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ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਵੀਰ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀਓ 

 ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ -  ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ 

     ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ। 

 ਫਿਤਹ ਨੰੂ ਹੀ ਸਾਡ ੇਵ� ਲ  ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਸਮਝਣਾ ਿਕ%ਿਕ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ( ਦੇ ਧਾਰਨੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇਬੋਲ ਭਾਵ+ ਵ� ਖ-ੋਵ� ਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਮ, ਵ� ਖਰੇ ਬੋਿਲਆਂ ਕਾਰਨ ਜ( ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ( ਨੰੂ ਹੀ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆ ਂਪਉੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹ(। ਹ( ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬਾਨ ਨ1  ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ 

ਮਤਭੇਦ( ਨੰੂ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 'ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ'। ਇਸ ਲਈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ 

ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲਆਂ ਲਈ ਉਦ  ਿਨਸਣੂ ੇਹੋ ਜ(ਦੇ ਹਨ। ਜਦ  ਮੰਜਲ ਦੀ ਸ(ਝ ਹੋਵ।ੇ ਿਕ%ਿਕ ਤੁਸ6 

ਵੀ ਿਕਰਤੀ ਕਾਿਮਆ ਂਅਤੇ ਿਮਹਨਤਕਸ਼( ਲਈ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਿਲਆਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਨ1 ਿਰਆ ਂਨੰੂ ਚੀਰ ਰਹ ੇ

ਹੋ। ਅਸ6 ਵੀ ਬ8ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਿਫਰਕੂ ਟੋਿਲਆ ਂਦਾ ਸ� ਿਤਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਿਦ� ਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅ� ਟਣ( ਭਰ ੇ

ਹ� ਥ( ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਜੂਝ ਰਹ ੇਹ(। 

 ਸਾਿਹਤਕ ਹਲਿਕਆ ਂ ਿਵਚ ਲੰਮੀ ਚੁ� ਪ ਤ  ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਸਮ+ ਦੇ ਸ� ਚ ਦਾ 

ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਿੜਆ ਹ।ੈ ਅਖਬਾਰ( 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਿਕਰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ; ਕੇ ਜਲਦੀ ਤ  ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੰੂ 

ਪਿੜ;ਆ। ਪੜ; ਕੇ ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲ( ਤ(ਘ ਹੋਈ ਿਕ ਨ;1 ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਰਸਿਤਆ ਂਤ  

ਭਟਕ ਚੁ� ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ( ਕਿਹਲਾਊ ਿਨੱਗਰ ਸਾਿਹਤਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰ ੂ

ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ(। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਜੂਨ ਜ( 30 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜਦ  

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਪ8ੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖ।ੇ ਉਸ ਿਦਨ ਮ, ਖੁਦ ਉਸ ਪ8ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹਾਜਰ ਸ(। 

ਵੀਰ ਜੀਉ ਆਪ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਮ, ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ( ਿਕ ਉਹ ਇ� ਕ ਅਮੁ� ਲੀ ਿਕਰਤ ਹ।ੈ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਚੜ;ਦੀ ਕਲਾ 

ਿਵਚ ਰ� ਖ ੇਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ ੇ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਕੂਮਤੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਿਵਰੁ� ਧ ਆਪਣੀ 

ਕਲਮ ਤਪ ਮਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਤ  ਚਲਾਉਣ। ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਜਾਬਰ ਆਖਣਾ ਹੀ ਸਮ+ ਦੀ ਮੰਗ ਹ।ੈ 

 ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ( ਜੁਝਾਰ ੂਸਾਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮੇਰੀਆ ਂਗ� ਲ( ਤ  ਅਚੰਭਾ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ%ਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 

ਹਲਿਕਆ ਂਿਵਚ ਸਾਡ ੇਬਾਰ ੇਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤ( ਿਫਰਕੂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਟੋਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ 

ਨ( ਪਿਹਲ( ਿਫਰਕੂ ਜ( ਲੁਟੇਰਾ ਜ( ਦਿਰੰਿਦਆ ਂਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅ� ਜ ਹੀ ਹ।ੈ ਅਸ6 ਿਸਰਫ ਤੇ ਿਸਰਫ ਅ� ਜ ਤ� ਕ 

ਉਹ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਨ; ( ਨੰੂ ਅ� ਤਵਾਦ ਦੇ ਨ( ਨਾਲ ਿਭ8ਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸ6 ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ( 

ਦੇ ਪਾਧੀ ਹ( ਤ( ਹੀ ਅ� ਜ ਿਵਲ� ਖਣ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹ(। ਅ� ਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਸ਼ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ 



ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹ6 ਲਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਸ ਜ� ਥੇਬੰਦੀ ਨ1  ਫਲਾਣੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜ( ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਲੀਲ 

ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਅਸ6 ਹਰ ਉਸ ਸਖਸ਼ ਨੰੂ ਪ8ਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹ( ਜੋ ਲੋਟੂ ਢ(ਚ ੇਨੰੂ ਗੁਰੂਆ ਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਿਸਧ(ਤ( ਅਨੁਸਾਰ 

ਤਿਹਸ ਨਿਹਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦ�ਈ ਹੋਵ।ੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਸ� ਖ ਪਿਰਵਾਰ ਹੀ ਇ� ਕ ਅਿਜਹਾ ਪ� ਤਰ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਨ1  ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਉਦ  ਵੀ ਡ� ਟ ਕੇ ਸਾਥ ਿਦ� ਤਾ ਜਦ  ਉਹ ਿਜੰਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਨ; ( ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ 

ਡ� ਟ ਕੇ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਅਸ6 ਉਦ  ਵੀ ਿਸ� ਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਿਵਲ� ਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰ� ਖੀ। ਅਪ8ੈਲ ਦੇ ਿਸ� ਖ ਪਿਰਵਾਰ 

(ਿਕ%ਿਕ ਮਾਰਚ ਿਵਚ ਪਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ) ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਡ� ਟ ਕੇ ਿਵਰਧੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਿਨਰਵੈਰ ਿਸੰਘ ਿਨਰਭ ੈ
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ਿਪਆਰ ੇਮੀਤ ਜੀ, 

  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਪਿੜ;ਆ। ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ (ਜੋ ਤੁਸ6 ਜੋਗਾ 

ਿਸੰਘ ਹੋਰ( ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਿਦ� ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪ8ਤਾਪ ਸ਼ਰਮ ੇਤ  ਦੇਰ ਬਾਦ ਿਮਲੀ। 

 ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਅ� ਛਾ ਲ� ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਿਦਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ਅਗਰ ਤੁਸ6 ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਫਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹ6 ਿਦ� ਤਾ ਤ( ਮ, 35 ਅਅ ਿਹੰਦੀ 'ਚ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹ(ਗਾ। 

ਇਹ ਿਫਲਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ� ਧਰ ਦੀ ਿਫਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਨਾਵਲ ਤੁਸ6 ਡਾ:ਰਵੀ ਦੇ ਨ( ਕੀਤਾ ਤ( ਏਸ ਲਈ ਮ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਰੀਬ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ(। 

 ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ; ਆ ਸਕੋ ਤ( ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਰਤਨ ਨ1  ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮ, 

ਚੰਡੀਗੜ; ਹੀ ਹ(। ਚਲੋ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ6 ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਹੀ ਿਮਲ(ਗਾ। 

 ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮ, ਨੁ� ਕੜ ਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ1  ਚਾਹ(ਗਾ। 

 ਿਕ8ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਤੀ ਭੇਜਣਾ। 

ਚੰਨੀ  

  



ਅਤਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.),      Sheikh Baba Farid Chair of  

ਪDੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ      Medieval Indian Literature, 

        Panjab University, Chandigarh. 

 

ਿਮਤੀ 1.8.91 
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ਮੇਰ ੇਿਪਆਰ ੇਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ, 

 ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲ( ਕ+ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ8ਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਇ� ਕ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗ� ਲ ਹ ੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਪ8ਿਤਭਾ ਨਾਲ ਵਰਸੋਾਏ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਿਵਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ- ਆਪਣ ੇਤਜਰਬ ੇਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਮ( ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਦਭੁ� ਤ ਪ8ਿਤਭਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਿਦਸ਼ਾਵੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮ( ਹ ੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ;( ਦੇ ਜ� ਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ( ਿਵਚ ਨਾ 

ਗੁਆਉ। 

 ਤੇਰੇ ਨਾਵਲ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਬਾਰ ੇਬੜਾ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਨੰੂ ਿਚ� ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਐਸੀਆ ਂ

ਮਜਬੂਰੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ; ( ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ  ਿਫਲਹਾਲ ਅਸਮਰ� ਥ ਹ(। 

 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹ6 ਿਕ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁ� ਖ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਇ� ਕ 

ਨਵ6 ਿਦਸ਼ਾ ਵ� ਲ ਮੋੜਦਾ ਹ,ੈ ਉਚੇਚੇ ਮਨT ਰਥਵਾਦ ਦੀ ਥ( ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵ� ਲ, ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਥ( ਮਨੁ� ਖੀ 

ਸ� ਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਖ(ਤ ਵ� ਲ। ਵੈਸ ੇਤ( ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਤ  

ਿਪ� ਛ  ਕਈ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਵਲਕਾਰ( ਨ1  ਇਸ ਨੰੂ ਨਵ+ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਪ8ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ 

ਕੁ� ਸਾ, ਿਨੰਦਰ ਿਗ� ਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਸਿਹਗਲ, ਸ.ਸੋਜ ਨ1 । ਪਰ 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਲਈ ਜੋ ਸਥਾਨ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਲੋਿਕਕ ਅਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਹ।ੈ 

 ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ8ਿਸ� ਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਜਸਿਟਸ ਆਨੰਦ ਨਰਾਇਣ ਮੁਲਾ ਨ1  ਆਪਣੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਦੇ ਇ� ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਭਾਤਰੀ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦਾ ਸਭ ਤ  ਵ� ਧ ਸੰਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਿਕਹਾ ਹ।ੈ 

ਪ8ੰ ਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਦੀਆਂ ਗ� ਲ( ਹਨ। ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੰੂ ਇਹ ਸ� ਚ ਆਪਣ ੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤ  ਪ8ਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨ1  ਇਸ ਨੰੂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ  ਵ� ਧ ਬਾਰੀਕ-ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਮਿਹਸਸੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਚਤਿਰਆ 

ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇ� ਕ ਖਖੋਲਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹ6, ਇ� ਕ ਿਨਕਟ-ਿਵਆਪੀ ਸੰਤਾਪ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਸ 

ਗ� ਲ ਿਵਚ ਹ ੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ� ਲਾ ਨਹ6 ਛ� ਡਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿਬਰਤ(ਤ ਨੰੂ ਉਸ ੇ

ਕਠT ਰਤਾ ਤੇ ਿਨਰਮਮਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ( ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਸ� ਧ-ਪੁ� ਠ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ6 ਉਹ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜ( ਸ� ਚ ਦਾ ਪ8ਤੀਕ ਵੀ ਹ।ੈ 

ਠਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ1 ਤਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ6 ਸੰਸਥਾਵ( ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਭ8ਸ਼ਟ ਹ ੋਕੇ ਅੰਦਰ  ਖੁਰ 

ਚੁ� ਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆ ਂ ਿਚੰਤਾਤੁਰ ਨਹ6। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵ( ਆਪਣੀ 



ਅੰਨ; ੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਚੂਰ ਹ ੋਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਮਾਜਕ ਦਾਇਤ� ਵ ਤ( ਗੁਆ ਹੀ ਚੁ� ਕੀਆ ਂਹਨ, ਆਪਣ ੇ

ਝੂਠ1  ਕਾਿਰਆ ਂਤ  ਇਨ; ( ਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹ6 ਰਹੀ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵ( ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ(ਤ ਤ  ਅ� ਡ 

ਰਿਹ ਕੇ ਿਨਰੀਆ ਂਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆ ਂਵਸਤ( ਨਹ6 ਰਹੀਆ ਂਸਗ  ਿਜ%ਦੇ ਪਾਤਰ( ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆ ਂ

ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਵਕਰਾਲਤਾ ਸਿਹਤ ਮਨੁ� ਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਵੀ ਘੜਦੀਆ,ਂ ਢਾਲਦੀਆ ਂਅਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

 ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ ਿਕ ਉਨ; ੀਵ6 ਸਦੀ ਦੇ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲ ਨ1  ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵ ੇ ਦੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ( ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ ਪ8ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਤੁਰਜਨੀਫ, ਦਸਤਉਵਸਕੀ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਤੇ ਵੀਹਵ6 ਸਦੀ 

ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਗਲਪ ਿਵਚ ਚੈਖਵ ਤੇ ਗੋਰਕੀ ਦੀਆ ਂ ਰਚਨਾਵ( ਿਵਚ ਿਜਸ ਰੂਸੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੰੂ ਕਲਾਸਕੀ 

ਦਰਜਾ ਪ8ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਮਾਨਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਾਣ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ 

ਿਗਆਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹ ੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ 

ਕਾਰਨ ਸਨ ਿਕ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਾ ਿਲਖਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇ� ਕ ਅੰਗ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਉਸ ਨ1  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਹ।ੈ ਿਫਰ ਪੁਿਲਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ1 ਤਾ ਅਤੇ ਨਵ+ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਿਕਸ ਤਰ;( 

ਿਮਲ ਕੇ ਇ� ਕ ਝੂਠ ਤ  ਹਜ਼ਾਰ( ਝੂਠ ਘੜਦੇ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ� ਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਭਾ%ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਵ+ ਦੋ 

ਮਾਸਮੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ 'ਪਾਲਾ' ਤੇ 'ਮੀਤਾ' ਅਿਨਆ ਂ ਦੀ ਇਸ ਚ� ਕੀ ਿਵਚ ਬੇ-ਦਾਦੋ ਫਿਰਆਦ ਿਪਸ ਜ(ਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੂਲ ਨV ਿਤਕ-ਤ� ਤ ਇਨ; ( ਕਠT ਰ ਸ� ਚਾਈਆ ਂਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

 ਇ� ਕ ਨਾਵਲੀ ਿਕਰਤ ਵਜ  'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੀ ਇ� ਕ ਵਿਡਆਈ ਇਹ ਵੀ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤ� ਤਕਾਲੀ 

ਉਤੇਜਨਾ ਨੰੂ ਸਭਕਾਲੀ ਪ8ਸੰਗ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹ(-ਰੁਦਨ 

ਦੇ ਸ� ਚ ਨਾਲ ਹ ੈਪਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁ� ਚ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹ6 ਸਗ  ਿਜ� ਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁ� ਖ ਵਿਸਆ ਹੈ ਜ( 

ਵ� ਸਦਾ ਹੈ, Wਥੇ ਰਾਜ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਨਵਾਰੀ ਟ� ਕਰ ਦਾ ਮਾਰਿਮਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਦੰਡ, ਿਨਆ ਂ

ਤੇ ਅਿਨਆ,ਂ ਰਾਜ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਰਤ� ਵ ਤੇ ਿਕਰਦਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ�ਲਤਾ ਤੇ 

ਸਮਹੂਕ ਭੀੜ ਦੀ ਿਨਰਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਦੇ ਦਵੰਦ( ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਨ1  ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਿਰਆ ਹ ੈਿਕ ਿਕਤ ੇਵੀ ਕੋਈ 

ਿਵਹਲ ਜ( ਿਵਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹ6 ਆ%ਦਾ। ਤੇ ਿਫਰ ਿਨਰੋਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪ� ਖ ਤ  ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਤਨੀ ਰਿੌਚਕ ਅਤੇ 

ਜਿਗਆਸਾ ਭਰਪੂਰ ਹ ੈਿਕ ਇ� ਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਅੰਤ ਤ� ਕ ਪੜ;ੇ ਿਬਨ; ( ਚੈਨ ਨਈ ਂਆ%ਦਾ। ਤੇ ਮੁਕਾ ਕੇ 

ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਚੈਨ ਆ%ਦਾ ਹ।ੈ ਪਾਲਾ ਤੇ ਮੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦ� ਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਅਨ1 ਕ 

ਮਨੁ� ਖੀ ਪ8ਸ਼ਨ( ਨੰੂ ਿਨਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ� ਚ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੰੂ ਟੰੁਬਦਾ ਹੈ ਤ( ਜੋ ਘ� ਟੋ-

ਘ� ਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ� ਜਣਹੀਣ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਰੁਬਰ ੂਹੋ ਸਕੇ। 

  ਸਨ1 ਹ ਸਿਹਤ, 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ, 

 

ਅਤਰ ਿਸੰਘ 

ਸ਼8ੀ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, 



68, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ। 


