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                                ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ    (ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵ਼ਿਲੌਰੀ) 

 

1.ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਵਲਖੋ ? 

ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਛਾਬੜੀ ਿਾਲੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਤੀਿੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੇਿੀਆਂ-ਪਾਪੜ ਤੇ ਦਾਲ 
ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਲਿੱ ਗੀਆਂ। ਛਾਪੜੀ ਿਾਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਤੀਿੀਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੀਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਤੇ 
ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਹਾ-ਥੋੜਹਾ ਸੌਦਾ ਵਲਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕਿੱਲਹ ਨ ੰ  ਘੁੰ ਙਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇ। 

ਦ ਜੇ ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ ਪੰਜ-ਸਿੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤੀਿੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਿੱ ਚ 
ਕੋਲ ਖੋਤੇ ਨ ੰ  ਹੀਂਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥੁਿੱ ਕਵਦਆਂ ਉਹਨ ੰ   ਨਵਹਸ਼ ਆਵਖਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਪੋਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 
ਮਗਰੋਂ  ਵਦਨ ਿਿੱ ਡਾ ਚੜਹਨ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵ਼ਿਕਰ ਲਿੱ ਗਾ ਵਕ ਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਐਤਿਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ 
ਪਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਟੁਿੱ ਕ ਕੀਤਾ। 

ਇਿੱ ਕ ਹੁਣ ਇਿੱ ਕ ਿਣਜਾਰਾ ਆ ਵਗਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦਾਸੇ, ਮੁਲਿੱ ਮੇ ਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ, 
ਵਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪਾਂ-ਛਿੱ ਵਲਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਿੱ ਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬੁਿੱ ਢੀ ਆ ਕੇ ਿਣਜਾਰੇ ਨ ੰ  ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਲੇੇ਼ ਵਖੜ-ਵਖੜ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ। ਬੁਿੱ ਢੀ ਦੀ ਡਾਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਿਣਜਾਰਾ ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਵਗਆ। 

 ਇਿੱ ਕ ਵਿਰ ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਤਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਤੀਿੀਂ  ਨ ੰ  ਭਰਮਾ ਵਲਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ 
ਹਿੱ ਥ ਵਦਖਾਉਣ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਮ ਲੇ ਨੇ ਛੇਤੀ 
ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਤੇਲ, ਧਨ ਦਾ ਕਿੱ ਪੜਾ ਤੇ ਕੁਿੱ ਝ ਚਾਂਦੀ 



ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਦੇਿੇ, ਵਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਵਲਿੱ ਦਰ ਦ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮ ਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਣ 
ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਦ ਵਲਆਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੰਵਦਆਂ ਪਾਂਡਾ ਇਿੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ 
ਕੇ ਵਕਸੇ ਦਾ ਛਿੱ ਲਾ, ਵਕਸੇ ਦੀ ਛਾਪ, ਵਕਸ ੇਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਿਾਲੀ, ਵਕਸੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਰਾਹ ਪੈ ਵਗਆ।  

2. ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵ਼ਿਲੌਰੀ ਨੇ ਵਕਸੇ ਛਾਬੜੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿਣਜਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਵਕਸ ਖ਼ ਬੀ 
ਨਾਲ ਵਚਤਵਰਆ ਹੈ ? 

ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵ਼ਿਲੌਰੀ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਤੋਂ ਸਿਾ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਛਾਬੜੀ ਿਾਲੇ 
ਜਾਂ ਿਣਜਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਬੜੇ ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਸਜੀਿ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਚਤਵਰਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ 
ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਯਥਾਰਥਕ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਵਚਿੱ ਤਰਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁਿੱ ਢੀਆਂ ਦੀ ਵਜਊਂਦੇ-
ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੁਸਤ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਲਆ ਹੈ। 

3. ਪਾਂਡਾ ਭੋਲੀਆਂ-ਭਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਿਰਗਲਾ ਕੇ ਲੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ? 

 ਪਾਂਡਾ ਭੋਲੀਆਂ-ਭਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਈ ਹਿੱਥ ਵਿਿੱ ਚ ਪਿੱ ਤਰੀ ਿੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁ਼ਸ਼ਾਮਦੀ ਲਵਹਜੇ ਵਿਿੱ ਚ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਲ ਵਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਵਕਸਮਤ ਬਾਰੇ 
ਭਵਿਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਦਗੇ ਬਾਰੇ, ਵਕਸੇ 
ਨ ੰ  ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵਕਸਮਤ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪਾਂ, ਛਿੱ ਲੇ, ਚਾਦਰਾਂ, 
ਕੁੜਤੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆਵਦ ਲੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ। 

4. ‘ਮਨ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੰਗਾ’ ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੀ।  

     

  

 

 



 ਿਸਤ  ਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  

1. ‘ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ’ ਿਾਰਤਕ ਲੇਖ ਵਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ? 
 ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵਿਲੌਰੀ 

2.  ‘ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ’ ਲੇਖ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਹੜੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਵ਼ਿਕਰ ਹੈ ? 
 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੀ ਗਲੀ  

3.  ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ? 
 ਛਾਪੜੀ ਿਾਲਾ 

4. ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਕਸ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ? 
 ਵਮਸਰਾਣੀ ਤੋਂ  

5. ਬੁਿੱ ਢੀ ਨੇ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਡਾਂਵਟਆ ? 
 ਿਣਜਾਰੇ ਨ ੰ  ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ   

 

 

  
 


