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                     ਇਕਾਂਗੀ ਗਊਮੁਖਾ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ  (ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਜਸੂਜਾ) 

1.ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਚਤਰਨ ਕਰੋ ? 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ‘ਗਊਮੁਖਾ-ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ’ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਰੜ੍-ਬਰੜ੍ੀ, ਕੁੱ ਪੜੇ੍-ਸਾਦੇ, ਪੁੱ ਗ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੈਲੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਖੁੁੱ ਲਹੇ  ਹਨ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ 
ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ, ਢੀਠ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਝੂਠੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਵਸੁੱ ਧਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਚਵਰੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉਘਾੜ੍ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੁੱ ਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਵਰੁੱ ਤਰ 
ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪੁੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :- 

ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ, ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ :- ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਦਲਾਲ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
ਉਹ ਬੜ੍ਾ ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜ੍ੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਬੜ੍ੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੁੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ  ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੁਸਤੀ-ਚਲਾਕੀ 
ਨਾਲ ਿਵਹਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਿਵਹਮਾਂ  ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱ ਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਵਸੁੱ ਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

   ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ :-  ਉਹ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੱਲ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਗੁੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਝੁੱ ਟਪੁੱਟ ਗੁੱਲਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਅਪਣੁੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ:-  ਉਹ ਵਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਅਪਣੁੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਹਪਾਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਮੁੱ ਤਰ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਾਕਫ਼ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਵਮੁੱ ਤਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਵਧਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਵਹੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੰੂ ਕੁੁੱ ਝ। 

ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਵਸੁੱ ਧਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ :- ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਪਣੁੱਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੁੱ ਚ ਿਸ ਕੇ ਇੁੱ ਕ ਪਾਸੇ ਵਕਸ਼ਨ 
ਦੇਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰ 
ਵਲਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੁੱ ਚ ਸਰਨ ਵਸੰਘ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਧਰ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪੁੁੱ ਜੇ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲੜ੍ਵਕਆਂ ਦਾ ਭਵਿੁੱ ਖ ਉਜਲਾ ਹੋਿੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਿ  ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਖ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ 
ਵਸੁੱ ਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 



 

  

2. ਵਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਚਤਰਨ ਕਰੋ 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਵਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ‘ਗਊਮੁੁੱ ਖਾ-ਸ਼ੇਰਮੁੁੱ ਖਾ’ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੁੱ ਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੀ 
ਵਿਧਿਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਵਹਰਾਿਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਿਟ ਤੋਂ  ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਦਰਵਮਆਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦਲਾਲ 
ਦੇ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ, ਢੀਠ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਖੁ਼ਦਗਰਜ਼, ਝੂਠੀ ਅਪਣੁੱ ਤ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱ ਵਟਆ ਖਾਣ ਿਾਲੇ 
ਚਵਰੁੱਤਰ ਨੰੂ ਖੂ਼ਬ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਘਾਵੜ੍ਆ ਹੈ। ਵਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਦੇ ਚਵਰੁੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 
:- 

ਸਫ਼ਾਈ ਪਸੰਦ :- ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਆਵਦ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੁੱ ਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਿ 
ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਵਕ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੁੱ ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਘੁੱ ਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ 
ਨੰੂ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਲੁੱ ਗੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। 

 ਸੁਹਜਿਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਿਾਲੀ :- ਉਹ ਸੁਹਜਿਾਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬੜ੍ੀ ਰੀਝ ਨਾਲ 
ਬਣਿਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰਸ਼  ਪੁਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਹੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਸੀ।  ਉਹ ਘਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿੀ ਇਸੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਸੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁ਼ਸ ਹੋਣ ਿਾਲੀ :- ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦਲਾਲ ਨੰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੜ੍ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਅੁੱ ਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਬਤ 
ਆਵਦ ਵਪਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਕਸਮਤ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲੀ :- ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ 
ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕਸਮਤ ਦੀ ਵਲਖੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ੍ ਸਕਦਾ। 

ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ:-  ਉਹ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵਿਕਰ 
ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਹੇ 
ਮਕਾਨ ਿੇਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 



ਗੁੱਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਜਾਣ ਿਾਲੀ :- ਉਹ ਮਕਾਨ ਿੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਇਸ  ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੁੱਲ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਪਣੁੱਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਮਕਾਨ ਿੇਚ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਿਾਲੀ :-  ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਕਾਨ ਿੇਚ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੁੱ ਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੰਮ 
ਚਲਾ ਲਿੇ, ਤਾਂ ਵਿਰ ਬਥੇਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਬਸਤੀ ਛਣਕਦੀ ਿਹੁਟੀ ਆਿੇਗੀ। ਵਿਰ ਉਸ 
ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਉਹ  ਰਾਤ-ਵਦਨ ਵਖਡਾਉਂਦੀ  ਨਹੀਂ ਥੁੱ ਕੇਗੀ।     

 

 

3. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਚੁੱਤਰਣ ਕਰੋ ? 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਸੁਦਰਸ਼ਨ ‘ਗਊਮੁਖਾ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ’ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਦਾ 
ਪੁੁੱ ਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 
ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦਰਵਮਆਨੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ 
ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਵਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ 
ਵਸੰਘ ਉਸ ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਿੇਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਵਰੁੱਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ :-  

ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੁੱ ਚ ਹੁਵਸ਼ਆਰ :- ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੁੱ ਚ ਹੁਵਸ਼ਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਸਿੀਂ ਫ਼ਸਟ ਵਡਿੀਜ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਆਵਗਆਕਾਰ :- ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਆਵਗਆਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੁੱ ਛ ਪੁੁੱ ਛਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ        
ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱ ਗਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ,”ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂ।“ 

ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿੁੱ ਲ ਘੁੱ ਟ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਿਾਲਾ :- ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਘੁੱ ਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 
ਿੁੱ ਲ ਰੁਚੀ   ਬਾਰੇ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਝਾਈ ਤੰੂ ਿੀ ਤਾਂ ਐਿੇਂ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਲੁੱ ਗੀ ਰਵਹੰਦੀ ਏ।“ 

 ਿਵਹਮਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਿਾਲਾ :- ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਪੂਰੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਭੂਤਾਂ-
ਚੁੜੇ੍ਲਾਂ ਦੇ ਿਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪੁੱਛੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰਮੁਖੇ ਹੋਣ 
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਿੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਇੁੱ ਕ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਪੁੁੱ ਤਰ :- ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੁੱਚ ਹੁਵਸ਼ਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਬਾਰੇ ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ 
‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵਕ ‘ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂ’ ਉਸ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਪੁੁੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।  

 

4. ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਚੁੱਤਰਣ ਕਰੋ ? 

 ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ‘ਗਊਮੁਖਾ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ’ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੁੱ ਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ 
ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁੱ ਥ ਵਿੁੱ ਚ ਹੈਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਵਰੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ 
ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦਲਾਲ ਦੇ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ, ਢੀਠ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਖੁ਼ਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱ ਵਟਆ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਚਵਰੁੱਤਰ 
ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਚਵਰੁੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ :- 

ਗੁੱਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ :- ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੁੱ ਚ ਚੋਪੜ੍ਾ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਦਲਾਲ ਤੋਂ ਵਪੁੱ ਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡਾਢਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਿਵਹਮੀ :- ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਹਮ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਵਹਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਹੈ,”... ਮੇਰਾ ਵਖ਼ਆਲ ਏ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ ਮਕਾਨ ਏ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇੁੱ ਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ?” 

 ਹਾਸ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ :- ਚੋਪੜ੍ਾ ਉਦੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੁੱਚ ਹਾਸ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ 
ਨੰੂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ,”ਯਾਨੀ ਵਕ (ਵਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਿਾਸੀ) ਵਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸਿਰਗਿਾਸੀ ਅਖਿਾਉਣ ਦੇ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।“ 
ਇਸ ਵਪੁੱਛੋਂ ਉਹ ਹੁੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ,” ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰਮੁਖੇ ਿੁੱ ਲ ਹੁੱ ਟੀ ਕਰ 
ਲਈਏ ਤੇ     ਗਊਮੁਖੇ ਿਲ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ।“ 

  ਸੌਦੇਬਾਜ਼ :-  ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਵਿਰ ਜਦੋਂ ਵਤਆਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਘੁੱ ਟ ਕਵਹ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਿਲ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਿਧਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  

 

 

 

 

 



                       ਿਸਤੂਵਨਸਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1.  ਗਊ ਮੁੁੱ ਖਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁੁੱ ਖਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 

 ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਜਸੂਜਾ  
2. ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ  

        ਦਲਾਲੀ ਦਾ  

3. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ? 

 ਪੁੁੱ ਤਰ  
4. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕਹੜ੍ੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ? 

ਦਸਿੀਂ  
5. ਵਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲੇ ਵਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ? 

 ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ 

6.  ਸ਼ਰਨ ਵਸੰਘ ਵਕਸ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਵਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

 ਚੋਪੜ੍ਾ ਸਾਵਹਬ ਨੰੂ  
7. ਗਊਮੁਖਾ ਸ਼ੇਰਮੁਖਾ ਇਕਾਂਗੀ  ਵਿੁੱ ਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

 ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀ 


