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ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 1.1       ਲੇਖਕ : ਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ 

 

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ: ਜ  

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ ੂਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇ: 

ਪਾਠ ਦਾ ਮੰਤਵ: 

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਐਡ. ਦ ੇ

ਿਦਨ , ਸਮ, ਪਲ  ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ, ਿਮੱਠੀਆਂ ਯਾਦ  ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਬੀ. ਐਡ. ਕਰਦੀ 

ਲੜਕੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੋ ਿਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ ਬੀ. ਐਡ. ਦ ੇਦੌਰਾਨ 

ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦ,ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ  

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨ  ਿਦਨ  ਦੀਆਂ ਗੱਲ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 

ਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡ-ੇਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆ ਂ ਉਮੰਗਾ/ਸਧਰ /ਰੀਝ  ਵਰਗੇ ਿਵਿ ਆ ਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ ਪਤਿੜਆ,ਂ ਸਾਿਹਤ ਅਤ ੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜੀਵਨ 

ਿਵਚ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਿਦੜਮਈ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ੇਵਧਣਾ, ਔਰਤ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੜਾਈ 

ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਵਕਤ (ਸਮ) ਦ ੇ ਬਦਲਦ ੇ

ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵਰਗ ੇ ਅਨਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਵੀ ਉਭਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ 

ਮੰਤਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ ੂਦ ੇਨਾਵਲ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਿਵਚ 

ਭਰ ੇਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਸਪੁੱ ਤਰ ਗਮਦਰੂ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਸੇਖ  ਿਜ਼ਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਰੁਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ’ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਮਾਲਵ ੇਦੇ ਆਚਂਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਹ।ੈ ਪਰ ਉਸ ਦ ੇ

ਨਾਵਲ  ਿਵਚ ਗਰੁਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਜ  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਵਰਗਾ ਮਾਲਵਾ ਆਚਂਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ 

ਥ  ਨਵ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਕਸਤ ਤੇ ਰੀਝ  ਅਤੇ ਵੇਦਨਾਵ  ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦ ੇਨਾਵਲ  ਿਵਚ ‘ਪੀਤ’ੋ,‘ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’,‘ਮੀਤ’ੋ,‘ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼’,‘ਬੱਤਖ਼ 

ਦੇ ਪਰ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਿਸੱਧੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 
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ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿਦਸਦੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵ ਪਸਾਰਾ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ 

ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵਲ  ਿਵੱਚ ਸਾਡ ੇ

ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਕਦਰ ਿਬੰਦੂ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ਦੈ ਿਦਨ’ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ 

ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਿਲਟ ਹੈ। 

ਟੈਬ ਦੇਵੀ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲ ਛੱਪਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ' ਜਲੰਧਰ ਤ 

ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਸਕ-ਪੱਤਰ ‘ਨੀਲਮਣੀ’ ਨ ਨਾਵਲ-ਿਵ ੇ  ਅੰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ 

ਛਾਿਪਆ। ਿਫਰ ਮ ਇਸਦਾ ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ ੇਜਨ-ਸੱਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ  

ਨ ਇਸਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੌਦ  ਿਕ ਤ  ਿਵੱਚ ਛਾਿਪਆ… ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੋਵ ਨਾਵਿਲਟ 

(ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤ ੇ ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ) ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ 

ਗੁਜਰਾਤੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾ. ਜੇ. ਪਟੇਲ ਨ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਛਾਪ ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਪਕਾਰ 

ਇਹ ਦੋਵ ਲਘ ੂਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬੁਾਨ  ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵ ਾਲ ਪਾਠਕ ਵਰਗ 

ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੇ।’ ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਜਦ ਅਸ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨ  ਿਦਸ਼ਟੀ ‘ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦ ਹ  ਤ  ਇਕ 

ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੱਡ  ਹੰਡਾਇਆ ਜ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਬੇਹੱਦ 

ਔਖੀਆਂ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ , ਕਹਾਣੀਆ ਂਆਿਦ ਰਚਨਾਵ  ਜ਼ਰੀਏ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੱੇਦ ਔਖੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਗਟ 

ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਜਦ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਆਪਣੇ ਸੈਿਨਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਿਲਟ 

‘ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 

‘ ੱ ਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਨਾਵਲ ਦ ੇ1992 ਿਵਚ ਛਪੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦ ੇਮੱੁਢ ਿਵਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 

‘ਆਤਮ ਕਥਨ’ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦੇਬਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮ ਹੀ ਹ ।’ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਜਦ ‘ ੱ ਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  

‘ਆਤਮ ਕਥਨ’ ਿਵਚ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਦਆਂ ਉਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਜਦ ਮ 

ਭੋਪਾਲ ਬੀ. ਐਡ. ਕਰਦਾ ਸੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਸੰਤੋਸ਼ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਛਤੇੀ ਹੀ ਸਾਡ ੇ

ਰਾਹ ਿਨਖੜ ਗਏ। ਉਹਨ ਤ  ਕਵੇਲ ਮਰੇੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਕ 

ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ਲਾਅ ਮਰੇੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਨਾਵਲ ‘ ੱ ਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਨ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਯਾਨੀ ਨਾਵਲ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ 
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ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਿਪਆਰ, ਿਵਛੋੜੇ, ਬੀਤ ੇਦੀਆਂ ਯਾਦ  ਅਤੇ ਿਵਯਗੋ ਤ ੇਦੁਆਲੇ ਕਦਰਤ 

ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦ ੇਰਚਨਾ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚਲੇ ਕਾਰਨ  ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਨਣਾ 

ਪਾਇਆ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਬਾਰ ੇਨਾਵਲਕਾਰ ਨ ਇਸ ੇਨਾਵਲ ਦ ੇ2014 ਿਵੱਚ ਛਪ ੇਅਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ 

‘ਿਤੰਨ ਲਘੂ ਨਾਵਲ  ਦੀ ਦਾਸਤ ’ (ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਨਾਵਲ  ਪੀਤ,ੋ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇ

ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਿਵੱਚ ਪਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ 

‘ਭੋਪਾਲ ਿਵਖੇ 1979-80 ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ 

ਐਜੂਕੇ ਨ ਿਵੱਚ ਰੈਗਲੂਰ ਕਲਾਿਸਜ਼ ਅਟਡ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਡ. ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਜਦ ਸਾਡ ੇ

ਕੰਪਨੀ ਕਮ ਡਰ ਕਰਨਲ ਪ ਡੇ ਨ ਮੈਨੰੂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਰੈਗਲੂਰ ਸਟੂਡਟ ਦੇ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪੜਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤ  ਮੇਰੀ ਖੁ ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਹ  ਸੀ।’ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਕਾਲਪਿਨਕ ਘੱਟ ਅਤ ੇਅਸਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਿਲਖਦ ੇ

ਹਨ ਿਕ ‘ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸਲੀ ਹਨ। 

ਇੱਥ ਤਕ ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਤ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਦਾ  ਨਾ ਵੀ ਨਹ  ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ 

ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਹਤੁ ਘੱਟ, ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। 

ਟੈਬ ਨਾਵਲ ‘ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦ ੇ‘ਆਤਮ ਕਥਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ  ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਨਹ  ਹੋਇਆ, ਿਸਵਾਏ 

ਆਪਣੀ ਮ  ਦੇ ਿਪਆਰ ਦ।ੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੋਹ, ਮੁਹੱਬਤ, ਿਪਆਰ ਲਈ ਤਰਸੇਵ  ਵਰਗੇ 

ਜਜ਼ਬਾਤ  ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਿਪਆਰ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ 

ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਏਨਾ ਿਭੱਿਜਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਸੰਤਸ਼ੋ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਅਦਾ 

ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਗਟ ਿਸੱਧੂ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਨ  ਦਾ ਿਚੱਤਰਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਿਪਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦ ੇ ਿਦਨ  ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਿਸਰਜ ਕੇ ਉਨ  ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਲ  ਨੂੰ  

ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਪੁਾਲ ਿਵਚ ਬੀ. 

ਐਡ. ਕਰਿਦਆਂ ਿਬਤਾਏ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ  ਉਹ ਿਦਨ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗ ੇ ਪੰਛੀਆ ਂਵਰਗ ੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ 

ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਇਨ  ਹਸੀਨ ਪਲ  ਨੰੂ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗ ੇਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈਿਕ 

‘ਹਰ ਿਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ- ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵ ਗ' ਤੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ  ਿਵਚ ਿਦਨ ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ ਉਡ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਸ  ਦਰੂ ਆਕਾ  ਿਵਚ ਿਝਲਿਮਲ ਦ ੇ
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ਉਹਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪਰ  ਨੰੂ ਤਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸ  ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ  ੱ ਤਖ਼ ਦ ੇਪਰ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ ਇਕ ਇਕ 

ਕਰਕੇ ਉਡਦ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸਨ।’ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ  ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਪਆਰ 

ਭਰੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਤ ੇਉਹ ਿਦਨ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤਰਦੀ ‘ ੱ ਤਖ਼ ਦ ੇਸਫ਼ੈਦ’ ਭਾਵ ਬਦੇਾਗ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਲਗਦ ੇ

ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ ਲੇਖਕ ਲਈ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਵ ਗ ਸ਼ੱੁਧ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਥ ਦ ੇ

ਪਲ , ਿਦਨ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਨਸਿਥਤੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਹੋਵਗੇੀ। ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲੇਖਕ 

ਨ ਸੰਤਸ਼ੋ ਦੇ ਿਪਆਰ ਚ ਿਭੱਜ ਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਇੱਕ ਿਦਨ ਮ 

ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਕਿਵਤਾ ਪੜੀ ਤ  ਸੰਤੋ  ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ 

ਿਲਖਗ?ੇ ਉਸ ਸਮ ਮ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਤਰ ਨਾ ਦ ੇਸਿਕਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ 

ਨਾਵਲ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ, ‘ਬੱਤਖ ਦੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ।” ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਿਲਖਣ ਿਪੱਛ ੇ

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਹਸੀਨ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਲ  ਨੰੂ ਸ ਭ ਕ ੇ

ਰੱਖਣਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਦਰਅਸਲ ਮ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇ

ਸਭ ਤ ਹਸੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦ ੇਇਸ ਸਮ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼  ਲਈ ਸ ਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ … ਹੁਣ ਵੀ ਮ ਸਾਲ, 

ਡੇਢ-ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਦਾ ਹ । ਤਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ  ਦੀਆ ਂਯਾਦ  ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ 

ਠਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਮੁੱ ਖ ਤਰੌ ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਤੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਅਕੀਦਤ 

ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹ।ੈ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ 

ਿਸੱਧੂ ਭਾਵ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰ  ਖਾ ਕੇ ਪਿਲਆ। ਲੜ ਖੜਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਉਸ 

ਦੇ ਉਸ ਸਮ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਐਡ. ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫ਼ੌਜ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਐਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੰਢਾ ਿਦਆਂ ਪਿਹਲ  ਤ  ਅਿਜਹੇ ਮਾਹਲੌ 

ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਿਕਸ ੇਤਰ  ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲ 

ਰਹ ੇਮਾੜ ੇਵਕਤ ਨੂੰ  ਮਾਤ ਪਾ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ. ਐਡ. ਕਰਨਾ, ਭਾਵ 

ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਕਤ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ  ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਘਿੜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਝਲਕ ਉਸ 

ਦੇ ਿਚਹਰ ੇ ਤੇ ਨਹ  ਿਦੱਖਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ  ਲੇਖਕ 
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ਉਮਰ ਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ,‘ਤੁਸ  ਫੌਜ ਿਵਚ ਹੋ ਸਰ? ‘ਿਕੰਨੀ 

ਸਰਿਵਸ ਹ ੋਗਈ।’ ਦਸ ਸਾਲ ‘ਸੱਚ। ਪਰ ਤੁਸ  ਤ  ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਲਗਦ ੇਹੋ… ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 

ਬੱਤੀ ਪਤਝੜ  ਦਾ ਿਨ ਾਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤ ੇਨਹ  ਮ ਉਸ ਿਦਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ੀ ੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ 

ਿਚਹਰਾ ਦਿੇਖਆ… ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਖ਼ੂਬਸਰੂਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਨ ਿਚਤ ਹੀ ਇਸ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਿਚਹਰ ੇਨੂੰ  ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਵਕਤ ਕਰ ਤ  ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈ ਂਉਹ ਸਫਲ 

ਨਹ  ਸੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦ ੇ

ਧਾਰਨੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਲਜ ਪੈਜ਼ੀਡਟ (ਪਰਧਾਨ) ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਚੋਣਾ) ਜ਼ਰੀਏ ਲੇਖਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਤਿੜਆਂ ਅਤ ੇਇਨ  

ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਵਨਾਵ  ਿਪੱਛ ੇਛੁਪੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ  

ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜ ੇ ਪਾਸੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਵਲ 

ਿਵਚਲਾ ਿਬਰਤ ਤ ਵੇਖਣ ਯਗੋ ਹੈ ਿਕ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਮ ਖਲੀਲ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਲੱਗ 

ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦ ੋਿਦਨ ਤੁਸ  ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹ  

ਬੈਠਣਾ। ਵੈਸੇ ਤ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆ ਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ  ਵੋਟ  ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮ ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵ ਵਾਸ ਤ ੇਖੜਾ ਹ । ਮੈਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤ ਨਹ  ਿਫਰਦਾ। 

ਉਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।’ ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ  ਲੇਖਕ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਪਤੜੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡ ਪਾਊ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਨ ਦ ੇਪੱਕੇ’ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮ ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ… ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਮ ਸਿੋਚਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਦਮੀ ਿਕੰਨਾ ਿਡੱਗ ਪਦਾ ਹੈ… ਪਰ ਉਸ ਸਮ ਤ  

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ  ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਿਜੱਤ ਜਾਵ ।’ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੇ ਨੀਵ ਪਿਡਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ  ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਏ 

ਹੋਣਗ।ੇ ਿਕ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇਹੀ ਅਿਹਸਾਸ  ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੂੰ  

ਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕਲੁ ਉਸੇ ਤਰ  ਿਜਸ ਤਰ  ਉਸ ਨ ਇਨ  ਗੱਲ  ਦਾ ਆਪ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ‘ਮਧੂ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ  ਅਿਜਹੇ ਿਬਰਤ ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਮਧੂ ਨਾਮ ਦ ੇ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਦਾ 
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ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਘੜੇੋ ਉਤ ੇਬੈਠ ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਛੱਡ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਜਨ  

ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਿਜਧਰ ਚਾਹੇ ਉਨ  ਨੂੰ  ਲੈ ਜਾਵੇ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 

ਅਿਜਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦਾ ਵੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਵਕਤ ਜ  ਸਮ  ਬਸ਼ੱੇਕ ਬਲਵਾਨ ਤ  ਹੈ ਪਰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ 

ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਹ।ੈ ਿਕ ਿਕ ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ 

ਅਿਜਹੇ ਭਾਵ  ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਿਕੰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਮ ਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਿਨਸਿਚੰਤ 

ਬੈਠ ਹਨ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ- ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ। ਉਨ  ਦ ੇਕਦਮ  ਹੇਠ 

ਿਕੰਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਿਵੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱ ਲ, ਦੁਧੀਆ ਕਣਕ, ਫ਼ਲ  ਨਾਲ ਲੱਦ ੇ

ਰੁੱ ਖ ਗਦੇ ਹਨ।’ ਯਾਨੀ ਲੇਖਕ ਅਿਜਹੇ ਵਕਤ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀਿਤਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਂ ਨੰੂ 

ਮਾਨਣ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਪਗਟਵਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲੇਖਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਿਚੰਤਾ ਜ  ਬਲੋੇੜੀ 

ਜੱਦੋ ਜਿਹਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਤ ਵਰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ‘ਏਡੀ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦ ੇਟਿੋਟਆ ਂਵ ਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ’ ਦੇਸ ਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਤਖ਼ ਦ ੇਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਕਹ ੋ

ਿਜਹਾ ਰੋਲ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਚਤਰਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ 

ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਦ ੇਰਾਹ  ਅਿਜਹੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਜੋ ਿਕ 

ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰ  ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਗੀਤ 

ਦੇ ਬਲੋ  ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਛਣਕਦੇ ਹਾਸ ੇਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਤਾਲ ਿਵਚ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜਾ 

ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਖਦੀ । ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਦੀ 

ਉਹ ੌਕੀਨ ਸੀ। ਿਕਸ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ  ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਲਗਦਾ ਤ ੇ

ਉਹਨੂੰ  ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਿਜਵ ਉਸ ਪਾਤਰ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਮਾਨ ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 

ਹੋਵ…ੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਾ ਜ  ਕੁੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਵਤਾ ਪੜਦਾ ਤ  ਉਹ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇ ਿਕਧਰੇ ਦੂਰ: 

ਕਲਪਨਾ-ਲੋਕ ਿਵਚ ਉਡ ਜ ਦੀ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਦ ੇ ਿਖਚੜੀ ਵਾਲ ਿਸਆਹ ਕਾਲੇ ਹ ੋਜ ਦ ੇਸਨ। 

ਮੋਟ ੇ ੀਿ ਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕ  ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਚ ਿਮਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀਆ ਂਅੱਖ  

ਿਵਚ ਸੂਰਜ ਉਹਦ ੇ ਿਵਚ ਲੋਹੜ ੇਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱ ਗਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾਇਕ  ਵ ਗ 

ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤ ਗਜ਼ ਗਜ਼ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੁੱ ਟੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਭਰੀ ਤਰੌ ਤੁਰਦੀ, ਸੜਕ ਤ ਲੰਘ ਰਹੀ 
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ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।’ ਯਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਸੁਣਕੇ ਅਤ ੇਕਿਵਤਾ, ਕਹਾਣੀਆ ਂਪੜ ਕ ੇਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਨੰੂ ਸਕੂਨ ਅਤ ੇ

ਅਨੰਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੰਗਾ 

ਿਮਆਰੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। 

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਜਹੌਲ ਮੈਡਮ ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਦ ੇ

‘ਸਵੈਮਾਣ’ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਨ ਔਰਤ ਦੇ ਉਨ  ਅਿਹਸਾਸ  ਨੰੂ ਪਕੜਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਲਈ ਤ ਘ ਤ  ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਿਕਨ ਜਦ ਉਸ ਨਾਲ 

ਿਵਆਿਹਆ ਹਇੋਆ ਮਰਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਸਵੈਮਾਣ’ ਦੀ ਆਪ ਰੱਿਖਆ ਕਰਸਕਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿਸਰਜੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰ  ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ,‘ਹਟ ਕੇ ਖੜ’ 

ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤ ੇਉਹ ਿਸਧੀ ਤਣਕੇ ਖਲੋ ਗਈ…ਤੇ ਫੇਰ ਦਵੋ ਘੰਟਾ 

ਭਰ ਘੁਲਦ ੇਰਹੇ ਸਨ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੌਹਲ ਨ ਹਾਰ ਨਹ  ਸੀ ਮੰਨੀ…‘ਕਮਜ਼ਾਤ’ ਆਦਮੀ ਨ 

ਗੁੱ ਸੇ ਤ ੇਨਫਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਛੂੰ ਹਦਾ ਿਵਖਾਈ 

ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਤਾਸਦੀ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚੁਹੰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਜਹੜੇ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖ ਤ  ਪੱਛੜ ੇਹੋਏ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਪੜਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਪੱਛੜ ਜ ਦ ੇਹਨ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੋਨੀ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਿਵਚ ਤ  ਹੈ ਹੀ, ਥੇ ਹੀ ਉਹ 

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਮਾਰੀ ਿਨਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀ. ਐਡ. 

ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਥੇ ਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਦ ਸੋਨੀ ਦੀ ਇਸ ਿਵਿਥਆ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਾ ਭਰਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਮਨੱੁਖ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਿਦਆ ਂ ਇਸ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ ਨਜਾਤ ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਜਾਤ ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ ਹੀ ਿਕ  ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ  

ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਿਕਵ ਯਥਾਰਥ ਤ ਕਲਪਨਾ ਿਵੱਚ ਅਚੇਤ ਹੀ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਿਕਵ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ  ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ ਭੈਅ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ 
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ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪਗਟਾਵੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚਲੀਆਂ ਇਨ  ਸਤਰ  ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘…ਸੋਨੀ ਤ  ਇਹਨ  ਿਦਨ  

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਹਰ ਸਮ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 

ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵ  ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਿਚੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਪਲੋੀਓ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲ  ਹੀ 

ਬੀਮਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨ  ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹ  

ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਉਹ ਿਜਵ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇ

ਕਠਰ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਿਕਸੇ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ 

ਕੁੜੀਆ ਂਲਤੀਫ ੇਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਦ ੇਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਬੰਨ ਲਦੀਆ ਂਸਨ… ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੱਲਾ 

ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ… ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਲਵਰ ਦ ੇ

ਿਚੱਬ ੇ ਭ ਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵੱਚ ਉਭਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ, ਸੁੱ ਕੀ ਲੱਤ 

ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਗਦੋੀ ਿਵੱਚ ਲਈ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਿਪੱਛ ਹੁਣ ਉਹਨੰੂ ਉਹ 

ਘਰ ਬਹੱੇਦ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱ ਟਦਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਕਾਲਜ 

ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨ ਖੁਲੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਿਲਆ ਸੀ।’ 

ਨਾਵਲ ਿਵਚ ‘ਵਕਤ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ  ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਕਤ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਿਨਰਦਈ, 

ਿਕਤੇ ਮਨੱੁਖ ਵਕਤ ਦ ੇਤਾਣ ੇ ਿਵੱਚ ਉਲਿਝਆ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕਤੇ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵਕਤ ਦੇ ਿਨਰਦਈ ਭਾਵ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਧੋੀ 

ਅਤੇ ਰੇਤੀਲੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱ ਝ ਪਸੰਗ  ਰਾਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ  ਉਦ ਮਿਹਸੂਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਕ 

ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੇ ਦ ੇਸੜਕ ਤ ੇਦੜੁਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੰਗੇ ਢਲੋ  ਦੀ ਖੜਖੜ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ। ਦੋਧੀ ਵੀ ਦੂਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਿਦਖਾਈ ਦਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ  ਰਤੇ ਤੇ ਤਰੁਨ ਿਪੱਛ, ਿਪੱਛ ੇ

ਰਿਹ ਗਏ ਪੈਰ  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਨੰੂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਿਮਟਾ ਦੀ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ  ਲੇਖਕ 

ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਪਤੀਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਵਕਤ ਉਸ ਲਈ ਿਨਰਦਈ ਹੈ। 

ਥੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖੰਿਭਆਂ ਦੀਆ ਂਤਾਰ  ਿਵਚ ਫਸ ੇ

ਪਤੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ ਥ  ਥ  ਤ ਫਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਿਕ ਸੜਕ ਹੇਠ  ਸੜਕ 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਮਨੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰ  ਿਵੱਚ ਉਲਿਝਆ 
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ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਵਕਤ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਲੋ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੀ 

ਪਲ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹੀ ਵਕਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਿਵੱਚ ਫੁੱ ਲ ਿਖੜਾ ਦਾ ਹ,ੈ ਨਵ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤ ੇ ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਨਾਲ ਝਲੋੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹਾ ਵਕਤ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ  ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹ  ਸਗ ਦੋਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਥੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਇਹ 

ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਰੂੀ ਿਵੱਚ ਵਕਤ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ 

ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਬੀ. ਐਡ. 

ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਛੜਨ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਤ  ਉਸ ਸਮ ਇਹ ਵਕਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ  

ਸਾਿਜ਼ਸ਼-ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਪਕਾਰ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਸਮ ਜਵਾਨ ਮੁੰ ਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗ  ਦਾ 

ਿਚਤਰਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਿਦ ਿਵਸ਼ੇ ਹਣੋ। ਇਸ 

ਤਰ  ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ ੱ ਤਖ਼ ਤੇ ਖੰਭ  ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੈਦ ਿਦਨ’ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 

ਬੀ. ਐਡ. ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਰੌਾਨ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ  ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਤਜਰਬ ੇਤੇ ਅਿਹਸਾਸ  ਨੂੰ  

ਿਪਆਰ ਦੀ ਪੁੱ ਠ ਚੜਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਦਾ ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹ।ੈ 
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