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ਸਾਰ 

ੰਜਾਫੀ ਸੱਭਬਆਚਾਯ ਭ ੱਚ, ਭਭਐਏ ਏਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭ ਸਸ ਸਥਾਨ ਸੀ ਫਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਏ ਹਾਰ ਹੀ ਭ ੱਚ ਭਏਉਂਭਏ 
ਇਰਏਟ੍ਰਾਭਨਏ ਭੀਡੀਆ ਅਜ ਆਣ ਰਏਾਂ ਦ ਜੀ ਨ ਭ ੱਚ ਦਾਐਰ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਸੰਮੁਏਤ 

ਭਯ ਾਯ ਰਫੰਧਨ, ਭ ੱਚ ਏਭਹੜਾ? ਭ ਸਭਤਰਤ ਭਦਸਾ-ਭਨਯਦਸ ਭਯ ਾਯ ਭੈਂਫਯ ਯਭਹਣ ਰਈ  ਯਤ ਨਾਰ, ਸੀ ਫਹੁਤ 

ਜਨਯਰ ਹਾਰਾਂਭਏ, ਅੱਜਏੱਰਹ ਾਭਏਸਤਾਨੀ/ੰਜਾਫੀ ਭਯ ਾਯ ਭ਼ਿਆਦਾ ਭਸੰਰ ਹਨ ਅਤ ਭਯ ਾਯਏ ਇਏੱਠ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ੱਟ੍ 

ਅਏਸਯ. ਅੱ  ਈ ਰੂਸਨ ਦ ਇਰਏਟ੍ਰਾਭਨਏ ਅਤ ਸਭਾਭਜਏ ਭੀਡੀਆ, ਭਜੱਥ  ੀ ਰਏ ਇਏੱਠੇ ਹ, ਇੱਏ ਰਭਸੱਧ ਭਨ ਯੰਜਨ 
ਇੱਏ ਸਭੂਹ ਨਾਰ ਭਨਿੱਜੀ ਅਨੁਬ  ਸਾਂਝ ਏਯਨਾ ਸੀ, ਬਾ ੇਂ ਇਹ ਦਸਤ ਹ  ਜਾਂ ਭਯ ਾਯਏ, ਭ ਯਸ ਭ ੱਚ, ਅਨੁਏੂਭਰਤ ਜਾਂ 
ਨ ੀਆਂ ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਸੁਣਾ ਏ। ਭਨੰੂ ਇੱਏ ਫੱਚ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਮਾਦ ਹ ਭਜਸਨੰੂ ਭੈਂ ਭਆਯ ਏਯਦਾ ਸੀ ਭੈਂ ਆਣੀਆ ਂ
ਭਯ ਾਯਏ ਭੀਭਟੰ੍ਾਂ ਭ ੱਚ ਜਾ ਭਯਹਾ ਸੀ, ਭਏਉਂਭਏ ਇੱਏ  ਾਯ ਭਦਨ ਦ ਸਾਯ ਏੰਭ-ਈਦ ਐਤਭ ਹ ਈ ਸੀ ਜਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਇੱਏ ਭ ਆਹ - ਇਸ ਨੰੂ ਸੀ ਸਭਾਂ ਰਈ ਹਯ ਏਈ ਨੰੂ ਆਉਣਾ ਨਾਰ ਭ ੱਚ ਇੱਏ ਜੀ ਤ ਏਭਯਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਏ ਚੁੱ ਰਹ ਦ ਆਰ-
ਦੁਆਰ (ਜ ਇਹ ਸਯਦੀ ਸੀ), ਅਤ ਭ਼ਿਫਾਨ, ਭ਼ਿਆਦਾਤਯ ਭਯ ਾਯ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ, ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਾਯਟ੍ੀ ਭ ੱਚ 
ਹਯ ਭਏਸ ਨੰੂ ਚਾਹ ਯਸ। ਅਤ ਭਪਯ ਏਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਸਨ ਸੁਯੂ ਹਇਆ। ਏਹਾਣੀਆਂ ਭਨਿੱਜੀ ਅਨੁਬ ਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ 
ਏਰਨਾ ਤੱਏ। ਫੱਭਚਆਂ ਭ ੱਚ ਸਬ ਤੋਂ  ੱਧ ਰਭਸੱਧ ਅਰ ਭਏਏ ਜੀ ਾਂ ਜਾਂ ਅਰ ਭਏਏ ਤੀਭ ਧੀ ਦ ਤ਼ਿਯਭਫਆਂ ਫਾਯ: ਭਜਨਾਂ, 
ਯੀਆ,ਂ ਜਾਦੂਯਾਂ ਅਤ ੱਰ ਏਯਨ  ਾਰ ਜਾਨ ਯ ਯਭੀਆ ਂ ਭ ੱਚ, ਏਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਸਨ ਫਾਹਯ ਐੁੱ ਰਹ ਭ ਹੜ 
ਭ ੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਭਜੱਥ ਫੰਏ (ਰੱਏੜ ਦਾ, ਚੱਰਣਮ ਰਾਈਟ੍ ਫਿੱਡ) ਚੌਂਏੀ  ਾਰ ੱਐ ਦ ਸਾਹਭਣ ਏਤਾਯਫੱਧ ਏੀਤਾ ਭਆ ਸੀ, 
ਅਤ ਰਏ ਇਸ ਨੰੂ ਾਇਆ ਸਥਾਨ ਭਜੱਥ  ੀ ਉਹ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ। ਭਪਯ ਇੱਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਯ ਫੱਚਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹ ੁੱ ਛ ਏਈ 

ਜਾਭਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ਦਫਦਫਾ ਦ ਏਹ ਏਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਭਫਆਨ ਏਯ ਏੁੱ ਝ ਭਦਰਚਸ ਏਹਾਣੀ। ਏਈ  ਾਯ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਏਹਾਣੀ ਭਹਰਾਂ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ, ਯ ਏਹਾਣੀਏਾਯ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਏਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦੁਫਾਯਾ ਸੁਣਾਉਣ ਰਈ ਏਹਾ। ਇਹ 
ਏਦ ਅਸਪਰ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਸਾਡਾ ਭਨ ਯੰਜਨ ਏਯ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਭੱਛ ਭੁੜ ਏ ਦਐਦਾ ਹਾਂ, ਭਨੰੂ ਅਭਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਭਏ 
ਉਸਨੇ ਏਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਯੀਏਾ ਸੀ- ਰਦਯਸਨ - ਉਹ ਫਣਾਇਆ ਏਹਾਣੀ ਭਦਰਚਸ ਹਯ ਏਈ ਸਭਾਂ। 
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ਭੂਧਮਕਾ 
ਭੈਂ ੰਜਾਫ ਐਤਯ ਦੀ ਇੱਏ ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਭੁਸਭਰਭ ਯਤ ਹਾਂ, ਅਤ ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਭਨੰੂ ਤਾ ਹ ੱਐਾਤ ਇਹ ਹ 

ਸਏਦਾ ਹ ਭਰਆ ਨੰੂ ਭਯੀ ਐਜ, ਆਈ ਨੰੂ ਸ ੀਏਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਉਹ ਭਯੀ ਭਰੰ, ਬੂਭਰਏ ਤਯ 'ਤ ਅਤ ਇਭਤਹਾਸਏ ਤਯ 
'ਤ 'ਤ ਸਭਥਤ ਸਥਾਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਹ ਭਨੰੂ ਨਾਰ ਇੱਏ ਏੀਭਤੀ ਭਦਰਸਟ੍ੀਏਣ ਐੰਬ  ਤਯੀਏ ਉਹ ੰਜਾਫੀ ਭਭਐਏ ਰਏ-

ਏਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ, ਅਨੁ ਾਦ ਏੀਤਾ, ਛਾਭਆ ਅਤ ਰਸਾਭਯਤ ਏੀਤਾ ਦਯ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਮੁੱ . ਇੱਏ ਫੱਚ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ 
ਭੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਭਜਸਨੰੂ ਭੈਂ ਹੁਣ ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਅਤ  ਜੋਂ ਛਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਾਯਨਾਤਭਏ ਏੰਭ ਅਏਸਯ ਰਏ ਏਥਾ 
ਭ ੱਚ ਸਾਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ - ਅਤ "ਪਾਭਸਰਾਈ਼ਿਸਨ" ਦ ਰਬਾ ਾਂ ਇੱਏ  ਾਯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰੰ ਟ੍ ਭ ੱਚ ਭਪਏਸ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ. 

ਹਾਰਾਂਭਏ, ਭਯੀ ੜਹਾਈ, ਭਹਰਾਂ ਾਭਏਸਤਾਨ ਭ ੱਚ ਅਤ ਹੁਣ ਭਨਊ ਭ ੱਚ ਼ਿੀਰੈਂਡ, ਾਸ ਭਨੰੂ ਭਧਆਨ ਨਾਰ ਸਚਣ ਰਈ 
ਉਤਸਾਭਹਤ ਏੀਤਾ ਅਭਜਹ ਭੁੱ ਭਦਆਂ ਫਾਯ. 

 

ਭਯਾ ਅਭਧਨ ਰਏਾਭਸਤ ੰਜਾਫੀ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭ ੱਚ ਆਈਆ ਂਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਦੀ ਏਭਸਸ 
ਏਯਦਾ ਹ ਭਛਰ ਸ ਸਾਰਾਂ ਭ ੱਚ, ਅਤ ਇਹ ਤਫਦੀਰੀਆਂ  ੱਐ- ੱਐ ਸਭਾਭਜਏ, ਯਾਜਨੀਭਤਏ, ਅਤ ਏੁਰਏਟ੍ਯਾਂ, ਅਨੁ ਾਦਏਾਂ 
ਅਤ ਦਯਸਏਾਂ ਦੀਆਂ ਭ ਚਾਯਧਾਯਏ ਧਾਯਨਾ ਾਂ ਭਜਨਹ ਾਂ ਰਈ ਏਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਇਯਾਦਾ ਸੀ. ਏੁਰਏਟ੍ਯਾਂ, ਅਨੁ ਾਦਏਾਂ ਅਤ 
ਸੰਾਦਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆ ਂ ਚਣਾਂ ੰਜਾਫੀ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ਸਭਾਭਜਏ-ਇਭਤਹਾਸਏ, ਬੂਭਰਏ, 

ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਅਤ ਭ ਚਾਯਧਾਯਏ ਰਸੰਾਂ ਦੀ ਉਜ ਹਨ। ਜਭੜਆ ਨਾਰ  ਸਚ ਸਚ ਦ ਉਹਨਾਂ ਦ ਇਯਾਦਾ ਦਯਸਏ ਟ੍ਯੀ 
ਈਰਟ੍ਨ ਭਯਬਾਭਸਤ ਏਯਦਾ ਹ ਸਚ ਭਜ ੇਂ ਭਏ "ਸਭਾਭਜਏ ਜੀ ਨ ਭ ੱਚ ਅਯਥ, ਭਚੰਨਹ  ਅਤ ਭੁੱ ਰ ਦਾ ਏਯਨ ਦੀ 
ਰਭਏਭਯਆ" ਜਾਂ "ਇੱਏ ਸਯੀਯ" ਭਏਸ ਐਾਸ ਸਭਾਜਏ ਸਭੂਹ ਜਾਂ  ਯ ਦੀ ਭ ਸਸਤਾ  ਾਰ ਭ ਚਾਯ" (1-2) ਭਯ ਅਭਧਨ 
ਭ ੱਚ, ਭੈਂ ਰ ਹਨ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭ ਚਾਯਧਾਯਾ ਦਾ ਸੰਏਰ: ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਭ ਚਾਯਾਂ ਦਾ ਸਭੂਹ ਹ ਜ ਭਏਸ ਭ ਸਸ 
ਨਾਰ ਜੁੜ ਹ ਹਨ ਸਭਾਭਜਏ ਸਭੂਹ ਜਾਂ  ਯ ਾਰਣਾ ਅਤ ਾਰਣ ਸਣ ਏਯਦਾ ਹ। ਇਹ ਸਾਭਯਾਜ ਾਦੀ 
ਭ ਚਾਯਧਾਯਾ, ੂਯ  ਾਦੀ ਹ ਸਏਦਾ ਹ ਸਚ ਜਾਂ ਤਾਂ  ਇਸਰਾਭੀ ਸਚ, ਸਾਯ ਦ ਏਭਹੜਾ? ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ  ਾਯਦਾ ਹ ਹੱਰ 
ਰਭਬਆ ਭ ੱਚ  ਭੁੜ ਏੰਭ ਦ ਇਹ ਏਹਾਣੀਆ ਂਭ ੱਚ  ੱਐ- ੱਐ ਇਭਤਹਾਸਏ ਰ. 

 

ਭਯੀ ਐਜ ਮਾਤਯਾ ਸੁਯੂ ਹਈ ਇਸ ਨੰੂ ਭਸੱਐਣਾ ਭ ੱਚ  ਆਐਯੀ ਦਹਾਏਾ ਦ   ੀਹ ਾਂ ਸਦੀ ਅਤ 21 ੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 
ਭਹਰਾ ਦਹਾਏਾ, ਏਾਫੀ ਭ ਦ ਾਨਾਂ ਦ ਭਧਆਨ ਭ ੱਚ, ਭ ੱਚ ੱਛਭ ਨੇ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂਅਤ ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆ ਂ'ਤ 
ਭਧਆਨ ਏੇਂਦਭਯਤ ਏੀਤਾ। ਇਹ ੱਛਭੀ ਸਏਾਰਯਭਸ ਨੇ ਫਣਾਇਆ ਹ ਇਹਨਾਂ ਯੂਾਂ ਦੀ ਭ ਨਾਸਏਾਯੀ ਸੰਬਾ ਨਾ ਅਤ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਾਨਏੀਏਯਨ ਦੀ ਰਭ ਯਤੀ ਦ ਾਂ ਰਈ ਦਾਅ  ਭਸਰਾਰਐ, ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ ਸੰਫੰਭਧਤ  ਰਤੀਭਨਧਤਾ ਦ ਭਰੰ ਅਤ 
ਏਰਾਸ.  ਭਡ਼ਿਨੀ (ਭੁੜ) ਉਤਾਦਨ ਦੂਤ ਦ ਏਹਾਣੀਆ ਂਅਤ ਹਾਰੀ ੁੱ ਡ ਦੀ ਯੀਭਏ  ਏਰਾਭਸਏ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਭ ੱਚ 
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ਭਪਰਭਾਂ ਰਈ ਰਭਸੱਧ ਅਤ ਐਤਏਾਯ ਸਭਬਆਚਾਯ ਯਭਹੰਦ ਹਨ ਇੱਏ ਰਭੁੱ ਐ ਬਾ ਦ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨ-ਯ ਇੱਏ ਐਰਹਣ ਰਈ ਨੰੂ 

 ਧਦੀ ੜਤਾਰ ਅਤ ਆਰਚਨਾ. ਐਤਯ ਭ ੱਚ ਇੱਏ ਭਹੱਤ ੂਯਨ ਯੁਝਾਨ ਨਾਯੀ ਾਦੀ ੜਹਨਾ ਅਤ ਏਰਾਭਸਏ ਯੀ 
ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਜਂਰਾ ਏਾਯਟ੍ਯ ਦੀ ਭਦ ਫਰਡੀ ਨੰੂ ਦੁਫਾਯਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਯਹਾ ਹ। ਚੈਂਫਯ਼ਿ ਅਤ ਭਾ ਡਨ ੂ ਦੀ 
ਚੁੰ ਭਣ ਦੀ ਡਣ: ਨ ੀਂ ਸਭਏਨ ਭ ੱਚ ੁਯਾਣੀਆ ਂਏਹਾਣੀਆ ਂ। ਇਹ ਭਯਟ੍ਭਰੰ ਇਹਨਾਂ ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਭ ੱਚ ਅਏਸਯ ਭਜੂਦ 
ਯੂੜਹੀ ਾਦਾਂ ਨੰੂ ਐਤਭ ਏਯਨ ਅਤ ਫਨਏਾਫ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਭਾਭਧਅਭ  ਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਰੁਏ ਹ ਭਰੰ ਾਦੀ ਅਤ 
ਨਾਯੀ-ਭ ਯਧੀ ਤੱਤ ਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਭਣਤ ਹਨ। ਦੁਆਯਾ ਰਭਯਤ ਭਯੀ ਯੀਭਡੰ ਦ ਇਹ ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਭੁੜ ਭ ਏਯੀ, ਆਈ 

ਸੁਯੂ ਏੀਤਾ ਐਜ ਭ ੱਚ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭਯਟ੍ਭਰੰ ਦ ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਫਦਭਏਸਭਤੀ ਨਾਰ, ਭੈਂ ਭਏਸ  ੀ ਸਭਏਾਰੀ 
ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਯੂ ਨੰੂ ਉਜਾਯ ਏਯਨ ਭ ੱਚ ਅਸਭਯੱਥ ਸੀ ਇਹ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਭੈਂ ਡੂੰ ੀ ਐੁਦਾਈ ਏਯਦਾ ਹਾਂ, ਭਨੰੂ 
ਅਭਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਭਏ ਫਹੁਤ ਏੁਝ ਅਭਜਹਾ ਹ ਜ ਅਜ ਤੱਏ ਜਾਭਣਆ ਨਹੀਂ ਭਆ ਹ. ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ ਅਤ 
ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ 'ਤ ਐਜ ਦੀ ਫੁਭਨਆਦੀ ਾਟ੍ ਾਈ ਈ ਹੁੰ ਚ ਇਹ ਏਭੀ ਹ ਦ ਸਏਾਰਯਭਸਾਂ ਜ 
ਭਨੰੂ ਰਭਯਤ ਏਯਦੀਆਂ ਹਨ ਏੰਭ. 

 

 ੀਹ ੀਂ ਸਦੀ ਦ ਅੱਧ ਤੋਂ ਰ ਏ ਇਸ ਬੂਭਭਏਾ ਦ ਭ ਆਏ ਭ ਦ ਤਾੂਯ ਏ ਅਭਧਨ ਹਨ ਅਤ ੱਛਭੀ ਰਏ 
ਏਥਾ ਾਂ ਅਤ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾ ਾਂ, ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ, ਭਾਯਸੀਆ ਭਰਫਯਭਨ ਦੁਆਯਾ ਾਇਨੀਅਯ ਏੀਤੀ ਈ 

("ਏਈ ਭਦਨ ਭਯਾ ਭਰੰ ਸ ਭ ਰ ਏਭ" 1972), ਫਯੂਨ  ਫਟ੍ਰਹਾਈਭ ( ਦਾ ਮੂ਼ਿ ਆਫ ਚਂੈਂਟ੍ਭੈਂਟ੍ ) 1976), ਜਏ ਭ਼ਿਸ ( 
ਫਰਭਏੰ ਦ ਭਭਜਏ ਸਰ 1979, ਯੀ ਟ੍ਰ ਼ਿ ਭਭਥ/ਭਭੱਥ ਼ਿ ਪਅਯੀ ਟ੍ਰ) 1993, ਰੀਭ ਰੀਸੀ 2014), ਏ ਸਟ੍ਨ ( 
ਏਈ ਭਦਨ ਤੁਹਾਡਾ।) ਡਣ ਆ ਜਾ ਾ 2008), ਅਤ ਭਏਰਸਟ੍ੀਨਾ ਫਚੀਰਾ ( ਸਟ੍ਭਾਡਯਨ ਪਯੀ ਟ੍ਰ਼ਿ 1997, ਪਯੀ 
ਟ੍ਰ਼ਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਾਯਭਡ 2013)।  ਾਧ ੂ ਭਧਆਨ ਹ ਚਰਾ ਭਆ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਹ ਨਾਰ ਇਹ ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਭ ਦ ਾਨ ਨੰੂ  

ਭਭਆਯੀ (ਭਰੰ, ਏਰਾਸ) ਜਾਣੂ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭ ੱਚ ਨਏਡ ਏੀਤੀਆਂ ਧਾਯਨਾ ਾਂ (ਅਏਸਯ ਇਸ 'ਤ ਆਧਾਭਯਤ) 

ੀੜਹੀਆਂ ੁਯਾਣੀਆਂ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਬੰਨਤਾ ਾਂ) ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦ ਮੂਯ ਭ ੱਚ ਰੀਭ ਬਯਾ ਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਇਏੱਤਯ ਏੀਤ । ਡਨਾਰਡ ਹਾਸ ਨੇ ਆਣ ਰਐ "ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਪਯੀ ਟ੍ਰ ਸਏਾਰਯਭਸ" ਭ ੱਚ ਡਂਯੀਆ 
ਡ ਯਭਏਨ ਦਾ ਹ ਾਰਾ ਭਦੱਤਾ। ਇਹ ਭਨਯੀਐਣ ਭਏ "ਯੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਏਦਯਾਂ-ਏੀਭਤਾਂ ਅਤ ਭਰੰ ਬੂਭਭਏਾ ਾਂ 
ਫਾਯ ਸਾਡੀ ਸਭਝ ਨੰੂ ਆਏਾਯ ਭਦੰਦੀਆਂ ਹਨ" ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਹਭਸਾ  ਾਂ ਸ ਏਯਨਾ ਸਤਾਨ, ਸੁੰ ਦਯ, ਅਤ ਅਭਏਭਯਆਸੀਰ, 

ੁਯਸਾਂ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਸਭੇਂ, ਭ ੱਚ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਉਰਟ੍, ਚੰਾ, ਭਏਭਯਆਸੀਰ ਅਤ ਫਹਾਦਯੀ "(3)। ਇਹ ਟ੍ਯਨ ਦ ਭੁੱ ਐ 
ਤੱਤ ਹਨ ਸਾਯ  ਏਹਾਣੀਆ ਂਨਾਰ 'ਆਨੰਦ ਨਾਰ ਏਈ  ਾਯ ਫਾਅਦ ਭ ੱਚ' ਅੰਤ ਹਾਰਾਂਭਏ, ਆਈ ਆਇਆ ਨੰੂ ਸਭਝ ਉਹ ਉੱਥ 
ਹ ਇੱਏ ਰਏ ਅਤ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆਂ 'ਤ ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਭ ਦ ਤਾ ਭਸਯਪ ਛਾਣਨ ਨਾਰੋਂ ਫਹੁਤ ਏੁਝ ਏਯਦੀ ਹ ਭਸ  ਭਾਦਾ 
ਭਚੱਤਯਾਂ ਦ ਰਚਰਨ ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਦ ਭਚੱਤਯਣ ਦ ਤਯੀਭਏਆ ਂ 'ਤ ਭ ਯਰਾ ਏਯਨਾ ਜ ਾਨੀ ਯਤਾਂ (ਅਤ ਭਯਦਾਂ) ਦੀ 
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ਭਰੰ ਸਭਝ ਨੰੂ ਰਬਾਭ ਤ ਏਯਦੀ ਹ। ਅਭਜਹਾ ਯ ੱਈਆ ਫਹੁਤ ਦੂਯ ਹ ਫਹੁਤ ਸਧਾਯਨ, ਇੱਏ ਭ਼ਿਾਏ ਦ ਤਯ ਤ ਉਸ ਭ ੱਚ 
ਨ ਟ੍ਸ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਅਤ ਨਾਯੀ ਾਦ (2004): 

ਏੁਝ ਨਾਯੀ ਾਦੀ ਯੀ-ਏਹਾਣੀ ਭ ਸਰਸਣ ਭ ਆਭਐਆ ਦ ਇੱਏ ਢੰ ਭ ੱਚ ਪਸ ਹ ਹਨ ਜ ਇਸ ਦ ਸਭਯੱਥ ਹ 
ਯੀ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦ ਭਰੰ ਾਦੀ ਫਾਯ ਯੂੜਹੀ ਾਦੀ ਸਾਧਾਯਨੀਏਯਨਾਂ ਦੀ ੁਸਟ੍ੀ ਏਯਨ ਨਾਰੋਂ ਥੜਹਾ ਹਯ 

ਸਟ੍ੀਯੀਟ੍ਾਈ ਅਭਜਹ ਅਭਧਨ ਯੀ-ਏਹਾਣੀ ਦ ਭਨਯਭਾਣ ਦੀਆਂ ਜਭਟ੍ਰਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤ 
ਸੁਆਤ, ਸਭਾਭਜਏ-ਇਭਤਹਾਸਏ ਸੰਦਯਬ, ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਯੰਯਾ ਾਂ, ਸਰੀ ਦਾ ਭ ਏਾਸ ਅਤ ਯੀ-ਏਥਾ ਦਾ 
ਸਾਹਭਣਾ ਏਯਨ  ਾਰੀਆ ਂਚੁਣਤੀਆ ਂਾਠਏਰਭ (ix-x) 

ਭਜ ੇਂ ਆਈ ਸੁਯ ੂਏੀਤਾ ਭਯੀ ਏੰਭ ਐੰਬ ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆ,ਂ ਆਈ ਏਯਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਏਯ  ਭਏਸਭ ਦ 
"ਜਭਟ੍ਰਤਾ ਾਂ" ਹਾਸ ਨੇ ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ "ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਭਯਸਸਨ" ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੁੱ ਭਦਆਂ  ੱਰ ਇਸਾਯਾ ਏੀਤਾ, 
ਸਭਾਭਜਏ ਇਭਤਹਾਸਏ ਹ ਾਰ [ਅਤ] ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਯੰਯਾ ਾਂ।" 

 

ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਧਧਐਨ 

ਜਦੋਂ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂਜਾਂ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਦੀ ੱਰ ਆਉਂਦੀ ਹ, ਤਾਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ਨਾਭ "ਦ"  ਜੋਂ ਰਟ੍ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਰਏ ਏਥਾ ਯੰਯਾ ਦ ੰੂੜ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਜਾਂ ਫਹੁਤਾਤ ਦੀ ਧਯਤੀ" (ਫਚਰਾ "ਸਰੀ ਅਤ ਭਰੰ" 179)। 

ਭ਼ਿਆਦਾਤਯ ਭਹੱਸ ਰਈ, ਬਾਯਤੀ "ਅਚਯਜ" ਏਹਾਣੀ ਦ ੱਛਭੀ ਭ ਚਾਯ ਭ ੱਚ, ਬਾਯਤ ਦੀ ਸਰਾਾ ਏੀਤੀ ਈ ਹ। ਰਈ 

ਇਸ ਦਾ ਚਭਤਏਾਯ, ਜਦਭਏ ਇਸ ਦਾ ਰਏ ਾਸ ਚਰਾ ਭਆ ਅਣਭਡੱਠ ਏੀਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਤ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਸ ਏੀਤਾ 
ਭਆ। ਇਸ ਦਾ ਯਤਾਂ, ਭ ੱਚ ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ, ਅਧੀਨੀ ਅਤ ਾਟ੍  ਾਰੀ ਜੰਸੀ ਜਾਂ ਭਨਮੰਤਯਣ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਸ ਏੀਤਾ 
ਭਆ ਹ, ਼ਿਨਾ ਭ ੱਚ ਰੁਏ ਹ ਯਹੱਸਭਈ ਜੀ , ਅਏਸਯ ਫੁਯਾਈ ਦੀ ਸਾਭ਼ਿਸ ਯਚਦ ਹਨ, ਇਸਰਈ ਇੱਏ ਖ਼ਤਯਾ ਫਣਦ 
ਹਨ। ਦ ਸੰਦਯਬ ਭ ੱਚ ਫਾਅਦ ਭ ੱਚ, ਫਾਚਰਾ ਨੇ ਨ ਟ੍ ਏੀਤਾ ਭਏ "ਆਣ ਖ਼ਤਯ ਨੰੂ ੱਟ੍ ਏਯਦ ਹ, ਇਹ ["ਬਾਯਤ 
ਇੱਏ ਸਾਨਦਾਯ ਏਹਾਣੀ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ"] ਯਹੱਸ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ। [ਬਾਯਤੀ] ਯਤ ਦਾ ਨਸਰੀ ਭਚੱਤਯ ੱਛਭੀ ਏਰਨਾ ਦਾ 
ਏੇਂਦਯ ਹ। ਦੂਜ ਦ ਯਹੱਸ ਅਤ ਰੁਬਾਉਣ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ" ("ਸਰੀ ਅਤ ਭਰੰ" 180)। ਇਸ ਯਹੱਸਭਈ ਅਤ ਭਨਭਹਏ 
"ਹਯ" ਅਤ ਯੂੜਹੀ ਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ ਇਹ ਏਹਾਣੀਆ ਂਤੋਂ ਇੱਏ ਫਾਹਯਰ ਦ ਅਤ ਇੱਏ ਅੰਦਯੂਨੀ ਭਦਰਸਟ੍ੀਏਣ, ਉਹ 

ਇਹ ਅਭਧਨ ਏਯਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਾ ਰਾਣ ਰਈ. 

ਦ ਰਏ ਏਹਾਣੀ ਸੰਰਭਹ (ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦ  ੱਐ- ੱਐ ਸੰਰਭਹ) ਦ ਤੁਰਨਾਤਭਏ ਭ ਸਰਸਣ ਦੁਆਯਾ ਸੰਾਦਏ) - 

ਏ, ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਏਹਾਣੀਆ ਂ, ਇੱਏ ਈਸਾਈ, ਯਤ, ਭਫਰਭਟ੍ਸ, ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਏੁਰਏਟ੍ਯ ਦੁਆਯਾ, ਭ ੱਚ ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 
ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਬਾਯਤ, ਅਤ ਦੂਜੀ, ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰਭਸੱਧ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ , ਇੱਏ ਸਟ੍- ਾਯਟ੍ੀਸਨ ਭਯਦ, ਭੁਸਰਭਾਨ, 

ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਏੁਰਏਟ੍ਯ-ਆਈ ੜਚਰ ਏਯਨ ਰਈ   ਯਣਨ ਦ ਭਰੰ, ਸੱਭਬਆਚਾਯ, ਸੰਰਭਹ ਭ ੱਚ ਸਸਟ੍ ਧਯਭ, ਅਤ 
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ਰੁਏ ੇਂ ੱਐਾਤ ਅਤ ਯੂੜਹੀ ਾਦ। ਏਥਰੀਨ ਯਾਨ ਦਾ ਏੰਭ (ਭ ਚਏਾਯ ਉਹ ਦ ਹਯ) ਹ ਅਭਨਸਭਚਤ ਭਧਆਨ ਨੰੂ ਭਏ ੇਂ "ਦ 

ਸੰਾਦਏ,  ਏੁਰਏਟ੍ਯ, ਅਤ  ਭਫਯਤਾਂਤਏਾਯ "ਭਪਰਟ੍ਯ"  ਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਭਜਸ ਯਾਹੀਂ ਏਹਾਣੀਆਂ ਇੱਏ ਨਾ਼ਿਏੁ 
ਭ ਚਰੀ ਸੰਸਏਯਣ ਤੱਏ ਹੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਏਾਸਨ (230) ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਹਾਸ ਨੇ ਨ ਟ੍ ਏੀਤਾ ਭਏ 
"ਸੰਾਦਏਾਂ ਅਤ ਸੰਰਭਹਆ ਂਦਾ ਆਏਾਯ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਭਰਐਤਾਂ ਦੀ ਭਸਯਜਣਾ ਭ ੱਚ ਅਭਧਏਾਯਤ ਬੂਭਭਏਾ ਜ ਉਹ ਰਸਾਭਯਤ ਏਯ 
ਯਹ ਹਨ। ਇਹ  ੀ ਸੱਚ ਹ ਅਨੁ ਾਦਏ ਜ ਦੂਜੀਆ ਂਬਾਸਾ ਾਂ ਭ ੱਚ ਟ੍ਏਸਟ੍ ਨੰੂ ਏਾੀ ਅਤ ਪਰਾਉਂਦ ਹਨ ("ਭਯਸਸਨ" 

541)। "ਏੀ," ਉਹ ੁੱ ਛਦ ਹਨ, "ਸੰਰਭਹਏ, ਸੰਾਦਏ ਅਤ ਅਨੁ ਾਦਏ ਆਣੀਆ ਂਏਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪਯਭ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀ 
 ਯਤਦ ਹਨ? [ਾਠਏਾਂ] ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦ ਭੁਐਫੰਧ, ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਨ ਟ੍ਸ ਅਤ ਹਯ ਯਾਟ੍ਏਸਟ੍ ਭਏ ੇਂ ਹਨ ਰਏ 
ਏਹਾਣੀਆ ਂਅਤ ਯੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂਨੰੂ [ਾਠਏਾਂ ਦੀ] ਸਭਝ ਅਤ ਰਤੀਭਏਭਯਆ ਨੰੂ ਆਏਾਯ ਦਣ ਦੀ ਏਭਸਸ ਏਯ?" (541)। 
ਇਹ ਸ ਾਰ ਭਹੱਤ ੂਯਨ ਹਨ। ਭਯਾ ਅਭਧਨ ਯਤ ਾਤਯਾਂ ਦੀ ਸਏਾਯੀ 'ਤ  ੀ ਏੇਂਦਭਯਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਯਾਂ ਨੰੂ 
ਰਟ੍ ਏਯਨ ਦੀ ਏਭਸਸ ਏਯਦਾ ਹ ਜ ਭਭਐਏ ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਨੰੂ ਭਪਰਟ੍ਯ ਏੀਤ ਜਾਣ 'ਤ ਜੜਦ ਹਨ ਭ ਭਬੰਨ ਭਛਏੜਾਂ, 
ਯੁਚੀਆਂ, ਅਤ ਭ ਚਾਯਧਾਯਏ ਰਯਨਾ ਾਂ  ਾਰ ਸੰਰਭਹਏਾਯ ਅਤ ਅਨੁ ਾਦਏ, ਅਤ ਭ ੱਚ  ੱਐਯਾ ਸਭਾਭਜਏ ਇਭਤਹਾਸਏ ਰ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਭਹਰਾਂ ਉਹ ਹਹ ਸਭਥਯ ਭ ੱਚ ਛਾ. ਭੈਂ ਜਾਂਚ ਏਯਦਾ ਹਾਂ ਭਏ ੇਂ  ਾਭਏਸਤਾਨੀ/ਬਾਯਤੀ ਰਏਾਂ ਦ ਧਯਭ, ਸਭਾਜ, 

ਸੱਭਬਆਚਾਯ ਅਤ ਜੀ ਨ ਦ  ੱਐ- ੱਐ ਭਹਰ ੂਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੀਚਯ ਏੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭ ੱਚ ਟ੍ਏਸਟ੍ 

 

ਜਦੋਂ ਭਏ ਬਾਯਤ ਰਏਧਾਯਾ ਦ ਅਭਧਨ ਭ ੱਚ ਇੱਏ ਭਹੱਤ ੂਯਨ ਸਥਾਨ ਯੱਐਦਾ ਹ, ਉੱਥ ਭਯਹਾ ਹ ਾਭਏਸਤਾਨ 
ਦੀ ਰਏਧਾਯਾ 'ਤ ਰਬ ਭਏਸ  ੀ ਭ ਦ ਾਨ ਦਾ ਭਧਆਨ ਨਹੀਂ ਭਦੱਤਾ ਭਆ - ਸਾਇਦ ਇਸ ਰਈ ਭਏ ਾਭਏਸਤਾਨ 1947 

ਤੋਂ ਭਹਰਾਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ਭਹੱਸਾ ਸੀ, ਅਤ  ੰਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨ਼ਿਯਅੰਦਾ਼ਿ ਏੀਤਾ ਭਆ ਹ। ਇੱਏ ਛਟ੍ਾ ਭਜਹਾ ਹ ਬਾਯਤੀ 
ਭ ਦ ਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਾਭਏਸਤਾਨੀ ਦੁਆਯਾ ਏਈ ਨਹੀਂ (ਸਪੀ ਅਏੀਰ ਦਾ ਰਭਾਭਣਤ ਹਣ ਦਾ ਏਈ 
ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਹ "ਸਏਾਰਯਭਸ"). ਭੈਂ ੱਛਭੀ ਸਏਾਰਯਭਸ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਹ ਭਜੱਥ ਇਹ ਰਾੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਸਯਤ 

ਦ ਬਾ ਨਾ ਅਤ ਭ ਆਭਐਆ  ਰਏ ਏਹਾਣੀਆ ਂਆਈ ਭ ਚਾਯ ਏਯ। ਇਏੱਠੇ ਨਾਰ ੱਛਭੀ 
ਸਏਾਰਯਭਸ, ਆਈ ਾਸ ਫਣਾਇਆ  ਯਤ ਦ  ਭੁਏਾਫਰਤਨ ੱਟ੍ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਨਾਰ ਬਾਯਤੀ ਭ ਦ ਾਨ ਐੰਬ ਬਾਯਤੀ 
ਰਏ ੀਤ, ਭਜ  ਏੀ ਉਹ ਨਾਰ ਭਧਆਨ ਨਥਾਨੀ, ਭਏਯੀਨ  ਨਾਯਾਇਣ ਅਤ . ਏ ਯਾਭਾਨੁਜਨ 

ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਯਾਜ ਦ ਅਧੀਨ, ਬਾਯਤ ਭ ੱਚ ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਦ ਸੰਰਭਹ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀਆਂ ਤੀਭ ਧੀਆਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਏਾਫੀ ਭਧਆਨ ਭਦੱਤਾ ਭਆ ਹ, ਐਾਸ ਏਯਏ ੱਛਭੀ ਸਟ੍-ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਭ ਦ ਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ। 
ਭ ੱਚ ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦ ਅੰਤ ਅਤ  ੀਹ ੀਂ ਸਦੀ ਦ ਅਯੰਬ ਭ ੱਚ, ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ, ਸਾਯ ਦਸ ਦ ਏੁਰਏਟ੍ਯ ਉ-ਭਹਾਂਦੀ 

 ੱਐ- ੱਐ ਤਯ 'ਤ ਸਯਤ: ਏਹਾਣੀਆ,ਂ ਭਰਐਤੀ ਭਯਏਾਯਡ ਅਤ ਅਨੁ ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭ ੱਚ ਅੰਯ਼ਿੀ, ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਫਰਭਟ੍ਸ 
ਅਤ ਂਰ-ਇੰਡੀਅਨ ਾਠਏਾਂ ਰਈ, ਜਾਂ ਭਏਸ ਰਈ ਰਏਾਭਸਤ ਏੀਤਾ ਬਾਯਤੀ ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਏੁਰੀਨ। 1 ਇੰਚ ਆਭ ਤਯ 
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'ਤ ਇਹ ਏੰਭ ਭ ਹਰ ੜਹਨ, ਅਤ/ਜਾਂ ਚਅਯ ਪਏਰਭਯਸਟ੍ਾਂ ਰਈ ਸਨ। 'ਭ ਭਆਨਏ' ਢੰ ਨਾਰ ਭ ਸਰਸਣ ਏਯ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਏੁਰਏਟ੍ਯਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਭ ਧੀਆਂ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ  ੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਏੀਤਾ ਭਆ ਹ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਦ ਤਯੀਭਏਆਂ 
'ਤ ਼ਿਯ ਦਣ ਦ ਨਾਰ, ਸਟ੍-ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਭਦਰਸਟ੍ੀਏਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਰਭਹ "ਥਨ ਰਾਭਪਏ ਭਨਯਾਨੀ" ਦ ਇੱਏ  ੱਡ ਰਜਏਟ੍ 
ਦ ਭਹੱਸ  ਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਭਜਸਦੀ ਏਭਸਸ ਏੀਤੀ ਈ ਸੀ ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਇੰਡੀਆ ਰਈ ਸਸ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇਸਨੰੂ 
ਏੰਟ੍ਯਰ ਏਯ" (ਏਰਨ ਅਤ ਜਹਨਸਟ੍ਨ 2007 82) 

2 ਇੰਚ ਇਹਨਾਂ ਸਫਦਾਂ ਭ ੱਚ, ਬਾਯਤੀ ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਦ ਸੰਰਭਹ ਨੰੂ 
ਅਏਸਯ ਇੱਏ ਤੀਭ ਧੀ  ਜੋਂ ਸਭਭਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੂਯਫੀ ਨੰੂ 'ਜਾਣਨ' ਦਾ ਭਹਾਨ ੱਛਭੀ ਰਜਏਟ੍ ਇਸ ਉੱਤ ਸਏਤੀ ਦੀ 
 ਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦ ਸਾਧਨ  ਜੋਂ। ਇਸ ਸਟ੍-ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਪਏਸ ਦ ਨਾਰ ਸਏਾਰਯਭਸ, ਭਭਸਰ ਪੂਏਰ ਦ ਏੰਭਾਂ ਦੁਆਯਾ 
ਰਬਾਭ ਤ ਅਤ ਡ ਯਡ ਸਦ, ਰਬ ਸਯਫਸੰਭਤੀ ਨਾਰ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨ ਦ ਏੰਭ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਹ 
ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਭ ੱਚ ਸਾਭਯਾਜੀ ਮਤਨ ਬਾਯਤ। 

ਭਯੀ ਐਜ ਭ ੱਚ ਭੈਂ ਉੱਯ ਭਦੱਤ ਹਾਸ ਦ ਸੁਝਾਅ ਨੰੂ ੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਰੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਜਸ ਦਾ ਅਭਧਨ ਏੀਤਾ ਭਆ ਹ 
ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਯਫ ਭ ਅਏਤੀਤ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭ ੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਯਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਂ ਇਸ ਨੰੂ  ੀ ਭਧਆਨ ਭ ੱਚ 
ਯੱਭਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ "ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਭਯਸਸਨ [ਅਤ] ਸਭਾਭਜਏ ਇਭਤਹਾਸਏ ਹ ਾਰਾ। , ਭਯੀ ਰਐ ਸਭਝਦਾ ਹ 

 

 

 
1 ਏੁਝ ਦ ਨਾਭ ਏਯਨ ਰਈ- ਯਭਸ ਚੰਦਯ ਦੱਤ, ਬਾਯਤੀ ਭਸ ਰ ਸ ਾ ਅਭਧਏਾਯੀ (1848-1909), ਤਯ ੂਦੱਤ, ਇੱਏ ਏ ੀ 
ਅਤ ਇੱਏ ਬਾਸਾ ਭ ਭਆਨੀ (1856-77), ਯਭਫੰਦਯਨਾਥ ਟ੍ਯ, ਸਾਭਹਤ ਭ ੱਚ ਨ ਫਰ ੁਯਸਏਾਯ ਭਜੱਤਣ  ਾਰ ਭਹਰ 
ਯ-ਮੂਯੀਅਨ (1861-1941), ਸਈਅਦ ਅਭਹਭਦ ਐਾਨ, ਇੱਏ ਦਾਯਸਭਨਏ, ਇਸਰਾਭੀ ਸੁਧਾਯ ਾਦੀ ਅਤ ਭਸੱਭਐਆ 
ਸਾਸਤਯੀ (1817-98), ਸਯਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਇੱਏ ਏ ੀ, ਅਤ ਏਾਭਾ (1879-1949) 

 
2 ਦਐ  ੀ ਏਫਾਣੀ ( ਇੰੀਯੀਅਰ ਰ ਮੂਯੀ ਭਭਭਥਹਾਸ ਦ ੂਯਫੀ , 1994) ਅਤ ਨੈਥਾਨੀ ("ਦੀ ਫਸਤੀ ਾਦੀ- ਰਏ 
ਸਾਭਹਤਏਾਯ, 1997, ਏਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭਾਂ ਅੰਯ਼ਿੀ ਸਾਭਯਾਜ , 2010)। 
ਇੱਏ ਐਾਸ ਐਤਯ, ੰਜਾਫ ਭ ੱਚ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦ ਸੰਰਭਹ ਅਤ ਰਏਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਯਣਾਂ ਇੱਏ ਭ ਸਭਤਰਤ ਅ ਧੀ, 
1880 ਭ ੱਚ ਸੁਯ,ੂ 1947 ਭ ੱਚ  ੰਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਅਤ  ਯਤਭਾਨ ਭ ੱਚ. ਭਯੀ ਐਜ ੰਜਾਫੀ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦ ਦ ਸੰਰਭਹ 'ਤ 
ਆਧਾਭਯਤ ਹ ਦ  ੱਐ- ੱਐ ਸੰਸਏਯਣ ਹਨ; ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਹ ਚਾਯ ੁਸਤਏਾਂ ਦਾ ਰਬਾ ਸਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਤੁਰਨਾਤਭਏ 
ਭ ਸਰਸਣ ਹ। ਭਹਰਾਂ ਸੰਰਭਹ ਸੁਯ ੂ ਭ ੱਚ ਪਰਯਾ ਨੀ ਸਟ੍ੀਰ (1847-1929), ਇੱਏ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਦੁਆਯਾ 
ਰਏਾਭਸਤ ਏੀਤਾ ਭਆ ਸੀ। 1884 ਭ ੱਚ  ਾਈਡ - ਏ ਸਟ੍ਯੀ਼ਿ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਅਤ ਏੁਰੀਨ ਬਾਯਤੀ ਾਠਏਾਂ ਦ 
ਭਭਸਯਣ ਰਈ ਫੰਫ ਭਯਚਯਡ ਏਾਯਨੈਏ (ਆਯਸੀ) ਟ੍ੈਂਰ ਦੁਆਯਾ ਇਏੱਤਯ ਏੀਤ ਨ ਟ੍ਸ ਅਤ ਏੁਝ ਭਏੱਸ। ਭਪਯ ਇਹ. ਭ ੱਚ 
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ਭੁੜ ਰਏਾਭਸਤ ਏੀਤਾ ਭਆ 1894 ਭ ੱਚ ਅੰਯ਼ਿ ਾਠਏਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਅੰਯ਼ਿੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂਏਾਫੀ "ਭ ਦ ਾਨ" 

ਅਤ ਸਨ ਭੰਭਦਯ ਦੁਆਯਾ ਅਰ ਭਏਏ ਜੜਾਂ. ਦੂਸਯਾ ਰਾਇਭਯੀ ਟ੍ਏਸਟ੍ ਫਸਤੀ ਾਦ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤ  ੰਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹ ਸਪੀ 
ਅਏੀਰ (1930-2013) ਦੁਆਯਾ ਸੰਰਭਹ। ਇਹ ਭਹਰੀ  ਾਯ ਉਯਦੂ ਭ ੱਚ ੰਜਾਫੀ ਰਏ  ਜੋਂ 1963 ਭ ੱਚ ਰਏਾਭਸਤ 
ਹਇਆ ਸੀ ਏਹਾਣੀਆ ਂ [ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆ]ਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਭ ੱਚ ਆਏਸਪਯਡ ਮੂਨੀ ਯਭਸਟ੍ੀ ਰਸ ਦੁਆਯਾ 
ਅੰਯ਼ਿੀ ਭ ੱਚ ਰਏਾਭਸਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆ ਂ(ਾਭਏਸਤਾਨ) 2008 ਭ ੱਚ, ਅਭਹਭਦ ਫਸੀਯ (1923-2004) ਦੁਆਯਾ ਰਭਸੱਧ 
ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ  ਜੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਏੀਤਾ ਭਆ। ੰਜਾਫ . ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਸਯਰਐ ਸੁਝਾਅ ਭਦੰਦ ਹਨ, ਦ ੇਂ ਸੰਰਭਹ ਭ ਸਸ 
ਤਯ 'ਤ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਸ ਏੀਤ  ਹਨ। ੰਜਾਫ। ਭਯ ਰਈ ਐਾਸ ਭਦਰਚਸੀ ਇਹ ਹ ਭਏ ਹਯ ਇੱਏ ਸੰਰਭਹ 
ਭ ੱਚ ਏੁਝ ਏਹਾਣੀਆਂ ਹਨ. ਸੱਸਟ੍ ਤਯ 'ਤ ਉਸ ਭੂਰ ਤੋਂ ਰ  ਹਨ, ਯ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਸ ਏੀਤਾ 
ਭਆ ਹ ਭਏ, ਇਸਦ ਫਾ ਜੂਦ ਸਭਾਨ ਰਾਟ੍ ਤੱਤ, ਉਹ ਹਯਏ ਰਏਾਸਨ ਭ ੱਚ ਫਹੁਤ  ੱਐਯ ਏੰਭਾਂ ਦ ਯੂ ਭ ੱਚ ਭਦਐਾਈ 
ਭਦੰਦ ਹਨ। ਭੈਂ  ਯਭਤਆ ਹ ਫਾਅਦ ਭ ੱਚ, ਅਏੀਰ ਦ ਸੰਰਭਹ ਦਾ ਅੰਯ਼ਿੀ ਸੰਸਏਯਣ ਭਯ ਅਭਧਨ ਰਈ ਰਾਇਭਯੀ 
ਟ੍ਏਸਟ੍  ਜੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਏੀਤਾ ਭਆ ਸੀ। ਸੱਸਟ੍ ਏਾਯਨ ਇਹ ਹ ਭਏ ਭਯ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਸੰਬਾ ੀ ਾਠਏ ਉਸ ਦੀ ਉਯਦੂ 
ੜਹ ਨਹੀਂ ਸਏਣ। ਭੂਰ। ਹਾਰਾਂਭਏ, ਭੈਂ 1963 ਦੀਆਂ ਉਯਦ ੂਦੀਆਂ ਏੁਝ ਏਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਨਿੱਜੀ ਤਯ 'ਤ ਅਨੁ ਾਦ  ੀ ਏੀਤਾ 
ਹ ਸੰਸਏਯਣ ਅਤ ਤੁਰਨਾ ਾਂ ਫਸੀਯ ਦਾ 2008 ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ (ਅੰਭਤਏਾ) 1) ਦ ਤਯ ਤ ਦਾ ਇੱਏ ਸਾਧਨ 'ਤ ਚਯਚਾ 
ਭਹੱਤ ੂਯਨ "ਭਪਰਟ੍ਭਯੰ" ਬੂਭਭਏਾ ਦੁਆਯਾ ਰਦਯਭਸਤ ਅਨੁ ਾਦਏ 

 

ਭਯੀ ਐਜ ਹ ਅਧਾਭਯਤ ਐੰਬ ਫੰਦ ਏਯ ਭ ਸਰਸਣ ਦ ਯਸਭੀ ਅਤ ਢਾਂਚਾਤ ਤੱਤ ਭ ੱਚ  ਚੁਭਣਆ ਹਇਆ 

ਏਹਾਣੀਆ,ਂ ਨਾਰ ਇੱਏ ਐਾਸ ਼ਿਯ ਐੰਬ  ਯਣਨ, ਭ ਸਸਤਾ, ਅਤ ਰਾਟ੍ (ਐਾਸ ਏਯਏ ਉਹਨਾਂ ਤਯੀਭਏਆ ਂਦ ਸਫੰਧ ਭ ੱਚ 
ਭਜਨਹ ਾਂ ਭ ੱਚ ਏਹਾਣੀਆਂ ਐਤਭ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ). ਇਏੱਠੇ ੜਹ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਰਭਹ ਤੋਂ ਸਅ ਭਏ ੇਂ  ਾਧੂ ਏੁਰਏਟ੍ਯ/ਸੰਾਦਏ ਅਤ 
ਅਨੁ ਾਦਏ, ਭ ੱਚ ਏੁੱ ਰ ਨੰੂ ਸੱਭਬਆਚਾਯਏ ਹ ਾਰਾ, ਸਭਾਭਜਏ ਭਸਆਸੀ 
ਰੈਂਡਸਏ, ਅਤ ਇਭਤਹਾਸਏ ਰ, ਏਹਾਣੀਆ ਂ ਦ "ਦੱਸ ਜਾਣ" ਦ ਤਯੀਏ ਨੰੂ ਰਬਾਭ ਤ ਏਯਦ ਹਨ। ਰਈ ਇੱਏ 
ਭਾਯਦਯਸਏ ਸ ਾਰ ਭੈਂ ਭਯਹਾ ਹਾਂ, "ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਐਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾਤਭਏ ੜਹਨਾ ਸਾਡੀ ਭਫਹਤਯ ਭਦਦ ਭਏ ੇਂ ਏਯ ਸਏਦਾ 
ਹ" ਸਭਝ ਏੀ ਹ ਐੰਬ ਸੱਟ੍ਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਭ ੱਚ  ਸੰਰਭਹ ਅਤ ਰਏਾਸਨ ਦ ਰਏ ਏਹਾਣੀਆਂ ਅਤ, ਹਯ ਐਾਸ ਏਯਏ, ਰਏ 
ਏਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੰਯਾ ਾਂ ੰਜਾਫ?" 

 

ਸਭਾਭਜਏ ਸਾਭਹਤ ਸੰਰਭਹ ਭ ੱਚ ਬਾਯਤ, ਾਭਏਸਤਾਨ ਅਤ  ੰਜਾਫ 

 

 

ਸਭਾਭਜਏ ਸਾਭਹਤ ਸੰਰਭਹ ਭ ੱਚ ਮੂਯ ਸੀ ਫੂਭਭੰ ਭ ੱਚ  ਹਯ ਅੱਧ ਦ  ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਅਤ  ਯੁਝਾਨ ਭ ਸਥਾਯ ਨੰੂ  
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ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਫਸਤੀ ਾਦ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭਜ ੇਂ ਬਾਯਤ, ਭਏੱਥ ਭੀਭਟੰ੍ "ਭਨ ਾਸੀਆਂ" ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਏ ਰ ਇੱਏ ਭਨ ਯੰਜਨ 
ਤੀਭ ਧੀ ਤੋਂ  ੱਧ ਏੁਝ ਫਣ ਈ ਹ ਅਤ ਇੱਏ  ੱਐਯ ਅਏਾਦਭਭਏ ਅਨੁਸਾਸਨ  ਜੋਂ ਭਾਨ -ਭ ਭਆਨ ਦ ਏੀਏਯਨ 
ਭ ੱਚ ਮਦਾਨ ਾਇਆ। ਭਾਨ  ਭ ਭਆਨ ਸੰ (1863) ਅਤ ਰਏਧਾਯਾ ਸਸਾਇਟ੍ੀ (1878) ਫਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਫੂਤ ਦ  
 ਾਧਾ ਦ ਇਹ ਨ ਾਂ ਭ ਭਆਨ, ਜਾਣੂ ਜੁੜ ਹ ਹਨ ਨੰੂ  ਸਾਹੀ ਰਜਏਟ੍ ਦ ਤੁਹਾਡ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਭ ਭਸਆਂ ਨੰੂ "ਜਾਣਨਾ" 

3 
. 

ਬਾਯਤ ਭ ੱਚ, ਰਏਧਾਯਾ, ਐਾਸ ਏਯਏ ਭਯਚਯਡ ਏਾਯਨੇਏ (ਆਯ.ਸੀ.) ਭੰਦਯ ਅਤ ਭ ਰੀਅਭ ਏਯੂਏਸ ਨੇ  ੱਐ- ੱਐ ਭਹੱਭਸਆਂ 
ਤੋਂ ਹਯ ਭਏਸਭ ਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਸਭੱਯੀ ਇਏੱਠੀ ਏਯਨੀ ਸੁਯ ੂਏਯ ਭਦੱਤੀ ਦਸ.  ਜੜ ਦ ਭ ਦ ਾਨ ਏਭਸਸ ਅਤ ਭਸਆਸੀ ਰਾਬ 

ਹ ਭਹਰੀ ਨ਼ਿਯ ਭ ੱਚ ਭੰਦਯ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਹ ਭਏ "ਅਸੀਂ ਭ ਦਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਨਹੀਂ 
ਏਯ ਸਏਦ ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਅਸੀਂ"। ਡੂੰ ੀ ਅਭਧਨ ਉਹ, ਅਤ ਇਹ ਼ਿਯੂਯੀ  ਾਯਦਾ ਹ ਮਾਦ ਏੀਤਾ ਉਹ ਫੰਦ ਏਯ ਜਾਣ-ਛਾਣ 

ਅਤ ਇੱਏ ਸਹੀ ਸਭਝਣਾ ਹਭਦਯਦੀ ਦਾ ਏਯਦਾ ਹ, ਅਤ ਹਭਦਯਦੀ ਚੰੀ ਸਯਏਾਯ ਫਣਾਉਂਦੀ ਹ।" (ਭਏਊ.ਟ੍ੀ. ਯੀ 
ਫਟ੍ ਅਤ ਭਐਨ ਥੰਤ ਹਾਨ ੨੦)। 

1857 ਦੀ 'ਭ ਦਯਹ' ਤੋਂ ਇਏ ਸਾਰ ਫਾਅਦ, ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਫਾਦਸਾਹ ਨੇ ਬਾਯਤ ਦੀ  ਾਡਯ ਸੰਬਾਰ ਰਈ ੂਯਫ 

ਇੰਡੀਆ ਏੰਨੀ ਅਤ ਅੰਯ਼ਿ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਜੰਟ੍ਾਂ  ਜੋਂ ਆਣੀ ਬੂਭਭਏਾ ਭਨਬਾਉਣ ਰੱ  (ਨਾ ਭਸਯਫ  ਾਯੀ ਅਤ 
ਭੁਨਾਪਾਐਯ) ਭ ੱਚ ਬਾਯਤ ਹਯ ੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ. ਇਹ ਤੀ ਨਾਰ ਸਾਭਰ ਹ ੜਹਦ ਹ ਬਾਯਤੀ 

 

 

 
3 ਆਯ. ਸੀ. ਭੰਦਯ ਭ ੱਚ ਉਸਦੀ ਤ ਭਡਰੀ ਯ ਏੀਤਾ ਐੰਬ  ਭੀਭਟੰ੍ਾਂ ਦ  ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਸਸੀਸਨ ਭ ਐ ਫਯਭਭੰਭ ਅਤ 
ਰਏਧਾਯਾ ਦ ਭਾਨ -ਭ ਭਆਨਏ ਭਹੱਤ  ਦਾ  ਯ ਾ ਭਦੰਦ ਹ 1914 ਤੋਂ ਇੱਏ ਉਮੁਏਤ ਭ ਭਆਨ  ਜੋਂ ਭਾਨ  
ਭ ਭਆਨ  ਜੋਂ ਰਏਾਭਸਤ ਏਰਨੀਆ।ਂ 
ਰਏਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜੀ ਨ ਢੰਾਂ ਨੰੂ  ਧਯ ਰਬਾ ਸਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਭਨਮੰਤਭਯਤ ਏਯਨ ਰਈ। ਅਭਜਹਾ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱਏ 
ਤਯੀਏਾ ਬਾਯਤੀ ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨਾ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭ ਸਰਸਣ ਏਯਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਸੱਭਬਆਚਾਯ ਅਤ 
ਭ ਸ ਾਸਾਂ ਨੰੂ ਭਫਹਤਯ ਢੰ ਨਾਰ ਸਭਝਣਾ ਹਾਰ ਹੀ ਤੱਏ ਦਾ ਭ ਸਾ, ਏੁਝ ਹਨ ਭ ਦ ਾਨਾਂ ਦੀ ਫਭਹਸ ਭ ੱਚ ਬਾਯਤੀ 
ਮਦਾਨ ਾਉਣ  ਾਰ  ੱਛਭੀ ਸੰਰਭਹ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ ਦਾ ਰਸਾਯ, ਯ ਭਛਰ ਦਹਾਏ ਭ ੱਚ ਫਹੁਤ ਸਾਯ 
ਬਾਯਤੀ ਭ ਦ ਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਫਭਧਤ ਏਯਨਾ ਸੁਯੂ ਏਯ ਭਦੱਤਾ ਹ, ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ ਨੈਥਾਨੀ। ਨਥਾਨੀ ਨੇ ਭਸੱਏਾ ਰਾਇਆ 

ਹਾਰਤ "ਫਸਤੀ ਾਦੀ-ਰਏਏਰਾਏਾਯ" ਨੰੂ ਭ ਆਭਐਆ ਭੰਦਯ ਅਤ  ਸੰਮੁਏਤ ਸਫਦ ਼ਿਯ ਭਦ  ਦ ਤੀਭ ਧੀਆਂ ਭ ਚਏਾਯ 
ਸਫੰਧ ਭਜਸ ਭ ੱਚ ਉਹ ਯੁੱ ਭਝਆ ਹਇਆ ਸੀ (1997). ਇਹ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਰਏਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਏਧਾਯਾ ਨੰੂ 
ਫਸਤੀ ਫਣਾ ਯਹ ਸਨ, ਅਤ ਫਦਰ ਭ ੱਚ ਰਏਧਾਯਾ ਨੰੂ ਇੱਏ ਸੰਦ  ਜੋਂ  ਯਭਤਆ ਜਾ ਭਯਹਾ ਸੀ ਨੰੂ ਫਸਤੀੀੀਏਯਨ ਰਏ ਦ 
ਤਯ ਤ ਐਯ। 
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ਭ ਰੀਅਭ ਏਯੂਏ ਦ ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਆਯਏਾਈ ਼ਿ ਦੀ ਨੈਥਨੀ ਦੀ ਭਹੱਤ ੂਯਨ ਐਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 
ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਸੰਰਭਹ ਦੀ ਰਭਾਭਣਏਤਾ 'ਤ ਸ ਾਰ ਉਠਾਉਂਦ ਹਨ। ੁਯਾਰਐ ਰਭਏਭਯਆ ਦ ਦਯਾਨ ਐਜ ਭ ੱਚ 

ਬਾਯਤੀ ਰਏ ੀਤ, ਨੈਥਾਨੀ ਐੁੱ ਰਾ ਇੱਏ ਭ ਰੱਐਣ ਭਯਸਤਾ ਭ ਚਏਾਯ ਦ ਰਏ ੀਤਏਾਯ. ਇੱਏ ਸੀ ਭ ਰੀਅਭ ਏਯੂਏਸ, 

"ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਬਾਯਤੀ ਰਏਧਾਯਾ ਦਾ ਇੱਏ ਰਭੁੱ ਐ ਭ ਦ ਾਨ" ("ਇਸ ਰਈ. ਟ੍ਰ  ਟ੍ਰ" 201), ਜ ਭਏ ਟ੍ੈਂਰ ਦ ਨਾਰ 
"ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਰਏਧਾਯਾ ਦ 'ਜੁੜ ੇਂ ਦੈਂਤ' ਭ ੱਚੋਂ ਇੱਏ ਸਨ। ਸਏਾਰਯਭਸ" ( vii-viii ਭ ੱਚ ਐਜ ਏਯ)। ਬਾਯਤ ਭ ੱਚ ਏਈ 
ਸਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਇੰਰੈਂਡ ਯਭਤਆ ਏਯੂਏ ਭ ਚ ਉਸ ਦ ਮਦਾਨ ਰਈ ਆਏਸਪਯਡ ਮੂਨੀ ਯਭਸਟ੍ੀ ਤੋਂ ਆਨਯਯੀ 
ਡਾਏਟ੍ਯਟ੍ ਨਾਰ ਸਨਭਾਭਨਤ ਏੀਤਾ ਭਆ ਸੀ ਅਨੁਸਾਸਨ. ਦੂਜਾ ਇੱਏ ਸਥਾਨਏ ਬਾਯਤੀ ਭ ਅਏਤੀ "ੰਭਡਤ" ਯਾਭ ਯੀਫ 
ਚਫ ਸੀ। ੪ ਨਾਥਨੀ ਫਾਯੀਏ ਰਏਧਾਯਾ ਦੁਆਯਾ ਯੱਐ  ਦ ਆਦਭੀਆਂ ਭ ਚਏਾਯ ਭੂਰ ਹੱਥ-ਭਰਐਤਾਂ ਅਤ ੱਤਯ ਭ ਹਾਯ 
'ਤ ਭ ਚਾਯ ਏਯਦਾ ਹ ਬਾਈਚਾਯਾ, ਰੰਡਨ, ਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹ ਭਏ ਇਹ ਚਫ ਸੀ ਭਜਸ ਨੇ ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ, ਅਨੁ ਾਦ ਏੀਤਾ, 
ਜਭੜਆ ਨ ਟ੍, ਅਤ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਫਦਭਾਸ ਨਾਰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸੰਫੰਭਧਤ  ਜੱਦੀ ਸਫਦਾ ਰੀ ਅਤ ਭਹੱਤ  ਦ ਸਭਾਭਜਏ ਸਾਭਹਤ 

ਸਭਾਨ। ਨਥਾਨੀ ਭਰਐਦਾ ਹ: 
1996 ਭ ੱਚ, ਭੈਂ ਉੱਤਯੀ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਰਏ-ਏਥਾ ਾਂ ਦਾ ਇੱਏ ਅਣਰਏਾਭਸਤ ਸੰਰਭਹ ਰੱਭਬਆ, ਦੱਭਸਆ ਨੰੂ ਾਸ 

ਚਰਾ ਭਆ ਇਏੱਠੀ ਏੀਤੀ ਭ ੱਚ  ਆਐਯੀ ਦ ਦਹਾਏਾ ਦ  ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਨਾਰ 

 

 

 
4 "ੰਭਡਤ" ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਭ ਦ ਾਨ, ਅਭਧਆਏ, ਧਾਯਭਭਏ ਨੇਤਾ 
ਭ ਰੀਅਭ ਏਯੂਏ, ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਦਯ ਦਾ ਇੱਏ ਸੁਯਹੀਯ ਬਾਯਤੀ ਰਏਧਾਯਾ ਸਏਾਰਯਭਸ... ਭਜ ੇਂ ਭੈਂ ਸੁਯੂ ਏੀਤਾ ੜਹਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ, ਇਹ ਜਰਦੀ ਹੀ ਸੱਸਟ੍ ਹ ਭਆ ਭਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਯ਼ਿੀ ਭਰਐਤਾਂ ਦ ਰਐਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਭਸ ਰ ਸਯ ੈਂਟ੍ 
ਭ ਰੀਅਭ ਏਯੂਏ, ਨਾ ਭਏ ੰਭਡਤ ਯਾਭ ਯੀਫ ਨਾਭ ਦਾ ਇੱਏ ਬਾਯਤੀ ਚਫ। (201) 

 

ਏਯੂਏ ਨੇ ਚਫ ਦੀਆਂ ਇਏੱਤਯ ਏੀਤੀਆਂ ਅਤ ਅਨੁ ਾਦ ਏੀਤੀਆਂ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭ ੱਚ ਯਾਟ੍ਏਸਟ੍ੁਅਰ ਉਏਯਣ ਸਾਭਰ 
ਏੀਤਾ, ਭਜਸ ਭ ੱਚ .  ੀ ਸਾਭਰ ਹ ਏਹਾਣੀਆਂ ਭ ੱਚ ਤਯਤੀਫ ਦੀਆਂ ਭਏਸਭਾਂ ਅਤ ਥੀਭਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਮਜਨਾਫੱਧ ਏਭਸਸ, 

ਭਜ ੇਂ ਭਏ ਭ ੱਚ ਆਭ ਸੀ ਉਸ ਸਭੇਂ ਰਏਧਾਯਾ ਦਾ "ਭ ਭਆਨ"। ਜਦਭਏ ਚਫ ਨੇ ਸੈਂਏੜ ਬਾਯਤੀ ਰਏ ਏਥਾ ਾਂ ਦੀ ਸਏਾਯੀ 
ਏੀਤੀ ਭ ੱਚ ਅੰਯ਼ਿੀ, ਉਹ ਹ, ਨੈਥਾਨੀ ਦਾਅ , ਚਰਾ ਭਆ "ੁਭਨਾਭ ਅਤ ਛਟ੍ਾ ਰਈ ਇੱਏ ਸ ਸਾਰ," ਉਸ ਦ ਏੰਭ ਨੰੂ 
ਏਯੂਏ ( ਇਨ ਏੁਸਟ੍ xiii) ਦੁਆਯਾ ਭਨਮੰਤਭਯਤ ਏੀਤਾ ਭਆ ਸੀ ਅਤ ਜ ਾਫੀ ਹਸਤਾਐਯ ਏੀਤ  ਸਨ। ਚਫ। ਭਤ, 

਼ਿਾਹਯ ਤਯ 'ਤ ਅਣਜਾਣ, ਯੀਫ ਅਤ ਾਰ, ਸਪਰਤਾ ਦ ਭਫਰਏੁਰ ਉਰਟ੍ ਅਤ ਏਰਏ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਰਭਸੱਧੀ. 
ਨਥਾਨੀ ਨੇ "ਇੱਏ ਨ ੀਂ ਛਾਣ ਅਤ ਆ ਾ਼ਿ [ਚਫ ਰਈ] ਰਸਤਾਭ ਤ ਏੀਤੀ; ਉਹ ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਬਾਯਤ ਭ ੱਚ ਇੱਏ ਬਾਯਤੀ 
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ਰਏਧਾਯਾ ਭ ਦ ਾਨ" (xiii)। ਉਹ ਏਭਹੰਦੀ ਹ ਭਏ ਏਰਏ-ਚਫ ਸਫੰਧਾਂ ਦਾ ਭ ਏਾਸ ਉਸ ਸਭੇਂ ਹਇਆ ਜਦੋਂ "[t] ਉਹ ਭਫਰਭਟ੍ਸ 
ਸਥਾਭਤ ਏਯਨ ਰਈ ਬਾਯਤ ਭ ੱਚ  ਭਸਆ ਸੀ ਐਾਸ ਤਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਸਏ  ਜੋਂ ਛਾਣ, ਭਜਸਦਾ ਭਤਰਫ ਹ ਸਥਾਨਏ 
ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨਾ ਰਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਏਭਡੰ ਸਭਾਭਜਏ ਭ  ਹਾਯ, ਅਤ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਅੰਯ਼ਿੀ 
ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਦਾਅ ਾ ਏਯਨਾ ਭ਼ੰਿਦੀ" ("ਦੀ ਫਸਤੀ ਾਦੀ-ਰਏ ਾਦੀ" 3)). 

 

ਧਸਿੱ ਟਾ 
ਏਯੂਏ ਨੇ ਏਦ  ੀ ਚਫ ਨੰੂ ਏਈ ਸਾਭਹਤਏ ਜਾਂ ਭ ਦ ਾਨ ਭਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਭਦੱਤੀ। ਫਦਭਾਸ ਦ ਚਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਬਾਯਤ, ਚਫ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣੀ ਚੱਰ ਯਹੀ ਐਜ ਫਾਯ ਇੱਏ ਹ ਾਰਾ ਦਣ ਰਈ ਭਏਹਾ, ਯ ਉਹ ਜ ਾਫ ਨਹੀਂ ਭਦੱਤਾ। ਚਫ 
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਰਤ ਸਭੇਂ ਅਤ ਰਤ ਜਹਾ 'ਤ "ੰਭਡਤ" ਸੀ। ਉਹ ਭਭਯਆ ਹਇਆ, "ਾਰ ਅਤ ਫਸਹਾਯਾ" ਇਸ ਏਯਏ 
"ਭ ੱਚ  ਫਸਤੀ ਾਦੀ ਮਜਨਾ ਦ ਸਏਾਰਯਭਸ, ਉੱਥ ਸੀ ਨੰ ਉਸ ਦ ਨਾਭ ਰਈ ਜਹਾ " (ਨੈਥਨੀ 213)। ਉਹ ਜਭਾਤ ਰਤੀ 
ਭ ਏਟ੍ਯੀਅਨ ਯ ੱਈ ਦਾ ਭਸਏਾਯ ਸੀ ਨਸਰ, ਭਜੱਥ ਸਭਹਯੀ, ਅੱਐਯ, ਯ ਭਯਦ ਅਥਾਯਟ੍ੀ ਨੰੂ  ੀ ਏੁਦਯਤੀ ਭ ਭਆਨ 
ਦੁਆਯਾ ਸਭਯਥਨ ਭਦੱਤਾ ਭਆ ਸੀ, ਅਤ ਭਏੱਥ ਦੁਆਯਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਯਤਾਂ ਅਤ ਯ-ਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਯਆਂ ਦੀ ਰੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਭਯਦ ਟ੍ਸਟ੍ ਅਤ ਰ ਾਨੀ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਭਯ ਥੀਭਸਸ ਭ ੱਚ ਭੈਂ ਨੈਥਨੀ ਦ ਦਾਅ  ਨੰੂ ਇੱਏ ਸੁਯੂਆਤੀ ਭਫੰਦੂ  ਜੋਂ ਰੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਏ "ਸਾਨੰੂ ੜਹਨ ਦੀ ਰੜ ਹ" 

ਇਭਤਹਾਸ ਦ ਭਫਰਭਟ੍ਸ ਸਏਾਰਯਭਸ ਦ ਬਾਯਤੀ ਸਭਾਭਜਏ ਸਾਭਹਤ ਇੱਏ ਨ ੀਂ ਸੁਯੂਆਤ, ਨਾਰ ਇੱਏ ਐਾਸ ਭਦਰਚਸੀ ਭ ੱਚ  

ਰਭਏਭਯਆ ਾਂ 
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