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 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਇਕ ਮੰਸਨਆ ਪ੍ਰਮੰਸਨਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ 

ਲੇਖਣ ਿੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਸਲਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਕ ਇਹਨਾੀਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ.ਉਰਿ ੂਕਰਿੇ ਹੋਏ ਸਲਖੀ ਿੀ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 

ਲੇਖਣ ਿੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਇਹਨਾੀਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜ ੋਸਕ ਨਿੰਬਰ 1944 ਸਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾੀਂ ਿਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਹਾਣੀ 

ਿੰਗਰਸਹ ਛਾੀਂ ਿੇਲਾ 1950 ਸਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਿਾਰੀਆੀਂ ਕਹਾਣੀਆੀਂ  ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਕਹਾਣੀ ਿੰਗਰਸਹਆੀਂ 

ਸਿਚ ਛਿੱਪ੍ੀਆੀਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਿੌਰਾਨ, ਇਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਕਈ ਇਨਾਮਾੀਂ ਨਾਲ ਨਿਾਸਜਆ ਸਗਆ। 

 ਇਹਨਾੀਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਚਾ ਸਿਚ ਜੋ ਸਮਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾ ਿੀ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ 

ਤਕ ਕਾਇਮ ਸਰਹਾ। ਸ਼ਾਇਿ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹ ੈਸਕ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਨੰੂ ਸਨਿੱ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਜੰਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸਕਹਾ। 

 ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਿੀ ਖਾਿੀਅਤ ਇਿ ਗਿੱਲ ਸਿਚ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਮ ਸਜ਼ੰਿਗੀ ਿੇ ਆਮ ਸਜਹੇ ਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ 

ਸਿਚ ਬੜੇ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਿ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸਕ ਸਿਰਕ ਿੀਆੀਂ ਕਹਾਣੀਆੀਂ ਆਮ ਸਜਹੀਆੀਂ ਹੋ ਕ ੇ

ਿੀ ਖਾਿ ਹਨ। ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਿਾ ਕਹਾਣੀ ਕਸਹਣ ਿਾ ਅੰਿਾਜ਼ ਿਾਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਮਿੱਸਿਆ ਅਤੇਕਹਾਣੀ ਿੇ ਸਿਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਿੋਚਣ ਤੇ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਿੰਿਾ ਹੈ। ਫਲਿਰਪੂ੍ ਪ੍ਾਠਕ ਉਿੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾੀਂਿਾ ਹ ੈਸਜਿੇਂ ਸਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿੋਸਚਆ ਿੀ। 

 ਕਹਾਣੀ 'ਮਾਿਾੀਂ ਧੀਆੀਂ' ਸਿਚ ਿੀ ਸਤੰਨੇ ਮੁਿੱਖ ਪ੍ਾਤਰ ਿੀ ਆਮ ਸਜ਼ੰਿਗੀ ਸਿਚ ਸਿਚਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਹਨਾੀਂ ਿੀ ੳਮਿੱਸਿਆ ਿੀ ਿਾਡੇ 

ਿਮਾਜਕ ਜੀਿਨ ਸਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸਿਰਕ ਿਾ ਕਹਾਣੀ ਸਬਆਨ ਕਰਣ ਿਾ ਅੰਿਾਜ਼ ਉਹਨਾੀਂ ਿੀ ਆਮ ਸਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਇਿ ਤਰ੍ਾੀਂ ਪ੍ੇਸ਼ 

ਕਰਿਾ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਾਠਕ ਹਰ ਮਕੌ ੇਉਿੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਪ੍ਲਾਟ ਬਾਰ ੇਿੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾੀਂਿਾ ਹ।ੈ 

 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਕ ਮਾੀਂ ਅਤੇ ਧੀ ਿੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਮਾਜ ਸਿਚ ਪ੍ਨਪ੍ ਰਹ ੇ ਜਾਤੀਿਾਿ, ਸਜਨਿੀ ਮਿਸਲਆੀਂ, ਆਰਸਿਕ 

ਮੰਿਹਾਲੀ, ਗਰੀਬਾੀਂ ਿਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਸਰਆਿਾ ਿਾ ਢੋਂਗ, ਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਿੀ ਮਾਨਸਿਕ ਿਸੁਚਿੱਤੀ ਆਸਿ ਿਰਗੀਆੀਂ ਿਿੱਡੀਆੀਂ ਿਮਿੱਸਿਆਿਾੀਂ ਨੰੂ ਬਹਤੁ 

ਹੀ ਿਸਹਜ ਅਤੇ ਆਿਾਨ ਲਫਜ਼ਾੀਂ ਸਿਚ ਸਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਿਾਡੀ ਿੋਚ ਨੰੂ ਝਕਝੋੜ ਕੇ ਰਿੱਖ ਸਿੰਿਾ ਹੈ। 

 ਕਹਾਣੀ ਘਰਾੀਂ ਸਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਿਾਲੀ ਿ ੋਚਹੂੜੀਆੀਂ ਿਆੁਲੇ ਕੇਂਿਸਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਮੈਂ ਪ੍ਾਤਰ ਿੇ ਘਰ ਕੁਝ 

ਿਾਲ ਪ੍ਸਹਲੇ ਜ ੋਚਹੂੜੀ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ , ਮੌਜਿੂਾ ਿਮੇਂ ਸਿਚ ਉਿ ਿੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹ।ੈ ਕਹਾਣੀ ਿੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਾਤਰ ਿੇ 

ਔਰਤਾੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਿੇ ਸਬਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਖੂਬਿੂਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡੰੂਘਾ ਮੇਲਜੋਲ ਰਖਿੱਣਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹ ੈਪ੍ਰ ਇਿੱਿ ੇ

ਇਹ ਮੇਲਜੋਲ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਪੂ੍ ਸਿਚ ਪ੍ਾਤਰ ਿੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜਨਿੀ ਲੋੜਾੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿੰਕੇਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਿੰਰਭ ਸਿਚ 

ਕਹਾਣੀ ਿੀਆੀਂ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆੀਂ ਿਿੱਤਰਾੀਂ ਮਸਹਤਿੱਿਪ੍ੂਰਣ ਹਨ: 

ਸਕਿੇ ਜਿਾਨ ਇਿਤਰੀ ਨਾਲ ਓਪ੍ਰਾ ਓਪ੍ਰਾ ਮੇਲਜੋਲ ਮੈਨੰੂ ਬਹਤੁ ਤਲਖ਼ੀ ਕਰਿਾ ਏ। ਜਾੀਂ ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਹੋਿੇ, ਜਾੀਂ ਸਫਰ 

ਉਹ ਮਿੱਿੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿੱਗੇ।i 

Abstract: ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਆਮ ਸਜ਼ੰਿਗੀ ਿ ੇਆਮ ਸਜਹੇ ਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਚ ਬੜੇ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ।ਕਹਾਣੀ 'ਮਾਿਾੀਂ ਧੀਆੀਂ' ਸਿਚਲੇ ਸਤੰਨੇ ਮੁਿੱਖ ਪ੍ਾਤਰ ਆਮ ਸਜ਼ਿੰਗੀ ਸਿਚ ਸਿਚਰਣ ਿ ੇਬਾਿਜੂਿ ਿੀ 

ਪ੍ਾਠਕ ਨੰੂ ਿੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਿੰਿੇ ਹਨ।ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਕ ਮਾੀਂ ਅਤੇ ਧੀ ਿੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਿਮਾਜ ਸਿਚ ਪ੍ਨਪ੍ ਰਹ ੇ

ਜਾਤੀਿਾਿ, ਸਜਨਿੀ ਮਿਸਲਆੀਂ, ਆਰਸਿਕ ਮੰਿਹਾਲੀ, ਗਰੀਬਾੀਂ ਿਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਸਰਆਿਾ ਿਾ ਢੋਂਗ, ਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਿੀ ਮਾਨਸਿਕ ਿਸੁਚਿੱਤੀ 

ਆਸਿ ਿਰਗੀਆੀਂ ਿਿੱਡੀਆੀਂ ਿਮਿੱਸਿਆਿਾੀਂ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਸਹਜ ਅਤੇ ਆਿਾਨ ਲਫਜ਼ਾੀਂ ਸਿਚ ਸਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਿਾਡੀ 

ਿੋਚ ਨੰੂ ਝਕਝੋੜ ਕੇ ਰਿੱਖ ਸਿੰਿਾ ਹੈ। 
 

Key Words: ਕੁਲਿੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ, ਮਾਿਾੀਂ ਧੀਆੀਂ, ਸਨਿੱ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਲੋਚਨਾ । 
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ਇਿਤਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਣ ਤੇ ਿੀ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿੀ ਿੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਜਿੱਤ ਿਾ ਅਸਹਿਾਿ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਿਾ ਹੈ: 

ਿਾਡੀ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਟੁਿੱਰ ਪ੍ੈਣ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰ ੇਮਨ ਉਤੋਂ ਬਹਤੁ ਿਾਰਾ ਭਾਰ ਲਿੱਿ ਸਗਆ ਿੀ।ii 

 

 ਇਿੱਿੇ ਸਧਆਨ ਿੇਣ ਿਾਲੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮਰਿ ਜ ੋਜਾਤ ਪ੍ਾਤ ਿੀ ਿੀਿਾਰ ਿਾਰ ੇਮਨੁਿੱ ਖਾੀਂ ਿਆੁਲੇ ਬਣਾਉੀਂਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੀਿਾਰ 

ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਮੌਜੂਿ ਹੈ ਪ੍ਰ ਔਰਤ ਿਾ ਭੋਗ ਕਰਣ ਿੇਲੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪ੍ਾਤ ਿੀ ਿੀਿਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਢਸਹ ਪ੍ੈਂਿੀ ਹੈ। 

ਉਿ ਿੇਲੇ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭੋਗ ਕਰਣ ਿੀ ਿਿਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਸਜਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਸਜਿਿੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪ੍ਾਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਿਿੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਸਧਆਨ ਿਣੇ ਯੋਗ ਹ ੈਸਕ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਿਾਇਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾੀਂ ਮੌਜੂਿ ਰਸਹੰਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ 

ਜਾਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਿਾ ਿਾਇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਾ ਜਰੇਾ ਕਿੱਠਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਪ੍ਾਉੀਂਿੀ: 

ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਿੱਟੀ ਿੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਗਈ। (ਇਹ ਉਿ ਿਾ ਇਕ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿਾ ਇਕ ਸਕਲ੍ਾ ਿੀ ਸਜਿੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿਭ 

ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮਸਹਫਜ਼ੂ ਿਮਝਿੀ ਿੀ।iii 

 

 ਸ਼ਾਇਿ ਉਹ ਚਹੂੜੀ ਉਿ ਿਾੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਇਿੇ ਲਈ ਮਸਹਫਜ਼ੂ ਿਮਝਿੀ ਹ ੈਸਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਲੀਤ 

ਿਾੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾੀਂ ਿਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਣ ਿਾਲੇ ਅਮੀਰ ਉਿ ਿਾੀਂ ਆ ਕ ੇਉਿ ਨੰੂ ਸ਼ੌਸਸ਼ਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿੱਸਚਆੀਂ 

ਿੇ ਸਢਡ ਸਿਚ ਰੋਟੀ ਪ੍ਾਉਣ ਿੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਚ ਔਰਤ ਨਾੀਂ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋਏ ਿੀ ਸ਼ੋਸਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜਿੇਂ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਸਿਚਲੀ ਚੜੂੀ ਜਿ 

ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਹਬ ਕੋਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ੈਿੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਆਉੀਂਿੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਪ੍ੈਿੇ ਿ ੇਕੇ ਉਿਿੀ ਮਿਿ ਕਰਣ ਿੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ 

ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਉਿਿੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ੁਿੱਛਿਾ ਹੈ: 

ਸਕੰਨੇ ਪ੍ੈਿੇ? ਮੈਂ ਉਿ ਿਾ ਮੁਿੱਲ ਪ੍ੁਿੱਸਛਆ?iv 

 

 ਇਿੱਿੇ ਉਿ ਔਰਤ ਿੀ ਇਹ ਿਮਝਿਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਆਪ੍ਣੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਉਹ ਸਕਿੇਂ ਕਰ।ੇ ਉਿਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਇਰਾ ਆਪ੍ 

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਜਿੱਿ ੇਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆੀਂ ਬੁਸਨਆਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾੀਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਿੀ ਕਰ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੀ ਬਚਾਏ। ਸਜਿੇਂ 

ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਿੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਚਹੂੜੀ (ਮਾੀਂ) ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਿੈੇ ਿੀ ਲੈਂਿੀ ਹ ੈਅਤ ੇਗਿੱਲਾੀਂ ਿੀ ਕਰਿੀ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਨਜੀ ਿਿਾਲਾੀਂ ਤੋਂ 

ਗੁਰੇਜ ਕਰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਿੀ ਿਨੁੀਆੀਂ ਸਿਚ ਉਿਨੰੂ ਿੜ੍ਨ ਨਹੀ ੀਂ ਸਿੰਿੀ । ਇਿੱਿ ੇਮਨ ਿੀ ਿਨੁੀਆੀਂ ਿੀ ਅਿਲ ਸਿਚ ਸ਼ਰੀਰਕ 

ਸਰਸ਼ਸਤਆੀਂ ਲਈ ਿੰਕੇਤਕ ਰਪੂ੍ ਸਿਚ ਿਰਸਤਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਉਹ ਉਿਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਿੀ ਿਨੁੀਆੀਂ ਸਿਚ ਿੜਨ ਨਾ ਸਿੰਿੀ। ਉਿ ਚੜੂੀ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਿਾੀਂਝ ਪ੍ਾਈ ਸਜੰਨੀ ਸਕ ਉਿਿੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਨਜੀ ਿਿਾਲਾੀਂ ਿੇ ਿਕਤ ਟਪ੍ਾਊ ਸਜਹੇ ਜਿਾਬ ਿੇ ਕੇ ਪ੍ਿੈੇ ਮੰਗ ਲੈਂਿੀ।v 

 

ਆਿਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਚਹੂੜੀ ਉਿ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਿੇ ਲਈ ਇਕ ਿਮੇਂ ਉਿੱਤੇ ਆ ਕ ੇਉਹ 

ਉਿਨੰੂ ਪ੍ੈਿ ੇਿੇਣ ਿੀ ਗਿੱਲ ਤ ੇਸਖਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾੀਂਿਾ ਹੈ।ਇਿਿਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਤਾੀਂ ਉਿਿੀ ਰੀਝ ਿਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਜੂਾ ਕਾਰਣ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਸਿਕਤਾ ਹੈ।ਸਕਉੀਂਜੋ ਉਿ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ੈਿੇ ਕਿੱਢਣਾ ਿੀ ਸਿਲ ਕਰੜਾ ਕਰਣ ਿਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਇਿਿੇ ਉਲਟ ਜਿ ਕਈ ੀਂ 

ਿਾਲ ਬਾਅਿ ਉਿ ਚੜੂੀ ਿੀ ਕੁੜੀ ਉਿਿੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਿ ਿਮੇਂ ਉਿ ਕੋਲ ਪ੍ਿੈੇ ਹਨ ਤੇ ਉਿਨੰੂ ਸਿਲ ਤਗੜਾ 

ਕਰਣ ਿੀ ਲੋੜ ਿੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

ਤੇ ਸਬਨਾੀਂ ਸਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਿੇ ਮੈਂ ਿੋ ਰਪੁ੍ਏ ਕਿੱਢ ਕੇ ਉਿ ਨੰੂ ਫੜਾ ਸਿਿੱਤੇ , ਸਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰ ਕ ੇਉਿ ਨੇ 

ਰਪੁ੍ਏ ਫੜ ਲਏ।vi 

  

 ਇਿ ਿਸਿਤੀ ਸਿਚ ਆ ਕੇ ਸਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰਣ ਿੀ ਲੋੜ ਿੀ ਸਿਰਢ ਮਾਸਲਕ ਨੰੂ ਨਹੀ ੀਂ ਪ੍ੈ ਰਹੀ, ਚਹੂੜੀ ਲਈ ਿਸਿਤੀ ਕਈ ੀਂ 

ਿਾਲਾੀਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਉਿੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜਿੱਿੇ ਮਾਸਲਕ ਲਈ ਪ੍ੈਿ ੇਆ ਜਾਣ 'ਤ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹੈ। ਉਿੱਿ ੇਚਹੂੜੀ ਲਈ 

ਅਿੱਜ ਿੀ ਆਟੇ ਲਈ 2 ਰਪੁ੍ਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਮੁਿੱਲ ਲਗਾਣ ਿ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਜਿੱਿੇ ਇਕ ਪ੍ਾਿੇ ਿੋਨੋ ਿੇ ਿਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਿੱਿੇ ਹੀ ਿਮਾਜ ਸਿਚਲੇ ਖੋਖਲੇਪ੍ਨ ਨੰੂ ਿੀ 

ਸਬਆਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਿਮੀ, ਅਮੀਰੀ ਿ ੇਹੰਕਾਰ ਸਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾੀਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਉਿਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਲਈ ਿਮਾਜਕ 

ਮਸਰਆਿਾ ਿ ੇਢੋਂਗ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਕਰਕ ੇਉਹ ਸਕਤੇ ਿੀ ਜ਼ਬਰਿਿਤੀ ਕਰਿਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ੀਂ ਆਉੀਂਿਾ ਿਗੋਂ 

ਉਿ ਔਰਤ ਿੀ ਮਜਬੂਰੀ ਿਾ ਫਾਇਿਾ ਚੁਿੱਕਣ ਿੀ ਆਹਰ ਸਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਿੱਿੇ ਇਕ ਪ੍ਾਿੇ ਿਮਾਜਕ ਮਸਰਆਿਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਣ ਿਾ 

ਸਿਖਾਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਿੱਿ ੇਿਜੂ ੇਪ੍ਾਿੇ ਉਿੀ ਮਸਰਆਿਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰਿਾ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉੀਂਿਾ ਹੈ। ਉਿਿੀ ਕਿਨੀ ਅਤ ੇਕਰਨੀ ਿ ੇਇਿ 

ਿੋਗਲੇਪ੍ਨ ਨੰੂ ਿੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਖੂਬੀ ਉਭਾਰਿੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਸਲਖੀਆੀਂ ਿਤਰਾੀਂ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਣ ਹਨ: 

ਿਿਾਚਾਰ ਿ ੇਘੇਰ ੇਸਿਚ ਰਸਹਣ ਸਿਚ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਹ।ੈvii 
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 ਇਿੇ ਮਾਨਿੀ ਕਿਰਾੀਂ ਕੀਮਤਾੀਂ ਿੇ ਹੋ ਰਹ ੇਘਾਣ ਿਲ ਿੀ ਲੇਖਕ ਿਾਡਾ ਸਧਆਨ ਸਿਿਾਉ ੀਂਿਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਣੀ 

ਤੰਗੀ ਿੇਲੇ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੱਛਾ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ੈਿ ੇਖਰਚ ਸਿੰਿਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸਕਿੀ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਣ ਿੇਲੇ ਉਹ ਅਿੱਖਾੀਂ ਮੀਟ ਲੈਂਿਾ। ਘਰ ਸਿਚ 

ਕੰਮ ਕਰਣ ਆਈ ਚਹੂੜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਨਿਾੀਂ ਜੰਮਾ ਬਿੱਚਾ ਲੈ ਕ ੇਆਉੀਂਿੀ ਅਤ ੇਪ੍ੈਿ ੇਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਿਨੰੂ ਪ੍ਾਲੇ ਿੇ ਸਿਨਾੀਂ ਸਿਚ ਿੀ 

ਿੁਿੱਪ੍ਟੇ ਚ ਲਪ੍ੇਟ ਕੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਲਟਾ ਸਿੰਿੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਿੱਗੀ ਰਸਹੰਿੀ। ਬਿੱਚਾ ਪ੍ਾਲੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾੀਂਿਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਿੱਗੀ 

ਰਸਹੰਿੀ ਪ੍ਰ ਉਿਿਾ ਮਾਸਲਕ ਇਹ ਿਭ ਿੇਖ ਨਾ ਿਿੱਕਣ ਕਾਰਣ ਅਿੱਖਾੀਂ ਮੀਟ ਲੈਂਿਾ ਸਕਉੀਂਸਕ ਅਿੱਖਾੀਂ ਖੋਲ੍ ਕ ੇਿਭ ਿੇਖਣਾ ਔਖਾ ਿੀ। ਪ੍ਰ 

ਉਿਿੀ ਮਿਿ ਕਰਣ ਬਾਰ ੇਨਾ ਿੋਚਿਾ । ਇਹ ਿਾਸਕਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੀ ਖੁਿਗਰਜ਼ ਸਬਰਤੀ ਿਲ ਿੀ ਿਾਡਾ ਸਧਆਨ ਕੇਂਿਸਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਪ੍ਾਿੇ ਚਹੂੜੀ ਿੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੂੇ ਪ੍ਾਿੇ ਮਾਸਲਕ ਿੀ ਖੁਿਗਰਜ਼ੀ। 

 ਕਹਾਣੀ ਇਿ ਗਿੱਲ ਿਲ ਿੀ ਿਾਡਾ ਸਧਆਨ ਕੇਂਿਸਰਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕ ਉਿਯੋਸਗਕ ਕਰਾੀਂਤੀ (industrial revolution) ਿ ੇ

ਆਉਣ 'ਤੇ ਿੇਸ਼ ਸਿਚ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਾਿੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਤਰਿੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਿੱਚੀਆੀਂ ਜਾੀਂਤਾੀਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ। ਨੀਿੀ ੀਂ ਜਾਤ 

ਿਾਸਲਆੀਂ ਲਈ ਤਾੀਂ ਿਸਿਤੀ ਉਿੱਿੇ ਿੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸਮਤ ਲੋਕਾੀਂ ਿੇ ਆਰਸਿਕ ਹਾਲਾਤਾੀਂ ਿਾ ਿੀ ਸਜ਼ਕਰ ਕਰਿੀ ਹੈ। 

 ਮਾਲਕ ਿਾਲਾੀਂ ਸਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਗਆ। ਿੇਸ਼ ਸਿਚ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ੈਸਿਆੀਂ ਸਿਚ ਿਾਧੇ ਿਾ ਸਜ਼ਕਰ ਿੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਚ ਸਿਿਿਾਰ 

ਿਸਹਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਿੇ ਤਕ ਸਕ ਿਜੂੀ ਚਹੂੜੀ (ਧੀ) ਿੇ ਿਿੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਮਾਸਲਕ ਨੇ ਚਗੰਾ ਮਕਾਨ, ਚਗੰਾ ਫਰਨੀਚਰ 

(furniture) ਅਤੇ ਚਗੰਾ ਪ੍ੈਿਾ ਿੀ ਕਮਾ ਸਲਆ। ਪ੍ਰ ਚਹੂੜੀ ਿੀ ਿਸਿਤੀ ਆਟ ੇਲਈ 2 ਰਪੁ੍ਏ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਿੱਗ ੇਇੰਨੇ ਿਾਲਾੀਂ ਸਿਚ ਿੀ 

ਨਹੀ ੀਂ ਿਧੀ ਿਗੋਂ ਉਿਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੀ ਆਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਿ ਗਿੱਲ ਿਾ ਿਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮਾਸਲਕ ਿੇ ਸਬਨਾੀਂ ਕਾਰਣ ਉਿ ਲਈ ਮਸਠਆਈ 

ਸਲਆਉਣ ਿੀ ਗਿੱਲ ਉਿੱਤੇ ਚਹੂੜੀ ਿੀ ਧੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਈ। ਸਜਿੇਂ, ਉਿ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੀ ੀਂ ਗਲ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

 

 ਇਿ ਤਰ੍ਾੀਂ ਅਿੀ ੀਂ ਿੇਖਿੇ ਹਾੀਂ ਸਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਜਿੱਿ ੇਇਕ ਪ੍ਾਿੇ ਮਾਨਿੀ ਕਿਰਾੀਂ ਕੀਮਤਾੀਂ ਿ ੇਘਾਣ ਿੀ ਗਿੱਲ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਿੱਿੇ ਿਜੂੇ 

ਪ੍ਾਿੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕ ੇਅਤ ੇਨੀਿੀ ੀਂ ਜਾਤ ਿੀਆੀਂ ਔਰਤਾੀਂ ਿੇ ਹ ੋਰਹ ੇਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਜਨਿੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਾ ਿਿੱਚ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉੀਂਿੀ ਹੈ। 

ਇਿਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਿਮਾਜਕ ਮਸਰਆਿਾ ਿ ੇਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੀ ਖੁਿਗਰਜ਼ੀ ਿਾ ਿੀ 

ਸਜ਼ਕਰ ਕਰਿੀ ਹ।ੈ 

 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਿਲ ਿਾਡਾ ਸਧਆਨ ਸਿਿਾਇਆ ਹੈ ਸਜਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਅਿੀ ੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉਿੱਤੇ 

ਗੌਲਿੇ ਿੀ ਨਹੀ ੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਲ ਅਤੇ ਿਸਹਜ ਹੋਣ ਿੇ ਬਾਿਜੂਿ ਿੀ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਿੁਹਜ ਬਸਣਆ ਰਸਹੰਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ 

ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਿਚ ਿਾੀਂ ਿਾੀਂ ਤ ੇਬਰੈਕਟਾੀਂ ਸਿਚ ਲੇਖਕ ਿੀਆੀਂ ਸਟਪ੍ਣੀਆੀਂ ਕਹਾਣੀ ਿੀ ਿੀਮ ਨੰੂ ਜਾਿਮੂਈ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰਖ ਸਿੰਿੀਆੀਂ ਹਨ। 
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