
www.PunjabiLibrary.com



1 
 

     ਖੂਨੀ ਕਮੀਜ਼ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) 
 ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਤੋਲ ਤੇ ਦਸੂਰਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੱਧ ੇਨਾਲੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਭਰੀ ਸੀ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਜਹਰ ਹ ੁੰਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮਸਾਾਂ ਦੋ ਕ  ਹੀ ਪ ਗੱ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਤ ਰਦਾ ਮੂੁੰਹ ਜਿਚ ਕ ਝ ਗ ਣ- 
ਗ ਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹਇੋਆ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫ ੱਟਪਾਥ ਉਪੱਰ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਨੱਤ ਦਾ ਜਿਹਾਰ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਪੀ ਾਂਦਾ। 

 ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਕਤ ਸੀ। ਸ਼ਜਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਕਤ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਰਾ 
ਰਸਤਾ ਸ ਨ-ਸਾਨ ਸੀ। ਜਕਤੇ ਕਈੋ ਜਚੜੀ ਫ ੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਆਉਾਂਦੀ। ਬਸ ਕ ਝ ਟਟਰਹੀਆਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਿਾਜ਼ 
ਆਉਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੰਗ ਜਿਚ ਲੀਨ ਘਰ ਨੂੁੰ  ਿਾਜਪਸ ਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਕ ਝ ਕ  ਚੱਲਣ ਜਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਜਕਸੇ ਦੇ ਚੀਕਾਾਂ 
ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਆਉਾਂਦੀ ਹ । ਆਿਾਜ਼ ਸ ਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਹ ਰਾਨ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹ  ਪਰ ਅਣਸ ਣੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤ ਰ ਪੈਂਦਾ ਹ  
ਅਿੇ ਦੋ ਕ  ਕਦਮ ਹੀ ਪ ੱਟਦਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਓਹੀ ਆਿਾਜ਼ ਜਫਰ ਉਸਦੇ ਕੁੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹ । ਆਿਾਜ਼ ਸ ਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਫਰ ਤੋਂ 
ਰ ੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਹ  ਤੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲਗਦਾ ਹ  ਪਰ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਜਕਤੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੀਕਾਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਆਈ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕ ਝ ਕ  ਕਦਮ ਜਪੱਛੇ ਿੱਲ ਭੱਿ ਕੇ ਜਗਆ, ਕ ਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜਫਰ ਅੱਗੇ ਿੱਲ 
ਨੂੁੰ  ਭੱਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਫਰ ਆਸੇ ਪਾਸ ੇਦੇਖਣ ਲਗ ਜਪਆ। ਥੋੜਹਾ ਿਕਤ ਲੱਭਣ ਮੁੰਗਰੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁੰਡੇ 
ਲੱਗ ੇਰ ੱਖ ਹੇਠਾਾਂ ਪਏ ਇਕੱ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਸੀ। ਿੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 
ਭੱਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਗਰਬਿਤੀ ਿਾਪਦੀ ਸੀ। ਿੋ ਕੇ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੜਪ 
ਰਹੀ ਸੀ। 

 ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲ ਇਕੱ ਪਾਸ ੇਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਬ ਠ ਜਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ 
ਹੱਥ ਫੱੜ ਜਲਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਹ ਣੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇ ਆਉਾਂਦਾ 
ਹਾਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਭੱਿ ਕੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਜਖਆ ਪਰ ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤੱਰ ਜਗਆ ਪਰਤੀਤ ਹ ੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ 
ਲੱਭ ਜਰਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ ਝ ਸ ੱਝ ਰਹਾ ਸੀ ਕੇ  ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ। ਓਧਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਫਰ 
ਭੱਿ ਕੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਗਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਚਜਹਰਾ ਅਥਰਆੂਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਚੇ ਨੂੁੰ  
ਿਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਿੇਲਾ ਸੀ। ਿਦੋ ਕੀਤੋ ਕ ਝ ਹੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਜਕਹਾ 

ਆਦਮੀ -  ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਾਂ। 

 ਔਰਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਜਹਰ ਹ ੁੰਦਾ ਸੀ ਜਕ ਬਸ ਕ ਝ ਿਕਤ ਜਿੱਚ ਉਹ ਬਚੇ ਨੂੁੰ  ਿਨਮ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਹ । ਔਰਤ 
ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਿਾਣਦੀ ਜਕ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹ  ਿਾ ਜਫਰ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ 
ਆਖ ਕੇ ਸੁੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਥਨ ਚ' ਜਕੁੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹ  ਇਹ ਉਸ ਿਕਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। 
ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੁੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। 

 ਔਰਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਹੋਰ ਉਚੱੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਝੱਲਣਾ ਜਕਸੇ ਦੇ ਿੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਿੋ ਇੱਕ 
ਔਰਤ ਮਾਾਂ ਬਣਨ ਿੇਲੇ ਝੱਲਦੀ ਹ । ਐਨਾ ਦਰਦ ਜਿਿੇਂ ਇੱਕੋ ਿਕਤ ਪੁੰਿ ਸੌ ਹੱਡੀਆਾਂ ਟ ੱਟ ਗਈਆਾਂ ਹਣੋ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਿੋ ਇੱਕ 
ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਦਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਜਸਰ ਉਪੱਰ ਬੁੰਨੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਉਪੱਰ ਦੇ 
ਜਦੱਤੀ। ਗਰਬਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਿਰਗਾ ਕ ੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਕਰਦਾਰ 
ਅਨ ਸਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬ ਠਾ....ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਆਜਖਆ  

ਡਾਕਟਰ - ਿਰਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਖੋਲੋ  
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 ਔਰਤ ਿੋ ਕੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਨਣੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਿੋ ਜਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਦਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ' ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੁੰ  ਿਾਣਦਾ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਗ ਚ ੱਕ ਕੇ ਅੁੰਦਰ ਦੇਜਖਆ ਤੇ ਅਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈੋ ਆਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੇ, ਪਰ 
ਔਰਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੱਗ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਆਜਖਆ.....  

ਡਾਕਟਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਿੋ ਨਾ ਤ ਸੀ ਾਂ ਿਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਿਨਮ ਦੇਿੋਗ,ੇ ਬੱਸ ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੁੰਮੇ ਲੁੰਮੇ ਸਾਹ ਲਿ ੋ। 

 ਔਰਤ ਲੁੰਮੇ ਲੁੰਮੇ ਸਾਹ ਲ ਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਡਾਕਟਰ - ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ  ? 

 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪ ੱਛਣ ਤੇ ਔਰਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰ ੇਦੀ 
ਬਣਾਿਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਜਕੁੰਨਾ ਕ  ਦਰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਚੱ ਕੋਈ ਿੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ 
ਅੁੰਦਾਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਸ ਇਕੱ ਮਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹ ।  

 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਦ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਿੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਜਸਆ.. 

ਔਰਤ - ਨੂਰਾ ... 

 ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਮੂੁੰਹ ਚੋ' ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਨਕਲੇ । 

ਡਾਕਟਰ - ਨਾ ਨਾ ਹ ਣ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਦਾ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੁੰ  ਉਪਰੋਂ ਦਬਾਓ। 

 ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਚ ੱਕ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੁੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਤਾਾਂ ਿੱਲ ਨੂੁੰ  
ਧਕੇਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਲਈ, ਪੱਗ ਚ ੱਕੀ ਤੇ ਅੁੰਦਰ ਿੜ ਜਗਆ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ 
ਰਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹ ੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਜਖਆ, ਨੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਪੇਟ ਨੂੁੰ  ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੱ 
ਤਾਾਂ ਨੂਰਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਟੇ ਨੂੁੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ 
ਆ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੂਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਿੱਧਦਾ ਿਾ ਰਹਾ ਸੀ  ਅੁੰਤ ਨੂਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਗਆ । ਨੂਰਾ 
ਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਬੁੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚੱੀ ਚੀਖ ਜਨਕਲਣ ਜਪੱਛੋਂ ਚੀਕਾਾਂ ਿੀ ਬੁੰਦ ਹੋ ਗਈਆਾਂ। ਪਰ ਹ ਣ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ 
ਰੋਣ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਿਾਜ਼ ਉਸ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੀ। 

 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਗ ਚੋ' ਆਪਣਾ ਮੂੁੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਜਢਆ । ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਾਂ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਿੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਚ' ਲਪੇਜਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਜਿੱਚ ਅੱਥਰ ੂਸਨ। ਉਸ 
ਿਕਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਥਰ ੂਖ ਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀ ਿਾ ਜਫਰ ਦਰਦ ਦੇ। ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਿਿਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਕਸੇ 
ਕੋਲ ਿੀ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਾਂ ਜਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਖ ਰਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ 
ਕੱਟਣ ਲਈ ਕ ਝ ਲਾਭ ਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਜਕਤੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਆ ਰਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
ਬੋਤਲ ਉਤੱੇ ਪਈ, ਪਜਹਲਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈੋ ਹੱਲ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 
ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲਹ  ਕੇ ਬੋਤਲ ਹੇਠਾਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਜਦੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਟ ਕੜੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਕਟੱ 
ਜਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਉਜਠਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਤੇ ਜਸਰ ਿਾਲੇ ਪਾਸ ੇਆ ਕੇ ਗੋਜਡਆਾਂ ਭਾਰ ਬ ਠ ਜਗਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਆਸਰਾ 
ਦੇ ਕੇ ਰ ੱਖ ਨਾਲ ਢੋ ਲਿਾ ਜਦੱਤੀ, ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਆਜਖਆ .... 

ਡਾਕਟਰ - ਮ ਬਾਰਕਾਾਂ ਹੋਣ ਤ ਸਾਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ ਹ  । 

 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਿੋ ਜਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਫੜਾ ਜਦੱਤੀ। ਨੂਰਾ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ 
ਅਥਰਆੂਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰ ੇਤੇ ਚਮਕ ਿੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਬਹ ਤ ਹੀ ਜਪਆਰੀ ਸੀ, ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  
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ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਰਗੀ ਿਾਪੀ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਚ ੁੰਮਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਰੋ ਿੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਨੋ 
ਮਾਿਾਾਂ ਧੀਆਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਿਾਰ ਆਿਾਜ਼ ਜਸਰਫ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 
ਬ ਠਾ ਸੀ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਿੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਜਦਆਾਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  
ਪ ੱਜਛਆ... 

ਡਾਕਟਰ - ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗ ੇਇਸ ਦਾ ? 

 ਨੂਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲ ਦੇਜਖਆ। ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਚ' ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਕੁੰਨੀ 
ਧੁੰਨਿਾਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੁੰਨਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਜਕਹਾ... 

ਨੂਰਾ - ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਨਮ ਦਾਤਾ ਹੋ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿੀ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਹੀ ਹ । 

 ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਜਤਕਾਰ ਲਈ ਅਭਾਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਕਹਾ .. 

ਡਾਕਟਰ - ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹ ੁੰਦੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਜਹਨਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ। 

ਨੂਰਾ - ਅਸਲ ਜਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਹ , ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਿਨਮ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਜਹਨਾਜ਼ ਹੀ 
ਰੱਖੇਗੀ।  

 ਨੂਰਾ ਦਾ ਿਿਾਬ ਸ ਣ ਕੇ  ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਭਰ ਆਈਆਾਂ । ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਉਜਠਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੁੰ  ਰ ੱਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ੇਕਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ। ਗੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਪ ਰਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅੁੰਬ ਸਡਰ ਿਾਪਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੱਿ ਕੇ ਡਰਾਇਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਆ। ਡਰਾਇਿਰ ਇਕੱ 
ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਪੱਰ ਇੱਕ ਨੋਕੀਲੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਹੜੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰਾਇਿਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਾਂ ਪੱਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਗਲ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਹ ੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੁੰਹ ਚੋ ਸ਼ਰਾਬ 
ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ ਸ਼ਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਜਕ ਜਕਹਾ .. 

ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ - ਓਹ... ਜਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਿੀ? 

ਡਾਕਟਰ - ਭਾਈ ਿੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਿੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹ ਤ ਗੁੰਭੀਰ ਹ । 

 ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋ ਉਤੱਜਰਆ ਤੇ ਬੋਜਲਆ ... 

ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ - ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਗੱਲ ਤਾਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ ? 

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੂੁੰ  ਦੱਸੀ । ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਨਣ ਜਪੱਛੋਂ ਮ ਸ਼ਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਹ ਰਾਨੀ ਨਾਲ 
ਪ ੱਜਛਆ। 

ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ - ਜਕਥੇ ਹ  ਉਹ ਔਰਤ ? 

 ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮ ਸ਼ਜਲਮ ਭਾਈ ਨੂੁੰ  ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਲ  ਜਗਆ । 

 ਉਹ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਪ ਿੱ ਗਏ । ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੂਰਾ ਕੋਲੋਂ  ਬੱਚੀ ਲ  ਕੇ ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੂੁੰ  ਫੜਾ ਜਦੱਤੀ। ਤ ੇ
ਆਪ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਾਹਾਾਂ ਜਿਚ ਚ ੱਕ ਜਲਆ। ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਿਾ ਕੇ  ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਪਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। 
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਪਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਲਟਾ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬੁੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  
ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਫੜਾ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਿਰ ਿਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬ ਠ ਜਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 
ਦਿੇੂ ਪਾਸ ੇਿਾਲੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਜਗਆ ਤੇ ਡਰਾਇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੁੰਦਰ ਬ ਠ ਜਗਆ ਤ ੇਬਾਰੀ ਬੁੰਦ 
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ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਗੋਦ ਜਿੱਚ ਚ ੱਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿੱਚ ਲਪੇਜਟਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। 
ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। 

 ਕ ਝ ਕ  ਿਕਤ ਜਪੱਛੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਿੁੰਸੀ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਹ ਿਲਦੀ  
ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚੋ ਉਤੱਰ।ੇ ਗੱਡੀ ਨੂੁੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਐਮਰਿੁੰਸੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਜਰੜਨ ਿਾਲਾ ਬ ਡ 
ਜਿਸ ਨੂੁੰ  ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ' ਸਟਰੇਟਚਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲ  ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਪਛਲੀ 
ਬਾਰੀ ਖੋਲਹ ੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਬ ਡ ਉਪੱਰ ਜਲਟਾ ਜਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਲ  ਕੇ ਅੁੰਦਰ 
ਿੱਲ ਨੂੁੰ  ਿੱਧ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਚ ੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲ  ਜਗਆ । 

 ਿਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਿਾ ਪ ੱਿੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਿਲਦੀ ਨਾਲ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਚ ਲ  ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਤੁੰਨ ਸਹਾਇਕ ਿੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ 
ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਈ ਿੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ  ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਲ  ਕੇ ਉਸ ਤੌਲੀਆ ਚ' 
ਲਪੇਟ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਿਾਜਪਸ ਦੇ ਜਦੱਤੀ। ਨਰਸ ਬੱਚੀ ਨੂੁੰ  ਨਾਲ ਲ  ਕੇ ਬੱਜਚਆਾਂ ਿਾਲੀ 
ਿਾਰਡ ਜਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ । ਡਾਕਟਰ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਾ। ਐਨੇ  ਨੂੁੰ  ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਕੋਲ ਆ ਜਗਆ । ਤੇ ਆ ਕੇ 
ਪ ੱਛਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ... 
ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ - ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? 
ਸਰਦਾਰ ਿੀ (ਡਾਕਟਰ) - ਅਿੇ ਤਾਾਂ ਭਾਈ ਿੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ।  
 ਐਨੇ ਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਨਰਸ ਬਾਹਰ ਆਉਾਂਦੀ ਹ । ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪੱਰ ਕ ਝ 
ਦਿਾਈਆਾਂ ਜਲਖੀਆਾਂ ਹਈੋਆਾਂ ਸਨ। ਨਰਸ ਉਹ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲ ਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਸ ਨੂੁੰ  ਆਉਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ 
ਡਾਕਟਰ ਭੱਿ ਕੇ ਨਰਸ ਕੋਲ ਜਗਆ।   
ਡਾਕਟਰ - ਜਸਸਟਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹ  ਨੂਰਾ ਦਾ? 
ਨਰਸ - ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਹਬ ਉਹ ਜਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। 
 ਐਨਾ ਕਜਹ ਕੇ ਨਰਸ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲ ਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ 
.... 
ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ - ਚੁੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਹਾਾਂ, ਘਰਦੇ ਜਫਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗ।ੇਮੈਂ ਜਫਰ ਆਿਾਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਿੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲ ਣ। ਅੱਲਹ ਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਣਗ।ੇ 

 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਧੁੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਜਦਲੋਂ  ਧੁੰਨਿਾਦੀ ਸੀ। ਮ ਸਜਲਮ ਭਾਈ ਅੱਲਹ ਾ ਹਾਜਫਜ਼ ਬ ਲਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਜਪੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਓਥੋ ਤ ਰ 
ਜਪਆ ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਉਹ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ' ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ੇਭ ੱਲ ਹੀ ਜਗਆ ਸੀ। ਅੁੰਤ ਉਹ ਿੀ ਹੱਥ ਚ' ਫੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਕਮੀਜ਼ ਲ  ਕੇ ਘਰ ਨੂੁੰ  ਤ ਰ ਜਪਆ। 

 ਕ ਝ ਿਕਤ ਜਪੱਛੋਂ ਇਕੱ ਨਰਸ ਜਫਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਬਾਹਰ ਕਈੋ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  
ਅੁੰਦਰ ਲ  ਿਾਣ ਿਾਸਤ ੇਬ ਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਨੂਰਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੁੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ 
ਓਥੋ ਿਾ ਚ ਕਾ ਸੀ। 

 ਨੂਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਏਨੀ ਨਾਜ਼ ਕ ਹਾਲਤ ਜਿਚ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਣੌ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਿ ੁੰਮੇਿਾਰ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੱਚਮ ੱਚ ਹੀ ਇਕੱ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਿਾ ਜਫਰ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਜਕਹਾ ਸੀ ? ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ 
ਸਾਜਹਬ ਕਜਹ ਕੇ ਜਕਉ ਾਂ ਸੁੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਸਿਾਲ ਨੇ ਜਿਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਜਿਚ ਨੇ । 

 ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਾਿ ਨੂੁੰ  ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਹ ੁੰਦੇ ਜ਼ ਲਮ ਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਦੇ 
ਸ ਮੇਲ ਨੂੁੰ  ਜਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹ । ਜਕਸੇ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ  ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  
ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ । ਹਰ ਪੜਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹ ੁੰਦਾ ਹ । ਅਜਤਆਚਾਰ ਐਨਾ 
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ਿੱਧ ਜਗਆ ਜਿਸ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਜਿਚ ਜਬਆਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਦ ਨੀਆਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਭ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਿੀ ਓਹਨਾ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਇਕੱ ਘ ੱਗੀ ਿਾਾਂਗ ਬੁੰਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੁੰ  ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿੀ ਜਕ ਘ ੱਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ 
ਿੀ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜ਼ਰਰੂ ਹ ੁੰਦਾ ਹ  ਤਦ ਿੀ ਅਣਿਾਣ ਬਣਨ ਦਾ ਜਦਖਾਿਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 

 ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹ ੁੰਦੀ ਹ  ਬਸ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਅੁੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ 
ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਇਨਸਾਨ ਹ  ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹ , ਜਿਸ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਿੀ 
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਿਾਨਿਰ ਤੋਂ ਭ ੜਾ ਹ । ਬਸ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ ਤਾਨ ਸਬਦ ਿਰਤਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਿਗੇਾ ।  

             

 

         ਪਰੀਤ ਜਸੁੰਘ ਭ ਣੀ 

                9779324826 

(ਇਸ ਦਾ ਦਿੂਾ ਭਾਗ ਿਲਦੀ ਪੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੁੰ ਬਰ ਤੇ ਿਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ 
ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਿਚਾਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ) 


