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ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਸਾਲ 2005 

                             ਖੂਨੀ ਖੰਡਰ  

 

ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ ਗਈ , ਠ ਦੇਖਖਆ ਤਾਂ 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਣ ੇਖਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਖਗਆ ਸੀ । ਖੁਦ ਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਸੀ ਲੱਗਾ 

ਕਦੋਂ ਬੱਸ ਖਵੱਚ ਬੈਖਠਆਂ ਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਕੰਡਕਟਰ ਨ ਥੋੜਹਾ ਖਜਹਾ 

ਜਲਦੀ ਉਤਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ, ਖਕ ਖਕ ਉਹ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣ ੇਖਨਸਚਤ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ । 

 

ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਣ ੇਨਾਨਕ ੇ

ਖਪੰਡ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ । ਮੇਰ ੇਨਾਨਕ ੇਖਪੰਡ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਖਕ ਖਕ ਉਹ 

ਖਪੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਬੱਸ ਮੈਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ੇਖਪੰਡ ਦ ੇਬੱਸ 

ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਏਥੋਂ ਦੋ ਕੁ ਖਕਲੋਮੀਟਰ ਤ ੇਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ 

ਖਪੰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪਖੜਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੁੱ ਕ ਬੱਸ 'ਚੌਂ ਉਤਖਰਆ। ਗਰਮੀ 

ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਨੰੂ ਖਪਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਓਥੇ ਹੀ ਇੱਕ 

ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੰਕੀਂ ਦੇਖ ਲੱਖਗਆ ਖਜਵੇਂ ਅੰਨਹ  ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਖਮਲ ਗਈਆ ਂਹੋਣ। 

ਪਾਣੀ ਪੀ ਮੈਂ ਓਥੇ ਇੱਕ ਬਹੋੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ 

ਖਗਆ। ਬੋਹੜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੈਂਨੰੂ ਖਬਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ । 

ਖਜਵੇਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਖਵੱਚ ਸਰ ਰੱਖ ਪੈ ਖਗਆ ਹੋਵਾਂ । ਅਜੇ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ 
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ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ.. ਮੈਂਨੰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੰੂ ਖਕ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ 

ਪਈ । 

ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਖਪੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਕੱਟਣ 

ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਏਥੇ ਹੀ ਰਖਹਣ ਲਈ ਆਇਆ 

ਸੀ । 

ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਖਮਲੇ ਖਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਾਨੀ 

ਘਰ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਇੰਨ ਨੰੂ ਓਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖਮਲ ਖਗਆ, ਖਜਸ 

ਨੰੂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਖਵੱਚ ਬੈਠ ਖਗਆ। ਟਰਾਲੀ ਖਵੱਚ ਨੀਰਾ ਲੱਖਦਆ 

ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਮਝ ਖਗਆ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਖਰਹਾ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਖਕ 

ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਖਵੱਚ ਬਹਤੁ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਨ ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਖਖਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ 

ਨਾਨਕਾ ਖਪੰਡ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗਹਾ ਖਵੱਚ ੋਇੱਕ ਹੈ । 

 

ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ । ਇਹ ਖਪੰਡ ਅੰਖਮਰਤਸਰ 

ਸਾਖਹਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਖਜਥੋਂ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਮੈਂ ਏਹ ਵੀ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਖਕ ਏਥੇ ਅਿਾਦੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 

। ਅਿਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਖਵਤ ਖਪੰਡਾਂ ਖਵਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖਪੰਡ ਵੀ ਸੀ ।  

ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਖਪੰਡ ਆ ਖਗਆ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਖਕਹਾ ਉਸਨ ਅਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਕ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ 
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ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਖਗਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਖਹ ਅਪਣੀ ਨਾਨੀ 

ਘਰ ਵੱਲ ਵਖਧਆ । 

 

ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਪਹੁੰ ਖਚਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਮੈਂਨੰੂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ 

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਖਕ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਘਰ 

ਵਾਖਪਸ ਆ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਗਗਨ ਬਾਹਰ ਖਕਤੇ ਲੰਖਘਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ । ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।  

 

ਪਖਟਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਖਮਰਤਸਰ ਸਾਖਹਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਖਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਖਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 

ਥੱਕ ਵੀ ਖਗਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅੰਦਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋ ਖਗਆ । 

ਦੋ ਘੰਖਟਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠ ਖਗਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ । ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਗਗਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਖਗਆ 

ਸੀ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱੁਤਾ ਖਪਆ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਜੀ ਖਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਓਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਖਦੱਤਾ ਤੇ ਨਾਨ ਨਾਲ 

ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਨਾਨੀ ਜੀ ਨ ਮਨਹ ਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਕ ਅੱਜ 
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ਤਾਂ ਆਇਆ... ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਚਲ ਖਜਆ ਕਰੀਂ , ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਖਹੰਦੇ 'ਜਾ ਆ ਦਾ 

ਘੰੁਮ ਆਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਵੀ ਖਤਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲਈ। 

ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪੁੱ ਤ ਪਖਹਲਾਂ ਅਪਣੀ ਚਾਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾਂ 

ਕਖਹੰਦੇ ਮੈਂ ਿਲਦੀ ਿਲਦੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਅਪਣ ੇਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖਤੇ ਨੰੂ 

ਖਨਕਲ ਖਗਆ। 

 

 ਖੇਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਾਂ ਨੰੂ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਗਆ ਸੀ ਪਰ ਓਥੇ ਕੋਈ 

ਮੋਰ ਨਾ ਖਦਖਸਆ। ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾਂ ਵਧੀਆ 

ਨਿਾਰਾ ਮੈਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਖਆ । ਖਕ ਖਕ ਮੈਂ ਪਖਟਆਲਾ ਖਹਰ 

ਰਖਹੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਖਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਖਮਲਦੇ। 

ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਖਛਆ ਖਕ ਕੋਈ ਮੋਰ ਖਕ  ਨਹੀਂ ਖਦਸ ਖਰਹਾ ਬਾਹਰ 

? ਪਰ ਉਹ ਕਖਹੰਦੇ ਖਕ ਮੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਨ । 

ਕਖਹੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ  ਮਹੀਨਾ ਏਥੇ ਹੀ ਆ ਖਿਰ ਦੇਖ ਲਈ । "ਚੱਲ ਚਲਦੇ 

ਆ ਹੁਣ ਘਰ", (ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਮੈਂਨੰੂ ਖਕਹਾ) । ਗਗਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ 

ਥੋੜਹੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਖਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੰੂ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਖਦਆਂ 

ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਨੰੂ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਖਮਲ ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਬਾਹਰ ਘੰੁਮਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। 
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ਪਖਹਲੇ ਖਤੰਨ ਖਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂਨੰੂ ਕੋਈ ਮੋਰ ਨਾ ਖਦਖਸਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ 

ਖਜਹਾ ਹੋਇਆ... ਖਜਵੇਂ ਖਕਸੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਖਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੰੂ 

ਉਹ ਨਾ ਖਮਲੀ ਹੋਵੇ। 

ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਪਆ ਸੀ.. ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਖਵੱਚ ਮੈਂਨੰੂ ਮੋਰ ਤਾਂ ਖਦਸੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਜ ੇਅਧੂਰੀ 

ਹੀ ਸੀ, ਖਕ ਖਕ ਉਸ ਨ ਅਜ ੇਤੱਕ ਪੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਖਜਸਨੰੂ ਮੈ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਰੋਜ ਖੇਤ ਆ ਦਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਜ ੇਨੀਰਾ ਵੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਖਪੱਛ ੇ

ਭੱਜਾ , ਮੈਂਨੰੂ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਦਾ ਦੇਖ ਮੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਭੱਜ 

ਖਗਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਪੱਛੇ ਖਪੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ 

ਖਗਆ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਖਕ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਵਾਂਗ ਸੀ.. ਓਥੇ ਖਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਗਆ ਨਾ ਹੋਵ ੇ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖਪੱਛੋਂ 

ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਖਪੱਛੋਂ ਹਾਕ ਮਾਰ ਬੁਲਾ ਖਲਆ ਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ । 

ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਖਛਆ ਖਕ ਥੇ ਖਕ  ਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ 

ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਖਕਹਾ ਪੁੱ ਤ ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ ।  

ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਖਪਸ ਮੁੜ ਆ ਖਗਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜ ੇਵੀ ਉਸੇ ਖੰਡਰ 

ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਪਣ ੇਮਾਮਾ ਜੀ ਦ ੇ ਮੰੁਡੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਪੁੱ ਖਛਆ ਤਾਂ 

ਉਸਨ ਦੱਖਸਆ......  
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ਗਗਨ:-... ਓਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਖਪੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨਹ ੀ 

ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਓਥੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਤੂੰ  ਵੀ ਨਾ 

ਜਾਈ ਕਦੇ । 

ਮੈਂ :- ਹਾ... ਹਾ... ਹਾ, '' ਪਾਗਲ ਭੂਤ - ਭਾਤ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ,ੇ ਤੈਂਨੰੂ ਖਕਸਨ 

ਵਖਹਮ ਪਾਇਆ ਏ? 

ਗਗਨ :- ਵਖਹਮ - ਵਹੂਮ ਖਜਆ ਸਾਰਾ ਖਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਦੱਸਦਾ ਭੂਤ। 

ਨਾਲੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਚਾਰ ਖਦਨ ਨਹ ੀ ਹੋਏ ਤੈਨੰੂ ਆਏ ਨੰੂ। 

ਮੈਂ :- ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ  ਖਦਖਾ ਕੇ ਖਲਆ ਮੈਂਨੰੂ ਮੈਂ ਖਿਰ ਮੰਨੂ । 

ਗਗਨ :- ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਖਿਰ,.. ਪਰ ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ  ਖਗਆ ਤਾਂ 

ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਕਖਹ ਦੇਣਾ,.. ਖਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦੱਖਸਆ ਨਹ ੀ। 

 

ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਖਦਲ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋਏ । ਮੈਂਨੰੂ 

ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨ ਦੱਖਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਕ ਭੂਤ ਭਾਤ ਕੁੱ ਝ ਨਹ ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ 

ਮਨ ਦਾ ਵਖਹਮ ਹੁੰ ਦਾ। 

 

ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਖਦਨ ਓਸ ਖੰਡਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,.. ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਖਿਰ 

ਮੈਂਨੰੂ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਖਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਪਣ ੇਨਾਨ ਨੰੂ ਇੰਨ ਗੁੱ ਸੇ ਖਵੱਚ ਅਪਣ ੇ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਖਰਹਾ ਸੀ । ਖਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੀ 

ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਓਸੇ ਖੰਡਰ ਵਾਰੇ ਪੁੱ ਖਛਆ। ਨਾਨੀ ਨ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਜੀਬ ਖਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇ
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ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਖਆ ਤੇ ਬੋਲੇ "ਕੁੱ ਝ ਨਹ ੀ ਪੁੱ ਤ.. ਤੂੰ  ਖਗਆ ਤਾਂ ਨਹ ੀ ਓਥੇ ? ", 

ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਖਵੱਚ ਸਰ ਖਹਲਾਇਆ। 

 

ਨਾਨੀ :- "ਹਾਂ ਪੁੱ ਤ ਆਪਾਂ ਜਾਨਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਓਥੇ"।ਮੈਂ :- ਪਰ ਨਾਨੀ ਖਕਉ ਨਹ ੀ 

ਜਾਣਾ ? 

ਨਾਨੀ :- ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਖਗਆ? (ਨਾਨੀ ਨ 

ਵੀ ਮੈਂਨੰੂ ਗੁੱ ਸੇ ਖਵਚ ਜਵਾਬ ਖਦੱਤਾ) 

ਪਰ ਮੈਂਨੰੂ ਅਜ ੇਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਖਕ ਏਹੋ ਖਜਹਾ ਕੀ ਆ ਓਥੇ ? 

ਭੂਤਾਂ ਖਵੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹ ੀ। 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਓਥੇ ਮੋਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਧਆਨ 

ਓਸ ਖੰਡਰ ਖਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਜੱਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖਦਲ 

ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵ ੇਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ 

ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਚੈਨ ਨੀ ਖਮਲਦਾ । 

 

ਮੇਰੇ ਖਿਆਦਾ ਪੁੱ ਛਣ ਤ ੇਮੈਂਨੰੂ ਨਾਨੀ ਨ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਦੱਖਸਆ ਖਕ ਪਖਹਲਾਂ ਓਥ ੇ

ਕਈ ਲੋਕ ਰਖਹੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਖਵੱਚ ਮੌਤ 

ਹੋਈ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹ ੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁਣ 

ਓਵੇਂ ਹੀ ਖਪਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਹਾ ਖਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। 
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ਨਾਨੀ ਥੋਨੰੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਖਕਵੇਂ ਹੋਈਆ?ਂ ਹਾਂ ਪੁੱ ਤ ਪਤਾ ਤਾਂ 

ਸਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਆ। ਖਿਰ ਨਾਨੀ ਮੈਂਨੰੂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਖਕਵੇਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ 

ਗੱਲ ਦੱਸੋ । 

 

ਨਾਨੀ :- ਪੁੱ ਤ ਹਨਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਖਗਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੂ,.. ਹੁਣ ਸੋਜਾ ਜਾਕ ੇ। 

ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ । 

ਨਾਨੀ :- ਪੁੱ ਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਦਣੇੀ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, 

ਤੂੰ  ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਜਾ ਜਾਕ।ੇ 

ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇਖਲੋ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਦੱਖਸਆ ਕੁੱ ਝ,.. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਪਣ ੇ

ਘਰ ਚੱਲ ਜੂ ( ਮੈ ਖਜਵੇਂ ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਧਮਕੀ ਖਦੱਤੀ ਹੋਵ)ੇ।  

 ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਖਕ ਮੈਂ ਖਕੰਨਾ ਖਿੱਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂਨੰੂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ 

ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। 

ਨਾਨੀ :- ਹਾਂ ਪੁੱ ਤ ਕੋਈ ਨੀ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਖਦ  ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ। ਹੁਣ ਤੂੰ  ਜਾਕ ੇਸੋਜਾ। 

 

ਪਰ ਮੈਂਨੰੂ ਉਸ ਖੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਨੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ । ਅਕਸਰ 

ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਕੁੱ ਝ ਖਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਇਹੋ ਹੋ ਖਰਹਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 
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ਮੇਰੀ ਿਲਦ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਸੱਧਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਖਗਆ ਤੇ ਖੰਡਰ 

ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। 

 

ਨਾਨੀ :- ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਗੀ ਸੀ ਰਾਤ?.. ਖਜਹੜਾ ਖਬਨਾਂ ਮੰੂਹ ਧੋਤੇ ਪੁੱ ਛਣ 

ਲੱਖਗਆ... ਪਖਹਲਾਂ ਮੰੂਹ ਧੋ ਲੈ ਖਿਰ ਚਾਹ ਪੀ।(ਮੈਂਨੰੂ ਖਪਆਰ ਨਾਲ 

ਖਚੜਕਖਦਆਂ ਖਕਹਾ)  

 

ਮੈਂ ਵੀ ਮੰੂਹ ਧੋ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਖਗਆ। 

ਮੈਂ:- ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ   

ਨਾਨੀ :- ਸੁਣ ਪੁੱ ਤ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤੂੰ । ਇਹ ਗੱਲ 1947 

ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਖਕਸਤਾਨ 

ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ 

ਖਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ । ਪੰਜ ਦਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਖੂਨ 

ਡੁੱ ਲ ਖਰਹਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੰਖਗਆਂ ਖਵੱਚ । ਬਹੁਤ ਲੋਕੀਂ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ । 

ਿਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਰਰੂੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਆ... ਜੇ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਆ । ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ 

ਨਦੀਆਂ ਖਵੱਚ ਤਰੈ ਰਹੀਆ ਂਸੀ। ਲੋਕੀਂ ਮਿਬੂਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ 

ਲਈ ਉਹ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਵੱਚ 

www.PunjabiLibrary.com
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ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ.. ਕੁੱ ਝ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆ ਕੁੱ ਝ ਗੱਡੀਆ ਂ

ਅੰਖਮਰਤਸਰ ਵੱਲ ਆ ਦੀਆਂ। ਇੰਨ ਖਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 

ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਖਜਸਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਲੱਖਾਂ 

ਲੋਕੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀਂ ਅਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਸੱਖਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖਸੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ । ਪਤਾ ਨਹ ੀ 

ਅੰਗਰੇਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਏਹ ੋਖਜਹਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਖਵੱਚ ਿੂਕ ਗਏ ਸੀ, ਖਜਹੜ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਲੋਕੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਖਹੰਦੇ ਸੀ ਓਹੀ ਲੋਕੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ 

ਦੇ ਖਪਆਸੇ ਹੋਗੇ ਸੀ। 

ਮੈਂ :- ਹੈਂ.. ! "ਸੱਚੀ ਨਾਨੀ ਇੰਨਾਂ ਕੁੱ ਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਖਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 

ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਆਲੇ ਖਦਨ ਏਨੀਆ ਂਖਸ਼ੁੀਆ ਮਨਾ ਦੇ ਆ, ਖਿਰ ਖਜਸ ਖਦਨ 

ਐਨ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖਦਨ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਕਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ?? 

ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੂ ਕੰਬ ਗਈ ਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਖਕਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਖਸਹਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣਕੇ ਮੈ ਸੋਚਾਂ ਖਵੱਚ ਪੈ ਖਗਆ.... 

ਖਕ ਖਕਹੋ ਖਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਓਹਨਾ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ । ਮੈਂ ਪਖੜਹਆ ਜਰੂਰ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੰਖਗਆਂ ਵਾਰ,ੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੋ ਨਾਨੀ 

ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ । 

ਨਾਨੀ :- ਪੁੱ ਤ ਉਸ ਖਦਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਿਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂ

ਮਨਾ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱ ਛੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿਾਦੀ ਿਰੂਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ 

ਅਪਖਣਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵਚਾਲੇ 
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ਲੀਕ ਖਖੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕ ਦੇ ਾਂ ਖਵੱਚ ਨਹ ੀ ਬਲਖਕ ਸਾਡੇ ਖਦਲਾਂ ਖਵੱਚ ਖਖੱਚੀ 

ਗਈ ਸੀ। 

ਮੈਂ :- ਖਿਰ ਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?? 

ਨਾਨੀ :- ਓਹਨਾਂ ਦੰਖਗਆਂ ਖਵੱਚ ਅਪਣ ੇ ਖਪੰਡ ਇੱਕ ਗੁਲਿਾਰ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ 

ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਾ - ਬਚਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ 

ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਖਕ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ 

ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ।  

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ.... ਉਸ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨ ਖਕਹਾ..... ਖਕ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਖਪਸ 

ਨਹੀਂ ਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਉਹ ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ 

ਬੋਖਲਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਖਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਰੇੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ  ਨਹੀਂ ਖਿਰ ਤੂੰ  

ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਦਾ ਖਖਆਲ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਰ ੇਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂ

ਖਵੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ੀ ਹੈ..ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਾਖਰਆਂ ਜਾਵਾਂ.. 

ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੰਖਗਆਂ ਖਵੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ... ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਕਸੇ 

ਹੋਰ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ... ਬਨੇਤੀ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੇਰ ੇ

ਬੱਚ ੇਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ...... । 
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ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚੱਤਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਖਹ ਤੇ ਬੱਚਾ 

ਬਖਚੱਤਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਿੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਓਥੋਂ ਭੱਜ ਖਗਆ । ਬਖਚੱਤਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 

ਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ.. ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਬਹਤੁ ਸਮੇਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚੱਤਰ 

ਖਸੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਖਚੱਤਰ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਖਗਆ ਸੀ ਤੇ 

ਗੁਲਿਾਰ ਉਸਨੰੂ ਚੱਕ ਘਰ ਲੈਕ ੇਖਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ 

ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਸ ਖਦਨ ਉਹ ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਦੰਦਾ ਤਾਂ ਬਖਚੱਤਰ ਨ 

ਓਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਓਸ ਖਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ 

ਸਨ। 

ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚ ੇਵਾਰੇ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖਵੱਚ ਹੀ ਆਪਣ ੇ

ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਖਗਆ, ਖਕਹੋ ਖਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ੇਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ 

? ਖਕੰਨਾ ਕੁਝ ਖਸਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ? ਤੇ ਉਸ ਬੱਚ ੇਦੇ ਬਾਪ 

ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਗੀ, ਖਜਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ? ਇਹ ਸਾਖਰਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ਮੇਰੇ ਖਦਲ ਖਵੱਚ ਘਰ ਖਜਹਾ 

ਕਰ ਖਲਆ । ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾ 

ਹੋ ਖਗਆ । 

ਮੈਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਆਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਧਆਨ ਨਾਨੀ ਦੀਆ ਂ

ਗੱਲਾਂ ਖਵੱਚ ਇੰਨਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਚਲਾ ਖਗਆ ਖਕ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਠਣ ਨੰੂ 

ਖਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । 

 



 
14 

ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਚੁੱ ਪ ਖਕ  ਕਰ ਗਏ ? 

ਨਾਨੀ :- ਪੁੱ ਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਖਗਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫ਼ੇਰ ਦੱਸੂ ।  

ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਰੁ ਨੀ... ਨਾਨੀ ਹੁਣ ੇਦੱਸੋ । 

ਨਾਨੀ :- ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਿੱਦੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਦਾ ਤੂੰ ..... ਪੁੱ ਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਘਰ 

ਦੇ ਹੁਣ.... ਬਾਕੀ ਫ਼ੇਰ ਦੱਸੂ..... ਨਾਲੇ ਹਣੁ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈ... ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ 

ਆ। 

 

ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ... ਤੂੰ  ਿਲਦੀ ਿਲਦੀ ਆਪਣੇ 

ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਫ਼ੇਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਰੂੀ ਕਰੀ ਆਪਣੀ। 

ਨਾਨੀ :- ਚੱਲ ਠੀਕ ਐ.... ਮੈਂ ਆਈ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਕ।ੇ ਤੂੰ  ਰੋਟੀ ਖ਼ਾ ਲੈ । 

ਮੈਂ :- ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਆਇਓ 

ਨਾਨੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਖਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਖਵੱਚ । ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਖਦੱਤੇ । 

ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਅਪਣ ੇਕੋਲ ਖਬਠਾਉਣ ਲਈ ਖਖੱਖਚਆ । 

ਨਾਨੀ :- ਦੇਖੀਂ ਪੁੱ ਤ ਮਾਰੇ ਗਾਂ... ਮੈਨੰੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਖੱਚ ਹੁਣ ਏਨੀ ਜਾਨ ਨੀ ਰਹੀ 

ਮੇਰੇ ਚ । (ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਛੁਡਾ ਦੇ ਖਕਹਾ) । 

 

ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲਹੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਖਦੱਤੀ । ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ...  
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.... ਉਸ ਬੱਚ ੇਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਖਹਲਾਂ ਤਾਂ ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ ਬਹੁਤ ਡਰ ਖਗਆ 

ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ । ਪਰ 

ਉਸਨ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ 

ਸਕਦਾ। ਖਕਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਏਹ ਵੀ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਖਸੱਖ ਹ ੈਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੁੱ ਝ ਨਹ ੀ 

ਸੀ ਕਖਹੰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛਟੋਾ ਹੈ ਏਹਦੇ ਵਾਰੇ ਖਕਸੇ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ 

ਲੱਗਣਾ। 

 

 ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੇਖ ਬਖਚੱਤਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀ, 

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਉਸਦੇ ਖਵਆਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋਏ 

ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹ ੀ ਸੀ ਬਖ਼ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ 

ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ ਨ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਅਪਣਾ ਖਲਆ। ਕੁਲਵੰਤ 

ਕੌਰ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਖਪਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਨਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ 

ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 

ਚੀਿ ਦੀ ਖਜਵੇਂ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਤੋਂ ਖਬਲਕੁਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ।  

 

ਪਰ ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਸੀ। ਪਖਹਲਾਂ ਘਰ ਖਵੱਚ ਬਖਚੱਤਰ 

ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਖਹੰਦੇ । ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ 
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ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਬਣ ਖਗਆ। ਪਰ ਖਕਤ ੇ

ਨਾ ਖਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਲ ਖਵੱਚ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। 

 ਬਖਚੱਤਰ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਕਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਖਪਸ 

ਆਉ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ, ਇੰਨ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰੋਂ 

ਖਕਸੇ ਦੀ ਆਵਾਿ ਸੁਣਾਈ ਖਦੱਤੀ। ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ ਲੱਖਗਆ ਖਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਉਸ 

ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਿ ਹੈ.... ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਬੂਹ ੇਵੱਲ ਖਗਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ 

ਦੇਖਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰੋ ਹੀ ਸੀ ਕਈੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਖਕ ਸੱਤ - ਅੱਠ 

ਆਦਮੀ ਸੀ,.. ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਅਪਖਣਆਂ ਹੱਥਾਂ ਖਵੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਿੜਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 

ਬਖਚੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਖੇ ਡਰ ਖਗਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਸਨ ਪੁੱ ਖਛਆ ਖਕ 

ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਏਥੇ? 

 

ਉਹਨਾਂ ਬੰਖਦਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਖਲਆ, "ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਖਕ ਅਸੀਂ ਕੀ 

ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ"। 

 

ਬਖਚੱਤਰ :- ਮੈਂਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਓ! ਜੇ ਦੱਸੋ ਗੇ ਕੁੱ ਝ ਮੈਂਨੰੂ ਤਾਹੀ  

ਪਤਾ ਲੱਗੂ। 

 

ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ ਖਜਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਓਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਨਿਰ ਆ ਖਰਹਾ ਸੀ 

ਉਸਨੰੂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖਵੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਐਥੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨ। 
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ਉਹਨਾਂ ਬੰਖਦਆਂ ਖਵੱਚ ੋਇੱਕ ਬੋਖਲਆ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਲੱਗ 

ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਖਸੰਘ ਸੀ।  

 

ਕਰਤਾਰ ਖਸੰਘ :- ਦੇਖ ਖਜਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਪਨਾਹ ਖਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਖਕਤ ੇਏਹ ਨਾ ਹੋਵ ੇਉਹਨੰੂ ਬਚਾ ਦਾ ਬਚਾ ਦਾ ਤੂੰ  ਅਪਣਾ ਘਰ 

ਪਖਰਵਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ  ਸਮਝਦਾਰ ਆ। 

ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ :- ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ..? ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋਨੰੂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਿਖਹਮੀ 

ਹੋਈ ਏ.... ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏ..। (ਬਖਚੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਜਾਣ 

ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ)  

ਕਰਤਾਰ ਖਸੰਘ :- ਖਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲ.. ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਪਤਾ... ਉਹ ਖਕਸ ਦੀ 

ਔਲਾਦ ਹੈ... ਤੂੰ  ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ... ਨਹ ੀ ਫ਼ੇਰ ਬਹਤੁ 

ਪਛਤਾਏ ਗਾਂ... । 

 

ਬੱਖਚਤਰ :- ਬਖਸ਼ ਦੋ ਜੀ... ਓਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ.. ਬਖਸ਼ ਦੋ... ਓਸ ਬੱਚ ੇਨ ਕੀ 

ਖਵਗਾਖੜਆ ਠਡਾ..? ਉਹਦੀ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ..? 

ਉਸ ਖਨਕੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਤਾਂ ਅਜ ੇਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ... ਥੋਨੰੂ 

ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ... ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵ.ੋ.. । 

 



 
18 

ਬਖਚੱਤਰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆ ਂ

ਅਰਿੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਰਆਂ ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ... ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤ ੇਅੜੇ ਰਹੇ.. ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਬੱਚਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਵੱਚ ।  

ਬਖਚੱਤਰ ਖਸੰਘ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱ ਟਦਾ ਖਦਸ 

ਖਰਹਾ ਸੀ.. ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰ ਖਰਹਾ... ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਹਾਈਆ ਂਪਾ ਦਾ ਖਰਹਾ...।  

 

ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਖਜਵੇਂ ਪੱਥਰ ਖਦਲ ਦ ੇਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ ੈਖਰਹਾ... ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਬਖਚੱਤਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਖਨਆ ਂ

ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਉਸਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਪਰਾਂ ਸੱੁਟ ਖਦੱਤਾ ਤ ੇ

ਬਖਚੱਤਰ ਜਾਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱ ਲਹੇ ਵਾਲੇ ਓਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੱਖਜਆ ਤੇ ਉਸਦੇ 

ਖਸਰ ਤੇ ਬੰਖਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਖੁੱ ਲ ਖਗਆ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਜੇ ਖਖਲਰ 

ਗਏ, ਬਖਚੱਤਰ ਨ ਅਪਣਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱ ਖਕਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਸੱਧਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ 

ਖਗਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੂੇ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਖਕ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕ।ੇ  

ਬਖਚੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਖਹੰਦਰ ਕੌਰ ਨ ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ ਐਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਖਵੱਚ ਦੇਖ 

ਪੁੱ ਖਛਆ ਖਕ ਪੁੱ ਤ ਕੀ ਹੋਇਆ....? ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਨ ਉਹ ਲੋਕ..? ਬਖਚੱਤਰ ਨ 

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਖਦੱਤੀ ਤੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੈਣ ਆਏ ਨ। ਬਖਚੱਤਰ 



 
19 

ਖਸੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਘੱੁਟ ਸੀਨ ਨਾਲ 

ਲਾ ਖਲਆ ਤੇ ਖਕਹਾ..  

 

ਕੁਲਵੀਰ :- ਐਵੇਂ ਖਕਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰ ੇਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਉ । 

ਇਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਖਝਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ 

ਨਹ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।  

ਬਖਚੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਖਹੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲੀ 

ਮੋਖਹੰਦਰ ਕੌਰ :- "ਪੁੱਤ ਦੇ ਖਦੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ.... ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

ਹੋਣ.ੇ... ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਖਕੰਨ ਖ਼ਰਾਬ 

ਹੋਏ ਪਏ ਨ ।  

ਕੁਲਵੀਰ :- ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ..। ਮੈਂ ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੜੋ 

ਦੀ ਆ.. ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰੂ ਨਾ ਕਖਰਓ।( ਉਸਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘੱੁਟ ਕੇ 

ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਖਲਆ)  

ਮੋਖਹੰਦਰ :- ਤੂੰ  ਕੇਹੜਾ ਖਢੱਡੋਂ ਜੰਖਮਆ... , ਵੱਡੀ ਆਈ । ਨਾਲ਼ੇ ਬੱਚਾ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏ , ਮੈਨੰੂ ਖਕਹੜਾ ਖਪਆਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ । ਨਾਲੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ਖਕੰਨਾ ਕੁੱ ਝ ਕੀਤਾ ਅਪਣ ੇਨਾਲ । ਆਪਣੇ ਖਕੰਨ ਖਸੱਖ ਮਾਰੇ ਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨ। (ਮੋਖਹੰਦਰ ਗੁੱ ਸੇ ਖਵੱਚ ਬੋਲੀ)  
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ਕੁਲਵੀਰ :- ਫ਼ੇਰ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਹੋ ਖਰਹਾ.... ਉਸ ਖਵੱਚ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਖਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 

ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ ? ਇਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਖਰਵਾਰ ਹੀ ਗਵਾ ਖਦੱਤਾ ਇਨਹ ਾਂ 

ਦੰਖਗਆਂ ਖਵੱਚ ।.... ਨਹੀਂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਹੋਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖਕਸੇ ਨੰੂ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ 

।  

ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਖਰਹਾ ਬਖਚੱਤਰ ਵੀ ਫ਼ੇਰ ਬੋਲ ਖਪਆ...  

 

ਬਖਚੱਤਰ :- ਹਾਂਜੀ... ਮੈ ਵੀ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹ ੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ । ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ 

ਮਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ 

ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ... ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹ ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਪ ੂਨਾਲ 

ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। 

ਇੰਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਕਸੇ ਨ ਕੁੰ ਡਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਚੀ ਚੀ ਆਵਾਿ ਖਵੱਚ 

ਬਖਚੱਤਰ ਨੰੂ ਧਮਕੀਆਂ ਖਦੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰ 

ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ..। ਬਖਚੱਤਰ ਤ ੇਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ... 

ਮੋਖਹੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖਕ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਦਣੇ 

ਪਰ ਬਖਚੱਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ...।  

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਖਲਹਆ ਤਾਂ ਆਵਾਿ ਆਉਣੀ ਬੰਦ 

ਹੋ ਗਈ... ਬਖਚੱਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਲੱਖਗਆ ਖਕ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਐਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ...।  
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ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਬੜੀ ਹੀ ਬਰੇਖਹਮੀ ਨਾਲ ਬਖਚੱਤਰ ਦ ੇ

ਘਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਖਛੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਖਦੱਤੀ ਇਹ  

ਅੱਗ ਏਨੀ ਤੇਿ ਖਭਆਨਕ ਸੀ ਖਕ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੁੱ ਝ ਸਮਝ ਆਵੇ 

ਉਹ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚੜਹ ਗਈ । ਬਖਚੱਤਰ ਨ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਹਾ 

ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਬਹੂੇ ਨੰੂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਕਸੇ ਨ ਕੁੰ ਡੀ ਲਾ 

ਖਦੱਤੀ ਸੀ... ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆ ਂਹੋ ਖਗਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 

ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ ..। ਬਖਚੱਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੁਣ ਬਚਣ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਖਵੱਚ ਰਾਖ ਹ ੋ

ਖਗਆ...। ਕੁਲਵੀਰ ਨ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਨਾ ਕੀਤਾ। ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਿੁੰ ਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣ 

ਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਸ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਰਾਖ਼ ਬਣਨ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ 

ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਖਗਆ।  

ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਖਕਵੇਂ ਕੁੱ ਝ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਖਲਆਂ ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 

ਮਾਖਰਆ। ਅੰਗਰੇਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤ ੇ

ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਲਾਂ ਖਵੱਚ ਜੋ ਲੀਕ ਖਖੱਚੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਮਟਾ ਨਹ ੀ 

ਸਕ।ੇ 

ਇੰਨਾਂ ਕੁੱ ਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਅੱਖਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਖਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 
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ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਣ ੇਹੰਝੂਆਂ ਨੰੂ ਵਖਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਪਾਇਆ।ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ 

ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਕੰਨ ਕੁ 

ਪਖਰਵਾਰ ਏਹੋ ਖਜਹੇ ਹੋਣ ੇ ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ 

ਗਵਾਈ.....  

ਮੈਂ ਆਪਖਣਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਹੰਝੂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਖਲਆ,.... 

ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੰਡਰ ਦੇਖਖਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਆ...?  

ਨਾਨੀ :- ਹਾਂ ਪੁੱ ਤ ਉਹੀ ਆ....।  

ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਨਾਨੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਅੱਗ ਖਵੱਚ ਮੱਚ ਖਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ 

ਇਹ ਖੰਡਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਖਜਹਾ ਬਖਣਆ ਖਪਆ ਅੱਜ ਵੀ... ਉਹ 

ਖਕਵੇਂ..?  

 

ਨਾਨੀ :- ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ... ਐਥੇ ਖਕੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਹਾ ਖ਼ਾਲੀ 

ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਖਕਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ਐਥੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਖਲਆ ਤੇ ਏਥੇ 

ਮਕਾਨ ਪਾ ਖਲਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵੇਚ ਖਦੱਤਾ.... ਉਹ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵੱਚ 

ਪੰਜ ਜੀਅ ਸੀ... ਤੇ ਦੋ ਖਤੰਨ ਮਹੀਖਨਆਂ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ 

ਖਸਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ...ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹ ੀ ਖਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ 

ਲੱਗਾ... ਤੇ ਖਪੰਡ ਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕਖਹੰਦੇ ਨ ਖਕ ਓਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ...।  
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਖਕਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਿੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਥੇ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ... ਖਕੰਨ ਹੀ ਸਾਲ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹ ੀ ਖਗਆ... ਤੇ ਫ਼ਰੇ ਇੱਕ 

ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਉਸ ਘਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕਦੇ ਖਕਸੇ ਨੰੂ 

ਖਦਖਾਈ ਨਾ ਖਦੱਤਾ... ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਡਰਦੇ ਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਓਧਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹ ੀ ਸੌਂਦੇ...। ਬਸ 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਕ ਤਨੰੂੈ ਅਸੀਂ ਓਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹਾਂ... । 

 

ਮੈਂ :- ਵੈਸੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ਼ੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਖਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਤ ਭਾਤ 

ਨਹ ੀ ਹੁੰ ਦੇ..।  

ਨਾਨੀ :- ਪੁੱ ਤ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹ ੀ .... ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਓਥ ੇ

ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਲੱੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ ਹੋਣ ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਇਹ ਅਿਵਾਹਾਂ ਿੈਲਾਈਆ ਂ

ਹੋਣ.... । ਖਦਲ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਹੀ  ਨਹ ੀ ਤੈਨੰੂ ਜਾਣ ਖਦੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ 

ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਓਥੇ ਕੀ ਐ ਕੀ ਨਹੀਂ.... । 

 

ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਨਾਨੀ ਉਹ ਬਖਚੱਤਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ...?  

ਨਾਨੀ :- ਨਾ ਪੁੱ ਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਆ.... ਇਹ ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਬਲਖਕ ਬਹੁਤ ਅਖਜਹੇ ਘਰ ਨ ਖਜਹੜੇ ਓਸ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ.... । 

ਮੈਂ :- ਅੱਛਾ...! " ਖਕੰਨ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਨਾਨੀ....?  
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ਨਾਨੀ :-.... ਬਹੁਤ ਘਰ ਨ 'ਪੁੱ ਤ, ਖਜਹਨਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹਤੁ 

ਔਖੀ ਆ...... ਖਜੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਪਖਰਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ 

ਗਏ। ਕਈ ਜਗਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀਂ 

ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

 

ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖੜਹਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਖਕ ਓਥ ੇ

ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਈ ਆਵਾਿਾਂ ਸੁਣਾਈ ਖਦੰਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨ। 

ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਖਡੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨੀ ਓਥੇ ਭੇਜ ਦੇ । ਇਸੇ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਖਪੰਡ ਖਵੱਚ ਉਸ ਘਰ ਨੰੂ ਖੂਨੀ ਖੰਡਰ ਕਖਹੰਦੇ ਨ...। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਖਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਜ ਵੀ 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਨਕਲ ਆ ਦਾ ।  

ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਖਵੱਚ ਜਦ ਨਵੀਂ ਖਵਆਹੀ ਆਈ ਸੀ.... ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਖੇਤਾਂ 

ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਖਵੱਚ ਵੀ ਉਸ 

ਖੰਡਰ ਨੰੂ ਦਖੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਿਰ ਮੈਂਨੰੂ ਮੇਰ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 

ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਨ ਖਦੱਤੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਖਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦੰਖਗਆਂ ਖਵੱਚ ਹੀ ਮਾਖਰਆ ਖਗਆ ਸੀ....।  
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ਨਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ.... , ਨਾਨੀ ਨ ਅਪਣ ੇਅੱਥਰੂ ਪੂੰ ਝੇ ਤੇ 

ਠ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਰਸੋਈ ਖਵੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਭੱਜ 

ਓਸੇ ਖੰਡਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਖਗਆ ਤ ੇਆਪਣ ੇਖੇਤ ਖਵੱਚ ਬੈਠ ਉਸ ਖੰਡਰ ਨੰੂ ਦਖੇਣ 

ਲੱਗ ਖਗਆ । ਮੇਰੇ ਮਨ ਖਵੱਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ... ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 

ਬੈਠਾ ਉਸ ਖੰਡਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ।  

  ਓਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਰ ਵੀ ਪੈਲ ਪਾ ਖਰਹਾ ਸੀ , ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਦੇਖ ਮੈਂਨੰੂ ਜਮਾਂ ਵੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਠੈਾ ਉਸ ਖੰਡਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸੋਚੀ ਖਗਆ.. 

ਖਕ ਐਥੇ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ 

ਖਕ ਲੋਕੀਂ ਖਕਹੜੀ ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਦੇ ਨ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚ ਕਈ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਖਰਵਾਰ ਗਵਾਏ। ਖਜਸ ਖਦਨ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ 

ਆਪਣੀ ਖਮੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋ ਹੀ ਅਿਾਦ ਹੋਏ 

ਜਦਖਕ ਖਜਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਿਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਕਤੇ ਨਾਂ ਖਕਤ ੇ

ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ 

ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਕੰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਣਾ। ਖਕਤੇ ਨਾ ਖਕਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 

ਲੋਕੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗਲੁਾਮ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਲੋਕੀਂ 

ਅਪਣ ੇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨ। ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੋਂ ਖਦਨ 

ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂਨੰੂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਖੇਤ ਵੱਲ 

ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਖਗਆ।  

                                               ⑁ ਗੁਰਦੀਪ ਰੱਖੜਾ  
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ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਲਪਖਨਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 

ਮਕਸਦ ਖਸਰਫ਼ ਅਿਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਖਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 

ਨੰੂ ਖਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅੰਧ-ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ 

ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਨੀਚਾ ਖਦਖਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

 

ਨਟ :- ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਖਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਟਸਆਪ (whatsapp) ਤੇ 

ਜਾਂ ਇੰਨਸਟਾਗਰਾਮ (instagram) ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਮੈਸੇਿ 

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ ਜਾਂ ਿੇਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ।  

 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਪੜਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਖਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ    

 

                                           ਵਲੋਂ :- ਗੁਰਦੀਪ ਰੱਖੜਾ  

 

ਵਟਸਆਪ ਨੰਬਰ (WhatsApp number ) :- +91 9465666693 

ਇੰਨਸਟਾਗਰਾਮ (instagram) :- @deep_jazbati 

@gurdeep_rakhra  
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