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ਰੱਖੜੀ 
ਸੱਸ - ਜਦ ਵੇਖੋ ਓਥੇ ਵੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਆ, ਿਦਨ-ਿਿਉਹਾਰ ਿੇ ਿਾਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰਹੇ..। 

ਸਹਰੁਾ - ਕੀ ਐਵ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਆ। ਜਾ ਲੈਣਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇਿੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ  ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ 
ਹੋਵੇ ਿੇਰਾ ਇਹੋ ਿਖਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। 

ਸੱਸ – ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਿਖਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਦੱਖਦਾ ਿਕ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਆ, ਇਸਦੀਆਾਂ ਨਨਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ 
ਆਉਣਾ ਆ। ਿੜਕੇ ਿਨਕਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਓ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਝੱੁਡੂ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਿਾਾਂ ਰੋਕੇ ਇਸ ਨੰੂ। ਹਣੁ ਦੀ ਗਈ ਪਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦ 
ਮੁੜਨਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਪੇਕੇ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣੀ ਿਕਸਦੇ ਆ ਇਸ ਨੇ? 

ਸਹਰੁਾ - ਿੰੂ ਐਵ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਾਂਦਾ। ਐਵ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਆ।  

ਨੰੂਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿਆਰੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਿੇ ਸੱਸ ਦੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ 
ਪਿਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੱਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਮੁੜ ਨਾ ਿਦੱਿਾ ਿੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਟਏੂ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖੜੀਆਾਂ ਿੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਸੁਖਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ.. 

ਸੁਖਿਜੰਦਰ - ਮ ਚੱਲਾ ਨਾਲ? 

ਰਾਜਬੀਰ(ਨੰੂਹ) - ਨਹੀ ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਚਲੀ ਜਾਵਾਾਂਗੀ। ਿੁਸੀ ਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ ਪਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਦੀਦੀ ਹਣੁੀ ਕਦ ਆ ਜਾਣ। ਮ ਜਲਦੀ 
ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੀ। 

ਸੁਖਿਜੰਦਰ - ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕੋਲ ਜਾਾਂ ਦੇਵਾਾਂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਹੀ ਾਂ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਿਾਾਂ ਮ ਮਗੰ ਲਦੀ। ਿੁਸੀ ਾਂ ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ਿਾ ਕਰਵਾ ਿਦਓ। 
ਓਦਾਾਂ ਮ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮ ਚਲਦੀ ਆ। 

ਐਨਾ ਕਿਹਣ ਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਿਨਕਲ ਗਈ ਿੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਨਕਲਣ ਿ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਘਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਿੇ ਇੱਕ ਿਮਠਾਆਈ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਿ ਮੋਿੀ ਚਰੂ ਦੇ 
ਲੱਡੂਆਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਖਰੀਦਣ ਿ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਿਦੱਿਾ ਿੇ ਕੋਈ ਪਿਾ ਦੱਸ ਕੇ 
ਓਥੇ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਿਾ ਿੇ ਉਹ ਚੱਲ ਿਪਆ। 
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦਰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੇਹਰੇ ਿੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਸੀ ਿੇ ਿਦੱਲ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਵੀ। 
ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਟੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਿਖਆਲ ਿਲਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਦੱਲ 
ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਖਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਗਆ। ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਅੱਥਰ ੂਦਰਦ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ। ਰਾਜਬੀਰ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ 
ਆਪਣੇ ਰਮੁਾਲ ਨਾਲ ਅੱਥਰ ੂਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਥਰ ੂਰਕੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ 
ਇਨਸਾਨ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਿੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਅੱਥਰ ੂਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ ਰੁੱਕ 
ਰਹੇ ਿਾਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ? 
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ਰਾਜਬੀਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਿੇ ਿਸਸਕੀ ਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰ ੂਸਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਿਫਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਿਾਾਂ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਿੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿੁਸੀ ਾਂ ਿਕਉਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਾਾਂ 
ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਿਮੱਲ ਜਾਵੇ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਹੀ ਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਰ ਅੱਥਰ ੂਿਾਾਂ ਬੇ-ਵਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਰਹੇ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਕੁਛ ਨਹੀ ਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹਿੁ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦ ਿਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆਾਂ ਿੇ ਓਹੀ ਯਾਦਾਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਦੀਆਾਂ 
ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀ ਾਂ ਆ, ਪਰ ਦਰਦ ਹੱਦ ਿ ਪਰੇ ਦਦੇ ਨੇ। 

ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਆੁਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹਸਲਾ ਿਜਹਾ ਿਮਿਲਆ ਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੰੂ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ 
ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ.. 

ਰਾਜਬੀਰ - ਸਹੀ ਿਕਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਿੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਮੇਰਾ 
ਗੁੱਟ ਹਰ ਰੱਖੜੀ ਿੇ ਸੁੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਿੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹਣੁ ਨਹੀ ਾਂ ਆ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਕਉਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜੀ? 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਿ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਿੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਿੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਿਫਰ ਆਟੋ 
ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਕੀਿਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਿਫਰ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿਾ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਕੀ ਦੱਸਾਾਂ ਵੀਰੇ? ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਝੱਗਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿ ਡੱ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਣੁ ਇਸ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਪਦਾ। ਜਦ ਇੱਜ਼ਿਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇ ਿਾਾਂ ਿਫਰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਿ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਿੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਿਾਾਂ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਿ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਮੋੜ 
ਿੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੰੂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੜਆ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਕਸਦੀ ਬਿਹਣੀ ਬੈਠ ਿਗਆ ਨਸ਼ੇ ਿੇ 
ਲੱਗ ਿਗਆ ਿੇ ਿਦਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਗਾਲ ਿਲਆ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਸ਼ਾ ਿਾਾਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਿਡਆ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਚੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਿਜਆਦਾ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਬੱਸ ਿਚੱਟਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣਾ। ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾ ਪੰੂਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਿਚੱਟੇ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਿੀ। ਲੋੜ ਿ ਵੱਧ 
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਿੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿੁਹਾਡਾ ਰਣਬੀਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਿੇ ਿਡੱਗਾ 
ਿਪਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਿਾਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਝੱਗ ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਿ ਬਾਅਦ ਿਾਾਂ ਿਜਵ 
ਦਨੁੀਆਾਂ ਹੀ ਉਜੱੜ ਗਈ ਹੋਵੇ।  

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਆਪ ਿਾਾਂ ਿੁਰ ਜਾਾਂਦੇ ਨੇ 
ਮਗਰ  ਭੁਗਿਣਾ ਿਾਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਿਹਆ ਸੀ ਜਾ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ? 
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ਰਾਜਬੀਰ - ਿਵਆਿਹਆ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਿੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ। ਿੇ ਸਭ ਿ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਿਾਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕ 
ਉਹਨਾਾਂ ਬੱਚੀਆਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਪਉ ਿਬਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹਾਲ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਿਪਉ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ 
ਸਕਦਾ। ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਾਂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੱਡੀ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਿੇ ਛੋਟੀ ਸਾ ੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ।  

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਫਰ ਿਾਾਂ ਬਾਲਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਿਵਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਹਾਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਪਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦਾ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਰੱਬ ਿਾਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਗ਼ਲਿੀਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਨੇ ਿੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀ ਾਂ ਰੱਬ ਨੰੂ ਕਹੀ ਜਾਾਂਦੇ ਆ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਉਹ ਿਾਾਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਸ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਾਾਂ ਿਪਉ ਦਾ 
ਕੀ ਦੋਸ਼, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ? 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਿਾਾਂ ਕਰਮਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਿੀ ਭੁਗਿਣੀ ਹੋਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 
ਜੋ ਰੱਬ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਹਾਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ ਸਹੀ ਿਕਹਾ ਿੁਸੀ ਾਂ।    

ਐਨੇ ਨੰੂ ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਗਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ  
ਆਟੋ ਰੋਕ ਿਦੱਿਾ। ਰਾਜਬੀਰ ਆਟੋ ਿਵੱਚ ਉਿੱਰੀ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟਆੂ ਖੋਲ ਕੇ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ.. 

ਰਾਜਬੀਰ - ਿਕੰਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ? 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਪਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਹੀ ਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਮ ਇਸ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਿ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ 
ਲਵਾਾਂਗਾ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਹੀ ਾਂ ਵੀਰੇ ਿੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਿ ਿਾਾਂ ਲਵੋ।  

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਹੀ ਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਿੁਸੀ ਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ। 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਿਫਰ ਿਕਿੇ ਲੈ ਲਵਾਾਂਗੇ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਪਰ ਵੀਰੇ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੋਈ ਪਰ-ਪੁਰ ਨਹੀ ਾਂ। ਿੁਸੀ ਾਂ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹ ਲਵੋ ਮ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਣਾ ਿਕਰਾਇਆ। ਚਗੰਾ ਜੀ ਹਣੁ ਮ 
ਚਲਦਾ ਹਾਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਾਾਂ ਿਫਰ ਿਮਲਾਾਂਗੇ। 

ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਓਥ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਿੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ...। 

ਰਾਜਬੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਿੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 
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ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ਕੀ ਮ ਿੁਹਾਨੰੂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦਵਾ? 

ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਭਰ ਆਈਆਾਂ। ਿਕਉਾਂਿਕ ਅਜੇ ਿੱਕ ਉਸਦਾ ਗੁੱਟ ਰੱਖੜੀ 
ਲਈ ਿਰਲੇ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਰਿਹਣਾ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਿਕਹਾ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਹਾਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। 

ਇਸ ਿ ਿਬਨਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ। ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਟਏੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕੱ ੀ ਿੇ 
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਿੇ ਲੱਡੂਆਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਕੱ  ਕੇ 
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਿੇ ਰਾਜਬੀਰ ਦੋਵ ਹੀ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਅਭਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਿ ਿਪੱਛ ਆਟੋ ਵਾਲਾ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਥਰ ੂਲੈ ਕੇ ਓਥ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿੇ ਰਾਜਬੀਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਾਂ-ਿਪਉ ਨੰੂ, ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ ਿੇ ਭਿੀਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲੀ। ਉਹ ਸਾਰ ੇਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ 
ਵੀ ਹੋਏ ਿੇ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਥਰ ੂਵੀ ਵਹਾਏ। ਉਸ ਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਹਰੇੁ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਅੱਜ ਰਾਜਬੀਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਿੇ ਦਖੁੀ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕ ੇਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਰੱਖੜੀ 
ਿਵਅਰਥ ਨਹੀ ਾਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਿਦਨ ਿੇ ਿਕਸੇ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਬਲਿਕ 
ਭਰਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿੁਹਾਡੇ ਿ ਿਬਨਾਾਂ ਿੁਹਾਡੀਆਾਂ ਭੈਣਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸ ੇਦੀ ਿਕਸਮਿ ਰਾਜਬੀਰ ਿਜਹੀ 
ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਭੈਣ ਕਹੇਗਾ। ਓਦਾਾਂ ਿਾਾਂ ਪਮਾਿਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਕੁ 
ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਾਂ ਿਫਰ 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿੇ ਪਮਾਿਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਿ ਦਾ ਸਭ ਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਿ ਚੀਜ ਹੈ,  ੰਗ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ 
ਿਾਾਂ ਆਨੰਦ ਿਮਲੇਗਾ। ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੈਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਿੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਿਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਗਰਰੂ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। 
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