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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ 
 ਨੇਹਾ - ਨਹੀ ੀਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ੀਂ ਪਤਾ, ਮ ਪੂਰ ੇਤੋਲੇ ਦੇ ਹੀ ਝੱੁਮਕੇ ਲਵਾੀਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾੀਂ ਦੇਵੋ ਨਹੀ ੀਂ ਤਾ ਮ ਕੁਝ ਨਹੀ ੀਂ 
ਲੈਣਾ। 

 ਰਾਹਲੁ - ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾ ਤਾੀਂ ਿਿਰ ਬਸ ਤੇਰ ੇਝੱੁਮਿਕਆ ਜੋਗੀ ਹੀ ਆ। 

 ਨੇਹਾ - ਠੀਕ ਆ ਿਿਰ ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਸੁਿਨਆਰੇ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਿਵੱਚੋ ਉਠੱ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾੀਂ ਰਾਹਲੁ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾੀਂਹ ਤ ਿੜ 
ਿਲਆ ਤ ੇਿਕਹਾ.... 

 ਰਾਹਲੁ - ਨੇਹਾ ਗੱੁਸੇ ਨਾ ਹ,ੋ ਸਮਿਝਆ ਵੀ ਕਰ। 

 ਨੇਹਾ - ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾ ਵੀ 
ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੱਦ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ। 

 ਨੇਹਾ ਰਾਹਲੁ ਨਾਲ ਗੱੁਸੇ ਹ ੋਕੇ ਵਨੰ ਸਵੰਨੇ ਮੰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਤੋਲੇ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਲੁ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਾਲ ਿਗਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ 
ਨੇਹਾ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ ਅੱਗੇ ਝੱੁਕਣਾ ਹੀ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਮਨਾਉ ੀਂਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ... 

 ਰਾਹਲੁ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਿਕੰਨਾ ਹ ੋ
ਿਗਆ ਹ।ੈ 

 ਰਾਹਲੁ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਇਕੱ ਅਲਗ ਤਰਾੀਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ 
ਚੁੰਿਮਆ। ਸੁਿਨਆਰੇ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸੋਹਣੇ ਝੱੁਮਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਨੇਹਾ ਦੇ ਕੰਨਾੀਂ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸ਼ੋਬਦੇ ਸਨ। ਝੱੁਮਕੇ ਉਸ ਨੇ 
ਕੰਨਾੀਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖ।ੇ  

 ਰਾਹਲੁ - ਿਲਆ ਮੈਨੰੂ ਿੜਾ ਦੇ ਸੱੁਟ ਲਵੇਗੀ ਤੰੂ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੀ ੀਂ।  

 ਪਰ ਨੇਹਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਝੱੁਮਕੇ ਏਦਾੀਂ ਹੀ ਕੰਨਾੀਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਹਲੁ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ 
ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਿਰ ਉਹ ਦਕੁਾਨ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹਲੁ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ 
ਤੇ ਨੇਹਾ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋਵ  ਓਥ ਿਨਕਲ ਗਏ। 

 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆੀਂ ਹੀ ਗੱਲਾੀਂ ਿਵੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾੀਂ ਵੀ ਕਾਿੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 
ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉੀਂਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾੀਂ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ੋਰ 
ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਿਰ ਸ਼ਾੀਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹ ੋਿਗਆ। ਰਾਹਲੁ ਤੇ ਨੇਹਾ ਿਿਰ ਆਪਣੀਆੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਓਹੀ ਗੱਡੀ ਿਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਿਰ ਜਦ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੋਲ 
ਆਈ ਤਾੀਂ ਇਕੱ ਦਮ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਿਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਰਾਹਲੁ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਮ ਬੇਕ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗਦੇ-ਿਡੱਗਦੇ ਬਚੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵ ਪੂਰੀ ਤਰਾੀਂ ਘਬਰਾ 
ਗਏ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਮੰੁਡੇ ਉਤੱਰ ੇਤੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਰਾਹਲੁ ਤੇ ਆ ਝੱਪਟੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ 
ਿਪਸਤੌਲ ਕੱਢ ਿਲਆ ਤੇ ਦਸੂਰੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਿਪਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਪਸਤੌਲ ਰਾਹਲੁ ਦੀ 
ਕੰਨ-ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਦਜੇੂ ਦੋਨਾੀਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਿੜ ਿਲਆ ਤੇ ਝੱੁਮਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੇਹਾ ਤੇ ਬਹਤੁ ਹੱਥ-ਕਡੇੰ 
ਅਜ਼ਮਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਿੜੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾੀਂ 
ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇਹਾ ਦੇ ਝੱੁਮਕੇ ਲਾਹ ਲਏ। ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲੁਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾੀਂ ਝੱੁਮਕ ੇ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਪਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੇਹਾ ਵੱਲ ਭੱਜਾ। ਰਾਹਲੁ ਨੰੂ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖ ਿਪਸਤੌਲ ਵਾਲੇ 
ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਬਨਾੀਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਿਤਆੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਰਾਹਲੁ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਰਾਹਲੁ ਓਥੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਰਾਹਲੁ 
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ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਉਚੱੀ ਉਚੱੀ ਚੀਕਾੀਂ ਮਾਰਨੀਆੀਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀਆੀਂ। ਿਨਹੱਥ ੇਆਦਮੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਦਾ 
ਮੰੂਹ ਘੁੱਟ ਿਲਆ ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ। ਪਰ ਨੇਹਾ ਦੀਆੀਂ ਚੀਕਾੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਿਜਹੀ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਿਰ 
ਚਾਕੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਨਹੱਥ ੇਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਿਪਸਤਲੌ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਲੱਗ ਿਪਆ। ਰਾਹਲੁ ਓਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਹ ਿਤਨੇੰ ਆਦਮੀ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਓਥ ਿਨਕਲ ਗਏ। 

 ਉਹ ਿਤੰਨੋ ਆਦਮੀ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾੀਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਉਹਨਾੀਂ ਗੱਡੀ ਘਰ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਉਤੱਿਰਆ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਮੰੂਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਲਾਉਣ 
ਲੱਗ ਿਪਆ। ਦਜੂਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਲੱਤਾੀਂ ਤ ਿੜ ਿਲਆ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ 
ਖੋਿਲਆ। ਦੋਵਾੀਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਲੱਤਾੀਂ ਬਾਹਾੀਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਆਏ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਹਰ ਨਾ-ਮੁਮਿਕਨ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾੀਂ ਿਤੰਨਾੀਂ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਿਲਆ। ਉਹ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ 
ਗਏ। 

 ਨੇਹਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਮੋਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆੀਂ ਿਫ਼ਲਮਾੀਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਾੀਂਗੰੂ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਿਤੰਨਾੀਂ ਆਦਮੀਆੀਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ 
ਬੈੱਡਰਮੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾੀਂ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਜਾ ਬੈੱਡ ਉਪੱਰ ਪਟਿਕਆੀਂ। ਨੇਹਾ ਨੇ 
ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਿਰ ਅੱਿਗਓ ਇੱਕ ਨੇ ਿੜ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨੇੰਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉਪੱਰ ਜਾ ਸੱੁਿਟਆ। ਇੱਕ ਨੇ 
ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਬਾਹਾੀਂ ਤ ਿੜ ਿਲਆ ਤੇ ਦਸੂਰੇ ਨੇ ਲੱਤਾੀਂ ਤ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਹਣੁ 
ਇਹਨਾੀਂ ਦੇ ਇਰਾਿਦਆੀਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਪਲਾੀਂ 
ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਦਰੁਕਰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾੀਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪਲਾੀਂ 
ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇਹਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਤ ਨਰਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਨੇਹਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮਿਰਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸਦੀਆੀਂ ਚੀਕਾੀਂ ਨੇ 
ਪੂਰ ੇਘਰ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾੀਂ ਿਤੰਨਾੀਂ ਆਦਮੀਆੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨੇਹਾ ਿਜਵ ਬਸ 
ਇੱਕ ਿਖਡੌਣ ੇਦੀ ਤਰਾੀਂ ਸੀ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

 ਨੇਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਪੀੜਾ ਸਿਹਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ 
ਨਾਲ ਦਰੁਕਰਮ ਕਰਨ ਿਪੱਛ ਉਹਨਾੀਂ ਿਤੰਨਾੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤ ੇਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇ ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਨੇਹਾ ਓਸੇ ਤਰਾੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ਨੂ ਦੇ ਅੱਥਰ ੂਵਹਾਉ ੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਨੇਹਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਦੇ ਸਾਰ ੇਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। 

 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਿਠਆ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨੇਹਾ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਿਧਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਿਗਆ। ਨੇਹਾ ਓਸੇ ਤਰਾੀਂ ਹੀ ਬੈਡ ਉਪੱਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਵ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ 
ਨੇ ਿਿਰ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵਾੀਂਗੰੂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੀ ਹਦੱ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ 
ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਤਨੰ ਆਦਮੀ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾੀਂ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਾਉੀਂਦੇ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਆਲਦੇ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਵਾਲਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਿਜਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ 
ਿਗਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਨੇਹਾ ਿਸਰਿ ਇਕੱ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਾੀਂ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ ਜਾੀਂ ਿਸਰਿ ਇੱਕ ਿਖਡੌਣਾ। ਜਾਨਵਰ 
ਆਉੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਦੇ ਸੀ। ਐਥ ਤੱਕ ਿਕ ਨੇਹਾ ਨੇ ਇਹਨਾੀਂ ਿਦਨਾੀਂ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੰੂ ਇਕੱ 
ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਢੱਿਕਆ। ਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ ਹਣੁ ਇਸ ਤ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਨੇਹਾ 
ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾ-ਕਾਮ ਰਹੀ। 

 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਿਤੰਨ ਪਾਪੀ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੱੁਲ ਗਏ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਇਸ 
ਮੌਕ ੇਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚੁੱਿਕਆ ਤ ੇਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਪਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਚੱਟ ੇ
ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਨੇਹਾ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨੇਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਪਿਹਲਾੀਂ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਓਥ 
ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਐਥੇ ਤਾੀਂ ਿਸਰਿ ਇਕੱ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਨੇਹਾ ਕੈਦ ਸੀ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਆਉੀਂਦਾ। ਨੇਹਾ ਪੈਰਾੀਂ ਤ ਨੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਿਖਲਰੇ 
ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥ ਭੱਜੀ ਿਜੱਧਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਭੱਜਣ ਿਪੱਛ ਉਹ ਇੱਕ 
ਸੁਮੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਿਜਥ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਬਸ ਸੁਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ 
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ਬੈਠਣ ਿਪੱਛ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਉਚੱੀ-ਉਚੱੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਐਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ 
ਜਾਪਦਾ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾੀਂਗ ਗੰੂਜ ਰਹੀ ਸੀ। 

 ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਗੱ ੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਾੀਂ ਰੇਤ ਉਪੱਰ ਿਲਖ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਹਰ ਕਾਰਨ ਿਮੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸੋਚਣ ਤ 
ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਸ ਐਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰ ੂਪੂੰਝ ੇਤੇ ਉਠੱ ਕੇ ਸੁਮੰਦਰ 
ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 
ਨੇਹਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜਾ ਤ ੇ ਮੰਗਰੇ ਹੀ ਡੱੁਬਕੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਮਰਨ ਤ ਬਚਾ ਿਲਆ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ 
ਿਲਆੀਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੇਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਿਢੱਡ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। 
ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਿਿਰ ਉਚੱੀ ਉਚੱੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉ ੀਂਦੇ 
ਆਿਖਆ... 

 ਆਦਮੀ - ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣਾੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਿਕਉ ੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ? 

 ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਹਾ ਹੋਰ ਉਚੱੀ ਉਚੱੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।  

 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਿਰ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ। 

 ਆਦਮੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦਰੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਤੰੂ ਦੱਸ, ਤੰੂ ਐਥੇ ਿਕੱਦਾੀਂ ਆਈ। ਨਾਲੇ ਮਰਨ 
ਿਕਉ ੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾੀਂ? 

 ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰ ੂਪੂੰਝ ੇਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਬਲਰਾਮ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਕ 
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਿਜਵ-ਿਜਵ ਉਸ ਨਾਲ ਹਈੋ ਸੀ। 
ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਿਿਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ। 

 ਬਲਰਾਮ - ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣਾੀਂ ਹਣੁ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮ ਤੇਰ ੇਨਾਲ ਹਾੀਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਿਵੰਗਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹਣੋ ਦਦਾ। ਚੱਲ 
ਉਠੱ ਆ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦਰੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ।  

 ਨੇਹਾ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਠੱ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਉਹ ਇਕੱ 
ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਲਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ.. 

 ਨੇਹਾ - ਕੀ ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਨਾੀਂ ਕਈੋ ਨਹੀ ੀਂ ਰਿਹੰਦਾ? 

 ਬਲਰਾਮ - ਨਹੀ ੀਂ ਏਥੇ ਬੱਸ ਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾੀਂ, ਮੱਛੀਆੀਂ ਿੜਦਾ ਹਾੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੇਚਦਾ ਹਾੀਂ। ਤੰੂ ਡਰ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ 
ਲੰਘਾ ਤ ੇਸਵੇਰ ੇਮ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਆਵਾੀਂਗਾ।  

 ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਈੋ ਰਾਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਓਸੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। 

 ਬਲਰਾਮ - ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਿਲਆਉੀਂਦਾ ਹਾੀਂ।  

 ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਓਥ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤੇ ਨੇਹਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ 
ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਇਕੱ ਕੁਟੀਆ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਬਸ ਰਿਹਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਆਸਰੇ ਵਾੀਂਗ। ਨੇਹਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰੁਝੇ ਿਵਛੀ 
ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨੀ ੀਂਦ ਆ ਗਈ। 

 ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੱਟਿਕਆ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਜਦਲੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ 
ਿਕਉ ੀਂਿਕ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਸਨ ਜੋ ਕੇ 
ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਆਏ ਸਨ। ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

 ਔਰਤ - ਬਲਰਾਮ ਤੂੰ ਤਾੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਜਾ, ਤੰੂ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ 
ਕੀਮਤ ਦਗੁਣੀ ਿਮਲੂਗੀ। 

 ਬਲਰਾਮ - ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ।  
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 ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੰੂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 
ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇਹਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਠੋਡੀ ਤ ਿੜ ਕੇ ਿਕਹਾ... 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀਏ? 

 ਨੇਹਾ ਨੇ ਸਿਹਮੀ ਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ... 

 ਨੇਹਾ - ਛੱਬੀ ਸਾਲ। 

 ਨੇਹਾ ਦੀ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆੀਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ... 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਲਆਓ ਭੀ ਇਹਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚ'। 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆੀਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਬਾਹਾੀਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਧੱਕ ੇਨਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵਚ 
ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਭੈਣ ਿਕਹਾ ਸੀ ਓਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਨੇਹਾ ਚੀਕਾੀਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹਣੁ ਕਈੋ ਿਾਇਦਾ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ 
ਤਰਾੀਂ ਚੀਕਾੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਿਗਆ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਵ ਬੰਦੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਓਥ ਿਨਕਲ ਗਏ। 

 ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ੂਔਰਤਾੀਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। 
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਤੱਰ ਗਏ। ਉਹਨਾੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚੋ 
ਉਤਾਿਰਆ। ਨੇਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਿਕਉ ੀਂਿਕ ਉਸਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਹਣੁ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਰਾਹ ਿਵਚ ਕਈੋ ਨਹੀ ੀਂ 
ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਬਹੇਤਰ ਹ।ੈ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਉਤਰਨ ਿਪੱਛ ਉਹ ਇਕੱ ਚਬੁਾਰ ੇਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ 
ਕੋਠਾ ਸੀ। ਿਜਥੇ ਨੇਹਾ ਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆੀਂ ਸੋਹਣੀਆੀਂ ਕੁੜੀਆੀਂ ਪਿਹਲਾੀਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨੇਹਾ 
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਮੌਤ ਿਕਉ ੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਤਾੀਂ ਹਣੁ ਮਰਨ 
ਉਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਿਰਹਾ। ਬੱਸ ਉਹ ਿਦਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆੀਂ ਔਰਤਾੀਂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ 
ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆੀਂ ਸਨ। ਿਜਸ ਤ ਸਾਿ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸਭ ਦੀ ਪਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ ਦੋ 
ਔਰਤਾੀਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ... 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਵੰਦਨਾ ਏਧਰ ਆਵ।ੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਇਸ ਨੰੂ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ 
ਆਵੋ।  

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੋਵ ਔਰਤਾੀਂ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ। ਨੇਹਾ ਵੀ 
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। 

 ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇੱਕ 
ਪਲੰਗ ਤ ੇਬੈਠੀ ਹਈੋ ਸੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੇਠ ਜੀ ਦਾਮ ਤਾੀਂ ਐਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਖੁੱਦ ਮਾਲ ਦੇਖ ਿਲਓ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ 
ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

 ਸੇਠ - ਓਹ ਤਾੀਂ ਹੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਮ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਤੁਸੀ ੀਂ। 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੇਠ ਜੀ ਮਾਲ ਵੀ ਤਾੀਂ ਦੇਖੋ। 

 ਐਨੇ ਨੰੂ ਨੇਹਾ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਨੇਹਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਚਕੁੀ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ 
ਿਕਹਾ .. 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਲਵੋ ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਿਗਆ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। 

 ਸੇਠ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਨੇਹਾ ਜਾਨਕਾ ਦੀ ਤਰੀਿ ਤ ਕੀਤੇ ਿਜਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਿਬਨਾੀਂ 
ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਆਿਖਆ.. 
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 ਸੇਠ - ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਮ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾੀਂਗਾ ਿਜੰਨੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕਹੋ।  

 ਸੇਠ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਨੇਹਾ ਨੰੂ ਬਾਹ ਿੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਨੇਹਾ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਕੇ ਹਣੁ ਿਨੱਤ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੱੁਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾੀਂ 
ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋ' ਮਸਾੀਂ ਛੱੁਟੀ ਸੀ ਤੇ ਿਿਰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ੀਂ 
ਸੀ ਆਉੀਂਦਾ। 

 ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਕੰੁਡੀ ਲਗਾ ਲਈ ਤ ੇਨੇਹਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਨੇਹਾ ਤਾੀਂ ਬਸ ਹਣੁ ਇਕੱ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰਾੀਂ ਸੀ ਿਜਵ ਕੋਈ ਚਾਉ ੀਂਦਾ ਸੀ ਨਚਾਈ ਜਾੀਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਸੇਠ ਦਾ ਕਈੋ ਿਵਰਧੋ 
ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

 ਕੀ ਨੇਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਿਸਰਿ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸੀ? ਿਜਸਮਾਨੀ ਪੀੜਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਜਸਮ ਉਸਨੰੂ ਝੱਲਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਜਸਮਾਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾੀਂਦੀ ਤਾੀਂ ਿਿਰ ਪੀੜ ਰਹੂ ਤੱਕ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾੀਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ 
ਭਰ ਜਾੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਹੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੁਝ ਪਲਾੀਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤ ਨਰਕ 
ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਿਕਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾੀਂ ਿਤੰਨ ਜਾਨਵਰਾੀਂ ਦਾ? ਬਲਰਾਮ ਿਜਹੇ ਬਣੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਜਾੀਂ 
ਿਿਰ ਖੁੱਦ ਨੇਹਾ ਦਾ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਿਜਨਾੀਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀ ੀਂ ਿਮਲਦੇ। ਕਸੂਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜੰਮੇਦਾਰ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਉ ੀਂਦੇ ਹਾੀਂ। ਨੇਹਾ ਵਰਗੀਆੀਂ ਿਕੰਨੀਆੀਂ ਹੀ ਔਰਤਾੀਂ ਨੇ ਿਜਹਨਾੀਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੋਣਗ ੇਤੇ ਉਹਨਾੀਂ 
ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈੋ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰਾੀਂ ਿਜਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣ ਚਕੁਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤ 
ਅਿਹਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨੇਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਿਸਰਿ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸੀ ਜਾੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਰਹੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ? 
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