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ਰੀਕਾ
ਬੀਤ ਚਕੇ ਕਝ ਵ ਰਆਂ ਦੀ ਸਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ
ਕਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੀਅ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾ ਸਭ
ਭਰ ਚਕੇ ਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਜ ਵੀ
ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਹੈ... [ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਚੋ ਏਹ ਲਖਤ ਮੇਰੇ
ਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨ ਨਾਮ ]
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ਵਾ ਹਗਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਹਰ ਦਨ ਸਖ ਸਖਾ ਨਾਲ
ਚ ੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ । ਇੰ ਝ ਆਖਦੀ ਮਝਾ ਨੂੰ ਕਖ ਪਾਉਦੀਂ ਹੋਈ ਜੀਤੋ
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰ ਹ ਵਚ ਨੰਮਾ ਨੰਮਾ ਗਣ - ਗਣਾਂ ਰਹੀ ਸੀ । ਵੇਖ ਦਆਂ ਹੀ
ਵੇਖ ਦਆਂ ਉਹ ਟੋਕੇ ਮਹਰੋਂ ਕਤਰੇ ਪ ਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਦੋਵਾਂ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਚਕ ਲਕ
ਤੇ ਟਕਾ ਲੈਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਰਤੀ ਨਾਲ ਖਰਲੀ ਵਚ ਲਆ ਸਟਦੀ, ਫੇਰ ਖਰਲੀ
ਵਚ ਹਥ ਮਾਰ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਅਗੇ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਚਾਰਾ ਖਲਾਰਦੀ । ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ
ਓਹਦਾ ਖਾਸਾ ਮੋਹ ਸੀ । ਰੋਜ਼ ਤ ਕੇ

ਿ ਨਤਨਮ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਵਚ

ਕਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਖ ਪਾ ਦੀ ।
ਦਆਲਾ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਆ...
ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਓ ਨ ਤੈਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ? ਇਕ ਚਾਹ ਪੀਣੀ
ਹੰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੰ ੂ ਆਖ ਆਖ ਮੰ ਗਣੀ ਪੈਂਦੀ..
ਆਹ ! ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਾ ਲਆ ਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਤਾ ਈ
ਫਕਰ ਏ...
ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਈ ਜੀਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ - ਕਤੀ ਵੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਜੰ ਮੀ ਏ,
ਜੰ ਨਾ ਕ ਤੈਨੰ ੂ ਫਕਰ ਰਹਾ ਡੰ ਗਰ ਵਛੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ । ਇਹਨਾਂ
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ਦਾ ਦਤਾ ਈ ਅਸੀ ਖਾਣੇ ਹਾਂ । ਬੰ ਦਾ ਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰ ਹੋ ਫਟ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਖ
ਦਵੇਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਕੋਲ ਕਹ ੀ ਕੋਈ ਜਬਾਨ ਹੈ, ਜਦੋ ਪਾਈ ਉਦੋ
ਵਚਾ ਰਆ ਖਾ ਲਈ..
ਹਣ ਖ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਕ ਆਹ ਢਾਰੇ ਵਚੋ ਮੈਨੰ ੂ ਫੋਸ ਇਕਿਾ ਕਰ ਆਉਣ ਦੇ
ਲਆਉਣੀ ਚਾਹ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ , ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਿ ਖ ਨ
ਹਣ ਸੂਰਜ ਚ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਧਾਰਾਂ ਕਢ ਲੈ ਣ ।
ਵੀਰ ਹਣ ਆਖ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜ ਤੀਕ ਲਗੀ ਜਵਾਕ ਕਥੋਂ ਲਗ
ਜਾਣ ਗੇ.. [ ਸਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬਣ ਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਬੋਲ ਪਆ]
…..ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚੀ ਚੀ ਹਸਣ ਲਗ ਪਾਏ..
ਜੀਤੋ ਚਾ ੂ ਰਖ ਬਿਲ ਵਚੋ ਹਥ ਧੋਂਦੀ ਹੋਈ ਚੋਂਕੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਦਆਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ
ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ ।
ਲੈ ਫ ੋ ਚਾਹ ! ਜੀਤੋ ਨ ਬ ੇ ਰੋਹਬ ਜਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਚ ਫ ਾ ਦਤੇ..
ਪੂਰਨ - ਲੈ ਭਾਬੀ ਬ ਹ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ! [ ਪੂਰਨ ਮੰ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋ ਾ ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬ ਹ
ਗਆ] ਸਾਰਾ ਦਨ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਭਜੀ ਫਰਦੀ ਏ ਦੋ ਘ ੀ ਅਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਆ ਕਰ
।
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ਜੀਤੋ - ਮੈਂ ਤਾ ਕ ਹਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਥੋ ੀ
ਬਹਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਖੀ ਹੋਜੂ, ਪਰ ਦਓਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬ ਾ ਡਰ ਲਗਦਾ,
ਤੈਨੰ ੂ ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਵਾਂ ਪਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾ ਲਆ ਏ ! ਉਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚ ਕਦੀ
ਕੋਈ ਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ..ਹਣ ਕ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਨਾ,ਬੇਬੇ ਨ
ਏ ਘਰ ਤਣਕਾ ਤਣਕਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਆਹੀ ਆਖ ਗਈ
ਕੇ ਜੀਤੋ ਪੂਰਨ ਤੇਰਾ ਪਤ ਹੀ ਹੈ ! ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ
ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਣ ਤੇਰੀ ਹੈ ।
ਪੂਰਨ - ਲੈ ਭਾਬੀ ਏਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਏ! ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਤੂੰ
ਬੇਬੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੀ ਬਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੰ ਨਾ ਘਰਾਂ
ਵਚ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ
ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । ਉਹ ਅਗਲੀ ਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਰਹੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾ ਵੀਰ ਬਨਾ ਸਾਹ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ । [ ਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨ ਕੋਲ ਬੈਿ ਦਆਲੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ ਜਫੀ ਪਾ ਲਈ ]
ਦਆਲਾ - ਵੇਖ ਕੰ ਨੀਆਂ ਸਆਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੰ ੂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਏਹਦੇ
ਹਥ ਛੇਤੀ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ । ਜੀਤੋ ਮੈਂ ਤਾ ਆਖਦਾ ਕਰਮੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਾ ਤੇਰੇ
ਪਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰ ਗ ਲਆਵਾਂ ? ਤਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਖਾਸੀ ਨਭੀ ਜਾਉ....
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ਜੀਤੋ - ਲੈ ਇਹ ਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਗਲ ਹੀ ਆਖ ਦਤੀ ਨਕੀ ਕੀ ਤੇ ਪਛ
ਪਛ !!! ਮੈਂ ਅਜ ਹੀ ਪੰ ਡ ਜਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ 2 ਦੀ ਬਸੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਚਾ ਆਈ ਅਡੇ ਤੋਂ...!

ਦਆਲੇ ਤੇ ਜੀਤੋ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਣ ਪੂਰਨ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਆ,
ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਅੰ ਦਰ ਉਹਦੇ ਦਲ ਵਚ ਲਡੂ ਫਟਣ ਲਗ ਪਏ.. ਅੰ ਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ
ਅਖਾਂ...
ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਗੇ ਕਤੇ ਨਾ ਕਤੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜਦੋ ਦਾ ਪੂਰਨ
ਨ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦਆਲੇ ਦੇ ਵਆਹ ਵਚ ਦੇ ਖਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾ ਉਸੇ ਦਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਰਮੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦਲ ਹਾਰੀ ਬੈਿਾ ਸੀ ।
ਜੀਤੋ ਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮਖ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਆਂ ਉਹਨੂੰ ਝ ਹੀ
ਛੇ

ਦਆ ਆ ਖਆ - ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਚੰ ਨ ਵਰਗੀ ਭੈਣ

ਦਾ ਰਸ਼ਤਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ..?
ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਝ ਗਆ - ਵੇਖ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਾ ਆਖੀ
ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਸ਼ਤਾ । ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਮੇਰੇ ਪਖੋਂ ਤਾ ਵੀਰ !
ਨਾਲੇ ਆ ਭਾਬੀ ਵੀਰ ਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਏਹਦੀ ਭੈਣ ਵਚ ਵੀ ਉਹੀ
ਗਣ ਹੋਣੇ ।
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ਹਾ ਹਾ ਦਓਰਾ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗਣ ਨਹੀਂ... ! ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਤੋ
ਚੀ ਚੀ ਹਸਣ ਲਗ ਪਈ...
ਪੂਰਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਨੰਮਾ ਜਹਾ ਹਸਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ ਕਢਣ ਲਈ ਤਰ ਪਆ
। ਜੀਤੋ ਨਆ ਣਆਂ ਨੂੰ ਿਾ ਅੰ ਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਚੋਹਾਂ ਮੰ ਡਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ
ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ ਗਈ । ਦਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਫ ਬਸ ਅਡੇ
ਤੇ ਛਡ ਆਇਆ । ਜੀਤੋ ਨ ਪੰ ਡ ਅਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕਰਮੀ ਦਾ
ਹਥ ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਖੋਲ ਦਤੀ । ਜੀਤੋ ਦਾ ਪਉ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ਼ਤੇ ਲਈ
ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਆ ।
ਹੋਰ ਧੀਏ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਹ ਤੇ ਅਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ
ਦਤਾ...
ਜੀਤੋ - ਬਾਪੂ ਕਰਮੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ਼ ਕਰੂ ਰਾਜ਼, ਤੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਚਾਰ
ਜੀਅ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਲ ਕੇ ਰਹਾਂ ਗੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਰਮੀ ਨੂੰ
ਕਸੇ ਦੀ ਹ ਕ ਨਾ ਝ ਕ । ਪੂਰਨ ਦੇ ਸਭਾਅ ਦਾ ਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਨਾ
ਵਚਾਰਾ ਕਸੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮਾ ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਲਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੰ ੂ
ਪਤਾ ਈ ਆ ਮੰ ਡੇ ਅਜ ਕਲ 100-100 ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਲੋ ਕੀ ਦਸਦੇ ਕਝ ਹੋਰ ਤੇ
ਨਕਲਦਾ ਕਝ ਹੋਰ ।
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ਅਖੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਰਗੀ ਕਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਸੇ ਨ ਪਛੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਰਗੀ
ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸੇ ਨਾ ਲਆ ਨਾਂ...
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਉਹਲਾ ਬਾਪੂ ਜਦੋ ਦਾ ਤਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥਲੇ ਆਏ ਆ ਕਸੇ
ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫ ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਵ ਆ । ਨਾਲੇ ਤਸੀ
ਫਕਰ ਨਾ ਕਰੀਉ ਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾ ਕਰਮੀ ਨੂੰ 2 ਕਪ ਆ ਚ ਹੀ
ਵਆਹ ਲੈ ਜਾਣਾ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲ ਜਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਝ ਮਾ ਾ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਜੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇਕ ਗਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਸੀ...
ਧੀਏ ਤੈਨੰ ੂ ਜਵੇਂ ਚੰ ਗਾ ਲਗੇ ਤੂੰ ਕਰ । ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾਲੇ
ਕਰਮੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹ ਹੈ ।
ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਪ ਛਆ ਗਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦੀ ਹੋਈ
ਅੰ ਦਰ ਨਸ ਗਈ । ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ..
ਜੀਤੋ ਨਾਲੇ ਗਲ ਸਣ ਇੰ ਝ ਕਰੀ ਆ ਮ ਸਆ ਤੇ ਤਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰ ਡ ਆ
ਜਾਇਓ , ਏਥੇ ਮੇਲਾ ਲਗਣਾ ਏ ਮੈਂ ਸਖਣਾ ਸਖੀ ਸੀ ਕੇ ਜੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਰਸ਼ਤਾ ਹੋ
ਗਆ ਮੈਂ ਮਥਾ ਟਕਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗੀਂ, ਉਸੇ ਦਨ ਦਆਲਾ ਵੀ ਬੈਿ ਵਆਹ ਦੀ
ਤਾਰੀਕ ਮਥ ਲਾਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਨਿੱਬ ੇ ਹਥੀਂ ਜੋ ੀ ਨੂੰ ਿਾਕਾ ਲਾ ਦਵਾਂਗੇ ।
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ਜੀਤੋ - ਆਹੋ ਬੀਬੀ ਗਲ ਤਾ ਿੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ..! ਤਸੀ ਤਆਰੀ ਰਖੀਉ ਅਸੀਂ
ਅਪ

ਜਾਵਾਂਗੇ । ਚਲ ਬਾਪੂ ਮੈਨੰ ੂ ਅਡੇ ਤੇ ਛਡ ਆ ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਕਵੇਲਾ ਹੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਆਣੇ ਬੈਿ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ ।
ਜਦੋ ਦੀ ਜੀਤੋ ਪੰ ਡ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਚ ਉਹ ਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ
ਉਸਾਰਦਾ ਕਦੀ ਤੂਤਾਂ ਥਲੇ ਪਏ ਮੰ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਿਦਾ ਜਾ ਬੈਿਕ ਵਚ ਆ ਲੰਮਾ ਪੈ
ਜਾਂਦਾ...
ਦਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗ ਪਆ - ਪੂਰਨ ਸਹਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਸ਼ਆ ਪਆ
ਏ...!!!!
ਪੂਰਨ - ਲੈ ਵੀਰ ਤੂੰ ਏਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤਾ ਸ਼ਰੀਰ
ਅਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਤਾਂ ਿੰਡਾ ਜਹਾ ਹੋਇਆ ਪਆ ਤਾਹੀ ਘਟਣ ਜਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ
ਤਾਪ ਜਹਾ ਚ ਦਾ ਲਗਦਾ ।
ਦਆਲਾ - ਚਲ ਲਗਦਾ ਤਾਪ ਦਾ, ਤਾਪ ਤਾ ਤੈਨੰ ੂ ਵਆਹ ਦਾ ਚ ਆ
ਜਾਪਦਾ । ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚ ਆ ਸੀ, ਵਆਹ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨ ਸਾਰਾ
ਲਾਹ ਦਤਾ । ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚੀ ਚੀ ਹਸਣ ਲਗ ਪਏ..
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ਵੇਖ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵਆਹ ਵਾਲਾ ਲਡੂ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ ਜਹ ਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ
ਪਛਤਾਵੇ ਜਹ ਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ । ਸਪ ਦੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਹਥ ਪਉਣ
ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜਦ ਡੰ ਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਓਦੋ ਹੀ ਅਉਦੀ ।
ਆਹੋ ਤੈਨੰ ੂ ਤੇ ਡਸ ਲਆ ਨਾ ਵਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਨ ਹਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਏ ।
ਅੰ ਦਰ ਆ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤੋ ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਧਰ ਮਾ ਰਆ...
ਐਵੇ ਮੰ ਡੇ ਨੂੰ ਪਿ ਸਧੇ ਪਾਿ ਨਾ ਸਖਾਇਆ ਕਰ..
ਦਆਲਾ - ਲੈ ਬਈ ਪੂਰਨ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੋਰਚਾ ਫ ਤਹ ਕਰਕੇ..!
ਜੀਤੋ ਨ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੀ ਨ ਆ ਖਆ - ਹੋਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤਾ ਮ ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬਾਪੂ
ਨ ਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਆਖ ਦਤੀ ਆ 3 - 4 ਦਨਾਂ ਨੂੰ ਮ ਸਆ ਏ ਉਸ ਦਨ ਿਾਕਾ
ਲਾ ਤਾਰੀਕ ਮਥ ਲਾਵਾਂ ਗੇ । ਘਰ ਦਾ ਵਹ ਾ ਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ

ਿਆ ।

ਨਆਣੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੈਨੰ ੂ ਮਾਸ ਆਖਾਂਗੇ ਜਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ।
ਜੀਤੋ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਡਲ ਡਲ ਪੈਂਦੀ । ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਚੋ ਨਕਲ ਗਏ ਕੇ ਬੇਬੇ
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਚੋ ਕਢੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਭਾਅ ਤੋਂ ਜੀਤੋ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਾਂ ਵਾ ਕਫ਼ ਸੀ , ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਏਹਨਾਂ ਜੀਆ ਨੂੰ
ਘਰ ਦੀ ਏਸ ਮਾਲ਼ਾ ਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰ ਖਆ ਹੈ ਕਰਮੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਲ਼ਾ ਟਟਣ ਨਹੀਂ
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ਦਵੇਗੀ । ਉਧਰ ਮ ਸਆ ਵਾਲਾ ਦਨ ਆ ਗਆ । ਜੀਤੋ ਹਣੀ ਸਾਰੇ ਪ ਰਵਾਰ
ਸਮੇਤ ਪੰ ਡ ਜਾ ਪਹੰ ਚੇ । ਜੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਗਰਦਵਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਥਾ
ਟਕਾਇਆ । ਜੀਤੋ ਦੇ ਪਓ ਨ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਮਿਾ ਕਰ ਿਾਕੇ ਦੀ
ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਵੀਹਾਂ ਦਨਾਂ ਬਾਦ ਵਆਹ ਵਾਲਾ ਦਨ ਮਥ ਲਆ ਗਆ
। ਦਆਲਾ ਆਪਣੇ ਸਹ ਰਆਂ ਦੀ ਆਰ ਥਕ ਤੰ ਗੀ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾ ਕਫ਼ ਸੀ ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਸ ਬੰ ਦਆ ਨਾਲ
ਚੰ ਨੀ ਚ ਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਆ । ਪੂਰਨ ਵੀ
ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਸ ਹਮਤ ਹੋ ਗਆ । ਤਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ
ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਜੀਤੋ ਕੋਲ ਸਰ ਖਰਕਣ ਦੀ ਵੇਹਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਹਲਵਾਈ ਮਿਾਇਆ ਕਢ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ , ਲਡੂਆ ਦੀ
ਮ ਹਕ ਪੂਰੇ ਪੰ ਡ ਚ ਫੈਲ ਗਈ...ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਆਹ
ਏ । ਕਈਆਂ ਨ ਬਥੇਰੇ ਨਕ ਮੂੰ ਹ ਵਟੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰ ਝੇ ਨਹੀਂ ਆ ਖਆ ।
ਅਖੀਰ ਵਆਹ ਵਾਲਾ ਦਨ ਆ ਗਆ । ਦਆਲਾ ਦਸ ਬਾਰਾਤੀ ਲੈ ਪੂਰਨ
ਨੂੰ ਵਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ । ਜੀਤੋ ਨ ਜੋ ੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਪੀਤਾ..ਕਰਮੀ ਲਾਲ
ਸੂਹੇ ਜੋ ੇ ਵਚ ਅਰਸ਼ੋਂ ਤਰੀ ਪਰੀ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਪੰ ਡ ਦੀ ਹਰ ਤੀਵੀਂ ਜੀਤੋ ਨੂੰ
ਆ ਕੇ ਕ ਹ ਰਹੀ ਸੀ..
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ਜੀਤੋ ਪੂਰਨ ਦੇ ਤਾ ਭਾਗ ਖੋਲ ਦਤੇ ਤੂੰ ਕੰ ਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਹ ਟੀ ਵਆਹ ਕੇ
ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ..
ਕ ੇ ! ਭਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਤੋ ਵਰਗੀ..
ਜੀਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪਲ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਫ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਸੀ
ਜਵੇਂ ਉਹਨ ਸਚੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਚ ਹੀਰਾ ਪਾ ਦਤਾ ਹੋਵੇ । ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਖਸ਼ੀ
ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਚ ਸੀ ਕਦੋ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰੇ । ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਨਪਟਾ ਕੇ ਜੀਤੋ ਕਰਮੀ ਨੂੰ
ਕਮਰੇ ਵਚ ਛਡ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਤਾ ਗਆ ।
ਪੂਰਨ ਬ ੇ ਪਆਰ ਨਾਲ ਕਰਮੀ ਵਲ ਅਗੇ ਵ ਧਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬ ਹ ਗਆ ਤੇ
ਕਰਮੀ ਦਾ ਹਥ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਲੈ ਲਆ..
ਪੂਰਨ - ਵਾਹ ਓਏ ਰਬਾਂ ਭਾਬੀ ਨ ਤਾਂ ਸਚੀ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਜੇ ਦੀ ਕਸਮਤ ਖੋਲ
ਦਤੀ...
ਕਰਮੀ ਬ ੇ ਪਆਰ ਨਾਲ ਮਸਕਰਾਈ...
ਪੂਰਨ - ਕਰਮੀ ਸਚ ਆਖਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋ

ਸਕਦਾ ।

।ਰਬ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਏ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਪਰਛਾਈ ਏ..ਮੈਨੰ ੂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਵੀਰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ।
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ਕਰਮੀ ਨ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹਥ ਘਟ ਲਆ - ਤਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ...।
ਪੂਰਨ ਨ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਚ ਭਰ ਲਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੋ ਗਈ... ।
ਇਸ ਤਰਾਂ 2 ਮਹੀਨ ਬੀਤ ਗਏ । ਘਰ ਦਾ ਵਹ ਾ ਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
ਭ ਰਆ ਰ ਹੰ ਦਾ । ਕਰਮੀ ਜੀਤੋ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰ ਮ ਵਚ ਹਥ ਵਟਾਉਣ ਲਗ
ਪਈ ਜਸ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਪਖੋਂ ਜੀਤੋ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਆ । ਨਆਣੇ ਵੀ
ਕਰਮੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਥਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰਮੀ ਵਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਈ
ਸੀ ਉਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਨਆ ਣਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦਤਾ ਸੀ ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਰੂ ਨਾਲ ਕਰਮੀ ਦਾ ਬਹਤ ਮੋਹ ਸੀ । ਬੀਰੂ ਜੀਤੋ ਦਾ ਵਚਕਾਰ
ਵਾਲਾ ਮੰ ਡਾ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਵੀ ਬੀਰੂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਚ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦਾਂ । ਬੀਰੂ ਦੀਆ
ਭੂਰੀਆਂ ਅਖਾ ਜਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ।ਪ ਾਈ ਵਚ
ਉਹ ਬ ਾ ਲਾਇਕ ਸੀ । ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਥਕਦੇ ਨਾ । ਸਾਰੇ
ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੇਰੀ ਕਸਮਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਇਕ ਦਨ ਤੇਰਾ ਏ ਮੰ ਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗਾ
। ਪੂਰਨ ਕੋਲ ਹਰ ਸਖ ਸੀ ਖਸ਼ੀਆਂ ਖੇ ੇ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਖ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰ ਝ ਵਾਂਝਾ
ਰ ਹ ਗਆ, ਜਵੇਂ ਮਸਾ ਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੰ ਚ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਹਦੇ
ਲਈ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ
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ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ । ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਭਾਅ ਵਚ ਥੋ ੀ ਥੋ ੀ
ਖਟਾਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਜੀਤੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਥਕ ਗਈ ਸੀ ਕੇ
ਕਰਮੀ ਰਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰ ਹਣਾ ਸਖ ਜਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ
ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਪੇ ਭਰ ਜਾਣੀ ਬਹਤੇ ਦੀ ਚਾਅ ਵਚ ਬਾਕੀ ਰਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ
। ਕਰਮੀ ਦੀ ਸਹਤ ਤੇ ਪਰ ਕਸੇ ਵੀ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੰ ਦਾ । ਇਕ ਦੋ
ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਲ ਕੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਜੀਤੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕੇ ਫਰ
ਘਰ ਲੈ ਆਈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਬੀਰੂ ਭਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕੋਲ
ਆ ਗਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕ ਤੇ
ਿ ਕੇ ਬੀਰੂ ਦੇ ਚਪੇ ਜ

ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਡਲ ਗਈ । ਕਰਮੀ ਨ ਨਾਲ ਹੀ

ਦਤੀ..

ਅੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਏ ! ਦਖਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹਾ । ਚਜ ਨਾਲ
ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਨ ਟਪੂ ਟਪੂ ਲਾਈ ਰਖਦੇ । ਬੀਰੂ

ਚੀ

ਚੀ ਰੋਣ

ਲਗ ਪਆ..
ਜੀਤੋ ਕੋਲ ਵੇਖ ਸਹਾ ਰਆ ਨਾ ਗਆ ਉਹ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ...
ਫਰ ਕ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਡਲ ਗਈ, ਨਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ..
ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਪਆ - ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਭਾਅ ਦਾ
ਤੈਨੰ ੂ ਕਹ ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਸਾ ਆ ਗਆ ਹੋਣਾ , ਚਲ ਆ ਬੀਰੂ ਪਤ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ
ਖਾ ਲਈ ਏ ਚਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪਤ..!

www.PunjabiLibrary.com

ਕਰਮੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰ ਦਆਂ ਵੇਖ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਮਰੇ ਅੰ ਦਰ
ਚਲੇ ਗਈ । ਜੀਤੋ ਮਗਰੇ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨ ਰੋਕ ਦਤਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪੇ
ਸਮਝਾਂ ਲੈ ਣਾ ਤਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋ । ਰੋਟੀ ਖਾ ਪੂਰਨ ਕਮਰੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਗਆ ।
ਕਰਮੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਿ ਗਆ..
ਪੂਰਨ - ਕਰਮੋ ਕੀ ਗਲ ਏ ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਅਜਕਲ ਤੂੰ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰ ਹਣ ਲਗ ਪਈ ਏ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖਝ ਜਾਣੀ । ਇੰ ਝ ਨਹੀਂ
ਕਰੀ ਦਾ ਹੰ ਦਾ , ਘਰ ਵਚ ਕਲੇ ਸ਼ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ।
ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿ ਖ ੀ ਹੋਈ - ਮੈਂ ਕਲੇ ਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੇ ਭੈਣ ਕਰਦੀ, ਤਸੀ
ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਛੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ
ਹਾਂ । ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਹੀ ਪਛਦਾ - ਕਰਮੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ
ਸਖ ਕਦੋਂ ਦਏ ਗੀ । ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦੇਂਦੀ ਆ ਫਰ ਕੀ ਆ ਅਖੇ ਮੇਰੇ ਨਆਣੇ
ਵੀ ਤਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਚੀ ਚੀ ਰੋਣ ਲਗ
ਪਈ ..
ਲੈ ਹੈ ਦਸ ਕਮਲੀ ! ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਚ ਭਾਬੀ ਮਾ ਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ? ਮੈਂ ਤੇ
ਅਗੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈ ਣੇ..ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ?
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ਕਰਮੀ - ਹਾਏ ਵੇ ਮੇ ਰਆਂ ਭੋ ਲਆ ਬੰ ਦਆ ! ਤੂੰ ਤੇ ਸਚੀ ਰਬ ਦਾ ਬੰ ਦਾ
ਏ...ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੇ ਅਗੇ ਚਾਹੰ ਦੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਉਹੀ ਰ ਹਣ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ
ਦਾ ਹੀ ਰੋਹਬ ਹੋਵੇ । ਤਾਹੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਘਰ ਵਚ
ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗੀ , ਪਰ ਮੈਂ ਚਪ ਨਹੀਂ ਬ ਹ
ਸਕਦੀ । ਸਾਰਾ ਦਨ ਮੇਰਾ ਬੰ ਦਾ ਮਟੀ ਨਾਲ ਮਟੀ ਹੰ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਦਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਮੰ ਜੇ ਤੋ ਦਾ ।
ਪੂਰਨ - ਬਸ ਕਰਮੀ ਬਸ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹਣ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਓ
ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਰਜਾਈ ਖਲਾਫ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਣ ਸਕਦਾ । ਵੀਰ ਿੀਕ ਨਹੀਂ ਰ ਹੰ ਦਾ
ਤੇ ਤੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੀ ਏਸ ਗਲ ਨੂੰ , ਡਾਕਟਰ ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨੰ ੂ ਹੋ ਕੀ ਗਆ ਏ?
ਕਰਮੀ - ਹਾਂ ਅਜ ਤਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਗਲਾਂ ਬਹਤ ਚਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਰ ਸਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ । ਤਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ
ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮੀ ਨੂੰ
ਸ਼ ਹਰ ਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਆਵਾਂ । ਕਉ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਉਹ
? ਸੋ ਚਆ ਕਦੀ ਤਸੀ ਏ ਸਭ ..????
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ਪੂਰਨ ਿ ਬਾਹਰ ਹਵੇਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਤਰ ਪਆ । ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮੀ
ਦੇ ਆਖੇ ਬੋਲ ਤੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕ ਮੰ ਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਖ ਨਾ ਲਗੀ ।
ਸਵੇਰੇ ਿ ਜੀਤੋ ਨ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫ ਾਈ...
ਜੀਤੋ - ਪੂਰਨ ਕ ਗਲ ਸਹਤ ਨਹੀਂ ਿੀਕ ਜਾਪਦੀ.?
ਪੂਰਨ - ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਿੀਕ ਏ ਸਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਂਣਾ....
ਜੀਤੋ - ਵਾ ਹਗਰੂ ਿੀਕ ਹੀ ਰਖੇ... ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਏ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਫ

ਲਆਵੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ

ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਤ ਦਖਾ ਲਵੀਂ..।
ਪੂਰਨ - ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤੇ ਿੀਕ ਹਾਂ, ਸੋਚਦਾ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਸ ਣਆ ਸ਼ ਹਰ ਵਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਬ ਾ ਸਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਏ
ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਖਾ ਲਆਉਣਾ ਅਜਕਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ...
ਜੀਤੋ - ਲੈ ਹੈ ਕਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਵਰੇ ਹੀ ਤਾ ਹੋਏ ਨ ਜਦ ਰਬ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨ ਆਪੇ ਪਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਕਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਰਬ ਦਾ
ਨਾਮ ਲਆ ਕਰੋ ।

www.PunjabiLibrary.com

ਪੂਰਨ- ਰਬ ਦਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਏ, ਕਰਮੀ ਸਚ ਹੀ ਆਖ ਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੰ ਦੀ , ਪੂਰਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ ਹਰ ਕਰਮੀ ਨ ਭ ਰਆ ਸੀ ਉਹਨ ਜੀਤੋ
ਮੋਹਰੇ ਸਾਰਾ ਉਗਲ ਦਤਾ।
ਜੀਤੋ ਦੇ ਹਥੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਥਲੇ ਡਗ ਗਆ..
ਵੇ ਦਓਰਾ ਆਹ ਕੀ ਬਕੀ ਜਾਨਾ ਤੇਰਾ ਦਮਾਗ ਿੀਕ ਹੈ ?
ਦਆਲਾ ਵੀ

ਿ ਆ ਗਆ ਉਹਨ ਬਥੇਰਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਚਪ

ਕਰਾਇਆ । ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇਟ ਹਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੰ ਦੇ ਸੀ..ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਸਦਾ ਡਰ ਸੀ ਗਲ ਇਹਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕੇ
ਪੂਰਨ ਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਤਾ ਮੈਨੰ ੂ ਅਡ ਕਰ ਦਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਵਖਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆ ਦੀ ਹਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਦਤੀ
ਜਾਵੇ। ਜੀਤੋ ਨ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖ ਲਾ ਪਰ ਅਡ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਾ ਕਰ । ਪਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਵਚ ਹਣ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ
ਦਖਦਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਜਦ ਦਆਲੇ ਤੇ ਜੀਤੋ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ
ਮੰ ਨ ਗਏ । ਪੰ ਚਾਇਤ ਬੈਿੀ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਆ । ਦਆਲੇ
ਨ 5 ਕਲੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬ ੀ ਨਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ
ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਚੰ ਗੀ ਖਾਸੀ ਹੰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਲੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਪੰ ਜ ਕ ਲਆ ਦਾ ਟਕ ਵੀ ਇਕਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
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ਉਹ ਹਰ ਕਲਾ ਕੋਈ ਕਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹਰ
ਹਾਲ ਵਚ ਖਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਸੀ

ਸਮਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਗਆ . ਜਨਾਂ

ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਨੂੰ ਭ ਜਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਜ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਚ ਲਆ ਵਚ ਅਡ ਅਡ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਦੀਆਂ ਸੀ...।
7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪੂਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਕ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਦਨ ਦਨ ਓਹਦੇ
ਦਨ ਚੰ ਗੇ ਹੰ ਦੇ ਗਏ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰ ਗੀ ਖਾਸੀ ਹੰ ਦੀ । ਦਆਲਾ ਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਮੰ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਆ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਗ਼ਮ ਲੈ ਬੈਿਾ । ਪੂਰਨ ਨ ਕਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਕ ਨਾ ਲਈ । ਜੀਤੋ ਦੇ ਮੰ ਡੇ ਵਡੇ ਹੋ ਗਏ ਦਨ ਰਾਤ ਜੀਤੋ ਨਾਲ
ਪੂਰੀ ਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਨ ਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥਲੇ
ਦਬੇ ਗਏ । ਜੇ ਕਤੇ ਇਕ ਅਧੇ ਟਕ ਵਚ ਫ਼ਸਲ ਚੰ ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਖੋਂ
ਰ ਹ ਜਾਂਦੀ..ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ
ਜਾਂਦੀ..ਜਦ ਤਕ ਦਆਲਾ ਰ ਜਆ ਪ ਝਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਪਰ
ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ । ਜੀਤੋ ਨ ਪਰ ਕਦੀ ਹੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਰਬ
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰ ਹੰ ਦੀ । ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਵ ਦਾ ਕੇ ਏਥੋਂ
ਕਹ ਾ ਕਝ ਮਲਣਾ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ
ਮਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਓਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਘ ੀਸਦੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵੇਹ ੇ ਹੀ ਮ ਹਫ਼ਲਾਂ
ਸਜਦੀਆਂ । ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰ ਡਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ
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ਦਨ ਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਨ ਗੇ. ਖਾਸਕਰ ਬੀਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਣ ਉਹਦੇ
ਦਲ ਦੀ ਸਟ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਅਰਾਮ ਮਲਦਾ । ਬੀਰੂ ਦਾ ਅਜ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ
ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਜਨਾਂ ਪ ਹਲਾ ਸੀ ਭਾਵੇ ਉਹ ਵਡਾ ਹੋ ਗਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਓਹਨੂੰ
ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਲ ਲੈਂ ਦਾ... ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਨ ਸਖਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀ । ਝੋਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਬਥੇਰੀ
ਭ ਾਸ ਮਾਰ ਰਹਾ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਤੂਤ ਥਲੇ ਮੰ ਜੀ ਡਾਹੀ ਅੰ ਬ ਚੂਪ ਰਹੇ
ਸੀ..ਬੀਰੂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਗਆ ਤੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੂਰ ਹੀ ਖ

ਗਆ । ਅੰ ਬਾ ਦਾ

ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਸੀ । ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ ਮੂੰ ਹ ਉਹਦੇ
ਵਚੋ ਲਾਲਾ ਡਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ..
ਅਖੀਰ ਪੂਰਨ ਨ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਓਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈ...
ਭਲਾਂ ਨੰ ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਸ ਵਖਰਾ ਹੋਇਆ...
ਪੂਰਨ ਨ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਅੰ ਬ ਫ ਾ ਦਤੇ- ਲੈ ਪਤ ਖਾ..!
ਕਰਮੀ ਨ ਉਹਦੇ ਹਥੋਂ ਅੰ ਬ ਖੋ ਲਏ..
ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ- ਏਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰ ਨ ਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਤੂੰ ਵਡਾ ਦਾਨੀ..
ਬੀਰੂ ਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਦ ਸਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ।
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ਪੂਰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਰੂ ਨਾਲ ਪਆਰ ਵੇਖ ਕਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ ਹਰ ਦਨ ਦਨ ਵਧ ਹੀ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇ ਏਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਮੰ ਡੇ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕ ੀਆਂ ਕਤੇ ਪੂਰਨ ਫਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਵੇ । ਬੀਰੂ ਤੋਂ ਕਰਮੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ ।
ਵ ਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤਰਦਾ ਗਆ । ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕ ਤਣ ਦਾ ਸਵਾਦ
ਆਉਣ ਲਗ ਪਆ । ਹਣ ਉਹਨ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਪਖੋਂ
ਬਲਾਉਣਾ ਛਡ ਦਤਾ । ਹਾਂ ਘਰ ਵਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰ ਗੀ ਹਥੋਂ ਜੀਤੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇ ਨਾ
ਪ ਾ ਸਕੀ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਆਦਾ ਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਗ ਪਆ...।
ਇਕ ਦਨ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਬੈਿਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਪਛੋਂ
ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ੰ ਦਾ ਆ ਗਆ..
ਸ਼ੰ ਦੇ ਨ ਬੀਰੂ ਦੇ ਪਿ ਪਛੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਾ ਮਾਰ ਆ ਖਆ - ਉਏ
ਬੀਰੂ ਆਹ ਕੀ ਬੈਿਾ ਬਟਰ ਬਟਰ ਚਾਕੀ ਜਾਣਾ ।

ਿ ਚਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਚ

ਚਲੀਏ ਬਾਪੂ ਬੋਰ ਕਰਾ ਰਹਾ ...
ਬੀਰੂ ਬਨਾਂ ਕਝ ਆਖੇ ਸ਼ੰ ਦੇ ਦੇ ਪਛੇ ਪਛੇ ਤਰ ਪਆ ...
ਸ਼ੰ ਦੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਸਤਰੀ ਲਾਗਲੇ ਪੰ ਡੋ ਲਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਰੂ ਸਾਰਾ ਦਨ
ਥੇ ਬੈਿਾ ਬੋਰ ਹੰ ਦਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾ । ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਨਬ
ਤੇ ਮਸਤਰੀ ਦਾ ਧਆਨ ਬੀਰੂ ਵਲ ਗਆ..
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ਗਆ

ਕਾਕਾ ਕੀ ਗਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਣ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ
ਗਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਏਥੇ ਹੀ ਬੈਿਾ...
ਬੀਰੂ ਬ ੇ ਸ ਹਜ ਪਾ ਨਾ ਬੋ ਲਆ - ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਆ ਉਹ ਵੀ ਨਰੋਈ ਹੋਜੂ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਚੰ ਗੀ
ਹੋਵੇਗੀ...ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਖਸ਼ ਹੋਜੂ ਗੀ..
ਮਸਤਰੀ ਨ ਉਹਦਾ ਸਰ ਪਲੋ ਸ ਦਆਂ ਆ ਖਆ - ਲੈ ਪਤ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਹੀ ਆਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਚ ਬੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ
ਬੀਰੂ - ਪਰ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਨੀ ਹਾ ਬਾਪੂ ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕ
ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਵੀਂ...
ਮਸਤਰੀ

ਚੀ

ਚੀ ਹਸਣ ਲਗ ਪਆ , ਉਹ ਤੇ ਅਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ

ਸੀ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੰ ਝ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਸਾਮਾਨ
ਦਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੈ ਆਵੀਂ । ਚਲ ਹਣ ਘਰ ਨਸ ਜਾ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਆ ਸਵੇਰੇ
ਆਊਗਾ ਮੈਂ...
ਬੀਰੂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਭਜਦਾ ਭਜਦਾ ਘਰ ਨੂੰ
ਚਲਾ ਗਆ । ਘਰ ਜਾਂ ਦਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨ ਪ ਹਲਾ ਆਪਣੀ ਬਗਣੀ ਲਭਣੀ ਸ਼ਰੂ
ਕੀਤੀ..
ਜੀਤੋ ਅੰ ਦਰ ਆ ਗਈ - ਪਤ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਆ ਤੇਰਾ ?
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ਕਝ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਬਗਣੀ ਵੇਖ ਦਾ ਸੀ ਤੋ ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਣੇ..
ਜੀਤੋ ਬ ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ - ਹੈ ਪੈਸੇ! ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ?
ਬੀਰੂ - ਸਵੇਰ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਚ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ...
ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਸੀ ਕੇ ਬੀਰੂ ਆਖੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ - ਪਤ ਤੈਨੰ ੂ ਕੰ ਨ
ਕਹਾ ਏਦਾਂ ?
ਕਝ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸ਼ੰ ਦੇ ਦੇ ਮਸਤਰੀ ਨ ਆ ਖਆ ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ
ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਪਲਕੇ ਤਹਾਡੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ।
ਇਹਨੀ ਗਲ ਆਖ ਬੀਰੂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਆ...
ਜੀਤੋ ਨ ਸੋ ਚਆ ਕੋਈ ਵਚਾਰੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ
ਗਆ ਏ । ਰਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਜੰ ਨ ਬੀਰੂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆ
ਗਆ । ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਸਤਰੀ ਨ ਸਾਰਾ ਬੋਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬੀਰੂ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲਆਂ
ਸ ਟਆ । ਸਾਰਾ ਦਨ ਬੋਰ ਹੰ ਦਾ ਰਹਾ ਬੀਰੂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਵਖਰੀ ਹੀ ਖਸ਼ੀ ਸੀ ।
ਜੀਤੋ ਪਛੇ ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕੇ ਬੀਰੂ ਸਚ ਹੀ ਆਖ
ਰਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਗਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ ਗਲ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਰ ਹ
ਗੀ । ਬੀਰੂ ਦਾ ਖ ਆ ਚੇਹਰਾ ਮਰਝਾ ਗਆ ਕੇ ਮੋਟਰ ਕਥੋਂ ਲਆਵਾਂ ? ਪਰ
ਵਾ ਹਗਰੂ ਨ ਉਹਦੀ ਏ ਵੀ ਸਣ ਲਈ ਸ਼ੰ ਦੇ ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਣੀ
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ਮੋਟਰ ਲਆ ਕੇ ਦੇ ਦਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਸ਼ਤਾਂ ਵਚ ਕਰ ਲਏ.. ਮਸਤਰੀ ਨ ਮੋਟਰ
ਦੀਆ ਤਾਰਾਂ ਜਦ ਜੋ ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਚ ਚਲ ਪਆ ਬੀਰੂ ਦਾ ਮਨ
ਨਚ

ਿਆ ਉਹ ਖ ਾ ਹੋ ਕੇ ਨਚਣ ਲਗ ਪਆ ਜਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਨ ਸਚ

ਹੰ ਦੇ ਵਖ ਰਹੇ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਪੰ ਡ ਵਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਆ ਕੇ ਬੀਰੂ ਨ ਬੋਰ ਕਰਾ ਲਆ
। ਕਰਮੀ ਤਕ ਗਲ ਅਪ ੀ ਤੇ ਉਹ ਸ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ...
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਰੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹਤ ਚੰ ਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨ ਘਰ ਦਾ ਅਧੇ ਨਾਲੋਂ
ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਤਾ..
ਬੀਰੂ ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਕੰ ਮ ਰਹਾ ਸੀ ਉਹਨ ਦੇ ਖੇਤ ਕਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੀ..
ਕਰਮੀ ਨ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ - ਪਤ ਗਰਮੀ ਬ ੀ ਹੈ ਲੈ ਫ
ਿੰਡਾ ਦਧ ਪੀ ਲਾ..
ਜਹ ੇ ਪਆਰ ਲਈ ਉਹ ਵ ਰਆ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹਾ ਸੀ ਅਜ ਚਾਚੀ ਦੇ
ਉਹ ਪਆਰ ਨ ਸਾਰੀ ਪਆਸ ਭਜਾ ਦਤੀ । ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਚ
ਵਜੀ ਗੰ ਢ ਅਜ ਖਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ । ਜਹ ੇ ਫਲ ਮਰਝਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ
ਜਵੇਂ ਅਜ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਲ ਗਆ ਹੈ । ਦਧ ਪੀ ਉਹ
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ਿ ਫਰ ਖੇਤਾਂ

ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪਆ ।ਜੀਤੋ ਦੀਆ ਆਸਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਫਰ ਤੋਂ ਜਗਣ ਲਗ
ਪਏ । ਦਆਲੇ ਦੀ ਸਹਤ ਵਚ ਵੀ ਸਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਆ...
ਸਖਰ ਦਪ ਹਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ।ਬੀਰੂ ਮਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਇਕ ਸੰ ਘਣੇ ਰਖ ਦੀ ਛਾਂ
ਹੇਿਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਆ ।ਚੋਂਦੇ ਮ ਕੇ ਨ ਉਹਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿ ਤਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਤਾ । ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੰ ਝ
ਲਗਾ ਜਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਸੋ ਹੀ ਗਆ ਹੈ, ਅਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਹ ਨੂੰ ਚ
ਗਈਆ ।

ਿਣ ਦੀ ਉਹਨ ਬਹਤ ਕੋ ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਜਵੇਂ

ਮਾ ਰਆ ਗਆ । ਖਬਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖ

ਗਆ । ਸਜੇ ਹਥ ਦੀ

ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਤ ਉਹਦੀ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ ਤ ਫਣ ਲਗੀ । ਜਦ ਉਹਨੀ ਕਝ ਵ ਤ ਬਾਦ
ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ..ਉਹਨ ਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਜੇ ਹਥ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਬੀ ਲਤ ਤੇ ਹਥ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇ ਖਆ ਤੇ ਸਭ ਿੀਕ ਸੀ । ਸੋ ਚਆ
ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿੰਡਾ ਤਤਾਂ ਹੋ ਗਆ ਹੋਂਣਾ ।

ਿ ਕੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਤਰ

ਪਆ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਰ ਆਹੀ ਦੋਰਾ ਪਆ ਪਰ ਉਹਨ ਕਸੇ ਨੂੰ ਕਝ ਨਾ
ਆ ਖਆ । ਤੰ ਨ ਦਨ ਉਹ ਪੀ ਨਾਲ ਤ ਫਦਾ ਰਹਾ । ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਕ ਦਨ
ਜੀਤੋ ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਚ ਵੇਖ ਲਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਕਲ
ਗਈਆ.ਪਰ ਫਰ ਵੀ ਬੀਰੂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਦਾਂ ਰਹਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ
ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਉ ਕ ਉਹ ਘਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕਝ ਨਹੀਂ
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ਦਸਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਸੀ । ਜੀਤੋ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੇ ਬੀਰੂ
ਝੂਿ ਬੋਲਦਾ । ਜੀਤੋ ਨ ਸਵੇਰੇ

ਿ ਬੀਰੂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਡੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ...
ਡਾਕਟਰ ਨ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਆ - ਤਹਾਡੇ
ਮੰ ਡੇ ਨ ਕੋਈ ਜ ਹਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜਸ ਕਾਰਨ ਏਹ ਜਾਨ ਪਖੋਂ ਤਾ ਬਚ ਗਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਇਕ
ਪਾਸਾ ਖ

ਗਆ ਹੈ ਜਸ ਕਰਕੇ ਏਹਨੂੰ ਏ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨ । ਜੇਕਰ ਏਹਦਾ

ਇਲਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਆ ਏਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ..
ਜੀਤੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਕ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰ ਫ ਥਲੇ ਬ ਹ
ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ...
ਡਾਕਟਰ ਨ ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਨ ਕਹਾ ਤਸੀ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਅਜਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨੀ
ਜ਼ ਹਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਕਥੋਂ ?
ਡਾਕਟਰ ਨ ਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅੰ ਦਰੋਂ ਮੰ ਗਵਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ
ਦਖਾਈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ...
ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਪ ਛਆ ਤੇ ਉਹਨ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਾ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਝ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ...
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ਜੀਤੋ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਘਰ ਆ ਗਈ । ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਬੀਰੂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਆ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਚਾਰਾਂ ਮੰ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਆ । ਜੀਤੋ
ਦੀ ਚੰ ਤਾ ਦਨ ਦਨ ਵਧ ਦੀ ਗਈ । ਦਨ ਰਾਤ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ । ਕੰ ਮ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਨ ਦਨ ਫਰ ਥਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗਆ । ਫਰ ਕਸੇ ਨ ਆ ਖਆ ਕੇ
ਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆ । ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਉਸ
ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋ ਅਰਾਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਚ ਘਰ
ਦੀਆਂ ਜਹ ੀਆਂ ਚਾਰ ਛਲ ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕ ਗਈਆ ਦਨ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੰ ਦੇ
ਗਏ । ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲਗ ਪਆ....
ਇਕ ਦਨ ਬੀਰੂ ਟ ਹਲਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਆ ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਝੋਨ ਦੀ
ਟਰਾਲੀ ਲਧ ਰਹਾ ਸੀ ਉਹਨ ਬੀਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ- ਪਤਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੇ
ਝੋਨਾ ਈ ਲਧਾ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਵਚ...!
ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜ਼ਰੂਰ...। ਤੇ ਬੀਰੂ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਧੋਣ ਲਗ ਪਆ ।
ਨਾਲ ਈ ਪੂਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕ ੀ ਭਜੀ ਆਈ - ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਚਲ ਬੇਬੇ ਨੂੰ
ਕਝ ਹੋ ਗਆ ਏ..
ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ - ਪਤ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲ ਤੰ ਗ ਨਾ ਕਰ
ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ..
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ਤੇ ਪੂਰਨ ਨ ਉਹਦੀ ਗਲ ਵਲ ਕੋਈ ਧਆਨ ਨਾ ਦਤਾ ਬੀਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕ ਗਆਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਭੈਣ ਕੰ ਨੀ ਘਬਰਾਈ ਏ ਆਪਾਂ ਚਲ ਕੇ ਪ ਹਲਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਉਣੇ
ਆ ਕਧਰੇ ਜਆਦਾ ਸਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ਪੂਰਨ ਨ ਬੀਰੂ ਦੀ ਗਲ ਮਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਤਰ ਪਏ...ਜਦੋ
ਉਹ ਘਰ ਵ ੇ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਨਕਲ ਗਈਆ ।
ਕਰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਖ਼ੂਨ ਖੂਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬੰ ਨ ਕਸੇ ਨ ਤੋ
ਕਰਮੀ

ਦਤਾ ਹੋਵੇ ।

ਤੇ ਸ਼ਰਲੀ ਵਾਲਾ ਪਖਾਂ ਡਗਾ ਪਆ ਸੀ ਕਰੰ ਟ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਥ ੇ

ਡ ਗਏ ਸੀ । ਸਰ ਦਾ ਖਬਾ ਪਾਸਾ ਨਾਲੋਂ

ਹੀ ਲਥਾ ਪਆ ਸੀ ਇੰ ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਚ ਨਚ ਖਾਧਾਂ ਹੋਵੇ
। ਖਬੇ ਹਥ ਦੀਆਂ

ਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਥ ਏਧਰ ਓਧਰ ਖਲਰੀਆਂ ਪਈਆ ਸੀ ।

ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦਆਲਾ ਵੀ ਆ ਗਏ । ਜੀਤੋ ਦੀ ਭਬ ਹੀ ਨਕਲ ਗਈ
। ਬੀਰੂ ਕਦੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦਾ ਕਦੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ..ਜੀਤੋ ਵਧ ਵਧ ਕਰਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਵਲ ਭਜਦੀ । ਏਹਨ ਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕ ੀ ਡਰੀ ਸ ਹਮੀ ਜੀਤੋ
ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਗਈ । ਜੀਤੋ ਨ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਘਟ ਲਆ । ਕ ੀ ਦੇ ਹਥ ਵਚ
ਕਝ ਸੀ ਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ...
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ਜਦ ਜੀਤੋ ਨ ਉਹਦੇ ਹਥ ਵਲ ਦੇ ਖਆ ਤੇ ਏਹ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀ
ਜਹ ੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ਉਸ ਦਨ ਕਹਾ ਸੀ ਕੇ ਬੀਰੂ ਨ ਪੀ ਲਈ ਹੈ । ਜੀਤੋ ਦੇ ਸਾਹ
ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਰ ਹ ਗਏ.।
ਉਹਨ ਕ ੀ ਨੂੰ ਪ ਛਆ ਪਤ ਏਹ ਕਥੋਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ-[ ਕ ੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ
ਬੋਲੀ] ਤਾਈ ਂ ਏਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਚੋ ਕਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਛੇ ਏਹਨੂੰ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਭਜੀ ਤੇ ਪਖੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਅ

ਗਆ । ਇਹਨੀ ਗਲ ਸਣਦੇ

ਜੀਤੋ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰ ਡ ਵਚ ਗੰ ਜ ਿੀਆ..
ਉਹਨੂੰ ਕਰਮੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਵਖਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਦਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੀ । ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਦਆਂ ਵੇਖਦੀ । ਅਜ ਹੀ ਤੇ ਬੀਰੂ ਦਾ ਖਬਾ ਪਾਸਾ ਿੀਕ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਹੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਖਬਾ ਪਾਸਾ ।
ਸਭ ਗਲਾਂ ਜੀਤੋ ਨ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਬਾ ਲਾਈਆ ਕੇ ਕਤੇ ਸਾਡੇ
ਨਆ ਣਆਂ ਵਚ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ..
ਕੰ ਨ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨ ਰਸ਼ਤੇ ਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪਾਣੀ ਪਖੋਂ ਮਰਝਾਈ
ਜਾਂਦੇ ਨ ਤੇ ਕਤੇ ਹਨਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਚ ਸਾਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਏਹ ਘਬਰਾਈ
ਜਾਂਦੇ ਨ.... ਕੰ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ [ ਸ਼ਰੀਕਾ] - ਜਹ ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਕਝ ਕ ਟਕ ਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚਟਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ,
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ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸ ਵਹ ੇ ਵਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਨੀਆਂ
ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਆਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ, ਥੇ ਇਹ ਕੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰੀਕੇ
ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ..... ਕੰ ਨਾ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ... ਹੈਨਾ..?

ਲਖਕ - ਅਕ ਕਰ ਪਰਵਾਲ
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