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ਖੂਨੀ ਕਮੀਜ਼(ਭਾਗ ਦਜੂਾ) 
"ਹੱਕ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਕਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾ ਕਕਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਕਵਚ 

ਕਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਕੋਈ ਕਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾੀਂ ਕਿਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ੱ ਖਾੀਂ ਦੀ 
ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀ ੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣ ੇਹੱਕਾੀਂ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਕਰਦੇ ਕਿਰਦੇ ਹਾੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ 
ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਉਹਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਉਹ ਖ ਦਾ ਦੇ ਕਨਯਮ ਅਨ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕ ੁੰਦਗੀ ਬਾਖੂਬੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਜੀ 
ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੁੰਦ ੂਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦ ਨੀਆ ਤ ੇਪਕਹਲਾੀਂ ਆਇਆੀਂ, ਮ ਸਕਲਮ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਆਇਆੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁੰਦਾ 
ਬਸ ਏਸੇ ਉਲਝਣ ਕਵੱਚ ਿਕਸਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਕ ਕੌਣ ਜੱਗ ਤ ੇਪਕਹਲਾੀਂ ਆਇਆ, ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਕਈੋ 
ਇਸਦਾ ਜ ਆਬ ਨਹੀ ੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਗਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸਰਿ ਇਨਸਾਨ 
ਬਣਾਉ ੀਂਦਾ ਹ ੈਤ ੇਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕਦੱਤੇ, ਜਾਤਾੀਂ ਬਣਾ ਕਦੱਤੀਆੀਂ ਪਰ ਕਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੁੰ  ਨਾ 
ਸਮਕਝਆ। ਬਸ ਕਵਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੁੰ  ਸਮਝ ਸਕ ੇਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੁੰਮੀ-ਅੱਬ ੂਮ ਸਕਲਮ ਨੇ ਤਾੀਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮ ਸਕਲਮ 
ਹੋ ਕਗਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹੁੰਦ,ੂ ਕਸੱਖ ਜਾੀਂ ਕਿਰ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕਕਉ ੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ। ਕਕਉ ੀਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਦਸੂਰੇ ਧਰਮ ਕਵੱਚ ਆਉਣ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਨਯਮਾੀਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕ ੁੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 
ਐਦਾੀਂ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਕਸੇ ਦੇ ਪ ੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਧਰਮ ਪਰਤੀ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀ ੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੁੰ  
ਜੋੜਣ ਲਈ ਨੇ, ਨਾ ਕਕ ਤੋੜਨ ਲਈ"…………….। 

ਅਜੇ ਉਹ ਰ ਕੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆੀਂ ਮਾਰਨੀਆੀਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤੀਆੀਂ। ਨੂਰਾ 
ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤ ੇਇਸ ਸਕਤਕਾਰ ਲਈ ਅਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕਦਲੋਂ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾੀਂ ਉਤੱਰ ਗਈ। 
ਉਸਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾੀਂ ਉਤੱਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾੜੀਆੀਂ ਬੁੰਦ ਨਹੀ ੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆੀਂ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਵੱਜਦੀਆੀਂ ਤਾੜੀਆੀਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਹਾਲ 
ਚੋ' ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।  

ਨੂਰਾ ਬਹ ਤ ਹੀ ਕਪਆਰੀ ਕ ੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘ ੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਚੇਹਰਾ ਚੁੰਨ ਦੀ ਤਰਹਾੀਂ ਗੋਲ ਤੇ ਅੱਖਾੀਂ ਭੂਰੀਆੀਂ 
ਸੀ। ਨੱਕ ਬਹ ਤਾ ਉਚਾ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੂੁੰਹ ਤ ੇਸ਼ੋਬਦਾ ਸੀ। ਮ ਖੜੇ ਤ ੇਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨੂਰ, ਤ ੇਗੱਲਾੀਂ ਕਵੱਚ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ 
ਸਨ। ਕੱਦ ਦੀ ਕਜਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵ ੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹ ਤ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਮਸਾੀਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਕ  ਪੁੰਜ 
ਿ ੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਜਵੇਂ ਬਸ ਓਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਕਖਆ ਹੋਵੇ, ਕਬਲਕ ਲ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਢ ੱਕਵਾੀਂ ਸੀ। ਉਹ 
ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਰਤ ਪੱਖੋਂ ਕਜਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਹਾੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੁੰਮੀ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। 
ਨੂਰਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾੀਂ ਨਾਲ ਕਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਸੀ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਡੱ ਤੋਂ ਉਠੱੀ, ਨਹਾ-ਧ ੋਕੇ ਨਮਾ  ਪੜੀ ਤੇ ਕਿਰ ਕਾਲਜ ਨੂੁੰ  ਚੱਲ ਪਈ। 

ਉਸਦੀ ਅੁੰਮੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕਪੱਛੋਂ ਅਵਾ ਾੀਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਕਕ ਕ ੱਛ ਖਾ ਤੇ ਜਾ......ਨੂਰਾ ਘਰੋਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ 
ਕਨਕਲਦੀ ਬੋਲੀ... 

ਨੂਰਾ - ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਵਾੀਂਗੀ ਅੁੰਮੀ ..... 

ਨੂਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਨੂੁੰ  ਚੱਲ ਪਈ। ਕਾਲਜ ਪ ੱਜਦੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ 
ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰ ੇਬਹ ਤ ਪਰਸੁੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਨੂਰਾ ਤ ੇਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਨੂੁੰ  ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾੀਂ ਕਪੱਕਛਓ ੀਂ ਕਕਸੇ ਨੇ ਆਵਾ  
ਮਾਰੀ ...... ਨੂਰਾ....ਆ ... 
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ਨੂਰਾ ਨੇ ਕਪੱਛੇ ਮ ੜ ਕੇ ਦੇਕਖਆ ਤਾੀਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਵਨੋਦ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 
ਕਵਨੋਦ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਗਆ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕਕਹ ਕੇ ਕਵਨੋਦ 
ਨੂੁੰ  ਸਕਤਕਾਰ ਕਦੱਤਾ। ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤ ੇਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਆਕਖਆ .... 

ਕਵਨੋਦ - ਨੂਰਾ ਤੂੁੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। 

ਨੂਰਾ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਮੂੁੰਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ ਣ ਕੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਖ ਸ਼ ਹਈੋ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਬਨਾ ਕਈੋ ਦੇਰੀ ਕੀਕਤਆੀਂ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 
ਹਾੀਂ ਕਰ ਕਦੱਤੀ। ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਨੂਰਾ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਪਸੁੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਵਨੋਦ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਊ ਮ ੁੰਡਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਉਪਰੁੰਤ ਨੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਕਦਆੀਂ ਤੇ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਆਪਣ ੇਘਰਕਦਆੀਂ ਤੋਂ ਮਨ ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਕਹਲਾੀਂ ਤਾੀਂ 
ਨੂਰਾ ਦੇ ਅੁੰਮੀ-ਅੱਬ ੂਨੇ ਦਸੂਰੇ ਧਰਮ ਕਵੱਚ ਕਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਬਕੱਚਆੀਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕ ਝ 
ਨ ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਇਸ ਕਵਆਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾੀਂ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀ ੀਂ ਸਨ ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਕਵਨੋਦ ਦਾ 
ਕਪਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱੀ ਸ਼ਰੈਣੀ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤ ੇਮ ਸਕਲਮ ਧਰਮ ਕਵੱਚ ਕਵਆਹ 
ਕਰਨਾ ਆਪਣ ੇਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਦੇ  ੋਰ ਦੇਣ ਤ ੇਉਹ ਵੀ ਕਵਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹ ੋਗਏ। 
ਉਹਨਾੀਂ ਨਾ ਤਾੀਂ ਕਹੁੰਦ ੂਧਰਮ ਅਨ ਸਾਰ ਕਵਆਹ ਕੀਤਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮ ਸਕਲਮ ਧਰਮ ਅਨ ਸਾਰ, ਉਹਨਾੀਂ ਕੋਰਟ ਕਵੱਚ ਕਲਖਤੀ 
ਕਵਆਹ ਕਰ ਕਲਆ। 

ਕਵਆਹ ਤੋਂ ਕਪੱਛੋਂ ਨੂਰਾ ਆਪਣ ੇ ਰੋ  ਦੇ ਸ ਭਾ ਅਨ ਸਾਰ ਤੜਕੇ ਉਠੱ ਕੇ ਨਮਾ  ਪੜਦੀ। ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਦਾ 
ਕਪਤਾ(ਪਰਕਾਸ਼ ਗੋਤਮ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾੀਂ(ਕਵੱਕਦਆ ਗਤੋਮ) ਨੂਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾੀਂ ਘਰ ਨਮਾ  ਪੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਐਥੋਂ 
ਤੱਕ ਕਕ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ(ਸ ਨੀਲ) ਤ ੇਭਰਜਾਈ(ਰ ਪਾਲੀ) ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾੀਂ ਘਰ ਨਮਾ  ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਕਹ ਕਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਅਨਸ ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਪਛਲੀ ਮਕਰਆਦਾ ਅਨ ਸਾਰ ਨਮਾ  ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਨੂਰਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕ ੁੰਦਗੀ ਕਵੱਚ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾੀਂ  ਰਰੂ ਆਉਣ ੇਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾੀਂ ਦਾ ਡੱਟ 
ਕੇ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਵਾਕਲਆੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਤੁੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕਦੱਤਾ। ਉਹਨਾੀਂ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  
ਵੀ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੁੰ  ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹੇ ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਨਾ ਕਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਕਹਣ ਬਾਰ ੇਪਰ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਹੋਂਸਲਾ ਨਾ ਕਪਆ। ਜਦੋ ਘਰਕਦਆੀਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕਕਹਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤਾ ਤਾੀਂ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਕਕਹ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਉਹ ਘਰਕਦਆੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਨ ਲਵ ੇਤੇ ਆਪਣੀ ਕ ੱਦ 
ਤੋਂ ਹਟੱ ਕੇ ਕਹੁੰਦ ੂਧਰਮ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਪਕਹਲਾ ਤਾੀਂ ਨੂਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਹਾ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਪਰ ਕਿਰ ਸੋਚ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਪੱਛੋਂ ਉਸ 
ਨੇ ਕਵਨੋਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਨ ਲਈ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਸੋਕਚਆ, ਕੀ ਿਰਕ ਪਵੇਗਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਤਾੀਂ ਸਾਰ ੇਇਕੱੋ ਕਜਹ ੇ
ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦ ੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕਕ ਕਜਨਹਾੀਂ ਕਵਚਾਰਾੀਂ ਲਈ ਉਹ ਐਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹ ੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲ 
ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਮ ਤਾਕਬਕ ਕ ੁੰਦਗੀ ਤੇ ਘਰਕਦਆੀਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ ੱਛ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। 

ਨੂਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕਗਆ ਤ ੇਪਕਹਰਾਵਾ ਵੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਘਰਕਦਆੀਂ ਦੇ 
ਨੱਕ ਤੇ ਨਾ ਚੜਹਦੀ। ਵਕਤ ਲੁੰਘਦਾ ਕਗਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮ ਸ਼ਕਕਲ ਹ ੁੰਦਾ ਕਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਨਾ ਮੁੰਨਦੀ ਤ ੇਸਭ 
ਨੂੁੰ  ਖ ਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਕਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਕਦਨ ਨੂਰਾ ਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੁੰ  ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਉਹ ਮਾੀਂ ਬਣਨ 
ਵਾਲੀ ਹ ੈਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕ  ਮਹੀਨੇ ਹ ੋਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਗਾਰਬਵਤੀ ਹੋਏ। ਕਵਨੋਦ ਇਹ ਸ ਣ ਕੇ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ ਹਇੋਆ ਤ ੇਉਸ 
ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਘਰਕਦਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਅਜੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰ ੇਕਕਹਾ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੂੁੰ  
ਦੱਸ ਕਦੱਤਾ, ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਘਰਕਦਆੀਂ ਨੂੁੰ  ਵੀ। 

ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਗਰਬਵਤੀ ਹਇੋਆੀਂ ਸਾਢੇ ਕ  ਕਤੁੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹ ੋਗਏ ਤਾੀਂ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਕੁੰਮ ਵਜੋਂ ਪੁੰਦਰਾੀਂ ਕ  ਕਦਨ 
ਲਈ ਕਕਸੇ ਦਜੇੂ ਮ ਲਖ ਜਾਣਾ ਕਪਆ। ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਜਾਣ ਕਪੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਨੂਰਾ ਕੁੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਮੁੰਗਰੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 
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ਕਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾ ਾ ਖ ੱਲਹ ਾ ਛੱਡ ਕਦੱਤਾ, ਕ ਝ ਕ  ਦੇਰ ਕਪੱਛੋਂ ਕਵਨੋਦ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ ਨੀਲ ਕਕਸੇ ਕੁੰਮ ਲਈ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਆ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਬਨਾੀਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏ ਅੁੰਦਰ ਆ ਕਗਆ। ਉਸ 
ਨੇ ਦੇਕਖਆ ਕਕ ਨੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉਪੱਰ ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਹਈੋ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਜਾੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਖ ੱਦ ਨੂੁੰ  
ਢੱਕਕਆ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦ ਪੱਟਾ ਕਲਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਕ ਕੋਈ ਕਬਨਾੀਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  
ਸ ਚੇਤ ਕੀਕਤਆੀਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਧਆਨ ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਸੀ, ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਨੂੁੰ  ਗੂਹੜੀ ਨੀ ੀਂਦ ਆ 
ਗਈ ਕਜਸ ਕਰਕ ੇਉਸਦਾ ਕਮੀ  ਕਢੱਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਚ ੱਕਕਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤਰਹਾੀਂ ਲੁੰਮੇ ਕਪਆ ਦੇਖ ਕੇ 
ਸ ਨੀਲ ਦੀ ਨੀਤ ਕਵੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਚ ੱਪ-ਚਾਪ ਅੁੰਦਰ ਵੜ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾੀਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਕਝਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਜਾਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਨੂਰਾ ਉਸ ਦੀਆੀਂ ਧੀਆੀਂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਕ ੱਛ ਹੋਰ ਨ ਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਆ ਕਰਹਾ। ਉਸ 
ਨੇ ਤਾੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਖਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਕ ਨੂਰਾ ਗਰਬਵਤੀ ਹੈ।   

ਗੂਹੜੀ ਨੀ ੀਂਦ ਕਵੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਪਕਹਲਾੀਂ ਦੋ ਕ  ਪਲ ਤਾੀਂ ਕ ਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤ ੇਜਦੋ ਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇ
ਨਾਲ ਕਈੋ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਇਆੀਂ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਠੱੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਕਖਆ ਤਾੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ.... 

ਨੂਰਾ - ਭਾਜੀ ਤ ਸੀ ੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? 

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪ ੱਕਛਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇ ਜੇਠ ਦੇ ਇਰਾਕਦਆੀਂ ਦਾ ਕਬਲਕ ਲ ਵੀ 
ਅਨ ਭਵ ਨਹੀ ੀਂ  ਸੀ। ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਣ ਕੇ ਪਕਹਲਾੀਂ ਤਾੀਂ ਸ ਨੀਲ ਘਬਰਾ ਕਜਹਾ ਕਗਆ ਪਰ ਕਿਰ ਉਸਨੇ ਕਕਹਾ .... 

ਸ ਨੀਲ - ਓਹੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਰਨ ਆਉੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਕਹ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ ੇਨੂੁੰ  ਬੁੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕ ੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਨਾਲ  ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਕਪਆ। ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਸ ਨੀਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਗਰਬਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਦਾ ਕਬਲਕ ਲ ਵੱਸ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹਾ। ਕਵਨੋਦ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਪੱਠ ਤੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਕਤੇ, ਕਜਵੇਂ ਇਕੱ ਭ ੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਤੜਿ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਬਸ 
ਔਰਤ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੇ  ੋਰ ਨਾਲ ਸ ਨੀਲ ਨੂੁੰ  ਧੱਕਾ ਮਾਕਰਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ ੇਵੱਲ 
ਨੂੁੰ  ਗਈ। ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੁੰ  ਜਾੀਂਦੀ ਦੇਖ ਸ ਨੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤ ੇਨੂਰਾ ਦਾ ਕਮੀ  ਹਥੱ 
ਕਵੱਚ ਆ ਕਗਆ, ਨੂਰਾ ਦੇ ਅਗੱੇ ਨੂੁੰ  ਵਧਣ ਕਰਕ ੇਕਮੀ  ਪਾੜ ਕਗਆ। ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਕਬਲਕ ਲ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਸ ੱਝ ਕਰਹਾ ਕਕ ਉਹ 
ਕੀ ਕਰੇ। ਸ ਨੀਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਕਪੱਛੋਂ ਦੀ ਿੜ ਕਲਆ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਕਾੀਂ ਮਾਰਨੀਆੀਂ ਸ਼ ਰ ੂ
ਕਰ ਕਦੱਤੀਆੀਂ ਪਰ ਕਈੋ ਉਸਦੀ ਆਵਾ  ਸ ਣ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਸ ਨੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕਪੱਛੋਂ ਿੜ ਕੇ ਬਾਹਾੀਂ ਕਵੱਚ ਚ ੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉਪੱਰ ਜਾ ਸ ੱਕਟਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜਹਨ ਲੱਗ 
ਕਪਆ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬਚਾਅ ਕਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਸ ਨੀਲ ਦੇ  ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੂੁੰ  ਸੁੰਭਾਲ਼ਦਾ ਹਇੋਆ ਵੀ ਕਡੱਗਣ ਲੱਗ ਕਪਆ। ਉਸਦੇ ਕਡੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕਚੱ ਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਜਾੀਂ ਵੱਜਾ ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ ਨੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਕਡੱਗਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਕਡੱਗ ਕਪਆ ਤੇ ਟ ੱਟ ਕਗਆ। ਜੱਗ ਕਡੱਗਣ 
ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰ ੜ ਕਗਆ ਤੇ ਕਡਗਦੇ ਹੋਏ ਸ ਨੀਲ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਤਲਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੁੰ  
ਕਡੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਅ ਸਕਕਆ ਤੇ ਹੇਠਾੀਂ ਕਡੱਗ ਕਗਆ। ਉਸਦੇ ਕਡੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੇਠਾੀਂ ਕਖੱਲਕਰਆ ਟ ੱਟੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਚੱ 
ਸ ਨੀਲ ਦੇ ਲੱਕ ਕਵੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਕੱਚ ਸ ਨੀਲ ਦੇ ਲੱਕ ਕਵੱਚ ਖ ੱਬ ਕਗਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮੀ  ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਕੱਚ 
ਵੱਜਣ ਕਰਕ ੇਸ ਨੀਲ ਦੀ ਚੀਕ ਕਨਕਲ ਗਈ। ਨੂਰਾ ਇਸ ਮੌਕ ੇਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚ ੱਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਠੇਾੀਂ ਉਤੱਰ ਕੇ 
ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਤ ੇਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲੀ ਹੀ ਸੀ ਕਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਤ ੇਜੇਠਾਣੀ 
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ਸ ਨੀਲ ਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾ  ਸ ਣ ਕੇ ਉਪੱਰ ਆ ਗਈਆੀਂ। ਉਹਨਾੀਂ ਨੂਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਨਾ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਸ ਨੀਲ ਨੂੁੰ  
ਹੇਠਾੀਂ ਕਡੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸ ਨੀਲ ਕੋਲ ਗਈਆੀਂ। ਉਹਨਾੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ ਨੀਲ ਨੂੁੰ  ਆਸਰਾ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋ ਜਾਣੀਆ 
ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਆੀਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੁੰ  ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਕਹਾ। ਐਨੇ ਨੂੁੰ  ਸ ਨੀਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰ ਪਾਲੀ ਨੇ 
ਸ ਨੀਲ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀ  ਲਾਹ ਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਸ ੱਟ ਕਦੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤ ੇਉਹ ਸ ਨੀਲ ਨੂੁੰ  
ਗੱਡੀ ਕਵੱਚ ਕਬਠਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਕਨਕਲ ਗਈਆੀਂ। 

ਨੂਰਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹ ਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੋਨਾੀਂ ਕਵੱਚੋ ਕਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੂਰਾ ਵਲੱ ਅੱਖ ਪ ੱਟ ਕੇ ਵੀ 
ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਦੇਕਖਆ, ਕਜਵੇਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਨੀਲ ਤੋਂ ਕਸਵਾ ਕ ਝ ਨ ਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਬਲਕ ਲ 
ਨਾ ਸਮਝਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਓਥੇ ਪਈ ਖਨੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀ  ਨੂੁੰ  ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਸ ੱਟ ਗਏ 
ਸਨ। ਨੂਰਾ ਕ ਝ ਕ  ਵਕਤ ਤਾੀਂ ਓਥੇ ਖੜੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤ ੇਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣ ੇਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਤ ੇਅਲਮਾਰੀ ਕਵਚੋੱ ਕ ਝ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਜਹੇ ਬੈਗ ਕਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਪਕੇਕਆੀਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੁੰ  ਤ ਰ ਪਈ। 
ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਘਰ ਪ ੱਜੀ ਤਾੀਂ ਉਸਦੇ ਅੁੰਮੀ-ਅੱਬ ੂਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਇੁੰਝ ਇਕਲੱੀ ਆਈ ਨੂੁੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹ ੋਗਏ। ਨੂਰਾ ਆਪਣੀ ਅੁੰਮੀ 
ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਰ ਕ ਝ ਕਚਰ ਕਪੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੁੰਮੀ-ਅੱਬ ੂਨੂੁੰ  ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾੀਂ ਉਸੇ 
ਕਦਨ ਹੀ ਥਾਣੇ ਕਵੱਚ ਜਾੀਂ ਕੇ ਸਕਾਇਤ ਦਰ  ਕਰਾ ਕਦੱਤੀ ਤੇ ਕਨਸਚਾ ਕਰ ਕਲਆ ਕੇ ਉਹਨਾੀਂ ਹ ਣ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਓਥੇ ਨਹੀ ੀਂ 
ਭੇਜਣਾ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਲੇ ਕਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੂਾ ਖੜਕਕਆ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਕਲਆ ਤਾੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਨੋਦ ਖੜਾ ਸੀ। 
ਨੂਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਲੀ ਤ ੇਰੋਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਬ ੱਕਲ ਕਵੱਚ ਕਲਆ ਤ ੇਚ ਪੱ 
ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਕਪਆ। ਕਿਰ ਉਹ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਆ ਕਗਆ। ਨੂਰਾ ਨੇ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ 
ਦੱਸੀ। ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਕਕਸੇ ਤਰਹਾੀਂ ਦਾ ਕਹਰਖ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕ ਝ 
ਵਕਤ ਰ ਕਣ ਕਪੱਛੋਂ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਨੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਕਕਹਾ ... 

ਕਵਨੋਦ - ਨੂਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਕਮੁੰਦਾ ਹਾੀਂ ਤ ੇਮੈਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਮ ਆਿ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹ ਣ ਤੂੁੰ ਵੀ 
ਉਸ ਨੂੁੰ  ਮ ਆਿ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਕਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। 

ਨੂਰਾ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਮੂੁੰਹ ੋਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ ਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਕਹਾ .... 

 ਨੂਰਾ - ਮ ਆਿ ਕਰ ਦਵਾ ... ਕਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਮ ਆਿ ਕਰਾ ਕਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਤਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ 
ਤਾੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਦੇਕਖਆ ਕਕ ਮੈਂ ਮਾੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕਬਲਕ ਲ ਮ ਆਿ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਾੀਂਗੀ।  

ਨੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਉਠੱ ਗਈ ਤ ੇਕਕਹਾ ,,, 

 ਨੂਰਾ - ਅੱਬ ੂਕਕਹ ਦੇਵੋ ਇਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਮੈਂ ਉਸਨੂੁੰ  ਕਦੇ ਮ ਆਿ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਾੀਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਕਪਸ ਲਵਾੀਂਗੀ। 

ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਬ ੂਨੇ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਕਦੱਤਾ। ਕਕਉ ੀਂਕਕ ਉਹ ਕਵਨੋਦ ਦੀ ਗਲੱ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ 
ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹਾ ਸੀ ਕਕ ਅਗਰ ਨੂਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾੀਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣ ੇਅਬੱ ੂ
ਦਾ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਸ ਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੁੰ  ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅੁੰਮੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਪੱਛੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇ
ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਕਸੇ ਤਰਹਾੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਕਿਰ ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕਦੱਤਾ। 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕ ਝ ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਵਨੋਦ ਜਲਦੀ 
ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕਗਆ ਤ ੇਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾੀਂ ਵੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਕਈੋ 
ਖਾਸ ਵਜਹਾ ਨਾ ਕਨਕਲੀ ਬਸ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਆਮ ਕਜਹਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਕਵਨੋਦ ਦੀ ਮਾੀਂ ਨੇ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਕਕਹਾ ਕਕ 
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ਕਕਉ ੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਲਵਾ ਲਈਏ ਕਕ ਉਹ ਕ ੜੀ ਨੂੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਵਗੀ ਜਾੀਂ ਮ ੁੰਡੇ ਨੂੁੰ । ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਮਾੀਂ ਦੀ ਗੱਲ 
ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਕ ਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ। ਕਿਰ ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਕਪੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 
ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਨੂੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਵਨੋਦ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਕਗਆ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੀਂ ਦੇ ਕਹ ੇਅਨ ਸਾਰ ਨੂਰਾ 
ਨੂੁੰ  ਕ ੜੀ ਨੂੁੰ  ਗਰਬ ਅੁੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੁੰ  ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਦੀ ਧੱਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਕਦੱਤਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕ  ਮਹੀਕਨਆੀਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸੋਹਰ ੇਪਕਰਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਕਕਸੇ ਕਵਆਹ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਪਆ। 
ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਸਰਿ ਨੂਰਾ ਤ ੇਦੋ ਕ  ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਗਰਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਕ-ਅੱਧ ੇ
ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਹੀ ਨੂਰਾੀਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਰ ੇਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਵਆਹ ਜਾਣ ਕਪੱਛੋਂ ਨੂਰਾੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੁੰ  
ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੁੰ  ਭੇਕਜਆ। ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕ ਝ ਹੀ ਦਰੂ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  
ਕਮਲਣ ਜਾੀਂਦੀ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਦੇ ਬਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾ ਆਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਭਰਾ(ਰਾਹ ਲ) ਆ ਕਗਆ। 
ਉਸਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਕ….. 

 ਰਾਹ ਲ - ਦੀਦੀ ਤਾੀਂ ਕੁੰਮ ਵਜੋਂ ਕਕਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਕਗਆ।ਸੋਕਚਆ ਕਕ ਕਈੋ  ਰਰੂੀ ਕੁੰਮ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। 

 ਨੂਰਾ ਹਾਲ ਕਵੱਚ ਬਠੇੈ ਸੇਬ ਕਟੱ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਿੇ ਤੇ ਬਠੈੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ 
ਕਕਹਾ ਤ ੇਆਕਖਆ....  

 ਨੂਰਾ - ਨਹੀ ੀਂ ਕੁੰਮ ਤਾੀਂ ਕਈੋ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੋਕਚਆ ਕਕ ਸ਼ੀਤਲ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ) ਨੂੁੰ  
ਕੋਲ ਬ ਲਾ ਲਵਾ। ਉਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗਰਬ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 

 ਰਾਹ ਲ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਹਾੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ ... 

 ਰਾਹੁਲ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾੀਂ, ਮੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾੀਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਕੱਥੇ ਹ?ੈ 

 ਨੂਰਾ - ਉਹ ਸਭ ਕਵਆਹ ਤ ੇਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਦੋ ਆਉਣ। 

 ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਕਹ ਕੇ ਰ ਕੱ ਕਗਆ। ਤ ੇਸਾਰਾ ਕਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਹਾ। 
ਸ਼ਾਮ ਪ ੈਗਈ ਨੂਰਾ ਆਪਣ ੇਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਲੁੰਮੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਲ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਕਕਤਾਬ ਪੜ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਗਰਬਵਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ ਨੂਰਾ ਦੀਆੀਂ ਲੱਤਾੀਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆੀਂ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਲੱਤਾੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਤ ੇ
ਰਾਹ ਲ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਉਠੱ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਕਪਆ। ਕਿਰ ਸਾਰਾ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਆਹ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਤ ੇ
ਅਚਾਨਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਆ ਗਈ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਪੈਰ ਦਬਾਉ ੀਂਦੇ ਦੇਖ ਕਲਆ ਤ ੇਦੇਖਦੇ ਹੀ 
ਰੌਲਾ ਪਾ ਕਦੱਤਾ। ਨੂਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਠੱੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚੱ ਕਕਸੇ ਤਰਹਾੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਰਾਹ ਲ ਦੇ ਮਨ ਕਵੱਚ ਕਈੋ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾੀਂਗ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਲ ਵੀ 
ਉਸ ਨੂੁੰ  ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਹਾੀਂ ਹੀ ਵਡੱੀ ਭੈਣ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰ ਪਾਲੀ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ) ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ 
ਕਦੱਤਾ ਤ ੇਸਾਰਾ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਆ ਕਗਆ। ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਵਚੱ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰ ੇਪਕਰਵਾਰ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸਬੁੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਕਲਆ। ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਗ ੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਗਲੇ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤੇ। 

ਨੂਰਾ ਨੇ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹ ਤ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਵਨੋਦ ਨਾ ਰ ਕਕਆ ਤੇ ਰਾਹ ਲ ਨੂੁੰ  ਧ ੂਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ 
ਕਗਆ। ਰਾਹ ਲ ਅਜੇ ਬੱਕਚਆੀਂ ਵਾੀਂਗ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾੀਂ ਸੋਲਾੀਂ ਕ  ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਾਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 
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ਕਵਨੋਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਕਹਰਾ ਛ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਵੱਲ ਨੂੁੰ  ਭੱਜ ਕਗਆ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦ ਆਲੇ ਹ ੋ
ਕਗਆ ਤੇ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਨੂਰਾ ਕਲੋ ਆ ਕੇ ਬਹ ਤ  ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਕਰਆ। ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਇਹ ਥੱਪੜ ਨੇ ਨੂਰਾ ਦੇ 
 ਮੀਰ ਨੂੁੰ  ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਕਦੱਤਾ, ਨੂਰਾ ਕਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ ੱਧਤਾ ਨੂੁੰ  ਸਾਕਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਕਸੇ ਨੇ 
ਨੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸ ਣੀ। ਕਵਨੋਦ ਦੇ ਕਪਤਾ ਨੇ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਬਾਹੋ ਿੜ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਦੱਤਾ ਤ ੇਬੂਹਾ ਬੁੰਦ ਕਰ ਕਦਤਾ। 
ਨੂਰਾ ਬਹ ਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹਾਕਾੀਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਕਸੇ ਦੀ ਸੇਹਤ ਤੇ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾੀਂ ਕਵਨੋਦ ਨੇ 
ਬੂਹਾ ਖੋਕਲਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਬੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਕਸੇ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਵੀ ਕਖਆਲ ਨਾ ਕਰਹਾ ਕਕ ਨੂਰਾ ਗਰਬਵਤੀ ਹੈ ਤ ੇ
ਪਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।  

ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਨੂਰਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੁੰ  ਤ ੱਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਵਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਥਰਆੂੀਂ ਦਾ ਕਈੋ 
ਕਹਸਾਬ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੁੰ  ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਉਪੱਰ ਇਲ ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਬਲਕ ਲ ਦ ੱਖ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਦ ੱਖ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਕ ਕਵਨੋਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਗਰਬਵਤੀ ਹ ੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਉਪੱਰ ਹੱਥ 
ਚ ੱਕਕਆ। ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੇ ਕਦਲ ਤ ੇਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕਲਆ ਕਕ ਹ ਣ ਕਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਹੀ ੀਂ। ਨੂਰਾ ਪੈਰਾੀਂ 
ਤੋਂ ਨੁੰ ਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਸਰ ਉਪੱਰ ਕੋਈ ਚ ੁੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਰਬਵਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲ ਇੱਕ ਿਰਾਕ ਵਰਗਾ ਖ ੱਲਹ ਾ 
ਕਜਹਾ ਕਮੀ  ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਕ ਉਹ ਕਕਧੱਰ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਾਿੀ ਹਨੇਰਾ ਹ ੋਕਗਆ ਤ ੇਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਗਆਰਾੀਂ ਕ  ਵਜੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 
ਲੱਗ ਪਈ। ਦਰਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਗਆ, ਉਹ ਇਕੱ ਰ ੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ 
ਹੀ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਕਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਧੱ ਰਹੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਕਲਟਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਚੀਕਾੀਂ 
ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਚੀਕ ਸ ਣ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ ਆਇਆ। 

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾੀਂ ਨੂਰਾ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਬੈਠੇ ਓਸੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਕਪਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਰਾ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ ਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ(ਸਰਦਾਰ ਜੀ) ਦੀਆੀਂ ਅੱਖਾੀਂ ਭਰ ਆਈਆੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 
ਬੈਠੀ ਕਪਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆੀਂ ਵੀ ਕਜਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ(ਸਰਦਾਰ ਜੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦਾ ਇਲਾ  ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਨੂਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣਾਉ ੀਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਕ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱ ਅਣਜਾਣ 
ਹ ੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਜਥੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪਕਰਵਾਰ ਨੇ ਨੂਰਾ ਤੋਂ ਮ ੱਖ ਕਲਆ ਤਾੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ 
ਦਾ ਰਪੂ ਬਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਨੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਕ ਕਜਸ ਅਣਜਾਣ ਬੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱ 
ਕਚੱਟੇ ਰੁੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਇੋਆ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਬਹ ਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹਈੋ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਤ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਕਕਹ ਕੇ ਸੁੰਬਧੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਸੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਕਹਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ 
ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਏਦਾੀਂ ਕਿਰਕਦਆੀਂ ਜਾੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ੀਂਕਦਆੀਂ ਵਾਲਾ ਕਕੱਸਾ 
ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਕਰਹਾ। ਕਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਪ ੱਕਛਆ... 

ਨੂਰਾ - ਕੀ ਆਪ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹ ੋ? ਜਾੀਂ ਕਿਰ ਰਾਤ ਵਾੀਂਗ ਮੈਨੂੁੰ  ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ 
ਪਾ ਕਲਆ ਹੈ ? 

ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਮ ਸਕਰਾਉ ੀਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਕਲਆ.. 

 ਡਾਕਟਰ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗ ਰਜੀਵਨ ਕਸੁੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਾੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗ ਰਜੀਵਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ 
ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। 
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ਨੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ ਣ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਹਈੋ। ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਿਰ 
ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ..... 

ਨੂਰਾ - ਕਿਰ ਆਪ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ? ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ  ਤਾੀਂ ਐਦਾੀਂ ਕਰਦੇ 
ਨਹੀ ੀਂ ਦੇਕਖਆ। 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚੇਹਰ ੇਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹ ੇਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾੀਂ ਕੋਲ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜ ਆਬ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ(ਗ ਰਜੀਵਨ) ਨੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੁੰ  ਅਣਸ ਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਕਹਾ... 

ਡਾਕਟਰ - ਨੂਰਾ ਆਪ ਹ ਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾੀਂ ਆਪਾ ਕਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ, ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ 
ਆਵੇਗਾ ਆਪ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣਾ ਕਬਆਨ ਦੇ ਕਦਓ , ਤੱਦ ਤੱਕ ਤ ਸੀ ੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। 

ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਕਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂਰਾ ਕੋਲੋਂ ਉਠੱ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ 
ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਕਮਕਲਆ। 

ਕੀ ਸੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ ਆਬ? ਡਾਕਟਰ ਤ ੇਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਕਉ ੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਾ 
ਕਦੱਤਾ? ਤ ੇਕਕਉ ੀਂ ਇਕੱ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵ ੂਦ ਵੀ ਉਹ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ 
ਨੂੁੰ  ਬਸ ਉਸਦੇ ਵੱਖਰ ੇਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਨਾ  ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਬੱਸ 
ਉਸਦਾ ਸਹ ਰਾ ਪਕਰਵਾਰ ਹੀ ਕਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਕਵਨੋਦ ਨੂੁੰ  ਨੂਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਨੂੁੰ  ਉਸ 
ਨਾਲ ਹਈੋ ਬ-ੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮਲੇਗਾ ਜਾੀਂ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬ ਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਵਾਲ 
ਉਲਝਦੇ ਜਾੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ ਵਾਬ ਓਨੇ ਹੀ ਔਖ ੇਹ ੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਨੇ। 

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਕਸੇ ਧਰਮ ਕਵੱਚ ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੱਪਕੜਆੀਂ ਜਾੀਂ ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਕਵੱਚ ਹ ੁੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੁੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੁੰਦਰ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੁੰ  ਉਚਾ ਜਾ ਨੀਵਾੀਂ ਕਦਖਾਉਣਾ 
ਨਹੀ ੀਂ ਹ ੈਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕਈੋ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤ ੇਹ ੁੰਦੇ   ਲਮ ਨੂੁੰ  ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂਰਾ ਲਈ ਬਣ ੇਉਹ ਕਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਅਗਰ 
ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਗਹਾ ਹ ੁੰਦੀ ਤਾੀਂ ਹ ਣ ਤੱਕ ਦੱਮ ਤੋੜ ਜਾੀਂਦੀ ਪਰ ਨੂਰਾ ਨੇ ਹੋਂਸਲਾ ਨਹੀ ੀਂ ਛੱਕਡਆ ਤੇ ਹਰ   ਲਮ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ 
ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਕਵੱਚ ਕਬਆਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈੋ ਵੀ ਅਲਿਾ  ਇੱਕ 
ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੁੰ  ਕਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਮ ਨਹੀ ੀਂ ਰੱਖਦਾ।   ਲਮ ਹ ੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹ ੁੰਦੇ ਹੀ ਰਕਹਣਗ।ੇ ਇਹਨਾੀਂ ਦਾ 
ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ੀਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਓਨਾ ਹੀ ਗ ੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਜੁੰਨਾ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਕ ੁੰਦਗੀ ਕਵੱਚ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਅਗਰ ਇਸ ਦ ਨੀਆ ਉਪੱਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੀ ਉਜਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। 
ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਇਨਸਾਨਾੀਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤਕੱ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਵਤ ਹ।ੈ 
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