
                        

 



                      ਕਹਾਣੀ (ਨ'ਗ ਸ਼ਾਹ*ਕਾਰ) 
 
           
                         ਭਾਨਾ ਮ%ਢ' ਮ%ਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝ%ਲਾ ਪਾਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ4ਚ ਹਲਵਾਈ 
ਦੀ ਦuਕਾਨ ਅ4ਗ' ਖੜ=ਾ ਿਤ?ਨ ਸA ਰuਪਾਏ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ/ਸA ਸA ਦ' ਦ% ਨ%ਟ 
ਤ' ਦਸE ਦਸE ਦ' ਦਸ ਨ%ਟ ਸਨ ਉਹਦ' ਕ%ਲ/ਦਸ ਰuਪਾਏ ਸ਼ਿਹਰ ਤ4ਕ ਬ4ਸ ਤ' 
ਆਉਂਦ' ਦਾ ਉਸਦਾ ਕਰਾਇਆ ਲ4ਗ ਿਗਆ ਸੀ ਜ% ਉਸਨ' ਿਤ?ਨ ਸA ਰuਪਾਏ ਤJ ਅਲ4ਗ 
ਹੀ ਹ4ਥ ਿਵ4ਚ ਫੜ ਲਏ ਸਨ/ਪMਸ' ਿਗਣਕ' ਤE ਉਹ ਘਰJ ਵੀ ਿਲਆਇਆ ਸੀ,ਪਰ 
ਉਸO ਇ?ਜ ਲ4ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਖਵਰ=' ਪMਸ' ਿਤ?ਨ ਸA ਤJ ਵ4ਧ ਹੀ ਹ%ਣ,ਦQਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 
ਿਗਣਨ ਤ' ਵੀ ਉਹ ਿਤ?ਨ ਸA ਹੀ ਰਹ'/ਉਹ ਆਪਣ' ਮਨ ਿਵ4ਚ ਹੀ ਸ%ਚਣ ਲ4ਗ ਿਪਆ, 
''ਸAਹਿਰਆਂ ਦੀ ਮਿਹਗਾਈ ਹੀ ਵਾਲੀ ਆ,ਪMਸ' ਦਾ ਤE ਬਣਦਾ ਹੀ ਕ4ਖ 
ਨਹR,ਆਇਆ.... ਤ' ਿਗਆ ਸਮਝ%/ 
              ਅਗਲ' ਿਦਨ ਿਦਵਾਲੀ ਹ%ਣ ਕਰਕ' ਭਾਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਿਛ?ਦ% O ਉਹਦ' 
ਿਪ?ਡ ਿਦਵਾਲੀ ਦ'ਣ ਲਈ, ਮਿਠਆਈ ਦੀ ਦuਕਾਨ ਮQਹਰ' ਸ?ਸ%ਪ?ਜ ਿਵ4ਚ ਖੜ=ਾ ਸ%ਚ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲ4ਡQਆਂ ਦਾ ਡ4ਬਾ ਲM ਿਲਆ ਜਾਏ ਜE ਿਫਰ ਰਸਗu4ਲ',ਗuਲਾਬ 
ਜਾਮਣE,ਬਰਫੀ ਦਾ ਰਲਮE ਿਮਲਮE/ਉਹ ਮ'ਜ਼E ਉWਪਰ ਿਚਣੀਆਂ ਗuਲਾਬ ਜਾਮਣE, 
ਰਸਗu4ਿਲਆਂ O ਟ%ਹ ਕ' ਵ'ਖਣ ਲ4ਗ ਿਪਆ ਿਕਤ' ਵ'ਹੀਆਂ ਤE ਨਹR/ਇਕ ਗuਲਾਬ 
ਜਾਮਣ O ਆਪਣ' ਅਗQ?ਠ' ਤ' ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨ4ਪ ਕ' ਦuਕਾਨਦਾਰ ਵ4ਲ ਝਾਕਦਾ 
ਹ%ਇਆ ਕਿਹ?ਦਾ, ``ਬੜੀਆ ਂਪ%ਲੀਆਂ/ 
       ਦuਕਾਨਦਾਰ ਪਿਹਲE ਹੀ ਿਖ4ਿਝਆ ਖੜ=ਾ ਸੀ,ਉਹ ਔਖਾ ਿਜਹਾ ਹu?ਦਾ ਉਸO 
ਬ%ਿਲਆ,`` ਿਕਓ ਬਾਪQ ਨਪ ਨਪ ਕ' ਇਹਨE ਦਾ ਰਸ ਕ4ਢੀ ਜਾਨਾ......,ਇਹ ਿਕਹੜਾ 
ਅਖਰ%ਟ ਆ.., ਗuਲਾਬ ਜਾਮਣE ਆ......, ਪ%ਲੀਆਂ ਤE ਹ%ਣੀਆਂ ਈ ਆਂ.../ 
              ਭਾਨ' O ਉਹਦੀ ਗ4ਲ ਦਾ ਕ%ਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ,ਉਹ ਚu4ਪਚਾਪ ਉਸ' 
ਤਰ=E ਹੀ ਖੜ=ਾ ਿਰਹਾ/ਭਾਨ' ਨ' ਸ%ਿਚਆ ਇ4ਕ% ਇ4ਕ ਧੀ ਆ,ਸਾਲ ਿਵ4ਚ ਇ4ਕ ਵਾਰੀ 
ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ,ਲ4ਡQਆਂ ਦਾ ਿਕ4ਲ% ਆਲਾ ਇ4ਕ ਡ4ਬਾ ਲMਣ ਨਾਲJ ਅ4ਧਾ ਿਕ4ਲ% 
ਰਲਮE ਿਮਲਮE ਮਿਠਆਈ ਦਾ ਹੀ ਲM ਚਲਦE/ 
       ਉਹ ਦuਕਾਨਦਾਰ O ਕਿਹ?ਦਾ,``ਪਾ ਦ' ਿਫਰ ਸ਼'ਰਾ ਅ4ਧਾ ਿਕ4ਲ%....,ਰਲਮE ਿਜਹਾ/ 
      ਦuਕਾਨਦਾਰ ਨ' ਉਹਦ' ਨਾਲ ਦ' ਦਸ ਗਾਹਕ ਤ%ਰ ਿਦ4ਤ' ਸਨ,ਇ4ਕ ਤE ਭਾਨ' ਨ' 
ਫMਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵ4ਚ ਕਾਫੀ ਸਮE ਲਾ ਿਦ4ਤਾ,ਦQਜਾ ਉਹ ਿਵਚਾਲ' ਰਸਤ' ਿਵ4ਚ ਖੜ=ਾ 



ਕਈ ਗਾਹਕE O ਅਿਢ4ਕਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ/ਜਦJ ਦuਕਾਨਦਾਰ O ਚ?ਗ' ਗਾਹਕ ਪZਦ' ਹ%ਣ 
ਤE ਮਾੜਾ ਮ%ਟਾ ਸAਦਾ ਲMਣ ਵਾਲ' ਵ4ਲ ਉਹ ਬਹuਤਾ ਿਧਆਨ ਨਹR ਿਦ?ਦ'/ਐਨਾ ਸਮE 
ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤJ ਬਾਅਦ ਭਾਨ' ਦuਆਰਾ ਅ4ਧਾ ਿਕ4ਲ% ਮਿਠਆਈ ਲMਣੀ,ਦuਕਾਨਦਾਰ O 
ਆਪਣਾ ਸਮE ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵEਗ ਲ4ਿਗਆ/ 
          ਉਹ ਭਾਨ' O ਕਿਹ?ਦਾ,``ਬਾਬਾ ਿਕ4ਲ% ਈ ਕਰ ਿਦ?ਨE/ 
      ਭਾਨਾ ਫ'ਰ ਸ%ਚE ਿਵ4ਚ ਪM ਿਗਆ,ਥ%ੜ=ਾ ਿਜਹਾ ਸ%ਚ ਕ' ਕਿਹ?ਦਾ,``ਕਰਦ' ਿਫਰ..... 
ਵ'ਖੀ ਜਾਉ...! 
     ਜਦJ ਭਾਨ' ਨ' ਵ'ਖੀ ਜਾਉ ਿਕਹਾ ਤE ਦuਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਅ?ਦਰJ ਅ?ਦਰR ਹਾਸਾ ਿਨਕਲ 
ਿਗਆ/ਉਹ ਕ%ਲ ਹੀ ਖੜ=' ਇ4ਕ ਹ%ਰ ਗਾਹਕ O ਕਿਹ?ਦਾ,``ਵ'ਖੀ ਜਾਉ ਤE ਬuੜ=' ਨ' 
ਆਂਏ ਿਕਹਾ ਿਜਵ' ਸਾਰੀ ਦuਕਾਨ ਦਾ ਸAਦਾ ਮਾਰ ਿਲਆ ਹu?ਦਾ/ਫ'ਰ 
ਖੀ..ਖੀ....ਖੀ..ਕਰਕ' ਦ%ਹ' ਹ4ਸ ਪਏ/ 
          ਸuਣ ਭਾਨ' O ਵੀ ਗਈ ਉਹਨE ਦੀ ਗ4ਲ ਪਰ ਉਹ ਅਣਸuਣੀ ਿਜਹੀ ਕਰਕ' 
ਉਮ\ ਹੀ ਝਾਉ ਂਿਜਹਾ ਬਣਕ' ਖੜ=ਾ ਿਰਹਾ/ਦuਕਾਨਦਾਰ ਨ' ਿਕ4ਲ% ਮਿਠਆਈ ਡ4ਬ' ਿਵ4ਚ 
ਪਾ ਕ' ਭਾਨ' O ਫੜਾਉਂਦ' ਹ%ਏ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ,``ਕ4ਢ ਆਪਣੀ ਿਤਜ਼%ਰੀ ਚ% ਦ% ਸA 
ਰuਪਾਏ ਤ' ਆ ਚ4ਕ ਆਪਣਾ ਡ4ਬਾ/ਦuਕਾਨਦਾਰ ਨ' ਭਾਨ' ਦ' ਹ4ਥ ਿਵ4ਚ ਪਾਿਟਆ ਿਜਹਾ 
ਬਟQਆ ਿਜਹਦ' ਿਵ4ਚ ਉਹਦ' ਰuਪਾਏ ਪਾਏ ਸਨ ਪਿਹਲE ਹੀ ਵ'ਖ ਿਲਆ ਸੀ/ 
       ਭਾਨ' O ਵੀ ਪਤਾ ਲ4ਗ ਿਗਆ ਬਈ ਇਹ ਛ%ਕਰਾ ਕuਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਿਟਚਰE 
ਕਰ ਿਰਹਾ/ਉਹ ਉWਚੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦuਕਾਨ O ਜ% ਚਾਰ' ਪਾਿਸਓ ਿਲਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ 
ਵ'ਖਦਾ ਹ%ਇਆ ਉਸ ਛ%ਕਰ' O ਕਿਹ?ਦਾ,``ਭਾਫ ਬਣਕ' ਉWਡ' ਪਾਣੀ O ਵਿਹਮ ਹ% 
ਜEਦਾ ਖਣੀ.... ਉਹ ਚ?ਦ ਦ' ਪਹu?ਚ ਜਾਉ..., ਿਡ4ਗਣਾ ਤE......ਇਕ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਤ' 
ਈ ਹu?ਦਾ,"  `ਉWਡ ਲM ਪu4ਤ ਿਜ?ਨE ਉWਿਡਆ ਜEਦਾ ਤMਥJ,ਿਦਨ ਆ ਭਾਈ ਤ'ਰ'"/ਭਾਨ' ਦ' 
ਮQ?ਹJ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸuਣਕ' ਉਸਤJ ਪMਸ' ਫੜ=ਦਾ ਉਹ ਛ%ਕਰਾ ਕ4ਚੀ ਲ4ਸੀ ਿਜਹੀ ਕਰ'/ 
                         ਦuਕਾਨਦਾਰ ਤJ ਮਿਠਆਈ ਦਾ ਡ4ਬਾ ਲM ਕ' ਉਹ ਸ'ਬE ਵਾਲੀ 
ਰ'ਹੜੀ ਕ%ਲ ਆ ਕ' ਫ'ਰ ਸ%ਚR ਪM ਿਗਆ/ਿਕ?ਨ' ਲਾਲ ਲਾਲ ਸ'ਬ ਆ,ਮਿਹਕE 
ਆਉਦੀਆਂ,ਜ' ਿਕ4ਲ% ਕu ਇਹ ਵੀ ਲM ਜਾਵE ਤE ਿਛ?ਦੀ ਦ' ਜਵਾਕ ਖuਸ਼ ਹ% 
ਜਾਣਗ',ਿਕਹੜਾ ਿਨ4ਤ ਿਨ4ਤ ਜਾ ਹu?ਦਾ ਉਹਦ' ਕ%ਲ/ਉਹਨ' ਫ'ਰ ਆਪਣ' ਪMਸ' ਿਗਣ' 
ਦਸE ਦਸE ਦ' ਦਸ ਨ%ਟ,ਸA ਰuਿਪਆ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ/ 
     ਰ'ਹੜੀ ਵਾਲ' ਕ%ਲ ਜਾ ਕ' ਕਿਹ?ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਏ ਆ ਿਸਉ ਸ਼'ਰਾ/ਅ4ਸੀ ਰuਪਾਏ, 
ਰ'ਹੜੀ ਆਲ' ਨ' ਜਵਾਬ ਿਦ4ਤਾ/ਭਾਨਾ ਕਿਹ?ਦਾ,..... ਪ?ਜਾਹ ਰuਪਾਏ ਦ' ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 



ਲਾ ਲM...,ਿਕ4ਲ% ਲM ਲMਨਾ/ 
   ਰ'ਹੜੀ ਆਲਾ ਕਿਹ?ਦਾ,```ਬਾਪQ ਿਕ4ਲ% ਲM ਲਈ ਤ' ਭEਵ'.... ਪ?ਜ ਿਕ4ਲ%,ਪਰ ਅ4ਸੀ ਤJ 
ਘ4ਟ ਨਹR/ਉਹ ਗਲ=' ਸੜ=' ਿਜਹ' ਸ'ਬE ਵ4ਲ ਹ4ਥ ਕਰਕ' ਕਿਹ?ਦਾ,``ਆ ਲM 
ਜਾ....,ਪ?ਜਾਹ ਰuਪਾਏ ਦ' ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ/ 
       ਭਾਨਾ ਫ'ਰ ਸ%ਚR ਪM ਿਗਆ,ਗਲ=' ਸੜ=' ਸ'ਬE ਵ4ਲ ਵ'ਖਦਾ ਹ%ਇਆ ਮਨ ਿਵ4ਚ ਹੀ 
ਕਿਹ?ਦਾ,``ਇਹ ਤE ਜਮE ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ....,ਹ%ਰ ਨਾ ਇਹ ਖਾ ਕ' ਿਛ?ਦ% ਦ' 
ਜਵਾਕ ਿਬਮਾਰ ਹੀ ਹ% ਜਾਣ/ਲਾਲ ਸ'ਬE ਵ4ਲ ਹ4ਥ ਕਰਕ' ਭਾਨਾ ਕਿਹ?ਦਾ,``ਚ4ਲ ਸ4ਠ 
ਰuਪਾਏ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦ'ਦ' ਿਫਰ ਆਹਾ/ 
     ਨਾ ਬਾਬਾ......,ਐਨ' O ਤE ਮ?ਡੀ ਿਵ4ਚ ਸਾO ਆਪO ਪZਦ' ਆ....,ਚ4ਲ ਪਝ4ਤਰ 
ਲਾ ਿਦਉ/ 
     ਭਾਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਰੜ ਿਰੜ ਕਰਕ' ਸ4ਤਰE ਤ' ਲM ਆਇਆ ਤ' ਪMਸ' ਫੜਾ ਕ' ਿਕ4ਲ% 
ਸ'ਬ ਮ%ਰਨੀਆਂ ਵਾਲ' ਝ%ਲ' ਿਵ4ਚ ਪਾ ਲਏ ਿਜਹਦ' ਿਵ4ਚ ਪਿਹਲE ਹੀ ਮਿਠਆਈ ਦਾ 
ਡ4ਬਾ ਪਾਇਆ ਹ%ਇਆ ਸੀ/ 
                      ਉਹ ਰ'ਹੜੀ ਕ%ਲ ਹੀ ਖੜ=ਾ ਿਛ?ਦ% ਦ' ਿਪ?ਡ O ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ4ਸ ਦਾ 
ਇ?ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਜ% ਸ਼ਿਹਰ ਤJ ਉਹਦ' ਆਪਣ' ਿਪ?ਡ ਿਜ?ਨੀ ਕu ਵਾਟ ਤ' 
ਸੀ/ਐਨ' O ਉਹਦ' ਸਾਹਮਣ' ਚ?ਗੀ ਗ4ਡੀ ਿਵ4ਚJ ਮ?ਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਝ4ਗੀ ਪਾਈ,ਭਾਨ' ਦ' 
ਨਾਲ ਦ' ਿਪ?ਡ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਉWਤਿਰਆ/ਉਹਨ' ਗ4ਡੀ ਿਵ4ਚJ ਉWਤਰ ਿਕ ਹਾਲ' 
ਅ?ਗੜਾਈ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਝu4ਗੀਆ ਂਵਾਲ' ਇ4ਕ ਜਵਾਕ ਦ' ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਪM ਿਗਆ ਜ% 
ਆਪਣ' ਭMਣ, ਭਰਾਵE,ਦ%ਸਤE ਨਾਲ ਮ%ਢ' ਿਵ4ਚ ਬਗਲੀਆਂ ਪਾਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ4ਚ ਵਾਧQ 
ਗ4ਤ' ਖਾਲੀ ਬ%ਤਲE ਚu4ਕਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ/ 
             ਉਹ ਉWਚੀ ਉWਚੀ ਸਾਿਰਆਂ O ਕਿਹਣ ਲ4ਗ ਿਪਆ, ``ਆਜ% ਓਏ..., 
ਉWਧਣ ਵਾਲਾ ਅ?ਕਲ ਆ ਿਗਆ...,ਅ4ਜ ਫ'ਰ ਆਪE O ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਿਦਉ/ਉਹਨE ਸਾਰ' 
ਜਾਿਣਆਂ ਨ' ਇ4ਕਠ' ਹ% ਕ' ਕਸ਼ਮੀਰ' O ਘ'ਰਾ ਪਾ ਿਲਆ/ 
           ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਉਹਨE O ਹਟ% ਹਟ% ਕਿਹਕ',ਿਜ?ਨE ਉਹਨE ਤJ ਦQਰ ਭ4ਜ',ਉਹ 
ਉਨE ਹੀ ਉਹਦ' ਨ'ੜ' ਹ% ਕ' ਕuਝ ਨਾ ਕuਝ ਖuਵਾਉਣ ਲਈ ਦuਹਾਈ ਪਾਉਣ/ 
    ਉਹਨE ਿਵ4ਚJ ਇਕ ਮਰੀ ਿਜਹੀ ਬਾਲੜੀ ਮਸ%ਸਾ ਿਜਹਾ ਮQ?ਹ ਬਣਾ ਕ' ਬ%ਲੀ,`` 
ਅ?ਕਲ ਬਹuਤ ਭu4ਖ ਲ4ਗੀ ਏ ਉਸ ਿਦਨ ਵEਗ ਅ4ਜ ਵੀ ਕuਝ ਖuਵਾ ਿਦਉ ਨਾ.... 
ਪਲੀਜ਼../ 
         ਜਦJ ਕਸ਼ਮੀਰ' O ਲ4ਗਾ ਿਕ ਇਹਨE ਨ' ਹuਣ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀ ਛ4ਡਣE ਤE ਉਸਨ' 



ਝ4ਟ ਗ4ਡੀ ਿਵ4ਚ ਬMਠ ਕ' ਅ?ਦਰJ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਤ' ਗ4ਡੀ ਕਾਫੀ ਦQਰ ਅ4ਗ' ਬਜ਼ਾਰ 
ਿਵ4ਚ ਲM ਿਗਆ/ਜਵਾਕ ਥ%ੜ=ੀ ਵਾਟ ਤE ਗ4ਡੀ ਨਾਲ ਅ?ਕਲ ਅ?ਕਲ ਕਰਦ' ਭ4ਜ' ਪਰ 
ਜਦ ਗ4ਡੀ ਕਾਫੀ ਅ4ਗ' ਿਨਕਲ ਗਈ ਤE ਉਹ ਮuੜ ਆਏ/ 
                  ਭਾਨਾ ਵੀ ਫ਼ਲE ਵਾਲੀ ਰ'ਹੜੀ ਕ%ਲ ਖੜ=ਾ ਇਹ ਸਭ ਕuਝ ਵ'ਖ ਿਰਹਾ 
ਸੀ/ਭਾਨ' ਨ' ਉਹਨE ਸਾਿਰਆਂ ਿਵ4ਚ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤJ ਵ4ਡਾ ਸੀ ਉਸO ਆਵਾਜ਼ 
ਮਾਰੀ,``ਉਰ' ਆ....ਮ'ਰਾ ਸ਼'ਰ,ਜਦ ਉਹ ਕ%ਲ ਆ ਿਗਆ ਤE ਭਾਨ' ਨ' ਉਸO 
ਿਕਹਾ,``ਉਹO ਜਾਣਦ' ਓ, ਕAਣ ਸੀ ਉਹ,ਨਾਲ' ਇ?ਜ ਤuਸR ਸਾਰ' ਜਾਣ' ਉਹਦ' ਮਗਰ 
ਕਾਸਤ% ਪਏ ਸੀ ?  
     ਆਂਏ ਤE ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਪQ ਉਹ ਕAਣ ਆ,ਹE ਵਾਹਲਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲE ਸਾਡੀਆਂ 
ਝu4ਗੀਆ ਂਝ%ਪੜੀਆਂ ਿਵ4ਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਅ?ਕਲ....,ਹ%ਰ ਵੀ ਸਨ ਇਹਦ' ਨਾਲ ਕਈ 
ਜਾਣ'...../ਉਦJ ਇਹ ਸਾO ਬਹuਤ ਸਾਰ' ਸ'ਬ,ਕ'ਲ', ਸ?ਤਰ',ਫਰQਟੀਆਂ ਦ' ਕ' ਗਏ 
ਸਨ,ਨਾਲ' ਉਦJ ਇਹਨE ਨ' ਸਾਡ' ਨਾਲ ਤ' ਿਨ4ਕ' ਜਵਾਕE O ਗਲਵਕੜ=ੀ ਿਵ4ਚ ਲM ਕ' 
ਫ%ਟ%ਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆ ਂਸੀ/ 
                  ਭਾਨਾ ਉਸ ਬ4ਚ' ਦੀ ਗ4ਲ ਝ4ਟ ਸਮਝ ਿਗਆ,ਵ%ਟE ਪMਣ ਤJ ਪਿਹਲE 
ਉਸਨ' ਕਸ਼ਮੀਰ' ਦੀਆ ਂਅਖ਼ਵਾਰ ਿਵ4ਚ ਝu4ਗੀਆ ਂਵਾਲ' ਜਵਾਕE O ਫਰQਟ ਵ?ਡਦ' 
ਦੀਆ ਂਫ%ਟ%ਆਂ ਵੀ ਵ'ਖੀਆਂ ਸਨ/ਭਾਨਾ ਲ?ਮE ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਿਖ4ਚ ਕ' ਕਿਹ?ਦਾ,``ਇਹ 
ਇਹ ਤE ਸ਼'ਰਾ....ਿਟਕਟQ ਸੀ,ਇਹਨ' ਕੀ ਦ'ਣਾ ਹuਣ ਥ%O,ਇਹ ਤE... ਇਲMਕਸ਼ਨE ਤJ 
ਕuਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲE ਅਿਜਹ' ਦ% ਚਾਰ ਕ?ਮ ਕਰਦ' ਆ....,ਿਟਕਟ ਲMਣ ਵਾਸਤ',ਿਜ4ਧਰJ 
ਵੀ ਇਹਨE O ਿਦਸ'...ਿਟਕਟ ਿਮਲQ,ਉਸ' ਪਾਰਟੀ ਵ4ਲ ਟਪQਸੀ ਮਾਰਕ' ਹ% ਜEਦ' 
ਆ,ਗਰੀਬE ਦ' ਮਸ਼ੀਹ',ਿਕਸਾਨE ਦ' ਸ4ਚ' ਹਮਦਰਦ ਤ' ਿਸਰ' ਦ' ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ 
ਦਾ ਕuਝ ਕu ਮਹੀਨ' ਮਖAਟਾ ਪਿਹਨਦ' ਆ/ਚ4ਲ ਕ%ਈ ਨਾ ਸ਼'ਰਾ,ਹuਣ ਨਹR ਇਹਨ' ਥ%O 
ਪਿਹਚਾਨਣਾ,ਆ ਸਾਲ ਕu O....ਫ'ਰ ਵ%ਟE ਆਈਆਂ ਲM,ਇਹ ਫ'ਰ ਆਉਣਗ' ਤuਹਾਡ' 
ਕ%ਲ ਫਰQਟੀਆਂ ਵ?ਡਣ ਤ' ਫ%ਟ%ਆਂ ਿਖਚਵਾਉਣ,ਇ?ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ%/ 
       ਜਵਾਕ O ਭਾਨ' ਦੀਆ ਂਗ4ਲਾ ਦੀ ਬਹuਤੀ ਸਮਝ ਤE ਨੀ ਆਈ,ਐਨਾ ਸuਣ ਕ' 
ਖuਸ਼ੀ ਬਹuਤ ਹ%ਈ ਿਕ ਉਹ ਫ'ਰ ਆਉਣਗ' ਿਕਸ' ਿਦਨ ਉਹਨE ਦੀਆ ਂਗ?ਦੀਆਂ 
ਝu4ਗੀਆ ਂਝ%ਪੜੀਆਂ ਿਵ4ਚ/ 
      ਜਦ ਉਹ ਮu?ਡਾ ਤuਰਨ ਲ4ਗਦਾ ਤE ਭਾਨਾ ਉਹਦੀ ਬEਹ ਫੜ= ਰ%ਕ ਲZਦਾ ਹM ਤ' 
ਮ%ਰਨੀਆਂ ਵਾਲ' ਝ%ਲ' ਿਵ4ਚ ਸ'ਬE ਵਾਲਾ ਿਲਫਾਫਾ ਕ4ਢ ਕ' ਉਹO ਫੜਾ ਿਦ?ਦਾ ਏ,ਇਹ 
ਵ'ਖਕ' ਜਵਾਕ ਦ' ਅ4ਖE ਿਵ4ਚ ਚਮਕ ਆ ਜEਦੀ ਏ,ਉਹ ਖuਸ਼ੀ ਿਵ4ਚ ਸ'ਬE ਵਾਲਾ 



ਿਲਫਾਫਾ ਫੜ= ਕ' ਟਪQਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਲ' ਥ%ੜੀ ਦQਰ ਹੀ ਿਗਆ ਹu?ਦਾ,ਭਾਨਾ ਉਸO 
ਫ'ਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲZਦਾ ਹM/ਜਦ ਉਹ ਕ%ਲ ਆ ਜEਦਾ ਤE ਭਾਨਾ ਆਪਣ' ਝ%ਲ' ਿਵ4ਚJ 
ਮਿਠਆਈ ਵਾਲਾ ਡ4ਬਾ ਵੀ ਕ4ਢਕ' ਉਸO ਫੜਾ ਿਦ?ਦਾ ਹM ਤ' ਸਾਿਰਆਂ ਿਵ4ਚ ਵ?ਡ ਕ' 
ਖਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦ' ਕ' ਉਸ O ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ?ਦਾ ਹM/ਜਵਾਕ ਦਾ ਖuਸ਼ੀ ਦਾ ਕ%ਈ 
ਿਟਕਾਣਾ ਨਹੀ ਰਿਹ?ਦਾ ਉਹ ਭਾਨ' O ਹMਪੀ ਿਦਵਾਲੀ ਬਾਪQ,ਕਿਹ ਕ' ਪ4ਤ' ਵਾਹ ਜEਦਾ 
ਹM,ਭਾਨਾ ਵੀ ਉWਚੀ ਉWਚੀ ਹ4ਸਦਾ ਹ%ਇਆ ਉਹO ਹE..ਹMਪੀ ਹMਪੀ....ਪu4ਤ,ਕਿਹ?ਦਾ 
ਫ'ਰ ਸ%ਚE ਿਵ4ਚ ਪM ਜEਦਾ ਹM ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਬ4ਚ' ਿਵਚਾਰ' ਆਪਣੀ ਿਛ?ਦੀ ਦ' ਜਵਾਕਾ 
ਵਰਗ' ਹੀ ਆ,ਿਜਹ% ਿਜਹ' ਇਹਨE ਦ' ਮQ?ਹ ਿਵ4ਚ ਮਿਠਆਈ ਤ' ਫ਼ਲ ਪM ਗਏ ਉਹ% ਜਹ' 
ਉਹਨE ਦ'/ਉਹਨE O ਕਦ' ਫ'ਰ ਲ?ਘਦ' ਟ4ਪਦ' ਦ' ਆਵEਗ'/ 
                ਭਾਨ' ਦੀ ਇਹ ਦਿਰਆਿਦਲੀ ਵ'ਖ ਕ' ਫ਼ਲE ਦੀ ਰ'ਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹMਰਾਨ 
ਸੀ,ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬ?ਦਾ ਦਸE ਰuਪਾਇਆਂ ਿਪ4ਛ' ਮ'ਰ' ਨਾਲ ਿਕ?ਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਿਰੜ ਿਰੜ 
ਕਰੀ ਿਗਆ,ਉਸ ਨ' ਿਬਨE ਸ%ਚ',ਆਪਣੀ ਮਿਠਆਈ ਤ' ਸ'ਬ ਉਸ ਬ4ਚ' O ਿਕਵ\ ਫੜਾ 
ਿਦ4ਤ'/ 
         ਉਹ ਹ4ਸਦਾ ਹ%ਇਆ ਭਾਨ' O ਬ%ਿਲਆ,``ਕੀ ਗ4ਲ ਬਾਬਾ,ਿਕਤ' ਤQ? ਵੀ ਿਟਕਟ 
ਤE ਨR ਲMਣੀ ? ਐਨE ਸਮਾਜ ਸ'ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਨਾ ! 
     ਿਟਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸuਣਕ' ਭਾਨ' ਨ' ਆਪਣ' ਹ4ਥ ਿਵ4ਚ ਪMਸ' ਵ'ਖ',ਤ' ਫ'ਰ ਪMਿਸਆਂ 
ਵ4ਲ ਵ'ਖਕ'.....,ਹ4ਸਦਾ ਿਵਅ?ਗ ਕਸਦਾ ਹ%ਇਆ ਬ%ਿਲਆ, ``ਉਹ ਿਟਕਟ 
ਤE......(ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਮuਸਕਰਾ ਕ') ਿਮਲਣੀ ਮuਸ਼ਕਲ ਆ ਸ਼'ਰਾ,ਹE ਬ4ਸ ਦੀ ਜਰQਰ 
ਲMਣੀ ਆ.....ਿਟਕਟ,ਉਹ ਮ'ਰ' ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਆਜQਗੀ/ਰ'ਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਚ?ਗੀ ਤਰ=E ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ/ 
                          ਖu4ਲ= ਕ' ਹ4ਸਣਾ ਿਸਹਤ ਲਈ ਚ?ਗਾ ਹu?ਦਾ,ਇਸ ਕਰਕ' ਖu4ਲ ਕ' 
ਹ4ਸਣਾ ਜਰQਰੀ ਏ/ਪਰ ਇਕ4ਲਾ ਬਾਹਰ% ਹਾ..ਹਾ..ਹਾ.ਕਰਨ O ਵੀ ਖuਸ਼ੀ ਨਹR 
ਕਿਹ?ਦ'/ਖuਸ਼ੀ ਅ?ਦਰJ ਉਤਪ?ਨ ਹu?ਦੀ ਏ,ਇਸ ਦਾ ਲuਤਫ਼ ਕ%ਈ ਕ%ਈ ਹੀ ਉਠਾ 
ਸਕਦਾ,ਅਿਜਹੀ ਖuਸ਼ੀ ਹਰ'ਕ ਦ' ਨਸੀਬ ਿਵ4ਚ ਨਹR ਹu?ਦੀ,ਇਹ ਧ?ਨ,ਦAਲਤ ਪMਸ' ਦ' 
ਮ4ਕੜ ਜਾਲ ਿਵ4ਚ ਫਿਸਆਂ ਦ' ਨਹR,ਿਦਲE ਦ' ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨE ਦ' ਿਹ4ਸ' ਆਉਂਦੀ 
ਹM/ਜ% ਿਹਰਦ' O ਰuਸ਼ਨE ਦ'ਵ',ਅਿਜਹੀ ਖuਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇ4ਕ ਖਾਸ ਅ4ਖ 
ਚਾਹੀਦੀ ਆ/ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ4ਚ ਚuਸਕੀਆਂ ਲM ਕ' ਜQਸ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਪRਦ' ਿਕਸ' 
ਮਜ਼ਦQਰ O ਵ'ਖ ਕ' ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਏ,ਇਹ ਿਕਸ' ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਤ' ਡਰ ਡਰ ਕ' 
ਦuਬਾਰਾ _ਸ਼ਾਦ ਲMਣ ਵਾਲ' ਬ4ਚ' O ਵੀ ਵ'ਖ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹM,ਮਨ%ਕਾਮਨਾ ਪQਰੀਆਂ 



ਹ%ਣ O ਹੀ ਿਜ਼?ਦਗੀ ਨਹR ਕਿਹ?ਦ',ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਜ਼?ਦਗੀ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹ4ਸਾ 
ਹM,ਕਦ' ਕਦ' ਿਕਸ' ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖuਵਾਇਸ਼ ਪQਰੀ ਹ%ਣ ਤJ ਵੀ ਿਕਤ' 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖuਸ਼ੀ ਹu?ਦੀ ਆ.../ 
                  ਇਸ' ਤਰ=E ਭਾਨਾ ਵੀ ਅ?ਦਰJ ਖuਸ਼ ਸੀ, ਉਸਨ' ਹਰ ਇ4ਕ ਦੀ ਤਰ=E 
ਭEਵ' ਆਪਣ' ਅ?ਦਰ ਬMਠ' ਸ਼Mਤਾਨ ਦੀ ਗ4ਲ ਮ?ਨ ਕ' ਿਜ਼?ਦਗੀ ਿਵ4ਚ ਸZਕੜ' ਗ਼uਨਾਹ 
ਕੀਤ' ਹ%ਣ' ਆ,ਪਰ ਫ'ਰ ਵੀ ਉਸਨ' ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣ' ਅ?ਦਰ ਬMਠ' ਿਕਸ' ਫਿਰਸਤ' 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸuਣ ਕ',ਿਬਨE ਿਕਸ' ਿਦਖਾਵ' ਤJ,ਉਹਨE ਗਰੀਬ ਬ4ਿਚਆ ਂਦੀ ਖuਸ਼ੀ ਿਵ4ਚ 
ਸ਼ਰੀਕ ਹ%ਣ ਦਾ ਮAਕਾ ਨਹੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ/ਗ4ਲ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ' 
ਫ਼ਲ ਅਤ' ਮਿਠਆਈ ਆਪਣੀ ਧੀ O ਦ'ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨE ਝu4ਗੀ ਝ%ਪੜੀ ਵਾਲ' 
ਬ4ਿਚਆ ਂO ਦ' ਕ' ਬਹuਤ ਪu?ਨ ਦਾ ਕ?ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ4ਲ ਤE ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਨ' ਨ' ਹuਣ 
ਤ4ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼?ਦਗੀ ਿਵ4ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕ' ਲ%ਕE ਤJ ਮ?ਿਗਆ ਹੀ 
ਸੀ,ਿਕਸ' O ਕu4ਝ ਿਦ4ਤਾ ਨਹੀ ਸੀ/ਿਜ4ਥ' ਉਸO ਿਕਸ' ਤJ ਮ?ਗੀ ਚੀਜ਼ ਲZਦ' ਸਮ\ ਉWਤJ 
ਖuਸ਼ੀ ਹu?ਦੀ ਸੀ,ਉWਥ' ਉਸO ਅ?ਦਰJ ਅ?ਦਰੀ ਨਾਮ%ਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪZਦਾ 
ਸੀ/ਅ4ਜ ਉਹਨE ਬ4ਿਚਆ O ਆਪਣ' ਪ4ਿਲਓ ਕuਝ ਦ' ਕ' ਉਹO ਬਾਹਰJ ਵੀ ਖuਸ਼ੀ 
ਮਿਹਸQਸ ਹ%ਈ ਸੀ ਤ' ਅ?ਦਰJ ਵੀ/ਅਤ' ਨਾਲ ਉਸ ਨ' ਇਹ ਵੀ _ਾਣ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਅ4ਗ' ਤJ ਵੀ ਔਕਾਤ ਦ' ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਵ4ਚJ ਿਕਸ' 
ਲ%ੜਵ?ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਜਰQਰ ਕਿਰਆ ਕਰ'ਗਾ/ 
                  ਭਾਨਾ ਦਸE ਦਸE ਵਾਲੀਆਂ ਦ% ਛ4ਲੀਆਂ ਲM ਕ' ਿਪ?ਡ O ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਬ4ਸ ਿਵ4ਚ ਿਤ?ਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤ' ਬMਠ ਿਗਆ/ਉਸ ਸੀਟ ਤ' ਇ4ਕ ਪਿਹਲE 
ਹੀ ਹ4ਥE ਿਵ4ਚ ਸ%ਨ' ਦੀਆ ਂਛਾਪE ਪਾਈ ਮ%ਟਾ ਸਾਰਾ ਆਦਮੀ ਬMਠਾ ਸੀ,ਉਹ ਆਪਣ' 
ਕ?ਮਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸ%ਚE ਿਵ4ਚ ਡu4ਬਾ ਕ'ਲ' ਖEਦਾ ਿਸ4ਲੜ ਬਾਹਰ ਸu4ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ/ਉਸ' 
ਸੀਟ ਤ' ਭਾਨ' ਨਾਲ ਖQਬਸQਰਤ ਜਨਾਨੀ,ਲ'ਜ਼ ਖEਦੀ ਬMਠ ਗਈ,ਖਾਲੀ ਪMਕਟ ਉਸਨ' 
ਗu4ਛੀ ਮu4ਛੀ ਕਰਕ' ਉWਥ' ਬ4ਸ ਿਵ4ਚ ਸੀ ਸu4ਟ ਿਦ4ਤਾ/ਕ?ਡਕਟਰ ਨ' ਇ4ਕ% ਸਾਹ ਿਵ4ਚ 
ਜ%ਧਪuਰ ਚੀਮE,ਕMਚੀਆਂ,ਸਿਹਣਾ,ਭਦAੜ,ਜ?ਗੀਆਣਾ,ਸਲਾਬਤਪuਰਾ, ਿਦਆਲਪuਰਾ 
ਭਾਈਕਾ,ਜਲਾਲ,ਭਗਤਾ, ਬਾਜਾ,ਕ%ਟ, ਫ਼ਰੀਦਕ%ਟ ਕਿਹ ਕ' ਲ?ਮੀ ਸ਼ੀਟੀ ਮਾਰ 
ਿਦ4ਤੀ,ਬ4ਸ ਬਰਨਾਲ' ਅ4ਡ' ਿਵ4ਚJ ਤuਰ ਪਈ/ਿਵ4ਚ ਿਵ4ਚ ਸੀਟE ਤ' ਭEਵ' ਬMਠਣ ਲਈ 
ਜਗ=ਾ ਸੀ,ਪਰ ਕuਝ ਪੜ=ਾਕQ,ਭਾਨ' ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕ%ਲ,ਗ%ਲ ਘਤ'ਰਾ ਿਜਹਾ ਮਾਰ ਕ' 
ਉਸਦ' ਨਾਲ ਬMਠੀ ਸ%ਹਣੀ ਿਜਹੀ ਮuਿਟਆਰ ਤ' ਆਪਣ' ਨMਣE ਤ' ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲ4ਗ 
ਪਏ,ਤ' ਉਹ ਉਹਨE ਤJ ਿਖਝੀ ਭMੜਾ ਿਜਹਾ ਮQ?ਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ/ 



                ਜਦ ਕ?ਡਕਟਰ ਭਾਨ' ਕ%ਲ ਆਇਆ ਤE ਉਹਨ' ਕ%ਲ ਰਿਹ?ਦ' ਦਸ 
ਰuਿਪਆਂ ਦੀ ਿਟਕਟ ਕਟਾ ਲਈ ਤ' ਨਾਲ ਹੀ ਉਸO ਹAਲੀ ਕu ਿਦਣ' ਕਿਹ?ਦਾ,``ਆਹ 
ਮਧQ ਮ4ਖੀਆ ਂO ਕਿਹ ਦ'ਈ ਂਿਕ,``ਗuੜ ਤ4ਤਾ ਬਹuਤ ਆ.....,ਿਕਤ' ਿਮ4ਠ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 
'ਚ ਆਪਣ' ਖ?ਭ ਹੀ ਨਾ ਸੜਾ ਲMਣ/ਕ?ਡਕਟਰ ਭਾਨ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਮ%ਟੀ ਗ4ਲ ਸਮਝਦਾ 
ਹ%ਇਆ,ਮu?ਿਡਆਂ O ਿਪਛEਹ ਲ?ਘ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕ' ਅ4ਗ' ਿਟਕਟE ਕ4ਟਣ ਲ4ਗ 
ਿਪਆ/ਭਾਨਾ ਿਟਕਟ ਕਟਾ ਕ' ਿਬਲਕuਲ ਖਾਕੀ ਨ?ਗ ਹ% ਿਗਆ/ਹ4ਥ ਿਵ4ਚ ਫਿੜਆ 
ਗu4ਲ ਰਿਹ ਜEਦਾ ਹM ਿਜਸO ਉਹ ਦQਿਜਆਂ ਵEਗ ਬਾਹਰ ਜE ਬ4ਸ ਿਵ4ਚ ਸu4ਟਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਆਪਣ' ਮ%ਰਨੀਆਂ ਵਾਲ' ਝ%ਲ' ਿਵ4ਚ ਹੀ ਪਾ ਲZਦਾ ਹM, ਿਜਹਦ' ਿਵ4ਚ ਇ4ਕ ਛ4ਲੀ 
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