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ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.1  

 

pMD nwvl dy srokwr 
‘pMD’ nwvl ivcly keI hvwilAW zrIey nwvlkwr ny ieh d`sx dI koiSS kIqI hY ik 
nwvlI GtnwvW dw smW ‘swl 1974’ hY[ auh smW jdoN pwiksqwnI Avwm ieh smJ 
cu`kw sI ik AMgryzW qoN lV ky hwsl kIqI Aqy Awpxy hmswieAW dI v`F-tu`k (1947 
dy &swd) krky pRwpq kIqI pwik-DrqI ’qy auhnW dI izMdgI auho ijhI nhIN ijho ijhI 
kwiedy-Awzm muhMmd AlI ijlwh ny icqvI sI[ auhnW AMdr pwik-vqn dw moh BMg 
ho igAw sI[ mW bolI nUM AnpVW dI bolI dw drjw hwsl ho cuk̀w sI, mwxm`qw pMjwbI 
ivrsw p`CmI qrzy-izMdgI A`gy gofy tyk irhw sI[ ieh auh dOr sI ijs vyly XUrpI 
mulk eySIAweI lokW leI cMgI AwriQk izMdgI muh`eIAw krvwaux vwly mrkz bx rhy 
sn[ ivdySW iv`c in`jI srmwieAw ie`kTw krn dI dOV iv`c l`gy eySIAweI lok AwpxI 
svY-pCwx guAw rhy sn Aqy mSInI qrzy-izMdgI hMFwauNdy hoey audwsInqw vwlI izMdgI 
auhnW dw muk`dr bx rhI sI[ ies nzrIey qoN vyiKAW ‘pMD’ nwvl mihz iek 
swihqk rcnw idKweI nhIN idMdw sgoN iek v`fw svwlIAw icMnH mihsUs huMdw hY[ 
svwlIAw icMnH pwiksqwnI inzwm aupr kwbz sQwpqI nwl juVIAW swrIAW iDrW auqy, 
ijhnW dIAW clwkIAW, kohjIAW nIqIAW qy zulm kwrn pwiksqwnI Avwm mulk C`fx 
qy ivdySW v`l plwien krn nUM qrjIh dy irhw hY[    

nwvlI-sMGrS leI cuixAW rxKyqr ibzvwier rof aupr siQq kueInzbro hotl hY, 
ijhVw ivdySW iv`c isrjy jw rhy imSrq siBAwcwr dI mUMh boldI qsvIr hY[ auh 
siBAwcwr ij`Qy fwlr (p`CmI lok) Aqy ZrIb krMsIAW (pUrbI lok) iek`Ty h`sidAW-
hs̀idAW keI kwrnW v`s Awpxy AOKy idn k`t rhy hn[ mYnyjr brqwnvI, AisstYNt 
mYnyjr f`c, so&IAw qy AwlIAw eIrwnI, mwiekl ieqwlvI, tInw AwstrylIAn, hsn 
qy nwsr imsrI Aqy sBnW dw mwlk hrnwm isMG ig`l, pMjwbIAW dy myhnqI Aqy 
imlwpVy suBwA dI mUMh-boldI qsvIr[ ieQy ietlI dw v`fw sMg-qrwS AwpxI qMgI-
qurSI k`tx leI fWfy mWjx Aqy rotI pkwaux vrgy kMm krdw idKwieAw igAw hY[ 
ZYr-mulkI BwSw is`Kx leI mjbUr qW jo cMgI nOkrI lB̀I jw sky[ 

 nwjwiez FMgW nwl pRdyS phuMcy, v`K-v`K vsIilAW rwhIN AwpxI hoNd nUM jwiez 
bnwaux iv`c l`gy, ieQoN kmwey pONfW nwl ipCilAW dw pyt pwldy, pihlW Gr qoN dUr qy 
hux Gr dy Aihsws qoN vI dUr huMdy jw rhy pr pUMjIvwdI inzwm ivclIAW Ku`lHW nUM vI 
hMFwaux dI ie`Cw r`Kx vwly AlI dy pMj Xwr vhId, ^vwjw, s`qwr, slwmq Aqy 
^wild nwvl ivclI mh`qvpUrn jwxkwrI pwTkW q`k phuMcwaux dw zrIAw bxdy hn[ 
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hotl dy kmry iv`c AlI qy auhdy dosqW drimAwn hoeI g`lbwq dw mùdw kOmI zbwn 
aurdU dI jgHw AMgryzI BwSw vrqx nwl juVy s`c nUM swhmxy ilAwaux nwl sMbMiDq hY[ 
nvyN mulk (pwiksqwn) dy bnx qoN 27 swl (nwvlI-rcnw dw smW 1974) bIq jwx 
bwAd vI pwiksqwn dy AKOqI dwinSvr ieh nwArw mwr rhy hn, “aurdU pVHo, aurdU 
bolo, aurdU ilKo, pihno aurdU EVo[”1 pr Awpxy b`icAW nUM jW qW pVHn leI ivdySW 
v`l Byjdy hn qy ijhnW kol eyny pYsy nhIN auh b`icAW nUM vqn ivcly AMgryzI skUlW 
ivc̀ pVHwauNdy hn[ Awp AMgryzI Kwxy KWdy, k`pVy pihndy hn pr dukwndwrW nUM 
AMgryzI borf dukwnW qoN auqwr ky aurdU borf lwaux Aqy kOmI zbwn Apxwaux dIAW 
nsIhqW krdy hn[ 

qwj qy AlI dI mulwkwq smyN kOmI zbwn qy mwdrI zbwn (mW bolI) bwry hoeI gu&qgU 
’coN pwTkW nUM pwiksqwnI pMjwb ivc̀ pMjwbI BwSw dI siQqI bwry ieh AMdwzw l`gdw hY 
ik pMjwbI bolI skUlW, kwljW, XUnIvristIAW ’coN Zwieb ho cu`kI hY[ GrW iv`c mwvW 
b`icAW nUM AMgryzI bolx vl̀ pRyirq kr rhIAW hn[ ijvyN vlwieq iv`c GrW iv`c 
aurdU bolxw jhwlq dI inSwnI hY, auvyN vqn iv`c pMjwbI bolxW Gt̀ pVHy ilKy hox dI 
inSwnI smJI jWdI hY[ AlI qwj nUM mW bolI dI AihmIAq smJwaux leI pihlW 
auhdy p`CmI pihrwvy auqy tkor lwauNdw hY, i&r ieMglYNf ivc̀ rihMidAW mjbUrI vs̀ 
AMgryzI bolx dI loV dI gl̀ CyVdw hY qy jdoN qwj iKJ jWdI hY qW pihlW AMgryzI 
nwloN kOmI zbwn aurdU dI g`l krdw hoieAw mwdrI zbwn pMjwbI nUM ienswnI-pCwx 
nwl joV ky ieMj pyS krdw hY ik qwj pwiksqwn, pMjwb qy poTohwr nUM ieMglYNf iv`c 
mihsUs krn l`g pYNdI hY[ 

AlI qwj nUM ‘mwpy qYnUM G`t roxgy, bhuqy roxgy idlW dy jwnI’2, lok-bolI dw qrjmw 
AMgryzI iv`c suxwauNdw qW qwj surK ho jWdI hY[ qwj AlI nUM poTohwrI Foly ‘iek S`kr 
dI flI flI, qusW k`l qur vMJxw, AsW rulxw glI glI’3, zrIey moVvW jvwb idMdI 
hY[ qwj AlI dI sohbq iv`coN mwdrI zbwn dy Al&wz hI nhIN sux rhI sgoN auhnW 
l&zW dI imTws nUM ieM\ mihsUs krdI hY ik auhnUM AwpxI dwdI dw JurVIAW BirAw 
cyhrw Xwd Aw jWdw hY qy dwdI dI god ’c pY ky suxIAW khwxIAW qy ik`sy auhdI Xwd 
dy hnyry GurixAW ’coN bwhr Awaux l`gdy hn qy qwj AlI nUM ieh gl̀ kihx leI 
mjbUr ho jWdI hY: 

pqw nhIN qyry ’coN mYnUM Awpxy bcpn, Awpxy grW, Awpxy Gr dI 
KuSbU ikauN AwauNdI hY[4 

ivdySW iv`c mjbUrn AMgryzI bolx vwly eySIAweI lokW ’coN hrnwm isMG ig`l Aqy 
nkvI swihb dy sMvwd lyKk ny isr& pyS hI nhIN kIqy, sgoN auhnW dy Anuvwd nUM 
nwvlI-ibrqWq dw ih`sw ieM\ bxwieAw hY ik pwTkW A`gy auhnW dI hwsohIxI hsqI 
ieMj aujwgr ho jwvy: 

imstr nkvI spIikMg! &on brok, &or fyz, no km no go[ 
XUArz &wdr fY~f, A`lwh dI mrzI[ ivd XUAr mdr AYNf 
&YimlI, myry v`loN A&sos krnw[5  
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AlI dy kmry iv`c Swm nUM l`gI mih&l sBnW nUM vqn dIAW glIAW ’c lY jWdI hY[ 
s`qwr (gujrwqI), vhId (jyhlmI), ^vwjw (kSmIrI), slwmq (lwhOrI) dIAW Bwvuk 
g`lW vqn qoN dUr bYiTAW auhnW dI mjbUrI qy bybsI dohW dw iezhwr hn[ g`lbwq 
BwvyN bhuq hlky-&ulky mzwhIAw mwhOl ivc̀ SurU huMdI hY: 

lMdn kI eyk im`l myN auTwqy Qy borIAW,  

h&qy myN jo kmwqy Qy KwqI QI gorIAW[6  

pr AlI v`loN suxweIAW lok-kwiv dIAW sqrW suxky rozI rotI ^wqr dyS qoN dUr bYTy 
iehnW sBnW lokW dw AMdr pMGr ky AQrUAW dy rUp ivc̀ vgx l`g pYNdw hY: 

mor kUMjW nUM AwKdy: 

quhwfI rihMdI in`q iqAwrI  

jW qy quhwfw dyS kuc`jVw 

jW iksy nwl XwrI[ 

kUMjW dw jvwb: 

nw moro swfw dys kuc`jVw 

nw iksy sMg XwrI 

b`cVy CoV musw&r hoeIAW 

fwhfy r`b ny cog iKlwrI[7 

vqn qoN dUr Gr dy Aihsws qoN vWJy XwrW v`loN ‘hom isknYs’ nUM dUr krn ^wqr 
pwiksqwnI rYstorYNt ivKy Kwxw Kwx dw sb`b bxwieAw jWdw hY[ nwvlkwr v`loN isrjI 
ieh siQqI ivdySW iv`c Awpxy GridAW qoN dUr rih rhy jW ivdyS GuMmx gey lokW v`loN 
ieMglYNf dI mSInI qrzy-izMdgI ’coN aukqw jwx bwAd ikvyN GrylU mwhOl nUM mihsUs 
krn dI cwhq nUM BwvyN mzwhIAw FMg nwl pyS krdI hY pr pwTk/ividAwrQI nUM ieh 
Aihsws ho jWdw ik GrylU irSiqAW ’coN imldw ArSI-ipAwr ienswn leI ikMnw 
zrUrI huMdw hY[ GroN dUr ho ky hI Gr ivcly in`G dw Aihsws huMdw hY[ Gr ivc̀ 
rihMidAW GrylU ql^IAW qy qMgIAW-qurSIAW Gr dy ipAwr v`l iDAwn hI nhIN jwx 
dyNdIAW[ 

pwiksqwnI rYstorYNt iv`c rotI Kwx Awey iehnW Cy jwixAW ’coN ‘homisknYs’ dw iSkwr 
isr& AlI hI nhIN sgoN AslI GrW qoN dUr rih rhy AlI dy Xwr vI iSkwr hn[ 
cwhuMdy hoey vI auh ip`Cy C`fy irSiqAW nUM Awpxy kol nhIN s`d skdy[ Ajy auhnW dI 
AwriQkqw ies g`l dI iejwzq nhIN idMdI qy nw hI auh vwps prq skdy hn, 
ikauNik auhnW dw qy ip`Cy C`fy irSiqAW dw jIvn inrbwh ieQoN kmwey auhnW pONfW ’qy 
inrBr hY ijhVy h`f BMnvIN myhnq krky kmwey hn[ AlI v`loN suxwieAw lqI&w XwrW 
dIAW gl̀W kwrn bxy sogmeI mwhOl nUM QoVHw audwsI ’coN bwhr k`Fdw hY: 
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g`l eydW sI BeI! ik iek AwdmI iek hotl iv`c nwSqw krn 
igAw[ Awrfr lYx Awey bYAry nUM kihx l`gw “mYN nwSqw krWgw 
pr myrIAW kuJ SrqW ny[” 

“hukm kro!” bYArw boilAw 

“tost eyny syko ky sV gey hox[” 

“byhqr jnwb[” 

“AMfy PrweI hox pr dohW AWifAW dI jrdI tu`t ky swrI plyt 
ivc̀ iK`lrI hovy[”      

“ho jweygw[” 

“cwh dy brqn gMdy hox, mWjx vwly[ cwh TMfI hovy qy Awly 
duAwly peI ruVdI hovy[” 

“ieh vI ho jweygw jnwb[” 

Aw^rI g`l ieh ik jdoN qUM ieh swrIAW SYvW tRy iv`c r`K ky 
ilAwvyN qy myry kol Aw ky qYnUM Tyfw l`g jwvy qy nwSqy dI tRy myry 
auqy if`gy[”  

hYrwn prySwn bYArw kihx l`gw “quhwfy swry hukmW dI qwmIl ho 
jweygI, pr ieh swrw kuJ ikauN?” nwSqw krn vwlw h`s ky 
d`sx l`gw, “Asl ’c GroN inkilAW bhuq idn ho gey ny qy Gr 
bhuq Xwd Aw irhw[ ies leI A`j mYN Gr dy nwSqy dw suAwd 
lYxw cwhuMnw[”8 

hotl iv`c AlI dw sBnW nwl ipAwr BirAw vrqwrw, AwlIAw nUM in`kI BYx vjoN 
ipAwrnw qy imstr isMG dw AlI nUM imlxw, ieh sB nwvlI-mksd dw Aihm ih`sw 
hn[ nwvl iv`c imstr isMG (hrnwm isMG ig`l) qy AlI (A&zl Aihsn rMDwvw) dI 
mulwkwq dw ADwr BwvyN hrnwm isMG ig`l dy mUMhoN kFvwey ies vwk nwl bxwieAw 
igAw hY, “BweI vIr qyry nW Àgy l`gI goq pVH ky mYnUM qYnUM imlx dI bVI cwA sI”9, 
pr qknIkI qOr ’qy nwvlkwr ^qw Kw igAw hY[ nwvl ivcly iksy vI pRsMg qoN ieh 
ieSwrw nhIN imldw ik AlI dw nW qy goq ieho ijhI hY, ijs qoN iek is`K j`t nUM koeI 
AMdwzw l`gy ik AlI vI pMjwbI j`t hY[ qy nw hI nwvlkwr ny ies nwvl nUM svYjIvnI-
prk nwvl GoiSq kridAW ikqy iliKAw hY ik ieh myry jIvn pMD nUM drswauNdw nwvl 
hY[ pr ies dy bwvjUd ies mulwkwq dw mksd bhuq v`fw hY[ dovyN pMjwbI iek dUjy nUM 
do BrwvW vWg klwvy ’c lYNdy hn[ ibnW iek dUjy nUM jwixAW-bu`iJAW b`s isr& pMjwbI 
hox nwqy[ lMdn vrgy dyS iv`c ij`Qy bhuqIAW XwrIAW ‘hYNf Syk’ qoN SurU ho ky ‘hYNf 
Syk’ ’qy hI mu`k jWdIAW hn[ dohW dI ieh j`PI virHAW qoN iv`CVy BrwvW dI j`PI bx 
jWdI hY[ Asl ivc hrnwm isMG ig`l pwiksqwn ivcly ausy ielwky qoN au~jV ky 
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ihMdosqwn igAw sI, ij`QoN dw AlI rihx vwlw hY[ jnm-BoieM dI sWJ is`K j`t qy 
muslmwn j`t nUM Brw bnwaux dy Aihm srokwr nwl sMbMiDq hY[ 

hrnwm isMG iv`CVx l`gy Awpxy hotl dy sm`ucy Amly nUM AlI dw ivSyS iDAwn r`Kx 
dI hdwieq kr jWdw[ ieh sm`ucI siQqI pwTkW nUM nwvl dy ies srokwr qoN jwxU 
krvwauNdI hY ik Dwrimk vKryvyN pMjwbIAW nUM inKyV nhIN skdy[ pMjwbI jdoN vI iek 
dUjy nUM imlxgy, klwvw mwr ky hI imlxgy, iek dUjy qoN Awpnw sB kuJ vwrn leI[ 
ies Aihsws nUM hor gUVHw krn leI nwvlkwr hotl dy f`c AisstYNt mYnyjr dI ies 
duicq̀I nUM AwDwr vjoN vrqdw hY ik iek is`K iksy muslmwn dw Brw ikvyN ho skdw hY, 
jdoN ik ihMdosqwn qy pwiksqwn qW iek dUjy dy duSmx mulk hn[ jdoN AlI ies 
siQqI nUM spSt krdw hY qW nwvl dy Agly Aihm srokwr leI vI AwDwr iqAwr 
kr lYNdw hY ik AMgryzW dI m`kwrI ny ‘pwVo qy rwj kro’ dI nIqI rwhIN swnUM mUrK 
bxwieAw qy AsIN iek dUjy nUM v`Fx-tu`kx qur pey[ nwvl dw ieh srokwr nwvl dy 
Aglyry ihs̀y iv`c hor ivsQwr hwsl krdw pr nwvl dy ies ih`sy ’coN ieh sunyhw dyx 
ivc̀ nwvlkwr kwmXwb ho jWdw ik pMjwbI ij`Qy vI rhygw, Awpxy Awly duAwly 
hmswiegI vwlw mwhOl bxw ky rhygw[ sB qrHW dy q&rky ^qm krky, hMkwr rihq 
mwhOl ijs iv`c dUijAW qoN imlIAW irAwieqW nUM nw vrqidAW hrdm dUijAW dI mdd 
krn leI iqAwr[ 

hotl dy kmry iv`c g`lbwq kridAW AwpsI kSIdgI nUM G`t krn leI qy mwhOl nUM 
KuSgvwr krn leI AlI “is`K ko sq sRI Akwl, ihMdU ko nmsqy qy muslmwn BweI ko 
slwm”10 dw nwArw mwrdw hoieAw vMf qoN pihly muAwSry, sWJy pMjwbI muAwSry ivcly 
q&rikAw nUM ^qm krn qy ipAwr vMfx dw sunyhw idMdw[ ieQoN hI gl̀ 1947 qoN bwAd 
dy q&rikAW nwl juVdI hoeI bhuq sMjIdw srokwr nUM audoN pwTkW q`k phuMcwauNdI hY, 
jdoN ^vwzw Awzwd kSmIr dy h`k ’c qy slwmq pMjwb dy h`k ’c Awhmo-swhmxy ho 
jWdy hn[ AlI ies mOky ‘vqn pwiksqwn’ dw nwArw bulMd krdw hoieAw ielwkweI 
vKryivAW nwl jUJ rhy pwiksqwn dI ies gMBIr sm`isAw nUM aujwgr kr jWdw hY[ 
ies mOky AlI sBnW iv`c ipAwr vDwaux leI XwrW nUM ‘pMj ipAwry’11 SbdW nwl 
nvwjdw hoieAw hzrq muhMmd dy ^lIiPAW dI gl̀ nhIN krdw sgoN gurU goibMd isMG dy 
‘pMj ipAwirAW’ dI g`l CyVdw[  

ieslwm Drm dy QMm mMny jWdy sMklp ‘vhdq-aul-vjUd’ bwry socIey qW muslmwnW 
ivc jwq-pwq, aUc-nIc nW dI soc leI koeI jgHw nhIN hoxI cwhIdI pr siQqI ies 
qoN v`KrI hY[ nwvlkwr ies smwjI kohj nUM vI pyS krn iv`c kwmXwb hoieAw hY[ 
vhId ijs s`XdzwdI nUM iek qr&w ipAwr krdw hY, auhdw ipE Asl iv`c jyhlm dy 
iek ipMf iv`c mrwsI sI[ Sihr Aw ky rwjgIrI krn l`gw qy kurYSI bx igAw[ 
jyhlm qoN lMfn phuMicAw qy p`kw s`Xd[ hyToN nwqw qoVx qy isKr ’qy joVn dI ie`Cw qoN 
ies smwj ny injwq nhIN pweI[ aucyrI zwq dw lkb Awpxy nW nwl lw ky Awpxy 
Awp nUM v`fw smJx dw Brm ieh smwj Aj̀ vI pwl irhw hY[  
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XwrW nwl lweI mih&l rwhIN pwiksqwn dI smwjk, rwjnIqk Aqy AwriQk hwlq 
dw s`c pwTkW q`k phuMcdw hY[ vMf qoN bwAd AMkl sYm (AmrIkw) dI JolI iv`c if`g 
pYx, kwiedy Awzm muhMmd AlI ijnwh v`loN pwiksqwn hwsl kr lYx dI vifAweI, 
pr ijnwh dw mu`l nw pwaux dw iSkvw, auhdy qoN bwAd iksy vI k`dAwvr isAwsI 
lIfr dw swhmxy nw Awaux vrgy msilAW qy hoeI gl̀bwq Awpxy Awp (pwiksqwnI 
Avwm) nUM hI ktihry iv`c KlwrdI hY[ pRSn ieh pYdw huMdw ik kI lokweI lIfr pYdw 
nhIN kr skdI? jvwb spSt hY ik lokweI AwpxI izMmyvwrI qoN B`j rhI hY[ hr koeI 
jwiez njwiez FMg nwl irSvq, corbwzwrI, imlwvt, smgilMg, blYk mwrikitMg 
zrIey vDyry DMn iek`Tw krn dI dOV iv`c lg̀w hoieAw hY[ mulk, smwj, kOm pRqI 
AwpxI izMmyvwrI qoN ÀKW mIt ky, hwlwq TIk nw huMdy vyK ky, pONf kmwaux bgwny dyS 
jw ky, GtIAw drjy dI myhnq krky izAwdw pYsy kmwaux v`l dOV irhw hY[ ivdySW 
ivc̀ ieho ijihAW dI hYsIAq aunI vI nhIN ijMnI ‘bRwhmx smwj iv`c SUdr’12 dI sI[ 
skwtlYNf dI bxI skwc pI ky, hItr A`gy bYT ky, vqn leI hMJU kyr ky, msilAW dw 
hl̀ nhIN hoxw[ vqn prq ky ie`zq nwl vqn dI i^dmq krky vqn dw mUMh-m`Qw 
svwrn v`l iDAwn dyx dI loV hY[ ivdySW iv`c rih ky vD pYsy kmwaux, b`icAW nUM 
pVwaux, nOkrIAW dvwaux, ip`Cy C`fy k`cy koiTAW nUM p`ky krwaux, koTIAW pwaux qy hor 
AYS-pRsqI dw swmwn iek`Tw krn v`loN iDAwn htwauxw pvygw[ 

ieM\ ieh mih&l sm`ucI pwiksqwnI lokweI dI khwxI ibAwn krdI hY[ lyKk dw 
sunyhw ieh hY ik loV ies s`c nUM mMnx dI hY, loV SISy iv`coN nzr AwauNdy Awpxy 
kohjy, bdSkl cyhry nUM pRvwn krn dI hY[ 

pwiksqwn iv`c jwgIrdwrI, srmweydwrI, A&srSwhI qy &OjI qwnwSwhI dI imlI Bugq 
nwl ‘dmw dm msq klMdr’13 (Drm) vwlw fMfw hI lokW ’qy rwj kr irhw hY[ hwlwq 
ieho ijhy hn ik vlwieq iv`c rih ky qW ‘dmw dm msq klMdr’ vwly fMfy bwry g̀l 
kIqI jw skdI hY, vqn iv`c kIqI ieho ijhI kooiSS quhwnUM slwKW ip`Cy phuMcw skdI 
hY[ vqn iv`c bx rhIAW swrIAW hkUmqW ies fMfy dIAW mwlk iDrW dI mrzI nwl 
bxdIAW hn[ ies leI pihlI loV inzwm bdlx dI hY qy i&r A&srSwhI dI aus 
kwrj-SYlI nUM qbdIl krn dI hY, ijs qihq c`ldy hoey A&sr pbilk nUM kMtrol 
nhIN kr rhy sgoN pbilk dy mwlk bxI bYTy hn[ smwj dI ivgVI/aulJI qwxI nUM 
drusq krn leI burweIAW nUM jVoN pu`txw pvygw[ AwriQk nw-brwbrI nUM ^qm krky 
AwdmI h`QoN AwdmI dI ho rhI lu`t nUM rokxw pvygw qy iek Aijhw smwj bnwauxw 
pvygw ijs iv`c qwlIm Aqy iensw& sB nUM imly, Amn qy SWqI hovy[ 

pwiksqwnI smwj dI AijhI siQqI nUM nwvlkwr AlI dy mUMhoN inklIAW iehnW sqrW 
rwhIN pwTkW q`k phuMcwauNdw hY: 

swfw koeI iek mslw qy nhIN nw[ AsIN qy bhuq swry msilAW 
vwlI kOm AW…[ swfy isAwsI msly… swfy muAwSI msly… 
swfy smwjI msly…[ ipCly virHAW iv`c AsIN nvyN nvyN msly hI 
q^lIk kIqy nyN, iksy iek dw h`l nhIN kIqw[14 
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qwj jdoN AlI AMdrly ‘ÀKV pMjwbI j`t’ nwl AwpxI bwkI dI hXwqI guzwrn dw mn 
bxw lYNdI hY qW AlI ausnUM Aihmd bwry bhuq zwqI svwl pu`Cdw hY[ nwvlI-mwhOl dI 
ies qxwaupUrn siQqI iv`c qwj AlI nUM pihlI vwr AwpxI muh`bq dw iezhwr krdI 
hoeI Awpxy pirvwr nwl juVI AijhI jwxkwrI sWJI krdI hY, ijs ivc̀oN nwvl dy do 
mh`qvpUrn srokwr pwTkW q`k phuMcdy hn[ 

qwj pMjwb dy aus pirvwr dI DI hY ijsny vrlf vwr vMn Aqy tU iv`c AMgryzW dI 
ij`q ^wiqr Awpxw Awp JoikAw[ qwj dw bwp myjr KuShwl KW jMg iv`c eynw z^mI 
hoieAw ik dubwrw lVx jogw nw irhw qy &Oj ny ausnUM ifscwrj krky Gr Byj idq̀w[ 
pihlI sMswr jMg iv`c qwj dy dwdy ny iek l`q, iek bWh qy iek ÀK gvw ky zYldwrI 
hwsl kIqI[ zYldwr AwpxI bcI hXwqI iv`c lokW nUM Awpxy dohW p`uqrW dI bhwdrI dy 
ik`sy suxwauNdw irhw[ ieM\ nwvlkwr Ais`Dy qOr ’qy pwTkW nUM ieh Aihsws krvwauNdw 
ik AMgryzW ny ikvyN jbrn &Oj ivc̀ BrqI krky pMjwb dI jvwnI nUM jMgI-nrk iv`c 
JoNiKAw[ qy ieQoN hI nwvlkwr ny pwiksqwnI smwj dI AOrq pRqI ApxweI nw-muKI 
phuMc nUM ieMj pyS kIqw hY ijvyN ieho nwvl dw m`uK srokwr hovy[ pwTk/ividAwrQI nUM 
Aijhw ies krky vI mihsUs huMdw hY ik nwvl dI kyNdrI Gtnw ikauNik qwj dy 
pwiksqwn qoN lMdn plwien krn qy AlI v`loN ausnUM vwps ljwaux nwl sMbMiDq hY qy 
nwvl dw ieh AMqlw ibrqWq vI iesy msly nwl hI sMbMiDq hY[ 

AlI v`loN qwj nUM vqn vwps lY jwx ^wqr kIqy ies pMD rwhIN nw kihMidAW hoieAW 
vI ieh kihMdw ik pwiksqwn ivcly mrd-pRDwn smwj nUM AwpxI-rvwieqI soc 
bdlxI pvygI[ AwpxIAW DIAW nUM ivdySW ivc̀ D`ky Kwx leI mjbUr krn vwly smwj 
nUM, mwipAW nUM, AOrq pRqI Awpxy nzrIey iv`c bdlwA ilAwauxw pvygw[ ies srokwr 
dI pySkwrI leI nwvlkwr AlI v`loN qwj nUM Aihmd bwry zwqI svwl pùCx dw pRsMg 
isrjdw hY[ ieho svwl nwvl dy Aw^rI pMD dI SurUAwq dw kwrn bxdw hY[ qwj 
Awpxy bcpn qoN jvwnI q`k dy pMD nUM AlI nwl sWiJAW krdI ijhVI jwxkwrI idMdI 
hY, aus iv`coN pwiksqwnI smwj v`loN AOrq pRqI ApxweI rvwieqI soc kwrn pYdw hoey 
duKWq dI jwxkwrI imldI hY[ qwj dI prvirS BwvyN su`K shUlqW BrpUr jIvn iv`c 
hoeI pr ijs du`K nUM auhny nwsUr vWg hr pl hMFwieAw, auh auhdI nwnI, mW Aqy 
auhdy Awpxy Awp nwl sMbMiDq hY[ ieh auh z^m hY, ijhVw qwj dI mW nUM ies krky 
imilAw ik auhny qwj dy ipau nwl ipAwr krky bMbeI (muMbeI) C`f ky pwiksqwn 
rihx nUM qrjIh id`qI[ mhwjr (SrnwrQI) AOrq pRqI shuirAW v`loN qy SrIkW v`loN 
ijhVw kUV prcwirAw igAw auhny qwj dw vrqmwn qy Biv`K dovyN ivgwV idq̀y[ “auh 
pihlW qvwie& dI DI dI DI AKvwauNdI sI, iPr qvwie& dI DI qy i&r qvwie& s`dI 
jwx l`g peI[”15 qwj dI mW dI ‘hU iez hU’16 vwlI ikqwb dy vrky lokW ny kUV dI 
kwlK nwl ieny kohjy kr id`qy ik qwj ny Aihmd nwl pwiksqwn C`fx dw &Yslw kr 
ilAw[ auh muAwSrw ijhVw AOrq nUM mn-ie`Cq swQI nwl jIvn jIaUx dI AwzwdI 
pRdwn nhIN krdw, sgoN szw idMdw[ mrd-pRDwn smwj dI zihnIAq vwly mrd vWg 
ivcridAW hoieAW, Aihmd Swh AbdwlI dy S`jry nsb (^wndwn) nwl sMbMD r`Kx 
vwlw Aihmd (pTwx) jdoN byhqr S`jry (^wndwn) qy byhqr jOb vwlI AOrq nwl 
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&rwr ho jWdw qW pwTk/ividAwrQI qwj dI mW qy qwj v`loN hMFwey du`K nUM smJ jWdy 
hn[ ieho ijhI siQqI nUM AMimRqw pRIqm ny AwpxI kivqw sMXog-ivXog rwhIN bw^UbI 
icqirAw hY: 

  cwry cSmyN vgy 

ieh k`lrW dI vwdI mwhIAw 

ies vwdI ivc kuJ nw au~gy 

swry ieSk srwpy jWdy  

eyQy koeI husn nw pu`gy … 

eys rws dy pwqr v`ty 

nwt smyN dw Kyfx l`gy 

AYpr Ajy vwrqw auho  

auhI duKWq, ijhw sI A`gy[17 

 

 

hvwly  

1. A&zl Aihsn rMDwvw, pMD, kuknus pRkwSn, jlMDr, 2001, pMnw 64. 
2. auhI, pMnw 98. 
3. auhI, pMnw 98. 
4. auhI, pMnw 99. 
5. auhI, pMnw 69. 
6. auhI, pMnw 85. 
7. auhI, pMny 92-93. 
8. auhI, pMnw 57. 
9. auhI, pMnw 75. 
10. auhI, pMnw 63. 
11. auhI, pMnw 73. 
12. auhI, pMnw 87.  
13. auhI, pMnw 89.  
14. auhI, pMnw 89.  
15. auhI, pMnw 115.  
16. auhI, pMnw 115.  
17. AMimRqw pRIqm, ‘sMXog ivXog’, do rMg, gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr, 

pMnw. 
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ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.2 

 

pMD : nwvlI sMrcnw 
‘pMD’ A&zl Aihsn rMDwvw dw cOQw nwvl hY[ ieh nwvl gurmuKI ilpI iv`c pihlW 
‘rozwnw AjIq’ iv`c Aqy i&r swl 2001 iv`c fw. jiqMdrpwl isMG jOlI dI myhnq 
sdkw ikqwbI rUp iv`c kuknus pRkwSn jlMDr v`loN pRkwiSq hoieAw[  

nwvlI-kQw nUM pVHx auprMq ijhVI sB qoN pihlI g`l ividAwrQI dy zihn ’c AwauNdI 
hY auh ieh hY ik nwvl ivcly pwqr Awpo-Awpxw jIvn-pMD qYA kr rhy hn[ nwvl 
dI nwiekw qwj jwgIrdwrI inzwm ivclIAW bMidSW Aqy AOrq nUM hmySw ‘sO&t 
twrigt’ vjoN PuMfx vwly muAwSry i^lw& bZwvq dw pMD qYA krdI hoeI pwiksqwn qoN 
ieMglYNf phuMcI hY[ iek b`Jy smwj nUM C`f ky AOrq dI AwzwdI dy JMfw brdwr mulk 
v`l, ausdw ieh pMD aucyrI qwlIm hwsl krn vwly smwjk idKwvy nwl SurU huMdw hY[ 
poTohwr dI ieh SihzwdI vlwieq iv`c isr& dujYlI nwgirkqw dy sMqwp nUM hI nhIN 
hMFwauNdI sgoN i&aUl-kRweIiss nwl jUJ rhy, TMf-mwry mulk ivc̀ hyTW au~qy grm k`pVy 
pihn ky X^ rwqW iek`ilAW guzwrn leI vI mjbUr hY[ qwj dI mW bwno Awpxy ^wvMd 
myjr ^uShwl KW ^wqr muMbeI (bMbeI) qoN ipMfI (rwvlipMfI pwiksqwn), dw pMD qYA 
krdI hY[ sB kuJ (Awpxy mwpy) C`f ky, auh kuJ (Awpxy ipAwr) hwsl krn ^wqr, 
ijs nwl sB kuJ cMgw l`gy[ qwj dy Ab̀w-hzUr bwno ^wqr Awpxy bwp dI dihlIz C`f 
ky AjnbI lokW iv`c izMdgI jIaUx dw pMD qYA krdy hn[ nwvl dw nwiek AlI-
Ku`lHI-qUVI dI pMf vWg ibKr rhy pwiksqwnI smwj ivc̀ ivcrdw, mwnvqw dw hwmI, 
iek Aijhw ienswn, ijsdy jIvn dw mksd dUijAW dIAW muSiklW dy h`l leI 
sMGrS krdy rihxw hY[ dUijAW dy z^m Awpxy ipMfy ’qy mihsUs krn vwlw ieh &rd 
hmySw AwpxI mu^wil& hvw nwl tkrwaux dw AwdI hY[ Awpxy AMdr bldI A`g qoN 
bcx leI AlI ‘c`l builHAw, c`l auQy c`lIey, ij`Qy swry AMnHy! nw koeI swfI zwq 
pCwxy nw koeI swnUM mMny’1, dw klmw pVHdw hoieAw pwiksqwn qoN ieMglYNf dw pMD qYA 
krdw hY[ dUijAW dy drd iv`c izMdgI jIaUx dI AwpxI i&qrq kwrn poTohwr dI 
jMmpl qwj nUM vwps pwiksqwn prq ilAwaux dy mksd nUM Awpxy eys pMD dw mu`K 
audyS bxw bYTdw hY[ AlI dy ‘pMj ipAwry’2 (Xwr) ijhVy pwiksqwn dy v`K-v`K 
ih`isAW ’coN Aw ky ieMglYNf ivKy rih rhy hn, vI Awpxy prvwsI jIvn dy pMD ’qy pey, 
ip`Cy C`fy irSiqAW, jnm-BUmI pRqI BU-hyrvw Aqy mW bolI dy Kùs jwx dw sMqwp hMFw 
rhy hn[ in`jI-srmwey dI hoV hyT jW jdId ielm (AwDuink ividAw) hwsl krn 
^wqr AwpxI AmIr skw&q Cf̀ ky vlwieq iv`c ikAwm krn vwly lokW dy drd Bry 
Aihswswq nUM ‘pMD’ nwvl zrIey zbwn hwsl hoeI hY[  
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nwvlkwr ny nwvlI-kQw dI SurUAwq hzrq junYd v`loN Awpxy prm-ipAwry Swigrd nUM 
ilKy ^q nwl kIqI hY[ lyKk ny BwvyN Swigrd dw nW nhIN ilAw pr hzrq junYd 
bZdwdI dw ivSv pRis`D Swigrd mnsUr h`lwj hI sI[ ies ^q dw ncoV ieh hY ik 
^wlk Awp swlk (r`b dI Bwl krn vwlw) nwl juVdw hY[ ies irSqy iv`c swlk 
A`lwh nUM hwsl krn dy pMD au~qy cl̀idAW Awpxy AMdrlI mYN/n&s nUM &nwh krky aus 
bkwA (sdIvqw) dI AvsQw ’qy phuMcdw hY, ij`Qy ‘mYN’ qy ‘auhdw’ AMqr ^qm ho jWdw 
hY[ swlk ^wlk dy ielwhI nUr kwrn ies Brm dw iSkwr ho jWdw hY ik ausnUM kudrq 
dy kwdr dw s`c pqw lg̀ igAw hY[ ‘AnAl h`k’ (AwpxI qy A`lwh dI iekimkqw) 
dw Brm pwldw hoieAw swlk Awpxy vjUd AMdrly mkr (mYN) kwrn ^wlk dy swQ qoN 
mihrUm ho jWdw hY[ ieQoN swlk dw ieho ijhw Azwb SurU huMdw hY, ijsdy iv`c auh sB 
kuJ hwsl krky vI ^wlI h`Q hY, sB kuJ jwx ky vI AigAwnqw dI AvsQw iv`c hY[ 

BwvyN ieh ^q Al̀wh qy ienswn dy irSqy nUM drswaux nwl sMbMiDq hY pr Asl iv`c 
nwvlI-kQw dy SurU iv`c iesnUM drz krn dw mksd ieSwrqx smu`cI-kQw ivcly aus 
pMD nUM sp`St krnw hY, ijs au~pr c`lidAW qwj nUM AlI dw swQ pRwpq huMdw hY qy i&r 
AwpxI PokI Anw ^wqr auh swQ Ku`s jWdw hY[ irSqw huMidAW hoieAW vI ^qm ho jWdw 
hY, pr kwiem vI rihMdw hY[ kwiem ies p`KoN ik AlI AwpxI bwkI dI hXwqI dy swry 
idnW dI SurUAwq qwj v`loN nIly rMg dy kwZz ’qy ilK ky ausnUM Byjy ies ^q nUM pVH ky 
krdw hY[ 

ies ^q qoN bwAd nwvlI-sMrcnw dw AMg bxI rUsI p`qrkwr Aqy AdIbw eI.AYs. 
ignzbrg dI kivqw nwvl dw AMg bxdI hY[ ieh kivqw nwvl iv`c AgWh vwprn 
vwly vrqwry v`l gu`Jw ieSwrw krdI hY[ pwTk ies kivqw ivclI ies rmz nUM 
nwvlI-pMD mukw lYx bwAd smJ pwauNdy hn ik iek`lqw BrI izMdgI iv`c iksy dw 
Swml hoxw du`KW dw kwrn ikvyN bx skdw hY? du`K ipAwry dy ivC̀V jwx bwAd nsIb 
hoxw hY[ sMXog qoN ivXog q`k dI AijhI siQqI jdoN ivXog qoN bwAd sm`ucw Awlw-
duAwlw &ryb qy JUTw lg̀dw hY: 

lMmI cu`p 

hr KVwk bVw hI m`Dm 

srgoSI 

hOly hOly pYNdy pYr 

z^m bx jWdy ny…  

… ieh KVwk ? 

kI myry idl dI DVkx dw hI sI 

jW koeI pihrydwr?... 

koeI vI SY 
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nzr nw Awvy 

myry swry Gwty 

myry cwr cuPyry… 

hux eyh m`Dm ijhw KVwk vI koeI nw 

kOx igAw ey? 

A`goN iksdI vwrI ey? 

ikhVw AMq ey 

jo myry leI bYTw ey?...3 

iek`lI hXwqI guzwr rhI icVI (ignzbrg) Awpxy TMfy nIly hoNT auhdy kMnW ’qy r`K ky 
jdoN ieh nzm suxwauNdI hY qW pwTkW nUM AMimRqw pRIqm dI kivqw ‘sMXog-ivXog’ 
ivclw ieh mnzr Xwd Aw jWdw hY:  

ieMj iksy nw iv`CVx if`Tw; 

ieMj koeI nw imilAw A`gy[ 

hoey sMXog ivXog iek`Ty[ 

hMJUAW dy gl hMJU l`gy[4 

nwvl ivclI ieh jwxkwrI nwvl dy pihly ih`sy dIAW Aw^IrlIAW sqrW rwhIN pwTkW 
q`k phMucdI hY ik ijs ^q dw izkr ieQy ho irhw hY, auh kuJ vrHy pihlW qwj ny AlI 
nUM ByijAw sI[ ieQoN hI nwvl dw Aglw AMg SurU huMdw hY qy ibrqWqkwr nwvlI-kQw nUM 
pwTkW q`k phuMcwaux dy kwrn aupr cwnxw pwauNdw hY: 

qwj nwl auhdI mulwkwq kuJ vrHy pihlW lMdn iv`c hoeI sI[ kuJ 
ieMj hoieAw ik…[5 

qy iehnW sqrW qoN AgWh nwvlI-kQw Awpxw pMD SurU kr idMdI hY[ qy pwTk nUM 
ibrqWqkwr zrIey AlI dy AqIq iv`c vwpry vrqwry sMbMDI pqw l`gxw SurU huMdw[ 
nwvl dw ieh ih`sw ‘auqsukqw jgwaux qy mGwaux’ vwlI jugq nUM vrqidAW ieh 
ieSwrw krdw hY ik AxivAwhI qwj nUM Awp hI ivdyS Byj hux mwpy eyny icMqq ikauN ho 
rhy hn? BwvyN hr h&qy auhdI rwzI-^uSI dw ^q Aw jWdw hY[ pr ieh mW hI hY jo 
mihsUs kr skdI hY ik ‘kuJ Zlq hY’6  

nwvl dw pihlw ih`sw ^qm huMdw hY pwiksqwn ivKy ieMglYNf jwx dI jwxkwrI nwl qy 
dUjw ih`sw SurU huMdw hY, ies jwxkwrI nwl ik AlI ieMglYNf ikauN jw irhw hY[ lyKk 
kwrj-kwrn lVI nUM kwiem r`Kx ih`q d`sdw hY ik “Awpxy Awly-duAwly Awp buxy jwl 
qoN injwq pwaux leI Awpxy iK`lry Awpy nUM smytidAW, drd dIAW qihqW iv`c fu`bdy 
jWdy ny hMBlw mwirAw qy swh lYx leI lMdn dw itkt ktw ilAw[”7 ieMj nwvlI-kQw 
dI SurUAwq kyNdrI pwqr v`loN kIqy jw rhy pMD dI jwxkwrI nwl huMdI hY[ mnuu`K nUM 
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hXwqI iv`c keI pMD nw cwhuMidAW vI hMFwauxy pYNdy hn[ ies siQqI iv`c nwvl-ingwr 
‘AxkhI’ dI jugq vrqidAW, nw d`sidAW hoieAW vI bhuq kuJ ds̀ jWdw hY[ kyNdrI 
pwqr Awpxy muAwSry iv`coN iml rhy sMqwp qoN injwq pwaux leI ies s&r dI cox kr 
irhw hY[ Awpxy h`QIN isrijAw muAwSrw jdoN ienswn leI Azwb bx jwvy qW Axjwx 
lokW ’c rihx-ivcrx dI cwhq hI sm`isAw dw h`l mihsUs huMdI hY[ 

nwvl dw qIjw ih`sw SurU huMdw hY, ieMglYNf phuMc ky qwj nUM ^q rwhIN ipMfoN Awey swmwn 
dI jwxkwrI dyx nwl qy ieh ih`sw mu`kdw hY eIrwnI lVkI AwlIAw nUM &wrsI SyAr 
sunwaux nwl[ qy ieQoN hI nwvl dy cOQy ih`sy dI SurUAwq huMdI hY[ nwvlI-kQw ivcly 
K`ipAW nUM pUrn leI ibrqWqkwr nwvlI-kQw nUM ieQy rok ky nyVly AqIq nwl sMbMiDq 
auh jwxkwrI pwTkW nwl sWJI krdw hY, ijhVI AlI dy hIQro eyArport phuMcx qy 
ieMglYNf ivcly aus hotl nwl sMbMiDq hY, ijQy auh rih irhw hY[ nwvlkwr v`loN vrqI 
ieh jugq GtnwvW ’coN aupjdy lkIrI Aihsws nUM qoVx iv`c mddgwr swbq huMdI 
hY[kQwnkI isrjxw nwl juVI ieh jugq nwvl iv`c AgWh vI vyKI jw skdI hY[ 

ieMj 119 pMinAW aupr iK`lry sm`ucy nwvlI-ibrqWq dI kQwnkI-sMrcnw nUM jykr 
smJnw hovy qW sm`ucy ibrqWq nUM cwr v`fy BwgW iv`c vMf ky smiJAw jw skdw hY[ 
pihlw Bwg AlI qy qwj dy imln nwl sMbMiDq hY[ dUjw AlI dy hotl ieMqzwmIAW qy 
ausdy mwlk nwl bxy sMbMDW nUM drswauNdw hY, qIjw Awpxy XwrW nwl dyS ipAwr Aqy 
prvwsI jIvn dIAW muSklW bwry hoeI gl̀bwq nwl sMbMiDq hY Aqy cOQw qwj nUM 
Aihmd bwry pu`Cx ’qy auhnW dy sMbMDW dy ^qm ho jwx dI jwxkwrI vwlw hY[ 

nwvlI-kQwnk dI pkV nUM mzbUq krn leI nwvl-ingwr ny qwj qy AlI dI khwxI 
dy nwl hzrq junYd dw ^q, eI.AYs.ignzbrg dI nzm, bu`lHy Swh dw klwm, AwlIAw 
nUM suxwey &wrsI SyAr, lok-bolIAW, poTohwrI Foly, lqI&y qy Aw^Ir ’qy lwl bwdSwh 
dI lok-kQw nUM vI vriqAw hY[ ies smùcI sm`grI dI vrqoN nwvlI-kQw nUM pRBwvSwlI 
bnwaux leI, pwTk nUM AgwaUN ieSwrw krn leI jW siQqI nUM smJwaux leI kIqI 
geI hY[ ieQoN q`k ik nwvl-ingwr nwvlI-kQw nUM rok ky pMnw nMbr 51 qoN 54 q`k 
AlI dIAW socW rwhIN qwj nwl AlI dy bx rhy irSqy ivclI kSIdgI Aqy iek dUjy 
nUM nw smJ skx dy kwrnW auqy rOSnI pwauNdw hY[ nwtkI sUqrDwr dI qrz ’qy nwvlI 
ibrqWqkwr, mUk drSk bxy pwTkW dIAW DuMdlIAW AYnkW dy SISy sw& krn dI koiSS 
krdw vyiKAw jw skdw hY[ XwdW nwl do-cwr huMdy AlI nUM AwpxIAW socW iv`c guAwcw 
ivKw ky hux qk̀ hMFwey ieSk qy KwDIAW s`tW dy izkr zrIey qwj dy msly ivc̀ vI 
vwprn vwly duKWqk AMq v`l ieSwrw kr jWdw hY[ qMglI nwl Awpxy dùKW dI prwlI 
Proldw, Awqm-icMqn dI siQqI ’coN guzrdw AlI ij`Qy qwj dI CotI BYx dIAW gl̀W 
Xwd krdw hY, auQy ArsqU v`loN iskMdr nUM AOrq dw swQ mMnx qoN rokx dy ieiqhwsk 
sMdrB dw vI shwrw lYNdw hY[ ies sB dy bwvjUd qrk-ivqrk iv`c ipAw AlI hwr 
jWdw hY qy qwj A`gy, ^wls poTohwrI husn dI lMdn dy kYnvs ’qy bxI qsvIr A`gy 
isr invw idMdw hY, ktvwaux leI, ieh mnobcnI krdw hoieAw : “ijQy sO auQy kOqr 
sO[”8 
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pMnw nMbr 54 ’qy ijQy nwvl-ingwr ies kWf dw AMq qwj bwry socidAW Aqy XwrW 
v`loN AlI nUM iml pYx dy pRsMg nwl krdw hY, auQy nwl hI pMnw nMbr 55 ’qy kQwnkI 
sMrcnw dI qIjI mh`qvpUrn qMd nUM CyV lYNdw hY, Bwv XwrW dy prvwsI jIvn dy 
Jlkwry idKweI dyx l`gdy hn[ nwvlkwr prvwsI jIvn dy du`KW nUM kueInz bro hotl 
dy kmry iv`c XwrW dI mihi&l ivclIAW gl̀W bwqW rwhIN pyS krdw hY[ ividAwrQI 
ieh du`K vyKdy nhIN suxdy hn[ 

nw moro swfw dys ku`cjVw 

nw iksy sMg XwrI 

b`cVy CoV musw&r hoeIAW 

fwhFy r`b ny cog iKlwrI[9 

A&zl Aihsn rMDwvw dIAW rcnwvW qoN vwk& ividAwrQI jwxdy hn ik auhdI 
nwiek-isrjx klw ausdI sm`ucI rcnw auqy BwrU huMdI hY[ nwvlI-sm`isAw, nwvlI-
GtnwvW, nwvl dw mksd qy mksd dI pRwpqI leI kIqy auprwilAW nUM pVHidAW 
hoieAW pwTk nwvl ivcly nwiek nUM hr vyly Awpxy rU-b-rU mihsUs krdw hY[ ieh 
rMDwvy dI nwvl klw dw ivSyS gux hY XW kih lvo auhdw pihcwx icMnH[ ijvyN dIvw qy 
dirAw ivclw SmSyr, duAwby ivc̀lw l`KI, sUrj-gRihx ivclw imrzw/hwrsmYn, auvyN 
hI pMD ivclw AlI[ nwvl-ingwr nwiek auswrI leI ibrqWqkwr zrIey pwTkW q`k 
jwxkwrI phuMcwauNdw hY, nwiek dI ZYrhwzrI iv`c pwqrW dy AwpsI vwrqwlwp zrIey, 
nwiek dy dUjy pwqrW nwl ho rhy sMvwd zrIey, nwiek dI Awqm-icMqn vwlI siQqI 
isrj ky jW nwvlI nwiek nUM AwpxI ^ud dI ijsmwnI idK̀ qy smwjk pCwx nwl joV 
ky[ bzwqy-^ud ikauNik A&zl Aihsn rMDwvw au~cw-lMmw, Ku`ly h`fW qy qgVy ju`sy vwlw 
bw-S^sIAq pMjwbI j`t sI, ies leI auhdy swry nwiek ies buinAwdI gux dy zrUr 
mwlk hn:  

dIvw qy dirAw: swrI jM\ dw mUMh m`Qw sI auh muMfw[ lok Klo 
Klo ky jM\ nUM vyKdy sn qy hr nzr SmSyr qy 
Aw ky Klo jWdI[ ‘vwihgurU ny bVw rUp id`qw 
ey g`BrU nUM[ bVI jwn kmweI sU[ bVw suQrw 
jvwn ey[’10 

duAwbw :  l`KI jvwn vI idnW iv`c eI ho igAw[ Ku`lHy 
Ku`lHy h`f pYr, pUrw k`d, C`j vWgUM cOVI CwqI, 
bdwmI AK̀W[11  

sUrj gRihx:  ‘r`b dy vwsqy imrizAw! mYnUM eys dunIAW qoN 
bcw lY, mYnUM lukw lY ikDry[ AwpxIAW bwhvW 
ivc̀ AwpxI-sohxI qy cOVI CwqI iv`c, Awpxy 
KUbsUrq qy kwienwq qoN v`fy qy Ku`lHy idl 
ivc̀[”12 
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pMD:  AlI dw mzbUq ijsm qyz hvw qy TMf qoN 
au~kw byprvwh l`gdw sI[ qwj tuirAW 
jWidAW vI kdy kdwr auhdy v`l vyK lYNdI qy 
socdI”, mzbUq byprvwhw, byinAwz qy 
^UbsUrq[”13  

pwqr-auswrI dI ies klwqmk ^UbI nUM pwTk nwvlI-kQw ivcly bwkI pwqrW ’coN vI 
inhwr skdy hn[ nwiek qoN ielwvw nwiekw, shwiek pwqrW jW ijs vI pwqr qoN 
nwvl-ingwr ny koeI ivSyS kwrj krvwauxw hovy qW auhdI bwhrI id`K nUM jW auhdy 
S^sI gux nUM nwvl-ingwr zrUr ibAwn krdw hY[ nwvl dI nwiekw qwj dy suBwA 
Aqy ^UbsUrqI bwry eynI jwxkwrI nwvl iv`c mOjUd hY ik qwj dw iek BrpUr potryt 
bxwieAw jw skdw hY[ shwiek pwqrW ’coN AwlIAw qy hotl dy sm`ucy Amly dy 
ijsmwnI srUp, auhnW dy k`pVy, auhnW dI bolI, auhnW dI S^sIAq ’coN pYNdy pRBwv, 
auhnW v`loN kIqy jw rhy ik`qy qy auhnW dI S^sIAq dy AwpsI sMbMD qy AMqr-ivroD ’coN 
pYNdy pRBwv bwry nwvl-ingwr zrUr jwxkwrI idMdw hY[ “mwiekl ijhVw auhnUM kmry 
’c kw&I dyx AwauNdw, ietlI dw rihx vwlw, drimAwnI aumr dw, sunihrI vwl, lMmI 
dwhVI, nIlIAW A`KW, drimAwnw k`d, purwxI jIn, mYlI jYkt, gMdy pwilS rihq 
auDVy bUt[”14 ijvyN A&zl Aihsn rMDwvw dIAW khwxIAW qy nwvlW iv`c is`K pwqr 
mh`qvpUrn ikrdwr inBwauNdy hn, auvyN ies nwvl iv`c vI kueInzbro hotl qy ieho 
ijhy cwr hor hotlW dw mwlk hrnwm isMG ig`l vrgw pwqr isrj ky nwvl ingwr 
ijQy Awpxy nwvlI mksd nUM pwTkW q`k bw^UbI phuMcwauNdw hY, auQy pMjwbI pwTkW dw 
idl vI ij`q lYNdw hY[ 

imstr isMG bwhvW KlHwr ky zrw hor A`gy hoieAw[ AlI vI 
bwhvW KolH ky iek pYr Àgy viDAw qy donHW iek dUsry nUM klwvw 
mwr ilAw, Gu`t ky[ boilEN kUieEN bZYr[ jwixEN buiJEN bZYr[ 
b`s inry pMjwbI hox dy nwqy[”15 

nwvl iv`c smyN qy sQwn dI eykqw nwvlI vwqwvrx isrjx ivc̀ Aihm rol inBwauNdI 
hY[ nwvlI GtnwvW leI cuixAW igAw smW 1974 jnvrI hY, jdoN ieMglYNf Awp 
AwriQk AOkVW ’coN lMG irhw sI[ dunIAW dy iviBMn mulkW qoN prvwsI ieQy iekT̀y ho 
rhy sn, ijs kwrn nslI ivqkirAW qoN ielwvw brqwnIAw hkUmq vI ivdySIAW pRqI 
s^q kwnUMn bxw rhI sI[ brqwnIAW dw smwjk mwhOl, mOsm, gMdIAW qy kwl^ 
mwrIAW iemwrqW, pwqrW dy Awly duAwly ivcr rhy Axjwx lok, auhnW dw AwpsI 
ivhwr ikvyN nwvlI-kQw dy AMdrUnI vwqwvrx nUM isrjdw hY, ausnUM ies nwvl iv`coN 
bw^UbI vyiKAw jw skdw hY[ nwvlI-kQw dy bwhrI qy AMdrUnI vwqwvrx ivclI 
iekimkqw nUM nwvl pVHidAW keI vwr mihsUs kIqw jw skdw hY: 

auh ipCWh prq ky hweIf pwrk v`l nUM tur igAw[ auhdy v`l dI 
Pu`t pwQ bIzvwier rof qIk ^wlI sI, suMnswn, iek`lI qy 
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au~jVI-pu`jVI[ ausnUM aus vyly aus Pu`t pwQ dI qy AwpxI hwlq 
ieko ijhI l`gI[16 

nwvl ivc̀ pyS ho rhI jwxkwrI BwvyN ibrqWqkwr zrIey pyS hovy jW pwqrW dy AwpsI 
sMvwd rwhIN, ausdw buinAwdI suBwA idRSI hY[ lyKk sunwauNidAW hoieAW Aijhy Sbd 
jW vwk isrjdw ik pwTk dy zihn ’c vrqwry dw idRS bx jWdw[ 

- &on dI GMtI v`jI[ auh Cwl mwr ky kursI qoN auiTAw qy kMD 
ivc̀ l`gy &on dw rsIvr aus Jptw mwr ky PiVHAw qy &on 
ivc̀ kVikAw! “hW”17 

- auhdy moiFAW qy pYNdy k`ty hoey ^UbsUrq vwl qyz hvw iv`c au~f 
ky GVI muVI ^rwb ho rhy sn qy auh Awpxy dUsry h`Q nwl 
auhnW nUM muslsl TIk kr rhI sI[ iek b`cw auhdy dUjy h`Q 
nwl lmikAw hoieAw sI[18 

nwvl iv`c vrqI geI BwSw dw sm`ucy nwvl nwl gUVw-irSqw huMdw hY[ ibrqWqkwr dI 
BwSw qy pwqrW dI BwSw ivclI v`Krqw p`KoN nwvlkwr bhuq sucyq hY[ ieh nwvl rMDwvy 
dy pihly donW nwvlW nwloN iblkul vK̀ry mwhOl nwl sMbMiDq hY[ nwvl ivcly swry 
pwqr pVHy ilKy, SihrI jIvn nwl sMbMiDq pwqr hn[ ies leI aurdU, &wrsI 
SbdwvlI dy pRBwv vwlI swihqk pMjwbI BwSw nwvl iv`c mu`K qOr ’qy vrqI geI hY[ 
pwqrW dy AwpsI sMvwd vyly zrUrq Anuswr ielwkweI pRBwv drswauNdI pMjwbI BwSw vI 
idKweI dyNdI hY[ ijQy AlI TyT kyNdrI pMjwbI dI vrqoN krdw hY, auQy qwj (poTohwrI), 
s`qwr (gujrwqI), slwmq (lwhOrI), qy vhId (jyhlm) dI vMn-suvMnqw nUM drswauNdy 
hn[ KuShwl idKdy brqwnIAw dy muAwSrwqI kMgwlpuxy AMdrly AidK̀ kohz nUM 
swihqk-sohj iv`c qbdIl krn leI lyKk ny pRqIkwqmk SbdW, Sbd smUhW jW 
ivkoilqry ieiqhwsk pRsMgW dI vrqoN kIqI hY: ihz mYijstI19, ie`kw du`kw buF̀y swhb20, 
ieQy BùK izMdgI dI sB qoN v`fI hkIkq ey21, eyny pYsy qW eyQy mW pu`q nUM nhIN dyNdI22[ 
ies dy iblkul ault pUrbI izMdgI dIAW GwtW nUM qslIm krdw hoieAw AlI Awpxy 
AmIr ivrsy Aqy AwpsI-^lUs dIAW g`lW nUM kwiv-meI BwSw dI vrqoN krky, sWiJAW 
krdw hY, ijs kwrn qwj dy mn ivc mW bolI qy poTohwr dIAW XwdW qwzIAW ho 
jWdIAW hn[ qwj nwl g`lW kridAW Apx`q Bry pMjwbI l&zW, ijvyN ik mUrKy23, qUM 
poTohwr dI DI ho ky24, mihkdI im`tI25, qUM Gr nUM C`ifAw ey pr Gr ny qYnUM nhIN 
C`ifAw, jdoN vI jweyNgI bwhvW iKlwrI aufIkdw hovygw26, jW kI ieQy Awpxy ilbws 
vWg AwpxI zubwn vI C`f dyxI zrUrI ey27, Aijhy Sbd jW vwk qwj dy X^ ho cu`ky KUn 
nUM surKI mwiel bxwaux ivc shweI swbq huMdy hn, dI vrqoN krdw hY[ nwvl ingwr 
AlI dy mUMhoN hI nhIN sgoN ibrqWqkwr zrIey vI qwj leI Aijhy hI SbdW dI vrqoN 
krvwauNdw hY qW jo nwvlI mwhOl bixAW rhy[ “pMjwbI cWdI dIAW t`lIAW vlYqI bxI 
bYTIAW sn28, mlUk ihrnI fr geI sI29, vrgI qSrIhI pySkwrI nwvl-ingwr Aqy 
AlI dy mksd ivclI sWJ nUM vI drsw jWdI hY[       
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ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.3 

 

pUrbI pC̀mI jIvn dy qulnwqmk vyrvy 

(pMD nwvl dy pRsMg ’c) 
pwiksqwnI pMjwbI nwvl dy ipqwmw mMny jWdy A&zl Aihsn rMDwvw dw nwvl ‘pMD’ 
pRm`uK qOr ’qy pUrbI qy p`CmI jIvn dI qulnwqmk jwxkwrI zrIey pUrbI jIvn SYlI qy 
pMjwb dI AmIr skw&q (siBAwcwr) dI jwxkwrI nvIN pIVHI q`k phuMcwauNdw hY[ 
nwvl dy SurUAwqI ih`sy iv`c ieMglYNf jwx qoN pihlW, qwj dy Gr iv`c, qwj dI mW v`loN 
drsweI icMqw nUM ADwr bxwauNidAW hoieAW AlI qwj dI mW nUM bVI Apn`q nwl ieh 
Brosw dvwauNdw hY ik “qusIN i&kr nw kro, qwj Aw jwvygI, mYN gùqoN PVH ky auhnUM moV 
ilAwvWgw[”1 

ieMj AlI ieMglYNf v`l kIqy jw rhy Awpxy pMD dw iek mksd ieh vI bxw lYNdw hY[ 
pwTkW/ividAwrQIAW nUM mihsUs huMdw hY ik Swied pMD nwvl dI isrjnw dw ieho 
mksd hY[ Asl iv`c nwvl-ingwr ieh siQqI isrj ky pUrbI qy p`CmI qrzy izMdgI 
dy qulnwqmk vyrivAW rwhIN pMjwbI jIvn-jwc nUM isr& vifAwauNdw hI nhIN, sgoN 
dunIAW nUM jhwlq dy hnyry ’coN bwhr k`Fx vwlI siBAk jIvn-SYlI vjoN vI pyS krdw 
hY[ hr smwj guxW qy AOguxW dy sumyl nwl bixAW huMdw hY[ lyKk dw sunyhw ieh hY ik 
Awpxy muAwSry (smwj) dy AOguxW kwrn auhdy qoN mUMh moV ky ivdySW nUM plwien krnw 
sm`isAw dw h`l nhIN[ zrUrq Awpxy muAwSry ’c rih ky Awpxy hmswieAW iv`c ivcr 
ky, muAwSry nUM byhqr qy jIaUx lwiek bxwaux dI hY[ mnu`K qy jwnvr iv`c iek ieh 
vI &rk hY ik mnu`K jIvn nUM isr& Bogdw hI nhIN, sgoN Bogx lwiek vI bxwauNdw hY[  

pUrbI qy p`CmI qrzy-izMdgI dy qulnwqmk vyrivAW nUM drswaux leI nwvl-ingwr ny 
mu`K qOr ’qy do vsIly bxwey hn[ pihlw AlI qy qwj dIAW mulwkwqW smyN hoey AwpsI 
sMvwd Aqy dUjw AlI dy pMj dosq ijhnW nUM AlI ‘pMj ipAwry’2 kihMdw, nwl sjweIAW 
mih&lW ’c hoeI gu&qgU[ 

lMdn iv`c kueInzvyA lyn ’c bIzvwier rof ’qy hwief pwrk kol siQq ‘kueInzbro’ 
hotl ivdySW iv`c bx rhy imSrq siBAwcwr dI mUMh-boldI qsvIr hY[ hotl dI 
irsYpSn ’qy bYTIAW eIrwnI kuVIAW ijhnW dI “mW in`ikAW huMidAW mr geI[ ipau 
Swh dI kYd iv`c ey[ Brw &wieirMg sukAYf dIAW golIAW CwnxI kr C`ifAw[”3 

ijhnW iv`coN AwlIAw B`jI-tu`tI AMgryzI bolx vwlI, ieMglYNf iv`c mYfIsn dI pVHweI 
kr rhI qy rotI pwxI clwaux leI ies hotl iv`c irsYpSinst vjoN kMm kr rhI[ 
hotl dw mYnyjr AMgryz, ibRitS AwrmI dw swbkw swrjYNt, f`c AisstYNt mYnyjr qy 
ausdI AMgryz bIvI hI hotl dy p`ky mulwzm hn[ iehnW iqMnW qoN ielwvw bwkI swrw 
Amlw pwrt twiem kwimAW dw hY[ mwiekl ieqwlvI, tInw AwstrylIAn, hsn qy 
nwsr imsrI qy iek pqlI ijhI ihspwnvI kuVI[ iehnW sBnW dw mwlk isK̀, 
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hrnwm isMG ig`l, ijhVw ies qoN ielwvw ieMglYNf iv`c ieho ijhy hor cwr hotlW dw 
mwlk vI hY[ 

AMgryz nUM AMgryz dy Gr iv`c is`K mwlk ADIn nOkr rKw ky Aqy hotl dw GrylU 
iksm dw mwhOl isrj ky nwvlkwr ieh sunyhw idMdw hY ik pMjwbI j`t mwlk ieMnw 
byprvwh ik h&qy ’c iek vwr hotl AwauNdw, auh vI A`Dy-pOxy GMty leI[ nw qW auh 
AMgryzW vrgw lwlcI hY qy nw hI zwlm[ nwvlkwr dy Aijhy mksd nUM drswauNdIAW 
keI sqrW nwvl ’coN audwhrx vjoN vyKIAW jw skdIAW hn ijvyN ik p`CmI jIvn 
ivclI BwvnwvW rihq mSInI qrzy-izMdgI vwlI phuMc nUM nw ApxwauNidAW hoieAW 
ies hotl dw iesqkbwlIAw (irsYpSn) musw&rW dy pYZwm prcI ’qy not krky kmry 
dy nMbr vwly bksy iv`c nhIN pwauNdw sgoN AwlIAw AlI nUM swry pYZwm Awp suxwauNdI hY 
qy AlI v`loN imly ipAwr, ^lUs qy &wrsI SyArW dy bdly kw&I auhdy kmry iv`c ByjdI 
hY[ AwlIAw nwl AlI dI sWJ dw ADwr &wrsI zbwn hY[ hotl ivKy pihlI mulwkwq 
smyN jdoN AwlIAw so&IAw nwl AlI dy v`fy k`d-kwT dI vifAweI &wrsI iv`c krdI hY 
qW AlI AwlIAw nUM d`s idMdw hY ik ijhVI igtimt qUM &wrsI iv`c kIqI hY, auhdw mYnUM 
pqw l`g igAw[ AlI ny gRYjueySn &wrsI ivSy nwl kIqI hY, ies leI auh AwlIAw nUM 
&wrsI SyAr suxwauNdw hY qy qwj dI qbIAq nwswz hox mOky AwlIAw ^ud qwj dI 
iqmwrdwrI vI krdI hY, ijs kwrn AlI AwlIAw nUM ‘CotI ipAwrI BYx’4 bulwaux l`g 
pYNdw hY[  

mweIkl ijhVw kdI kdI AlI nUM kmry ’c kw&I dyx jWdw hY, ietlI dw rihx vwlw 
hY[ auhnUM hotl iv`c sB qoN v`D kMm krnw pYNdw hY[ nwSqw bnwauxw, BWfy mWjxw qy 
auhdI PtI purwxI zIn, mYlI jYkt, vDI dwhVI qy auDVy bUt jo  kuJ boldy hn, auh 
auhdI S^sIAq nwl myl nhIN KWdy[ jdoN gl̀W Ku`lHdIAW hn qW AlI nUM pqw l`gdw hY 
ik auh ietlI dw v`fw sMgqrwS hY[ hux AMgryzI is`Kx qy AwriQkqw dw phIAw gyVx 
leI mjbUrn nOkrI kr irhw hY[ AlI pMjwbI (musilm j`t) hY, aus nUM mihsUs huMdw hY 
ik mweIkl AwpxI hYsIAq qoN bhuq Cotw kMm kr irhw hY pr AwlIAw AlI nUM spSt 
krdI hY ik ieMglYNf iv`c pihlW-pihl ieho ijhy kMm vI iml jwx qW gnImq hY[  

ieM\ hotl iv`c kMm krdy swry k`cy krmcwrI mjbUrn ieho ijhy kMm kr rhy hn[ ieh 
auhnW bsqIAW dy biSMdy hn, ijhnW aupr kdy brqwnIAW ny rwj kIqw sI[ goirAW dy 
zulm dy sqwey lokW dy A`fy vjoN ies hotl nUM pyS kridAW nwvl ingwr ieho ijhIAW 
sqrW keI vwr vrqdw hY:  

“mYnUM AMgryzW nwl n&rq ey[… qwj AYlwn kIqw[ 

AwlIAw bolI[ “mYN eyQy mjbUrI nwl rih rhI AW[”  

“kuJ kuJ mYN vI[” AlI h`s ky bWh KVHI krky ikhw[”5 

sony dI icVI (ihMdosqwn) nUM luu`tx qy aus dI AmIr skw&q nUM ivgwVx qy Zlq lIhW 
auqy qorn dI brqwnvIN cwl nUM AlI dIAW gl̀W rwhIN pyS kridAW nwvlkwr 
brqwnvI hkUmq nUM BMfx dw koeI mOkw h`QoN nhIN jwx idMdw[ AMgryz ij`Qy igAw auQy 
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AwpxI m`kwrI nUM klm zrIey Aqy Drm zrIey lokW dI izMdgI dw ih`sw bxw id`qw[ 
AMgryzW qoN pRBwivq hoey swfy pUrbI-pwVHy p`CmI ielm nUM vifAwaux l`gy qy AwpxI 
AmIr skw&q qoN eynw dUr ho gey ik nvIAW pIVHIAW ies qoN nwvwik& ho geIAW[ 
AMgryz qW clw igAw pr swfIAW nslW nUM kwly AMgryz bxw igAw[ Suhrq, puzISn 
Aqy pYsy nUM ipAwr krn vwlI nvIN pnIrI ie^lwkI, ienswnI kdrW kImqW qoN ikMnI 
ivrvI hY, auhnUM smJwaux leI pMnw nMbr 48 ’qy nwvlkwr buF̀y bwp qy mYijstryt 
pu`qr vwlI kQw dw izkr krky nwvlI vwqwvrx nUM ZmgIn kr idMdw hY: 

iek ZrIb AwdmI dw pùqr pVH ilK ky mYijstryt l`g igAw[ 
ipE ipMfoN pu`qr nUM imlx igAw is`Dw auhdI Adwlq iv`c jw 
viVAw, Awpxy mYly ilbVy lIVy lY ky[ swhb CyqI nwl cpVwsI 
nUM hukm kIqw ik bwby nUM Gr lY jw[… swhb pu`qr kol Kloqy 
iksy vkIl ny bwby bwry p`uiCAw[ A`goN swhb &rmwieAw, bwbw 
auhnW dw nOkr ey[ ipMfoN AwieAw, imlx iglx[ tury jWdy bwby 
swhb pu`qr dI g`l sux leI qy prq ky vkIl nUM d`isAw ik auh 
nOkr qy hY ey pr mYijstryt dI mW dw ey… qy AQrU BrIAW 
A`KW nwl ipau bnx dI QW ipMf prq igAw[6 

nwvl dy pMnw nMbr 33 ’qy AMikq ibrqWq qwj qy AlI dy AwpsI sMvwd zrIey vqn qy 
pRdys dIAW ^UbIAW-^wmIAW nUM aujwgr krdw hY[ qwj jdoN mW v`loN Byjy grm k`piVAW 
nUM vyK ky n`k-mUMh v`tdI hY pr AlI dI topI ’qy kbzw kr lYNdI hY qW AlI ausnUM 
AwpxI ‘bloicsqwnI jYkt’7 nwl juVI khwxI suxwauNdw  sucyq krdw hY ik “topI qW 
TIk hY pr topI pwaux vwlw isr nw mMg lvIN[ isr qW Amwnq hY vqn dI qy mYN 
Amwnq iv`c i^Awnq nhIN krdw[”8 AlI qwj nUM iKJwauNidAW hr auh hIlw-vsIlw 
vrqdw, ijs nwl donHW ivclw qk`lu&/auprwpn ^qm ho jwvy[ qwj AlI nUM smJwauNdI 
ik ieQy ^vwqIn (AOrqW) nwl nrm lihjy iv`c g`l krIdI ey qy tYlIPon qy ‘hW’ nhIN 
‘hYlo’ bolIdw ey, qW AlI AMdrlw j`t mYdwn sMBwlidAW SurU ho jWdw: “gu`f mYnrz 
vlwieq iv`c hI nhIN ivkdy isr&[ mYnrz swfI siBAqw dw gihxw[ mYnrz qy 
dunIAW nUM isKwey hI AsIN hn[”9 qwj AlI nUM p`uCdI ik qYnUM lMdn Sihr ikho ijhw 
l`gw qy AlI tkor lwauNdw, ‘lMdn twaUn’ AwKo ‘Sihr’ nhIN: 

vn Pu`t Àp AYNf vn Pu`t fwaUn 

vt iez dI vy tU lMfn twaUn[10     

AlI leI lMdn iblkul auvyN hY ijvyN v`fy nwvW vwly bMdy AMdroN Coty huMdy hn, auvyN hI 
lMdn bor, gMdw, glwzq BirAw[ gMdIAW iemwrqW, DUMey qy kwlK nwl isAwh hoeIAW[ 
nwvlkwr lMdn iv`c Awey i&aUl kRweIiss nUM ADwr bxw ky hr hIly-vsIly ‘gRyt 
ibRtyn’ nUM smwl ibRtyn’ swbq krn dI koiSS krdw hY[ auh brqwnIAW ijsdy rwj 
ivc̀ kdy sUrj nhIN sI fub̀dw, hux AwriQk igrwvt kwrn AwpxIAW ‘iemwrqW nUM 
klI’11 nhIN krvw skdw[ dunIAW dy dIvy buJwvn vwlw hux Awp rwq dy hnyry ’c rih 
irhw[ 
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AlI qwj nUM AMgryzI nwloN aurdU ’c gl̀ krn dI g`l qor ky, auhnUM pMjwbI mW bolI dI 
Xwd qwzw krvwauNdw[ pMjwbI mW bolI qwj nUM pMjwb, poTohwr qy poTohwr dI mihkdI 
im`tI dI Xwd qwzw krvw idMdI[ AlI lMdn dy byieqbwry-zwlm mOsm dy mukwbly 
pMjwb dy mOsmW dI jwxkwrI eyny Swierwnw FMg nwl idMdw hY ik qwj “AlI mYN A`KW 
mItI aus Du`p dI nihr iv`c nhw rhI hW[ hwey myrw pwiksqwn, myrw sUrj, myrI 
Du`p[”12 AlI lohw grm vyK ky ‘hweIf pwrk’ dy AOguxW dw AiDAwie KolH lYNdw[ 
“hweIf pwrk ipAwrgwh, q&rIhgwh, sYrgwh, jlswgwh nwloN iSkwrgwh vDyry 
hY[”13 iSkwrgwh iehnW ArQW iv`c ik hweIf pwrk dw mwlk gorw pihlW s`q 
smuMdr pwr krky swfw iSkwr krn igAw sI qy hux AsIN AwpxI mrzI nwl gory kol 
iSkwr hox Aw rhy hW jW AwpxIAW AglIAW pIVHIAW nUM Byj rhy hW[ 

hweIf pwrk ivclI Bwvuk imlnI AlI qy qwj nUM mwnisk qOr ’qy bhuq nyVy kr idMdI 
hY[ AlI mzwk nwl qwj nUM hzrq AlI dy pRsMg nwl d`sdw ik “jwhl nUM Awlm dI 
kursI l`B jwvy qW ikAwmq nyVy Aw jWdI hY[”14 qwj AlI dy hor nyVy Fuk ky, auhdI 
bWh Gu`t ky PVHidAW kihMdI hY “BwvyN huxy Aw jwvy”15, ieh siQqI AlI nUM Awpxy 
mksd dy Aiq nzdIk lY jWdI hY qy auh qwj nUM ‘idAwry ZYr iv`c hrwm mOq’16 nw 
mrn qy vqn vwps prq ky AwpxI DrqI ’qy AwpxI im`tI ’c qs`lI nwl AwpxI mOq 
mrn dI g̀l smJwaux ’c kwmXwb ho jWdw[ 

hweIf pwrk dI ies siQqI nUM hor ivsQwridAW hoieAW nwvlkwr qlwb iv`c m`CIAW 
nUM qy qlwb dy iknwry bYTy kbUqrW nUM hbSx (kwlI A&rIkn AOrq) dy b`icAW v`loN 
dwxy pwaux vwly mnzr nwl joV idMdw hY[ pRdysW iv`c dujYlI nwgirkqw hMFwauNdy kwly 
lokW dy drd dI g`l nwvlkwr qwj v`loN krvwauNdw[ goirAW qoN iml rhI n&rq dI 
g`l qwj dy mUMhoN krvwaux dw mksd ieh hY ik eySIAw mUl dy lokW dI siQqI vI 
kwilAW vrgI hI hY[ sgoN eySIAw mUl dy lok qW dUjy drjy dy SihrI vI nhIN auh qW 
qIjy drjy dy SihrI hn[ A&rIkn qy eySIAn mulkW dy Awkw (mwlk) rih cu`ky 
brqwnIAW dy mUl nwgirk pONf kmw ky ip`Cy Byjx vwly iehnW swry lokW nUM n&rq dI 
ingwh nwl vyKdy hn[ ijvyN iksy smyN ihMdosqwn iv`c ieho AMgryz ‘ihMdosqwnI qy 
ku`qy’17 Sbd dI vrqoN krdy sn, auvyN AmrIkw iv`c ‘kwly qy ku`qy’18 dy dw^ly auqy 
iehnW AMgryzW ny hI pwbMdI lgweI sI[ ieh sm`ucI siQqI AMgryzW dy kohj nUM nMigAW 
krn iv`c BrpUr izMmyvwrI inBwauNdI hY qy qwj nUM spSt ho jWdw hY ik zulm krn 
vwlw gorw muh`zb (siBAk) qy zulm sihx vwlw ZYr muh`zb ikvyN ho skdw hY[ ieMj 
nwvlkwr pYsy, in`jI jwiedwd qy cMgyry Biv`K dI ^wiqr prvws dI cox nUM nkwrdw 
hoieAw Aijhy ielm, swieMs qy qknwlojI nUM vI nkwrdw hY, ijhVI Awzwd ienswn nUM 
Zulwm bxw dvy, A`vl drzy dy SihrI nUM dUsry qy qIjy drjy dw SihrI bnx leI 
mjbUr kr rhI hovy[ 

p`CmI jIvn ivclI igrwvt nUM drswaux leI nwvl-ingwr AlI dy dosqW v`loN 
AYqvwr vwly idn pwiksqwnI rYstorYNt ivc̀ Kwxw-Kwx vwlw pRsMg isrjdw hY[ rotI 
KWidAW iek iK`lry vwlW qy mYly ijhy skrt blwaUz iv`c iek gorI auhnW dy tybl auqy 
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Aw bYTdI hY qy ibnW iejwzq auhnW dI rotI Kw ky AlI A`gy ipAw kok dw glws vI 
^wlI kr idMdI hY[ ies qoN pihlW ik koeI boly slwmq v`l vyK ky boldI hY, 
“musilE! mYN AwpxI rotI dy pYsy nhIN dy skdI, pr mYN quhwnUM iehdI AdwiegI ijns 
dI Skl iv`c kr skdI AW[”19 

nwvl ivclI ieh siQqI do qrHW dy pRBwv drswauNdI hY[ pihlw ieh ik pUrbI lok 
jwhl qy As`iBAk nhIN hn[ ieh gl̀ ieQoN swbq huMdI hY ik AlI qy auhdy dosq ies 
AjnbI AOrq dI hwzrI iv`c ^ud Gbrwey hoey qy Srm mihsUs krdy idKwey gey hn[ 
iek AOrq auhnW nUM iks bySrmI nwl iek vyly dI rotI bdly Awpxw ijsm pyS kr 
rhI hY[ Aqy dUjw pihlU ieh ik p`CmI jIvn siBAwcwrk qOr ’qy ikvyN igrwvt dI 
ies sqh q`k phuMc igAw hY ik ienswn nUM pyt dI A`g buJwaux leI AwpxI Azmq 
bySrmI nwl vycx ’c koeI guryz nhIN[ 

ims! iet iez Awl rweIt! qusIN Awpxy Awp nUM swfw mihmwn 
smJo[ ijhVw qusW Kwxw KwDw auh swfy v`loN sI[20 

bySrmI dIAW swrIAW h`dW pwr krdI auh AOrq ie^lwkI igrwvt dI nvIN isKr audoN 
CoNhdI hY, jdoN auh AlI koloN isgrt dI f`bI Aqy 10 fwlr hor mMg ky byhXweI nwl 
qurdI bxdI hY[ AlI ZrIb mulk dw biSMdw, AmIr mulk dI Azmq nUM bcwaux ’c 
mwx mihsUs kr irhw huMdw hY qW vhId p`CmI muAwSry dw ieh kOVw s`c swhmxy 
ilAwauNdw hY: 

BwA jI! ies muAwSry ’c rotI hI sB qoN v`fI hkIkq ey[ pu`qr 
DI, mW ipau bwAd dIAW ZYr Aihm SYAW[21 

ieh auh smwj hY, ij`Qy pu`qr DI jvwn ho ky Awpo Awpxy swQI cux ky aufwrI mwr jWdy 
hn[ mW ipau bu`Fy ho ky srkwrI pYnSn ’qy XqIm ^winAW iv`c k`lm k`ly fMg tpwauNdy 
hn[ mW-pu`qr, ipau DI kdy ikqy ikRsims qy iml lYNdy hn[ iehdy ault pMjwbI 
jIvn-SYlI iblkul hI byqk`l&I vwlI, ibnW bUhw KVkwey iksy dy mihmwn bx ky auhdy 
Gr jw vVx, AT̀ d`s idn myzbwn dy Gr mOjW mwnx nUM Awpxw h`k smJdI hY[ ies 
leI AxvMifAw ihMdosqwn ZrIb ho skdw hY pr auhdy biSMdy ZrIb nhIN ho skdy[ 
idl dy AmIr, dUjy ^wqr Awpxw Awpw vwrx leI hrdm iqAwr[ ies g`l nUM s`icAW 
swbq krn leI nwvlkwr rYstorYNt iv`c ib`l dyx smyN AlI dy XwrW nUM Awps iv`c 
JgVidAwW idKwaux dw mnzr isrjdw hY[ 

qwj nwl hotl dI bwr iv`c bYiTAW AlI AwstrylIAn bwr tYNfr tInw nwl pUrI 
ie`zq nwl pyS AwauNidAW qwj leI kok qy Awpxy leI ivskI dw Awrfr kridAW 
tInw nUM vI Aw&r krdw ik auh mrzI dI firMk AlI v`loN lY skdI hY[ i&r isgrt 
sulGwauNidAW hoieAW tInw nUM isgrt Aw&r krdw hoieAw iek siBAk pMjwbI vjoN 
ivcrdw hY pr qwj AlI dy ies ivvhwr qoN iqlimlweI AlI dy AMdrly v`fy idl vwly 
pMjwbI nUM nhIN vyKdI sgoN AlI v`loN pwey pMjwbI kuVqy, cwdry, iq`ly vwlI ju`qI qy moFy 
auqy r`Ky s&Yd Du`sy krky pyNfU vjoN vyKdI hoeI sucyq krdI hY ik “qyrI ies ^uS-ilbwsI 
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dI vjHw kwrn hotl vwilAW qYnUM bwr iv`coN k`F dyxw[”22 ies mOky nwvlkwr Awpxy 
nwvl-isrjxw dy mksd nUM bhuq hI ^UbsUrq AMdwz iv`c pyS krdw hoieAw, AlI dy 
mUMhoN ieh gl̀ khwauNdw ik “bIbI ieh pwiksqwn dw koeI &weIv stwr hotl nhIN, 
ijs iv`c dw^ly dI sUrq XUrpIAn ilbws hovy, ieh lMdn dw hotl ey, hrnwm isMG 
ig`l dI mlkIAq[”23 qW spSt ho jWdw hY ik vMf vyly dIAW ql^IAW qurSIAW nUM 
pRcwr ky ihMd-pwik dIAW srkwrW ijhVw n&rq vwlw mwhOl ihMd-pwik iv`c kwiem 
r`Kx iv`c hux q`k kwmXwb rhIAW hn, auhdy iblkul ault ivdySW iv`c ihMd-pwik dy 
lok ivCVy BrwvW vWg iml-jul ky Awpxy mulk ivclI ZlqI nUM suDwr rhy hn[ ieQy 
pnp irhw nvW siBAwcwr hmswiegI BirAw hY[ 

pMjwbI skw&qI pihrwvy nUM GtIAw smJx vwlI swfI nOjvwn pIVHI &YSn dI dOV iv`c 
Bu`l hI geI hY ik auh kI kuJ pihn rhI hY[ kuVIAW muMifAW dI id`K vwly pihrwvy qy 
muMfy kuVIAW vwlI[ aucy qbky vwlI SrI& AOrq qy qvwie& iv`c &rk krnw AOKw huMdw 
jw irhw hY[ A`pr klws iv`c vVx dI dOV iv`c AOrq &YSn mSIn, sYks mSIn bx 
geI hY[ AOrq SYA bx geI hY, ijhnUM ^rIidAw vyicAw jw skdw[ 

pUrbI qy p`CmI qrzy-izMdgI dy qulnwqmk vyrivAW iv`c p`Cm dI burweI hI nhIN 
cMigAweI vI nwvlI-ibrqWq dw ih`sw bxdI hY[ brqwnvI inzwm Aqy auhnUM clwaux 
vwlI lokweI dI idAwnqdwrI, bwdSwhq qy jmhUrIAq dw nwlo-nwl c`lxw, sMivDwn 
nw hox dy bwvjUd ienswn nUM eyny hkUk qy AwzwdI dyxw ik idKwvw krn vwly v`fy 
sMivDwnW vwly mulk SrimMdw ho jwx[ qy dunIAW ieh gl̀ vI mMndI hY ik ieMgilsqwn 
dw AMfr grwaUNf rylvy nY~tvrk dunIAW iv`c nMbr iek hY[ pr nwvl iv`c AlI 
brqwnIAW dIAW sVkW nUM nMbr iek kihMdw[ “KùlIAW, ^UbsUrq, jdId AswieSW 
nwl BrIAW, Awhlw qy ipMfo ipMf jWdIAW[”24 nwvl ivclI ieho ijhI jwxkwrI dw 
Asl mksd brqwnIAW dI vifAweI krnw nhIN sgoN Awpxy mulk AMdrlI kr`pSn 
nUM drswauxw hY[ “QoVIAW qy tu`tIAW B`jIAW, A&srW qy TykydwrW dI myhrbwnI nwl 
pl-pl bxdIAW,auDVIAW, tu`tdIAW sVkW… grIb mulk dIAW grIb sVkW, 
ijhVIAW BwvyN Awp grIb sn pr aunHW nUM bnwaux vwly Tykydwr qy A&sr pl pl 
AmIr ho rhy sn[”25  

nwvlkwr jdoN AlI qy auhdy XwrW v`loN hotl dy kmry iv`c ‘pwsport’ ivskI pIx qy 
mih&l sjwaux qoN bwAd iksy nwiet klb̀ iv`c AXwSI krn dI gl̀ qwj dy mUMhoN 
krvwauNdw qW p`CmI muAwSry dw iek hor kohj pwTkW swhmxy AwauNdw hY[ AlI qwj 
nUM s^q SbdW iv`c spSt krdw ik “nMgIAW AOrqW nUM spOt lwiet iv`c vyKxw myry 
leI nzwrw nhIN[”26 pC̀mI siBAqw ny ies DMdy nUM BwvyN siBAk SbdwvlI idMidAW 
‘Awritst v`loN &n dw muzwhrw’ krn nwl joV id`qw hY pr Asl iv`c hY qW ieh 
AOrqW qvwie&W hI, “rks dy &n dIAW kwrIgr”27, spOt lwiet dI rOSnI iv`c 
Awpxy ijsm dw muzwhrw krn leI mjbUr, mzlUm Awritst AOrqW[    

 

hvwly  
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A&zl Aihsn rMDwvw : jIvn, rcnw, S^sIAq qy sQwn 
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pwiksqwnI pMjwbI swihq dy Kyqr iv`c A&zl Aihsn rMDwvw iksy quAwr& dw muQwj 
nhIN[ auh iek au~Gw Swier vI hY, mkbUl khwxIkwr vI Aqy sQwpq nwvlkwr vI[ 
icMqk, Awlock, AiDAwpk, pwTk qy ividAwrQI ausnUM pwiksqwnI pMjwbI swihq dw 
bwbw bohV, ipqwmw, pMjwbI nwvl dy ipV dw Swh svwr1, vIhvIN sdI dw Swh muhMmd2 
qy pwiksqwnI is`K3 mMndy hn[ 

jIvn : A&zl Aihsn rMDwvw dw jnm BwrqI pMjwb dy AMimRqsr izlHy dy ipMf 
husYnpurw ivKy 27 julweI 1935 nUM hoieAw[ aus smyN auhnW dy ipqw cODrI sr&rwz ^W 
rMDwvw bqOr puils ieMspYktr cVHdy pMjwb iv`c nOkrI kr rhy sn[ AwpxI swrI 
izMdgI pMjwb, pMjwbIAq Aqy pMjwbI mW bolI dy lyKy lw dyx vwly A&zl Aihsn 
rMDwvw dI mwqw dw nW iekbwl bygm sI[ rMDwvy dw j`dI ipMf ikAwmpur (duAwbw 
nwvl dy nwiek lK̀I dw ipMf), ijhVw ik mOjUdw izlHw nwrovwl iv`c rwvI dirAw dy 
kMFy mOjUd hY[ ausny AwpxI muFlI pVHweI imSn skUl nwrovwl qoN hwsl kIqI, ijQy 
ausny skUl dy rswly dw ividAwrQI AYfItr bnx leI krvwey mukwbly iv`c Alwmw 
iekbwl dI nzm dy iek imsry (vwk) ‘mOlvI swihb dI sunwqw hUM khwxI’ nUM ADwr 
bxw ky pYrofI ilKI[ isAwlkot ‘mry kwlj’ qoN rMDwvy ny grYjUeySn kIqI[ aucyrI 
is`iKAw leI auh ‘lwA kwlj’ pMjwb XUnIvristI lwhOr ivKy 1958 eI. ’c dw^l 
hoieAw[ XUnIvristI dy dOr iv`c hI auhdIAW rcnwvW ‘iemroz’ (pRgqIvwdI 
ivcwrDwrw vwlw imAwrI A^bwr) Aqy ‘lYloinhwr’ (pRgqIvwdI ivcwrDwrw vwlw 
mYgizn) iv`c Cpx l`gIAW[ BwvyN rMDwvw Awpxy SurUAwqI dOr iv`c aurdU iv`c hI 
ilKdw sI pr AwpxI pihlI pMjwbI khwxI bwry auh Awp ieM\ jwxkwrI idMdw hY: 

iek idn munIr inAwzI kol bYiTAW ausnUM ‘AMgUr dI bytI’ 
(Srwb) dI qlb hoeI[ pr auh vylw Aijhw sI peI munIr 
inAwzI kol pYsy nhIN sn[ auhny mYnUM AwiKAw : “qUM AwpxI 
koeI khwxI iksy A^bwr vwly nUM Cwpx leI vyc dy… ieMj kuJ 
pYsy iml jwxgy[” AsIN rozvwr ‘Aihswn’ dy AYfItr kol cly 
gey[ jdoN aus nwl g̀l kIqI qy ÀgoN aus AwiKAw : “mYnUM aurdU 
nhIN pMjwbI khwxI dI loV ey[” munIr inAwzI ny mYnUM AwiKAw : 
“qUM huxy eyhnUM pMjwbI iv`c khwxI ilKdy[” mYN auQy bYiTAW ApnI 
iek aurdU khwxI dw pMjwbI qrjmw kr id`qw qy ieMj myrw 
pMjwbI iv`c ilKx dw mu`F b`J igAw[4 

1964 ivc pMjwb XUnIvristI lwhOr qoN LLB krn qoN bwAd rMDwvy ny AYgrIklcr 
XUnIvristI, PYsl Awbwd iv`c ‘lwA A&sr’ vjoN nOkrI SurU kIqI[ ies dOrwn 
auhdw pihlw nwvl ‘dIvw qy dirAw’ 1961 ivc̀ Aqy pihlI khwxIAW dI ikqwb 
‘rMn, qlvwr qy GoVw’ 1964 iv`c Cp cu`kIAW sn[ 1967 iv`c rMDwvy ny AYgrIklcr 
XUnIvristI qoN nOkrI C`f ky ifstirkt korts &Ysl Awbwd iv`c vkwlq SurU kr 
leI[ 1970 iv`c ifstirkt bwr AYsosIeySn dw nwieb sdr vI cuixAW igAw[ 
1972 iv`c ‘pIplz pwrtI’ (zul&kwr AlI Buto dI pwrtI) dI itkt ’qy &Ysl 
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Awbwd dI 49-NA dI sIt qoN bqOr MNA (mYNbr nYSln AsMblI) cuixAW igAw[ aus 
qoN bwAd mwrSl lwA (izAw-aul-h`k) dy dOr iv`c aus au~qy hkUmq v`loN s`q swl 
isAwsq iv`c ih`sw lYx aupr pwbMdI lw id`qI geI[ auhnUM nzrbMd kr idq̀w 
igAw[pwiksqwnI ryfIau Aqy tYlIivXn aupr progrwmW iv`c Swml hox ’qy pwbMdI lw 
id`qI[ rMDwvy dy ies dOr dy Jlkwry auhdy nwvl ‘sUrj gRihx’ qy ‘pMD’ iv`coN bw^UbI 
vyKy jw skdy hn[ 

rcnw : A&zl Aihsn rMDwvw v`loN rcIAW ikqwbW dI igxqI AMdwzn do drjn 
bxdI hY[ iehnW ikqwbW ’coN auhdy cwr nwvl ‘dIvw qy dirAw’ (1961), ‘duAwbw’ 
(1981), sUrj gRihx (1984), ‘pMD’ (2001), cwr khwxI prwgy ‘rMn, qlvwr qy 
GoVw’ (1973), ‘muMnw koh lhOr’ (1989), ‘rMDwvw dIAW khwxIAW’ (gurmuKI, 1989), 
‘Awlwmuhr qy hor khwxIAW’ (2010), tYlIivXn leI ilKy nwtkW dI ikqwb ‘s`p, 
SIh qy &kIr’ (1997) hn[ rMDwvy dI Swier vwlI pCwx nUM gUiVHAW krn ivc̀ 
auhdIAW nzmW, ZzlW, kw&IAW dw Aihm rol hY[ ‘SISw iek ilSkwry do’ (1965), 
‘r`q dy cwr s&r’ (1975), pMjwb dI vwr (1919), ‘im`tI dI mihk’ (1983), 
‘ipAwlI iv`c Asmwn’ (1983), ‘CyvW dirAw’ (1997), ‘ibrhIN bWgW vgIAW’ 
(2015) Aqy aurdU SwierI dI iek ikqwb ‘eyk sUrj myrw BI’, ZzlW, (1985) Swml 
hn[ 

rMDwvw pMjwbI mW bolI dw s`cw syvk sI[ auhny ivSv pRis`D lyKkW dIAW ilKqW pMjwbI 
zubwn iv`c Anuvwd kIqIAW, ijhnW iv`coN ‘qwrI^ nwl ieMtrivaU’ (1986), ‘tu`t B`j’ 
(A&rIkI nwvl, 1986), ‘kwlw pYNfw’ (kOqr sO A&rIkI nzmW dw pMjwbI qrjmw, 
1988), ‘pihloN d`s id`qI geI mOq dw roznwmcw’ (gwbrIAl gwrSIAw mwrkyz dw 
nwvl, 1992) qy ‘bu`Fw jo ieSkIAw khwxIAW pVHdw’ (ic`lI dw nwvl, 1999) pusqkW 
Swml hn[ ies qoN ielwvw ausdIAW kuJ ilKqW AxCpIAW vI rih geIAW[ auhnW 
ivc̀ iek khwxI prwgw ‘auDl geIAW dy cor’ do nwvl ‘SIhW qy p`qx m`ly’ Aqy 
‘swaU’ pMjwb bwry ilKIAW nzmW dI cox ‘r`qI Aw, vy Fol myirAw cuMnI’, ikqwbW vI 
Swml hn[ 

iehnW qoN ielwvw rMDwvy ny siBAwcwrk, swihqk, smwjI, isAwsI qy kwnUMnI msilAW 
aupr lyK vI ilKy ijhVy dyS-ivdyS iv`c hoeIAW kwn&rMsW mOky pyS kIqy gey[ rMDwvy nUM 
ausdI swihqk syvw kwrn pwiksqwnI srkwr v`loN ‘qmgw brwey hsn kwrkrdgI’ 
pMjwbI Adb 1995-96 eI. iv`c idq̀w igAw[ AkwdmI AdbIAq pwiksqwn v`loN 
2012-13 iv`c ‘kmwly-&n’ Avwrf nwl nvwijAw igAw[ pwiksqwn rweItrz iglf 
Avwrf, msaUd K`drpoS Avwrf, bwbw &rId purskwr, SoRmxI swihqkwr AYvwrf, 
vwrs Swh Avwrf, pMjwbI syvk AYvwrf, prwief Aw& pMjwb AYvwrf qoN ielwvw 
Axigxq AdbI AdwirAW, sBwvW v`loN auhnUM FyrW ienwm imly[ auhny AwpxI hXwqI 
dw ‘pMD’ 18 sqMbr 2017 nUM pUrw kIqw[ 
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ausdI SwierI dI pihlI ikqwb ‘SISw iek ilSkwry do’ 1965 iv`c CpI[ ies ikqwb 
dI BUimkw iv`c rMDwvy dI SrIky-hXwq AwieSw bygm ny rMDwvy dI S^sIAq nUM kuJ ieM\ 
ibAwn kIqw hY: 

A&zl Aihsn rMDwvw aurdU dw mArU& Swier ey[ auh auhnW 
SwierW ’coN ey, ijhnW jdId aurdU Zzl nUM Apnw lhU dy ky 
sMvwirAw ey[ auh pMjwbI dw ieko iek swihby-qrz qy kwmXwb 
AdIb qy Swier vI ey[ pr ieh quAwr&I g`lW dw auh muQwj 
nhIN[ lok ausnUM jwxdy nyN[… auh kuJ vI ey, s`c gl̀ qy eyh vy 
ik auh AwdmI au~cw ey[ A`Cw Xwr, A`Cw duSmn, ipAwrw 
ienswn… ipAwrIAW gl̀W krn vwlw[ grmIAW iv`c s&Yd 
k`pVy pwauNdw ey, AMdroN vI aunw eI aujlw qy sw& ey[ pySy vjoN 
vkIl ey… gl̀ kmzor hovy jW zordwr auh mnvwaunI jwxdw 
ey[ 

^Un v`loN j`t qy Pyr rMDwvw j`t[ auqoN v`fw KuS Skl qy ^uSpoS, 
AMdroN bVw ÀKV qy AxjoV… g`l krky g`l qy mr jwvn vwlw[ 
dosqI iv`c kwibly AYqmwd, XwrW leI Gr vI aujwV dyvy qy m`Qy 
v`t nw pwvy[ duSmxI krn qy Awvy qy sdIAW g`l nw Bu`ly[ 
i&qrqn iek`lw bYTx vwlw pr ij`Qy lokW iv`c bYTy au~Qy mih&lW 
qy Cw jwn vwlw… mzwj dw grm, zubwn dw kOVw pr idl dw 
nrm[ mnw&kq auhdy ivc̀ hY eI nhIN[ ijsnUM idloN cMgw nhIN 
smJdw, auhdy nwl hQ̀ vI nhIN imlwauNdw[ Awm qOr qy mgrUr 
l`gdw ey pr Asl g`l ieh nhIN[ ijs qrHW mYN AwiKAw ey 
_____ i&qrqn qnhweI psMd ey, ijauN jMimAW SihrW iv`c 
rihAw pr gux ipMf dI qihzIb dy gwauNdw ey[5 

S^sIAq : BwvyN ik lyKk dI rcnw Aqy lyKk dw vjUd do v`KrIAW SYvW huMdIAW hn 
pr iehnW dohW dw nzdIkI sbMD vI huMdw hY[ A&zl Aihsn rMDwvw dy pRsMg iv`c 
g`l krnI hovy qW auhdIAW rcnwvW qy auhdI S^sIAq nUM Al`g-Al`g nhIN kIqw jw 
skdw[ AwieSw bygm v`loN rMDwvy dw ijhVw ryKw icqr BUimkw iv`c bxwieAw igAw hY, 
auhdy keI p`K rMDwvy dy nwvlW dy nwiekW ’coN isr& Jlkdy hI nhIN, sgoN au~GV ky 
swhmxy AwauNdy hn[ ‘sUrj gRihx’ nwvl nUM AwlockW ny ‘Auto Biographical Novel’6 
mMinAW hY[ aus ivcly nwiek hwrsmYn qy imrzw A&zl Aihsn dy do rUp hI hn[ 
‘duAwbw’ nwvl dy dIbwcy (BUimkw) iv`c “iek h`fbIqI nUM j`g-bIqI bxw ky ivKwaux 
leI kuJ auhlw qy r`Kxw eI pYNdw ey”7, dI GoSxw rMDwvw Awp krdw hY qy ‘pMD’ nwvl 
BwvyN v`fy kYnvs vwlI rcnw hY pr jdoN ies nwvl dy iviBMn srokwrW bwry socIey qW 
ies rcnw dw iek mksd A&zl Aihsn rMDwvw (nwvl dy nwiek AlI) dI S^sI-
auswrI vI idKweI idMdw hY[ ies krky mYN ‘pMD’ nwvl nUM nwiek-pRDwn nwvl vjoN vI 
vyKdw hW[ 
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‘pMD’ nwvl iv`c nwiek dI pwqr-auswrI leI ibrqWqkwr, nwiekw, qkrIbn swry 
shwiek pwqr qy ^ud nwiek vI eynI vwr ibAwn drj krvwauNdy hn ik swrw nwvl 
A&zl Aihsn rMDwvw dy prCwvyN hyT c`ldw mihsUs huMdw hY[ nwvlI-sm`grI Anuswr 
AlI : sw& idl qy is`DIAW g`lW krn vwlw8, dUijAW nUM h`sdw v`sdw vyKx leI 
Awpxw swrw kuJ kurbwn krn vwlw9, hornW dy AYb ’qy prdw pwaux vwlw10, iksy nUM 
SrimMdw huMdw nw vyK skx vwlw11, ieMqzwr qy aufIk dw BYVw12, rwh puC̀x qoN icVx 
vwlw13, byprvwh, byinAwz qy ^UbsUrq14, dUijAW dy mwVy rvèIey nUM nzrAMdwz 
kridAW muAw& kr dyx vwlw15 Awid guxW dw mwlk hY[ iehnW guxW qoN ielwvw 
ibrqWqkwr vl̀oN: 

AlI qy p`Qr dy bxy hoey ienswnW iv`c iek SISy dw bixAW 
hoieAW ienswn sI[ sw& S&w& AMdroN bwhroN ieko ijhw, nwzuk, 
rqI ku Tokr l`igAW ikrcI ikrcI ho jwx vwlw[16 

qwj v`loN nwiek bwry: 

- mYnUM pqw ey qusIN bVI lMmI pUC vwly, AnmoV, iz`dI, A`KV qy 
^ud psMd j`t ho[17 

- qyrI ilKweI, pVHweI qy ielm dI bVI DuMm suxIN ey mYN[18 
- AlI! qUM iek ^UbsUrq idl, ^UbsUrq idmwg qy ^UbsUrq 

AwdqW vwlw, iek piVHAw iliKAw, muh`zb qy ^UbsUrq pyNfU 
eyN[19 

shwiek pwqrW v`loN:  

- pr ik`fw drwz-k`d qy jvwn ey[20 

AlI v`loN Awpxy bwry:  

- j`t nUM mYdwn C`f ky dOVnw mnHW ey[21 
- bwbw AwiKAw jo hY… srdIAW dIAW TMfIAW hvwvW qy DuMd 

myrIAW &rYNfz ny[ mYN qy mOsmW dIAW swrIAW s^qIAW nUM 
Awpxy nMgy ipMfy qy J`lx dw AwdI hW[22 

- ienswn, ij`Qy ij`Qy, jdoN jdoN zulm, qS`dd qy byiensw&I dw 
inSwnw bixAW ey, mYnUM l`gdw ey auh mYN sW[ auh swry z^m 
myry ijsm auqy l`gy l`gdy ny[ auh swrIAW pIVW myrIAW 
hf̀IAW iv`c ijaUNdIAW, jwgdIAW l`gdIAW ny[23 

sQwn : pwiksqwnI pMjwbI swihq dI aumr 74 swl (1947 qoN 2021) bxdI hY[ 
pwiksqwnI Avwm ny ies Arsy dOrwn ijho ijhy jIvn nUM hMFwieAw hY, pwiksqwnI 
AdIbW ny aus jIvn dI BrpUr A`kwsI kIqI hY[ pwiksqwn AwpxI hoNd dy SurUAwqI 
smyN qoN hux q`k jwgIrdwrwnw zihnIAq, ^udZrz isAwsq, Dwrimk k`tVqw, lotU 
A&srSwhI qy &OjI qwnwSwhI dw iSkwr irhw hY[ iehnW sBnW dI imlI Bugq ny iek 
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Aijhy inzwm nUM jnm id`qw hY, ijhVw lokweI dI syvw krn vwlw nhIN sgoN auhnW 
aupr rwj krn vwlw bx igAw[ pwiksqwnI pMjwbI AdIbW ny swihq dy v`K-v`K rUpW 
rwhIN Avwm dI Awvwz nUM pyS kIqw hY[ Avwm dI Avwz lukvyN FMg (pRqIkwqmk) nwl 
vI pyS hoeI hY qy is`Dy sw& SbdW rwhIN vI[ isD̀y-spSt FMg nwl g`l krn vwly 
AdIbW nUM inzwm dIAW s^qIAW J`lxIAW peIAW[ &Yz Aihmd &Yz, hbIb jwlb, 
Aihmd rwhI, &^r zmwn, A&zl Aihsn rMDwvw, Awis& Swhkwr qy Swihd ndIm dy 
nW iehnW ’coN pRm`uK hn[ 

A&zl Aihsn rMDwvw ny pRqIkwqmk FMg nwl AwpxI g`l kihx nwloN XQwrQvwdI 
SYlI dI vrqoN kIqI[ auhny pwiksqwnI Avwm nUM drpyS v`fIAW sm`isAwvW nUM 
XQwrQk FMg nwl ‘sUrj gRihx’ qy ‘pMD’ nwvl rwhIN pyS kIqw hY[ auh pMjwb, 
pMjwbIAq Aqy pMjwbI mW bolI dw JMfw brdwr irhw hY[ pMjwb nUM auh ‘sYNtr Aw& 
XUnIvrs’ ijMnI AihmIAq idMdw hY[ auhdw pMjwb mhwrwjw rxjIq isMG vwlw ivSwl 
pMjwb hY[ auhdy cwry nwvl, auhdIAW bhuqIAW khwxIAW qy auhdIAW nzmW auhdI 
AijhI soc dI BrvIN gvwhI BrdIAW hn[ jIaUNdw-jwgdw, swh lYNdw pMjwb rMDwvw-
glp dw Aihm ih`sw hY[ qy 1947 dI dyS vMf qoN bwAd vwly pMjwb nUM rMDwvw ‘iek 
ADUrI ikqwb’ mMndw hY: 

ieh ADUrI ikqwb hY  

eys ikqwb iv`c pMj nzmW sn 

do nzmW myry h`QoN ikDry gvwc geIAW 

iqMn nzmW ijhVIAW myry kol sn 

auh eys ikqwb iv`c CpIAW ny 

eyh ikqwb Ajy ADUrI ey[24 

‘AsW sI nhIN krnI’ nzm rwhIN auh pMjwbIAW dy Asl cirqr nUM ieM\ ibAwn krdw 
hY: 

tu`ko swfIAW auNglW 

s`c ilKxo AsW muVxw nhIN 

tu`ko swfIAW auNglW 

AsW sI neIN krnI 

pr mMg neIN Cf̀xI[ 

…  …  … 

AwpxI DrqI AwpxI vsoN 

AwpxI bolI, AwpixAW DrmW nUM 
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mwnx dI AwzwdI dI 

AsW AwpxI mMg nhIN C`fxI 

AsW mMg nhIN C`fxI[25 

rMDwvy dy nwvl ‘dIvw qy dirAw’ Aqy ‘duAwbw’ AwdrSvwdI rumWck pRivrqI vwlIAW 
rcnwvW hn[ iehnW nwvlW ivc̀ ihMd-pwik vMf qoN pihlW dy sWJy pMjwbI smwj qy 
siBAwcwr nUM pyS kIqw igAw hY[ sWJy siBAwcwrk ivrsy dy Kus̀ jwx dw Aihsws 
Aqy purwxIAW BweIcwrk sWJW dy h`QoN ikr jwx dw Jorw Swied rMDwvy dy Acyq dw 
ih`sw bx igAw hovy[ ies sMdrB ivc fw. Aqr isMG pwiksqwnI pMjwbI glp aupr 
it`pxI kridAW ilKdy hn, “pwiksqwnI pMjwbI glp swihq dI rucI XQwrQ qoN 
plwien dI hI mMnI jwvygI[ ieh plwien do mu`K rUp Dwrdw hY[ iek hY bIq cu`ky dI 
punr-surjIqI Aqy dUjw smwjk XQwrQ dI QW mwnisk XQwrQ dI pySkwrI[”26 bIq 
cu`ky dI punr-surjIqI dy p`K qoN ‘dIvw qy dirAw’ Aqy ‘duAwbw’ nwvlW nUM vyiKAw jw 
skdw hY[ jwgIrdwrI vrg nwl sMbMiDq iehnW nwvlW dy nwiek qy Aihm pwqr is`K 
hn[ fw. joigMdr isMG rwhI dw ivcwr hY ik ‘duAwbw’ nwvl dy bhuqy pwqr is`K zrUr 
hn pr ieh nwvl is`KW bwry nhIN[… duAwbw dw QIm j`t BweIcwry iv`c bdly dy 
sMskwr dI trYijfI qy ies qoN KlwsI dI sMBwvnw nwl sMbMiDq hY[”27 

smwj ivclIAW sWJW qy duSmnIAW iehnW nwvlW dI AwDwr-vsqU hn[ myilAW iv`c 
c`ldI Srwb, v`K-vK̀ KyfW, mujirAW, kqlW, AOrqW kwrn huMdy JgVy qy ^wndwnI 
KuMdkW nUM iehnW nwvlW iv`c icqirAw igAw hY[ pIVHI-dr-pIVHI c`ldI duSmnI qy 
kql ijQy iehnW nwvlW dy smwj ivcly lokW dI soc nUM vI pyS krdy hn, auQy aus 
smwj ivcly irSiqAW AMdr kMm krdI AwdrSvwdI phuMc nUM vI drswauNdy hn[ 
pwqrW dy Awps iv`c Bwvuk p`Dr auqy juVy hox dIAW keI imswlW rMDwvw iehnW nwvlW 
ivc̀ isrjdw hY[ dIvw qy dirAw iv`c SmSyr qy rUpo (pRyimkw), SmSyr qy hrbcn 
(Brw), SmSyr qy ieMdr isMG (dosq), hwkU Krl qy rMDwvw pirvwr (pirvwrk sWJ) 
duAwbw iv`c lK̀I qy Swno (fwkU), JMfw qy m`Kx (dosq), POjw isMG qy l`KI dw pirvwr 
(pirvwrk sWJ) Awid[ 

rMDwvw glp ivcly nwiek/nwiekwvW swDwrn mnu`K huMdy hoey vI AswDwrn guxW dy 
mwlk huMdy hn, msln auh bhwdr, jWbwz, AxKIly, robIly, TrHMmy vwly, BrosyXog, 
^UbsUrq, v&wdwr, dlyr, swaU Awid huMdy hn[ ausdy bhuqy nwiek ‘dirAw’ dw pRqIrUp 
huMdy hn qy nwiekwvW ‘dIvy’ dI BWq[ 

nwiek : “qusIN qy Awp dirAw E[” slwmq ny AlI nUM vifAwaux leI i&krw roVH 
id`qw[… AlI ikhw, “dirAw dy swry Byd qy d`sy nhIN jw skdy… dirAw su`kI im`tI 
dIAW fMJW lwhux qy s`DrW pUrIAW krn vwlw ey… bMjrW nUM Awbwd krky vswaux 
vwlw… hirAwlI, zr^yzI dw rUp vI ey qy Fwh FuAw, brbwdI qy aujwVy dI vjHw vI… 
kdy phwVW nwl t`krW mwrdw, g`jdw, qU&wn vWg[ s&r krn vwlw, isr iPirAw 
pwgl qy kdy mYdwnW dI CwqI auqy Kyfdw, iK`lirAw, pu`lirAw, msqwnw, sKI, s&r dy 
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Aw^Ir ’qy CykV qy drd i&rwk vwly gIq gwauNdw, roNdw smuMdr iv`c if`g ky Awpxw 
Awp guAw dyx vwlw, Awpxw nW Qyh imtw dyxw vwlw AwSk, sU&I qy &kIr[ bMdy qy 
dirAw dIAW bhuq AwdqW imldIAW juldIAW ny[”28 

nwiekw : qwj Awpxw kot ik`lI qoN lwh pwauNidAW ikhw, 
“ikDry bwhr c`lIey[” 

“cl̀” AlI ny jYkt pweI qy bYg ivcoN Awpxw skwr& k`F ky 
qwj nUM PVHw id`qw[ 

“ikauN, mYnUM koeI bhuqI srdI lg̀dI ey?” qwj skwr& PVH ky 
kihx lg̀I[ 

“g`l srdI dI nhIN, isr F`kx dI ey[ mYN kuVIAW dy isr nMgy 
nhIN vyK skdw[ mYQoN vyKy hI nhIN jWdy[”29 

- bMdy qoN A`gy turn vwlIAW qy bMdy dy kol bYiTAW moqbrI krn 
vwlIAW AOrqW qy kuVIAW auhnUM v`iFAW cMgIAW nhIN l`gdIAW 
sn[ lyfIz &st qy &wrmost dw auh au~kw kwiel nhIN sI[ 
hXw nwl lwl huMdIAW, Gu`tIAW v`tIAW, Srmw ky CUeI mUeI 
vWg k`TIAW huMdIAW qy suMgVdIAW qy Awpxy mrdW dy ip`Cy 
turn vwlIAW AOrqW qy kuVIAW auhnUM bhuq cMgIAW l`gdIAW 
sn[30 

‘dIvw qy dirAw’ nwvl iv`c ijMdo (mwsI dI DI qy mMgyqr) qy dIpo (pRyimkw) dw kql 
Aqy duAwbw iv`c vIr kOr dw kql nwvlkwr dI AOrq pwqrW pRqI ApnweI soc dI 
qrjmwnI krn vwlIAW GtnwvW hn[ ausdy nwiek/nwiekwvW rvwieqI-AwdrSvwdI 
prMprwvW nwl ieny juVy hoey hn ik auhnW qoN bgwvq nhIN kr skdy[ SmSyr AwpxI 
pRyimkw (rUpo) qy Brw (hrbcn) iv`coN Brw nUM cuxdw hY Aqy pRyimkw nUM kql kr idMdw 
hY[ ‘duAwby’ nwvl dI AMqlI siQqI mOky jdoN dIpo (l`KI dI pRyimkw, pr gMfw isMG 
nwl ivAwhI) nUM Srwb dy nSy iv`c gwhlW k`Fdw qy burI qrHW ku`t irhw huMdw hY qW lK̀I 
gMfy nUM bMdy dw p`uq bxwauNdw[ gMfw isMG jdoN AwpxI jwn ^lwsI leI lK̀I qoN rihm dI 
BIK mMg irhw hMudw qW l`KI nUM ipAwr krn vwlI dIpo brCI PVH ky gMfw isMG qy l`KI 
dy drimAwn Aw KloNdI hY qy pMjwb dI purwxI rvwieq nUM pwldI AwSk nwloN  Gr vwly 
dy h`k ’c ieM\ KloNdI hY: 

inkl jw myry GroN bdmwSw! ^UnIAW! qyy Pyr kdy eys ivhVy pYr 
nw r`KIN[31 

fw.AYm.AYs. AMimRq rMDwvw-glp dy pwqrW nUM eI.AYm.&wstr dy khy Anuswr cpty 
pwqr ( Flat Charactars) mMndw hoieAw ieh kihMdw hY ik “iehnW smUh pwqrW nUM 
Awpxy sd-ivhwr jW kUt-ivhwr bwry koeI duibDw jW sMdyh nhIN[”32 
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nwvl ikauNik buixAW jWdw hY, ies leI ies ivclw sMswr ivSwl mnu`KI jIvn ’coN 
bxy iek Aijhy klwqmk-sMgiTq srUp vjoN swhmxy AwauNdw hY, ijs ivc̀ lyKk 
AwpxI zrUrq muqwbk sm`grI vrqdw hY[ AwpxI klpnw dI kuTwlI ’coN lMGwauNidAW 
auh ies sm`grI nUM rUp b^Sx leI AwpxI klm qoN qUilkw vwlw kMm ies leI lYNdw 
hY ik pwTk rcnw dw AiDAYn krdy smyN AwnMidq rihx[ ies p`KoN AiDAYn kridAW 
‘sUrj gRihx’ nwvl sm`ucy pMjwbI swihq iv`c iblkul vK̀rI iksm dw nwvl hY[ ies 
ivclI v`Krqw isr& ies g`l krky nhIN ik ieh nwvl ic`TIAW dI jugq iv`c 
iliKAw hoieAw hY, sgoN ies krky hY ik ieh nwvl iek iDr dIAW ic`TIAW rwhIN hI 
sm`ucI bwq pwauNdw hY[ nwiek-iDr dIAW ic`TIAW dI ZYr-mOjUdgI iv`c nwiekwvW dy 
^q hI nwiek dy jIvn qy krm nUM pyS krdy hn[ ieh iek Aijhw svY-jIvnI-prk 
nwvl hY, ijs iv`coN ^ud svYjIvnIkwr ZYr hwzr hY pr swry vyrvy auhdy dvwly hI 
GuMmdy hn[ 

nwvl dy pihly KMf iv`c sucyq pD̀r ’qy m`DkwlI ik`sw-kwiv vwlI ‘Xwr-&rmwieS’ 
vwlI jugq dI vrqoN kIqI geI hY[ ‘XwrW AsW nUM Awx svwl kIqw’ vWg hI lyKk dw 
lMgotIAw Xwr auh nUM eIvw qy swihbW dy swry ^q dy ky kihx l`gw- “ieh swry l&z 
Awzwd kr dy[”33 

nwvlkwr ny ies glpwqmk rcnw ivc̀ ArQ-sMcwr leI supinAW dI qknIk vI 
vrqI hY[ ieh qknIk pwqrW dI mwnisk AvsQw nUM drswaux dy nwl nwl vpwr 
rhIAW GtnwvW ’coN aupj rhIAW v`K-v`K pRsiQqIAW nUM smJx iv`c vI shweI huMdI 
hY[ swihbW ikauNik imrzy nUM ^q ilKx smyN keI vwr Awpxy AMg-sMg mihsUs krdI 
hoeI ^q ilKdI hY, iesy kwrn keI vwr qW auh Ku`lHIAW A`KW nwl vI supny vyKdI hY[ 

ijvyN ‘duAwbw’ nwvl dy hr kWf dI SurUAwq iksy nw iksy lok-kwiv dI sqr nwl 
kIqI geI hY, auvyN hI ies nwvl iv`c vI Swh husYn dIAW kw&IAW qy kuJ ivdySI 
SwierW dIAW rcnwvW nUM nwvl iv`c Swml kIqw igAw hY[ ievyN hI ‘pMD’ nwvl iv`c 
vI b`ulHy Swh dIAW kw&IAW, lok-kwiv dIAW sqrW dy &wrsI dy SyArW dI Brmwr hY[ 
nwvl dI nwiekw eIvw v`loN nOkrI C`f ky v`K-v`K mulkW dI sYr kridAW 27 julweI 
1979 nUM ieMglYNf ivcoN ilKy ^q qoN lY ky 4 dsMbr 1979 dy hWgkWg q`k ilKy ^qW nUM 
s&rnwmw swihq dI vMngI ivc̀ Sumwr kIqw jw skdw hY[ 

‘sUrj-gRihx’ vrgI AijhI jugqI-ivvDqw vwlI rcnw isrjx leI gihry AnuBv 
Aqy klwqmk-sUJ dI zrUrq hY[ rMDwvy kol smwj nUM vyKx vwlI ÀK vI qy Aihsws nUM 
icqrx vwlI klm vI[ ieko vrqwry nUM iviBMn idSwvW qoN vyKx qy ivKw skx vwlI 
smr`Qw dw Ku`lHw iezhwr ‘sUrj-gRihx’ nwvl iv`c hoieAw hY[ ies leI rMDwvy nUM 
isr& ieSk qy ieMqkwm dw icqyrw kihx nwloN auhdI swihq smr`Qw nUM inrDwrq krn 
leI auhdIAW rcnwvW ivclI ivvdqw nUM vI zrUr iDAwn iv`c r`Kxw cwhIdw hY[ 

 

hvwly 
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ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਬੇ ' ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰ     
ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਨ� ਹੈ। ਔੜ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ 
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ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵ� ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 
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ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਕਾਿਨਜ਼ਮ ਅਸ�ਵੇ ਹਨ।  ਇਹਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ 
ਖੇਤੀ ਦੇ ' ਇਨਕਲਾਬੀ' ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਥ� ਟਕੈਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਰੱਬ 

ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ  ਿਜਸ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਂਦੀ  ਿਵਿਗਆਨ 
ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ (Relativity) ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਿਰਧੀ ਅਤੇ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਨĂ  ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜੋ ਬੁਣਤ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨĂ  ਬੰਦ ੇ

ਸਮੇਤ ਕੱੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਣ  -ਥੀਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ�ੇ ਕੀਤੇ   ਨਾਵਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 
ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨ  ,ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਿਬਰਤ�ਤਦਾ ਹ ◌ੈ: 
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ਕਈ ਮਹੀਨĂ  ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ  ਥੋੜ�ਾ ਅਨĄ ਖਾ ਸੀ  ,©ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਛਣ -ਛਣ ਕੇ ਚੇਿਤਆਂ 'ਚ� ਲੰਿਘਆ  ...ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ,  

ਜਾਿਪਆ ਿਜਵ� ਬਾਪੂ ਹੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ  ਉਹਨĂ  ਨ� ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ: 

"ਸੁਿਣਆ ਿਬਰਿਸਆ ਲੋਹੇ ਨĂ  ਰੱਬ ਖੋਹ ਿਲਆ...?" 

 "ਬਾਪੂ... " 

 "ਸਭ ਨĂ  ਿਮਲਕੇ ਖੇਤ� ਦਾ ਜਤ -ਸਤ ਭੰਗ ਕਰ ਤਾ ਪੱੁਤ...  "                    )ਪੰਨਾ 235 ) 

ਕਾਰਨ /ਅਕਾਰਨ ਦੇ ਭੇੜ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ   ਇਹਨ� ਭੇੜ� ਿਵਚ� ਹੀ ਤਰਕ ਦਾ 
ਤਿਲੱਸਮ ਬੇਨਕਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ  ,ਬਲਕਾਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਿਵਚਲੀ ਿਵੱਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ   ਿਬਰਸੇ 
ਲਈ ਜੀਵਨ ਕਾਰਨ� ਤੇ ਤਰਕ� ਤ� ਆਸੇ  -ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ   ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ� ਦਾ ਅੰਨ ਹੋਣਾ 
ਵੀ ਮਾਅਨĂ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਫੱੁਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਜ ਹਨ: 

ਿਬਰਸੇ ਨĂ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਨੀਝ ਨਾਲ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ  ਉਹ ਿਤਲ� ਦੇ ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਫੱੁਲ� 
ਵਰਗੇ ਜਾਪੇ  ਿਫਰ ਉਹਨੰੂ ਉਹ ਫ਼ਸਲ� ਵੀ ਯਾਦ ਆਈਆਂ  ,ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਫੱੁਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ   
ਿਤਲ  ,ਮਸਰੀ ,ਮ�ਹ ,ਸਰ�� ,ਅਲਸੀ ,ਛੋਲੇ ,ਸੂਹ...ਸਭ ਦੇ ਫੱੁਲ� ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅੱਖ� 
ਸਾਹਮਿਣਓ◌ਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ  ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲ� ਸਨ  ਦੋ  -ਦੋ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਿਦੰਦੀਆਂ 
ਸਨ  ਪਿਹਲ� ਫੱੁਲ� ਨਾਲ ਿਫਰ ਅੰਨ ਨਾਲ...  

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰ ਵਸਤ /ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਤੇ ਕਾਰਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੋਚਣ 
ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹ� ,ਸਗ� ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਹੀ ਸਰਵ ਪ�ਥਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ   ਤਰਕ� ਦੇ ਇਸ ਦਾਬੇ 

ਹੇਠ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਜ� ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਿਵਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੇਿਕਰਕ ਹੋ 
ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ  ਤਰਕ� ਦੇ ਭੇੜ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਿਬਰਸੇ ਨੰੂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਮੰਨਣ ਲਗਦਾ 
ਹੈ  ਅਗਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਿਵਚ ਤਰਕ� ਦੇ ਭੇੜ ਨਵ� ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਲਗਦੇ 
ਹਨ  ਉਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹਰਜੀਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ  ਿਜਹਨ� ਤਰਕ� ਆਸਰੇ ਉਹ ਿਬਰਸੇ ਨੰੂ ਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰਕ� ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਹੱਥ� ਮਾਤ 
ਖ�ਦਾ ਹੈ  ਨਾਵਲ ਤਰਕ� ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਬੰਿਦਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਦਖਦ ੇ ਅਣਿਦਖਦੇ ਹਰ 
ਵਸਤ /ਵਰਤਾਰੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ;ਮਸਲਨ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ ,ਘਰ� ਿਵਚ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ ,ਸਬਰ� 'ਤੇ  ਕਾਮਨਾਵ� ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ  ਬੰਿਦਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ� �ਤੇ ਅਤੇ 
ਅੰਤ ਕੁਦਰਤ �ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਹਨ� ਹੀ ਆਦਤ� ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ   

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਹ� ਬਦਲੇ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਤੀਬ ਅੰਦਰ 
ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ  ;ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹੱਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਭੰਗ 
ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਹੈ  ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਢੰਗ ਿਵਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 
ਰਾਹ� ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁ©ੀ /ਸੰਤ©ੁਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੈ   ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਘੋੜੇ 

'ਤੇ ਸਵ ◌ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਵਸਤ� ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਖ਼ੁ© 
ਿਕ� ਨਹ�  ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਿਹਜਤਾ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਪ�©ਨ ਿਚੰਨ� ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ   
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ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਦਾ ਯੱੁਗ ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਨਾਵਲ ਬੀਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ  ਿਗਆਨ /ਅਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਨਵ� ਿਸਿਰ� ਸੰਵਾਦ ਤੋਰਦਾ ਹੈ   ਨਵ� ਬੀਜ� ਨਾਲ ਹਰੇ 
ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪੜ�ੀ -ਿਲਖੀ ਪੀੜ�ੀ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਛਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ 
ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ  ?ਜੇ ਪੜ�ਾਈ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦੀ 
ਪਿਰਭਾ©ਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਗਆਨ ਕੀ ਹੈ  ਕੀ ਅਸ� ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ 
ਹੋਏ ਹ� ? ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ 
ਖੜ�ੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹ�  ਨਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਚ ਕ©ਮਕ© ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਇਸ 

ਕ©ਮਕ© ਿਵਚ� ਹੀ ਉਦਰੇਵ� ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ©ਕਲ ਅਖ਼ਿਤਆਰ 
ਕਰ ਲਵੇ  ਪਰ ਇਹ ਨਾਵਲ  ਿਵਰਸੇ ਪ�ਿਤ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਥ� ਨਵ� ਨੰੂ ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਅਪਣਾਅ ਲੈਣ 
ਦੀ ਿਬਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਹਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਹ�  ;ਬੇਮਹੁਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦਾ ਹੈ  ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੀਤ ਨਾਲ� ਿਵਯੋਿਗਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  
ਪੰਜਾਬ ਨĂ  ਨਵ� ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨੰੂ ਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨ ਕੇ 
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਸਗਲ ਿਸਆਣਪ� ਵੱਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਪੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸਗ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਸਵੈਘਾਤੀ ਪ�ਤੜਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਿਲਆ  ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਆਣਪ� ਦਾ ਿਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਿਟੱਚਰ ਬਣ 
ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ  ;ਿਜਵ�:  

"ਹਲ਼ ਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਏ  ,ਿਖੱਚਦੇ ਡੰਗਰ� ਮਗਰ ਤੁਰਨ� ਹੀ ਹੈ..  " ਗੋਕੇ ਲਈ 
ਡੰਗਰ ©ਬਦ ਬਹੁਤ ਓਪਰਾ ਸੀ  ਸਾਦੇ ਬੋਲ� ਨĂ  ਿਸਦਕ ਦੀ ਚੱੁਪ ਧਾਰ ਲਈ 1   

ਇਸ ਿਟੱਚਰ ਨĂ  ਮੂਲ  -ਵਾਸੀਆਂ ) Indigenous ( ਦੀਆਂ ਅਨੁਭਵ� ਿਵਚ� ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਸਆਣਪ� ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਗ� ਉਹਨ� ਪ�ਿਤ ਿਹਕਾਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ  ਇਸ 
ਿਹਕਾਰਤ ਨĂ  ਨਵ� ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਰਵ ਪ�ਥਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ  ਨਵ� ਨੰੂ ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰੂ 
ਿਨਕੰਮਾ ਕਿਹ ਕੇ ਰੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਿਹੰਸਕ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਿਹਜਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਬਿਣਆ   

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ� ਹੁਣਵ� ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਿਬੰਬ �ਭਰਦਾ ਹੈ  ,ਉਹ ਸਿਹਜ ਨਹ�   ਜਦ� ਬਦਲਾਅ ਸਿਹਜ 
ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ�ਿਤਫਲ ਹੋਣ ਤ� ਇਹਨ� ਦੀ ਜ਼ਦ ਿਵਚ ਆਏ ਸਮਾਜ ਅਸਿਹਜ ਹੋਏ 
ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ  ਹਥਲਾ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਿਹਜਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਪਿਰਪੇਖ ਤ� ਿਨਹਾਰਦਾ ਹੈ  ਇਹ 
ਅਸਿਹਜਤਾ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਰਤੌਅ ਹੈ  ਿਜਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮ� ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥ� ਛੱੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ    

ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ 
ਪਰਿਖਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ  ਇਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਕ ਵਰਗ� ਨੰੂ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ  
ਇਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਸਤ� ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਜ ਤੋਰ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਿਵਹਾਰਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ  
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਨਵ ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਦ ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਦੋਵ� ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ� ਦੇ 
ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਹਨ  ਪੂਰਵ ਆਧੁਿਨਕ ਤ� ਆਧੁਿਨਕ ਤੇ �ਤਰ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਮਨੱੁਖ  ,ਸਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁ©ਟ ਹੈ ;ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ 
ਨਾਵਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਿਣਆ ਹੈ   
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ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਦੀ ਪੀੜ�ੀ ਸੰਤਾਲੀ 
ਦੀ ਜ਼ਦ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ  ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਦੁਫਾੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਸ�ਝ� ਹੀ ਨਹ� ਟੁੱ ਟੀਆਂ ;ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ� ਤ� ਵੀ ਿਵਜੋਿਗਆ ਿਗਆ   ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਿਹੰਸਾ 
ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਧਰ ਇਸ ਦਫੁਾੜ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਅਤੇ ਤੇਜੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਿਜਉਣ ਿਬਧ 
ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਿਵਚ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੂਜੀ ਿਧਰ 
ਬਣੀ  ਿਬਰਸੇ ਹੁਰ� ਦੀ ਿਧਰ ਨĂ  ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਤ� ਿਮਲੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਨੰੂ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ  ਉਹਨ� ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਿਵਚ� ਉਪਜੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮੂਹਕ 
ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ  ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਟੇਕ 
ਬਣੀਆਂ  ਇਹ ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਿਬਰਸੇ ਕੋਲ ਅਨĂ ਕ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਹਨ  ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਖੇਤ ਹਨ  ,ਦੂਜਾ 
ਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤੀਜਾ ਰੂਪ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਹੈ   

ਖੇਤ ਿਬਰਸੇ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਨ  
ਖੇਤ� ਿਵਚ� ਹੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨĂ ਮ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ� ਿਸੱਖਦਾ  ,ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਤੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ   
ਇਹਨ� ਅਨੁਭਵ� ਿਵਚ� ਹੀ ਉਹ ਿਜਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ  ;ਮਸਲਨ, " ਖੇਤ� ਕੋਲ਼ ਹੋਣੇ ਦਾ ਢੰਗ 
ਪੰੁਗਰਨਾ ਹੈ  ,ਪੱਕਣਾ ਹੈ ਤ ੇਿਫਰ ਤ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ   "ਿਬਰਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿਮਲਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤ� ਿਵਚ� ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਉਹ ਇਕੱਲੇ ,ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਜਿਗਆਸੂ 
ਵਖਤ� ਿਵਚ ਿਸਮਰਤੀ ਰਾਹ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਮ�  -ਿਪਓ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ   ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦ ੇ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ�ਝ ਪਵਾ�ਦੇ ਹਨ  ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਿਕਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤ� ਨੰੂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੱਕ ਲੈ 
ਜਾਣ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਰਲ /ਸਰਸ ਰੂਪ ਹੈ    ਿਬਰਸੇ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਵੰਨ  -ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ 
ਮੱੁਦਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ  ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਦਬਦਬ ੇਿਬਰਸੇ ਨੰੂ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹ�  ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ
ਸ�ਝੇ ਸਮੂਹਕ ਅਨੁਭਵ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ 'ਤ ੇਤਰੁਦਾ ਹੈ   ਿਬਰਸੇ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ� ਤ ੇਸਮੂਹਕ ਿਸਮਰਤੀਆ ਂ 'ਚ� ਿਮਲੇ ਿਗਆਨ ਆਸਰੇ 
ਝੱਲਦਾ ਹੈ  ਝੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਿਬਰਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਿਵਚ ਸ�ਭੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਬੋਲ� ਿਵਚ� ਵੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ: 

�ਝ ਤ� ਬੇਬੇ ਦੁੱ ਖ� ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ�ਦੀ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ  ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 
ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ ਵ�ਗ ਸੁਣਾ�ਦੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਿਫਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ  ਅਿਜਹੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਸਰ 
ਕਿਹੰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ: 

"ਡੁੱ ਲ� ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਪੱੁਤ... "2  

ਬੇਚੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਚੁਰਾਸੀ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ 'ਤ ੇਭੈਅ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ �ਕਰੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਨĂ  ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਹੰਢਾਇਆ  ਸੁਰਤਾ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਸਾਧੀ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ ਿਬੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਉਸ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਚੁਰਾਸੀ ਿਵਚ ਬਾਗ਼ੀ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਉਹਨĂ  ਛੋਟੇ ਪੱੁਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਿਕ�ਟੀ  ਆਖ਼ਰੀ ਉਮਰੇ ਉਸ 
ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਹੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਪ�ਦੀ ਸੀ  ਪ�ਤਾਪੀ 
ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਹੌਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ  ਸਮੂਹਕ ਮੌਤ� ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੰੂ ਮ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਪ�ਤਾਪੀ ਦੇ ਬੋਲ ਿਬੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 "ਚੰਦਰਾ ਕਾਲਜਾ ਚੋਬ ਿਗਆ... " 
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 "ਵੇ ਐਨੀ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤ ਦੀ ਿਕਆ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੀ ਤੈਨੰੂ ਸਰਕਾਰੇ ...  " 

ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ  ਇਸ ਤ� ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ 
ਜ� ਧੁਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ�  ਇਸ ਲਈ ਚੁਰਾਸੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧੀ ਚੱੁਪ ਇਸ 
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਹੁਣਵ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਚਨੈ ਿਚਹਰੇ )ਹਰਜੀਤ ,ਿਗੰਦੀ,  ਮੇਹਰ ਅਤ ੇ
ਪ�ਭਜੀਤ  (ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੀ ਚੱੁਪ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾਰ ਹਨ   ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਿਭੰਨ 
ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਹ�  ਇਹਨ� ਦੀ ਬਚੈੇਨੀ ਸ�ਝੀ ਹੈ  ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਹੋਣ/ਹ�ਦ ਦੇ 
ਿਚੰਨ�  ਵਜ� ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਤ� ਅਸੰਤੁ©ਟੀ ਵਜ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤ� 
ਸੰਤ©ੁਟ ਨਹ�  ਅਸੰਤ©ੁਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਚਨੈੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ   

ਆਈ .ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹਰਜੀਤ ਨੰੂ  ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਨਗੂਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਸ ਨਹ� ਆਈ ਅਤ ੇ
ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਲਗਦੀ ਹੈ  ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁਖ� ਦੀ ਦਾਰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਟੱਬਰ ਰਾਜੀ ਨਹ�। ਉਹ ਖੇਤੀ ਤ� ਅੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁਰਾਸੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧੀ 
ਚੁੱ ਪ, ਿਨਰਾ©ਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਗੰਦੀ ਵਜ� ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ  ਿਗੰਦੀ ਸੰਵੇਦਨ©ੀਲ ਪਾਤਰ ਹੈ  
ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ©ੌਕ ਹੈ  ਉਸ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ  ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਾਹੇ ਟੰਗੇ 
ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ  ਨ©ੇ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ੁਦਕੁ©ੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ�ੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ 
ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ�  ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ , ''ਮ� ਹੀ ਨਹ� 

ਬਾਬੇ...ਚੱਲ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤ� ਪੱੁਛਲ� ...ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਗੀ...ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਿਕ� ਨੀ? " 
ਪੰਜਾਬ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਸਮੂਹਕ ਮੌਤ� ਵ�ਗ ਮੂਕ ਹੋ ਕੇ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਗੰਦੀ 
ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਜਾਣਦਾ ਿਪੰਡ ਇਸ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ  ਮੇਹਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ 
ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ  ਪਰ ਉਸ 
ਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਰਾ ਸੁਝਦਾ ਨਹ�  ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਲੇ© ਉਪਰੰਤ ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ 
ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ  ਅੰਤ ਖ਼ੁਦਕੁ©ੀ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ  ਿਕ�ਿਕ ਿਪਛ�ਹ ਨੰੂ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ 
ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦਕੁ©ੀ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਰੱਖੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਦਲੇ 
ਰੂਪ ਿਵਚ �ਭਰਦਾ ਹੈ  ਗ�ਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਗਲ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਿਚਹਰੇ ਸਮੂਹਕ ਮੌਤ� 
ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਹਨ  ਇਹ ਿਬਰਤ�ਤਕ ਵੇਰਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ  ਸਮੂਹਕ 
ਮੌਤ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜੋ ਸੰਤਾਲੀ ਨਾਲ ©ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਖੁਦਕੁ©ੀਆਂ  ,ਨ©ੇ ਅਤੇ ਗ�ਗਸਟਰ� ਿਵਚ� 
ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਮੌਤ� ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ  ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਪਾਸਾਰ 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ: 

ਇਹ ਚੁਰਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਿਖੱਚ ਿਗਆ ਸੀ  ਇਹ ਨ©ੇੜੀ ਿਚਹਿਰਆਂ ਤ� ਗੁਜ਼ਰਦਾ , 
ਗ�ਗਸਟਰ� 'ਚ� ਹੰੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਘਾਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਜੀਬੋ  -ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ   
ਿਫਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ� ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਤੀਬ� ਿਵੱਚ ਿਦਸਣ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ  ਇਨ� � 'ਚ� ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਲਕਾਰ ਦ ੇਿਚਹਰੇ ਤ� ©ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਤੱਕ 
ਆ ਪਹੰੁਚਦੀ ਸੀ  ਇਨ� � ਿਚਹਿਰਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਚੁਰਾਸੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ  ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਿਵਛੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਭਾ©ਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਸਨ  ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ 'ਸਾਕਾ 'ਕਦੇ ਸਦਮਾ 
ਬਿਣਆ ਸੀ,  ਉਹਨੰੂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਨĂ  ਧਮਕੀ ਵਜ� ਵਰਤਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ  

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਭਗਤ ਧੰਨĂ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ   ਭਗਤ ਧੰਨĂ  
ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਪ�ਚਿਲਤ ਧਰਮ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹਨ  ਿਤਆਗ ਦੀ ਥ� ਲੋੜ� ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਨੰੂ 
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ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦਾ ਿਵਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਸੰਗਮ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਨ   ਬਲਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿਲੱਸਮ ਿਵਚ ਉਲਝ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨ� ਅਰਥ� ਤ� 
ਬੇਮੁੱ ਖ /ਅਣਜਾਣ  ਹੈ  ਇਸ ਤਿਲੱਸਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਰਜੀਤ  ,ਿਗੰਦੀ ,ਪ�ਭਜੀਤ ,ਮੇਹਰ ਆਿਦ 
ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣਵ� ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨ©ੇ  ,ਖ਼ੁਦਕੁ©ੀ , ਗ�ਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਰਗੀਆਂ 

ਅਲਾਮਤ� ਖਲਾਅ ਿਵਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ� ਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਵਜ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਰਾਹ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਬੇ' 
ਨਾਵਲ  ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚਲਾ ਿਪੰਡ ਿਸਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਹੀ ਨਹ�, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਵਜ� 
ਹ�ਦਵਾਨ ਹੈ  ਨਾਵਲ ਖੇਤ� ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਅੰਦਰ� -ਬਾਹਰ� ਬਦਲਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਨ©ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਿਪੰਡ  ,ਿਪੰਡ ਨਹ� ਿਰਹਾ   ©ਿਹਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ  ©ਿਹਰ ਬਣੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  ,ਖੇਤ� ਨਹ� 
ਬਜ਼ਾਰ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ  ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤ� ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤ� ਕਾਰ ਵੱਲ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਪੰਡ ਹੈ  ਇਹ ਿਕਸਾਨ ਿਬਰਸੇ ਤ� ਪ�ਬੰਧਕ ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਵੱਲ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਹੈ  ਇਹ ਫ਼ਸਲ� ਦੀ ਅੰਨ ਜ� ਬੀਜ ਤ� ਿਨਰੋਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਕਾਰਡ ਿਵਚ ਕੈ© ਲੈ{ਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ  ਇਹ ਦੱੁਖ ਵੰਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱ ਖ� ਦਾ 
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ   ਹਰਜੀਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਜਦ� ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਮ� ਦੱੁਖ ਔਨ 
ਲਾਇਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ  "ਬਾਹਰ� -ਅੰਦਰ� ਬਦਲਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਿਨ©ਾਨੀਆਂ ਿਪੱਪਲ-ਬਰੋਿਟਆਂ ਤ� ਬਦਲ ਕੇ 
ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ  ਿਪੰਡ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਇਹ ਨੁਹਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ  

ਘਰ� ਤੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਪਸਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦ ੇਹੋ©/ਿਵਵੇਕ/ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰੁਨ ਹੋਣ /ਪਥਰਾਅ ਜਾਣ 
ਦੀਆਂ ਿਨ ©ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ  ਿਜਵ� ਿਬਰਸਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹਵਾ ਦਾ 

ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ  ,ਹਰਜੀਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ  ਇੰਟਰਨă {ਟ 
'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ  ਹੈ  ਿਜਸ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਅਸ� ਚੱਤੋ -ਪਿਹਰ ਰਿਹੰਦ ੇ ਹ� , ਉਸ ਤ� ਕੋਰਾ ਹੋਣਾ ਪਸਰੇ 

ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਜ� ਵੇਿਖਆਂ ਿਗਆ ਹੈ  ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੱੁਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤ� ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਨਹ�  ;ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ� ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਚਾਅ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਰਿਮਆਨ ਵਾਜਬ ਸੰਤਲੁਨ ਿਸਰਜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ 
ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਪੰਡ ਬਾਹਰ� ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਅੰਦਰ� ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ  ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਵਰਤ -ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ� ਇਸ ਦੀ 
ਸੋਅ ਿਮਲਦੀ ਹੈ  ਹਰਜੀਤ ਤ� ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਝੱਿਲਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ  ਉਹ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥ� ਭਰਮ ਿਵਚਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ  ਮਸਲਨ ਉਹ ਿਪੰਡ ਿਵਚਲੇ ਟਿਹਲੂ ਬਾਬੇ 
ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹ� ਪਰ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਸਵੀਟਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ  ;ਟਿਹਲੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥ� ਸਵੀਟਨ ਦੀ ਮੌਤ 
ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਜੋਗੀ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਪ�ਭਜੀਤ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਵ�ਢ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ 
ਨਹ� ਲਗਦਾ  ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵ©ਵ ਦੇ ਿਪੰਡ ਬਣਨ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵ©ਵ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਇੱਕੋ 
ਵੇਲੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਭਰਮ ਹੀ ਨĂ ੜਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁ©ੀ -ਗ਼ਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ   
ਹਰਜੀਤ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਮਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਨਹ�  ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਰਨ 
ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਿਵਚ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰ�ਦਾ ਹੈ  ਬੱਚ ੇਸੀਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭ�ਤ 
ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਮ ਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ   
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ਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਿਲੱਸਮ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜ� ਦੇ ਜਾਦੂ ਤ� ਭਰਮਾ ਵੱਲ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਹੈ  ਖੇਤ� ਿਵਚ� ਤੁਿਰਆ ਤਰਕ� ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜੀਣ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ 
ਟਕਰਾਅ ਿਸਰਜਣ ਲਗਦਾ ਹੈ  ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਰਵੱਈਆ ਿਬਰਸੇ ਦੀ 
ਹ�ਦ ਨੰੂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  ਬਲਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਰਜੀਤ 
ਨਾਤਾਦਾਰੀ ਿਵਚ� ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਤਰਕ ਦ ੇਦਾਬੇ ਿਪਤਰਕੀ 

ਨੰੂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥ� ਿਰ©ਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਮੋਹ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਿਚਤਰੇ ਗਏ ਹਨ  ਨਾਵਲ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ 
ਿਵਚ ਿਪਤਰਕੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣ� ਅਤੇ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਬੀਤੇ 
ਿਵਚ ਿਪਤਰਕੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਜ਼ਬੁਾਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਤਾ -ਪੋਤੀ ਿਰ©ਿਤਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਨੰੂ ਿਬਆਨਦੇ ਹਨ  ਜੇ ਬੀਤੇ ਿਵਚਲੀ ਿਪਤਰਕੀ ਨਾਰੀ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਤ� ਵਰਤਮਾਨ 
ਿਵਚਲੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਿਜਉਣ ਦ ੇਚੰਗੇ ਬਦਲ ਨਹ� ਹਨ  ਪ�ਭਜੀਤ ਅਤ ੇਮੇਹਰ ਦਾ 
ਿਵਆਹ ਿਨਭਦਾ ਨਹ� ਦੋਵ� ਅੱਡੋ -ਅੱਡ ਰਿਹਣ ਦਾ  ਤਰਕਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ , ਉਪਰੰਤ ਮੇਹਰ 
ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ�ਭਜੀਤ ਦੇ ਨ� ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ  ਗ਼ਲਤਫਿਹਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਹੋ 
ਜਾਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮੇਹਰ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ�ਭਜੀਤ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਕਾਰਨ� ਿਵਚ ਉਲਝੇ 
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਕੁੜੀ ਲਈ ਿਵਆਹ ਿਨਰੋਲ ਤਰਕ ਦਾ 
ਮਾਮਲਾ ਹੈ  ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਰ ਹੱਦ  -ਬੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਤਰਕ� ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਿਰ©ਿਤਆਂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਰੂਪ ਹੈ  ਨਾਵਲ ਇਸ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ   

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਨੰੂ ਿਬਰਤ�ਤਣ ਦੇ ਅਨĂ ਕ ਝਰੋਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਬੇ' ਨਾਵਲ ਦਾ 
ਝਰੋਖਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੀ ਹੈ  ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਚਖੌਟੇ ਥਾਣੀ ਵੇਖਣ 
ਦੀ ਥ� ਨਵ� ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਹੈ  ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਨੰੂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ 
ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਹੈ  ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਿਹੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਮੰਨ ਕੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕ©ਮਕ© ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  
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ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.6      ਡਾ  .ਹਰਪ�ੀਤ ਕੌਰ   (ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ) 

 

ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਖਰੀ ਬਾਬੇ' ਿਵਚ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੀ ਿਬੰਬਕਾਰੀ 
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵ� ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹ� ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ  ਹੋਇਆ  ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ   ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਖੇਤੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹ� ਬਦਲੇ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤੀ 
ਤਰਤੀਬ ਅੰਦਰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ  ;ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹੱਤ� 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਹੈ  ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦਾ ਨਾਵਲ  'ਆਖਰੀ ਬਾਬੇ'  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਿਜਉਣ ਢੰਗ ਿਵਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੈ  ਇਹ ਨਾਵਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਨੰੂ 
ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੰੂ ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ   

ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਬਰਸਾ  ,ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕ�ਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੀ 
ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਿਬਰਸਾ ਪੁਰਿਖਆਂ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ  ;ਬਲਕਾਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੇਤੀ 
ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਦ◌ੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰੇ 
ਇਨਕਲਾਬ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੀੜ�ੀ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਨਧਤ ਪਾਤਰ ਹੈ   
ਨਾਵਲ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਿਬਰਸਾ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਦਾਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਨਧ ਪਾਤਰ ਹੈ।  
ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ�ੀ ਿਨ{ਤ ਦੇ ਕਾਰ -ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤ ਪ�ਿਤ ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ  
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪ�ਿਸੰਨੀ ਦਾ ਮੱਝ ਚੋਣ ਵਕਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰ� ਮਾਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਲਈ 
©ੁਕਰਾਨĂ  ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ  ਬੋਲ  -ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਤ� ਖ਼ਵਾਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਮਤ� 
ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਪ�ਸੰਗਕ ਨਹ� 
ਰਿਹੰਦਾ  ਪੂਰਵ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦ ੇ
ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ  ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਥੁੜ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨ ਤ ੇ
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰੂ ਿਨਰਪੇਖ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ  ਇਹ ਤਰਕ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 
ਆ�ਦੇ ਹਨ  ਇਹਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ' ਇਨਕਲਾਬੀ' ਮਾਡਲ ਨੰੂ 
ਚੁਣਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਥ� ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ  ਿਜਸ ਨĂ  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਂਦੀ   ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਜ�  ,ਰਸਾਇਿਣਕ ਖਾਦ� ,ਨਦੀਨ ਨਾ©ਕ� ,ਕੀਟ ਨਾ©ਕ� ਅਤੇ ਮ©ੀਨਰੀ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ  ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਚਾਿਰਆ /ਪ�ਵਾਿਨਆ ਿਗਆ   ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ 
ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਰੁਤਬੇ ਨĂ  ਇਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਸੌਿਖਆਂ ਹੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ  ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪ�ਵਾਨ ਚੜ�ੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਵਆਪਕ 
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ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਸਰ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਵੱਲ ਰੁਿਚਤ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਇਨਕਲਾਬ 'ਦੇ ਿਹੰਸਕ ਪਾਸਾਰ ਇਸ ਦੀ 
ਅਗਰਭੂਮੀ ਿਵਚ ਹਨ  ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਿਕਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਰਿਹਤਲ �ਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਨਵ� ਬੀਜ� ਦੇ 'ਭੈਰ� 'ਅਤੇ ' ਚੁਰਾਸੀ' ਨĂ  ਿਲਖੀ  ਬੀਜ� ਦੇ 
ਜਾਦੂ ਰਾਹ� ਕਲਪੇ 'ਇਨਕਲਾਬ 'ਦੇ ਸੁਪਨĂ  ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਮੁੜ ਦੁਫਾੜ ਕੀਤਾ   ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਸੰਤਾਲੀ 
ਵਰਗੀ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ  ਸੰਤਾਲੀ ਿਦਸਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਦਮ 
ਘਿਟਆ  ਪਰ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਜ� ਨĂ  ਅਣਿਦਸਦੀ ਿਹੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ  ਇਸ ਿਹੰਸਾ ਨĂ  
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਖਮ  ,ਅਿਦੱਖ ਤੇ ਸ�ਝੀ ਕੜੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ   ਇਹ ਕੜੀ ਬੀਜ�  ,ਖੇਤ� ਅਤੇ 
ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸ�ਝ ਦੀ ਸੀ   

ਬਲਕਾਰ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪੜ�ੀ ਿਲਖੀ ਪੀੜ�ੀ 'ਚ� ਹੈ ਜੋ ਨਵ� ਬੀਜ� ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ  ਇੱਥ� ਹੀ 
ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਸੁਪਨĂ  ਖ਼ਾਤਰ ਖੇਤ� ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੰੂ ਦਰਿਕਨਾਰ ਕਰਕ ੇਬੀਜ� ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ� 
ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਹੰਸਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ©ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕਣਕ -ਝੋਨĂ  ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ 
ਚੱਕਰ ਖੇਤ� ਦੀ ਰਾਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਨੰੂ ਖੇਤ� �ਤ ੇਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਜ� 
ਦੀ ਧ�ਸ ਿਚੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਉਸ ਨੰੂ ਨਵ� ਬੀਜ� ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਬਲਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ©ੈਅ ਨੰੂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦਲੀਲ �ਤ ◌ੇ ਅਮਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਤੁਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ   ਇਹ 
ਿਹੰਸਾ ਬੀਜ� ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ� ਿਵਚ� ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ ਿਰ©ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਪਸਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ   ਇਸ ਮੋੜ 
ਤ� ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰਸਾ ਿਨ{ਖੜ ਜ�ਦੇ ਹਨ  ਿਬਰਸੇ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਿਵਚਲੀ ਿਵੱਥ ਮਿਹਜ਼ ਿਪਓ 
ਤੇ ਪੱੁਤ ਿਵਚਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਿਵੱਥ ਨਹ� ਹੈ  ;ਇਹ ਦੋਵ� ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ   
ਇਹਨ� ਿਵਚਲੀ ਿਵੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਉਣ ਿਵਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੋਅ ਹੈ  ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨĂ  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ©ੁਰੂ ਕੀਤਾ  ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਰਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਓ ਿਵਚਲਾ 
ਸੰਵਾਦ ਸਪ©ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੌਲ਼ �ਤੇ ਰੱਖੀ 'ਤੱਕੜੀ 'ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਿਖਿਝਆ ਸੀ   ਉਹਨĂ  ਪਲਟ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ 
ਵੀ ਸੀ  

"ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਤੱਕੜੀ ਨĂ  ਤੈਨੰੂ ਿਕਆ ਿਕਹਾ...?" 

"ਪੱੁਤ ਿਮੱਟੀ ਗੱੁਸੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ...ਬੀ ਹੁਣੇ ਦਾਣੇ ਜੋਖਣੇ ਦੀ ਪੈਗੀ...ਹਾਲੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨੀ...  " 

ਇਸ ਤੋੜ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਅਤੇ ਗਿਹਰੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ  ਬਲਕਾਰ ਿਜਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖ਼ਾਤਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਰਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਵਕਤੀ ਤਿਲੱਸਮ ਸੀ  ਿਜਹਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਿਕ�ਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੇਲੋੜਾ 
ਿਹੰਸਕ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ  ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਿਲੱਸਮ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ  ਿਬਰਸੇ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦ ੇਿਪਓ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹ� ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਵ� ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਿਲੱਸਮ ਨੰੂ ਨ©ਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ: 

"ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਸਤੇ ਧਤੂਰੇ ਨੰੂ ਫੱੁਲ ਲਾ�ਣੇ ਪ�ਦੇ ਿਬਰਿਸਆ ...ਿਮੱਟੀ ਿਸੱਧੀ ਜਿਹਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦੀ...  " 

"ਗਾਹ� ਿਕਆ ਬਣੂ ਬਾਪੂ?" 

"ਜਿਹਰ ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ...ਿਮੱਟੀ ਨੰੂ ਉਲਾਮੇ ਨਾ ਦਈਂ...  " 

ਖੇਤ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆ ਰਹੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀ  ਇਸ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਬੇਚਨੈੀ ਤੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ  
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ਤੇਜੇ ਦਾ ਿਵਗਿੜਆ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 
ਦੇ ਤਿਲੱਸਮ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਰਾਸੀ ਿਵਚ ਵਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ  
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਬੰਤ  ,ਿਗੰਦੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ,ਸੁਰਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਤਾਪੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੱੁਤ ਇ ਸ 
ਿਹੰਸ� ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ। ਬੇਚੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਚਰੁਾਸੀ ਹੋਰ ਬੇਚਨੈ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਭੈਅ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ �ਕਰੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ    

ਿਪੰਡ ,ਿਪੰਡ ਨਹ� ਿਰਹਾ  ©ਿਹਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ  ©ਿਹਰ ਬਣੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  ,ਖੇਤ� ਨਹ� 
ਬਜ਼ਾਰ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ  ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤ� ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤ� ਕਾਰ ਵੱਲ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਪੰਡ ਹੈ  ਇਹ ਿਕਸਾਨ ਿਬਰਸੇ ਤ� ਪ�ਬੰਧਕ ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਵੱਲ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਹੈ  ਇਹ ਫ਼ਸਲ� ਦੀ ਅੰਨ ਜ� ਬੀਜ ਤ� ਿਨਰੋਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਕਾਰਡ ਿਵਚ ਕੈ© ਲੈ{ਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ  ਇਹ ਦੁੱ ਖ ਵੰਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱੁਖ� ਦਾ 
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ   ਹਰਜੀਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਜਦ� ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਮ� ਦੱੁਖ ਔਨ 
ਲਾਇਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ  "ਬਾਹਰ�-ਅੰਦਰ ◌ੋ◌ਂ ਬਦਲਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਿਨ©ਾਨੀਆਂ ਿਪੱਪਲ  -ਬਰੋਿਟਆਂ ਤ� 
ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ  ਿਪੰਡ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਇਹ ਨੁਹਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ 

ਿਮਸਾਲ ਹੈ  ਘਰ� ਤੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਪਸਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ©/ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਸੰੁਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 
ਿਨ©ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ  ਿਜਵ� ਿਬਰਸਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ 
ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ  ,ਹਰਜੀਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ  ਇੰਟਰਨă {ਟ 'ਤੇ 
ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ  ਿਜਸ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਅਸ� ਚੱਤੋ -ਪਿਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� , ਉਸ ਤ� ਕੋਰਾ ਹੋਣਾ ਪਸਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ 
ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਜ� ਵੇਿਖਆਂ ਿਗਆ ਹੈ  ਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਿਲੱਸਮ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ 
ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ  ਖੇਤ� ਿਵਚ� ਤੁਿਰਆ  ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜੀਣ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਿਸਰਜਣ 
ਲਗਦਾ ਹੈ  ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਰਵੱਈਆ ਿਬਰਸੇ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ 
ਿਵਚ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  ਬਲਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਰਜੀਤ ਨਾਤਾਦਾਰੀ ਿਵਚ� ਹੀ 
ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਅਪ�ਸੰਗਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ    

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦ ੇ ਿਵਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ  ਇਹਨ� ਿਵਚ� 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭ� ਿਦ�© ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਗੌਿਲਆ ਿਗਆ  ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ 
ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕ ੇਕਣਕ  -ਝੋਨĂ  ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ   ਝੋਨĂ  ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 
ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ� ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ� -ਿਦ�© ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ   ' ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਬੇ' ਨਾਵਲ 
ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਛੇੜ -ਛਾੜ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ ਵਜ� 
ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ : 

ਜਦ� ਉਹਨੰੂ  )ਹਰਜੀਤ(  ਖੇਤ ਵੇਖਣੇ ਆਏ ਸਨ  ,ਉਦ� ਤੱਕ ਖੇਤ� ਦੇ ਜੱਦੀ ਿਟਕਾਣੇ ਿਹੱਲ ਚੱੁਕੇ 
ਸਨ  ਧਰਤੀ ਪ�ੈ{ਸ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜੇ ਵ�ਗ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ )ਘਾੜ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ� �ਪਰ ਪੱਕੇ 

ਛੋਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਟ�ਟ� ਨੰੂ ਝ�ਜਰ� ਵ�ਗ ਖੜਕਾਅ ਲੰਘਦੇ ਕਬੂਤਰ ;ਹਰਜੀਤ ਵੇਖ ਨਹ� ਸੀ 
ਸਿਕਆ  (ਜਦ� ਢਾਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ �ਚੀ ਡੌਲ ਕਰਾਹੀ ਤ� ਬਾਪੂ ਨĂ  ਏਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ 

ਸੀ:"ਇਹ ਤ� ਤੁਸ� ਖੇਤ ਦੀ ਿਡਉਡੀਓ ਢਾਹ ਤੀ...  " ਏਨਾ ਕਿਹ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਮੁੜ ਕੇ ਡੌਲ� ਦੇ ਰੌਣਕੀ ਿਚਹਰੇ ਹੀ ਨਹ� ਸਨ ਿਦਸੇ।...ਘਾੜ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਜੀਰੀ ਨĂ  
ਿਜਵ� ਿਚੱਕੜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ  

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਿਮੱਟੀ , ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੱਖ  -ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦ ੇ ਮਾਅਨĂ  ਹਨ   ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਣ ਨੰੂ 
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ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਗੌਲਣਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ  ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

 "ਪਾਲਯ�  ,ਸਾ�ਕਾ ,ਸਰਾਲ�ਾ ,ਡੀਲਾ ,ਬਰੂ ,ਕੌੜ-ਚ ਿ◌◌ੰਬੜੀ  ,ਿਬਛੂ -ਬੂਟੀ ,ਖੰਡਾ ਰੋੜੀ...  " 

"ਦੇਖ  ਲੈ ਬਾਪੂ ...ਕੱਖ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੂ ਿਜਹੜੇ ਫ਼ਸਲ ਨੀ ਹੋਣ ਦ�ਦੇ...ਹੱਦ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ 
ਬਾਪੂ...  "ਬੰਤ ਨĂ  ਿਝੜਕਣ ਵ�ਗ ਟੋਿਕਆ   

"ਚੱਲ ਸਹੁਰਾ ਬਾਜਾ...ਜੇ ਇਹ ਨੀ ਜੰਮੂ ਤ� ਫ਼ਸਲ� ਘ ◌ੂਰੂਗੀਆਂ ਕੀਹਨੰੂ ...ਦਾਿਣਆਂ ਿਵਚ 
ਿਮਠਾਸ �ਈ ਨੀ ਪ�ਦੀ ਪੱੁਤ ਸ◌ੀਆਂ ...ਪਿਹਲ� ਕੁੜੱਤਣ  ਕਢਾਉਣੀ ਪ�ਦੀ...  "ਗੱਲ ਕਰਦਾ 
ਉਹ ਅੱਖ� ਭਰ ਆਇਆ  

 

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਸਮੱੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਆਬ ੋ- ਹਵਾ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਪ�ਾਿਕ�ਤਕ ਚੁਿਗਰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤ� ਮੱੁਕਣ ਿਕਨਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ ,

ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਾਹ ਘੁਟਵ� ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ 
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ   ਇਹ ਸੰਕਟ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਲ ਜੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ  ਇਸ ਲਈ ਿਦਸਣ ਦੀ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਸਮਝ ਆ�ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਿਕਸਾਨੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ   ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਕਸਾਨੀ ਨੰੂ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ 
ਿਹਤ ਅਨĂ ਕ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ  ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਕਿਹਰੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ  ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਦੀ ਿਨ©ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੱੁਚਤਾ ਿਵਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਧਰਤ ਉਤਲੇ 
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ  ਨă ਿਤਕ ਕਦਰ�  ਨੰੂ ਿਨਰਪੇਖ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਚੌਿਗਰਦੇ ਨੰੂ ਪਾਸੇ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹ�  ਬੰਦੇ ਨĂ  ਪ�ਿਕਰਤੀ ਜਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਉਣ 
ਲਈ ਿਬਧ ਬਣਾਈ  ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਸਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ 
ਹੈ  ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਹੜ�ਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤ� ਹੜ�ਨ ਤ� ਬਚਣਾ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ   
ਨਾਵਲ  

 

ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪਰਣ 
ਇ©ਾਰੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੇ ਿਹੰਸਕ ਪਸਾਰ� ਨੰੂ ਿਬੰਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ 
ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 45 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
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