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1. ਭੂਹਮਕਾ :  

ਝੂਠ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਲਵ ਿੰਦਰ ਵ ਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਾਣੀ  ਿੰਗ੍ਰਵਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 2019 ਵ ਚ ਪਰਕਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉ  ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਕਹਾਣੀ  ਿੰਗ੍ਰਵਹ 

ਿੋਅ ਕੇ  ਵ ਚ ਰੱਵਿਆ ਤਾਜ ਮਵਹਲ 2011 ਵ ਚ ਛੱਵਪਆ  ੀ। ਬਲਵ ਿੰਦਰ ਵ ਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਿਾ ੀਅਤ ਇ  ਗ੍ੱਲ ਵ ਚ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਕਹਾਣੀਆ ਂਵ ਚ  ੱਿ- ੱਿ ਵਪਛੋਕੜ ਨਾਲ  ਿੰਬਿੰਵਿਤ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਿ ਕਰਣ  ੇਲੇ ਇੱਕੋ ਵਜਹੀ  ਮਰਥਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਵ ਵ ਿ ਤਜਰਬ,ੇ 

ਵਪਿੰਡ ਅਤੇ ਿਵਹਰ ਦੋਹਾਂ ਵ ਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆ ਂਅਤੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਵ ਚ ਵਰਿਵਤਆਂ ਦੀ 

ਇਿੰਨੀ ਡੂਿੰਘੀ  ਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾ  ੇਤਾਂ ਵਪਿੰਡ ਦ ੇਪੁਰਾਣੇ ਵਰਿਤ ੇਹਨ ਤੇ ਦੂਜ ੇਪਾ ੇ ਗ੍ਲੋਬਲ  ਮਾਜ ਅਤੇ  ੋਿਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਭਾ  

ਅਿੀਨ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨ ੇਂ ਵਰਿਤੇ। ਬਰਾੜ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਿਵਤਆਂ ਨੂਿੰ ਨ ੇਂ ਜਾ ੀਏ ਤੋਂ  ਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

2. ਖਜੋ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ: 

੧. ਬਲਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। 

੨. ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦ ੇਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

੩. ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਜ ਅਿੇ ਗ੍ਲੋਬਲ ਪਹਰਪੇਖ ਦੇ ਹਸਿੱਟੇ ਿਿੱਜੋਂ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਹਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

3. ਖਜੋ ਪਿੱਿਰ: 

ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਸ਼ਿਾ ਨਾਿਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਰੁੂ ਿੋਂ ਹੀ ਬਹੁਿ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਿੱਜ ਦੀ ਯੁਿਾ ਪੀੜਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ,ਹਿਸ਼ਿੀਕਰਣ ਅਿੇ 

ਹੋਰ ਪਰਭਾਿਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗ੍ਾਿਾਰ ਘਾਣ ਕ ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਕਾਨਕੀ ਹਰਸ਼ਿ,ੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਿੇ ਹਸਗ੍ਰੇਟ ਪੀਣਾ 

ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਹ।ੈ ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਅਿੇ ਹਿਸ਼ਿੀਕਰਣ ਨੇ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਆਸਾਨ ਿੇ ਬਹਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਦਿੱਿ ੇਹਨ ਪਰ 

ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦ ੇਕੁਝ ਮਾਰ ੂਪਰਭਾਿ ਿੀ ਿਖੇਣ ਹਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਡਨ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਨਾਮ ਿੇ ਅਿੱਜ ਦੀ ਯੁਿਾ ਪੀੜਹ ੀ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਨੰੂ 

ਿੋੜਦੀ-ਮਰੋੜਦੀ, ਡੰਗ੍ਦੀ ਅਿੇ ਧੋਖਾ ਹਦੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੈ-ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਹਿਚ ਲਿੱਗ੍ੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂ

ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾ ਂਨੰੂ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦੀ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਹ ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ (ਭੂਚਾਲ) ਅਿੱਜ ਦ ੇਮਾਰਡਨ (modern) ਸਮਾਜ ਹਿਚਲੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦਾ ਸਿੱਚ ਉਘਾੜ ਕੇ 

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਹਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਪਾਿਰ ਹਰਨਾਮੋ ਸਿੱਿਰ ਿਹਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚਕੁੀ ਹੈ। ਇਕ 

Abstract:    ਬਲਹਿੰਦਰ ਹਸਘੰ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਬਦਲਦ ੇਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਾਂ ਹਪੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਨੰੂ ਿੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਲੋਬਲ ਸਮਾਜ ਅਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਨ ਪਨਪ ਰਹੇ 

ਨਿੇਂ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਨੰੂ ਨਿੇਂ ਜਾਿੀਏ ਿੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦ ੇਪਾਿਰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦੇ ਹਿੱਥੋਂ 

ਡੰਗ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਿੇ ਹਫਰ ਅਖੀਰ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਥਲਾ ਪਰਚਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੰੂ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਨੰੂਹ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਿ ਪੁਿੱਛਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦਿੱਿੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਉਸਦੇ ਪੁਿੱਿਰ ਚਰਨਜੀਿ ਨੇ ਿੀ ਘਰਲੂੇ ਝਗ੍ਹੜਆ ਂ

ਿੋਂ ਬਿੱਚਣ ਅਿੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹਹਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਦੂਰ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਿੱਛਣਾ ਿੀ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦਿੱਿਾ ਹੈ।  

ਹਜਸ ਔਰਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਿਰ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੁਹਕਲਾ ਂਸਹਹ ਕੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਿਿੱਡਾ ਕੀਿਾ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਹਿਚ ਇਕ ਬੋਝ ਿਾਗਂ੍ ਰਹਹਣ ਿੇ 

ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹਪਆ ਹਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਹਕਸੇ ਫਾਇਦ ੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦੀ ਪਹਹਲੀ ਿਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹਕ ਕੰਮਕਾਰ ਅਿੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਿੱਬਾ ਮਨੁਿੱਖ ਇਨੰਾ ਹਿਅਸਿ 

ਹੈ ਹਕ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਲਈ ਿੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਿ ਕਈਂ ਕਈਂ ਹਦਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਿੀ ਹੈ ਿਾ ਂਸਿੇਰੇ 

ਜਲਦੀ ਹਨਕਲਦਾ ਿੇ ਰਾਿੀ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਦਾ ਪੁਿੱਿ ਚਰਨਜੀਿ ਹਕਸੇ ਕਪੜ ੇਿਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਚ ਮਾਰਕੀਹਟੰਗ੍ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਹਨੰੂ ਅਕਸਰ ਦੂਜ ੇ

ਸ਼ਹਹਰਾਂ ਹਿਚ ਿੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਿਾਰ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਹਦਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਫਰ ਿੜਕੇ ਛੇਿੀ ਹਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਿੇ ਰਾਿੀਂ 

ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਦਾ।i 

ਹਰਨਾਮੋ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਉਸਦਾ ਪੋਿਰਾ ਸੰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਹਕ ਲਗ੍ਭਗ੍ 2 ਸਾਲਾ ਂਿੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਗ੍ਆ ਸੀ ।ਸੰਨੀ ਉਸ ਿੋਂ 

ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਿੱਛਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਠਡੰਾ ਪਾਣੀ ਹਲਆਉਂਦਾ ਅਿੇ ਕਈਂ ਿਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸੌਂ ਿੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਨੀ ਨੰੂ ਸ-ੌਸੌ ਿਾਰ ਦੁਆਿਾਂ ਹਦੰਦੀ ਹਕਉਂਹਕ 

ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਮੋਂ ਦਾ ਇਕਿੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁਲਦਾ ਹ ੈਜਦ ਸੰਨੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦ ੇਹਪਿੱਛ ੇ

ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਿਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਪੰਕੀ ਨਾਲ, ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਪਿਾ ਲਿੱਗ੍ੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਰੰਗ੍ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ 

ਸੁਰਹਿਅਿ ਇਸ ਅੰਨਹੀ ਬੁਿੱਢੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਕਿੱਲੇਪਨ ਦਾ ਡਰ ਅਿੇ ਹਬਰਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਆਿਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ 

ਕਰਣੋ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਹਬਰਧ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਹਿਚ ਕਈਂ ਥਾਿਾਂ ਿੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨਿਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਹਿਚ ਕਰਨਲ 

ਖੰਨਾ ਦ ੇਨੰੂਹ ਿੇ ਪੁਿੱਿਰ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿੇ ਉਸਦੀ ਪਿਨੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਹਪਉ ਨੰੂ ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੋਿੇਂ ਪੁਿੱਿਰਾਂ ਨਾਲ 

ਰਹਹਣ ਲਈ ਹਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹਕਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਹਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਫੌਜ ਹਿਚ ਚੰਗੇ੍ ਔਹਦ ੇਉੱਿੋਂ ਹਰਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਆਪਣੀ ਪਿਨੀ ਦੇ ਕਹਹਣ ਿੇ ਪੁਿੱਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿ ਮਨ ਿਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 

ਇਕ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ੍ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹਲਕ ਹੁਦੰੇ ਹੋਏ ਿੀ ਉਸਨੰੂ ਇਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਿਰਾਂ ਉੱਿੇ ਬੋਝ ਬਣ ਹਗ੍ਆ 

ਹੋਿ।ੇ 

ਚੁਹਿੱਿਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਿੱਹਕਆ ਕਰਨਲ ਖੰਨਾ ਹਜਸ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਿੀ ਜਿਾਨਾਂ ਿਾਂਗ੍ ਜੋਸ਼ ਸੀ , ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਅਿੇ 

ਫ਼ਾਲਿੂ ਬੁਿੱਢਾ ਸਮਝਣ ਲਿੱਗ੍ਾ । ਹਜਹੜਾ ਹਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਉੱਿ ੇਬੋਝ ਹ।ੈii 

ਪਛਿੱਮੀ ਸਮਾਜ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਣ ਹਿਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਿਾਨ ਪੀੜਹ ੀ ਮਾਂ ਹਪਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱਿ ਕਰਨੀ ਿੀ ਭੁਿੱਲ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਹਜਸ ਭਾਰਿੀ ਸਹਭਅਿਾ 

ਹਿਚ ਮਾਂ ਹਪਆਂ ਨੰੂ ਰਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਡਨ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਓੁਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਹਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਹਲਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਡੰੀਪੈਂਡੈਂਸ (Independence) ਦ ੇਨਾਮ ਿੇ ਇਹ ਨੌਜਿਾਨ ਪੀੜਹ ੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ਿਦੇਾਰਾਂ, ਮਾਂ, ਹਪਉ ਅਿੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੰੂ ਖੁਦਗ੍ਰਜ਼ 

ਹੋ ਕੇ ਟਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਗ੍ਰਜ਼ੀ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਿਰ ਹਿਚ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਹਮਲਦੀ ਹੈ, ਹਸਰਫ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਿ ੇਸਹਥਿੀ ਹੀ 

ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨਿਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਦੀਆ ਂਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਿਖੇੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕਰਨਲ ਖੰਨਾ ਅਿੇ ਉਹਦੀ ਪਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੋਕ ਹਦੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਨਜੀ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਹਿਚ ਦਿਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝਦ ੇ

ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗ੍ਦਾ ਹਕ ਬੁਿੱਢ ੇਬੁਿੱਢੀ ਦਾ ਹਦਮਾਗ੍ ਖਰਾਬ ਹ ੋਹਗ੍ਆ ਹੈ।iii 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦ ੇਮਕਾਨਕੀ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਿਲ ਿੀ ਸਾਡਾ ਹਧਆਨ ਹਖਚਦੀ ਹੈ ।ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹਣਆ ਹਸਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 

ਹਿਚ ਰੁਝਾ ਹ ੈਿਾ ਂਦੂਜਾ ਹਿਅਕਿੀ ਹਬਨਾ ਂਭਾਿਨਾਿਾ ਂਦ ੇਹਸਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਦਾ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹ ੈ।ਿੀਜਾ ਹਿਅਕਿੀ ਉਹ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣੀ 

ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਿੀ ਅਣਜਾਣ ਬਹਣਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਕੋਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹਿਚਲੇ ਸਾਰ ੇਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। 

ਸਮਾਹਜਕ ਹਕੀਕਿ ਨੰੂ ਹਬਆਨਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੰੂ ਿੋੜਦੀਆਂ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ 

ਦੇ ਹਿਚ ਆ ਰਹੀ ਖੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ, ਸਿ-ੈਕੇਂਦਹਰਿ ਰੁਚੀਆਂ ਅਿੇ ਮੋਹ ਹਿਹੀਨਿਾ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਲਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ 

ਕਹਾਣੀ ਹਿਚ ਹਰਸ਼ਿੇ ਹਬਖਰਦੇ ਟੁਿੱਟਦ ੇਿੇ ਨਿੇਂ ਸਹਾਰੇ ਲਭਦੇ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਰਾਿ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਿਚ ਮਨਪਰੀਿ ਅਿੇ ਕੰਚਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੁਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ ਇਕ ਦੂਜ ੇਹਿਚ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਭਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾ ਂਨੰੂ ਐਚ. ਆਈ. ਿੀ. ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਜਿੱਥੇ 

ਮਨਪਰੀਿ ਨੰੂ ਹਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਦ ਧੋਖਾ ਹਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਕੰਚਨ ਨੰੂ ਹਬਮਾਰੀ ਿੋਂ ਪਹਹਲਾਂ। ਮਨਪਰੀਿ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੇ ਸਗ੍ੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਕ ਹੁਣ ਮਨਪਰੀਿ ਦ ੇਹਹਿੱਸ ੇਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿੀ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਮਲ ਜਾਏਗ੍ੀ ।ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦਗ੍ਰਜ਼ ਹਰਸ਼ਹਿਆ ਂਦੀ 
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ਖੁਦਗ੍ਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਹਬਆਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਾਇਦਾਦ ਅਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਝਗ੍ੜਾ ਬਰਾੜ ਦੀਆ ਂਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਮੁਿੱਖ ਅੰਗ੍ ਹੈ। 

ਪਰੌਪਰਟੀ ਿੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਡੰਗ੍ਦੇ ਿੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੇ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਿ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਚ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਆ ਰਹੀ  ਆਪਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਦੋਸਿੀ ਿਰਗ੍ ੇ

ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਹਿਚ ਆ ਹਰਹਾ ਠੰਡਾਪਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਸਾਫ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਹਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਮਨਪਰੀਿ ਨੰੂ ਐਚ. ਆਈ. ਿੀ ਭਾਿੇਂ ਹਸਪਿਾਲ ਿਾਹਲਆਂ 

ਦੀ ਗ੍ਲਿੀ ਦੀ ਿਜਾਾ੍ਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਸਾਰੇ ਪੜੋਸੀ, ਮਨਪਰੀਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਿੇਦਾਰ, ਇਿੱਥੇ ਿਕ ਹਕ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ 

ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਿਾ ਿੀ ਖਿਮ ਕਰ ਹਦਦੰੇ ਹਨ ।ਸਭ ਿੋਂ ਿਿੱਧ ਬੁਰਾ ਉਸਨੰੂ ਿਦ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਿੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਇਹ ਕਹਹ 

ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਿੋਂ ਰੋਕ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਹਕ ਉਸ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗ੍ ਜਾਏਗ੍ੀ । 

ਹਿਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿਿੱਿਪੂਰਣ ਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ੍ ਹਰਹਾ ਹ।ੈ ਹਿਆਹ ਦਾ ਹਰਸ਼ਿਾ ਨਾ ਹਸਰਫ ਲਾੜਾ ਿੇ ਲਾੜੀ 

ਸਗ੍ੋਂ ਦੋ ਪਹਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਹਿਆਹ ਦੀ ਪਰਥਾ ਦੇ ਿੀ ਪਰਿੀਮਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਇਹ 

ਹਰਸ਼ਿੇ emotional bonding ਉੱਿ ੇਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ ਪਰੈਕਹਟਕਲ ਹ ੋਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਸਾਥ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਿੇ ਲਾਈਫ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਬਦਲ 

ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਿਿੱਡੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ।ਅਿੱਜ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨ ਿਾਂ ਕਈਂ ਿਾਰ ਹਿਆਹ ਨੰੂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਿੇ ਬੋਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਅਿੇ ਹਲਿ ਇਨ ਜਾ ਂ

ਹਿਆਹ ਿੋਂ ਹਬਨਾ ਂਨਾਲ ਰਹਹਣ ਨੰੂ ਿਧੇਰ ੇਯੋਗ੍ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਹਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਹਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਥ 

ਪਸੰਦ ਆਏ ਿਾਂ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਅਿੱਡ ਹ ੋਜਾਉ। ਇਸ ਪਿੱਖੋਂ ਕਹਾਣੀ ਰਾਣੀ ਹਿਚ ਆਏ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

"ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਸਕਦੈ ਿਾਂ ਜਨਾਨੀ ਿੀ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਸਕਦੀ ਐ।" ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਿੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਹਖਆ।iv 

ਮੈਨੂੰ ਹਿਆਹ ਇਕ ਬੰਧਕ, ਇਕ ਬਝੋ ਲਿੱਗ੍ ਹਰਹਾ ਸੀ ਿੇ ਬਿੱਚ ੇਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।v 

ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉੱਿੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਬੀ ਿਰਗ੍ ੇਹਿਹਲੜ ਨਾਲ ਹਿਆਹ ਹਕਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ  

ਿਿੱਧ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕੀਿਾ ਸੀ।vi 

 

ਹਰਸ਼ਿਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਿੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਿੇ ਕੇਸ ਕਰਣਾ ਿੀ ਆਮ ਹ ੈ।ਅਿੱਜ ਦੇ ਮਕਾਨਕੀ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਿੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਰਸ਼ਿਾ ਬਣਨਾ 

ਿਾਂ ਦੂਰ, ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦਾ ਟੁਿੱਟਣਾ ਿੀ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਹ।ੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸਭ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਅਿੇ ਪੈਸੇ ਿੇ 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ , ਉਸਨੰੂ ਬੇਿਕੂਫ ਿੇ ਨਾ-ਸਮਝ ਹੀ ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਣੀ ਹਕੰਨੀ ਬੇਿਕੂਫ ਹਨਕਲੀ! ਉਹਨੇ ਦੇਬੀ ਹਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨੀਂ ਕੀਿੀ। ਮੈਂ ਿਾ ਂਅਹਮਿ ਸਮੇਿ ਸਾਰੇ ਪਹਰਿਾਰ ਨੰੂ 

ਹਿਾਲਾਿ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਿਾ ਹਦਿੱਿਾ ਸੀ। ਦਾਜ ਿੇ ਡੋਮੈਸਹਟਕ ਿਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਹੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ।vii 

ਮੁਹਿੱਬਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਰਸ਼ਿਾ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਿੇਦਾਂ ਦ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਿੋਂ ਹੀ ਬਹੁਿ ਪਾਕ ਿੇ ਪਹਿਿਿੱਰ ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੀ ਅਿੱਜ ਦੇ ਮਾਰਡਰਨ ਸਮਾਜ ਦ ੇ

ਇਸ ਖੋਖਲੇਪਨ ਿੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਹਕਆ। ਅਿੱਜ ਦੇ ਰਿੀ ਭਾਿ ਹਿਚ ਿੀ ਹਜਿੇਂ ਲੋਭ ਿੇ ਸਿੈ ਮਾਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ: 

ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ । ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜਹਹਦਆਂ ਮੋਂਟੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਹਸ਼ਪ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁਡੰਾ ਸੀ 

ਿੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ਲਰਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਹਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸ ਹਦਿੱਿਾ ਹਕ "ਮੇਰੀ ਪਹਹਲਾਂ ਿੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਹਸ਼ਪ ਰਹੀ ਐ। ਮੈਂ 

ਹਕਸੇ ਹਿਆਹ ਦੇ ਚਿੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਐ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਹਸ਼ਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏਂ।"...ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਿੇ ਕਮਾਊ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲਿੱਭਦੇ ਨੇ।... ਿੇ ਮੇਰ ੇਪਿੱਲੇ ਪਾ ਹਦਿੱਿਾ ਅਹਮਿ। ਹਜਹੜਾ ਪਹੜਹਆ ਹਲਹਖਆ ਹੋ ਕੇ ਿੀ ਸੋਲਿੀਂ 

ਸਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿੱਖਦਾ ਏ।viii 

 

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਪਾਿਰ ਦੋ ਹਧਰਾਂ ਹਿਚ ਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਿਰ ਹਨ ਜੋ ਹਕ ਆਪਣੇ ਸਿੈ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਪਰਾਥਹਮਕਿਾ 

ਹਦੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਦੂਜ ੇਪਾਸ ੇਉਹ ਪਾਿਰ ਜੋ ਹਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿੇ ਸਮਾਹਜਕ ਬੰਧਨਾਂ ਹਿਚ ਬਿੱਝ ੇਹਏੋ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ  ਹੀ ਿਰਹਾ ਂਦ ੇਪਾਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹਚਿਰਣ ਹਿਚ 

ਬਰਾੜ ਬਖੂਬੀ ਸਫਲ ਹਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਿਰਾ ਂਦੇ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਆਏ ਉਿਾਰ-ਚੜਹਾਅ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਇਿੱਛਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਲਈ 

ਅਪਣਾਏ ਗ੍ਏ ਸਾਧਨ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਭੂਿ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਿਰ ਜੋ ਹਕ ਆਪਣੀਆ ਂਿਧਦੀਆਂ ਸਿੈ-

ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਅਿੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਿਸ ਆ ਕੇ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਪੈਹਸਆਂ ਅਿੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਿਲੋਂ  ਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨਹਸਕ ਪੀੜਹ 

ਅਿੇ ਿੇਦਨਾ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਚਲੀ ਮੈਡਮ, ਹਜਸ ਕੋਲ ਚਗੰ੍ੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ 

ਪਰਸਿੀ ਿੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਗ੍ਰੇਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਿੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਿੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਪਿੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਖਆਲ 
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ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸਨੰੂ ਛਿੱਡ ਿੀ ਚੁਕੀ ਹ ੈਅਿੇ ਪੈਸੇ ਿੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿਚ ਹਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੀ ਅਿੇ ਉਸਦੇ ਪਹਰਿਾਰ ਿੇ ਕੇਸ ਿੀ ਕਰ ਚੁਕੀ 

ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਹਸਕ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਸੰਿੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਰਾਣੀ ਜੋ ਹਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਿੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਚ ੇ

ਿੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੀ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹਿਆਹ ਿੀ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਦੂਜੇ ਪਿੀ ਿਲੋਂ  ਧੋਖਾ ਹਮਲਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸਿੋਂ ਕੁਛ ਿੀ 

ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ ੇਿਿੱਧਣ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਿੇਂ ਝਾੜੂ ਪੋਛਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਹਨੀ ਅਿੇ 

ਮਾਨਹਸਕ ਿੌਰ ਉੱਿ ੇਪੂਰਣ ਰੂਪ ਹਿਚ ਸੰਿੁਸ਼ਟ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਅਸੀ ਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਹਕ ਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਿਰਗ੍ ੇਜੋ ਪਾਿਰ ਮਾਰਡਨ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਮ ਿੇ ਪਿੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਣ 

ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਮਾਰਡਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਪਰਪੰਰਾਗ੍ਿ ਹੀ ਰਹਹ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ ।ਨਿੀਜੇ ਿਜੋਂ 

ਉਹ ਮਾਨਹਸਕ ਦੁਹਚਿੱਿੀ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਰਾਣੀ ਿਰਗ੍ ੇਪਾਿਰ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿੇ ਮਾਰਡਨ ਹਿਚਾਲੇ ਸੰਿੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗ੍ੋਂ ਮਾਨਹਸਕ ਿੌਰ ਉੱਿ ੇਸੰਿੁਸ਼ਟ ਿੀ ਹਨ। 

ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਹਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਹਸਰਫ਼ ਸ਼ਹਹਰਾਂ ਿਕ ਹੀ ਸੀਹਮਿ ਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹਪੰਡਾਂ ਿਕ ਿੀ 

ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹ ੈਹਕ ਹਪੰਡ ਦੇ ਹਸਿੱਧ ੇਸਾਧੇ ਲੋਕ ਿੀ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਹਿਚ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ।ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਉਹਨਾਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕ ਸਭ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਨੰਣ ਿਾਲੇ, ਹਮਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਹਣ ਿਾਲੇ ਅਿੇ 

ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਇਕਿੱਹਠਆ ਂਮਨਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਪੰਡ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਚਰਣ ਹਿਚ ਹਗ੍ਰਾਿਟ ਹਲਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 

ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਹੁਣ ਹਪੰਡਾਂ ਹਿਚ ਹਿਆਹ ਘਿੱਟ ਹਣੋ ਲਿੱਗ੍ੇ ਅਿੇ ਸਿੱਥਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਿਛਣ ਲਿੱਗ੍ੇ। ਹਿਆਹਾ ਂਦੀ ਰੌਣਕ ਿਾਂ ਪਹਹਲਾ ਂਹੀ ਹਪੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਿੱਕ 

ਗ੍ਈ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਹਿਆਹ ਹੁਣ ਹਪੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗ੍ੋਂ ਸ਼ਹਹਰਾਂ ਹਿਚ ਬਣੇ ਮਹੈਰਜ਼ ਪੈਲਸਾ ਂਹਿਚ ਹੋਣ ਲਿੱਗ੍ ਪਏ ਸਨ।ਹਿਆਹ 

ਿਾਲੇ ਘਰ ਿਾਂ ਹਿਆਹ ਿਾਲੇ ਹਦਨ ਹਜੰਦਰਾ ਿਿੱਹਜਆ ਹੁੰਦਾ ਅਿੇ ਚੁਿੱਪ-ਚਾਂਦ ਿਰਿੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਹਰਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਹਿਚ ਡੀ ਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਿੇਂ 

ਸੰਗ੍ੀਿ 'ਿੇ ਹਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅਧਨਗੰ੍ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਗੰ੍ੜ ੇਪਾਉਂਦੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਿਰਹਾਉਂਦੇ ਅਿੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦ।ੇ ਗ੍ਭਰ ੂ

ਮੁੰਹਡਆ ਂਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਛਿੱਡੋ, ਹਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜਹ ੀਆਂ ਿਾਲੇ ਿੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ix 

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਿੀ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ 

ਕਹਾਣੀ ਿਾਸਿਹਿਕਿਾ ਨਾਲੋਂ  ਟੁਿੱਟ ੇਓਹਨਾਂ ਪਾਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕ ਿਾਸਿਹਿਕਿਾ ਹਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ ਹਾਈਪਰ ਰੀਏਹਲਟੀ (hyper reality) ਹਿਚ ਜੀ 

ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਾਿਰ ਹਰਸ਼ਿੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ,ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਿੇ ਹਦਲ ਿੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਜਾਿੀਏ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ 

ਪਾਿਰ ਮਨਦੀਪ ਟਯੂਸ਼ਨ ਪੜਹਨ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਹਚੜਹ ਾਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਿੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਆੁਏ ਫਰੈਂਡ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਬੁਅਏ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਆਧਾਰ ਿੇ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹ ੈਹਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿੇ ਸਰਨੇਮ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਇਥੇ ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਿੇ ਹਪਆਰ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗ੍ੋਂ, ਉਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿੇ ਿੇਖ ਕੇ, ਇਕ 

ਝੂਠ ਦੁਆਲੇ ਹਸਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ।ਮਨਦੀਪ ਹਰਸ਼ਿਾ ਬਣਾ ਿਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਹਬਨਾ ਹਮਲੇ, ਹਬਨਾ ਫੋਨ ਿੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਿੇ ਇਹ ਹਰਸ਼ਿਾ ਅਿੱਗ੍ ੇ

ਿੀ ਿਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਚ ਉਹ ਇਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹਿਚ ਰਹਹੰਦੀ ਹੈ ਹਕ ਖੌਰੇ ਹਦਲਜੀਿ ਸਚ ਿੀ ਬੋਲ ਹਰਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਉਸਦੀ 

ਫੇਸਬੁਕ ਿਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸਿੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ । 

 

ਇਸੀ ਹਾਈਪਰ ਰੀਏਹਲਟੀ ਬਾਰੇ ਪਰੌ. ਰਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਹਿਚ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਿਚ ਹਲਖਦੇ ਹਨ: 

ਸਾਡੀ ਯੁਿਾ ਪੀੜਹੀ ਅਿੱਜ ਇਕ ਿਿੱਖਰੀ ਹਕਸਮ ਦੇ ਕਲਹਪਿ ਯਥਾਰਥ ਹਿਚ ਹਜਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਜਹੇ ਮਨੋਹਸਰਹਜਿ ਿਾਿਾਿਰਣ 

ਹਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿ-ਯਥਾਰਥ (ਹਾਈਪਰ ਰੀਏਹਲਟੀ) ਿੋਂ ਿੀ ਅਗ੍ਾਂਹ ਹ ੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹਥਿੀ ਹਸਰਫ਼ ਿਿੱਡੇ ਸ਼ਹਹਰਾਂ ਿਕ ਹੀ 

ਸੀਹਮਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗ੍ੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟ ਕਸਹਬਆਂ ਅਿੇ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।x 

 

ਉਹ ਅਿੱਗ੍ੇ ਹਲਖਦੇ ਹਨ ਹਕ ਅਸਲ ਹਿਚ ਮਾਨਿੀ ਅਨੁਭਿ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ : 

ਬੌਦਰੀਲਦ ਨੇ ਹਚਹਨ-ਹਿਹਗ੍ਆਨਕ ਅਹਧਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਿੀ ਹੈ ਹਕ ਸਾਡੇ ਿਰਿਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਰ ੇ

ਯਥਾਰਥ ਅਿੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਹਬੰਬਾਂ ਿੇ ਸੰਕੇਿਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਹਦਿੱਿਾ ਹ ੈਹਜਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿੀ ਅਨੁਭਿ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ।xi 
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4. ਹਨਸ਼ਕਰਸ਼: 

ਸਮੁਿੱਚ ੇਿੌਰ ਿੇ ਹਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਹਕ ਬਲਹਿੰਦਰ ਹਸਘੰ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਿੱਜ ਦ ੇਸਮਾਜ ਹਿਚ ਪਸਰ ਰਹ ੇਹਾਲਾਿਾ ਂਕਾਰਣ 

ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਹਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਖੂਬੀ ਹਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਇਕੋ ਿੇਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗ੍ਿ ਪਿੱਧਰ ਿੇ 

ਹਿਚਰ ਰਹੇ ਪਾਿਰ ਅਿੇ ਮਾਰਡਨ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਹਿਚਰ ਰਹੇ ਪਾਿਰ ਇਕੋ ਹਜੰਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਿਰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ 

ਹੁੰਦੇ, ਹਰਸ਼ਹਿਆਂ ਦ ੇਹਿੱਥੋਂ ਡੰਗ੍ੇ ਜਾਦਂੇ ਿੇ ਹਫਰ ਅਖੀਰ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਾੜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਿ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਹਿਚ ਹ ੈਹਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂ

ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਚ ਉਹ ਪਾਿਰਾ ਂਨੰੂ ਹਕਸ ੇਨਾ ਹਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਪਿਿੱਣ ਲਗ੍ਾ ਹੀ ਹਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਪਾਿਰ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਹਕੀਕਿ ਨੰੂ ਹੰਡਾ ਕੇ 

ਿੇ ਹਕੀਕਿਾਂ ਚੋਂ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨਿੇਂ ਹਸਹਰਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦ ੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
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