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           ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ 

  ਅੱਖ ਖੁਲਦੀ ਸਾਰ ਹੀ,ਉਸਨ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੰੂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ,ਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕਹੜੇ ਿਖਆਲ  ਿਵਚ ਖੋ ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਤ  ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੰੂ ਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਿਦਖਾਈ ਉਸਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ
ਦੇ ਿਰਹਾ,ਲੱਗਦਾ ਿਕਸੇ ਡੰੂਘੇ ਿਖਆਲ  ਿਵਚ ਖੋ ਿਗਆ ਸੀ,ਐਨ
ਿਵਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਔਿੜਆ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ!ਿਸਰਹਾਣੇ
ਕੋਲ ਮੇਜ ਦੇ ਉਪਰ ਪਏ ਫੋਨ ਨੰੂ ਚੁੱ ਿਕਆ ਤੇ ਸਾਇਡ ਵਾਲਾ
ਬਟਨ ਜੋਰ ਦੀ ਨੱਿਪਆ ਤੇ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕੀਤੀ,ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਨਾ
ਹੋਇਆ,ਫੇਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ  ਸਾਹਮਣੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੰਧ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘੰਟੇ ਦੇ
ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਤ  ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨ ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨ,

ਸਮੇ ਨੰੂ ਵੇਿਹੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਿਗਆ,

ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਿਗਆ ਲੱਤ  ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਿਡਆਂ
ਉਪਰ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਮਾਰ ਲਈ......
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ਏਸ ਵਕਤ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਨ ਵੱਜ ਗਏ।

ਆ ਗਈ ਸੁਰਤ ਤੈਨੰੂ.......!

ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਾ

ਐਵ ਨੀ ਬਣਦਾ ਤੰੂ ਡੀ ਸੀ....

ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਤ  ਉਠਦਾ ਨ ........ਬਾਰ  ਬਾਰ  ਵਜੇ ਤੱਕ...

ਸੁਰਜੀਤ ਕੇ ਮੰੁਡੇ ਕੰਨ  ਵੇਖ'

ਫੌਜੀ ਹੋ ਿਗਆ....

ਆਪਣੀ ਤ   ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਏ...!

  ਬਾਪੂ ਦੀ ਅਬੜਬਾਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇ  ਲੱਿਗਆ, ਿਜਵ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ,

ਅੱਖ ਖੁਲ ਗਈ ਹੋਵੇ.......

ਬਾਪੂ ਤੰੂ ਤ  ਐਵ ਹੀ ਿਫਕਰ ਕਰ  ਜਾਣਾ..

ਤੇਰਾ ਪੱੁਤ ਇਕ ਿਦਨ ਵੇਖ  ਜਰੂਰ ਡੀ ਸੀ ਲੱਗੂ
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ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਪੱੁਤ ਇਕ ਿਦਨ ਜਰੂਰ ਮੱੁਲ ਮੋੜੋ
ਤੇਰੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ..

 ਬਾਪੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਿਗਆ...

ਬਾਪੂ:  ਪੱੁਤ ਮ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਾੱਲਜ ਦੀ ਫੀਸ
ਭਰਦਾ ਹ ,

ਦੱਸ ਭਲ  ਮ  ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਕੰਮ ਕਰੂ ਗਾ,

ਮੇਰੇ ਤ  ਹੱਡ ਪੈਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਜਾਵਦ ਨ....

ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪੱੁਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ
ਿਸੱਖ ਲਾ...

ਪੱੁਤਰ: ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਤ  ਨੀ ਹੰੁਦੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ....!

  ਤੇ ਨਾਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਸਖਣ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਏ...

ਬਾਪੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ.....

       ਫੇਰ ਕੁੱ ਝ ਸਮ ਬਾਅਦ

ਬਾਪੂ:  ਿਜਵ  ਪੱਤ ਤੈਨੰੂ ਲੋਟ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਉਵ ਕਰਲਾ...

ਪਰ ਪੱੁਤ ਤੰੂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਏ ਂਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ
ਏ ਸੁਖ ਨਾਲ...
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ਪੱੁਤਰ:  ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ .....

ਬਾਪੂ: ਚੰਗਾ ਪੱੁਤ......

       ਨਾਲੇ ਗੈਸ ਉਪਰ ਚਾਹ ਪਈ ਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਵ ,ਮ
ਖੇਤ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਵ , ਹ  ਸੱਚ ਮ ਅ◌ਾੜਤੀਏ ਕੋਲ ਤੇਰੇ
ਕਾੱਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ,

  ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਹੀ ਪਏ ਨ ਫੀਸ ਭਰਦੀ ਠੀਕ
ਆ..

ਬਾਪੂ ਏ ਆਖਦਾ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲਾ ਿਗਆ..........

   ਬਾਪੂ ਦੀ ਏ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖਾਮੋਸੀ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚੱਿਲਆ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਚੱਲੀ ਗਈ.....

ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਅ ਚੜ ਿਗਆ ...

   ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਸਨੰੂ ਕੇ ਅੱਜ ਤ       ਕਾੱਲਜ ਵੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਏ...

  ਅੱਜ ਤ  ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਮਨਮੀਤ ਦਾ
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ਜਨਮਿਦਨ ਏ ਅੱਜ ਤ ...............

   ਉਸਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ! ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਿਹਰ ਲੱਗੇ
ਵਾ ਪੇਸਨ ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਤੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱੁਕੇ
ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਾ ਿਗਆ.........

  ਜਦ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਿਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ  ਉਸਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਉਪਰ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਿਜਸ
ਕੰਧ ਿਵਚ ਉਸਨ ਇੱਕ ਇੱਟ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਡੱਬੀ ਲਕੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਗ ਹ ਵੱਲ ਨੰੂ
ਤੁਿਰਆ ਤੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਦ  ਤ
ਨਹੀ ਏ,ਤੇ ਉਸਨ ਕੰਧ ਿਵਚ ਉਸੇ ਇੱਟ ਨੰੂ ਬਾਿਹਰ
ਕੱਿਢਆ ਿਜਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸਨ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਲਕੋਈ
ਸੀ,ਉਸਨ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨੰੂ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਡੱਬੀ ਚੱੁਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟ ਦੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈ,ਤੇ
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ਇੱਟ ਨੰੂ ਉਵ ਹੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲ ਿਦੱਤਾ,ਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ..........

  ਮੇਜ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਫੋਨ ਨੰੂ ਚੱੁਿਕਆ ......

     'ਸਾਇਡ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ'

    ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ
ਿਰਹਾ ਉਸਨ ਫੋਨ ਉਪਰ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਫੋਨ ਚੱੁਕ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ, ਫੋਨ ਚੱੁਕਦੇ ਸਾਰ
ਹੀ........

 ਮਨਮੀਤ: ਹੈਲੋ ਨੂਰ ਿਕਥੇ ਸੀ? 

 ਨੂਰ: ਯਾਰ ਨਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

 ਮਨਮੀਤ: ਓਕੇ..

              ਹੋਰ ਕੀਵਆਂ...

 ਨੂਰ: ਵਿਧਆ ਤੂੰ  ਦੱਸ

 ਮਨਮੀਤ: ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਮ  ਤੈਨੰੂ ਿਕੰਨ ਫੋਨ       ਕੀਤੇ
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ਯਾਰ ਤੂੰ  ਫੋਨ ਿਕ  ਨਹੀ ਚੱੁਿਕਆ

 ਨੂਰ: ਯਾਰ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਸੀ।

 ਮਨਮੀਤ: ਠੀਕ ਆ।

         ਜਲਦੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਿਹਰ
ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਏ,

   ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ   ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ,

 ਤੂੰ  ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਮ ਤੈਨੰੂ ਿਗਆਰ
ਵਜੇ ਬਕ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਗਾ

 ਨੂਰ : ਠੀਕ ਮੈਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਹੰੁਚ ਕੇ

 ਮਨਮੀਤ: ਠੀਕ ਆ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਿਮਲਦੇ ਆਂ....

 ਨੂਰ : ਚੰਗਾ......

  ਨੂਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆਰ  ਵਜੇ ਬਕ
ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਦ  ਏ,

 ਬਕ ਨੂਰ ਦੇ ਘਰ ਤ  ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ....
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 ਨੂਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮ  ਰੱੁਕਦਾ ਏ ਐਨ ਿਵਚ ਹੀ
ਮਨਮੀਤ ਆ ਜਾਦ   ਏ,

 ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸੀ ਜੋ
ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ ਦੇ
ਵ ਗ ਹੀ....

   ਨੂਰ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਨਮੀਤ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ
ਰੋਕ ਲਦਾ ਏ ਤੇ ਨੂਰ ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜਾਦਾ ਏ ਤੇ ਦੋਵ
ਸਿਹਰ ਨੰੂ ਚਲੇ ਜਾਦੇ ਨ !

 ਸਾਮ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕਠ ਹੋ ਕੇ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ
ਨ ਤੇ ਨ ੇ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਟੁਣ ਹੋ ਜਾਦੇ ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ
ਬਾਿਹਰ ਹੋ ਜ ਦੇ   ਨ ,ਪਰ ਅਖੀਰ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕਾਉਦ
ਘਰ ਪਾਹੰੁਚ ਹੀ ਜ ਦੇ ਨ....

 ਜਦ ਨੂਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚਦਾ ਏ ਤ  ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਸੁੱ ਤਾ
ਿਪਆ ਹੰੁਦਾ ਏ,ਉਹ ਿਬਨ  ਖੜਾਕ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਏ ਨੂਰ ਨੰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ
ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਉਹ ਿਬਨ  ਕੱਪੜੇ
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ਬਦਲੇ ਹੀ ਸ ਜਾਦਾ ਏ .......

 ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲਦੀ ਏ ਤ  ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੰੁਦੀ ਏ
ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਕੰਨ  ਿਵਚ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ
ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ...

 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦਾ ਏ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਿਸਰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਾਟਣ ਨੰੂ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ.....

 ਪਰ ਉਹ ਬਾਿਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ...

  ਉਸਨ ਦੰਦ  ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ

     ਤੇ ਠ ਖਲੋਤਾ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ
ਉਸਨ ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸੁੱ ਤਾ ਿਕਵ ਿਪਆ
ਏ....

  ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਿਖਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ
ਇਹ ਿਖਆਲ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ .....
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  ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਹਲੂਿਣਆ ਪਰ.................

               

  ਪਰ ਬਾਪੂ ਨਾ ਉਿਠਆ..,....,ਉਹ ਚੀ ਚੀ ਰੋਣਾ
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਸੀ
ਿਨਕਲ ਰਹੀ।  ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਅੱਗੇ ਹਨਰਾ ਛਾਅ
ਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਦੱਮ ਘੱੁਟਣ ਲੱਗਾ ।ਉਸਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੰੁਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ।

        

             ਜੇ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਿਗਆ,

           ਅੱਖ  ਦਾ ਚਾਨਣ ਖੋ ਿਗਆ,

             ਮੈਨੰੂ ਖੁਦ ਖਲੋਤਾ ਕਰਕੇ,

           ਆਪ ਗੂੜੀ ਨੀਦ ਸ ਿਗਆ...

                    { ਸੁਖਦੀਪ }
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   ਬੱਦਲ ਗਰਿਜਆ ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਲੱਕਛੀ, ਐਨੀ ਉਚੀ
ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਿਕ ਨੂਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ ਗਈ।ਨੂਰ ਨ
ਚੋਹ  ਪਾਸੇ ਤੱਿਕਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਿਰਹ ਿਗਆ ਿਕ
ਇਹ ਤ  ਇਕ ਸੁਫਨਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਿਜਆਦਾ ਨ ੇ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਟੁੱ ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਹ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਉਿਠਆ ਚੱਪਲ  ਪਿਹਨੀਆਂ ਤੇ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਬਾਪੂ ਚੱੁਲੇ ਿਵਚ ਫੁੱ ਕ
ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ
ਿਗੱਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼
ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੱੁਝ ਜਾਦ । ਲੱਗਦਾ ਗੈਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹੀ ਤ  ਬਾਪੂ ਐਨੀਆਂ ਟੱਕਰ  ਮਾਰਦਾ
ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।

ਨੂਰ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਖੜਾ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਪੂ
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ਬੋਿਲਆ .....

 ਬਾਪੂ : ਕੀ ਗੱਲ ਪੱੁਤ ਐਵ ਖਲੋਤਾ ਆਜਾ ਚੱੁਲੇ ਿਵਚ
ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇ...

 ਨੂਰ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਲੱਗ ਿਗਆ.

    ਨੂਰ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ
ਸਮ  ਫੂਕ  ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਅੱਗ ਮੱਚ ਹੀ
ਗਈ।

 ਨੂਰ ਨ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੱੁਿਛਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਚਾਹ
ਬਣਾ ਲਈ ਕੇ ਮੈ ਬਣਾਵ  ਬਾਪੂ ਨ ਿਕਹਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀ ਤੂੰ
ਬਣਾ ਲੈ। ਨੂਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਉਸਦਾ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 

ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ। ਠੰਢੀ ਠਾਰ ਹਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਜਆਦਾ ਚੀਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੜ ਥੜ ਕੰਬ ਿਰਹਾ
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ਸੀ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਗਰਮ ਜੱਗ ਿਵਚ
ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਰ ਕੇ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਚਲਾ, ਉਹ ਿਬਸਤਰੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ  ਜਾ
ਕੇ ਿਡੱਿਗਆ ਿਜਵ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਜਾਨ ਿਨਕਲ ਹੀ
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਸਮ  ਅੱਖ  ਮੀਚ ਿਪਆ ਿਰਹਾ
ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱ ਟਣੋ ਨਹੀ ਹੱਿਟਆ, ਉਸ ਨ ਮੇਜ
ਉਪਰ ਿਪਆ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱੁਿਕਆ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਘੱੁਟ ਭਰੀ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਚਾਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ  ਨਾ ਲੱਗੀ ।
ਉਸਨ ਮੁੜ ਗਲਾਸ ਮੇਜ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਐਨ
ਿਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਡੱਬੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕੱਲ
ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਪਟ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੇਤੇ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੇ ਉਸਨ ਉਹ ਡੱਬੀ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ,
ਉਸਦੀ ਿਨਗਾਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ ਗਈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਅਲਮਾਰੀ ਉਪਰ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ
ਤ   ਉਹ ਡੱਬੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸਨ ਉਹ ਡੱਬੀ ਚੱੁਕੀ
ਤੇ ਮੁੜ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਮੇਜ ਤੇ ਪਈ ਚਾਹ
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ਠਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਨ ਿਵਚ ਹੀ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ
ਗੇਟ ਖੋਿਲਆ। ਨੂਰ ਡਰ ਿਜਹਾ ਿਗਆ,  ਡੱਬੀ ਨੰੂ ਰਜਾਈ
ਿਵਚ ਲਕੋ ਿਲਆ । ਬਾਪੂ ਬੋਿਲਆ...

 ਬਾਪੂ: ਪੱੁਤ ਡਿਰਆ ਿਜਹਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ..

 ਨੂਰ : ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਾਪੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ
ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ..

 ਬਾਪੂ : ਠ ਖੜ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਿਹਰ ਦੇਖ ਿਦਨ
ਚੜ ਿਗਆ।

 ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦਖਾ ਆਈ ਂਦਵਾਈ ਲੈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਸੈਲ ਸੁੱ ਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਦੇ ਨ.. 

   ਬਾਪੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਾਿਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ....

ਦਰਅਸਲ ਬਾਪੂ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ
ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ
ਪੱੁਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ  ਨੂਰ ਦੇ
ਨਿ ਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤ  ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨ
ਿਕਦੇ ਉਸਨੰੂ ਏਸ ਬਾਰੇ ਭਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸੀ ਲੱਗਣ
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ਿਦੱਤੀ....

ਨੂਰ ਨ ਿਬਸਤਰ ਿਵਚ ਡੱਬੀ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਖੋਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਿਨਕੀ ਿਜਹੀ
ਿਕਸੇ ਕੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਿਜਹੀ ਡਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ
ਲਈ ਤੇ ਮੇਜ ਉਪਰ ਪਈ ਠੰਢੀ ਠਾਰ ਹੋਈ ਚਾਹ ਦਾ
ਗਲਾਸ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਹੀ ਪੀ ਿਗਆ ਤੇ
ਫੇਰ ਮੁੜ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਲੇਟ ਿਗਆ.........

ਇਸੇ ਤਰ  ਟਾਲਮ-ਟੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨ ਉਸਨ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਲੰਘਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਹੱਟ ਿਗਆ, ਨੂਰ ਸਵੇਰੇ
ਸਵੇਰੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾੱਲਜ ਨੰੂ ਚਲਾ ਜਾਦ  ਤੇ ਸਾਮ ਨੰੂ
ਦੇਰ ਘਰ ਪਰਤਦਾ,ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਉਨ  ਦੇਰ ਨ ਦ ਨਾ
ਆ ਦੀ ਿਜੰਨ  ਤੀਕ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਆ ਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ
ਪੈਰ  ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਿਸਰ ਢੱਕ
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ਕੇ ਪੈ ਜਾਦ , ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਬਣਾ ਖੜਾਕ ਕਰੇ ਕਦੇ ਤ  ਰੋਟੀ
ਖਾਦ  ਕਦੇ ਿਬਨ  ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਹੀ ਸ ਜਾਦਾ। ਹੁਣ ਨੂਰ
ਿਦਨ ਿਦਨ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਨ ੇ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ , ਹੁਣ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਿਕਸੇ ਲੱਕੜੀ ਵ ਗੰੂ ਸੁੱ ਕ ਹੀ
ਿਗਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ  ਵੀਹ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ
ਉਸਦੇ ਨ ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ
ਿਵਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰ ਡਾ
ਉਸਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਲਾਉਦਾ,ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗਲੀਆਂ
ਿਵਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦ  ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ...

  ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਨੂਰ ਦੀ ਿਦਨ ਿਦਨ ਨ ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਘੁਣ
ਵਾਗੰੂ ਖਾਦੀ ਰਹੀ ਬਾਪੂ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਖ ਆ
 ਸੱਦਰ  ਨੰੂ ਫੂਕਦਾ ਿਰਹਾ,ਅਖੀਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਿਸਰ
ਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ, ਨੂਰ ਨ ੇ ਲਈ ਘਰ ਸਮਾਨ ਚੱੁਕ

ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਿਗਆ, ਨੂਰ ਨੰੂ ਏਹ ਸਭ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖ
ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ  ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਤਰ ਆਇਆ.....

  ਨ ਾ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਦਨ ਿਦਨ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਿਜਸ
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ਦਾ ਡਰ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਸੋਣ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਨਿ ਆਂ ਦੀ
ਲੱਤ ਨੂਰ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕਲਾ
ਇਕਿਹਰਾ ਸਹਾਰਾ,ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਤ  ਨੰੂ
ਪਾਣੀ ਲਾਉਦਾ ਏ ਤ  ਨੂਰ ਦਾ ਧੰੁਦਲਾ ਿਜਹਾ ਚਿਹਰਾ
ਉਸਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੀ ਤੇ ਖੜਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਵਗਦੀਆਂ ਤੇਜ ਹਵਾਵ  ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ
ਬਲੰੂਦਰਦੀਆਂ ਨ,ਅੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਿਹੱਕ ਪਰ ਿਕਸੇ ਛੁਰੇ ਵ ਗ ਖੁਬਦੇ ਨ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ
ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਏ, ਜੀਉਣੇ ਲਈ  ਧੂਣੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ
ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਫੜ ਭਰਮਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰ ਦੇਦ  ਏ, ਚੰਨ
ਬੱਦਲ  ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਦ  ਏ, ਚੰਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ
ਿਵੰਗ ਵਲੇਵ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਖੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਪਦੇ ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ
ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂਰ, ਤੇ ਚੰਨ ਿਵਚਲੇ ਦਾਗ  ਨੰੂ
ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂਤ ਦੇ
ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਫਾਹੇ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜ
ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਕਹੀ ਰੱਖ ਮੁੜ ਿਪੰਡ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ
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ਜਾਦ  ਏ.......

  

             ਰੇਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਰਦੇ ਨ,

         ਹਵਾਵਾ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨ

        ਕੰਨ  ਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੋ ਹੱਟ ਜਾਦਾ

        ਜਦ ਚੱੁਪ  ਦਰਦ ਫਰੋਲਦੀਆਂ ਨ

                     { ਸੁਖਦੀਪ }

( ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨ  ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸ
ਸਾਡੇ ਵਾੱਟਸਆੱਪ ਨੰਬਰ 8699633924 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾ ਮੈਸਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ )

  ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ ਰਾਏਪੁਰ
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