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ਦੂਧੀਆ ਸਰੀਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟ  

ਉਸਦ ੇਹੱਥ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਸੀ। ਦਾਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ 'ਚੋਂ 

ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਦੀ ਿੱਦੋ-ਜ਼ਜਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਗ ਇੱਕ ਿਖਮ ਿਾਪਣ ਲੱਗ ਜਪਆ। ਦੇਖਦ ੇਹੀ ਦਖੇਦੇ, 

ਿੋ ਦਾਗ ਿਖਮ ਿਾਪ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹ ੰ  ਸਰ-ਸਰ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਗਆ। 

ਨਹ ੰ  ਦੇ ਬਣ ੇਇਸ ਿਖਮ ਕਾਰਨ ਿੋ ਦਰਦ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨ ਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਸਨ ਉਸਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਚੀਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਨਹ ੰ , ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆ ਂ

ਗਲੀਆਂ, ਸਭ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਭੱਿੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦ ਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵੱਚ ਆ ਜਗਆ। ਉਹ ਉਸਦ ੇ

ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਤੇ ਡਰਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕ ਚਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 

ਦਮ ਉਸਦੀ ਿਾਗ ਖ ੱਲ ਗਈ। ਮਨ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਜਦੰਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ ਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸ ਪਨਾ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਰ-ੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਿੇ ਤੋਂ ਠ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਧੋਣ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸੇ 

ਜਵੱਚ ਆਪਣ ੇਪਰਤੀਜਬੰਬ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਸੀ, ਘੱਟ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਿਗ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ਝ 

ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਦਾ। ਹਨਰੇ ਜਵੱਚ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ ਕੇਂਜਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਪਰਤੀਜਬੰਬ ਸਜਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਪੱਛੋਂ ਦੀ 

ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ  ਲੰਜਘਆ। ਉਸਨ ਘਬਰਾਹਟ ਜਵੱਚ ਜਪੱਛੇ ਨੰੂ ਮ ੜ ਦੇਜਖਆ ਤਾਂ ਜਪੱਛੇ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਫਰ 

ਉਸਨੰੂ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਕ ਇਹ ਉਸਦ ੇਸ ਪਨ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਵਜਹਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਅਿੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਹੀ। 

ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਅਜ਼ੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨ ਆਪਣ ੇ

ਜਪੱਛੇ ਕ ਝ ਮਰਦ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਿੋ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਫਰ ਤੋਂ ਉਸਨ ਜਪੱਛ ੇਮ ੜ 

ਦੇਜਖਆ ਤਾਂ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ੇਜਵੱਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਦ ਨੀਆ ਂਨਾਲ ਜਮਲਦੀਆਂ ਿ ਲਦੀਆ ਂ

ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਕੀ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜਫਰ ਝੂਠ। ਉਸਨ ਮੂੰ ਹ ਤ ੇ

ਪਾਣੀ ਮਾਜਰਆ ਤੇ ਜਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੀਆਂ ਪ ਤਲੀਆਂ ਜਚੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆ।ਂ 

ਜਸਰਫ ਜਚੱਟ ੇ ਰੰਗ ਦ ੇਡਲੇੇ ਜਦਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਫਰ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਵੀ ਕ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਰਜਤਤ ਹੋਣ 

ਲੱਗੇ। ਬ ੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਿਖਮ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇ

ਪਹਨ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਕ ਝ 

ਬ-ੇਰਜਹਮ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਟ ੱ ਜਕਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਦਾ ਟ ੱ ਕੜਾ ਲਟਕ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਲਹ-ੂਲ ਹਾਨ 
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ਿਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੰੂ ਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਜਿ  ਹੀ ਉਹ ਲਟੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਝ ਕੀ ਤਾਂ, ਉਸਦਾ ਜਧਆਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਵੱਚ ਬਣੇ ਪਰਤੀਬੰਬ ਤੋਂ ਖੜ ਜਗਆ। ਲਟੀ ਕਰ ਮ ੜ ਓਸ ੇ

ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਵਧਨ ਲੱਗੇ। ਿੋ ਉਸਨੰੂ ਜਖੱਚ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 

ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 

ਬੜੀ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਮੰਿੇ ਤੋਂ ਠੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਿੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਫਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਲ ਜਖੱਲਰ ੇਪਏ ਸਨ। 

ਉਸਨ ਕੋਲ ਪਏ ਡੋਲੂ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਨ ਮ ੜ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਜਖਆ ਜਕਤੇ ਇਹ 

ਸ ਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਲ ਪਏ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਹ ਣ ਉਹ ਿਾਗ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਠੀ ਤ ੇਖ ਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਟ ੱ ਜਟਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਿੋ ਜਕ ਚੌਲਾਂ ਨੰੂ ਰਗੜ ਕੇ 

ਬਣਾਈ ਜਪੱਛ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਜਗਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸਨ ਮੂੰ ਹ ਧੋਂਦ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕ ਝ ਅਗਲੇ ਪਾਸ ੇਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਜਭੱਿ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਧਆਨ ਗਰਦਨ ਵੱਲ 

ਜਪਆ। ਗਰਦਨ ਤ ੇ ਖ ਰਚਣ ਦ ੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ ਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਨ 

ਅਣਦੇਜਖਆ ਕਰ ਮੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਖ ਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਆਟਾ ਗ ੰ ਨਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਟਾ ਸੀ ਡਰੰਮੀ 

ਝਾੜ ਕੱਢ ਜਲਆ। ਆਟਾ ਕਈੋ ਬਹ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਤੰਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਲੇੇ ਜਢੱਡ 

ਭਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਉਸਨ ਆਟੇ ਜਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗ ੰ ਨਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਆਟਾ 

ਗ ੰ ਨਦੇ ਹੀ ਮ ੜਕਾ 'ਚ ੋਜਰਹਾ ਸੀ। ਅਿੇ ਆਟਾ ਗ ੰ ਜਨਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਠ ਜਪਆ ਤ ੇ ਠਦਾ ਹੀ 

ਬੋਜਲਆ... 

ਮੰਮੀ.... ਮੰਮੀ.... 

ਔਰਤ ਦਾ ਜਧਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਗਆ ਤੇ ਉਸਨ ਜਤਰਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਚਜਹਰੇ ਤੇ ਮ ਸਕਾਨ ਜਲਆ 

ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਜਖਆ.. 

ਆਿੋ ਮੇਰਾ ਪ ੱ ਤ.. ਆਿੋ ਆਿੋ.. 

ਬੱਚਾ ਮੰਿੇ ਤੋਂ ਜਠਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵਜਧਆ। ਮਾਂ ਨ ਆਟੇ ਨਾਲ ਜਲਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਤ  

ਜਵੱਚ ਝਾਜੜਆ ਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਜਗਲਾਸ ਭਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਦੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨ ਜਗਲਾਸ ਫਜੜਆ ਤੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ 
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ਜਫਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੰੂ ਫੜਾ ਜਦੱਤਾ। ਮਾਂ ਨ ਜਗਲਾਸ ਫਜੜਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਰੱਖ ਜਫਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਗ ੰ ਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। 

ਉਸਨ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆ।ਂ ਬਸ ਬਾਰਾਂ-ਤੇਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਈ 

ਸਬਿੀ ਨਾਲ ਜਤੰਨ ਕ  ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਨੰੂ ਇੱਕ-ਡਢੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਬੱਚਾ ਜਫਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣ 

ਜਵੱਚ ਰ ੱ ਝ ਜਗਆ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਸਨ ਇੱਕ ਪੋਣੇ ਜਵੱਚ ਲਵੇਟ ਡੱਬੇ ਜਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਫਰ 

ਕ ਝ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੀੜੇ-ਲੱਤ ੇਇਕੱਠ ਕਰ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਜਵੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਸਮੇਤ ਅਚਾਰ 

ਵੀ ਰੱਖ ਜਲਆ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕਸ ੇਲੰਮ ੇਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਫਜੜਆ ਤੇ 

ਿਬਰਦਸਤੀ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸ ੱ ਥਰ ੇਲੀੜ ੇਪਾ ਜਦੱਤੇ। ਬੱਚਾ ਜਫਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਪਆ। ਜਫਰ ਆਪ ਨਹਾ ਧੋ 

ਲੀੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਿੀ। 

ਔਰਤ ਨ ਫੋਨ ਚ ੱ ਜਕਆ ਤੇ ਅੱਜਗਓ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਹੋ ਗਈ ਜਤਆਰੀ? 

ਿੋ ਔਰਤ ਜਕਸ ੇਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹੀ ਆਖ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਬਲੋੀ.. 

ਹਾਂ ਬਸ ਵਾਲ ਵਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨਹ  ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ ਬੰਨਹ  ਜਲਆ ਵਾ। ਦੋ ਕ  ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਕ ਝ ਖਾਣ ਨੰੂ ਜਮਜਲਆ 

ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ।  

ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲੀ। ਝ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕ ਝ ਬੰਦ ਆ। ਜਫਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜਕਤੋਂ ਕ ਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੰੂ 

ਜਮਜਲਆ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੀ। 
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ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। 

ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਪੈਸ ੇਜਕੰਨ  ਕ  ਨ ਕਲੋ ਤੇਰ?ੇ 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਹੈਗੇ ਦੋ ਢਾਈ ਹਿਾਰ। 

ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਨੀ। ਿੇ ਜਕਤ ੇਏਧਰ ਨੰੂ ਆ ਦਾ ਕ ਝ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਜਨਕਲੇ ਕੱਢ 

ਲਵੀਂ। ਐਵੇਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਰਹੀਂ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ। 

ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ.. 

ਚੱਲ ਆਿਾ ਜਫਰ ਛਤੇੀ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਜਹਗ ਰੂ ਤਨੰੂੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਿਲਦੀ ਤੋਂ 

ਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਪਹ ੰਚਾ ਦਵੇੇ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਫਰ ਫਨੋ ਕਰਾਂਗੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਪ ਨ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਤ ੇਮ ੜ ਤੋਂ ਵਾਲ ਸ ਆਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਸਰ ਵਾਹ ਆਪਣ ੇ

ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪੈਰੀਂ ਿ ੱ ਤੀ ਪ ਆਈ ਤ ੇਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਾਨ ਝੋਲੇ 

ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਲਆ। ਜਫਰ ਝੋਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 

ਫੜਾ ਜਦੱਤੀਆ।ਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਸਜਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ ਤ ੇਆਪ ਲੰਮ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ 

ਸੀ। ਸਮਾਂ ਅੱਠ-ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਦਾ ਹੋਵਗੇਾ। 
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ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਜਖਆ ਜਕਤੇ ਜਚੜੀ ਫ ੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਵੱਚ ਕਦੇ ਰਾਤ ਜਦਨ ਦੀ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਿ ਉਹ 

ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਸ ੰ ਨ-ਸਾਨ ਪਈਆ ਂ ਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆ ਂ

ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫਲੈੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹ ਣ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ 

ਜਮਜਲਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। 

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਜਰਹਾ। ਇੰਝ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਰ ਕ ਗਈ 

ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਗਰੀਬ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਦਨ ਲਈ ਹੀ ਭ ੱ ਖ ਜਮਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਿੋ ਆਪਣ ੇਜਪੰਡ, ਸ਼ਜਹਰ, ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਦੱਲੀ 

ਵਰਗੇ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨ। ਦ ਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਡਢੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ 

ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਿਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦਰੂ ਿਾਂ 

ਪਰਵਾਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਈੋ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਹਾ। ਿੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ 

ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਜਕ ਜਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਆਵਾਿਾਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨ ਭ ੱ ਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਦਲ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਜਪਸ ਿਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚ ਜਣਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਦੱਲੀ ਤੋਂ 

ਕਪੂਰਥਲੇ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਏਨਾ ਲੰਮਾਂ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਸ ਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝ ਕਈ ਇਸਤੋਂ 

ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਬਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤ ੇਪੈਂਡ ੇਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮੰਜਜ਼ਲ ਵੱਲ ਰ ਖ ਕਰ 

ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮਨਦੀਪ ਚੱਲ ਪਈ। ਝੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਜਲਆ। ਗਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਤ ੇ

ਚ ੰ ਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰੋਂ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਲਵੇਜਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਤੋਲ ਸੀ। ਦੂਿਾ ਹੱਥ  ਸਮਾਨ 

ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਜਵੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ ਜਲਸ ਨ ਨਾਕਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਬਚਦੀ-

ਬਚਾ ਦੀ ਜਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜਨਕਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤ ਰਨ ਜਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਆਈ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਝ ਜਕਸ ੇਨੰੂ ਏਦਾਂ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸ ਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਸਨ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਜਦੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ  ਛ ੂਕਰਦੀ ਜਨਕਲ ਗਈ। ਉਸਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਫਰ ਤੋਂ ਤ ਰਨ 

ਲੱਗੀ। ਦ ੋਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤ ਰਨ ਜਪੱਛੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤ ੇ ਪਰੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਿ ਸੂਰਿ ਬਸ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਸੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਕਜਲਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਫਰ ਵੀ ਤ ਰਦੀ 

ਗਈ। ਜਫਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਜਦੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਕਲੋੋਂ  ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। 
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ਕਰੀਬ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਜਮੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਦਰੜ ਇਰਾਦ ੇਨਾ 

ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰ ੱ ਕ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਰ ੱ ਕਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੰੂ ਸ ੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇ। ਇੱਹ ਇੱਕ ਛਟੋਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦ ੇਜਪੱਛ ੇਕ ਝ ਸਮਾਨ ਲੱਜਦਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਨ ਮਨਦੀਪ 

ਨੰੂ ਪ ੱ ਜਛਆ.. 

ਕਹਾਂ ਿਾਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਿੀ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਪੰਿਾਬ। 

ਡਰਾਇਵਰ ਬੋਜਲਆ.. 

ਲੇਜਕਨ ਹਮ ਤੋ ਪਾਨੀਪਤ ਿਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਵਹਾ ਤੱਕ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਬੈਠ ਿਾਉ।  

ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਬਨਾਂ ਕ ਝ ਸਚੋ ੇਹਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਤ ਰ-ਤ ਰ ਉਸਦੀ ਬਵਾਈ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦੀ 

ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮ ੱ ਕ।ੇ ਗੱਡੀ ਜਵੱਚ ਬੈਠਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਤਜਰਆ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ 

ਜਪੱਛਲੇ ਪਾਸ ੇਰੱਖ ਜਫਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਗਆ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਜਪੱਛੋਂ ਖੋਜਲਆ ਤੇ ਗੋਦ ਜਵੱਚ ਲੈ ਬੈਠ 

ਗਈ। ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੱਡੀ ਵਾਜਲਆ ਂਨ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਪ ੱ ਜਛਆ। ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਸੀ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨਦੀਪ  ਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਜਦੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿੇ ਤੱਕ ਪਾਨੀਪਤ ਿਾ ਅੱਪੜੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾਜਹਆ ਤ ੇਆਪ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਮਨਦੀਪ ਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰਘਾ ਜਫਰ ਤੋਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਜਲਆ। ਤ ਰਨਾ ਜਫਰ ਤੋਂ ਿਾਰੀ ਹੋ ਜਗਆ। ਇੱਕ ਜਸਰ ਤ ੇਸਮਾਨ 

ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਫਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕਜਲਆਂ ਹੀ ਤ ਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਤ ਰਨਾ ਜਕੰਨਾ ਕਜਠਨ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨ। ਗਰਮੀ ਕਜਹਰ ਢਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ 

ਉਹ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰ ੱ ਕਦੀ। ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਕ  ਰੋਟੀਆਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ 

ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਮ ੜ-ਮ ੜ ਜਪੱਛ ੇਦੇਖਦੀ ਪਰ ਜਪੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆ ਦਾ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਿੋ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਕ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਹ ਦਵਾ ਸਕ।ੇ ਬਸ ਉਹ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਤ ਰ-ਤ ਰ 

ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਰ ਦ ਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਟ ੱ ਟ ਜਗਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਟ ੱ ਟਾ। ਤੇ ਉਹ 

ਤ ਰਦੀ ਗਈ।  

ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦ ੇਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਿਾ ਪਹ ੰ ਚੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਨੌ-ਸਾਢੇ ਨੌ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸਨੰੂ 

ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਿਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰਾਹ ਸ ੰ ਨ ਸਾਨ ਸੀ। ਬੱਤੀਆਂ ਿਗਦੀਆ ਂਦੇਖ ਉਹ 
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ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਿੋ ਥੇ ਪਹ ੰਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਹ ੰ ਚ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ 

ਦੋ-ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਸਨ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ 

ਢਾਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਹ ੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆ ਦੀ ਦੇਖ 

ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਭੱਿ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਵੱਲ ਜਗਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਸਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਬੋਜਲਆ.. 

ਜਲਆ ਭਣੈ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਦ।ੇ 

ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ ੱ ਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

ਓਏ ਬੱਲੀ ਓਏ.. ਪਾਣੀ ਜਲਆ ਓਏ। 

ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਜਰਆ ਜਗਲਾਸ ਜਲਆਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨੰੂ ਫੜਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ 

ਿੀ ਜਫਰ ਤੋਂ ਬਲੇੋ.. 

ਆਿਾ ਭੇਣੇ.. ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਿਾ। 

ਮਨਦੀਪ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ  ਖੋਜਲਆ ਤੇ ਮੰਿੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਪਾਣੀ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ 

ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਜਲਆ.. 

ਲੈ ਭਣੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। 

ਮਨਦੀਪ ਨ ਪਾਣੀ ਫਜੜਆ ਤੇ ਅੱਜਧਓ ਜਿਆਦਾ ਪੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣ ੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਪਆਇਆ। ਜਫਰ 

ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਕ ਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਕ ਝ ਦੇਰ ਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰਘਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਫਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਆਏ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਹੱਥ ਮੂੰ ਹ 

ਧੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਬੱਚਾ ਦ ੱ ਧ ਪੀਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਸਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥੇ ਹੀ ਲੰਮ ੇਪਾ ਹੱਥ ਮੂੰ ਹ 

ਧੋਤਾ ਤ ੇਜਫਰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਛਜਕਆ। ਉਸਨ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨੰੂ ਪੈਸ ੇਦਣੇ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ 

ਪੈਸ ੇਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਸਨ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨੰੂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਜਦੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 

ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਪਰਤੀ ਸਜਤਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਗਆ ਜਗਆ ਿੱਦ ਉਸਨ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਫਰ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਬਹ ਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਿੇ ਤੇ ਜਬਸਤਰ ਲਗਾ ਜਦੱਤਾ। 



9 
 

ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੰਮ ੇਪੈ ਗਈ। ਪਲਾਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬ-ੇ

ਜਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ ੱ ਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਸਜਤਕਾਰ ਕਾਰਨ 

ਸੀ। ਢਾਬ ੇਤ ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ ਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਗ ਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਰ ਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ 

ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਕਈੋ ਡਰਾਵਨਾ ਸ ਪਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਏਨਾ ਟ ੱ ਟ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ ਜਕ ਸ ਪਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਧਆਨ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਨ ਟ ੱ ਟੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ ਭੱਖਜੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇ, ਤੱਦ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਨੀਂਦ 

ਆਵੇਗੀ। ਜਫਰ ਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਬਸਤਰ ਤ ੇਪਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ ਭਾਜਵਕ 

ਸੀ। ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ। 

ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਪੰਿ-ਸਵਾ ਪੰਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਤ ੇ

ਮੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੰੂ ਜਕਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਠੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਧੋ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ 

ਖਾਧਾ। ਸਰਦਾਰ ਿੀ ਨ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਿਾਣਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੰੂ ਪਹ ੰਚਾ ਦਵੇੇਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਕ ਚੱਲ ਹੋਰ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਜਨਕਲ ਿਾਊ। 

ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਲੰਡਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦਾ 

ਦਾ ਪ ੱ ਤ। ਜਦੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਜਕੱਸ ੇਸ ਣਦੀ ਉਹ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਿੇ ਤੱਕ 

ਅੰਬਾਲੇ ਿਾ ਪਹ ੰ ਚ।ੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਥ ੇਲਾਜਹਆ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਮ ੜ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪ ੱ ਤ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਜਸਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਤ ਰ ਪਈ। ਤ ਰਦੀ, ਜਡੱਗਦੀ- ਢਜਹੰਦੀ, ਥੋੜਾ 

ਬਹ ਤਾ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਉਹ ਰਾਿਪ ਰੇ ਿਾ ਪਹ ੰ ਚੀ। ਥ ੇਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਜਮਲ ਜਗਆ। ਿੋ 

ਉਸਨੰੂ ਨਬੀਪ ਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਪਹ ੰ ਜਚਆ। ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਿ ਸਵਾ ਪੰਿ ਦਾ ਹੋ ਜਗਆ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ 

ਹਨਰ-ਝੱਖੜ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਹਨਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹ ੰ ਦਾ ਜਗਆ। ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਿੋ 

ਜਦਨ ਅੱਠ ਵਿੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹ ੰ ਦਾ ਉਹ ਛੇ ਵਿੇ ਹੀ ਮ ੱ ਕਦਾ ਿਾਪ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੀਂਹ 

ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਿਗਹਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਈ। ਜਿੱਥ ੇ ਬੱਤੀ ਿਗਦੀ ਜਦਖਾਈ ਜਦੱਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦ ਕਾਨ ਸੀ 

ਸ਼ਾਇਦ। ਦੂਰੋਂ ਉਸਨੰੂ ਇਹੀ ਲੱਜਗਆ। 

ਕੋਲ ਪਹ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕ ਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦਜਖਆ। ਆਦਮੀ, ਿੋ ਜਕ ਜਸਗਰਟ 

ਪੀ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਿਾਂਦ ੇਹੀ ਉਸਨ ਜਸਗਰਟ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਸ ੱ ਜਟਆ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕ ਚਜਲਆ। 

ਮਨਦੀਪ ਉਸ ਕਲੋ ਆ ਪਹ ੰਚੀ। ਆਦਮੀ ਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬਲੇੋ ਆਪਣ ੇ ਜਸਰ 

ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਹੇਠਾਂ ਲਾਜਹਆ ਤ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ  ਖੋਜਲਆ। ਉਸਦ ੇਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਜਭੱਿ ਚ ੱ ਕ ੇਸਨ ਤ ੇਬੱਚਾ ਰੋ 
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ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਬਹ ਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸਨ ਪਲਾਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਬੱਸ-ਬੱਸ ਕਰਾ ਜਦੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਜਵੱਚ 

ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਕੋਲ ਜਪਆ ਪਰਨਾ ਫੜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਜਕਹਾ.. 

ਆਹ ਲਉ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰੂਝ ਲਉ। 

ਮਨਦੀਪ ਨ ਅਿੇ ਵੀ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੋਈ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜੋਲਆ। ਉਸਨ ਪਰਨਾ ਲੈ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਤ ਨੰੂ 

ਪੰੂਜਝਆ। ਆਦਮੀ ਨ ਬੱਚਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਆਜਖਆ.. 

ਜਲਆਉ, ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਨੰੂੈ ਫੜਾ ਜਦਉ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਪੰੂਝੋ। 

ਮਨਦੀਪ ਪੰੂਝਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗੱਲੀ ਚ ੰ ਨੀ ਲਾਹੀ, ਜਨਚੜੋੀ ਤੇ ਜਫਰ ਪਰਨ 

ਨਾਲ ਖ ਦ ਨੰੂ ਪੰੂਝਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦਖੇ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਧਆਨ ਮਨਦੀਪ 

ਦੀ ਜਚੱਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਭੱਿੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਘੂਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

ਮਨਦੀਪ ਿਾਣਦੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਅਣਦੇਜਖਆ ਕਰ ਪਰਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ 

ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੜ ਜਲਆ। ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਜਲਆ.. 

ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਹਾਅ ਜਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨ। ਜਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਿਾਇਓ। 

ਮਨਦੀਪ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੀੜੇ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਕਸ ਤਰਹਾ ਬਦਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਜਕਸ ੇਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਮਰਦ 

ਿੋ ਜਸਰਫ ਉਸਦੇ ਜਗੱਲੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸ ੱ ਕ ਿਾਣਗੇ ਆਪੇ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਮ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ 

ਪਰ ਚਲੇ ਿਾਉ ਤੇ ਪਰ ਿਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਉ, ਪਰ ਘਰ ਹੈ ਮਰੇਾ। ਕ ੰ ਡਾ ਮਾਰ ਜਲਉ ਪਰੋਂ। ਮਨਦੀਪ 

ਨ ਗੱਲ ਸ ਣੀ ਪਰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਜਫਰ ਤੋਂ ਬਜੋਲਆ.. 

ਬਦਲ ਲਉ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਮਨਦੀਪ ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਚ ੱ ਕ ਤ ਰ ਪਈ। 

ਆਦਮੀ ਨ ਉਸਨੰੂ ਪਰ ਦਾ ਰਾਹ ਜਦਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਜਰਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਪਰ ਪਹ ੰ ਚੀ ਤ ੇ
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ਪਹ ੰ ਚਦੇ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਹ ੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਕ ੰ ਡਾ ਲਾ ਜਦੱਤਾ। ਪਰ ਦੋ ਕ  ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਖ ੱ ਲਹਾ ਹਾਲ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀੜ ੇ ਬਦਲੇ ਤ ੇ ਜਫਰ ਆਪਣ।ੇ 

ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੀੜੇ ਜਗੱਲੇ ਸਨ। ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਮੋਟ ੇਸ ੱ ਕੇ ਿਾਪੇ ਉਹ ਪਾ ਲਏ। ਜਗੱਲੇ ਲੀੜੇ ਜਨਚੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇ

ਕਰ ਟੰਗ ਜਦੱਤ।ੇ ਜਫਰ ਫੋਨ ਦੇਜਖਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਜਵੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਫੋਨ ਨੰੂ 

ਚਾਲ ੂਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੋਲਹ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਰੱਖ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ ਿਗਹਾ ਦੇਖ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੱਚ ੇਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 

ਸੌਂ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਆਪਣੀ ਦ ਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਖੜਾਇਆ। 

ਮਨਦੀਪ ਠੀ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਜਲਹਆ। ਬੂਹਾ ਖੋਲਦ ੇਹੀ ਉਹ ਜਫਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬਲੇੋ ਵਾਜਪਸ ਥੇ ਿਾ 

ਬੈਠੀ ਜਿੱਥ ੇਪਜਹਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਪਜਹਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਿਾਂ ਜਫਰ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਨਹੀਂ ਜਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। 

ਆਦਮੀ ਮ ਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਫਰ ਤੋਂ ਬੋਜਲਆ.. 

ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਨੰੂੈ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਜਲਉ। 

ਮਨਦੀਪ ਕ ਝ ਨਾ ਬਲੋੀ। ਆਦਮੀ ਰਸੋਈ ਜਵੱਚ ਜਗਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਫਰ ਕ ਝ ਜਚਰ 

ਜਪੱਛੋਂ ਮਨਦੀਪ ਬਲੋੀ.. 

ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਂਹ ਜਕੰਨੀ ਕ  ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਕ ਝ ਕਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ ਝ ਜਪਆ ਕਾਫੀ ਜਦਨਾਂ ਜਪਛੋਂ ਆ। ਹਨਰ-ਝੱਖੜ ਵੀ ਬਹ ਤ ਆ। ਮੈਨੰੂ ਨੀ 

ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛਤੇੀ ਹਟ।ੂ 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਿੇ ਬਹ ਤ ਦੂਰ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਿੂ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 
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ਜਕੱਥੇ ਿਾਣਾ ਤ ਸੀਂ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਕਪੂਰਥਲੇ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਪੈਦਲ ਹੀ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਹਾਂ ਿਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਹੀ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਝ ਆ ਜਕੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਜਦੱਲੀ ਤੋਂ। 

ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਿ ਆਬ ਸ ਣ ਆਦਮੀ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹ ਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਚ ੱ ਪ ਜਰਹਾ। ਜਫਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤ ੇਇੱਕ ਥਾਲੀ ਜਵੱਚ ਜਤੰਨ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤ ੇਸਬਿੀ ਰੱਖ 

ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਜਲਆ ਫੜਾਈ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਬਨਾਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤ ੇਥਾਲੀ ਫੜ ਲਈ। ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਆਦਮੀ ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਜਰਆ ਿੱਗ ਤੇ ਦੋ ਜਗਲਾਸ ਜਲਆ ਉਸ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ। ਜਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾ 

ਜਲਆਇਆ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਫਰ ਮਨਦੀਪ ਬਲੋੀ.. 

ਤ ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ? 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਹਾਂ, ਕ ਝ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ। ਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮ ੰ ਡਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ-ਕਾਿ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਪੰਡ ਚਲਾ ਜਗਆ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 
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ਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪਜਰਵਾਰ? 

ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਪੱਛ ੇਨਹੀਂ। 

ਮਨਦੀਪ ਚ ੱ ਪ ਕਰ ਗਈ। ਜਫਰ ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਕੀ ਨਾਂ ਆਪ ਦਾ? 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਕਬੀਰ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਮ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮਨੰੂੈ ਪ ੱ ਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਦੇਖ ਪ ੱ ਛ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਦਾ ਘਰਵਾਲਾ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 

ਆਦਮੀ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਜਗਆ। ਜਫਰ ਦੋਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਿੂਠ ਭਾਂਡੇ ਚ ੱ ਕੇ ਤੇ ਰਸਈੋ ਜਵੱਚ 

ਲੈ ਜਗਆ। ਮਨਦੀਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸੌਮ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਬਿਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਗਰਿ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮੀਂਹ ਪਜਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਤੇਜ਼ ਿਾਪਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਜਦਆ ਂਹੀ ਦੇਖਜਦਆ ਂ ਅੱਠ ਵੱਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਸ ਜਵੱਚ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦ ੇਫਲੈਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ  ਸਨ ਜਕ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਾ 

ਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚ ੱ ਜਕਆ ਤੇ ਜਬਨਾਂ ਕੋਈ ਜਖਆਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 

ਨਾਲ ਲਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰਘਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਾ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਣ ਲੱਗ ਜਪਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਧਆਨ ਮਨਦੀਪ 

ਦੀ ਨਗ਼ਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਿਾ ਜਪਆ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਜਧਆਨ ਬੱਚ ੇ ਜਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਬਨਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕ ੇ

ਮਨਦੀਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਜਧਆਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤ ੇਜਪਆ। ਉਸਨ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜਸਰ ਝ ਕਾ 
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ਜਲਆ। ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕ ਝ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵੱਚ 

ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਜਮੰਟ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਾਉਣ ਜਪੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਜਫਰ ਤੋਂ ਸੌਂ ਜਗਆ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਕਰ  ਜਦੱਤਾ ਤ ੇਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਨ ਕ ਝ ਦਰੇ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 

ਜਫਰ ਅਚਾਨਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਜਠਆ ਤੇ ਜਬਨਾਂ ਕ ਝ ਦੱਸ-ੇਪ ੱ ਛੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੰੂ 

ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਕੋਈ ਹ ੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਭਜਰਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ ਰੋਜਕਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ 

ਸਾਥ ਜਦੱਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਓਸ ੇਤਰਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਆਦਮੀ ਨ ਪੰਿ-ਸੱਤ ਜਮੰਟ ਲਬਾਂ ਨੰੂ ਚ ੰ ਜਮਆ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੀ 

ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਜਦੱਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਅਿੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਕ  ਚ ੱ ਪ 

ਸੀ। ਸ਼ਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਏਨੀ ਹਨਰੀ ਝੱਖੜ ਰਾਤ ਜਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਜਕੱਧਰ ਿਾਵਗੇੀ। 

ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਉਸ 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਜਬਲਕ ਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਜਕਆ। ਹਵਸ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਦੂਧੀਆ ਜਚੱਟੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚ ੰ ਮ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸਦ ੇਜਪੱਠ ਤ ੇਹੱਥ 

ਮਾਰਦਾ ਕਦ ੇਛਾਤੀਆਂ ਤ।ੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦ ੇਉਸਦਾ ਜਧਆਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਦੂਧੀਆ ਸਰੀਰ ਤ ੇਪਈਆ ਂ

ਕਾਲੀਆ ਂਝਰੀਟਾਂ ਵੱਲ ਜਪਆ। ਏਨ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਦਨ ਤ ੇਇਹ ਝਰੀਟਾਂ ਕ ਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਉਭਰ-

ਉਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰ ਜਕਆ ਤੇ ਪ ੱ ਛਣ ਲੱਗਾ.. 

ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨ? 

ਮਨਦੀਪ ਬੜੀ ਅਣ ਉਪੇਕਸ਼ਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਬੋਲੀ.. 

ਇਹ ਵੀ ਤੇਰ ੇਵਰਜਗਆ ਂਿਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹ ੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਨ। 

ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ ਣਦੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਮ ਜਪਛਾਂਹ ਹੱਟ ਜਗਆ। ਮਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

'ਚੋਂ ਅੱਥਰ ੂਵਜਹਣ ਲੱਗੇ। ਆਦਮੀ ਨ ਉਸਨੰੂ ਕਮੀਜ਼ ਫੜਾਇਆ ਤ ੇਬੋਜਲਆ.. 

ਮ ਆਫ ਕਰਨਾ.. ਮ ਆਫ ਕਰਨਾ.. ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਾ 

ਕਦ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਗਆ। 

ਮਨਦੀਪ ਅੱਥਰੂ ਪੰੂਝਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ.. 
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ਮੈਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ੋਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚ ੱ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕ ਝ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ 

ਹੈ। 

ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਇਆ ਤ ੇਡਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਜਲਆ.. 

ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ੋ ਜਿਹਾ ਦ ਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਉ। 

ਮਨਦੀਪ ਨ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਤੱਜਕਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਜਲਆ ਤੇ ਬਲੋੀ.. 

ਮੈਂ ਕਾਲਿ ਪੜਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਜਤੰਨ ਮ ੰ ਡੇ ਆਏ, ਿੋ ਮੇਰੇ ਹੀ 

ਿਮਾਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਜਸਰ ਚੜ ਬਲੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਬ ਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ 

ਕਦੇ ਕਈੋ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਦਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਲਆ। 

ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਤੰਨਾਂ ਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਕ 

ਮੈਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗ ਨਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਾ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਜਦੱਤੀ ਪਰ ਮਨੰੂੈ 

ਉਸ ਨਾਲ ਕਈੋ ਜਨਆ ਨਾ ਜਮਜਲਆ। ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਿੱਦ ਮੇਰੇ ਘਰਜਦਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਬੱਚਾ ਜਗਰਾਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਾਪ ਸਮਝ ਜਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਗਰਾ ਨਾ 

ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਮੇਜਰਆਂ ਘਰਜਦਆਂ ਨ ਇਸ ਜਵੱਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਲਾ 

ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰਦ ੇਵੈਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਦੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਝ ਮਾੜਾ-ਮਟੋਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤ ੇਹ ਣ ਜਫਰ ਤੋਂ ਥ ੇਆ ਰ ਕੀ 

ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ੇ

ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਜਕ ਆਪ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਮਨੰੂੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬਹ ਤ 

ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 
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ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇੱਕ ਿਵਾਨ ਤ ੇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦ ੇਨ 

ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਜਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਖੈਰ ਮਨੰੂੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੰੂ ਹ ਣ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਜਦਉ ਮੈਂ ਜਕੱਥ ੇ

ਸੌਵਾਂ? 

ਆਦਮੀ ਡਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਬੋਜਲਆ.. 

ਆਪ ਜਿੱਥ ੇਮਰਿੀ ਪੈ ਿਾਉ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਿਾਵਾਂਗਾ। 

ਮਨਦੀਪ ਠੀ ਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਚ ੱ ਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇਨਾਲ ਲੈ ਲੰਮ ੇਪੈ ਗਈ। 

ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਗਆ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰ 

ਜਰਹਾ ਜਕ ਜਕਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮ ੜ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰ ਨਾ ਝਪਟ ਪਵੇ। ਸੋਚਾਂ ਸਚੋਦੇ, ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਦੀ, ਗ ਜ਼ਰੇ 

ਵੇਜਲਆ ਂਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਮੀਂਹ ਰਾਤ ਹੀ ਹੱਟ ਜਗਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦ ੇਕਰੀਬ ਸਾਢ ੇਚਾਰ-

ਪੰਿ ਵਿੇ ਹੀ ਉਹ ਠੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਲੀੜੇ-ਲੱਤ ੇਝੋਲੇ ਜਵੱਚ ਪਾਏ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਜਖਆ ਿੋ ਅਿੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, 

ਉਸਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਲ ੂਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨ ਫਨੋ ਨੰੂ ਲੀਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਲਵਟੇ ਝੋਲੇ 

ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ। ਮੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਠਾਇਆ। ਆਦਮੀ ਅਿੇ ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਜਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬਲੇੋ 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਜਹਲਾਇਆ। ਆਦਮੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਜਠਆ। ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤ ਹਾਡਾ ਿੋ ਡਰਾਵਨੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਜਦੱਤੀ।  

ਆਦਮੀ ਬੋਜਲਆ.. 

ਆਪ ਨ ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਆ ਦਾ ਹਾਂ ਕ ਝ ਨੜੇ-ਤੜੇੇ। 

ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ.. 

ਨਹੀਂ ਿੀ, ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਿਾਂਵਾਂਗੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਪ ਨ ਬੱਚ ੇਤ ੇਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ ਨੰੂ ਚ ੱ ਜਕਆ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਮ ੜ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਹ  ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜਜ਼ਲ ਵੱਲ ਰ ੱ ਖ ਕੀਤਾ। ਜਫਰ ਰ ਕੀ ਨਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ 

ਗਈ। ਿਦੋਂ ਤਰਖਾਣ ਮਾਝਰੇ ਦੇ ਨੜੇ ਪਹ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਨ ਹੱਥ 

ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰ ਕ ਜਗਆ। ਉਸ ਜਵੱਚ ਹੌਲੀਆਂ-ਹੌਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਜਤੰਨ ਚਾਰ ਮ ੰ ਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਨ ਪ ੱ ਜਛਆ 

ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਿਾ ਰਹੇ ਨ। ਉਸ ਜਦਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮ ਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮ ੰ ਜਡਆ ਂਦੇ ਹਾਸੇ-ਜਡੱਠ ਨੰੂ ਸ ਣਦ ੇ
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ਉਹ ਦੱਸ ਵਿੇ ਤੱਕ ਨਕਦੋਰ ਪਹ ੰਚ ਗਈ। ਉਸਨ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਜਕਆ। 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਪੱਛੋਂ ਉਹ ਜਫਰ ਆਪਣ ੇਰਾਹ ਨੰੂ ਤ ਰ ਪਈ। ਥੱਕਦੀ-ਟ ੱ ਟਦੀ, ਜਡੱਗਦੀ ਢਜਹੰਦੀ, 

ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਿੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਪਹ ੰ ਚ ਗਈ। ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਸੀ। ਉਹ 

ਘਰ ਪਹ ੰ ਚ ਗਈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਬੂਹ ੇਤੇ ਪਹ ੰਚ ਉਸਨ ਘੰਟੀ ਵਿਾਈ। ਇੱਕ ਿਵਾਨ ਕ ੜੀ 

ਤੇ ਮ ੰ ਡਾ ਭੱਿੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹ ੰਚਣ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਕ ੜੀ ਨ ਬੂਹਾ 

ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਜਲਆ। ਮਨਦੀਪ ਦ ੇਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਹੇਠਾਂ ਜਡੱਗ ਜਪਆ। 

ਦੋਨ ਿਾਣੀਆ ਂਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਮ ੰ ਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਨੋਾਂ ਨੰੂ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ 

ਦੂਿ ੇਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆ ਂਹੀ ਸੀ ਜਕ ਮ ੰ ਡਾ ਮਨਦੀਪ ਦ ੇਗਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਮ ੰ ਡ ੇਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਉਸਦ ੇ

ਅੱਥਰ ੂਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪ ਚਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ 

ਭਰਾ ਸਨ। ਏਨ ਨੰੂ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਜਪਉ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਦੇਖ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ 

ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦ ੇਗਲ ਲੱਗ ਹੋਰ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਪਉ ਵੀ ਰੋ ਜਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ 

ਵਜਧਆ। ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਜਪਉ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਜਲਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

ਮਨਦੀਪ ਦ ੇਅੱਥਰ ੂਜਬਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਕੰਨੀ ਖ ਸ਼ ਸੀ। ਜਡੱਗਦੇ-ਢਜਹੰਦੇ, ਸੱਟਾਂ 

ਖਾਂਦੇ, ਹਨਰੀਆਂ-ਝੱਖੜ ਝੱਲਦੇ, ਮਨਦੀਪ ਆਪਣ ੇਘਰ ਆ ਪਹ ੰਚੀ ਸੀ। 

ਅਕਸਰ ਮਿਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕ ਝ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਆਪਜਣਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਜਦੰਦ ੇਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਤ ੇ

ਹਾਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਮ ੜ-ਮ ੜ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਜਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੰਦ ੇਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਵੀ ਕ ਝ ਐਸੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆ ਂ

ਜਿੰਨਾਂ ਨ ਉਸਦੀ ਿੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਜਦੱਤੀ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮ ਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਕੰਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਿਾਂ ਉਸਦ ੇਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਡਲੋੀ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਲੰਮ ੇਪੈਂਡੇ ਨੰੂ 

ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤਜਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਜਲਖਣਾ 

ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਕਜਠਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਮਘਦ ੇਕੋਜਲਆਂ 'ਤੇ ਤ ਰਨਾ। ਇਹ 

ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਲਖਤ ਿਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਵਚਲੇ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਸ ਪਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ 

ਨੀਲ ਦ ੇਸ ਪਨ ਨ। ਉਸਨ ਆਪਣ ੇਇਸ ਸ ਪਨ ਬਾਰ ੇਮੈਨੰੂ ਦੱਜਸਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਿਤ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਸੋਜਚਆ। 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਸਰਫ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ 

ਭ ੱ ਖੇ-ਜਧਆਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਿੱਦੋ-ਿਜਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਉਹ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾ ਬੰਦ ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਬੈਠ ਇਸ ਵਕਤ 
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ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲੱਖ ਰਹੇ ਿਾਂ ਜਫਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ ਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵਗੇਾ,ਕੋਈ ਬ ਰ ੇਵਕਤ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੱਥ 

ਫੈਲਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਾਂ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਤ ੇਲੰਮ ੇਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਸਾਡ ੇ

ਵੱਸ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਿਾ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ੋਜਿਹੇ 

ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਸਾਨੰੂ ਜਮਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਥੱਕੇ ਟ ੱ ਟ 

ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜਜ਼ਲ ਵੱਲ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਵਧਦ ੇਿਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਮਿਬੂਰੀਆ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚ ੱ ਕਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਿਰੂਰ ਜਲਆ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਸਰਫ ਭੂਤਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਜਹਣਗੀਆ।ਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਚੋ ਤੱਕ 

ਨਾ ਪਹ ੰ ਚੀਆ।ਂ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਪੀਤ ਸਸੰਘ ਭੈਣੀ 

+91 9779324826 
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