ(ੀਤੀ ਸੋਢੀ ਨਾਵਲ 
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ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮਹ ਭਾਰਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤ� ਕ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਦੋ 

ਪ� ਖ  ਿਵਚ ਹਏੋ ਬਦਲਾਵ  ਤ� ਿਬਨ"   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪ(ੰ ਪਰਾਗਤ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ 

ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨ6  ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ (2005) ਿਵਚਲੇ ਲੇਖ 

ਿਪਛੋਕੜ ਤੇ ਪਿਰਪੇਖ: ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਨ6  

ਆਪਣ ੇਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਚੜ"ਤ ਦੇ ਸਮ> ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਰਾਹ= ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਿਚ� ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਿਚ�ਤਰ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਤ� ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਵਰ" ੇਪਿਹਲ  ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁ� ਕੇ ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ� ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਿਮ� ਟੀ 

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਲਹੂ ਿਮ� ਟੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅ� ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ� ਕ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਭੂਮੀਹੀਣ 

ਿਕਰਤੀਆਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਖਦੇਵ 

ਖਾਹਰਾ ਨ6  ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ� ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਿਸ� ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ 

ਅਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ> ਿਵਚ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ� ਨ6  

ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ  ਆਪਣ ੇਗਲਪ ਰਾਹ= ਚਾਣਨਾ ਪਾ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸੁਖਦੇਵ 

ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹ ੈ ਿਕ ਲੰਮ ੇਸਮ> ਤ� ਭੂਮੀਹੀਣ ਿਕਰਸਾਨ ਿਮ� ਟੀ ਨਾਲ ਿਮ� ਟੀ ਹ ੋਕੇ ਵੀ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰ� ਥ ਰਹ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਇਸ ੇਲੇਖ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਦੇ ਦੂਸਰ ੇਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖੁਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਇਹ ਿਟ� ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ� ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਨ6  ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਤ(ਾਸਿਦਕ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਨ6  ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਹ= ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਦ� ਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਇਨ"   ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦਾ ਭੂਮੀਪਤੀਆ ਂਰਾਹ= ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਨ"   ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ"   ਦੀਆ ਂਬਹੂ-ਬੇਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਇ� ਜ਼ਤ  ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ 

ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ, ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਸਮਕਾਲ ਦੇ 
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ਅਿਜਹ ੇ ਪਾਠਕ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਰਾਮਕ-ਸੰਪ(ਦਾਇਕ ਲੀਹ  

ਉਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਕਾਫ਼ਿਲਆ ਂਿਵਚ ਜ਼ਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪ(ੋਫ਼ਸੈਰ ਅਤਰ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਨਵ= 

ਿਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ=ਵ= ਸਦੀ ਦੇ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਵਲਕਾਰ  ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ ਪ(ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ(ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁ� ਖ 

ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ ਵ� ਲ ਮੋੜਦਾ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ

ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਚਤਿਰਆ ਹ ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਨਰ ੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ= ਸਗ� ਿਕਸ ੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ ਸੰਸਥਾ ਜ  ਸ� ਚ ਦੇ ਪ(ਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਪ(:ੋ ਅਤਰ ਿਸੰਘ  

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਉਹ ਅ� ਗੇ 

ਿਵਿਭੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ� ਚਾਈਆ ਂਉਘੜਦੀਆ ਂਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।  

  ਪ(:ੋ ਜਿੋਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਨ  ਦੇ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਦਸ-ਬਾਰ  ਵਿਰ"ਆ ਂ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਇਸ ਕਦਰ ਵ� ਧ ਗਈ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪ(ਮੁ� ਖ ਰੂਪ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁ� ਕਾ ਹ ੈਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਵਤਾ ਜ  ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਪ(:ੋ ਰਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਗਲਪ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਉਘੜਵ= 

ਿਮਸਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਉਸ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਇਹ ਨਾਵਲ 1990 ਦੇ ਸ਼ਰੁ ੂ ਿਵਚ ਛਿਪਆ ਤੇ ਚੰਦ 

ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਠਕ  ਤੇ ਆਲੋਚਕ  ਦੀ ਖ਼ਾਸ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਅਦਬੀ, 

ਦੋਹ  ਪਿਹਲੂਆ ਂਤ� ਇਹ ਇਕ ਅਿਹਮ ਰਚਨਾ ਹੋ ਿਨਬਿੜਆ।”9  
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  ਪ(:ੋ ਰਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, 

ਥੀਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਇਕ� ਲੇ ਥੀਮ ਨੰੂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹ= ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਖੇਤਰ ਨੰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਨੰੂ ਮਹ� ਤਤਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ� ਖ� ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਵੇਕਲਾ ਹ ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ 

ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨ ਿਬਰਤ ਤ ਜੁਗਤ  ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬਰੂਿਮੰਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਹੋਰਨ  ਨਾਵਲਕਾਰ  ਨਾਲ� ਵ� ਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਵਲ� ਖਣ ਪਿਹਚਾਣ ਿਚੰਨ ਇਸ ਦੀ ਿਵਅੰਗ ਚੇਤਨਾ ਹ।ੈ ਪ(:ੋ ਰਾਹੀ 

ਨ6  ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨP ਦ ਦੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪ(ਚ� ਲਤ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਵ  ਇਕ ਸੁਖ ਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਖ ਤ ਦੀ ਤ� ਪਰ" ੇ

ਤੀਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹ।ੈ ਪਰ ਪ(:ੋ ਰਾਹੀ ਇਸ ਿਵਦਵਾਨ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰੂ 

ਨਵ= ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਿਹਣ ਨਾਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ 

ਿਵਸਤਾਰਨ ਤੇ ਅ� ਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਿਚ� ਤ ਸਮਝਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਪ(:ੋ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਰਾਹੀ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਵਲ� ਖਣ ਿਬਰਤ ਤਕ ਜੁਗਤ  ਰਾਹ= 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਿਲਆ ਂਬਾਰ ੇਿਸ� ਧੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪ� ਖ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ  

  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪ(:ੋ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਫ਼ਰDਕ ਆਪਣ ੇਇਕ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਅਤੇ ਗਲਪ-ਿਵਧਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਦੋ ਗ� ਲ  ਇਕ 

ਸਪਾਟ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਲ� ਖਣ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲਾ ਿਬਆਨ ਢੰਗ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪ>ਡੂ ਹ ੈਪਰ ਿਵ� ਲਖਣਤਾ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਨਾਵਲੀ 

ਥੀਮ ਵਜ� ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ 

ਬਾਰ ੇਫ਼ਰDਕ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸ਼ੁ� ਧ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ 

ਹ ੈਜ ੋਘਟਨਾ ਤੇ ਪਾਤਰ  ਦਾ ਿਸ� ਧਾ ਸਪਾਟ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਪ(:ੋ ਫ਼ਰDਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਰਤੀ 
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ਗਈ ਗਲਪ ਿਵਧਾ ਨੰੂ ਪ� ਤਰਕਾਰੀ ਗਲਪ ਿਵਧਾ ਆਖਦਾ ਹ ੈ ਿਕ� ਿਕ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ , ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਤੇ ਸਿਥਤੀਆ ਂਸਭ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ� ਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀਆ ਂਹਨ। ਪ(:ੋ ਫ਼ਰDਕ ਇਨ"   ਿਵਚਾਰ  ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜੋ ਕੁਝ 

ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ= ਿਕ� ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈ ਜ ੋ ਿਕਸ ੇ

ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਤ� Eਲਟ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਪ� ਛ ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕਰੂਰਤ  ਨੰੂ ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਲਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਪ� ਖ  Eਪਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। 

  ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨP ਦ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਿਵਧਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਬੰਦੂ 

ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਓ ਨਾਵਲ ਪੜJੀਏ ਿਵਚ ਇਹੀ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 

ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਢਾਲ਼ ’ਤੇ ਢਿਲ਼ਆ ਨਾਵਲ ਿਕਹਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਰਹ ੇਹਨ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਮਸ਼ਕਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਿਲਆ ਅਿਜਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਿਵਅੰਗ ਅਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਦੀ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਕ>ਦਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਪੁਿਲਸ 

ਹ ੈਨਾਵਲਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਪਿੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਿਵਨP ਦ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁ� ਢ ਆਖਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ� ਿਕ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ  ਤ  ਦੁਖ ਤ ਤੇ ਸੁਖ ਤ ਦੀਆ ਂਪਰੰਪਰਾਵ  ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਗਤ 

ਿਵਚ ਪ(ਚ� ਲਤ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 

  ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਸ ਝ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਲਖ ੇ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: 

ਵਸਤੂ-ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਮੂਲਕ ਨੁਕਤੇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ  

ਤਜ਼ਰਬਾ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ: 
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“ਕੋਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹ= ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਘਟਨਾਵ  ਅਤੇ ਪ(ਤੀਿਨਧ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਉਘਾੜ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਘਟਨਾ 

ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਕਰਨ ਤ� ਕ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ”10  

   ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਨਵ  ਤਜ਼ਰਬਾ ਮੰਨਿਦਆ ਂ ਹਇੋਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼  ਦਾ 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹ ੈ ਿਜਵ> ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵ�ਲ�  ਪਿੁਲਸ ਦੇ 

ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵਰਗੀਿਕ(ਤ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਗ� ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਘਟਨਾਵ  ਰਾਹ= ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ 

ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਬਨਾਵਟੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤ� ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹ= ਹ।ੈ  

  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਰਘਵੀਰ ਿਸੰਘ (ਿਸਰਜਣਾ) ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ-ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਿਵਲ� ਖਣ ਸਥਾਨ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਰਘਵੀਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਇਸ ਗ�ਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ  ਤ� ਹਟ ਕੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਤਰ ਪ(ਿਤਿਨਧ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 

ਨਹ= ਕੀਤਾ ਸਗ� ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ  ਰਾਹ= ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਤਰ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 

ਪਿੁਲਸ ਚਿਰ� ਤਰ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਨਮੂਨ6  ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਿਵਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ(ਮੁ� ਖ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਉਘੜਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵ> ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਜ  

ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਘਵੀਰ ਿਸੰਘ (ਿਸਰਜਣਾ) ਇਸ ਲੇਖ 
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ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕਟਾਖਸ਼, ਿਵਅੰਗ ਵਰਗ ੇਘ� ਟ 

ਗੌਲੇ ਤ� ਥ  ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਿਹਮ ਕਾਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ  

  ਪ(:ੋ ਿਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਿਲਖ ੇਪਰਚ ੇਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਗਲਪ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਿਵਚ 

ਉਹ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚ� ਲਦਾ-ਿਫ਼ਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਚ 

ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ਪ(ਿਤਿਬੰਬ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਇਹ ਨਾਵਲ ਅਜੋਕ ੇਸਮਾਜ ਦਾ ਿਚ� ਤਰ ਪੂਰੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ 

ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਹਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ ਿਨੱਜੀ ਲਾਭ ਨੰੂ ਸਨਮੁਖ ਰ� ਖ ਕੇ ਹੀ 

ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ� ਥੇਬੰਦੀਆ ਂ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ"   ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ 

ਿਗਣੀ ਿਮ� ਥੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣ ੇ

ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।”11   

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਪੁਿਲਸ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਪਰ ਪ(ੋ: ਤਸਨੀਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ 

ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ"  ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ"  ਦਾ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਪ(ਬੰਧ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਵਰਗ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਲਈ 

ਉਨ"   ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਿਨਬੜਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨੀਵ> ਵਰਗ ਲਈ ਉਨ"   ਵ� ਲ� ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ  ਮੁਤਾਬਕ। 

ਪ(ੋ: ਤਸਨੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਸਨਮੈਟੋਗ਼ਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ 

ਚੇਤਨਾ ਪ(ਵਾਹ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 
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  ਡਾ. ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਦਾ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼: ਮੀਤ ਦਾ ਯਥਾਰਥ-ਿਚਤ(ਣ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ ੇਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪਿਰਪੇਖ ਦੀ ਪ(ੋੜਤਾ ਪ� ਖ� ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੀ ਹ ੈਜੋ ਪਿੁਲਸ 

ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਕੁਹਜੀਆ ਂਚਾਲ  ਨੰੂ ਇਨ"6  ਪ(ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਾਡ ੇ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ 

ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਲੋਕ  ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਚ� ਤਰ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਡਾ. ਸੇਵਕ ਨ6  

ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰੂ ਇਨ"   ਸਾਰੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵ  ਸੰਬੰਧੀ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ 

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਨਹ= ਮੰਨਦਾ ਿਕ� ਿਕ ਅਿਜਹ ੇਯਥਾਰਥਵਾਦ ਿਵਚ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਰਫ਼ 

ਹਵਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਿਲਸ ਦੀਆ ਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 

ਲਗਾਇਆ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਉਹ ਪਰੂੀ 

ਤਰ"  ਸੁਿਹਰਦ ਹ।ੈ  

  ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਨਰਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ-

ਬੋਧ ਵੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਥ  ਰ� ਖਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਿਨਰਾਲਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹ ੈ ਿਕ ਪੂਰਵਲੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਸਧੁਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਮ ਿਟਕ ਰਾਹ  ਤੇ ਮੋੜ  ਨੰੂ ਕ� ਟਦੀ ਹੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁ� ਕੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਹ� ਥਲਾ ਨਾਵਲ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ  

ਤ� ਉਪਰ ਤ� ਕ ਸਾਰ ੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਤੇ ਪਿੁਲਸ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਿਚਤਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ 
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ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਤ� ਸਿਹਜ ੇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲ� ਗ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ 

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਰਪੇਖ  ਤ� ਕ ਫਲੈ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਡਾ. ਿਨਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਤ ਨ6  ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰ ੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 

ਿਸਆਸੀ ਪਿਹਲੂਆ ਂ ਿਜਵ> ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ(ਾਸਿਦਕ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ  ਦਾ ਦ� ਬੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, 

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਹੜਤਾਲ , ਮੁਜ਼ਾਹਰ,ੇ ਲੋਕ  ਦਾ ਸਵਿੈਹਤੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੋਟ  ਿਵਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਆਿਦ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਆਂਚਿਲਕਤਾ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲਾ ਯਥਾਰਥਬੋਧ ਹੋਰ 

ਵੀ ਡੰੂਘਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚਲੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਦਾ ਲੇਖ 

‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੰਖਪੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰ ੇਡੰੂਘਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਿਧਐਨ ਪ(ਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੰੂ ਵੀ ਉਘਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਜਵ> 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ, ਿਵਚਿਲਤ ਿਜਨਸੀ ਿਵਵਹਾਰ ਵਾਲੀਆ ਂ ਔਰਤ  ਦੀ ਮਨP -

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ, ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ  ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਚਤਰਨ ਆਿਦ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ ਚ ੇ ਿਵਚ ਫਲੇੈ ਿਵਆਪਕ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ  ਤ� ਕ ਿਸਮਟ ਜਾਣ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ 

ਿਚ� ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਮਨ  ਿਵਚ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਿਤ� ਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਿਕਰਨ ਦੀ 

ਤਰ"  ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 
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  ਪ(:ੋ ਬ(ਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ : 

ਗਲਪ-ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕੁ� ਝ ਪ� ਖ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਇਸ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ, ਕਾਰਜ-ਪਾਿਲਕਾ, ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਵਰੋਧ  ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਿਦਆ ਂਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਦੰਡ ਸੰਿਹਤਾ ’ਤੇ ਕ>ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਪਿੁਲਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁ� ਖੀ ਿਕਰਦਾਰ ਹ ੈਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 

ਕ>ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਉਸ ਨ6  ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਂਤਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ ਪ(ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ 

ਚਿਰ� ਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ ੈਇ� ਪ(ੋ: ਬ(ਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਪਣ ੇਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹ= ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਅਸਲ� ਨਵ> ਿਵਸ਼ ੇਨੰੂ ਪ(ਮਾਣਕ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਚਿਰ� ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹ ੋਿਨਬਿੜਆ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ 

ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਿਨਆ ਹ।ੈ    

   ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਦੇ ਲੇਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪ(ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ Eਭਰ ਰਹ ੇ

ਨਵ> ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰ ੇਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੂਹ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਆਪਣ ੇ ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ                        

ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾ ਿਦਸਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰਤ  ਨੰੂ ਫ਼ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ 

ਸ� ਚਾਈ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀ ਮਾਸਮੂ ਬੰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਹ 

ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਿਚੰਨ"  ਹ।ੈ ਇਹ ਿਚੰਨ"  ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ� ਅੰਤ ਤ� ਕ ਅਣ-ਖੁ� ਿਲ"ਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਆੁਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ� Eਘੜਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ 

ਇਸ ਿਚੰਨ"  ਿਵਚ� ਉਪਜ ੇਪ(ਸ਼ਨ  ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸ� ਧ ੇEਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਿਨਵੇਕਲਾ 

ਪਿਰਪੇਖ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ 
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ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਕੜੀਆ ਂਪਿੁਲਸ, ਅਦਾਲਤ, ਸਮਾਜ ਸਵੇੀ ਸੰਸਥਾਵ , 

ਅਖੌਤੀ ਸਾਊ ਲੋਕ , ਿਨਮਨ ਜਾਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆ ਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਹਨ। ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤਾ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  

ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ  ਨੰੂ 

ਿਨਗਲ ਰਹੀ ਹ ੈਤੇ ਸਾਡ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਦਨ\ -ਿਦਨ ਿਨਘਾਰ ਵ� ਲ ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਦਾ ਇਕ ਸਾਹਸਪਰੂਨ ਅਤੇ 

ਯਥਾਰਥਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਭਾਟੀਆ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 

ਿਲਖ ੇਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਕਟਿਹਰਾ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਹ� ਥਲੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਬਾਰੀਕੀ 

ਨਾਲ ਿਚਤਰਿਦਆ ਂਇਨ"   ਪ(ਬੰਧ  ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਹੀ ਅ� ਗੇ ਤੋਿਰਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ 

ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ"   ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਦੋਹ  ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਕ(ਮਵਾਰ ਚੈਖੋਵ 

ਤੇ ਇਕ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਝੀਲ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆ ਂਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ"   ਰਾਹ= ਉਸ ਦੀ ਇਹ 

ਇ� ਛਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਵਅੰਗ ਪ(ਧਾਨ ਨਾਵਲ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਨਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਧਰ ਵ� ਲ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਤੇ 

ਚਿਰ� ਤਰਹੀਣ ਿਧਰ ਤ� ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਨਆ ਂਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪ(ਸ਼ਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕ>ਦਰੀ 

ਥੀਮ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰੁਮ ਿਟਕ ਪ(ਗਤੀਵਾਦ ਦੀ 

ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਰੂੜ"ੀ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰਵਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੇ ਪੀਠ6  ਨੰੂ ਮੁੜ ਪੀਿਸਆ 

ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਸਿੁਹਰਦਤਾ ਅਤੇ ਪ(ਿਤਬ�ਧਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣ ੇ

ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ  ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹ ੇਹਨ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ 

ਤ  ਇਸ ਤ� ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ ਭਾਵ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਠ� ਗੀ-ਠP ਰੀ 
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ਲਗਾਤਾਰ ਵ� ਧ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਕਾਨਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਸ਼ਵਾਦੀ 

ਸੋਚ ਦਾ ਿਪ� ਛਲ� ਗ ਬਿਣਆ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰ ੇਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ(ਗਟ 

ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

  ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਲਖ ੇ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ 

ਕਟਿਹਰਾ: ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਰਾਹ= ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ 

ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਸੰਗਤਾ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਜ� ਥੇ ਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ Eਥੇ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਤ  ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵੀ ਖੜ"ਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵ , ਿਕਰਦਾਰ ਤ  ਉਸ ਭਾਰਤੀ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਗਲਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਕ ਹੀ 

ਸੀਿਮਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ(ਾਧੀਨਤਾ ਆਿਦ 

ਖ਼ਲਾਨਾਇਕ  ਰਾਹ= ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁ� ਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇ� ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ(ਜੀਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਮਾਜ-ਿਵਰਧੋੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ-ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜ ੋ

ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਨ"   ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਇਕ-ਜੁ� ਟ ਹ ੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸ� ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਹੀ ਪ(ਤੀਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਇਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਹ।ੈ 

  ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸੁਰਜੀਤ ਿਗ� ਲ ਦਾ ਲੇਖ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ 

ਮਹਾਨਕੋਸ਼-ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ 

ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਚਤਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ  ਕਚਿਹਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹ।ੈ ਿਜਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹ= ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਚੁਰਾਹੇ ਿਵਚ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ 
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ਇਸ ਲੇਖ ਨੰੂ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ� ਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ= ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ 

ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੂਠ6  ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਵ� ਡਮੁ� ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਕਟਿਹਰਾ’ ਦੇ ਵਸਤੂ-ਿਵਸ਼ਲੇਸਣ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਿਵਚ 

ਪੇਸ਼ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਪੀ ਿਬੰਬ ਿਵਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ, 

ਿਵਅੰਗ ਿਵਧੀ, ਿਪ� ਛਲਖਰੁੀ, ਿਵਰਧੋਾਭਾਸਕ ਸਿਥਤੀ ਿਸਰਜਣ, ਕਟਾਖਸ਼ਮਈ ਤੇ ਪ(ਸ਼ਨਾਵਾਚਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 

ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਸੰਸਥਾਵ  ਪ(ਿਤ ਅੰਧ-ਿਵਸਵਾਸ਼ , ਅਿਗਆਨਤਾਵ  

ਅਤੇ ਿਮ� ਥ  ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਹਤ ਤੋੜਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ 

ਲੋੜ=ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਵਰਤਮਾਨ ਅਣਮਨੁ� ਖੀ 

ਪ(ਬੰਧ ਿਵਰੁ� ਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮੌਿਲਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਾਹਰੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ, 

ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਿਸਰਜਣ/ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 

ਢੁ� ਕਵ  ਪਿਰਪਖੇ ਉਸਾਰਨ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵ� ਡੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨ6  ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 

ਪਰਤ�… (2006) ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਦਵਾਨ  ਦੇ 

ਪ(ਾਪਤ ਲੇਖ  ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਮੁ� ਢਲੀ ਗ� ਲ ਿਵਚ ਡਾ. 

ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨ6  ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਤ� ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈਪਰ ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹ� ਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਧੁਰਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵ  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ  ਦੇ ਹ� ਥ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ 

ਭੁਗਤਣ ਬਾਰ ੇ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਮ� ਥ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਕੌਰਵ  ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ  ਦੀ ਿਧਰ ਜੋ ਹ� ਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹ ੈਨੰੂ ਪ ਡਵ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 
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ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੈਸ ੇਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ

ਿਵਚ ਆ�ਦੀਆ ਂ ਤਰੇੜ  ਨੰੂ ਕ>ਦਰ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ  ਦੀ ਵ� ਧਦੀ 

ਧUਸ ਅਤੇ ਮ� ਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਜ਼ਿਦਲੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰ ੇਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਤੇ 

ਪ(ਿਤਬ� ਧਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈਿਕ ਕਰੀਬ ਸਾਢ ੇਿਤੰਨ ਦਹਾਿਕਆਂ Eਪਰ 

ਫ਼ੈਲੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਗਲਪਕਾਰੀ ਨ6  ਥੀਮ, ਗਲਪੀ ਤਕਨੀਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗਲਪ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ 

ਪ� ਖ� ਆਪਣੀ ਵ� ਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਿਨਵੇਕਲੇ ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਗਲਪੀ ਸੀਮਾਵ  ਨੰੂ ਵੀ ਿਸਰਿਜਆ ਹ।ੈ  

  ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨP ਦ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲਕਲਾ ਦੀ 

ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਵਲ  (ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ 

ਘਰ) ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਉਹ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਨਵੀਨ 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇਨਾਵਲ  ਦਾ ਮੂਲ 

ਸੰਕਟ ਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਿਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰ ੇ ਿਸਧ ਤਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਨਆ ਂ

ਪ(ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰ ੇਮਿਹਕਿਮਆ ਂਨੰੂ ਲਾਪ(ਵਾਹ ਅਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋਏ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ 

ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਵਅੰਗ ਦਾ 

ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਨਆ ਂ ਪ(ਣਾਲੀ ਅਿਜਹ ੇ ਕਾਨੰੂਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪ� ਖ 

ਪੂਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ"   ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਧਰ ਨੰੂ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖਣਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
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“ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਵੇਦਿਕਆ ਂਨਾਲ ਅਣਹਣੋੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ,ੈ ਪਰ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ� ਿਕ 

ਸ� ਚ ਨੰੂ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੰੂ ਸ� ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਨ"   ਦੇ ਜਰ-

ਖ਼ਰੀਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲDਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹ= ਉਹ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ 

ਤਮਾਮ ਸ਼ਾਸਕ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਧਨ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲDਦੇ ਹਨ, ਇ� ਥੋ 

ਿਕ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ� ਜ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵ� ਸ ਿਵਚ 

ਕਰ ਲDਦਾ ਹ।ੈ”12  

  ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵ� ਡੀ ਪ(ਾਪਤੀ 

ਸੰਕਟਮਈ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵਚ ਹ।ੈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨ6  ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨ  ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਲਪੀ ਿਚਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਹੜੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ 

ਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਿਨਰਪ� ਖਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਿਮ� ਥ ਨੰੂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰ� ਖ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਤੇ ਪਾਠਕ  

ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਿਨਆ ਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂਅ� ਖ  ਤੇ ਪ� ਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹ ੈਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਕ� ੜੀ ਦਾ 

ਪਾਸਾ ਮਾਲਕ ਸ਼(ੇਣੀਆ ਂਦੇ ਪਾਸ ੇਵ� ਲ ਝੁਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਿਨਆ ਂਪ(ਣਾਲੀ ਿਵਚ� ਇਨਸਾਫ਼ 

ਦੀ ਆਸ ਰ� ਖਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹ।ੈ  

  ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਲੁਕਵੀਆ ਂਗ� ਲ  ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦਵਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਨ"   ਦਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਧਰ ੇਿਜ਼ਕਰ ਨਹ= ਹ,ੈ ਇਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵਚ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਕੋਟਿਲਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕ ਲੁਕਵੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਪਆ 

ਹ ੈਭਾਵ ਕੋਟਿਲਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਵਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡ ੇਮਨ  ਿਵਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਿਕ 
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ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਕਰਤ� ਵ ਰਾਜ ੇਜ  ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਬਚਾ ਕੇ ਰ� ਖਣਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਗਰਿਪੰਗ 

ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਿਪੰਗ ਨਾਵਲ ਿਸਰਫ਼ ਵੇਰਵ ੇਨਹ= ਦਸਦਾ ਸਗ� ਿਬਰਤ ਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੇ ਿਬਰਤ ਤ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਪਾਤਰ  ਨਾਲ ਅਪਣਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਗਰਿਪੰਗ ਨਾਵਲ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਵੇਰਵ ੇਨਹ= ਸਗ� ਇਸ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚਲੇ ਪਾਤਰ  ਨਾਲ 

ਸਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜਾਿਣਆ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਭ ਪਾਤਰ ਸਾਡ ੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗ� ਲ ਹੋਰ ਿਬਰਤ ਤ ਲਈ ਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 

ਿਵਚ ਪਾਤਰ  ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵ ਸਭ ਤ� ਹੇਠ  ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ  ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ 

ਸਭ ਤ� ਉਪਰ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਤਰ ਆਪਣ ੇਦਰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਲ ਿਨਭਾਉਣ। ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣੀ ਿਮ� ਥ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਹ ੈਕੋਈ ਨਾਵਲ ਤ  ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਮਨ  ਿਵਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਿਕਸ ੇ ਿਮ� ਥ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਨ"   ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜ  

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਵ।ੇ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ 

ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

   ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ 

ਿਵਚ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅੰਗ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਸ਼ਲਪ 

ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝ ਹੈ ਇਸ ੇਲਈ ਉਹ ਪਾਤਰ  ਜ  ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚਲੇ ਦਵੰਦ ਜ  ਤਨਾਅ ਨੰੂ ਉਨ"   ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਜ  ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰਜਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ 

ਿਬਰਤ ਤਕਾਰੀ ਭਾਵ> ਅੰਨਯਪਰੁਖੀ ਿਬਰਤ ਤ ਤੇ ਸਣਾਉਣਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵੀ ਨਹ= ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਵਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨ6  ਖ਼ੁਦ ਭਾਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੰਨਗੀਆ ਂ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਵੰਨਗੀ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂ ਨੰੂ ਇਿਤਹਾਸਕ 

ਪ(ਿਤਸਿਥਤੀਆ ਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਾਵਲ 
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ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਖ ਤਕ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸੁਪਨਹਾਰ ਨਾਇਕ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਸਪੁਿਨਆ ਂਦੀ ਿਜ� ਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਹੀ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ 

ਇਨ"   ਦੋਨ  ਵੰਨਗੀਆ ਂਤ� ਵ� ਖਰਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਹਾਰ ਿਕਰਦਾਰ ਹੀ 

ਨਹ= ਹ।ੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂ ਨਾਵਲੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ੇ ਲਈ 

ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਨਵ= ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਜ  

ਪ(ਮੁ� ਖ ਪਾਤਰ ਨਹ= ਸਗ� ਕ>ਦਰੀ ਸਮ� ਿਸਆ ’ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ 

ਿਵਚਲੀ ਕ>ਦਰੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਜੋ ਿਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ ਂ ਪ(ਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਨੰੂ ਉਘਾੜਨ ਲਈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਲ� ਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ 

ਹੈ।    

  ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧ ੂਨ6  ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਕੌਰਵ ਸਭਾ: ਏਤੀ ਮਾਰ 

ਪਈ ਕੁਰਲਾਣ ੈ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਅਰਥ 

ਿਵਿਗਆਨਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਸਾਰ  ਨੰੂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ 

ਨਵੀਆ ਂ ਿਵਧਾਵ  ਦੇ ਵਜੂਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵ> ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਆਧਿੁਨਕ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ(ੰ ਪਰਾਗਤ ਿਸਧ ਤ  ਦੀ ਥ  ਨਵ> ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ ਤ  ਤ� ਸੇਧ ਲੈ 

ਕੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਵ ਗ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰੁੂ 

ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ  ਅੰਿਕਤ ਕਥਨ  ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਰਥ ਸਾਰਥਕਤਾ ਰਾਹ= ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਮੰਨਦਾ 

ਹ,ੈ ਿਜਵ> ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ: ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ ੋਿਜ� ਤ ਿਗਆ ਸੋ ਹਰ ਿਗਆ ਦੂਜੇ ਭਾਗ 

ਿਵਚ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ੈ‘ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਲੇਵ ਆਫ਼ ਿਰ� ਚ’ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 

ਹ ੈਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਮੀਰ  ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ੈਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਦੇ ਪ� ਖ ਿਵਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹ।ੈ ਤੀਜ ੇ

ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆ ਂ ਅੰਿਕਤ ਹਨ: ਤੁਸ  ਦੇ ਮੰਨਣ ਜ  ਨਾ ਮੰਨਣ ਿਵਚ, ਸ� ਚ ਨੰੂ ਕੋਈ 
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ਫ਼ਰਕ ਨਹ= ਪDਦਾ ਇਨ"   ਦੁਖਦੇ ਅੰਗ  ’ਤੇ ਸ� ਚ ਨ6  ਇਕ ਜੂਨ ਭੋਗੀ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ 

ਅਰਥ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜੁਗਤ ਤ� ਵਾਚਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ 

ਿਮ� ਥ (ਮਹ ਭਾਰਤ) ਨੰੂ ਅ� ਧੇ-ਅਧੂਰ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪ� ਤਰਕਾਰੀ ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਸਾਹਮਣ ੇ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ‘ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣ’ੈ ਨੰੂ 

ਭਲੀਭ ਤ ਸੰਚਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹ ੈਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਤੇ ਪ� ਤਰਕਾਵ  ਵ ਗ ਪਾਠਕ  ’ਤੇ ਇਹ ਛ� ਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਸਮਾਜਕ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਮਗਰ� ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ"  ਦੇ ਿਵਚਾਰ  ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਿਸਰਜਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇਸ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਿਸ� ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਢ=ਡਸਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’: 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਿਮ� ਥ ਸਮੁ� ਚੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਮ� ਥਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਰਾਹ= ਨੀਝ ਲਾ 

ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਰਾਹ= 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹ ੇ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ-ਗ(ਸਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ� ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕ� ਢ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵ  ਵ� ਲ ਵੀ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀ ਵੀ ਪੈਸ ੇਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਿਹੰਸਕ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਧਿੁਨਕ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ 

ਅਿਜਹੀ ਸੰਕਟ-ਗ(ਸਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ� ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ� 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਸੰਬੰਧ  ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ� ਿਕ ਅਿਜਹ ੇ

ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਅਸਲ ਮਨੁ� ਖ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹ ੇਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਅਣਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਵ� ਧ ਰਹੀਆ ਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਅਜੋਕੀ 

ਸਮੁ� ਚੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 

ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ  
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  ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ(ਗਟਾਅ : ‘ਕੌਰਵ 

ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਅਜੋਕ ੇਕਾਨੰੂਨੀ, ਿਸਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਆਿਦ ਸੰਕਟ  ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਤ(ਾਸਦੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਰਤਾਿਰਆ,ਂ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਤੇ 

ਪਰਪੰਚ  ਨੰੂ ਬੜੀ ਹੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੰਨਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਮਾਨ, ਤ� ਥਗਤ ਯਥਾਰਥ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਅਿਦ(ਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਤ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਆਖਦਾ ਹ ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪਰਤ  ਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆ ਂਜਿਟਲਤਾਵ  ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

   ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ : ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਿਵਚ 

ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸਮੁ� ਚ ੇਿਸਸਟਮ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ, 

ਕਾਰਜ-ਪਾਿਲਕਾ, ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੰੂ ਬੇ-ਪਰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਝੇ ਤੇ ਕਰੂਰ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੰੂ 

ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ-ਪਾਿਲਕਾ, 

ਕਾਰਜ-ਪਾਿਲਕਾ, ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਇਨ"   ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁ� ਲ ਅਦਾਿਰਆ ਂਦਾ ਪ(ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ ਇਸ ਮਨੁ� ਖ 

ਿਵਰਧੋੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਇਮ ਰ� ਖਣਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ 

ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ= ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ  

   ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’:ਵਸਤੂ-ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ-Eਦੇਸ਼ ਨ  ਦੇ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਿਵਚ 

ਪ(ੋ: ਬ(ਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਿਨਆ-ਂਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ 

ਿਵਕਾਊ ਹ ੋਚੁ� ਕੀਆ ਂਦਰਸਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਮੂਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਿਨਆ-ਂਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਵਗਾੜ  ਬਾਰ ੇ



ਪੰਨਾ  121 ਆਫ਼ 269 

 

ਆਪਣ ੇਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼-ਪ(ਣਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ 

ਬੇਿਕਰਕ ਵਸਤੂਗਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ 

ਸੀਮਾਵ  ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਗਲਪੀ ਿਬੰਬ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੇਤਲਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹ ੈਪਰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ(ਮਾਣਕਤਾ 

ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਉਹ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦਾ 

ਹੈ। 

  ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਦੇ ਕੌਰਵ ਨ  ਦੇ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਿਵਚ ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੰਦੀ, ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਕੌਰਵ  ਦਾ ਅਿਹਮ ਅੰਗ ਪ(ਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ, 

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪ(ਸਤੁਤ ਕੌਰਵ-ਮੰਡਲੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਿਨਆ ਂ ਪਾਲਕ, ਪਿੁਲਸ, ਪਰੈੱਸ, ਡਾਕਟਰ, ਨ6 ਤਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ(ਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਦੇ 

ਸੁਆਰਥ  ਨ6  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹ� ਕ  ਤ� ਵੀ ਵ ਝ ੇਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 

ਕਾਗਾਰ ਤੇ ਪੁਚਾ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ”13  

   ਇਸ ਤਰ"  ਉਹ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਵਭਾਗ -ਰਾਜਨੀਤੀ, ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ, ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ 

ਕਾਨੰੂਨ ਤ� ਦੂਰ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਿਚਤਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 

   ਡਾ.ਐੱਸ. ਤਰਸਮੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਤ ਪਸੁਤਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ7 ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਸੰਵਾਦ ਦਰ 

ਸੰਵਾਦ (2008) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ 

ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂ

ਰਚਨਾਵ  ਬਾਰ ੇਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹ= ਤ� ਲੈ 

ਕੇ ਧਰਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤ� ਕ ਦੇ ਚਾਰ ਪੀੜ"ੀਆ ਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਿਹੰਦੀ ਿਵਦਵਾਨ  ਦੇ ਖੋਜ ਪ� ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇ
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ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇ ਖੋਜ-ਪ� ਤਰ  ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ , ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀਆ ਂ ਦੀ 

ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ= ਅਸ= ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰ ੇਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰ� ਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ।  

  ਡਾ. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ ਜੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਸੰਵਾਦ ਦਰ ਸੰਵਾਦ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 

ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹ,ੈ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ : ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ-ਕੁਝ 

ਪਰਤ  ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ ਂਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ 

ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਵੀ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹ� ਤਤਾ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਿਦਆ ਂਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਮੀਤ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਸਾਿਹਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਕਸ ੇ

ਇਕ ਪਰਤ ਤ� ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ= ਸਗ� ਇਹ ਬਹੁ-ਨੁਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਸਮ> ਭਾਰਤੀ ਪੁਿਲਸ ਿਵਵਸਥਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ(ਬੰਧ, ਜੇਲ" ਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ ਤ  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ(ਮਾਣਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗ।ੇ 

  ਸਵ,ੈ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ : ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ  ਦੇ ਆਪਣ ੇਲੇਖ 

ਿਵਚ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ, ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਖਪੇ ਜਾਣ-

ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਿਪ� ਛ� ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਿਵਚ ਬ� ਝੇ 

ਹਏੋ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਿਵਚਲੇ ਅਨੁਭਵ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਭਲੀਭ ਤ ਿਬਨ"   ਿਕਸ ੇਭੈਅ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਪ� ਛ� ਇਹ ਿਸ� ਟਾ 

ਿਨਕਲਦਾ ਹ ੈਿਕ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਤ� ਵਰਗ-ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਲਈ ਵ� ਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪDਦੀ ਹ ੈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ  ਿਸ� ਟ ੇ ਬਹੁਤ 
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ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਣੋਗ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁ� ਖ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜ  ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਿਵਚ� ਿਕਸ ੇਇਕ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ  

  ਡਾ. ਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਿਵਲ� ਖਣ ਹ।ੈ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਵ� ਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਲਖ ੇਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਅਜੋਕ ੇ ਪ(ਬੰਧ ਦੀਆ ਂ

ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਤਰ  ਵਾਲਾ ਨਾਵਲੀ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਥ  ’ਤੇ ਅਣਿਗਣਤ 

ਲੋਕ  ਵਾਲਾ ਸਮਹੂ-ਭਾਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਿਜਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਸਮਾਜਕ ਜ  ਆਰਥਕ ਮੁ� ਿਦਆ ਂਤ� ਹ� ਟ ਕੇ 

ਇਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਉਘਾੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮੁ� ਦਾ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਹ� ਲ ਹੋਣ ਿਵਚ 

ਨਹ= ਸਗ� ਇਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ  ਦਾ ਥਹ ੁ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਮੁ� ਚ ੇ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਗਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਿਦਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਸਰੁਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨ6  ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਹ ਦਰੂ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ 

ਸਿਥਤੀਆ-ਂਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ’ਤੇ ਿਤ� ਖਾ ਕਟਾਖਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਿਨਆ,ਂ ਧ� ਿਕਆ,ਂ 

ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਾਨੰੂਨ-ਜੇਲ", ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਜ� ਜ , 

ਵਕੀਲ  ਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਚੀਰ-ਫ਼ਾੜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ 
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ਦੇ ਕਰੂਰ ਿਚ� ਤਰ ਬਾਰ ੇਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁ� ਖ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 

ਆ�ਦੀ ਹ ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ= ਉਸ ਿਵਚ ਅਮਾਨਵੀ 

ਵਰਤਾਰ ੇਦੀ ਇਸ ਸਰੰਚਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਬਰਤ ਤਕਾਰੀ:ਿਸਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ(ਵਚਨ ਨ  ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਲੇਖ ਿਵਚ ਨਵਜੋਤ ਰਾਬੀਆ, ਿਮਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਰਾਜ 

ਸ� ਤਾ ਨੰੂ ਿਦ(ੜਤਾ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਰੰਚਨਾਵ  ਆਖਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ  ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੀ ਿਮ� ਥ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ 

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਜ ੋਿਕ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਮ� ਦਦਗਾਰ ਚਿਰ� ਤਰ ਦੀ ਿਮ� ਥ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੰੂ 

ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਨਵਜੋਤ ਰਾਬੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇਹੀ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ 

ਸਾਡ ੇਗਲੇ-ਸੜੇ ਸਮਾਜਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਨਹ= ਸਗ� ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਪ(ਿਤ ਪ(ਚ� ਲਤ ਿਮ� ਥ  ਦੇ 

ਿਵਸਫੋਟ ਰਾਹ= ਿਗਆਨ ਦੇ ਪ(ਵਚਨ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਅਿਹਮ ਪ(ਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ  

  ਡਾ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ ਨ6  ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਾਰ ੇਿਲਖ ੇਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ 

ਦਾ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’:ਚ� ਕ(ਿਵਊ ਤੇ ਅਿਭਮਨਯੂ ਿਵਚ ਮਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮਾਨਤਾਵ  

ਲ� ਭੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਡਾ. ਰਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾ ਦਾ 

ਿਭਆਨਕ ਿਦ(ਸ਼, ਸਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਸਰ ੇਉਸ ਿਵਆਪਕ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਲਘੂ-ਿਚ� ਤਰ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ 

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਕਸ ੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਅਿਧਕਾਰੀ ਪ(ਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ= ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਉਨ"   ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸ� ਤਾ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਢ ਚੇ ਨੰੂ ਬਣਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੰੂ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵ� ਲ� ਰਚ ੇਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚ� ਕਰਿਵਊ ਨੰੂ 
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ਤਿਹਸ-ਨਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅ� ਜ ਦੇ ਅਿਭਮਨਯੂ ਰੂਪੀ ਪਾਤਰ ਹਾਕਮ ਨੰੂ ਯੁ� ਧ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ੇ

ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਜੀhਦਾ ਰ� ਖਣ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵ� ਡੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹ।ੈ 

  ਡਾ. ਰਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਲਖ ੇਆਪਣ ੇਲੇਖ ਸਧੁਾਰ ਘਰ 

: ਪ(ਮਾਿਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਪ(ਮਾਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸ� ਧ 

ਕਰਿਦਆ ਂ ਹੋਇਆ ਂ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ= ਲੇਖਕ ਨ6  ਇਕ ਨਵ> ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ 

ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਲ ਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹ।ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪਰੂ ਹੋਣਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਧਰਮ ਚੰਦ ਵਾਿਤਸ਼ ਨ6  ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ 

ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰ-ਿਬਰਤ ਤਕੀ ਪਿਰਪਖੇ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਅਨੂਠੀ ਰਚਨਾ 

ਮੰਿਨਆ ਹ ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜੇਲ" ਸੁਧਾਰ ਬਾਰ ੇ ਸੰਬਾਦ ਰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਇਸ 

ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ= ਹ।ੈ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ਦੈਿਹਕ 

ਪਰਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ(ਵਚਨ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਵ�ਲ� 

ਦੇਹ ਨੰੂ ਪਰਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਖੋਲ"ਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਿਨਆ ਹ।ੈਜ ੋ

ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣ ਸੋਚ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆ�ਦਾ ਹ।ੈ    

  ਸ ੋ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲ  ਹਏੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜ  ’ਤੇ 

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਪਾੳੇਣ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਭਾਵ> ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਬਾਰ ੇ

ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ-ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ, ਖੋਜ ਪ(ਬੰਧ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ  ਤੇ ਲੇਖ ਪ(ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਪਰ ਇਨ"   ਖੋਜ ਕਾਰਜ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਗ� ਲ ਸਭ ਤ� ਵ� ਧ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਖੋਜਾਰਥੀਆ,ਂ ਿਵਦਵਾਨ  ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ  ਦੁਆਰਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਜ ੋ

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਿਕਸ ੇਨ6  ਵੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਦੇ ਨਾਵਲ  ’ਤੇ ਨਵੀਨ ਆਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹ= ਕੀਤਾ। ਇਨ"   

ਖੋਜ ਕਾਰਜ  ਿਵਚ� ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਥੀਮਕ ਅਿਧਐਨ, ਿਬਰਤ ਤਕ ਅਿਧਐਨ ਆਿਦ 
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ਿਜ਼ਆਦਾ ਝਲਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੋਜਾਰਥੀ/ਿਵਦਵਾਨ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਾਤਰਾਵਲੀ, ਰਚਨਾ-

ਜੁਗਤ , ਿਬਰਤ ਤਕ-ਜੁਗਤ , ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਲ� ਭਣ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁਿਚਤ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਿਕ�ਿਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ� ਖ  ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ= ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਇਸ ਤਰ"  ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ� ਖ  ਿਜਨ"   ਤ� ਿਕਸ ੇਰਚਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਿਜਨ"   

ਦਾ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨ6  ਪ(ਭਾਵ ਮਿਹਸਸੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਿਜਨ"   ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਬਾਰ ੇਰਚਨਾ ਿਵਚ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ"   ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇ ਰਚਨਾ ਤੇ 

ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ= ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਕਸ ੇ ਸਾਿਹਤਕ 

ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ� ਖ  ਦੀ ਿਵਵਸਿਥਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਸਹਾਇਕ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਲਈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਵ� ਖਰੇ ਿਵਸ਼ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਰਖਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲਾ ਯਤਨ ਹ ੈ ਇਸ ਤ� ਅਗਲੇ 

ਅਿਧਆਵ  ਿਵਚ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 
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ਅਿਧਆਇ ਚੌਥਾ 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਦ ੇਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਸਾਰ : ਿਵਿਭੰਨ ਆਯਾਮ 
ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ�ਬੰਧ 

   ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਣਾਲੀ ਮਨੁ� ਖ ਦੁਆਰਾ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਪ(ਬੰਧ ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਰਾਹ= ਉਹ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਿਤਆ ਂਿਵਚ ਬ� ਝ ਕੇ 

ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਬਾਰ ੇਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਨ6  ਹੀ 

ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜੀਵ  ਤ� ਵ� ਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਤ  ਮਨੁ� ਖ ਜਾਨਵਰ  

ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਰਾਹ= ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਕੁਦਰਤ ਤ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ(ਬੰਧ ਮਨੁ� ਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹ।ੈ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ(ਬੰਧ 

ਸਮਾਜਕ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਇਆ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਿਤਆ ਂਉਪਰ ਵੀ ਅਿਹਮ ਪ(ਭਾਵ ਪਾ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸ� ਿਭਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਢ ਚਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅ� ਜ ਇਹ ਉਸ ਤ� ਅਲ� ਗ ਹ ੈਅਤੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮ> ਿਵਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵ� ਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਵਡਮੁ� ਲੇ ਤੋਹਫ਼ ੇਿਮਲੇ ਹਏੋ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਬਹੁਤ ਮਹ� ਤਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ ਿਰਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵਧਾਨ ਹਨ। ਇਨ"   ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਸਮ> ਇਨ"   ਿਵਚ ਮਹੋ-ਮੁਹ� ਬਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅ� ਜ ਕ� ਲ" ਹਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਪੈਸ ੇਤੇ ਿਨੱਜੀ 

ਗਰਜ਼  ਦਾ ਮੋਹ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੇ ਸਮ> ਿਵਚ ਪਿਵ� ਤਰ ਿਗਣ ੇਜ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 

ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹ� ਦ ਤ� ਕ ਿਗਰ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, 

ਿਜਹਨ  ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਵਾਨਗੀ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪਰਸਪਰ 

ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅ� ਗੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹ ੈਿਕ ਗ(ਿਹਸਥ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਨੰੂ ਿਪਆਰ, ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਵ ੇਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਲੋੜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ� ਖ ੇਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 
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ਕਈ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ"   ਸਮਾਜਕ 

ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦੇ। ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 

ਿਵਵਾਹਕ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹ= ਸਮਝਦੇ ਸਗ� ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ 

ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਔਰਤ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ�ਦੇ ਰਪੂਮਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਪੈਸ ੇਦੇ ਨਸ਼ ੇਿਵਚ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਮੇਲੋ ਤ� ਿਦਨP -ਿਦਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹਣ ਲ� ਗ ਪDਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਜੇ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਗਰ ਿਗਆ ਤ  ਗਾਲ" , ਜ ੇਮਾੜਾ 

ਿਜਹਾ ਕਦੇ ਭੁ� ਲ ਭੁਲੇਖ ੇ ਿਕਸ ੇਪਰਦੇ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਹ� ਥ ਲਗ ਿਗਆ ਤ  

ਫੇਰ ਿਝੜਕ  ਦੀ ਵਾਛੜ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਿਖਝ ਜ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਿਕ 

ਉਹ ਿਕ� ਥ ੇ ਫਸ ਗਈ… ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ 

ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਲੋ ਮੇਲੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੋ ਹੀ ਬਣ ਕੇ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਿਫਲਮ  ਿਵਚ ਵੇਖੀਆ ਂ ਕੁੜੀਆ ਂ ਵ ਗ। ਆਪਣ ੇ ਦੋਸਤ  ਦੀਆ ਂ

ਪਤਨੀਆਂ ਵ ਗ।”1  

  ਸਰਦਾਰ ਮੇਲੋ ਤ� ਕੁਝ ਿਦਨ  ਿਵਚ ਹੀ ਅ� ਕ ਿਗਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪੈਸ ੇਦੀ ਚਮਕ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਮੇਲੋ ਚੰਗੀ ਨਹ= ਲ� ਗਦੀ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਗਈ ਨੰੂ 

ਉਸ ਨ6  ਸੁਨ6 ਹਾ ਭੇਜ ਿਦ� ਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹ।ੇ ਸਰਦਾਰ ਨ6  ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਤੇ ਕੁਝ 

ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ ਪਤਨੀ ਤ� ਵੀ ਅ� ਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ 

ਿਦ� ਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪੜ"ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। 

ਇਹ ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਸਰਦਾਰ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 
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ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਾਹ= ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਉਨ"   ਮਰਦ  ਬਾਰ ੇਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਜਹੜੇ 

ਿਕ ਿਵਆਹ ੇਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜਾਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇਜਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= ਅਿਜਹ ੇ ਮਰਦ ਨੰੂ ਹੀ ਭਲੀਭ ਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁ� ਖ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਪ� ਛਾ ਨਹ= ਛ� ਡਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ"  ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਇਨ"   ਹਰਕਤ  ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ੋ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ� ਸ, ਉਸ ਦਾ ਪੁ� ਤ, ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਤ� ਦੂਰ 

ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰ ੋਦਾ ਪਤੀ ਪਿਹਲ  ਤ  ਕਰਤਾਰ ੋਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ 

ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਪ ੈ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੁ� ਖ  ਿਵਚ ਝੁਰਨ ਲਈ ਛ� ਡ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਪ� ਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਨਸ਼ ੇਅਿਹਮ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੰੂ ਟੁ� ਟਣ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਿਲਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪ(ਚਲ� ਤ ਸਮਾਜਕ 

ਮੁ� ਲ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮ -ਿਪਉ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਘਰ ਵੀ ਿਵਆਹ ਦੇਣ ਉਸ ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ ਗੁਜਾਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ/ਸਮਾਜ ਿਵਚ� 

ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਸਮਾਜਕ 

ਸਮ� ਿਸਆਵ -ਆਰਥਕ ਅਸਾਵ ਪਨ, ਪ>ਡੂ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵ ੇਆਿਦ ਕਾਰਨ ਸਾਮੰਤੀ ਮੁ� ਲ-

ਿਵਧਾਨ  ਿਵਚ ਆ ਰਹ ੇਬਦਲਾਅ ਤ� ਕੁੜੀਆ ਂਵੀ ਅਿਭ� ਜ ਨਹ= ਰਹੀਆ ਂਉਹ ਆਪਣ ੇਪਕੇੇ ਘਰ ਿਵਚ 

ਮਾਣੀਆ ਂਖੁਲ"  ਕਾਰਨ ਸੁਹਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਆਪ-ਹੁਦਰ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਚਰਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆ ਂ

ਹਨ, ਿਜਸ ਬਦੌਲਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ 

ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਤੇ ਪਾਤਰ ਰਿਵੰਦਰ ਿਵਚਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੀ 

ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਰਿਵੰਦਰ ਆਤਮ ਹ� ਿਤਆ ਕਰ ਲDਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜੇਲ" ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਭਗੋਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਤਰ"  ਰਿਵੰਦਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਹਾਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਲ" ਦੀ ਹਨ6 ਰੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ 
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ਉਸ ਨੰੂ ਰਿਵੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾ�ਦੀ ਹ ੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਿਵੰਦਰ ਠੀਕ ਜਾਪਣ ਲ� ਗਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਦ� ਸਦਾ ਹੈ: 

“…ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਫ਼ਲਮ  ਦੇਖਣ, ਮਹ  ਨਗਰ  ਿਵਚ ਘੰੁਮਣ 

ਇਡਲੀ ਡੋਸ ੇਖਾਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤ  ਇਸ ਿਵਚ 

ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ? ਹਾਕਮ ਸਦਾ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਪ� ਖ ਪੂਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਨਾ 

ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁ� ਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੁ� ਛੀ। ਨਾ 

ਗੁ� ਸਾ ਿਗਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਾ ਤ  ਕੀ 

ਕਰਦੀ?”2  

   ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ੂ

ਨ  ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੈਦੀ 

ਵੀ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਮੂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਮੇਰੇ ਘਰ ਬ� ਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਮD ਬੜੇ ਸੁਪਨ6  ਲਏ ਸਨ। 

ਹਰ ਮਹੀਨ6 , ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ� ਕਰਵਾਵ ਗਾ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਵਧੀਆ ਤ� ਵਧੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਵਾਗ । ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਖਸ਼ੁ ਰ� ਖ ਗਾ। 

ਮੇਰੀਆ ਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਯੋਜਨਾਵ  ਧਰੀਆ ਂ ਧਰਾਈਆ ਂ ਰਿਹ ਗਈਆ।ਂ 

ਇਕ�ਲੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰ�ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਹੋਟਲ 

ਵਾਿਲਆ ਂ ਨ6  ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹ।ੈ ਕੋਠੀਆ ਂ ਿਵਚ 

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ  ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਹ।ੈ”3   

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਤੀ ਭਾਵ> ਚੰਗਾ ਹੋਵ ੇਜ  ਮਾੜਾ ਪਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ 

ਇ� ਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਪਤੀ ਚਾਹ ੇਉਸ ਨੰੂ ਿਜੰਨ6  ਮਰਜ਼ੀ ਦੁ� ਖ 

ਿਦੰਦਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਵੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆ ਂਦੁਆਵ  ਮੰਗਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ
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ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਔਰਤ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਿਸਖਾਈਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਮੇਲੋ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ= ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੁ� ਪ-ਚਾਪ ਆਪਣ ੇਪਕੇੇ ਜਾ ਕੇ 

ਬੈਠ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲDਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰ ੋਇਕ ਿਹੰਮਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ  ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਪ(ਿਤ ਜਾਗ਼ਰੂਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਪਿਹਲ  

ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤ� ਆਪਣੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰ� ਖਦੀ ਹ ੈ ਪਰ ਜਦ� ਸਰਦਾਰ 

ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਿਨਕੰਮਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ  ਅ� ਕ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਕ� ਢ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣ ੇਮੋਿਢਆਂ ਉਪਰ ਲੈ ਲDਦੀ ਹੈ:  

“ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਖੇਤ� ਿਨਕਲਦੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ੋ ਦੇ ਨ� ਕ ਿਵਚ 

ਦਮ ਆ ਿਗਆ। ਆਪਣ ੇ ਦੋਵ  ਜਵਾਕ  ਨੰੂ ਪਾਲ਼ੇ ਜ  ਬਲਦੇਵ ਦੀ 

ਆਥਣ (sic. ਸਾਥਣ) ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕ� ਢੇ। ਪਿਹਲ  ਚੁ� ਪ 

ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਟੀ ਚੁ� ਕਦਾ ਤੇ ਕਦੇ 

ਗਲਾਸ। ਿਪਟਦੀ ਰ�ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਹੁਤਾ 

ਬੋਲਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਿਟਕਾ ਜ ਦਾ। ਕਰਤਾਰ ੋਨੰੂ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ 

ਨਾ ਰਹੀ ਉਹਨ6  ਆਪ ਿਲਪਨਾ ਪੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ। ਸਵੇਰ ੇ

ਕੁੜੀ ਨੰੂ �ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਕੁਛ� ੜ ਚੁ� ਕ ਕੇ ਿਨਕਲਦੀ। ਸਾਰਾ 

ਿਦਨ ਮਰ ਿਮਟ ਕੇ ਆਥਣ ਨੰੂ ਘਰੇ ਵੜਦੀ। ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆ 

ਿਗਆ ਜਦ� ਮਜਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਤ� ਮੂੰ ਹ ਮੋੜਨਾ ਿਪਆ। 

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ੋ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਧ� ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ 

ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਕ� ਿਢਆ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤ।ੇ”4  
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   ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਪਉ ਪੁ� ਤਰ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹ� ਤਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹ।ੈ ਿਪਉ 

ਲਈ ਪੁ� ਤਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢਾਪ ੇ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਅ� ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਅਖ਼ੀਰੀ ਸਮ> ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਿਪਉ ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਤ� ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹ� ਡ-ਭੰਨਵ= ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤਰ 

ਨੰੂ ਪੜ"ਾ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਿਨਰਸੰਕੋਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇ ਪੁ� ਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਿਵ� ਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ 

ਲਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਮੁ� ਖ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਬਾਰ 

ਆਖਦਾ ਹੈ: 

“ਤੰੂ ਪੜ" ਿਲਆ ਕਰ ਬ� ਸ ਦ� ਬ ਕੇ। ਕੰਮ ਮD ਆਪ ੇਕਰੂੰ , ਤੰੂ 

ਨਾ ਿਫਕਰ ਕਿਰਆ ਕਰ।”5 

   ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਥੋੜ"ੀ ਿਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਪੜ"ਾ-ਿਲਖਾ 

ਕੇ ਵ� ਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪ(ਵਾਹ ਕੀਤ ੇ

ਿਬਨ  ਉਸ ਨੰੂ ਐਮ.ਏ. ਤ� ਕ ਦੀ ਪੜ"ਾਈ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਅਖ਼ੀਰ ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਲ� ਗਾ ਦੇਖਣ 

ਦੀ ਇ� ਛਾ ਨੰੂ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ6  ਕਾਲਜ ਛ� ਡ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਦੀ 

ਿਜ� ਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ 

ਵਕੀਲ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪ(ੋਫ਼ਸੈਰ। ਉਹਨ  ਦੀਆ ਂ ਗ� ਲ , 

ਅਟਕ -ਮਟਕ  ਤੇ ਕਮਾਈ ਨ6  ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਲੂਹ ਿਲਆ ਸੀ। 
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ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਵਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ= ਸੀ।”6  

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਵ ਗ ਪੁ� ਤਰ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ 

ਇ� ਛਾ ਰ� ਖਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= ਅਿਜਹ ੇਹੀ ਪੁ� ਤਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇ

ਿਪਉ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦ  ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ"ਾਈ ਿਵਚ ਅਵ�ਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ"ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ  ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ 

ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਹ= ਕਰਦਾ ਸਗ� ਉਸ ੇਤਰ"  ਹੀ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ ਕ� ਟਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਰ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ  ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਪੜ"ਾਈ ਫ਼ਜੂਲ ਲ� ਗਣ ਲ� ਗ ਪDਦੀ ਹ।ੈ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਤ  ਜੋ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹ= 

ਿਮਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕ ਿਵ� ਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ 

ਕੁਝ Eਜੜ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ  

  ਸਮਾਜਕ/ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੁ� ਤਰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਆਪਣ ੇ ਿਪਉ ਦਾ ਡਰ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜ  ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਦੇ ਵਪਰੀਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸੋਚਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦੇ ਗੁ� ਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਿਪਉ 

ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਪਾਤਰ ਤੇਜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਹ= ਪਸ਼ੇ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ�ਦਾ ਹੈ:  

“ਬਾਪ ੂਕੋਲ ਨਾ ਅਪੜ ਜੇ ਿਕਤੇ ਗਲ?”7  
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   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਹਮ ਗ� ਲ ਇਹ ਹ ੈ ਿਕ ਭਾਵ> ਪੁ� ਤਰ ਸ਼ਰਾਬੀ-ਕਬਾਬੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ 

ਹੋਵ ੇਤ  ਵੀ ਿਪਉ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਦੁ� ਖ ਨਹ= ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸਗ� ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ"  ਦੇ 

ਤਰਲੇ-ਿਮੰਨਤ  ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਵ> ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜਦ� ਬਾਨ6  ਅਮਲੀ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਫ਼ੜ ਕੇ ਿਲਜਾਣ 

ਲ� ਗਦੀ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਪਿੁਲਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: 

“ਇਹ ਤ  ਪਿਹਲ  ਹੀ ਮਰ ੇਪਏ ਨ6 । ਇਹਨ  ਿਵਚ ਿਕਥ ੇ

ਦਮ ਐ। ਛਡਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ…।”8  

   ਠੀਕ ਇਸ ੇ ਤਰ"  ਜੇ ਿਪਉ ਿਨਕੰਮਾ ਹੋਵ ੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ 

ਸਮਝਦਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਵੀ ਪੁ� ਤਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹ= ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਬੜੇ ਸਚੁ� ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਦੇਵ ਅਮਲੀ ਨੰੂ 

ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਫ਼ੜਦੀ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜਰਨM ਲ ਉਸ ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਜਦ� ਜਰਨM ਲ਼ ਚੌਧਰੀਆ ਂਤ� ਇਹ ਗ� ਲ ਸੁਣਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਰਦਾਰ ਨ6  ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਮਰਵਾਇਆ ਹ ੈ

ਤ  ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ੌਲਣ ਲ� ਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਗ� ਲ  ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਿਪਉ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਿਵ�ਤ  ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ: 

“ਮD ਆਪਣ ੇ ਬਾਪ ੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲh। ਉਹਨ6  ਮੇਰ ੇ

ਬਾਪ ੂਨੰੂ ਮਾਿਰਐ। ਮD ਆਪਣੀ ਅ� ਖ= ਦੇਿਖਐ। ਉਸ ਿਦਨ ਜੀਪ ’ਚ। 

ਮੇਰ ੇ ਥ� ਪੜ ਮਾਰ ੇ ਮੇਰ…ੇਪੁ� ਤ  ਨ6 । ਮੈਨੰੂ ਵ� ਡਾ ਤ  ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮD 

ਉਨ"   ਦੀ…।”9  

   ਇਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਜਦ� ਚੌਧਰੀਆ ਂਤੇ ਸਰਦਾਰ  ਦੇ ਪੁ� ਤ  ਨ6  ਜਰਨM ਲ ਦੀਆ ਂਬਾਹ  ਵ� ਢਵਾ 

ਿਦ� ਤੀਆ ਂਤ  ਉਹ ਿਬ� ਲੂ ਤ� ਹਿਥਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਮੰਨਤ  ਕਰਦਾ ਹੈ:  
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“…ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਲਆ ਦੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮD ਿਦਲ ਦੀ 

ਅ� ਗ ਬੁਝਾ ਲਵ । ਮD ਉਹਨ  ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨM , ਿਜਨ"   

ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁ� ਟ ਿਲਆ…।”10  

   ਿਪਉ ਪੁ� ਤਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਿਜ� ਥੇ ਿਪਉ ਦੀ ਪੁ� ਤਰ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈEਥੇ ਪੁ� ਤ 

ਦੇ ਵੀ ਿਪਉ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਨਭਾਉਣ ੇਪDਦੇ 

ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਵੀ ਿਪਉ ਪ(ਿਤ ਪੁ� ਤਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ ਦੀ ਝਲਕ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਥਾਣ ੇਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਪਉ 

ਦੀਆ ਂਅਧੂਰੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਦ� ਸਦਾ 

ਹ:ੈ 

“ਘਰ ’ਚ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣ ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ  ਉਹ ਕਦ� ਦਾ ਕੁ� ਤੀ 

ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਲ� ਤ ਮਾਰ ਜ ਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਵ ਗ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦ� ਬ ਕੇ 

ਲਾ�ਦਾ, ਦਸ ਵੀਹ ਿਕ� ਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾ ਲDਦਾ। 

ਹੁਣ ਕੀ ਨੰਗੀ ਨਹਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਚੋੜੇ? ਿਜਹੜਾ ਥੋੜ"ਾ ਬਹੁਤ 

ਕਮਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਿਨਗਲ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਲੰੁਗ ਲਾਣਾ ਿਕਹੜਾ 

ਥੋੜ"ਾ ਛ� ਡ ਿਗਐ ਬਾਪ?ੂ ਿਵਆਹਣੁ ਲਈ ਇਕ ਭੂਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ 

ਭੈਣ । ਪੜ"ਾਉਣ ਿਲਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਭਰਾ। ਸਾਰ ੇ ਜੀਅ ਬਘੇਲ 

ਿਸੰਘ ਦੇ ਹ� ਥ  ਵ� ਲ ਝਾਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਆਹ ਕੀਤੇ ਤ  ਛ� ਕ  ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ 

ਗਈਆ।ਂ ਿਕਸ ੇਦੇ ਬ� ਚਾ ਹੋਣਾ ਹ ੈਜ  ਿਕਸ ੇਦੇ ਮਰਨ6  ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹ।ੈ 

ਭਰਾਵ  ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹ=। ਦੋ ਿਵਹਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ 

ਕਲਰਕ ਮਸ  ਹੀ ਲ� ਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਸ  ਟਪਾ�ਦੇ 
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ਹਨ। ਅੜੇ ਥੁੜ"ੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਕ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ।”11  

   ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪੁ� ਤਰ ਜਦ� ਪੜ"-ਿਲਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸ 

ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਸ਼ਵ ਜਦ� ਪਿੁਲਸ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹ ੋ

ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਤ  ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲ  ਹਰੇਕ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਕਰਾੜ’ ਕਿਹ ਕੇ 

ਬੁਲਾ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਧੀਆ-ਂਭੈਣ  ਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ 

ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲ� ਗ ਪDਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਲ� ਗ 

ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਪਉ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪੁ� ਤਰ ਲਈ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਅਸਿਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਪਉ ਹੁੰ ਦੇ ਤ  ਪੁ� ਤਰ ਲਾ-ਪ(ਵਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਸ ਪੁ� ਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਿਪਉ ਦਾ 

ਸਾਇਆ ਚੁ� ਿਕਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਪਉ ਤ� 

ਵ ਝ ੇਹ ੋ ਚੁ� ਕੇ ਪੁ� ਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ� ਯਥਾਰਥਕ ਝਲਕ 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਲਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਦਾ ਿਪਉ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਅਰਥ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ"  ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਿਦਆਲੇ ਵਰਗੇ ਅ� ਠ  ਸਾਲ  ਦੇ ਪੁ� ਤ ਲਈ ‘ਮਰ ਗਏ’ ਦੇ 

ਅਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ੇਿਦਨ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਜਾਣਾ। ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ 

ਸਾਦਾ ਪਿਹਣਨਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਤ� ਕੁ� ਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁ� ਸਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। 

ਖੇਡਣਾ ਘ� ਟ, ਪੜ"ਨਾ ਬਹੁਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। 

ਿਵਹਲੇ ਸਮ> ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ 

ਰ� ਖਣਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਿਸਰ� ਉਠ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕ� ਢੇ ਸਨ ਲਾਲਾ 

ਜੀ ਨ6 ।”12  
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   ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਮੀਰ ਮ -ਿਪਉ ਆਪਣ ੇਕੰਮ  ਿਵਚ ਇੰਨ6  ਿਵਅਸਤ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬ� ਿਚਆ ਂਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਵ� ਲ ਿਧਆਨ ਨਹ= ਦੇ ਰਹ।ੇ ਉਨ"   ਦੀ ਸੋਚ ਹ ੈਿਕ ਅਸ= 

ਪੈਸਾ ਮਹੁ�ਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਿਨਭਾ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਉਨ"   ਦੇ ਬ� ਚੇ 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਤ� ਿਨਰੰਤਰ ਲ ਭ ੇਹ ੋਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹ ੇ

ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਰਾਹ= ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 

ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁ� ਤ ਿਕਸ ਤਰ"  ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖੁ� ਲ"ਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਮ -ਿਪਉ ਤ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਬੰਦੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵ  ਕਰਕੇ 

ਲੋਕ  ਤ� ਪੈਸ ੇਵਸੂਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

   ਮ  ਅਤੇ ਪੁ� ਤ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬੀ ਿਰਸ਼ਤਾ-

ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਮ -ਪੁ� ਤਰ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਤ� ਵ� ਧ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਪੁ� ਤਰ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ 

ਮ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਲ� ਗਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਵੀ ਸਾਨੰੂ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮ -ਪੁ� ਤਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਛੋਹ  ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ 

ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹ ੋ

ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰ� ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹ ੋਕੇ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਮ  ਨੰੂ 

ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹ:ੈ 

“ਚੰਦਰਾ ਿਬਨ  ਕੁਝ ਖਾਧ ੇ ਪੀਤ ੇ ਹੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। …ਜ ੇ

ਚੰਦਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ’ਤੇ ਿਪਓ ਨਹ= ਿਰਹਾ ਤ  ਇ� ਲੂਹੰਦਾ ਿਫਰਦਾ। 

ਨਹ= ਅਿਜਹ ੇਿਨਆਿਣਆ ਂਨੰੂ ਡ� ਕੇ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ।”13  

   ਇਸੇ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਜੈਲੇ ਦੀ ਮ  ਕਰਤਾਰ ੋਵੀ ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 

ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਗ� ਲ  ਕਰਦਾ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਡਰ 
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ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਕਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਗ� ਲ  ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ ਕਰਤਾਰ ੋ

ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਜਰਨM ਲ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਕਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ= ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਮ  ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਿਵਚ ਪਾਗ਼ਲ ਹ ੋਕੇ ਮਰ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਮ -

ਪੁ� ਤ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਉਦਾਹਰਨ  ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਕ ਲਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ ਮ  ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 

ਬੰਟੀ ਦੀ ਮ  ਦੀ ਿਜ� ਥ� ਇਹ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮ  ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤ ਲਈ ਸਾਰ ੇ

ਕਸ਼ਟ ਹ� ਸ ਕੇ ਸਹਾਰਦੀ ਹ ੈਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁ� ਖ ਿਵਚ ਹੀ ਸੁ� ਖ ਭਾਲ਼ਦੀ ਹ।ੈ 

   ਮ -ਧੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਘ� ਟ ਮਹੋ ਿਪਆਰ 

ਵਾਲਾ ਨਹ= ਹ।ੈ ਮਾਵ  ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲਾਡ  ਨਾਲ ਪਾਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇ ਧੀਆ ਂਵੀ ਆਪਣੀ 

ਮ  ਦੇ ਦੁ� ਖ  ਨੰੂ ਵੰਡਾਉਦੀਆ ਂਹਨ। ਧੀ ਦੇ ਿਵਆਹ, ਉਸ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁ� ਖ ਸਹੂਲਤ  ਦੀ ਮ  ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਅਸਿਹ ਦੁ� ਖ ਤਕਲੀਫ਼  ਝ�ਲ ਕੇ ਵੀ ਮ  ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਹਰ ਪ� ਖ� ਸੁਰ� ਿਖਅਤ 

ਰ� ਖਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚਲੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਆਪਣੀ ਧੀ 

ਹਰਬੰਸ ੋਜੋ ਿਕ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਨ� ਖੀ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਹਰਬੰਸ ੋਦਾ ਿਵਆਹ ਵਧੀਆ ਥ  ਹੋ ਜਾਵ ੇਤ  ਉਹ (ਕਰਤਾਰ)ੋ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਵ ੇ

ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ  ਤ� ਕਰਤਾਰ ੋਨੰੂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਮ> ਬੰਸੋ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਰਛਾਵ> ਵ ਗ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਮ  ਦੇ ਕੰਮ 

ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹ� ਥ ਵਟਾ�ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮ  ਨਾਲ ਹਰ ਗ�ਲ ਸ ਝੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ 

  ਇਸੇ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕ ਤਾ ਆਪਣੀਆ ਂ ਦੋਵ  ਧੀਆ ਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ 

ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੀਆ ਂ ਧੀਆ ਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਸ ਨ6  ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਮਨਾਈ ਤੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਚਾਵ -ਲਾਡ  ਨਾਲ ਪਾਿਲ਼ਆ। ਇਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਜਦ� ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਲਦੇਵ, ਕ ਤਾ ਦੇ 
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ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਦੂਜੇ ਬ� ਚੇ ਦਾ ਸਕੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤ  ਕ ਤਾ ਨ6  ਕੋਰੀ ਨ ਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹ:ੈ 

“ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਏੋਗਾ। ਘਰ ਿਵਚ 

ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ=। ਜ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ 

ਗੋਦ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਵਆਹ ਿਪਛ� ਿਕਸ ੇਜਵਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਘਰ 

ਰ� ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ”14   

   ਬੰਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਕ ਤਾ ਨ6  ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਰੋਦ=ਆਂ ਦੇਿਖਆ ਤ  

ਉਹ ਉਨ"   ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ: 

“ਮD ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਲਣ ਨਹ= ਿਦਆਂਗੀ, ਮੇਰੀਓ ਬ� ਚੀਓ... ਮD 

ਹਰ ਤਰ"  ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ …”15  

  ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਰ ੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਪੈਸ ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ -ਧੀ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਵੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਿਬਮਾਰ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਨੰੂ ਹੁੰ ਘਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬ� ਬ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੈਸ ੇਲਈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮ  ਆਪਣੀ 

ਧੀ ਤ� ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਮ -ਧੀ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਕ ਆਧਿੁਨਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁ� ਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮ  ਵੀ ਮਜਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨੀਲਮ 

ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਜੀ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ: 

“ਿਜੰਨ6  ਿਦਨ ਸੁ� ਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਮਲੂ, Eਨ6  ਿਦਨ ਸਹੀ।”16  

   ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਪਾਤਰ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਵਕੀਲ ਰਾਹ= ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਿਵੰਦਰ 

ਦੇ ਭਿਵ� ਖ ਲਈ ਦੇਖ ੇਸੁਪਨ6  ਕਰਕੇ ਰਿਵੰਦਰ ਵ� ਲ� ਆਤਮ ਹ� ਿਤਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਪੜ"ਕੇ ਪਾਠਕ 

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ> ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਪਉ-ਧੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵ  ਹ ੈਪਰ 
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ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿਪਉ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਿਵ� ਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ 

ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਿਜਹ ੇਥ  ’ਤੇ ਿਵਆਹ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਜ� ਥੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹ= ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ 

ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਬਾਰ ੇਦ� ਸਦੀ ਹ ੈਤ  ਿਪਉ ਉਸ ਦੀਆ ਂਗ� ਲ  ਨੰੂ ਅਣਗੌਲ਼ੀਆ ਂ

ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦ� ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ: 

“ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨ6  ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। 

ਸDਕੜੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਦੇ ਤਰ� ਕੀ ਕਰਕੇ ਿਪੰਡ� ਸ਼ਿਹਰ= ਆਉਣ ਦੇ ਿਕ� ਸ ੇ

ਸੁਣਾਏ। ਰਿਵੰਦਰ ਨ6  ਸਦਾ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨਹ= ਸੀ ਬੈਠੀ ਰਿਹਣਾ। ਚੰਗੇ 

ਿਦਨ ਆਏ ਿਕ ਆਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਿਟਕ ਿਗਆ… ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 

ਲ� ਗਾ ਿਸਆਣੀ ਧੀ ਨ6  ਔਕੜ  ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਣੁ ਸਭ 

ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹ।ੈ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ 

ਪਤਾ ਉਸ ਸਮ> ਲ� ਗਾ ਜਦ� ਰਿਵੰਦਰ ਦੇ ਪ� ਖ ੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ 

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ।”17  

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪ(ਚ� ਲਤ ਮੁ� ਲ-ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਇਕ ਦੂਜ ੇ

ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਨM ਿਤਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। 

ਭਰਾ ਨੰੂ ਪ� ਕਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਸ ਨ6  ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਣੈ ਨ6  ਆਪਣ ੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇ� ਜਤ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣੀ ਹ।ੈ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ= ਕਰਨਾ ਹ ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇ� ਜਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧ� ਬਾ ਲ� ਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਮੁ� ਢ ਤ� ਹੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨ6  ਕਰਨੀ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣ ੇ

ਿਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਿਹ� ਸਾ ਨਹ= ਲਵੇਗੀ। ਿਜ� ਥੇ ਭੈਣ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈEਥੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੇ 

ਪ(ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹ ੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਭਣੈ ਿਜ� ਥੇ ਆਪਣ ੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ 

ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੁਆਵ  ਮੰਗਦੀ ਹੈ Eਥੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= 
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ਕਰਦੇ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ (ਨ6 ਹਾ-ਕਮਲ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ 

ਅਿਜਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਹ= ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹ= ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਿਪਆਰ, ਇ� ਜਤ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰ ੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ> ਰ� ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਜਹ ੇ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਮੁ� ਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਅਲੋਪ ਨਹ= ਹਏੋ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਕੇ ਭਣੈ-ਭਰਾ ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਕ� ਿਕ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਪੈਸ ੇਦਾ ਲਾਲਚ ਿਵਚ  ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਚੇਰ ੇ

ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆ ਂਿਘਨੌਣੀਆ ਂਸਾਜਸ਼  ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੇ 

ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦੇ।  

  ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਅਿਹਮ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਿਤਆ ਂਬਾਰ ੇਵ� ਡਮੁ� ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ 

ਹੈ। ਭਾਵ> ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, 

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਪਿਰਵਾਰ  ਿਵਚਲੇ ਦੁਖ ਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ 

ਿਨਘਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ ਿਵਚ 

ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹ।ੈ 

ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: 

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤ� ਿਬਨ  ਸਮਾਜ ਦੀ ਹ�ਦ 

ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋ ਮੁ� ਖ ਸ਼(ੇਣੀਆ ਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੰੂ 

ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਸਥਾਨ ਰ� ਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ"  ਚਲਦਾ 

ਰ� ਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਇਨ"   ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਹੀ 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਮਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਆਿਦਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਦੇਵੀ 

ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਔਰਤ ਤ� ਸ਼(ੇਸਟ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਿਫਰ ਵੀ 
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ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਮਰਦ ਤ� ਿਕਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣ ੇਸਮਕਾਲੀ ਸਮ> 

ਿਵਚਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆ ਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸਲ  

ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣ ੂਹ ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸ� ਖ  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ6  ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ‘ਸੋ ਿਕ� 

ਮੰਦਾ ਆਿਖਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨ।’  ਭਾਵ ਰਾਿਜਆ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹ= 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ 

ਜਾਗ਼ੀਰਦਾਰੀ ਪ(ਬੰਧ ਸਮ> ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ  ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਤੇ ਬੇ-ਇ� ਜ਼ਤੀ ਨੰੂ ਪ(ਮੁ� ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ  ਦੇ ਸਮ> ਿਵਚ 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਅ� ਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਤੇ 

ਡੰਗਰ  ਿਪ� ਛ ੇਿਫਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨ6  ਪੜ"ਨ-ਿਲਖਣ ਨਹ= ਲਗਾਇਆ ਜਦ� ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ 

ਸਕੂਲ ਪੜ"ਨ ਜ ਦੇ। ਇਸ ਤ� ਉਸ ਸਮ> ਦੀਆ ਂ ਕੁੜੀਆ ਂ ਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਂ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਭਲੀ-ਭ ਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰ"  ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਲੋ ਰਾਹ= ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਵ-ਅਮੀਰ 

ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਬੇ-ਕਦਰੀ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਲੇਖਕ ਮੇਲੋ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹਰੋ  ਤੇ ਭਾਵ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵ ੇਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲੋ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। 

ਗੁਹੇ-ਕੂੜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਡੰਗਰ  ’ਤੇ ਪਲੀ ਮੇਲੋ ਭਲਾ ਿਕਵ> ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 

ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਮਾਡਰਨ ਪਤਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਤ� 

ਿਦਨ\ -ਿਦਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹਣ ਲ� ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੇਲੋ ਦਾ ਹੌਸਲਾ 

ਿਦਨ\  ਿਦਨ ਿਗਰਦਾ ਿਗਆ। ਜੇ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਗਰ ਿਗਆ 

ਤ  ਗਾਲ" , ਜੇ ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਕਦੇ ਭੁ� ਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਿਕਸ ੇਪਰਦੇ ਨੰੂ ਹ� ਥ 
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ਲ� ਗ ਿਗਆ ਤ  ਫ਼ੇਰ ਿਝੜਕ  ਦੀ ਵਾਛੜ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਿਖਝ 

ਜ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਿਕ� ਥੇ ਫਸ ਗਈ।… ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ 

ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਲੋ ਮੇਲੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੋ 

ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁ� ਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਫਲਮ  ਿਵਚ ਵੇਖੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਵ ਗ। ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ  

ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ ਵ ਗ।…ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦਆ ਂਵ ਗ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ 

ਸੀ। ਧਨ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਫੇਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ

ਦਾ ਕੀ ਘਾਟਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਢਲ ਵੀ ਕਾਹਦੀ।… ਪੇਕੇ ਗਈ ਮੇਲੋ ਨੰੂ 

ਸੁਨ6 ਹਾ ਘ� ਲ ਿਦਤਾ: “ਰਹ ੁਹੁਣ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ।”18  

   ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਪਾਤਰ 

ਸਰਦਾਰ ਰਾਹ= ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲDਦਾ ਹ ੈਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਿਤੰਨ6  ਪਤਨੀਆਂ 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚਲੀ ਪਾਤਰ 

ਪਰਮਜੀਤ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ। ਿਤੰਨ ਛੋਟੀਆ ਂਭੈਣ  

ਨ6 , ਦੋ ਿਨੱਕੇ ਭਰਾ, ਮ  ਬੁ� ਢੀ ਤੇ ਿਪਉ ਦਾ ਸਾਇਆ Eਠ6  ਤ  ਿਜਵ> 

ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆ ਂਨ6 , ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਤੇ 

ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰ� ਖ ਸਕਦਾ। ਿਕਸ ੇਸਮ> 

ਿਪਉ ਨ6  ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। 

ਬੜੀਆ ਂ ਆਸ  ਤੇ ਉਮੰਗ  ਸਨ ਉਨ" = ਿਦਨ=। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ 

ਿਮ� ਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆ ਂਨ6 ... ਨੌਕਰੀ ਇਕ ਪਹਾੜ ਬਣ 
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ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਆੁਬ! …ਿਕੰਨ6  ਵਰ" ੇਦਫ਼ਤਰ  

ਿਵਚ ਚ� ਕਰ ਕ� ਟਦੀ ਰਹੀ …ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀਆ ਂਿਵਚ ਰਾਤ  ਵੀ 

ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ …ਆਪਣ ੇ ਸੁਪਨ6  ਤ  ਪੂਰ ੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈਣ ਭਰਾਵ  ਦੇ 

ਸੁਪਨ6  ਤ  ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ ਅਧੂਰ ੇ ਨਾ ਰਿਹਣ …ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵ ੇ

…ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ …ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸ  

ਟਰਨ ਆ�ਦੀ ਹ ੈ…ਕੋਈ ਤੰੂ ਹੀ ਰਾਹ ਦ� ਸ। ਮD ਤੇ ਬ� ਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ� 

ਉਕਤਾ ਚੁ� ਕੀ ਆ…ਂ।
19  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦਿਲਤ ਔਰਤ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਮਰਦ ਇਨ"   ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ 

ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਦਿਲਤ ਔਰਤ  ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋ ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਘੰੁਮਦੀ ਹੈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰ  ਤੇ 

ਚੌਧਰੀਆ ਂਹ� ਥ� ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨ6  ਦੁਖ ਤ ਭੋਿਗਆ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= 

ਅਸ= ਪ>ਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਲਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰ ੂਹੁੰ ਦੇ 

ਹ । ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ� ਹੀ ਕਰਤਾਰ ੋ ਦੇ ਦੁਖ ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ� 

ਿਕਸ ੇਔਰਤ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਿਸਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵ ੇ ਤ  ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ>ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੋਵ  ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਹ ੋਰਹ ੇਔਰਤ ਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ 

ਹ ੈਿਕ ਜਦ� ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰ ੋਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ= ਬਚਦਾ ਤ  ਉਹ ਇ�ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਿਵਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ Eਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਲਕ  ਦੀਆ ਂ ਿਜ਼ਆਦਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪ� ਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਨ"   ਔਰਤ  ਨੰੂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 

ਪੈਸ ੇਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ  ਅ� ਗੇ ਿਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਇਸ ਦੇ 
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ਉਲਟ ਜੋ ਔਰਤ  ਪੈਸੇ ਨਾਲ� ਆਪਣੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਨੰੂ ਵ� ਧ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ  

ਦੀ ਇ� ਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ= ਕਰਦੀਆ ਂਉਨ"   ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਹ� ਥ ਧੋਣ ੇਪDਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ 

ਿਵਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਪ>ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੋਹ  ਸਮਾਜ  ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਸ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

    ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ 

ਿਦਖਾਈ ਹ ੈEਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹ ੈਿਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪ� ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮ> ਿਵਚ ਵੀ 

ਮਰਦ  ਨਾਲ ਜ� ਦੋ-ਜਿਹਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਦਿਲਤ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋ ਬਾਕੀ ਦਿਲਤ 

ਔਰਤ  ਤ� ਉਲਟ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹ= ਬਣਦੀ ਸਗ� ਉਸ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜ ੋਿਕ ਦਿਲਤ ਔਰਤ  ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ੋਹ� ਥ� ਹੋਈ 

ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਗੁ� ਸ ੇਿਵਚ ਪਾਗ਼ਲ ਹ ੋਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ  

“ਕੁ� ਤੀਏ ਜਾਤੇ …। ਤੰੂ ਭੈਣ? ਸੋਡੀ ਜਾਤ ਸਾਡ ੇਸ਼ੁਗਲ ਲਈ 

ਬਣੀ ਐ। ਤੈਨੰੂ ਸਾਡ ੇ ਟੁ� ਕਰ  ’ਤੇ ਪਲ਼ ਕੇ ਇਨ"   ਘੁਮੰਡ ਨਹ= ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ।”20  

  ਸਰਦਾਰ ਵ� ਲ� ਕੀਤੀਆ ਂਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ੋਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� 

ਸਰਦਾਰ ਹ� ਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਕਰਤਾਰ ੋਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪDਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਨ"   

ਔਰਤ  ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਜਬੂਰੀ-ਵਸ ਸਰਦਾਰ ਵਰਗ ੇਜ਼ਾਲਮ  ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ। 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਮੁ� ਢਲੇ ਨਾਵਲ  (ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ) ਿਵਚ 

ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਪਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ  ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਨਾ 

ਿਮਟਣ ਵਾਲੀ ਸ� ਚਾਈ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਹੌਲੀ-
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ਹੌਲੀ ਪਰਪ� ਕਤਾ ਆ�ਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ6  ਨਵ> ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਿਮਲਾਉਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ।ੇ ਇਸ ੇਨਵ= 

ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਰ 

ਕ ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਧਿੁਨਕ ਿਵਚਾਰ  ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਹ ੈਜੋ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੀ ਆਮ ਔਰਤ ਹ ੈਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਤਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੂਹ ੈਤੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� 

ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਦੂਸਰ ੇਬ� ਚੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬ� ਚੇ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ੈਤ  

ਕ ਤਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ 

ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ ਬੇਟੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਲਟ 

ਿਪਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਉਨ"   ਦੇ ਭਿਵ� ਖ ਲਈ ਹਰ ਉਿਚ� ਤ ਕਦਮ ਚੁ� ਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹ:ੈ 

“ਮD ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਲਣ ਨਹ= ਿਦਆਂਗੀ, ਮੇਰੀਓ ਬ� ਚੀਓ …ਮD 

ਹਰ ਤਰ"  ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਿਤਆਰ ਹ  …ਮD ਜ਼ਰਰੂ ਕੋਈ 

ਅਿਜਹਾ ਸਾਥੀ ਲ� ਭ ਗੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਓ ਦਾ ਿਪਆਰ ਦੇਣ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ…ੇ।”21  

   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਥ ਤ� ਕ ਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਭਲੀ-ਭ ਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲ� ਗਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਭਿਵ� ਖ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਥ ਦੀ 

ਪ(ੋੜਤਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਖ਼ੁਦ ਪ(ੋਫ਼ਸੈਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਕਰਦਾ 

ਹ:ੈ  

“ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਹ=। ਉਹ ਕੁੜੀਆ ਂ ਮੁੰ ਿਡਆ ਂ

ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ= ਸਮਝਦੀ। ਮੁੰ ਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ 

ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਝ ਨਹ=। ਇਹ ਕਮੀ ਉਹ ਘਰ-ਜਵਾਈ ਰ� ਖ ਕੇ ਪੂਰਾ 
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ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ‘ਮਿਰਆ ਂਨਾਲ ਮਹੋ’ ਰ� ਖ ਕੇ ਇਕ ਿਵਧਵਾ 

ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਨਰਕ ਨਹ= ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ 

ਦੂਸਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹ।ੈ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸੈਕਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹ� ਿਤਆ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ 

ਹੈ। ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਬ� ਚੇ ਤ� ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ।ੈ”22  

  ਕ ਤਾ ਿਜ� ਥੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬੇਟੀਆ ਂਦੇ ਭਿਵ� ਖ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹ� ਿਤਆ ਦੇ 

ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹ ੈEਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਤ� ਵੀ 

ਮੁਨਕਰ ਨਹ= ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਆਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਪ(ਾਪਤ ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ 

ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ  ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਠਿਹਰਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਥਤੀ ਪ(ਿਤ ਸੁਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕ ਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ  

“ਕ ਤਾ ਤ  ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 

ਮਨਹੂਸ ਪਰੈ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ। ਬੰਟੀ ਸੂਬ ੇਿਵਚ ਫੈਲੀ 

ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਸਾਰੀ ਬਦਅਮਨੀ ਲਈ ਉਹ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਸਮਝਦੀ 

ਸੀ। …ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਅਕਲ ’ਤੇ ਕ ਤਾ ਨੰੂ ਰੋਣਾ 

ਅਇਆ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ  ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤ  ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਿਸਆਸੀ ਨ6 ਤਾ ਦੇ ਿਚਹਰ ੇ ’ਚ� ਦੇਖ ਲੈਣ। ਪ(ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ 

ਸਭ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੰਟੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਰਗੇ 

ਲ� ਖ  ਹੋਰ  ਦਾ। ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਤ� ਕਾਤਲ  ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਆਸ 
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ਰ� ਖਣਾ ਸੰਘ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਿਨਕਲੇ ਜਨਾਜ਼ ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਕੋਈ 

ਆਪਣ ੇਪਰੈੋਕਾਰ  ਨੰੂ ਵੀ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਖੜ"ਾ ਕਰ ਸਕਦੈ ਭਲਾ?”23  

  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਪ(ਿਤ ਮਾੜ ੇ ਰ� ਵਈਏ ਤੇ ਰੂੜ" ਹ ੋ ਚੁ� ਕੇ ਪ(ਿਤਮਾਨ  

ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁ� ਕੇ ਗਏ ਲੋੜ=ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੇ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹ= ਆ ਰਹ।ੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਕਾਨੰੂਨ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਨ"   ਕਾਨੰੂਨ  ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਵਾਲ  

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪਣ ੇ’ਤੇ ਹਏੋ ਅ� ਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਿਹੰਮਤ 

ਕਰਕੇ ਅ�ਗੇ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਤ  ਇਨ"   ਸਵਾਲ  ਤ� ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ(ਾਪਤੀ ਤ� ਵੀ ਕਤਰਾ�ਦੀ ਹ ੈ

ਤੇ ਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅ� ਿਤਆਚਾਰ  ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹ= ਉਠਾ�ਦੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਔਰਤ ਪ(ਿਤ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਚੋ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠ6 ਕੇਦਾਰ ਜ  ਔਰਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇ� ਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਇਕ ਔਰਤ 

ਵੀ ਪੀੜ"ਤ ਔਰਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ 

ਪਾਤਰ ਨ6 ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨ6 ਹਾ ਦੀ ਮਾਮੀ ਸੰਗੀਤਾ ਆਪਣ ੇ

ਵਕੀਲ ਪਤੀ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ: 

“ਇਕ ਗ�ਲ ਹੋਰ ਸੁਣ।ੋ ਿਕਧਰ ੇਪਰਚ ੇਿਵਚ ਨ6 ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ 

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜ ੇਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਪਾ ਿਦ� ਤੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਿਵ� ਖ ਤਬਾਹ ਹ ੋਜਾਏਗਾ।”24  

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ੇਤ  ਪੁਰਾਤਨ ਸਮ> ਨਾਲ� ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ 

ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤ  

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪਿਹਲ  ਨਾਲ� ਵੀ ਮਾੜੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨ6 ਹਾ 
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ਦੀ ਸਿਥਤੀ ’ਤੇ ਮਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਧਿੁਨਕ ਤੇ 

ਪ(ਾਚੀਨ ਯੁ� ਗ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਪ ਡਵ ਦਰੋਪਦੀ ਨੰੂ ਜਏੂ ਿਵਚ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ ਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਿਕ(ਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੀਲ"ਾ ਰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੀਰ ਹਰਨ ਤ� 

ਬਚਾ�ਦਾ ਹ।ੈ …ਇਸ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਅਜੋਕ ੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਨ6 ਹਾ 

ਵਰਗੀਆ ਂਮਜ਼ਲੂਮ ਕੁੜੀਆ ਂਦਾ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਕਸੂਰ ਤ� ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ …ਇ� ਥੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਪੁਰਾਤਨ 

ਕੌਰਵ  ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਿਵਰਧੋ ਿਵਚ ਕਲਯੁਗੀ ਕੌਰਵ  ਦੀ ਿਜ� ਤ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅ�ਗੇ ਕਰੜਾ ਪ(ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ"  ਲਗਾਇਆ ਹ।ੈ”25 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਔਰਤ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਭਾਵ> ਪੁਰਾਤਨ ਸਮ> ਵ ਗ 

ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦੂਜੈਲਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਹ ੈਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣ ੇ ਹ� ਕ  ਪ(ਿਤ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਨ"   ਨੰੂ ਪ(ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਤ� ਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾਤਰ 

ਪਰਮਜੀਤ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਾਮ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤ� ਤਪਰ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚਲੀ ਮੁ� ਖ ਇਸਤਰੀ 

ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ੋਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲDਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਮੁ� ਖ ਘਟਨਾ (ਬੰਟੀ 

ਦੀ ਗ਼ੁੰ ਮਸ਼ੁਦਗੀ) ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬੰਟੀ ਦੀ ਮ  ਕ ਤਾ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਅਗ ਹਵਧ ੂ ਿਵਚਾਰ  ਵਾਲੀ 

ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜ ੋਭਰੂਣ ਹ� ਿਤਆ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਕ  ਦੀਆ ਂਚਾਲ  ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਹ ਇਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਿਵਰਧੋ 

ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਤਰ"  ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨ6 ਹਾ ਨ  ਦੀ 
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ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀ ਸਗ� Eਪਰ 

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ  

   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਔਰਤ  

ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ  ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗਚੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਨਵਕੇਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ"   ਿਵਚ ਔਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਿਵਿਭੰਨ ਪਰਤ  ਪੇਸ਼ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੁਲਸ, ਅਦਾਲਤ , ਜੁਰਮ, ਜੇਲ"  ਆਿਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਇਨ"   ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਔਰਤ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਜਹ-ੋਿਜਹ ੇ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰ"  ਦੀ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਕਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਕੇਸ  ਨਾਲ ਵਾਹ ਪDਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ"   

ਿਵਚ ਔਰਤ  ਮੁਜ਼ਰਮ ਜ  ਪੀੜ"ਤ ਿਧਰ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਔਰਤ  ਦੀ ਸਮਾਜਕ 

ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਿਰਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ  ਦੀਆ ਂਮੁ� ਖ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਦ� ਬੂ ਅਤੇ ਚੁ� ਪ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਸਿਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਸਗ� ਮਰਦ ਪ(ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਟ� ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰ� ਥ 

ਔਰਤ  ਵਜ� ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਧਿੁਨਕ ਔਰਤ ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕ( ਤੀ ਬਾਰ ੇ

ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ ਹ।ੈ 

ਧਰਮ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ: 

   ‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਰਲੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹ,ੈ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਰੇਲੀਿਜਓ’ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਬਿਣਆ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮੰਨਣਾ’ ਜ  ‘ਪਾਲਣ’ ਕਰਨਾ ਹ ੈ ਭਾਵ 

ਅਿਜਹੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਨੁ� ਖ ਅਤੇ ਪ(ਾਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇ� ਕਠ6  ਬੰਨ 

ਸਕਣ ‘ਧਰਮ’ ਅਖਵਾ�ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸਮ> ਿਵਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਦਵਾਨ 

ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਸਾਰੀਆ ਂਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲ� ਢੁ� ਕਵ= ਿਵਧੀ ਹ ੈਿਜਸ ਰਾਹ= 

ਪ(ਿਸ� ਧ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਂਨ6  ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪ� ਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਜਹੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਿਵਿਭੰਨ 

ਅਤੇ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਨ6  ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪ� ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਿਸਧ ਤ  ਨੰੂ 

ਮੰਿਨਆ ਿਜਨ"   ਿਵਚ� ਪਿਹਲਾ ਆਤਮਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ(ਿਕ(ਤੀਵਾਦ ਹ।ੈ ਆਤਮਵਾਦੀ ਸਰਪੂ ਿਵਚ 

ਆਤਮਾਵ  ਅਤੇ ਪ(ਿਕ(ਤੀਵਾਦ ਿਵਚ ਪ(ਾਿਕ(ਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਸਰੂਪ ਮੰਿਨਆ ਹ।ੈ 

ਧਰਮ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁ� ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੁਿੜਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁ� ਗ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਆਧਿੁਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯੁ� ਗ ਤ� ਕ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਿਵਚ ਅਨ6 ਕ  ਪ(ਕਾਰ 

ਦੀਆ ਂ ਿਕਿਰਆਵ  ਿਜਵ> ਕਰਮਕ ਡ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਬਲੀ, ਯ� ਗ, ਹਵਨ ਆਿਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕ , ਗ(ੰ ਥ  ਆਿਦ ਨੰੂ ਪਿਵ� ਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਮਨ 

ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ।ੈ ਧਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਅਿਦ� ਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਰ ੇ

ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹ ੈਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁ� ਖ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵ  

ਅਤੇ ਸੰਵੇਗ  ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਆਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਡਰ, ਭਗਤੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਿਸ� ਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਿਦ� ਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਿਚ� ਤਰ ਆਪਣ ੇਮਨ ਿਵਚ ਿਸਰਜ ਕੇ 

ਮਨੁ� ਖ ਨ6  ਇਨ"   ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਆਿਦ ਕਈ ਪ� ਖ  ਦੀ ਆਪ ੋਆਪਣੀ 

ਵ� ਖਰੀ ਹ�ਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਰ ਮਨੁ� ਖ ਇਨ"   ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ� ਖ  ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਕਬੂਲ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪ(ਾਚੀਨ ਸਮ> ਤ� ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ 

ਜਨਮ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਪ� ਖ  ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ 

ਵਰਣਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਭਾਵ> ਮੂਲ� ਵ� ਖਰਾ ਹ ੈਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਦੀਆ ਂਝਲਕ  ਸਪ�ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਦੀ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਦ(ੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 

ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਤ� ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ: 

“ਸਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਭਾਰ ੂ

ਸੀ। ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹ= ਪਨਪ ਸਿਕਆ। ਘਰ ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਨਹ= ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਹਮ ਭਰਮ ਨਹ= ਸੀ 

ਪਾਿਲਆ ਜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੰਬਰ ਰਿਚਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰ ੇ

ਧਰਮ  ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ"  ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸੰਸਕਾਰ  ਦੀ ਜਕੜ ਤ� ਮੁਕਤ ਿਰਹਾ। ਿਪਛ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ 

ਅਪਨਾਉਣ ਿਵਚ ਸਖੌ ਰਹੀ।”26  

   ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਪ(ਭਾਵ  ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆ ਂਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਇਹ ਪ� ਖ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀਮੂਲਕ ਹੀ ਨਹ= 

ਸਗ� ਸੰਸਥਾ ਮੂਲਕ ਵੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ  ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਧਰਮ ਦਾ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਪ(ਭਾਵ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਮ> ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆ ਂ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਂਵੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਦਾ 

ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. 

ਿਵਨP ਦ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

“ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀ.ਜ.ੇਪੀ. ਦੋਨ6  ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 

’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਿਹੰਦ ੂਤੇ ਿਸ� ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂ
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ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਕ ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਧਰਮ 

ਿਨਰਪ� ਖ ਨਹ= ਹ।ੈ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ"ਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਿਹੰਦ ੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਸਬ ੇ

ਿਵਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਹੰਦੂ ਨੰੂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ”27  

  ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਜ� ਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ Eਥੇ 

ਇਹ ਲੋਕ  ਦੇ ਧਰਮ ਪ(ਿਤ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਵ� ਲ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਿਘਨੌਣ ੇਖੇਡ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਲੇਖ ਹ ਦਰੂ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

“ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹ= ਹੋ ਚੁ� ਕੀ, ਸਗ� ਇਹ 

ਿਤਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਮੌਕਾਪ(ਸਤੀ, ਕੁਨਬਾ-ਪ(ਵਰੀ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੀ ਬਣ 

ਚੁ� ਕੀ ਹ।ੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ  ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ 

ਭੜਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪਰਪਸਰ ਲੜਾ ਹੀ ਨਹ= ਰਹੀ, ਸਗ� 

ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੰੂ ਹਰ ਪ� ਖ� ਹੋਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬੜ"ਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਸੰਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ� ਟੜਤਾ ਹੀ ਨਹ= ਵਧਾ-

ਫੁਲਾ ਰਹੀ, ਸਗ� ਧਾਰਿਮਕ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੰੂ ਵੀ 

ਪ(ਫੁ� ਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ”28 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਿਵਲ� ਖਣ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਵਾਲੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ 

ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਨੰੂ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਰਾਜਸੀ 

ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੀ ਧਰਮ ਪ(ਿਤ ਸਚੋ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 

ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ 

ਲਈ ਜ ੋ ਸੰਸਥਾਵ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ ਉਨ"   ਿਵਚ� ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ 
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ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ, ਿਨਆ ਂਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਮੁ� ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  

ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆ ਂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਧਾਰਾਵ  ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪ(ਿਤਿਨਧਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਹੇਠ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਿਜ਼ਲ"ਾ ਸਸ਼ੈਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਹੇਠਲੇ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਂ

ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬੁਣਤਰ ਅਿਜਹੀ ਹ ੈ ਿਕ 

ਇਹ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਬਾਹਰੀ ਪ(ਭਾਵ ਤ� ਿਨਰਪ� ਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ 

ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜ"ਤ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲ ਸਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ  ਗਵਾਹ  ਨੰੂ 

ਉਨ"   ਦੇ ਮਜ਼"ਬ ਦੇ ਧਰਮ ਗ(ੰ ਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਸਹੁੰ  ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹ  ਦੁਆਰਾ 

ਧਰਮ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤ ਗਵਾਹੀਆ ਂਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਗ਼ਵਾਹੀਆ ਂਤ� ਮੁਕਰਨ ਦਾ 

ਯਥਾਰਥਕ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਹੁਣ ਤ� ਕ ਸਭ ਗਵਾਹ  ਨੰੂ “ਧਰਮ ਨਾਲ ਸ� ਚ ਬੋਲਣ” ਦੀ 

ਜੋ ਸਹੁੰ  ਖੁਆਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸੀ। ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ� ਚ ਮੁ� ਚ ਧਾਰਿਮਕ ਗ(ੰ ਥ ਤੇ ਹ� ਥ ਰ� ਖ ਕੇ ਸਹੁੰ  ਖਾਣ ਿਵਚ 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ 

ਗੁਰਮੀਤ ਨ6  ਪਿਵ� ਤਰ ਗ(ੰ ਥ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਰੁਚੀਆ ਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, 

ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਖਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ  ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਝੂਠ 

ਨਹ= ਬੋਲਦੇ।”29  
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  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ  ’ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਅਿਮ� ਟ ਪ(ਭਾਵ ਹ ੈਿਕ ਧਰਮ ਨੰੂ 

ਕ� ਟੜਤਾ ਦੀ ਹ� ਦ ਤ� ਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰ� ਖਣ ਿਵਚ 

ਔਿਖਆਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਜਾਣ ਜ  ਧਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ ਜ  ਿਖ਼ਆਲ ਤ� ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇ

ਫ਼ਰਜ਼  ਤ� ਅਵੇਸਲੇ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚਲੇ ਜ� ਜ  ਦਾ ਧਰਮ ਿਨਰਪ�ਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ

ਿਕ�ਿਕ ਉਨ"   ਨ6  ਿਬਨ"   ਿਕਸ ੇਪ� ਖ-ਪਾਤ ਤ� ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਜ� ਜ  

ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮ> ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ 

ਜ� ਜ ਧਰਮ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਫ਼ਰਜ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ Eਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵ ੇ ਤ  ਉਸ ਤ� ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਅ� ਖ� ਪਰੋਖ ੇਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਕ�ਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ  ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ 

ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹ ੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਬੂਤ  ਤ� ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਯਮ  ਤ� ਪਰ" ੇਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਧਾਰਮਕ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜ� ਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਜ� ਜ ਨ� ਥੂ ਲਾਲ ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਚਲਾਕ 

ਵਕੀਲ ਜ� ਜ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸਾਇਲ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲDਦੇ 

ਹਨ: 

“ਜ� ਜ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਸੀ। ਸੁਬ"ਾ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ 

ਕਰਦਾ ਸੀ।… ਸਾਇਲ ਨੰੂ ਭਗਵੇ ਕਪੜੇ ਪੁਆ ਿਦ� ਤੇ। ਿਸਰ ਮੁੰ ਨਵਾ 

ਕੇ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਿਦ� ਤੀ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 

ਇਕ ਨੁ� ਕਰੇ ਬੈਠ ਜ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫਰੇਨ ਲ� ਗਦਾ।… ਜ�ਜ ਨੰੂ ਵੀ 

ਤੌਖਲਾ ਰਿਹਣ ਲ� ਗਾ। ਜੇ ਝੂਠੀਆ ਂਗਵਾਹੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤ  ਇਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।… ਸ� ਚ ਸ� ਚ ਦ� ਸ 
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ਭਗਤਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹ?ੈ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਰਾਮ 

ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ� ਜ ਨੰੂ ਭਗਤ ਲ� ਗਾ ਸੀ।… ਜ� ਜ ਨ6  ਝ� ਟ 

‘ਭਗਤ’ ਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ।”30  

  ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮ> ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ  ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  

ਨੰੂ ਸਨਮੁ� ਖ ਰ� ਖ ਕੇ ਕੋਝੀਆ ਂਚਾਲ  ਚਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪ(ਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਿਥਰ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇ� ਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਸਰਕਾਰ  ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਭਾਗ  ਿਵਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 

ਕਰਨ ਸਮ> ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 

’ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜ ਦੀਆ ਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਿਨਯੁਕਤੀਆ ਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ= ਸੀ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਕ 

ਫਲਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇ� ਕ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰ� ਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜ਼ਲ"ੇ ਦਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਹੰਦ ੂਸੀ। ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਸ� ਖ ਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

ਿਸ� ਖ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਿਹੰਦ ੂਸੀ। ਥਾਣ ੇਦਾ ਵਾਸਤਾ ਿਪੰਡ  

ਨਾਲ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਿਸ� ਖ ਸੀ। ਿਸਟੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਹਰ 

ਆ�ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਸਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਿਹੰਦ ੂਸੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. 

ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕ� ਢ ਮਾਿਰਆ।”31  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਚ� ਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਲਿਹਰ  ਦਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  

’ਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ"   ਲਿਹਰ  ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ"   ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
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ਵਾਲੇ ਕੰਮ  ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਲਿਹਰ  ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ  

ਿਵਚ ਜ� ਜ  ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਏ ਪ(ਭਾਵ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਰਾਹ= ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਤ� ਇਹ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚ� ਿਲਆ, ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘਾ ਪ(ਭਾਵ ਿਪਆ, ਿਜਸ ਤ� ਅਦਾਲਤ  ਵੀ ਮੁਕਤ 

ਨਹ= ਰਿਹ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਕਟਿਹਰਾ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਧਰਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਿਵਚ ਵੀ ਦਖਲ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਗਰਵਾਦ ਸਮ> ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਉਗਰਵਾਦੀਆ ਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜ� ਜ ਵੀ ਉਹਨ  ਦੀਆ ਂ

ਧਮਕੀਆ ਂਤ� ਡਰਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ”32  

  ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਵ� ਲ� ਚਲਾਈ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਜ� ਜ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ  ’ਤੇ ਵੀ ਿਪਆ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨ6  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ� ਖ ਅਦਾਲਤ 

ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਉਸ 

ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਕ ਪੀੜ"ਤ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹ ੋ

ਸਕੇ। ਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ’ਤੇ 

ਧਾਰਮਕ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ(ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਸਮ> ਸਪ�ਸ਼ਟ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦਾ ਹ:ੈ  

“ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨ6  ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ  ਦੇ 

ਕੇਸਰੀ ਪ� ਗ  ਵਾਲੇ ਿਮ� ਤਰ  ਵ� ਲ ਤ� ਿਕਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮਲਵ= ਜੀਭ 

ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲ� ਗਾ। 

“ਤੁਸ= ਆਪ ੇਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਮD ਕੀ ਆਖਣD।”33 
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  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਦਾ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਬੰਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥ  ’ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ 

ਰਮਸ਼ੇ ਨੰੂ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਿਵਚ� ਅਵਾਜ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ  ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ 

ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਿਬੰਦੂ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਨ: 

“ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੰਦ ੂ ਭਰਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦੈ?”…ਿਡਪਟੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਰਮੇਸ਼ ਿਹੰਦ ੂ ਸੀ। 

ਿਸ� ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਤ  ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨ6  ਉਸ ਨੰੂ ਹ� ਥਕੜੀਆ ਂ ਲਗਵਾ ਕੇ 

ਛ� ਡਣੀਆ ਂਸਨ।”34  

  ਿਜ� ਥੇ ਪਿੁਲਸ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨਾਲ ਿਖ਼ਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 

ਮਕਸਦ ਪੂਰਦੀ ਹ ੈEਥੇ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਲ� ਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਪ(ਤ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸਨੈ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮੁਖਿਤਆਰ) 

ਧਾਰਮਕ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ  ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਆਖਦਾ ਹ:ੈ 

“…ਘ�ਲ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ …ਦਸਵ> ਦਸUਦ ਦਾ ਪ(ਸ਼ਾਦ 

ਚੜ"ਾh …ਖ਼ਾਸ ੇਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨ6 …।”35  

  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ 

ਿਵਚ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬ� ਚੇ 

ਬੰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ  ਦਾ ਘਰ� 

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� 

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਗੁਰਦਵਾਰ ੇਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗ� ਲ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਤ  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ� 
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ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਲਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮੀਡੀਏ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਲ� ਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਸ� ਖ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਵ� ਲ� 

ਘੇਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਵ� ਧਦਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਨਹ= ਪਣੈਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ 

ਹ:ੈ 

“ਗੁਰਦੁਆਰ ੇਬਾਰ ੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂ ਿਰਪੋਰਟ  ਚੁ� ਪ 

ਸਨ। …ਗੁਰਦੁਆਰ ੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਆਲ ’ਤੇ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਕਵ> ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

…ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ  ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ੇਨੰੂ ਚਾਰ ੇਪਾਿਸਆ ਂਤ� ਘੇਰ ਿਲਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। …ਲਾਊਡ-ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਗ(ੰ ਥੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨM ਕਸ਼ਨ ਕ� ਟ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।”36  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਪ� ਖ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਲ� ਗੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਿਕਸ ੇਅਗ਼ਵਾਹ ਹਏੋ ਬ� ਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁ� ਖ ਨਾ ਪ(ਗਟ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਗ�ਲ ’ਤੇ ਕ>ਦਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁ� ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲDਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ"   ਨੰੂ ਬ� ਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 

ਿਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹ= ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗ ੇਗੁਣ  ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਇ� ਛਾ ਨਾਲ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਇਆ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਧਰਮ ਿਵਚ ਵੈਰ, ਿਵਰਧੋ, 

ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਈਰਖ਼ਾ ਆਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹ= ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਿਹਤ  ਵਸ ਮਨੁ� ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 

ਕ� ਟੜ ਭਾਵਨਾਵ  ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਤਰ"  ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦਾ। 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨ  ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਿਜਹੀ 
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ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਅਣਮਨੁ� ਖੀ ਤਸ਼� ਦਦ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਮੋਦਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. 

ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਲੇਖਕ ਧਾਰਿਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣ ੇਤੀਸਰ ੇ

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮੋਦਨ ਸੈਕਸੁਅਲ ਤਣਾਵ ਦੇ 

ਪਾਗਲਪਣ ਿਵਚ ਵ� ਛੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹ ੋ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਲ" 

ਵਾਰਡਨ ਹਰੀ ਓਮ ਗ -ਭਗਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ� ਟੜ 

ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪ� ਛ ੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ।”37  

  ਇਨਸਾਨ ਿਵਚ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾ ਪ(ਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਮ 

ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨਾਲ ਿਖ਼ਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨ  ’ਤੇ ਲ਼ੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਅਤੇ 

ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ  ਬਾਰ ੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ 

ਿਵਚ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਰਾਹ= ਅਿਜਹੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਜ ੋ ਿਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਹਮ-

ਭਰਮ  ਿਵਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਹ:ੈ 

“ਉਹ Eਠ6  ਤੇ ਧਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁ� ਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਤੋਿੜਆ। 

ਦੀਵ ੇਦੀ ਮ� ਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਧੂੰ ਏ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਕੁ� ਲੀ ਿਵਚ ਉਨ"   ਨੰੂ ਕੁਝ 

ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ= ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਿਖਲਰ ੇਵਾਲ ਤੇ 
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ਨੰਗੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਤ� ਉਨ"   ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਵੀ 

ਿਕਸ ੇ ਨਸ਼ ੇ ਿਵਚ ਮਦ-ਹੋਸ਼ ਇਕ� ਲੇ ਜ ਗੀਏ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

…ਨਸ਼ਈ ਸਾਧ ’ਤੇ ਉਨ"   ਚੰਗਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾਿੜ"ਆ। ਚੀਕ  ਮਾਰਦਾ 

ਉਹ ਅ�ਗੇ ਹ ੋ ਿਗਆ। …ਉਹ ੋ ਚੌਧਰੀਆ ਂ ਦੀ ਨੰਹ।ੂ ਿਨਕਲਣ ਦੇ 

ਜਲੂਸ ਕੰਜਰੀ ਦਾ।”38  

  ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤੇ ਜੇਲ" ਿਵਚ ਆਏ ਇਕ ਕੈਦੀ ਸਾਧ ਦੇ 

ਿਘਨੌਣ ੇਚਿਰ� ਤਰ ਬਾਰ ੇਇਸ ਤਰ"  ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਇਹ ਸਾਧ ਨਹ=, ਪਾਖੰਡੀ ਹ।ੈ ਕ ਗੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ 

ਚ� ਲਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਿਵਚ ਭਗੌੜਾ ਹ।ੈ… ਉਥੇ ਇਸ ਨ6  ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂ

ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨਾਲ ਖਡੇਣਾ ਿਸ� ਖ ਿਲਆ। ਆਪਣ ੇਚਿਲ� ਤਰ  

ਦੇ ਸਹਾਰ,ੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਕੇ, ਇਸ ਨ6  ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਖ਼ੂਬ ਲੁ� ਿਟਆ ਹ।ੈ ਪਸ਼ ੂਿਬਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹ= ਛ� ਡ ਰਹੀ। 

ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹ=, ਇਸ ਨ6  ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆ ਂਦੀ 

ਇ� ਜ਼ਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ… ਸਾਧ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ 

ਤ� ਕ ਉਚਾਰਨੀ ਨਹ= ਆ�ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ 

ਤ  ਦੂਰ ਦੀ ਗ� ਲ ਹ।ੈ”39  

  ਆਧਿੁਨਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਮਨੁ� ਖ ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲ 

ਰਹ ੇਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਵ  ਰੂਪ ਦੇਣ ਵ� ਲ ਰਿੁਚਤ ਹਨ। ਇਨ"   ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 

ਕਰਮ-ਕ ਡ ਦੀ ਜਗ"ਾ ’ਤੇ ਤਰਕ ਨੰੂ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਬੰਨ"  ਕੇ, ਸਮਕਾਲ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਲੋੜ  ਅਨੁਸਾਰ ਪ(ਚ� ਲਤ ਧਰਮ ਨੰੂ ਨਵ> ਧਰਮ ਿਵਚ 

ਰੂਪ ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਵ� ਖਰੀ 
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ਿਕਸਮ ਦੀ ਹ�ਦ ਰ� ਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਜੜ"  

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ਼  ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਹ= ਚ� ਲਦੀਆ ਂਇਨ"   ਨ6  ਆਪਣ ੇਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਭਰਮ  ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ੇ

ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਪ(ਭਾਵੀ ਦਬਕੇ ਿਵਚ ਪ(ਚ� ਿਲਤ ਹ ੋ ਚੁ� ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਿੁਨਕ 

ਕਲਚਰ ਨੰੂ ਭੰਡਦਾ ਹ।ੈ ਮਾਤਾ ਕਿਲਆਣੀ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ 

‘ਸਿਹਯੋਗ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾ�ਦੀ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰੇਕ 

ਵਰਗ ਦੇ ਧਨਾਡ ਇਸ ਦੇ ਮDਬਰ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰ� ਬ 

ਹ,ੈ ਨਾ ਪ(ਾਰਥਨਾ, ਪੁਸਤਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਸਥਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ 

ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਧਾਰਿਮਕ ਹ ੈ

…ਉਨ"   ਦੇ ਮਨ  ’ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਛਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ  

ਨੰੂ ਭੁ� ਲ ਜ ਦੇ ਹਨ।”40  

  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੜ"-ੇਿਲਖ ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ  ਿਵਚ 

ਗ(ਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ> ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲDਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਉਨ"   ਅਨੁਸਾਰ 

ਧਰਮ ਉਨ"   ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲ  ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ  ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਧਰਮ 

ਿਵਚ ਇਨ"   ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈਿਕ ਬ� ਚੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਗੰੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਦੀ ਥ  ਉਸ ਦੀ 
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ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ-ਕ ਡ  ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰੁਚੀ 

ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ: 

“ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ(ਧਾਨ ਨ6  ਆ ਕੇ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ 

ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾhਡ ਿਵਚ ਪੰਡਤ  ਨ6  ਹਵਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਿਜਸ ਿਜਸ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲ� ਗਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਹੋ ਪਾਠ ’ਤੇ 

ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ …ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨ6  ਅਖੰਡ 

ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਉਹਨ  ਪ(ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜੰਨ  ਿਚਰ 

ਬੰਟੀ ਘਰ ਨਹ= ਮੁੜਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਗਰਦ  

ਨ6  ਵੀ ਵਰਤ ਰ� ਖੇ ਸਨ।’41  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸ= ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ  ਿਕ ਭਾਵ> ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਤ� ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹ ੈਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ 

ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ-ਕਾਡ  ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਧਾਰਮਕ 

ਕ� ਟੜਤਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਛ� ਡ ਕੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ"  ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ, 

ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਪਏ ਪ(ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ

ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ  
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ਅਿਧਆਇ ਪੰਜਵ� 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਸਰੂਪ ਤ ੇ

ਿਵਿਭੰਨ ਪਾਸਾਰ 

   ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰ� ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ  ‘ਿਭ(ਸ਼ਟ’ ਅਤੇ ‘ਆਚਾਰ’ ਤ� ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹ।ੈ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਿਭ� ਿਟਆ ਹੋਇਆ 

ਜ  ਅਸ਼ੁ� ਧ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਆਚਰਣ ਜ  ਿਵਹਾਰ ਤ� ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਸਰ ੇਸ਼ਬਦ  

ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਤਮਕ ਜ  ਨM ਿਤਕ ਅਸ਼ੁ� ਧਤਾ ਜ  ਆਦਰਸ਼ ਆਚਰਨ ਤ� ਿਵਚਲਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਰਥ  ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ(ਵਾਿਨਤ ਮੁ� ਲ  ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਆਚਾਰ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ 

ਹੈ। ਪਰੁਾਤਨ ਮੁ� ਲ-ਿਵਧਾਨ  ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇ�ਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹ= 

ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ 

ਸ਼(ੇਣੀ, ਹਰ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪ(ਿਤਮਾਨ ਬਿਣਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਣ ਵ ਗ 

ਲ� ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸ਼(ੇਣੀ, ਹਰ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ"  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ 

ਚੁ� ਿਕਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਰਗ  ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖ਼ੂਨ ਵ ਗ ਵਿਹ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਉਪਰੰਤ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਵ> ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ , 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ ਝ, ਸਦਗੁਣ  ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ  ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਆਧਿੁਨਕ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਇਨ"   ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੁ� ਲ-ਿਵਧਾਨ  ਨਾਲ� ਿਨਰੰਤਰ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਿਨੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ੂ ਪDਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੌੜ ਨ6  ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਆਤਮਕ>ਿਦ(ਤ ਅਤੇ ਇਕ ਿਨਰਦਈ ਆਦਮਖ਼ਰੋ ਪੁਤਲੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦ� ਤਾ 

ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦਾ। ਉਹ ਮਨੁ� ਖੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਤੇ ਸਦਗੁਣ  

ਨੰੂ ਰੂੜ"ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆਖ ਕੇ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਿਜ�-ਿਜ� ਮਨੁ� ਖ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਤ�-ਿਤ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆ ਂਜੜ"  ਮਜ਼ਬੂਤ 
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ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀਆ ਂਕੁਰੀਤੀਆ ਂਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੀ 

ਝਲਕ ਸਾਿਹਤ ਰਾਹੀ ਵੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹ ੈਜ ੋਉਹ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. 

ਐੱਸ. ਆਰ. ਗੁਪਤਾ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

‘ਸਮਾਜਕ ਘਟਨਾਵ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਕ 

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲ� ਭਣ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਅਨ6 ਕ 

ਰੂਪ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮ> ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਕ ਖੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਪ(ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮ> ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਖੋਜੀ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਰਖ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ’1  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣੀ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾ ਇਕ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰ-

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਰ� ਖਦੇ ਹਏੋ, ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇ ਪੇਸ਼ ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਪ(ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਰ-ੂਬ-ਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜ ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਇਨ"   

ਸੰਸਥਾਵ  ਦਾ ਮੁ� ਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਿਮਿਥਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਿਕ 

ਲੋਕ  ਦੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਇਹ 

ਸੰਸਥਾਵ  ਆਪਣ ੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤ� ਲ ਭ ੇ ਹੋ ਕੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚ� ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਧ� ਸੀਆ ਂ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਮD ਿਜਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਹ ਨ� ਕ ਤ� ਕ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਚ ਖੁ� ਿਭਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ੇ ਲਈ ਮD 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੋਰ  ਨਾਲ� ਵ� ਧ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋਇਆ ਹ ।”2 
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   ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਰਏੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਿਮਿਥਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੀ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਆਪਣ ੇਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ 

ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆ ਂਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਨ"   ਦੋਵ  ਿਧਰ  ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ  ਦੀ ਹਰ ਪ� ਧਰ 

’ਤੇ ਹ ੋਰਹੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਿਨਆ,ਂ ਮਨੁ� ਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਮਾਨਵੀ ਤਸ਼� ਦਦ ਆਿਦ ਨੰੂ ਪ(ਤ� ਖ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ ਿਗਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਪ(ਬੰਧਕੀ ਢ ਚ ੇ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ(ਿਤ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਰਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਰਾਜ 

ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁ� ਖ ਕੜੀਆ ਂਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪੇਸ਼ ੇਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ  ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ\  ਕੜੀਆ ਂ(ਪਿੁਲਸ-ਪ(ਬੰਧ, 

ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਤੇ ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ) ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਨਮੁ� ਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵ> ਉਹ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤ Eਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਿਧਰ  

ਦਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ"  ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦਾ। ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਆਪਣ ੇ

ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 

ਸਰਪੂ ਬਾਰ ੇਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਿਵਸਿਤ(ਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

     ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਮਨੁ� ਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ਨੰੂ 

ਅਿਗਆਨ ਦੇ ਹਨ"6 ਰ ੇ ਿਵਚ� ਕ� ਢ ਕੇ ਿਗਆਨਵਾਨ ਬਣਾਵ ੇ ਤ  ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 

ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹ�ਦ ਸਥਾਪਤੀ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹ ੋਸਕਣ। ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆ ਂ

ਿਵਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਕੁਝ Eਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਸੀ। ਿਜ�-ਿਜ� ਸਮ  ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਿਗਆ 

ਤ  ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ  ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ Eਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ(ਾਪਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ"ੇ-ਿਲਖ ੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ  ਤ� ਇਹ ਆਸ 
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ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵ� ਿਦਆ ਦੀ ਹ ੋਰਹੀ ਬੇ-ਕਦਰੀ 

ਸਦਕਾ ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹ= ਹੋ ਿਰਹਾ। ਯੋਗ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪ(ਾਪਤ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ 

ਝ� ਲਣੀ ਪ ੈਰਹੀ ਹ।ੈ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਏੋ ਵੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਸਰ ਕਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ 

ਸਾਧਨਹੀਣ ਿਮਹਨਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਏੋ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮ> ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘ� ਟ ਆਬਾਦੀ 

ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ  ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਮ> ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ  ਵ� ਲ� ਵ� ਧ ਬ� ਿਚਆ ਂਵਾਲੇ 

ਪਿਰਵਾਰ  ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨਾ ਅ� ਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਨ  ਿਵਚ� ਇਕ ਹ।ੈ ਿਕਸਾਨ 

ਦੀ ਿਵਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵ� ਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈ-ਵੰਡੀਆ ਂਕਾਰਨ ਘ� ਟ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਸਮਕਾਲੀ 

ਿਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ਼ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਿਨਤਾਪ(ਤੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜ  ਿਫਰ ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ  ਵੇਚ ਕੇ ਡੰਗ 

ਟਪਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਨ"   ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬ� ਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਪੜ"ਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਠਨ 

ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪ ੈ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣ ੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਪੜ"ਾਉਣ ਿਵਚ 

ਦਰਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਪੜ"ਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜ ਦੇ ਹਨ 

ਤ  ਪ(ਾਪਤ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਉਨ"   ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਏੋ ਵੀ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਅਧੀਨ 

ਆਪਣ ੇਿਹ� ਸ ੇਆ�ਦੀ ਥੋੜ"ੀ ਿਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਅਿਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਤ  ਪਿਹਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲDਦਾ ਹ ੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ 

ਿਕਧਰ ੇਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ(ਾਪਤ ਨਹ= ਕਰ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਕਈ ਚੋਣ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਅ� ਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ-ਹ ੋਕੇ ਉਹ ਥ� ਕ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਧ ਦਲੀਆ,ਂ ਵਜ਼ੀਰ  ਦਾ ਿਪ� ਠ ’ਤੇ ਹ� ਥ, ਧਨ ਦਾ ਪ(ਚ� ਲਣ, 

Eਚ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼  ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਡਗਰੀਆ ਂਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਿਨਰਾਰਥਕ ਹ ੋ

ਕੇ ਰਿਹ ਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਮੈਿਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤ� ਅ� ਗੇ 



ਪੰਨਾ  171 ਆਫ਼ 269 

 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਸ ੇਵੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ ਤ  ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ(ਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ(ੋਫ਼ਸੈਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਪੰਡ 

ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਜਵਾਕ ਹੀ ਿਰਹਾ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆ ਂਕੋਈ ਨੰਬਰ  ਨਾਲ ਥੋੜ"ੇ 

ਿਮਲਦੀਆ ਂਅ� ਜ ਕ� ਲ"। ਇਹ ਤ  ਨP ਟ  ਨਾਲ ਿਮਲਣੀਆ ਂਨ6 । ਜੀਹਦੇ 

ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ6 , ਪਿਹਲ , ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ=, ਿਫਰਦਾ ਰਹ ੇਗੇੜੇ 

ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆ ਅ� ਜ ਕ� ਲ" ਦੀ।”3  

   ਇਸੇ ਗ� ਲ ਨੰੂ ਅ� ਗੇ ਵਧਾ�ਦਾ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 

ਿਬਆਨਿਦਆ ਂਆਖਦਾ ਹ:ੈ  

“ਸਾਲਾ ਅ� ਜ ਕ� ਲ" ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁ� ਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੈਸ ੇ

ਿਬਨ  ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਗ� ਲ ਹੀ ਨਹ= ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ 

ਤੰੂ ਗ� ਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨ6  ਮੇਰ ੇਹ� ਥ= ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ੇਨ6 , ਪੂਰ ੇ

ਪੰਜਾਹ ਨP ਟ-ਿਕ� ਡਾ ਈ ਕੋਈ ਭਲਾਮਾਨਸ ਹੋਵ,ੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਹ� ਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ।”4 

   ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲਗਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ 

ਅਤੇ ਐਸ਼-ੋਆਰਾਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਿਰਸ਼ਵਤ-ਖੋਰੀ ਹੀ ਹ।ੈ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ  ਵ ਗ ਹੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ 

ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇਨ"   ਦੋਵ  ਵ� ਲ� ਮਾਇਆ ਇਕ�ਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵ� ਖ-

ਵ� ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਦਬ-ਦਬਾ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕ�ਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਰੋਜ਼ਮਰ"ਾ 

ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ 
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ਇਸ ਪ(ਭਾਵ ਤ� ਨਹ= ਬਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਵ ਗ ਹੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਵਾਪਸ 

ਜਾਣ ਲ� ਗਦਾ ਹ ੈਤ  ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ: 

“ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਵੀ ਰ� ਿਖਉ ਜੀ।”5  

   ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣ ੇਭੈਣ-ਭਰਾਵ  ਅਤੇ ਸਹਰੁ ੇਘਰ ਿਵਚ 

ਆਪਣ ੇਬ� ਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰ"  ਦੀ ਤ(ਾਸਦੀ 

ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀ ਆਪਣ ੇਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵ  ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚ� ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਫ਼ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੇ ਭਰਸੋ ੇਿਵਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇ� ਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥ  ਹੋਟਲ  ਿਵਚ ਵੇਸਵਾਵ  ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ 

ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਖ਼ਆਲ 

ਆ�ਦੇ ਹਨ: 

“ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਚ� ਕਰ ਨ6  ਿਮ� ਟੀ ਿਵਚ 

ਰੋਲ ਕੇ ਸੁ� ਟ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਿਕੰਨ6  ਤਸ਼� ਦਦ ਹੋਏ। ਅਫ਼ਸਰ  

ਇਕ ਲਾਵਾਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ, ਫ਼ਰੇ ਵੀ 

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨ ਹ ਦੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ।”6 

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਅਧੀਨ 

ਿਵਚਾਰਿਦਆ ਂਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਲੋਕ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦਾ ਸਰੀਰਕ, 

ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ਼-ੋਆਰਾਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਿਲਆਕਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ 

ਲੋਕ ਿਬਨ  ਿਮਹਨਤ ਕੀਿਤਆ ਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆ ਂ ਪੌੜ"ੀਆਂ ਚੜ"ਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
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ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋਚੁ� ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਿਵ� ਿਦਅਕ ਢ ਚ ੇਿਵਚ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਿਮਹਨਤ ਦੇ 

ਜਾਅਲੀ ਿਡਗਰੀਆ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਸ ੇਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂਪ(ੀਿਖਆਵ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ 

ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਮਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸੇ ਅਤੇ 

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਫਾਡੀ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਪਆਰ ੇਲਾਲ 

ਪੜ"ਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ 

ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਲਈ ਪ(ਿਤਯੋਗਤਾ ਪ(ੀਿਖਆ ਿਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹ।ੈ ਅਥਾਹ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 

ਜ� ਜ ਬਣਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪ(ਾਪਤ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਪ(ਬੰਧ 

ਿਵਚ ਜ� ਜ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵਚ ਜ� ਜ ਬਣ ੇਉਸਦੇ ਦੋ ਜਮਾਤੀਆ ਂਬਾਰ ੇਨਾਵਲਕਾਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

‘ਉਨ"   ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਿਵਚ 

ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ।… ਬਹੁਤੇ ਨਹ= ਪਰ ਦੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ 

ਿਵਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।…ਫੇਰ ਉਨ"   ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ  

ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਿਡਪਟੀ 

ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਾਕਾ ਜ� ਜ ਬਣ ਿਗਆ।  

ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁ� ਤਰ ਸੀ। …ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਨ6  ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ। …ਇੰਜ ਉਹ ਵੀ ਜ� ਜ ਬਣ ਿਗਆ।’7 

   ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਵਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਤ  ਹੀ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਲਆਕਤ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 

’ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਉਨੀ ਦੇਰ ਤ� ਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆ ਂਪੌੜੀਆਂ ਨਹ= ਚੜ" ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤ� ਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨ6 ੜਲਾ, ਰਾਜਸੀ 
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ਜ  ਸਰਕਾਰੀ Eਚ ਅਹੁ� ਦੇ ’ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਿਜਹੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 

Eਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰ� ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ’ਤੇ ਚ� ਲਦੇ ਹਏੋ ਆਪਣੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ਜ  

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰਸੂਖ਼ ਜ  ਪੈਸ ੇਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਥਾਵ  ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਸਰ-ਰਸਖ਼ੂ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੀ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਹ� ਕ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਲਆਕਤ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ"  

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਅਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਪ(ਾਪਤ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਆਮ 

ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਤਾਨ ਸਮਾਜਕ ਮੁ� ਲ ਿਵਧਾਨ  ਤੇ ਕੀਮਤ  ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਿਵਰੁ� ਧ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਪਆਰ ੇਲਾਲ ਰਾਹ= ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਪਨਪ ਰਹ ੇਅਿਜਹ ੇਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਿਬਨ  ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤ(ਾਸਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਾਤਰ ਪਿਹਲ  ਤ  ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ

ਧ ਦਲੀਆ ਂਕਾਰਨ ਜ� ਜ ਬਣਨ\  ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਿਕ� ਤ ੇਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਿਵਚ 

ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਰ� ਖਣ ਨੰੂ 

ਿਤਆਰ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ ਗ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਕੀਲ  ਵ� ਲ� ਸਹਾਇਕ  ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਵਚ 

ਰੁਤਿਬਆ ਂਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪਿਹਲ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਬਦੌਲਤ 

ਹੀ ਉਨ"   ਦਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਪ(ਫੁਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰ ੇਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਿਪਆਰ ੇ ਲਾਲ ਵਰਗ ੇ ਪਾਤਰ ਉਸ ਮ� ਧ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੀ 

ਪ(ਤੀਿਨੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣ ੇ ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਤਬ ੇ ਨੰੂ Eਚਾ 

ਚੁ� ਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਿਜਹ ੇ ਿਸਸਟਮ 

ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤ  ਇਨ"   ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹ ੈਨਾ ਿਸਫਾਿਰਸ਼। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤ  ਅਿਜਹ ੇਪਾਤਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਬ� ਬੂ ਅਤੇ ਿਬ� ਲੂ ਵਰਗ ੇਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ  ਕਾਰਨ ਪ(ੈਕਿਟਸ 
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ਚ�ਲਦੀ ਹ।ੈ… ਪਰ ਅਿਜਹ ੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਮਘੋਟੂ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ 

ਉਨ"   ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਆਕਤ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹ= 

ਿਮਲਦਾ।”8  

   ਸਮਾਜ ਭਾਵ ੇਿਕੰਨਾ ਵੀ ਸਿਭਅਕ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਤ� ਿਬਨ  

ਇਸ ਦਾ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ।ੈ ਆਿਦ ਮਾਨਵ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਸਮੂਹ  

(ਿਪੰਡ ) ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਲ� ਗਾ ਤ  ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਿਵਚ 

ਲੜਣ-ਝਗੜਣ ਲ� ਗੇ। ਇਨ"   ਸਮਹੂ  ਦਾ ਮੋਢੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ"   ਦੀ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਲਈ ਸੈਿਨਕ 

ਰ� ਖ ੇਜ ਦੇ ਸਨ। ਸਮ> ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ , ਸਮਹੂ , ਿਪੰਡ , ਿਰਆਸਤ , ਰਾਜ  ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਤ� 

ਮਾਲੀਆ ਇ� ਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਪ(ਚ� ਲਤ ਿਰਹਾ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ 

1786 ਈ. ਿਵਚ ਕਾਰਨਵਾਿਲਸ ਨ6  ਅਜੋਕੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮ> ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰ ੇ

ਰਾਹਗੀਰ  ਨੰੂ ਕੁ� ਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ"   ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲDਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਿਲਸ ਨ6  ਖ਼ੁਦ ਉਹ 

ਸਾਰ ੇਜੁਰਮ ਕਰਨ6  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦ� ਤੇ, ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਈਸਟ ਇੰਿਡਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ। 

1947 ਈ. ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਆ�ਦੇ ਗਏ ਪਰ 

ਪਿੁਲਸ ਉਦ� ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮੁ� ਖ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 

ਹਮਸ਼ੇ  ਸਮ> ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ  ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਦੇ ਨਵ> ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵ> ਪਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ 

ਰਹ ੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਕਈ ਤਰ"  ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਸ਼ਰੁ ੂ ਹੋਇਆ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਤਰ"  

ਦੀਆ ਂਪਿੁਲਸ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੀ ਹ�ਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਜੁਰਮ 

ਵ� ਧਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕ  ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ Eਠਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਪਿੁਲਸ ਨ6  

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਬਣਕੇ ਰਿਹਣਾ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਨਾ ਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਰਾਖੀ 

ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
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ਪਿੁਲਸ, ਸਮਾਜਕ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਉਹ ਅਿਹਮ ਅੰਗ ਹ ੈਿਜਸ ਨ6  ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪਨਪਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ 

ਯਤਨ ਕਰਨ6  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਿਹਕਮਾ ਆਪਣ ੇਇਸ ਕਰਤ� ਵ ਤ� ਮੂੰ ਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਡੰੂਘਾ ਧ� ਿਸਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਿਵਭਾਗ 

ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ  ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ ਲੋਕ  ਦੀ ਰ� ਿਖਆ 

ਨਾ ਕਰਕੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੰੂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ।ੈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਚਾਹ ੇਦੋਸ਼ੀਆ ਂਕੋਲ� ਲਈ ਜਾਵ ੇਭਾਵ> ਿਨਰਦੋਸ਼  

ਨੰੂ ਬਲੀ ਦਾ ਬ� ਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਿਜਵ>-ਿਜਵ> ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵ� ਧਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਨ"   ਵ� ਲ� ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਸਪਾਹੀ ਤ� ਲੈ ਕ ੇ Eਚ ਅਫ਼ਸਰ  ਤ� ਕ ਫੈਲੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ 

ਿਵਚਾਰ ਹੈ: 

“ਪਿੁਲਸ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਉਘਾੜਣ 

ਲਈ ਲੇਖਕ ਸੰਤਰੀ ਤ� ਤੁਰ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਿਡਪਟੀ, 

ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਅਗ ਹ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤਕ ਅ� ਪੜ ਜ ਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ , ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਟਾਊਟ , ਪਿੁਲਸ, 

ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ  ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ  ਦੀ ਆਪਸੀ ਗ ਢ-ਸ ਢ ਦੀ 

ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੁ� ਲ"ਦੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ…ਮਸਲਾ ਚਾਹ ੇ ਿਰਪਰੋਟ 

ਿਲਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁ� ਛਿਗ�ਛ ਦਾ ਜ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਜ  ਕਰਿਫ਼ਊ, 

ਨਾਿਕਆ ਂਜ  ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅ� ਗ� ਸੰਤਰੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. 

ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ ਜੁੜੀ ਹੋਵ,ੇ 

ਉਘੜਦੇ ਉਸਦੇ ਚਿਰ� ਤਰ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪਾਸਾਰ ਹੀ 

ਹਨ।”9  
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    ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬ� ਚੇ ਬੰਟੀ ਦੇ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਿਲਖਵਾਉਣ ਤ� ਲੈ 

ਕੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤ ੇਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤ� ਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਿਘਨਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ 

ਕ>ਦਰੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਟੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹ= ਆ�ਦਾ ਤ  

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਪਰੋਟ ਿਲਖਵਾਉਣ ਆਏ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਥਾਣ ੇਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ  ਸੰਤਰੀ ਨ6  ਦਬਕਾਇਆ 

ਤੇ ਿਫਰ ਉਨ"   ਤ� ਪਸੈੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਨਾਲ ਉਨ"   ਨੰੂ ਮਹੋਤਬਰ ਬੰਦਾ (ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਦਲਾਲ) ਨਾਲ ਲੈ 

ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ  ਜੋ ਸੰਤਰੀ ਉਸ ਰਾਹ= ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤ� ਪੈਸ ੇਵਸੂਲ ਸਕੇ। ਇ� ਥ� ਤ� ਕ ਿਕ 

ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦ� ਸਦਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਸ ਝ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ 

ਹ:ੈ 

“ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ"ਾ ਸੰਤਰੀ ਮਖੁਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਿਰਪਰੋਟ ਦਰਜ 

ਕਰਾਣ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਝਾਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ 

ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ। ਪੈਸ ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨ6  ਕੁਝ 

ਿਵਚੋਲੇ ਰ� ਖ ੇ ਹਏੋ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ 

ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ੇਮੋਹਤਬਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। 

ਇਹ ਮੋਹਤਬਰ ਸ਼ਕਾਇਤ (Sic. ਿਸ਼ਕਾਇਤ) ਿਲਖਵਾਣ ਆਇਆ ਂਤ� 

ਆਪ ੇਪੈਸ ੇਦਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।”10  

    ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਤਰੀ ਜਦ� ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਿਡਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ  

ਉਸ ਨ6  ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਜ  ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰ ੇਢੰਗ ਿਸ� ਖ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ� ਜ  ਨਾਲ ਘੁਲ-ਿਮਲ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਜ� ਜ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਖਿਤਆਰ (ਸੰਤਰੀ) ਰਾਹ= ਅਸਾਮੀ ਕੋਲ� ਪੈਸ ੇਬਟੋਰਦੇ 

ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਿਹ� ਸਾ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ 

ਿਗਆ। ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਤ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਜ�ਜ  ਦੀ ਸਰਪ(ਸਤੀ 
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ਅਧੀਨ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜ� ਜ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮ> ਮੁਖਿਤਆਰ ਨ6  ਸਭੁਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ 

ਿਵਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 

“ਕੋਠੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਉਸਰਨ ਲ� ਗੀ ਸੀ। ਟਰ� ਕ ਯੂਨੀਅਨ 

ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵਾਿਲਆ ਂਤ� ਸੀਿਮੰਟ, ਲੋਹਾ 

ਅਤੇ ਲੁ� ਕ ਿਮਲ ਗਈ। ਿਕਸ ੇਤ� ਇ� ਟ , ਿਕਸ ੇਤ� ਲ� ਕੜ। ਥੋੜ"ੀ ਮੋਟੀ 

ਲੇਬਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪDਦੀ ਸੀ।”11  

    ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਥਾਣ ੇਦੇ 

ਸਾਰ ੇਦੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋਚੁ� ਕੇ ਹਨ। ਜਦ� ਲਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਗੰੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ 

ਿਲਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਠ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਥਾਣ ੇਆ�ਦੇ ਹਨ ਤ  ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਨ"   ਤ� ਪਸੈ ੇਿਮਲਣ ਦੀ 

ਝਾਕ ਰ� ਖਦਾ ਹ ੈਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਓ-ਭਗਤ ਦੇ ਬਹਾਨ6  ਉਨ"   ਤ� ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ 

ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਵਚ ਪਿੈਸਆ ਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇ� ਟ , ਬਜਰੀ, ਲੁ� ਕ, 

ਸੀਿਮੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ। ਇ� ਜਾਪਦਾ ਹ ੈ

ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ  ਨ6  ਿਜਵ> ਿਬਨ  ਿਰਸ਼ਵਤ ਤ� ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਖਾਧੀ ਹੋਵ।ੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� 

ਗੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਹਤ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਪਿੁਲਸ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ"   ਨਾਿਕਆ ਂਦੌਰਾਨ ਵੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਵ= ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਿਹਨਾ�ਦੇ 

ਹਏੋ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਅਸਮਾਜਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇਕਲੇ ਰਾਹ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ 

ਮ� ਦਦ ਪ(ਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸੜਕ  ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ ਤ  ਜੋ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਕਰ ਸਕਣ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ  ’ਤੇ ਰੋਕ ਲ� ਗ 

ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ"   ਤ� ਪੈਸ ੇਜ  ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਿਦ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਕੇ 
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ਇਨ"   ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਖੁ� ਲ"ੇ-ਆਮ ਿਵਚਰਨ ਲਈ ਛ� ਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨੰੂ 

ਠ� ਲ" ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹਰੋ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲDਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂ

ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵ� ਧਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਲੇ ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਮੁਜ਼ਰਮ  ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕੇ ਤ  ਆਮ 

ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂਅ� ਖ  ਿਵਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਗਲਰ  ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪਿੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹ� ਦ ਟਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਨ"   ਦੇ ਿਟਕਾਣ ੇ ’ਤੇ 

ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ"   ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨ6  ਛੋਟੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵ� ਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਨੰੂ 

ਪੈਸ ੇਦੀ ਨ� ਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ 

“…ਜੈਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹ= ਸੀ। ਉਹਨ6  ਦੂਰ 

ਦੂਰ ਤ� ਕ ਟੰਗ  ਪਸਾਰ ਲਈਆ ਂ ਸਨ। ਅ� ਿਧਆ ਂ ਨਾਲ� ਵ� ਧ 

ਿਡਪਟੀਆ ਂ ਨਾਲ ਿਹ� ਸੇਦਾਰ ਰਿਹ ਚੁ� ਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਜ� ਥੇਦਾਰ ਤੇ 

ਖ� ਦਰਧਾਰੀ ਆਥਣ Eਗਣ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸਾਰ ੇਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਪੈਸ ੇਿਦੰਦਾ ਸੀ। …ਜੈਲੇ ਨੰੂ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਲDਦਾ ਸੀ। ਸ ੌਰੁਪਏ 

ਬੋਰੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰ ੇਨਾਲ 

ਉਸਨ6  ਟਰ� ਕ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਦ� ਿਸਆ।”12  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ� ਇਸ ਿਵਆਪਕ ਲੁ� ਟ-ਖਸੁ� ਟ ਦਾ 

ਪਿਰਪੂਰਨ ਿਚ� ਤਰ Eਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵ� ਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਨ6  ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ ਹਏੋ 

ਬੰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਿਵਚ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਬੰਟੀ 
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ਨੰੂ ਲ� ਭਣ ਵ� ਲ ਘ� ਟ ਸਗ� ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ�ਦੇ-ਜ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ  ਤ� ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਪੈਸ ੇਇਕ� ਠ6  

ਕਰਨ ਵ� ਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਦੋ ਘੰਿਟਆ ਂ ਿਵਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨ6  ਨP ਟ  ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਭਰ 

ਿਲਆ। …ਿਕਸ ੇਨ6  ਬੀਮਾ ਨਹ= ਕਰਾਇਆ, ਿਕਸੇ ਨ6  ਟੈਕਸ ਨਹ= 

ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਨ6  ਗ� ਡੀ ਪਾਸ ਨਹ= ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹ ੈ

ਤ  ਿਕਸ ੇਦੀਆ ਂਲਾਈਟ  ਪੂਰੀਆ ਂਨਹ=, ਿਕਸ ੇਨ6  ਸ਼ੀਸ਼ ੇਕਾਲੇ ਨਹ= 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਦੀਆ ਂਬ� ਤੀਆ ਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘ� ਟ ਹੈ…।”13  

   ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ , ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ , ਮਜ਼ਦੂਰ , ਕਾਿਮਆ ਂਆਿਦ 

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 

ਦੂਰ� ਹੀ ਭ� ਜ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਉਨ"   ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਗਾਰ ਜ  ਿਬਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵ।ੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਿਸ਼ਵ (ਥਾਣੇਦਾਰ) ਜਦ� ਬੰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲੇ ਟੋਪੀਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲ� ਗਦਾ ਹ ੈਤ  

ਿਰਕਸ਼ ੇਵਾਲੇ ਉਸ ਤ� ਦੂਰ ਿਖਸਕਣ ਲ� ਗਦੇ ਹਨ: 

“ਿਸ਼ਵ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਵ� ਲ ਆ�ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚUਕ ’ਚ ਖੜ" ੇ

ਿਰਕਸ਼ ੇਵਾਲੇ ਿਖਸਕਣ ਲ� ਗੇ। ਦੋ ਕੁ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵ� ਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਚਾਰ 

ਕੁ ਪੁਰਾਣ ੇਬਜ਼ਾਰ ਵ� ਲ। ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਰਤਾ ਅਟਕ ਕੇ ਅਕਲ ਆਈ, 

ਉਹ ਿਰਕਸ਼ ੇEਥੇ ਹੀ ਛ� ਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ  ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ। …ਿਸ਼ਵ ਨੰੂ 

ਗੁ� ਸਾ ਚੜ" ਿਗਆ। ਇਹ ਸਰਾ-ਸਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੀ। ਪਿੁਲਸ ਦੀ 

ਤੌਹੀਨ ਸੀ।…ਿਪਉ ਵਾਲਾ ਚUਕ ਸਮਿਝਐ ਲ� ਗਦੈ/ ਭੂਤਨੀ ਿਦਆ 

ਿਦਸਦਾ ਨਹ= ਸਾਰੀ ਟਰਿੈਫਕ ਜਾਮ ਹ ੋਗਈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਿਕ 

ਿਸ਼ਵ ਧੌਲਾ ਧ� ਫਾ ਕਰਦਾ, ਿਰਕਸ਼ ੇਵਾਲਾ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਬੋਲ ਿਪਆ। 

ਿਕਥੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਬ ੂਜੀ……? 
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ਟੈਗੋਰ ਸਟਰੀਟ। …ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਰੋਕ= 

ਜ਼ਰਾ…। ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੁ� ਤ ਪਾਨ  ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ  ਖੜੋ 

ਜ ਦੈ। ਗਲੀ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਦੋ ਫੁ� ਟ ਦੀ ਮਸ  ਹ…ੈ।”14   

   ਤਰ� ਕੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਪ(ਫੁ� ਲਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵ� ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌਿਖਆ ਂਹੀ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ 

ਮੁ� ਲ-ਿਵਧਾਨ  ਅਨਸੁਾਰ ਚਾਪਲੂਸ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ= ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇਇਨਸਾਨ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰ� ਕੀ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਨਹ= ਿਦੰਦੀ ਸਗ� 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਲੇ  ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰ� ਖਣ ਅਤੇ Eਚ 

ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵਚ ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਜਹ ੇਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਨ6 ੜਲੇ ਭਿਵ� ਖ ਿਵਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ ਂਦੇ ਹਰ 

ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਢ� ਲ ਨਹ= ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤ  ਿਦੰਦੇ ਹੀ 

ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ"   ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰ  ਦਾ ਪ(ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ  ਵਾਲੇ 

ਿਦਨ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ  ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਵਜ਼ਾਰਤ 

ਿਵਚ ਬੈਠ6  ਨ6 ਤਾ ਅਿਜਹ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਨੰੂ ਤਰ� ਕੀਆ ਂਦੇ ਕੇ ਇਨ"   ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਵਧਾ�ਦੇ 

ਹਨ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਸਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਬੀਰ ਭੁ� ਲਰ ਇਕ ਖ ਦ-ੇਪ=ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਹੀ 

ਪਿੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੀ ਤਰ� ਕੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ (ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ) ਲਈ ਪਰੂ ੇਤਨ, ਮਨ 

ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੋਟ  ਿਵਚ ਿਜਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈ: 
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“…ਮਨਬੀਰ ਨ6  ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤ।ੇ ਪੰਜਾਹ 

ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਨਕਦ ਿਦ� ਤਾ। ਪੰਜ ਕਾਰ  ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਿਦ� ਤੀਆ,ਂ 

ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿਜ਼ੰਮ ੇਿਲਆ। 

ਸਰਦਾਰ ਨ6  ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਬੀਰ ਨ6  

ਝ� ਟ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ  ਦੇ ਿਦਨ  ਿਵਚ ਸ� ਟੇਬਾਜ਼  ਨੰੂ 

ਖੁ� ਲ"ੀ ਛੁ� ਟੀ ਰਹੀ। ਮੋੜ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਨ"   ਸ� ਟਾ ਲਗਵਾਇਆ। 

ਠ6 ਕੇਦਾਰ  ਨੰੂ ਖੁ� ਲ" ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਨ"   ਦਿਰਆ ਹੀ 

ਵਹਾ ਿਦ� ਤੇ। ਸਮ� ਗਲਰ  ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੀ। ਉਨ"   ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਢੋਅ ਲਈ। ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰ ੇ

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। 

ਵੋਟ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮਨਬੀਰ ਨ6  ਖ਼ਾਸ ਚੌਕਸੀ ਰ� ਖੀ। …ਜਦ� 

ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿੋਲੰਗ ਏਜੰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ"ੀ ਵੋਟ  

ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਦਾ। ਕੋਈ ਿਵਰਧੋੀ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ 

ਜਾਲ"ੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ  ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਿਦੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰ  

ਵੋਟ  ਉਨ"   ਜਾਲ"ੀ ਭੁਗਤਾਈਆ।ਂ…ਅਫ਼ਸਰ  ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲ� ਗ ਿਗਆ 

ਿਕ ਮਨਬੀਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹ ੋ

ਿਗਆ ਿਕ ਮਨਬੀਰ ਨ6  ਉਹਦੀ ਨੰਗੇ ਿਚ� ਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ”15   

   ਪੈਸ ੇਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੁ� ਖ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ ੈਭਾਵ> ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹ ੋ

ਜਾਵੇ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਿਜਹੀਆਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤ  ਦੇ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਠP ਸ ਸਬੂਤ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ 
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ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਖਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੇਸ ਤ  ਮੁਦ�ਈ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਦਵਾਉਣ 

ਲਈ ਿਦ� ਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਦ�ਈ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ= ਹੰੁਦੀ ਭਾਵ> ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ 

ਿਕ� ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵ।ੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਮ ਿਧਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਦੁ�ਈਆਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਥ  

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਖਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਛ� ਡ ਕੇ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ  ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲ� ਗਾ: 

“ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਖੋਗੇ ਮD ਤ  ਮੁਕ� ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੰੂ। ਪਰ 

ਕਚਿਹਰੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੀ ਬਨਣਾ। ਵਕੀਲ  ਮੁਨਸ਼ੀਆ ਂਦੀਆ ਂ

ਫ਼ੀਸ  ਿਦੰਦੇ ਥ� ਕ ਜਾਓਗ।ੇ ਮਿਰਆ ਤ  ਵਾਪਸ ਨਹ= ਆਉਣਾ। ਚਾਰ 

ਪੈਸ ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕ  ਦਾ ਿਢ� ਡ ਭਰ।ੋ ਮD ਚਾਰ ਿਛ� ਤਰ ਵ� ਧ ਮਾਰ ਕੇ 

ਪੈਸ ੇ ਵ� ਧ ਦਵਾ ਦੰੂ। …ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਸਰ ਿਗਆ। ਨਵ> 

ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸੀਡDਟ ਿਵਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਵਾਿਰਸ  ਨੰੂ ਪੰਦਰ  ਪੰਦਰ  ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲ� 

ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਕਲੇਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਦਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਖਰ ਨੰੂ 

ਫੜਾਇਆ ਿਗਆ।”16  

   ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਅਫ਼ਸਰ (ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ) ਦਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ 

ਕੇਸ  ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਦ�ਈਆਂ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ 

ਿਮਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਕਈ ਪਿੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੰੂ ਭੁ� ਲ ਕੇ ਪੈਸ ੇ

ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਿਰਪਰੋਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੁਦ�ਈ ਿਧਰ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹ= 

ਿਮਲਦਾ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚਲਾ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਡਾਕੇ, 
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ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਜੀਜ ੇਵੇਦ ਦੇ ਭਤੀਿਜਆ ਂਦੇ ਨ  ਮੁਲਜ਼ਮ  ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਲDਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁ� ਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿਰਪਰੋਟ ਿਵਚ ਉਨ"   ਦਾ ਨ  ਦਰਜ ਨਹ= ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਦ ਦੇ ਭਤੀਿਜਆ ਂਨੀਰਜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਤ� ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਝਾਕ ਸੀ। 

ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਪੰਕਜ ਦਾ ਮੈਨ6 ਜਰ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

ਦੇ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨ6 ਜਰ ਨੰੂ ਇਸ ਆਸ਼ ੇਲਈ ਪੰਕਜ ਦਾ ਿਦ� ਲੀ� 

ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। …ਪੰਕਜ ਨੰੂ ਖਰਚ ੇਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ= ਸੀ। 

ਿਜਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਦੇਾਰ ਨੰੂ 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਾਤਲ ਿਕਵ> ਹ ੋ ਸਕਦੀ 

ਸੀ?...ਮੁਦਈ ਿਧਰ ਤ� ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪ� ਲੇ ਪDਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= 

ਸੀ ਆ�ਦਾ। …ਮੁ� ਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਪੰਕਜ ਕੋਲ� ਗਰਮ ਹੋਣੀ 

ਸੀ।”17  

   ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਿਹਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਨ6  ਸਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਵ� ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ  ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰ� ਖਣੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਜਹੜਾ 

ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਵੀ ਪ(ਰੇਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵ।ੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ Eਪਰਲੇ ਦਰਜ ੇਤ� ਕ ਪਸਰ ੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਕਰਿਦਆ ਂ

ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਅਿਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜ� ਪਸ਼ੇ ਕਰਿਦਆ ਂਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਬਾਹਰ� ਮਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਸਮ�ਗਲਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਵੇਚਣਾ 

ਿਡਪਟੀ ਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਕ ਤ  ਮਾਲ 
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ਲੈਣ ਲਈ ਗ� ਡੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਵਗਾਰ ਨਹ= ਸੀ ਦੇਣੀ ਪDਦੀ। ਉਹ ਨਾਲ 

ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਗ� ਡੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲੰਘਦੀ 

ਆ�ਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲDਦੇ। ਿਕਸ ੇਹੋਰ 

ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹ= ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਤੋਲਾ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਜਾਵ।ੇ ਿਕਸ ੇ

ਅਮਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਜਾਲ ਨਹ= ਿਕ ਮਾਲ ਿਕਧਰ� ਹਰੋ ਖ਼ਰੀਦ 

ਿਲਆਵੇ। …ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ6 ਿਕਆ ਂ ਿਵਚ ਥੋੜ"ਾ ਬਹੁਤਾ ਿਹ� ਸਾ ਪਾਉਣਾ 

ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਹ= ਤ  ਡੂਨ (ਦੇਹਰਾਦੂਨ) ਸਕੂਲ 

ਿਵਚ ਪੜ"ਦੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਾਹਰ ੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜ ਦਾ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਠ6 ਕੇਦਾਰ  ਨੰੂ ਵੀ ਮੌਜ । …ਿਡਪਟੀ ਿਹ� ਸੇਦਾਰ ਹੋਵ ੇਤ  

ਬੋਲੀ ਵੀ ਅ� ਧ ੇਭਾਅ।…”18      

   ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ(ਬੰਧ ਨ6  ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਲਾਲਚੀ ਿਫ਼ਤਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੌਰ 

ਿਵਚ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਨਾ ਿਨਰਦਈ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਮਾੜ ੇਤ� ਮਾੜਾ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦਾ। ਇ� ਥ� ਤਕ ਿਕ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ Eਚ ਅਹਿੁਦਆ ਂ ’ਤੇ ਬੈਠ6  

ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕ� ਠਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਰੁ� ਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹ ੇਅਿਜਹੇ ਲੋਕ  ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ , ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ , 

ਕਾਨੰੂਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆ ਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਗਰੀਬ , ਬੇ-ਔਲਾਦ , ਬੁ� ਢੇ-ਠ6 ਿਰਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਜ਼ਮੀਨ  ਤੇ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ: 

“ਕਬਿਜ਼ਆ ਂਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹ।ੈ ਨੌਿਨਹਾਲ 

ਦੇ ਪੈਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲ� ਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਅ� ਜ ਉਸ ਕੋਲ ਸੌ ਕੀਲੇ 
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ਜ਼ਮੀਨ, ਕੰਬਾਇਨ  ਅਤੇ ਟਰਕੈਟਰ  ਦੀ ਦਰਜਨ ਹੈ ਤ  ਸਭ ਇਸ ੇ

ਧੰਦੇ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ।”19  

   ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸ਼-ਪ(ਸਤੀ ਿਵਚ ਨਹ= 

ਗਵਾ�ਦਾ, ਅਿਜਹ ੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਨੰੂ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਅਿਹਮ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਅ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਜ� ਥੇ ਿਡਪਟੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲDਦਾ, 

ਗਰੀਬ  ਤੇ ਬੇ-ਸਹਾਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ  ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਿਦਖਾਇਆ ਹ,ੈ Eਥੇ ਉਸ ਨੰੂ 

ਐਸ਼-ਪ(ਸਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਗ(ਸਤ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਝਾਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ: 

“ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੇ ਮਹੋ ’ਚ ਕੀਲੇ ਿਡਪਟੀ ਨ6  ਉਸਨੰੂ ਕੋਠੀ ਵੀ 

ਪਾ ਿਦ� ਤੀ ਅਤੇ ਬDਕ ਿਵਚ ਢੇਰ ਸਾਰ ੇਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ"  ਕਰਾ ਿਦ� ਤੇ। 

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮਾਸਟਰ  ਦੀਆ ਂ ਿਟ� ਚਰ  ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 

ਛੁਡਾ ਿਦ� ਤੀ। ਉਸਨੰੂ ਮਹਾਰਾਣੀਆ ਂ ਵ ਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ 

ਗਈ ਹ।ੈ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨ6  ਉਡਾ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ”20  

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਨਹ= ਵਿੇਖਆ ਜ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹ ੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ 

ਅ�ਗੇ ਨਹ= ਆ�ਦੇ ਸਗ� ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਦਲਾਲ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੈਸਆ ਂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਦਲਾਲ ਅਤੇ 

ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਭਰਸੋ ੇਦੀ ਕੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ ੇ

ਤਰ"  ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਜੋ ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੋਲ ਪੰਜ ਲ� ਖ ਿਵਚ 

ਿਵਕ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਿਵਚ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਰਸ਼ਵਤ 



ਪੰਨਾ  187 ਆਫ਼ 269 

 

ਉਹ ਆਪ ਨਹ= ਫੜਦਾ ਸਗ� ਉਹ ਦੁ� ਧ ਵਾਲੇ ਮੇਲੂ ਰਾਹ= ਪੰਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਤ� ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 

“ਪੰਜ ਲ� ਖ ਿਵਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹ ੋ ਿਗਆ। ਕ� ਲ" ਸ਼ਾਮ ਤ� ਕ 

ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੇਲੂ ਕੋਲ ਪੁ� ਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਕਪਤਾਨ ਅ� ਗੇ ਤ� ਉਹਨ  ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮ� ਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਿਮਟਾ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਗਵਾਹ ਨੀਰਜ 

ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰ� ਖ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਗਵਾਹੀ ਸਮ> ਉਹ ਵੀ ਮੁ� ਕਰ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਥਾਣ ੇਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ"  ਿਲਿਖਆ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ  

ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤੇ। ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹਨ  ਨੰੂ 

ਿਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।”21  

   ਿਜਸ ਪਿੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨ6  ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਾਕਾ, ਕੁ� ਟ-ਮਾਰ ਆਿਦ ਘਟਨਾਵ  

ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਤ� ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੰੂ ਭੁ� ਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਿਧਰ 

ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ Eਚ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਜਵ> ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਤ� ਕ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ 

ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇ� ਥੇ ਇਹ ਗ� ਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀ ਹ ੈ ਿਕ 

ਇਨ"   ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਿਜੰਨਾ Eਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ"   ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੋਟੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਪ(ਤਾਪ ਿਸੰਘ, ਪੰਕਜ ਦੀ ਗ� ਲਬਾਤ ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਲ 

ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹ ੈਤ  ਨਾਵਲ ਿਵਚ� ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ: 

“ਪ(ਤਾਪ ਿਸੰਘ ਨ6  ਪੰਕਜ ਨੰੂ ਆਈ.ਜੀ. ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੇ ਮੂੰ ਹ 

’ਤੇ ਗ� ਲ ਕਰਾਈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੰਕਜ ਦੇ ਹ� ਥ= ਹੋਇਆ। 
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ਆਈ.ਜੀ. ਨ6  ਿਹ� ਕ ਠP ਕ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦ� ਤਾ। ਿਜੰਨੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹ ੋ ਗਈ। ਅ� ਗ� ਤ� ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਠ� ਪ। ਹੁਣ ਜ ੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਹਏੋਗੀ, ਉਹ ਪੰਕਜ ਹੋਰ  ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹਏੋਗੀ।”22  

    ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਿਜ� ਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚਲੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰੂ 

ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ  / ਿਵਭਾਗ  ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਬੜੇ ਿਵਅੰਗਮਈ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਜਦ� ਬੰਟੀ 

ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ 

ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਪ(ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਫ਼ਕਰ ਪ ੈਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦ� ਸਾਰ ੇਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 

ਲਵੇਗੀ ਤ  ਉਹ ਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੀ ਪਿੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿੜ� ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ 

ਹੇਠ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਆਮਦ ਤ� 

ਪ(ੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪ(ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹ:ੈ  

“ਬਹੁਤਾ ਿਫ਼ਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ(ਧਾਨ ਤ� 

ਸੀ। ਉਸਨ6  ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰ  ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਸ� ਠ  ਵਾਲਾ ਿਸਲੰਡਰ ਇਕ ਸੌ ਸ� ਠ  ਿਵਚ 

ਵੇਚਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇਨ6  ਿਸਲੰਡਰ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਪੰਜ ਸੌ 

ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਨਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੰੂ ਇਹ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਖੁ� ਲ"ਣ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ।…ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਰ� ਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹ।ੈ ਗਲੀ 

ਮੁਹ� ਿਲਆ ਂ ਿਵਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਦਸ 

ਰੁਪਏ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਪ(ਧਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ 

ਗੈਰਜ ਿਸਲੰਡਰ  ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹਏੋਗਾ। …ਿਕੰਨ6  ਪਸੈ ੇ ਪ(ੀਤਮ ਨੰੂ 
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ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੰਨ6  ਿਸਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੰੂ। ਸਭ ਦ� ਸ ਦੇਣਾ ਹ ੈਉਸ 

ਡਰਪੋਕ ਨ6 । ਹੌਲਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਿਜਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਿਸਲੰਡਰ 

ਭਰਾ�ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਹਸਾਬ ਰ� ਖਦਾ ਹ।ੈ …ਨਹ= ਤ  

ਸ� ਤ ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਸਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਤ  ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਪ(ੀਤਮ ਦੇ 

ਿਖ਼ਲਾਫ ਵੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਏਗਾ।”23   

   ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰ  ਅਤੇ ਠ� ਗ  ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ= ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਪਰ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ  ਨ6  ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਨੰੂ ਰੜੂ"ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ 

ਸਮਝਕੇ ਿਤਲ ਜਲੀ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵਾਹ-ੋਦਾਹੀ ਪੈਸ ੇਇਕ� ਠ6  ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਹਰ 

ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾ�ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਿਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 

ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਠ� ਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਪ(ਿਵਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ(ਚ� ਲਤ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਉਨ"   ਨ6  ਹੀ ਬੀਮਾ 

ਕੰਪਨੀਆ ਂਤ� ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਵਪਾਰ ਆਿਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਬੀਮਾ ਹੋਈ 

ਜਾਇਦਾਦ ਜ  ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਣ ੇਹ� ਥ= ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਹਏੋ 

ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਪਿੁਲਸ ਦੀ 

ਿਰਪਰੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ"   ਲੋਕ  ਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠ6  ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਸਠੇ ਛ� ਜ ੂਮ� ਲ ਨ6  

ਭਾਅ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰ� ਖ ਲਈ। ਪਰ ਵਾਪਰ ਉਸ ਤ� 

ਉਲਟ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਿਦਨ\ -ਿਦਨ ਿਡ� ਗਦੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦ� ਬ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਨ6  ਯਾਰ  ਦੋਸਤ  ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ’ਚ� ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਯਾਰ  ਦੋਸਤ  ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ 

ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਿਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨ6  ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਲ� ਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ 
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ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਅ� ਗ ਲਾ ਕੇ ਬੀਮ ੇ ਵਾਿਲਆ ਂ ਤ� ਕਲੇਮ ਿਲਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਣੁ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ।”24  

   ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ, ਪ>ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ 

ਵੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਹ� ਥ ਧੋਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇਨ"   

ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਜੋ ਕੰਮ ਸUਪ ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ"   ਦੀ ਪ(ਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਰੁਤਿਬਆ ਂਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਤ� ਆਪਣਾ ਿਹ� ਸਾ ਵਸੂਲਣ 

ਉਪਰੰਤ ਉਨ"   ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ /ਧਾਰਾਵ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਝਜਕ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ� ਉਨ"   ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਲਾਭ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਿਨਯਮ /ਧਾਰਾਵ  ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵ> ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਹਤ  ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ 

“…ਛੋਟੇ ਠ� ਗ  ਨ6  ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਦੁਕਾਨ  ਖੋਲ" ਲਈਆਂ ਸਨ। 

ਕੋਈ ਪੰਦਰ  ਿਦਨ  ਬਾਅਦ ਦੁ� ਗਣੇ ਪੈਸ ੇਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅ� ਠ  

ਿਦਨ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਬਦਲੇ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।… 

ਉਨ"   ਦੀ ਲੁ� ਟ ਿਵਚ� ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਿਹ� ਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲ� ਗੇ ਸਨ।…ਇਕ 

ਰੰਗਦਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਵੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਦੀ 

ਕੋਠੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ"ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। 

ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲ� ਗਾ ਤ  ਉਸ ਨ6  ਫ਼ਿਰ� ਜ ਮੰਗਵਾ 

ਿਲਆ।ਰੀਡਰ ਨ6  ਸੌ ਰੁਿਪਆ ਭਰ ਕੇ ਕੂਲਰ ਿਫ� ਟ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। 

ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਿਗਆ।”25  
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   ਪ(ਾਪਤ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਹਰ 

ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਖਖੋਲਾ ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਿਵਭਾਗ 

ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਲੋਕ ਿਹਤ  ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਜਨਤਾ 

ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਿਜਵ> ਸੜਕ , ਪੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ  ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਸੁਿਵਧਾਵ  ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਯੋਜਨਾਵ  ਨੰੂ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ 

ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹੂਲਤ  ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ 

ਕੰਮਕਾਰ ਿਜੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ(ਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵ� ਡਾ ਿਹ� ਸਾ ਇਨ"   ਸਰਵਜਨਕ ਯੋਜਨਾਵ  ਲਈ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਚਹਰਾ ਬੀ.ਐਡਂ ਆਰ. ਦੇ 

ਇਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਜ� ਸਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨ6  ਆਪਣੀ ਬਹਤੁ ਵ� ਡੀ ਕੋਠੀ 

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਿਵਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਜਦ� ਿਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨ6 ਕ ਕਮਾਈ ਿਵਚ� 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹ= ਹ:ੈ  

“…ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ  ’ਤੇ ਘ� ਟ, ਉਸਦੀ 

ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਪ� ਥਰ ਇ� ਲ� ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ> 

ਠੁ� ਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਹੋਵ।ੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣ ਤ  ਪਤਾ ਲ� ਗੇਗਾ 

ਿਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦਾ ਬਾਪ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਸ� ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 

ਕਰਦਾ ਸੀ।”26  

   ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਡੀ. ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ= ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਿਹਕਮ ੇ

ਿਵਚ Eਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਰ� ਜਵ  ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾ 

ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਨੰੂ 
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ਿਰਸ਼ਵਤ ਆਿਦ ਦੇ ਕ ੇਮੌਜੂਦਾ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਿਨੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਾਤਰ ਬਾਰ ੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ 

ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਿਜਸ-ਿਜਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨ6  ਿਮਕਸ ਪਲ ਟ ਚ� ਲਣ ਿਵਚ 

ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨ  ਦੇ ਿਹ� ਸ-ੇਪ� ਤੀਆਂ ਰ� ਖ ਕੇ 

ਿਦਨ  ਿਵਚ ਿਮਕਸ ਪਲ ਟ ਗ� ਡ ਿਦ� ਤਾ।…ਜਦ� ਤਕ ਿਮਕਸ ਪਲ ਟ 

ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਿਵਉਪਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲ� ਗਦੀ, ਉਦ� 

ਤਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰਿੁਪਆ ਕਮਾ ਚੁ� ਕਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਕਮਾਈ ਿਵਚ� ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹ� ਦ ’ਤੇ ਚ� ਲਦੇ ਦੋ 

ਭ� ਠ6  ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਖਰੀਦ ਚੁ� ਕਾ ਸੀ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਿਵਚ� 

ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਵਚ ੇਇਸ ਿਵਉਪਾਰ ਿਵਚ ਨਹੁੰ  ਅਟਕਾ 

ਿਲਆ। …ਮ=ਹ ਵ ਗ ਬਰਸਦੇ ਪੈਸ ੇਨੰੂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਿਕਥੇ ਸੰਭਾਲੇ? 

ਦੋਸਤ  ਿਮ� ਤਰ  ਨ6  ਸਲਾਹ ਿਦ� ਤੀ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੰੂ 

ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਖਪਾਓ। ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਿਵਚ ਪਲਾਟ  ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ। ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲ� ਖ ਨਾਲ 

ਵੀਹ ਲ� ਖ ਛੁਪ ਜ ਦਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵ� ਧ ਲੁ� ਟ ਸੀ। ਪਲਾਟ  ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ 

ਫਰੋਖ਼ਤ ਛ� ਡ ਕੇ ਉਸ ਨ6  ਕਾਲੋਨੀਆ ਂ ਕ� ਟਣੀਆ ਂ ਸ਼ਰੁ ੂ ਕਰ 

ਿਦ� ਤੀਆਂ।”27  
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   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਵੀ ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰ ਟ ਨੰੂ ਉਸਾਰ ੂ

ਕੰਮ  ਿਵਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਹੜ� ਪ ਜ ਦੇ ਹਨ: 

“ਨਿਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਓਵਰ-ਸੀਅਰ ਨ6  ਇਕ ਸਾਲਮ 

ਦੀ ਸਾਲਮ ਸੜਕ ਹੜਪ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼=-ਪ� ਤਰ= Eਥੇ ਸੜਕ 

ਚਲਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ Eਥੇ ਪਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨ6  ਵੀ 

ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣ ੇਬੋਝੇ ਪਾ ਿਲਆ।”28  

   ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ  ਵ� ਲ� ਿਸਹਤ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਪ(ਬੰਧ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਉਨ"   Eਚ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ"   ਲੋਕ  ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ  ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਮਦ� ਦ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ(ਬੰਧ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚ� ਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ੇਪ(ਬੰਧ 

ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ6  ਹ-ੂਬ-ਹੂ ਅਪਣਾ ਿਲਆ। ਸਮ> ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ  ਨ6  ਹੇਠਲੇ 

ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ6  ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਿਦ� ਤੇ। 

ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚਲੇ ਡਾਕਟਰ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰ� ਬ ਦਾ ਰੂਪ 

ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ� ਿਕ ਰ� ਬ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ 

ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ 

ਿਲਆਕਤ ਦੀ ਬੇ-ਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਲੋਕ  ਨੰੂ ਮੁ� ਢਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਪ(ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ 

ਿਵਭਾਗ  ਿਵਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸ਼ਰੁ ੂ ਹ ੋ ਿਗਆ। ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਲੜਾਈ-

ਝਗੜ ੇਜ  ਐਕਸੀਡDਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ"   ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਿਜਹ ੇ ਕੇਸ  ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸ ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪ(ਾਪਤ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ  ਪ(ਿਤ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪ(ਚ�ਲਤ ਪ(ਤੀਮਾਨ  ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਆ�ਦਾ ਜਾ 
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ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿਵਚ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ  ਪ(ਿਤ ਆ ਰਹੀ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਦੇ ਰ-ੂਬ-ਰ ੂਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਇਸ ਪ(ਕਾਰ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:   

“…ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਦਵਾਈਆ ਂ ਿਵਚ ਤ  

ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਵੀ ਟੰਗ ਅੜਾ 

ਿਦੰਦਾ। ਜਦ� ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਵੀ ਦੀ ਛ� ਬੀ ਅਤੇ ਛ� ਬੀ ਦੀ ਿਤੰਨ ਸ ੌਸ� ਤ 

ਬਣਵਾ ਲਓ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਵਸਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦ� ਤਾ। 

…ਥੋੜ"ੇ ਿਦਨ  ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆ ਂਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਫਸ 

ਿਗਆ। ਮੁਅ� ਤਲ ਹੋ ਕੇ ਪ(ਾਈਵਟੇ ਪ(ੈਕਿਟਸ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਲਈ। ਅਿਜਹਾ 

ਕੰਮ ਚ� ਿਲਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਪੰਜ ਸ ੌ

ਰਿੁਪਆ ਹਫ਼ਤਾ ਇਕ ਬੈੱਡ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਲDਦਾ ਹ।ੈ”29  

    ਇ� ਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਜੇਲ"  ਿਵਚ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਵੀ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਤ� ਘ� ਟ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇ

ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਇਨ"   ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਸੁ� ਖ ਸਹੂਲਤ  ਪ(ਾਪਤ ਕਰ ਲDਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ" ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਏੋ 

ਵੀ ਅਨੰਦਮਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਜhਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਜੇਲ" ਦੇ 

ਅਿਜਹ ੇ ਹੀ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ 

ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚਲੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਵਚ ਸੁ� ਖ-ਸਹੂਲਤ  ਭਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪ(ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜਦ� ਸੇਠ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹ ੈਤ  ਉਹ 

ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ" ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਪ(ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ� ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਆ�ਦਾ ਹ:ੈ 
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“ਡਾਕਟਰ ਥ� ਕਾ ਟੁ� ਟਾ ਘਰ ਪੁ� ਜਾ ਸੀ। ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਲੇਿਟਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰ� ਿਕਸ ੇਨ6  ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ  ਿਦ� ਤੀ। 

ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਜੇਲ" ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਸਾਲਾ 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਸੁ� ਕੀ ਨਹ= ਸੀ ਿਲਆਇਆ। ਫ਼ਲ  ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਨP ਟ  ਵਾਲਾ ਿਲਫ਼ਾਫਾ ਵੀ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਿਵਚ 

ਜੇਲ" ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਨ ਹ ਆਖਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ= ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਤਵ� ਕੋ ਸੀ।…ਅੰਦਰ ਿਲਫ਼ਾਫਾ 

ਸੰਭਾਲਣ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨ6  ਿਲਫ਼ਾਫ ੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। 

ਸ-ੌਸੌ ਦੇ ਨP ਟ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸ ੌ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਰਕਮ 

ਤਸ� ਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਡਊਟੀ ’ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ 

ਅਸੁਖਾਵ  ਨਹ= ਸੀ ਲ� ਗਾ।”30  

   ਜੇਲ"  ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ" ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼  ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆ ਂ

ਜ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਪਸ਼ੈਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਹੜ� ਪ ਕਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ= ਿਮਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ"   ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਵੀ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ� ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚਲਾ ਕੈਦੀ ਪਾਤਰ ਕਾਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਦ� ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤ� ਛੁ� ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪDਦੀ ਹ ੈਪਰ ਕੰਪਾਊਡਰ, ਕਾਲੂ ਤ� ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ ੌਰੁਪਏ 

ਮੰਗਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤ  ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ  ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਪੇਸ਼ ੇ ਨੰੂ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਲੜਾਈ-ਝਗਿੜਆ ਂਜ  ਹਾਦਿਸਆ ਂਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕ  

ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ  ਦੀ ਰਾਇ 

ਨੰੂ ਪ(ਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ� ਵ� ਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇ� ਥ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਏ ਿਬਨ  
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ਇਲਾਜ ਨਹ= ਕਰਦੇ ਭਾਵ> ਮਰੀਜ਼ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ  ਨ6  ਵੀ ਿਰਸ਼ਵਤ 

ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਰ� ਖ ੇਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਿਜਹ ੇਮਸੁੀਬਤ ਦੇ ਸਮ> ਮਰੀਜ਼  ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਤ� ਪਸੈ ੇ

ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ  ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਨ6 ਹਾ ਨੰੂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤ� ਕ ਕੋਈ 

ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤ  ਨ6 ਹਾ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮ ੇਰਾਮ ਨਾਥ ਨੰੂ ਿਵਚਲੀ ਗ� ਲ ਦ� ਸਦੀ 

ਹ ੈਿਜਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨ6  ਉਸਨੰੂ ਆਖੀ ਸੀ:  

“ਇ� ਥੇ ਇਕ ਬਾਬ ੂ ਿਜਹਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 

ਸਾਇਕਲ ਸਟDਡ ਦਾ ਠ6 ਕੇਦਾਰ ਹ।ੈ ਡਾਕਟਰ ਦਸ ਵਜ ੇਰਾhਡ ’ਤੇ 

ਆਏਗੀ। ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ  ਬੁਲਾਉਣੀ ਹ ੈਤ  ਦ� ਸੋ? … ਭਰਾ ਜੀ 

ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ। ਮ� ਥਾ ਡੰਮ"ੋ ਭੈੜੀ 

ਡਾਕਟਰਨੀ ਦਾ। ਫੁ� ਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਮੁਰਝਾਈ ਪਈ ਹ।ੈ”31  

   ਲੋਕ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਪਿਹਲ  

ਮੰਤਰੀਆ ਂਜ  Eਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਜੇਬ  ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ  ਿਵਚ ਬਦਲੀਆ ਂ

ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਦਾ ਦੁ� ਖ 

ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ= ਜਾਣਦੇ। ਉਨ"   ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜਵ> ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ। ਜਦ� ਰਾਮ ਨਾਥ 

ਆਪਣ ੇਜੀਜ ੇਵੇਦ ਨੰੂ ਐਕਸਰੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਠ6 ਕੇਦਾਰ ਵਾਰਡ 

ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਦ� ਸਦਾ ਹ:ੈ 

“ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ� ਕੀ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਵਾਰਡ ਹ।ੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ੇ

ਿਵਚ ਹ� ਡ ਤੁੜਾ ਕ ੇਲੋਕ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ 

ਦੋਹ  ਪਾਿਸਆ ਂਤ� ਪੈਸ ੇਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਥੇ ਆਉਣ 
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ਲਈ ਭ� ਜ-ਨ� ਠ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਕ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਆਰਡਰ 

ਕਰਵਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤ� ਵ� ਡਾ ਬਰੀਫ਼ ਕੇਸ ਲੈ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ 

ਪਿਹਲੇ ਆਰਡਰ ਕDਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਲDਦਾ 

ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨ6  ਿਵਚ ਪੰਜ ਬਦਲੀਆ ਂ ਹ ੋ ਗਈਆ।ਂ ਇਸੇ ਚ� ਕਰ 

ਕਾਰਨ ਥ  ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹ।ੈ”32  

   ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਰੀਜ਼ ਿਨਹਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮ  ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਸਮ> ਆਖਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹ= ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਦਲਾਲ ਉਸ 

ਨੰੂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਮਨਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਇ� ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ 

ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਨਹ= ਸਮਝਦੀ। ਪੈਸ ੇਨ6  ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਲ਼ਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ 

ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦ� ਸਦਾ ਹ ੈਿਕ: 

“ਫੇਰ ਉਹ ਮੰਨ ਿਗਆ। ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ  ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 

ਫੀਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।…ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ6  ਗ� ਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ 

ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਕੇ ਦੋ ’ਤੇ ਨਬੇੜ ਿਦ� ਤੀ।”33  

   ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਰਤ ਤ ਬਾਰ ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜ� ਜ ਆਪਣ ੇ ਲੇਖ ‘ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਥੀਿਮਕ 

ਪਾਸਾਰ’ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਦਰਅਸਲ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ 

ਸਨਅਤਕਾਰ  ਨੰੂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਕ ਪਾਸ ੇ ਤ  

ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ  ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਸ� ਲ� ਖ  ਰੁਪਏ 

ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼/ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲDਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜ ੇ

ਪਾਸ ੇ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵਸ਼ੈਲੀ ਘੰੁਮਣ-ਘੇਰੀ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦੇ 

ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਫਸ ੇ ਕਰੋੜ  ਜਨਸਧਾਰਨ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ
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ਹ� ਕੀ ਗ� ਲ  ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ …ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹ= ਧਨ ਇਕ� ਠਾ ਕਰਕੇ, 

ਅ� ਧ ਅਮੀਰ ਬਣੀ ਇਹ ਮ� ਧ ਸ਼(ੇਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਿਧਰ ਵੀ 

ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਦਾ ਿਜੰਨਾ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਿਚਤਰਣ ਮੀਤ 

ਨ6  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ  ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਲ� ਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”34  

   ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਡਰਤਾ ਤੇ ਿਨਰਪ� ਖਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 

ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਆਮ ਪ(ਚ� ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹ ੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ  ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ 

ਮੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇ� ਥ� ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਸਮਰ� ਥਾਵਾਨ ਲੋਕ  

ਨ6  ਇ� ਥ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ/ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਕੁਰਾਹ ੇਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਖੰਿਡਤ ਕਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਆਧਿੁਨਕ ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਅਰਦਲੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ Eਪਰ ਤ� ਕ ਸਭ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਰਨ  

ਿਵਭਾਗ  ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ ਗ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ"  ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋਚੁ� ਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੋ ਿਕ 

ਆਪ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ,ੈ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ(ਪੰਚ ਬਾਰ ੇ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ6  ਿਧਰ -ਗਵਾਹ , ਵਕੀਲ  ਅਤੇ ਜ� ਜ  ਦੇ ਚਿਰ� ਤਰ ਿਵਚ ਆਈ ਿਗ਼ਰਾਵਟ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ  ਕਟਿਹਰਾ, ਸੁਧਾਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ  ਬੜੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਝਲਕ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੁਰਜੀਤ ਿਗ� ਲ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਿਜ� ਥੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਿਕਤ ੇ

ਵਾਹ ਪDਦਾ ਹ।ੈ Eਥੇ ਅਦਾਲਤ  ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀਆ ਂਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 

ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁ� ਖ ਮੁ� ਦੇ ਹਨ ਤ  ਕੇਵਲ ਪਸੈਾ ਤੇ 

ਿਰਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹਨ। …ਇ� ਥੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ 
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ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹ= ਹਨ। ਅਤੇ ਇ� ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਿਹਣ ਨਹ= ਿਦੰਦੇ। ਇ� ਥੇ ਸ� ਚ, ਝੂਠ 

ਇਨਸਾਫ਼ ਸਭ ਿਵਕਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਢੁਕਵ= ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹ।ੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸ ੇ ਤੇ ਰਸਖੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ”35  

   ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਹ= ਕਰਦੇ ਸਗ� ਉਹ 

ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਝਾਕ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਗਾਰ  ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਕਾਲਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ(ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਿਰੰਦਰ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ 

ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਤ� ਪੈਸ ੇਹਿਥਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦ� ਸਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤ� ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ"  ਆ�ਦਾ ਹ:ੈ  

“ਹੋਰ ਨਹ= ਤ  ਿਵਗੜੀ ਘੜੀ ਹੀ ਫੜਾ ਿਦ� ਤੀ, ਠੀਕ 

ਕਰਾਓ। ਕਦੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਲDਡਰ ਚੁ� ਕਵਾ ਿਦ� ਤਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਭਰਾਓ। 

ਸਿਨਮ ੇ (Sic. ਿਸਨਮ)ੇ ਦੇ ਿਟਕਟ ਿਲਆਓ। ਬ� ਿਚਆ ਂ ਨ6  ਸੈਰ 

ਕਰਨ ਜਾਣ।ੈ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਵਗਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹ= 

ਹੁੰ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮ� ਥੇ ਨਹ= ਲ� ਗਦਾ।”36  

   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁ� ਦਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਨ  ਿਧਰ  ਤ� ਹੀ ਪੈਸ ੇਵਸੂਲ ਕੇ 

ਸ� ਚ ਨੰੂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੰੂ ਸ� ਚ ਬਣਾ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਤ  ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਤ� ਕ ਵੀ ਨਹ=। 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਕੜੀ ਿਧਰ ਪੈਸ ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵ� ਲ ਭੁਗਤਾ ਲDਦੀ ਹ ੈ ਤੇ 

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਿਜ� ਤ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਪਰਕੋਤ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 

ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ: 
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“ਆਪਣ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਆਈ ਮੁ� ਦਈ ਿਧਰ 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਧ� ਕੇ ਚੜ" ਗਈ। ਉਸਨ6  ਪਿਹਲ  ਨP ਟ  ਦੀ ਥਹੀ 

ਆਪ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈ। ਗਵਾਹ  ਦੇ ਿਬਆਨ  ਿਵਚ 

ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਰ� ਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕ� ਦਮਾ ਿਤੰਨ ਸ ੌਸ� ਤ 

ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹ ੋ ਿਗਆ। ਪਿਹਲ  ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਅਸਮਾਨ ਵ� ਲ 

ਸੀ, ਫੇਰ ਮੁ� ਦਈ ਦੇ ਿਢ� ਡ ਵ� ਲ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੁਰਮ 

ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣ ਿਗਆ।”37  

   ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ 

ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ  ਦਾ ਵਾਧ ੂਕੰਮਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨ� ਠ-ਭ� ਜ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤ  ਜੋ ਉਹ ਵ� ਧ ਤ� ਵ� ਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼  ਕਰਵਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਵ� ਡੇ 

ਅਫ਼ਸਰ  ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 

ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਇਹ ਵਾਧੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂ ਤੇ 

ਨਹ= ਸੀ ਆ ਪਈ। ਇਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਹਿਥਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ 

ਕਈ ਿਦਨ ਨ� ਠ ਭ� ਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਤ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਈ 

ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਨੰੂ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨP ਟ ਵੀ ਭ>ਟ ਕੀਤ ੇਸਨ। 

…ਰਾਮਪਰੁ ੇਉਸ ਨੰੂ ਵ� ਡੀਆ ਂਵ� ਡੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਟ� ਕਰੀਆ ਂਸਨ। 

…ਫਸੀਆਂ ਿਧਰ  ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਨੰੂ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੋਹ  ਪਾਿਸਆ ਂਤ� ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ। ਅ� ਧੀ 

ਆਪ ਰ� ਖੀ ਅ� ਧੀ ਪਿੁਲਸ ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ। …ਇਹ ੋਵੁ� ਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੁਿਰੰਦਰ ਨ6  ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵ ਗ ਵਹਾਇਆ ਸੀ।”38  
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   ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਿਸਰ ੇ ਦਾ 

ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਹੈ, ਿਜ� ਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, Eਥੇ ਉਹ ਵਗਾਰ ਪਾਉਣ ਲ� ਿਗਆ ਿਮੰਟ ਵੀ ਨਹ= 

ਲਾ�ਦਾ। ਉਹ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤ ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤ ੇਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵ� ਲ ਨਹ= ਸਗ� ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆ ਂਿਰਪੋਰਟ  ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਮ� ਲ ਅਤੇ ਹ� ਥ -ਪੈਰ  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਿਧਆਨ 

ਚੰਦ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਕੰਮ  ਲਈ ਵਰਤਣ ਵ� ਲ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਕਈ ਪ� ਖ  ਤ� ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਡਾਕਟਰ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 

ਬੇਟੀ ਿਮਰਗ਼ੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡੀਨਲ 

ਦੀਆ ਂ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆ ਂ ਪDਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲ  ਇਹ ਸੇਵਾ 

ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲ ਚੁ� ਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਮ� ਲ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਆਪ ਵੀ 

ਕਈ ਿਦਨ  ਤ� ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ(Sic. ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਸੀਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸੂਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ  ਵਾਲੀ ਿਮਲ ਜਾਵ ੇ ਤ  ਿਕਆ 

ਕਿਹਣੇ। ਸੋਫ਼ਰਾਮਾਈਸਨ ਦੀਆ ਂ ਦੋ ਿਟਊਬ  ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਸਨ। 

ਬ� ਚੇ ਸ� ਟ  ਖਾਈ ਰ� ਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਟਨ ਤ  ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਮ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਦੋ ਪੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਵੀ।”39  

   ਦੂਸਰ ੇਪਾਸ ੇਹ� ਥ -ਪੈਰ  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਕੇਸ 

ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 

ਹ� ਥ� ਨਹ= ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
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“ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਥ । 

ਆਪ  ਤੈਨੰੂ ਠP ਕ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਿਦਵਾਵ ਗ।ੇ ਪੂਰ ੇਦਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਪੰਜ ਮD ਲੈ 

ਰ� ਿਖਐ। ਬਾਕੀ ਿਰਪਰੋਟ ਤ� ਿਪਛ� ਲੈ ਜਾਈ।ਂ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹ।ੈ 

…ਬਸ ਤੰੂ ਅੰਗੂਠ6  ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਅੰਗੂਠ6  ਨੰੂ ਬੇ-ਪਛਾਣ 

ਕਰ ਦੇ। ਫੇਰ ਮD ਆਪ ੇ ਸ ਭ ਲh। ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਵਚਲਾ ਿਰਕਾਰਡ ਮD ਬਦਲਵਾ ਿਦਤੈ। ਅੰਗੂਠ6  ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਪਿਹਲ  ਹੀ ਮਰ ਚੁ� ਕੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਸਬੂਤ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ ਇਕ ਵਾਰ 

ਅੰਗੂਠਾ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਹ ੋਿਗਆ ਤ  ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊ। ਫੇਰ ਮੁਦਈ 

ਵੀ ਜਰਕ ਜਾਣਗ।ੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰ ੇਵਾਿਕਫ਼। ਮD ਆਪ ੇਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ 

ਕਰਾ ਦੇh। ਤੰੂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰ ੇ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹ= ਆਉਣ 

ਿਦੰਦਾ।”40  

   ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ  ਿਵਚ ਆਮ ਗਵਾਹ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਭਾਗ  ਦੇ ਮਾਿਹਰ  

ਵ� ਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂ ਿਰਪਰੋਟ  ਵੀ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਿਹਰ ਅਫ਼ਸਰ 

ਲਾਲਚਵਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਿਵਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਿਰਪੋਰਟ  

ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਰਦੋਸ਼  ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ 

ਕਟਿਹਰਾ ਵ ਗ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਵੀ ਵਕੀਲ  ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਚਿਰ�ਤਰ ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਵਕੀਲ ਆਪਣ ੇਸਾਇਲ  ਤ� ਪੈਸ ੇਲੈ ਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ= ਪੈਸ ੇ ਿਦਲ ਖੋਲ" ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤ  ਅਸ= ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹ= ਹੋਣ ਦੇਵ ਗ।ੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਚਿਰ� ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ:  

“ਸਾਰ ੇਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਅਜੇ ਨੰਦ ਲਾਲ 

ਨੰੂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਠP ਕ ਕੇ ਲDਦਾ 
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ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਹਣੋ ਬਾਅਦ ਸਾਇਲ ਦੀ ਿਸਰ-ਦਰਦੀ ਮੁ� ਕ 

ਜ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਮੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ 

ਅਰਦਲੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ� ਜ ਤ� ਕ ਦੀ ਆਪ ੇਖ਼ਰੀਦੋ-

ਫ਼ਰੋਖਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।”41  

   ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਵਕੀਲ  ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ6  ਕੁਝ ਜ� ਜ ਵੀ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣ ੇ ਪੇਸ਼ ੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਮ ਤੇ ਮੁ� ਦਈ ਦੋਵ  ਿਧਰ  ਤ� ਪੈਸ ੇਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ"   ਿਵਚ� ਜੋ 

ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੈ ੇਿਦੰਦਾ ਹ ੈਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ> ਉਹ ਿਧਰ 

ਕੇਸ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ� ਜ ਸਿਤੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ 

ਕਾਰਨਾਮ ੇਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

“ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਥ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਇਲਮ ਸੀ। 

ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹ= ਮੁਦਈ ਿਧਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਿਮਲ ਕੇ ਗਈ 

ਸੀ।…ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੈਕ (Sic. ਚੈੱਕ) ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਾਥ ਨੰੂ 

ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ"   ਦੇ ਖਾਤ ੇ ਿਵਚ ਲ� ਖ  ਰਿੁਪਆ ਜਮ"  ਸੀ। ਨਾਥ 

ਿਜੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਭਰ ਲਏ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲਏ। 

ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਲ� ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਖੁਲ" ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਲਏ। 

ਨਾਥ ਦੋਹ  ਿਧਰ  ਨੰੂ ਪਲੋਸੀ ਰ� ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਕੋ 

ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵ> ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੁੰ ਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।”42   

   ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ  ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੀਤ ੇਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਿਤੰਦਰ ਨਾਥ ਜ� ਜ ਨ6  ਹੀ 

ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਇਨ"   ਿਨਰਦੋਸ਼  ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ। ਜਦ� ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲ� ਗਾ ਿਕ 
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ਜ�ਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹ= ਸਗ� ਇਨਸਾਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ੈਤ  ਸੰਮਤੀ ਨ6  ਜ� ਜ ਦਾ 

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਸ ਜ� ਜ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰ ੇਵਕੀਲ ਪਾਤਰ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹੇਠ 

ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

“ਕਦੇ ਗੁਪਤਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, “ਨਾਥ ਮਹੰਤ  ਵਾਲੇ ਕੇਸ 

ਿਵਚ� ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਿਗਆ।” ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਦਾ, “ਤੇਲ ਦੀ 

ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਨਾਥ ਸੇਠ  ਤ� ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਿਗਆ।”  

ਕਦੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਮਹੋਨ ਆਖ਼ਦਾ, “ਸ਼ਿਹਣ ੇਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 

ਕੇਸ ਿਵਚ ਮD ਜ� ਜ ਨੰੂ ਸ� ਠ ਹਜ਼ਾਰ ਿਦਵਾਏ ਨ6 ”, ਕਦੇ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ 

ਆਖਦਾ, ‘ਉਸਦੀ ਿਧਰ ਨ6  ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਲਾ 

ਕੇਸ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ ’ਚ ਕਰਾਇਐ।” 

ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਈ ਿਧਰ ਨੰੂ ਝ ਜੀ ਿਝੜਕ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ, 

“ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜ� ਜ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੰੂ ਨਹ= ਿਦ� ਤੇ। ਦੂਜੀ ਿਧਰ 

ਦੇ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਲਟ ਹਣੋਾ ਹੀ ਸੀ।”43  

   ਜ� ਜ  ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚਲੇ 

ਕੈਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸ  ਿਵਚ ਕੁਝ ਜ� ਜ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਤ� ਪੈਸ ੇਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ"   ਦੇ 

ਹ� ਕ ਿਵਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੇਠ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ 

ਹ� ਡ-ਬੀਤੀ ਬਾਰ ੇਨਾਵਲਕਾਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਇਕ ਚਲਦੇ ਪੁਰਜ਼ ੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਹਮਣ ੇ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਨ6  ਜ� ਜ ਨਾਲ ਗ� ਲ ਮੁਕਾਈ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਦਸ ਲ� ਖ ਿਵਚ 

ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਲ� ਖ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹ� ਥ= 

ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਿਕਸ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ� ਇਕ 
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ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਸ ਝ ੇਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁ� ਜਦੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ� ਜ ਨ6  

ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹ= ਜੈਨ 

’ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਿਕ� ਝਾਿੜਆ ਸੀ।”44  

   ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀਆ ਂ ਅਦਾਲਤ  ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ 

ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਮ� ਠ6  ਜ਼ਿਹਰ ਤ� ਨਹ= ਬਚੀ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਵਕੀਲ , ਰੀਡਰ , ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨ6  

ਲੁ� ਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਆਰੀਏ ਵਰਗੀ ਹ ੋ

ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਠ6 ਕੇਦਾਰ  ਦਾ ਿਢ� ਡ ਹੀ ਨਹ= ਭਰਦਾ। ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਿਦ(ਸ਼ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਤਰ"  ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਉਥ� ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਿਨਆਰ ੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ  ਮੁਨਸ਼ੀਆ ਂ ਨ6  

ਵ� ਡੀਆ ਂਵ� ਡੀਆ ਂਜੇਬ  ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹਏੋ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਹਰ ਪਸ਼ੇੀ 

ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲDਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵ ੇ ਜ  ਨਾ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹ=। ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਦਸਵ  ਦਸUਧ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪDਦਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਥ� ਦੇ 

ਵਕੀਲ  ਨਾਲ� ਵੀ ਵ� ਧ। ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਿਜ� ਡੇ ਿਜ� ਡੇ। ਕਦੇ ਿਕਸ ੇ

ਿਮਸਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹ ੈਦੇ ਜਾ ਹਜ਼ਾਰ। 

ਕਦੇ ਿਕਸ ੇਿਮਸਲ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇ ਜਾ ਅ� ਠ ਸ।ੌ”45  

   ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ 

ਸਭਾ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨੀਰਜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣ ੇਚਾਚ ੇਵੇਦ ਦੇ ਘਰ 

ਡਾਕਾ ਪਵਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਕਮਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਭੈਣ ਨ6 ਹਾ ਦਾ 

ਬਲਾਤਕਾਰ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ ੈਤੇ ਵੇਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਨੀਰਜ 

ਤੇ ਪੰਕਜ ਨੰੂ ਸੂਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਿਵਚ ਉਨ"   ਦਾ ਨ  ਆ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ  ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 
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ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਪ(ਤਾਪ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਮ� ਦਦ ਲਈ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ"   ਦੇ ਿਪਤਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨ6  

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨ6 ੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰ� ਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਪੰਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦੇ ਹਨ: 

“ਦੋ ਗਰਮ ਸੂਟ, ਚਾਰ ਅਰੈਸਟੋਕਰੇਟ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਜ� ਜ 

ਲਈ। ਦੋ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀਆ ਂਮੈਡਮ ਲਈ। ਸਕਾਚ, ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟ 

ਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਕ-ਸੁਕ ਉਨ"   ਨ6  ਚੰਡੀਗੜ"� ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। …ਪ(ਾਈਵੇਟ 

ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਦੋ ਕਮੀਜ਼, ਇਕ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਗ� ਡੀ ਿਵਚ ਰਖਵਾਏ ਗਏ। ਿਵਸਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੂਟ 

ਉਥ� ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।”46  

   ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਉਨ"   ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮ� ਦਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਭਰਸੋਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

“ਮD ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਦਵਾ�ਦਾ ਹ । ਹਾਈਕੋਰਟ� ਪਿਹਲੀ 

ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਲੈ ਿਦਆਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਪਸ਼ੇੀ ’ਤੇ ਚਾਹ ੇਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ 

ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 

ਆਪਣੀ ਚਲਣੀ ਹ।ੈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਕਸ ਜ� ਜ ਕੋਲ ਜਾਵ,ੇ ਇਸ ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਮD ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਆਪ  ਆਪਣ ੇ ਿਮ� ਤਰ ਜ� ਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਗ।ੇ 

ਫੇਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਵ ਗੇ। ਬਸ ਪੰਜ ਚਾਰ ਿਦਨ  ਦੀ 

ਗ� ਲ ਹ।ੈ ਲੁਕ ਿਛਪ ਕੇ ਬਨਵਾਸ ਕ� ਟ ਲਓ।”47  

   ਸੁਧਾਰ ਘਰ (ਜੇਲ") ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਿਹਮ ਕੜੀ ਹ।ੈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ 

ਇ� ਥੇ ਰ� ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਕੈਦੀਆ ਂ ਨੰੂ ਇ� ਥੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਰਏੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਿਸਖ਼ਾਉਣਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ" ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਨ"   ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਇਨ"   ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 
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ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਫ਼ਸ ੇਹਏੋ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਦੀਆ ਂਤ� ਿਰਸ਼ਵਤ ਲDਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਜਹੜੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਹ= ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ"   ਨੰੂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜੇਲ" ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚ� ਟੇ-ਵ� ਟੇ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ 

ਵਾਰਡਨ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਹ� ਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹ।ੈ ਜੇਲ" ਿਵਚਲੇ ਸਾਰ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸ ੇਇ� ਕਠ6  ਕਰਕੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਪ� ਤੀ ਵੰਡਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ, ਚ� ਕਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ� ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ 

ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੇਠ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆ ਂਬਾਰ ੇਆਖਦਾ ਹੈ: 

“ਸੇਠ ਜੀ ਨੰੂ ਨਰਾਜ਼ ਥੋੜ"ਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਕੜਾ ਮD ਰ� ਖ ਲੈਨ , 

ਚੈਨੀ ਤੰੂ ਪਾ ਲੈ ਮੁੰ ਦਰੀਆ ਂਵ� ਡੇ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵ ਗ।ੇ”48  

   ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ  ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵ� ਧ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੈਦੀ ਪੈਸ ੇਨਾਲ ਮੁ� ਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤ  ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਿਰਆਇਤ  ਪ(ਾਪਤ ਕਰ ਲDਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ"  ਿਵਚ ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ 

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੀ ਪੜ"ਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ"ੇ  ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ  ਕਾਪੀਆ ਂਭੇਜੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼  ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਨ"   ਚੀਜ਼  ਲਈ ਆਏ ਪੈਸ ੇਨਾਲ ਜੇਲ" ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ  ਭਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਥ� ਤ� ਕ ਿਕ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ  ਤ� ਰਾਹਤ ਿਦ� ਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹ ੈਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ"   ਤ� ਪੈਸ ੇਵਸੂਲੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ"   ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਪੜ"ਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਉਹ ਵੀ 

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪ(ੋੜਤਾ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਤਰ  ਜੇਲ" ਸਪੁਰਡDਟ 

ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਜੇਲ" ਸਪੁਰਡDਟ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗ� ਲਬਾਤ ਤ� ਭਲੀਭ ਤ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹੈ: 

“ਕਾਗ਼ਜ਼= ਪ� ਤਰ= ਸਕੂਲ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਚ� ਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਿਕਤਾਬ , ਕਾਪੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਕ ਸੁ� ਕ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 

ਤ� ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿੁਪਆ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਾਡ ੇਬੋਝੇ 
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ਪDਦੀ ਹ।ੈ …ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ� ਤਰ= ਅਸ= ਪੰਜ ਬੰਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਮੁਸ਼� ਕਤ ਤ� 

ਛੋਟ ਿਦ� ਤੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਉਸ ਛੋਟ ਬਦਲੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਮਟੋੀ ਫ਼ੀਸ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ …ਅਿਧਆਪਕ  ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 

ਕੈਦੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਆੁਫ਼ੀ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ 

ਰਕਮ ਵ� ਖਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ …ਕਈ ਪੜ"-ੇਿਲਖ ੇ ਕੈਦੀਆ ਂ ਨੰੂ 

ਅਣਪੜ" ਿਦਖਾ ਕੇ ਜੇਲ" ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜ"ਨ ਜ ਦੇ ਿਦਖਾਇਆ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਹਾਨ6  ਉਨ"   ਨੰੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਤ� 

ਬਚਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਰਆਇਤ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ”49 

   ਜੇਲ"  ਿਵਚ ਕੈਦੀਆ ਂਤ� ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੇਲ" ਿਵਭਾਗ 

ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਜੇਲ" ਦੇ ਕੁਝ ਿਭ(ਸ਼ਟ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਵੰਡ ਲDਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਜੇਲ" 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇਸ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਸੈਸ਼ਨ ਜ� ਜ ਿਹਰਦੇਪਾਲ 

ਜੇਲ" ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਜੇਲ" ਸੁਪਰਡDਟ ਤ� ਸਵਾਲ ਪੁ� ਛਦਾ ਹ:ੈ 

“ਜੇਲ" ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਿਕ� ਥ ੇਜ ਦੀ ਹ?ੈ 

ਮD ਸ� ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਚਨ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ 

ਝੂਠ ਨਹ= ਬੋਲ ਗਾ। ਅ� ਧੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਦੇ ਘਰ 

ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ। ਆਮਦਨ ਵੰਡੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ।”50   

   ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਹ�ਦ ਿਵਚ 

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ"   ਪਾਰਟੀਆ ਂ ਦਾ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦਾ। ਸ� ਤਾ 

ਹ� ਿਥਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ  ਪ(ਾਪਤ ਕਰਕੇ 
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ਜਦ� ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੇ ਨ6 ਤਾ ਸ� ਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ ਤ  ਉਹ ਲੋਕ  ਪ(ਿਤ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਭੁ� ਲਾ ਕੇ ਉਨ"   ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖਸੁ� ਟ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਹਲ ਿਸੰਘ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 

“ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਿਪ� ਛ� ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ� ਤਵ> ਦਹਾਕੇ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਿਵਹਾਰ ਨ6  ਸਾਡੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਟਲ ਤੇ 

ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਨਰਿਵਘਨ ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਚ 

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਿਹਰ  ਨ6  ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੋਰਤ 

ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਲਝਾ 

ਰ� ਿਖਆ ਹ।ੈ ਨM ਿਤਕਤਾ, ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆ ਂ

ਕਦਰ  ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਬੀਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। …ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ(ਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਥ� ਲੇ ਹੀ 

ਅ� ਗੇ ਹਰ ਮਿਹਕਮਾ ਨੰਗੀ ਿਚ� ਟੀ ਲੁ� ਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠਾ ਹ।ੈ”51  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣ ੇਰਾਜਸੀ 

ਮੁਫ਼ਾਦ ਪੂਰਨ ਲਈ ਿਵਰਧੋੀ ਧੜੇ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲ  

ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ, ਿਵਧਾਇਕ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਦੇ 

ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰ ੇਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਵਧਾਇਕ ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਗ(ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ"   ਦੀ ਿਰਹਾਈ 

ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਿਕਸ਼ਤ  ਿਵਚ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ 

ਦੋਸ਼ੀਆ ਂ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਭਗਤਾਉਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 

ਿਵਰਧੋੀ ਧੜੇ ਨਾਲ� ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜੋੜ ਲDਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਥਤੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਂਪੈਸ ੇਵਾਲੀਆ ਂ ਿਧਰ  ਦਾ ਹੀ 

ਸਾਥ ਿਦੰਦੀਆ ਂ ਿਵਖਾਈਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਤ� ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਿਘਨਾਉਣੀ 
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ਤਸਵੀਰ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਥਨ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ 

ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਸਟੇਟ ਇਕ ਜ  ਦੂਸਰ ੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹ� ਥ ਠP ਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਜੋ ਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਚਲਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਧਨੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਿਹ� ਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਅ� ਗ� ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ"   ਕਾਨੰੂਨ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਧਨੀ ਵਰਗ  ਦੇ 

ਿਹ� ਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ”52  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ 

ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮDਬਰ ਪਾਰਲੀਮDਟ, ਕ>ਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼  ਤ� ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼  ਿਵਚ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆ ਂ ਵਸਤ  ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਸਨਅਤ  ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰ ੇ ਦੇਸ਼  ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਿਹੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ"   ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਜੁੜੇ ਹਏੋ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ"   ਸਨਅਤ  ਿਵਚ ਉਨ"   ਦੀ ਵੀ 

ਿਹ� ਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

“ਜਰਮਨੀ ਤ� ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮ� ਤਰ ਰਾਹ= 

ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀਆ ਂ ਤੋਪ  ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰ ੇਕਲ-ਪੁਰਜ ੇਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ� ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਹ 

ਕੰਪਨੀ ਉਹ ੋ ਕਲ-ਪੁਰਜ ੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ 

ਰ� ਖਦੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਹ ੋਜਾਵ ੇ

ਤ  ਕੰਪਨੀ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਿਹ� ਸਦੇਾਰੀ ਰ� ਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੀ 
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ਸੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਸ ਪ(ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਸਰ ੇ ਚੜ" ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ 

ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਥ� ਵੀ ਸੋਨ6  ਦੀ ਖਾਣ ਲ� ਭ ਸਕਦੀ ਸੀ।”53  

   ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵਚ ਮੀਡੀਏ ਤ� ਿਨਰਪ� ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰ�ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ= ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ� ਚ 

ਅਤੇ ਝੂਠ ਪ(ਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕ  ਸਾਹਮਣ ੇ

ਸ� ਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਿਚੰਨ"  ਹੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮ> ਿਵਚ ਪ� ਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਿਕ� ਤਾ ਵੀ 

ਪੈਸ ੇਦੇ ਰਸਖ਼ੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤੇ ਖ਼ਬਰ  ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਹੋਣ ਲ� ਗ ਪਈ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮੀਡੀਏ ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਪੰਕਜ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਅਜੇ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਤੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ ਵਾਲੇ ਿਸ਼ੰਦ ੇਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨ  ਲੈ 

ਦੇਈ।ਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਨP ਟ ਫੜਾ ਦੇਈ।ਂ ਦੇਖ ਿਕਸ ਤਰ"  ਖ਼ਬਰ ਲ� ਗਦੀ 

ਹ,ੈ ਵ� ਡੀਆ ਂਸੁਰਖ਼ੀਆ ਂਿਵਚ।”54 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ Eਭਰਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁ� ਚ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਨੁਕਤੇ Eਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹੈ 

ਹਨ: 

   ਪਿਹਲਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਸਥਾਵ  

ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦੋਵ  ਿਧਰ  ਨੰੂ ਹਰ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ 

ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀੜ"ੀਆ ਂਦੇ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਅਟੁ� ਟ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ  
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   ਦੂਜਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਥੋੜ"ੇ ਕੰਮ 

ਲਈ ਵ� ਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ, ਫ਼ਰਜ਼  ਪ(ਿਤ ਅਣਗਿਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਦੇ 

ਫ਼ਲਸਰਪੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵ ਗ ਵ� ਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ  

   ਤੀਜਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ, ਜਾਇਦਾਦ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ> ਉਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਰੁਤਬਾ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ  

   ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆਮ 

ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋ ਚੁ� ਕੇ 

ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਪ(ਬੰਧ  ਪ(ਿਤ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਸਚੁੇਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਕਮ, ਿਪਆਰ ੇਲਾਲ ਆਿਦ 

ਰਾਹ= ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਾਠਕ  ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ 

ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਪੜ"ਿਦਆਂ ਰੋਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤ  ਤ� 

ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਿਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।      
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ਅਿਧਆਇ ਛਵੇ� 

ਿਮ7 ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਨਾਵਲ� ਿਵਚਲਾ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ: ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤ ੇ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਸਾਰ 

   ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਕੁਝ 

ਿਨਯਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪDਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਪ(ਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ ਿਕਿਰਆਵ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਨ"   

ਿਨਯਮ  ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਜ  ਇਨ"   ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ  ਅਵ� ਿਗਆ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਰਾਈਮ’ (Crime) ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਜੁਰਮ, ਗ਼ੁਨਾਹ, ਕਸੂਰ, ਦੋਸ਼, ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਆਿਦ 

ਸਮਾਨਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸਮਾਜ ਅਿਜਹਾ ਨਹ= ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਨ"   

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਿਵਚਲਨ ਮਨੁ� ਖੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਲਈ 

ਿਨਯਮ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਤੇ ਿਵਵਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁ� ਖ ਇਨ"   ਿਨਯਮ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹ= ਕਰਦਾ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ 

ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਨਰੰਤਰ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹ।ੈ ਪ(ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਆਧਿੁਨਕ ਕਾਲ ਤ� ਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਪਿਰਵਰਤਨ ਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਆਿਦ ਕਾਲ ਿਵਚ 

ਿਜਨ"   ਕੰਮ  ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਨ"   ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ> ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤਰ"  ਜੋ ਆਿਦ ਕਾਲ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਉਹ ਆਧਿੁਨਕ ਸਮ> ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹ= ਮੰਨ6  ਜ ਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁ� ਢਲੀਆ ਂਲੋੜ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੋਕ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ  ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਗਿਲੰਗ, ਮਨP ਰੰਜਨ ਆਿਦ ਲਈ 
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ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਆਿਗਆ ਨਹ= ਿਦੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਧਿੁਨਕ ਸਮ> ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਅਪਰਾਧ ਹ।ੈ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆ ਂ ਕਈ ਿਕਸਮ  ਹਨ ਿਜਨ"   ਿਵਚ� ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧ, ਪੇਸ਼ਵੇਰ-ਅਪਰਾਧ, 

ਰਾਜਨੀਤਕ-ਅਪਰਾਧ, ਸਫ਼ੈਦ ਵਸਤਰ-ਅਪਰਾਧ, ਔਰਤ  ਪ(ਿਤ-ਅਪਰਾਧ ਆਿਦ ਪ(ਮੁ� ਖ ਹਨ। ਇਨ"   

ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦ� ਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹ= ਿਦੰਦਾ ਸਗ� ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ, 

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੇਲ" ਿਤੰਨ ਸੰਸਥਾਵ  ਬਣਾਈਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ"   ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂ ਹਨ ਤੇ 

ਪੀੜਤ  ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ 

ਪਾਸਾਰ ਿਜਵ>-ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਿਦ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ"   ਦੀ ਪੜਚੋਲ  

ਹ� ਥਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਕ� ਿਕ ਇਨ"   ਿਵਿਭੰਨ ਪਾਸਾਰ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਰਾਹ= ਹੀ 

ਭਲੀਭ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਪਿਰਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ, 

ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਿਦ ਕਈ ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਿਵਚ� ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  

ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ-ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯਥਾਰਥਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ 

ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਦੇ ਰੂ-ਬ-

ਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  

ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਧਵਾ ਿਵਆਹ ’ਤੇ ਰਕੋ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਜੋੜ ਿਵਆਹ 

ਆਿਦ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਹਨ, ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਹੰਢਾ�ਿਦਆ ਂਮਨੁ� ਖ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਉਨ"   ਦੀ ਜ ਚ-ਪੜਤਾਲ, 

ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਦ� ਤੇ ਜ ਦੇ ਦੰਡ  ਦੀ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਦੇ 

ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਬਾਰ ੇਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਤ� ਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ(ਾਪਤ 
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ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ 

ਨਾਲ ਨਿਜ� ਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ� ਖਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਬਾਰ ੇਸਚੁੇਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਤਰ"  ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਅਪਰਾਧੀ 

ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਊਣ ਲਈ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ(ਾਪਤ ਨਹ= ਹਏੋ ਹੁੰ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੇਾ ਬਣਾ ਲDਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ" ਿਵਚ ਦੂਸਰ ੇਮੁਜ਼ਰਮ  

ਤ� ਟਰਿੇਨੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪ� ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਫਰ ਸੰਗਿਠਤ ਅਪਰਾਧ  ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੀਸਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਫ਼ੈਦਪਸ਼ੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ> ਿਨਆਂ-ਪਾਿਲਕਾ, ਪ(ਸਾਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, 

ਵਪਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਿਦ ਇਸ ਸ਼(ਣੇੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰ"  ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੀ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨP ਦ 

ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਸਭ ਤ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਏੋ ਹਨ ਿਜਵ> ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਸਭਾ, ਿਨਆ ਂ ਪ(ਿਕਿਰਆ, ਪ(ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ 

ਅਖੌਤੀ ਿਵਭਾਗ ਿਜਵ> ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ6 ਤਾ, ਅਫ਼ਸਰ, ਧਾਰਮਕ 

ਲੀਡਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਉਦਯੋਗ ਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਿਸ� ਿਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ"  ਦੇ ਮੁਜਰਮ  ਦੀ 

ਸ(ੇਣੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰ ੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਬ� ਧ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”1  
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  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਸਮ� ਿਸਆ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਆਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝ�ਲ"ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ 

ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜ  ਪਰੂੀਆ ਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਤ� ਮਨ-ਮਖੁ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮ� ਿਸਆ ਦਾ ਪ(ਭਾਵ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਵੀ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੰੂ ਇਸੇ ਸ਼(ਣੇੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ 

ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ"-ੇਿਲਖ ੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਲੁ� ਟ-

ਖ਼ਸੁ� ਟ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਿਸ� ਿਖਆ ਪ(ਣਾਲੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਿਲ਼ਆਕਤ ਦੀ ਬ-ੇਕਦਰੀ ਆਿਦ ਤ� ਤੰਗ ਆ ਕੇ 

ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇਤਰ"  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰ ੋਨ  

ਦੀ ਪਾਤਰ ਅਨਪੜ" ਸ਼(ੇਣੀ ਦੀ ਪ(ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਿਦਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ , 

ਚੌਧਰੀਆ,ਂ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆ,ਂ ਅਖੌਤੀ Eਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵਧੀਕੀਆਂ ਤ� ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਲDਦੀ ਹ।ੈ ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਸਪਸ਼� ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਜਨਮ ਤ� ਅਪਰਾਧੀ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ ਸਗ� ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂਉਨ"   ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ Eਚ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਡਰ ਦੇ ਿਘਨੌਣ ੇਤ� ਿਘਨੌਣ ੇ

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪਸੈ ੇਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵਚ ਨਹ= 

ਆ�ਦੇ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੋ ਿਕ ਬੂਟ  ਦਾ ਿਵਉਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹ।ੈ ਜਦ� ਉਸ ਦਾ ਪੁ� ਤਰ ਸੋਹਣ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਅ� ਗ ਲਾ ਕੇ 

ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ  ਰਾਮ ਥਾਣੇ-ਕਚਿਹਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵ� ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਨਾਲ ਗ� ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਨੰੂਹ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ  ਹੀ ਿਮ(ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜ ਦੇ 
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ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ਆਪਣ ੇਪੁ� ਤਰ ਨੰੂ ਪੈਸ ੇਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਕੀਤ ੇਗੁਨਾਹ ਤ� ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਹਰ ਹ� ਥਕੰਡਾ ਵਰਤਦਾ ਹ।ੈ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਤ� ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹ ੈਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਾਧਨਸੰਪੰਨ ਲੋਕ 

ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ  ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਿਕਵ> ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਿਵਚ 

ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੈਸ ੇਦੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਿਕਵ> ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਿਕਸ ੇਦੀ 

ਹ� ਿਤਆ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ� ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਇਸ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਿਵਚ ਭਾਈਵਾਲ 

ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਧ� ਜੀਆ ਂਉਡਾ�ਦੇ ਹਨ।   

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ  ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵ  ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰ"ਾ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ"   ਿਵਚ ਿਜਸਮਫ਼ਰਸ਼ੋੀ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ, ਚੋਰੀ-ਠ� ਗੀ, 

ਅਗ਼ਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਵੇਸਵਾਪਣ ਆਿਦ ਘਟਨਾਵ  ਪ(ਮੁ� ਖ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ  ਤ  ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ 

ਮੁ� ਢਲੀਆ ਂਲੋੜ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਫ਼ਸ ਜ ਦੀਆ ਂਹਨ 

ਅਤੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ਼-ਪ(ਸਤੀ ਲਈ ਵੇਸਵਾਪੁਣ ੇ ਿਜਹ ੇ ਿਘਨੌਣ ੇਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਔਰਤ  ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ  ਦੀਆ ਂ

ਕਈ ਘਟਨਾਵ  ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਆਰਥਕ 

ਤੰਗੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ�ਦੀ 

ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗ� ਲ� ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤ� ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਛੁਪਾ 

ਕੇ ਰ� ਖਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਕ ਪਾਤਰ ਵਾਲ ਕ� ਟੀ ਨੰੂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆਂ ਉਨ"   ਅਮੀਰ, ਚੰਗੀਆ ਂਪੜ"ੀਆਂ-ਿਲਖੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੀ ਪ(ਤੀਿਨਧਤਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਿਹਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਸੁ� ਖ ਲਈ ਅਪਰਾਧ 

ਕਰਦੀਆ ਂ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਬੰਸੀ ਰਾਹ= 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮਰਦ  ਵ ਗ ਹੀ ਔਰਤ  ਵੀ ਲੁ� ਟ -ਖੋਹ , ਚੋਰੀਆ ਂਆਿਦ ਿਜਹ ੇ

ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਪ(ਿਤ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਪਰਾਧਕ ਛਵੀ ਵਾਲੀਆ ਂ
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ਔਰਤ  ਲਈ ਸੋਨ6  ’ਤੇ ਸੁਹਾਗ ੇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹ ੇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ 

ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

“ਬੰਸੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦ� ਸਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੀ ਜੇਬ  

ਕ� ਟਣ ਅਤੇ ਚੈਨੀਆ ਂਲਾਹੁਣ ਲ� ਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਨ" = ਿਦਨ= ਉਹ ਭਰ 

ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਿਨਕਲੀ ਸੀ। ਗੋਰ ੇ ਰੰਗ 

’ਤੇ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਮੇਕ-ਅਪ ਉਸਨੰੂ ਅਪਸਰਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਬਣ 

ਠਣ ਕੇ ਜਦ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਨਚਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ 

ਬੈਠਦੀ ਹ ੈਤ  ਅਗਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁ� ਲ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲ� ਟੂ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਸਮ> ਹੀ ਸੁਰਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਜੇਬ ਿਵਚਲਾ ਬਟੂਆ ਜ  

ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਚੈਨੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਥੋੜ"ੀ ਿਜਹੀ ਵ� ਡੀ ਹੋਈ ਹ ੈਤ  

ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਿਲਆ ਹ।ੈ ਬ� ਸ  ਗ� ਡੀਆ ਂਿਵਚ� ਉਹ ਅ� ਜ ਕ� ਲ" 

ਟਰੰਕ, ਸੂਟਕੇਸ ਲਾਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ”2  

  ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ� ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਆਪਣੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਇ� ਜ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ"   ਅਪਰਾਧ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਉਸ ਸਮ> ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵ� ਧ ਜ ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਇ� ਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 

ਹੋਵੇ। ਇ� ਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆ ਂਵੀ 

ਬਣਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਸ਼� ਕ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ"   ਦੀ ਨੰੂਹ ਦੇ 

ਭਈਏ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ੇਸ਼� ਕ ਦੇ ਚਲਿਦਆ ਂਉਹ ਆਪਣੀ ਨੰੂਹ ਅਤੇ ਭਈਏ ਦਾ ਕਤਲ 

ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇ� ਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਿਜ� ਥੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
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ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼� ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ ਖੜ"ਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ Eਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 

ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਤਲ ਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਿਹਚਕਚਾਹਟ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ। 

  ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਧਾਰਮਕ, ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਜ  ਚUਕ-ਚੁਰਾਿਹਆ ਂ ’ਤੇ 

ਅਪਾਹਜ, ਗ਼ਰੀਬੜੇ, ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਬ� ਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਦੇ ਿਪ� ਛ ੇ

ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬ� ਚੇ ਚੁ� ਕਣ ਵਾਲੇ ਿਗਰੋਹ  ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ 

ਿਜਹੜੇ ਬ� ਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਤ  ਅਗ਼ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਨ"   ਨੰੂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ 

ਛ� ਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬ� ਚੇ ਇਸ ਿਗਰੋਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ"  ਧਨ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੁ� ਖ ਇਨ"   ਿਨਰਦਈ ਬਣ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਸਮੂ 

ਬ� ਿਚਆਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਨਹ= ਆ�ਦਾ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਸ ਪ� ਖ ਨੰੂ ਵੀ ਭਲੀ-

ਭ ਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੰਟੀ ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆੜ"ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ(ਧਾਨ ਿਬਹਾਰੀ 

ਲਾਲ ਦਾ ਮ� ਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਾਹ= ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  

ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਇਨ"   ਅਗ਼ਵਾਹਕਾਰ ਿਗਰਹੋ  ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣੂ ਕਰਵਾ�ਦਾ 

ਹ:ੈ 

“ਇਹ ਹਰਾਮਖ਼ਰੋ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਘਰ  ਦੇ ਬ� ਚੇ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ"   

ਦੇ ਅੰਗ ਕ� ਟ ਕੇ, ਉਨ"   ਨੰੂ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ 

ਮੰਗਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ… ਬ�ਚੇ ਚੁ� ਕ ਕੇ ਿਬਮਾਰ ਕਰਨ6  ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸ ੇ ਇ� ਕਠ6  ਕਰਨਾ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ 

ਸੀ।”3  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕਿਥਤ ਨੀਵੀਆ ਂ ਜਾਤ  ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ"ਤਾ 

ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ: 
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“ਸ ਸੀਆ ਂਦੇ ਿਵਹੜੇ (ਕ ਡ 13) ਰਿਹੰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਰਾਇਮ 

ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਤ� ਛੇਕੇ, ਪਰੋਲੋਤਾਰੀ, ਵ� ਡੇ ਸਮ� ਗਲਰ  ਦੇ 

ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਨ, ਜੇਬ  ਕ� ਟਣ, ਚੇਨੀਆ ਂ ਝਪਟਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆ ਂ

ਕਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਆਪਣ ੇਚੁ� ਿਲ"ਆਂ ਨੰੂ 

ਮ� ਘਦੇ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਉਨ"   ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ= ਹਨ।”4  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤ  ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਅਮੀਰ ਜ  ਕਿਥਤ Eਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 

ਅਧੀਨ ਵ� ਡੇ-ਵ� ਡੇ ਅਪਰਾਧ-ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਚੋਰੀ, ਠ� ਗੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਸਕਰੀ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਅਜੋਕ ੇਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਵ> ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਿਵਚ ਇਨ"   ਲੋਕ  ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹ= ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ। 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਨਪਦੇ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧੀਆ ਂਬਾਰ ੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੋਠੀਆ ਂਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਰ, 

ਠ� ਗ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਬਲੈਕੀਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਸਮਾਜ ਇਨ"   ਨੰੂ 

ਮੁਜ਼ਰਮ ਗਰਦਾਨਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਨੰੂਨ। ਉਲਟਾ ਦੋਵ> ਇਨ"   ਨੰੂ 

ਇ� ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ।”5  

  ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਲੋਕ ਠ� ਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤ  ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹੀ ਹਨ 

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ, ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ Eਠਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਭਗਤ  ਦੀਆ ਂ

ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨੰੂ ਠ6 ਸ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਗਤ  ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਮ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਉਦ� 
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ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਜੇਲ" ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਾਧ ਨੰੂ ਿਸੰਘ  ਦੀ ਬੈਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਿਸੰਘ  ਤ� ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ: 

“ਇਹ ਸਾਧ ਨਹ=, ਪਾਖੰਡੀ ਹ।ੈ ਕ ਗੜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ 

ਚਲਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਿਵਚ ਭਗੌੜਾ ਹ।ੈ …ਉਥੇ ਇਸ ਨ6  ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂ

ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਨਾਲ ਖਡੇਣਾ ਿਸ� ਖ ਿਲਆ। ਆਪਣ ੇਚਿਲ� ਤਰ  

ਦੇ ਸਹਾਰ,ੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਕੇ, ਇਸ ਨ6  ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਖ਼ੂਬ ਲੁ� ਿਟਆ ਹ।ੈ ਪਸ਼ ੂਿਬਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀ ਛ� ਡ ਰਹੀ। 

ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹ=, ਇਸ ਨ6  ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆ ਂਦੀ 

ਇ� ਜ਼ਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ …ਸਾਧ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ 

ਉਚਾਰਨੀ ਨਹ= ਆ�ਦੀ।”6   

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲ ਿਨਜ�ਠਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁ� ਚ ੇ ਪ(ਬੰਧ ਤੇ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਲੋਕ 

ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ ਿਵਅੰਗਮਈ, ਕਟਾਖ਼ਸ਼ਮਈ ਆਿਦ ਜੁਗਤ  ਰਾਹ= ਇਨ"   ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ 

ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਿਖ਼ਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਡਾ. ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ 

ਭਾਟੀਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਲਖਦਾ ਹ:ੈ 

“ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚਾ ਪਿੁਲਸ ਸਿਭਆਚਾਰ, 

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਖੜ"ਾ 

ਹ ੈਤ  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਵੀ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਆ ਖਲ�ਦਾ 

ਹੈ। …ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਾਤਰ  ਤੇ ਘਟਨਾਵ  ਰਾਹ= ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਜ ੋ

ਮਹ  ਿਦ(ਸ਼ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ� ਜੇਲ"  ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂ ਤ  

ਉਭਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਜ  ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
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ਉਹ ਿਚਹਰਾ ਵੀ ਸਾਮ"ਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਮ 

ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ(ਤ� ਖਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ”7  

   ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧ 

ਜਗਤ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਾਠਕ ਵ� ਲ� ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ੇ ਪਛਾਣਨਾ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇਣ ਜ  ਅਪਰਾਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ Eਚ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਤ  ਪੈਸ ੇਤੇ 

ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਚ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਤ� ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਨਰਦੋਸ਼ 

ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇਤਰ"  ਕਾਨੰੂਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਤ  ਪੂਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ� ਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ= ਕਰਦਾ ਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਜ  ਸ� ਚਮੁ� ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹ।ੈ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਨਰਦੋਸ਼  ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ 

ਿਨਰਦੋਸ਼ ਮੰਨ6  ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁ� ਕੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ, 

ਿਰਸ਼ਵਤ-ਖੋਰੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਗਿਲੰਗ, ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਠ� ਗੀ ਆਿਦ ਅਪਰਾਧ  ਦਾ 

ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਸੁਤ ਚਾਲ ਦਾ 

ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ, ਰੀਡਰ , ਵਕੀਲ  ਅਤੇ 

ਜ� ਜ  ਤ� ਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦੋਨ  

ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹ= ਚਲਦੀ। ਤ  ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਜੇਲ" 

ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸੁ� ਖ-ਸਹੂਲਤ  ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੀ ਸਜ਼ਾ ਿਵਚ ਮਾਫ਼ੀ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹ ੋਜ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਰ"ਆੇਮ ਿਵਚਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਿਹ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ  

ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਪੇਸ਼ ੇਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਪਰਾਧ ਿਜਵ>-ਿਜਵ> ਸਮਾਜ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਢ ਿਚਆ ਂ ਿਵਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ"  
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ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਅਸ= 

ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਗ� ਲ ਕਰਦੇ ਹ  ਤ  ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ 

ਸਥਾਨ ਰ� ਖਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਤੰਨ ਕੜੀਆ-ਂਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ, ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ 

ਜੇਲ"-ਪ(ਬੰਧ ਹਨ। ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਇਨ"   ਕੜੀਆ ਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਿਤੰਨ6  ਸੰਸਥਾਵ  ਪੁਿਲਸ, ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜੇਲ"  

ਆਪਣ ੇਉਦੇਸ਼ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ"  ਭਟਕ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।”8  

   ਰਾਜ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਨ� ਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤੇ ਅਿਹਮ ਕੜੀ ਪਿੁਲਸ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਤਾਿਰਆ ਂ

ਬਾਰ ੇਮੁ� ਢਲੀ ਜ ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹ ੈਤ  ਜੋ ਿਕ 

ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਿਲਸ 

ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਨੰੂ ਿਡਊਟੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ  ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਰੁ� ਝੀ ਹੋਈ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ"   ਲੋਕ  ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਵੀ 

ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹ= ਕਰਦੇ, ਿਜਨ"   ਦੇ ਆਸਰ ੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀਆ ਂ ਥਾਵ  ’ਤੇ 

ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦਾ ਦੁਰਪ(ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ 

ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤ� ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦੇ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ: 

“ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਫਿੜਆ ਡੰਡਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 

ਪ(ਤੀਕ ਹ।ੈ ਇਹ ਡੰਡਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਹ ੈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਟੇਟ 

ਵਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ”9  
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  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇੰਦਰ 

ਿਸੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ ਆਪਣ ੇਲੇਖ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਦੇ ਯਥਾਰਥ-ਬੋਧ ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਪਿੁਲਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪ(ਤੀਕ ਹ।ੈ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਸਮਾਜਕ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਿਸ� ਕ ੇਦੇ ਪੁ� ਠ6  ਿਸ� ਧ ੇਪਾਸ ੇਹਨ। 

ਜੁਰਮ ਨੰੂ ਨ� ਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ-

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹ= ਬਣ ਸਕਦੇ-ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਪ(ਸਤੀ 

ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਹ  ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਰਧੋੀ ਿਦਸ਼ਾਵ  ਵ� ਲ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਿਦਸ਼ਾ ਵ� ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਨਹ= ਖੜ" ਸਕਦੇ। 

ਪ(ੰ ਤੂ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਇਕੋ ਿਦਸ਼ਾ ਵ� ਲ ਮੂੰ ਹ 

ਕਰਕੇ ਖੜ"ੇ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ= ਿਦੰਦੇ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ� ਫੀਆ ਂ

ਪਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਪ(ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ 

ਹਨ।”10  

  ਉਕਤ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਿਚਤ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਜ 

ਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤੇ ਅਿਹਮ ਕੜੀ, ਿਜਸ ’ਤੇ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਿਹਮ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਉਹ 

ਆਪਣ ੇਕਰਤ� ਵ ਤ� ਿਥੜਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹ ੇਪDਦੀ ਜ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਪ(ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਚੋਣ  ਸਮ> ਉਥ� ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ/ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ"  ਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ ਚੋਣ  ਿਨਰਪ�ਖ ਤੇ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਡਰ-

ਭੈਅ ਦੇ ਹੋਣੀਆ ਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਤਰ"  ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜ  ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ

ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ  ਿਵਰੁ� ਧ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਨ6  ਸਖ਼ਤ ਤ� ਸਖ਼ਤ 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਰ� ਕੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਵ� ਧ 

ਤ� ਵ� ਧ ਧਨ ਇਕ�ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ�  ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ Eਘੜਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ 

ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੀਆ ਂਥਾਵ  ’ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ 

ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ  ਸਮ> ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਿਜਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਕੋਈ ਵੀ 

ਮੌਕਾ ਨਹ= ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗ� ਲ ਤ� ਭਾਲੀ-ਭਾਤ ਜਾਣ ੂਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਿਜਨ"   ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ  ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ(ਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ"   

(ਪਿੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ)ਂ ਦੇ ਵਾਰ-ੇਿਨਆਰ ੇਹੋ ਜਾਣ ੇਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ:- 

“ਸਰਦਾਰ ਨ6  ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਬੀਰ ਨ6  

ਝ� ਟ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ  ਦੇ ਿਦਨ  ਿਵਚ ਸ� ਟੇਬਾਜ਼  ਨੰੂ 

ਖੁ� ਲ"ੀ ਛੁ� ਟੀ ਰਹੀ। ਮੋੜ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਨ"   ਸ� ਟਾ ਲਗਵਾਇਆ। 

ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਨ"   ਦਿਰਆ ਹੀ ਵਹਾ ਿਦ� ਤੇ। ਸਮ� ਗਲਰ  ਨੰੂ 

ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੀ। ਉਨ"   ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਢੋਅ ਲਈ। 

ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰ ੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ 

ਮਦਦ ਕਰਨ।”11  

   ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਿਲਸ ਸੰਸਥ  ਦੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਤਿਬਆਂ ਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵਚ ਲੋਕ  ਦੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ  

ਨੰੂ ਕੁਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ  ਵਰਦੀ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਹੇਠ ਇਨ"   ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵਚ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ 

ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵੋਟ ਦਾ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਪ(ਾਪਤ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਅਿਧਕਾਰੀ 
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ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ�ਦਾ 

ਹ ੈਜ  ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਅਿਧਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪਿੁਲਸ 

ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵ  ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਿਵਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਨਬੀਰ ਖ਼ੁਦ ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ:ੈ 

“ਵੋਟ  ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮਨਬੀਰ ਨ6  ਖ਼ਾਸ ਚੌਕਸੀ ਰ� ਖੀ। ਿਜਸ 

ਿਜਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਮਨਬੀਰ 

ਨ6  ਆਪਣ ੇਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ।ੇ ਜਦ� ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ 

ਪਿੋਲੰਗ ਏਜੰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ"ੀ ਵੋਟ  ਭੁਗਤਾਉਣ 

ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜ ਦਾ। ਕੋਈ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਜਾਲ"ੀ ਵੋਟ 

ਭੁਗਤਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ  ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਿਦੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰ  ਵੋਟ  ਉਨ"   

ਜਾਲ"ੀ ਭੁਗਤਾਈਆ।ਂ”12   

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਰਪੂ ਿਵਚ ਨਸ਼ ੇਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ 

ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਸ਼(ੇਣੀ, ਮ� ਧਵਰਗੀ ਸ਼(ੇਣੀ ਅਤੇ ਿਨਮਨ-ਤਬਕੇ ਿਵਚ ਨਸ਼ ੇ

ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਮਨੁ� ਖੀ 

ਨਸਲ  ਨੰੂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ ’ਤੇ ਿਲਆ ਖੜਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਨ6  ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪ� ਖੀ 

ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ ਵਸਤ  ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨਨ ਵਰਿਜਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਬੋਾਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਵ� ਲ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਹ।ੈ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ 

ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਚਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਤੇ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਫਿੜਆ ਜਾਵ ੇਤ  ਉਸ ਿਵਰੁ� ਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂ

ਧਾਰਵ  ਤਿਹਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ  ਜ ੋਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣੇ ਅਤੇ 

ਉਹ ਅਿਜਹ ੇਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਿਸ਼ਆ ਂਦਾ 
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ਵਪਾਰ ਵ� ਡੇ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤੇ ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਇਸ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਦਾ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਪ(ਫੁ� ਲਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹ ੋਕੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪਿੁਲਸ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮ� ਗਲਰ  ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਖੁਲ"ੇ-ਆਮ ਕਰਦੇ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਪੁਿਲਸ, ਅਪਰਾਧੀਆ ਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ  

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਲਆਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਿਵਚ ਉਨ"   ਦੀ ਮ� ਦਦ ਕਰਦੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਵੀ 

ਅ� ਗੇ ਪਿੁਲਸ ਇਸ ਗ�ਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਨ"   ਤ� ਬਗ਼ੈਰ 

ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤ� ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ ਤ  ਿਕ ਉਨ"   ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ  ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹ ੋਜਾਵ।ੇ 

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਡਪਟੀ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਦ� ਤ� ਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹ= ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਜਦ� ਤ� ਕ ਉਹ ਿਡਪਟੀ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਆਪਣ ੇਧੰਦੇ 

ਿਵਚ ਨਹ= ਸੀ ਰ� ਖਦਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਪਾਤਰ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“ਿਜ� ਥੇ ਿਜ� ਥੇ ਵੀ ਿਡਪਟੀ ਿਰਹਾ, ਡੋਿਡਆ ਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਛੋਟੇ ਸਮ� ਗਲਰ  ਨੰੂ ਭਜਾ 

ਿਦੰਦਾ। ਵ� ਿਡਆ ਂ ਨਾਲ ਹ� ਥ ਿਮਲਾ�ਦਾ। ਬਾਹਰ� ਮਾਲ ਿਲਆਉਣਾ 

ਸਮ� ਗਲਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਵਚੇਣਾ ਿਡਪਟੀ ਦਾ। …ਉਹ ਨਾਲ ਦੋ 

ਿਸਪਾਹੀ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਗ� ਡੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲੰਘਦੀ 

ਆ�ਦੀ। …ਿਕਸ ੇਅਮਲੀ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹ= ਿਕ ਮਾਲ ਿਕਧਰ� ਹੋਰ 

ਖ਼ਰੀਦ ਿਲਆਵ।ੇ ਿਜਸਨ6  ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਿਡਪਟੀ 

ਮੁਕ� ਦਮਾ ਮੜ" ਿਦੰਦਾ।”13  
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  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ Eਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਿਡਪਟੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਿਦਆ ਂ ’ਤੇ ਬੈਠ6  ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 

ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇ ਉਪਰਿਲਆਂ ਤ� ਿਪ� ਛ ੇ ਨਹ= ਰਿਹੰਦੇ। ਇਸ ੇ ਤਰ"  ਦੀ ਇਕ 

ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨ6  ਇਕ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ ਬ� ਚੇ ਬੰਟੀ ਦੀ 

ਭਾਲ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ� ਇਕ ਸ਼� ਕੀ 

ਟਰ� ਕ ਨੰੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਿਵਚ� ਜੈਲੇ ਸਮਗਲਰ ਨੰੂ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹ ੋ

ਜ ਦਾ ਹੈ: 

“ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਜ� ਫੀ ’ਚ ਲDਿਦਆ ਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨ6  ਅਪਣ�ਤ  

ਿਦਖਾਈ।”14  

   ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪਿੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ

ਿਵਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਗ� ਲ ਬਣੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਜਦ� ਤ� ਕ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹ ੇ

ਪਿੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ/ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਹ� ਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹ= ਕਰ ਲDਦੇ ਉਦ� ਤ� ਕ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹ ੈ

ਿਕ ਕੋਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ"  ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ(ਭਾਵ ਚ� ਲਿਦਆ ਂ ਇਹ ਿਵਭਾਗ ਖੁ� ਲ" ਕੇ ਇਨ"   ਅਪਰਾਧੀਆ ਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਿਝਜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੌਲਾਦਾਰ ਨੰੂ ਜੈਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ  ਬਾਰ ੇਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਜੈਲੇ ਦੀ 

Eਪਰ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੈਲੇ ਦਾ ਡੋਿਡਆ ਂਦਾ ਟਰ� ਕ ਫ਼ੜ ਕੇ 

ਮਿਹਕਮ ੇਿਵਚ ਮਾਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੈਲੇ ਦੀ 

ਪਹੁੰ ਚ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲ� ਗੀਆ ਂਿਤੰਨ ਫ਼ੀਤੀਆ ਂEਤਰਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ  ਨਹ= ਲ� ਗਣਾ। ਨੌਕਰੀ 
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ਖੁ� ਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ� ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨਾਕੇ ਤ� ਜੈਲੇ ਦਾ ਟਰ� ਕ ਲੰਘਾਉਣ ਿਵਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਿਹ� ਸਾ ਵੀ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ:  

“ਨ� ਥੂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾਮ ਤ� ਕ ਜਾਵ ੇਟਰ� ਕ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ। 

ਟਰ� ਕ ਨੰੂ ਗੁਦਾਮ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ, ਉਨ"   ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਏੋਗੀ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਟਰ� ਕ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤ  ਕੋਈ ਨਹ= ਰੋਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਕੇ 

ਤ  ਨ� ਥੂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਖ,ੇ ਇਹ ਟਰ� ਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਵਗਾਰ ’ਤੇ 

ਚ� ਿਲਆ ਹ।ੈ”15  

   ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਅਤੇ ਵ� ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀ 

ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ"  ਿਨਭਾਉਣ ਤ� ਅਸਮਰ� ਥ ਹਨ। ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ> ਬਣੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਸਦੀਆ ਂਤ� ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੰੂ 

ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਿਨਯਮ ਵਲੀ ਿਵਚ ਔਰਤ ਿਵਰੁ� ਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨ6  ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਧਾਰਾਵ  ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵ  ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਔਰਤ ਨਾਲ 

ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕੁ� ਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਪ(ਬੰਧ ਅਿਜਹ ੇ ਅਪਰਾਧ  ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ 

ਨਜ਼ਰ ਨਹ= ਆ�ਦਾ ਸਗ� ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� 

ਟਾਲ਼-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮੁਜਰਮ  ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਵ� ਲ� ਪੀੜ"ਤ ਿਧਰ ਨੰੂ ਚੁ� ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹ ੋਜਾਵੇ ਤ  ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਵੀ ਪੀੜ"ਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਥਕ ਤੇ 

ਮਾਨਿਸਕ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਪੇਸ਼ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਤਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥ  ਔਰਤ  
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ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨ6  ਪੀੜ"ਤ ਔਰਤ ਨਾਲ 

ਬਲਾਤਕਾਰ ਤ� ਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਦੇ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ 

ਇਕ ਪੰਦਰ  ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਭਰਾ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲDਦਾ ਹ ੈਤ  ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤ  

ਵਾਰਡਨ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਾਲ਼-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਜਦ� ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਭ� ਜ 

ਜ ਦੀ ਹ ੈਤ  ਪ(ਬੰਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲ  ਤ  ਪਿੁਲਸ ਕੇਸ 

ਦਰਜ ਨਹ= ਕਰਦੀ, ਪ(ਬੰਧਕ  ਨੰੂ ਗ� ਲ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਿਡਊਟੀ ਤ� 

ਪ� ਲਾ ਝਾੜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਜਦ� ਉਪਰ� ਦਬਾਅ ਪDਦਾ ਹ ੈਤ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪDਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਮਰ ੇਹੋਏ ਕੇਸ ਿਵਚ ਿਡਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਜਾਨ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹ:ੈ 

“ਨਾਜਰ ਨ6  ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਸਬੂਤ  ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦ� ਤੇ। ਿਬਆਨ 

ਿਲਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨ6  ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ ਲੈ 

ਿਗਆ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ� ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤ  ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਉਸੇ ਤਰ"  ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰ"  ਪਿਹਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮ> ਸੀ।ਕੇਸ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ" ਿਗਆ।”16  

    ਸਮਾਜਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜ ੇਕੰਮ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਾੜ ੇਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਭੁਗਤਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਮਨੁ� ਖ ਹੋਰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ 

ਬੈਠਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਿਤੰਦਰ ਦਾ ਿਚਤਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਿਕ ਇਕ ਮਹ ਨਗਰੀ ਿਵਚ Eਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਹ ੈਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ(ੋਫ਼ੈਸਰ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹ।ੈ ਉਸਦਾ ਗ(ਿਹਸਥ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਚ� ਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੁੰ ਦਰੀ ਨਾਦੀਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲ� ਗ ਪDਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭੁ� ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀ.ਏ ਿਵਚ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਰ"ਵ= ਿਵਚ 
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ਪੜ"ਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭੁ� ਲ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਿਵਚ ਡੰੂਘਾ ਚਲਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕ� ਸ ੇਅਖ਼ਬਾਰ  ਿਵਚ ਛਪਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁੜ� ਤਣ 

ਆਉਣ ਲ� ਗਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣ ੇਟੁ� ਟਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁ� ਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰ� ਖਣ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ: 

“ਨਾਦੀਆ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਤੰੂ ਮੇਰ ੇ ਬ� ਚ ੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹD। 

…ਸਿਤੰਦਰ ਗਰਭ ਿਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। …ਨਾਦੀਆ ਨੰੂ ਿਵਆਹ 

ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹ= ਸੀ। ਉਹ ਬ� ਚੇ ਨੰੂ ਬਾਪ ਦਾ ਨ  ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। …ਸਿਤੰਦਰ ਨ6  ਦੋ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟ� ਟੂਆ ਂਦਾ ਪ(ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਨੰੂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਚੁ� ਪ ਕਰਵਾ ਿਦ� ਤਾ। ਮਾਤਿਹਤ 

ਪਿੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ6  ਹ� ਿਤਆ ਨੰੂ ਆਤਮ ਹ� ਿਤਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ 

ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ।”17  

  ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਬੂਤ /ਗਵਾਹੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਰੁ� ਧ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼  

ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਾਜ ਤ� ਵ� ਖ ਰ� ਖਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨ6  ਜੇਲ" ਿਵਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ 

ਿਵਭਾਗ ਵ ਗ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ"   ਦਾ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ ਜੇਲ" ਿਵਚ 

ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਤ� ਅਲ� ਗ ਰ� ਖਣਾ, ਉਨ"   ਨੰੂ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਰ� ਖਣਾ ਤੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਜੇਲ" ਿਵਚ ਚੰਗਾ 

ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ"   ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਲਈ 

ਜੇਲ"  ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨ  ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ> ਦੀਆ ਂਜੇਲ" , ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹ= ਸਗ� 

ਿਵਗਾੜ ਘਰ ਜ  ਬਿਘਆੜ ਘਰ  ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁ� ਕੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ� ਥੇ ਕੈਦੀਆ ਂ

’ਤੇ ਅਣਮਨੁ� ਖੀ ਤਸ਼� ਦਦ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ 

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਲ" ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
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ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਵ� ਲ� ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵ  ਿਦ� ਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਜੇਲ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ 

ਿਬਰਤ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੜ" ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦ� ਸਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਉਹ ਜਗ"ਾ ਿਜ� ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਕ� ਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਇਨ"   ਕੈਦੀਆ ਂ’ਤੇ ਜੇਲ" ਪਿੁਲਸ ਆਪਣ ੇਰੁਤਬ ੇਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦੀ ਹੋਈ ਤਸ਼� ਦਦ ਕਰਦੀ 

ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਸਮ>-ਸਮ> ਿਸਰ ਕੈਦੀਆ ਂਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂ ਯੋਜਨਾਵ  ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ 

ਕੈਦੀਆ ਂਤ� ਕ ਨਹ= ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਦ� ਤਾ ਜ ਦਾ ਸਗ� ਕੁਝ ਜੇਲ" ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ"   ਦਾ ਗ਼ਬਨ 

ਕਰ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮDਬਰ  ਵ� ਲ� ਉਨ"   ਲਈ ਿਲਆਂਦੀਆ ਂਵਸਤ  ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤ� ਕ 

ਨਹ= ਪਹੁੰ ਚਦੀਆ।ਂ ਕੈਦੀ ਜ  ਉਨ"   ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮDਬਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਏੋ ਵੀ ਇਨ"   ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕੁਝ 

ਨਹ= ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੇਲ" ਪਿੁਲਸ ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧ  ਸੰਬੰਧੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਮਈ ਿਚਤਰਨ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ  

   ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਮਆਂ ਤ� ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਫ਼ਤਰਤ ਦਾ ਅੰਗ 

ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਵਿਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹ� ਥ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ 

ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮ> ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰਰੂ ਬਦਲ ਗਏ 

ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁ� ਖ ਆਪਣੀ ਹਸੈੀਅਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਜ਼ਰਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਦਰੋਗਾ (ਜੇਲ") ਦੇ 

ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇਕਾਰਨਾਮ ੇ ਕਰਿਦਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਨ"   ਦੀ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਵ� ਲ� 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ(ਬੰਧ ਹ।ੈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹ= ਭੁਲਾ 

ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਕਵ> ਉਨ"   ਨ6  ਦਿਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਠ  ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੀਦਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ� ਤ ਲੁਟਾ 

ਕੇ ਮੋਿੜਆ। ਿਪਛੋਕੜ ਦੀਆ ਂਇਨ"   ਕੌੜੀਆ ਂਯਾਦ  ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ਼ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅ� ਗ ਨ6  
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ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਿਜਹ ੇਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਿਦ� ਤਾ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰ  

ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਪਾਤਰ ਬਾਰ ੇਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“Eਚੀ ਜਾਤ ਦੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੀਆ ਂਇ� ਜ਼ਤ  ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲ� ਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹ  

ਨੰੂ ਸ਼ ਤੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। …ਹੁਣ ਤ� ਕ ਸੰਤੋਖ ਹਰ ਜਾਤ ਦੀ 

ਆਕੜ ਭੰਨ ਚੁ� ਕਾ ਸੀ। ਬ� ਸ ਪੰਿਡਤ  ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਲਾਹਣੁੀ ਬਾਕੀ 

ਸੀ।”18  

   ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ ਵ� ਲ�  ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗ�ਲ ਬਣੀ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਮਿਹਕਮ ੇਿਵਚ ਿਜੰਨਾ ਵ� ਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ  

ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਤਰ"  ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀਪ ੇਰਾਹ= 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਿਜਹੜਾ ਪਿੁਲਸ ਿਵਚ� ਬਤੌਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਿਡਸਿਮਸ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 

ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ਼  ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਲਈ ਿਮਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦਾ 

ਿਰਹਾ। ਉਹ ਝਗੜ ੇਵਾਲੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦ  ਘ� ਟ ਭਾਅ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਧ� ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ 

ਕਰਵਾ ਲDਦਾ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ Eਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦਾ: 

“ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਨ6  ਕੁਝ ਪਿੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 

ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ।”19  

  ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਂਤ� 

ਜਾਣ ੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ"  ਜਾਣਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ 

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਵਸ ਿਡਊਟੀ ਤ� 

ਹਟਾ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼  ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਿਮ� ਤਰ 
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ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ� ਕ� ਢੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਪਾ 

ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਆਪਣ ੇਸ਼ਰਾਰਤੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਲDਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ 

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਏੋ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਅਤੇ ਚਾਕੂਮਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲDਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ : 

“ਸੁਰ� ਿਖਆ ਦੇ ਬਹਾਨ6  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜ  ਕਬਜ਼ੇ 

ਖੋਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਗੁੰ ਡੇ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲ� ਗਾ।”20  

   ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧੀ ਪ(ਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ  ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆ ਂ

ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਤ  ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪਾ ਜਦ� ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤ  

ਇਕ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋਹਰ ੇਕਤਲ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਦੀਪਾ ਤ  ਜੇਲ" ਦੇ ਸਵਰਗ (ਹਸਪਤਾਲ) ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਜੇਲ" ਿਵਚ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ੈਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ

ਸਾਥੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਪ(ਵਾਹ ਨਹ= ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਰਹ ੇਹਨ: 

“ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਰਕ  ਿਵਚ ਸੜਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼� ਕਤ  ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਥੇ ਿਪਆ ਦੀਪਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲ� ਭ 

ਿਰਹਾ ਸੀ।”21  

  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵ� ਡੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� ਰੋਜ਼-ਮਰ"ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ 

ਆਮ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਵ� ਲ� ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਿਬਨ  ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਮੀਤ ੇਰਾਹ= ਦਸਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੀਤ ੇਦਾ 

ਿਪਉ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੀਤਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪਿੁਲਸ ਦੀ 

ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜੇਬ-ਕਤਿਰਆ ਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਜ�-ਿਜ� ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵ� ਧਦਾ 
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ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਹ� ਸ ੇਵੀ ਵ� ਧਣ ਲ� ਗਦੇ ਹਨ। Eਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਫ਼ੜ"ਣ ਦੇ ਗੇੜੇ ਿਵਚ ਮੀਤ ੇਦਾ ਿਪਉ ਪੁਿਲਸ ਅਿੜ� ਕੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਪੁਿਲਸ ਉਸ ’ਤੇ 

ਅਿਜਹਾ ਕੇਸ ਪਾ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਧਰ ਮੀਤ ੇਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਹਸਟਰੀ-

ਸੀਟਰ ਿਵਚ ਆ ਚੁ� ਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ" ਕ� ਟ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਜੇਬ 

ਕਤਿਰਆ ਂਦਾ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧ  ਿਵਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਉਨ"   ਨੰੂ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ(ੇਿਰਤ 

ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਮੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਜੇਬ  ਕ� ਟ ਕੇ ਅਪਰਾਧ  ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਖੁ� ਲ" ਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਵ� ਧ ਿਹ� ਸਾ ਲੈ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਕਾਨੰੂਨ 

ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਖ਼ੁਦ ਮੁਜ਼ਰਮ  ਦੇ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਆ ਖਲ�ਦੀ ਹੈ: 

“…ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ�ਦਾ। 

ਆ�ਿਦਆ ਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਉਸਦੀ ਿਪ� ਠ ਥਾਪੜ 

ਿਦੰਦਾ। 

     ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮD ਆਪ ੇਸ ਭ ਲੰੂ। 

…ਿਜੰਨ  ਿਚਰ ਮਾਲ ਿਮਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਮੀਤ ੇਨਾਲ ਿਘਉ 

ਿਖਚੜੀ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜ ਦੀ ਤ  ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਲDਦੇ।”22  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧ  ਿਵਚ ਿਸ� ਧ ੇਜ  

ਅਿਸ� ਧ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਥਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਨਾਅਪਰੂਨ ਹਣੋ ’ਤੇ ਜਨਤਾ 

ਿਵਚ� ਅਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ Eਠਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੂਹ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਜਦ� ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ ਬ� ਚੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਤ  ਪੁਿਲਸ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਿਡਊਟੀ ਪਰੂੀ 

ਨਹ= ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੁਹ-ਿਟਕਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹ= ਲਗਦਾ ਤ  ਜਨਤਾ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਇਨ"   

ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵ  ਿਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹ:ੈ  



ਪੰਨਾ  238 ਆਫ਼ 269 

 

“…ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਚੋਰੀਆ ਂ ਡਕੈਤੀਆ ਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ  

ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਫੜ ਿਲਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਥ� ਪੈਸ ੇ ਚੰਗੇ ਿਮਲਦੇ 

ਹੋਣਗ।ੇ”23  

  ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਬੰਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥ  ’ਤੇ ਇਕ� ਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ 

ਪਿੁਲਸ ਅ� ਿਤਆਚਾਰ ਬਾਰ ੇਬੋਲ ਉਠਦੀ ਹੈ:  

“ਉਹ ਉਸ ਬੁ� ਢੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣਾਉਣ ਲ� ਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੋ 

ਿਸਪਾਹੀ ਹੀ ਲੁ� ਟਣ ਪ ੈਗਏ ਸਨ। …ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥ  ਉਸ ਨ6  

ਦੋਹ  ਿਵਚ� ਇਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਭਰ ਲਈ। ਸਵਰੇ ੇ ਜਦ� 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਉਹੋ ਿਸਪਾਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤ  ਬੁ� ਢੀ ਨ6  

ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੈਰ  ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ …ਜਦ� 

ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਲੁਹਾਇਆ ਿਗਆ ਤ  ਦੰਦੀ ਵਾਲੀ ਥ  ਤ� ਖ਼ੂਨ 

ਿਸੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ।”24   

   ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਿਕ� ਸ ੇ ਅ� ਜ ਵੀ ਲੋਕ  ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਤ  ਪਿੁਲਸ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਿਕਸ ੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ 

ਕੇਸ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘ� ਟ ਤੇ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਿਲਸ ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂ

ਅਦਾਲਤ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਹਰ  ਕੰਢੇ, ਆਬਾਦੀ ਤ� ਦੂਰ ਲ� ਗਦੀਆ ਂਸਨ। ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ  ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤ  ਿਰਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਪਿੁਲਸ ਵ� ਲ� ਉਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰਡ 

ਵੀ ਨਹ= ਹ।ੈ ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਚੰਡ ਛੋਹ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ� ਪਿੁਲਸ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਫ਼ੜਨ ਿਵਚ 

ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਇਨ"   ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹ ੇ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਣ-ਮਨੁ� ਖੀ 
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ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁ� ਖ ਘਟਨਾ ਬੰਟੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ> ਬਾਅਦ ਜਦ� ਪਿੁਲਸ 

ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗ਼ੀ ਲਈ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹ ੈਤ  Eਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਇਸ ਅਿਹਮ ਕੰਮ 

ਲਈ ਗ� ਜਣ ਿਸੰਘ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲ਼ੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਗ� ਜਣ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਰਪ(ਸਤੀ ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨ6  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ  ਦੰਗਾ-

ਪੀੜਤ ਪਿਰਵਾਰ  ਤ� ਪੁ� ਛ-ਿਗ� ਛ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਿਕ�ਿਕ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ  ਦਾ ਮੁ� ਖ ਅ� ਡਾ ਇਹ ੋ ਿਜਹ ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਇਕ 

ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਨ" ਪਰੁ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵ� ਡੇ ਟਰ ਸਪਰੋਟਰ  ਦਾ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮDਬਰ ਦੰਿਗਆ ਂ

ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ੇਗਏ ਸਨ। ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ� ਦੋ ਬੁ� ਢੀਆ,ਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਧਵਾਵ  ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਰ  ਕੁ 

ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਬਿਚਆ ਹ।ੈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂ ਿਰਪਰੋਟ  ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼� ਕੀ ਬੰਦੇ 

ਪੈਸ ੇਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ"   ਦੇ ਕਾਨ" ਪਰੁ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ  ਨ6  ਉਨ"   ਦੀ Eਥੇ ਬਚਦੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਪੈਸ ੇਭੇਜ ੇਹਨ। ਗ� ਜਣ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦ� ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ 

ਕੋਲ� ਪੁ� ਛ-ਿਗ� ਛ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਅਣ-ਮਨੁ� ਖੀ ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

“…ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ"ਣ ਆਈ ਮੁਿਟਆਰ ਦੀ ਧੌਣ ਿਵਚ ਪੰਜ 

ਛੇ ਜੜ" ਿਦ� ਤੀਆ।ਂ …ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲ� ਗੀਆ ਂਤ  ਗ� ਜਣ ਨ6  

ਗਾਲ"  ਦੁ� ਪੜ  ਦਾ ਗ� ਫ਼ਾ ਉਨ"   ਦੇ ਪ� ਲੇ ਪਾ ਿਦ� ਤਾ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਡੰਡੇ 

ਉਸ ਮਲੂਕੜੇ ਿਜਹ ੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਵੀ ਜੜ"ੇ, …ਗ�ਜਣ ਦਾ ਮ� ਤ ਸੀ ਿਕ 

ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹ=। …ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨ6  

ਬੁ� ਢੀ ਦੀ ਗੁ� ਤ ਨੰੂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੁ� ਟ ਮਾਰ, ਝਾੜ ਝੰਬ 

ਅਤੇ ਗਾਲ"ਾ ਦੁ� ਪੜ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ� ਜਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਿਕ ਨਾ 

Eਥੇ ਕੋਈ ਆ�ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਸੈ ੇਿਦੰਦਾ ਸੀ।”25  
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   ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਬੂਤ  ਤ� ਿਬਨ  ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ 

ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਧਾਨ ਨਹ= ਹ।ੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸ ੇਇਸਤਰੀ ਤ� ਪੁ� ਛ-ਪੜਤਾਲ ਤ  ਮਿਹਲਾ ਪਿੁਲਸ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ 

ਹ ੈ ਿਕ ਭਾਿਪਆ ਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਪੁ� ਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਗਈ ਪਿੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਖੁੀ ਗ� ਜਣ ਿਸੰਘ 

ਜ ਿਦਆ ਂ ਹੀ ਔਰਤ ਮDਬਰ  ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬ� ਚੇ ਨਾਲ ਕੁ� ਟ-ਮਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹ ੇ

ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤ� ਉਨ"   ਨੰੂ ਕੋਈ Eਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰੋਕਦਾ ਹ ੈ ਤ  ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹ= ਆ�ਦੇ। 

ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਗ� ਜਣ ਿਸੰਘ ਜਦ� ਔਰਤ  ਅਤੇ ਬ� ਿਚਆ ਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਤ  ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ 

ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ ੇਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹ= ਸੁਣਦਾ: 

“ਗੁਰਦਾਸ ਨ6  ਗ� ਜਣ ਦਾ ਹ� ਥ ਰਿੋਕਆ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਵੀ 

ਿਝੜਕ  ਪ ੈਗਈਆ।ਂ”26 

   ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤ� ਰੁ� ਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹ ੇਪ ੈਗਏ 

ਤ  ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ"   ਨੌਜਵਾਨ  ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮDਬਰ  ’ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁ� ਖੀ ਤਸ਼� ਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇ ਤਸ਼� ਦਦ ਦੀਆ ਂ ਉਦਾਹਰਨ  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ"ਾਈ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹਿੁਸ਼ਆਰ ਲ� ਛੂ 

ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ, ਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮ  ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਸਦਕਾ ਬੀ.ਏ. ਕਰ ਲDਦਾ ਹ।ੈ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ 

ਪੈਸ ੇਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੁ� ਲ"ਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜ ਦਾ 

ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਠੁ� ਲੀਵਾਲ ਦੇ ਧਨਾਢ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤ� 

ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵ� ਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ" ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਦਨ  ’ਚ ਹੀ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਹਲ  ਤ  ਉੁਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲ� ਗ 

ਪDਦਾ ਹ ੈਫ਼ੇਰ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਿਮ(ਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ‘ਿਸੰਘ’ ਸ� ਜ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਠੁ� ਲੀਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ 
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ਨੰੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ� ਬੇਮੁ� ਖ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਤਲ ਤ  ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਅਿੜ� ਕੇ ਨਹ= 

ਆ�ਦਾ ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮDਬਰ  ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

“…ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਕੁ� ਟ ਨਾਲ ਮ  ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੇ ਦੂਜਾ 

ਭਰਾ ਜ  ਬੁ� ਢੀ ਦਾਦੀ। ਜਦ� ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵ ੇ

ਤ  ਪਿੁਲਸ ਪਿਹਲ  ਉਨ"   ਨੰੂ ਹੀ ਚੁ� ਕਦੀ ਹ।ੈ ਦੋਹ  ਦੇ ਹ� ਡ  ਿਵਚ 

ਰਾਧ ਪੈ ਚੁ� ਕੀ ਹ।ੈ ਕੰਮ� ਕਾਰ� ਿਨਕਾਰ ੇਹਏੋ ਉਹ ਿਕਧਰ ੇਿਨਕਲ ਗਏ 

ਹਨ। ਘਰੇ ਿਜੰਦਾ ਲ� ਗ ਿਗਆ ਹ।ੈ”27 

  ਲ� ਛੂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਿਸ਼ੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਦੋ ਿਵਆਹ ਹਨ, ਪਿਹਲੇ 

ਿਵਚ� ਚਾਰ ਪੁ� ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਚ� ਿਸ਼ੰਦਾ ਹ।ੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ੇਿਸ਼ੰਦ ੇਦਾ ਿਪਉ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਭਰਾ ਉਸ ਨੰੂ 

ਜ਼ਮੀਨ ਨਹ= ਿਦੰਦੇ। ਮਾਿਮਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਕੇਸ ਿਜ� ਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਦ� 

ਭਰਾਵ  ਨ6  ਕਬਜ਼ਾ ਨਹ= ਿਦ� ਤਾ ਤ  ਅ� ਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਹ ੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹ� ਥ  ਿਵਚ ਹਿਥਆਰ 

ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛ� ਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚ� ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਫਸ ੇਿਸ਼ੰਦ ੇਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 

ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹ= ਰ� ਖਦੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵਚ ਹ� ਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ੰਦ ੇਦਾ ਵ� ਡਾ 

ਮਾਮਾ ਪਿਹਲ  ਉਸ ਦੀ ਮ  ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ� ਭ� ਜਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਾ ਵੀ ਉਨ"   ਨੰੂ ਛ� ਡ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜ� ਥੇ ਉਸ ਵਰਗ ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ Eਥੇ ਪੁਿਲਸ ਉਨ"   

ਨੌਜਵਾਨ  ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ= ਿਕਹੜੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ:ੈ 

“ਮਾਿਮਆ ਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹ ੋਚੁ� ਕੀ ਸੀ। ਉਨ  ਦੇ 

ਘਰ ਢਾਹ ੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ  ਉਜਾੜੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸਨ। ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ 

ਪਤਾ ਹੋਵ ੇਤ  ਦ� ਸ।ੇ”28  
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  ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪ� ਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਸਮਾਜ 

ਦੇ ਬੇਮੁ� ਖ ਹਏੋ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉਨ"   ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ 

ਆੜ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਤ  ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ� ਕਦੇ ਇਹ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ 

ਸ� ਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤ  ਇਹ ਮਿਹਕਮਾ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਹੀ ਭੁ� ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ:ੈ 

“ਿਸ਼ੰਦੇ ਦੀ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਚ�ਠੀ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ 

ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਿਮਆ ਂ ਨੰੂ ਿਕ� ਕੁ� ਟਦੇ ਹ?ੋ ਿਮਲਣਾ ਹ ੈਤ  ਜਵਾਈ ਨੰੂ 

ਫਲਾਣੀ ਥ  ਿਮਲੋ। ਿਜਸ ਥ  ਦਾ ਉਹ ਸ� ਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਥੇ ਪਿੁਲਸ 

ਜ ਦੀ ਨਹ=।”29  

   ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਕ ਪਿੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਦਾ ਸ਼� ਕੀ ਰਵ�ਈਆ, ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ 

ਉਨ"   ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਸਮ> ਅਪਰਾਧਕ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਬੰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਗ� ਜਣ 

ਿਸੰਘ ਜਦ� ਆਪਣੀ ਪਿੁਲਸ ਟੀਮ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਥ -ਥ  ਿਫ਼ਰਦਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚ� ਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਘਰ ਛ� ਡ ਗਏ 

ਨੌਜਵਾਨ  ਦੇ ਘਰ  ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  Eਥੇ ਿਜੰਦੇ ਲ� ਗੇ ਦੇਖ ਕੇ Eਥ� ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ ਨੰੂ ਿਸਆਣਪ ਨਹ= 

ਸਮਝਦਾ ਸਗ� ਇਨ"   ਉਜੜੇ ਘਰ  ਦੀ ਲ਼ੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ:ੈ 

“ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨ6  ਦੋਹ  ਘਰ  ਦੇ ਿਜੰਦੇ ਤੁੜਵਾਏ। 

…ਿਸਪਾਹੀ ਹੌਲਦਾਰ  ਨ6  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਨੰੂ ਠੁ� ਡੇ ਮਾਰ ਘੋਿਖਆ। 

ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਿਮਲੇ ਤ  ਨਾਲ ਲੈ ਚ� ਲਣ। ਉਹਨ  ਿਕਹੜੇ ਮੁੜ 

ਿਜੰਦਰ ੇਮਾਰਨ6  ਹਨ। ਖੁ� ਲ"ੇ  ਪਏ ਮਕਾਨ  ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁ� ਟ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼  ਪੁਿਲਸ ਲੈ ਜਾਏ ਤ  ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਪਤਾ ਲ� ਗਣਾ 

ਹੈ।”30  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦਨ-ਪ(ਿਤ-ਿਦਨ ਆਪਣ ੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਰਤੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� 

Eਤਮ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਨਆ ਂ ਨੰੂ ਹਰ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 

ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਮੰਦਰ  ਿਵਚ ਜੋ ਸਭ ਤ� Eਚੀ ਥ  ’ਤੇ ਿਬਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ� ਜ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਨਆ ਂਦੀ ਮੂਰਤੀ ਿਜਸ 

ਦੀਆ ਂਅ� ਖ  ਤੇ ਕਾਲੀ ਪ� ਟੀ ਬੰਨ" ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹ� ਥ ਿਵਚ ਤ� ਕੜੀ ਫ਼ੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਪ� ਖ ਹ ੋ

ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ6  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵ ੇਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਨਆ ਂਦਾ ਇਹ 

ਮੰਦਰ ਖੰਿਡਤ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹ।ੈ ਇ� ਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲਦਾ ਨਹ= ਿਵਕਦਾ ਹ।ੈ  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ ੇਵਕਾਲਤ ਦੀ ਛੋਹ ਵਾਲੇ ਨਵੇਕਲੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ  

ਿਵਚ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ, 

ਅਿਹਲਮੰਦ, ਰੀਡਰ, ਜ� ਜ ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤ ੇਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦੰਦੇ ਿਦਖਾਏ ਹਨ। ਿਜਵ> ਪਿੁਲਸ 

ਮੁਲਾਜਮ  ਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹ= ਹੁੰ ਦਾ ਉਵ> ਹੀ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਕੀਤ ੇਅਪਰਾਧ ਵੀ ਿਕਸ ੇਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਦਰਜ ਨਹ= ਹੁੰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਇਨ"   ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ 

ਆਪਣ ੇਲੇਖ ਿਵਚ ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 



ਪੰਨਾ  244 ਆਫ਼ 269 

 

“ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰ� ਿਖਆ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਲੀਰ-ੋਲੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਆ ਂਿਵਵਸਥਾ ਸਵ ੈ

ਹੀ ਜੁਰਮ ਨੰੂ ਸਿਹ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ …ਿਨਆ ਂ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 

ਠ6 ਕੇਦਾਰ ਜ� ਜ, ਵਕੀਲ, ਪਿੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੇਲ"ਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਆਿਦ 

ਸਭ ਿਰਸ਼ਵਤ  ਲੈ ਕੇ ਇਨ"   ਕੁਕਰਮ  ਨੰੂ ਿਸਰ ੇ ਚੜ"ਾਉਣ ਿਵਚ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ।”31  

   ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ ਕਟਿਹਰਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਿਵਚ 

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪਿੁਲਸ-ਪ(ਬੰਧ ਅਤੇ ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨ6  ਭਾਰਤੀ ਿਨਆ ਂ ਪ(ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਟਿਹਰ ੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ ਖੜ"ਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ 

ਕਟਿਹਰਾ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਅਦਾਲਤ  ਿਵਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ  ਅਤੇ ਜ� ਜ  ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ"   ਨੰੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ੇ

ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਨ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣ ੇਸਾਰ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਿਵਚ� ਸੁ� ਘੜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਫ਼ਸ ੇਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ 

ਹੈ। ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਿਚੰਤਤ ਹੈ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਿਖਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨ� ਬੇ 

ਿਦਨ  ਿਵਚ� ਿਸਰਫ਼ ਅਖ਼ੀਰੀ ਪੰਜ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ੁ� ਸਣ ਦੇ ਡਰ� ਹਰ 

ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਿਫ਼ਰਾਕ ਿਵਚ ਹੈ। ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਨ6  ਬੰਟੀ 

ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪਾਸ� ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  

ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਸਮ> ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਮਸਲ ਚੁ� ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੇ ਅ� ਗੇ ਿਪ� ਛ ੇਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 
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ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਚੈੱਕ ਨਹ= ਕਰਦਾ ਸਗ� ਉਸ ਨੰੂ ਟਾਲ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਿਦਨ 

ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:     

“ਨਾਜਰ ਨੰੂ ਚਲਾਨ ਿਗਆਰ  ਵਜ ੇਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ 

ਵਜ ੇਹੀ ਆ ਧਮਿਕਆ। 

ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁ� ਤੇ ਵ ਗ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘਾਟ 

ਦਾ। ਥਾਣ ੇਜ ਦਾ ਤ  ਮੁ� ਖ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਈ ਬਿਘਆੜੀ ਵ ਗ ਪDਦਾ। 

ਇਥੇ ਕੀ ਆਂਡੇ ਿਦੰਨM ? ਉਸ ਭੜੂਏ ਦੇ ਿਸਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ 

ਬੈਠ।”32  

   ਨਾਜਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਮਰ ੇਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ 

ਲ� ਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਕਮਰ ੇਿਵਚ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਨਾਜਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਨ6 ਹ ੇਭੇਜਣ ’ਤੇ 

ਵੀ ਉਹ ਨਹ= ਆ�ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਿਤੰਨ ਵਜ ੇਉਹ ਸੈਣੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖੋਖੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 

ਨਾਜਰ, ਸੈਣੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖੋਖ ੇਵ� ਲ Eਠ ਤੁਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਬਣੇ ਵਕੀਲ  ਦੇ ਖਿੋਖਆ ਂ

ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

“ਬੂਹਾ ਖੁਲ"ਿਦਆ ਂਿਸਗਰਟ  ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੂ ਨ6  

ਨਾਜਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। …ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤ� ਕੜੀ ਦੇ ਦੋ 

ਤਰਾਜ਼ਆੂ ਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨ6  ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰ� ਿਖਆ ਸੀ।”33  

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� 

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਆਰਥਕ 

ਅਸਾਵ ਪਣ, ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਿਵਖਰੇਵ>, ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ, ਫ਼ਰਜ਼  ਦੀ ਅਵੇਹਲਣਾ, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਕ, 

ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਆਿਦ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਅਪਰਾਧ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ"  ਫੈਲੇ ਹਏੋ 

ਹਨ। ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 
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ਇ� ਥੋ ਤ� ਕ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ -ਪਿੁਲਸ-ਪ(ਬੰਧ, ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ, 

ਜੇਲ"-ਪ(ਬੰਧ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਖੜ"ੇ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  

ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਭਿੂਮਕਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ 

ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ  ਬਾਰ ੇਭਰਮ  ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤ  ਜ ੋ

ਪਾਠਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ। 
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ਸਾਰ ਤ ੇਸਥਾਪਨਾਵ� 

  ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਰੂਨਤਾ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪਿਹਲੂਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵ  ਅਤੇ ਉਨ"   ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ 

ਿਵਸਿਤ(ਤ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਮਨੁ� ਖ  ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸ ਤਰ"  ਬਣਦੇ 

ਹਨ, ਸਮੂਹ  ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮਨੁ� ਖ ਿਕਨ"   ਪ(ਸਿਥਤੀਆ ਂ ਿਵਚ ਿਕਸ ਪ(ਕਾਰ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਕਨ"   ਆਧਾਰ  ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ  Eਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮਹੂ ਜਨਮ ਲDਦੇ ਹਨ, ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ 

ਹਨ? ਅਿਜਹ ੇਤ� ਥ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਗਆਨ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸੰਖਪੇ ਿਵਚ ਅਸ= ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ"  ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ  ਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਹ ੈਜੋ ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵ  

ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ"   ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ"   

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦਾ ਹ� ਲ ਲ� ਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨ"   ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਦੀ ਪੁਨਰ-Eਤਪਤੀ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਿਨਯੋਜਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਠਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਤ� ਕ, ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਰਤਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਕ( ਤੀ ਤ� ਕ, ਪਿਰਵਾਰ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਤ� ਕ, ਆਧਿੁਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ(ਾਚੀਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤ� ਕ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਸਾਰ ੇਪ� ਖ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਸ� ਧ ੇਜ  ਅਿਸ� ਧ ੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

  ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ(ਣਾਲੀ ਹੋਰਨ  ਪ(ਣਾਲੀਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 

ਨਵ= ਪ(ਣਾਲੀ ਹ ੈਜੋ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਤ� ਥ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ� ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਖਤੇਰ ਅਧੀਨ 

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ  ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਕ ਦੀ 

ਿਪ� ਠ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਰਚਨਾਵ  ’ਤੇ ਪ(ਭਾਵ, ਿਮਲੇ ਇਨਾਮ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 
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ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਪ(ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਠਕ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ 

ਪੜਾਵ  ਿਵਚ� ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਠਕ ਤ� ਕ ਪੁਜਦੀ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ 

ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਿਸ� ਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆਿਦ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ Eਤਪਤੀ, ਿਵਕਾਸ, ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ(ਕਾਰਜ  ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵਰਣਤ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ, 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ ਿਵਿਭੰਨ ਇਕਾਈਆ ਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ 

ਭੂਿਮਕਾ, ਸਮਾਜਕ  ਸੰਬੰਧ  ਅਤੇ ਪ(ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਕ(ਮਬ� ਧ ਅਿਧਐਨ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਅਸ= ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ : 

ੳ. ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ Eਤਪਤੀ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ 

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਾਜਕ 

ਜੀਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਜ  ਲੇਖਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਿਸ� ਿਖਆ, 

ਸਮਾਜਕ ਿਨਸ਼ਠਾ, ਸਮਾਜਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸਮੂਹ  ਦੇ ਪ(ਿਤ 

ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਅ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਆਤਂਿਰਕ 

ਮੁ� ਲ , ਸਾਿਹਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ(ਿਤਮਾਨ  ਿਜਨ"   ਿਵਚ� 

ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸਰਪੂ ਗ(ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� ਿਕ 

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵਸਤੂ ਉਸ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਨਾਵ , ਉਨ"   ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਪੰਰਾ ਿਵਚ 
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ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਿਵਕਾਸ, ਸਵੀਿਕ(ਤੀ ਜ  ਅਸਵੀਿਕ(ਤੀ ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਤ� ਤ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਧਅਮ-

ਪ(ਕਾਸ਼ਕ, ਿਵਤਰਕ, ਆਲੋਚਕ, ਸਮੀਿਖਅਕ ਆਿਦ ਦੀਆ ਂ ਅੰਤਰ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ  

ੲ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਰਚਨਾ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਰਚਨਾਵ  ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਦ(ਸ਼ਟੀ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, 

ਪ(ਤੀਕਾਤਮਕਤਾ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ 

ਸਾਿਹਤਕ ਜਨਤਾ, ਉਸ ਦੀਆ ਂ ਰੁਚੀਆ,ਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ  ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸ. ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਾਲ  ਿਵਚ 

ਵੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ(ਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ"   ਕਾਰਨ  ਦੀ 

ਖੋਜ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ। 

   ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਾਵਲ ਦੇ 

ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਮ� ਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕ(ਮਬ� ਧ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਸਮਾਜਕ 

ਸੰਸਥਾਵ , ਸUਦਰਯਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ"   ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ(ਕਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਅਿਤਅੰਤ 

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਿਸ� ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈਨਾਵਲ ਨੰੂ ‘ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁ� ਗ ਦਾ ਮਹ ਕਾਿਵ’ ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ  ਨੰੂ ਪਰੂੀ ਪ(ਮਾਣਕਤਾ ਸਿਹਤ 
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ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪਾਠਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਵ= ਿਦਸ਼ਾ ਹ।ੈ 

  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਕ ਚਰਿਚਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਵਲ  ਨ6  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਨਾਵ  ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ: 

� ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਿਨੱਤ ਿਦਨ ਅਿਜਹ ੇ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਪDਦਾ ਹ ੈ ਜ ੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ 

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰ ੂਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਸ਼ ੇਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜ ੇਅਨੁਭਵ  ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ  

ਰਾਹ= ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਲਾਹਣਤ  ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਹ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਗੰਧਲੇ ਪ(ਬੰਧ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਿਹਤ ਰਾਹ= 

ਗੰਧਲਾ ਕਿਹਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ= ਕਰਦਾ ਭਾਵ> ਇਹ ਪ(ਬੰਧ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਉਸ ਨ6  

ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਮੁ� ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ(ਬੰਧਕੀ ਢ ਚ,ੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਨਮਨਵਰਗੀ 

ਪਿਰਵਾਰ , ਪ(ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕ(ਮਬ� ਧ ਿਤੰਨ6  ਕੜੀਆ-ਂਪੁਿਲਸ, ਅਦਾਲਤ  ਅਤੇ ਜੇਲ"  ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵ� ਲ 

ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਇਨ"   ਸਾਰ ੇਵਰਗ  ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਪਸ਼ੇੇਵਰ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿਗਆਨ ਪ(ਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਨ6  ਇਨ"   ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਪ(ਿਤ ਕਮਰ ਕਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  

ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ Eਦਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕ>ਦਰੀ ਮੰਤਵ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂ

ਖ਼ਾਮੀਆ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਆ ਂਦੀ ਥ  ਅਿਨਆ ਂਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕ  

ਨਾਲ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਇਨ"   ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ6  ਆਪਣੇ ਤ� ਪੂਰਬਲੇ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰ  ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਅੰਤਰ-ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਨਹ= ਸਗ� ਸਮ> ਤੇ ਹਾਲਾਤ  ਦੇ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ  ਿਵਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ  ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨ6  

ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ ੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹ= ਮਨੁ� ਖ ਦੇ ਸ� ਚ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਆਧਿੁਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁ� ਚ ੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਪ(ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਕੁਰੀਤੀਆ ਂਨੰੂ 

ਨਕਾਰਿਦਆ ਂਤੇ ਸੁਚ� ਜ ੇਪ(ਬੰਧ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹ ੈ ਿਕ ਲੋਕ 

ਅਜੋਕ ੇ ਿਸਸਟਮ ਪ(ਿਤ ਜਾਗਰਕੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗ।ੇ ਇਸ ਤ� ਥ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ(ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ 

� ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਨਹ= ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸਗ� 

ਉਨ"   ਿਵਚਕਾਰ ਚੇਤੰਨ ਪ� ਧਰ ਉਪਰ ਉਸਰ ੇਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ  ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ"   ਸੰਬੰਧ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ਿਜ� ਥੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜ ੇਜ  ਿਕਸ ੇਤਰ"  ਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, Eਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ ਬਾਰ ੇ

ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵ> ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, 

ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਨਸ਼ਾਖਰੋੀ, ਪਿਰਵਾਰ  ਿਵਚਲੇ ਦੁਖ ਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ 

ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵਚਲੇ ਿਨਘਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ੂਨ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵਚ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹ।ੈ  

� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਹਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ 

ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਭਾਵ> ਪਰੁਾਤਨ ਸਮ> ਵ ਗ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ ੈ ਤੇ 

ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦੁਜੈਲਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚਲੀਆ ਂਮੁ� ਖ ਪਾਤਰ 
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ਔਰਤ  ਿਜਵ> ਨਾਵਲ ਅ7 ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ, ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੀ ਕਰਤਾਰ,ੋ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ 

ਕ ਤਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀ ਨ6 ਹਾ ਆਪਣੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ  ਪ(ਿਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਨ"   ਨੰੂ ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਔਰਤ  ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਹ� ਕ  ਦੀ ਪ(ਾਪਤੀ ਲਈ ਆ ਰਹੀ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤ ਨ6  ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆ ਂ ਦੇ 

ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਨਵੇਕਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਇਨ"   ਿਵਚ ਔਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰਤ  ਪਸ਼ੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੁਲਸ, 

ਅਦਾਲਤ , ਜੁਰਮ, ਜੇਲ"  ਆਿਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ"   ਿਵਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਔਰਤ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਜਹੋ-ਿਜਹ ੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੇ ਤਰ"  ਦੀ 

ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਕਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ 

ਦਾ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਕੇਸ  ਨਾਲ ਵਾਹ ਪDਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ"   ਿਵਚ ਔਰਤ  ਮੁਜ਼ਰਮ ਜ  ਪੀੜ"ਤ ਿਧਰ ਵਜ� ਪੇਸ਼ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਔਰਤ  ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਪਿਰਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਦੀਆ ਂਮੁ� ਖ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ  ਨੰੂ ਦ� ਬੂ ਅਤੇ ਚੁ� ਪ 

ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਸਿਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਸਗ� ਮਰਦ ਪ(ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਟ� ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰ� ਥ ਔਰਤ  ਵਜ� ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਧਿੁਨਕ ਔਰਤ ਿਵਚ 

ਆ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕ( ਤੀ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ ਹ।ੈ 

�  ਧਰਮ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਪ� ਖ ਹ।ੈਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ 

ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਪ(ਾਚੀਨ ਸਮ> ਤ� ਹੀ ਮਨੁ� ਖ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿੁੜਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਪ(ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ 

ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸ= ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ  
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ਿਕ ਭਾਵ> ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਤ� ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ’ਤੇ 

ਆਧਾਰਤ ਹ ੈਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮਕਾਡ  ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤੇ ਪਾਠਕ  

ਨੰੂ ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਛ� ਡ ਕੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ 

ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਉਸ ਦੇ ਰਚ ੇਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਨP ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਪਏ ਪ(ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਿਵਚਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ(ਭਾਵ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ  

� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 

ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਪ(ਤੀਕ ਵਜ� ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਜੋਕ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰ ੇ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ 

ਅਿਹਮ ਦਖ਼ਲ ਹ।ੈ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਲਆਣ ਲਈ ਬਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ 

ਉਹ ਆਪਣ ੇਮੁ� ਖ ਉਦੇਸ਼  ਤ� ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਚੁ� ਕੀਆ ਂਪ(ਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤ� 

ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਜ ੇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

o ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ  ਦੀ ਥਾਿਣਆ,ਂ ਹਸਪਤਾਲ , ਅਦਾਲਤ  

ਆਿਦ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਲੁ� ਟ-ਖ਼ਸੁ� ਟ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਰਾਹ= ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਿਵਚ ਆ 

ਰਹੀ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

o ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਭ(ਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟ 

ਿਨਆ-ਂਪ(ਣਾਲੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟ ਪਿੁਲਸ ਪ(ਬੰਧ, ਿਭ(ਸ਼ਟ ਧਾਰਮਕ/ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆ ਂ ਦੇ 

ਦੋਹਰ ੇਿਕਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਿਦਨ-ਪ(ਿਤ-ਿਦਨ ਿਨਘਾਰ ਵ� ਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਮ� ਤਰ 

ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਪਾਠਕ  ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਰ� ਖ ਕੇ ਉਨ"   ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇ

ਿਸਸਟਮ ਪ(ਿਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਿਵਚ Eਚ ਸ਼(ੇਣੀ ਦੇ 
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ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ ਵ� ਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੋਚ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜ,ੇ ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਲਝਾ ਕ ੇਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਪਤਨ ਵ� ਲ ਿਲਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

� ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪ�ਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਰਥਕ ਪ� ਖ� 

ਕਮਜ਼ੋਰ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀਆ ਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਿਤ ਿਘਰਨਾਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜ ਦੇ ਧੰਦੇ (ਦੇਹ ਵਪਾਰ) ਨੰੂ 

ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਅਪਣਾ�ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇ ਸਾਊ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂ ਔਰਤ  ਇਹ ਧੰਦਾ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ 

ਸ� ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ(ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜ  ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਹਤ ਹੋਟਲ  ਜ  ਕਲ� ਬ  ਆਿਦ ਸਥਾਨ  ’ਤੇ 

ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।  

� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮਨੁ� ਖ ਇ� ਜ਼ਤ, 

ਸ਼ਰਮ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਿਨਰਮਤਾ ਤੇ ਸ ਝ ਦੀ ਥ  ’ਤੇ ਸਵਾਰਥ, ਠ� ਗੀ, ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ ਅਨM ਿਤਕਤਾ 

ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ Eਭਰਦੇ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ 

ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁ� ਚ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ Eਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੇ ਹਨ: 

ਪਿਹਲਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੋਵ  ਿਧਰ  ਨੰੂ ਹਰ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ 

ਿਵਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀੜ"ੀਆ ਂ

ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਅਟੁ� ਟ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 

ਿਵਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਥੋੜ"ੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵ� ਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ, ਫ਼ਰਜ਼  ਪ(ਿਤ ਅਣਗਿਹਲੀ ’ਤੇ 

ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰਪੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵ ਗ 

ਵ� ਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਤੀਜਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਇ� ਜ਼ਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਧਨ 

ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਾਇਦਾਦ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ> ਉਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਰੁਤਬਾ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੀ ਪ(ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 
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ਫੈਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁ� ਖ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਪ(ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ(ਸ਼ਟ 

ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ 

ਿਭ(ਸ਼ਟ ਹ ੋਚੁ� ਕੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ(ਸ਼ਾਸਨਕ ਪ(ਬੰਧ  ਪ(ਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ  ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਕਮ, ਿਪਆਰ ੇ

ਲਾਲ ਆਿਦ ਰਾਹ= ਉਨ"   ਨੰੂ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਾਠਕ  

ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਨ"   ਨਾਵਲ  ਨੰੂ ਪੜ"ਿਦਆ ਂਰੋਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ 

ਲਾਹਨਤ  ਤ� ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਿਨਰਏੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 

� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਹ 

ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਆਰਥਕ 

ਅਸਾਵ ਪਣ, ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਿਵਖਰੇਵ>, ਧਾਰਮਕ ਕ� ਟੜਤਾ, ਫ਼ਰਜ਼  ਦੀ ਅਵੇਹਲਣਾ, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਕ, 

ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਆਿਦ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਅਪਰਾਧ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ"  ਫੈਲੇ ਹਏੋ 

ਹਨ। ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇ� ਥੋ ਤ� ਕ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ -ਪਿੁਲਸ-ਪ(ਬੰਧ, ਿਨਆ-ਂਪ(ਬੰਧ, 

ਜੇਲ"-ਪ(ਬੰਧ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਟਿਹਰ ੇਿਵਚ ਖੜ"ੇ ਪ(ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ"   ਸੰਸਥਾਵ  

ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਭਿੂਮਕਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ 

ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ"  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨ6  ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ  ਬਾਰ ੇਭਰਮ  ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤ  ਜ ੋ

ਪਾਠਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ। 

� ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਦਿਲਤ , ਮਜ਼ਲੂਮ , ਸਾਧਨਹੀਣ  ਅਤੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਪ(ਬੰਧਕੀ 

ਢ ਚ ੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕ  ਦਾ ਪ� ਖ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹ ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਰਤਾਰ, 

ਪਰਮਜੀਤ, ਕਰਤਾਰ,ੋ ਪਾਲਾ, ਮੀਤਾ, ਨ6 ਹਾ ਆਿਦ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
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ਪਾਤਰ ਹਨ, ਿਜਨ"   ਦੀ ਿਹਰਦੇਵੇਦਕ ਗਾਥਾ ਰਾਹ= ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ 

ਇਨ"   ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣ ੂ

ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ"   ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ(ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

  ਸੰਖਪੇ ਿਵਚ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਦ� ਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਤੇ ਿਨਮਨ-

ਜਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ  ਨੰੂ ਬੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਤ� ਇਹ ਭਲੀ-ਭ ਤ ਸ਼ਪ� ਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜ"ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਹ ੋ

ਰਹੀ ਿਧਰ ਦਾ ਪ� ਖ ਪੂਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਿਨੱਜੀ, ਖੋਜਮੂਲਕ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰ ੇਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ(ਬੰਧਕੀ ਿਸਸਟਮ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਪਿੁਲਸ, ਿਨਆ-ਂਪਾਿਲਕਾ ਤੇ ਜੇਲ" ਪ(ਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਨ"   ਿਵਚ� 

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਦਰਪਸ਼ੇ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਿਜਵ> ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਭ(ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, 

ਵੇਸਵਾਪਣੁਾ, ਮੁਕ� ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਕ>ਦਰ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਬਾਰੀਕ ਪਰਤ  ਨੰੂ ਫ਼ਰੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਕਰੂਰ 

ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਹੀ ਨਹ= ਸਗ� 

ਭਿਵ� ਖਾਰਥੀ ਸਮ� ਿਸਆਵ  ਬਾਰ ੇਵੀ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ  ਰਾਹ= ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਿਕ ਸਮੁ� ਚੇ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਆ ਰਹ ੇਿਨਘਾਰ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  

ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੁ� ਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਸਮਾਜ ਭੂਤ, ਭਿਵ� ਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰ ੇ ਿਨਰੰਤਰ 

ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹ।ੈ 

         (ਜਸਪ(ੀਤ ਕੌਰ) 
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ਭਾਈ ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ,  2010. 

 

---ਉਹੀ--- : ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਸਾਿਹਤ  
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ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਸਾਿਹਤ ਿਚੰਤਨ ਧਾਰਾ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2001 

. 

ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਪ(ੇਰਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ, 2002. 

 

ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰਵੇਾਲ : ਪ(ਸੰਗ ਕੌਰਵ ਸਭਾ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2006 

 

ਐੱਸ. ਤਰਸਮੇ (ਡਾ.) ਅਤੇ 
ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ (ਡਾ.) 

: ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੰਵਾਦ ਦਰ ਸੰਵਾਦ , ਮਾਤਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਸਾਿਹਤ 

 ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 2008 

 

ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸੰਧ ੂ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ: ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ, ਮਦਾਨ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼, 

ਪਿਟਆਲਾ, 2000. 
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ਿਦ� ਲੀ, 2010. 
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ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਿਲਮ:, ਰਾਜਰੌੀ ਗਾਰਡਨ, ਿਦ� ਲੀ, 1982. 
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ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ : ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਾਿਰਸ਼ ਸਾਹ ਫ਼ਾhਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 1992 

 

---ਉਹੀ--- : ਕੌਰਵ ਸਭਾ : ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 
2003 

 

---ਉਹੀ--- : ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਰੂਹੀ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ ਅੰਿਮ(ਤਸਰ,  

2005 

 

ਸੁਨੀਤਾ ਕੌਸ਼ਲ (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਪ(ਬੰਧ, ਿਲਟਰਚੇਰ ਹਾਊਸ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ,  

1996. 

 

ਸੁਰਜੀਤ ਿਗ� ਲ  : ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ,  
2009. 

 

ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ,ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਲੁਿਧਆਣਾ, 2005. 

 

ਸੁਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਚੇਤਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2005. 

 

ਸੁਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ  ਅਤੇ 

ਰਾਵੇਲ ਿਸੰਘ (ਸੰਪਾ.) 

 

: ਨਵ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ : ਇ� ਕ ਅਿਧਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ,  
ਿਦ� ਲੀ, 2008. 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ 

 

 

: ਸਮਾਜ ਸ� ਤਾ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲ,  ਲੋਕਗੀਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਚੰਡੀਗੜ", 2006. 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ 
(ਸੰਪਾ:) 

: ਆਧਿੁਨਕ ਸਾਿਹਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,  

ਲੋਕਗੀਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ", 2005. 
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ਸ਼ਿਹਨਾਜ਼ ਿਸ� ਧ ੂ : ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ-ਰਚਨਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ,  

ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਾhਡੇਸ਼ਨ ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2004. 

 

ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ : ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ,  ਨਵਚੇਤਨ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼,  

ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 1970. 

 

ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾhਡੇਸ਼ਨ,  

ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2001. 

---ਉਹੀ--- : ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤ …, ਲਾਹੌਰ  
ਬੁ� ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2006 

 

---ਉਹੀ--- : ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸਵਾਲ  ਦੇ ਰਬਰ,ੂ ਲੋਕਗੀਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, 

ਚੰਡੀਗੜ", 2014. 

 

ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਨਵ= ਿਵਧਾ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਲੋਕਗੀਤ  
ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ", 2012. 

 

ਕਰਨM ਲ ਿਸੰਘ ਿਥੰਦ (ਸੰਪਾ.) : ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਪ(ਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,  
ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 1993. 

 

ਕੁਲਵੀਰ (ਡਾ.) : ਸਾਿਹਤ ਸਮੀਿਖਆ ਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਟਵੰਟੀਫ਼ਸਟ ਸDਚਰੀ  
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ, 2013. 

 

ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਕੇਸਰ : ਸਾਿਹਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਮਦਾਨ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼,  

ਪਿਟਆਲਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ 2002. 

 

---ਉਹੀ--- : ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗਲਪ ਸਾਿਹਤ, ਰਘਵੀਰ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਚੰਡੀਗੜ", 1992. 

 

ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ : ਸਮੀਿਖਆ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਆ,ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ,  
ਲੁਿਧਆਣਾ, 1984. 

 

ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 
(ਸੰਪਾ:) 

: ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ (1975-1985), ਪੰਜਾਬੀ  
ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦ� ਲੀ, 1987. 
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ਗੁਰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਕਥਾ ਜਗਤ ਿਪ(ੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਿਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਚੰਡੀਗੜ", 2001. 

 

ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ : ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਿਸਰਜਣ-ਪਰਿਕਿਰਆ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ  
ਿਬਊਰ,ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 1995. 

 

ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੰਦੀ (ਡਾ.) : ਗਲਪ ਪ(ਵਚਨ, ਿਰਸ਼ਮ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ, 2001. 

 

ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਸੰਸਾਰ, ਵੈਲਿਵਸ਼ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼, ਿਦ� ਲੀ, 1999. 

 

ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੁਰੀਏ  : ਭਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ,(ਅਨੁ: ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ) ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2003. 

 

ਜੁਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਿਹਰ ੂ : ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ", 2006. 

 

---ਉਹੀ--- : ਿਬਰਤ ਤਕ ਗਲਪ: ਆਧਿੁਨਕ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਲੁਿਧਆਣਾ, 2006. 

 

---ਉਹੀ--- : ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪ� ਖ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, 
ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2010. 

 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ : ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ,1992. 

 

---ਉਹੀ--- : ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, ਨਵ   
ਪ(ਕਾਸ਼ਨ 2006. 

 

ਦੇਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਪ(ੋ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਿਵਹਾਰ, ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2002. 

 

ਧਰਮ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੰਦਰਭ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾhਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2007. 

 

ਿਪਆਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) : ਖੋਜ ਿਸ� ਧ ਤ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2011. 

 

ਬਲਿਵੰਦਰ ਕੌਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ, ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ  
ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 2004. 
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ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ, (ਡਾ.) : ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਸਮੀਿਖਆ, ਰੂਹੀ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 1999. 

 

ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਅਨੁ: ਤੇ 
ਸੰਪਾ:) 

 

: ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਰਕਸੀ-ਿਚੰਤਨ, ਕੁਕਨੁਸ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਜਲਧੰਰ, 2002. 

---ਉਹੀ--- : ਮਾਰਕਸੀ ਿਵਸ਼ਵ ਿਚੰਤਨ, ਕੁਕਨੁਸ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਜਲਧੰਰ, 2003. 

 

ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਿਸੰਘ, 

(ਡਾ.) 

 

: ਗਲਪ ਅਿਧਐਨ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2006. 

ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜ�ਗੀ (ਸੰਪਾ.) : ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,  
ਪਿਟਆਲਾ, 1988. 

 

ਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾ : ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਲ ਦੀ ਿਕਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ  
ਅਿਧਐਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰ,ੋਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,  
ਪਿਟਆਲਾ, 1999. 

 

ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.) : ਸਾਿਹਤ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦ� ਲੀ, 2001. 

ਰੈਲਫ਼ ਫ਼ਾ�ਕਸ : ਨਾਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ, (ਅਨੁ.ਗੁਰਦੀਪ) ਲੋਕਾਇਤ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਚੰਡੀਗੜ"  1986. 

 

ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ (ਡਾ.) : ਸਾਿਹ� ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਨਵ   
ਐਡੀਸ਼ਨ,1987. 

 

ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) ਅਤੇ 
ਜਸਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਮ ਗਟ 
(ਸੰਪਾ:) 

 

: ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰ,ੋ ਪੰਜਾਬੀ  
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2006. 

ਟੀ. ਆਰ. ਿਵਨP ਦ (ਡਾ.) : ਆਉ ਨਾਵਲ ਪੜ"ੀਏ, ਚੇਤਨਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਦੂਜੀ  
ਵਾਰ 2006. 

 

---ਉਹੀ--- : ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਇ� ਕ ਮੁਲ ਕਣ, ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ, ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਅੰਿਮ(ਤਸਰ, 1982. 

 

---ਉਹੀ--- : ਸਾਿਹ� ਤ ਿਸਧ ਤ, ਲਾਹਰੌ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 1978. 
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ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ� (ਿਹੰਦੀ) : 

ਊਮਾ ਸ਼ੁਕਲ, (ਡਾ) (ਸੰਪਾ:), 

ਮਾਧਰੁੀ ਛੇੜਾ (ਡਾ.) (ਸਿਹ. 
ਸੰਪਾ.) 

 

: ਸਾਿਹਤਯਕ ਸ਼ੋਧ ਪ(ਿਵਧੀ ਏਵ ਵਯਾਪਿਤ, ਅਰਿਵੰਦ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਬੰਬਈ 1990. 

ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ (ਡਾ.) : ਭਾਰਤੀਯ ਸਮਾਜਕ ਸਮ� ਿਸਆਏ,ਂ ਿਵਕਾਸ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ,  

ਕਾਨਪੁਰ, 2004. 

 

ਐੱਸ.ਆਰ. ਗੁਪਤਾ (ਡਾ.) : ਉਪਿਨਆਸ ਕਾ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੀਤਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, 

 ਹਾਥਰਸ, 1995. 

 

---ਉਹੀ--- : ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਿਹਤ ਦਰਪਣ ਮ>, ਸੀਤਾ  
ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਾਥਰਸ, 2002. 

 

---ਉਹੀ--- : ਸਮਾਿਜਕ ਪੁਨਰਿਨਰਮਾਣ ਕਾ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸਾਿਹਤਯ,  

ਸੀਤਾ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਹਾਥਰਸ, 1987. 

 

ਐੱਸ.ਐੱਲ ਦੋਸ਼ੀ : ਆਧਿੁਨਕ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਯ ਿਵਚਾਰਕ, ਰਾਵਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼,  

ਜੈਪੁਰ, 2007. 

 

---ਉਹੀ--- : ਆਧਿੁਨਕਤਾ, Eਤਰ-ਆਧਿੁਨਕਤਾ ਏਵ ਨਵ-ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਯ  
ਿਸਧ ਤ, ਰਾਵਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੈਪੁਰ, 2010 

 

ਐੱਸ.ਐੱਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਪੀ.ਸੀ. ਜੈਨ 

: ਪ(ਮੁ� ਖ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਯ ਿਵਚਾਰਕ,  ਰਾਵਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,  

ਜੈਪੁਰ, 2001, ਮੁੜ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ 2009. 

 

ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਿਤ(ਵੇਦੀ 

: Eਚਤਰ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਯ ਿਸਧ ਤ,  ਰਾਵਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,  

ਜੈਪੁਰ, 1996, ਮੁੜ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ 2007. 

 

ਸੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ.) : ਭਾਰਤੀਯ ਸਮਾਜ ਮ> ਵਰਗ-ਸੰਘਰਸ਼, ਕੇ.ਐੱਲ. ਪਚੌਰੀ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, 

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, 1991. 

 

ਸੂਰਜ ਪਾਲੀਵਾਲ (ਡਾ.) : ਰਚਨਾ ਕਾ ਸਾਮਾਿਜਕ ਆਧਾਰ, ਸਾਿਹਤਯਾਗਾਰ, ਜੈਪੁਰ, 1990. 

 

ਸੰਜੀਵ ਭਨਾਵਤ : ਸਾਿਹਤਯ ਤੇ ਸਮਾਜ,  ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਪ(ਕਾਸ਼ਨ, ਜੈਪਰੁ, 1968 
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ਹਿਰਿਕ(ਸ਼ਨ ਰਾਵਤ : ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਯ ਿਚੰਤਕ ਏਵ ਿਸਧ ਤਕਾਰ,  ਰਾਵਤ  
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