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ਬਲਬ(ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) 

 ਬਲਬ ਕਦੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੁੱ ਝ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬੁੱ ਝ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬੁੱ ਝ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ 

ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਹਵੱਚ ਿੋ ਰਿਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਿ ਸਭ ਿੁਿੰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸੀ ਉਸਨੂਿੰ  ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋ 

ਰਿੀ ਪਰ ਉਿ ਉਸਨੂਿੰ  ਦੇਖਹਦਆ ਂਅੱਖ ਨਿੀਂ ਸੀ ਝਮੱਕ ਰਿਾ। ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂਿੰ  ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ 

ਿੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋ ਰਿੀ ਹਕ ਹਕ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਸਚੋਦਾ ਿੋਇਆ ਇਿ ੋ ਹਜਿੀਆ ਂਿਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਿੰਦਾ 

ਿੈ। ਪਰ ਬਲਬ ਦਾ ਜਗਣਾ ਬੁੱ ਝਣਾ ਬਿੰਦ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਤੁਾਹਬਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ 

ਰਿੀ ਸੀ। ਉਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਦਾ ਜਗਣਾ ਬੁੱ ਝਣਾ ਬਿੰਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ 

ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣ ੇਹਬਸਤਰ ੇਵੱਲ ਚਲਾ ਹਗਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਹਗਆ। ਰਾਤ ਲਿੰ ਘ ਗਈ। 

 ਹਦਨ ਚਹੜਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਿਮਣੇ ਓਸੇ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ ਹਜੱਥੇ ਰਾਤੀ ਬਲਬ 

ਿਰਕਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਬ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ-ਬੁੱ ਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਰਿਾ। ਬਲਬ ਬਸ ਇਕ ਤਾਰ ਜਗ ਹਰਿਾ 

ਸੀ ਪਰ ਕਈੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਦਾ। ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਦੇਖਣ ਹਪੱਛੋਂ ਹਫਰ ਉਸਨ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਹਲਖਣ ਬੈਠ 

ਹਗਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਿ ਇੱਕ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਿੁਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਿ ਹਦਲਚਸਪ ਕਿਾਣੀਆ ਂਤ ੇਕਹਵਤਾਵਾਂ ਹਲਖਦਾ ਸੀ। 

ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਵਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਹਲਆਂ ਹਵਚ ਛੱਪਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਿ ਹਫਰ ਓਸ ੇਜਗਾ 

ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹਗਆ ਹਜਥੋਂ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਦਖਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਸੱਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। 

ਉਸਨ ਹਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ... 

 ਘੜਾ ਹਤੜਹਕਆ ਪਾਣੀ ਰੁਹੜਆ, 

ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹਕਸ ੇਕਸੂਤੀ, 

ਦੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਭੱਜੀ ਘਰ ਨੂਿੰ , 

ਜਾ ਲਾਈ ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਤੂੀ, 

ਛੈਲ ਛਬੀਲੀ ਮੁਹਟਆਰ ਖੜ ਗਈ, 

ਗੱੁਸ ੇਦੀ ਅੱਗ ਬਲਤੂੀ, 
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ਯੋਗੀ ਮਗਰੋਂ ਨੱਸਣ ਨੂਿੰ  ਹਫਰਦਾ, 

ਸੱਤੀ ਓਥੇ ਰਿੀ ਖਲੋਤੀ, 

ਮੂਿੰ ਿ ਹਵਚ ਗਾਲ, ਮੁੱ ਖ ਸੂਰਜ ਹਲਸ਼ਕ,ੇ 

ਤਨ ਬੋਤਲ, ਨੱਕ ਮੋਤੀ, 

ਿੁਸਨ ਭਿੰਡਾਰ ਨਕੌ-ਨਕ ਭਹਰਆ, 

ਰੱਬ ਕਰੀ ਨਾ ਕਈੋ ਕਟੌਤੀ....... 

 ਅਜੇ ਉਸਨ ਐਨਾ ਕੁ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਹਕ ਪਿੰਨਾ ਪਾੜ ਹਦੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਹਕ ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂਿੰ  ਪਸਿੰਦ ਨਿੀਂ 

ਆਇਆ। ਉਸਨ ਹਫਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਨ ਤੇ ਹਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਕਈੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬਹਣਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ 

ਤੱਕ ਸਚੋਦਾ ਹਰਿਾ ਪਰ ਉਸਦ ੇ ਹਦਮਾਗ਼ ਹਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸਨ ਕਲਮ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ। ਤ ੇ

ਹਤਆਰ ਿੋ ਕੇ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਤੁਰ ਹਪਆ। ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਹਫਰ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ 

ਮਾਰੀ। ਉਿ ਕਮਰਾ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਹਵੱਚ ਕਰੀਬ ਨੌਵੀਂ ਮਿੰ ਹਜਲ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਲਖਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਹਫਰ ਕੁੱ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ 

ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਚਲਾ ਹਗਆ। 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱੁਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਜ਼ਾਇਬ ਘਰ ਹਗਆ ਤ ੇਹਫਰ ਹਚੜੀਆਂ ਘਰ। ਇੱਕ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਿੋਣ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿ ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੇਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਫਰ ਸ਼ਾਮ ਿੋਣ ਤੇ ਉਿ ਮੜੁ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਗਆ ਤ ੇਖਾਣ ਲਈ 

ਕੁੱ ਝ ਫ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਫਰ ਵਾਹਪਸ ਆਪਣ ੇਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਆ ਹਗਆ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਫਰ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਵਾਲੇ 

ਕਮਰੇ ਤ ੇਪਈ। ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਾ ਸੀ ਤ ੇਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਹਿਲ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਤ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਚੌਦਾਂ-ਪਿੰਦਰਾਂ 

ਸਾਲ ਦ ੇਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਉਸਨੂਿੰ  ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਹਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ 

ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਾ। ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਹਫਰ  ਕੁੱ ਝ ਹਮਿੰ ਟਾਂ ਹਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। 

ਦੂਰ ਿੋਣ ਦੇ ਕਰਕ ੇਹਕਸ ੇਦਾ ਵੀ ਚੇਿਰਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਾ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਿੁਲੀਏ ਤੋਂ ਉਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਨੁਭਵ 

ਿੁਿੰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸਦਾ ਹਪਉ। ਹਫਰ ਬੱਚਾ ਹਕਸ ੇਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ੇਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਿਲੇ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ ਤ ੇਉਿ ਔਰਤ 

ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣ ੇਰਿੰਗ ਹਵੱਚ ਮਸਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਇਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਹਖੜਕੀ ਚੋ' ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਉਸਨੂਿੰ  ਕੁੱ ਝ ਅਜ਼ੀਬ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤ ੇਉਿ ਔਰਤ ਤ ੇਆਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਹਖੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਿੋ ਕੇ ਨਿਾਉਣ 

ਲਈ ਚਲਾ ਹਗਆ। 
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ਜਦੋਂ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਹਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਓਿੀ ਔਰਤ ਤ ੇਮਰਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ 

ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਿੰਗਵਾ ਹਲਆ ਤੇ ਹਫਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਅਜੇ ਉਸਨ ਪਹਿਲੀ ਿੀ ਬਰੁਕੀ ਤੋੜੀ ਹਕ ਦੇਹਖਆ ਔਰਤ 

ਤੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨਿੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਓਿੀ ਬੱਚਾ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਿੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸੀ। 

ਤੇ ਬੱਚਾ ਓਸ ੇਹਬਸਤਰ ਤ ੇਲਿੰ ਮ ੇਪੈ ਹਗਆ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤ ੇਹਖੜਕੀ ਦ ੇਸਾਿਮਣ ੇ

ਆ ਹਗਆ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਰਿਾ ਤ ੇਬੱਚਾ ਓਥ ੇਲਿੰ ਮ ੇਹਪਆ ਰਿਾ। ਹਫਰ ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਹਪਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਿਰਕਤ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਕਦੇ ਬਲਬ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁਝਾਵੇ। ਕਦ ੇਜਗਾਵੇ ਕਦੇ ਬੁਝਾਵੇ। ਇਿ ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਲੱਗ ਹਪਆ ਤ ੇ

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ। ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਬਲਬ ਬਿੰਦ ਿੋ ਹਗਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਹਗਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੌਂ ਹਗਆ 

ਪਰ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਰਿਾ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਹਵੱਚ ਬ-ੇਚੈਨੀ ਿੋਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸੀ। ਉਸਨੂਿੰ  ਨੀਂਦ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿੀ। ਉਿ ਬੱਚ ੇ

ਬਾਰ ੇਸਚੋ-ਸੋਚ ਕੇ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਿੀ ਟਹਿਲ ਰਿਾ ਸੀ। ਉਿ ਕਦੇ ਹਕਸ ੇਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਯੋਗ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੂਿੰ  

ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਿੋ ਰਿਾ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਉਸਨੂਿੰ  ਕਈੋ ਥੋੜ ਆ ਗਈ ਿੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਚੋਣ ਹਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤ ੇ

ਡਾਇਰੀ ਚੁੱ ਕੀ ਤ ੇਹਲਖਣਾ ਚਾਲ ੂਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਚੋਣ ਹਪੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸਨ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਹਲਹਖਆ। ਹਫਰ ਪਤਾ 

ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਉਸਨੂਿੰ  ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤ ੇਉਿ ਸੌਂ ਹਗਆ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਫਰ ਉਠਦ ੇਸਾਰ ਉਸ ੇਹਖੜਕੀ ਤ ੇਪਈ। ਤੇ ਹਖੜਕੀ ਚੋ' ਓਿੀ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਾ 

ਸੀ ਤੇ ਉਿ ਕੁੱ ਝ ਖਾ ਰਿਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੜੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਾ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਹਫਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਾ-ਧੋ 

ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲਾ ਹਗਆ। ਅੱਜ ਉਿ ਹਕਸ ੇਹਰਕਸ਼ ੇਤੇ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਾ ਉਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਾ ਸੀ। ਰਸਤ ੇਹਵੱਚ 

ਉਸਨ ਕਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ।ੇ ਹਕਤ ੇਬੱਚੇ ਸਕਲੂ ਨੂਿੰ  ਜਾਂਦੇ, ਹਕਤੇ ਚੋਂਕ ਹਵੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹਜਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋਕ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਿੇ 

ਸਨ,  ਹਕਤੇ ਿੁਸਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀਆ ਂਕੜੁੀਆਂ, ਹਕਤ ੇਮੱਛੀਆ ਂਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਸ-ਦਸ 

ਰੁਪਏ ਤ ੇਝਗੜਾ ਕਰਦੇ,  ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਹਬਕ ਉਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਹਨਿਾਰ ਰਿਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਿੋ 

ਰਿਾ ਸੀ। ਹਫਰ ਉਿ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹਵੱਚ ਪੱੁਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਹਗਆ। ਐਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱ ਝ ਬੁਜਰਗ ਚੀ-

ਚੀ ਿੱਸ ਰਿੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱ ਝ  ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿੇ ਤ ੇਕੁੱ ਝ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਅਨਿੰ ਦਮਈ 

ਮਹਿਸੂਸ ਿੁਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਹਪੱਛੋਂ ਉਿ ਹਲਖਣ 

ਲੱਗ ਹਪਆ.... 

ਯੋਗੀ ਹਪਿੰ ਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂਿੰ  ਆਇਆ, 

ਦੇਖ ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ਼ ੇਚਾਅ ਚਹੜਆ ਏ, 

ਬੁੱ ਢੇ ਹਖੜ-ਹਖੜ ਿੱਸਦ ੇਜਾਵਣ, 
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ਕੀ ਇਿਨਾਂ ਅਿੰਦਰ ਵਹੜਆ ਏ, 

ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹਟਆਰਾਂ ਦੇਖਾਂ, 

ਮਨ ਿੁਸਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲਹੜਆ ਏ, 

ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆ ਂਕੋਈ ਖੱੁਦ ਿੀ ਕਰਦਾ, 

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਤਹੜਆਂ ਏ, 

ਰਿੰਗ ਬਰਿੰ ਗੇ ਪਿੰਛੀ ਚਹਿਕਣ, 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਹੜਆ ਏ, 

ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਹਕਆ, 

ਏਥੇ ਕੀ ਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਤੂਿੰ  ਘਹੜਆ ਏ, 

ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਪੜਨ ਪਾਵੇ, 

ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਭਹਰਆ ਏ...... 

ਐਨਾ ਹਲਖ਼ਣ ਹਪੱਛੋਂ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਕੁੱ ਝ ਉਦਾਸ ਹਜਿਾ ਿੋ ਕੇ ਬੈਠ ਹਗਆ। ਤ ੇਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋਣ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਉਸ 

ਨੂਿੰ  ਘਰੋਂ ਹਨਕਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਿੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਹਪਿੰ ਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ 

ਸੀ। ਹਫਰ ਓਸ ੇਵਲੇੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦਾ ਬੜ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਹਤਲਹਕਆਂ, ਹਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਿ ਹਡੱਗਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਿ ਉਹਠਆ। ਹਜਵੇਂ 

ਉਸ ਨੂਿੰ  ਹਕਸ ੇਨ ਹਡੱਗਹਦਆਂ ਦੇਹਖਆ ਿੀ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਉਸ ਵੱਲ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਿੱਸ ਰਿੇ ਸਨ ਤੇ ਇਿ ਹਦਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਖ਼ਾਰੀ 

ਵੀ ਿੱਸਣ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਹਵੱਚ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਸਚੌ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਿ ਇੱਕ ਿਾਸ ੇਵਾਲੇ ਹਦਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱ ਝ 

ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਓਥੋਂ ਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਵੱਧ ਹਗਆ। ਹਫਰ ਉਿ ਇਕ ਿੋਟਲ ਹਵੱਚ ਹਗਆ ਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੂਿੰ  ਚੀਨੀ 

ਭੋਜਨ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠ ਕੇ ਵਾਹਪਸ ਆਪਣੇ ਿੋਟਲ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਚੱਲ ਹਪਆ। 

ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਪੱੁਜ ਕੇ ਉਸਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤ ੇਹਫਰ ਸਾਿਮਣੇ ਹਖੜਕੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਉਸਨ ਦਹੇਖਆ ਹਕ ਬੱਚਾ 

ਤਾਂ ਓਥ ੇਨਿੀਂ ਸੀ ਤ ੇਉਿ ਔਰਤ ਓਥ ੇਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਹਖਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹਪਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ 

ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਿੋ ਹਗਆ ਹਕ ਇਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਿੈ ਤ ੇਸਾਿਮਣੇ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਹਵੱਚ ਕੀ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪਰ 

ਉਸ ਨ ਹਧਆਨ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਕ ਇਿ ੋਹਜਿੇ ਕਿੰਮ ਉਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੁਿੰ ਦੇ ਦੇਖ।ੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇਿ ਆਮ ਿੀ ਿੈ। 

ਉਿ ਹਖੜਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿੋ ਹਗਆ ਤੇ ਬੈੈੱਡ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਹਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ, ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪਿੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। 
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ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੱੁਲ ਗਈ ਤ ੇਉਿ ਠ ਕੇ ਨਿਾਉਣ ਚਲਾ ਹਗਆ। ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਿ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ 

ਹਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜਨ ਬੈਠ ਹਗਆ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਫਰ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਤੇ ਪਈ। ਉਸਨ ਦੇਹਖਆ ਬਲਬ ਜਗ 

ਰਿਾ ਸੀ ਤੇ ਓਿੀ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹਫਰ ਕਈੋ ਿੋਰ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਿੋ ਰਿਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਪਵਾਿ ਨਿੀਂ। ਹਲਖਾਰੀ ਸੋਚ ਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਖੇ 

ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਤ ੇਿੋਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ ਤ ੇਉਿ ਔਰਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁ-ਕਰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਉਿਨਾਂ 

ਵੱਲੋਂ ਮੁੱ ਖ ਮੋੜ ਹਲਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈੋ ਹਕਤਾਬ ਪੜਨ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਹਫਰ ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ 

ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਲਬ ਬਿੰਦ ਿੋ ਹਗਆ। ਤ ੇ ਇੱਕ ਦਮ ਹਫਰ ਜਹਗਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਿ ਬਲਬ ਓਸ ੇਬਚ ੇਨ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰ ੇਅਨੁਭਵ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿੀ ਹਕ ਇਿ ਬੱਚਾ 

ਓਥ ੇਕੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਬਲਬ ਬਿੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੋਂ ਹਗਆ। ਪਰ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਬੱਚਾ 

ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸੋਹਚਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਿ ਹਫਰ ਰੱੁਕ ਹਗਆ ਹਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈੋ 

ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਇਿੰਝ ਫਾਲਤੂ ਹਵੱਚ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਿੀਂ। ਪਰ ਕਛੁ ਦੇਰ ਹਪੱਛੋਂ ਬਲਬ ਹਫਰ ਜਗ ਹਗਆ। ਤ ੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਫਰ ਕਾਫੀ ਹਚਰ ਤੱਕ ਜਗਦਾ-ਬੁੱ ਝਦਾ ਰਿਾ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦ ੇਮਨ ਹਵੱਚ ਵਿੰਨ-ਸਵਿੰਨ ਹਖਆਲ ਆ ਰਿੇ ਸੀ। ਪਰ 

ਉਿ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਫਰ ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱ ਕੀ ਤੇ ਹਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ..... 

ਬਲਬ ਕਰੇ ਿਰਕਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿੰਬੇ, 

ਹਿੱਕ ਚ'ੋ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਹਜ  ਚੱਲਣ ਰਿੰਬੇ, 

ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਇੱਕ ਬਾਲੜਾ, ਰਹਿ ਹਗਆ ਇਕੱਲਾ, 

ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਈੋ ਹਫਕਰ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਝੱਲਾ, 

ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ, ਿੈ ਹਕਿੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਾ,  

ਹਦੱਤਾ ਿਲੂਣ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂਿੰ , ਟੁੱ ਟ ਹਗਆ ਭਰੋਸ਼ਾ, 

ਕੀ ਬੀਤੇ ਉਸ ਪੱੁਤ ਤੇ, ਦੇਖ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, 

ਉਿ ਤਾਂ ਿੋਈ ਕਿੰਗਾਲ ਏ, ਪਊ ਮੈਨੂਿੰ  ਭਰਨੀ, 

ਹਠਆ ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਤੋਂ,ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਲੱਭੇ, 

ਬਸ ਘੁੱ ਪ ਿਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂਿੰ  ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ, 
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ਬਸ ਘੁੱ ਪ ਿਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂਿੰ  ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ......... 

ਇਿ ਹਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਓਸ ੇਤਰਾਂ ਿੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਰੱਖ ਹਦੱਤੀ। ਕੁੱ ਝ ਵਕਤ ਹਵਚ ਿੀ 

ਉਸ ਨੂਿੰ  ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਿੰਝ ਿੀ ਹਕਿੰ ਨ ਹਦਨ ਚਲਦਾ ਹਰਿਾ। ਇੱਕ ਹਦਨ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਆਪਣ ੇਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ ਦੇਹਖਆ ਹਕ ਉਿ ਸਾਿਮਣੇ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹਕਸ ੇਅਣ-ਪਛਾਣੇ ਬਿੰਦ ੇ

ਨਾਲ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਹਧਆਨ ਨਾ ਹਦੱਤਾ। ਹਫਰ ਅਚਾਨਕ ਉਿ ਬਚਾ ਵੀ ਅਿੰਦਰ ਆ ਹਗਆ। ਔਰਤ ਨ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਇਸ਼ਾਰੇ 

ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਕਿਾ। ਏਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ ਸਣੁਦੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਜਦ ੋਬੱਚਾ 

ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਥ ੇਪਏ ਆਦਮੀ ਨ ਬੱਚ ੇਦੀ ਬਾਂਿ ਫੜ ਲਈ। ਔਰਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਠੀ ਤ ੇਉਸਨ ਉਸ 

ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰੁਹਕਆ ਤ ੇਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਹਪਆ। 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕ ੇਿੈਰਾਨ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਿੰ ਡਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਹਫਰ ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 

ਹਕ  ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸਮਝ ਕੁੱ ਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਹਰਿਾ। ਕੁੱ ਝ ਵਕਤ ਤੱਕ 

ਇਿ ਚਲਦਾ ਹਰਿਾ ਤੇ ਹਫਰ ਔਰਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਹਖੱਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ੇਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਿੀ 

ਚਲਾ ਹਗਆ। ਿੁਣ ਸਭ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਿਲੇ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਤ ੇਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਹਰਿਾ। 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸੋਹਚਆ ਹਕ  ਨਾ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਸਾਰਾ ਮਾਂਝਰਾਂ ਕੀ ਿੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸਚੋਣ ਬਾਅਦ 

ਉਿ ਓਸ ੇਹਬਲਹਡਿੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਚੱਲ ਹਪਆ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਦੇ ਕਲੋ ਪੱੁਜਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ ਇੱਕ 

ਕਮਰਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਬਲਹਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਾਂਗ ਿੈ। ਉਸਨ ਬਾਿਰੋਂ ਿੀ ਮਿੰ ਹਜ਼ਲ ਦਾ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹਲਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਖੜਕਾ ਹਦੱਤਾ। ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੱੁਲਾ ਤ ੇਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਹਫਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੁੱ ਝ ਹਚਰ ਹਪੱਛੋਂ ਓਸੇ ਔਰਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਖੋਹਲਆ। ਔਰਤ ਨ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਪੱੁਹਛਆ.. 

ਔਰਤ - ਿਾਂਜੀ ਕੌਣ? 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਹਰਿਾ ਤ ੇ

ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜੁਆਬ ਹਦੱਤਾ... 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੋਗੀ ਿੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ ਿੋਟਲ ਹਵੱਚ ਰਹਿਿੰਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਓਧਰੋਂ 

ਦੇਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਅਿੰਦਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਿੈ ਉਿ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਿੈ? 

ਉਿ ਔਰਤ ਿੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸਭ ਪੱੁਹਛਆ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੋਰ ਤ ੇ

ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਹਕ ਹਕ ਉਸਦੇ ਮੱਥ ੇਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨ ਕਿੰਬਦੀ ਿੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹਵੱਚ ਹਕਿਾ... 

ਔਰਤ - ਕੁੱ ਝ ਨਿੀਂ ਿੋ ਹਰਿਾ ਏਥੇ। ਨਾਲੇ ਤੂਿੰ  ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਕਰ। 

www.PunjabiLibrary.com



8 
 

ਐਨਾ ਜੁਆਬ ਦ ੇਕੇ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਅਿੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ 

ਗਈ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਣੁ ਕੇ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੋਰ ਵੱਧ ਹਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿੰਦ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 

ਹਦੱਤਾ ਤ ੇਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਿੰਦਰ ਵੜ ਹਗਆ। ਅਿੰਦਰ ਵੜਹਦਆਂ ਿੀ ਉਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹਜਿਾ 

ਅਿੰਦਰ ਹਗਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦੇਹਖਆ ਹਕ  ਓਿੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਉਿ ਿੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦ ੇ

ਪਰ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉਸਦ ੇ ਿੇਠਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਕਲੋ ਹਗਆ ਤ ੇਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਬੱਚੇ ਉਪਰੋਂ ਪਰੇ ਧਕੇਲਣ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਬੜ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ 

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਪਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਿ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਪਆਰੀ 

ਕੁੜੀ ਸੀ। ਹਜਸਨ ਮੁਿੰ ਹਡਆ ਂਵਰਗੇ  ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਕੜੁੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਹਗਆ ਹਕ ਉਿ ਆਦਮੀ 

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ।ਉਸਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਆਸਰਾ ਦ ੇਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਕੜੁੀ ਨ ਮੁਿੰ ਹਡਆ ਂ

ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਿੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹਕ ਥੜੋੀ ਹਜਿੀ ਪਾੜ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਸਨ ਕੜੁੀ ਨੂਿੰ  ਉਠਾਇਆ ਿੀ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਆਦਮੀ 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਪਰ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਪੈ ਹਗਆ। 

ਆਦਮੀ - ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਤੂਿੰ  ?  

ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਿ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਪਰ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ  

ਰੋਕ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਐਨ ਨੂਿੰ  ਉਿ ਔਰਤ ਆਈ ਤ ੇਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਬਾਿੋਂ ਫੜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਹਖੱਚ ਕੇ ਹਲਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਪਰ ਉਿ ਕੁੜੀ ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਹਰਆ ਹਜਸ ਕਰਕ ੇਉਿ ਔਰਤ 

ਹਵੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਤ ੇਉਿ ਔਰਤ ਹਡੱਗ ਪਏ। ਕੜੁੀ ਦਾ ਿੱਥ ਔਰਤ ਕਲੋੋਂ ਛੁੱ ਟ ਹਗਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਜਦਲੀ ਨਾਲ 

ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਫੜ ਹਲਆ ਤ ੇ ਹਫਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਹਪਆ। ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਿੇਠਾਂ ਸੁੱ ਟ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗ 

ਹਪਆ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਠਆ ਤੇ ਉਸਨ ਕੋਲ ਿੀ ਪਏ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਸਰ ਉਪਰ 

ਮਾਰ ਹਦੱਤਾ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਓਸ ੇਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਿੋ ਕੇ ਹਡੱਗ ਹਪਆ ਹਕ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਹਸਰ ਹਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਹਪਆ ਸੀ। 

ਸੱਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਿੁਿੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਿ ਔਰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਹਰਆ 

ਹਪਆ ਸੀ। ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੜੁੀ ਨੂਿੰ  ਆਸਰਾ ਦ ੇਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਭੱਜ ਪਏ। 

ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਬਲਹਡਿੰਗ ਹਵੱਚੋਂ ਹਨਕਹਲਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ ਿੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਢੱਹਕਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਕਲ ਹਵੱਚ ਲੈ ਹਲਆ।  ਇਿ ਕੁੜੀ 

ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਬਾਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨਰਾ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨੌ ਵੱਜ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ।  ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ 

ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਹਗਆ  ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਕੁੱ ਝ ਕੱਪੜੇ ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਓਥੋਂ ਹਨਕਲ ਹਗਆ ਤੇ ਕੁੜੀ 

ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਹਗਆ।  
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ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਪਹੜਆ ਹਲਹਖਆ ਬਿੰਦਾ ਸੀ।  ਉਸਨ ਕਈ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਕਤਾਬਾਂ ਹਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸਨ।  ਿਾਲਾਤ 

ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਿੀ ਉਸਨੂਿੰ  ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਹਫਰ ਗ਼ਲਤ। ਓਵੇਂ ਿੀ ਉਸਨ ਬਲਬ ਦੀ ਿਰਕਤ ਤੋਂ 

ਵੀ ਇਸ ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿੀ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਕੱਤਾ ਿੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰ ੇਕੁੱ ਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਕ ਉਿ ਮੁਿੰ ਹਡਆ ਂਵਾਂਗੂਿੰ  ਓਥੇ ਹਕ  ਰਹਿਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਿ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੀ? 

ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸੀ ਹਕ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਲਬ ਦ ੇਇਸ ਤਰਾਂ ਜਗਨ ਬੁਝਣ ਦਾ? ਤੇ ਬੱਚੀ ਇਿ ਹਕ  ਕਰਦੀ ਸੀ? 

ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱੁਥੀ ਐਨੀ ਵੀ ਸੁਲਝੀ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਹਜਿੰਨੀ ਹਲਖ਼ਾਰੀ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਹਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। ਇਿ ਰੱਬ ਦ ੇਸਮਾਨ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ 

ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਂਤ ੇਕੋਈ ਇਿ ੋਹਜਿਾ ਹਰਸ਼ਤਾ ਨਿੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨ ਕਈੋ ਵੀ ਭੇਦ ਨਿੀਂ ਪਾ ਸਹਕਆ। 

ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਿੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਿੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਿੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਿੈ। ਪਰ ਿਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ 

ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਉਸਨੂਿੰ  ਿਵਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਈੋ ਉਸਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਪਹਵੱਤਰ ਰੂਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। 

ਕੋਠ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੀ ਹਕ ਹਕ ਉਿ ਸ਼ੋਂਕ ਨਾਲ ਨਿੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਬੈਠੀ ਿੈ। ਸਾਰੀਆ ਂ

ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੀ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਹਕ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਿੈ ਤਾਂ ਸ਼ਤੈਾਨ ਵੀ। ਅਗਰ ਚਿੰ ਹਗਆਈ ਿੈ 

ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਿੈ। ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵੱਚ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਿੈ। 

ਪਹਵੱਤਰਤਾ ਰੂਿ ਹਵੱਚ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤਨ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ। 
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