
                                                            ਿਚ� ਠੀ ਨੰ:1 

 

ਮਾਣ ਯੋਗ ਜੀਓ। 

  ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਮੋਹ।। 

 

 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਨਾਵਲ ਪਿੜਆ। ਬਣਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਕ  ਦਾ ਗੁੰ ਦਵ  ਤੇ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬ� ਝੇ ਕ ਡ, 

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵ  ਤੇ ਿਨਵੇਕਲਾ ਿਦ*ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗ� ਲ ਨੰੂ 

ਤੋਰਨ ਤੇ ਿਚਤਰਨ ਿਵਚ ਅਨ. ਖਾ ਕਮਾਲ ਹ।ੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੰੂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ*ਣਾਮ। ਆਸ ਹੈ ਨ1 ੜਲੇ ਭਿਵ� ਖ 

ਿਵਚ ਆਪ ਜੀ ਿਲਖਤ ਅਛੋਹ ਬੁਲੰਦੀਆ ਂਛੋਹੇ ਤੇ ਕੋਨ1 -ਕੋਨ1  ਨੰੂ ਝੰਜੋੜੇ। 

 

ਜਸਬੀਰ ਕਲਸੀ 
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ਜਰਨ4 ਲ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ 

ਸ.ਸੀ.ਸ.ੈ ਸਕੂਲ ਦਸੂਹਾ-144205 

29.08.90 

 

ਅਤੀ ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ ਜੀ, 

 

  ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜ ੇਹਨ। ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਰਾਤ  ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਿੜ>ਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ 

ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜਸ ਤਰ>  ਤੁਸ@ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਸੋਚ ਤੇ 

ਕੰਮ  ਤੇ ਿਜਸ ਤਰ>  ਤੁਸ@ ਡੰੂਘੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹਉਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਿਵਚ ਇਹ ਵ� ਖਰੀ ਤਰ>  

ਦੀ ਅਿਮ� ਟ ਤੇ ਨਾ ਭੁ� ਲਣਯੋਗ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ 

 ਬਰਨਾਲਾ Bਝ ਵੀ ਲੇਖਕ  ਦਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹ।ੈ ਮੇਰ ੇ ਤੇ ਮੇਰ ੇ ਸਾਥੀਆ ਂ ਵ� ਲC ਲ� ਖ ਲ� ਖ 

ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸ@ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਹੜ  ਨੰੂ ਜ� ਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਿਗਆ ਂਕਰਕੇ ਸੂਹੀ 

ਸਵਰੇ ਇ� ਕ ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆਓਗF। 

  ਮੁਬਾਰਕ। 

 



ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਤ,ੂ 

ਜਰਨ4 ਲ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ 

 

ਕੀ ਤੁਸ@ ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ  ਨ1 ਿੜG ਹ ੋਕੇ ਡੰੂਘੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ? 
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ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ ਜੀ, 

 ਕ� ਲ> ਹੀ ਮI 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਟਆ ਹ । ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਏਨੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖ , ਪਰ, ਸੰਖਪੇ ਿਵਚ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਜ ੋਮਨ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਅ� ਜ ਜੋ ਹਨ>1 ਰ 

ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ@ ਉਸਦੀਆ ਂਜੜ>  ਤ� ਕ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹ,ੋ ਉਸਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ 

ਬਣਦੀ ਹ।ੈ 

 ਭਾਵF ਨਾਵਲ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹ@, ਜੋ Nਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਆਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗਹ ੁਨਾਲ 

ਤ� ਿਕਆ,ਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਗਰੂਕ ਲ� ਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ>  ਭਾਵF ਕੋਈ ਵੀ ਖਲਨਾਇਕ Nਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਨਹ@ ਆਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ,ਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀਆ ਂਤਿਹਆਂ ਿਵਚ ਛੁਿਪਆ, 

ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ@ ਵੀ ਪIਦਾ ਹ।ੈ 

 ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਦੀਆ ਂਿਮ� ਠੀਆ ਂਿਮ� ਠੀਆ ਂਟਕੋਰ  ਅਤੇ ਐਡੇ ਕੌੜੇ ਸ� ਚ ਿਬਆਨਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ 

ਹੀ ਰ� ਖ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਰ� ਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਐਡੀ ਿਨੱਗਰ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹ� ਕਦਾਰ ਹ।ੈ 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁ� ਭਿਚੰਤਕ 

ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਕੁਹਾੜਾ 
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ਬਿਠੰਡਾ 

ਦਸੰਬਰ 11, 1989 

ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ, 

  ਿਨੱਘੀ ਯਾਦ। 

 



 ਤੇਰਾ ਪ� ਤਰ ਿਮਿਲਆ, ਮI 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ>  ਕੀਤੀ, ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਸ*ੇਸ਼ਟ ਪ*ਾਪਤੀ 

ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹ ੈ ਿਕ ਮੇਰ ੇ ਹੀ ਿਮ� ਤਰ ਨ1  ਇਹ ਨਾਵਲ ਰਿਚਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ  ਿਵਚ, 'ਵਰਤਮਾਨ 

ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਪ*ਬੰਧ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੰੂ ਿਦ*ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇ� ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਵਲ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਾਰਗਾਰ ਿਵਅੰਗ ਹ।ੈ' 

 

ਤੇਰਾ ਿਮ� ਤਰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ 
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ਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

   ਲਾਲ ਸਲਾਮ। 

 

1. ਮI ਆਪ ਦਾ ਪ*ਿਸ� ਧ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪਿੜ>ਆ ਹ।ੈ 

2. ਮI ਗੋਸ਼ਟੀਆ ਂਬਾਰ ੇਰਘਬੀਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ> ੇਹਨ। 

3. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਵ� ਲ ਨਹ@ ਜ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵ� ਖਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ 

ਹੈ। 

4. ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਤੁਸ@ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ@ ਦਿਲਤ  ਦੇ ਲੇਖਕ ਹ।ੋ 

 

 

ਬਲਦੋਵ ਬੰਬੀਹਾ 

 

ਿਚ� ਠੀ ਨੰ:6 

 

 

ਪਿਟਆਲਾ 

03.04.90 

ਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀਓ, 

    ਿਨੱਘੀ ਯਾਦ। 



 ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪੜ>ਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਿਮਿਲਆ। ਸ� ਚਮੁ� ਚ ਤੁਸ@ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹ।ੋ ਰੂਪਕ ਪ� ਖ ਤC ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲ� ਗਦਾ ਹ।ੈ ਬੰਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਆਲੇ ਏਨਾ ਤਕੜਾ ਿਵਸ਼ਾ 

ਘੰੁਮ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਮੇਰ ੇਿਖਆਲ ਿਵਚ ਜੇ ਅਸ@ ਇਸਨੰੂ informative novel ਕਿਹ ਲਈਏ ਤ  ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਤੁਸ@ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹ� ਦC ਵ� ਧ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹਏੋ ਹ।ੋ ਮI ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ ਤੁਸ@ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ>  ਪ*ਤੀਬ� ਧ ਹ ੋਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਿਦਓਗੇ। ਸਾਨੰੂ 

'ਕਟਿਹਰ'ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹ।ੈ 

 

  ਮੇਰ ੇਵ� ਲC 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ  ਮੰਨਣੀਆ।ਂ 

 

ਨਾਇਬ ਲੰਢੇ ਕੇ 
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ਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ, 

   ਯਾਦ। 

 

 ਿਗਆਰ  ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ>ਨ ਬਾਅਦ ਅ� ਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰਾ ਿਜਹਾ ਛੋਟੀ ਿਸਨਫ ਿਲਖ-ਪੜ> ਿਰਹਾ ਲੇਖਕ/ਪਾਠਕ ਏਡਾ ਨਾਵਲ ਇ� ਕੋ ਸਾਹ ੇਪੜ> 

ਿਗਆ। 

 ਿਪ� ਛ ੇਿਜਹ ੇਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਐਿਪਕ (ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਗਰਦਾਨ1  ਹਏੋ) ਪੜ> ਕੇ ਬੜੀ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ 

ਏਸ ੇਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਿਪਕ ਕਿਹੰਦੇ ਨ1 ? 

 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪੜ>ਿਦਆਂ ਇਹੋ ਖਦਸ਼ਾ ਮੇਰ ੇਮਨ 'ਚ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹ@ ਹੋਈ 

ਸਗC ਰਸ਼ਕ ਹੋਇਐ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਏਨੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਸਾਡ ੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਆਇਐ। (Bਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵ  

ਤੇਰੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂਿਕਤਾਬ  'ਚC ਵੀ ਸੀ) 

 ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਨਾਵਲ ਿਲਖ ੇਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਲਈ ਨਵF ਯੁ� ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹ।ੈ 

 

  ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ  ਕਬੂਲ ਕਰ@। 

 

ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ 

ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਬਮਲ 
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ਚਿੜਕ 

22.02.90 

 

ਸਾਥੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ, 

 

 ਮI ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪਿੜ>ਆ। 

 ਆਪ ਜੀ ਵਰਗ ੇਮਹਾਨ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ  ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ 

ਹੈ। 

 ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਮਜ਼ਦੂਰ (ਿਮਹਨਤਕਸ਼) ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਹ ੋਕੇ ਿਕਰਨ  ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੂਪ ਪ*ਨਾਏ ਹਏੋ ਨੌਜਵਾਨ  ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਕਾਲੀਆ ਂਰਾਤ  ਚੀਰਦੇ ਹਏੋ। ਸੂਹੀ ਸਵਰੇ 

ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾBਦਾ ਹ।ੈ 

 ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਪ*ਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਸਭ ਤC ਵ� ਡਾ ਹਿਥਆਰ ਹ।ੈ 

 ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਸ ਗਲ-ਸੜ ਚੁ� ਕੇ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜਾਦ ਸੰਤਾਪ ਪ*ਤੀ ਅਤੇ ਿਫਰਕੂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਿਹਰ' ਰਾਹ@ ਹ� ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ 

ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਮI ਕੋਈ ਵਿਡਆਈ ਤ  ਨਹ@ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਵਧਾਈ ਪਾਤਰ ਹ।ੋ ਮI 

ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹਮਸ਼ੇ  ਲਈ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਸ਼ੌਨੀ ਪਹੁੰ ਚਾBਦੀ 

ਰਹੇਗੀ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ 

ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਿਕੰਗਰਾ 
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ਬਰਨਾਲਾ 

14.04.90 

ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ। 

  ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। 

 



 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿਟਆ ਹ । ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲ  ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਪੰਨ1  ਮੈਨੰੂ ਧੋਖ ੇ

'ਚ ਰ� ਖਦੇ ਰਹ ੇਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਪੰਿਨਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਕਮਾਲ ਹ-ੈ 

ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਚ� ਟੇ ਚਾਦਰ ੇਪੁਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਮਾਨ 

ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਿਜਸ 'ਚ ਮੀਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ) ਜੁ� ਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹ।ੈ  

 ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਅੰਸ਼ ਹ।ੈ 

 ਸਭ ਤC ਵ� ਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਹ ੈਿਕ ਮੇਰਾ ਅਜੀਬ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੋਨa  ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿਹਜ ਭਾਵ 

ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਮੁਬਾਰਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। 

 

ਤੇਰਾ ਓਮ ਪ*ਕਾਸ਼ ਗਾਸ ੋ
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ਚੰਡੀਗੜ> 

16.04.90 

ਮੀਤ ਸਾਿਹਬ, 

  ਸਿਤ ਸ਼*ੀ ਅਕਾਲ। 

 

 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੜ>ੀ। 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕ ੇਹਲਾਤ  ਨੰੂ ਤੁਸ@ ਬਾਖੂਬੀ ਿਚਤਿਰਆ ਹ।ੈ  

 ਅਜੋਕੇ ਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ  ਤੇ ਬਹੁਤ ਘ� ਟ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਕੁ� ਲ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨ ਵ  ਨ1  ਹੀ ਇਹ 

Nਦਮ ਅਰੰਿਭਆ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ@ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹ।ੋ 

 ਿਕਤਾਬ ਕੇਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ ਿਵਚਾਿਲਓ ਰ� ਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ 

 ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਵ� ਡਾ ਗੁਣ ਹ।ੈ 

 ਅ� ਡ-ਅ� ਡ ਲੋਕ  ਦੇ ਅ� ਡ-ਅ� ਡ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲ� ਗਦਾ ਹ ੈਤੇ ਿਕਸ ੇਨੰੂ 

ਨਹ@। 

 ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਪ� ਧਰ ਨ1  ਤ  ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਰ� ਜ ਕੇ ਮਾਿਣਆ ਹ।ੈ 

 ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਮI ਇਸ Nਦਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਈ ਭੇਜਿਦਆ ਂਿਸਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹ ਗਾ ਿਕ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼- ਅ� ਜ 

ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹ ੋਿਨੱਬੜੀ ਹ।ੈ' 

 



ਿਨਰਮਲ ਿਸੰਘ ਛੀਨਾ 
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ਰਾਏਸਰ 

18.04.90 

ਮਾਨਯੋਗ ਮੀਤ ਸਾਿਹਬ, 

   ਲਾਲ ਸਲਾਮ। 

 

 ਇ� ਕ ਤ  ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹ ੈਦੂਜਾ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਮਹਨਤ 

ਨਾਲ ਪੜ>ਨ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 

 ਨਾਵਲ ਪੜ>ਨ ਉਪਰੰਤ ਪ� ਤਰ ਿਲਖਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕੀਤਾ। 

 ਪਿਹਲ  ਤ  ਮI ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਕੋਈ ਲ� ਲੂ-ਪੰਜ ੂਨਾਵਲ ਨਹ@ ਹ।ੈ ਇਹ ਤ  

ਤੁਹਾਡੀ ਇ� ਕ ਪ*ਾਪਤੀ ਹ।ੈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤ  'ਅ� ਗ ਦੇ ਬੀਜ' ਅਤੇ 'ਕਾਫ਼ਲਾ' ਤC ਦੋ ਨੰਬਰ Nਪਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਭਾਵF 

ਨਾਵਲ 'ਚ ਪਾਤਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਵਾਧ ੂਿਜਹਾ ਨਹ@ ਲ� ਗਦਾ, ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ  ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬੋਰ ਨਹ@ ਕਰਦਾ। ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ  ਦਾ ਚਿਰ�ਤਰ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਕਟਾਕਸ਼ ਵਧੀਆ ਿਫਟ ਕੀਤ ੇਹਨ ਿਜਵF- ਕ ਡ  ਨੰੂ ਚੈਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲ� ਗੇ ਿਜਵF ਿਕਸ ੇਜੇਤੂ ਨੰੂ ਟਰਾਫੀ 

ਿਦ� ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਭਾਣਾ ਿਮ� ਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਘਸੀ-ਿਪਟੀ ਿਸਿਖਆ। ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਮ  

ਿਕਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਰਦੀ ਹ।ੈ ਕ ਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ- ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਕਰ ਗੀ, ਮਰੇੀ ਬ� ਚੀਓ ਅਿਜਹ ੇਸ਼ਬਦ ਪਾਤਰ  ਕੋਲC 

ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹ।ੈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਚਿਰ� ਤਰ, ਪ� ਤਰਕਾਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਜੋਿਗੰਦਰ ਜ� ਲਾਦ, ਬਾਬ ੂਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦ� ਤ 

ਿਸੰਘ, ਵਾਲਕ� ਟੀ, ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ 

ਅੰਦਰ ਖੁਭਦੇ ਹਨ। 

 ਮੀਤ ਸਾਿਹਬ ਮI ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਤ  ਹ ੈਨਹ@ ਵਈ ਨਾਵਲ Nਪਰ ਕੁਝ ਿਲਖ ਸਕ  ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਕਤਾਬ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲ� ਗੀ ਹ।ੈ ਮI ਆਪ ਪੜ>ਨ ਤC ਪਿਹਲ  ਿਪੰਡ ਿਵਚ 2 ਮੁੰ ਿਡਆ ਂ ਨੰੂ ਹੋਰ  ਨੰੂ ਪੜ>ਾਈ। ਉਨ>   ਨ1  ਵੀ 

ਵਧੀਆ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ  

 

ਆਪ ਜੀ ਦਾ 

ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਾਹ ਰਾਏਸਰ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਲਾ 

ਅੰਿਮ*ਤਸਰ 

20.04.90 

ਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, 

    ਿਨੱਘੀ ਯਾਦ। 

 

 ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਿਹਲਾ ਸੰਖੇਪ ਪ*ਭਾਵ: 

 'ਕਲਾਤਮਕ ਪ� ਖ ਤC ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤਾਣ ੇਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਇਸਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪ*ਾਪਤੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਾਰੀਕੀ ਗਲਪ 

ਵੇਰਿਵਆ ਂ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਦੀ ਮ� ਦਦ ਨਾਲ ਇ� ਕ ਅਿਜਹ ੇਗਲਪ-ਿਬੰਬ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਬਣਾBਦੀ ਹ ੈ ਜ ੋ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਿਟਲਤਾ ਨੰੂ ਉਸਦੀਆ ਂ ਜੜ>  ਤ� ਕ ਲਿਹ ਕੇ ਮਰੂਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਬਰਤ ਤਕਾਰ ਿਸ� ਧ ੇ ਗਲਪ-

ਕਥਨ  ਅਤੇ ਤਨਜ ਨੰੂ ਇ� ਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਪੁਖਤਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਿਨਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ 

ਤਨਜ ਦਾ ਇਹ ੋਿਜਹਾ ਸੂਖਮ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘ� ਟ ਉਪਲ� ਬਧ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾਵ  

ਿਵਚ ਇਹ ਉਪਲ� ਬਧ ਵੀ ਹ,ੈ ਤ  ਇਸਨੰੂ ਉਨ>   ਦੇ ਕੁਝ ਇ� ਕ ਿਹ� ਿਸਆਂ ਿਵਚC ਹੀ ਲ� ਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਨਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਣਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣ ਪ*ਾਪਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਪ*ਕਾਰ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਕੋਠ1  ਖੜਕ ਿਸੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ੇਹੁਣ ੇਪ*ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਮਸ਼ੀਨ 

ਵਾਲੇ (1990) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਚੇਚੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹ� ਕਦਾਰ ਹਨ, ਿਕBਿਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚC ਿਸ� ਧ ੇ

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ*ਿਤਭਾ ਦੀਆ ਂਿਵਲ� ਖਣ ਿਸਰਜਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ  ਉਜਾਗਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, Nਥੇ 

ਸੰਪਾਦਕ  ਵ� ਲC ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਆBਦੀ ਹ।ੈ' 

 

  ਸਨ1 ਹ ਨਾਲ, 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 

ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ 
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ਅੰਿਮ*ਤਸਰ 



28.04.90 

ਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ। 

   ਆਦਾਬ। 

 

ਅ� ਜ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪੜ> ਕੇ ਹਿਟਆ ਹ । 

ਮI ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ> ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹ  ਿਕ ਤੰੂ ਇ� ਕ ਤਰ>  ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ 

ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਹੀ ਿਲਖ ਿਦ� ਤਾ ਹ ੈਜੀਹਦੇ ਦਰਪਣ ਿਵਚC ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਰੂਪ ਚੇਹਰ ੇਤ  

ਨਜ਼ਰ ਆBਦੇ ਹੀ ਹਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਨ1  ਵ� ਡੇ ਿਖਲਾਰ ੇ ਨੰੂ 

ਸਮੇਟਣਾ, ਸ ਭਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਿਕਸ ੇਵ� ਡੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ 

ਦਾ ਿਕ*ਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹ।ੈ ਮI ਸਮਝਦਾ ਹ  ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰ ੇਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਗ� ਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ 

ਨਾ ਤੁਰੇ ਤ  ਉਹ ਸਾਿਹਤਕ ਮਜੋਰ  ਦੀ ਬਦਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਤੰੂ ਹਰ ਇ� ਕ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਘੇਰੇ ਿਵਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਜਵF ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਂ'ਚ ਫਿਸਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰੂ ਹ।ੈ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਮI ਇ� ਕ 

ਦੋ ਬੈਠਕ  ਿਵਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰੋਚਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹ।ੈ 

 

ਸਨ1 ਹ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਕੈਰC 

ਅੰਿਮ*ਤਸਰ 

 

 

ਿਚ� ਠੀ ਨੰ:14 

 

ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.) 

13 ਮਈ 1990 

 

ਸੁਿਹਰਦ ਵੀਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ, 

 ਹੁਣ ੇ ਹੁਣ ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪੜ> ਕੇ ਹਟੀ ਹ । ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਿਪ� ਛC ਅਿਜਹਾ ਸਜੀਵ ਿਚਤਰਣ 

ਵੇਿਖਆ। ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤ� ਕ ਲਿਹ ਕੇ ਤੁਸ  ਅੰਦਰ ਦੀਆ ਂਜੜ>  ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਿਦ� ਤੇ ਨ1 । 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੋਲ.... ਪੜ> ਕੇ ਲੰੂ ਖੜੇ ਹ ੋਜ ਦੇ ਨ1 .... ਕਲੇਜਾ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਆ 

ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਨ>   ਦੀਆ ਂਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤ  ਅਤੇ ਤਸ਼� ਦਦ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਿਕB, ਸਾਰਾ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ 



ਹੀ ਇਸਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ,ੈ ਪਰ ਲਾਅਨਤ ਹੈ ਅਿਜਹ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁ� ਤਰ  ਤੇ, ਿਜਨ>   ਨੰੂ ਮਜ਼ਲੂਮ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 

ਦਾ ਸ਼eਕ ਹ।ੈ 

 ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕ� ਟੇ ਜਾ ਰਹ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹ।ੈ ਇ� ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਸ਼ੇ  

ਿਜBਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਮI ਤਿਹ ਿਦਲC ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ , ਪਰ ਹੁਣ ੇਹੁਣ ੇਇ� ਕ ਗ� ਲ ਮਨ ਿਵਚ 

ਆਈ ਹ ੈਿਕ ਐਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸ  ਿਕਵF ਜਾਿਣਆ ਇਸੇ ਿਬਨਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 

 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸਿਤਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ 

ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ 
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ਿਪਆਰ ੇਸਾਥੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਜੀ, 

    ਿਨੱਘੀ ਯਾਦ। 

 

 ਤੁਹਾਡੇ ਵ� ਲC ਭੇਿਜਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ ੇਵਸਤੂ ਦੇ ਪ� ਖC 

ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਿਕਰਤ ਹ।ੈ ਇਸਦੀ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮI ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲC ਮੁਬਾਰਕ ਿਦੰਦਾ ਹ । ਮI ਇਹ 

ਿਬਨ>   ਿਕਸ ੇਸ਼� ਕ ਅਤੇ ਰ� ਖ ਰਖਾ ਤC ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ  ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਿਜਸ ਸਫਲਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਲਗਨ, 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸ@ ਿਨਭਾਇਆ ਹ ੈਇਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਪੁਲਮ ਮਿਹਕਮ ੇ

ਦੀ ਥਾਹ ਤ� ਕ ਤੁਸ@ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਚੌਫੇਰੇ ਛਾਏ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੰੂ ਅਕਾਲੀ 

ਿਸਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਸਨਅਤਕਾਰ - ਕ ਗਰਸ ਵਾਿਲਆ ਂਖਾਸ ਕਰਕੇ Nਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਬ ਸ  ਦੇ ਸਹਾਰ ੇਖੜ>ਾ 

ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜੇ ਇਨ>   ਬ ਸ  ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਿਖ� ਚ  ਦੇ ਰ� ਸੇ ਅਿਦ� ਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹ ੇ

ਹਨ। 

 ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ@ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੋਕ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਪੜ>ੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 

ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ-ਕਾਜ ਪ*ਤੀ ਿਨਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਦਾਦ ਿਦ� ਿਤਆ ਂ ਬਗੈਰ ਨਹ@ ਰਿਹ 

ਸਕਦਾ। 

 ਿਕBਿਕ ਮੁ� ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਉਘਾੜਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵ� ਡੇ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਪੜ>ਿਦਆਂ ਅ� ਧ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਖੇਵ  ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਜਦC ਕਹਾਣੀ ਿਫਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ- ਿਜ� ਥC 

ਅਸਲੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਰੌਚਕਤਾ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। 



 ਅਿਜਹ ੇਕਰੂਰ ਿਵਸ਼ ੇਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣਾ ਇ� ਕ ਵ� ਡੇ ਜੇਰ ੇਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਗੰਦੇ ਅਨਸਰ  ਨੰੂ ਿਖ� ਚ ਿਖ� ਚ ਬਾਹਰ ਕ� ਢ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵF ਇਸਦੀਆ ਂਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਬਾ, 

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਿਨੱਤ ਕ� ਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ>   ਦਾ ਰੋਲ ਸ� ਚਮੁ� ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਜਨਾ ਯਥਾਰਥ 

ਿਵਚ ਵੀ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ@ ਇਸਨੰੂ ਇਸ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਇਸ ੇਲਈ ਹੀ ਰ� ਿਖਆ ਹ।ੈ ਉਨ>   ਦੇ ਿਕਸ ੇਵ� ਡੇ ਰੋਲ ਨੰੂ ਇਸੇ 

ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਦਖਾਇਆ ਨਹ@ ਜਾ ਸਿਕਆ ਿਕBਿਕ ਉਹ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹ ੈਹੀ ਏਨਾ। 

 ਇ� ਕ ਖਾਸ ਗ� ਲ ਿਜਹੜੀ ਮI ਇਸ ਿਵਚ ਨ. ਟ ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਿਭ*ਸ਼ਟ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ>   

ਦੇ ਕੁਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ1  ਹ  ਪ� ਖੀ ਰੋਲ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਇ� ਕ ਹੋਰ ਪ� ਖ ਿਜਸ ਨ1  ਮੈਨੰੂ ਦੁ� ਖ 

ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਉਹ ਹ ੈਇਸ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ- ਬੰਟੀ ਦੀ ਮ , ਅਿਧਆਪਕਾਵ  ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹ  ਪ� ਖ@ ਿਜ਼ਕਰ ਤC 

ਿਬਨ>  - ਸਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ  ਦਾ ਰੋਲ, ਉਨ>   Nਪਰ ਿਟ� ਪਣੀ, ਉਨ>   ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਬੇਸਵਾ 

ਪ� ਧਰ ਤC Nਚਾ ਨਹ@ Nਿਠਆ। ਬੰਟੀ ਦੀ ਮ  ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਿਜਹ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਿਰਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਜ ਦਾ। ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵ  

ਿਹ� ਿਸਆ ਂਿਵਚ ਇਸ ਉਕਤਾਈ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 ਆਪ ਦਾ ਸਾਥੀ 

ਸੂਫ਼ੀ ਅਮਰਜੀਤ 
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02 ਜੂਨ 1990 

 

ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ- ਸਲਾਮ 

 ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਹੁਣੇ ਪੜ> ਕੇ ਹਿਟਆ ਹ । ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਦਲ ਤ  ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਨ>   ਹ� ਥ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ>   ਦੇ ਪੋਟੇ ਚੁੰ ਮ ਲਵ । ਘੁ� ਟ ਕੇ 

ਜ� ਫੀ ਪਾ ਲਵ  ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨ1  ਇਹ ਗ� ਲ ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰ 

ਿਦ� ਤੀ। 

 ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਬੁ� ਕਲ ਿਵਚ ਪਲਟੇ ਜੁਰਮ  ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਤੁਸ@ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਬੇ-ਨਕਾਬ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਭ ਤC ਵ� ਡੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵF ਮੁ� ਲ ਨਵੀਆ ਂਧਾਰਨਾਵ  ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਨਾਵਲ ਹੁਬਹ ੂਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਵ ਗਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹeਸਲਾ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਸੋਚ ਭਰ ਜਾਵ।ੇ ਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ>  ਹ ੋ

ਜਾਵੇ। ਿਜਨ>   ਲੋਕ  ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਪੜ>ਨ ਿਪ� ਛC ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹ।ੈ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵ� ਧ ਤC ਵ� ਧ ਉਨ>   ਲੋਕ  

ਨੰੂ ਪੜ>ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲੇ। ਉਹ ਆਪਣ ੇNਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅ� ਿਤਆਚਾਰ, ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੜੇ ਹ ੋਜਾਣ। ਇਸ 



ਬੋਅ ਮਾਰਦੇ ਪ*ਬੰਧ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਲ� ਗ ਜਾਣ, ਬਾਗੀ ਹ ੋਜਾਣ। ਜੇ ਮI ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵ  ਤ  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ@ 

ਵੀ ਏਦ  ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਜ  ਇਸ ਤC ਵੀ ਵ� ਧ? 

 ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦ� ਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ� ਖ ਪੂਰਦਾ ਪਾਤਰ ਹ।ੈ ਜੇ ਸ� ਚਮੁ� ਚ ਏਦ  ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਿਜਨ>   ਦੀ 

ਸੇਧ ਿਪ� ਛ ੇਲਹਾ ਕੇ ਸਾਰ ੇਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁ� ਪ ਇ� ਕ ਹ ੋਜਾਣ। ਇਹ ਗ� ਲ ਸਾਡ ੇਨਾਵਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਤ� ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹ।ੈ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁ� ਪ  ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਿਜਕ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਸੇਟਾ 

ਦੀ ਹਉਮ ੇਨੰੂ ਿਤਆਗ ਨਹ@ ਸਕੇ। ਇਸ ਗ� ਲ ਦਾ ਸਭ ਤC ਵ� ਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਲਤ ਸ਼*ੇਣੀਆ ਂਨੰੂ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਿਜਨ>   ਕੰਮ 

ਇਨ>   ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਿਲਤ  ਨੰੂ ਜ� ਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ੳਹ ਤ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 

ਸਗC ਇਹ ਇ� ਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮ  ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ� ਚਮੁ� ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹ ੋਿਨੱਬਿੜਆ ਹ।ੈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤC ਬਾਹਰ ਆBਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ>   ਨੰੂ ਤ  ਸਗC ਚੁ� ਭਦਾ ਹੋਊ? ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜ  ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ। ਪ*ੋਲਤਾਰੀ ਘੋਲ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਸਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭਿਵ� ਖ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਅਿਹਮ ਥ  ਪ*ਾਪਤ ਕਰਗਾ। ਇਹ ੋਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇ� ਛਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹ ੋਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੁਝਿੇਵਆ ਂ

ਭਰ ੇਜੀਵਨ ਿਵਚC ਜੇ ਜਵਾਬ ਿਲਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕ� ਢ ਸਕੋ, ਤ  ਮI ਪ*ਸੰਨ ਹੋਵ ਗਾ। 

 

ਇ� ਕ ਪਾਰਕ ਅਦੀਬ 

ਕਮਲ ਦੇਵ ਪਾਲ 

ਿਪੰਡ ਰਹੀਮਪਰੁ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪਰੁ। 
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ਰਘਵੀਰ ਿਸੰਘ ਦੇਰਿਕਆਨਾ 

ਐਡਵੋਕੇਟ 

ਕੋਰਟ, ਹਿੁਸ਼ਆਰਪਰੁ। 

 

ਲੇਖਕ ਵੀਿਰਆ 

 ਤੇਰਾ ਹ� ਥ ਚੰੁਮ ਲਵ - ਉਹ ਹ�ਥ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਖੂਬਸਰੂਤ ਅ� ਖਰ ਘੜਦਾ ਏ।ਂ ਉਹ ਹ� ਥ ਿਜਸ ਿਵਚ ਫੜੀ 

ਕਲਮ ਸੁੰ ਦਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਣਦੀ ਹ।ੈ ਮI ਤੇਰੇ ਉਸ ਹ� ਥ ਨੰੂ ਘੁ� ਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹ  ਿਜਹੜਾ ਹ� ਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 

ਨਾਵਲ ਿਲਖਣC ਨਾ ਥ� ਕਦਾ ਹ ੈਤੇ ਨਾ ਅ� ਕਦਾ। ਮI ਤੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਵ� ਕੜੀ 'ਚ ਕ� ਸਦਾ ਹ । ਤੈਨੰੂ 

ਸਾਰ ੇਦੇ ਸਾਰ ੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ- ਿਜਹੜਾ ਿਸਰਫ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸਗC ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਿਦਸ ਹ� ਿਦਆਂ ਤC ਵੀ ਅਗ ਹ ਵ� ਧ ਿਗਆ ਲੇਖਕ ਹ-ੈ ਿਜਸ ਨ1  ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਬਣ ੇ



ਸੰਿਵਧਾਨ  ਨੰੂ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰ� ਖ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਭੁਲੇ, ਭਟਕਦੇ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਿਸਆ ਂ'ਚ ਪਏ ਲੋਕ  ਨੰੂ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਤ  ਐਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਲਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ ਸ� ਚ ਯਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹ ੈ ਤੇਰਾ 

'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਨਾਵਲ। ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਤੰੂ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹ ਹਾਰ@ ਸਾਰੀ ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅ� ਜ ਮੈਕਸਮ ਗੋਰਕੀ ਜ  

ਿਲਊ ਟਾਲਸਟਾਏ ਿਜBਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ  ਉਨ>   ਨ1  ਤੇਰਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੜ>ਨ ਿਪ� ਛC ਤੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ਼ਰਰੂ ਆਉਣਾ ਸੀ 

ਿਕBਿਕ ਤੰੂ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ 'ਵਾਰ ਐਡਂ ਪੀਸ' ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਿਲਖ ਿਦ� ਤਾ ਹ।ੈ 

 ਜਦC ਤੰੂ ਆਵFਗਾ ਤ  ਮI ਤੇਰ ੇਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀਆ ਂਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆ ਂਲਾਈਨ  ਵਾਲੇ ਵਰਿਕਆ ਂਨੰੂ 

ਸ਼ੀਿਸ਼ਆ ਂ'ਚ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ  ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅ� ਖਰ  ਦਾ ਿਪ� ਛਾ ਕਰਦੀ ਮਰੇੀ ਕਲਮ 

ਪਿਹਲ  ਹੀ ਤੇਰੇ ਅ� ਖਰ  ਦੇ ਕਦਮ  'ਚ ਲਕੀਰ  ਿਖ� ਚ ਚੁ� ਕੀ ਹ।ੈ ਤੇਰੇ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੀਆ ਂਅਣਿਗਣਤ ਲੋਕ  

ਕੋਲ ਪ*ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁ� ਿਕਆ ਹ  ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮI ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਨਹ@ ਦੇ ਿਰਹਾ ਿਕBਿਕ ਤੇਰੇ 

ਅ� ਖਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚ ਸ ਭ ਕੇ ਰ� ਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਲੌਕਰ ਵ ਗ ਤੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 

ਮI ਤੇਰੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਵ ਗ ਸ ਭ ਕੇ ਰ� ਖ ਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਨਾਵਲ ਿਸਰਜਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ 

ਨਹ@। ਤੇਰਾ ਿਦ*ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐ। ਅਫਰੀਨ ਤੇਰੀ ਿਸਦਕ ਿਦਲੀ ਦੇ। 

 ਤੇਰੀ ਿਮ� ਠੀ ਬੋਲੀ ਨ1  ਨਜ਼ਾਰਾ ਿਲਆ ਿਦ� ਤਾ। ਤੇਰੀ ਿਨੱਘੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨ1  ਮੈਨੰੂ ਿਸਆਲ ਦੀ ਕੋਸੀ ਧੁ� ਪ ਿਜਹਾ 

ਮਜ਼ਾ ਿਦ� ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰ ੇਜਜ਼ਬਾਤ  ਨ1  ਮੈਨੰੂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਿਵਚ ਧੁ� ਪ ੇਰ� ਖੀ ਬਰਫ਼ ਵ ਗ ਖੋਰ ਿਦ� ਤਾ। ਗਰਮੀਆ ਂਦੀ ਰੁ� ਤੇ 

ਲੂਣ ਲ� ਗੇ ਿਨੰਬੂ ਨੰੂ ਕ� ਟ ਕੇ ਚੂਸਣ ਵ ਗ ਤੇਰਾ ਇਕ�ਲਾ ਇਕ� ਲਾ ਅ� ਖਰ ਟੇਸਟੀ ਲ� ਿਗਆ। ਤੇਰੇ ਸਿਫਆ ਂNਤੇ ਮI ਕਈ 

ਿਦਨ ਿਨਗਾਹ  ਿਵਛਾਈ ਰ� ਖੀਆ।ਂ ਕਲਪਨਾ ਜਰੀਏ ਬੜੇ ਥਾਵ  ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਰਾਹ@ ਹ ੋਗਈ। ਨਾਵਲ 

ਨਾਵਲ ਹੀ ਹ।ੈ ਤੰੂ ਸ� ਚਾ ਲੇਖਕ ਏ।ਂ ਤੰੂ ਸ਼ਬਦ ਤC ਿਖਝੀ ਨਾ। ਤੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਿਝਆ ਹ।ੈ 

 ਕਦੀ ਵਕਤ ਿਮਿਲਆ ਤ  ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਗਾ। ਜੀ ਤ  ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ੇਹੀ ਇਨਾਮ ਵਜC 1100 ਰੁਪਏ ਭੇਜ  ਪਰ ਏਨ1  ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹ@- ਇਸ ਤC ਘ� ਟ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹ@ ਿਦੰਦੇ। 

ਕਦੀ ਿਫਰ ਸਹੀ। ਿਫਲਹਾਲ ਤੁਸ@ ਮਰੇੀ ਇਸ ਿਚ� ਠੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਸਲਾਮੀ ਸਮਝੋ- ਉਸ ਿਕਤਾਬ 

ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵਚ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਵ ਗ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹ ੈਜ  ਿਫਰ ਤੁਸ@ ਮੇਰੀ ਇਸ ਿਚ� ਠੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝ।ੋ 

 ਿਪਆਰ ੇਵੀਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਮI ਸਿਹਮਤ ਨਹ@। ਅੰਤ ਿਵਚ ਤਾਣਾ ਪੇਟਣ ਤੁਸ@ ਸਮਿੇਟਆ ਨਹ@। 

ਕਹਾਣੀ ਅਗ ਹ ਤੁਰਦੀ ਹ।ੈ ਬੰਟੀ ਦੀ ਥ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ� ਚਾ ਪਲੁੀਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ ਿਦਖਾBਦੇ ਤ  ਚੰਗਾ ਸੀ। ਖਾਨ 

ਦਾ ਅੰਤ ਵਧੀਆ ਨਹ@ ਦ� ਿਸਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਏਨਾ ਨਹ@ ਸੀ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ 

ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹ।ੈ ਬਾਕੀ ਿਫਰ ਸਹੀ। 

 

ਤੇਰਾ ਿਮ� ਤਰ 

ਰਘਵੀਰ ਿਸੰਘ ਦਰਿਕਆਨਾ  

ਐਡਵੋਕੇਟ 
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ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ, 

   ਅਮੀਨ। 

 

 ਤੁਹਾਡਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ@ ਪਿੜ>ਆ। ਸਮਾਜਕ ਢ ਚ ੇਦਾ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹ।ੈ ਲ� ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇ� ਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤ  ਮI ਵੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਾਉੜੀ ਪਰੈ ਰ� ਿਖਆ ਹੈ ਸ ੋਦੂਜਾ ਸ਼eਕ ਵੀ ਿਮਲ 

ਿਗਆ। ਸ ੋਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮI ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ (ਬਲਿਕ ਪਿਹਲੀ ਿਲਖਤ) ਵਾ-ਵਰੋਲੇ 

ਿਲਿਖਆ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਗਾ। ਮI ਵੀ ਉਵF ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹ  ਿਜਵF ਤੁਸ@। 

 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਤ ੂ

ਬੀ.ਐਸ. ਿਢ� ਲC 
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1048/15 ਬੀ 

ਚੰਡੀਗੜ> 

27.05.91 

ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ ਜੀ 

 .... 

 .... ਲਾਟੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਹ ੈ ਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਦਾਿਚਤ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ@ 

ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਿਵਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪੜਛੇ ਉਡਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਛ ਟ ਕਰ ਗੇ ਤ  ਿਵਸ਼ ੇਦੀ ਜਾਨ 

ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ....। ਲਾਟ  ਤ  ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ� ਧਰ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ-ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ@ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਆਸ ਕ� ਚੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤ  ਸਾਡ ੇਵ� ਲC ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਖੁ� ਲ> ਹ।ੈ 

 

 

ਿਹਤ ੂ

ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 


