“ ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦਸੂਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ”

‘’ਜੋ ਕਹਗਾ-ਸੱ ਚ ਕਹਗਾ ..ਪਰ !!!’’ --ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ
09797313927( ਜੇ.ਕੇ),9872161644(ਪੰ ਜਾਬ)

"ਸਾਿਹਤ ਨ ਮਨਰੰ ਜਨ ਤੇ ਮਨਿਵਰੇਚਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇ ਤ ਇਕ ਭਰਵ ਕਦਮ
ਅਗਹ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
"
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਸ, ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਿਕਨ. ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਸਾਿਹਤ ਚੂੰ ਿਕ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਬਦਲਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੇ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਿਪੱ ਠ-ਜੁੜਵ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਦਲਦੇ ਪਿਰਪੇਖ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
। ਰਜਵਾੜਾ – ਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱ ਗ ਤੱ ਕ ਸਾਿਹਤ ਕੇਵਲ ਮਨ1ਰੰ ਜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ । ਸਾਮੰ ਤਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ – ਤੀਹਰੇ ਦਬਾਅ ਨ2
ਸਾਿਹਤ ਤ3 ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੰ ਗ- ਪੂਰਤੀ ਵਜ3 ਸਾਿਹਤ ਨ2 ਮਨ1ਰੰ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੇ
ਮਨ1ਿਵਰੇਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ । ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨ ਦੋਨ ਭੂਿਮਕਾਵ ਿਵਚ3 ਪਿਹਲੀ ਨ2 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਦੇ
ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਸੰ ਗਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੀ ਨਹ6 ਜਾਣ
ਿਦੱ ਤਾ । ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਭਾਵ ਮਨ1ਿਵਜੇਚਨ ਨ2 , ਿਵਸੰ ਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਅੰ ਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਰੰ ਜਸ਼ ਜ ਥੋੜੀ9 ਕੁ ਿਜੰ ਨੀ ਿਖੱ ਝ ਜ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ <ਕਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ9 ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਿਵਸਰਜਨ
ਕਰ ਮਾਿਰਆ । ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲਾ ਸਾਿਹਤ ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੀਆਂ
<ਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਰਹਣ ਹਨ ।
ਇਹਨ ਪੜਾਵ ਤ3 ਅਗਹ ਚੱ ਲ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਭਾਵ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ?ਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰ ਦਰ
,ਸਾਿਹਤ ਨ2 ਮਨ1ਿਵਰੇਚਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਤ3 , ਇਕ ਦੀ ਪ?ਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰ ਦਰ, ਸਾਿਹਤ ਨ2 ਮਨ1ਰੰ ਜਨ ਤੇ ਮਨ2ਿਵਰੇਚਨ ਵਰਗੇ
ਉਦੇਸ਼ ਤ3 , ਇਕ ਭਰਵ ਕਦਮ ਅਗਹ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਿਥਆਰ ਵਜ3 ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ

ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ । ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਤ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ?ਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੌ ਵਜ3 ਹੀ
ਹ3ਦ ਿਵਚ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ?ਚੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ।

" ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ "
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਅਿਜਹਾ ਅਕਸਰ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਿਨਘਾਰ ਵੱ ਲ ਚਲੇ ਿਗਆ ਹੈ
, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ2ਗਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਤੁਸ, ਿਫਰ ਵੀ ਪ2ਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲਖਤ
ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਿਜੱ ਥ3 ਤੱ ਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਵੱ ਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ
ਔਖਾ ਹੀ ਨਹ6 , ਨਾ-ਮੁਮਿਕਨ ਵੀ ਹੈ । ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਚੌਖਟ ਦਾ ਸਫ਼ਲ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ । ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ , ਆਰਿਥਕਤਾ , ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਡਾਇਲੈ ਕਿਟਕਸ । ਤੇ
ਡਾਇਲੈ ਕਿਟਕਸ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ-ਮੁਖੀ ,ਯਥਾਰਥ-ਮੁਖੀ ਨਾ ਿਕ ਹਵਾਈ । ਭਾਰਤੀ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ,
ਸਾਮੰ ਤੀ ,ਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਪ?ਬੰਧੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਿਮਲਭੋਗਾ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਿਪਆ । ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਅੰ ਦਰ ਸਾਮੰ ਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਇਕ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਹੋਏ ਿਵਸਰਜਣ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ9ਤ ਅੰ ਦਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਸਧਤ ਨ2 ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਤ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪ?ਣਾਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪ?ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਬੰ ਬ ਪ?ਗਤੀਵਾਦ ਨ2 ਹੀ ਕੀਤੀ ,
ਪਰ ਵੀਹਵ6 ਸਦੀ ਦੇ ਦਸਵD ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ?ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਿਵਸਰ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਦੀ ਸੰ ਿਗਆ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ6 ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਚੰ ਤਕ ਪ?ੋ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰ ਘ
ਦੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ‘’ ਪ?ਗਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰ ਤ ’’ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼-ਫਿਹਮੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਬੁੱ ਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵ ਹਲੂਣਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ । ਉਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ’ ’ ਅੱ ਜ ਦੀ ਤ?ਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕ ਇਸ ਸਮD ਪੂਰੀ ਦੁਿਨਆਂ ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਭ ਤਰ9 ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ । ’’

“ ਪ2ਗਤੀਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਲਿਹਰ ਤੇ ਪ2ਭਾਵ ਤ ਉਪਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ
ਬਣਦਾ ?

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਲਿਹਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨ ਦਾ ਪ?ਭਾਵ ਸਾਿਹਤ ‘ ਤੇ
ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ6 ।
ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ?ਭਾਵ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰ ਦਰ ਗਿਹਰੀ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰਕ ਲਿਹਰ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਿਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ । ਪ?ਗਤੀਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਸਾਹਮਣੇ , ਸਮਾਿਜਕ ਬਦਲਾਅ ਇੱ ਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਇਸ
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਰਚੀ ਗਈ ਜ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਇਿਤਹਾਸ ਇਕ ਅਿਹਮ ਪ?ਾਪਤੀ ਵਜ3 ਅੰ ਿਕਤ ਹੋਇਆ
ਹੈ । ਪਰ , ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ , ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਿਹਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਾਮੀ ਕਰਦਾ , ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ6 ਢਾਲ ਸਿਕਆ ਹੁੰ ਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਤ ਦਾ ਕੱ ਦ-ਬੁੱ ਤ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪ?ਭਾਵ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਗਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ।
Hਜ ਲਿਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪ?ਵਾਹ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਹਨ । ਇਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਦਆਂ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਸੋਹਜ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ6 ਭੁੱ ਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਿਹਤਕ ਪ?ਿਤਭਾ ਮੌਿਲਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਲਿਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਮੌਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨ2 ਿਕਹੜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪ?ਫਲਤਾ
ੁੱ
ਹੋਣਾ , ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ । ਉਦਾਹਰਣ ਿਹਤ ਸ :
ਮਿਹਤਾਬ ਿਸੰ ਘ ਹੋਰੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ । ਉਹਨ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱ ਤਰ ਪ?ੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਸਫੀਰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦਾ ,
ਦੂਜਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਆਨੰਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ । ਇਹ ਅੰ ਤਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪ?ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਰਆ । ਇਕ ਨ2
ਧਾਰਿਮਕ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਿਲਆ , ਦੂਜੇ ਨ2 ਰਾਜਨੀਤਕ – ਸਮਾਿਜਕ – ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ।

“ ਿਸਧਤਕ ਪ2ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਕਲਾਤਿਮਕ ਉਸਾਰ ਹੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਪ2ਤੀਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਬਣਦਾ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਸੀ ‘ ਪ2ਤੀਬੱ ਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ‘ ਵਜ ਜਾਣੇ ਜਦੇ ਹੋ ? ਿਸਧਤਕ ਪ2ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤ ਨਹ, ਬਣਦੀ ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਜਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ
ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? ਭਾਵ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ , ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ , ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਅਤੇ
ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਿਸਧਤਕ ਪ?ਤੀਬੱ ਧਤਾ , ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹ6 ਵੀ ।
ਬਣਦੀ ਉਦ3 ਹੈ ਜਦ3 ਸਿਥਤੀ ਘਟਨਾ ਜ ਪਾਤਰ ਕਿਹਣ-ਗੋਚਰੀ ਗੱ ਲ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਜੇ , ਸਿਥਤੀ ,
ਘਟਨਾ ਜ ਪਾਤਰ ਕਿਹਣ ਗੋਚਰੀ ਗੱ ਲ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ <ਸਰ ਜਦਾ ਹੈ , ਤ ਿਸਧਤ , ਪ?ਤੀਬੱ ਧ ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਜਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੀ
ਨਹ6 ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਧਤਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹ3ਦ ਿਵਚ ਆਈਆਂ

ਉਹ ਕਲਾਤਿਮਕਤਾ ਪੱ ਖ3 ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹੀਆਂ ਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਨੂੰ
ਬੇ-ਹੱ ਦ ਸਿਹਜ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ,ਮੇਰੀਆਂ ਪ?ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਅਛੋਪਲੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ,
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ‘ ਪ?ਤੀਬੱ ਧ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕ ‘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ । Hਜ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਿਨਰੋਲ ਕਲਾਤਿਮ?ਕਤਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ6 ਰੱ ਖਦੀ , ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਿਸਧਤਕ ਪ?ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਿਸਧਤਕ ਪ?ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਕਲਾਤਿਮਕ ਉਸਾਰ ਹੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਪ?ਤੀਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਉਭਰਵ6 ਨਹ6
ਰੜਕਦੀ । ਇਸ
ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਤੱ ਥ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਟੀਚਾ ਨਹ6 ਹੈ ।
ਇਹ ਟੀਚਾ ਲੋ ਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਨ2 ਪ?ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ । ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਥੋੜ9ਾ ਕੁ
ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾ ਸਕਣ , ਤ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ ।

“ ਪ2ਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਸਮਾਜ ਸੰ ਘਰ ਅਤੇ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਜਾਤੀ ਸੰ ਘਰ ਨੂੰ
ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕ ਵਜ ਬਣੀ ਪ2ਗਤੀਵਾਦੀ, ਪ2ਤੀਬੱ ਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ ਅੱ ਧੇ
ਅਧੂਰੇ ‘ ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗ2ਿਹ ਨਾਲ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਲੇ ਖਣੀ ਵੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱ ਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਏ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ‘ ਅੱ ਧੇ ਅਧੂਰੇ ‘ ਕਹਾਣੀ – ਸੰ ਗ?ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਲੇ ਖਣੀ ਦੇ ਵੱ ਧ ਨ2ੜੇ ਹਨ, ਇਸ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹ6 । ਪਰ , ਇਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਤ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾਏ ਤ ਚੰ ਗਾ ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮJ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ9 ਲਵਗਾ ਿਕ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰਵਾਨ ਨ2 ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਦਰ ਜਕੜ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ , ਜਦਿਕ ਉਸ ਵਰਗ ਵਰਗੀ ਆਰਿਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨ ਨਾਮਿਨਹਾਦ <ਚੇ ਵਰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ , ਤ ਵੀ ਉਤਪੀੜਨ ਿਖਲਾਫ਼
ਅਨ2ਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤ3 ਚੱ ਲ ਆ ਰਹੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਿਜਕ – ਸੱ ਿਭਆਚਰਕ
ਵਖਰੇਵD ਦਾ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਪ?ਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਤ ਹੁਣ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਵੀ

ਇਵD ਦੀ ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਚਤਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵੰ ਨਗੀ ਦੀ
ਿਜਸ ਕਹਾਣੀ ਅੰ ਦਰ ਦਿਲਤ ਿਗਣੀ ਜਦੀ <ਪਰ <ਚ ਜਾਤੀ ਵਲ3 ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਿਤ?ਸਕਾਰ , ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਿਬਰਤਤ
ਰਾਹ6 ਿਜੰ ਨ2 ਕੁ ਕਰਨ9ਾ , ਕ?ੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ , ਿਵਰੋਧ ਜ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਕਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਿਹਆ ਤੇ
ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰ ਦਰ ਉਹਨ ਜਾਤ ਵਲ3 ਆਰੰ ਭੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨ2ੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਲੇ ਖਣੀ ਵੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਇਹ ‘ ਫ਼ਤਵਾ ‘ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ6 ।

“ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ
ਹੋਣ ਕਰਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਿਹਤ ਹੀ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਿਲਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਸ ਪMਸ਼ਨ ਦੇ <ਤਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੂੰ ਝਾ-ਫੈਰੂ ਸਟੇਟਮੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੋਖਵD ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ ਚੰ ਗਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਐH ਜਾਪਦਾ ਿਕ <ਤਰ – ਪ?ਗਤੀਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਨ2 ਹੋਰਨ ਸਾਹਿਤਕਰ ਧਾਰਾਵ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱ ਲ9ੀ ਸਪੇਸ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ।
ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਦਿਲਤਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ , ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ,<ਤਰ-ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਲੇ ਖਣੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਹਨ ਿਵਚ3 ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਤੇ <ਤਰ-ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਿਲਖਤ ਪ?ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵ ਨਹ6 , ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਨ2 ਆਪਣੀਆਂ
ਜੜ9 ਖੂਬ ਜੰ ਮਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨ ਕਾਰਨ ਿਵਚ3 ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਸਧਤਕ ਅਮਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ , ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਕਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ
ਰਲਦੇ – ਿਮਲਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ-ਸੰ ਸਾਰ ਪ?ਿਸੱ ਧ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਪਲੈ ਟੋ ਨ2 ਆਪਣੀ ਪ?ਿਸੱ ਧ ਰਚਨਾ ‘
ਰੀਪਬਿਲਕ ‘ ਿਵਚ ਵੀ ਪ?ਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਲੈ ਟੋ ਤ3 ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕਲਿਪਤ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱ ਲ ਥਾਮਸ ਮੋਰ ਨ2 ‘ ਯੂਟੋਪੀਆ ‘
ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਉਸੇ ਹੀ ਸਮD ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਰਾਜ-ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਨ2 ‘ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ‘ ਨਾਮੀ
ਸੰ ਕਲਪ ਿਵਚ ਪ?ਗਟਾਈ । ਥਾਮਸ ਮੋਰ ਦੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦਿਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ , ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਜੋ ਿਕ ਕੁਲ ਦਿਲਤ ਵਸ3 ਦਾ 80% ਤ3 ਵੱ ਧ ਬਣਦੇ ਹਨ , ਿਵਚ3
ਚਮਾਰ ਰਿਵਦਾਸ ਦੇ ‘ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ’ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਨਹ6 ਮੰ ਨਦੇ ਸਗ3 ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ9 ਦੀ ਜੱ ਦ3 – ਜਿਹਦ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ । ਜਯੋਿਤਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਡਾ : ਅੰ ਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਕਲਪ , ਇਹ ਲਿਹਰ ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰ ਗਈ । ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਪੱ ਧਰ ‘ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਰ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱ ਧਰ ‘ ਤੇ ਵੀ ।
ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ/ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਪ?ਵਾਨਗੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਡਾ : ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲ3 ਪ?ਗਟਾਈ ਧਾਰਨਾ ਿਵਚ
ਅੰ ਿਕਤ ਹੋਇਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ9 ਅਨੁਸਾਰ “ 1936 ਿਵੱ ਚ ਪ?ਗਤੀਵੀ ਲੇ ਖਕ ਸੰ ਮੇਲਨ ਿਵਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ?ੇਮ ਚੰ ਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਮਰਾਠੀ ਦਿਲਤ ਲੇ ਖਕ ਬਾਬੂ ਬਾਗੁਲ ਦੇ ਲੇ ਖ ‘’ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਾਿਹਤ ਹੀ ਹੈ ‘’ ਿਵਚ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨੀ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣ
ਕਰਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਿਹਤ ਹੀ ਹੈ । ‘’
ਉਪਰੋਤਕ ਧਾਰਨਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਲਤ
ਕਹਾਣੀ ਅੱ ਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਅਿਹਮ ਕਹਾਣੀ ਵੰ ਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਤੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰ9 ਦਾ ਿਕੰ ਤੂ-ਪ?ੰ ਤੂ ਕਰਨਾ ਵਾਿਜਬ
ਨਹ6 ।

“ ਕੀ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ‘ਤੇ ਹੰ ਢਾਏ ਸੰ ਤਾਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਦਿਲਤ ਲੇ ਖਕ ਹੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ??? “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਦਿਲਤ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਦਿਲਤ ਹੀ ਦਿਲਤ ਰਚਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪ2ਸੰਗ ਿਵਚ ਜੇ ਗੈਰ-ਦਿਲਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤ ਚੰ ਗਾ ਰਹੇਗਾ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਸ ਪ?ਸੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਇਕ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ‘ਤੇ
ਹੰ ਢਾਏ ਸੰ ਤਾਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਦਿਲਤ ਲੇ ਖਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਨੁਭੂਤੀ , ਸੰ ਵੇਦਨਾ ,
ਕਾਲਤਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪ?ਮੁੱਖ ਅੰ ਸ਼ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ।ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਦਿਲਤ ਲੇ ਖਕ ਵੀ ਦਿਲਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ
ਮਾਰਿਮੱ ਕ ਪ?ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੋਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ ।
ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੀ ਲੇ ਖਕ ਉਸ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲਤ ਸਾਿਹਤ ਜ ਦਿਲਤ – ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ
ਰਚਨਾਕਾਰ ਵੀ ਦਿਲਤ ਮੰ ਨੀ ਜਦੀ ਿਵੱ ਚ ਜੰ ਿਮਆ ਹੋਵੇ । ਉਹਨ ਦਾ ਮੱ ਤ ਹੈ ਿਕ ਬ?ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਣ-ਵੰ ਡ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਭਾਰਤੀ
ਸਮਾਜ ਅੰ ਦਰਲੀ ਸਭ ਤ3 ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਿਜਹੜੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਿਕਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ
ਹੈ , ਅੰ ਦਰ ਜਨਮੇ-ਿਵਗਸੇ ਲੇ ਖਕ ਨ2 ,ਹੱ ਡ6-ਹੰ ਢਾਏ ਸਮਾਿਜਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਡੰ ਗ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡੇ , ਆਪਣੀ ਰੂਹ ‘ ਤੇ
ਝੱ ਲੀ-ਸਹਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹ6 ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹ6 ।
ਉਹਨ ਵਲ3 ਇਹ ਮੰ ਨਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਭਤ
ੂ ੀ , ਆਪ-ਬੀਤੀ ਦਾ , ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭਾਵD ਕੋਈ ਿਵਕਲੀ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ6

ਤ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ-ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਧਨੀ , ਦਿਲਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ?ਭਾਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਦੰ ਦਾ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲਤ ਿਗਣੇ ਜਦੇ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੇ ਖਕ ਅੰ ਦਰ ਦਿਲਤ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਥ ਜਾਤੀਚੇਤਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਘੜਵD ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦ?ਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਤ-ਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਬ?ਾਹਮਣਵਾਦ ਅੰ ਦਰ ਨਵD ਿਸਿਰH
ਜਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੌਕਾ –ਪ?ਸਤ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਧਰ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੋਲ ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ‘ ਚ3 ਆਏ ਰੂਸੀ ਲੇ ਖਕ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਿਨੱਠ ਕੇ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ , ਿਜਸ ਨ2 ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ ਦ ਿਨਹਾਇਤ ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ੀ ਿਚਤਰਨ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤੀ ਪੱ ਧਰ ‘ ਤੇ ਇਹ ਿਧਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ?ੇਮ ਚੰ ਦ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਵੈਿਦਆ , ਰਮਿਣਕਾ ਗੁਪਤਾ , ਬੀ ਐਲ ਨਈਅਰ ਤੇ
ਕਈਆਂ ਹੋਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ3 ਮੋਹਨ ਭੰ ਡਾਰੀ ਦੀ ‘ ਗੰ ਗਾ ਜਨ ‘ , ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ‘ ਹੁੰ ਮਸ ‘
, ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ‘ ਬੋ ‘ , ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ‘ ਿਜਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ‘ , ਮਨਮੋਹਣ ਬਾਵਾ ਦੀ ‘ ਿਰਜਵ , ਉਬਦਰਾ ‘ , ਦਲਵੀਰ
ਚੇਤਨ ਦੀ ‘ ਇਕਬਾਲੀਆ ਿਬਆਨ ‘ , ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ ਦੀ ‘ ਤਨਾਓ ‘ , ਿਜੰ ਦਰ ਦੀ ‘ ਨਹ6 ਮJ ਦਿਲਤ ਨਹ6 ‘ ,
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਦੀ ‘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ‘ , ਬਲਿਜੰ ਦਰ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ‘ ਹੱ ਡਾ ਰੋਡੀ ‘, ਤਲਿਵੰ ਦਰ ਦੀ ‘ ਪJਡਾ ‘ , ਸੁਰਵ
ੇ ਾਲੀਆ ਦੀ ‘
ਪਾਪਾ ਆਪ ਬਰਾੜ ਹੁੰ ਨ2 ਆਂ ‘ , ਮਿਨੰਦਰ ਕਗ ਦੀ ‘ ਕੁੱ ਤੀ ਿਵਹੜਾ ‘ , ਸਮੇਤ ਿਪ?ੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਘ ਵਰਗੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ9ੀ ਦੇ
ਲੇ ਖਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਿਲਤ ਲੇ ਖਕ ਵਲ3 ਸਵੀਕਾਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਿਕਸੇ
ਤਰ9 ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹ6 ਆਉਦੀ । ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸ6 ‘ ਅੱ ਧੇ-ਅਧੂਰੇ ‘ , ‘ ਪੌੜੀ ‘ , ‘ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋਅ ‘ , ਆਿਦ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਵਰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲੈ ਦD ਹੋ ਤ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਚੰ ਗਾ – ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

“ ਲੇ ਖਕ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾ ਉਸਦਾ ਲੇ ਖਕ ਹੋਣਾ
“
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਕੀ ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਲੇ ਖਕ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਸ ਪ?ਸ਼ਨ ਦਾ <ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ , ਇੱ ਟ ਵਰਗਾ ਪੱ ਕਾ ਤੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਿਕ ਲੇ ਖਕ ਲਈ ਚੰ ਗਾ
ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾ ਉਸਦਾ ਲੇ ਖਕ ਹੋਣਾ । ਜੇ ਇਵD ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਸਾਿਹੱ ਤਕਾਰਤਾ ਿਨਰੀ ਿਵਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ
ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਜ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ‘ ਤੇ ਵੀ ਖੁਣਸੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋ ਕ ਬਦਲਵ6 ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੀ ਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ ਦD ਹਨ । ਉਹਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਿਚੰ ਰਜੀਵੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਿਲਖਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਲੇ ਖਕ । ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ – ਬਾਹਰਲੇ
ਔਗੁਣ ਉਸਦੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਉਸਦੀ ਿਲਖਤ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਅਿਧਆਇ ਬਣ ਕੇ ,
ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵD ਤ3 ਬਚੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੋ ਕ6 ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਫਾਦਰ ਸਰਗੀਅਸ਼ ‘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ , ਰਾਹ6 ਉਸਦੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਦੀ ਜੂਆ
ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱ ਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਲੋ ਕ6 ਮੰ ਟੋ ਨੂੰ , ਇੱ ਥ3 ਤੱ ਕ ਿਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ?ੇਮ ਚੰ ਦ ਦੇ
ਦਾਗੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਿਨੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਇਵD ਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਣੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱ ਚਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਟਾਕਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ , ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ
ਦੁੱ ਗਲ , ਿਪ?ੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਿਸੰ ਘ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ਤੇ ਿਨੱਜ ਦੇ ਸੁਮਲ
ੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰ ਤ ਉਦਾਹਰਨ ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ , ਨਿਰੰ ਦਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਤ3 ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਿਸੰ ਘ ਸਫਰੀ ਤੱ ਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਾਬੀ ਜ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਲਮਕਾਰ ਦਾ ਸੰ ਸਾਰ
ਪ?ਿਸੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨ ਦੋਨ ਤਰ9 ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰ9 ਨਾਲ ਮਾਓ-ਜੇ-ਤੁੰ ਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਗ ਿਜੰ ਗ
ਅਤੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਇਕੋ ਛਾਬੇ ਿਵਚ ਤੋਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।

“ ਮੱ ਠ-ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱ ਲੀਕਾਰ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ ‘ ਅਦਬੀ ਸੰ ਗਤ ‘ ਨ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਿਲਖਤ ਨੂੰ
ਕਦੀ ਿਸੱ ਧੇ ਮੂੰ ਹ ਨਹ, ਕਬੂਿਲਆਂ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਸ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ । ‘ ਮਾਰਖੋਰੋ ‘ ਤ ਲੈ ਕੇ ‘ ਗੜ.ੀ
Fਖ਼ਸ਼ਾ ਿਸੰ ਘ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਆਪ ਐਦ ਕਰਦੇ ਹ , ਚਾਰ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਸਮD ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਕੁ ਿਹੱ ਸਾ ਘਟਾ ਕੇ ਿਤੰ ਨ ਕਹਾਿਕਆਂ ਦਾ
ਕਰ ਲੈ ਨ2 ਆਂ । ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ 1980 ਤੱ ਕ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ6 ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸ
ਤ3 ਪਿਹਲ ਮJ ਕਿਵਤਾ ਨੂੰ ਿਕਧਰੇ-ਿਕਧਰੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਕਿਵਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਨਹ6 ਸੀ । ਇਹ ਇਕ
ਤਰ9 ਨਾਲ ਐਵD ਸਭਾ ਦੀ ਇੱ ਕਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਇਹ
ਿਲਖਤ-ਿਲਖਾਈ , ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਵਚਰਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਗੰ ਢ ਕੇ ਇਕ ਸਭਾ-ਸਸਾਇਟੀ ਿਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨ ਦੀਆਂ
ਿਖਲਤ-ਿਕਰਤ ਸੁਣਨ ‘ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਨਹ6 ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ । ਮੇਰੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਿਸਰਫ਼ ਏਨ2 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮJ ਇਕੱ ਲੇ ਬੈਠ
ਮਗਜ਼-ਪੱ ਚੀ ਕਰਦੇ ਿਲਖਣ-ਪੂੰ ਝਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਕੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । 1975 ਤ3 ਲੱਗੀ ਐਮਰਜJਸੀ 1977 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰ ਤ ਮJ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀਰੋ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱ ਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮJਬਰ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਰ ਲਏ । 20 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਇਹਨ ਿਵਚ3 38 ਜਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਪਿਹਲੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਿਵਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਸਭਾਵ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਗਠਨ ਦ ਿਸਲਿਸਲਾ ਅਗਹ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ । ਪਿਹਲ ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ,ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮੱ ਤ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਲਵਾੜੇ , ਿਫਰ ਪੰ ਮੀ ਿਦਵੇਦੀ ਤੇ ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਡੇ , ਜੈ ਦੇਵ ਿਦਲਵਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਨਾਲ
ਬੁਲੋ 9ਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ 1980 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ , ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਭਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸੂਹਾ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱ ਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ9ੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ।
ਮੇਰੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਭਾ ਹਰ ਵਰ9ੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮD ਿਕਸੇ ਨਾਮਵਰ ਿਵਦਵਾਨ ਤ3 ਪਰਚਾ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਦੂਜਾ
ਪਰਚਾ ਸਭਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮJਬਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਸਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਆਲੋ ਚਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮJਬਰ ਬਲਬੀਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਰਚੇ
ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਅਗਲੇ ਵਰ9ੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਕਾਲ ਕਹਾਣੀ ‘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਖ ਿਦੱ ਤਾ ।ਮੈਨੰ ੂ ਪੰ ਗਾ ਪੈ ਿਗਆ । ਮJ ਉਦ3 ਤੱ ਕ ‘
ਕਿਵਤਾ ‘ , ‘ ਪ?ੀਤਲੜੀ ‘ , ‘ ਸੇਧ ‘ , ‘ ਸਰਦਲ ‘ , ‘ ਸਮਤਾ ‘ , ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ , ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ , ‘ ਹੇਮ ਜਯੋਤੀ ‘ , ‘ਿਸਆੜ
‘ ਆਿਦ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਰਿਚਆਂ ਅੰ ਦਰ ਛਪੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠਕ ਿਰਹ ਸ । <ਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿਰ9ਆਂ ਤ3 ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਭੇ
ਪਏ ਸਨ । ਮJ ਇਕ ਵਿਢZ ਉਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਅੰ ਦਰ ਛਪੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ‘ਆਖੰ ਡ ਪਾਠ ‘ ਕਰ ਮਾਿਰਆ । ਬੱ ਸ ਬਾਈ ਜੀ ਉਸ ‘
ਆਖੰ ਡ ਪਾਠ ‘ ਨ2 ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਧਰੇ ‘ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ‘ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ । ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਟਾ-ਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਥ3 ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਿਦਨ6
ਇਕ ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖ ਹੋ ਗਈ , ‘ ਈਡੀਇੱ ਟ ‘ । ਇਹ ਸੰ ਨ 80 , 81 ਦੇ ਏੜ- ਗੇੜ ਦੀ ਗੱ ਲ ਐ । ਿਫਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ
ਵੀ ਿਲਖੀਆਂ । ਇਹ ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ ਮਾਰਖੋਰੇ ‘ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ‘ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ ।
ਬੱ ਸ ਬਾਈ ਿਨਰਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਬੀਜ ਨ2 ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਚੰ ਗਾ ਿਖਲਾਰ ਪਾਇਆ । ਪਿਹਲ 1984 ਿਵਚ ‘ ਮਾਰਖੋਰੋ ‘ ਦੀਆਂ 12
ਟਾਹਣੀਆਂ <ਕਰੀਆਂ ,ਿਫਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ 1996 ਿਵਚ ‘ ਬਲੌ ਰ ‘ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਠ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ । ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘
ਮਾਰਖੋਰੇ ‘ ਨ2 ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤੀ । ਡਾ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨ2 ਉਸੇ ਵਰ9ੇ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਿਜਹਨ ਿਵਚ
ਮਹਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ , ‘ ਮਾਰਖੋਰੋ ‘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਸੀ । ਉਪਰੋਤਕ ਦੋਨ
ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਲੀ ਿਮੱ ਟੀ ‘ ਨ2 ਪਿਹਲ3 ਬਣੀ ਪਛਾਣ ਮਸ ਹੀ ਸੰ ਭਾਲੀ । ਪਰ ‘ ਧੁੱ ਪ-ਛ ‘ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਚਾਰ ਕੁ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਹ ਤੁਿਰਆ ਹ । ਿਫਰ ‘ ਅੱ ਧੇ ਅਧੂਰੇ ‘ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ2 ਸਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ‘ ਸਰਦੇ ਪੁੱ ਜਦੇ
‘ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸੌਰੀ ਜਗਨ ‘ਿਹੰ ਦੀ ‘ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ
‘ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਿਹਤਯ ‘ ਿਵਚ ਛਪੀ । ‘ ਅੱ ਧੇ ਅਧੂਰੇ ‘ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਟੱ ਕਰੇ , ਚੋਣਵD ਸੰ ਿਗ?ਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ
ਲਈ । ਮੈਡਮ ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਬੰ ਦਰਾ ਨ2 ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਿਹੰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਬੀਸਵ6 ਸਦੀ ਕੀ ਸ?ੇਸ਼ਟ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੌਲਣ-ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਪੌੜੀ ‘ ਨੂੰ ਘਨੀਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਰੰ ਜਨ ਵਲ3 ‘ ਲਖਨਊ
ਿਹੰ ਦੀ ਸਾਿਹਤਯ ਪ?ੀਸ਼ਦ ਲਈ ਛਾਪੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ । ‘ ਐਨਕ ‘ ਕਹਾਣੀ ਇਿਲਆਸ ਘੁੰ ਮਣ ‘ ਨ2 ਸ਼ਾਹਮੁੱ ਖੀ ਪਰਚੇ ‘
ਵਰ9ੇ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ‘ ਿਵਚ ਛਾਪੀ ।
ਇਹਨ ਪੰ ਜ ਕਹਾਣੀ – ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ6 ਿਕ ਮJ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ , ਿਹਮਾਲੀਆ
ਪਰਬਤ ਤ3 ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਕ <ਚਾ ‘ ਘਾਣੀਕਾਰ ‘ ਬਣ ਿਗਆਂ , ਪਰ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਆਪਦੇ ਿਸਰ-ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ
ਕਹਾਣੀ – ਪਟ ‘ ਤੇ ਪ?ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੁੱ ਿਭਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱ ਠਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱ ਠ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱ ਲੀਕਾਰ ਆਲੋ ਚਕ ਨੂੰ ।

ਇਹ ਮJ ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹ ਿਰਹ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ‘ ਅਦਬੀ ਸੰ ਗਤ ‘ ਨ2 ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਿਸੱ ਧੇ
ਮੂੰ ਹ ਪਿਹਲ ਕਬੂਿਲਆਂ , ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ , ਇਹ ਉਹਨ ਦੇ ਨੱਥ ਹੇਠ ਆHਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਰੇ ਪਾਸੇ , ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ , ਿਜਨ9 ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ, ਿਜਨ9 ਦੀ ਰੂਹ-ਜਾਨ ਇਹਨ ਦੀ ਤੰ ਦ-ਤੰ ਤਰ ਦਾ
ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ , ਉਹਨ ਪਾਤਰ ਉਹਨ ਪਾਠਕ ਨ2 ਇਹਨ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆਂ ਹੀ ਨਹ6 ਸਗ3 ‘ ਨਵ ਜ਼ਮਾਨਾ ‘ ਜ ‘ ਕਹਾਣੀ-ਧਾਰਾ ‘ ਵਲ3
ਕਰਵਾਏ ਵਰ9ੇ –ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ‘ ਗੜ9ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਾ
ਿਸੰ ਘ ‘ ਨਾਮੀ ਛੇਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਛੇਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ3 ਪੰ ਜ ਇਸ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ।
ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ ਮਾਰਖੋਰੇ ‘ ਤ3 ‘ ਗੜੀ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਿਸੰ ਘ ‘ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

“ ਕੇਦਰੀ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵ ਦੇ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਿਕ .....!!! “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ‘ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸਭਾਵ ਦੇ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮJ ਹੁਣ-ੇ ਹੁਣੇ ਿਦੱ ਤੇ <ਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤ3 ਬਚਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਜ ਿਕਧਰੇ ਿਕਧਰੇ ਤੁਕ-ਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱ ਲਤ ਸੀ , ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਭਾ
ਲਈ ਪਰਚਾ ਿਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਹਮਤ ਨ2 ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ-ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨ2ਕ ਸੱ ਜਣ ਸਭਾਵ ਦੀ
ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਲ ਤੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਨ । ਆਸ ਪਾਸ ਿਖੰ ਡੇ – ਿਲਖਰੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ , ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਸਨਫ਼ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜਦ ਇਕ ਮੰ ਚ , ਇਕ ਸਭਾ ਅੰ ਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤ ਉਹਨ ਦੀ ਕਾਲਪਿਨਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਿਮਕਤਾ
ਇਕਤ ਵੱ ਸ ਹੋਏ ਬੈਠ2 ਲੇ ਖਕ ਨਾਲ3 ਵੱ ਧ ਤੀਬਰਤਾ ਿਵਚ ਉਘਾਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ।
ਿਜੱ ਥ3 ਤੱ ਕ ਕDਦਰੀ ਸਭਾਵ ਜ ਹੋਰਨ ਸ਼ਿਹਰ-ਕਸਿਬਆਂ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੀਆਂ ਸਭਾਵ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਐ ,ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਤ3
ਵੱ ਧ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਮੱ ਤਭੇਦ ਵੀ । ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ
ਮਨ1ਰੰ ਜਨ ਜ ਮਨ1-ਿਵਚੇਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਖਕ , ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਖ਼ਲ-ਅੰ ਦਾਜ਼
ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪ?ਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਸ਼ਾਇਕ ਨਹ6
ਤੁਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਦੁਫੇੜ ਕਰਨ ਸਭਾਵ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ , ਇਨਾਮ-ਕਨਾਮ ਲਈ ਲਾਲ9 ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ,
ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱ ਜਣਾ ਦੀ ਵੀ , ਲੋ ਕ-ਲਿਹਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੇ ਖਕ ਨਾਲ ਨਹ6 ਬਣ ਸਕਦੀ ।
ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਫਰ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ । ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ-ਦਾਰ
ਕਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਇਵD ਦੇ ਕਈ ਿਬੰ ਦੂ ਹਨ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤ ਕDਦਰੀਸਭਾ

ਦੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਹੋਈ ਸੀ , ਜਦ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਇਕੋ ਰੰ ਗ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਝੱ ਟਪੱ ਟ ਲੀਹ ਪਾੜ
ਕੇ ਦੋ ਪਾਿਸਆਂ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਘੁੰ ਮ ਿਗਆ । ਇਸ ਦੁਫੜ
ੇ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਤੇ ਿਮਲਭੋਗਾ ਿਜਹਾ ਕਾਰਨ ਜਰਨਲ-ਸਕੱ ਤਰ ਲਈ ਨਵ6 ਕੁਰਸੀ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਿਦਆਂ ਲੇ ਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ‘ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ
।

“ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌ ਬੀ ਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ , ਭਾਾ,ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਰਿਹਤਲ
ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਖੇਹ-ਕੌ ਡੀਆਂ ਰੋਿਲਆ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ’ ਨਵ ਜ਼ਮਾਨਾ ‘ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾIਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ‘ ਕਹਾਣੀ –ਧਾਰਾ
‘ ਵਾਿਲਆਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ Kਦਮ ਕੀਤਾ । ਅਿਜਹੇ Kਦਮ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਦੇ ਹਨ ?

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ9 ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ , ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰ9 ਦਾ ਕੋਈ <ਦਮ ਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਨਹ6 ਿਗਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਭਾਵD ਉਹ ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਤਲਾ ਜ ਸੰ ਘਣਾ , ਸੁਭਾਿਵਕ ਜ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ , ਪਰੋ-ਪੀਪਲ ਜ ਐਟੀ-ਪੀਪਲ ਵੀ ਿਕH ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਿਹੱ ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ,ਿਨੱਜੀਕਰਨ ,ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌ ਬੀ ਨ2 ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ , ਭਾਸ਼ਾ , ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ , ਸਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਰਿਹਤਲ
ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਖੇਹ-ਕੌ ਡੀਆਂ ਰੋਲਣ ਲਈ ਹੱ ਲਾ ਬੋਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ । ਉਸਦੀ ਚਕਾਚ^ਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਿਖੱ ਚ ਅਤੇ
ਨੰਗੇਜ ਨ2 ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ – ਕਹਾਉਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਪਰਦਾ ਬੁੱ ਕਲ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ
ਉਹ ‘ ਮਾਣ-ਮੱ ਤੇ ‘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ , ਅਰਬ-ਸਵਾ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ <ਕਾ ਹੀ ਭੁੱ ਲ-ਭੁੱ ਲਾ
ਕੇ , ਜ ਹ_-ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱ ਸ ਥੋੜ9ੀ ਕੁ ਿਜੰ ਨੀ ਰੱ ਜ-ਿਫੱ ਟੀ ਸ਼?ੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ-ਬੀਬੀਆਂ , ਬੁੱ ਢੇ-ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਤ?ਪਤ ਰਹੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਕਾਮੁਕ ਭਾਵਨਾਵ ਦੀ ਿਤ?ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਬੈਠ2 ਹਨ । ਉਹਨ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
ਪੀੜ9ੀ ਦੇ ਕਈ ਅਿਹਮ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਉਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਤੁਰੇ । ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ9ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ
ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਹਮਲਾ ਿਕਸ ਿਧਰ ਵਲ3 ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਉਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤ ਬੱ ਸ ਹੱ ਥੋ – ਹੱ ਥ
ਿਮਲੀ ਪ?ਿਸਧੀ ਹੀ ਉਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਸਨਫ਼ ਲਈ ਪ?ਾਪਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਮੰ ਨਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ‘ <ਦਮ ‘ ਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਹੋਏ
ਹਨ । ਪਰ ,ਕਹਾਣੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ?ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ , ਜਨ-ਪਾਠਕ ਨ2 ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪ?ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ ਨਵ-ਜ਼ਮਾਨਾ ‘ ਜ ‘ਕਹਾਣੀ –ਧਾਰਾ ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣੀ-ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ
ਹਨ , ਿਜਨ9 ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਿਹਤਲ ਦੇ ਸਮਤਲ ਹੈ । ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੱ ਛਮ ਦੇ ਨਗਨਵਾਦ ਤੇ ਦੇਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਦੀਆਂ ,

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਹੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਿਤ?ਪਤੀ ਤ3 ਅਗਹ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਕਿਖਆਵ ਦੀ ਵੀ ਿਤ?ਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ । ਇਸ ਿਬਨਾ ‘ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣੀ <ਤਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਵD ਿਕ ਿਰਆਤੀ ਜ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਵੋਟ ਪ?ਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤ3 ਵੀ ਨਹ6 ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ।

“ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ Kਪਰਲੀ 2 % ਅਮੀਰ 2ੇਣੀ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ
ਦੇ 50 % ਿਹੱ ਸੇ ‘ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕ ਵਜ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਵL ਿਕ ਤੁਸੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ
ਰੀਿਵਊ ਵੀ ਕਰ ਲN ਦੇ ਹੋ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਗਜ਼-ਪਚੀ
ਕਰਨ ਤ3 ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਫ਼ਲਸਫੇ , ਅਿਜਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ
ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਵਸ3 ਿਸਰ ਐਵੇ ਿਨਗੁਣੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਵਲ3 ਥੋਪੇ ਗ਼ਏ ਆਰਿਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ-ਮਨਾਿਸਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ
ਿਵਸੰ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤ3 ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਨਜਾਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗ?ਸਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਮJ ਿਕਧਰ3 ਪੜ9-ਸੁਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਕੁਲ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ <ਪਰਲੀ 2 % , ਅਮੀਰ ਸ਼?ਣੀ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 % ਿਹੱ ਸੇ ‘ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ , ਉਸ ਤ3
ਹੇਠਲੀ 8 % ਸ਼?ਣ
ੇ ੀ ਪਾਸ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 35 % ਭਾਗ ‘ ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੀ 80 % ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ3 ਿਕਸੇ
ਪਾਸ 5 % , ਿਕਸੇ ਪਾਸ 3 % , ਿਕਸੇ ਪਾਸ 2 % , ਅਤੇ ਸਭ ਤ3 ਹੇਠਲੇ 20 % ਿਹੱ ਸੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ
ਆਮਦਨ ਦਾ 1 % ਿਹੱ ਸਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਅਨੁਪਾਤ , ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੋਿਟਆਂ ‘ ਤੇ ਿਗਣੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੱ ਬਰ , ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ3 ਅਮੀਰ ਧਨਾਡ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਿਦਨ <ਤੇ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਿਦਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਿਸਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ‘ਤੇ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ।
ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਤ3 ਡਰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ , ਿਜਸ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਿਕੰ ਨ2 ਸਾਰੇ ਬੀਬੇਰਾਣੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਮੁੱ ਖੀ ਲੇ ਖਕ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੱ ਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠ2 ਹਨ । ਇਹ ਜ ਤ ਉਹਨ ਦੀ ਹੱ ਥ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਣ । ਮJ ਤ ਬੱ ਸ ਲਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਿਜਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੱ ਲੇ ਬੰ ਨ9 ਕੇ
ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਰਹ ਹ , ਉਹ ਇਹ ਹੈ – ‘’ ਜੇ ਤੁਸ6 ਲੱਖ ਲੋ ਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਭੁੱ ਖੇ ਸੌਦD
ਹਨ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤ3 ਹੀ ਨਹ6 , ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ3 ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ । ‘’

ਇਸ ਪ?ਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਹੱ ਸਾ ਮੇਰੀ ਰੀਿਵਊਕਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਸਕਾ ਇH ਿਪਆ – ਮJ 80ਿਵਆਂ ਿਵਚ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਸਰ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ , ਡਾ ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ ਪਾਸ । ਇਨਰੋਨਮJਟ ਹੋ ਗਈ , ਗਾਈਡ ਸਨ ਡਾ ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਸਰਜਨਾ ਵਾਲੇ ।
ਕੰ ਮ ਹੱ ਥ3-ਹੱ ਥ ਿਨਕਲਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਉਦ3 ਮੁਢਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਥ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਿਹਤਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੀ ਕੰ ਮ ਸਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਸੀ ।
ਅਗਹ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸੀ । ਮJ ਿਬਬਲੋ ਗ?ਾਫੀ ਿਤਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ । ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦਸੂਹੇ ਤਸਲੀਬਖ਼ਸ਼
ਨਾ ਹੋਇਆ ,ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ । ਉਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੂਹੇ ਪਡਵ ਤਲਾਅ
‘ ਤੇ । ਅਸ6 ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੇਠ ਿਜਹੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ । ਸਾਇਕਲ <ਪਰ ਖੜ9ੇ ਰਹੇ । ਵੱ ਡੇ ਗੇਟ
ਲਾਗੇ । ਿਬਬਲੋ ਗ?ਾਫੀ ਪਲੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹJਡਲ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱ ਤਾ । ਦੋ ਕੁ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ9 ਕੇ <ਪਰ ਆਏ
ਤ ਕਾਗਜ-ਪੱ ਤਰ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂੜ-ਕੁਆੜ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਮੁੰ ਡੂ ਨ2 ਲਾਹ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਕੀ ਕੰ ਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ । ਿਫਰ ,ਮੈਥ3 ਦੋਬਾਰਾ ਉਹ ਪੁਸਤਕ-ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਲਓ ਸਾਬ9 ਜੀ , ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੁੜਕ ਗਏ । ਇਓ ਮੇਰਾ ਪੀ . ਐਚ . ਡੀ ਨਾਮੀ
ਬਲਾਅ ਤ3 ਤ ਬਚਾ ਿਗਆ , ਪਰ ਰੀਿਵਊਕਾਰੀ , ਪਰਚੇਬਾਜ਼ੀ , ਚੂੰ ਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਚਮਿੜਆ ਿਪਆ ।
ਇਸ ਨਾਤੇ , ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰੀਿਵਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਨਾ ।

“ ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪ2ਮੁੱਖ ਪਰਚਾ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਿਵਚ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ
ਪਾਠਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਿਮਤ ਨਹ, ਹੋ ਜਦਾ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੀ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਗੱ ਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ
ਉਨ9 ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਏ ਿਕ ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ
ਪ?ਮੁੱਖ ਪਰਚਾ ਹੈ । Hਜ ਸੌਹ ਤ ਨਹ6 ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨ2 ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਐਹੋ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਕਰਤ
ਨਹ6 ਛਾਪੀ ਿਜਹੜੀ ਲੋ ਕ-ਸਮੂਹੀ ਿਹੱ ਤ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਜਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਅਮ
ਕਰਕੇ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ , ਮੇਰੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਮੈਨੰ ੂ ਇਉ ਲਗਦਾ
ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਟੈਰਾਲੀਨ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ ਪਰਿਚਆਂ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਧੱ ਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨ ਦੀ
ਿਕੰ ਨੀ ਸਾਰੀ ਥ ਮੱ ਲ ਕੇ । ਖੈਰ ! ਿਜਵD ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਨ ‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਹੀ ਰਹੀ । Hਜ ‘ ਆਰਸੀ ‘ ਿਵਚ ‘

ਰਮਾਲੀ ‘ , ‘ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ‘ ਿਵੱ ਚ ‘ ਝਜਰ ‘ , ਸਮਤਾ ਿਵੱ ਚ ‘ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ‘ , ‘ਸਾਿਹਤ ਧਾਰਾ ਿਵੱ ਚ ਿਛੰ ਝ ਤੇ ਧੂਆਂ ,
ਕਹਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਸੌਰੀ ਜਗਨ , ਿਚਰਾਗ ਿਵਚ ਪੌੜੀ ਤੇ ਐਨਕ , ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋਅ, ਪ?ਵਚਨ ਿਵਚ ਐਚਕਨ ਤੇ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ‘ ਹੁਣ ‘ ਿਵਚ ਜੁਬਾੜੇ ਦਾ ਛਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਇੱ ਥੇ ਮJ ਇਹ ਗੱ ਲ ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਪਿਹਲ3 ਵਾਲੀ ‘ ਲਕੀਰ ‘ ਿਵਚ ਕਦੀ ਨਹ6 ਛਿਪਆ ।
ਪਾਠਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ , ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੱ ਤਰਕਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹ6
ਜੁੜਦਾ । ਕਹਾਣੀ ਪਾਠਕ ਜੇ ‘ਿਸਰਜਣਾ ‘ ਪੜ9ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸਨਫ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱ ਤਰਕਾਵ ਵੀ
ਪੜ9ਦੈ ।ਛਪਣ-ਿਗਣਤੀ ਸਭ ਦੀ ਇਕੋ ਿਜੰ ਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ । ਭਾਵ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ।

“ ਖੱ ਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤ ਸਮL-ਸਮL ਿਮਲਦੀ ਰਹੀ ਿਨਰਾਾ ਕਾਰਨ
ਬਣੀ ਮੇਰੀ ‘ ਬਲੌ ਰ ‘ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਿਪੱ ਛੇ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਪਲ ਸਨ , ਜਦ ਤੁਸੀ ‘ ਬਲੌ ਰ ‘ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਲਈ ਪ2ੇਿਰਤ ਹੋਏ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ‘ ਬਲੌ ਰ ‘ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਿਪੱ ਛੇ ਮੇਰੀ ਖੱ ਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤ3 ਸਮD-ਸਮD ਿਮਲਦੀ
ਰਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ । ਸਭ ਨੂੰ ਪਤੈ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਸਸਟਮ ਲੋ ਕ-ਮੁਖੀ ਨਹ6 ਹੈ । ਇਸ ਦੀ
ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਹੀ ਨਹ6 , ਨਾਮ-ਿਨਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ?ਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਤ3 ਹੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ । ਸੰ ਨ ‘ 47 ਤ3 ਪਿਹਲ ਦੀ ਖੱ ਬੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕਮੁਠਤਾ ਨ2 ਸੰ ਤਾਲੀ ਤ3 ਿਪੱ ਛ3 ਵੀ ਥੋੜ9ਾ ਕੁ ਿਚਰ ਪਰਚਮ ਨੂੰ <ਚਾ ਚੁੱ ਕੀ
ਰੱ ਿਖਆ । ਿਨੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ, ਫ਼ਰਕ-ਤੋਫ਼ਰਕੇ ਹਊਪਰੇ ਕੀਤੀ ਰੱ ਖੇ । ਅੱ ਗ3 ਇਸ ਨ2 , ਗਧੀ-ਨਿਹਰੂ-ਪਟੇਲ ਮਾਰਕਾ
ਰਾਜਪ?ਬੰਧ ਦਾ ਜੇ ਬਦਲ ਨਹ6 ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰ-ਬਾਹਰ ਅੱ ਛੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੂਿਮਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਨਭਾਊਣੀ ਸੀ , ਪਰ
ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ।ਖੱ ਬੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੰ ਜੀਆਂ ਡਾਹ ਬੈਠ2 ਕਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ
ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ । ਇਹ ਦੋ-ਫਾੜ , ਿਤੰ ਨ-ਫਾੜ ਇੱ ਥ3 ਤੱ ਕ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੀ । ਸੰ ਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜ਼ੈਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ
ਹੋਏ ਇਕੱ ਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ 27 ਗਰੁੱ ਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ । ਅਗਲੀ ਤ?ਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ , ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਟੋਲਾ ਹੋਰਨ
ਦੂਿਜਆਂ ਤ3 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਤੇ <ਦਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਿਗਣਦਾ ਿਰਹਾ । ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਿਘਨੌਣੇ ਦਰਜੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਭੰ ਡੀ ਪਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਇਉ ਖੱ ਬੀ ਿਧਰ ਪ?ਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ । ਿਜਹੜਾ ਕੰ ਮ ਸਟੇਟ ਨ2 ਕਰਨਾ ਸੀ ,ਕੇਦਰੀ ਜ ਪ?ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨ2
ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨ ਉਹ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ ਜੰ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱ ਠਾ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ
ਦੂਜੀ ਕਾਡਰ-ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਨ –ਸੰ ਘ ਖੱ ਬੀ ਿਧਰ ਨਾਲ3 ਵੀ ਵੱ ਧ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਬੂਰ ਕਰਦੀ , ਿਬਨ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਿਕੱ ਡੀ

ਵੱ ਡੀ ਬੀ . ਜੇ . ਪੀ . ਵਜ3 ਉਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਤਪੱ ਸਵੀ , ਮਹਾਨ ਿਸਧਤਕਾਰ , ਜਨ-ਆਧਾਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਿਕਧਰੇ ਲੱਿਭਆਂ ।
ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਏਨ2 ਵੱ ਢ-ਟੁੱ ਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮ ਦੀ , ਧੀ ਦੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੱ ਥ3 ਨਹੀ ਗਵਾHਦੇ ।
ਅੱ ਸੀਿਵਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਰ9ਆਂ ਿਵਚ ‘ ਬਲੌ ਰ ‘ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਲਖ ਹੋਣ ਸਮD ਵੀ ਆਪਸੀ ਭੰ ਡੀ ਪ?ਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਸੀ । ਉਸ ਹਾਲਤ
ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਦੱ ਬ ਹੋਈ , ਕਹਾਣੀ ਿਪਤਾਮਾ ਿਪ? : ਸੁਜਾਨ
ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਕੁਲਫੀ ‘ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਿਨੱਜ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸੁਮਲ
ੇ ਤ3 ਪ?ਭਾਵਤ ਹੋਈ , ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਪ?ੇਿਰਤ ਹੋ ਗਈ , ਬਸ ਇਹੋ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ।

“ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਰਿਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਿਜਆਦਤਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਣਗੋਲੇ ਗਏ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਗੜ.ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਸਰਜਣ-ਪ2ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਮੇਰੇ ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲ ਝੱ ਜ ਬ?ਾਹਮਣ ਸੀ , ਹੁਣ ਝੱ ਜ ਹੈ । ਇਸ ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰ9 ਦੇ ਸੰ ਗਰਾਮ,ਮੋਰਚੇ , ਲਿਹਰ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਹ-ਪੱ ਖੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹ6 ਜੁੜਦਾ । ਇਹ ਨਹ-ਪੱ ਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਜੁੜ ਜਦਾ । ਿਕਸਾਨੀ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਨਰਾਇਣ ਿਸੰ ਘ ਨਾਮੀ ਛੜੇ ਜੱ ਟ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਿਹਰ ਦੇ ਨਰੈਣੇ ਸਾਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜ3 ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਗਦਪੁਰ-ਕਿਰਆਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਵਾ ਿਸੰ ਘ ,ਿਲੱਤਰ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਪ?ੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ,ਮੂੰ ਨਕ ਦੇ ਕਾ.
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਜਥੇਦਾਰ , ਗੰ ਭੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾ . ਯੋਗਰਾਜ , ਸੱ ਗਲ ਦੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਸੱ ਗਲ, ਰੰ ਧਾਿਵਆ ਤ3 ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਸਭ ਤ3
ਭਰਵ , ਿਜ਼ਲ9ੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਿਗਿਣਆ ਜਦਾ ਿਪੰ ਡ ਧੂਤ ਦੇ ਕਈ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਹਰ ਤ3 ਲੈ ਕੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਗਰਾਮ ਤੱ ਕ ਸਭ ਤਰ9 ਦੇ ਮੋਰਿਚਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਿਦਓਲੀ ਜੇਲ-9 ਕJਪ ਿਵਚ ਬਣੀ ਖੱ ਬੀ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਪੱ ਖ3 ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਇਹਨ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਿਜਨ9 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ2 ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤ3 ਵੀ ਵੱ ਧ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰ
ਅੰ ਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ , ਉਹਨ ਿਵਚ3 ਬਹੁਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਨਾਮ ਤੱ ਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹ6 ਹੋਇਆ । ਇਸ ਪੱ ਖ
ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਮJ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਰਿਹ ਗਏ ਇਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਕੀਤੇ । ਉਹਨ ਿਵਚ3 ਬਹੁਤੇ ‘ ਨਵ
ਜ਼ਮਾਨ ‘ ਿਵਚ ਛਪੇ ਵੀ ।
ਕਹਾਣੀ ‘ ਗੜ9ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਿਸੰ ਘ ’ , ਕਾ : ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਡ ਬੋਦਲ , ਜੋ ਉਪਰੋਤਕ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ
ਕDਦਰ ਿਬੰ ਦੂ ਿਰਹਾ , ਦੀ ਿਨਵੇਕਲੀ ਿਜਹੀ ਿਤੰ ਨ ਕੁ ਖਾਨ2 ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਿਲਖ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਅੰ ਦਰ ਛੋਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਪ?ੇਮੀਆਂ ਨ2 ਥੋੜ9ਾ ਜ ਬਹੁਤਾ ਸਰਾਿਹਆ ਵੀ ਹੈ ।

“ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮL ਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ , ਆਤਮਾ , ਿਦਲ , ਿਦਮਾਗ , ਸਭ
ਕੁਝ ਿਗਰਵੀ ਕਰ ਿਲਆ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜ ਤ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਉ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੀਜੀ ਪੀੜ9ੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਲਖਣ3 ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ , ਇਸ
ਕਰਮ ਨੂੰ ‘ ਦਾਣੇ ਮੁੱ ਕ ਜਾਣ ‘ ਵਰਗੀ ਸੰ ਿਗਆ ਨਹ6 ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਤੀਜੀ ਪੀੜ9ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਨ । ਆਪਣੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਸੀ
। ਸਮ ਿਜੰ ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਦਰ ਵੀਹ ਵਿਰ9ਆਂ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ , ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਹਲ3 ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹ6
ਬਦਿਲਆ । ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ ਇਕ ਿਪੰ ਡ ‘ ਿਜਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣਾ , ਇਹ

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤਰ9 ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯਮ ਿਛੱ ਕੇ ਟੰ ਗੇ ਗਏ । ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸਰੀਰ , ਆਤਮਾ , ਿਦਲ , ਿਦਮਾਗ , ਸਭ ਕੁਝ ਿਗਰਵੀ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ । ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰ9 ਦਾ
ਚੈਲੰਜ ਆ ਖੜੋਇਆ । ਤੀਜੀ ਪੀੜ9ੀ ਸਮD ਦੇ ਇਸ ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਨਹ6 ਪਕੜ ਸਕੀ ,ਿਜੰ ਨੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ9ੀ ਨ2 ਪਕਿੜਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਵਾਿਜਬ ਸੀ , Hਜ ਿਕਧਰੇ ਿਕਧਰੇ ਕੇ
ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤ ਸਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਿਜੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ‘ ਚੌਥੀ ਕੁਟੀਆ ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਉਹਨ ਦੇ
ਤ ਸਗ3 ਹੋਰ ਰੰ ਗ ਲੱਗ ਗਏ । ਉਹ ਧੂੜ ‘ ਚ ਟੱ ਟੂ ਪਿਹਲ3 ਵੀ ਨਠਾਈ ਜਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਓਹੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਦੇ ਆ । ਉਸ ਵੰ ਨਗੀ
ਨੂੰ , ਬੇ-ਿਹੱ ਸ ਹੋਈ ਲੋ ਕਾਈ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਪਿਹਲੇ ਸੀ , ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ ।

“ ਅਵੈਧ ਿਰਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਦੇ ਲੇ ਖਕ ਪਾਠਕੀ ਮਨ ਅੰ ਦਰ ਿਸਸਟਮ
ਲਈ ਨਫ਼ਤਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਕੁਝ ਨਵL ਲੇ ਖਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨ ਿਕ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਵੈਧ-ਅਵੈਧ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖ
ਕੇ ਛੇਤੀ ਪ2ਿਸੱ ਧ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਵੈਧ-ਅਵੈਧ ,ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖ
ਕੇ ਛੇਤੀ ਪ?ਿਸੱ ਧ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱ ਖ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇ-ਤੁਕੀਆਂ
ਫਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ਿਲਖ ਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਇੰ ਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ । ਕਈ

ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਿਤਸ਼ਬਾਜੀ ਵਗ ਿਸੱ ਧੇ <ਪਰ ਨੂੰ ਚੜ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਝੱ ਟ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਬਾਰੂਦ ਵਗ ਹੇਠ ਵੀ ਆ ਿਕਰੇ । ਇਸ
ਤਰ9 ਦੀ ਉਡਾਨ ਕਰਦੇ ਬਚੇ ਉਹ ਰਹੇ , ਿਜਹੜੇ ਵਾਿਜਬ-ਗJਰ ਬਾਿਜਬ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਚਲਣ-ਪ?ਚਲਣ ਿਪੱ ਤੇ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਿਜਹਨ ਨ2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੱ ਿਭਆਜਾਰਕ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਕਾਰਜ਼ ਤੇ
ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਹਨ ਨ2 ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ , ਉਸਦੇ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਉਹ ਅਵੈਧ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਦੇ , ਪਾਠਕੀ ਮਨ
ਅੰ ਦਰ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਨਫ਼ਤਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਿਚਰ-ਸਥਾਈ ਪ?ਿਸਧੀ ਵੀ ਖੱ ਟਦੇ ਰਹੇ । ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸੱ ਜਣ ਲੰਮੀ ਨਹ6 ਹੋਈ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਿਧਰ ਵਲ3 ਿਮਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਿਮਲ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੁਆਲੇ ਲਟ-ਲਟ
ਮਘਦੀ –ਬਲਦੀ ਦਾਵਾਨਲ ਦਾ ਜਦ ਥੋੜ9ਾ ਕੁ ਿਜੰ ਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤ ਸੱ ਚ ਜਾਿਣZ ਉਹ ਿਸੱ ਧੇ ‘ ਮੁਹਾਦਰ ’ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ
ਿਡੱ ਗਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨ̀ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰਾ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਹ ਤ ਨਹ6 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ6 ਿਕ ‘’ ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ3 ਸਭ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ
, ਸਭੇ ਸਾਿਹਤ , ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਲੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਆਈਆਂ ਹਨ । ‘’ ਿਫਰ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਸਕਾ-ਮਾਰਕਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤ3 ਸਮਾਿਜਕ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਉਸ
ਪਿਹਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹ6 ਿਜਹੜਾ ਹਵਸ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਵਜ3 ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਤ ਸਮਝੋ ਉਹਨ ਦਾ ਭੜਾਕਾ ਕੱ ਲ9 ਨੂੰ ਿਪਆ ਜ ਪਰਸ3 ਨੂੰ ।

“ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ , ਕਾਰਜ ਦੇ ਫੈਲਾਓ Kਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਪ2ੇਮ ਪ2ਕਾਸ਼ , ਵਿਰਆਮ ਸੰ ਧੂ , ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਹੋਰਨ ਨ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਪਰਤ ਪਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਿਕਸੇ ਿਸਆਣੇ ਵਕਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਿਕ ਵੱ ਡੀ ਤ3 ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਵੀ ਿਤੰ ਨ , ਸਾਢੇ ਿਤੰ ਨ ਿਮੰ ਟ ਿਵਚ ਕਹੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ-ਿਵਆਿਖਆ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਿਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਾ ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਮੇਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਦਾ ਆਕਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਕੁਝ ਸਤਰ ਤ3 ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਅੱ ਧ
ਪੰ ਨ2 ਤੱ ਕ ਮਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੂਜਾ ਿਵਚਾਰ ਡਾ : ਗੁਰਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ , ਕਾਰਜ ਦੇ ਫੈਲਾਓ <ਪਰ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਮD ਦੀ ਲੰਬਾਈ – ਚੌੜਾਈ <ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਨਹ6
ਕਰਦਾ । ਸਿਟਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਵਧੇਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ । ‘ ਇਹਨ ਦੋਨ ਕਥਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਗੋਚਰੇ
ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਿਠਨਾਈ ਨਹ6 ਿਕ ਕਿਹਣ ਗੋਚਰੀ ਗੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਜੀ-ਅਮਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਿਕੱ ਡੀ ਕੁ ਹੈ , ਅਤੇ

ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਲਮੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਕੀ ਤੇ ਿਕੱ ਡੀ ਕੁ ਸਮਰਥਾ ਹੈ । ਖ਼ਲੀਲੀ ਿਜਰਬਾਨ ਦੀਆਂ
ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਰਕਾ ਿਲਖਤ ਦ ਮੁੱ ਲ ਰੂਸੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ3 ਵੱ ਧ ਿਗਿਣਆ ਜਦੈ ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ‘ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੇ ਖਕ ਦੀ
ਿਲਖਣ-ਸਮਰੱ ਥਾ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਈ ਹੈ । Hਜ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਹਸਤਾਖਰ ਮJ-ਪਿਹਲ, ਮJ-ਪਿਹਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰ3ਦੇ ਸਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਇਸ
ਲਤੀਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਤਰ ਵਰਗੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪJਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇਕ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ ਖੜ9ੇ ਕਈ ਸਾਜੇ ਹੋਰਨ
ਖਿੜ9ਆਂ ਨਾਲ3 ਵੱ ਧ <ਚੀ <ਚੀ ਿਵਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲਈ । ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ9ੇ
ਸਭ ਤ3 ਿਜਆਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨ2 ਪੁੱ ਿਛਆ – ‘’ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ , ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ….। ‘’ ਉਸ ਨ2
ਅੱ ਗ3 ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਦੂ ਿਜਹਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ <ਚੀ ਸੁਰ ਿਵਚ <ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ – ‘’ ਮੇਰਾ ਤ ਬਾਈ ਵਾਅਲਾ ਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਗਆ । ਮੈ
ਤ ਅਜੇ ਕੱ ਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੇਰਾ ਤ ਮੇਚਾ ਹੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ …।‘’
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇ ਖਕ ਦਾ । ਇਕ ਕਿਹੰ ਦਾ , ਦੂਜਾ ਨ2 ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ , ਦੂਜਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨ2 , ਤੀਜਾ ਕਿਹੰ ਦਾ
ਪਿਹਲੇ ਨ2 । ਇਹ ਮJ ਪਿਹਲੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ।

“ ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ,ਹਲਕੇ –ਫੁਲਕੇ ਜ ਛੋਟੇ-ਵੱ ਡੇ ਿਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਲੇ ਵਰ ਿਵਚ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ
?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਨਫ਼ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਨਹ6
ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ , ਕਾਰਜ ਹੈ , ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ । ਿਮੰ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ , ਹਲਕੇ –ਫੁਲਕੇ
ਜ ਛੋਟ-ੇ ਵੱ ਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ , ਿਮੰ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਵਰ ਿਵਚ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ –
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਿਲਖਣ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਸੰ ਵੇਦਨਾ , ਉਸਦੀ ਕਲਮ-ਸਮਰੱ ਥਾ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਿਸaਫ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਭਾਵD ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਟੋ ਦੀ ਸੁੱ ਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਤੁਲਣਾ ਸਿਹਜੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਜਹੜੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਦੇ ਲੰਕਾ ਚੜ9ਾਈ ਸਮD , ਦੋਨ ਧਰਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਪੈਦD ਸਮੁੰ ਦਰ

‘ਤੇ ਸੇਤ-ੂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹ-ਬਾਨਰ ਵਲ3 ਢੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਾੜ-ਪੱ ਥਰ ਵਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਤੀਲਾ ਫੜੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ।

“ ਜੇ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਚਾ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ2ਚਾਰ-ਪ2ਸਾਰ ਦਾ ਅਿਹਮ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇ
ਤ ਲੇ ਖਕ ਵੀ ਉਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਜਦ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਚਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਲੇ ਖਕ ਇਕੱ ਠ ਹੋਣ
ਲਗਦੇ ਹਨ , ਪਰ , ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੇ ਖਕ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਜਦਾ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਿਨਰਾਲਾ ਜੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹ6 , ਨਾ ਮJ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਕੱ ਿਢਆ , ਨਾ
ਕੱ ਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਜ ਉਹਨ ਤ3 ਦੂਰ ਿਰਹ ਹ । ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਲਗਦੇ ਨ2 ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨ2 । ਸਾਿਹਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਨ2 । ਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਫਕਰਮੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਮJ ਤੁਹਾਡੇ ਿਫਕਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਗਾ ਿਕ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਚਾ ਕੱ ਢਣਾ ਪਰ ਫੂਕ ਕੇ
ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਿਜਹੜੇ ਿਜਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਜੰ ਨੀ ਦੁ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਕ ਨ2
, ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਹੇ ਰਿਹਣਗੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਿਫਕਰਮੰ ਦੀ ਿਵਚ ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਪਰਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ
। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਸਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ?ਚਾਰ-ਪ?ਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਹਮ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਵਜ3 ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੇ ਖਕ ਵੀ ਉਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱ ਲਣਗੇ ਵੀ । ਉਹ ਿਗਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਵD
ਥੋੜ9ੇ ਹੀ ਿਕH ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਣ । ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ‘ ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੈ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੈ ‘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਤ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ
ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਪਿਹਲੀ ਵੰ ਨਗੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ3 ਿਨਸਚੈ ਹੀ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਤੇ …. ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੁਸ਼ਕ-ਮਾਰਦੀ ਿਲਖਤ
ਵੰ ਨਗੀ ਦਾ ਪ?ਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਵੀ ਝੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕ ਿਖੰ ਡਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਤੁਸੀ ਉਪਰੋਤਕ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਿਵਚ3 ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪ?ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਮJ ਇਸ ਲੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਨਹ6 ਸਿਕਆ । ਖੈਰ
ਜੋ ਵੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ।

“ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ ਕਰਵਾਉਣੀ , ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਅਿਤ2ਪਤ
ਰਿਹ ਗਈ ਿਲਖਣ-ਿਬਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮL ਤ ਿਹੱ ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ Kਪਰ ਜਾ ਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਕਹਾਣੀ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ‘ ਿਵਚਾਰ – ਚਰਚਾ ’ ਛਾਪੀ ਜਦੀ ਹੈ ।
ਇਹਨ ਦੀ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਹੈ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਅਿਤ?ਪਤ ਰਿਹ ਗਈ ਿਲਖਣਿਬਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱ ਸਾ ਸਮਝੋ । Hਜ ਵੀ ਿਵਿਗਅਅਪਨ ਰਾਹ6 ਮਾਲ ਿਵਕਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ
ਿਕਵD ਲੱਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ‘ ਘਾਣੀਕਾਰ ਨ2 ਕੀ ਕੜ9ੀ ਘੋਲੀ ‘ ਐ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹ6 ਪ?ਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ
ਐ ਜ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹ6 । ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵ ਵੀ ਜੰ ਮ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ‘ ਤੇ । ਪਰ , ਜੋ ਮਾਲ ਅਜੇ
ਛਪਣ ਭੱ ਠੀ ‘ਚ ਨਹ6 ਿਪਆ , ਉਹ ਅੱ ਲਾ ਹੈ ਜ ਕੱ ਚਾ-ਪੱ ਕਾ । ਉਸ ਦੀ ਿਨਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਪ?ੇਮ ਗੋਰਖੀ ਨ2 ‘
ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ‘ ਨਾਮੀ ਪ?ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ , ਿਪੱ ਛ3 ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨ2
ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਅਣਛਪੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਟੋਿਹਆ-ਪਰਿਖਆ । ਇਸੇ ਹੀ ਯਤਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ‘
ਪ?ਵਚਨ ‘ ਵਾਲੇ ਿਨੱਤਰ ਆਏ । ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ‘ ਪ?ਵਚਨ ’ , ‘ ਕਹਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬ ’ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਟਿਹਲ-ਸੇਵਾ ਮੇਹਰ ਹੋਟਲ ਦੀ , ਿਫਰ ਿਕਹੜਾ ਭੜੂਆ ਿਪੱ ਛੇ ਰਹੁ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜ ਤ3 । ਮੇਰੀ ਜਾਚੋ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵ ਵਲ3 ਆਯੋਿਜਤ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸਭਾਵ
ਦੋ ਇਕੱ ਠ ਵਗ ਕਮਿਰH ਬਾਹਰ ਤਲ ਹੁੰ ਦੇ ਪਕੌ ਿੜਆਂ ਵੱ ਲ ਨਹ6 ਜਾਦਾ ।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਿਜਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰ ਜ-ਛੇ ਕੁਆਰ-ਕੰ ਜਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ
ਛਾਪੇਗਾ ਿਕਉ ਨਹ6 । ਿਜੱ ਥ3 ਤੱ ਕ ‘ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ’ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਤ ਪ?ਬੰਧ ਕਰਤਾਵ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ।

“ ਪ2ਕਾਕ ਦੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱ ਚ ਮੰ ਨ ਕੇ ਫਜੂਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਿਕI ਸਹੇੜੀਏ !
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਤ ਕਾਇਮ ਨ “

ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਪ2ਕਾਸ਼ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨ ਿਕਤਾਬ ਨਹ, ਿਵਕਦੀਆਂ । ਕਿਵਤ ਦੀਆਂ ਤਾ Kਕਾ ਹੀ ਨਹ,
ਿਵਕਦੀਆਂ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਿਕਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨ ਿਵਚ ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ
......!
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਨ ਤ3 ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲਾ ਇਹ ਿਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਘੱ ਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਠਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਿਹਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਪਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ
ਗੱ ਲ ਨਹ6 ਤੇ ਕਾਿਵ-ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਹੋਰਨ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ3 ਵੱ ਧ ਛਪਣਾ ਵੀ ਕਾਿਵ ਵੰ ਨਗੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱ ਚੇ
ਸਾਿਹਤ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ । ਿਫਰ ਗੈਪ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਮJ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹਾਗ ਿਕ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਿਵਉਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ
ਿਨਯਮ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਆHਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤ3 ਹੇਠਲੇ ਿਸਰ ਮੜ9ਨਾ ਹੈ ।ਤੁਸ6 ਅੱ ਜ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ‘ਤੇ
ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੋ । ਜੀ-8 ਵਾਲੇ ਵੱ ਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਮੁਲਕ <ਪਰ ਸੁੱ ਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੀ
-20 ਵਾਲੇ ਅੱ ਗ3 ਇਹ ਭਾਰ-ਅਰਧ-ਿਵਕਸਤ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਉਲੱਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰ ਦਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ
ਿਵਉਪਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖਾਸਾ ਇਹੀ ਿਰਹਾ । ਿਫਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਪਾਸ ਤ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਬਾਿਸ਼ੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਿਕੰ ਨ2 ਸਾਰੇ ਲੇ ਖਕ ਹਨ । ਇਹਨ ‘ਚ ਕਿਵਤਾ ਲੇ ਖਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ । ਿਵਉਪਾਰੀ , ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਪਾਠਕ ਦੀ
ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਿਫਰ ਕਵੀਆਂ ਜ ਲੇ ਖਕ <ਤੇ ਸੁੱ ਟਣਗੇ ਹੀ ਸੁੱ ਟਣਗੇ । ਇਸ ਿਵਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹ6 ।
ਦੂਜਾ ਿਬੰ ਦੂ , ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰ ਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੈ । ਕੁੱ ਲ ਵਪਾਰ
ਹੱ ਦ3 ਵੱ ਧ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ । ਮੈਨੰ ੂ ਥੋੜ9ੇ ਕੁ ਵਰ9ੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਖੱ ਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਿਮਿਲਆ । ਮJ ਇਹ
ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦ ਿਕ ਿਜਸ ਿਬੰ ਦੂ ‘ਤੇ ਸੱ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਿਰਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । <ਥੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ
ਸਹਾਰਾ ਲJ ਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਿਕ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਝੂਠ-ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਣਾ । ਿਫਰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਔਿਖਆਈ ਐ ਿਕ ਓ ਏਨਾ ਕੁ ਿਵਕਦੀਆਂ ਤ ਇਸ ਿਵਚ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ‘ ਿਵਗੜਦਾ , ਪੈਸੇ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ
,ਛਪੀ ਿਕਤਾਬ ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਨ2 ਸਭਣੀ ਹੁੰ ਦੀ । ਿਜਹੜੀ ਸੌ-ਪੰ ਜਾਹ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਪਾਸ ਝੁੰ ਗੇ ‘ਚ ਬਚੀ ਰਿਹੰ ਦੀ , ਉਹ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ
ਪਰੋਿਫਟ ਹੁੰ ਦਾ । ਿਫਰ ਐਹੋ ਿਜਹਾ ਸ਼ੁੱ ਧ-ਕਮਾਈ ਧੰ ਦਾ ਕੌ ਣ ਛੱ ਡ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐ ।
ਲੱਖ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ‘ਚ ਿਵਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ ਿਡਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ‘ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਨ2 ਐਮ . ਆਰ
.ਮਲਕਾਨੀ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਇਕ ਪੱ ਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਬੜੀ ਪ?ੋੜਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਿਰਆ ਸੀ । ਉਹਨ ਿਲਿਖਆ ਸੀ – ‘’ ਇਹ ਗੱ ਲ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ , ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ .... ਲੇ ਖਕ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਲ3 ਖਰਚੀ ਰਕਮ ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲJ ਦਾ , ਪਰ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ6 ਸਮਝਦਾ
। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਿਵਚ ਹੀ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ .... ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਿਸਰ ਤ3 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾHਦਾ ਹੈ .... ! ‘’

Hਜ ਪ?ਕਾਸ਼ਕੀ ਿਵਉਪਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਵਉਪਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱ ਖਰੀ ਵੰ ਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਈ .ਸੀ .
ਆਈ . ਸੀ . ਤ3 ਲੈ ਕੇ ਿਵਉਪਾਰ ਮੰ ਡਲ ਤੱ ਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨਿਜੱ ਠ ਲJ ਦੀਆਂ
ਹਨ । ਆਪ ਪ?ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱ ਚ ਮੰ ਨ ਕੇ ਫਜੂਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਿਕH ਸਹੇੜੀਏ !

“ ਆਲੋ ਚਕ ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਗੁੱ ਟਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਸੇਖ , ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ , ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ , ਟੀ . ਆਰ . ਿਵਨਦ , ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਸਰਜਨਾ
, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਫਰNਕ ਹੋਰ ਕੇ ਕੱ ਦ-ਬੁੱ ਤ ਿਜੱ ਡਾ ਆਲੋ ਚਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਿਕI ਨਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਵD ਹੀ ਹੈ । Hਜ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਖ਼ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਚੰ ਗੇ ਨਹ6 ਲਗਦੇ ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਲੋ ਚਕ ਦੀ ਉਸ ਵੱ ਡੀ ਪੀੜ9ੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ6 ਿਜੰ ਨੀ ਉਹਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤਸਲਾਹ ਜ਼ ਆਲੋ ਚਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਮੈਨੰ ੂ ਤ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹ6 । ਉਹ ਕੀ ਿਲਖਦੇ
ਸਨ । ਿਕਦ9ੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਲਖਦੇ ਸਨ ਮJ ਇਸ ਪੱ ਖ3 ਇਕ ਤਰ9 ਨਾਲ ਅਨਪੜ9 ਹੀ ਹ । ਪਰ ਉਸ ਵੱ ਡੀ ਪੀੜ9ੀ ਤ3 ਿਪੱ ਛ3 ਦੀ
ਨਵ6 ਪ^ਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁਮਦ
ੇ ਾਰਾਨਾ ਕੰ ਮ ਨਾਲ3 ਗੁੱ ਟਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਇਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੇ ਖਕ ਨ2 । ਇਹਨ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ , ਸਮਾਲੋ ਚਨਾ ਨ2 ਭਾਵD ਿਕਸਾਨੀ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ,
ਭਾਵD <ਤਰ-ਆਧੁਿਨਕ ਪ?ਿਵਰਤੀ ,ਬੇਗਾਨਗੀ ਜ ਮਨ1ਿਵਿਗਆਨਕ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ , ਭਾਵD ਗਲੋ ਬਲ ਮਸਿਲਆਂ ‘ਤੇ , ਇਹ
ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਵਲਗਣ ਜ ਗੁੱ ਟ-ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਘੇਰੇ ਤ3 ਬਾਹਰ ਨਹ6 ਿਨਕਲਦੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਿਕ ਇਹਨ
ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਕੱ ਦ-ਬੁੱ ਤ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਉਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੌਣਾ ਿਜਹਾ ਲਗਦਾ । ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਹਾਰਣਾ ਐਸੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਨ9 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਇਸ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਵੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰ9 ਨਾਲ
ਿਮਸਾਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨ ਿਵਚ ਡਾ : ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਬੰ ਦਰਾ , ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਨਰਾਲਾ , ਡਾ : ਧਨਵੰ ਤ ਕੌ ਰ , ਡਾ : ਚੰ ਦਰ
ਮੋਹਨ , ਤਸਕੀਨ ,ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ,ਡਾ : ਜੇ .ਬੀ . ਸੇਖ3 ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ।

“ ਇਨਾਮ , ਸਨਮਾਨ ਦੇ ‘ ਜੁਗਾੜ ’ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਇਨਾਮ , ਸਨਮਾਨ ਦੇ ‘ ਜੁਗਾੜ ’ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ?

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਵਾਹਵਾ ਿਕਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛੀ ਹੈ ਐ ਤੁਸੀ ! ਮJ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱ ਤਰ ਸੁਰੈਣ ਿਸੰ ਘ , ਸਕਨਾ ਝੱ ਜ ,
ਠਾਣਾ ਟਡਾ , ਤਿਹਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ( ਹੁਣ ਨ2ੜੇ ਐਸ . ਡੀ . ਐਮ . ਦਸੂਹਾ ) , ਗੀਤਾ,ਕੁਰਾਨ ਜ ਗ?ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਮਕੱ ਦਸ ਪੁਸਤਕ ‘ ਤੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬੱ ਸ ਇਹੋ ਸੱ ਚ ਕਹਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰ ਦੀ ਦੀ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਝ
ਨਹ6 । ਿਦੱ ਲੀ –ਦੱ ਖਣ ਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਐ , ਮJ ਤ ਕਦੀ ਪਿਟਆਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵੀ ਨਹ6 ਦੇਿਖਆ । ਸੁਿਣਆ
ਉਥੇ ਕੋਈ ਘੜਾ-ਘਰ ਵੀ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਲੜੇ-ਲੇ ਖਕ ਲਈ। ਮੈਨੰ ੂ ਤ ਉਸ ਥ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ6 । Hਝ ਇਨਾਮਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਵD ਪ?ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ, ਇਹਨ ਿਪੱ ਛੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਹੱ ਲ-ਜੁਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ , ਕਦ6-ਕਦਾਈ ਂ ਇਹ ਦੇਖਣ-ਪੜ9ਨ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲ ਜਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਊਠ ਦੇ ਇਸ ਲਮਕਦੇ ਬੁਲ9 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ‘ ਚ ਿਡਗਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡੇ-ਵੱ ਡੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ
ਉਤਸਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਿਦ?ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਇਆ । ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ , ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ
ਸੱ ਜਣ ਕਰਦੇ ਤ ਹਨ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ । ਇਸ ਨਾਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹਨ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪJਦੀ ਆ , ਅੱ ਵਲ
ਕਰਦ ਆਂ ਜੀ ਮJ । ਉਹ ਿਢੱ ਲੇ –ਮੱ ਠ2 ਤ ਨਹ6 ਮੇਰੇ ਵਗ । ਮJ ਤ ਕਦੀ ਿਤੰ ਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵੀ
ਗੇੜਾ ਤ ਨਹ6 ਕੱ ਿਢਆ , ਨਾ ਹੀ ਸਲੇ ਬਸੀ ਪਿਹਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਐ ਕਦੀ ਸੋਚਣ-ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ।

“ ਅਜੌਕੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਲਖਤ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ Kਤੇ ਮੱ ਠਬਾਜੀ ਹਾਵੀ ਹੈ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਦਸੂਹਾ ਿਨੱਕਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸ, ਕਦੇ ਨਹ, ਸੋਿਚਆ ਪਈ ਜੇ ਤੁਸ, ਚੰ ਡੀਗੜ. ਿਦੱ ਲੀ ਜ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ‘ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਪਿਹਲ3 ਤ ਕਦੀ ਨਹ6 ਸੀ ਸੋਿਚਆ , ਤੁਹਾਡਾ ਪ?ਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ9ੀ ਕੁ ਿਜੰ ਨੀ ਿਹਲਜੁਲ ਹੋਈ ਐ
, ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ । ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ , ਿਕ ਜਦ3 ਿਕਸੇ ‘ ਗੁਣੀ-ਿਗਆਨੀ ’ ਨ2 ਚੰ ਗੇ ਕਵੀਆਂ , ਚੰ ਗੇ ਨਾਵਾਲਕਾਰ/ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ
ਟੋਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤ ਉਸ ਨ2 ਪਿਹਲੀ ਉਡਾਨ ਿਦੱ ਲੀ , ਚੰ ਡੀਗੜ9 , ਪਿਟਆਲਾ ,ਬਿਠੰਡਾ , ਲੁਿਧਆਣਾ , ਜਲੰਧਰ , ਅੰ ਬਰਸਰ ਆਿਦ
ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਿਫਰ ਅਸਲੀ ਉਡਾਰੀ ‘ ਚ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ , ਮੋਗਾ , ਫਗਵਾੜਾ , ਨਾਭਾ , ਨਕੋਦਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ
, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਨਵਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਖ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਬਾ ਨੁਮਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱ ਕ ਵੀ ਪੁੱ ਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ3 ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਜ ਉਸਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜ ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਨਹ6
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਅਜੌਕੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਲਖਤ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ <ਤੇ ਮੱ ਠਮਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਮੱ ਠ ਦੀ ਿਪ?ੰ ਟ-ਮੀਡੀਆ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਝ ਐ , ਿਕਸੇ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ?ਾਿਨਕ ਮੀਡੀਆ । ਜੇ ਇਕ ਦਾ ਇਕ ਯਨੀਵਰਿਸਟੀ ‘ ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ , ਤ ਦੂਜੇ ਦਾ
ਦੂਜੀ ‘ ਚ , ਤੀਜੇ ਦਾ ਤੀਜੀ ‘ ਚ । ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ‘ ਚ ਵੀ ਇਵD ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ , ਜੇ ਮJ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ
ਿਸੱ ਖੀ-ਸੇਵਕੀ ‘ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱ ਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ‘ ਚ ਿਗਿਣਆ ਜਦਾ । ਮJ ਵੱ ਡੇ-ਵੱ ਡੇ ਗੁਣੀਆਂ-ਿਗਆਨੀਆਂ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਚੜ9 ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ , ਿਕH ਜੋ ਇਹਨ ‘ ਮਹਪੁਰਸ਼ ’ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਪਰ

.... ਝੱ ਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ3 ਿਕਸੇ ਨ2 ਮੈਨੰ ੂ ਲਾਅਨਤ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਿਝੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਮJ ਝੱ ਟ ਹੀ ਸੰ ਭਲ ਿਗਆ ਹ । ਝੱ ਟ ਦਸੂਹਾ
ਸਿਥਤ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਠਿਹਰ ‘ ਤੇ ਆ ਪੁੱ ਜਾ ਹ । ਇਸ ਠਿਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਤਰ9 ਮੇਰੀ ਡਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸਰਨਾਵ ਹੈ । ਮੇਰੀ
ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਠਿਹਰ ਿਪੰ ਡ ਿਨਹਾਲਪੁਰ ਿਵਚਲੀ ਮੇਰੀ ਬਾੜੀ ( ਹਵੇਲੀ ) ਿਵਚੇ ਹੁੰ ਦੀ । ਮੇਰੀ ਥੋੜ9ੀ ਿਜਹੀ ਭੋਏ ਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇ ਿਪੰ ਡ
ਕਿਹਰਵਾਲੀ ਿਵਖੇ ਹੈ । ਇਹਨ ਦੋਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਾ ਮJ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾ ਿਪੰ ਡ ਝੱ ਜ਼ ਿਵਖੇ ਿਰਹ ਿਰਹਾ ਮਿਹਸੂਸਦਾ ਹ । ਇਸ
ਸਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿਨਰੋਲ ਸੱ ਚ ਵਰਗਾ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਪJਦਾ ਤ ਮJ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕਦ3
ਦਾ ਪਰਲੋ ਕ ਸੁਧਾਰ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ।
ਜਲੰਧਰ , ਚੰ ਡੀਗੜ9 , ਿਦੱ ਲੀ ‘ ਚ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਤ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹ6 ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

“ ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਕ2ਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ਸਾਿਰਆਂ ਹੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਪ2ਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ “
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਰਹੇ ਹੋ , ਅਿਧਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ
ਰਹੇ ਹੋ , ਲੇ ਿਕਨ ਅਿਧਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ , ਗਰੇਡ ਦੁਹਰਾਉਣ , ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱ ਚ ਨਹ6 । ਇਹ ਸੱ ਚ ਉਦ3 ਬਿਣਆ ਜਦ3 ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਜੀ . ਟੀ . ਯੂ .
ਕਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਹ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱ ਪ , ਅਿਧਆਪਕ ਦਲ , ਅਿਧਆਪਕ ਸੰ ਗਠਨ ਏਕਤਾ ਕDਦਰ , ਏਕਤਾ ਵਰਗੇ ਫੱ ਿਟਆਂ
ਹੇਠ ਿਖੰ ਡ-ਿਖੱ ਲਰ ਗਏ । ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ-ਬੰ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮJਬਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਜ ਹੋਰ ਖੁਰਦਾ ਹੋਣ3 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ,
ਬਦਲੀਆਂ ਜ ਗਰੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਅੱ ਜ
ਸਿਥਤੀ ਏਨੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਅਨ2ਕ ਰੰ ਗ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ । ਕੋਈ ਿਜ਼ਲ9 ਪ?ੀਸ਼ਦ ਹੇਠ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ , ਕੋਈ ਸਰਵ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਿਭਆਨ ਨਾਲ , ਕੋਈ ਪੜ9-ੋ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਕਰਮੀ ਹੈ ,ਕੋਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ
ਿਸੱ ਧੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਊਦJ । ਇਹਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹ6 ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ ‘ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਦੰ ਦੀਆਂ । ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ‘ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਗ?ੇਡ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਤ ਹੁਣ ਮੱ ਦ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੈ ।
ਠ2ਕਾ ਿਸਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । ਪਰ ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ ਵਾਲੀ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਲੇ ਇਵD ਨਹ6 ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ । ਦੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਧੜੇ ,
ਿਢੱ ਲੋ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱ ਪ ਚੋਣ ਿਜੱ ਤਣ – ਹਾਰਨ ਿਪੱ ਛ3 ਵੀ ਇਕ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਰੁਕਵਾ ਵੀ ਲJ ਦੇ ਸਨ
।ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ । ਿਨਰਾਨਾ ਜੀ !
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿਨਯਮ , ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ ਤੇ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀ . ਟੀ . ਯੂ . ਪਾਸ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇ ਗਰੇਡ-ਸੁਧਾਈ , ਜ ਬਦਲੀਆਂ ਆਿਦ ਹੀ ਸਨ । ਪਰ ,ਇਹ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਏਨ2 ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ6 ਸੀ । ਐਮਰਜJਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦ3 ਬੀਬੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ3 ਬਗੈਰ ਪੱ ਤਾ ਵੀ
ਨਹ6 ਸੀ ਿਹੱ ਲ ਸਕਦਾ , ਉਸ ਸਮD ਅਿਧਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੌਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ9 ਨਾਲ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ . ਬੀ . ਸੀ . ਲੰਡਨ ਤ3 ਪ?ਸਾਰਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱ ਡੀ
ਘਟਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨ2 ਹੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸਰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ । ਭਾਵD ਿਕ ਟਰੇਡ –ਯੂਨੀਅਨਇਜ਼ਮ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ । ਅੱ ਜ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਕ?ਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨ2 ਅਿਧਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅਦਾਿਰਆਂ
ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ?ਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ । ਅੱ ਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ।

“ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਚੇ ਿਕਹੜੇ ਤੇ ਿਕI ? ”
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਨਰਾਲਾ : ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨ ਲਵੋ , ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਿਕI ਪਸੰ ਦ ਨ ?
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਾਲ ਿਸੰ ਘ : ਲਓ , ਇਸ ਮਨ-ਪਸੰ ਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਜੋੜ ਲJ ਦਾ ਹ ।
‘ ਿਸਰਜਨਾ ‘ ਆਪਣੀ ਸਾਿਹਤਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਕਰਕੇ

, ‘ ਿਚਰਾਗ ‘ ਜਗਤ-ਪ?ਿਸੱ ਧ ਸੰ ਗਰਾਮੀ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਆਰਫ਼

ਕਰਵਾHਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ਹੁਣ ‘ ਵੰ ਨ-ਸਵੰ ਨੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ ਮਹਦਰਾ ‘ ਆਪਣੇ ਬੇ-ਬਾਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ । ‘
ਪ?ਵਚਨ ‘ ਸਾਿਹਤਕ-ਸੰ ਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ , ‘ਸਰੋਕਾਰ ‘ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਥ ਡਿਟਆ ਰਿਹਣ ਕਰਦੇ , ‘ ਅੱ ਖਰ ‘ ਿਤੱ ਖੀ
ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਕਰਕੇ , ‘ਕਹਾਣੀ-ਧਾਰਾ ‘ ਆਪਣੀ ਿਧਰ ਦੀ ਠ1ਕਵ6 ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ਿਤ?ਸ਼ੰਕੂ ‘ ਆਪਣੀ ਮੱ ਧਮਾਰਗੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ , ‘ ਕਹਾਣੀ-ਪੰ ਜਾਬ ‘ ਪੀਸ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ ਛੇਵ ਦਿਰਆ ‘ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚਾ
ਪੱ ਿਲਓ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ਸ਼ਬਦ ‘ ਜੁਗਾੜਬੰ ਦੀ ਰਾਹ6 ਿਵੱ ਤੀ ਪ?ਬੰਧ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ ‘ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ-ਫਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ਸਮਦਰਸ਼ੀ ‘ ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹੀ ਚਮਕਾHਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ‘ ਹਾਸ਼ੀਆ ‘ ਦਿਲਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ
ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ।
ਨਵ6 ‘ਲਕੀਰ ‘ ਦੀ ਨਵ6 ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਮਝਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ । ‘ਿਸ਼ਲਾਲੇ ਖ ‘ , ‘ ਨਜ਼ਰੀਆ ‘ ਕਦੀ ਿਨੱਠ ਕੇ ਪੜ9ੇ ਨਹ6 ।
ਚੰ ਗਾ ਜੀ , ਰੱ ਬ ਰਾਖਾ । ਿਫਰ ਿਮਲਗੇ ।

(ਿਪ2ੰ ਸੀਪਲ , ਤਾਰੀਕ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾਸਲ , ਰਾਜੌਰੀ ( ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ )

