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ਅਧੂਰੀ ਿਿਤਾਬ 

"ਕ ੱਧਰ ਨ ੂੰ  ਚੱਲੇ ਓ?" 

ਕ ੱਕਿਓ ਮੇਰੀ  ਤਨੀ ਨ ਬੜੀ ਕਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਨ 

  ੱ ਕਿਆ। 

"ਹਾਂ, ਕ ਤ ੇਨੀ, ਬਸ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਆਵਾਂ" 

ਮੈਂ ਆ ਣੀ  ਤਨੀ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਨ ੂੰ  ਘਰੇ ਿੱਡ 

ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਕਿਆ। 

ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮਨ ਬਚੇੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਮੈਂ ਕ ੂੰ ਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤ ਰ 

ਕ ਆ।  ਰੀਬ- ਰੀਬ ਦਸ ਵੱਜੇ ਹੋਣਿ।ੇ ਿਰਮੀ ਹੋਣ  ਰ  ੇਇੱ ੀ-ਦ ੱ ੀ 

ਲੋ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਆਸੇ- ਾਸ ੇਖੇਤ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ 

ਬੀਂਕਡਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸੂੰਨਾਟਾ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਦਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਏਦਾਂ ਹੀ ਘ ੂੰ ਮਦ ੇਨ ਜਦ ਦ ਰ ਤੱ  ਕਨਿਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਥੋੜੀ    ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਕਦਖੀ, ਕਜਵੇਂ ਕ ਸੇ ਨ ਧ ਣੀ ਲਿਾਈ ਹੋਵੇ। " ਰ ਏਨੀ ਿਰਮੀ ਕਵੱਚ ਧ ਣੀ", 

ਇਹ ਸੋਚ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਮ ੜਨ ਲੱਿਾ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਇੂੰਝ ਜਾਕ ਆ ਕਜਵੇਂ ਮੱਲੋ-

ਮੱਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧ ਣੀ ਵੱਲ ਕਖੱਕਚਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੀ 

ਕਜਕਿਆਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰ ਕ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ  ਰਭਾਵ, ਮੈਂ ਓਧਰ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਤ ਕਰਆ। 
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ਜਦ ਨੜੇ  ਹ ੂੰ ਕਚਆ ਤਾਂ ਉੱਥ ੇਇੱ  ਬੂੰਦਾ ਬੈਠਾ   ਝ ਮੂੰਤਰ ਉਚਾਰਣ 

 ਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਧ ਣੀ ਕਵੱਚ ਜਦ ਉਸਨ ਤੇਲ ਦਾ ਚਮਚ  ਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਿ 

ਮੱਚ ਿਈ, ਕਜਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਵੱਚ ਉਹ ਤਾਂਤਕਰ  ਵਰਿਾ ਲੱਿ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੱਲ ਸੀ ਕ  ਉਸਨ ਆਮ ਕਦਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤਕਰ ਾਂ ਵਾਂਿ ਬਹ ਤ 

ਮਾਲਾਂ,  ਾਲਾ ਕਟੱ ਾ ਜਾਂ ਭਬ ਤ, ਕਨੂੰ ਬ -ਕਮਰਚਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ   ਝ ਨਹੀਂ 

ਸੀ  ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਸਦ ੇ ਤੇੜ  ਾਲੇ ਰੂੰਿ ਦੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਕਸਰ ਤੇ 

ਜਟਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕ ਸੇ ਸਬੇੇ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  ਹੋਏ  ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਉਸਦ ੇ

ਿਲ ਕਵੱਚ ਅਲੱਿ ਹੀ ਕ ਸਮ ਦੇ ਚਮ ੀਲੇ  ਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਾਂ ਦੀ ਇੱ  ੋਮਾਲਾ 

ਸੀ। ਹਨਰਾ ਹੋਣ  ਰ ੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ   ਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸ ਦਾ ਕ ਉਂਕ  

ਉਸਦੇ ਸਢੋਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹ   ਝ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਤੋਂ 50 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ  ਰੀਬ ਲੱਿਦਾ ਸੀ।  

ਮੈਂ ਇੱ -ਦੋ ਕਮੂੰ ਟ ਉੱਥ ੇ ਖਕੜਆ ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਲਈ 

ਮ ਕੜਆਂ..  

"ਤ ੂੰ  ਆ ਣੀ  ਾਮਨਾ   ਰਨ  ੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕ ਉਂ ਜਾ ਕਰਹਾ ਏ",  

ਉਸ ਤਾਂਤਕਰ  ਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੇਰ ੇਵੱਲ ਦੇਖਦ ੇਕ ਹਾ। 

"ਨਾ ਜੀ.. ਮੇਰੀ  ੋਈ  ਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬਨਾਂ ਕ ਸੇ  ਾਰਨ 

ਹੀ ਘ ੂੰ ਮਦਾ-ਕਿਰਦਾ  ਿਲਤੀ ਨਾਲ ਏਧਰ ਆ ਵਕੜਆ,"  

ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਵਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦ ੇਨ ਲੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਕਦਆਂ ਕ ਹਾ। 
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 ੜ  ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਬੋਲਕਦਆ ਂਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰ ੇ ਵੱਲ 

ਵੱਕਧਆ.."ਇਸ ਜੱਿ ਕਵੱਚ ਿਲਤੀ ਵੀ  ਦੇ ਕਬਨਾਂ  ਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੀ", 

ਉਸਨ ਉਂਿਲ ਇੱ  ਥੜੇ ਵੱਲ  ਰ  ੇਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ  ੀਤਾ। "ਜਦ ਏਥ ੇ

ਤੱ  ਆ ਕਿਆ ਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜੇ ਤੈਨ ੂੰ   ੋਈ  ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਧ ਰੀ  ਾਮਨਾ ਏ", 

 ੋਲ ਬੈਠਕਦਆਂ ਤਾਂਤਕਰ  ਬੋਕਲਆ। 

ਮੈਂ - ਜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਦਆ ਂਤਾਂ ਤ ੂੰ  ਸ ਣ  ੇ ੀ  ਰੇਿਾਂ? 

ਤਾਂਤਕਰ  - ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕ ਸੇ  ੂੰਮ ਆ ਜਾਵਾਂ। 

ਮੈਂ - ਸਹੀ ਕ ਹਾ, ਕਜਸਦਾ ਖ ਦ ਦਾ  ੋਈ ਨਾਂ,  ਤਾ-ਕਠ ਾਣਾ ਨਹੀਂ 

ਉਹ ਮੇਰ ੇ ੂੰਮ ਆਊ! ਉਹ ਕ ਵੇਂ? ਦੱਸੋਿ ੇਬਾਬਾ ਜੀ। (ਮਖੋਲ  ਰਕਦਆ)ਂ 

ਤਾਂਤਕਰ  - ਤੂੰਤਰ-ਮੂੰਤਰ ਕਵੱਚ ਬਹ ਤ ਤਾ ਤ ਏ, ਅਜਮਾ ੇ ਵੇਖਲਾ। 

ਤਾਂਤਕਰ  ਮੇਰ ੇ ੋਲੋਂ  ਉੱਠ ਜਾ   ੇਧ ਣੀ  ੋਲ ਬੈਠ ਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ 

ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ  ੀਤਾ। ਇੂੰਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕ  ਮੈਂ ਨਾਸਕਤ  ਹਾਂ  ਰ ਕਜਵੇਂ 

 ੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਜਮਾ  ੇਵੇਖਣ ਦੀ ਮਨ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਕਖੱਚ  ਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ 

ਵੀ ਜਾ   ੇਬੈਠ ਕਿਆ। 

"ਠੀ  ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱ  ਕਲਖਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ੇ ਰ ਾਸ਼  ਨ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱ  ਅਕਜਹੀ ਨਾਵਲ ਕਲਖਣ ਨ ੂੰ  ਕਦੱਤੀ ਏ ਜੋ ਇੱ  ਦਮ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ 
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ਇੂੰਝ ਅਨ ਭਵ  ਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕ   ੋਈ ਸੱਚ। ਮੇਰ ੇ ੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ 

ਲਈ ਖਾਲੀ ਵ ਕਰਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਝ ਨਹੀਂ",  

ਮੈਂ ਕਜਵੇਂ ਆ ਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ  ੱਢ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠਣ ਲੱਿਾ 

ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਿਾ ਕ ਸ ੇਨ ਮੇਰ ੇਖੱਬ ੇ ੂੰਨ ਲਾਿੇ ਿ ਸ-ਿਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ   ਝ ਕ ਹਾ 

ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤਾਂਤਕਰ  ਦੀ ਡਰਾਵਣੀ ਮ ਸ ਰਾਹਟ ਮੇਰੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ 

ਖਰਾਬ  ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱ  ਵਾਰ ਕਿਰ ਮੇਰ ੇਖੱਬ ੇ ੂੰਨ  ੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, 

ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨ ੂੰ    ਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਿ ਸ ਣਾਈ ਕਦੱਤੇ, ਜੋ ਸੀ.. 

"ਜਿਦੀ "  

ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋ ਕ  ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱ  ਦੱਕਸਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱ  ਤੇ ਰਾਤ 

ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉੱ ਰੋਂ ਏਨੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤੇ ਖੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀਆਂ 

ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਸੀ।  ਰ ਤਾਂਤਕਰ  ਦੀਆ ਂਿੱਲਾਂ 

ਸ ਣ ਰ   ਕਿਆ। 

" ਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱ  ਿੱਡ ਸ ੌਕਮਲ ਜਾਣਿੀਆ ਂ ਰ ਬਦਲੇ ਕਵੱਚ  ੀ ਦੇ 

ਸ ਦਾ ਏ", 

ਤਾਂਤਕਰ  ਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਮੇਰ ੇਤੇ ਿੱਡੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

"ਆ ਣੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਂਿਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਨਾਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ, 

ਤਰੱ ੀ ਸਭ   ਝ ਜੋ ਤ ੂੰ  ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਏ ਉਹ ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਹਾਂ",  
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ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਿਾ  ੋਈ ਸਾਇਆ ਮੇਰ ੇਮੋਕਢਆ ਂਤੇ ਚੜ  ੂੰਨ ਕਵੱਚ ਬੋਲ 

ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ  ੇਉੱਥੋਂ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕ ੱਿੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ  ਕਹ ਰਹੀ 

ਸੀ,  

"ਜੇ ਸੌਦਾ ਮਨਜ ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱ  ਵਾਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ  ਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 

ਆ ਜਾਵਾਂਿਾ", 

ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਸਦੀ-ਹੱਸਦੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਿਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕ ੂੰ ਡ ਅੂੰਦਰ 

ਵਕੜਆ, ਵਾਕ ਸ ਕ ੱਿੇ ਮ ੜ ੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਾ  ਈ। ਮੈਂ ਘਰ  ਹ ੂੰ ਚ 

ਕਿਆ ਤੇ ਮ ੂੰ ਹ ਹੱਥ ਧੋ ਅੂੰਦਰ ਕਿਆ ਤਾਂ ਮੋਕਨ ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਡੀ ਦੀ 

ਹੋਈ ਸੌਂ ਿਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭੋਲੇ ਕਜਹੇ ਕਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ੇ ਕਜਵੇਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰਾ 

ਜ ਆਬ ਕਮਲ ਕਿਆ ਹੋਵੇ।  

"ਹਾਂ, ਇੱ  ਏਹੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਜੂੰ ਦਿੀ ਕਵੱਚ ਕਜਸਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜਆਦਾ 

ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਕ ਸ ੇਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਦੇਵਾਂ! ਕ ਵੇਂ ਇਸਦਾ ਸੌਦਾ  ਰ 

ਲਵਾਂ!",  

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਏਸੇ ਸੋਚ ਕਵੱਚ ਕਨ ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕ  ਕਿਰ  ੂੰਨ ਕਵੱਚ ਓਹੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਆਈ.. 

"ਦ ਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ ੂੰ ਦਰੀਆ ਂਨ, ਜੇ ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੋਵੇਿਾ,  ੈਸਾ, ਐਸ-ਓ-ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਿਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮ ਕਟਆਰ ਤੇਰੇ  ਦਮਾਂ 

ਕਵੱਚ ਹੋਵੇਿੀ।" 
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ਇਹ ਸਭ ਸ ਣ ਮੇਰ ੇਕਵੱਚ ਲਾਲਸਾ ਜਾਿਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਸਾਇਆ ਕਬਨਾਂ 

ਰ  ੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਚ ਾਂ-ਚੋਂਦ ਵਾਲੇ ਸ  ਕਨਆ ਂਕਵੱਚ ਿਸਾਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

"ਤ ੂੰ  ਇੱ  ਅਕਜਹੀ  ਹਾਣੀ ਕਲਖੇਿਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਿੀ, ਤ ੂੰ  ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਬਾਰੇ ਦ ਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਿਾ ਤੇ ਤੇਰੀ  ਹਾਣੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਤਰੱ ੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ 

ਦਾ  ਾਰਨ ਬਣੇਿੀ" 

ਮੈਂ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਏ ਦੇ ਵੱਸ ਕਵੱਚ ਆ ਕਿਆ ਸੀ। ਕਜਵੇਂ  ੋਈ 

ਮੇਰ ੇਮੋਕਢਆ ਂਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰ ੇ ੂੰਨਾਂ ਕਵੱਚ ਆ ਣੀ ਿੱਲ  ਕਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਕਰਹਾ 

ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਚਾਨ  ਕਬਸਤਰ ੇਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਕਿਆ ਤੇ "ਮੈਨ ੂੰ  ਸੌਦਾ ਮਨਜ ਰ 

ਹੈ", ਮੋਕਨ ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦ ੇ ਹੋਏ  ਕਹਣ ਲੱਿਾ। ਸਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨੀ 

ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ..  

" ਹ ਣ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਸਦੀ ਰ ਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਵਾ  ਰ ਸ ਦਾ 

ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱ    ਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ   ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਭੂੰਡਾਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।" 

ਏਨਾ  ਕਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਲੱਿ  ਈ।  ਰ ਮੇਰ ੇਕਦਮਾਿ ਕਵੱਚ 

  ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਕਹਲਾਂ ਕ  ਆਵਾਜ਼   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੂੰਦ ਹ ੂੰ ਦੀ ਮੈਂ 

ਉਸਨ ੂੰ     ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕ ਹਾ, "ਮੈਨ ੂੰ   ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੂੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 

ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕ  ਤ ਸੀਂ ਮੋਕਨ ਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ  ਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸ ਾਂ, ਤਾਂਕ  

ਮੇਰੀ  ਲਮ ਉਸਨ ੂੰ   ਲਮਬੂੰਦ  ਰ ਸ ੇ। ਇਹ ਮਰੇੀ  ਹਾਣੀ ਬਣੇਿੀ।" 
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"ਮੈਂ ਇਸਦ ੇਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਟ  ਰ, ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਰੂੰਿ 

ਕਵੱਚ ਰੂੰਿ  ੇਲੈ ਜਾਵਾਂਿਾ,"  ੂੰਨ  ੋਲ ਸਾਏ ਨ ਜ ਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਤ ੂੰ  ਇਹ ਸਭ 

ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ  ਰ  ਾਵੇਂਿਾ।" 

"ਠੀ  ਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮਕਹਸ ਸ ਨਾ  ਰ ਸ ਾ। ਇੱ  ਬੇਜਾਨ 

 ਲਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬੱਸ ਕਲਖਦਾ ਜਾਂਵਾਂ।" 

ਮੇਰੀ ਇਹ ਿੱਲ ਸ ਣਦ ੇਹੀ ਸਾਏ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਾਇਬ ਹੋ 

ਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ ੂੰ ਡ ਦੇ ਿ ਰਦ ਆਰੇ ਿ ਰਬਾਣੀ  ੜਨੀ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਿਈ। 

ਹ ਣ  ਤਾ ਨਹੀਂ ਕ  ਇਹ ਇਤਿਾ  ਸੀ ਕ  ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ ਰਬਾਣੀ 

ਸ਼ ਰ  ਹੋਈ ਜਾਂ ਿ ਰਬਾਣੀ ਸ ਣ ਉਹ ਿਾਇਬ ਹੋ ਕਿਆ। 

ਪਿਹਲਾ ਿਿਨ 

ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹਾ ਧੋ ਰੋਟੀ- ਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ  ਲਮ ਨਾਲ ਵਰ ੇ ਲੈ  ੇ

ਬੈਠ ਕਿਆ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਮ ੜ ਜ਼ਕਹਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਿੀਆਂ ਤੇ 

ਮੋਕਨ ਾ ਵੱਲ ਤਰਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਖਣਾ ਸ਼ ਰ   ਰ ਕਦੱਤਾ.. 

ਿੁਿਰਤ ਿੀ ਸੋਹਣੀ ਿੇਣ ਹੈ, 

ਪੰਜ ਤੱਤ  ਿਾ ਬਿਣਆ ਸਰੀਰ, 

ਪਿਹਲ  ਆਿਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ, ਪਾਣੀ, 

ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤ ਅਖੀਰ, 
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ਜ ੇਿੋਈ ਿਰੇ ਛੇੜ ਖਾਨੀਆਂ, 

ਬਹੁਤ ਹੋ ਜ ਿਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵ, 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਿਮਲ ਜਾਵੇ, 

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਾ ਪਭਾਵ, 

ਿੁਝ ਿੇਰ ਛੱਡ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨੰੂ, 

ਤੰਤਰ -ਮੰਤਰ  ਨੰੂ ਹੀ ਪੜਿੇ ਆਂ, 

ਰੱਬ ਤ  ਪਹੰੁਚ ਿੂਰ ਿੀ ਲੱਗਿਾ, 

ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਿਰਿੇ ਆਂ.. 

ਮੈਂ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ   ਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 

ਆਉਣ ਤੋਂ  ਕਹਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਜੂੰ ਦਿੀ ਕਵੱਚ  ਾਿੀ   ੜੀਆਂ ਰਕਹ ਚ  ੀਆ ਂਸਨ 

 ਰ ਜਦ ਇਸਨ ਕਜੂੰ ਦਿੀ ਕਵੱਚ  ੈਰ  ਾਇਆ ਤਾਂ  ਦ ਏਨਾਂ ਿ ੜਾ ਕ ਆਰ 

ਕਵੱਚ  ੈ ਕਿਆ  ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਲਆ। ਮੈਂ ਕ ਸ ੇਵੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 

ਸਾਥ ਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ 

 ਰਦੀ। ਉਹ ਕਜੂੰ ਦਿੀ ਦੇ ਕਦੱਤੇ ਹਰ ਸ ੱ ਖ-ਦ ੱ ਖ ਕਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਨਾਲ 

ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤੇ ਖ ਬੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆ ਂ ਨ ਇੱ  ਹਮਸਿਰ ਦੀਆਂ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਦਾ ਰੂੰਿ ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਸਾਂਵਲਾ ਸੀ,  ਰ ਉਸਦੇ ਨਣ ਨ ਸ਼ ਕਤੱਖੇ ਹੋਣ 

 ਰ ੇ ਬਹ ਤ ਜੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਠਡੀ ਤੇ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦੇ  ੋਲ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਬਾਲਾ 
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ਹੀ ਕਦਲ ਕਖੱਚਵਾਂ, ਮ ਸ ਾਨ ਕਦਲ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਚਹਰਾ ਕਜਵੇਂ 

ਮਾਸ ਮੀਅਤ ਦੀ ਮ ਰਤ ਹੋਵੇ। ਲੂੰ ਬਾ  ੱਦ,  ਤਲਾ ਸਰੀਰ, ਧੋਣ ਕਜੱਦਾਂ 

ਸ ਰਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੂੰ ਬੇ-ਲੂੰ ਬੇ  ਾਲੇ ਵਾਲ, ਆ ਣੇ-ਆ  ਕਵੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਮ ਕਟਆਰ 

ਏ। ਮੈਂ ਇੱ  ਮੇਜ਼ ਤੇ   ਰਸੀ ਚੱ  ਬਰਾਂਡ ੇਕਵੱਚ ਲਿਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਲਖਣ 

ਦੇ  ੂੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕਲਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਮੇਰਾ ਉਸਨ ੂੰ  

ਕਨਹਾਰਕਦਆਂ ਹੀ ਕਨ ਲ ਕਿਆ। ਕ ਉਂਕ  ਹ ਣ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 

ਉਹ ਸਾਇਆ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਵਾਂਿ ਹੀ  ਾਲਾ  ਰ ਲੈ ਜਾਵੇਿਾ।  ਰ   ਝ 

 ਾਉਣ ਲਈ   ਝ ਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ  ੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਯ ੀਨ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  

  ੱ ਿਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੀ ਤਰੱ ੀ ਦੇ ਮ ੌੇ ਨ ੂੰ  ਠ ਰ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। 

ਆਕਖਰ ਏਨਾਂ ਕ ਆਰ ਜੋ  ਰਦੀ ਏ ਮੈਨ ੂੰ । ਬਾ ੀ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਆਮ ਕਦਨਾਂ 

ਵਾਂਿ ਹੀ ਿ ਜ਼ਕਰਆ। ਮੋਕਨ ਾ ਕਵੱਚ  ੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ   ਝ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਇਆ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਖ ਕਰਹਾ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ   ਾਠ  ਰਦੀ ਸੀ  ਰ ਲੱਿਦਾ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਮਨ 

ਕਵਚਕਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਿੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦਖੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ  ਦ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਦੀ ਤੇ  ਦ ੇਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਕਵੱਚ ਡੱਠ ਮੂੰਜੇ ਤੇ। ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ 

ਸੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ  ਾਲਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਕਦਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਇਆ  ਾਲੇ ਧ ੂੰ ਏ 

ਵਾਂਿਰ ਸੀ। ਬਸ ਧ ੂੰਆ, ਕਜਸ ਦੀਆ ਂ ਦੋ ਲਾਲ ਚਮ ੀਲੀਆ ਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। 

ਸਾਇਆ ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ ਕ ੱਿੇ-ਕ ੱਿ ੇਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕਜੱਦਾਂ ਕ  ਉਸ ਨਾਲ ਜ ੜ 

www.punjabilibrary.com



                                                                                                                                       
 

   

11 

ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਮੋਕਨ ਾ ਕਧਆਨ ਲਿਾ  ਾਠ  ਰਨ ਲੱਿਦੀ, ਸਾਇਆ 

ਅਿਾਂਹ ਵੱਧ ਉਸਦੇ  ੂੰਨ ਕਵੱਚ ਰੋਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ। 

ਕਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਏ ਨ ਦੱਕਸਆ ਸੀ, ਉਸਨ ਵਾਰ  ਰਨਾ ਸ਼ ਰ   ਰ 

ਕਦੱਤਾ। ਇਸਨਸਾਨੀ ਦੇਹ ਦੇ  ਕਹਲੇ ਤੱਤ ਉੱਤ ੇਅ ਾਸ਼ ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼, 

ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ  ੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਮੋਕਨ ਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵਰਲਾ  ਸ ਣ ਉੱਠ  ਖੜੀ ਹੋਈ 

ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵਕਹਮ ਸੋਚ ਰੋਟੀ- ਾਣੀ ਦੇ  ੂੰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਜ ੱ ਟ ਿਈ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ 

ਰੋਟੀ  ਖਾਣ ਲੱਿ ੇਤਾਂ ਮੈਂ ਕਧਆਨ ਕਦੱਤਾ ਮੋਕਨ ਾ ਰੋਟੀ ਨ ੂੰ  ਇੱ  ਟ ੱ  ਵੇਖੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸੀ  ਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਧੱ ੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਇੱ  ਰੋਟੀ 

ਖਵਾਈ ਤੇ ਉਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੀ  ਰ ਕਦੱਤੀ। ਉਸਨ ਉੱਠ ਭਾਂਡਾ-ਕਟੂੰ ਡਾਂ 

ਚ ੱ ਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ ਕਵੱਚ ਕਬਸਤਰੇ  ਰਨ ਲੱਿ ਕਿਆ। ਉਹ  ੂੰਮ 

ਕਨਬੇੜਨ ਤੋਂ ਲੈ  ੇਕਬਸਤਰ ੇਉੱਤ ੇ ੈਣ ਤੱ   ੋਈ ਮੂੰਤਰ ਕਜਹਾ ਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਾਿ ਸ ਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਕਰਹਾ। ਉਸਨ ੂੰ  ਸੋਣ ਲਈ  ਕਹ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ 

ਤੇ ਲੈਮ  ਰੱਖ  ੋਲ  ਈ   ਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਿਆ। ਬੈਠ-ਬੈਠ  ਤਾ ਹੀ ਨਾ 

ਚੱਕਲਆ  ਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਿ ਿਈ। ਘਰੇ ਹੋਏ ਕ ਸ ੇਖੜਾ  ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਿ 

ਖ ੱ ਲ ਿਈ ਤੇ ਜਦ ਘ ੂੰ ਮ  ੇਵੇਕਖਆ ਤਾਂ ਮੋਕਨ ਾ ਮੂੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਚ ੂੰ ਨੀ ਚ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਲੂੰ ਮ ਦੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਟਾਰਚ ਲੈ ਉੱ ਰ ਨ ੂੰ  ਭੱਜਾ। ਮੋਕਨ ਾ ਦਾ 

ਮ ੂੰ ਹ ਮੇਰ ੇਤੋਂ ਦ ਸਰ ੇ ਾਸ ੇਸੀ ਤੇ ਉਹ  ੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ 

ਘ ੂੰ ਮ ੇ ਉਸਦ ੇਅੱਿ ੇਕਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਹੱਥ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 

ਕ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਲ ਰ ੱ   ਿਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ 
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ਮਾਸ ਮ ਕਜਹੇ ਮ ੂੰ ਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮ ਸ ਾਨ ਆ ਿਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਵੱਚੋਂ ਹੱਥ 

ਬਾਹਰ  ੱਢਦੀ ਹੋਈ ਨ ਮੇਰ ੇਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਇੱ  ਧੜ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਕਨਿੱ ਾ ਕਜਹਾ ਕਦਲ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦ ਜੇ  ਾਸੇ ਘ ੂੰ ਮਾਂ ਲਈਆ ਂਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ  ਚਰ- ਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ ਣਾਈ ਕਦੱਤੀ। ਜਦ ਵਾਕ ਸ ਅੱਖਾਂ ਘ ੂੰ ਮਾਈਆ ਂ

ਤਾਂ ਵੇਕਖਆ ਧੜ ਦ ੇਕਦਲ ਨ ੂੰ  ਚੱ  ਵੱਕਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ   ਝ  ਲਾਂ ਕਵੱਚ 

ਕਦਲ ਦਾ ਧੜ ਨਾ ਬੂੰਦ ਹੋ ਕਿਆ। ਮੋਕਨ ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮ ੂੰ ਹ ਤੇ ਹੱਥ ਖ ਨ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਰਦੇ ਹੋਏ  ਉਹ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਹੱਸ ਰਹੀ 

ਸੀ ਤਾਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਿ ਿਈ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਕਵੱਚ ਆ ਿਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 

ਉਸਨ ੂੰ  ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਲ ੇ  ੋਲ ਕਬਠਾ ਇੱ  ਬਾਲਟੀ  ਾਣੀ 

ਦੀ ਉਸ ਉੱ ਰ ਸ ੱ ਟੀ।  ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖ ਨ ਰ ੜ ਕਿਆ,  ਰ ਲਾਲਿੀ 

ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ  ੱ ੜੇ ਬਦਲਾ ਕਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੂੰ ਮ ੇ ਾਇਆ ਅਤ ੇ

ਖ ਦ ਉੱ ਰ ਚਲਾ ਕਿਆ। 

ਜਦ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਰ ਇੱ  ਡੂੰਡ ੇਨਾਲ ਕਹਲਾ  ੇਵੇਕਖਆ 

ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱ  ਕਬੱਲੀ ਸੀ। ਉਸਨ ੂੰ  ਚ ੱ   ਇੱ  ਕਲਿਾਿੇ ਕਵੱਚ  ਾ ੇ   ੜ ੇ

 ੋਲ ਰੱਖ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਸੋਕਚਆ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਸ ੱ ਟ ਆਵਾਂਿਾ। ਹਾਲੇ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  

ਲ  ਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ   ਝ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਤੋਂ  ਕਹਲਾਂ ਥੱਕਲਓ ਇੱ  ਕਤੱਖੀ ਕਜਹੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ  ਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਿਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਕਨ ਾ 

ਦੇ ਨਹ ੂੰਆ ਂਦੀ ਸੀ, ਕਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ  ੂੰਧ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਿੂੰਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਕ  ਬਸ  ੂੰਨ ਿੱਟ ਜਾਣਿ।ੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿੜ ਉਸਨ ੂੰ  ਮੂੰਜ ੇਤੇ 
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 ਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਸ ਣ  ਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕ  ਮੋਕਨ ਾ ਸ ਣ ਰਹੀ ਸੀ।  ਰ 

ਏਨਾ ਸੀ ਕ  ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਿਕਹਰਾ  ਰਭਾਵ  ੈ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  

  ਝ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਕਰਹਾ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ  ੂੰਨਾਂ ਕਵੱਚ  ੈ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਵੇਂ ਕਬਆਨ  ਰਾਂ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਹਾ। ਕਜਵੇਂ ਕ ਸ ੇਮਰ ੇਦਾ ਕਵਰਲਾ  ਹੋਵੇ,   ਝ ਆਵਾਜ਼ਾ 

ਸੀ ਜੋ ਉਸਨ ੂੰ    ਝ  ਕਹਣ ਦੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਵੱਚ ਹੀ ਡਰਾਵਣਾ 

ਹਾਸਾ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ  ਦ ੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਕ ਲ ਾਰੀ ਕਭਆਨ  ਰੋਣੇ ਕਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ 

ਹੋਵੇਿਾ ਕ ਉਂਕ  ਉਸਦਾ  ਕਹਲਾ ਬੱਚਾ   ੱ ਖ ਕਵੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਕਿਆ ਸੀ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ ਲੀਫ਼, ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ   ਝ ਸ਼ਬਦ  ੂੰਨਾਂ ਕਵੱਚ 

 ੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮ ੱ   ਿਈ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਚ ੱ ੀ ਸੀ ਤੇ ਿ ਰਦ ਆਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਬਾਣੀ 

 ੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਜਸਨ ੂੰ  ਸ ਣ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਾ ਚੈਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ 

ਿਈ। ਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚ ੱ ਕ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ  ਲਮ ਚ ੱ  ੀ ਤੇ ਸਭ   ਝ ਕਲਖ 

ਕਦੱਤਾ।  ਲਮ ਨ   ਝ ਤ  ਾਂ ਇੂੰਝ ਜੋੜੀਆਂ.. 

ਜਿ ਲਾ ਿੇ ਬਠੈਾ ਿਧਆਨ, 

ਸੁਰਤ ਨੰੂ ਿਰ ਿਲਆ ਿਵਚਿਾਰ, 

ਆਿਾਸ਼ ਆਵਾਜ਼  ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, 
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ਚੀਿ , ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਿਿਲਿਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, 

ਸੁਣਿਾ ਨਾ ਹੋਰ ਿੁਝ ਵੀ, 

ਐਸਾ ਹੋਜੇ ਿੰਨ  ਤ ੇਵੱਸ, 

ਉਹ ਿਹ ੇਤ  ਰੋਵਣ ਲੱਗਜ , 

ਉਹ ਿਹੇ ਤ  ਲਵਾ ਹੱਸ, 

ਬਾਣੀ ਸੁਣ ੇਿੁਝ ਿੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, 

ਐਸਾ ਸ਼ਬਿ ਮੰਤਰ  ਨਾਲ ਲੜਿੇ ਆਂ, 

ਰੱਬ ਤ  ਪਹੰੁਚ ਿੂਰ ਿੀ ਲੱਗਿਾ, 

ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਿਰਿੇ ਆਂ.. 

ਿੂਜਾ ਿਿਨ 

ਰਾਤ ਦੀ ਥ ਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਕਨ ਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖ ੱ ਲਹੀ। 

ਜਦ ਉਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ  ਸੀਨ- ਸੀਨੀ ਹੋਈ  ਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ- ਰੇਸ਼ਾਨ 

ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀ   ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਜੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਕੜਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨ 

ਘ ੱ ਟ ੇ ਮੇਰ ੇਿਲੇ ਨ ੂੰ  ਲੱਿ ਜੱਿੀ  ਾ ਲਈ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਸਦਾ  ਕਹਣਾ ਸੀ 

ਕ  ਉਸ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨ  ਰ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਵਕਹਮ ਦਾ 

ਨਾਮ ਦੇ   ੇਟਾਲ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸਮਝ ਚ ੱ   ਹੋ ਿਈ। 
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ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਤ  ਕਰਹਾ ਸੀ, ਮਸਾਂ  ੂੰਮ ਕਨਬੇੜ ਉਸਨ ਬਰਾਂਡੇ ਕਵੱਚ ਮੂੰਜਾ 

ਡਾਕਹਆ। ਬ ਖਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬ ਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਿੋਲੀ ਖਾ   ੇਲੂੰ ਮੀ 

 ਈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਇੂੰਝ ਜਾਕ ਆ ਕਜਵੇਂ ਉਸਦ ੇ ਕਸਰ ਅੂੰਦਰ   ਝ ਰੇਂਿ ਕਰਹਾ 

ਹੋਵੇ। ਉਹ  ਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਆ ਣਾ ਕਸਰ ਝਾੜਣ ਲੱਿੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱ  ਕ  

ਉਸਨ ੂੰ  ਚੈਨ ਨਾ ਕਮਲਣ ਤੇ ਆ ਣਾ ਕਸਰ ਖਰੋਚਣਾ ਸ਼ ਰ   ਰ ਕਦੱਤਾ। ਕਸਰ ਤੋਂ 

  ਝ ਵਾਲ ਟ ੱ ਟ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਿਲੀਆਂ ਕਵੱਚ ਆ ਿਏ। ਮੋਕਨ ਾ ਦੋੜਦੀ ਹੋਈ 

 ਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਵੱਲ ਿਈ ਤੇ ਉਸਨ ਆ ਣਾ ਕਸਰ  ਾਣੀ ਕਵੱਚ ਡੋਬ ਕਦੱਤਾ। ਮੈਂ 

  ਝ  ਲ ਦੇਕਖਆ ਕ  ਉਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱ  ਕਸਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ  ੱਕਢਆ ਤਾਂ 

ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਮੋਢ ੇਤੋਂ ਿੜ ਕ ੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਖੱਕਚਆ।  ਾਣੀ ਕਵੱਚੋਂ ਕਨ ਲਦ ੇਹੀ ਮੋਕਨ ਾ 

ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਿੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੜ ਿਲ ਨਾਲ ਲਿਾ ਕਲਆ, 

ਚਾਹ ੇਮੈਂ   ਝ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਰ ਸ ਦਾ  ਰ ਉਸਨ ੂੰ  ਤ ਲੀਫ਼ ਕਵੱਚ ਵੀ 

ਦੇਖ ਮੈਨ ੂੰ  ਚੂੰਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਿ ਕਰਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱ  ਉਸਦ ੇ ੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ 

ਕਰਹਾ ਤੇ ਕਿਰ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਜ ੇਤੇ ਕਬਠਾ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤ ੇ ਏ  ਾਿਜ਼ਾ ਨਾਲ 

ਜ ੜ ਕਿਆ। 

ਉਸਦਾ ਦ ਸਰਾ ਵਾਰ ਸੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦ ਜੇ ਤੱਤ ਹਵਾ ਉੱਤ,ੇ ਭਾਵ 

ਅਕਹਸਾਸ। ਸਾਏ ਦੇ ਮ ਤਾਕਬ  ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਵੱਚ ਉਹ ਆ ਣੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਅਕਹਸਾਸ, ਆ ਣੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦਾ ਅਨ ਭਵ  ਰਵਾਏਿਾ। ਰਾਤ ਹੋ ਚ ੱ  ੀ ਸੀ 

ਤੇ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਕਜਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਜ ੇਤੇ ਕਬਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਓਸ ੇਤਰਹਾਂ ਬੈਠੀ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨ ਘ ੱ ਟ ੇ ਮ ੱ ਠੀਆਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਤੇ  ੈਰ ਇੱ  ਦ ਜੇ ਉੱ ਰ 
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ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਏਨੀ ਿਰਮੀ ਕਵੱਚ ਉਸਦੇ ਦੂੰਦ ਇਉਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਜਵੇਂ 

 ੜਾ  ੇਦੀ ਠੂੰ ਢ  ੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ  ਾਲੇ ਹੋ ਿਏ 

ਤੇ ਬ ੱ ਲ ਇੂੰਝ ਖ ਸ਼  ਹੋ ਿਏ ਕਜੱਦਾਂ ਰੇਕਿਸਤਾਨ ਕਵੱਚ ਭਟ  ਰਹੇ ਕ ਸ ੇ

ਕ ਆਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰਲੇ  ਮਰ ੇ

ਕਵੱਚ ਲੈ ਕਿਆ। ਉਹ  ਦੇ ਕਸਰ ਖਰੋਚਣ ਲੱਿਦੀ ਤੇ  ਦ ੇਨਹ ੂੰਆ ਂਨ ੂੰ   ੂੰਧ ਤੇ 

ਕਘਸਣ ਲੱਿਦੀ। ਸਾਇਆ ਉਸਦ ੇਮੋਕਢਆਂ  ੋਲ ਘ ੂੰਮ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਜੱਦਾਂ   ਝ 

 ਕਹਣ ਲਈ ਉਸਦੇ  ੂੰਨ  ੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਨ ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ 

ਲ ਈ  ੂੰਡੇ ਖੜੇ  ਰ ਕਦੱਤੇ। ਸਾਇਆ ਉਸਦ ੇਕਸਰ ਤੇ ਘ ੂੰ ਮਣ ਲੱਿਾ ਕਜਸ ਨਾਲ 

ਉਸਦਾ   ਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ੜ ਕਿਆ ਤੇ ਮ ੂੰ ਹ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਹੋ ਕਿਆ। ਇੂੰਝ 

ਲੱਿ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕ  ਸਾਇਆ ਉਸਦ ੇਅੂੰਦਰੋਂ   ਝ ਕਖੱਚ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ 

ਕਖੱਚ ਨਾਲ ਮੋਕਨ ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਕਿਆ।  ੇਵਲ  ੈਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰਿ ਠ 

ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਥੋੜੇ    ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਹਾ    ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ ੱ ਲਹਾ 

ਹੋਣ  ਰ ੇ ਿ ਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹ ਤ ਮੱਧਮ ਕਜਹੀ ਅੂੰਦਰ  ਹ ੂੰ ਚੀ ਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਏ ਨ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਿੱਕਡਆ ਤੇ ਅਸਤ ਹੋ ਕਿਆ। ਮੋਕਨ ਾ ਥੱਲੇ 

ਕਡੱਿ ਿਈ ਤੇ ਜਦ ਉਸਨ ੂੰ  ਚ ੱ  ਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤ  ਰਹੀ 

ਸੀ।  ਰ ਉਸਦੇ ਦੂੰਦ ਵੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। 

ਉਸ ਕਵੱਚ ਜਾਨ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਕਹ ਿਈ ਜਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀ 

ਕਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ   ਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਮ ੂੰ ਹ  ੋਲ  ੂੰਨ  ੀਤਾ 

ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ    ਾਰਦੀ ਹੋਈ ਸੌਂ ਿਈ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
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ਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਆ। ਘਰੇ ਜੋ   ਝ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਹਾ-ਬਹ ਤ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆ ਣੀ 

ਭ ੱ ਖ ਕਮਟਾ ਕਿਰ  ਲਮ ਚ ੱ   ਲਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਰਹਾ ਕ  ਸਾਇਆ 

ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਕਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨ ੂੰ । ਕ ਉਂਕ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱ  ਨਵੇਂ ਤਰੀ  ੇ

ਨਾਲ ਉਸਨ ੂੰ  ਦਰਦ ਕਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱ  ਅਲਿ ਕਜਹੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਿਾ ਕ ਆ 

ਸੀ ਮੈਨ ੂੰ । ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਤ ਲੀਫ਼ ਕਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।  ੀ 

ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰ   ਲੈ ਕਰਹਾ ਹਾਂ!  ਲਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆ ਣੀ ਰਿਤਾਰ ਕਵੱਚ 

ਕਲਖਣ ਲੱਿੀ.. 

ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਜ ੋਹਵਾ ਚੱਲੇ, 

ਨੜੇ ਹੋਣ ਿਾ ਿਰਾਵੇ ਅਿਹਸਾਸ, 

ਛੂ ਲਿਾ ਤਨ ਨੰੂ ਆ ਿੇ, 

ਿਿਰ ਬੁੱ ਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਿੀ ਿਪਆਸ, 

ਗਰਮ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 

ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵੀ ਜ ਿਾ ਖਲੋ, 

ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਡ ਜਾਵਣ ਿ,ੇ 

ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜ ੇਪੋਹ, 

ਚਾਰ-ਚੁਿੇਰੇ ਉਹ ਐਸਾ ਘੰੁਮਿਾ, 
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ਅਸ  ਮਘਿੇ-ਮਘਿ ੇਵੀ ਠਰਿੇ ਆਂ, 

ਰੱਬ ਤ  ਪਹੰੁਚ ਿੂਰ ਿੀ ਲੱਗਿਾ, 

ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਿਰਿੇ ਆਂ.. 

ਤੀਜਾ ਿਿਨ 

ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਸਰ ਸ ੱ ਟ ਸ ੱ ਤਾ ਕ ਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਭਾਂਕਡਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸ ਣੀ। ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦ ੇਵੇਕਖਆ ਤੇ ਆਸੇ- ਾਸ ੇਸਭ ਸਾਫ਼ ਲੱਿਾ। ਉਸਨ 

 ਾਿੀ ਦੇਰ  ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਸਾਰਾ  ੂੰਮ ਕਨਬੇੜ ਕਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮ ੂੰ ਹ ਹੱਥ ਧੋਣ 

ਨਲ ੇ ਵੱਲ ਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਿੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਹਾਲਤ ਬਕਹਤਰ ਜਾ ਦੀ ਸੀ।  ਰ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ  ਏ  ਾਲੇ ਘੇਰੇ 

ਡਰਾਉਣੇ ਲੱਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਸ ਾਨ ਥੜੋੀ ਨ ਲੀ ਕਜਹੀ। ਜਦ 

ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਦੇਕਖਆ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਚ। 

ਲੱਿ ਕਰਹਾ ਸੀ  ੋਈ ਚੱਲਦਾ-ਕਿਰਦਾ   ਤਲਾ ਬਣ ਿਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ 

ਕਧਆਨ ਹਟਾ ਆ ਣੇ ਜਰ ਰੀ  ੂੰਮ ਕਨਬੇੜ ਵਾਕ ਸ ਮੇਜ  ੋਲ  ਈ   ਰਸੀ 

ਨਾਲ ਜ ੜ ਕਿਆ।  

ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕ  ਅੱਿ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ 

ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਉਸਤ ੇਨਜ਼ਰ ਕਟ ਾਈ ਰੱਖੀ  ਰ ਨਾ  ੋਈ 

ਬਦਲਾਵ ਕਦਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ  ੋਈ ਸਾਇਆ। ਮੋਕਨ ਾ ਅੱਜ ਥੋੜਹੀ ਹੋਸ਼ 

ਕਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ   ਝ ਆ ਣੇ ਹੀ ਸ  ਨ ਸੂੰਜ ੋਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤ ੇਹੋਏ ਦੋ 
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ਕਦਨ ਉਸਦ ੇਜ਼ਕਹਨ 'ਚੋਂ ਕਮੱਟ ਚ ੱ   ੇਲੱਿਦ ੇਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ- ਾਣੀ 

ਦਾ  ੂੰਮ ਕਨਬੇੜ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਿਈ। ਆ ਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਤੇ  ਾਣੀ  ਾਉਂਕਦਆ ਂ

ਉਸਨ ੂੰ  ਇੱ  ਧ ੂੰ ਦਲੀ ਕਜਹੀ  ਰਿਾਈ ਕਦਖੀ, ਕਜਸਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਉਹ ਡਰ ਿਈ। 

ਉਸਨ ਮ ੂੰ ਹ  ਾਹਲੀ ਕਵੱਚ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ  ੇ ਵੇਕਖਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ 

ਰੋਸ਼ਨੀ  ਾਰਨ  ਰਿਾਵਾਂ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹਾ  ੇ ਆ ਣੇ  ੱ ੜੇ  ਾਏ 

ਤੇ  ਮਰ ੇਵੱਲ ਚੱਲ  ਈ। ਉਸਨ ਅੱਖਾਂ ਆਸ-ੇ ਾਸੇ  ਰਕਦਆ ਂਝਾਤ ਮਾਰੀ 

ਤੇ  ੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਕਹਸ ਸ  ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕ   ੋਈ ਨਾਲ 

ਤ ਕਰਆ ਆ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮ ਹਰੇ ਬੈਠ ਿਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ  ਏ 

ਘੇਕਰਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚ ੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਡੱਿ ਿਈਆਂ। 

ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਧਆਨ ਟ ੱ ਕਟਆ। ਜਦ ਉਹ ਚ ੜੀਆਂ ਚ ੱ ਣ ਥੱਲੇ ਝ  ੀ 

ਉਸਨ ੂੰ  ਲੱਿਾ ਕਜਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਕਵੱਚ  ਰਿਾਈ ਰ ੱ   ਿਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ  ਾਹਲੀ ਨਾਲ 

ਵਾਕ ਸ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਲੱਿਾ। 

 ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਿ ਕਵੱਚ  ੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬੈਕਠਆਂ-ਬੈਕਠਆ ਂ

ਸੱਜੇ  ਾਸੇ ਵੱਲ ਝ  ੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਕਵੱਚ ਠੀ  ਆ ਣੇ ਕ ੱਿੇ ਚਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਵੇਖੀਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਵੱਚ ਇੂੰਝ ਲੱਿ ਕਰਹਾ ਕ  ਉਹ ਸਾਏ ਦੀ ਿੋਦ ਕਵੱਚ ਬੈਠੀ 

ਹੋਵੇ। ਸਾਏ ਦਾ  ਾਲਾ ਨ ਉਸਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਅੂੰਦਰ ਲੈ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦ ੇ

ਸਾਏ ਨ  ੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰ ਤੱ  ਉਸਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ  ਾਲੇ ਨ ਕਵੱਚ ਲ ੇਟ ਕਲਆ, 

ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਡ। ਕਜਸ ਨਾਲ ਮੋਕਨ ਾ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅੂੰਤ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ  ਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਿੈਲਣ ਲੱਿੀਆਂ ਤੇ   ਤਲੀਆ ਂ
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ਿ ੜ ੇ ਾਲੇ ਰੂੰਿ ਕਵੱਚ ਬਦਲ ਿਈਆਂ। ਜੇ ਰ  ੋਈ ਅਿਾਈ ਉਸ ਕਵੱਚ ਬਚੀ 

ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮ ੱ   ਿਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿ ਜ਼ਰ ਚ ੱ  ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਏ ਦੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਸ   ਝ     ਲਾਂ ਕਵੱਚ ਿ ਰਬਾਣੀ  ੜਹਨੀ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਘੜੀ ਦੇਖ ਜਦ ਮ ੂੰ ਹ ਉਤਾਂਹ ਚ ੱ ਕ ਆ 

ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨੱ  ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਚਾਨ  ਉਸਨ ੂੰ  ਏਨਾ 

ਨਜ਼ਦੀ  ਵੇਖ ਮੈਂ ਡਰ ੇ ਕ ੱਿੇ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਡੱਿ 

ਕ ਆ। ਦਕਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਣੇ-ਆ  ਬੂੰਦ ਹੋ ਕਿਆ 

ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਾਰਨ ਅੂੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

 ਹ ੂੰ ਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਕਠਆ ਤੇ ਆ  ੇ ਕਲਖਣ ਲਈ ਬੈਠ ਕਿਆ।  ਰ ਦਰਦ 

ਕਵੱਚ ਟ ੱ ਟ ਰਹੇ ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ ਤਨ-ਮਨ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਝੂੰਜੋੜ   ੇਰੱਖ ਕਦੱਤਾ। ਇਸ 

ਵਾਰ ਮੇਰੀ  ਲਮ   ਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲੀ.. 

ਜਵਾਲਾ ਭੜਿ ਅੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਜੇ, 

ਿਿਖਣ ਲੱਗਿਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੈ, 

ਿਿੇ ਿਸਰ ਹੈਨੀ, ਪੈਰ ਹੈਨੀ, 

ਰੂਪ ਬਿਲ-ਬਿਲ ਪੁਿਾਰੇ ਹੈ, 

ਿਨਚੋੜੇ ਰੂਹ ਨੰੂ ਲਵੇ ਿਪਿਖਆ, 

ਿੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, 
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ਐਸੀ ਛਾਪ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵੇ, 

ਰੱਬ ਪਾਸੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, 

ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਉਸਨੰੂ ਪਾਉਣ ਿੀ, 

ਤਨ-ਮਨ ਤ ਅਸ  ਡਰਿੇ ਆਂ, 

ਰੱਬ ਤ  ਪਹੰੁਚ ਿੂਰ ਿੀ ਲੱਗਿਾ, 

ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਿਰਿੇ ਆਂ.. 

ਚੌਥਾ ਿਿਨ 

ਮੈਂ  ਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇ ੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਹੋਏ ਨ ੂੰ  

 ਾਿੀ ਘੂੰਟੇ ਬੀਤ ਚ ੱ   ੇਸਨ ਤੇ ਮੇਰ ੇਕਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਖੜ ਾਉਣ ਤੱ  ਦੀ 

ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਇਸ ਹੀ ਉਡੀ  ਕਵੱਚ ਕਨ ਲ ਕਿਆ ਕ  ਹ ਣ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ ੱ ਲੇਿਾ ਤੇ ਹ ਣ ਖ ੱ ਲੇਿਾ। ਮੈਂ  ੂੰਨ ਲਾ   ੇਸ ਣਨ ਦੀ ਵੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼ 

 ਰੀ  ਰ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸ ਈ ਤੱ  ਕਡੱਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ 

ਜਾਣਨ ਨ ੂੰ  ਬੇਚੈਣ ਸੀ ਕ  ਆਕਖਰ ਅੂੰਦਰ ਚੱਲ  ੀ ਕਰਹਾ ਏ? 

ਅੱਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਚੌਥ ੇਤੱਤ,  ਾਣੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਰੱਸ ਜੋ ਕ  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ  ੂੰਮ ਕਮਠਾਸ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਕਹਰ ਬਣਾ   ੜਤਣ  ੇਸ਼ 

 ਰੇਿਾ।  ਰ ਮੋਕਨ ਾ  ਮਰ ੇ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  

ਦੇਖਾਂਿਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ  ਹਾਣੀ   ਰੀ ਕ ਵੇਂ ਹੋਵੇਿੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਹਾ ਕਦਮਾਿ 
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ਲਿਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰ ੇਉਹ ਕਬੱਲੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਕਹਨ ਕਵੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ 

ਬਾਹਰ ਕਨ ਲ ਆਇਆ ਤੇ   ਝ    ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਸ ਘਰ 

 ਹ ੂੰ ਕਚਆ। ਮੇਰ ੇਹੱਥ ਕਵੱਚ ਇੱ  ਕਬੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਕਵੱਚ ਕਿਆ ਤੇ ਚਾ   

ਲੱਭਣ ਲੱਿਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਤੇ ਵੀ ਚਾ   ਨਹੀਂ ਲੱਕਭਆ ਤੇ ਕਬੱਲੀ ਹੱਥ ਕਵੱਚ ਿੜੀ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮ ਹਰੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਇੱ  ਹੱਥ ਕਬੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਦ ਜੇ ਕਵੱਚ ਕਸਰ 

ਿੜ ੇ ਇੱ  ਝਟ ੇ ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕਦੱਤੀ। 

ਉਂਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸਨ ੂੰ   ਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਨ ਲ ਕਰਹਾ ਲਹ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ 

ਥੱਕਲਉਂ ਅੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਵਹਾ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਕਬੱਲੀ ਰੱਖ ਕ ਿਾਂਹ ਹੋ ਕਿਆ। ਮੋਕਨ ਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  ਸ ੂੰ ਘਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ 

ਕਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਮਰੇ ਕਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਧ ੂੰਆਂ ਕਨ ਲ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੱਲੀ 

ਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਕਵੱਚ ਲੈ ਸ ੂੰ ਘਣ ਲੱਿੀ ਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਸ ੱ ਟ ਅਚਨਾ  ਮੇਰ ੇ

ਵੱਲ ਿ ਰਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕ ਿਾਂਹ  ੌਅਲੇ ਨਾਲ ਲੱਿ 

ਕਿਆ। ਉਹ ਮੇਰ ੇਬਹ ਤ  ਰੀਬ ਸੀ, ਕਜਸ ਤੋਂ  ਦੇ ਿ ਲਾਬਾਂ ਵਰਿੀ ਖ ਸ਼ਬ  

ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ  ੱਚੇ ਿਲੇ ਮਾਸ ਦੀ ਦ ਰਿੂੰਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਉਸਨ ਮੇਰ ੇਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਿੇ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  ਚੱਟਦ ੇਹੋਏ ਆ ਣੀਆਂ ਿਕਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਮੇਰ ੇਵੱਲ  ੀਤੀਆ।ਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਇੂੰਝ ਜਾ  ਕਰਹਾ ਸੀ ਕ  ਉਹ ਆ ਣੇ 

ਕ ਆਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ  ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕ  ਮੈਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਂ ਇਸ  ੀੜਾ ਤੋਂ ਮ  ਤ 

 ਰ ਦੇ।  ਰ ਉਸਦ ੇਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵ ਰੀਤ, ਸ਼ਤੈਾਨੀ ਮ ਸ ਰਾਹਟ ਨਾਲ 

ਕਖੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਇਆ ਹ ਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸਦ ੇਆਸੇ- ਾਸ ੇਜਾਂ ਉਸਦ ੇ
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ਮੋਕਢਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਖ ਕਰਹਾ, ਹ ਣ ਉਹ ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੀ। ਉਸਦ ੇ

ਸਰੀਰ ਤੇ  ਾਬ   ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕ ਸੇ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ  ਲ- ਲ ਿੈਲ 

ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮੋਕਨ ਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ- ੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹ ੂੰ  ਨੀਲੇ  ੈ ਚ ੱ   ੇਸੀ ਤੇ ਧੌਣ ਤੱ  

ਨਾੜੀਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਹੋ ਚ ੱ ੀਆਂ ਸੀ। ਕਵਰਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀ  

ਸੀ  ਰ  ਾਲਾ ਨ ਕਸਆਹੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਅੂੰਦਰ ਘ ੱ ਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਝ  ਣ ਲਈ ਬੂੰਦ  ੀਤੀਆ ਂਮੋਕਨ ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰ ੇਸੀਨ 

ਅੂੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱ  ਝਟ  ੇਕਵੱਚ ਉਸਨ ਕਦਲ  ੱਢ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜੋ ਕ  

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੜ ਦਾ-ਧੜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰ   ਰ ਕਦੱਤਾ। ਅੱਖ 

ਖ ੱ ਲਹੀ ਤਾਂ ਦੇਕਖਆ ਮੈਂ ਠੀ  ਸੀ  ਰ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰ ੇਸੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਜਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕਵੱਚ, ਤੇ ਲੱਿਦਾ ਸ ਚੇਤ  ਰ ਰਹੀ 

ਹੋਵੇ ਮੈਨ ੂੰ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ 

ਕ , ਕ ਆਰ ਤੇ ਉਸਨ  ੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਕਵੱਚ ਉਸਦਾ ਸੌਦਾ 

 ਰ ਕਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ ਸ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਮੇਜ਼  ੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਣੇ ਮਨ ਦੀ 

ਸਕਥਤੀ ਕਲਖਣ ਦੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰਨ ਲੱਿਾ।.. 

"ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦਲ ਉਸਨ ੂੰ  ਕਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨ ੂੰ ,  ਰਭਾਵ ਮੇਰ ੇਤੇ  ੈ ਕਰਹਾ 

ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਕਨ ਾ ਤੇ? ਉਸਦਾ ਖ ਦ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ  ਰ ੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ 

ਬ ਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ ਣਨਾ, ਮਕਹਸ ਸ ਹੋਣਾ, ਅਜੀਬ  ਟ  ਤਲੀਆ ਂ

ਦਾ ਕਦਖਣਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ  ਾਿੀ ਹੱਦ ਤੱ  ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ 

ਕਵੱਚ ਬਚੀ-ਖ ਚੀ ਚੂੰ ਕਿਆਈ ਨ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਹ  ਾ   ਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਲਆ ਤੇ 
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ਮੈਂ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ ਸ ਣਾਈ ਕਦੱਤੀਆਂ, ਸਾਏ ਦਾ ਖ ਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਕਹਸ ਸ 

 ਕਰਆ, ਆ ਣੀ ਅੱਖੀ ਘਰੇ ਘ ੂੰ ਮਦੇ ਨ ੂੰ  ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਤ ਲੀਫ਼ ਦੇਂਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  

ਦੇਕਖਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ ਰਾਈ ਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰ ੇ ਤੇ ਵੱਸ  ਰ ਕਲਆ ਕ  

ਆ ਣੇ ਹੋਸ਼ ਕਵੱਚ ਹ ੂੰ ਕਦਆ ਵੀ ਇੱ  ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਕਤਆ  ਰ ਬੈਠਾ। ਬਦਲ ਤਾਂ 

ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੀ ਜੋ-ਜੋ ਇਸਨ ਮੇਰ ੇਤੋਂ  ਰਵਾਉਣਾ ਚਾਕਹਆ ਮੈਂ ਆ ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਸਮਝ  ਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਾ  ਮਾ ਬੈਠਾ ਕਜਸਨ ਕਜਉਂਕਦਆਂ ਜੀਅ 

ਆ ਣੀ ਕਜੂੰ ਦਿੀ ਤੇ ਹ ਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰ ੇਨਾਂ  ਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।" 

ਸਵੇਰ ਹੋ ਚ ੱ  ੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ  ੜ ੇਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚ ੱ  ਾ ਸੀ। 

ਮੋਕਨ ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ  ੌਅਲੇ  ੋਲ ਖੜੀ  ੂੰਧ ਤੇ ਲੱਿੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ, ਕਜਵੇਂ ਕ ਸੇ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਵੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਿ ਰਬਾਣੀ  ੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਉਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਉਸਨ ਘ ੱ ਟ   ੇ ੌਅਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੜ ਕਲਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਉਸਦੇ  ੂੰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੀਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਤੋਂ  ਤਾ ਚੱਲ 

ਕਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਇਆ ਆ ਣਾ   ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰ 

 ਮਰੇ ਵੱਲ ਕਖੱਚ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਕਨ ਾ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ  ਤੌਰ  ਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਸਦਾ ਕਸਰ ਜਾ  ੋਅਲੇ ਕਵੱਚ ਮਾਕਰਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਅੱਧਮਰੀ ਕਜਹੀ ਹੋ 

ਿਈ। ਉਸਨ ਇੱ  ਹੱਥ ਮੇਰ ੇਵੱਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚ ੱ ਕ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਕ  ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ   ਮਰ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋ  ਲਵਾਂਿਾ  ਰ ਮੈਨ ੂੰ    ਰਸੀ ਤੋਂ ਟੱਸ 

ਤੋਂ ਮੱਸ ਹ ੂੰ ਕਦਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਟ ੱ ਟ ਿਈ ਤੇ ਤਨ-ਮਨ 
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 ਮਜ਼ੋਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਇਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰ ਲੈ ਕਿਆ। ਮੈਂ  ਲਮ ਚ ੱ  ੀ ਤੇ 

ਆ ਣੀ ਧ ੂੰ ਨੀ ਕਵੱਚ ਕਲਖਣ ਲੱਿਾ.. 

ਪਾਣੀ ਰਿਤ ਿੁੜੱਤਨ ਿਵੱਚ ਬਿਲੇ, 

ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ  ਿਾ ਪੈਜ ੇਘੇਰਾ, 

ਚੰਗੀਆਂ ਆਿਤ  ਬੁਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, 

ਿਸਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਿਾ ਬੱਝਜੇ ਿਸਹਰਾ, 

ਿੋਲ ਬੈਠ ਿੋਈ ਰੱਬ ਿਧਆਏ, 

ਚੀਿੀਏ, ਿਚਲਾਈਏ, ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱਚ ਆਈਏ, 

ਹਰ ਿੋਈ ਹੀ ਿੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਿਾ, 

ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਅੰਿਰ ਵਸਾਈਏ, 

ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਿਾ ਸੁਰਤ ਤੇ ਆਪਣਾ, 

ਹਰ ਪਲ ਉਸਿਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿ ੇਆਂ, 

ਰੱਬ ਤ  ਪਹੰੁਚ ਿੂਰ ਿੀ ਲੱਗਿਾ, 

ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਿਰਿੇ ਆਂ.. 

ਪੰਜਵ  ਿਿਨ 
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ਮੇਰੀ ਆਤਮਾਂ ਤਾਂ ਖੋਖਲੀ ਹੀ ਚ ੱ ੀ ਸੀ ਤੇ ਕ ਿਲੇ   ਝ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ 

ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣ- ੀਣ  ਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾੜਾ  ੈਂਦਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਥੋੜਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਦ  ਾਨ ਜਾ ਬਰੈਿੱਡ ਵਿੈਰਾ 

ਕਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਕਚਆ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਕਿਆ। 

ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦ  ਾਨ  ਹ ੂੰ ਕਚਆ ਹੀ ਸੀ ਕ  ਮੀਂਹ, ਹਨਰੀ ਆ ਿਈ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਚੂੰਿਾ 

ਢਾਈ    ਘੂੰਟਾ ਉੱਥ ੇਰ  ਣਾ ਕ ਆ ਤੇ ਜਦ ਮੀਂਹ ਰ ਕ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਕ ਸ 

ਆਇਆ। ਮੈਂ  ਲੇਟ ਕਵੱਚ ਬਰੈਿੱਡ ਰੱਖੇ ਤੇ   ਰਸੀ ਉੱਤ ੇਬੈਠ ਕਿਆ। ਬਹ ਤ 

ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦ ੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਕਧਆਨ ਅਚਾਨ  ਮੇਰ ੇ ਕਲਖ ਰਹੇ 

ਵਰਕ ਆਂ ਵੱਲ ਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਵੱਚ ਕਜੱਦਾਂ ਕ ਸੇ ਨ ਅੱਿ ੇ  ਝ ਕਲਕਖਆ 

ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੋਕਨ ਾ ਦੀ ਕਲਖਾਈ ਸੀ। ਉਸਨ   ਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

ਕਲਕਖਆ ਸੀ.. 

ਧਰਤੀ ਅਖੀਰ ਪੜਾਅ ਭਗਤੀ ਿਾ, 

ਿੇਹ ਬਣ ਜ ਿੀ ਖੁਿ ਸ਼ੈਤਾਨ, 

ਸਭ ਮਨ ਆਈਆ ਂਓਹੀ ਿਰਿਾ, 

ਰੂਹ ਿਵਚਾਰੀ ਰਿਹੰਿੀ ਹੈ ਅਣਜਾਣ, 

ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਵੇ ਜੋ ਿੋਲ ਆਵੇ, 

ਬਿਲ  ਜ ਿੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਿਾਇਆ, 
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ਇਨਸਾਨ ਿਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹੰਿਾ, 

ਸਿਾ ਹੋਜੇ ਸ਼ਤੈਾਨ ਿਾ ਸਾਇਆ, 

ਆਸਾਨ ਤ  ਲੱਗਿਾ ਇਹ ਸਭ ਿਰਨਾ, 

ਪਰ ਸਖਤ ਪੀੜਾ ਸਰੀਰ ਜਰਿ ੇਆਂ, 

ਰੱਬ ਨੰੂ ਅੰਿਰ ਵਸਾ ਲਉ ਸੱਜਣ, 

ਿਿ  ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਹਾਿਸ਼ਲ ਿਰਿੇ ਆਂ? 

"ਜਿਦੀ  ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇਿਾ ਮੇਰ ੇ ਤੇ, ਧਰਤੀ 

ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਖ ਸ਼ਬ , ਮੇਰ ੇਕ ਰਦਾਰ ਦੀ ਖ ਸ਼ਬ  ਤੇ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੈਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਜਦ 

ਉਸ  ਮਰ ੇਕਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮਨਤਾਂ  ਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤ ੂੰ  ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਕਦਕਖਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀ  ਕਵੱਚ ਮੈਂ ਏਸ ੇ  ਰਸੀ ਤੇ ਬਠੈ ਿਈ। ਤੇਰੇ ਆਹ   ਝ 

ਕਲਖੇ ਹੋਏ ਵਰ ੇ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚ ੱ    ੜਹਨ ਲੱਿੀ।  ੜਹਦੀ ਹੋਈ ਏਨਾ ਰੋਈ 

ਕ   ਾਸ਼ ਤੈਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਲਈ  ਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਜੱਦ ਨਾ  ਰਦੀ 

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰ   ਤੋਂ ਵਾਕ ਫ਼ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤ ੂੰ  ਸਹੀ ਕਲਕਖਆ ਕ  

ਇਹਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਦਕਲਆ ਤੇ ਤ ੂੰ  ਆ ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਬਣ ਕਿਆ! ਤ ੂੰ  ਮੇਰ ੇਕ ਆਰ  ੀ, ਕ ਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ 

ਕ ਤਾਬ  ਦ ੇ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ  ਦ ੇਤਨੈ ੂੰ   ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਣ 
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ਦੇਵਾਂਿੀ ਕ  ਮਨ ੱ ਖ ਦੇਹ ਕਵੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ   ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਵੇਂ  ਰਭਾਵ ਹ ੂੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ  ਮਰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ  ਸੂੰਦ  ਰਾਂਿੀ।" 

ਅੱਿੇ ਸਾਰ ੇਵਰ ੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰ ੇਘਰ ਕਵੱਚ ਉਸਨ ੂੰ  ਲੱਭਣ ਲੱਿਾ 

 ਰ ਉਹ ਕ ਤੇ ਨਾ ਕਮਲੀ।  ੌੜੀਆਂ ਚੜਦਾ ਜਦ ਉੱ ਰ  ਹ ੂੰ ਕਚਆ ਤਾਂ 

  ਰਸੀ ਤੇ ਮੋਕਨ ਾ ਿ ਰਦ ਆਰੇ ਵੱਲ ਮ ੂੰ ਹ  ਰ ਬਠੈੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬੇਜਾਨ 

ਹੱਥ   ਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨ ੂੰ  ਲਮਕ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ   ਰਸੀ ਦੇ  ੈਰਾਂ  ੋਲ  ਾਿੀ 

ਖ ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਿਾਂਹ ਵਧ ਉਸਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਵੱਲ ਮ ੂੰ ਹ  ਰ ਵੇਕਖਆ ਤੇ ਕਚਹਰੇ ਤੇ 

ਕਮੱਠੀ ਮ ਸ ਾਨ, ਦ ਜੇ ਹੱਥ ਕਵੱਚ ਮਾਲਾ ਕਜਵੇਂ ਲੱਿ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨ ਨਾਮ 

ਜੱ ਦੇ-ਜੱ ਦੇ ਆ ਣੇ  ਰਾਣ ਕਤਆਿ ੇਹੋਣ। ਉਹ ਆ ਣੀ  ਲਾਈ  ੱਟ ਖ ਦ 

ਨ ੂੰ  ਇਸ  ੀੜਾ ਤੋਂ ਮ  ਤ  ਰ ਚ ੱ  ੀ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਚ ੱ   ਥੱਲੇ  ਮਰੇ ਕਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਇਆ ਕਦਖਾਈ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਦੇ ਕਰਹਾ  ਰ ਉਸਦੇ ਿ ੱ ਸੇ ਦੀ ਿ ੂੰ  ਾਰ  ਮਰ ੇ ਕਵੱਚ ਿ ੂੰ ਜ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅਚਾਨ  ਇੱ  ਧਮਾ ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅੱਿ ਦੀ ਲ ੇਟ ਕਵੱਚ ਆ 

ਕਿਆ। ਅੱਿ ਦੀ ਿੋਦ ਕਵੱਚ ਮੋਕਨ ਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਲ ਕਰਹਾ ਸੀ  ਰ ਉਹ 

ਵਰ ੇ ਕਜਵੇਂ ਭੱਖਦੀ ਭੱਠੀ ਕਵੱਚ  ਈ ਕਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਤੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਖ ਦ ਵੀ ਜਲ 

ਕਰਹਾ ਸੀ, ਅੱਧ ਮਰੀ ਹਾਲਤ ਕਵੱਚ ਮੈਂ ਰੇਂਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਅੱਿ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਜਉਂਕਦਆਂ ਹੀ ਨਰ  ਦੀ ਜਾਤਨਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਕਖਆ   ਝ 

ਲੋ  ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨ ਅਤੇ ਅੱਿ ਬ ਝਾਉਣ ਦੀ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰਨ 

www.punjabilibrary.com



                                                                                                                                       
 

   

29 

ਲੱਿੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਸੀ  ਰ ਮੇਰ ੇਸੂੰਘ ਕਵੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨ ਲ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ  ਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੱਡ ਕਰਹਾ। ਏਨੀ  ੀੜ 

ਕਵੱਚ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਇੱ  ਅਧ ਰੀ  ਹਾਣੀ ਨ ੂੰ    ਰੀ  ਰਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਵੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਿੱਡ ਰਹੀਆ ਂਸਨ, ਮੈਂ ਕ ਸ ੇਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਵੱਲ 

ਆਉਂਦੇ ਵੇਕਖਆ  ਰ  ਕਹਚਾਣ ਨਾ ਸਕ ਆ ਸਭ ਝੌਲਾ ਕਦਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਸਨ ਮੇਰ ੇ ੋਲ ਆ ਮੇਰ ੇਹੱਥੋਂ  ਲਮ ਤੇ ਵਰ ੇ ਕਖੱਚੇ ਤੇ ਭੀੜ ਕਵੱਚ ਖਲੋ 

ਕਿਆ। ਅੱਿ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਖਾ ਚ ੱ ੀ ਸੀ ਬਸ ਉਡੀ  ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ। 

ਬੂੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਓਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਧ ਰੀ 

ਕ ਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ  ਾਲਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰ ੇ

ਧ ੂੰ ਦਲੇ ਕਦਰਸ਼ ਕਵੱਚ ਉਸਦ ੇਮੋਕਢਆ ਂਤੇ ਬੈਠਾ ਓਹੀ ਸਾਇਆ ਉਸਦ ੇ ੂੰਨ ਕਵੱਚ 

ਿ ਸ-ਿਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰ ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਦਕਖਆ ਤੇ 

ਕਿਰ ਹਨਰਾ ਿਾ ਕਿਆ। 

ਇਨਸਾਨ ਕ ਸ ਹੱਦ ਤੱ  ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ 

ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਵੱਚ ਮਨ ੱ ਖ ਆ ਣੀਆ ਂ

ਅਣਮ ਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਕਵੱਚ  ਦੇ ਸੋਚ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 

 ਰਦਾ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱ  ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ  ਰਭਾਵ ਹੀ ਕ ਹਾ ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ। 

ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕ  ਕਜਵੇਂ ਇਸ  ਹਾਣੀ ਕਵੱਚ ਕ ਸੇ ਸਾਏ ਨ ੂੰ  ਕਬਆਨ  ਰ 

ਚੂੰਿੀਆਂ-ਮਾੜੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਓਵੇਂ 

ਹੀ  ਰ  ੋਈ ਆ ਣੀ ਬ ਕਰਆਈਆ ਂਲਈ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਕ ਸ ੇ ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
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ਲਵੇ। ਇਹ ਬਸ ਇੱ   ਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਰ ਰ ਹੈ ਕ  ਇਹੋ ਕਜਹੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਲੋ ਾਂ ਨਾਲ ਵਾ ਰਦੀਆਂ ਨ  ਰ ਲੋ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਦੇ ਜੱਿ ਜਾਹਰ 

ਨਹੀਂ  ਰਦੇ। ਅਿਰ  ੋਈ  ਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ੇਤਾਂ  ਈੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਹਾਣੀ ਤੇ 

ਯ ੀਨ ਨਹੀਂ  ਰਦਾ। ਮੈਂ ਅ ਸਰ ਸ ਕਣਆ ਹੈ ਕ  ਅਿਰ ਇਸ ਦ ਨੀਆ ਂਤੇ 

ਚੂੰ ਕਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬ ਕਰਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਏਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹੀ ਅਿਰ  ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਬੇਸ਼ੱ  ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਤੇ ਕਜਵੇਂ  ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡ ੇ ੂੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ 

ਤੇ  ਰਭਾਵ  ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਏਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹੀ  ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਬਾ ੀ ਮੈਂ 

 ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨ ੂੰ । 

ਇਹ  ਹਾਣੀ ਮੇਰੀ  ਲ ਨਾ ਹੈ ਕ  ਅਿਰ ਕ ਸ ੇਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ  ਰਭਾਵ 

ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ  ਵੇਂ ਤਾਂ  ੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦ ਸਰੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਲਖੀ  ਕਵਤਾ ਮੇਰ ੇਦੋਸਤ ਲੇਖ   ਰੀਤ ਕਸੂੰ ਘ ਭੈਣੀ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਸੀ  ਕਵਤਾ ਕਲਖ   ੇਦੇਣ 

ਦੀ ਮੂੰਿ  ੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰ   ਰੇਖਾ ਅਨ ਸਾਰ ਆ ਣੀ  ਹਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਢਾਲ 

ਸ ਾਂ। ਉਹ ਬਹ ਤ ਵਧੀਆ  ਹਾਣੀ ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ  ਵਧੀਆ 

 ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਵਾਂ  ੜ ਹੀ  ਹਾਣੀਆ ਂ

ਕਲਖਣ ਵੱਲ  ਰੇਕਰਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ  ਹਾਣੀ ਕ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਭਰਮਾਂ ਕਵੱਚ  ਾਉਣ 

ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਲਖੀ ਿਈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸਨ ੂੰ   ੜ ਕ ਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਕਵੱਚ  ੈਣ 

ਦੀ ਕਬਜ਼ਾਏ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਧਆਨ  ਰਦੇ ਹੋਏ ਚੂੰਿ ੇਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਵੱਲ  ਦਮ 

ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮੇਰੀ  ਕਹਲੀ ਰਚਨਾ "ਲੀਕਲਥ" ਹੈ ਕਜਸਨ ੂੰ  ਸਭ 
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ਵੱਲੋਂ  ਬਹ ਤ ਕ ਆਰ ਕਮਕਲਆ। ਉਮੀਦ  ਰਦੀ ਹਾਂ ਆ  ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਵੀ ਜਰ ਰ ਕ ਆਰ ਦੇਂਵੋਿ।ੇ ਧੂੰਨਵਾਦ। 

ਇਸ  ਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਣੇ ਸ ਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਹਾਣੀਆਂ  ੜਨ 

ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਈ-ਮੇਲ  ਰ ਸ ਦ ੇਹੋ। 
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