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"
<Header type="text">
<encodingDesc>
<projectDesc>
CIIL-Punjabi Corpora, Monolingual
Written Text
<samplingDesc>
Simple written text only has been
transcribed. Diagrams, pictures, tables
and verses have been omitted. Samples
taken from page 10, 20-21, 30, 40-

lang="Punjabi">

</projectDesc>
</samplingDesc>

41, 50, 60, 70, 80, 94, 100, 112,
120
</encodingDesc>
<sourceDesc>
<biblStruct>
<source>

N.R.L.C. Library

<category>
<subcategory>
<text>
<title>

Aesthetics
Literature-Criticism
Book
pam'jAbI kahANI :
navIna praviratIAM

</category>
</subcategory>
</text>
</title>

<vol>
<issue>

</vol>
</issue>

<type>
<headline>
<author>

</type>
</headline>
</author>

</source>
<textDes>

<words>

DA. dharamapAla
sim'gala atE guralAla
sim'gha
2695

</words>

</textDes>
<imprint>
<pubPlace>
<publisher>
<pubDate>
</imprint>
<idno type="CIIL code">
<index>
</biblStruct>
</sourceDesc>
<profileDesc>

Amritsar
gurU nAnaka dEva
yunIvarasiTI praisa
1982

</pubPlace>
</publisher>

10629
PN00001

</idno>
</index>

</pubDate>

<creation>
<date>
<inputter>
<proof>

27-May-2009
Harjinder Singh
Sarbjeet Kaur

</date>
</inputter>
</proof>

</creation>
<langUsage>
Punjabi
</langUsage>
<wsdUsage>
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character
Set (UCS). </writingSystem>
</wsdUsage>
<textClass>
<channel mode="w">
print
</channel>
<domain type="public">
</domain>
</textClass>
</profileDesc>
</Header>
<text><body>
<p>

ਕੁੱ ਝ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਕਹਾਣੀ ਸਵਹਜ ਸਾਧਾਰਣ ਸੁੱ ਚ ਨੂੰ

</p>

ਸਰਲ ਸਪਾਟ ਰਪ ਵਿਚ ਕਵਹੂੰ ਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਏਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ...
ਵਕਸੇ ਗੂੰ ਝਲਦਾਰ ਸਾਵਹਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਹਤਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ।’ ਪਰ
ਸਵਹਜ ਸਾਧਾਰਣ ਸੁੱ ਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸਰਲ ਸਪਾਟ ਰਪ ਵਿਚ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਵਹਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਏਨਾ
ਸਰਲ ਰਹੇਗਾ । ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੇਿਲ ਛੂੰ ਦ ਪਰਬੂੰਧ ਨਹੀਂ
ਹੂੰ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੇਿਲ ਕਹਾਣੀ (ਕਥਾ) ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀ ।
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਪਾਕਾਰ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਿੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪਰੂੰ ਪਰਾਈ ਰਪ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ
ਨਿੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੜਦੀ ਹੈ ।
<p>

ਵਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਿਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਸਤ ਵਨਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਹੂੰ ਦੀ
ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਖ ਸਦਾ ਿਸਤ ਿੁੱ ਲ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਵਿਰ ਕਹਾਣੀ
ਤਾਂ ਇਕ ਿਾਰਤਕ ਰਪ ਹੈ । ਿਾਰਤਕ ਉਂਜ ਿੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ

</p>

ਉਲਟ ਵਿਕੇਂਵਦਰਤ ਵਬਰਤੀ ਿਾਲੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ । ਕਥਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਿੈਲਾਉ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧਵਨਕ
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਵਨਕ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੌਖ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ।
<p>

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਿਧੇਰੇ

</p>

ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਮਤਕਾਰੀ ਅੂੰ ਸ਼ ਘਟ ਵਰਹਾ ਹੈ ।
ਅੁੱ ਜ ਕਹਾਣੀ ਸਵਹਜ ਬੋਲ, ਸਵਹਜ ਚਾਲ ਤੇ ਸਵਹਜ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਦੀ
ਆਿਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਵਹਜ ਵਿਚ ਹੀ
ਜੀਿਨ ਦੀ ਜਵਟਲਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀ ਲਪਤ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਅੁੱ ਜ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵਹਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਿੀ
ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਵਟਲਤਾ ਿੁੱ ਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
<p>

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਬਹਤ

</p>

ਿਡੇਰੇ ਭਾਗ (ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜੀਿਨ) ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ
ਿੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੂੰ ਨੀ
ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਨਿੀ ਪਾਸਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਇਵਤਹਾਸਕ ਪਾਸਾਰਾਂ ਿੁੱ ਲ ਸੂੰ ਕੇਤ ਅਿੁੱ ਸ ਖੜੇ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ।
<p>

ਮੁੱ ਧਕਾਲੀਨ ਗਲਪ ਵਿਚ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਉਚ ਉਚੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇ
ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ
ਨਹੀਂ । ਸਗੋਂ ਵਧਆਨਯੋਗ ਗੁੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ

</p>

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਸੂੰਗ
ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿੀ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨਯ ਰਪ ਗੂੰ ਿਾ ਕੇ ਵਨਿੱਕੇ
ਵਨਿੱਕੇ ਅਨਭਿ-ਖੂੰ ਡਾਂ ਵਿਚ ਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਰਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਵਮਤ ਪਲ
ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੀਵਮਤ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਵਧਆਨ ਵਟਕਾਉਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ
ਿਧੇਰੇ ਡੂੰ ਘੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ।
ਇਸਦੇ ਿਲਸਰਪ ਉਹ ਅਵਜਹੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਭ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਮੁੱ ਢਲੇ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਭਦਾ ।
ਵਨਸਚੇ ਹੀ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰਨਹੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਨਾਿਲ
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ।
<p>

ਵਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤਾਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਅਗਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਬਦਲ ਅਤੇ
ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੁੱ ਛਮੀ ਸਾਵਹਤਾਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਵਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜਾਬੀ
ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ
ਸਾਵਹਤ-ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿੀ
ਵਮਲੀ ਹੈ । ਨਿ-ਆਲੋ ਚਨਾ, ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਦ, ਰਸੀ ਰਪਿਾਦ ਅਤੇ
ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਵਗਆਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਕਾਰਨ ਹਨ : (1) ਖੁੱ ਬੇ
ਪੁੱ ਖੀ ਲਵਹਰ ਵਿਚ ਪਈ ਿੂੰ ਡੀ ਅਤੇ ਅਧੋਗਤੀ (2) ਇਨਹਾਂ

</p>

ਆਲੋ ਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਦਿੀ ਦੀ ਦਰਿਰਤੋਂ ਅਤੇ (3) ਖੁੱ ਬੇ ਪੁੱ ਖੀ
ਬਧੀਜੀਿੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਯੋਗ ਪਦਿੀ ਤੇ ਹੂੰ ਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿੀ ਖੋਜ
ਵਿਵਦਆ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱ ਬੇ ਪੁੱ ਖੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਅੁੱ ਗੇ ਵਲਆਉਣ ਿੁੱ ਲੋਂ ਅਣਗਵਹਲੀ ।
<p>

ਲੈ ਿੀ ਸਤਰਾਸ ਦੇ ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ

</p>

ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਦਆਰਾ ਨਿ-ਆਲੋ ਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਹਤ ਦੀ
‘ਸਤੂੰ ਤਰਤਾ’ ਬਾਰੇ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੀ ।
ਮਲ ਰਪ ਵਿਚ ਵਸਧਾਂਤ ਵਮਥ-ਸੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿਚ
ਘਵੜਆ ਵਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ
ਪੁੱ ਛਮੀ ਆਲੋ ਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਬਣਾ ਵਲਆ । ਇਸ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਸ਼ੂੰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਸਾਵਹਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਵਲਆਉਣਾ ਨਿਾਲੋ ਚਨਾ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਦੇਣ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਪਰਵਤਕਰਮ ਦੀ ਚੜਹਤ ਸਦਕਾ ‘ਸਤੂੰ ਤਰਤਾ’ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖਿਾਦ
(isolation) ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ
ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਵਨਬੜੀ ।
<p>

ਅਗਾਂਹ ਿਧ ਲਵਹਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ

</p>

ਸਹਜ ਗਣ ਪਖੋਂ ਿੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮਵਹਸਸ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
<p>

ਧਾਰਵਮਕ ਅੂੰ ਧ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਖੂੰ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਖੂੰ ਡੀ ਰਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਟਾਖ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ
ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਵਿਵਗਆਨਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ

</p>

ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਸੇਖੋਂ ਿਰਗੇ ਬੌਵਧਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
“ਮੂੰ ਝਧਾਰ” ਅਤੇ “ਪਰੇਮੀ ਦੇ ਵਨਆਣੇ” ਿਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਵਿਚ ਧਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅੂੰ ਗ ਕਸਦੇ ਹਨ ।
<p>

ਪਰਗਤੀਿਾਦੀਆਂ ਅਨਸਾਰ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਸਮਾਜ ਹੈ ।

</p>

ਸ਼ਰੇਣੀ-ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ
ਆਧਾਵਰਤ ਜਥੇਬੂੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਦਆਰਾ ਹੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਇਕ ਪਾਵਸਉਂ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦੀ
ਰਮਾਂਵਟਕ ਹੁੱ ਲ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਿਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਦਜੇ ਪਾਵਸਉਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
<p>

ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ
ਪਰਤੀ ਲਈ ਵਜਥੇ ਪਰਵਤਵਨਧ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਵਿਰੋਧੀ
ਤਨਾਉ ਨੂੰ ਮਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਤ ਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਰਜਨ ਦੀ
ਜਗਤ ਿੀ ਿਰਤੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪਰ
ਹਨ। ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਤਰ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ
ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਵਰਤਰ
ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਭਾਿ ਸੂੰ ਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਪ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ

ਹਨ।

ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਾਦੀਆਂ,

ਉਦਾਰਿਾਦੀਆਂ

ਅਤੇ

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਸਰਜਨ ਉੱਤੇ ਇਕ
ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਦਸ਼ਣ ਲੁੱਗੇ ਹਨ। ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਾਦੀਆਂ ਅਨਸਾਰ ਇਹ
ਨਾਇਕ ਪਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੂੰ ਸਵਕਰਤੀ ਦਾ ਮਖਾਵਲਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

</p>

‘ਗ਼ਦਾਰ’ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਇਸ
ਦਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਪਿਾਦੀ ਵਹਤ ਲਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਇਕ
ਭਾਰਤੀ ਸੂੰ ਸਵਕਰਤੀ ਦੀ ਲੋ ਕ ਪੁੱ ਖੀ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਤੇ
ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਹੁੱ ਸਾ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਇਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸੂੰ ਸਥਾ,
ਪਰਖ-ਪਰਧਾਨ ਸਾਂਝੀ ਟੁੱ ਬਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਕਿਾਦ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ।
<p>

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਪ-ਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਧ ਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਚੀ ਵਿਚੋਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਸਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਲ ਭਾਿ ਦੇ ਸ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਝਾਿ
ਵਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੁੱ ਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਟੇਕ
ਸਭਾਿਕ ਹੈ। ਸੂੰ ਧ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ
ਵਬਰਤਾਂਤ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਜੇ ਵਕਸੇ
ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਰਵਤਵਕਰਆ ਦਾ ਵਸੁੱ ਟਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਬਰਤਾਂਤ-ਵਸਰਜਣ
ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ ਤੋਰਨ ਤਾਂ ਵਿਿਰਵਜਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ
ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਆਂਵਤਰਕ ਕਾਰਣ ਦੇ
ਵਬਰਤਾਂਤਕਾਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਖ਼ਦ ਪਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੂੰ ਗ ਬਣਨ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੋਿੇਗੀ। ਸੂੰ ਧ, ਅੂੰ ਗ ਸੂੰ ਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ
ਅਕਸਰ ਪਾਤਰ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜਦ

</p>

ਭਾਸ਼ਣੀ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਦਆਰਾ ਵਬਰਤਾਂਤ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੂੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਸੂੰਗਬਾਹਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
<p>

ਅੂੰ ਗ ਸੂੰ ਗ ਵਿਚ ਕੇਿਲ ਵਤੂੰ ਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ

</p>

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਹਦ ਤਕ ਮਕਤ ਹਨ “ਅੂੰ ਗ ਸੂੰ ਗ”
“ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਆਦਮੀ” ਤੇ “ਸਨਵਹਰੀ ਵਕਣਕਾ” । ਇਨਹਾਂ
ਵਿਚ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਵਚਤਰਣ ਵਿਅਕਤੀਵਕਰਤ ਪਾਤਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦੇ ਵਸਰਜਨ ਵਿਚ ਅੂੰ ਤਮ
ਰਹੁੱ ਸ ਨੂੰ ਸਵਮਉਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਵਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣੀ
ਸਭਾਿ ਿਾਲੀਆਂ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ
ਅੂੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ।
<p>

ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿਚਲੇ ਤੁੱ ਥ ਹਨ : ‘ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਭਰ

</p>

ਜਿਾਨੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਮਰ ਗਈਆਂ’ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਦਨ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ
‘ਕੋਈ ਬਹਤਾ ਦਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਭਿ ਕੀਤਾ ।’ ਉਪਰੋਕਤ
ਸੂੰ ਖੇਪ ਘਟਨਾ-ਿਰਣਨ ਨੂੰ ਵਬਰਤਾਂਕਾਰ ਨੇ ਰਤਾ ਕ ਤਿਸੀਲ
ਨਾਲ ਸਵਚਆਇਆ ਹੈ :
<p>

ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜੀਿਨ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਖ ਸਵਹ ਕੇ

</p>

ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਹਾਲੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੀ
ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੂੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਹੋ
ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਸ ਤੋਂ ਿਧ ਕਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਜੀਿਨ
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਖਸ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ।
<p>

ਵਬਰਤਾਂਤਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਕਾਰਣ ਤੇ

</p>

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਚਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚੋਂ
ਵਿਅੂੰ ਗ (irony) ਿਾਲਾ ਤੁੱ ਤ ਗਾਇਬ ਹੂੰ ਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ
ਸਾਵਹਵਤਕਤਾ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
<p>

ਪੈਰਾ (11)

</p>

ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਸਵਚਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਿਧੇਰੇ ਸੂੰ ਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ । ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ ਯੋਧੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਤੁੱ ਥ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ
ਤੇ ਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਚਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਤੀ ਤਰਸ/
ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ।
ਵਪੁੱ ਛੇ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਯੋਧੇ (ਵਬਜੈ ਵਸੂੰ ਘ) ਦੀ ਵਮਹਨਤ
ਬਾਰੇ ਤਣਾਉ ਸੀ । ਇਹ ਤਣਾਉ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਿੀ ਕਾਇਮ ਹੈ
। ਤਣਾਉ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ :
<p>

ਵਬਜੈ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ ਕਝ ਵਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ... ਉਸਨੇ ਪਰੀ

</p>

ਵਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ...
<p>

ਸੂੰ ਨ 1960 ਦੇ ਵਪਛੋਂ ਵਜਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਹੀ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ
ਆਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗਲਜ਼ਾਰ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ, ਗਰਵਦਆਲ ਵਸੂੰ ਘ,
ਮਵਹੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਵਹੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਸਰਨਾ, ਸਵਿੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ
ਉੱਪਲ, ਅਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਬਟਾ ਵਸੂੰ ਘ, ਦੇਵਿੂੰ ਦਰ, ਗਰਮਖ ਵਸੂੰ ਘ
ਜੀਤ, ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਵਟਿਾਣਾ, ਲੋ ਚਣ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਸਖਬੀਰ ਿਰਗੇ
ਅਨੇਕ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜਹਦਾ ਵਰਹਾ, ਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਹੂੰ ਦੀ ਦੀ
ਨਿੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦੇ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ - ਨਾ ਵਕ ਸੂੰ ਨ 60 ਦੇ ਵਪਛੋਂ ਦੇ

</p>

ਲੇ ਖਕਾਂ ਿਰਗੀਆਂ । ਸੂੰ ਨ 60 ਦੇ ਵਪਛੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੀ
ਵਜਹੜੀ ਪੌਦ ਅਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਅੁੱ ਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦਾ ਸਪਨਾ ਖੂੰ ਵਡਤ ਹੋ ਚਵਕਆ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਵਲਆਉਣ
ਦੀਆਂ ਿਡੀਆਂ-ਿਡੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਿੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਸਮਝੌਤਾ
ਪਰਸਤੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਸੀਲੇ ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ
ਵਿਚ ਿਸ ਕੇ ਰਵਹ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਵਜਹੜੀ ਬੇਅਸਲੀ,
ਗਠ-ਜੋੜ ਤੇ ਹਿਰਾ ਤਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵਰਹਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਨੂੰਗੇ ਰਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਿੀਂ ਪੀੜੀ
ਦਾ ਭਰਮ ਤੋਵੜਆ ਸੀ । ਮੋਹ ਭੂੰ ਗ ਤੇ ਨਿੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਉਭਰੀ ਕਥਾ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਕਝ ਕ ਲੇ ਖਕਾਂ/ਲੇ ਵਖਕਾਿਾਂ ਦਾ
ਇੁੱ ਥੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਵਿਚ
ਉਭਰੀ ਅਜ ਦੀ ਸੁੱ ਚਾਈ ਆਪਣੀ ਤਲਖੀ, ਵਿਅੂੰ ਗ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ
ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰਪਮਾਨ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ।
<p>

ਕਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰ ਘ ਵਿਰਕ ਕਾਮਿਾਸ਼ਨਾ ਵਜਹੇ ਜ਼ਰਰੀ ਪਰ ਨਾਜ਼ਕ
ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਚਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਵਝਜਕਦਾ ਸੀ। “ਇਕ ਹੋਰ ਗੁੱ ਲ ਵਜਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਾਵਹਤ
ਨੂੰ ਸਕਵੜਆ ਹੋਿੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਿ
ਸਾਵਹੁੱ ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਇਹ
ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਪਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਿਲ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਹੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਖਣਾ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲਕਾ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਦਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ । ਹਣ

</p>

ਇਹ ਅਵਹਸਾਸ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਿੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵਕਸੇ ਵਦਲ ਵਿਚ ਸਾਹ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਖ ਿਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਿਸਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਭਾਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਹੀ
ਵਲਖਤ ਵਿਚ ਨਾ ਵਲਆਉਣਾ ਇਕ ਿਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ।” ਵਿਰਕ
ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਕਹਾਣੀ-ਸੂੰ ਗਰਵਹ ਨਿੇਂ ਲੋ ਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ
ਸਚਕ ਹੈ । “ਹਣ ਉਹ ਜਾਣ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕਾਮ ਿਾਸ਼ਨਾ ਅਜੋਕੇ
ਯਗ ਦੇ ਅਨਭਿ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡੀ
ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਵਧਅਮ ਹੈ ।” ਕਾਮਿਾਸ਼ਨਾ ਜਹੀ ਬਲਿਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਜਤ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਦਧ ਤੇਰਾ) ਇਸੇ
ਨਕਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ‘ਮੀਰਾਂ ਮਸੁੱ ਲੀ’,
‘ਕਹਾਣੀ ਵਕਿੇਂ ਬਣੀ’ ਆਵਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਲਆ ਸੀ ।
‘ਅਲੀਬਾਬਾ ਤੇ ਕਾਵਸਮ’ (ਨਿੇਂ ਲੋ ਕ) ਵਿਚ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ
ਵਿਚਲੀ ਮਨੋ-ਵਿਵਗਆਨਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿੇਂ ਸੂੰ ਦਰਭ ਵਿਚ
ਨਿੇਂ ਅਰਥ ਵਦਤੇ ਸਨ।
<p>

ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂੰ ਤਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ
‘ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ’ ਦੇ ਯਗ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਣ
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਿਲ ਿਧੇਰੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਾਪੇਗੂੰਡਾ, ਵਕਸੇ
ਿੂੰ ਨਗੀ

ਨਾਲ

ਤਜਰਬਾ,

ਲੇ ਖਕਾਂ

ਦੇ

ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ

ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਿਰਣਨ ਅਕਸਰ ਅਕੇਿਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰੋਚਕ ਬਣਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ । ਕਹਾਣੀ ਦੀ
ਚਾਲ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਵਤੁੱ ਖੀ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਖੀ ਜ਼ਰਰ ਹੈ

</p>

। ਨਾਿਲ ਦੀ ਚਾਲ ਮਾਲ ਗਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੀ ਚਾਲ
ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ ਮੇਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ । ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ
ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੇਿਲ ਚਾਰ ਿੀਲਹਰ ਦੀ ਵਜਸ ਦਾ
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਵਕ ਵਕਥੇ ਠਵਹਰੇਗਾ, ਵਕਥੇ ਨਹੀਂ
ਠਵਹਰੇਗਾ । ਵਕਸੇ ਸਾਵਹਤਕ ਰਪ ਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਵਿਚ ਹੈ । ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਅੂੰ ਗ ਆਰੂੰ ਭ ਤੇ ਅੂੰ ਤ,
ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲੂੰਬਨ ਜਾਂ ਲਟਕਾ, ਵਿਸਮਾਦ, ਭਾਿਾਂ ਦੀ
ਪਰਭਾਵਿਕ ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਟਕੀ ਿਾਰਤਾਲਾਪ, ਅਤੇ ਿਰਣਨ
ਦਾ ਸਮੇਲ ਅਤੇ ਸੂੰ ਵਖਪਤਾ ਦਾ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਸਰ । ਿਾਕਾਂ,
ਪੂੰ ਗਤੀਆਂ, ਬੂੰ ਦਾਂ ਤੇ ਪੈਵਰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ
ਕਝ ਕਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਇਕ ਵਲਖਾਰੀ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਛੀ
ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਨਾਿਲ ਦੀ ਰੋਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵਥਰ ਰੁੱ ਖਣ
ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ।
<p>

ਆਪਣੇ ਵਦੁੱ ਤੇ ਵਨਰਣੈ ਨੂੰ ਸੁੱ ਚ ‘ਵਸੁੱ ਧ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੁੱ ਗੇ
ਚਲ ਕੇ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ
ਅਵਧਕਾਰਸ਼ਾਲੀ

ਿਰਗ

ਜਾਂ

ਲੋ ਕ

ਵਿਰੋਧੀ

ਪਾਰਟੀਆਂ

ਸਾਂਸਵਕਰਵਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱ ਧਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਮਨ ਿਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਭਰਾਂਤੀਆਂ ਪਾਲ
ਕੇ ਵਜਿੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨ
ਪਰਗਟਾਵਿਆਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਬੇਮੁੱ ਖ ਹਾਂ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।

</p>

ਵਜਿੇਂ ਇਹ ਿਰਗ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ
ਕੇਿਲ ਧੁੱ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਿੁੱ ਲੋਂ
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਵਕ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੀ
ਅਵਧਕਾਰਸ਼ਾਲੀ ਿਰਗ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਿਸਥਾ ਉੱਤੇ
ਆਂਵਸ਼ਕ ਰਪ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਵਜ਼ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਿਾਂਗ ਏਨਾ ਵਸੁੱ ਧ ਪੁੱ ਧਰਾ ਨਹੀਂ ।
ਆਂਵਸ਼ਕ ਰਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਵਿਚ ਵਨਮਨ ਿਰਗ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੁੱ ਧਾ
ਪੁੱ ਧਰਾ ਟੁੱ ਕਰ-ਰਪੀ ਮਕਾਬਲਾ ਮਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੇ
ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਖੋ ਿੁੱ ਖ ਮਸਵਲਆਂ ਦੇ ਬਹ ਪਰਤੀ ਅਵਧਐਨ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਿੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
‘ਦੋਸ਼’ ਵਿਚ ਵਕੂੰ ਨੀ ਕ ਜਾਨ ਹੈ? ‘ਡੂੰ ਮ’ ਦਾ ਗਰਬਚਨ ਵਸੂੰ ਘ
ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਪਉ ਠਕਰ ਵਸੂੰ ਘ ਜਦੋਂ ਿੋਟਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਤੇਜ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਆਪ ਚੁੱ ਲ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁੱ ਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਨਮਨ
ਿਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਵਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਭਰਾਂਤੀ ਪਾਲ ਕੇ ਕਾਵਬਜ਼ ਹਨ, ਵਕਸੇ ਧੁੱ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ।
<p>

ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ
ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

</p>

ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ।
ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਬਹਤ ਵਪਛਲੇ ਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸੂੰ ਕਲਪ
ਦਾ ਹੀ ਵਤਆਗ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਕ
ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਲੋ ਕਰਾਜੀ ਉਦਾਰਿਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ
ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਰਚਨਾਜਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਵਤਆਗ ਦੀ।
ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਸਾਵਹੁੱ ਤ ਦੀ
ਸੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਂਤ ਹੀ ਸਮਾਜਿਾਦੀ
ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੇਤੂੰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਰਤਣ ਦੇ
ਚਾਹਿਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਵਣਆ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਜਿਾਦੀ
ਨਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਵਿਧੀ ਲਈ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਵਸਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਡਲ
ਨਹੀਂ ।
<p>

ਿਵਰਆਮ ਸੂੰ ਧ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਜਹਾ ਵਕ
“ਹਨੇਹ ਰੀ”, “ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੀ ਹੀਰ” ਜਾਂ “ਗਰਮਖ ਵਸੂੰ ਘ” ਵਿਚ
ਸਮਕਾਲੀ ਖੁੱ ਬੇ ਪੁੱ ਖੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ (critique) ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਿੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ । ਇਨਹਾਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਨਮਨ ਮੁੱ ਧ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਵਕਰਸਾਣੀ) ਨੂੰ
ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਅੁੱ ਠਿੇਂ

</p>

ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਹਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸ. ਤਰਸੇਮ,
ਗਰਮੇਲ ਮਡਾਹੜ, ਰਘਬੀਰ ਢੂੰ ਡ ਆਵਦ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ,
ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਧੀ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਸਮਝਦੇ
ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸ਼ਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਨਿੱਕ
ਬਰਜਆ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦੇ
ਪਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਾਵਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ
ਲਈ ਚੇਤੂੰਨ ਭਾਂਤ ਿਰਤਣ ਦੇ ਇੁੱ ਛਕ ਹਾਂ ।
<p>

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਲ.ਜ. ਜੀ ਇਨਹਾਂ ਸੂੰ ਦਰਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਸੁੱ ਧਾਂਤਕ ਸੂੰ ਦੇਹ

</p>

ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਅਧੀਨ ਮੇਰੀ
ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ‘ਸੋਚਣਾ ਿਵਰਆਮ ਸੂੰ ਧ ਿਾਂਗ, ਪਰ ਵਲਖਣਾ ਪਰੇਮ
ਪਰਕਾਸ਼ ਿਾਂਗ’ ਿਰਗੀ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
।
<p>

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਚਸਤੀਆਂ

</p>

ਦਾ ਪਲੂੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਸ਼ਨ ਹੈ ਵਕ ਸੂੰ ਧ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਜਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਿਾਂ ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਕ ਪਹੂੰ ਚਵਦਆਂ
ਪਰਸੂੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਕਿੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਬੌਵਧਕ ਜ਼ਵਹਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ
ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਮਹਨਤ ਨਾਲ ਵਲਖਣ ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਗਿਾਰਾ
ਕਰਨੀ ਦਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।
<p>

ਮੇਰੇ ‘ਘਚੋਵਲਆਂ’ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ :
‘ਸੂੰ ਧ

ਦੀਆਂ

ਕਹਾਣੀਆਂ

ਦਾ

ਵਿਅੂੰ ਗ

ਬਹਤੀ

ਿਾਰੀ

</p>

ਅਵਧਕਾਰਸ਼ਾਲੀ ਿਰਗ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਊਲਟ ਕਵਮਊਵਨਸਟ
ਪਾਤਰਾਂ ਦਆਲੇ ਕੇਂਦਵਰਤ (“ਨਾਇਕ”) ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ।’ ਇਸ
ਅਨਭਿ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਿਵਰਆਮ ਸੂੰ ਧ ਦਾ ਕਵਮਊਵਨਸਟ
ਲਵਹਰ ਪਰਤੀ ਿਤੀਰਾ ਠੀਕ ਭਾਂਤ ਆਦਰਸ਼ਮਖੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਵਹਣਾ ਇਕ
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਰਭਾਿ ਭਰਾਂਤੀ’ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ।
<p>

ਸਰੀਮਾਨ ਲ.ਜ. ਜੀ ਨੇ ‘ਪਰਭਾਿ ਭਰਾਂਤੀ’ ਬਾਰੇ ਵਕਧਰੋਂ ਨਿਾਂ ਨਿਾਂ
ਪਵੜਹਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਮੇਰੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਲੇ ਵਬਨਾਂ ਲਾਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
। ਪਰਭਾਿ-ਭਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸੀਵਮਤ
ਸਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਭਾਿਕ ਮਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਵਗਆਨ-ਵਿਮਖ ਪਰਵਿਰਤੀ । ਪਰਗਤੀਿਾਦ ਨੂੰ ਿੀ ਬਹਤ ਿਾਰੀ
ਅਵਜਹੇ ਮਲਾਂਕਣੀ ਮਾਣ ਦੂੰ ਡ ਿਜੋਂ ਿਰਤ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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