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e[bftzdo f;zx  
 

ਮਨ ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕਿਅਿ ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਜਿੇਂ-
ਕਜਿੇਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਿਿਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਿ ਸਮਾਜ ਉੱਪ੍ਰ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਸ 

ਿਾਰਨ ਸਮਾਜ ਆਰਕਿਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਕਿੰਨ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕਿੁੱ ਚ ਿੰਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਮਨ ੁੱ ਖੀ 
ਕਿਿਾਸ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਇਕਤਹਾਸਿ ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ ਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਿਰਤਮਾਨ ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ 
ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਪ੍ਹ ੰ ਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਿ ਕਿਿਸਿਾ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਆਰਕਿਿ, ਸਮਾਕਜਿ ਤੇ 

ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਕਿਕਿੰਨਤਾ ਿਾਰਨ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਿਰਗ ਪੈ੍ਦਾ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਾਕਜਿ 

ਅਸਕਤਤਿ ਬਰਿਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਬਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਜਸਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਜਹ ੇਿਰਗ ਜਾਂ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਿਾਲੇ ਮਨ ੁੱ ਖ ਜਾਂ ਸਮ ਹ ਦੀ ਕਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 
ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪ੍ਰ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਜਸਦੇ ਫਲਸਰ ਪ੍ 

ਸਮਾਜ ਉੱਚ ਿਰਗ, ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਤੇ ਕਨਮਨ ਿਰਗਾਂ ਕਿਚ ਿੰਕਿਆ ਕਗਆ। ਉੱਚ ਿਰਗ ਤੇ ਕਨਮਨ 

ਿਰਗ ਦੇ ਕਿਚਿਾਰਲੇ ਿਰਗ ਨ ੰ  ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਜਾਂ ਮੁੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾ. ਧਰੇਂਦਰ ਿਰਮਾ 
ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਦ ੇਹਨ : 

"ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਕਿਿਸਿਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਕਤੰਨ ਿਾਗਾਂ ਕਿਚ ਿੰਕਿਆ ਹੈ। 1.ਬ ਰਜ ਆ 2. ਮੁੱ ਧ ਿਰਗ ਜਾਂ 
ਕਮਿਲ ਿਲਾਸ 3.ਕਨਮਨ ਿਰਗ। ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਸਾਮੰਤੀ ਕਿਿਸਿਾ ਕਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਜਮੀਂਦਾਰ ਅਤ ੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਸੁੱ ਧਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤ  ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਅਰਿ 

ਕਿਿਸਿਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਜਕਿਲ ਬਣਾ ਕਦੁੱ ਤਾ ਕਿ ਇਿ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋਈ। 
ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਜਕਿਲ ਕਿਿਸਿਾ ਦੇ ਸੰਘਿਨ ਸ ਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਿਾਲ ਸਿੇ। ਮੁੱ ਧ ਿਰਗ ਸਾਮਜ ਦੇ ਉੱਚ 

ਅਤੇ ਕਨਮਨ ਿਰਗ ਦਾ ਕਿਚਲਾ ਿਰਗ ਹੈ। ਕਜਸ ਕਿਚ ਕਿਕਿੰਨ ਿਪ੍ਾਰਿ ਅਤ ੇ ਬ ੁੱ ਧੀਜੀਿੀ 
ਸੰਗਠਨ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਿ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਿਰਗ ਕਿਚ ਨੌਿਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾ ਕਸੁੱ ਕਖਅਤ ਿਲਰਿ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਿ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਬ ੁੱ ਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਰਗ ਮੰਕਨਆ 

ਕਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਾਕਜਿ ਿਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸਰਜਣ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।"1 

ਪ੍ਰੰਤ  ਮਾਰਿਸਿਾਦੀ ਕਚੰਤਿ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਿਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿੀ. 
ਅਫਾਨਾਸੀਏਿ ਕਲਖਦ ੇਹਨ : 
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"ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤ ੇਿਾਰੀਗਰ ਕਜਹੜੇ 

ਕਿ ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦ ਕਿਚ ਿਾਰੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿਚ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਨਿਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਿੋਈ ਸ ਤੰਤਰ 

ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਅਤ ੇਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ੍ 

ਜਾਤੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਦੇ ਕਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹ  ਕਗਣਤੀ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿੇ 

ਮਜ਼ਦ ਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹ ਤ ਘੁੱਿ 

ਕਗਣਤੀ ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਚ ਆਪ੍ਣਾ ਸਿਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ। ਕਤੁੱ ਖੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਕਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਦਰੜ ਨਹੀਂ ਰਕਹੰਦ।ੇ"2 

ਿਾ. ਰਤਨ ਕਸੰਘ ਜੁੱਗੀ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਨ ੰ  ਉੱਚ ਿਰਗ ਦੀ ਪੈ੍ੜ ਕਿਚ 

ਪੈ੍ੜ ਕਿਚ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲਾ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਕਜਹੜਾ ਕਨਮਨ ਿਰਗ 

ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਚ ਿਰਗ ਦੇ ਹੁੱਿ 

ਕਿਚ ਿ ਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਆਖਦ ੇਹਨ :  

“ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰਿ ਕਿਚ ਿੰਿ ੇ ਹੋਏ ਸਮਾਕਜਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਚ ਕਜਹੜਾ 
ਿਰਗ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਿਰਗ ਦਾ ਸਹਾਇਿ ਤੇ ਕਪ੍ੁੱ ਛਲਗ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜ ੋਕਪ੍ਸ ਰਹੀ ਿਲੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ  ਰਤਾ ਿ  ਸ ਖਾਲਾ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ‘ਮੁੱਧ ਿਰਗ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ-ਕਨਜ਼ਾਮ 

ਕਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਿਰਗ ਲਈ ‘ਪੈ੍ਿੀ-ਬ ਰਜ ਆ’ ਸ਼ਬਦ ਿੀ 
ਿਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਧ-ਿਰਗ ਦੀਆਂ ਰ ਚੀਆਂ, ਿਦਰਾਂ-
ਿੀਮਤਾਂ ਉੱਚ-ਿਰਗ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਿੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਆਰਕਿਿਤਾ ਦਾ ਲੜ ਹੇਠਲੇ ਿਰਗ ਨਾਲ ਜ ਕੜਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ‘ਉੱਚ-ਿਰਗ’ ਕਿਚ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਧ-ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ 
ਕਿਅਿਕਤਤਿ ਪ੍ਾਰੇ ਿਾਂਗ ਿੋਲਦਾ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਰਾਜਨੀਤਿ ਚੜਹਤ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੁੱਲ ਿਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 3 
ਮਾਰਿਸਿਾਦੀ ਕਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਨ ੰ  ਇਨਿਲਾਬੀ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਚਾਰਧਾਰਿ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਉੱਚ 

ਕਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਿਹਾਕਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿੋਈ ਿੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮ ੁੱ ਲ ਲੈਣੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹ ਣ ਸ ਆਲ ਇਹ 

ਪੈ੍ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਧਰਾਂ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹਨ? ਕਿਿਕਸਤ ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਚਲਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਿਾਰਤੀ 
ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱ ਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਿਾਰਤ ਅਰਧ ਕਿਿਕਸਤ 

ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਇਿੋਂ ਦੇ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ 

ਇਿ ਿਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਿ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ 

ਕਿਚ ਕਿਕਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਹੈ। 
ਕਜਹੜੇ ਆਰਕਿਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਸਮਾਕਜਿ, 

ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਤੇ ਧਾਰਕਮਿ ਿਖਰੇਿੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਿਾਰ ਹਨ। 
ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ "ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਿਰਗ 

ਬ ਰਜ ਿਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕਨਮਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਿ 

ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਿ ਆਰਕਿਿ ਪ੍ੁੱਧਰ ਉੱਪ੍ਰ ਸੰਤ ਸ਼ਿ 

ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਇਹ ਪ੍ੜਹੇ-ਕਲਖੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਿਚ 

ਬ ੁੱ ਧੀਜੀਿੀ ਿੀ ਹਨ। ਇਸ ਿਰਗ ਕਿਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ 

ਿਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਪ੍ਾਰੀ, ਿਾਿਿਰ, ਿਿੀਲ, ਅਕਧਆਪ੍ਿ, 

ਲੇਖਿ ਆਕਦ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ।"4  

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਮਜ਼ਦ ਰ ਿਰਗ ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱ ਖਰੀਆਂ 

ਿਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਿੁੱ ਖਰੇ ਨਗਰਾਂ ਕਿਚ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ 
ਰਕਹਤਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਾਰਿੀ ਕਬਰਤੀ ਨ ੰ  ਉਿਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਜਸ 

ਤਕਹਤ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਿਰਗ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿੀ ਕਤਆਰ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਿੀ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਕਿਚ ਰਕਹਣ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਿਸਮ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਿੀ 
ਆਮ ਿੇਖਣ ਨ ੰ  ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਕਜਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਮਾਜ 

ਕਿਚ ਉਸਰੀਆਂ ਨਿੀਨਤਮ ਿਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਿਲੇਿ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹ ਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਨਿਲੇਿਾਂ ਕਿਚ 

ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹ ਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨੌਿਰੀ-ਪੇ੍ਸ਼ਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ।  
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਕਹਤ ਜਗਤ ਕਿਚ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਬ ੁੱ ਧ 

ਆਲੋਚਿ, ਨਾਿਲਿਾਰ ਤੇ ਿਹਾਣੀਿਾਰ ਿਜੋਂ ਿੁੱ ਖਰਾ ਸਿਾਨ 

ਗਰਕਹਣ ਿਰ ਕਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ੇਂਿ  ਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਕਿਆਚਾਰ 

ਕਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਿਿਰਾਿਾਂ ਕਿਚੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਦਿੰਦ ਤੇ 

ਿਿਰਾਉ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀਆ ਿਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਮੁੱਧਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨ ੰ  ਿੇਂਦਕਰਤ ਿਰਿੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ ਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੀ ਿ ੁੱ ਿ-

ਿੁੱਜ, ਤਣਾਉ ਤੇ ਸੰਿਿਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਕਿਰਸ਼ਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 

ਅਨੇਿਾਂ ਪ੍ਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਿਸਿਾ ਕਿਚ ਆਏ 

ਕਿਗਾੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਪੇ੍ਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿਾ ਸਾਕਹਤ 

ਦ ਆਰਾ ਬਦਲਦ ੇ ਆਰਕਿਿ-ਸਮਾਕਜਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਾਰਨ 

ਪ੍ਰਿਰਕਤਤ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਨੈਕਤਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਿਾਰਨ 
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ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤ ੇਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚ ਹੋ 

ਰਹੀ ਿ ੁੱ ਿ-ਿੁੱਜ ਿਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਿਾਈਚਾਰਿ 

ਸਾਂਝ, ਮੋਹ, ਕਪ੍ਆਰ ਤੇ ਕਨਿੱਘ ਨ ੰ  ਬਾਖ਼ ਬੀ ਕਚਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਕਿਚ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿਹਾਣੀਆਂ ਦ ਆਰਾ 
ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨ ੰ  ਉਿਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਿਾਸ ਨ ੰ  ਇੁੱਿ 

ਅਕਜਹਾ ਢੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਸਦਿਾ ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਆਰਕਿਿ 

ਸੰਪੰ੍ਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਦਾਰਿਿ 

ਤਰੁੱਿੀ ਿੇਖਕਦਆਂ ਇਸ ਿਰਗ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਮ ੰ ਿੇ ਿ ੜੀਆਂ 

ਕਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਿਧੇਰੇ ਅਕਹਮੀਅਤ ਕਦੰਦ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੀ 
ਿਾਲਰਾਂ, ਪ੍ੌਂਿਾਂ 'ਚ ਖੇਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਹ ੰ ਚਣਾ 
ਆਪ੍ਣਾ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਜਸ ਤਕਹਤ ਉਹ ਨੈਕਤਿ 

ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਪ੍ਰਿਾਸ 

ਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਿਰੀਬੀ 
ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਆਹ ਿਰਿਾ ਿੇ ਕਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਿਚ 

ਿੀ ਉਹ ਮਾਣ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ 

ਇਸ ਿਰਤਾਰੇ ਿਾਰਨ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੇ ਸੰਿਿ ਨ ੰ  ਿਹਾਣੀ 
'ਪੈ੍ਲਾਂ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਸੁੱਪ੍' ਿਾਸਤਕਿਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ ਕਚਤਰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਕਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਕਹੁੱ ਤ 

ਅਨੇਿਾਂ ਹੁੱਿ ਿੰਿ ੇ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਾਰਿਤਾ 
ਅਧੀਨ ਧੀ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੱਜ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦ ੇਹਨ। ਿਿਾਿਾਰ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦ ਆਰਾ 
ਕਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਯਕਮਤ ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਿਪ੍ਿੀ 
ਚਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਾਲੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੱਜੀ 
ਸਿਾਰਿ ਅਧੀਨ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਿਾ 
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਲ ਦ ਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਆਹ ਰਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜ ੋਇਨਹ ਾਂ ਕਿਆਹਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸਤਕਿਿ ਕਸੁੱ ਧ ਿਰ ਸਿੇ। 

ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਕਿਅਿਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਸਦਿਾ 
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦ ਸਰੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ 
ਕਿਆਹ ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਿਦੇਸ਼ ਲੈ 

ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਪ੍ਰੰਤ  ਪ੍ਤਨੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮਰਦ ਨਾਲ ਲਾਿਾਂ 
ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਜਸ ਸਦਿਾ ਸਰਿਣ ਆਪ੍ਣੀ 
ਪ੍ਤਨੀ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿ ਅਿਸਿਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਮਰੁੱਿ ਹੈ। 

ਉਹ ਪ੍ ੰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਹੁੱ ਤ ਪ੍ਤਨੀ ਨ ੰ  ਬੁੱਚੇ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਦੇਣੋਂ ਿੀ 
ਰੋਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਮੋਹ ਕਿਦੇਸ਼ੀ 
ਿਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।  
ਇਹ ਿਰਤਾਰਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ 
ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਿਾਸਤਕਿਿ ਪ੍ਰਗਿਾਿਾ ਹੈ। ਿਿਾਿਾਰ ਪ੍ਰਿਾਸੀ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਲਾਪ੍ਰਿਾਹੀ ਨ ੰ  ਿੰਿਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਿ 

ਸਕਿਤੀ ਨ ੰ  ਖ਼ ਦ ਔਰਤ ਿੀ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੁੱਿ ਹੈ। ਸਿੀ ਦੀ 
ਸੁੱਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੋਿੇਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਤੀਸਰੇ ਕਿਆਹ ਲਈ ਜਲਦੀ 
ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਿੀਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਪ੍ਤੀਬਰਤਾ 
ਔਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲਾਿਾਂ 
ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਚਨਾਿਾਰ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚ ਆਏ 

ਪੇ੍ਤਲੇਪ੍ਣ ਤੇ ਸ ਆਰਿਪ੍ ਣੇ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਦ ਆਰਾ 
ਬਾਖ਼ ਬੀ ਪ੍ਰਗਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
"ਉਸ ਨ ੰ  ਜਾਕਪ੍ਆ ਕਜਿੇਂ ਮੰਮੀ ਿਕਹ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਧੀਏ! ਕਸਆਣੀ 
ਬਣ। ਬਕਣਆ ਬਣਾਇਆ ਿੰਮ ਨਾ ਕਿਗਾੜ। ਤੇਰੇ ਿਰਮੀ ਸਿ 

ਦਾ ਿਕਲਆਣ ਹੋ ਜ । ਤੇਰੀ ਨਣਾਨ ਨੇ ਕਜਿੇਂ ਸਾਰਾ ਿੁੱਬਰ ਬ ਲਾ 
ਕਲਆ ਤ ੰ  ਿੀ...। ਏਹ ਨਾ ਸਮਝੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾਂਗੇ। 
ਿਾਮੇ ਬੰਦ ੇਆਂ ਅਸੀਂ ਿਰਿੇ ਖਾਿਾਂਗੇ।" 5 

ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਬਜ਼ ਰਗ ਿੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਆਹਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਸਾਰਕਿਿ ਰੋਲ ਅਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਜਸ ਤਕਹਤ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਪ੍ੀੜਹੀ ਮਾਸ ਮ ਬਾਲੜੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਅਸੰਕਿਧਾਕਨਿ 

ਿਾਰਿਾਈ ਕਿਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤ  ਨਿੀਂ ਪ੍ੀੜਹੀ ਨ ੰ  ਇਹ 

ਕਰਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਨਹੀਂ।  

ਸਿੀ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਕਿਆਹ ਤੋਂ ਮ ਨਿਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੀ ਅਪ੍ਣੁੱਤ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ 
ਪ੍ਤੀਬਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧਤਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਪ੍ਤੀ 
ਦੇ ਜੀਕਿਤ ਹ ੰ ਕਦਆਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮਰਦ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕਰਸ਼ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਕਿਆਹ ਦੀ ਕਿਰੋਧਤਾ ਿਰਨਾ 
ਆਧ ਕਨਿ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਖ਼ ਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਪ੍ਿੀ ਚਾਲਾਂ ਨ ੰ  
ਬੇਪ੍ਰਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਕਿਦੇਸ਼ ਸਿਾਪ੍ਤੀ ਕਹੁੱ ਤ ਦ ਹਰੇ-
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ਤੀਹਰੇ ਕਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ  ਪ੍ਤਨੀ ਆਪ੍ਣੇ 
ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦੀ ਹੋਈ ਅਕਜਹੇ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ 
ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੇ ਸੰਿਿ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਿਾਸ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਿਧੇਰੇ 

ਪ੍ਰਿਾਕਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਤਾਰੇ ਨ ੰ  'ਬੇਰ ਿਰਗਾ ਫ਼ਲ', ਤੇ 

'ਪ੍ਰਦੇਸੀ' ਿਹਾਣੀਆਂ ਿੀ ਬੜੀ ਸ ਕਹਰਦਤਾ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਗਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਕਹਰੀ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਦੀ ਕਿਅਿਤੀਿਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਿ  
ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਿਿਰਾਉ ਿਾਰਨ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨ ੰ  ਿਹਾਣੀ 'ਖ ਹ-ਖਾਤ'ੇ ਬਾਖ਼ ਬੀ 
ਕਚਤਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਚਾਰਧੀਨ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਕਸੰਘ 

ਲਾਿੀ ਨ ੰ  ਲੁੱ ਿਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤ ਮਕਹਤੇ ਨਾਲ ਸ ਲਾਹ 

ਮਸ਼ਿਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਚੇਤਨਾ 
ਤਕਹਤ ਉਸਨ ੰ  ਇਸ ਸੰਿਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਪ੍ਰ ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਿਾਰ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਲਗਾਉ 

ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਕਦਆਰਿੀ ਜੀਿਨ ਸਮੇਂ ਇਹ 

ਮਾਮਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ੁੱਖ ਕਿਚ ਖਕੜਹਆ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਿਾਣਜ ੇਦਾ ਮੋਹ 

ਕਸਰ ਚੜਹਿੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਕਿਤੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿਰੋਧ 'ਚ 

ਖੜਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਆਰ ਤੇ ਕਨਿੱਘੀ 
ਸਾਂਝ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਦਾ ਹੈ : 

"ਤ ੰ  ਨਈ ਂਜਾਣਦਾ ਮਕਹਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅਿੈਚਮੈਂਿ 

ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ...ਮੇਰੇ ਕਪ੍ਉ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ...ਯ  ਿੌਂਿ ਨੋ...ਲਾਿੀ 
ਮੇਰੇ ਪ੍ ੁੱ ਤਾਂ ਅਰਗਾ...ਮੈਿੋਂ ਹ ਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਿੇ ਨਈ ਂਲੁੱ ਕਗਆ 

ਜਾਂਦਾ...ਮਾਮੀ ਨ ੰ ...।"6  

ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਪ੍ਤੀ-ਪ੍ਤਨੀ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਕਿਚ ਿਿਰਾਉ ਦਾ ਿਾਰਨ 

ਪ੍ਤਨੀ ਿੁੱਲੋਂ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਿੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਲਾਪ੍ਰਿਾਹੀ, ਅਣਗਕਹਲੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਕਤਿਾਰ ਨਾ 
ਿਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਕਿਿਹਾਰ ਸਾਿੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੰ  
ਿੀ ਕਨਿੱਘਹੀਣ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਿਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦ ਆਰਾ 
ਿੀਤੀ ਕਿਤਿਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰੋਧਤਾ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨ ੰ  ਸਿ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦਾ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਉਹ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦੇ ਕਨਿੱਘ, ਮੋਹ ਤੇ ਕਪ੍ਆਰ ਦੇ ਅਕਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਣੋਂ 
ਅਸਮਰੁੱਿ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਿਾਿ ਸਦਿਾ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਿਸ਼ੀ ਿਰਨਾ ਕਬਹਤਰ 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਦ ਆਰਾ ਿਾਣਜ ੇਤੋਂ ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ ਸੰਿਿ ਦੀ 
ਕਨਿਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਿਰਨਾ ਪ੍ੇਂਿ  ਿਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ 

ਅੰਗ ਹੈ। ਿਾਣਜਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ  
ਪ੍ਰਸਕਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਮਿਾਲੀ 
ਮੁੱਧਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸ ਖ ਸ ਕਿਧਾਿਾਂ ਦਾ ਕਤਆਗ 

ਿਰਿੇ ਿਾਧ  ਦੇ ਝੰਜਿਾਂ ਕਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈ੍ਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ। ਕਜਸਦੀ 
ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਮਕਹਤਾ 
ਿਰਦ ੇਹਨ। ਅਜੋਿਾ ਕਿਅਿਤੀ ਮੋਹ ਰਕਹਤ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚ 

ਕਿਚਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਨਿੱਜੀ ਸ ਆਰਿਤਾ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ 'ਤੇ ਿਾਰ  
ਪੈ੍ ਚ ੁੱ ਿੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰਸ਼ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਉਹ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਕਨਆਂ ਿਾਂਗ ਕਿਿਹਾਰ 

ਿਰਦੀ ਹੈ।  
ਸਮਿਾਲੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਿਰੀਬੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾ. ਸ ਕਤੰਦਰ 

ਕਸੰਘ ਨ ਰ ਆਖਦ ੇਹਨ ਕਿ ਅਰਧ ਕਫਊਿਲ ਮਾਨਕਸਿਤਾ 'ਚੋਂ 
ਨੀਮ ਪ੍ ੰ ਜੀਿਾਦੀ ਕਿਅਿਤੀਿਾਦ ਨੇ ਕਜਿੇਂ ਕਿਿਾਸ ਿੀਤਾ ਹੈ, 

ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਕਰਸ਼ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤਰੇੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਚਾਰਧਾਰਿ 

ਚੇਤਨਾ ਿਰਿੇ ਹੀ ਜਸਕਿੰਦਰ ਇਸ ਯਿਾਰਿ ਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ 
ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਕਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਕਸ਼ਦਤ ਨਾਲ ਉਘਾੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ ਰਗ ਬਚਨ ਕਸੰਘ ਿਾਣਜ ੇਦੇ ਘਰ ਆ ਿੇ ਲਗਿਗ 

ਬਾਹਰ ਕਿਚਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਿਾਣਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ 

ਖ ਿਦਾ ਖ ਰਦਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।" 7 ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਆਪ੍ਣੀ ਬੇਿਸੀ ਤੇ 

ਲਾਚਾਰੀ ਿਾਰਨ ਮਜ਼ਬ ਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਹੋਂਦ 

ਗ ਆਚ ਚ ੁੱ ਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਕਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ 

ਅਰਧ ਪ੍ਾਗਲਾਂ ਿਾਲੀ ਸਕਿਤੀ ਕਿਚ ਕਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ 
ਕਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਚ ਿੜਿਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਮੇ ਨ ੰ  
ਸੰਬੋਧਨ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ : 

 

"ਮੈਂ-ਮੈਂ...ਲਾਿੀ ਨ ੰ  ਕਿਿੇਂ ਲੁੱ ਿ ਸਿਨਾ ਿਾਂ ਮਾਮਾ! ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਆਪ੍...ਮੈਂ ਤਾਂ ...ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਿੀ ਲਿੀਂ...ਮਾਮਾ! 8 

 

ਲਾਿੀ ਦੇ ਗ ਆਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ ਿੀ 
ਗ ਆਕਚਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। ਆਧ ਕਨਿ ਸਮੇਂ ਕਰਸ਼ਤ ੇਿੀ ਮੌਿਾਪ੍ਰਸਤ 

ਹੋ ਚ ੁੱ ਿੇ ਹਨ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਿਾਰਿ ਪ੍ ਰਾ 
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ਹ ੰ ਕਦਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤੇਿਰ ਬਦਲਣ ਲੁੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਜਾਬ ਸੰਿਿ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਇਸ ਿਹਾਣੀ ਕਿਚ ਿਿਾਿਾਰ ਨੌਜਿਾਨ 

ਗੁੱ ਿਰ ਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਚੰਨਹ  ਲਗਾਉਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਿ ੰ ਘ ੇਦ ੁੱ ਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਿਾਿਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹ, ਕਪ੍ਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿੀ 
ਕਚੰਤਾ ਕਿਅਿਤ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਿਿਾਿਾਰ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੀਆਂ 

ਜਕਿਲ ਪ੍ਰਸਕਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮੇ-ਿਾਣਜ ੇ ਤੇ 

ਪ੍ਤੀ-ਪ੍ਤਨੀ ਦੇ ਕਪ੍ਆਰ ਕਿਹ ਣੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ 

ਪ੍ਰਸੰਕਗਿਤਾ ਨ ੰ  ਮ ਰਤੀਮਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।  
ਿਿਾਿਾਰ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਔਰਤ ਦ ਆਰਾ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਅਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੰ  ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲੀ ਔਰਤ 

ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਤੜਿਾਅ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਬ ੁੱ ਧੀ, ਕਸਆਣਪ੍ ਤੇ 

ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣ ਮੁੱ ਧ 

ਿਰਗ ਦਾ ਪ੍ਛਾਣ ਕਚੰਨਹ  ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਜਹੜੀ ਦ ਸਰੇ ਮਨ ੁੱ ਖ 

ਦੇ ਦ ੁੱ ਖ ਤਿਲੀਫ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਤ ੁੱ ਛ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿ ਕਪੰ੍ਦਰ ਕਸੰਘ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-
ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਨਮਨ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਦੇ ਹੁੱਿ ਕਿਚ 

ਿ ਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਚ ਿਰਗੀ ਮਾਪ੍ਦੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਣੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲੋਂ  
ਿਲੁੱ ਬਾਂ, ਪ੍ਾਰਿੀਆਂ ਕਿਚ ਜਾਣਾ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।  
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਿਚ ਕਿਕਦਅਿ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਿ ਿਾਰਨ ਪ੍ੇਂਿ  
ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਿਧ  ਕਿਅਿਤੀ 
ਉੱਚ ਅਹ ਕਦਆਂ ਤੇ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲੁੱ ਗ ੇਹਨ। ਉਹ ਰ ਜ਼ਗਾਰ 

ਅਤੇ ਆਰਕਿਿ ਮਜ਼ਬ ਰੀ ਿਾਰਨ ਪ੍ੇਂਿ  ਸਕਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ  
ਿ ੁੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਕਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਹਰੀ ਜੀਿਨ ਸਿੈ-ਿੇਂਦਕਰਤ ਹੋ ਿੇ ਸ ੁੱ ਖ, ਸ ਕਿਧਾਿਾਂ ਦੇ 

ਦ ਆਲੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜੁੱ ਿ ੇਿੋਈ ਿ ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। 
ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਕਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ 

ਿਰਤਾਰੇ ਅਤ ੇ ਨੌਿਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਿਾਰਨ ਪ੍ੇਂਿ  ਸਮਾਜ ਤੇ 

ਸਕਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਕਮਲਾਪ੍ ਰੁੱਖਣ ਕਿਚ ਅਸਮਰੁੱਿ ਹਨ। 
ਕਜਸ ਤਕਹਤ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਿਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਜਹੀ 
ਦ ਖਾਂਤਿ ਘਿਨਾ ਸਮੇਂ ਿੀ ਅੰਕਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਿਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਿਦੇ। ਨੌਿਰੀ-ਪੇ੍ਸ਼ਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬ ਰੀਆਂ ਨ ੰ  

ਿਹਾਣੀ 'ਮਰੇ ਮਾਤਮ' ਿਾਸਤਕਿਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
ਬਲਦੇਿ ਕਸੰਘ ਸ਼ਕਹਰੀ ਮੁੱਧਿਰਗੀ ਕਿਅਿਤੀ ਹੈ ਕਜਹੜਾ 
ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦੀਆਂ ਅੰਕਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 
ਕਜਸਦੇ ਫਲਸਰ ਪ੍ ਪ੍ੇਂਿ  ਸਕਿਆਚਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਗਾਕਨਆਂ 

ਕਜਹਾ ਕਿਿਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ੇਂਿ  ਕਪ੍ਛੋਿੜ ਿਾਲਾ 
ਕਿਅਿਤੀ ਮੌਤ ਕਜਹੀ ਦ ਖਾਂਤਿ ਘਿਨਾ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਹਾਕਜ਼ਰ 

ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ ੁੱ ਚਾ ਪ੍ੇਂਿ  ਿਾਈਚਾਰਾ ਉਸਦੀ ਨੌਿਰੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਹਰੀ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ੇਂਿ  ਲੋਿ 

ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਦੀਆਂ ਅੰਕਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਦਾ 
ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਰਾ ਬਲਦੇਿ ਦੇ ਿੁੱ ਿਾ 
ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਸਸਿਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪ੍ਹ ੰ ਚਣਾ ਪ੍ੇਂਿ  ਿਾਈਚਾਰੇ 

ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈ੍ਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।  
 

"...ਹੈਂ...ਹੈਂ...ਦੇਿ ਉਦੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ? ਹੈਂਅ ? ਿੀ ਲੋਹੜਾ 
ਮਾਕਰਆ ਤੈਂ ?...ਕਬਨ ਦੇਖੇ ਤ ਰ ਕਗਆ ਤੇਰਾ ਪੇ੍...।"  

"....ਚ ਲਹੇ  'ਚ ਪੈ੍ਣ ਏਹੀ ਜੀਆਂ ਅਪ੍ਸਰੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਰੇ 

ਮਿਾਣੇ ਿੀ ਨਾ ਬਹ ੜੇ ਤਾਂ...।," ..."ਨੀ ਿੈਣ!ੇ ਤੇਹ ਮੋਹ ਈ ਨੀ 
ਰਹੇ ਸੜ ਜਾਣ.ੇ..ਸਿ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਿ...।" 9 

 

ਉਸਦੀ ਅੰਕਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਿਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ 

ਔਰਤ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਰਹੇ ਕਨਿੱਘ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਝਣ ਨ ੰ  ਿੰਿਦੇ 

ਹਨ।  
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕਹਰੀ ਮੁੱਧਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦਿੰਦਾਤਕਮਿ ਤੇ ਦ ਕਿਧਾ 
ਗਰਸਤ ਸਕਿਤੀ ਕਿਚ ਫਕਸਆ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਇਿ ਪ੍ਾਸੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨੌਿਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਰੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਿਾਰਨ 

ਕਪ੍ਤਾ ਦੀ ਕਚਤਾ ਨ ੰ  ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦ ਸਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ੇਂਿ  
ਿਾਈਚਾਰੇ ਦ ਆਰਾ ਉਸਨ ੰ  ਕਿਅਿਤੀਿਾਦੀ ਤੇ ਸਿੈ ਕਹਤੈਸ਼ੀ 
ਗਰਦਾਨਣਾ ਤੇ ਕਿਰੋਧਤਾ ਿਰਨਾ ਉਕਚਤ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਪ੍ੇਂਿ  ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਕਨਯਮ ਕਿਧਾਨ ਅਕਜਹੀ ਦ ਖਾਂਤਿ ਘਿਨਾ 
ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਕਜ਼ਰ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਲਹ  ਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੰ  ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਕਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
ਆਧ ਕਨਿ ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਲਹ  ਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ ਕਹਰਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ। ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਨਿਾਉਣ ਨਾਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ 
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ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਕਹੁੱ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦ ੇਅੰਤਰੀਿੀ 
ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਯਿਾਰਿ ਕਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਿਹਾਣੀ 'ਦਮ ੰ ਹੀਂ' 
ਅਜੋਿੇ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਅਕਜਹ ੇਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨ ੰ  ਿਾਸਤਕਿਿ ਰ ਪ੍ 

ਕਿਚ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਾਤਰ ਇਿ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਹੈ ਕਜਹੜਾ 
ਕਿੁੱ ਤੇ ਿਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਦੇਸ਼ ਕਿਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਨਫਰੰਸ ਕਿਚ ਆਪ੍ਣਾ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਿਰਨ 

ਪ੍ਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ-ਕਮੁੱ ਤਰ ਉਸਦੀ ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਿਹਾਣੀ ਦੋ ਕਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਕਿਤੀਆਂ ਉਿਾਰਦੀ ਹੈ ਇਿ ਪ੍ਾਸੇ 

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਿ ੁੱ ਲਰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮੁੱ ਤਰ ਮੰਿਲੀ ਨਾਲ ਿਾਨਫਰੰਸ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਦ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਉਹ 

ਆਪ੍ਣੀ ਿੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ੍ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ 
ਦਰਦ ਦ ਸਕਰਆਂ ਿੋਲੋਂ  ਇਸ ਲਈ ਛ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਸ਼ਨ ਕਿਚ ਕਿਘਨ ਨਾ ਪ੍ਿੇ। ਿ ੁੱ ਲਰ ਦ ਿਕਬਧਾਗਰਸਤ ਹੋਇਆ 

ਨਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪ੍ਣਾ ਦ ੁੱ ਖ ਕਿਸੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਿਿਾਰ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ 
ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੀ ਿਾਸਤਕਿਿ ਸਕਿਤੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਆਪ੍ਣੇ 
ਯਿਾਰਿਿ ਜੀਿਨ ਕਿਚ ਨਾ ਹੁੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਨ ੰ  ਿੈਣ ਦੀਆਂ ਅੰਕਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਿਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦ ੁੱ ਖ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ  ਉਸਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਿ ੁੱ ਲਰ ਨ ੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਨਾ ਆਉਣ 

ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ : 

 

"...ਿੇਖੋ...ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਕਗਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਿੁੱ ਸ ਨੀ...ਹ ਣੇ...ਆ 

ਿੇ ਿੀ ਿੀ ਿਰੋਗੇ?" 10 

 

ਅਜੋਿਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਕਿਸੇ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਦ ੁੱ ਖ ਕਿਚ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੱਜ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਜਸਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਿ ੁੱ ਲਰ ਆਪ੍ਣੀ ਿੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦ ੁੱ ਖ 

ਦ ਸਕਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪੈ੍ਿੱਗ 

ਸਾਂਝਾ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਣਾ ਦਰਦ ਛ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 

ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਿ ੁੱ ਲਰ ਦੀ ਿਤੀਜੀ ਰਮਨ ਦੀ 
ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਿ ਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਚ ੇਨਾਲ ਘ ੰ ਮਣ-

ਕਫਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਉਤਸਾਕਹਤ ਹੈ। ਸਮਿਾਲੀ ਮੁੱਧ ਿਰਗ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਕਗਆ ਸੋ ਹੋ 

ਕਗਆ ਅਤ ੇਿਰਤਮਾਨ ਨ ੰ  ਆਨੰਦਪ੍ ਰਿਿ ਗ ਜ਼ਾਕਰਆ ਜਾਿੇ। 
ਕਜਸ ਤਕਹਤ ਿਤੀਜੀ ਿ ਆ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪ੍ਰ ਅੁੱਿਰ  ਿਹਾਉਣ 

ਨਾਲੋਂ  ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਹਾਣੀ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ 
ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੀ ਿਾਸਤਕਿਿਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਿਾਪ੍ੀ ਕਿੁੱ ਿ ਨ ੰ  ਉਿਾਰਦੀ ਹੈ। 
ਕਜਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿੁੱ ਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਿ ੁੱ ਲਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਤੀਜੀ 
ਰਮਨ ਿਾਪ੍ਦੇ ਹਨ। 
ਿਹਾਣੀ 'ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਪੋ੍ਤਾ' ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲਿਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨ ੰ  ਯਿਾਰਿਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ 

ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲਿਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਣੁੱਤ, 

ਮੋਹ ਤੇ ਕਨਿੱਘ ਦਾ ਪ੍ਰਗਿਾਿਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ 
ਦ ੁੱ ਖ-ਸ ੁੱ ਖ ਸਾਂਝੇ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਦੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ 
ਗੋਤ, ਇਲਾਿੇ ਤੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਿਧਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਿਿਹਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਜਿੇਂ ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿਚਲੀ 
ਜਾਤੀਗਤ ਕਿਿਸਿਾ ਨ ੰ  ਿ ੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤ  ਿਹਾਣੀ ਅਕਜਹ ੇ

ਮਨ ੁੱ ਖ ਨ ੰ  ਬੇਨਿਾਬ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹਮਿਤਨੀਆਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਹ ਣਾਚਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਮਨ ਜਾਤੀ ਦਾ 
ਪ੍ਤਾ ਚਲਕਦਆਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾਿਸ਼ੀ ਿਰਨ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ। 
ਕਨਮਨ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਦ ਆਰਾ 
ਸਰਿਾਰੀ ਨੌਿਰੀ ਹਾਕਸਲ ਿਰਿੇ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਪ੍ਰੇਿਸ਼ ਿਰ 

ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਜਸ ਤਕਹਤ ਉਸਦਾ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ, ਖੇਤਰ, ਿਰਤ-

ਿਰਤੇਿਾਂ ਆਕਦ ਸਿ ਿਰਤਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਨਮਨ 

ਿਰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਧਿਰਗ ਕਿਚ ਤਬਦੀਲ ਮਨ ੁੱ ਖ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਤਕਹਤ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕਸ਼ਿਾਰ 

ਹੋਇਆ ਮਾਨਕਸਿ ਸੰਤਾਪ੍ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ 
ਸਕਿਆਚਾਰਿ ਗੌਰਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨ ੰ  ਇਹ ਪ੍ਕਰਿਰਤਨ 

ਸਿੀਿਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ 
ਕਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਕਿਚਾਰਧੀਨ ਿਹਾਣੀ ਦਾ 
ਪ੍ਾਤਰ ਸੰਧ  ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਕਪ੍ਛੋਿੜ 'ਚ 

ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸੰਿਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਅਮਰੀਿਾ ਪ੍ਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਹ ੰ ਚੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ 

ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਨਿੱਘ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਜਸ 

ਤਕਹਤ ਿਾ. ਦਰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਂਝ 
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ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਸੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

ਇਿੋ ਕਪੰ੍ਿ ਦੇ ਜਾਮਾਤੀ ਕਮੁੱ ਤਰ ਕਨਿਲਦੇ ਹਨ। ਿਿਾਿਾਰ ਮੁੱ ਧ 

ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਅੰਦਰ ਕਨਮਨ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰੋਧਤਾ ਨ ੰ  
ਕਿਅੰਗਾਤਕਮਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ ਪ੍ਰਗਿਾਉਂਦਾ ਹੈ : 

"ਉਹ ਚਮਾਰੜੇ ਨ ੰ  ਤ ੰ  ਘਰੇ ਦਾਅਿਤ 'ਤੇ ਬ ਲਾਇਐ...ਜੀਹਨ ੰ  
ਅਸਾਂ ਿਦ ੇ ਪ੍ ਆਂਦੀ ਨਾ ਬਕਹਣ ਕਦੁੱ ਤਾ...ਤੇ ਉਸ ਢੇਿ ਨੇ 

ਕਗੁੱ ਲ...ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੱਿਾਂ ਦੀ ਿ ੜੀ...। ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਿਮਾਏਗਂਾ 
ਪ੍ ੁੱ ਤਰਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਦਾ...'ਮਰੀਿਾ 'ਚ ! ਏਹੀ ਰਕਹ ਕਗਆ 

ਸੀ...ਚੰਦ ਚਾੜਹਨ ਨ ੰ ...ਬਾਪ੍ ਦਾਦ ੇਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਿਾ...ਮਾੜ ਕਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸਪ੍ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੁੱਿਾ ਹੋਏਗਂਾ...ਕਫਿ ਲਾਹਨਤ...ਿਾਹ 

ਪ੍ ੁੱ ਤਰਾ ਿਾਹ ! ਏਦ ੰ  ਤਾਂ...।" 11 

ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਿਅਿਤੀ 
ਕਨਮਨ ਿਰਗ ਦੇ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨ ੰ  ਮਨ ੁੱ ਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਤਆਰ 

ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੁੱਿਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕਿਆਚਾਰਿ 

ਗੌਰਿਤਾ ਿਾਰਨ ਕਨਮਨ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਿੋਲੋਂ  ਕਿਸੇ 

ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੋਂ ਇਨਿਾਰੀ ਹੈ। ਕਨਮਨ ਿਰਗ ਦੇ ਮਨ ੁੱ ਖ 

ਦੇ ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਕਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੀ ਜਾਤੀ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਉਸਦਾ ਖਕਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਿਦੀ। ਕਜਸ ਸਦਿਾ 
ਉਸਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਿਚ ਸੰਿਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਮਾਨਕਸਿ 

ਸੰਤਾਪ੍ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਹਾਣੀ 'ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ' ਪ੍ੇਂਿ  ਮੁੱ ਧ ਿਰਗ ਦ ਆਰਾ 
ਦਕਲਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੁੱ ਿੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਿਤਿਰੇਬਾਜੀ 
ਨ ੰ  ਕਿਅੰਗਾਤਕਮਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ ਕਚਤਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕਸੰਘ 

ਆਪ੍ਣੇ ਿਿਾ ਸਾਕਹਤ ਦ ਆਰਾ ਮੁੱਧ ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਦ ਸਰੇ 

ਮਨ ੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿ ਰ ਪ੍ ਕਿਚ 

ਿਿਾਿਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਾਕਪ੍ਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱ ਧ 

ਿਰਗੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  ਬ ੁੱ ਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ 

ਦ ਸਕਰਆਂ ਦੇ ਦ ੁੱ ਖ, ਤਿਲੀਫ਼ਾਂ, ਸਮੁੱ ਕਸਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਤ ੁੱ ਛ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੱਜ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਣੇ 
ਪ੍ਕਰਿਾਰਿ, ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੰ  ਕਨਿਾਉਣੋਂ 
ਿੀ ਕਿਨਾਰਾਿਸ਼ੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਿਨ 

ਨ ੰ  ਿੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਲਤ  ਦੇ ਝੰਜਿਾਂ ਕਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈ੍ਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ। 

ਸ਼ਕਹਰੀ ਮੁੱ ਧ ਿਰਗ ਤੇ ਪ੍ੇਂਿ  ਮੁੱਧ ਿਰਗ ਦੀ ਆਪ੍ਸੀ ਸਾਿਾਚਾਰੀ 
ਕਿਚੋਂ ਇਹ ਗੁੱਲ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਸ਼ਤ ੇ

ਮਸਨ ਈ ਕਪ੍ਆਰ ਉੱਪ੍ਰ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਮੌਿੇ 'ਤੇ ਮਨ ਿਾਉਂਦੀਆਂ 

ਗੁੱਲਾਂ ਿਰਿੇ ਿਿਤ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ। ਿੋਈ ਿੀ ਕਧਰ ਇਿ 

ਦ ਜੇ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ, ਸਮੁੱ ਕਸਆਿਾਂ, ਸੰਿਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਕਹਰਾਈ ਤੇ 

ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਿ ਿੁੱ ਖਰੀਆਂ 

ਮਨੋਸਕਿਤੀਆਂ ਕਿੁੱ ਚ ਕਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰ੍ਨ ਿਰਗ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਖੁੱਪ੍ਾ ਉਹ ਖੁੱ ਖਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਕਿਅਿਤੀਿਾਦੀ 
ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪੈ੍ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ੍ੁੱ ਕਿਆਂ ਿਰਨ 

ਕਿਚ ਕਨਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
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