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1.     ਕਲੁਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਖ ੋ? 

ਜੂਨ ਦੀ ਦੁਪਵਹਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਿੱ ਤਾ ਵਪਆ ਸੀ ਵਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੁਲਫੀ ਿਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਵਿਰ ਮੁਰਮਰਾ 
ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਉਸ ਨੰੂ ਜਗਾ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਮੰਗਣ ਲਿੱ ਗਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
26 ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦਾ 
ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਵਪਿੱ ਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਵਨਕਲ ਵਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ 
ਪਰਵਤਆ, ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਚੁਿੱ ਪ 
ਕਰਾਉਂਵਦਆਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

     ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖ਼ਾਤਰ 
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਕਾ ਦੁਪਵਹਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਗਵਦਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੁਲਫੀ 
ਮੰਗੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ 
ਘਰ ਪਰਵਤਆ। ਕਾਕਾ ਸੌਂ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਉਹ ‘ਕੁਲਫੀ-ਕਲੁਫੀ’ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਸਿੇਰੇ 
ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਵਹਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਿਾਲੇ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਖੇਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਵਪਆ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿੀ ਦਿੱ ਬੇ ਪੈਰੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਵਗਆ। ਜਦੋਂ  ਕੁਲਫੀ ਿਾਲਾ 
ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਉਸ ਨੰੂ ਧੁਿੱ ਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ 



ਨਾਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਡਿੱਗ ਵਪਆ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਵਖਲਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਵਠਆ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਢੁਿੱ ਡ 
ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਡਿੱਗ ਵਪਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਿੱ ਗੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ,” ਕੁਝ ਿੰਡ ਸ਼ਦੈੁਣੇ, ਕਾਇਰ ਵਪਉ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰ ਡਾ 
ਜੰਵਮਐ।“ 
 

2.  ਕੁਲਫੀ ਿਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲਿੱ ਗਾ ? 
 ਕੁਲਫੀ ਿਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਿੱ ਟੀ ਦੁਿੱ ਧ ਕੁਲਫੀ ਨਿੱ ਚਣ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। ਉਸ 
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਵਗਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਵਥਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ 
ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਉੱਡ-ਪੁਿੱ ਡ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੰੂ ਹਿਾਲਾਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਿੀ ਭੈੜੀ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

3. ‘ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਦੇ ਵਦਓ’ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੀ ਖੰਘ।‘ ਕਾਕੇ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਸੀ ? 
ਇਸ ਤੁਿੱ ਕ ਦਾ ਭਾਿ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਵਪਤਾ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਟਕਾ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੰਘ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਇਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾ ਕੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਣੀ, ਉਸਨੰੂ ਟਕਾ ਦੇਿੇ। 

4. ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 
ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਪਵਹਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਵਹੰਗਾਈ ਿਧੀ ਸੀ। ਪੜਹੇ ਵਲਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 
ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਪੜਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 
ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ।  

5. ਲੇਖਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਕਉਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ? 
ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਕਹੇ ਵਕ ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਨੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੰਗ ਕੀਵਤਆਂ ਕਈ 



ਿਾਰੀ ਮਾਲਕ ਿਿੱ ਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਾਬ ਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਭਵਿਿੱ ਖ ਤੋਂ 
ਡਰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

6. ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਿੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਸੀ ? 
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਣੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਢੁਿੱ ਡ ਮਾਰਨ ਦਾ 
ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਆਈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਪੇੜ ਚੁਿੱ ਕੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕਾਕ ੇਨੰੂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਿੰਡੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸਿੱ ਧ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਵਕ ਭਵਿਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਵਕ ਉਹ (ਲੇਖਕ) ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਵਕਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਵਪਓ ਦੇ ਘਰ 
ਜੰਵਮਆ ਬਹਾਦਰ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ। 

7. ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਉਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ? 
ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸੁਿੱ ਤਾ ਵਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 
ਅਚੇਤ ਮਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਅਪੂਰਤ ਇਿੱ ਛਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸੁਿੱ ਤਾ ਵਪਆ ਸੀ ਪਰ 
ਸੁਿੱ ਤੇ ਵਪਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਾਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋ 
ਵਰਹਾ ਸੀ।  
 

8. ਲੇਖਕ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 
 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਤੀ ਜੋ ਵਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਰਵਥਕ 
ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਘਵਰਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 
ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ  ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਧਿੱ ਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ 
ਪਾਸੋਂ ਕੁਲਿੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਾਂਹਿਧੂ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ 
ਭਾਿਨਾ ਿਾਲਾ ਹੈ। 
 
        
 
 
 



    ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ  ਪਰਸ਼ਨ  
 

1. ਕੁਲਿੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 
 ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਵਸੰਘ  

2. ਕੁਲਿੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਹੀਨੇ ਵਕਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ ? 
ਜੂਨ ਵਿਿੱ ਚ  

3. ਕਾਕੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਵਗਆ ? 
ਟਕਾ।  

4. ਕੁਲਿੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਘਟਨਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਕਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ ?  
26 ਤਾਰੀਖ਼। 

5. ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵਕੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ? 
ਵਤੰਨ। 

 

 

 

 

 

 


