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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕੋਠ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਾਂ
ਚੀਖਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਐਨੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਜੋ ਗਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗਨਕਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਹਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਗਜਸ ਨੂੂੰ ਗਵਰਲੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਪਾ ਦੇ ਨ ਪਰ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੂੰ
ਸਹਾਰਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਜਿਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸਾਗਬਤ ਕਰਦੇ ਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਲਾ ਲਿਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਿਈ ਤੇ ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਿੀ ਕਮਰੇ
ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਗਕ ਿਰਬਵਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਗਦਤਾ ਏਦਾ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਗਕ ਇਸ ਕੋਠ ਗਵਚ ਗਕਸੇ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਮਰੇ ਗਵਚ ਚਾਰ-ਪੂੰ ਜ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਹਰ
ਝਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਗਜਨਾਂ ਗਵਚੋਂ ਇਕ ਕੋਠ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸੀ ਗਜਸ ਔਰਤ ਨ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਜਨਮ
ਗਦਤਾ, ਉਹ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਗਦੂੰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਇਕ ਕਪੜੇ ਗਵਚ ਲਪੇਗਿਆ
ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੂੰ ਫੜਾ, ਕੋਠ ਚੋ' ਜਾਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਗਲਆ ਤੇ ਕੋਠ ਗਵਚੋਂ ਗਨਕਲ
ਿਈ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੂੰ ਹੋਸ਼
ਆਇਆ ਗਜਸ ਨ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਗਦਤਾ ਸੀ ਗਜਸ ਨੂੂੰ ਨਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਗਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ

ਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ

ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਲਿ ਪਈ ਪਰ ਬਚਾ ਗਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਮਰੇ ਗਵਚ ਉਸ ਤੋਂ ਗਸਵਾਏ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਗਦਤਾ
ਨਹਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਗਕਥੇ ਆ?
ਗਕਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਾ?
ਨਹਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸਮੇਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਮਰੇ ਗਵਚ ਆਈਆਂ ਨਹਾ ਨ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਗਦਤਾ ਸੀ ਗਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਿੂੰ ਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਗਵਚ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਕ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਖ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਆ ਦੇ ਸਾਰ ਗਫਰ ਤੋਂ
ਨਹਾ ਨ

ਚੀ

ਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਦਤਾ

ਨਹਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਗਕਥੇ ਆ?
ਗਕਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਾ?
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ- ਹੈਨੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਤੂੂੰ ਇਕ ਮਗਰਆ ਬਚਾ ਜੂੰ ਗਮਆ ਸੀ
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ਨਹਾ ਨ ਹੋਰ

ਚੀ- ਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਗਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਅਿੇ ਬਾਹਾਂ ਅਡ ਭੀਖ

ਮੂੰ ਿਣ ਲਿ ਪਈ
ਨਹਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ ੂ ਵਾਗਪਸ ਕਰ ਗਦਉ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਮੂੰ ਿਦੀ ਹਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੇ ਦੇਦੋ
ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ ੂ ਵਾਪਸ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੈਨੂੰ ੂ ਗਕਹਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਗਦਤਾ ਗਮਿੀ ਗਵਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ
ਪੈਜਾ ਚੁਪ ਕਰਕੇ
ਪਾਉ ਨੀ ਇਸ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਜੇ ਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੂੰ ਗਲਆ ਕੇ ਗਦਉ ਬਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸਨੂੂੰ ਗਜਹੜਾ
ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾ ਨ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਗੜਆ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੂੰ ਜੇ ਤੇ ਗਬਠਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸਮੇਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਿਈਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਗਦਤਾ ਨਹਾ ਪਗਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਕਮਰੇ ਗਵਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਚੀਖਾਂ
ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਗਕਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ

ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰੰ ਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ,
ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਫਹਮਾਂ

ਇਕ ਠਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ,
ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗੰ ਭੀਰ,
ਮਲ ਜਵਾਨੀ ਫਕਸੇ ਪਾ ਫਲਆ,
ਮੈਂ ਅੰ ਦਰੋਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ,
ਵੇਚ ਵਟ ਜਾ ਕੋਠ ਬਾਲੀ,
ਫਬਨ ਇਸ਼ਕ ਮਰਝਾ ਗਈ ਹੀਰ,
ਰਾਕਸ਼ਾ ਹਥੇ ਚੜ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ,
ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ,
ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ,
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ਵਫਹਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ,
ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰੰ ਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ,
ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਫਹਮਾਂ

ਦੋ ਰਪਈਏ ਚਾਰ ਰਪਈਏ,
ਮੇਰਾ ਮਲ ਜਦ ਪੈਂਦਾ,
ਨਚ ਖਾਂਦੇ ਨ ਚੰ ਦਰੇ,
ਫਿਰ ਪਲੇ ਕੀ ਰਫਹੰ ਦਾ,
ਹਾਰ ਫਸ਼ੰ ਗਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ,
ਬਸ ਹਣ ਮੇਰਾ ਧੰ ਦਾ,
ਇਕ ਜ ਵ ਿਰ ਦਜ ਆਵ,,
ਮਗ਼ਰੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕੇ ਬੰ ਦਾ,
ਓਥੋਂ ਫਨਕਲੇ ਓਸੇ ਲਈ ਮਰਦੇ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ,
ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰੰ ਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ,
ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਫਹਮਾਂ

ਸੋਚਾਂ ਕੋਠਾ ਕੋਠਾ ਏ,
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨੀ ਬਾਲਹਾ ਛਤਾਂ ਦਾ,
ਓਥੇ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਟਬਰ,
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ਇਥੇ ਟਬਰ ਲਖਾਂ ਦਾ,
ਇਥੇ ਜ਼ੇਲਹ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ,
ਭਸ ਪੈ ਜੇ ਮਰਦਾਨ ਹਥਾਂ ਦਾ,
ਓਥੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਫਰੰ ਦਾ,
ਤਾਰਾ ਚਮਕਦੀਆ ਮਾਂ ਦੇ ਅਖਾਂ ਦਾ,
ਪਰੀਤ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਿਸ ਫਗਆ ਚੰ ਗਲ,
ਬਾਹਰ ਫਨਕਲਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ,
ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰੰ ਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ,
ਵੰ ਨ ਸਵੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਫਹਮਾਂ
(ਪਰੀਤ ਫਸੰ ਘ ਭੈਣੀ)
ਐਦਾ ਹੀ ਕਈ ਗਦਨ ਬੀਤ ਿਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੂੰ ਗਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਮਰੇ ਗਵਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜਾਣ ਗਦੂੰ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂ ਗਫਰ ਜੇਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗਕ ਉਸਨ ਇਕ
ਬੇਿੇ ਜਾਂ ਬੇਿੀ ਨੂੂੰ ਜਨਮ ਗਦਤਾ ਕੀ ਅਸਲ ਗਵਚ ਬਚਾ ਗਜ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੂੂੰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਤੇ ਕੋਠ ਦੀ
ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਤੇ ਗਬਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਮਾਂ ਿੁਜਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਗਤੂੰ ਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨ ਲੂੰਘ ਚੁਕੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਗਵਚ
ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੋਂ ਉਸ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਗਲਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਗਦਨ ਰੋਂਦੀ
ਰਗਹੂੰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਕਸਮਤ ਨੂੂੰ ਕੋਸਦੀ
ਕਰੀਬ ਇਕ-ਦੋ ਗਦਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁੂੰ ਡੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠ ਗਵਚ ਆਏ ਇਕ ਦਾ ਨਾ ਸਮੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਅਮਨ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੁਖ ਮਿਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਠ ਗਵਚ ਆ ਿਏ ਅਮਨ ਅਕਸਰ ਆ ਦਾ ਰਗਹੂੰ ਦਾ ਸੀ
ਪਰ ਸਮੀਰ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਿ
ਸਨ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਿ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ਕੋਠ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਮਨ ਨ
ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂੂੰ ਫੜਾਏ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਤੇ ਗਕਹਾਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਆਹ ਕੀ ਆ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੂੰ ਡੀ ਆਇਆ ਏ? ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ
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ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇਹ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਗਹਲਾਂ ਤਗਹ
ਕੀਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਿਏ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਗਹਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਗਦਆਂ
ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਿੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਿਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਾ ਿਾਹਕ ਬਣ
ਜਾਊ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸੋਚ ਗਵਚਾਰ ਕਰਨ ਗਪਛੋਂ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਅਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊ
ਅਮਨ - ਹਾਂਜੀ ਗਠਕ ਆ ਜੀ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਗਕਹਾ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਏਧਰ ਆ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਗਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਗਹ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਗਦਨ ਰੋਂਦੀ ਰਗਹੂੰ ਦੀ ਆ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਿਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਉਸਨੂੂੰ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਗਤਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਗਤਆਰ ਕਰ ਐਨ ਗਚਰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਚਲਣੇ ਇਥੇ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੂੰਘਾ ਗਲਆ ਜਾ - ਜਾ ਕੇ ਗਤਆਰ ਕਰ
ਉਹਨੂੂੰ ਅਜ ਨਵਾਂ ਿਾਹਕ ਆਇਆ ਏ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨਹਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਿਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂੰ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਗਲਆ ਤੇ ਨਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੂੰ ਚੀ ਨਹਾ
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗਖਲਾਰੇ ਕੂੰ ਧ ਨਾਲ ਲਿ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਗਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਪਰ ਨਹਾ
ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਦੋ ਗਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਗਕਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨ ਕੋਈ ਹੁੂੰ ਿਾਰਾ ਨਾ ਭਗਰਆ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਗਤਆਰ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਗਹਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਕਮਰੇ ਚੋ' ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਿਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੂੰ ਡੀ ਲਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਕੋਲ ਆ ਿਈ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਹੋਿੀ ਗਤਆਰ?
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਈ ਆ।
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਜਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੂੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਗਦਖਾ ਦੇ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਚਲ ਪਈ
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ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਕਮਰਾ ਗਦਖਾਇਆ ਤੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੂੰ ਦਰੋਂ ਕੁੂੰ ਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਸਮੀਰ ਨ
ਕਮਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਗਲਆ ਤੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੂੂੰ ਕੁੂੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ ਮੁੜ ਦੇਗਖਆ ਤਾਂ ਨਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਗਹਲਾਂ ਵਾਂਿ
ਕੂੰ ਧ ਨਾਲ ਲਿ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਗਖਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਤਆਰੀ ਵਾਲਾ ਪਖ ਗਕਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਆ ਗਰਹਾ ਸਮੀਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਗਕ ਅਗਜਹਾ ਗਕ ? ਗਕ ਗਕ ਉਸਦੇ ਗਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਠ ਗਵਚ ਅਗਜਹਾ ਹੋਣਾ
ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਸਮੀਰ ਉਸ ਵਲ ਤਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੂੰਘ ਤੇ ਜਾ ਬੂੰ ਠ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸਨ ਸੋਗਚਾਆ ਗਕ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਗਨਿੱਤ
ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਗਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਗਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਗਕ

ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੂੰ

ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਰੀਬ ਪੂੰ ਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਗਮੂੰ ਿ ਚੁਪ ਬੈਠਾ ਗਰਹਾ ਤੇ ਨਹਾ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਰਹਾ ਗਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨ ਸੋਗਚਆ ਗਕ ਗਕ

ਨਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਗਛਆ

ਜਾਵੇ ਗਕ ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਿਲ ਕਰੇ
ਉਹ ਪਲੂੰਘ ਤੋਂ

ਗਠਆ ਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਨਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੂੰ ਗਚਆ ਉਸਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ..

ਸਮੀਰ - ਸੁਗਣਓ.. ਸੁਗਣਓ ਜੀ
ਪਰ ਨਹਾ ਨ ਕੋਈ ਹੁੂੰ ਿਾਰਾ ਨਾ ਭਗਰਆ। ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗਕ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਕ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ
ਸਮੀਰ ਨ ਨਹਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਹਥ ਰਗਖਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਗਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਸਮੀਰ - ਸੁਗਣਓ ਨਹਾ ਜੀ
ਸਮੀਰ ਉਸਦੇ ਅਿੇ ਵਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹਾ ਨ ਸਮੀਰ ਵਲ ਤਗਕਆ ਨਹਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ
ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਸਮੀਰ ਨਹਾ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੇਖ ਨਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਪੁਗਛਆ..
ਸਮੀਰ - ਕੀ ਿਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਗਕ

ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਮੀਰ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਨਹਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਗਵਚਲੇ ਅਥਰੂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਵਗਹਣ ਲਿ ਪਏ ਪਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ
ਨਹਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਦੇਖ ਸਮੀਰ ਨ ਗਫਰ ਤੋਂ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਪੁਗਛਆ..
ਸਮੀਰ - ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਗਕਉ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਕਸੇ ਤਰਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਗਦਆਂ
ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਉਸਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛ ਗਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ
ਜਿਾ ਤੇ ਗਜਥੇ ਗਸਰਫ਼ ਲੋ ਕ ਗਜਸਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ਲਿਾ ਗਕ ਪਗਹਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ
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ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਿੀ ਨਹਾ ਨ ਆਪਣੇ ਹੂੰ ਝੂ
ਪੂੂੰ ਝੇ ਤੇ ਸਮੀਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਗਚਆ ਗਕ ਗਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪਗਹਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁਗਕਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨੂੂੰ ਸਹਾਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਗਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਾ ਬੋਲੀ..
ਨਹਾ - ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਗਦਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਗਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ
ਆਈ
ਨਹਾ

ਠ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੂੰ ਜਾਣ ਲਿੀ ਤਾਂ ਸਮੀਰ ਨ ਨਹਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਗਕਹਾ..

ਸਮੀਰ - ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਗਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਾਉਣ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਐਨਾ ਵੀ ਬੇ -ਦਰਦ
ਨਹੀਂ ਗਕ ਗਕਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਵੂੰ ਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਠਸ ਲਿਾਵਾਂ
ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗਜਸਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਿਾਂ
ਏਨਾ ਆਖ ਸਮੀਰ ਨ ਨਹਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛਡ ਗਦਤੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚੋ' ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਿਾ ਗਫਰ ਗਪਛੋਂ ਨਹਾ ਨ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..
ਨਹਾ - ਰੁਕੋ ਦਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਸਮੀਰ ਗਪਛੇ ਮੁਗੜਆ ਤਾਂ ਨਹਾ ਪਲੂੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਿਈ ਗਪਛੇ ਹੀ ਸਮੀਰ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ
ਨਹਾ - ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸਾ ਗਕ ਗਕ

ਕੋਈ ਇਕ ਕੋਠ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛੇਿਾ ਇਸ

ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਗਝਜਕ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ
ਸਮੀਰ - ਕੋਈ ਿਲ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ੂ ਦਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਿਾ ਗਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾ ਮੈਨੂੰ ੂ ਗਜਸਮ ਦੀ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਓਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ੂ ਜਬਰੀ ਇਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ
ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਾਂ ਗਵਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਿਲ ਕੀ ਹੈਂ?
ਨਹਾ - ਮੈਂ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਿਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਏ
ਨਹਾ ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਡ ਬੀਤੀ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਮੀਰ ਨਹਾ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਰਗਹ ਗਿਆ ਗਕ
ਉਸ ਨ ਗਕੂੰ ਨ ਜ਼ੁਲਮ ਝਲੇ ਨ ਉਸਦੀ ਹਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣ ਸਮੀਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲਿ ਗਪਆ ਸਮੀਰ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਗਕ ਇਕ ਔਰਤ ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗਕਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਐਨ ਨੂੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼
ਆਈ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖਿਗਕਆ ਸਮੀਰ ਨ

ਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਗਲਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਸੀ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ

ਅਮਨ ਬੋਗਲਆ..
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ਅਮਨ - ਗਕ ਕੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਰਹੇਿਾਂ? ਚਲ ਚਲੀਏ
ਸਮੀਰ - ਰੁਕ ਇਕ ਗਮੂੰ ਿ
ਸਮੀਰ ਨਹਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਗਕਹਾ ਗਕ ਉਹ ਗਫਰ ਆਏਿਾ ਤੇ ਗਫਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲਾ
ਗਿਆ
ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਲਿਾ ਗਕ ਉਹ ਬਸ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਰ ਪਖ ਗਵਚ ਆਸ ਤੋਂ ਿੁਿੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਗਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬੀ ਹੈ ਉਸਨ ਗਫਰ ਤੋਂ
ਚੁਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤੇ

ਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ ਅੂੰ ਦਰੋਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਗਲਆ ਗਦਨ ਿੁਜ਼ਰਦੇ ਿਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ..

ਕੌ ਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥੇ ਕੌ ਣ ਏ ਰਾਹੀ,
ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਫਵਚ ਲਾਲ ਫਸ਼ਆਹੀ,
ਮਕਦਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਸਭ ਛਡ ਤਰ ਗਏ ਨ,
ਮੇਰੇ ਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਲ਼ਕੀਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰੜ ਗਏ ਨ,
ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਇਹ ਰੰ ਗ ਫਜਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨ,
ਰੂਹ ਮਕ ਗਈ ਬਸ ਫਜਸ਼ਮ ਹੀ ਗ਼ਾਲੇ ਨ,
ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੌ ਣ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇਗਾ,
ਰਬੀ ਰੂਪ ਮੰ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ,
ਓਹੀ ਰੂਪ ਸਚ ਦਾ ਮੈਂ ਲਭਦੀ ਆਂ ਫਿਰਦੀ,
ਫਜਸ਼ਮ ਏ ਫਜਉਂਦਾ ਫਵਚੋਂ ਮਰੀ ਬੜੇ ਫਚਰ ਦੀ,
ਇਕ ਹਮਰਾਹੀ ਕੋਈ ਇਨਹਾਂ ਲ਼ੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ,
ਫਪਆਰ ਵਾਲੇ ਹੰ ਝੂ ਬਣ ਮੇਰੀ ਚੀਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ,
ਮਾਹੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਰੂਹ ਫਜਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ,
ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਲਵੇ,
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ਇਕੋ ਏ ਉਮੀਦ ਬਸ ਇਕੋ ਆਸ ਚਾਹੀ,
ਕੌ ਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥੇ ਕੌ ਣ ਏ ਰਾਹੀ,
ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਫਵਚ ਲਾਲ ਫਸ਼ਆਹੀ
(ਦੀਪ ਗਗਨ)
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਗਪਛੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌ ਕੁ ਵਜੇ ਨਹਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿਗਕਆ ਨਹਾ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੋਗਲਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਰ ਸੀ ਸਮੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੂੰ ਦਰ ਵਗੜਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ ਕੁੂੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ ਨਹਾ ਨ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਗਛਆ..
ਨਹਾ - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਗਕਵੇਂ?
ਸਮੀਰ - ਿਲਾਂ ਗਫਰ ਕਰ ਲਵਾਂਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤਆਰੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੋ ੜਦਾ ਕਪੜੇ -ਲਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੈ ਣ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਨਹਾ - ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ?
ਸਮੀਰ - ਉਸ ਨੂੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਆਪਾ ਗਕਤੇ ਦੀ ਗਕਤੇ ਗਨਕਲ ਜਾਵਾਂਿੇ
ਨਹਾ ਨ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਪੜੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਲੁਕਾ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਗਵਚ ਘਿਾ ਪਾ ਓਥੋਂ ਗਨਕਲ
ਿਏ
ਬਾਹਰ ਗਨਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਗਜਥੇ ਸਮੀਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਗਰਹਾ ਸੀ ਗਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਮੀਰ ਨ ਅਮਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਗਲਆ ਤੇ ਅਿਲੀ ਹੀ ਿੇਨ ਫੜ ਲਈ ਗਦਨ
ਚੜਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਗਹਰ ਜਾ ਪੁਜੇ ਉਨਾਂ ਸਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਤੇ ਗਫਰ ਤੁਰ ਪਏ
ਇਕ ਹੋਿਲ ਗਵਚ ਿਏ ਤੇ ਨਹਾ-ਧੋ ਗਲਆ ਗਫਰ ਆਿੋ ਗਵਚ ਬੈਠ ਸਮੀਰ ਦੇ ਗਕਸੇ ਗਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚੇ
ਸਮੀਰ ਨ ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਭ ਸਚ ਦਗਸਆ ਗਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਹਥ ਵਧਾਇਆ ਸਮੀਰ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਓਥੇ ਛਡ
ਆਪ ਚਗਲਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਗਹ ਗਿਆ ਗਕ ਕੁਝ ਗਦਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਲੈ ਜਾਏਿਾ
ਸਮੀਰ ਇਸੇ ਸ਼ਗਹਰ ਗਵਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰੀਬ ਸਤ-ਅਠ ਗਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਗਪਸ ਆਇਆ
ਤੇ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਨਾਲ ਗਕਸੇ ਘਰ ਗਵਚ ਲੈ ਗਿਆ ਗਜਥੇ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਗਹੂੰ ਦਾ ਨਹਾ ਪਗਹਲੀ
ਵਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਨ ਇਥੇ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਦਗਸਆ ਗਕ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ
ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਅਗਜਹਾ ਕੋਈ ਗਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਗਦਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਿੇ ਜਦ ਤਕ ਹਾਲਾਤ
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ਨਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਸਮੀਰ ਰੋਜ਼ ਗਦਨ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਗਪਸ ਮੁੜਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਇਕਠ ਰਗਹੂੰ ਗਦਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਹਾ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਗਪਆਰ ਕਰਨ ਲਿ ਪਈ ਪਰ ਉਸ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਗਦਤਾ
ਗਕ ਗਕ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਗਕ ਉਹ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਹਸਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੀਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਗਖਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੀਰ ਦੇ ਮਨ
ਗਵਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਪਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਗਕ ਨਹਾ ਇਕ ਿਗਹਰੇ ਦਰਦ ਗਵਚੋਂ ਿੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ
ਨਾ ਲਿੇ ਗਕ ਉਹ ਨੂੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਗਦਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢ ਗਰਹਾ ਹੈ ਗਕਸੇ ਨਾ ਗਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ
ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮਾਂ ਿੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ
ਇਕ ਰਾਤ ਉਹ ਦੋਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਗਵਚ ਸੋਂ ਰਹੇ ਸਨ ਗਕ ਆਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿਗਕਆ ਸਮੀਰ

ਗਠਆ

ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਉਸ ਨ ਜਰਾ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਗਲਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂੰ ਜ-ਸਤ ਆਦਮੀ ਹਗਥਆਰ ਬੂੰ ਦੀ
ਖੜੇ ਸਨ ਸਮੀਰ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਗਦਤਾ ਤੇ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਠੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆ ਦੇ ਉਹ ਦੋਂਨ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਰਾਹੀ ਭਜ ਗਨਕਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲਭਣ ਲਿ ਪਏ ਪਰ ਉਹ ਗਨਕਲ ਚੁਕੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਲਾਸ਼
ਸੁਰੂ ਕਰ ਗਦਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਿਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ਨਹਾ ਤੇ ਸਮੀਰ ਗਪਛੇ ਿਡੀ ਲਾ
ਲਈ ਉਹ ਦੋਨ ਅਿੇ-ਅਿੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਗਪਛੇ-ਗਪਛੇ ਉਨਾਂ ਿੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਗਦਤੀਆਂ ਿੋਲੀ ਸਮੀਰ ਦੇ
ਜਾ ਵਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਡਿ ਗਪਆ ਨਹਾ ਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮੀਰ ਮੁੁ੍ੜ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ
ਅਖੀਰ ਸਮੀਰ ਨ ਨਹਾ ਨੂੂੰ ਓਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਨਹਾ ਨਾ ਮੂੰ ਨੀ ਪਰ ਸਮੀਰ ਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਨਾ ਗਲਆ ਨਹਾ ਨੂੂੰ
ਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮੀਰ ਨੂੂੰ ਓਥੇ ਛਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਪਆ

ਸਪਫਨਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ,
ਹਰ ਦਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਫਜਹੀ,
ਐਸਾ ਝਖੜ ਝਫਲਆ,
ਫਕ ਸਭ ਫਵਰਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ
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ਕਝ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨ ਮੈਨੰ ੂ,
ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਫਦਤਾ,
ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪੰ ਨ ਨੂੰ,
ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਕਰ ਫਦਤਾ,
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ,
ਮਫਹਮਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ

ਫਮਫਲਆਂ ਨਾ ਮੈਨੰ ੂ,
ਏਥੇ ਕੋਈ ਹਮ ਨਬੀ,
ਦਨੀਆਂ ਇਹ ਲਗੇ,
ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬੀ
ਮੇਰੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮਲ,
ਏਥੇ ਭਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ

ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਿਫਰਸ਼ਤੇ ਨ,
ਮੇਰਾ ਸੀ ਮਲ ਪਾਇਆ,
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ਫਜਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ,
ਹਰ ਦਖੜਾ ਖੋਲਹ ਸਣਾਇਆ,
ਓਹਨ ਬਾਂਹ ਿੜੀ ਤਾਂ,
ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਫਹਸਾਨ ਹੋ ਫਜਹਾ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ

ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾ,
ਰਫਹਣ ਫਦਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਨ,
ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿੇਰ ਮੇਰੀ,
ਰੋਲਹ ਫਦਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨ,
ਹੋਸ਼ਲਾਂ ਤੇ ਹਣ,
ਟਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ

ਫਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦਖਾਂ ਦੀ,
ਕਹਾਣੀ ਫਜਹੀ ਹੋ ਗਈ,
ਫਕਸੇ ਨਫਹਰ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਏ,
ਪਾਣੀ ਫਜਹੀ ਹੋ ਗਈ,
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ਫਜਹਨ ਵੀ ਸਣੀ,
ਓਹ ਹੈਰਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਵਹੜਾ,
ਸੰ ਨਸਾਨ ਫਜਹਾ ਹੋ ਫਗਆ
(ਸਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ)

ਪਰੀਤ ਫਸੰ ਘ ਭੈਣੀ
9779324826
(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਫਪਛਲੇ ਭਾਗ ਪੜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤਸੀਂ
ਮੈਨੰ ੂ ਵਟਸਐੱਪ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ (ਭਾਗ ਪਫਹਲਾ), ਬਲਬ (ਭਾਗ ਪਫਹਲਾ
ਤੇ ਦੂਜਾ) ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰ ਗ ਹਨ ਚਾਹਵਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਹਾਂ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਪੜਣ ਲਈ ਬੇਫਝਜਕ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ)
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