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ਸਾਰ 

ਸੰਗਰਹਿ ਅਤ ਅਨੁਵਾਦ" ( ਕੁਸਟ 38 ਹਵਿੱ ਚ) ਿਾਰਾਂਹਕ, ਹਜੰਨਾ ਹਚਯ ਭੈਂ ਉਸਦ ਕੰਭ ਦਾ ਹਯਣੀ ਿਾਂ, ਭਯਾ 
ਹਦਰਚਸੀਆਂ ਵਧਾ ਅਿੱਗ ਇਸ ਨਾਰੋਂ  ਉਸਦੀ ਜਯ ਖੰਬ  ਫਸਤੀਵਾਦੀ/ਹਫਰਹਟਸ਼ ਹਵਚਰਗੀ ਦ ਬਾਯਤੀ ਰਕਧਾਯਾ, 
ਅਤ ਚਫ ਵਯਗ "ਦਸੀ ਭੁਖਫਯਾਂ" ਦ ਅਣਜਾਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮਗਦਾਨ। ਭਯੀ ਇਸ ਥੀਹਸਸ ਦਾ ਭੂਰ ਮਗਦਾਨ ਦ ਖਾਸ 
ਤਯ 'ਤ ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਕਯਕ ਬਾਯਤੀ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਰਹਿ ਦ ਨਾਥਨੀ 
ਦ ਉੱਤਯ-ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਹਵਸਤਾਯ ਹਵਿੱ ਚ ਿ। ਖਤਯ ਦ ਇਹਤਿਾਸ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰਾਂ 'ਤ 
ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਸੰਗਰਹਿ। ਜ ਨਾਥਹਨ ਕੀ ਖਜ ਯਿਿੱਸਭਈ ਚਫ ਫਾਯ ਿਯ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤ ਉਸ ਦ ਹਛਰ 
ਅਣਦਖ ਫਾਯ ਚਾਨਣਾ ਾਇਆ (ਅਤ ਭਿਿੱਤਵੂਯਨ) ਮਗਦਾਨ ਨੰੂ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਭਾਹਜਕ ਸਾਹਿਤ 

ਸੰਗਰਹਿ, ਭਯੀ ਭਯੀ ਛਟਾ ਖਜ ਸ਼ਪੀ ਅਕੀਰ ਦੀ ਿ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਕੰਭ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ 
ਹਰਹਖਆ ਹਗਆ ਿ ਦ ਇਿੱਕ ਿਯ, ਹਜਵੇਂ ਸੀ  ਕਸ ਰਈ ਚਫ, ਉਿ ਿ ਿਾਰਾਂਹਕ ਸਾਯ ਯ ਗਾਇਫ ਤੋਂ ਾਹਕਸਤਾਨੀ 
ਸਾਹਿਤਕ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਉਸ ਦ ਅਥਾਿ ਮਗਦਾਨ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਯਾਸ਼ਟਯ ਦ ਸਾਹਿਤ ਰਤੀ 
ਯਾਸ਼ਟਯੀਕਯਨ ਿੁੰ ਚ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਯਾਸ਼ਟਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਹਿਰ ਦਿਾਹਕਆ ਂਹਵਿੱ ਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ. ਭੈਂ ਖਾਸ ਤਯ 'ਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਹਕ ਅਹਕਰ ਫਾਯ ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਭਯੀ ਖਜ ਹਵਿੱ ਚ,  ਗਯਹਭੰਟ 
ਕਾਰਜ ਮੂਨੀਵਯਹਸਟੀ ਰਾਿਯ ਦ ਰਾਇਫਰਯੀਅਨ ਨੇ ਭਨੰੂ ਆਣੀ ਅਸਰੀ ਉਯਦ ੂਦੀ ਕਾੀ ਹਦਖਾਈ ਸੰਗਰਹਿ ਦ 
ਕਿਾਣੀਆ,ਂ ਕਹਿੜਾ? ਅਕੀਰ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ  ਸਥਾਨਕ ੰਜਾਫੀ ਜੀਬ. ਇਿ ਉਯਦ ੂ ਸੰਗਰਹਿ ਰਗਬਗ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਸਯਕੂਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਿ ਹਗਆ ਿ ਅਤ ਇਸਦਾ ਕਦ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ। ਸਗੋਂ ਯਿਿੱਸਭਈ ਤਯ 
'ਤ, ਿਾਰਾਂਹਕ, ਇਸਦਾ ਇਿੱਕ ਸੰਸਕਯਣ ਫਸ਼ੀਯ ਦੁਆਯਾ ਅੰਗਯਜੀ ਹਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤ 
ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ OUP, ਕਯਾਚੀ, ਾਹਕਸਤਾਨ ਦੁਆਯਾ 2008। ਭੈਂ "ਯਿਿੱਸਭਈ ਢੰਗ ਨਾਰ" ਕਹਿੰਦਾ 
ਿਾਂ ਹਕਉਂਹਕ ਫਿੁਤ ਸਾਯ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕਣਾਂ ਦ ਫਾਵਜੂਦ OUP (ਇੰਗਰੈਂਡ, ਬਾਯਤ ਅਤ ਾਹਕਸਤਾਨ) ਭਨੰੂ ਹਕਉਂ ਇਸ 
ਫਾਯ ਕਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਿੀਂ ਹਭਰੀ ਿ ਇਿ ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਕਸ ਦੀ ਹਸਪਾਯਸ਼ 'ਤ, ਜ ਹਕਸ 
ਭਕਸਦ ਰਈ ਸਯਤ. ਸਾਿਭਣ ਿ ਕੰਭ ਅਿੱਗ ਭਯ ਰਈ ਦ ਯੂ ਹਵਿੱ ਚ ਭ ਕਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਥਾਹਤ ਕਯ ਦਾ ਜਵਾਫ 

ਭਯ ਸਵਾਰ ਫਾਯ ਇਸ ਦਾ ਰਕਾਸ਼ਨ। ਿਾਰਾਂਹਕ, ਫਸ਼ੀਯ ਦੁਆਯਾ ਅਕੀਰ ਦੀ ਉਯਦੂ ਭੂਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ (ਖੁਦ 
ੰਜਾਫੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ) ਸਯਤ), ਨੇ ਭਨੰੂ ਕਈ ਅਨੁਵਾਦਾਂ 'ਤ ਹਧਆਨ ਨਾਰ ਹਵਚਾਯ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿ (ਤੋਂ 
ੰਜਾਫੀ ਤੋਂ ਉਯਦ ੂਅੰਗਯਜੀ) ਕਿਾਣੀਆ ਂਇਕਿੱਠੀਆ ਂਕਯ ਾਸ 
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ਭੂਮਮਕਾ 
ਬਾਯਤੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਰਹਿ ਦ ਹਵਚਾਯ, ਸਾਭਯਾਜ ਦ ਸੰਦਯਬ ਹਵਿੱ ਚ ਖਜ ਗ ਗਤੀਸ਼ੀਰਤਾ 
ਬਾਯਤ ਹਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਧਾਯਹਭਕ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਨਜਯਅੰਦਾਜ ਕਯਦੀ ਿ ਹਫਰਹਟਸ਼ ਯਾਜ ਅਤ 1947 ਹਵਿੱ ਚ 
ਦਯ ਨਾਰ ਫਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਨਤੀਜਾ ਵੰਡ ਬਾਯਤੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦੀ ਅਕਸਯ ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ, 
ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਰਕਧਾਯਾ ਅਤ ਸਾਭਯਾਜਵਾਦ 'ਤ ਕੇਂਹਦਰਤ ਿ। ਅਖੰਡ ਸ਼ਫਦ ਜ ਸਥਾਨਕ ਅੰਤਯ ਨੰੂ ਨਜਯਅੰਦਾਜ 
ਕਯਦ ਿਨ, ਅਤ ਹਫਰਹਟਸ਼ ਦ ਸਫੰਧ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਮਹਭਤ ਤਯ 'ਤ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਿਨ ਸਾਭਯਾਜ ਅਤ ਇਸਦ 
"ਹਵਦਵਾਨ" ਮਤਨ, ਹਗਆਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਗਠਜੜ 'ਤ ਜਯ ਦ ਨਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਿ। ਇਿ ਨਾਜਕੁ ਿਿੱਫ ਖੰਬ 

ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗਰਹਿ ਵਿੱਡ ਿੱਧਯ 'ਤ ਨਜਯਅੰਦਾਜ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕਸਭ ਦ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਤਯ 
'ਤ ਖਾਸ 'ਕਾਯਜ' ਅਹਜਿੀਆ ਂਕਿਾਣੀਆ ਂਅਸਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਖਤਯਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਰਗਟ ਿ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ ਵੰਡ 
ਰਈ—ਹਜਵੇਂ ਹਕ ੰਜਾਫ ਹਵਚ, ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਖਤਯ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਤੰਨ ਵਿੱਡ ਧਾਯਹਭਕ ਸਭੂਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਯਹਿੰਦ ਸਨ 

ਾਯਟੀਆਂ: ਭੁਸਰਭਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤ ਹਸਿੱ ਖ। ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਿੱ ਗ ਦਯਾਨ ਇਕਿੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆ,ਂ ਿਾਰਾਂਹਕ 
ਇਕਿੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਤੋਂ ਵਿੱਖਯਾ ਰਕ ਸੰਫੰਹਧਤ ਨੰੂ ਵਿੱਖਯਾ ਧਾਯਹਭਕ ਸਭੂਿ, ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਣਹਡਿੱਠ ਕਯ 
ਇਿ ਧਾਯਹਭਕ ਅਤ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਅੰਤਯ ਅਤ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਿੰਦੂ ਫਿੁਹਗਣਤੀ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਿਨ। ਇਿ 
ਮਕੀਨੀ ਤਯ 'ਤ ਿ ਹਿਰੀ ਨਜਯ ਹਵਿੱ ਚ ਸਟੀਰ ਦ ਸੰਗਰਹਿ ਕਹਿੜਾ? ਫਣਾਉਂਦਾ ਿ ਤੁਰਨਾ ਨਾਰ ਅਕੀਰ ਦਾ 
ਮਕੀਨਨ ਭੁਸਰਭਾਨ ਸੰਗਰਹਿ ਵਿੱਧ ਅਤ ਉਯ ਭਿਿੱਤਵੂਯਨ 

ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਹਵਚਾਯਧਾਯਕ ਕਾਯਜ ਵਿੱਰ ਕਈ ਹਧਆਨ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਾਹਕਸਤਾਨੀ (ਇਿੱਕ ਦਸ਼ ਹਜਸਦਾ 
ਹਨਯਭਾਣ ਸਿੱਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਇਸਦੀ ਭੁਸਹਰਭ ਛਾਣ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੀ)। ਭਯੀ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕਯਕ ਹਵਦਵਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ ਅਹਧਨ ਸ਼ੁਯ ੂਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ। ਹਫਰਹਟਸ਼ 
ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਫਾਅਦ ਹਵਿੱ ਚ ਾਹਕਸਤਾਨੀ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਰ ਤੁਰਨਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਗਯਜਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ। ਭਯ ਖਜ ਹਨਫੰਧ ਦ ਹਸਯਰਖ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਿਨ: "ਇਿੱਕ ਵਾਯ" ਅਤ 
ਹਵਿੱ ਚ ੰਜ ਦਹਯਆਵਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ। "ਸਬ ਤ ਹਿਰਾਂ" ਭੁਿਾਵਯਾ ਿ ਫਿੁਤ ਜਾਣੂ ਿਯ ਕਈ - ਇਿ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ 
ਹਕਸ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਹਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਯੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਟਰੀਯਟ ਕਯ। ਦੂਜਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਿਵਗਾ 
ਹਸਯਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਜਾਣੂ ਆਵਾਜ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਾਹਕਸਤਾਨ ਅਤ ਬਾਯਤ ਅਤ/ਜਾਂ ਨਾਰ ਕੁਝ ਸਫੰਧ ਿ ਖਤਯ 
(ਰਾਂਤ) ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ। ਇਿ ਭੁਿਾਵਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਿ ਜ ਖਤਯ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਵਗਦੀਆ ਂ
ਿਨ: ਸਤਰੁਜ, ਹਫਆਸ, ਯਾਵੀ, ਚਨਾਫ ਅਤ ਜਿਰਭ। ੰਜਾਫ ਸ਼ਫਦ ਦ ਪਾਯਸੀ ਦ ਸੁਭਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿ 
ਸ਼ਫਦ, " ੰਜ " ਕਹਿੜਾ? ਸਯਤ ੰਜ ਅਤ " ਅਫ " ਕਹਿੜਾ? ਸਯਤ ਾਣੀ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਿ ਸ਼ਾਫਹਦਕ ਤਯ 'ਤ 
ਸਯਤ ੰਜੰਜਾਫ ਦ ੰਜ ਦਹਯਆਵਾਂ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਹਜਕਯ। ਦ ਅੰਗਯਜੀ ਸੰਸਕਯਣ ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਹਵਿੱ ਚ 

ਅਕੀਰ ਦਾ ਸੰਗਰਹਿ, ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰਹਸਿੱ ਧ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂ , ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜਾਦ 'ਤ ਯਸ਼ਨੀ ਾਉਂਦਾ ਿ ਭੂਰ ਦ 
ਸ਼ਫਦ, ੰਜਾਫ: 
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ਬੂਗਹਰਕ ਤਯ 'ਤ, ੰਜਾਫ ਿ ਇਿੱਕ ਖਤਯ ਉਿ ਝੂਠ ਨੰੂ  ਉੱਤਯ ਿੱਛਭ ਦ  ਬਾਯਤੀ ਉ-ਭਿਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹਕ ਵਹਦਕ 
ਮੁਿੱ ਗ ਇਸ ਖਤਯ ਨੰੂ ਸਤ ਹਸੰਧੂ ਦੀ ਧਯਤੀ ਵਜੋਂ ਛਾਣਦਾ ਿ ਸਿੱਤ ਨਦੀਆਂ; ਨਾਭ ਦਾ ਪਾਯਸੀ ਸੰਸਕਯਣ ਸਿੱਤ 
ਤੋਂ ੰਜ ਅਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਿ ਨਾਭ ਤਫਦੀਰੀ ਇਿ ੰਜ-ਅਫੀ ਬਾਵ  ਦੀ ਜਭੀਨ ੰਜ ਨਦੀਆਂ (xiii) 

 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਭਯਾ ਅਹਧਨ ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦ ਦ ਸੰਗਰਹਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਿ (ਿਯਕ ਦ 
ਸੰਸਕਯਣਾਂ ਦ ਨਾਰ), ਹਸਯਰਖ ਇਸਦੀ ਫਜਾ "ਇਿੱਕ ਸਭੇਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਵਾਯ" ਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। "ਇਕ ਵਾਯ ਦੀ ਗਿੱਰ 
ਿ." ਸਟੀਰ ਅਤ ਅਹਕਰ ਦ ਸੰਗਰਹਿ ਸ਼ੁਯੂ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਯੂਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਇਹਤਿਾਸਕ 
ਰ, ਇਿੱਕ ਬਾਯਤ ਦ ਹਫਰਹਟਸ਼ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ, ਅਤ ਦੂਜਾ ਨਿੀਂ ਭਯਾ ਥੀਹਸਸ ਾਹਕਸਤਾਨ 
ਫਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਤੰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਇਹਤਿਾਸਕ ਰਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਕਯਦਾ ਿ ਸਿੱਤਯ ਸਾਰਾਂ ਦ ਅਯਸ ਹਵਿੱ ਚ 
ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਸੰਗਰਹਿ ਦ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਦੁਆਯਾ ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆ ਂ ਦਾ ਰਕਾਸ਼ਨ (ਸਟੀਰ ਅਤ ਅਕੀਰ 
ਦੁਆਯਾ), ਅਤ ਅਕੀਰ ਦ ਸੰਗਰਹਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ੰਤਾਰੀ ਸਾਰ ਫਾਅਦ ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਅਸਰੀ. 
ਸਟੀਰ ਦਾ 1894 ਸੰਗਰਹਿ ਵਾਯ-ਵਾਯ ਭੁੜ ਛਾਹਆ ਹਗਆ ਿ (ਹਜਆਦਾਤਯ ਿਾਰ ਿੀ ਹਵਿੱ ਚ 2015 ਹਵਿੱ ਚ), ਅਤ 
ਫਿੁਤ ਸਾਯੀਆਂ ਵੈੱਫਸਾਈਟਾਂ 'ਤ ਉਰਫਧ ਿ; ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਫੁਹਨਆਦੀ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹਕ ਰਤੀਹਨਧੀ, 
ਯੁਤਫਾ ਿਾਸਰ ਕਯ ਹਰਆ ਿ। ਅਸਰ ਹਵਿੱ ਚ 1963 ਹਵਿੱ ਚ ਉਯਦ ੂ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਅਕੀਰ ਦ ਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 
ਅਹਧਕਾਯ ਘਿੱਟ ਸੁਯਿੱ ਹਖਅਤ ਿ ਯ ਇਿ ਤਿੱਥ ਹਕ ਇਿ 2008 ਹਵਿੱ ਚ ਆਕਸਪਯਡ ਮੂਨੀਵਯਹਸਟੀ ਰਸ, 

ਾਹਕਸਤਾਨ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕਾਹਸ਼ਤ (ਦੁਫਾਯਾ ਛਾਹਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ) ਸੀ। ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਿ ਹਦਖਾਉਂਦਾ ਿ ਇਸ 
ਦਾ ਭਿਿੱਤਤਾ ਅਤ ਕਰਹਡਟ, ਿਾਰਾਂਹਕ  ਿਾਰਾਤ ਨੇੜ ਇਿ ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਸਸ਼ਟ ਯਹਿੰਦਾ ਿ। ਦਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਨਾ 
ਹਸਯਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦੁਆਯਾ ਜਾਇਜ ਿ ਸੰਾਦਕ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦ ਿਨ ਸਦੀਆਂ ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ('ਬਾਯਤੀ' ਦੀ 
ਫਜਾ) ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ, ਯ ਵੀ ਨਾਰ  ਭੁੜ ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕਯ ਹਯਿਾ ਿ ਹਛਰ ਦਿਾਕ ਹਵਿੱ ਚ ਦਵੇਂ. 
 

ਭਯਾ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਖਜ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕ ਹਕਵੇਂ, ਇਿਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਹਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਫਸਤੀਵਾਦੀ 'ਫਾਿਯੀ' ਅਤ 
ਇਿੱਕ ਾਹਕਸਤਾਨੀ 'ਅੰਦਯੂਨੀ' ਡਯਾਇੰਗ  ਰਕ ਅਤ ਸਹਬਆਚਾਯ ਦ  ੰਜਾਫ ਖਤਯ ਯਾਿੀਂ  ਸੰਗਰਹਿ ਅਤਰਕ 
ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਹਰੰਗ ਬੂਹਭਕਾਵਾਂ ਅਤ ਹਕਵੇਂ ਦ ਹਚਿੱ ਤਯਣ 'ਤ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਜਯ ਹਦੰਦ ਿ ਇਿ ਿ ਸਕਦਾ ਿ 
ਵਾਯਦਾ ਿ ਰਤੀਹਫੰਫਤ ਦ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਾੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਚ ਸਚ ਦ  ਸੰਗਰਹਿ, ਚਣ ਅਤ ਸੰਕਰਨ 

ਰਹਕਹਯਆ, ਭਯੀ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਚਯਚਾ  ਕੁਰਕਟਯ', ਰਤੀਹਨਧਤਾ 'ਤ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ, ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤ 
ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਦਯਸ਼ਕਾਂ ਦ ਰਬਾਵ ਕਿਾਣੀਆ,ਂ ਅਤ ਇਿ ਦਾ ਰਬਾਵ ਇਿ ਰਬਾਹਵਤ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕਸ 'ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਫੁਰਾਇਆ ਸੰਕਰਹਕ ਕੰਭ. 

 

ਸਰਭਾਨ ਯਸ਼ਦੀ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਿ ਇਿਨਾਂ ਕਿਾਣੀਆ ਂਹਵਿੱ ਚ ਭਯੀ ਹਦਰਚਸੀ ਦਾ ਹਦਰ ਅਤ ਆਣ ਵਿੱਖ-

ਵਿੱਖ ਯੀਟਹਰੰਗ: “ਿਯ ਕਿਾਣੀ ਜ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿ ਉਿ ਸੈਂਸਯਹਸ਼ ਦਾ ਇਿੱਕ ਯੂ ਿ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 
ਯਕਦਾ ਿ ਿਯ ਕਿਾਣੀਆ"ਂ ( ਸ਼ਯਭ 68) ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ ਿੀ, ਕੁਰਕਟਯ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਦਾ ਿ - ਚਣ ਕਯਨਾ ਕੁਝ 
ਕਿਾਣੀਆ ਂਦਿੱਸ, ਅਤ ਦੂਹਜਆ ਂ ਨੰੂ ਠੁਕਯਾ ਹਦ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਕਿਾਣੀਆ ਂ ਨੰੂ "ਸੈਂਸਯ" ਕਯਨ ਦੀ ਰਹਕਹਯਆ 
ਹਿਰਾਂ ਿੀ ਿ ਕੰਭ. ਇਿ ਕਰਕਟਯ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕ ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਈ ਹਕਿੜੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਣ 
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ਕਯਨੀ ਿ ਅਤ ਹਕਿੜੀ ਨਿੀਂ। ਕੁਝ ਫਾਿਯੀ ਕਾਯਕਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਭਿਿੱਤਵੂਯਨ ਹਵਕਰ। ਭਯੀ ਚਯਚਾ 
ਉਿਨਾਂ ਕਾਯਕਾਂ ਦੀ ੜਚਰ ਕਯਦੀ ਿ ਜ ਇਿ ਚਣਾਂ ਚਣ ਰਹਕਹਯਆ ਨੰੂ ਰਬਾਹਵਤ ਕਯਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਦਵੇਂ 
ਸੰਗਰਹਿ ਆਣ ਹਸਯਰਖਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦ ਿਨ ਹਕ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਹਿ ਫਣ , ਅਤ ਉਿ ਿਯਕ 
(ਦੁਫਾਯਾ) ਆਣ ਾਠਕਾਂ/ਦਯਸ਼ਕਾਂ ਰਈ ਇਿੱਕ ਚੁਣੀ ਿਈ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਿ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਨਭੂਨਾ। ਦਵੇਂ ਕੁਰਕਟਯ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੰਸਕਯਣਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਯਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦ ਿਨ ਅਤ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦ 
ਯੂਾਂਤਯਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯਨ ਰਈ, ਅਤ ਹਪਯ ਇਿੱਕ ਦੂਜ ਦ ਉੱਯ, ਜਾਂ ਸੰਮੁਕਤ ਤਿੱਤ ਇਿ ਯੂ ਹਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦ 
ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਡੀਸ਼ਨ। ਉਿਨਾਂ ਦ ਚਣ ਹਵਕਰਕ ਸਿੱਦਾ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਦਰੀਰ 

 

ਜਾਹਿਯ ਿ ਹਕ ਉਿੀ ਕਿਾਣੀਕਾਯ ਹਕਸ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਹਫਰਕੁਰ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਕਯ ਸਕਗਾ ਉਿੀ ਯਾਿ (ਕੁਿੱ ਝ ਉਿ ਸੀ 
ਇਿੱਕ ਭਿਾਨ ਅਨੰਦ ਹਵਿੱ ਚ ਭਯੀ ਫਚਨ ਅਨੁਬਵ ਦ ਸੁਣ ਨੰੂ ਭਹਖਕ ਕਿਾਣੀਆਂ) - ਇਿੱਕ ਕਰਕਟਯ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਫਿੁਤ 
ਿੀ ਗਯ ਯਸਭੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਕਿੀ ਗਈ ਕਿਾਣੀ ਸੁਣਨ ਹਦ ਸ਼ਰੀ, ਇਸਨੰੂ ਹਕਸ ਿਯ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਯ, ਇਸਨੰੂ ਹਰਖ, ਅਤ ਇਿੱਕ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਰਾਗ ੂਕਯ ਆਕਾਯ ਅਤ ਰਫੰਧ. ਭਯੀ ਖਜ ਇਸ ਗਿੱਰ 'ਤ ਹਵਚਾਯ 
ਕਯਦੀ ਿ ਹਕ ਕੁਰਕਟਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਕਵੇਂ ਅਤ ਹਕਿੜੀਆ ਂਤਫਦੀਰੀਆਂ ਰਾਗ ੂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਟੀਰ 
"ਸਾਹਿਤਕ ਰੜੀ" (ਸਟੀਰ 2) ਦੀ ਜਯੂਯੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਦਾ ਿਵਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਰਬਾਹਵਤ ਕਯਦਾ ਿ 
ਬਾਵ ਉਿ ਹਫਆਨ ਕਯ, ਅਤ ਨੰੂ ਕੀ ਅੰਤ. ਹਕਿੱ ਥ ਅਨੁਕੂਰ, ਆਈ ਾਸ ਫਣਾਇਆ ਵਯਤ ਦ ਿੱਛਭੀਇਿ ਕੰਭ 
ਕਯਨ ਰਈ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਤ ਸਕਾਰਯਹਸ਼, ਯ ਿਭਸ਼ਾ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਦ ਿਵਾਰ ਨਾਰ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤ 
ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਉਿ ਰ ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ  ਕਿਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ਰਕਾਹਸ਼ਤ. 

 

ਰਕ ਰਕ ਗੀਤ ਅਤ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆ ਂ

 

ਫਿੁਤੀਆਂ ਹਰਖਤੀ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਹਖਕ ਕਿਾਣੀਆ ਂ ਹਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀ ਿ ਅਤ ਫਾਅਦ 
ਹਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਖਤੀ ਹਯਕਾਯਡ, ਸੰਾਹਦਤ ਅਤ ਹਖਰਾਯ ਦ ਨਾਰ ਰਕ ਗੀਤਕਾਯ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਅਤ 
ਰਕਾਸ਼ਕ ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਤਯ-ਛਾਇਆ ਿਠ ਆ ਜਾਂਦ ਿਨ। ਇਿੱਕ ਰਕ ਕਥਾ ਸ਼ਫਦ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਰ, ਰਕ ਅਤ ਹਵਹਦਆ: ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਭੂਿ ("ਰਕ") ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਭਾ ਸ਼ੁਰਕ ਅਤ 
ਹਗਆਨ ("ਹਗਆਨ")। ਹਜਵੇਂ ਇਿੱਕ ਜਫੁਾਨੀ ਪਾਯਭ, ਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਵੀਂ ਹਦਿੱ ਖ ਨਾਰ ਦਿੱਸਣ ਵਾਰ  ਸਧਾਂ ਅਤ 
ਅਕਸਯ ਫਦਹਰਆ ਨਾਰ ਿਯਕ ਭੁੜ ਹਵਕਯੀ. ਹਜਵੇਂ ਇਿੱਕ ਨਤੀਜਾ, ਉੱਥ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ ਵਾਯਦਾ ਿ ਵਿੱਖਯਾ 
ਉਿੀ ਰਕ ਕਥਾ ਦ ਸੰਸਕਯਣ ਅਤ ਇਿ ਪਸਰਾ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕ ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਣ ਇਕਿੱਠਾ ਕਯਦਾ 
ਿ ਉਿ ਹਕਿੜਾ ਭਹਖਕ ਸੰਸਕਯਣ ਸੰਦ ਕਯਦ ਿਨ ਅਤ ਤਯਜੀਿ ਦਣਗ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਕਟਯਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਹਰਖਤੀ ਯੂ 
ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਾਂ ਸ. ਜਹਵਕ ਭੁੜ ਆਕਾਯ ਦਣਾ ਅਹਬਆਸ ਨਾਰ ਜਫੁਾਨੀ ਦਿੱਸਣ ਵਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਿ ਨੰੂ 

ਇਿੱਕ ਆਭ ਅੰਤ. ਰਕ ਗੀਤ, ਹਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਫੁਾਨੀ ਪਾਯਭ, ਿ ਸੁਯ-ਜਹਵਕ ਇਸ ਕਯਕ, ਹਜਵੇਂ ਦਰੀਰ ਹਦਿੱ ਤੀ 
ਨਾਰ ਕਭਰ ਫਨ ਅਭਸ, ਇਿੱਕ ਅਭਯੀਕੀ ਰਕ ਗੀਤਕਾਯ ਅਤ ਇਿੱਕ ਨਹਸਰਵਨੀਆ ਮੂਨੀਵਯਹਸਟੀ ਦ ਰਪਸਯ, 

ਇਿ ਉਸ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯ ਤੋਂ ਯ ਵਧਦਾ ਿ ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿ ਿ ਿਇਆ, ਅਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ ਭਜੂਦ ਸਦੀਆਂ ਰਈ 

ਇਿੱਥ ਤਿੱਕ ਅਰ ਿਣ ਦ ਫਾਅਦ ਇਸ ਦ ਭੂਰ ਦ ਸਹਬਆਚਾਯ ਤਿੱਕ. ਸਯਿਿੱਦਾਂ ਾਯ ਕਯ ਕ ਅਤ ਦਹਯਆਵਾਂ 
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ਹਵਿੱ ਚ ਤਯਦ ਿ ਸਾਹਿਤ ਦ ਇਿ ਯੂ ਰਕ-ਸੰਗੀਤ ਹਵਿੱ ਚ ਯਰਦ ਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦ ਿਯ ਹਿਿੱ ਹਸਆ ਂਦੀ ਸੰਸਹਕਰਤੀ 
(ਫਨ ਅਭਸ 2) - ਅਤ ਹਵਹਨਮਤ ਦ ਅਧੀਨ ਿ ਸਕਦੀ ਿ, ਜਾਂ ਹਸਯਫ਼ ਗਰਤ ਅਨੁਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਜਦੋਂ ਉਿ 
ਹਰੰ ਟ ਹਵਿੱ ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਿਨ। ਦ ਇਿੱਕ ਅਹਨੈੱਖੜਵੇਂ ਹਿਿੱ ਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਯ ੂਿੁੰ ਦ ਿਨ ਸਹਬਆਚਾਯ ਹਜਸ ਤੋਂ ਉਿ 
ਉਤੰਨ ਿੁੰ ਦ ਿਨ, ਯ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਅਤ ਗੀਤ, ਅਤ ਿਯ ਕਰਾਵਾਂ) ਿਭਸ਼ਾ ਆਣ ਸਵਦਸ਼ੀ ਸਥਾਨ (ਫਨ.) 

ਤੋਂ ਗੁਣਾਤਭਕ ਤਫਦੀਰੀ ਹਰਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਆਭਸ 2). ਸਭਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ 
ਦੁਆਯਾ ਅਹਜਿੀਆ ਂਤਫਦੀਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਖਣਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿ ਛਾਹਆ ਹਕਸ ਖਾਸ ਤੋਂ ਕਿਾਣੀਆ ਂਸਹਬਆਚਾਯ 
ਜਾਂ ਖਤਯ. 

 

ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਤੋਂ ਆਭ ਹਕਸਭਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਨ। ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਆਧੁਹਨਕ ਰਕ ਕਿਾਣੀ 
ਸੰਗਰਹਿ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਨਾਰ  ਰਕਾਸ਼ਨ ਦ ਇਿੱਕ ਦੀ ਯਕਭ ਦ ਜਯਭਨ ਰਕ ਕਿਾਣੀਆਂਹਕੰਡਯ-ਅੰਡ ਿਾਉਸਭੁਯਚਨ [ 
ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਘਯਰ ੂਕਿਾਣੀਆਂ ] ਹਸਯਰਖ ਿਠ ਗਰੀਭ ਫਰਦਯਜ (ਹਜ 54)। ਿਾਰਾਂਹਕ, ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਤ 
ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਦਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ ਜਕਰੀਨ ਹਸੰਸਨ ਅਤ ਸਟੀਪਨ ਯਡ ਦ ਅਨੁਸਾਯ  
ਹਡਕਸ਼ਨਯੀ ਆਫ਼ ਕੰਟਸਟਫਰ ਇੰਗਹਰਸ਼ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕ ਗੀਤ , 
 

'ਰਕਧਾਯਾ' ਨੰੂ ਕਠ ਯਤਾ ਨਾਰ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਕਯਨਾ ਫਿੁਤ ਭੁਸ਼ਕਰ ਿ, ਅਤ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਹਵਿੱ ਚ ਿੁਣ ਇਿੱਕ 1848 

ਹਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਕਾਢ ਦ ਸਭੇਂ ਨਾਰੋਂ ਇਿੱਕ ਹਵਸ਼ਾਰ ਖਤਯ, ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਦ ਕਈ ਹਿਰੂਆ ਂ ਨੰੂ ਜੜਦਾ ਿ 
ਯੰਯਾਵਾਂ ਅਤੀਤ ਅਤ ਭਜੂਦ. 

5
 ਇਿ ਸ਼ਾਭਰ ਿ ਜ ਵੀ ਿ ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਅਤ ਹਯਕਾਯਡ ਤੋਂ ਫਾਿਯ 

ਸਭੂਿ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਾਂਝ ਤਯ 'ਤ ਸੰਚਾਹਯਤ, ਫਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ (ਹਕਸ ਵੀ ਆਕਾਯ, ਉਭਯ, ਜਾਂ 
ਸਭਾਹਜਕ ਅਤ ਹਵਹਦਅਕ ਿੱਧਯ); ਇਿ ਹਕਸ ਵੀ ਭਾਹਧਅਭ (ਭਹਖਕ, ਹਰਖਤੀ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਯ); ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ 
ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਅਤੀਤ ਹਵਿੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਯ ਜਯੂਯੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਫਿੁਤ ਰਾਚੀਨ ਿਣ; ਇਿ ਿ ਭਜੂਦਾ 
ਰਸੰਹਗਕਤਾ; ਇਿ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿ, ਸਭਾਨ ਯੂਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਯ ਇਿੱਕ ਹਜਿ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦ; ਇਸ 
ਦੀਆ ਂਸਹਥਯ ਅਤ ਹਯਵਯਤਨਸ਼ੀਰ ਹਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਨ, ਅਤ ਗਤੀਸ਼ੀਰ ਅਨੁਕੂਰਨ ਦੁਆਯਾ ਹਵਕਸਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ 
ਿਨ। ਨਵੇਂ ਿਾਰਾਤ. ਜਯੂਯੀ ਭਾਦੰਡ ਇਿੱਕ ਸਭੂਿ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਿ ਹਜਸਦਾ ਸੰਮੁਕਤ ਸਿੀ ਅਤ ਉਹਚਤ ਕੀ ਿ 
ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਕਿਾਣੀ, ਰਦਯਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਹਬਆਸ ਨੰੂ ਆਕਾਯ ਹਦੰਦੀ ਿ। ਹਕਸ ਸਯਕਾਯੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ਹਨਮਭ ਅਤ 
ਹਸਿੱ ਹਖਆ (ਯਾਜ ਜਾਂ ਹਸਵਰ ਅਥਾਯਟੀ, ਚਯਚ, ਸਕੂਰ, ਹਵਹਗਆਨੀ ਜਾਂ ਹਵਦਵਾਨ ਯੂੜੀਵਾਦੀ). (v; ਭਯਾ ਜਯ) 

 

ਇਿ ਇਿੱਕ ਫਿੁਤ ਹਵਆਕ ਹਯਬਾਸ਼ਾ ਿ ਜ ਰਕਾਂ ਦ ਸਭੂਿ ਦ ਜੀਵਨ ਦ ਸਾਯ ਹਿਰੂਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਦੀ 
ਿ ਅਤ ਜ ਵੀ ਉਿ ਅਹਜਿਾ "ਸਵਇਿੱ ਛਤ ਅਤ ਗਯ ਯਸਭੀ" ਕਯਦ ਿਨ। ਭਿਿੱਤਵੂਯਨ ਤਯ 'ਤ, ਿਾਰਾਂਹਕ, ਇਿੱਥ 
ਇਸ 'ਤ ਜਯ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿ ਇਿ ਤਿੱਥ ਹਕ ਰਕ-ਕਥਾਵਾਂ "ਫਿੁਤ ਸਾਯੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਹਭਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਸਭਾਨ 
ਯੂਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਯ ਇਿੱਕ ਹਜਿ ਨਿੀਂ" ਅਤ ਉਿ "ਉਨਤ" ਦੁਆਯਾ ਗਤੀਸ਼ੀਰ ਕਸਟਭਾਈਜਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਿਾਰਾਤ।" 

ਿੁਣ ਸਿੱਜ ਕੀ ਇਿ "ਗਤੀਸ਼ੀਰ ਅਨੁਕੂਰਤਾ"  ਸ਼ਾਭਰ ਿ ਸਕਦਾ ਿ ਕੁੰ ਜੀ ਿਠ ਹਰਖ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਕੀ ਿ। 
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5
  ਿਾਰਤ ਸੀ ਹਵਿੱ ਚ ਤਿੱਥ ਸੁਝਾਅ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ "ਕਾਢ" ਨਾਰ ਹਵਰੀਅਭ ਜਨ ਥਾਭਸ ਖੰਬ ਅਗਸਤ 22, 1846 

ਹਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਿੱਤਯ ਨੰੂ  

ਥੀਨੀਅਭ (ਡੰਕਨ ਭਹਯਕ "'ਰਕ-ਹਵਹਦਆ': ਹਵਰੀਅਭ ਜਨ ਥਾਭਸ" 1).ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਿੱਕ 
ਵਾਯ ੁਯਾਤਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਹਦਰਚਸੀ ਨੰੂ ਆਕਯਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤ ਰਕਧਾਯਾ ਦਾ ਅਹਧਨ ਫਣ ਹਗਆ ਇਿੱਕ 

ਰਹਸਿੱ ਧ ਸ਼ਰੀ,  ਦਾਇਯ ਦ ਸਭਾਹਜਕ ਸਾਹਿਤ ਚੜਾ। ਯ ਇਿ ਖੰਡਯ ਸਿੱਚ ਉਿ ਇਿ ਉੱਨਤ ਹਜਵੇਂ ਇਿੱਕ ਸਯਤ ਦ 
ਬਾਵਨਾ ਇਿੱਕ ਗਯੁਿੱ  ਦ ਰਕ “ਹਜਸ ਦਾ ਸੰਮੁਕਤ ਹਵਵਕ ਦ ਕੀ ਿ ਸਿੀ ਅਤ ਕਿਾਣੀ, ਰਦਯਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਸਟਭ ਨੰੂ 
ਆਕਾਯ ਹਦ " (ਹਸੰਸਨ ਅਤ ਯਡ ਵੀ; ਜਯ ਭਯਾ)। ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਿ ਸਭੂਿ "ਰਕਾ" ਿ ਜ ਹਸਿੱ ਖਣ ਨੰੂ ਆਕਾਯ 
ਹਦੰਦਾ ਿ, ਅਤ ਹਗਆਨ ਫਦਰ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਕਾਯ ਹਦੰਦਾ ਿ। ਇਸ ਅਹਧਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ, ਭੈਂ ਪਕਸ 
ਕੀਤਾ ਿ ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ 'ਤ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦੁਆਯਾ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਹਸਭਸਨ ਅਤ ਯੂਡ: 

 

ਹਵਆਕ ਅਯਥਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿ [ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ] ਯੰਯਾਗਤ ਿ। ਅਿੱਗ ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਾਯ ਗਦ-ਕਥਾ 'ਤ ਰਾਗ ੂ
ਿੁੰ ਦਾ ਿ ਕਿਾਣੀਆ ਂਜ ਜਫੁਾਨੀ ਦਿੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ, ਜਾਂ ਹਛਰੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦਿੱਸੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ। 
ਇਿ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਿ ਯੀ ਕਿਾਣੀਆਂ, ਿਯ ਹਕਸਭ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਮਾਦਾਂ, ਕਥਾਵਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆ ਂਅਤ ਿਾਸ 
ਨੰੂ ਕਵਯ ਕਯਦਾ ਿ ਹਕਿੱ ਸ।  ਭੂਰ ਰਖਕ ਿ ਿਭਸ਼ਾ ਅਜਨਫੀ; ਹਵਿੱ ਚ  ਦੁਯਰਿੱ ਬ ਕਸ ਹਕਿੱ ਥ ਇਿੱਕ ਹਵਅਕਤੀਗਤ 

WHO? ਆਕਾਯ  ਭਜੂਦ ਡੀਸ਼ਨ ਿ ਚਰਾ ਹਗਆ ਛਾਹਣਆ,  ਦਿੱਸਣ ਵਾਰਾ ਿਿ ਅਜਨਫੀ ਇਸ ਹਵਚੋਂ... (132) 

 

 ਇਿੱਕ ਧਾਯਨਾ ਦ 'ਰਕ' ਸੀ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾਰ ਇਿੱਕ ਅਭਯੀਕੀ ਰਕ ਗੀਤਕਾਯ, ਰਨ ਡਾਂਡ, ਹਵਿੱ ਚ ਇਿ 

ਤਯੀਕਾ: 
 

 

'ਰਕ' ਸ਼ਫਦ ਉਿਨਾਂ ਰਕਾਂ ਦ ਹਕਸ ਵੀ ਸਭੂਿ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਿ ਜ ਘਿੱਟ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਯਦ ਿਨ ਆਭ 
ਕਾਯਕ. ਇਸ ਨਾਰ ਕਈ ਫ਼ਯਕ ਨਿੀਂ ੈਂਦਾ ਹਕ ਹਰੰਹਕੰਗ ਕਾਯਕ ਕੀ ਿ - ਇਿ ਇਿੱਕ ਆਭ ਿ ਸਕਦਾ ਿ ਸ਼, 
ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਯਭ-ਯ ਭਿਿੱਤਵੂਯਨ ਗਿੱਰ ਇਿ ਿ ਹਕ ਇਿੱਕ ਸਭੂਿ ਫਣਦਾ ਿ ਕਾਯਨ ਜ ਵੀ ਿਵ, ਉਸ ਦੀਆ ਂ
ਕੁਝ ਯੰਯਾਵਾਂ ਿਣਗੀਆ ਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਿ ਆਣੀ ਕਿਾਉਂਦਾ ਿ। ਹਸਧਾਂਤ ਹਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਸਭੂਿ ਦਾ ਫਹਣਆ ਦ 
ਖੰਬ ਘਿੱਟ-ਘਿੱਟ ਦ ਹਵਅਕਤੀ ਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਦੀ ਫਿੁਹਗਣਤੀ ਸਭੂਿ ਸ਼ਾਹਭਰ ਦ ਕਈ ਹਵਅਕਤੀ ਸਭੂਿ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਭੈਂਫਯ ਫਾਕੀ ਸਾਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿ ਸਕਦਾ ਿ, ਯ ਉਿ [s/he] ਸ਼ਾਇਦ ਸਭੂਿ ਯੰਯਾਵਾਂ 
ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਯੰਯਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭੂਰ ਹਸਿੱ ਖਗਾ ਕਹਿੜਾ? ਭਦਦ ਕਯ ਗਯੁਿੱ  ਾਸ ਇਿੱਕ ਹਵਵਕ ਦ ਗਯੁਿੱ  

ਛਾਣ ( ਦੀ ਅਹਧਨ ਦ ਸਭਾਹਜਕ ਸਾਹਿਤ 2)ਭਟ ਤਯ 'ਤ, ਭਯ ਅਹਧਨ ਹਵਿੱ ਚ "ਰਕ" ੰਜਾਫ ਹਵਿੱ ਚ ਯਹਿਣ 
ਵਾਰ ਰਕ ਿਨ - ਉਿ ਿ "ਹਰੰਹਕੰਗ ਕਾਯਕ" ਉਿ ਸਾਂਝਾ ਕਯਦ ਿਨ. 

6 ੰਜਾਫੀ ਰਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਯਾ ਅਤ 
ਅਭੀਯ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯ, ਯਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿ, ਕਵਾਨ, ਹਤਉਿਾਯ, ਯੀਤੀ-ਹਯਵਾਜ, ਹਿਯਾਵਾ, ਕਿਾਣੀਆ,ਂ 

ਕਹਵਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤ ਸੰਗੀਤ। ਉਿਨਾਂ ਦ ਰਕ ਗੀਤ ਰਗਾਵ ਉਿਨਾਂ ਨਾਰ ਸਹਬਆਚਾਯ ਅਤ 
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ਯੰਯਾਵਾਂ। 

 

ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਤੀ ਫਾਯ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹਸਧਾਂਤ ਿਨ। ਕੁਝ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਜਸਫ਼ ਜਕਫਜ (1969) ਇਭਨੁਅਰ 
ਕਸਹਕਨ (1860) ਦਾ ਿਵਾਰਾ ਹਦੰਦ ਿ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦ ਿਨ ਹਕ "ਬਾਯਤ ਯੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਯ ਿ, ਅਤ 
ਇਿ ਹਕ ਸਾਯੀਆਂ ਮੂਯੀਅਨ ਯੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਉਥੋਂ ਕੂਸਡਯਾਂ, ਭੰਗਰਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਰਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਨ 

ਹਭਸ਼ਨਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ, ਹਜਸੀ ਦੁਆਯਾ, ਮਿੂਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ, ਵਾਯੀਆ ਂਦੁਆਯਾ, ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ" (ਜਕਫਜ 
viii)। ਿਯ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ stitho ਥਾਭਸਨ (1951), . ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆ ਂਹਵਿੱ ਚ ਾ ਗ ਕੁਝ ਭੁਿੱ ਖ ਅੰਤਯਾਂ ਕਾਯਨ 
ਅਸਹਿਭਤ ਿਨ ਬਾਯਤ ਅਤ ਉਿ ਮੂਯ ਦ, ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਯਿੱਖ 
 

[ਟੀ] ਸਧਾਯਨ ਿਯਾਨੀ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਹਦਿੱ ਤਾ ਇਿੱਕ ਟੁਕੜ ਦ ਯੂ ਹਵਿੱ ਚ ਮੂਯ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਕਰਨਾ ਿ ਯ ਿ 
ਬਾਯਤ ਹਵਿੱ ਚ ਸਿੱਚ ਭੰਹਨਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਕਿਾਣੀਆ ਂਰਗਬਗ ਿਭਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ 

ਬਾਯਤ। ... ਗੁੰ ਝਰਦਾਯ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਫਣਤਯ [ਬਾਯਤੀ ਗਰ ਹਵਿੱ ਚ] ਫਿੁਤ ਹਢਿੱਰੀ ਿ, ਇਸ ਰਈ ਰਾਟ ਨੰੂ 
ਮੂਯੀਅਨ ਨਾਰਾਗ ਦੁਆਯਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤ ਟਯਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਪਿੱ ਟ ਕਯਨਾ ਅਕਸਯ ਫਿੁਤ ਭੁਸ਼ਕਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿ। (16) 

 

ਥਾਭਸਨ ਦੀ ਮੂਯਸੈਂਹਟਰਕ ਿੁੰ ਚ ਇਿੱਥ ਉਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਸਿੱਸ਼ਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿ ਹਜਸ ਤਯਹਾਂ ਉਿ ਬਾਯਤੀ ਫਾਯ 
ਚਯਚਾ ਕਯਦਾ ਿ "ਿਯਾਨ ਕਿਾਣੀਆ"ਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹਕਸ ਤੋਂ ਰੈਂਦਾ ਿ ਹਜਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਦਯਸ਼, "ਮੂਯੀਅਨ" 

ਅਨੁਕੂਰਤਾ" ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਦ "ਟਯਨ." ਇਿ ਕਈ ਿਯਾਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿੱਰ ਨਿੀਂ ਿ ਹਕਉਂਹਕ ਰਕਧਾਯਾ ਦਾ 
ਗਰਫਰ ਇਹਤਿਾਸ ਹਜਆਦਾਤਯ ਹਿਿੱ ਸ ਰਈ ਿ ਇਸਦੀ ਿੁੰ ਚ ਹਵਿੱ ਚ ਮੂਯਸੈਂਹਟਰਕ ਹਯਿਾ ਿ (ਨੈਥਾਨੀ 1)। 
ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਰਹਿ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਅਰਿੱ ਗ-ਥਰਿੱ ਗ ਕਯ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ "ਿਯ," ਾ  "ਆਣ ਆ" 

[ਮੂਯ] ਖੰਬ  ਉਯਰਾ ਅੰਤ ਦ  ਹਵਕਾਸ ਸੰਫੰਧੀ ੜੀ, ਅਤ ਬਾਰ  "ਿਯ" ਖੰਬ ਇਸ ਦਾ ਘਿੱਟ ਅੰਤ, ਹਵਿੱ ਚ ਤਯੀਕ 
ਉਿ ਾਸ ਚਰਾ ਹਗਆ ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਵਯਣਨ ਨਾਰ ਡਵਯਡ 

 

 

 

 
6
  ਸ਼ਫਦ ੰਜਾਫੀ ਦਾ ਿਵਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿ ਨੰੂ ਉਿ WHO? ਰਾਈਵ ਹਵਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ਯ ਇਿ ਵੀ ਦਾ ਿਵਾਰਾ ਹਦੰਦਾ 
ਿ ਨੰੂ  ਰਕ WHO? ਫਰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ: ਹਿੰਦੀ। ਉੱਥ ਿਿ ਕਈ ਿਯ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਹਰਆ ਹਵਿੱ ਚ ੰਜਾਫ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ 
ਹਜਵੇਂ ਉਯਦ,ੂ ਸਯਾਇਕੀ, ਹਿੰਦਕ ਅਤ ਠ ਿਾਯੀ।ਦਿੱ ਹਸਆ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਯਨ ਦ ਕੰਭ 
ਹਵਚ, ਉੱਤਭਤਾ ਅਤ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਰਕਾਂ 'ਤ ਿਾਵੀ ਿਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਿਾਸ਼ੀ 'ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ। 
ਭਯਾ . ਦਾ ਹਿਰਾ ਅਹਧਆਇ ਅਹਧਨ ਚਯਚਾ ਇਿ ਮੂਯੀ (ਹਫਰਹਟਸ਼) ਹਦਰਚਸੀ ਹਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤੀ ਸਭਾਹਜਕ 
ਸਾਹਿਤ ਅਤ ਇਸ ਦਾ ਸਭਾਹਜਕ ਹਸਆਸੀ ਰਯਨਾ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਭੈਂ ਚਯਚਾ ਕਯਦਾ ਿਾਂ, ਮੂਯੀਅਨ ਰਕਧਾਯਾ ਦ 
ਅਹਧਨ ਉੱਤ ਿਾਵੀ ਿਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅੰਤਯੀਵ ਉਦਸ਼ ਸੀ। "ਿਯ" ਦੀ ਹਗਆਨ ਰਣਾਰੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਯਨਾ 
ਅਤ ਜਦੋਂ ਇਿ ਉਮਗੀ ਿ, ਅਤ ਜ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਹਰਤ ਕਯਨਾ, ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ ਯਿੱਦ 
ਕਯ ਹਦਿੱ ਤਾ ਇਿ ਿਠਾਂ ਹਦਿੱ ਤ ਅਨੁਸਾਯ. 



 ISSN: 2249-2496Impact Factor: 7.081  

 

285 International Journal of Research in Social Sciences 

http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 

 

ਰਕ ਅਤ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯ ਦਾ ਸੁਭਰ ਅਤ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੁਭਰ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਭਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨ, ਸਭਾਜ 
ਸ਼ਾਸਤਯ, ਭਨ ਹਵਹਗਆਨ, ਸਾਹਿਤਕ ੜਹਾਈ, ਹਰੰਗ ੜਹਾਈ, ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਅਤ ਫਸਤੀਵਾਦੀ ਦਯ ਤੋਂ ਰ ਕ, ਬਾਸ਼ਾ 
ਹਵਹਗਆਨ ਨੇ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਅਹਧਨ ਦਾ ਘਯਾ ਫਦਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿ। ਿਾਰ ਿੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ਹਕਸ ਵੀ ਵਸਤ ੂ
ਦ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕਣ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕੀਭਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜੀਵਤ ਹਿਰੂ ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ - ਜਕਯ ਵਿੱਖਯਾ - ਸਹਬਆਚਾਯ. 

ਸਭਕਾਰੀ ਰਕਧਾਯਾ ਅਹਧਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਫਿ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕਣਾਂ ਦਾ ਜਵਾਫ ਸ਼ਾਭਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ਨੰੂ ਸਭਕਾਰੀ 
ਸਭਾਹਜਕ ਸਿੱ ਹਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਹਵਿੱ ਤੀ ਅਸੂਰ ਅਤ ਹਵਧੀਗਤ ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਕਧਾਯਾ ਨੇ ਰਕਧਾਯਾ 
ਾਠਾਂ ਦ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰ ਕ ਆਣਾ ਦਾਇਯਾ ਵਧਾ ਹਰਆ ਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ, ਕਾਯਜਾਂ ਅਤ ਰਬਾਵ 
ਦ ਸਭਾਹਜਕ ਖਤਯ ਦਾ ਅਹਧਨ. ਇਿ ਇਿਨਾਂ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕਣਾਂ ਨਾਰ ਿ ਹਕ ਭਯਾ ਕੰਭ ਜੁਹੜਆ ਿਇਆ ਿ। ਰਕ 
ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਗੁੰ ਝਰਦਾਯ ਿ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਭਯ ਕਰ ਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿ, ਹਕਉਂਹਕ 
ਿਯ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਕਈ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਯੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਅਤ ਕਈ ਇਿੱਕ ਰਖਕ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ; ਤੋਂ ਕਿਾਣੀ ਦ 
ਾਠਕੀਕਯਨ ਰਈ ਸੁਣਨ ਅਤ ਰਦਯਸ਼ਨ ਦਾ ੜਾਅ, ਇਿੱਕ ਕੁਰਕਟਯ  ਚਣ ਅਤ ਡੀ-ਚਣ ਦੀ ਰਹਕਹਯਆ। 
ਉਿ ਫਿੁਤ ਸਾਯੀਆ ਂਸੁਣੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆ ਂਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਕਯਣ ਚੁਣਦ ਿਨ, ਅਤ "ਆਯਡਯ ਫਿਾਰ 
ਕਯਨ" ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਚੁਣ ਗ ਿਯਾਂ ਦ ਨਾਰ, ਇਸਨੰੂ ਆਣ ਸੰਗਰਹਿ ਹਵਿੱ ਚ ਯਿੱਖਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕਯ। ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਾਹਜਸ਼" (ਅਕੀਰ x) ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਉੱਤ ਇਿੱਕ "ਵਿੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਆਦਸ਼" (ਸਟੀਰ 2) ਥਣਾ। ਹਵਚਰਗੀ ਕਾਯਕ 
ਹਕਸ ਵੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਹਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਭੁਸ਼ਕਰ ਫਣਾਉਂਦ ਿਨ - ਅਸਰ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸੰਬਵ। ਕੀ ਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦ 
ਿਯ ਹਦਰਚਸੀ ਅਤ ਸਾਯਥਕ ਿ  ਅੰਤਯ ਉਿ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ ਵਾਯਦਾ ਿ ਨ ਟ ਕੀਤਾ ਹਵਚਕਾਯ ਸੰਗਰਹਿ। 
ਅਸਰ ਹਵਿੱ ਚ, ਭਯੀ ਯਾ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਸੰਗਰਹਿ ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਦ ਸੰਗਰਹਿ ਹਵਿੱ ਚ ਅੰਤਯ ਿ ਹਛਕੜ ਨੇ ਭਨੰੂ ਇਸ ਫਾਯ 
ਅੰਦਾਜਾ ਰਗਾਉਣ ਦ ਮਗ ਫਣਾਇਆ ਿ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਕੁਰਕਟਯਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਚਾਯਧਾਯਾਵਾਂ, ਇਹਤਿਾਸਕ ਰ ਅਤ 
ਦਯਸ਼ਕਾ ਨੰੂ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਰਈ ਖਾਤਾ ਹਵਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਉਿਨਾਂ ਦ ਸੰਗਰਹਿ। 
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