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ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 
 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਵਿਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਮੰ ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਜੰਾਬੀ ਿਾਵਿਤ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਵਿਮ ਥਾਾਂ ਰਖਦਾ ਿੈ। ਵਪਛਲੇ 

ਕਈ ਾਂ ਦਿਾਵਕਆਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥ ੇਿਾਵਿਤ ਦੀ ਿਰ ਵਿਧਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਾਵਿਤ ਵਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਵਜਿ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ, 

ਿਾਰਤਕ, ਕਿਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਨਾਿਲ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਜਮੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਲਪ ਿਾਵਿਤ ਿੰਬਧੰੀ ਜੇਕਰ 

ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਇਿ ਆਪਣੀ ਇਕ ਖਾਿ ਿਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜੰਮ ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਾਂ ਅਨੇਕ ਉਪਬਲੋੀਆਾਂ, 

ਖਾਿ ਰਵਿਤਲ ਦ ੇਿਵਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਦੇ ਿਿੋਜੁ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਿਕ ਪਵਰਪੇਖ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਜਣ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਿਿੱਾ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਿੈ। ਭੁਵਪਦੰਰ ਵਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਜੰਮ ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲਕਾਰ ਿਜੋਂ ਆਪਣੀ 

ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਿ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਨਾਿਲ ਿਨ 1973 ਵਿਚ ਛਵਪਆ ਿੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਣੁ ਤਕ ਕੱੁਲ ਿੱਤ (7) 

ਨਾਿਲ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 (ਚਾਰ) ਦਿਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵਲਖਣ ਕਾਰਜ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਆਰੰਵਭਆ। ਿਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਤੰਨ ਨਾਿਲ:- (1) ਬੇਨਾਮ ਵਰਸ਼ਤ ੇ(2) ਇਕ ਿੋਰ ਲੂਣ (3) ਪਾਪ ਦੀ 

ਪੰਡ। ਛੱਪ ਕੇ ਪਾਠਕਾਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਗੰਾਰ ਬਣੇ। ਖਜੋ ਪਰਚਾ ਭੁਵਪਦੰਰ ਵਿੰਘ ਰਣੈਾ ਦੇ ਨਾਿਲ "ਅਧੇ-ਅਧੂਰੇ" ਦੇ 

ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਿਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਤ 'ਤ ੇਆਸ਼ਰੀਤ ਰਿਗੇਾ। ਇਿ ਨਾਿਲ ਦੀ ਪੜ੍ਤ ਬਾਿਤ ਜੋ ਮੇਰੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਿਾਾਂ 

ਬਣੀਆਾਂ ਿਨ ਉਨਾ੍ਾਂ ਗਲਾਾਂ ਉਤੇ ਇਿ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਵਰਤ ਰਿੇਗੀ। 

ਇਿ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਿਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 'ਗੁਰਿੇਿਕ' 

ਅਤੇ 'ਇਦੰ'ੂ ਦ ੇਪਰਮੇ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੁਦੰਾ ਿੈ ਜੋ ਿਾਰੀ ਵਜੰਦਗੀ ਭਾਿੇਂ ਇਕ ਦਜੂ ੇਨੰੂ ਨਿੀ ਾਂ ਵਮਲਦੇ। ਪਰ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵਿਚ 

ਆਪਿੀ ਵਪਆਰ ਿਮਸੇ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਿਦੰਾ ਿੈ। ਗੁਰਿੇਿਕ ਭਾਿੇਂ ਵਿਆਿ ਕਰਿਾ ਲੈਂਦਾ ਿ ੈਪਰ ਇੰਦ ੂਿਾਰੀ ਉਮਰ 

ਵਿਆਿ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਿਾਉ ਾਂਦੀ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਵਪਆਰ ਨੰੂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਿਕੀਕੀ ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਇਿ 

ਦੀ ਉਦਾਰਿਣ ਨਾਿਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਵਨਆ 'ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਿੈ:- 

"ਿਾਰਾ ਜੀਿਨ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਵਬਤਾ ਦੀਆ, ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਅਪਨੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕੋ ਠੁਕਰਾ ਦੀਆਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀ, 

ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਨਕੋ ਅਛੱਾ ਨਿੀ ਾਂ ਲਗਾ, ਆਪ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵਕਿੀ ਕੋ ਉਨਿੋਂ ਨੇ ਿਮਝਾ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ। ਿੋਿ ਫਵਰਸ਼ਤਾ 

ਿੋਕਰ ਮੀਰਾ ਬਨੀ ਰਿੀ। ਆਜ ਕੇ ਯੁਗ ਮੇਂ ਐਿੀ ਇਿਤਰੀ ਿੋਨਾ, ਦੇਿੀ ਕੇ ਿਮਾਨ ਿੈ। ਿਿੋ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਿਾਖਸ਼ਾਤ 

ਦੇਿੀ ਥੀ। 

ਿਾਾਂ ਿੰਤਸੋ਼ ਬਟੇੇ! ਿਿੋ ਦਿੇੀ ਿੀ ਥੀ ਉਿਨੇ ਅਪਨਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅਪਨਾ ਪਰਣ ਵਨਭਾਇਆ, ਔਰ ਿਾਰੀ ਉਮਰ 

ਏਕ ਿੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਕ ਅਪਨਾ ਅਰਾਧੇ ਮਾਨਾ। ਐਿੇ ਕੋਈ ਔਰ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰ ਿਕਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਿੇ ਭੀ ਿੋਿ ਕਭੀ 

ਬਾਿਰ ਨਿੀ ਾਂ ਵਨਕਲੀ। ਵਪਛਲੇ ਪਚਾਿ ਬਰਿੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਐਿੀ ਿਿੇਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿਈੂ ਜਬ ਈਸ਼ਿਰ ਿ ੇਪਵਿਲੇ ਮੈਨੇ ਉਿ ੇ

ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਆ ਿ,ੋ... ਿੋਿ ਮੇਰੀ ਰਿੂ ਮੇਂ ਬਿਤੀ ਰਿੀ ਿ।ੈ"1  

ਨਾਿਲ ਦਾ ਿਮੁਚੱਾ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦ ੇਰਿੂਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਅਧੀਨ ਿੀ ਤੁਰਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰਾ ਿੈ। ਲੇਖਕ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦੀ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂ 'ਚ ਵਚਤਰਦਾ ਿੈ। ਵਜਿ ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਈਆਾਂ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਪਿੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਾਂਝ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਿਲ ਪੜ੍ ਕੇ ਇਕ ਿਿਾਲ 

ਪੈਦਾ ਿੁਦੰਾ ਿੈ ਵਕ ਿਮਕਾਲ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਇਿ ਨਾਿਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਨੰੂ ਵਕਉ ੰਮੁੜ ਵਚਤੱਰ ਵਰਿਾ ਿੈ? 

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਿ ੈਵਕ ਉਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਿੀ ਅਤ ੇਧਾਰਵਮਕ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਵਬਗੜੀ ਿੋਈ ਦਸ਼ਾ ਨੰੂ, ਵਪਛੋਕੜ ਵਿਚ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਿੀ ਿਾਾਂਝ ਜ ੋਵਕਿੇ ਉਲਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੀ, ਵਿਚੋਂ ਉਿ ਭਾਿ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਲੇਖਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਿੀ ਅਤ ੇਧਾਰਵਮਕ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਵੰਡਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁਦੰੇ ਧੱਕੇ ਨੰੂ 

ਇੰਝ ਪਸੇ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ:- 
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"ਕੁਝ ਿਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਗਰਿਾਦ 

ਅਤੇ ਅਲਗਾਿਿਾਦ ਦੀ ਮੁਵਿੰਮ ਜੋਰ ਪਕੜ ਰਿੀ ਿੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਵਿਚ ਇਿਲਾਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਬਗੁਲ ਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਿੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

ਪੰਡਤਾਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤੁ ਵਿਤਕਰਾ ਿੋਣ ਲੱਗ ਵਗਆ ਿੀ, ਉਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਧੀਆਾਂ ਭੈਣਾਾਂ, ਲੈ ਜਾਾਂਦੇ, ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੱੁਟਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਕਰਦੇ,...ਵਫਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਇਮਾਨ ਤੇ ਇਜਤ ਬਚਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਜਿਨਾਾਂ ਮੁਿਲਮਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਉਮਰ 

ਗੁਜਾਰੀ ਿੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੀ, ਵਪਆਰ ਮੁਿੱਬਤ ਿੀ, ਉਿ ਮੂੰਿ ਮੋੜ 

ਗਏ, ਸ਼ਤਰ ੂਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ 

ਕੇ ਬੇ-ਘਰ ਿੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਕਤੇ ਜਾ ਿਵਿਆ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ।"2 

ਇਿ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਾਪਰੇ ਦਖੁਾਾਂਤ ਨੰੂ 

ਬਾਖੂਬੀ ਉਘਾਵੜਆ ਵਗਆ ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 

ਵਿੱਖਾਾਂ ਤੇ ਿੀ ਵਪਆ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤਾਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਬਿਵੁਗਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਾਿ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਖ ਪਵਰਿਾਰ 

ਉਿ ਦਖੁਾਾਂਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਆ ਿਿੇ ਿਨ। ਨਾਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ 

ਪਾਤਰ 'ਗੁਰਿੇਿਕ' ਜੋ ਵਕ ਇਕ ਵਿੱਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਪੂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਿਦਾ ਇਕ ਮੁਿਵਲਮ ਔਰਤ ਦੀ 

ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਜਿਾਨੀ ਵਿਚ ਉਿਦਾ 'ਇੰਦ'ੂ 

ਨਾਾਂ ਦੀ ਮੁਵਟਆਰ ਜੋ ਵਿੰਦ ੂਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਿਾਿ-ਿਾਿਤਾ ਰਖਦੀ ਿੈ, 

ਨਾਲ ਉਿਦਾ ਰਿੂਾਨੀ ਵਪਆਰ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 

ਦਾ ਵਿਆਿ ਇਕ ਵਿੰਦ ੂ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਿ ਿਾਰੀਆਾਂ 

ਗੱਲਾਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਿਾਾਂਝ ਦੀ ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਨਾਿਲਕਾਰ ਨੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਵਜਨਿੀ ਿੰਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਮੁਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿੂਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੁਰਿੇਿਕ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਗੁਰਿੇਿਕ ਇੰਦ ੂਦਾ ਵਪਆਰ ਜੋ ਵਕ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇਪਣ ਵਿਚੋਂ ਿੀ 

ਆਪਣੀ ਿੰਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਿੈ। ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਇਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ 

ਦਰੂ ਰਵਿ ਕੇ ਿੀ ਉਨ੍ਾ ਦਾ ਇਕ ਿੂਖਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵਰਸ਼ਤਾ 

ਬਵਣਆ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਮਾਜ ਵਿਚ 

ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਜਕਰ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਵਜਿ 

ਵਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਾਂ ਤੀਬਰ ਲਾਲਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿਕਰ 

ਕਾਲਜ ਦੀਆਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥਣਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਿ ਿਪਾਰ, ਜੋ ਆਰਵਥਕ 

ਮਜਬੂਰੀ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਿਦੋਂ ਿਧ ਲੋੜਾਾਂ, ਐਿ ਪਰਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ 

ਕਰਨ ਇਿ ਕੁਰਾਿੇ ਪੈਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

"ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਿਵਿਗਲ ਿਾਵਿਬ ਨੇ ਿੀ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੀਆਾਂ ਗਾਲ੍ਾਾਂ ਉਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੂਬ 

ਿਣੀਆਾਂ, "ਕੀ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਨ ਵਨਕਲਦੀ ਿੈਂ ਜਾਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ?" 

 

"ਜੀ ਪੜ੍ਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿਾਾਂ।" 

"ਇਿ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਦੀ ਿੈਂ?" 

"ਜੀ ਬਿਤੁ ਗ਼ਲਤੀ ਿੋ ਗਈ।" 

"ਇਥੇ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ ਆਈ ਿੈਂ?" 

"ਦੋ ਵਤੰਨ ਿਾਰੀ।" 

"ਵਕਿ ਨੇ ਇਥੇ ਭੇਵਜਆ ਤੈਨੰੂ?" 

"ਮੇਰੀ ਿੇਿਲੀ ਿੈ।" 

"ਉਿ ਵਕਿੇਂ ਇਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਿੈ?" 

"ਜੀ ਉਿ ਿੀ ਇਥੇ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ।" 

"ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਿੋਏ ਤੁਿਾਡਾ! ਇਿ ਧੰਦਾ ਇਥੇ ਕਰਦੇ ਿੋ।" 

ਿਵਿਗਲ ਿਾਵਿਬ ਨੰੂ ਿੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉਿ ਨੇ ਵਕਿਾ।"3  

ਿਮਾਜ ਵਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਾਂ ਪਸੂ਼ 

ਵਿਰਤੀ ਪਰਤੀ ਲੇਖਕ ਵ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਜਰ ਆਉਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਿੋਰ ਿਮੱਵਿਆ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਅਜੋਕੇ ਿਮੇਂ ਵਿਚ ਪਵਰਿਾਰ ਿੰਕਟ, ਤਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ 

ਟੁੱਟ ਭਜ ਨੰੂ ਿੀ ਇਿ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਗੁਰਿੇਿਕ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰਕ 

ਿਮੱਵਿਆ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਲੇਖਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਿਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਵਤਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਪਰਤੀ ਮੂਿ ਫੇਰਨ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦਾ ਿੈ।ਉਿਦਾ ਮਨਣਾ ਿੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਾਂ 

ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀਿਨ ਸੈ਼ਲੀ ਦਾ ਵਿੱਿਾ ਨਿੀ ਾਂ ਬਣਾਿਾਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਵਨਿਾਰਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਿਕਦਾ। ਵਜਿ ਦਾ ਵਿੱਟਾ ਇਿ 

ਵਨਕਲਦਾ ਿੈ ਵਕ ਬੱਚੇ ਵਿਆਿ ਕਰਾਉ ਾਂਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮਾਾਂ ਵਪਉ ਅਤੇ 

ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਿੋਣ ਲਈ 

ਛੱਡ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਤੋਂ ਅਿੇਿਲੇ 

ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

 

"ਅਿੀ ਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾਾਂ।" 

ਪਰ ਵਕਉ?ੰ ਿਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਵਛਆ। 

"ਵਕਉਵੰਕ ਅਿੀ ਾਂ ਇਥੇ ਘੁਟਣ ਮਵਿਿੂਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ।" ਵ ੱਲੋਂ  

ਿਾਵਿਬ ਦੀ ਨੰੂਿ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲ ਪਈ।... 

"ਿਣੁ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਿੀ ਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ।" 

"ਪਰ ਤੁਿਾਡੀ ਮੰਮੀ ਬੀਮਾਰ ਨੇ।" 

"ਆਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉ ਾਂਦੇ ਰਵਿਣ।" 

ਇਿ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਕਥੇ ਭੱਜਦੇ ਵਫਰਨਗੇ?" 

"ਆਪ ਿੀ ਉਥੇ ਿੀ ਨਾਲ ਿੀ ਭਰਤੀ ਿੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ 

ਵਦਮਾਗ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ।" 

"ਬੇਟਾ! ਇਿੋ ਵਜਿੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਬੇਟੇ ਨੰੂ ਸੋ਼ਭਾ ਨਿੀ ਾਂ 

ਵਦੰਦੀਆਾਂ।" 

"ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਇਿਨਾਾਂ ਪਰਤੀ।"4 

 

ਇਿ ਅਿੇਿਲੇਪਣ ਨਾਲ ਉਿ ਚੰਗਾ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਨਿੀ ਾਂ 

ਵਿਰਜ ਿਕਦੇ। ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜੜ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ 

(ਵਨਖੜਕੇ) ਿੋ ਕੇ ਿਧ ਫੁੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿਕਦਾ, ਉਿੇਂ ਿੀ ਇਿ  ਵਿ  ੇਰੀ 

ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੀ ਾਂ ਕਵਿ ਿਕਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ 

ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ, ਜੋ 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਿੀ/ਧਾਰਵਮਕ ਿਮੱਵਿਆ ਕਰਕੇ 

ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਿਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਿੁਰਵਜਤ ਿੋਣ ਦੀ ਆਿ ਰਖਦਾ 

ਿੈ। ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਧਰਮਾਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਦੇ 

ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਵਕਿੇ ਖਾਿ ਕਟੜਤਾ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ। ਉਿ ਜੰਮੂ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿਮਕਾਲੀਨ ਿਵਥਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਾਂ ਿਵਥਤੀਆਾਂ 

ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਉਿਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਵਿਤ ਦੇ 

ਮੁੱ ਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਿਲਾਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ 

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਨੈਵਤਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਜਉ ਾਂਦੇ ਿਨ। 
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