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    ਸਾਿਹਲ ਅ ੋਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅ ੋਕ ਵ ਗੂੰ  ਅਜੇ
ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਇੱਕਠ ਪੜਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ
ਉਹ ਬਾਿਹਰ ਘੰੁਮਣ ਜ ਦੇ ਤ  ਉਹ ਦੋਵ ਇੱਕਠ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ,  ਸਾਿਹਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਬਾਤ  ਨਾਲ ਹਰਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਮੋਹ ਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਸਭ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤ ਮਾੜੀ ਆਦਤ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ  ਗੱਲ  ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਕੁੱ ਝ
 ਚੁਰਾ ਹੀ ਲਦਾ,  ਉਹ ਪੜਾਈ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਿ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ
ਿਵਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ
ਅਵੱਲ ਆਉਦਾ ਸੀ।

    ਸਿਹਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ
ਅ ੋਕ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਨੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਹਲ  ਪਿਹਲ ਤ  ਉਹਨ  ਿਵਚ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਿਮਲਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਇੱਕਠ ਹੀ ਜ ਦੇ,

 ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾ ਸਮ  ਲੱਗ ਜਾਦ  ਤ  ਸਿਹਲ
ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਸੁਨੀਲ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱੁਕਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਤੇ
ਸਿਹਲ ਰੱੁਕ ਜਾਦ ,  ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀ ਉਹਨ  ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨ  ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਬਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਉਹਨ  ਿਵਚ ਐਨੀ ਿਜਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ
ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਤਾ ਸਿਹਲ ਉਸਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਹਾਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਸੁਨੀਲ ਨੰੂ ਿਕਵ ਨਾ ਿਕਵ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ
ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੈਡ ਆੱਫਸਰ
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ਨ ਉਸਨੰੂ ਵਾਇੱਸ ਆਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਸਿਹਲ ਤ ਇਹ ਸਭ
ਬਰਦਾ ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਿਕ ਸਿਹਲ ਨੰੂ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ
 ਸੁਨੀਲ ਨ ਵੇਖ ਿਲਆ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਵਾਇਸ ਆਫਸਰ ਬਣਨ ਤੇ
ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢਬਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜਦ ਸੁਨੀਲ
ਟਰੇਿਨੰਗ ਤ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਟਰੱਕ ਚਾੜ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅ ੋਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਉਿਕ
ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।

  ਿਕਉਿਕ ਪਿਹਲ  ਪਿਹਲ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਅ ੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅ ੋਕ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ
ਨ ਿਰਸਤਾ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਪਰ ਬਾ ੋ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਹਨ  ਨ
ਸੀਰਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸੁਨੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ  ਖਰਚੇ
ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੈ।

 ਪਰ ਹੋਇਆ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਸੀਰਤ
ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾ ੋ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਹਨ  ਨ ਉਸਨੰੂ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ,  ਿਕ ਿਕ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪੇਿਕਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਸਨ ਿਕ ਉਹ
ਸੀਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨ  ਨ ਸੀਰਕ ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ
ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ...

ਸੀਰਤ ਨ ਵੀ ਆਪਿਣਆਂ ਪੇਿਕਆਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਤੇ ਅ ੋਕ ਨੰੂ ਅਪਣਾ
ਿਲਆ   

ਇਸ ਨਾਲ ਅ ੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਜਾਲ ਿਵਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲਝ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਮ  ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਮੋੜ ਸਿਕਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸਨ ਰਾਬ ਪੀਣੀ ੁਰੂ ਕਰ
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ਿਦੱਤੀ...

ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਹਰਰੋਜ ਿਨਕੀ ਿਨਕੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਲੜਾਈ ਹੰੁਦੀ ਤੇ
ਰਾਬ ਦੇ ਨ ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅ ੋਕ ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਰਤ ਉਪਰ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱੁਕ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸੀਰਤ ਨ ਕਈ ਰਾਤ  ਿਬਨ  ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਵੀ ਕੱਿਢਆ, ਉਹ ਅ ੋਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤ  ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾ ੋ
ਨਾ ਲੜਨਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਪਰ ਬਾ ੋ ਅੱਗੋ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਡਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ
ਚੱੁਪ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀਰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁੱ ਸਾ ਿਗਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਜਾਦ  ...

ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬਾਿਹਰ ਖੇਡਣ
ਚੱਲੀ ਜਾਦੀ ਤ  ਸੀਰਤ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਝੜਕਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਹੱਥ ਵੀ ਚੱੁਕਦੀ ਬਾ ੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਵ ਚੱੁਪ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਸਨ
ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਏਹੋ ਿਜਹਾ ਵਕਤ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਰਨ ਤ ਰੋਕਦੀ ਪਰ ਸੀਰਤ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਕੁੱ ਟਦੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ
ਉਹਨ  ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦੀ ਬਾ ੋ ਬੁੱ ਢੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਬ ਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀ ਤ  ਉਹ ਬਾਰੋਬਰ
ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾ ਿਦੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਸੀ ਸੀਰਤ ਨੰੂ
ਬੱਚੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਟਦੇ ਵੇਖ ਬਾ ੋ ਦੀਆਂ ਹੱਥ  ਿਵਚ ਅੱਥਰੂ ਤਰ ਆਉਦੇ ਤੇ ਉਹ
ਨਦੀ ਵ ਗ ਵਿਹਣ ਲੱਗਦੇ...

              ਪਰਦੇ ਛਾ ਗਏ ਅੱਖ  ਤੇ,

         ਪਰ ਹੰੁਦਾ ਆ ਦਾ ਉਹੀਓ ਸੱਭ,
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       ਉਹੀਓ ਨ ਪਿਹਲ  ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ,

           ਉਹੀਓ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ,

                    { ਸੁਖਦੀਪ }

 ਬਾਸੋ ਉਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਨਕੀ ਹੰੁਦੀ,  ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਿਮੱਟੀ ਉਪਰ ਘਰ ਘਰ
ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ , ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਿਮੱਟੀ ਿਲਪ ਿਲਪ ਕੇ ਇੱਕ ਘਕ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ
ਿਵੱਚ ਡਣ ਦੇ ਖਬਾਬ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ , ਐਨ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਗੱਲੀ ਤੂਤ ਦਾ
ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੀਓਤੀ ਸੋ ਿਤਉੜੀਆਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ
ਗਾਲ  ਕੱਢਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਬਾਬ ਉਥੇ ਹੀ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨ ਿਬਨ  ਕੁੱ ਝ ਪੱੁਛੇ ਹੀ ਕੁੱ ਟਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਨ ਾਨ
ਬੇਬੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵ ਹੀ ਛਪੇ ਪਏ ਨ ਲਹੂ ਿਨਕਲ ਿਨਕਲ ਬੁਰਾ
ਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾ ੋ ਦੀ ਚੀਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸੁਣਾਈ
ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਉਸ ਉਪਰ ਿਬਨ  ਤਰਸ ਖਾਏ ਇੱਕ ਗੁੱ ਤ ਕੋਲ ਘੜੀਸ ਕੇ
ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਕਾਲੀ ਕੋਠਰੀ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਤੇ
ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤਾਈ ਨ ਕੋਠਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਤ
ਬਾ ੋ ਦੀ ਿਪੱਠ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਿਨ ਾਨ ਅੱਖ
ਸੁੱ ਿਜਆ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੇਹੋ  ਪਈ ਸੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਬਾ ੋ ਤ  ਮਰ ਗਈ
ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਸਮੇੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਨ
ਮਸ  ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਬਾਸ ਨ ਮਨ ਿਵਚ ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਹੀ ਤਾਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ
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ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਚੱੁਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਨ
ਹਕੀਮ ਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਦ  ਉਹ ਦਵਾਈ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਬਾ ੋ ਦੀ ਿਪੱਠ
ਉਪਰ ਲਾਈ ਮਸ  ਹੀ ਜਖਮ ਭਰੇ ਪਰ ਿਨ ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਬਾ ੋ ਉਸ ਿਦਨ ਤ
ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰ ਬਾਿਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲੀ , ਿਜਸ ਿਦਨ ਬਾ ੋ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸੀ ਜਦ
ਉਹ ਡੋਲੇ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਉਸਨ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ
ਪੈਰ ਨਹੀ ਪਾਵੇਗੀ ਉਸਨ ਮੁੜ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪੇਿਕਆਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀ
ਿਲਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਿਵਆਹ ਤ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਬਾ ੋ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ
ਪਰ ਬਾ ੋ ਮੁੜ ਨਾ ਗਈ ਤੀਹ ਕੂ ਸਾਲ ਪਿਹਲ  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ
ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬੇਬੇ ਖਾਸੀ ਿਬਮਾਰ ਏ ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮ
ਬਾ ੋ ਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਏ ਮ ਉਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁੱ ਿਟਆ ਮਾਿਰਆ ਮਨੰੂ ਉਹ ਮਾਫ
ਕਰ ਦੇਵੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਇਆ ਆਖਦਾ ਸੀ  ਿਕ ਬਾ ੋ ਬੇਬੇ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲ਼ਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ
ਏ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਿਮਲੇ ਪਰ ਬਾ ੋ ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਏ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਰੋਈ
ਹੁਣ ਤ  ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਮ  ਹੋ ਿਗਆ ਹੁਣ ਤ  ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੋਵ ਹੀ ਚੱਲ
ਵਸੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਬੈਠਾ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਉਦੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਖੱਕ ਡੰਗਰ  ਨੰੂ
ਪਾਉਦਾ ਤੇ ਤਾਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਦੀ ਵੇਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾ ੋ ਦੀਆਂ
ਅੱਖ  ਿਵਚਲੇ ਹੰਝੂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ...

           

            ਚੰਨ ਵੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ,

           ਜਦ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਮੈਨੰੂ ਐਵੇ,

          ਿਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ  ਤੈਨੰੂ ,
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       ਏਸੈ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਵੈ,

           ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋਇਆ,

          ਦੀਆਂ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ,

         ਕੀ ਠਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨ ,

        ਿਖਆਲ ਸਾਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲ ,

           ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤ ਬਣਾਵੈ,

           ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਆਣ,

                       ਰਚਾਵੈ...

       

                    { ਸਖਦੀਪ }

       

         ਦੋਵ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਦੀਆਂ ਰੋਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਿਲਆ ਗਈਆ ਤੇ ਬਾ ੋ ਿਸਰ
ਵਾਲੀ ਚੰੁਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖ  ਪੰੂਜ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਸੀਰਤ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਤਾ
ਨਹੀ ਕੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀ ਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਿਕਆ ਸੀਰਤ ਨ ਗੌਰ
ਕਰੀ ਤੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਗਈ ਫੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਿਕਆ...
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ਸੀਰਤ ਨ ਆਵਾਜ ਲਗਾਈ ਕੋਣ......???

       

( ਤੁਸ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਵਾੱਟਸਆੱਰ ਨੰਬਰ ( 8699633924 ) ਤੇ ਸੰਪਰਤ ਜਾ ਮੈਸਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ )

ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ

Webpagepdf.com



2/11 Webpagepdf.com



                     ਝੂੂਠ ਹੰਝੂ 

ਜਦ ਸੀਰਤ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕੁੰ ਡਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ,

ਤ  ਬਾਹਰ ਇਕ ਡਾਕੀਆ ਖੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੀਰਤ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਈ ਤਰ  ਦੇ ਿਖਆਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ
ਨੰੂ ਡਾਕੀਆ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨ ਫੜਾ ਿਦਆਂ ਉਸ  ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਉਸ ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਸ
ਦੀ ਸੱਸ ਬਾਸ਼ੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਚੱਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ
ਕੁੱ ਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਦ ਸੀਰਤ ਿਚੱਠੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਪੇਿਕਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਚੱਠੀ
ਨੰੂ ਪੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ  ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਿਡੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਜਨ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ ਘਰ ਿਵਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਨ ਨੰੂ
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ਬਹੁਤਾ ਦਾਜ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਨ ਦਾ ਸਹੁਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ  ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਗਰ ਲੋੜ ਦਾ ਦਾਜ਼ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤ  ਉਹ ਰਜਨ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। 

         ਿਗਆ ਲੱਭਣ ਖੁਸ਼ੀ ਬਜਾਰੌ ਮ

      ਉਥੇ  ਿਮਲਣ ਮੇਰਾ ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, 

     ਇਕ ਭੁੱ ਖਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਚਹੁ◌਼◌ੰ ਕੁ ਸਾਲ  ਦਾ

,

   ਲੈ ਅ◌ੁ◌ੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, 

          ਇਕ ਪੈਰ ਹੀ ਅਜੇ ਪੱੁਿਟਆ ਸੀ

          ਿਦ  ਦੇਿਖਆ  ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, 

         ਮੰੁਡਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਿਦੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ

                                     ਪਰ ਿਚਹਰਾ ਦੇਿਖਆ ਨੀ ਿਕਸੇ ਧੀ,

              ਿਨਮਾਣੀ ਦਾ, 
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       ਇਕ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮ

,

      ਿਦਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਸੀਜ ਿਗਆ, 

   ਅੱਗੇ ਦੇਿਖਆ ਬਾਪ ਲਟਿਕਆ ਫੰਧੇ ਨਾਲ

,

     ਲੈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਝ ਿਗਆ, 

     ਹੱਥ ਚ ਉਹਦੇ ਇਕ ਪਰਚੀ ਲੱਭ ਗਈ

,

 ਿਤੰਨ  ਨ ਅੱਖਰ  ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਹੇਜ਼ ਿਲਿਖਆ    ਅੱਗੇ ਖੋਿਲਆ
ਤ   ਪੰਨਾ ਸੀ ਡੇਢ ਫੁੱ ਟ ਦਾ

,

 ਿਜਸਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਿਲਿਖਆ.

                 

                  { ਰਮਨਦੀਪ }
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ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਪੇਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ
ਨੰੂ ਜਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਮ ਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਸੀਰਤ
ਉਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੀ ਹੈ
ਤ  ਅਸ਼ੋਕ ਉਸਨੰੂ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਕ ਿਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਿਹਲ  ਤ ਹੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨਾ◌੍ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮ  ਦੇ
ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੇਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜ ਦਾ ਹੈ ।

      ‘‘ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਆ ਔਰਤ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਹਚਾਣ ਹੀ ਲਦੀ ਹੈ’’

ਸੀਰਤ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੇਿਕਆਂ ਤ ਵਾਿਪਸ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰਜਨ
ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੱੁਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।‘’ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਿਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ’’ ਉਹੀ
ਹੋਇਆ ਸੀਰਤ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ।

         ਗੱਲ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਪੇਿਕਆਂ ਤ
ਵਾਿਪਸ ਆਇਆਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਿਦਨ ਹੋਏ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ  ਉਹ
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ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਖੜਿਕਆ ਸਰੀਤ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ  ਸੋਚ  ਪੈ ਗਈ ਿਕ ਉਹ
ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ ਭੁੱ ਲ ਗਈ । ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਿਖਆਲ
ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ , ਿਫਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬੂਹਾ ਖੜਿਕਆ ਅਤੇ ਸੀਰਤ
ਅਚਾਨਕ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵ ਗ ਕੰਬ ਕੇ ਠੀ। ਜਦ ਉਸਨ
ਬੂਹਾ ਖੋਿਲਆ ਤ  ਬਾਹਰ ਡਾਕੀਆ ਖੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ
ਿਚੱਠੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕੀਏ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪੈਰ
ਹੇਠ ਜਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ ਡਾਕੀਏ ਨ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਿਦੰਿਦਆਂ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀਰਤ ਨ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ  ਨਾਲ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜਦ ਉਸਨ
ਿਚੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤ  ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜਗਾ
ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ ਸੀ ।

       ਉਸਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਤ  ਪੱੁਿਛਆ , ਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਨ ਮਨਾ◌੍ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਬਾਸ਼ੋ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ
ਮੰਨ ਿਗਆ, ਸੀਰਤ ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ  ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਹੀ
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ਸੀ ਦੇਦ ।

     ‘’ਕਿਹੰਦੇ ਆ ਿਕ ਿਵਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੰੁਦਾ ਏ’’

         ਿਫਰ ਇਕ ਿਦਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਸੁਨੀਲ ਦੀ
ਮੌਤ ਨਹੀ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ, ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਅਸ਼ੋਕ ਨ ਇੰਨਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਏ, ਪਰ
ਉਸਨੰੂ ਸਿਹਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ , ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਿਚਤਰ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸੁੀ ਉਸਨ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਇਸ ਿਵਚ ਬਾਿਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਹ
ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰੇ ਦੇਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
 ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅ ੋਕ ਨ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਕਤਲ
ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਆ,  ਿਕ ਿਕ ਸੀਰਤ ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ
ਸੁਨੀਲ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ
ਸੀਰਤ ਦੇ ਪੈਰ  ਹੇਠ ਜਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਿਡੱਗ
ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ
ਲੱਿਗਆ, ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਉਸ
ਨੰੂ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਠੀ ਤ  ਅਸ਼ੋਕ, ਬਾਸ਼ੋ
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ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਨ। ਉਹ ਠ ਕੇ
ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕ

ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ।ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਜਰੂਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਆਿਖਰ ਉਸ ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ
ਜਿਹਰ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਿਕ ਅਸ਼ੋਕ ਉਸ ਿਦਨ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ
ਉਸਦੀ ਧੀ ਗੁਰਨੂਰ ਨ ਖਾ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ।

         

 ਇਵ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨ ਸੀਰਤ ਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਨੰੂ
ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ । ਸੀਰਤ
ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਵ ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ ਿਕਸੇ
ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੱੁਟ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਬਣ
 ਜ ਦੇ ਹਨ।

              ਇਸੇ ਤਰ  ਹੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਗੱੁਸੇਖੋਰ ਸੁਭਾਅ, ਅਸ਼ੋਕ
ਅਤੇ ਬਾਸ਼ੋ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਚਾਲ  ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ
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ਬਾਸ਼ੋ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮੇਰ ਲੈਣਾ।
ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀਰਨ ਬਣੇ।

          ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ
ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਮਬਰ ਖੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਝੂਠ
ਹੰਝੂ ਰੋਣ  ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ ।

                                             

                                            

       ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਤ ਿਵਅਕਤੀ,                              
                                                                                 

            ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਦਾ ਏ, 

                ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ       

        ਅਕਸਰ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ,

                ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਨ...
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          ( ਰਮਨਦੀਪ )

ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ     

                                                                       

ਰਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ 

( ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ
ਵਾੱਟਸਆੱਪ ਨੰਬਰ ( 8699633924) ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ (8591875296) ਰਮਨਦੀਪ
ਿਸੰਘ ਤੇ ਮੈਸਜ ਜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ )
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