★ਮਣੀ ਕਰਨ★
ਬਲਜੀਤ ਥਰਾਜ

ਕਹਾਣੀ

ਮਣੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਵਰਗ ਤ1 ਘੱ ਟ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ।ਪਤੰ ਗ
ਵ:ਗ ;ਡੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ।ਸਕੇ ਮ: ਿਪਉ ਤ1 ਵਧਕੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਾ
ਸੱ ਸ।ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰD ਰੱ ਖਦੀ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ,ਜੋ ਭਾਬੀ
ਭਾਬੀ ਕਰਦੀ ਉਸ ਮਗਰ ਮਗਰ ਿਫਰਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ,ਮਣੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ
ਵ:ਗ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ।ਅਤੇ ਕਰਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਮ:,ਿਪਉ,ਭੈਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਲL ਦਾ।ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸ
ਿਵੱ ਚ ਐਨਾ ਮੋਹ ਵੇਖ ਮਣੀ ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਨਾ ਆNਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰ ਜ ਲਗਦਾ
ਿਜਵP ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ Nਗਲੀ ਤੇ ਦੰ ਦੀ
ਵੱ ਢਕੇ ਵੇਖਦੀ ਤ: ਉਸਦੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਜ:ਦੀ,ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਵਕਾਰ
ਕਰਦੀ

ਉਹ ਆਪ

ਮੁਹਾਰੇ

ਹੀ

ਿਖੜD

ਿਖੜD

ਕਰ ਹੱ ਸ

ਪLਦੀ।

ਬਸ ਇੱ ਕ ਸੱ ਚ ਜੋ ਉਸਨT ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ1 ਛੁਪਾਇਆ
ਸੀ,ਜਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜ:ਦਾ ਤ: ਉਹ ਿਤUਪਕ ਜ:ਦੀ,ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਨ
ਲੱਗ ਜ:ਦਾ,ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਵ:ਗ ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ਼ ਹੋ ਜ:ਦਾ ਤੇ ਅੱ ਖ: ਿਵੱ ਚ1
ਹੰ ਝੂ ਗੱ ਲD: ;ਤ1 ਦੀ ਲੀਹ ਪਾNਦੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜਤੀ ਿਭਉ ਿਦੰ ਦੇ।ਸਭ ਤ1 ਿਜ਼ਆਦਾ
ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤ1 ਲਗਦਾ।ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤ1 ਵੱ ਖ ਨਹ5 ਸੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ,ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ।ਕਰਨ ਭਾਵP ਉਹਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਦੇਵਤੇ ਤ1 ਘੱ ਟ ਨਾ ਲਗਦਾ, ਿਕNਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੇ ਪਨਾਹ ਮਹੁੱ ਬਤ ਕਰਦਾ
ਜੀ,ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨT ਮਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤ: ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਤ1 ਬਹੁਤਾ ਵਰਿਜਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ;ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਰਨ ਨT ਤ:
ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਥ1 ਤੱ ਕ ਕਿਹ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹੰ ਦੀ ਲਾਉਣ,ਚੂੜਾ,ਸੰ ਧੂਰ

ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ5,ਇਹ ਗੁਲਾਮ5 ਦੀਆਂ ਿਨ[ਾਨੀਆਂ ਹਨ,ਤੂੰ
ਅਜ਼ਾਦ ਏ ਮੇਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹ5।ਸਾਡਾ ਦੋਹ: ਦਾ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਪUਤੀ ਿਪਆਰ ਤੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ,ਜੇ ਏਹੋ ਨਹ5 ਤ: ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋ ਕ ਿਦਖਾਵਾ ਕੁਝ
ਮਾਇਨT ਨਹ5 ਰੱ ਖਦਾ। ਕਰਨ ਿਜੰ ਨDੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲD ਿਦੰ ਦਾ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ
ਿਪਆਰ

ਦੀ

ਮੁਦੱਈ

ਹੁੰ ਦੀ

ਜ:ਦੀ।

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਪੰ ਜਾਬ ਆਉਣ ਤ1 ਪਿਹਲ:
ਮਣੀ ਦਾ ਘਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ।ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮ:,ਿਪਉ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ।ਭੀੜੇ ਿਜਹੇ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ
ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ: ਦੀ ਖਾਸੀ ਵੱ ਡੀ ਖਡੌਿਣਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ,ਿਜਹਦੇ ਿਵੱ ਚ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੀਗਰ: ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਸੀ।ਜਦ ਦੁਕਾਨ ;ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰ ਮੀ, ਡੈਡੀ ਜ: ਭਰਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ
ਤ: ਉਹਨ: ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨ: ਵਾਿਲਆਂ ਵ:ਗ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ,ਪਰ ਜਦ ਮਣੀ
ਬੈਠਦੀ ਤ: ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜ:ਦਾ।ਗਾਹਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ: ਛੱ ਡਕੇ ਉਹਦੀ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੱ ਧ ਆNਦੇ,ਿਜਹਨT ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱ ਥ1 ਕੁਝ ਨਾ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜ:ਦਾ।ਮਣੀ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਗਾਹਕ: ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚਦੀ
ਸੀ।ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਦ
ਗਾਹਕ ਹੱ ਦ ਤ1 ਵੱ ਧ ਆNਦੇ ਤ: ਉਹਨ: ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਦਸ ਰੁਪਾਏ ਚੀਜ: ਦਾ ਵੱ ਧ
ਮੁੱ ਲ ਲਾ ਕੇ ਲL ਦੀ।ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ
ਆNਦੇ। ਮਣੀ ਪੰ ਦਰ: ਵੀਹ: ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨ: ਰੁਿਪਆਂ ਚੋ ਕੁਝ ਰੁਪਾਏ
ਿਚੱ ਠੀ ਵਾਲੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਲੋ ੜਬੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਥਾਣੀ

ਚੁੱ ਪ

ਚੁਪੀਤੇ

ਸੁੱ ਟ

ਆNਦੀ।

ਮਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਭ:ਵੇ ਉਸ ਤ1 ਸਾਲ ਵੱ ਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰਾ
ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਵੱ ਢ ਵੱ ਢ
ਖ:ਦੀ,ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜ:ਦੀ।ਮਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤ:
ਿਰ[ਿਤਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ,ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮ5।ਪਰ
ਮਣੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਣੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮੁੰ ਡੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ
ਤ: ਉਹ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ1 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ,ਿਜੰ ਨD: ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸਦੇ,ਉਹਨ: ਨੂੰ ਜਦ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਤ: ਉਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਿਦੰ ਦੇ।ਇਸ ਤਰD: ਮਣੀ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਛੇ ਸੱ ਤ ਵਾਰ ਟੁੱ ਿਟਆ ਸੀ,ਇੱ ਕ ਦੋ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ: ਿਵਆਹ ਤ1 ਦੋ
ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਰਿਹੰ ਦੇ ਪਿਹਲ: ਹੀ ਟੁੱ ਟੇ ਸਨ।ਿਜਸਦਾ ਮਣੀ ;ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ
ਿਪਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਸਨੂੰ ਲੋ ਥ ਲਗਦਾ,ਭਾਰਾ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਭਾਰਾ।ਇਸ ਤ1 ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ;ਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜD ਜ:ਦੀ,;ਪਰ1
ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱ ਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰ ਜ ਵ:ਗ ਆਤਮ: ਤ1 ਇਸ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰ ਦੇਣ:
ਚਾਹੁੰ ਦੀ।ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਗਿਹਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਤ: ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਲਾਵP ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਾਹ: ਕੱ ਢੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ,ਜਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ
ਤ: ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱ ਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱ ਥ
ਫੜDਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ।ਜਦ ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ ਵੇਖਦੀ ਤ: ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱ ਲ
ਜ:ਦਾ,ਗਰਿਦ[ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱ ਦਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਸਲਾਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ
ਜਾਪਦੀਆਂ,ਿਜੰ ਨD: ਨੂੰ ਉਹ ਫੜDਨ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੀ,ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਕਦੇ ਪੰ ਛੀ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ: ਕਰਦੇ ਪUਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱ ਚ ਪੀਲਾ ਿਪਆ

ਪਹਾੜ: ਦਾ ਘਾਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ,ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬੜੀ ਹੀ
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ,ਿਦਲ ;ਡਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਘੰ ਟੇ ;ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ
ਪਹਾੜੀ ;ਤੇ ਪਈ ਰਿਹੰ ਦੀ,ਜਦ ਿਦਲ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹ5,ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਜ:ਦਾ
ਤ: ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਲD ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ;ਥ1 ਤੁਰ ਆNਦੀ।
ਕਰਨ ਕਾਲਜ ਟੂਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨT ਮਣੀ ਨੂੰ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ।ਿਖੱ ਿਚਆ ਤ: ਉਹ ਵੀ ਮਣੀ ਵੱ ਲ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ
ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱ ਗ1 ਲੰਘ
ਿਗਆ।ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਾਤਣ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖ,ਿਕ ਆਜਾ ਤੈਨੰ ੂ ਕੁਝ
ਿਦਖਾਵ:,ਿਖੱ ਚਕੇ ਵਾਪਸ ਮਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਈ,ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ
ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੀ,`ਵੇਖ5 ਿਕੰ ਨੀ ਿਪਆਰੀ ਕੁੜੀ ਆ।ਹ:,ਕਿਹਕੇ ਕਰਨ ਿਫਰ
ਉਸਨੂੰ ਅਣ ਦੇਿਖਆ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਵੱ ਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ।ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਣੀ ਵੱ ਲ ਹੋ ਿਗਆ,ਜਦ
ਉਸਨT ਇੱ ਕ ਅੱ ਧਖੜD ਉਮਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਠਰਕੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਿਜਹੇ ਸਵਾਲ:
ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਸੰ ਜਮ ਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਦPਦੇ ਸੁਿਣਆਂ।ਐਨ: ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਣੀ
ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨT ਨਹ5 ਿਖੱ ਿਚਆ ਸੀ ਿਜੰ ਨD: ਉਸਦੀ ਿਲਆਕਤ,
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ,ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਸੰ ਗ ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਐਨT ਗਾਹਕ: ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮP
ਿਬਨ: ਿਕਸੇ ਿਖੱ ਝ ਤ1 ਿਚਹਰੇ ;ਪਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨT ਿਖੱ ਚ ਿਲਆ
ਸੀ।ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਿਦਲ ਕਰ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਣ ਬਹਾਨT ਉਹਦੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਵਿਗਆ।ਉਹ ਿਕੰ ਨ: ਹੀ ਿਚਰ ਉਸਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ।ਉਹਦੇ ਿਖਆਲ: ਦੀ ਲੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟੁੱ ਟੀ ਜਦ ਉਸਦੀ

ਜਮਾਤਣ ਨT ਉਸਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ, `ਚੱ ਲੀਏ ਜਨਾਬ..., ਜ: ਿਫਰ
ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ? ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਉਹ ਹੱ ਸ ਪਈ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ
ਅੰ ਦਰ1 ਅੰ ਦਰੀ ਹਾਸਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।ਉਹ ਦੋਵP ਹੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵP ਦੁਕਾਨ ਤ1
ਕਾਫ਼ੀ ਅੱ ਗੇ ਿਨਕਲ ਆਏ ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ;ਥੇ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ
ਬਣੀ ਖੜDੀ ਸੀ।
ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਠbਕਵ5 ਿਤੰ ਨ ਮੰ ਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਾਇਦਾਦ,;ਚਾ
ਘਰਾਣਾ,ਕਰਨ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਪੜDਾਈ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ
ਪੜDੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਆNਦੇ,ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਨD: ਕਰ
ਿਦੰ ਦਾ।ਿਕNਿਕ ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰ: ਤ: ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ।ਜਦ1 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਟੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ1 ਆਇਆ ਸੀ,ਉਹਦਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮਨ
ਨਾ ਲੱਗਦਾ,ਿਦਲ ਕੱ ਚਾ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ,ਖੋ ਪLਦੀ, ਆਪਿਣਆਂ ਤ1 ਦੂਰ ਕਈ
ਘੰ ਟੇ ਚੁੱ ਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੈਠਾ ਿਖ਼ਆਲ: ਿਵੱ ਚ ਡੁੱ ਿਬਆ ਰਿਹੰ ਦਾ।ਜਦ ਉਸਦਾ ਸਬਰ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਗਆ ਤ: ਉਸਨT ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ ਨੂੰ
ਘੰ ਟੀ ਖੜਕਾ ਿਦੱ ਤੀ।ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ: ਪੰ ਜਾਬ ਰਿਹੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ
ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਿਜੱ ਥੇ ਉਹਨ: ਦੀ ਦੋਸਤੀ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪUਕਾਰ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰD: ਇੱ ਕ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸਪੰ ਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਸਨ।ਜਦ ਕਰਨ ਨT ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੀ ਤ: ਉਹ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਨ
ਲਈ ਪੱ ਬ: ਭਾਰ ਹੋ ਿਗਆ।ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਭਾਵP ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ1 ਸੌ
ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ,ਪਰ ਉਸਨT ਕੋਈ ਪUਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ
ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਣੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨTੜੇ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਕਰਨ
ਤੇ ਮਣੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਚਲਾ ਿਦੱ ਤੀ।ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਿਦਖਾ ਕੇ ਉਸਦਾ

ਪੂਰਾ ਐਡਰੈੱਸ ਮਣੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ।ਉਹਨ: ਨT ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜ:ਚ
ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹ: ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ।ਇੱ ਧਰ ਕਰਨ ਨT ਵੀ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ।ਇੱ ਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਹ: ਪਿਰਵਾਰ: ਦੀ ਿਮਲਣੀ
ਤ1 ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਗੱ ਜ ਵੱ ਜ ਕੇ ਮਲਵਾਈ ਿਗੱ ਧੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ
ਗ਼ੁਲਮਾਰਗ ਦੇ ਗ਼ੁਲ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਲੈ ਆਇਆ।
ਛੇ ਮਹੀਨT ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ ਮਣੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕੇ ਆਈ
ਨੂੰ।ਉਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹ5 ਸੀ,ਬਸ ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਹੀ ਜੋ ਉਸਨT
ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਿਟਕਣ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੰ ਦਾ।ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱ ਜ ਗਏ ਸਨ,ਮਣੀ
ਜ਼ਾਗਦੀ ਪਈ ਸੀ।ਰਾਤ ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਸ਼:ਤ ਸੀ,ਿਜਵੇ ਸੰ ਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ
ਨਾ ਹੋਵੇ।ਮਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤ1 ਵੀਹ ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਕੰ ਧ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਇਮ ਪੀਸ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਟੱ ਲ ਵ:ਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਤ1 ਿਦਨ ਚੜDਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ
ਨਹ5 ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ,ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ
ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।ਜਦ ਬੀਤੇ ਸਮP ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਉਸਨT ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਦੱ ਸਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ: ਿਹੰ ਮਤ ਨਾ ਪਈ,ਉਹਦੀ ਧਾਹ ਿਨਕਲ ਗਈ।ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਤ1 ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤ: ਉਹਨT ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਹੱ ਥ: ਨਾਲ ਢੱ ਕ
ਿਲਆ।ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱ ਧ ਸੁੱ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਨ: ਿਵੱ ਚ
ਪਈ ਤ: ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਕਿਹੰ ਦਾ, ``ਸੌ ਜਾ ਮਣੇ..,ਿਕਉ ਐਵP ਡੁਸਕੀ
ਜਾਨੀ ਏ ? ਇਹ ਿਫਲਮ: ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੱ ਚੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।ਕਰਨ ਨT ਉਸਦਾ ਿਦਲ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।ਿਕN ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਣੀ ਸੌਣ ਤ1 ਪਿਹਲ:
ਵੇਖੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਿਫਲਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਿਹਲ: ਵੀ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਫਲਮ:, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜ:ਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ

ਨਹ5 ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਮਣੀ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੀਲ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਏ।
ਇਕ ਵਾਰ ਤ: ਮਣੀ ਨT ਸਾਹ ਘੁੱ ਟ ਿਲਆ, ਜਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਅੱ ਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤ: ਉਹ ਿਫਰ ਆਪੇ ਿਵੱ ਚ1 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।;ਥ1 ;ਠ ਇੱ ਕ ਖੂੰ ਜੇ
ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਉਹਦੇ ਹੌਿਕਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਦ ਕਰਨ ਨT
ਲਾਇਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤ: ਉਹ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਸੀ।ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
ਉਹਨੂੰ ਬ:ਹ ਫੜD ਕੇ ਖੜDੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾ
ਪਿਹਲ: ਨਾਲ1 ਵੀ ਵਧਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਨT
ਮਣੀ ਤ1 ਪੁੱ ਿਛਆ,
`ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਗਈ,ਦੱ ਸ ਮਣੇ ?
ਪਰ

ਉਹ

ਿਨਰੰ ਤਰ

ਰੋ

ਜਾਈ

ਰਹੀ

ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੱ ਸPਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨਹ5 ? ਕਰਨ ਨT ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱ ਿਛਆ।
ਮL ਤੇਰੇ ਕੋਲ1 ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਛੁਪਾਈ ਆ,ਜੋ ਨਹ5 ਛੁਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸੀ,ਮਣੀ ਨT ਤਕੜਾ ਜ਼ੇਰਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ।
``ਬੋਲ... ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ,ਕਰਨ ਨT ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ।
``ਜਦ ਮL ਸੱ ਤ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤ:..ਮੇਰੇ ਨਾਲ,....ਮੇਰੇ
ਨਾਲ...ਰੇਪ.....।ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੰ ਬੜ ;ਚੀ ;ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ
ਪਈ। ਥੋੜDਾ ਿਚਰ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਤ1 ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ
ਲੱਗ ਪਈ।ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਮL ਸਕੂਲ ਤ1 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤ: ਉਸ ਮਲਾਹ ਦੀ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਿਵਚਕਾਰ ਪLਦੀ ਨਦੀ ਪਾਰ

ਕਰਾNਦਾ ਸੀ।ਮਣੀ ਹfਕੇ ਲL ਦੀ ਲਗਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਤ:
ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱ ਟ ਿਗਆ ਸੀ,ਪਰ ਮL ਬਚ ਗਈ।ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ
ਮੁਤਾਬਕ ਭ:ਵੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਗਈ ਪਰ ਮL ਪੂਰੀ ਤਰD: ਟੁੱ ਟ ਗਈ,ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਡਰ
ਐਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਚੀਕ: ਿਨਕਲ ਜ:ਦੀਆਂ,ਹਰੇਕ
ਿਵੱ ਚ1 ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੇਹਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ।ਦੋ ਸਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁੰ ਮ
ਰਹੀ,ਹ: ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ.......
ਬੋਲ ਰਹੀ ਮਣੀ ਦੇ ਹੋਟ: ;ਤੇ ਕਰਨ Nਗਲ ਰੱ ਖ ਿਦੰ ਦਾ।ਉਹ
ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜ:ਦੀ ਏ।
ਿਜੱ ਥ1 ਮਣੀ ਨT ਗੱ ਲ ਛੱ ਡੀ,ਕਰਨ ;ਥ1 [ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ
ਜ:ਦਾ,``ਹ: ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ: ਅੱ ਜ ਜੇਕਰ ਮL ਿਜNਦੀ ਵੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਤ: ਸਦਮP ਕਾਰਨ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਡਉਟ5 ਮੁਤੱਲਕ
ਕੇਵਲ ਿਸਲੇ ਬਸ ਪੜDਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਨਹ5,ਸਗ1 ਗੁਰੂ,
ਫਿਰਸ਼ਤਾ,ਖੁਦਾ ਸੀ ਿਜਸਨT ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ ਿਦੱ ਤੀ।ਿਪਉ ਬਣ ਮੈਨੰ ੂ
ਗਲ ਲਾਇਆ,ਮ: ਬਣ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰਲ: ਡਰ ਕੱ ਿਢਆ,ਅੰ ਗ ਰੱ ਿਖਅਕ ਬਣ ਖ਼ੁਦ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆNਦਾ ਜ:ਦਾ ਿਰਹਾ।ਉਹਨ: ਦੇ ਇਸ ਿਹੰ ਮਤ,ਹੌਸਲੇ , ਿਦUੜD
ਇਰਾਦੇ ਸਦਕਾ ਮL ਮੌਨ ਦੇ ਖੂਹ ਿਵੱ ਚ1 ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹ5 ਿਨੱਕਲੀ ਸਗ1 ;ਚ ਪੱ ਧਰ
ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨT ਮੈਨੰ ੂ ਿਜਉਣ ਦਾ ਢੰ ਗ
ਿਸਖਾਇਆ,ਚਣੌਤੀ ਤੇ ਸਘੰ ਰਸ਼ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰ ਹ1 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਣੀ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਈ,ਿਕNਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਤ: ਹਾਲੇ ਉਸ ਨT ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਸੀ।ਮਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤ1 ਬਸ ਐਨਾ
ਹੀ ਿਨਕਿਲਆ,..``ਪਰ ਇਹ... ਸਭ ਕੁਝ.. ਤੈਨੰ ੂ ਿਕਵP......
ਿਵਆਹ ਤ1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ: ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱ ਿਲਆ।ਕੁਝ
ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨT ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।``ਇਹਦੇ
ਿਵੱ ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਏ ? ਜਦ ਮL ਇਹ ਿਕਹਾ ਤ: ਇਸ ਤ1 ਬਾਅਦ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੁੜ ਨਹ5 ਆਈ।ਨਾਲੇ ਮਣੇ ਇਹਦਾ ਿਵੱ ਚ
ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ,ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾ ਕਦ1 ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ,ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਏ।
ਮੇਰੀ ਤ: ਤੈਨੰ ੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧ ਗਈ
ਸੀ,ਿਕNਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ: ਸਭ ਔਰਤ: ਲਈ ਿਮਸਾਲ ਏ ਜੋ ਜਬਰ ਿਜਨਾਹ ਤ1
ਬਾਅਦ ਟੁੱ ਟ ਜ:ਦੀਆ ਨT, ਿਜਉਣਾ ਭੁੱ ਲ ਜ:ਦੀਆਂ ਨT,ਜ: ਿਫਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ
ਲਗਾ ਲੈ ਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮL ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਇਆ,ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ1 ਖੁ[ ਵੀ ਹL ਜ: ਨਹ5,ਤੈਨੰ ੂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿਕ ਮL ਤੈਨੰ ੂ
ਪਸੰ ਦ,ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਹ: ਕੁ ਨਹ5,ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ,ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਪਰਵਾਨ ਤ: ਨਹ5 ਕਰ ਿਲਆ।ਮL ਤੈਨੰ ੂ ਤ:
ਨਹ5 ਿਮਲ ਸਿਕਆ।ਹ:,ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਜਰੂਰ ਮਾਣੀ। ਆਪਣੇ
ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਮL ਉਹਨ: ਤ1 ਪੁੱ ਿਛਆ ਤ: ਉਹਨ: ਨT ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਮਣੀ ਬੇਹੱਦ
ਖੁਸ਼ ਏ।ਤ: ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਈ।ਮL ਉਸਦੇ ਪੈਰD ਚੁੰ ਮP, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਕੀਤਾ,ਿਜਸਨT ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਵ5 ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਉਹ ਮਹ:ਪੁਰਖ
ਹਨ,ਿਜਸਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਿਕੰ ਨTD ਹੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨT ਆਪਣੀ ਪੜDਾਈ ਨਾਲ

ਸਬੰ ਿਧਤ ਇਕ ਸੀਿਮਤ ਿਜਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੀ ਨਹ5 ਸਗ1 ਇਨਸਾਨੀਅਤ,
ਸਦਭਾਵਨਾ,ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦਾ ਵਡਮੁੱ ਲਾ ਿਗਆਨ ਪUਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨ ਮੂੰ ਹ1 ਇਹ [ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਮਣੀ ਝੂਮ ;ਠੀ,ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਦਾ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਮਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਸੱ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ
ਤੇ ਕਰਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹ5 ਛੱ ਡੇਗਾ,ਉਹ ਉਸਦਾ ਿਵ[ਵਾਸ ਨਹ5
ਤੋੜੇਗ।ੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰD: ਹੀ। ਮਣੀ ਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਿਪਆ ਿਚਰ: ਦਾ ਬੋਝ
ਲੱਥ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਚੰ ਤਾ ਕਾਰਨ ਿਚਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਖੜ ;ਿਠਆ।ਉਸਦਾ ਕਰਨ ਪUਤੀ ਿਪਆਰ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਪਿਹਲ:
ਨਾਲ1 ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਿਗਆ।ਮਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ: ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗਲਵਕੜੀ ਿਵੱ ਚ ਘੁੱ ਟੀ ਰੱ ਖਦੀ ਏ,ਿਫਰ ਅੱ ਖ: ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ: ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਅੱ ਡੀਆਂ
ਚੁੱ ਕ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਚੁੰ ਮਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤ: ਕਰਨ ਅੱ ਖ:
ਝੁਕਾ ਲL ਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ [ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰ ਨ ਤੇ ਦੰ ਦੀ ਭਰ ਲL ਦੀ
ਏ,ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਜ:ਦੀ ਏ,ਿਫਰ ਦੋਵP ;ਚੀ ;ਚੀ ਹੱ ਸ ਪLਦੇ ਨT।ਿਟਕੀ
ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨ: ਦਾ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ
ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜD ਜ:ਦਾ ਹੈ।ਿਸਆਲੂ ਬੇ ਮੌਸਮ: ਿਜਹਾ ਸਾਰੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮ5ਹ ਲਿਹ ਪLਦਾ,ਕਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਹੱ ਕ ਤੇ ਵੱ ਜ ਕੇ ਿਗੱ ਠ ਿਗੱ ਠ
ਬੁੜਕਣ ਲੱਗ ਜ:ਦੀਆਂ ਹਨ....♡♡♡♥
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