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ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ 

ਅਸਲ ਜੀਵਨੀ 

2 ਜਨਵਰੀ 2019, ਬ ੱ ਧਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹ ਬਲੀ ਸ਼ਹਹਰ 

ਲਈ ਹਨਕਹਲਆਂ। ਇੂੰਜ਼ੀਨੀਹਰੂੰਗ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਹਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਹਲਾ ਰਹਹਣ 

ਉਪਰਾਂਤ ਪਹਹਲੀ ਵਾਰ ਹਕਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਹਰਹਾ ਸੀ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਘਰੋਂ 

ਹਨਕਹਲਆ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹ ਬਲੀ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਗਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 

ਹਨਕਹਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਲਈ ਬੱਸ ਫੜੀ ਹੀ ਸੀ ਹਕ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ 

ਬ ੈੱਲ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਚ ੱ ਹਕਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭ ਆ ਦੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਉਸਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਪਤਾ ਹਕ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਹਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ 

ਪ ੱ ਹਛਆ ਤੇ ਇਹ ਪ ੱ ਹਛਆ ਹਕ ਮੈਂ ਹਕੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ। ਹਫਰ ਉਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਹਗਆ ਹਕ ਹਕਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨ ਫੋਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਹ ਬਲੀ ਸ਼ਹਹਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਹਵੱਥ ਤੇ ਸੀ। ਕ ਝ 

ਵੀਹ ਕ  ਹਮੂੰ ਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮੈਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਗਆ ਹਾਂ। ਬਸ 

ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾਂ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ 

ਤੇਰੇ ਭ ਆ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸ ੇਨ। ਮੈਂ ਹਕਹਾ ਹਕ ਮ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਹਗਆ ਹ । ਮੈਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮ ਨ ੂੰ  

ਭ ਆ ਦੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ 

ਹਲਆ। ਹਫਰ ਮਾਂ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। 
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ਦਰਅਸਲ ਭ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਬਮਾਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਹਪੂੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਦੋ 

ਕ  ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਪੂੰ ਡ ਹ । ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹ ਤ ਹਪਆਰ ਸੀ। 

ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਜੀ ਹ ਣੀ ਨੌ ਭ ਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਹਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਚੋ' ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨ। ਮੈਂ ਹਫਤੇ 

ਹਵੱਚ ਦੋ ਹਦਨ ਜਰ ਰ ਭ ਆ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਹਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣ 

ਜਾਣ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭ ਆ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨ। ਮੇਰੀ ਬਾਵੀ ਭ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ 

ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਬ ਠਾ ਆਇਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ  ਹਕ ਉਹ ਹਜਆਦਾ ਹਦਨ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਣਗ।ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਤੇ 

ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮ ਨ ੂੰ  ਲ ਣ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਮੈਂ 

ਮ ਨਜਰ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਚਲਾ ਹਗਆ। ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਰਾਮ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਮੈਂ ਭ ਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਜਵੇਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ, ਉਹ ਹਪਆਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਮ ਨ ੂੰ  ਹਕਤ ੇ

ਵੱਧਕੇ ਮਹਹਸ ਸ ਹ ੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਹਵੱਚ ਅੱਥਰ  ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਪਹਹਲਾਂ ਤਾਂ ਅਹਜਹਾ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਹਪੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ 

ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵੱਚ ਹਬਆਨ ਕਰਨਾ ਕਹਠਨ ਹ । ਏਨ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ 

ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮੈਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਗਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਹ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਮੇਰਾ 

ਹਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹਰਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਪਸ ਜਾਣਾ ਹ । ਬਾਪ  ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 

ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਮ ਨਜਰ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਛ ੱ ਟੀ ਦਵਾ ਹਦੱਤੀ। ਕੂੰਪਨੀ ਦਾ ਮ ਨਜਰ ਬਾਪ  ਜੀ ਦਾ 

ਚੂੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰ ਕਨ ਹਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹਨਕਹਲਆ। 
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ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੂੰਜ ਵਜੇ ਸੀ। ਜੋ ਹਸਰਫ ਹਦੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਗਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹ ੂੰ ਹਚਆ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਹਖਅਤ ਸੀਟ ਹਮਲਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ ਮ ਨ ੂੰ  ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ 

ਹਦੱਲੀ ਤੇ ਹਦੱਲੀ ਤੋਂ ਹਬਆਸ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਹਖਅਤ ਸੀਟ ਦੀ ਹਟਕਟ ਹਮਲ ਗਈ। ਹ ਬਲੀ ਤੋਂ 

ਭੋਪਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਹਟਕਟ ਲਈ ਤੇ ਰੱਹਖਅਤ ਡੱਹਬਆਂ ਹਵੱਚ ਚੜ ਹਗਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਮ 

ਟੀ.ਟੀ ਨ ਮੇਰੀ ਹਟੱਕਟ ਦੇਖੀ ਤੇ 200 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਭੋਪਾਲ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਤੇ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀ ਰੱਹਖਅਤ ਸੀਟ ਤੇ ਬ ਠ ਹਗਆ। ਹਫਰ ਹਦੱਲੀ ਉੱਤਹਰਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮ ੂੰ ਬਈ ਤੋਂ ਅੂੰ ਹਮਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ- 

ਢਾਈ ਘੂੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਹਪੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਬ ਠ ਹਗਆ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਹ ਤ 

ਘ ੂੰ ਮਾਊ ਸੀ।  ਉਂਝ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੂੰ ਟੇ ਹਵੱਚ ਹਦੱਲੀ ਤੋਂ ਹਬਆਸ ਪਹ ੂੰ ਚਾ ਹਦੂੰ ਦੀ 

ਹ । ਪਰ ਇਸ ਨ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਘੂੰ ਟੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਹਦਨ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 

ਦੱਸ-ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਬਜ਼ ਰਗ ਮਾਤਾ ਬ ਠੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ। ਉਸਨ ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੀਟ 

ਲਾਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨ ਕ ਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ੂੰ ਡੇ ਸਨ ਜੋ ਹਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੂੰ ਬਈ ਤੋਂ 

ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਹ ਣ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਹਵੱਚ 

ਉੱਤਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮ ਨ ੂੰ  ਪ ੱ ਹਛਆ ਹਕ ਤ ਸੀਂ ਹਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹ । ਮੈਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ 

ਹਬਆਸ। ਹਫਰ ਉਹਨਾਂ ਹਕਹਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਹ । ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਤੱਦ 

ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖੋਗੇ।  

ਮੈਂ ਹਕਹਾ ਠੀਕ ਹ । ਹਦਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 

ਹਲਆ ਕ ੇਰੱਖ ਹਦੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬ ਠਣ ਲਈ ਹਕਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ 
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ਬ ਠ ਗਏ। ਠੂੰ ਡ ਦੇ ਹਦਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੂੰਬਲ ਲ  ਕ ੇਬ ਠਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕੂੰਬਲ ਲ ਣ 

ਲਈ ਹਕਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਹਫਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਕਹਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 

ਕੂੰਬਲ ਲ  ਹਲਆ। ਮੈਂ ਹਕਤਾਬ ਪੜ ਹਰਹਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਖੀਆਂ। ਹਕਤਾਬ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਮੈਂ 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਪ ੱ ਛਣ ਲੱਗਾ.. 

ਮੈਂ - ਹਕੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਸੀਂ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮੈਂ ਪ ੱ ਤ ਬੂੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਹਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਗਏ ਸੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮੇਰੀ ਧੀਅ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਕੂੰ ਨ ਹਚਰ ਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਕ  ਮਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ 

ਆ। 

ਮੈਂ - ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹ , ਘ ੂੰ ਮਦੇ-ਹਫਰਦੇ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹ । 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਾਂਜੀ ਪ ੱ ਤ। ਤ ੂੰ  ਹਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪ ੱ ਤ? 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਹਰਹਾ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹਗਆ ਸੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅੱਛਾ, ਹ ਣ ਘਰ ਚੱਹਲਆ ਵਾਹਪਸ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਕਹੜੇ ਹਪੂੰ ਡ? 

ਮੈਂ - ਹਬਆਸ ਮਾਤਾ ਜੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅੱਛਾ ਹਬਆਸ। 
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ਮੈਂ - ਤ ਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਦ ੇਹਬਆਸ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ। 

ਮੈਂ - ਹਕੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਕਤ ੇਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਹੀ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਠੀਕ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਤ ਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਲ  ਦੱਸ ਹਾਂ, ਮ ਨ ੂੰ  ਐਵੇਂ ਹਫਕਰ ਪਈ ਸੀ। ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਤ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਤਾ 

ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਨ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਾਂ ਪ ੱ ਤ। 

ਮੈਂ - ਵ ਸ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨੀ ਕੋਈ ਆਇਆ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਕ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ 

ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਹਵਆਹ ਵਾ ਥੋੜੇ ਹਦਨਾਂ ਨ ੂੰ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ 

ਸੀ ਓਦਾ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਹਕਹਾ ਬਸ ਮ ਨ ੂੰ  ਗੱਡੀ ਚ' ਹਬਠਾ ਹਦਉ, ਅੱਹਗਉ ਆਪੇ ਲ ਣ ਆ ਜਾਣਗੇ।  

ਮੈਂ - ਇਹ ਤਾਂ ਹ । ਤ ਸੀਂ ਨੀ ਵੇਖਣਾ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਹਵਆਹ? 
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਰ। ਹਫਰ ਹਪਛਲੇ ਗ ੱ ਸਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ। 

ਹਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ, ਮ ੜੀ ਨੀ। ਹ ਣ ਹਵਆਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰ ਕ ਗਈ। ਪਤਾਂ ਤਾਂ ਹ  ਪ ੱ ਤ ਤ ਨ ੂੰ  

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪ ੱ ਤਾਂ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਲ  ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਤ ਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਹਵਆਹ ਆ। ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਗ ੱ ਸਾ 

ਤ ਹਾਡੇ ਹਵਆਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਹਣਾ ਸੀ ਤ ਸੀਂ। ਹਕਹੜੇ ਹਬਗਾਨ 

ਘਰ ਰਹਹਣਾ ਸੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਹੀਂ ਪ ੱ ਤ, ਬੜੇ ਹਸਆਪੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਨ। ਹਨੈੱਕੀ-ਹਨੈੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ। 

ਮੈਂ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਨ ੂੰ ਹਾ ਪ ੱ ਤ ਸਾਂਭ ਨੀ ਕਰਦੇ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕੀ ਦੱਸਾ ਪ ੱ ਤ ਹ ਣ, ਝੱਗਾ ਚ ੱ ਹਕਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਢੱਡ ਨੂੰ ਗਾ ਹ ੂੰ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹ । ਪਰ ਤ ਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਨੀ। ਮੈਂ ਤ ਹਾਡਾ ਦ ੱ ਖ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਇਹੋ ਹਜਹੇ ਧੀਆਂ ਪ ੱ ਤ ਵੇਖੇ ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-

ਹਪਉ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨ। ਹਗਣ-ੇਚ ਣਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚ ੱ ਕਦ ੇ

ਨ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਨ ਪ ੱ ਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਹਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲੱਤ 

ਮਾਰਦੇ ਨ। 

ਮੈਂ - ਹ ਗੇ ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਜੀ ਹ ਣੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੋ ਹ ਣ 

ਪ ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹਜਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਅੱਡ ਸਨ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਤੇ ਤਾਇਆ ਇਕੱਠ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਪਉ ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ- ਦਾਦੀ ਦੀ ਬਹ ਤ 
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ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਸਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹ ਣ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮ ਲਕੋਂ ਕਮਾਈ 

ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ  ਨ ਘਰ ਰਹਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹ ਗੇ ਨ ਐਸੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-

ਹਪਉ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਹਵੱਚ ਹਝਜਕਦੇ ਨਹੀਂ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬੜੇ ਕਰਮੀ ਭਾਗੀ ਨ ਪ ੱ ਤ ਉਹ। ਹਜੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 

ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਖਾਣ ਨ ੂੰ  ਜ ੜੇ ਆ। 

ਮੈਂ - ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪ  ਜੀ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਪ ੱ ਤ ਗ ਜਰੇ ਹਕੂੰ ਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਹਪੱਛੋਂ ਤਾਂ 

ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਘਟੀ ਆ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਜਉਂਦੇ ਸੀ, ਮ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹਫਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਹਜਉਂ ਪ ੱ ਤ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਹਵਆਹ ਕਰਾਏ। ਜਮੀਨਾਂ ਵੂੰਡ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਕਰ 

ਹਦੱਤਾ। 

ਮੈਂ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਹ ਤ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹਵਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਦੱਸੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਜੱਗ ਜਾਹਹਰ ਕਰਾਂਗਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਹਪਉ 

ਤਰਫ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 

ਮਾਤਾ - ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹਲਖਣੀ ਪ ੱ ਤ ਮੇਰੀ। ਪਹਹਲਾਂ ਪ ੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਈ, ਹਫਰ ਨ ੂੰ ਹਾਂ 

ਤੋਂ। ਹਫਰ ਦ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹਜਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਬੜੇ ਚੂੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨ 

ਜੱਗ ਤੇ। ਜੋ ਹਕਸੇ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਦ ੱ ਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਾ ਪ ੱ ਤ ਰਹਹਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਚੋ' ਹਕਸੇ ਨ ਪੜ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਸਆਪਾ 

ਪ  ਜਾਊ। 

ਮੈਂ - ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਪੜਨਗੇਂ ਤਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਊ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ । 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਹਮੂੰ ਹਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ। ਹਜਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਹਪੱਛੇ ਲੱਗੀ 

ਹਫਰਦੇ ਨ। ਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਬ ੱ ਢੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ਼ਦੀ ਹਫਰਦੀ ਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਆਹਣਆਂ ਲਈ ਲੂੰ ਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹ । ਚਲੋਂ  ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲਖਦਾ, ਤ ਸੀਂ ਕਹਹੂੰ ਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ। 

ਮਾਤਾ - ਚੱਲ ਹਲਖਲਾ ਪ ੱ ਤ ਜੋ ਹਲਖਣਾ। ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤ ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ 

ਤਾਂ ਦ ਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਤ ਹਾਡਾ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮ ਖਹਤਆਰ ਕੌਰ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਪੂੰ ਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਹਸਆ ਜੋ ਹਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ  ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਹਪੂੰ ਡ 

ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹ । 

ਮੈਂ - ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਕੂੰ ਨ ਧੀਆਂ ਪ ੱ ਤ ਨ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪ ੱ ਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਵਆਹੇ ਆ। ਹ ਣ ਤਾਂ ਸ ੱ ਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਧੀਆਂ-ਪ ੱ ਤ ਹਵਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨ। 
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ਮੈਂ - ਦੱਸ ੋਹਫਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਧੀਆਂ ਪ ੱ ਤਾਂ ਬਾਰੇ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਹਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਗ ਜਰ ਹਗਆ। ਘਰ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪ ੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਹਲਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ 

ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਹਵਆਹ ਹਦੱਤੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਨ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧਕੇ 

ਕਰਦੇ ਨ। 

ਪਹਹਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪ ੱ ਤ ਦਾ ਹਵਆਹ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਹਚਰ ਤਾਂ ਨ ੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹਨਭੀ। ਨਵੀਂ-

ਨਵੀਂ ਜੋ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਰੂੰਗ ਹਵਖਾਉਣੇ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਰੀ 

ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਹਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰੀਆਂ ਹਵੱਚ ਹਫਰਨ ਤੇ 

ਟੱਕ ਚਾੜ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਫਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੂੰਮ। ਮ ੂੰ ਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ 

ਓਸੇ ਹਪੱਛੇ ਲੱਹਗਆ। ਹਜੱਦਾਂ ਕਹਹੂੰਦੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਹਹੂੰ ਦੀ ਹਕ ਨ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  

ਬਹ ਤਾ ਹਸਰ ਨਾ ਚੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਕੱਥੇ ਮੂੰ ਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘ ੂੰ ਮਣ-ਹਫਰਨ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਹਕਆ। ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਛੱਡ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦਾ 

ਕੂੰਮ ਨੀ। ਹਫਰ ਸੋਹਚਆ ਚੱਲ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦ ਜੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦਾ ਹਵਆਹ 

ਕਰਾ ਹਦੂੰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਗੀ। ਮ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਬਸ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ 

ਰੋਟੀ। ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ 

ਉਸਨ ੂੰ  ਭਾਰੀ ਸੀ।  

ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦ ਜੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦਾ ਹਵਆਹ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਕਹਹਣ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਪੜੀਆਂ 

ਹਲਖੀਆਂ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖ ਰ ਹਨੈੱਕੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ 

ਪਹਹਲਾਂ ਚਾਰ ਕ  ਹਦਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਕਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ ਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 

ਦ ਜੀ ਚੂੰਗੀ ਹ । ਪਰ ਉਸਨ ਮਹੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਹਦੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਫਰ ਓਹੀ ਹਾਲ। ਮੈਂ 
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ਮ ੂੰ ਹਡਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਹਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਹਣਾ ਹਕ ਬੇਬ ੇਤ ੂੰ  ਹਵਹਲੀ ਏ ਘਰ, ਕਰ ਹਲਆ ਕਰ ਮਾੜਾ 

ਮੋਟਾ ਕੂੰਮ। ਥੋੜੇ ਬਹ ਤੇ ਕੂੰਮ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱਢ ਪ ਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਮੇਰੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਮ ਨ ੂੰ  ਬੇਕਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਹਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਆਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੋਤੇ-

ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ 

ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਨ ੂੰ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਤ ੇਕੂੰਮ ਕਹਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸੱਧੇ ਮ ੂੰ ਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ 

ਉੱਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹਡਆਂ ਕੋਲ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਹਝੜਕਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਫਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 

ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨ ਪ ੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਡ ਕਰਾ ਹਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਹਹਣ ਲੱਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਜਮੀਨ ਵੂੰਡ ਲਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਹਕਹਾ 

ਹਕ ਜਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਹਤੂੰ ਨਾਂ ਹਹੱਹਸਆਂ ਹਵੱਚ ਵੂੰ ਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ ੂੰ ਡੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮ ੂੰ ਹਡਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜਮੀਨ ਦੋ ਹਹੱਹਸਆਂ 

ਹਵੱਚ ਵੂੰਡ ਹਦੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਨ ੂੰ ਹ ਘਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਬ ਰਾ ਭਲਾ 

ਬਹ ਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਹਹੂੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਹੂੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ, 

ਨਹਾਂ-ਧੋ ਭਜਨ ਹਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਫਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਪੀਣੀ ਤੇ ਸਾਹਰਆ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ 

ਦੇਣੀ। ਨ ੂੰ ਹ ਰੋਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰ ਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨ ੂੰ ਹ ਨ ਜਦੋਂ ਕਦ ੇਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਨਆਹਣਆ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਮ ੂੰ ਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲ ਣੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪਕਾਉਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵ ਰ ਕੱਢਦੀ ਏ। 

ਲੀੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਧੋਣੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਹਦਨ ਫੋਨ 

ਨ ੂੰ  ਹਚੂੰ ਬੜੀ ਰਹਹੂੰ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਬਹ ਤਾ ਨਾ ਕਹਹਣਾ। ਮੈਂ ਮੂੰਨ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਹਵੱਚ 

ਇਹੀ ਹਲਹਖਆ ਹ । 
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ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਹਹੜਾ ਛ ਡਾ ਕਦੇ-ਕਦ ੇਮੈਂ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਸ 

ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਹਖਝਾ-ਹਖਝਾਈ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹਹਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੇਰਾ 

ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਮਾਹਰਆ ਵੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ 

ਧੀਆਂ ਨ ਆ ਜਰ ਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਰਾ ਭਲਾ ਹਕਹਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਓਹੀ ਹਰਹਾ। ਮੈਂ ਕਦ-ੇਕਦ ੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਹਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹ ਤੇ ਹਦਨ ਰਹਹੂੰਦੀ ਤਾਂ ਹਫਰ ਹਖਚ-

ਹਖਚ। ਜੇ ਪ ੱ ਤ ਮੈਂ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨੀ ਪ ਣੀਆਂ। 

ਆਹ ਥੋੜਾ ਹਚਰ ਪਹਹਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੂੰਬੇ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹਪੂੰ ਡ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ 

ਮ ਨ ੂੰ  ਬਦੋ-ਬਦੀ ਬੂੰਬੇ ਲ  ਆਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਮ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਬੜਾ ਖ ਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਮ ਨ ੂੰ  

ਰੋਜ ਘ ੂੰ ਮਣ ਲ  ਕ ੇਜਾਂਦੇ। ਕਦ ੇਕ ਝ, ਕਦ ੇਕ ਝ, ਵੂੰਨ-ਸਵੂੰਨਾ ਖਾਣ ਨ ੂੰ  ਦੇਂਦੇ। ਏਨਾਂ ਚਾਅ ਤਾਂ 

ਮੇਰੇ ਹਕਸੇ ਪ ੱ ਤ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮ ਨ ੂੰ  ਕਦ ੇਰਸੋਈ ਹਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ 

ਹਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਏਥੋਂ ਚ ੱ ਕ ਓਥੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਈ ਨ ਰੋਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ 

ਕਹਹਣਾ ਰੱਬਾ ਹਕਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ ੱ ਤ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ ਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ 

ਘਰਵਾਲਾ ਚੂੰਗਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਪ ੱ ਤਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਪੱਕਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰ ਕਣ ਲਈ 

ਹਕਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਨ ੂੰ  ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਜਹੜੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨ ੂੰ ਹਾਂ 

ਤੇ ਪ ੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਚ ੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ , ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਧੀ ਹਕਉਂ ਚ ੱ ਕੇ। ਉਹ ਹਜੂੰ ਨਾ ਮਰਜੀ 

ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਪਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚ ੱ ਕਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ। 

ਮੂੰ ਹਨਆ ਮੇਰੇ ਨ ੂੰ ਹ-ਪ ੱ ਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। 

ਖ ਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਹਣਾ ਮ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। 
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ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਹੂੰ ਹਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਹਵਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਹਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਮ ਨ ੂੰ  

ਹਵਆਹ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰ ਕਣ ਲਈ ਹਕਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰ ਕ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇ 

ਹਸਆਪਾ ਪ  ਜ । ਨ ੂੰ ਹਾਂ ਪ ੱ ਤਾਂ ਨ ਕਹਹਣਾ ਹਕ ਇਹ ਪਹਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ ਠ ਗਈ। ਹਵਆਹ ਚ' ਅਜ ੇ

ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਫਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਵਆਹ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੂੰਬੇ ਰਹਹੂੰ ਦੀ ਤਾਂ 

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਘਰ ਰਹਹਣਾ ਪਊ।  ਹਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ ੇ

ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਜਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਨ ੂੰ ਹ ਨ। ਏਦੇ ਨਾਲੋਂ  ਚੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਵਆਹ 

ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਾ। ਮੈਂ ਹਵਆਹ ਵੇਖ ਕ ੇਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਵਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨ। 

ਕੋਈ ਨਾ ਹਫਰ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਲ  ਹਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਮ ਨ ੂੰ  ਗੱਡੀ ਹਬਠਾ 

ਹਦੱਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਫੋਨ ਹਦੱਤਾ। ਆਹ ਨੂੰ ਬਰ ਵੀ ਹਲੱਖ ਕ ੇਹਦੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨ ੂੰ ਹ-ਪ ੱ ਤ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ। 

ਹਕਹਾ ਹਕ ਹਕਸੇ ਕੋਲੋਂ  ਗੱਡੀ ਚ' ਲਵਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਪਹ ੂੰ ਚੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਓਦਾਂ 

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੂੰ ਬਰ ਹ ਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਮੈਂ - ਓਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਧੀ 

ਸਾਂਭਦੀ ਹ , ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੂੰਗਾ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਹਣ ਹਵੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹ । 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਹੀਂ ਪ ੱ ਤ, ਤ ੂੰ  ਅਜੇ ਹਨਆਣਾ ਏ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਘਰਾਂ 

ਦੀਆਂ, ਸੌ ਹਸਆਪੇ ਨ। 

ਮੈਂ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਕ ਹਜਹੜੇ ਪ ੱ ਤ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ 

ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋਚੀਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਹਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ 

ਰਹਹਣਾ ਤਾਂ ਰਹਹ ਲਉ। ਤ ਹਾਡੇ ਬ ਢਾਪੇ ਦੇ ਹਦਨ ਸ ੱ ਖ ਦੇ ਲੂੰ ਘ ਜਾਣਗੇ। 
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜੀਅ ਤਾਂ ਪ ੱ ਤ ਬੜਾ ਕ ਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਤਾਂ ਪ ਰੇ ਨੀ ਹ ੂੰ ਦੇ। 

ਬਾਕੀ ਹਜੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ, ਚਾਰ ਹਦਨ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ ਆਲਾਂ ਦੇ ਜ ਆਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਰ ਰ ਕਹਹ ਸਕਦਾ ਹਕ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਹਜਹੀਆਂ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ 

ਮਾਤਾ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਨੜੇ ਆ 

ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹ ਤ ਗੱਲਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਦੇ ਨੜੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਫੜਾ 

ਹਮਲਾਉਣ ਲਈ ਹਕਹਾ। ਜੋ ਹਕ ਉਸਦੇ ਮ ੂੰ ਡੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਫੜਾ ਹਦੱਤਾ। ਮਾਤਾ 

ਨ ਆਪਣੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹਦੱਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ।  

ਹਫਰ ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬ ਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀ 

ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟਵਾਂ ਹਖੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ 

ਤਸਵੀਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹ । ਉਸਦੇ ਝ ਰੜੀਆ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹਚਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ 

ਝਲਕ ਹਰਹਾ ਸੀ ਹਕ ਉਹ ਹਕੂੰ ਨ ਦ ੱ ਖ ਅੂੰਦਰ ਲ ਕਾਈ ਬ ਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਪੂੰ ਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 

ਲਈ ਉਹ ਖ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਹਰਹਾ ਸੀ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  

ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਹ ਰਾਨ ਸੀ ਹਕ ਮਾਤਾ ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਹੂੰਝ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਖ 

ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਹਦੱਤਾ। ਏਨਾ ਦ ੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯ ਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਹਰਦਾ ਕਠਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ 

ਸਹਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹਦਲ ਪਸੀਜ ਹਗਆ। ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸਭ ਹਬਆਨ 

ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਨ। 

ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਹਪੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪ ੱ ਹਛਆ ਹਕ ਹਵਆਇਆ ਏ ਜਾਂ ਕ ਆਰਾ। ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮੈਂ ਕ ਆਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਫਰ ਕ ਝ ਹਾਸ ੇ ਹਡੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
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ਕੀਤੀਆਂ। ਹਫਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਕਤਾਬ ਹਵੱਚੋਂ ਪੜ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਦੋ 

ਸਾਖੀਆਂ ਸ ਣਾਈਆ। ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਨਰਾਸ਼ਾ ਦ ਰ ਜਾਪੀ। ਜਾਂ ਹਸਰਫ ਹਦਖਾਵੇ 

ਲਈ ਹੀ ਸੀ। 

ਏਨ ਨ ੂੰ  ਕੋਟਕਪ ਰੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹਗਆ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਰੀ 

ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਹਖਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰ ਕਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਹਢਆ। ਹਫਰ ਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਾਹਰਆ। ਏਨ ਨ ੂੰ  

ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਭੱਜੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਫੜਨ ਲੱਗ 

ਪਏ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਤ ਸਿੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਗੱਡੀ ਬਹ ਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰ ਕੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜ 

ਹਗਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਹਮਹਲਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਘ ੱ ਟ ਕ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਹਲਆ। ਗੱਡੀ ਤ ਰ 

ਪਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਾਧਾ ਸ ਆਮੀ ਬ ਲਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕ ੇਗੱਡੀ ਚਹੜਆ। ਗੱਡੀ ਚੜ ਬਾਰੀ ਚ' 

ਖਲੋ ਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ ਪਈ। ਮੈਂ 

ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦਾ ਹਰਹਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਗਏ। ਰਾਤ ਨੌ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਹਬਆਸ ਪਹ ੂੰ ਹਚਆ ਤੇ ਹਫਰ ਅਗਲੇ ਹਦਨ ਭ ਆ ਘਰ 

ਹਗਆ। ਮੇਰੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹੀ ਭ ਆ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੂੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ। ਸਭ ਪਹਰਵਾਰ 

ਨਾਲ ਦ ੱ ਖ ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਫਰ ਭੋਗ ਪ ਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਹਣਆ ਹਰਹਾ। ਪਰ 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹਗਆ। ਭ ਆ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਘਰ ਸ ੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਝ 

ਲੱਗਣਾ ਹਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਵਕਤ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹਗਆ ਤੇ ਦ ੱ ਖੀ ਹਹਰਦਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। 

ਮਾਤਾ ਮ ਖਹਤਆਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲ  ਆਈ। 

ਕ ਝ ਘੂੰ ਹਟਆ ਹਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਸਾਂਝ ਹਜਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਹਜਹਾ 

ਹਰਸ਼ਤਾ ਹਜਸਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਬਤਾਇਆ ਉਹ 
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ਹਦਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਮ ਖਹਤਆਰ ਕੌਰ ਮ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ 

ਜਾਪੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਨ ਮ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਪਿਤੀ 

ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਰਹਹਣ ਲਈ ਪਿੇਹਰਆ। ਇਸ ਲਈ ਮ ਨ ੂੰ  ਲੱਹਗਆ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹਲੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਹਪਉ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਹਸਾਸ 

ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਮ ਖਹਤਆਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਜੋ ਦ ਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦ ੱ ਖ ਝੱਲਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਘਾਟ ਦਾ ਅਹਹਸਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਹਦੂੰ ਦੇ। ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਹਬਨਾਂ ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਰ ਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨ। ਹਜੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ੱ ਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਪਰ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਹ ੂੰ ਹਦਆਂ ਅਗਰ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਦ ੱ ਖ ਭ ਗਤਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੂੰਨਵਾਦ। 

ਪੀਿ ਤਸੰਘ ਭੈਣੀ 

9779324826 

(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ  ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਲਈ ਆਪ ਮੈਨ ੰ  ਫੋਨ ਜ  

ਵੱਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।) 
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