ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 : ਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪ੍ਰ ਦਹਾਸਿਆ ਸਵਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਮੈਂ ਸਪ੍ਛਲਝਾਤ
ਰਾਹੀਂ ਗੁੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਿੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਸਦਆ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਤੁੱ ਥ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝੇ ਿਰੋ।
ਉੱਤਰ : ਮੇਰਾ ਜਨਮ 20 ਅਿਤੂਬਰ 1952 ਨੂੰ ਇਿ ਸਨਮਨ ਮੁੱ ਧ ਵਰਗੀ ਮਹਾਜਨ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਮੇਰੇ ਸਪ੍ਤਾ ਜੀ
ਪ੍ਟਵਾਰੀ ਿਨ। ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਅੁੱ ਠ-ਨੌਂ ਿਾਲ ਸਪ੍ੰ ਡਾਂ ਸਵਚ ਗੁੁੱ ਜਰੇ। ਪ੍ਟਵਾਰੀ ਹੋਣ
ਿਾਰਣ ਸਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਸਿਰਿਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੀ। ਅਨਭੋਲ ਮਨ ਨ ਸਜਥੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅੰ ਦਰ ਿਮੋ ਸਲਆ ਉਥੇ
ਸਿਰਿਾਣੀ ਦੇ ਦੁੁੱ ਖ-ਦਰਦ ਵੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਹਨ ਸਵਚ ਉਿਰੇ ਗਏ। ਿੰ ਨ 1962 ਸਵਚ ਅਿੀਂ ਪ੍ੁੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਟੁੱ ਿ
ਗਏ। ਪ੍ੈਿੇ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਣ ਜਾਂ ਨਾ ਿਮਝੀ ਿਾਰਣ ਸਪ੍ਤਾ ਜੀ ਨ ਸਜਹੜਾ ਿੁੱ ਚਾ-ਪ੍ੁੱ ਿਾ ਘਰ ਖਰੀਸਦਆ ਉਹ ਅਸਜਹੇ ਮੁਹੁੱਲੇ ਸਵਚ
ਿੀ ਸਜਥੇ ਦਸਲਤਾਂ ਦੇ ਦਸਲਤ ਰਸਹੰ ਦੇ ਿਨ। ਧਾਨਿੇ (ਬਰਨਾਲੇ ਸਵਚ ਬਾਂਗਰੂ ਉਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ
ਮਲ-ਮੂਤਰ ਚੁੁੱ ਿਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ -ਨਾਲੀਆਂ ਿਾਫ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ) ਮੁਹੁੱਲੇ ਸਵਚ ਿੁਝ ਘਰ ਚੂਹਸੜਆਂ ਦੇ ਵੀ ਿਨ। ਘਰ ਤੋਂ 400-500
ਗਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਾਿਲੇ ਤੇ ਸਿਵੇ ਿਨ ਸਜਥੇ ਹਰ ਿਮੇਂ ਮੁਰਦੇ ਿੜਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਿਸਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੁੁੱ ਲੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ
ਤਰਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲੜਿਪ੍ਨ ਦਸਲਤ ਿਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੁੁੱ ਲੀਆਂ ਸਵਚਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੁੁੱ ਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਿਾਝਾਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਬੀਸਤਆ। ਇਿ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਲਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਗਆਨ ਿਰਵਾਇਆ ਸਜਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁੱ ਿ ਮੇਰਾ ਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਿਸਹਜ ਿੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਿ ਮੇਰੀ ਸਲਖਣ ਿਮੁੱ ਗਰੀ ਦਾ ਿੋਮਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿਰੋਤ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦੇ ਸਿਰਜਿ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਨਿਿਲੀ ਲਸਹਰਾ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਿੀ। 1968 ਸਵਚ 10ਵੀਂ ਪ੍ਾਿ ਿਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਿਾਲਜ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਤਾਂ
ਨਿਿਲੀ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਸਪ੍ਆ। ਦਸਲਤ ਦੋਿਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਿੇ ਮਨ ਸਵਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਸਿ ਇਹ ਲੋ ਿ
“ਨਰਿ“ ਸਿਉਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਿਿਲੀਆਂ ਦੇ ਿਾਥ ਨ ਇਿ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਾਰਣ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁੱ ਲ
ਿੁਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੇ। ਿੋਚ ਸਵਚ ਸਨਖ਼ਾਰ ਆਉਣ ਲੁੱਗਾ।
ਇਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਇਿ ਨੁੁੱਿਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਸਨਰੋਲ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਭਾਰੂ ਿੀ। ਘਰ ਸਵਚ
ਪ੍ੂਜਾ-ਪ੍ਾਠ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਿੋਈ ਵਸਹਮ-ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪ੍ਾਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਆਡੰ ਬਰ ਰਸਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਿਾਰੇ
ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪ੍ਨ ਿੁੱ ਟੜ ਧਾਰਸਮਿ ਿੰ ਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੜ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਸਰਹਾ। ਸਪ੍ਛੋਂ
ਸਵਸਗਆਨਿ ਿੋਚ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਸਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿੌਖ ਰਹੀ।
ਬੀ. ਏ. ਮੈਂ 1972 ਸਵਚ ਆਨਰਜ਼-ਇਨ-ਮੈਥ ਸਵਚ ਿੀਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਇਮਸਤਹਾਨ ਸਵਚ ਮੈਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਚ ਪ੍ਸਹਲੇ
ਿਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਾ ਿੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਲਡ-ਮੈਡਲ ਸਮਸਲਆ ਿੀ। ਐਲ. ਐਲ. ਬੀ. ਮੈਂ 1976 ਸਵਚ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਿੈਪ੍ਿ
ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਵਚ ਿੀਤੀ ਿੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਨੌਿਰੀ ਿਰਦਾ ਿੀ। ਐਲ.ਐਲ. ਬੀ. ਸਵਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਚੋਂ ਦੂਜੇ ਿਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਸਵਚਿਾਰ ਦੀ ਸਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਵੀ ਿਰ ਲਈ। ਇਨਹਾਂ ਵਾਧੂ ਸਡਗਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਿੁੱ ਸਖਆ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਿ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 1979 ਸਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ
ਦੀ ਨੌਿਰੀ ਸਮਲ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪ੍ਰ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਰਜਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵੁੱ ਲ ਸਿਉਂ ਅਤੇ ਸਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਤੇ?
ਉੱਤਰ : ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱ ਟੀ ਸਵਚ ਲੇ ਖਿ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ ਖਾਿ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਖਿ ਬਣਨ
ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਆਸਖਆ ਜਾ ਿਿਦਾ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਗੁੱ ਲ ਿੁੱ ਚ ਹੈ ਸਿ ਿੁੱ ਠਸਵਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ
ਅਤੇ ਿੁੱ ਤਰਸਵਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਮੰ ਡੀਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਿੁੜੀਆਂ ਸਪ੍ਛੇ ਖਾਿ ਛਾਨਣ ਵੁੱ ਲ ਘੁੱ ਟ, ਅੰ ਸਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤੇ
ਪ੍ਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਸਵਤਾਵਾਂ, ਿੰ ਵਲ ਅਤੇ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸਹਿਾਂ ਿਰਨ ਵੁੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਨੀਂ ਸਦਨੀਂ
ਬਰਨਾਲੇ ਸਵਚੋਂ ਦੋ ਿਾਸਹਤਿ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਵਾਂ 'ਪ੍ਰਤੀਿ' ਅਤੇ 'ਮੁਹਾਂਦਰਾ' ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਨਿਲ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਇਿ
ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਪ੍ੰ ਡਾਂ ਦੇ ਿਿੂਲਾਂ ਸਵਚ ਰਾਮ ਿਰੂਪ੍ ਅਣਖੀ, ਇੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਖਾਮੋਸ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਗਾਿੋ ਅਤੇ ਬਿੰ ਤ ਿੁਮਾਰ
ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਿਾਰ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਸਵਚ ਿਾਸਹਤਿ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਿਨ। ਐਿ. ਡੀ. ਿਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਸਵਚ ਪ੍ਰੋ.
ਜੁੱ ਗਾ ਸਿੰ ਘ, ਰਸਵੰ ਦਰ ਭੁੱ ਠਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੇ ਖਿਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪ੍ੁੱ ਿਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਵਚ ਜੁੁੱ ਟੇ
ਹੋਏ ਿਨ। ਿਾਲਜ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਿਾਸਹਤ ਿਭਾ ਨੂੰ ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸਨਰਾਲਾ, ਵਸਰਆਮ ਮਿਤ ਅਤੇ ਿੁਖਜੀਤ ਭੁੱ ਠਲ ਵਰਗੇ
ਹੋਣਹਾਰ ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਚਾਰ-ਚੰ ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਿਨ। ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਇਨਿਲਾਬੀ ਲਸਹਰ ਪ੍ੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉਪ੍ਰ ਿੀ। ਿੰ ਤ
ਰਾਮ ਉਦਾਿੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਪ੍ਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਸਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰ ਘ ਦੇ ਨਾਟਿਾਂ ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਿਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪ੍ੰ ਡਾਂ ਸਵਚ ਵੀ
ਿੁਣਾਈ ਸਦੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਰਦਲ, ਹੇਮ ਜਯੋਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆੜ ਵਰਗੇ ਿਾਸਹਤਿ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇ ਖਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਚ-ਘੜ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਛਾਪ੍ਦੇ ਿਨ। ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਖੁਸ਼ਵਗਾਰ ਿਾਸਹਤਿ ਮਾਹੌਲ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦਾ ਸਮੁੱ ਤਰ ਿੈਨ ਗੋਇਲ, ਸਮੁੱ ਤਰ ਿੈਨ ਮੀਤ ਬਣ
ਸਗਆ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰ ਘ ਖਸਹਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਿੀ। ਉਨੀਂ ਸਦਨੀਂ ਉਿ ਦੀ ਇਿ ਿਹਾਣੀ ਬਾਲ ਿੰ ਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ) ਸਵਚ
ਛਪ੍ੀ ਿੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਚ ਹਰ ਿੰ ਮ ਸਵਚ ਮੋਹਰੀ ਰਸਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਵਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿੋਸਚਆ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਸਲਖਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱ ਪ੍ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸਹਰਾ ਦੀ ਰੀਿ/ਪ੍ਰਰ
ੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਿ ਿਹਾਣੀ ਸਲਖ ਿੇ ਬਾਲ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਭੇਜ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅੰ ਿ ਸਵਚ
ਛਪ੍ ਗਈ। ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹੋ ਿੇ ਮੈਂ ਇਿ ਹੋਰ ਿਹਾਣੀ ਸਲਖੀ। ਦੋ-ਸਤੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਛਪ੍ ਗਈ। ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਿਹਾਣੀਆਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨਾ ਨ ਮੇਰੇ ਲੇ ਖਿ ਬਣਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੁੱ ਖੀ। ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਿਹਾਣੀ ਬਾਲ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਤਾਂ ਨਾ ਛਪ੍ੀ ਪ੍ਰ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਿਮਰਾਟ
ਿਪ੍ਤਾਸਹਿਾਂ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਧੜਾ-ਧੜ ਛਾਸਪ੍ਆ। ਮੇਰੇ ਲੇ ਖਿ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਠ ਪ੍ੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨਿਲਾਬੀ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਿਾਥ ਿਾਰਣ ਹੋਰ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਿਿ ਿਰਦਲ ਵੀ ਪ੍ੜਹਨ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਲੁੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਨ
ਪ੍ਲਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਿਾਲਬੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤੀਆ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਉਨਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ
ਿਰਦਲ ਦੇ ਿੰ ਪ੍ਾਦਿ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਥਾਨ ਸਦੁੱ ਤਾ। 1971 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਵਚ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਬੀ.ਏ. ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੀ ਿੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਨਾਵਲ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਾਸਹਤ ਿਲਾ ਿੇਂਦਰ
ਅੰ ਸਮਰਤਿਰ ਵਲੋਂ ਛਾਸਪ੍ਆ। ਬਲਰਾਜ ਿਾਹਨੀ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਿ ਿਮੇਂ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਿੁਰ ਇਨਿਲਾਬੀ ਿੀ।
ਇਿ ਲਈ ਿੁਝ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਿ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨਾਂ ਨ ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਪ੍ੁੱ ਧਰਾ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ।

ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਲਈ 1972 ਸਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਜਾਣਾ ਸਪ੍ਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਿਾਸਹਤਿ ਮਾਹੌਲ ਛੁੁੱ ਟ ਸਗਆ। ਇਨਿਲਾਬੀ
ਲਸਹਰ ਪ੍ੁੱ ਤਨ ਵੁੱ ਲ ਤੁਰ ਪ੍ਈ। ਇੁੱ ਿ-ਇੁੱ ਿ ਿਰਿੇ ਿਾਸਹਤਿ ਪ੍ਰਚੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ। ਿਧਾਰਣ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੇ ਿਾਨੂੰ ਛਾਪ੍ਣ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਸਨਰਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਸਲਖਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਸਗਆ।
ਪ੍ਸਟਆਲੇ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਬਾਅਦ 1983 ਸਵਚ ਮੈਂ ਰਾਮਪ੍ੁਰਾ ਫੂਲ ਆ ਸਗਆ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ ਸਗੁੱ ਲ
(ਬਸਠੰਡਾ) ਇਿ ਹਲਿੇ ਸਵਚ ਐਿਿਾਈਜ਼ ਇੰ ਿਪ੍ੈਿਟਰ ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਲਾਹਨ ਦੇ ਿੇਿਾਂ ਸਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿੋਲ
ਿਸਚਹਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਗੁੱ ਲੀਂ-ਗੁੱ ਲੀਂ ਇਿ ਸਦਨ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਭੇਤ ਖੁੁੱ ਲਹ ਗਏ। ਉਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਤੇ 12 ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਫਰ
ਿਲਮ ਚੁੁੱ ਿ ਲਈ।
ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਪ੍ੁਸਲਿ ਅਤੇ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਸਵਚ ਇਿ ਿੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੁਭਾਸਵਿ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਿੰ ਮ-ਿਾਜ ਦਾ ਗਸਹਰਾ ਅਸਧਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਸਿ ਮੈਨੰ ੂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਸਵਚ ਅਛੂਤੇ ਪ੍ਏ ਸਵਸ਼ੇ, ਪ੍ੁਸਲਿ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਸਗਆਨਿ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਅੁੱ ਤਵਾਦ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਉਪ੍ਰ ਿੀ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਮਸਹਿਮੇ ਦਾ ਅੰ ਗ ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਮੈਨੰ ੂ ਅੁੱ ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਵੀ ਸਮਸਲਆ। ਦੋਹਾਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਮੈਂ ਿੁਝ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੀ
ਸਿਰਜਣਾ ਿੀਤੀ ਸਜਨਹਾਂ ਸਵਚੋਂ 'ਲਾਮ', 'ਖਾਨਾ ਪ੍ੂਰੀ' ਅਤੇ 'ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ' ਿਹਾਣੀਆਂ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸਖੁੱ ਸਚਆ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਗੁੱ ਲ ਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅੁੱ ਗੇ ਿਾਮਰੇਡ ਿੁਰਜੀਤ ਸਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਸਦੁੱ ਤੀ। ਰਾਮਪ੍ੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਹੋ
ਗਈ। ਿਾ. ਸਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਵਚ ਛੁੁੱ ਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਿੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਜਗਰਾਉਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੁੱਗੇ। ਿਈ ਵਾਰ
ਰਾਤ ਵੀ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ। ਿਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਿਿੂਸਲੰਗ ਿਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਾੜ ਖੁੁੱ ਲਣ ਲੁੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰਲਾ ਲੇ ਖਿ ਤਰਿਿੰ ਗਤ
ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਿ ਿੋਚ ਵੁੱ ਲ ਿੇਧਤ ਹੋਣ ਲੁੱਗਾ। ਸਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦੁੱ ਸਿਆ ਹੈ ਿਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਿਮਝਣ ਦੀ ਿੁਝ
ਿੂਝ ਮੈਨੰ ੂ ਿਾਲਜ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਿੀ। ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਜੁਰਮ ਸਵਸਗਆਨ
(3riminology) ਅਤੇ ਦੰ ਡ ਸਵਸਗਆਨ (Penology) ਪ੍ਸੜਹਆ। ਨੌਿਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੁਸਲਿ ਅਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪ੍ੇਸ਼ਾ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ
ਨੜੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਸਪ੍ਆ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦਾ ਿੁਮੇਲ ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ ਜਮਹਾ ਹੋਣ ਲੁੱਗਾ।
ਿਹਾਣੀ ਸਲਖਣ ਬਾਅਦ ਲੁੱਗਦਾ ਿੀ ਸਿ ਰੂੰ ਅ ਦੇ ਟੋਿਰੇ ਸਵਚੋਂ ਪ੍ੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੁੱਗਾ ਸਿ ਰਾਈ-ਰਾਈ ਢੋਣ
ਨਾਲ ਪ੍ਹਾੜ ਨਹੀਂ ਢੋਸਹਆ ਜਾ ਿਿਦਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਾਂਗ ਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ਹਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੱ ਥ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੁੱਗੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਲੁੱਗਾ,
ਮੈਨੰ ੂ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਿਹਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਵੁੱ ਲ ਪ੍ਰਸਤਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3- ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਿ ਲੇ ਖਿ ਸਿਹੜੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰਸਹਣ ਿੀਤਾ?
ਉਤਰ - ਿਾਡੇ ਿਸਮਆਂ (1968 ਤੁੱ ਿ) ਸਵਚ ਿਿੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆਂ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਸਵਚ
ਿਾਸਹਤ ਪ੍ੜਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਿਾਇਦਾ ਇੁੱ ਿ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰੁੱ ਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਜਾਣ
ਲਈ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਖੁੁੱ ਲ ਸਦਲੀ ਨਾਲ ਸਦੁੱ ਤੀਆ ਜਾਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਜੋ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਪ੍ੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਸਵਚੋ ਿੁੁੱ ਝ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਨੰ ੂ

ਅੁੱ ਜ ਤਿ ਚੇਤੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ 'ਖੀਵਾ ਘੁਸਮਆਰ', 'ਰੋਸਬਨਿਨ ਿਰੂਿ'ੋ , 'ਮੇਰੀ ਬੁੁੱ ਿਲ ਦੇ ਸਵੁੱ ਚ ਚੋਰ' ਅਤੇ 'ਮੌਿਮ ਖਰਾਬ' ਹੈ।
ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਿਉਂਿਪ੍ਲਲਇਬਰਰਰ
ੇ ੀ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿਾਸਹਤਿ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। ਇਥੇ ਰੋਜਾਨਾਂ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਪ੍ੰ ਜ ਦਸਰਆ', 'ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ', 'ਨਾਗਮਣੀ', 'ਆਰਿੀ', 'ਜਨ-ਿਾਸਹਤ' ਆਸਦ ਿਸਹਤਿ ਰਿਾਲੇ ਪ੍ੜਨ
ਨੂੰ ਸਮਲਦੇ ਿਨ। ਨਾਨਿ ਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਜਿਵੰ ਤ ਸਿੰ ਘ ਿੰ ਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇਿੇ ਲਾਇਬਰਰੇਰੀ ਸਵੁੱ ਚੋ ਲੈ ਿੇ ਪ੍ੜੇ। ਐਿ. ਡੀ ਿਾਲਜ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰਰੇਰੀ ਵੀ ਅੁੱ ਜ-ਿੁੱ ਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ +ਲਾਇਬਰਰੇਰੀਆਂ ਸਜੁੱ ਡੀ ਿੀ। ਰਸਹੰ ਦੀ ਿਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੂਿੀ ਿਾਸਹਤ ਿੌ ਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਮਲਦਾ ਿੀ। ਗੋਰਿੀ, ਟਾਲਿਟਾਇ ਅਤੇ ਚੈਖਵ ਿਿਤੇ ਭਾਅ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੜੇ ਗਏ। ਬੀ.ਏ
ਿਰਦੇ-ਿਰਦੇ, ਸ਼ੌਿ ਵਜੋਂ ਸਗਆਨੀ ਦੇ ਇਮਸਤਹਾਨ ਸਵੁੱ ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਸਤਆਰੀ ਿਰਦੇ ਿਮੇ ਿਾਸਹਤ ਦੀ,
ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਿ ਸਦਰਸ਼ਟੀਂ ਤੋਂ ਿਮਝ ਆਉਣ ਲੁੱਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਿਾਸਵ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਉਨੀ ਸਦਨੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀ.ਿੀ.ਐਿ
ਦੇ ਇਮਸਤਹਾਨ ਸਵੁੱ ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾ ਰੁੱ ਸਖਆ। ਿੂਫੀ ਿਾਸਹਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਿੀਆਂ ਦੀ ਿਮਝ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਪ੍ਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੁੱ ਚ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੇ ਖਿ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਿ ਲੇ ਖਿ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸਿੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਵੀ
ਿੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4- ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਗਲਪ੍ ਦੀ ਸਵਧਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਉਂ ਚੁਸਣਆ?
ਉਤਰ - ਿਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਿਸਵਤਾ ਭਾਵੁਿ ਿੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸਵਅਿਤੀ ਸਲਖ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਿੀ ਸਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁੁੱ ਧੀ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਲੋ ੜ
ਪ੍ੈਦੀਂ ਹੈ। ਮੈ ਸਹਿਾਬ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਸ਼ੇ ਬੌਸਧਤਿਾ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ
ਲੇ ਖਿਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੁੱ ਚ ਮੈ ਵੀ ਿੁੁੱ ਝ ਿਸਵਤਾਂਵਾਂ ਸਲਖੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੁਿ ਿੁਭਾਅ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੌਸਧਿ ਸਿਿਮ ਦਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਮੈ ਗਲਪ੍ ਵੁੱ ਲ ਮੁਸੜਆ ਅਤੇ ਿਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨੜੇ ਢੁਸਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5- ਗਲਪ੍ ਸਵਚੋਂ ਵੀ ਅੁੱ ਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਵਧਾ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਪ੍ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵੁੱ ਧ ਮੇਚਦੀ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ
ਹੋਈ?
ਉੱਤਰ - ਨਾਵਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਬਰੀਿ ਤੋ ਬਰੀਿ ਗੁੱ ਲ ਆਖੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਮੇਰਾ
ਵਾਹ, ਪ੍ੁਸਲਿ, ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਇਿ ਨਵੇਿਲ ਅਤੇ ਗਸਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ
ਿੋਈ ਸਨਘਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆ ਸਰਹਾ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵਸ਼ਾਲਤਾ ਨਾਲ ਸਚਤਰਨ
ਲਈ ਨਾਵਲ ਹੀ ਉਸਚੁੱ ਤ ਸਵਧਾ ਹੋ ਿਿਦੀ ਿੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਿਸਹੰ ਦੇ ਿਸਹੰ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਿਰੀਬ 1200 ਪ੍ੰ ਸਨਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਵਲ
ਸਲਖਣੇ ਪ੍ਏ । ਇਨਾਂ ਸਵਰਾਟ ਸਚਤਰਣ ਿਾਸਹਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਿੇ ਸਵਧਾ ਸਵੁੱ ਚ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਿਿਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਤੁਿੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਲਖੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ (1987) ਲਾਮ (1988) ਅਤੇ ਠੋਿ ਿਬੂਤ (1992)
ਆਸਦ ਸਿਰਲੇ ਖਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ੁਿਤਿ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਪ੍ਰਿਾਸਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ। 1971 ਈ. ਸਵਚ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਤੁਿੀਂ
ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸਵਧਾ ਵੁੱ ਲ ਪ੍ਰਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਿਲਾ ਿਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਤੁਰਤਾ ਸਰਹਾ?

ਉਤਰ- ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਿਹਾਣੀਆਂ ਤੋ ਿੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚੋ ਇਿੀ ਿਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਮਈ-ਜੂਨ 1991 ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹੋਈ। ਿਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲ ਇਿ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਲਸਖਆ। ਇਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ
ਦਿੰ ਬਰ 1991 ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਿਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਸਗਆ। ਿਾਫਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਿਰਮ ਅਨੁਿਾਰ 1986 ਅਤੇ 1987 ਸਵੁੱ ਚ
ਹੋਇਆ। ਦੂਿਰਾ ਦੌਰ 1984 ਤੋ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜੋ ਲਾਮ ਅਤੇ ਠੋਿ ਿਬੂਤ ਿੂੰ ਸਗਹਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਟਹਰਾ ਬਾਅਦ ਸਵੁੱ ਚ ਸਲਸਖਆ। ਇਿ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਨਾਵਲ ਅਤੋ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ
ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੇ 1990 ਈ. ਸਵਚ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਤੁਿੀਂ ਸਿੰ ਨੀਆਂ ਿੂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੁੱ ਿੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀ । ਇਿ ਿਹਾਣੀ ਜਰੂਰ ਸਲਖੀ ਿੀ। ਉਿਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰਣ ਜਲੰਧਰ ਰੇਸਡਓ ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ
ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ੜਤ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਿਾਡੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਈ ਗਲਪ੍ਿਾਰ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚਲੇ ਅਨੁਭਵ-ਪ੍ਿਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇਿ
ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਮੁਿੰਮਲ ਭਾਿਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਗ ਸਵਚ ਿੀ ਿਹੋਗੇ?
ਉਤਰ - ਨਾਵਲ ਤੇ ਚੌਖਟੇ ਸਵੁੱ ਚ ਿਈ ਵਾਰ ਅਸਜਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਹੜੀਆਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਤੰਤਰ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਜ ਇਿ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ
ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਾਂਡ ਨੰ 17 ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਿਹਾਣੀ ਹੇਠ ਛਾਸਪ੍ਆ ਿੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ,
ਿਮਾਜ ਦੇ ਇਿ ਅਤੀ ਸਨਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਇਿ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਮੈ ਇਿ ਿਾਂਡ/ਿਹਾਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਿੀ।
ਉਿ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਹੋਰ ਸਿਧਰੇ ਨਾ ਸਜਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਿੋਈ ਭੂਸਮਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਿਫਲ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ
ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਾਂਡ ਨੰ 60 ਨੂੰ ਜਫ਼ੀ ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਾਸਪ੍ਆ ਿੀ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਿੁਝ ਿਾਂਡ ਸਜਵੇ ਸਿ ਹਾਿਮ ਦੇ ਆਰੇ ਉੱਪ੍ਰ
ਿੰ ਮ ਿਰਨ, ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵੁੱ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੜਫਣ ਅਤੇ ਤਨਹਾਈ ਿੋਠੜੀ ਸਵੁੱ ਚ ਮਾਨਸਿਿ ਿੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ
ਿੰ ਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਿਾਂਡਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਤੰਤਰ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਭ ਤੁੱ ਤ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ। ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀਆ ਵਲੋ ਮੋਦਨ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਨਾਲ
ਿੀਤੀਆਂ ਸਜਆਤੀਆ ਵਾਲੇ ਿਾਂਡ ਵੀ ਿੁਤੰਤਰ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੜਹੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਿਿੇ ਿਾਂਡ ਨੂੰ ਇਿ ਿਹਾਣੀ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਸਵੁੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਂ। ਹਾਂ ਿਾਂਡ ਦਾ ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ੈਮਾਸਨਆਂ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ੂਰਾ ਉਤਰਨਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਇਿੁੱ ਠਾ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਧਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ?
ਉਤਰ – ਮੇਰਾ ਿੰ ਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਿਾ ਉਲੀਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲੇ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਧਆਨ ਸਵੁੱ ਚ
ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਿ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਦਾ ਇਿ ਹੋਰ

ਭੇਤ ਦਿਦਾ ਹਾਂ। ਵੁੱ ਡਾ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੈਂ ਿੁਝ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੰ ਜ ਿਰਨ ਨਾਲ ਵੁੱ ਡੀ ਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਰ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਸਵੁੱ ਚ ਬਹੁਤੀ ਔਖ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿਹਾਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿਮੇਟ ਿੇ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਹਾਂ
ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਿ ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਵਲ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ,
ਮਿਲਾ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਸਵਿਤਰਤ ਰੂਪ੍ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਖ਼ਾਨਾ ਪ੍ੁਰੀ ਿਹਾਣੀ ਉੱਪ੍ਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ ਿੁ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਿੇ,
ਮੇਰੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਤੇ ਿੋਈ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10: ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਵਜੋਂ ਿੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ
ਸਵਚਾਲੇ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਮੇਰੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸਵਚ ਗੂੜਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਲੇ ਖਿ ਲਈ ਵਿਾਲਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋਈ ਸਿੁੱ ਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਿਿਦਾ।
ਵਿੀਲ ਹਰ ਿਮੇਂ ਸਗਆਨ ਦੇ ਿਮੁੰ ਦਰ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਿ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਉਿਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹਰ
ਸਿੁੱ ਤੇ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਿੁੱਦਮਾ ਸਜੁੱ ਤਣ ਲਈ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਦੀ ਤਸਹ ਤੁੱ ਿ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੁੱ ਿ ਿਾਇਲ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਬਰੀਿੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਦਾ ਚੁੁੱ ਿਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੁੱ ਿ ਸਿ ਿਾਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱ ਿਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿ ਉਿ ਨ ਿਤਲ ਸਿਉਂ ਅਤੇ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤੁੱ ਖੀ ਿੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿੀਲ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਸਪ੍ਛਲੇ ਆਰਸਥਿ, ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਿ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਝ ਿਿਦਾ
ਹੈ। ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੀਲ ਿੋਲ ਿੇਵਲ ਇਿ ਸਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਉਿਨੂੰ
ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਦੇ ਇਿ ਪ੍ੁੱ ਖ ਦੀ ਿਮਝ ਹੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਿੋਲ ਿਈ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਧਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ
ਫਰੋਲ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੇ ਖਿ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਸਪ੍ੁੱ ਛੋਂ। ਇਿ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਾਰਖੂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਚ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ੁੁੱ ਜਣ ਸਵਚ
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਗਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੁੱਖੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਏਨੀ ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਝ
ਿਿਦਾ।
ਵਿਾਲਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਇਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਹਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣਾ ਿੇਿ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ
ਿੰ ਮ ਲੈ ਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਬੋਲਦੇ ਿਮੇਂ ਿੌ ਮੇ ਅਤੇ full stop ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁੱ ਿ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ ਇਿ ਵਾਿ 'ਫੜੋ ਨਾ ਜਾਣ ਸਦਓ' ਨੂੰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਚਾਰਣ ਿਮੇਂ ਿੌ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਫੜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਵੇ ਤਾਂ ਵਾਿ ਦੇ
ਅਰਥ ਇਹ ਸਨਿਲਣਗੇ ਸਿ ਭੁੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਦਓ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਿੇ ਜੇ ਿੌ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪ੍ਵੇ ਤਾਂ ਵਾਿ ਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਅਰਥ ਸਨਿਲੇ ਗਾ ਸਿ ਭੁੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਦਓ।
ਵਿੀਲ ਦੀ ਇਹ ਿਾਵਧਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਲਖਣ ਸਵਚ ਿੰ ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰ ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿੀਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ
ਸਧਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਜ਼ਰਾਹ ਿਰ ਸਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਨ ਗਵਾਹ ਿੋਲੋਂ ਿੁੱ ਚ ਉਗਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁੱ ਚ ਉਗਲਵਾਉਣ ਲਈ
ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਇਿਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁੁੱ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਲਪ੍ਨਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਿਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ

ਸਲਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵਚ ਿਹਾਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਸਖਲਾਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ
ਿਸਹਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਿ ਿੋਸਚਆ ਿਮਸਝਆ ਅਤੇ ਤਰਿ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਸਵਚ
ਿਾਗਰ ਭਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਿੁੱਦਮੇ ਦੀ ਬਸਹਿ ਦੌਰਾਨ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਸਤੁੱ ਖੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਿੁਣਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।
ਿੁਰਿੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੁੱ ਜ ਫੈਿਲਾ ਉਲਟ ਿੁਣਾ ਿੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱ ਟੀ ਸਵਚ ਸਮਲਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰ ਇਿ
ਤਰਹਾਂ ਸਦਨ ਸਵਚ ਦੋ-ਦੋ, ਸਤੰ ਨ-ਸਤੰ ਨ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਿਲੇ ਿੁਣ-ਿੁਣ ਇਿ ਵਿੀਲ ਸਵਚ ਿਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਿਾਰਨ ਇਿ ਲੇ ਖਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ 'ਤੇ ਗੁੁੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਲਟਾ ਉਹ ਅਲੋ ਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਿਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ
ਇਿੇ ਿਾਰਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਤੀਖਣਤਾ ਅਤੇ ਤਰਿਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਲੋ ਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਗਦਾ।
ਇਿ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਗਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਸਨਿ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਿੋਰਟ ਵਲੋਂ ਿੁਣਾਏ/ਸਲਖੇ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਪ੍ੜਹਨ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਿਲੇ ਉਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਖੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਫ਼ੈਿਸਲਆ ਦਾ ਅਸਧਐਨ,
ਸਜਥੇ ਇਿ ਵਿੀਲ ਦੇ ਸਗਆਨ ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਰਿਿੰ ਗਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਲਖਣ ਦਾ ਵੁੱ ਲ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਮੇਰੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸਵਚ ਗੂੜਹਾ ਿੰ ਬੰ ਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11: ਤੁਿਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਿਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿੰ ਨਾ ਿੁ ਹੰ ਢਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਤ
ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੰ ਨਾ ਿੁ ਜੀਸਵਆ ਹੈ? ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਨੀ ਅਤੇ ਿਰਨੀ ਸਵਚਲੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਫ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਿੁਝ ਆਖੋ?
ਉੱਤਰ : ਅਿਲ ਿੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਿਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਿੇਵਲ ਉਹੋ ਿੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁੱਖ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਥਨੀਂ ਅਤੇ ਿਰਨੀ ਸਵਚ ਫਰਿ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਿ ਿਰਿਾਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਚ
ਬੁੱ ਸਝਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਿਭ ਿੁਝ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦਾ। ਵਰਤਾਰਾ ਏਨਾ ਪ੍ਚੀਦਾ ਹੈ ਸਿ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ
ਮਾਲਿ ਇਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੀਲ ਵੀ ਿੁੱ ਚ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਲਾ ਫੜਿੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨਭਾ ਿਿਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੰ ਜ ਿਰਨ ਲੁੱਗੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਿਨੂੰ ਭੁੁੱ ਖਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਸਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਸਤਆ ਨਾਲੋਂ ਸਵਥ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਚੁੱ ਲਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਿਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਣਤੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਸਲਤ ਹੈ ਸਿ ਲੇ ਖਿ ਜੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਿਨੂੰ 'ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੇ ਖਿ' ਦਾ ਨਾਂ ਸਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿੰ ਿਲਪ੍ ਬਾਰੇ ਿੀ ਧਾਰਣਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋ?
ਉਤਰ - ਲੇ ਖਿ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਂ ਸ਼ਿਤੀ, ਿਲਪ੍ਨਾਂ ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੁੱ ਧੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਿੁਦਰਤ ਦੀ
ਰਸਹਮਤ ਨਾਲ ਨਿੀਬ ਹੁੰ ਦੀਆ ਹਨ। ਅਸਧਐਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਸਭਆਿ ਨਾਲ ਲੇ ਖਿ ਇੰ ਨਾਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਵਰਤੋ ਿਰ
ਿਿਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਚਾਰ ਅਨੁਿਾਰ, ਲੇ ਖਿ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ Àਿਦੇ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਉਿਦੀ ਿਰੜੀ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਭੂਸਮਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13- ਤੁਹਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲੀ ਰਚਨਾ ਿਦੋਂ ਪ੍ਰਿਾਸਸ਼ਤ ਹੋਈ?
ਉੱਤਰ - ਮੇਰੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਿਹਾਣੀ ਿੰ ਨ 1967 ਸਵੁੱ ਚ, ਜਦੋ ਮੈ 10ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਿੀ, ਬਾਲ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੀ ਿੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14- ਤੁਿੀਂ ਸਲਖਣਾ ਸਿਉਂ ਤੇ ਸਿਿ ਮਿਿਦ ਲਈ ਆਰੰ ਭ ਿੀਤਾ?
ਉੱਤਰ - ਸਜਮੇ ਸਿ ਪ੍ਸਹਲਾ ਵੀ ਸਜਿਰ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ, ਸਲਖਣਾ ਮੈ ਆਪ੍ਣੇ ਇੁੱ ਿ ਜਮਾਤੀ ਦੀ ਰੀਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ਿੀ। ਸਜਉ-ਸਜਉ
ਅੁੱ ਗੇ ਵੁੱ ਧਦਾ ਸਗਆ ਮਿਿਦ ਬਦਲਦਾ ਸਗਆ। ਇਿ ਸਵਿਾਿ ਦਾ ਸਜਿਰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. – ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੁਿਾਂ ਸਿਿੇ ਵੁੱ ਡੇ ਨਾਵਲਿਾਰ ਜਾਂ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਸੜਹਆ ਵੀ? ਸ਼ੁਰੂਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਸਿਹੜਾ ਲੇ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਜਣਾ-ਆਦਰਸ਼ ਬਸਣਆਂ?
ਉਤਰ – ਮੈ ਿਾਸਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਧਐਨ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਸਿਆ। ਇਿਦੇ ਿਈ ਿਾਰਨ ਹਨ। ਿਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ੜਾਈ ਿਮੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ
ਸਹਿਾਬ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਿੀ। ਇਹ ਸਵਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਸਭਆਿ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ੜਾਈ ਿਮੇਂ, ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੜਾਈ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਿਰੀ ਿਰਨੀ ਪ੍ਈ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਐਮਰਜੰ ਿੀ ਲੁੱਗੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਸਮਥੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਇਿ ਸਮੰ ਟ ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਛੁੱ ਡ ਿਿਦਾ। ਦਫ਼ਤਰੋ ਛੁੁੱ ਟੀ ਪ੍ੰ ਜ ਵਜੇ ਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਲਾਿਾ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਿੇ ਨੌ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀਆ ਿਨ। ਇਿ
ਭੁੱ ਜ ਨੁੱਠ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਰ ਖੁਰਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਵਹਲ ਨਹੀ ਿੀ ਸਮਲਦੀ। ਨਾਵਲ ਿਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹਨਾ ਸਿਿ ਨੂੰ ਿੁਝ ਿਿਦੀਆਂ ਿਨ।
ਵਲਾਿਤ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਵੀ ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਿਮੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਸਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਹਲ ਨਿੀਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਿਨੂੰ ਸਿਰਜਣ
ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਿੇ ਵੀ ਨਾਵਲਿਾਰ ਜਾਂ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਨੂੰ ਸਨੱਠ ਿੇ ਪ੍ੜਹਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ। ਮੈਂ
ਅਸਜਹੇ ਲੇ ਖਿ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਿਦਾ ਸਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਾ-ਆਦਰਸ਼ ਬਸਣਆ ਹੋਵ।ੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16- ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਿਦਮ ਰੁੱ ਸਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਿਿਲੀ ਲਸਹਰ ਦਾ ਿੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ (1971) ਸਿਉਂ ਅਤੇ ਸਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਈ? ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਤੁਿਾਂ ਿੀ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ?
ਉੱਤਰ : ਨਿਿਲੀ ਲਸਹਰ ਵੁੱ ਲ ਮੇਰਾ ਝੁਿਾਅ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਿ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਜਿਰ ਿਰ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹਾਂ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਿਸਵਤਾ
ਬਹੁਤ ਸਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ, ਿਹਾਣੀਆਂ ਘੁੱ ਟ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੱ ਥ ਅਜਮਾਇਆ, ਦੋ ਿਹਾਣੀਆਂ ਰਾਤ
ਦੇ ਿੂਰਜ ਅਤੇ ਹੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਨ (ਸਮੰ ਨੀ ਿਹਾਣੀ) ਿਾਫ਼ੀ ਪ੍ਿੰ ਦ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਿਈ ਿਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਾਸਲਆਂ ਸਵਚ
ਛਪ੍ੀਆਂ। ਇਨਹਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਿਲੀ ਦੌਰ' ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਤੀਸਨਧ ਿਹਾਣੀਆਂ' ਮੰ ਸਨਆ ਸਗਆ। ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ, ਲਸਹਰ ਦੀ ਚੜਹਤ
ਦੌਰਾਨ, ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਪ੍ਸਹਲਾ ਨਾਵਲ ਿੀ। ਇਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਲਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ
ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17- ਸਿਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿ ਪ੍ਲੇ ਠ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ?
ਉਤਰ – ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੀ ਨਿਿਲੀ ਲਸਹਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਸਹਲਾ ਨਾਵਲ ਿੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਵਲੋਂ ਛਾਸਪ੍ਆ ਸਗਆ ਿੀ। ਦੋਹਾਂ ਿਾਰਨਾਂ

ਿਰਿੇ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਵਲੋ ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ। ਿੁਝ ਨੋਸਟਿ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ ਵੀ ਸਲਆ। ਪ੍ਰ.ੋ ਨਸਰੰ ਜਨ ਤਿਨੀਮ ਨ
ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਸਟਰਸਬਊਨ ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਇਿ ਸਨਬੰ ਧ ਸਵੁੱ ਚ ਇਿਦੀ ਤਾਰੀਫ ਿੀਤੀ ਿੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਹੈਿੀਅਤ ਮੁਤਾਸਬਿ ਨਾਮਨਾ ਖੁੱ ਟਣ
ਸਵੁੱ ਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਫਲ ਸਰਹਾ।
ਪ੍ਰਿਨ 18 – ਤੁਿਾਂ ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਭੁਸਮਿਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਾਿੋਂ ਸਲਖਵਾਈ। ਸਿੰ ਨਾ ਿੁ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਖ਼ਿੀਅਤ ਤੋਂ?
ਉੱਤਰ - ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਇਿ ਸਵਅਿਤੀ ਨਹੀਂ ਇਿ ਿੰ ਿਥਾ ਿਨ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਖਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਿਨ। ਅਮੀਰੀ
ਨੂੰ ਸਤਆਗਣ ਵਾਲੇ , ਉੱਚੀ ਪ੍ਦਵੀ ਨੂੰ ਲੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਪ੍ੁੱ ਠ ਤੇ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਚੁੁੱ ਿੀ ਸਫਰਨ ਵਾਲੇ , ਖਤਸਰਆ ਨਾਲ
ਟਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿੁੁੱ ਝ ਿਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਸਹਤਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋ ਉੱਤਮ
ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਨ ਇਿ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਸਟਪ੍ਣੀ ਿੀਤੀ ਸਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ ਜੋ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸਵਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨਹਾਂ ਨ ਇਿ ਸਦਨ ਉਿ ਅੁੱ ਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਜਿਨ ਇਿ ਨਿਾਰਾ
ਿਮਾਜਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਿਾੜ ਿੇ ਿੁਆਹ ਿਰਨਾ ਹੈ- ਿੀ ਤੁਿਾਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਇਿੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਲਸਖਆ ਿੀ?
ਉਤਰ - ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨਾ ਿਮੇਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗ, ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਿੁੱ ਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭਆਨਿ
ਿੁੱ ਮਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਆਿ ਦੀ ਹੋਰ ਿੋਈ ਸਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆ ਰਹੀ। ਿੁੱ ਮਸਿਆ ਨੂੰ
ਿੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਿ ਿਮੇਂ ਿੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ਹਸਥਆਰ ਚੁੁੱ ਿੇ ਅਤੇ ਿੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦੁੱ ਤੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ
ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬੀਜ ਸਿਉਂ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਿੁਝ ਿਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਮੈਂ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿੀਤਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ
ਭੈੜੇ ਹਨ। ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭਆਨਿ ਰੂਪ੍ ਸਦਨੋ ਸਦਨ ਸਵਰਾਟ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਬਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੁੱ ਖਰੀ ਗੁੱ ਲ ਹੈ ਸਿ ਮਾਰੂ ਤਾਿਤਾਂ, ਪ੍ੂੰ ਗਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਿ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿਿੇ
ਸਦਨ ਇਹ ਬੀਜ ਜਰੂਰ ਪ੍ੁੰ ਗਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛਾਂ, ਫੁੁੱ ਲ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬਦਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20. ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਨ ਇਿ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਿੀਤੀ ਿੀ ਸਿ ਇਿ ਸਵਚ ਿੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਿੋਈ
ਦੰ ਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿੋਈ ਿਲਾ ਦੀਆਂ ਿਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਿਗੋਂ ਿਲਾ ਿੁੱ ਚੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਹੈ- ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਲਾ ਤੋਂ ਿੀ
ਭਾਵ ਿੀ?
ਉਤਰ – ਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਲਈ ਿੋਈ ਸਨਧਾਸਰਤ ਮਾਪ੍ ਦੰ ਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਿਲਾਮਈ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਾਠਿ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਟੁੰ ਭ ਿਿੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੁੱ ਡ ਿਿੇ। ਰਚਨਾ ਸਿੰ ਨੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਾਠਿ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੌ ਣ ਅਤੇ ਿੁਹਜ ਿੁਆਦ ਉਪ੍ਰ
ਵੀ ਸਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਾ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਿਧਾਰਣ ਿਾਂਵਲੀ ਔਰਤ ਿੀ। ਮਜਨੂੰ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਹੁਿੀਨ ਔਰਤ। ਜੇ
ਇਹ ਨਾਵਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਸਵਚ ਹਰਮਨ ਸਪ੍ਆਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਿ ਸਵੁੱ ਚ ਿਲਾਂ ਦੇ ਿੁਝ ਅੰ ਿ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ

ਿਹੀ ਿੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਿਾਿ ਦਾ ਮੁੁੱ ਢ ਿੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਿ ਿਰਤਾਰ ਸਿੰ ਨਾ ਿੂ ਯਥਾਰਥ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਮਬਨੀ ਿੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ
ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਉਪ੍ੁੱ ਰ?
ਉੱਤਰ- ਿਰਤਾਰ ਯਥਾਰਥ, ਿਲਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸਮਿਰਣ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਿਰੀ ਦੇਣ ਿਮੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ,
ਸਿਆਿੀ ਲੁੁੱਟ-ਖਿੁੁੱ ਟ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਿੁੜੀਆਂ ਦਾ ਿਰੀਰਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਸਦ ਯੁੱ ਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂÎ ਹਨ। ਬਣਦਾ ਹੁੱ ਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ
ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਵਵਿਥਾ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਭੜਿਣਾ, ਇਿ ਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਿ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਹਾੜ
ਸਜੁੱ ਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋ ਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਿੁੱ ਲੇ -ਇਿਸਹਰੇ ਸਵਆਿਤੀ ਦਾ ਟਿਰਾਉਣ ਦਾ ਿੁਪ੍ਨਾ ਿਲਪ੍ਨਾਮਈ ਹੈ। ਿਸਥਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਿਰਤਾਰ ਅਤੇ ਲੇ ਖਿ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਿ ਿਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਿ ਸਦਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਿਨੂੰ ਤੁਿਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਿੰ ਿੇਤ ਵਜੋਂ
ਉਭਾਸਰਆ ਹੈ ਉਹ ਲੀਿ ਿਮਿਾਲੀ ਿਮਾਜ ਸਵਚਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸਿਉਂ ਨਾ ਆਈ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਿ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਸਵਚ ਜਾ ਧਸਿਆ। ਿੁਝ ਆਖੋ? (ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸਤਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਿੰ ਤਾਪ੍
ਵਲ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਅਠਵੇਂ ਦਹਾਿੇ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਵਸਰਹਆਂ ਸਵਚ ਉਭਰਣ ਲੁੱਗਾ ਿੀ)
ਉੱਤਰ- ਹਰ ਮਨੁੁੱਖ ਦਾ ਿੁਭਾਅ ਵੁੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਸਵਅਿਤੀ ਵੁੱ ਡੇ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੇ ਧੁੱ ਿੇ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਈਆਂ ਨੂੰ
ਿੰ ਢੇ ਦੀ ਚੋਭ ਵੀ ਅੰ ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀੜ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਅਣਖੀਲਾ ਅਤੇ ਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਅਿਤੀ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਰਾਉਣ ਲਈ
ਜਲਦੀ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਰਾਹ-ਦਿੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਨ ਉਿੇ ਨੂੰ ਸਚਤਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ
ਨਾਲੋ ਵੁੱ ਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਸਿਰਨ ਇਿੁੱ ਲੇ ਿਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਿੈਂਿੜੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਿੀ। ਉਹ ਅੁੱ ਗੇ
ਆਏ, ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਿਰਤਾਰ ਉਨਾਂ ਸਜਸਹਆ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਿ ਹੈ। ਅਸਤਵਾਦੇ ਦੇ ਿਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਉਹੋ
ਸਜਹੀਆਂ ਿਨ ਸਜਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਿਰਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਿਸਮਆਂ ਸਵਚ ਿਨ। ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਿੰ ਤਾਪ੍ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਸਵੁੱ ਚ
ਇਿ ਲਈ ਫਿ ਗਏ ਸਿਉਂਸਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਸਲਆ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਵਸਗਆਨਿ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਿੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23.- ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਜਿਵੰ ਤ ਸਿੰ ਘ ਿੰ ਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਪ੍ਰ ਿੋਈ
ਅਿਰ ਸਪ੍ਆ?
ਉੱਤਰ- ਸਜਵੇਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਜ਼ਿਰ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ ਿਾਲਜ ਦੇ ਸਦਨਾ ਸਵਚ ਮੈਂ ਜਿਵੰ ਤ ਸਿੰ ਘ ਿੰ ਵਲ ਨੂੰ ਸਨੱਠ ਿੇ ਪ੍ਸੜਹਆ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰ ਸਿਧੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਰ ਸਪ੍ਆ ਹੋਵ।ੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24. ਮਾਨਵ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਿਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਿਦਰ ਵਾਲੇ ਿਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਅਜੋਿੇ ਯੁੁੱ ਗ ਸਵੁੱ ਚ
ਸਿੰ ਨੀ ਿੂ ਿਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ- ਹਾਲੇ ਤੁੱ ਿ ਤਾਂ ਆਿ ਦੀ ਿੋਈ ਸਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਜਹੜੇ ਦੇਿਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਅਸਜਹੇ ਿਮਾਜ ਦੇ ਉਿਾਰਨ ਦੀ

ਿੰ ਭਵਨਾਂ ਬਣੀ ਿੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਮੁੁੱ ਢ ਤੋਂ ਆਰੰ ਭਣੀ ਪ੍ਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਰੀਬ ਢੇਡ ਦਹਾਿੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਗਰਸਹ ਨਹੀਂ ਛਸਪ੍ਆ ਪ੍ਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਸਤੰ ਨ ਿਹਾਣੀਿੰ ਗਰਸਹ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ, ਲਾਮ ਅਤੇ ਠੋਿ ਿਬੂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਰ ਚੁੁੱ ਿੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿਤਾਲੀ ਿਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ੁਿਤਿ-ਰੂਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ
ਪ੍ਰਿਾਸਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਪ੍ਰਿਾਸਸ਼ਤ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਿੰ ਨੀਆਂ ਿੂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ- ਮੈਂ ਸਰਿਾਰਡ ਰੁੱ ਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਸਹਲੇ ਰਚਨਾ-ਿਾਲ (1969-72) ਦੌਰਾਣ ਿੁਝ ਿੁੱ ਚ ਘੜ ਿਹਾਣੀਆਂ
ਿਪ੍ਤਾਸਹਿ 'ਿਮਰਾਟ' ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰੌਜ਼ਾਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੀਆਂ ਿਨ। ਸਗਣਤੀ ਵੀਹ ਤੋ ਤੀਹ ਤੁੱ ਿ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੇ ਲੋ ੜ ਿਮਝਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਲੁੱਭ ਿਿਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26. ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਿੀ ਿੰ ਿਲਪ੍ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਸਲਸ਼ਿਾਰੇ ਵਾਂਗ ਿੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਿੁਝ ਪ੍ਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹਨ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਜੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਛੁੱ ਡ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਲਾਤਮਿ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਹਾਣੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27. ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਸਵੁੱ ਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵਚਲੇ ਸਚੰ ਤਨ, ਿਮਾਜਿ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੁੱ ਧਤਾ ਦੀ ਿਰਾਹਣਾ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਿੁਰਜੀਤ ਸਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿਲਾ ਿੀ ਿੁੁੱ ਝ ਿਸਚਆਈ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਈ। ਇਿੇ ਲਈ ਉਿ ਨ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼
ਇਸਤਹਾਿਿ ਅਸਹਸਮਅਤ ਹੀ ਿਵੀਿਾਰ ਿੀਤੀ। ਅੁੱ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਿੁੱ ਚੀ ਉਮਰ ਸਵੁੱ ਚ ਸਲਸਖਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਿਲ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਿੁੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਿੁਭਾਸਵਿ ਿੀ। ਜੋ ਿਰਾਹਨਾ ਸਮਲੀ ਉਹੋ ਤਿੁੱ ਲੀਬਖਸ਼
ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਲਾ ਦੇ ਸਵਿਾਿ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਿੀ। ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਿਲਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀ। ਇਿ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਹੁਣ ਲੁੱਗਾ
ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28. ਿਲਾ ਦੀ ਇਿ ਿਸਚਆਈ ਨੂੰ ਤੁਿਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿੰ ਨਾ ਿੂ ਿੁਧਾਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ?
ਉੱਤਰ - ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਵੁੱ ਧੋ-ਵੁੱ ਧ ਿਲਾਮਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲਈ ਿਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਨਹਾਂ ਯਨਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੁੱ ਟਾ
ਹੈ ਸਿ ਅੁੱ ਜ ਸਚੰ ਤਿ ਮੈਨੰ ੂ 'ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਸਵੁੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ' ਤੁੱ ਿ ਆਖਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29. ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਹੋਵ,ੇ ਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੋਿ ਿਬੂਤ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੁਲ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਿਾਂ ਿਮਾਜਿ, ਆਰਸਥਿ ਤੇ ਰਾਜਿੀ
ਮਿਸਲਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੁੱ ਲ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਵੀ ਿੀਤੀ। ਇਿ ਿਭ ਿੁੁੱ ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ
ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਲਾ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਪ੍ਰੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੰ ਨਾ ਿੂ ਸਫਿਰ ਸਰਹਾ?
ਉੱਤਰ - ਰਚਨਾ ਵੁੱ ਧੋ-ਵੁੱ ਧ ਿਲਾਮਈ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ ਹਰ ਿਲਾਿਾਰ ਦਾ ਿੁਪ੍ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੁਪ੍ਨ ਨੂੰ ਿਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। 'ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ' ਿਹਾਣੀ ਿੰ ਸਗਰਹ ਸਵਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਿਲਾ ਪ੍ਖੋਂ ਿੁੱ ਚੀਆਂ ਹੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਲਾਮ' ਅਤੇ 'ਠੋਿ ਿਬੂਤ' ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਸਗਰਹ ਸਵਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੁੱਗ ਿਿਦਾ। 'ਲਾਮ','ਖਾਨਾ ਪ੍ੂਰੀ',

'ਸਵਰਾਿਤ' ਅਤੇ 'ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ' ਿਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30. ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਲਾ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਸਵਿਾਿ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਵੇਂ ਆਂਿਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਅਸਭਆਿ ਿਰ ਿਰ ਮੈਂ ਇਿ ਨੂੰ
ਿਲਾਮਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਨਹਾਂ ਯਤਨਾ ਿਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ ਸਵੁੱ ਚ ਸਨਖ਼ਾਰ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਮੀਸਖਅਿ ਜਦੋਂ ਇਨਹਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ੍ਿ ਪ੍ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਸਢੁੱ ਲਾ ਆਖਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵੇਂ
ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਸਗਰਹ ਵਾਲੀਆ ਿਹਾਣੀਆਂ ਰੂਪ੍ਿ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਿੁਝ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਉਿ ਦੌਰ ਸਵੁੱ ਚ
ਰੂਪ੍ਿ ਨਾਲੋਂ ਸਵਸ਼ਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਇਿੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵੀ
ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਮਿਬੂਲ ਰਹੀਆਂ। 'ਲਾਮ' ਅਤੇ 'ਠੋਿ ਿਬੂਤ' ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਸਗਰਹਾਂ ਸਵਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਜਹਾ ਸਿੰ ਤੂ-ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਿਦੇ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾਣ ਿਾਰਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵੁੱ ਲ ਰੁਚੀ ਘੁੱ ਟ ਜਾਣ ਿਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਣਗੋਲੀਆਂ ਜਰੂਰ ਰਸਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿਮੀ ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਮੁੁੱ ਚੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਿਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਦੁੱ ਿੋ? ਇਹ ਵੀ
ਦੁੱ ਿੋ ਸਿ ਉਹ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਪ੍ਾਏ ਦੀਆਂ ਿਨ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸਖਚ
ਿਿੀਆਂ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ਸਹਲੇ ਦੌਰ ਸਵੁੱ ਚ 'ਰਾਤ ਦੇ ਿੂਰਜ' 'ਹੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਮੰ ਨ' ਅਤੇ ਮਿਲਾ ਿਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਿਹਾਣੀਆਂ
ਿਈ ਿਈ ਰਿਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੀਆਂ ਿਨ। ਦੂਿਰੇ ਦੌਰ ਸਵਚ 'ਲਾਮ', 'ਖਾਨਾ ਪ੍ੂਰੀ', 'ਿਨਾਖਤ' ਅਤੇ 'ਸਵਰਾਿਤ'
ਿਹਾਣੀਆਂ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸਖੁੱ ਸਚਆ। 'ਲਾਮ' ਇਿੋ ਿਾਲ ਸਵੁੱ ਚ ਚਾਰ ਥਾਵੇਂ (ਿਮਤਾ, ਿੋਚ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਗਬਾਣੀ)
'ਖਾਨਾਪ੍ੂਰੀ' ਵੀ ਚਾਰ ਥਾਵੇਂ (ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਟਰਸਬਉਨ, ਲੋ ਿ ਲਸਹਰ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਲਸਹਰ) 'ਸ਼ਨਾਖਤ' ਸਤੰ ਨ ਵਾਰ
(ਿਰਦਲ, ਜਗਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਲਸਹਰ) ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੀਆਂ। ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ ਿਹਾਣੀ 'ਿਮਤਾ' ਅਤੇ 'ਿਰਦਲ' ਸਵੁੱ ਚ ਛਪ੍ੀ ਅਤੇ
ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਵੁੱ ਚ ਫੈਲੀ ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਿਹਾਣੀ ਮੰ ਨੀ ਗਈ। 'ਲਾਮ' ਿਹਾਣੀ ਉਪ੍ਰ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰ ਘ ਹੁਰਾਂ ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧ ਟੀ.ਵੀ. ਿੀਰੀਅਲ ਭਾਈ ਮੰ ਨਾ ਸਿੰ ਘ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਨਾਟਿ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਨਾ ਪ੍ੂਰੀ ਿਹਾਣੀ
ਦਾ ਸਹੰ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਮਿਾਲ•ੀੀਨ ਿਾਸਹਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਵੁੱ ਚ ਛਸਪ੍ਆਂ। ਡਾਲਸਫ਼ਨ, ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲਿੰ ਠ ਿਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਚ
ਪ੍ਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਨ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰ ਸਬਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਬੂਲ ਹੋਈਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33. ਬਤੌਰ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰ ਬ ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਾਵਲਿਾਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਾਰਣ?
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਿਮਜੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਦੀ ਬੇਸਧਆਨੀ?
ਉੱਤਰ - ਸਜਿ ਸਵਧਾ ਸਵਚ ਤੁਿੀ ਿਥਾਪ੍ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਿ ਸਵੁੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਖਦੇ ਰਸਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ, ਿਹਾਣੀ ਸਿਰਜਨ

ਵਲੋ ਬੇਸਧਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਿਾਰਨ, ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਿਹਾਣੀ ਿਲਾ ਵੁੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਛੁੱ ਡ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਹਾਣੀ ਿਲਾ ਤੇ
ਤਿੁੱ ਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਿੇ ਤੇ ਿੋਈ ਸਗਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਸਚੁੱ ਤ ਿਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਉੱਤਮ ਿਹਾਣੀਆ ਦਾ ਆਪ੍ੇ ਮੁੁੱ ਲ ਪ੍ੈ ਜਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਿਨ 34. ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਹਾਣੀਿਾਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਿੀ ਸਿਿ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸਿਰਜਨ-ਆਦਰਸ਼ ਿਵੀਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ ਿੇਖੋਂ 'ਪ੍ੇਮੀ ਦੇ ਸਨਆਣੇ' ਿਾਰਨ, ਿੰ ਤੋਖ ਸਿੰ ਘ ਧੀਰ 'ਿਾਝੀ ਿੰ ਧ' ਅਤੇ 'ਿੋਈ ਇਿ ਿਵਾਰ' ਿਾਰਨ ਅਤੇ
ਿੁਜਾਣ ਸਿੰ ਘ ਿੁਲਫੀ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਹੁਣਾ' ਿਾਰਣ।
ਪ੍ਰਿਨ 35. ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਹਾਣੀਿਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਿੀ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਿਰੀਬ ਵੀਹ ਿਾਲ ਤੋ ਿੋਈ ਨਵੀਂ ਿਹਾਣੀ ਨਹੀ ਸਲਖੀ, ਇਿ ਲਈ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਜਆ ਨਾਲੋਂ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਰਸਹ
ਚੁੁੱ ਿਾ ਹਾਂ। ਲੋ ਿ ਮੈਨੰ ੂ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੁੱ ਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਿ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਹਾਣੀਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿਹਾਣੀ ਰਚਨਾ
ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਟਪ੍ਣੀ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੇ। ਇੰ ਜ ਹੋਣਾ ਿੁਭਾਸਵਿ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਸਬਲਿੁੁੱ ਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਲੁੱਗਦਾ। ਮੁੜ ਿਹਾਣੀ ਸਲਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਨ
ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਵਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36– 'ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ' ਸਵਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ, ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ਲਾ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਿਰੀਬ ਸਤੰ ਨ ਤਹਾਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ
ਤੁਿੀਂ ਸਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਿੀ ਇਨਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਸਗਰਦ, ਤਰੁੱ ਿੀ ਪ੍ਿੰ ਦ ਜਾਵੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਮਾਂਿ
ਦੀ ਿੰ ਘਣੀ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ੁੱ ਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ?
ਉੱਤਰ – ਤੁਿੀਂ ਠੀਿ ਿਸਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੁਮਾਂਿ ਦੀ ਇਿ ਿੰ ਘਣੀ ਪ੍ਰਤ ਸਪ੍ਛੇ ਿੀ ਿਾਰਣ ਿੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਰਿਿੀ
ਫਲਫਿਾ ਇਨਹਾਂ ਅਿਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿ ਦਿਵੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਪ੍ੜਹਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਜਵੇਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਨਿਿਲੀਆਂ ਨ
ਸਬਨਾਂ ਲੋ ਿ ਲਸਹਰ ਸਤਆਰ ਿੀਤੇ ਹਸਥਆਰ ਚੁੁੱ ਿ ਲਏ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਸਚਆ ਿੀ ਸਿ ਇਨਿਲਾਬ ਆਪ੍ੇ ਬੰ ਦੂਿ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸਵਚੋਂ ਸਨਿਲ
ਆਏਗਾ, ਉਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਚ-ਘੜ ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਿੀ। ਉਿ ਦੌਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਤਰ ਵੀ ਝਟਪ੍ਟ ਇਨਿਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਫੇਰ ਵੀ
ਤਿੁੱ ਲੀ ਹੈ। ਿਭ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਿੁਸਹਰਦਤਾ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿੀ।
ਅੁੱ ਜਿਲਹ ਜੋ ਸਲਖ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਿਦਾ ਅਧਾਰ ਉਹੋ ਪ੍ੁੱ ਿੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਉੱਤਰ - ਸਜਿ ਦੌਰ ਸਵੁੱ ਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਲਖੇ ਗਏ, ਉਿ ਦੌਰ ਸਵੁੱ ਚ ਇਨਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਰੁਮਾਂਸਟਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਦਾ ਚੜਨਾ
ਿੁਭਾਸਵਿ ਿੀ ਪ੍ਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪ੍ਦੀ। ਿੁੁੱ ਝ ਸਦਨ ਪ੍ਸਹਲਾਂ (ਿਰੀਬ ਚਾਲੀ ਿਾਲ ਬਾਅਦ) ਮੈ ਇਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਾਠ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੁੱ ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਸ਼ੇ ਪ੍ੁੱ ਖੋ ਿੋਈ ਿਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਜਿ ਿਮੇਂ ਇਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ
ਉਿ ਿਮੇ ਤੁੱ ਿ ਮੈ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀਹ ਸਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਨਿਸਲਆ। ਚਾਲੀ
ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਪ੍ੰ ਡਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਧ ਨਮੂਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਿਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਸਚਲਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 37. ਿੀ ਸਿਿੇ ਵੁੱ ਡੇ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰੀਝ ਜਾਗੀ ਹੈ ਸਿ ਿਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਿ
ਵਰਗੀ ਿਹਾਣੀ ਸਲਖ ਿਿਾਂ?
ਉੱਤਰ - ਜਦੋ ਮੈ ਬੀ.ਏ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਿੀ ਤਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠਿਰਮ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਓ ਹੈਨਰੀ
ਦੀ ਇਿ ਿਹਾਣੀ ਰੁੱ ਿੀ ਦਾ ਟੁਿੜਾ (1 Piece of String) ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ। ਉਿ ਿਹਾਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਇਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਣਾ
ਦੁੁੱ ਖ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੋਈ ਉਿਨੂੰ ਨੜੇ ਨਹੀ ਢੁੁੱ ਿਣ ਸਦੰ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਸਵੁੱ ਚ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘੋੜੇ
ਿੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਹਲਿਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਬੇਵਿ ਮਨੁੁੱਖ ਦੀ ਿੰ ਵੇਦਨਾ, ਇਿ ਿਹਾਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਸਛਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਸਿ ਉਹ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਮੇਰੇ ਸਜਹਨ ਉੱਪ੍ਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੈਖਵ ਨ 'ਸਗਰਗਟ' ਿਹਾਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਅੰ ਗ ਨੂੰ ਸਜਿ ਸਿਖਰ ਤੇ
ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਸਵਅੰ ਗ ਨੂੰ ਉਿ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੁੱ ਿ ਸਲਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38 : ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੀਸਿਰਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਿੋ?
ਉੱਤਰ : ਮੇਰੇ ਿਾਰੇ ਨਾਵਲ ਸਿਉਂਸਿ ਇਿੋ ਸਵਸ਼ੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ ਇਿ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ
ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਿੰ ਖੇਪ੍ ਸਵਚ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੁੱ ਸਖਆ ਿਰਨ ਅਤੇ
ਇਨਿਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਿੜੀ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਾਨੂੰਨ
ਸਵਵਿਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਨਹਾਂ ਸਵਰੁੁੱ ਧ
ਿਬੂਤ ਇਿੁੱ ਠ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ੋਰਟ (ਚੁੱ ਲਾਨ) ਸਤਆਰ ਿਰਿੇ ਯੋਗ ਿਜਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਸਨਆ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿੜੀ ਹੈ। ਇਿ ਿੰ ਿਥਾ ਨ ਪ੍ੁਸਲਿ ਵਲੋਂ ਇਿੁੱ ਠ ਿੀਤੇ ਿਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਸਨਰਪ੍ੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ
ਿਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱ ਿੀ ਜਾਪ੍ੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਿਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਸਹਰਾਏ ਮੁਜ਼ਸਰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ (ਜੇਲ)ਹ ਸਵਚ ਬੰ ਦ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੁਧਰਨ ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁਧਰਨ ਦੇ ਮੌਿੇ ਦੇ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨਾ ਜੇਲਹ ਸਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਜਹੜੇ
ਮੁਜਸਰਮ ਪ੍ੁੱ ਿੜ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਿੈਦ ਿੋਠੜੀਆਂ ਸਵਚ ਤਾੜੀ ਰੁੱ ਖਣਾ ਵੀ ਇਿ
ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਿ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਜੰ ਨੀਆਂ ਅਸਹਮ ਹਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਇਹ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਭਟਿਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਵਾਂਗ ਜੇਲਹ ਸਵਭਾਗ ਵੀ ਗਰਿ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ, ਸਵਗਾੜ
ਘਰ ਜਾਂ ਆਖੋ ਬਸਘਆੜ ਘਰ ਬਣ ਚੁੁੱ ਿੇ ਹਨ। ਜੇਲੋਂ ਿੈਦੀ ਚੰ ਗੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਬਣ ਿੇ ਸਨਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਪ੍ਰ ਸਟੁੱ ਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਿਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਿਾਰੇ
ਰਾਹ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋ ਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਵੀ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਲੋ ਿ ਸਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਆਪ੍ਣੀ ਇਹੋ ਸਚੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿ ਉਹ ਇਿ ਭੁਲੇਖੇ ਸਵਚ ਨਾ
ਰਸਹਣ ਸਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਇਨਿਾਫ਼ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਖੌਫ਼ਨਾਿ ਚੁੱ ਿਰਸਵਊ ਸਵਚੋਂ ਸਿਿ
ਤਰਹਾਂ ਸਨਿਲਣਾ ਹੈ ਿੁਝ ਇਹ ਦੁੱ ਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਿੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਲ ਮੁੁੱ ਦੇ ਵੁੱ ਲ। ਿਮੁੁੱ ਚੇ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀਿੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਰੂਪ੍ ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲੁੱਗਾ ਤਾਂ ਲੁੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ੁੱ ਲੇ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪ੍ੇਸ਼ਾ ਲੋ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁੱ ਥ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਬਥੇਰੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਿ ਲੜੀ ਸਵਚ ਪ੍ਰੋ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਿਮਝੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋਣ ਲੁੱਗਾ। ਿਹੀ ਰਾਹ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜੁਰਮ ਸਵਸਗਆਨ, ਦੰ ਡ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਮਾਰਿਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਿੀਤਾ। ਰਿਤੇ
ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੁੱਗੇ, ਿੜੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਾਣੀ ਰਾਹ ਪ੍ੈ ਗਈ।
ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿੁਿਰਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਾਧਾਰਣ ਸਵਅਿਤੀ ਦੀ ਉਥੋਂ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਮੁੁੱ ਢਲਾ ਸਗਆਨ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਹੁੁੱ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਰਿੇ ਥਾਣੇ ਸਗਆ। ਮੁਜਸਰਮਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰਿੀਆਂ, ਘੋਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱ ਿੇ ਲੁੱਗਦੇ ਦੇਖੇ। ਗੰ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਿਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਿੀਤੀ। ਮੇਰੀ
ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਿ ਸਿਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਝਣ ਲਈ ਉਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੁੱ ਡੇ ਪ੍ਸਹਲੂ ਦਾ ਬਰੀਿੀ ਨਾਲ ਅਸਧਐਨ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰੋੜਾਂ ਰੁਪ੍ਏ ਮੁੁੱ ਲ ਦੀ ਿਾਰ ਸਵਚ ਪ੍ੰ ਜ ਪ੍ੈਿੇ ਦੀ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਹੈ ਸਜੰ ਨੀ ਲੁੱਖਾਂ ਰੁਪ੍ਏ
ਦੇ ਇੰ ਜਣ ਦੀ। ਜੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਸਵਚੋਂ ਫੂਿ ਸਨਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਗੁੱ ਡੀ ਖੜਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ
ਵਾਲ ਦੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਿਮਝੇ ਸਬਨਾਂ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ ਬਾਿੀ ਪ੍ੁਰਸਜਆਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਿੜੀ
ਸਿਪ੍ਾਹੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜਹੇ ਿੰ ਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਸਿਪ੍ਾਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੌਲਦਾਰ
ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸਡਪ੍ਟੀ ਆਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ੁੁੱ ਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣਾਂ
ਤੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਿੰ ਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਿੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ।
ਰਹੀ ਗੁੱ ਲ ਤਿਨੀਿ ਦੀ। ਿਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਲੋ ੜ ਿਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ਾਲ ਸਵਸ਼ਾ ਿੀ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ
ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾਗਤ ਸਵਧੀ ਇਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਿਦੀ। ਤਿਨੀਨ ਨ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਹ ਆਪ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿੁਚੇਤ ਹੋ ਿੇ ਿੋਈ ਿਾਢ
ਨਹੀਂ ਿੁੱ ਢੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39: ਤੁਿੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਿੀ। ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਤਫ਼ਿੀਲ ਨਸ਼ਰ
ਿਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿੰ ਮ-ਿਾਜ਼ੀ ਹਲਸਿਆਂ ਸਵਚ ਸਿਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਿਆ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ?
ਉੱਤਰ : ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਵਚ ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਾਜ ਉਘੇੜਨ ਿਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰਿਾਰ ਦੇ ਿਰੋਧ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋਣਾ ਸਪ੍ਆ ਿੀ। ਿੰ ਨ 1990
ਸਵਚ ਅੁੱ ਤਵਾਦ ਪ੍ੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਿੀ। ਅੁੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਹਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਅਜਨਾਲੇ ਬਦਲ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੁਸਲਿ
ਟਰੇਸਨੰਗ ਿਾਲਜ ਸਫਲੌ ਰ ਬਦਲ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਵਰੋਧੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ਉਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ। ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਿਬਰ
ਨਾਲ ਸਦਨ ਿੁੱ ਟੀ ਿਰਦਾ ਸਰਹਾ। 14-15 ਮਹੀਨ ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਿੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੁੱ ਖਧਾਰਾ ਸਵਚ ਆ ਸਗਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40 : ਉਿ ਜ਼ਮਾਨ ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਛਸਪ੍ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਚੰ ਤਨ ਦੇ ਹਲਸਿਆਂ ਸਵਚ ਪ੍ਰਤੀਸਿਰਆ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ : ਇਿ
ਇਿ ਦੀ ਥੀਮਿ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਉਘੜਦੀ ਿੀ ਅਤੇ ਦੂਿਰੀ ਇਿ ਦੀਆਂ ਤਿਨੀਿੀ ਜਾਂ ਰੂਪ੍ਗਤ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਿੀਂ ਿੀ ਅਨੁਭਵ
ਿੀਤਾ? ਿੀ ਚਰਚਾ ਠੀਿ ਸਦਸ਼ਾ ਵੁੱ ਲ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀ ਿੀ?

ਉੱਤਰ : ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਿ ਤੋਂ ਸਿਤੇ ਵੁੱ ਧ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ। ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ, ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ, ਡਾ. ਰਘਵੀਰ
ਸਿੰ ਘ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਡਾ. ਿੁਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ ਖਾਹਰਾ ਤੁੱ ਿ ਨ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖ ਿੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿਲਾਸਹਆ। ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਸਵਨੋਦ ਨ
ਇਿ ਨੂੰ ਮਸ਼ਿਰੀ ਦੀ ਸਵਧਾ ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਪ੍ਸਹਲਾ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਮੰ ਸਨਆ। ਡਾ. ਿੁਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ ਖਾਹਰਾ ਨ 15 ਖੋਜ
ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਪ੍ੁਿਤਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿੰ ਪ੍ਾਸਦਤ ਿੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨ ਇਿ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਐਮ. ਏ. ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠਿਰਮ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਅਤੇ 1990 ਦੀ ਉੱਤਮ ਗਲਪ੍ ਰਚਨਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਿ ਸਿੰ ਘ ਪ੍ੁਰਿਿਾਰ
ਸਦੁੱ ਤਾ।
ਰੂਪ੍ਗਤ ਤੌਰ ਉਪ੍ਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯਗ
ੋ ਿੀਤਾ ਿੀ ਇਿ ਲਈ ਸਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਿੁਭਾਸਵਿ ਿੀ। ਆਪ੍ਣੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਿਾ ਿਰਨ ਲਈ
ਇਿ ਤਿਨੀਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਤੰ ਨ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਿਟਸਹਰਾ, ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਸਲਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਨੀਿ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ
ਗਲਪ੍ ਸਵਚ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪ੍ਨਾਈ ਜਾ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 41: ਇਿ ਪ੍ੁਿਤਿ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਿਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਰਹਾ?
ਉੱਤਰ : ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਨ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹੁੱ ਥਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਚੁੁੱ ਿ ਸਲਆ। ਪ੍ਸਹਲੇ ਹੀ ਹੁੱ ਲੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੋ ਅਡੀਸ਼ਨ ਛਪ੍ ਗਏ। ਮੁਿਤਾ
ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਅੰ ਸਮਰਤਿਰ ਨ ਇਿ ਹਜ਼ਾਰ ਿਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਲੋ ਿ ਗੀਤ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਨ ਸਤੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਾਪ੍ੀ ਛਾਪ੍ੀ। ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1992
ਸਵਚ ਲਾਹੌਰ ਬੁੁੱ ਿ ਸ਼ਾਪ੍ ਨ ਛਾਸਪ੍ਆ। 23 ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁੱ ਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੁੱ ਡੇ ਪ੍ੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਸੜਹਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਅੁੱ ਤਵਾਦ ਦੇ ਉਿ ਦੌਰ ਸਵਚ ਇਨਿਲਾਬੀ ਸਧਰਾਂ, ਖਾਸਲਿਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱ ਟ ਿੇ ਸਵਰੋਧ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਪ੍ਾਿੇ
ਇਿ ਨਾਵਲ ਿਾਰਣ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਲੋ ਿ ਿਸਭਆਚਾਰਿ ਮੰ ਚ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਮਾਸਨਤ ਿੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਿੇ ਖਾਲਿਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਾ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਭੇਸਜਆ। ਨਾਵਲ ਸਗਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰ ਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਸੜਹਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਿੁਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਬਰਨਾਲਾ
ਵਲੋਂ ਵੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿੋਈ ਲੇ ਖਿ ਿੀ ਚਾਹ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 42. ਜਦੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਛਪ੍ਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ ਨ ਇਿ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਿੰਿਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਦਸ਼ਾ
ਦਾ ਿੂਚਿ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ?
ਉੱਤਰ - ਉਿ ਿਮੇ ਡਾ.ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਚੜਤ ਿੀ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਿੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱ ਲ
ਿਮਝੀ ਜਾਦੀ ਿੀ। 'ਤਫਤੀਸ਼' ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਦਸ਼ਾ ਦਾ ਿੂਚਿ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੁੱ ਡੀ ਗੁੱ ਲ ਿੀ। ਇਿ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਬਾਅਦ ਦੂਿਰੇ ਸਚੰ ਤਿ
ਇਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨੋਸਟਿ ਲੈ ਣ ਲੁੱਗੇ।ਨਾਵਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੁੱ ਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਨਾ
ਸਮਲੀ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਥਨ ਿੁੱ ਚ ਸਿੁੱ ਧ ਹੋਇਆ। ਇਿੇ ਪ੍ੁੱ ਧਤੀ ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ 'ਿਸਟਹਰਾ', 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ' ਅਤੇ 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ' ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ
ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਸਚੰ ਤਿ ਇਹ ਆਖਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਏ ਸਿ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨਵੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵੁੱ ਲ ਮੋੜ ਿੁੱ ਟ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਾਣ
ਡਾ.ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ ਦੀ ਉਿ ਭਸਵਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੁੱ ਟਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 43. ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਨੋਰਥਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿੰ ਵੇਦਨਾ ਵੁੱ ਲ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੁੱਖ ਿੁੱ ਚ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ

ਇਿ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਦਸ਼ਾ ਵੁੱ ਲ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਮੋੜਦਾ ਿੀ?
ਉੱਤਰ - ਿਟੇਟ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ 'ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ' (Public Welfare) ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ, ਿਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਿ
ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਅੰ ਗ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਸਤਿ ਲੋ ਿਾਂ ਨ ਇਿ ਿੰ ਿਥਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਨੱਜੀ ਿਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਈ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਵਾਦੀ ਿੰ ਵੇਦਨਾ, ਮਨੁੁੱਖੀ ਿੁੱ ਚ ਦੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਬਰਤਾਂਤ ਸਵਚੋਂ, ਿੁਭਾਸਵਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪ੍ਰ ਵੀ ਇੰ ਝ ਹੀ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਿਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 44. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਉਿਰੇ ਮਹਾਂਸਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਸਮਰੈਂਗ ਤੋਂ ਅਿਾਰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਅੰ ਗ ਤੋਂ ਧਾਰ-ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ
ਰਾਹੀ ਦੀ ਇਿ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਸਵਰਤਾਂਤ-ਜੁਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਸਹਣਾ ਚਾਹੋਗ?
ੇ
ਉੱਤਰ - ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਮੈਨੰ ੂ ਬੂਸਮਰੈਂਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼
ਨਾਵਲ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਬਰਨਾਲੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਿਟਰ ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਰਾਹੀ ਨ ਇਿ ਸਵਧੀ ਦਾ ਸਜਿਰ ਿੀਤਾ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ
ਸਵਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਿਮਝ ਆਏ। ਸਵਅੰ ਗ ਸਵਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਿੁਚਤ
ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪ੍ਨਾਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ
ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੁੱ ਿ ਆਖਾਂਗਾ ਸਿ ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਝੰ ਜਟ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱ ਿ
ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਖ ਦੇਣ ਵÎੀੁੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 45. ਿੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਾਤਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਿਧਾਰਨ ਭਾਂਤ ਸਵਿਸਤਰਤ ਤੇ ਮਹਾਂਸਦਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਿਵੀਿਾਸਰਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਨਾਇਿ ਖਲਨਾਇਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਅਧਾਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਿ ਪ੍ਰੰ ਬਧ ਨੂੰ ਿਮੁੁੱ ਚ ਸਵਚ
ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵੁੱ ਖਰੇ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਵੁੱ ਖਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚ ਸਿਪ੍ਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਮੁੁੱ ਖ ਅਫ਼ਿਰ, ਸਡਪ੍ਟੀ, ਿਪ੍ਤਾਨ,
ਿੀਨੀਅਰ ਿਪ੍ਤਾਨ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਆਸਦ ਬੀਿੀਆਂ ਰੈਂਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੈਂਿ ਦੇ ਅਸਧਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਸਰਵਾਰਿ ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਵੁੱ ਖਰਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਭਾਗੀ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ-ਦੋ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੇ ਿਹਾਰੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਉਘਾੜੇ ਜਾ ਿਿਦੇ। ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ
ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਿਈ ਸਿਿਮਾਂ ਹਨ। ਇਿ ਿਧਾਰਣ ਸਵਅਿਤੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਨਣ ਸਪ੍ਛੇ ਹਜਾਰਾਂ ਿਾਰਨ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੁੱ ਖ ਿਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਿੀ। ਪ੍ੂਰਾ ਿੰ ਜਮ ਵਰਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਾਈ ਿੌ ਦੇ ਿਰੀਬ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਪ੍ੈ ਗਈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਸਦਰਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਾਤਰਾਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 46. ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੀ ਇਿ ਨਾਵਲ ਿਬੰ ਧੀ ਿੁਲ ਪ੍ਰਿੰਿਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਬੰ ਧੀ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੀ
ਉਨਹਾਂ ਨ ਠੀਿ ਹੀ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਜਾਂ ਸਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਬਰਤਾਂਤ-ਰੂੜਹੀ ਤੋਂ ਿੁਰਖ਼ਰੂ ਮੰ ਨਣ ਤੋਂ

ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਿੀ?
ਉੱਤਰ - ਰਾਹੀ ਿਾਸਹਬ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਸਹਮਤ ਹਾਂ। ਿਾਸਹਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੁੱਖ
ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਜੰ ਦਗੀ ਸਜਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਜੇ ਿਥਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱ ਿਰ ਲੈ ਣੀ ਪ੍ਵੇ ਤਾਂ ਲੈ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਿੇ, ਬਾਿੀ ਿਾਰੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਿਸਥਤੀ ਸਨਰਾਿਾਜਨਿ ਹੈ। ਜੇ ਅੰ ਤ ਵੀ ਉਹੋ ਸਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਾਠਿ
ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਾਠਿ ਨੂੰ ਘੋਰ ਉਦਾਿੀਨਤਾ ਸਵਚੋਂ ਿੁੱ ਢਣ ਲਈ ਇਹੋ ਅੰ ਤ ਉਸਚਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 47. ਡਾ. ਫ਼ਰੈਂਿ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਇਤਰਾਜ ਿੀ ਸਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਸਵਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਮਿਿਦ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਿਿਟਮ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉਣਾ ਹੋ ਿਿਦਾ ਿੀ, ਪ੍ਰ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ
ਇਹ ਪ੍ੁੱ ਖ ਉਘੜਦਾ ਨਹੀਂ-ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ?
ਉੱਤਰ - ਡਾ. ਫਰੈਂਿ ਨ ਇਹ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਵੀਹ ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੀਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਚੰ ਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਡਾ. ਫਰੈਂਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿਲੀ ਅਰਥ ਇਿ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ
ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਪ੍ਾਠ ਸਵਚ ਪ੍ਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਿਟਮ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੀ
ਿਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਵੁੱ ਲ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 48. ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦਾ ਸਚਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਬੇਨਿਾਬ ਿਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਿ
ਦੇ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇੰ ਝ ਆਖੀਏ ਸਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਿਤਹ 'ਚ ਹੀ
ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁਰ-ਡੂੰ ਘ ਤੁੱ ਿ ਵੀ ਅੁੱ ਪ੍ੜਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੇ ਹੁੱ ਥ ਸਵਚ ਫਸੜਆ ਡੰ ਡਾ ਿਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿ ਹੈ। ਇਹ ਡੰ ਡਾ ਉਿੇ ਤੇ ਬਰਿਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਤੇ ਿਟੇਟ
ਬਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁੁੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਉਹ ਬੰ ਟੀ
ਦੇ ਿਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਿਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਆਿਾ ਦੇ ਹੁਿਮ ਤੇ ਫੁੁੱ ਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ
ਪ੍ੁਸਲਿ ਤਰਲੋ ਮੁੱ ਛੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨ ਪ੍ੁਸਲਿ ਆਪ੍ਣਾ ਸਘਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਾਰਥੀ ਰੂਪ੍ ਸਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਮਾਿੂਮਾਂ ਤੁੱ ਿ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਅਸਤਆਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੁੁੱਟ-ਖਿੁਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਘਟੀਆ
ਿਾਰਗੁਜਾਰੀ ਿਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਸਲਿ ਮੁੁੱ ਖ-ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰਥ ਹੋਣ ਲੁੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਘਣਾਉਣਾ ਰੂਪ੍
ਅਖਸਤਆਰ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੁੱ ਡ ਚੁੁੱ ਿਣ ਬਾਅਦ, ਹੁੱ ਿ ਿੁੱ ਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਮਾਉਣ ਲਈ ਿੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੋ ਿਾਬਿਾ
ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਿਾਤਲ ਗਰਦਾਨ, ਿੇ ਿਰਿਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੁੱ ਟਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਬਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਦਰਿਾਇਆ ਹੈ ਸਿ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਿਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿਨੂੰ ਿੰ ਟਰੋਲ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰ ਦਰ ਤੁੱ ਿ ਅਪ੍ੜਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 49. ਡਾ. ਫਰੈਂਿ ਨ ਇਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੁੱ ਧ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਮੰ ਸਨਆ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਸਵਧਾ ਤੇ ਸਵਧੀ ਜਾਂ ਗਲਪ੍-ਰਚਨਾ ਵੁੱ ਜੋਂ

ਅਜੇਹਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਸਿਸਰਆ?
ਉੱਤਰ - ਡਾ. ਫਰੈਂਿ ਹੋਰਾਂ ਨ ਇਹ ਸਟਪ੍ਣੀ ਿੰ ਨ 1991-92 ਦੇ ਿਰੀਬ ਿੀਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਿਮੇਂ 'ਤੁੱ ਥ-ਪ੍ਰਧਾਨ' ਸਵਧੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ
ਿੀ। ਇਿ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਚਰਚਾ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀ ਿੀ। 'ਿਸਟਹਰਾ', 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ' ਅਤੇ 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ' ਨਾਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਧੀ
ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾ. ਫਰੈਂਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਪ੍ਣੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 50. ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਿਾਂ ਖੁਦ ਿਈ ਵਾਰ ਪ੍ਸੜਹਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੀ ਿਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਹੈ ਸਿ ਿੁੁੱ ਝ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਵਿਥਾਰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ? ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਅਿਾਉ ਦੋਹਰਾਉ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨਰਮੂਲ ਹਨ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਪ੍ੜਹਸਦਆਂ ਡਾ. ਿੇਿਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿੀ।
ਸਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ, ''ਸਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਿੇ ਿਮਝਾਉ, ਸਿਥੇ-ਸਿਥੇ
ਦੁਹਰਾਉ ਹੈ?'' ਡਾ. ਿੇਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ੁੱ ਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਿ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਆਸਖਆ, ''ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਵਲ ਪ੍ੜਾਂਗਾ, ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ
ਆਈ।ਂ '' ਮੈਂ ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਸਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਿਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ ਸਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਪ੍ਾਠ ਿੁੱ ਤਹੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਦਾ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ
ਉਤੁੱ ਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ੜਇਆ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉ ਸਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਿੜੀ ਸਿਤੇ ਨਾ ਸਿਤੇ ਜਾ ਿੇ ਜੁੜਦੀ
ਹੈ।'' ਸਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ, ਸਚੰ ਤਿ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਾਤਰ ਦੇ ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਚਾਰਦੇ। ਇਿੇ ਿਾਰਨ
ਟਪ੍ਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਵਿਥਾਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿ
ਅਸਜਹਾ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 51. Êਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਚਨਾ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦ ਸਵਚਲੇ ਜਸਟਲ ਅਮਾਨਵੀਿਰਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਵਸਭੁੱ ਨ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੀ ਹੋਈ
ਪ੍ਾਠਿ ਨੂੰ ਸਚੰ ਤਾ ਦੀ ਘੁੰ ਮਣਘੇਰੀ ਸਵਚ ਫਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਿਮਾਸਜਿ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਿਾਰਣ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਪ੍ੜਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿੌਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਾਠਿ ਨੂੰ ਸਚੰ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣਯੋਗ ਸਿਿ ਤਰਾਂ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਰਾਹ ਲੁੱਭਣ ਲਈ, ਇਿੇ ਸਚੰ ਤਾ ਸਵਚੋਂ ਸਚੰ ਤਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 52. ਤਫਤੀਸ਼ ਿਬੰ ਧੀ ਹੁਣ ਤੁੱ ਿ ਹੋਈ ਿਮੁੁੱ ਚੀ ਚਰਚਾ (ਜੋ ਸਵਸ਼ੇ, ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਇਰਦ-ਸਗਰਦ ਘੁੰ ਮੀ ਹੈ) ਸਵੁੱ ਚ
ਸਿਹੜੇ ਪ੍ੁੱ ਖ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਗੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਤੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ - ਤਫਤੀਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿੀ ਪ੍ੁੱ ਖ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲ ਸਜਿ
ਗਸਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦੇ ਿਨ ਉਹ ਘਾਟ ਸ਼ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁਿਤਿ ਪ੍ਰਿੰਗ ਿੋਰਵ ਿਭਾ ਰਾਹੀ
ਪ੍ੂਰੀ ਿਰ ਸਦੰ ਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਿ ਪ੍ੁਿਤਿ ਉਪ੍ਰ ਗੰ ਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਗ ਸਵਚ ਸ਼ਰੀ
ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਿਸਤਆਂ ਦਾ ਿੋਈ ਸਿੁੱ ਟਾ ਸਨਿਲ ਿਿੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 53 : 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਦੇ ਛਪ੍ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ 'ਿਟਸਹਰਾ' ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ

ਇਿੁੱ ਠ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਜਨ ਸਵਚ ਗਰਸਦਸ਼ ਿਰਦੇ ਰਹੇ?
ਉੱਤਰ : 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' ਨਾਵਲ ਸਲਖ ਿੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਿਾਰੀ ਭੜਾਿ ਸਨਿਲ ਗਈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਿੁਝ ਵੀ ਸਲਸਖਆ
ਜਾ ਿਿਦਾ ਿੀ ਉਹ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿਾ ਿੀ। ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਛਸਪ੍ਆ ਹੁਣ 22 ਿਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ। ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਨਹੀਂ ਿੁੁੱ ਝੀ ਜੋ ਸਲਖਣੀ ਰਸਹ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਿੋਈ
ਅਸਜਹੀ ਖਾਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਿੋਧ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਜਹਨ ਸਵਚ ਿਟਸਹਰਾ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਦੀ ਿੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਰਾ ਅਨੁਭਵ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਵਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਉਧਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਪ੍ਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਬਸਹਿ ਸਛੜ ਪ੍ਈ। ਇਿ
ਿੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰ ੂ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਸਿ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਤੁੱ ਿ ਹੀ ਿੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ
ਸਵਭਾਗ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਿੇਵਲ ਇਿ ਿੰ ਿਥਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਿੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ, ਸਨਆਂ ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਿੇ ਿੈਮੀਨਾਰ ਸਵਚ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਸਿ ਮੈਂ 'ਿਟਸਹਰਾ' ਅਤੇ 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ' ਵੀ ਸਲਖਾਂਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 54: ਤੁਿੀਂ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਿਲੋਂ ਅਣਛੋਹ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਪ੍ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਤੂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਨੀ ਿੁ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਪ੍ਈ।
ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰ ਦੇਵਾਂ ਸਿ ਿਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵਚ ਇਿ ਮੁਿੰਮਲ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।
ਸਚੰ ਤਿ ਹਰ ਿਮੇਂ ਸਚੰ ਤਨ ਸਵਚ ਲੁੱਗੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਸਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਧਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਸਵਚ ਫ਼ੈਿਲੇ ਸਦੰ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਿਮਾਜ
ਦੇ ਸਵਿਾਿ ਸਵਚ ਬਹੁਤ ਵੁੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀਵਤ ਤੁੱ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਰਵੇਖਣ ਉੱਪ੍ਰ
ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੁੱ ਜ ਿਮਾਜ ਸਵਸਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਰਿਿੰ ਗਤ ਫ਼ੈਿਲੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਗਆਨ ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਧਐਨ ਿਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। 'ਿੁਧਾਰ
ਘਰ' ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਮੇਰੀ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪ੍ੁਿਤਿ 'ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਹਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ੰ ਜ ਵਰਹ'ੇ ਮੋਹਨ ਭਾਿਿਰ ਦੀ ਪ੍ੁਿਤਿ 'ਮੈਂ ਿਾਂ ਪ੍ਾਸਿਿਤਾਨ ਸਵਚ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਜਾਿੂਿ' ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਪ੍ਰਬਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੌਤ' ਪ੍ੜਹੇ। ਸਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਿੁਲਦੀਪ੍ ਨਈਅਰ ਦੇ ਜੇਲਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਸਧਐਨ
ਿੀਤਾ। ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਿੁਨੀਲ ਬੁੱ ਤਰਾ ਬਨਾਮ ਸਦੁੱ ਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ' ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਮ ਫ਼ੈਿਸਲਆਂ
ਦਾ ਸਨੱਠ ਿੇ ਮੁਤਾਸਲਆ ਿੀਤਾ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਧਐਨ ਿਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 55 : ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੀਸਿਰਆ ਿਮੇਂ ਤੁਿੀਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਫਰੋਸਲਆ।
ਉੱਤਰ : ਸਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਿ ਮਾਰਿਿਵਾਦ ਮੈਨੰ ੂ ਗੂਤੜੀ ਸਵਚ ਸਮਸਲਆ ਹੈ। ਮਾਰਿਿੀ ਫ਼ਲਿਫ਼ਾ ਿਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਜਮਾਤੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਿਧਾਂਤ ਿਾਰਣ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਮਝ ਆਇਆ ਸਿ ਹਰ ਜੁਰਮ ਸਪ੍ਛੇ
ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਿੋਚ ਿੰ ਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਾ ਸਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵੁੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਸਿਧਾਂਤ

ਨੂੰ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਿੌਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿੁਿਟ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਿਾਂਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੁੁੱ ਲੀਆਂ, ਦਸਲਤਾਂ ਦੇ ਵੇਹਸੜਆਂ, ਜੁੱ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੁੱ ਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਾਂ ਦੀ ਿੋਠੀਆਂ ਸਵਚ ਘੁੰ ਸਮਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਾਡਾਂ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਬੈਰਿਾਂ
ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਿਾਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਇਿ ਿਮਝ ਿਾਰਣ ਹੀ ਫਰੋਲ ਹੋ ਿਿੀਆਂ।
ਂ ੜ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 56: ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਵਚ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਿਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਔਿ
ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ?
ਉੱਤਰ : ਿਾਡਾ ਿਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨ ਖੜਹਾ ਿੀਤਾ ਿੀ। ਯੂਰਪ੍ੀ ਮਾਡਲ ਿਾਨੂੰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਤਿਨੀਿੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਿੀ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਜੁੱ ਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਵਿੀਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱ ਲ
ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਝ ਆ ਿਿੇ ਇਿ ਲਈ ਿਾਨੂੰਨ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਚ ਪ੍ਸੜਹਆ ਸਲਸਖਆ ਅਤੇ ਬੋਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਉਹ
ਪ੍ੁੱ ਧਤੀ ਅਪ੍ਨਾ ਰੁੱ ਖੀ ਹੈ। ਿਾਨੂੰਨ ਵੈਿੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਿ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੀਰਿ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪ੍ਰ ਅਧਾਸਰਤ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਵਚ ਸਬਆਨਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਸਰਆ ਿੰ ਮ ਿੀ। ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਵਾਂਗ ਿਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਵੀ ਿਈ ਅਸਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ
ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਵਚ ਉੱਸਚਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਚਤ ਸ਼ਬਦ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਮਹਨਤ ਿਰਨੀ ਪ੍ਈ।
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਡਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਿੀਤੇ, ਫੇਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਿਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ
ਬਦਸਲਆ। ਤਾਂ ਸਿਧਰੇ ਜਾ ਿੇ ਖੁਸ਼ਿ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਣੀ ਿਸਹਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ Anticipatary Bail ਦਾ
ਸਡਿਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਹੈ। 'ਅਗਾਉਂ' ਸ਼ਬਦਨਾਵਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਿੇ ਇਿ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪ੍ੇਸ਼ਗੀ' ਸ਼ਬਦ
ਲੁੱਸਭਆ। Evidence ਦੇ ਸਡਿਸ਼ਨਰੀ ਸਵਚ ਅਰਥ 'ਸ਼ਹਾਦਤ' ਸਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਿ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਿੇ ਿਹਾਣੀ
ਆਮ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੁੱ ਿ ਸਲਆਂਦੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 57. ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਿਟਸਹਰਾ ਦੇ ਆਪ੍ਿੀ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਵੇਂ ਸਨਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਹਾਂ ਸਵਚਾਲੇ ਿੋਈ ਦੋਹਰਾਉ ਵਰਗਾ
ਸਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ?
ਉੱਤਰ - ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ ਵੁੱ ਖ -ਵੁੱ ਖ ਸਵਸਸ਼ਆਂ (ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ) ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਇਨਾਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਿਪ੍ਾਹੀਆਂ, ਜੁੱ ਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿੈਤੀਆਂ ਆਸਦ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਲਾਂ
ਸਵਚ ਸਜਿਰ, ਓਪ੍ਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਹਰਾਓ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਿਲ ਸਵਚ ਦਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਹਰ
ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਜੁੱ ਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਿੀਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਸਜਤ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਔਰਤ,ਮਰਦ ਅਤੇ ਤੀਿਰੇ
ਅਸਜਹੇ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਸਜਿ ਦਾ ਅੋਰਤ/ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਰਸਜਤ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ, ਇਨਾਂ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਖਬਰਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾਂ ਦੇ ਸਜਿਰ
ਿਾਰਨ ਦੁਹਰ ਸਿਿ ਤਰਾਂ ਬਣ ਸਗਆ? ਦੋਹਾ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇ ਦੀ ਇੁੱ ਿ ਉਦਹਾਰਣ ਸਦੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਥਾਣੇ ਸਵਚ ('ਤਫਤੀਸ਼'
ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼) ਸਜਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੂਮਾਂ ਉਪ੍ਰ ਸਗਰਝ ਵਾਂਗ ਝਪ੍ਟਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਸਚਹਰੀ
ਸਵਚ (ਿਸਟਹਰਾ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼) ਜਾ ਿੇ ਇਿ ਿਧਾਰਣ ਿਲਰਿ (ਅਸਹਲਮਦ) ਿੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਿੰ ਬਣ ਅਤੇ ਸਗੜਗੜਾਉਣ ਲੁੱਗਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਮੈ ਬਹੁਤ ਚੌਿਿ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਾਤਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਦਨ, ਮਹੀਸਨਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਛੋਿੜਾਂ ਦੇ
ਮੈ ਨਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਿੇ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਲਾਣ ਿਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਟਹਰਾ ਸਵਚਲੇ
ਦਹਰਾਓ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਤਾਂ ਛੁੱ ਡੋ, ਇਹ ਔਗਣ ਤਾਂ ਮੈ ਇਿੋ ਸਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸਲਖੇ ਨਾਵਲਾਂ ਿਸਟਹਰਾ ਅਤੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ
ਸਦੁੱ ਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 58: 'ਿਸਟਹਰਾ' ਅਤੇ 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ' ਦੇ ਆਪ੍ਿੀ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਵੇਂ ਸਨਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਹਾਂ ਸਵਚਾਲੇ ਿੋਈ ਦੁਹਰਾਉ
ਵਰਗਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ।
ਉੱਤਰ : ਪ੍ਸਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰ ਜ ਲੁੱਗ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਗਸਹਰਾਈ ਸਵਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰ ਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਿਸਟਹਰਾ
ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਿਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਰਦੋਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ੁਸਲਿ ਅਤੇ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ
ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਅਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਿਿੂਰ ਹੁੰ ਸਦਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਿਜਾਵਾਂ ਿੁਣਨੀਆਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ
ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਿ ਪ੍ਸਹਲੂ ਹੈ।
'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ' ਸਵਚ ਦੂਿਰਾ ਪ੍ਸਹਲੂ ਛੋਸਹਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਪ੍ੈਿੇ ਅਤੇ ਿੰ ਪ੍ਰਿਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਾਧਨ ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿ
ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਿੇ ਬਾਇੁੱ ਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਿਾਨੂੰਨ ਪ੍ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੱ ਿ ਸਵਚ ਸਿਉਂ ਅਤੇ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇਿ ਰਹੁੱ ਿ ਦਾ
ਪ੍ਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਿਟਸਹਰਾ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਦਾ ਇਿ ਪ੍ਲੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੂਿਰਾ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ ਇਿ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਲੇ ਸਿਧਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਉਂ ਝੁਿਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਵਚ ਪ੍ਾਠਿ ਦੀ ਮਦਦ
ਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 59 : ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਿਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਆਨ ਜਾਂ ਿਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰ ਨਾ ਿੁ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਿਮਝ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਿਿੰ ਗਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸਹਣ
ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 60. ਅੁੱ ਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਿ ਿਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਿ ਲੀਿ ਸਦਿਦੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਉੱਪ੍ਰ
ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਅਹੁੁੱ ਦੇ ਤੋਂ ਅਿਤੀਫਾ ਅਤੇ ਿਟਸਹਰਾ ਸਵੁੱ ਚ ਬੇਦੋਸਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਤਲ ਦੀ ਿਜਾ ਿੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪ੍ੁੱ ਛੋਂ
ਵਿੀਲ ਸਪ੍ਆਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਲਾ ਿੋਟ ਅਤੇ ਟਾਈ ਉਤਾਰ ਿੇ ਜੁੱ ਜ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਟਣਾ ਤੇ 'ਲਾਲ ਭੀੜ' ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਆਸਦ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਜਾ ਸਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਿੁਭਾਸਵਿ ਰਸਹਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਆਈ ਬੇਸਮਿਾਲ ਸਗਰਾਵਟ ਨੂੰ ਿਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।
ਛੁਸਪ੍ਆ ਿੁੱ ਚ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਾਠਿ ਸਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਘੋਰ ਸਨਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਈ ਸਵਚ ਨਾ ਸਡੁੱ ਗ ਪ੍ਵੇ, ਸਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾ

ਿਰਨ ਲੁੱਗ ਪ੍ਵੇ, ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਿ ਲਈ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦੇ ਹੌਿਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੰ ਿਟ ਸਵਚੋਂ
ਸਿਵੇਂ ਸਨਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਅੰ ਤ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਅਲੋ ਚਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ
ਅਨੁਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਿ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੁੱ ਖ ਿੇ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਿੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਸਹਰਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਉਥੇ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਸਜਥੇ ਿੰ ਘਰਿ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਮਲਦੀ ਹੋਵ।ੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ ਸਵਚ ਿੋਈ ਉਨਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਿ ਗੁੱ ਲ ਿਪ੍ਸ਼ੁੱ ਟ ਿਰਾਂ। ਨਾਵਲ ਿਸਟਹਰਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਸਵੁੱ ਚ 'ਸਪ੍ਆਰੇ ਲਾਲ' ਦੇ 'ਭੀੜ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਜਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿ 'ਲਾਲ
ਭੀੜ' ਸਵੁੱ ਚ। 'ਲਾਲ ਭੀੜ' ਅਤੇ 'ਭੀੜ' ਸਵਚਾਲੇ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 61. ਿਟਸਹਰਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭੁਸਮਿਾ ਸਵੁੱ ਚ ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਸਵਨੋਦ ਦੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਹੈ ਸਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੁੱ ਧਵਰਗੀ
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰੋਮਾਂਸਟਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਭੰ ਜਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਨਾਲ
ਿੰ ਬਾਦਿ ਅੰ ਤਰ ਸਿਸਰਆ ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ-ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸਟਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅਿਲੋਂ ਮੁਿਤ ਿਵੀਿਾਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ...?
ਉੱਤਰ - ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ ਸਵਨੋਦ ਦੀ ਸਟਪ੍ਣੀ ਸਬਲਿੁਲ ਦਰੁਿਤ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੋਈ ਅਲੋ ਚਨਾ ਤੋਂ ਸਿੁੱ ਖਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਟਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਿਸਟਹਰਾ ਦਾ ਅੰ ਤ ਰੋਮਾਂਸਟਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੋਂ
ਮੁਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੰ ਝ ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੁੱ ਝ ਿੇ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੀ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 62. ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰ ਤ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ? ਿੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਖੁੁੱ ਲੇ ਅੰ ਤ (open
ended) ਵਾਲਾ ਸਬਰਤਾਂਤ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ - ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਟੁੱ ਿਰ ਲੈ ਣਾ ਿੁਦਰਤ ਦਾ ਸਨਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਸਿਿੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਾਨੂੰ
ਡੰ ਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਿਦਾ ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਸਵਦਰੋਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਿਾਫ ਸਦਵਾਉਣਾ ਿਟੇਟ ਦਾ ਮੁੁੱ ਢਲਾ
ਫਰਜ ਹੈ। ਇਨਿਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਇਿ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਨਯਮ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਪ੍ੀੜਤ
ਸਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਸਧਿਾਰੀ ਿੋਲ ਫਸਰਆਦ ਿਰਨ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਨਿਾਫ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਿ ਤੋਂ
ਅੁੱ ਗੇ ਵੀ ਇਿ ਰਾਹ ਖੁਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਿੀ ਿਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈ ਉਿ ਰਾਹ ਵੁੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।
ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਲੜਨ ਦੇ, ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਝਾਏ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਾਠਿ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਅਨੁਿਾਰ ਰਾਹ ਅਪ੍ਨਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਾਂ ਨਾਵਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੰ ਦ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੁੱ ਲਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 63. ਿਟਸਹਰਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ੈਗਾਮ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਵੁੱ ਚ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀਿਰਣ ਦੇ ਟਾਿਰੇ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਿਸਭਆਚਾਰਿ
ਲਸਹਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੁੱਖਣ-ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅੰ ਤਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ
ਹੈ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਰੁੱ ਤਾ ਸਭੰ ਨ?

ਉੱਤਰ - ਿਸਟਹਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤੰ ਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ (ਤਫਤੀਸ਼, ਿਸਟਹਰਾ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਘਰ) ਦੇ ਿੰ ਦਰਭ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਚਾਰਨਾ
ਉਸਚੁੱ ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਚੰ ਸਗਆੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ( ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਮਨ ਰਾਹੀ )
ਫੁੁੱ ਟਦੀ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਗੁਰਸਦੁੱ ਤ ਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਸਹਯੋਗੀ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਫਲੇ ਦਾ ਮੁੁੱ ਢ
ਬੁੱ ਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਟਹਰਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਸਪ੍ਆਰੇ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿੀਲ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਿੇ ਚੰ ਸਗਆੜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ
ਦਾ ਰੂਪ੍ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵੁੱ ਚ ਆ ਿੇ ਇਿ ਿਾਫਲੇ ਸਵੁੱ ਚ ਮਜਦੂਰ, ਿਰਮਚਾਰੀ, ਮਸਹਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸਸ਼ਤ ਸਧਰਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿੇ ਜੋਯਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਵੜ ਸਵੁੱ ਚ ਬਦਲ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਇਹ ਿਾਫਲਾ ਹੀ ਅਸਤੰ ਮ
ਇਨਿਲਾਬੀ ਸਧਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਭੀੜ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿਾਰਿੁਨਾਂ ਨ ਿੰ ਿਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਠੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਸਖਆ ਸਵੁੱ ਚੋ
ਿੁਝ ਿੁ ਨ ਹੀ ਿੁੰ ਦਨ ਬਣ ਿੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਉੁਹੋ ਿੁੱ ਚੀ-ਿੁੁੱ ਚੀ ਇਨਿਲਾਬੀ ਸਧਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿੇ ਨ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਿਤਾ ਤੇ
ਿਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਵੇ ਨਰੋਏ ਿਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਿੜੀ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਤੋਸਰਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੰ ਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਲਸਹਰ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਿ ਿੁੱ ਸਭਆਚਾਰਿ ਲਸਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਿ
ਲਸਹਰ ਨ, ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਅੰ ਤਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਿੇ, ਰਾਜਸਨਸਤਿ ਲਸਹਰ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਵਰਸਤਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 64. ਬੇਇਨਿਾਫੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਜੂਝਣ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇਮਾਨ ਿਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਆਰੇ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ
ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਉਭਸਰਆ?
ਉੱਤਰ - ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰ ਦ ਸਿੰ ਘ, ਬੰ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰ ਘ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰ ਘ ਤੁੱ ਿ, ਿਾਡੇ ਿੋਲ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਲੋ ਿਪ੍ੁੱ ਖੀ
ਰੁਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੁੱ ਡਾ ਸਵਰਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਰਾਿਤ ਤੋ ਪ੍ਰਰਨ
ੇ ਾ ਲੈ ਿੇ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 65. ਿਟਸਹਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਿਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਹਾਨਿੋਸ਼ ਆਖਣਾ ਠੀਿ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਵੁੱ ਚ ਰਸਚਆ ਇਹ ਸਗਆ ਪ੍ਸਹਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ
ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਦੇ ਖਜਾਨ ਦਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋਣਾ ਿੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਪ੍ੈਪ੍ਿੂ ਦੇ ਇਲਾਿੇ ਸਵੁੱ ਚ
ਅਦਾਲਤੀ ਿੰ ਮ ਿਾਜ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੁੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਿੰ ਮ ਿਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਫਾਰਿੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਲਮੁੱ ਦ, ਅਰਦਲੀ, ਫਰਦ, ਤਲਫ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵਰਗੇ ਫਾਰਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਿੇ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਭਰਪ੍ੂਰ
ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਿੇ ਸਵੁੱ ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿੀ। ਜੁੱ ਜ, ਿੋਰਟ ਰੂਮ, ਰੀਡਰ, ਿਟੈਨੋ, ਨਿਟਾਈ ਆਸਦ
ਸ਼ਬਦ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਿੋਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਝ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 66. ਤੁਿਾਂ ਿਸਟਹਰਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਿੁਭਾਸਵਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਿਰੀ ਅਡੀਸ਼ਨ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿੀਤੀ?
ਸਿਉਂ? ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿਬੰ ਧੀ ਸਚੰ ਤਿਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸਿਸਰਆ ਿੈਿੀ ਰਹੀ?
ਉੱਤਰ - ਿਸਟਹਰਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਵੁੱ ਚ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰ ਤ ਸਪ੍ਆਰੇ ਲਾਲ ਵਿੀਲ ਵਲੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਲਾ ਿੋਟ ਉਤਾਰ ਿੇ
ਮੋਤਾ ਸਿੰ ਘ ਜੁੱ ਜ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੇ ਸਡਪ੍ਟੀ ਵਲੋ ਉਿਨੂੰ ਸਲਤਾੜ ਿੇ ਅੁੱ ਗੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਤਰਾਂ

ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰ ਤ ਪ੍ੁਸਲਿ, ਜਾਣੀ ਿਟੇਟ ਵਲੋਂ ਿਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੀ ਇਨਿਾਫ ਨੂੰ ਿੁਚਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿ ਿੀ। ਇਨਿਾਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ
ਵਾਲੀ ਿੰ ਿਥਾ ( ਮੋਤਾ ਸਿੰ ਘ ਜੁੱ ਜ) ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਇੰ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਤੁੱ ਿ ਰਹੀ ਿੀ। ਿੁਝ ਦੋਿਤਾਂ ( ਸਜੰ ਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਿੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ) ਦੇ
ਿੁਝਾਅ ਉਤੇ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਵੁੱ ਚ ਇਿ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰ ਤ, ਸਵਦਰੋਹ ਵਜੋਂ ਜੁੱ ਜ ਵਲੋਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈੱਨ ਦਾ ਸਨੱਬ ਤੋੜਨ ਉੱਪ੍ਰ ਹੀ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਸਵੁੱ ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸਟਿ,
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੋ ਮੁਿਤ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ।
ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ, ਸਜੰ ਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ ਸਵਨੋਦ ਮੋਹਰੀ ਿਨ, ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਡੁੱ ਟ ਿੇ ਸਵਰੋਧ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਖਆ
ਸਿ ਇਿ ਤਰਾਂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਲਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਮਜੋਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ੁਨਰ ਸਵਚਾਰ ਿਰਨ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੁੱਗਾ ਹੈ ਸਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਵੁੱ ਚ ਅੰ ਤ ਪ੍ਸਹਲਾ ਵਾਂਗ
ਿੀਤਾ ਸਗਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 67. ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਸਵੁੱ ਚ ਿਸਟਹਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਿਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ?
ਉੱਤਰ - ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਨ ਿਸਟਹਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਿੰ ਦ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਿੁਝ ਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ
ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਸਿਆ ਸਿ ਦੋਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਿਹੜਾ ਉਤੁੱ ਮ ਹੈ। ਉਝ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਵੁੱ ਧ
ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਵਿੀਲ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਵਲੋਂ ਿਸਟਹਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 68. ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਆਇਆ?
ਉੱਤਰ - ਨਾਵਲ ਦੇ ਟਾਈਪ੍ ਹੋਣ ਤੁੱ ਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ''ਅੰ ਨੀ ਬੁੁੱ ਢੀ ਦਾ ਇਨਿਾਫ਼'' ਿੀ। ਤੁਿੀਂ ਦੇਸਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿ ਸਨਆਪ੍ਾਸਲਿਾ ਦੇ ਇਨਸਿਤਾਨੀਏ ਸਵਚ, ਇਨਿਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਇਿ ਬੁੁੱ ਢੀ ਦੇ ਹੁੱ ਥ ਸਵਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਬੁੁੱ ਢੀ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ
ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਪ੍ੁੱ ਟੀ ਬੰ ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਬੁੁੱ ਢੀ ਹੋਣ ਤੋ ਭਾਵ ਉਿ ਦੀ ਿਰੀਰਿ ਿਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੇ ਿੰ ਮਜੋਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਅਿਤੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਲੜੇ ਨੂੰ ਇਿ ਪ੍ਾਿੇ ਨਹੀਂ ਝੁੁੱ ਿਣ ਸਦੰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਿੇ ਵੀ
ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਇਨਿਾਫ ਸਵਚ ਪ੍ਾਿਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ। ਅੁੱ ਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਟੀ ਬੰ ਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਅਿਤੀ
ਿਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਰੁੁੱ ਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਿੇਵਲ ਇਨਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਸਹਲ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਿਾਫ਼ ਸਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਅੁੱ ਿੇ
ਲੋ ਿਾਂ ਨ ਅੁੱ ਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਟੀ ਬੰ ਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿ ਨੂੰ, 'ਿਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਟੀ ਬੰ ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ' ਸਵਚ ਬਦਲ ਿੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿੁੱ ਢਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਸਿ ਿਾਨੂੰਨ ਅੰ ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਿਾਫ਼ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋ ਿਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ , ਬੁੁੱ ਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਸਦੁੱ ਤੇ
ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੁੱ ਖ ਿੇ, ਇਹ ਨਾਂ ਰੁੱ ਸਖਆ ਿੀ ਅਤੇ ਦੁੱ ਿਣਾ ਚਾਸਹਆ ਿੀ ਸਿ ਿਟੇਟ (ਬੁੁੱ ਢੀ) ਅੰ ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਪ੍ੁੱ ਖਪ੍ਾਤੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਲੜੇ ਿਾਵੇਂ ਰੁੱ ਖਣ ਸਵਚ ਅਿਮਰਥ ਹੈ।
ਪ੍ਰ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੁੱ ਿਵਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੁੱਗਦਾ। ਿੁੁੱ ਝ ਲੰਬਾ ਵੀ ਿੀ । ਇਿ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਜਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਦਿਤਿ ਦੇ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸਜਹੀ ਰਾਜ ਿਭਾ ਤੋਂ ਹੈ
ਸਜਿ ਸਵੁੱ ਚ ਰਾਜਾ, ਵਜੀਰ, ਯੋਧੇ, ਸਚੰ ਤਿ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਲਾਹਿਾਰ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਸਹੁੱ ਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਫੈਿਲੇ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਿਮੇਂ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨ ਲੋ ਿ-ਦੋਖੀ ਰਵੀਈਆ ਅਪ੍ਨਾ ਰੁੱ ਸਖਆ ਿੀ। ਭੀਸ਼ਲ-ਸਪ੍ਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਬਲੀ, ਦਰੌਣਚਾਰੀਆ
ਵਰਗੇ ਸਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰਪ੍ਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਬੁੁੱ ਧੀ-ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਵਧੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਸਵਅਿਤੀ ਮੂਿ ਦਰਸ਼ਿ ਬਣ
ਿੇ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਭਰੀ ਿਭਾ ਸਵੁੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਹੋਣ ਲੁੱਗ ਸਪ੍ਆ ਿੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਇਿ ਦੋ ਥਾਂ
ਅਜੋਿੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੁੱ ਿਾ ਿੀ। ਵਿੀਲ ਿਾਲਾ ਿੋਟ ਪ੍ਸਹਨਦੇ ਹਨ। ਿੌ ਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਾਂ ਦਾ
ਰੰ ਗ ਵੀ ਿਾਲਾ ਿੀ। ਵਿੀਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿੌ ਰਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਿਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿਾਮਿ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਿੁੁੱ ਝ
ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਜਿਰ ਵੀ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਿੀ। ਇਨਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਂ ਸਜਆਦਾ ਢੁੁੱ ਿਵਾਂ ਲੁੱਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 69 : ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੀਸਿਰਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਿਾਸਹਤ ਦਿੋ?
ਉੱਤਰ : 1992 ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਲੁਸਧਆਣਾ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਸਧਆਣਾ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦਾ ਇਿੋ ਇਿ ਮਹਾਂ ਨਗਰ ਹੈ ਸਜਥੇ
ਸਵਗਸੜਆ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦ ਪ੍ੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉਪ੍ਰ ਟਸਹਿ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਲੁੱਗਾ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਿਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਆਪ੍ਣਾ ਤੀਿਰਾ ਨਤਰ ਖੋਲਹ ਸਲਆ। ਥੋੜਹੇ ਸਜਹੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਟਾਰੇ ਖੁੁੱ ਲਹਣ ਲੁੱਗੇ। ਪ੍ੈਿੇ ਹੁੱ ਥੀਂ ਿਾਨੂੰਨ
ਸਵਿਦਾ ਪ੍ਰਤੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੁੱਗਾ। ਿਾਧਨ-ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿ ਪ੍ੈਿੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੁੱ ਡੇ-ਵੁੱ ਡੇ ਜੁਰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਇੁੱ ਜ਼ਤ ਬਰੀ
ਹੁੰ ਦੇ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੁੱਗੇ। ਅਫ਼ਿਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਆਸਦ ਿਭ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਇਿੋ ਇਿ ਉਦੇਸ਼ 'ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਧੰ ਨ ਇਿੁੱ ਠਾ
ਿਰਨ' ਦੀ ਹੋੜ ਸਵਚ ਬੇਸਿਰਿ ਹੋ ਿੇ ਬੇਇਨਿਾਫ਼ੀਆ ਿਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਧੁੱ ਿੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਖੋਜੇ
ਅਤੇ ਿਮਝੇ। ਮਨ ਸਵਚ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗਣ ਲੁੱਗੀ। ਇਹੋ ਹਮਦਰਦੀ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੇ ਸਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣੀ।
ਿਈ ਿਾਲਾਂ ਤੌਂ ਰੁਿੀ ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਸਦਖਾਈ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਅੰ ਦਰ ਉਬਲਦਾ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਸਨਿਲਣ ਲਈ ਿਾਹਲਾ ਪ੍ੈਣ ਲੁੱਗਾ।
360 ਪ੍ੰ ਸਨਆਂ ਉਪ੍ਰ ਫੈਲੇ ਿਰੀਬ 150 ਪ੍ਾਤਰਾਂ, ਿੈਂਿੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿੇਿਾਂ ਦੇ ਤੁੱ ਥਾਂ ਉਪ੍ਰ ਆਧਾਰਤ ਰਚਨਾ
ਪ੍ਰੀਸਿਰਆ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ ਿਸਹਣਾ ਅਿੰ ਭਵ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਿੁਝ ਗੁੱ ਲਾਂ ਿਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਬਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਸਲਖਣ ਨਹੀਂ
ਬੈਠਦਾ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਸ਼ਚਤ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਇਹ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਉਹ
ਿੰ ਦੇਸ਼ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਗੁੱ ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿਾਨੂੰ ਉਿ ਗੁੱ ਲ ਦੇ ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਅਤੇ
ਉਿ ਸਪ੍ਛੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਿਮਝ ਹੋਵੇ। ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਸਧਐਨ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਨਿਲੇ ਸਿੁੱ ਸਟਆਂ ਨੂੰ
ਹੁੱ ਥੋਂ ਸਨਿਲੇ ਿੇਿਾਂ ਦੇ ਤੁੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਛਾਣਬੀਣ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਮੁੱ ਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਿ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਇਿ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ੂੰ ਜੀਪ੍ਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਂਦ ਸਵਦ ਆਉਣ ਦੇ ਿਰਤ
ੋ ਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਨਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੜਪ੍ਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਸਵਰਤੀ, ਮਹਾਂ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਆਰਸਥਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੇ
ਸਵਗੜਦੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਨੂੰ ਿੇਂਦਰ ਸਵਚ ਰੁੱ ਸਖਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁੱ ਿੜੀ ਦੇ ਇਿ ਪ੍ਲੜੇ ਦਾ ਪ੍ੈਿੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ
ਿਾਧਨ ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਵਲ ਝੁਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ (ਅਤੇ ਿਾਰਨਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਧਨਹੀਣ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਧੁੱ ਿੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਿਾਡਾ
ਿਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਲਚਿਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਿਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਿਰਿਾਰਾਂ, ਿਮਾਜ
ਿੇਵਾ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਿਾਰਾ ਸਧਆਨ ਿੈਦੀਆਂ (ਨਜ਼ਰਬੰ ਦਾਂ) ਲਈ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਅਸਧਿਾਰ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਉਪ੍ਰ
ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਿ ਹੈ ਸਿ ਲੰਬੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ, ਿਾਨੂੰਨੀ ਿਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਿਹੂਲਤਾਂ,

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਆਸਦ ਦੇ ਅਸਧਿਾਰ ਸਮਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਅਸਧਿਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ
ਅਸਹਮ ਹੈ ਸਿ ਿੀ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਵੀ ਸਿਿੇ ਅਸਧਿਾਰ ਦੀ ਹੁੱ ਿਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਿਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋ
ਿਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਧਰ ਦਾ ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿੁੱ ਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਿੇ ਉਿਦੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨਾ ਜੇ ਿਰਿਾਰ ਦੀ
ਸਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਤਿਾਰੀ ਹਥੋਂ ਬਲਾਤਿਾਰ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਿੇ ਿਮਾਜ ਸਵਚੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜੜਹ ਉਖੜਵਾ ਚੁੁੱ ਿੀ ਅਨਭੋਲ ਮੁਸਟਆਰ
ਨੂੰ ਿਰਿਾਰ ਿੋਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ ਦਾ ਹੁੱ ਿ ਮੰ ਗਣ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰ ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਜਿ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿੋ ਇਿ ਿਮਾਊ ਪ੍ੁੁੱ ਤ ਿਤਲ
ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ ਿੀ ਉਿ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਿੇ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਿਮਾਜ ਦੇ ਰਸਹਮੋ ਿਰਨ 'ਤੇ ਛੁੱ ਡ ਸਦੁੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ? ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਨੂੰ ਿਰਿਾਰ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦਾ ਵਿੀਲ ਆਪ੍ਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਿਰਿੇ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰ ਮੁਦਈ ਸਧਰ ਵਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ
ਵਿੀਲ ਖੜਹਾ ਿਰਨ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਸਲਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਤਾਬੀ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਸਧਰ ਨੂੰ ਸਮਲੇ ਇਹ ਅਸਧਿਾਰ ਚੰ ਗੇ ਲਗਦੇ
ਹਨ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਿਾਹਮਣਾ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਫਰ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿ ਇਨਹਾਂ ਅਸਧਿਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਿੌ ਣ ਉਠਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਜਨਹਾਂ
ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਨਯਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੁੱ ਿਣ ਸਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਾਧਨ ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ
ਲੋ ਿ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਾਧਨਹੀਣ ਸਧਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਿਮ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦਾ ਵਿੀਲ ਸਿਥੋਂ ਸਮਲਣਾ ਹੈ
ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਲੁੱਭਦਾ। ਜੇਲਹ ਸਵਚਲੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਹ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਿੰ ਮ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਿ ਸਬਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਸ਼ੁੱ ਿ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਿੇ ਿਾਧਨ ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਜਵਾਨਜਹਾਨ ਪ੍ੁੁੱ ਤ ਗੁਆ ਚੁੁੱ ਿੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ, ਬਲਾਤਿਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਧੋਲੀਆਂ ਿੋਮਲ ਿਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲਹਮ
ਿੋਈ ਨਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਮੈਂ ਇਿ ਸਧਰ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੂਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ੨੫ ਿਾਲ ਦੇ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਦੇ ਿੌ ੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਵਚੋਂ ਉਪ੍ਸਜਆ ਹੈ। ਿਰਿਾਰੀ
ਵਿੀਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਦਾ ਿਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੂਰਨਾ ਹੈ। ਲੁੱਖਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਿਾਰਣ ਜਦੋਂ ਿਹੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਗੁੁੱ ਿਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ੀੜ ਅਤੇ ਗੁੁੱ ਿਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ
ਨਾਵਲ ਸਿਰਸਜਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 70 : ਿੀ 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ' ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ 'ਿਟਸਹਰਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਿਬੂਸਲਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਜਥੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਟਹਰਾ ਿਾਧਣ-ਹੀਣ ਲੋ ਿਾਂ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅਸਤਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ
ਹੇਠੋ ਿਢਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਮਰਥਿਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਡੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਦਾ
ਸਚਤਰਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 71 : ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਾਨਵੀਸਿਰਤ ਵਰਤਾਸਰਆ ਨੂੰ ਸਚਤਰਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਿਰਿ ਿੇ ਸਿਿ ਹੁੱ ਦ ਤਿ ਿਾਡੇ
ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਿਮਾਸਜਿ ਸਰਸ਼ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਸਥਿ ਲੁੁੱਟ ਵੁੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ

ਅਤੇ ਨਸਤਿ ਮੁੁੱ ਲਾਂ ਸਵਚ ਸਗਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਭ ਦਾ ਿਾਰਣ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਿਾਰ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸਵਿਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਿ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਿਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 72 : ਡਾ. ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਨ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ੈਿੇ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ' ਆਸਖਆ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਮਤ
ਨਾਲ ਸਿਿ ਹੁੱ ਦ ਤਿ ਿਸਹਮਤ ਹੋ?
ਉੱਤਰ : ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਿ ਿਥਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਿਫ਼ਲ ਸਰਹਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 73 : ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੁੱ ਛਤ ਯਥਾਰਥ ਿੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੁੱ ਛਤ ਯਥਾਰਥ ਸਿਿ ਹੁੱ ਦ ਤੁੱ ਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ
ਸਵਚ ਢਲ ਸਗਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਇਿ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਿ ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿੌ ਰਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੁੱ ਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਾਟ (ਅਸਧਿਾਰ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਪ੍ਿਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਹਨ•ੀੇਰ-ਗਰਚੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਿਾਫ਼ੀ ਫੈਲੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਸਿ ਪ੍ਾਂਡਵ ਵੀ ਦੁਵਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਿਾਂ ਲਈ
ਿੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਿਰੀ ਗੁੱ ਲ ਹੈ ਸਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਾਡਵਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ
ਹੈ। ਹਰੀਸ਼, ਿਾਧੂ ਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਸਵਿਸਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿੋਿਾਇਟੀ ਦੇ ਿਾਰਿੁਨ ਮੇਰੇ ਇੁੱ ਛਤ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ
ਚਾਹਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਸਵਚ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਢਲ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 74: ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿਰੋਤ ਿਖਸ਼ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਿੁੱ ਚ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਿਾਂਝ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਆਖੋ (ਮੇਰਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿਮਰਪ੍ਣ ਵੁੱ ਲ ਹੈ)।
ਉੱਤਰ : ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਲੁਸਧਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੀਲ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਮ ਿਮੇਤ ਸਪ੍ਛਲੇ ਵੀਹ ਿਾਲ
ਤੋਂ ਉਿਨ ਸਨਆਂਪ੍ਾਸਲਿਾ ਸਵਚ ਫੈਲੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਜਹਾਦ ਛੇਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਸ਼ਨ ਸਵਚ ਉਹ ਿਾਫ਼ੀ ਿਾਮਯਾਬ
ਹੈ। ਉਿਦੇ ਯਤਨਾਂ ਿਦਿਾ ਦੋ ਸਤੰ ਨ ਜੁੱ ਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਿਰੀਓ ਹੁੱ ਥ ਧੋਣੇ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਅਿਲ ਸਵਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਉਿਦੇ ਿੰ ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ
ਹੋ ਿੇ, ਉਿਦੇ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਿ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਲਸਖਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਲਸਖਆ ਜਾਂਦਾ। ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਿੀਤੇ ਿੁਝ ਰੁੱ ਦੋ ਬਦਲ ਨੂੰ
ਛੁੱ ਡ ਿੇ ਬਾਿੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚਲਾ ਹਰੀਸ਼, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 75 : ਿੁਝ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਸਹਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਗਰਸਹ ਜਾਂ
ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਸਿਿਮ ਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਇਨਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਵਲ
ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗਲਪ੍ ਤੁੱ ਿ ਸਿਵੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਹਰ ਗਲਪ੍ ਰਚਨਾ ਿਮਾਜ ਦੇ ਸਿਿੇ ਨਾ ਸਿਿੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅੁੱ ਜ ਿਲਹ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵੁੱ ਡੇ ਪ੍ੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਨੋਸਟਿ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਪ੍ ਸਵਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਸਵਚ

ਚਰਚਾ ਹੁੰ ਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਿਾਣਾਂ ਵਲੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੁੱ ਸਤਆਵਾਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੁੱ ਸਡਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ੁਸਲਿ ਛਾਸਪ੍ਆਂ,
ਸਤੰ ਨ-ਸਤੰ ਨ ਜੁਆਿਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱ ਜਣ, ਸਫਰਿਾਪ੍ਰਿ ਦੰ ਸਗਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਿੌ ਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ
ਸਵਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿੁਝ ਨ ਿੁਝ ਛੁੱ ਪ੍ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਿਾਣੀ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਵਰਸਜਤ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਾਸਹਤ ਰਸਚਆ ਜਾ
ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਸਿਿਮ ਦਾ ਿਾਸਹਤ ਿੇਵਲ ਇਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਉਂਸਿ ਇਨਹਾਂ
ਸਵਸਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਿਾਨੂੰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਫ਼ੀ ਸਗਆਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਅਛੂਤੇ ਅਤੇ ਅਿਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਲਿ, ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਪ੍ਣੇ ਅਿਲੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਿਿਣ ਿਾਰਣ ਅੁੱ ਜਿਲਹ ਇਹ ਿਭ ਤੋਂ
ਵੁੱ ਧ ਭੁੱ ਖਵਾਂ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਸਚੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਭੁੱ ਖਵੀਂ ਬਸਹਿ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮੀਡੀਏ
ਸਵਚ ਵੁੱ ਧ ਚਰਸਚਤ ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਗਰਸਹ ਜਾਂ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਸਿਿਮ
ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਅਸਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਿਮਾਸਜਿ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਵਾਂਗ ਿਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਿ ਿੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰਨ
ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੋਲ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਸਚੰ ਤਿ ਅਤੇ ਗਸਹਰ-ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਬਹੁਤੇ ਸਚੰ ਤਿ ਉੱਚ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੁੱ ਜਾਂ ਸਵਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਿਲਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪ੍ਰ ਆਧਾਰਤ
ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨਹਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਦੇ ਸਜਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਾਨੂੰਨ
ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵਚ ਚੁੱ ਲ ਰਹੇ ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਦੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਿਮੇਂ ਝੁੱ ਟ-ਪ੍ੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ
'ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਵੀ ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਜਤਨ
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਿਾਨੂੰਨ ਸਵਸਗਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਿਤਾ ਘੁੱ ਟ ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਬਹੁਤੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਿ
ਲਈ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਸਹਰਾਈਆਂ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਮੈਂ ਇਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਿੇ ਿਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, 'ਸ਼ੁੱ ਿ ਦਾ ਲਾਭ' ਸਿਧਾਂਤ ਿਰੀਬ ੧੦੦ ਿਾਲ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ
ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਿਰ-ਿਰ ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਰੀ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਸਦੰ ਦੇ-ਸਦੰ ਦੇ ਅਿੀਂ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਦੇ ਹੁੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਿਾਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਿਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ। ਿਾਨੂੰਨ ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ ਅੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਉੱਪ੍ਰ ਮਸਹਿੂਿ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਿ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਿ ਸਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਨਵੀਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ Victomology (ਪ੍ੀੜਤ ਸਵਸਗਆਨ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ
ਹੈ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਿਾਨੂੰਨ ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਿੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਨੱਠ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ੀੜਤ
ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿੇਵਲ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰੀ ਹੀ ਲੁੱਗੇਗਾ। ਸਜਿ ਸਚੰ ਤਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸਵਸਗਆਨ, ਦੰ ਡ
ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਉਿ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਲੰਦਾ ਹੀ ਲਗਣਗੇ। ਇਿ ਸਵਚ
ਿਿੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਨ 76 : ਿਮੁੁੱ ਚੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚ ਿੀ 'ਸਵਿਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿੋਿਾਇਟੀ' ਆਪ੍ਣਾ ਿਹੀ ਸਿਰਦਾਰ ਸਨਭਾਅ ਿਿਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਿ ਘੁੁੱ ਪ੍ ਹਨ•ੀੇਰੇ ਸਵਚ ਸਿਿੇ ਨ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਣੀ ਦੀ ਸਿਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਦੀਵਾ ਬਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ
ਆਪ੍ੇ ਬਲਣ ਲੁੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 77. ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਸਧਆਣੇ ਤੁੱ ਿ ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਿਗੋਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਤੇ ਿਮੁੁੱ ਚੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਵਰਤਾਸਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿ ਹੋ ਸਨਬਸੜਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
ਉੱਤਰ - ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਲੁਸਧਆਣਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੁੱ ਚ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ, ਇਿਦਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਧਰੇ ਿੋਈ ਸਜਿਰ ਨਹੀ
ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਨਾਂ ਤੋ ਹੀ ਇਿਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਪ੍ਿਟ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚਲੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਿੋਚ
ਿਮਝ ਿੇ ਰੁੱ ੀੁੱਸੀਖਆ ਿੀ। ਇਹ ਿੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਦੀ ਿੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 78. ਤੁਿਾਂ ਸਲਸਖਆ ਹੈ ਸਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨ ਦੀ ਿੈਦ ਿੁੱ ਟ ਿੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿੀ ਿੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲਹ ਜਾ ਿੇ
ਸਬਗੜ ਸਗਆ ਿੀ। ਜੇਲਾਂਹ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਿਦੀਆਂ/ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਿੁਧਰਣ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਿਹਾਇਆ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ - ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਸਤੰ ਨ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂÎ ਪ੍ੁਸਲਿ, ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋ ਪ੍ੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਭਟਿ ਚੁੁੱ ਿੀਆ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਸਵਗਾੜ ਘਰਾਂ, ਬੇਿਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਘਆੜ ਘਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਥੀ
ਮੁਸਜਰਮ ਨਵੇਂ ਮੁਜਸਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਵਿਥਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੇਲਹ
ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿਰਿਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ
ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੈਦੀ ਮਾਨਸਿਿ ਤਨਾਅ ਿਾਰਨ ਮੁਜਸਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਸਵੁੱ ਚ ਉਿਨੂੰ ਮੁਿੁੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਤੁੱ ਿ ਵੇਹਲਾ
ਰੁੱ ਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਹਲ, ਿੈਦ ਨਾਲੋਂ ਸਭਆਨਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਹਲਾ ਬੈਠਾ ਿੈਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁੜਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਦਾ
ਮਾਨਸਿਿ ਤਨਾਅ ਵੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਿਨੂੰ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਿੈਂਿੜੇ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤਰਾਂ ਿੈਦੀ ਿੁਧਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੁੱ ਿਦਸਮਆੰ ਦੇ ਿਾਲਾਂ ਬੁੱ ਧੀ ਚੁੱ ਲਨ ਅਤੇ ਇਨਿਾਫ ਦੇ ਮਸਹੰ ਗਾ
ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੈਦੀ ਮਾਯੂਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਹਾਈ ਦੀ ਆਿ ਮੁਿਾ ਿੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਿਰਿੇ ਮੁਜਸਰਮਾਨਾ ਸਜੰ ਦਗੀ
ਸਜਊਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 79. ਆਧੁਸਨਿ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਨਿਾਫ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੁਰਮਪ੍ਰਬੰਧਿੀ-ਿੰ ਿਥਾ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਆਧੁਸਨਿ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਾਧਨ ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਸਰਮਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪ੍ੈਿੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ ਆਪ੍ਣੇ ਿੰ ਬੰ ਧਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿਰਿੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਿੁੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਦੰ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਾਣੀ ਸਿਰ ਉਪ੍ਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਿੁੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦੇ ਹੁੱ ਥ ਨਹੀ ਆਂਉਦੇ। ਮਸਹੰ ਗੇ ਭਾਅ ਸਮਲਦੇ ਮਾਸਹਰ ਵਿੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਜੁੱ ਜਾਂ ਦੀਆਂ
ਜੇਬਾਂ ਭਰਿੇ, ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਿਰ ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਰੇ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੰ ਢ-ਤੁਪ੍ ਿਰਿੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿਸਥਤ ਸਿਸਵਲ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੇਲ ਅੰ ਦਰਲੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ

ਸਵੁੱ ਚ, ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਸਰਹਾ ਹੋਣ ਤੁੱ ਿ, ਉਹ ਡਾਿਟਰਾਂ ਦੀ ਮਸਹਮਾਨ ਸਨਵਾਜੀ ਦਾ ਲੁੁੱਤਫ ਲੈ ਦੇ ਹਨ।
ਮੁਿੁੱਦਮੇ ਦੀ ਿੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਿਾ ਿੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਉੱਠਾ ਿੇ ਬਾਇੁੱ ਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਿੇ ਨਾ ਸਿਿੇ ਿਾਰਨ ਜੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਹੋ ਿਿੇ ਤਾਂ ਜੇਲ
ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲੀ ਭੁਗਤ ਿਰਿੇ, ਜੇਲ ਸਵੁੱ ਚ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਿਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ
ਸਰਹਾਈਆਂ ਪ੍ਰਪ੍ਾਤ ਿਰਿੇ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਲੋ ਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੁੱ ਚ ਿਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੁਰਮ
ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਦੂਿਰੇ ਪ੍ਾਿੇ ਪ੍ਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋ ਿ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਅਸਜਹੀਅਆਂ ਿਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਿਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਮੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਫਾਇਦਾ
ਨਹੀ ਉਠਾ ਿਿਦੇ ਅਤੇ ਬੇਿਿੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਮੁਸ਼ੁੱਿਤ ਉਮਰ ਿੈਦ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥ ਹੀਣ
ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 80. ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਿਮੁੁੱ ਚਾ ਨਾਟਿ ਸਿਹੜੇ ਸਿਆਿੀ ਸਹੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਉੱਪ੍ਰ ਸਦੁੱ ਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਸਿ ਿਮੁਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪ੍ਰ ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਿਟੇਟ ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ
ਜਿੜ ਸਵੁੱ ਚ ਹੈ। ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਟੇਟ ਦਾ ਇਿ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨ ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਨਾ ਹੀ
ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 81. ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਿਰਮਾਏ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਆਖੋ?
ਉੱਤਰ - ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਿਰਮਾਏ ਦਾ ਸਿੁੱ ਧਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੁਜਸਰਮ ਲੋ ਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਧੰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੋਟਾ ਪ੍ੈਿਾ ਿਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਇਿ
ਿਾਲੇ ਧੰ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਰਿੇ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੜ ਤੋ ਬਚ ਜਾਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 82. ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ਦੁੱ ਿੋ ਸਿ ਿਾਡੇ ਸਬਊਰੋਿਰੈਸਟਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਹੜੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਰਿਾਰ ਿਮੇਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਹੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਰਨਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਗਲਤ ਿਹੀ ਤਰੀਿਾ ਵਰਤ ਿੇ ਰਾਜ ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣਾ ਿੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੌਲਫ ਖੇਡਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਲੁੱਬਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਇਿੁੱ ਠ
ਹੋ ਿੇ ਸਵਿਿੀਆਂ ਪ੍ੀਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਿਤੀ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਿੀ ਉਿ ਿਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ। ਨਤੀਜਣ ਿਾਡੀ ਅਫਿਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰ ਗਰੇਜ ਸਬਉਰੋਿਰੇਿੀ ਦੇ ਪ੍ਦ ਸਚੰ ਨਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੁੱ ਡੀਆਂ-ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਿੋਠੀਆਂ
ਸਵੁੱ ਚ ਰਸਹਣਾ, ਸਲਸ਼ਿਦੀਆਂ ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਘੁੰ ਮਣਾ ਅਤੇ ਗਾਰਦਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਘਰੇ ਰਸਹਣਾ, ਇਨਾਂ ਨ ਅਸਜਹੇ ਿਟੇਟਿ ਸਿੰ ਬਲ ਬਣਾ
ਰੁੱ ਖੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਸਵਧੀ ਅਪ੍ਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੁਿਿਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਿ ਅਤੇ
ਆਈ.ਪ੍ੀ.ਐਿ ਿੇਡਰ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚੁਸਣਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਿੂਲ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ਸੜਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਸਜਹੜਾ
ਜੰ ਮਦਾ ਹੀ ਮਸਹੰ ਗੀਆਂ ਅਿੈਡਮੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਸਚੰ ਗ ਲੈਂ ਦਾ ਸਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਿਰਿਾਰੀ ਿਿੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।

ਸਪ੍ੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਿਸਬਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੜੇ ਬੁੱ ਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦੇ। ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ, ਪ੍ੜਨ,
ਸਲਖਣ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਬਉਰੋਿਰੇਿੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਇਿ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ੁੱ ਧਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਪ੍ਵੇਗਾ। ਅਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਅਿਤੀ ਲੋ ਿ ਸਹੁੱ ਤ ਲਈ ਿੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਸਿਰਤ ਿਰਿੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੰਨ ਸਵਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਿਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਿਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ
ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਖਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 83. ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਿ ਸਭਰਸ਼ਟ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿਟੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੁੱ ਚ
ਬੁਸਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਉਣ ਸਵੁੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਬੇਬੁੱਿ, ਅਿਮਰਥ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ੁੰ ਿਿ ਸਿਉਂ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਜੰ ਤਾ ਦੀ ਬੇਵੁੱਿਤਾ ਦਾ ਿਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ੍ ਦੀ ਿਮੀ ਹੈ। ਲੋ ਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਹ
ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਸਿਿ ਦੇ ਲੁੱਗਣ? ਿਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਿਿਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਲੁੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਿੇ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਿੇਵਲ ਿੌ
ਵੋਟਾਂ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸਜੁੱ ਤ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਿਰਿਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਿ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਅੁੱ ਿੇ ਲੋ ਿ ਇਿੇ ਲਈ
ਹਰ ਪ੍ੰ ਜ ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਿਰਿਾਰ ਬਦਲ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਮੁੁੱ ਚਾ ਢਾਚਾਂ ਨੁਿਿਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਿਾਰਨ, ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਸਭਰਸ਼ਟ ਿਰਿਾਰਾਂ ਤੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਸਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੁੱ ਟਦਾ। ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਵੁੱ ਚ ਹੀ ਸਪ੍ਛਲੇ 35-40 ਿਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਲੋ ਿ ਦੋ ਸਤੰ ਨ ਵਾਰ
ਹਸਥਆਰਬੰ ਦ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਿੁੁੱ ਦੇ। ਪ੍ਰ ਿੁਸਹਰਦ ਅਤੇ ਿਹੀ ਰੁਸਹਨੁਮਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਅਿਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖਣਾ
ਸਪ੍ਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 84. ਡਾਿਟਰੀ ਦਾ ਸਿੁੱ ਤਾ ਸਿਹਤ ਿੁਰੁੱਸਖਆ ਦਾ ਿਮਾਸਜਿ ਮਿਲਾ ਨਾ ਰਸਹ ਿੇ ਇੁੱ ਿ ਉਦਯੋਗ, ਵਪ੍ਾਰ ਜਾਂ ਮੰ ਡੀ ਸਵੁੱ ਚ
ਸਿਉਂ ਬਦਲ ਸਗਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਯੁੁੱ ਗ ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੁੱ ਗ ਹੈ। ਪ੍ਸਵੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਲੋ ਿ ਿੇਵਾ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਵੀ, ਅੁੱ ਜ-ਿੁੱ ਲ ਆਪ੍ਣਾ ਅਿਲੀ ਉਦੇਸ਼
ਭੁੁੱ ਲ ਿੇ, ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪ੍ੈਿਾ ਿਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਸਵੁੱ ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਮਾਸਜਿ ਿਦਰਾਂ ਿੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਧਾਰਣ
ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਤਾਂ ਛੁੱ ਡੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਵੁੱ ਡੇ-ਵੁੱ ਡੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਖੋਲਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਖੋਲਣਾ ਚੰ ਗੀ ਗੁੱ ਲ ਹੈ। ਪ੍ਰ
ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦੂਜੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁੁੱਟ-ਖਿੁੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਿਟਰੀ ਸਿੁੱ ਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਉਦਯੋਗ ਸਵੁੱ ਚ ਬਦਲ ਚੁੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਵੁੱ ਚਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 85. ਡਾਿਟਰੀ ਦੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਦੇ ਲੋ ਟੂ ਸਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਿਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਿ ਹਰਿਤ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ?
ਉੱਤਰ - ਿਰਿਾਰੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੰ ਮ ਿਰਦੇ ਡਾਿਟਰ ਿਰਿਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰ ਗ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੁੱ ਦ ਹੀ ਿਰਿਾਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੁੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਿ ਹੋਰ ਸਿਿ ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਉੱਪ੍ਰ
ਧਾਰਸਮਿ ਆਗੂਆ,ਂ ਸਿਆਿੀ ਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਿਬਜਾ ਹੈ। ਿਰਿਾਰ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਿਹਾਰੇ

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਿਰਿਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਲਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁੱ ਿੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱ ਥ ਸਿਉਂ ਪ੍ਾਵੇ?
ਲੋ ਿ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਿਮਰੁੱ ਥਾ ਅਨੁਿਾਰ ਸਵਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਦੌਰ ਸਵੁੱ ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਸਨਆਂ ਅਤੇ ਮਰਨ
ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਬੁੁੱ ਿਤ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਿਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਿਰਿਦੀ। ਅੁੱ ਿ-ਥੁੱ ਿ ਿੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨ ਸਵਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਛੁੱ ਡ
ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱ ਿੀ ਸਵੁੱ ਚ ਸਪ੍ਿਦੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਲੀਡਰ-ਸਸ਼ਪ੍ ਹੀ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਸਵੁੱ ਚ ਸਲਆ ਿੇ,
ਰਾਜਨੀਤਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਵਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 86. ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਜਹਾ ਸਿਵੇਂ
ਵਾਪ੍ਸਰਆ?
ਉੱਤਰ - ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ ਸਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਫਰਜ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਿ ਤਰਾਂ ਨਸਜੁੱ ਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੇਰੀ ਲੋ ੜ ਡਾਿਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਜਹੇ
ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਿੀ ਸਜਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ/ਲੜਾਈ ਝਗਸੜਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜੰ ਨਾਂ ਦੇ
ਮਿਸਲਆਂ ਨ ਥਾਣੇ ਿਸਚਹਰੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਿਟਰ ਿਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ
ਤੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਮੌਿੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਤਿ, ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ ਭੁੁੱ ਲ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ
ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਵੁੱ ਧ ਤੋ ਵੁੱ ਧ ਪ੍ੈਿੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲਾਲਿਾ। ਇਿੇ ਲਾਲਚ ਿਾਰਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱ ਟੇ-ਿੁੱ ਟੇ ਪ੍ਰ ਪ੍ੈਿੇ ਵਾਲੇ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਤ ਭਰਤੀ ਿਰਿੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਿਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿਸਹਿਦੇ
ਰਸਹਣ ਦੇਣਾ ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਤਿ ਫਰਜ ਹੀ ਜਾਪ੍ਦੇ ਹਨ। ਡਾਿਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਦਾਰ ਮੈ ਸਪ੍ਛਲੇ 35 ਿਾਲਾਂ ਤੋ ਸਨਰਖ-ਪ੍ਰਖ ਸਰਹਾਂ
ਹਾਂ। ਉਿੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਿਾਝਾਂ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 87. 'ਇੁੱ ਥੇ ਇੁੱ ਿ ਬਾਬੂ ਸਜਹਾ ਸਫਰਦਾ ਿੀ। ਿਸਹੰ ਦਾ ਿੀ ਡਾਿਟਰਨੀ ਦਿ ਵਜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਿਸਹੰ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱ ਿੋ? ਭਰਾ ਜੀ ਉਿ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਲ ਿੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਬਲਓ। ਮੁੱ ਥਾ ਡੰ ਮੋ ਭੈੜੀ ਡਾਿਟਰਨੀ ਦਾ। ਫੁੁੱ ਲ ਵਰਗੀ ਿੁੜੀ
ਮੁਰਝਾਈ ਪ੍ਈ ਹੈ'-ਡਾਿਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਸਵਚਲੇ ਇਿ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਪ੍ੁੱ ਖ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਹੋਰ ਦੁੱ ਿੋ?
ਉੱਤਰ - ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸਵੁੱ ਚ ਦਲਾਲ ਬੜੀ ਅਸਹਮ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਡਾਿਟਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਸਵੁੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਧੰ ਦੇ ਸਵੁੱ ਚ
ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵੁੱ ਚ ਅਸਜਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲਵਾਨ ਪ੍ੁਸਲਿ ਅਫਿਰਾਂ ਦਾ
ਦਲਾਲ ਹੈ। ਰਸਜਿਟਰਾਰ ਹਾਈ ਿੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱ ਜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰ ਘ ਸਵਧਾਇਿ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 88. ਪ੍ਰਿੰਗ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵੁੱ ਚ ਜਨਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਲ ਹੈ ਸਿ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵੁੱ ਚ ਸਮੁੱ ਤਰ ਿੈਨ ਮੀਤ
ਪ੍ਰੈਿ, ਸਵਿਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿੁਿਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੜ•ਤਾਲ ਵਰਗੇ ਅੰ ਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰ ਘ ਵਰਗੇ
ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਿੇ ਸਿਿਟਮ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੋਈ
ਿਾਰਥਿਤਾ ਹੈ? ਿੀ ਇਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਾਏ ਹੈ?

ਉੱਤਰ - ਿਾਡੇ ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਢਾਚੇ ਸਵੁੱ ਚ ਆਈ ਸਗਰਾਵਟ ਸਵੁੱ ਚ ਹੁਣ ਿੁÎਧਾਰ ਦੀ ਿੋਈ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੱ ਲ
ਿੇਵਲ ਮੁਿੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੰ ਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਲੋ ਿ ਨਾਇਿਾਂ ਅਤੇ ਇਨਿਲਾਬੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਿਾਮਰੇਡ
ਿੁਰਜੀਤ ਸਗੁੱ ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱ ਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ ਸਿ ਿੋਈ ਸਵਅਿਤੀ ਿੁਪ੍ਨ ਸਵੁੱ ਚ ਆਏ ਸਿਿੇ ਿਰਾਂਤੀਿਾਰੀ
ਸਵਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਿਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋ ਿ
ਨਾਇਿਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਮਸਥਹਾਿਿ ਿਥਾਵਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਆਉਦੇ ਸਜਿਰ ਵਾਂਗ, ਸਿਿੇ ਸਰਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਿੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਵੁੱ ਚੋ ਪ੍ਰਗਟ
ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂਘਦੀ ਲੋ ਿਭੀੜ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ, ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਦਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਿਾਫੀਆਂ ਤੋ ਤੰ ਗ ਆ ਿੇ ਿੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਦਰੋਹ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰ ਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨੀ ਹੀ ਪ੍ੈਣੀ ਹੈ । ਸਜੰ ਨਾਂ ਸਚਰ
ਮੁਿੰਮਲ ਬਦਲਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਅੰ ਤਮ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਸਵੁੱ ਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾਂ ਸਚਰ ਸਿਿਟਮ ਸਵੁੱ ਚ
ਰਸਹ ਿੇ ਹੁੱ ਿ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿਰਨਾ ਪ੍ੈਣਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿੁਿਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਅੰ ਤਮ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਿੁੱ ਚਾ ਮਾਲ ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਮਣਾਂ ਮੂੰ ਹੀ ਿੁੱ ਚੇ ਮਾਲ ਸਵੁੱ ਚੋਂ, ਛਾਨਣਾ ਲੁੱਗਣ ਬਾਅਦ
ਿੁੁੱ ਝ ਤੋਲੇ ਿੋਨ ਨ ਹੀ ਬਾਿੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰ ਸ਼ ਨ ਹੀ ਇਨਿਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚਲੀਆਂ
ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਇਨਿਲਾਬ ਲਈ ਸਪ੍ੁੱ ਠ ਭੂਮੀ ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਵਝੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 89. ਮੂਲ ਮਿਲਾ ਇਿ ਸਭਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਟੇਟ ਅਪ੍ਰੇਟਿ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਿਰਿੇ ਇਿ ਨੂੰ ਲੋ ਿਸਹੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਰੁੁੱ ਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੈ-ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਿੀ ਠੋਿ ਰਾਇ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਸਜਵੇ ਸਿ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਜਿਰ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ ਸਿ ਸਭਸ਼ਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਿੋਈ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਿਟੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮੁਿੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋ ਿ ਸਹੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਰੁੁੱ ਖ ਵੁੱ ਲ ਮੋਸੜਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 90. ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਸਵੁੱ ਚ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀਅਆੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ ਸਿਿਾਨੂੰਨ ਆਪ੍ਣੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੁੱ ਚ ਜੋ ਰੋਲਾ ਪ੍ੈ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਡੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੁੱ ਜ ਿੁੁੱ ਝ ਪ੍ੜਹਦੇ ਿੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ
ਪ੍ਰੈਿ ਸਸ਼ਿਾਰੀ ਿੁੁੱ ਸਤਆੰ ਵਾਂਗ ਇਿ ਿੇਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲੁੱਗੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਇਿੇ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਿੀ ਸਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਿ ਚੁੁੱ ਪ੍ ਿਰ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਿਭ ਮਿਲੇ ਹੁੱ ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀਅਆੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਦੁੱ ਿੋ? ਿੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਵਉਪ੍ਾਰ ਨਹੀਂ
ਬਣਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ?
ਉੱਤਰ - ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਇਲੈ ਿਟਰੋਸਨਿ ਯੁੁੱ ਗ ਸਵੁੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੋ ਿਾਂ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਿ ਇਿ ਵਲੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾਦੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੁੱ ਜਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਤੇ ਅਿਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਨਰਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਿਹੀ ਲੋ ਿ ਰਾਇ ਬਣਾ ਿੇ, ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁੱ ਲ ਿਰਨ ਸਵੁੱ ਚ ਅਸਹਮ

ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਿ-ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਭਟਿ ਿੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਪ੍ਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਇਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਨਿਨੀ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਿੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸਖਚਣਾ ਅਤੇ
ਇਸ਼ਸਤਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵੁੱ ਧ ਤੋ ਵੁੱ ਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਮਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਸਿਆਂ ਦੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋ ਿਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ
ਬਣ ਿੇ ਰਸਹ ਸਗਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਿਰ ਸਭਸ਼ਰਟ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਸਨਰਪ੍ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਦਲੇ ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਵੁੱ ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿੰ ਮ ਿਾਜ਼ ਿੰ ਬੰ ਧੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰ ਦਰ ਤੁੱ ਿ ਸਹਲਾ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਫਸੜਆ ਇਨਿਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਿੰ ਬ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਮੀਡੀਆ ਉਿਾਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਹੂ ਰੋਲ ਹੀ ਸਨਭਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 91. ਿੁੱ ਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ-ਸਿਰਜੇ-ਸਵਗਾੜੇ ਿੁੱ ਚ ਦਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਦ ਨਾਲ ਿੀ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਬਹੁਤ ਗਸਹਰਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਿੁੱ ਚ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਿੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਸਵਗਾੜੇ
ਿੁੱ ਚ ਨੂੰ ਿਹੀ ਠਸਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਿ ਰਾਇ ਬਣਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਅਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ (ਡਰਾ ਿੇ) ਿਰਿੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ
ਫੈਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਇਿ ਯੁੁੱ ਗ ਸਵੁੱ ਚ ਿਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਉਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 92. ਮੀਡੀਆ ਪ੍ੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗਰਿ, ਸਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀ ਸਨਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਉਣ ਸਵੁੱ ਚ
ਿੀ ਸਿਰਦਾਰ (ਹਾਂ-ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਜਾਂ ਨਾ-ਪ੍ੁੱ ਖੀ) ਅਦਾ ਿਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਭਰਸ਼ਟ ਸਨਆਂ ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਦੇ ਿੰ ਨ ਸਖੁੱ ਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਅਸਹਮ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੈਿੇ, ਅਿਰ-ਰਿੂਖ ਅਤੇ
ਸਿਆਿੀ ਦਬਾਅ ਿਾਰਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਿੁੱ ਚ ਨੂੰ ਛੁਪ੍ਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ੁੱ ਧਰਾ ਿਰ
ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੇ ਤਰਾਂ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਵੀ, ਿਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਿੰ ਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਰ-ਰਿੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਿੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋ ਿ ਸਹੁੱ ਤੂ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੁਪ੍ੇ ਿੁੱ ਚ ਨੂੰ ਲੋ ਿਾਂ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆ ਿੇ
ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਡਾਂ ਭੰ ਨ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਨੂੰ ਇਨਿਾਫ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਰਿੇ ਹਾਂ ਪ੍ੁੱ ਖੀ
ਸਿਰਦਾਰ ਸਨਭਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰ ਜ ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ। ਉਲਟਾ, ਅਿਰ ਰਿੂਖ-ਿਾਰਨ ਤੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼
ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਆਂ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਚ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ੁੁੱ ਜਣ ਤੋਂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਵਲ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵੁੱ ਚ ਮੈਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਸਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਚਤਸਰਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਲੋ ਿ, ਸਿਿੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ
ਹੁੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਮੌਿੇ ਤੇ ਪ੍ੁੁੱ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁੱ ਚ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਚ ਅਨੁਿਾਰ
ਤਫਤੀਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਇਿ ਮਾਡਲ ਉੱਪ੍ਰ ਚੁੱ ਲੇ ਤਾਂ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਸਵੁੱ ਚ ਫੈਲੇ
ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੰ ਿੁਸ਼ ਲੁੱਗ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 93. 'ਹੌਿਲਾ ਰੁੱ ਖ ਧੀਏ। ਇਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਅੰ ਤਮ ਨਹੀਂ। ਆਪ੍ਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਿਰਾਂਗੇ। ਨਹਾ ਦਾ ਮਨ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਮ
ਨਾਥ ਨ ਇਹ ਆਸਖਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਂਝ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਇਹੋ ਿੁੁੱ ਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿੀ'-ਇਹ ਿਸਥਸਤ ਘੋਰ ਸਨਰਾਸ਼ਮਈ ਹੈ ਜਾਂ

ਸਗਆਨਮਈ? ਿੀ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਧੁਰ-ਡੂੰ ਘ ਸਵੁੱ ਚ ਸਗਆਨਮਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ?
ਉੱਤਰ - ਬਹੁਤ ਿੋਚ ਸਵਚਾਰ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਿਤਰਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਸਲਆ ਿੇ ਖ਼ਤਮ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਇਨਾਂ ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ
ਬਹੁ-ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਤਰਾਂ ਉਚਾਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਸਿ ਉਪ੍ਰਲੇ ਵੀ ਹੇਠਸਲਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਪ੍ਰਲੀਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਇਨਿਾਫ਼ ਦੀ ਿੋਈ ਆਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਨਰਾਸ਼ਾਮਈ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹ
ਅਸਹਮ ਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਣਾ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਿਦਾ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਅਟੁੱ ਲ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਉਿਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿ
ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਿਰਦੇ ਿਦੇ ਤਾਂ ਿਫਲਤਾ ਸਮਲੇ ਗੀ ਹੀ। ਸਨਰਾਸ਼ਾਜਨਿ ਿਸਥਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਉਹ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਲਾ ਛੁੱ ਡਣ ਲਈ
ਸਤਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਿ ਤਰਾਂ ਇਹ ਅੰ ਤ ਸਨਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗਆਨਮਈ ਹੋ ਸਨਬੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਡੂੰ ਘ
ਸਵੁੱ ਚ, ਸਗਆਨਮਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵੁੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 94. ਡਾ. ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਿੇਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਿ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਵਾਰ ਦੀ ਸਵਧੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ
ਮੁਤਾਬਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚੋਂ ਜੰ ਗਨਾਮੇ ਦੀ ਸਵਧੀ ਪ੍ਸਹਚਾਣੀ ਜਾ ਿਿਤੀ ਹੈ-ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਦੋਹਾਂ ਸਵਧੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਤਿਨੀਿੀ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਿਮਝ ਅਨੁਿਾਰ ਵਾਰਾਂ
ਿੂਰਸਮਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਿਾਰਨਸਮਆਂ ਦੀ ਉਿਤਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਯੋਧੇ ਬੁਰਾਈ ਸਵਰੁੁੱ ਧ
ਲੜਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਸਵਧਾ ਸਵੁੱ ਚ ਦੋਹਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਚਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸਧਰ ਦਾ ਸਵਜਯੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਂਜ ਹਾਰੀ ਸਧਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਸਜੁੱ ਤ ਵਾਂਗ ਗੌਰਵਮਈ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।
ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਇਨਿਾਫ ਲਈ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿਰਦੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜੁੱ ਤ ਨਿੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ
ਸਧਰਾਂ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਦੀਆਂ। ਇਿੇ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਮੁੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਿੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨ ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ
ਜੰ ਗਨਾਮੇ ਦੀ ਸਵਧੀ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਆਸਖਆ ਹੈ। ਅੁੱ ਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹੁੱ ਿ ਿੁੱ ਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਯੋਸਧਆਂ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਲਤਾਵਾਂ
ਪ੍ਸਹਲੇ ਿਸਮਆਂ ਵਾਂਗ ਯਿੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਯੋਸਧਆਂ ਦੇ ਿੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੇ ਿਾਰਨਾਮੇ ਵਾਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਰਦੇ
ਹਨ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਸਧਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨਾਸਮਆਂ ਨੂੰ ਿਲਾਸਹਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੇ ਿਾਰਨ ਡਾਿਟਰ
ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਹੋਰਾਂ ਨ ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਸਵਧੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਸਖਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 95. ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿੰ ਗਠਨ ਸਵੁੱ ਚ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰੁਿਤ ਵਰਣਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਿਮਾਧਾਨ ਪ੍ੇਸ਼
ਿਰਨਾ? ਿੀ ਦਰੁਿਤ ਦਸ਼ਾ ਸਵੁੱ ਚ ਿਮਾਧਾਨ ਛੁਸਪ੍ਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਦਸ਼ਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀ। ਿੁਸਹਰਦ ਅਲੋ ਚਿਾਂ (ਖਾਿ ਿਰ ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ
ਸਵਨੋਦ) ਤੋਂ ਿੇਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿ ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਿੇਵਲ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰੁਿਤ ਵਰਣਨ ਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵਲੋ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ
ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ ਇਿ ਸਨਪ੍ੁੰ ਨਤਾ ਨਾਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿ ਪ੍ਾਠਿ ਨੂੰ ਿਮਾਧਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਵੇ।

ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ ਜੋ ਲੇ ਖਿ ਦਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 96. ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਹੈ ਸਿ 'ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਿਲੀ ਅਰਥ ਇਿ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਪ੍ਾਠ ਸਵੁੱ ਚ
ਪ੍ਏ ਹਨ।' ਇਿ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਿਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰਾਇ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਡਾ. ਰਾਹੀ ਿਾਸਹਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ, ਿੁਝ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਦੇ ਇਿ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੇਵਲ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਿਧਾਰਣ ਪ੍ਾਠਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਉੱਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਸਚੰ ਤਿ ਤੁੱ ਿ ਦਾ
ਸਧਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਿੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਬੂਟ ਪ੍ਾਸਲਸ਼ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰ ਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਗਸਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਚੰ ਤਿ ਤੁੱ ਿ ਨੂੰ
ਿਮਝ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਸਬਿ ਸਗਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਸਜਹੜੇ ਸਚੰ ਤਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਿਤਈ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੇ ਪ੍ੜਦੇ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਸਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੇਵਲ ਤੁੱ ਥ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਡਾਿਟਰ ਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਚੰ ਤਿ ਇਨਾਂ ਤੁੱ ਥਾਂ
ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਪ੍ਏ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ, ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਨੂੰ
ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ੜਨ ਅਤੇ ਤੁੱ ਥਾਂ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਛੁਪ੍ੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 97. ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵਚ ਜੇਲਹ ਅੰ ਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਲਖਸਦਆਂ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਿੰ ਮ ਿਰ ਰਹੀ ਿੀ?
ਉੱਤਰ - ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਰੀਬ 12 ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਬਣ ਚੁੁੱ ਿੀ ਿੀ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਿ
ਤੋਂ ਿਈ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਿੋਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿੇਵਲ ਉਨ• ਿੁ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਜਿਰ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਨ•ੀਾ ਿੁ
ਜਰੂਰੀ ਿੀ। ਸਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਲਈ ਛੁੱ ਡ ਸਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 98. ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਿਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਿਮੁੁੱ ਚੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਿੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਿੇ ਇਿ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ
ਸਿੰ ਨਾਂ ਪ੍ੈਮਾਸਨਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਰਬਧ
ੁੁੱ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਉਧੇੜ ਿੇ ਿਰੀਬ 50 ਖੋਜ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖੇ ਜਾ ਚੁਿੇ ਹਨ। ਸਜਨਾਂ ਦੀ ਿੰ ਪ੍ਾਦਨਾ ਦੋ ਪ੍ੁਿਤਿਾਂ 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦਾ ਅਲੋ ਚਨਾਤਮਿ
ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ' (ਿੰ ਪ੍ਾਦਿ ਡਾ. ਿੁਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ ਖਸਹਰਾ) ਅਤੇ 'ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਂ' (ਿੰ ਪ੍ਾਦਿ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰ ਘ ਭਾਟੀਆ)
ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ੁਿਤਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਗ ਸਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਿੇ ਸਲੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਵਲ
ਸਵੁੱ ਚ ਸਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਲੁੱਗ ਭੁੱ ਗ ਹਰ ਪ੍ਸਹਲੂ ਨੂੰ ਛੋਸਹਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਹੋਰ ਿਮਾਸਜਿ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਗਸਹਰਾਈ
ਨਾਲ ਿਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਵਾਲੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚਲੀਆਂ
ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਆਂਪ੍ਾਸਲਿਾ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਿੰ ਮਜੋਰੀਆਂ ਲਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਸਹਰ
ਰਾਜਨੀਤਿ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਿਾਸ਼ਤਰੀ ਿਮਾਸਜਿ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ। ਸ਼ੈਿਿਪ੍ੀਅਰ ਦੇ
ਨਾਟਿ ਿਈ ਿਦੀਆਂ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਅੁੱ ਜ ਵੀ ਿੈਂਿੜੇ ਖ਼ੋਜ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੁੱ ਗੋ ਵੀ ਸਲਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਿ

ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਸਗਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਖ਼ਜਾਨ ਛੁੁੱ ਪ੍ੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ੈਮਾਨ ਬਣਦੇ ਰਸਹਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 99 : ਤੁਿਾਂ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਸਨਜਾਮ ਅਨੁਿਾਰ ਢਲੇ ਮਨੁੁੱਖ ਦੇ ਧੁਰ-ਡੂੰ ਘ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਚਤਸਰਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਦੁੱ ਿੋ ਸਿ ਇਿ ਪ੍ਾਿੇ
ਇਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਿੜਾ-ਜਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਰੇ ਪ੍ਾਿੇ ਿਾਡਾ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਿੁਪ੍ਨਾ-ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੁੱਖਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁੱ ਲ ਿਦੋਂ
ਿਰਿੇਗੀ? ਿੀ ਿਰਿੇਗੀ ਵੀ?
ਉੱਤਰ : ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਵੀ ਸਜਿਰ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਮਾਂ ਪ੍ੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੁੱ ਸਟਆਂ ਦੇ ਸਵਿਥਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ
ਸਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਈ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਸ਼ਵ-ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਵੀ ਇਿ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱ ਿਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਗਠਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਮਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 100 : ਇਿੋ ਥੀਮ (ਿਟੇਟ ਦੇ ਸਭਰਸ਼ਟ ਸਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਿਰਨਾ) ਨੂੰ ਿੇਂਦਰ ਸਵਚ ਸਟਿਾਅ ਿੇ ਸਫਰ ਤੁਿੀਂ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ
ਸਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ : 'ਿਟੇਟ', ਗਲਪ੍ ਲਈ ਅਛੂਤਾ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਿਾਨੀ, ਵਰਸਜਤ-ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਧ ਵਰਗ ਉਪ੍ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਵਲਿਹਾਣੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਟੇਟ ਦੇ ਸਭੰ ਨ-ਸਭੰ ਨ ਅੰ ਗਾਂ ਉਪ੍ਰ ਸਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ੍ਣੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ
ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਬਨਾਂ ਇਿ ਿਤਰ ਦੁਹਰਾਏ, ਿਟੇਟ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਵਲ ਸਲਖ ਿਿਦਾ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 101: ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਲਖੇ ਹੋਰ ਿਾਸਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਖਰਾ ਸਲਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਬਣੀ? ਨਾਲੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੀਸਿਰਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੁਝ ਦਿੋ।
ਉੱਤਰ : ਇੁੱ ਿ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਨਾਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਸਵਚ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ,
ਸਿਹਤ, ਸਿੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨੀ ਿਹਾਇਤਾ ਆਸਦ ਿਹੂਲਤਾਂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਿਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ
ਇਤਰਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਹੋ ਲੁੱਗਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਿੀ ਸਿ ਿੈਦੀਆ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿਹੂਲਤਾਂ ਸਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ
ਿਾਰਨ ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਸਛੜਸਿਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਚਾਰ ਿੀ ਸਿ ਿੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਨਪ੍ਸਟਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਦਮਾਗ਼ ਸਵਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਬਣੀ ਿੀ ਉਹ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਲਦੀਆਂ
ਿਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਿਟਾਖਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀ। ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸਧਐਨ ਿਰਦੇ-ਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁੱ ਥ ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਦੇ ਦੋ
ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੁੱਗ ਗਏ। ਇਨਹਾਂ ਫੈਿਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ 'ਿੁਨੀਲ ਬੁੱ ਤਰਾ ਬਨਾਮ ਸਦੁੱ ਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ'। ਪ੍ਸਹਲਾ ਫ਼ੈਿਲਾ 1978
ਸਵਚ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਦੂਿਰਾ 1980 ਸਵਚ। ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਦੇ ਇਿ ਜੁੱ ਜ ਜਿਸਟਿ ਸਿਰਸ਼ਨਾ ਆਈਅਰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਾਂਤੀਿਾਰੀ
ਫ਼ੈਿਸਲਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਿਲੇ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਰਿ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ
ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਖੇ ਇਹ ਤਰਿਿੰ ਗਤ ਫ਼ੈਿਲੇ ਪ੍ੜਹ ਿੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਲਟਾ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੰ ੂ
ਸਗਆਨ ਹੋਇਆ ਸਿ ਸਮਲ ਰਹੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਿੁਝ ਿੁ ਿਾਧਨ-ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਿੀ ਿੈਦੀ ਤਾਂ ਗੰ ਦਗੀ

ਦੇ ਿੀਸੜਆਂ ਵਾਂਗ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਰਿ ਿਰਿੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਿੀ। ਨਵੀਂ ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਸਵਚ ਿਾਧਨਹੀਣ
ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਤੁੱ ਥ ਇਿੁੱ ਠ ਿੀਤੇ। ਿਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ਸਰਵਰਤਣ ਿੀਤਾ। ਇੰ ਜ
ਹੁੱ ਥਲੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਬਰਤਾਂਤ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਇਆ। ਇੰ ਜ ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਦੇ ਇਿ ਫ਼ੈਿਲੇ ਨ ਮੇਰਾ ਿਭ ਿੁਝ ਬਦਲ ਸਦੁੱ ਤਾ।
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਇਹ ਮੰ ਨ ਿੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਿ ਸਵਅਿਤੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਿੇ ਜੁਰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ
ਮਾਨਸਿਿ, ਿਮਾਸਜਿ ਜਾਂ ਆਰਸਥਿ ਿੋਈ ਵੀ ਹੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਹ ਸਨਯਮ ਮੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਨ ਸਿ ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਇਿ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਲਆ ਜਾਵੇ, ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਝਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲਹ ਸਵਚ ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਿੁਧਰਨ
ਦੇ ਮੌਿੇ ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਚੰ ਗਾ ਸ਼ਸਹਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਬਾਹਰ ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਿੰ ਭਵ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੇਲਹ
ਅਸਧਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨਿ ਸਿਹਤ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਸਵਸਗਆਨ ਤੋਂ ਵਾਸਿਫ਼ ਹੋਣ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਦੀਆਂ
ਬਰੀਿੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਵੇਤਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੁੱ ਟਾ ਸਨਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿ ਵਾਪ੍ਰ ਇਿ ਦੇ
ਉਲਟ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਨੀਲ ਬੁੱ ਤਰਾ ਵਾਲੇ ਿੇਿ ਸਵਚ ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਨ ਸਦੁੱ ਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲਹ
ਿੁਧਾਰਾਂ ਸਵਚ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਿੜਾਂ ਦੁੱ ਿਣ ਲਈ ਆਸਖਆ ਿੀ। ਸਦੁੱ ਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ਖੁਲ• ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁੁੱ ਖ ਰੋਏ ਿਨ।
ਬਜਟ, ਸਿੁੱ ਸਖਆ ਉਸਚਤ ਵੇਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੈਰਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਸਦ ਦਾ
ਸਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਿੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਅਹੁੁੱ ਦੇ ਿਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਿੁਨਣ ਅਤੇ
ਿਮਝਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਸਮਲਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁਪ੍ਰੀਮ ਿੋਰਟ ਦੇ ਇਿ ਫ਼ੈਿਲੇ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੁੱ ਟਾ ਿੁੱ ਸਢਆ ਸਿ ਿੰ ਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਜੇਲਹ
ਅਸਧਿਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮਾਨਸਿਿ ਤਨਾਅ ਸਵਚ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁੱ ਗ ਅਤੇ ਿੁਰਿੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਿਰ ਲੁੱਗਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵਚ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿੁਲਝਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ
ਸਲਖਣ ਦਾ ਮਿਾਲਾ ਸਮਲ ਸਗਆ। ਮੈਂ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਸਸ਼ੁੱ ਦਤ ਨਾਲ
ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਲਆ। ਮੇਰੇ ਅਸਧਐਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿੁੱ ਟਾ ਸਨਿਸਲਆ ਸਿ ਿੈਦੀਆਂ ਉਪ੍ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਅਸਤਆਚਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਵਅਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਿਰਿਾਰਾਂ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਿ ਿੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਮੁੁੱ ਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਿਾਸਹਤ ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ ਪ੍ਾਿੜ ਲੁੱਗਾ। ਉਹ ਿੇਵਲ ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਿੀ। ਉਿ ਸਵਚ ਜੇਲਹ
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਸਦਖਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ। ਮੈਂ ਿਟੇਟ ਵੁੱ ਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ।
ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲਹ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ
ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਦੀ ਅਿਲ ਜੜਹ (ਿਟੇਟ) ਵੁੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 102– 'ਤਫ਼ਤੀਸ਼' 1990 ਸਵਚ ਛਸਪ੍ਆ ਅਤੇ 'ਿਸਟਹਰਾ' 1993 ਸਵਚ। 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ' ਹੁਣ 2006 ਸਵਚ ਛਸਪ੍ਆ ਹੈ।
13 ਿਾਲ ਦੇ ਇਿ ਵਿਫ਼ੇ ਦਾ ਿੀ ਿਾਰਨ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਇਿ ਦੇ ਿਈ ਿਾਰਣ ਹਨ। ਪ੍ਸਹਲਾ ਿਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਸਿ ਿਸਟਹਰਾ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਪ੍ਾਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਮੌਤ (ਜਦੋਂ ਇਿ
ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਸੜਹਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਿੈਦ) ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਿੈਦ ਵਾਲੇ

ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ ਦਿ ਿਾਲ ਜੇਲਹ ਸਵਚ ਰਸਹਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਲੜੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਿਾਲ 1993 ਸਵਚ
ਹੋਈ ਿਜਾ ਦੇ 2003 ਸਵਚ ਮੁਿਣਾ ਿੀ। ਇਨਹਾਂ ਦਿ ਿਾਲਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨ ਿੀ ਿਰਵਟ ਲੈ ਣੀ ਿੀ। ਇਿ ਬਾਰੇ
ਿਲਪ੍ਨਾ ਿਰਨੀ ਅਿੰ ਭਵ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ ਦਿ ਿਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਰ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੀ।
ਦੂਿਰਾ ਿਾਰਣ ਇਹ ਿੀ ਸਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਪ੍ਗ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸਹਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰਾ ਿਾਸਹਤ ਰਸਚਆ
ਜਾ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਿੀ ਸਲਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਿੋਚ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਿਵੰ ਬਰ ਸਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੁੱਗਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਨਾ ਜੇਲਹ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੀ, ਨਾ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਮੀ ਿਾਰਣ ਤੀਿਰੀ ਿੜ•ੀੀ ਉਤੇ ਆ
ਿੇ ਿਲਮ ਅਟਿ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਛ ਿੁਸਹਰਦ ਦੋਿਤ-ਸਮੁੱ ਤਰ (ਸਜਨਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਡਾ.
ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਿਰਯੋਗ ਹਨ) ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੁੱਗੇ ਸਿ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਈ ਲੜੀ ਮੁਿੰਮਲ ਿਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਵਸਹੰ ਦਰ ਵਾਲੀਆ ਿੀਨੀਅਰ ਪ੍ੁੱ ਤਰਿਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁਲਾਿਾਤ
ਹੋਈ ਿੀ। ਗੁੱ ਲਾਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨ ਮੈਥੋਂ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੁੱ ਸਛਆ। ਮੈਂ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਉਨਹਾਂ
ਨ ਉਿ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਿੁਛ ਅੰ ਸ਼ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਸਟਰਸਬਊਨ ਸਵੁੱ ਚ ਛਾਪ੍ ਸਦੁੱ ਤੇ। ਇੰ ਟਰਸਵਊ ਛਪ੍ਦੇ ਹੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੁੱਗੇ। ਿੋਈ
ਪ੍ੁੁੱ ਛਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਿਦੋਂ ਛਪ੍ੇਗਾ? ਿੋਈ ਪ੍ੁੁੱ ਛਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਿੁੱ ਥੋਂ ਸਮਲੇ ਗਾ? ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਅੰ ਦਰ ਛੂਪ੍ੀ ਅਦੁੁੱ ਤੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ
ਅਸਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਝੁੱ ਟ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿੇ ਿਮੁੰ ਦਰ ਟੁੱ ਪ੍ਣ ਦਾ ਮਣ ਬਣਾ ਸਲਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 103– ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵੇਂ ਪ੍ੂਰਾ ਿੀਤਾ?
ਉੱਤਰ – ਮੇਰੀ ਇਿ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਂ ਸਮੁੱ ਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਿੁਮਾਰ ਸਮੁੱ ਤਲ, ਆਈ. ਪ੍ੀ. ਐਿ। ਉਨਹਾਂ ਨ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਈ ਜੇਲਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਵਾਇਆ, ਜੇਲਹ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਸਿਫ਼ ਿਰਵਾਇਆ। ਇਿ ਹੋਰ ਸਮੁੱ ਤਰ ਮਾਿਟਰ ਝੁੱ ਜ ਦਿ
ਿਾਲ ਜੇਲਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਠੋਰਤਾ ਹੁੱ ਡਾ 'ਤੇ ਹੰ ਢਾ ਚੁੁੱ ਿੇ ਹਨ। ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਿਰ-ਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਿਫ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖੁੱ ਸਪ੍ਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ੂਸਰਆ। ਿਈ ਪ੍ੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਆਉਂਦੇ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਿੇ ਿੋਲ ਸਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 104– ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿੈਂਿੜੇ ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਪ੍ਛੋਿੜਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਿ ਿੈਦੀ ਦਾ ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੁੱ ਖ ਹੈ, ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੰ ਨੀ ਿੁ ਖੌਜ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਿਰਨਾ ਸਪ੍ਆ।
ਉੱਤਰ – ਲੰਮੀਆਂ ਿਜਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤੰ ਨ ਚਾਰ ਸਿਿਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਸਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਿਾਤਲ,
ਬਲਾਤਿਾਰੀ ਜਾਂ ਿਮੁੱ ਗਲਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲੁੱਗਾ ਤਾਂ ਲੁੱਗਾ ਸਿ ਪ੍ਾਤਰ ਿਾਤਲਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਿਾਰੀਆਂ
ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਨ ਪ੍ੈਣੇ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਸਬਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਦੋ-ਸਤੰ ਨ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਿਾਰਨਾ ਪ੍ੈਣਾ ਿੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ੈਣਾ
ਿੀ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਭਰਪ੍ੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਸਵਸਗਆਨ ਦਾ ਮੁੜ ਅਸਧਐਨ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੁੱ ਟਾ ਿੁੱ ਸਢਆ ਸਿ ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ
ਸਪ੍ਛੇ ਿਾਰਨ ਵੁੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਓਪ੍ਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਵੇਂ ਿਾਰਨ ਇਿੋ ਸਜਹੇ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਸਧਐਨ ਿਰਿੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਪ੍ਛਲੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ
ਿਾਰਨ ਲੁੱਭੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਿਹਾਣੀ ਦਾ 'ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ' ਬੁਸਣਆ। ਮੁਜਸਰਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਿੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ

ਦੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਇਿ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਬੈਰਿ ਸਵਚ ਬੰ ਦ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਪ੍ਛੋਿੜ, ਮੁਜਸਰਮ ਬਣਨ
ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ। ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠਿ ਸਵਚ 'ਮੰ ਗਤੇ', ਪ੍ੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਿ ਸਵਚ ਲਮਪ੍ਨ, ਿੋਠੀ
ਸਵਚ ਸਿਆਿੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਿਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੰ ਘਾਂ ਦੀ ਬੈਰਿ ਸਵਚ ਅੁੱ ਤਵਾਦ ਿੈਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਿਫਲ ਹੋਇਆ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਿ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਨ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 105. ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਤੁੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਭਰਪ੍ੂਰਤਾ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਤੁੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ
ਵੁੱ ਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਸਿੰ ਨਾਂ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦਾ ਸਜਿਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਿਮਝ
ਅਨੁਿਾਰ ਤੁੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰ ਿੜੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਧਰੇ ਇਹ ਸਜਿਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਸਿ ਜੁੱ ਜਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 12,
ਵਿੀਲਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 18, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 24 ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਸਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ
ਬਰੀਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਵਿਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਰੀਿੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਹੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਿ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰ ਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 106. ਨਾਵਲ ਦੁੱ ਿਦਾ ਹੈ ਸਿ 'ਜੇਲਹਾਂ, ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਿਗੋਂ ਸਬਗਾੜ ਘਰ ਜਾਂ ਸਨਘਾਰ ਘਰ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਘਰ
ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਬਦਸਲਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਵਗਾੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਸਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਪ੍ੁੱਖੀ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਿਰਨ ਪ੍ੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚ ਮੁੁੱ ਢਲੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰ ਿੇ ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਇਿ ਮਨੋਰੋਗੀ ਿਮਝਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਿ ਚੰ ਗੇ ਭਲੇ ਸਵਅਿਤੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੌਣ ਸਪ੍ਛੇ
ਿਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਾਰਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਰੀਿ, ਮਾਨਸਿਿ, ਆਰਸਥਿ ਜਾਂ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨਿ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਮੁੁੱ ਢਲਾ ਫ਼ਰਜ ਮੁਜਸਰਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਙਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰ ਜ ਤਾਂ ਹੀ ਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ ਤਨਾਅ-ਸਵਸਗਆਨ, ਿਰੀਰ-ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਮਾਸਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਿਸਪ੍ਰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਇਨਹਾਂ ਫਰਜਾਂ ਵੁੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੁੱ ਥ ਹਨ। ਇਿਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਿਾਰਨ ਜੇਲਹ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਲਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਸਥਿ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਘਸਰਆ ਜੇਲਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਨਾਅਗਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੂਿਸਰਆਂ ਦੇ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਿਰਨ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿਵੇਂ ਿਹਾਈ ਹੋ ਿਿੇਗਾ? ਸਦਨੋ ਸਦਨ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਵੁੱ ਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਰਿਾਰ ਦੀ ਅਣਗਸਹਲੀ ਿਾਰਨ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਵੁੱ ਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੁੱ ਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੰ ਮ ਦੇ ਬੋਝ ਿਾਰਨ
ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਖਝੇ ਅਤੇ ਥੁੱ ਿੇ ਟੁੁੱ ਟੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਉਨਾਂ ਿੋਲ ਸਵਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਦੋ-ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਿੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਇੁੱ ਿ ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਇੁੱ ਿ ਿੰ ਸਪ੍ਊਟਰ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਿ ਤਨਾਅ ਿਾਰਨ ਹਰ ਿੈਦੀ ਸਿਿੇ
ਨਾ ਸਿਿੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਬਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੈਦੀਆਂ ਸਵਚਿਾਰ ਸਦਨ ਰਾਤ ਸਖਚੋਤਾਣ ਅਤੇ

ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਰਾਤ ਸਡਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਸਹੰ ਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਘਸਰਆ
ਡਾਿਟਰ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰੀਰਿ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਵੁੱ ਲ ਪ੍ੂਰਾ ਸਧਆਨ ਸਿਿ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਅੰ ਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗੰ ਠਨ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਾਬੂ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ 'ਡੰ ਡਾ ਹੀ ਉਸਚਤ ਹੁੱ ਲ ਹੈ।' ਹੇਠਲੇ ਤਬਿੇ ਦੇ ਜੇਲਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਘੁੱ ਟ ਪ੍ੜਹੇ ਸਲਖੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਿੋ ਸਿਸਖਆ
ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਿੈਦੀ ਨੂੰ ਿਾਬੂ ਿਰਣ ਲਈ ਡੰ ਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ-ਸਵਸਗਆਨ ਜਾਂ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਿੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਰਧ-ਸਿਸਖਅਤ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਆਧੁਸਨਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਉਣ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਭੂਸਮਿਾ ਨਹੀਂ ਸਨਭਾ ਿਿਦਾ। ਬੈਰਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 60 ਿੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ
ਬੈਰਿ ਸਵੁੱ ਚ 100-100 ਿੈਦੀ ਘੁਿੇੜ ਸਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਿਾਰਨ ਿਮੁੱ ਸਿਆਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਟਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੁੁੱ ਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਿੀ ਦਖਲ ਅੰ ਦਾਜੀ ਵੀ ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਿੰ ਮ ਿਹੀ ਅਤੇ ਸਨੱਰਪ੍ੁੱ ਖ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨ ਸਦੰ ਦੀ। ਜੇਲਹ ਿੁਧਾਰ
ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗੰ ਠਨ ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਉਨਾਂ ਸਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਿ ਿੇਵਾ ਲਈ ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਹੋਣ। ਜੋ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਿ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਦੇ ਹੋਣ।
ਿੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਰੁੱ ਖ ਿੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝ ਿੇ ਿੁਲਝਾਉਣ ਸਵੁੱ ਚ ਿਸਹਯੋਗੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰ ਹੋ ਇਿ ਦੇ
ਉਲੁੱਟ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਿੀ ਲੋ ਿ ਆਪ੍ਣੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੁੱ ਤ ਘੁਿੜ
ੇ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਜੇਲ
ਿੁਧਾਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਨੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਵੁੱ ਲ ਰੁਸਚਤ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਚਹੇਤੇ ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਆਇਤਾਂ,
ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹਾਈਆਂ ਿਰਵਾਉਣਾ ਇਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਅੰ ਦਰ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ੁੱ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੋ ਦਵਾਈਆਂ
ਆਸਦ ਨੂੰ ਮਸਹੰ ਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਇਨਾਂ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਿੁਧਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗੰ ਠਨ ਵੀ ਨਵਂ ਸਿਸਰਓਂ ਿਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜੇਲਹ
ਸਵੁੱ ਚ ਬਹੁਤੇ ਿੈਦੀ ਅਸਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਪ੍ੈਿੇ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਮਾਸਹਰ ਵਿੀਲਾਂ ਦੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿਦੇ ਅਤੇ
ਲੋ ੜੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਿੜਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਾਜ ਿੇਵੀ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਿਾਨੂੰਨੀ
ਿਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਿਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਦੀ ਿਮਾਇਤ ਿੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੁੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਾਲਾਂ ਬੁੱ ਧੀ ਿੈਦ ਿੁੱ ਟਣ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦਾ।
ਇਹ ਿੁਝ ਿੁ ਿੁਝਾਅ ਇਥੇ ਦੁੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਸਦੁੱ ਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 107. 'ਿੜਾ ਮੈਂ ਰੁੱ ਖ ਲੈ ਨਾ, ਚੇਨੀ ਤੂੰ ਪ੍ਾ ਲੈ , ਮੁੰ ਦਰੀਆਂ ਵੁੱ ਡੇ ਿਾਸਹਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ' – ਵਰਗੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਰਿ ਹੋ
ਚੁੁੱ ਿੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਸਿਵੇਂ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਇਿ ਸਨਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਿਤੀ ਤਾਂ ਿਮੁੁੱ ਚੀ ਰਾਜਨੀਸਤਿ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਲੇ ਗੀ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੁੱ ਿ ਿਈ
ਮੁਹਾਜਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਸਵਿਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿੁਿਾਇਟੀ ਅਤੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੰ ਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਇਨਿਾਫੀਆਂ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਿਰਵਾਿੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ । ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਹਾਂ ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।
ਿਾਨੂੰਨ ਮਾਸਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਦਵਾਉਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ । ਇੁੱ ਿ ਉਿਾਰੂ ਰਾਜਨੀਸਤਿ ਸਧਰ ਗਸਠਤ
ਿਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਿੰ ਮ ਸਨੱਜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿੇ ਿਮੂਸਹਿ ਜਾਗਰਤੀ ਤੁੱ ਿ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਅਸਹਮ

ਪ੍ਾਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਇਿ ਆਿੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਿ ਲੜਾਈ ਇੁੱ ਿ ਿੇਿ ਤੋ ਸ਼ੂਰੂ ਿਰਿੇ ਅਿੀਂ ਗਲੀ
ਗਲੀ, ਿੜਿ ਿੜਿ ਤੁੱ ਿ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਇੁੱ ਿਠਾ ਿਰਿੇ ਇੁੱ ਿ ਅਸਜਹਾ ਮਜਬੂਤ ਝਾੜੂ ਬਣਾਇਆ
ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰੀਆਂ ਸਭਰਸ਼ਟ ਤਾਿਤਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਜਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 108. ਤੁਿਾਂ ਜੇਲਹ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇਸੜਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਮੈਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ
ਵੰ ਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਚੀਫ ਵਾਰਡਰ ਤੁੱ ਿ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਨਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਆਰਸਥਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਵਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਲੇ ਅਸਧਿਾਰੀ ਮੁੱ ਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੁੱ ਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਇੁੱ ਿਠੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਿਾਰਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾ ਸਧਆਨ ਮੈਂ ਿੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਵੁੱ ਲ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਨਣ ਦੇ
ਿਾਰਣ ਵੁੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਿਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਅੰ ਦਰ ਿਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਿੈਦੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਪ੍ਛੋਿੜ
ਅਨੁਿਾਰ ਸਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਵੁੱ ਲ ਵੀ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਿੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਿਈ ਜਮਾਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ
ਵੰ ਡ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲਹ ਦੀ ਹਰ ਬੈਰਿ, ਇੁੱ ਿ ਸਵਸ਼ੇਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਿ
'ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰਿ' ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਪ੍ਨਾਂ, 'ਿੋਠੀ' ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਿੀ ਲੋ ਿਾਂ ਅਤੇ ਵੁੱ ਡੇ ਅਫਿਰਾਂ, 'ਸਿੰ ਘਾ ਦੀ ਬੈਰਿ' ਰਾਹੀਂ
ਅੁੱ ਤਵਾਦੀਆਂ, 'ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬੈਰਿ' ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਸਹਿੂਿ ਿਰਨ ਵਾਸਲਆਂ, 'ਵਿੀਲਾਂ ਦੀ ਬੈਰਿ' ਰਾਹੀਂ
ਿਾਧਨ-ਿੰ ਪ੍ੰ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਅਤੇ 'ਪ੍ੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਿ' ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਸਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਅੋਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 109. ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਨਆਂ ਪ੍ਾਲਿਾ, ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਿਟਮ ਅਤੇ ਇਿ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ
ਦੀ ਿਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਿੀ ਜੇਲਹਾਂ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਲਿਾ ਜਾਂ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਮੁੁੱ ਚੇ
ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵੁੱ ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਟੇਟ ਦੇ ਅਸਹਮ ਅੰ ਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਿ ਸਹੁੱ ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਿੰ ਿਥਾਂਵਾਂ
ਰਾਜ ਿਤਾ ਤੇ ਿਾਬਜ ਸਧਰ ਦੇ ਸਹਤਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਣੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਿ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਾਇਆ ਹੈ
ਸਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰਾਹੇ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਿੰ ਿਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰ ਮ ਿਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿੁੱ ਚੇ-ਿੁੁੱ ਚੇ
ਰੂਪ੍ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨ 110. ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਿਾਂ ਹੁੱ ਲ ਜਾਂ ਿਮਾਧਾਨ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਮੁਰੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਸਪ੍ਆ। ਿਸਹਣ
ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਿ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਬਰਤਾਂਤ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ਸਹਲੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰ ਦਾਜੀ ਘੁੱ ਟ ਹੈ। ਇਿ
ਨਾਲ ਤੁਿਾਂ ਬਹੁਤ ਿੁੁੱ ਝ ਪ੍ਾਠਿ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿ ਿਲਪ੍ਨਾ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਛੁੱ ਸਡਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਿਲ ਤੁਿਾਂ ਸਿਵੇਂ ਸਿੁੱ ਖੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਵੀ ਸਜਿਰ ਆ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ, ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਲਖੇ ਨਾਵਲਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹੋਈ ਅਲੋ ਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈ ਇਹ

ਸਿੁੱ ਸਖਆ ਸਿ ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਿੇਵਲ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਸਿਿ ਤਰਾਂ ਪ੍ਾਉਣੀ
ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਛੁੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੀ ਨ ਸਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਿ ਦਾ
ਫੈਿਲਾ ਰਾਹੀ ਨ ਖੁਦ ਿਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 111. ਡਾਿਟਰ ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਿਬੰ ਧੀ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਹੈ ਸਿ 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਇੰ ਤਹਾ ਨਾਲ ਿੁੱ ਚ
ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇੰ ਤਹਾ ਇਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਿਨੀਿ ਹੈ'- ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਅਿਲੋਂ ਹੀ ਇੁੱ ਿ ਨਵਾਂ ਸਵਸ਼ਾ ਛੋਸਹਆ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ੁਸਲਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਨਆਂ ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਵਾਹ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਿਦੇ ਨਾ ਿਦੇ ਟਾਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਚਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਹਾਂ ਨਾਲ ਿਈ
ਵਾਰ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਸਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਿ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਂੀਦ
ੈ ਾ। ਇਨਾਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰੀਿੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ ਿਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਿੀ। ਤੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ
ਅਿਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗੋਂ ਖੂਬਿੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰੰ ਗ ਸਬਰੰ ਗੇ ਮਣਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੋ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੀ
ਪ੍ੇਸ਼ਿਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਮਜੋਰੀ ਸਗਸਣਆ ਜਾਦਾ ਿੀ। ਚਾਰਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਿ ਨੂੰ ਇਿ ਤਿਨੀਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵੀਿਾਰ
ਿਰ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਡਾਿਟਰ ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨ ਉਿੇ ਿਵੀਸਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਿ ਸਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਸਦੁੱ ਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 112. ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸਦਿਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਿਰਲਤਾ' ਹੇਠ ਜੋ 'ਜਸਟਲਤਾ' ਛੁਪ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਿ ਿਬੰ ਧੀ ਿੀ ਿਸਹਣਾ ਚਾਹੋਗ?
ੇ
ਉੱਤਰ - ਓਪ੍ਰੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜੇਲਹ ਇੁੱ ਿ ਚਾਰ ਸਦਵਾਰੀ ਅੰ ਦਰ ਸਘਰੀ ਇੁੱ ਿ ਸਵਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨਜਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਿ
ਅੰ ਦਰ ਬੰ ਦ ਿੈਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਸਰਮ। ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਅਿੀਂ ਇਿਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਿਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਿਰਦੇ ਜਾਵਾਗੇ ਸਤਉਂ-ਸਤਉਂ
ਸਪ੍ਆਜ ਦੇ ਸਛਲਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਿ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਪ੍ਰਤਾਂ ਖੁਲ•ਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਰਿਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱ ਿੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬੰ ਦ ਇਹ ਲੋ ਿ
ਿੌ ਣ ਹਨ? ਸਿਉਂ ਮੁਜਸਰਮ ਬਣੇ ਹਨ? ਮੁਜਸਰਮ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਅੰ ਦਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹੋ ਸਰਹਾ ਿਲੂਿ ਹੋ ਸਰਹਾਹੈ? ਅੰ ਦਰਲਾ
ਮਾਹੌਲ ਸਿਨਾਂ ਿੁ ਦਮ ਘੋਟੂ ਹੈ? ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਿਲਣ ਦੀ ਮਨ ਸਵੁੱ ਚ ਸਿੰ ਨੀ ਿੁ ਤੜਪ੍ ਹੈ? ਜੋ ਬੇਿਿੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਿੁੱ ਜਰੀ ਹਵਾ ਲਈ ਤੜਪ੍ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਤੇ ਿੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਿਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਟੇਟ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿੋਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇੁੱ ਿ ਮੁਜਸਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਜਸਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹੋ ਸਜਹਾ ਰਵੁੱ ਈਆ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਜੇਲ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਸਰਮਾਂ
ਨੂੰ ਸਿਿ ਤਰਾਂ ਿਾਬੂ ਸਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਸਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਾਠਿ ਦੇ ਮਨ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ
ਿਹਾਣੀ ਜਸਟਲ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰਿਿੰ ਗਤ ਉੱਤਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਿ ਿਧਾਰਨ ਪ੍ਾਠਿ ਤੋ ਲੈ ਿੇ ਉੱਚ ਿੋਟੀ
ਦੇ ਖੋਜ਼ੀ ਸਚੰ ਤਿ ਦੀ ਜਸਗਆਿਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿ ਨਾਵਲ ਸਵੁੱ ਚ ਪ੍ੂਰੀ ਿਮਰੁੱ ਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 113 : ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨ ਸਿਿ ਵੁੱ ਖਰੇ ਗਲਪ੍ੀ ਪ੍ੈਰਾਡਾਇਮ ਨੂੰ ਸਿਰਸਜਆ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹਾਂ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਏ ਸਚੰ ਤਨ ਨੂੰ
ਸਿਿੇ ਹੋਰ ਸਦਸ਼ਾ ਸਵਚ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਜਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੁੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ੀੜ•ੀੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੁੱ ਨਾਵਲਿਾਰ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ
ਸਵੁੱ ਚ ਿੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਪ੍ੁਸਲਿ, ਜੇਲਹ, ਿਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਸਹਆ ਹੈ। ਿਾਨੂੰਨ ਇਿ ਖੁਸ਼ਿ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ
ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਨੀਰਿ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੌਸਚਿ ਅਤੇ ਿੌਖੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਇਹ ਿਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ ਸਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਿ ਦੀ ਪ੍ੁੁੱ ਠ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਜਾ ਿਿਦਾ। ਨਾਇਿ ਅਤੇ
ਖਲਨਾਇਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਰੋਮਾਂਿ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਿੇ
ਰੁੱ ਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਬਰਤਾਂਤ ਸਿਿੇ ਇਿ ਨਾਇਿ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਿ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਉਿਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮੂਸਹਿ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਪ੍ੇਸ਼
ਿਰਿੇ ਿਮੁੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਇਿ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚ ਸਵਚਰ ਸਰਹਾ ਹਰ ਸਵਅਿਤੀ
ਚੰ ਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਚਾਰ ਸਵਚ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਿ ਸਵਅਿਤੀ ਉਨਹਾਂ ਿਿੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ।
ਮੈਂ ਿਮੁੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਲੋ ਿਾਂ ਸਵਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਿ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਿਮੁੁੱ ਚੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿੇ ਹੀ ਹੁੱ ਲ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਇਹ ਬਦਲ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਸਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੁੱ ਖ ਤੁੱ ਥ ਪ੍ੇਸ਼
ਿਰਿੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਤੁੱ ਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਮਾਜ ਦੇ ਬਾਿੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਸਝਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਿਮਾਜ ਦੀ ਲਗਪ੍ਗ ਹਰ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਛੋਸਹਆ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸੜਹਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਚੰ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਸ਼ਾਲ ਿਰਿੇ ਨਾਵਲ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਗਸਹਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 114– ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿੰ ਿਲਪ੍ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰ ਨਾ ਪ੍ੈਮਾਸਨਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਸਦੰ ਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ – ਨਾਵਲ ਿਾਸਹਤ ਦੀ ਇਿੋ ਇਿ ਸਵਧਾ ਹੈ ਜੋ ਿੀਮਾਵਾਂ ਰਸਹਤ (Open) ਹੈ। ਿਮੇਂ ਅਨੁਿਾਰ ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ਰੂਪ੍ ਬਦਲਦਾ
ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਿੇ ਿਮੇਂ ਸਵਚ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਸਟਲ ਹਨ। ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜਹਾਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੁੱ ਿ ਫੈਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਹਨ। ਨਾਇਿ, ਖਲਨਾਇਿ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਿ ਵਰਗੇ ਚੌਖਟੇ ਸਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਿੇ 'ਿਮੁੁੱ ਚ' ਨੂੰ ਸਚਤਰਣਾ ਅੁੱ ਜ ਗਲਪ੍ਿਾਰ ਲਈ ਅਿੰ ਭਵ
ਹੈ। ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਿ ਰਾਹੀਂ ਿਟੇਟ ਦੇ ਜਸਟਲ ਸਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ
ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪ੍ ਦੰ ਡ ਤੋੜ ਿੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪ੍ ਦੰ ਡ ਅਪ੍ਨਾਉਣੇ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਇਿ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚਲੇ ਿਰੈਿਟਰ ਆਮ ਨਾਵਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਿੇ ਨਾ ਸਿਿੇ
ਿਰੈਿਟਸਰਿਸਟਿ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਿੜੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ੈਮਾਸਨਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਖਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 115: ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੁੁੱ ਚੀ ਰਚਨਾਿਾਰੀ ਸਵਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਸਹਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਵਚ ਿੀ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਸਪ੍ਛਲੇ 18 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਪ੍ੀ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਿਟ ਬਣਾ ਿੇ ਅਤੇ
ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਤਸਹਤ ਸਲਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਲੇ ਖਿਾਂ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸਜਹੜੇ ਇਹ ਿਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਆਪ੍ੇ

ਮੋੜ ਿੁੱ ਟਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ ਵੀ ਰਾਹ ਆਪ੍ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਘੁੱ ਟਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ
ਇਿ ਸਨਸ਼ਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸਹਮ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਚਤ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਿ ਨੂੰ ਿਈ ਿਈ ਵਾਰ ਿੋਧਦਾ ਹਾਂ। ਿਦੇ-ਿਦੇ ਇਿ ਇਿ ਵਾਿ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਵਾਰ ਸਲਖਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨੂੰ
ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ੰ ਸਨਆਂ ਦਾ ਰਫ਼ ਿੰ ਮ ਿਰਨਾ ਸਪ੍ਆ (ਿਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਫ਼ ਿੰ ਮ ਮੈਂ ਿੰ ਭਾਲ
ਿੇ ਰੁੱ ਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਿਸਹਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰੜੀ ਸਮਹਨਤ ਵੀ ਿਰਨੀ
ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 116 : ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਤੁੱ ਥਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਜੁਗਤ ਸਵਚਾਲੇ ਿੀ ਿੰ ਬੰ ਧ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਿਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਾਬ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਮੈਂ 'ਆਨਰਜ਼ ਇਨ
ਮੈਥ' ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਚੋਂ ਪ੍ਸਹਲੇ ਿਥਾਨ ਤੇ ਰਸਹ ਿੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਿਲ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ
ਫਾਰਮੂਸਲਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਿਆ ਦੀ ਿਮਝ ਹੈ। ਮਾਈਿਰੋ ਅਤੇ ਮੈਿਰੋ ਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਿਰਿੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁੱ ਥਾਂ ਸਵਚ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਤੁੱ ਥ ਇਿੁੱ ਠ ਿਰਨ ਦਾ ਵੁੱ ਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾ ਸਵਚ
ਸਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਇਹ ਤਸਹ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਫਰ ਉਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਤੁੱ ਥ ਇਿੁੱ ਠ ਿਰਦਾ ਹਾਂ,
ਸਵਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਿਾਰਨ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਤੁੱ ਥ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਲੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਆਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਹੋ ਉਿ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਹਾ ਤਾਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਜੁਗਤ ਆਪ੍ੇ ਅਪ੍ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 117: ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ, ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੇਲ-ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਲਖਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਖਣਾ ਅਿੰ ਭਵ ਹੈ। ਸਿਿੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ
ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਪ੍ਿੜ ਸਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਹਾ। ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 118 : ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਨਆਂ-ਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਾਜ਼ ਉਧੇੜਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧੁੱ ਿੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੇਇਨਿਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚਤਰਣ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਟੇਟ ਦਾ ਰਵੁੱ ਈਆ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ : ਹੁਣ ਸਰਡਾਇਡ ਹੋ ਿੇ ਿੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧੀ ਵੁੱ ਧਦੀ ਗਈ ਸਤਉਂ-ਸਤਉਂ ਵੁੱ ਧ ਔਖਾ ਹੋਣਾ
ਪ੍ੈਂਦਾ ਸਰਹਾ। ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਵਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੁੱਗਦਾ ਸਰਹਾ। ਸਡਊਟੀ ਪ੍ੁਸਲਿ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਖ ਪ੍ੂਰਨ ਦੀ ਿੀ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਸਦੁੱ ਿਤ ਅਦਾਲਤ
ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਨਭਾਉਣ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜ,ੇ ਸਜਿ ਜੁੱ ਜ ਨਾਲ ਿੰ ਮ ਿਰੀ ਦਾ ਿੀ ਉਹ ਖੁੁੱ ਲਹ ਿੇ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਰਦਾ।
ਡਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਿੀ ਸਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਜ਼ ਨਾ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਮਸਹਿਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪ੍ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਹੁੰ ਦੀ। ਹਰ ਿਮੇਂ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁੁੱ ਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਿਰਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਿਨ। ਵਿੀਲ ਵੀ ਸਨਹੋਰੇ ਿੁੱ ਿਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਿਨ। ਿਈ ਵਾਰ ਝੂੁੱ ਠ
ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵਚ ਫਿਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਮ ਿਮੇਤ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱ ਟਾਨ ਵਾਂਗ
ਖੜਹ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਿੰ ਿਟ ਦੇ ਬੁੱ ਦਲ ਟੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, 'ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਸਵਚ ਸਿਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਹਸਲਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਡਰ,' ਇਹ ਿੋਚ ਿੇ

ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਟਿਰਾਉਂਦੇ ਰਸਹਦਾ ਿੀ।
ਪ੍ਰਿਨ 119. ਇਹ ਵੀ ਦੁੱ ਿੋ— ਤੁਿੀਂ ਿਾਸਹੁੱ ਤਿ ਿਮਾਗਮਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਉਂ? ਸਵਸਦਅਿ ਜਗਤ ਸਵਚਲੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਿਸਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਉੱਤਰ - ਇਿ ਦੇ ਿਈ ਿਾਰਣ ਹਨ। ਸਿੁੱ ਤੇ ਦੇ ਰੁਝੇਸਵਆਂ ਿਰਨ ਿਾਸਹਤ ਪ੍ੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਿਮਾਂ ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਹਰ
ਿਾਸਹਤਿਰ ਇਹ ਤੁੱ ਵਿੋ ਿਰਦਾ ਹੈ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਿਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਸੜਆ ਸਗਆ ਹੋਵੇ । ਪ੍ੁੁੱ ਛਣ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਸਖਆ ਜਾਵੇ ਸਿ ਮੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਪ੍ੁਿਤਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ੜੀ ਤਾਂ ਦੂਿਰੇ ਲੇ ਖਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੌਸ਼ੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਿ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਿਾਰਨ
ਿਮਾਗਮਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਿਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਿਸਚਹਰੀ ਦਾ ਿੰ ਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਛੇ ਸਦਨ ਚੁੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਵੀ ਦੂਸਜਆਂ
ਮਸਹਿਸਮਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਿੰ ਮਾਂ ਿਾਰਾਂ ਸਵਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਵੀ
ਿਮਾਗਮਾਂ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਿਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਿਧਾਰਣ ਸਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਿੁੱ ਖਣ ਲਈ ਿੁੁੱ ਝ
ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ । ਅੁੱ ਜ ਿੁੱ ਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਸਦੰ ਦੀ।
ਸਵਸਦਅਿ ਜਗਤ ਸਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੈਸਰਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁੁੱ ਟਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਸਹਲ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 120. ਜਦੋਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ੍ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਚੰ ਤਿ (ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ, ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ, ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ ਸਵਨੋਦ
ਅਤੇ ਡਾ. ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਿੇਿਰ ਤੇ ਿਈ ਹੋਰ) ਜਦੋਂ ਿੁਪ੍ਲੇ ਟਵ ਸਡਗਰੀ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾ, ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ-ਮੁਲਾਂਿਨ
ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਿਰੇ ਲੇ ਖਿ/ਨਾਵਲਿਾਰ ਸਿਵੇਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਇਿ ਨੂੰ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਚੰ ਤਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਮਿਾਲੀ ਨਾਵਲਿਾਰ ਬਹੁਤ
ਸਤਲਸਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੁੱ ਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ ਸਿ ਮੈਂ ਪ੍ੈਿਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਹੁੁੱ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਤੋਂ
ਖੋਜ਼-ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਇਹ ਿਭ ਦੋਸ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਿੁੱ ਤਾ ਅਿਾਦਸਮਿ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਾਰਣ ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਮਾਗਮਾਂ ਸਵਚ ਵੀ ਘੁੱ ਟ-ਵੁੱ ਧ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਸਦਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਿੁਰੂਿਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਦੇਸਖਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਿਾਂ ਸਵਚ ਡਾ.
ਅਤਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ (ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰ ਘ ਭਾਟੀਆ) ਪ੍ੀੜੀ ਤੁੱ ਿ ਦੇ ਿਭ ਉਚ ਿੋਟੀ ਦੇ ਸਚੰ ਤਿ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਸਨੰਦਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਸਹੰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਜੇ ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ ਸਵਨੋਦ, ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ, ਡਾ. ਿੇਿਰ ਸਿੰ ਘ ਿੇਿਰ, ਡਾ.
ਰਘਵੀਰ ਸਿੰ ਘ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰ ਘ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ੈਿੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਾਰਣ ਖੋਜ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 5000
ਰੁਪ੍ਇਆ ਮੈਂ ਸਦੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸਲਖਵਾ ਿੇ ਸਦਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਿਿੇ ਦੋਖੀ ਨ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ ਮੇਰੀ
ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਿਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 121 : ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਸਲਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿੀ ਉਿ ਿਮੇਂ ਅਵਿਥਾ ਿਧਾਰਣ ਨਾਲੋਂ ਿੁੁੱ ਝ ਵੁੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉੱਤਮ ਿਾਸਹਤ ਭਾਰਤ ਸਵਚ ਰਸਚਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਸਹਤ ਧੁਰ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੁੱਖ ਿੇਵਲ ਇਿ ਮਾਸਧਅਮ ਬਣ ਿੇ ਇਿ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੁੱ ਲ ਗੈਰ-ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰੀ ਸਜਹੀ
ਲੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਥਨ ਸਵਸਗਆਨਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਰਚਨਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਿਦਾ
ਰਚਨਾਹਾਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਿੰ ਿਾਰ ਦਾ ਇਿ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣ ਿੇ ਉਿ ਸਵਚ ਰਚ-ਸਮਚ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਅਵਿਥਾ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ
ਿਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਵਾਂਗ ਿਰੜੀ ਿਾਧਨਾ ਿਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਰਚਨਾ ਿੰ ਿਾਰ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਈ ਿਈ
ਹਫ਼ਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਿਲਮ ਲੈ ਿੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਸਲਖ ਹੁੰ ਦਾ।
ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਿਈ-ਿਈ ਘੰ ਟੇ ਮਗਜ਼ ਖਪ੍ਾਈ ਿਰਿੇ ਖਾਲੀ ਹੁੱ ਥ ਉਠ ਖੜੋਈ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਿਈ ਵਾਰ ਰਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਛੁੱ ਡ ਦੇਈ ਦੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਸਿ ਸਧਆਨ ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿੇਂਦਸਰਤ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਲਮ ਲੈ ਿੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਜ਼ਹਨ ਸਵਚ ਿੁਰਜੀਤ ਹੋਣ
ਲੁੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝ ਪ੍ੈਣ ਲੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿੰ ਪ੍ਰਿ ਟੁੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ
ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਅਵਿਥਾ ਅਸਜਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਾਰ ਦੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰਲੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਜੀਵੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਨਸ਼ਈ ਸਵਅਿਤੀ ਵਾਂਗ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ੁੁੱ ਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਗਦਾ ਿਦੋਂ ਬੁੱ ਿ ਚੜ•ੀੇ ਿਦੋਂ
ਸਰਿਸ਼ਾ ਫਸੜਆ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਪ੍ੈਦਲ ਚੁੱ ਲੇ । ਅਸਜਹੀ ਅਵਿਥਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਫੁਆਰੇ
ਵਾਂਗ ਫੁੁੱ ਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਰ ਿਈ ਗੁੱ ਲਾਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਲੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿਦੇ ਪ੍ਸੜਹਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਜਾਸਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਜਹਾ ਪ੍ੜਹਿੇ ਹੀ ਰਚਨਾਿਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਿਿੇ ਿਰਬ-ਸਗਆਤਾ ਨ ਉਿ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਿਰਵਾਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੋਖੇ ਸਵਚਾਰ ਸਿਥੋਂ ਆਏ। (ਅਿਲ ਸਵਚ ਇਹ ਉਹ ਅਵਿਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਅਿਤੀ ਸਿਰਜਿ ਬਣ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਿ ਿੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)। ਰਚਨਾ ਮੁਿੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਝ ਸਦਨ
ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਿੰ ਗੀ-ਿਾਥੀਆਂ ਿੋਲੋਂ ਸਵਛੜ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਣ
ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਧਆਨ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਭੰ ਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਲਪ੍ਸਨਿ ਿੰ ਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਧਾਰਣ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸਜਉਣ ਲੁੱਗੀ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 122: ਿੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੁਚੇਤ ਅਤੇ ਿੋਚੀ ਿਮਝੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਿਿੇ ਇਿ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੋਚ-ਿਮਝ ਿੇ ਿਰਨੀ
ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ-ਨਾਥ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿੇਂਦਰੀ ਪ੍ਾਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਿਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਿਤਰ ਤੁੱ ਿ ਿਹਾਣੀ
ਅੁੱ ਗੇ ਤੋਰਨ ਸਵਚ ਉਹ ਮੁੁੱ ਖ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੁੱ ਤੇ ਵਜੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਿੀ। ਜਾਣਬੁੁੱ ਝ ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ ਵਿੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਈ ਮਿਲੇ ਹੁੱ ਲ ਹੋ ਗਏ। ਿਲਾਤਮਿ ਪ੍ਖੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
ਸਿ ਿਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਿੀਆਂ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿੀਲ ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਿਾਨੂੰਨੀ ਿਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਤਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਿਾਨੂੰਨ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰਤਾਂਤਿਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੁੱ ਟ ਪ੍ਈ। ਇਿ ਪ੍ਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤਿ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੁੱ ਧ ਿਰਨਾ ਚਾਸਹਆ ਸਿ ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰ ਗ-ਤਰੀਿੇ ਵਰਤ ਿੇ ਅਿੀਂ ਅਿਲੀ ਮੁਜਸਰਮ ਨੂੰ ਿਜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਿ ਸਦਨ

ਿਸਥਤੀ ਏਨੀ ਬੁੱ ਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿ ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੱ ਥ ਪ੍ਾਉਣ ਲੁੱਗਣਗੇ। ਿਾਰਾ ਿਮਾਜ
ਅਿੁਰੁੱਸਖਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਨਗਰ ਚੁੁੱ ਿੇ ਿਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਮਝ ਉਿ ਿਮੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ
ਪ੍ੀੜਤ ਸਧਰ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਖ਼ੁਦ ਹੰ ਢਾਉਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਰ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮ-ਸਚੰ ਤਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ ਸਿੰ ਗਲੇ ਵਿੀਲ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਿੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀਤੇ ਤੇ
ਇਿ ਪ੍ਲ ਲਈ ਆਤਮ-ਸਗਲਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿ ਬੁਰੀ ਸਧਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਿੰ ਗਲੇ
ਵਰਗੇ ਚਲਾਿ ਚੇਲੇ ਭੈੜ ਦੀ ਸਵਰਾਿਤ ਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਖੜਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੁੱ ਲ ਆਈਏ। ਵੇਦ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਅਚਾਨਿ ਨਹੀਂ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਤਸਹਤ ਹੋਈ
ਹੈ। ਿਤਲ, ਡਾਿਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਿਾਰ ਿਭ ਤੋਂ ਿੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹਨ। ਿੁੱ ਟਾ-ਫੇਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਇਨਹਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਿੋ ਿਮੇਂ ਇਿੋ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਘੁੱ ਟਦੇ ਸਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਬਨਾਂ ਿਿੂਰੋਂ ਜਵਾਨ ਪ੍ੁੁੱ ਤ
ਗਵਾਹ ਲੈ ਣ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦੇ ਵਾਸਰਿਾਂ, ਚੜ•ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਵਚ ਬਲਾਤਿਾਰ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀ ਮੁਸਟਆਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਿਤਾ,
ਸਦਮਾਗੀ ਿੁੱ ਟ ਖਾ ਿੇ ਿੰ ਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੁੱ ਿੀ ਿੋਹਣੀ ਿੁਨੁੱਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਘਰ
ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਲਈ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਆਰਸਥਿ, ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਿ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿਈ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇਿੋ ਿਮੇਂ ਘਟਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਪ੍ਾਿੇ ਅਸਜਹੀ ਪ੍ੀੜਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਸਥਿ ਦਸ਼ਾ ਸਦਵਲੀਏਪ੍ਣ ਤੁੱ ਿ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਿ ਦਸ਼ਾ
ਆਤਮ ਹੁੱ ਸਤਆ ਿਰ ਲੈ ਣ ਤੁੱ ਿ ਪ੍ੁੁੱ ਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਿੇ ਿਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਸਜਹੇ ਿੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੁਜ਼ਸਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਿਰਦੇ ਹਨ।
ਿਾਡਾ ਸਨਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਹੋ ਸਜਹੇ ਫਰਜ਼ ਸਨਭਾ ਸਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੁਚਤ
ੇ
ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 123. ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਨਾਲ ਿਬੰ ਥਤ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਹੈ? ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੁੁੱ ਜ
ਆਖੋ?
ਉੱਤਰ - ਿਾਸਹਤਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਹੁੱ ਸਿਆਂ ਸਵਚ ਵੰ ਸਡਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਨ-ਿਨਮਾਨ
ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਿਥਾਨਿ ਿਭਾਵਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਿਨਮਾਨਾਂ ਸਵਚ ਰਾਿੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ
ਸਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਿਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿੁੱ ਚੇ-ਿੁੁੱ ਚੇ ਿਨਮਾਨ ਮੰ ਨਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਇਨਾਮ ਉਹ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਿਰਿਾਰਾਂ, ਿਰਿਾਰੀ ਅਦਾਸਰਆਂ ਜਾਂ ਵੁੱ ਡੀਆਂ-ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਨਮਾਨ ਵਾਲੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਸਜਆਦਾ ਹੋਣ ਿਾਰਣ ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਇਹ ਪ੍ੁਰਿਿਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਿਤਾਂ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਸਪ੍ਛੇ ਪ੍ੂਛ ਸਹਲਾਉਂਦੇ ਸਫਰਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਮਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਸਿਆਿੀ ਰਿੂਖ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁੁੱ ਲ ਿੇ ਵਰਤੋਂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਦੀ ਹÀਮੈਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਠ ਤਾਂ ਪ੍ਾ ਿਿਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਲੋ ਿਾਂ ਸਵਚ ਉਿਦਾ ਿੁੱ ਦ-ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਿਰ ਿਿਦੀ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿੋਈ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 124. ਸ਼ਾਹਿਾਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਸਵੁੱ ਚ ਅਨੁਭਵ, ਿਲਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਸਿੰ ਨਾ-ਸਿੰ ਨਾ ਹੁੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਚਨਾ
ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਿੰ ਜੋਗ 'ਚੋਂ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਿੇ ਿੁੱ ਲੇ ਿਾਰੇ ਤੁੱ ਤ ਦੀ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਵੁੱ ਚੋਂ?
ਉੱਤਰ - ਮੇਰੇ ਸਵਚਾਰ ਅਨੁਿਾਰ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਿਿੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਸਮਲੀ ਿਫਲਤਾ ਸਪ੍ੁੱ ਛੇ ਇਿੋ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਿਫ਼ਲਤਾ
ਿਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਿਾਰਨ ਹੁੱ ਥ ਲੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਿਾਰਿੀ ਸਿਧਾਂਤ (Multy facfor therpy) ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਾਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਪ੍ਛੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿ ਸ਼ਿਤੀ, ਤੀਖਣ ਬੁੁੱ ਧੀ ਅਤੇ ਿਲਪ੍ਨਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਅਨੁਭਵ, ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਅਸਭਆਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 125. ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਿਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਆਲੋ ਚਨਾ ਿਬੰ ਧੀ ਿੁੁੱ ਝ ਦੁੱ ਿੋ? ਇਿ ਚਰਚਾ ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਸਚਹਰੇ-ਮੁਹਰੇ
ਨੂੰ ਿੰ ਵਾਰਨ ਜਾਂ ਸਨਖਾਰਨ ਸਵੁੱ ਚ ਿੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਿਰ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹਾਂ ਸਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਿਾਸਹਤ ਪ੍ੜਦਾ ਹਾਂ। ਿਾਸਹਤ ਅਸਧਐਨ ਿਾਰਣ ਮੇਰੀ ਿਲਾ
ਸਵਚ ਸਨਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਿੁਸਹਰਦ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਸਟਪ੍ਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਂਿਲਾ ਵੁੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਸਟਪ੍ਣੀ ਸਿਿੇ ਊਣਤਾਈ ਵੁੱ ਲ ਉਂਗਲ
ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਿ ਨਾਲ ਿਲਾ ਸਵਚ ਸਨਖ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਅਲੋ ਚਿ ਿਾਮਰੇਡ ਿੁਰਜੀਤ ਸਗੁੱ ਲ ਹੈ। 'ਪ੍ੁਨਰਵਾਿ' ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਗਰਸਹ ਸਵਚਲੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਨ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਮਝਾਇਆ ਸਿ ਇਿ ਅੁੱ ਧ ਠੋਿਰ ਵੁੱ ਜਣ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਵਅਿਤੀ ਝੁੱ ਟ-ਪ੍ੁੱ ਟ ਇਨਿਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਬਾ ਿਮਾਂ ਮਾਰੂ
ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਿਲਾਬੀ ਿੁਰ ਸਨਿਲਣ ਲੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਿਮਝਾਇਆ ਸਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ
ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਿਮਾਜਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਸਚਤਰਣਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਿੰ ਘਰਿਾਂ ਸਬਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। ਜਮਾਤੀ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱ ਿਦੇ ਰਹੇ। ਸਗੁੱ ਲ ਿਾਸਹਬ
ਬਹੁਤਾ ਸਲਖਣ ਦੇ ਹੁੱ ਿ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਹੰ ਦੇ ਿਨ, ''ਖੀਰ ਸਜੰ ਨੀ ਵੁੱ ਧ ਸਰੁੱ ਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਵੁੱ ਧ ਿੁਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਉਹ
ਿਸਹੰ ਦੇ ਿਨ, ''ਪ੍ੂਰੀ ਿੋਚ ਸਵਚਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਚਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰ ਭੋ।'' ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿ ਸਿੁੱ ਸਖਆ ਦਾ ਹੀ ਸਿੁੱ ਟਾ ਹੈ ਸਿ
ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲ ਹੋਂਦ ਸਵਚ ਆਇਆ।
'ਲਾਮ' ਿਹਾਣੀ-ਿੰ ਗਰਸਹ 'ਤੇ ਿੋਟਿਪ੍ੂਰੇ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਿੁਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਭੁੱ ਟੀ ਨ ਿਹਾਣੀ 'ਸਵਰਾਿਤ' ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਸਟਪ੍ਣੀ
ਿਰਸਦਆਂ ਆਸਖਆ ਸਿ ਦਸਲਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਿੇ ਟਾਵੇਂ ਟੁੱ ਲੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੱ ਜੀ ਨਿੀਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਂਿੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਉਚ
ਪ੍ੁੱ ਦਵੀ ਸਮਲਣਾ ਅੁੱ ਜਿੁੱ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਵਚ ਆਮ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀ ਬੁੁੱ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਿਮਰੁੱ ਥ ਸਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਉਿ
ਦਾ ਹੁੱ ਿ ਨਾ ਸਮਲਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟਪ੍ਣੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਿ ਦਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਿਰਨ ਦੇ ਗਈ ਅਤੇ ਅੁੱ ਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਂ ਦਾ
ਯਥਾਰਥਿ ਸਚਤਰਣ ਆਰੰ ਭ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਵਲ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ ਸਵਨੋਦ ਹੂਰਾਂ ਨ ਿਮਝਾਇਆ ਸਿ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਦਸ਼ਾ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸਿ ਸਦਸ਼ਾ ਿਪ੍ਾਟ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਦਰਿਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਸਦਸ਼ਾ ਦੀ ਝਲਿ ਦਸ਼ਾ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਰਾਹੀ ਿਸਹੰ ਦੇ ਿਨ ਸਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ
ਨਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਬਰਤਾਂਤ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਿੁਰਖਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਨਰੋਲ ਿਲਾ ਵੁੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਵ।ੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ

ਿਲਾਤਮਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਿਸਟਹਰਾ ਨਾਵਲ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਿੁਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ ਖ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰ ਘ
ਭਾਟੀਆ ਨ ਨਾਵਲ ਸਵਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰਵਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨਾ ਬਾਅਦ ਿਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਚੰ ਤਿ ਦੋਿਤਾਂ ਦੀ ਰਸਹਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਿਰਦੇ-ਿਰਦੇ, ਨਾਵਲ 'ਿੁਧਾਰ ਘਰ' ਤੁੱ ਿ
ਪ੍ੁੁੱ ਜਦੇ ਪ੍ੁੁੱ ਜਦੇ ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਸਡਆ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਆਲੋ ਚਨਾ ਨ ਮੇਰੀ
ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਿੰ ਵਾਸਰਆ ਅਤੇ ਸਨਖਾਸਰਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 126. ਆਪ੍ਣੇ ਿਮਿਾਲੀ ਨਾਵਲਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੁੁੱ ਝ ਿਹੋ?
ਉੱਤਰ - ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਵਚ ਿਾਸਹਤ ਰਚਨਾ ਘੋਰ ਤਪ੍ੁੱ ਸਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਘਰ ਫੂਿ ਿੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਿਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਦੀ ਹਰ ਸਵਧਾ 'ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾ ਦਾ ਹੁੱ ਿਦਾਰ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਿ ਪ੍ਸਹਲਵਾਨ ਦੇ
ਅਖਾੜੇ ਸਵਚ ਸਦਨ ਇਿੋ ਸਜਹੇ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦੇ। ਿੁਦਰਤ ਦੇ ਸਨਯਮ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ੁੱ ਸਤਆਂ ਨ ਝੜਦੇ ਰਸਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਵਆਂ ਨ
ਪ੍ੁੰ ਗਰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਾਸਹਤਿਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਵਆਂ ਲਈ ਸਖੜੇ ਮੁੱ ਥੇ ਰਾਹ ਛੁੱ ਡ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 127. ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਿੋਈ ਿੋਸਚਆ ਿਮਸਝਆ ਨਾਵਲੀ-ਿੰ ਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਮੈਂ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਿਟ ਬਣਾ ਿੇ ਸਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਨਾਵਲ ਇਿੇ ਯੋਜਨਾ ਤਾਸਹਤ ਸਲਖੇ ਗਏ
ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਿੇ ਨਾ ਸਿਿੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਚੁਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਵਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਤਰ
ਸਿਪ੍ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤੁੱ ਿ, ਿਸਟਹਰਾ ਅਤੇ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਸਵਚ ਅਰਦਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈਿੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱ ਜ ਤੁੱ ਿ, ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਸਵਚ
ਿੰ ਤਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲਹ ਮੰ ਤਰੀ ਤੁੱ ਿ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਦੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿਹਾਣੀ (ਿਤਲ+ਬਲਾਤਿਾਰ+ਡਾਿਾ+ਗੰ ਭੀਰ ਚੋਟਾਂ) ਇਿ
ਯੋਜਨਾਂ ਤਸਹਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੀ ਿਸਹਣਾ ਹੈ, ਸਿਿ ਤਰਹਾਂ ਿਸਹਣਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਸਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਥੇ ਿਮਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ
ਹੈ, ਇਹ ਿਭ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤਸਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 128. ਿੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹਰਫਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਉਤਾਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿਾਰਾ ਨਾਵਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜਹਨ ਸਵੁੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਰਸਚਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਲਖੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਅੁੱ ਗੋਂ ਸਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਖਾਿਾ ਵੀ ਸਜ਼ਹਨ
ਸਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਨਾਵਲ ਸਲਖੇ ਗਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਣ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਨਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਬਾਬਤ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਮੈਂ ਇਿ ਪ੍ਰਚੀ ਆਪ੍ਣੀ
ਜੇਬ ਸਵਚ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਿੁਝ ਅਉੜਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੀ ਉਪ੍ਰ ਸਲਖਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਿੇ ਡਾਇਰੀ ਸਵਚ ਨੋਟ
ਿਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਇੁੱ ਟਾਂ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਿੀਮੈਂਟ ਇਿੁੱ ਠਾ ਿਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਿਈ-ਿਈ ਮਹੀਨ ਚੁੱ ਲਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੂਰਾ ਿਮਾਨ
ਇਿੁੱ ਠਾ ਿਰਨ ਬਾਅਦ ਉਿਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ

ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਉਦਾਹਰਣ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਚਾਰ ਿੀ ਸਿ ਪ੍ਾਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਿਜ਼ਾ
ਭੁਗਤ ਿੇ ਸਰਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸਡਊਡੀ ਸਵਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਅਿਲ ਿਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ
ਅਖਵਾਵਾਂ ਿੇ ਬੰ ਟੀ ਦਾ ਿਤਲ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਿਜ਼ਾ ਤੁਿੀਂ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰ ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ-ਸਨਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੇ ਿੰ ਮ ਿਾਜ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਇਿ ਗਸਹਰਾ ਸਵਅੰ ਗ ਹੋਣਾ ਿੀ। ਪ੍ਰ ਨਾਵਲ ਸਲਖਦੇ ਿਮੇਂ ਮੈਨੰ ੂ ਬੰ ਟੀ ਦੇ ਿਾਤਲ ਹਰਮਨਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣਾ ਸਪ੍ਆ। ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਪ੍ਰਤ ਸਵਚ ਹਾਿਮ ਸਿੰ ਘ ਵਿੀਲ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਸਜੰ ਨਾਂ ਅੰ ਤਮ ਪ੍ਰਤ ਸਵਚ ਹੈ। ਪ੍ਸਹਲੀ ਪ੍ਰਤ ਸਵਚ ਮੋਦਨ ਨੂੰ ਦਸਲਤ ਵਰਗ ਸਵਚੋਂ ਸਦਖਾਇਆ ਿੀ। ਸਪ੍ੁੱ ਛੋਂ ਛੀਸਬਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ
ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿੁੁੱ ਮਚੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿ ਇਿ ਪ੍ਾਿੇ ਨਾਵਲਿਾਰ ਨ ਮੋਦਨ ਸਜਹੇ ਦਸਲਤ ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ
ਗੁਦਾ ਸਵਚ ਇਿ ਗਉ ਭਗਤ ਜੇਲ ਅਸਧਿਾਰੀ ਿੋਲੋ ਡੰ ਡਾ ਧਿਵਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਿੇ ਹੇਮਾ ਉਪ੍ਰ ਇਿ ਦਸਲਤ ਜੇਲਹ ਅਸਧਿਾਰੀ
ਨੂੰ ਬਲਾਤਿਾਰ ਿਰਦੇ ਸਦਖਾ ਿੇ ਦਸਲਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੁਸਟਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਢਾਚਾਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਿਾਰ ਹੀ ਬਸਣਆ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 129. ਿਾਸਹਤ ਿਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਸਹਣਾ ਚਾਹੋਗ?
ੇ Îਮੰ ਡੀ ਦੇ ਯੁੁੱ ਗ ਸਵੁੱ ਚ ਿੀ ਇਹ ਆਪ੍ਣੀ ਬਣਦੀ ਭੁਸਮਿਾ ਸਨਭਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ?
ਉੱਤਰ - ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਸਹਤ ਿਭਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੁਝ ਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਿਾਸਹਤ ਸਲਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰੇਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਾਰੂ ਅਲੋ ਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਲਾ ਨੂੰ ਸਨਖਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੀਆ
ਿਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਮਾਗਮ ਉਚੁੱ ਿੋਟੀ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਦੇ ਮਾਨ -ਿਨਮਾਨ ਵੀ ਸਨਰਪ੍ੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਉਲਟ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਭਾਵਾਂ ਮੰ ਡੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਭਾਵਾਂ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਿੇ ਸਟੁੱ ਿੇ ਿੁੱ ਢਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ-ਭਾਜੀ ਪ੍ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਿਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਜਹੀਆਂ
ਿਭਾਵਾਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 130. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਸਿਿ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਮੇਰੇ ਸਿੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਾਸਹਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸਵਚ ਜਮੀਨ ਅਿਮਾਨ ਦਾ ਫਰਿ ਹੈ। ਿਸਚਹਰੀ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਜਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਿੰ ਮ
ਿਰਿੇ, ਖੁੱ ਪ੍ ਸਖੁੱ ਝ ਿੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਘੰ ਟੇ ਿੁ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਿਸਥਰ ਿਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਰਜਣ ਿੰ ਿਾਰ ਸਵਚ
ਪ੍ੁਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਸਲਖ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਬਿ ਮਨ ਸਵਚ ਵੇਗ ਅਤੇ ਿਸਹਣ ਲਈ ਿੁਝ ਪ੍ੁੁੱ ਲੇ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 131. ਅਜੋਿੇ ਿਾਸਹਤਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਿਾਸਹਤਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨ-ਿਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਾਸਹਤ ਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਸਮਿਾ ਨਾਲ ਸਮਲਦਾ
ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਿਾਸਹਤਿ ਿਸਭਆਚਾਰ ਉਿਾਰੂ ਨਹੀ ਹੈ। ਗੁੁੱ ਟਬਾਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਥੀਆਂ ਿੰ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ-ਿਰਨ ਦੇ ਜਤਨ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਾਸਹਤਿਾਰਾਂ ਸਵਚ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੁੱ ਧਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਿਥਾਪ੍ਤੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨ-

ਿਨਮਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਲੁੱਗੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਸਥਤੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਨਰਾਸ਼ਾਜਨਿ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਿੰ ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਸਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਿਾਂ ਲਗਾ ਿੇ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ
ਿਸਹਤਿਾਰਾਂ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਿ ਲਈ ਸਨਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਨਰਾਸ਼ ਨਹੀ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 132. ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਵੀਏ ਜਾਂ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਬਾਰੇ ਿੁੁੱ ਝ ਦੁੱ ਿੋ?
ਉੱਤਰ - ਮੈਂ ਿਲਾ ਦੇ ਲੋ ਿਪ੍ੁੱ ਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਿਾਮ ਉਿਿਾਊ ਿਾਸਹਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਿਾਸਹਤ ਨੂੰ ਿਦਾ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ
ਦੁੁੱ ਖ-ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਨਰਾਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਲਾਤਮਿ ਿੁਹਜ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ,
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 133: ਸ਼ਬਦ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਤੇ ਿੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੁਝ ਿਹੋ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਬਦ ਸਵਚ ਬੰ ਦੂਿ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਾਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਰੂਦ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਿੇ ਸਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਿ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਸਰਵਰਤਣ ਸਚਰ ਿਥਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਿ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਸਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਟਿ ਸਿਰਸ਼ਨਾ ਆਈਅਰ ਦੇ ਇਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨ ਮੇਰੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸਵਚ ਵੁੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਂਦੀ। ਨਵੀਂ
ਿਮਝ ਅਨੁਿਾਰ ਸਲਸਖਆ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਬਦਲ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ.ਪ੍ੀ.ਐਿ. ਅਫ਼ਿਰ ਿੀ
ਿੰ ਵਰ ਸਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸਿੰ ਘ ਨੂੰ ਸਪ੍ਛੇ ਸਜਹੇ ਅੰ ਸਮਰਤਿਰ ਜੇਲਹ ਦਾ ਿੀਨੀਅਰ ਿੁਪ੍ਰਡੰ ਟ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲਹ ਿੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱ ਡੀ
ਪ੍ੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੇ ਇਛੁੁੱ ਿ ਰਹੇ। ਿੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਸਧਐਨ
ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿਦਿਾ ਿੁਝ ਿਮਾਜ ਿੇਵੀ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਅਿਤੀ
ਜੇਲਹ ਿੁਧਾਰਾਂ ਸਵਚ ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹੋਈਆਂ। ਗੁੱ ਲ ਦੂਰ ਤੁੱ ਿ ਚੁੱ ਲੀ।
'ਜੁੱ ਜਾਂ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਵੀ ਬੋਸਲਆ ਅਤੇ ਸਲਸਖਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।' ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੋ ਿ ਸਨਆਂਪ੍ਾਸਲਿਾ
ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੁੱਗ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਸਿਰਨ ਿਤਲ ਐਿਸ਼ਨ ਿਮੇਟੀ (ਮਸਹਲ ਿਲਾਂ) ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਗੁੰ ਡਾ, ਪ੍ੁਸਲਿ
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗਠਜੋੜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਇਿ ਦਾ ਿਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਿਾਰਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 134. ਿਮੁੁੱ ਚੀ ਰਚਨਾ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਸਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਿਰ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਿੁੱ ਲੀ ਅਤੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਹੋਇਆ
ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਰੀਬ ਤੇਈ ਿਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ-ਸਨਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਨੱਠ ਿੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ, ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿੰ ਮ
ਿਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਵਲ ਸਲਖਣ ਦੀ ਿਦੇ ਿਾਹਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਪ੍ੂਰੀ
ਿੰ ਤੁਿਟੀ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਸਲਿ ਿਸਭਆਚਾਰ, ਸਨਆਪ੍ਾਸਲਿਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਿ ਿਾਰਨ ਿਈ
ਵਾਰ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੰ ਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਿੇ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਿੰ ਦ ਹੈ, ਸਿਿੇ ਨੂੰ ਿਸਟਹਰਾ ਅਤੇ ਸਿਿੇ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਘਰ। ਵੁੱ ਧ ਲੋ ਿਾਂ
ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਿ ਨ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਿੰ ਦ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਿ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਿੌ ਰਵ ਿਭਾ ਵੁੱ ਧ ਿੰ ਤੁਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਵਚੋਂ 'ਖ਼ਾਨਾਪ੍ੂਰੀ', 'ਲਾਮ', 'ਦਸਹਿਤਗਰਦ' ਅਤੇ 'ਸਵਰਾਿਤ' ਿਹਾਣੀਆਂ ਉਤੁੱ ਮ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 135. ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਮੇਰੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਸਿੁੱ ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਸਹਤਿ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ
ਤੀਿਰੇ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਿਾਸਹਤ ਰਸਚਆ ਹੈ। 5-7 ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ੰ ਜ ਚਾਰ ਮਹੀਸਨਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਤਨੀ
ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਭੋਗਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਿਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਿਮੇਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨੀ ਿੁ
ਿੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਤਨੀ ਹੁੱ ਿ ਿੇ ਿਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਪ੍ਸੜਆ-ਸਲਸਖਆ ਅਤੇ ਮੁੱ ਧਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਤਨੀ
ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਿਮਝਦੇ ਹਨ। ਿਾਸਹਤਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਲਦੇ ਮਾਨ-ਿਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਿਦੇ ਸਖੁੱ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਿਾ ਸਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 136. ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਰਜਿ ਨੂੰ ਇੁੱ ਿ ਅਲੋ ਚਿ ਦੀ ਭੂਸਮਿਾ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਿਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਾਏ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰੋਗ?
ੇ ਿੂਤਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਿੋ?
ਉੱਤਰ - ਉਹੋ ਲੇ ਖਿ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਿ ਬਣ ਿਿਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਲੋ ਚਿ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਜਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ,
ਇਿ ਵਿੀਲ ਵਧੀਆ ਅਲੋ ਚਿ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋ ਚਨਾਤਸਮਿ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ
ਪ੍ਰਖਦਾ ਪ੍ੜਚੋਲਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਿਨੀਿੀ ਘਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣ ਸਦੰ ਦਾ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰ ਘ
ਟੇਰਸਿਆਵਾ ਜੋ ਨਾਵਲਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚ ਿੋਟੀ ਦਾ ਵਿੀਲ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਿਸਹਣਾ ਹੈ ਸਿ ਲੁੱਖ ਯਤਨ ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਉਹ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਿੋਈ ਿਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਿਸਿਆ। ਹਰ ਬੰ ਦੇ ਿੋਲ ਇਿ ਿੀਮਤ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਚ ਬਹੁਤ
ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਪ੍ੜਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਸਹਣ ਸਵੁੱ ਚ
ਿੋਈ ਸਝਜਿ ਨਹੀਂ ਸਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵਚ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਿਸ਼ੇਤਾਈਆਂ ਵੀ। ਸਵਿਾਿ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ
ਵਧੀਆ ਸਲਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 137. ਿਦੀ ਿਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਸਲਖਣ ਨੂੰ ਸਚੁੱ ਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ?
ਉੱਤਰ - ਿਵੈਜੀਵਨੀ ਉਿ ਸਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਸਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਜਾਂ ਰਹੁੱ ਿਮਈ ਸਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ
ਸਜਿ ਦੀ ਸਜੰ ਦਗੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਿਿਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਮੇਰੇ ਸਵਚ ਇਨਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਂ
ਦੇ ਿੁੁੱ ਝ ਪ੍ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਿੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਿੀ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਿ ਿਧਾਰਣ ਮਨੁੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਿਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਸਲਖਣ ਦਾ ਿਵਾਲ
ਹੀ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਿਾਰੀ ਵਿਾਲਤ ਦੇ ਿਾਰਜਿਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਿਾਹਮਣੇ ਅਸਜਹੇ ਤੁੱ ਥ ਆਏ ਹਨ, ਸਜਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿ, ਧਾਰਸਮਿ ਅਤੇ
ਅਖੌਤੀ ਯੋਸਧਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋ ਿ ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਹਰਾਿਤ ਜਾਂ ਜੇਲਹਾਂ ਸਵਚ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲੇ ਲੜੀਆਂ ਿੁੱ ਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਬਾਰ ਬਤੋਰ ਸਰਸ਼ਵਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੇਲੋ•ੀਂ ਬਾਹਰ ਆ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਲਹ ਅਤੇ ਪ੍ੁਸਲਿ ਸਹਰਾਿਤ ਨੂੰ ਿੁਹਰਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਦੰ ਭੀਆਂ ਦੀ ਨਿਾਬਪ੍ੋਸ਼ੀ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ
ਪ੍ੁਿਤਿ ਸਲਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁੱ ਥੋਂ ਿੁੁੱ ਝ ਸਿਆਿੀ, ਧਾਰਸਮਿ ਅਤੇ ਅੁੱ ਤਵਾਦੀ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਅਸਹਮ
ਿੇਿ ਸਨਿਲੇ ਹਨ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਹੋਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਮੁਿੁੱਦਸਮਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੋ ਿਾਂ ਿਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਬਲਿੁਲ ਉਿ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਿੀ। ਇਨਹਾਂ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 138. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੰ ਨਾ ਿੂ ਦਖਲ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਿੋਈ ਰਚਨਿਾਰ ਉਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਇਿ ਅੁੱ ਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਖ ਿਿਦਾ ਸਜਿਦਾ ਉਿਨੂੰ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਨੱਜੀ
ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਗਰਸਹਣ ਿੀਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਮਾਂਿ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੇ
ਿਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਸਵਚੋਂ ਰੁਮਾਂਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਜਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਚ ਸਵਚਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੁੱਿ ਤੁੱ ਿ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਵਚ ਖੁਸਭਆ
ਹਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਿਰਨ ਸਵਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਡਾ. ਿੁਰਜੀਤ ਲੀਅ
ਿਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਸਤਿ, ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨਿ, ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਆਰਸਥਿ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਿਮਝਣ
ਸਵਚ ਿਹਾਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਥਾਰ ਸਦੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਿ ਨਾਵਲ, ਨਾਵਲਿਾਰ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਿਮ
ਦੇ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਿ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਸਵਚ ਵੀ ਿਹਾਈ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿ
ਸਟਪ੍ਣੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂਆਪ੍ਣੇ ਮਨੋ-ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਘੋਖ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਇਆ ਸਿ ਇਿਦੀ ਉਿਾਰੀ ਸਵੁੱ ਚ ਮੇਰੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘੁੱ ਟਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਭੂਸਮਿਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 139. ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਇੁੱ ਿ ਲੇ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਾਠਿ ਦਾ ਸਫਿਰ ਸਦਮਾਗ ਉੱਪ੍ਰ ਚਾੜੀ ਰੁੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਲੇ ਖਿ ਦੇ ਪ੍ਾਠਿ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਿੀ ਹੈ? ਲÑੀੇਖਿ ਨੂੰ ਇਿ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਲੇ ਖਿ ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ
ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਵੀ ਿਸਹਣੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੇ ਖਿ ਇਨਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਿੁਮੇਲ ਿਰ ਿਿੇ। ਜੇ ਲੇ ਖਿ
ਪ੍ਾਠਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੋਂ ਉਚੀ ਗੁੱ ਲ ਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਿਦੀ ਰਚਨਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਵਚ ਪ੍ਈ ਿੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ
ਰਚਨਾ ਪ੍ੜ ਿੇ ਪ੍ਾਠਿ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਜਹੇ ਿਾਸਹਤ ਦੀ ਿੋਈ ਿਾਰਸਥਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 140. ਅਜੋਿੇ ਸਭਰਸ਼ਟ, ਅਮਾਨਵੀਸਿਰਤ, ਮੰ ਡੀ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਖਲੋ ਤੇ ਿਮਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਲੇ ਖਿ ਦੀ ਿੀ ਭੂਸਮਿਾ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਅਸਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਸਵਚ ਇਿ ਲੇ ਖਿ ਦੀ ਿੀ ਭੂਸਮਿਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮੁੁੱ ਢ ਸਵਚ ਸਦੁੱ ਤੀਆਂ
ਸਟਪ੍ਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਫੈਲੇ ਿੋੜ• ਵੁੱ ਲ ਉਂਗਲ ਿਰਦੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ
ਦਲਦਲ ਸਵਚੋਂ ਸਨਿਲ ਿੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 141. ਿਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੇ ਖਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਰਮ ਸਵਚਾਲੇ ਸਿਿ ਸਿਿਮ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ - ਿਲਾ ਦਾ ਧਰਮ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨਿਸਚਤ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਸਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਲੇ ਖਿ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਰ
ਸਜਉਣਾ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਲੇ ਖਿ ਨੂੰ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਿਥਨੀ ਸਵਚ ਇਿਿੁਰਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 142. ਅਜੋਿੇ ਮਾਹੋਲ ਸਵੁੱ ਚ ਿਮਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਿਾਿਮੈਸਟਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਡੀਿਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ?
ਉੱਤਰ - ਅਜੋਿਾ ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗਰਿ ਚੁੁੱ ਿਾ ਹੈ। ਸਦਨੋਂ ਸਦਨ ਹੋਰ ਸਨਘਾਰ ਵੁੱ ਲ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ
ਸਗਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਉੱਚ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਵੀ ਪ੍ੈ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਿੁਧਾਰ ਦੀ ਿੋਈ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੈਡੀਿਲ
ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਿੁੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਦਵਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 143. ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਿਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਸਥਤੀ ਮੁਤਾਬਿ, ਿੁਹਜ ਸ਼ਾਿਤਰ ਦੇ
ਵਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਨੀ ਿੁ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?
ਉੱਤਰ - ਸ਼ਾਇਦ ਿਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਾਰਨ ਅਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ, ਸਪ੍ਛੋਿੜ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਨ-ਸਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੁੱ ਸਟਆ ਿੇ ਦੇਖਣ
ਲੁੱਗ ਪ੍ਏ ਹਾਂ। ਪ੍ੁੱ ਛਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਿਾਨੂੰ ਚੰ ਸਗਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਨ ਸਵਚ ਅਿੀਂ ਫ਼ਖਰ ਮਸਹਿੂਿ
ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਸਚੰ ਤਿ ਵੀ ਇਿੇ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਹਨ। ਪ੍ੁੱ ਛਮ ਸਵਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਾਸਹਤ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਮਾਸਜਿ, ਆਰਸਥਿ, ਰਾਜਨੀਤਿ, ਧਾਰਸਮਿ ਅਤੇ ਭੂਗੋਸਲਿ
ਵੁੱ ਖਰੇਸਵਆਂ ਿਾਰਨ ਅਿੀਂ ਉਹੋ ਸਜਹੇ ਨਹੀਂ ਸਜਹੋ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਨੀਿ ਹਨ। ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵਚ ਿਮਾਸਜਿ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਿ
ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੁੁੱ ਟ-ਭੁੱ ਜ ਹੋ ਚੁੁੱ ਿੀ ਹੈ। ਮਨੁੁੱਖ ਨੂੰ ਇਿੁੱ ਲ ਵੀ ਿਤਾਉਣ ਲੁੱਗੀ ਹੈ। ਇਿੁੱ ਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨਾਲ
ਖੌਜਲਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਮਨੁੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਸਬਰਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਿ
ਹਾਲੇ ਇੰ ਨ•ੀੀ ਇਿੁੱ ਲ ਦਾ ਸਸ਼ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਿੁੁੱ ਝ ਲੇ ਖਿਾਂ ਨ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਵਧੀ ਅਪ੍ਨਾ ਿੇ ਿੁੁੱ ਝ ਨਾਵਲ ਸਲਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ
ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤ ਉਪ੍ੁੱ ਰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੇ ਿਮਰਥਿ ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਿੀਤੀ। ਪ੍ਰ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ
ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਇਿੁੱ ਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਿਾਰਨ ਨਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਪ੍ਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਿਿੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਮਰਥਿ ਸਚੰ ਤਿ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਿਿੇ। ਪ੍ੁੱ ਛਮ ਸਵਚ ਠੰਡ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਅਿਮਾਨ ਸਵਚ ਬਦਲ ਛਾਏ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਨਿੀਬ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਧੁੁੱ ਪ੍ ਚੜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਚ ਗਰਮੀ ਸਜਆਦਾ ਪ੍ੈਂਦੀ
ਹੈ। ਿਾਨੂੰ ਧੁੁੱ ਪ੍ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਚੰ ਗੇ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪ੍ਨਾ ਿੇ ਅਿੀਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਸਵਚ ਸਲਖੀਆਂ ਉਨਹਾਂ
ਿਸਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੁੱ ਮ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਿਦੇ ਸਜਨਹਾਂ ਸਵਚ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਾਲੇ ਿੂਰਜ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ
ਸਚੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਡੀ ਵੁੱ ਖਰੀ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਿੇ ਮੁਤਾਬਿ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਿਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਸਹਤਿ ਸਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਖ-ਪ੍ੜਚੋਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਅਪ੍ਨਾ ਿੇ ਹੀ ਉਤੁੱ ਮਭਾਰਤੀ ਿਾਸਹਤ ਦਾ ਿਥਾਨ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

