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ਜ਼ ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ- ਕਥਾ ਇਸ ਯ ੁੱਗ ਦੀ 
Dr. Priya Goyal  

Akal Degree College, Mastuana, Sangru (punjab) 

 

ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਜ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਪਵਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਸੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਨੱਕੇ-ਵਨੱਕੇ ਯ ੱਧ (2008), 

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ (2009) ਗਵਹਰ ਚਹਿੀ ਅਸਮਾਨ (2010) ਅਤੇ ਕਥਾ ਇਸ ਯ ੱਗ ਦੀ (2011) ਆਵਦ ਨਾਵਲਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਨਾਵਲਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਕ ੇਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ‘ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਚ ਰੱਸਤੇ’(2014) ਵਵੱਚ ਪਰਕਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 

‘ ਕਥਾ ਇਸ ਯ ੱਗ ਦੀ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਉਪੱਰੋਕਤ ਵਤੂੰਨਾਾਂ ਨਾਵਲਾਾਂ ਵਵਚ ਪੇਿ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਵਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾਵਲ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਦੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਾਅ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੂੰਡੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 
ਤੋਂ ਕ ਦਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤਕੱ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ। 

             ਹਥਲੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਬੂੰਦ  ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਪ ੂੰਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜ ੋਅਜੌਕ ੇਮਨ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਘਹ ਵਰਹਾ, ਉਸ ਦੀ 

ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨ ੂੰ  ਘਹ ਵਰਹਾ, ਹਰ ਮਨ ੱ ਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਸ ੱਖ-ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪੱਛੇ ਮ ਹ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ 

ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ। ਅਵਜਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਅਵਵਕਵਸਤ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸਿੀਲ ਦੇਿਾਾਂ ਦਾ ਿਿੋਣ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਵਵਿਵੀ ਵਰਤਾਰ ੇਦੀ ਚਾਲ 
ਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਅਜਕੋਾ ਮਨ ੱ ਖ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਵਰਹਾ। ਵਵਵਗਆਪਨੀ ਇਿਵਤਹਾਰ ਬੂੰਦੇ ਦ ੇਵਦਮਾਗ ਵਵੱਚ 
ਇਹ ਗੱਲ ਵਬਠਾ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸਤ  ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਧ ਰੇ ਹੋ। ਵਵਿਵੀ ਸਵਭਆਚਾਰ 
ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਵੱਚ ਫਵਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ੱ ਖ ਆਪਣੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹੀ ਦ ੇਨੇਹੇ ਵਲਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਜੋਕੇ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ 
ਵ ਦੂੰਗੀ ਵਵੱਚ ਪੈਸਾ ਭਾਰ  ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚੱ ਵਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਜੋਹ ਕੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕੂੰਨੇ 
ਉਦਯੋਗ ਵਧੇ, ਵਕੂੰਨੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਵਧੀਆਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਕ ਇਹ ਵਵਕਾਸ ਸੱਚਮ ੱਚ ਹੀ ਵਵਕਾਸ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਸਰਫ ਵਵਕਾਸ 

ਦਾ ਭਰਮ ਵਸਰਜਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹ ੂੰਵਚਆ।ਜਦ ਵਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਪ ੂੰਜੀ ਮ ਖੀ 
ਵਵਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ, ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਜੀਵਨ –ਜਾਚਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਵਕ ਮਨ ੱ ਖ 

ਇਹਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨ ੂੰ  ਵਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਵਗਆ ਹੈ । 
   ਅਵਜਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਆਏ ਵਨਘਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਦ ਆਰਾ ਪੇਿ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਦ ੋਨੂੰ ਬਰ ਦ ੇਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਅਤ ੇ
ਵਪਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ ਨਾਫਾ ਕਮਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ ੋ
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ਵਮਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹ ੋਕ ੇਅੱਜ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਿਾਾਂ ‘ਪਰਾਡਕਟ’ ਵਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। “ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ 

ਦੀਆਾਂ ਪ ਰਾਣੀਆਾਂ ਪਰੂੰਪਰਾਵਾਾਂ, ਅਸ ਲ ਇਕ ਲਾਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਵਸਰਫ਼ ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਪੈਸੇ ‘ਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਵ ਬਣ ਵਗਆ।  ਖ਼ਬਰਾਾਂ 

ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿਵਤਹਾਰਾਾਂ ’ਤ ੇ ੋਰ, ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹ ਕੌਮੀ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਭਾਰਨਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਾਂ ’ਤ ੇ

 ੋਰ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਵਗਆ ਇਹ ਨਾ ਦੇਵਖਆ ਜਾਣਾ ਵਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਿਬਦ ਵਲਖਣਾ ਵੀ ਆਉਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮਾਜ 
ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਵਖਆ ਜਾਣਾ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਇਿਵਤਹਾਰ ‘ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਕੂੰਨੀ ਕ  ਹੈ। ਵਸਆਣੇ, 

ਸੂੰਜੀਦਾ, ਪਹਨ-ਵਲਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ-ਬੀਮਾ ਏਜੂੰਟ, ਨਵਸਆਾਂ ਦਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਵਾਲੇ, ਹਠੇਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕ ੂੰਨ ਤ ੇ ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨਾਾਂ ਦੇ ਵਭਰਿਟ ਆਗ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ 

ਲੱਗੇ।1ਉਸਦਾ(ਪਰਮਪਾਲ) ਵਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਆਹ ਦ ੇ ਰੀਏ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੱਧੇ-ਪ ੱਠੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤ ਰ ਕੇ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  
ਪ ੂੰਜੀ ਜਾਾਂ ਮੂੰਡੀ ਦੇਵਰਤਾਰ ੇਦ ੇਪੇਂਡ  ਸਮਾਜਚਾਰ ੇਵਵੱਚ ਪਰਵੇਿ ਨੇ ਵਪੂੰਡਾਾਂ ਵਵਚਲੀ ਨੈਵਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਵਰਿਵਤਆੂੰ  

ਦੀ ਹੂੰਢਣਸਾਰਤਾ ’ਤੇ ਪਰਸਨ ਵਚੂੰਨ ਲਾਇਆ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਿਾ ਵਰਗ ਵਵੱਚ ਵਵਆਹ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਵਗਆ, ਹ ਣ ਔਰਤ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਕਚਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਵੱਚ ਵਪਰਯੂੰਕਾ, ਵੀਨਾ 

ਅਗਰਵਾਲ, ਅਚਲਾ ਪਾਾਂਡੇ, ਕਾਾਂਤਾ ਅਤ ੇਆਿਾ ਚੂੰਦਨ ਆਵਦ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਅਮੀਰ 

ਵਪਛੋਕਹ ਵਾਲੇ ਮਾ.ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਵਕ ਪਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਕਾਲਜ ਵਵੱਚ 

ਐਡਹਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਦਾ ਵਵਆਹ ਪਰਮ ਦੀ ਵਹਸਾਬੀ ਵਕਤਾਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹ ੂੰਚ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਵੱਖ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਸੀ। ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਅਤੇ ਪਰਮ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਵਆਹ ਬਾਹਰ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਅਤ ੇਪਰਮ, ਵੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤ ੇਸਤੀਿ ਤ ੇਜਗਵਵੂੰਦਰ 

ਅਤੇ ਕਾਾਂਤਾ ਆਵਦ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੀ ਗਰਵਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਵਚ ਕਲੇਿ ਨ ੂੰ  ਵਚੱਤਰ ਕ ੇਪਰਵਾਨਾ ਅਜੋਕੇ ਯ ੱਗ ਵਵੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਵਵਆਹ 
ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਵਚੂੰਨ ਲਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਤੇ ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ ਇਕੋਂ ਸ ਭਾਅ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਹਨ। ਵਵਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 
ਵਵਆਹ ਬਾਹਰ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਬਣਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਸਮ ਨ ੂੰ  ਪੌਹੀ ਦੀ ਤਰਿਾਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਆਿਾ ਚੂੰਦਨ ਦੇਹ ਦਾ 
ਧੂੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਵਕ “ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਰ। ਸੱਠ ਰ ਵਪਆ ਦੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਵਪਲ  ਸਵੈਾਂਟੀ ਟ ........ 
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ਨਹਾਓ, ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਾਂਜ ਤਾ ੇ ਦੇ ਤਾ ੇ......” 2ਇਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਅਚਲਾ ਪਾਾਂਡੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਵਾ ਮਾਡਲ ਵਸਰਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਵਆਹ ਦਾ 

ਸੂੰਕਲਪ ਤੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰ ੀ ਨਾਲ ਵ ੂੰਦਗੀ ਵਜਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਪਰਯੂੰਕਾ ਨ ੂੰ  ਕਵਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

“ ਉਹ ਤਾਾਂ ਹ ਣ ਵੀ ਚਾਹ ੂੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹਾ ਵਸੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰਾਹ ਹੈ...... ਜੇ ਤਾਾਂ ਇੂੰਜ ਦਸੋਤਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਦਾ 

ਇਸ ਘਰ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.... ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵ ਦਗੀ ਜੀਊਾਂਦ ੇਹੋਏ, ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਤਵ, ਇੱਕ ਦ ਸਰ ੇਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 

ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਵਮਲਣਾ....।3 ਮੂੰਡੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਘਰ ’ਤੇ , ਵਰਿਵਤਆਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਵਗਆ। 

ਪਰਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਵਹਰ ਨ ੂੰ , ਉਸ ਦ ੇਆਗ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨ ਰੀਏ ਤੋਂ 

ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਭੀਮ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਸਰਧਾਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ’ਚ ਆਏ 
ਵਨਘਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਮਕਸਦ ਜਾਾਂ ਉਦੇਿ ਨਾਲ ਇਹ ਲਵਹਰ ਿ ਰ  ਹੀ ਸੀ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸੂੰਘਰਿ 

ਿ ਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਵਹਰ ਉਸ ਉਦੇਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹਨ। ਪਰਵਾਨਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਵਨਘਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਵਾਦ-ਵਵਧੀ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੌਰਦਾ ਹੈ, ” ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਾਂ, ਅੱਜ ਕਵਮਊਵਨ ਮ ਲਈ ਸੂੰਘਰਿ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕ ਰਸੀ 

’ਤੇ ਕਾਬ  ਹੋਣ ਦੀ ਲਹਾਈ ਵੱਧ ਲਹ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ........। ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ ਪਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਲੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਮੱਧ ਵਰਗੀ 

ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਪਰਤੀ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਹੀ ਵਸੱਟਾ ਹ ੈਵਕ ਗ ਰਮੇਲ ਆਪਣੀ ਖ ਿਹਾਲੀ 
ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਫਹਦਾ ਹੈ.... ਭੀਮ ਵਸੂੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰਦਰੋਂ-ਅੂੰਦਰ ਕਾਾਂਗਰਸੀ ਵਜੀਰ ਦ ੇਚਰਨ ਫਹੀ 

ਰਖਦਾ ...... ਜਲਵੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਤਾਾਂ ਹ ੈ ਧਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੂੰਦਾ। ਉਸ ’ਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਵਹਣ ਉਠਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹ 

ਮਜਦ ਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਵਹਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?”4 

ਨਾਵਲੀ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਵਚ ਜਗਵਵੂੰਦਰ, ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਕੱਤੇ ਵਵਚ ਖਪਤੀ 

ਸਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਵਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਵਰੋਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦ ਰ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਅਗਾਾਂਹਵਧ  
ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਾਂਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਵਆਹ ਵ ਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਟਕ ਸਵਕਆ। ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਾਂਤਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਬਾਰਾ ਵਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਰਿਤੇ ਵਵਚ ਬੱਝਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ 
ਨਹੀ ਾਂ ਭਰਦਾ। ਕਾਾਂਤਾ ਨਾਲ ਟ ੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ‘ਰੋਜਾਨਾ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਵਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨੇਹੇ ਖਹਿਾ ਸੀ। 
ਿਰਾਬ ਹਰ ਰੋ  ਦੀ ਸਾਥਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰ  ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਅਵਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਵਵਚ ਰਵਹੂੰਦ ੇ
ਹਰਜੀਤ ਵਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ‘ਅਮਰ ਪੂੰਜਾਬ’ ਅਖ਼ਬਾਰਲ ਦੇ ਇੂੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂੰਭਾਲ ਵਦੱਤਾ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਵਗੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਮ ਨਾਫੇ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਏ ਵਨਘਾਰ ਤੋਂ 
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ਲਾਾਂਭੇ ਹੋ ਕ ੇਅੂੰਤ ਵਵੱਚ ਉਹ ਵਸੱਧ ਪ ਰ ਵਪੂੰਡ ਵਵਚ ਆ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕ ਦਰਤ ਦੀ 
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਇਆ। ਖਪਤੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਮਨ ੱ ਖੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਸਵਹਜਤਾ ਨ ੂੰ  ਭੂੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮਨ ੱ ਖ ਵਵਚੱ 
ਸ ੱਖ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਗਣ ਤ ੇਕਬਜੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ।  ਲਾਲਸਾ ਪ ਰਾਤਨ ਯ ੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹ ਣ ਸਮਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖਰ-ੇ

ਵੱਖਰ ੇਰ ਪਾਾਂ ਵਵ4ਚ ਕਾਰਜਿੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਮਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਵਥਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਵ ਵਵਕਾਸ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਰਚੇ ਗਏ ਗਰੂੰਥ ਵਰਗਵੇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਵਵਚ ਜਗਵਵੂੰਦਰ, ਕਾਮਰੇਡ 

ਿਮਿੇਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਵਧਤ ਹ,ੈ “ ਇਹ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਹਿਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਖੱਤ ੇ‘ਚ ਮਾਨਵ-ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ 

ਯਤਨ.... ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਵਕਤੇ ਰਵਚਆ ਵਗਆ ਸੀ..... ਿਾਇਦ ਇਸਦੇ ਵਕਸ ੇਮ ਕਤ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਵਰਿੀ, ਕੋਈ ਗਣ ਇਥ ੇ

ਹੀ ਵਵਚਰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਵਬਲਕ ਲ ਇਸ ਥਾਾਂ ਵਜਥੇ ਅਸੀ ਾਂ ਰਵਹ ਰਹ ੇਹਾਾਂ..... ਇਹ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਚਤਰਣ ਹੈ.... ਇਹ ਪਹਿਵਦਆਾਂ 

ਮੈਨ ੂੰ  .... ਇਹ ਸਮਝ ’ਚ ਆਆ ਹੈ ਵਕ ਪਵਰਵਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਥੇ ਮ ਢਲੇ ਰ ਪ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਸਨ? ਵਕਵੇਂ ਇਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ 

ਦੀਆੂੰ  ਆਦਮ ਰਵਾਇਤਾਾਂ, ਪਰੂੰਪਰਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵੂੰਵਭਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗਜ, ਪਵਰਵਾਰ, ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਦੇ 

ਮ ਢਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ੇਗਏ। ਇਥੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਕਵੇਂ ਿ ਰ  ਹੋਈਆਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਖ ਬਸ ਰਤ ਵਚਤਰਣ ਹੈ ਇਸ ਵਵਚ... ਤੇ ਇਹ 

ਵੀ ਵਕਹਰ ਸੱਤਾ ਇਕ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਸੱਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦ ਸਰੀ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰ 

ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਹ ੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ...... ਇਹ ਅੂੰਧ-ਿਰਧਾ ਦਾ ਗਰੂੰਥ ਨਹੀ ਾਂ, ਇਸ ਵਖੱਤ ੇਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਤੇ 

ਮਾਨਵ ਵਵਕਾਸਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕ ੂੰਜੀ ਹੈ...।”5 ਪਰਵਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਾਅ ਨ ਰ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ 

ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਿਵਹਰ ਤੋਂ ਵਪੂੰਡ ਵਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਵਵੂੰਦਰ ਉਥੇ ‘ ਵਗੂੰਦਰ 
ਆਿਰਮ ’ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਅਚਲਾ ਪਾਾਂਡੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਧਐਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਰਮ ਵਵਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਬਾਰ ੇਜਾਨਣ ਲਈ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਸ ੋਉਪਰੋਕਤ 
ਨਾਵਲ ਵਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਯ ੱਗ ਦੀ ਕਥਾ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕਰਵਦਆਾਂ ਇਹ ਵਚੂੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ  ਅਜੌਕਾ ਮਨ ੱ ਖ ਲਗਾਤਾਰ 
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਸਵਹਜਤਾ ਨ ੂੰ  ਭੂੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਵਸਸਟਮ ਦ ੇਵਖਲਾਫ ਲੇਖਕ 
ਮਨ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਕ ਦਰਤ ਵਲੱ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦ ਬਾਰਾ ਸੂੰਕੇਤ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੌਕ ੇਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੇਖਕ ਕ ਦਰਤ ਦੀ ਿਰਨ ਵਵੱਚ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵਚੂੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਵਹਣ ਇਸੇ ਤਰਿਾਾਂ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ ਤਾਾਂ ਮਨ ੱ ਖਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ? 

ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। 
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