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'ਲਾਵਾਸਰਸ਼ ਲਾਸ਼' ਕਹਾਣੀ, ਜਿੰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਿੁਸਰਿੰਦਰ ਨੀਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਹ ਖੁਿੱਲਹ  ਜਾ ਸਿਿੰਮ ਸਿਿੰਮ ਸਵਚ ਦਰਜ 13 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਹ।ੈ ਦਿਤਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਹਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਹ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ-ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 2009 ਸਵਚ ਿੁਸਰਿੰਦਰ ਨੀਰ 

ਨੇ ਖੁਿੱਲਹ  ਜਾ ਸਿਿੰਮ ਸਿਿੰਮ ਕਹਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਹ ਸਲਖ ਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਿਾਸਹਤ (ਕਥਾ) ਜਗਤ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਸਨਵਕੇਲੀ ਥਾਂ  ਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਾਿ ੇਇਿ ਿਿੰਗਰਸਹ 

ਦਾ ਕਥਾ-ਸ ਰਤਾਂਤ ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ ਕਥਾ-ਸ ਰਤਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਵਿੱਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਿ ੇਲੇਸਖਕਾ ਦਾ ਿਿੰ ਿੰਧ ਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਪ੍ਿੰਜਾ ੀ 

ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਅਸਹਿਾਿ ਵੀ ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਅਿੀ ਂਲੇਸਖਕਾ ਦਆੁਰਾ ਰਸਚਤ ਕਹਾਣੀ ਿਿੰਗਰਸਹ 'ਖੁਿੱਲਹ  ਜਾ ਸਿਿੰਮ ਸਿਿੰਮ' ਸਵਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ 'ਲਾਵਾਸਰਿ ਲਾਸ਼' ਦੇ ਿਿੰਦਰਭ ਸਵਚ 

ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਮਿਸਲਆਂ ਅਤ ੇਨਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਅਰਧ-ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਖੂ ਿੂਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ 

ਜਾਪ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿਸਤਤਵੀ ਿਿੰਕਟ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਅਿਸਤਤਵ ਦਾ ਮੁਿੱਦਾ ਵੀ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਅਿੰਦਰ ਪ੍ਰਚਿੰਡ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਉਭਰ ਕੇ ਿਾਹਮਣੇ 

ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਵਚ ਪ੍ਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਨਰਸਗਿ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਆੁਰਾ 

ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਿੰ ੋਧਨ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਰਦਾ ਿਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁਿੰਦੀ ਸਜ਼ਆਦਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਮਲੇਸ਼ ਉਰਫ਼ 

ਨਰਸਗਿ ਪ੍ਿੰਡਤ ਤ ੇਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਉਿਦੇ ਉਿੱਤੇ ਰਸਹਮ ਕਰਕ ੇਉਿਦੇ ਮੁਰਦਾ ਿਰੀਰ ਨੂਿੰ  ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਨੂਿੰ  ਭੇਂਟ ਕਰ 

ਦੇਣ। ਪ੍ਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤ ੇਪ੍ਿੰਡਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਮਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਅਿੰਤਮ ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਿਮਰਥ ਸਦਖਾਈ 

ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਲ ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਦਂੀ ਨਾਇਕਾ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੀਤ ਵਲ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤਦੀ ਹ ੈਤੇ ਫਲੈਸ਼  ੈਕ (ਸਪ੍ਿੱਛਲ ਝਾਤ) ਦੀ ਸਵਧੀ ਰਾਹੀ ਂ

ਨਾਇਕਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਪੂ੍ੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰ-ੂ -ਰ ੂਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੀਤ ਸਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਿੰਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦਿੱਿਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਓਸ਼ੋ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਅਨਿੰ ਤ 

ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਿਵਾਮੀ ਅਨਿੰ ਤਮ ਦੇ ਸਪ੍ਆਰ ਪ੍ਰਸਤ ਸਵਸਖਆਨ ਿੁਣ ਕੇ ਇਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਮਜ਼ਹਹ ੀ ਹਿੱਦ- ਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ 

ਮੁਿਸਲਮ ਮੁਿੰਡੇ, ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਦੀ ਮੁਹਿੱ ਤ ਨੂਿੰ  ਕ ੂਲ ਹੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਿਗੋਂ ਿਮਾਜ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਨਾਲ 

ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਉਲਟ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣੀ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਅਿਸਤਤਵ 

ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਮਜ਼ਹਹ ੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ਕ ੂਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਪ੍ਾਉਦਂਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਧੀ ' ਲੁ ੁਲ' ਭਾਵੇਂ 

ਨਰਸਗਿ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵਚਕਾਰ ਪ੍ੁਲ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਪ੍ੁਲ ਵੀ ਢਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਫਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਅਿੰਮੀ ਦੇ ਕਸਹਣ 

ਮੁਤਾ ਕ ਦਜੂਾ ਸਵਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਲ ਹਈੋ ਇਿ ਸਜ਼ਆਦਤੀ ਨੂਿੰ   ਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਰਸਗਿ ਿਵ-ੈਪ੍ੀੜਾ ਹਿੰਡਾਉਦਂੀ ਆਤਮ-

ਹਿੱਸਤਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਕਹਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਮੁਖ ਰਿੱਖਸਦਆਂ ਜਦੋਂ ਅਿੀ ਂਨਾਰੀ ਅਿਸਤਤਵ ਦੇ ਿਿੰਕਟ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ/ਹਿਤੀ/ਅਿਸਤਤਵ 

ਨੂਿੰ  ਮੁਖ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਉਿ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਸਮਅਤ ਨਹੀ ਂਸਦਿੰਦਾ ਸਜਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਮਰਦ ਨੂਿੰ  ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਿੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰਨ ਤੋਂ 

ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਘਰ/ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਲੈਂ ਸਗਕ ਭੇਦ ਦੀ ਇਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਚੇਤਨ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਸਰਸ਼ ਦੇ 

ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ੜਾਅ ਤੋਂ ਹੁਿੰਸਦਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਭੋਗਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਣੀ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂਿੰ  ਵਿੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਵਿੰਸ਼ 

ਨੂਿੰ  ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਿੱਖੋਂ ਮੁਿੰਡੇ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 

ਮਰਦ ਸਧਰ ਦੇ ਸਿਰ  ਿੰਨ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਜਲਾਲਤ  ਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 

ਸਵਸਗਆਨਕ ਤਰਿੱਕੀ ਨੇ  ਿੱਚੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁਿੰਡੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਰਦ ਨੂਿੰ  ਮਿੰਸਨਆ ਹ ੈ ਾਵਜੂਦ ਇਿ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 

ਇਿ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਕ ੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਹ।ੈ ਇਿ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਮੁਿੰਡੇ ਅਤ ੇਕੁੜੀ ਦੇ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਵਚਰਨ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਆਉਦਂੀ ਹ ੈ

Abstract:  ‘ਖੁਿੱਲਹ  ਜਾ ਸਿਿੰਮ ਸਿਿੰਮ, ਜਿੰਮੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਿੁਸਰਿੰਦਰ ਨੀਰ ਦਾ ਦਜੂਾ ਕਹਾਣੀ-ਿਿੰਗਰਸਹ ਹ।ੈ ਹਥਲੇ ਪ੍ਰਚੇ ਸਵਚ ਇਿ ਿਿੰਗਰਸਹ 

ਸਵਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਲਾਵਾਸਰਸ਼ ਲਾਸ਼'’ ਨੂਿੰ  ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ  ਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹ।ੈ ਿਿੰ ਿੰਧਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਰਾਹੀ ਂਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁਖ ਪ੍ਾਤਰ 

ਦੇ ਹੋਂਦ ਮੁਖੀ ਿਿੰਕਟ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਿਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।  

 

Key Words:  ਖੁਿੱਲਹ  ਜਾ ਸਿਿੰਮ ਸਿਿੰਮ, ਿੁਸਰਿੰਦਰ ਨੀਰ, ਪ੍ਿੰਜਾ ੀ-ਕਹਾਣੀ । 
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ਤਾਂ ਵੀ ਿਮਾਜ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਲਗ-ਅਲਗ ਚੌਖਟੇ ਸਵਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਨਯਮ/ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਦੀ 

ਇਜ਼ਿੱਤ/ਮਾਣ ਮਿੰਨ ਕੇ ਉਿਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਸਦਵਾਰੀ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਮੁਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿੰਸ਼ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਉਿਦੇ 

ਅਮਾਨਵੀ ਅਤ ੇਅਨੈਸਤਕ ਵਤੀਰੇ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਹਾਣੀ ਸਵਚ ਕਮਲੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਿਾਹਮਣੇ ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਹਿੱ ਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਿਦੇ 

ਮਾਂ-ਸਪ੍ਓ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਉਿੱਤ ੇਅਫਿੋਿ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਉਿ ਤੋਂ ਿਾਰ ੇਨਾਤ ੇਤੋੜ, ਉਿ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰ ਤੋਂ  ੇਦਖਲ ਕਰ ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ 

ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਿ ੇਇਰਫਾਨ ਦਾ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਅਪ੍ਨਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ੁਿੱਤਰ ਨਾਲ ਰਾ ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਵਆਹ ਮਗਰੋਂ 

ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ਛਿੱਡ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਦੀ  ੇਰਖ਼ੁੀ ਉਿਦੇ ਅਿਸਤਤਵੀ ਿਿੰਕਟ 

ਕਾਰਨ ਉਪ੍ਜੇ ਤਨਾਓ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਗਸਹਰਾ ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਨਰਸਗਿ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਵਿਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਸਵਚ ਵਾਪ੍ਰੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਸਹਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

 

ਮੇਰੀ ਪ੍ਸਹਚਾਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਿੇ ਲਾਅ ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਸਵਚ ਿਵਾਮੀ ਅਨਿੰ ਤਮ ਦੇ ਸਵਸਖਆਨ ਿੁਣਸਦਆਂ ਖੌਰ ੇਸਕਥੇ ਗੁਆਚ 

ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਲਭੀ ਹੀ ਨਹੀ।ਂ ਮੈਂ  ਾਕੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਉਿ ਸਤੜਕੀ-ਗੁਆਚੀ ਪ੍ਸਹਚਾਣ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਚਣੁਦੀ, ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, 

ਸਜਹੜੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕਦੀ ਿਾ ਤ ਸਮਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਾ ਤ ਜੁੜ ਿਕੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਿਵਾਮੀ ਅਨਿੰ ਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਸਵਚ ਕੀਲੀ ਹੋਈ 

ਸਵਿਮਾਦ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਪ੍ੁਿੱਜ ਗਈ ਿਾਂ ਤ ੇਇਿੇ ਸਵਿਮਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਿੀਮਾ ਸਵਚ ਮੈਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਗੁਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਸਮਸਿਜ਼ ਇਰਫਾਨ 

ਮਸਲਕ  ਣ ਗਈ ਿਾਂ।1 

 

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਂ ਦੇ  ਦਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਅਿਸਤਤਵ ਉਿੱਤੇ ਚੋਟ ਹਣੋ ਦੇ  ਾਵਜੂਦ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਰਫਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਸਪ੍ਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹ ੈਪ੍ਰ ਇਿਦੇ  ਾਵਜੂਦ ਇਰਫਾਨ ਿਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉਿੱਤੇ ਪ੍ਤੀ-ਪ੍ਤਨੀ  ਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਰਸਗਿ ਤੋਂ ਦਰੂੀ  ਣਾ ਕੇ ਰਖਦਾ 

ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸਵਚ ਇਰਫਾਨ ਦਆੁਰਾ ਨਰਸਗਿ ਤੋਂ ਦਰੂੀ  ਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਹਮ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਸਵਚਲਾ ਅਿੰਤਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਿੱਤ ੇ

ਕਹਾਣੀ ਅਿੰਦਰ ਉਭਰ ਕੇ ਿਾਹਮਣ ੇਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਆਹ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਪ੍ਸਹਲੀ ਰਾਤ ਦੀ 

ਘਟਨਾ  ਾਰ ੇਦਿੱਿਦੀ ਹੈ: 

 

 ੜੇ ਹਾਿ ੇਮਖੌਲਾ ਸਵਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂਿੰ  ਿਜੇ ਿਿੰਵਰ ੇਕਮਰੇ ਸਵਚ ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਾਪ੍ਿ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕੀਤਾ, 

 ਸਹਕ ੇ ਸਹਕ ੇਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਪ੍ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਰਕੁ ਗਈ ਿੀ। .... ਇਰਫਾਨ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਤ ੇਮਿਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ 

ਿੀ।  ੜਾ ਹੀ ਰਮੁਾਂਸਟਕ ਮਾਹੌਲ ਿੀ ਪ੍ਰ ਅਚਾਨਕ ਸਜਵੇਂ ਇਕ ਲਕੀਰ ਜਹੀ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉਿਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਹਣੁ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੇਰੇ ਕਲੀਸਰਆਂ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹਈੋ, ਮੇਰੇ ਚੜੇੂ 'ਤੇ, ਤ ੇਚੜੇੂ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਸਵਚ 

ਪ੍ਈ ਮਾਂ ਦਰੁਗਾ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਜ਼ੀਰੀ। .... ਅਜੀ  ਸਜਹੇ ਰਿੰਗ ਉਿਦੇ ਸਚਹਰ ੇ'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਖਦੇ ਰਿੰਗਾਂ 

ਦੇ ਰੇਸਗਿਤਾਨ ਸਵਚ ਜ਼ਿੱਰਾ-ਜ਼ਿੱਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸ ਖਰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਸਜਵੇਂ ਦੋ ਸਜਿਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਮਕਤਾ ਸਵਚਾਲੇ ਕਈੋ 

ਡੂਿੰਘਾ ਦਸਰਆ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਵਸਹ ਸਰਹਾ ਹ ੈਤ ੇਉਿਦੇ ਸਕਨਾਸਰਆਂ 'ਤ ੇਉਰਾਰ ਪ੍ਾਰ ਖੜੇ ਅਿੀ ਂਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦਜੇੂ ਨੂਿੰ  ਛੂਹ ਰਹੇ ਿਾਂ 

ਪ੍ਰ ਸਵਚਾਲੇ ਵਸਹਿੰਦਾ ਦਸਰਆ ਆਪ੍ਣੇ ਵਹਾਓ ਨਾਲ ਵਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ।2 

 

ਇਿੰਝ ਸਵਆਹ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਸਹਲੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਸਵਚਾਲੇ  ਣੀ ਦਰੂੀ ਵਿੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਟੇੀ ' ੁਲ ੁਲ' ਦਾ ਜਨਮ ਇਿ ਦਰੂੀ ਨੂਿੰ  

ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ  ੁਲ ੁਲ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨੂਿੰ  ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਨਰਸਗਿ ਨੂਿੰ  

ਉਿ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਰਸਕਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ, ਨਰਸਗਿ ਦੀ ਤਨਾਓਗਰਿਤ ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਣਦੀ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਇਿ ਿਾਰੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

ਦੇ ਤਸਹਤ ਨਰਸਗਿ ਲਈ ਅਪ੍ਣ ੇਘਰ/ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਕੋਈ ਮੁਕਿੰਮਲ ਥਾਂ  ਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। ਇਿੰਝ ਇਕ ਪ੍ਤਨੀ, 

ਨੂਿੰ ਹ ਅਤੇ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਿਿੰਤਾਪ੍ ਸਵਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹ,ੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਿਤਰਾਂ ਇਿਦਾ ਖ ੂਿੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 

ਅਜੀ  ਦਿਤੂਰ ਨੇ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਂ- ਾਪ੍ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪ੍ਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਨਾਲ ਕਈੋ ਸਗਲਾ ਸਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀ ਂਿੀ ਪ੍ਰ 

ਸਜਿ ਕੁਿੱਖ 'ਚੋਂ ਉਿਨੇ ਜਨਮ ਸਲਆ ਿੀ ਉਹ ਕੁਿੱਖ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੀ। ਉਿਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈੋ ਮਾਅਨੀ ਨਹੀ ਂਿੀ।3 

 

ਇਿੰਝ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿਸਥਤੀ ਿਮਾਜ ਅਿੰਦਰ ਔਰਤ ਅਤ ੇਮਰਦ ਸਵਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਸਨਆਪ੍ੂਰਣ ਅਸਧਕਾਰਾਂ/ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਜੋ ਸਕ ਪ੍ੜਹ-ੇਸਲਖ ੇਯੂਵਾ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਸਨਸਧਤਿੱਵ ਕਰਦਾ ਸਦਖਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰ ਉਿਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸਲਖਾਈ ਵੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ 

ਸਵਚਾਲੇ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਨਆਪ੍ੂਰਨ ਵਿੰਡ ਦੇ ਸਵਰੋਧ ਸਵਚ ਅਤ ੇਧਰਮ ਤ ੇਜਾਤ ਦੀ ਵਿੰਡ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਨਹੀ ਂਸਦਿੱਿਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਸਵਚ 

ਨਾਇਕਾ ਇਕ ਥਾਂ ਉਿੱਤੇ ਿਮਾਜ ਦਆੁਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸਧਆਨ ਸਦਵਾਉਦਂੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂੀ ਹੈ: 

 

ਸਕਿੰਨੀ ਹੋਛੀ ਹੈ ਔਰਤ ਸਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਨਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ

ਰਸਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਓੜਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਹਣ ਸਵਚ 

ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਖ਼ਸ਼ੁਨਿੀ ੀ ਿਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਿਣ 'ਤੇ ਹਿੱਿਦੀ ਹ ੈਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਿੀ 'ਤ ੇਝੂਰਦੀ ਹ।ੈ ਉਹਦੀ ਆਸਗਆ 'ਤ ੇ
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ਉਠਦੀ ਹ ੈਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ੇ'ਤ ੇਸਨਰਵਿਤਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੋਚਣ ਘਿੋਟਣ ਤੇ ਸਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਭ ਕੇ ਢਸਹ ਢੇਰੀ 

ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਹ ਭਰ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀ,ਂ ਕਈੋ ਅਸਹਿਾਿ, ਕਈੋ ਖਾਸਹਸ਼ ਨਹੀ ਂਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ 

ਜੁਅਰਤ ਨਹੀ।ਂ4 

 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਿਸਤਤਵਵਾਦੀ ਸਚਿੰਤਕ ਸਕਰਕੇਗਾਰਦ ਅਿਸਤਤਵ ਦੀਆਂ ਸਤਿੰਨ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਸਵਚੋਂ ਨੈਸਤਕ ਅਵਿਥਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸਵਆਹਤੁਾ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਲੌਸਕਕ ਿਿੰ ਿੰਧ ਨੂਿੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਿ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  'ਿਵੈ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰ'ਦੇ ਿਿੰਕਲਪ੍ ਰਾਹੀ ਂਿਮਝਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਰਸਗਿ ਸਵਆਹਤੁਾ ਿਿੰ ਿੰਧ ਸਵਚ  ਿੱਝਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਨੈਸਤਕ ਸਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿਮਝਦੀ ਹੋਈ 

'ਿਵੈ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰ' ਵਲ ਵਿੱਧਦੀ ਹ।ੈ ਉਿਦਾ 'ਿਵੈ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰ' ਵਲ ਵਿੱਧਣਾ 'ਿਵੈ' ਨੂਿੰ  'ਪ੍ਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਉਿਦੇ ਿਵੈ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 

ਸਕਰਕੇਗਾਰਦ ਅਸਜਹੀ ਅਵਿਥਾ ਨੂਿੰ  ਨੈਸਤਕ ਅਵਿਥਾ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਨਰਸਗਿ ਪ੍ਤਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਭਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਿਦੇ ਉਲਟ 

ਜੇ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸਿਅਤ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਆਰ ਿਿੰ ਿੰਧਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਮਾਜਕ ਨੇਮ-ਪ੍ਰ ਿੰਧ ਅਨੁਿਾਰ ਸਵਆਹ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵਚ 

ਪ੍ਸਰਵਰਸਤਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਿਦੇ  ਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਸਹਨੀ ਤਰੌ ਉਿੱਤੇ ਨਰਸਗਿ ਨੂਿੰ  ਕ ੂਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਪ੍ਾਉਦਂਾ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 

ਦਜੂਾ ਸਵਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਰਤਰ ਅਨੁਿਾਰ: 

 

ਅਿੀ ਂਕੇਵਲ ਆਪ੍ਣ ੇਅਿਸਤਤਵ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀ,ਂ ਿਗੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਿਮਾਜ ਅਤ ੇਿਾਰੀ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਿੰਦੇ 

ਹਾਂ।5 

 

ਪ੍ਰ ਇਰਫਾਨ, ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਉਿਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਉਿ ਨੂਿੰ  ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, 

ਮਗਰੋਂ ਉਿ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾ  ੈਠਣ ਕਾਰਨ ਉਿਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ ਨਾਂ ਦਜੂਾ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੰਝ ਉਹ ਆਪ੍ਣ ੇਮਰਦ ਪ੍ੁਣੇ ਦੇ 

ਹਿੰਕਾਰ ਤਸਹਤ ਆਪ੍ਣੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵਚ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਸਵਚ ਕਾਮਯਾ  ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਨਰਸਗਿ  ਣਾ ਕੇ ਉਿਦੀ 

ਹੋਂਦ ਉਿੱਤ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਚਿੰਨਹ ਲਾਉਦਂਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਿਿੰਤਾਪ੍ ਨਰਸਗਿ ਨੂਿੰ  ਮਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਿਦੀ 

ਪ੍ੀੜਤ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਿੰ ੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

 

ਓ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ  ਦਸਲਆ ਿੀ। ਮੈਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਗਿ  ਣੀ ਿਾਂ। ਮੈਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਕ ਕਲਮਾ 

ਪ੍ੜਵਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ .. ਮੈਂ ਸ਼ਰਅ ਮੁਤਾ ਕ ਹੀ ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਸਨਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ੇਹਯਾਤ  ਣੀ ਿਾਂ 

ਮੈਨੂਿੰ  ਦਫ਼ਨਾ ਸਦਓ। 

ਰਕੁੋ ਰਕੁੋ ਪ੍ਿੰਡਤ ਜੀ! ਤੁਿੀ ਂਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਿੁਣ ਲਓ...ਮੈਂ ਇਕ ਸਹਿੰਦ ੂਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਾਠ, ਮਸਿਆ, ਪ੍ੁਿੰਸਨਆ ਹਰ 

ਵਰਤ ਰਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।....ਮੈਨੂਿੰ  ਮੁਕਤ ਕਰੋ...ਦੋ ਮੁਿੱਠ ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਸਕਿੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸਵਚ ਿਾੜ ਸਦਓ।6 

 

ਇਿੰਝ ਸਜਉਦੇਂ ਰਸਹਿੰਸਦਆਂ ਨਰਸਗਿ ਉਰਫ਼ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਿਸਦਕ ਹਣੋੀ ਅਤ ੇਮਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਉਿਦੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂ ਅਤ ੇਪ੍ੀੜਤ ਆਤਮਾ 

ਦਾ ਸਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਰਫਾਨ ਮਸਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ ਯੁਿੰਗ ਆਪ੍ਣ ੇਅਸਧਐਨ ਸਵਚ ਿਮੂਸਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂਿੰ  ਮੁਖ ਮਿੰਨਦਾ 

ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਦਮ ਰਪੂ੍ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਜਿ ਸਵਚਲਾ ਇਕ ਰਪੂ੍ 'ਪ੍ਰਿੋਨਾ' ਹ ੈਸਜਿ ਦਾ ਅਰਥ 'ਨਕਾ ' ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵ ਇਹ 

ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰਪੂ੍ ਹ ੈਜੋ ਉਿਦੇ ਵਾਿਤਸਵਕ ਰਪੂ੍ ਤੋਂ ਸਭਿੰਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਇਰਫਾਨ ਵੀ ਇਿੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾ  ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਈ ਕਮਲੇਸ਼ 

ਉਰਫ਼ ਨਰਸਗਿ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਦਾਸਖਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਦਜੇੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋ

ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤ ੇਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਿੱਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਨਰਸਗਿ ਦੀ ਤਰਾਿਦੀ ਦਾ 

ਕਾਰਨ  ਣਦੀ ਹ।ੈ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਗਿ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਦਰੁਦਰਸ਼ਾ ਦਾ ਸ ਆਨ ਕਰ, ਨਾ ਕਵੇਲ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਖਿੰਡ 

ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਿਾਹਮਣੇ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਇਨਿਾਸਨਅਤ ਤੋਂ ਕੋਿੋ ਦਰੂ ਨੇ, ਿਗੋਂ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਘਟਿੱਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਪ੍ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਉਰਫ ਨਰਸਗਿ ਅਤ ੇਇਰਫਾਨ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵਚ ਸਪ੍ਆਰ ਤੋਂ 

ਮਨਫ਼ੀ/ਮੁਨਕਰ ਹਇੋਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹ।ੈ 
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