


              

              ਕਹਾਣੀ -ਬਾਗ਼
       ਲੇਖਕ -Maninder Miani  
        ph:  +393291811069
(ਏ ਮੇਰੀ ਨਹੀ ਸਾਇਦ ਹਰ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੇ ਕਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਪਰਦੇਸਾ ਨੰੂ ਆਏ)



ਮ� ਿਜਸ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ� ਸਾ �ਥੇ ਬੜੇ ਫੱੁਲ ਸਨ
ਮੈ ਵੀ ਉਹਨਾ ਫੱੁਲਾ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਸਾ  ਉਹਨਾ ਿਵੱਚ
ਹਸਿਦਆ ਖੇਡਿਦਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹ ਵਰੇ ਿਕੰਝ  ਲੰਘ
ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨ� ਲੱਗਾ ਸਾਇਦ ਏ ਸੱਭ ਇੱਕ ਪਲ
ਿਵੱਚ ਲੰਗ ਗਏ ਜ� ਿਫਰ....ਜ� ਿਫਰ ਿਜਵ� ਕੋਈ
ੳਪਰਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋ ਲੰਗਣ ਲੰਗੇ ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ
ਲਾਉਦ� ਇੰਝ ਲੰਗੇ  ਇਸ ਬਾਗ਼ ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ  ਹਾ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਏ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ�  ਹੀ
ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ� ਬਾਗ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ੳ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕੋਈ ਆਹੀ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਨਹੀ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ -ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ਼ ਨ�  ਉਹਨਾ ਬਾਗ਼ਾ ਿਵਚ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾ ਬਾਗ਼ਾ ਿਵੱਚੋ
ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਟਾਇਮ ਉਹਨਾ ਬਾਗ਼ਾ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾ ਬਾਗ਼ਾ
ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ
ਮੈ ਉਸਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦਾ �ਥੇ ਿਕੰਝ ਜਾ ਹੁੰ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ �ਥੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਕਸਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ..... 
ਿਕਸਮਤ...



ਹ� ਿਕਸਮਤ ਜੇ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰੇ ਤ�
ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਵਕਤ ਚ �ਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਪਰ ਕਈ
ਵਾਰ 
ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੋਿਖਆਈ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਪ�ਦੀ ਏ ਬੱਸ
ਬੰਦਾ ਹੋਸਲਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖੇ..
 ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ 
ਮੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੰੂ ਤਾਿਰਆ ਕੰਨੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਸੋਚ�
ਿਵੱਚ ਖੁਿਭਆ ਰਿਹੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਿਰਆ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਚਾਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬੱਸ ਇਹਨਾ ਨੰੂ ੳ ਦੂਰ
ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ਾ ਚੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰ ਸੀ �ਥੋ ਏ
ਿਕੰਝ ਦੇ ਿਦਸਦੇ ਹੋਣਗੇ 
ਵਕਤ ਪਾ ਿਕਸਮਤ ਨ�  ਆ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ
ਚ ਨਾਲ ਟੋਰ ਿਲਆ ਮੈਨੰੂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ ਕੇ ਮੈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਿਮਲ ਸਕਾ ਹੁਣ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਤੋ ਦੂਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸਾ  ਮੈ ਿਜਵੇ-
ਿਜਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਤੋ ਦੂਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸਾ ਕੋੋਈ ਿਖੱਚ
ਮੈਨੰੂ ਿਪਛਾਹ ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਏ ਮੋਹ ਦੀਆ
ਤੰਦ� ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਰਬੜ ਵ�ਗ ਦੂਰੀ ਪੈਣ ਤੇ
ਵੱਧਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ  ਅਗਾਹ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁਣ



ਘੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਪਛਾਹ ਦੀ ਿਖੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ
ਸਮੰੁਦਰ ਨੰੂ ਗਾਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਨਾਰੇ ਨੰੂ ਅੱਖ�
ਉਹਲੇ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਖ ਮੈ ਿਦਲ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸੇ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਬਾਗ਼ਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਸਨ 
ਿਜੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਕਸਮਤ ਮੈਨੰੂ ਲੇ ਕੇ ਟੁਰੀ
ਕੋਹ� ਦੂਰ ਿਲਜਾਹ ਕੇ ਉਹਨ�  ਔਨੀ ਹੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਪਾ
ਲਈ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਿਜਵ� ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ
ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਲਾਹ ਵ�ਗ ਿਜਸ ਨ�
ਿਕਸੇ ਰਾਹੀ ਨੰੂ ਿਕਸਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵੱਚ
ਠ� ਲ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਾ ਇੱਕ -ਟੱਕ
ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਵੀ ਐਸਾ
ਿਜਸ ਨ�  ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮੰੁਦਰ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿ◌ਵੱਚ ਸਾ
ਜੇ ਮੈ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਸਾਮਤ(ਗਲਤ ਰਾਹ) ਨਾਲ ਜਾ
ਰਲਦਾ ਜੇ ਨਾ ਟੁਰਦਾ ਸਾਮਤ(ਭੱੁਖ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ
ਰਲਦੀ ਿਜਵੇ ਕੋਈ ਹਨ� ਰੇ ਦਾ ਡਿਰਆ ਿਦਨ ਚੜਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ
ਤਲਾ� ਿਵੱਚੱ ਚ ਸਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ 



 ਲੈ ਜਾਵੇ   ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਮੈ
ਜਰੂਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਕੇ ਜੇ ਏ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀ ਤਾ ਮੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ
ਹੀ ਿਕਉ ਵੇਿਖਆ  
ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੇ
ਹੋਏ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਧੂਹ ਕੇ ਖੜਣਾ ...ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ
ਿਜ਼ਹਨ ਚ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਉਕਰੀ ਜਦੋ ਮੈ ਆਪਣੇ
ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ� ੳ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਡਦੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਪਿਣਆ ਤੋ ਿਵਛੜ ਿਗਆ ਤੇ
ਕੁਰਲਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਨੂ ਲੱਗਾ ਮੈ ਉਹੀ
ਪੰਛੀ ਹਾ 
ਤੇ
ਸਾਇਦ
ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵ� ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੀ
ਤੁਰ ਿਰਹਾ 
ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਿਰਆ ਹੀ ਮੈ ਿਕਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਸਾ ਇੱਕ ਆਸ ਬੰਨੀ ਹੋਸਲਾ ਬੰਨੀ ਮੈ
ਤੁਰ ਿਪਆ ਸਾ ਅਜੇ ਧੋੜੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ ਸਾ ਪੈਰਾ
ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਿਨਭਾ ਰਹੇ 



 ਸਨ ਮੈ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਿਹਦ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਲਾਰੇ ਖ�ਦੀ ਥੱਲੇ ਿਡੱਗ ਚੂਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਨ�  ਹੋਸਲੇ ਨ�  ਹੁਲਾਰੇ ਖ�ਦੀ
ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨ� ਆ ਤੇ ਿਕਲ ਜੜ
ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦਤਾ  
ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸੇ ਮੁੜ ਆ ਗਲੇ
ਲੱਗੇ ਉਚੀਆ ਨੀਵੀਆ ਥਾਵ� ਲੰਗ ਿਜੰਦਗੀ ਿਫਰ
ਿ◌ੲਕ ਪੱਧਰ ਹੋ ਟੁਰੀ ਪੈਰ� ਤੇ ਵੱਜੇ ਕੰਡੇਆ  ਦੇ
ਿਨਸਾਨ ਹਮੇ�ਾ ਲਈ ਿਮੱਟ ਗਏ ਪਰ ਜ�ਦੇ ਜ�ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਡੂੰ ਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ..... ..... ... .. .
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਗ਼ ਿਜਸ ਤੋ ਦੂਰੀ ਪਾਇਆ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱਤ
ਵਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਥੇ ਬੜਾ ਕੱੁਝ ਬਦਲ ਿਗਆ  ਿਖੜੇ
ਿਖੜੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਫੱੁਲ ਹੁਣ ਮੁਰਜਾ ਜਏ ਗਏ ਨ�  ਕਈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਿਜੰਨਾ ਨੰੂ ਮੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ
ਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ  ਪਰ ਕਈ ਿਨੱਕੇ
ਿਨੱਕੇ ਨਵੇ ਫੱੁਲ ਿਖੜੇ ਨ�  ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਭੋਲੀਆ
ਭੋਲੀਆ ਗੱਲਾ ਮੈਨੰੂ ਟੁੰ ਭ ਜ�ਦੀਆ  ਨ�  ੳਹਨਾ ਨੰੂ
ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ..



ਇੱਕ  ਅਰਜੋਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ..... 

ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ  ਿਲਖੀ ਰੱਬਾ ਸੱੁਖੀ ਸ�ਧ ਲੰਘਾ ਦਵੀ
ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਮੈਨੰੂ ਕੱੁਝ ਐਸਾ ਬੱਸ ਿਲਖਵਾ ਦਵੀ 
ਆਪ ਸੁਣਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਸੱਭ ਨੰੂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਮੂਹ� ਗਾ ਕੇ 
 ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕੱਣ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਿਮਆਣੀ ਜਾ ਕੇ 

ਮੈ ਿਜੱਥੇ ਖੇਡ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ੳ ਗਲੀਆਂ ਬੂੁਹੇ ਵੇਖ
ਲਵਾ 
ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾ 
ਿਫਰ ਕੱੁਝ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਕੇ 
ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕੱਣ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਿਮਆਣੀ ਜਾ ਕੇ 

ਕੀ ਹਾ ਚਾਹੁੰ ਦ� ਮੈ ਏ ਮੈਥ� ਬੋਲ ਕੇ ਕੱੁਝ ਨਾ ਦੱਸ ਹੋਵੇ 
ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਝ ਏ ਵੀ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੱੁਝ ਨਾ ਰੱਖ
ਹੋਵੇ  
ਮੈ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਬੱਸ ਅੱਖਰਾ ਿਵੱਚ
ਲੁਕਾ ਕੇ 
ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕੱਣ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਿਮਆਣੀ ਜਾ ਕ



     ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਿਪੰਡ ਿਮਆਣੀ ਬਾਕਰਪੁਰ 


