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ਭੂਪ ਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦ ੇਨਾਵਲ 'ਨਦੀ ਤੇ ਨਾਰੀ' ਪਵਚ ਨਾਰੀ 

 ਿੰਵੇਦਨਾ 
 

ਬਲਵ ਿੰਦਰ ਕੌਰ 
 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਨਾਿਲ ਆਧੁਵਨਕ ਯੁਗ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਵਬਰਤਾਾਂਤਕ ਅਤ ੇਗਲਪਮਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਜਿ ਵਿਚ ਵਜਦੰਗੀ ਦ ੇ
ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤ ੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਾਤਰਾਾਂ, ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਿਾਰਤਾਲਾਪਾਾਂ, ਿਥਾਨਕ 
ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦਆੁਰਾ ਵਿਿੱਲਖਣ ਵਿਸ਼ਿ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਥਾ ਵਿਰਜਨਣਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦ ੇਰਪੂ ਵਿਿੱਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਿਲਕਾਰ ਨਾਿਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇਕ ਅਵਜਹ ੇਗਲਪੀ ਿਿੰਾਰ ਦੀ ਵਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਿਿੱਚਾ ਨਾਾਂ ਹੁੰਦ ੇਹੋਏ ਿੀ ਅਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਵਜਥੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਵਿਤ ਪਿਦੇਸ਼ ਜਮੰ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਾਵਹਤ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਇਿੱਥ ੇਿਭ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਿ ਕੀਤਾ ਉਿ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਅਤ ੇਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਿਲ ਨੇ। ਇਿ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਿੀ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਿਲ ਦੀ ਵਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬ ੇਅਤ ੇ
ਲੰਮ ੇਅਵਭਆਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਮੰ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲਕਾਰੀ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ 'ਭੂਵਪੰਦਰ 
ਵਿੰਘ ਰੈਣਾ' ਦਾ ਨਾਾਂ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਥਾਾਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਿਾਵਹਤਕ ਿਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ 1973 ਵਿਚ 
ਨਾਿਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਜੰਦਗੀ ਦ ੇਰਝੁੇਵਿਆਾਂ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਜਮੰੇਿਾਵਰਆਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ 
ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਣੁ ਪੰਜਤਾਲੀ ਿਰ੍ੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਾ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਲਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ 
ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਵਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਲਖ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਹਣੁ ਤਕ ਕੁਲ ਿਤ ਨਾਿਲ ਅਤ ੇਦੋ ਨਾਟ-ਿੰਵਗਿਹ 
ਜੰਮ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਾਵਹਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਨ: 
1.ਿਧਰਾਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ (1973), 2. ਧੁਆਾਂਖੀ ਧੁਿੱਪ (1975), 3. ਬਨੇਾਮ ਵਰਸ਼ਤ ੇ4.ਅਿੱਧ ੇਅਧੂਰੇ (2020), 
5. ਇਕ ਹੋਰ ਲੂਣਾ (2020), 6. ਨਦੀ ਤ ੇਨਾਰੀ (2021), 7.ਪਾਪ ਦੀ ਪੰਡ (2022) ਅਤ ੇਦ ੋਨਾਟਕ 
ਿਿੇਰ ਹੋਣ ਤਿੱਕ (1976) ਅਤ ੇ ਵਨਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ (2020) । ਭੂਵਪੰਦਰ ਵਿੰਘ ਰੈਨਾ ਦੀ ਨਾਿਲਕਾਰੀ 
ਿਮਾਜੀ ਫਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਿੇਵਰਤ ਹੈ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਮਾਜੀ ਕੁਹਜਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣੀ ਨਾਿਲਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
ਬਣਾਉ ਾਂਦ ੇਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਿਵਥਤੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨਣ ਵਿਚ ਨਾਿਲਕਾਰ ਦੀ ਖਾਿ ਵਦਲਚਿਪੀ ਰਹੀ 
ਹੈ। 
ਮੇਰ ੇਇਿ ਖੋਜ ਪਰਚ ੇਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭੂਵਪੰਦਰ ਵਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦ ੇਨਾਿਲ 'ਨਦੀ ਤੇ ਨਾਰੀ' ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਿੰਿੇਦਨਾ 
ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
'ਨਦੀ ਤੇ ਨਾਰੀ' ਭੂਵਪੰਦਰ ਵਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦਾ ਿਤਿਾਾਂ ਨਾਿਲ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਾਿਲ ਨਾਰੀ ਦ ੇਪੂਰ ੇਜੀਿਨ ਦੀ 
ਦਖੁਾਾਂਤਮਈ ਤਿਿੀਰ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਬਆਨਦਾ। ਨਾਿਲਕਾਰ ਨੇ 'ਹਮਲ' ਨਦੀ ਨੰੂ 
ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਰਪੂ ਵਿਚ ਿਰਵਤਆ ਹ ੈਜ ੋਪੂਰ ੇਨਾਿਲ ਵਿਚ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਛਾਪ ਛੋੜਦੀ, ਪਾਰੋ ਦੇ 
ਿੁਿੱਖ ਦੁਿੱਖ ਦੀ ਭਾਈਿਾਲ ਬਣਦੀ ਿਗਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਨਾਿਲ ਪਾਰਿਤੀ ਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵਜਿ ਨੰੂ ਿਾਰੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਪਾਰੋ ਕਵਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉ ਾਂਦੇ 
ਿਨ ਦੀ ਿਮੁਿੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਮੁਖਾਵਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਰਾ ਜੀਿਨ ਕਸ਼ਟ ਝਲਦੀ, ਿੰਘਰਸ਼ 
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ਕਰਦੀ, ਿੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਦੀ, ਮਰਦਾਾਂ ਦੀਆ ਮਾੜੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾ ਤੋਂ 
ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉ ਾਂਦੀ ਨਦੀ ਿਾਾਂਗ ਅਪਣਾ ਿਫ਼ਰ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ।  
ਅਿਲ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਮਾਜ ਦੀ ਦੋ ਅਵਜਹੀਆਾਂ 
ਇਕਾਈਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਿੱਠੇ ਿੰਿਾਰ ਦੀ ਿੰਰਚਨਾ ਦਾ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਤਾਾਂ ਿਮਾਨ ਰਪੂ ਵਿਚੋਂ 
ਮਾਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਔਰਤ ਨੰੂ ਦਜੂੈਲਾ ਿਥਾਨ ਤੇ ਵਬਿੱਠਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ 
ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਿਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵਮਆਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਿ ਿੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਿੀ ਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਿੀਤਾ ਅਤੇ 
ਮਹਾਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਪਰ 
ਿਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਿ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਿੀ ਆਈ ਹੈ । 
ਪਵਹਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਿਿੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੰੂ 
ਰਾਵਜਆਾਂ ਮਹਾਰਾਵਜਆਾਂ ਦੀ ਜਣਨੀ ਕਵਹ ਕੇ ਿੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਿੀ ਾਂ ਗੁਰ ੂਗਿੰਥ ਿਾਵਹਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੇਖ 
ਿਕਦੇ ਹਾ 'ਿੋ ਵਕਉ ਾਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਵਜਤ ਜੰਮ ੈਰਾਜਾਨੁ'। ਪਰ 
ਫੇਰ ਿੀ ਿਾਡਾ ਿਮਾਜ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੀ 
ਿਮਝਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕ ਮਰਦ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਮਨ 
ਿੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿੇਲੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 
ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਿਿਦੇ ਪੰਜਾਬ 
ਵਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਵਜਿ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆ ਹਨ। 
ਇਕ ਦਾ ਨਾਾਂ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਦਾ ਪਾਰਿਤੀ (ਪਾਰੋ) ਰਿੱਵਖਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਿਾਰੇ ਮੁੰਵਡਆ ਿਾਲੇ , ਵਜਿੇ ਘੋੜ 
ਿਿਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਵਦ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੰੂ 
ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮੀ ਾਂ ਮਵਹਿੂਿ ਨਹੀ ਿੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 
ਪਾਰੋ ਨੇ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਿੀ 
ਅਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀ ਿੀ ਵਦੰਦਾ 
ਿੀ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਿੰਵਛਤ ਹੀ ਰਿੱਵਖਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਿੀ। ਪਰ ਪਾਰੋ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਿੀ। ਪਰ ਪਾਰੋ ਦੇ 
ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਾਰੋ ਨੰੂ ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛਿੱਡ ਦੇਣੀ ਪਈ । ਉਿ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਿਦੀ ਮਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਿਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ 
ਪਾਰੋ ਨੇ ਿੰਭਾਲੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰੋ ਵਿਆਣੀ ਹੋ 
ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਝੁੇਵਿਆਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿੀ ਰਵਹ ਗਈ। 
ਉਿਦੀ ਭੈਣ ਰਾਧਾ ਵਨਿੱ ਕੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਿੀ। 
ਇਿ ਲਈ ਪਾਰੋ ਇਕਿੱਲੀ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਿੇਂ 
ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਨੌਕਰ ਮਦਨ ਿੀ ਉਿਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 
ਵਲਆ ਕੇ ਰਿੱਵਖਆ ਿੀ ਪਰ ਫੇਰ ਿੀ ਪਾਰੋ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ 
ਤੋਂ ਿੇਹਲ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ ਵਮਲਦੀ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਿੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਾਂ 
ਅਪਣੀ ਿਾਥਨ 'ਹਮਲ' ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਣੇ 
ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਇਿ ਵਿਚ ਿੜ ਜਾਾਂਦੀ ਹੋਰ ਿੀ ਵਨਆਣੇ ਮਿੱਛੀਆਾਂ 
ਫੜਦੇ ਪਰ ਪਾਰੋ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮਿਤੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਿ ਨਾਲ 
ਅਪਣੇ ਦੁਿੱਖ ਿੁਿੱਖ ਿੀ ਿਾਾਂਝੇ ਕਰਦੀ। ਉਿਦੇ ਿੰਗੀਤ ਦੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਿੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਾਂਤ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਦੀ। ਨਾਿਲਕਾਰ ਨੇ 

ਇਿ ਨਾਿਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿੰੁਦਰਤਾ, ਝਰਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਵਚਿੱਤਰ ਬੜੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ 
ਵਿਰਵਜਆ ਹੈ।  
ਪਾਰੋ ਦੇ ਜਿਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਿਦੇ ਵਿਆਹ ਇਕ ਿਰਕਾਰੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਿਵਹਤ ਮਵਹਕਮੇ ਵਿਚ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ 
ਨਾਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਉਿਦੇ ਘਰ 
ਪੁਿੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਵਲਆ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਨੇ ਦਿੱਿਤਕ 
ਵਦਤੀ। ਪਵਹਲੀ ਲੋਹੜਈ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ 
ਪਰ ਵਕਿਮਤ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਿੀ। ਉਿਦਾ ਪਤੀ 
ਇਕ ਹਾਦਿੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਵਗਆ ਅਤੇ ਇਿ ਦਨੁੀਆਾਂ ਤੋ 
ਅਲੋਪ ਹੋ ਵਗਆ। ਪਾਰੋ ਦੇ ਚਾਅ, ਉਿਦੀਆਾਂ ਿਦਰਾਾਂ, ਉਿਦਾ 
ਜੀਿਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਰੋ ਨੰੂ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਾਂ ਭਾਿੇਂ 
ਨੋਕਰੀ ਲਭ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਕਵਲਆਾਂ ਜੀਿਨ 
ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਿੁਖਾਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਿੰਿਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ 
ਛਡਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਮਾਵਜਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਾਂਦੀ 
ਅਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਲਈ ਦਜੂੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਕਿੱਲੀ ਹੀ 
ਜੀਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਤੁਰਨ ਪੈ ਗਈ। ਉਿਦਾ ਬਾਪ ਿੀ 
ਉਿ ਦੇ ਭਰ ਜਿਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਿੱਖ ਨੰੂ ਨਾ 
ਿਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਿ ਦਨੁੀਆਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਾਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਾਰੋ ਦਾ ਜੀਿਨ ਕਠਨਾਈਆਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਨਕਵਲਆ ਹਣੁ ਪਾਰੋ 
ਔਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਪੂ ਹੰਢਾ ਚੁਿੱਕੀ ਿੀ ਇਕ ਧੀ, ਮਾਾਂ, ਪਤਨੀ, 
ਨੰੂਹ, ਭੈਣ ਦੇ ਿਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਵਨਭਾਉਦੀ ਰਹੀ। 
ਨਾਿਲਕਾਰ ਨੇ 1947 ਦੀ ਿੰਡ ਦੇ ਪਏ ਵਭਆਨਕ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ 
ਬੜੀ ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਿ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 
ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਉਿਦਾ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਿੀ ਨਾਿਲ ਵਿਚ 
ਰਹੂ ਕੰਬਾਉ ਾਂਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰੋ ਦਾ ਭਰਾ ਕਮਲ ਅਪਣੀ 
ਭੈਣ ਨੰੂ ਦਿਦਾ ਹੈ ਕਬਾਇਲੀਆਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਿੇਲੇ ਵਕਿੇਂ ਉਿਨੇ 
ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਿੱਡੀ ਨੰੂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਥੀ ਾਂ ਤਲਿਾਰ 
ਨਾਲ ਿਿੱਢ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਤਰਾਾਂ 
ਤੋ ਲਗਾ ਿਕਦੇ ਹੋ: 
 

"ਦੀਦੀ! ਮੈਂ ਦੋਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਵਦਤਾ ਹੈ" 
ਮਾਰ ਵਦਤਾ ਹੈ?" 
ਹਾਾਂ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤਲਿਾਰ ਨਾਲ ਿਿੱਢ ਵਦਤਾ ਹੈ।" 
ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਤਰਿ ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ"?1 

 
ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਤਾਾਂ ਮਵਰਆ ਹਾਾਂ ਦੀਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਵਿਚ 
ਭੈ, ਰਵਹਮ ਲਈ ਅਰਦਾਿ ਤੇ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲਈ 
ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਪੀੜ ਛਿੱਵਡਆ। ਵਨਿੱ ਕੀ ਗੁਿੱਡੀ ਨੰੂ 
ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ ਵਕ ਉਿ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿੱ ਵਗਆ 
ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਿੁਣ ਕੇ ਉਹ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ 
ਡਰ ਕੇ ਵਚੰਮੜ ਜਾਾਂਦੀ। ਮੈੰਨੰੂ ਚੁੰਮਦੀ ਤੇ ਪੁਿੱਛਦੀ, "ਬਾਪੂ ਕੁਝ ਤੇ 
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਿ ਬੇਿਮਝ ਬਿੱਚੀ ਨੰੂ ਕੀ ਦਿਦਾ ਵਕ ਵਜਿ 
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ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈਂ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਤਨੰੂੈ 
ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿੀਨੇ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਿਤੇ ਛਲਨੀ ਕਰ 
ਦਏਗਾ?" 
ਇਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਰਰੂਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਲਈ 
ਜੀਣਾ ਿੁਖਾਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ ਵਰਹਾ। ਉਿਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਜਦੋਂ ਿੀ 
ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਹ 
ਵਹਰਦੇ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਨ ਿਾਲੇ ਪਿੱਲ ਉਿਦੀਆਾਂ ਵਿਮਰਤੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਿਾਾਂਗ ਿਗਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਫਨਾਕ ਯਾਦ 
ਬਣ ਕੇ ਉਿਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਢੂੰਘਾ ਿਦਮਾ 
ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰੋ ਨੰੂ ਦਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਿਦੇ ਗੁਰਦੇ 
ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਜੀਉ ਾਂਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਿਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾ ਇਿਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ। 
ਇਕ ਔਰਤ ਵਤਆਗ ਦੀ ਿਜੀਿ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰੋ 
ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅਪਣਾ ਇਕ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ 
ਿਕਦੇ ਹਾਾਂ: 
 
 

"ਡਾਕਟਰ ਿਾਵਹਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੂੰਗੀ। 
"ਤੁਮ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਿਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋ। ਗੁਰਦਾ ਦੇਨੇ ਕੇ 
ਬਾਦ ਕੈਿੇ ਕਾਮ ਕਰੋਗੀ?" 

 
ਉਿ ਕੀ ਵਫਕਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਿਾਵਹਬ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਚਨਾ 
ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੀ ਕਰ ਲੰੂਗੀ ਯਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 
ਕਾ ਵਚਰਾਗ ਹੈ ਇਿ ਕੇ ਵਬਨਾਾਂ ਹਮਾਰੀ ਵਜੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ 
ਅੰਦੇਰਾ ਹੈ।"2 
ਔਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਸ਼ਵਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ 
ਬਖ਼ਵਿਆ ਹੈ ਵਜਿਦੀ ਮਰਦ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਔਰਤ 
ਅਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 
ਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰੋ ਦੇ ਇਿ ਵਤਆਗ ਨੰੂ ਉਿਦਾ ਪੁਿੱਤਰ ਨਾ 
ਿਮਝ ਿਵਕਆ ਵਜਿ ਮਾਾਂ ਨੇ ਉਿ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਿਾਨੀ 
ਦੀਆਾਂ ਦਵਮਤ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਕਦੀ ਜਾਗਣ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤਾ। ਪੁਿੱਤਰ 
ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਿਾਇਆ ਪਰ ਅਿੱਜ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਦੀਆ ਗਿੱਲਾਾਂ ਿੁਣ ਕੇ ਮਾਾਂ ਦੇ ਪਰੋਿੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਿੇ ਕਢਾ ਕੇ 
ਉਿਨੰੂ ਦਰਬਦਰ ਕਰਕੇ ਤਰਿਯੋਗ ਿਵਥਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ 
ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿੀ ਰਜੀ ਨੰੂ (ਵਜਨ੍ਾ ਹਥਾਾਂ ਨੇ ਉਿਨੰੂ 
ਪਾਵਲਆ) ਘਰੋ ਕਢ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਿਦੀ 
ਪੋਤਰੀ ਅਰਸ਼ੀ ਅਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮਾਮੇ 
ਕਮਲ ਦੇ ਘਰ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਪਉ ਨੰੂ ਇਿ ਪਾਪ 
ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਿਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਤਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰੋ 
ਅਪਣੇ ਆਖਰੀ ਿਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ 
ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਪਣੀ ਿੰਿੇਦਨਾ ਨੰੂ ਵਬਆਨਦੀ ਹੈ :  

"ਮੇਰੀ ਬਿੱਚੀ ਨਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਭ ਨੰੂ ਿੁਖ 
ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਿਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਕੰਨਾ ਅੰਨ, ਫੁਿੱਲ, ਫਲ ਇਿ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਧਦੇ ਫਲੁਦੇ ਹਨ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਜੀਿਨ 
ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਦੀ। ਤੀਿੀ ਾਂ ਿੀ ਅਪਣਾ ਿਭ ਕੁਝ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ 
ਿਮਰਵਪਤ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਿ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਿ ਦੇ ਿਾਰਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ 
ਿਜੂਦ ਵਿਚ ਵਲਆਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਿ ਦੀ ਆਬਰ ੂ ਨਾਲ 
ਅਿਮਤ ਨਾਲ ਵਖਲਿਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਉਗਰ ਰਪੂ ਧਾਰਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਿੀ ਉਗਰ ਹੋ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਰੀ ਬਨਿਪਤੀ, ਜੀਿ, ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਵਕਨਾਰੇ 
ਿਿਦੀਆਾਂ ਬਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਿੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।"3  
ਅਰਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਣਪ ਭਰੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ, ਇਿ 
ਅਪਣਤ ਦਾ ਬੜੇ ਵਚਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿੀ। ਪਾਰੋ ਅਰਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਅਿੱਧੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਿ ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ 
ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਿਿੱਮੁਚੇ ਰਪੂ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਇਹ ਨਾਿਲ ਉਿ ਔਰਤ 
ਨੰੂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰਾ ਜੀਿਨ ਅਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਦਵੁਜਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਵਪਤ ਕਰ ਵਦੰਦੀ 
ਹੈ।ਪਾਰੋ ਦਾ ਿਬਰ ਅਤੇ ਿੰਤੋਖ ਉਿਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਪਕੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿ ਨਾਿਲ ਵਿਚ 
ਨਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਿ ਨਦੀ ਿਾਾਂਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਭ 
ਨੰੂ ਿੁਖ, ਜੀਿਨ, ਵਪਆਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਨਦੀ ਅਪਣੀ 
ਮੰਜ਼ਲ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿੱਥਰ, ਚਟਾਨਾਾਂ ਕੰਵਡਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਿਗਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਿੇ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਨਾਰੀ ਿੀ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਪਾਲਦੇ ਪੋਿਦੇ ਕਈ ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ 
ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨਦੀ ਿਮਾਨ ਸ਼ਾਤਮਈ ਿੰਿਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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