
n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk    gouk gzitK

;w?;No gfjbk nkX[fBe gzikph rbg

:{fBN L 1

gkm Bzpo L

1H1 L nZX ukBDh oks Bktb dk ftFk-t;s{ ns/

w zst

1H2 L nZX ukBDh oks Bktb dk eEkBe ns/

gkso fusqD

1H3 L n ZX ukBDh oks Bktb dhnK fposKs-

irsK, p'bh ns/ F?bh

1H4 L g'qH r[ofdnkb f;zx dh gzikph Bktb B{z

d/D (;zdoG L nZX ukBDh oks)

1H5 L nZX ukBDh oks Bktb Bkb ;pzXs ;zy/g

gqFB-T[ Zso

1H6 L @bzx rJ/ dfonk# Bktb dk ftFk t;s{

1 H7 L @bzx rJ/ dfonk# Bktb d/ gkso s/ gkso

T[;koh

1H8 L @bzx rJ/ dfonk# Bktb dh GkFk, F?bh,

tkoskbkg ns/ ;kfjse ftF/Fsk
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              ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 
      

ਪਾਠ ਨੰ. : 1.1                                               ਪਾਠ ਲੇਖਕ:- ਪ�ੋ. ਬ�ਹਮਜਗਦੀ© ਿਸੰਘ  

 
ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 

(ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਮੰਤਵ) 
ਉਦੇ©  
ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜਦ� ਿਕਸ ੇਘਟਨਾ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ (Narrate) ਹ ੈਤ� ਉਹ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇ© ਉਦੇ© ਨੰੂ ਿਬਆਨ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸ� 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਇਸੇ ਉਦੇ© ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹ�। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦ ੇ ਛੇਵ� 
ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮ� ਦੇ© ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਮਸ� ਅਠ-ਦੱਸ ਵਰ�ੇ ਬੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 
ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਰੌ©ਨੀ ਨਹ� ਪਹੰੁਚੀ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਰਵਾਇਤ� ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ©ਿਹਰ� ਤ� ਿਪੰਡ� ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਕੱਚੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� 
ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਕਸ-ੇਿਕਸ ੇਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆ ਂਪੱਕੀਆ ਂਇੱਟ� 
ਲੱਗੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ� ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਪਛ ੇਲੋਕ� ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਲੜਾਈ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਧੱਕੇ ਨੰੂ ਜਰਦੇ ਨਹ� ਸਨ। ਜਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 
ਨੰੂ ਗੀਦੀ (ਕਾਇਰ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਅਣਖ (Self-Respect)ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵ 
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਮਰ ਿਮਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਹੰਿਦਆ-ਂਉਠਿਦਆ ਂਪ�©ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ 
ਭਾਵ� ਅਿਜਹੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਸੀ ਪਹੰੁਚਦਾ। 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:- 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚਲੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਕਈ ਉਪਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇ© ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਹਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ:- 

1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਮੁਖ ਿਵਸ਼ ੈ

2.  ਲੋਕ� ਦਾ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ 

3.  ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਿਵਆਹ-ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 

4.  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਝੰਜਟ 

5.  ਿਨ©ਕਰ© 

6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ 
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ਭੂਿਮਕਾ:- 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� 'ਮੜ�ੀ ਦਾ ਦੀਵਾ', 
'ਅਣਹੋਏ' ਅਤੇ 'ਕੁਵੇਲਾ' ਆਿਦਕ ਨਾਵਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਐਡੀ©ਨ 
1972 ਈ. ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1975 ਈ. ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਕਸਾਨੀ (ਜੱਟ-ਸ਼�ੇਣੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਘੰੁਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨĂ  ਿਕਸਾਨ� ਦੀਆ ਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਗੰੁਝਲ� ਅਤੇ ਕਤਲ-ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ 
ਭਰਪਰੂ ਿਚਤ�ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੈ 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁਖ ਿਵਸ਼ੈ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ 
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਿਵਚ ਇਹ ਓਨ� ਿਨਰਣੈਕਾਰੀ 
ਨਹ� ਿਰਹਾ। ਮਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇ© ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਿਵਚ ਇਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਕਦਰ ਮਨੱੁਖੀ ਅਣਖ ਜ� ਸਵੈਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚਾਰ ਪ�ਮੁਖ ਵਰਣ� ਿਵਚ 
ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ : ਬ�ਾਹਮਣ, ਕ©ਤਰੀ, ਵੈ© ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਕ©ਤਰੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਕੰਮ ਯੱੁਧ ਲੜਨਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਰਖਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 
ਕਬੀਲਾਵਾਦੀ ਯੁਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜਵ� ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਗ ਦਾ ਪ�ਚਲਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਕ ਥ� ਬੈਠ ਕੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਦੇ©/ਪ�ਦੇ© ਿਵਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ੇ
ਦੌਰ ਿਵਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ�ਚਲਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਿਵਚ ਿਨਪੁੰ ਨ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੜਨ ਵਾਸਤ ੇਿਤੰਨ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਸਨ: ਜ਼ਰ 
(ਧਨ ਦੌਲਤ), ਜ਼ਨ (ਔਰਤ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਵਸਤ� ਿਕਸ ੇਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ 
ਦੀਆ ਂਪ�ਤੀਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ� � ਵਾਸਤ ੇਲੜਨਾ-ਮਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ 
ਉਪਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਤਾਰ�ਵ�-ਅਠਾਰ�ਵ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ-ਪਹੰੁਚਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 
ਰਾਜਪੂਤ ਿਰਆਸਤ� ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸਖਰ ਿਵਚ ਰਾਜਪੂਤ� ਦੀ ਸਾਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ 
ਤਕ ਿਗਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨĂ  ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨĂ  ਆਪਣ ੇਕਾਰਖਾਨĂ  
ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਕਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ� ਦ ੇ
ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿਕਸਾਨ ਰਾਜਪੂਤ� ਿਵਚ� ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਨĂ  ਰਾਜਪੂਤ� ਵਾਲਾ ਮੁੱ ਲ-
ਿਵਧਾਨ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਇਕ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 
ਸਮਿਝਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੇ© ਉਪਰ ਿਜਹੜੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਵਾਲੀਆ ਂਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਰਾਜਪੂਤ� ਦਾ ਰਾਜ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮਹ�ਭਾਰਤ ਕਾਲ ਿਵਚ 
ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤ ਿਰਆਸਤ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੂਤ� ਵਾਲੇ 
ਮੱੁਲ-ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਹੰਦ ੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ 
ਜਾਿਗ�ਤੀ ਕਾਲ (ਰੈਨĂ ਸ�) ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਮ�-ਸਮ� ਇਥੇ ਬੁੱ ਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਜਨ� � ਨĂ  
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਸਪਰ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਿਨਮਰਤਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੰਦੇ© ਿਦਤਾ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ 
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਰਾਜਪੂਤ� ਵਾਲੀਆ ਂਕਦਰ�-
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ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਕਆ। ਿਗਆਰ�ਵ� ਸਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਥੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਵਾਸਤ ੇਜਨੰੂਨੀ ਹੰੁਦ ੇਸਨ, ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ-ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਿਨਮਨ ਜਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 
ਿਨਮਨ ਜਾਤੀਆ ਂ ਦੇ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਯਥਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ। 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪ�ਵ©ੇ ਕਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਿਨਮਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪੱੁਛ-ਪ�ਤੀਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸਲਾਮ ਿਵਚਲਾ 
ਸਮਾਨਤਾ, ਸ�ਝੀਵਲਤਾ ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ(ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਇਥ� ਦੇ ਲੋਕ ਆਚਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀਆ,ਂਰਾਜਪੂਤੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ 
ਵਾਲੀਆ ਂਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ੇਰਹ।ੇ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅੱਧ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 
ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ। ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਣਖ, ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਵਮੈਾਨ 
ਆਿਦਕ ਮੱੁਦੇ ਿਪ�©ਠ-ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ 
ਲਕ© ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਛੇਵ� ਦਹਾਕੇ (1951-60) ਿਵਚ ਸੈ{ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ� ਭਾਰਤ 
ਅਜੇ ਨਵ�-ਨਵ� ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਿਵਚ ਵੱਡਾ ਮੱੁਦਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਆਏ ਿਹੰਦ-ੂਿਸੱਖ 
©ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਿਕਸ ੇਵੀ 
ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਉਠਾਇਆ। ©ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ ਮੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਵੱਡੇ ©ਿਹਰ� ਿਵਚ ਵਸ ਗਏ 
ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਨĂ  ਸਾਡ ੇਪ�ਡੂ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਿਵਸ਼©ੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਇਆ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਇਕ ਛੋਟੇ 
ਿਜਹੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਪਲਣ-ਿਵਗਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਸੀ। 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨĂ  ਪ�ਡੂ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਅੰਦੋਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੇਹਨੀਅਤ 
ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂ
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਦੋ ਿਧਰ� ਦੀ ਦੁ©ਮਣੀ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਿਧਰ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੰੁਡੇ ਹਨ, ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ  ਮੋਦਨ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ 
ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਉਸ ਦੇ ਿਨ{ਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਮੁੰ ਡੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਕਰਨă ਲ ਦਾ ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਿਪੰਡ ਦੇ 
ਿਕਸ ੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜ ੇ ਿਵਚ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਘਣੇ ਦੇ ਹੱਥ� ਜ਼ਮੀਨ-
ਜਾਇਦਾਦ ਿਨਕਲ  ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲੇ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਣੇ ਨĂ  ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਿਜ਼ਸ ਰਚੀ। 
ਕੁਝ ਇ©ਿਤਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਰਾਤ ਸਮ� ਪਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਲੇ ਨĂ  ਮੁਸਾਿਫਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਵੀ ਡਾਹ ਿਦੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ� ਨੰੂ 
ਚਲਦੇ ਬਣ ੇਪਰ ਪੁਲਸ ਨĂ  ਛਾਪ ੇਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਦੋ© ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਮੁਜਰਮ� 
ਨੰੂ ਪਨਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ© ਿਵਚ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ  ਹੋ ਗਈ। ਪਾਲੇ ਨĂ  ਕੈਦ ਤ� ਕੱਟ ਲਈ ਪਰ 
ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਿਪੰਡ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਇਸ ਿਟੱਕੇ ਤ� ਏਨੀ ©ਰਮ ਆਉਣ 
ਲੱਗੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱੁਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਮਰ 
ਿਗਆ। 
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ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਿਜ਼ਸੀ ਚਿਰੱਤਰ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਨਵ�-ਨਵ� ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ 
ਅਧੀਨ ਜੱਟ� ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ� ਉਤੇ ਿਖੱਲਰੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਨੰੂ ਇਕੋ ਥ� ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੀ। 
ਇਹ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ� ਨĂ  ਕਰਨਾ ਸੀ । ਘਣ ੇਨĂ  ਇਨ� � ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ 
ਬਣਾ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਆੁਇਆ - ਿਪਆਇਆ। ਪਟਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰ ਭਰ 
ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ�� ਉਸਨĂ  ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਿਸੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਿਦਨ� ਿਵਚ 
ਹੀ ਉਹ ਿਪੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰੇ - ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ 
ਰੈਵੇਿਨਊ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ੳਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੰੂ 'ਬੰਦਾ' ਹੀ ਨਹ� ਸੀ 
ਸਮਝਦਾ। ਛੋਟ ੇ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਗ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ 
ਉਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਅਤ ੇਮਤਲਬੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਸਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਣੇ ਦੀਆ ਂਆਪਹੁਦਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ-ਸੁਣ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਿਜਵ�:- 

  "ਕਦਰ ਤ� ਤਾਇਆ ਲੱੁਚੇ ਲੰਿਡਆ ਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ� “ਲੱੁਚਾ ਲੰਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੰੁਡੀ 

   ਰੰਨ ਪਰਧਾਨ" ਆਲ�ੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ।" ਸ਼ੇਰੀ ਨĂ  ਿਸਆਿਣਆਂ ਵ�ਗ ਿਕਹਾ। 

     "ਏਹ ੇਗੱਲ ਐ, ਏਹੇ ਗੱਲ ਐ। ਿਸਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਲੰਿਡਆ ਂ- ਲੱੁਿਚਆ ਂ 

    ਨĂ  ਰਲ ਕੇ ਈ ਇਹਦੇ, ਮੋਦੇ ਦੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਆਹ ਪਾਵ ੇਨੰੂ ਪੁਚਾਇਆ ਿਕ। ਹੇ.....ਥੋਡਾ 

      ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ.....।" ਤੇ ਲਾਲੂ ਨĂ  ਇਕ ਨਰਮ ਿਜਹੀ ਗਾਲ� ਕੱਢੀ। 

      "ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਿਰਆ ਕੀੜ ੇਪੈ ਪੈ ਮਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ........" 

       "ਕਾਹਨੰੂ  ਪ�ਦੇ ਆ ਪਿਤਉਿਰਆ ਂਦੇ ਕੀੜੇ ਤਾਇਆ? ਵੇਖ ਲੈ  ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 

  ਗੋਗੜ� ਛੱਡਦੇ ਆ�ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ....ਮੰੂਹ� ਗਾਲ� ਿਨਕਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।" 

 "ਨਹ�! ਨਹ�!! ਤੰੂ ਵੇਖ� ਤ� ਸਹੀ। ਵੇਖਦਾ ਚੱਲ। ਪਾਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਡੁਬਦਾ ਹੰੁਦੈ। ਇਹਨ� ਦਾ ਬੀ-ਨਾ© 
ਹੋਊ ਬੀ-ਨਾ©!........ਕਮਿਲਆ,ਂ ਪਾਲੇ ਅਰਗੇ ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ? 
ਹੇਖ�......ਕਮਲਾ! ਗੱਲ� ਕੀ ਕਰਦ� ਤੰੂ? ਜੇ ਇਹ ਟੱੁਕ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੰੂ ਨਾ ਤਰਸਗੇ ਤ� ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਲਾਲੂ ਨ� ਆਖ�। 
......ਸਭ ਅੱਖ� ਦੇਖ ਿਲਓ........ਹ�!                                       (ਪੰਨਾ 38) 

ਿਪੰਡ ਦੀ ਸੱਥ, ਲਾਲੂ ਵਰਗ ੇਛਿੜਆ ਂਦੇ ਵਾੜ ੇਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਵਰਗ ੇਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਘਰ  ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਥਾਵ� 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥ ੇਘਣੇ ਵਰਗੇ ਚਤੁਰ-ਚਲਾਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਭੰਡੀ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵ� ਨਾਬਰੀ ਦੇ 
ਕ�ਦਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਿਨਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਚਿਰਤਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਬੰਿਦਆ ਂ
ਦੀ ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ,ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇ� ਡਾਿਢਆ ਂਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਰਹਾਈ ਤ� ਕੱੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਲਾਲੂ ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸ਼ੇਰੀ ਦੀਆ ਂ ਗੱਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਲਾਲੂ ਨੰੂ 
ਮੋਦਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰ� ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ �ਠ ਕੇ ਜ�ਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: 
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 "ਮੋਦਾ ਿਕਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਤ� ਨੀ ਖਾ ਿਗਆ ਮੰੁਿਡਓ? ਲਾਲੂ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਿਖੜਕ  ਲੰਘਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 
, ਬੜੀ ਦੱਬਵ�' ਵਾਜ 'ਚ ਿਕਹਾ।" 

 "ਲੈ!" ਸ਼ੇਰੀ ਚੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ,"ਐਹੋ-ਿਜਆ ਵੱਟ ਖਾਣ ਆਲਾ ਹੰ◌ੁਬ[µਦਾ   ਤ� ਹੁਣ 
ਨੰੂ ਦੁ©ਮਣ� ਦੇ ਿਵਹੜ ੇ'ਚ ਮ�ਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਿਫਿਰਆ ਹੰੁਦਾ?".......... 

ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਵਾੜੇ ਦੀ ਿਨ{ਕੀ ਕੰਧ ਉਤ� ਦੀ ਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਟਵ� ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਹਲ� ਤ� 
ਉਹ ਿਪੱਛ ੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰੀ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਜਵਾਬ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਵਗੇਾ। ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਿਵਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਦਿਬਆ ਛੇ ਗੋਲੀਆ ਂਵਾਲਾ ਿਪਸਤੌਲ ਕਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪ�ਦਾ 
ਹੈ। ਘਣੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ! ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਮੋਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਭਿਖਆ-ਭਖਾਇਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਘਣ ੇਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਗੋਲੀਆਂ 
ਮਾਰ ਕੇ ੳਸਨੰੂ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤ� ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਿਵਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਟੀਕ'-ਿਟੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਯਥਾਸਿਥਤੀਵਾਦੀ ਧੜਾ ਮੋਦਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਬਰ ਧੜਾ 
ਮੋਦਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ-ਿਬੰਬ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ© (Larger than Life) ਬਣਾ 
ਕੇ ਪੇ© ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਨਾਬਰ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸੱਥ 
ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲ� ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ: 

 "ਅ©ਕੇ ਬਈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ।"ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਰਲੀਆ ਂਮੁੱ ਛ� ਨੰੂ ਵੱਟ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਿਕਹਾ।" 
� ਆਖਣ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਣੈ 'ਕੇਰ�  ਤ� ਵਖਾ 'ਤਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਡ ੇਲੰਗੋਟੀਏ ਨĂ ।' 

 "ਕੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਵਖਾ 'ਤਾ ਯਾਰ?" ਨਾਮਾ ਮੀਰਾਬ ਿਵੰਗਾ ਿਜਹਾ ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਿਗਆ। 
“ਪਰQQ/ ਿਵਚ ਬਿਹ ਕੇ ਗੱਲ ਤ� ਚੱਜ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੰੂਹ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ�..........।" 

 "ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ ਤਾਇਆ ਕਾਿਨ� ਆ ! ਸੁਣ ਲੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਮੀਰਾਬ ਸਾਹਬ ਦੀ । "  ਰੁਲਦੂ ਨĂ  
ਬੁੜ�ੇ ਤ� ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰ ਮਾਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ,"ਲੈ  ਭਲਾ ਉਹਨĂ  ਆਵਦਾ ਬਦਲਾ 
ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੀ ? ਬਦਲਾ ਮਰਦ-ਬੱਚੇ ਲ�ਦੇ  ਆਏ! ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ� ਗੱਲ ਐ - ਹ�? ਤੰੂ ਸੋਚ 
ਕਮਿਲਆ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਇਹਨĂ  ਥੋੜੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸੀ ? ਆਰ ਐ ਂਫਾਲੇ ਆਂਗੰੂ ਤਪਾ ਛੱਡੇ ਸੀ..........!" 

          (ਪੰਨਾ 50) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਇਿਤਹਾਸ-ਿਮਿਥਆਸ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣ ੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤ� ਨਹ� ਿਝਜਕਦੇ, ਹਾਲ�ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ 
ਇਿਤਹਾਸ-ਿਮਿਥਆਸ ਬਾਰੇ ਕੱਢੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਿਮਿਥਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈ 
ਕੇ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੰੂ 'ਮਰਦ-ਬੱਚਾ' ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ 'ਮਰਦ-ਬੱਿਚਆ'ਂ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸਨĂ  ਵੀ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ 
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨĂ  ਘਣ-ੇਿਕਆਂ ਵਲ� ਆਪਣੀ ਧ�ਸ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵੰਗੀ-
ਟੇਢੀ ਵੱਟ ਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ੇਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਪੈਸੇ 
ਲਾ ਕਾ 'ਮੱੁਲ ਦਾ ਸਾਕ' ਕਰਵਾਇਆ। ਘਣੇ-ਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੀ ਿਧਰ ਬਣ 
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ਕੇ ਖਿੜਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਗਲਾ 
ਨਾ ਰਹੇ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਿਸੱਧੀ ਕਰਨ ਸਮ� ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ: 

 ਓਵ� ਭਿਖਆ ਭਖਾਇਆ ਰੁਲਦੂ, ਕਹੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਘੱੁਦੂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਿਹਰਖੀ ਵਾਜ  ਨਾਲ 
ਗੱਿਜਆ,"ਲੈ ਮ� ਕਰਦਾ ਵੱਟ ਿਸੱਧੀ, ਤੰੂ ਆ ਜਾ !..........ਨਾਲੇ ਸੱਦ ਿਲਆ ਿਜਹਨੰੂ  ਸੱਦਣੈ! ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ� ਈ, 
ਘਣੇ ਕੀ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਤਾਈ ਂਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਝੇ ਜੜ�� ਪੱਟ-ਪੱਟ ਸੁਟਿਦਆਂ, ਵੱਟ ਿਸਧੀ ਕਰਨ ਿਲਆ ਿਪਆ ..... 
ਆਥਣੇ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਤ� ਉਹ  ਰਤਾ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 

  "ਮੋਿਦਆ ! ਅੱਗੇ ਤੈਨੰੂ ਕੈ ਵਾਰੀ ਿਕਿਹਐ ਬਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਰਮ ਤ� ਨੀ ਲੈਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ......ਇਕ ੋਵਾਰੀ 
ਜੰਮਣ ੈਤੇ ਇਕੋ ਆਰੀ ਮਰਨĆ । ਿਫਰ ਬੰਿਦਆ ਂਆਗੂੰ  ਮਰੇ ਆਦਮੀ। ਵੱਢਖਾਣੇ ਊਠ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਛੱਕਲਾ ਪਾਇਆ 
ਚੰਗਾ, ਮਗਰ� ਕੀ ਫੈਦਾ ਜੇ ਲੱਤ ਨੰੂ ਈ ਮੰੂਹ ਪਾ ਿਲਆ ਫੇਰ .......। 

          (ਪੰਨਾ 78)  

ਪ�.ੋ ਗਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਮਾਲਵੇ ਦੀ 'ਜੱਟ-ਮਾਨਿਸਕਤਾ' ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਅਣਖ ਆਿਦ ਭਾਵ� ਦਾ 
ਭਰਪਰੂ ਿਚਤ�ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੂਜੇ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਵਆਕੁਲ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ 
ਆਪਣ ੇਿਦਲ ਉਤੇ ਅਿਨਆਇ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਨਹ� ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਿਦਲ� ਉਪਰ ਲੱਗੀਆ ਂਛੁਰੀਆਂ ਦੇ 
ਬਹਾਨĂ   ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਗੱੁਭ-ਗੱੁਭਾਟ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ  ਬਲਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਿਧਰ� ਨੰੂ ਉਕਸਾੳਣ ਤ� ਵੀ ਬਾਜ਼ 
ਨਹ� ਆ�ਦੇ। ਇ� ਿਪੰਡ� ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਅਸਮ-ਿਵਅਸਤ ਅਤੇ ਉਲਿਝਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ� ਦਾ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਅਤ ੇਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ:- 

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ 
ਿਸੱਖ ਰਜਵਾਿੜਆ ਂਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਿਰਆਸਤ� ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਚਲੀਆ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਰੇਤਲਾ 
ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦੀ। ਜੇ ਿਕਸ ੇਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮ�ਹ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਤ� ਛੋਲੇ 
ਅਤੇ ਜਵਾਰ-ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲ� ਹੋ ਜ�ਦੀਆ ਂਨਹ� ਤ� ਲੋਕ� ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁ©ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ 
ਸੀ। ਨਿਹਰ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦ ੇਸਮ� ਿਵਚ ਕੱਢੀਆ ਂਗਈਆਂ। ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਛੋਿਲਆ ਂਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਨਰਮੇ ਦੀਆ ਂਫਸਲ� ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਖਾਨĂ  ਚਲਦੇ ਰਿਹਣ। ਉਹ 
ਬਰੈ{ਡ, ਿਬਸਕੁਟ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤ� ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਸੱਕਣ। ਿਸਖ ਰਾਜਵਾਿੜਆਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦ ੇਇਹ ਲੋਕ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਿਸੱਖ ਰਜਵਾਿੜਆ ਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ 
ਸ਼ਾਸਕ� ਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ� � ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਿਨਕਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰ -
ਪੀੜਾਵਾਦ (Sadism) ਿਵਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ� � ਨੰੂ ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੀ ਿਕਸ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ� ਸੰਕਟ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁ©ਟ ਬੰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਨਹ� ਸਨ ਸਹਾਰ  ਸਕਦੇ। 
ਪ�ਡੂ ਜੱਟ� ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਲਦੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ:ੈ 

 "ਿਵਚ� ਗੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨ� ਮੇਰ ੇ ਸਾਿਲਆ ਂ ਤ� ਦੋ ਿਸਰ ਜੁੜਦੇ ਜਰੇ ਨਹ� 
 ਜ�ਦੇ।ਜੱਟ ਨੀ ਜਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ©ਰੀਕ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ  ਲੈ ਲੇ! ਊ 
-ਹੰੂ! ਨਾ ! ਕਦੰਤ ਨ� ਜਰ ਸਕਦਾ। ਰੁਲਦ ੂਘਰ ਬੈਠਾ ਿਜਵ� ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਹ ਭੇਤ  ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

 ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆਉਦੀ ਰਹੀ: 

 ਿਵੜੀ ਿਸੜ�ੀ , ਸੀਰ ਿਸਆਪਾ। 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 7 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

 ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੇ,ਰਹੇ ਕਲਾਪਾ।          (ਪੰਨਾ 106) 

ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਿਪੰਡ� ਫਰਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਅਤੇ 
ਛੋਟਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤ� ਡਰਦ ੇਮਾਰ ੇਏਧਰ-ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੇ ਿਰ©ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਅਤੇ 
ਉਨ� � ਨĂ  ਪੁਲਸ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਕੁਝ ਦੇ -ਿਦਵਾ ਕੇ ਿਤੰਨĂ  ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੇ© ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ 
ਲੋਕ ਤ� ਪਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਸਨ ਪਰ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਮਾ©ਬੀਨ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਕ ਕੁਝ-ਨਾ -ਕੁਝ ਹੰੁਦਾ ਰਹੇ। ਸੱਥ ਿਵਚ� ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਹੰਗੀ ਉਤੇ ਲੱਦੀ ਜ�ਦਾ 
ਪੂਰਨ ਮਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਤਮਾ©ਬੀਨ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ: 

 "ਚੰਗੈ, ਚੰਗੈ, ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ ਹੰੁਦਾ ਈ ਚੰਗਾ.....ਬਈ ਬੇਲੀਆਂ, ਹੰੁਦਾ ਈ ਚੰਗਾ ! ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ ਹੰੁਦਾ 
ਈ ਚੰਗਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪ�ਦਾ ਈ ਚੰਗਾ। ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ ਪਕਦਾ ਈ ਚੰਗਾ।" 

 "ਇਹ ਸਾਲਾ ਮਿਹਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ � ਈ ਬਹੁਕਰ ਖੜ�ੀ ਰਖਦੈ।"ਧੂ© ਨĂ  ਹਰਖ ਕੇ ਿਕਹਾ। "ਭਲਾ ਤੰੂ 
ਿਕ� ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ ਭਾਲਦ� ਕੰਜਰ ਿਦਆ ਪੁੱ ਤਾ ! ਤੈਨੰੂ ਤ� ਵਸਦ ੇਘਰ� ਦਾ ਈ ਭਾਅ ਐ !ਪਰ ਏਸ ਊਤ ਨੰੂ 
ਅਕਲ ਿਕੱਥ?ੇ" 

 "ਇਹਨĂ  ਵਸਦ ੇਘਰ� 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣੇ? "ਮੱਘਰ ਬੋਲੇ ਨĂ  ਘੂਰ ਕੇ, ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਿਵੰਹfਦਆ ਂ
ਮੋੜ ਕੀਤਾ।" ਲੰਡਾ ਿਚੜਾ ਪਹਾੜ� ਦਾ ਸਾਥੀ। ਰੰਨ ਨੀA , ਕੰਨ ਨ�, ਅਜ ਏਥੇ ਕਲ� ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਪੰਡ ਸਈ। ਘਰੋA 
ਘਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਨੱਲਕੇ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੇ ਐ। ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪ� ਏਥ� ਿਟੰਡੀਆ ਂਲੈਣੀਐ।ਂ ਇਹੋ ਿਜਆ 
ਤ� ਉਜਾੜ ਦੀ ਭਾਲਦਾ ਹੰੁਦੈ-ਬਾਰ�� ਬਾਰ�� ਕੋਹ� ਦੀ ।" 

          (ਪੰਨਾ 57) 

ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਧੀਆ-ਂਭੈਣ� ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸ�ਝੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਿਵਚ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸ ੇਮੁਿਟਆਰ ਜ� ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਉਨ� � ਦੀ 
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਜੱਟ� ਦੀਆ ਂਔਰਤ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀA ਜਾਤੀ ਦੀਆ ਂਔਰਤ� ਨੰੂ 
ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇਕ ਿਬਰਤ�ਤ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਲਦੂ, 
ਮੈਦਾਨ ਨੰੂ ਚਾਚੀ ਿਨਹਾਲੋ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 

 "ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਘੋਨੰੂ ਚਿਮਆਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਵਿੜਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ । ਅਗ� ਭਾਈ ! ਘੋਨੰੂ ਨੰੂ ਜਾਗ ਆ 
ਗਈ। ਉਹਦੀ ਿਟੰਡ ਿਲ©ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਮੰਤਰ ਿਗਆ। ਕਿਹੰਦਾ, ਮ� ਤ�  ਬੇਬ ੇਦੀ ਜੱੁਤੀ ਪੱੁਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਘੋਨੰੂ ਗਾਹ� ਉਹਦਾ ਿਪਓ ! ਕਿਹੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਜੱੁਤੀ ਅੱਜੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ? ਸਾਰਦੀ ਨੀ ਇਕ-ਦੋ ਿਦਨ ! 
ਘੋਨੰੂ ਨੰੂ ਿਸਰ ੇ ਹੰੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, ਐ ਂਤ� ਸਰਜ ੂਅਜੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਦਨ`…ਤੇ ਕੱਚਾ ਿਲੱਲ 
ਅਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨ ਵਲ Q/ਟ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਲੈ, ਸਾਲੇ ਆ©ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ !" 

          (ਪੰਨਾ 120)  

 

 

ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਿਵਆਹ-ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ  



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 8 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

ਮਾਲਵ ੇਦੇ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਥੋੜੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਵਾਲੇ ਜੱਟ� ਦੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣੇ ਬੜਾ ਮੁ©ਿਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਜੱਟ 
ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ 
ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨĂ ਕ ਨਵ� ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਿਵਚ ਲੜਕੀਆ ਂਦੀ ਜਨਮ 
ਦਰ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ� ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਰੂਣ-ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਜੰਮਿਦਆ ਂਹੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ� ਵਲ� ਕੁਪੋ©ਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤ� ਿਬਨ� ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆ ਂਕਰ ਲ�ਦੇ ਸਨ। ਇਨ� � ਕਾਰਨ� ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂ ਨੰੂ 
ਪਤਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹ� ਸਨ ਹੰੁਦੀਆ,ਂ ਉਹ ਛੜੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ ਸਨ। 'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੋਦਾਨ, 
ਜੇਲ� ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਿਵਆਿਹਆ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਜੇਲ� ਿਵਚ ੋ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ� 
ਵਿਰ�ਆ ਂਤ� ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾਨੀ ਦਾ 'ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਿਰ©ਤਾ' 
ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਠਾਰ� ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ 
ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਰਕਮ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਸਵਾ 
ਘੁਮ� ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਹਣ ੇਰੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਰੁਲਦੂ ਆਪ ਵੀ ਰੰਡਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਲਕੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਹੰੁ ਵਿਰ�ਆ ਂਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਛੱਡ ਕੇ 
ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੰੁਡ ੇ ਨੰੂ ਮਤਰੇਈ ਮ� ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਸ�ਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨĂ  ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਰਿਹਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ-ਟੱੁਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਕਸ ੇਕੋਨĂ  
ਿਵਚ ਔਰਤ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਜਦ� ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਵਖੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਸਰ ਚੁੱ ਕਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਮਸ� ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਔਰਤ� ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਸੀ । ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਝਲ ਅਤੇ 
ਨੀਰਸ ਹੰੁਦ ੇਸਨ। ਖੂਹ� ਉਪਰ� ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਚੱਕੀ ਝੋਣਾ, ਸਾਰ ੇਟੱਬਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ, ਖੇਤ� ਿਵਚ ਆਪਣੇ 
ਮਰਦ� ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ , ਦੱੁਧ ਿਰੜਕਣਾ, ਦਹ�-
ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਿਦਕ ਅਨĂ ਕ ਕੰਮ ਉਨ� � ਦੇ ਿਜੰਮ ੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ 50 ਵਿਰ�ਆ ਂਦੀ 
ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਜ�ਦੀਆ ਂਸਨ। ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ� 
ਦੇ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਵਆਹ ਉਪਰੰਤ ਨੰੂਹ�-ਸੱਸ� ਅਤੇ ਦਰਾਣੀਆ-ਂਜਠਾਣੀਆ ਂ
ਿਵਚ ਯੱੁਧ ਿਛਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ, ਇਉA ਔਰਤ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਿਹਜ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਸੀਬ 
ਹੰੁਦ ੇਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਡਾਢਾ ਿਤ�ਸਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ। 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਝੰਜਟ  

ਮਾਲਵਾ ਿਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੋਿਘਆ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਿਕਸ-ੇਿਕਸ ੇਫਸਲ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 
ਬਾਕੀ ਫਸਲ� (ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਆਿਦ) ਬਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਹ� ਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲਦੀਆਂ-
ਫੁਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਅਸਮਾਨ ਉਪਰ ਿਟਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ� 
ਔੜ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਤ� ਿਕਸਾਨ�  ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਵਿਰ�ਆ ਂ ਿਵਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਣਕ-ਛੋਲੇ 
ਆੜ�ਤੀਆ ਂਤ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪ�ਦੇ ਸਨ। ਆੜ�ਤੀਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਧਾਰ 
ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝੰਜਟ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤ� 
ਪਿਹਲ�( ਿਜਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਟੱਕ� ਿਵਚ ਵੰਡੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। 
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ਕੋਈ ਟੱਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਉਤੱਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਤੁਰ-ਤੁਰ ਕੇ ਜੱਟ� 
ਦੀਆ ਂਟੰਗ� ਰਿਹ ਜ�ਦੀਆ ਂਸਨ। ਔਰਤ� ਨਂੂ ਵੀ ਏਨੀ-ਏਨੀ ਦੂਰ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਿਦਨ� 
ਿਵਚ ਅਜੇ ਤਕ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਿਕਸਾਨ� ਦੀਆ ਂਫਸਲ� ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਆੜ�ਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ� ਦ ੇਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਵਾਹੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ। ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। 
ਖੇਤ� ਨੰੂ ਵਾਹੁਣਾ, ਫਸਲ, ਬੀਜਣੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਹਾਈ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 
ਕਰਦ ੇਸਨ। ਏਨĂ  ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਦੋ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹ� ਸਨ ਿਮਲਦ।ੇ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖਾਤਰ ਜ� ਆਪਣੇ ਖੇਤ� ਦੀਆ ਂਬਾਹਰਲੀਆ ਂਵੱਟ� ਪਾਉਣ ਸਮ� ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਟ� ਲਗ ਜ�ਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਅਮੱੁਕ 
ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਦਾ। ਮੱੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ� ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਿਕ©ਤ� ਤਾਰਨੀਆ ਂਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆ ਂਸਨ। 
ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸਾਨ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਸਰ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹ� ਸਨ ਲ�ਦੇ ਬਲਿਕ 
ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕਰਨĂ  ਸ਼ਾਨ ਜ� ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਪ�ਡੂ ਬੱਿਚਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਸਨ ਹੰੁਦ।ੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਿਪੰਡ ਤ� ਦੂਰ 
©ਿਹਰ� ਜ� ਮੰਡੀਆ ਂ ਿਵਚ ਭੇਜਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਿਕਸਾਨ ਿਵਚ ਏਨੀ ਪੁੱ ਜਤ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦੀ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ©ਿਹਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ� ਰਿਹ 
ਜ�ਦੇ ਸਨ: ਅਨਪੜ�ਤਾ ਸੌ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ�ਤਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਿਹੰਸਕ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ 
ਿਬਰਤੀ ਦੇ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ੇਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਨਹ� ਸੋਚਦੇ। ਿਸੱਟ ੇ
ਵੱਜ� ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤ ੇਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਪੜ� ੇ ਿਲਖੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਿਹੰਸਕ 
ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ©ਿਹਰ� ਿਵਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਿਮਲ ਜ�ਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦਾ ਮਨ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਿਹਰਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਮਸਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿਸੱਖ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨ{ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰ ੇਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇ© 
ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਜ ੇਅਸ� ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਚਤਰੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕ ੇਸਮਾਜ ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਕਾਫੀ ਪ�ਗਤੀ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਭਰਾ ਦੇ 
ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਿਕਧਰ ੇ
ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਪਛ� ਵੱਡੇ ਮੰੁਡੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਘਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਕੈਦ ਹ ੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ� ਸਾਰੀ 
ਮੁਖਿਤਆਰੀ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਮੋਦਨ ਜਦ� ਜੇਲ� ਿਵਚ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ 
ਆਇਆ ਤ� ਉਸਨĂ  ਬੜੀ ਮੁ©ਿਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਨੰੂ 
ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼-ਵਸਤ ਦੇਣ ਤ� ਉਸ ਨĂ  ਿਬਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ 
ਰੁਲਦੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ� ਉਪਰ ਖੜੋਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
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ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਖਟਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁ©ਿਕਲ ਨਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹ� 
ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਹ ਉਪਰ ਘਣੇ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਨĂ  ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵਚ� ਗੱਡਾ ਲੰਘਾਉਣ 
ਤ� ਮਨ� � ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਮੋਦਨ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘਣੇ-ਿਕਆ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੋਦਨ ਦਾ 
ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਿਪਛ� ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂ। ਮੋਦਨ 
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਜਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ 
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਕਈ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 

ਿਨ©ਕਰ©   

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਵਸ਼ੈ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਿਕਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਦਲੇ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਇਹ ਇਕ �ਤਮ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਰ- ਰਸੀ ਿਵਰਸਾ ਬਦਲੇ ਨੰੂ 
ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਰਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 
ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਉਹ ਕਾਇਰ ਅਤੇ ਬੇਅਣਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ 
ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ�। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਸਾਿਹਤ ਯੋਿਧਆਂ ਵਲ� ਲਏ ਗਏ ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ� ਦਾ ਹੀ 
ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧਕਾਲੀਨ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਨĂ ਕ ਿਬਰਤ�ਤ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ� ਅਤੇ ਸੰਤ�-ਭਗਤ� ਨĂ  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀਆ ਂ
ਅਨĂ ਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਬਣਾfਆ ਜਾ ਸਿਕਆ। 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪ ਿਕਸ ੇਪਾਤਰ 
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਸਲਤ ਨੰੂ ਪੇ© ਕਰਨਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨĂ  ਬੜੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ� ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਿਧਰ ਨਾਲ ਖੜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 

6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�©ਨ 
ਪ�©ਨ:- ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪ�©ਨ� ਦੇ ਉਤੱਰ ਿਦਉ 

1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪੱਖ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਸਰਕੋਾਰ� ਉਪਰ ਇਕ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ? 

2. ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ   
ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਮਹ�-ਦੁਖ�ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੈ ਬਾਰੇ ਕੀ  
ਕਹੋਗੇ? 

3. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉਪਰ �ਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ                          
ਪ�ਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰੋ? 

ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ         ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 
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             ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ  
     

ਪਾਠ ਨੰ. : 1.2                                                   

 

ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 
(ਕਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ) 

ਉਦੇ© 
ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇ© ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ  ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸਾਿਹੱਤ ਅਕਾਦਮੀ 
ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨਾਵਲ 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਤਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਨਾਵਲ ਨੰੂ 'ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦਾ ਮਹ�ਕਿਵ' (ਰੈਲਫ਼ ਫਾਕਸ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹੱਤ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 
ਦੌਰ, ਮਧਕਾਲ ਿਵਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਮਹ�ਕਿਵ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਸੀ, ਆਧੁਿਨਕ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਿਵਚ ਉਹੀ ਸਥਾਨ 
ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਾਤਰ� ਦ ੇਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਨĂ  
ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਓ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ,ਂ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ� ਟੱੁਟ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਕਿਹਰੇ ਹੰੁਦ ੇਜਾ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ
ਿਵਸੰਗਤੀਆ ਂਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹੱਤ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਦੇ© ਅਥਵਾ ਕੌਮ ਦ ੇਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਝਾਕੀ 
ਪੇ© ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੂਪ ਰੇਖਾ 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੱਤ� ਿਵਚ ਪਾਤਰ-ਿਚਤਰਨ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਿਕਸ ੇ
ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਤਵ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਇਕ 
ਿਨ©ਿਚਤ ਆਰੰਭ, ਮਧ(ਿਸਖਰ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ 
ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ੋਿਜਹੇ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਇਕ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕਥਾਵ� ਪੇ© ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਥਾਨਕ ਿਤੰਨ ਸੋਿਮਆਂ ਿਵਚ� ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1.ਇਿਤਹਾਸਕ  2.ਕਲਿਪਤ ਅਤੇ  3.ਿਮ©ਿਰਤ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿਮ©ਿਰਤ ਕਥਾਨਕ ਵਧੇਰੇ ਿਦਲਚਸਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ� � ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦ ੇਪਾਤਰ ਿਕਸ ੇਕੌਮ, ਦੇ© ਜ� ਵਰਗ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਅਸ� ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਭਾਿਜਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ : 

1. ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹਤਵ 

2. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' : ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ  
3. ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂ

4. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ  
5. ਿਨ©ਕਰ©। 
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6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਭੂਿਮਕਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਹਾਿਕਆ ਂਿਵਚ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਵ� ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨĂ  
'ਸੰੁਦਰੀ' , 'ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ' ਅਤੇ 'ਿਬਜੈ ਿਸੰਘ' ਵਰਗ ੇਨਾਵਲ ਉਨੀਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਰਚ ਿਦਤੇ 
ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਰਚਨਾਵ� ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਪਰ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹ� ਸਨ �ਤਰਦੀਆਂ। ਮਨĄ ਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਧੁਿਨਕ ਆਲੋਚਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੰਿਗਆ ਦੇਣ ਤ� ਿਝਜਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਿਹਿਤਕ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਤ� ਿਪਛ� 
ਸ.ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ, ਪ�.ੋ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ ਆਿਦ ਨĂ  ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਪੁ©ਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ� ਿਵਚ ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੇਠੀ, ਪ�.ੋ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਸ, ਦਲੀਪ 
ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਉਲੇਖਯੋਗ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਿਨਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ 
ਨĂ  ਟੱੁਟ ਰਹੀਆ ਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਉਸਰ ਰਹ ੇ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਮੱੁਲ� ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਪਸ ਰਹੇ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਬਰਤ�ਤ ਪੇ© ਕੀਤ ੇਹਨ। 

ਕਥਾਨਕ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ  
ਕਥਾਨਕ , ਿਕਸ ੇਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਿਵਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ� ਪੇ© ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ 
ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਜਿਗਆਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਐਮ.ਐਚ. ਅਬਰਾਮਜ਼ (M.H. Abrams) 
ਅਨੁਸਾਰ,"The plot in a narrative is the structure of its actions, as these are 
ordered and rendered toward achieving particular emotions and artistic 
affects."(The Glossary of Literary Terms, p. 127)ਿਕ�ਆਵ� ਕੁਝ ਪਾਤਰ� ਦੁਆਰ� 
ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਆਪ ੋਿਵਚ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹੈਨਰੀ 
ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਕਥਨ ਹੈ,"What is charactor but the determination of 

incident? What is incident but the illustration of charactor," ਕਥਾਨਕ ਅਤ 
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਘਟਨਾ 
ਦੱਸਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੀ ਮੁੱ ਢ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ , ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤ� ਅਗਲੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸ� ਆਪਣਾ 
ਿਬਰਤ�ਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ�। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲ-ਕ�ਮ ਿਵਚ ਬੱਝੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਇਹ ਕ�ਮ 
ਭੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਸਤੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾ ਤੋA ਕਥਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਫਰ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆ ਂਿਪਛਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ� ਦੀਆ ਂ ਬਹੁਤ ਵੰਨਗੀਆ ਂ ਹਨ। ਦੁਖ�ਿਤਕ, ਸੁਖ�ਿਤਕ, ਰੋਮ�ਿਟਕ ਅਤੇ ਿਵਅੰਗਾਤਮਕ 
ਿਬਰਤ�ਤ� ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਥਾਨਕ� ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (These are a great 
variety of plot forms. some plots are designed to achieve tragic effects, and 
others to achiece the effects of comedy, romance or satire.Each of these 
types exhibits an indefinite variety of plot patterns". Abrams, Ibid.,p. 128) 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮ� ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਇਕ (Protaginist) ਉਪਰ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੰੂ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਿਵਰੋਧੀ (Antagonist) ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖਲ�ਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ 
ਰਾਤ' ਿਵਚ ਮੋਦਨ 'ਪਰੋਟੈਗੋਿਨਸਟ' ਹੈ ਅਤੇ ਘਣਾ 'ਐਨਟੈਗਿੋਨਸਟ' ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। ਦੋ 
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ 'ਪਰੋਟੈਗੋਿਨਸਟ' , ਹੋਣੀ (Fate) ਜ� ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਵੀ 
ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਪਰੋਟੈਗੋਿਨਸਟ ਆਪਣੀਆ ਂ ਇੱਛਾਵ� ਜ� ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 
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ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਕਥਾਨਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ (ਉਧੱੜਦਾ ) ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ� ਦੀ ਜਿਗਆਸਾ ਪ�ਬਲ ਹੰੁਦੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੀ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ (Sympathy) ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਕ 
ਲਟਕਾਅ (Suspense) ਤਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੰੂ 
ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਚੌAਕਾਉਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਕਥਾਨਕ, ਲਟਕਾਅ ਅਤੇ ਅੰਚਭੇ ਦੀ 
ਇਕ ਖੇਡ ਪੇ© ਕਰਦਾ ਹੈ।("The interplay of suspense and surprise is a prime 
source of the magnetic power and vitality of an on-going plot."' Abrams.) 
'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਦਾ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਸਪ�ਸ ਬਹੁਤ ਵਧ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ� ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਘਣੇ  ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ ਖਿਹਬੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਖਮੀ 
ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਾਠਕ ਅਚੰਿਭਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਪਾਠਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ ੇ(ਦੁਰ)ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� 
ਰੱਖਦ ੇਸਨ। 

ਪਲਾਟ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ� ਦੀਆ ਂਿਕ�ਆਵ� ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਪ�ਬੰਧ 
ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਇੱਛਤ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇਭਾਗ ਆਪੋ 
ਿਵਚ ਿਨਕਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਜੁੜੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਨੰੂ ਵੀ ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ�ਬੰਧ 
(Structure)ਿਬਖਰ ਜਾਵੇ। ਅਰਸਤ ੂ ਦਾ ਕਥਨ ਹ ੈ ਿਕ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੰੂ ਪੇ© ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸੰਗਿਠਤ ਪਲਾਟ ਨਹ� ਬਣ ਜ�ਦਾ । ਕਈ ਰਚਨਾਵ� ਿਵਚ ਮੁਖ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸਬ-ਪਲਾਟ (ਉਪ 
-ਕਥਾਨਕ) ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਥਾਨਕ , ਮੁਖ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਸਤ ੂਇਕ ਸੱੁਚਜੇ  ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਨ©ਿਚਤ ਆਰੰਭ, 
ਮਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਇਸ ਤਰ�� ਹੋਵ ੇਿਕ ਪਾਠਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਮਧ ਦੱਸੇ 
ਿਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹ ੋਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪ©ਟ ਹ ੋਜਾਵੇ ਿਕ ਹੁਣ 
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇ© ਨਹ� ਰਹੀ। ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਇਨ� � ਤੱਤ� ਉਪਰ ਿਧਆਨ ਮਾਿਰਆ ਇਹ ਿਸੱਧ 
ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ  'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਸੁਗਿਠਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਲਟਕਾਅ 
(Suspense) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਿਪੱਛਲਝਾਤ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ 
ਦੁਆਰਾ ਘਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਣ ੇ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਨਾਲ ਲੜਨ ਉਪਰੰਤ 
ਜ਼ਖਮੀ  ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਅਰਸਤ ੂ ਦੇ ਿਸਧਾਤ� 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ। ਅਰਸਤ ੂ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ," The beginning should initiate the 
action in a way which looks forward to something more, the middle 
presumes what has gone before adn requires something to follow, and the 
end follows from what has gone before but requires nothing further. We 
are satisfies that the plot is complete."( The Poetics) 

ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ: ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ  
ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਛੇ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰ ਕੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।  1.ਅਧੂਰਾ ਕ�ਡ  2. ਸਵੇਰ 3. ਅਵੇਰ 4. ਢਲਦਾ ਪਿਹਰ 5. ਝੱਲ� ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ 6. ਕੁਵੇਲਾ। ਇਨ� � 
ਭਾਗ� ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਘਟਨਾਵ� ਦੀਆ ਂਕੜੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ-ਿਪਛ ੇਕਰ ਕੇ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ 
ਲਟਕਾਅ ਯੁਕਤ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਨ� � ਭਾਗ� ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਥਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ: 
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1. ਅਧੂਰਾ ਕ�ਡ :-  ਇਸ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦ ੇ ਜੇਲ� ਿਵਚ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕਥਾ 
ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚ�ਦ� ਵਿਰ�ਆ ਂਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਦ ਦਾ ਸਮ� ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਿਪਛ� ਮੋਦਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹ� ਜੈਤੋ ਸਟ©ੇਨ ਉਪਰ ਉਤਿਰਆ। ਸਰਦੀਆ ਂਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਜਦ� ਿਦਨ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਸਟ©ੇਨ ਉਪਰ ਉਤਰਣ ਸਮ� ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦੀਆ ਂਿਵਚ ਸੱਤ-
ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਚੰਗਾ ਅਨ�Ă ਰਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਥ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਿਦਨ ਿਵਚ 
ਅਜੇ ਸਾਇਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ ਨਹ� ਸਨ ਇਕ ਦੋ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ� ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਗੱਡੀ ਤ� �ਤਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸਾਿਫਰ ਨĂ  ਉਸ ਨਾਲਾ 
ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰ�ਅ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਲੇ-
ਕਾਹਲੇ ਕਦਮ� ਇਕੱਲਾ ਅਗ ੇਤੁਰਦਾ ਿਗਆ। ਥੋੜੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੁਸਾਿਫਰ ਿਪਛ ੇਰਿਹ ਿਗਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ 
ਮੋਦਨ ਆਪਣੀ ਮ� ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। ਮ� ਇਕ ਡੰੂਘੀ ਅਤੇ ਟੱੁਟੀ-ਭੱਜੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ� 
ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮ� 
ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
2. ਸਵੇਰ:- ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਕਥਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਪਾਸ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ 
ਦੇ ਘਰ ਮ©ਕੂਕ ਬੰਦੇ  ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਨਮੋਸ਼ੀ  ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਨਕਲਦਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਿਪੰਡ ਦ ੇਲੋਕ 
ਘਣੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹ� ਸਨ ਸਕਦੇ। ਮੋਦਨ ਘਰ ਿਵਚ ਸਭ  
ਤ� ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਵਿਰ�ਆ ਂਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 
ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਿਕਸ ੇ ਬਦਮਾ© ਤ� ਛੇ ਗੋਲੀਆ ਂ ਦਾ ਿਪਸਤੌਲ ਲੈ 
ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। ਲਾਲੂ ਤਾਏ ਦ ੇ ਢਾਰ ੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਿਗਆਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਦੀਆ ਂ
ਚੱਕਵੀਆ ਂਗੱਲ� ਸੁਣੀਆ ਂਤ� ਉਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਗਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੱਿਬਆ  
ਹੋਇਆ ਿਪਸਤੌਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ। ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਜ�ਦੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵਚ ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪੇ ਿਮਲ 
ਿਗਆ। ਮੋਦਨ ਨĂ   ਉਸ ਨੰੂ ਲਲਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਦ ੋ ਿਤੰਨ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੌਦ� 
ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰੁਿਡਆ ਂ ਨĂ  
ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਆਖਰ ਮੋਦਨ ਜੇਲ� ਿਵਚ� ਛੱੁਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ 
ਿਗਆ।  
3.  ਅਵੇਰ:- ਜੇਲ� ਤ� ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਿਪੰਡ� ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ।ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਰਾਵ� ਤ� ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨĂ  ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰ 
ਲਈ। ਇਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ�ਝ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਲਦ ੂਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ 
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰ ੂਵੀ ਪੀ ਿਲਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੁਲਦੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 
ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰ ੂਵੀ ਪੀ ਿਲਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੁਲਦੂ 
ਇਕ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ-ਟੱੁਕ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ ੇਤ� 'ਓਇ' ਨਹ� ਸੀ ਅਖਵਾ�ਦਾ , ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੋਦਨ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤ� ਉਸ  ਨĂ  ਆਪਣੇ ਪੱਿਲ� ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 
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ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾਨੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪfੲਆ ਂਵਾਸਤ ੇ
ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪੈਲੀ ਵੀ ਗਿਹਣ ੇਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਰ-ਦੀ-ਯਾਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ। 
4. ਢਲਦਾ ਪਿਹਰ:- ਦਾਨੀ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦ ੇਘਰ ਨੰੂ ਿਲੱਪ-ਪੋਚ ਕੇ ਖੂਬ ਸੰਵਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਦਨ 
ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਮੋਦਨ ਦੀ ਮ� ਹਰਕੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਰ 
ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ �ਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ� ਹੱਥ ਲਾ�ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਠੀ-ਿਬਠਾਈ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰਸੋ ਿਦੰਦੀ 
ਸੀ। ਮੋਦਨ ਘਰ ਦ ੇਕੰਮ� ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਜੈਤ� ਦੀ ਮੰਡੀ ਤ� ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਇਕ 
ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗ� ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਦ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਘਰ ਿਵਚ ਖੜ� ੇਪਸ਼ੂਆ ਂਨਾਲ ਿਵਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਰਆ-
ਭਿਰਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਗਲਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਕੁਰ ਨĂ  ਉਸਨੰੂ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ 
ਅਪਣਾਇਆ ਨਹ� ਸੀ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਉਸਦਾ ਗੁਸਾ - ਿਗਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਦਾਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ 
ਿਦਨ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਰਆਮ ਆ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਦਾਨੀ ਕਈ ਿਦਨ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਾ 
ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਦਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 
5. ਝੱਲ� ਦੀ ਅੱਗ:- ਇਕ ਿਦਨ ਦਾਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਦਾਨੀ 
ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਜਦ� ਪਤਾ 
ਚਿਲਆ ਤ� ਉਸ ਨĂ  ਿਕਹਾ  ਿਕ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਦਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਉਪਰ ਕੋਈ 
ਇਤਬਾਰ ਨਹ� ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਛੋਟਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ� ਅੱਡ ਤ� ਹ ੋਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਘਣੇ 
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕ ੇਮੋਦਨ ਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਚੜ� ਿਗਆ। ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ 
ਵਾਰ ਤ� ਿਟਕਾਅ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਰੁਲਦੂ ਨਾਲਾ ਦਾਰ ੂਦ ੇ ਕੱੁਝ ਘੱੁਟ ਲਾੳਣ ਿਪਛ� ਉਹ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੇ 
ਉਤਾਰੂ ਹ ੋਿਗਆ ਉਹ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਹੀ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਚੁੱ ਕ  
ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਘਣੇ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਿਗਆ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਿਵਚ ਰੁਲਦੂ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ ਿਮਿਲਆ। ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨĂ  
ਦੁਨਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸ� ਸੱਜਣ ਨĂ  ਆ ਕਾ 
ਮੋਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਮੋਦਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਕ ਿਡਗ ਿਪਆ। ਰੁਲਦੂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ 
ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। 
6. ਕੁਵੇਲਾ:- ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ 
ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਦਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਦਾਨੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਈ। ਦਾਨੀ ਦ ੇਬੈਿਠਆਂ 
ਹੀ ਮੋਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਿਵਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਲਦੂ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਵਾਹ ਲਾਉਣ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਨĂ  ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹ� ਿਰਹਾ। ਉਹ 
ਿਜਥ� ਆਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ।ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਸੀ। ਇ� ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ 
ਦੁਖ�ਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਜ�ਦੀ ਹੈ। 
7. ਿਨ©ਕਰ©:- ਪ�ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦ ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਵਲ� ਵ�ਗ 'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਉਤਿਕ�©ਟ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ�ਡੂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਇਕ ਪ�ਮਾਿਣਕ 
ਝਾਕੀ ਪੇP ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ�  ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਸਿਭਆਚਾਰ  ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ 
ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ� ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਹੁਣ ਨਹ� ਰਹੇ। 
ਪੰੂਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਿਵ©ਵੀਕਰਨ  ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੰੂ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵਚ 'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਹਤੱਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਥਾਨਕ ਬੜਾ 
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ਗੰੁਦਵ� ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾਭਰਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ - ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ 
ਪ�ਾਪਤੀ ਹ।ੈ 

ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ 
ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ (Characterization) ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਿਚੰਤਕ ਥੀਓਫਰੈਸਟਸ (ਦੂਜੀ 
ਸਦੀ ਈ.) ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਾਰਕੈਟਰਜ਼' (Characters) ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਾਰਵ� ਸਦੀ ਿਵਚ ਜੌਸਫ 
ਹਾੱਲ, ਧਾਮਸ ਓਵਰਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾੱਨ ਅਰਲ ਨĂ  ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ। ਪਾਤਰ, ਿਕਸ ੇ
ਿਬਰਤ�ਤ ਜ� ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਨă ਿਤਕ ਜ� ਿਵਹਾਰਕ 
ਪ�ਿਵਰਤੀਆ ਂਰੱਖਦ ੇਹੋਣ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਅ ਗਲੌਸਰੀ ਆਫ਼ ਿਲਟਰੇਰੀ ਟਰਮਜ਼' ਅਨੁਸਾਰ,"Characters 
are the persons in a dramatic or narrative work, endowed with moral and 
dispositional qualities that are expressed in what they say -the dialogue - 
and what they do - the action."(p. 21)ਪਾਤਰ ਿਕਸ ੇਪ�ੇਰਕ ©ਕਤੀ (Motivation) ਅਧੀਨ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਆਪਣ ੇਆਚਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਿਥਰ (Stable) ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� -ਸਮ� ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਤ� ਸਿਹਜੇ -ਸਿਹਜੇ ਵਾਪਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜ� ਿਕਸ ੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਚ. ਅਬਜਾਮਜ਼ (M. H. 

Abrams)ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਆਪਣ ੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਸਿਥਰ ਹੋਵੇ ਜ� ਅਸਿਥਰ, ਉਸ ਦੇ 
ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰਤਾ (Consistency) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਪਾਠਕ�/ਦਰ©ਕ� ਲਈ ਉਸ ਦੇ 
ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਈ.ਐਮ. ਫਾਰਸਟਰ ਨĂ  'ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ' (Aspects of the Nowel,1927) 
ਿਵਚ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਦੋ ਸ਼�ਣੇੀਆ ਂਿਵਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ : 1. ਚਪਟੇ (flat)ਪਾਤਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ (ਿਕਸਮ) 
ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਚੰਗੇ ਪਾਤਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ� ਅੰਤ ਤਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 2. ਵਲਦਾਰ 
(Round) ਪਾਤਰ, ਜ ੋਪਿਰਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦਬਾਉ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਆਚਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ� � ਪਾਸ� ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸਟਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚਪਟੇ ਪਾਤਰ ਇਕਿਹਰ ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਵਲਦਾਰ ਪਾਤਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਜ� ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ 
ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਇਕਿਹਰ ੇਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਪਟੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਜਦ� ਿਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਾਤਰ� ਦਾ ਿਚਤ�ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਿਵਧੀਆ ਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਿਦਖਾਉਣਾ 
(Showing) ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ (Telling)। 'ਿਦਖਾਉਣਾ' ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਗੱਲ� ਅਤੇ ਿਕ�ਆਵ� ਕਰਦਾ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ� ਾ ਦੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਜ� ਮੰਤਵ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹ� 
ਕਿਹੰਦਾ ਅਤ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਛਡਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਖੁਦ 
ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਘੁਸ-ਪੈਠ ਕਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਆਚਾਰ -ਿਵਹਾਰ ਉਪਰ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਪਿਹਲੀ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ: 

 ਹਰ ਕੁਰ ਨĂ  ਇਕ ਿਦਨ ਮੋਦਨ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ,"ਪੁਤ ਮੋਦਨ!...... ਹੁਣ ਆਪ� ਅਗਲੇ ਅੱਸੂ  ਦਾ ਜੇ 
ਿਵਆਹ ਲੈ ਲੀਏ? ਮੈਥ� ਪੱੁਤ ਕੱਲੀ ਤ� ਕੰਮ -ਧੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਨੀ।" 

 ਿਬੰਦ ਦਾ ਿਬੰਦ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਰਹਾ । ਫੇਰ ਕੁਝ ਝਕਦਾ ਿਜਹਾ ਬੋਿਲਆ, "ਬੇਬੇ ਅਜੇ ਕੁਝ  ਿਚਰ ਤ� 
ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ, ਿਵਆਹ ਿਕਹੜਾ ਭੱਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ !"           (ਪੰਨਾ 30) 
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ਪ�ਮੱੁਖ ਪਾਤਰ 

 'ਅਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਇਕ ਨਾਇਕ ਪ�ਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦ ੇਬਹੁਤੇ ਨਾਵਲ ਇਸ ੇ
ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 'ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ', 'ਅਣਹਏੋ', 'ਕੁਵੇਲਾ', 'ਰੇਤੇ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱ ਠੀ' ਅਤੇ' 'ਪਰਸਾ' ਆਿਦ ਵੀ 
ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਮੋਦਨ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣ ੇਅਸਿਤਤਵ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੰੂ ਬਚਾਈ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰ© ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦਨ ਦੀ ਉਮਰ 
ਵੀਹ ਕੁ ਵਿਰ�ਆ ਂਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਗੇ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਰ� ੇਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮ� 
ਉਸਦਾ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤ� ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ -ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੀ ਔਰਤ (ਨੰੂਹ) ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਵ ੇਪਰ 
ਮੋਦਨ ਅਜੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪ©ਟ ਕਾਰਨ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਉ ਪਾਲਾ 
ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਗfੁਜ਼ਰਆ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਪ©ਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਨਾ ਤ� 
ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਾਚਕ (Narrator) ਨੰੂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਗਰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਪਏ ਸਨ।  

ਮੋਦਨ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਕਈ ਤਣਾੳ ਝੇਲੇ ਸਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਇਨ� � ਤਣਾਵ� 
ਬਾਰੇ ਕਈ ਥ� ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਿਜਵ�:- 

ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਮੰਗ ੇਨੰੂ ਸੱਤ ਵਰ� ੇਹੋ ਗਏ ਸਨ-ਓਦ� ਉਹ ਸਮ� ਤੇਰ��-ਚੌਦ� ਵਿਰ�ਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦ ੇਹਾਣੀਆ ਂਦੇ ਦੋ-ਦੋ 
ਿਨਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 'ਗਰਾਗਤ' ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਪੱੁਠੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਈ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੀ। 
ਪਿਹਲ� ©ਰੀਕ� ਨĂ  ਨਹ� ਿਟਕਣ ਿਦੱਤਾ, ਘਰ� ਬੇਘਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇ© ਰੋਹੀ ਿਵਚ ਿਟੱਬੀ ਤੇ ਿਲਆ ਿਬਠਾਏ। ਫੇਰ 
ਅਿਜਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਿਤਆ ਿਕ ਜ�ਦੀ ਬਲਾ ਈ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਦੋ ਵਿਰ�ਆਂ ਨĂ  ਘਰ ਦਾ ਬਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਿਪਛ� ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਕੈਦ ਹ ੋਗਈ। ਇਹ �ਕਾ ਿਨਹੱਕੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆfੲਆ ਤ� ਜੇਲ� , 
ਆ�ਦਾ ਈ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ.......। 

          (ਪੰਨਾ 30) 

ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਿਪਛ� ਮੋਦਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ । ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਤ� ਉਹ 
ਪਿਹਲ� ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕ�ੋਧੀ ਵੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਗੱੁਸਾ, ਚੜ� ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਮ� ਨੰੂ ਵੀ ਅਬਾ-
ਤਬਾ ਬੋਲ ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਿਰੱਝਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਨĂ  ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ ਿਪਸਤੌਲ ਖਰੀਦ ਿਲਆਇਆ। ਇਨ� � ਹੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਏ ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਾੜੇ 
ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤ� ਿਗਆਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀਆ ਂਢੱਕਵੀਆ ਂਗੱਲ� ਨĂ  ਉਸਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਪਸਤੌਲ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ©ਜੋਗਵਸ ਰਾਹ ਿਵਚ 
ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣ ੇ ਦੁ©ਮਣ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੰਡਾਲਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਚਿੜ�ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਦੋ-ਿਤੰਨ ਗੋਲੀਆ ਂਮਾਰ ਕੇ ਘਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਘਣੇ ਦੇ ਠੰਡ ੇਹੋ 
ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਗੱੁਸਾ ਖਤਮ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਣੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ �ਚੀ-�ਚੀ ਲਲਕਾਰੇ 
ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇ� ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ੇਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਬਦਲੇਖੋਰ ਕਾਿਤਲ 
ਬਣਿਦਆ ਂਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। 
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ਕਤਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ ਅੱਠ-ਦੱਸ ਵਿਰ�ਆ ਂਦੀ ਕੈਦ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਲਦੂ ਨਾਲਾ ਉਸਦਾ ਬਿਹਣ-ਉਠੱਣ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁ© 
ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹ� ਭਰਾਵ� ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ� ਿਵਚ ਿਰਹਾਅ 
ਹੋਣ ਸਮ� ਉਹ ਤੀਹ ਵਿਰ�ਆ ਂਤ� ਟੱਪ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਜ ਤ� ਪੰਜਾਹ -ਸੱਠ ਵਰ� ੇਪਿਹਲ� ਏਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 
ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣਾ ਮੁ©ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਜਦ� ਅਪਣੇ ਹਾਣੀਆ ਂਵਲ ਵੇਖਦਾ ਤ� ਸਭ ਪਿਰਵਾਰ� ਵਾਲੇ 
ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਿਵਆਹੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਇਕ ਿਦਨ ਰੁਲਦੂ ਪਾਸ ਿਵਆਹ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਸ ਵਾਸਤ ੇਕੋਈ ਮੱੁਲ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਰ ਦਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਿਲਆ ਿਬਠਾਈ।  
ਇਹ ਔਰਤ ਮੋਦਨ ਦੀਆ ਂਕਾਮਕ ਰੁਚੀਆ ਂਨੰੂ ਸੰਤੁ©ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤ� ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਿਵਆਹ ਨਾਲ ਉਸ 
ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹ� ਬਣੀ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ� ਹੋਣਾ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ। 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦਨ ਦਾ ਅਜਨਬੀਪਣ ਟੁੱ ਟ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਨĂ  ਉਸਨੰੂ 'ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ' 
ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ। ਆਪਣ ੇਅਸਿਤਤਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਘਣੇ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ 
ਲੜਨੀ ਪਈ। ਮੋਦਨ ਅਦੇ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਘਣੇ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ� ਨੰੂ ਤ� ਅੱਗੇ ਲਾ ਿਲਆ ਪਰ ਮੋਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ 
ਸੱਜਣ ਨĂ  ਿਪਛ� ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੋਦਨ ਉਪਰ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਦੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ 
ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਦੁਖ ਝੇਲਣ ਿਪਛ� ਆਖਰ ਮੋਦਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ। 

 ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਕੁਲ ਚਾਰ ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱੁਖ ਪਾਤਰ ਜ� ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾ 
, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪਾਤਰ , ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਤਰ ਜ� ਖਲਨਾਇਕ । ਦਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਪਛ� ਜਾ ਕਾ ਪ�ਵੇ© ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ 
ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵ� ਿਵਚ ਉਹ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਛੇਵ� ਕ�ਡ ਿਵਚ ਉਹ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ ਿਵਖਾ ਕੇ 
ਲੋਪ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇ� ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕ�ਡ ਤੱਕ ਹੀ ਿਨਭਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਦਾਨੀ ਮੋਦਨ 
ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ ਕੁ ਵਿਰ�ਆ ਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਗੇਲੂ 
ਦੀ ਉਮਰ 4 ਕੁ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੀ। ਦਾਨੀ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ । ਉਸਨĂ  ਚਾਰ ਪੰਜ ਿਦਨ� ਿਵਚ 
ਹੀ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ :- 

ਪੰਜ� ਸਤ� ਿਦਨ� ਿਵਚ ਈ ਦਾਨੀ ਨĂ  ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਅੰਦਰ� ਬਾਹਰ� ਿਲੱਪ ਪੋਚ ਕੇ ਘਰ 
ਿਟਹਕਣ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਸ ਤਲਾਈਆ ਂਛੱਪੜ ਤੇ ਧ ੋਿਲਆਈ ਸੀ। ਚੁਲ�ੇ -ਹਾਰੇ ਨਵ� ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ 
ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਲੌੜ�ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ੇ
ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਉਹਨĂ  ਿਜਵ�  ਿਵਹਲੀ ਕਰ ਕੇ 'ਪਲੰਘ' ਉਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੰੂ ਿਦੰਦੀ। ਤੜਕੇ 
ਉਠਣਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੈਰ� ਹੱਥ ਲਾ�ਦੀ ਪਰ ਹਰਕੁਰ ਦਾ ਮਨ ਿਕਵ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਸੀਜਦਾ। ਦਾਨੀ ਦਾ 
ਿਪਛਲੱਗ ਮੰੁਡਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਹੁ-ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। 

          (ਪੰਨਾ 89) 

ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਹਰਕੁਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਦਾਨੀ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਵੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਗੇਲੂ ਨੰੂ 
ਿਪਆਰ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦਾ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰਕੁਰ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ 
ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਰੰਤੂ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਨੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਪ�ਦਾ।'ਮੱੁਲ ਦੀ ਤੀਵੀ' ਨੰੂ ਿਪੰਡ 
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ਿਵਚ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਪਰ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ 
ਰਿਹੰਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਿਪੰਡ ਵਾfਲਆਂ ਤ� ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਇਕ ਿਦਨ ਦਾਨੀ ਦਾ 
ਭਰਾ ਵfਰਆਮਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਵਿਰਆਮ ੇਨਾਲ ਤੋਰ ਹੀ ਿਦਤਾ। ਦਾਨੀ ਆਪਣੇ 
ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਪਰ ਉਹ ਖੁਲ� ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਿਲਜਾ ਕਾ ਉਸ ਦੇ 
ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਦਾਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 
ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨĂ  ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਧਰ ਮੋਦਨ ਦੇ ਮਾਰ ੂਸੱਟ� ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਦਾਨੀ ਿਕਵ� ਨਾ 
ਿਕਵ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਸਤ ੇਪਹੁੰ ਚ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਦਾਨੀ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆ ਂਵੇਖਿਦਆ ਂਮੋਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 
ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆ ਂਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਿਪਆ। ਇ� ਦਾਨੀ ਵੀ ਮੋਦਨ ਵ�ਗ 
ਇਕ ਦੁਖ�ਿਤਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੀ ਹੈ। 

ਰੁਲਦੂ , ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਹਰਕੁਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਰੁਲਦੂ  ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇਕ 
ਸਧਾਰਣ ਿਕਸਾਨ ਹ।ੈ ਮੋਦਨ ਵ�ਗ ਉਹ ਵੀ ਤੀਹ-ਬੱਤੀ ਵਿਰ�ਆ ਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਜਲਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ  ਆਪਣੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆ ਂਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਰੁਲਦੂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਮੋਦਨ ਅਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਤ� ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
ਤ� ਰੁਲਦ ੂਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਅਤੇ ਬਲਦ ਉਧਾਰ ੇਦੇਈ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਟਾ�ਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਕਢਾ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਮੁੱ ਲ 
ਦੀ ਤੀਵ� ਿਲਆ ਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹ ੈਤ� 
ਉਹ ਗੰਡਾਸੀ  ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਦ ੋਿਤੰਨ ਪੱੁਠੀਆ ਂਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਨਹ� ਤ� ਸੱਜਣ ਨĂ  ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਵ�ਗ ਉਹ ਵੀ ਆਣ-ਅਣਖ ਨੰੂ ਬੰਦੇ 
ਦਾ ਮੱੁਖ ਲੱਛਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਉਸਦੀ ©ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਿਚਤਰ ਇਸ ਤਰ�� ਪੇ© ਕੀਤਾ ਹੈ: 

"ਤੰੂ ਯਾਰ, ਗੱਲ� ਕੀ ਕਰਦ� ਮੀਰਾਬਾ !" ਰੁਲਦੂ ਦੀਆਂ ਿਨਕੀਆ ਂਅਖ� ਤੇ ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨĂ  
ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, " ਬੰਦਾ  ਜੈਦਾਤ� ਬਣ�ਦਾ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੈਦਾਤ� ਬੰਦੇ ਜੰਮਦੀਆ ਂ
ਹੰੁਦੀਐ? ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣੈ.... ਹ�?  ਨਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਈ ਨੀ ਉਹ ਭਾਵ� 
ਲਖਪਤੀ ਬਿਣਆ ਿਫਰੇ, ਕੀ ਸਾਲੇ ਦੇ ਜੂਨ ਐ! ਧਨ ਕੰਜਰ� ਦੇ ਘਰ� ਥੋੜਾ ਹੰੁਦੈ -ਹ�? ਗੱਲ� ਦੇਖ ਇਹ ਕੀ 
ਕਰਦ।ੈ ਬਾਕੀ ਿਜਹੜੀ ਤੰੂ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦ�। ਿਕਤੇ ਮੌਕਾ ਿਪਆ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਿਦਖਾ ਿਦਆਂਗੇ, ਹੋਰ 
ਦੱਸ!" 

          (ਪੰਨਾ 50) 

ਹਰਕੁਰ ਮੋਦਨ ਦੀ ਮ� ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਵਰ� ੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਹੰਭ ਗਈ ਹੈ। ਘਣੇ-ਿਕਆ ਂਨĂ  
ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ� ਦੀ ਕੈਦ 
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਨ� � ਦੁਖ� ਿਵਚ ਉਹ ਿਨਤਾਣੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਦੋਵ� ਨੰੂਹ� ਉਸ 
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੋਦਨ ਜਦ� ਜੇਲ ਿਵਚ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤ� ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ-ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਿਜੰਨਾ ਸਮ� ਦਾਨੀ, ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ 
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਛੋਟਾ, ਮੋਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ  
'ਛੋਟਾ' ਪੈ ਿਗਆ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦਨ  ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਛੋਟਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 
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ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਤ� ਆਉਣ ਿਪਛ� ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਮੋਦਨ ਦੇ ਸੱਟ� ਵੱਜੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਤਰ ਜ� ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇ© ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨĂ  
ਚਲਾਕੀ-ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 
(ਸ�ਜੂ) ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਪੰਡ ਦ ੇਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ� ਉਪਰ ਧ�ਸ ਪਾਈ 
ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਫਸਰ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਣਾ-ਫੱਕਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਆ-ਿਪਆ ਕੇ ਖੁ© ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਪਾਲੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। ਮੋਦਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪੂਰ ੇਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ: 

 ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ (ਘਣਾ) ਿਬੰਦੇ-ਝੱਟੇ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 'ਵਾਜ ਢੱਠĂ  ਦੀ ਬੜ�ਕ ਵ�ਗ  ਸੁਣਦੀ। 
ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹ� ਸੀ ਆ�ਦਾ.......... 

 "ਿਕਹੜੈ?" ਪਹੀ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨĂ  ਰਤਾ ਕੁਰਖਤ ਵਾਜ਼ 'ਚ ਿਜਵ� ਲਲਕਾਰਾ  ਮਾਿਰਆ। 
"ਬਈ ਿਕਹੜੈ ਤੰੂ? " ਉਹਨੰੂ ਇੰਜ ਡਰਨĂ  ਵ�ਗ ਪਹੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜੋਿਤਆਂ  ਵੇਖ ਕੇ   ਉਸ ਬੰਦੇ ਨĂ  
ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

 "ਤੈਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਚਾਹੀਦੈ!" ਮੋਦਨ ਨĂ  ਖੇਸੀ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਲਾਹੰੁਦੀਆਂ ਧੀਮੀ ਪਰ ਕਾਠੀ ਵਾਜ  ' ਚ ਿਕਹਾ 
ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਕਰਮ� ਅਗ�ਹ ਹੋ ਿਗਆ। 

 "ਿਕਹੜੈ? ਮੋਦਨ ਈ ਐ ਂਨ� ਤੰੂ ਪਾਲੇ ਦਾ ? ਮ� ਘਣ�! ਿਕਤ ੇਿਪਉ ਆਂਗੰੂ, ਚੌੜ-ਚੌੜ  'ਚ ਸ਼ੇਰ  ਦੀ ਪੂਛ 
ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠ� ।" ਤੇ ਉਹਨĂ  ਸੇਲ ਮੋਿਢ� ਲਾਹ ਕੇ ਦੋਹ� ਹੱਥਾ 'ਚ ਕੱਸ ਕੇ  ਫੜਿਦਆ ਂਿਸੱਧਾ ਕਰ ਿਲਆ 
।         

          (ਪੰਨਾ 46)  

ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣ ੇਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦਨ ਦੇ ਹੱਥ� ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂ
ਨĂ  ਵੀ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। ਮੋਦਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਫੀ (Negative)ਪਾਤਰ ਹੈ। 
ਮੀਰਾਬ, ਲਾਲੂ ਤਾਇਆ, ਿਗਆਲਾ, ਸ਼ੇਰੀ, ਪੂਰਨ ਮਿਹਰਾ, ਧੂ© ਅਤ ੇ ਪ�ਿਸੰਨੀ ਪ�ਕਾਰਜੀ (Functional) 
ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਨ� � ਦੀ ©ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ । ਇਹ ਨਾਵਲੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਬਣਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੋਪ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਲਈ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਪਾਤਰ� 
ਤ� ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਿਲਆ ਹੈ। 

 
6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�©ਨ  
ਪ�©ਨ : ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪ�©ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ: 
1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ ਉਤੇ ਇਕ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ। 
2. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਥਾਨਕ  
ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਇਕ ਸਫਲ ਰਚਨਾ ਹੈ। 
3. 'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਚਤ�ਣ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਅੰਤਰਸੰਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  
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               ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 
      

ਪਾਠ ਨੰ. : 1.3                                                   

 

  ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ  
(ਿਬਰਤ�ਤ-ਜੁਗਤ�, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ) 

1. ਉਦੇ© :- 
ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇ© ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਵਲ 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ 
ਰਾਤ' ਦੀਆ ਿਬਰਤ�ਤ- ਜੁਗਤ�, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ।ੈਿਕਸ ੇਵੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ  
ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਉਨ� � ਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਿਕਸ ੇਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਬਆਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਮਹਤਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਹਰ 
ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸਦੀ ©\ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ©ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਟਕੀ, ਅਲੰਕਾਰਮਈ, ਕਲਪਨਾ ਭਰਪੂਰ, ਿਬੰਬਮਈ, ਸਰਲ ਜ� ਸੁਭਾਿਵਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇ©ਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਾਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ�ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਿਦ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ� ਵੀ ©ਬਦਾਵਲੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ।ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਵਰਗ ੇਕਈ ਲੇਖਕ ਆਂਚਿਲਕ ਜ� ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ©ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 
ਪ�ਯੋਗ ਵੀ ਖੁਲ�ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ। 

2. ਰੂਪ-ਰੇਖਾ :- 
ਇਸ  ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਤਕ ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸ� ਇਸਨੰੂ ਪੰਜ 
ਭਾਗ� ਿਵਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :  

 1 ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖ ਅੰਗ 

 2. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੀਆ ਂਿਬਰਤ�ਤ -ਜੁਗਤ� 

 3.'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ: ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪਿਰਪਖੇ 

 4. ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ©ਬਦਾਵਲੀ 

 5. ਿਨ©ਕਰ© 

 6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ 
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3. ਭੂਿਮਕਾ :- 
ਆਧੁਿਨਕ ਆਲੋਚਕ ਿਕਸ ੇਨਾਵਲ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਿਬਰਤਾਤ-ਜੁਗਤ� ਵੱਲ ਿਵਸ਼©ੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਪ�ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਗਲਪਕਾਰੀ 
ਦਾ ਸਭ ਤ� ਿਵਿਸ਼©ਟ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ 
ਤ� ਪਿਹਲਾ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਨਾਵਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਸਨ: 1. ਮੜ�ੀ ਦਾ ਦੀਵਾ (1964), 2. ਅਣਹੋਏ  (1966) 
3. ਕੁਵੇਲਾ (1967) ਅਤੇ 4 . ਰੇਤੇ ਦੀ ਇਕ ਮੱੁਠੀ (1968) । 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਉਸਦਾ ਪੰਜਵ� ਨਾਵਲ 
ਸੀ ਜ ੋ1972 ਈ. ਿਵਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਉਸਦੀ ਸਾਿਹਿਤਕ ਪ�ਿਤਭਾ 
ਿਸਖਰ ਉਪਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਇਹ ਉਸਦਾ ਸ਼�©ੋਠ ਨਾਵਲ ਹੈ। 

ਿਬਰਤ�ਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖ ਅੰਗ:- 
ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਿਵਚ ਇਸਨĂ  ਆਪਣੀ ਇਕ 
ਸੁਤੰਤਰ  ਹੋAਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼© ਕੀਤੀ  ਜਾਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ 
ਿਬਰਤ�ਤ ਿਕਵ ੇ ਅਰਥ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ 
ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਸ�ਝ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਬਰਤ�ਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਕਸ ੇਇਕ ਿਵਸ਼ੇ© ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਕਥਾਵ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ                          
ਮੂਲ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ  
(plot) ਿਵਚ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ,  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਉਹ ਕ�ਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਦੀਆ ਂ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂ) ਹਨ  ਜਦ� ਿਕ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸੰਪਾਿਦਤ (edit) ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਨਵ� ਕ�ਮ ਿਵਚ ਬੰਨ�  ਕੇ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ("The story is the actual sequence of 
events as they happen, whereas the plot is those events  as they are 
edited, ordered, packaged and presented in what we recognize as a 
narrative." Petor Barry, Beginning Theory, p. 215) ਇਹ ਦੋਹ� ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ 
ਿਨਖੱੜਵ� ਲੱਛਣ ਹੈ।ਕਹਾਣੀ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਆਰੰਭ ਤ� ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲ ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਲਾਟ ਨੰੂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਦੇ ਅਧ-ਿਵਚਕਾਰ� 
ਜ� ਅੰਤ ਤ� ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪਛ ੇ ਮੁੜਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ 
ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਅਸ� ਕੁਝ ਅਿਜਹ ੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ 
ਅਗਲੇਰੀ ਝਾਤ ( Flash forward) ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ। 

ਕਹਾਣੀ  ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਨਖੇੜੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਬਰਤ�ਤ - ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸੰਕਲਪ 
ਵਰਤ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਡੇਿਵਡ ਲਾੱਜ (David Lodge) ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ' Working with 

Structuralism' (1980) ਿਵਚ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦੀਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇ ਸੰਕਲਪ ਫੇਬੁਲਾ (Fabula) ਅਤੇ 
ਸੂਜੇਤ (Syuzhet) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਫੇਬੁਲਾ' ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਅਤੇ 'ਸੂਜੇ' ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਅਰਥ� 
ਿਵਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦ ਹਨ। �ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤ� 'Story' ©ਬਦ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਥਾਨਕ ਲਈ ਉਹ 'ਿਡਸਕੋਰਸ' ©ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਿਡਸਕੋਰਸ' ਿਵਚ 
ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਬਲਿਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਦ�©ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਿਬਆਨ 
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ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (Pace) ਆਿਦਕ ਤੱਤ ਵੀ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇਰਾਰਡ ਜੇਨĂ {ਟ (Gerard Genette), 

ਿਹਟਾਇਰ  (Histoire) ਅਤੇ ਰੇਿਸਟ (recit) ਪਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਸਤ ੂਆਪਣੇ ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ 'The Poetics' ਿਵਚ 
ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈਿਕ 
ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪਲਾਟ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਮੁਢਲੇ ਤੱਤ� ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1. ਹਮਾਰਸ਼ੀਆ (Hamartia)  2. ਐਨਾਗਨĄ ਿਰਿਸਜ਼ (anagnorisis)  ਅਤੇ  
ਪੈਰੀਪੇਟੀਆ ਂ (peripetsia)।  ਹਮਾਰੀਸ਼ੀਆ ਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਸੂਰ ਜ� ਅਪਰਾਧ ,ਜੋ ਮੁਖ 
ਪਾਤਰ ਤ� ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਨਾਗਨĄ ਿਰਿਸਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ 
ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਪੇਟੀਆ ਿਵਚ ਪਲਾਟ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਪੱੁਠੀ ਘੰੁਮ                          
ਜ�ਦੀ ਹੇ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ 
ਅਰਸਤ,ੂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯੁਗ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਦੁਖ�ਤ ਨਾਟਕ� ਿਵਚ  ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ�ਚ 
ਸਮਝਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆ ਂਇਹ ਿਤੰਨ ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਮੰਤਵ� ਬਾਰੇ ਬੋਧ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਲੁਕਵੇA ਧਰਾਤਲ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤ-ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਨਵ� ਿਸਿਰ� ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ 
ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਿਚੰਤਕ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪਰਾੱਪ (Vladimir Propp) ਨĂ  ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨĂ  ਰੂਸੀ ਲੋਕ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ� � ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ-ਕ�ਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕ 
'Morphology of the Folktale' (1928) ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਸੀ। 
ਮਾਰਫਾਲੋਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  : ਲੋਕ ਕਥਾਵ� ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਰੂਪ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਲੋਕ ਕਥਾਵ� 
ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ (Structure) ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ� ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰਾਪੱ ਨĂ  ਰੂਸ 
ਦੀਆ ਂ 100 ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ 
ਸਾਰੀਆ ਂਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ  31 ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਭਾਵ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪੂਰੇ 
31 ਪ�ਕਾਰਜ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਨ� � ਤ� ਲ�ਭ ੇਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ©ਬਦ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ 
ਇਨ� � ਤ� ਵੱਖਰ ੇਪ�ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਿਦਖਾ ਸਕਦੀ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਇਸ ਤ� 
ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਾੱਪ ਨĂ  ਪ�ਕਾਰਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੱਤ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਰਸਾਏ 
ਹਨ। 

 1 ਖਲਨਾਇਕ (Villain) 

 2. ਦਾਤਾ (provider) 

 3. ਸਹਾਇਕ (Helper) 

 4. ਇੱਛਤ ਵਸਤੂ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ (ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ /ਪ�ੇਮੀਕਾ) 

 5. ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ (Dispatchor) 

 6. ਨਾਇਕ (ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜ� ਮਜ਼ਲੂਮ) 
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 7. ਦੰਭੀ ਨਾਇਕ (False- hero) 

ਪਰਾਪੱ ਦੇ ਿਸਧਾਤ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਬਰਟ ਸ਼ੋਲਜ ( Robert Scholes) ਿਲਖਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸ ੇਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤੀਆ ਂਭੂਿਮਕਾਵ� ਵੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਖਲਨਾਇਕ, ਦੰਭੀ 
ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਤਰ ਿਕਸ ੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਖਲਨਾਇਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਪ, ਿਜਨ� � ਕਥਾਵ� 
ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਨ� � ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਸਰਲ ਸੀ।ਪਰ ਅਜਕਲ� ਿਲਖੀਆ ਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਏਨĂ  ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਨਹ� ਹੰਦੇ। 

ਿਬਰਤ�ਤ- ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਵੇਕਲੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਚੰਤਕ ਜੇਰਾਰਡ ਜੇਨĂ {ਟ 
ਨĂ  ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕੇਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ  
(ਿਬਆਨ ਕਰਨ)  ਦੀ ਕਲਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਿਦ�©ਟੀ ਨੰੂ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ' Narrative 

Discourse' ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤ (Narration) ਦੇ ਛੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

1. ਿਦਖਾਉਣਾ   (Mimosis) ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ( Diegesis) : ਜੇਰਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀਆ ਂਦੋ 
ਿਵਧੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 1. ਿਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਿਕਸ ੇਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਿਜਹੜ ੇਿਹੱਸੇ ਿਦਖਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੁ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਿਦ�© ਵ�ਗ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਸਪੀਚ ਤ� ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਪਾਠਕ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਿਦ�© 
ਨੰੂ ਮੰਚ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਵ�ਗ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਡਾਇਜ਼ੇਿਸਜ਼(diegesis) 
ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੇ। ਕਥਾ ਨੰੂ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਿਸ਼© ਨਹ� 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਕ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਝਾਕੀ ਿਦਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ 
ਿਕਵ� ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼© ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ। ਹਰ ਕਥਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਨ� � ਦੋਹ� ਿਵਧੀਆ ਂਨੰੁ ਸਮ�-ਸਮ� ਵਰਤ ਲ�ਦਾ ਹ।ੈ 

2. ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਫੋਕਸੀਕਰਣ (Focalization):- ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਿਦ�©ਟੀਕੋਣ 
ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਿਦਖਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੇ। ਇਸ 
ਤਰ�� ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵੇਰਵ ੇਲੱਭਦੇ  ਹਨ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਪਾਤਰ 
ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਸ, ਪਾਤਰ� ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੁ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਰਵ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਜ ੇਕੋਈ ਪਾਠਕ ਘਟਨਾ -ਸਥਲਉ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਵੀ ਨਹ� 
ਪਕੜ ਸਕਦਾ। 

3. ਕਥਾਵਾਚਕ (ਨă ਰੇਟਰ ) ਦਾ ਿਨਰਣਾ:- ਜਦ� ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 'ਕੌਣ' ਇਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੇ©ਕ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਹੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਿਕਰਦਾਰ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਇਕ ਿਕਸਮ 'ਜ਼ੀਰੋ ਫੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਨă ਰੇਿਟਵ ' 
ਿਵਚ ਪੇ© ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ©ਨਾਖਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,  ਨਾ 
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਨ{ਜੀ ਇਿਤਹਾਸ ਹੰੁਦਾਹ,ੈ ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਿਧਅਮ ਮਾਤਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹ ੈ ਜੋ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਹ ਕੇ ਕਥਾ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ 
(ਨă ਰੇਟਰ ) ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੇ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਿਜਕ  ਹੈਸੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ -ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਪਾਤਰ ਨĂ  ਕਹਾਣੀ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਿਵਚ ©ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ 
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ਕੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਸਮ� ਆਪਣ ੇਮਿਤ ਜ� ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

4. ਕਥਾ ਅਤੇ ਕਾਲ :- ਕਥਾਵ� ਕਾਲ ਕ�ਮ ਦਾ ਿਖਆਲ ਨਹ� ਰਖਦੀਆਂ। ਇਨ� � ਿਵਚ ਕਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਅੱਗੇ-
ਿਪਛ ੇ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈਕਦੇ ਿਪਛੱਲ ਝਾਤ (Flash back) ਿਵਧੀ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਗਰ ਝਾਤ 
(Flash forward) ਿਵਧੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

5. ਕਥਾ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ:- ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਸਦਾ ਿਸੱਥ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ। ਕਥਾਨਕ 
'ਫਰੇਮਨă ਰੇਿਟਵਜ਼' ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ  'ਪ�ਾਈਮਰੀ ਨă ਰੇਿਟਵ ਿਵਧੀ' ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
'ਸੈਕੰਡਰੀ ਨă ਰੇਿਟਵ' ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮਖ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ 'ਪ�ਾਇਮਰੀ ਨă ਰੇਿਟਵ' ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ 
ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

6. ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਮਨĄ  ਸਿਥਤੀ:-  ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਦੁਆਰਾ 
ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ� ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਦੀ ਮਨĄ  ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਿਸਰਜਦਾ ਹੇ, ਪਾਤਰ� ਦੇ ਹਾਵ�-ਭਾਵ� ਨੰੂ ਉਹਲੇ ਿਵਚ ਰੱਖ ਲ�ਦਾ ਹੇ। 
ਨă ਰੇਿਟਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਨ� � ਸਾਰ ੇ ਪੱਖ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ©ਣ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸ� ਿਕਸ ੇਕਥਾ ਦ ੇਸਰੂਪ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�। 

(ਅ) 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੀਆਂ ਿਬਰਤ�ਤ - ਜੁਗਤ� 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਇਕ ਅਿਤਅੰਤ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨĂ  
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਟਕਾਅ (Suspense) ਨੰੂ ਅੰਤ ਤਕ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਟਕਾਅ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ� 
ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੇ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਆਰੰਭ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਿਵਚਕਾਰ� ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ, ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ� ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਘਣੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� 
ਕ�ਡ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੇ।ਜਦ� 
ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟ©ੇਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ 
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦਨ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹ� 
ਿਦੰਦਾ।ਦੂਜਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਰਹੱਸ (Mystery) ਬਿਣਆ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੇ। ਮੋਦਨ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦ ੇਘਰ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦਾ ਹੇ। ਿਫਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟ ੇਭਰਾ ਹਨ, ਜੋ 
ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱੁਢੀ ਮ� ਵੀ ਹੈ। 

ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੇ । ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਸਾਿਜ਼ਸ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਉਸਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਦ ਦ ੇਕਲੰਕ ਤ� ©ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 
ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਪਾਸ� ©ਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਿਪਆ-ਿਪਆ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਘਣੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦਨ ਦ ੇ ਿਸਰ ਿਵੜ�ੀ ਚੜ�ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ  ਇਕ ਿਦਨ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਬਦਮਾ© ਆਦਮੀ ਤ� ਿਪਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਦੱਬ 
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ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਚੁਭਵੀਆ ਂਗੱਲ� ਸੁਣ ਕੇ 
ਗੱੁਸਾ ਚੜ� ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਤ� ਿਪੰਡ ਆ�ਦੇ ਹੋਏ ਨੰੂ 
ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੇ। ਲੇਖਕ ਕਤਲ ਬਾਰੇ 
ਦਸਦਾ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਸਮ� ਿਵਚ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਿਦਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਦੇ 
ਗੱੁਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਤੀਜ ੇਕ�ਡ ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧੱਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾਵ� ਨਾਲ� ਵੱਖ ਹ ੋਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਾਣੀ ਰੁਲਦੂ 
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ�ਝ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੇਖਕ 
ਇਹ ਲੁਕੋਅ ਰੱਖ ਜ�ਦਾ ਹੇ ਿਕ ਮੋਦਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ� ਵੱਖ ਿਕਉ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ 
ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਅੰਦਰ ਖਾਤ ੇਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦ ੇਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ੇਦਰਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਤ� ਡਰ ਗਏ 
ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ।ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੰਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਇਰ ਸਮਝਕੇ ਉਨ� � ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆ ਂਇਕ ਵਾਰ 
ਮੋਦਨ ਦੇ ਮੰੂਹ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸਨੰੂ ਤੀਵ� ਿਲਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ� ਪਾਸ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਸਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਕ  'ਮੁੱ ਲ ਦੀ 
ਤੀਵ�' ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਘਰਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ।  

ਚੌਥੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ� ਸਮੱਿਸਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੇ। 
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਦਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਰ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦਨ ਕੋਈ ਗਹੁ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਦਾਨੀ ਨĂ  ਮੋਦਨ 
ਦੀ ਘਰ -ਿਗ�ਹਸਤੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਭ�ਿਲਆ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਉਪਰ� ਉਪ§ ਖੁ© ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 
ਿਰੱਝ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵ� ਗੁੰ ਝਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 
ਿਵਚ ਲਟਕਾਅ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵ� ਕ�ਡ ਿਵਚ ਸੰਕਟ (crisis) ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਫੇਰ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦਨ 
ਘਣੇ ਕੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ� ਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 
ਤ� ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸੱਜਣ ਨੰੂ ਭਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਨੰੁ ਚੱੁਕ 
ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਕਈ ਿਦਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ੳਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾਨੀ  
ਇਨ� � ਿਦਨ ਿਵਚ ਘਰ ਨਹ� ਸੀ: ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਵਿਰਆਮ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਥ� ਹੀ ਉਨ� � ਨĂ  ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 
ਹੈ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਦੀ  ਹੈ ਪਰ ਮੋਦਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਜਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਬਚੀ। ਉਹ 
ਇਸ ਮਤਲਬਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤਾਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਉਣਾ ਨਹ�  ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ । ਉਹ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸ�ਮੈਾਨ 
ਨੰੂ ਬੰਦੇ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਅਫਸੋਸ ਿਵਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਿਸਧਾਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਅੰਤ ਤਕ 
ਲਟਕਾਅ ਬਣਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ,  ਿਜਵ� ਮੋਦਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦਾਨੀ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ 
ਸਭ ਉਤਸੁਕਤਾਵ� ਮੋਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖ�ਤ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ 'ਅਜਨਬੀਕਰਨ' ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਪਰਤ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਤ� ਲੇਖਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਨਾਵਲੀ-ਪਾਠ ਉਪਰ ਸੁਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹ ਰੋਕ 
ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ ਂਨੰੂ ਅੱਗ ੇਤ� ਅਗੇਰੇ ਪੜ�ਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: 

ਉਹਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਉਤ�ਹ ਿਸਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, fਧੰਗੜ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨĂ ੜਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨ�ਗੇ ਸੰਤ� ਦੇ ਡੇਰੇ 
ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆ ਂਉਚੀਆ ਂਟਾਹਲੀਆ,ਂ ਿਨੰਮ� ਤ ੇਿਕੱਕਰ� ਦਾ ਿਦ�© ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਭ�ਕਦੇ 
ਕੱੁਤੇ, ਿਕਤ ੇਿਕਤ ੇਿਦਸਦਾ ਦੀਵੇ-ਲਾਲਟਣ� ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਇਕ ਕੋਠĂ  ਤੇ ਕੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਟ�, ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਇੰਜ ਿਜਵ� ਿਨ{ਕੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਬਾਤ� ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ, ਕਲਪਣਾ ਿਵਚ 
ਿਕਸ ੇਿਪੰਡ ਦਾ ਿਦ�© ਿਚਤਵਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

          (ਪੰਨਾ 16) 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਨă ਰੇਟਰ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ ਪਾਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੱਖੀ ਜ� ਮੱਧਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਹਲੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ 
ਕ�ਡ ਿਵਚ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਦੇ ਫੜ ੇਜਾਣ, ਜੇਲ� ਛੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਬਹੁਤ 
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦਨ ਦੁਆਰਾ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਦ�© 
ਕਲੋਜ਼ ਅਪ (close up) ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਪਾਠਕ ਮੋਦਨ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ 
ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਨĂ ੜੇ ਤ� ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਿਦ�© ਦੇ ਕੁਝ ਅੰ© ਦੇਖੋ: 

"ਮਾਰ 'ਤਾ ਓਏ ਦੁ©ਮਣਾ !" ਘਣੇ ਦੇ ਸੰਘ ਚ� ਘ-ਰ-ਘ-ਰ ਕਰਦੀ ਮਰਨਊ ਵਾਜ ਿਨਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਿਢੱਗ ਵ�ਗ 
ਿਡਗ ਿਪਆ। "ਇਹ ਤ� ਕੀ ਲੋਹੜਾ ਮਾਿਰਆ ਓਇ ਮੋਦਨਾ!.... ਮ� ਤੇ ਰਾਤ� ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਓਇ।" 

"ਭਲਾ ਤ� ਿਕਦ ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਕਸ਼ਾ ! ਹੈ....ਓਇ ! ਪੀ ਜ� ਤੇਰੇ ਸੀਰਮੇ ਓਇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਵਾਿਲਆ 
ਰਾਕਸ਼ਾ ! "  ਤੇ ਮੋਦਨ ਦੀ ਏਸ ਿਕਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨĂ ੜੇ ਦੀਆ ਂਿਕੱਕਰ� ਦੀ ਲੰੁਗ ਵੀ ਝੜਕੇ ਿਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 
ਜਾਪੀ। 

ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਕੇ ਉਹ ਥਬੂਕ� ਮਾਰਿਦਆ ਂਉਹਦੀ ਛਣ�, ਨਰੋਈ, ਪੁੜ ਵਰਗੀ ਿਹੱਕ ਤੇ ਜਾ ਚਿੜ�ਆ ਂ
ਤੇ ਪਸਤੌਲ ਪਰ� ਸੱੁਟ ਕੇ ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਿਹੱਕ 'ਚ ਧਮਾ�ਿਦਆ ਂਉਹਦੀ ਸੰਘੀ ਨਪੀੜਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

          (ਪੰਨਾ 47) 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਿਵ©ਵਾਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਚਤ�ਣ ਅਤੇ ਿਦ�© ਵਰਣਕ ਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਧੀਆ ਂਪਾਠਕ ਨੰੂ 
ਨਾਵਲੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੜਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ�� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪ 
ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: 

ਮਾਘ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੱਖ, ਿਨ{ਘੀ ਧੱੁਪ ਤ ੇਢਲਦਾ ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਈ ਸੁਹਣਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਚੜ�ਦੇ ਮਾਘ ਦ ੇਇਸ 
ਨਰੋਏ ਮ�ਹ ਨਾਲ ਟਾਵ�-ਟਾਵ� ਰੱੁਖ ਤੇ ਪੈਲੀਆ ਂਿਨਖਰ ਕੇ ਰੰਗ ਕੱਢ ਆਏ ਸਨ। ਧੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱੁਢਾ ਵਣ ਦੂਣ-
ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਿਰਆ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨĂ  ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ, ਸਰ� ਦੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਿਕਆਿਰਆ ਂਨੰੂ ਏਨĂ  
ਭਰਵ� ਫੱੁਲ ਪਏ ਸਨ ਿਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਸੰਤੀ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਏਸ ਰੰਗ ਦੀ ਭਾਹ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ� 
ਤੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਪੀਲੇ-ਸਾਵੇ ਿਦਸਦੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ-ਮਾੜੀ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਦ� ਸਰ�� ਝੂਲਦੀ ਸੀ ਤ� ਇਹਦਾ ਰੰਗ 
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ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇ� ਘੁਲਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਨੀਲੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਰ��  ਫੁਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਦੀ ਸਮਾ 
ਰਹੀ ਹੋਏ .........। 

          (ਪੰਨਾ 90) 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਲਈ ਦੱਸਣ (Mimasis) ਅਤੇ ਿਦਖਾਉਣ/ਦਰਸਾਉਣ 
(Diagesis) ਦੋਹ� ਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਬਆਨ ਨੰੂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ 
ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ  ਆਪ ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਹਵ�-
ਭਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਲਦ ੂਅਤੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਭਰਾ ਛੋਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਿਵਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ 
ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ? 

   "ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਮੋਦਨ ਆ ਿਗਆ?" 

   " �ਹੂ !" 

   "ਿਕੱਥੇ ਐ ?" 

   "ਪਤਾ ਨ� ੀ ।" 

   "ਤ ੇਸੱਜਣ ਿਕਥ ੇਐ ?" 

   "ਉਹ ਤ� ਪਤਾ ਨ� ੀ ਿਕਥ ੇਿਗਐ, ਪਰਸ� ਦਾ, ਮੁਿੜਆ ਈ ਨ� � ।" 

   ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਮੰੁਡਾ ਰੇਵੀਆ-ਚਾਲ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ। ਰੁਲਦ ੂਨĂ   
   ਿਪਛ� ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱ ਛੀ, ਪਰ ਉਹਨĂ  ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । 

         (ਪੰਨਾ 53) 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ (Diagesis) ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਉਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ 
ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤਰ� ਦ ੇਹਾਵ�-ਭਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸਾ (Intention) ਵੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੌ :  

"ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਨੰੂ ਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ।" ਇਕ ਿਦਨ ਹੌਸਲ� ਕਰ ਕੇ ਿਜਵ� ਛੋਟੇ ਨĂ  ਿਸਰ ੇਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦਨ 
ਨੰੂ ਕਿਹ ਿਦੱਤੀ। 

ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਕ�ੋਧ ਆਇਆ। ਪਰ ਿਪਛ� ਸੰਭਲ ਕੇ ਧੀਮੀ ਵਾਜ 'ਚ ਬੋਿਲਆ,"ਮ� ਕੌਣ ਹੰੁਨĆ  ਭਾਈ ਥੋਡਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਆਲਾ। ਨਾ ਿਤੰਨ� 'ਚ� ਨਾ ਤੇਰ�� ਚ� । ਤੁਸ� ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮ� ਨੰਗ ਜੱਟ !" 

ਛੋਟੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ �ਤਰ ਿਗਆ। ਜਾਿਪਆ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਕਸਵ� ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣਜੋਗਾ 
ਨਹ� ਸੀ ਛੱਿਡਆ। ਮੋਦਨ ਵੀ ਤਾੜ ਿਗਆ। ਉਹੋ ਤਰਸ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰ ਜਾਗ ਿਪਆ। ਕੱੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁਿਛਆ,"ਰੌਲਾ 
ਥੋਡਾ ਏਹੋ ਿਜਆ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਬਨ� ਿਨਬੜਦਾ ਨ� ?" 

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਭਰੇ ਗਲਾਸ ਵ�ਗ ਮੁਧ ਿਪਆ, ਭਰਵ� ਿਚਹਰੇ, ਬਦਾਮੀ ਅੱਖ� ਤੇ ਪਤਲੇ ਸੂਹੇ ਹੋਠ� ਉਤੇ ਸੁਆਹ-
ਰੰਗੀ ਭਾਹ ਆਈ ਤੇ ਰੂਪ� ਕਰੂਪ ਹ ੋਿਗਆ। ਰੋਸ ਭਰੀ ਰੌਣੀ ਿਜਹੀ ਵਾਜ ਿਵਚ ਉਹਨĂ  ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਿਦਆ ਂ
ਿਕਹਾ,"ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੰੂ ਕਦੇ ਫਰੋਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗੇ !"  (ਪੰਨਾ 107)  
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ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਪਾਤਰ ਨĂ  ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਉਸਦ ੇਵੇਰਵ ੇਪੂਰਵ-ਸੰਕੇਤ ਦੇਈ ਜ�ਦਾ ਹੈ  । ਿਜਵ� : 

ਓਥ� ਈ ਉਹ ਿਸਰ ਮਕਾਨ ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਣ� ਿਵਚ� ਦੀ ਭੱਜ ਤੁਿਰਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੱਡੇ ਦੀ 
ਧੁਰ ਵ�ਗ ਬੰਜਰ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਸ ੇਅੰਗ ਿਵਚ ਲਚਕ ਨਹ� ਸੀ ਰਹੀ। ਪੈਰ� ਹੇਠ ਧਮਕਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 
ਰੱੁਖ� ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਬਨ� ਹਵਾ ਤ� ਈ ਖੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।.....ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭੀਮਸਨੈ ਵ�ਗ ਲੱਤ� ਫੜ ਕੇ 
ਹਾਥੀ ਵੀ ਏਨੀ ਦੂਰ ਵਗਾਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਤ�ਹ ਖਲਾਅ ਿਵਚ ਈ ਘੰੁਮਦੇ ਰਿਹਣ, ਹੇਠ� ਨਾ ਿਡੱਗ 
ਸਕਣ। 

..... ਤੇ ਖੇਤ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਮੱੁਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਕੱੁਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਿਬਆ ਛੀ ਗੋਲੀਆ ਂਦਾ ਪਸਤੌਲ 
�ਗਲ� ਨਾਲ ਈ ਿਮੱਟੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਿਦਆ ਂ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਉਹਦੀ ਿਨ{ਘੀ ਮੱੁਠ ਨੰੂ, ਿਮੱਟੀ ਿਲਬੜੇ 
 ਹੱਥ� ਨਾਲ ਘੁਟਿਦਆ ਂਟਾਹਲੀ ਦੀਆ ਂਡਾਹਣੀਆ ਂਵੱਲ ਸੇਧ ਕੇ ਘੋੜਾ ਵਰ�ਾ ਿਦੱਤਾ। 'ਟ�-ਈ'ਂ ਦੀ ਿਤੱਖੀ 
ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਪੱਿਤਆ ਂਿਵਚ� ਸੂਕਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। 

         (ਪੰਨਾ 45) 

(ੲ) ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪਿਰਪੇਖ  

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਇਕ ਆਂਚਿਲਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ� ਅਤ ੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਹੈ। 
ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮਹ�ਪ�ਾਣ ਧੁਨੀਆ ਂ(ਘ,ਝ,ਢ,ਪ,ਭ) ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � 
ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ©ਬਦਾਵਲੀ ਮਲਵਈ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: 

"ਨਾਲੇ ਤੂੰ  ਿਸਆਣ ੈਕਾਲੀਆ,ਂ ਪੁਲਸ ਤ� ਹੰੁਦੀ ਈ ਬੱਚੇ ਖਾਣੀ ਐ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੰੂਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹ,ੈ 
ਜਦ� ਕੱਢੋ ਓਦ� ਦੰਦੀ ਵੱਢੂ। ਘੀਚਰ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਘੋਟਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏ ਘਣੇ 
ਲੰਬਰਦਾਰ ਦ ੇਫਰਜੰਦ । ਇਹ ਨੀ ਿਦੰਦੇ ਿਕਸ ੇਨੰੂ, ਿਪੰਡ ੇਦੀ ਜੂੰ  । ਫੇਰ ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤੇ ਝੂਠĂ  
ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ�ਦੇ ਿਫਰਨ ।" 

                 (ਪੰਨਾ 60) 

ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵਚ ਪ�©ਨਸੂਚਕ ਿਚੰਨ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼© ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਵਾਲੀਆ ਂਬਣਾ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤ� ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
ਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਪਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮ� ਿਵਜਈ ਮੁਦਰ� ਿਵਚ ਡਿਟਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਦੇਖੋ :  

"ਿਕ� ਕਾਲੀਆ ! ਹ ੈ ਹੋਈ ਪਈ ਓਹੀ ਗੱਲ ਿਕ ਨਹ� ?"ਧੂ© ਦੀਆ ਂ ਚੰੁਨੀਆ ਂ ਅੱਖ� ਿਲ©ਕ ਪਈਆਂ।" ਤੰੂ 
¥ੰਨਦਾ ਨਹ� ਮ� । ਕਮਿਲਆ ਅਸ� ਪਿਹਲੇ ਿਦਨć  ਜਾਣਦ ੇਐ ਂਇਨ� � ਦੇ ਖਲਣ ੇ ਨੰੂ । ਇਹ ਿਕਸ ੇਕਿਰਆੜ ਦੀ 
ਮਾਰ ਐ ਸਾਲੇ, ਜੱਟ ਦੇ ਪੱੁਤ ਕਾਹਨੰੂ ਐ ਂ। ਇਹਨ� ਆਸਤੇ ਤ� ਮ� ਪੈਸਾ ਤੇ ਜੈਦਾਤ, ਤੇ ਿਪਓ ਪੈਲੀ ਹ�? ਕੀ 
ਆਂਹਦ� ? 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 30 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

 ਕਾਲੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਇਹਨ� ਭਾਿਣਆ ਂਦੀ ਥਾਹ ਪਾਵੇ। ਕੌਣ ਕਹੇ, ਕੌਣ ਚੰਗੇ, 

 ਕੌਣ ਮਾੜੈ। ਫੇਰ ਿਕਸ ੇਦੇ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਸੋਿਚਆ ਂਕੀ ਹੰੁਦੈ? 

         (ਪੰਨਾ 60) 

ਮਾਲਵ ੇਿਵਚ ਹੱਟੀਆਂ-ਭੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਸੱਥ� ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੱਲ� ਦ ੇਧਨੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਏਧਰ-
ਉਧਰ ਦੇ ਅਨĂ ਕ ਿਕੱਸੇ -ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਉਹ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤ� ਫੌਰਨ ਗੱਲਬਾਤ 
ਦੀ ਤੰਦ ਨੰੂ ਇਨ� � ਿਕੱਸ-ੇਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਲਆਂ ਨĂ  ਭਾਵ ੇਉਹ ਗੱਲ ਅਨĂ ਕ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। 
ਸ�ਝੇ ਥਾਈ ਂਬੈਠਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ 
ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਿਵਅੰਗ ਜ� ਿਸੱਠ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ�: 

 "ਭਲੀ ਹੋਈ। ਭਲੀ ਹੋਈ ਭਾਈ । ਚੰਿਗਆ ਂਨਾਲ ਈ ਭਾਅ ਐ। ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਭਾਈ ਬੜਾ ਿਸਆਣਾ 

 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਲੇ ਬਲਦ ਆਂਗੰੂ ਕਮ�ਦਾ ਰਿਹਐ। ਗੁਆਇਆਂ ਇਕ ਮਸੂਰੀ ਪੈਸਾ 

 ਨੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਂ'ਚ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਕਦਰ ਹ ੈਨੀ। ਹ� ! ਹ�? ਹ ੈਨੀ ਕਦਰ ! " ਲਾਲੂ ਨĂ  

 ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰਲੇ ©ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ। 

 "ਕਦਰ ਤ� ਤਾਇਆ ਲੱੁਚੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਐ ਅਜ ਕਲ�। 'ਲੰਡਾ ਲੱੁਚਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੰੁਡੀ ਰੰਨ  

 ਪਰਧਾਨ ' ਆਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਹੁਣ ਤ� ।" ਸ਼ੇਰੀ ਨĂ  ਿਸਆਿਣਆ ਂਵ�ਗ ਹੰੁਗਰਾ 

 ਭਿਰਆ। 

 "ਏਹੇ ਗੱਲ ਐ ਏਹੋ, ਗੱਲ ਐ। ਿਸਆਣੀ ਗੱਲ ਐ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਲੰਿਡਆ ਂਲੱੁਿਚਆ ਂਨĂ  

 ਰਲ ਕੇ ਈ ਇਹਦੇ-ਮੋਦ ੇਦੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਆਹ ਪਾਵ ੇਪੁਚਾਇਆ ਿਕ ? ਹੇ ਥੋਡਾ ਕੱਖ 

 ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ...!" ਲਾਲੂ ਨĂ  ਇਕ ਨਰਮ ਿਜਹੀ ਗਾਲ� ਕੱਢੀ । "ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ 

 ਸ਼ੇਿਰਆ ਕੀੜੇ ਪੈ-ਪੈ ਮਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਆ।" 

 "ਕਾਹਨੰੂ ਪ�ਦੇ ਆ ਪਿਤਓਿਰਆ ਂਦੇ ਕੀੜ ੇਤਾਇਆ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰ ੇਸਾਹਮਣ ੇਗੋਗੜ� 

 ਛਡਕੇ ਆ�ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ....ਮੰੂਹੋ ਗਾਲ� ਿਨਕਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।  

       (ਪੰਨਾ 37) 

 ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤ� ਦਾ 'ਭਾਸ਼ਾਈ-ਰਿਜਸਟਰ ' ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ 
ਕਰੁਣਾਮਈ ਲਿਹਜ ੇਿਵਚ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ :  

 "ਅਸ� ਕੀ ਭੰੁਨ ਕੇ ਬੀfਜਆ ਸੀ !"ਹਰਕੂਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤ� ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ 

 ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਦੀ। "ਲੋਕ ਸੁਰਨ-ਸੁਰਨ ਵਸਦੇ ਹਨ,ਘਰੀ ਨੰੂਹ� , ਪੁਤ-ਪੋਤਰੇ,  

 ਪੜੋਤੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ।" 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 31 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

 "ਿਕਸ ੇਦੇ ਕਰਮ� ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਐ ਹਰਕੁਰੇ ! "ਪਰਿਸੰਨੀ ਕੋਲ ਜਦ� ਉਹ ਗੱਲ 

 ਕਰਦੀ ਤ� ਉਹ ਿਦਲ ਧਰਾ�ਦੀ ਅਗ� ਆਖਦੀ,"ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰ ੇਜੇਠ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੰਜ  

  ਐ, ਪੰਜ ੇਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸ�ਭੀ ਬੈਠĂ  ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੈਦਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ 

 ਨ� ੀ। ਤੇ ਏਥੇ ਅਸ� ਇਕ ਿਲਆਦਂੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਦ ਦੀ ਰੋਗਣ। ਿਕਸ ੇਦੇ ਕਰਮ ਿਕਥ� 

 ਖੋਹ ਿਲਆਈਏ ਹੁਣ?"       (ਪੰਨਾ 31) 

(ਸ) ਬੋਲੀ ਤੇ ©ਬਦਾਵਲੀ  
ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬਿਠੰਡ-ੇਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਲਵਈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪਾਤਰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ-ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲੇਖਕ 
ਵਜ� ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਿਟਪਣੀਆ ਂਜ� ਨă ਰੇਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵੀ ਮਲਵਈ ਰੰਗ ਦੇਣ ਤ� ਸੰਕੋਚ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ। ਕਈ ਪਾਠਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਤਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਰ ਥ� ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ 
ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ©ਬਦ ਦੇਖੋ: 

ਮਲਵਈ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਮਲਵਈ  ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕੋਕੜ�  ਅਿਤ ਹੋਣੀ  ਅਡੀਕਦੀ ਉਡੀਕਦੀ  

ਬਾਹਲੇ  ਬਹੁਤ,ੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ  ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਢ�ਡਾ  ਪਸੂ ਦੁਆਲੀ ਦੀਵਾਲੀ 

ਜੁਆਕ  ਬੱਚਾ, ਿਨਆਣਾ  ਝਾਟਾ ਿਸਰ ਦੇ ਕੇਸ 

ਿਲਆ-ਿਵਆ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਬਸਥਾ ਅਵਸਥਾ ਉਮਰ 

ਚ�ਧੀ  ਹੈਰਾਨੀ ਸੈਲੇ ਸੈਰ  

ਿਹਰਖ  ਗੱੁਸਾ ਮਹਣੈ ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ  

ਅਲੱਥ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਿਵਗੜੇ ਹੋਏ ਹਲਾਵਾ  ਦੱੁਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ ੂ

ਦ"ੜ  ©ਰਾਰਤ ਛਰੀਫ਼ ©ਰੀਫ, ਸਾਊ 

ਟਾਟੀ ਕਰਾਰੀ ਆਰ� ਲਾਉਣਾ ਚੱੁਕਣਾ 

ਔਤ ਗੲ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਤ-ਧੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਸੀਮਤ  ਿਸਿਖਆ 

ਹਰਫ਼ਲ ਜਾਣਾ  ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਸੱੁਧ ਬੱੁਧ 
ਨਾ ਰਿਹਣਾ  

ਤੌੜਾ  ਘੜਾ 

ਗੜ�ਕਾ  ਹੌਸਲੇ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਗੱੁਲੀਆ ਂ ਰੋਟੀਆਂ 

 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 32 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

(ਹ) ਿਨ©ਕਰ© 

'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਿਸ਼ਰਮੋਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਮਾਲਵ ੇਦੀ 
ਜੱਟ-ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤ� ਸੱਠ-ਸਤੱਰ ਵਰ�,ੇ ਪਿਹਲ�, ਿਜਨ� � ਿਦਨਾ ਿਵਚ ਇਹ 
ਨਾਵਲ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਾਲਵ ੇਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੋਰੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਪੜ�ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ 
ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥ� ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਖੁਲ�ਿਦਲੇ, ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹ� 
ਸਨ ਹੰੁਦੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  'ਫੋਕੀ ਅਣਖ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ 
ਜੱਟ' ਮੋਦਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਦੁਖ�ਤ ਨੰੂ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨĂ  ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀਆ ਂਜੁਗਤ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-
ਸੁਵੰਨਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ� ਕੇ ਬਫ਼ਨ (Buffon) ਦੀ ਇਹ 
ਉਕਤੀ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ©ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ P?ਦਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਢੱੁਕਵ� ਅਤੇ 
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ�ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

6. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�©ਨ  

ਪ�©ਨ : ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨੂ ਪੜ� ਕੇ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪ�©ਨ� ਦੇ ਉਤਰ ਿਦਉ। 

1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਪ�ੋ-ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀਆ ਿਕਹੜੀਆ-ਂਿਕਹੜੀਆ ਂ ਜੁਗਤ� ਦਾ 
ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕਰੋ। 

2. ਕੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 
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ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ                 ਪੇਪਰ-ਪੰਜਵ� 

               ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 
      

ਪਾਠ ਨੰ. : 1.4                                                   

 

ਪ�ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਦੇਣ 
(ਸੰਦਰਭ  : ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ) 

1. ਉਦੇ© 
ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ੳਦੇ© ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਦੇਣ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  1963-64 ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਿਲਖਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਅਤੇ 
ਇਕੀਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਵਲ 'ਮੜ�ੀ ਦਾ ਦੀਵਾ 
' ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ 'ਆਹਣ' । ਆਹਣ (ਆਣQ) ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਅਫ਼ਗਾਿਨਸਤਾਨ ਵਲ� �ਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤੱਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 
ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਫਸਲ� ਨੰੂ ਚੱਟ ਕਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਉਸ ਨ / ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੀਵ� ਸਦੀ ਤਕ ਦੀਆ ਂਸਮਾਿਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ 
ਨਾਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਅਕਾਦਮੀਆ ਂ ਤ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

2. ਰੂਪ ਰੇਖਾ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
ਉਪਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ।  

 (ੳ) ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ-ਜਗਤ 

 (ਅ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ  : ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦੇ©  

 (ੲ)  ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ  

 (ਸ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਿਬਰਤ�ਤ ਜੁਗਤ� 

 (ਹ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ  : ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪਿਰਪੇਖ 

 (ਕ) ਿਨ©ਕਰ© 

 (ਖ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�©ਨ  
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3. ਭੂਿਮਕਾ  

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਿਸ਼ਰਮੋਣੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਚਤਰ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜ ਤ� ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਵਰ� ੇ
ਮਾਲਵ ੇਦ ੇ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਰੌ©ਨੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਹੁੰ ਚੀ। ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆ ਂਕਰਨ ਨਹ� ਸੀ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕ 
ਿਪਛਲੀਆ ਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ ੇ ਧੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ-ਿਨਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕ�ਿਕ 
ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪ�ਡੂ ਲੋਕ� ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦ ਆਧਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤ� ਦੀ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ� 
ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਮਰ ਚੁਕੇ ਬੰਦ ੇਦੇ ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਗਏ ਪੁਤ-ਪੋਤਰੇ ਅਿਜਹੇ ਕਤਲ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲਦੇ ਨਹ� ਸਨ 
ਸਗ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦ ੇਲੋਕ 
ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਪਰ ਿਮੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਿਧਰ ਨੰੂ ਬਦਲੇ 
ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇ� ਕਈ ਪੀੜੀਆ ਂਤਕ ਦੁ©ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 'ਅੱਧ 
ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੰੂ ਹੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(ੳ) ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ-ਜੁਗਤ   
ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ�ਿਹ 'ਸੱਗੀ ਫੁਲ' (1962)ਨਾਲ 
ਪ�ਵੇ© ਕੀਤਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਮੜ�ੀ ਦਾ ਦੀਵਾ' (1964) ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਿਤਕ ਹਲਿਕਆ ਂਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂ
ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਮ�-ਸਮ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ। 
ਿਜਨ� � ਿਵਚ 'ਅਣਹੋਏ' (1966), 'ਕੁਵੇਲਾ' (1967), ‘ਰੇਤ ੇ ਦੇ ਇਕ ਮੱੁਠੀ' (1968), 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' 
(1972), 'ਆਥਣ-ਉਗੱਣ' (1974), 'ਅੰਨ�Ă  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ' (1976), 'ਪਹੁਫੁਟਾਲੇ ਤ�  ਪਿਹਲ�' (1982), 
ਪਰਸਾ (1991) ਅਤ ੇ'ਆਹਣ' (2007) ਦਾ fIਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦ ੇਹਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਠਕ� 
ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ� ਵਲ� ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਗਆਨਪੀਠ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼�ੀ 
ਵਰਗ ੇਪੁਰਸਕਾਰ� ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ� ਨਾਲ ਅਲੰਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸੋਧ-
ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 'ਮੜ�ੀ ਦਾ ਦੀਵਾ' ਅਤੇ 'ਅੰਨ�Ă  ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ' ਨਾਵਲ� ਉਪਰ ਫੀਚਰ ਿਫਲਮ� ਦਾ 
ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਜੰਨਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਸਲ 
ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸ ੇਲੇਖਕ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 
ਪਾਏ ਗਏ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤ� ਹਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕ ਸੁਪਿਰਿਚਤ ਹੈ। 

(ਅ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ: ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦੇ©  
 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ  ਰਾਤ' ਿਵਚ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ-ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ  

ਿਕਰਦਾਰ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਝਾਕੀਆ ਂਪੇ© ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ© ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਨਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇI ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ 
ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨĂ  ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਿਹਰ� ਅਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਿਦਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ©ਿਹਰ ਮੰਡੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ� � ਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ ਜੱਟ� ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗ ੇਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ� ਆਏ ਬਣੀਆ ਂ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ 
ਇਸ ਿਕੱਤੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨĂ  ਫਸਲ� ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਿਸੱਟ ੇਵਜ� 
ਕਾ©ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨĂ  ਆਪਣੀਆ ਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਪੰੂਜੀਪਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਸਨ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਦਸ-ਬਾਰ�ਾ ਵਰ� ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪਰਤਾਪ ਿਸੰਘ ਕੈਰ� ਨĂ  ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਕਈ ਥ� ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਇਕੋ ਥ� ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ� ਨੰੂ ਰਾਹਤ 
ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮ� ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ� ਨĂ  ਪਟਵਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ 
ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜ� ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਲੈਣੀ 
ਪਈ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮ� ਿਕਸਾਨ� ਨĂ  ਨਵ� ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਿਵਚ� 
ਸਾਰ ੇਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ। ਇਉ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰੁਖ� ਦਾ ਅਕਾਲ ਿਜਹਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨਾਲ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮ� ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ� ਿਵਚ 
ਦੁ©ਮਣੀਆ ਂਪੈ ਗਈਆ,ਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗਿੜਆ ਂਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਛੋਟੇ ਿਕਰਸਾਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼� ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸ਼�ਣੇੀ 
ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਨ� ਾ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ� ਾ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਿਮਰਾਸੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਾਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � 
ਲੋਕ� ਨĂ  ਿਕਸ ੇਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋੲ / ਧੱਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਾਰ� ਿਵਚ ੋਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪਉ ਦਾ ਪੱੁਤ ਉਹੀ ਹੈ । 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਭਾਵ� ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਚਲੀ 
ਜਾਵ ੇਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਪੁਰ© ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਇ� ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ 
ਚਿਰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪ�ਮੁਖ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਘਣੇ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਿਜ© ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਇਕ ©ਰੀਫ਼ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ 
ਏਨਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵਹਲੜ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੋਦਨ 
ਬਦਲਾ ਿਕਵ� ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਲ�ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ? ਉਹ ਿਜਸ ਥ� ਵੀ ਬਿਹੰਦਾ-ਖਲ�ਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਉਕਸਾ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ� ਸਨ ਕਰਦੇ ਿਕ ਮੋਦਨ ਇਕ ਕਾਇਰ ਿਪਉ 
ਦਾ ਕਾਇਰ ਪੱੁਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ� ਬਦਲਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਘਣਾ ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 
ਜਾਬਰ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ� ਦਾ ਤਾਅਿਨਆ-ਂਿਮਹਿਣਆਂ ਤ� ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੋਦਨ ਿਕਸ ੇਨਾਮੀ ਬਦਮਾ© ਤ� ਇਕ 
ਿਪਸਤੌਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨĂ  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ 
ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਰਨ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ� ਦੀ ਕੈਦ ਹ ੋਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਅੰਦਰਖਾਨĂ  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਨ� � ਨĂ  ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ 
ਦੌਰਾਨ ਘਣੇ ਦ ੇਮੰੁਿਡਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਕ 
ਵਾਰ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼�ਤ ਹੋ ਿਗਆ। 
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ਜਦ� ਮੋਦਨ ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਿਗਆ। ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਭਰਾਵ� ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਨĂ  ਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਵ� 
ਿਸਿਰ� ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼© ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਧਖੜ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ 
ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾਨੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ 'ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਤੀਵ�' ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੱੁਲ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਹੀ ਤਾਿਰਆ ਸੀ। 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੋਬਾਰਾ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 'ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਤੀਵ� ' ਦਾਨੀ ਆਪਣ ੇਪਿੇਕਆ ਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਲਈ ਗਈ ਤ� ਉਨ� � ਨĂ  ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪੈਸ ੇਵੱਟ ਲਏ। ਮੋਦਨ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦ ੇਮੰੁਡੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। ਮੋਦਨ 
ਭੜਕ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਡਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ� ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਪਰ  
ਮੋਦਨ ਦੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਨĂ  ਹੀ ਗੰਡਾਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਇਨ� � ਜ਼ਖਮ� ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮੋਦਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖ�ਤ ਿਵਚ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟ-ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼�ੇਣੀ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਖੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਸ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤ� ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣ ਮਨ ਦੇ ਆਕ�ੋ© ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨĂ  
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਲ� ਇਸ ਪ�ਿਵਰਤੀ 
ਦੇ ਉਿਚਤ/ਅਨੁਿਚਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ/ਿਨਖੇਧਾਤਮਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਿਪੰਡ� ਦਾ ਲੋਕ 
ਅਪਣੇ ਸੰਗੀਆ-ਂਸਾਥੀਆ,ਂ ਿਵਰੋਧੀਆ ਂਜ� ©ਰੀਕੇਬਾਜ਼ਾ ਦੀ ਚੁੱ ਕ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ 
ਵੀ ਦੁਖ�ਤ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨă ਰੇਿਟਵਜ਼ ਿਵਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਏਨਾ 
ਮਿਹਮਾ ਮੰਿਡਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਕ�©ਣ ਿਵਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਤ� ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ 
ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਇਸ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਧਰ� ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ 
ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਉਦੇ© ਸੀ ; ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਉਦੇ© ਿਵਚ 
ਪੂਰਨ ਭ�ਤ ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

(ੲ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ  

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਮੋਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਮਾਲਵ ੇ ਦੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਿਜਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸੈ{ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ 
ਮਾਲਵ ੇਦੇ ਿਪੰਡ� ਅੰਦਰ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ 
ਕਰੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੜ�ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ। ਮੋਦਨ 
ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਅਤ ੇਜਵਾਨ ਪੱੁਤਰ ਸੀ।  ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 
ਹੋਰ ਸਨ। ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 
ਲਈ ਪੱਠĂ  ਆਿਦ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ 
ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪੁਲਸ ਫੜ ਕੇ  ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾ© ਬੰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਠਾਹਰ ਦੇਣ ਦ ੇਦੋ© 
ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸਭ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਿਜ© ਘਣੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਤ� ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿਪਛਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ� ਿਵਚ� 
ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਿਗਆ। ਸਾਰ ੇਿਪੰਡ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਹੱਕੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ 
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ਚਰਚਾ ਿਛੜ ਪਈ। ਬਹੁਤ ੇਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਇਹ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਘਣੇ ਨĂ  ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਉਸ ਦੇ ਵੱਡ ੇਪੱੁਤਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ� ਬਦਲਾ ਲਵੇ। 

ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ� ਮੋਦਨ ਤਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਇਨ� � ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� 
ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼© ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇ© ਨਹ� ਜ�ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲ ਗੂੰ ਜਦ ੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ "ਬਦਲਾ.....ਬਦਲਾ........ਬਦਲਾ।" ਆਖਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਮਾ© ਬੰਿਦਆ ਂ ਤ� ਇਕ ਿਪਸਤੌਲ 
ਖਰੀਦ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ� ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਉਹ ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕ ੇਘਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 
ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱੁਸ ੇਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਭਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ 
ਭਰਾਵ� ਤ� ਵੱਖ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੰਡਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 
ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤ� ਡਰ ਕੇ ਉਨ� � ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਰੜਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ 
ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਿਵਚ ਵੀ ਿਫੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸੱਜਣ 
ਨਾਲ� ਵੱਖ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।। ਅਸਲ ਿਵਚ ਛੋਟਾ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨĂ  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦਨ, ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂ ਨੰੂ 
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ, ਘਣ ੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦੇ 
ਸੱਟ� ਵੱਜ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਮੋਦਨ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਜ� ਸਵਮੈਾਨ ਦ ੇਿਪੱਛ ੇਨਾ 
ਕੇਵਲ ਘਣੇ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਕੇ ਚੌਦ� ਸਾਲ� ਦੀ ਜੇਲ� ਕਟਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਅੰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ� ਵੀ ਹੱਥ 
ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਬੜੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਨਾਲ ਘਿੜਆ ਹੈ। ਅਜ ਤ� ਛੇ-ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ 
ਪਿਹਲ� ਸਾਡ ੇਪ�ਡੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ 
ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨć -ਮਾਰਨć  ਿਪੱਛ ੇਨਹ� ਸਨ ਹਟਦੇ। ਇਸ ਕਰਮ ਨੰੂ ਮਰਦ-ਪੁਤਰ� ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਕਦਮ 
ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪਾਤਰ ਰੁਲਦੂ ਿਸੰਘ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾ ਕੇ 
ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਲਕੌਰ ਕੁਝ ਵਰ� ੇਪਿਹਲ� ਿਕਸ ੇਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆ ਂਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮੋਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁ© ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  'ਮਰਦ-ਬੱਿਚਆ'ਂ ਵਾਲਾ 
ਕੰਮ ਕਰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਇਸਤ�ੀ ਿਲਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ-ਰਸਦਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਘਣੇ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� 
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਸੱਟ� ਤ� ਬਚਾ ਨਹ� 
ਪਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸਸੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦਨ ਲਈ ਪਾਠਕ� ਦੀ 
ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਭਾਵ� ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਲਾਲੂ, 
ਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਿਗਆਲੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮ� ਉਕਸਾ�ਦੇ 
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤ� ਿਵਚ� 'ਦਾਨੀ' ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਮੋਦਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਚਆਰੀ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਿਜੱਤ 
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ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਹ�ਲਾਿਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ 'ਮੱੁਲ ਦੀ ਤੀਵ�' ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਹਾਜਣ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦਾ । 
'ਹਰਕੁਰ' ਮੋਦਨ ਦੀ ਇਕ ਬੁਢੀ ਮ� ਹ,ੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਿਖਆਲ� ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ  
ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਤ� ਬਗੈਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਦਾ ਚਿਰਤਰ-ਿਚਤ�ਣ 
ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਸਾਰ ੇਟਾਈਪ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਪ�ਡੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਪਲਾਟ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਬੰਿਨ� ਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾਠਕ� 
ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਲਟਕਾਅ ਿਨਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦ ੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠ (Text) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਾਲ (Time) ਦੇ ਕ�ਮ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਿਵਚ� 
ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 
ਲਗਪਗ ਦਸ ਵਰ� ੇਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ� ਚੱਲਣ ਿਦੰਦਾ ਿਕ 
ਗੱਡੀ ਿਵਚ �ਤਰ ਕੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਮੁਸਾਿਫਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ 
ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪ�ਵ©ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਮੋਦਨ ਹੈ ਜ ੋਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਪਰਿਤਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਬੱੁਢੀ ਮ� ਹਰਕੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਦੋਵ� ਭਰਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮ� ਉਨ� � ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ� � ਦੀਆ ਂਵਹੁਟੀਆ ਂਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਦੂਜੇ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਰਹੱਸ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਕੈਦ ਿਕ� ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਿਪਛੱਲ-ਝਾਤ ਦੀ 
ਿਵਧੀ ਰਾਹ� ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਇਕ ©ਰੀਕ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  
ਇਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਸੀ । ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ 
ਿਰਹਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿਜ਼ੰਦਾ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕ�ੋਧ ਿਵਚ ਆਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨă  ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ 
ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਵੱਟਾ ਨਹ� ਲੱਗਣ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਇਕ 'ਮਰਦ ਬੱਚਾ' ਬਣ ਕੇ ਿਦਖਾ ਿਦਤਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲ-ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨ�ਵ� ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਨĂ  ਿਵਸ਼ੇ© ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

1. ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ 
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ। 

2. ਮੋਦਨ ਦੀ ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੱਕ ਜਾਣੀ। ਰੁਲਦੂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਘਰ ਵਸਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ। 

3. ਮੋਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪੰੁਨ ਦਾ ਸਾਕ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ 
ਮੱੁਲ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। 

4. ਦਾਨੀ ਦਾ ਮੋਦਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵਸਦਾ-ਰਸਦਾ 
ਬਣਾ ਦੇਣਾ। 

5. ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ-ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤਾ ਪੇਿਕਆ ਂਵੱਲ� ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ 
ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸ ੇਖਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। 
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6.ਲੇਖਕ ਵਲ� ਪਾਠਕ� ਦ ੇਮਨ� ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਨ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 
ਦੁਖ�ਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। 

7. ਛੋਟੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦਨ ਦਾ ਘਣੇ ਦ ੇਮੁੰ ਿਡਆ ਂਉਪਰ ਉਨ� � ਦ ੇਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 
ਰੁਲਦੂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁੜਨਾ ਪਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਨਾਲ 
ਵੱਢ ਦੇਣਾ। 

8. ਮੋਦਨ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸਮ�, ਦਾਨੀ ਦਾ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾ-ਬੁਝ� ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਨਵ� ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੋਦਨ ਦੀ ਮੌਤ। 

ਨਾਵਲ-ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਰੋਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਗਤੀ 
ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ-ਘਟਾ�ਦਾ  ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਵਰਣਨ ਸਮ� ਗਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਧੀਮ� 
ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇ� ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦ ੇ ਸੁਗਿਠਤ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪਲਾਟ ਨĂ  ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਇਕ ਆਨੰਦੀ-ਪਾਠ (Text of 

Pleasure) ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

(ਸ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਿਬਰਤ�ਤ ਜੁਗਤ�   

'ਅੱਧਚਾਨਣੀ ਰਾਤ', ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀਆ ਂ ਿਬਰਤ�ਤ-ਜੁਗਤ� ਪੱਖ� ਇਕ ਿਸ਼ਰਮੋਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਭੂਮੀ ਰੂਪਵਾਦੀਆ ਂਨĂ  'ਅਜਨਬੀਕਰਣ' 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਜਾਣੇ ਪਿਹਚਾਣੇ ਜਗਤ ਉਪਰ ਏਨੀ ਨੀਝ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਨĂ ਿੜ� ਝਾਤ (Close up) ਪਾ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰਾ ਜਗ਼ਤ ਅਜਨਬੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ� 
ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦਨ ਜਦ� ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਲੇਖਕ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ 
ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈਦੇਖੋ: 

 ਉਹਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਉਤ�ਹ ਿਸਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਧੰਗੜ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨĂ ੜਾ ਸੀ। 

 ਬਾਹਰ, ਨ�ਗੇ ਸਾਧ� ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆ ਂ�ਚੀਆ ਂਟਾਹਲੀਆ,ਂ ਿਨੰਮਾ 

 ਤੇ ਿਕੱਕਰ� ਦਾ ਿਦ�© ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਭ�ਕਦੇ ਕੱੁਤੇ, ਿਕਤ ੇ

 ਿਕਤੇ ਿਦਸਦਾ ਦੀਵੇ-ਲਾਲਟੈਣ� ਦਾ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਇਕ ਕੋਠĂ  'ਤ ੇਕੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ  

 ਮੂਹਰੇ ਮਚਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟ�, ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ 

 ਇੰਜ, ਿਜਵ� ਿਨ{ਕੇ ਹੰੁਦੇ, ਬਾਤ� ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ, ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਿਪੰਡ ਦਾ  

 ਿਦ�© ਿਚਤਵਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

          (ਪੰਨਾ 16) 

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ�ਮੱੁਖ ਜੁਗਤ ਸਥਾਨਕ ਰੰਗਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਰਿਹਣ-
ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੇਰਿਵਆ ਂਉਪਰ ਡੰੂਘੀ ਝਾਤ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ©ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਲੁਕੇ ਪਾਸਾਰ 
ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਜਾਣ ਿਪਛ� ਉਸਦੀ ਮ� ਹਰਕੁਰ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : 
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 ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਉਸ 'ਘੇਰੇ' ਨੰੂ ਇ� ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਿਜਵ� ਉਹਨੰੂ ਮੁੜ ਜੇਲ�  

 ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਡੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਘੇਰਾ' ਜੇਲ�-ਕੋਠੜੀ ਨਾਲ� 

 ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਘੋਟ ੂਲੱਿਗਆ। ਛੱਤ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤ� ਿਵੰਗ-ਤਿੜੰਗੇ ©ਤੀਰ 

 ਘੁਣ ਦੀਆ ਂਖਾਧੀਆ ਂਕੜੀਆ ਂਤਾ ਸੱਤ� ਥਾਵ� ਤ� ਟੇਢੀ ਹੋਈ, ਗੰਢਲ ਅਣਘੜ 

 ਲਟੈਣ, �ਕਾ ਨੀਵ� ਹੋ ਗਏ ਿਦਸੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹ ਏਸ ਹੇਠć  ਲੰਘ ਕੇ  

 ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਿਕਵ� ਆ ਬੈਠਾ  ਸੀ। ਬੂਹਾ ਵੀ ਿਨਆਿਣਆ ਂਦੇ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। 

 ਬੰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਤ� ਿਜਵ� ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। 

          (ਪੰਨਾ 24) 

ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣ ੇ ਨਾਵਲ� ਦ ੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਿਵਆ ਂ ਨੰੂ 'ਕਲੋਜ਼ ਅਪ' ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 
ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਪ�ਸੰਗ� ਦੀ ਨă ਰੇ©ਨ ਸਮ� ਉਹ ਵਰਣਨ ਗਤੀ (Pace) ਨੰੂ  ਬਹੁਤ 
ਧੀਮਾ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਪਾਠਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਤ� ਛੱੁਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ 
ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮ� ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ : 

 ਪਹੀ ਪ�ਿਦਆਂ ਅੱਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਿਗਆ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ  

 ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਿਣ� �ਠੀ ਕਾਲੀ ਘਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਤੋਰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਤਾ  

 ਮੱਠੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਇ� �ਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਿਜਵ� ਪਹੀ ਿਵਚ ਸੂਲ� 

 ਕੰਡੇ ਿਖਲਰੇ ਹੋਣ। ਤੋਰ ਿਥੜਕਵ� ਹ ੋਗਈ। ਪਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਿਜਵ�  

 ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਓਪਰਾ ਭੈਅ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ 

 ਿਜਵ� ਮਗਰ ਤੁਿਰਆ ਆ�ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੰੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਤ�ਿਹ ਕੇ,  

 ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਿਪਛ�ਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੀ ਸੰੁਨੀ ਸੀ।  

 ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਿਵਖਾਈ ਨਹ� ਸੀ ਿਦੰਦਾ - ਵਲੇਵ� ਖ�ਦੀ ਪਹੀ ਛ�ਬੇ 

 ਸੱਪ ਵ�ਗ ਪਸਰੀ ਪਈ ਸੀ।  

 .....ਪਰ ਿਪੰਡ� ਅੱਧ ਕੁ ਕੋਹ ਉਰ�� , ਭੁਲੱਰ� ਦੇ ਖੇਤ� ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਤੇ  

 ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ�ਦੇ ਿਦਸੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਥਾਏ ਂਰੁਕ ਿਗਆ। ਉਹ ਪਹੀ 

 ਵੱਲ ਈ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹ ੇਸਨ ਚੁਪ-ਚਾਪ, ਭੂਤ� ਵ�ਗ ਕਾਲ ਕਲੋਟੇ। ..... 

 ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਿਬੰਦੇ-ਝੱਟੇ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਜ ਢੱਠĂ  ਦੀ  

 ਬੜ�ਕ ਵ�ਗ ਸੁਣਦੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹ� ਸੀ ਆ�ਦਾ 

 ਇਹ ਿਕਵ� ਹ ੋਸਕਦੈ?  
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 "ਿਕਹੜੇ ?" ਪਹੀ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨĂ  ਰਤਾ ਕੁਰਖਤ ਵਾਜ 

 'ਚ ਿਜਵ� ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਿਰਆ। 

ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹ� ਸੀ। ਮੋਦਨ ਦਾ ਪਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੰਬੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵ�ਗ ਆਕੜ ਕੇ �ਗਲ� ਹੱਥੀ ਿਵਚ 
ਖੱੁਭ ਗਈਆਂ। ਿਪੰਡ� ਉਤ� ਉਤ�  ਲੂਹੀਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤ ੇਅੱਖ� 'ਚ ਤਪੇ ਫਾਲੇ ਵ�ਗ ਿਨਕਲਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ 
ਡੇਲੇ ਿਜਵ� ਪੰਘਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ।   (ਪੰਨਾ 46) 

'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤ� ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਨă ਰੇਟਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਬੜੇ ਸੁੱ ਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਾਠਕ, ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵੇਰਿਵਆ ਂਅਤੇ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

(ਹ) ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਪਿਰਪੇਖ 

ਪ� ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਇਕ ਆਂਚਿਲਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਆਂਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕ�ਕ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ (ਲਾਹੌਰ-ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਖੇਤਰ) ਿਵਚ 
ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਝੀ ਨੰੂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲ ਗਆ 
ਸੀ। ਦੇ© -ਵੰਡ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਦੈਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆ ਂਪਿਰਸਿਥਤੀਆ ਂਦ ੇਕਾਰਨ ਮਾਝ ੇਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੱੁਸ ਗਈ। 
ਿਸਆਸਤ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਿਸਰਮ "ਰਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ� � 
ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ� ਸਮ�-ਸਮ� ਕਈ ਲੇਖਕ /ਆਲੋਚਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਲਵਈ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਕਾਰਨ ਟੋਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਤਰ� ਲਈ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸਦਾ ਨă ਰੇਟਰ (ਅਰਥਾਤ ਲੇਖਕ 
) ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ: 

 "ਭਲਾ ਤ� ਿਕਦ� ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਕਸ਼ਾ !ਹ�...ਓਇ ਪੀ ਜ� ਤੇਰੇ ਸੀਰਮੇ ਓਇ, 

 ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਟਣ ਵਾਿਲਆ ਰਾਕਸ਼ਾ ! ...." ਤੇ ਮੋਦਨ ਦੀ ਏਸ ਿਕਲਕਾਰੀ 

 ਨਾਲ ਨĂ ੜੇ ਦੀਆ ਂਿਕੱਕਰ� ਦੀ ਲੰੁਗ ਵੀ ਝੜ ਕੇ ਿਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਾਪੀ। 

 ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਕੇ ਉਹ ਥਬੂਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਛਣ�, 

 ਨਰੋਈ ਪੁੜ ਵਰਗੀ ਿਹੱਕ ਤੇ ਜਾ ਚਿੜ�ਆ ਤੇ ਪਸਤੋਲ ਪਰ QK ਸੱੁਟ ਕੇ  

 ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਿਹੱਕ 'ਚ ਧਸਾਉAfਦਆ ਂਦੋਹ� ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਘੀ  

 ਨਪੀੜਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।  

 "ਤੇਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆ ਂਿਰੰਨ�  ਕੇ ਖਾ� ਉਇ ਰਾਕਸ਼ਾ ! ਘਿਣਆ.....ਵੈਰੀਆ!ਂ"        (ਪੰਨਾ 47) 

ਮਾਲਵ ੇਦੇ ਮਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮ� ਗਾਲ�ਾ ਨਾਲ ਨੁਚੜਦੀ ਖਰਵੀ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥ� 
ਦੀਆ ਂਇਸਿਤ�ਆ ਂ(ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਵ�) ਬੜੀ ਮਮਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਮੱਠੀ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ: 

"ਿਜ�ਦਾ ਰਿਹ ਪੱੁਤ ! ਮ� ਤ� ਊਈ ਂਹਸੱਦੀ ਆ।ਂ " ਹਰਕੁਰ ਨĂ  ਇ� ਿਕਹਾ ਿਜਵ� ਰੁਲਦੂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� 
ਡਰ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ,"ਤੇਰੀ ਮ� ਬੜੀ ਿਸਆਣੀ ਸੀ। ਐ ਂ ਕੰਧ� ਤੇ ਵੀ ਿਤੱਤਰ-ਮੋਰ ਪਈ 
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ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰ ੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤ� ਿਕਸ ੇਤ� ਕੰਧੋਲੀ ਤੇ ਪੋਚਾ ਨ� ੀ ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ। ਹੋਰ ਤ� ਉਹਦੀ 
ਰੀਸ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂ। ਕੋਈ ਕੇਰਾ ਿਪਓ ਨ� ੀ ਸੀ ਘੱਟ-ਐਨ ਕੇਰ� ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਤ� ਹੁਣ ਿਤੰਨ� ਪੀੜ�ੀਆ ਂਦੀ ਸ�ਝ ਹੋਈ, ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊ ਤ� ਹੋਰ ਕੀਹਨੰੂ ਹੋਊ? ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆ ਂਰੱਬ ਜਾਣੇ 
ਪੱੁਤ�, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਓਹੋ ਘਰ ਐ, ਐਨ ਕੇਰ�....ਬੱਸ......! ਚੰਗਾ ਿਜ�ਦਾ ਰਹ ੇਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਈ, ਰੱਬ ਨĂ  ਿਮਹਰ 
ਕੀਤੀ ਤ� ਅਪ ੇਫੇਰ ਸਭ ੋਕੁ© ਬਣ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਿਕਸ ੇਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟੈ।" 

          (ਪੰਨਾ 80) 

ਪ�.ੋ ਗਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਚਤ�ਣ ਿਵਚ 
ਿਦ�©ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਿਪਛ� ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਆਲਾ -ਦੁਆਲਾ ਧੁਆਖਂਲਾ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ 
ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਇ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੋ ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ 
ਉਸ ਲਈ ਡਰਾਉਣੀ ©ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਗੇ। ਦੇਖ:ੋ 

 ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੰੂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਅਸਮਾਨ ਭੱਠੀ ਿਵਚ ਤਪਦੇ ਫਾਲੇ ਵ�ਗ ਭਖਦਾ 

 ਜਾਿਪਆ-ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਈ ਪਾਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਏਨੀ ਲਾਲੀ! ....ਇਸ ਲਾਲੀ ਤ�  

 ਉਤ�ਹ ਇਕ ਪਾਟ ੇਲੇਫ਼ ਵਰਗਾ ਬੱਦਲ ਸਾਰ ੇਦਾ ਸਾਰਾ, ਸੱਜਰ ੇਡੱੁਲ�ੇ , ਠਰੇ 

 ਹੋਏ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਤ�ਿਹ ਕੇ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਬੇ;[ਰਿਤਆਂ ਵ�ਗ  

 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭੌਿਦਆ ਂਦੂਰ ਤਕ ਿਨਗ�ਾ ਮਾਰੀ ਤ� ਦਾਨੀ ਨਹ� ਿਦੱਸੀ। ਦੋ 

 ਕੁ ਵਾਰ ਅੱਖ� ਝਮਕੀਆ ਂਤ� ਕਾਹਨĂ -ਕੀ ਪੜਸੱੁਕ ਿਜਹੀ ਬੇਰੀ ਕੋਲ ਜ�ਦੀ 

 ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਿਪਆ। ਹੋਰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤ� ਸਾਫ਼ ਿਦਸ ਿਪਆ, ਤੇ  

 ਦੂਜੇ ਈ ਪਲ ਉਹਨੰੂ ਿਜਵ� ਚ�ਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇ� ਮਿਹਸੂਸ ਹਇੋਆ ਿਜਵ�  

 ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ....ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਰੀ 

 ਹੋਈ ਦਾਤੀ ਦੇ ਟੰੁਡ ਵਰਗਾ ਚੰਦ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧ ੇਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧ ੇ

 ਿਸਉਨĂ  ਦੇ ਿਚਹਰ ੇਦੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੱੁਟੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਜਾਿਪਆ। 

         (ਪੰਨਾ 134) 

(ਕ) ਿਨ©ਕਰ© 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸੱਠਿਵਆ ਂਿਵਚ ਪ�ਵੇ© ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸ. 
ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ, ਪ�.ੋ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ ,ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ�  
ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ� ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। 1960 ਈ. ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵਚ ਪ�ਯੋਗਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ�ਿਵ©ਟ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 
ਇਨ� � ਿਤੰਨĂ  ਲੇਖਕ� ਦੀ ਨਾਵਲ- ਿਦ�©ਟੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ ਨĂ  ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਿਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਨĂ  ©ਿਹਰੀ ਅਧ 
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ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਵਲ� ਦੀ ਵਸਤ-ੂਸਾਮਗਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਰਿਹਣ 
ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਿਕਰਤੀਆ-ਂਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ� ਦੀ 
ਨă ਰੇ©ਨ ਸਮ� ਿਕਸ ੇਿਧਰ ਜ� ਧੜ ੇਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਜੋ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਘਟ (ਵਾਪਰ ) ਿਰਹਾ ਹ,ੈ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਚਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 
ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਿਵਰੋਧ� ਅਤੇ 
ਦਬਾਵ� ਦੀ ਭਰਪਰੂ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨĂ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਯੁਗ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀਆ ਂ
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਿਦ�©ਟੀ ਤ� ਉਹ ਇਕ ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦਾ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਨਾਵਲਕਾਰ 
ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਵਲੀ 

 1. ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਆਂਚਿਲਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ   
 ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ,ਅੰਿਮ�ਤਸਰ,1985 

 2. ਿਕ©ਨ ਿਸੰਘ , ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ ਚੇਤਨਾ, ਲੋਕਾਇਤ ਪ�ਕਾ©ਨ ਚੰਡੀਗੜ�,   
 1986 

 3. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕ�ਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਗਲਪ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, 
 ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, 1995. 

 4. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਅਿਭਨੰਦਨ ਗ�ੰ ਥ (ਸੰਪ.ਟੀ. ਆਰ. ਿਵਨĄ ਦ ਤੇ ਹੋਰ), ਮਾਲਵਾ 
 ਸਿਭਆਚਾਰਕ  ਕ�ਦਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 1976. 

 5. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ, ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ, ਤੀਜੀ  ਐਡੀ©ਨ, 2017. 

 6.  ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ,ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਪਬਲੀਕੇ©ਨ  ਿਬਉਰੋ,  
 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 1994 . 

 7. ਟੀ.ਆਰ.ਿਵਨĄ ਦ, ਗਲਪਕਾਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ, ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, 
 ਅੰਿਮ�ਤਸਰ,2000. 

 8. ਨਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਗਲਪ ਪੈਰਾਡਾਈਮ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ 
 ਲੁਿਧਆਣਾ,1990. 

 

 

(ਖ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�©ਨ  
ਪ�©ਨ : ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪ�©ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਉ: 

1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ�ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ। 
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2. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 
ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 
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              ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 
      

ਪਾਠ ਨੰ. : 1.5                                                   
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 ਸੰਖੇਪ ਪ�©ਨ - ਉਤੱਰ 
(ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ : ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ) 

1. ਉਦੇ©  
ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇ© ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪ�ੋ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਰਿਚਤ 
ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਵਲ 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਿਵਚ� ਪੱੁਛੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਪੇ ਪ�©ਨ-
ਉਤੱਰ� ਦੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਪ�©ਨ� ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ� 
ਦੇ ਨਾਵ�-ਥਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਖੇਪ 
ਪ�©ਨ-�ਤਰ� ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਉA ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਸੇ ਨਾਵਲੀ-ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਿਮਲਦੇ-
ਜੁਲਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਪ�©ਨ-�ਤਰ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਿਨ{ਬੜਦੀ ਹੈ। 

2. ਰੂਪ - ਰੇਖਾ 

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣ ੇਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਛੇ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ 
ਪ�ਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ : 

  1. ਅਧੂਰਾ ਕ�ਡ 

 2. ਸਵੇਰ  

 3. ਅਵੇਰ  

 4. ਢਲਦਾ ਪਿਹਰ  

 5. ਝੱਲ� ਦੀ ਅੱਗ  

 6. ਕੁਵੇਲਾ 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਭਾਗ ਿਵਚ� ਚਾਰ /ਪੰਜ ਸੰਖੇਪ ਪ�©ਨ - �ਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਭੂਿਮਕਾ  

ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦਾ ਇਕ ਪ�ਮੁਖ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ਼�  ਅਤੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮ� ਮਾਲਵੇ ਨੰੂ 'ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ' ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 
ਖੇਤਰ ਰੇਤਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸਨ। 
ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਥ� ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁ©ਿਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜ�ਦੇ ਸਨ। ਇਸ  ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦਾ 
ਸੁਭਾਅ ਖਰ�ਵਾ, ਕਾਟਵ� ਅਤੇ ਿਹੰਸਕ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ-ਿਭੜਾਈ ਨੰੂ ਇਕ ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 
ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਇਸੇ ਿਹੰਸਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਪੇ© ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹ।ੈ 
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(ਓ)  ਪ�©ਨ :'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਆਰੰਭ ਿਕਹੜੇ ਿਦ�© ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 
ਉਤੱਰ : ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੇਲ� ਤ� ਛੱੁਟ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਿਦ�© 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਐਵ� ਿਕਸ ੇਝੂਠĂ  ਕੇਸ ਿਵਚ ਫਸਾ ਕੇ 
ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਦ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲਾ ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ 
ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਿਪਸਤੌਲ ਨਾਲ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ 
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਲ� ਤ� ਿਰਹਾਈ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਿਦ�© ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹ�। ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਖਕ ਨĂ  
ਅਧੂਰਾ ਕ�ਡ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਿਕਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਿਵਚ ਦੁ©ਮਣੀ ਿਕਵ� ਪਈ ? 

�ਤਰ : ਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੋਅਤਬਰ ©ਖਸ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਪੰਡ 
ਿਵਚ ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹਣੋਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਦੱੁਧ ਦਾ 
ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਦ ੇ ਿਕਸ ੇਵਡੇਰੇ ਨĂ  ਿਪੰਡ ਦੇ 
ਿਕਸ ੇਿਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਤ� ਪਾਲੇ ਨĂ  ਉਸ ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਜਦ� ਉਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਿਗਆ ਤ� ਉਸ ਨĂ  ਪਾਲੇ ਦੇ ਘਰ 
ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਿਰਮ ਲੋਕ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟ ਗਏ। ਅਗਲੀ 
ਸਵੇਰ ਘਣੇ ਨĂ  ਪਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਲੇ ਨੰੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਲੇ ਦੇ 
ਵੱਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁਭੀ ਅਤੇ ਉਸਨĂ  ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

(ੲ)  ਪ�©ਨ : ਮੋਦਨ ਨĂ  ਘਰ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਿਕਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ? 

ਉਤਰ: ਮੋਦਨ ਨĂ  ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਮ� ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ 
ਇਕ ਨੀਵ� ਿਜਹੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਜੀ ਉਪਰ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਨੰੂ ਕਮਰ ੇਨਾਲ�  'ਘੋਰਾ' 
ਕਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੋਰਾ ਿਵਹੜ ੇਨਾਲ� ਢਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਨੀਵ� ਸੀ। ਛੱਤ ਦੀਆ ਂਕੜੀਆ ਂਤ ੇ©ਤੀਰ� 
ਦੀਆ ਂ ਿਵੱਥ� ਿਵਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨĂ  ਆਲ�ਣੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਚਾਮਚਿੜਕ� ਇਧਰ-ਉਧਰ ਉਡੀਆ ਂ ਿਫਰਦੀਆ ਂਸਨ। 
ਕਮਰ ੇਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਉਪਰ� ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਿਲਉੜ ਝੜ ਰਹ ੇਸਨ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਫਰ© ਿਸਲਾਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ� ਨੰੂ 
ਅਿਜਹੇ ਕੋਠĂ  ਿਵਚ ਸੱੁਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। 

(ਸ)  ਪ�©ਨ: ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮ� ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ? 

ਉਤੱਰ: ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮ� ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਕਟਰ ਨੰੂ ਉਸਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਦਵਾਈ ਿਲਆਦਂੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮ� ਕਾਫੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹ ੋਗਈ। ਪਰ ਤ� ਵੀ ਉਸ ਤ� ਘਰ ਦਾ 
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨĂ  ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਾ ਲੈ 
ਲਈਏ। ਮੋਦਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪfਹਲ� ਦਾ ਮੰਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਜੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ 
ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮ� ਹੋਇਆ  ਹ,ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ। ਮ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ 
ਚੰਗੀ ਲਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

(ਹ)  ਪ�©ਨ: ਮੋਦਨ ਦਾ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ (ਤਤਫਟ)ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? 
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ਉਤੱਰ : ਿਪਸਤੌਲ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੋਦਨ ਿਰ©ਤੇ ਿਵਚ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ  ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਾੜੇ 
ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਸੀ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਲੂ ਨĂ  ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਣੀ 
ਦੁਆਲੇ ਿਗਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੀ  ਵੀ ਬੈਠĂ  ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾfਰਆ ਂਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕੀਤੀ। ਿਗਆਲੇ ਨĂ  ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਚਾਹ ਪ�ਿਦਆ ਂਦੌਰਾਨ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਇਸ ਿਜ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀਆ ਂਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਗੱਲ 
ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ, ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਚੜ�ਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਥ� �ਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਜ�ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਏ ਲਾਲੂ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦਨ ਵੱਟ ਖਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਰੀ ਨĂ  ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨĂ  ਬਲਦੀ ਉਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦਨ, ਘਣੇ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

(ਕ)  ਪ�©ਨ : ਮੋਦਨ ਇਕ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੁਵੇਲੇ ਿਜਹੇ �ਠ ਕੇ ਿਕਧਰ ਨੰੂ ਿਗਆ ਸੀ? 

ਉਤਰ : ਮੋਦਨ, ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਤ� ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦ� ਹੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਇ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਗਰਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਤੀਸ਼ੋਧ (ਬਦਲੇ) 
ਦੀ ਅੱਗ ਿਨਰੰਤਰ  ਬਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਘਣੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਸ ੇਵਾਿਕਫ਼ ਬੰਦੇ ਤ� 
ਿਪਸਤੌਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਦਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਉਹ 
ਿਪੰਡ ਪਰਿਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪਸਤੌਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਦੱਬ ਕੇ ਿਨ©ਿਚੰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ 
ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ਉਪਰ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ fਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

(ਖ)  ਪ�©ਨ: ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਿਦ�© ਿਕਵ� ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
�ਤਰ : ਲਾਲੂ ਤਾਏ ਕੇ ਵਾੜੇ ਿਵਚ ਬੈਠĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਬੇਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚੱਕਵੀਆ ਂ(ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆ)ਂ ਗੱਲ� ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱੁਸ� ਚੜ� ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਉਥ� ਿਪਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਿਸੱਕਾ ਕਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜ ਿਲਆ। ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 
ਉਹ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵਚ ਹੀ ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੀਰੀ ਿਮਲ ਗਏ ਜੋ 
ਆਪਣ ੇਖੇਤ� ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਘਣੇ ਨੰੂ ਲਲਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਲਈ  ਿਕਹਾ। 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੇ ਸੇਲੇ(ਬਰਛੇ) ਕਾਰਨ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਵੀ ਅੱਗ� ਮੋੜਵ� ਲਲਕਾਰਾ 
ਮਾਰ  ਿਦੱਤਾ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਪਿਹਲੀ ਗੋਲੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਛੱਡੀ। ਘਣਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰ 
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਤ� ਮੁਆਫੀਆ ਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਘਣੇ ਦੀਆ ਂ ਲੱਤ� ਿਵਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ 
ਤੀਜੀ ਨĂ  ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੋਦਨ ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਘੰਡੀ ਮਰੋੜ ਿਦੱਤੀ। 
ਘਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਥ� ਉਪਰ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 

 

(ਗ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਿਪਛ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਕੀ ਕੀਤਾ? 

�ਤਰ: ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਿਪਛ� ਕੁਝ ਦੇਰ ਤ� ਮੋਦਨ ਉਥੇ ਖੜਾ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ 
ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਿਪੰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਰਸਤ ੇਿਵਚ ਕਣੀਆ ਂਪੈਣ ਲੱਗੀਆ ਂਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨ� � ਦਾ 
ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦਾ ਉਦੇ© ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ 
ਿਪੰਡ� ਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। 
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(ਘ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਿਪਛ� ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ  ਸਨ? 

ਉਤੱਰ : ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰ ੇਿਪੰਡ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਘਣ ੇਦਾ ਸੀਰੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਨੱਠ ਿਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨĂ  ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆ ਂਗੱਲ� ਹੋਣ ਲੱਗ 
ਪਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਮੋਦਨ ਨੰੂ "ਆ©ਕੇ!" ਕਿਹ ਰਿਹ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਅਣਖ 
ਰੱਖ ਿਵਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਘਣੇ ਦ ੇਿਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੱੁਜਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਤਲ ਨੰੂ ਮੋਦਨ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆਖ 
ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਪੁਲਸ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫ�ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਤਲ ਉਪਰ ਸਭ ਤ� ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਦਨ ਦੇ ਯਾਰ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਮਨਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਤਕ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

(ਙ)  ਪ�©ਨ : ਕਤਲ ਤ� ਬਾਅਦ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ? 

�ਤਰ : ਪੁਲਸ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ-ਪਰ ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਨ� � ਨĂ  ਘਣ ੇਬਰਦਾਰ ਦੇ 
ਮੰ[ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮ� ਉਨ� � ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵ� ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� 
ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ� � ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਟੱਕ ਸ�ਭ ਿਲਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੌਦ� 
ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਭਰਾ ਸਜੱਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਣ ੇ ਦੇ ਮੰੁਡੇ  ਦੀ  ਇਸ 
ਿਰਆਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। 

(ਚ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਿਪਛ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ? 

ਉਤੱਰ: ਉਨ� � ਨĂ  ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਕ ਬਦਮਾ© ਆਦਮੀ ਉਨ� � ਦੇ ਮਗਰ� ਲਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਪਉ ਨĂ  ਉਨ� � 
ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੜਾਈ-ਝਗਿੜਆ ਂ ਿਵਚ ਨਹ� ਪ�ਦਾ। ਉਹ ਅਣਖ ਜ� ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਨਹ� ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ 
ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਥੋੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਿਮੱਠĂ  -ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨĂ  
ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 

(ਛ)  ਪ�©ਨ: ਪੁਲਸ ਨĂ  ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀ© ਿਕਵ� ਕੀਤੀ? 
�ਤਰ : ਜਦ� ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਿਲੱਆ ਿਕ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਪਸਤੌਲ ਨਾਲ ਘਣੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਉਨ� � ਨĂ  ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼� ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀ© ਕੀਤੀ, ਉਨ� � ਨĂ  ਦੱਸ 
ਿਦਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੈਲੇ ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾ© ਤ� ਿਪਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਿਪਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਨĂ  
ਘਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇ� ਪੁਲਸ ਨĂ  ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਰੀ �ਘ-ਸੱੁਘ ਕਢ ਲਈ। 

 

(ਜ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਕਵ� ਹੋਇਆ? 
ਉਤੱਰ : ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲੇ ਦੇ ਿਰ©ਤੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਨĂ  ਿਗਟ ਿਮਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਿਕ ਵਰ� ੇਿਪਛ� ਜਦ� ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤ� ਲੋਕ� ਨĂ  ਹੈਰਾਨੀ 
ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਿਵਚ �ਗਲ� ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰੁਡੇ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੌਦ� ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਾਹੇ ਲੱਗਣ 
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ਤ� ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਸੱਜਣ ਿਬਲਕੁਲ ਬਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

(ਝ)  ਪ�©ਨ : ਸੱਜਣ ਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨĂ  ਕੀ ਸਾਿਜ© ਰਚੀ? 

ਉਤੱਰ : ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨĂ  ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੱਸੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਅ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾਨੀ ਟੱਕ ਪਾਲੇ 
ਿਕਆ ਂਨੰੂ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ� � ਨĂ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਿਗਆ 
ਅਤੇ ਇ� ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਮਿਹੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

(ਞ)  ਪ�©ਨ : ਜੇਲ� ਿਵਚ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ? 
�ਤਰ : ਜੇਲ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਰ� ੇਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਿਰਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਪਹੰੁfਚਆ ਂਤ� ਉਸ 
ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ 'ਅਜਨਬੀ' ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ ੇਦੇ ਮੱਥ ੇਨਹ� ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਸਵੇਰ ੇਮੰੂਹ-ਅਨ�Ă ਰੇ 
�ਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਜਾ ਆ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ  ਵਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਦ-ੇ
ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਦ ੇਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਆ�ਦਾ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ, ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਭਾਵ� ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ। 

(ਟ)  ਪ�©ਨ: ਮੋਦਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਿਕ� ਨਹ� ਸੀ ਬਣਦੀ? 
�ਤਰ : ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨĂ  ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਘਣ ੇਦ ੇਮੰੁਿਡਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਉਨ� � ਤ� ਪੱੁਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਰੰਜ ਹੋਇਆ 
ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਤ� ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਆਪ ਚ�ਦਾ ਵਰ� ੇਜੇਲ� ਿਵਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਨ ਿਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ 
ਨਹ� ਸੀ। ਬਲਿਕ ਉਹ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� 
ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ-ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

(ਠ)  ਪ�©ਨ : ਮੋਦਨ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਕਵ� ਵੰਡਾਈ? 

�ਤਰ: ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੋਦਨ ਤ� ਿਕਸ ੇਹੱਦ ਤਕ ਡਰਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਤ� ਉਹ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਨ�ਹ-ਨੱੁਕਰ ਕਰਨ ਿਪਛ� ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੋਦਨ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲ ਗਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਉਪਰ ਉਸ ਨĂ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ� ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਸਮ� ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਵਰਤ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦਨ ਨĂ  
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ� � ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨĂ  ਜੋ ਿਮਿਲਆ, ਉਸ 
ਨੰੂ ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। 

(ਡ)  ਪ�©ਨ : ਘਣ-ੇਿਕਆਂ ਨĂ  ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ? 

�ਤਰ : ਮੋਦਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਟ ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਘਣ-ੇਿਕਆ ਂਨĂ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ 
ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ� � ਨĂ  ਵੱਟ ਿਵਚ ਕੁਝ ਟੇਢ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਕ 
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ਿਦਨ ਉਸ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਹ ਵੱਟ ਿਦਖਾਈ। ਮੋਦਨ ਮੰੂਹ� ਤ� ਭਾਵ� ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਿਲਆ ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨĂ  ਘਣੇ-ਿਕਆ ਂਦੇ ਸੀਰੀ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵੱਟ ਿਸੱਧੀ ਕਰ 
ਲਈ। ਰੁਲਦੂ ਦੋ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਘਣੇ-ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਨਗ ੇ ਪਰ ਉਧਰ� ਕੋਈ ਨਾ 
ਆਇਆ। 

(ਢ)  ਪ�©ਨ : ਜਦ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਤ� ਰੁਲਦੂ ਨĂ  
 ਕੀ fਕਹਾ? 

�ਤਰ:  ਮੋਦਨ ਦੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਚਾਅ ਚੜ� ਿਗਆ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ 
ਿਲਹਾਜ -ਮੁਲਾਹਜੇ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ� ਉਪਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਬੰਨ� -ਸੱਬ� ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 
ਆਖਰ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਰ�ਆ ਂ
ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ । ਹਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨĂ  ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕ-ਠੱਕ ਕਰ ਿਲਆ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਅਠਾਰ� 
ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ । ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾ ਿਕਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਹਣੇ ਧਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਕੁੜੀ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਅਠਾਰ� ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਦੋਵ� ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ 
ਦਾਨੀ, ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

(ਣ)  ਪ�©ਨ : ਦਾਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ?  

�ਤਰ : ਦਾਨੀ ਇਕ ਸਿਚਆਰੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨĂ  ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ 
ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੋਦਨ ਦਾ ਖੋਲੇ ਹੋਇਆ ਘਰ ਟਿਹਕਣ ਲਾ ਿਦਤਾ। ਘਰ ਦੇ 
ਸਾਰ ੇਕਪੜ,ੇ ਰਜਾਈਆ-ਂਤਲਾਈਆ ਂਸਮੇਤ ਧੋ ਕੇ ਿਨਖਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਚੁਲ�ੇ  ਹਾਰੇ ਨਵ� ਬਣਾ ਲਏ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ 
ਮੰਡੀ� ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ। ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਬੈਠੀ-ਬੈਠਾਈ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇਣ 
ਲੱਗ ਪਈ, ਇ� ਉਸਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੀ ਜੂਨ ਸੰਵਾਰ ਿਦੱਤੀ। 

(ਤ)  ਪ�©ਨ : ਮੋਦਨ ਦੀ ਮ� ਹਰਕੁਰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਪ�ਤੀ ਰਵਈਆ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ? 

�ਤਰ : ਮੋਦਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਿਕਥ� ਜੁੜਨਾ ਸੀ? ਿਪੰਡ� ਿਵਚ 
ਮੱੁਲ ਦੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਮੋਦਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੰਗੇਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ� ਿਵਆਹੀ ਗਈ 
ਸੀ ; ਮੋਦਨ ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਜੇਲ� ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਰਕੁਰ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੀ ਲ�ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਿਵਆਹ ਿਵਚ� ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰੁਡਾ ਹਰਕੁਰ ਨੰੂ ਫੁੱ ਟੀ ਅੱਖ ਨਹ� ਸੀ ਭਾ�ਦਾ। ਇਨ� � 
ਗੱਲ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਕੁਰ, ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਸਿਹਜ ਹੋ ਕੇ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ ਤਣਾਉ ਿਵਚ 
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 

 

(ਥ)  ਪ�©ਨ : ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਪੱੁਛਣ �ਤੇ ਉਸ ਨĂ  ਕੀ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ ?  

�ਤਰ : ਉਸ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਢ ਦੋ 
ਵਰ� ੇਆਪਣੇ ਪੇਿਕਆ ਂਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਤ� ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਪੈਰ ਨਹ� ਸੀ ਲੱਗਣ ਿਦੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਉਪਰ 
ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਿਹਣ ਦੇ 
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ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਕੁਰ ਉਸ ਉਪਰ ਿਨਗਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਿਵ©ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਏਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ 
ਲੱਗ ਪਈ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਮਸ� ਵਰਾਇਆ। 

(ਦ)  ਪ�©ਨ : ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ? 

�ਤਰ : ਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਰੁਲਦੂ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਤੀਵ� ਹੈ। ਹੰੁਦੀ - 
ਹੰੁਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਲਦੂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਗਈ । ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੱੁਸਾ ਆਇਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮੋਦਨ ਦਾ ਸੁਿਹਰਦ 
ਯਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਿਦਨ� ਤਕ ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਗਾਲ�� ਕੱਢਦਾ ਿਰਹਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। 

(ਧ)  ਪ�©ਨ : ਆੜ�ਤੀਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੇਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਨĂ  ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਿਕਹੜਾ  ਕੀਤਾ? 

�ਤਰ : ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਇਕ - ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਾੜ�ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕfਠਆ ਂਹੀ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਛੋਿਲਆ ਂ
ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨੌ ਸ� ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਗਏ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਫੌਰਨ ਇਹ ਰੁਪਏ ਰੁਲਦ ੂਦੇ ਹੱਥ 
ਧਰ ਿਦਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਮ� ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਵਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰੁਲਦੂ 
ਨĂ  ਆਪਣੀ ਸਵਾ ਿਕਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਹਣ ੇਧਰ ਕੇ ਅਠਾਰ� ਸ ੌਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਰੁਲਦੂ, ਮੋਦਨ ਦੀ ਇਸ 
ਹਰਕਤ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱੁਸੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨĂ  ਫੌਰਨ ਉਹ ਪਸੈ ੇਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ 
ਿਕ ਇਨ� � ਪੈਿਸਆ ਂਨਾਲ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤ� ਇਕ ਨਗੌਰੀ ਬਲਦ ਿਲਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਲਦ ਨਾਲ ੳਹ 
ਆਪਣ ੇਵਾਲਾ ਵਿਹੜਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ 
ਸਿਕਆਂ ਅਤੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਅਪਮਾਿਨਤ ਨਹ� ਸੀ  ਕਰ ਸਕਦਾ। 

(ਨ)  ਪ�©ਨ : ਰੁਲਦੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮੋਦਨ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਮੋਘਾ ਿਕ� ਨਾ ਲੁਆ ਸਿਕਆ? 

�ਤਰ : ਰੁਲਦ ੂ ਨੰੂ ਤfਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਦਨ ਦੇ ਖੇਤ ਲਈ ਮੋਘਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ� ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤ� 
ਉਸ ਨĂ  ਇਸ ਕੰਮ ਦ ੇਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਾ ਰੁਲਦੂ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋਦਨ। ਅਠਾਰ� ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤ� ਉਹ ਮੋਦਨ ਲਈ ਸਾਬਤ -ਸਬੂਤੀ ਔਰਤ ਲੈ 
ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਘਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ  ਦੇ ਪੱਚੀ ਸੌ? ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਲਦੂ ਮੋਦਨ 
ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ ਮੋਘਾ ਨਾ ਲਵਾ ਸਿਕਆ।  

(ਪ)  ਪ�©ਨ : ਛੋਟੇ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੀ? 
�ਤਰ  : ਛੋਟੇ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਸਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨĂ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਘਣੇ-ਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 
ਿਕ ਸੱਜਣ ਘਣੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੰੁਡੇ ਕਰਨă ਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ 'ਰਿਲਆ' ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਜਣ ਦੀ 
ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਜਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਨਾਲ ਬੇ©ਰਮੀ 
ਉਪਰ ਉਤਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

(ਫ)  ਪ�©ਨ : ਸਜੱਣ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਆਈਆਂ ? 

�ਤਰ : ਅੱਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਨĂ  ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਨਵ� ਬਿਣਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਆਪ ਰੱਖ ਿਲਆ 
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤਾਏ ਵਾਲੇ ਟੱੁਿਟਆ- ਭੱਿਜਆ ਘਰ ਮੜ� ਿਦੱਤਾ। ਸ�ਝੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਨĂ  ਿਤੰਨ ਿਕਲੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣ ੇਨ� ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੰੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ  
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ਿਵਚ� ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਛੋਟਾ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਪਰ ਜਦ� ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣ ੇਿਹੱਸੇ ਆਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ। ਰਾਹ ਘਣੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਪ�ਦਾ ਸੀ। 
ਪਿਹਲ� ਤ� ਇਕੱਠĂ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਨĂ  ਛੋਟੇ ਦਾ 
ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਮੋਦਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਪੱfਟਆਂ ਤ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਿਕਹਾ : ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ�। ਆਪ� ਰਾਹ 
ਲੈ ਲਵ�ਗੇ। 

(ਬ)  ਪ�©ਨ : ਦਾਨੀ ਦੇ ਗਰਭਗਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰ� ਮੋਦਨ ਨĂ  ਕੀ ਸੋਿਚਆ? 

�ਤਰ : ਮੋਦਨ ਨĂ  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਮਾਲਵ ੇਿਵਚ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਜਾਪਾ 
ਸਮ� ਪੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ� ਉਸ ਨĂ  ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ। ਰੁਲਦੂ, ਦਾਨੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸ 
ਦੇ ਮਾਪ,ੇ ਦਾਨĄ  ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਸ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ। 
ਜਦ� ਦਾਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤ� ਉਸ ਨĂ  ਉਸ ਉਪਰ ਿਵ©ਵਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ 
ਦਾਨਾ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਿਜਸਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮਾਿਪਆ ਂਨĂ  ਉਸਦੇ 
ਦੋਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਥ� ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 

(ਭ)  ਪ�©ਨ : ਘਣੇ ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਕ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਹੋਈ?  

�ਪਰ : ਦਾਨh ਦੇ ਜਾਣ ਿਪਛ� ਮੋਦਨ ਦਾ ਿਚੱਤ ਕਾਫੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਛੋਟਾ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ 
ਿਪਆ। ਉਸ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਘਣੇ ਦ ੇਵੱਡੇ ਮੰੁਡੇ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵਚ� ਗੱਡਾ ਲੰਘਾਉਣ ਤ� ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। 
ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਚੰਡਾਲ ਚੜ� ਿਗਆ। ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੁਲਦੂ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਵੀ 
ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਤ� ਸੁਖ� ਸ�ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ 
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦਨ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਇੱਕਿਠਆ ਂ©ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਰੁਲਦੂ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਪ ੈਿਗਆ ਿਕ ਮੋਦਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੰਡਾਸੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੇ ਤੁਰ 
ਿਪਆ। ਮੋਦਨ ਨĂ  ਘਰ� ਬਰਛਾ ਚੱੁਕ ਿਲਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵ� ਘਣੇ ਦੇ ਬਾਰ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚੇ 
ਅਤੇ ਘਣੇ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆ ਂਨੰੂ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਣੇ ਿਕਆ ਂਨĂ  ਦੁਨਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੋਦਨ ਿਪਛ ੇਹਟ 
ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸ� ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 
ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੱੁਠੀਆ ਂਗੰਡਾਸੀਆ ਂਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਠਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਸੱਜਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਦੇ ਮਾਰ ੂਸੱਟ� ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਏਨĂ  ਿਵਚ ਛੋਟ� ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ। ਦੋਵ� ਜਣੇ ਮੋਦਨ 
ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। 

 

(ਮ)  ਪ�©ਨ : ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੋਦਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ?  

�ਤਰ : ਸੱਜਣ ਦੀਆ ਂ ਗੰਡਾਸੀਆ ਂ ਨਾਲ ਮੋਦਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਉਸ ਲਈ ਕਈ 
ਦਵਾਈਆ ਂਿਲਆਂਦੀਆ ਂਪਰ ਮੋਦਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਿਦਨĄ -ਿਦਨ ਿਨ{ਘਰਦਾ ਹੀ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਦਨ 
ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸੌਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਵੇ ਆਤੇ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਲੈ ਆਵੈ। ਪਰ 
ਮੋਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਇ� ਪ�ਤੀਤ ਹੋਇਆ ਿਜਵ� ਉਸ ਦਾ ਅੰਿਤਮ 
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ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹ�। ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੁਆਫੀ 
ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਦਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਪਰ ਮੋਦਨ ਦੇ ਪ�ਾਣ-ਪੰਖੇਰ ੂਹੁਣ �ਡਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ 
ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਤ� ਿਵੱਛੜ ਕੇ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਇ� ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖ�ਤ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।  

ਪ�©ਨ : ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪ�©ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ �ਤਰ  
ਿਦਉ : 
1. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

2. 'ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ' ਦੇ 'ਅਧੂਰੇ ਕ�ਡ' ਿਵਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨĂ  ਕੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ? 

3. ਪ�.ੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਨĂ  ਆਪਣ ੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਕੰਨĂ  ਕ�ਡ� ਵਾਚ ਵੰਿਡਆ ਹੈ।ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ  
ਦੱਸੋ ? 

4. ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਕ�ਡ ਿਵਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? 

5. ਮੋਦਨ ਹੋਰ� ਿਕੰਨĂ  ਭਰਾ ਸਨ ਇਨ� � ਦੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ? 

6. ਰੁਲਦੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਨĂ  ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ? 

7. ਮੋਦਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਿਪਛ� ਵੀ ਦਾਨੀ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸ ਿਕ� ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ? 

8. ਮੋਦਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ? 

9. ਜੈਤੋ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤ� ਰੁਲਦੂ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਨĂ  ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕ�? 

10. ਦਾਨੀ ਇਕ ਸਿਚਆਰੀ ਔਰਤ ਸੀ । ਿਕਵ�? 

 

11. ਮੋਦਨ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨĂ  ਕੀ ਿਕਹਾ? 

12. ਮਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਘਣੇ ਨĂ  ਿਕਹੜੇ ©ਬਦ ਕਹੇ? 

13. ਘਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੋਦਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤ� ਿਪਛ{ੋ ਪੂਰਨ ਮਿਹਰਾ ਿਕਹੜ-ੇ©ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ? 

14. ਰੁਲਦੂ ਨĂ  ਮੋਦਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਿਵੰਗੀ ਵੱਟ ਿਕਵ� ਿਸੱਧੀ ਕੀਤੀ ? 

15. ਭਾਈਆ ਂਿਵਚ ਪਈ ਫੱੁਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲ�ਦੇ ਸਨ?  



n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk        gouk - gzitK 

          nkX[fBe gzikph rbg 

gkm BzL 1H6        b/ye L vkH pbihs e"o pbh 

 

*bzx rJ/ dfonk* dk ftFk t;s{ s/ b/yeK dk fdqFNhe'D 

*bzx rJ/ dfonk* dbhg e"o fNtkDk dk fJe wjZstg{oB Bktb j?. fJ; Bktb dk wjZst 
fJ; eoe/ th j? fe fJ; dk ftFk b/yek d/ gfjbK fby/ rJ/ BktbK Bkb'_ fpbe[b jNe/ s/ 
tZyoh GKs dk j?. ftF/ dh u'D b/yek nkgD/ nB[Gt y/so ftu'_ eodh j?. fizBk th fe;/ b/ye 
Bz{ fe;/ ft;a/ pko/ frnkB iK nB[Gt j't/rk UBk jh T[j T[; ft;a/ Bz{ tX/o/ ;wrosk Bkb g/;a 
eo ;e/rk. dbhg e"o fNtkDk feT[_fe pugB s'_ gfNnkbk ;afjo Bkb i[Vh j'Jh j? fJ; bJh 
T[;dk nB[Gt gfNnkbk ;afjo pko/ shyD s/ w"fbe j?. jo fJfsjk;e ;afjo dk fJe tZyok 
;fGnkukoe wjKdok j[zdk j?. T[;dk fJj w[jKdok T[;d/ fJfsjk;e, ;K;feqse s/ Xkofwe w[ZbK 
ftu fBfjs j[zdk j?. fJj w[Zb Gkt/_ pDd/ pdbd/ s/ N[Nd/ ofjzd/ jB go fJBQK w[ZbK eoe/ jh 
fe;/ ;afjo dh gSkD pDdh j?. dbhg e"o fNtkDk B/ gfNnkbk ;afjo Bz{ pdbfdnK d/fynk 
j?. T[; Bz{ T[Bh ;" ;zskbh s'_ gfjb/ gfNnkb/ pko/ th ikDekoh j? s/ fJ; s'_ pknd tkb/ 
;afjo pko/ th. 

Bktb dk nfXn?B g/;a eoB s'_ gfjbK Bktb dk ;wogD, *gfNnkb/ d/ T[; fJfsjk; d/ Bkw 
fJfsjk; B/ fi;dk ed/ fiaeo Bjh_ eoBk, s'_ Bktb ftub/ ftukoK dh ikDekoh fwbdh j?. 
fJBQK ;soK s'_ fJe rZb j'o th ;g;aN j[zdh j? fe Bktb ftu bJ/ rJ/ ft;a/ dk fJe ft;a/;a 
fJfsjk;e gq;zr th j?. fJfsjk; B/ fi;dk ed/ fiaeo Bjh_ eoBk tkbhnK gzrshnK gVQe/ fJe 
rZb j'o th ;g;aN j[zdh j? fe b/yeK dk nfijk fpnkB iK dkntk T[;dh ft;a/ pko/ v{zxh 
ikDekoh j'Dk j?. d{ik ;kfjs s/ fJfsjk; ftu p[fBnkdh nzso j[zdk j?. i' Bktb ftubhnK 
xNBktK Bz{ fJfsjk; okjh_ g/;a ehsk frnk j[zdk sK T[BQK dk o{g j'o j'Dk ;h. ;kfjs 
fJfsjk;ekoh Bjh_ j[zdk. ;kfjs ftu ihtB Bz{ ebkwJh Yzr Bkb g/;a ehsk iKdk j?. fJ; gZy 
s'_ th fNtkDk d/ w[Yb/ ;apd fiZE/ Bktb ftub/ ft;a/ pko/ frnkB eokT[_d/ jB T[E/ fNtkDk dh 
ft;a/ pko/ ikDekoh pko/ th d;d/ jB. 

Bktb gVB T[gozs b/yek dk gfNnkb/ ;afjo pko/ ft;fsqs nfXn?B ;kv/ fdq;aNh r'uo j[zdk j?. 
fNtkDk dk Bktb d/ ft;/a Bkb ft;a/;a gqeko dk ;o'eko ikgdk j?. ;afjo Bkb T[; dh ;KM 
Gkt[e j? s/ T[j brksko T[; d/ fJfsjk;e gq;zr Bkb i[Vh ojh j?. *bzx rJ/ dfonk* r[iao 
u[Ze/ ;w/_ dk gqshe j?. fi; d/ Bkb jh fJj rZb th ;g;aN j[zdh j? fe bzx u[Ze/ dfonk fe; 
yk; fJfsjk;e ;w/_ Bkb ;pzXs jB. fJj *okik ;akjh* :[Zr j? i' j[D phs u[Zek j?. b/yek B/ 
T[; :[Zr Bz{ dfonk d/ gqshe ti'_ f;ofink j?. dfonk i' ft;akb th j[zdk j? s/ nw'V th. i' 
ezfYnK d/ ftu th tfjzdk j? s/ nkgD/ tfjD pdbdk th ofjzdk j?. fi; dh nEkj ;aesh 
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ftek;ekoh th j[zdh j? s/ ftBk;aekoh th. gozs{ fJe tko i' gkDh bzx iKdk j? T[j w[Ve/ Bjh_ 
nkT[_dk. nfijk jh j? gfNnkb/ ;afjo dk fJfsjk; fi;Bz{ fNtkDk B/ nkgD/ Bktb dk ft;ak 
pDkfJnk j?. 

nzro/iaK d/ gzikp T[s/ eoia/ T[gozs th gfNnkbk dh fonk;s ekfJw ;h feT[_fe gfNnkbk oki 
B/ nzro/iaK dh gqG[;Zsk Bz{ wzB fbnk ;h. gfNnkbk oki d/ fJbke/ ftu irhodkoh :[Zr fiT[_ 
dk fsT[_ ub fojk ;h. fNtkDk B/ fJ; :[Zr dh rZb Bz{ gfNnkbk ;afjo d/ ;zdoG ftu 
fusfonk j?. Bktb gVQB T[gozs Gkt/_ fJ; rZb dk frnkB j[zdk j? fe oki;akjh :[Zr ftu 
oki d/ d{i/ okfinK Bkb okfinK d/ tiahoK Bkb iK tiahoK d/ tiahoK Bkb s/ oki/ s/ tiahoK d/ 
b'eK Bkb fej' fij/ ;zpzX ;B. go fNtkDk B/ fJBQK ;zpzXK dh g/;aekoh Bz{ e/tb gfNnkbk 
;afjo d/ fJfsjk; Bkb jh i'V e/ g/;a ehsk j?. fJ; d/ Bkb jh gfNnkb/ ;afjo d/ ft;a/;a 
gqeko d/ ;fGnkuko Bz{ th f;oiD dk :sB ehsk j?. fit/_ oki/ dh gfNnkb/ d/ ftu th ekbh 
d/th d/ wzdo dh ;EkgBk eoBh s/ ekbh d/th d/ p[Zs Bz{ nkgDh nkofEe s/ oki;h ;aesh okjh_ 
ebeZs/ s'_ b? e/ nkT[Dk, gfNnkb/ tkbh Bdh dk uVQBk s/ oki/ dk ;'B/ dk BZE u{Vk Bdh dh 
G/_N eoB s/ gkDh dk T[soBk, pkokdoh ftubk p[Zs, bhbk GtB s/ ;akjh wfjb nkfd dh 
g/;aekoh eoe/ fNtkDk B/ fiE/ ft;a/;a fJfsjk; gq;zr f;ofink j? T[E/ gfNnkb/ ;afjo d/ 
irhodkoh ;fGnkuko Bz{ th g/;a eoB dk :sB ehsk j?. fNtkDk B/ oki/ wjkokfinK dk 
ofjD-;fjD, T[BQK d/ F"e, T[BQK dh fcsos, n:kFh n?F-fJFos, wkD wo:kdk, g{ik gqsh 
fdnkbsk s/ fI}zw/tkoh, okfinK dh nkg;h d[FwDh, T[BQK dh fJbkek tXkT[D dh o[uh, gqkfeqse 
FeshnK s/ d/th d/tfsnK nkfd dh g{ik s/ T[BQK d/ ebk gq/wh j'D dh o{uh Bz{ pj[s jh ;zy/g 
s/ Gktg{os Yzr Bkb fusfonk j?. 

Bktb d/ nkozG ftu b/yek B/ gfNnkbk Bdh d/ uVQB dk fiaeo ehsk j?. Ffjo d/ v[Zp ikD 
dk ]sok j' iKdk ;h. c/o wjkokik Bzr/ g?oh_ nkg BZE u{Vk Bdh dh G/N eoB iKdk. Ekb 
ftu ;'B/ dh BZE s/ u{Vk oZy e/ T[j Bdh ftu T[sodk frZN/ frZN/ gkDh, r'v/ r'v/ gkDh, bZe 
bZe gkDh. s/ c/o gkDh dh fJe tZvh SZb nkT[_dh, Ekb ftu oZy/ BZE u{V/ dh G/_N Bdh jVQk 
e/ b? iKdh. s/ c/o Bdh dk gkDh T[soBk F[o{ j' iKdk.* fJj xNBk Bz{ f;oie/ b/yek B/ fiE/ 
gfNnkbk Ffjo dh wzBs Bz{ gqrNkT[D dk :sB ehsk j? T[E/ okfinK dh goik gqsh gqrNkJh 
iKdh f}zw/tkoh Bz{ th T[ikro ehsk j? fe fet/_ oki/ Bz{ nkgDh goik gqsh fuzsk ofjzdh ;h. 
fJ;/ soQK ekbh d/th tkbh xNBk th fJe nfijh xNBk j? fi; ftu oki/ Bz{ goik d/ fjs dh 
fuzsk j?. okik nkgD/ t}ho pyFhF f;zx Bkb id'_ G/; pdbe/ gfNnkbk Ffjo d/ b'eK pko/ 
ikBD bJh fBebdk j? sK T[; Bz{ e[M b'e rZmVhnK u[Zeh, GiB rkT[_d/, F/oK tkbh dh i' 
p[bkT[_d/ ;N/FB tZb iKd/ fwbd/ jB. g[ZSD s/ gsk brdk j? fe b'e d/th d/ doFBK bJh 
ebeZs/ ik oj/ jB s/ T[BQK B/ g{o/ wjhB/ Bz{ w[VBk j?. okik g[Sdk j? fe B/V/ s/V/ e'Jh d/th 
Bjh_ < **ji{o nkyd/ B/ fe;/ ;w/_ okyFF d/thnK d/ wro g? rJ/ ;B T[j vodhnK gjkVh_ ik 
b[ehnK.** T[BQK Bz{ tkfg; Bjh_ p[bkfJnk ik ;edk <** *j}{o e'Jh tZvk FeshFkbh :[rg[oF 
FkfJd tkfg; p[bk ;edk j't/.** ;odko pyFhF f;zx d/ fJj efjD s/ wjkokik T[;/ oks rZvh 



n?wHJ/H gzikph Gkr gfjbk 56       gouk ^ gzitK 
 

okjh_ ebeZs/ Bz{ otkBk j' iKdk j? s/ gzdoK fdBK fgS'_ ekbh d/th dh w{osh gfNnkb/ nk iKdh 
j? fi; bJh pkoKdoh d/ ;kjwD/ ekbh d/th dk wzdo T[;ko fdZsk iKdk j?. ;ko/ fdBtko F[X 
eoe/ ig sg s/ jtB eoe/, wzso T[uko e/ w{osh Bz{ T[; wzdo ftu ;Ekgs eo fdZsk iKdk 
j?. ;G s'_ gfjbK Bzr/ g?oh_ okik nkg ik e/ Bw;eko eodk j?. M'N/ dh pbh fdZsh iKdh j?. 
okik nkgDh fonk;s dh goik dh oZfynk bJh p/Bsh eodk j?. fJ;d/ fgS'_ fJj ftFtk; ehsk 
ikD bZrk fe b'eK dhnK ;[ZyK to nkT[D bZrhnK. fJ; d/ Bkb j'o th eJh soQK d/ nzX-
ftFtkF i'V/ iKd/ oj/. fit/_ e'Jh u'o ekbh d/th d/ rfjD/ bkje/ b? ikD ;w/_ nzBQk j' frnk 
;h nkfd. 

b/yek gfNnkb/ d/ wjkoki/ dh dfonk fdbh pko/ j'o th ft;Eko ftu d;dh j'Jh fbydh j?, 
**G/F pdbe/ Ffjo dhnK c/ohnK dk jh cb ;h fe d[y fBtkoB r[od[nko/ Bz{ gzi wD gZeh 
fBskgqsh dh bzro bJh o;d ikD bZr gJh ;h. ekbi sZe dh gVQkJh w[cs j' rJh ;h. 
fJe :shwykBk y[ZbQ frnk ;h. j;gskb g? frnk ;h. ;VeK gZehnK j' rJhnK ;B. pkr bZr 
rJ/ ;B s/ Bdh T[&Zs/ g[b pD frnk ;h.** 

 T[go'es gq;zr okjh_ b/yeK B/ fiE/ gfNnkb/ tkb/ oki/ dh dfonk fdbh s/ b'eK bJh 
ehs/ rJ/ ezwK dk t/otk fdZsk j? T[E/ wjkokfinK dh pjkdoh iK BkfJesZt dh GktBk Bz{ th 
T[Gkfonk j?. pyFhF f;zx dk d/th pko/ fJj efjDk fe e'Jh tZvk FeshFkbh :[rg[oF FkfJd 
tkfg; p[bk ;edk j?, oki/ dh Fesh Bz{ tzrkodk j?. fJ;/ soQK wjkokik id'_ fFeko y/vD bJh 
izrb ftu iKdk j? sK T[j S'N/ w'N/ fFeko eoe/ jh tkg; Bjh_ nkT[_dk pbfe F/o dk fFeko 
eoe/ jh tkg; xo gosdk j?. fJ;d/ Bkb jh F/oBh s/ T[;d/ pfunK Bz{ Bk wkoe/ wjkoki/ B/ 
ofjwfdbh fdykJh j? Gkt/_ T[j fJe nzro/} d/ efjD s/ fe **pZfunK dhnK yZbK ;NZc eotke/ 
vqkfJzr o{w ftu oZyhnK pj[s tXhnk bZrDrhnK** T[; Bz{ nky fdzdk j? fe **nrb/ toQ/ fJj 
g{o/ F/o pD/ j'Dr/** go n;b ftu T[j nfijk ofjwfdbh eoe/ Bjh_ eodk. 

fNtkDk B/ fJ; Bktb okjh_ wjkokfinK dh n"os fto'Xh ;'u Bz{ th y{p;{os Yzr Bkb 
gqrNkfJnk j? id'_ e"o ;kfjp Bkb nkfJnk f;nkDh T[wo dk nkdwh nkydk j?, **go s[jkv/ 
wjkokik ;kfjp th nihp pzd/ B/ T[j okfinK tKr gzi ;Zs ftnkj eoB. fJj th e'Jh sohek 
n?.** sK ;odko pyFhF f;zx efjzdk j?, **HHHHHokfinK wjkokfinK d/ tfjD j[zd/ B/ dfonktK 
tKr, vZe/ E'jV/ iKd/ B/.** nr'_ e"o ;kfjp p'bdk j?, **nbkT[dhB B/ th wB dk tfjDk ;h, 
vZfenk ;h Bk okig{sK B/.** fJBQK ;soK okjh_ b/yek B/ fJj fdqVQ eokT[D dk :sB ehsk j? 
fe }[bw iK XZe/Fkjh d/ fybkc th e'Jh Bk e'Jh T[m yVQdk j?. b/yek dk fJj fdqFNhe'D 
fJBQK ;soK Bz{ g/F eofdnK ;ktK j? id'_ pyFhF f;zx efjzdk j?, **T[BQK d/ ed/ fe;/ Bz{ Bjh_ 
nkfynk fe fe;/ bVeh Bz{ }pod;sh uZe fbnkU. T[j sK nkg jh b'e fJBkw, irhoK s/ 
w'jspoh jk;b eoB bJh sob'wZSh j'J/ ofjzd/ B/.** fJ; s'_ ;gFN j[zdk j? fe fiZE/ okfinK 
ftu tZy tZy n"osK Bz{ G'rD tkbh o[uh j[zdh ;h T[&ZE/ b'e th fJBQK dh o[uh Bz{ T[s/fis eoe/ 
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nkgD/ ezw eYtkT[_d/ ;B. Gkt/_ fJ; rZb Bz{ fJT[_ th nkfynk ik ;edk j? fe *fijk oki fsjh 
goik.* 

fJ;/ soQK wjkokfinK tZb'_ n"osK Bkb j[zd/ XZe/ s/ p/fJB;kch Bz{ b/yek B/ fJe j'o xNBk okjh_ 
pVh y{ph Bkb g/F ehsk j?. wjkokik, ;odko pyFhF f;zx Bz{, pd/Fh d"o/ s/ G/idk j? sK 
efjzdk j? fiE/ th feXo/ T[;Bz{ e'Jh tZvk pzdk fwb/ sK T[j b?_dk nkt/. ;odko id'_ fJBQK tZv/ 
pzfdnK dh sc;hb ikBDk ukj[zdk j? sK wjkokik b/ye, ebkekoK, ;zrhsekoK, gfjbtkBK, 
vkeNoK, i'sFhnK d/ Bkb fe;/ tZvh n"os dk th f}eo eodk j?. ;odko fJ;Bz{ w}ke ;wMdk 
j?, go wjkokik ;odko Bz{ efjzdk j?, **s[;h_ j[D p[ZY/ j'D/ F[o{ j' rJ/ j'.** ;odko efjzdk j?, 
**j}{o i/ fJ}k}s d/U sK nkyDk ukjKrk fe n"os dk doik wkD wo:kdk Bkb'_ sK tZvk 
Bjh_.** fco wjkoki T[;Bz{ nfo;N'Nb d/ woB tkbh xNBk ;[DkT[_dk j? fe fet/_ nfo;N'Nb dk 
;oho id'_ mzvk j' fojk ;h sK T[;d/ u/fbnK B/ g[ZfSnk fe n;h_ ;koh tkj bk u[Ze/ jK j[D eh 
ehsk ikJ/ sK nfo;N'Nb B/ fejk ;h nmkoK ;kb dh e[nkoh bVeh Bz{ fBot;so eoe/ ;kjwD/ 
fbnkU. ;odko pyFhF f;zx wjkoki/ dh fJ; rZb Bkb ;fjws Bjh_ j[zdk sK T[j T[BQK b'eK 
dk f}eo eodk j? i' ikrhoK b?D bJh nkgDhnK XhnK p/NhnK g/F eod/ jB. fJ; T[s/ 
wjkokik id'_ sby j' e/ efjzdk j? L **eh wsbp <** sK ;odko d;dk j? fe b'e pokdoh 
ftu r[oBkw f;zx dk f;o tZfYnk ikDk T[;dh n"os d/ bhbk GtB gj[zu ikD Bkb i'Vd/ jB 
sK fJ;d/ i[nkp ftu wjkokik efjzdk j? **ww{bh xoK dhnK n"osK Bz{ n;h_ okDhnK gNokDhnK 
pDk fdzd/ jK j'o b'eK Bz{ eh ukjhdk j? < Bkb/ oki/ s/ oZp dk ;G e[M nkgDk jh sK 
j[zd/HHHHH.** fJ; xNBk okjh_ fiE/ b/yeK B/ okik oZp j[zdk j? tkbh o{VQh Bz{ gqrNkfJnk j? T[E/ 
T[;dh n"os fto'Xh ;'u pko/ th ikDekoh d/D dk :sB ehsk j?. 

oki;EkB ;N/N dh fijVh bVeh nrtk eoe/ wjkoki/ Bz{ g/F ehsh iKdh j? T[; fgS/ th 
wjkoki/ dh fijVh o[uh ezw eodh j?, b/yek B/ T[; Bz{ nzX ftFtkF iK jBQ/orodh Bkb 
i'fVnk j? s/ T[; tZb gkmeK dk fXnkB fyuD dk :sB ehsk j?. okfinK dh fJj o[uh fiE/ 
T[BQK d/ nzXftFtkF Bz{ gqrNkT[_dh j?, T[E/ T[j wB[Zy (n"os) fto'Xh th j?. wjkokik d[FwDK 
T[go fti? gkT[D bJh, g[Zso dh gqkgsh bJh, XB wkb dh okyh iK f;js dh y?o bJh w'sh 
pkr ftu Fesh g{ik sKsfoe Yzr Bkb eotkT[_dk j? fi; g{ik ftu pzrkbh tkw g[ikoh nkgD/ 
jZEh_ uheDh fwZNh dh d/th pDke/ T[;Bz{ jho' w'shnK d/ rfjD/ gk e/ s/ yhB ykp d/ t;soK 
Bkb fFzrkodk j?. c/o d/th Bz{ M'N/ dh pbh s/ Fokp dk Gzr bZrdk j?. fJj G'r u'Dt/_ 
;odkoK s/ ;odkoBhnK okDhnK, wjkokDhnK ftu tosdk j?. fco T[BQK ;kjwD/ e[nkohnK 
bVehnK Bz{ fBop;so j' e/ d/th dh g{ik eoB bJh fejk iKDk j? s/ fJ;d/ fgS'_ ;G fwbe/ 
fFqFNh d/ f;oiD dh bhbQk oukT[_d/ jB. fJ;/ bhbQk dh G/_N oki;EkB ;N/N d/ oki gzfvs dh 
e[Vh uVQ u[Zeh j?. fJ; ekoB ;odko dk pDB tkbk i[nkJh e"o ;kfjp fonk;s gfNnkbk 
Bkb'_ jw/FK bJh foFsk s'V fdzdk j?. f;N/ ti'_ phpk ih ;koh T[wo e[nkoh p?mh ofjzdh j?. 
wjkoki/ dh i'fsF ftu ftFtkF oyD tkbh o[uh dk Bktb d/ nkozG ftu th gsk brdk j?. 
;odkoBhnK pyFhF f;zx d/ xo nkJhnK rZbK eodhnK jB fe tZvh ;oeko Bz{ fe;/ i'sFh Bz{ 
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T[wo xN j'D dk FZe gk fdZsk j?. ;oeko B/ pzrkb s'_ fJe szsoh ;Zfdnk j? fijVk ekb/ 
fJbw Bkb f;t/ irk b?_dk j?, G{sK gq/sK Bz{ t; eo b?_dk j?. S'Nh ;odkoBh wjkoki/ dh fJ; 
rZb s/ n;fjwsh gqrNkT[_dh j'Jh efjzdh j? L 

**oki/ j'o sK ;G e[M b?_d/ ;[D/ ;h, fe;/ dh T[wo th b? ;ed/ B/, fJj sK iZr'_ pkjoh rZb 
nk.** fJBQK ;soK okjh_ b/yeK B/ fJj dZ;D dk :sB ehsk j? fe oki/ wjkoki/ XB d"bs j? 
nzBQh Fesh okjh_ e[M pjkdoh, db/oh s/ goik gqsh jwdodh f}zw/tkoh Bz{ g/F ehsk j? T[E/ 
wjkokfinK d/ nzX-ftFtk;, jBQ/orodh s/ T[BQK dh nzso fto'Xh o[uh Bz{ th gqrN ehsk j?. 
fJ;d/ Bkb jh b/yek B/ fJ; Bktb okjh_ fJj th dZ;D dk :sB ehsk j? fe wjkoki/ d/ Bk 
nZyK j[zdhnK jB Bk ezB T[j j'oK dh nZyK Bkb t/yd/ jB s/ j'oK d/ jh ezBK Bkb ;[Dd/ 
jB. wjkokfinK e'b eJh fe;w d/ b'e ezw eZYD bJh u[rbhnK eod/ iK g?_sV/ pdbd/ jB. 
Bktb ftu gq;s[s pyFhF f;zx dh phwkoh Bz{ gqhsw f;zx s/ uzdk f;zx tb'_ tXk uVQk e/ g/F 
ehsk iKdk j?. T[j wjkoki/ Bkb fFwb/ ikD ftu ekw:kp th j' iKd/ jB. T[BQK dk :sB 
pyFhF f;zx tkbh EK b?D dk j?. wjkokik T[BQK d/ MK;/ ftu nk e/ pyFhF f;zx Bz{ r'bdk 
sZe Bjh_ fi; eoe/ T[;dk fJwkBdko s/ tckdko t}ho fi;B/ T[;Bz{ jkfonk j'fJnk fFwbk 
tkg; b? e/ fdZsk j[zdk j?, fJe soQK G[Zb jh iKdk j? s/ T[BQK dh ubh ukb nB[;ko T[;Bz{ 
pd/Fh d"o/ T[s/ G/i fdzdk j?. wkBf;e eFN ftu bzxD eoe/ nyho T[j fdb d/ d"o/ dk 
fFeko j' iKdk j?. 

b/yek B/ Bktb ftu fiE/ gfNnkb/ d/ wjkoki/ pko/ T[go'es fNgDhnK fdZshnK jB T[E/ 
wjkokfinK d/ t}hoK s/ T[BQK d/ ihtB, T[BQK d/ ofjD ;fjD s/ T[BQK d/ ;fGnkuko Bz{ w[Zy s"o 
s/ Bktb dk ftFk pDkfJnk j?. fJ; ftu ;odko pyFhF f;zx s/ T[jdk gfotko w[Zy G{fwek 
fBGkT[_dk j?. ;odko pyFhF f;zx dhnK d' gsBhnK j[zdhnK jB gfjbh ;odkoBh d/ pZu/ Bk 
j'D eoe/ d{ih ;XkoB xo dh n"os Bz{ ftnkj fbnk iKdk j?. fJ; d/ Bkb jh b/yeK B/ 
fJj dZ;D dk :sB ehsk j? fe oki/ wjkokfinK tKr t}hoK dk th ofjD ;fjD dk fJe 
ftF/F ;bhek s/ ;fGnkuko ;h fijVk Fkjh xokfDnK dh jh Beb j[zdk ;h. T[j th okfinK 
tKr dfonk fdb, n"os fto'Xh s/ xo dh wkD wo:kdk Bz{ n"os s'_ tZX soihj d/D tkbk 
;h. wjkokik gfNnkbk bJh id'_ oki;EkB ;N/N d/ oki gzfvs dh e[Vh nrtk eo bJh iKdh 
j? sK e"o ;kfjp fJ; rZb s/ gfNnkbk ;N/N Bkb'_ jw/FK bJh foFsk s'V fdzdk j?. T[; 
bVeh dk gsk eoB nkfJnk T[j ;odko pyFhF f;zx d/ xo'_ fpBK e[M ykfXnK ghfsnK tkfg; 
ikD brdk j? sK T[; Bz{ nkgDh wzr/so e[e{ phpk ih dk o[ek gqkgs j[zdk j? fi; ftu T[;B/ 
gqDkw fby G/fink j[zdk j?. s[oB s'_ gfjbK wjhB god/ dh UN ftu phpk Bz{ nkydk j? fe i/ 
ikDk j? sK j[D/ rZb ftu i' wkbk gk d/t/ Bjh_ w?_, w[Ve/ Bjh_ nktKrk. fJ; s/ ;odko dh 
Xh nkydh j?, **w?_ fJzsiko eoKrh fe s[;h_ g{o/ wkD wfonkdk Bkb w/oh v'bh b? e/ ikT[.** 
e"o ;kfjp d/ okig{sK tkbh e;w yk b?D s/ fe T[j w[Ve/ Bjh_ nkt/rk T[j efjzdh j?, **fco 
th w?_ fJzs}ko eoKrh.** fJT[_ T[j ;koh f}zdrh nkgD/ nkg Bz{ e"o ;kfjp Bkb i'Vh oZydh j? 
s/ ftnkj Bjh_ eokT[_dh. T[j xo dh wkD-wo:kdk s'Ve/ e"o ;kfjp Bkb ikD bJh fsnko 
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Bjh_ j[zdh fi; eoe/ ;koh T[wo dk Fokg G'rdh j?. fJ;/ soQK ;odko id'_ d{ih bVeh dk 
foFsk eoB pko/ ;'udk j? s/ T[j T[; ;odkoBh Bz{ g[Sdk j? sK ;odkoBh efjzdh j? L 

**w/o/ e'b'_ jh Bk g[ZS', nkgDh p/Nh s'_ th g[ZS bT[.** sK ;odko d/ ;t?wkD Bz{ fit/_ m/; 
gj[zudh j?. **i/ T[j w/oh p/Nh j? s/ T[; p/Nh dhnK orK *u w/ok y{B j? sK T[; Bz{ ;wM 
j't/rh fe nkgD/ nkg Bkb'_ wkD-wo:kdk tZvh j[zdh j? i/ T[;Bz{ J/Bh ;wM n? sK T[j fJj th 
ikDdh j't/rh fe T[; Bkb'_ T[; d/ fgT[_ d/ ehs/ c?;b/ tX/o/ w}p{s j'Dr/.** fJ; soQK ;odko 
dh bVeh jogqhs ;koh T[wo nwohek ftu gsh Bkb'_ tZyo/ ofj e/ r[}ko fdzdh j? go nkgD/ 
wK pkg e'b nkgDk d[Zy T[Gk;odh sZe Bjh_. S'NhnK w'NhnK B"eohnK eo e/ nkgD/ pZu/ gkbdh 
j?. fJE'_ sZe fe T[j ;odko pyFhF f;zx s/ tZvh ;odkoBh dh w"s s/ th gfNnkb/ Bjh_ 
nkT[_dh. fJjh wkD wo:kdk id'_ 1947 T[gozs N[ZNdh j? sK ;odko d/ gfotko d/ feXo/ g?o 
Bjh_ brd/. pdbdh ;fEsh ftu ;odko dk g[Zs r[opyFhF f;zx th nkgD/ nkg Bz{ ;Ktk Bjh_ 
oZy ;edk s/ nzs ftu nksw jfsnk eo b?_dk j?. 

dbhg e"o fNtkDk B/ ;odko pyFhF f;zx d/ xo gfotko dh ;fEsh s/ T[;d/ ofjD ;fjD Bz{ 
g/F eofdnK fJe irhodkoh wkD wo:kdk Bz{ nkXko pDkfJnk j?. fJj wkD wo:kdk fiE/ 
T[BQK d/ tZv/ j'D dh rtkjh Godh j? T[&ZE/ nfijh wkD wo:kdk wB[Zy fto'Xh j'D dk gqwkD 
j?. fiBQK xoK ftu y[ZbQe/ jZ;D, p'bD s/ s[oB fcoB dh nk}kdh Bjh_ T[BQK xoK dk s'o 
sohek s/ ;bhek Gkt/_ fezBk th ;{yw s/ fFFNkuko tkbk j't/ T[j n"os fto'Xh jh j[zdk j?. 
n"osK T[BQK xoK ftu fJe t;s tKr j[zdhnK jB. ;odko pyFhF f;zx dh tZvh ;odkoBh 
fijVh fJ; gZy'_ ek\h fBg[zB s/ ;wMdko j?, T[j S'Nh ;odkoBh pko/ ;odko Bz{ efjzdh j?, 
**bj'o'_ fijV/ wywb d/ egV/ s[;h_ fbnkJ/ U_ T[j S'Nh d/ pV/ ;id/ B/ go nky' n?v/ GhV/ 
egV/ Bk gkfJnk eo/ xo ftu B"eo ukeo th B/.** iK nkydh j?, **oks Bz{ s[jkv/ e'b p?mh 
S'Nh T[uh T[uh jZ; ojh ;h. j[D sK pE/o fuo j' frnk nkJh Bz{ J/; xo dk ;bhek T[;Bz{ 
ni/ Bjh_ nkfJnk.** fJj' fijk ;bhek Bktb ftu pj[s EkJh_ t/yD Bz{ fwbdk j?. r[opyFhF 
d/ iBw fdB s/ id'_ j'o ;odkoBhnK nkT[_dhnK jB sK eg{oEb/ tkb/ dhtkB ;kfjp dh gsBh 
Bz{ fJj gsk Bjh_ j[zdk fe nfijhnK gkoNhnK ftu gfNnkb/ Fkjh xokD/ ftu fe; soQK ftuoBk 
j?. fJ;/ bJh sK T[j g[ZS p?mdh j?, **s[jkv/ fJE/ fwe;v gkoNhnK Bjh_ j[zdhnK <** T[;dh fJ; 
rZb s/ Gd"VB s/ ;chg[oBh w[;eok fdzdhnK jB s/ tZvh ;odkoBh T[; Bz{ efjzdh j?, **nkU 
s[jkBz{ pkEo{w ftyk fdnK.** pkEo{w fiE/ fuZN/ ;zrwowoh, nkdw ed FhfFnK, ;kpDK, s/bK, 
fJso cb/bK s/ gkT{voK d/ vZfpnK s'_ fpBK pkEo{w dh fJe nbwkoh ftu soQK soQK dhnK 
tb?sh Fokp dhnK p'sbK, eZu d/ rbk; s/ poc dhnK Gohnk Eow;K th gJhnK j[zdhnK 
jB.** fJ;/ soQK fJBQK ;odkoBhnK dk pZxhnK ftu p?me/ nkT[Dk, pZxh *u'_ T[soB iK uVQB 
t/b/ e'utkBK dk fgm eoe/ yV/ j'Dk sK fe ;odkoBhnK tZb B}o Bk ubh ikt/. nr'_ T[BQK 
d/ xo dhnK B"eo fJ;sohnK dk b?D nkT[D dk ;bhek ;[Zu/ o/Fw d/ egfVnK ftu fbgNhnK 
;odkoBhnK dk u[Zg ukg j"bh j"bh nzdo tVBk s/ nkT[_fdnK T[gobk egVk T[skoBk fi; Bkb 
T[BQK B/ nkgD/ jZE s/ w{zj nkfd g{oh soQK Yfenk j[zdk ;h. fJj ;odkoBhnK id'_ fJeZmhnK j' 
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e/ rZbK eodhnK jB fe fejVhnK d/ jZE g?o iZNhnK tor/ jB, fejVh Bz{ fejVh rZb dk 
;hbek Bjh_ nkT[_dk iK ehjdk nkdwh T[; Bz{ ;odkoBh ;kfjpk, p/rw ;kfjpk iK wbek 
;kfjpk efje/ p[bkT[_dk j?. fJ;/ soQK ;odko d/ xo fiE/ p?m/ ;odko pyFhF f;zx s/ T[;d/ 
d';s Fokp gh oj/ ;B, **s;thoK, fusoK, ;?_vbhnoK, ikbhdko gofdnK, ehwsh rbhfunK, fuZN/ 
eZgV/ gkJh s[o/ fcod/ p?foQnK jhfonK dhnK nzr{mhnK s/ u/BK tkb/, coK;h;h eZN rbk;K ftu, 
nzro/}h Fokp gh_d/ ;odkoK ekoB fJj ewok oki/ d/ wfjb w'sh pkr dk jh fJe s[eVk 
gqshs j[zdk ;h.** 

fNtkDk B/ fJBQK ;odkoK d/ ykD ghD gfjBD s'_ b? e/ izwD woB sZe d/ s"o sohfenK Bz{ 
pVh pohephBh Bkb fusfonk j?. okfinK d/ F"eK tKr ;odkoK d/ th e[M nbp/b/ F"e j[zd/ 
;B. fNtkDk B/ T[BQK nbp/b/ F"eK dh pV/ ;[Gkte Yzr Bkb g/Fekoh ehsh j?. **fgS/ fij/ 
nkyd/ B/ i{BkrVQ d/ Btkp B/ nkgDh e[Zsh dk ftnkj ehsk ;h sK pV/ pV/ oki/ wjkokfinK Bz{ 
;Zfdnk ;h s/ ;/o gZe/ ;'B/ dhnK e[Zsh bJh N{wK pDtkJhnK ;B.** ekek ih d/ iBw fdB s/ 
j'D tkbk youk th nKfenk Bjh_ ik ;edk. feT[_fe fJBQK ;odkoK dh fJZ}s s/ nDy n?Bh 
tZvh j[zdh ;h fe fJj T[; Bz{ pukT[D bJh e[M th eo ;ed/ ;B. fe;/ dk esb sZe th eo 
fdzd/ ;B, fit/_ ;zro{o tkb/ Bk}w ;kfjp B/ vokJhto d/ r'bh wko fdZsh ;h feT[_fe T[j fgS/ 
p?mh ;odkoBh tZb t/ye/ f;oc w[;eokfJnk ;h. fJ;/ soQK ;odko pyFhF f;zx th nkgD/ 
vokJhto Bz{ wkoB bJh pzd{e eZY fbnkT[_dk j? feT[_fe T[;B/ ;?oK wkbD Bz{ pKj s'_ cVe/ 
fejk ;h **ub feXo/ BZm ubhJ/.** fJ;/ soQK ykBdkBh dh gfjukD bJh s/ dfonk fdbh d/ 
;p{s bJh ;odko pyFhF f;zx nkgD/ fgzv d/ gzfvs dh ftXtk Xh Bz{ ;koh T[wo nkgD/ xo 
oZydk j?. 

T[Bh ;" ;zskbh s'_ pknd id'_ ikrhodkoh f;;Nw N[Ndk j? s/ ;odkoK dhnK ;odkohnK yasw 
j[zdhnK jB sK fJ; pdbdh ;fEsh ftu i' fJBQK dk jkb j[zdk j? fNtkDk B/ T[; Bz{ th pVh 
y{p;{osh Bkb g/F ehsk j?. ;odko pyFhF f;zx d/ bVe/ dh nkgDh Xh Bkb fto'Xsk fJ; 
eoe/ yVh j[zdh j? fe T[j n"os Bz{ nk}kdh d/D d/ jZe ftu Bjh_, Bk jh fgnko ftnkj eoB 
d/ jZe ftu j?. T[;d/ n"os fto'Xh ftukoK eoe/ jh T[;dh tj[Nh th T[;Bz{ SZve/ fdZbh B"eoh 
eoB ik brdh j? feT[_fe T[j T[;dh rZb Bkb ;fjws Bjh_ j[zdh fe n"os wod Bz{ f;oc 
;ot eoB bJh jh j[zdh j?. o'}h dh nkgD/ gsh r[opyFhF Bkb T[uh T[uh p'bD dh nktk} 
nkT[_dh j? sK ;odkoBh T[; Bz{ efjzdh j?, **tj[Nh ih, tv/ xoK d/ Xh g[Zs fJT[_ bkrhnk 
sZEhnK d/ XhnK g[ZsoK tKr sz{ sz{ w?_ w?_ Bjh_ eod/ j[zd/.** fJ;/ soQK ;odkoBh r[opyFhF d/ 
fe;/ ezw iK B"eoh Bk bZrD Bz{ ofjzdh j?, **wkw{bh xoK d/ ww{bh b'e gVQ fbye/ nc;o pD 
oj/ B/ s/ T[BQK d/ wsfjs J/; B/ Gbk B"eoh eo ;eDh ;h.** fJ;/ soQK fJe EK T[j jogqhs 
Bz{ nkydh j?, **s/ j'o ;[D nkgD/ b;'Jh tkb/ fpFB/ gKX' dk w[zvk sK v'bh d/ ekbi ftu ny/ 
gq'c?;o bfrnk j'fJn?. T{_ nZi eZb, bkrhnK sZEhnK d/ jh i[nke bkfJe B/.** 
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fNtkDk B/ nkgD/ fJ; Bktb bzx rJ/ dfonk** ftu irhodkoh ftt;Ek d/ d"o dh ;dhnK s'_ 
fBFfus j' u[Zeh T[gobh F/qDh (okik s/ T[; nfjbeko) dh wkD-wfo:kdk Bz{ T[gobh F/qDh d/ 
fdqFNhe'D s'_ g/F ehsk j?. fJBQK ;odkoK s/ oki/ d/ wB[Zyh gZyh gZy Bz{ T[Gko e/ g/F eoB dk 
:sB ehsk j?. ;wkie gfotosB Bz{ *wkB-wfo:kdk* fto'Xh s/ ni'e/ wB[Zy d/ ;zeN dk ekoB 
f;ofink j?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n?wHJ/H gzikph Gkr gfjbk 62       gouk ^ gzitK 
 

n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk        gouk - gzitK 

          nkX[fBe gzikph rbg 

gkm BzL 1H7        b/ye L vkH pbihs e"o pbh 

 

*bzx rJ/ dfonk* Bktb d/ gkso s/ gkso T[;koh 

ni'e/ gzikph Bktb ftu eEkBe dh EK gkso T[;koh Bz{ tX/o/ gqw[Zysk fdZsh iKdh j?. Bktb 
ftu g/F ejkDh iK T[d/F Bz{ Bktbeko B/ gksoK d/ wkfXnw okjh_ jh g/F eoBk j[zdk j?. 
gksoK d[nkok jh ejkDh dhnK xNBktK xNdhnK jB Gkt/_ pknd ftu fJjh xNBktK gksoK Bz{ 
gqGkts eodhnK jB. gksoK d[nkok jh eEkBe ns/ eEk t;s{ dk fBowkD j[zdk j?. fJ; bJh 
fejk ik ;edk j? fe fe;/ Bktb ftu xNBktK dh ewh g/Fh sK j' ;edh j? gozs{ gksoK dh 
nGkt Bjh_. noBbv p'B/N nB[;ko, **uzr/ Bktb dh Bh_j e/tb gkso jh j' ;ed/ jB.** 

Bktb d/ o{g ftXkB ftu gkso dh u'D e/_doh wjZssk oydh j?. Bktbeko gksoK d/ gq;zr 
nB[e{b, ;fEsh nB[e{b ns/ wB[Zyh f}zdrh nB[e{b Bktb d/ gksoK dh u'D eodk j?. Bktb 
feT[_fe wB[Zyh ihtB Bkb ;zpzXs j[zdk j? fJ; Bkb Bktb d/ ;ko/ gkso ;iht s/ ;[Gkte j'D/ 
ukjhd/ jB. fe;/ Bktbeko dh ;cbsk fJ;/ rZb T[s/ fBoGo eodh j? fe T[;d/ Bktb ftu 
fuso/ rJ/ gkso fezB/ bzw/ ;w/_ sZe gkmeK d/ wB T[s/ gqGkt gk ;ed/ jB. fJj sd jh j' 
;e/rk i' gkso nkgDk ftF/F gqeko dk ftneshst oyd/ j'J/ fe;/ Fq/Dh dh gqshfBXsk th eo 
oj/ j'Dr/ noEks gkso dk fBZih o{g ftF/F j[zdk j'fJnk th fe;/ tor dk gqshfBX j[zdk j?. 
fBih o{g eoe/ jh fJe gkso Bz{ d{finK Bkb'_ By/fVnk ik ;edk j? s/ T[;d/ ;w{fje iK 
F/qfDe r[DK eoe/ jh T[j tX/o/ :EkoEe s/ d{i/ ftneshnK tork j't/rk. 

Bktbeko nkgD/ gksoK Bz{ g/F eoB bZfrnK nkw s"o s/ d' ftXhnK dk gq:'r eodk j? - 
toDBkswe ns/ ftFb/Dkswe ftXh. toDBkswe ftXh okjh_ b/ye gksoK pko/ pj[sk e[M nkg 
d;dk j?, gksoK dk ofjD ;fjD, T[BQK dh t/; G{Fk, ;z;ekoK ns/ ;[GktK pko/ nkgD/ tb'_ 
fNgDh eodk j?. fJj ftXh Gkt/_ nk;kB j?, go ni'e/ :[r ftu fJ; ftXh dh T[;koh Bz{ 
gqw[Zysk Bjh_ j?. fJj ftXh gfjbK tosh iKdh ;h id'_ Bktb ftu g/F ejkDh Bz{ gfjb fdZsh 
iKdh ;h. fJ; Yzr okjh_ b/ye Bz{ nkgD/ gksoK pko/ Gog{o ikDekoh j[zdh j?. gksoK d/ 
;[GktK pko/ T[j ;kohnK rZbK ikDdk j[zdk j?. fJ; ftXh ftu ugN/ nkdoFtkdh gkso nkT[_d/ 
jB. gozs{ nkX[fBe u/sBk tkb/ BktbK ftu ftFb/FkDswe ftXh Bz{ tos'_ ftu fbnKdk iKdk 
j?. fJ; ftXh okjh_ gksoK dh wB'dFk s/ T[BQK d/ wB ftub/ nzso fto'XK Bz{ g/F ehsk iKdk 
j? s/ BktbK ftu gksoK dh wB';fEsh gb gb pdbdh ofjzdh j?. nfij/ BktbK ftu 
Bktbeko Bz{ nkgD/ gksoK d/ ;[Gk pko/ toDBkswe ftXh tkb/ BktbK d/ gksoK tKr gsk Bjh_ 
j[zdk feT[_fe e'Jh gkso fe;/ yk; jkbsK nXhB fet/_ fet/_ ftuodk j? fJ; rZb dk T[jbk 
ofjzdk j?. fJ; ftXh okjh_ gksoK dk wB'ftFb/FD eoe/ gkso T[;koh ehsh iKdh j?. eJh tko 
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Bktbeko d'jK ftXhnK dh tos'_ eodk j? go gqw[Zysk fe;/ fJe ftXh Bz{ jh fdZsh iKdh j?. 
dbhg e"o fNtkDk d/ jEb/ Bktb *bzx rJ/ dfonk* ftu gqw[Zy s"o s/ toDBkswe ftXh dh 
tos'_ ehsh rJh j?. 

fijk fe gfjbK fejk ik u[ek j? fe Bktbeko Bktb ftu g/F wB[Zyh f}zdrh nB[;ko jh 
nkgD/ gksoK dh u'D eodk j?. fJ;/ soQK fJj th fejk ik ;edk j? fe T[j T[;/ u'D 
nB[;ko jh gksoK d/ feodko fBGkT[_dk j?. *bzx rJ/ dfonk* ftu g/F wB[Zyh f}zdrh gfNnkb/ 
tkb/ oki/ s/ T[; d/ nfjbeko dh j?, fJ; bJh ;gFN j? fe Bktb ftu okixokD/ ns/ T[; 
Bkb ;zpzXs b'eK d/ ihtB pko/ jh g/F ehsk ikDk ;h. fJj b'e oki/, t}ho, nfjbeko 
Btkp, ;odko, w[yfsnko s/ Fkjh xokD/ Bkb ;zpzXs B"eo ukeo nkfd jB. fJ; bJh fNtkDk 
d/ fJ; Bktb okjh_ oki/ s'_ b? e/ T[;d/ B"eo sZe d/ ihtB Bz{ g/F ehsk frnk Gkt/_ gqw[Zy s"o 
s/ f;oi/ gkso ;odko pyFhF f;zx s/ T[;dk gfotko d/ jh jB. 

 

*bzx rJ/ dfonk* dh gkso-T[;koh 

*bzx rJ/ dfonk* nkw BktbK Bkb'_ tyoh GKs dk Bktb j?. fJ; Bktb ftu f;oi/ gkso 
f;oc wB[Zy jh Bjh_ pbfe fJe Ffjo j?. fJj Ffjo gfNnkbk j?. gfNnkbk Ffjo Bz{ b/fyek 
B/ gqw[Zy gkso d/ o{g ftu T[;kfonk j?. Bktb ftZu f;oihnK rJhnK xNBktK s/ gkso fJ; 
gqw[Zy gkso T[;koh d/ bJh e/tb ;kXB wkso jB. Bktb ftZu ftF/F fJfsjk;e ekb ftZu 
gfNnkbk Ffjo dh ihtB gZXsh, fJ; dh ;z;feqsh s/ wB[Zyh edoK-ehwsK Bz{ gqrNkfJnk frnk 
j?. gfNnkbk Ffjo dh ;K;feqse-gSkD bJh Bktbh ;z;ko dh f;oiDk ehsh rJh j?. 

fJj Bktb gfNnkbk Ffjo d/ ftF/F fJfsjk;e ekb Bkb ;zpzXs j? s/ b/yeK dh gqw[Zysk fJ; 
ekb d/ gq;zr ftZu gfNnkbk Ffjo s/ nzso w[Zyh gSkD (wB[Zyh-ehwsK) dh T[;koh eoBk j?. 
nfijh T[;koh bJh b/fyek toDBkswe ftXh dk gq:'r eodh j?. id'_ fe;/ th Bktb ftu 
e'Jh fJfsjk;e iK ;wkfie ;wf;nk Bz{ gqrNkT[_dk j? sK toDBkswe ftXh dk gq:'r }o{oh j' 
iKdh j? b/yek Ffjo s/ pkeh gksoK dh pkjow[Zyh fdy pko/ pj[s EkJh toBD eodh j?. 
Bktb dk gfjbk eKv fJ; rZb dh ;gFN T[dkjoD j?. fJ; eKv ftu ;odko pyFhF f;zx 
d/ gfotko d/ ftneshnK s/ Bktb d/ gqw[Zy gksoK tb ;ze/s ehsk frnk j?. fJBQK gksoK d/ 
feodko d/ gqw[Zy r[DK-n"r[DK Bz{ f;X/ o{g ftu b/yeK tb'_ toBD ehsk frnk j?. T[dkjoD d/ 
s"o s/ ;odko pyFhF f;zx d/ g[Zso r[opyFhF pko/ fbfynk frnk j? L 

 ;odko dk fJe g[Zso j? r[opyFhF, i' T[; tKr T[&Zuk bzwk doFBh itkB j? go gsk 
Bjh_ eh ;kX, ;okg j' frnk j? T[j fdB oks Fokp jh gh_dk ofjzdk j?. T[j e'Jh 
ezw Bjh_ eodk. gsk Bjh_ T[j fe;/ ezw d/ :'r Bjh_ iK e'Jh ezw T[; d/ :'r Bjh_. 
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fJ; gqeko d/ toBD dh Bktb ftu pj[s Gowko j?. jo fJe gkso dh gkso T[;koh bJh 
fJj ftXh tosh rJh j? fit/_ Bktb d/ u"E/ eKv ftZu tZvh ;odkoBh d/ gkso d/ ;[Gkn d/ 
w[Zy gfjb{nK Bz{ T[xkfVnk frnk j? fe T[j fe; gqeko xo ftu ;G s'_ gfjbK ikrdh j?. 
T[; dk S'Nh ;odkoBh s/ ;odko pko/ fej' fijk B}ohnk j? s/ nkw B"eoK Bkb T[; dk 
toskn fej' fijk j?. fJ; eKv dk nkozG fJBQK ;soK okjh_ ehsk frnk j?, **;t/o t/b/ tZvh 
;odkoBh ;ZG s'_ gfjbK ikrdh. ;odkoBh s/ gkm dh nktk} ;[D e/ B"eo ukeko T[m e/ ezw 
Xzdh_ bZr iKd/. XkoK eZYd/, d[ZX foVed/, gkDh row eod/, ukj pDkT[_d/** 

d[ZX tZvh ;odkoBh nkg ;zGkbdh, wZyD nkg eZYdh, ;odko bJh ukj nkg pDkT[_dh. e[ZM 
fuo wro'_ nXfoVe ghD bJh fdzdh. fco fGZi/ j'J/ pdkw fSZb e/, orV e/, ftu Ffjd obk 
e/ ;odko bJh G/idh. 

gkso T[;koh dh d{ih ftXh fJ; T[gfBnk; ftu tkoskbkg dh tosh rJh j?. fJj ftXh 
Bktbh fposKs ;w/_ pj[s pohe phBh Bkb tosh rJh j?. gksoK dh nkg;h tkoskbkg ftu'_ 
gksoK d/ Gkt[e s/ wkBf;e Xoksb Bz{ gqrNkfJnk frnk j? s/ eJh tko e[ZM gkso nkg; ftu 
rZbpks eod/ j'J/ d{i/ gksoK dh gkso-T[;koh eod/ jB. gksoK d/ tkoskbkg okjh_ fe;/ d{i/ 
gkso dh gkso-T[;koh dh pj[s y{p;{os fw;kb gzitK eKv j?. fJ; eKv ftu ok}h wok;D 
T[;d/ gsh d/ ;dheB d/ tkoskbkg Bz{ f;ofink frnk j?. fJBQK gksoK dk tkoskbkg fiE/ 
fJBQK gksoK dh wkBf;e, Xoksb dk frnkB eotkT[_dk j?, T[E/ B"eo nkgD/ wkbeK pko/ e[ZM 
rZbK eod/ jB fe T[BQK dk nkgD/ wkbeK pko/ eh Biaohnk j? < s/ T[BQK d/ wkbeK dk ;[Gkn 
fej' fijk j?, fJ; pko/ ikDekoh fdZsh rJh j?. ok}h wok;D dk nkgD/ gsh Bz{ tZvh ;odkoBh 
pko/ th ejh j/m fbyh rZb tZvh ;odkoBh dh gkso T[;koh sK eodh j? pbfe S'Nh ;odkoBh 
d/ ;[Gkn pko/ ;ze/s ehsk frnk j? ok}h nkgD/ xotkb/ nZbk oZy/ Bz{ nkydh j? *S'Nh ;odkoBh 
tZvh dhnK sfjdo sfj rZbK Bjh_ ;wMdh j?. T[j fJj Bjh_ ikDdh fe tZvh T[; Bz{ jo t/b/ 
uzrk u"yk ykD Bz{ feT[_ efjzdh n?. J/jh pJh w'Nh j' i/. GZdh bZr/. w?_ th nky fdZsk pJh 
S'fNT[ i{zw/ dk pos io{o ofynk eo/.** b/fyek B/ gkso-T[;koh bJh tkoskbkg dh ftXh fJ; 
T[gfBnk; ftZu Gog{o s/ ;cbsk g{ote gq:'r ehsk j?. tkoskbkgh ftXh toDBkswe rbg-
ftXh dh fJe wjZstg{oB seBhe j? i' gqfsGkFkbh Bktbeko jh ;cbsk g{ote tos'_ ftu 
fbnk ;ed/ jB. 

gkso T[;koh dh shih ftXh dh tos'_ ftu fbnKdh rJh j?, gksoK Bz{ ;wf;nk ftu gk fdZsk 
iKdk j?. gksoK d/ nkg;h sBkT[ s/ NeokT[ okjh_, xNBktK dh T[;koh okjh_ gksoK dh gkso-
T[;koh ehsh iKdh j?. fJ; Bktb ftu fJ; ftXh dk th b'V nB[;ko gq:'r ehsk frnk j?. 
Bktb ftu nB/e-xNBktK jB, i' gksoK Bz{ nkgD/ r[DK, n"r[DK ;w/s gkme d/ wkBf;e ;EZb 
T[s/ T[sko d/_d/ jB s/ ;ziht rbg-fpzp dh T[;koh eod/ jB. fFwb/ Bz{ w[V gqkgs bJh xNBk 
;odko pyFhF dh ;oeko s/ gfNnkbk oki gqshtckdkoh s/ pjkdoh Bz{ gqrNkT[_dh j?. uV"s d/ 
oki-gzfvs dh Xh dk u[Ze e/ fbnkT[Dk, i?g{o d/ ezto dk r[Z;k phpk e[e{ dk wkD-wfonkdk Bk 
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T[bzxDk s/ i?wkbk gkT[D s'_ fJBeko nkfd xNBktK ;odkohnK gqkgs eoB tkfbnK dh 
wkBf;esk, oki/ dk szso-wzso ftu ftFtk; s/ ftbk;h ;[Gkn, ezto dk okig{soh ;[Gkn s/ e[e{ 
dk gozgoktkdh Gkosh n"os d/ ;o{g dh f;oiDk, fJj xNBktK eodhnK jB Bktb ftu 
xNBktK dh e'Jh th nfijh f;oiDk Bjh_ j'Jh i' gksoK dh gkso T[;koh Bk eodh j't/ s/ 
Bktbh fposKs Bz{ nZr/ Bk tXkT[_dh j't/. fJ; gqeko jh uzdk f;zx, r[opyFhF s/ T[;dh gsBh, 
T[BQK dh Xh v"bh nkfd Bkb ;zpzfXs eJh xNBktK f;oihnk rJhnK jB i' fJBQK gksoK dh 
gkso-T[;koh eodhnK jB. 

T[go'es toBD ehshnK rJhnK ftXhnK tKr fJe ftXh gkso-T[;koh bJh gkso d/ nkb/ 
d[nkb/ Gkt fgZm-G{wh s/ tksktoD dh T[;koh okjh_ th ehsh iKdh j?. fJ; Bktb ftu b/fyek 
fJ; ftXh dk gq:'r th eodh j?. b/fyek dh F?bh ;ziw Gog{o j?, fJ; bJh T[j p/b'V/ 
ft;Eko ftu Bjh_ g?_dh pbfe pj[s E'VQ/ FpdK ftZu jh xNBktK s/ gksoK dh fgZmG{wh s/ 
tksktoD Bz{ T[;ko fdZsk iKdk j?. fJj tksktoD s/ fgZm-G{wh dh T[;koh Bktb ftu EK g[o 
EK d/yh ik ;edh j?. Bktb gVQB T[gozs ;odko pyFhF f;zx dh e'mh fJ; dk nkbk-d[nkbk 
s/ pkr, pkoKdoh, w'sh pkr, izrb dk fFeko ;w/_ dk fdqF, FhF wfjb dk fdqF nkfd gkme 
dh ebgDk ftu t; iKd/ jB. fJj fdqF fusoB b/yek pj[s E'VQ/ FpdK okjh_ eo b?_dh j? 
fi;dh fJe tXhnk T[dkjoD fJ; gqeko j?, 

 **HHHT[; Bz{ gsk ;h d[FwBK T[go fti/, g[ZsoK dh gqkgsh, ikB dh y?o s/ f;js dh 
oZfynk, ;G ek;/ bJh w'sh pkr ftu Fesh-g{ik sKsfoe Yzr Bkb ehsh iKdh ;h. 
pzrkbh tkw wkorh g[ikoh nkgD/ jZEh_ uheDh fwZNh dh d/th pDkT[_dk. wywbk ]hB 
ykpk d/ egV/ gkJ/ iKd/ s/ jho/ w'shnK d/ rfjD/. M'fNnK dh pbh s/ Fokp dk G'r 
d/th Bz{ brkT[D fgZS'_ fJjh G'r ;GBk ftu toskfJnk iKdk. BF/ dh jkbs ftu M{wd/ 
rkT[_d/ T[BQK u'Dt/_ ;odkoK s/ okDhnK wjkokDhnK d/ ;kjwD/ e[nkohnK bVehnK Bz{ 
fBop;so j' e/ d/th dh g{ik eoB bJh nkfynk iKdk s/ fco T[j ob e/ f;qFNh d/ 
f;oiD dh bhbQk oukT[_d/.** 

fJj Bktb GKt/_ toBDkswe ftXh dk j?, go fJ; ftu gkso-T[;koh dh ftFb/FDkswe ftXh 
dk gq:'r th ehsk frnk j?. fJj Bktb w'N/ s"o s/ Gkt/_ fJe oki s/ Ffjo d/ pkjow[Zyh o{g 
s/ T[; ftu tkgo oj/ gfotosB Bz{ fpnkB eodk j?, go fJ; d/ pkti{d gfotosB ekoB 
gksoK d/ wBK T[s/ i' tkgodk j? T[; Bz{ ;keko eoB ;zpzXh b/fyek u/szB ikgdh j?. b/fyek 
dh fJ; u/szBsk ekoB jh gksoK dh gkso T[;koh e/tb toBDkswe ftXh okjh_ jh Bjh_ ehsh 
rJh pbfe id'_ fe;/ gkso d/ wkBf;e T[sokT[ uVkT[ Bz{ g/F ehsk frnk sK ftFb/FkDswe 
ftXh dk gq:'r th ehsk frnk j?. Bktb d/ pZsht/_ eKv ftu jogqhs dk ;[gBk fJBQK gksoK dh 
wkBf;e dFk dk ftFb/FD eodk j?. n;b ftu fJ; Bktb ftu pj[s ;ko/ gkso wkBf;e 
dpkT[ dh ;fEsh ftu ihn oj/ jB, go b/yek T[BQK dh ;fEo j' u[Zeh wkBf;e dFk dh 
ikDekoh sK d/_dh j?, go T[BQK d/ T[soktK-uVktK Bz{ Bjh_ f;ofink frnk. e[e{, d/teh s/ 
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jogqhs gksoK dh f;oiDk ;w/_ fJj rZb tX/o/ oVedh j?. fJ; d/ T[bN S'Nh ;odkoBh s/ 
r[opyFhF dh wkBf;esk dk ftFb/FD ehsk frnk j?. S'Nh ;odkoBh eJh tko ;fEsh pko/ 
;'udh j? s/ eJh tko p'bdh j?. S'Nh ;odkoBh d/ j/m fby/ tkoskbkg, T[; dh wkBf;e 
;fEsh dk ftFb/FD eod/ jB L- 

 T[; dk eh gs?. o'Nh t/b/ sK ed/ Jh nkT[_d/. S'N{ T[; d/ ewo/ ftu oZy nkT[_d?, ed/ 
yk b?_d/ ed/ T[wh_ gJh ofjzdh ofjzdh n?. ;t/o/ th xN gh e/ Jh yVQk j[zd?. ekbik 
wZu wZu iKd/ pJh fJT[_ fezBk e[ fuo uZb{. T[j bzxr/ ;[ykb/, w?_ ofjrh ;G e[F 
G[rsD Bz{. 

 s/ fJ;/ gqeko L 

 id o'eD nkb/Jh iZr s/ Bk oj/ w/oh e"D ;[Ddk w/oh sK w"s pokBnk. 

b/yeK B/ gkso T[;koh dh wkBf;esk dk fJj' fijk jh gq:'r ehsk j?. tX/o/ s"o s/ 
toBDkswe ftXh Bz{ jh gq:'r ftu fbnKdk frnk j?. 

 

*bzx rJ/ dfonk* d/ gqw[Zy gkso L 

 ;odko pyFhF f;zx L 

;odko pyFhF f;zx fJ; Bktb d/ gqw[Zy gksoK ftu'_ fJe gkso j?. fJj gkso gfNnkbk oki 
d/ w[Zy t}hoK ftu'_ fJe j?. b/yek B/ fJ; gkso d/ ftF/F ;[Gkn Bz{ T[xkfVnk j?. fJj gkso 
nkw ;odkoK tKr fJe s'_ tZX n"osK oZyD dk F"ehB Bjh_ ns/ Bk jh nkw ;odkoK tKr 
ftbk;h o[uhnK tkbk j?. fJj ;odko th Gkt/_ nkw ;odkoK tKr ftnkj eokT[_dk j?, go T[; 
d/ nfijk eoB d/ Bktb ftu n"bkd Bk j'D d/ ekoB Bz{ g/F ehsk frnk j?. Bktb ftu 
Gkt/_ okiwksk tZvh ;odkoBh Bz{ efjzdh j? fe fJ; oki d/ ;odkoK Bz{ fJe s'_ tZX ftnkj 
eotkT[D dk ;[Gkn nkw jh j?. gozs{ ;odko pyFhF f;zx d/ wkwb/ ftu fJj rZb fpbe[b 
;kc j? fe ;odko B/ d{ik ftnkj fe;/ G'r ftbk; dh fposh ekoB Bjh_ pbfe n"bkd dh 
gqkgsh ekoB ni/jk ehsk j?. ;odko pyFhF f;zx d/ fJe B?fse gZy dk nGkF wjkoki/ iK 
;odko Bkb tkoskbkg ;w/_ th j[zdk j? id'_ wjkokik ;odko pyFhF f;zx Bz{ pkjo'_ e'Jh tZvh 
n"os b? e/ nkT[D bJh efjzdk j?. fJ; gkso dh nfijh B?fsesk dk gqrNktk T[; ;w/_ th 
j[zdk j? id'_ fJj gkso nkgD/ vokJhto d/ bVe/ Bz{ ikB'_ wkoB ftu fsnko j' iKdk j? 
feT[_fe T[; B/ wkbD ;?oK Bz{ xo'_ T[; Bkb GZi ikD Bz{ nkfynk ;h. 

fJj gkso fJ; ekoB th B?fse w{bK dh XkoBh ikgdk j? fe T[j n"bkd dh gqkgsh bJh Gkt/_ 
ftnkj sK eotk b?_dk j?, go gfjbK ftnkjh j'Jh tZvh ;odkoBh B{z xo ftu g{ok wkD 
;fseko d/_dk j?. xo ftu S'Nh ;odkoBh Bz{ th T[j :'r ;EkB sK d/_dk j?, go gqw[Zysk tZvh 
;odkoBh dh jh ofjzdh j?. fJj gkso gozgoktkdh w[bK dk XkoBh j? fi; ekoB nkgDhnK 
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XhnK dk gkbD g'FD irhodkoh otkfJsK nB[;ko eodk j?. e[e{ ns/ jogqhs e'mh dh T[gobh 
wzf}b T[s/ jh ofjzdhnK jB. T[BQK Bz{ g{ik gkm s/ rhs ;zrhs dh iKu f;ykJh iKdh j?. T[BQK 
dh d/yGkb bJh ftXtk d/teh Bz{ oZfynk j'fJnk j?. T[j nkgDhnK XhnK Bz{ pkeh ;z;ko s'_ 
tZyok T[gobh SZs T[s/ jh oZyD dk XkoBh j?. nkgDh }whB ;KGD tkb/ ftnesh dh Xh d/ 
ftnkj T[s/ nkofEe ;jkfJsk eoe/ ns/ XhnK d/ wkwb/ ftu BhtK j'D Bz{ ofjDk th T[; d/ 
gozgoktkdh s/ B?fse ;[Gkn Bz{ gqrNkT[_dk j?. 

fJj gkso nkgD/ oki s/ ;oeko gqsh tckdko t}ho j?. nkgDh tckdkoh ekoB jh fJj gkso 
gfNnkbk oki s/ ;oeko bJh fFwbk d[pkok gqkgs eo b?_dk j?. ;odko pyFhF f;zx dh 
pjkdoh ;dek T[;Bz{ wjkokik jhfonK dh nzr{mh d/_dk j? fi; Bz{ fdyk e/ T[j fe;/ ;w/_ dh 
tZvh ;odko Bz{ fwb ;edk ;h. ;odko pyFhF f;zx fJB;kc g;zd ;h fJ; ekoB jh T[j 
;odko pfuZso f;zx dh ;jkfJsk eoBh ukj[zdk j?. fJj gkso fJ; rZb dk XkoBh j? fe T[j 
jo ;w/_ wjkoki/ d/ e'b ofjDk ukj[zdk j?. T[; dh wjkoki/ Bkb B/Vsk ekoB jh d{i/ ;odko 
Jhoyk eod/ jB. fJ; phwkoh dh jkbs ftu th T[j wjkoki d/ B/V/ s/V/ ofjDk ukj[zdk j?. 
fJj' ekoB j? fe wjkoki/ dh w"s T[gozs fJ; ;odko ftu fBok;sk g?dk j' iKdh j? feT[_fe 
Bth_ ;oeko Gkt wjkoki/ bJh ;odko pyFhF f;zx dk e'Jh wjZst Bjh_. ;w[Zu/ o{g ftu 
;odko pyFhF f;zx dk gkso wB[Zysk gZyh, gozgoktkdh B?fse w[ZbK dk XkoBh j?. 

tZvh ;odkoBh L 

;odko pyFhF f;zx dh tZvh gsBh fJ; Bktb dk fJe j'o wjZstg{oB gkso j?. fJj gkso 
dh irhodkoh ftt;Ek dh T[gi j?. fJ; ekoB fJj ;wki dh T[gobh F/qDh dhnK B?fse 
ehwsK dh XkoBh j?. fJj gkso ;kXkoB ;[Gkn tkbk Bjh_ pbfe r[zMbdko wkBf;esk dk 
XkoBh j?. nkgD/ xo ftu n"bkd BK j'D ekoB T[j nkgD/ gsh d/ d{i/ ftnkj bJh o}kwzd 
j[zdh j'Jh nkg jh nkgD/ gsh Bz{ gsBh ftu'_ fbnkT[D bJh nkydh j?. fJ; ftXh okjh_ T[j 
nkgD/ ekoi g{o/ eodh j?, fJe sK rohp xo dh j'D ekoB S'Nh ;odkoBh T[;d/ dpkn 
nXhB ofjzdh j? s/ d{ik ;odko Bz{ tZv/ xo dh Xh ftnkj e/ fbnkT[D s'_ o'e b?_dh j?. T[j 
gozgoktkdh n"os tKr pZu/ Bz{ r'd b?Dk g;zd Bjh_ eodh feT[_fe T[;Bz{ fJ; rZb dk ftFtkF 
Bjh_ fe r'd bJ/ pZu/ dh ykBdkBh fej' fijh j't/rh. nkgD/ gsh s'_ gqkgs j'J/ fe;/ d{ih 
n"os d/ pZu/ pko/ ykBdkBh dh e'Jh ;wZf;nk Bjh_ nkT[_dh. gozgoktkdh wZX:[rh ;'u nB[;ko 
ykBdkB wK s'_ Bjh_ fgT[_ s'_ jh ubdk j?. fJ; gqeko tzF ubkT[D bJh y{B dh F[ZXsk dh 
XkoBk T[s/ ftFtk; eodh j?. 

fJ; n"os ftu nkw n"osK tKr jh n;[oZfynk dh GktBk j?. fJj n;[oZfynk dh GktBk eoBk 
jh T[j nkgD/ gsh bJh rohp xo dh bVeh dk ftnkj eotkT[_dh j?. ni/jk w}p{oh t; 
eodh j?. fJ; gqeko jh T[j ukj[zdh j? fe S'Nh ;odkoBh w'Nh j' ikt/ sK i' T[; dh 
y{p;{osh xZN ikt/ s/ ;odko T[; tZb xZN nkeofFs j't/. T[j S'Nh ;odkoBh Bz{ tZX ykD 
tZb gq/fos eodh j?. fJ; gqeko jh S'Nh ;odkoBh d/ ;bhe/ T[s/ tko-tko fNZgDh eodh j?. 
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T[j ni/j/ w"fenK dh sbkF ftu ofjzdh j? id'_ ;odko Bz{ T[; d/ xZN ;bhe/ tkbh n"os j'D 
pko/ dZ; ;e/. T[; Bz{ S'Nh ;odkoBh d/ szr egV/ gkT[D/ g;zd Bjh_. T[; dk T[uh T[uh 
jZ;Dk g;zd Bjh_. b/yek fJ; gkso d/ ;[Gkn d/ fJ; gZy Bz{ EK g[o EK gqrNkT[_dh j?. 

n"os dh n;[oZfynk dh GktBk d/ pkti{d fJ; gkso ftu eJh wB[Zysktkdh r[D jB. fJj 
gkso nkgD/ gsh ;odko dk jo gZy'_ fynkb oZydh j?. T[; Bz{ nkgD/ gsh d/ d[y sebhc s/ 
;[Gkn d/ T[soktK-uVktK dk pj[s ;{yw frnkB j?. ;odko Bz{ id'_ th sBkT[ ftu d/ydh j? 
T[;/ ;w/_ nkgDk otZJhnk T[; w[skpe eo b?_dh j?. vokJhto Bz{ B"eo Bz{ T[j Gik d/D bJh 
nkydh j?. ;odko dk r[Z;k T[so ikD T[gozs j"bh j"bh T[; Bz{ ;odko e'b'_ w[nkc eotk 
d/_dh j?. fJ; gqeko jh T[j S'Nh ;odkoBh d/ pZfunK Bz{ nkgD/ pZu/ ;wMdh j? s/ T[BQK d/ 
gkbD g'FD s/ ofjD dhnK ;kohnK b'VK dh fBrokBh mhe Yzr Bkb eodh j?. fJj n"os th 
gozgoktkdh fynkbK tkbh n"os j? fi; bJh xo s/ T[; dh wkD wfo:kdk fe;/ ftnesh Bkb'_ 
wjZstg{oD j?. ;w[Zu/ Bktb ftu T[j fJ; ;zebg Bz{ jh g{ok eodh ikgdh j?. 

B'N L- fJ; Bktb d/ d{i/ wjZstg{oB gkso *S'Nh ;odkoBh*, *;odko*, *r[opyFhF*, *r[opyFhF 
dh gsBh*, *jogqhs s/ v'bh* nkfd jB. fJBQK gksoK dh gkso T[;koh T[go'es gksoK tKr 
s[;h_ nkg eoB dk :sB eoBk j?. 
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n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk        gouk - gzitK 

          nkX[fBe gzikph rbg 

gkm BzL 1H8          b/ye L vkH pbihs e"o pbh 

 

*bzx rJ/ dfonk* Bktb dh GkFk, F?bh, tkoskbkg ns/ ;kfjZse ftF/Fsk  

Bktb ftu GkFk toDB, fposks s/ tkoskbkg fszB gqeko Bkb tos'_ ftu fbnKdh iKdh j?. 
jo b/ye GkFk gq:'r bJh fJBQK fszBK ftXhnK Bz{ gq:'r ftu fbnkT[_dk j?. GkFk jh fJe 
nfijk wkfXnw j? fi; okjh_ b/ye nkgD/ f;oi/ Bktbh ;z;ko Bz{ gkmeK nZr/ ;keko eodk j?. 
vkH dbhg e"o fNtkDk gzikph dh fJe gqfsGktkB, gq'Y Bktbeko j? i' GkFk d/ gq:'r gqsh 
g{oB s"o s/ u/szB j?. fJ; rZb dk gqwkD *bzx rJ/ dfonk* Bktb ftu'_ gqsZy B}o nkT[_dk 
j?. 

GkFk dk gfjbk ekoi gksoK dh wB';fEsh, ejkDh s/ ;fEshnK dh fgZm G{wh T[;koB dk j?. 
fJj ekoi BktbekoK GkFk d/ toDBkswe gq:'r okjh_ eodh j?. fJ; Bktb dh b/yek fJ; 
ftXh dk ;[:'rsk Bkb gq:'r eodh j?. nkw s"o s/ xZN gqfsGktkB Bktbeko toDBkswe 
ftXh d/ gq:'r ;w/_ Bktbh fposKs ftu yV"s g?dk eo d/_dk j?, fi; ekoB gkme d/ wB ftu 
ne/tK g?dk j[zdk j?. gozs{ gqfsGktkB Bktbeko toDBkswe ftXh dk gq:'r pj[s ;zy/g o{g 
ftu eodk j?, eJh EktK T[s/ sK fJj ;ze/swe jh j[zdk j?. vkH dbhg e"o fNtkDk d/ ;w[Zu/ 
rbg ;kfjs ftu nkw s"o T[s/ ns/ fJ; Bktb ftu ftF/F s"o s/ pj[s jh ;zy/g o{g ftu 
fJ; ftXh dk gq:'r ehsk frnk j?. toDB dh ;zy/gsk s/ fJ; d/ ;[:'r gq:'r dh T[dkjoBK 
Bktb ftu eJh EkJh_ t/yhnK ik ;edhnK jB. Bktb d/ nkozG dk gfjbk g?oQk nfij/ toBD 
dh T[dkjoD j?, **nkb/ d[nkb/ T[iV/ fij/ pkr d/ ftueko, u"VhnK u"VhnK ezXK s/ T[uhnK-
T[uhnK SZsK tkbh tZvh ;koh Bhb/ ozr dh fJj e'mh fJ; t/b/ x;w?bh fijh bZr ojh j?. 
fit/_ rkVQ/ pZdbK Bz{ i'V s'V e/ pDkJh j't/. fit/_ ;w[zdo dh e'Jh SZb j't/. fJj ;oeko 
pyFhF f;zx dh e'mh j?.** (gzBk-9) 

b/yeK d/ toDB ftu d{i/ BktbekoK Bkb'_ fGzBsk s/ ftbZyDsk j?. fJj fGzBsk s/ ftbZyDsk 
fJ; rZb ftu j? fe T[j toDB Bz{ pj[sk ft;Eko Bjh_ d/_dh, d{ik toBD Bz{ Bktbh fposKs 
Bkb  fJefwe eoe/ f;oidh j?. fJj rZb ;w[Zu/ Bktb ftu t/yh ik ;edh j?. fw;kb d/ 
s"o s/ gfjb/ eKv Bz{ x'fynK fJj rZb ;kps j' iKdh j?. ;w[Zu/ o{g ftu fJj eKv Bktb dh 
fgZm G{wh Bz{ f;oidk j? s/ Bktbh eEk d/ gfotko dk fgS'eV j?, go eKv Bz{ fJ; o{g ftu 
f;ofink frnk j? fe fJj eKv toDB d/ Bkb Bkb j?. fJj eKv fiE/ Bktb ftu f;oi/ 
gfotko dh eEk dh fgm-G{wh Bz{ f;oidk j? T[E/ d{ik eKv gfNnkbk Ffjo dh eEk s/ gozgok 
tb ;ze/s eodk j?. fJ; toBD dk gqGkt fJ; g?oQ/ ftu'_ t/fynk ik ;edk j?, **fJj e'Jh 
pj[s g[okD/ t/fbnK dh rZb Bjh_. Bk ;si[r dh, Bk d[nkgo dh, Bk so/s/ dh. fJj sK ni/ 
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eb dh rZb j? id'_ tZvh ;oeko fiT[_dh ;h s/ po;ks s/ fdBh_ Ffjo d/ Bkb trdh Bdh 
ftu gkDh uVQ nkT[_dk ;h. 

Bktb ftu toBD okjh_ Bktb dh fgZm G{wh, gksoK dh wkBf;esk s/ irhodkoh ;w/_ d/ wfjbK, 
ftnkj FkdhnK nkfd d/ fdqF pky{ph f;oi/ rJ/ jB. fJ; toBD okjh_ pj[s ;ko/ ;iht fdqF 
T[;ko/ rJ/ jB fit/_ Bktb d/ gfjb/ eKv okjh_ Bktbh eEk d/ gfotko tkbh ;odko pyFhF 
f;zx dh e'mh dk fdqF ;keko ehsk frnk j?. fJ; gqeko jh ;odko pyFhF f;zx dh p?me, 
S'Nh ;odkoBh dk fsnko j' e/ T[; ftu ikDk, r[opyFhF d/ iBw fdB t/b/ dk fdqF, tZvh 
;oeko dh Xh d/ ftnkj ;w/_ dhnK o;wK s/ w"sh wfjb dh ;iktN, tZvh ;oeko d/ fFeko 
y/vD ikD ;w/_ dk fdqF s/ ;odko pfuZso f;zx d/ xo dk fdqF nkfd f;oiD ;w/_ b/yek dh 
;zfygs F?bh dh y{p;{osh t/yh ik ;edh j?. fJj ;kok toBD Bktbh eEk d/ fposKs Bkb 
fJefwe j?. fi; dh T[sw fw;kb T[; ;w/_ t/yh ik ;edh j? id'_ b/yek Fesh-g{ik dk fdqF 
g/F eodh j?. 

**;odko pyFhF f;zx Bz{ fJ; s'_ tZX g[SD dh b'V Bjh_ ;h. T[; Bz{ gsk ;h fe d[FwDK 
T[go fti?, g[ZsoK dh gqkgsh, ikB dh y?o s/ f;js dh oZfynk, ;G ek;/ bJh w'sh pkr ftu 
Fesh-g{ik sKsfoe Yzr Bkb ehsh iKdh ;h. pzrkbh tkw wkorh g{ikoh nkgD/ jZEh_ uheDh 
fwZNh dh d/th pDkT[_dk. wywbk ]hB]kpK d/ egV/ gkJ/ iKd/ s/ jho/ w'shnK d/ rfjD/. M'fNnK 
dh pbh s/ Fokp dk G'r d/th Bz{ brkT[D fgS'_ fJj Gzr ;GBK ftu tofsnk iKdk. BF/ dh 
jkbs ftu M{wd/ rkT[_d/ T[BQK u'Dt/_ ;odkoK s/ u'DthnK okDhnK wjkokDhnK d/ ;kjwD/ 
e[nkohnK bVehnK Bz{ fBop;so j' e/ d/th dh g{ik eoB bJh nkfynk iKdk j? s/ fco fJj 
;G ob e/ f;qFNh d/ f;oiD dh bhbQk oukT[_d/.**       (gzBk 52) 

b/yek dh GkFk ftu xNBktK Bz{ o'ue s/ rshFhb Yzr Bkb dZ;D dh ;woZEk j?. Bktb ftu 
e'Jh xNBk p/b'Vh Bjh_ f;oih rJh ns/ Bk jh xNBktK dk p/b'Vk ft;Eko j?. Bktb dk 
w[Yb/ d't/_ eKv Bktb d/ Ehw, gksoK s/ T[; :[Zr tZb ;ze/s eod/ jB fi; :[Zr iK ;w/_ dh 
eEk Bktb ftu xNBktK dh f;oiDk okjh_ g/F ehsh j?. fJe eEk iK ejkDh ;odko pyFhF 
f;zx d/ gfotko dh j? fi; dk fJe g[so r[opyFhF f;zx j? i' fdB oks Fokp gh_dk ofjzdk 
j?. fJ;/ ;odko dhnK d' XhnK jB, fJe ewbh-owbh j?, i' uhuh T[_rbh ftu gkJh jhfonK 
dh nzr{mh Bz{ t/ye/ edh j;dh j? s/ edh o'_dh j?. b/yek B/ pVh ;zy/gsk Bkb fJ; gfotko 
dh phs u[Zeh ejkDh tZb ;ze/s ehsk j? fe **fJe fJ; xo dh B{zj j? o'}h fi; Bz{ fJ; tZvh 
;koh jt/bh, jt/bh ftu G{s pD/ s[o/ fcod/ ;j[o/, fdB oks Fokp gh_d/ gsh, jhfonK tkbh 
nzr{mh gkJh ed/ dokDh, ed/ o'_dh BDd, nkgD/ nkg Bkb rZbK eodh ;Z;, fJBQK ;kfonK s'_ 
jh pj[s vo brdk j?. T[j ;'udh j? w?_ fJE'_ feXo/ BZ; iktK Bjh_ sK w?_ gkrb j' iktKrh, 
go T[; dh fJe fBZeh fijh Xh th j?, v"bh.** (gzBk 10) fJj eKv Bktb dh eEk ftu 
f;oihnK ikD tkbhnK xNBktK tZb ;ze/s eodk j?. Bktb d/ uko fjZf;nK ftu fszB fjZ;/ 
Bktb fJ; ;fEsh s'_ gfjbK tkgo u[ZehnK xNBktK Bz{ g/F eodk j?. b/yek B/ Bktb d/ 
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pjZso ;c/ T[BQK xNBktK dh f;oiBk ehsh j? fiBQK d/ fJj gfjb/ eKv ftu f;oih ;odko 
pyFhF f;zx d/ gfotko dh ;fEsh j?. ;w[Zu/ Bktb dk fposKs J/BK o"fue s/ r[zfdnK j'fJnk 
j? fe fJe th xNBk p/b'Vh Bjh_ ikgdh. fJj xNBktK fJe gk;/ ;oeko pyFhF f;zx d/ 
gfotko dh eEk Bz{ nrKj-s'odhnK jB sK d{i/ gk;/ irhodkoh :[Zr dh ftF/F ;z;feqsh Bz{ 
;keko eodhnK jB. gfjb/ eKv ftu gksoK ;zpzXh fposKs ubdk j? i' sfj-do-sfj r[zMbK 
Bz{ y'bQdk iKdk j?. ;w[Zu/ Bktb ftu fes/ th ejkDh dh ukb wZXw Bjh_. jo eKv Bth_ xNBk 
Bz{ f;oidk j? fi; okjh_ f;oi/ :[Zr dh fe;/ Bth_ ;ukJh iK ehws Bz{ g/F ehsk frnk j?. 
fJ; Bktb dk fposKs fJfsjk;e F?bh tkbk j? i' gfNnkbk d/ fJe g[oyh oki dh FkB' F'es 
d/ fdBK s'_ nkozG eoe/ fJ; d/ Yfj Y/oh j'D sZe dh eEk Bz{ fJe gfotko dh eEk okjh_ 
f;oiD d/ ;woZE j'fJnk j?. b/yek dh gqfsGk dk ewkb fJ; rZb ftu j? fe T[; B/ oki d/ 
fyzvoB iK YfjD ekoB tgko/ wB[Zyh ;zeN Bz{ :[Zr ftF/F d/ ehws gqw[Zy d/ ;zdoG ftu g/F 
ehsk j?. xZN gqfsGktkB Bktbeko fJfsjk;e F?bh d/ gq:'r ;w/_ eJh tko pkjow[Zyh xNBktK 
f;oiD sZe jh ;hws ofj iKdk j?. go vkH fNtkDk dh ebk ewkb j? fe T[; B/ ;w[Zu/ :[Zr 
s/ T[; ftu tkgo/ gfotosB Bz{ wB[Zyh ;zeN d/ o{g ftu f;ofink j?. 

b/ye GkFk dk shik gq:'r gksoK dh tkoskbkg f;oiD ;w/_ eodh j?. gksoK dh ;iht 
tkoskbkg jh fe;/ Bktb Bz{ ;ihtsk gqdkB eodh j?. fJ; Bktb ftu ftfGzB Fq/DhnK, iksK s/ 
tZy' tyoh wkBf;e dFk tkb/ gksoK dh f;oiDk ehsh rJh j?. e[M gkso okik Fo/Dh Bkb 
;zpzfXs jB s/ e[M okiK d/ nfjbekoK iK ;odko ;odkoBhnK Bkb, e[ZM BhthnK ikshnK Bkb 
th ;zpzfXs jB. e[ZM gkso g[okDh ghVQh d/ jB s/ e[M gkso Bth_ ghVQh d/. fJ; gqeko fJ; 
Bktb ftu gksoK dh tzB-;[tzBsk j? i' tkoskbkg dh tzB ;[tzBsk Bz{ iBw d/_dh j?. fJ; 
Bktb ftu tkoskbkg dh tzB ;[tzBsk Bz{ ;cbskg{ote f;ofink frnk j?. 

fJ; Bktb dh tkoskbkg dh gfjbh ftF/Fsk fJj j? fe fJj tkoskbkg fes/ th ejkDh dh 
ukb ftu o[ektN g?dk Bjh_ eodk pbfe eEk Bz{ o"fuesk gqdkB eodh j?. fJ; o"fuesk dk 
nkBzd Bktb ftu EK-go-EK fbnk ik ;edk j?. wok;h-wok;DK dh nkg;h rZbpks fiE/ 
;odko s/ ;odkoBh dh gkso T[;koh eodh j? T[E/ Bktb ftu o"fuesk th tXkT[_dh j?. 
r[opyFhF d/ iBw fdB s'_ nrb/ fdB okih s/ ;dhehB dh tkokskbkg Bktb ftu o"fuesk 
g?dk eoB dh tXhnk fw;kb j?. 

**s?Bz{ fJe rZb j'o dZ;K Gd"VB gqGkth Bkb fijVh NfjbD nkJh ;h BK r'oh fijh w?Bz{ sK 
bZrd/ fes/ r[;bykB/ ftu'_ x[N bk nkJh ;h, joKpV T{Jh_ jZ;h ikt/. w?_ g[ZfSnk eh rZb < sK 
dZ;D bZrh, **fJe fdB ;odkoBh g/eh_ rJh j'Jh ;h, wro'_ w?_ ;'funk fJe fdB T[; d/ egV/ 
sK gk e/ d/yK, ;i ti e/ FhF/ w{jo/ p? rJh s/ T[s'_ nk frnk ;odko.** 

 c/o sK T[;B/ s?Bz{ ;odkoBh jh ;wM fbnk j'Dk n? < w?_ nkfynk. p'bh, **;odkoBh 
sK T[;B/ nZr/ thj tkoh ;wfMnk ;h.**      
 (gzBk-22) 
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tkoskbkg f;oiD ;w/_ Bktbeko dh gqfsGk fJ; rZb s'_ gSkDh iKdh j? fe T[j tkoskbkg Bz{ 
;fEsh s/ gksoK dh wkBf;esk nB[;ko f;oiD d/ ;woZE j't/. i/eo ;fEsh rzGho j? sK 
tkoskbkg f;oih iKdh j? s/ i/eo NeokT[ tkbh j? sK NeokT[ tkbh s/ i/eo sBkT[ g{oD j? 
sK sBkT[ tkbh. fJ; gqeko dh tkoskbkg dh ftfGzBsk fJ; Bktb ftu pky{ph gqkgs j?. 
o/srVQhnK dh ;odkoBh s/ tZvh ;odkoBh dh tkoskbkg ftZu rzGhosk j?. tZvh ;odkoBh s/ 
;odko dh tkoskbkg ftu GkFk f;nkDg s/ okiBhfse g?_sV/ tkbh j?. wok;D dh tkoskbkg 
jbeh-c[beh, o"fue s/ sB} Goh j?. Bktb d/ nzs ftu v'bh, T[; dh G{nk s/ r[opyFhF dh 
tkoskbkg sBkT[ g{oB j? i' ;fEsh d/ sBkT[ Bz{ g/F eodh j?. Bktb dh tkoskbkg ;zy/g, 
;fEsh nB[e{b s/ ftnzr-Gog{o j?. 

tkoskbkg f;oiD ;w/_ ;G s'_ wjZstg{oB rZb fJj j[zdh j? fe b/ye d/ gkso d/ w{zj'_ nytkJ/ 
FpdK okjh_ T[; d/ ;K;feqse fgS'eV dh GkFk iK p'bh dk frnkB j't/rk. e/tb T[j b/ye 
jh gksoK dh tkoskbkg f;oiD d/ ;woE j't/rk. fJ; Bktb ftZu f;oi/ rJ/ gkso tZy-tZy 
XowK s/ ;K;feqse fgS'eV s/ torK d/ jB. b/ye B/ fJBQK gksoK dk tkoskbkg Xkofwe s/ 
;K;feqse fgS'eV nB[;ko f;ofink j?. ;odko ns/ ;odkoBh dh p'bh T[BQK d/ fgS'eV 
nB[;ko j?. tZvh ;odkoBh s/ S'Nh ;odkoBh d/ bfji/ ftu nzso j?. wok;DK j'o soQK 
p'bdhnK jB. v'bh T[; dk gkgks/ o'}h nkfd Bt/_ }wkB/ d/ gksoK dh p'bh ftZu nzro/}h GkFk 
d/ FpdK dh Gowko j? s/ T[BQK bfjik th gfjbh ghVh d/ gksoK Bkb'_ fGzB j?. Gkt g[okDh 
ghVh d/ gksoK dh p'bh ftZu ;bhek s/ fbjki j?, go Bth_ ghVQh d/ gksoK dh p'bh ftZu 
sbyh, p/fbjk}h s/ sBkT[ j?. tkoskbkg d/ ;K;feqse fgS'eV s/ feZs/ dh gqshfBZXh fw;kb 
rkT[D tkbh dh tkoskbkg ftu'_ t/yh ik ;edh j?. 

**nZbk whnK dh fwjo n?, s[jkv/ g?oK dk gqskg j? w'shnK tkfbU, ;kvh sK fJj ikfJdkd n?, 
jw/FK fJj ;wM Jhd? pJh nkgD/ cB Bkb nrfbnK Bz{ y[F eo', T[j s[jkBz{ y[F eoBr/. 
g[FsK s'_ ;kvk fJj Xzdk ufbnk nk foj? go nZbk whnK rtkj n? ;kv/ ykBdkB ftu'_ ed/ 
fe;/ bVeh B/ nkgDh EK Bjh_ SZvh. okDhU, wbekU n;h_ s[jkvh y?o wzrd/ nK. wkbeK d/ 
wBK, fdbk s'_ xoK *u y[FhnK d/ w"e/ ukj[B/ nK, pJh s[;h_ b'e ;kBz{ th :kd eod/ oj/, 
nkgD/ ykdwK Bz{.** 

T[go'es tkoskbkg ftZu nZbk, whnK, fwjo, gqskg, cB, w'shnK tkfbU, g[FsK, ykdwK nkfd 
Fpd ftF/F ;K;feqse fgS'eV s/ fes/ Bkb ;zpzXs jB. fJ; gqeko jh S'Nh ;odkoBh d/ j/m 
fby/ tkoskbkg ftu'_ ;kXkoB iZN fgS'eV ;keko j[zdk j? fe **j?_ih, d/y' Bk ih, nkgD/ xVh d' 
xVh d/ w"i w/b/ bJh pukohnK J/BhnK n"osK Bz{ gZN e/ trkj rJh tZvh ;oeko**. fJ; gqeko 
dh ;/m r/_dk okw dh tkoskbkg ftZu fjzdh dh fw; j? i' T[; d/ pkDhnK ;[Gkn Bz{ T[xkVdh 
j?. 

b/ye bJh fJj pj[s }o{oh j? fe T[j ;fEsh nB[;ko FpdK Bz{ tos'_ ftZu fbnkt/. ftF/F 
;fEsh s/ noEK bJh ftF/F FpdK dh u'D s/ T[BQK dk gq:'r b/ye bJh pj[s }o{oh j?. ;w[Zuk 
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Bktb Fpd ebk okjh_ jh T[;kfonk iKdk j?. i/eo b/ye Fpd u'D ftZu wkjo s/ ;woE Bjh_ 
sK ouBk dk gqGkt r[nku ikt/rk. fJ; Bktb dh Fpd u'D bk;kBh j?. b/yek fi; gqeko 
dh ;fEsh f;oidh j? T[; gqeko dh jh Fpd u'D eodh j?. i/eo g?fo; Ffjo dh y{p;{osh 
fpnkB ehsh rJh j? sK X{zd ns/ o"FBh g?fo; ozrK ozrhBhnK dk Ffjo BhbhnK ;w[zdoh nZyK, 
nkfd FpdK Bz{ tos'_ ftZu fbnKdk frnk j?. fJ; gqeko id'_ th Bktb ftu fe;/ o;w nkfd 
Bz{ g/F ehsk iKdk j? sK Fpd Gkosh fgS'eV Gkt fjzdh s/ ;z;feqs ftu'_ ;[s/ f;X iK u/szB 
s"o s/ tos/ rJ/ jB. ;w[Zu/ Bktb ftZu jh b/yeK dh wbtJh T[gGkyk T[s/ Gkosh Xkofwe 
Fpdktbh dh r{Vh Skg j?. fJj Fpdktbh jh ;w[Zu/ Bktb Bz{ fJe ftF/F GKs dh ;z;feqsh 
Bkb gfNnkbk d/ fyZs/ Bz{ fJe ;K;feqse gSkD d/_dh j?. j/m fby/ g?foQnK ftu'_ fJ; tzBrh Bz{ 
t/fynk ik ;edk j? L 

fco th gzvs s'_ g[S e/, fdB ;[X ftuko e/, B"t/_ Boks/ oki;EkB tkb/ phpk ih nkJ/ s/ 
oki;EkBh o/Fwh u[zBh, e[Ze{ d/ f;o T[&Zs/ d/ e/, uVd/ tb Bz{ w{zj eotk e/ g{ik tkb/ ewo/ 
ftu r[o{ wjkoki d/ ;kjwD/. 

Fkjh gzvs B/ rzrk ib fSVfenk. u"e g{fonk. t/d wzso gV'. uVQd/ tb Bz{ w{zj eotk e/ 
;ko/ d/th d/tfsnK Bz{ Bw;eko ehsh s/ eotkJhHHH wro'_ Ekbh rVth e"bh s/ ftZu ;h w'joK 
dh dZSDK ;zGkbdk joh Uw joh Uw eodk ufbnk frnk. 

T[go'es g?oQ/ ftu nkJ/ Fpd *fdB ;[X*, *t/d wzso*, *B"t/_ Boks/*, *u"e g{fonk* s/ *Bw;eko* 
nkfd FpdK s'_ fJbktk *;kX ;okg* ;zfXnK t/b/, *wkD wo:kdk*, *S'N*, *u{bh SZvh* s/ *fgsoK* 
nkfd Fpd d/y/ ik ;ed/ jB. fJ; rZb ftZu FZe fe T[soh Gkos d/ fgS'eV tkbh Fpdktbh 
dh Gowko j?, go fJ; d/ Bkb jh b'V s/ ;fEsh nB[;ko T[od{, cko;h s/ nzro/}h Fpdktbh 
dh pj[s tos'_ Bth_ ghVQh d/ tkoskbkg ;w/_ tos'_ ftZu fbnKdh rJh j?. fJE/ (*;ot?*, 
*fcT{vb* *fJzgkoN?_N*, *N?;NK* s/ *i?Bo;B r?g* nkfd Fpd t/y/ ik ;ed/ jB. 

b/yek dh F?bh pj[s ;[rfms s/ ;zy/gsk tkbh j?, Fpd u'D bk;kBh j?. ftnzr, eNkyF ftu 
F?bh d/ wjZstg{oD r[D jB. b/yek wbtJh T[gGkyk dk gq:'r eodh j?. fi; dk w[jktok 
Gkosh fgS'eV tkbk j?. fJj F?bh Bktbh b'V nB[;ko ekfte th j? s/ ftnzr Gog{o th. 
fJ; Bktb dh F?bh dk Bktb dh ;wZf;nk s/ gksoK Bkb g{ok ;[w/b j?. F?bh dh ;zy/gsk dh 
fw;kb gzikp dh tzv dk toDB ;w/_ t/yh ik ;edh j? L 

T[j GZi/ iKd/ d/F Bz{ cZN bk rJ/. cZN ftu'_ trd/ bj{ Bkb Xosh tzvh rJh, b'e tzv/ rJ/. 
tzv tzvkJh ftZu Xow o[b frnk. fJybke o[b frnk. neb o[b rJh. swh} o[b rJh s/ 
pzd/ fit/_ vzro pD rJ/. 
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‘bzx rJ/ dfonk* Bktb dh ;kfjZse ftP/Psk 

vkH dbhg e"o fNtkDk dk Bktb ‘bzx rJ/ dfonk* T[; d/ Bktb ;kfjs s/ gzikph 
Bktb d/ ;zdoG ftu ;kfjZse ftP/PsktK ekoD ftbZyD j?. fJ; Bktb dh ;kfjZse 
ftP/Psk fJ; d/ ftP/^y/so dh u'D, gksoK dh u'D s/ Bktbh ;z;ko dh gqsho{ge 
T[;koh ekoB j?. b/yek ftP/P s/ ftbZyD ftP/ dh jh u'D BjhA eodh pbfe ;w[Zu/ 
Bktbh^;z;ko dh T[;koh s/ fBGkn ;w/A th ftbZyD ebkekoh dk ;p{s d/Adh j?. 

fJ; Bktb dh ;G s'A gfjbh wjZstg{oD ftbZyDsk fJ;d/ ftP/ dh u'D j?. fJj ftPk 
fJe g[oyh oki Gkt irhodkoh :[Zr Bkb ;zpzfXs j?. b/ye 1947 s'A gfjbK d/ shj 
ukbh ;kb sZe d/ gfNnkbk oki d/ fJfsjk; Bkb ;zpzXs ;wkukoK B{z Bktb ftu 
f;oidh j? s/ fJ; gqeko jh T[;B/ 1947 s'A fgS'A d/ e[ZM tfoQnK B{z f;oiD dk :sB 
ehsk j?. gzikph Bktb ;kfjs ftu PkfJd jh e'Jh nfijk Bktb j't/ fijVk f;ZXk 
fJe g[oyh oki/, T[; d/ nfjbekoK, okDhnK, wjkokDhnK B{z nkgDh eEk dk nkXko 
pDkT[Adk j't/. fJ; Bktb dh ;koh eEk ;odko pyPhP f;zx d/ gfotko dh ;fEsh 
okjhA fJe :[Zr ftP/P dh ihtB gZXsh B{z g/P eoB dk :sB ehsk frnk j?. fJ; 
Bktb s'A gfjbK Bk sK gzikph Bktb ftu s/ Bk jh dbhg e"o fNtkDk d/ BktbK ftu 
fJ; o{g ftu gq;s[s ehsk frnk j?.  

dbhg e"o fNtkDk pV/ bzw/ no;/ s'A Bktb f;oiBk ftu o[ZMh j'Jh j?. T[; d/ pj[s 
;ko/ BktbK B{z wkB ;BwkB th fwb u[Zek j? gozs{ T[; d/ gfjb/ Bktb ;kfjs ftu fJ; 
gqeko d/ Bktb dh f;oiDk BjhA j'Jh. gfjb/ BktbK ftu fJ; Bktb Bkb fwbd/ i[bd/  
gkso fit/A tZv/ p/ih, S'N/ p/ih, o'Ih r[opyPhP, v'bh s/ xo d/ B"eo ukeo nkfd 
gkso s/ e'mh nkfd d/ fdqP ;fji/ jh gSkD/ ik ;ed/ jB. gozs{ fJ; Bktb dh 
ftbZyDsk fJ; rZb ftu j? fe fJ; Bktb ftu fJj gkso d/ rbg fpzp s/ fJfsjk;e 
;zdoG ftu ;zi[rs o{g ftu g/P jz[d/ jB. gfjb/ BktbK dh o{g ouBk fJefjoh j?. 
fJ; Bktb dh o{g ouBk ifNb j?. fJj' ekoB j? fe fJj Bktb ikrhodkoh :[Zr d/ 
wB[Zyh foPfsnK B{z T[; :[Zr d/ ehws gqpzX d/ ;zdoG ftu g/P eodk j?. fJ; Bktb 
ftu b/yek B/ wfji fJe gfotkoe eEk dh f;oiDk BjhA pbfe fJ; eEk okjhA :[r 
ftP/P d/ ehws gqpzX dh f;oiDk ehsh j?. 

b/yek B/ fJj ehws gqpzX nfjbekoK, ;odkoK d/ nkg;h ;zpzX, ;odkoK d/ tZvh 
;oeko Bkb ;zpzX, ;odkoK dhnK n"osK d/ nkg;h ;zpzX s/ n"os dh fJ; :[r ftP/P 
ftu ;fEsh okjhA g/P ehsk j?, b/yek dh Bktb xNBktK okjhA ;G s'A wjZstg{oD rZb 
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wkD wfo:kdk dh j?. fJ; rZb s'A Gkt fJj j? fe irhodkoh :[Zr dk ehws gqpzX 
pj[s em'o j[zdk j?. e'Jh th ftnesh fJ; em'osk B{z s'V BjhA ;edk. fijVk 
ftnesh fJ; em'osk B{z s'VB dk :sB eodk j?, T[j w"s dk Gkrh pDdk j?. ;zro{o 
tkb/ BkIw ;kfjp dk vokJhto fJ; eoe/ w"s s/ xkN T[sko fdZsk iKdk j? feT[Afe 
T[j T[; dh gsBh tZb d/ye/ w[;eok fgnk ;h. wkbD ;?oK B{z vokJhto dk w[zvk GZiD 
bJh nky e/ pVh w[Peb Bkb nkgDh ikB pukT[Adk j?, fJj wkB wfo:kdk n"osK d/ 
wkwb/ ftu j'o th em'o j?. ;odko B/ fJe s'A tZX ftnkj eotkJ/ j'J/ jB s/ jo 
n"os B{z d{ih n"os B{z ;theko eoBk g?Adk j?. jo n"os dhnK nkgDhnK wB[Zyh 
GktBktK Bkb'A xo gfotko s/ ;wkie wkD wfo:kdktK tZvhnK jB. fJj ekoB j? fe 
;odko d/ gzfvs dh ftXtk G?D d/teh ;koh T[wo ftXtk ihtB pshs eodh j?. 
;odko dhnK XhnK e[e{ ns/ jogqhs xo d/ T[s/ G{nk d/teh dh fBrokBh ftu brgr 
god/ ftu fJekstk; tkbk ihtB jh fiT[AdhnK jB. fJ; wkD wfo:kdk dh em'osk 
ekoB jh e[e{, e"o ;kfjp Bkb fpBK pkoks ikD bJh fsnko BjhA s/ ;koh T[wo T[; 
dh fJzsIko eodh j'Jh fJeZbsk Gog{o ihtB fiT{Adh j?. 

wkD wfo:kdk iK irhodkoh :[r d/ ehws gqpzX dh fJj em'osk e/tb n"osK d/ wkwb/ 
ftu jh BjhA pbfe wodK d/ wkwb/ ftu th fJ; dk ;[Gkn em'o o{g tkbk j?. fJ; 
:[Zr ftu tckdkoh, Bwe jbkbh s/ Bwe jokwh nkfd ;zebg jzYkJ/ iKd/ jB. 
;odko pfuZso f;zx ;Zg gkbD dk P"ehB j?, go tZvh ;oeko gqsh g{oD tckdko j?. 
T[j nkgDh tckdkoh s/ fJwkBdkoh dk ;p{s d/Dk ukj[zdk j?, T[;B{z fJj wfj;{; j' 
iKdk j? fe T[; bJh nfijk eoBk ;zGt BjhA sK T[j y[de[Ph eo b?Adk j?. ;ko/ 
nfjbeko s/ ;odko tZv/ ;odko gqsh tckdko jB. ;odko pyPhP f;zx th tZvh 
;oeko gqsh nkgDh tckdkoh dk ;p{s d/D bJh fPwbk tkg; gqkgs eodk j? s/ T[j 
ekrI jh yk iKdk J/ fi; T[Zs/ nfjdBkwk j'fJnk jz[dk j?. 

Bktb ‘bzx bJ/ dfonk* ftu Gkt/A irhodkoh ftt;Ek Bkb ;zpzfXs T[go'es w[ZbK dh 
ftnkfynk iK f;oiDk ehsh rJh j?, go fJ; Bktb dk e/Adoh Ehw n"os wod ;zpzXK 
d[nkb/ T[;kfonk frnk j?. oki/ d/ nkgDhnK okDhnK, wjkokDhnK s/ gNokDhnK Bkb 
s/ j'o n"osK Bkb ;zpzX fej' fij/ jB< ;odkoK d/ nkgDhnK ;odkoBh d/ Bkb ;pzX 
fej' fij' jB< Bktb ftu fJ; nkw jehes B{z f;ofink frnk j? fe wjkokik 
gfNnkb/ dh gNokDh s/ wjkokDh s'A fJbktk nB/e okDhnK ;B. fijVh th n"os fJe 
tko ‘Pesh g{ik* dh o;w s/ ;foPNh ouBk ;w/A wjkokik dh ;/I uVQ rJh, T[j okDh 
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pD iKdh ;h. Bktb b/ye tb'A wjkoki/ iK tZvh ;oeko dh fJ; ftbk;h fposh bJh 
ftP/P o{g ftu d' ekoB fdZs/ rJ/ jB. fJBQK d'BK ekoBK d/ nkXko s/ T[BQhtK s/ 
thjtK eKv fbfynk frnk j?. fJBQK ekoBK s'A g?dk j[zd/ soe d/ ftPb/PD okjhA b/yek 
d/ ;wZf;nk gqsh fdqPNhe'D B{z ;wfMnk ik ;edk j?. 

Bktb d/ T[Bht/A eKv ftu ;odko pyPhP f;zx d/ j'D tkb/ i[nkJh us"V d/ e"o ;kjp 
s/ pyPhP f;zx d/ tkoskbkg okjhA fJj soe f;ofink j? fe gfNnkbk ;N/N d/ 
nfjbekoK, ;odkoK s/ j'o b'eK B/ fJj Yzr pDk fbnk j? e/ wjkoki/ B{z e'Jh ;'jDh 
e[Vh g/P eo' s/ ;odkohnK gqkgs eo'. e"o ;kfjp dk tkoskbkg j?, “fJBkw, irhoK 
s/ w'jspkoh jkf;b eoB d/ s[jkv/ b'eK B/ fJj Yzr nkgDk bJ/ B/< f;ZyK ;odkoK d/ 
j[D fJj ekoBkw/ ofj rJ/ B/< fJfsjk; ftu s[jkvhnK j[D fJj rZbK fbyhnK 
ikDrhnK<” fJ; tkoskbkg ftu soe fdZsk j? e/ wjkoki/ Bkb'A ;odkohnK s/ irhoK 
gqkgs eoB tkb/ b'e tX/o/ e;{otko jB i' wjkokik s'A gdkoEe bkGK dh gqkgsh bJh 
y{p;{os e[nkohnK e[VhnK g/P eod/ ;B. go ;odko pyPhP f;zx dh okfJ j? fe 
“okfinK wjkokfinK d/ tfjD j[zd/ B/ dfonktK tKr, vZe/ E'VQ/ iKd/ B/.” 

fJ;/ soe B{z thjt/A eKv ftu ;odko pyPhP f;zx s/ wjkoki/ d/ tkoskbkg okjhA j'o 
;gPN o{g ftu g/P ehsk frnk j?. b/yek phs u[e/ ;w/A d/ gq;zr ftu fJj soe 
f;oidh j? fe irhodkoh ftt;Ek ftu e'Jh wjkokik gzi ;s ftnkj eotk bJ/ sK 
fJj nkw rZb j? e'Jh B?fse ;zeN yVk BjhA j[zdk. fJ; gqeko jh wjkokik B{z ;odko 
pyPhP f;zx tb'A fJj okJ/ th fdZsh iKdh j? fe “w[nkc eoBk jI{o, s[jkv/ ykdw 
id'A S'NhnK w'NhnK irhoK s'A b? e/ S'N/ w'N/ fJBkwK s/ fonkfJsK dh ykfso nkgDhnK 
XhnK p/NhnK s[jkB{z y[P j' e/ g/P eo fdzd/ B/ fco s[jkB{z fe;/ rZb bJh s'jws b?D dh 
b'V BjhA,” b/yek B/ ;oeko pyPhP f;zx s/ e"o ;kfjp okjhA irhodkoh ftt;Ek d/ 
nu/s gqtkfBs w[bK pko/ dZf;nk j?. gozs{, wjkoki tZb'A g/P ehsk soe fJj oki/ dk 
j? i' fJe g[oyh oki Pesh s/ tXheh B{z g/P eodk j?. 

wjkokik n"os B{z ;G s'A tZvh Pesh wzBdk j?. fJj Pesh i/eo T[;ko{ j't/ sK e[M 
T[;ko d/Adh j? s/ i/eo fJj Pesh Bekokswe o[Zy ngDk bJ/ sK wB[Zy dh spkjh dk 
ekoB th pD iKdh j?. wjkokik n"os dh ihtB Pesh dh ftnkfynk eoB ;w/A 
nfo;N'Nb dh fw;kb d/Adk j? fi; d/ mzv/ j[zd/ iKd/ ;oho ftu rowkfJP ;skoK 
nmkoK ;kb dh fBop;so e[Vh B{z t/ye/ nkT[D dh nk; j?. fJ; gqeko jh okik 
nkydk j? fe “wkw{bh xoK dhnK n"osK B{z okDhnK gNokDhnK n;hA pDk fdzd/ nK j'o 
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b'eK B{z eh ukjhdk j?< Bkb/ oki/ s/ oZp dk ;G e[M nkgDk jh sK j[zd?, fJ; bJh jo 
uhI nkgDh woIh Bkb tos ;edk j?.” wjkoki/ d/ ftukoK s'A fJj rZb ;kps j[zdh 
j? fe T[j nkgD/ oki dh jo t;s{ tos ;edk j?. fJj wZX:[rh ftuko j? i' fJe 
g[oyh Pk;B ftt;Ek Bkb i[fVnk j'fJnk. oki/ dh nfo;N'Nb tkbh T[dkjoB mhe 
BjhA feT[Afe nfo;N'Nb dk fBop;so e[Vh B{z ;kjwD/ p[bkT[Dk ihtB XVeB gqkgs 
eoBk j?, go oki/ dk e[nkoh e[VhnK Bkb ;/i ;KMh eoB dk ekoB T[; dh ftbk;h 
o[uh j?. wjkoki/ dh fJj fposh n"os B{z wB[Zy Bk ;wMe/ t;s{ jh ;wMdh j?. 

n"os wod d/ fJBQK fiB;h s/ ;wkie ;zpzXK d/ B?fse w[ZbK gqsh T[go'es d' 
fdqPNhe'DK s'A fJbktk shik fdqPNhe'D th g/P j'fJnk j?. fJj fdqPNhe'D nkw b'eK dk 
fdqPNhe'D j?. Bktb ftu S'Nh ;odkoBh nkw b'eK dh gqshfBX gkso j?. T[j oki/ d/ 
n"osK gqsh fiB;h fttjko B{z nkw b'eK tKr x'ydh s/ T[BQK s/ ftuko g/P eodh j?. 
S'Nh ;odkoBh ;odko pyPhP f;zx B{z nkydh j? e/, “j?Aih, d/y' Bk ih, nkgD/ xVh 
d/ xVh d/ w"i w/b/ bJh pukohnK J/BhnK n"osK B{z gZN e/ trkj rJh tZvh ;oeko.” 
fJ; gqeko jh fJBQK n"osK dh ;fEsh B{z wjkoki/ d/ woB T[gozs fpnkB ehsk frnk 
j? i' n"osK dh ;zeNwJh ;fEsh B{z g/P eodhnK jB. 

b/yek B/ ikrhodkoh ftt;Ek s'A T[sgzB gozgokrs ;z;feqsh d/ eJh w[ZbK B{z Bktb 
ftu ;keko ehsk j?. fJ; ftt;Ek tkbh ;z;feqsh ftu n"os s/ wod gqsh d{jo/ 
B?fse w[Zb ngDkJ/ iKd/ jB. i/eo n"os dk gsh i[nkBh ftu fe;/ soQK wo ikt/ sK 
T[;B{z ;koh T[wo ftXtk ihtB pshs eoBk g?Adk j?. fJ; dh fw;kb G{nk d/teh j?. 
n"os th irhodkoh ;wki dh fJ; wkD wfo:kdk ftu pZMh j'Jh j? fit/A ;odko 
pyPhP f;zx dh Xh e[e{ i' ;koh T[wo wkD wfo:kdk d/ pzXB ekoB nD^ftnkfjnK 
jh ihtB pshs eo d/Adh j?. go nfij/ B?fse w[Zb T[; d/ wzr/so us"Vh d/ e"o 
;kfjp bJh Io{oh BjhA jB. fJ; gqeko jh e[e{ s/ jogqhs dk gkbD^g'PD god/ ftu 
j[zdk j? s/ r[opyPyhP dk tZyo/ Yzr Bkb. fJ; gqeko jh pj[s/ ;odkoK d/ ;zskB BjhA 
jz[dh s/ T[j j'o ftnkj eotk b?Ad/ jB. go n"osK gsh d/ fBg[z;e j'D d/ pkti{d th 
fe;/ tZb Mke BjhA ;edhnK. b/yek B/ Bktb ftu fJj rZb ftP/P o{g ftu gqrNkJh 
j? fe fJj ;odkoBhnK T[go'A fd;d/ o{g ftu Gkt/A irhodkoh ftt;Ek d/ nkdoPe 
w[ZbK dk gkbD eodhnK jB, go b'V nB[;ko SfV:Zso okjhA fJBQK w[ZbK B{z s'VdhnK 
th jB. o/srVQhnK dh ;odkoBh d/ n"bkd gqkgsh d/  :sBK okjhA fJ; :EkoE B{z 
gqrNkfJnk frnk j?. 
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Bktb ‘bzx rJ/ dfonk* fJ; rZb B{z gqrNkT[Adk j? e/ fe;/ th ftt;Ek dh ;z;feqsh B{z 
Pk;e iwksK pDkT[AdhnK jB. j/mbhnK iwksK pj[s jZd sZe T[gobhnK iwksK 
d[nkok f;oi/ w[ZbK B{z jh Beb ti'A ngDk b?AdhnK jB. Bktb ftu nzfes j? fe oki/ 
B/ fJe s'A tX/o/ ftnkj ehs/ j'J/ jB. T[; dh Beb ti'A T[; d/ nfjbeko s/ ;odko 
th fJe s'A tX/o/ ftnkj eotkT[Ad/ jB s/ nkgDhnK gsBhnK B{z wjkokDhnK tKr 
;ikT[Ad/ jB s/ T[BQK B{z n?P' fJPos dk ;wkB jh ;wMd/ jB. nkgDhnK fJ;sohnK s'A 
T[j jo gqeko dh wkD wfo:kdk dh nk; oZyd/ jB. oki/ ;odkoK d[nkok g?dk ehs/ 
;z;feqs w[Zb T[BQK sZe wfjd{d BjhA jB pbfe xoK ftu ofjzdhnK B"eokDhnK th 
wjkokDhnK tKr ofjDk b'udhnK jB. fJ; gqeko dk ;ze/s jh wok;h s/ wok;D d/ 
tkoskbkg s'A th gqkgs jz[dk. 

fJ; Bktb dk wjZst fJ; rZb ftu th j? fe fJj Bktb gozgokrs, ;K;feqse w[ZbK 
B{z nkX[fBe ;zdoG ftu g/P eodk j?. b/yek fJj rZb dZ;D dk :sB eodh j? fe 
g{zihtkdh :[Zr d/ nkrwB Bkb ;dhnK s'A ub/ nk oj/ wB[Zyh foPfsnK ftu ;zeN yVk 
j' iKdk j?. ;odko pyPhP f;zx dhnK d' ;odkoBhnK jB. T[j gfotkoe s/ ;wkie 
wkD wfo:kdk ftu pZMhnK j'JhnK jBL tZvh ;odkoBh S'Nh dh B[eskuhBh eodh xo 
w[yfsnkoh B{z ;theko eodh j'Jh nXhBrh tkbk ihtB fiT[Adh j?. fJ; gqeko dk 
;zpzX jh xo d/ B"eok s/ wkbeK dk j?. wkbe B"eoK B{z B"eoK tkbhnK ;j{bsK d/Ad/ 
jB s/ B"eo wkbeK gqsh tckdkoh fdykT[Ad/ jB.i/eo B"eo wkbe dk T[;fonk ehws 
gqpzX s'VB dk :sB eod/ jB sK w"s d/ Gkrh pDd/ jB fit/A ;zro{o tkb/ BkIw 
;kfjp dk vokJhto. irhodkoh ftt;Ek fJBQK B?fse w[ZbK ftZu pZMh ub ojh fe;/ 
ftnesh ftu fJBQK B? s'VB dh ;woZEk BjhA ;h. gozs{, nkX[fBe b'esKsfoe w[Zb, 
BhthnK iksK d/ b'eK B{z ftfdne s/ B"eohnK dhnK ;j{bsK, nzsoiksh ftnkj, 
n"osK dh ;[szso j'Ad nkfd B/ fJBQK ;ko/ gozgoktkdh w[Zb gqpzX B{z Yfj Y/oh eo 
fdZsk. Bktb ftu ;odko pyPhP f;zx d/ gfotko dk nzs ftu f;ofink ;zeN s/ 
fpyokn tk;sfte o{g ftu fJe ftt;Ek s/ :[r dk fpyokn j? i' b/yeK B/ :EkoE 
s/ ftfrnkBe o{g ftu f;ofink j?. fJj' fJ; Bktb dh ftP/P gqkgsh j?. 

gzikph Bktb ftu fJj Bktb fJ; eoe/ th ftbZyD j? fe fJ; ftu f;oi/ rJ/ rbg 
fpzp ftbZyD s/ fBt/eb/ jB. fJ; Bktb s'A gfjbK ;w[Zu/ gzikph Bktb ftu fJj feXo/ 
th gqkgs BjhA jB. fJj rbg fpzp n;hA ;odko pyPhP dh e'mh, r[opyPhP d/ 
iBw fdB t/b/ dh ;iktN, e[e{ s/ jogqhs dh fojkfJP tkbh EK d/ fdqP, w'sh wfjb 
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dk wjkoki dh Xh d/ ftnkj ;w/A dk fdqP nkfd d/y ;ed/ jK. b/yek pj[s jh ;zfygs 
P?bh dh wkbe j?, pj[s E'V/ PpdK okjhA T[j rbg fpzp T[;ko b?Adh j?. fw;kb d/ s"o 
s/ j/m fby/ g?oQ/ ftu w'sh wfjb d/ nkb/ d[nkb/ dk fdqP t/fynk ik ;edk j?, “wfjb 
d/ nk; gk; pj[s tZvk gzi e[ whb d/ x/o/ ftu pkr ;h. pkr d/ ftu Mhb ;h. c[ZbK, 
cbK d/ p{N/ s/ wywbh xkj ftubh bkb pioh dhnK fBZehnK fBZehnK ;VeK ;B. EK 
go EK c[jko/ ;B s/ ftu ftu pj[s ;[jDhnK nkdweZd fuZN/ ;zrwowo dhnK n"osK 
d/ p[Zs ;B. feXo/ p?mh n"os dk p[Zs s/ feXo/ yVQh n"os dk p[Zs.” fJ; gqeko jh 
;odko ;odkoBh dk ozr o{g, t/PG{Pk, ofjD^;fjD, fPzrko s/ ukbD d/ ;bhek nkfd 
dh g/Pekoh Bktb dh ftbZyD s/ ftP/P gqkgsh j?. 

fJ; Bktb dk eEkBe th fJ; dh ftP/P ;kwZroh tKr ftP/P s/ ftbZyD j?. Bktb dk 
wB'oE d' :[ZrK d/ ehws gqpzX dk ftPb/PD eoBk j?, fJ; bJh fJj eEkBe 
fJfsjk;e ekbeqw ftu pZfMnk j'fJnk :EkoEtkdh eEkBe j?. fJe gk;/ ;odko 
pyPhP f;zx d/ gfotko dh eEk uZbdh j? s/ d{i/ gk;/ fJ; d/ ;wkBnzso jh gfNnkbk 
oki dh eEk B{z th f;ofink frnk j?. Bktb dk nkozG ftP/P ;w/A dhnK ;fEshnK dh 
;{uBk ehsk frnk j?. fJj ;wK fJe :[Zr dk ;wkgB j? s/ d{i/ dk nkozG. fJjBK 
;{uBktK s'A fgS'A nshs dhnK tgko u[ZehnK xNBktK B{z g/P ehsk frnk j?. gfjb/ 
eKv B{z T[DZsht/A eKv okjhA fco d[jokfJnk frnk j? s/ eEk B{z nrKj s"o s/ Bt/A :[Zr 
dhnK gfo;fEshnK s/ xNBktK B{z f;ofink frnk j?. b/yek B/ eEkBe gZy'A Bktb 
ftu ftP/ ;kwZroh nB[;ko BtK gq:'r ehsk j?. ;w[Zu/ eEkBe dhnK xNBktK ekoB 
ekoi gqpzXK ftu pZMhnK j'JhnK jB. fJj eEkBe Bktbh eEk B{z :EkoEtkdh 
xNBktK dh f;oiBk okjhA g/P eoB ftu ;cb j'fJnk j?. eEk ftu b/yek dh feXo/ 
th dybnzdkIh BjhA j? id'A fe T[; d/ gfjb/ BktbK ftu fJj xkN oVedh j?. 

;w[Zu/ o{g ftu ‘bzx rJ/ dfonk’ Bktb ftP/ ;kwroh dh u'D, gq;s[sh, eEkBe, GkPk 
P?bh s/ gksoK dh u'D s/ T[;koh ekoB ftP/P s/ ftbZyD j?. fJj b/yek s/ gzikph 
rbg ;kfjs dh wkD eoB :'r gqkgsh j?. 
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