
ਕਹਾਣੀ ਮੀਣਾ 
ਬਲਜੀਤ ਥਰਾਜ 

(ਸਮਰਿਪਤ = Be-ant Tharaj) 

 
 

ਿਪ0ਡ ਦੀ ਜ3ਹ ਤ4 ਵ6ਡੀ ਪਹੀ ਤ7 ਿਪ6ਛ4 ਿਜਹ4 ਹਟਵ: ਖ4ਤ ਿਵ6ਚ ਇ6ਕ 

ਗ? ਆਪਣ4 ਨਵ ਜਨਮ4 ਬ6ਚ4 B ਮਮਤਾ ਭਰ4 ਲਿਹਜ4 ਿਵ6ਚ ਚ6ਟ 

ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਐਨ4 B ਉFਥ4 ਸ6ਤ ਅ6ਠ ਕu6ਿਤਆਂ ਨ4 ਆ ਕ4 ਉਹਨ? B 

ਘ4ਰ ਿਲਆ/ਕu6ਤ4 ਆਪਣੀ ਭu6ਖ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਬਛੜ4 B ਖਾਣ 

ਦੀ ਿਫ਼ਰਾਕ ਿਵ6ਚ ਸਨ ਜO ਹਾਲ4 ਆਪਣ4 ਪPਰ੍ਹ? ਉFਪਰ ਖੜਾ ਵੀ 
ਨਹR ਸੀ ਹO ਿਰਹਾ/ਿਜਉ ਂਹੀ ਉਹਨ? ਨ4 ਰਲ ਕ4 ਉਸ ਉFਤ4 ਝਪਟਣ 

ਦੀ ਕOਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ? ਉਸ ਦੀ ਮ? ਢਾਲ ਬਣਕ4 ਉਸ ਅ6ਗ4 ਖੜ 

ਗਈ/ਕu6ਿਤਆਂ ਨ4 ਆਪਣੀ ਪ3ਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਪਰ ਉਸਨ4 ਿਕਸ4 



B ਨ4ੜ4 ਨਾ ਆਉਣ ਿਦ6ਤਾ, ਸਗ7 ਇ6ਕ ਦ7 ਦੀ ਤ? ਆਪਣ4 ਿਸ0ਗ? 
ਨਾਲ ਲOਟਨੀ ਲਵਾ ਿਦ6ਤੀ,ਜO ਿਚਉ ਂ ਿਚਉ ਂਕਰਦ4 ਮਗਰ ਬਿਹ ਕ4 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਵ4ਖਣ ਲ6ਗ ਪਏ/ਜਦ7 ਕu6ਿਤਆਂ ਦਾ ਕOਈ ਵ6ਸ ਨਾ 
ਚ6ਿਲਆਂ ਤ? ਉਹਨ? ਭu6ਿਖਆਂ ਨ4 ਗ? ਉFਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ 

ਿਦ6ਤਾ/ਕਾਫੀ ਸਮ: ਤ7 ਉਹਨ? ਦਾ ਮuਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਗ? ਪ3ਰੀ ਤਰX? 
ਥ6ਕ ਗਈ ਸੀ,ਿਜਸ ਕਰਕ4 ਕu6ਿਤਆਂ ਦuਆਰਾ ਚYਹ? ਪਾਿਸਓ 

ਹਮਲਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛ4ਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ4 ਿਡ6ਗ ਪਈ/ਵ4ਖਿਦਆਂ 
ਵ4ਖਿਦਆਂ ਉਹਨ? ਨ4 ਗ? ਦ4 ਿਢ6ਡ ਿਵਚ ਵ6ਡਾ ਸਾਰਾ ਮOਗਰਾ ਕਰ 

ਿਲਆ ਤ4 ਇ6ਕ ਦ3ਜ4 ਦ4 ਮ3ਹਰ4 ਹO ਮਾਸ ਚ30ਡਣ ਲ6ਗ ਪਏ,ਕuਝ ਸਮ: 
ਲਈ ਉਹਨ? ਦਾ ਬਛੜ4 ਤ7 ਿਧਆਨ ਹਟ ਿਗਆ/ਇਸ ਤ7 ਪਿਹਲ? 
ਉਹ ਉਸB ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਦ4,ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦੀ 
ਬ]ਟਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਸ ਥ? ਉFਪਰ ਿਪਆ ਿਜ6ਥ4 ਇਹ ਸਭ ਕuਝ 

ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰOਟੀ ਖਾ ਕ4 ਆਪਣ4 ਖ4ਤ ਗ4ੜਾ 
ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ/ਜਦ ਉਸਨ4 ਵ4ਿਖਆ ਿਕ ਕu6ਤ4 ਗ? B ਖਾ ਰਹ4 
ਹਨ ਤ4 ਕOਲ ਉਸਦਾ ਬ6ਛਰ3 ਹP ਤ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਡ?ਗ ਲP ਕ4 
ਕu6ਿਤਆਂ ਮਗਰ ਪP ਿਗਆ, ਉਹ ਭ?ਵ4 ਕuਝ ਦ4ਰ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ 
ਉFਥ7 ਭ6ਜ ਗਏ,ਵPਸ4 ਵੀ ਉਹਨ? ਨ4 ਆਪਣੀ ਭu6ਖ ਿਮਟਾ ਲਈ 

ਸੀ,ਜਦ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਕOਲ ਿਗਆ ਤ? ਗ? ਮਰ ਚu6ਕੀ ਸੀ,ਉਸਨ4 
ਕuਰਬਾਨੀ ਦ4 ਕ4 ਆਪਣ4 ਬ6ਚ4 ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ/ 
'ਿਕ0ਨਾ ਸOਹਣਾ ਤ4 ਿਪਆਰਾ ਬਛੜਾ' ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 ਆਪਣ4 
ਆਪ ਹੀ ਉਸ B ਵ4ਖਿਦਆਂ ਮ30ਹ7 ਿਨਕਲ ਿਗਆ/ਉਸ ਨ4 ਫ4ਰ ਗ? 



ਵ6ਲ ਵ4ਿਖਆ ਤ4 ਆਪਣ4 ਮਨ ਿਵ6ਚ ਹੀ ਸOਿਚਆ ਿਕ...'ਕਤੀੜ? ਨ4 
ਿਵਚਾਰੀ B ਇ6ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦu6ਧ ਚ0ਘਾਉਣ ਦਾ ਮYਕਾ ਨਹR 
ਿਦ6ਤਾ,ਜ4 ਮਨ? ਘ0ਟਾ ਅ6ਧਾ ਘ0ਟਾ ਮ] ਨਾ ਆਉਦਾ ਤ? ਉਹਨ? 
ਕਤੀੜ? ਨ4 ਖ? ਇਸ ਬਛੜ4 B ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ...,'ਤ4 ਜ4 ਹuਣ ਵੀ 
ਇਸਦਾ ਕOਈ ਬ0ਦOਬਸਤ ਨ? ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ? ਉਹ ਛ6ਡਦ4 ਹਾਲ4 
ਵੀ ਹPਨੀ ਇਹB.../ ਉਹਨ4 ਸOਿਚਆ ਿਕ ਸuਬXਾ ਹ6ਡ?ਰOੜੀ ਵਾਿਲਆ ਂ

B ਕਿਹ ਕ4 ਗ? B ਇ6ਥ7 ਚuਕਾ ਦ4ਵ?ਗਾ ਤ4 ਿਫਲਹਾਲ ਵ6ਛਰ3 B 

ਨਾਲ ਘਰ ਲP ਚਲਦਾ ਹ?,ਉਹ ਿਬਨ? ਦ4ਰ ਕੀਤ4 ਉਸB ਮu6ਿਢਆਂ ਤ4 
ਚu6ਕ ਕ4 ਆਪਣ4 ਘਰ ਲP ਆਇਆ/ 

ਆਪਣ4 ਘਰ ਿਲਆ ਕ4 ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਨ4 ਉਸਦੀ ਬਹuਤ ਸ4ਵਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਸB ਬOਤਲ? ਨਾਲ ਦu6ਧ ਿਪਆਇਆ,ਰOਟੀਆਂ, ਗuੜ, 

ਦਾਣਾ ਚਾਰ ਕ4 ਉਸ B ਿਦਨ? ਿਵ6ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਕਰ 

ਿਦ6ਤਾ/ਉਹ ਛ4ਤੀ ਹੀ ਫYਜੀ ਦ4 ਬਾਕੀ ਪਸ਼3ਆਂ ਿਵ6ਚ ਘuਲ ਿਮਲ 

ਿਗਆ,ਇਸ ਿਵ6ਚ ਉਸਦ4 ਸਾਰ4 ਪਿਰਵਾਰ ਨ4 ਵੀ ਉਸਦਾ ਰ6ਜ ਕ4 
ਸਾਥ ਿਦ6ਤਾ/ਜਦ ਉਹ ਦO ਢਾਈਂਆਂ ਸਾਲ? ਦਾ ਹO ਿਗਆ ਤ? ਉਸਦ4 
ਪuੜ4 ਤ4 ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਦਾਗ ਦ4 ਕ4 ਿਨਰ0ਜਣ ਨ4 ਉਸB ਆਪਣ4 
ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਛ6ਡ ਿਦ6ਤਾ/ 
ਆਮ ਢ6ਠ4 ਮਾਰਨ ਖ0ਡ4 ਹOਣ ਕਰਕ4 ਉਹਨ? ਦ4 ਕOਈ ਨ4ੜ4 ਨਹR ਸੀ 
ਜ?ਦਾ,ਪਰ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਨ4 ਇਸB ਬੜ4 ਿਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਾਿਲਆ ਕਰਕ4 ਇਹ ਬਹuਤ ਹੀ ਸਾਉ ਸੀ/ਛ4ਤੀ ਹੀ ਉਹ ਿਪ0ਡ ਦ4 
ਲOਕ? ਿਵ6ਚ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਹO ਿਗਆ,ਇਸ4 ਤਰ? ਹYਲੀ ਹYਲੀ 



ਲOਕ? ਿਵ6ਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮੀਣਾ ^ਚ6ਿਲਤ ਹO ਿਗਆ/ਮੀਣਾ ਹਰ 

ਿਕਸ4 ਦ4 ਘਰ ਮ3ਹਰ4 ਜਾ ਕ4 ਬੜXਕ ਮਾਰਦਾ ਤ? ਘਰ ਵਾਲ4 ਉਸB 

ਆਪਣ4 ਹ6ਥ ਤ4 ਰ6ਖ ਗuੜ,ਰOਟੀਆਂ ਚਾਰ ਕ4 ਥਾਪੀ ਦ4 ਿਦ0ਦ4, ਉਹ 

ਅਗਲ4 ਘਰ ਅ6ਗ4 ਚਲਾ ਜ?ਦਾ/ਉਹ ਿਪ0ਡ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਬਹuਤ 

ਹੀ ਖਾਸ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ,ਕOਈ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸB ਕਿਹ0ਦਾ 
ਿਕ....'ਅ6ਜ ਤ? ਪਟਵਾਰੀ ਜ0ਡੀ ਵਾਲ4 ਖ4ਤ ਗuਰਦYਰੀ ਕਰਦਾ 
ਿਫਰਦਾ ਸੀ',ਕOਈ ਉਸB ਵ4ਖ ਕ4 ਕਿਹ0ਦਾ.... 'ਲP ਔਹ ਔਉਂਦਾ 
ਨ0ਬਰਦਾਰ/ਮੀਣ4 ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਪ0ਡ ਦ4 ਲOਕ ਇਸ ਕਰਕ4 ਵੀ 
ਕਰਦ4 ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪ6ਠ4 ਿਕਸ4 ਇ6ਕ ਿਕਸਾਨ ਦ4 ਖ4ਤ ਿਵ6ਚ7 ਨਹR 
ਖ?ਦਾ ਸੀ,ਹਰ ਵਾਰ ਵ6ਖਰ4 ਖ4ਤ ਿਵ6ਚ ਜ?ਦਾ ਤ4 ਚਰਨ ਵਕਤ 

ਿਕਸ4 ਦਾ ਬਹuਤ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਨਈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਤ?ਹੀ ਉਸ B ਕOਈ 

ਵੀ ਕuਝ ਨਹR ਸੀ ਕਿਹ0ਦਾ/ਕਈ ਪੜX4 ਿਲਖ4 ਪਿਹਲ? ਪਿਹਲ 

ਆਪਣ4 ਬ6ਿਚਆਂ B ਉਸ ਕOਲ ਜਾਣ ਨਹੀ ਸੀ ਿਦ0ਦ4, 'ਕਿਹ0ਦ4 
ਸਨ.....'ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਭਰOਸਾ ਹu0ਦਾ ਕਦ7 ਿਵਗੜ 

ਜਾਵ4/ਪਰ ਉਸਨ4 ਕਦ4 ਿਕਸ4 ਦਾ ਭਰOਸਾ ਨਹR ਸੀ ਤOਿੜਆ,ਿਜਸ 

ਕਰਕ4 ਉਹਨ? ਦ4 ਬ6ਚ4 ਵੀ ਮੀਣ4 ਕOਲ ਬ4ਖ਼Yਫ ਜਾਣ ਲ6ਗ ਪਏ ਤ4 
ਆਮ ਦ3ਜ4 ਬ6ਿਚਆਂ ਵ?ਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥ4ਲੀਆ ਂਉFਪਰ ਗuੜ 

ਦੀਆ ਂ ਭ4ਲੀਆਂ ਰ6ਖ ਰ6ਖ ਉਸB ਚਾਰਦ4 ਰਿਹ0ਦ4/ 
ਮੀਣਾ ਜਦ ਚਾਰ ਪ0ਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹOਇਆ ਤ? ਿਪ0ਡ ਵਾਿਲਆ ਂਦ4 
ਿਦ6ਤ4 ਿਪਆਰ ਦ4 ਖ਼uਰਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹuਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ 

ਿਗਆ,ਕਾਠ ਦਾ ਬਹuਤ ਉFਚਾ ਹOਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਡ4ਢ ਿਗ6ਠ 



ਲ0ਮੀ ਬ0ਨ ਹO ਗਈ ਸੀ/ਉਸਦ4 ਮuਕਾਬਲ4 ਹOਰ ਕOਈ ਵੀ ਢ6ਠਾ ਨਹR 
ਸੀ,ਉਹ ਤਕੜ4 ਤ7 ਤਕੜ4 ਢ6ਿਠਆਂ ਦੀਆ ਂਵੀ ਗOਡਨੀਆਂ ਲਵਾ 
ਿਦ0ਦਾ/ਉਸਨ4 ਆਪਣਾ ਪ6ਕਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਪ0ਡ ਦੀ ਿਫਰਨੀ ਤ4 ਪਈ 

ਖਾਲੀ ਕuਨਾਲ ਕu ਥ? ਤ4 ਲ6ਗ4 ਨਸ3ੜ4 ਦ4 ਦਰ6ਖ਼ਤ ਥ6ਲ4 ਬਣਾ 
ਿਲਆ/ਦuਿਪਹਰ4 ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਿਪ0ਡ ਦ4 ਵ6ਡ4 ਛ6ਪੜX ਕਨਾਰ4 ਬPਠ 

ਜ?ਦਾ/ਬਗਲ4 ਵੀ ਿਜਵ: ਮੀਣਾ ਉਹਨ? ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮu0ਡਾ ਹu0ਦਾ 
ਬਾਕੀ ਪਸ਼3ਆਂ B ਛ6ਡ ਕ4 ਉਸਦ4 ਿਸਰ ਉFਪਰ ਆ ਕ4 
ਬPਠਦ4/ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਕੀ ਪਸ਼3 
ਬਗਿਲਆਂ B ਆਪਣ4 ਿਸਰ ਤ4 ਬPਠਣ ਨਾ ਿਦ0ਦ4,ਉਹਨ? B ਮਾਰਨ 

ਆਉਂਦ4/ਇਹ ਤ? ਮੀਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜO ਆਪਣ4 ਿਸਰ ਉFਪਰ ਬPਠਾ ਕ4 
ਿਕਸ4 ਤਪ6ਸਵੀ ਸਾਧ ਵ?ਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬPਠਾ ਗਾਲਾ ਕਰਦਾ 
ਰਿਹ0ਦਾ/ 
ਇਕ ਵਾਰ ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਕਾਲਾ ਸਾਹ ਮOਟ4 ਮOਟ4 ਲਾਲ ਆਿਨਆ ਂਵਾਲਾ 
ਪ3ਰਾ ਨਰOਆ ਅਮਰੀਕੀ ਢ6ਠਾ ਆ ਵਿੜਆ/ਮਾਰਨ ਖ0ਡਾ ਹOਣ 

ਕਰਕ4 ਉਸਨ4 ਸਾਰ4 ਿਪ0ਡ B ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਿਦ6ਤਾ, ਲOਕ? B ਉਹਨ4 
ਬੜਾ ਦuਖੀ ਕੀਤਾ/ਉਸਦੀਆਂ ਗ6ਲ? ਆਮ ਸuਨਣ ਿਮਲਦੀਆ ਂਸਨ 

ਿਕ.....'ਕ6ਲ ਿਮਲਖੀ ਕ4 ਬuੜX4 B ਚ6ਕ ਕ4 ਿਸ0ਗ? ਉFਤ7 ਦੀ 
ਮਾਿਰਆ,ਕOਈ ਹOਰ ਿਵ6ਚ ਦੀ ਕਿਹ0ਦਾ.....,'ਆ ਪਰਸ7 ਦੀ ਗ6ਲ 

ਆ...,'ਬਿਚ6ਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਰ ਆਲੀ ਗOਹਾ ਸu6ਟਣ ਜ?ਦੀ 
ਸੀ,ਪP ਿਗਆ ਮਗਰ.....,ਉਹ ਤ? ਗ6ਲ ਕਰ....ਥਿੜਆ ਂਤ4 ਬPਠ4 
ਤਾਸ਼ ਖ4ਡਦ4 ਬ0ਿਦਆਂ ਨ4 ਦ3ਰ7 ਲਲਕਰ4 ਮਾਰ4..., ਫ4ਰ ਿਕਤ4 ਜਾ ਕ4 



ਭ6ਿਜਆ.....,ਨਹR ਤ? ਹuਣ B.... ਡਾਕਟਰਨੀ ਨ4 ਧਰਮਰਾਜ ਕOਲ 

ਬPਠ ਕ4 ਆਪਣ4 ਪu0ਨ ਪਾਪਾ ਦਾ ਲ4ਖਾ ਜOਖਾ ਕਰਦੀ ਹOਣਾ ਸੀ/ਇਹO 
ਹੀ ਨਹR ਉਹ ਕਈ ਹOਰ ਿਕਸਾਨਾ,ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ? B ਵੀ ਖ4ਤ ਿਵ6ਚ 

ਕ0ਮ ਕਰਿਦਆ ਂB ਮਾਰਨ ਪP ਿਗਆ ਸੀ/ਬਹuਿਤਆਂ ਨ4 ਕOਠੜੀ ਜ? 
ਦਰ6ਖ਼ਤ ਉFਪਰ ਚੜXਕ4 ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤ4 ਕਈਆ ਂਨ4 ਬOਰ 

ਆਲ4 ਪਾੜ ਿਵ6ਚ ਉFਤਰ ਕ4/ਿਪ0ਡ ਦ4 ਲOਕ? ਨ4 ਇ6ਕਠ4 ਹO,ਉਸB 

ਿਪ0ਡ7 ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਫPਸਲਾ ਕੀਤਾ/ਇ6ਕ ਿਦਨ ਉਸ ਮਗਰ 

ਟਰPਕਟਰ ਲਗਾ ਿਦ6ਤ4 ਤ4 ਿਪ0ਡ7 ਬਾਹਰ ਉਸB ਕ6ਢ ਆਏ,ਪਰ 

ਸਵ4ਰ ਹu0ਿਦਆਂ ਉਹ ਿਪ0ਡ ਫ4ਰ ਆ ਵਿੜਆ,ਦ3ਜ4 ਿਦਨ ਿਪ0ਡ ਦ4 
ਲOਕ? ਨ4 ਘOੜੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾ ਡ?ਗ? ਨਾਲ ਕu6ਟ ਕ4 ਿਪ0ਡ7 
ਭਜਾਇਆ,ਪਰ ਉਹ ਦ3ਜ4 ਿਦਨ ਫ4ਰ ਿਪ0ਡ ਆ ਵਿੜਆ/ਕuਝ 

ਬਜ਼uਰਗ ਕਿਹ0ਦ4.....'ਇਹ ਤ? ਿਕਸ4 ਦ4 ਖਤ ਿਪਆ ਵਾ...,ਕਾਲ 

ਬਣਕ4 ਆਇਆ...,ਿਕਸ4 B ਨਾਲ ਲPਕ4 ਜਾਉ..../ 

ਐਨR ਕu6ਟ ਖਾ ਕ4 ਉਹਨ4 ਡਰਨ? ਤ? ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਸਗ7 ਪਿਹਲ? 
ਨਾਲ7 ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ0ਕਾਰ ਿਗਆ,ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸB ਇ6ਕਲਾ 
ਆਉਂਦਾ ਿਦਸਦਾ ਚਾਰ4 ਚ6ਕ ਕ4 ਪP ਜ?ਦਾ,ਲOਕ? ਦਾ ਿਜਉਣਾ 
ਮuਸ਼ਕਲ ਕਰਤਾ/ਜਦ ਕOਈ ਤਕੜ4 ਜ਼4ਰ4 ਵਾਲਾ ਕਿਹ0ਦਾ ਿਕ... 

'ਇਹਦ4 ਫਾਇਰ ਮਾਰਦ4 ਆਂ ਮ6ਥ4 'ਚ....., ਤ? ਅ6ਗ7 ਕOਈ ਮਾੜ4 ਿਦਲ 

ਵਾਲਾ ਕਿਹ0ਦਾ.....'ਨਾ ਓਏ.....,ਗਉ ਦਾ ਜਾਇਆ.....,ਤ4 ਜ? ਿਫਰ 

ਕOਈ ਨਾ ਕOਈ ਪuਿਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦ4 ਿਦ0ਦਾ/  
ਜਦ ਕOਈ ਹOਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚ6ਿਲਆ ਤ? ਿਪ0ਡ ਦ4 ਮu0ਿਡਆਂ B ਫuਰਨ? 



ਫuਿਰਆ ਿਕ ਇਸਦਾ ਮuਕਾਬਲਾ ਸਾB ਮੀਣ4 ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਇ6ਕ ਪਾਸਾ ਹOਜ3/ਇਹ ਮੀਣ4 ਦੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਸੀ ਜ? 
ਿਫਰ ਸਾਹ ਕਾਲ4 ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਖuਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਿਕ ਉਹਨ? ਦਾ 
ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਦ4 ਸਾਹਮਣਾ ਨਹR ਸੀ ਹOਇਆ/ਸਾਰੀ ਮ0ਡੀਰ ਨ4 
ਫ਼Pਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਜO ਮਰਜ਼ੀ ਹOਜ4 ਮPਚ ਤ? ਪਵਾਉਣ? ਈ ਆਂ 
ਮੀਣ4 ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ/ਜਦ7 ਿਪ0ਡ ਦ4 ਿਸਆਣ4 ਬ0ਿਦਆਂ ਤ7 ਪu6ਿਛਆ 

ਿਜਸ ਿਵ6ਚ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤ? ਉਹਨ? ਨ4 ਇਹ 

ਕਿਹ ਿਕ ਨ?ਹ ਕਰ ਿਦ6ਤੀ ਿਕ ਮੀਣ4 ਿਵ6ਚ ਹuਣ ਪਿਹਲ? ਵਾਲੀ 
ਤਾਕਤ ਨਹR ਰਹੀ/ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਢਲਣੀ ਸ਼uਰ3 ਹO ਗਈ ਹP,ਜਦ 

ਿਕ ਕਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ3ਰੀ ਤਰ? ਜਵਾਨ ਹP/ਬਾਕੀ ਮੀਣ4 ਦ4 
ਮuਕਾਬਲ4 ਉਹਦ4 ਿਸ0ਗ ਬਹuਤ ਵ6ਡ4 ਤ4 ਿਤ6ਖ4 ਹਨ,ਉਹ ਮੀਣ4 ਦ4 
ਸ6ਟ ਫ4ਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹP/ ਉਹਨ? ਦੀ ਗ6ਲ ਮ0ਨ ਮu0ਡ4 ਆਪO 
ਆਪਣ4 ਘਰ? B ਪਰਤ ਆਉਂਦ4 ਹਨ/ 

ਅਗਲ4 ਿਦਨ ਕuਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ? ਨ4 ਿਜ0ਨX? ਦਾ ਕ6ਲX ਵਾਲੀ 
ਗ6ਲ ਦਾ ਕOਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹR ਸੀ ਹOਇਆ,ਕਾਲ4 B ਡ?ਗ? ਨਾਲ 

ਘ4ਰ ਕ4 ਿਪ0ਡ ਦੀ ਖu6ਲXੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਵ6ਚ ਬPਠ4 ਮੀਣ4 ਅ6ਗ4 ਪ4ਸ਼ ਕਰ 

ਿਦ6ਤਾ/ਕਾਲਾ ਮੀਣ4 B ਵ4ਖ ਕ4 ਪPਰ੍ਹ? ਹ4ਠ7 ਿਮ6ਟੀ ਕ6ਢਦਾ ਹOਇਆ 

ਕOਲ ਹੀ ਲ6ਗੀ ਰ3ੜXੀ B ਹ0ਕਾਰ ਿਵ6ਚ ਿਸਰ ਨਾਲ ਚ6ਕ ਕ4 ਤ?ਹ B 

ਸu6ਟਣ ਲ6ਗ ਿਪਆ/ਉਧਰ ਮੀਣਾ ਵੀ ਉਸ B ਵ4ਖ ਖੜਾ ਹO ਿਗਆ 

ਤ4 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ4 ਜ਼Oਰ ਦੀ ਬੜXਕ ਮਾਰੀ/ਿਰ0ਗ ਿਵ6ਚ ਲੜXਦ4 ਦO 
ਭਲਵਾਨ? ਵ?ਗ ਉਹਨ? B ਵ4ਖਣ ਲਈ ਮ0ਡੀਰ ਦ4 ਨਾਲ ਨਾਲ 



ਿਪ0ਡ ਦ4 ਹOਰ ਵੀ ਬਹuਤ ਸਾਰ4 ਲOਕ ਜਮ? ਹO ਗਏ/ਮ0ਡੀਰ ਦuਆਰਾ 
ਮੀਣ4 ਤ4 ਕਾਲ4 B ਬਸ ਡuਰ3.. ਡuਰ3... ਕਰਨ ਦੀ ਦ4ਰ ਹੀ ਸੀ.... ਦOਵ: 
ਹOਗ4 ਸ਼3ਰ3/ਕਦ4 ਮੀਣਾ ਿਸਰ ਨਾਲ ਧ6ਕ ਕ4 ਉਸB ਿਪ6ਛ4 ਲPਜ4 ਤ4 ਕਦ4 
ਕਾਲਾ ਮੀਣ4 B/ਦਸ? ਪ0ਦਰ? ਿਵ6ਚ ਹੀ ਉFਥ4 ਕਰਦO ਗOਰ ਹO 
ਗਈ,ਿਮ6ਟੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵ6ਲ B ਜ?ਦਾ ਇ6ਕ ਬ6ਦਲ ਿਜਹਾ ਬਣ 

ਿਗਆ,ਹਲ4 ਤ6ਕ ਤ? ਦOਹ4 ਏਕO ਿਜਹ4 ਸਨ/ ਪਰ ਅਗਲ4 ਕuਝ ਕu 
ਪਲ? ਿਵ6ਚ ਹੀ ਮੀਣ4 ਨ4 ਸਾਰ4 ਜ਼Oਰ ਨਾਲ ਕਾਲ4 B ਚ6ਕ ਕ4 ਪਰ? 
ਠOਿਕਆ,ਸਾਰ4 ਖuਸ਼ੀ ਿਵਚ ਤਾੜੀਆ ਂ ਤ4 ਚੀਕ? ਮਾਰਨ ਲ6ਗ 

ਪਏ,ਉਹਨ? B ਲ6ਗਣ ਲ6ਗ ਿਪਆ.... ਬਈ ਹuਣ ਨੀ ਮੀਣਾ 
ਛ6ਡਦਾ ਇਹB/ਪਰ ਅਗਲ4 ਹੀ ਪਲ ਕਾਲਾ ਬੜੀ ਫuਰਤੀ ਨਾਲ 

ਉFਿਠਆ ਤ4 ਪਿਹਲ? ਨਾਲ7 ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗu6ਸ4 ਿਵ6ਚ ਮੀਣ4 ਨਾਲ 

ਿਭੜਣ ਲ6ਗ ਿਪਆ/ਕਾਲ4 ਨ4 ਪਾਸ4 ਦੀ ਹO ਕ4 ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼Oਰ 

ਲਾ ਕ4 ਟu6ਢ ਮਾਰੀ,ਮੀਣ4 ਦ4 ਪPਰ ਿਨਕਲ ਗਏ/ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਉਠਾਉਂਦ4 ਹOਏ ਕਾਲ4 ਨ4 ਿਸ0ਗ? ਨਾਲ ਮੀਣ4 ਦੀ ਧYਣ ਉFਪਰ ਵਾਰ 

ਕਰ ਿਦ6ਤਾ,ਿਜ6ਥ7 ਬuਰਕੀ ਮਾਸ ਦੀ ਿਨਕਲ ਗਈ ਤ4 ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਮ30ਹ ਤ4 ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼Oਰ ਦੀ ਿਸ0ਗ ਮਾਰ4,ਮੀਣਾ ਲਹ3 ਲuਹਾਣ ਹO 
ਿਗਆ/ਿਪ0ਡ ਦ4 ਲOਕ? B ਇਹ ਿਬਲਕuਲ ਵੀ ਚ0ਗਾ ਨਾ 
ਲ6ਿਗਆ,ਉਹ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ4 ਸ਼4ਲX4,ਬਰਛ4 
ਲP ਕ4 ਅ6ਗ4 ਵਧ4 ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਮੀਣ4 ਨ4 ਕਾਲ4 B ਥ6ਲ4 ਸu6ਟ 

ਿਲਆ/ਲOਕ ਲਲਕਾਰ4 ਮਾਰਦ4 ਫ4ਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥ? ਤ4 ਖੜX 
ਗਏ/ਕਾਲਾ ਫ4ਰ ਉFਠ ਖਿੜਆ.......,ਮੀਣ4 ਨ4 ਫ4ਰ ਿਢ6ਡ ਨਾਲ ਿਸ0ਗ 



ਪਾ ਕ4 ਕਾਲ4 B ਪu6ਠਾ ਕਰਕ4 ਮਾਿਰਆ,ਦOਹ? ਦ4 ਮ30ਹ'ਚ ਝ6ਗ 

ਿਡ6ਗਣ ਲ6ਗ ਪਈ/ਮੀਣਾ ਪ3ਰ4 ਹaਸਲ4 ਿਵ6ਚ ਸੀ,ਉਹਨ4 ਥ6ਲ4 ਪਾਏ 

ਕਾਲ4 ਦ4 ਕਾਫੀ ਢu6ਡ? ਮਾਰੀਆ,ਂਕਾਲਾ ਟ6ਸ ਤ7 ਮ6ਸ ਨਾ 
ਹOਇਆ/ਮ0ਡੀਰ ਲ6ਗ ਗਈ ਚੀਕ? ਮਾਰਨ,ਖuਸੀ 'ਚ ਇ6ਕ ਲ6ਤ ਤ4 
ਈ ਨ6ਚਣ....,ਮੀਣ4 ਦੀ ਜP ਜP ਕਾਰ ਕਰਨ ਲ6ਗ ਪਏ/ਿਜਉ ਂਹੀ ਮੀਣ4 
ਦਾ ਿਧਆਨ ਲOਕ? ਵ6ਲ ਹOਇਆ ਤ? ਕਾਲਾ ਇਕਦਮ ਉFਠ ਖੜਾ 
ਹOਇਆ ਤ4 ਿਜ6ਧਰ B ਖਾਲੀ ਰਾਹ ਿਦਿਸਆ ਪਾਲਸਰ ਮOਟਰ 

ਸਾਈਕਲ ਵ?ਗ ਥ? ਤ7 ਈ ਉFਠ ਖਿੜਆ ਤ4 ਠਾ ਿਗਆ 

ਹਨ4ਰੀ,ਮਗਰ4 ਮੀਣ4 ਨ4 ਰ4ਸ ਿਖ6ਚਤੀ,ਕਾਲਾ ਮ3ਹਰ4 ਤ4 ਮੀਣਾ 
ਮਗਰ,ਧ3ੜ? ਈ ਉFਡਦੀਆਂ ਿਦਸਣ,ਕਾਲਾ ਿਵਚਾਰਾ ਮOਕOਮOਕ ਹO 
ਿਗਆ/ਮੀਣ4 ਨ4 ਵਥ4ਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਉਹਦ4 ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਪਰ 

ਉਹਨ4 ਡਾਹ ਨਾ ਿਦ6ਤੀ,ਮੀਣਾ ਉਸ B ਿਪ0ਡ ਦੀ ਜ3ਹ ਟਪਾ ਕ4 
ਮuਿੜਆ,ਇਸ ਤ7 ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਕਦ4 ਿਪ0ਡ ਨਾ ਆਇਆ/ 

ਜਮਦ3ਤ ਬਣਕ4 ਆਏ ਕਾਲ4 ਅਮਰੀਕੀ B ਭਜਾਉਣ ਤ7 ਬਾਅਦ 

ਮੀਣ4 ਦਾ ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਹOਰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਵਧ ਿਗਆ/ਿਪ0ਡ ਦ4 
ਲOਕ? ਨ4 ਉਸਦ4 ਮਲXਮ ਪ6ਟੀ ਕੀਤੀ ਤ4 ਉਸਦੀ ਖuਰਾਕ ਿਵ6ਚ 

ਪਿਹਲ? ਨਾਲ7 ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕ4 ਉਸ B ਿਦਨ? ਿਵ6ਚ ਹੀ ਤਕੜਾ 
ਕਰ ਿਦ6ਤਾ/ਕਈ ਲOਕ ਕਿਹ0ਦ4 ਸਨ ਿਕ ਮੀਣਾ ਹ0ਕਾਰ ਜਾਵ4ਗਾ ਤ4 
ਲOਕ? B ਮਾਰਨ ਲ6ਗ ਜਾਏਗਾ,ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਹOਇਆ,ਉਹ 

ਪਿਹਲ? ਵ?ਗ ਹੀ ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਰਿਹ0ਦਾ ਤ4 ਿਕਸ4 B ਕu6ਝ ਨਾ ਕਿਹ0ਦਾ/ 
ਮੀਣ4 ਦੀ ਿਜ਼0ਦਗੀ ਦ4 ਦO ਪੜਾਅ ਲ0ਘ ਚu6ਕ4 ਸਨ ਤ4 ਉਸਨ4 ਆਪਣ4 



ਤੀਜ4 ਪੜਾਅ ਿਵ6ਚ ^ਵ4ਸ਼ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ/ਉFਧਰ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ 
ਵੀ ਿਜ਼0ਦਗੀ ਦ4 ਸ6ਠ ਵਰ੍ਹ4 ਪ3ਰ4 ਕਰ ਚu6ਿਕਆ ਸੀ ਤ4 ਿਦਲ ਦਾ 
ਪਿਹਲ? ਦYਰਾ ਪPਣ ਕਾਰਨ ਮ0ਜ4 ਉFਤ4 ਿਪਆ ਸੀ/ਉਹ ਭਾਵ: ਠੀਕ 

ਠਾਕ ਸੀ,ਫ4ਰ ਵੀ ਉਹB ਡਾਕਟਰ ਨ4 ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਸੀ/ਿਪਛਲ4 ਦਸ? ਕu ਿਦਨ? ਤ7 ਮੀਣਾ ਸ਼ਾਮ B ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਭਲਵਾਨੀ 
ਗ4ੜੀ ਦ4ਣ ਜ?ਦਾ ਤ? ਉਹ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 ਘਰ ਦ4 ਦਰਵਾਜ4 
ਅ6ਗ4 ਖੜX ਕ4 ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫYਜੀ ਥOੜXਾ ਿਢ6ਲਾ ਹOਣ 

ਕਾਰਨ ਆਪ ਨਾ ਆਉਦਾ,ਉਹਦ4 ਘਰਦ4 ਮੀਣ4 B ਕuਝ ਨਾ ਕuਝ 

ਚਾਰ ਿਦ0ਦ4 ਤ4 ਥਾਪੀ ਦ4 ਕ4 ਅ6ਗ4 ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ0ਦ4,ਮੀਣਾ ਉਸ4 
ਤਰX? ਫYਜੀ B ਉਡੀਕਦਾ ਅ6ਗ4 ਤuਰ ਜ?ਦਾ/ 
ਕਈ ਿਦਨ? ਤ7 ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹOਣ ਕਾਰਨ ਮੀਣਾ 
ਪਰ4ਸ਼ਾਨ ਹO ਿਗਆ ਸੀ/ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ4ਤ? ਿਵ6ਚ ਪ6ਠ4 ਖਾਣ 

ਵੀ ਕਦ4 ਕਦਾਈਂ ਜ?ਦਾ ਤ4 ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਵੀ ਗ4ੜੀ ਕਾਫੀ ਹ6ਦ ਤ6ਕ 

ਘਟਾ ਿਦ6ਤੀ ਸੀ/ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵ6ਚ ਆਈ ਿਗਰਾਵਟ ਵ4ਖ ਕ4 
ਿਕਸ4 ਨ4 ਉਸ ਅ6ਗ ਦO ਟOਕਰ4 ਚਾਰ4 ਦ4 ਸu6ਟ ਿਦ6ਤ4 ਪਰ ਉਸ ਨ4 ਨਾ 
ਖਾਦ4/ਮ30ਹ ਹਨ4ਰ4 ਜ4 ਪਤਾ ਨਹੀ ਉਹB ਕੀ ਲ3ਰ੍ਹੀ ਉFਠੀ ਉਹ ਪਏ 

ਪ6ਿਠਆਂ B ਿਸਰ ਨਾਲ ਿਖਲਾਰ ਕ4 ਿਪ0ਡ ਵ6ਲ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 
ਘਰ B ਿਸ6ਧਾ ਹO ਿਗਆ/ਿਜਵ: ਿਤਹਾਕ4 ਆਇਆ ਹOਵ4 ਿਕ ਅ6ਜ ਤ? 
ਉਸ B ਿਮਲਕ4 ਹੀ ਜਾਵ4ਗਾ/ਉਸਨ4 ਫYਜੀ ਦ4 ਦਰਵਾਜ਼4 ਅ6ਗ4 ਜਾ ਕ4 
ਬੜXਕ ਮਾਰੀ ਪਰ ਫYਜੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ 
ਸੀ,ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਤ? ਸ਼ਿਹਰ ਦਵਾਈ ਲPਣ ਿਗਆ ਸੀ/ਫYਜੀ ਦਾ 



ਛOਟਾ ਮu0ਡਾ ਜO ਬਚਪਨ ਤ7 ਹੀ ਆਪਣ4 ਨਾਨਕੀ ਲuਿਧਆਣ4 ਪੜXਦਾ 
ਸੀ ਹ6ਥ 'ਚ ਗuੜ ਦਾ ਡਲਾ ਲP ਕ4 ਆ ਿਗਆ ਤ4 ਮੀਣ4 B ਚਾਰਨ 

ਲਈ ਹ6ਥ ਅ6ਗ4 ਵਧਾਇਆ,ਪਰ ਉਸਨ4 ਨਾ ਖਾਦਾ,ਿਕਉਿਕ ਉਹ 

ਤ? ਉਸ ਦ4 ਿਪਉ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵ4ਖਣ ਲਈ ਤਰਿਸਆ ਿਪਆ 

ਸੀ/ਬਚਪਨ ਤ7 ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ6ਚ ਪੜXਦਾ ਹOਣ ਕਰਕ4 ਉਸB ਮੀਣ4 
ਨਾਲ ਬਹuਤਾ ਲਗਾਵ ਨਹR ਸੀ,ਇਸ ਕਰਕ4 ਉਹਨ4 'ਹ3ਅ...., ਕਿਹ 

ਕ4 ਮੀਣ4 B ਅ6ਗ4 ਤOਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤuਿਰਆ/ਉਸਨ4 
ਕOਲ ਹੀ ਪਈ ਸOਟੀ ਚu6ਕ ਕ4 ਮੀਣ4 ਦ4 ਪuਿੜਆਂ ਤ4 ਠOਕੀ ਪਰ ਉਹ 

ਫ4ਰ ਵੀ ਟ6ਸ ਤ7 ਮ6ਸ ਨਾ ਹOਇਆ/ਸ਼ਿਹਰੀਆ ਂਥOੜXਾ ਿਜਹਾ ਿਖਝ 

ਿਗਆ ਤ4 ਜਦ ਉਹ ਮੀਣ4 ਦ4 ਬ3ਥ ਤ4 ਸOਟੀ ਮਾਰਨ ਲ6ਿਗਆ ਤ? 
ਮੀਣ4 ਨ4 ਜ਼Oਰ ਦੀ ਫuਕਾਰਾ ਮਾਿਰਆ,ਸ਼ਿਹਰੀਆ ਂ ਿbਪਕ ਿਗਆ, 

ਉਸ ਨ4 ਇਹ ਆਪਣੀ ਹ6ਤਕ ਸਮਝR ਤ4 ਪਿਹਲ? ਨਾਲ7 ਵੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਗu6ਸ4 ਿਵ6ਚ ਘਰ ਜਾ ਕ4 ਡ?ਗ ਚu6ਕ ਿਲਆਇਆ ਤ4 ਮੀਣ4 
B ਕu6ਟਣਾ ਸ਼uਰ3 ਕਰ ਿਦ6ਤਾ/ਮੀਣਾ ਚਾਹu0ਦਾ ਤ? ਇ6ਕ ਝਟਕ4 ਿਵ6ਚ 

ਹੀ ਸ਼ਿਹਰੀਏ ਦਾ ਲ6ਦਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਉਸਨ4 ਅਿਜਹਾ ਨਾ 
ਕੀਤਾ/ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲOਕ? ਿਵ6ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਣਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਾਇਮ ਰ6ਖਣਾ ਚਾਹu0ਦਾ ਸੀ,ਇਸ4 ਲਈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼4 ਅ0ਦਰ 

ਫYਜੀ B ਵ4ਖਦਾ ਵ4ਖਦਾ ਅ6ਗ4 ਤuਰ ਿਗਆ/ ਸ਼ਿਹਰੀਆ ਂਆਪਣ4 
ਮu6ਖ ਤ4 ਿਜ6ਤ ਦੀ ਮuਸਕਾਨ ਲP ਕ4 ਘਰ ਆ ਵਿੜਆ/ 

ਿਸਆਲ? ਦ4 ਿਦਨ ਹOਣ ਕਾਰਨ ਛ4ਤੀ ਹੀ ਧu0ਦ ਉFਤਰ ਆਈ ਸੀ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਨ4ਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹO ਚu6ਕਾ ਸੀ/ਮੀਣ4 ਨ4 ਆਪਣ4 ਪ6ਕ4 



ਿਟਕਾਣ4 ਤ4 ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾਏ, ਦ3ਜ4 ਿਪ0ਡ B ਜ?ਦੀ ਸੜਕ ਤ4 ਚਾਲX4 
ਪਾ ਿਦ6ਤ4,ਉਹ ਜਵਾਕ? ਵ?ਗ ਰuਿਸਆ,ਿਬਨ? ਖੜ4 ਅ6ਗ4 ਵਧ ਿਰਹਾ 
ਸੀ/ਦOਹ? ਿਪ0ਡ? ਦ4 ਿਬਲਕuਲ ਿਵਚਕਾਰ ਸੜਕ ਤ4 ਹu0ਦੀ ਹਲਚਲ 

ਵ4ਖ ਕ4 ਉਹ ਰuਕ ਿਗਆ,ਸਾਹਮਣ4 ਛ4 ਚ6ਕ4 ਟਰ6ਕ ਿਵਚ ਬu6ਚੜ 

ਅਵਾਰਾ ਿਫਰਦ4 ਚ0ਗ4 ਨਰOਏ ਵ6ਛ4,ਢ6ਿਠਆਂ B ਟਰ6ਕ ਿਵ6ਚ ਲ6ਧ 

ਰਹ4 ਸਨ/ਉਹਨ? ਕOਲ ਪ0ਜ ਸ6ਤ ਪਸ਼3 ਤ? ਹO ਗਏ ਸਨ ਤ4 ਦO ਚaਹ 

B ਹOਰ ਫੜXਨਾ ਚਾਹu0ਦ4 ਸਨ/ਉਹ ਅ6ਠ,ਨY ਜਾਣ4 ਹ6ਟ4 ਕ6ਟ4 
ਸਨ/ਮੀਣ4 B ਵ4ਖ ਕ4 ਉਹ ਖuਸ਼ ਹO ਗਏ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤ? ਆਪ4 
ਚ6ਲਕ4 ਉਹਨ? ਕOਲ ਆ ਿਗਆ/ਪਿਹਲ? ਤ? ਉਹਨ? ਿਵ6ਚ7 ਕOਈ 

ਡਰਦਾ ਮੀਣ4 ਕOਲ ਨਾ ਿਗਆ,ਪਰ ਉਹਨ? ਿਵ6ਚ7 ਇਕ ਨ4 ਮੀਣ4 B 

ਬuਛਕਾਰ ਿਲਆ/ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਿਗਆ ਤ? ਬਾਕੀ ਵੀ 
ਰ6ਸ4 ਲP ਕ4 ਉਹਦ4 ਕOਲ ਆ ਗਏ ਤ4 ਹYਲੀ ਹYਲੀ ਰ6ਿਸਆਂ ਦ4 
ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਕ4 ਮੀਣ4 ਦੀਆ ਂਲ6ਤ? B ਪਾ ਲਏ/ਟਰ6ਕ ਪਿਹਲ? ਹੀ 
ਨੀਵ: ਥ? ਬPਕ ਕਰਕ4 ਖੜਾਇਆ ਹOਇਆ ਸੀ,ਉਹ ਮੀਣ4 B ਟਰ6ਕ 

ਿਵਚ ਚੜXਾਉਣ ਲ6ਗ ਪਏ/ਚਾਰ ਜਾਣ4 ਤ? ਮੀਣ4 ਦ4 ਗਲ ਿਵ6ਚ ਰ6ਸਾ 
ਪਾ ਟਰ6ਕ ਿਵ6ਚ ਚੜX ਕ4 ਿਖ6ਚਣ ਲ6ਗ ਪਏ,ਬਾਕੀ ਿਪਛਲ4 ਪਾਸ7 
ਉਸB ਧ6ਕਾ ਲਾਉਣ ਲ6ਗ ਪਏ ਤ4 ਿਵ6ਚ7 ਦO ਜਾਿਣਆ ਂਨ4 ਉਸ B 

ਡ?ਗ? ਨਾਲ ਕu6ਟਣਾ ਸuਰ3 ਕਰ ਿਦ6ਤਾ/ਮੀਣ4 B ਵੀ ਸਾਰੀ ਗ6ਲ 

ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤ4 ਉਹ ਿਪ6ਛ4 B ਜOਰ ਲਾਉਣ ਲ6ਗ ਿਪਆ/ਬu6ਚੜ? 
B ਜਦ ਕOਈ ਗ6ਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਿਦਸੀ ਤ? ਉਹਦ4 ਵ6ਖੀ ਿਵ6ਚ ਸ਼4ਲX4 
ਮਾਰਨ ਲ6ਗ ਪਏ/ਮੀਣ4 ਨ4 ਗu6ਸ4 ਿਵ6ਚ ਜO ਉਸਦ4 ਖ6ਬ4 ਪਾਸ4 ਖੜਾ 



ਸੀ ਉਹਦ4 ਿਢ6ਡ ਿਵ6ਚ ਿਸ0ਗ ਮਾਰ ਕ4 ਭ6ਜਣ ਦੀ ਕOਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 

ਚਾਰ4 ਪਾਿਸਓਂ ਰ6ਿਸਆਂ ਨਾਲ ਨ3ਿੜਆ ਹOਣ ਕਰਕ4 ਉਹਤ7 ਭ6ਿਜਆਂ 
ਨਾ ਿਗਆ/ਬਾਕੀ ਿਪਛਲ4 ਅ6ਠ? ਦਸ? ਿਦਨ? ਿਵ6ਚ ਉਹ ਕਮਜ਼Oਰ 

ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹO ਚu6ਕਾ ਸੀ/ਬu6ਚੜ ਉਸB ਿਕਸ4 ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵ6ਚ ਜਾਣ 

ਨਹR ਸੀ ਦ4ਣਾ ਚਾਹu0ਦ4,ਇਸ ਕਰਕ4 ਉਹਨ? ਨ4 ਆਪਣ4 ਨuਕੀਲ4 
ਹਿਥਆਰ ਵਰਤਣ4 ਸ਼uਰ3 ਕਰ ਿਦ6ਤ4/ਇਕ ਨ4 ਮੀਣ4 ਦ4 ਧu0ਨ ਕOਲ4 
ਬਰਛਾ ਖਵO ਿਦ6ਤਾ ਜO ਿਗ6ਠ ਡ30ਘਾ ਚਿਲਆ ਿਗਆ,ਖ਼3ਨ ਦੀਆ ਂ

ਤਤੀਰੀਆ ਂਪPਣ ਲ6ਗ ਪਈਆ,ਂਦ3ਜ4 ਨ4 ਉਹਦ4 ਖuਰ? ਕOਲ ਕਾਪਾ 
ਮਾਿਰਆ ਖuਰ ਅ6ਧਾ ਵ6ਿਢਆ ਿਗਆ,ਮੀਣਾ ਥ6ਲ4 ਿਡ6ਗ ਿਪਆ ਤ? 
ਉਹ ਲਾਸ? ਨਾਲ ਿਖ6ਚ ਕ4 ਉਸB ਟਰ6ਕ ਿਵ6ਚ ਚੜਾਉਣ ਲ6ਗ 

ਪਏ/ਿਜਹਦਾ ਿਜ6ਥ4 ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅ0ਨX4 ਵਾਹ ਮੀਣ4 ਦ4 ਮਾਰਦਾ 
ਸੀ,ਮੀਣਾ ਸਾਰ4 ਪਾਿਸਓ ਲਹ3 ਲuਹਾਣ ਹO ਿਗਆ, ਪਰ ਫ4ਰ ਵੀ 
ਉਹਨ4 ਿਹ0ਮਤ ਨਾ ਛ6ਡੀ/ਉਹਨ4 ਬPਠ4 ਨ4 ਹੀ ਟਰ6ਕ ਿਵ6ਚ ਰ6ਸਾ 
ਫੜੀ ਜO ਉਸਦ4 ਗਲ ਿਵ6ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਝOਕਾ ਮਾਿਰਆ,ਚਾਰ4 
ਟਰ6ਕ ਵਾਲ4 ਬ36ਥ4 ਪਰਨ4 ਆ ਕ4 ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤ4 ਿਡ6ਗ ਪਏ/ਮੀਣਾ 
ਉFਿਠਆ ਤ4 ਬਾਕੀ ਿਜਹੜ4 ਆਸ4 ਪਾਸ4 ਖੜ4 ਸਨ ਉਹਨ? B ਪP 
ਿਨਕਿਲਆ,ਿਤ0ਨ ਚਾਰ ਤ? ਰ6ਸ4 ਛ6ਡ ਕ4 ਖ4ਤ? ਵ6ਲ ਭ6ਜ ਗਏ ਤ4 
ਿਜ0ਨ? ਦ4 ਹ6ਥ ਿਵ6ਚ ਹਿਥਆਰ ਸਨ ਉਹ ਹਿਥਆਰ ਸu6ਟ ਕ4 ਟਰ6ਕ 

ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਆਸ4 ਪਾਸ4 ਲਮਕ ਗਏ/ਮੀਣਾ ਉਮ4 ਹੀ ਲਹ3 
ਲuਹਾਣ ਹOਇਆ ਪPਰ? ਤ4 ਗਲ ਿਵ6ਚ ਪਾਏ ਰ6ਿਸਆਂ ਸਣ4 
ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਹOਇਆ ਿਪ0ਡ ਭ6ਜ ਆਉਦਾ ਹP/   ਸuਬXਾ ਬਾਬਾ ਬOਲਦ4 



ਨਾਲ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 ਦਰ ਅ6ਗ4 ਇਕ6ਠ ਹO ਜ?ਦਾ,ਿਕਉਂਿਕ 

ਮੀਣਾ ਰਾਤR ਉFਥ7 ਭ6ਜ ਕ4 ਉਸ ਦ4 ਦਰਵਾਜ਼4 ਅ6ਗ4 ਆ ਕ4 ਿਡ6ਗ 

ਪ]ਦਾ ਹP/ਉਹਦ4 ਖ਼3ਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਸ4 ਪਾਿਸਓ ਲਾਲ ਰ0ਗ ਦੀ ਹO 
ਜ?ਦੀ ਹP,ਕਾਫੀ ਲਹ3 ਉਹਦ4 ਸਰੀਰ ਦ4 ਜਖ਼ਮ? ਉFਪਰ ਜu0ਮ ਜ?ਦਾ 
ਹP/ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵ4ਖਦਾ, ਹ6ਕਾ ਬ6ਕਾ ਰਿਹ ਜ?ਦਾ,ਉਸB 

ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹR ਆਉਦਾ ਿਕ ਇਹ ਮੀਣਾ ਹੀ ਹP/ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ 
ਵੀ ਉFਥ4 ਪਹu0ਚ ਜ?ਦਾ,ਬਾਕੀਆ ਂਦੀ ਤਰ? ਮੀਣ4 ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ 

ਵ4ਖ ਕ4 ਉਸਦੀ ਵੀ ਧਾਹ ਿਨਕਲ ਜ?ਦੀ ਹP/ਉਹ ਜਦ ਕOਲ ਜਾ ਕ4 
ਉਹਦ4 ਿਸਰ ਤ4 ਹ6ਥ ਫ4ਰਦਾ ਹP ਤ? ਮੀਣਾ ਿਜਸਦ4 ਹਾਲ4 ਸਾਹ ਚ6ਲ 

ਰਹ4 ਹu0ਦ4 ਹਨ ਫYਜੀ B ਵ4ਖ ਆਪਣ4 ਕ0ਨ ਹਲਾਉਦਾ ਹP/ਡਾਕਟਰ 

ਜO ਫYਜੀ ਦ4 ਆਉਣ ਤ7 ਪਿਹਲ? ਹੀ ਉFਥ4 ਪਹuਿਚਆਂ ਹu0ਦਾ ਹP ਕu6ਝ 

ਟੀਕ4 ਲਾਉਂਦਾ ਹP ਤ4 ਜਖ਼ਮ? B ਸਾਫ਼ ਕਰਕ4 ਕ6ਪੜ4 ਬ0ਨਣ ਦੀ 
ਕOਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹP ਤ? ਖ਼3ਨ ਫ4ਰ ਦuਆਰਾ ਿਨਕਲ ਲ6ਗ ਜ?ਦਾ 
ਹP/ਡਾਕਟਰ ਮੀਣ4 B ਲuਿਧਆਣ4 ਲP ਕ4 ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ0ਦਾ 
ਹP,ਤ? ਿਕ ਉFਥ4 ਉਸਦਾ ਟ?ਕ4 ਲਗਾਕ4 ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਹO ਸਕ4,ਿਪ0ਡ 

ਦ4 ਲOਕ ਫਟਾ ਫਟ ਟਰPਕਟਰ,ਟਰਾਲੀ ਿਵ6ਚ ਦO ਦO ਫu6ਟ ਿਮ6ਟੀ ਪਾ 
ਉFਪਰ ਪਰਾਲੀ ਛu6ਟ ਕ4 ਲP ਆਉਦ4 ਹਨ/ਿਜਵ: ਹੀ ਉਹ ਮੀਣ4 B 

ਟਰਾਲੀ ਿਵ6ਚ ਲ6ਧਣ ਦੀ ਕOਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ4 ਹਨ ਤ? ਉਹ ਜ਼Oਰ ਜ਼Oਰ ਦੀ 
ਆਪਣ4 ਪPਰ ਮਾਰਣ ਲ6ਗ ਜ?ਦਾ ਹP ਿਪ0ਡ ਦ4 ਲOਕ ਿਪ6ਛ4 ਹਟ ਜ?ਦ4 
ਹਨ/ਉਹ ਔਖ4 ਿਜਹ4 ਦO ਚਾਰ ਸਾਹ ਲP ਕ4 ^ਣ ਿਤਆਗ ਿਦ0ਦਾ 
ਹP/ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦੀ ਬu6ਕਲ ਿਵ6ਚ ਲਟਕ ਜ?ਦਾ 



ਹP,ਉਹ ਭਰ4 ਮਨ ਨਾਲ ਮੀਣ4 ਦੀਆ ਂਖu6ਲੀਆਂ ਅ6ਖ? B ਬ0ਦ ਕਰ 

ਿਦ0ਦਾ ਹP[ 
ਿਜਹB ਵੀ ਿਪ0ਡ ਿਵ6ਚ ਮੀਣ4 ਦੀ ਮYਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਦੀ ਉਸਦਾ 
ਮ30ਹ ਅ6ਿਡਆ ਰਿਹ ਜ?ਦਾ,ਿਕਸ4 B ਉਸਦੀ ਮYਤ ਦਾ ਸ6ਚ ਨਾ 
ਆਉਂਦਾ/ਸ਼ਾਮ B ਉਸ4 ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਵ6ਚ ਿਜ6ਥ4 ਉਸਦਾ ਨਸ3ੜ4 ਦ4 
ਦਰ6ਖ਼ਤ ਥ6ਲ4 ਪ6ਕਾ ਟਕਾਣਾ ਸੀ ਵ6ਡਾ ਸਾਰਾ ਟOਆ ਪu6ਟ ਕ4 
ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆ ਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜ?ਦੀਆਂ 
ਹਨ/ਿਨਰ0ਜਣ ਫYਜੀ ਦ4 ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਪ0ਡ ਦ4 ਸਾਰ4 ਲOਕ ਕ0ਮ ਧ0ਦਾ 
ਛ6ਡ ਕ4 ਉFਥ4 ਹu0ਮ ਹu0ਮਾ ਕ4 ਪਹu0ਚ ਜ?ਦ4 ਹਨ, ਮੀਣ4 B ਅ0ਤਮ 

ਿਵਦਾਈ ਦ4ਣ ਲਈ ਉਸ ਥ? ਤ4 ਇਕ ਤਰ? ਦਾ ਮ4ਲਾ ਹੀ ਲ6ਗ ਜ?ਦਾ 
ਹP/ਮੀਣ4 B ਬੜ4 ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਪuਰਦ ਏ ਖ਼ਾਕ ਕਰ ਿਦ6ਤਾ 
ਜ?ਦਾ ਹP/ਸਾਿਰਆ ਂਦ4 ਿਚਹਰ4 ਉਦਾਸ ਸਨ,ਮੀਣ4 ਦੀ ਆਚਨਕ 

ਹOਈ ਮYਤ ਦਾ ਿਪ0ਡ ਦ4 ਲOਕ? B ਐਨ? ਿਜ਼ਆਦਾ ਦu6ਖ ਸੀ ਿਕ 

ਬਹuਿਤਆਂ ਘਰ? ਿਵਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰOਟੀ ਨਹR ਪ6ਕੀ, ਿਜ0ਨX? ਦ4 ਪ6ਕੀ 
ਕਈਆ ਂਨ4 ਖਾਦੀ ਨਹੀ ਤ4 ਿਜਸ ਨ4 ਵੀ ਖਾਦੀ,ਬਸ ਖਾਦੀ ਕਾਹਦੀ 
ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅ0ਦਰ ਹੀ ਸu6ਟੀ ਸੀ,ਮ30ਹ ਿਵ6ਚ ਬuਰਕੀ ਫuਲਦੀ 
ਸੀ..\\\/// ਬਲਜੀਤ  ਥਰਾਜ 
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