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ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ (ਲਘੂ ਨਾਵਲ) ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ 

“ਬੀਜੀ ਕ ਿੱ ਥੇ ਨੇ?” ਰਸਮੀ ਸ ਿੱ ਖ-ਸਾਂਦ ਪ ਿੱ ਛਣ ਕਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਧਰੇ ਨਾ ਵੇਖ  ੇ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 
“ਨੀਟ  ਨ ੂੰ  ਨਾਲ਼ ਲੈ  ੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਗਏ ਨੇ।” ਚ ਿੱਲਹੇ ‘ਚ ਫ   ਮਾਰਕਦਆਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਦਿੱ ਕਸਆ। 
ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਲ ਜਾਂਕਦਆਂ ਅਿੱ ਗੋ ਆਉਂਦੇ ਬੀਜੀ ਕਦਿੱ ਸੇ, ਬੇ-ਪਛਾਣ ਧ ੂੰ ਦਲਾ ਕਜਹਾ ਕਚਹਰਾ ਕ ਿੱਲੀ ਤੋਰ…ਕਦਲ ਨ ੂੰ  
ਧਿੱ ਾ ਕਜਹਾ ਲਿੱ ਗਾ। ਮਿੱਥਾ ਟੇ ਨ ਤੇ ਨ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਕਦਆਂ ਕਫਰ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾ  ੇ ਕਪਆਰ 

 ਰਕਦਆਂ ਹਫ਼ਦੇ ਕਜਹੇ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 

“ਕਬਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ…?” 

“ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ   ਦ ੇਦੇ ਪਏ ਉ ੀ ਦ ੇਸਾਂ…।” ਮੇਰੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ ਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹ ਕਭਿੱਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਹ ਣ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਨਾਂ?” ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਜਹਾ ਮ ਸ ਰਾਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
“ਜ ਿੱਗ ਜ ਿੱਗ ਜੀਵੋ, ਜ ਆਨੀਆਂ ਮਾਨੋ…।” 

ਅਚਾਨ  ਮੇਰਾ ਕਧਆਨ ਸਾਹਮਣੀ  ੂੰਧ ਵਿੱਲ ਜਾ ਕਪਆ, ਕ ੂੰ ਨੇ ਹੀ ਲੇਅ ਉੱਖੜੇ੍ ਪਏ ਸਨ। 
“ਕਨਿੱ ਾ ਕ ਿੱ ਥੇ ਜੇ?” ਬੀਜੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 
ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖ  ੇ ਮ ਸ  ਰਾਏ, ਪਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਲਈ ਬੈਠੀ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਉਰਹਾਂ 
ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ  ੀਤਾ। 

“ਸਗਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੇ।” ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਗੋਦ ‘ਚ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਨਿੱ ੇ-ਕਨਿੱ ੇ  ਿੱ ੇ ਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਫ਼ੇਰਕਦਆਂ ਉਹਨਾਂ 
ਕਤਿਪਤੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ। 
“ਇਹ ਓਥੋਂ ਕਲਆਂਦੀ ਜੇ ਨਾਲ਼?” ਬੇ-ਪਸੂੰਦੀ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਆਇਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਕਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਹਾ। 
ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚੋਂ ਆ ੜ੍ਾਂ ਭੂੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਇਿੱ  ਮਾੜ੍ਚ  ਕਜਹਾ ਘਸਮੈਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ   ਿੱ ਤਾ ਉੱਕਠਆ ਤੇ ਏਧਰ 

ਓਧਰ ਸ ੂੰ ਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿੱ ਤਾ ‘ਤੇ ਬ ਥੀ ਰਿੱਖ  ੇ ਬੈਠ ਕਗਆ। 
ਦੀਪ ਦਾ  ਾ ਾ ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਮਾਂ  ੋਲ ਖ਼ਲੋਤਾ ਕਠਣ ਕਠਣ  ਰਨ ਲਿੱ ਗਾ। 
“ਸਵਰਨ  ੌਰੋ ਚਾਹ ਧਰੀ ਆ?” ਚ ਿੱਲਹੇ ‘ਚ ਫ  ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੀ 
  ੜ੍ਿੱਤਣ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਅਿੱਖੀਆਂ, ਊਹਨੇ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ   ਣਿੱਖੀ ਕਜਹੀ ਝਾਕ ਆ ਤੇ ਕਫ਼ਰ ਫ਼  ਾਂ ਮਾਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। 
“ਆਕਖਆ ਸੀ ਬਾਲਨ ਸਾਂਭ ਲਵੋ… ਕਗਿੱ ਲੇ ਬਾਲਨ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਪਏ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਦੀਪ ਦੀ ਵਹ ਟੀ ਨ ੂੰ  
ਸ ਣਾਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
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“ਕਵਹਲ ਈ ਕ ਹੜ੍ਾ ਕਮਲਦਾ ਏ।” ਗ ਿੱ ਸੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਕ ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਤਰੋੜ੍ਕਦਆਂ ਉਹਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਉਰਹਾਂ ਆ ਖਾਂ ਮੇਰਾ ਪ ਿੱ ਤਰ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਚ ਾਕਰਆ। 
  ਝ ਕਖਝੀ ਕਜਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਪ ਣਨ ਲਿੱ ਗੀ। 
ਮ ੂੰ  ਾ ਰੋਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਧ ੂੰਆਂ  ਾਫ਼ੀ ਫ਼ੈਲ ਚ ਿੱ  ਾ ਸੀ। 
ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱ  ੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਸੋਟੀ ਫੜ੍ੀ ਤੇ ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਬੈਠੇ   ਿੱ ਤੇ ਦੇ  ਿੱ  ਮਾਰੀ।   ਿੱ ਤਾ ਕਟਓਂ ਦਾ ਕਟਓਂ ਦਾ ਕਵਹਕੜ੍ਓਂ 

ਬਾਹਰ ਕਨ ਲ ਕਗਆ। 
“ਬਿੱਚਾ   ਿੱ ਕਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦਾ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ। ਮ ੂੰ  ੇ ਨੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਜਹਾ ਵਿੱ ਕਟਆ ਤੇ 

ਸੋਟੀ ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। 
ਮਾਂ ਦੇ ਕਪਿੱ ਛੇ ਰੀਂ ਰੀਂ  ਰਦੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਨੇ ਚ ਿੱ ਕ ਆ ਤੇ ਗੋਦ ‘ਚ ਲੈ  ੇ ਬੈਠ ਗਏ। 

“ਆਂ ੇ ਜ਼ਰਾ ਘਿੱਟ ਉਬਾਲੇ ਨੇ ਅਿੱਧੋ-ਕਰਿੱ ਤੇ ਕਜਹੇ…।” ਕਬਸ  ਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਟ ਾਕਦਆਂ ਸਵਰਨ ਨੇ 

ਕ ਹਾ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਮਿੱਖਣ ਲਈ ਕ ਹਾ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਬੋਲੀ:-“ਲਾਏ ਮਿੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਏ ।” ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸਵਰਨ ਨ ੂੰ  ਰੋ  ਕਦਿੱਤਾ। ਕ ਉਂਕ  ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਸੀ। 
“ਲਓ ਤ ਸੀਂ ਕ ਹੜ੍ਾ ਕਨਿੱਤ-ਕਨਿੱਤ ਪਏ ਅਉਂਦੇ ਓ…।” ਰੋ ਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਖਣ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਮੇਜ਼ 

‘ਤੇ ਕਲਆ ਰਿੱ ਕਖਆ। 
“ਤ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਧਾ ਈ   ਝ ਨਹੀਂ…।” ਮਿੱਖਣ ਦਾ ਇਿੱ  ਹੋਰ ਕਚਮਚਾ ਭਰ ੇ ਬੀਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਰਿੱਖ 

ਕਦਿੱਤਾ। 

“ਹਈ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ੇ[ ਭਾਅ ਹ ਰੀ ਆਏ ਨੇ…।” ਬ ਕਹਓਂ ਵੜ੍ਕਦਆਂ ਹੀ ਦੀਪ ਨ ੂੰ  ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਕਗਆ। ਭਰਜਾਈ ਨ ੂੰ  
ਮਿੱਥਾ ਟੇ   ੋਲ ਖਲੋਤੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੇ ਕਸਰ ਤੇ ਕਪਆਰ ਦੇਂਕਦਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ  ੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕਗਆ।” 

“ਕਲਆਓ ਮੈਂ ਕਛਿੱਲ ਕਦਆਂ।” ਮੇਰੇ ਹਿੱਥੋਂ ਅਿੱਧਾ ਕਛਿੱ ਕਲਆ ਆਂ ਾ ਫੜ੍ਕਦਆਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ। ਬੀਜੀ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ‘ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦਾ ਰੂੰਗ ਘ ਲਨ ਲਿੱ ਗਾ, ਦੀਪ ਦੇ  ਾ ੇ ਨ ੂੰ  ਕਬਸ  ਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਖ਼ਣ ਲਾ ੇ ਖ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨ ੂੰ  ਲਾ ੀਆਂ 
 ਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪਏ। 
“ਸਵਰਨ ਤ ੂੰ  ਵੀ ਏਥੇ ਆ ਜਾ ਕ  ਤੈਂਨ ੂੰ  ਚੌਂ ਾ ਈ ਸ ਿੱ ਕਖਆ ਹੋਇਆ ਏ” 

“ਤੜ੍ ਾ ਪਈ ਲਾਣੀ ਆਂ।” ਤਾਂਬੀਏ ‘ਚ  ੜ੍ਛੀ ਮਾਰਦੀ ਸਵਰਨ ਬੋਲੀ। 

ਦੀਪ ਚਹ ੂੰ  ਸਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਪੂੰ  ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ ਭਾਅ ਅਨ ਸਾਰ ਕਮਰਚ-ਮਸਾਲਾ 
ਲਾ  ੇ ਸ ਨਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਅ ੋਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਸ ਿੱ ਤੇ ਪਏ ਮ ੂੰ  ੇ ਦਾ ਮ ੂੰ ਹ ਪ ੂੰ ਕਝਆ ਤੇ ਵਰਾਂ ੇ ‘ਚ  ਿੱਠੀ 
ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਪਾ ੇ ਉਹਨ ੂੰ  ਥਾਪੜ੍ਨ ਲਿੱ ਗੇ। ਚਾਹ ਪੀਕਦਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤਾਈ ਜੀ ਵਿੱਲ ਕਮਲਨ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਆਏ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ  ੇਰ ਭਾਂਕ ਆਂ ਦਾ ਲਿੱ ਗਾ ਕਪਆ ਸੀ। 



“ਔਤਂ ੀ ਮਕਹਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ੂੰਨੀ ਵਾਰ ਸ ਨੇਹਾਂ ਕਭਜਵਾਇਆ ਏ, ਬਿੱਸ ਕਦਨ ਦੇ ਕਦਨ ਆ ਵੜੇ੍ਗੀ ਲਾਗ ਲੈਣ ਲਈ।” 

ਦੀਪ ਦੀ ਵਹ ਟੀ ਨੇ ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ ਣਾਇਆ। 
“ਕਲਆ ਸਵਰਨ ਮੈਂ ਵੀ   ਝ  ਰਾਂ।” ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ  ੋਲ ਚੌ ੇ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। 

“ਸਿੱਚੀ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਮਕਹਰੀ ਨ ੂੰ  ਨੇੜੇ੍ ਵੀ ਕ ਹੜ੍ਾ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇਂਦੇ ਜੇ… ਜੇ ਉਹ ਤਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ 
ਏ ਤਾਂ   ਿੱ ਤੇ ਦੀ ਬਾਬਾ  ਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼… ਕ ਹੜ੍ਾ  ੂੰਮੀ ਅਿੱਜ ਅਖ਼ਵਾਂਦਾ ਜੇ…?” ਕਦਰਾਣੀ ਕਜਠਾਣੀ 
ਨਾਲ਼ ਝ ਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਉੱਠੋ ਤ ਸੀਂ, ਪਿੀਤ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੀ ਏ।” ਮੈਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਦਾ ਭਾਂ ੇ ਮਾਂਜਣਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਾ। 

“ਨਾਂ ਭਾਈ ਨਾ, ਇਹ  ੋਈ ਭਾਂ ੇ ਮਾਂਜਦੀ ਆਈ ਏ……।” “ਨੀ, ਆਹ  ਾ ਾ ਫ਼ੜ੍ਾ ਖਾਂ ਪਿੀਤ ਨ ੂੰ  ਜਰਾ, ਭਾਂ ੇ ਧ ੋ

ਦੇ ਮੇਰੇ  ੋਲ…।” 

ਆਇਆ, ਸ ਕਣਆ ਅਣਸ ਕਣਆ  ਰ ੇ  ਾ ੇ ਨ ੂੰ  ਲਈ ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ  ਿੱਠੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। 

“ਹਾਇਆ[ ਕ ੂੰਨੀ ਆ ੜ੍ ਸ …।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਇਆ ‘ਤੇ ਨਿੱ   ਚਾਕੜ੍ਹਆ। 

ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ  ਰਕਦਆਂ ਤੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਵਰਜਕਦਆਂ ਵਰਜਕਦਆਂ, ਪਿੀਤ ਭਾਂ ੇ ਧ ੋਧੋ ਟੋ ਰੇ ‘ਚ ਧਰਨ 

ਲਿੱ ਗੀ। ਬੀਜੀ ਖ਼ ਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਗੋਦੀ ‘ਚ ਲੈ  ੇ ਬੈਠ ਗਏ। 
+++ 

ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ  ੇ ਅਸੀਂ  ੋਠੇ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ 

“ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਨਆਣੀ ਆਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ   ਝ ਪਤਾ…। ” ਥਿੱ ਕਲਓਂ ਸਵਰਨ ਦੀ ਕਚਲ ਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 
“ਹਾਇਆ ਨੀਂ ਮੈਂ ਤਈਨ ੂੰ  ਆਖ  ੀ ਕਦਿੱਤਾ ਏ? ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਈ ਪਈਨੀ ਏ…ਂ।” ਬੋਲ  ਰਾਰਾ ਪਰ  ੂੰਬਦਾ ਕਜਹਾ 
ਸੀ। 
ਸਵਰਨ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਦ ਿੱ ਧ ਦੇ ਕਗਲਾਸ ਫੜ੍ਾ  ੇ ਚਲੀ ਗਈ। 

“ਤ ਹਾਨ ੂੰ   ੋਈ ਆਂਹਦਾ ਏ   ਝ  ਰੋ, ਤ ਹਾ ੇ ‘ਤੇ  ਰਮਾਂ ‘ਚ ਈ ਸ ਿੱ ਖ ਨਹੀਂ…।” ਦੀਪ   ਝ ਖਰਹਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ 

 ਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਇਹਨ ੂੰ   ੀ ਆਕਖਆ ਏ?” ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਏ।” ਬੀਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ‘ਚ ਲਚਾਰੀ ਸੀ। 

“ਤ ਹਾ ੇ ਆਪਣੇ ‘ਚ  ਸ ਰ ਏ, ਤ ਸੀਂ ਬਕਹ ੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ ਦ”ੇ ਦੀਪ ਤਲ਼ਖੀ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਹ ਣ ਮੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਵੀ  ਰਨੀ ਜੇ ਕ  ਨਹੀਂ?” ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਖਝਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਤ ਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਅਣਸ ਕਣਆ ਨ ੂੰ  ਸ ਣਾਂਦੇ ਓ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਤੈਸ਼ ‘ਚ ਆਉਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਮੈਂ ਤੇ ਆਹਨੀ ਆਂ ਰਿੱਬਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਚ ਿੱ   ਲਏ…।” ਅਿੱਗੋਂ   ਝ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸ ਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਕਰਹਾ। 
“ਚ ਿੱ ਪ  ਰਨੀ ਏ ਂਕ  ਨਹੀਂ, ਆਏ ਗਏ ਨ ੂੰ  ਸ ਨਾਣੀ ਏ ਂਪਈ….।” ਦੀਪ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਗੜ੍ਹਕ ਆ। 



 ਾਹਲੀ  ਾਹਲੀ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। 
“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ  ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਹਣੇ ਆਂ,   ਝ ਨਾ  ਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਵਹੋ ਧੋਵੋ ਬਕਹ ੇ ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੋ…।”   ਝ ਦੇਰ 

ਬੈਠਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰੇ ਕਜਹੇ ਗਲੇ ਨਾਲ਼ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

“ਇਹਨ ੂੰ  ਮੈਂ  ਕਹਣਾ ਪਈ ਬੀਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਸਰ ‘ਚ ਸੌ ਕਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਤ ੂੰ  ਨਹੀਂ   ਣਾ…।” ਹ ਣੇ 
ਕਜਠਾਣੀ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਆ ੇ ਬੈਠੀ ਸਵਰਨ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ  ਰਕਦਆਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“…. ਜੇ ਮੇਰਾ  ੋਈ  ਸ ਰ ਏ, ਪ ਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਆਖਣ…।” ਸਵਰਨ ਨੇ ਗਿੱਚ ਭਰਦੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

“ਬਿੱਸ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ  ਲੇਸ਼…।” ਦੀਪ  ਾਫ਼ੀ ਕਖਿੱਝ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਏ ਇਹ ਕਦਲ ਦੀ ਮਾੜ੍ੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੀ ਦਾ ਤੌ ਭਾਅ ਭਰਦੀ ਏ…. ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਈ 

 ੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਦਨੋਂ  ਕਦਨ…।” 

“ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਦਾ  ੀ ਹਾਲ ਏ?” ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣ ਲਈ ਕ ਹਾ। 
ਦੀਪ ਚ ਿੱ ਪ ਸੀ ਪਰ   ਝ ਸੋਚੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਮ ੂੰ  ਾ ਰੋਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
  ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਥਿੱ ਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮ ੂੰ  ਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੀ ਉਹਨ ੂੰ  ਚ ਿੱ  ੀ ਕਵਹੜੇ੍ 

ਦੇ ਚਿੱ ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂੰਜੀਆਂ  ਾਹ ੂੰ ਕਦਆਂ, ਕਬਸਤਰੇ ਕਲਆਉਕਦਆਂ ਤਿੱ  ਬੀਜੀ  ਾਫ਼ੀ ਕਖਝ ਗਏ ਸਨ। 
ਮ ੂੰ  ਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਹਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਪਲਮਦਾ ਜਾਂਦੈ, ਮਈਥੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਂਕਭਆਂ ਜਾਂਦਾ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਰੋਣ ਹਾਕ ਆ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ 
ਕ ਹਾ। 
“ਮਾਂ…. ਮਾਰਾਂ ਇਹਨ ੂੰ  ਪਟ ਾ  ੇ ਭੋਏ ਂ‘ਤੇ…।” ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਧ ਹੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਨੇ ਧਮ ਿੱ    ਿੱ  

ਮਾਕਰਆ। 
“ਹਾਇਆ ਇੂੰਜ ਵੀ  ਰੀਦਾ ਏ….।” ਬੀਜੀ ਦਾ ਤਿਾਹ ਕਜਹਾ ਕਨ ਲ ਕਗਆ। 
ਬਿੱਚਾ ਮਾਂ  ੋਲ ਜਾ  ੇ ਚ ਿੱ ਪ ਹੋ ਕਗਆ ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹ ਿੱਬਹ ੀਆਂ ਭਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਦ ਰ ਕਪੂੰ  ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਟਿੱਬੇ 
‘ਤੇ   ਿੱ ਕਤਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 
+++ 

ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਲੋਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਨ ੂੰ    ਿੱ ਟਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਭੜ੍ਵਾਕਹਆ ਉੱਠ ਕਗਆਂ ਸਾਂ। 
“ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਮਾਂ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਇਿੱ  ਤਰਹਾਂ ਬਾਲਟੀ ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਸ ਿੱ ਟਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਰਾਤ ਮਿੱਝ ਅਿੱ ਗੇ ਪਿੱ ਠੇ ਨਹੀਓਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਏਸ ਨੌ ਰ ਨੇ…।”  ੂੰਦ ਵਿੱਲ ਖਲੋਤੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
 ਰਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਸ਼ ਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ। 



“ਤ ਸਾਂ  ੀ ਲੈਣਾ?” ਕਖਝਦਾ ਕਜਹਾ ਦੀਪ ਬੋਕਲਆ ਸੀ। 
“ਮੈਂ  ੀ ਲੈਣਾ, ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਲਿੱ ਪ ਕਜਹੜ੍ੀ ਦੇਂਦੀ ਏ…।” 

“ਕਫਰ ਮੈਂ ਕ ਧਰ-ਕ ਧਰ ਫਾਹੇ ਕਮਲਾਂ…? ਆਂਹਦੇ ਓ ਤਾਂ ਹ ਣੇ ਜ ਕੜ੍ਓਂ ਫੜ੍  ੇ ਬਾਹਰ    ਦੇਨਾ….।” ਦੀਪ 

ਖਾਸਾ ਕਖਝ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ  ੀ ਹੋ ਕਗਆ ਏ ਫ  ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ… ਔਤਰਾਂ ਧ ੂੰਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਆ ਲੜ੍ਦਾ ਏ…।” 

“ ਿੱਲਹ ਆਖ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ,  ੀ  ਰਾਂ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ…।” 

“ਜਾਹ ਓਏ ਤਾਕਰਆ ਗੇਲ  ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾ ਕਲਆ, ਰੋਜ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ….।” 

“ਤ ਸੀ ਬੀਜੀ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ  ੋਸੀ ਨਾ ਜਾਇਆ  ਰੋ, ਸੌਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਏ….।” 

“ਭੈ ੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਹੀਓ ਹੋਈ।” 

“ਕਫਰ  ੂੰਜਰ ਤੇ ਮਹੀਊਂ ਹੋਇਆ….।” ਗ ਿੱ ਸੇ ‘ਚ ਪੈਰ ਪਟ ਦਾ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਕਲਆ ਸੀ। 
ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਕਖਿੱਲਰੇ ਧ ੂੰ ਏ ਨਾਲ਼ ਕਜਵੇਂ ਸਾਹ ਗ ੂੰ ਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਰਿੱਖ   ੇਲੂੰ ਘਣ ਲਿੱ ਕਗਆ ਇਿੱਟ 

ਉੱਖੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੋਣ  ਰ ੇ ਮਸਾਂ ਕ ਿੱਗਣੋਂ ਬਕਚਆ ਸਾਂ। ਬਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਉੱਖੜ੍ੀਆਂ ਪਈਆਂ 
ਸਨ ਕਜਵੇਂ  ਦੀ ਕ ਸ ੇਬਨੇਰਾ ਕਲੂੰ ਕਬਆਂ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।  ੋਠੇ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕਤਿੜ੍ਾਂ ਫ਼ ਿੱ ਟ ਆਈਆਂ ਸਨ। 
ਸੋਚ ਕਰਹਾ ਸਾਂ ਬੀਜੀ ਕ ਵੇਂ ਕਲੂੰ ਬ ਪੋਚ  ੇ ਰਿੱ ਕਖਆ  ਰਦੇ ਸਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟ ਿੱ ਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ… 

ਬੀਜੀ ਦੇ ਵੇਕਲਆਂ ‘ਚ ਕ ੂੰਨੀ ਸੂੰਘਣੀ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਹੋਇਆ  ਰਦੀ ਸੀ…। 
ਦੀਪ ਦਾ  ਾ ਾ ਉੱਭੜ੍ ਵਾਕਹਆ ਉੱਠ ੇ ਰੋਣ ਲਿੱ ਗਾ ਸੀ। 
“ਮਾਂ ਸਦ ੇ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪ ਿੱ ਤਰ…।” ਬੀਜੀ ਮ ੂੰ  ੇ   ਿੱ ਛੜ੍ ਲੈ  ੇ ਕਵਰਾਉਣ ਲਿੱ ਗੇ। 

“ਪਿੱ  ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤ ੂੰ  ਮ ੂੰ  ਾ ਸੂੰਭਾਲ…।” ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਂ  ੋਲ ਖਲਹਾਰਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“…ਆਹ ਲਾਹ ਲਵਾਂ ਚਾਰ ਪਿਾਉਂਠੀਆਂ…।” 

ਮ ੂੰ  ਾ ਰੋਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“… ਚ ਿੱ ਪ  ਰਨਾ ਈ ਕ  ਨਹੀਂ,   ਲਿੱ ਖਣਾ ਔਤਂਰਾ…।” ਚਪੇੜ੍ ਖਾ  ੇ ਮ ੂੰ  ਾ ਹੋਰ   ਰਲਾ ਉੱਕਠਆ ਸੀ। 
ਸਵਰਨ ਗਿੱਚ ਕਜਹਾ ਖਾ ੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ  ੇ ਹਵੇਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਚ ਿੱਲਹ ਅਿੱ ਗੇ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਫ਼   ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ 
ਵਾਲ ਉੱ  ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚ ਿੱਲਹ ‘ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਉੱ -ਉੱ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ ਰਹੇ 
ਸਨ….। 

“ਇਹ ਤੇ ਰ ਿੱ ੜ੍ਹ ਜਾਣਾ   ਿੱ ਛੜ੍ੋਂ ਈ ਨਹੀਂ ਕਪਆ ਉੱਤਰਦਾ…।” ਚੌ ੇਂ ਦੀ ਬੂੰਨੀ  ੋਲ ਖੜ੍ੀ ਸਵਰਨ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਹਾਲੀ ਤਾਈ ਂਮਕਹਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨ ਵੜ੍ੀ।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਆਪ ਤੇ ਤ ਸਾਂ  ਿੱ ੀ ਸੀ…।” 



“ਨਾ ਹ ਣ ਮੈਂ ਜਾ ੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਵਾਂ…।” 

“ਆ, ਓਸ ਜਾਣਾ ਏ,  ਿੱ ਣੋ ਤ ਸਾਂ ਰਕਹਣਾ ਨਹੀਂ।” 

“ਨੀ, ਮੈਂ  ੀ ਉਹਨ ੂੰ  ਆਹਣੀ ਆਂ…?” ਬੀਜੀ ਤਮ    ੇਬੋਲੇ ਸਨ। 

“ਤ ਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ…।” ਮੈਨ ੂੰ  ਗ ਸਲਖਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਨ ਲਕਦਆਂ ਵੇਖ ਸਵਰਨ ਅਿੱਗੋਂ   ਝ ਬੋਲਦੀ ਰਕਹ 

ਗਈ ਸੀ। 

“ਉੱਠੋ ਤ ਸੀਂ ਚ ਿੱਲਹੇ ਅਿੱਗੋਂ, ਪ ਾਅ ਲੈਣੀ ਆਂ ਮੈਂ…।” ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ  ਚੌ ੇ  ੋਲ਼  ਿੱਠੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਕਬਠਾ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ 
ਬ ਰ ੀ ਦੇਂਕਦਆਂ ਸਵਰਨ ਨੇ ਕ ਹਾ। ਅਿੱਖਾਂ ਪ ੂੰ ਝਦੇ ਤੇ ਲੜ੍ਖ਼ੜ੍ਾਉਂਦੇ ਕਜਹੇ ਬੀਜੀ ਚ ਿੱਲਹੇ ਅਿੱਗੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਵਾਲ਼ੀ 
ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ਿੱ ਗੇ। 

“… ਹਾਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਜ ਿੱ ਗੋ ਭੈੜ੍ੀ ਹੋ ਗਈ… ਨੀਂ ਮੈਂ   ਪਿੱਤੀ ਤੇ   ਚਿੱਜੀ, ਮਕਹਰੀਆਂ ਤੇ ਚ ਹੜ੍ੀਆਂ ਮਈਥੋਂ 
ਚੂੰਗੀਆਂ… ਆਂਹਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਕ ਓਂ ਏ,ਂ ਦਖ਼ਲ ਕ ਓਂ ਦੇਣੀ ਏ…?” ਬੀਜੀ ਦੀ ਵੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ ਣ ੇ 
ਲਾਂਅ ‘ਤੇ  ਿੱਛਾ ਪਾਉਂਕਦਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ਕਜਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਠਠ  ਗਏ ਸਨ।  ੋਠੇ ‘ਤੇ ਸ ਿੱ ਤੀ ਕ ੂੰ ਪਲ 

ਉੱਭੜ੍ਵਾਹੇ ਉੱਠ  ੇ ਬਨੇਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬ ਹੇ ‘ਚ ਕਠਠ  

 ੇ ਰਕਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪਾਠ  ਰਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ ਰ ਮਿੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਨਿੱ ਾ ਅਸ਼  ਜਾਗ ਕਪਆ 

ਸੀ ਤੇ  ਰ ੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲਿੱ ਗਾ ਸੀ। ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ   ਿੱ ਤਾ ਉੱਛਲ-ਉੱਛਲ  ੇ ਹਵਾ ਨ ੂੰ  ਭੌਂ ੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਦੀਪ ਦੇ ਕਪਿੱ ਛੇ-ਕਪਿੱ ਛੇ ਮੋ ੇ ‘ਤੇ   ਹਾੜ੍ਾ ਚ ਿੱ  ੀ ਆਉਂਦਾ ਤਰਖ਼ਾਣ ਕਜਵੇਂ ਬਰ ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਗਿੱ ਕ ਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਇਹ ਕਸਆਪਾ ਨਾਂ ਮ ਿੱ  ਣਾ ਏ ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਕਹਣਾ ਏ…ਂ।” ਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਕਵੂੰ ਹਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ ੋਈ ਹੈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਵਚਾਰ…  ੀ ਆਖਣਗ ੇਭਾ ਜੀ…?”  ਕਹਣ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ   ਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
+++ 

ਚ ਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਸਵਰਨ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿੱਖ ਗਈ ਸੀ। 
“ਸੋਚਾਂ ‘ਚ  ੀ ਪਏ ਹੋ ਭਾ ਜੀ, ਲਓ ਖਾਓ…।” ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਚੋਖ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮਿੱਖਣ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਰਿੱਖਕਦਆਂ 
ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘ ਿੱ ਟਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂੰਘ ‘ਚ ਅੜ੍-ਅੜ੍ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਵੇਲੀ ‘ਚੋਂ ਠਿੱ  -ਠਿੱ     ਹਾੜੇ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਬੀਜੀ ਊਂਦੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

“ਭਾ ਜੀ ਤ ਸਾ ਤਾਂ   ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ…।” ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਸਭ   ਝ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਕਪਆ ਵੇਖ ਦੀਪ ਨੇ 

ਕ ਹਾ ਸੀ।  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂੰਘੋਂ ਬ ਰ ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਦੀਪ ਤਸਿੱਲੀ ਨਾਲ਼ ਖਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਅਿੱਧੀ ਪਿਾਉਂਠੀ ਕਜਵੇਂ ਕ ਵੇਂ ਖਾ ੇ ਉੱਕਠਆਂ ਸਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ :- 
“ਸਵਰਨ ਆਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰੈਿੱ  ਮੂੰਗਵਾ  ੇ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।” 



“ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਐਸੀ  ੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ… ਭਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਮਲ਼ ਜਾਏਗੀ ਏਥੇ  ੋਈ?” ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 

 ਾ ੀ ਤਤਪਰਤਾ ਜਤਾਕਦਆਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ।” 

“ਮੈਂ ਹ ਣੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਕਦਓਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਆਉਣਾ…।”  ਕਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਬ ਕਹਓਂ ਬਾਹਰ 

ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। 
ਬੀਜੀ  ੋਲ ਪਈ ਚਾਹ ਤੇ ਪਿਾਉਂਠੀ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਅਣਛੋਹੀ ਪਈ ਸੀ…। ਬੀਜੀ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਕਨ ਲੀ ਹੋਈ ਰਿੱਸੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲਵਹੇਟਦੀ ਤੇ ਕਫਰ ਉਦੇੜ੍ ਲੈਂਦੀ… ਪਰਹਾਂ ਖਲੋਤੀ 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਇਿੱ  ਟਿੱ  ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ… ਪਾਠ ਸ ਣਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ  ਰ ੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚ ਬਾਰੇ ‘ਚ 

ਚਲਾ ਕਗਆ ਸਾਂ। 

“ਭਾ ਜੀ ਕ ਿੱ ਥੇ ਨੇ ਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਲਆਂਦਾ ਏ…।” ਦੀਪ  ਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਾ  ੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 
ਉਹਨ ੂੰ  ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਮਲ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ਼ ਦੇ  ਸਬੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਕਗਆ ਸੀ। 

“ਚਲੋ ਖੇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਿੱਲੀਏ” ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਨਾਲ਼ ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਘਰ ‘ਚ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਘ ਟਣ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲਿੱ ਕਗਆ। 

“ਮ ਰਗਾ ਮੂੰਗਵਾ ਲਈ ਸਵਰਨ ਪੈਂਚ ਤੋਂ।” ਦੀਪ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾ ੀਦ  ੀਤੀ ਸੀ। 

“ਆਹ ਨਰਮਾ ਏ ਭਾ ਚਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਅਹ   ਮਾਦ ਏ…।” ਦੀਪ ਪੈਲ਼ੀਓ ਪੈਲ਼ੀ ਕਫਰ ੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਵਖਾ 
ਕਰਹਾ ਸੀ। ਅਿੱਗੜ੍-ਕਪਿੱਛੜ੍ ਅਸੀਂ ਤ ਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਲ ਹੋ ਤ ਰੇ ਸਾਂ। ਕਟਯ ਬਵੈਿੱਲ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀ  ੇ ਮੈਂ ਤ ਤਾਂ ਦੀ 
ਛਵੇਂ  ਿੱਠੀ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਲੇਕਟਆ ਸਾਂ। 

ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੂੰਭਾਲੀ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੀ ਸਾ ੀ ਦ ਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ   ਝ ਸਨ।  ਾਮੇ ਰਿੱਖ ੇ ਉਹ ਖ਼ੇਤੀ  ਰਵਾਉਂਦੇ। 
ਸਾਨ ੂੰ  ਦੋਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ਼ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੇਤ ‘ਚ ਹ ੂੰ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਇਿੱ -ਇਿੱ  ਪੈਲ਼ੀ, ਇਿੱ -ਇਿੱ  ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਖ਼ਆਲ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਕਪੂੰ ੋਂ ਚੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹ ੂੰ ਦੀ, ਇਲਾਕ ਓਂ ਬਹ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜਣਸ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਘਰ ਦਾ 
 ੂੰਮ ਸਭ ਆਪ ਹੀ  ਰਦੇ… ਕਪਓ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ   ਦੀ ਅਕਹਸਾਸ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਦੂੰ ਦੇ… ਇਹ ਸਭ 

ਸੋਚਦਾ-ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂ ਕਗਆ ਸਾਂ। 

“ਚਿੱਲ ਭਾ ਚਲੀਏ…।” ਦੀਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਉੱਭੜ੍ਵਾਹੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾਂ ਸਾਂ। 

“ਭਾ ਫ਼ਸਲ ਕ ਹੋ ਕਜਹੀ ਲਿੱ ਗੀ?”  ੋਈ ਚਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਟ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“ਚੂੰਗੀ ਏ।” ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆਂ ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਕਜਹਾ ਉੱਤਰ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

“ਭਾ ਐਤ ੀ ਰੇਹ ਸੀ ਘਰ ਦੀ, ਮ ਿੱ ਲ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਫ਼ਸਲ ਮੈਂ ਐਤਂ ੀ ਰੀਝ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਏ ਪ ਰਾ 
ਕਟਿੱਲ ਲਾ  ੇ, ਬੀਅ ਮੈਂ ਐਤ ੀਂ ਸੀ   ਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਕਲ਼ਆਂ  ੋਲ਼ੋ ਕਲਆ ਏ …।” ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਇਿੱ  ਝੋਟੀ ਸਾਉਣ ‘ਚ ਸ ਈ ਸੀ। ਅਿੱਸ  ‘ਚ ਦ ਜੀ ਵੀ ਸ  ਪੈਣੀ ਏ, ਇਿੱ  ਸਿੱਜਰ ਸ  ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ 



ਫਾ ੇ  ਿੱਟਣਾ ਕਪਆ…।” 

ਮ ੂੰ ਹ ਕਧਆਨੇ ਕਬਨਾਂ ਹ ੂੰ  ਹਾਂ  ੀਕਤਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਤ ਕਰਆ ਆ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ। 
“ਭਾ ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਖ਼…?” ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਹ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ਕਦਆਂ ਉਹਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 

“ਨਹੀਂ   ਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂਨ ੂੰ …।” ਇਿੱ  ਦਮ ਸ ਖ਼ੜ੍ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
“ਆਹ ‘ਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਤ ਸਾਂ ਖੋਲਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਹਿੱਥ ‘ਚ ਤਕਹ  ੀਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਲ਼ ਮੇਰਾ ਕਧਆਨ ਦ ਆਕਦਆਂ 
ਉਹਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਨੀਂਦ ਕਜਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤ ਤਾਂ ਥਿੱ ਲੇ।” ਮੈਂ ਝ ਠ ਬੋਕਲਆ। ਕਫਰ ਤੋੜ੍ ਤਿੱ  ਦੀਪ   ਝ ਨਾ ਬੋਕਲਆ। 

“ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕ ੂੰਨੀ ਵਾਰ ਕ ਹਾ ਵੇ, ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਕਬਹਾ  ਰੋ…।” ਅੂੰਦਰ ਵੜ੍ਕਦਆਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਉੜ੍ਹੀ ‘ਚ 

ਪੋਚਾ ਫ਼ੇਰਕਦਆਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਜਹਾ ਰਕਹ ਕਗਆ। 
“ਬੀਜੀ   ਝ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਖਆਲ ਰਿੱ ਕਖਆ  ਰੋ, ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ…।”   ਝ ਨਾਂ 
 ਕਹਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਕਨ ਲ ਕਗਆ। 
“ਏਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹਨਾਂ… ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੜ੍ਹਾਈ  ੀ ਏ?”.. 

“ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਈ ਪ ਿੱ ਛ ਲਓ, ਕ ੂੰ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ  ਿੱ  ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਛਿੱ  ੋ ਪੋਚਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ…।” ਸਵਰਨ ਨੇ 

ਕ ਹਾ। 
“ਮੈਂ ਤ ਹਾ ਾ  ੀ ਕਵਗਾਕੜ੍ਆ ਏ? ਕ ਉਂ  ੀ ਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਓ ਮੇਰੇ ਦ ਆਲੇ?” 

“ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜ  ਆਕਖਆ ਏ ਪਈ ਜਨਾਨੀ ਲਾ ਲਈਏ…।” 

“ਮੈਂ  ੋਈ ਮੋੜ੍ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜਨਾਨੀ।” 

“… ਤ ਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝ ਠੇ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਹਾਰ ਮੂੰਨਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਭਾ, ਮ ੜ੍ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ  ੀ ਹੋ ਜਾਏ…।” 

“ਆਇਆਂ ਕਗਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾ ੇ ਕਸਰ ਸ ਆਹ ਜ  ਪ ਆਉਣੀ ਹੋਈ…।” ਮੀਟ ਵਾਲ਼ਾ  ੋਂਗਾ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿੱਖਕਦਆਂ 
ਸਵਰਨ ਬੋਲੀ। 
“ਏਨੀ ਖੇਚਲ  ਾਹਨ ੂੰ   ਰਨੀ ਸੀ”, ਮ ਰਗੇ ਦਾ ਮੀਟ ਵੇਖਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
“ਭਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਹੋਈ  ੀ ਜਾਂਦਾ ਏ?  ੇਹੀਆਂ ਓਪਕਰਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਨਾ ਏ…ਂ।”   ੂੰ ਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ 

ਵੇਖਕਦਆਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ  ੋਈ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ।”  ਾਹਲ਼ੀ- ਾਹਲ਼ੀ ਇੂੰਝ  ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਟਾਲ਼ਨਾ 
ਚਾਕਹਆ। 
ਮ ਰਗੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਖੀਆਂ ਚ ਸਕਦਆਂ ਦੀਪ  ਾਫ਼ੀ ਮ   ‘ਚ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ  ਕਹ ੇ ਲਗਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕ ਵੇਂ 



ਸ  ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ ਨਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਤਹਾਹੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਝਾ ੀਆਂ ‘ਚ ਲ ਿੱ   ਗਏ ਸਾਂ… ਕ ਵੇਂ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਆਲੇ-

ਟਾਲੇ ਲਾ  ੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਕਲਹਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਚ ਗਣ ਚਲੇ ਜਾਇਆ  ਰਦੇ ਸਾਂ। 

ਬਿੱਚੇ ਸ ਣ-ਸ ਣ  ੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਵੀ ਮ ਸ ਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹਲਵਾਈ ਬ ੂੰ ਦੀ ਤਲ਼ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ‘ਚ ਬਾਲਣ ਪਾਕੜ੍ਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੀ 
 ਕਹਰੀ ਭਾਂ ੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਚ ਬਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਅੂੰਞਣੇ ਛ ਹਣ ਛਪਾਈ 

ਖੇ  ਰਹੇ ਸਨ। ਦ ਰੋਂ ਪਾਰੋਂ  ਾਫ਼ੀ ਕਰਸ਼ਦਾਰ ਆ ਚ ਿੱ  ੇ ਸਨ। 

“ਸਾਰੇ ਕਪੂੰ  ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਜੀ ਹੋਈ ਏ ਭਾ, ਸਵਰਨ  ੌਰ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ  ੋਈ  ਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸਿੱਦਾਂ।” ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਖਲੋਤਾ ਦੀਪ  ਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਕਲ਼ਓ ਖ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕਦਨ ਆਇਆ ਏ, ਲਾਹ ਲਓ ਰੀਝਾਂ…।” ਪੈਂਚਣੀ  ੋਲ਼ ਬੈਠਾ ਭਾਂ ੇ 

ਧੋਦਾ ਪੈਂਚ  ਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰੀਂ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਆਈ ਆਂ…।” ਹਫ਼ਦੀ ਹੋਈ ਮੋਟੀ ਦਾਦੀ, ਚੌਂ ੇ ਦੀ ਬੂੰਨੀ ਨਾਲ਼  ੋਅ ਲਾਈ 

ਦੀਪ ਦੀ ਵਹ ਟੀ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। 

“ਬੀਬੀ ਜੀ ਲਿੱ   ਆਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਤਾਂ ਕਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੋਰ ਹ  ਮ?” ਚੌਂ ੇ ਲਿੱ   ਆਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਧਰਦਾ 
ਹਲਵਾਈ ਪ ਿੱ ਛ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਲਓ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸ ਆਦ ਵੇਖੋ ਖਾਂ…।” ਇਿੱ  ਲਿੱ    ਚ ਿੱ    ੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰਕਦਆਂ ਸਵਰਨ 

 ਕਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ  ੋਈ ਗਿੱਲ  ਰ ੇ ਕਖ਼ੜ੍ ਕਖ਼ੜ੍  ਰ ੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਹਿੱਸ ਪਈਆਂ ਸਨ। 
“ਪਿੱਪ  ਬੀਜੀ ਕ ਿੱ ਥੇ ਨੇ?” ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਧਰੇ ਨਾ ਵਖੇ ੇ ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱ  ੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਤਾਂ 
ਕਬਨਾ  ੋਈ ਜਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਛ ਹਣ ਛਪਾਈ ਖੇ ਦਾ ਉਹ ਅਿੱ ਗੇ ਦੌੜ੍ ਕਗਆ ਸੀ। 

“ਲਓ ਭ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ…।” ਬ ਹੇ ਅਿੱ ਗੇ  ਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਿੱ ਕਜਆ, ਦੀਪ ਕ ਓੜ੍ਹੀ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਅਹ ਕਦਆ। 
“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ   ਿੱਲ ਦੇ ਪਏ ਉ ੀ ਦ ੇਸਾਂ…।” ਅਿੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇ ਦੀ ਸਵਰਨ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

“ਸਵਰਨ ਸ਼ ੂੰਜਵੀ  ਰੀਂ ਭ ਆ ਜੀ ਲਈ, ਪੈਂਚ ਜੀ ਭਿੱਜ  ੇ ਬਰਫ ਕਲਆਇਓ ਹਿੱਟੀ ਤੋਂ…।” ਜਿੱਫੀ ਪਾਈ ਭ ਆ 

ਜੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

“ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਐਤ ੀ ਨਾ ਆਉਂਕਦਓ ਭ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ੍ਨਾ ਤ ਹਾ ੇ ਘਰ।” ਦੀਪ ਨੇ ਕਨਹੋਰਾ 
ਕਜਹਾ ਸ ਿੱ ਕਟਆ। 
ਹ ਣ ਤਿੱ  ਸਭੇ ਭ ਆ ਜੀ ਦ ਆਲੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਵਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਕਪਿੱ ਛੇ ਕਰਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਿੱ  

ਕ  ਛ ਹਣ ਛਪਾਈ ਖੇ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਵੀ ਘੜ੍ੀ ਪਲ ਲਈ ਂਕਠਠ   ੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ। 

“ਬਿੱ ਲੇ[ ਆ ਤੇ ਸਾ ਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ।” ਮੈਂਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਿੱਲ ਆਉਂਕਦਆਂ ਵੇਖ ਖ ਸ਼ੀ ਭਰੀ 



ਮ ਸ ਰਾਹਟ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਖੋਏ ਦਾ ਥਾਲ ਚੌਂ ੇ ਦੀ ਬੂੰਨੀ ‘ਤੇ ਕਲਆ ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ। 
“ਸਵਰਨ ਕਲਆਈ ਂਪਲੇਟ…। ਪਕਹਲਾਂ ਭ ਆ ਜੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਲ ਆਈਏ।” ਏਨੇ ‘ਚ ਬੈਠ  ‘ਚੋਂ ਹੋ-ਹਿੱ ਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਸਾਂ   ਸੇਵਰ ਦੇ ਬੈਠ  ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹ ਣ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  
ਗਾਹਲੀਂ  ਿੱ  ਰਹੇ ਸਨ। 
ਪਰਾਲੇ ਖ਼ੋਲੇ ‘ਚੋਂ   ਿੱ  ੜ੍ਾਂ ਦੀ ‘ ੈਂ  ੈਂ’  ਰਨ ਦੇ ਖੂੰਭ ਫੜ੍ ਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਚ ਮੀਟ ਲਈ 

  ਿੱ  ੜ੍ ਮਰੋੜ੍ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਗਰਬਲਹਾ ਕ ਧਰੋਂ  ੂੰਨੀ ਪਈ ਵਾਜ ਨਹੀ ਸੀ ਸ ਣਨ 

ਦੇਂਦੀ। 

“ਹਾਏ[ ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕ ਿੱ ਥੇ ਜੇ?” ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਕਦਆਂ  ਰਕਦਆਂ ਭ ਆ ਜੀ ਨ ੂੰ  
ਅਚਾਨ  ਕਜਵੇਂ   ਝ ਯਾਦ ਆ ਕਗਆ ਸੀ। 

“ਏਥੇ ਈ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕ ਤ…ੇ।” ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਸਵਰਨ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ ਦ ੇਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕ ਤ।ੇ” ਭਾਂਕ ਆਂ ਦੇ  ੇਰ  ੋਲ ਬੈਠੀ ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ। 

ਭ ਆ ਜੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਫ਼ੀ, ਰਸਗ ਿੱ ਲੇ ਅਕਦ ਉਚੇਚੇ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਪਾ  ੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਤੇ 

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕਬਠਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਮ ੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ  ੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

“ਸਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕ ਿੱ ਥੇ ਗਏ ਨੇ?” ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਰਹਾ ਸਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕ ਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈ ਰਹੇ। 
ਮ ੂੰ ਹਾਂ ‘ਚ ਲਿੱ    ਘਸੋੜ੍ੀ ਹ ਣ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ਟਾਪ  ਖੇ  ਰਹੇ ਸਨ। 
“ਮਖ਼ ਮਾਂ ਕ ਹੜੇ੍ ਭੜੋ੍ਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੇ? ਦੋ ਘਿੱ ਟੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਈ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕ ਿੱ ਧਰੇ ਕ ਿੱਠੀ ਨਹੀਂ।” ਭ ਆ ਜੀ ਨੇ 

  ਝ  ਾਹਕਲ਼ਆਂ ਪੈਂਕਦਆਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਤੇ ਔਸ ਕਵਹੜੇ੍ ਨੇ  ਿੱਟੀ  ੋਲ…।” ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਕਸਆ। 

“ਬਿੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ  ੂੰਮ ਕਰਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਵਰਤ ਗਈ ਏ, ਉਹ  ਿੱਟੀ ਸਰਹਾਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।” ਸਵਰਨ 

ਨੇ  ਾਹਲੀ ਕਜਹੀ ਪੈਂਦੀ ਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ। 

“ਵੇ,  ੋਈ ਜਾ ੇ ਸਿੱਦ ਈ ਕਲਆਓ ਸ …।” ਭ ਆ ਜੀ ਨੇ ਆਕਖਆ। 
“ਕਧਆਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲ  ਨੇ…?” ਪੈਂਚ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਨਾ, ਜੀ ਮਜਾਲ ਏ ਜੇ ਸ ਈ ਵੀ ਏਧਰ ਓਧਰ ਹੋਣ ਦੇਣ” ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਕਮੂੰਨਹ ਾ ਕਮੂੰਨਹ ਾ ਹਿੱਸਦੀ ਨੇ ਕਟਚ ਰ  ੀਤੀ। 
ਬੀਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਹ ‘ਚ ਕਖ਼ਿੱਲਰੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੇ ਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਅਿੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਉੱਠ  ੇ 



ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਥੂੰ ਮਹ ਕਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ  ੂੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਲ ਧਿੱ  ਧਿੱ   ਰ ਕਰਹਾ 
ਸੀ। 
“ਸਿੱਟ ਬਹ ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗੀ?” ਭ ਆ ਜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਕਬਠਾਉਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“ਅਣਭਾਉਂਦੇ  ੂੰਮ  ੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਵੇ।” ਬਰ ਹਾਂ ਟਿੱਪ  ੇ ਅੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਆਉਂਕਦਆਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ ਦ ੇਦੀ ਸਿੱਦਦੀ ਸਾਂ ਪਈ ਕ  ਆ  ੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।” 

“ਓਧਰ  ਿੱਟੀ  ੋਲ਼ ਕ ਹਨ ੂੰ  ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜੇ?” 

“ਫਾਹੇ ਦੇ ਕਮਲ਼ਦੀ  ਿੱਟੀ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਤੈਸ਼ ‘ਚ ਆਉਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ ਾਂ,   ਿੱ ਤੇ ਖ਼ਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ ਪਏ,  ਾਂ ਖ਼ ਰ ਵਿੱ   ੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।” 

“ਤਾਰਾ ਜ  ਸੀ ਓਥੇ।” 

“ਇਹਨ ੂੰ  ਕ ਤ ੇਕਟ ਾਅ ਏ ਇਿੱ  ਥਾਂ, ਮਾਲ  ਕਜਿੱ ਥੇ ਜ  ਬਹਾਏ ਬਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ…।” ਬੀਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗ ਿੱ ਸਾ 
ਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਨਿੱ ਲ਼ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
“ਕ ਓਂ ਬਈ ਤਾਕਰਆ  ਿੱਟੀ  ੋਲ਼ ਕ ਸ ਬਕਹਣ ਸੀ?… ਓਸ ਤੇਰੀ ਲਿੱ ਗਦੀ ਨੇ ਕਜਓਰ ਵੀ ਸ ਿੱ ਟਣੀ ਏ ਂ

ਹਾਲੀ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਲ ਅਿੱਖਾਂ  ਿੱ   ੇ ਵੇਖਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤ ਸਾਂ ਮ ਰਗੇ ਲੈਣ ਤੋਰ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਤਾਰਾ ਤਲਖ਼ੀ ‘ਚ ਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਭਰਜਾਈ   ਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਆ ਕ   ਾਂ   ਿੱ ਤੇ ਈ ਮੋੜ੍ਦੀ ਰਹੀ ਹੈਂ…।” 

“ਖਾਣਾ ਏ ਂਇਹਨਾਂ,  ਾਂ   ਿੱ ਤੇ ਮੋੜ੍ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ…।” ਕਖਝਕਦਆਂ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਘਰ ਆਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਨਾ।” 

“ਕਮਲਣਾ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਸ ੇਦਿੱ ਕਸਆ ਵੀ ਹੋਵੇ।” 

ਇਿੱ   ੌਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਲਿੱ    ਤੇ ਕਗਲਾਸ ‘ਚ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਕਲਆ ਰਿੱਖੀ ਸੀ। 
ਚਾਹ ਦਾ ਰੂੰਗ  ਾਲ਼ਾ ਪੈ ਕਗਆ ਸੀ। “ਪਈ ਪਈ ਏਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ।” ਸਵਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

“ਸਵਰਨ ਧਰ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ।” ਦੀਪ ਨੇ ਹ  ਮਣ ਲਕਹਜ਼ੇ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮ ੂੰ ਹ 

‘ਚ   ਝ ਬ ੜ੍ ਬ ੜ੍  ੀਤੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਘ ਰ  ੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ, ਕਫ਼ਰ ਸਾਕਰਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਵਿੱਲ 

ਵੇਖਕਦਆਂ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਦੇ ਲਈ ਲਈਨਾ ਤਈਨ ੂੰ  ਮਿੱਤ…।” ਲਾਲ ਲਾਲ  ੇਲੇ  ਿੱ ਕਦਆਂ ਦੀਪ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਘ ਕਰਆ ਸੀ। 
“ਮੈਂ  ੀ ਆਕਖਆ ਏ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ?” ਐਵੇਂ ਗਲ ਪਏ ਪਈਦੇਂ ਓ…।” ਤੀਊੜ੍ੀ ਵਿੱਟ  ੇ ਪਤੀ ਵਿੱਲ ਵੇਂਹਦੀ ਸਵਰਨ ਨੇ 

ਕਫਰ ਬ ੜ੍ ਬ ੜ੍  ੀਤੀ ਸੀ। 
“ਬ ੜ੍ ਬ ੜ੍  ਰਨੋਂ  ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਕ  ਨਹੀਂ… ਮਾਂ… ਕ ਿੱਥੋਂ ਕਵਹੂੰਦਾ ਸੀ   ਿੱ ਤਾ ਖ਼ਣਵਾਦਾ।” 



“ਚਲ ਛਿੱ  ਪਰਹਾਂ ਦੀਪ।” ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਟਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਵੇ ਆਈਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੈਸ਼ ‘ਚ ਆਈ ਦਾ ਮ ੂੰ ਕ ਆ।” ਭ ਆ ਨੇ ਮਿੱਤ ਦੇਂਦੀ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਘ ਿੱ ਟੀ ਵਿੱਟੀ ਸਵਰਨ ਨੇ 

ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਕਤਿਪਾਈ ਕਲਆ ਧਰੀ ਸੀ। ਗੜ੍ਵੀ ‘ਚੋਂ ਕਗਲਾਸ ‘ਚ ਚਾਹ ਉਲਦਿੱਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਫਰ ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਜਾ 
ਬੈਠੀ ਸੀ। 
“ਚਾਹ ਕ ਓਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪੀਂਦੇ ਤ ਸੀ?” 

ਤਿਭ   ੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਤੇ ਬੇ-ਕਦਲੀ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼  ੌਲੀ ‘ਚ ਚਾਹ ਲ ਿੱ ਦ, ਉਹ ਕਫ਼ਰ ਕਠਠ  ਕਜਹੇ 
ਗਏ… ਦੋ    ਘ ਿੱ ਟ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਂਕਦਆਂ ਉਹਨਾਂ  ੌਲੀ ਕਫਰ ਗੜ੍ਵੀ ‘ਤੇ ਰਿੱਖ਼ ਕਦਿੱਤੀ ਤੇ  ੂੰਧ ਨਾਲ਼  ਾਸਣਾ ਲਾਈ 

ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। 

“ਚਾਹ ਤੇ ਕਵਿੱਚੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ…।” ਭਾਂ ੇ ਚ ਿੱ  ਣ ਆਈ ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਗੜ੍ਵੀ ਤੋਂ  ੌਲੀ ਚ ਿੱ  ਕਦਆਂ ਦਿੱ ਕਸਆ। 
“ਆਹ ਲਿੱ    ਵੀ ਉਂਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ…।” 

 ੌਲੀ ਚ ਿੱ   ਬੀਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿੱ    ਪੈਂਚਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪਾ ਕਦਿੱ ਤੇ। 
“ਸਾ ੇ ਨਾਲ਼ ਖ਼ ਸ਼ ਖ਼ ਸ਼ ਕਰਹਾ  ਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤ ਹਾ ਾ ਈ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਪ ਏ…।” ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਲਿੱ    ਦ ਪਿੱ ਟੇ ‘ਚ 

ਲੜ੍ ਬੂੰਨਹ ਦੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਲਣਾ ਹ ਣ ਆਪੋ ‘ਚ ਮ ੂੰ ਹ ਜੋੜ੍ੀ ਘ ਰ-ਘ ਰ  ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਠ  ‘ਚੋਂ ਮਰਦ ਉੱਠ ੇ 
ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟ ਲਈ ਵਿੱ  ੇ ਗਏ   ਿੱ  ੜ੍ਾਂ ਦੇ ਖੂੰਭ ਹਵਾ ‘ਚ ਉੱ -ਉੱ    ੇਏਧਰ-ਓਧਰ ਕਖਿੱਲਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਉਂਞ ਦੇ ਉਂਞ ਊਂਧੀ ਪਾਈ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਂਞ ਦੀ ਉਂਞ ਮ ੂੰ ਹ ਸ ਜਾਈ ਸਵਰਨ ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਭ ਆ ਜੀ,  ਦੀ ਸਵਰਨ ਵਿੱਲ ਕਵੂੰ ਹਦੇ ਤੇ  ਦ ੇਬੀਜੀ ਵਿੱਲ…। 

“ਨੀ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਹਰ ਵਾਲ਼ੀ ਸਭ  ਾਸੇ ਵਾਲ਼ੀ, ਨੀ ਅਿੱਜ ਮੈਂ  ਿੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ…।” ਇਿੱ  ਦਮ ਫ਼ਫ਼  ਫ਼ਫ਼    ੇ

ਬੀਜੀ ਰੋਣ ਲਿੱ ਗੇ ਸਨ। 

ਭਾਂ ੇ ਮਾਂਜਦੀ ਪੈਂਚਣੀ ਦਾ ਹਿੱਥ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਰ   ਕਗਆ ਸੀ। ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਸ਼ਟਾਪ  ਖੇ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ 

ਅਟ  ਗਏ ਸਨ, ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਕਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ  ੋਲ ਖਲੋਤੀ 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਬੀਜੀ ਨਾਲ਼ ਆ ਕਲਪਟੀ ਸੀ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਸਵਰਨ   ਝ  ਕਹੂੰਦੀ- ਕਹੂੰਦੀ ਰਕਹ ਗਈ ਸੀ…। 
“ਹਾਇਆ  ੀ ਹੋਇਆ ਭਰਜਾਈਏ, ਹੋਸ਼  ਰ  ੋਈ…?” 

“ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸ ਖ ਸ ਖਾਂ ਦਾ ਕਦਨ ਏ…ਂ।” ਅਿੱਗੋਂ   ਝ  ਕਹੂੰਦੀ  ਕਹੂੰਦੀ ਪੈਂਚਣੀ ਅਟ  ਗਈ ਸੀ। 
“ਆਂਹਦੇ ਨੇ ਬ ਿੱ ਤ ਬਣ  ੇ ਬਕਹ ਜਾਹ, ਬ ਿੱ ਲਹ ਕਸਓਂ ਛਿੱ …ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਕ ਿੱ ਥੇ ਛਪਣ ਹ ੋਜਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਥੇ ਨਾ 
ਲਿੱ ਗਾਂ…ਕ ਿੱ ਥੇ ਟ ਰ ਜਾਂ ਮੈਂ…?” ਬੀਜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਭਰੜ੍ਾ ਗਈ ਸੀ…ਕਜਵੇਂ  ੋਈ ਵੈਣ ਪਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
“ਤ ੂੰ  ਤੇ ਕਸਆਣੀ ਕਬਆਣੀ ਸਾਏ ਂਭਰਜਾਈਏ,  ੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨ ੂੰ …।” 



“ਛਿੱ ੜੋ੍ ਪਰਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ  ੀ  ਰਦੇ ਓ…?” ਉੱਠ  ੇ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਆਉਂਕਦਆਂ ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 
“ਜਜਮਾਨਣੀ ਤ ਹਾ ੇ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਸਨ…ਤ ਸਾਂ  ੀਤ ੇਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜ… ਉੱਠੋ ਮੂੰਜੀ  ਰ ਕਦਆਂ ਜੇ ਛਾਵੇਂ…ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਤੇ ਧ ਿੱ ਪ ਆਈ ਹੋਈ ਏ…।” ਭਾਂਕ ਆਂ ਦਾ ਟੋ ਰਾ ਚੌਂ  ੇ‘ਚ ਧਰਕਦਆਂ ਪੈਂਚਣੀ ਨੇ ਬੀਜੀ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਚ ਿੱ    ੇ ਛਾਵੇਂ 
 ਰਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
ਲੌ ਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਚੌਂ ੇ ‘ਚ ਲਿੱ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਸਵਰਨ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬ ੜ੍ ਬ ੜ੍  ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਪੂੰ  ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਮਿੱਥਾ ਟੇ ਨ ਆਈਆਂ ਚੌਂ ੇ ਦੀ ਬੂੰਨੀ  ੋਲ਼ ਅਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗਿੱਲਾਂ ਸਵਰਨ ਨਾਲ਼  ਰਦੀਆਂ, 
ਦ ਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਜੀ ਤੇ ਭ ਆ ਜੀ ਵਿੱਲ਼ ਕਵਹੂੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ। ਮਿੱਥਾ ਟੇ , ਝਿੱਟ 

   ਬਕਹ  ੇ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰ ਚੌ ੇ ਦੀ ਬੂੰਨੀ  ੋਲ਼ ਆ ਖਲੋਂਦੀਆਂ। ਸਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ 

 ਰਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਟ ਾ ਲੈਂਦੀ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਗੜ੍ਵੀ ‘ਚ ਪਾ  ੇ ਉਹਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਰਿੱਖਦੀ, ਲਿੱ    ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ 

ਸ਼ਿੱ ਰ-ਪਾਕਰਆ ਦੀ ਪਲੇਟ ‘ਚੋਂ ਘੜ੍ੀ ਮ ੜ੍ੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਲਈ ਆਖਦੀ…। 
ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ  ਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕ ੂੰਨਾ ਈ ਕਚਰ ਹੋਰ ਅਟ  ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਦੀਆਂ, ਕਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿੱ ਚ 

ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ  ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ…। ਜਾਣ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਸਵਰਨ ਇਿੱ  ਇਿੱ  ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਮਕਠਆਈ 

ਪਾ ਦੇਂਦੀ…। 
ਘ ਸਮ ਸਾ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਠੋ ੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਟ ਾਈ, ਮ ੂੰ ਹ ਨਾਲ਼ ਮ ੂੰ ਹ ਜੋੜ੍ੀ ਬੀਜੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭ ਆ ਜੀ ਨ ੂੰ  
  ਝ  ਕਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿੱਲਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰਿੱਖੀ ਕਸਰ ਕਹਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭ ਆ ਜੀ   ਝ ਸ ਣ ਰਹੇ ਸਨ…। 
+++ 

“ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ ਣ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਏਥੇ ਰਕਹਣ ਦੇਣਾ…।” ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਸ਼ਾਵਾਸ਼ ੇਭਾਈ ਤੇਰੇ… ਮੈਂ ਵੀ  ਿੱਲਹ ਦੀ ਪਈ ਕਵਹਨੀ ਆਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਬ ਰੀ-ਬਾਬ ਹ ੂੰ ਦੀ ਪਈ ਏ…।” ਭ ਆ ਜੀ 
ਨੇ ਪਿਸੂੰਸਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਤਿੱ ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। ਦ ਪਿੱ ਟੇ ਦੀ  ੂੰਨੀ ਨਾਲ਼ ਅਿੱਖਾਂ ਪ ੂੰ ਝਦੇ… ਹਿੱਥ ਤੇ 

ਠੋ ੀ ਧਰੀ ਬੀਜੀ   ਝ ਸੋਚਣ ਲਿੱ ਗੇ। 

“ਏਸ ਕਵਚਾਰੀ ਨੇ  ੀ ਕ ਿੱਠਾ ਏ… ਚਿੱਪਾ    ਕਜੂੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਂ   ਝ ਖਾਧਾ ਨਾ 
ਹ ਾਂਇਆ…।” ਭ ਆ ਜੀ ਨੇ ਅਿੱਖਾਂ ਪ ੂੰ ਜਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏ ਾ ਚਵਲ ਕਨ ਲੇਗਾ…।” ਗਿੱਲ  ਰਦੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ 

ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਮ ਹਾਲ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਉੱਠ ੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਲ਼ ਤ ਰ ਕਪਆਂ ਸਾਂ। 
“ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿੱ ਲੇ ਹੀ  ਿੱਖ ਨਾ ਕਰਹਾ…।” ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਕਦਆਂ ਦੀਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ ਣ  ੇ ਮੈਂ ਕ ਓੜ੍ੀ 
‘ਚ ਹੀ ਅਟ  ਕਗਆ। 
“ਏ ਾ ਇਹ ਹੇਜਲਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਨ ਤਿੱ  ਨਹੀਂ ਆ ਵਕੜ੍ਆ… ਇਹ ਮਰਨੋ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਬਚ,ੇ 



ਏਸ ਕਪਓ ਦੇ ਪ ਿੱ ਤਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਤਿੱ  ਨਾ ਲਈ… ਸਵਰਨ ਲਿੱ ਖ ਭੈੜ੍ੀ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ ੂੰ ਹ 

ਮ ਤਰ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ  ਰਦੀ ਰਹੀ… ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ  ੋਈ ਬਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।” 

“ਘਰ ‘ਚ ਰਿੱਬ ਦਾ ਕਦਿੱਤਾ ਸਭ   ਝ ਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੂੰ ਾਉਣ, ਕ ਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ  ਮੀ ਏ 

ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ , ਉਂਞ ਵੀ ਠੂੰ  ੇ ਧ ਿੱ ਦ ਫ਼  ਾਂ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ…।” 

“ਚਲੋ ਜੇ ਸਵਰਨ ਤੋਂ  ੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਏ ਜਾਂ   ਝ ਵਧ ਘਟ ਕਨ ਲ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ  ੇ ਹ ਣ 

ਤ ਹਾ ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੂੰਗ ਲੈਂਦੀ ਏ ਜੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨ ੂੰ  ਵਧ  ਰਦੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕਲਆ ਤਾਂ ਮ ਿੱ ਲ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖ 

ਕਲਆ ਜੇ…।” 

“ਆਹ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਕਸਰ ਚੜ੍ਹ  ੇ ਨਾਂ   ਝ ਆਖੀਂ ਉਹਨ ੂੰ …।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਹਿੱਥ ਲਾਂਕਦਆਂ ਜ਼ਰਾ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕ ਹਾ 
ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਹ ਣ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਤੇ  ਕਹਣਾ…ਹਰੇ  ਨਾਲ਼ ਇਿੱਟ-ਖੜ੍ਿੱ ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਘਰ ‘ਚ  ੋਈ ਮਕਹਰਾ ਚ ਹੜ੍ਾ 
ਆਉਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਚੋਂਭੜ੍ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਿੱ   ‘ਚ ਦਮ  ਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ।” 

“ਨੀ ਭਰਜਾਈਏ ਤ ੂੰ  ਵੀ   ਝ ਕਪਿੱਤਾ ਮਾਰ ਆਪਣਾ…।” ਭ ਆ ਜੀ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾ ਰਹ ੇਸਨ। 

“…ਮੈਂਨ ੂੰ  ਕ ਿੱਥੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਣਾ ਸੀ…ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਥ ਮਾਰਦੇ ਕਫਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱ ਭਦੇ ਕਫ਼ਰਨ…।” ਸਵਰਨ ਨੇ 

ਦਿੱ ਕਸਆ। 
“ਵੇਖੋ ਹ ਣ ਹਿੱਥ ਜ ੜ੍ਾ ਲਓ ਤੇ ਕਟ   ੇ ਬਕਹ ਜਾਓ… ਜਾਣ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।” 

“ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ ਿੱ ਤਰ ਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ  ੋਈ ਹਿੱ  ਏ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ…।” ਕ ਓੜ੍ ‘ਚੋਂ ਕਵਹੜੇ੍ ਵਿੱਲ਼ ਆਉਂਕਦਆਂ 
ਜ਼ਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 

“ਭਾ ਜੀ ਹਿੱ  ਤ ਹਾ ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਜਸਰਾਂ ਇਹ ਰ ਿੱ ਸ ਚਿੱ ਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ…।” ਦੀਪ 

ਨੇ   ਝ ਪੀਲੇ ਪੈਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਮੇਰੇ ਕਖਆਲ ‘ਚ ਤ ੂੰ  ਕਜ਼ਦ  ਰ ਕਰਹਾ ਏ…ਂ।” 

“ਭਾ ਜੀ ਏਸਰਾਂ ਜੇ ਅਿੱਜ ਇਹ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪਿੱ ਲੇ  ੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਏ? ਦ ਨੀਆਂ  ੀ ਆਖੇਗੀ?” 

“ਦੀਪ ਤ ੂੰ  ਖ਼ਾਹ ਮਖ਼ਾਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਏ…ਂ। ” ਮੈਂ ਠੂੰ ਕ ਆਂ ਪੈਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
“ਭਾ ਜੀ ਤ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਪੂੰ ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰ ਏ,ਂ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ…।” 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਤੇ ਲਿੱ ਗਦਾ ਤ ੂੰ  ਖ਼ਾਹ ਮਖ਼ਾਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਏ,ਂ ਕਜਹੋ ਕਜਹਾ ਪ ਿੱ ਤਰ ਤ ੂੰ । ਤੇਹਾ ਮੈਂ… ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 
 ੋਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋ ਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਫ਼ਰ  ਪੈਂਦਾ ਏ?” 

“ਚਿੱਲ  ਾ ਾ ਤ ਕਹਓ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਾਂ ਏ ਪ ਿੱ ਤਰ  ੋਲ਼ ਚਿੱਲੀ ਏ…।” 

“ਚਲੋ ਭ ਆ ਜੀ ਕਜਵੇਂ ਤ ਸੀ ਆਖੋ, ਵੈਸ ੇਮੈ ਤਾਂ  ਹਾਂਗਾ ਇਹ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀ  ਨਹੀਂ…।” 



ਕਦਲ ਠੀ  ਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਹਾ, ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ ਚ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਲੇਕਟਆ ਛਿੱਤ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ…। 

“ਜੇ ਏਨਾ ਈ ਨਰਾਜ ਏ ਤਾਂ  ਾਹਨ ੂੰ  ਕਲਜਾਣਾ ਏ…ਂ।” 

“ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਹ ਣ ਏਥੇ ਹਰਕਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਕਹਣਗ।ੇ” ਮੈਂ ਕਦਿੜ੍ਤਾ ਨਾਲ਼ ਕ ਹਾ। ਜ ੜੇ੍ ਨ ੂੰ  ਕਪੂੰਨ ਲਾਂਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ। 
ਸਮਾਨ ਕਵਹੜੇ੍ ਕਪਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚ ਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਊਂਦੀ ਕਜਹੀ 
ਪਾਈ ਬੀਜੀ ਮੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਨਿੱ ੇ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ    ਿੱ ਛੜ੍ ਚ ਿੱ  ੀ ਸਵਰਨ ਦਲਾਨ ਦੇ ਬ ਹੇ ‘ਚ ਆ ਖਲ਼ੋਤੀ ਸੀ, 
ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚੋਂ ਟ ਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਦਸਤੇ ਵਾਲ਼ੀ  ਹੀ ਚ ਿੱ  ੀ ਦੀਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕ ਓੜ੍ ਦੇ ਬ ਹੇ ਅਿੱ ਕਗਓ ਵਾਪਸ ਪਰਤ 

ਆਇਆ ਸੀ। ਭ ਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਜੀ ‘ਤੇ ਅਟ  ਗਈਆਂ ਸਨ।  ੋਲ਼ 

ਖਲੋਤਾ ਤਾਰਾ ਕ ਸ ੇਹ  ਮ ਦੀ ਉ ੀ  ‘ਚ ਖੜ੍ ਸੀ…। 
“ਆਹ ਕਘਓ ਦੀ ਪੀਪੀ  ਿੱ  ਕਲਆ ਸਵਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਲਈ…।” ਚ ਿੱ ਪ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍ਕਦਆਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਚ ਿੱ ਪ-

ਚਾਪ ਪੀਪੀ ਸਵਰਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ‘ਚ ਕਲਆ ਰਿੱਖੀ ਸੀ। 
“ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀਏ…।” ਕ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ ਨਾ  ਰਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਕਲਆ ਦੇਹ ਇਹਨਾ ਦੇ  ਿੱਪੜੇ੍ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮ ੜ੍ਨਾ ਇਹਨਾ ‘ਤੇ…।” ਦੀਪ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼, 

ਵੇਖਕਦਆਂ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਉੱਧੜ੍-ਗ ਿੱ ਧੜੇ੍ ਕਜਹੇ ਤ ੂੰ ਨੇ ਹੋਏ  ਿੱਪਕੜ੍ਆਂ ਦਾ ਇਿੱ  ਘਸਮੈਲਾ ਕਜਹਾ ਥੈਲਾ ਕਬਣ ਬੋਲੇ ਸਵਰਨ ਨੇ ਬੀਜੀ ਦੀ 
ਪ ਆਂਦੀ ਕਲਆ ਰਕਖਆ ਸੀ। 
ਆਪੋ ‘ਚ ਹਿੱਥ ਕਮਲਾਂਕਦਆਂ ਸਾ ੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗਿੱ ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਇਸਤਾ ਕਜਹੇ 
ਉਠ ੇ ਬੇ-ਕਦਲੀ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਦ ਿੱ ਪਟਾ ਠੀ   ਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੀ ਆਪਣੀ ਜ ਿੱ ਤੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਿੱ ਗੇ। 
“ਆਹ ਜੇ ਤ ਹਾ ੀ ਜ ਿੱ ਤੀ।” ਮੂੰਜੀ ਥਿੱ ਲੇ ਵੜ੍  ੇ ਝਿੱਟ ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਜ ਿੱ ਤੀ ਰਖਕਦਆਂ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਕ ਹਾ। ਮਿੱਥਾ 
ਟੇ ਨ ‘ਤੇ ਸਵਰਨ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਂਕਦਆਂ ਪ ਿੱ ਤਰ ਦੀ  ੂੰ  ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਫ਼ੇਰਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ੋਲ਼ ਖਲੋਤੇ 

ਪੋਤਕਰਆਂ ‘ਤੇ ਅਟ ੀ ਰਹੀ। 
“ਮਿੱਥਾ ਟੇ ੋ ਓਏ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ …।” ਦੀਪ ਨੇ ਮ ੂੰ ਕ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਘ ਕਰਆ। ਬੀਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਛ ਹੂੰਦਾ ਵਿੱ ਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ 

ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। 

“ਟੇ ਦ ੇਨਹੀਂ ਓਏ ਮਿੱਥਾ।” ਛੋਟੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੋੜ੍ਕਦਆਂ ਦੀਪ ਗੜ੍ਹਕ ਆ।  ਰਦਾ  ਰਦਾ ਛੋਟਾ 
ਮ ੂੰ  ਾ ਬੀਜੀ  ੋਲ਼ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੱ  ਨਾਲ਼ ਘ ਿੱ ਟ ੇ ਕਪਆਰ ਦੇਂਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਛਲ  ਪਈਆਂ। ਤਾਰ 

ਨੇ ਸਮਾਨ ਚ ਿੱ ਕ ਆ ਤਾਂ ਚ ਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤ ਰੇ। ਕਵਹੜੇ੍ ‘ਚ ਲੇਟੇ   ਿੱ ਤੇ ਨੇ ਆ ੜ੍ ਭੂੰਨੀ, 
 ੂੰਨ ਛੂੰ  ੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਤ ਕਰਆ…। 
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ਕ ੂੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਤ ਪਰਤ  ੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕ ਓੜ੍ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ… ਗਲੀ ਦੇ  ੂੰਧਾਂ  ੋਕਠਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਅੜ੍-ਅੜ੍ ਗਈਆਂ। ਗਲੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ  ਰਕਦਆਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। 
“ਕ ਿੱ ਥੇ ਚਿੱ ਲੇ ਓ…?” ਖ ਹੀ ਦੀ ਮਾਣ ‘ਤੇ ਖੜ੍ ਬਾਲੋ ਤਖਾਣੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ, ਖ ਹੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਇਿੱ  ਦੋ 

ਹੋਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ… ਬੀਜੀ ਨੇ ਇ  ਦਮ ਕਪਛਾਹ 

ਵੇਕਖਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗੇ ਆਉਂਦੇ   ਿੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਕਸ਼ਸ਼ ਾਕਰਆ। 
“ਬੀਜੀ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਚਿੱਠੀ ਕਲਖ ਦੇਂਦੇ…।” ਚਾਲ ਹੌਲੀ  ਰ ੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ਼ ਰਲਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। ਇਿੱ  ਵਾਰ 

ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਖ ਉਹ ਕਫਰ ਸੋਚਾਂ ‘ਚ   ਿੱ ਬ ਗਏ ਤੇ ਅਜ਼ੀਬ ਤਰਾਂ ਦੀ   ੂੰ ਘੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਛਾ 
ਗਈ। 
ਬਾ ੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾ ਨਾਲ਼  ੋਈ ਵੀ ਗਿੱਲ  ਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਪਆ। 
“ਬੀਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।” ਰੇਲਵੇ ਟੀ-ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਗਵਾਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਝ ਦੀ ਝ ਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ 

 ਰਕਦਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ   ਏ ਉਹਨਾ ਕਸਰ ਕਹਲਾ ਕਦਿੱਤਾ… ਬਗੈਰ  ੋਈ ਗਿੱਲ ਬਾਤ  ੀਤੇ 

ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਿੱ ਗੇ…  ੇਵਲ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰ ਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼… ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਵਿੱਲ਼ ਤੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਸਾ ੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਲ਼…। 

  ਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰਖਵਾ ੇ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਂਲ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਰਲ ਕਰਹਾ। ਗਿੱ ੀ ਚਿੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਬਾਹਰ ਤਿੱ ੀ ਜਾ ਰਹ ੇਸਨ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੇ ਕਦਲ ‘ਚ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ੀ ਆਈ, ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਆਇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਉਹ   ਿੱ ਤ ਤਾੜ੍ੀਆਂ  ਿੱ ਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਆਸ਼  ਕਖ਼ੜ੍ ਕਖ਼ੜ੍  ਰ ੇ 
ਹਿੱਸ ਕਰਹਾ ਸੀ… ਬੀਜੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਤੇ ਮ ਸ ਰਾਹਟ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ…। 
“ਪੋਤਰੀ ਜੇ ਕ  ਪੋਤਰਾ?” ਬੀਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 

“ਆਏ ਕ ਿੱਥੋਂ ਹੋ?” ਦ ਸਰੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 
“ਜਾਣਾ ਕ ਿੱ ਥੇ ਜੇ?” ਇਿੱ  ਹੋਰ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 
“ਅਹ  ਨ ੂੰ ਹ ਹੋਣੀ ਏ ਸ ਿੱਖ ਨਾਲ਼।” ਬੀਜੀ ਦੇ ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਬ ਿੱ  ੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 
“…ਧੀ  ੋਲ਼ੋਂ ਆਈ ਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਏਥੇ ਈ ਰਹ … ਤਈਨ ੂੰ  ਪਤ ਏ ਅਿੱਜ  ਿੱਲਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ ਹਾਂ…  ੀ 
 ਰਾਂ  ਲੇਜਾ ਤੜ੍ਫਦਾ ਏ ਨਾਂ…।” ਬੀਜੀ  ੋਲ਼ ਬੈਠੀ ਬ ਿੱ  ੀ ਨੇ ਹਉ ਾਂ ਭਕਰਆ।… ਕਫਰ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ‘ਚੋਂ 
ਮਿੱਠੀਆਂ  ਿੱ   ਿੱ  ਬੀਜੀ  ੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੂੰ ਣ ਲਿੱ ਗੇ। 

  ਝ ਕਚਰ ਬਾਅਦ ਮ ੂੰ ਹ ਅਿੱਗੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਟਾਕਦਆਂ ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ :- “ਗਿੱਲਹ ਤੋਂ ਠੋ ੀ” ਤੇ, ਠੋ ੀ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਤੇ 

ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ, ਹਵਾ ‘ਚ ਉਂਗਲੀ ਹ ਲਾਰਦੀ ਕਜਹੀ, ਮਿੱ ਥੇ ਤੇ ਵਿੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ…ਭੈਅ ਨਾਂਲ਼ ਅਿੱਖਾਂ ਟਿੱ ਦੀ 
ਹੋਈ ਤੇ  ਦ ੇਅਸਲੋਂ ਕਵਚਾਰੀ ਬਣੀ, ਕਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਕਪਛਾਂਹ ਹਟਾਂਦੀ ਕਜਹੀ  ਦੀ ਮ ੂੰ ਹ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ੍ਦੀ ਹੋਈ ਬ ਿੱ  ੀ 



ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੀ ਏਨੇ ਮਗਨ ਸਨ ਕਜਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਫ਼ ਹੋਵੇ…। 
ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਜਪਸੀ ਨੇ ਉੱਠ ੇ ਆ ੜ੍ ਭੂੰਨੀ ਤੇ ਪ ਛ ਕਹਲਾਂਦਾ ਗੇਟ ਵਿੱਲ਼ ਦੋਕੜ੍ਆ, ਨੇੜੇ੍ ਆਇਆ, 

ਕਠਠਕ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ‘ਚੋਂ   ਝ ਸ ੂੰ ਘ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਭੋਂ ਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਕ ਚਨ ‘ਚੋਂ ਕਨਿੱ ਲ   ੇਗੇਟ ਖੋਲਣ ਆਏ ਮ ੂੰ    ਨੇ 

ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਓਨਾਂ ਕਚਰ ਆਲਾ-
ਦ ਆਲਾ ਤਾੜ੍ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਜੂੰਨਾਂ ਕਚਰ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਮੋ ੇ ਤੋਂ ਦੀ ਹਿੱਥ ਪਾਈ ਮੈਂ ਅੂੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕਗਆ । 
ਅੂੰਦਰ ਵੜ੍ਕਦਆਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਨੇ  ਮਰੇ ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਕਜਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਲਆ। ਸਜੇ ਸਜਾਏ  ਰਾਇੂੰਗ ਰ ਮ ਦੇ 

ਵਧੀਆ ਸੋਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਦਆ ਉਹ   ਝ ਕਝਜ ੇ। ਸਾਹਮਣੀ ਕਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੀ 
ਸ਼ੈਲਫ ‘ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਆ  ੇ ਕਠਠ  ਗਈ ਸੀ।  ਿੱਪੜੇ੍ ਬਦਲ  ੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੀ 
ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਕਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜੇ੍ ਚਾਹ ਦੇ ਕਪਆਕਲਆਂ ‘ਚੋਂ 
ਕਨਿੱ ਲਦੀ ਸੋਂਧੀ ਸੋਂਧੀ ਭਾਫ਼ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਪਏ ਬਰੀਟੈਕਨ ਾ ਦੇ ਕਬਸ  ਟ,  ਲ ਿੱ ਤੇ ਦੇ ਰਸਗ ਿੱ ਕਲਆਂ ਦਾ ਭਕਰਆ 

 ੋਂਗਾ…ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਚਿੱ ਤਰ  ਾਰਨਰ ‘ਚ ਕਪਆ  ਲੇਅ ਮਾ ਕਲੂੰ ਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਾਰ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ 
ਤਸਵੀਰਾਂ……ਪਤਨੀ ਤੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੇ   ਝ ਮਾਯ ਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਚਹਰੇ…ਬੀਜੀ ਦਾ ਸੋਚਵਾਣ, ਮਮਤਾ-ਮਈ, 

ਕਪਆਰ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਭਕਰਆ ਕਚਹਰਾ…ਸਭ   ਝ ਇਿੱ ਦਮ ਅਕਹਲ…। 
ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਫ਼ਰਸ਼  ੂੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੱਤ ਤੋਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕ ੂੰ ਪਲ ਤੇ 

ਪਿੀਤ ਦੇ ਕਚਹਕਰਆਂ ‘ਤੋਂ ਦੀ ਕਖਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਟ ੀਆਂ ਸਨ। 
ਟਰੇਅ ‘ਚੋਂ ਚਾਹ ਦਾ  ਿੱਪ ਬੀਜੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਥਮਉਂਕਦਆਂ ਆਪਣਾ  ਿੱਪ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ  ੋਲ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ 

ਕਗਆ ਸਾਂ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਚ ਸ ੀਆਂ ਭਰਕਦਆਂ ਸਾਰੇ  ੇਵਲ ਚ ਿੱ ਪ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸੂੰਘਣਾ  ਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। 

”ਬੀਜੀ ਕਬਸ  ਟ ਤਾਂ ਤ ਸਾਂ ਲਏ ਈ ਨਹੀਂ ।” ਅਚਾਨ  ਕ ੂੰ ਪਲ, ਕਬਸ  ਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚ ਿੱ   ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ  ਰਦੀ 
ਹੋਈ ਨੇ ਚ ਿੱ ਪ ਤੋੜ੍ੀ। 
”ਲਓ ਬੀਜੀ ਰਸਗ ਿੱ ਲਾ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ…।” ਰਸਗ ਿੱ ਕਲਆਂ ਵਾਲਾ  ੋਂਗਾ ਬੀਜੀ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ  ਰਕਦਆ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
”ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਬੀਜੀ[” ਚਕਹ   ੇ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ੇ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਜਿੱਫ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

”ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ…।” ਪਿੀਤ ਨੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਘ ਰਕ ਆ। 
”ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਯੇਹ  ਾ …।” ਮ ੂੰ  ੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਥਿੱਬਾ     ਾਗਜ਼ਾ ਦਾ ਰਖਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
ਟਰਨ, ਟਰਨ, ਟਰਨ। ਫੋਨ ਦੀ ਘੂੰਟੀ ਵਿੱਜਕਦਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਵਿੱਚੇ ਰਿੱਖ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਲ਼ ਲਪਕ ਆ। 
”ਬੀਜੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕਗਆ।” ਭਾਂ ੇ ਚ ਿੱ  ਣ ਆਏ ਮ ੂੰ  ੇ ਨੇ ਪਿੀਤ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ। 

”ਸ਼ਰਮਾ ਏ,ਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਘਰ ਬ ਲਾ ਕਰਹਾ ਏ…।” ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱ ਕਸਆ। 



”ਅਸ਼  ਨ ੂੰ  ਟਿੱਟੀਆਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ… ਾ ਟਰ  ੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ…ਂ।” ਪਤਨੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਕਤਆਰ 

ਸੀ। 
ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸਾਂ…ਕ ੂੰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਖੋਹਲੀ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਵਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
”ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਫਰ ਤੋਂ ਥਿੱ ੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ…।” ਬੀਜੀ ਦਾ ਥਿੱ ਕ ਆ, ਮ ਰਝਾਇਆ 

ਕਚਹਰਾ ਦੇਖ ੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ। 
”ਕ ੂੰ ਪਲ ਅਿੱ ਗੇ ਐਨੇ ਕਦਨ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਏ, ਨਹਾ  ੇ ਹ ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਜਾ ਛੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਕਪਿੱ ਛੇ 

ਆਉਂਦੀ ਪਿੀਤ ਨੇ ਧੀ ਨ ੂੰ  ਹਦਾਇਤ  ਰਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
”ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਥ ਰ ਮ ਮੇਂ ਰਖ ਦੇ ਬੀਜੀ  ੇ ਲੀਏ…” ਪਰਤ  ੇ ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ। 
ਘੂੰ ਟੇ    ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਊਂਧੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ…ਪਰ ਬੈਠੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਐਲਬਮ 

ਫੋਲ਼ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
”ਕ ਉਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਰਖ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀ  ੇ ਲੀਏ?” 

” ਭੀ  ਾ ਰਖ ਦੀਆ,  ਈ ਵਾਰ ਬੋਲਾ ਭੀ…।” ਊਂਧੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ਼ ਗਹ  ਨਾਲ਼ ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਉਹਨੇ 

ਕ ਹਾ। 
”ਬੀਜੀ ਉਠ ੇ ਨਹਾ ਲਵੋ, ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਚੋਂ ਆਏ ਓ”  ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਸਟਿੱ ੀ ‘ਚ ਜਾ  ੇ  ਈਆਂ ਕਦਨਾਂ ਦੀ 
ਜਮਾ ਪਈ  ਾ  ਫ਼ੋਲਣ ਲਿੱ ਗਾ। 

”ਬੀਜੀ ਦਾ  ਮਰਾ ਕਤਆਰ  ਰ ਕਦਿੱਤਾ?” ਹਿੱਥ ‘ਚ ਖ਼ਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼  ਨ ੂੰ  ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ 
ਪਤਨੀ  ੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। 

”ਤ ਹਾ ੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤੇ ਆਈ ਆਂ, ਅਸ਼  ਨ ੂੰ  ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਵਾਂ…?” ਥੋੜ੍ਾ ਹੈਰਾਨ ਹ ੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼ 

ਵੇਕਖਆ। 
”ਪ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਮਿੱਠਾ, ਮੇਵੇ, ਮਗਜ਼ ਪਾ  ੇ।” ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ   ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕਫ਼ਰ ਸਟਿੱ ੀ ਵਿੱਲ਼ ਚਕਲਆ 

ਕਗਆ। 
”ਏਥੋਂ ਦਾ ਮੋਸਮ ਨਾ ਬਹ ਤਾ ਗਰਮ ਏ ਂਨਾਂ ਸਰਦ, ਤ ਹਾ ੇ ਲਈ ਠੀ  ਰਹੇਗਾ…।” ਨਹਾਂ  ੇ ਆਏ ਬੀਜੀ  ੋਲ 

ਬੈਠਕਦਆਂ ਗਿੱਲ  ਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
”ਕ ਹੜ੍ਾ  ਮਰਾ ਠੀ  ਰਹੇਗਾ ਬੀਜੀ ਲਈ?” ਹਿੱਥ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਲਅਸਟਿੇਕਟ  ਵੀ ਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਨੀ 
ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ  ਰਨ ਖ਼ਾਤਰ, ਉਹਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
”ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਕਖ਼ਆਲ ਰਿੱਖਣਾ ਸਾ ਾ ਫਰਜ਼ ਏ।” ਪਤਨੀ ਦੇ   ਝ ਵੀ  ਕਹਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੈਂ 
ਕਫ਼ਰ ਕ ਹਾ। 



”ਮੇਰੇ ਕਖਆਲ ‘ਚ ਅਟੈਚ  ਬਾਥ ਰ ਮ ਵਾਲ਼ਾ  ਮਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀ  ਰਹੇਗਾ।” ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ 

 ਰਨ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
”ਉਹ ਤੇ ਕ ੂੰ ਪਲ  ੋਲ ਏ।” 

”ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ   ੋਈ ਹੋਰ  ਮਰਾ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸ ਦ।ੈ” ਪਤਨੀ ਚ ਿੱ ਪ  ਰ ੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅਸ਼  ਨ ੂੰ  ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਫੜ੍ਾਉਂਦੀ 
ਹੋਈ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਲੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿੱਖਕਦਆਂ ‘ਰੀ ਰਜ਼  ਾਈਜੈਸਟ’ ਲਈ ਮੈਂ ਬੀਜੀ  ੋਲ ਬੈਠਾ 
ਸਫ਼ੇ ਫ਼ੋਲਨ ਲਿੱ ਗਾ। ਬੀਜੀ ਨਾਲ਼ ਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੀਜੀ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਕਜਹਾ ਪਿਭਾਵ 

ਵੇਖ  ੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲ  ਰਦਾ  ਰਦਾ ਰਕਹ ਕਗਆ। 
” ੀ  ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਏ?” ਮੈਂ ਬੀਜੀ  ੋਲੋਂ ਉੱਠ ੇ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਕਭੂੰ ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੜ੍ ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ  ੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤਾ…।” 

”ਕਫਰ  ਮਰੇ ਬਾਰੇ  ੀ ਸੋਕਚਆ ਜੇ?” 

”ਕ ੂੰ ਪਲ ਵੀ ਬੀਜੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਮਰੇ ਕਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਇਆ  ਰੇਗੀ।” ਪਤਨੀ ਦੇ   ਝ  ਕਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
”ਚਲੋ ਕਜਵੇਂ ਤ ਸੀਂ ਠੀ  ਸਮਝਦੇ ਓ।”   ਝ ਲਮ ਵੀਂ ਕਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ  ਕਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਪ ਲਾਅ ਲਈ 

ਸੌਗ਼ੀ ਚ ਣਨ ਲਿੱ ਗੀ…। 

ਸਟਿੱ ੀ ਵਿੱਲ਼ ਜਾਂਕਦਆ ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ, ਬੀਜੀ ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ ਖਲੋਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ੍  ਵਿੱਲ਼ ਤਿੱ ੀ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। ”ਕ ੂੰ ਪਲ ਕਫਰਾ ਤ ਰਾ ਕਲਆ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰਾ…ਬੜੇ੍ ਥਿੱ ੇ ਥਿੱ ੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ…।” 

”ਰਾਮ    ਰਸੀ ਲਾ ਭਈ ਬੀਜੀ  ੇ ਲੀਏ…।” ਉਹਨਾਂ ਦੇ   ਝ ਵੀ  ਕਹਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਆਵਾਜ਼ 

ਦੇਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
ਚ ਿੱ ਪਚਾਪ ਲਾਅਨ ‘ਚ  ਿੱਠੀ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਸੜ੍  ਤੇ ਕਫਰ ਰਹੇ ਲੋ ਾਂ, ਬਿੱਸਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਮਾਂ ਵਿੱਲ਼ 

ਓਪਰੀਆਂ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਦਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ…। 
”ਓ[ ਬੀਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ…।”  ਾਲਜੋ ਕ ਸ ੇਫ਼ਰੈਂ  ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਫਰ ਓਧਰੋਂ ਕਸਿੱ ਧੀ ਕਪ ਚਰ ਵੇਖ  ੇ 
ਆਉਂਕਦਆਂ, ਅਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਜਿੱਫੀ ‘ਚ ਲੈਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
”ਹੋਰ ਲਵੋ ਚੋਲ…।” ਮੈਂ ਮਗ਼ਜ਼ ਮੇਵੇ ਪਾ  ੇ ਬਣਾਏ ਪ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿੱ ਾ ਚਮਚਾ ਭਰ ੇ ਬੀਜੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ‘ਚ 

ਪਾਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। ”ਬੀਜੀ ਆਹ ਕਭੂੰ ੀ ਹੋਰ ਲਵੋ ਨਾਂ…।” ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ  ੌਂਗਾ ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ  ਰਕਦਆਂ ਪਤਨੀ 
ਨੇ ਕ ਹਾ। 
”ਬੀਜੀ ਆਹ ਸੇਬ ਤਾਂ ਤ ਸਾਂ ਕਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ…।” ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਸੇਬ ਦੇ ਟ  ੜ੍ ੇਤੋਂ ਕਛਿੱਲੜ੍ ਲਾਹ  ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 



ਪਲੇਟ ‘ਚ ਰਖਕਦਆਂ ਕ ਹਾ।  ੋਲ ਖੜ੍ੀ ਆਇਆ ਦੇ   ਿੱ ਛੜ੍ ਚ ਿੱ ਕ ਆ ਅਸ਼  ਸੇਬ ਦੇ ਟ  ੜ੍ ੇਵਿੱਲ਼ ਉੱਲਰ ਕਪਆ। 
“…ਨਾ ਨਾ ਬੀਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ…।” ਸੇਬ ਦੇ ਟ  ੜ੍ ੇਵਾਲ਼ਾ ਅਸ਼  ਵਿੱਲ ਵਕਧਆ ਬੀਜੀ ਦਾ ਹਿੱਥ ਉੱਥੇ ਦਾ 
ਉੱਥੇ ਅਟ  ਕਗਆ ਸੀ। 

”ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ, ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ…।” ਰਣੋੀ ਕਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ, ਸੜ੍  ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਗਤਾ ਕਚਲਾਅ ਉੱਕਠਆ ਸੀ। 

”ਹਾਇਆ[  ੀ  ਰ ਤਰਲੇ ਕਪਆ  ਰਦਾ ਏ…।” ਤਰਸ ਨਾਲ਼ ਪੂੰਘਰਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

”ਉੱਫ[ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਂਦੇ ਇਹ ਲੋ ।” ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਕਸ਼ ਨ ਉਭਰੀ। ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  
ਬ ਲਾ ੇ ਫ਼ ੀਰ ਲਈ   ਝ ਘਿੱਲਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਜਵੇਂ ਸੂੰਘ ‘ਚ ਅੜ੍ ੇ ਰਕਹ ਗਈ। 
ਬੀਜੀ ਨੇ ਨਾ  ੋਈ ਹੋਰ ਗਰਾਹੀ ਤੋੜ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇਿੱ  ਬੋਝਲ ਕਜਹੀ ਚ ਿੱ ਪ ਛਾ ਗਈ, ਬ ਰ ੀ 
ਤੋੜ੍ਨ, ਗਰਾਹੀਂ ਕਚਿੱਥਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤਿੱ  ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੀ…। 

”ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ, ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ…।” ਫ਼ ੀਰ ਦੀ ਮਿੱਧਮ ਪਰ ਸੋਗ-ਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਜਵੇਂ ਦ ਰੋਂ ਕ ਸੇ   ੂੰ ਘੀ ਘਾਟੀ ‘ਚੋਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਸੂੰਘਣੀ ਚ ਿੱ ਪ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸੂੰਘਕਣਆਂ  ਰ ਗਈ। 

+++ 

ਬਾਥ-ਰ ਮ ਜਾਂਕਦਆਂ ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਲੂੰ ਕਘਆ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਉੱਠ  ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਸ ਿੱ ਤੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਸੋਕਚਆ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ… ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਰੀ ਥਾਂ ਹੋਣ  ਰ ੇ… ਸੋਕਚਆ ਜਾ  ੇ ਪ ਿੱ ਛਾਂ… ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕ ਹੜ੍ੀਆਂ   ੂੰ ਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ‘ਚ   ਿੱ ਬੇ ਪਏ ਸਨ… ਬ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚ ਿੱ ਕ ਆ।… 

ਅ ੋਲ ਮੈਂ ਗ਼ੈਲਰੀ ਪਾਰ  ਰ ਕਗਆ। 
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕਦਆ ਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਲਈ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਏਨੇ ‘ਚ ਮ ੂੰ    ਟਿੇਅ 

‘ਚ ਕਮੂੰਨੀ ਚਾਹਦਾਨੀ ਕਟ ਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਗਆ। 
”ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ  ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ।” ”ਚਾਏ ਵਾਪਸ ਲੇ ਜਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਰਿੱਖ ਦੇ ਗਰਮ 

ਬੀਜੀ  ੇ ਲੀਏ… ।” ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ਨਾਲ਼ ਥੋੜ੍ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਵਖਾਵਾ  ੀਤਾ। 
”ਪਾਣੀ ਰਿੱਖ ਦੀਆ ਬੀਜੀ  ੇ ਲੀਏ ਗਰਮ?”   ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕ ਚਨ ਅਿੱ ਗੋ ਲੂੰ ਘਕਦਆਂ ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ। 

ਕਫਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਨ ‘ਚ ਰ ਿੱ ਝ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਘੜ੍ੀ    ਕਪਿੱਛੋਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਕਹਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਉਹ ਕਚਰ 

ਪ ਰਾਣੀ ਲੈਅ ਮੇਰੇ  ੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਗ ੂੰ ਜੀ… ਘਰ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਕਮ  ਹੋਂਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲਿੱ ਗੀ। ਛੋਟੇ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਾਠ ਯਾਦ  ਰਾਇਆ ਸੀ।   ਝ ਕਚਰ ਪਾਠ ਦਾ ਕਸਲਕਸਲਾ ਚਿੱਲਦਾ ਵੀ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਫਰ  ੂੰਮਾਂ 
 ਾਰਾਂ ‘ਚ ਰ ਿੱ ਝ  ੇ ਸਭ ਭ ਿੱ ਲ ਭ ਿੱ ਲਾ ਕਗਆ ਸੀ। 
ਪਤਨੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਕਖਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਉੱਠ ੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਕਸੂੰ ਕਟੂੰਗ ਰ ਮ ਕਵਿੱਚ 

ਸੈਟੀ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਉਹਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ  ਕਹ ਰਹੀ ਸੀ। 



ਮੈਂ ਕਤਆਰ ਹੋ  ੇ ਬਰੇ ਫ਼ਾਸਟ ਦੀ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਲੇਟ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। ਅਰਸ਼ੀ ਹਾਲੀ ਸ ਿੱ ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਉੱਠੀ। 

ਪੂੰਜ ਕਮੂੰਟ, ਦਸ ਕਮੂੰ ਟ, ਪੂੰਦਰਾਂ ਕਮੂੰਟ… ਬਿੇ  ਫ਼ਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੂੰਗ ਆ  ੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕ ਚਨ ਵਿੱਲ਼ 

ਤ ਰ ਕਪਆ ਸਾਂ। 
 

“ਬਾਈ ਰਾਮ  ਆਜ ਤ ਝੇ ਕ ਆ ਹੋ ਕਗਆ? ਦੇਖਤਾ ਨਹੀਂ ਉਪਰ ਸੇ ਟਾਇਮ ਕ ਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ…?” ਪਤਨੀ 
ਆਪਣੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਲ ਠੀ   ਰਦੀ ਹੋਈ  ਾਹਲੀ ਕ ਚਨ ਵਿੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਹਾਲੀ ਤਿੱ  ਆਮਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀ ਬਕਣਆ, ਹਿੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਖੌਰੇ  ਰਦਾ  ੀ ਕਰਹਾ ਏ ਹ ਣ ਤਿੱ …।” 

“ਏਧਰ ਕਲਆ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇਹ…।” ਮ ੂੰ    ਤੋਂ ਆਂ ੇ ਲੈ ਉਹ ਦਬਾਦਬ ਐਿੱਗਬੀਟਰ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੈਟਣ ਲਿੱ ਗ। ਰਾਮ  ਮ ੂੰ ਹ 

ਮੋਟਾ  ਰੀ ਪਿਾਉਂ ੀਆਂ ਲਾਹ ਣ ਲਿੱ ਗਾ। 

“ਬਹ ਤ ਮਸਤ ਕਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮ ੂੰ ਹ ਮੋਟਾ  ਰ ਲੈਂਦਾ ਏ…।” ਮੈਨ ੂੰ   ੋਲ ਖਕੜ੍ਆਂ ਵੇਖ ਪਤਨੀ ਨੇ 

ਕ ਹਾ। 
“ ਰਤਾ ਕ ਯਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ…?” ਘੜ੍ੀ ਤੋਂ ਵ ਤ ਵ ਤ ਵੇਖਕਦਆਂ ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ‘ਤੇ ਕਖਝਣ ਲਿੱ ਗਾ। 

“ਆਪ ਨੇ ਬੋਲਾ ਬੀਜੀ  ਾ ਪਾਨੀ ਗਰਮ  ਰ ੂੰ…।” 

“ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੜ੍ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਲਦਾ ਕਪਆ ਪਈ, ਸਟੋਵ ਈ ਬਾਲ ਲਈਏ।” ਆਂਕ ਆਂ ਲਈ  ੜ੍ਾਹੀ ‘ਚ 

ਕਘਓ ਸ ਿੱ ਟਕਦਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। 

ਬਿੇ ਫ਼ਾਸਟ ਅਿੱਧਾ ਘੂੰਟਾ ਲੇਟ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਕ ਤ ੇਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ  ਲ 

ਟਾਇਮ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਬਿੇ ਫਾਸਟ ਲਏ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ ਰੇ ਅਿੱਠ ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਹ ਣੀ ਸੜ੍  ਤੋਂ 
ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ  ਲ ਦੀ ਬਿੱਸ ਲੂੰ ਘਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਸ ‘ਚ ਨਾਂ ਚੜ੍•ਦੀ ਤਾਂ ਸ  ਲ ਜਾਣਾ ਅਸੂੰਭਵ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  
ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਫ ਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਖਾ ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਭ ਿੱ ਖੇ 
ਰਕਹਣੇ। 
“ਪੈਸੇ ਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ…।” ਪਤਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ  ਕਹ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਟੋਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ੀਆਂ ਵਿੱ ੀਆਂ ਬ ਰ ੀਆਂ ਖਾਕਦਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੀਜੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਉਹ ਖਾ ਨਹੀ ਸਨ 

ਰਹੇ। ਯ ਦਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਆਇਆ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਆਂ ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਦੇ ਤੇ ਆਂਕ ਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਥ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ 
ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹ ਤ ਦੇਰ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣ  ਰ ੇ ਮੈਂ ਭ ਿੱ ਲ ਹੀ ਕਗਆ ਸਾਂ। 
ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਖਾਕਦਆਂ ਵੇਖ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਛਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਇਉਂ ਵੇਕਖਆ ਕਜਵੇਂ ਮੈਥੋਂ  ੋਈ 

ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 



“ਬੀਜੀ  ੇ ਲਏ ਟੋਸਟ ਕਤਆਰ  ਰ ਦੇ…।” ਪਤਨੀ ਨੇ ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ। 

“ਇਹਨੇ  ੀ  ਰਨਾ ਏ? ਤ ੂੰ  ਆਪ  ਰ ਕਲਆ।” ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਬੀਜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਭਰਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਤੇ ਕਫਰ ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਲ ਤੇ ਕਫਰ ਉੱਠ ੇ ਕ ਚਨ ਵਿੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਮੇਜ਼  ੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਘੜ੍ੀ ਮ ੜ੍ੀ, ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸਾਂ, ਕਫਰ ਉੱਠ ੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਟਕਹਲਨ ਲਿੱ ਗਾ ਸਾਂ… 

ਹ ਣ ਬ ਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇਂ ਖੋਲ  ੇ ਕਫਰ ਬੂੰਨ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ, ਟਾਈ ਦੀ ਨਾਟ ਠੀ   ਰ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ… ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਕ ਚਨ 

ਵਿੱਲ ਜਾ ਰਹਾਂ ਸਾਂ… ਕ ਚਨ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਕਝੜ੍  ਰਹੀ ਸੀ… ਵੇਖ  ੇ ਅਿੱਧ ਚੋ’ ਹੀ ਪਰਤ ਆਇਆ 

ਸਾਂ…। 
ਮ ੂੰ ਹ ਕਜਹਾ ਬਣਾਈ ਮ ੂੰ    ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਬਰੇ ਫਾਸਟ ਰਿੱਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕਚਨ ‘ਚੋਂ  ਾਹਲੀ  ਾਹਲੀ ਆਉਂਕਦਆਂ 
ਵਾਸ਼-ਬੇਕਸਨ ‘ਚ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੀ ਹੋਈ ਪਤਨਂ ਘੜ੍ੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਗੈਰਜ ‘ਚੋਂ  ਾਰ  ਿੱ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਹਾ ਸਾਂ ਪੌ ੀਆ ਂਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ, ਸਾੜ੍ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ,  ਾਹਲੀ 
 ਾਹਲੀ ਤ ਰਨ ਹੋਈ ਪਤਨੀ  ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਜਵੇਂ ਹਫ਼ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਪ ਰੇ ਚਾਲੀ ਕਮੂੰਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।  ਾਰ ਸੜ੍  ‘ਤੇ ਸ਼  ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋੜ੍  ਿੱਟਣ ਲਿੱ ਕਗਆਂ 
ਐਨ  ਰੈਸ਼ ਹ ੂੰ ਦਾ ਬਕਚਆ ਸੀ… ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਅਿੱਧਾ ਘੂੰਟਾ ਲੇਟ ਸਾਂ…। 

+++ 

ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੀ ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। 

“ਚਾਏ ਯਹਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਅਵਾਜ਼ ਦੇਂਕਦਆ ਂਬੀਜੀ  ੋਲ  ਿੱਠੀ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ 

ਬੀਜੀ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਵੀ ਓਥੇ ਈ ਆ ਕਗਆ ਸੀ।” 

“ਪਿੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ?” ਬੀਜੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰਲੇ  ਰ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਸਰੀ ਕਜਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ  ਾ  ਫੋਲਨ ਬੈਠ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਬੀਜੀ ਉਬਾਸੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ 
ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਓਪਕਰਆਂ ਵਾਂਙ ਏਧਰ ਓਧਰ ਵਖੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
“ਹੈਲੋ, ਕਪਆਰੇ ਬੀਜੀ…।”  ਾਲਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਵੇਖ  ੇ ਮ ਸ ਰਾਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਨੋਟ-

ਬ ਿੱ   ਅੂੰਦਰ ਧਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਲਈ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਿੱਜ ਉਹ ਵਧੇਰੇ 
ਹੀ ਮ   ‘ਚ ਸੀ।… ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕ   ਾਲਜ ਦੇ ਕ ਸੇ ਫੂੰ ਸ਼ਨ ‘ਚ ਖੇ ੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਰਾਮੇ ‘ਚ ਉਹਨ ੂੰ  ਨਾਇ ਾ 
ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਮਲ ਕਗਆ ਸੀ। 

“ ੈ ੀ, ਮੈਂ ਰੀਹਰਸਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।” ‘ਬਾਏ ਬਾਏ’  ਰਦੀ ਉਹ  ੋਠੀ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਰ  ਰ ਗਈ ਸੀ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਕਜਹੀ ‘ਚ ਬੀਜੀ ਉਹਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਕਰਹ ਗਏ ਸਨ। 
+++ 



ਕ ੂੰ ਪਲ ਆਪਣੀ  ੋਈ ਨਵੀਂ ਕਖਚਵਾਈ ਫੋਟੋ  ਿੱ  ਕਲਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹ ਣ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਬੀਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਖਚਵਾਓਗੇ ਨਾਂ?” ਜਿੱਫ਼ੀ ‘ਚ ਲੈਕਦਆਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਸੀ। ਕਫਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੋਟੋ ਕਖਚਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਬਣਾ  ੇ ਦਿੱਸਣ ਲਿੱ ਗੀ ਸੀ। ਉਹ   ਝ ਐਸੇ  ੂੰਗ ਨਾਲ 

ਐ ਕਟੂੰਗ  ਰ ਹੀ ਸੀ ਕ  ਬਦੋਬਦੀ ਹਾਸਾ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਵੀ ਹਿੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਸਕਦਆਂ ਵੇਖ 

ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ‘ਚ ਸ਼  ਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਆ ੇ ਪਕਹਲੀ ਵੇਰਉਹਨਾ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਮ ਦਰਾ ਟ ਿੱ ਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਬਚਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਦਾਸ ਵੇਖ ਜੇਵਂ ਸ ਲੀ ‘ਤੇ ਟੂੰ ਕਗਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ…। 

ਆਇਆ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਗਿੱ ੀ ‘ਚ ਲਈ ਗੇਟ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਸੀ। 
“ਐਥੇ ਈ ਕਫਰਾ ਤ ਰਾਂ ਕਲਆ  ਰ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਫ ਰ ਮੂੰਦੀ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ… ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ   ਰ ਸੀ ਕ  ਕ ਧਰੇ ਆਇਆ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਗਿੱ ੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇ, ਪਾਰ  ‘ਚ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਕਬਠਾ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਗਿੱਲੀਂ ਨਾ 
ਲਿੱ ਗ ਜਾਏ… ਬੇ… ਕਧਆਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ…। 
ਮੈਂ ਮ ੂੰ ਹ ਕਧਆਣੇ   ਝ ਪੜ੍ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। ਕ ਪਲ ਅੂੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਉਚ  ਉਚ   ੇ ਸੜ੍  ਵਿੱਲ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ… ਬੇ-ਚੈਨੀ ਕਜਹੀ ‘ਚ ਉੱਠ  ੇ ਅੂੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ… ਅੂੰਦਰ ਬਾਰੀ ‘ਚ ਖੜੇ੍ ਹੋ ਅਿੱਖਾਂ 
ਅਿੱ ਗੇ ਹਿੱਥ ਧਰ ਸੜ੍  ਵਿੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ… ਇਿੱ  ਅਜੀਬ ਕਜਹੀ ਬੇ-ਚੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਾਜ਼ਾਰ  ਰ 

ਰਹੀ ਸੀ… ਐਵੇਂ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਜਾ ਵੜੇ੍ ਸਨ… ਮ ੂੰ    ਦੀ ਨ  ਤਾ-ਚੀਨੀ  ਰ ਰਹੇ ਸਨ… ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 
ਸਨ। 

“ਹਾਲੀ ਤਿੱ  ਨਹੀਂ ਕਲਆਈ ਮ ੂੰ  ੇ ਨ ੂੰ ,” ਕਫ ਰ ਮੂੰਦੀ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ…।” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫ਼ੋਲਕਦਆਂ ਲਾ-ਪਿਵਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 

“ਪਿੀਤ ਨੇ ਬੜ੍ੀ ਦੇਰ  ਰ ਕਦਿੱਤੀ ਏ…।” ਬੀਜੀ ਨੇੜੇ੍ ਆਉਂਕਦਆਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ…ਤਿਭ   ੇ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ 

ਵੇਕਖਆ ਸੀ…। 
“ਕ ੂੰ ਪਲ, ਜਾ ਵੇਖ ਖਾਂ, ਆਇਆ ਕ ਓਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੀ ਤਾਈ…ਂ।” 

“ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੀਜੀ,  ੋਂਟ ਵਿੱਰੀ।”  ਕਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਫਰ ਆਪਣੇ  ੂੰਮ ‘ਚ ਮਗਨ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ 
ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇ-ਅਰਾਮ ਕਜਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।   ਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵ ਹ ਘੜ੍ੀ ਮ ੜ੍ੀ ਸੜ੍  ਵਿੱਲ ਵੇਖੀ 
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹ ਣ ਉਹ ਉੱਠ  ੇ ਲਾਅਨ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੜ੍  ‘ਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆਂ 
ਹੋਹੀਆਂ ਸਨ। 
“…ਵੇਖ ਮ ੂੰ  ੇ ਦਾ ਮ ੂੰ ਹ  ੀ  ਰ ਲਿੱ ਥਾ ਹੋਇਆ ਏ…।” ਬਿੱਚਾ-ਗਿੱ ੀ ਗੇਟ ਅੂੰਦਰ ਵੜ੍ਕਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਆਸ਼  
ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਇਹਨ ੂੰ  ਤੇ ਬ ਖ਼ਾਰ ਏ।” ਨੇੜੇ੍ ਹੋ ੇ ਉਹਦਾ ਕਪੂੰ ਾ ਟੋਹਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਫ ਰ ਜ਼ਾਹਰ  ੀਤਾ ਸੀ। 



“ਬੀਜੀ ਟਿੱਟੀ  ਰਤ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ…।” ਗਿੱ ੀ ‘ਚੋਂ ਕਗਿੱ ਲੇ  ਿੱਪੜੇ੍  ਿੱ ਦੀ ਹੋਈ ਆਇਆ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਤ ੂੰ  ਲੈ ਕ ਓ ਗਈ ਸਾਏ ਇਹਨ ੂੰ , ਜੇ ਟਿੱਟੀਆਂ  ਰਦਾ ਸੀ…?” 

“ਮੈਂ ਕ ਆ ਜਾਨਤ, ਘਰ ਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀ  ਥਾ… ਵਹਾਂ ਦੋ ਬਾਰ  ਰਤ…।” ਆਇਆ ਬੀਜੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਖਝ ਗਈ 

ਸੀ। 
“ਬਿੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਰਕਹ ਸ ਦ ੇਨੇ ਭਲਾ…!” ਸ ਣ ੇ ਮੈਂ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਲਰਜ਼ ਕਗਆ ਸਾਂ। 
ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਬਿੱਚੇ ਦੇ  ਿੱਪੜੇ੍ ਬਦਲਨ ਲਈ  ਕਹ ਮੈਂ ਗੈਰਜ਼ ‘ਚ ਜਾ  ਾਰ ਸਟਾਰਟ  ਰਨ ਲਿੱ ਗਾ ਸਾਂ… ਬੀਜੀ 
ਨੇ  ੇਵਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ ਪਰ ਆਕਖਆ   ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਆਇਆ ਕਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਿੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਚ   ੇ  ਾਰ ‘ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ 
ਸੀ। ਜਾਕਪਆ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਵਿੱਲ ਵੇਖ ਬ ੜ੍ ਬ ੜ੍ ਕਜਹੀ ਵੀ  ੀਤੀ ਸੀ। 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ  ੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸਾਂ। 

ਬੀਜੀ ਆਸ਼  ਦੇ  ੋਲ ਬੈਠੇ  ਾਫੀ ਕਫ ਰਮੂੰਦ ਲਿੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੜ੍ੀ ਮ ੜ੍ੀ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 
ਮਿੱਥਾ ਤੇ ਕ ਿੱ   ਟੋਂਹਦੇ, ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ…। 

ਪਿੀਤ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। 
ਆਇਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵ ਤ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਲੈ ਦਿੱਸ  ਾਹਦੀ ਨੌ ਰ ਹੋਈ?” ਬੀਮਾਰ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ   ੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ…।” 

ਬੀਜੀ ਦਾ ਚਕਹਰਾ ਗ ਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਤਮ  ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਕ ੂੰਨੀ ਦੇਰ ਟਿੱ ਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ  ੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਇਆ ਕਮਲੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਹ ਤ ਔਖੇ ਰਹ ੇਸਾਂ। 
 ੇ  ਸੌ ਤੋਂ ਥਿੱ ਲੇ  ਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਰਦੀ। ਇਹ ਭਲੀ ਲੋ  ਸੌ ਤੇ ਹੀ ਕਮਲ ਗਈ ਸੀ… ਕਫਰ ਸਾਫ ਸ ਥਰੀ 
ਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ… ਇਿੱ  ਵਾਰ ਤਾ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੌ ਰੀ ਛ ਿੱ ਟੀ ਕ  ਛ ਿੱ ਟੀ ਸੀ। 

“ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲੀ ਤਿੱ  ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਾਂ  ੀ  ਰ ਤੜ੍ਫਦਾ ਏ ਕਪਆ, ਜੇਵਂ ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ…।” ਬੀਜੀ 
 ਦੀ ਆਸ਼  ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਟੋਂਹਦੇ  ਦੀ ਕ ਿੱ …। 

ਸਚਮ ਿੱ ਚ ਪਿੀਤ ਵੀ ਕ ੂੰਨੀ ਲਾ-ਪਿਵਾਹ ਏ, ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਾ ਕਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ 

ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ… ਹਾਲਾਂਕ  ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ  ਰ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ  ਕਮਸਟਰ ਮ ਖ਼ਰਜੀ, 
ਉਹਦਾ   ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਕਵਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਫਟਾ ਫਟ  ਿੱਪੜੇ੍ ਬਦਲ  ੇ ਮੈਂ  ਾਰ ਸਟਾਰਟ  ਰ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਗ ਿੱ ਸਾ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ 
ਕ  ਸਾ ੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਉਹ   ਝ ਦੇਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਕਹਰ ਸ ਦੀ? ਬੀਜੀ ਤੇ ਵੀ ਝ ੂੰਜਲਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
 ਾਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨ ਲੀ ਕ  ਟੈ ਸੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਆ ੇ ਰ   ਗਈ ਸੀ। 



“ਕ ਿੱ ਧਰ ਚਿੱ ਲੇ ਸਾਓ?” 

“ਤੈਨ ੂੰ  ਲੈਣ” ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਾ ਗ ਿੱ ਸੇ ‘ਚ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਅਿੱਜ ਬੜ੍ਾ ਐਨਜੋਏ  ੀਤਾ, ਕਮਸਟਰ ਮ ਖਰਜੀ ਨੇ  ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦਿੱਤੀ ਏ… ਵਾਇਫ ਵੀ ਬੜ੍ੀ 
ਖ ਬਸ ਰਤ ਏ…।” ਕ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਜਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਆਸ਼  ਕਬਮਾਰ ਏ।” 

“ ੀ ਹੋ ਕਗਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ ?”  ਾ ਟਰ  ੋਲ ਗਏ ਸਾਓ…? ਉਹ  ਾਫੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਮਿੱਥਾ 
ਟੋਹਕਦਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਜਵੇਂ ਉੱਤਰ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਮੂੰਮੀ ਬਹ ਤ ਟਿੱਟੀਆਂ ਲਿੱ ਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ …।” ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਐਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸ ਿੱ ਟ ਜਾਈਦਾ ਏ ਭਲਾ ਅੂੰਞਾਕਣਆ ਨ ੂੰ ।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਉਲਮੇ ਵਾਂਙ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਸ ਣ  ੇ ਪਤਨੀ ਦੇ 

ਮਿੱ ਥੇ ‘ਤੇ ਕਸ਼ ਨ ਉਭਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਕ  ਉਹ ਚ ਿੱ ਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਅ ੋਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
 ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਗ ਟ ਾ ਚ ਿੱ   ਕਲਆਏ ਸਨ ਤੇ ਆਸ਼  ਦੇ ਕਸਿਹਾਣੇ ਬੈਠ ਪਾਠ  ਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਸਨ। 

 

ਪਤਨੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ  ਰ ੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਕਨਿੱ ੀਆਂ-ਕਨਿੱ ੀਆਂ  ਮਜ਼ੋਰ ਹ ੂੰ ਘਰਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ 

 ਮਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਜਾਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਠਠ   ੇ ਖਲੋਅ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਬੀਜੀ ਸ ਿੱ ਤੇ ਪਏ ਬਿੱਚੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ 

ਕਸਰਹਾਣੇ ਖ਼ੜੇ੍ ਹਿੱਥ ਜੋੜ੍ੀ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਚ ਅਰਦਾਸ  ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਬੀਜੀ, ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਅ ੋਲ 

 ਦਮ ਰਿੱਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਸਾਂ। ਸ ਿੱ ਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਤੇ ਥ ੇਵਾਂ ਝਲ  ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਜਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਸ਼ੀ। ਕ ਚਨ ‘ਚ ਮ ੂੰ    ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਇਿੱ  

ਦੋ ਚਿੱ ਰ ਮਾਰ ੇ ਬੀਜੀ ਕ ਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਆ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਓਥੋਂ ਆ ੇ ਪਤਨੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਝਾਤੀ 
ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ 
ਬੈਿੱ  ਟੀ ਵੀ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਰੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕਤਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਉਂਞ ਰਾਤ ਦਾ 
ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ। 

“ਇਹ  ੀ  ਰ ਰਹੇ ਓ?” ਕ ਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਖੜ੍ੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਸਟੋਵ ‘ਚ ਤੇਲ ਪਾਂਕਦਆਂ ਵੇਖ ਕ ਹਾ 
ਸੀ। 
“ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਸਟੋਵ ਪਰ ਰਖ ਦੋ।” ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ   ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ 
ਅਿੱਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਉਨੀਂਦਰਾ ਰੜ੍  ਕਰਹਾ ਸੀ। 



“ਮ ੂੰ    ਵੀ ਤਾਂ ਕਵਹਲਾ ਨਹੀਂ…।” ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਜਾਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਜਸਮ ਕਪਆ ਟ ਿੱ ਟਦਾ ਏ… ਛ ਿੱ ਟੀ ਲਵਾਂ  ੇ ਨਾ… ਉਂਞ ਆਇਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ…।” 

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥੋ ਸਲਾਹ ਪ ਿੱ ਛ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਵੀ ਤਾਂ  ੋਲ ਹੋਣਗੇ…।” ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਸੀ ਸੀ। 

ਪਤਨੀ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। 

“ ੂੰਘੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ।” ਸ਼ੈਲਫ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਖਝ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ ਮਬਖ਼ਤ ਕਚਮਚਾ ਖੌਰੇ ਕ ਿੱ ਥੇ ਰਿੱਖ ਕਗਆ ਏ?” ਹਿੱਥ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫ਼ੜ੍ੀ ਆਸ਼  ਦੇ ਕਸਿਹਾਣੇ ਖੜ੍ੀ ਉਹ 

 ਾਹਲੀ ਕਜਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਅਭੀ ਤਿੱ  ਬਰੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹ ਆ,  ਰਤਾ ਕ ਆ ਹੈ…?” ਕ ਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਖੜ੍ੀ 
ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਸਾੜ੍ੀ ਦੇ ਵਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀ   ਰਦੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਮ ੂੰ    ‘ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੜ੍ੀ ਹਾਲੀ ਤਾਈ।” ਪਤਨੀ  ਦੀ ਆਸ਼  ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਟੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ  ਦੀ 
ਕ ਿੱ …। 

ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਕਜਹੀ ਲਿੱ ਗ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਦਾ ਬਰੇ ਫਾਸਟ?” ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ‘ਚ ਨਾ ਬੈਕਠਆਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਮ ੂੰ    ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਤਾਂ ਸੀ।” 

“ਬੀਜੀ  ਾ ਟੋਸਟ ਕ ਓਂ ਨਹੀਂ ਕਤਆਰ  ੀਆ?” ਨੇੜੇ੍ ਆਏ ਮ ੂੰ    ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“ਅ ੇਲਾ ਕ ਆ ਕ ਆ  ਰਤਾ?” 

“ ਾਹਲੇ ਕ ਓਂ ਪੈਂਦੇ ਓ ਹ ਣੇ  ਰ ਦੇਂਦਾ ਏ, ਚੂੰ ਗੇ ਭਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿੱਚਾ ਕਬਮਾਰ ਏ।” 

“ਵੇ ਮ ੂੰ ਕ ਆਂ ਆਂਕ ਆਂ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਮਾਂਜ  ੇ ਟੋਸਟ ਸੇ ੀ…।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਕ ਹਾ। ਮ ੂੰ    ਮ ੂੰ ਹ ਕਜਹਾ ਬਣਾਈ 

ਕ ਚਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਅਰਸ਼ੀ ਆਈ ਤੇ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਕਹਲਾ ਪੀਰੀਅ  ਲਿੱ ਗਣਾ ਸੀ। ਅਿੱਜ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਤਆਰ ਹੋ ਗਈ 

ਸੀ। ਫਰੈਸ਼ ਲਿੱ ਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ  ੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਰਾਂ  ਿੱ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਾਲੀਆ ਕਸਆਹ ਕਲਟਾ ਗੋਰੇ ਰੂੰਗ 

‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਿੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਮਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਾਂ 
ਵੀ  ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕ  ਅਕਮਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਕਪ ਚਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਫਰ ਫਲਾਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਹ 

ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਿੱ  ਖਾਸ ਅੂੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਮੋਕ ਆਂ ‘ਤੇ ਸ ਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਕਹਲਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉੱਠੀ ‘ਤੇ  ਾਲਜ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ 

ਪਈ ਸੀ। 
ਜਾਂਦੀ ਅਰਸ਼ੀ ਵਿੱਲ ਬੀਜੀ ਨੇ ਇਿੱ  ਓਪਰੀ ਕਜਹੀ ਕਨਗਾ ਮਾਰੀ ਸੀ। 



ਆਇਆ ਦੇ ਆਓਕਦਆਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾ ੀਦਾਂ  ਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਾਟ ‘ਚ ਪਏ 

ਆਸ਼  ਦੀ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਮ ੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਸਲਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਆਸ਼  ਦੇ ਕਸਿਹਾਣੇ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਗਮਗੀਨ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 

+++ 

ਆਸ਼  ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸ ਰਤ ‘ਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਝ  ੇ ਹੋਏ ਬੀਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ  ਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਕਨਿੱ ਾ ਕਨਿੱ ਾ ਉਹ ਅਿੱਗੋਂ ਹਿੱਸ ਕਰਹਾ ਸੀ… ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਵਿੱਟੀ ਵਿੱਟੀ ਕਫਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਆਸ਼  ਦੀ ਗਲ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਫੇਰਕਦਆਂ ਮੈਂ  ੋਲ  ਿੱਠੀ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਕਹ ਕਗਆਂ ਸਾਂ। 
“ਆਹ ਕਜਹੜ੍ੀ ਰਿੱਖੀ ਜੇ  ੌ ੀਓਂ ਖੋਟੀ ਏ, ਮ ੂੰ  ੇ ਦਾ ਕਧਆਨ ਏਸ  ੀ ਰਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ  ੂੰਘੀ ਪਿੱਟੀ ‘ਚ ਹੀ 
ਲਿੱ ਗੀ ਰਹੀ ਏ… ਆਖ ਆਖ  ੇ ਦਵਾਈ ਦ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆਂ…।” ਆਇਆ ਦੇ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਿੱਜ ਕਪੂੰ  ੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ  ੀ ਬਕਣਆ ਕਪਆ ਏ… ਭਲਾ ਇਹ ਸੂੰਭਾਲ 

ਲੈਂਦੀ ਕਜਦੇ ਕਸਰ ਤੇ ਛਿੱ   ੇ ਗਏ ਸਾਓ।” 

“ਇਹ ਕ ਹੜ੍ਾ ਘਿੱਟ ਸ਼ੈਤਾਣ ਏ, ਸਾਰਾ ਕਦਨ  ੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਕਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ…।” ਉਹ ਲਾ  ਨਾਲ਼ ਆਸ਼  ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਪਲੋਸਦੇ  ਕਹ ਰਹੇ ਸਨ। 

“ਆਇਆ ਏਧਰ ਆ ੇ ਬੈਠ…।” ਮੈਂ ਰਤਾ ਗ ਿੱ ਸੇ ‘ਚ  ਕਹ ਕਗਆਂ ਸਾਂ। 
“ਬੀਜੀ ਤ ਸੀਂ ਉੱਠ ੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਵੋ, ਏਸ ਤਰਾਂ  ੀ ਚੂੰਗਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ।” 

ਬੀਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਆਸ਼  ਚ ੂੰ  ਚ ੂੰ   ਰਨ ਲਿੱ ਗਾ। ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਉਹ ਅਿੱਜ ਕਸਞਾਂਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਪਆ। ਪਤਨੀ 
ਆਈ ਤਾਂ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਵੇਖ  ੇ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 
“ਲਾਏ ਵੇਖ ਲਾਏ, ਪ ਿੱ ਤਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕ  ਨਾ?”  ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗ ਸਲਖਾਨੇ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ 

ਗਏ। ਪਤਨੀ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਦੀ ਰਹੀ… ਪ ਿੱ ਛਦੀ ਰਹੀ ਕ  ਉਹ ਕਪਿੱ ਛੇ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਆਇਆ   ਝ ਘ ਿੱ ਟੀ ਘ ਿੱ ਟੀ ਕਜਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ। 
ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਅਲਸਟਿੇਕਟ  ਵੀ ਲੀ ਦੇ ਵਰ ੇ ਫਰੋਲਨ ਲਿੱ ਗਾ ਸਾਂ। ਪਤਨੀ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਨਕਟੂੰਗ ਮੂੰਗਵਾ 
 ੇ ਉਨਣ ਲਿੱ ਗੀ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਬਾਥਰ ਮ ਜਾਣ ਲਈ ਕ ਚਨ ਅਿੱਗੋਂ ਲਿੱ ਕਘਆਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ੂੰ    ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ   ਝ ਘ ਸਰ ਮ ਸਰ  ਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। 

  ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੀ ਟਰੇਅ ਲਈ ਮ ੂੰ    ਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਸ ੂੰ ਨ ਮ ੂੰ ਨ ਕਜਹੀ ਫੇਰ  ੋਲ ਆ ਖਲੋਤੀ 
ਸੀ। 



“ਆਹ ਆਸ਼  ਦੇ   ਝ  ਿੱਪੜੇ੍ ਧੋਅ ਛਿੱ ।” ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼  ਦੇ ਕਨਿੱ ੇ ਕਨਿੱ ੇ  ਿੱਪੜੇ੍ ਇ ਿੱ ਠੇ  ਰਦੀ ਨੇ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  
ਆਕਖਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ  ਿੱਪੜੇ੍ ਲੈ ੇ ਬਾਥਰ ਮ ਵਿੱਲ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

“ਅਿੱਜ ਇਹਨ ੂੰ   ੀ ਹੋਇਆ ਏ?” ਕ ਵੇਂ ਸ ੂੰ ਨ ਮ ੂੰ ਨ ਹੋਈ ਕਫਰਦੀ ਏ?” 

ਜ ਆਬ ‘ਚ ਮੈਂ  ੇਵਲ ਪਤਨੀ ਵਿੱਲ਼ ਤਿੱ ਕ ਆ ਤੇ ਕਫਰ ਪੜ੍ਣ ਲਿੱ ਗ ਕਪਆ ਸਾਂ। 
ਬੀਜੀ ਨਹਾ  ੇ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਉੱਠ  ੇ ਕ ਚਨ ‘ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ 
ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀ ਪੜ੍ਦਾ ਕਰਹਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਨਕਟੂੰਗ  ਰਦੀ ਰਹੀ। 
ਬੀਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਾਫੀ ਫਰੈਸ਼ ਲਿੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਉੱਠ  ੇ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

  ਝ ਕਚਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਿੱ ੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਲੂੰ ਕਘਆ ਤਾਂ, ਆਇਆ ਮ ੂੰ ਹ ਲਮ ਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ    ਝ  ਕਹ ਰਹੀ ਸੀ। 
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ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ   ਾਰ ‘ਚ  ਾ ਟਰ  ੋਲ ਲੈ ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। 
“ਆਇਆ  ਕਹੂੰਦੀ ਏ ਉਹ ਇਹੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਏਗੀ।”  ਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਵੇਕਖਆ। 
“ਬੀਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱ   ‘ਚ ਦਮ  ਰ ਰਿੱ ਕਖਆ ਏ।” 

“ਹਰਾਮ-ਜ਼ਾਦੀ ਝ ਠ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਅਿੱਜ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਸਗੋਂ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।” 

“ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।” 

“ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ।” ਮੈਂ ਕਦਿੜ੍ਤਾ ਨਾਲ਼ ਕ ਹਾ। 

“ਦੇਖੋ ਅਿੱਗੋਂ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਲਿੱ ਭੀ ਏ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਏ ਪਕਹਲੀ ਆਇਆ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕ ੂੰਨੀ ਮ ਸੀਬਤ  ਿੱਟਣੀ 
ਪਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੌ ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਹਣੀ ਏ… ਤੇ ਇਹ ਤ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਈ ਓ ਕ ੂੰ ਨੀਆਂ 
ਕਸਫਾਕਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਮਲੀ ਏ, ਕਫਰ ਚੂੰਗੀ ਸਰਕਵਸ ਏ ਸਿੱਤ ਸੌ ਰ ਪਏ ਵਾਧ  ਘਰ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ…।” 

ਪਤਨੀ ਸਿੱਚੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆਇਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਬੜ੍ੀ ਮ ਸੀਬਤ  ਿੱਟੀ ਸੀ। ਬੜ੍ੀਆਂ 
ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਆਇਆ ਕ ਸੇ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰਿੱਬ ਦਾ ਸੌ ਸ਼  ਰ  ੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੌ ਰੀ 
ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਚੀ ਸੀ। 

ਘਰ ‘ਚ ਦੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਗੈਰ ਸਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ  ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਰਸੋਈ ‘ਚ ਮ ੂੰ    
ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰ ਰੀ ਸੀ।  ਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੌ ਰੀ  ਰ ੇ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ ਆ ਚ ਿੱ ੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰ 

ਅੂੰਦਰ ਇਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ…। 
“ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕ ਹੜ੍ਾ ਕਪਆ ਜਾਂਦਾ ਏ,  ੋਈ ਓਏ ਅਖਵਾ  ੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਉਹਨ ੂੰ  ਵਧ ਘਿੱਟ 

ਗਿੱਲਾਂ  ਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਝੜ੍ ਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ…।” 



“ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇ ਬ ਰਾ ਮਨਾ ਗਏ।”  ਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਚ ਿੱ ਪ  ੀਤਾ ਰਕਹਣ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੀ। 
“ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾ ਨ ੂੰ   ੀ ਆਖਾਂ?” ਮੈਂ ਤਲਖ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਤ ਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ…।” ਪਤਨੀ ਨੇ   ਝ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ।  ਾ ਟਰ ਦਾ  ਲੀਕਨ  ਆ ਕਗਆ 

ਸੀ। 
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ਕ ਚਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਬੀਜੀ ਸਟੋਵ ‘ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਰ ਲਾਉਣ  ਰ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੌ ਣੀ ਚੜ੍ੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਮ ੂੰ    ਕਸਰ ਕਜਹਾ ਸ ਿੱ ਟੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਪਰਾਂ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਦੇਣਾਂ।” ਕ ਚਨ ‘ਚ ਵੜ੍ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ। 
“ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਬੀਜੀ  ੋ ਕ ਤਨੀ ਤ ਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਹ ਸਕੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
“…ਜੀ… ਜੀ… ਮੈਂ ਤੋ  ਹੀ ਬਾਰ ਬੋਲਾ….।” ਮ ੂੰ    ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਜਵੇਂ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨ ਲ ਰਹੀ। 
“ਨੀਂ ਆ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗ ਸਲਖਾਨੇ ‘ਚ ਰਿੱਖ ਦੇਂਦੀ…।” ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਨੇ ਕ ਹਾ 
ਸੀ। 
“ਬਾਬਾ  ੋ ਦਵਾ ਕਪਲਾਣੀ ਹੈ।”  ਕਹ  ੇ ਆਇਆ ਅਿੱ ਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

“ਦੇਖ ਸ਼ੀਲਾ ਬੀਜੀ  ੋ ਕ ਸੀ  ਾਮ ਸੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ  ਰਨਾ।”   ਝ ਤਲਖ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ  ੋਲ 

ਸਿੱਦਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਆ ਕਸਰ ਝ ਾਈ ਖੜ੍ੀ ਸੀ। 
“ਸ਼ੀਲਾ ਭਈ ਵੋਹ  ਰਾਪਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੋ ਲਾਓ।” ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਤਨੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਸਰ 

ਝ  ਾਈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

“ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹ ਤ ਕਵਗੜ੍ੀ ਹੋਈ ਏ…।”  ਮਰੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਦੇ ਚਲੇਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਆਂ, ਪਰ ਬੀਜੀ ਵੀ ਬਜ਼ ਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੌ ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਲੀਮੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ” 

“ਉਫ ਮੈਂ  ਦੋਂ  ਕਹਨਾ ਉਹ…।” ਮੈਂ ਕਖਝਕਦਆਂ ਹੋਇਆ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਏਦੋਂ ਵਧ ਬੋਲਨਾ ਠੀ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝ ਗਹੇ ਸਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਬਿੇ ਫਾਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਬੀਜੀ ਨਹਾ  ੇ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਤਵਾ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਿੱਜ ਉਹ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ ੇ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ। 

ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਆ ੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ ਕ  ਬੀਜੀ ਨਹਾ  ੇ ਕ ਚਨ ‘ਚ ਤਵਾ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ ੂੰ    ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤਵਾ ਮਾਂਜ 

 ੇ ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤਿੱ  ਟੋਸਟ ਕਤਆਰ  ੀਤਾ ਸੀ। 
+++ 



ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ ਕਜਹੇ ਬੀਜੀ ਆਸ਼  ਦਾ  ਾਟ  ੋਲ   ਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਇਆ  ੋਈ ਦਵਾਈ ਕਚਮਚੇ ‘ਚ 

ਉਲਿੱ ਦ ਰਹੀ ਸੀ। 

“ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਹਾ ਅਿੱਜ?” ਦਫਤਰੋਂ ਆਉਂਕਦਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“ਆਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਏ…।” ਬੀਜੀ ਦਾ ਕ ਿੱਲਾ ਕਜਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। 
ਸਮਝ ਕਗਆਂ ਸਾਂ, ਆਇਆ ਨੇ ਅਿੱਜ ਆਸ਼  ਦਾ  ੋਈ ਵੀ  ੂੰਮ  ਰਨ ਦਾ ਮੌ ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਿੱ ੱਿੱਤਾ। ਅਸਲ ‘ਚ 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ  ਉਹ  ੋਈ ਵੀ ਖ਼ੇਚਲ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪਾਵੇ। 
ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼  ਨਾਲ਼  ੋਈ ਗਿੱਲ  ੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼। ਗ ੂੰ ਮ ਸ ੂੰ ਮ ਕਜਹੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ 

ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕ ਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਪੂੰਜ ਸਿੱਤ ਕਮੂੰ ਟ ਓਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਵਿੱਲ਼ ਤ ਰ 

ਪਏ। ਘੜ੍ੀ    ਕਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਫਰ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ ਖ਼ਲੋਤੇ ਸਨ। 

“ਮੈਂ ਤਾਂ ਭ ਿੱ ਲ ਈ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸੀ।” ਕਬਣਾ ਕ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ  ੀਕਤਆਂ  ਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲੇ 

ਗਏ ਸਨ। 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਪਲੋਕਸਆ ਪ ਚ ਾਕਰਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਦਨ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀ… ਤੇ ਹ ਣ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀਆਂ   ਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਦੀ ਹੋਈ ਹਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਅਿੱਜ ਤ ਹਾਨ ੂੰ   ੀ ਏ? ਬੜੇ੍ ਚ ਿੱ ਪ ਚ ਿੱ ਪ ਓ…।” ਇਿੱ  ਦਮ ਹਿੱਸਣਾ ਬੂੰਦ  ਰ ੇ ਘੋਖ਼ਦੀਆਂ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ 

ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖਕਦਆਂ ਉਹਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਮੇਰਾ ਮ   ਵੇਖ ਪਤਨੀ ਚ ਿੱ ਪ ਕਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਕ ਿੱ ਥੇ ਨੇ?” ਘੜ੍ੀ    ਕਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ” ਮੇਰਾ ਸੂੰੱੂੰਖੇਪ ਕਜਹਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। 
ਮ ੂੰ    ਚਾਹ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਇਿੱ  ਕਪਆਲਾ ਕਸਿੱ ਧਾ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਭੇਜ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ 
ਕਪਆਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਤਿੈਪਾਈ ‘ਤੇ ਕਪਆ ਸੀ। 
ਠੋ ੀ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਧਰੀ ਬੀਜੀ   ਝ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

“ਤਬੀਅਤ ਠੀ  ਤਾਂ ਹੈ ਤ ਹਾ ੀ?” ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ  ੋਈ ਪੂੰਜ ਕਮੂੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ਦ ੇਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੱ ਣੀ ਅਸਕਹ ਸੀ। 
ਉੱਥੋਂ ਉਠ ਮੈਂ ਸਟਿੱ ੀ ਵਿੱਲ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਘੜ੍ੀ    ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸ ਿੱ ਟਕਦਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 

ਕਨ ਲ, ਗੈਰਜ ‘ਚੋਂ  ਾਰ  ਿੱ ਕਦਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਹੀ ਕ ਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਤ ਰ ਕਪਆ ਸਾਂ…। 
+++ 

ਆਸ਼  ਹ ਣ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। 



ਬੀਜੀ ਹ ਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ  ਰਦੇ ਸ ਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ  ਾਈ ਘੂੰ ਟੇ 

ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਦੇ। ਕਫਰ ਉੱਠ ੇ ਆਪਣੇ ਲਹੀ ਚਾਹ ਤੇ ਟੋਸਟ ਕਤਆਰ  ਰਦੇ। ਕ ਚਨ ‘ਚ ਚਾ ਪੀ  ੇ 
ਕਸਿੱ ਧੇ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਜਾ ਵੜ੍ਦੇ। ਇਿੱ  ਅਜੀਬ ਕਜਹੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਅਜੀਬ 

ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ  ਹੀ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਸੜ੍  ਵਿੱਲ ਝਾ ਦ ੇਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਜਾਂ ਕਫਰ ਗ ਟ ਾ ਲੈ ੇ ਪਾਠ  ਰਨ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਕ ੂੰ ਪਲ ਨਾਲ਼ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਦੇ ਸ ਣੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਉਹ ਹ ਣ ਸਾ ੇ ‘ਚ ਬੈਠਣਾ ਛਿੱ  ਗਏ ਸਨ। ਆਫ਼ਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਸਧਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 
ਪਤਨੀ ਵੀ  ੋਲ ਆ ਬੈਠਦੀ। ਚਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਕਹਲਾਂ ਕਪਆਲਾ ਭਰ  ੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਆਇਆ 

ਆਸ਼  ਨ ੂੰ   ੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਵੀ  ੋਲ ਆ ਬੈਠਦੀ। 
“ਹਾਂ ਕਫਰ ਬੀਜੀ, ਪੋਜ਼ ਕ ਵੇਂ ਬਨਾਉਂਣਗ?ੇ” ਮੈਂ ਕ ੂੰ ਪਲ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਜਹਾ  ਰਦਾ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖ 

ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਜਹੀ ਨਾਲ਼ ਮ ਸ ਰਾਂਦੀ ਕਜਵੇਂ ਅਸੀਂ  ੋਈ ਸਮਝੌਤਾ  ਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਉੱਠ ੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ ਬਨਾਉਣ 

ਲਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਪੋਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਦੇ ਹਿੱਸਦੇ ਦ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਜੀ ਵੀ ਖ ਸ਼ ਜਾਪਦੇ,  ੋਈ 

ਗਿੱਲ ਵੀ ਬੇ-ਸ ਆਦੀ ਨਾ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਗੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੂੰਗੀ ਗ ਜ਼ਰਦੀ। 
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕ ੂੰ ਪਲ ਇਿੱ  ਕਦਨ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ। 
“ਕ ੂੰ ਪਲ  ੈਮਰਾ ਕਲਆਈ ਂਮੇਰਾ।” ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਮੇਰੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ  ੈਮਰਾ ਚ ਿੱ   ਕਲਆਈ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ ਬੀ ਰੈ ੀ… ਵਨ. ਟ . ਥਿੀ…।” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹ ਨ ਿੱ  ਰ  ਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ 

ਲਈ ਸੀ। ਕਫਰ  ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਜਵੇਂ ਇਿੱ  ਚਿੱ ਰ ਚਿੱਲ ਕਪਆ ਸੀ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਜਿੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠੀ 
ਸੀ… ਬੀਜੀ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਗੋਦੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ… ਇਿੱ  ਪਾਸੇ ਕ ੂੰ ਪਲ, ਇਿੱ  ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਵਚ ਾਰ ਬੀਜੀ 
ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੋਕ ਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਧਰੀ… ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਜਿੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਂ , ਪਤਨੀ ਤਸਵੀਰ ਕਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ… 

ਕਵਚ ਾਰ ਬੀਜੀ ਦ ਆਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਖੜੇ੍ ਸਾਂ… ਕ ੂੰ ਪਲ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਅਰਸ਼ੀ ਏਸ ਵੇਲ਼ੇ ਘਿੱਟ ਹੀ ਘਰ ਹ ੂੰ ਦੀ।  ਦੀ  ੋਈ ਕਰਹਰਸਲ…  ਦੀ  ੋਈ ਕਪ ਕਨ  ਤੇ  ਦੀ ਕ ਸੇ ਫਰੈਂ  

ਨਾਲ਼ ਕਪ ਚਰ… ਬਹ ਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ  ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿੱਸ ਫੋਨ  ਰ ਦੇਂਦੀ… ਅਰਸ਼ੀ 
ਇਿੱ  ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਜਓ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ‘ਚ ਬਹ ਤਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੇਂਦੇ। ਅਸਾਂ 
ਇਿੱ  ਤਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ  ਰ ਕਲਆ ਸੀ… ਜਾਂ ਕਫਰ  ਰਨਾ ਕਪਆ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਹਾਲੀ  ੈਮਰਾ ਸੈਿੱਟ  ਰ ਕਰਹਾ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ ਹੜੇ੍ ਵੇਲੇ, ‘ਹੈਲੋ ਮਾਮਾ, ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ’  ਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਸ਼ੀ 
ਬੀਜੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਵਚ ਾਰ ਆ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹਿੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 



ਮੋਕ ਆਂ ਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਰਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ…। 
  ਝ ਕਚਰ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ  ਿੱਪ ਹਿੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜ੍ੀ ਅਸੀਂ  ੇਵਲ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ ਵਿੱਲ ਝਾ  ਰਹੇ ਸਾਂ। 

“ਅਰਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ  ਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ?” ਗਿੱਲ  ਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕ  ਮੈਨ ੂੰ  
ਇਮਕਤਹਾਨ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। 
“ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਟੌਕਨ  ਤਾਂ ਠੀ  ਦੇ ਰਹੀਂ ਏ?”  ਮਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਈ ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਕ ੂੰ ਪਲ ਤ ੂੰ  ਜਾ ੇ ਪੜ੍ਦੀ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ?” ਉਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਸਰ ‘ਤੇ ਨੇ…। ਪਤਨੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਕਝੜ੍  ਰਹੀ ਸੀ। 
ਭੈੜ੍ਾ ਕਜਹਾ ਮ ੂੰ ਹ ਬਣਾਈ, ਕ ੂੰ ਪਲ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
  ਝ ਕਚਰ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਪਆਲੇ ਕਤਪਾਈ ਤੇ ਪਏ ਸਨ… ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ 

ਵਿੱਲ ਝਾ  ਰਹੇ ਸਾਂ…  ਰਨ ਲਈ  ੋਈ ਗਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ…। 
+++ 

ਬੀਜੀ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਦੀ ਕਖ਼ੜ੍ ੀ ‘ਚੋਂ ਦ ਰ ਕ ਿੱ ਧਰੇ ਵਖੇ ਰਹੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਕਜਵੇਂ ਕ ਧਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ… ਮੈਂ 
 ਿੱਟ ਕਜਹਾ ਜਾਂਦਾ   ਝ ਵੇਖ ੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ,  ੀ ਖ਼ ਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਥੋਂ? ਬੀਜੀ ਕ ਉਂ ਉਦਾਸ ਰਕਹੂੰ ਦੇ 

ਸਨ? ਕ ਉਂ ਚ ਿੱ ਪ ਚ ਿੱ ਪ ਲਗੇ ਕਫਰਦੇ? … ਕਫਰ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀ  ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ… ਬਿੱ ਕਚਆ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ  ਰਦੇ, 

ਕ ੂੰ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ  ਹਾਣੀਆਂ ਸ ਣਾਉਂਦੇ, ਆਸ਼   ੋਲ ਬੈਠੇ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ  ਰਦੇ, ਹਾਂ 
ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਹ ਣ ਆਪਣਾ  ੋਈ  ੂੰਮ ਨਾ ਦਿੱਸਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕ  ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਗ ਸਤਾਖ 

ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ੂੰ   ਿੱ  ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸ ਦੇ…। ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਏ ਇਿੱ  ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਨੇ ਅਿੱਗੋਂ ਗ ਸਤਾਖ 

ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਰ ਨ ੂੰ  ਖੜੇ੍ ਪੈਰ  ਿੱ  ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਫਰ ਤਰਲੇ  ਰਨ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੂੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੀ ਨੇ 

ਉਹਨ ੂੰ  ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਕੜ੍ਆ। 

“ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਪੂੰ  ਸਾਧ  ੇ ਬਹਾ ਕਦਆਂ!” ਇਹ  ੋਣ ਹੋਵੇ ਗ ਸਤਾਖ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੀ ਏ ੀ ਜ ਅਰਤ ਕ ਵੇਂ 
ਪਈ! ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕ ਹੜ੍ਾ ਬੂੰਦਾ ਇਹ ਘਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰਮੇ ਪੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਜਹਾਂ ਦੇ…।” ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ 
ਦੀ ਉਹ  ਚੀਚੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਏ, ਕ ਵੇਂ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਜੀ! ਕਫਰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਕ ਵੇਂ ਗਲੋਂ ਫੜ੍ ਕਲਆ ਸੀ ਉਹਨ ੂੰ ! ਬੀਜੀ ਤੋਂ  ਰਕਦਆਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ   ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ ਹਾ। 

+++ 

ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹ ਣ ਉਹ ਕਦਨ ਰਾਤ ਪਾਠ  ਰਦੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਪ ਿੱ ਛਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਸਦੇ ਕ  ਆਸ਼  ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ 

ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਸ ਿੱ ਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜ੍ੀ ਲੈ ‘ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ  ਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕ ਸਟਰਬ ਹ ੂੰ ਦੇ। ਕ ੂੰ ਪਲ 

ਨ ੂੰ   ੋਈ ਫਰ  ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅਰਸ਼ੀ ਪੜ੍ ਨਾ ਸ ਦੀ। ਕ ਤਾਬਾਂ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਟ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ 

ਬੈਠਦੀ। ਕ ਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਕਸ਼ ਾਇਤ  ਰਦੀ। ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ ਦ ਰ ਕ ਧਰੇ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੋਚਣ ਲਿੱ ਗਦਾ…। 



“ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇੜੇ੍ ਨੇ।” ਪਤਨੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ ਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਫਰ ਆਖਦੀ। 
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੂੰਝ ਕਬਲ  ਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ ਸ ਦੀ।” ਅਰਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਖਝਦੀ। 
“ਬਿੱਸ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਪਾਠ… ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਇਹ ਲੋ ?” ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੀ। 
ਅਰਸ਼ੀ ਨ ੂੰ    ਝ  ਕਹੂੰਦਾ  ਕਹੂੰਦਾ ਮੈਂ ਰ   ਜਾਂਦਾ। 
+++ 

ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਗੈਲਰੀ ‘ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਹ ਣ ਘ ਰ ਘ ਰ ਵੇਖਦੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਰ ਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਲੈਂਦੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਕਜਵੇਂ ਆਇਆ ਦਾ ਕਪਿੱਛਾ  ਰਦੀਆਂ ਰਕਹੂੰਦੀਆਂ। ਓਦਨ ਤਾਂ ਹਿੱਦ 

ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਇਆ ਪਤਨੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਸੀ। ਬਾਥਰ ਮ ਵਿੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ 
ਕਨ ਕਲਆਂ ਸਾਂ ਕ  ਬੀਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ  ਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ    ਉਰਾਂ  ੂੰਧ ਨਾਲ਼  ੂੰਨ ਲਾਈ ਖਲੋਤੇ   ਝ 

ਸ ਨਣ ਦੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰ ਰਹੇ ਸਨ… ਬਾਥ-ਰ ਮ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲਾ ਕਗਆ 

ਸਾਂ। 
“ਤਾਂ… ਪਿੱਥਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕਗਆ ਤੇ ਪਿੱਥਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਦਾ ਠਿੱ ਪਾ ਲਿੱ ਗ ਕਗਆ…।” 

“ਬੀਜੀ ਪਿੱਥਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਦਾ ਠਿੱ ਪਾ ਕ ਵੇਂ ਲਿੱ ਗ ਕਗਆ?” ਕ ੂੰ ਪਲ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕ ਤਾਬ ਪਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾ ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

“ਵੇਖੋ ਹ ਣ ਕ ੂੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।” 

ਅਰਸ਼ੀ  ਾਫੀ ਕਖਝ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਪਿੱਥਰ ‘ਤੇ ਭਲਾ ਠਿੱ ਪਾ ਕ ਵੇਂ ਲਿੱ ਗ ਕਗਆ?” ਕ ੂੰ ਪਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ ਿੱ ਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਮੈਂ  ਕਹਣੀ ਆਂ ਤ ੂੰ  ਚ ਿੱ ਪ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ  ਰਦੀ ਕ ੂੰ ਪਲ?” ਅਰਸ਼ੀ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ਦੀਆ ਂਦਕਹਲੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਖਲੋਤੀ 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਤੇ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਅਸਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਬ ਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰਿੱਖ  ੇ ਚ ਿੱ ਪ ਰਕਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ  ੀਤਾ ਸੀ। 
“ਬੋਲਾਂਗੀ, ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੈਨ ੂੰ   ੀ…।” ਕ ੂੰ ਪਲ ਸੀ। 

“ਮੇਰਾ  ਿੱਲ ਪੇਪਰ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨ ਦੇਵਾਂਗੀ।” “ਬਲੋਾਂਗੀ, ਬੋਲਾਂਗੀ, ਇਿੱ  ਵਾਰ ਛਿੱ  ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਾਂਗੀ…।” 

ਕ ੂੰ ਪਲ  ਾਫੀ ਗ ਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

“ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਕਦਆਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਕਦਆਂਗੀ…।” ਅਰਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੜ੍  ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤ ੂੰ  ਗਲ ਕ ਉਂ ਪਈ ਪਈਨੀ ਏ…ਂ।” ਬੀਜੀ ਨੇ   ਝ   ਝ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਤੇ   ਝ 

ਤਲਖੀ ਨਾਂਲ਼ ਕ ਹਾ ਸੀ। 

“ਬੀਜੀ ਮੇਰਾ  ਿੱਲ ਪੇਪਰ ਏ, ਤ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਬੋਕਲਆ  ਰੋ…।” 



“ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।” 

“ਤ ੂੰ   ੋਣ ਹ ੂੰ ਨੀ ਏ ਬੀਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ?” ਕ ੂੰ ਪਲ ਅਰਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਸ਼ਟ ਅਪ ਬੋਥ ਆਫ ਯ …।” ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਲ  ਕਹਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ੀ ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ 
ਗ ਸੈਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕ ੂੰ ਪਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। 
+++ 

ਫਰਮ ਦੇ ਟ ਰ ਤੋਂ ਦਸੀਂ ਕਦਨੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਰਿੱਖ  ੇ ਕਸਿੱ ਧਾ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਵੜ੍ ਕਗਆ ਸਾਂ। 
ਮਿੱਥਾ ਟੇ ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਿੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਕ ੂੰਨਾ ਕਚਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਮੇਰੀ  ੂੰ  ‘ਤੇ ਥਰ-

ਥਰਾਂਦਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਹਿੱ  ਨਾਲ਼ ਲਿੱ ਗੀ ਧੜ੍  ਰਹੀ ਸੀ। … ਮੈਂ ਇਿੱ  ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਛੋਟਾ ਜਿੱਸੀ ਬਣ ਕਗਆ ਸਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਦਾਸ ਵੇਖ ੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਇਆ  ਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਤਾ ਜੀ 
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਿੱ ਗੇ ਖਲੋਅ  ੇ ਰੋਂਕਦਆਂ ਵੇਖ, ਕ ੂੰਨਾ, ਕ ੂੰਨਾ ਕਚਰ ਸੌਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ  ਰ ੇ ਚਾਦਰ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਤੇ ਲੈ  ੇ 
ਰੋਂਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਫਰ ਬੀਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ ਵੇਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨ ੂੰ  ਉਠਾ  ੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਘ ਿੱ ਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਛਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਿੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਚ ੀਆਂ ਭਰਤਾ ਰਕਹੂੰਦਾ…। 
ਜਿੱਫੀ ਪਈ ਪ ਆਈ ਅਸੀਂ ਬੈਿੱ  ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਂ… ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਖਲੋਤੀ ਪਤਨੀ ਵੇਖਕਦਆਂ ਸਾਰ ਪਰਾਂ ਹਟ 

ਗਈ ਸੀ। ਯ ਦਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਕਪਆ ਸੀ, ਬੀਜੀ ਕਜਵੇਂ  ੂੰਬ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਚਹਰਾ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੀਲਾ ਪੈ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਉਹ  ਾਫੀ ਮਾੜੇ੍ ਤੇ ਮ ਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਬੀਜੀ ਹ ਣ   ਝ ਸੂੰਭਲ ਚ ਿੱ  ੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੀ   ਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। 
ਅਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ? ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਕਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ 
ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਚ ਸ ੀਆਂ ਭਰਕਦਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਵੀ  ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ… ਬਚਪਣੇ ਦੀਆਂ… 

ਫਜ਼ ਲ…ਕਨਰਅਰਥ … ਪਰ ਇਿੱ  ਅਜੀਬ ਕਜਹਾ ਸ  ਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ… ਸੋਚ ਕਰਹਾ ਸਾਂ ਪਤਨੀ ਹ ਣੇ 
ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕਪਆਲਾ ਲਈ ਸਾ ੇ  ੋਲ ਆ ਬੈਠੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ।   ਝ ਕਚਰ ਉ ੀ ਣ 

ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੈਿੱ  ‘ਤੇ ਕਸਿੱ ਧੀ ਲੇਟੀ ਛਿੱਤ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਕਬਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤ ੂੰ?” ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਿੱ ਥਾ ਹੋਇਆ ਕਚਹਰਾ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ  ੋਲ ਬੈਠਕਦਆਂ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਭਲੀ ਆਂ…।” ਉਹਨੇ   ਝ ਕਨਹੋਰੇ ਕਜਹੇ ਨਾਲ਼ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
  ਝ ਕਚਰ ਚ ਿੱ ਪ ਅਸੀ ਇਿੱ  ਦ ਜੇ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ਦ ੇਰਹੇ ਸਾਂ। 
“ ੀ  ਰਨ ਚਿੱਲੀ ਏ?ਂ” ਉੱਠ  ੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗੀ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ੍ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਓਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਕਦਓ ਤ ਹਾ ੇ ਨਹਾਉਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ  ਰਨਾ ਏ,ਂ ਥਿੱ   ੇ ਆਏ ਓ…।” ਉਹਦੀ ਅਵਾਜ਼ 



ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸੀ। 
“ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ…।” ਉਹਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਿੱਲ ਕਖਿੱਚਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਉਫ਼ ਜਾਣ ਵੀ ਕਦਓ ਮੈਨ ੂੰ …।” 

“ਤ ੂੰ  ਨਰਾਜ਼ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼?” ਉਹ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਤਿੱ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 
“ਨਹੀਂ ਤਾਂ…।” 

“ਕਫਰ!” ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ੍ ਸਰ  ਆਇਆ ਸਾਂ। 
“ਪਕਹਲਾਂ ਨਹਾ ਲਵੋ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲ  ੀ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਏ?” ਉਹ ਬਾਂਹ ਛ  ਾ  ੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕਨ ਲ ਗਈ ਸੀ। 

+++ 

 ਮਰੇ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਠਠ   ੇ ਖਲੋਅ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਮ ਧੀ ਪਈ ਰ ੋਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਥ ‘ਚ 

ਇਿੱ   ਾਗਜ਼  ੂੰਬ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱ ਥੇ ‘ਤੇ ਤੇਰਲੀਆਂ ਸਨ।  ੋਈ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਸੀ। ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਕਝਆ। ਉਂਞ ਵੀ ਸਾ ੇ ਘਰ ਦੇ  ਕਸਿੱਪਕਲਨ ਨ ੂੰ   ਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਖਾਤਰ 

ਇਿੱ  ਚ ਿੱ ਪ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਕਝੜ੍ ਣ ਦੀ  ਦ ੇਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 
ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਠੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਚ ਿੱ ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਕਵਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ 

ਅਸੀਂ ਸਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰ  ਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ।- “ਦੇਖ ਕ ੂੰ ਪਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ 
 ਰਾਂਗੀ।” ਪਤਨੀ  ਕਹ ਰਹੀ ਸੀ। 
“…” 

“ਪੜੇ੍ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਬਰ ਆਉਣ ਵੀ ਕ ਵੇਂ?” 

“…” 

“ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਬੀਜੀ  ੋਲ ਬੈਠੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸ ਣਦੀ… ਪੜੇ੍ ਬਗੈਰ ਗ ਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ…?” 

ਮਿੱਥਾ ਫੜ੍ ੇ ਬੈਠ ਕਗਆਂ ਸਾਂ…। 

ਦ ਜੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੀ ਹ ਬ ੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਤ ਸੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਓ… ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ ਈ ਨਹੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ … ਅਸਲ ‘ਚ ਆਹ ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੀ ਬਿੱਚੀ…।”   ਝ ਕਚਰ 

ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਕਸਰਦਰਦ ਹ ੂੰ ਦੀ ਜੇ…?” ਮੈਨ ੂੰ  ਹਿੱਥ ‘ਚ ਕਸਰ ਫੜ੍ੀ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ। 
“  ਝ ਤਬੀਅਤ ਕਜਹੀ ਠੀ  ਨਹੀਂ…।” ਮੈਂ ਝ ਠ ਬੋਕਲਆ ਸੀ। 
“ ੋਈ ਟੇਬਕਲਟ ਲੈ ਲਓ।” ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਿੱ  ਗੋਲੀ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕਲਆਈ ਸੀ। 

ਕ ੂੰਨਾ ਹੀ ਕਚਰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਗਲਾਸ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਘ ਰਦਾ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। 



“ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਕ ੂੰਨੀ ਪ ਆਰ ਏ।” ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ‘ਚ  ਹਗਜ਼ ਥਮਾਕਦਆਂ ਆਖਰ ਉਹਨੇ  ਕਹ ਹੀ 
ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਪੋਰਟ ਨ ੂੰ  ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿੱਖ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

“ਤ ਸੀਂ ਏਨੇ ਚ ਿੱ ਪ ਚ ਿੱ ਪ ਕ ਉਂ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਓ?” ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਿੱਖੀਆਂ ‘ਚ ਤਿੱ ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“  ਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ   ਰਸੀ ‘ਚ ਕਸਿੱ ਧੀ ਤਰਾਂ ਹੋ  ੇ ਬੈਠਕਦਆਂ ਮ ਸ ਰਾਣ ਦਾ ਯਤਨ  ੀਤਾ ਸੀ। 

“ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਹ ੂੰ ਦਾ  ੀ ਜਾਂਦਾ ਏ?” 

“ਮੈਨ ੂੰ   ੀ ਹੋਣਾ?”  ੋਲ ਕਪਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੜ੍ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਨਰਾਜ਼ ਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼।” ਪਤਨੀ ਨੇ ਮ ਸ ਰਾਓਣ ਦਾ ਯਤਨ  ਰਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਨਹੀਂ ਤਾਂ…।” 

“ਨਹੀਂ, ਤ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਓਦਨ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਓ…?” 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਿੱਖੀਆਂ ‘ਚ ਝਾ ਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ, “ਤੈਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਫਕਹਮੀ ਏ…ਂ।” ਪਤਨੀ ਨੇ  ੇਵਲ ਮੇਰੇ 
ਵਿੱਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਿੱਖੀਆਂ ਝ   ਗਈਆਂ ਸਨ। 
+++ 

 ਈ ਕਦਨਾ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਹ ਣ ਪਾਠ  ਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਹ ਤਾ ਆਪਣੇ 
 ਮਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਵੜੇ੍ ਰਕਹੂੰ ਦੇ, ਅਜ਼ੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਉਂਕਦਆਂ ਜਾਂਕਦਆਂ ਵਿੱਲ ਟਾ ਦ ੇਰਕਹੂੰ ਦੇ। ਬਾਰ 

ਬਾਰ  ਕਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ  ਿੱਪੜੇ੍ ਨਾ ਬਦਲਦੇ। 
ਓਦਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਕਨ ਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ  ਦਮ ਲੜ੍ਖੜ੍ਾਉਂਦੇ ਕਜਹੇ ਲਿੱ ਗੇ।   ਝ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕਜਹੀ 
ਹੋਈ। ਆਕਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਅਿੱਖਾਂ ਮੀਟੀ, ਉਹ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਚ   ਝ ਬੋਲੀ ਜਾ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਤਿੱ  ਦਾ ਅਕਹਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 
“ਬੀਜੀ!” ਆਇਸਤਾ ਕਜਹੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੋ ੇ ਤੇ ਹਿੱਥ ਰਿੱ ਖਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਤ ਸੀ   ਝ ਕ ਿੱ ਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।” 

“ਚੂੰਗੀ ਭਲੀ ਆਂ,  ੀ ਏ ਮਈਨ ੂੰ ?”   ਝ ਸਿੱਖੜ੍ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨਹੋਰੇ ਨਾਲ਼ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“… ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਕ ਿੱਗਣ ਲਿੱ ਗੇ ਸਾਓ।” 

“ਚਿੱ ਰ ਕਜਹਾ ਆ ਕਗਆ ਸੀ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ   ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ…। 

+++ 

 ਰਾਇੂੰਗ ਰ ਮ ‘ਚੋਂ  ਕਹਕ ਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ   ਲੀਗਜ਼ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਿੱ  ਛੋਟੀ 
ਕਜਹੀ ਫੇਅਰਵੈਿੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਿੱ    ਲੀਗ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ ਹਣਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। 



ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ    ਝ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕ ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
“ਚੂੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤ ਸੀਂ ਆ ਗਏ।” ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਲਾ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 

“ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।” ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
  ਝ ਕਚਰ ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਰੇ  ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਫਰ ਸਾ ੇ ਨੇਵਂ ਕਲਆਂਦੇ ਫ਼ਕਰਿੱਜ 

ਤੋਂ ਤ ਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਾੜ੍ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ੇ ਅਟ  ਗਈਆਂ ਸਨ…। 

ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਕਨ ਲਦੇ ਹੋਏ ਕਬਮਾਰ ਵਾਂਗ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤ ਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੀ ਗੈਲ਼ਰੀ ‘ਚੋਂ ਦੀ ਬਾਥਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਜਾ 
ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਿੱ ਦਮ ਕਜਵੇਂ ਚ ਿੱ ਪ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਸਨ। 

“ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੀ ਨੇ…।” ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ ਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਅਵਿੱਲੀ ਕਜਹੀ ਗਿੱਲ ਕਨ ਲ ਜਾਣ ਦੇ 

 ਰੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ  ਰਕਦਆਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਿੱ  ਵਾਰ ਕਫਰ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਿੱ  ਦ ਜੀ ਵਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹ ਣ 

ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਮ ਸ਼ਕ ਲ ਸੀ। ਉੱਠ  ੇ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਵਿੱਲ ਤ ਰ ਕਪਆਂ ਸਾਂ। ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਪੜ੍ ਰਹੀ 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਮੇਰੇ  ੋਲੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚ ਿੱ  ੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਕਨ ਲ ਮੈਂ ਕ ਸ ੇਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ 
ਕਗਆਂ ਸਾਂ। 
 ਰਾਇੂੰਗ ਰ ਮ ‘ਚੋਂ  ਕਹਕ ਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ   ਲੀਗਜ਼ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਿੱ  ਛੋਟੀ 
ਕਜਹੀ ਫੇਅਰਵੈਿੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਿੱ    ਲੀਗ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ ਹਣਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। 
ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ    ਝ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕ ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
“ਚੂੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤ ਸੀਂ ਆ ਗਏ।” ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਲਾ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 

“ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।” ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
  ਝ ਕਚਰ ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਰੇ  ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਫਰ ਸਾ ੇ ਨੇਵਂ ਕਲਆਂਦੇ ਫ਼ਕਰਿੱਜ 

ਤੋਂ ਤ ਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਾੜ੍ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ੇ ਅਟ  ਗਈਆਂ ਸਨ…। 

ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਕਨ ਲਦੇ ਹੋਏ ਕਬਮਾਰ ਵਾਂਗ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤ ਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੀ ਗੈਲ਼ਰੀ ‘ਚੋਂ ਦੀ ਬਾਥਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਜਾ 
ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਅਜੀਬ ਕਜਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਿੱ ਦਮ ਕਜਵੇਂ ਚ ਿੱ ਪ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਸਨ। 

“ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੀ ਨੇ…।” ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ ਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਅਵਿੱਲੀ ਕਜਹੀ ਗਿੱਲ ਕਨ ਲ ਜਾਣ ਦੇ 



 ਰੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ  ਰਕਦਆਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਿੱ  ਵਾਰ ਕਫਰ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਿੱ  ਦ ਜੀ ਵਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹ ਣ 

ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਮ ਸ਼ਕ ਲ ਸੀ। ਉੱਠ  ੇ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਵਿੱਲ ਤ ਰ ਕਪਆਂ ਸਾਂ। ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਪੜ੍ ਰਹੀ 
ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ ਮੇਰੇ  ੋਲੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚ ਿੱ  ੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਕਨ ਲ ਮੈਂ ਕ ਸ ੇਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ 
ਕਗਆਂ ਸਾਂ। 
+++ 

ਬਾਹਰੋ ਆ  ੇ ਅਜੇ  ਿੱਪੜੇ੍ ਬਦਲ  ੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਂ ਕ  ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 

“ਪਾਰਟੀ ਚੂੰਗੀ ਰਕਹ ਗਈ,   ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਮੂੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪ ੌੜੇ੍ ਘਰੇ  ਿੱ  ਲਏ ਸਨ…।” ਉਹ 

ਖ ਸ਼ ਲਿੱ ਗ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ ਦੀ  ਦਾਈ ਕਮਲ ਬੈਠ  ੇ ਖਾਣ ‘ਚ ਕ ੂੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ…।” 

“ਹ ੂੰ ।” ਮੇਰਾ ਸੂੰਖਪੇ ਕਜਹਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। 
“ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕ ਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗ ਿੱ ਸਾ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ…।” 

“ਬੋਲਦੇ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ?” 

“ਬੋਲਾਂ  ੀ?” ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਦਾ ਹਾਲ  ੀ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਏ?”   ਝ ਨਾ  ਕਹਣਾ ਚਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਵੀ ਮੇਰ ੇ

ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਕਨ ਲ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਖ਼ਲੀ ਖਲੋਤੀ ਪਤਨੀ ਕਜਵੇਂ ਥਾਏ ਜੂੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ ਮੈਂ ਉੱਠ ੇ ਸਟਿੱ ੀ ਵਿੱਲ ਤ ਰ ਕਪਆ ਸਾਂ। ਗੈਲਰੀ 
‘ਚ ਬੈਠੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸਰ ਝ  ਾਈ ਪੜ੍ ਰਹੀ ਸੀ। 
+++ 

ਬੀਜੀ ਚ ਿੱ ਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 
ਸਟਿੱ ੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ  ਾ  ਫ਼ੋਲ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਸ ੂੰ ਨ ਮ ੂੰ ਨ ਕਜਹੀ ਹੋਈ ਕਸਰ ਝ  ਾਈ ਪੜ੍ 

ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਇਸ ਘਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਣ ਕਦਆਂਗੀ।” ਅਚਾਨ  ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਟ ‘ਚੋਂ ਇਿੱ  ਕਤਿੱ ਖੀ ਤੇ ਕਚਲ ਵੀਂ 
ਅਵਾਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨ ੂੰ  ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਸੀ। 

“ਇਹ ਘਰ ਤ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲਆਂਦਾ…।” ਦ ਜੀ ਅਵਾਜ਼ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਰ ਕਥੜ੍ ਵੀਂ ਸੀ। 

“ਮੈਂ  ਕਹਣੀ ਆਂ, ਇਸ ਘਰ ‘ਚ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲ ਸ ਦੀ…।” 

“ਮੇਰੇ ਪ ਿੱ ਤਰ ਦਾ ਘਰ ਏ…।” 

“ਹ ਣ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਏ।” 



“ਤ ੂੰ   ੋਣ ਹ ੂੰ ਨੀ ਏ ਘਰ-ਵਾਲੀ?” 

“ਨੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਦੀ ਮਾਂ…।” 

“ਨਾ ਮਰਦੀ ਏ, ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲਕਹੂੰਦੀ ਏ…।” 

“ਤ ੂੰ  ਮਰ, ਮੌਤ ਤਈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।” 

“ਤ ੂੰ  ਮਰ…।” 

“ਤ ੂੰ  ਮਰ…।” 

“ਤ ੂੰ  ਮੈਨ ੂੰ   ਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਕ ਆ ਚ ੜੇ੍ਲੇ…।” ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਚੀਕ ਆ ਸੀ। 
“ਕਫਰ ਰੂੰਨ ਕ ਵ ਂ ਕਵਆਹ ਣੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਈ ਬਥੇਰੀ ਸੀ…।” 

ਸ ਣ ੇ  ਲੇਜਾ ਲਰਜ਼ ਕਗਆ ਸੀ।  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਉੱਠ ੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਵੇਕਖਆ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ 

ਖਲੋਤੀ ਸੀ…। 

“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱ  ਸ ਿੱ ਟਣੀ ਏ…।” ਪਤੀ  ੜ੍ਕ ਆ ਸੀ। 
“ਏਸ   ਿੱ ਤੀ ਦੀ ਵਿੱ …।” ਅਿੱਗੋਂ ਪਤਨੀ ਓਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਚੀ ੀ ਸੀ। 
“ਖਲੋ ਜਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਮਿੱਤ…।” 

ਧੜ੍ੈਂ ਧੜ੍ੈਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਬੋਲਣੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਹੀ ਮਰਦ ਮਾਰਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਕਰਹਾ। 
ਹਿੱਥ ‘ਚ ਕ ਤਾਬਾਂ ਫੜ੍ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕ ੂੰ ਪਲ ਬਰਾਂ ੇ ‘ਚ ਖੜ੍ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱ  ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਵੇ ਹ ਣ ਮਾਰ ਹੀ ਛਿੱ ਣਾ ਆਂ…।”  ੋਲ ਖਲੋਤੀ ਬ ਿੱ  ੀ ਹਫ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਬ ਿੱ  ੀਏ ਤ ੂੰ  ਇਹਨ ੂੰ  ਮਰਵਾ  ੇ ਰਹੇਂਗੀ…।” ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ    ਿੱ ਟ-  ਿੱ ਟ  ੇ ਹੂੰਭ ਕਗਆ ਸੀ ਤੇ ਕਖਝ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਨਾ ਵੇ ਬੀਬਾ, ਮੇਰੇ ਕਸਰ ਚੜ੍ ੇ ਨਾ ਮਾਰ…।” ਮਾਂ ਪ ਿੱ ਤਰ ਅਿੱ ਗੇ ਕਲਲਿੱ  ੜ੍ੀਆਂ  ਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਘਰ ‘ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ…।” ਔਰਤ ਕਫਰ ਚੀ ੀ ਸੀ। 
“ਤ ੂੰ   ੋਣ ਹ ੂੰ ਨੀ ਏ ਇਹਨ ੂੰ   ਿੱ ਣ ਵਾਲੀ?” ਪਤੀ  ੜ੍ਕ ਆ ਸੀ। 
“ਇਹ  ੌਣ ਹ ੂੰ ਦੀ ਏ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰਗ  ਰਨ ਵਾਲੀ?” 

“ਤ ਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜ੍ਾ ਗਰ   ਰੇ ਰਕਹਣਾ।” 

“ਆਹ ਆਪਣੀ   ਝ ਲਿੱ ਗਦੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸ ਦਾ?” 

“ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਇਸ ਘਰ ਨ ੂੰ , ਬੇੜ੍ਾ ਗਰ ੇ ਤ ਹਾ ਾ… ਲਉ ਰਿੱਜ  ੇ ਲੜ੍ ਲਓ… ਲਾਹ ਲਓ ਰੀਝ ਮੈਂ 
ਚਿੱ ਕਲਆਂ…।” ਠਿੱ ਪ ਠਿੱ ਪ  ਰਦਾ ਮਰਦ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਗਆ ਸੀ। ਏਨੇ ‘ਚ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਚੀ   ਰਲਾਹਟ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗੀ ਸੀ। ਨ ੂੰ ਹ ਸਿੱਸ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਲਾਂ  ਿੱ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਸਮ ਦੇ ਮਗਰੇ ਦੌੜ੍ ਪਈ ਸੀ। ਸਿੱਸ ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਨ ੂੰ ਹ ਦੇ ਕਪਛਕਲਆਂ ਦੇ  ੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। 



ਪਰਤ  ੇ ਵੇਕਖਆ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦਲਜਾਂ ‘ਚ ਤਾ  ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਲ ਵੇਖ 

ਰਹੇ ਸਨ। 
ਆਸ਼  ਨ ੂੰ  ਗਿੱ ੀ ‘ਚ ਸੈਰ  ਰਵਾ  ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆਇਆ  ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਲ ਤੇ  ਦੀ ਸਾ ੇ ਵਿੱਲ 

ਕਵਹੂੰਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਜਹੀ ਹੋਈ, ਗਿੱ ੀ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰਵਾਰ ਰਹੇੜ੍ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ… ਕਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਕਹਕਮਆਂ ਕਜਹਾ ਆਸ਼  
 ਿੱ  ੋਕਲ ਾ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਧੜ੍ੂੰਮ  ਰ ੇ ਕ ਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਚੀ  ਮਾਰ  ੇ ਕ ੂੰ ਪਲ ਬੀਜੀ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਕਚੂੰਬੜ੍ੀ ਸੀ। ਗਿੱ ੀ ਕਵਿੱ ਚੇ 
ਛਿੱ , ਆਇਆ ਅੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਦੌੜ੍ ਪਈ ਸੀ। ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਦੌੜ੍ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਕਨ ਲ 

ਬੀਜੀ ਦੇ ਕਸਰਹਾਣੇ ਖੜ੍ੀ ਸੀ। 
ਮ ਧੜੇ੍ ਮ ੂੰ ਹ ਕ ਿੱ ਗੇ ਪਏ ਬੀਜੀ ਦੇ ਮਿੱ ਥੇ ‘ਚੋਂ ਲਹ  ਵਿੱਗ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਘ ਮੇਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਇਆ ਨ ੂੰ  ਰ ੂੰ  ਤੇ 

ਕ ਟੋਲ ਕਲਆਉਦ ਲਈ  ਕਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾੜ੍ ਦੇ ਪਿੱ ਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਪ ੂੰ ਝੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਸੀ। 
“ ਿੱਪ  ੋਸ ੇਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਕਲਆ ਛੇਤੀ…।” ਕ ਟੋਲ ਲਿੱ ਗੇ ਰ ੂੰ  ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਦਾ ਮਿੱਥਾ ਪ ੂੰ ਝਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਆ ਨ ੂੰ   ਕਹ 

ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਬੀਜੀ, ਬੀਜੀ…।” ਪਤਨੀ ਨੇ ਬ ਲਾਇਆ ਸੀ। 

“ਬੀਜੀ, ਬੀਜੀ   ੂੰ ਦੇ ਕ ਉਂ ਨਹੀਂ…?” ਬੀਜੀ ਦੇ ਮੌ ੇ ਨ ੂੰ  ਕਹਲਾਕਦਆਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕਜਹਾ ਕਗਆ ਸਾਂ। 

“ਹਾਏ ਬੀਜੀ…।” ਕ ੂੰ ਪਲ ਦੀ ਇਿੱ  ਤਰਾਂ ਚੀ  ਕਨ ਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਕਨ ਲ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। 

ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ਼  ਾਰ ਦਾ ਸਟੇਅਕਰੂੰਗ ਮੇਰੇ ਵਿੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਰਹਾ।  ਾ ਟਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ  ੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ 
ਬੀਜੀ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕਪਆਲੀ ਲਾਈ ਦ ਿੱ ਧ ਕਪਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। 

“ਅਿੱ ਗੇ ਵੀ  ਦ ੇਐਸਾ ਦੌਰਾ ਕਪਆ ਏ?” ਮ ਆਇਨਾ  ਰਨ ਉਪਰੂੰਤ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕ  ਕਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੂੰਦਲ ਪੈ ਜਾਇਆ  ਰਦੀ ਸੀ। 

“ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ  ੋਹੀ ਬੋਝ ਏ।”  ਾ ਟਰ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“… ਮਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ…।” ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ‘ਚ  ਾ ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਦ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 

  ਝ ਦਵਾਈਆਂ  ਾ ਟਰ ਕਲਖ  ੇ ਦੇ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਏ ਜ਼ 

ਹਨ, ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ ਸ਼ ਰਿੱਖਣਾ…। 
ਬੀਜੀ ਦੀ ਸੈਟੀ  ੋਲ   ਰਸੀ  ਾਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਘ ਿੱ ਟ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਚਮਚਾ ਭਰ ੇ ਪਤਨੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ‘ਚ ਲ ਿੱ ਦ ਰਹੀ ਸੀ। 



ਬ ਹੇ ‘ਚੋਂ ਝਾ ਦੀ ਕਜਹੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਥ ‘ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕ ਤਾਬ ਫੜ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ 
ਕਚਹਰਾ ਲਿੱ ਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

ਗਿੱਲ  ਾ ਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਕਨ ਲੀ ਸੀ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਕਫਿੱਟ ਪੈ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੈਂ  ਦ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝਿੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ  ਦ ੇਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਬਣਾ 
ਕਲਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਚਮਚਾ-ਕਚਮਚਾ  ਰ ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਵਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਰਾਤ ਮੇਰੇ  ਕਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ਕਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਕਦਿੱਤਾ। 
“ਤ ਸੀਂ ਜਾ ੇ ਆਰਾਮ  ਰੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੀ, ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ ” ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। 

ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਉਹ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਕਵਚ ਉਨੀਂਦਰਾ ਜਾਗ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਬੀਜੀ ਸ ਿੱ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ਤੇ ਪਕਲਿੱ ਤਣ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
“ਰਾਤ ਕਫਰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕਗਆ ਸੀ।” ਉਹਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ। 
“… ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਉਂ ਨਾ ਜਗਾਇਆ?” 

“ਸੋਕਚਆ ਤ ਸੀਂ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋਵੋਗ”ੇ। ਉਹਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਕਜਹਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। 
“ਤ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਸ ੇਹੋਰ  ਾ ਟਰ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾਓ।” ਮੈਨ ੂੰ  ਸੋਚ ਕਵਚ ਕਪਆ ਵੇਖ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਗਿੱਲ ਸਿੱਚ ਮ ਿੱ ਚ ਕਫ ਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ ਕ ਧਰੇ  ਾ ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਹੀ ਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। 
“ਕਫਰ ਅਿੱਜ ਤਾਂ ਸਾ ੇ 'ਚੋਂ  ੋਈ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਏ।” ਮੈਂ   ਿੱ ਝ ਕਝਜ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਨਾ ਤ ਹਾ ਾ ਕਖਆਲ ਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਛਿੱ   ੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ?” ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ 
ਅਿੱਖਾਂ ਕਵਚ  ੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਜਹਾ ਛਾ ਕਗਆ ਸੀ। 
“ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਅਰਸ਼ੀ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਗੈਲਰੀ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੋਈ  ਮਰੇ ਕਵਚ 

ਆ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕ  ਮੈਂ   ਿੱ ਝ ਦਿੱਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂੰਮੀ ਨ ੂੰ  ਰਾਤੀ ਵੇਖੀ ਕਪ ਚਰ ਬਾਰੇ   ਿੱ ਝ ਦਿੱਸਣ ਲਿੱ ਗ ਪਈ 

ਸੀ। ਕਫਰ ਸਰਸਰੀ 
ਕਜਹਾ ਬੀਜੀ ਵਿੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਬਗੈਰ ਬੈਠੈ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ    ਿੱ ਝ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਰ ੇ ਮੈਂ ਆਕਫਸ ਚਲਾ ਕਗਆ ਸਾਂ। 
ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਉਥੇ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕਫ ਰ ਲਿੱ ਗਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਘਰ ਫੋਨ ਵੀ  ੀਤਾ ਸੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਿੱ ਸਲੀ 
ਦ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 



ਦੋ ਘੂੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਛ ਿੱ ਟੀ ਲੈ  ੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ ਕਪਆ ਸਾਂ। ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ   ਾ ਟਰ ਦੇ ਕਦਖਾਣਾ ਸੀ।  ਾਫੀ ਸਪੀ  ਤੇ 

 ਾਰ ਚਲਾ  ੇ ਘਰ ਪਹ ੂੰ ਕਚਆ ਤਾਂ ਬੀਜੀ  ੋਹ ਵਾਲੀ   ਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੈ ਸਨ। 

ਮੈਂਨ ੂੰ  ਕਵਹੂੰ ਕਦਆਂ ਸਾਰ ਇ   ਮਜ਼ੋਰ ਕਜਹੀ ਮ ਸ  ਰਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। 

“ਰਾਜ਼ੀ ਓ ਨਾ ਹ ਣ…?” ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੈਕਠਆਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਭਕਰਆ ਸੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਇਿੱ  ਕਛਿੱ ਣ ਲਈ ਕਲਸ਼ ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਚਮ  ਘ ਲ ਕਮਲ ਗਈ। 

ਪਤਨੀ ਇਿੱ  ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਰ ਥੂੰਮਹੀਂ ਤੇ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਕਗਲਾਸ ਫੜ੍ੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ ਸ ਕਪਆ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਉਹਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ ਕ  ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈ ਸੀ ਤੇ  ਾ ਟਰ  ੋਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।  ਾ ਟਰ ਨੇ   ਿੱ ਝ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਦਲ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਛ ਿੱ ਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦ ਾ ਬੀਜੀ  ਾਫੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ  ਦੀ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਸਪੂੰਜ  ਰ ਰਹੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਤੇ  ਦ ੇਦ ਿੱ ਧ ਦਾ  ਿੱਪ ਆਪਣੀ ਹਿੱਥੀਂ ਕਤਆਰ  ਰ ੇ 
ਕਲਆ ਰਹੀ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂੰਤਕਰਆਂ ਦਾ ਜ ਸ ਕਤਆਰ  ਰ ਰਹੀ ਹ ੂੰ ਦੀ, ਕਦਨ ਕਵਚ ਕਤੂੰਨ 

ਵਾਰ ਟੌਕਨ  ਦੇਂਦੀ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਂਦੀ, ਉਹ ਘੜ੍ੀ ਦੀ ਸ ਈ ਵਾਂਗ ਚਿੱਲ ਜਹੀ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਉਹਨ ੂੰ  ਇਹ  ੂੰਮ  ਰਕਦਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਖ ਸ਼ੀ ਕਜਹੀ ਕਮਲਦੀ। 

“ਪਿੀਤ ਤ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਸੇਵਾ  ੀਤੀ ਏ ਬੀਜੀ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕ ਿੱ ਥੇ ਕਦਆਂਗਾ?” ਮੈਂ  ਕਹੂੰਦਾ 
“ਉਹ ਮੇਰੇ   ਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ?” ਉਹ ਫਟ ਮੈਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਵਲਦੀ  ਕਹੂੰਦੀ। 

ਉਹਦੀ ਅਣਥਿੱ  ਸੇਵਾ ਸਦ ਾ ਬੀਜੀ ਹ ਣ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ  ਾਫੀ ਠੀ  ਸਨ। 
“ ਾ ਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਰ ਦੀ ਸ ਜੈਸ਼ਨ ਕਦਿੱ ਤੀ ਏ।” ਬੀਜੀ ਲਈ ਕਲਆਂਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ 

ਧਰਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ ਕ  ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਆਕਫਸ ਤੋਂ ਆ ੇ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਸੈਰ ਲੈ ਜਾਇਗਾ 
 ਰਾਂਗਾ। 
ਬੀਜੀ ਹੋਣ ਕਬਲ  ਲ ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕਖਆਲ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿੱਖਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 
ਸੂੰਤਰੇ ਦਾ ਜ ਸ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬਰੇ ਫਾਸਟ ਕਤਆਰ  ਰ ੇ ਉਹਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਰਿੱਖਦੀ 
ਸੀ। ਸਭ   ਿੱ ਝ ਠੀ  ਠਾ  ਚਲ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਆਕਫਸ ਤੋਂ ਆਉਂਕਦਆਂ ਹੀ ਚਾਹ ਦਾ  ਿੱਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ   ਾਰ ਤੇ ਘ ਮਾਉਣ ਤ ਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 
ਇਹ ਰ ਟੀਨ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਕਗਲਣ ਘਿੱਟ  ਰਨਾ ਕਪਆ। ਕਪ ਚਰ ਆਕਦ ਦਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਪ ਰਣ 

ਤੌਰ ਤੇ  ਿੱਟਣਾ ਕਪਆ ਸੀ। 
 ਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਪਦਾ ਕਜਵੇਂ ਪਿੀਤ ਬਹ ਤ ਥਿੱ  ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮ  ਕਜਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਰੂੰਗ ਕਜਵੇਂ ਕਫਿੱ ਾ ਪੈ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। 



ਬੀਜੀ ਨ ੂੰ  ਘ ਮਾ ੇ ਕਲਆਇਆ ਸਾਂ। 

“ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ ਉਂ  ਦੀ  ਦੀ ਕਸਰ ਦਰਦ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ…।” ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲਗਾਂਕਦਆਂ ਪਿੀਤ ਨੇ ਕ ਹਾ 
ਸੀ। 
“ਤ ੂੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਕਲਆ  ਰ ਘ ਮਣ।” 

“ਕਵਹਲ ਈ ਕ ਿੱ ਥੇ ਕਮਲਦਾ ਏ?” ਬੀਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰਿੱਖਕਦਆਂ ਉਹਨੇ ਜ ਆਬ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ।   ਿੱ ਝ 

ਕਚਰ ਬਾਦ   ਕਦਆਂ   ਕਦਆਂ ਵੀ ਇਿੱ  ਹੌਂ ਾ ਉਹਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਨ ਲ ਕਗਆ ਸੀ। 

 ਾਰ ਸਟਾਰਟ  ਰ ਕਰਹਾਂ ਸਾਂ। ਬੀਜੀ ਕਵਚ ਬੈਠ ਚ ਿੱ   ੇਸਨ। ਵਰਾਂ ੇ ਕਵਚ ਖਲੋਤੀ ਪਤਨੀ  ਾਫੀ ਥਿੱ ੀਆਂ 
ਥਿੱ ੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾ ੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਇਹਨ ੂੰ  ਹੋਈ  ੀ ਜਾਂਦਾ ਏ?” ਉੱ ਾ ਕਨਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ…।” ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਪਿੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਬੀਜੀ ਦੀ  ੂੰ  ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਵਲਾਅ  ੇ ਅੂੰਦਰ ਵਿੱਲ ਲਈ ਆਉਂਕਦਆਂ ਅਿੱਗੋਂ ਕਮਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਇਿੱ  ਕਫ ੀ 
ਕਜਹੀ ਮ ਸ  ਰਾਹਟ ਫੈਲ  ੇ ਰਕਹ ਗਈ ਸੀ। 
ਖਾਣਾ ਖਾਂਕਦਆ ਮੈਂ ਨੋਟ  ੀਤਾ ਸੀ ਉਹ  ਾਫੀ ਘਿੱਟ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾ  ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਮਰੇ ਕਵਿੱਚ ਚਲੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ  ੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। 
ਬੀਜੀ ਦੇ  ਮਰੇ ਕਵਿੱਚ ਜਾ  ੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਂ (ਕਜਿੱਦਨ ਦੇ ਬੀਜੀ ਕਬਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ  ੋਲ ਬੈਠਣ 

ਦਾ ਮੇਰਾ ਰ ਟੀਨ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੂੰਦਰਾਂ ਕਮੂੰਟ ਹੀ ਕ ਉਂ ਨਾ ਜਾ  ੇ ਬੈਠਦਾ) ਬੀਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਿੱਗੋਂ 
ਅੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਝਾ ਦੀ ਹੋਈ   ਝ ਅਝ ਦੀ ਅਝ ਦੀ ਕਜਹੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਸੀ। 

“ਬੀਜੀ ਟੌਕਨ  ਲੈ ਕਲਆ ਤ ਸੀਂ?” ਯ ਦਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਖਆਲ ਆਇਆ ਸੀ। 
“ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਅ  ਕਗਆ ਏ ਸ਼ਰਬਤ ਕਜਹਾ ਪੀ ਪੀ  ।ੇ” ਬੀਜੀ ਨੇ ਭੈੜ੍ਾ ਕਜਹਾ ਮ ੂੰ ਹ ਬਣਾਉਂਕਦਆਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਤ ਹਾ ੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਏ।” ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਚਮਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਵਚ ਪਾਂਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ 
ਸੀ। 
“ਤ ਸਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਕਲਆ ਏ।” 

“ਇਹ ਤਾਂ ਸਾ ਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।” 

ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਕਵਚ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸ਼  ਰ ਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਮੀ ਸੀ। 

ਕ ੂੰ ਪਲ ਕਫਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਵਚ ਆ ਖੜ੍ੀ ਸੀ। ਅੂੰਦਰ ਵੜ੍ਣ ਤੋਂ ਕਜਵੇਂ ਝ  ਰਹੀ ਸੀ… ਕਫਰ ਸਕਹਮੀਆਂ ਕਜਹੀਆਂ 
ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂੰਮੀ ਦੇ  ਮਰੇ ਵਿੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਕਖਸ  ਆਈ ਸੀ। 
ਅਸਲ ਕਵਚ ਉਹ ਅਿੱਜ ਦੇ ਐਨ ਅਲ ਫੇਅਰ ਦੇ ਕਹਸਟਰੌਕਨ ਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਵਚ ਫਸਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 
ਆਕਫਸ ਤੋਂ ਆਉਕਦਆ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਕਸਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਿੱਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਨੇ 



ਮੈਂਨ ੂੰ  ਇਹ ਫੂੰ ਸ਼ਨ ਅਟੈਂ   ਰਨ ਲਈ ਕ ਹਾ ਸੀ, ਪਰ  ੂੰਮਾਂ ਦੀ ਝੂੰਝਟ  ਰ ੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕ ਆ। 

“ਕ ਹੜ੍ੀ ਥੀਮ ਸੀ ਕ ੂੰ ਪਲ ?” 

“ ਰ ੇ ਕਵਖਾਵਾਂ?”   ੜ੍ੀ ਝਿੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਆ ਗਈ। 
ਬੜ੍ੀ ਕਦਲਚਸਪ ਥੀਮ ਸੀ। ਇਿੱ  ਐ ਸਪਰਟ ਵਾਂਙ ਕ ੂੰ ਪਲ ਝਿੱਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ। ਬੀਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 
ਹਿੱਸ ਹਿੱਸ ਦ ਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। 
“ਨੀ ਤ ੂੰ   ੌਣ ਹ ੂੰ ਨੀ ਏ ਂਮੈਨ ੂੰ  ਇੂੰਝ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ?” ਅਚਾਣ  ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗ ੂੰ ਜੀ 
ਸੀ। 
“ਤ ੂੰ   ੌਣ ਹ ੂੰ ਨੀਂ ਏ ਂਮਖਾਲੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ?” 

“ਨੀਂ ਮੇਰਾ ਪ ਤਰ ਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ।” 

“ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਈ ਫੇਰ ਰੂੰਨ ਉਹਦੀ…।” 

“ਹਾਏ ਨੀ   ਤੀਏ ਤੇਰਾ  ਿੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।” 

“ਆਹੋ ਫੇਰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਸਾਈ, ਫੇਰ ਪ ਆੜੇ੍ ਤਾ ਨਾ ਪੈਂਦੇ।” 

“ਵਾਕਹਗ ਰ । ਵਾਕਹਗ ਰ ।…।”  ਰਕਦਆਂ ਬੀਜੀ ਨੇ  ੂੰਨਾਂ ਕਵਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
 ੀਤੀ ਮੈ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਲ ਝਾ ੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸਾਂ। ਕ ੂੰ ਪਲ ਭਿੱਜ ੇ  ਮਰੇ ਕਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨ ਲ ਗਈ ਸੀ।… …ਤੇ ਫੇਰ 

ਮੈਂ ਵੀ…। 
ਮ ੂੰ ਹ ਕਸਰ ਬਲਹੇਟੀ ਪਤਨੀ ਬੈਿੱ  ਤੇ ਮ ਿੱ ਧੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ… 

“ ੀ ਹੋਇਆ ਏ ਤੈਨ ੂੰ ,,,?”ਉਹਦੇ ਬੈਿੱ  ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਬਠੈਕਦਆਂ ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਸੀ। 

“… …।” 

“ਮੈਂ ਪ ਿੱ ਕਛਆ ਏ  ੀ ਤ ਲੀਫ ਏ ਤੈਨ ੂੰ ?” ਮੈਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਦ ਹਰਾਈ ਸੀ। 

“ਮਖ ਦਿੱਸਦੀ ਕ ਉਂ ਨਹੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ?ਂ” ਹੋਰ ਨੇੜੇ੍ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
“… …।” 

“ਹਾਇਆ ਨੀਂ ਜਣਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਣੀਏ…ਂ।” ਗ ਆ ੋਂ ਕਫਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੀ ੀ ਸੀ। 
“ਨੀਂ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਕਪਛਲੇ…।” 

“ਤੇਰੇ ਮਰਨ।” 

“ਤੇਰੇ ਈ ਮਰਨ।” 

“ਹਾਏ ਨੀ  ਾਲੀ ਜੀਭ ਵਾਲੀਏ…।” 

“ਯ ਦਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਕਪਆ ਕਜਵੇਂ ਪਿੀਤ ਹ ਿੱ ਬਹ ੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੱਲ ਕਰਹਾ ਸੀ।” 



“ਕਲਆ ਕਸਰ ਘ ਿੱ ਟ ਕਦਆਂ।” ਹੋਰ ਨੇੜੇ੍ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਮੈਂ ਕ ਹਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹ ਿੱ ਬਹ ੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
“ਤ ਲੀਫ ਕਜ਼ਆਦਾ ਏ?” 

“… …।” 

 

 

 

Punjabi Library
www.PunjabiLibrary.com


	ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ (ਲਘੂ ਨਾਵਲ) ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ

