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ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ 
 ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਨੈ ੂੰ  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਲਆਉਦਂਾ ਿਾਂ। 

ਬੀਬੀ(ਬਚਨ ਕੌਰ) - ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ ੱਤ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕਧਰੋਂ ਸ ਰਜ ਚੜ ਆਇਆ? 

ਮਲਕੀਤ - ਆਪੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤ ੂੰ ਕਹਿੂੰਦੀ ਰਹਿੂੰਦੀ ਆ ਹਕ, ਤੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਹਿਰ ਘ ਮਾਉਣ ਨਿੀ ਂਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਈੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ 
ਚੱਹਲਆ ਏ ਤਾਂ ਤ ੂੰ ਅੱਹਿਓ ਂਿੋਰ ਿਲੱਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। 

ਬੀਬੀ - ਚੱਲ ਪ ੱਤ ਤ ੂੰ ਤਾਂ ਿ ੱਸਾ ਿੀ ਕਰ ਹਿਆ ਲੱਿਦਾ ਏ, ਰ ੱਕ ਮੈਂ ਿ ਣੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਦਂੀ ਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਲੈ ਦੱਸ, ਿਾ ਲੀਹੜਆ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਿਇੋਆ ਆ? ਚੂੰਿ ੇਭਲੇ ਤਾਂ ਿੈਿ ੇਆ। 

ਬੀਬੀ - ਿੈ ਤ ੇਚੂੰਿ ੇਨੇ ਪ ੱਤ, ਪਰ ਬਾਿਰ ਸੌ ਜਾਣ ੇਟੱਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਿ ੇਉਿ? 

ਮਲਕੀਤ - ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਹਿਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਕੂੰਮ ਆ। ਹਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। 

ਬੀਬੀ - ਪ ੱਤ ਬੱਸ ਮੈਂ ਿ ਣ ੇਆਈ। 

ਐਨਾ ਕਹਿਣ ਉਪਰੂੰਤ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੜ ਿਈ। ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਹਵਚ ਿੀ ਅਖਬਾਰ 
ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਹਿਆ। ਦ ਸਰੇ ਪਾਸ ੇਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪ ੱਤ ਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਸ ਣ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ ਵੂੰਨ-ਸਵੂੰਨੇ ਮ ੂੰਿ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਵੱਲ 
ਕਰੋਧ ਭਰੀ ਹਨਿਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿੀ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ ਪਤਾ ਨਿੀ ਂਮਲਕੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਕ ਮਾਿ ਮਾਰ ੇਿੋਣ। ਪਰ ਮਲਕੀਤ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਣ-
ਦੇਹਖਆ ਕਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਹਵਚ ਲੱਿਾ ਹਰਿਾ। 

ਐਨੇ ਨ ੂੰ  ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਿਈ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਖ ਬਸ ਰਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਹਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਬਾਪ  ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਹਵਆਿ ਕੇ ਹਲਆਇਆ ਸੀ। ਪੂੰਜਾਬ ਹਵੱਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਸਾਲ ਿੋ ਿਏ ਸਨ।  
ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਬਾਪ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿੀ ਰੱਹਖਆ ਸੀ। ਿ ਣ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਚਨ ਕੌਰ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪੂੰਜਾਬੀ  ਪੜਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ।  ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਾ ਹਰਿਾ। ਿਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਿ ਜ਼ਰ ਰ ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ ਟ 
ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਿ ਬਿ ਤੀ ਸੋਿਣੀ ਤਾਂ ਨਿੀ ਂਸੀ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਿ ਤ ਸੋਿਣੇ ਸਨ। ਹਜਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਕਲੱਾ ਇਕੱਲਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੀ 
ਰੀਝ ਨਾਲ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਵੋੇ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੌਰ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸਨਾ ਵਾਂਿ ੂੰ ਸਾੜੀ ਬੂੰਨੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਿਲਕ ੇ
ਹਜਿੇ ਰੂੰਿ ਦੀ ਸੀ ਹਜਸ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹਖੱਚੀਆਂ ਿਈੋਆਂ ਸਨ। ਪੈਰੀ ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਡਲਾ ਦੇ ਵਰਿੀ ਇਕੱ ਜ ਤੱੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹਬਲਕ ਲ ਵੀ 
ਉਚੱੀ ਨਿੀ ਂਸੀ। ਬਾਿਰ ਿਲਕੀ ਹਜਿੀ ਠੂੰ ਡ ਿੋਣ ਕਰਕੇ  ਸਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਲ ਹਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਿਰ 
ਹਨਕਲਦੇ ਆਉਦੇਂ ਿੀ ਮਲਕੀਤ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ... 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਪ ਤੱ ਮੈਂ ਹਤਆਰ ਿਾਂ।  

ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਦੇਹਖਆ ਤੇ ਹਕਿਾ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ।  

ਮਲਕੀਤ ਅੱਿੇ ਿੋ ਤ ਹਰਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਰੇ ਤ ਰ ਪਈ। ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦੇ ਿੀ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਹਰਕਸ਼ੇ 
ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੱਥ ਹਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਟੋ ਹਵੱਚ ਬੈਠ ਿਏ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ.... 
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ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਹਕੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ? 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਹਜਥੇ ਤੇਰਾ ਹਦੱਲ ਕਰਦਾ ਪ ੱਤ ਓਥੇ ਿੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਹਕਿੜਾ ਬਿ ਤ ਘ ੂੰਮਦੀ ਰਹਿੂੰਦੀ ਿਾਂ। ਤਰੇੇ ਬਾਪ  ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਰ 
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਜਉ ਂਤੇਰਾ ਬਾਪ  ਿ ਜਹਰਆ ਮ ੜ ਨਿੀ ਂਕਦੇ ਘ ੂੰਮਣ ਨ ੂੰ  ਹਦਲ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 
ਿ ਰ  ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ।  

ਮਲਕੀਤ - ਨਿੀ ਂਬੀਬੀ ਿ ਰ  ਘਰ ਆਉਦੇਂ ਿੋਏ ਚੱਲਾਂਿ ੇਪਹਿਲਾਂ ਹਕਤੇ ਿੋਰ ਘ ੂੰਮਦੇ ਿਾਂ।  

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਹਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੈ।   

ਮਲਕੀਤ - ਵੀਰੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਚੱਲ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। 

ਕ ਝ ਕ  ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਵੱਚ ਚਲਾ ਹਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਸਾਿਮਣੇ ਰ ਕਣ 
ਲਈ  ਹਕਿਾ ਤੇ ਹਿਰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਕਰਾਇਆ ਹਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਤ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਟੋਲ ਦੇ ਮ ਿਰਲੇ ਬ ਿ ੇਤੱਕ ਜਾ 
ਪ ੱਜਾ। ਿੋਟਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖੜੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਹਲਆ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਨ ੂੰ  ਸਹਤ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਇਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਿਤ ਲਈ ਿੀ ਿ ੂੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਹਿਓ ਂ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਤ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਤ ੇ
ਚ ੱਪ-ਚਾਪ ਅੂੰਦਰ ਲੂੰਘ ਹਿਆ। ਮਿਰੇ ਿੀ ਉਸਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੂੰਘ ਿਈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਲੱਿ ੇਟੇਬਲ ਤ ੇਬੈਠ ਿਏ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਓਸੇ 
ਟੇਬਲ ਤ ੇਹਪਆ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਪਤੱਰਾ ਿਹੜਆ ਤੇ ਉਸ ਤ ੇਹਲਖ ੇਵਖੱ-ਵੱਖ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇਪੜਨ ਲੱਿਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  
ਪ ੱਹਛਆ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਖਾਵੇਿੀ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕ ਝ ਨੀ ਪ ੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿ ਰ  ਘਰ ਦਾ ਲੂੰਿਰ ਖਾਣਾ ਵਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਕਈੋ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉਿ ਵੀ ਖਾ ਲਵੀ।ਂ ਪਰ ਿ ਣ ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਾਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਿਰ ਕਿੇਿੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਖਵਾਇਆ 
ਨਿੀ।ਂ 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਨਿੀ ਂਪ ੱਤ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੂੰਦੀ ਕ ਝ। ਜੇ ਿਾਅ ਿੱਲ ਵਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹਦੱਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਿਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਿੀ। 

ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਹਕ ਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਬਾਰ ੇਪ ੱਛਦਾ 
ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮ ਤਾਹਬਕ ਿੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇਹਲਖਦਾ ਤੇ ਹਤਆਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਹਦੂੰਦਾ। ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਿੀ ਕੂੰਮ 
ਸੀ। ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇਪ ੱਛਣਾ। ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਉਿ ਟਬੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਲਖਵਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ। ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਥੋਂ ਚਲਾ ਹਿਆ। 
ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਿੱਲ ਬਾਤ ਨਿੀ ਂਸਨ ਕਰ ਰਿੇ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕ ਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਸ 
ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਿ ਮ ੜ ਕੇ ਹਪੱਛੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ। ਆਸ ਪਾਸ ਰੌਣਕ ਬਿ ਤ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਹਬਲਕ ਲ 
ਨਿੀ ਂਸੀ ਆ ਹਰਿਾ। ਸਾਰ ੇਪਾਸ ੇਚ ੱਪ ਹਜਿੀ ਛਾਈ ਿੋਈ ਸੀ। ਬਚਨ ਕਰੌ ਇਸ ਿੱਲ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸੀ ਪਰ ਕ ਝ ਬੋਲੀ ਨਿੀ।ਂ ਦਰਅਸਲ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਿ ਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਿਲੌ ਹਬਲਕ ਲ ਵੀ ਪਸੂੰਦ ਨਿੀ ਂਸੀ। ਪਰ ਉਿ ਚ ੱਪ ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਐਨੇ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਕੀਤ 
ਦੇ ਦੱਸੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਿਾਹਜ਼ਰ ਿੋ ਿਏ। ਉਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਹਲਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤ ੇਰੱਖ ਹਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਿੜੀ ਤ ੇ
ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿ ਤ ਿੈਰਾਨ ਿਈੋ ਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ ੱਛੇ ਬਿੈਰ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ 
ਹਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਿ ਤ ਠੇਸ ਲੱਿੀ ਪਰ ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੀ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਿੜੀ ਤੇ ਥੋੜਹਾ ਹਜਿਾ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ 
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ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਿੀ ਦੋ ਕ  ਬ ਰਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਿ ਵੀ ਬਿ ਤ ਿੀ ਮ ਸ਼ਹਕਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਭ ੱਖ ਤਾਂ ਲੱਿੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ ੱਤ ਦੀ ਿਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬ ਰਕੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਿਲੇ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਨਿੀ ਂਸੀ ਉਤੱਰ ਰਿੀ। ਉਿ 
ਭਰੀ-ਪੀਤੀ ਚ ੱਪ ਰਿੀ। ਹਿਰ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਲਾਸ ਨ ੂੰ  ਿੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਿੱਥ ਪਾਣੀ 
ਵਾਲੇ ਜੱਿ ਨ ੂੰ  ਵੱਜ ਹਿਆ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੱਿ ਮੇਜ ਉਪੱਰ ਿੀ ਹਡੱਿ ਹਪਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰ ੜ ਹਿਆ। ਮਲਕੀਤ 
ਿਲਹਕਆਂ ਿੋਇਆ ਉਹੱਠਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਿਲ ਪੈ ਹਿਆ।  

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਿੋਇਆ ਤਨੈ ੂੰ  ਖਾਣਾ ਨਿੀ ਂਆਉਦਂਾ? ਜੇ ਿ ਣੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰ ੜ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰ? 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਪ ੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਿੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਿੀ ਂਹਕ ਿੋਇਆ ਿੱਥ ਜੱਿ ਨ ੂੰ  ਵੱਜ ਹਿਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਹਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿੀ ਂਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਵਾ ਹਕ ਤੈਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਿੀ।ਂ 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤ ੇਚ ੱਪ ਚਾਪ ਬਠੈੀ ਰਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ ਰਸੀ ਉਪੱਰ ਬੈਠ ਹਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  ਹਝੜਕਣਾ ਬੂੰਦ ਨਿੀ ਂਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਨਾ ਕ ਝ ਬਲੋਦਾ ਿੀ ਹਰਿਾ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਾਧ ੇਿੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਬੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਬੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 
ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹਦੱਤੇ ਤੇ ਉਠੱ ਕੇ ਤ ਰ ਹਪਆ।ਮਿਰੇ ਿੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਠੱ ਕੇ ਤ ਰ ਪਈ। ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਟਲ ਚੋ' 
ਬਾਿਰ ਹਨਕਹਲਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਰੇ ਿੀ ਤ ਰਦੀ ਿਈ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਮੂੰਟ ਤੱਕ 
ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿੱਲ-ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਸ ਪੈਦਲ ਿੀ ਚਲਦਾ ਹਰਿਾ। ਹਿਰ ਉਿ ਇੱਕ ਬਣੀ ਿੋਈ ਪਾਰਕ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ 
ਰ ੱਕ ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੂੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣੇ ਿੋਏ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਹਿਆ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਰ ਿੀ ਚਲਦੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ 
ਕੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਦੋਨੋਂ ਕ ਝ ਦੇਰ ਤਕੱ ਚ ੱਪ ਬਠੇੈ ਰਿੇ। ਅੱਜ ਛ ੱਟੀ ਦਾ ਹਦਨ ਸੀ ਐਤਵਾਰ। ਪਾਰਕ ਹਵਚ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਪੂੰਿ ੜੇ ਲੱਿ ੇਿੋਏ 
ਸਨ ਹਜਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਹਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਿੋਣ ਲੱਿ ਪਈ। ਹਿਰ 
ਉਸ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ.. 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤ ੂੰ ਿ ੱਸਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਨਾ ਿ ੱਸਾ ਨਾ ਿੋਇਆ ਕਰ। 

ਮਲਕੀਤ ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  ਟ ੱਟ ਕੇ ਹਪਆ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਿ ੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਿਰੋ ਕੀ ਕਰਾ ਭਲਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਈੋ ਕਰਦਾ ਹਜੱਦਾਂ ਤ ੂੰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਪ ੱਤ ਮੈਂ ਹਕਿੜਾ ਜਾਣ-ਬ ੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਮੇਰਾ ਿੱਥ ਵੱਜ ਹਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰ ੜ ਹਿਆ। ਚੱਲ 
ਿ ਣ ਿ ੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਬਿ ਤਾ। ਇਿ ਦਸ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹਕੱਥੇ ਿੋਈ ਆ? ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾ? 

ਮਲਕੀਤ - ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਟਸ਼ੇਨ ਤੇ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕੋਈ ਿੱਲ ਨੀ ਪ ੱਤ ਅਜੇ ਬਿ ਤ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਮੈਨ ੂੰ  ਿ ਰ  ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ ੂੰ ਹਟਕਟਾਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੀ ਂਤੇ ਵਾਹਪਸ 
ਆਉਦਂਾ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵੀ।ਂ ਤ ੂੰ ਦੱਹਸਆ ਨਿੀ ਂਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹਕੱਥੇ ਿੋਈ ਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਪਹਟਆਲੇ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਠੀਕ ਆ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਉਿ ਵੀ। ਪ ੱਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਿੱਲ ਮੂੰਨ ਤ ੂੰ ਬਿ  ਨਾਲ ਲਹੜਆ ਨਾ ਕਰ। ਘਰ 
ਹਵੱਚ ਬਿ ਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੂੰਿੀ ਿੱਲ ਨੀ ਆ। ਹਿਰ ਕੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਾੜਾ ਚੂੰਿਾ ਕਹਿੂੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੀ ਜਾਣਦੇ। 



5 
 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਜੇ ਉਿ ਤੈਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਕਹਿੂੰਦੀ ਆ ਤਾ ਤ ੂੰ ਿੀ ਚ ੱਪ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤ ੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਬੋਲਦੀ ਿੀ ਰਹਿੂੰਦੀ ਆ।  

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਦੱਸ ਪ ੱਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੱਲ ਿਲਤ ਕਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਨਿੀ ਂਦੱਸਾਂਿੀ ਤਾਂ ਹਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਿਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਬੱਸ ਕਰ ਬੀਬੀ ਢੱਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਿੱਲ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇਿੀ ਿਾਲ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵੀ। ਿ ਣ ਨਾ ਿੱਲ ਕਰ ਇਸ 
ਬਾਰ।ੇ 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਪ ੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਿਲੱ ਕਰ ਰਿੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਿੀ ਬੋਲਦੀ ਿਾਂ ਜਦੋਂ ਉਿ ਤੈਨ ੂੰ  ਮਾੜਾ ਚੂੰਿਾ ਬੋਲਦੀ 
ਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਿੀ ਂਿ ੂੰਦਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਹਦਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਤਨੈ ੂੰ   ਮਾੜਾ ਬਲੋਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਿੀ ਆ ਤ ੂੰ ਜਰ ਹਲਆ 
ਕਰ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਪ ੱਤ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹਕੱਦਾਂ ਜਰ ਹਲਆ ਕਰ। ਜੇ ਤ ੂੰ ਨੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਡੱਕਾ ਤੇ ਹਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨ ੂੰ  ਪਵੇਿੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰ ੇਨਾਲੇ ਮੇਰੇ। 

ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਪਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਨ ੂੰ  ਨੀ ਕ ਝ ਿਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਿ ਣ ਬਸ ਚ ੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਿ ਣ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕ ਝ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਿੀ ਂਬੋਲਦੀ। 

ਇਿਨਾਂ ਿੱਲਾਂ ਤੋਂ  ਕ ਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਿੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਹੜਆ ਿੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹਰਿਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀਬੀ ਕਦੇ 
ਉਸਦੇ ਮ ੂੰਿ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਿੋਏ ਬੱਹਚਆਂ ਵੱਲ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ੂੰ  ਬੱਹਚਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ 
ਿੱਲਾਂ ਤ ੇਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਲੱ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਕਿਾ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਵਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ  ਤੈਨ ੂੰ  ਨੂੰ ਿ ੇਨ ੂੰ  ਸਤਾ ਰਿੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤ ੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਮੇਰੇ 
ਮਾਰ ਹਦਤਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਕੂੰਨਾ ਲਿ  ਹਨਕਹਲਆ। ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਦੋ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਿ ੇਸੀ। ਉਦੋਂ ਤ ੂੰ ਛੇ ਕ  ਸਾਲ 
ਦਾ ਿੋਣਾ ਵਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਜਦੋਂ ਹਨਆਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਿੀ ਖਾਵੋਂਿ ੇਿੋਰ ਿ ੱਲ ਵੱਜਣ ੇਆ। 

ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਭਰੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚੱ ਹਕਿਾ ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਤਾ ਨਿੀ ਂ ਹਕਿੜੀ ਅੱਿ ਬਲ ਰਿੀ ਿੋਵੇ। ਬਚਨ ਕੌਰ 
ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜ ਆਬ ਸ ਣ ਕੇ ਇਕੱ ਵਾਰ ਹਿਰ ਦ ਖੀ ਿੋ ਿਈ। ਹਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ… 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਤੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਿੀ ਂਕੀ ਿੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ। ਹਸੱਧੇ ਮ ੂੰਿ ਿੱਲ ਿੀ ਨਿੀ ਂਕਰ ਹਰਿਾ। ਤ ੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਿ ਰ  ਘਰ 
ਛੱਡ ਦੇ ਤ ੇਆਪਣਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੀ।ਂ 

ਮਲਕੀਤ ਹਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ ਿੀ ਉਠੱ ਕੇ ਅੱਿੇ ਿੋ ਤ ਹਰਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਰੇ ਿੀ ਤ ਰ ਪਈ। ਉਿ ਇਕੱ 
ਰਕਸ਼ੇ ਤ ੇਬੈਠੇ ਤੇ ਿ ਰ  ਘਰ ਪ ੱਜ ਿਏ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੂੰ  ਓਥੇ ਿੀ ਲਾਿ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਹਕਿਾ ਉਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿੋ ਕੇ 
ਵਾਹਪਸ ਆਉਦਂਾ ਵਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਿ ਐਥੇ ਿੀ ਰਿੇ। ਤੇ ਆਪ ਮਲਕੀਤ ਓਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ ਹਪਆ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਿ ਰ  ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ ੱਤੀ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ੇਹਿਰ ਸਰੋਵਰ 
ਚੋ' ਿੱਥ ਮ ੂੰਿ ਧੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਹਕਆ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਓਥੇ ਬੈਠੀ, ਕੀਰਤਨ ਸ ਹਣਆ ਤੇ ਹਿਰ ਲੂੰਿਰ ਿਾਲ ਹਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਰ 
ਕ ਝ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੂੰਿਰ ਛਹਕਆ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿ ਪਈ। ਬਿ ਤ ਵਖ਼ਤ ਬੀਤ 
ਹਿਆ ਪਰ ਮਲਕੀਤ ਮ ੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਿਰ ਲੂੰਿਰ ਹਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੱਤੀ। ਸੋਹਚਆ ਕੇ ਕਈੋ ਨਾ 
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ਹਕਤੇ ਦੇਰੀ ਿੋ ਿਈ ਿੋਣੀ ਆ, ਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਬਾਿਰ 
ਿਨੇਰਾ ਿ ੋਹਿਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਕਰ ਵੱਧਦੀ ਿਈ ਪਰ ਮਲਕੀਤ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਬਿ ਤ ਹਜਆਦਾ ਦੇਰ ਿੋ ਿਈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਘਰ ਨਾ ਚਲਾ ਹਿਆ ਿਵੋੇ। ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  
ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਘਰ ਪ ੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਖਆ ਹਕ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬ ਿਾ ਬੂੰਦ ਸੀ। ਬਾਿਰ ਤਾਲਾ ਲੱਹਿਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਉਿ ਆਸ 
ਪਾਸ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਸਆਲ ਦੇ ਹਦਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿਨੇਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ 
ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਪ-ੋਆਪਣ ੇਘਰੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ੂੰ  ਿੈਰਾਨੀ ਿ ੋਰਿੀ ਸੀ ਹਕ ਘਰੇ ਤਾਲਾ ਹਕਉ ਂਵੱਹਜਆ ਿਇੋਆ ਿ?ੈ 
ਉਸ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕਤੇ ਬਾਿਰ ਘ ੂੰਮਣ ਨਾ ਿਏ ਿੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਿਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘ ਮਾ ਕੇ 
ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਪੂੰਡ ਬੂੰਨੀ ਿੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਿ ਪੂੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਿਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਹਖਆ ਤਾਂ ਉਸ 
ਹਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿੀ ਕ ਝ ਲੀੜੇ ਸਨ। ਲੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਕ ਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਿੀ। ਹਿਰ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਨਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਿਏ ਿੋਣ? ਿੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਿੀ ਪਹਟਆਲੇ ਜਾਣਾ ਿਵੋੇ। ਹਿਰ ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਲੀਹੜਆਂ ਵਾਲੀ ਪੂੰਡ ਚ ੱਕ ਕੇ ਓਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ ਪਈ। 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ ੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਟਆਲੇ ਦੀ ਰੇਲ ਬਾਰ ੇਪ ੱਹਛਆ। ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਹਕ 
ਰੇਲ ਨ ੂੰ  ਤ ਹਰਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਿੋ ਹਿਆ ਿੈ। ਹਿਰ ਉਸੇ ਨੇ ਅਿਲੀ ਰੇਲ ਬਾਰ ੇਪ ੱਹਛਆ ਤਾਂ ਉਿ ਸਵੇਰ ੇਚਾਰ ਵਜੇ 
ਤ ਰਨੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਸਮਝ ਨਿੀ ਂਸੀ ਆ ਹਰਿਾ ਹਕ ਇਿ ਿੋ ਕੀ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਿੱਲ ਹਦਮਾਿ ਹਵੱਚ 
ਆਈ ਹਕ ਉਸਦਾ ਪ ੱਤ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਐਥੇ ਿੀ ਛੱਡ ਹਿਆ ਇਕੱਲੀ ਨ ੂੰ । ਉਿ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹੜਆਂ ਦੀ ਪੂੰਡ ਵੱਲ 
ਦੇਖਦੀ ਤ ੇਕਦੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਨ ੂੰ । 

ਕ ਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਰ ਿ ਟ ੱਟਦੀ ਜਾਵੇਂ, 

ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਮਰ ਿਈ ਤੈਨ ੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਚਾਿੇ, 

ਇਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ, ਿੋ ਿਈਆਂ ਬਜ਼ ਰਿ ਹਜਿੀਆਂ, 

ਤਾਂ ਵੀ ਇਿ ਜੱਿ ਹਵਚੋਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਿੀ ਟਲੇੋ, 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਹਪਆਰ ਦੇ ਘਹੜਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਤੋਂ ਤ ੂੰ ਡੋਲਹੇ । 

 

ਿੱਥ ਨਾਲ, ਿੱਥ ਦੀ ਉਿਂਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤ ੂੰ ਹਸੱਹਖਆਂ, 

ਤੈਨ ੂੰ  ਸਹਤ ਸ ਮੂੰਦਰ ਵਰਿਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਦੱਹਸਆ, 

ਹਕੂੰਝ ਲੂੰਘਣਾ ਪਾਰ ਹਕਨਾਰੇ ਏ ਸੱਤ ਸ ਮੂੰਦਰਾਂ ਦੇ, 

ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਹਵੱਚੋਂ ਵੇ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਿੋਲੇਂ , 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਹਪਆਰ ਦੇ ਘਹੜਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਤੋਂ ਤ ੂੰ ਡੋਲਹੇ । 
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ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤ ੂੰ ਛੱਡ ਹਿਆ, ਛੱਡ ਕੱਹਲਆਂ ਮੈਨ ੂੰ , 

ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਿਈ ਿਵਾਚ ਹਕਤੇ, ਿ ਣ ਤਰਸੇ ਤੈਨ ੂੰ , 

ਹਖੂੰਹਡਆਂ ਏ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੂੰਬਣੀ ਹਛੜ ਦੀ ਏ 

ਹਕਸੇ ਚੀਜ ਬੇਿਾਨੀ ਵਾਂਿ  ਕੂੰਹਡਆਂ ਹਵੱਚ ਤੋਲੇ, 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਹਪਆਰ ਦੇ ਘਹੜਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਤੋਂ ਤ ੂੰ ਡੋਲਹੇ । 

 

ਮੈਂ ਮ ੱਕ ਜਾਣਾ ਏ ਲੱਿਦਾ ਨੌ ਮਿੀਨੇ ਕ ੱਖ ਹਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, 

ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਭ ਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕਸ ਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, 

ਮੈਂ ਰੋਂਵਾਂ ਤੇ ਕ ਰਲਾਵਾਂ, ਤੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, 

ਿ ਣ ਸੜ ਜਾਣੀ ਏ ਰ ਿ ਮੇਰੀ ਹਕਿੜੀ ਅੱਿ ਿਰੋਲੇਂ , 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨ ੂੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਹਪਆਰ ਦੇ ਘਹੜਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਤੋਂ ਤ ੂੰ ਡੋਲਹੇ । 

 

ਲੋਕੀ ਮੂੰਨਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਨ ੂੰ , ਿ ਣ ਰਹਿ ਿਈ ਮੈਂ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ, 

ਕੋਈ ਹਦਲੋਂ  ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਤੱੋਂ ਉਤੱੋਂ, 

ਮੈਂ ਰਹਿ ਿਈ ਬੱਸ ਿ ਣ ਖੋਜ ਬਣ ਕੇ, 

ਕੋਈ ਜਤਾ ਨਿੀ ਂਸਕਦਾ ਹਪਆਰ ਮੇਰਾ, 

ਬੱਸ ਹਲਖਤਾਂ ਰਹਿੂੰਦੇ ਆ, 

ਬੋਝ ਿੋ ਹਿਆ ਭਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਿੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੂੰਦੇ ਆ, 

ਮੈਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਬਿ ਤੇ ਦ ਰ ਭੱਜਦੇ, 

ਕਹਿੂੰਦੇ ਿੋ ਜਾਣਾ ਤਬਹਾ ਅਸੀ,ਂ 

ਜੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਰੱਖੀਏ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੇ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸਵਾਿ ਅਸੀ,ਂ 
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ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 

ਸਭ ਹਦਲ ਦੇ ਹਰਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ, 

ਤੈਨ ੂੰ  ਹਜ਼ੂੰਦਿੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਾਣੀ, 

ਖ ੱਦ ਨ ੂੰ  ਖ ੱਦ ਨਾਲੋਂ  ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ। 

(ਦੀਪ ਿਿਨ) 

 

ਇਨਸਾਨ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੱਦ ਤੋਂ ਪਰ ੇਹਪਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕਈ ਵਾਰ ਓਿੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿੀ ਂਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਮ ੂੰਡੇ 
ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਮ ੂੰਡਾ ਨਿੀ ਂਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮ ੂੰਡਾ ਕ ੜੀ ਨ ੂੰ  ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕ ੜੀ ਨਿੀ ਂਕਰਦੀ ਇਿ ਆਮ ਿੱਲ ਿੈ। ਿਰ ਹਕਸੇ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂੰਦਿੀ ਹਵੱਚ ਇਿ ਵਖ਼ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਆਉਦਂਾ ਿੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹਜੂੰਨਾ ਹਪਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਓਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਦੇ 
ਵੀ ਨਿੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਮ ਤਾਹਬਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੂੰਦੇ ਨੇ ਹਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਿ ਤ ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪਰ ਇਿ ੋ
ਹਜਿੇ ਹਪਆਰ ਦਾ ਕੀ ਿਾਇਦਾ ਅਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਨਿੀ ਂਆ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਿੋਵੇ ਹਕਉ ਂ
ਹਕ ਜਮਾਨਾ ਰੋਜ ਬਦਲ ਹਰਿਾ ਿੈ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਉਦੇਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿ ਤ ਕ ਝ ਹਸੱਖਾਂ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ 
ਅੱਜ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਹਪਓ ਨ ੂੰ  ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੀ ਂਚੱਲਾਂਿੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਪੱਛੇ ਿੀ ਸ ੱਟਣਿ।ੇ ਮਾਂ 
ਹਪਓ ਸਦਾ ਿੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਿਲੱ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬ ਰਾ ਨਿੀ ਂਸੋਚਦੇ। ਬੱਸ ਿਰਕ ਇਿ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਕੇ ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮ ਤਾਹਬਕ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਤਜ ਰਬੇ ਮ ਤਾਹਬਕ। 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਸਰਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਪਓ ਪਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਇਿ ਨਿੀ ਂ
ਕਹਿੂੰਦਾ ਹਕ ਸਭ ਨ ੂੰ ਿਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿ ਤ ਸਾਰ ੇਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨ ੂੰ ਿਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਿ ਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪ ੱਤ ਵੀ ਿੈਿੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਹਵੱਚ ਹਜਆਦਾ ਨੇ ਤ ੇ
ਮਾਂ ਹਪਓ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਿੀ ਂਪ ੱਛਦੇ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਹਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ ੱਤ ਦੀਆਂ 
ਿਲਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਵਖ਼ਤ ਮ ਆਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਪ ੱਤ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਿੀ।ਂਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹਪਆਰ ਿੀ ਕਹਿ 
ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਮੈਨ ੂੰ  ਨਿੀ ਂਲਿਦਾ ਕੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਿੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਹਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਿਰੀਤ ਪ ਿੰਘ ਭੈਣੀ 

9779324826 
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