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               ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੋ  (ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ) 

1.ਕੱਲੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਖੋ ? 

1936 ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਨਾਿਲ ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਲਖਣ ਲਈ ਧਰਮਸਾਲਾ ਪ ੱ ਜਾ। ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਵਜਹੇ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਏਹ ਪਈ ਵਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮ ਵਟਆਰ 
ਵਜਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਿਕਾ ਕੱਲੋ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਿਲੇੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਜੰਨਾਂ ਵਚਰ ਉੱਥੇ ਰਵਹੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਕਸੇ ਨਾ 
ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਵਗਆ ਰਵਹੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਿੇਲੇ ਸੜੀ-ਭ ਜੀ ਰਵਹੰਦੀ। ਉਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਢੀਠ ਤੇ ਮ ੰ ਹ 
ਫੱਟ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਅਿਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮ ਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। 

       ਅੰਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਿੇਰ ਉਥੋਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵਲਆ। 
ਪਰੰਤ      ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਭਾਰੀ ਬਾਵਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਵਕਆ। ਕੱਲੋ ਿੀ ਵਕਧਰੇ ਵਦਖਾਈ ਨਾ 
ਵਦੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਲਖਦਾ ਵਰਹਾ। 

   ਦ ਪਵਹਰ ਿੇਲੇ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕ ਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਲਆਂਦੇ ਅੰਬ ਚ ਪ ਵਰਹਾ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਕੱਲੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਬ ਰਾ-ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਵਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  
ਵਦਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਵਕੰਨਾ ਕ ੜਾ ਵਖਲਾਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਕੱਲੋ ਦੇ ਕੜਕਣ ਤੇ ਵਖਆਲ ਆਇਆ 



ਵਕ ਉਹ ਵਗਟਕਾਂ ਅਤੇ ਵ ੱਲੜਾਂ ਬੇਪਰਿਾਹੀ ਨਾਲ ਸ ੱ ਟ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਵਗਟਕਾਂ ਤੇ ਵ ੱਲੜਾਂ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ,”ਬੜੀ ਭ ੱ ਲ ਹੋ ਗਈ ਬਵਹਨ, ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹ ੰ , ਵਖਆਲ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ।“ 

    ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਕੱਲੋ ਉਸ ਦੀ ਬ ਰੀ ਬਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮ ੰ ਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 
ਿੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਕਵਹਣ ਲੱਗੀ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਦੇਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਵਪੱ ੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕ ਝ ਹ ੰ ਝ ਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 

    ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 
ਨਾਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਿੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।  ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ‘ਦਾਦਾ’ ਕਵਹ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕ ੜੇ ਨ ੰ  
ਬਾਹਰ ਸ ੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਪ ੱ ਵ ਆ। ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਮ ੰ ਹੋਂ ਦਾਦਾ ਸ ਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਔਖ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਦਨ ਕੱਲੋ ਨੇ 
ਵਕਸੇ ਮ ਹੱਲੇ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਵਪੱ ੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਹੀ 
ਦੇਵਖਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਆਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਿੱਲ ਸ ੱ ਵਟਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਚ ੱ ਵਕਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਾਲਚਣ ਸਮਝਵਦਆਂ 
ਇੱਕ ਆਨਾ ਹੋਰ ਉਸ ਿੱਲ ਸ ੱ ਵਟਆ ਪਰੰਤ  ਕੱਲੋ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੇਗੀ। ਇਹ ਸ ਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ 
ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸ ਭਾਅ ਨ ੰ  ਕੋਵਸਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪ ੱ ਵ ਆ ਵਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਸੰਗਵਦਆ-ਸੰਗਵਦਆ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੱਲਹ ਉਸ ਨ ੰ  ‘ਬਵਹਨ’ ਵਕਹਾ ਸੀ। 

   ਕੱਲੋ ਦੇ ਇਸ ਿਾਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਿੀਰ ਬਦਲ ਵਦੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲੋ ਲਈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ 
ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ 
ਲਈ ਵਕਹਾ।  ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ 
ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਝਜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਫਰ  ੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ 
ਵਕਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਟੱਪੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕ ਉਹ 
ਬੰਗਾਲਣ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵਕ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਿੱਡੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ‘ਦਾਦਾ’ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। 

  ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਭੱਜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਬਨਾਂ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਿੇ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹ ਣ ਉਹ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ ੱ  ਣ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਗਲੀ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਬਹ ਤ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਣ ਕੇ ਕੱਲੋ ਚ ੱ ਪ ਕਰ ਗਈ। ਵਫਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕ ਲੇਖਕ 
ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਲਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੰ  ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵਿੱਚ  ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 
ਵਤੰਨ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪੱ ੋਂ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਵਗਆ ਅਤੇ ਕੱਲੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। 



ਇਸ ਤੋਂ ਵਪੱ ੋਂ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੱਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਕਸੇ ਨਾਲ 
ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹ ਣ ਤਾਂ ਉਹ 
ਬਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਬੜੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵਦੰਦੀ। 

   ਇਕ ਨਾਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੱਲੋ ਨ ੰ  ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਕੱਲੋ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਪ ੱ  ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਿੇਗਾ ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ 
ਰ ਵਪਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਵਰਆ। 

   ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬੰਨਵਦਆਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਧਆਨ ਮ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਸਰੇ ਿੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੰ  ਵਿਸ਼ਿਾਸ 
ਸੀ ਵਕ ਕੱਲੋ ਜ਼ਰ ਰ ਆਿੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ  ਉਹ ਵਨਰਾਸ਼ ਵਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕ ੱ ਲੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚ ਕਿਾ ਕੇ ਬੱਸ 
ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ਵਗਆ। ਮੋਟਰ ਤ ਰਨ ਦਾ ਿਕਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੜਕ ਿੱਲ ਕੱਲੋ ਨ ੰ  
ਿੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

   ਅੰਤ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਸਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚ ੱ ਕੀ ਕਾਹਲੀ 
ਕਾਹਲੀ ਤ ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲੋ ਵਦਸੀ। ਲੇਖਕ ਡਰਾਈਿਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਰਾ ਰ ਕਣ ਲਈ ਕਵਹ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਉਤਵਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਲੋ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਿਜ ਲਈ ਥੋੜਹੇ ਵਜਹੇ ਅੰਬ 
ਵਲਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਨ ੰ    ਵਹਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਲਿੇਗਾ ? 
ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਬੜੀ ਖ਼ ਸੀ ਨਾਲ ਕਬ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਖੜ ਗਈ।   

    ਲੇਖਕ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰਖਿਾਈ ਅਤੇ ਕੱਲੋ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਵਗਆ।  ਉਸ ਨੇ ਪਰਤ 
ਕੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਕੱਲੋ ਭਰਾ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਵਭੱਜੀ ਬੱਸ ਿੱਲ ਿੇਖ ਰਹੀ ਸੀ  

2. “ਪਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਅੰਬਾਂਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦ ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।“ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਵਕਉਂ ਸੋਵਚਆ ?   

 ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਿਲ ਵਲਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਐਤਂਕੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਵਦੰਦੀ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਿਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਲਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਵਦੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਸ 
ਦਾ ਵਦਲ ਧਰਮਸਾਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਿਲ ਵਲਖਵਦਆਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਿਾਦ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 

3. ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਿਲ ਵਲਖਣ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ? 

 ਇਸ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਿਲ ਵਲਖਣ ਸਮੇਂ ਪਵਹਲੀ ਔਕੜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਜੇਬ ਵਿੱਚ 
ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਹਣ 



ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਸੇ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਵਜਹੇ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵਪਆ। ਦ ਜੀ ਔਕੜ 
ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਿਕਾ ਬੜੀ ਕ ਰੱਖਤ ਅਤੇ ਗ ੱ ਸੇਖੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 
ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ।  

4. “ਬੜੀ ਭ ਲ ਹ ਈ ਬਵਹਨ, ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਹ ੰ  ਵਖਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੱਲੋ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਵਪਆ ? 

ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੱਲੋ ਦੇ ਵਿਹਾਰ  ਉੱਤੇ ਬਹ ਤ ਅਸਰ ਵਪਆ। ਵਜੱਥੇ ਉਹ ਅੰਬ ਚ ਪ ਕੇ ਵਗਟਕਾਂ ਤੇ 
ਵ ੱਲੜਾਂ ਬ ਵਹਓਂ ਬਾਹਰ ਸ ੱ ਟ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਕੜਕ ਕੇ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਬਨ ਵਕਹਾ 
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਵਪਘਲ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਵਗਟਕਾਂ ਤੇ ਵ ੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 
ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ ਹੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਿੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਿੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੇਖਕ 
ਦੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕੱਲੋ ਦਾ ਰਿੱਈਆ ਅਤੇ ਸ ਭਆ ਹੀ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ।  

5. ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੱਲੋ ਦਾ ਸ ਭਾਅ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਸੀ ? 

  ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੱਲੋ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਿੇਲੇ ਸੜੀ-ਭ ੱ ਜੀ ਰਵਹੰਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  
ਕੱਵਚਆਂ ਖਾ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬ ਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਰਵਹੰਦੀ। ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਿੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 
ਜਿਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਲਈ ‘ਹੱਡ ਹਰਾਮ’, ‘ਔਤਂਰੀ’ ਤੇ ‘ਰੰਡੀ’ ਆਵਦ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਕੰਨਾ 
ਬੋਲੇ, ਵਚਲਾਿੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਤਊੜੀਆਂ ਵਸੱਧੀਆਂ ਨਾ ਹ ੰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਕਸੇ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਵਕਸੇ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਹ ੰ  ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਕ ਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕਰਦੀ ਸੀ। 

6. ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਕੱਲੋ ਲਾਲਚੀ ਵਕਉਂ ਜਾਪੀ ? 

ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਕੱਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚੀ ਜਾਪੀ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਹੀ ਸਮਝ ਕੇ 
ਉਸ ਿੱਲ ਆਨਾ ਸ ੱ ਵਟਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਚ ੱ ਵਕਆ ਤੇ ਲੇਖਕ  ਿੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰੇ ਹਟਾ 
ਲਈ। ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਜਾਵਪਆ ਵਕ ਉਹ ਲਾਲਚਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪੱ ਾ   ਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਿੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਾ ਸ ੱ ਵਟਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਉਹ ਪੱਕੀ ਲਾਲਚਣ ਹੈ। 

 



7. ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੱਲੋ ਚ ੱ ਪ ਵਕਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ? 

 ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੱਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਿੀ ਬੰਦ 
ਹੋ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹ ਤ ਵਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ 
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜ  ਤੇ  ਾਬਾ ਚ ੱ ਵਕਆ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। 

 

8. ਕੱਲੋ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਵਕਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕਉਂ ? 

 ਕੱਲੋ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੌਗਾਤ ਿਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਅੰਬ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸੀ। 

 

ਿਸਤ ਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1.ਕੱਲੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 
  ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ  

2. ਕੱਲੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਿਾਪਰੀ ? 

   1936 

3. ਲੇਖਕ ਵਕਹੜਾ ਨਾਿਲ ਵਲਖਣ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ? 

   ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ  

4. ਕੱਲੋ ਦੇ ਮ ੰ ਹੋਂ ਵਨਕਲੇ ਵਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਔਖਾ ਕੀਤਾ ? 

    ਦਾਦਾ   

5. ਕੱਲੋ ਮ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ? 

   ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ  

6. ਕੱਲੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਕ ਲਈ ਕੀ ਸ ਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ? 

    ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ  

 


