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1. ਜਨਮ ਵਿਨ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਖ ੋ? 

             ਜਿੋਂ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਿਧੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਢ ਤੋਂ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜਹਾਉਣ ਤੇ ਨਿੀਆਂ ਵਿਿੱ ਵਿਅਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਖਲ ਕਰਿਾ ਵਿਿੱ ਤਾ, ਜਿਵਕ 
ਉਸ ਿੀ ਪਤਨੀ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਇੰਨੇ ਖਰਚੀਲੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿੇ ਹਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ 
ਿੇ ਨਾਲ ਇਮਵਤਹਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰ ਗਿੱਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪੰਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ 
ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਿਧਾਈ ਵਿਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਤੇ ਉਸ ਿੀ ਪਤਨੀ ਫੁਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਾਉਂਿੇ। 

  ਇਿੱ ਕ ਵਿਨ ਜੋਤੀ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਿੀ ਵਚਿੱ ਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਕ ਐਤਿਾਰ ਨ ੰ  
ਪਰਾਂਤ ਿੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਜਿਾਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਇਿੱ ਥੋਂ ਿੀ ਨਾਗਵਰਕ ਸਭਾ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਵਹਰ ਿੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸਕ ਲਾਂ ਿੇ ਿੋ ਲਾਇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਪਸੰਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 
ਕੇ. ਜੀ. ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਗਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।    

  ਇਹ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਿੇਿਕੀ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਜੋਤੀ ਲਈ ਵਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ, ਵਚਿੱ ਟੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਨਵਹਰੀ ਹਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੇਿਕੀ 
ਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਫ਼ ਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਛਿੱ ਬੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੇਿਲ ਿਾਲ ਸਬਜੀ ਜੋਗ ਿਸ-ਬਾਰਾਂ 
ਆਨੇ ਸਨ, ਜਿਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਸਰੋਂ ਜੋਤੀ ਿੇ ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਏ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਿੀ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਰੇ। 



ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਿੇਂ ਕੁਿੱ ਝ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਗ਼ਰੀਬੀ ਨ ੰ  ਕੋਸ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਿੇਿਕੀ ਜਿੋਂ ਿੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਤੰਗੀ-
ਤੁਰਸ਼ੀ ਿੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਵਪਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਿੱ ਚ ਪੰਜ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ 
ਸੀ।  

     ਐਤਿਾਰ ਆਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅਜੇ ਿੋ ਵਿਨ ਪਏ ਸਨ। ਿੇਿਕੀ ਨ ੰ  ਗੁਿੱ ਡੀ ਿੀ ਬੁਘਨੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਸਿੱ ਤ ਆਨੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਿੀ 
ਬੁਘਨੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਆਨੇ ਵਮਲੇ। ਅਖੀਰ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਵਕੰਵਨਆਂ ਿੀਆਂ ਹੀ ਵਮਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਮਿੱ ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਵਤੰਨ ਰੁਪਏ ਵਮਲੇ। ਿੇਿਕੀ ਕਵਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਫਟੀ ਹੋਈ ਵਚਿੱਟੀ ਚਾਿਰ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਿੀ 
ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ ਵਤਆਰ ਕਰ ਿੇਿੇਗੀ ਪਰਤ ੰ  ਵਚਿੱ ਟੀ ਵਨਿੱਕਰ ਬਾਜਾਰੋਂ ਕਿੱ ਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਰਜੀ ਤੋਂ ਸੰਿਾਉਣੀ ਪੈਣੀ 
ਸੀ। 

   ਜੁਗਲ ਪਰਸਾਿ ਨੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਬੁਘਨੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਨਕਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਿੇ ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਲੈ  ਵਗਆ। ਜੋਤੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਲਈ ਨਿੇਂ ਬ ਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਕਰ ਲਈ ਕਿੱਪੜਾ ਆਵਿ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਗਲ ਪਰਸਾਿ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬ ਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਿੇਿਕੀ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿੇ ਵਿਿੱ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ 
ਿਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਰਾਹ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਵਿਆਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਿੇ ਿਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ 
ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਵਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨ ੰ  ਹਾਰ ਪਾਉਂਿੇ ਜੋਤੀ ਿੀ ਫੋਟੋ ਜਰ ਰ 
ਵਖਿੱਚੇ। ਿੇਿਕੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਫ਼ਜ ਲ ਖਰਚੀ ਜਾਪੀ।  

    ਸਿੇਰੇ ਮੁੰ ਵਡਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਿੇ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਿੇਿਕੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਚਿੱ ਟੀ ਚਾਿਰ ਕਿੱਢੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਗਜ-
ਪਿੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢਣ ਿੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਕਮੀਜ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਈ। 

    ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਨਾਗਵਰਕ ਸਭਾ ਿੇ ਿਫ਼ਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਿਾ ਵਨਮੰਤਰਣ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਿੀ ਅਸਫਲ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

     ਐਤਿਾਰ ਿਾ ਵਿਨ ਆਇਆ। ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕ ਲ ਭੇਜ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਵਤਰਕਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਾ ਟਿੱਬਰ 
ਉਡੀਕ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਕਿੋਂ ਜੋਤੀ ਆਿੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ-ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ  ਵਮਲੇ ਮਾਣ ਿਾ ਹਾਲ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਿੇ। ਜੁਗਲ 
ਪਰਸ਼ਾਿ ਆਪ ਕਈ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਿਾ ਰਾਹ ਿੇਖ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 

   ਅਖੀਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਿ ਰੋਂ ਵਿਵਸਆ ਵਕ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੁਗਲ 
ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਿੇਵਖਆ ਵਕ ਜੋਤੀ ਡਸਕੋਰੇ ਭਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਵਪੰਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੰ  ਮੰਤਰੀ 
ਜੀ ਨ ੰ  ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਿਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਵਕਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਠੇ ਲਿੱ ਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋਤੀ ਿੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾ 



ਨਾਂ ਬਿਲਿਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਵਲਆ। 

   ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  ਜਮੀਨ ਵਖਸਕਿੀ ਜਾਪੀ। ਉਸਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। 
ਉਹ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕੜਵਕਆ,” ਅਿੱ ਜ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਿੇ ਏ, ਮੇਰੀ ਜੁਅਰਤ ਤੇ ਿਲੇਰੀ 
ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਏ। ਮੈਂ ਿੇਖਾਂਗਾ ਵਕਿੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਲਤਾੜਨ ਿੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰੇਗਾ।“ 
ਇਹ ਿੇਖ ਕੇ ਿੇਖ ਿੇਿਕੀ ਹੈਰਾਨ ਰਵਹ ਗਈ। 

  

2. ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਖਲ ਵਕਉਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਸੀ ? 

 ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱ ਕ 
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਪੁੰ ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਸੀ, ਿ ਸਰੇ ਉਹ ਸਮਝਿਾ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱਚੇ 
ਿੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨ ੰ  ਪੰੁਗਰਨ ਿੇ ਲੋੜੀਂਿੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿੱ ਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ,  ਵਜਸ ਨਾਲ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਵਹਣ, ਚੰਗੇ 
ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਵਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਤੇ ਸਿੈ ਭਰੋਸਾ ਆਵਿ ਗੁਣ ਪੈਿਾ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਿਾ ਸੀ 
ਵਕ ਇਿੱ ਥੇ ਪੜਹ ਕੇ ਉਸ ਿਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਹੁਤ ਿਿੱ ਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇਗਾ। 

3. ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪੰਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਿਧਾਈ ਵਕਉਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ? 

ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜੋਤੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਵਜਆ-ਫ਼ਵਬਆ ਵਿਖਾਈ ਵਿੰਿਾ ਸੀ, ਇਮਵਤਹਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾਰੇ 
ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗਿੱਲ ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪੰਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਅਵਜਹੇ ਕਾਵਬਲ ਤੇ 
ਲਾਇਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਵਪਓ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਿਧਾਈ ਵਿਿੱ ਤੀ। 

4. “ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਡੇ ਿਿੱ ਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਿਕੇ ਜਾਿਾਂ।“ ਜੋਤੀ ਿੀ ਮਾਂ ਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਿਾਂ ਤੋਂ ਕੀ 
ਭਾਿ ਹੈ ? 

ਜੋਤੀ ਿੀ ਮਾਂ ਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਿਾਂ ਿਾ ਭਾਿ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਿਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਐਡੇ ਿਿੱ ਡੇ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਗਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਰ ਪਾਿੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 
ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿੀ ਹੈ। 



5. ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟ ਆਮਿਨ ਹੰੁਵਿਆਂ ਉਸ ਿੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਿਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਤੋਰਿੀ ਸੀ 
? ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ  ਘਿੱ ਟ ਆਮਿਨ ਹੰੁਵਿਆਂ ਿੀ ਉਸ ਿੀ ਪਤਨੀ  ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਿੱ ਚ ਪੰਜ ਬਿੱ ਵਚਆਂ 
ਨ ੰ  ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਬੁਘਨੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿੀ ਿੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਿਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕ ਲ ਿਾਵਲਆਂ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਿਾਰ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਿਾਲੇ 
ਸਮਾਗਮ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। 

6. ਵਤਰਕਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਾ ਟਿੱਬਰ ਵਕਸ ਗਿੱਲ ਿਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ? 

 ਵਤਰਕਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਾ ਟਿੱਬਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਿੱ ਚ ਗਏ ਜੋਤੀ ਿਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਰੌਣਕ 
ਮੇਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਣ  ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। 

7. ਡਸਕੋਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਜੋਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਵਹੰਿੀ ਹੈ ? 

ਡਸਕੋਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਜੋਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜੁਗਲ ਪਰਸਾਿ ਨ ੰ  ਿਿੱ ਸਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੰ  ਮੰਤਰੀ ਜੀ 
ਨ ੰ  ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਿਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਵਕਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਸੇਠ ਲਿੱ ਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾ 
ਕੇ ਜੋਤੀ ਿੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਨਾਮ ਬਿਲਿਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

8. “ਅਿੱ ਜ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਏ।“ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਵਕਸ ਸੰਿਰਭ 
ਵਿਿੱ ਚ ਕਹੀ ? 

 ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਿੀ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਵਕ ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜੋਤੀ ਨ ੰ  ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨ ੰ  ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਿਾ 
ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਸੇਠ ਲਿੱ ਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤੀ 
ਿੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਨਾਂ ਬਿਲਿਾ ਵਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਿਰਭ ਵਿਿੱ ਚ ਤੈਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਆਏ ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਨੇ ਇਹ 
ਸ਼ਬਿ ਕਹੇ। ਉਸ ਨ ੰ  ਅਨੁਭਿ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਜ ਮੰਤਰੀ ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਿੇ ਅੰਿਰ ਉਸ ਿਲੇਰੀ ਤੇ 
ਜੁਅਰਤ ਿਾ ਜਨਮ ਵਿਨ ਹੈ, ਵਜਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਵਲਤਾੜਨ ਨਹੀਂ ਿੇਿੇਗੀ। 

 

    

 

 



  ਿਸਤ ਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1 ਜਨਮ ਵਿਨ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ  ? 

 ਸਵਿੰਿਰ ਵਸੰਘ ਉੱਪਲ  

2. ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਿੀ ਤਨਖਾਹ ਵਕੰਨੀ ਰੁਪਏ ਿਧੀ ਸੀ ? 

  ਪੰਜ ਰੁਪਏ  

3. ਜੁਗਲ ਪਰਸਾਿ ਿੀ ਪਤਨੀ ਿਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 

   ਿੇਿਕੀ 

4.  ਜੋਤੀ ਵਕਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜਹਿਾ ਸੀ ? 

    ਕੇ. ਜੀ. ਵਿਿੱ ਚ  

 5. ਜੁਗਲ ਪਰਸ਼ਾਿ ਤੇ ਿੇਿਕੀ ਿੇ ਵਕੰਨੇ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ? 

   ਪੰਜ  

 6. ਵਕਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋਤੀ ਿੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾ ਨਾਂ ਬਿਲਿਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਸੀ ?  

   ਸੇਠ ਲਿੱ ਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ   


