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              ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਾਂ ਸਾਲ ਨਾਿਲ - ਪਰੋਫੈਸਰ  ਨਵਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ 

 

 

                     ਬੰਤੇ ਦਾ ਪਾਤਰ-ਵਿਤਰਣ 

 ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਬੰਤਾ ਨਵਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਵਲਖ ੇਨਾਿਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ ੱ ਤਰ ਫ ੰ ਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ 
ਵਰਕਸ਼ਾ ਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਵਕਰਤੀ ਆਦਮੀ :-  ਬੰਤਾ ਇੱਕ ਵਕਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾ ਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ  ਉਸ ਦੇ 
ਹਾਲੇ ਮ ੱ ਛ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ ੱ ਟੀ। 



 ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਿਾਲਾ :-  ਬੰਤਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਵ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 

ਆਰਵਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ :- ਬੰਤਾ ਮਵਹੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ  ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਤੌਰ ਤੰਗ ਹੈ।  ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਿੜ੍ਹੇ ਕਰ਼ੇਿ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਿਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰ ਆਦਮੀ :- ਇੱਕ ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਿ ਬੈਠਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ 
ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰ਼ਿ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 

ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ :- ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰੋ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵਫਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਟੇ-
ਪ ਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ੍ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਦ ੱ ਖ ਹ ੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਿੇਖਣ ਿਾਲਾ :-  ਬੰਤਾ ਖ ਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਿਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਿੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਿੰਗਾ ਖਾਿੇ ਹੰਢਾਿੇ ਅਤੇ ਤਾਰੋ ਨ ੰ  ਖ ਸ਼ ਰੱਖੇ। 

ਬੱਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ :- ਬੰਤਾ ਬੱਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਤਰ ਫ ੰ ਮਣ ਨ ੰ  ਿੌਦਾਂ 
ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਿਾਉਣਾ ਿਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

 

                   ਤਾਰੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਨ  

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਾਂ ਸਾਲ ਨਾਿਲ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਪ ੱ ਤਰ ਫ ੰ ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਵਲਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਵਪੰਡ ਅਲੱਗ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ :- ਤਾਰੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹ ਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਤੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ । 

ਖ਼ਰਾਬ ਵਸਹਤ :- ਬੰਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਸਹਤ ਦਾ ਬੰਤੇ ਨ ੰ  
ਬਹ ਤ ਵਫਕਰ ਸੀ। 



ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰ ਘਰੇਲ  ਔਰਤ :- ਉਹ ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰ ਘਰੇਲ  ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਤੰਨ ਬੱਿੇ ਿੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ 
ਸਕ ਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਿੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਮਾਨਵਸਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ :- ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਿਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਿੋਂ ਕ ਝ ਕੱਪੜੇ੍ 
ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦੱਤੇ। ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਟਰੰਕ ਨ ੰ  ਿੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਦਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨ ੰ  
ਬੰਨ ਤੇ ਵਸਰ ਿੜ੍ਹੇ ਕਰ਼ੇਿ ਦਾ ਿੀ ਬਹ ਤ ਵਫਕਰ ਰਵਹੰਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। 

ਉਦਾਸ ਤੇ ਿ ੱ ਪ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ :- ਇੱਕ ਿਾਰ ਬੰਤੇ ਨੇ ਤਾਰੋ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਵਰਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਪੱਛੋਂ ਉਹ 
ਉਦਾਸ ਰਵਹਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬੰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਵਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਵਜਸ 
ਵਦਨ ਬੰਤਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵਲਆਂਉਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।   

  

  

  
 

  


