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      ਉੱਲੂ 
 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਦਰਅਿਲ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ ੁੰ ਦਗੀ ਚ' ਹੋਈਆਂ ਕ ੁੱ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, 

ਆਿ ਪਾਿ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨ ੁੰ  ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱਖ ਕੇ  ਸਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕ ੁੱ ਝ ਇਹੋ 

ਸਿਹ ੇਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਨਚੋੜ ਹੈ। 

 ਇੁੱਕ ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਮੌਿਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਪਿ ਪਰਤ ਰਹੇ ਿਨ। ਅਕਿਰ ਹੀ ਪੁੰਛੀ, 

ਿੁੰਗਲੀ ਿਾਨਵਰ, ਇਥੋਂ ਤੁੱਕ ਸਕ ਇਨਿਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਮ ਲਖ਼ ਿਾ ਵੜਦੇ ਨੇ।ਹਰ ਸਕਿੇ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਸਨਿੱਿੀ ਫੈਂਿਲੇ ਹ ੁੰ ਦ ੇਨੇ। ਕੋਈ ਦ ੁੱ ਖ ਨ ੁੰ  ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿ ੁੱ ਖ ਨ ੁੰ । 

 ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਭ ੁੱ ਖ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੁੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਿੀ। ਵਾਸਪਿ 

ਆਉਂਸਦਆਂ ਉਹ ਕ ੁੱ ਝ ਵਖ਼ਤ ਆਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਿੁੰਘਣੇ ਸਪੁੱਲਕਣ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਿੇ ਪਾਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰ ੁੱ ਖ 

ਿਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਪੁੱਲਕਣ ਦੀ ਛਾਂ ਿੁੰਘਣੀ ਤੇ ਠੁੰ ਡੀ ਲੁੱ ਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਥ ੇਆ ਸਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋਏ । ਓਿੇ ਹੀ ਰ ੁੱ ਖ ਤੇ 

ਕ ੁੱ ਝ ਹੋਰ ਪੁੰਛੀ ਿੀ ਿਨ । ਇੁੱਕ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਇੁੱਕ ਉੱਲ  ਬੈਠਾ ਿੀ । ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਰ ੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਿਨ ਸਕ 

ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਿਨੀ ਦੀ ਨ ਰ ਉੱਲ  ਉੱਪਰ ਪਈ । ਉੱਲ  ਨ ੁੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਿਨੀ ਦੇ ਮਨ ਚ' ਸਵਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਿ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲੁੱ ਗ ਪਈ ... 

ਹੁੰਿਨੀ - ਿ ਣੋ ਿੀ, ਮੈਂ ਿ ਸਣਆ ਹੈ ਸਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਲ  ਬੈਠ ਿਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਉੱਿੜ ਿਾਂਦੇ ਨੇ ? 

ਹੁੰਿ - ਿ ਸਣਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ  ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਲ  ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਇੁੱ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਾਰੇ ਹੀ ਇਿ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦ ੇਨੇ । ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਤਦੇ ਇੁੱਕਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਈ। 

ਹੁੰਿਨੀ - ਚਲੋ ਆਪਾ  ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਰ ੁੱ ਖ ਤੇ ਬੈਠਦ ੇਆ, ਇਿ ਦੀ ਬਦ-ਿਗਨੀ ਆਪਾ ਨ ੁੰ  ਹੀ ਨਾ ਲੁੱ ਗ ਿਾਵੇ। 

 ਉੱਲ  ਇਹ ਿਭ  ਗੁੱਲਾਂ ਿ ਣ ਸਰਹਾ ਿੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਿੀ ਉਿ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿੋਚ ਦੇ, ਸਕ ਲੋਕ ਸਕੁੰ ਨੀਆਂ 

ਅਫ਼ਵਾਵਾਂ ਤੇ  ਕੀਨ ਕਰਦ ੇਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੁੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਝ ਠੀਆਂ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ । ਉਿ ਨੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਕੇ ਅੁੱਿ ਇਿ ਹੁੰਿ ਤੇ 

ਹੁੰਿਨੀ ਨ ੁੰ  ਿਬਕ  ਰ ਰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ । ਿਦੋ ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਉੱਡ ਕੇ ਿਾਣ ਲੁੱ ਗੇ ਤੇ ਉੱਲ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ਹਰੇ ਆ ਖਲੋਇਆ । 
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ਉੱਲ  - ਓ .. ਸਕੁੱ ਧਰ ਭਾਈ। 

 ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਹੈਰਾਨ ਿਨ ਉੱਲ  ਦੀ ਇਿ ਹਰਕਤ ਤੇ । 

ਹੁੰਿ - ਕੀਤ ੇਨੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੱ ਲੇ ਆ । 

ਉੱਲ  - ਿਾ ਿੀ ਿਦਕੇ ਿਾ, ਪਰ ਇਕੁੱਲਾ ਿਾ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ ੁੰ  ਸਕੁੱ ਧਰ ਲਈ ਚੁੱ ਸਲਆ ਏ । 

ਹੁੰਿ - ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ (ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ)! ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ? 

ਉੱਲ  - ਹਾ ਸਿਹਨ ੁੰ  ਨਾਲ ਲਈ ਚੁੱਲਾ ਤ ੁੰ  (ਰੋਹਬ ਨਾਲ ) । 

ਹੁੰਿ - ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਆ।  

 ਹੁੰਿਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਿ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆ। ਪਰ ਉੱਲ  ਨਾ ਮੁੰ ਸਨਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵਧਣ ਲੁੱ ਗ ਸਪਆ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੁੰਛੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ । ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁੱਕ ਬਸਹਿਬਾ ੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਰਹੀ । ਹੁੰਿ ਨੇ 

ਆਸਖਆ ... 

ਹੁੰਿ - ਭਲਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁੱ ਿੇ ਕੇ ਇੁੱਕ ਹੁੰਿਨੀ ਉੱਲ  ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਕਵੇਂ ਹੋਈ। 

 ਿਾਰੇ ਇਿ ਗੁੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਿਨ । 

ਉੱਲ  - ਉਹ ਮੈਨ ੁੰ  ਨੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹੁੰਿਨੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ। ਿੇ ਤੈਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਪੁੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਦ ੇਆ । 

 ਹੁੰਿ ਪੁੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਿਾਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਸਗਆ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਿੀ ਸਕ ਹੁੰਿਨੀ ਉਿ ਦੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਪੁੰਚਾਇਤ ਇਿ ਗੁੱਲ ਤੋਂ ਮ ੁੱ ਕਰ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ। ਹੁੰ ਿ, ਹੁੰਿਨੀ ਤੇ ਉੱਲ  ਿਮੇਤ ਬਾਕੀ ਿਾਰੇ ਪੁੰਛੀ ਵੀ ਫੈਂਿਲਾ ਿ ਨਣ ਲਈ 

ਪੁੰਚਾਇਤ ਵੁੱਲ ਨ ੁੰ  ਤ ਰ ਪਏ। 

 ਹੁੰਿਨੀ ਬਹ ਤ ਹੀ ਖ ਬਿ ਰਤ ਿੀ। ਉਿ ਦੇ ਹ ਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੁੰਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਂਝ ਹੁੰਿ ਵੀ ਹੁੰਿਨੀ ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ 

ਿੀ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਹੁੰਿਨੀ ਨਾਲੋਂ  ਦੋ ਰੁੱਤੀਆਂ ਵੁੱ ਧ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਵਹਾਰ ਅਨ ਿਾਰ ਇਿਤਰੀ ਦੇ ਹ ਿਨ ਨ ੁੰ  ਸਿਆਦਾ 

ਤਿਵੀਿ ਸਦੁੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਪੁੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਾਨਵਰਾਂ ਸਵਚ ਵੀ ਇਿਤਰੀ ਦੇ ਹ ਿਨ ਨ ੁੰ  ਪਸਹਲ ਹੈ। ਦ ਨੀਆਂ ਸਵਚ 
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ਸ ਆਦਾਤਰ ਯ ੁੱ ਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿਤਰੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯ ੁੱ ਧ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਿਾਂ ਰਾਮਾਇਣ, ਿਾਂ ਟਰੋਇ 

ਿਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯ ੁੱ ਧ। 

 ਿਾਰੇ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਪੁੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਿਾ ਪ ੁੱ ਿੇ। ਪੁੰਚਾਇਤ ਸਵਚ ਕਾਂ, ਤੋਤਾ, ਸਬਿੜਾ ਤੇ ਿਰਪੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਚਕੀਹਰਾ ਿੀ। 

ਪੁੰਚਾਇਤ ਸਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁੰਛੀ ਿਨ। ਗੁੱਲ ਬਾਤ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਲੁੱ ਗ ਪਈ। ਿਰਪੁੰਚ ਨੇ ਸਕਹਾ ... 

ਿਰਪੁੰਚ -  ਹਾਂ ਭਾਈ .. ਕੀ ਗੁੱਲ ਹੈ ਅੁੱਿ ਸਕੁੱ ਧਰ ਿਾਰੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤ ਰੇ ਆਉਂਦ ੇਹੋ ? 

  ਹੁੰਿ ਨੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ ੁੱ ਖ ਿ ਣਾਉਣ ਲੁੱ ਗ ਸਪਆ... 

ਹੁੰਿ - ਿਰਪੁੰਚ ਿੀ, ਅਿੀਂ ਮ ਿਾਫ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਨਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਸਵਚ ਘਰੋਂ ਸਨਕਲੇ ਿੀ, ਵਾਸਪਿ ਆਉਂਦ ੇਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰ ਕੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਲ  ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੁੱ ਿਣ ਲੁੱ ਗ ਸਪਆ। 

 ਿਰਪੁੰਚ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਉੱਲ  ਵੁੱਲ ਦੇਸਖਆ ਤੇ ਸਫਰ ਹੁੰਿਨੀ ਵੁੱਲ, ਹੁੰਿਨੀ ਦੀ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁੰਗ ਰਸਹ 

ਸਗਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁੰਿਨੀ ਵੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁੰਿਨੀ ਵਾਸਕਆ ਹੀ ਬਹ ਤ ਖ ਬਿ ਰਤ ਿੀ। ਸਕਿੇ ਦੀ ਵੀ ਨ ਰ ਉਿ 

ਤੋਂ ਹੁੱਟ ਨਹੀਂ ਿੀ ਰਹੀ। ਸਫਰ ਉੱਲ   ਬੋਸਲਆ .. 

ਉੱਲ  - ਿਰਪੁੰਚ ਿਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਵੇਂ ਇਿ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਿਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਿਗੋਂ ਮੇਰੇ 

ਕੋਲੋਂ  ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ ੁੰ  ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਿਾਂਦਾ। 

ਕਾਂ - ਿਾਨ ੁੰ  ਤੇਰੀ ਗੁੱਲ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਗੀ ਿਰਾ ਖ ੁੱ ਲ ਕੇ ਿਮਝਾ । 

 ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਸਵਚ ਹ ੁੰ ਗਾਰਾ ਭਸਰਆ । ਬੁੱਿ ਉਹ ਿਾਰੇ ਹੁੰਿਨੀ ਦੇ ਹ ਿਨ ਨ ੁੰ  ਟਕੋ-ਟਕ ਦੇਖੀ ਿਾ ਰਹੇ 

ਿਨ । ਉੱਲ  ਿਮਝਾਉਣ ਲੁੱ ਗ ਸਪਆ .. 

ਉੱਲ  - ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਕਿੇ ਗੁੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜ ਰਹੇ ਿੀ, ਦਰਅਿਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਿੇ ਗੁੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾ  ਿੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਿ 

ਨ ੁੰ  ਮਨਾ ਸਰਹਾ ਿੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰ ਿ ਿਾਨ ੁੰ  ਦੇਖ ਰਹਾ ਿੀ, ਇਿ ਨੇ ਿਾਡ ੇਝਗੜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ ੁੱ ਕ ਸਲਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕ 

ਿਤਾਉਣ ਲੁੱ ਗ ਸਪਆ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਦਾ ਪੁੱਖ ਲੈਣ ਲੁੱ ਗ ਪਈ। 
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 ਉੱਲ  ਨੇ ਇੁੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡ ਲਈ ਿੀ, ਹੁੰਿਨੀ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿਾਸਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੁੱਕ ਨਵੀਂ 

ਕਹਾਣੀ ਿਭ ਿਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਸਤਆਰ ਕਰ ਲਏ ਿਨ ਇੁੱਕ ਕਬ ਤਰ ਤੇ ਇੁੱਕ ਮਾਦਾ ਬਟੇਰ। 

ਓਹਨਾ ਉੱਲ  ਦਾ ਪੁੱਖ ਲੈਂਸਦਆਂ ਉੱਲ  ਦੀ ਹਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। 

 ਿਭ  ਨ ੁੰ  ਪਤਾ ਿੀ ਕੇ ਉੱਲ  ਿਰਾ-ਿਰ ਝ ਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਿ ਦਾ ਪੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਿਰਪੁੰਚ 

ਨੇ ਹੁੰਿ ਨ ੁੰ  ਸਕਹਾ .. 

ਿਰਪੁੰਚ - ਹਾਂ ਭਾਈ .. ਹੁੰਿਾ ਤ ੁੰ  ਕੀ ਕਸਹਣਾ ਏ ? 

 ਹੁੰਿ ਸਵਚਾਰਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਅੁੰਤ ਉਹ ਬੋਸਲਆ.. 

ਹੁੰਿ - ਭਲਾ ਇਿ ਨ ੁੰ  ਇਹ ਪ ੁੱ ਛੋਂ ਸਕ ਇੁੱਕ ਉੱਲ  ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਿਨੀ ਸਕਵੇਂ ਹੋਈ । 

 ਇਹ ਿਵਾਲ ਿਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਰੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ , ਤੇ ਿਰਪੁੰਚ ਤੇ ਸਨਰਣਾ ਹੁੰਿ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਸਵੁੱ ਚ ਦੇਣਾ 

ਬਸਹਤਰ ਿਮਸਝਆ । ਉਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੁੱ ਗਾ ਿੀ ਸਕ ਕਾਂ ਿਰਪੁੰਚ ਦੇ ਵੁੱ ਖੀ ਚ' ਕ ਹਣੀ ਕੁੱਢ ਮਾਰੀ । ਿਰਪੁੰਚ ਿੋ ਸਕ ਇੁੱਕ ਚੁੱਕੀ 

ਚਕੀਹਰਾ ਿੀ। ਕਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨ ੁੰ  ਆਸਖਆ .. 

ਕਾਂ - ਓ  ਮਾਮਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੁੱ ਗਾ ਵਾ, ਸਕਤ ੇਹੁੰਿ ਦੇ ਪੁੱਖ ਚ' ਨਾ ਫੈਂਿਲਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਉਿ ਚ' ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ । ਓਧਰ 

ਦੇਖ ਹੁੰਿਨੀ ਸਕੁੰ ਨੀ ਿੋਹਣੀ ਆ । ਿਫ਼ੇਦ ਦ ੁੱ ਧ ਵਰਗਾ ਤਨ, ਿ ਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਧੋਣ ਹਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਕੁੰ ਨੇ ਿੋਹਣੇ ਆ । ਇਿ 

ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ । ਿੇ ਤ ੁੰ  ਫੈਂਿਲਾ ਉੱਲ  ਦੇ ਹੁੱਕ ਚ' ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਿਨੀ ਐਥੇ ਰਹ , ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਰੋਿ 

ਉਿ ਨ ੁੰ  ਦੇਸਖਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗ ੇ। ਅਗਰ ਫੈਂਿਲਾ ਹੁੰਿ ਦੇ ਹੁੱਕ ਚ' ਕਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਿ ਨੇ ਹੁੰਿਨੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਿਾਣਾ ਈ । 

 ਿਰਪੁੰਚ ਨੇ ਿੋਚ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਂਿਲਾ ਉੱਲ  ਦੇ ਹੁੱਕ ਚ' ਕਰਨਾ ਬਸਹਤਰ ਿਮਸਝਆ । 

ਿਰਪੁੰਚ - ਭਾਈ .. ਇਹ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਲ  ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਿ ਨੇ ਿਾਸਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁੰਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹ 

ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱ ਿ ।  

 ਹੁੰਿ ਦੇ ਪੁੱਖ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ, ਿਾਰੇ ਉੱਲ  ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਿਨ । ਸਕਉਂਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਿੀ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਸਕ ਹੁੰਿਨੀ ਐਥੋਂ ਿਾਵੇ । ਅੁੰਤ ਫੈਂਿਲਾ ਉੱਲ  ਦੇ ਹੁੱਕ ਸਵੁੱ ਚ ਹੋਇਆ । 
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 ਹੁੰਿ ਸਵਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਿ ਨ ੁੰ  ਪੁੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਂਿਲਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਲੁੱ ਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਕਦਾ । 

ਅੁੰਤ ਹਰ ਉਹ ਓਥੋਂ ਤ ਰ ਸਪਆ । ਿਾਰੀ ਪੁੰਚਾਇਤ ਖ ਸ਼ ਿੀ ਸਕਉਂਸਕ ਹੁੰਿਨੀ ਿੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਾ ਰਹੀ। ਉੱਲ  ਵੀ ਖ ਸ਼ ਿੀ। 

ਉਿ ਨੇ ਹੁੰਿ ਨ ੁੰ  ਿਬਕ ਿੋ ਸਿਖਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਿੀ। ਿਦੋ ਹੁੰਿ ਕ ੁੱ ਝ ਕੋ ਦ ਰ ਸਗਆ ਤਾਂ ਉੱਲ  ਨੇ ਹੁੰਿ ਨ ੁੰ  ਸਪੁੱ ਛੋਂ ਆਵਾ  ਮਾਰੀ ... 

ਉੱਲ  - ਓ .... ਹੁੰਿਾ .... ਸਕੁੱ ਧਰ ਚਸਲਆ ਵਾ ? ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾ (ਉੱਚੀ ਆਵਾ  ਮਾਰ ਕੇ) । 

  ਹੁੰਿ ਸਪੁੱ ਛ ੇਮ ਸੜਆ ਤਾਂ ਉੱਲ  ਉਿ ਨ ੁੰ  ਬ ਲਾ ਰਹਾ ਿੀ । ਉਹ ਵਾਸਪਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਲ  ਦੀ ਇਿ ਸ਼ੇਰਸਦਲੀ ਲਈ 

ਹੈਰਾਨ ਿੀ। ਸਕਉਂਸਕ ਸਿਿ ਹੁੰ ਿਨੀ ਨ ੁੰ  ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਿਾਸਬਤ ਕਰਨ ਲੈ  ੋਰ ਲਾਉਣ ਚ' ਕੋਈ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਛੁੱਡੀ 

ਉਹ ਉਿ ਨ ੁੰ  ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਸਪਿ ਕਰ ਰਹਾ ਿੀ । 

ਉੱਲ  - ਓ ਸਕੁੱ ਧਰ ਚੁੱ ਸਲਆ ਏ .... ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣੀ ? 

ਹੁੰਿ ਦੀਆਂ ਅੁੱਖਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਹੁੰਝ  ਆ ਗਏ। ਉੱਲ  ਨੇ ਉਿ ਿੁੰਭਲਣ ਲਈ ਸਕਹਾ । 

ਉੱਲ  - ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਿਭ ਮੈਂ ਤੇਨ ੁੰ  ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉੱਲ  ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਿਾੜਦ।ੇ 

ਘਰ ਉਿਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਿਹੀਆਂ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਿਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ੇਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਨੇ । 

 ਹੁੰਿ ਤੇ ਹੁੰਿਨੀ ਤੇ ਉੱਲ  ਕੋਲੋਂ  ਮਾਫ਼ੀ ਮੁੰਗੀ ਤੇ ਉਿ ਦਾ ਧੁੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁੰਿ ਹੁੰਿਨੀ ਨ ੁੰ  ਲੈ ਕੇ ਓਥੋਂ ਉੱਡ ਸਗਆ। 

ਿਰਪੁੰਚ ਿਮੇਤ ਬਾਕੀ ਿਾਰੀ ਪੁੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਇਿ ਹਰਕਤ ਲਈ ਸ਼ਰਸਮੁੰਦਾ ਿੀ। ਉੱਲ  ਵੀ ਓਹਨਾ ਕੋਲੋਂ  ਉੱਡ ਸਗਆ । 

 

 

          ਪ੍ਰੀਤ ਸ ਿੰ ਘ ਭੈਣੀ 
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