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1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  : 

 

ਭੂਸਮਕਾ : 'ਪ੍ਾਰਲੇ ਪ੍ੁਲ' ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਾਸਿਤ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾਵਾਨ ਲੇਸਿਕਾ ਿੁਰਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਸਿਲਾ ਕਿਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਿ ਿ।ੈ ਇਿ ਕਿਾਣੀ-

ਿਿੰਗਰਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲਾਾਂ 'ਸਿਕਿਤ ਰਿੰਗ', 'ਿ ੇਿਿੀ' ਤ ੇ 'ਸਵਿਮਾਦ' ਕਾਸਵ-ਿਿੰਗਰਸਿਆਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਲੇਸਿਕਾ ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਾਸਿਤ ਸਵਚ ਿਾਇਰਾ ਵਜੋਂ 

ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਿ ੋਚੁਿੱਕੀ ਿੀ। 'ਪ੍ਾਰਲੇ ਪ੍ੁਲ' (2019) ਮਗਰੋਂ 'ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਾਸਿਤ (ਿ ਦ ਤ ੇਿਿੰਵਾਦ) ਪ੍ੁਿਤਕ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਾਸਿਤ ਿਮੀਸਿਆ ਦੇ ਿਤੇਰ 

ਸਵਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਕਸਵਤਾ ਤ ੇਕਿਾਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਆਰਿੰਭ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ ਿੀ ਪ੍ਰ 2005 ਸਵਚ 

'ਸਿਕਿਤ ਰਿੰਗ' ਕਾਸਵ-ਪ੍ੁਿਤਕ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਕਾਿਤ ਕਰ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁਿ ਿੋਏ। 

 

2. ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ  : ‘ਪ੍ਾਰਲੇ ਪ੍ੁਲ’ ਕਿਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਿ ਦਾ ਅਸਿਐਨ ਤ ੇਸਵਿਲੇਿਣ  

 ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ ਸਵਚਾਲੇ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੇ ਵਿੱਿਰ-ੇਵਿੱਿਰ ੇਆਯਾਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤੀ ਤ ੇਪ੍ਿੱਛਮੀ ਿਿੰਦਰਭ ਸਵਚ ਿਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ 

 

        ਿਥਲੇ ਪ੍ਰਚੇ ਦਾ ਿਿੰ ਿੰਿ ਲੇਸਿਕਾ ਦੇ ਕਿਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਿ 'ਪ੍ਾਰਲੇ ਪ੍ੁਲ'(2019) ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਸ ਆਨ 

ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਿ ੈਸਜਿ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਿਿੰਗਰਸਿ ਸਵਚਲੀਆਾਂ ਸਤਿੰਨ ਕਿਾਣੀਆਾਂ 'ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ', 'ਵੈਲਨਟਾਈਨਜ਼ ਡੇਅ' ਤ ੇ'ਜੁਗਨੂਿੰ ' ਨਾਲ ਸਵਿੇਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਿਾ  ਣਾਵਾਾਂਗ।ੇ ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ ਕਿਾਣੀ ਜਨਮ ਤ ੇਆਿਾਸਰਤ ਸਰਿਤੇ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਿ।ੈ ਵਲੈਨਟਾਈਨਜ਼ ਡੇਅ ਕਿਾਣੀ ਿਮਾਜ ਵਲੋਂ  

ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਸਰਿਤੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉਤ ੇਸਿਰਜੀ ਗਈ ਿ ੈਤ ੇਤੀਜੀ ਕਿਾਣੀ ਜੁਗਨੂਿੰ  ਿਾਈ ਰ ਿਪ੍ੇਿ ਸਵਚ  ਣ ੇਸਰਿਸਤਆਾਂ ਨਾਲ ਿਿੰ ਿੰਸਿਤ ਿ ੈਸਜਿਦਾ 

ਕੋਈ ਆਿਾਰ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁਿੰਦਾ। 

ਪ੍ੁਿਤਕ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਸਵਚ ਲੇਸਿਕਾ ਪ੍ੁਿਤਕ ਨੂਿੰ  ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਲਿਦੀ ਿ:ੈ 

ਸਪ੍ਤਾ ਗੁਰ ਿਿ ਸਿਿੰਘ, ਪ੍ਤੀ ਸਪ੍ਆਰਾ ਸਿਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਫਸਤਿਜੀਤ ਸਿਿੰਘ ਦੇ ਨਾਾਂ।1 

 

ਇਿ ਿਮਰਪ੍ਣ ਿ ਦ ਿੀ ਿਾਡੇ ਿਮਾਜ ਦੀ ਸਰਿਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਨਿਾਨਦੇਿੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਿ ਦ ਲੇਸਿਕਾ 

ਦੀ ਜਨਮ ਿਾਾਂਝ ਤੋਂ ਿੁਿੰਸਦਆਾਂ ਿਇੋਆਾਂ ਿਮਾਜਸਕ ਸਨਯਮਾਾਂ ਮੁਤਾ ਕ, ਿਮਾਸਜਕ ਿਸਿਮਤੀ ਨਾਲ  ਣਾਏ ਸਰਿਤੇ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ, ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਜਨਮ 

ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਿਾਰਤ ਸਰਿਤੇ ਅਤ ੇਇਿਨਾਾਂ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਸਵਚਲੇ ਸਨਿੱ ਘ ਦੀ  ਾਤ ਪ੍ਾਉ ਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਮਨੁਿੱ ਿ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁਿੰਦਾ ਤ ੇਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦਾ ਿ।ੈ ਿਮਾਜ ਦੀ ਿੋਂਦ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨਾਲ ਿੀ ਿਿੰਭਵ ਿ ੈਤ ੇਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰਸਦਆਾਂ 

ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੂਿੰ  ਸਜਊ ਾਂਦੇ ਰਸਿਣ ਤ ੇਸਵਕਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋੜਾਾਂ ਰਸਿਿੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਸਿਤ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦਜੇੂ ਮਨੁਿੱ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿਸਿਯੋਗ 

ਕਰਦਾ ਿ ੈਜਾਾਂ ਿਿੰਘਰਿ। ਇਿੇ ਿਸਿਯੋਗ ਜਾਾਂ ਿਿੰਘਰਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸਰਿਤੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ। ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸਰਿਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਿੰਗ 

ਿਨ ਤ ੇਇਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਸਰਿਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਿਰ ਿਮਾਜ-ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਿਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ।2 ਇਿ 

ਸਰਿਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰ ਿੰਿ ਸਵਅਕਤੀ ਸਵਿੇਿ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿਮਾਸਜਕ ਿਿੰਦਰਭਾਾਂ ਸਵਚ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਿੰ ਿੰਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਾਿਮਣੇ 

ਸਲਆ ਕੇ ਿਮੁਿੱਚੇ ਸਵਿਾਨ ਸਵਚ ਇਕ ਪ੍ਰ ਿੰਿਕੀ ਸਵਵਿਥਾ ਨੂਿੰ  ਉਿਾਰਦਾ ਿੈ ਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿਸਭਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਵਚ ਵੀ ਅਸਿਮ ਰੋਲ 

ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਅਸਜਿਾ ਪ੍ਰ ਿੰਿ ਿੈ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਿਮਾਸਜਕ, ਇਸਤਿਾਿਕ, ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ  ਦਲਦਾ 

ਰਸਿਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿੇ ਿਿੰਦਰਭ ਸਵਚ ਅਿੀ ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਾਣੀ ਵੈਲਨਟਾਈਨਜ਼ ਡੇਅ ਦਾ ਅਸਿਐਨ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ 

ਸਵਆਿਤੁਾ ਸਰਿਤੇ ਦੇ ਅਣਿੁਿਾਵੇਂ ਿਿੰ ਿੰਿਾਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਘੁਿੰਮਦੀ ਿੈ। ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਿੁਰਆੂਤ ਸਦਰਿ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਾ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਕਿਾਣੀ 

Abstract: ‘ਪ੍ਾਰਲੇ ਪ੍ੁਲ’, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਾਣੀਕਾਰਾ ਿੁਰਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਸਿਲਾਾਂ ਕਿਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਿ ਿੈ। ਿਥਲੇ ਪ੍ਰਚੇ ਸਵਚ ਇਿ ਿਿੰਗਰਸਿ ਸਵਚਲੀਆਾਂ 

ਸਤਿੰਨ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ‘ਵੈਲੇਨਟਾਈਨਜ਼ ਡੇਅ’, ‘ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ’ ਤ ੇ ‘ਜੁਗਨੂਿੰ ’ ਨੂਿੰ  ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਿਾ  ਣਾਇਆ ਸਗਆ ਿ।ੈ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਅਸਿਐਨ 

ਰਾਿੀ ਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ ਸਵਚਾਲੇ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੇ ਵਿੱਿਰ-ੇਵਿੱਿਰ ੇਆਯਾਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਿਿੰਦਰਭ ਸਵਚ ਿਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿ।ੈ 
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ਦੀ ਨਾਇਕਾ 'ਰੋਜ਼ੀ' ਪ੍ਾਰਸਕਿੰਗ ਲੌਟ ਸਵਚ ਘ ਰਾਈ ਿੋਈ ਿਾਲਤ ਅਿੰਦਰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਰ ਲਿੱਭਦੀ ਤਜ਼ੇ ਤਜ਼ੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ ੈਤ ੇਉਿਨੂਿੰ  ਅਸਿਿਾਿ 

ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਉਿਦਾ ਸਪ੍ਿੱਛਾ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਿੱਛੇ ਸਕਿੇ ਅਣਚਾਿੇ ਜਾਾਂ ਅਣਜਾਣ ੇ ਿੰਦੇ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਵੇਿ ਕੇ ਿੁਿ ਦਾ ਿਾਿ ਲੈਂਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ੍ਣੀ 

'ਿਾਈ ਿੀਲ'ਦੀ ਿੈਂਡਲ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲਾਿ ਕੇ ਿਥਾਾਂ ਸਵਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਿ ੈਤੇ ਪ੍ਾਰਸਕਿੰਗ ਲੌਟ ਦੇ ਕਨੇੋ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਵੇਿ ਉਿ ਅਿੰਦਰ ਜਾ ਕੇ  ੈਠ 

ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਮਨੋ ਚਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਮੁਿੱਚੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸ ਰਤਾਾਂਤ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਿਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਪ੍ਿੁਿੰਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਿਾਲੀਪ੍ਨ ਉਿਨੂਿੰ  ਉਦਾਿ ਕਰਦਾ 

ਿੈ ਸਜਿ ਦਾ ਕਿੂਰਵਾਰ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਸ ਅਿੰਤ ਨੂਿੰ  ਮਿੰਨਦੀ ਿ ੈਪ੍ਰ ਸਜਵੇਂ ਿੀ ਉਿਦਾ ਸਿਆਨ ਪ੍ਰਿ ਸਵਚ ਰਿੱਿੇ ਪ੍ੈਕਰ ਵਲ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿਦੀ 

ਉਦਾਿੀ ਦਰੂ ਿ ੋਜਾਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਨਾਇਕ ਦਾ ਦੋਵੇਂ  ਿੱਚੇ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ਣ ੇਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਆਉਣ  ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਕ ੇਫੋਨ ਰਿੱਿ ਸਦਿੰਦੇ ਿਨ। 

ਇਿਰ ੋਿੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਿੜੇ  ੁਿੰਨ ੍ਿੁਰ ੂਿੁਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ  ਚਪ੍ਨ ਸਵਚ ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿਦਾ ਮਨ ਭਾਰਤੀ ਤ ੇਪ੍ਿੱਛਮੀ 

ਜੀਵਨ ਿੈਲੀ ਸਵਚਲੇ ਅਿੰਤਰ ਨੂਿੰ  ਤੁਲਨਾਉਣ ਲਿੱਗਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਸਵਚ ਇਿੱਕਸਲਆਾਂ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ  ੀਜੀ,  ਾਊ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਣੇ ਿੁਰ ੂ

ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਸਵਚ ਸਿਿੰਗਲ ਪ੍ੈਰੇਂਟ ਕਾਰਨ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਦਿੁਵਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸਚਿੰਨ ੍ਵੀ ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਅਿੰਸਕਤ ਿਣੋ ੇਿੁਰ ੂਿੁਿੰਦੇ 

ਿਨ। ਦੋ ਵਿੱਿਰ ੇਿਮਾਜਾਾਂ ਤ ੇਪ੍ੀੜ੍ੀਆਾਂ ਸਵਚਾਲੇ ਪ੍ਾੜ ੇਦੇ ਅਿੰਤਰ ਨੂਿੰ  ਕਿਾਣੀ ਦੀਆ ਿੇਠ ਸਲਿੀਆਾਂ ਿਤਰਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਸਿਜੇ ਿੀ ਿਮਸਝਆ ਜਾਾਂ ਿਕਦਾ ਿ:ੈ 

ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਘੜੀ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤ ੇਰਾਤ ਦਾ ਇਕ ਵਸਜਆ ਿਇੋਆ ਿੀ।  ਾਈ ਵਸਰ੍ਆਾਂ ਦੀ ਿੀ ਜੈਿਮੀਨ ਤ ੇਚੌਵੀ ਵਸਰ੍ਆਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਰਾਿਲੁ ... ਅਜੇ ਤਕ ਘਰ ਨਿੀ ਾਂ ਆਏ। ਰੋਜ਼ੀ ਸਜਵੇਂ ਕਿੰਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੁਣਾ ਕੇ ਕਸਿ ਰਿੀ ਿਵੋੇ, ਇਿ ਜੈਨਰੇਿਨ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀ 

ਿੋਇਐ...ਇਿ ਰਾਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਗ ਕੇ ਿੜਕਾਾਂ ਤੇ ਘੁਿੰਮਦੀ ਿ ੈਤ ੇ ਸਦਨੇ ਿੌਂਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਨਿੀ ਾਂ...ਅਿੀ ਾਂ ਿੂਰਜ ਸਛਪ੍ੇ ਜੇ ਘਰ 

ਵੜਦੇ ਿੀ ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿੌ ਿਵਾਲ ਕਰਦੇ ਿੀ।3 

 

ਇਕਦਮ ਉਿ  ਸਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਪ੍ੇਿ ਦੇਣ  ਾਰ ੇਿੋਚਦੀ ਿਈੋ ਇਿੇ ਨੂਿੰ  ਇਿ ਦੇਿ ਦੇ ਦਿਤੂਰ ਵਜੋਂ ਿਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਸਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਿ 

ਨੂਿੰ  ਲਗਦਾ ਿ ੈਸਕ ਉਿਦੀ ਰੋਕ-ਟਕੋ ਕਾਰਨ ਿੀ ਸ ਅਿੰਤ ਦਾ ਉਿ ਕਲੋੋਂ  ਦਰੂ ਿਇੋਆ ਿੀ ਤੇ  ਸਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਿ ਅਸਜਿੀ ਕਈੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿ।ੈ ਸ ਅਿੰਤ ਦਾ ਸਿਆਲ ਆਉਾਂਦੇ ਿੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ ਸਵਚ ਗੁਿੰਮ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ 

ਅਿ ਾਰ ਦੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲਜ਼ ਵਾਲੇ ਿਫ ੇਤ ੇਆਏ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਸਵਚ ਇਕ ਮੁਿੰਡਾ ਪ੍ਿਿੰਦ ਕਰ ਉਿਦੇ ਮਾਾਂ-ਸਪ੍ਉ ਨੇ ਉਿਦਾ ਸਵਆਿ ਸ ਅਿੰਤ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਿੀ ਤ ੇਸਕਵੇਂ ਉਿ ਸਵਆਿ ਮਗਰੋਂ ਸਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਤੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਤੋਂ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਪ੍ਿੁਿੰਚ ਗਈ ਿੀ। ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਰਸਿਿੰਦੀਆਾਂ ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ 

ਿਿੱਿ, ਨਨਾਣ ਤ ੇਪ੍ਤੀ ਨੂਿੰ  ਿੁਿ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਿਰ ਿਿੰਭਵ ਕੋਸਿਿ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਜਿੱਤਣ ਦਾ ਿਰ ਿਿੰਭਵ ਿੀਲਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਸਵਆਿ ਦੇ 

ਇਕ ਮਿੀਨੇ  ਾਅਦ ਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ ਅਿੰਤ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ ਜ਼ਨਿ ਮੀਸਟਿੰਗਾਾਂ ਤੇ ਦੋਿਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਮਾਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਿ ੈਤ ੇ

ਰੋਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਉਿਦਾ  ਣਦਾ ਿਪ੍ੇਿ ਨਿੀ ਾਂ ਸਦਿੰਦਾ। ਸਨਿੱ ਤ ਦੇ ਝਗਸੜਆਾਂ ਤੋਂ ਦਿੁੀ ਿ ੋਸ ਅਿੰਤ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਉਿਦੇ  ਸਚਆਾਂ ਿਮੇਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭੇਜ ਸਦਿੰਦਾ ਿ ੈ

ਤੇ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਿਿੰ ਿੰਿ ਿਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ।  ਾਅਦ ਸਵਚ ਕਾਰੋ ਾਰ ਸਵਚ ਨੁਕਿਾਨ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਿੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਿਨੇਸਰਆਾਂ ਸਵਚ ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਰੋਜ਼ੀ ਵੀਿ ਿਾਲਾਾਂ ਤਕ ਸ ਅਿੰਤ ਦਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਇਿੱਕਸਲਆਾਂ ਿੀ  ਸਚਆਾਂ ਦੀ ਿਾਰੀ ਸਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸਨਭਾਉ ਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਕਿਾਣੀ ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਿਦੀ ਿੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਕਵੇਲ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਕਰਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਨਭਾਉ ਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ ਿਗੋਂ 

ਪ੍ੜ੍ੀ-ਸਲਿੀ, ਿੁਿਣੀ ਤ ੇਿਿੰਗੀਤ ਸਵਸਦਆ ਸਵਚ ਵੀ ਮਾਿਰ ਿੁਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਉਿ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਸਮਿੱਥਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੜੋ ਿਿੰਗੀਤ ਸਵਸਦਆ ਦੇ ਿਨੁਰ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਸਦਆਾਂ 

ਵੈਲਨਟਾਈਨਜ਼ ਡੇਅ ਉਤੇ ਕੈਰੀਓਕੇ ਗੀਤ-ਿਿੰਗੀਤ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇਿੈਂਡਲ ਡਿਟਸ ਨ 

ਸਵਚ ਿੁਿੱਟਦੀ 'ਕਾਾਂਟ ੋਿੇ ਿੀ ਾਂਚ ਕੇ ਸਯਿ ਆਾਂਚਲ...ਤੋੜ ਕੇ  ਿੰਿਨ  ਾਾਂਿੀ ਪ੍ਾਇਲ...ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉ ਾਂਦੀ ਿੋਈ  ਾਿਰ ਸਨਕਲ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਇਥੇ ਕਿਾਣੀ 

ਦਾ ਅਿੰਤ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ...ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਿਾਿਮਣੇ ਕਈ ਅਸਿਮ ਪ੍ਰਿਨ ਿੜੇ੍ ਕਰ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਉਪ੍ਰੀ ਨਜ਼ਰੇ  ੜੀ ਿਾਿਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੁਿੰਦੀ ਿ ੈਪ੍ਰ ਇਿ ਸਿਿੱਿ ੇਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਕ ਸਵਆਿ ਪ੍ਰ ਿੰਿ ਤ ੇਗਸਿਰਾ ਕਟਾਕਿ 

ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਇਕ ਪ੍ੲਿੇ ਰੋਜ਼ੀਦਾ ਪ੍ਤੀ ਸ ਅਿੰਤ ਿੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਿਿੰਗੀਤਕ ਿਨੁਰ ਨੂਿੰ  ਨਜ਼ਰ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਕਰਸਦਆਾਂ ਿੋਇਆਾਂ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ 

ਮਰਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ੇਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਿ ਨੂਿੰ  ਮਸਿਜ਼ ਸਜਿਮ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਕੁਝ ਨਿੀ ਾਂ ਿਮਝਦਾ। ਉਿ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਤਨੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿਦੇ  ਣਦੇ 

ਿਿੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦਾ ਿ ੈਤ ੇ ੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਿੀ ਾਂ ਸਦਿੰਦਾ। ਉਿ ਉਿ ਦੀਆਾਂ ਸਫਜ਼ੂਲ ਿਰਚੀਆਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਨ ਉਿਨੂਿੰ  

ਉਿਦੇ  ਸਚਆਾਂ ਿਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛਿੱਡ ਆਉਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਉਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿਿੰਪ੍ਰਕ ਨਿੀ ਾਂ ਰਿੱਿਦਾ। 

ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਿ ੇਉਿਦੇ  ਿੱਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਕੁ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਫਜ਼ਾ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦੇ ਉਿਨੂਿੰ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਸਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਿਨ। 

ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਿਿੰਗੀਤ ਿਨੁਰ ਉਿਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ  ਸਚਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਿਨ ਲਿੱਗਦਾ ਿੈ ਸਜਿ ਤੋਂ ਉਿ ਨੂਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿੀ ਪ੍ਰਿਸਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਿੰਘਰਿ ਕਰਦੀ ਿਈੋ ਨਵੇਂ ਨਕਿ ਗਰਸਿਣ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਕਿਾਣੀ ਇਿ ਵਲ ਵੀ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਕ ਿਰ 

 ਿੰਦੇ ਅਿੰਦਰ ਉਿ ਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਕਤੀਆਾਂ ਿਮੇਤ ਕੁਝ ਿਨੁਰ ਿੁਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਕੇ ਆਪ੍ਣ ੇਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਂਦ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਂਦ ਦੇ  ਿੋ ਦੀ ਤ ੇਿਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਿਨੀ ਵਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇਿੈਨਡਲਾਾਂ ਦਾ  ਦਲ 

ਸਪ੍ਆਰ ਤ ੇਮੋਿ ਸਵਿਣੂ ੇਦਿੰਪ੍ਤੀ ਿਿੰ ਿੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ' ਿਤੁਾ ਨਾ ਿਸਜਆ ਕਰ', 'ਉਚੀ ਉਚੀ ਨਾ ਿਸਿਆ ਕਰ', ‘ਗਾਉਣ ਦਾ ਿੌਕ ਿੈ ਤਾਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਸਰਆ 

ਕਰ’ ਵਰਗੀਆਾਂ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਿੋਚਾਾਂ ਤੇ ਵਰਜਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿ।ੈ 

ਸਪ੍ਉ-ਿੀ ਸਰਿਤੇ ਦੇ ਿੂਿਮ ਅਸਿਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿਿੰ ਿੰਿਤ ਪ੍ੁਿਤਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਾਣੀ ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ ਿ।ੈ ਿਵੈ-ਿਿੰ ਿੋਨ (Monologue) ਦੀ 

ਜੁਗਤ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੁਰ ੂਿੁਿੰਦੀ ਇਿ ਕਿਾਣੀ 'ਮੈਂ'ਪ੍ਾਤਰ ਦੇ ਸਪ੍ਤਾ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਿੈ ਜੋ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰ ਿੌ ਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਵਚ ਵੀ ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ 

ਵਾਾਂਗ ਿਖ਼ਤ ਇਰਾਸਦਆਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰਦੇਿ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿਾਣੀ ਦੀ 'ਮੈਂ' ਪ੍ਾਤਰ  ਜਦੋਂ 14 ਵਸਰ੍ਆਾਂ  ਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਤਾ 

ਨੂਿੰ  'ਵੀਲ੍ ਚੇਅਰ'ਤ ੇਵੇਿਦੀ ਿ ੈਤਾਾਂ ਉਿਦੇ ਅਿੱਥਰ ੂਆਪ੍ ਮੁਿਾਰ ੇਿੀ ਉਿਦੀਆਾਂ ਅਿੱਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿ ਤੁਰਦੇ ਿਨ। ਇਿਰੋਂ ਿੀ 'ਮੈਂ'ਪ੍ਤਾਰ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸਵਚਲਾ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਤਾ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਅਕਿ ਉਭਰਨ ਲਿੱਗਦਾ ਿ:ੈ 
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ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਕਿੰਨੇ ਿੈਂਡਿਮ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਾਪ੍ਾ... ਸਿਰ ਤ ੇਪ੍ਸਰਿੰਟਡ ਪ੍ਿੱਗੜੀ...ਅਿੱਿਾਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚਿਮੇ... 'ਰਾਇਲ ਐਨ ਫੀਲਡ' 

ਮੋਟਰ ਿਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੋਟ ਪ੍ਲੇਿ 'ਚ ਿਸਥਤ ਆਪ੍ਣ ੇਦਫਤਰ ਜਾਾਂਦੇ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਰੌਅ  ਦੇਿਣ ਵਾਲਾ ਿੁਿੰਦਾ। 

ਇਕ ਉਿ ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਫਿਰ ਅਤੇ ਇਕ ਆਿ  ੇ ਿੱਿ  ਜ਼ੁਰਗ।4 

 

ਿਾਮ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਸਵਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿੱਕ ਤ ੇਰਾਤ ਤੋਂ ਿਵੇਰ ਿਣੋ ਤਿੱਕ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮਨ ਸਵਚ ਸਪ੍ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਾਂ 

ਸਨਿੱ ਕੀਆਾਂ ਸਨਿੱ ਕੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸ ਰਤਾਾਂਤ ਸਿਰਸਜਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਿੱਲੀ ਅਤ ੇਸਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲਿੰਿਰ 

ਦਾ ਥਕੇਂਵਾ ਭਸਰਆ ਿਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ 'ਮੈਂ'ਪ੍ਾਤਰ ਰੋਟੀ ਿਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਿੌਂ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤ ੇਅਿੱਿੀ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਜਾਗ ਿੁਿੱਲ੍ਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ 

ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ  ਾਰ ੇਿੋਚਣਾ ਿੁਰ ੂਕਰ ਸਦਿੰਦੀ ਿੈ। ਸਜਿ ਕਮਰੇ ਸਵਚ 'ਮੈਂ'ਪ੍ਾਤਰ ਿੁਿੱਤੀ ਿੋਈ ਿੀ, ਉਿ ਉਿ ਕਮਰੇ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਿਦੀ ਿ ੈਤ ੇਿੋਚਦੀ 

ਿੈ ਸਕ ਇਿ ਘਰ ਵੀ ਉਿਦੇ ਸਪ੍ਤਾ ਨੇ ਉਿਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਆਪ੍ਣੀ ਨੂਿੰ ਿ ਤੇ ਉਿਦੇ  ਸਚਆਾਂ ਲਈ  ਣਾਇਆ ਿੀ  ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਿ ਿੁਰਸਿਅਤ 

ਰਸਿ ਿਕਣ। 

ਭਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਿਿੰਯੁਕਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕ ਮਿਿੱਤਵ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨੂਿੰ   ਿੰਨ ੍ਕੇ ਰਿੱਿਣ ਵਾਲਾ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਘਰ ਦਾ ਮੁਸਿਆ ਇਕ ਅਸਜਿ ੇ ਿੋੜ੍ ਦੇ ਦਰਿਤ ਵਾਾਂਗ ਿੁਿੰਦਾ ਿ ੈਸਜਿ ਦੀ ਛਾਾਂ ਿੇਠਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿਾਰ ੇਜੀਅ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਿੁਰਸਿਅਤ ਮਸਿਿੂਿ ਕਰਦੇ 

ਿਨ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ ਿਿੰਯੁਕਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲਵਿ ਿੋ ਵੀ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਵੀ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਉਿੇ ਤਰਾ੍ਾਂ ਚਲਦਾ ਰਸਿਿੰਦਾ ਿੈ। ਕਿਾਣੀ 

ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਸਜਿੇ ਿੀ ਦਰਿਤ ਵਾਾਂਗ ਵੇਿਦੀ ਿ ੈਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਆਉਾਂਦੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਤੂਫਾਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਿੱਲਸਦਆਾਂ ਿੋਇਆ 

ਵੀ ਉਿੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਡੋਲ ਿੜ੍ਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤ ੇਉਿਦੀ ਛਾਾਂ ਿੇਠਾਾਂ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਿਰਸਿਅਤ ਮਸਿਿੂਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ 

ਉਤ ੇਮਾਣ ਿੁਿੰਦਾ ਿ ੈਸਕ ਉਿਦਾ ਸਪ੍ਤਾ ਉਿ ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ ਵਾਾਂਗ ਿ ੈਜੋ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ੁਿੱੱਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨੂਿੰ ਿ ਵਾਿਤ ੇਢਾਲ  ਣਦਾ ਿ,ੈ ਸਪ੍ਿੰਡ ਤੋਂ 

ਿਸਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਟੋੇ-ਪ੍ਤੋੀਆਾਂ ਲਈ ਚਿੰਗੀ ਸਿਸਿਆ ਦਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਨੂਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਿਮਾਜ ਦੀਆਾਂ  ੁਰੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਉਿਦੀ ਰਾਿੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 'ਮੈਂ' ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦਿੱਿਦੀ ਿੈ, 

ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਜੀ ਕਸਿਿੰਦੇ... ਉਿ ਤਾਾਂ ਚਲੇ ਸਗਆ ਪ੍ਰ ਤੂਿੰ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ ਵੀ ਜੀਊਣਾ ਿੈ ਤ ੇ ਸਚਆਾਂ ਦੀ ਮਾਾਂ ਤ ੇਸਪ੍ਉ ਾਂ ਦੋਵੇਂ  ਣਨੈ...ਿਿੱਚੀ ਭੈਣ 

ਜੀ, ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਿਾਨੂਿੰ  ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਿੁ ਨਿੀ ਾਂ ਦੇਿਣ ਸਦਿੱਤਾ।5 

 

ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ  ਾਰ ੇਅਸਜਿਾ ਿੁਣ ਕੇ 'ਮੈਂ' ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਚਾ ਿ ੋਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈਤ ੇਉਿ 

ਿੋਚਦੀ ਿੈ, 'ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਿਿੱਚਮੁਚ ਿੀ  ਿਤੁ ਗਰੇਟ ਿਨ।'6 

 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ ੂਤ ਿੌਂਿਸਲਆਾਂ ਦੀ ਦਜੂੀ ਸਮਿਾਲ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਦਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਸਨਿੱ ਕੇ ਤੇ ਦਜੇੂ ਭਰਾ 

ਰਾਜੂ ਦੀ ਡੁਿੱ  ਕੇ ਮੌਤ ਿ ੋਜਾਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਉਿ ਸਲਿਦੀ ਿੈ; 

ਿੋਲ੍ਾਾਂ ਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਸਨਿੱ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਾਂਡੇ ਸਵਚ ਸਨਰਸਜਿੰਦ ਸਪ੍ਆ ਵੇਿ ਿਾਡੀ ਤਾਾਂ ਦਨੁੀਆਾਂ ਿੀ ਉਿੱਜੜ ਗਈ...ਪ੍ਾਪ੍ਾ 

ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਿਿੰਝੂ ਨਾ ਕੇਸਰਆ...  ਿ ਇਿੀ ਆਿਣ, 'ਸਜਿ ਕੀ ਵਿਤ ਸਤਿੂ ਆਗ ੈਰਾਿ।ੇ' ਜੁਆਨ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਦਾ ਿਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 

 ਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਆ ਕੇ ਮੂਿੰਿ ਿਿੱਥ ਿਤੋਾ ਤ ੇਰਸਿਰਾਿ ਿਾਸਿ  ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਕੀਤਾ।7 

 

ਇਿ ਿੋਚ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਸਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਿੀ ਮਨ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਿੁਆਲ ਕਰਦੀ ਿੈ, 'ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਇਿ ਿਭ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਤੁਿੀ ਾਂ।'8 

 

ਅਸਜਿੇ ਿਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸਵਚ ਸਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ ਕਈੋ ਦਜੂਾ ਮਰਦ ਨਾ  ਸਚਆਾਂ ਿੋਵ ੇਤਾਾਂ ਵੀ ਉਿਦੇ ਸਪ੍ਤਾ ਜੀ ਇਸਤਿਾਿ-ਸਮਸਥਿਾਿ ਤੋਂ ਿਵਾਲੇ 

ਸਦਿੰਦੇ ਿੋਏ ਿਾਸਰਆਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲ ਰਿੱਿਦੇ ਿਨ ਤੇ ਸਕਿੇ ਨੂਿੰ  ਡੋਲਣ ਨਿੀ ਾਂ ਸਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਆਪ੍ ਮੁਿਾਰ ੇਿੀ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮੂਿੰਿੋਂ ਸਨਕਲਦਾ ਿੈ; 

ਿਿੱਚਮੁਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਨੇ... ਆਈ ਐਮ ਿੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਪ੍ਾਪ੍ਾ।9 

 

ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਇਕ ਰਾਤ ਅਿੰਦਰ ਨਾਇਕਾ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਾਪ੍ਾ ਦਾ ਚਸਰਿੱਤਰ ਸਚਤਰਣ ਕਰਦੀ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਿਿਸਿਅਤ ਦੇ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ 

ਪ੍ਸਿਲੂਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿਮਣ ੇਰਿੱਿਦੀ ਿੈ ਸਜਵੇਂ; ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ, ਨਿਾ ਿੋ ਕੇ, ਸਨਤਨੇਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਿੌ ਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਵਚ ਘਰ 

ਤੋਂ ਇਕ ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਦਰੂ ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਆਪ੍ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੂਾ ਟੁਿੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਨ-ਸਫਰਨ ਦੀ ਿਮਰਥ ਨਾ ਿਣੋ ਦੇ  ਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਵਿਾਿੀਆਾਂ ਦੇ 

ਿਿਾਰ ੇਤੁਰਨਾ ਆਸਦ। 

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਿੱਿੋ ਤੋਂ ਦੇਿਸਦਆਾਂ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਸ ਰਤਾਾਂਤ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਜੁਗਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਿੈ। ਿਮੁਿੱਚੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ 

ਸ ਰਤਾਾਂਤ ਇਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਿਵੇਰ ਿਣੋ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਸਿਰਸਜਆ ਸਗਆ ਿ ੈਪ੍ਰ ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਇਕ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਲੇਸਿਕਾ ਿ ਦਲੋਪ੍ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਿਿਾਰਾ 

ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ ਸਜਵੇਂ; 'ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਸਗਆ ਦੋ ਿਫਤ ੇਸਕਵੇਂ  ੀਤ ਗਏ।' ਿਣੁ ਟੈਕਿੀ ਘਰ ਦੇ  ਾਿਰ ਿੜੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾ 

ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਸਿਆਲ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕਸਿਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਜੁਆ  ਵਜੋਂ ਉਿ ਕਸਿਿੰਦੇ ਿਨ; 

ਮੇਰਾ ਏਨਾ ਸਫਕਰ ਨਾ ਕਸਰਆ ਕਰ ਪ੍ੁਿੱਤ ਤੂਿੰ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁਿੰਦਾ ਮੈਨੂਿੰ । ਤੇਰਾ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਸਕਤ ੇਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਾਂ। ਦੇਿ... ਿਣੁ ਤਾਾਂ 

ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਥੋੜੇ੍-ਥੋੜੇ੍ ਕਾਲੇ ਿੋਣ ੇਿੁਰ ੂਿੋ ਗਏ ਨੇ, ਿੁਿ ਿੁਿ ਜਾਿ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ...ਅਗਲੇ  ਾਰ ਆਏਾਂਗੀ ਤਾਾਂ ਿਾਇਦ 

ਦਿੰਦ ਵੀ ਦ ੁਾਰਾ ਸਨਕਲ ਆਉਣ।'10 
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ਇਥੇ ਕਿਾਣੀ ਿਤਮ ਿ ੋਜਾਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਅਸਜਿਾ ਿੌਂਿਲਾ ਵੀ ਿਿੱਚਮੁਿੱਚ ਕਈੋ ਲੌਿ ਪ੍ੁਰਿ ਿੀ ਦੇ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਸਜ਼ਕਰਯੋਗ ਗਿੱਲ ਇਿ ਿ ੈਸਕ 

ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਸ ਰਤਾਾਂਤਕਾਰੀ ਿਮੇਂ ਸਪ੍ਤਾ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ੈਰਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਿਮਰਥ ਉਦੋਂ ਿੁਿੰਦਾ ਿ ੈਜਦੋਂ ਉਿਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਇਿ ਦਨੁੀਆ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਪ੍  ਜ਼ੁਰਗ ਿੋ ਸਗਆ ਿੈ ਤ ੇਉਿਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇ ਸਚਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿ।ੈ ਇਥੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ੇਸਪ੍ਤਾ ਦਾ ਵੀਲ੍ ਚੇਅਰ ਤ ੇਜਾਾਂ 

ਸਵਿਾਿੀਆਾਂ ਤ ੇਸਨਰਭਰ ਿੋਣਾ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਭ ਦੇ  ਾਵਜੂਦ ਸਪ੍ਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿਮੇਤ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨੂਿੰ  ਿਾਾਂਭਦਾ ਿ।ੈ 

ਲੇਸਿਕਾ ਦਾ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿ ਕੇ ਵੀ  ਾਰ- ਾਰ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦਾਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ, ਅਸਜਿਾ ਆਭਾਿ ਸਦਿੰਦਾ ਿ ੈਸਜਵੇਂ ਉਿ 

ਇਿ ਤੋਂ ਕਈੋ ਤਾਕਤ ਲੈ ਰਿੀ ਿਵੋੇ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਿੀ ਦੇ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਉ ਨਾਲ ਅਣਕਿੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਨਾਲ ਿਾਾਂਸਝਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ 

ਿੈ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਿਿੰਯੁਕਤ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮਿਿੱਤਵ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਾਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਵੇਦਨਾ, ਿਿੰਵੇਦਨਾ ਤ ੇਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਿਾਲ ਕਿਾਣੀ ਿ।ੈ 

ਚਰਚਾ ਅਿੀਨ ਅਗਲੀ ਕਿਾਣੀ 'ਜੁਗਨੂਿੰ 'ਿੈ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਿਾਈ ਰ ਿਪ੍ੇਿ ਸਵਚ  ਣਦੇ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੀ ਆਿਾਰਿੀਣਤਾ ਨੂਿੰ  ਦਰਿਾਉ ਾਂਦੀ 

ਿੈ। ਉਿੱਤਰ ਆਿੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਿਮ ਅਿੰਗ  ਣ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ। ਸਫਰ ਇਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਿੰਚਾਰ ਿਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਿਵੋੇ ਜਾਾਂ ਿੂਚਨਾ 

ਦੀ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ-ਸ ਰਤਾਾਂਤ 'ਜੁਿਨੂਿੰ 'ਨਾਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਸਗਰਦ ਉਿਸਰਆ ਿਇੋਆ ਿੈ। ਕਨੇੈਡਾ ਵਰਗੇ ਸਵਕਸਿਤ 

ਮੁਲਕ ਸਵਚ ਸਵਚਰਸਦਆਾਂ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਮੁਿ ਪ੍ਾਤਰ ਮਨ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਤ ੇ ਾਿਰ ਪ੍ਿਰਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਠਿੰ ਡ ਕਾਰਣ ਫੇਿ ੁਿੱਕ 'ਤ ੇਆਪ੍ਣਾ ਅਕਾਉਾਂਟ ਿੋਲ੍ਦੀ 

ਿੈ ਤੇ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਦੇ ਿਾਸਿਤਕ ਗਰੁਿੱਪ੍ਾਾਂ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਥਾਾਂ  ਣਾ ਲੈਂਦੀ ਿ।ੈ ਅਸਜਿੇ ਿੀ ਇਕ ਗੁਰਿੱਪ੍ ਸਵਚ 'ਜੁਗਨੂਿੰ 'ਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੇਿ ੁਿੱਕ 

ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਉਿ ਮਨੋਂ ਜੁੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤ ੇਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਨ ਾਕਿ ਸਵਚ ਮੈਿੇਜ ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਿ ਨਾਲ ਰਾ- -ਤਾ  ਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰਦੀ 

ਿੈ। ਇਕ ਸਦਨ ਅਚਾਨਕ 'ਆਰ.ਆਈ.ਪ੍ੀ ਜੁਗਨੂਿੰ ' ਸਲਸਿਆ ਪ੍ੜ੍ ਕੇ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਮੁਿੱਿ ਪ੍ਾਤਰ ਿਾਵੀ ਉਦਾਿ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਲਦ ਿੀ ਉਿਨੂਿੰ  ਪ੍ਤਾ 

ਚਲਦਾ ਿ ੈਸਕ ਜੁਗਨੂਿੰ  ਨਾਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ ਫੇਕ ਿੀ। ਕਿਾਣੀ ਜੁਗਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਤੋਂ ਉਿ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ ਰ ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਿੰਦਰ ਮੁਿ ਪ੍ਾਤਰ 

ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਵਿੱਿਰ-ੇਵਿੱਿਰ ੇਤਰੀਸਕਆਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਾਉ ਾਂਦੀ ਿੈ ਸਜਿ ਨੂਿੰ  ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਸਦਿੱਤੇ ਕਈ ਿਵਾਸਲਆਾਂ ਨਾਲ ਿਮਸਝਆ ਜਾ ਿਕਦਾ 

ਿੈ ਸਜਵੇਂ: 

ਮਿੈਅ...ਆ। ਇਿ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਵੀ  ਿੱਿ...। ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਵਲੀ ਉਿ ਵੀ ਉਨੀ ਿੀ ਿੀ ਪ੍ਰ  ਸਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਿੱਿ ਨਿੀ ਾਂ ਿੀ ਿਕਦੀ।11 

ਜਾਾਂ 

ਿਾਵੀ ਗਿੱਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰੇਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰ ਸਿਆਨ ਉਿਦਾ ਿੀ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਵਲ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਿਨੇ ਫਿੇ ੁਿੱਕ ਤੇ ਆਰ.ਆਈ.ਪ੍ੀ 

ਜੁਗਨੂਿੰ  ਸਲਸਿਆ ਪ੍ਸੜ੍ਆ ਉਿ ਉਿੱਿੜੀ ਉਿੱਿੜੀ ਸਜਿੀ ਿੀ। ਉਿਨੂਿੰ  ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਅਿਤ-ਸਵਅਿਤ ਿਇੋਆ ਲਿੱਗੀ 

ਜਾਵੇ।12 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕਿਾਣੀ ਸਡਜੀਟਲ ਕਲਚਰ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦੇ ਮਨੁਿੱ ਿਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ ਤਾਉਣ ਦੇ ਢਿੰਗ ਦੇ ਰਪੁ੍ਾਾਂਤਰਣ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਸਦਿਾਉ ਾਂਦੀ 

ਿਗੋਂ ਇਿ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਕਵੇਂ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਜਕੜ ਸਲਆ ਿੈ ਤ ੇਮਨੁਿੱ ਿ ਸਕਵੇਂ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਦੀ ਵਿੱਿ ਰਿੀ ਅਸਡਕਿਨ ਸਵਚ ਫਿ ਸਗਆ ਿ,ੈ  ਾਰ ੇ

ਵੀ ਿਿੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਜਵੇਂ: 

ਇਿ ਇਿੱਕੀਵੀ ਾਂ ਿਦੀ ਕਾਿਦੀ ਚੜ੍ੀ, ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਨੇ ਤਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਮਲੇ ਿੀ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਟਾਫ ਰਮੂ ਸਵਚ ਵੀ ਇਿੀ ਕੁਝ 

ਿੁਿੰਦਾ ਿੀ, ਿਾਰ ੇਲੈਕਚਰਾਰ ਆਉਾਂਦੇ ਿੀ  ੈਠ ਜਾਾਂਦੇ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ਣੇ ਲੈਪ੍ਟੌਪ੍ 'ਤੇ। ਆਪ੍ਿ ਸਵਚ ਕਈੋ ਗਿੱਲ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੀ ਕਰਦਾ, 

ਿਟਾਫ ਰਮੂ ਸਵਚ  ੈਠੇ ਆਪ੍ਿ ਸਵਚ ਿੀ ਫੇਿ ੁਿੱਕ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੇ।13 

 

ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਿਰਪੂ੍ ਦਾ ਸਚਿੱਤਰ  ਾਖ਼ ੂੀ ਪ੍ੇਿ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਉਿ 

ਿਾਰੀਆਾਂ ਵਿਤਾਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੇ ਸਿਰਜੀਆਾਂ ਿਨ ਜਾਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਨੁਿੱ ਿ ਵਰਤਦਾ ਿ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਸਵਚ ਿੀ  ਣੀਆਾਂ  ਣਾਈਆਾਂ 

ਸਕਉ ਾਂ ਨਾ ਸਮਲਦੀਆਾਂ ਿੋਣ। ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਅਿੰਗ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ  ਿਤੁ ਿੀ ਮਿਿੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਮਾਸਿਅਮ ਿਨ।14 ਕਿਾਣੀ 

ਦੀ ਮੁਿ ਪ੍ਾਤਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵੈ-ਿਿੰਵਾਦੀ (Monologue) ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿ (ਿਾਵੀ) ਆਪ੍ ਵੀ ਅਸਜਿੀ ਅਸਡਕਿਨ ਦੀ 

ਸਿਕਾਰ ਿੈ ਸਜਵੇਂ: 

ਨਵੀ ਕਿੰਸਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਸਵਚ ਗੁਿੰਸਮਆ ਿੋਇਆ ਿੀ।... ਪ੍ਰ ਿਿੱਚੀ ਗਿੱਲ ਇਿ ਿੀ ਸਕ ਅਿੰਦਰੋਂ ਅਿੱਚਵੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਿਾਵੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਲਿੱਗੀ 

ਿੋਈ ਿੀ, ਉਿ ਵੀ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਸਵਚ ਿੀ ਸਕ ਕਦੋਂ ਲੈਪ੍ਟੌਪ੍ ਸਵਿਲਾ ਿਵੋ ੇਤੇ ਕਦੋਂ ਉਿ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਚੈਿੱਕ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਿਦੀ 

ਇਿ ਅਸਡਕਿਨ  ਾਰ ੇਕਈੋ ਉਿਨੂਿੰ  ਟਕੋਦਾ ਤਾਾਂ ਉਿ ਅਕਿਰ ਦਲੀਲ ਸਦਿੰਦੀ ਸਕ ਿਣੁ ਇਿ  ਰਫੀਲੇ ਰੇਸਗਿਤਾਨ ਸਵਚ ਇਕ 

ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਦਾ ਿੀ ਤਾਾਂ ਿਿਾਰਾ ਿ.ੈ..।15 

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਦਿੱਤੇ ਿਵਾਲੇ ਿਸਿਜੇ ਿੀ ਇਿ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ੁਿਟੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਕ ਮਾਨਵੀ ਿਿੰਵੇਦਨਾ ਸ ਜਲੀ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਸਵਚ  ਦਲ ਗਈ 

ਿੈ। ਅਿੱਜ ਦੋਿਤੀ, ਸਪ੍ਆਰ, ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜਜ਼ ਾਤ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਿਾਿਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਨਊ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਿੈ ਸਜਿ ਰਾਿੀ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿ ੇਿਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦਾ ਇਿ ਨਵਾਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ ਤ ੇਫੈਲਦਾ-ਫੈਲਦਾ ਘਰਾਾਂ, ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੇ ਕਮਸਰਆਾਂ ਤਕ 

ਪ੍ਿੁਿੰਚ ਸਗਆ ਿ ੈਸਜਥੇ ਜਜ਼ ਾਤਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਿਮੀਅਤ ਨਿੀ ਾਂ। ਇਿੇ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਿਾਵੀ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿ ੈਸਕ 'ਜੁਗਨੂਿੰ 'ਦਾ ਫੇਿ ੁਿੱਕ ਆਈ.ਡੀ ਫੇਕ 

ਿੀ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ ਮੁਿਾਰ ੇਿੀ ਉਿਦੇ ਮੂਿੰਿੋਂ ਸਨਕਲਦਾ ਿ,ੈ "ਿਾਇ! ਨੀ ਜੁਗਨੀਏ ਤੂਿੰ ਫੇਕ ਆਈ.ਡੀ ਿੈਂ...।" ਇਿੰਜ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਸਜਥੇ ਿਾਈ ਰ-ਿਪ੍ੇਿ ਅਿੰਦਰ 

 ਣੇ ਫਕੇ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਾਂਦੀ ਅਸਜਿੇ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਵਚ ਸਲਆਉਾਂਦੀ ਿੈ ਉਥੇ ਿਾਈ ਰ-ਕਰਾਈਮ ਦੀਆਾਂ 

ਪ੍ਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੋਲ੍ਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਜਿ ਰਾਿੀ ਾਂ  ਣ ੇਮਕਾਨਕੀ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨ ਿਿੰਰਚਨਾ ਮਕਿਦ ਪ੍ੂਰਾ ਿੁਿੰਸਦਆਾਂ ਿੀ ਢਸਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।ੈ 
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ਿਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿੀ ਾਂ ਕਸਿ ਿਕਦੇ ਿਾਾਂ ਸਕ ਲੇਸਿਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਸਿਿੰਸਦਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵਾਿ ਅਨੁਭਵ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੂਰੀ 

ਿਿੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿਦੇ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਆਿਾਵਾਦੀ ਿਨ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਰਿੰਭ ਿੁਿੰਦੀਆਾਂ ਨੇ ਤੇ ਿਵੇਰ 

ਿੁਿੰਸਦਆਾਂ ਤਕ ਇਿਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ, ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਿਮਸਿਆਵਾਾਂ ਦਾ ਿਿੱਲ ਆਪ੍ ਕਿੱਢ ਕੇ, ਨਵੀ ਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂਿੰ  ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀ ਾਂ ਿੁਰਆੂਤ 

ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਿਦ ੇਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਿੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਿਾਰ ੇਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣ ੇਕਿੰਮਾਾਂ ਸਵਚ ਰੁਿੱਝੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ 

ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਿੁਿ ਤਾਾਂ ਿਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਿਨ ਪ੍ਰ ਇਕਲਾਪ੍ ੇਕਾਰਨ ਉਿਨਾਾਂ ਅਿੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਿਾਾਂਤੀ ਵਿੱਿ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਿਮਸਿਆ ਦੇ ਿਿੱਲ ਵਜੋਂ 

ਉਿ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਲਦੇ ਿਨ। ਇਕਲਾਪ੍ੇ ਦੀ ਿਮਸਿਆ ਲਗਭਗ ਿਰ ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਦੇਿਣ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦੀ ਿੈ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਾਤਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦਾਾਂ 

ਸਵਚ ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਸਕਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਕ ਲੇਸਿਕਾ ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਪ੍ਸਰਵਿੇ ਸਵਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਈਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  

ਆਤਮਿਾਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਮਾਜ-ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਪ੍ਈ ਸਰਿਤਾਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਾਰੀਕ 

ਤਿੰਦਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਮਝਦੀ ਿਈੋ ਇਿ ਿਮਝ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਚੇ ਦੀ ਦਜੂੀ ਕਿਾਣੀ 'ਲੌਿ-ਪ੍ੁਰਿ'ਸਪ੍ਤਾ ਤ ੇਿੀ ਦੇ ਸਰਿਤੇ ਸਵਚੋਂ ਆਪ੍ਣਾ 

ਅਕਿ ਗਰਸਿਣ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਇਿ ਦਾ ਕਥਾ-ਸ ਰਤਾਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਲੇਵ ੇਸਵਚ ਲੈ ਕੇ ਰਸਚਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਅਸਜਿੇ ਿਮੇਂ ਕੁਝ 

ਪ੍ਰਿਨ ਉਠਦੇ ਿਨ ਸਜਵੇਂ; ਸਵਦੇਿਾਾਂ ਸਵਚ ਰਸਿਿੰਦੀ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਜਾਾਂ ਲੇਿਕ ਜੇਕਰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਨੂਿੰ  ਆਿਾਰ  ਣਾ ਕੇ ਿਾਸਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ 

ਿਨ ਤ ਕੀ ਅਿੀ ਾਂ ਇਿਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਿਾਸਿਤ/ਕਿਾਣੀ ਵਜੋਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗ?ੇ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਸਵਿਾ ਤ ੇਵਿਤੂ ਜਗਤ, ਦੋਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਿ 

ਨਾਲ ਿਿੰ ਿੰਿਤ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ? ਸਜਿੜੇ ਲੇਿਕ ਪ੍ਰਵਾਿ ਿਾਰਨ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਿਨ ਤ ੇਆਵਾਿ-ਪ੍ਰਵਾਿ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਕਤੇ ਅਿੱਗੇ ਲਿੰਘ ਗਏ 

ਿਨ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਅਸਜਿੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਜਿ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵਾਿ ਨਾਲ ਿਿੰ ਿੰਿਤ ਕਈੋ ਮਿਲਾ ਸਦਰਿਟੀਗੋਚਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁਿੰਦਾ ਤਾਾਂ ਕੀ 

ਅਸਜਿੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਿਾਸਿਤ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਮਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? 

ਿਿੰ ਿੰਿਤ ਪ੍ਰਚਾ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਨਾਲ ਿਿੰ ਿੰਿਤ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਿਦੇ ਫਕੋਿ ਸਵਚ ਸਰਿਸਤਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਉਿਦੇ ਵਿੱਿਰ-ੇਵਿੱਿਰ ੇ ਸਨਭਾਅ ਤ ੇ

ਅਸਿਿਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਰਲੋਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। 

 

3. ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ :  

ਿਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿੀ ਾਂ ਕਸਿ ਿਕਦੇ ਿਾਾਂ ਸਕ ਲੇਸਿਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਸਿਿੰਸਦਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ਰਵਾਿ ਅਨੁਭਵ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੂਰੀ 

ਿਿੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿਦੇ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਆਿਾਵਾਦੀ ਿਨ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਰਿੰਭ ਿੁਿੰਦੀਆਾਂ ਨੇ ਤੇ ਿਵੇਰ 

ਿੁਿੰਸਦਆਾਂ ਤਕ ਇਿਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ, ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਿਮਸਿਆਵਾਾਂ ਦਾ ਿਿੱਲ ਆਪ੍ ਕਿੱਢ ਕੇ, ਨਵੀ ਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂਿੰ  ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀ ਾਂ ਿੁਰਆੂਤ 

ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਿਦ ੇਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਿੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਿਾਰ ੇਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣ ੇਕਿੰਮਾਾਂ ਸਵਚ ਰੁਿੱਝੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ 

ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਿੁਿ ਤਾਾਂ ਿਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਿਨ ਪ੍ਰ ਇਕਲਾਪ੍ ੇਕਾਰਨ ਉਿਨਾਾਂ ਅਿੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਿਾਾਂਤੀ ਵਿੱਿ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਿਮਸਿਆ ਦੇ ਿਿੱਲ ਵਜੋਂ 

ਉਿ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਲਦੇ ਿਨ। ਇਕਲਾਪ੍ੇ ਦੀ ਿਮਸਿਆ ਲਗਭਗ ਿਰ ਕਿਾਣੀ ਸਵਚ ਦੇਿਣ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਦੀ ਿੈ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਾਤਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦਾਾਂ 

ਸਵਚ ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਸਕਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਕ ਲੇਸਿਕਾ ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਾਿੀ ਪ੍ਸਰਵਿੇ ਸਵਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਈਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  

ਆਤਮਿਾਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਮਾਜ-ਿਸਭਆਚਾਰ ਸਵਚ ਪ੍ਈ ਸਰਿਤਾਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਾਰੀਕ 

ਤਿੰਦਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਮਝਦੀ ਿੋਈ ਇਿ ਿਮਝ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਿ।ੈ 
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