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ਿ ਝ ਸ਼ਬਦ 

ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਿਰ 

ਮਨ ੱ ਖ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਇਨਸ੍ਾਨ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇ

ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪਜਵ ਅੱਜ ਦ ੇਦੌਰ ਪਵੱਚ ਅਸ੍  ਆਮ ਿੀ ਦਖੇਦੇ ਿਾਂ ਪਕ 

ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਪਕਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ 

ਐਸ੍ੀ ਜਗਾ ਸ੍ ੱ ਤਾ ਪਿਆ ਿੈ ਪਜੱਥੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ ੱ ਖ 

ਸ੍ ਪਵਧਾ ਮੌਜੂਦ ਨਿ । ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦ ੇਭਾਵ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਸ੍ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਪਖੱਚ, ਉਸ੍ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇ ਆਿਣੇ 

ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਬੇ-ਤ ਕ ੇਪਵਚਾਰ ਪਲਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕਰਦ ੇ

ਿਨ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਜਗਾ ਤ ਉਠਾ ਪਕਸੇ੍ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗਾ ਸ੍ਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਇਿ ੋ

ਪਜਿੀਆਂ ਅਣਪਗਣਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਤਰਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਵਾਏ ਕ ਝ ਪਦਖਾਈ ਨਿ  ਦੇਵੇਗਾ। ਪਕੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ 

ਗੱਲ ਿੈ ਪਕ ਸ੍ਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਆਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਆਿਣੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਦੇ ਪਦਖਾਵ ੇ ਨੰੂ ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ੍ਚ 

ਿਪਿਲਾਂ ਉਭਰ ਆ ਦੀ ਿੈ। ਕੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ 

ਕਰਨਾ ਿੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿੈ? ਸ੍ਾਨੰੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੈ! 
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ਮ ਆਮ ਿੀ ਦੇਪਖਆ ਿ ੈਪਕ ਮਨ ੱ ਖ ਦਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਿੈ, ਖ ਦ ਪਕਸੇ੍ 

ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਦੂਸ੍ਪਰਆਂ ਨੰੂ ਪਗਆਨ 

ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿੈ। ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਆਸ੍ਾਨ ਿੈ ਿਰ 

ਖ ਦ ਉਿਨਾਂ ਪਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਿੱਦ 

ਕਪਠਨ। ਪਜਵ ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਿ ਤ ੇਿੰਕਾਰ ਤੇ ਿਵਚਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਿੀ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਪਸ਼ਕਾਰ ਰਪਿ ਚ ੱ ਕ ੇਿੋਣਗੇ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ 

ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਕਪਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ੍ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 

ਪਿਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਿੱਦ ਿਸੰ੍ਦ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ 

ਸ੍ਚਮ ੱ ਚ ਿੀ ਕ ਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿ ੈਤਾਂ ਪਿਰ ਜੀਵ ਿੱਪਤਆ 

ਪਕ ? ਕੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ ! ਕੀ ਿਰੋਾਂ ਨੰੂ 

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪਸ੍ਖਾਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਖ ਦ ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿ ! 

 

ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਇਨਸ੍ਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈਿਰ ਖ ਦ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿੱਸ੍ਾ ਿੋਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿ  
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ਕਰਦਾ। ਪਕ ? ਸ੍ਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਿੈ। ਇਿ ਸ੍ਵਾਲ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤ 

ਿ ੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਾ ਪਕ ਿੋਰਾਂ ਤ। ਪਕ ਪਕ ਅਸ੍  ਖ ਦ ਨੰੂ ਿ ੱ ਛਣਾ 

ਿੈ ਪਕ ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾਦਸ੍ਾ ਜਾਂ ਦ ਰਘਟਨਾ 

ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸ੍  ਿਪਿਲਾਂ ਉਸ੍ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟਵਾਂ 

ਪਖੱਚਣ ਬਾਰ ੇ ਸੋ੍ਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ੱ ਢਲੀ ਸ੍ਿਾਇਤਾ ਦੇਣ 

ਬਾਰੇ! ਜਦ ਅਸ੍  ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦੇ ਠੀਕ ਜ ਆਬ ਆਿਣੇ ਤ ਿਾਪਸ੍ਲ 

ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸ੍  ਖ ਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਾਵਾਂਗੇ ਪਕ ਅਸ੍  

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿ । ਅਗਰ ਿਾਂ ਤਾਂ 

ਕੀ ਤ ਸ੍  ਉਸ੍ਦਾ ਪਿੱਸ੍ਾ ਿੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਤਆਰ ਿੋ ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ 

ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਿੀ ਸ੍ੀਮਤ ਿੋ? ਖ ਦ ਨੰੂ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 

ਜ ਆਬ ਪਮਲ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦਖਾਵੇ ਦਾ ਦੌਰ ਿੈ। ਪਸ੍ਰਿ ਿਦਸ਼ਨੀ 

ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਸ੍ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? ਅਗਰ ਅਸ੍  ਮੰਤਰੀ ਿਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 

ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ੍ ਚੈਨਲ ਦੇ 

ਿੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਵੱਡੀ ਕੰਿਨੀ ਦੇ ਸੰ੍ਿਾਦਕ ਤਾਂ ਅਸ੍  ਪਦਖਾਵਾ 

ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। ਪਕ ਪਕ ਮੇਰੇ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਪਸ੍ਰਿ ਇਿੀ ਿਨ ਜੋ 



 
 

8 
 

ਪਦਖਾਵੇ ਕਰ ਆਿਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿਰੋ 

ਵੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿੋਣ ਪਜੰਨਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ ਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਿਰ ਇੱਕ 

ਆਮ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ  ਜਾਿਦੀ। ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਸ਼ਿੂਰੀ ਦੀ ਕ ਝ ਪਜਆਦਾ 

ਿੀ ਲੋੜ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਕਸ੍ ਿੱਦ ਤੱਕ 

ਿੈ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ੍ ਪਟੱਿਣੀ ਨਿ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ। 

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਦਖਾਵੇ ਨਿ  ਕਰਦ।ੇ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਸ਼ਿੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ  ਿ ੰਦੀ। ਕੀ ਅਸ੍  ਵੀ ਪਸ੍ਰਿ 

ਆਿਣੀਆਂ ਮਸ਼ਿੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ 

ਦੇ ਭਾਵ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿੇ ਿਾਂ! ਖ ਦ ਤ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੈ। 

 

ਮਾਲਕ ਨ ਸ੍ਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ 

ਜੋ ਅਸ੍  ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕੀਏ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਵਵੇਕ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਨਿ  ਿ ੰਦੀ ਏਸੇ੍ ਕਰਕੇ ਉਿ ਜਾਨਵਰ ਿਨ। ਸ੍ਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਿੈ ਏਸੇ੍ ਕਰਕੇ ਅਸ੍  ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ। ਅਸ੍  ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਾਡ ੇ

ਅੰਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਿਰ ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਨੰੂ 
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ਪਦਖਾਪਵਆਂ ਦੇ ਘ ੰ ਡ ਥੱਲੇ ਲ ਕੋਏ ਬੈਠ ਿਾਂ। ਲੋੜ ਿ ੈਘ ੰ ਡ ਚ ੱ ਕਣ ਦੀ। 

ਜਦ ਇਿ ਘ ੰ ਡ ਚ ੱ ਪਕਆ ਪਗਆ ਤਾਂ ਅਸ੍  ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਤ ਨਾ ਿਵਚਨ ਸ੍ ਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਿੇਗੀ 

ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਦੀ। ਸ੍ਵਾਲ ਿੈ ਘ ੰ ਡ ਚ ੱ ਕਾਂਗੇ ਕਦ? 

ਧੰਨਵਾਦ।  

       
ਪੀਤ ਕਸਿੰ ਘ ਭੈਣੀ 

 

ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ 

ਜੋ ਆਿਣੇ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਇੱਕ ਤਸ੍ਵੀਰ ਜਾਂ 

ਪਿਲਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਛੱਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਭ ੱ ਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਿ ਭ ਲਾਇਆ ਨਿ  ਜਾਂਦਾ। 

ਪਕ ? ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਨੰੂ ਆਿਣਾ 

ਬੀਤ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ਮਾਂ, ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਭਪਵੱਖ ਿਤੀਤ ਿ ੰਦਾ ਿੈ। 

ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਦਾ ਜਰੂਰ ਪਿੱਸ੍ਾ ਰਪਿ ਚ ੱ ਕ ੇਿ ੰ ਦੇ ਿਾਂ। ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਸ਼ਿੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਕਪਿ ਲਵ ੋ
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"ਮ ਇੱਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਿਭਾਪਵਤ 

ਕਰੇ, ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿਰਕ ਿਦਾ ਿੈ"। ਇਸ੍ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਿੈ ਭਾਵ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਿ ੈਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਰ ਚੰਗ ੇ

ਮਾੜੇ ਪਦਸ਼ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਿਰਕ ਿਦਾ ਿੈ। ਮ ਕ ਝ ਅਪਜਿੇ 

ਿੀ ਪਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਰੱਖ ਕ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਿਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਲਖ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਿੈ। 

ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਕ ਝ ਐਸ੍ੀਆਂ ਿੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ ਮੇਲ ਤ 

ਿੀ ਬਣੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਮਕਸ੍ਦ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦੇ 

ਜਮੀਰ ਨੰੂ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਪਵਚਲੀਆਂ ਕ ਝ ਕਿਾਣੀਆਂ 

ਅਸ੍ਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਿਨ ਤੇ ਕ ਝ ਕਾਲਿਪਨਕ। 

ਕਾਲਿਪਨਕ ਕਪਿ ਜਰੂਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਉਿ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ 

ਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸ੍ਲ ਦਾ ਰਿੂ ਿਨ। ਪਕ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦੀ ਕਲਿਨਾ 

ਪਵੱਚ ਓਿੀ ਆ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਿੋ ਚ ੱ ਕਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਪਿਰ 

ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ੍ਭ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 

ਅਸ੍ਲ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਭਾਪਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਸ੍ ਪਵਚਲੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿਪਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਠਕਾਂ ਨ 

ਿੜੀਆਂ ਿਨ ਪਜੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਿੀ ਿਸ਼ੰਸ੍ਾਂ ਿਈੋ। ਿਰ ਸ੍ਭ ਕਿਾਣੀਆਂ 
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ਨੰੂ ਇੱਕ ੋ ਪਕਤਾਬ ਪਵੱਚ ਇਕੱਪਠਆਂ ਿੜਨਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਤੇ ਗੌਰ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਕਦਮ ਿੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ੍ ਕਰਕੇ ਮ ਆਿਣੀਆਂ 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਰੂਿ 

ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਪਚਆ। ਇਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਕ ਝ ਿੱਦ ਤੱਕ ਅਨੰਦਮਈ 

ਤੇ ਮਨਰੰਜਕ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸੱ੍ਪਖਆਵਾਂ ਭਰਿੂਰ ਵੀ ਿਨ। 

ਿ ਣ ਿਾਠਕ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੜ ਕੀ ਸੋ੍ਚ ਅਿਣਾ ਦੇ ਿਨ ਇਿ 

ਿਾਠਕ ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਤੇ ਪਨਕਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ 

ਪਕਤਾਬ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਆਵੇਗੀ। ਪਜੰਨਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ 

ਿੜੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤੇ ਪਜੰਨਾਂ ਨ ਨਿ  ਿੜੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 

ਵੀ।  

ਧੰਨਵਾਦ।

www.PunjabiLibrary.com
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 ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਸੈ੍ਰ 

ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਆ ਦਾ ਿਾਂ। 

ਬੀਬੀ(ਬਚਨ ਕੌਰ) - ਸ੍ਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਿ ੱ ਤ ਦੇ, ਿਰ 

ਅੱਜ ਪਕਧਰ ਸੂ੍ਰਜ ਚੜ ਆਇਆ? 

ਮਲਕੀਤ - ਆਿੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ  ਕਪਿੰਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਆ ਪਕ, 

ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਪਿਰ ਘ ਮਾਉਣ ਨਿ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮ ਲੈ 

ਕੇ ਚੱਪਲਆ ਏ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਅੱਪਗ  ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। 

ਬੀਬੀ - ਚੱਲ ਿ ੱ ਤ ਤੂੰ  ਤਾਂ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਿੀ ਕਰ ਪਗਆ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਰ ੱ ਕ ਮ ਿ ਣੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਲੈ ਦੱਸ੍, ਿਾ ਲੀਪੜਆ ਨੰੂ ਕੀ ਿੋਇਆ ਆ? 

ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਿੈਗੇ ਆ। 

ਬੀਬੀ - ਿੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨ ਿ ੱਤ, ਿਰ ਬਾਿਰ ਸੌ੍ ਜਾਣੇ ਟੱਕਰਦ ੇ

ਆ। ਕੀ ਕਪਿਣਗੇ ਉਿ? 

ਮਲਕੀਤ - ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਪਿਰ ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆ। 

ਪਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। 

www.PunjabiLibrary.com
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ਬੀਬੀ - ਿ ੱ ਤ ਬੱਸ੍ ਮ ਿ ਣ ੇਆਈ। 

ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਉਿਰੰਤ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਮਰ ੇ

ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਪਵਚ ਿੀ ਅਖਬਾਰ 

ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸੇ੍ ਉਸ੍ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਂ ਿ ੱ ਤ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ ਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਵੰਨ-ਸ੍ਵੰਨ ਮੰੂਿ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਕੀਤ 

ਵੱਲ ਕੋਧ ਭਰੀ ਪਨਗਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਵ ਿਤਾ ਨਿ  

ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਕ ਮਾਿ ਮਾਰੇ ਿੋਣ। ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਅਣ-ਦੇਪਖਆ ਕਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਿੜਨ ਪਵਚ ਲੱਗਾ ਪਰਿਾ। 

ਐਨ ਨੰੂ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਮਦਰਾਸ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਔਰਤ ਸ੍ੀ। 

ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਬਾਿੂ ਮਦਰਾਸ੍ ਤ ਪਵਆਿ ਕੇ ਪਲਆਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਿੰਜਾਬ ਪਵੱਚ ਰਪਿੰਦੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਗਏ 

ਸ੍ਨ।  ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨ ਆਿਣੀ 

ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ਿੀ ਰੱਪਖਆ ਸ੍ੀ। ਿ ਣ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਚਨ 

ਕੌਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੰਜਾਬੀ  ਿੜਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ।  ਿਰ ਉਸ੍ 

ਦਾ ਿਪਿਰਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਰਾਸ੍ ਵਾਲਾ ਪਰਿਾ। ਿਾਂ ਕਦੇ-ਕਦ ੇ

ਉਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿੰਜਾਬੀ ਸੂ੍ਟ ਿਾ ਲਦੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਬਿ ਤੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਤਾਂ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਨਣ ਨਕਸ਼ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣ ੇਸ੍ਨ। ਪਜਵ ਰੱਬ ਨ ਇਕੱਲਾ 
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ਇਕੱਲਾ ਨਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੋਵ।ੇ ਜਦ 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਮਦਰਾਸ੍ਨਾ ਵਾਂਗੂੰ  

ਸ੍ਾੜੀ ਬੰਨੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਿਲਕੇ ਪਜਿੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ 

ਪਖੱਚੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ। ਿੈਰੀ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਡਲਾ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ 

ਜ ੱ ਤੀ ਿਾਈ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਚੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਬਾਿਰ ਿਲਕੀ 

ਪਜਿੀ ਠੰਡ ਿੋਣ ਕਰਕੇ  ਸ੍ਾੜੀ ਦੇ ਉਿਰ ਦੀ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ 

ਸ਼ੌਲ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਆ ਦੇ ਿੀ ਮਲਕੀਤ 

ਨੰੂ ਪਕਿਾ... 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਿ ੱ ਤ ਮ ਪਤਆਰ ਿਾਂ।  

ਮਲਕੀਤ ਨ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲ 

ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ।  

ਮਲਕੀਤ ਅੱਗੇ ਿੋ ਤ ਪਰਆ ਤ ੇਬਚਨ ਕੌਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਮਗਰ ੇ

ਤ ਰ ਿਈ। ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਿੀ ਮਲਕੀਤ ਨ ਇੱਕ ਆਟੋ ਪਰਕਸ਼ੇ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿੱਥ ਪਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਟੋ ਪਵੱਚ ਬੈਠ 

ਗਏ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਬੀਬੀ ਨੰੂ ਪਕਿਾ.... 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਪਕੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਿਪਿਲਾਂ? 
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ਬਚਨ ਕੌਰ - ਪਜਥੇ ਤੇਰਾ ਪਦੱਲ ਕਰਦਾ ਿ ੱ ਤ ਓਥੇ ਿੀ ਲੈ 

ਚੱਲ। ਮ ਪਕਿੜਾ ਬਿ ਤ ਘ ੰ ਮਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਿਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਿੂ ਨਾਲ 

ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਜ  ਤਰੇਾ ਬਾਿ ੂ

ਗ ਜਪਰਆ ਮ ੜ ਨਿ  ਕਦੇ ਘ ੰ ਮਣ ਨੰੂ ਪਦਲ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ 

ਕਰ ਿਪਿਲਾਂ ਗ ਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ।  

ਮਲਕੀਤ - ਨਿ  ਬੀਬੀ ਗ ਰੂ ਘਰ ਆ ਦੇ ਿੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ 

ਿਪਿਲਾਂ ਪਕਤੇ ਿੋਰ ਘ ੰ ਮਦੇ ਿਾਂ।  

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਪਜਵ ਤੇਰਾ ਮਨ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੈ।   

ਮਲਕੀਤ - ਵੀਰੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਚੱਲ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। 

ਕ ਝ ਕ  ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਟ ੋ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਵੱਚ ਚਲਾ 

ਪਗਆ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਰ ਕਣ 

ਲਈ  ਪਕਿਾ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਕਰਾਇਆ ਪਦੱਤਾ। 

ਮਲਕੀਤ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿੋਟਲ ਦੇ ਮੂਿਰਲੇ ਬਿੂ ੇ

ਤੱਕ ਜਾ ਿ ੱ ਜਾ। ਿੋਟਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖੜੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ 

ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। 

ਇਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਾਸ੍ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵਾਗਤ ਲਈ ਿੀ ਿ ੰਦ ੇ
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ਨ। ਅੱਪਗ   ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜ ਆਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਚ ੱ ਿ-ਚਾਿ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਪਗਆ। ਮਗਰੇ ਿੀ 

ਉਸ੍ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਦੋਨ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ 

ਗਏ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਓਸੇ੍ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਿੱਤਰਾ 

ਿਪੜਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਤੇ ਪਲਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇ

ਿੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਖਾਵੇਗੀ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕ ਝ ਨੀ ਿ ੱ ਤ ਮ ਤਾਂ ਗ ਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ 

ਖਾਣਾ ਵਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉਿ ਵੀ ਖਾ ਲਵ । ਿਰ ਿ ਣ 

ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਾਣਾ ਈ ਿੈਣਾ ਵਾ। ਪਿਰ ਕਿਗੇੀ ਮੈਨੰੂ ਕ ਝ ਖਵਾਇਆ 

ਨਿ । 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਨਿ  ਿ ੱਤ ਮ ਨੀ ਕਪਿੰਦੀ ਕ ਝ। ਜੇ ਿਾਅ 

ਗੱਲ ਵਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪਦੱਲ ਕਰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਮ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। 

ਮਲਕੀਤ ਨ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ। ਜੋ ਪਕ ਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੰੂ ਖਾਣ ਬਾਰ ੇ

ਿ ੱ ਛਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਪਿਣ ਮ ਤਾਪਬਕ ਿੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇ
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ਪਲਖਦਾ ਤੇ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਪਦੰਦਾ। ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ 

ਉਸ੍ ਦਾ ਇਿੀ ਕੰਮ ਸ੍ੀ। ਬੱਸ੍ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਿ ੱਛਣਾ। 

ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ 

ਪਗਆ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕ ਝ ਆਿਣੀ ਿਸੰ੍ਦ ਦ ੇਭੋਜਨ 

ਪਲਖਵਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਿ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਥ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਿਸ੍ 

ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਕਰ ਰਿੇ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਿਣੀ 

ਕ ਰਸ੍ੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿੀ ਆਿਣ ੇਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕਦੇ ਉਿ 

ਮ ੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤ ੇਕਦੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ। ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ 

ਰੌਣਕ ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ। ਸ੍ਾਰ ੇ

ਿਾਸੇ੍ ਚ ੱ ਿ ਪਜਿੀ ਛਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਲਈ 

ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕ ਝ ਬੋਲੀ ਨਿ । ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਿ ਤੀ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਿੌਲ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ 

ਚ ੱ ਿ ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਐਨ ਨੰੂ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਦੱਸੇ੍ 

ਿੋਏ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿ ੋਗਏ। ਉਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਲਆ ਕੇ 

ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਿਣੀ ਿਲੇਟ ਿੜੀ ਤ ੇ

ਆਿ ਿਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿ ਤ 

ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿ ੱ ਛੇ ਬਗਰੈ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ 
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ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਠਸ੍ ਲੱਗੀ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੀ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ਆਿੇ ਆਿਣੀ ਿਲੇਟ ਿੜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਭੋਜਨ 

ਿਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਮਸ੍ਾਂ ਿੀ ਦੋ ਕ  

ਬ ਰਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਿ ਵੀ ਬਿ ਤ ਿੀ ਮ ਸ਼ਪਕਲ 

ਨਾਲ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਭ ੱ ਖ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਆਿਣੇ ਿ ੱ ਤ ਦੀ ਿਰਕਤ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬ ਰਕੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤ ਿੇਠਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤਰ 

ਰਿੀ। ਉਿ ਭਰੀ-ਿੀਤੀ ਚ ੱ ਿ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ਿੀਣ 

ਦੇ ਲਈ ਿਾਣੀ ਦੇ ਪਗਲਾਸ੍ ਨੰੂ ਿੱਥ ਿਾਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਦਾ 

ਿੱਥ ਿਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਨੰੂ ਵੱਜ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਿਾਣੀ ਵਾਲਾ 

ਜੱਗ ਮੇਜ ਿਰ ਿੀ ਪਡੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਰ ੜ ਪਗਆ। ਮਲਕੀਤ 

ਿਲਪਕਆਂ ਿੋਇਆ ਪਠਆ ਤ ੇਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਲ ਿੈ ਪਗਆ।  

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਿੋਇਆ ਤਨੰੂੈ ਖਾਣਾ ਨਿ  ਆ ਦਾ? 

ਜੇ ਿ ਣ ੇਿਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰ ੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਰ? 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿ ੱ ਤ ਮ ਤਾਂ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਲੱਗੀ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਨਿ  

ਪਕ ਿੋਇਆ ਿੱਥ ਜੱਗ ਨੰੂ ਵੱਜ ਪਗਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਮ ਤਦੇ ਤੈਨੰੂ ਪਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿ  ਜਾਂਦਾ। ਿਤਾ 

ਵਾ ਪਕ ਤੈਨੰੂ ਖਾਣ ਿੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਿ । 



 
 

20 
 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚ ੱ ਿ ਚਾਿ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। 

ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਆਿਣੀ ਕ ਰਸ੍ੀ ਿਰ ਬੈਠ ਪਗਆ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ 

ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੰੂ ਪਝੜਕਣਾ ਬੰਦ ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਨਾ ਕ ਝ 

ਬੋਲਦਾ ਿੀ ਪਰਿਾ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣਾ 

ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਖਾਧੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ 

ਪਬੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬੱਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆਇਆ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਬਣਦੇ ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ ਤੇ ਠ ਕੇ ਤ ਰ 

ਪਿਆ।ਮਗਰੇ ਿੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਠ ਕੇ ਤ ਰ ਿਈ। ਉਿ ਜਲਦੀ 

ਨਾਲ ਿੋਟਲ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤ ੇਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਮਗਰੇ ਿੀ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਕੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 

ਦਸ੍ ਪਮੰਟ ਤੱਕ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ 

ਤੇ ਬੱਸ੍ ਿੈਦਲ ਿੀ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਉਿ ਇੱਕ ਬਣੀ ਿੋਈ 

ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਜਾ ਕੇ ਰ ੱ ਕ ਪਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣ ੇਿੋਏ 

ਬਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਗਰ ਿੀ 

ਚਲਦੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋਨ ਕ ਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚ ੱ ਿ 

ਬੈਠ ਰਿੇ। ਅੱਜ ਛ ੱ ਟੀ ਦਾ ਪਦਨ ਸ੍ੀ ਐਤਵਾਰ। ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਇੱਕ 

ਿਾਸੇ੍ ਿੰਗੂੜ ੇਲੱਗੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ੇਬੱਚ ੇਬੜੀ ਮਸ੍ਤੀ ਕਰ 
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ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਪਗਆ ਤੇ ਦਖੇ 

ਕੇ ਖ ਸ਼ ਿੋਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਪਕਿਾ.. 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤੂੰ  ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ 

ਵਾ। ਐਨਾ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਾ ਿੋਇਆ ਕਰ। 

ਮਲਕੀਤ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੰੂ ਟ ੱ ਟ ਕੇ ਪਿਆ.. 

ਮਲਕੀਤ - ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਿੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਭਲਾ। ਏਦਾਂ 

ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਜੱਦਾਂ ਤੂੰ  ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਪਦੱਤੀ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਿ ੱ ਤ ਮ ਪਕਿੜਾ ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਏਦਾਂ 

ਕੀਤਾ। ਬੱਸ੍ ਮੇਰਾ ਿੱਥ ਵੱਜ ਪਗਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਰ ੜ ਪਗਆ। ਚੱਲ 

ਿ ਣ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਾ ਕਰ ਬਿ ਤਾ। ਇਿ ਦਸ੍ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਪਕੱਥੇ ਿਈੋ 

ਆ? ਤੇ ਕਦ ਜਾਣਾ ਆਿਾ? 

ਮਲਕੀਤ - ਸੱ੍ਚ ਮ ਤੇ ਅਜੇ ਪਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ 

ਵਾ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਿ ੱ ਤ ਅਜੇ ਬਿ ਤ ਸ੍ਮਾਂ ਵਾ, 

ਮੈਨੰੂ ਗ ਰੂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ  ਪਟਕਟਾਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵ  ਤੇ ਵਾਪਿਸ੍ 
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ਆ ਦਾ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵ । ਤੂੰ  ਦੱਪਸ੍ਆ ਨਿ  ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ 

ਪਕੱਥੇ ਿੋਈ ਆ। 

ਮਲਕੀਤ - ਿਪਟਆਲੇ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਠੀਕ ਆ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਪਿਰ ਵਾ ਉਿ ਵੀ। ਿ ੱ ਤ 

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੂੰ  ਬਿੂ ਨਾਲ ਲਪੜਆ ਨਾ ਕਰ। ਘਰ ਪਵੱਚ 

ਬਿ ਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੀ ਆ। ਪਿਰ ਕੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਮੈਨੰੂ 

ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਪਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੀ ਜਾਣਦੇ। 

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਜੇ ਉਿ ਤੈਨੰੂ ਕ ਝ ਕਪਿੰਦੀ ਆ ਤਾ ਤੂੰ  

ਿੀ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ  ਵੀ ਬੱਸ੍ ਬੋਲਦੀ ਿੀ ਰਪਿੰਦੀ 

ਆ।  

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਦੱਸ੍ ਿ ੱ ਤ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਿ ੇ

ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ਨਿ  ਦੱਸ੍ਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ੍ਗਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਬੱਸ੍ ਕਰ ਬੀਬੀ ਢੱਕੀ ਰਪਿਣ ਦੇ ਗੱਲ। ਤੇਰਾ 

ਘਰ ਵੀ ਇਿੀ ਿਾਲ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵੀ। ਿ ਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸ੍ 

ਬਾਰੇ। 
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ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿ ੱ ਤ ਮ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੀ ਆ। ਨਾਲੇ 

ਮ ਤਾਂ ਉਦ ਿੀ ਬੋਲਦੀ ਿਾਂ ਜਦ ਉਿ ਤੈਨੰੂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ 

ਆ। ਬਸ੍ ਮੇਰੇ ਤ ਜਰ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਪਦਆ ਕਰ। ਜਦ ਉਿ ਤਨੰੂੈ  

ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਿੀ ਆ ਤੂੰ  ਜਰ ਪਲਆ 

ਕਰ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿ ੱ ਤ ਮ ਮਾਂ ਵਾ ਤਰੇੀ ਏਦਾਂ ਪਕੱਦਾਂ ਜਰ ਪਲਆ 

ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ  ਨੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਤ ਡੱਕਦਾ ਤਾਂ 

ਮ ਵੀ ਨਾ ਡੱਕਾ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੰੂ ਿਵੇਗੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ 

ਮੇਰੇ। 

ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਿਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਕ ਝ ਿਰਕ ਿਦਾ। 

ਿ ਣ ਬਸ੍ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਜਾ, ਿ ਣ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕ ਝ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਿ  ਬਲੋਦੀ। 

ਇਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤ  ਕ ਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ। 

ਮਲਕੀਤ ਸ੍ਪੜਆ ਿੋਇਆ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਦ ੇ

ਉਸ੍ਦੇ ਮੰੂਿ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਕਦ ੇਖਡੇਦੇ ਿੋਏ ਬੱਪਚਆਂ ਵੱਲ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੰੂ ਬੱਪਚਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਬਚਿਨ 
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ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਵਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮ ਤੇ 

ਤੇਰਾ ਬਾਿੂ ਤੈਨੰੂ ਨੰਗੇ ਨੰੂ ਸ੍ਤਾ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਮੇਰ ੇ

ਮਾਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਪਕੰਨਾ ਲਿੂ ਪਨਕਪਲਆ। ਪਿਰ ਿੱਟੀ 

ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਈ ਤੇ ਦ ੋਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸ੍ੀ। ਉਦ ਤੂੰ  ਛੇ ਕ  ਸ੍ਾਲ 

ਦਾ ਿੋਣਾ ਵਾ। 

ਮਲਕੀਤ - ਜਦ ਪਨਆਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ 

ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਿੀ ਖਾਵਗੇ ਿਰੋ ਿ ੱ ਲ ਵੱਜਣੇ ਆ। 

ਮਲਕੀਤ ਨ ਭਰੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਕਿਾ ਪਜਵ ਉਸ੍ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕਿੜੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਿੀ ਿੋਵ।ੇ ਬਚਨ ਕੌਰ 

ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜ ਆਬ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਦ ਖੀ ਿੋ ਗਈ। 

ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ… 

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਤੈਨੰੂ ਿਤਾ ਨਿ  ਕੀ ਿੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ। ਪਸੱ੍ਧੇ 

ਮੰੂਿ ਗੱਲ ਿੀ ਨਿ  ਕਰ ਪਰਿਾ। ਤੂੰ  ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੈਨੰੂ ਗ ਰੂ ਘਰ 

ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵ । 
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ਮਲਕੀਤ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ ਿੀ ਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਿ ੋਤ ਪਰਆ। 

ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਗਰੇ ਿੀ ਤ ਰ ਿਈ। ਉਿ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ 

ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਗ ਰੂ ਘਰ ਿ ੱ ਜ ਗਏ। ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੰੂ 

ਓਥੇ ਿੀ ਲਾਿ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ਉਿ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਿੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਆ ਦਾ ਵਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਿ ਐਥੇ ਿੀ ਰਿੇ। ਤੇ ਆਿ ਮਲਕੀਤ 

ਓਸੇ੍ ਰਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਪਿਆ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਗ ਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਤ 

ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੀ ਜ ੱ ਤੀ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਿਰ 

ਸ੍ਰੋਵਰ ਚੋ' ਿੱਥ ਮੰੂਿ ਧ ੋਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਪਕਆ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਓਥੇ ਬੈਠੀ, 

ਕੀਰਤਨ ਸ੍ ਪਣਆ ਤੇ ਪਿਰ ਲੰਗਰ ਿਾਲ ਪਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। 

ਪਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਸੇ੍ਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ ਨ ਲੰਗਰ ਛਪਕਆ ਤ ੇ

ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ। ਬਿ ਤ ਵਖ਼ਤ 

ਬੀਤ ਪਗਆ ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਮ ੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ 

ਪਿਰ ਲੰਗਰ ਪਵੱਚ ਸੇ੍ਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਸੋ੍ਪਚਆ ਕੇ 

ਕੋਈ ਨਾ ਪਕਤੇ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ ਿੋਣੀ ਆ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਦ ਤੱਕ 

ਮ ਸੇ੍ਵਾ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੇ ਨਾ 

ਆਈ ਬਾਿਰ ਿਨਰਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਕਰ 

ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਨਾ ਆਇਆ। 
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ਜਦ ਬਿ ਤ ਪਜਆਦਾ ਦੇਰ ਿ ੋਗਈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਘਰ ਨਾ ਚਲਾ ਪਗਆ ਿੋਵ।ੇ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ 

ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਈ। ਜਦ ਉਿ ਘਰ ਿ ੱ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘਰ ੇ

ਤਾਂ ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਸ੍ੀ। ਬਾਿਰ ਤਾਲਾ ਲੱਪਗਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਸ੍ਆਲ 

ਦੇ ਪਦਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿਨਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਤ ੇ

ਸ੍ਭ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਿੋ-ਆਿਣ ੇਘਰੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਨ। 

ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੰੂ ਿਰੈਾਨੀ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਘਰੇ ਤਾਲਾ ਪਕ  ਵੱਪਜਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ? ਉਸ੍ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕਤੇ ਬਾਿਰ ਘ ੰ ਮਣ ਨਾ ਗਏ ਿੋਣ। 

ਇਸ੍ ਲਈ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨ ਨਜ਼ਰ 

ਘ ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਜਿੀ ਿੰਡ ਬੰਨੀ ਿਈੋ 

ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਿ ਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਪਖਆ 

ਤਾਂ ਉਸ੍ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦੇ ਿੀ ਕ ਝ ਲੀੜੇ ਸ੍ਨ। ਲੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਿਪਿਲਾਂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਕਰਕ ੇਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਿੋਣ? 

ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਅੱਜ ਿੀ ਿਪਟਆਲੇ ਜਾਣਾ ਿੋਵ।ੇ ਪਿਰ ਉਿ ਜਲਦੀ 

ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਲੀਪੜਆਂ ਵਾਲੀ ਿੰਡ ਚ ੱਕ ਕੇ ਓਥ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ 

ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈ। 
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ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿ ੱ ਜ ਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਰੇਲਵੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਿਪਟਆਲੇ ਦੀ ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਿ ੱ ਪਛਆ। ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ 

ਰੇਲ ਨੰੂ ਤ ਪਰਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟ ੇਤ ਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ। 

ਪਿਰ ਉਸੇ੍ ਨ ਅਗਲੀ ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤਾਂ ਉਿ ਸ੍ਵੇਰੇ ਚਾਰ 

ਵਜੇ ਤ ਰਨੀ ਸ੍ੀ। ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ 

ਪਕ ਇਿ ਿੋ ਕੀ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਪਿਰ ਉਸ੍ ਦ ੇਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਪਦਮਾਗ 

ਪਵੱਚ ਆਈ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਿ ੱ ਤ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਐਥੇ ਿੀ ਛੱਡ ਪਗਆ 

ਇਕੱਲੀ ਨੰੂ। ਉਿ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜੀ ਕਦੇ ਆਿਣੇ ਲੀਪੜਆਂ ਦੀ ਿੰਡ 

ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਿਟਰੀਆਂ ਨੰੂ। 

ਿ ਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੂਹ ਟ ੱ ਟਦੀ ਜਾਵੇਂ, 

ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਮਰ ਗਈ ਤੈਨੂਿੰ  ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, 

ਇਹ ਨ ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਬ  ਰਗ ਕਜਹੀਆਂ, 

ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਕਵਚੋਂ ਤੈਨੂਿੰ  ਹੀ ਟੋਲੇ, 

ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤਨੂੈਿੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ  ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ  ਡੋਲੇ। 
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ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੀ ਗਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੂਿੰ  ਕਸੱਕਖਆਂ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਸਕਤ ਸ ਮਿੰ ਦਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਦੱਕਸਆ, 

ਕਿਿੰ ਝ ਲਿੰ ਘਣਾ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਏ ਸੱਤ ਸ ਮਿੰ ਦਰਾਂ ਦੇ, 

ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਵੱਚੋਂ ਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਫੋਲੇਂ , 

ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤਨੂੈਿੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ  ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ  ਡੋਲੇ। 

 

ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੂਿੰ  ਛੱਡ ਕਗਆ, ਛੱਡ ਿੱਕਲਆਂ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਗਵਾਚ ਕਿਤੇ, ਹ ਣ ਤਰਸੇ ਤੈਨੂਿੰ , 

ਕਖਿੰ ਕਡਆਂ ਏ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਇੱਿ ਿਿੰਬਣੀ ਕਛੜ ਦੀ ਏ 

ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਬੇਗਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਿਿੰ ਕਡਆਂ ਕਵੱਚ ਤੋਲੇ, 

ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤਨੂੈਿੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ  ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ  ਡੋਲੇ। 
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ਮੈਂ ਮ ੱ ਿ ਜਾਣਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਨੌ ਮਹੀਨ ਿ ੱ ਖ ਕਵੱਚ ਰੱਖ ਿੇ, 

ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਭ ਲਾ ਕਦੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂਿੰ  ਤੂਿੰ  ਰੱਖ ਿੇ, 

ਮੈਂ ਰੋਂਵਾਂ ਤੇ ਿ ਰਲਾਵਾਂ, ਤੈਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਿਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, 

ਹ ਣ ਸੜ ਜਾਣੀ ਏ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਫਰੋਲੇਂ , 

ਇੱਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤਨੂੈਿੰ  ਏ ਬੋਲੇ, 

ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ  ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ  ਡੋਲੇ। 

 

ਲੋਿੀ ਮਿੰ ਨਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂਿੰ , ਹ ਣ ਰਕਹ ਗਈ ਮੈਂ ਬੋਝ ਬਣ ਿੇ, 

ਿੋਈ ਕਦਲੋਂ ਿਰਦਾ, ਿੋਈ ਤੋਂ ਤੋਂ, 

ਮੈਂ ਰਕਹ ਗਈ ਬੱਸ ਹ ਣ ਖੋਜ ਬਣ ਿੇ, 

ਿੋਈ ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ, 

ਬੱਸ ਕਲਖਤਾਂ ਰਕਹਿੰ ਦੇ ਆ, 

ਬੋਝ ਹੋ ਕਗਆ ਭਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਹੀ ਤਾਂ ਲੋਿੀ ਿਕਹਿੰ ਦੇ ਆ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਿੇ ਬਹ ਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ, 
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ਿਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਬਾ ਅਸੀਂ, 

ਜੇ ਤੈਨੂਿੰ  ਰੱਖੀਏ ਨਾਲ ਿਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਵਾਹ ਅਸੀਂ, 

ਮੈਂ ਿੱਲੀ ਸੀ, ਿੱਲੀ ਨ ਰਕਹ ਜਾਣਾ, 

ਸਭ ਕਦਲ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਿੇ ਮੈਂ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਾਣੀ, 

ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਖ ੱ ਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਿੇ ਮੈਂ। 

(ਦੀਪ ਗਗਨ) 

 

ਇਨਸ੍ਾਨ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕਈ 

ਵਾਰ ਓਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਮ ੰ ਡੇ 

ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿ ੈਿਰ ਮ ੰ ਡਾ ਨਿ  ਕਰਦਾ, ਕਦ ੇਮ ੰ ਡਾ ਕ ੜੀ 

ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕ ੜੀ ਨਿ  ਕਰਦੀ ਇਿ ਆਮ ਗੱਲ ਿੈ। ਿਰ 

ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਇਿ ਵਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਾ ਿੈ। ਿਰ 

ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਜੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਓਨਾ ਇੱਕ 

ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਕਪਿਣ ਦੇ ਮ ਤਾਪਬਕ ਤਾਂ ਸ੍ਭ 

ਕਪਿੰਦੇ ਨ ਪਕ ਅਸ੍  ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 
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ਿਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਿਾਇਦਾ ਅਗਰ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇ

ਕਪਿਣੇ ਪਵੱਚ ਿੀ ਨਿ  ਆ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਪਕਤੇ ਸ੍ਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ 

ਗ਼ਲਤ ਿੋਵੇ ਪਕ  ਪਕ ਜਮਾਨਾ ਰੋਜ ਬਦਲ ਪਰਿਾ ਿੈ ਕਦੇ ਵੱਡ ੇ

ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਪਸ੍ਖਾ ਦੇ ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਪਜਿਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿ ਤ 

ਕ ਝ ਪਸੱ੍ਖਾਂ ਦਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਿਾ ਆਿਣ ੇਮਾਂ ਪਿਓ ਨੰੂ ਜਮਾਨ 

ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿ  ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੰੂ ਸ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ੍ਾਨੰੂ 

ਪਿੱਛੇ ਿੀ ਸ੍ ੱ ਟਣਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ੍ਦਾ ਿੀ ਸ੍ਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇ

ਨ। ਕਦੇ ਬ ਰਾ ਨਿ  ਸੋ੍ਚਦੇ। ਬੱਸ੍ ਿਰਕ ਇਿ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਕੇ ਅਸ੍  

ਆਿਣੀ ਸੋ੍ਚ ਮ ਤਾਪਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ ਤਜ ਰਬ ੇ

ਮ ਤਾਪਬਕ। 

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਪਸ੍ਰਿ ਸ੍ਾਨੰੂ 

ਸ੍ਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਿਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ੍ਦੀ ਿੈ। ਮ ਇਿ ਨਿ  

ਕਪਿੰਦਾ ਪਕ ਸ੍ਭ ਨੰੂਿਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨ। ਮ ਬਿ ਤ ਸ੍ਾਰੇ ਐਸ੍ੀਆਂ ਵੀ 

ਨੰੂਿਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨ ਜੋ ਆਿਣੇ ਸੱ੍ਸ੍-ਸ੍ਿ ਰੇ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਿਪਿਲਾਂ 

ਦਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ। ਿਰ ਕਈ ਐਸੇ੍ ਿ ੱ ਤ 

ਵੀ ਿੈਗੇ ਨ ਜੋ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਪਵੱਚ ਪਜਆਦਾ ਨ ਤ ੇ

ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੰੂ ਿਾਣੀ ਤੱਕ ਨਿ  ਿ ੱ ਛਦੇ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦ ੇ

ਪਿਆਰ ਨੰੂ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਪਕਵ ਆਿਣ ੇਿ ੱ ਤ ਦੀਆ ਂ
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ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਵਖ਼ਤ ਮ ਆਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਿਰ ਿ ੱ ਤ ਨੰੂ ਉਸ੍ 

ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਿ । ਇਸ੍ ਨੰੂ ਅਸ੍  ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਿੀ 

ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਲਗਦਾ ਕੇ ਇਸ੍ ਲਫ਼ਜ਼ ਤ ਵੱਧ ਕੋਈ 

ਿੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦ ੇਪਿਆਰ ਨੰੂ ਪਬਆਨ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। 
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ  (ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ) 

ਉਸ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਿੱਥ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਿੱਥ ਖਾਲੀ 

ਸ੍ੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾ ਭਰੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਤ 

ਸ੍ਾਫ਼ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਮਸ੍ਾਂ ਦੋ ਕ  ਿੀ ਿੈੈੱਗ ਲਾਏ 

ਿੋਣ। ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਤ ਰਦਾ ਮੰੂਿ ਪਵਚ ਕ ਝ ਗ ਣ- ਗ ਣਾ ਦਾ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ੇਿ ੱ ਟਿਾਥ ਿਰ ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਇਿ ਉਸ੍ ਦਾ ਪਨੈੱਤ ਦਾ ਪਵਿਾਰ ਸ੍ੀ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਰੂੀ 

ਬੋਤਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਿਰ ਿੂਰੀ ਕਦੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ਦਾ। 

 ਰਾਤ ਦ ੇਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਪਿਰ ਿੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਿ ਵਕਤ ਪਜਆਦਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ। ਿਰ ਸ੍ਾਰਾ 

ਰਸ੍ਤਾ ਸ੍ ਨ-ਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ। ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਪਚੜੀ ਿ ੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਆ ਦੀ। ਬਸ੍ ਕ ਝ ਟਟਰੀਆ ਂਦੇ ਬਲੋਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਰੰਗ ਪਵਚ ਲੀਨ ਘਰ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਕ  ਚੱਲਣ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਿੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਿ ਿਰੈਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ ਿਰ ਅਣਸ੍ ਣੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤ ਰ ਿਦਾ ਿੈ ਅਜ ੇਦੋ ਕ  ਕਦਮ 

ਿੀ ਿ ੱ ਟਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਓਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕੰਨੀ ਿਦੀ ਿੈ। 

ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ ਉਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਤ ਰ ੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤ ੇ
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ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲਗਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਤੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ 

ਨਿ  ਆ ਦਾ। ਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤ ੇਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ 

ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਕ ਝ ਕ  ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਪਗਆ, 

ਕ ਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜ ਕੇ 

ਆਇਆ ਪਿਰ ਆਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ ਦੇਖਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ 

ਲੱਭਣ ਮੰਗਰੋ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਰ ੱ ਖ 

ਿੇਠਾਂ ਿਏ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੰਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਜੋ 

ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ੍ 

ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ 

ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਕੇ ਿੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

 ਆਿਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇ

ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿੱਥ 

ਿੱੜ ਪਲਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ 

ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮ ਿ ਣ ੇਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇ ਆ ਦਾ ਿਾਂ। ਉਸ੍ ਨ 

ਭੱਜ ਕੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਪਖਆ ਿਰ ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਉਸ੍ ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਿੀਤੀ ਿਈੋ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ 

ਨਸ਼ਾ ਤਰ ਪਗਆ ਿਤੀਤ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਔਰਤ ਿੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੋਰ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਾਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਭ ਪਰਿਾ 
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ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕ ਝ ਸ੍ ੱ ਝ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕੇ  ਉਿ ਕਰੇ ਕੀ। ਓਧਰ ਔਰਤ 

ਦੀ ਿਾਲਤ ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਪਿਰ ਭੱਜ ਕੇ 

ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਗਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਚਪਿਰਾ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਉਸ੍ ਦਾ ਬਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ 

ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ। ਜਦੋ ਕੀਤੋ ਕ ਝ ਿੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ 

ਔਰਤ ਨੰੂ ਪਕਿਾ 

ਆਦਮੀ -  ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ। 

 ਔਰਤ ਿੀ ਿਾਲਾਤ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਬਸ੍ 

ਕ ਝ ਵਕਤ ਪਵੱਚ ਉਿ ਬਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿੈ। ਔਰਤ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਦੀ ਪਕ ਉਿ ਸੱ੍ਚੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਿੈ ਜਾ ਪਿਰ 

ਉਸ੍ ਨ ਔਰਤ ਦਾ ਪਦਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ 

ਆਖ ਕੇ ਸੰ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਥਨ ਚ' ਪਕੰਨੀ 

ਸ੍ਚਾਈ ਿੈ ਇਿ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਔਰਤ ਦ ੇਸ੍ਮਝਣ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਿਾਲ ਸ੍ੀ। 

 ਔਰਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੋਰ ਚੀ ਿ ੋਗਈ, ਉਸ੍ 

ਦਰਦ ਨੰੂ ਝੱਲਣਾ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਵੱਸ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿ  ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ 

ਮਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਝੱਲਦੀ ਿੈ। ਐਨਾ ਦਰਦ ਪਜਵ ਇੱਕ ੋਵਕਤ ਿੰਜ 
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ਸੌ੍ ਿੱਡੀਆਂ ਟ ੱ ਟ ਗਈਆ ਂਿੋਣ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ  

ਪਸ੍ਰ ਿਰ ਬੰਨੀ ਿੱਗ ਲਾਿ ਕੇ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਿਰ ਦੇ ਪਦੱਤੀ। 

ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ ਿਰਾਕ ਵਰਗਾ ਕ ੜਤਾ 

ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਕਰਦਾਰ 

ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਆ ਬੈਠਾ....ਤ ੇ

ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਖਆ  

ਡਾਕਟਰ - ਜਰਾ ਆਿਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਲੋੋ  

ਔਰਤ ਜੋ ਕੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਮਝੀ ਜੋ ਪਕ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰ ਦਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਅਸ੍ਲ ਚ' ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ ਜਾ ਨਿ  

ਇਿ ਰੱਬ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਨ ਿੱਗ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇ

ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸ੍ਾਰ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ, ਿਰ 

ਔਰਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ ਿੱਗ ਚੋ ਬਾਿਰ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਔਰਤ ਆਪਖਆ.....  



 
 

38 
 

ਡਾਕਟਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ ਤ ਸ੍  ਜਲਦ ਿੀ ਇੱਕ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੋਗੇ, ਬੱਸ੍ ਿਸ੍ਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸ੍ਾਿ ਲਵੋ 

। 

 ਔਰਤ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸ੍ਾਿ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਈ। 

ਡਾਕਟਰ - ਤ ਿਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ ? 

ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਨਾਮ ਿ ੱ ਛਣ ਤ ੇਔਰਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਿਰ 

ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ ਮੰਦੀ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਦੀ 

ਬਣਾਵਟ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕੰਨਾ ਕ  ਦਰਦ 

ਿੋ ਰਿਾ ਿੋਵਗੇਾ, ਿਰ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ੍ ਦਰਦ ਦਾ 

ਅੰਦਾਜਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲਗਾ ਸ੍ਕਦਾ, ਇਿ ਬਸ੍ ਇੱਕ ਮਾਂ ਿੀ ਇਸ੍ 

ਦਰਦ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ।  

ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਦਰਦ ਝੱਲਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਆਿਣਾ ਨਾਮ 

ਦੱਪਸ੍ਆ.. 

ਔਰਤ - ਨੂਰਾ ... 

 ਬੱਸ੍ ਉਸ੍ ਦੇ ਮੰੂਿ ਚੋ' ਇਿੀ ਅਲਿਾਜ਼ ਪਨਕਲੇ । 
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ਡਾਕਟਰ - ਨਾ ਨਾ ਿ ਣ ਿੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਦਾ ਕਰੋ ਿੌਲੀ 

ਿੌਲੀ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੰੂ ਉਿਰ ਦਬਾਓ। 

 ਉਿ ਔਰਤ ਪਜਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ ਿੱਥ 

ਚ ੱ ਕ ੇਤੇ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੰੂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੰੂ ਧਕੇਲਣ ਲੱਗ 

ਿਈ। ਡਾਕਟਰ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਲਈ, ਿੱਗ ਚ ੱ ਕੀ ਤ ੇ

ਅੰਦਰ ਵੜ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਰਿਾ ਿਤੀਤ ਿ ੰ ਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਿੋਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਖਆ, ਨੂਰਾ 

ਲਗਾਤਾਰ ਆਿਣ ੇਿੇਟ ਨੰੂ ਦਬਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਦਰਦ 

ਨਾਲ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਬੱਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਿਰ 

ਨੂਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ  ਅੰਤ ਨੂਰਾ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 

ਦਬਾਇਆ ਬੱਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ । ਨੂਰਾ ਨ ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀ ਚੀਖ ਪਨਕਲਣ ਪਿੱਛ ਚੀਕਾਂ 

ਵੀ ਬੰਦ ਿੋ ਗਈਆ।ਂ ਿਰ ਿ ਣ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ੍ ਨਵ  ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ੍ੀ। 

 ਡਾਕਟਰ ਨ ਿੱਗ ਚੋ' ਆਿਣਾ ਮੰੂਿ ਬਾਿਰ ਕੱਪਢਆ 

। ਉਸ੍ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ਆਿਣੀ 

ਲਾਿੀ ਿੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਚ' ਲਿੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ 
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ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਅੱਥਰੂ ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ 

ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦਾ ਇਿ ਅੱਥਰੂ ਖ ਸ਼ੀ ਦ ੇ

ਸ੍ੀ ਜਾ ਪਿਰ ਦਰਦ ਦੇ। ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਸੇ੍ 

ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ 

ਏਧਰ ਓਧਰ ਦਖੇ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜ ੂ

ਕੱਟਣ ਲਈ ਕ ਝ ਲਾਭ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਤੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਤੇ ਿਈ, ਿਪਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ 

ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੱਲ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਬੋਤਲ 

ਿੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਕੇ ਬੋਤਲ ਿੇਠਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇ

ਉਸ੍ ਬੋਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਟ ਕੜੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਕੱਟ ਪਦੱਤਾ। 

ਉਿ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਵਾਲੇ ਿਾਸੇ੍ ਆ 

ਕੇ ਗੋਪਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰ ੱ ਖ 

ਨਾਲ ਢੋ ਲਵਾ ਪਦੱਤੀ, ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਆਪਖਆ .... 

ਡਾਕਟਰ - ਮ ਬਾਰਕਾਂ ਿੋਣ ਤ ਸ੍ਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਜਨਮ 

ਪਦੱਤਾ ਿੈ । 

ਡਾਕਟਰ ਨ ਨਵ  ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ ਬੱਚੀ 

ਦੀ ਮਾਂ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤੀ। ਨੂਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ 
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ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿੋਇਆ ਂਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ 

ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਬੱਚੀ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਸ੍ੀ, ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਇਿ 

ਉਸ੍ਦੇ ਆਿਣੇ ਬਚਿਨ ਦੇ ਰੂਿ ਵਰਗੀ ਜਾਿੀ। ਨੂਰਾ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਚ ੰ ਮਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਿਰ ਉਿ ਰੋ ਵੀ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਦੋਨ ਮਾਵਾਂ 

ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਸ੍ਰਿ ਨਵ  

ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ ਓਿਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠਾ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ 

ਪਿਆਰ ਕਰਪਦਆਂ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ... 

ਡਾਕਟਰ - ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ੍ ਦਾ ? 

ਨੂਰਾ ਨ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ। ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ' 

ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਕੰਨੀ 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਡਾਕਟਰ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪਕਿਾ... 

ਨੂਰਾ - ਤ ਸ੍  ਇਸ੍ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਿ ੋਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਿੱਕ ਵੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿੀ ਿੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਅਭਾਰੀ ਸ੍ੀ, 

ਡਾਕਟਰ ਨ ਪਕਿਾ .. 
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ਡਾਕਟਰ - ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਿ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ। 

ਨੂਰਾ - ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਇਿ ਆਿ ਦੀ ਿੀ ਧੀ ਿੈ, ਪਕ ਪਕ 

ਤ ਸ੍  ਿੀ ਇਸ੍ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਿੋ। ਮ ਇਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ 

ਿੀ ਰੱਖਗੇੀ।  

ਨੂਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ ਣ ਕੇ  ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ 

ਆਈਆਂ । ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 

ਉਿ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਰ ੱ ਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ੇ

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਡੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਈ। ਇਿ ਇੱਕ 

ਿ ਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸ੍ਡਰ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਕੇ 

ਡਰਾਇਵਰ ਦ ੇਕੋਲ ਪਗਆ। ਡਰਾਇਵਰ ਇੱਕ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ 

ਸ੍ੀ, ਪਜਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਿਰ ਇੱਕ ਨਕੀਲੀ ਟੋਿੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਦਾਿੜੀ 

ਰਾਖੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖੀ, 

ਦੇਖਣ ਤੇ ਿੀ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਇੱਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਿੈ। 

ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਿੱਗ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਗਲ ਕੋਈ 

ਕਮੀਜ਼ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨ ਕੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ਉਸ੍ ਦੀ 

ਿਪਿਚਾਣ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੰੂਿ ਚੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
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ਬਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਦੀ ਿਾਲਤ 

ਦੇਖ ਪਕ ਪਕਿਾ .. 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਓਿ... ਪਕ ਗੱਲ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ? 

ਡਾਕਟਰ - ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਇੱਕ 

ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿ ਤ ਗੰਭੀਰ ਿੈ। 

 ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋ ਤਪਰਆ ਤ ੇ

ਬੋਪਲਆ ... 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ੍ ਕੀ ਿੋਈ ? 

ਡਾਕਟਰ ਨ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ੀ । 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਨਣ ਪਿੱਛ ਮ ਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਿੈਰਾਨੀ ਨਾਲ 

ਿ ੱ ਪਛਆ। 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਪਕਥੇ ਿੈ ਉਿ ਔਰਤ ? 

 ਡਾਕਟਰ ਉਸ੍ ਮ ਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੰੂ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਪਗਆ । 

ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਿ ੱ ਜ ਗਏ । ਡਾਕਟਰ ਨ 

ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤੀ। ਤੇ ਆਿ 

ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਚ ੱ ਕ ਪਲਆ। ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ 
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ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ  ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਡਾਕਟਰ 

ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤ ੇਪਲਟਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀ 

ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਨਵ  ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰ 

ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸੇ੍ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬੰਦ 

ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਉਸ੍ ਨ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਗੋਦ ਪਵੱਚ ਚ ੱ ਪਕਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ 

ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਵੱਚ ਲਿੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥ ਚੱਲ 

ਿਏ। 

ਕ ਝ ਕ  ਵਕਤ ਪਿੱਛ ਉਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦ ੇ

ਐਮਰਜੰਸ੍ੀ ਦੇ ਗੇਟ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਉਿ ਜਲਦੀ  

ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ੋ ਤਰੇ। ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਮਰਜੰਸ੍ੀ ਦੇ ਗੇਟ 

ਬਾਿਰ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਰੜਨ ਵਾਲਾ ਬੈਡ ਪਜਸ੍ 

ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ' ਸ੍ਟੇਟਚਰ ਆਖਦੇ ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆ 

ਗਏ। ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ 

ਖੋਲੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਬੈਡ ਿਰ 
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ਪਲਟਾ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ 

ਵੱਧ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਵ  ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ 

ਪਗਆ । 

ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਿ ਓਿਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿ ੱ ਜੇ 

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤੇ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਿਰੇਸ਼ਨ 

ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਤੰਨ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਗਏ। 

ਇੱਕ ਨਰਸ੍ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਸ੍ੀ, ਉਿ ਡਾਕਟਰ 

ਕੋਲ ਆਈ ਜੋ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਰਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ 

ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ੍ ਤੌਲੀਆ ਚ' ਲਿੇਟ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਖੂਨ 

ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਿ ਕਮੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਦੇ ਪਦੱਤੀ। ਨਰਸ੍ 

ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਪਚਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਪਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ । 

ਡਾਕਟਰ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜਾ ਰਿਾ। ਐਨ  ਨੰੂ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਸ੍ਰਦਾਰ 

ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਪਗਆ । ਤੇ ਆ ਕੇ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ... 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨ ਡਾਕਟਰ? 

ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ (ਡਾਕਟਰ) - ਅਜ ੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ 

ਬਾਿਰ ਨਿ  ਆਇਆ।  
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 ਐਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਰਸ੍ ਬਾਿਰ ਆ ਦੀ ਿੈ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਸ੍ 

ਦੇ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿਰਚੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਿਰ ਕ ਝ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਪਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ। ਨਰਸ੍ ਉਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਿਰ 

ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਨਰਸ੍ ਨੰੂ ਆ ਦੀ ਦਖੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਰਸ੍ 

ਕੋਲ ਪਗਆ।   

ਡਾਕਟਰ - ਪਸ੍ਸ੍ਟਰ ਕੀ ਿਾਲ ਿੈ ਨੂਰਾ ਦਾ? 

ਨਰਸ੍ - ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿ  ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਉਿ 

ਪਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨ। 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਨਰਸ੍ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ 

.... 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਚੰਗਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਮ ਚਲਦਾ ਿਾਂ, 

ਘਰਦੇ ਪਿਕਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣਗੇ।ਮ ਪਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ 

ਿਤਾ ਲੈਣ। ਅੱਲਾ ਮੇਿਰਬਾਨ ਿੋਣਗੇ। 

 ਡਾਕਟਰ ਨ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਦਾ ਿੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ੍ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 

ਪਦਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਿਾਪਿਜ਼ ਬ ਲਾ ਕੇ 
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ਓਥ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਓਥੋ ਤ ਰ ਪਿਆ 

ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ' ਆਿਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਭ ੱ ਲ ਿੀ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਅੰਤ ਉਿ ਵੀ ਿੱਥ ਚ' ਿੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼ 

ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤ ਰ ਪਿਆ। 

 ਕ ਝ ਵਕਤ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਨਰਸ੍ ਪਿਰ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ 

ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਅੰਦਰ 

ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਬ ਲਾਉਣ ਆਈ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਉਸ੍ 

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਓਥ ੋ

ਜਾ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। 

 ਨੂਰਾ ਕੌਣ ਸ੍ੀ? ਉਿ ਏਨੀ ਨਾਜ਼ ਕ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਐਨੀ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀ 

ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਦਾ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰ? ਕੀ ਉਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੱ੍ਚਮ ੱ ਚ ਿੀ ਇੱਕ 

ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ ਜਾ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਬੱਸ੍ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ? ਅਗਰ ਉਿ ਡਾਕਟਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ੍ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ 

ਸ੍ਾਪਿਬ ਕਪਿ ਕੇ ਪਕ  ਸੰ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ? ਬਿ ਤ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਵਾਲ 

ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਪਵਚ ਨ । 
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ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੰੂ ਤ ੇ

ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਿ ੰ ਦੇ ਜ਼ ਲਮ ਤੇ ਧਾਰਪਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ ਮੇਲ 

ਨੰੂ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀ ਲੱਗ 

ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਪਬਆਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਿਣਾ 

ਨਜ਼ਰੀਆ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਅਪਤਆਚਾਰ ਐਨਾ ਵੱਧ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਨਿ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸ੍ਭ 

ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦ ੇਿੋਏ ਵੀ ਓਿਨਾ ਆਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਘ ੱ ਗੀ 

ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਨ। ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 

ਿੋਏ ਵੀ ਪਕ ਘ ੱ ਗੀ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈ

ਤਦ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨ। 

ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਪਵਚ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਬਸ੍ 

ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨ। ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਇਸੇ੍ ਕਰਕੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੈ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ 

ਿੈ, ਪਜਸ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨਿ  ਉਿ ਇਨਸ੍ਾਨ ਵੀ 

ਨਿ  ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿ ਜਾਨਵਰ ਤ ਭੈੜਾ ਿੈ। ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਲਈ 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ੍ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਿੀ ਸ੍ਿੀ ਿੋਵਗੇਾ। 
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) 

"ਿੱਕ ਸ੍ਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨ, ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾ 

ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਵੱਧ ਨ। ਜੇ ਸੂ੍ਰਜ ਆਿਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਪਵਚ ਪਵਤਕਰਾ 

ਨਿ  ਕਰਦਾ, ਿਵਾ ਕੋਈ ਪਵਤਕਰਾ ਨਿ  ਕਰਦੀ, ਿਾਣੀ ਕੋਈ 

ਪਵਤਕਰਾ ਨਿ  ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੀ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਿੀ 

ਕੀ ਿੈ ਪਕ ਅਸ੍  ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਿੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਕਰਦੇ ਪਿਰਦੇ 

ਿਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਿ  ਕਰਦੇ ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਪਵੱਚ 

ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ ਉਿ ਖ ਦਾ ਦੇ ਪਨਯਮ ਅਨ ਸ੍ਾਰ 

ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਖਬੂੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿੇ ਨ। ਪਿੰਦੂ ਆਖਦਾ 

ਮ ਦ ਨੀਆ ਤ ੇਿਪਿਲਾਂ ਆਇਆਂ, ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਆਖਦਾ ਮ ਿਪਿਲਾਂ 

ਆਇਆਂ ਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਸ੍ ਏਸੇ੍ ਉਲਝਣ ਪਵੱਚ ਿਪਸ੍ਆ 

ਿੈ। ਇਿ ਮਾਇਨ ਨਿ  ਰੱਖਦਾ ਪਕ ਕੌਣ ਜੱਗ ਤੇ ਿਪਿਲਾਂ 

ਆਇਆ, ਪਕ ਪਕ ਕੋਈ ਇਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਲੱਭ ਸ੍ਕਦਾ ਤੇ 

ਨਾ ਿੀ ਇਸ੍ ਜੱਗ ਤੇ ਇਸ੍ ਲਈ ਜਗਾ ਿ।ੈ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਿਮਾਤਮਾ 

ਪਸ੍ਰਿ ਇਨਸ੍ਾਨ ਬਣਾ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨ ਧਰਮ ਬਣਾ 

ਪਦੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਪਦੱਤੀਆਂ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦ ੇ

ਭੇਦ ਨੰੂ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ। ਬਸ੍ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਇਸ੍ ਤੱਥ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ 

ਸ੍ਕ ੇਨ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ-ਅੱਬੂ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ 
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ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਿੋ ਪਗਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿੰਦੂ, ਪਸੱ੍ਖ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੋਈ ਿਰੋ 

ਪਕ  ਨਿ  ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। ਪਕ  ਮੈਨੰੂ ਦੂਸ੍ਰੇ ਧਰਮ ਪਵੱਚ ਆਉਣ 

ਲਈ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾਇਨ ਰੱਖਦਾ ਿੈ? ਐਦਾਂ 

ਦੇ ਬਿ ਤ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਵਾਲ ਨ ਜੋ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਿ ੱ ਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਆਿਣੇ ਧਰਮ ਿਤੀ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਰ ਮ 

ਨਿ  ਸ੍ਮਝਦੀ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਿੋਰ 

ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਧਰਮ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਜੋੜਣ ਲਈ 

ਨ, ਨਾ ਪਕ ਤੋੜਨ ਲਈ"…………….। 

 

ਅਜ ੇਉਿ ਰ ਕੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਨ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਖੜ ੇ

ਿੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਨੂਰਾ ਸ੍ਭ ਵੱਲ 

ਪਦੱਤੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਅਭਾਰੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਦਲ 

ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਸ੍ਟੇਜ ਤ ਿੇਠਾਂ ਤਰ ਗਈ। ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਟੇਜ 

ਤ ਿੇਠਾਂ ਤਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਿੋਈਆਂ। 

ਿਰ ਨੂਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਿਾਲ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਆ 

ਗਈ।  
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ਨੂਰਾ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਕ ੜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਘ ੰ ਗਰਾਲੇ ਵਾਲ 

ਸ੍ੀ, ਚੇਿਰਾ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੋਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਸ੍ੀ। ਨੱਕ 

ਬਿ ਤਾ ਉਚਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਮੰੂਿ ਤੇ ਸ਼ੋਬਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਖੜ ੇ

ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨੂਰ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ ਟੋਏ ਿਦੇ ਸ੍ਨ। ਕੱਦ ਦੀ 

ਪਜਆਦਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਿ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੀ ਲਗਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਕੱਦ ਮਸ੍ਾਂ ਿੀ ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਿੰਜ ਿ ੱ ਟ ਿੋਵੇਗਾ। ਉਸ੍ਦਾ 

ਨਾਮ ਪਜਵ ਬਸ੍ ਓਸੇ੍ ਲਈ ਿੀ ਸੋ੍ਚ ਕੇ ਰੱਪਖਆ ਿੋਵ,ੇ ਪਬਲਕ ਲ 

ਉਿ ਉਸ੍ ਲਈ ਢ ੱ ਕਵਾਂ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਸੂ੍ਰਤ ਤ ਸੋ੍ਿਣੀ ਿੀ ਸ੍ੀ, ਿਰ 

ਉਿ ਸ੍ੀਰਤ ਿੱਖ ਪਜਆਦਾ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਜਮਾਂ ਿੀ ਆਿਣੀ 

ਅੰਮੀ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆਿਣ ੇਿੱਥਾਂ ਨਾਲ 

ਪਤਰਾਸ਼ੀ ਿੋਈ ਮੂਰਤ ਸ੍ੀ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਬੈੈੱਡ ਤ ਠੀ, ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ 

ਨਮਾਜ਼ ਿੜੀ ਤੇ ਪਿਰ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਈ। 

ਉਸ੍ਦੀ ਅੰਮੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿੱਛ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਿੀ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਪਕ 

ਕ ੱ ਛ ਖਾ ਤੇ ਜਾ......ਨੂਰਾ ਘਰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਬਾਿਰ 

ਪਨਕਲਦੀ ਬੋਲੀ... 

ਨੂਰਾ - ਕਾਲਜ ਤ ਿੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ ਅੰਮੀ ..... 
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ਨੂਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਚੱਲ 

ਿਈ। ਕਾਲਜ ਿ ੱ ਜਦੇ ਿੀ ਸ੍ਭ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 

ਬਾਰੇ ਬਿ ਤ ਿਸੰ੍ਸ੍ਾ ਕੀਤੀ। ਨੂਰਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਕਲਾਸ੍ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਪਿੱਪਛ  ਪਕਸੇ੍ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ...... 

ਨੂਰਾ....ਆ ... 

ਨੂਰਾ ਨ ਪਿੱਛੇ ਮ ੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਉਸ੍ਦਾ ਜਮਾਤੀ 

ਪਵਨਦ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ। ਪਵਨਦ 

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ 

ਸ੍ਲਾਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਨੂਰਾ ਨ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕਪਿ ਕੇ ਪਵਨਦ ਨੰੂ 

ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਪਦੱਤਾ। ਪਵਨਦ ਨ ਕੋਈ ਦਰੇੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿੱਟ ਦੇਣੀ 

ਿੀ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਆਪਖਆ .... 

ਪਵਨਦ - ਨੂਰਾ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਲੈ। 

ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਮੰੂਿੋ ਇਿ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਬਿ ਤ ਿੀ ਖ ਸ਼ 

ਿੋਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਪਤਆਂ ਓਸੇ੍ ਵੇਲੇ ਿੀ ਿਾਂ 

ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। 

ਪਵਨਦ ਬਿ ਤ ਿੀ ਸੋ੍ਿਣਾ ਤੇ ਸ੍ਾਊ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ। 
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ਇਸ੍ ਉਿੰਤ ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨ 

ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈ ਲਈ। ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਦ ੇ

ਅੰਮੀ-ਅੱਬੂ ਨ ਦੂਸ੍ਰੇ ਧਰਮ ਪਵੱਚ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ 

ਲੱਗਾ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾ ਆਇਆ। ਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਇਸ੍ ਪਵਆਿ ਲਈ ਿੂਰੀ 

ਤਰਾਂ ਸ੍ਪਿਮਤ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਪਵਨਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ 

ਬਾਿਮਣ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਤ ਚੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦਾ 

ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਧਰਮ ਪਵੱਚ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਆਿਣ ੇ

ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਜ਼ਰੋ ਦੇਣ ਤ ੇ

ਉਿ ਵੀ ਪਵਆਿ ਲਈ ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਏ। ਉਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਦ ੂ

ਧਰਮ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਪਵਆਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਧਰਮ 

ਅਨ ਸ੍ਾਰ, ਉਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਪਵੱਚ ਪਲਖਤੀ ਪਵਆਿ ਕਰ ਪਲਆ। 

ਪਵਆਿ ਤ ਪਿੱਛ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ੍ ਭਾ ਅਨ ਸ੍ਾਰ 

ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਿੜਦੀ। ਿਰ ਪਵਨਦ ਦਾ ਪਿਤਾ(ਿਕਾਸ਼ 

ਗੋਤਮ) ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ(ਪਵੱਪਦਆ ਗੋਤਮ) ਨੂਰਾ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਘਰ 

ਨਮਾਜ਼ ਿੜਨਾ ਅਿਰਾਧ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਐਥ ਤੱਕ ਪਕ ਪਵਨਦ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਭਰਾ(ਸ੍ ਨੀਲ) ਤੇ ਭਰਜਾਈ(ਰ ਿਾਲੀ) ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ 
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ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਸ੍ ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਣੀ ਪਿਛਲੀ 

ਮਪਰਆਦਾ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਿੀ। 

ਨੂਰਾ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਇਿੋ ਪਜਿੇ 

ਿਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ੇਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ 

ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਿਰ ਪਵਨਦ ਦ ੇਿਪਰਵਾਰ ਵਾਪਲਆਂ ਨ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਿੋਰ ਵਧਾ ਪਦੱਤਾ। ਉਿਨਾਂ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਵੀ 

ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੇ 

ਿਰ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਨਾ ਪਕਿਾ, ਉਸ੍ ਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਪਿਣ ਬਾਰੇ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕਦੇ 

ਿਸ੍ਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋ ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਲੋੜ ਤ ਵੱਧ ਕਪਿਣਾ ਸ਼ ਰੂ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕਪਿ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਿ 

ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੱਦ ਤ ਿੱਟ ਕੇ ਪਿੰਦ ੂ

ਧਰਮ ਧਾਰ ਲਵ।ੇ ਿਪਿਲਾ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਨ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ 

ਿਰ ਪਿਰ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ ਨ ਪਵਨਦ ਦੀ ਗੱਲ 

ਮੰਨ ਲਈ। ਨੂਰਾ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ, ਕੀ ਿਰਕ ਿਵੇਗਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ 

ਨਾਲ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਜਿੇ ਿੀ ਨ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਸ੍ 

ਗੱਲ ਦਾ ਦ ੱ ਖ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਜਨਾਂ ਪਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਿ ਐਨੀ 

ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਅੱਜ ਉਿ ਬਦਲ ਰਿੇ ਨ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸੋ੍ਚ 
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ਮ ਤਾਪਬਕ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ੇਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤ ਵੱਧ ਕ ੱ ਛ ਵੀ ਨਿ  

ਸ੍ੀ। 

ਨੂਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਪਗਆ ਤੇ ਿਪਿਰਾਵਾ ਵੀ। ਉਿ 

ਘਰ ਦਾ ਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਘਰਪਦਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ 

ਨਾ ਚੜਦੀ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮ ਸ਼ਪਕਲ 

ਿ ੰ ਦਾ ਪਗਆ। ਿਰ ਉਿ ਿਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਖ ਸ਼ ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਪਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਨ ਰਾਤ ਆਿਣ ੇ

ਘਰਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿੈ ਤਕਰੀਬਨ 

ਦੋ ਕ  ਮਿੀਨ ਿ ੋਗਏ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਗਾਰਬਵਤੀ ਿੋਏ। ਪਵਨਦ ਇਿ 

ਸ੍ ਣ ਕੇ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ 

ਅਜੇ ਨਾ ਦੱਸ੍ਣ ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ। ਿਰ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ 

ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਪਦੱਤਾ, ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਨ ਬਾਕੀ 

ਸ੍ਾਰੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ। 

 

ਜਦ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਇਆ ਂਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਪਤੰਨ ਮਿੀਨ 

ਿੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਵਜ ਿੰਦਰਾਂ ਕ  ਪਦਨ ਲਈ 

ਪਕਸੇ੍ ਦੂਜੇ ਮ ਲਖ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਵਨਦ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਦੀ ਗੱਲ 
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ਿੈ ਪਕ ਨੂਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਮੰਗਰੋ ਆਿਣੇ ਕਮਰ ੇ ਪਵੱਚ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ ੱ ਲਾ ਛੱਡ ਪਦੱਤਾ, ਕ ਝ ਕ  ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਪਵਨਦ ਦਾ ਵੱਡਾ 

ਭਰਾ ਸ੍ ਨੀਲ ਪਕਸੇ੍ ਕੰਮ ਲਈ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਪਬਨਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏ ਅੰਦਰ ਆ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ 

ਪਕ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਬੈੈੱਡ ਿਰ ਲੰਮੇ ਿਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਨ 

ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਕੱਿੜੇ ਨਾਲ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਢੱਪਕਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਦ ਿੱਟਾ ਪਲਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੀ 

ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ ਚੇਤ ਕੀਪਤਆਂ ਿੀ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਲੰਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ, 

ਲੰਮੇ ਿਈ ਨੰੂ ਗੂਿੜੀ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਦਾ ਕਮੀਜ਼ 

ਪਢੱਡ ਤ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਚ ੱ ਪਕਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 

ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੀ ਨੀਤ ਪਵੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਤ ੇ

ਉਿ ਚ ੱ ਿ-ਚਾਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ੍ ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਰਜਾਈ, ਛੋਟੀ ਿਣੋ 

ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਲਾਲਚੀ 
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ਮਨ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕ ੱ ਛ ਿੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ। ਉਸ੍ 

ਨ ਤਾਂ ਇਿ ਵੀ ਪਖਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਿੈ।   

ਗੂਿੜੀ ਨ ਦ ਪਵੱਚ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਿਪਿਲਾਂ ਦੋ ਕ  ਿਲ 

ਤਾਂ ਕ ਝ ਿਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋ ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਕੋਈ 

ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿੋਇਆ ਂਉਿ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਕੇ 

ਠੀ। ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ.... 

ਨੂਰਾ - ਭਾਜੀ ਤ ਸ੍  ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ 

ਰਿੇ ਸ੍ੀ? 

ਉਸ੍ ਨ ਇਿ ਬੜੀ ਿੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ। ਦਰਅਸ੍ਲ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਇਰਾਪਦਆਂ ਦਾ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਅਨ ਭਵ 

ਨਿ   ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ ਨੀਲ ਘਬਰਾ 

ਪਜਿਾ ਪਗਆ ਿਰ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ .... 

ਸ੍ ਨੀਲ - ਓਿੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਰਨ ਆ ਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਕਪਿ ਉਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 

ਕ ੰ ਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੂਰਾ 
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ਨੰੂ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ੍ਾਫ਼ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣ ੇ

ਆਿ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ। ਿਰ 

ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਦਾ ਪਬਲਕ ਲ ਵੱਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚੱਲ 

ਰਿਾ। ਸ੍ ਨੀਲ ਕਦੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਿੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਦ ੇ

ਪਿੱਠ ਤੇ, ਤੇ ਕਦ ੇ ਪਕਤੇ, ਪਜਵ ਇੱਕ ਭ ੱ ਖਾ ਸ਼ੇਰ ਪਸ਼ਕਾਰ ਲਈ 

ਤੜਿ ਪਰਿਾ ਿੋਵ।ੇ ਇੱਕ ਬੇਬਸ੍ ਔਰਤ ਿੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ਕਦੀ 

ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਪਰਆ 

ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਗਈ। ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ 

ਸ੍ ਨੀਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛ ਦੀ ਿੱਥ ਿਾਇਆ ਤੇ ਨੂਰਾ 

ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਆ ਪਗਆ, ਨੂਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਵਧਣ ਕਰਕ ੇ

ਕਮੀਜ਼ ਿਾੜ ਪਗਆ। ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ ੱ ਝ ਪਰਿਾ 

ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਸ੍ ਨੀਲ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਪਿੱਛ ਦੀ 

ਿੜ ਪਲਆ। ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 

ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਨਾ 

ਆਇਆ। 

ਸ੍ ਨੀਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿੱਛ ਿੜ ਕੇ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਬੈੈੱਡ 

ਿਰ ਜਾ ਸ੍ ੱ ਪਟਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਉਿਰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੂਰਾ 

ਨ ਆਿਣੇ ਬਚਾਅ ਪਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਸ੍ ਨੀਲ 
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ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਲ਼ਦਾ 

ਿੋਇਆ ਵੀ ਪਡੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ੍ਦੇ ਪਡੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ੍ਦਾ 

ਿੱਥ ਕੱਚ ਦ ੇਜੱਗ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਜਾ ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਿਾਣੀ ਭਪਰਆ ਿੋਇਆ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ ਨੀਲ ਦ ੇਿੇਠਾਂ ਪਡੱਗਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਪਡੱਗ ਪਿਆ ਤ ੇ

ਟ ੱ ਟ ਪਗਆ। ਜੱਗ ਪਡੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਰ ੜ ਪਗਆ ਤ ੇ

ਪਡਗਦੇ ਿੋਏ ਸ੍ ਨੀਲ ਦਾ ਿੈਰ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਕਣ ਕਰਕੇ ਉਿ 

ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਪਡੱਗਣ ਤ ਨਾ ਬਚਾਅ ਸ੍ਪਕਆ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਪਡੱਗ 

ਪਗਆ। ਉਸ੍ਦੇ ਪਡੱਗਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਿੇਠਾਂ ਪਖੱਲਪਰਆ ਟ ੱ ਟੇ ਜੱਗ ਦਾ 

ਕੱਚ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਲੱਕ ਪਵੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਕੱਚ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਲੱਕ ਪਵੱਚ 

ਖ ੱ ਬ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਕੱਚ ਵੱਜਣ 

ਕਰਕੇ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੀ ਚੀਕ ਪਨਕਲ ਗਈ। ਨੂਰਾ ਇਸ੍ ਮੌਕ ੇਦਾ 

ਿਾਇਦਾ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੈੈੱਡ ਤ ਿੇਠਾਂ ਤਰ ਕੇ ਬੂਿ ੇ

ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਤੇ ਬੂਿਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲ ਗਈ। ਅਜ ੇਉਿ 

ਬਾਿਰ ਪਨਕਲੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਸ੍ ਨੀਲ 

ਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਿਰ ਆ ਗਈਆ।ਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂਰਾ 

ਦੀ ਿਾਲਤ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤ ੇਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਿੇਠਾਂ ਪਡੱਗਾ 

ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸ੍ ਨੀਲ ਕੋਲ ਗਈਆ।ਂ ਉਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 

ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਆਸ੍ਰਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨ ਜਾਣੀਆ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਲੈ 
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ਆਈਆਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਐਨ ਨੰੂ 

ਸ੍ ਨੀਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰ ਿਾਲੀ ਨ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ 

ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ ੱ ਟ ਪਦੱਤੀ। ਡਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਪਬਠਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ 

ਗਈਆ।ਂ 

 

ਨੂਰਾ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿ ਤ ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਪਕ ਪਕ 

ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਵੱਚ ੋਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਨੂਰਾ ਵੱਲ ਅੱਖ ਿ ੱ ਟ ਕੇ ਵੀ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਦੇਪਖਆ, ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ ਨੀਲ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ 

ਨਾ ਆ ਪਰਿਾ ਿੋਵ।ੇ ਿਾਲਾਤ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਕ ਲ ਨਾ ਸ੍ਮਝਣ 

ਬਰਾਬਰ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਓਥੇ ਿਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼ 

ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਉਿ ਲਾਿ ਕੇ ਸ੍ ੱ ਟ ਗਏ ਸ੍ਨ। ਨੂਰਾ ਕ ਝ ਕ  

ਵਕਤ ਤਾਂ ਓਥੇ ਖੜੀ ਸੋ੍ਚਦੀ ਰਿੀ ਤ ੇਭੱਜ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕਮਰ ੇ

ਵੱਲ ਗਈ। ਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲੇ ਤ ੇ

ਅਲਮਾਰੀ ਪਵੱਚੋ ਕ ਝ ਸੂ੍ਟ ਕੱਢ ਕਰ ਛੋਟੇ ਪਜਿੇ ਬੈਗ ਪਵੱਚ ਿਾ 

ਕੇ ਆਿਣੇ ਿੇਪਕਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈ। ਜਦ ਨੂਰਾ ਘਰ ਿ ੱ ਜੀ 

ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਅੰਮੀ-ਅੱਬੂ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਇੰਝ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 

ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਏ। ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਅੰਮੀ ਦ ੇਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ 
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ਿਈ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ ਆਿਣੇ ਅੰਮੀ-

ਅੱਬੂ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ ਉਸੇ੍ ਪਦਨ ਿੀ ਥਾਣੇ ਪਵੱਚ ਜਾਂ ਕੇ ਸ੍ਕਾਇਤ 

ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਪਲਆ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਿ ਣ ਨੂਰਾ 

ਨੰੂ ਓਥੇ ਨਿ  ਭੇਜਣਾ। 

ਉਸ੍ ਤ ਅੱਗਲੇ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਪਕਆ। 

ਨੂਰਾ ਨ ਬਿੂਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ ਪਵਨਦ ਖੜਾ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਮਲੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ ਪਵਨਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬ ੱ ਕਲ ਪਵੱਚ ਪਲਆ ਤੇ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾਉਣ 

ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 

ਪਗਆ। ਨੂਰਾ ਨ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ੍ੀ। ਪਵਨਦ ਨੰੂ 

ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਰਖ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਭਰਾ 

ਦੀ ਇਸ੍ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਿਰੈਾਨ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਵਕਤ ਰ ਕਣ ਪਿੱਛ 

ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ... 

ਪਵਨਦ - ਨੂਰਾ ਮ ਆਿਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ 

ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ਆਿ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਿ ੈਤੇ ਿ ਣ ਤੂੰ  

ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ਆਿ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਲੈ ਲਵ।ੇ 
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ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਮੰੂਿ ੋਇਿ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਈ 

ਤੇ ਪਕਿਾ .... 

ਨੂਰਾ - ਮ ਆਿ ਕਰ ਦਵਾ ... ਪਕਵ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ਆਿ 

ਕਰਾ ਪਜਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਤਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ 

ਇਿ ਵੀ ਨਿ  ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਮ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿਾਂ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਪਬਲਕ ਲ ਮ ਆਿ ਨਿ  ਕਰਾਂਗੀ।  

ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਠ ਗਈ ਤੇ ਪਕਿਾ ,,, 

ਨੂਰਾ - ਅੱਬੂ ਕਪਿ ਦੇਵੋ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਦੇ ਮ ਆਿ 

ਨਿ  ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਲਵਾਂਗੀ। 

 

ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਅੱਬੂ ਨ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ 

ਪਦੱਤਾ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਵਨਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ੍ਪਿਮਤ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਸੋ੍ਚ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਗਰ ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਗੱਲ ਤ ੇਅੜੀ ਰਿੀ ਤਾਂ 

ਉਸ੍ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਿਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜ ਆਬ ਨਾ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 

ਉਸ੍ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਿੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ 
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ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਮਝਾ ਕੇ ਨੂਰਾ 

ਨੰੂ ਪਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਪਦੱਤਾ। 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤ ਕ ਝ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦ ੇ

ਅਚਾਨਕ ਿੇਟ ਪਵੱਚ ਦਰਦ ਿੋਣ ਲੱਗ ਿਈ, ਪਵਨਦ ਜਲਦੀ 

ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ 

ਗਈ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖਾਸ੍ ਵਜਾ ਨਾ ਪਨਕਲੀ ਬਸ੍ ਇਿ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ 

ਪਜਿਾ ਦਰਦ ਸ੍ੀ। ਪਵਨਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਕ  

ਨਾ ਅੱਜ ਇਿ ਮਾਇਨਾ ਲਵਾ ਲਈਏ ਪਕ ਉਿ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਜਨਮ 

ਦੇਵਗੀ ਜਾਂ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ। ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗੀ, 

ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਦੇ ਕੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਡਾਕਟਰ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ 

ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਵਨਦ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ 

ਨ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ੇਅਨ ਸ੍ਾਰ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਗਰਬ ਅੰਦਰ 

ਿੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 

ਧੱਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਇਸ੍ ਤ ਚਾਰ ਕ  ਮਿੀਪਨਆਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਸੋ੍ਿਰ ੇ

ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਪਵਆਿ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ 
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ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰਿ ਨੂਰਾ ਤੇ ਦੋ ਕ  ਨੌਕਰ ਸ੍ਨ। ਇਿ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦ ੇ

ਗਰਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਚੱਲ ਰਿੇ ਸ੍ੀ, ਬਸ੍ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਪਦਨ 

ਪਵੱਚ ਿੀ ਨੂਰਾਂ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦ ੇ

ਪਵਆਿ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਨੂਰਾਂ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨੰੂ ਬਲਾਉਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਭੇਪਜਆ। ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿਲੇੀ ਦਾ ਘਰ ਉਸ੍ ਤ ਕ ਝ 

ਿੀ ਦੂਰ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ 

ਦੇ ਬਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨਾ ਆਈ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ 

ਦਾ ਭਰਾ(ਰਾਿ ਲ) ਆ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ….. 

 ਰਾਿ ਲ - ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਜ ਪਕਤੇ ਬਾਿਰ ਗਈ ਿੈ ਇਸ੍ 

ਲਈ ਮ ਆ ਪਗਆ।ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ 

 ਨੂਰਾ ਿਾਲ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਸੇ੍ਬ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਸੋ੍ਿ ੇ

ਤੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ 

ਆਪਖਆ....  

 ਨੂਰਾ - ਨਿ  ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਮ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸ੍ੀ 

ਇਸ੍ ਲਈ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ੀਤਲ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ) ਨੰੂ ਕੋਲ ਬ ਲਾ 

ਲਵਾ। ਉਿਰ ਮੇਰੇ ਗਰਬ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਚੱਲ ਰਿੇ ਨ। 
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 ਰਾਿ ਲ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਿਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ 

ਮੰਨਦਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ... 

 ਰਾਿ ਲ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੀਦੀ ਮ ਜੋ ਿਾਂ, ਮ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ 

ਰਿਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ੍ ਬਾਕੀ ਿਪਰਵਾਰ ਪਕੱਥੇ ਿ?ੈ 

ਨੂਰਾ - ਉਿ ਸ੍ਭ ਪਵਆਿ ਤ ੇਗਏ ਨ, ਿਤਾ ਨਿ  ਕਦ ੋ

ਆਉਣ। 

ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣਨ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਿ ਲ ਨ ਅੱਛਾ ਕਪਿ ਕੇ 

ਰ ੱ ਕ ਪਗਆ। ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਪਰਿਾ। ਸ਼ਾਮ ਿੈ 

ਗਈ ਨੂਰਾ ਆਿਣ ੇਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੰਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਾਿ ਲ ਵੀ 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਿੜ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਗਰਭਵਤੀ 

ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿੀਆ ਂਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਨ 

ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਰਾਿ ਲ ਆਿਣੀ ਜਗਾ 

ਤ ਠ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਿਰੈ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਸ੍ਾਰਾ 

ਿਪਰਵਾਰ ਪਵਆਿ ਤ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਿੈਰ 

ਦਬਾ ਦੇ ਦਖੇ ਪਲਆ ਤੇ ਦਖੇਦੇ ਿੀ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦੱਤਾ। ਨੂਰਾ 

ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਕੇ ਠੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
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ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਵਚਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਰਾਿ ਲ ਦੇ ਮਨ ਪਵੱਚ 

ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਛੋਟੇ ਵੀਰ 

ਵਾਂਗ ਸ੍ਮਝਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਾਿ ਲ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ 

ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਰ ਿਾਲੀ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ) ਨ ਿਤਾ 

ਨਿ  ਕੀ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦ ੇ

ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆ ਪਗਆ। ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰ ੇਪਵੱਚ ਦਖੇ 

ਕੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਰਾਿ ਲ ਨਾਲ 

ਗ਼ਲਤ ਸ੍ਬੰਧ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚ ਪਲਆ। ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਗ ੱ ਸ੍ਾ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਗਲੇ ਤ ਿੜ ਕੇ ਥੱਿੜ ਮਾਰਨ 

ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। 

 

ਨੂਰਾ ਨ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਿ ਤ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ 

ਪਵਨਦ ਨਾ ਰ ਪਕਆ ਤ ੇਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਧੂ ਕੇ ਘਰ ਬਾਿਰ ਲੈ ਪਗਆ। 

ਰਾਿ ਲ ਅਜੇ ਬੱਪਚਆਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸ੍ਾਂ ਸੋ੍ਲਾਂ 

ਕ  ਸ੍ਾਲ ਿੋਣੀ ਆ। ਨਾਦਾਨ ਿੋਣ ਕਰਕ ੇਉਿ ਪਵਨਦ ਤ ਆਿਣਾ 

ਖਪਿਰਾ ਛ ਡਾ ਕੇ ਆਿਣ ੇਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਬਾਅਦ 

ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦ ਆਲੇ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਕੋਲ 

ਆ ਕੇ ਬਿ ਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਦੇ ਥੱਿੜ ਮਾਪਰਆ। ਪਵਨਦ ਦੇ 
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ਇਿ ਥੱਿੜ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਿਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ, ਨੂਰਾ 

ਪਿਰ ਵੀ ਆਿਣੀ ਸ਼ ੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ 

ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸ੍ ਣੀ। ਪਵਨਦ ਦੇ ਪਿਤਾ 

ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਬਾਿੋ ਿੜ ਕੇ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਬੂਿਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਪਦਤਾ। ਨੂਰਾ ਬਿ ਤ ਸ੍ਮ ਤੱਕ ਬਾਿਰ ਿਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ 

ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਸੇ੍ਿਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ੍ਰ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ 

ਪਵਨਦ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਬੰਦ ੇ

ਨ, ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਵੀ ਪਖਆਲ ਨਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਗਰਭਵਤੀ 

ਿੈ ਤੇ ਿਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਦ ਉਸ੍ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 

ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ।  

ਥੱਕ ਿਾਰ ਕੇ ਨੂਰਾ ਘਰ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ੱ ਰ ਿਈ। ਉਿ 

ਪਵਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਸ੍ਾਬ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਪਰਵਾਰ ਦ ੇਉਸ੍ ਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ 

ਦਾ ਪਬਲਕ ਲ ਦ ੱ ਖ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਦ ੱ ਖ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਸ੍ੀ 

ਪਕ ਪਵਨਦ ਨ ਵੀ ਉਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ਦੇ 

ਗਰਭਵਤੀ ਿ ੰਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍ ਿਰ ਿੱਥ ਚ ੱ ਪਕਆ। ਿਰ ਨੂਰਾ 

ਨ ਪਦਲ ਤੇ ਿੱਥਰ ਰੱਖ ਪਲਆ ਪਕ ਿ ਣ ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 

ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ । ਨੂਰਾ ਿੈਰਾਂ ਤ ਨੰਗੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ੍ ਦੇ 
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ਪਸ੍ਰ ਿਰ ਕੋਈ ਚ ੰ ਨੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਰਕ ੇ

ਗਲ ਇੱਕ ਿਰਾਕ ਵਰਗਾ ਖ ੱ ਲਾ ਪਜਿਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ 

ਸ੍ੀ, ਤੇ ਉਿ ਬਸ੍ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ 

ਪਕ ਉਿ ਪਕੱਧਰ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਬਾਿਰ ਕਾਿੀ ਿਨਰਾ ਿ ੋਪਗਆ ਤ ੇ

ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਗਆਰਾਂ ਕ  ਵਜੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਉਸ੍ ਦੇ 

ਿੇਟ ਪਵੱਚ ਦਰਦ ਿੋਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਦਰਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ 

ਿੋ ਪਗਆ, ਉਿ ਇੱਕ ਰ ੱ ਖ ਦਾ ਆਸ੍ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਗਈ। 

ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਵੱਧ ਰਿ ੇ

ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਨ ਓਥੇ ਿੀ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤ ੇ

ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਈ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀ ਚੀਕ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਮਦਦ 

ਲਈ ਨਿ  ਆਇਆ। 

 

ਇਿ ਸ੍ਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਓਸੇ੍ ਸ੍ਰਦਾਰ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਰਾ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ ਣ ਕੇ 

ਡਾਕਟਰ(ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ੍ ਕੋਲ 

ਬੈਠੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਜਸ੍ ਨ 

ਡਾਕਟਰ(ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ) ਤ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ 
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ਸ੍ੀ। ਨੂਰਾ ਵੀ ਆਿਣੀ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਣਾ ਦੇ ਿੋਏ ਰੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ 

ਅਣਜਾਣ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਥੇ ਨੂਰਾ 

ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਨੂਰਾ ਤ ਮ ੱ ਖ ਪਲਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ਇੱਕ 

ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਿ ਬਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਨੂਰਾ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ 

ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਚੱਟੇ ਰੰਗ 

ਦਾ ਕੋਟ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੀ 

ਦਸ੍ਤਾਰ ਸ੍ਜਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਰਾਤ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ 

ਕਪਿ ਕੇ ਸੰ੍ਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਸੱ੍ਚੀ ਡਾਕਟਰ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਪਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਏਦਾਂ 

ਪਿਰਪਦਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿ ਪਦਆਂ ਵਾਲਾ ਪਕੱਸ੍ਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ 

ਆ ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ... 
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ਨੂਰਾ - ਕੀ ਆਿ ਸੱ੍ਚੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਿੋ ? ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਤ 

ਵਾਂਗ ਮੈਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਇਿ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਿਾ 

ਪਲਆ ਿੈ ? 

ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਮ ਸ੍ਕਰਾ ਦੇ ਿਏੋ ਬੋਪਲਆ.. 

 ਡਾਕਟਰ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗ ਰਜੀਵਨ ਪਸੰ੍ਘ ਿੈ ਤੇ ਮ ਇੱਕ 

ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਿਾਂ ਤ ੇਇਿ ਗ ਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਵੀ ਸ੍ਾਡਾ ਿੀ 

ਿੈ। ਤੇ ਇਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਿੈ। 

ਨੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ। ਿਰ ਉਿ 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਬੋਲੀ ..... 

ਨੂਰਾ - ਪਿਰ ਆਿ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਕੀ 

ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ? ਮ ਪਕਸੇ੍ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਿ  

ਦੇਪਖਆ। 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਵੱਲ ਦਖੇ 

ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜ ਆਬ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ(ਗ ਰਜੀਵਨ) ਨ ਨੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਅਣਸ੍ ਣੀ 

ਕਰ ਕੇ ਪਕਿਾ... 
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ਡਾਕਟਰ - ਨੂਰਾ ਆਿ ਿ ਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ 

ਆਿਾ ਪਿਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਵੇਗਾ 

ਆਿ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਪਬਆਨ ਦੇ ਪਦਓ , ਤੱਦ ਤੱਕ ਤ ਸ੍  ਆਰਾਮ 

ਕਰੋ। 

ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਪਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤ ੇਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਰਾ ਕੋਲ 

ਠ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਿਰ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ 

ਜ ਆਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਮਪਲਆ। 

 

ਕੀ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜ ਆਬ? ਡਾਕਟਰ ਤ ੇ

ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨ ਪਕ  ਉਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ? ਤੇ 

ਪਕ  ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਿ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਸ੍ੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਲਈ ਬੱਸ੍ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਿ ਰਾ 

ਿਪਰਵਾਰ ਿੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਨੂਰਾ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਈ ਬੇ-ਇਨਸ੍ਾਫ਼ੀ 

ਲਈ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਪਮਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਤ ਬ ਰਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ 
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ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ? ਸ੍ਵਾਲ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨ ਿਰ ਜ ਵਾਬ ਓਨ 

ਿੀ ਔਖੇ ਿ ੰ ਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਨ। 

 

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਧਰਮ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ 

ਿੀ ਇਿ ਕੱਿਪੜਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਿ ੰਦੀ ਿੈ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ 

ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਅੰਦਰ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਪਕਸੇ੍ 

ਵੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਉਚਾ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਨਿ  ਿੈ ਤ ੇਨਾ ਿੀ 

ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ 

ਬਸ੍ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਿ ੰ ਦੇ ਜ਼ ਲਮ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਪਜਵ ਦੇ 

ਿਾਲਾਤ ਨੂਰਾ ਲਈ ਬਣ ੇਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸ੍ਕਦ ੇ

ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਿੋਰ ਔਰਤ ਅਗਰ ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਗਾ ਿ ੰਦੀ ਤਾਂ 

ਿ ਣ ਤੱਕ ਦੱਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ  ਛੱਪਡਆ 

ਤੇ ਿਰ ਜ਼ ਲਮ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਿੀ। ਔਰਤ ਦੀ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਨਿ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਿਾਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੰੂ ਪਬਆਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਮ ਨਿ  ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ ਲਮ ਿ ੰ ਦੇ ਆਏ ਨ ਤੇ ਿ ੰਦੇ ਿੀ 

ਰਪਿਣਗੇ। ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌ੍ਖਾ ਨਿ । 

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਓਨਾ ਿੀ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ ਿੈ ਪਜੰਨਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ 
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ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਅਗਰ ਇਸ੍ ਦ ਨੀਆ 

ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਿ ਕਦੇ ਦੀ ਉਜਾੜ 

ਬਣ ਗਈ ਿੋਣੀ ਸ੍ੀ। ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀ 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਜੀਵਤ ਿੈ।  
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ  (ਭਾਗ ਤੀਜਾ) 

ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ 

ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ, 

ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ 

ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ, 

ਸ੍ ੱ ਖਾਂ ਸ੍ ੱ ਖਦੀ ਨੰੂ ਆਿ ਪਦਨ ਆਇਆ, 

ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ,  

ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ 

ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ.....ਆ ..... 

ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਸ੍ਭ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਿੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਦ ੇ

ਗੀਤ ਗਾ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਿਣ ੇਨਵ ਪਵਆਿ ੇਨੰੂਿ-ਿ ੱਤ 

ਤ ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਿੀ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮਾਂ ਿਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਮੰੂਿ 

ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਿ ੱ ਤ ਉਸ੍ ਛੰਨ ਨੰੂ ਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣੀ 

ਿੀਣ ਤ ਰੋਕਦਾ। ਛੰਨਾ ਜੋ ਪਕ ਕੱਚੀ ਲੱਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਿਾਣੀ ਪਵੱਚ 

ਦ ੱ ਧ ਰਲਾ ਕੇ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ੍ ਨਾਲ ਭਪਰਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਥੋੜੇ ਪਜਿੇ ਚੌਲ ਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਰਲਾਈ 
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ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਮਾਂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱ੍ਤ ਵਾਰ ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੰੂਿ 

ਨੰੂ ਲਾ ਦੀ ਿੈ ਤ ੇਿ ੱ ਤ ਛੇ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਤ 

ਰੋਕਦਾ ਿੈ ਤ ੇਸੱ੍ਤਵ  ਵਾਰ ਮਾਂ ਛੰਨ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀ ਜਾਂਦੀ 

ਿੈ। 

ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਖੜੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਿੋਿਣੇ ਨੰੂਿ ਦ ੇਿ ਸ੍ਨ ਦੀ ਤਰੀਿ 

ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਜਦ ਇਿ ਰਸ੍ਮ 

ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੋਲੀ... 

ਔਰਤ - ਬਲਬੀਰ ਕੌਰੇ ਨੰੂਿ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿ ਤ ਿੀ ਸੋ੍ਿਣੀ 

ਆ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਪਗਆ। 

ਐਨ ਨੰੂ ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਿਪਿਲੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਬੋਲੀ

….. 

ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ - ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਨੰੂਿ ਰਾਣੀ ਐਨੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਆ 

ਤਾਂ ਗ ਰਜੀਵਨ ਪਕਿੜਾ ਘੱਟ ਵਾ। ਨੰੂਿ ਨਾਲ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ 

ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਸ੍ਭ ਪਖੜ-ਪਖੜ ਕੇ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਪਜਵ 

ਪਕਸੇ੍ ਨ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕੰਨਾ ਕ  ਵੱਡਾ ਿ ਰਨਾ ਿੋਰ ਪਦੱਤਾ ਿੋਵ।ੇ ਿਰ 

ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਰਸ੍ਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਸੇ੍-ਮਜਾਕ ਿੋਣ ੇਆਮ 
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ਗੱਲ ਿੈ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਈ ਪਦਨ ਤੱਕ  ਿੋਰ ਵੀ 

ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆਂ। ਪਜਵ ਮੰੂਿ ਪਵੱਚ ਬ ਰਕੀਆਂ ਿਉਣੀਆਂ, ਗਾਨ 

ਖੇਡਣੇ, ਚਕ ੇਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਇਿਨਾਂ ਰੀਤੀ ਪਰਵਾਜਾਂ ਪਵੱਚ ਪਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸ੍ਾਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਿਰ ਇੱਕ ਰਸ੍ਮ ਮ ਤਾਪਬਕ ਿੀ ਪਵਆਿ ਕਰਨ ਪਵੱਚ 

ਰਾਜੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਿੀ 

ਿਈ। 

ਿੱਸ੍ਪਦਆਂ ਖੇਡਪਦਆਂ ਪਦਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਗ ਰਜੀਵਨ 

ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 

ਇੱਕ ਿੋਿੈਸ੍ਰ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 

ਪਵਸ਼ਾ ਿੜਾ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਮਪਿਕਿੀਤ ਕੌਰ ਸ੍ੀ। ਜੋ 

ਆਿਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ ਆਿਣੇ ਗ ਣਾ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਪਵੱਚ ਮਪਿਕ 

ਖਲਾਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਿ ਗ ਰਜੀਵਨ ਤ ੇ

ਨਵਨੀਤ(ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਭੈਣ) ਨਾਲ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 

ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ। ਉਸ੍ ਦੀ ਇਸ੍ ਸੇ੍ਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ 

ਸ੍ ਭਾਅ  ਲਈ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮ ਰੀਦ ਸ੍ਨ। ਗ ਰਜੀਵਨ, ਮਪਿਕ 
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ਨਾਲ ਬਿ ਤ ਿੀ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ 

ਿੋਵ ੇਤੇ ਵਾਪਿਗ ਰੂ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਰ ਖ ਸ਼ੀ ਿੂਰੀ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਿੋਵੇ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਿਰਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ  ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ 

ਪਰਟਾਇਰ ਅਿਸ੍ਰ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਮਪਿਕ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਨੰੂਿ ਘੱਟ ਤੇ 

ਧੀ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਮਝਦੇ ਸ੍ਨ। ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਮਪਿਕ ਇਸ੍ ਕਾਪਬਲ 

ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ ਦਾ ਚਿਤੇਾ ਸ੍ੀ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦਾ  

ਮਪਿਕ ਨਾਲ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਭਾਵ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ ਿਰ ਉਿਨਾਂ 

ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਿਣ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ। ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ 

ਪਗਆ ਤ ੇਪਵਆਿ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ੍ਾਲ ਤ ਿਰ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਗ ਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮਪਿਕ ਨੰੂ ਪਕਤ ੇ

ਵੀ ਦੂਰ ਘ ੰ ਮਣ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸ੍ਾਰਾ 

ਿਪਰਵਾਰ ਇਕੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨ 

ਪਕਿਾ... 

ਨਵਨੀਤ - ਿਾਿਾ ਪਕ  ਨਾ ਆਿਾ ਕੱਲ ਪਕਤੇ ਘ ੰ ਮਣ 

ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲ ਨੰੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਿ ੈਤੇ ਪਿਰ ਸੋ੍ਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 

ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਨ। 

ਨਵਨੀਤ ਨੰੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ.. 



 
 

80 
 

ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ - ਤੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਖੂ, ਤੇਰਾ 

ਪਿਉ। 

ਿਰਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ - ਪਕ  ਭਾਈ, ਪਿਉ ਪਕ  ਦੇਖੂ, ਪਿਉ ਤਾਂ 

ਨਾਲ ਜਾਊ। ਨਾਲੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਨ? 

ਨਵਨੀਤ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਮ ਤੇ ਭਾਬੀ ਪਤਆਰੀ 

ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਪਤਆਰੀ ਤਾਂ ਿੋਜੂ ਿਰ ਜਾਣਾ ਪਕੱਥੇ ਆ? 

ਿਰਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ - ਇਿ ਤਾਂ ਿ ਣ ਮਪਿਕ ਿੀ ਦੱਸੂ੍। ਿਾਂ ਦੱਸੋ੍ 

ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਕੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਪਿਰ? 

ਮਪਿਕ - ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਚੱਲਦੇ ਿਾਂ ਪਿਰ ਓਥ ਿੀ 

ਮਨਾਲੀ ਘ ੰ ਮ ਆਵਾਂਗੇ। 

ਨਵਨੀਤ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮ ਿ ਣ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 

ਕ ਝ ਕੰਮ ਪਨਿਟਾ ਆ ਦਾ ਿਾਂ ਪਿਰ ਤੜਕੇ ਿੀ ਪਨਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਮਪਿਕ - ਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾ? 
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ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨਿ  ਤ ਸ੍  ਨਵਨੀਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ 

ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ ਮ ਬਸ੍ ਿ ਣ ੇਪਗਆ ਤੇ ਿ ਣ ੇਆਇਆ। 

ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਗ ਰਜੀਵਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਨੰੂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਆਿਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ 

ਕੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। 

ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਿੰਜ ਵਜੇ ਨਾਲ 

ਿੀ ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਨੰੂ ਪਨਕਲ ਗਏ। ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਉਿ 

ਮੰਡੀ ਸ੍ਾਪਿਬ ਿ ੱ ਜੇ ਪਜੱਥੇ ਉਿਨਾਂ ਦੱਸ੍ਵ  ਿਾਤਸ਼ਾਿੀ ਸ਼ੀ ਗ ਰੂ 

ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰ੍ਘ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ੇਗ ਰੂਦ ਆਰਾ  ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤੇ। ਪਿਰ ਓਸੇ੍ ਪਦਨ ਉਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਕ  ਵਜੇ 

ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਿ ੱ ਜੇ। ਓਥੇ ਉਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤ ੇ

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਰਿੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੇ੍ਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਪਿਰ ਸੋ੍ਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਿੀ ਉਿ ਮਨਾਲੀ ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਏ। ਰਸ੍ਤੇ 

ਪਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਾਲੀ ਤ ਰੋਿਤਾਂਗ ਗਏ ਤ ੇ

ਇੱਕ ਰਾਤ ਓਥੇ ਰਪਿ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਪਦਨ ਚੜਦੇ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਘਰ ਨੰੂ ਪਨਕਲ ਤ ਰੇ। ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਉਿਨਾਂ ਬਿ ਤ ਸ੍ਾਰੀਆ ਂ

ਪਮੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਿਨਾਂ ਬਿ ਤ 
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ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਵੀ ਪਖੱਚੀਆਂ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਉਿ 

ਘਰ ਿ ੱ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਸ੍ਾਰੇ ਆਿੋ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਉਸ੍ ਤ ਪਤੰਨ ਕ  ਮਿੀਨ ਬਾਅਦ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਮਪਿਕ ਦ ੇ

ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲੱਗਾ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਇਿ ਗੱਲ 

ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ ਨ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਮਪਿਕ 

ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਮਪਿਕ ਤ ੇ

ਗ ਰਜੀਵਨ ਿ ਣ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਿਣੀ 

ਖ ਸ਼ੀ ਜ਼ਾਪਿਰ ਕਰਦੇ । ਮਪਿਕ ਆਖਦੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤ ੇਗ ਰਜੀਵਨ ਕਪਿੰਦਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬੇਟੀ। ਮਪਿਕ 

ਕਪਿੰਦੀ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤ ੇ

ਗ ਰਜੀਵਨ ਕਪਿੰਦਾ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ 

ਰੱਖੇਗਾ। ਦੋਵ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਤ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ 

ਵੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਰ ਅਗਲੇ ਿੀ ਿਲ ਪਿਰ ਬੋਲ ਿਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਿ ੰਦ ੇ

ਿੋਏ ਵੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਮਪਿਕ ਬੇਟੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਬੇਟੀ 

ਨੰੂ। ਸ੍ਮਾਂ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣਾ ਲੰਘਦਾ ਪਗਆ। 

ਆਪਖਰ ਉਿ ਪਦਨ ਆ ਿੀ ਪਗਆ ਜਦ ਮਪਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ੀ। ਮਪਿਕ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ ਤੇ 
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ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਸੇ੍ਬ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਖਵਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਿੀ 

ਮਪਿਕ ਦੇ ਿੇਟ ਪਵੱਚ ਦਰਦ ਿੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ। ਮਪਿਕ ਦੀ 

ਸੱ੍ਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤ ੇ

ਉਿ ਦੋਵ ਮਪਿਕ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਆਿਣ ੇਬੇਟੇ ਦੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ 

ਗਏ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਤ ੇਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨਵਨੀਤ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਿੀ 

ਸ੍ਨ। ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਿ ੱ ਜਦੇ ਿੀ ਨਵਨੀਤ ਮਪਿਕ ਨੰੂ ਉਿੈਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕ ਝ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਗਏ। 

ਨਵਨੀਤ ਨ ਮਪਿਕ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਵਗਰੈਾ ਲਾਏ ਤੇ ਪਿਰ ਉਿੈਸ਼ਨ ਦੀ 

ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਨ ਨੰੂ ਗ ਰਜੀਵਨ  ਰੂਮ ਪਵੱਚ ਆ 

ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਨਵਨੀਤ ਨੰੂ ਮਪਿਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਾਰੇ ਿ ੱ ਪਛਆ... 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਕੀ ਿਾਲਾਤ ਨ? 

ਨਵਨੀਤ - ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਠੀਕ ਿ ੈਵੀਰ ਜੀ। ਿਰ 

ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਤਰੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਿਰ ਨਿ  ਆਵੇਗਾ। 

ਵੱਡਾ ਉਿੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ।  

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਖਾ ਜਰਾ। ਿਾਂ.. ਵੱਡਾ ਉਿੈਸ਼ਨ 

ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਬੱਚ ੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਉਸ੍ ਦ ੇਆਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ ਲਿੇਪਟਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ ਜੋ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਉਿੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਿ  ਿੋਵੇਗਾ। 
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ਨਵਨੀਤ - ਉਿੈਸ਼ਨ ਤ ਸ੍  ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਕਰਾ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ  ਤੂੰ  ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਾਵ ।  

ਨਵਨੀਤ - ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਉਿਸ਼ੈਨ ਮੈਨੰੂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਪਕ  ਤੈਨੰੂ ਪਕ  ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਮ ਮਾੜਾ 

ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ? 

ਨਵਨੀਤ - ਿੋ ਤਾਂ ਤ ਸ੍  ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਬਪਿਤਰ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ 

ਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤ ਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨਿ  ਮ ਿੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤ ਸ੍  ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ 

ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਿ ਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ ਉਿੈਸ਼ਨ 

ਦੀ। 

ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਉਿੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਲੱਗ 

ਗਈ। ਪਿਰ ਉਿੈਸ਼ਨ ਿੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਿ ੋ ਪਗਆ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਤ ੇ

ਨਵਨੀਤ ਸ੍ਮੇਤ ਪਤੰਨ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸ੍ਨ।ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ 

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਮਪਿਕ ਦੇ ਪਢੱਡ ਨੰੂ 

ਕੱਪਟਆ। ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਮਪਿਕ ਬਿੇੋਸ਼ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਉਿੈਸ਼ਨ ਿ ੰ ਦ ੇ
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ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਗ ਰਜੀਵਨ ਤ ਪਕਸੇ੍ ਗ਼ਲਤ ਜਗਾ ਕੱਟ ਲੱਗ 

ਪਗਆ। ਪਜੱਥੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਆਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ 

ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਜਰੇ ਵੀ ਪਕਿਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਓਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ 

ਕਰਕੇ ਉਿ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਮਪਿਕ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਪਵੱਚ ਰਲ ਪਗਆ 

ਪਜਸ੍ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਪਿਕ ਤੇ ਜਨਮ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 

ਿੋ ਗਈ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਲੱਖ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਵੇਲਾ ਿੱਥ ਲੰਘ 

ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। 

ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਦਾ ਗ ਰਜੀਵਨ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਿੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਪਿਕ ਤੇ ਉਸ੍ ਮਾਸੂ੍ਮ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ 

ਵਜਾ ਵੀ ਉਿ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਆਿਣੀ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ 

ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਨੈੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 

ਸ੍ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। 

ਇਿ ਸ੍ਭ ਸੋ੍ਚਦੇ ਿੋਏ ਗ ਰਜੀਵਨ ਚੀ- ਚੀ ਰੋ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਤ ੇ

ਪਿਉ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆਏ। ਉਿ 

ਸ੍ਮਝ ਗਏ ਪਕ ਗ ਰਜੀਵਨ ਪਕ  ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ 
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ਮਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਬ ੱ ਕਲ ਪਵੱਚ ਪਲਆ ਲਾਡ ਲਡਾ ਦੇ ਿੋਏ 

ਚ ੱ ਿ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਵੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਦ ੇਕੋਲ ਬਠੈ 

ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ... 

ਿਰਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ - ਿ ੱ ਤ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ  ਛੱਡੀਦਾ। ਦ ਨੀਆਂ ਤ ੇ

ਆਵਜਾਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਪਿੰਦੀ ਆ। ਇਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਸ੍ੀ ਪਕ ਮਪਿਕ ਤ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨਿ  ਪਮਲ 

ਸ੍ਕਦੀ। ਤੇ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਇਿ ਗੱਲ ਦੱਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰ ੂਿੂੰ ਝੇ ਤ ੇਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਠ 

ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਪਕਿਾ ... 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਮ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿਾਂ।  

ਿਰਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ - ਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਬੇਟਾ? 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨਿ  ਿਾਿਾ ਮ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਨਾ ਕਪਿ 

ਕੇ ਗ ਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਨੰੂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। 

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਿ ੱ ਜਦੇ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 

ਪਵੱਚ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਦੀ 
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ਿਮ-ਉਮਰ  ਕ ੜੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮ ਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਬੈਠਾ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ ਆ ਦੇ ਿੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ 

ਬ ਲਾਈ। ਅੱਗ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ 

ਬ ਲਾਈ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ? ਕੀ ਿਾਲ ਿੈ ਭਾਈ 

ਸ੍ਾਪਿਬ? 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਠੀਕ ਿੈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ। ਆਿ ਦੱਸੋ੍ ਪਕਵ 

ਿੋ? 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਜੀ। 

ਪਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਵੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ। ਿਾਂਜੀ ਨੂਰਾ ਠੀਕ ਿ ੋ

ਿ ਣ? 

ਨੂਰਾ - ਜੀ ਡਾਕਟਰ। 

ਪਿਰ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕ ੜੀ ਬਾਰ ੇ

ਿ ੱ ਪਛਆ। ਨੂਰਾ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਿੈ। 

ਪਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਸ਼ੀਤਲ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਕੇ ਇਿ ਓਿੀ 
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ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਉਿ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਿੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਨ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਰ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ 

ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਤੂੰ  ਆਿਣੇ ਘਰ ਤ ਨਿ  ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ 

ਬ ਲਾਇਆ? 

ਨੂਰਾ - ਨਿ  ਡਾਕਟਰ ਮ ਨਿ  ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਬ ਲਾਉਣਾ।  

ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਜ ਆਬ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ 

ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਨੂਰਾ ਆਿਣ ੇ

ਘਰਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਿੀ ਕਸੂ੍ਰ ਮੰਨਦੀ ਿ ੈਪਜੰਨਾ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਸੋ੍ਿਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਿੈ। ਪਿਰ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ... 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਤੂੰ  ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਪਬਆਨ ਦ ੇ

ਪਦੱਤਾ ਿੈ? 

ਨੂਰਾ - ਿਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਅੱਜ 

ਿੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਅਗਰ ਮ ਚਾਿਾਂ ਤਾਂ 

ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿਾਂ। 
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ਗ ਰਜੀਵਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 

ਪਵੱਚ ਿੈ ਕ ਝ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ। ਮ ਅੱਜ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਬੋਪਲਆ... 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਮ ਜੋ ਬੈਠਾ ਿਾਂ, ਮੇਰ ੇ

ਿ ੰ ਪਦਆਂ ਤ ਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਨੂਰਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ 

ਭੈਣ ਪਜਿੀ ਆ ਮ ਖ ੱ ਦ ਇਸ੍ਦਾ ਕੇਸ੍ ਲੜਾਂਗਾ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਕੀ ਆਿ ਵਕੀਲ ਿੋ? 

ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਿਾਂਜੀ, ਆਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ। ਫ਼ੈਜ਼ 

ਅਕਰਮ ਐੈੱਲ.ਐੈੱਲ.ਬੀ, ਐੈੱਮ.ਏ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਪਿਰ ਤਾਂ ਬਿ ਤ ਵਧੀਆ ਿੈ। ਮੇਿਰਬਾਨੀ 

ਆਿ ਜੀ ਦੀ ਬਿ ਤ-ਬਿ ਤ। 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਿ ਤਾਂ 

ਮੇਰਾ ਿਰਜ਼ ਿੈ। ਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਿਾਕ ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਪਿੱਸ੍ਾ ਿਾ ਪਰਿਾ 

ਿਾਂ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਆਿ ਭਾਈ ਸ੍ਾਪਿਬ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ 

ਸ੍ਮਝਾ ਪਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ੍ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਿੇ। 
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ਨੂਰਾ - ਠੀਕ ਿੈ ਡਾਕਟਰ।  

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਚੰਗਾ ਜੀ ਮ ਆਿਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਦਾ ਿਾਂ। 

ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਬਾਅਦ ਗ ਰਜੀਵਨ ਰੂਮ ਪਵੱਚ ਬਾਿਰ ਚਲਾ 

ਪਗਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ 

ਵਕੀਲ ਸ੍ੀ ਦੱਸ੍ਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਉਸ੍ ਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ 

ਆਿਣੇ ਘਰ ਲੈ ਪਗਆ। ਨੂਰਾ ਜਾਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਪਕ ਪਕ 

ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਵੀ ਬੋਜ਼ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ 

ਆਿਣੀ ਸੇ੍ਿਲੀ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਗ ਰਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਮਨਾ ਕੇ 

ਘਰੇ ਲੈ ਿੀ ਗਏ। ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨ 

ਪਿਰ ਤ ਪਜਉਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ 

ਕਰਕੇ ਿੀ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਿਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਿ ਨੂਰਾ ਦਾ ਿਰ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦ ੇ

ਸ੍ਨ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਨੂਰਾ ਦਾ ਆਿਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ  

ਪਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਤਰਾਂ 

ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਿੋਣ ਦਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿੱਦ ਤ ਪਜਆਦਾ 
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ਿੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਸ੍ ਦੇ ਝੂਲਣ ਲਈ ਿੰਗੂੜਾ ਪਲਆ ਕੇ 

ਪਦੱਤਾ। ਵੰਨ-ਸ੍ਵੰਨ ਨਵ-ਨਵ ਕੱਿੜੇ ਪਲਆ ਕੇ ਪਦੱਤੇ। ਪਜੰਨ ਦ ੱ ਖ 

ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਸੋ੍ਿਰੇ ਘਰ ਝੱਲੇ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਤ ਪਕਤੇ ਪਜਆਦਾ 

ਸ੍ ੱ ਖ ਉਿ ਗ ਰਜੀਵਨ ਦ ੇਘਰ ਮਾਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕਦੇ ਕਦ ੇਤਾਂ 

ਨੂਰਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ੍ ਪਿਆਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਰੋਣਾ ਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ 

ਦਦੀ। 

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰਵਾਪਲਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਪਵਨਦੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਪਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ 

ਪਲਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਪਵਨਦ ਦੇ ਪਿਉ ਨ ਿੈਸੇ੍ 

ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਸ੍ਭ ਵੱਢੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਕੇਸ੍ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜੀ 

ਕਰ ਪਲਆ। ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 

ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕੇਸ੍ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ 

ਿੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਵਨਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕੇਸ੍ ਨੰੂ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ  ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਦਾ। ਇੰਝ ਿੀ ਪਤੰਨ ਤ 

ਚਾਰ ਮਿੀਨ ਪਨਕਲ ਗਏ। ਿਰ ਬੱਕਰ ੇਦੀ ਮਾਂ  ਕੱਦ ਤੱਕ ਖਰੈ 

ਮਨਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਿੀ ਿੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਿੋਇਆ 

ਵੀ ਝ ਿੀ। 
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ਆਪਖਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਕੇਸ੍ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਿੀ ਪਗਆ। ਦੋਵਾਂ ਿਾਪਸ੍ਆਂ 

ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨ ਆਿਣੇ ਪਬਆਨ ਜੱਜ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ 

ਿਾਪਸ੍ਆਂ ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਿੋਈਆਂ। ਪਵਨਦ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਪਬਆਨ ਪਦੱਤੇ। ਪਵਨਦ ਨ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦਾ ਸ੍ਾਥ 

ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਆਿਣ ੇ

ਆਿ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ੍ਬੂਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਨੂਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਪਵਨਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਕਟਪਿਰ ੇ

ਪਵੱਚ ਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਵਾਲ ਜ ਆਬ ਕਰਨ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੇ.. 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਸ੍ ਨੀਲ ਕੀ ਤ ਸ੍  ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ 

ਕੇ ਪਦਖਾ ਗੇ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਿੈ? 

ਸ੍ ਨੀਲ - ਮ ਸ੍ਭ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਨਿ  ਉਤਾਰ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕ  ਜੀ ਕੀ ਤ ਸ੍  ਔਰਤ ਿ,ੋ ਜੋ ਤ ਿਾਨੰੂ 

ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਸ੍ ਨੀਲ ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਫ਼ੈਜ਼ 

ਅਕਰਮ ਨੰੂ ਟੋਪਕਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੰੂ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਇਿ ਕਰਨ 

ਤ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ ਜਾਵ।ੇ ਿਰ ਜੱਜ ਨ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ 

ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਿੀ ਟੋਕ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੰੂ ਆਿਣੀ 



 
 

93 
 

ਕਾਰਵਾਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਪਿਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਤੇ ਜੱਜ 

ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਸ੍ ਨੀਲ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪਦਖਾਈ 

ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕ ਝ ਵੱਜਣ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਸ੍ੀ। 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਕੀ ਤ ਸ੍  ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿ ੋਇਿ ਚੋਟ ਪਕਵ 

ਲੱਗੀ? 

ਕ ਝ ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ ਸ੍ ਨੀਲ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਇਿ ਚੋਟ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਉਦ ਲੱਗੀ ਜਦ ਨੂਰਾ ਨ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਾਲ 

ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਅੱਛਾ.. ਕੀ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ 

ਿੈ? 

ਸ੍ ਨੀਲ - ਿਾਂ.. ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਅਸ੍  ਇਸ੍ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਵੀ 

ਨੜਲੇ ਥਾਣੇ ਪਵੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸ੍ੀ।  

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕੱਥੇ ਿੈ ਉਿ ਪਰਿੋਰਟ? 
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ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਓਸੇ੍ ਵੇਲੇ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ੈਜ਼ 

ਅਕਰਮ ਨੰੂ ਦੇ ਪਦੱਤੀ। ਜੋ ਪਕ ਓਸੇ੍ ਤਰੀਕ ਮ ਤਾਪਬਕ ਸ੍ੀ। ਿ ਣ 

ਇੰਝ ਿਤੀਤ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ  ਦੀ ਦਲੀਲ ਓਸੇ੍ 

ਤੇ ਭਾਰੀ ਿੈ ਗਈ ਿੋਵ।ੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਕੋਲ ਉਸ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਤੋੜ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਓਥ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। 

ਪਿਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਪਵਨਦ ਨ ਕਟਪਿਰੇ ਪਵੱਚ ਬ ਲਾਇਆ ਤੇ 

ਸ੍ਵਾਲ ਜ ਆਬ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਵਨਦ ਤ ਸ੍  ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਿੇਮ ਪਵਆਿ  

ਕਰਾਇਆ ਿੈ? 

ਪਵਨਦ - ਿਾਂਜੀ।  

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਨ ਨੂਰਾ? ਤ ਿਾਡੀ ਿਤਨੀ? 

ਪਵਨਦ ਨ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਪਿਰ 

ਪਕਿਾ.. 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਵਨਦ ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਨ ਨੂਰਾ? 

ਪਵਨਦ - ਿਪਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸ੍ੀ ਿ ਣ  ਉਸ੍  ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਜਾਣਦੇ 

ਨ? 
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ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਿ ਣ ਕੀ ਿੋਇਆ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਨਿ  

ਲੱਗਦਾ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਿੈ। 

ਪਵਨਦ - ਮ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ  ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ। ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ 

ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਨਿ  ਛੱਪਡਆ। ਤ ੇਪਿਰ ਉਿ ਰਾਿ ਲ ਨਾਲ ਵੀ 

ਆਿਣੇ ਪਦਲ ਦੇ ਚਾਅ ਿੂਰੇ ਕਰਦੀ ਰਿੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੰੂ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿਤਾ ਿ ੰਦਾ ਤਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਿੀ ਨਿ  ਕਰਵਾ ਦਾ। ਮ 

ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ।  

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਸ੍ ਨੀਲ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਗ਼ਲਤੀ ਆਿ ਨ 

ਨਿ  ਨੂਰਾ ਨ ਕੀਤੀ ਿੈ ਆਿ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਜੋ ਅੱਜ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਦਖੇਣੇ ਿ ੈਰਿ ੇਨ। ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ 

ਆਿ ਦ ੇਭਰਾ ਨ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਨਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਨ। ਤੇ ਰਾਿ ਲ ਤਾਂ 

ਉਸ੍ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੈ। 

ਪਵਨਦ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ ਪਜਿੜਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਸ੍ਦਾ। ਇਸ੍ਦੇ 

ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਏਿੀ ਲੱਛਣ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਰੇ ਕਪਿੰਦੇ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਿਰ 

ਵੀ ਮ ਇਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਪਲਆ। ਓਦਾਂ ਪਕਸ੍ਨ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ। ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤ.. 
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ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਆਿਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਦਾਂ 

ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮ ਆਿ ਨਿ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਪਵਨਦ - ਿ ਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਿ ੈਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕਿੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ 

ਤੇ ਮ ਸ੍ਭ ਮ ਆਿ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 

ਜੱਜ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਕਟਪਿਰੇ ਪਵੱਚ ਬ ਲਾਇਆ... 

ਜੱਜ - ਨੂਰਾ ਕੀ ਤ ਸ੍  ਪਵਨਦ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੋਗੇ। 

ਨੂਰਾ - ਨਿ  ਸ੍ਰ ਮ ਨਿ  ਇਿੋ ਪਜਿ ੇਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ੇ

ਮ ੜ ਜਾਣਾ। 

ਪਵਨਦ - ਨਿ  ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਭ ਗਤਦੀ ਰਿੀ 

ਸ੍ਾਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤਰੇਾ ਮ ੜ ਪਵਆਿ ਿੋਣਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਪਮੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਨੂਰਾ - ਮੈਨੰੂ ਦ ਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 

ਨਿ । ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਬਪਿਤਰ ਿੀ ਭੇਜੇਗਾ। 

ਪਵਨਦ - ਮ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਪਵਆਿ! 
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ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣ 

ਪਗਆ। ਜੱਜ ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ। ਨੂਰਾ ਦਾ ਿਾਸ੍ਾ ਕਾਿੀ ਿੌਲਾ 

ਿੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਪਵਨਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਿੀਆਂ 

ਸ੍ਦਕਾ ਨੂਰਾ ਿਾਰਦੀ ਬਤੀਤ ਿ ੰਦੀ ਸ੍ੀ। ਜੱਜ ਨ ਇਿ ਦੇਖਦੇ 

ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੰੂ ਸ੍ਖ਼ਤ ਸ੍ਬੂਤ ਿੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤ 

ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਿਏ। 

ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿ ਤ ਦ ਖੀ ਿੋਈ ਤੇ ਬਿ ਤ 

ਰੋਈ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦੱਤਾ। 

ਤੇ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਕੇ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਿ  ਿੋਈ ਉਿ ਨਵ ਤੋਰ ਤੇ 

ਮ ੜ ਤ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਕੰਨੀ 

ਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿੇ। ਪਿਰ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਨੂਰਾ ਦ ੇਕੋਲ ਿੀ ਸ੍ ਗਈ। ਇਸ੍ 

ਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਤੇ ਗ ਰਜੀਵਨ ਪਕੰਨ ਿੀ ਸ੍ਬੂਤ ਲੱਭਦ ੇ

ਰਿੇ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਿੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ। 

ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਥਾਣੇ ਭੇਪਜਆ ਪਜੱਥੇ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ ਨੀਲ ਦੇ 
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ਪਖਲਾਫ਼ ਪਰਿੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅਫ਼ਸੋ੍ਸ੍ ਓਥ ਵੀ 

ਪਰਿੋਰਟ ਨਾ ਪਮਲੀ ਉਿ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਨ  ਓਥ ਪਮਟਾ ਪਦੱਤੀ। 

ਿਾਲਾਤ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ। ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪਦਨ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਪਗਆ। 

ਅੱਜ ਇਸ੍ ਕੇਸ੍ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ  ਨ ਕੋਈ ਸ੍ਬੂਤ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੇਸ੍ 

ਖਾਪਰਜ਼ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ। ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਬੂਤ ਨਿ  

ਸ੍ੀ। ਜੱਜ ਨ ਆਿਣਾ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ ਣਾਉਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਕ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸੋ੍ਿਰ ੇਿਪਰਵਾਰ ਤ ਨੌਕਰ ਸ੍ੀ 

ਜੋ ਨੂਰਾ ਦੇ ਿਰ ਿ ੰਦੇ ਿਰ ਜ਼ ਲਮ ਦਾ ਗਵਾਿ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੌਕਰ 

ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਪਬਆਨ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੂਰਾ ਤ ੇ

ਿ ੰ ਦੇ ਿਰ ਜ਼ ਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਜੱਜ ਨੰੂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਜਾਣ ਕੇ 

ਬਿ ਤ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ। ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ  ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਗ ਰਜੀਵਨ ਦਾ 

ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨ ਨੌਕਰ 

ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਸ੍ ਣੀ ਤ ੇਪਿਰ ਆਿਣਾ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ ਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਨ 

ਸ੍ ਨੀਲ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ ਲਮ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਬਣਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ 

ਸ੍ ਣਾਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ 
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ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਨੂਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ੍ ਿਸ੍ਲੇ ਤ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ 

ਿੋਈ ਤੇ ਿਰ ਰੋਈ ਵੀ। ਨਵਨੀਤ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾਇਆ ਤ ੇ

ਿਸ੍ਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੂੰ  

ਿਏ।  

ਘਰ ਿ ੱ ਜਦ ੇਿੀ ਨੂਰਾ ਆਿਣ ੇਕਮਰ ੇਪਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇ

ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਓਥ ਜਾਣ ਦਾ ਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਪਲਆ। ਸ੍ਭ ਨ ਨੂਰਾ 

ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ। ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਕਪਿਣਾ ਨਾ ਮੰਪਨਆ। ਉਸ੍ 

ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਬੋਝ ਨਿ  ਬਣਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਤੇ ਉਿ 

ਪਦਲ ਅਭਾਰੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇ ਇਸ੍ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਐਨ ਨੰੂ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ। ਨੂਰਾ ਨ 

ਪਿਰ ਓਿੀ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ ਪਕ....  

ਨੂਰਾ - ਮ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿੀ ਿਾਂ ਤ ਿਾਡੇ ਤੇ।  

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨਿ  ਨੂਰਾ ਤੂੰ  ਬੋਝ ਨਿ  ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ। ਤਰੇ ੇ

ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਘਰ ਪਵੱਚ ਪਿਰ ਤ ਰਣੌਕ ਆਈ ਿੈ। 

ਨੂਰਾ - ਿਰ ਪਕੰਨੀ ਕ  ਦਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਦਨ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਾ 

ਿੀ ਿਵੇਗਾ। 
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ਗ ਰਜੀਵਨ - ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਐਥ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ੇ

ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਐਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। 

ਨੂਰਾ - ਮ ਸ੍ਮਝੀ ਨਿ  ਕ ਝ! 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਵਕਤ ਇਿ ਿ ੱ ਛਣਾ ਤੇ ਨਿ  

ਚਾਿੀਦਾ ਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿ  ਿ ੱ ਛ ਿੋਣਾ। 

ਨੂਰਾ - ਆਿ ਸ੍ਾਫ਼-ਸ੍ਾਫ਼ ਕਿੋ ਜੋ ਕਪਿਣਾ ਿੈ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਮ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ। 

ਨੂਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿੀ ਤੇ ਕ ਝ ਦੇਰ ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ ਬੋਲੀ। 

ਨੂਰਾ - ਨਿ  ਗ ਰਜੀਵਨ ਜੀ ਮ ਇਿ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ, 

ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਮ ਿੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਗ ਰਜੀਵਨ - ਨਿ  ਨੂਰਾ ਤੂੰ  ਬੋਝ ਨਿ  ਆ ਮੇਰੇ ਿਰ ਤ ੇ

ਨਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਿਰ। ਤੂੰ  ਿੀ ਤਾਂ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਮ 

ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਿਾਂ। ਕੀ ਿੋਇਆ ਜੇ ਉਿ ਮੇਰਾ ਅੰਗ 

ਨਿ  ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਦਲ ਦਾ ਟ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਿਾਂ 
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ਤੈਨੰੂ ਆਿਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ  ਤੂੰ  ਆਿਣੇ ਧਰਮ 

ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸ੍ਕਦੀ ਿ। 

ਨੂਰਾ - ਿਰ..... 

ਨਵਨੀਤ - ਕ ਝ ਿਰ-ਿ ਰ ਨਿ  ਬਸ੍ ਅੱਜ ਤ ਤ ਸ੍  ਮੇਰੀ 

ਭਾਬੀ ਜੀ ਿੋ ਮੰਨ ਭਾਵ ਨਾ ਮੰਨ। 

ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਨ ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ੍ ਕਾਰਵਾਿੀ ਪਵੱਚ ਿਾਮੀ 

ਭਰੀ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੰੂ ਮਨਾ ਪਲਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਖ ਸ਼ੀ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰ ਪਲਆ। 

ਪਵਨਦ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ ਨੀਲ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ ਲਮ ਦੀ 

ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲ ਗਈ ਤੇ ਗ ਰਜੀਵਨ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ 

ਨੰੂ ਨਵ ਪਸ੍ਰੇ ਤ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮੱਲ ਪਗਆ। ਪਕਸੇ੍ ਨ 

ਪਕਿਾ ਿੈ ਪਕ ਿਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਤੇ 

ਬਾਕੀ ਉਸ੍ਦੀ ਿੀ ਮਰਜੀ ਿੈ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿੜ ੇਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ 

ਪਕੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਿੈ। ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ 

ਕਰਕੇ ਿੀ ਨੂਰਾ ਅੱਜ ਪਜ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਿੀ 

ਗ ਰਜੀਵਨ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਮ ੜ ਤ ਸ੍ ਧਾਰ ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਇਿ 

ਦੋਵ ਿੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸ੍ਨ। ਤੇ 
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ਮ ਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਵੀ ਖ ਦਾ ਨੰੂ ਮ ੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਿੀ 

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਤਾਇਆ ਸ੍ੀ। ਝੂਠੀਆ ਂਦਲੀਲਾਂ ਤੇ 

ਗਵਾਿੀਆਂ ਪਜੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਿੋਣ ਿਰ ਸੱ੍ਚ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 

ਿੀ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਠੱਲ ਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।  

www.PunjabiLibrary.com
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ਨੀਲਮ 

(ਇੱਿ ਅਣਮ ੱ ਲਾ ਹੀਰਾ) 

ਮ ਜਦ ਉਸ੍ ਦਾ ਮੰੂਿ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿਛਾਪਣਆ ਨਾ, ਮੇਰ ੇ

ਕੋਲ ਉਿ ਦੋ ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਲੰਪਘਆ। ਪਿਰ ਜਦ ਮ ਪਧਆਨ ਪਦੱਤਾ 

ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰਾ ਪਮੱਤਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ 

ਿੈ, ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬ ਲਾਉਣ ਤ ਪਝਜਕ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਮੈਨੰੂ 

ਪਬਲਕ ਲ ਯਕੀਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿੀ ਬੰਦਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ 

ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਜ ਰਮ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ’ ਕਈ ਵਾਰ 

ਮੰਗਪਤਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਪਿਸ੍ ਬਾਜੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਕਦੀ ਵੀ 

ਮੰਗਪਤਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿ ੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਕ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ੰ ਦਾ ਤੇ 

ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਗ ਰੂਘਰ ਚੜਾਵੇ ਚ’ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਸੋ੍ਚ ਸ੍ਭ ਤ ਅਲੱਗ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅੱਜ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖ 

ਕੇ ਮੈ ਦ ਪਬਧਾ ਪਵੱਚ ਿ ੈਪਗਆ ਕੀ ਇਿ ਸੱ੍ਚ ਮ ੱ ਚ ਿੀ ਓਿੀ ਮੋਿਨ 

ਲਾਲ ਿੈ। ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਖਆ .......  

ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਦੇਦੋ ਭ ੱ ਖ ਬਿ ਤ ਲੱਗੀ 

ਆ। 

www.PunjabiLibrary.com
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 ਉਸ੍ ਦੀ ਇਿ ਮੰਗ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, 

ਮ ਬੜੇ ਜਰੋ ਨਾਲ ਆਿਣ ੇਅੱਥਰੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਨਿ  ਪਕ ਮ ਕੌਣ ਿਾਂ। ਬਸ੍ ਮ ਆਪਖਆ .... 

ਮ – ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਵਾ ਦਵਾ।  

ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਪਨਮਾਣ ੇਵਾਂਗ ਿੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਤਰਲੇ ਵਜੋ 

ਆਖਣ ਲੱਗਾ .....  

ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਿੋਵੇਗੀ।  

 ਮ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ 

ਿਛਾਪਣਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਣ ੇਇੱਕ 

ਿੋਟਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਪਗਆ। ਤੇ ਿੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੋ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਤੇ ਇਕ 

ਚਾਿ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਇਿ ਪਸ੍ਰਿ ਉਸ੍ ਦੇ ਖਾਣ ਿੀਣ 

ਲਈ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਦੋਵ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 

ਬੈਠ ਗਏ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਆਿਣ ੇਿਪਿਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਣ ਤ 

ਪਝਜਕ ਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਪਕ ਪਕ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆ 

ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਿੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਬਠੈ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਗਲ 

ਇਕ ਿਜਾਮਾ ਕ ੜਤਾ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ, ਉਿ ਦੇਖਣ ਤੋ ਐਨਾ 
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ਿ ਰਾਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ ਿਰ ਮੈਲਾ ਕਾਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਤੋ ਸ੍ਾਿ 

ਜਾਪਿਰ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਇਿ ਕਾਿੀ ਪਦਨਾਂ ਤ ਿਾਇਆ 

ਿੋਵ।ੇ ਿੋਟਲ ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨ ਚਾਿ ਤੇ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਪਲਆ ਕੇ ਟੇਬਲ 

ਤੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤੇ। ਉਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਖਾਣਾ 

ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਬਿ ਤ ਗਰਮ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ 

ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਇਿ ਪਬਲਕ ਲ ਗਰਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲਗ ਪਰਿਾ। 

ਉਸ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਿੱਥ ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿੱਥ ਚਾਿ ਦੀ ਪਗਲਾਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਇਕ ਘ ੱ ਟ ਚਾਿ ਦਾ ਭਰਦਾ ਤ ੇਇਕ ਡੱਕੀ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਨੰੂ ਵੱਢਦਾ। 

ਜਲਦੀ ਿੀ ਦੋਵ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਖਾ ਪਗਆ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਸ੍ ਦੇਖੀ ਜਾ 

ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.....  

ਮ – ਿੋਰ ਖਾਵੇਗਾ?  

ਉਸ੍ ਨ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਮ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਿੋਰ ਪਲਆਉਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਨੌਕਰ ਕ ਝ ਪਮੰਟਾਂ 

ਪਵੱਚ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ੍ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 

ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਨੰੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਖਾਣ 

ਪਿੱਛ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.....  

ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਤ ਸ੍  ਨਿ  ਖਾਵੋਗੇ?  
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ਮ ਨਾਂਿ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਨਾਂਿ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ 

ਉਸ੍ ਨ ਪਿਰ ਖਾਣਾ ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਮੋਸੇ੍ ਖਾ 

ਲਏ ਤਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ....  

ਮ – ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੰੂ ਿਛਾਪਣਆ ਨਿ  ਤੂੰ?  

ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਸੋ੍ਚ ਕੇ ਪਕਿਾ ....  

ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਨਿ  ਭਾਜੀ, ਮ ਨਿ  ਿਛਾਪਣਆ।  

ਮ – ਮ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਿਾਂ, ਪਿੰਡ ਉਰਨਾ ਤ। ਮੋਿਨ ਲਾਲ 

ਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਕ ਝ ਪਚਰ ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ 

ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਪਧਆ। ਮ ਵੀ ਆਿਣੀ 

ਜਗਾ ਤ ਖੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ 

ਦੋਵ ਮੋਪਢਆਂ ਤ ਿਪੜਆ ਤੇ ਆਪਖਆ .....  

ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਓ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਆਂ ਪਕਥੇ ਰਿਾ ਐਨਾ 

ਪਚਰ?  

 ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਿ ੱ ਟ ਿ ੱ ਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਸੰ੍ਭਾਲਦੇ ਿੋਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਲ ਨੰੂ ਲਾ ਪਲਆ। ਿਰ ਉਸ੍ ਦਾ 

ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ਗ ਿੋਰ ਚੀ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਦੇ ਇਸ੍ 
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ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਸ੍ਭ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾ 

ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾਇਆ। ਪਿਰ ਮ 

ਿੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ ਬਣਦੇ ਿੈਸੇ੍ ਦ ੇਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ 

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਗਆ। ਮ 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਪਬਠਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ 

ਬੈਠ ਪਗਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸ੍  ਘਰ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਏ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਥੋੜਾ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਪਜੱਥ ੇ

ਪਜਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤ ੇ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਘਰ ਸ੍ਨ। ਘਰ 

ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਾਨੰੂ ਿਿ ੰ ਚਣ ਪਵੱਚ ਵਕਤ 

ਲੱਗਣਾ ਸ੍ੀ, ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਦੇ ਇਸ੍ ਿਾਲ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।  

ਜਗਤਾਰ – ਕੀ ਗੱਲ ਿ ੋਗਈ ਮੋਿਨ ਭਰਾ, ਇਿ ਪਕਵ ਦਾ 

ਿਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤ ਪਰਆ ਪਿਰਦਾ ਏ? ਉਿ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰੂ ਿੂੰ ਝਦਾ 

ਿੋਇਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ..  

ਮੋਿਨ – ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਆਂ ਕੀ ਦੱਸ੍ਾਂ ਤਨੰੂੈ ਿ ਣ ਮ, ਪਸ੍ਆਣੇ 

ਆਖਦੇ ਨ “ਝੱਗਾ ਚ ੱ ਪਕਆ ਪਢੱਡ ਆਿਣਾ ਿੀ ਨੰਗਾ ਿ ੰ ਦਾ ਏ” 

ਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਅਰਸ਼ ਤ ਿਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ 
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ਆਂਦਾ ਈ ਓ। ਿਤਾ ਨਿ  ਰੱਬ ਨ ਮੈਨੰੂ ਪਕਿੜੇ ਜ ਰਮ ਦੀ ਸ੍ਜਾ 

ਪਦੱਤੀ ਆ।  

ਜਗਤਾਰ – ਮੋਿਨ ਵੀਰੇ ਮੈਨੰੂ ਖ ੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦਸ੍ ਤਾਂ ਜੋ ਮ 

ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸ੍ਕਾ( ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਿੌਸ੍ਲਾ ਪਦੰਦੇ ਿੋਏ)।  

ਮੋਿਨ - ਜਗਤਾਰ ਤਰੇੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਤ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ 

ਮੇਰਾ ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਕਰਿਾ ਨਾਲ ਘਰਵਾਲੀ ਚੰਗੀ 

ਪਮਲ ਗਈ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਦੀ ਬਿ ਤ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। ਘਰ 

ਨੰੂ ਭਾਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋ ਮ ੰ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ 

ਿੋਈ, ਵੱਡੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਨਾਮ  ਰਪਜੰਦਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਿਾਲ 

ਰੱਪਖਆ।ਵੈਸੇ੍ ਤੇ ਪਤੰਨ ਬੱਚ ੇਬਿ ਤ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਾਪਰਆ ਂ

ਨਾਲ ਸੋ੍ਿਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਜਗਰ ਦਾ ਟ ਕੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਸ੍ੀ। 

ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਭ ਤ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਮ ਆਿਣੇ ਕੰਮ 

ਕਾਰ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਪਰਿਾ ਸ੍ਮਾਂ ਲੰਗਦਾ ਪਗਆ ਬੱਚੇ ਿੜ ਪਲਖ 

ਕੇ ਜਵਾਨ ਿੋ ਗਏ।ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ 

ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਿੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਿੈ ਗਏ ਦੋਨ 

ਮ ੰ ਡੇ ਇਕੱਠ ਿੀ ਇੱਕ ੋਕਾਲਜ ਿੜਦੇ ਸ੍ਨ।ਨੀਲਮ ਦਸ੍ਵ  ਕਰਨ 

ਪਿੱਛ ਆਿਣੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਨਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਚੰਗੇ ਨ, ਰਾਣੀ 

(ਮੋਿਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ) ਦਾ ਭਰਾ ਿ ਪਲਸ੍ ਪਵਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਿੈ। 
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ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਰਪਿਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਬੜਾ ਿੀ ਸ੍ਮਝਦਾਰ ਤ ੇ

ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਿਪਰਵਾਰ ਿੈ।ਉਿ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਬਿ ਤ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਨੀਲਮ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਪਿਰ 

ਲੈ ਗਏ। ਮ ੰ ਡੇ ਦੋਵ ਿੀ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਿੀ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵਚ ਰਪਿਣ 

ਲੱਗ ਿਏ, ਬਸ੍ ਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਿੀ ਪਿੰਡ ਰਪਿੰਦੇ ਸ੍ਾਂ। ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਬੜੀ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। 

ਇਿ ਸ੍ਭ ਗੱਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਸ੍ ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਟੋਕਦੇ ਉਿ ਬੋਪਲਆ.. 

ਜਗਤਾਰ - ਮੋਿਨ ਯਾਰ ਤੂੰ  ਤਾਂ ਪਲਖਦਾ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣਾ 

ਸ੍ੀ, ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਿੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੂਰ ਦ ਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ 

ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿੜ ਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸ੍  

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜੀਣਾ ਪਸੱ੍ਪਖਆ ਏ। 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ 

ਪਿਣਕਦਾ ਿੋਇਆ ਿੱਸ੍ਦਾ ਬੋਪਲਆ। ਇਿ ਿਾਸ੍ਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਬਸ੍ 

ਇਿ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਟੋਕਣ ਦਾ ਿ ੰ ਗਾਰਾ ਸ੍ੀ... 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ - ਕਾਿਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਾਈ ... ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੌ੍ਖਾ ਆ, ਪਕਸੇ੍ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਜਾ 
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ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਬਆਨ ਦੇਣ ੇਸੋ੍ਖੇ ਨ ਤੇ ਓਨਾ ਿੀ ਸੌ੍ਖਾ ਵਾ 

ਓਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖਣੀਆਂ। ਿਰ ਜਦ ਓਿੀ 

ਿਾਲਾਤ ਆਿਣੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ 

ਏ। 

ਜਗਤਾਰ - ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਰੇੀ ਸ੍ਿੀ ਵਾ ਮੋਿਨ ਵੀਰ ੇਿਰ ਪਕਸੇ੍ 

ਦੇ ਦ ੱ ਖ-ਸ੍ ੱ ਖ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌ੍ਖਾ ਨਿ । 

ਤੇ ਤੇਰ ੇਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਿ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਚੱਲ 

ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ  ਦਸ੍ ਐਥ ਤੱਕ ਪਕਵ ਿ ੱ ਜਾ ? 

ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੀ ਇਿ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਪਿਰ 

ਤ ਆਿਣੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ - ਸ੍ਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਪਗਆ ਦੋਵ ਮ ੰ ਡੇ ਿਰ ਮਿੀਨ 

ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਆ ਦੇ ਰਪਿੰਦੇ, ਮ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ 

ਿੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਿੋਵਗੇਾ । ਮ ਪਜੱਥ ਪਕਤ ਵੀ 

ਓਿਨਾ ਨੰੂ ਿੈਸੇ੍ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ।ੇ ਆੜਤ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਨਾਂ ਦੀ ਿੀ 

ਰਪਿ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਿੂ ਪਜ ਦਾ ਪਰਿਾ ਆੜਤ ਚੰਗੀ ਚਲਦੀ 

ਸ੍ੀ ਿਰ ਬਾਿੂ ਦ ੇਗ ਜਰਨ ਪਿੱਛ ਿਾਲ ਮੰਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਪਗਆ । ਕੋਈ 

ਵੀ ਲੋੜ ਵੰਦ ਆ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ 
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ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਪਲਖ-ਪਲਖਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ, ਿਪਿਲਾ-ਿਪਿਲਾ 

ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੈਸੇ੍ ਮੋੜ ਪਦੱਤੇ ਿਰ ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਮੋੜਨ ਸ੍ਿੀ ਨਾ 

ਸ੍ਮਝੇ।ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ਆੜਤ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ, ਲੋਕ ਬਿਾਨ ਨਾਲ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਿਰ ਮੋੜਦਾ ਕੋਈ 

ਪਵਰਲਾ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਵੀ ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ ੇ

ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਕੀ ਿਤਾ ਜੋ ਿੈਸੇ੍ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਉਿ 

ਪਕੰਨਾ ਕ  ਲੋੜ ਵੰਦ ਿੋਵੇਗਾ, ਇਸ੍ ਲਈ ਪਲਖ਼ਤ ਿੜਤ ਕਰਨਾ 

ਵੀ ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ। ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਇਸ੍ ਆਦਤ 

ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਚ ਪਕਆ। ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਆੜਤ ਪਵੱਚ ਘਾਟਾ 

ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸੇ੍ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ ਿੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਕਰਦਾ ਮੰਗਣ ਤਕ ਆ ਪਗਆ। ਿਰ ਕਦੇ ਮ ਸ੍ੀ.. ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਕ 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਿਨਤ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਿਾਉਣਗੇ। 

ਿਰ ਿਾਲਾਤ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਉਦ ਿੋ ਗਏ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮ ੰ ਡਾ 

ਰਪਜੰਦਰ ਆਿਣੇ ਕਾਲਜ ਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿੜਦੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਪਵਆਿ 

ਕੇ ਘਰ ਲਈ ਆਇਆ। ਿਰ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 

ਿੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ।  

ਖਰਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸ੍ੀ। ਅਜ ੇਵੱਡੇ 

ਦੇ ਪਵਆਿ ਨੰੂ ਦੋ ਮਿੀਨ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਿੋਏ ਪਕ ਪਨੈੱਕਾ ਵੀ ਵੱਡੀ 
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ਨੰੂਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪਵਆਿ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੋਵ ਮ ੰ ਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤ ੇਉਿਰ ਮੇਰੇ ਪਸ੍ਰ ਦਾ ਬੋਜ ਿਰੋ ਵਧਾ 

ਪਦੱਤਾ। ਦੋਵ ਨੰੂਿਾਂ ਸ਼ਪਿਰੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੰੂ ਿੱਥ 

ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਦੀਆਂ । ਘਰ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਕੰਮ ਬਸ੍ ਪਵਚਾਰੀ ਰਾਣੀ 

ਿੀ ਕਰਦੀ। ਪਜਵ ਪਕਵ ਅਸ੍  ਵਖਤ ਲੰਘਾ ਰਿੇ ਸ੍ਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਦੱਲ 

ਪਵੱਚ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦ ੱ ਖ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੜੇੀ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਲਆਂਦੀ ਪਕ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਪਦਨ ਪਲਆਵੇਗਾ। 

ਿਰ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਾਲਤ ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ 

ਕ  ਸ੍ਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਨ ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਧ ੱ ਿ ੇ ਕੰਮ ਕਰਪਦਆ ਂ

ਦੌਰਾ ਿੈ ਪਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿ ੱ ਜਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰਾਣੀ 

ਿੂਰੀ ਿ ੋਗਈ। ਮੈਨੰੂ ਪਕਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਮੱਲ ਰਿੀ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਡਾ ਸ੍ਦਮਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਦ ੱ ਖ ਿਰੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਣੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਮ ਪਦਲ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿ ੰਦਾ ਪਗਆ, ਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਾਪਿਰ ਨਾ 

ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਦਾ ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ। ਮ ੰ ਡਾ 

ਨੀਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੀਲਮ 

ਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤ ੇਨੀਲਮ ਨ 
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ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ, ਿਰ ਮ ੰ ਡਾ ਖ ੱਦ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਿਤਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ ਆ ਪਗਆ। ਮ ੰ ਡਾ ਚੰਗੇ 

ਿਪਰਵਾਰ ਤ ਸ੍ੀ ਮ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਝੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਚ ੰ ਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਨੀਲਮ 

ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੰੂਿੋ ਇਿ ਖਬਰ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਮ ਖ ਸ਼ ਤਾਂ ਬਿ ਤ ਿੋਇਆ 

ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਦ ੱ ਖ ਵੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਿਣੇ ਿੱਥੀ ਪਵਆਿ 

ਨਾ ਕਰਾ ਸ੍ਪਕਆ। ਸ੍ਭ ਤ ਪਜਆਦਾ ਦ ੱ ਖ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਸ੍ੀ 

ਪਕ ਮ ਆਿਣੇ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਧੀ ਿ ੱ ਤਰ ਦਾ ਪਵਆਿ ਆਿਣੇ ਿੱਥੀ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਭ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਪਵਆਿ 

ਦੇ ਸੌ੍ ਸ੍ ਿਨ ਿ ੰ ਦੇ ਨ, ਓਿਨਾ ਦੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਕਈ ਰੀਝਾਂ ਿ ੰ ਪਦਆਂ 

ਨ ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੇ ਨਸ੍ੀਬ ਪਵੱਚ 

ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਸ੍ਮੇ ਪਿੱਛ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛ ਘਰ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਕਰਨਾ ਿਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਮੇਰੇ ਿ ੱ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਨੰੂਿਾਂ ਚੋ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਤੀਲਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਭੰਪਨਆ। 

ਤ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਵ ਤ ਨਵਾਂ ਿਾਿ ਣਾ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਨੰੂਿਾਂ ਦ ੇ

ਸ੍ਬੰਧੀਆਂ ਿਾਸੋ੍ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ 

ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਪਜਆਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਘਟ ਅਨ ਭਵ ਕਰਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਵੱਡਾ ਮ ੰ ਡਾ ਪਕਸੇ੍ ਏਜਟ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 
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ਉਸ੍ ਨ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕੰਨ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮ ਲਖ 

ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਿਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਰੀ 

ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਸ੍ੀਅਤ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਗਪਿਣੇ ਿਾ ਕੇ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ 

ਪਿੱਛ ਉਿ ਤ ੇਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਮ ਲਖ ਜਾ ਿ ੱ ਜੇ। ਉਸ੍ ਤ 

ਦੋ ਕ  ਮਿੀਪਨਆ ਂਬਾਦ ਓਿਨਾ ਪਨੈੱਕੇ ਮ ੰਡੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਘਰਵਾਲੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਓਥੇ ਬ ਲਾ ਪਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਆਖ ਗਏ ਪਕ ਉਿ ਓਥ ਿੈਸੇ੍ 

ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਕਰਜਾ ਲਵਾਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿਨਾਂ 

ਪਿੱਛੇ ਮ ੜ ਕੇ ਨਿ  ਦੇਖਣਾ ਿਰ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮ ਪਦਲ 

ਤੇ ਿੱਥਰ ਰੱਖ ਪਲਆ। ਓਿਨਾ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਸ੍ਾਲ ਗ ਜਪਰਆ 

ਤੇ ਪਿਰ ਦੂਜਾ ਿਰ ਓਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਿਸੇੈ੍ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਿ 

ਆਏ। ਿਰ ਬਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਓਿਨਾ ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਬਾਿਰ 

ਕੱਢ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਪਲਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਬੰਦ ੇ

ਨ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਿਾਰਾ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। 

ਮ ਗ ਰੂਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ ਪਕ ਪਕ ਮ ਅਜੇ 

ਤਕ ਗ ਰੂਘਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਰੋ 

ਕੋਈ ਰਾਿ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ। ਥੱਕ ਿਾਰ ਕੇ ਮ ਿਮਾਤਮਾ ਤ 

ਮ ਆਿੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਓਥੇ ਰਪਿ ਕੇ ਸੇ੍ਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵਾਂ ਕ  ਮਿੀਪਨਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 
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ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਤਾ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਗ ਰੂਘਰ ਿ ੱਜੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ 

ਨਾ ਿਛਾਪਣਆ। ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਿਾਿਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬ ਲਾਇਆ ਤੇ 

ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਆ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋ' ਅੱਥਰੂ ਵਪਿਣ ਲੱਗ ਿਏ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਜਵ ਇੱਕ ਮਾਂ 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵ।ੇ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ । ਇਿ ਅੱਥਰੂ ਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਮ ੰ ਪਡਆ ਂ

ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਨਾ 

ਿਾਉਣ ਦੇ, ਇਿ ਅੱਥਰੂ ਸ੍ਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਇਿ ਅੱਥਰ ੂ

ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਦਰਦ ਲਈ ਜੋ ਮ ਿੱਸ੍ਦੇ ਿੋਏ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ, 

ਇਿ ਅੱਥਰ ੂਸ੍ਨ ਇੱਕ ਬਾਿ ਦਾ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਵਯੋਗ ਦ ੇ

ਤੇ ਪਮਲਾਿ ਦੇ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ 

ਰੋ ਪਕ  ਪਰਿਾ ਿਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਡ ੇ

ਆਸੇ੍-ਿਾਸੇ੍ ਇੱਕ ਅਲਗ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਿਲੌ ਬਣ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੀਲਮ 

ਨੰੂ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 

ਪਵੱਚ ਬੈਠਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਨੀਲਮ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ 

ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਪਜਸ੍ਨ ਸ੍ਾਨੰੂ ਚ ੱ ਿ 
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ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮ ਉਸ੍ ਵੇਲੇ 

ਉਸ੍ ਸ੍ਰਦਾਰ ਵੱਲ ਬਿ ਤ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਸ੍ਾਰਾ ਰਸ੍ਤਾ ਮ 

ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਿ 

ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਿਰ ਮ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਫ਼ਰ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋਵ।ੇ ਮੈਨੰੂ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਖਬਰ ਕੇ ਅਸ੍  ਪਕੱਥੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਰਾਿਾਂ 

ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਅਸ੍  ਇੱਕ ਘਰ ਿ ੱ ਜ 

ਗਏ। ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤ ੇਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਰ ਕੇ 

ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਪਿਰ ਨੀਲਮ ਤੇ ਸ੍ਰਦਾਰ ਮੈਨੰੂ 

ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

ਸ੍ਰਦਾਰ - ਰਾਮੇ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। 

ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਪਤੰਨ ਪਗਲਾਸ੍ ਿਾਣੀ ਲੈ 

ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸ੍  ਬਿ ਤ ਿੀ ਸੋ੍ਿਣ ੇਸੋ੍ਪਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਨੰੂ 

ਖਾਸ੍ ਮਾਲੂਮ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਕਸੇ੍ ਚੰਗੇ ਸ੍ਾਿੂਕਾਰ ਦਾ ਘਰ 

ਿੈ। ਨੀਲਮ ਨ ਇੱਕ ਪਗਲਾਸ੍ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ 

ਮੈਨੰੂ ਿਾਣੀ ਪਿਆਪਲਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ। ਐਨ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਪਲਆਈ 

ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੀਲਮ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤਾ। ਨੀਲਮ ਨ ਉਿ ਬੱਚਾ ਮੈਨੰੂ 
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ਿੜੋ ਪਦਆ ਪਕਿਾ ਇਿ ਤ ਿਾਡੀ ਦਿੋਤੀ ਕੰਚਨ ਿੈ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਆਿਣੇ ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। ਪਿਰ ਨੀਲਮ ਨ ਮੈਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਉਸ੍ਦਾ 

ਘਰਵਾਲਾ ਿੈ ਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਿੈ। ਮ ਆਿਣੀ 

ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਉਸ੍ 

ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਜ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿ ਤ ਘ ੱ ਟ ਕੇ 

ਜੱਿੀ ਿਾਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਿ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭ ੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਯਾਦਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਮਰਦੇ ਦੱਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਪਿਣਗੀਆਂ। 

ਐਵ ਿੀ ਬਿ ਤ ਵਕਤ ਲੰਘ ਪਗਆ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ 

ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੰੂ ਿਰ ਇੱਕ ਸ੍ ੱ ਖ ਪਮਪਲਆ ਐਦਾਂ ਿੀ 

ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪਜਿੀ ਦੋਿਤੀ ਮੈਨੰੂ ਨਾਨੰੂ-ਨਾਨੰੂ 

ਕਪਿ ਕੇ ਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿ ਤ 

ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਰੱਬ ਨ ਮੈਨੰੂ ਉਿ ਸ੍ਭ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇ

ਪਦੱਤੀਆਂ ਸ੍ਨ ਜੋ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਿੀਆਂ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਸ੍ਮਾਂ 

ਲੰਘਣ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਜਵ ਮ ਆਿਣ ੇਧੀ ਜਵਾਈ 

ਤੇ ਬੋਝ ਿੋਵਾਂ। ਉਿ ਭਾਂਵੇ ਮੈਨੰੂ ਿਰ ਸ੍ ੱ ਖ ਦੇ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਮੈਨੰੂ 

ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ 

ਓਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਿੈ ਓਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭਣ 
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ਦੀ ਿੂਰੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਿੋਰ 

ਸ਼ਪਿਰ ਆ ਪਗਆ। ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿ ਤ 

ਲੱਪਭਆ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਮੇਰੀ ਬ ਜ਼ਰਗ ਵਾਲੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ 

ਦੇਣਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ। ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਮੰਗਣ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕੋਈ 

ਚਾਰਾ ਨਾ ਪਰਿਾ। ਿਰ ਐਨ ਦ ੱ ਖ ਝੱਲਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮ ਕਦੇ ਖ ੱ ਦ 

ਖ ਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸੋ੍ਪਚਆ। 

ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆਂ। ਐਨ ਨੰੂ ਉਿ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਿ ੱ ਜ 

ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਆਿਣੇ ਿ ਰਾਣੇ ਯਾਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਲਈ 

ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚੋ ਤਪਰਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ 

। ਅਜੇ ਓਿਨਾ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਿੀ ਰੱਪਖਆ ਪਕ ਇੱਕ ਚਾਰ ਕ  ਸ੍ਾਰ 

ਦੀ ਬੱਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਵਾਜ਼ 

ਲਗਾਈ.. 

ਬੱਚੀ – “ਦਾਦੂ”  

ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਖ ਸ਼ ਿ ੋਕੇ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਚ ੱ ਕ 

ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਆਪਖਆ .. 

ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ - ਕਦੋ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਿ ੱ ਤ? 
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ਬੱਚੀ ਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਪਕਿਾ ... 

ਬੱਚੀ - ਦਾਦ ੂਿਤਾ ਿ ੈਆਿਕੋ ਿਮ ਕੱਬ ਕੇ ਆਏ ਿ ... 

ਕਿਾ ਥੇ ਆਿ? 

ਜਗਤਾਰ - ਿਮ ਤ ਯਿੀ ਥੇ ਆਿ ਿੀ ਗ ੰ ਮ ਿੋ ਜਾਤੀ ਿੋ। 

ਇਿ ਕਪਿਣ ਪਿੱਛ ਜਗਤਾਰ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਿੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਿ ਸ੍ਭ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ 

ਉਸ੍ ਨ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਿਛਾਣ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਉਸ੍ਦੀ ਦੋਿਤੀ ਿੀ 

ਸ੍ੀ। ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਉਸ੍ਦਾ 

ਧੀ ਤ ੇਜਵਾਈ ਬੈਠ ਿੋਏ ਸ੍ੀ। ਨੀਲਮ ਨ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨੰੂ ਿਛਾਣ 

ਪਲਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਿਈ ਤੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਇਿ 

ਪਦਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ। ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਕ ਝ ਕ  ਪਦਨ 

ਓਥੇ ਪਰਿਾ। 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਿਰ ਆਿਣ ੇ

ਪਖ਼ਆਲਾਂ ਪਵੱਚ ਗ ੰ ਮ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 

। ਉਸ੍ ਨ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਪਕਿਾ ... 
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ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ - ਯਾਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਤੂੰ  ਤਾਂ ਪਲਖਦਾ ਬਿ ਤ 

ਸੋ੍ਿਣਾ ਸ੍ੀ,ਮ ਸੋ੍ਚਦਾ ਿਾਂ ਤੈਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਲਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ 

ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਸੋ੍ਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਜਗਤਾਰ 

ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ੍ ਤ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮੋਿਨ 

ਲਾਲ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਿ ਵਜ 

ਪਲਖ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇਉਸ੍ ਨੰੂ ਨੀਲਮ(ਇੱਕ ਅਣਮ ੱ ਲਾ ਿੀਰਾ) ਵਜ 

ਿਬਪਲਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ੍ ਦੀ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਬਿ ਤ ਿਪਸੱ੍ਧ 

ਿੋਈ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਲਾਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਕਤਾਬ 

ਨ ਬਿ ਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਿ ਸ੍ਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮੋਿਨ ਲਾਲ 

ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਪਦੱਤੀ। 

 

ਜਦ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤਾਂ 

ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਿਣ ੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ 

ਕੀਤੀ। ਨੀਲਮ ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਘੱਟ ਤੇ ਮਾਂ ਵਜ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਜਆਦਾ 

ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਨੀਲਮ ਉਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਿੀਰਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਸ੍ਭ 
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ਤ ਕੀਮਤੀ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਉਿ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਿ 

ਕੋਲ ਿੋਵ।ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਇਿੋ ਪਜਿ ੇਿਾਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇ

ਨ ਿ ੱ ਤਰ ਮਾਂ ਬਾਿ ਨੰੂ ਧਖੋਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਿਣ ੇ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਸ੍ਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨ। ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਇੱਕ ਸ੍ਮਾਨ ਨਿ  

ਿ ੰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਜਗਤਾਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦਾ ਿ ੱਤਰ ਸ੍ੀ ਜੋ ਆਿਣੇ ਸੋ੍ਿਰ ੇ

ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਾ ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇ 

ਿ ੱ ਤਰ ਸ੍ਨ ਜੋ ਬਾਿ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਿ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਿ  ਸ੍ਨ। 

ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਿ 

ਦਾ ਆਿਣ ੇਧੀ ਿਤੀ ਮੋਿ ਦਰਸ੍ਾ ਦੀ ਿ। 

ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨ ਪਲਖਣ 

ਨੰੂ ਿੇਪਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨੀਲਮ ਿੈ, ਵੈਸੇ੍ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਿਨੀਤ ਕਪਿ ਕੇ ਬ ਲਾ ਦਾ ਿਾਂ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲੀ ਨਾਮ 

ਨੀਲਮ ਿੈ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਨਿ  ਸ੍ਮਝਦਾ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਮ ਤ 

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾਮ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਲਈ ਢ ਕਵਾਂ ਿ ੰ ਦਾ। ਉਿ 

ਚਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਇੱਕ ਐਸੇ੍ ਸ੍ਕਸ਼ ਦਾ ਪਕਰਦਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਾ ਜੋ 

ਆਿਣੀ ਿਰ ਖ ਸ਼ੀ ਦੱਬ ਕੇ ਦੂਪਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ 

ਿੋਵ।ੇ ਮ ਉਸ੍ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਮ ੱ ਖ ਰੱਖਦ ੇਿੋਏ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਕਰਦਾਰ ਭਾਂਵੇ 
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ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਉਿਜੇ ਗਏ ਨ ਿਰ ਇਿ ਸੋ੍ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਦੀ 

ਿੈ। ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਾਂ ਜੋ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ ਬਾਿ ਦੇ ਝੱਲਦ ੇ

ਆ ਰਿੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਪਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦੱਤੀ।  
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ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ( ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ) 

ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਿ  ਪਕ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਕੀ ਵਾਰ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਿੀ 

ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਏ। ਿਾਂ ਸ੍ਮਾਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕੰਨਾ ਕ  

ਪਚਰ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਤ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਚਾਰ 

ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਚਾਰ ਸ੍ਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਿੋਣੀ ਏ। ਬਸ੍ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜ 

ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ। ਮ ਕਦੇ ਸੋ੍ਪਚਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਜਿੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ 

ਮ ਜ ਰਮ ਆਖਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਅਣਜਾਣ ੇਪਵੱਚ, 

ਨਾ-ਸ੍ਮਝੀ ਪਵੱਚ, ਆਿਣ-ੇਆਿ, ਵਕਤ ਦੀ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ 

ਪਿਰ ਜਾਣ ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਿ ੋਪਗਆ। ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰ ੇ

ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਜਾਣ ਿਪਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ  

ਸ੍ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ਮਝਦਾ। ਪਕ ਪਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਇਸ੍ ਕਾਰਨ ਗ ੱ ਝੇ ਿੋਏ 

ਭੇਦ ਖ ੱ ਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮੇਰੀ ਅਣਗਪਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਨ ਕਸ੍ਾਨ ਿੋ ਜਾਵ।ੇ ਬਿ ਤਾ ਵਕਤ ਨਾ 

ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਮ ਆਿਣੀ ਿੱਢ ਬੀਤੀ ਪਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ।  

ਮ ਆਿਣੇ ਕ ਝ ਿੱਕ ੇਸ੍ਾਥੀਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਲਈ 

ਘ ੰ ਮਣ-ਪਿਰਨ ਲਈ ਪਗਆ ਸ੍ਾਂ। ਅਕਸ੍ਰ ਪਵਿਲੇ ਰਪਿਣ ਕਾਰਨ 

ਮੇਰੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵੱਚ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਘ ੰ ਮਣ-ਪਿਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਉਭਰਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਏ। ਸੋ੍ ਅਸ੍  ਮਨੀਕਰਣ ਸ੍ਾਪਿਬ ਤ ਮਨਾਲੀ 
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ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ। ਸ੍ਭ ਘ ੰ ਮਣ ਉਿਰਾਂਤ ਘਰ ਿਰਤਣ ਬਜ਼ਾਰ ਤ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਰ ੱ ਝ ਗਏ। ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ । ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਕੌਿੀ ਿੀਣ 

ਲੱਗਾ। ਉਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦ ਕਾਨ ਿਰ ਿਈ। ਪਜੱਥ ੇ

ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕ ਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਤਨੀ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਖਡਾਉਣ ਪਵੱਚ। 

ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦ ੋਸ੍ਾਲ ਦਾ ਿਵੋੇਗਾ। ਦੂਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਆ ਰਿੇ। ਕ ਝ ਪਚਰ 

ਬਾਅਦ ਿਤਨੀ ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਸੇ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਜਸ੍ 

ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦਾ ਿਤੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਖਪਝਆ। ਿਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਪਖਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ ਿਤੀ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਿਤੀ-ਿਤਨੀ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ 

ਦ ਕਾਨ ਦੀ ਿਰਲੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਰ 

ਜਾਂਪਦਆ ਸ੍ਾਰ ਮ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਪਠਆਂ ਤੇ ਦ ਕਾਨ ਤ ੇਜਾ 

ਿ ੱ ਜਾ। ਿਿ ੰ ਚਪਦਆ ਂ ਸ੍ਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਈ 

ਸ਼ਾਇਦ ਪਜਸ੍ ਦੀ ਮੰਗ ਔਰਤ ਆਿਣੇ ਿਤੀ ਤ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਇਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚ ੱ ਪਕਆ, ਇਿ ਿੱਦ ਤ ਿਰ ੇ

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ। ਘ ੰ ਮਾ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ੍ ਮ ੱ ਲ 12000 
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ਪਲਪਖਆ ਿੋਇਆ ਿੜ ਮੇਰੇ ਿੋਸ਼ ਡ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ 

ਮਪਿੰਗੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਿ ਆਦਮੀ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਤ ੇ

ਪਚਲਾਇਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵੱਚ ਆਇਆ ਪਕ ਇਿ 

ਘੜੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰੀ ਸੋ੍ਚ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਣ ਲੱਗਾ ਸ੍ੀ। ਤ ੇਮੇਰੀ 

ਏਨੀ ਔਕਾਤ ਨਿ  ਪਕ ਮ ਖ ੱ ਦ ਇਿ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸ੍ਕਾ। ਮ 

ਘੜੀ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਪਖਆ ਤੇ ਦ ਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ। ਬਾਿਰ 

ਆ ਦੇ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਪਕ  ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਚ ਇਿ ਘੜੀ 

ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੰੂ ਲੈ ਪਦਆਂ। ਿਰ ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਪਝੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ 

ਡਰ ਸ੍ੀ। ਕਦ ੇਨਾਂਿ ਕਦੇ ਿਾਂ, ਮੇਰ ੇਮਨ ਪਵੱਚ ਦ ੋਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਅੰਤ ਮ ਮ ੜ ਦ ਕਾਨ ਤ ੇਪਗਆ ਤ ੇ

ਉਸ੍ ਘੜੀ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਦੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਤੋਿਿੇ ਵਜ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੰੂ ਦੇਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਘੜੀ 

ਨੰੂ ਡੱਬੇ ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸ੍ਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਜੇਬ ਪਵੱਚ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢ ਪਲਖਣ ਲੱਗਾ। 

ਆਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, 

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਾਸ੍ ਦੀ ਭੇਟ ਏ, 
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ਇਸ੍ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰਾਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਪਿ ਚਾਖ ਲਉ, 

ਮ ੱ ਲ ਤਾਂ ਇਸ੍ਦਾ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਨੀ, 

ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਮ ੱ ਲਾ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ, 

ਬਲਦੇ ਿੋਏ ਪਸ਼ਪਵਆਂ ਦੀ ਝ ਬੋਲ ਭਾਵੇ ਰਾਖ ਲਉ, 

ਸੋ੍ਚ ਨਾ ਪਵਚਾਰ ਤੂੰ  ਕੌਣ ਿਾਂ ਮ, 

ਪਕ  ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ, 

ਪਖਮਾਂ ਜਾਚਕ, ਿਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲਉ। 

ਪਲਖਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਪਲੱਖ ਦੇਵਾ 

ਜਾਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ, ਿਰ ਪਿਰ ਨਾ ਪਲਪਖਆ। ਪਿਰ ਮ ਇਸ੍ ਿੇਠਾਂ 

ਆਿਣੇ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ  ਦਾ ਨਾਮ ਪਲੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਪਕ ਸ਼ ਕਪਰਆ ਕਰਨਾ 

ਿੋਵ ੂਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵ।ੂ ਉਸ੍ ਉਿਰਾਂਤ ਮ ਵਰਕਾ ਿਾੜ ਦ ਕਾਨਦਾਰ 

ਨੰੂ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਘੜੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਪਿਦਾਇਤ 

ਪਦੱਤੀ ਪਕ  ਦੱਸ੍ਣਾ ਨਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ ਨ ਤੇ ਕੀ ਤੋਿਿਾ ਪਦੱਤਾ। ਆਖ 

ਦੇਣਾ ਪਕ ਦ ਕਾਨ ਵੱਲ ਤੋਿਿਾ ਏ। ਬਸ੍। ਇਿ ਆਖ ਮ ਦ ਕਾਨ 

ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੰੂ ਤੋਿਿਾ ਲਦਾ ਦਖੇਣ ਲਈ 

ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿੇਠਾਂ ਆਈ ਤ ੇ
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ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਨ ਪਿੱਛ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 

ਤੇ ਤੋਿਿਾ ਔਰਤ ਨੰੂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ 

ਿਰ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਕਪਿਣ ਤੇ ਲੈ ਪਲਆ। ਮ ਕ ਝ 

ਦੂਰ ਖੜਾ ਸ੍ਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਖੇ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਦ ਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ 

ਆਏ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤ ਓਿਲੇ ਿੋ ਗਏ। ਐਨ 

ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਉਸ੍ ਰਾਤ ਥ ੇਠਪਿਰਨ ਪਿੱਛ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਸ੍  ਵਾਿਸ੍ ਪਿੰਡ 

ਨੰੂ ਿਰਤ ਆਏ। 

ਮ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪਵੱਚ ਰ ੱ ਝ ਪਗਆ। ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ 

ਿਤਾ ਲੱਗਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮ ਿੈਸੇ੍ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਕਰ ਖਾਤ ੇ

ਪਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਪਦੱਤੇ। ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਰਪਿੰਦਾ ਪਕ ਮ ਸ੍ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਗਲਤ। ਪਕ  ਇੱਕ 

ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਲਈ ਮ ਇਿ ਲਾ-ਿਰਵਾਿੀ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਜੋ 

ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਤਾਂ ਿੋ ਪਗਆ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ 

ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤ 

ਪਗਆ। ਮ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਭ ੱਲ ਿੀ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮੈਨੰੂ 

ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿੈ। ਪਿਰ ਲਗਭਗ ਸੱ੍ਤ-ਅੱਠ 
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ਮਿੀਨ ਪਿੱਛ ਮੈਨੰੂ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਿੜਣ ਲੱਗਾ.....    

ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇਿ ਜੋ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨ ਸੱ੍ਜਣਾ, 

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕ ਝ ਚ ਭਦੀਆਂ ਨ, 

ਕ ਝ ਠੰਡੀਆ ਲੱਗਣ ਕ ਝ ਤੱਤੀਆ, 

ਕ ਝ ਸੂ੍ਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖ ੱ ਭਦੀਆਂ ਨ, 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਿੈ ਇਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, 

ਿਰ ਪਕ  ਮ ਗ ਜਪਰਆ ਵਕਤ,  

ਇਸ੍ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਿ  ਸ੍ਕਦੀ। 

ਮ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਤ ਦੋ ਵਾਰ 

ਿਪੜਆ, ਿੜਪਦਆਂ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਪਕਸ੍ਦਾ ਿੈ। ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਸੰ੍ਦੇਸ਼। 

ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਬਜ਼ਾਏ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮ ਮ ੜ ਤ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਪੜਆ। ਪਿਰ 

ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ 

ਕੀ ਜ ਆਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮ ਮ ੜ ਤ 
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ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼  ਨੰੂ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਮ ਜ ਆਬ ਪਵੱਚ 

ਪਲਖਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ... 

ਗ ਜਰ ਪਗਆ ਸੋ੍ ਮ ੜ ਨਿ  ਆਉਣਾ, 

ਐਵੇਂ ਕਾਿਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਘੜੀਆਂ ਨੰੂ, 

ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸ੍ਭ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਏ, 

ਜੀਅ ਲੈ ਿ ਣ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੰੂ, 

ਰਾਤ ਪਿੱਛ ਿੈ ਪਦਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, 

ਬਸ੍ ਰਾਿ ਨਾ ਛੱਡੀ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀ, 

ਮੈਨੰੂ ਿਮਦਰਦੀ ਜੇ ਆਖ ਦੇ ਸੱ੍ਜਣਾ, 

ਰੋਸ੍ ਪਮਟ ਜੂ ਲੰਘੀਆ ਂਤਰੀਕਾਂ ਦੀ। 

ਪਲਖਦੇ ਿੀ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਿਰ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਿਰ ਰਾਤ ਸੋ੍ਣ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 

ਦਸ੍ ਵਜੇ ਿੋਨ ਕੰਪਬਆ। ਮ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ। ਮ 

ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਿੜਨ ਲੱਗਾ... 

ਇੱਕ ਿਮਦਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਏ, 
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ਜੋ ਿਮ ਘੱਟ, ਵੱਧ ਦਰਦੀ ਆ, 

ਤੂੰ  ਪਕਿੋ ਪਜਿਾ ਿਮਦਰਦੀ ਬਣਨਾ, 

ਰੂਿ ਦਾ ਜਾਂ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਗਰਦੀ ਆ, 

ਵੇ ਸੱ੍ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਿੱਲੇ ਕ ਝ ਨੀ, 

ਪਨੈੱਤ ਪਤਲ-ਪਤਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਆ, 

ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਗਾ ਚ' ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨੀ ਮੇਰਾ, 

ਬਸ੍ ਪਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਪਵੱਚ ਸ੍ੜਦੀ ਆ, 

ਮਾਂ ਤੇ ਿਤਨੀ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ ਿੈ ਮੇਰਾ, 

ਿਰ ਆਸ੍ਾਂ ਦੀ ਪਕਸ਼ਤੀ ਪਵੱਚ ਤਰਦੀ ਆ, 

ਿਮਦਰਦੀ ਬਣ ਜੇ ਲ ੱ ਟ ਪਲਆ ਮੈਨੰੂ,  

ਇਸ੍ ਚੋਟ ਖਾਣ ਤ ਡਰਦੀ ਆ।     

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿੜਦੇ ਮ ਪਲਖਣ ਲੱਗਾ.. 

ਖ ਦਾ ਿ ਣ ੇਿੀ ਮੈਨੰੂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਪਦੱਤਾ, 

ਇੱਕ ਨਾਪਮੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਆ ਸ੍ਜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 
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ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਿੀ ਏ ਉਡੀਕ ਉਸ੍ਨੰੂ, 

ਿਰ ਜਗਾ ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਸ੍ਿਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 

ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਪਕਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, 

ਰੂਿ ਤਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਕੜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 

ਮ ਿਾਜਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਿ ਕਮ ਿਜਰੂ ਆਪਖਆ, 

ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਨਗਾ ਪਟਕਾਏ ਬੈਠਾ ਏ। 

ਸੰ੍ਦੇਸ੍ ਭੇਜਦੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਆਇਆ.... 

ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ..... 

ਉਿ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ। ਜ ਆਬ ਤ ਤਾਂ ਇਿੀ ਲੱਪਗਆ। ਮ ਸ਼ਾਂਤ 

ਪਰਿਾ, ਪਿਰ ਕ ਝ ਿਲ ਬਾਅਦ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ... 

ਪਿੱਛ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਿ  ਲਾਵਗਾ, 

ਮੇਰੀ ਬੇ-ਪਲਿਾਜ਼ੀ ਤੇ, 

ਦਰਦਾ ਦਾ ਿੜ ਆ ਜਾਊ, 

ਮੇਰੀ ਆਗਾਜ਼ੀ ਤੇ। 
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ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.... 

 ਗ ਰੂ ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਿੈ.. 

ਦਦੈ ਦੋਸ  ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸ  ਿਰਿੰ ਮਾ ਆਪਕਣਆ॥ 

ਜੋ ਮੈ ਿੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸ  ਨ ਦੀਜ ੈਅਵਰ ਜਨਾ॥ 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨੰੂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਿ ਤਾ ਪਗਆਨ ਨਿ । ਿੜਦੀ ਿਾਂ ਿਰ 

ਸ੍ਮਝਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ੍ਮਝਾ ਪਦਉ ਤਾਂ ਬਪਿਤਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ... 

ਗ ਰੂ ਸ੍ਾਪਿਬ ਆਖਦੇ ਨ ਪਕ.. ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਿ  

ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤ ੇਕਰਮਾ ਜਾਂ ਸੰ੍ਸ੍ਾਰਾਂ ਦਾ 

ਿੈ। ਪਜਿੋ ਪਜਿੇ ਕੰਮ ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਉਿੋ ਪਜਿਾ ਿਲ ਿਾ ਲਦਾ 

ਿਾਂ, ਦੂਪਜਆਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੇ॥ 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਿਦਾ ਜ ਆਬ ਵੀ ਇਿੀ ਿੈ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਮ ਗ ਰੂ ਤ ਬਾਿਰ ਪਕਵ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗ ਰੂ ਦੇ ਿ ਕਮ 

ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਵਾਂਗਾ ਪਿਰ ਕੱਲ ਨੰੂ ਿੋਰ ਅਣਗਪਿਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਿਰ ਮ ਤਾਂ ਸ੍ ਪਣਆ ਿੈ ਪਕ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਿ ੈਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ 

ਿਰਾਈ ਧੀ, ਭੈਣ, ਮਾਂ ਤੇ ਿਤਨੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ  

ਦੇਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ... 

ਿਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗ ਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਪਲਖਦੇ ਨ.. 

ਦੇਕਖ ਪਰਾਈਆ ਚਿੰਗੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ॥ 

ਉਸ  ਸੂਅਰ  ਉਸ  ਗਾਇ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਕਹਿੰ ਦੂ ਮ ਸਲਮਾਣੈ॥ 

ਪਿਰ ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤੇ ਕੀ ਪਿਰ ਇਿ ਿ ਕਮ ਆਿ ਨਿ  ਮੰਨਦੇ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਿੜ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਕ ਪਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ੍ਦੇ 

ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢ ਕਵਾਂ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਰਿਾ। ਉਸ੍ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਿਾਰ ਕੇ ਮ 

ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸ੍ਵਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਿ ੋ
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ਚੱਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਬਾਰ ੇ

ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਸੋ੍ਚਦੇ-ਸੋ੍ਚਦੇ ਨ ਦ ਆ ਗਈ। ਸ੍ਵੇਰੇ ਜਾਗ 

ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ.. 

ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਪਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੋਵ।ੇ 

ਕ ਝ ਪਚਰ ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਿਾਲ ਲਈ ਮ ਆਿ ਨੰੂ ਰੱਬ ਆਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਰਜ 

ਤਾਂ ਨਿ । ਅਗਰ ਆਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਣ ੋਤਾਂ ਜੋ ਿ ਕਮ ਿੋਵੇਗਾ 

ਪਸ੍ਰ ਮੱਥੇ। 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮ ਕੰਮ ਕਾਮ ਪਵੱਚ ਰ ੱ ਝ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਤ 

ਬਾਆਦ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਆਇਆ। ਮ ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਉਡੀਕਦਾ 

ਪਰਿਾ। ਇਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ 

ਪਕ ਪਕਤੇ ਗਲਤ ਜ ਆਬ ਤਾਂ ਨਿ  ਦੇ ਪਦੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਚਾਰ ਪਦਨ 

ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਔਕਾਤ ਿੈ ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ 

ਰੱਬ ਬਣ ਸ੍ਕਾ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਰੱਬ ਕੀ ਿੈ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦੀ, ਆਿ ਦੱਸੋ੍। 

ਮੈ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਆਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਿੋ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਉ ਓਿੀ ਰੱਬ ਿੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੀ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਏਨਾ ਅਸ੍ਾਨ ਿੈ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਬਣਾਈ ਰੱਖਗੋ ੇਤਾਂ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ  

ਤਾਂ ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆਿ ਕੋਣ ਿੋ? 

ਮ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਦੱਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 
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ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿ  ਵੀ। ਬਪਿਤਰ ਿੈ ਦੱਪਸ੍ਆ ਜਾਵੇ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਸੂ੍ਰਜ, ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ, 

ਪਤਨ ਪਤਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ, 

ਪਿਆਰ ਿੀ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਜੋੜੇ ਬੈਠਾ, 

ਪਬਨ ਇਸ੍ਦੇ ਤੂੰ  ਪਖਲਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ। 

ਬ ੱ ਝ ਲਵ ੋਇਸ੍ ਚੋ' ਨਾਮ..... 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਲਵ ਜਾਂ ਪਿਆਰ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਇੱਕ ਿੀ ਿਾਂ, ਬਸ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਚ' ਪਵਖਰੇਵਾ ਪਦੱਸ੍ਦਾ। ਝ ਿੀਤ 

ਆਖ ਲੋ ਤਾਂ ਆਸ੍ਾਨ ਵੀ ਰਿੂ। ਵੈਸੇ੍ ਨਾਮ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਪਵੱਚ ਪਲਪਖਆ 

ਤਾਂ ਿੈ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਅਕਸ੍ਰ ਲੋਕ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਦੇ ਨ, ਆਿਣੀ ਅਸ੍ਲ 

ਿਪਿਚਾਣ ਲ ਕਾਉਣ ਖਾਪਤਰ। ਪਜਵ ਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਿੀ ਿ ੱ ਪਛਆ। 

ਮ ਸ੍ਵਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ..  

ਤੇ ਆਿ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ..  

ਸ੍ਾਵਣ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਨਾਮ ਪਵੱਚ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਿੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿਰ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵਰਾਨ ਿੈ। 

ਮ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਤੇ ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ ਆਲ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਐਨ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਪਕਵ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮ 

ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਾਫ਼ ਵੀ ਿੈ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਿ ੱ ਛਣ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਰੂਿ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ 

ਿੱਦ ਤੱਕ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਵੀ। 

ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਪਿਰ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਪਕੱਥੇ ਤੇ ਕਦ ਪਮਲੋਗੇ? 

ਓਸੇ੍ ਵਕਤ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਆਇਆ। ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਾ ਦਾ ਿਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰ 

ਭੇਜ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਜ ਆਬ ਿਪੜਆ ਤੇ ਠੀਕ ਿੈ ਦਾ ਜ ਆਬ ਭੇਜ 

ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਪਮਲਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਸ੍ਪਚਤ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਦ ਿੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ। ਮ ਪਤਆਰੀ 

ਕੀਤੀ, ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਆਿਣੇ ਦੋਸ੍ਤ ਕੋਲੋ ਉਧਾਰ ਿੜ ਘਰ ਬਿਾਨਾ 

ਲਾ ਘਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਆਦ ਮ ਪਮੱਥੇ 

ਸ੍ਮ ਤ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿ ੱ ਜ ਪਗਆ। ਪਜਸ੍ ਦੇ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ 

ਕਾਿੀ ਸ੍ਾਂਤ ਮਾਿੌਲ ਸ੍ੀ। ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿੰਛੀਆਂ ਦ ੇ

ਚਪਿਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਵੰਨ-ਸ੍ ਵੰਨ ਿ ੱ ਲ ਬੂਪਟਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗਤ 

ਬੱਝੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। 

ਇਸ੍ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਮਾਿੌਲ ਕਾਰਨ ਪਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਿੋਰ ਮਪਿਕ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਿੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ੍ਨ ਤੇ 
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ਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰਿਾ। ਪਮੱਪਥਆ ਸ੍ਮਾਂ ਆ ਪਗਆ। ਿਰ 

ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਿੋਈ। ਤਾਂਘ ਿੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪਮੱਥੇ ਸ੍ਮ ਤ 

20-25  ਪਮੰਟ ਿਰ ਿ ੋਗਏ। ਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ 

ਤੇ ਬੈਪਠਆਂ ਜੋਪੜਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਪਵੱਚ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ। ਪਕ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਿ ਣ ਸ੍ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿੀ ਗ ਜਰ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ 

ਉਸ੍ ਤ ਪਕਸੇ੍ ਤਸ੍ਵੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਪਿਚਾਨਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ 

ਔਰਤ ਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਆ 

ਖਲੋ ਗਈ। 

ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਪਿ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨ 

ਚੂੜੀਦਾਰ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਸੂ੍ਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਇੱਕ 

ਅਿਸ੍ਰਾ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ੍ ਤ 

ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ। ਿਵਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡ 

ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿ ੇਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਿਣੇ ਿੱਥਾਂ 

ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ 

ਤਰਾਂ ਤੱਕਦਾ ਦਖੇ ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਮ ਸ੍ਕਰਾਿਟ 

ਕਾਰਨ ਮੰਤ ਮ ਕਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿ ਬਲੋੀ... 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮ - ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਿ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਿੋ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕ  ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਨਾਲ ਪਲਆਓਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ? 

ਮ - ਨਿ  ਵੈਸੈ੍ ਿ ੱ ਛ ਰਿਾਂ ਿਾਂ। 

ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਅਜ ੇਵੀ 

ਮ ਸ੍ਕਰਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕੋਲ ਿੀ ਿਏ ਬਚ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬੈਠਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਅਸ੍  ਦੋਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ। 

ਮ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਮ - ਆਿ ਦਾ ਬੱਚਾ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਆਿਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਿੈ, ਮਪਿਕ ਨਾਮ ਿੈ ਉਸ੍ਦਾ। 

ਬੇਟੀ ਿੈ। 

ਮ - ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਿਪਿਚਾਪਣਆ ਪਕਵ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਿਾਂ। ਆਿ ਦੇ ਆਉਣ 

ਤ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ। ਜਦ ਆਿ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਕ ਆਿ ਿੀ ਿੋ। 

ਆਿਦੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਤ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਰ ਬਸ੍ ਦੂਰ ਤ ਿੀ ਆਿ 

ਨੰੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
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ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਿਰ ਜਦ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਿੌਸ੍ਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। 

ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਅਜ਼ਾਈ ਲੰਘਾ ਪਲਆ। 

ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤ ੇਮ ਆਿਣ ੇਲਈ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰ ੇ

ਪਦਲ ਪਵੱਚ ਇਿ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤ ੇ

ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਿੈ। ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਨਿ  ਇਸ੍ 

ਤਰਫ਼ ਪਕਿੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਖੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਜੋ ਮ ਆਿਣੇ ਿੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਾ 

ਸ੍ਾਂ। ਉਸ੍ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਿੇਪਮਕਾ ਿੈ ਆਿਦੀ? 

ਮ - ਸ੍ੀ ਿਰ ਿ ਣ ਨਿ । ਅਗਰ ਿ ੰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ 

ਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮ ਵੀ। ਪਿਰ ਬੋਲੀ... 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿੇਪਮਕਾ ਨੰੂ ਿ ਣ ਕੀ ਿੋਇਆ? 

ਮ - ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਿਰੋ ਕੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ। 

ਅਸ੍  ਮ ੜ ਤ ਿੱਸ੍ ਿਏ। 



 
 

144 
 

ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੱਸ੍ਦੇ ਦੇਖ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਕੋਸ੍ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ 

ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਪਕ  ਨਿ  ਬਣੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਮੈਨੰੂ 

ਉਸ੍ ਤਰਫ਼ ਪਖੱਚਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਮਦਿੋਸ਼ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਦਾ 

ਿੱਥ ਆਿਣ ੇਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਸ੍ਮੇਟ ਪਲਆ। ਉਿ ਿੱਸ੍ਦੀ ਇੱਕ ਦਮ 

ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਿੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ 

ਿਰ ਕ ਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਪਿਰ ਆਿਣਾ ਪਚਿਰਾ ਘ ੰ ਮਾਇਆ ਤ ੇ

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮ ਅਜ ੇਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਭਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਤ ਿੈਰਾਨ ਿ ੰ ਦੀ 

ਿਾਂ ਪਕ ਿਤਾ ਨਿ  ਚੱਲਦਾ ਇਿ ਪਕਧਰ ਨੰੂ ਮ ੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸ੍ ੱ ਖ 

ਦਾ ਿਤਾ ਨਿ  ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਦ ੱ ਖ ਦਾ। 

ਮ - ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਇਿੀ ਿੈ, ਸ੍ ੱ ਖ ਅਤੇ ਦ ੱ ਖ। 

ਉਸ੍ਨ ਮ ੜ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ। ਪਿਰ ਬੋਲੀ.... 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਆਿ ਲਈ ਵੀ ਿੈਰਾਨ ਿਾਂ ਪਕ ਆਿ ਲਈ ਕੀ 

ਖ ਆਇਸ਼ ਰੱਖਾਂ, ਦ ੱ ਖ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ ੱ ਖ ਦੀ? 

ਮ - ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਸ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ? 

ਮ - ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਮ ਤੇ। 

ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਨੰੂ ਸ੍ਪਿਲਾ ਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ। 

ਮ - ਕੋਸ੍ਦਾ ਿਾਂ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕ ? 

ਮ - ਆਿ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਕਪਿਣ ਨੰੂ ਵੀ ਪਦੱਲ ਕਰਦਾ ਤ ੇ

ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਿੈ। 

ਮ - ਪਕ ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅਕਸ੍ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿ ਪਤਆਂ ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਆਬ 

ਨਿ  ਿ ੰ ਦੇ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਦੇਣਾ ਨਿ  ਚਾਿ ੰ ਦੀ। 

ਪਿਰ ਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਦਾ ਿੱਥ ਆਿਣ ੇਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ 

ਲਈ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾਂ। ਨਾ ਉਿ ਕ ਝ ਬੋਲੀ ਤ ੇ

ਨਾ ਿੀ ਮ। ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਿਵਾ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ-

ਬਾਰ ਉਡਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਵਾਰਣਾ ਕਾਿੀ ਘੱਟ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਮ ਬੋਪਲਆਂ.. 
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ਮ - ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ ਘਰ ਪਨਕਪਲਆਂ ਿਾਂ, ਭ ੱ ਖ ਬਿ ਤ ਲੱਗੀ ਏ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨੰੂ ਭ ੱ ਲ ਪਗਆ। ਚਲੋ ਕ ਝ ਖਾਣ 

ਚੱਲਦੇ ਿਾਂ। ਕੋਲ ਿੀ ਵਧੀਆ ਿੋਟਲ ਿ।ੈ 

ਉਸ੍ਨ ਆਿਣਾ ਿੱਥ ਮੇਰੇ ਿੱਥਾਂ ਚੋ' ਛ ਡਾ ਪਲਆ ਤੇ ਠ 

ਖੜੀ ਿੋਈ। ਮ ਵੀ ਪਠਆਂ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਵੈਸੇ੍ ਮ ਘਰ ਦੋ-ਪਤੰਨ ਿਰਠ ਖਾ ਕੇ 

ਤ ਪਰਆ ਸ੍ਾਂ। 

ਇਿ ਆਖ ਮ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆਂ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਪਿਰ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਚਲੋ ਕੋਲ ਿੀ 

ਏ ਿੋਟਲ। 

ਮ - ਚਲੋ। 

ਅਸ੍  ਦੋਵ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਅਜ ੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮੈ ਬਾਰ-

ਬਾਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵੱਚ 

ਪਵਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ.. 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਕ ਝ ਪਕਿਾ ਤ ਸ੍ ? 

ਮ - ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਕਵ ਿਤਾ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਪਜਵ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਪਕਿਾ 

ਿੋਵ।ੇ 

ਮ - ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ? 

ਮ - ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਨਿ , ਸ਼ਾਇਦ ਆਿ ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਬਾਰ ੇ

ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਦੱਸੋ੍ ਪਿਰ। 

ਮ - ਤੋਿੀਨ ਿੈ ਤਰੇੀ, 

ਅਗਰ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਕਰਾਂ, 

ਮ ਅਜੇ ਇਸ੍ ਕਾਪਬਲ ਨਿ  ਿੋਇਆ।  

ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਚ ੱ ਿ- ਚਾਿ 

ਚੱਲਦੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਿ ਦਾ ਸ਼ਕ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਿੇਸ਼ਾ? 
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ਮ - ਸ਼ਕ ਿੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿੇਸ਼ਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। ਝ ਮ 

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲੱਖ ਲਦਾ ਿਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਓ ਪਿਰ। 

ਮੈਂ ਿ ਝ ਕਚਰ ਸੋਚਣ ਕਪੱਛੋਂ ਬੋਕਲਆਂ.. 

ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਿਦੇ ਸਾਵਣ ਵਾਗੂਿੰ  ਆ ਜਾਵੇ, 

ਿਦੇ ਪੱਤਝੜ ਵਾਗੂਿੰ  ਛਾ ਜਾਵੇ, 

ਿਦੇ ਪੋਹ ਦੀ ਠਿੰ ਡੀ ਰਾਤ ਕਜਹੀ, 

ਿਦੇ ਆ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਕਜਹੀ, 

ਬਸ ਉਹ ਕਚਰਾਗ਼ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ, 

ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 
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ਮ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍, ਐਨੀ ਿੀ? 

ਮ - ਨਿ  ਿੋਰ ਵੀ ਿੈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਓ ਪਿਰ। 

ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆਂ, ਗਾ ਕੇ ਸ੍ ਣਾਵਾਂ? 

ਅਸ੍  ਰ ਕ ਗਏ। ਉਸ੍ਨ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਮ ਧੀਮੀ-

ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ... 

 

ਉਸਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਕਜ , 

ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਿੱਤਾਂ ਕਜ , 

ਿੋਇਲ ਦੀ ਮਧ ਰ ਅਵਾ  ਕਜਹੀ, 

ਿੜਤ ਚ ੱ ਭਦੀ ਨਣਾ ਕਵੱਚ ਕਪਆ  ਕਜਹੀ, 

ਬਸ ਦ ੱ ਧ ਨੂਿੰ  ਲਾਈ ਜਾਗ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ, 

ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 
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ਕਜ  ਝਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਕਹਰ ਜਾਵੇ, 

ਸਾਗਰ ਦੀ ਰੋਿੀ ਲਕਹਰ ਜਾਵੇ, 

ਕਜ  ਅਿੰ ਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚਮਿਦੇ ਨ, 

ਨਵੀਂ ਵਹ ਟੀ ਦੇ ਿਿੰਗਣ ਖਣਿਦੇ ਨ, 

ਬਸ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਕਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚ ੱ ਿ ਿ ੋਪਗਆ। ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਕੇ ਉਿ ਮੇਰ ੇ

ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਿੀ। ਕਪਵਤਾ ਖ਼ਤਮ ਿਣੋ ਉਿਰਾਂਤ ਅਸ੍  ਚੱਲ 

ਿਏ।ਂ ਉਿ ਚੱਲਦੀ ਿੋਈ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਮੇਰਾ ਪਜਕਰ ਿ ੈਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ 

ਦਾ? 
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ਮ - ਿਪਿਲਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿ ਣ ਿੱਕ ਆਿਦਾ ਿੈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕਪਵਤਾ ਸੋ੍ਿਣੀ ਏ। 

ਮ - ਿਰ ਆਿ ਨਾਲੋ ਪਜਆਦਾ ਨਿ । 

ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤ ੇਪਚਿਰੇ ਤ ੇਮ ਸ੍ਕਾਨ 

ਪਲਆਂਦੀ। ਐਨ ਨੰੂ ਅਸ੍  ਿੋਟਲ ਿਿ ੰ ਚ ਗਏ, ਤ ੇਖਾਧਾ ਿੀਤਾ। 

ਕ ਝ ਉਸ੍ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਦੀ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਤ ਖ ਸ਼ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 

ਕਾਰਨ ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰ ੱ ਖ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ। ਘਰਵਾਲਾ 

ਕਾਿੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਸ੍ ਤ ਖ ੱ ਸ਼ ਨਿ  

ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਿ ਉਸ੍ਦੀ ਦੂਸ੍ਰੀ ਬੇਟੀ ਿੈ। ਿਪਿਲੀ ਦਾ ਗਰਬ 

ਅੰਦਰ ਿੀ ਤੀਸ੍ਰੇ ਮਿੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ। ਜੋ 

ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ 

ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣ ੇਿੇਕ ੇਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪਿਲੀ 

ਘਟਨਾ ਦ ਬਾਰਾਂ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਤ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ਭ ਿਪਰਵਾਰ 

ਕ ੜੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿੈਸ੍ਲੇ ਦੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਜਨਮ ਤ ਪਿੱਛ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਿੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਾਸ੍ ਕਰ ਉਸ੍ਦਾ 
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ਘਰਵਾਲਾ। ਉਿ ਅਕਸ੍ਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਧ 

ਬਣਾ ਦਾ ਪਬਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਡਰ ਤ। ਦੋ ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਾਲ ਕ ੱ ਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ੍ਦੇ 

ਘਰਵਾਲੇ ਨ ਮੇਰੇ ਦ ਆਰਾ ਪਦੱਤੀ ਘੜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਪਲਆ ਤੇ ਿ ੱ ਪਛਆ 

ਪਕ ਐਨੀ ਮਪਿੰਗੀ ਘੜੀ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਪਕੱਥ ਆਈ? ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ 

ਿਤੀ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਅਸ੍ਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਿੈ। ਪਸ੍ਰਿ 

ਦੋ ਢਾਈ ਕ  ਸੋ੍ ਰ ਿਏ ਦੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨ ਲੈ ਪਕ ਪਦੱਤੀ ਆ। 

ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬਿ ਤੇ ਸ੍ ਆਲ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਕੀਤੇ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਨਰਕ ਪਜਿੀ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਐਨਾ 

ਦਰਦ ਿੋਣ ਦ ੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ 

ਉਭਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਿੋਰ ਮੋਪਿਤ ਿੋ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ 

ਉਿਰਾਂਤ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਈ। ਮ ਖੜਾ 

ਦੇਖਦਾ ਰਿਾਂ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਿ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ੋ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਈ। 

ਉਸ੍ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਿਲਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇਪਖਆ। ਮ ਵੀ ਘਰ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਸੇ੍ ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਪਲਪਖਆ ਿੈ ਪਕ ਿੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮ ੱ ਲ 

ਪਕਸੇ੍ ਵਕਤ ਮੋਤੀਆ ਵਰਗਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਿ ਤੇਲ ਦੀਆ ਂ
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ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਵੀ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੇ। ਿ ਣ ਸੋ੍ਚ ਰਿੀ ਿਾਂ ਪਕ ਮ ੱ ਲ 

ਮੋਤੀਆਂ ਪਵੱਚ ਿਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਪਵੱਚ। 

ਮ - ਦੋਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨ। ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ 

ਵਕਤ ਪਕਸ੍ ਨ ਘਾਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿੈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕੰਨੀ ਸ੍ਰਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਿ ਜ ਆਬ ਦਦ ੇਿੋ। 

ਅੰਦਰ ਕੀ-ਕੀ ਲ ਕੋਈ ਬੈਠ ਿੋ? 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ......, ਦਰਦ ਨੰੂ ਨਾ ਿ ੱ ਛੋ ਕੀ ਏ 

ਿਾਲ ਉਸ੍ਦਾ, ਬਸ੍ ਇਿੀ ਕਿਾਂਗਾ. ਪਚਰਾਗ਼ ਕਦੇ ਬ ੱ ਝ ਜਾਂਦਾ ਏ 

ਕਦੇ ਜਗ ਿਦਾ ਏ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬਿ ਤਾ ਵਕਤ ਨੀ ਰਪਿਣਾ ਮੇਪਰਆ ਿਨਪਰਆ ਂ

ਚ', ਛੇਤੀ ਰਲ ਜਾਊ ਤੇਪਰਆਂ ਸ੍ਵੇਪਰਆਂ ਚ'। 

ਮ - ਪਲਖਦੇ ਿੋ ਆਿ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍ ਸ਼ਕੀਆ ਂਿੀ। 

ਮ - ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਰ ਕਦੇ। 

ਮ - ਜ ਆਬ ਜਪਚਆ ਨਿ । 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਠੀਕ ਿੈ, ਸ੍ ਣਾ ਦੀ ਿਾਂ, ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ। 

ਮ - ਠੀਕ ਿ। 

ਮ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਕ  ਪਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਆਇਆ। ਮ ਿੜਨ ਲੱਗਾ... 

 

ਹਿੰ ਝੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਸ ਨਹਾ ਉਨਾਂ ਘੱਕਲਆ ਸੀ, 

ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤ ਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋਜ,ੋ 

ਕਜਹੜੇ ਕਖੱਲਰੇ ਪਏ ਹੋ ਚਾਹੋ ਪਾਸੀ, 

ਬਸ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉ ਇੱਿ ਸਾਰ ਹੋਜ,ੋ 

ਬਰਾਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਖੜੀ, 

ਰੱਜ-ਰੱਜ ਪਾਏ ਉਨਾਂ ਭਿੰ ਗੜੇ ਸੀ, 

ਿੋਈ ਗਾਉਣ ਗਾਏ ਿੋਈ ਹੇਿ ਲਾਵੇ, 

ਓਵੀ ਿਰਨ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿੰ ਗੜੇ ਸੀ, 
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ਏਧਰ ਗਮਾਂ ਵੀ ਿੀਤੀ ਆਓ ਭਗਤ ਪੂਰੀ, 

ਕਰਵਾ  ਿੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ਸੀ, 

ਹਰ ਨਵਾਂ ਪ ਰਾਣਾ ਮਕਹਮਾਨ ਸ਼ਰੀਿ ਹੋਇਆ, 

ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹ ਿੰ ਚੇ ਜੋ ਿੋੜਦਾ ਸੀ, 

ਕਨਿਾਹ ਪਕੜਆ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀ ਿਬੂਲ ਹੋਇਆ, 

ਗਮ ਦ ਲਹਨ ਤੇ ਹਿੰ ਝੂ ਸ ਹਾਗ ਹੋਗ,ੇ 

ਡੋਲੀ ਤ ਰਨ ਲੱਗੀ ਗਮਾਂ ਨਾਂਹ ਿਰਤੀ, 

ਹਿੰ ਝੂ ਬ ੱ ਝ ਗਏ ਗਮ ਕਚਰਾਗ਼ ਹੋਗ।ੇ 

 

ਮ - ਵਧੀਆ ਪਲਖਦੇ ਿੋ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍ ਵਕਤ ਗ ਜਾਰਣ ਲਈ। ਪਿਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 

ਇਿ ਆਖ ਮ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਕਾਿੀ 

ਪਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਉਿ ਕਦ ੇ

ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਦੀ। ਮ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਪਦਨ-
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ਪਦਨ ਮੋਪਿਤ ਿੋ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ ਿੰਜ ਕ  ਮਿੀਨ ਬੀਤ ਗਏ। 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਪਮਲਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ। 

ਮ - ਪਕਵ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਜਵ ਕਿੋ। 

ਮ - ਲੱਗਦਾ ਰੂਿ ਅਤ ੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਤਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਪਤਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪਮਟਾਓਣੀ ਿੈ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਿਨੈੀ। 

ਮ - ਠੀਕ ਿੈ ਕੱਲ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ। ਿਰ ਪਕੱਥੇ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ। 

ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਕਪਿ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ੇਬੰਦ ਕਰ ਸੋ੍ ਪਗਆ। ਸ੍ਵੇਰ 

ਿ ੰ ਦੇ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਘਰ ਬਿਾਨਾਂ ਲਾ ਿਸੇੈ੍ ਲਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। 

ਪਮੱਥੇ ਸ੍ਮ ਤੇ ਿ ੱ ਜ ਪਗਆ। ਉਿ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਿੰਜਾਬੀ ਸੂ੍ਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਿ 

ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕੋਈ ਆਖ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਇਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਮ ਸ੍ਾਦਾ ਪਲਬਾਸ਼ 
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ਤੇ ਪਸ਼ੰਗਾਰ। ਮ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਉਸ੍ਨ 

ਵੀ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਬੋਪਲਆਂ... 

ਮ - ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਾ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕ ਝ ਪਚਰ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ ਪਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। 

ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਆਪਖਆ ਤ ੇਪਿਰ ਅਸ੍  ਦਨੋ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੌਸ੍ਮ 

ਠੀਕ ਸ੍ੀ। ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਗਰਮੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ 

ਪਦਨ ਚੱਲ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਸ੍ਮਾਂ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਿ , 24-25 ਸ੍ੀ 

ਸ਼ਾਇਦ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.... 

ਮ - ਮਪਿਕ ਠੀਕ ਏ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਅਿੈਲ ਤ ਸ੍ਕੂਲ ਸ੍ ਰੂ ਿੋ 

ਜਾਣਾ ਉਸ੍ਦਾ। 

ਪਿਰ ਅਸ੍  ਪਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ। ਮ ਬੋਪਲਆਂ.... 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ਾਨੰੂ ਇੱਥ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ ਕ ਝ ਪਚਰ। ਆਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮ - ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਿ  ਰਿੀ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ 

ਬੈਠ ਿੋ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਾਓ। 

ਮ - ਕਪਵਤਾ, ਅਜ ੇਮਨ ਨਿ  ਿੈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਿੈ ਸ੍ ਣਨ ਲਈ। ਸ੍ ਣਾਓ ਿਾਂ। 

ਮ - ਠੀਕ ਏ, ਸ੍ ਣਾ ਦਾ ਿਾਂ। 

ਮ ਕ ਝ ਿਲ ਸੋ੍ਪਚਆ ਤੇ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ.. 

 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, 

ਜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਕਹ ਜਾਵੇ, 

ਜੇ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰਕਹ ਜਾਵੇ, 

ਮੇਰੀ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ , ਇਹ ਢੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। 
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ਿਦੇ ਆਣ ਕਦਮਾਗੇ ਵੜਦੀ ਏ, 

ਿਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲੜਦੀ ਏ, 

ਿਦੇ ਨੀਂਦਰ ਨੂਿੰ  ਆਉਣੋ ਰਿੋ ਦੇਵੇ, 

ਿਦੇ ਖ਼ੂਨ ਕਹਰਦੇ ਸੋਿ ਦੇਵੇ, 

ਇਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। 

 

ਇਸ ਮੇਰੇ ਭ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਏ, 

ਬਸ ਲੱਭਦੀ ਕਫਰਦੀ ਤੈਨੂਿੰ  ਏ, 

ਕਜਊਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿਰ ਕਦੱਤਾ, 

ਬਸ ਯ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਦੱਤਾ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਚੋਂ' ਖੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 
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ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। 

 

ਇਹ ਫ ੱ ਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਖੜਦੀ ਏ, 

ਿ ਝ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਛੜਦੀ ਏ, 

ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, 

ਉਭਰਦੀ ਕਮਨਾਰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਵੇ, 

ਠਿੰ ਡ ਦੀ ਧ ੱ ਪ ਵੀ ਪੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। 

ਜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਕਹ ਜਾਵੇ, 

ਜੇ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰਕਹ ਜਾਵੇ, 

ਮੇਰੀ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਢੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, 
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ਤੇਰੀ ਯਾਦ............। 

 

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ। ਤੇ ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਆਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋ? 

ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਕਿਾ... 

ਮ - ਕੀ ਕਪਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ? ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਸ੍ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਰਾਿੀ ਅਸ੍  ਆਿਣੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਪਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਇਿ ਤਾਂ ਇ  ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਪਜਵ ਸ੍ਾਗਰ ਨੰੂ ਕ ੱਜ ੇ

ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ। 

ਮ - ਝ ਵੀ ਪਿਆਰ ਅਨ ਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਨਾ 

ਪਕ ਦੱਸ੍ਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ। ਿਰ ਪਜੰਨੀ ਦਰੇ ਤੱਕ ਦੱਪਸ੍ਆ ਜਾਂ ਜਾਪਿਰ 

ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਨ ਭਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। ਕ ਝ ਪਰਸ਼ਤ ੇ

ਅਪਜਿੇ ਜਰੂਰ ਨ ਪਜੰਨਾ ਪਵੱਚ ਦੱਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ  ਿਦੀ ਿਰ 
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ਕ ਝ ਕ  ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਕਰਾ ਦੇ ਰਪਿਣਾ 

ਜਰੂਰੀ ਿੋ ਪਗਆ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ। 

ਮ - ਪਿਆਰ ਦਾ ਮ ੱ ਦਾ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਪਜੰਨੀ 

ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਕਰ ਲਉ ਕਦੇ ਮ ੱ ਕਦੀ ਨਿ । ਪਜਵ ਪਕ ਿਮਾਤਮਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਆਰ ਿਮਾਤਮਾ ਿੀ ਤਾਂ ਿ।ੈ 

ਮ - ਿਾਂਜੀ ਪਬਲਕ ਲ। 

ਪਿਰ ਅਸ੍  ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਮ ਪਠਆ 

ਤੇ ਟਪਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਖੜ ਪਗਆ। ਸ੍ਾਵਣ ਠੀ ਤੇ 

ਬੜੀ ਿੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਿਾਂ ਿੈਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ 

ਜੋੜ ਗਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਮ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕਲਾਵ ੇਪਵੱਚ ਲਏ ਓਸੇ੍ 

ਤਰਾ ਖੜਾ ਰਿਾਂ। ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆ ਂਤ ੇ

ਮ ਵੀ। ਅਸ੍  ਕਰੀਬ ਿੰਜ-ਸੱ੍ਤ ਪਮੰਟ ਇੰਝ ਿੀ ਖੜੇ ਰਿੇ। ਪਿਰ 

ਉਿ ਿੋਲੀ ਪਜਿੀ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਚੱਲੀਏ? 

ਮ - ਪਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਏ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। 
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ਮ - ਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਖੇੇਗਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਪਕਿੜਾ ਢੰਡਰੋਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਾ ਏ। 

ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਿੋ ਗਈ। ਮ ਬੋਪਲਆਂ.. 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਦੇਿ ਦਾ ਵਿਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿ  ਆਖੇਗੀ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ? 

ਮ - ਪਕਸ੍ਤੇ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਵਕਤ ਤੇ। 

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਮ ਸ੍ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿੀ 

ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਿਦਾ ਿੈ, ਭਾਵ ਵਿਾਰ ਕਰ 

ਲਓ ਭਾਵ ਲ ਟਾ ਪਦਉ। ਮ ਉਫ਼ ਨਿ  ਕਿਾਂਗੀ। 

ਮ - ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆ ਇਿ, ਚ ਭਦੇ ਵੀ ਨ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ 

ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। 

ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਗਈ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਾਂਿ ਿਪੜਆ 

ਤੇ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰ ੇਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ। ਤੇ ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਕਰ 
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ਤਾ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਭਰ ਪਲਆ। ਮ ਵੀ 

ਇੰਜ ਿੀ ਕੀਤਾ। ਉਿਰਾਂਤ ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਿੱਥ ਨਾਲ 

ਠਡੀ ਤ ਿਰ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤ ੇਲਬਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਾਂ ਪਦੱਤਾ। 

ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਕੱਦ ਦੋ ਪਜਸ੍ਮ ਇੱਕ ਿ ੋ

ਗਏ। ਮ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸੇ੍ ਔਰਤ ਨਾਲ 

ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤੜਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਮਟਾ ਰਿਾਂ। ਿਰਕ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਬੀਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਖ ੱ ਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਸ੍ਨਾ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਵਾਸ੍ਨਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਆਿਣਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਗ ਜਰ ਪਗਆ। ਉਿ 

ਮੇਰੀ ਬਾਂਿ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਰੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਵੱਚ ਮਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। ਮ 

ਸ਼ਾਂਤ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਤਾਦ ਪਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ ਦੀ ਪਲਖੀ ਕਪਵਤਾ 

ਮੇਰੇ ਜਪਿਨ ਪਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਪਕ ਲੂਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਸ੍ਾ ਸ੍ੀ.. 

ਿੱਲ ਦਾ ਕਦਹ ਿੰ  ਵੀ 

ਿੈਸਾ ਕਦਹ ਿੰ  ਸੀ 

ਿੈਸੀ ਸੀ 

ਉਸਦੀ ਖ ਸ਼ਬੋਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਗੋਲਾਈਆਂ ਚ ਿੰ ਮਦੀ 
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ਭਰ ਜੋਬਨ ਕਵੱਚ 

ਨਾਰ ਕਜ  ਿੋਈ, 

ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਦਹ ਿੰ  

ਿੈਸਾ ਕਦਹ ਿੰ  ਹੈ 

ਿੈਸੀ ਹੈ 

ਇਸ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈ 

ਰਾਤ ਉਨੀਂਦਾ ਭੋਗਣ ਕਪੱਛੋਂ 

ਕਜਵੇਂ ਵੇਸਵਾ 

ਸ ੱ ਤੀ ਿੋਈ। 

ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਇਿ ਪਕਵ ਮੇਰੀ ਸੋ੍ਚ ਪਵੱਚ ਆ 

ਗਈ। ਮ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਕੋਪਸ੍ਆ ਤੇ ਸੋ੍ਚਣ ਲੱਗਾ ਪਕ ਪਕਤੇ ਮ ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਨਿ  ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਠਸ੍ ਤਾਂ ਨਿ  ਿਿ ੰ ਚਾਈ। ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਲੋੜ ਤ ਵੱਧ ਿੜਨਾ 

ਵੀ ਨ ਕਸ੍ਾਨ ਦਾਇਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਏ। ਮ ਬਣਾਵਟੀ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਨਾਲ 

ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੰੂ ਚ ੰ ਪਮਆ। ਉਸ੍ 

ਤ ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸ੍  ਆਿਣ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਿਸ੍ ਜਾਣ ਲਈ 
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ਪਤਆਰ ਿ ੋਗਏ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਅਸ੍  ਬਾਿਰ ਆਏ ਤ ੇਇੱਕ 

ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਲਪਵਦਾ ਆਖ ਅਸ੍  ਦੋਨ ਆਿ ੋ

ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾਂ ਿੋ ਗਏ। 

ਰਾਤ ਿੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਆਇਆ।ਂ ਰਾਤ ਬੀਤ 

ਗਈ। ਉਸ੍ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਨਿ  ਆਇਆ ਤ ੇਨਾ ਿੀ 

ਮ ਕੀਤਾ। ਮ ਬਿ ਤ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋਇਆ। ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਨ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਦਰੂ ਰਪਿਣਾ ਬਪਿਤਰ ਸ੍ੀ, ਕੋਲ ਤਾਂ 

ਜਾਿਦੇ ਸ੍ੀ। ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਿੋ ਗਏ। 

ਮ - ਮ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਿਾਂ, 

ਆਿਣੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ, 

ਨਾ ਮ ਆਿਣਾ ਮਨ ਸ੍ਮਝਾ ਿਾ ਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤਰੇਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਪਕਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅਪਜਿਾ ਕੀ ਵਲਵਲਾ ਿੈ ਮੇਰੇ ਸ੍ ਭਾਅ ਚ'? 

ਮ - ਵਲਵਲਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੋ੍ਚ ਪਵੱਚ 

ਿੈ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਸੋ੍ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ? 

ਮ - ਸ੍ਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਪਜਸ੍ਮ ਨ ਰੂਿ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ? 

ਮ - ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਨਖ਼ਾਰ ਆਵੇਗੇ ਜਾਂ ਨਿ ? 

ਮ - ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਸ੍ਤੇ? 

ਮ - ਿਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਵਕਤ ਤੇ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਵ  ਕਪਵਤਾ ਪਲਖੀ? 

ਮ - ਿਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਓ ਪਦਉ। 

ਮ -  

ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਰ ਸਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 

ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਤੂਿੰ , 
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ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਮਕਹਿਦੀ, 

ਿੋਇਲ ਦੀ ਿੂਿ ਵਾਂਗ ਚਕਹਿਦੀ, 

ਪੈਲ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਟਕਹਿਦੀ, 

ਆਕਸ਼ਿ ਦੀ ਪੀੜ ਵਾਂਗ ਸਕਹਿਦੀ, 

ਝਾਂਜਰ ਦੇ ਬੋਰ ਵਾਂਗ ਖਕਹਿਦੀ, 

ਮਛਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਲਕਹਿਦੀ, 

ਪੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵੱਚ ਬਕਹਿਦੀ, 

ਨ ਰੀ ਆਉਣੀ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਜ ਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਈੋ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਮਿੀਨ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਲ, ਿਰ ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਿੋਨ। ਮ ਬਿ ਤ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਭੇਜੇ ਤੇ ਿੋਨ ਪਮਲਾਇਆ। ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ ਆਬ ਆਇਆ 

ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿੋਨ ਪਮਪਲਆ। ਮੇਰੀ ਸ੍ਮਝ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ 

ਆਪਖਰ ਿੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਥ ਕੀ ਗਲਤੀ ਿੋ ਗਈ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਤ 
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ਦੂਰ ਰਪਿਣ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲੀ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਅਣਚਾਿੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਿ  ਿੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮ ਉਸ੍ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਿਰ ਸੋ੍ਚਦਾ ਿਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੀ ਮੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। 

ਪਕਸੇ੍ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਕ ਪਕਤ ੇਉਸ੍ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਮ 

12000 ਤਾਂ ਨਿ  ਿਾ ਪਲਆ। ਿਰ ਪਦਨ ਨਵ  ਸੋ੍ਚ ਤੇ ਪਿਰ 

ਉਲਝਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਿੀ ਭ ਗਤ ਰਿਾਂ ਿਾਂ। ਪਿਰ ਥੱਕ ਿਾਰ 

ਸੋ੍ਚਦਾ ਿਾਂ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ ਾਵਾਂ ਨ, 

ਿ ਝ ਿ  ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸ ਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ, 

ਤੇ ਿ ਝ ਿ  ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਿੰ ਦਾ, 

ਬਸ ਗ ਨਹਾਗਾਰ ਰਕਹਣਾ ਹੀ ਖ ਸ਼ ਕਦਲੀ ਹੈ। 

ਅਕਸ੍ਰ ਿਾਲਾਤ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿ ੋਜਾਂਦੇ ਨ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਵੀ ਅਪਜਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ 

ਪਜਸ੍ਦੀ ਉਸ੍ਨ ਖ ੱ ਦ ਤ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ 

ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਿ  ਿਰ ਿਾਲਾਤ, ਵਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ੍ਦੀ 
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ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਦੇ ਨ। ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆ ਕਾਰਨ 

ਅਕਸ੍ਰ ਪਰਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਿ ੰ ਦੇ ਦਖੇੇ ਗਏ ਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ 

ਭ ੱ ਖ ਿੈ ਤ ੇਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ੍ਨੰੂ ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ 

ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਵੀ 

ਇਸੇ੍ ਭ ੱ ਖ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋਵ।ੇ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਿਾਤਰ ਮ ਨਿ  ਬਲਪਕ 

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱ੍ਜਣ ਿੇਮੀ ਿੈ। ਜੋ ਆਿਣੀ ਿੱਢ ਬੀਤੀ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ 

ਰਾਿ  ਮ ੜ ਤ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਿਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। 

ਕੋਣ ਦੋਸ਼ੀ ਿੈ? ਪਕਸ੍ਦੀ ਗਲਤੀ ਿੈ? ਕੀ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਵਆਿੇ 

ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਸ੍ੀ? ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ 

ਅਸ੍ਲ ਸ੍ਚਾਈ ਤ ਜਾਣੂ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 

ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ੇ ਜਾਇਜ ਸ੍ਨ? ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ 

ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਕ  ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨਾਲ ਮ ੜ 

ਤ ਸੰ੍ਿਰਕ ਨਿ  ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਸੱ੍ਚ ਮ ੱ ਚ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਵਣ 

ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਘੜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜ 12000 ਤਾਂ ਨਿ  

ਿਾਇਆ? ਜਾਂ ਦੋਨ ਪਕਸੇ੍ ਗਲਤ ਿਪਿਮੀ ਦੇ ਪਸ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿ ? 

ਇਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲ ਪਕਆ ਭੇਦ ਿੈ। ਸ੍ਵਾਲ ਬਿ ਤ ਨ ਤੇ ਜ ਆਬ 

ਗ ੰ ਝਲਦਾਰ। ਜੋ ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋ੍ਚ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿ । 
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ਇਿ ਤਾਂ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ.. ਸੋ੍ਚ ਤੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਿਾਲਾਤਾਂ ਤੇ।  
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ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ) 

ਬੜਾ ਸੋ੍ਿਣਾ ਮ ੱ ਲ ਿਾਇਆ ਏ ਮੇਪਰਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਪਰਿਾ ਏ? 

ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤੇ ਤ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. ਮ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ ਤੇ ਸੋ੍ਚ  ਿੈ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕਸ੍ਨ, ਏਵ ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਭੇਪਜਆ। ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ ਤਰਿ ਪਗਆ। ਮ ਤ ਰੰਤ 

ਿੀ ਜ ਆਬ ਪਵੱਚ ਸ੍ਵਾਲ ਕੀਤਾ... 

ਕੌਣ ਸ੍ਾਵਣ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਕ  ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖਵਾਈਆਂ ਨ? 

ਮ ਕਾਿੀ ਸੋ੍ਚਾਂ ਪਵੱਚ ਿੈ ਪਗਆਂ। ਪਿਰ ਪਦਮਾਗ ਪਵੱਚ ਗੱਲ 

ਆਈ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ੍ਨ ਿੀਤ ਦੀ ਪਲਖੀ ਕਿਾਣੀ ਮ ੱ ਲ ਬਾਰਾਂ 

ਿਜਾਰ ਿੜ ਲਈ ਏ। ਪਕੰਨ ਪਚਰ ਤੱਕ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ 

ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਿਰ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ 

ਪਲਖਵਾਈ ਿੀ ਏਸੇ੍ ਕਰਕੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਤੱਕ ਿਿ ੰ ਚੇ ਤੇ ਮ ੜ 

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜ ੜੇ। ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕ  ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ 
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ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਆਬ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਖ ਸ਼ੀ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ। 

ਕਰੀਬ ਪਤੰਨ ਸ੍ਾਲ ਬਾਆਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਪਸ਼ਕਪਵਆਂ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਮੇਰੇ 

ਪਦਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਕੀਆਂ ਜਾਿ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। 

ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਮ ਕੀ ਜ ਆਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਿ ਿਪਿਲੀ 

ਵਾਰ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਆਬ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇ

ਮ ਐਨਾ ਸੋ੍ਚ ਪਰਿਾ ਿੋਵਾਂ। ਖੈਰ ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਿੜਨ ਨੰੂ ਪਮਲੀਆਂ ਨ ਜੋ ਲੱਗਣ ਪਕ ਮ 

ਪਲਖਵਾਈਆਂ ਿੋਣ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮ ਪਕਵ ਜਾਣ ਸ੍ਕਦੀ ਿਾਂ? ਇਿ ਤਾਂ ਤ ਸ੍  ਜਾਣਦੇ ਿੋਵੋਗ ੇ

ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਿ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖੀ ਿੋਵ।ੇ ਬਾਕੀ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ 

ਤ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ? ਮ ੱ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏ? ਪਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਪਕ  

ਪਲਖਵਾਈ ਗਈ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਿ ੱ ਜ ਸ੍ਕ ੇਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਸ਼ਤਾ 

ਤੋੜਨ ਪਵੱਚ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਿੀ ਦੋਸ਼ੀ 

ਮੰਨਦਾ ਰਿਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਿਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਕਸ੍ਨ ਪਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਤੋੜਨ ਪਵੱਚ ਿਪਿਲ 

ਕੀਤੀ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਤੂੰ  ਕਿਾਣੀ ਿੜੀ ਏ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿਾਂ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਪਿਰ ਤੂੰ  ਦੱਸ੍ ਪਕਸ੍ਦੀ ਗਲਤੀ ਿੈ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨੰੂ ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਆਿ ਨ ਮੇਰ ੇਪਜਸ੍ਮ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ 

ਮ ੱ ਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਿਾ ਪਲਆ। 
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ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਅੱਛਾ.. ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਨਿ  ਸ੍ੀ? ਕੀ ਪਸ੍ਰਿ ਮ 

ਿੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮ ਲਈ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋਪੜਆ ਸ੍ੀ? ਜ਼ਰਾ ਖ ੱ ਦ 

ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸੱ੍ਜਣਾ, ਪਕਤ ੇਇਿ ਨਾ ਿੋਵ ੇਸ੍ਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰ ੇ

ਪਸ੍ਰ ਮੜ ਖ ੱ ਦ ਬਰਖਾਸ੍ਤ ਿੋ ਜਾਵ ਪਰਸ਼ਤੇ ਤ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆ ਂ

ਤ ਵੀ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂ? ਜੇ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ ਿੀ ਇਸ੍ਦਾ 

ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਿਰ ਤਾਂ ਮ ਕੱਖਾਂ ਤ ਵੀ ਿੌਲੀ ਿੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਬੰਦਾ ਆਿਣ ੇਪਿਛੋਕੜ ਤ ਨਿ  ਭੱਜ ਸ੍ਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਿ 

ਸੋ੍ਿਣਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਭੱਦਾ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਦੱਸੋ੍ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਏ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਤੂੰ  ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲਾ। ਮ ਤਾਂ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਿੀ ਆ। ਬਾਕੀ 

ਤੂੰ  ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਚਲੋ ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਮੰਨਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਿੈ ਿਰ 

ਇਸ੍ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੀ ਪਿਰ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਮ ੜ ਤ ਜ ੜ ਜਾਵੇਗਾ.. 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿਰ ਮ ਮ ੜ ਤ ਇਸ੍ ਉਲਝਣ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਿਸ੍ਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। 

ਮ ਨਿ  ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਪਕ ਮੇਰੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਤੇ ਆਿ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖ ਤੇ ਖ ੱ ਦ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਰੋ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਕਾਰਨ ਕਿਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿ  ਲੱਗਦੀਆਂ?  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਮ ਦੋ ਪਰਸ਼ਤੇ ਨਿ  ਪਨਭਾ ਸ੍ਕਦੀ। ਇੱਕ ਿਤਨੀ ਦਾ ਤ ੇ

ਦੂਜਾ ਿੇਪਮਕਾ ਦਾ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਕੋਈ ਸ੍ਮੱਪਸ੍ਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ? ਇਿ 

ਆਿਣੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣ ੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਖਆਲ 

ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਿਰ ਿਪਿਲਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਮ ਅਕਸ੍ਰ ਦੇਪਖਆ ਿੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ 

ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਸ੍ਤੀ 

ਸ੍ਾਪਵਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨੰੂ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰ 

ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਪਕ ਇਿ ਸੰ੍ਭਵ ਨਿ । 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆਿ ਮੈਨੰੂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਰਿੇ ਿੋ। ਇਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਿ । 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ. ਸੱ੍ਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿੀ 

ਜਾਿਦੀਆਂ ਨ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਲੋੜ ਇਿਨਾਂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਦੀ। ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। 

ਮ ਨਿ  ਪਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸ੍ਕਦੀ। ਆਿਣਾ ਿਤਾ ਭੇਜ ਪਦਉ। 

ਆਿਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਮ ਪਦੱਤੀਆਂ ਿੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ  ਲੈਦਾ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਿਰ ਇਸ੍ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਿ ਨ ਸੱ੍ਚ-ਮ ੱ ਚ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਪਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਜ ਿਾਇਆ ਏ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਭੇਜ ਦੇ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍। 

ਤੇਰੇ ਪਦਲ ਦਾ ਭਾਰ ਿੌਲਾ ਿੋਜਗੂਾ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਠੀਕ ਿੈ ਭੇਜੋ ਿਤਾ। 

ਮ ਆਿਣਾ ਿੂਰਾ ਿਤਾ ਭੇਜ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ਨ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ 

ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਖ ੱ ਦ ਤੇ ਰੋਸ੍ 

ਕੀਤਾ ਪਕ ਕਾਿਲੀ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਿੋਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਿ 

ਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਨ ਕਸ੍ਾਨ ਿੋ ਪਗਆ। ਿਰ ਿੋਕੀ ਆਕੜ ਕਾਰਨ ਮ 

ਨਾ ਤਾਂ ਮ ਆਿੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਿਤੇ ਤ ਇਲਾਵਾ 

ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ। ਿਰ ਮਨ ਬਿ ਤ ਭਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ 

ਕਾਿੀ ਪਦਨ ਗ ਜਰ ਗਏ। ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਿੀ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਲਵੇਪਟਆ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਿੜਾ ਪਗਆ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਪਵੱਚ 

ਓਿੀ ਘੜੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ 

ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਕ ਪਕ ਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਸੱ੍ਚ-ਮ ੱ ਚ ਿੀ ਘੜੀ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਖੈਰ ਿ ਣ ਿਛਤਾਵੇ ਤ ਪਬਨਾ ਿਰੋ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਮ ਪਵੱਚ ਘੜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘੜੀ ਰ ਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਨਾਲ 

ਿੀ ਇੱਕ ਪਚੱਠੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਪਚੱਠੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਿੜਨ ਲੱਗਾ.. 

"ਮ ਸ੍ਾਵਣ। ਵੈਸੇ੍ ਦੱਸ੍ਣ ਦੀ ਲੌੜ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਿਦੀ। 

ਘੜੀ ਦੇਖ ਆਿ ਸ੍ਮਝ ਿੀ ਗਏ ਿੋਵੋਗੇ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਿਦੀ 
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ਅਮਾਨਤ ਸ੍ੀ। ਬੜੇ ਵਕਤ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਮ ਕਾਿੀ 

ਪਚਰ ਤ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ੍ਪਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਮ ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਿੀ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਿੈ। ਪਕ ਪਕ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਿੀ 

ਪਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਲਈ ਇਸ੍ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨ 

ਨਿ  ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਿੋਣਾ ਵੀ 

ਿਜ਼ੂਲ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇਖ ਿੈਰਾਨ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । 

ਮ ਪਜਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ੍ ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਾਿ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ। ਜੋ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਨ, ਨਿ  ਤਾਂ 

ਗਲਤਿਪਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਦਲ ਪਵੱਚ ਉਬਾਲ ਭਪਰਆ ਰਪਿੰਦਾ 

ਿੈ। ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਮ ਇਸ੍ ਨੰੂ 

ਵਾਿਸ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ। ਪਕ ਪਕ ਮ ਜੱਦ ਵੀ ਇਸ੍ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਜਵ ਮ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੈ 

ਆਿਣਾ ਵਕਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮ ਵਚੇ ਪਦੱਤਾ ਿੋਵ।ੇ ਤੇ ਸੋ੍ਚਦੀ 

ਿਾਂ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। 

ਇਿ ਗੱਲ ਪਕਸ੍ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸ੍ਿੀ ਿੈ ਇਿ ਆਿ ਤ ੇ ਪਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਿੈ।  
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ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦੀ ਪਕ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਿ ਤ ਪਰਸ਼ਤਾ 

ਜੋਪੜਆ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਬਸ੍ ਪਜਸ੍ਮ ਤ। ਿਰ ਮ ਆਿ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਰਿੂ 

ਤ ਜ ੜ ਚ ਕੀ ਸ੍ਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ ੜੀ ਿੋਈ ਿਾਂ। ਇਸ੍ 

ਗੱਲ ਤ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਨਿ  ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਤਲਬ ਸ੍ੀ 

ਤੇ ਆਿਣ ੇਬ ਰੇ ਵਕਤ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿ ਨਾਲ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋਪੜਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤੋਪੜਆ ਵੀ ਮ ਿੀ। ਆਿ ਮੈਨੰੂ ਬੇਵਿਾ 

ਆਖ ਲਵ ੋਜਾਂ ਜੋ ਪਦਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਸ੍ ਨਿ । ਿਾਂ ਗਲਤੀ 

ਮੇਰੀ ਿੈ। ਮ ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿ  ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਘੜੀ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ  ਭੇਜ ਸ੍ਕਾਂਗੀ। ਬਸ੍ ਇਿੀ 

ਕਪਿਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਜੇ ਿੋ ਸ੍ਕ ੇਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭ ੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 

ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮ ਆਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 

ਆਿ ਦੇ ਪਦਲ ਦਾ ਭਾਰ ਿੌਲਾ ਿੋ ਸ੍ਕ।ੇ ਰਿੀ ਗੱਲ ਆਿ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਅੱਜ ਵੀ ਿੈ। ਬਸ੍ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੱਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਨਿ । ਿ ਣ ਆਿ ਮ ਆਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਸ਼ਕਵੇ ਸ੍ਭ ਕਬੂਲ ਨ। ਬਸ੍ 

ਇਿੀ ਕਿਾਂਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੱ੍ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਕ ਝ 

ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਜੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਕੱਟ 

ਸ੍ਕਾਂਗੀ। ਿਾਂ ਸੱ੍ਚ ਇਿ ਘੜੀ ਬੰਦ ਿੈ ਤੇ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਵਕਤ ਵੇਖਣ 

ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਪਕ ਪਕ ਮ ਨਿ  ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਰ ਪਕਆ 
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ਸ੍ਮਾਂ ਮ ੜ ਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਿੋ 

ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਿਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ੍ ਕਰਨਾ ਤ ੇਇਸ੍ ਬੇਵਿਾ ਨੰੂ 

ਮ ਆਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।  

ਸ੍ਾਵਣ।" 

ਮ ਪਚੱਠੀ ਿੜ ਬੜ ੇ ਪਚਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ। ਮਨ 

ਬਿ ਤ ਭਰ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿੰਝੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿ ਤ ਦ ੱ ਖ ਿੋ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਮ ੜ ਤ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਸ੍ ਟ ੱ ਟ ਚ ੱ ਕੀ ਜਾਿਦੀ 

ਸ੍ੀ। 

ਮ ਘੜੀ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਦੀਆ ਂਨਜਰਾਂ ਤ ਦੂਰ ਸ੍ਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ 

ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਬੜੇ ਪਦਨ 

ਬੀਤ ਗਏ। ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਮ ੜ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਨਿ  ਕੀਤੀ। ਿਰ ਉਸ੍ ਤਰਿ ਪਖੱਚ ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਪਿੰਦੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਦੂਰ ਿੋਣ ਦਾ ਿਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤ ੇਿੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ 

ਮ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਇਰੀ ਉਸ੍ ਲਈ ਪਲਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬੇ ਵਿਾ ਪਲਖਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ। ਇਿ ਕਪਵਤਾ 

ਮੈਨੰੂ ਖਾਸ੍ੀ ਿਸੰ੍ਦ ਿੈ।.. 
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ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਫਰ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਰੇ ਿੱਕਲਆਂ ਤੇ ਸਿੰ ਜੋਗੀ ਸੀ, 

ਦ ੱ ਖ ਵਿੰ ਡਣੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਸੀ, 

ਕਚਿੰ ਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਹ ਣ ਤੈਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 

ਿੋਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂਿੰ  ਭ ੱ ਲ ਕਗਆ ਏ, 

ਿੀ ਕਰਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, 

ਕਿਿੰ ਨ ਵਾਦੇ ਿੀਤੇ ਿਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, 

ਿੀ ਿੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸੀ, 

ਪਲਾਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਭ ੱ ਲ ਕਗਆ ਏ, 
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ਿਦਰ ਿੀ ਪੈਣੀ ਧੇਲੇ ਸੀ, 

ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਕਿਤੇ ਭ ੱ ਲੀ ਨਾ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਿਾਕਫਰ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਬ ਕਝਆ ਦੀਵਾ ਵੀ, 

ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਿੀਤਾ, 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਡੂਿੰ ਕਘਆਂ ਫੱਟੜਾ ਨੂਿੰ , 

ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਤਾ, 

ਰੂਹ ਤਨ ਦੀ ਕਪਆਸ ਤੇਰੀ ਕਮੱਟ ਜਾਵੇ, 

ਮੈਂ ਮਨ ਰੋਗ ਦੇ ਹਿੰ ਢਾਏ ਨ, 

ਤੂਿੰ  ਮਕਹਿੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ, 

ਕਦਨ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਵਿੰ ਡਾਏ ਨ, 
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ਤੇਰਾ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਨ ਤੇ, 

ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਜਾਫਰ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਹ ਣ ਮ ਕੜਆ ਵੇ, 

ਕਬਨ ਤੇਰੇ ਕਚੱਤ ਲੱਗਦਾ ਨੀ, 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਦਕਰਆ ਬਣਾ, 

ਤੂਿੰ  ਪਾਣੀ ਬਣ ਿੇ ਵਗਦਾ ਨੀ, 

ਕਜਿੰ ਦ ਨਾ ਮ ੱ ਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ, 

ਮ ੜ ਕਮਲਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਜੇ ਮ ੜ ਕਮਲਜੇ ਤਾਂ ਕਜਿੰ ਦ ਤੇਰੇ ਲੇਖ,ੇ 

ਰੱਬ ਉਡੀਿਾਂ ਿਰਦਾ ਰੋਵੇਗਾ, 

ਤੇਰੀ ਕਨਗਾ ਚ' ਸੱਜਣ ਤੇ, 
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ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਨਗਾ ਚ' ਿਾਕਫਰ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਰੇ ਿੱਕਲਆਂ ਤੇ ਸਿੰ ਜੋਗੀ ਸੀ, 

ਦ ੱ ਖ ਵਿੰ ਡਣੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਸੀ, 

ਕਚਿੰ ਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਕਫਰ ਹਾਂ.. 

 

ਕਪਵਤਾਂਵਾਂ ਪਲਖਣਾ ਮੇਰਾ ਿੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਪਗਆ। ਮ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ 

ਤੇ ਿੋਰ ਸ੍ਮਾਪਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਪਵੱਚ ਆਿਣੀ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਇਰੀ 

ਭੇਜਦਾ ਰਪਿੰਦਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਆਉਣ 

ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਵੱਚ ਵੀ 

ਛਿਦੀਆਂ। ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ 

ਓਟ ਲੈ ਪਲਖਦਾ ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਪਕ  

ਨਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 
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ਪਵੱਚ ਕੀ ਿਰਜ ਿੈ। ਪਜਆਦਾ ਤ ਪਜਆਦਾ ਮ ਆਿੀ ਮੰਗ 

ਲਵਾਂਗਾ। ਿੋਰ ਇਸ੍ ਤ ਵੱਧ ਕੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਓਿੀ 

ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਜਸ੍ ਤ ਉਸ੍ਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਕਾਿੀ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ.. 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਿੱਥ ਦੀਆਂ ਨਰਮਾਈਆਂ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮਾਈਆਂ ਨੰੂ, 

ਮੈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਜੋ ਤੂੰ  ਮਨ ਤਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਰੇ ਿ ਸ੍ਨ ਦਾ ਜਾਮ ਿੀਤਾ ਸ੍ੀ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਉਿ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਲਖੀਆਂ ਨ, 
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ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਕੀਆਂ ਨ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੀ ਅਣਭੋਲੀ ਸੂ੍ਰਤ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਗਮਾਂ ਚੋ' ਭਰੀ ਮੂਰਤ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਣਕ ਠੰਢੀ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਵਾਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਈ ਵੰਡੀ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿੱਪਸ੍ਆਂ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੰਢਾਏ ਪਕੱਪਸ੍ਆਂ ਨੰੂ, 
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ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਦੋ ਪਜਸ੍ਮਾਂ ਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਿਈ ਖੈਰਾਤ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਖ ਸ਼ਬੋਈ ਸ੍ੀ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਤੇ ਛਿੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਤੇਰੀ ਛ ਿੇ ਗਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਨੰੂ, 
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ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਮੇਰੇ ਿੋਏ ਇਸ੍ ਨ ਕਸ੍ਾਨ ਨੰੂ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਿਰ ਉਿ ਘੜੀ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, 

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੰੂ ਜੋ ਸ੍ੀਤ ਗਈ, 

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ.. 

ਬਸ੍ ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ.. 

ਇਿ ਪਲੱਖ ਮ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ-ਵੀਿ ਪਮੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਮ ਿੋਨ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਿੜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਿੋਨ ਨੰੂ ਜਗਾ-ਜਗਾ ਦੇਖਦਾ ਿਰ ਕੋਈ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਮ 

ਿੋਨ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਰ 

ਪਧਆਨ ਿੋਨ ਪਵੱਚ ਿੀ ਰੱਪਖਆ ਪਕ ਜ ਆਬ ਆਵੇਗਾ। ਿਰ ਕਈ 

ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਿਰ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥ 

ਤੱਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਪਖਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿ । ਮ ਬੜਾ ਦ ੱ ਖੀ 
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ਤੇ ਪਵਚਾਰਾ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਿੱਲ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮ ਪਦਮਾਗੀ ਸੰ੍ਤ ਲਨ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਕਸੇ੍ ਨ 

ਕੋਈ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ ਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਕਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ 

ਿੋਵ ੇਮੈਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਨਾ ਿੋਣੀ। ਪਦਖਾਵੇ ਵਜ 

ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਰੱਖਣੀ ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਮਨ ਪਬਲਕ ਲ ਅਸ੍ਾਂਤ 

ਰਪਿੰਦਾ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਪਗਆ। ਮ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਖੋਲ 

ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿੜ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ 

ਪਗਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜ ਪਗਆ। ਬੜੀ ਖ ਸ਼ੀ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ 

ਿੋਈ। ਿਰ ਅਜ ੇਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਿੋਨ 

ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਿੜ, ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਖੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ 

ਉਸੇ੍ ਖਾਤੇ ਤ ਪਲਖਣ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਿੋਰ 

ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਪਮੰਟ ਤ ਬਾਅਦ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. 

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿੱਖ ਤੂੰ  ਵੇਖ ਪਰਿਾ, 

ਮ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਪਵੱਚ ਿਸ੍ੀ ਿਈ, 

ਨਾ ਏਧਰ ਦੀ ਨਾ ਓਧਰ ਦੀ, 

ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਪਿਣ ਦੇ ਵਸ੍ੀ ਿਈ, 
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ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮ ਆਵਾਂ, 

ਮ ਤਦ ਵੀ ਬੇ ਵਿਾ, 

ਜੇ ਓਧਰ ਵੀ ਮ ਜਾਵਾਂ,  

ਮ ਤੱਦ ਵੀ ਬੇ ਵਿਾ, 

ਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਸ੍ੀਬ ਪਵੱਚ, 

ਤੂੰ  ਕੋਈ ਿੋਰ ਚਾਖ ਲੈ, 

ਿ ਣ ਭਾਵ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ, 

ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ.. 

ਿ ਣ ਭਾਵ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ, 

ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ.. 

ਸੰ੍ਦ ਸ਼ ਿੜ ਮ ਮ ੜ ਤ ਪਨਰਾਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ, ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ 

ਗੱਲ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਿੈ। ਭਾਵ 

ਇਨਕਾਰ ਭਪਰਆ ਿੀ ਸ੍ਿੀ। ਮ ਕ ਝ ਦੇਰ ਸੋ੍ਪਚਆ ਤੇ ਜ ਆਬ 

ਪਵੱਚ ਪਲਪਖਆ.. 

ਬੇਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਪਿ ਆਿ ਨੰੂ, 
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ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਰਪਿਣ ਦੇ, 

ਉਲਝ ਨਾ ਦੋ ਿਾਸ੍ੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਚ', 

ਬਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣਾ ਕਪਿਣ ਦੇ, 

ਪਕ  ਅਤਰੰਗੀ ਮਪਿਿਲ ਸ੍ਮਝੇ, 

ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੰੂ, 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਮ ੜ ਆ, 

ਪਨਬੜਨ ਦੇ ਸ੍ਭ ਿਲਾਤਾਂ ਨੰੂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਕ  ਮੇਰੀ ਪਮੱਟੀ ਿਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਨੰੂੈ ਚਾਓ ਏ, 

ਕੀ ਵੱਸ੍ਦੀ ਮ ਚੰਗੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਮੇਰੇ ਪਬਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਸ੍ਣਾ ਕਾਿਦਾ, 

ਐਵ ਦਦੀ ਪਦਲ ਨੰੂ ਪਦਲਾਸੇ੍ ਤੂੰ , 

ਸ਼ਪਿਦ ਪਮੱਠਾ ਤੈਨੰੂ ਿਜਮ ਨੀ ਿ ੰਦਾ, 
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ਖਾਂਵ ੇਲੂਣ ਿਤਾਸੇ੍ ਤੂੰ । 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ' ਲੂਣ ਦੇ ਿਤਾਸੇ੍ ਿੀ ਪਲਖੇ ਨ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਸ੍ਰੀਰ ਕਰਮ ਤੇ ਭੋਗ ਜਨੂ ਿ,ੈ ਇਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ੇਵੀ ਿਦ ੇਨ। ਇਸ੍ ਲਈ 

ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਿੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸ੍  ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਕੀ ਿੋ ਮੇਰੇ ਤ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਤੈਨੰੂ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ ਮ। ਬਸ੍ ਤੈਨੰੂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੰੂ ਪਜਉਣ ਜੋਗੀ ਰਪਿਣ ਪਦ । ਮ ਨਿ  

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮ ਖ ਸ਼ ਿਾਂ ਆਿਣ ੇਘਰ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। 
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ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਜੇ ਤੂੰ  ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਿ ੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਦੇਣਾ ਤੂੰ , ਇਿ ਤਾਂ ਬੱਸ੍ ਿ ਣ ਤੂੰ  ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿੀ ਏ। ਠੀਕ ਆ, 

ਤੂੰ  ਰਪਿ ਖ ਸ਼। ਿਰ ਮੇਰੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਦੇਿ। ਪਕ  ਦੂਰ 

ਭੱਜਦੀ ਏ?ਂ 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ..  

ਿੀਤ ਸ੍ਮਝੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਮ ਿ ਣ ਅੱਗੇ ਨਿ  ਵਧ 

ਸ੍ਕਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਭ ੱ ਲ ਜਾਵੋ।  

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਭ ੱ ਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਿਰ ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੰੂ ਪਮਲਣਾ 

ਿੈ। ਬਸ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆ ਗਏ ਨਾ ਮ ੱ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿ  

ਆ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬਸ੍ ਪਮਲਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਆ। ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ 

ਪਮਟਾਉਣਾ ਏ ਬੱਸ੍। ਮ ਨਿ  ਪਮਲਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 
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ਤੂੰ  ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੀ ਪਸ੍ਆਣੀ ਬਣ ਰਿੀ ਏ। ਪਮਲਣਾ ਪਸ੍ਰਿ 

ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। ਮ ਬਸ੍ ਤੈਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ। 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਤੂੰ  ਖ ਸ਼ ਪਦਸ੍ੀ ਮ ਮ ੜ ਕਦੇ ਤੈਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਨਿ  ਕਰਾਂਗਾਂ। ਬਸ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਮਲ ਲੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮ ਪਕਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ? ਪਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿ  ਵਧੇਗੀ।  

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਿ ਣ ਤੈਨੰੂ ਪਕਵ ਯਕੀਨ ਕਰਾਵਾਂ ਖ ੱ ਦ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ 

ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਨਿ  ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਿੈ। ਮ ਪਮਲਾਂਗੀ। ਿਰ ਬਸ੍ ਇਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਮੈਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਿੈ। ਦੱਸ੍ ਪਕੱਥੇ ਪਮਲੇਗ ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਤ ਸ੍  ਜਾਣਦੇ ਿੋ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਕਦ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ। 

ਕੱਲ ਿੀ। ਮ ਇਸ੍ ਉਲਝਣ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਮ ਕਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ 

ਿਾਂ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਦੇਖ  ਪਕਤੇ ਮ ਉਡੀਕਦਾ ਿੀ ਨਾ ਰਪਿ ਜਾਵਾਂ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮ ਲਾਰੇ ਨਿ  ਲਾ ਦੀ। ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਆਿ। ਜੋ ਗੱਲ ਿੈ ਸ੍ਾਿ 

ਿੈ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ। ਮੈਨੰੂ ਤੂੰ , ਤੂੰ  ਘੱਟ ਤ ੇਮ ਪਜਆਦਾ ਜਾਿਦੀ 

ਏ। ਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ "ਬਸ੍ ਮ" ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਪਖਅਤ 
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ਕੀਤਾ ਿੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਪਨੈੱਕਾ ਪਜਆ ਸ਼ੇਅਰ 

ਵੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੈ.. 

"ਬਸ ਮੈਂ, 

ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਕਜ  ਖ ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਕਿਸ ੇਭ ਲੇਖ ੇਸਾਵਣ ਦੇ, 

ਕਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸ ਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਸਾਵਣ ਬਣ ਜੇ ਵਰ ਜਾਵੇਂ, 

ਮੈਂ ਚੋ' ਮੈਂ ਭ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਆ। ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ। ਸ੍ਮ ਪਸ੍ਰ ਆ ਜਾਇਓ। 

ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਦਾ ਜ ਆਬ ਦੇ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਤ ੇ

ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਲੱਗ ਪਗਆ। ਸ੍ਭ ਤ 

ਿਪਿਲਾਂ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕੱਢੀ ਤ ੇਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰ 
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ਮ ੜ ਤ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਉਿ ਪਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। 

ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਿਰ ਇਿ ਘੜੀ ਮ 

ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਲਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰਾਗਾਂ। ਉਸ੍ 

ਰਾਤ ਮ ਅੱਧ-ਿਚੱਧੀ ਰਟੋੀ ਖਾਧੀ ਤ ੇਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੌ੍ਣ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ 

ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਦ ਚੜ ਗਈ। ਿਰ ਜਲਦੀ ਨ ਦ ਨਾ ਆਈ। 

ਅਕਸ੍ਰ ਏਦਾਂ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ ਸੌ੍ਣ ਦੀ ਕਾਿਲੀ ਿੋਵ ੇ

ਨ ਦ ਆਉਣ ਪਵੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਿੈ। ਖੈਰ ਮੈਨੰੂ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ 

ਕਰੀਬ ਨ ਦ ਆਈ। ਸ੍ਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਪਠਆ, ਨਿਾਂ ਧੋ, ਭੋਜਨ 

ਛੱਕ ਪਤਆਰ ਿੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। 

ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਜੇ ਮ ਓਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਿੜ ਪਗਆਂ ਪਜੱਥੇ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ 

ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਮ ਕ ਝ ਪਜਆਦਾ 

ਜਲਦੀ ਿੀ ਆ ਪਗਆ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤ ਪਬਨਾਂ 

ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ 

ਠਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਠਦਾ, ਕਦੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਦਾ ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਦੀ। ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਉਿ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ੍ਾਢ ੇ

ਦੱਸ੍ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਮ ਖੜਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੰੂ ਦੂਰ ਤ 
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ਿੀ ਤੱਕ ਪਲਆ। ਤੇ ਪਸੱ੍ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀ ਿੋਈ। ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ 

ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਰੀਰ ਥੌੜਾ ਪਜਿਾ ਭਰਵਾਂ ਿ ੋ

ਪਗਆ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਖਬੂਸੂ੍ਰਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਦਗੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸ੍ੀ। ਗਲ ਿਪਟਆਲਾ ਸ਼ਾਿੀ 

ਸੂ੍ਟ, ਿੈਰੀ ਝਾਂਜਰ, ਵਾਲ ਬੰਨ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਵਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਿੂਛ 

ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਸ੍ਨ। ਕ ੱ ਲ ਪਮਲਾ ਕੇ 

ਉਿ ਬਿ ਤ ਿੀ ਖਬੂਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ 

ਿੀ ਮੇਰਾ ਪਦੱਲ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਿਰ 

ਮੈਨੰੂ ਆਿਪਣਆਂ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। 

ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਪਖਆ। ਉਿ ਜਰੂਰ 

ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਖਬੂਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰਾ ਿਭਾਵ ਵੀ ਉਸ੍ ਤੇ ਖਾਸ੍ਾ 

ਪਿਆ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਬੈੈੱਲ ਬਾਟਮ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਿਟ, ਗਲ ਪਿੱਕੀ 

ਪਜਿੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਿੈਰੀ ਰੈੈੱਡ ਟੇਿ ਕੰਿਨੀ ਦੇ ਬਟੂ 

ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਿੰਖੀਆ ਂਿੱਗ ਬੰਨੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਭਾਵ 

ਦੇਖਣ ਪਵੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ਾਂ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚੀ 

ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਤੱਕਦੀ ਿੋਈ ਨ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਮ ਵੀ 

ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਪਤੰਨ 

ਸ੍ਾਲ ਬਾਅਦ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ 
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ਅੱਜ ਵੀ ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਦਰੇ ਅਸ੍  ਚ ੱ ਿ ਬੈਠ ਰਿੇ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਪਲਆ। ਪਿਰ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ 

ਕ ਝ ਕਮੀ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿੋਈ। ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਕ ਝ ਬਦਪਲਆ ਲੱਗ 

ਪਰਿਾ ਿੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਕੀਤਾ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਲਬਾਂ 

ਦੀ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਪਦਖਾਈ ਨਿ  ਦੇ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 

ਪਸ੍ਲਸ੍ਲਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿੋਰ ਘਰੇ ਪਕਵ ਸ੍ਭ? 

ਮ - ਸ੍ਭ ਠੀਕ ਿੈ। ਤੂੰ  ਦਸ੍ ਮਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਿਾਲ ਏ? 

ਪਕਿੜੀ ਜਮਾਤ ਪਵੱਚ ਿੜਦੀ ਿ ਣ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਠੀਕ ਿੈ ਉਿ ਵੀ। ਿਪਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਵੱਚ ਿੈ ਿ ਣ। 

ਮ - ਸ਼ ਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਸ੍ਮਝਦੀ ਿਾਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਪਰਿਾ 

ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਪਮਲ ਕੇ। 

ਮ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਮਤਲਬ? 

ਮ - ਕ ਝ ਨੀ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਮ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ ਯਾਰ। ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ 

ਚ ਕੀ ਿਾਂ। ਇਿਨਾਂ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਤ। ਪਜੰਦਗੀ ਬੱਤਰ ਿੋ ਚ ਕੀ ਆ। 

ਮ - ਮ ਤੇਰੇ ਦ ੱ ਖ ਵੰਢਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਤਾਂ ਿਾਂ। ਿਰ ਤੂੰ  ਤਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਖ ਦ ਤ ਦਰੂ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਲੱਗੀ ਿਈੋ ਏ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਤ ਸ੍  ਮੇਰੇ ਿਲਾਤ ਨਿ  ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦੇ ਪਕ ਮ ਕੀ 

ਕੀ ਝੱਲ ਰਿੀ ਿਾਂ। ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਿੋਵ ਤੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗੇ ਪਕ 

ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਨਭਾਉਣੇ ਪਕੰਨ ਔਖੇ ਨ। 

ਮ - ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੰੂ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਨਾ 

ਖ ੱ ਦ ਤ ਦੂਰ ਕਰ। ਮ ਤੈਨੰੂ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਤਾਂ ਨੀ ਕਪਿ ਰਿਾਂ ਬਸ੍ ਖ ਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। 

ਮ ਕ ਝ ਿੋਰ ਤਾਂ ਨਿ  ਮੰਗਦਾ। ਮ ਨਿ  ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਤੇਰੇ ਪਬਨਾਂ 

। ਪਕ  ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿ  ਿੈ ਤ ੇਖ ੱ ਦ ਵੀ ਤੰਗ ਿੋ ਰਿੀ ਏ।ਂ 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿ ਣ ਇਸ੍ ਦਾ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਕ ਝ ਮਤਲਬ ਿੈ। ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਪਮਲਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ 

ਲਈ ਮ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਪਿਤਰ ਰਿ।ੂ 

ਨਿ  ਤਾਂ ਮ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। 

ਮ - ਇਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਿੋਈ ਯਾਰ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਸ੍ਮਝਦੇ ਪਕ  ਨਿ  ਤ ਸ੍ । ਨਾ ਮਜਬੂਰ 

ਕਰੋ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਨਾ ਿੋਵ ੇਮ ਪਕਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ ਦੀ ਨਾ ਰਿਾਂ। 

ਪਿਰ ਪਕੰਨ ਪਚਰ ਤੱਕ ਨਾ ਮ ਕ ਝ ਬੋਪਲਆ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ 

ਉਿ। ਅਸ੍  ਇੱਕ ਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਖਦੇ ਤ ੇ

ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ। ਦੋ-ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਿਸ੍ 

ਪਵਚ ਪਮਲੀਆਂ ਿਰ ਅਸ੍  ਪਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਮੇਰੇ 

ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ। ਪਿਰ ਉਿ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਬਿ ਤ ਛਿ ਰਿੀਆਂ ਨ 

ਆਿਦੀਆਂ। ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਤੇ ਨ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਿਰੋ 

ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਖੀ ਆ? 

ਮ - ਤੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਨ ਸ੍ਭ। ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਕੋਈ ਬੇ ਵਿਾ ਨਿ  

ਲੱਗਾ ਅਜ ੇਤੱਕ। ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਵੀ ਨਿ  ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਿਤਾ ਨਿ  

ਪਕ  ਜਦ ਪਲਖਣ ਬੈਠਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਤਰੇਾ ਪਜ਼ਕਰ ਿ ੋਜਾਂਦਾ। ਇਸ੍ 

ਪਵੱਚ ਮ ਕੀ ਕਰਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਓ ਪਿਰ ਕੋਈ। 

ਮ - ਤੂੰ  ਿੜੀਆਂ ਨ। ਪਿਰ ਪਕ  ਸ੍ ਣਨੀ।  
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ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਭ ਨਿ  ਿੜੀਆਂ। ਚਲ ਉਿ ਸ੍ ਣਾ ਪਦ .. ਕੀ 

ਸ੍ੀ..? ਿਾਂ ਯਾਦ ਆਈ..” ਮਤਲਬੀ ਪਦਲਬਰਾ, ਪਕੱਥੇ ਢਈੋ 

ਲਾਵੇਗਾਂ”.. 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਿ । 

ਸ੍ਾਵਣ - ਯਾਦ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿੋਵੇਗੀ। ਐਨੀਆ ਲਾਿਨਤਾਂ 

ਿਾਈਆ ਂਨ ਮੈਨੰੂ। 

ਮ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤੈਨੰੂ ਪਕ ਲਾਿਨਤਾਂ ਨ ਪਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰੂਿੋ 

ਸ੍ ਣਨੀਆ ਨ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਸ੍ ਣਾਉ ਤ ਸ੍ । ਸ੍ ਣਾ ਦੋ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਿਣ ੇ

ਮੰੂਿੋ। 

ਮ - ਲੈ ਸ੍ ਣ ਪਿਰ.. 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ, 

ਸਾਥ ਨੀ ਕਮਲਣਾ ਿੋਈ, 

ਇੱਿ ਕਦਨ ਤੂਿੰ  ਪਛਤਾਵੇਗਾਂ, 
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ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ। 

 

ਮੈਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਆਖ, 

ਠੱਗ ਿੇ ਲੈ ਕਗਆ, 

ਮ ੜ ਨਾ ਕਪੱਛੇ ਮ ਕੜਆ ਤੂਿੰ , 

ਜੋ ਕਜਸਮ ਖਜਾਨਾ, 

ਤੂਿੰ  ਵਿੰ ਡਦਾ ਕਫਰਦਾ, 

ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਕੜਆ ਤੂਿੰ , 

ਤਨ ਵੀ ਲ ੱ ਟ ਕਲਆ, 

ਮਨ ਵੀ ਲ ੱ ਟ ਕਲਆ, 

ਹੋਰ ਿੀ ਿੀ ਧਿੰ ਨ ਿਮਾਵੇਗਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ। 
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ਮਕਹਿਣ ਦੇ ਕਵੱਚ, 

ਿੋਈ ਤੋੜ ਨੀ ਤੇਰਾ, 

ਬਦਬ ਕਦਆ ਨੂਿੰ  ਮਕਹਿਾਦੇ ਤੂਿੰ , 

ਪਰ ਨ ਰ ਭਰ, 

ਜੇ ਤੱਿ ਲਵੇਂ ਸੱਜਣਾ, 

ਹਕਰਆ ਤਾਈ ਂਜਲਾ ਦੇ ਤੂਿੰ , 

ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਨ, 

ਕਨਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, 

ਪਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂਗਾ, 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ। 

 

ਜੇ ਨ ਿਸ ਿੱਢਾ ਮੈਂ, 
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ਤਾਂ ਕਗਣਨ ਔਖੇ, 

ਿੀ ਿੀ ਖੋਲ ਕਬਆਨ ਿਰਾਂ, 

ਤੂਿੰ  ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ, 

ਜੋ ਮ ੱ ਿਰ ਜਾਵੇ, 

ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਿਰਾਂ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, 

ਕਫਟਿਾਂ ਦੇਵਾਂ, 

ਤੂਿੰ  ਤੱਦ ਵੀ ਇੱ ਤਾਂ ਚਾਵੇਗਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ। 

 

ਪੀਤ ਕਵਚਾਰਾ, 

ਕਫਰਦਾ ਮਾਰਾ, 

ਤੂਿੰ  ਖਾਲੀ ਿਰ ਕਗਆ ਪੱਲਾ ਵੇ, 
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ਹ ਣ ਨਾ ਇਸਦਾ, 

ਿੋਈ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਦਾ, 

ਜੱਗ ਤੇ ਰਕਹ ਕਗਆ ਿੱਲਾ ਵੇ, 

ਰੱਬ ਨੂਿੰ  ਕਧਆਏ, 

ਜਾਂ ਮਰ ਮ ੱ ਿ ਜਾਏ, 

ਿੀ ਇਸਦਾ ਮ ੱ ਲ ਿੋਈ ਪਾਵੇਗਾ, 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ, 

ਕਿੱਥ ੇਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ। 

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚ ੱ ਿ ਿ ੋਪਗਆ। ਉਿ ਵੀ ਚ ੱ ਿ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਬੋਲੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਐਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿ  ਕੀਤੀਆਂ ਆਿ 

ਨਾਲ ਜੋ ਐਨੀ ਬੇ ਸ੍ਲੂਕੀ ਭਰੀਆਂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਰਿੇ ਓ।  
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ਮ - ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਦੂਰੀ 

ਆਉਣ ਤੇ ਮਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤਿੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਿਦਾ ਏ। ਭਾਵ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਦ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਕੋਈ 

ਿਰਕ ਨਿ  ਿਦਾ।  

ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ... 

ਮ - ਕੀ ਗੱਲ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਵਕਤ ਬਦਲ ਨਿ  ਸ੍ਕਦਾ? 

ਮ - ਬੀਪਤਆ ਤਾਂ ਨਿ  ਬਦਲ ਸ੍ਕਦਾ। ਿਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 

ਆਿਣੇ ਵੱਸ੍ ਪਵੱਚ ਿੈ। ਪਜਧਰ ਨੰੂ ਚਾਿੀਏ ਮੋੜ ਲਈਏ। 

ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਜ ਆਬ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਚ ੱ ਿ 

ਿੋ ਗਈ। ਮ ਵੀ ਚ ੱ ਿ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਘੜੀ ਵੱਲ 

ਪਗਆ। ਮ ਘੜੀ ਨੰੂ ਜੇਬ ਪਵੱਚ ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਿੱਥ ਿੜ 

ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ। ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ ਨੰੂ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ 

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਇਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ  ਲੈਣੀ। ਤ ਸ੍  ਆਿਣੇ ਕੋਲ 

ਰੱਖੋ। 
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ਮ - ਇਿ ਤਰੇੇ ਵਾਸ੍ਤੇ ਲਈ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਇਿ ਤੇਰੀ ਿੀ ਆ। 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ  ਆ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੇਰਾ ਇਸ੍ਤੇ ਕੋਈ ਿੱਕ 

ਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿ ਤ ਜ਼ਰੋ ਲਾਇਆ। 

ਿਰ ਮ ਘੜੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਦ ੇਿੱਥ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਰੱਪਖਆ। ਉਸ੍ਦਾ 

ਿੱਥ ਘ ੱ ਟਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਿ ਦੇਖ ਮ ਿੱਥ ਛੱਡ 

ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਘੜੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਿੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ 

ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਰ ਪਕਆ ਰਪਿਣ ਪਦਉ। 

ਮ - ਿਾਂ ਿਰ ਤੂੰ  ਇਿ ਵੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਆਿਣੀ ਮਰਜੀ 

ਕਰਨਾ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮ ਨਿ  

ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਪਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਸ੍ਮਾਂ ਰ ਪਕਆ ਰਿੇ। ਭਾਵ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਰਿ ਜਾਂ ਨਾ ਰਿ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਇਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਤ ਸ੍  ਮ ੜ ਤ ਮੈਨੰੂ ਬੰਧਨ 

ਪਵੱਚ ਬੰਨ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਮ - ਨਿ  ਤੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਨੰੂੈ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਿ । 
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ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ ਨੰੂ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਿਰ ਘੜੀ ਨੰੂ 

ਿੜ ਓਦਾਂ ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਚੱਰ ਪਿੱਛ ਠੀ ਤੇ ਮ 

ਵੀ ਠ ਪਗਆ। ਉਿ ਬੋਲੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਚੱਲਦੀ ਿਾਂ ਿ ਣ। ਮਪਿਕ ਦੇ ਸ੍ਕੂਲ ਤ ਆਉਣ 

ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਜਾਣਾ। 

ਮ - ਪਿਰ ਪਮਲੇਗ ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ  ਿੀਤ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਦ ਬਾਰਾ 

ਨਿ  ਪਮਲਾਗ । ਮੈਨੰੂ ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਮ ਚੱਲਦੀ ਿਾਂ। 

ਮ - ਚੱਲ ਕ ਝ ਿਲ ਿੋਰ ਰ ਕ ਜਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ  ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿ ਣ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਏ। ਇਸ੍ 

ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵਧੇ। ਤੇ ਮ ਗੱਲ ਨਿ  ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ ਪਜਵ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਸੱ੍ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ 

ਪਦਉ। ਬਸ੍ ਬਿ ਤ ਿੈ ਜੋ ਕ ਝ ਵੀ ਪਲਖ ਪਦੱਤਾ ਏ। 

ਮ - ਠੀਕ ਿ ਸੋ੍ਚਾਗਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਚੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਿਾਂ ਮ।  
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ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਈ। ਮ ਉਥ ੇਿੀ 

ਖੜਾ ਪਰਿਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਪਖਆਲ ਆਇਆ ਪਕ 

ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਇਸ੍ਦਾ ਘਰ ਪਕੱਥੇ ਿੈ? ਿਰ 

ਪਿਰ ਸੋ੍ਪਚਆ ਜੱਦ ਉਸ੍ਨ ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੀ ਨਿ  ਰੱਖਣਾ ਪਕ  

ਅੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਨ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ। ਜੱਦ 

ਤੱਕ ਉਿ ਅੱਖੀਆਂ ਤ ਓਿਲੇ ਨਾ ਿੋ ਗਈ। ਮ ਵੀ ਘਰ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਚੱਲ ਪਿਆ। 

ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਮ ਮ ੜ ਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋਣ 

ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਭ ੱ ਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਿਰ ਕਰੀਬ 

ਦਸ੍ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਤ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ ਦੇ ਓਿੀ ਖਾਤੇ ਤ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਆਇਆ। ਮ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿੜਨ ਲੱਗਾ.. 

ਿੀਤ ਮ ਪਮਲਣਾ ਿੈ ਆਿ ਨੰੂ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ  ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਮਲਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ? ਿ ਣ ਕੀ 

ਿੋਇਆ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਤ ਸ੍  ਦੱਸੋ੍ ਪਮਲਣਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ? ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਿ ਪਵੱਚ 

ਜ ਆਬ ਪਦਉ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਂ। ਥੇ ਿੀ ਆਵਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸ੍  ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਿੋ। ਪਿਰ ਵੀ ਸ੍ਵਾਲ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਕਦ ਆਵਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ।  

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਿੈ। 
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ਇਸ੍ ਜ ਆਬ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਲੱਗੀ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੈਨੰੂ 

ਪਕ  ਬ ਲਾ ਪਲਆ। ਉਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਂਪਕ ਇਿ ਕੋਈ 

ਗੱਲ ਥੌੜਾ ਿੋਈ ਪਕ ਉਿ ਕਿੇ ਤਾਂ ਪਮਲਾਂਗ, ਉਿ ਨਾਂਿ ਕਰੇ ਤ ੇ

ਨਿ । ਮ ਨਿ  ਜਾਵਾਂਗਾਂ। ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਪਗਆ। ਪਕ  

ਪਕ ਮੇਰੀ ਪਖੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਾਵਣ ਵੱਲ ਸ੍ੀ। ਮ ਬਾਿ ੂਕੋਲ ਰਾਤ ਿੀ 

ਇੰਟਰਪਵਊ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਸ੍ਵੇਰੇ 

ਸ੍ਮ ਪਸ੍ਰ ਿੀ ਘਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਕਾਰਨ ਸ੍ੜਕਾਂ ਤ ੇ

ਆਵਾਜਾਈ ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਮ 

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਮੱਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਮ ਦੇਪਖਆ 

ਸ੍ਾਵਣ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਦੂਰ ਤ ਿੀ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਪਲਆ। ਉਸ੍ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ 

ਿੋਇਆ ਮ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਵਪਧਆ। ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ 

ਿਲਾਜੋ ਸੂ੍ਟ ਿਾਇਆ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਬਾਰ ੇਪਬਆਨ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਵੱਸ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਭਾਵ ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ 

ਬੇਟੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ ਿਨਾ ਜਾਂ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਿੀ ਜਾਿਦ ੇਸ੍ਨ। ਮ ਪਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕ ੜਤਾ 



 
 

216 
 

ਿਜਾਮਾ, ਿੈਰੀ ਖ ੱ ਸ੍ਾ ਤੇ ਪਸੱ੍ਰ ਗ ਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਿੱਗ ਬੰਨੀ 

ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਿ ੱ ਜਾ। ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਭਰੀ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਪਕ ਉਿ ਕਾਿੀ 

ਸ੍ਮ ਤ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵਗੇੀ। ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਐਨੀ ਦੇਰੀ। ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਿੋ ਗਏ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ 

ਨੰੂ। 

ਮ - ਯਾਰ ਪਨਕਪਲਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਰਾਿ ਪਵੱਚ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਬਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । 

ਮ - ਲੈ ਦੱਸ੍। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਲੈ ਦੱਸ੍? 

ਮ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗ  ਜਾਂ ਬੱਸ੍ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਿੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 

ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮ ੜ ਤ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇ

ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਦੇਖ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਿ ਿੜੀ ਤ ੇਅੱਗੇ ਲੈ ਿੋ ਤ ਰੀ। ਅਸ੍  
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ਮ ੜ ਓਸੇ੍ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ। ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ 

ਦ ਖੀ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਜਸ੍ਮ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ ਨਿ । ਪਕ ਪਕ ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਿਾਂ। 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਔਰਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕਾਮਵਾਸ੍ਨਾ ਿ ੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸ੍ਗ ਇਿ ਤਾਂ ਖ ੱ ਦ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ ਰਖ 

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ ਦਾ ਪਿੱਸ੍ਾ ਬਣਨ 

ਲੱਗਾ। ਅਸ੍  ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਜਾਂਪਦਆਂ 

ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਭਰ ਪਲਆ। ਮ ਉਤਸ੍ ਕ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ। ਮ ੜ 

ਤ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਿਆਸ੍ ਪਮਟਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਸ਼ਰੂਿ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਵਕਤ ਦਾ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤ ੇਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵੱਜ ਗਏ। 

ਸ੍ਾਵਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਲਵੇਟੀ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਪਜਵ ਜਨਮਾਂ ਤ 

ਪਵਛੜੀ ਿੋਵੇ। ਵਕਤ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ  ਜਾਣਾ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗ ਜ਼ਾਰਨ ਤ ਗ ਰੇਜ਼ 

ਿੈ? 
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ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ 

ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਿਰੋ ਕੱਸ੍ਵਾਂ ਜਕੜ ਪਲਆ। ਅਸ੍  ਸ੍ਾਰੀ 

ਰਾਤ ਇਕੱਪਲਆਂ ਗ ਜਾਰੀ। ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਾਲੂਕਾਤ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਉਸ੍ਨ ਬਿ ਤ ਰੋਸ੍ 

ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਪਜਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਸ੍ ਰਾਤ ਉਿ ਕਰੀਬ 

ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਰੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵੀ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮ ੜ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਉਿ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਘੜੀ ਉਸ੍ ਕੋਲ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ ਿਲ ਵੀ ਘੜੀ ਨੰੂ ਖ ੱ ਦ ਤ ਦੂਰ 

ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਖੱਚ ਵਧੀ। 

ਿੋਰ ਵੀ ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ। ਅਸ੍  ਇੱਕ ਿਲ 

ਵੀ ਸ੍ ੱ ਤੇ ਨਿ । ਪਿਰ ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸੱ੍ਤ ਵਜੇ ਸ੍ਾਵਣ ਪਤਆਰ 

ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਮ ਵੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤ ੇਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦੀਆ ਂ

ਸ਼ਪਿਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ਭ ਤ ਿਸੰ੍ਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘ ੰ ਮਾਇਆ। ਉਿ 

ਮ ੜ ਤ ਮੈਨੰੂ ਪਮਲ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮ 

ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਨੰੂ ਪਨਿਾਰਦਾ। ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਆਿਣੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਮ ੜ ਆ ਜਾਣ ਤ ੇਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮ ਘਰ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਿ ੱ ਪਛਆ ਂਪਕ ਉਿ ਘਰ ਪਕਵ ਆ ਦੀ ਿੈ। 
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ਭਾਵ ਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕੋ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ । ਪਕ ਪਕ 

ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿੋਈਆਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਿ ੱ ਛਣਾ 

ਜਰੂਰੀ ਨਿ  ਸ੍ਮਪਝਆ। ਘਰ ਿਿ ੰ ਚਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਿੇਸ੍ਬ ੱ ਕ 

ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ। ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ.. 

ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਪਦਉ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿੈ ਤਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਨਿ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ ੰ ਮ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

9779324826 

ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿੜ ਉਸ੍ਨ ਤ ਰੰਤ ਿੀ ਵੱਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਭੇਪਜਆ.. 

ਿੀਤ..?? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ। 
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ਿਾਂਜੀ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਪਖਅਤ ਕਰ ਲਵ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਿੈ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਪਲਖਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

"ਤੂੰ " ਪਲਖ ਲੈ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਨਿ  ਮੈ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਖਾਗਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੀ? 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

"ਬਸ੍ ਮ", ਪਕ ਪਕ ਤੂੰ , ਤੂੰ  ਨਿ  ਮ ਿਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਠੀਕ ਿੈ ਸ਼ ਕਰੀਆ।  

ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛ ਿੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆ।ਂ ਸ੍ਾਡੀਆ ਂ

ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦੋ ਦੀ ਪਬਜ਼ਾਏ 

ਇੱਕ ਜਾਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ੍ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟ ੱ ਟਣ ਵਾਲਾ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਲਈ ਪਜੰਨੀਆਂ ਵੀ 

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਲਖੀ। ਉਿ ਿੜਦਾ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਿ ੰ ਦਾ। ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰਿ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤ ੇ

ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਲਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਿ ਮੇਰੀ ਿਸੰ੍ਦੀਦਾ ਿ.ੈ. 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਸਾਡੇ ਕਦਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਲੱਗੇ ਕਫਰ ਨਵਾਂ ਕਦਨ ਚਕੜਆ, 

ਹ ਣ ਮ ੜ ਹੋਈਆਂ ਰ ਸ਼ਨਾਈਆਂ, 

ਿੱਲੇ ਿੱਲੇ ਰਕਹਣ ਦੀਆਂ, 
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ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ, 

ਅੱਗ ਸੀਨ ਦੇ ਕਵੱਚ ਬਲਦੀ, 

ਿਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਰਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਕੜਆ, 

ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਅਿੰ ਬਰ ਵਰਗੀ, 

ਮੇਰੇ ਸ ਪਕਨਆਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਨੀਂਦ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਿੇ ਚੜ ਗਈ, 

ਤਾਰਾ ਇੱਿ ਇੱਿ ਿਰ ਿੇ ਕਗਕਣਆਂ, 

ਖ ਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਖ ੱ ਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 
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ਸਭ ਬਦਕਲਆ ਬਦਕਲਆ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਲੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਗੀਆਂ, 

ਮੈਂ ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਲੱਕਭਆ ਹ ਣ ਹੀ, 

ਲੱਗੇ ਰੀਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ ੱ ਗੀਆਂ, 

ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, 

ਲੱਗੇ ਕਨਿਲੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਚੋਂ, 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਲੱਗੇ ਮਿੰ ਕ ਲ ਕਮਲ ਗਈ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਮ ੱ ਿ ਗਈਆਂ ਨ ਲਿੰ ਮੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, 

ਕਦੱਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ੇਅਿੰ ਦਰ, 

ਕਜਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇਹ ਲਕਹਰਾਂ, 
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ਕਜਵੇਂ ਸ਼ਿੰ ਖ ਵਜਾਵੇ ਨਾਦ ਿੋਈ, 

ਰੱਬ ਕਮਕਲਆ ਏ ਸ਼ ਰੂਆਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਮੈਂ ਤੇ ਤੂਿੰ  ਦਾ ਫਰਿ ਹੀ ਕਮਟ ਕਗਆ, 

ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਰਮ ਾਂ ਬ ੱ ਝੇ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆਂ, 

ਇੱਿ ਕਮੱਿ ਹੋਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ, 

ਫਰਿ ਕਮਟ ਕਗਆ ਕਦਨ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ, 
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ਸਾਡੇ ਕਦਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਅਕਸ੍ਰ ਉਿ ਚੀਜਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਨ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਾਲ ਮ ੜ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਸ੍ਗ ਉਸ੍ਨੰੂ ਭ ੱ ਲਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਜੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿੋਵ ੇ ਥ ੇ

ਮ ੜ-ਮ ੜ ਮੇਲ ਿੋਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਨ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਕਾਰਨ। ਭਾਵ 

ਸ੍ਾਵਣ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਨਾਲ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਬੰਧਨ ਪਵੱਚ ਬੱਝੀ ਿੋਈ 

ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਖੱਚ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ 

ਦੀ ਤਰਿ ਰਿੀ। ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਿਜਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ 

ਜ਼ਰੀਆ ਸ੍ੀ ਦ ੋਰੂਿਾਂ ਤ ੇਪਜਸ੍ਮਾਂ ਨੰੂ ਵਾਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਮਲਾਉਣ ੇਦਾ। 

ਉਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ ਝ ਗ਼ਲਤਿਪਿਮੀਆਂ ਜਰੂਰ ਿੋਈਆ, ਿਰ 

ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਭ ਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਿਲ 

ਰਿੇ।  

ਿਰ ਇਿ ਪਰਸ਼ਤਾ ਕੱਦ ਤੱਕ ਬਪਣਆਂ ਰਿੇਗਾ। ਖਰੈ ਿੈ ਤਾਂ 

ਸ੍ਾਵਣ ਇੱਕ ਿਰਾਈ ਔਰਤ ਿੀ। ਤੇ ਿੀਤ ਨਾਲ ਚਾਿ ਕੇ ਵੀ ਉਿ 

ਪਵਆਿ ਨਿ  ਕਰਾ ਸ੍ਕਦੀ। ਇਸ੍ ਪਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਿੱਦ ਪਕਸ੍ ਿੱਦ 
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ਤੱਕ ਿੈ ਕੋਈ ਨਿ  ਜਾਣ ਸ੍ਕਦਾ। ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਇਸ੍ 

ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿ , ਪਕ ਪਕ ਜੱਦ ਤੱਕ 

ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਉਤਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾ ਆਵੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਿ ਕਿਾਣੀ 

ਨਿ  ਜਾਿਦੀ। ਪਜਵ ਦ ੱ ਖ-ਸ੍ ੱ ਖ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਆ ਦੇ ਜਾਂਦ ੇ

ਰਪਿਣ ਤਾਂ ਪਜੰਦਗੀ ਪਜਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਬਪਣਆ ਰਪਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਵ 

ਿੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨ। ਪਕ ਪਕ ਇਿ ਅਸ੍ਲ ਜੀਵਨ ਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿ ੋ

ਿੀ ਪਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਇਿ ਪਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਕਤ, ਸੋ੍ਚ ਤੇ ਿਲਾਤਾਂ ਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ। 

www.PunjabiLibrary.com
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ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ) 

ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖ ੱ ਲਾ ਛੱਪਡਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਜੱਦ ਉਿ ਬ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਦ ਮ 

ਬ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਿਰ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮ ਿੀ ਜਾਂਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਿਿਤੇ ਪਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮ ਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ੍ੀ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਦ ਪਕਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ 

ਬੱਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਆਿਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ 

ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕਦੇ ਮਨਾ 

ਨਿ  ਕਰਦਾ ਪਮਲਣ ਲਈ। ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਚਾਿੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ੀ। 

ਆਦਮੀ ਿਾਂ ਮ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੱਦ ਪਦਲ 

ਚਾਿੇ ਮ ਲਾਕਾਤ ਉਿ ਵੀ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਡਰ ਅਤੇ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ ਦੇ। 

ਪਜੰਦਗੀ ਖ ਸ਼ਿਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ ਤੰਗ 

ਨਿ  ਿੋਏ। ਝ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਪਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ੍ਬੰਧ 

ਬਣਾਏ ਸ੍ਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਬਿ ਤੀ ਦੇਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚੱਲਦਾ ਪਜੰਨਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਸ੍ੀ। ਖੈਰ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-

ਬਾਰ ਦੱਸ੍ਣਾ ਭਾਵ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਨੰੂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਪਿਰ ਕਰਨਾ 

ਿੈ। ਕਾਿੀ ਲੰਬੇ ਸ੍ਮ ਤੱਕ ਇਵ ਚੱਲਦਾ ਪਰਿਾ।  
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ਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮ ਇੱਕ 

ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਘਰੇ ਪਵਿਲੇ ਰਪਿਣਾ ਠੀਕ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਬਾਿੂ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਪਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 

ਲਈ। ਿਰ ਮਾਂ ਪਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਇੱਕ ਪਦਨ ਬਾਿ ੂ

ਜੀ ਨ ਪਕਿਾ ਿੀਤ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰ ਲੈ। ਏਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਕਰ ਨਿ  

ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਮ ਅਗਲੇ ਿੀ ਪਦਨ ਸ਼ਪਿਰ 

ਪਗਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਐੈੱਮ.ਏ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੰੂ 

ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੱਤੀ। ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ 

ਪਲਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿੇਪਰਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਸ੍ਕਾਂ। ਮੈਨੰੂ 

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮ ਤ ਰੰਤ ਿੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਪਲਆ। 

ਕਲਾਸ੍ਾਂ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਣ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿੀ ਮਿੀਨਾ ਬੱਚਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਕਾਲਜ 

ਲਈ ਿੂਰੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਇਸ੍ 

ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ। ਕਾਲਜ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮ ਿੜਾਈ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਪਵੱਚ ਿੋਰ ਵੀ 

ਮ ੰ ਡੇ ਕ ੜੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਖ ੱ ਲ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। 

ਅਸ੍  ਚੰਗੇ ਦੋਸ੍ਤ ਬਣ ਗਏ। ਮ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਿੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸ੍ਾਪਿਤਕ ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵੱਚ ਪਿੱਸ੍ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ 
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ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾ ਪਵੱਚ ਛੱਿਦੀਆਂ। ਿਗਰਾਮਾਂ ਤ ੇ

ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ। ਮੇਰੀਆਂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰਾ 

ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ ਤ 

ਿੀ ਿ ਰਸ੍ਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਵੈਸੇ੍ ਿੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕ ਇੱਕ 

ਸ੍ਾਲ ਬੀਤ ਚੱਪਲਆ ਸ੍ੀ ਮੈਨੰੂ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰਦੇ ਨੰੂ, ਿਰ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ 

ਕ ੜੀ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਵਧਾਈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ। ਿੜਾਈ ਪਵੱਚ 

ਵੀ ਮ ਆਿਣਾ ਦੱਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਪਖਆ ਸ੍ੀ। ਝ ਮ ਿੜਨ 

ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਸ੍ਾਲ ਦੀ 

ਿੜਾਈ ਪਿੱਛ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਿੋ ਪਗਆ। ਿਰੇਕ ਦੀ ਜ ਬਾਨ ਤ ੇ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਸ੍ਭ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 

ਸ੍ਨ। ਭਾਵ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਪਵਭਾਗ ਦਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿੋਵ।ੇ ਖਰੈ 

ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਿਿਤੇ ਪਵੱਚ ਬੱਸ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿੀ। ਉਸ੍ ਨ ਕਦੇ ਬ ਰਾ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਮੰਪਨਆਂ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਮੇਰੀ ਪਵਅਸ੍ਤ ਪਜੰਦਗੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸ੍ਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਿਈ ਸ੍ੀ।  
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ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵ ਪਦਨ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਗਏ। ਨਵ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 

ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਜ ਨਵ-ਨਵ ਪਚਿਰੇ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਪਮਲਦੇ। ਮ 

ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਕ ੜੀਆਂ ਦੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਸ੍ਾਿਮਣੇ 

ਿੀ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਦਾ ਿੋਸ੍ਟਲ ਸ੍ੀ। ਪਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੀ 

ਿਾਰਕ ਬਣੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਵਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੰੂ ਕਾਲਜ ਪਮਲਣ 

ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਪਸ੍ਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ 

ਸ੍ਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਿ ਲੱਗਦਾ ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਵਆਿੀ 

ਿੋਈ ਿ ੈਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਿੈ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵੱਚ 

ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਚ' ਰੋਿਬ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਿਰਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਦਾ। ਸ੍ਭ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਭੇਤੀ ਸ੍ਨ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਚਾਿ ਿਾਣੀ ਪਿਆਲ ਦਈਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਏਨ ਪਵੱਚ 

ਿੀ ਖ ਸ਼ ਸ੍ਨ। ਲਗਭਗ ਪਜੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਜਦ 

ਤੱਕ ਨਵ ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਿੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਪਗਆ। ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਮੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਿਾਸੇ੍ ਤ... 

ਮ ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਬਾਿਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪਵੱਚ ਖੜਾ 

ਚਾਿ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਸ੍ਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਿਰਨਾ ਬੰਪਨਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਨਣ ਤੇ ਤੇੜ ਪਨੈੱਕਰ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 



 
 

232 
 

ਦੇ ਿੰਜ ਕ  ਵਜੇ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਮ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇੱਕ ਿਾਰਕ 

ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਬੜੀ ਿੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਉਿ ਬਾਰ-

ਬਾਰ ਆਿਣੇ ਿੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਿ 

ਕਰਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਰਿੀ ਿ।ੈ ਮ ਿੋਰ ਥੋੜੀ 

ਦੇਰ ਰ ਪਕਆ। ਉਸ੍ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਿ 

ਿੀ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਿ ਣ ਲੱਗਭਗ ਮ ੱ ਕ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ 

ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਮ ਕ ਝ ਸੋ੍ਚ-ਪਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਿ ਵਾਲਾ 

ਕੱਿ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਰੱਖ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਪਗਆ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ 

ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਦਖੇ ਪਲਆ। 

ਉਸ੍ ਨ ਮ ੜ ਤ ਅੱਖਾਂ ਿੂੰ ਝੀਆਂ ਤੇ ਖ ੱਦ ਨੰੂ ਸ੍ਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਮ 

ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ... 

ਮ - ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 

ਕ ੜੀ - ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ (ਸ੍ਪਿਮੀ ਪਜਿੀ ਅਵਾਜ ਪਵੱਚ)। 

ਮ - ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ? ਮ ਬੜੇ ਪਚਰ ਤ ਦਖੇ 

ਪਰਿਾ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਆਿ ਰੋ ਰਿ ੇਿੋ। ਇਸ੍ ਲਈ ਿ ੱ ਛਣ ਚਲਾ 

ਆਇਆ। 

ਕ ੜੀ - ਨਿ -ਨਿ  ਬਸ੍... 
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ਮ - ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ੍, ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕੋਈ ਿੱਲ ਕਰ 

ਦਈਏ। 

ਕ ੜੀ - ਨਿ  ਜੀ ਪਮਿਰਬਾਨੀ। ਬਸ੍ ਮ ਵੈਸੇ੍ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। 

ਬਸ੍ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੀਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵਪਿਣ ਲੱਗੇ। 

ਮ - ਿਾਂ ਿ ੰ ਦਾ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ। ਬੀਤੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਇਿੋ ਪਜਿ ੇ

ਬਥੇਰੇ ਮੋੜ ਿ ੰ ਦੇ ਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸ੍ਮ ਪਵੱਚ ਰ ਲਾ ਦਦ ੇ

ਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸ੍ਮ ਪਵੱਚ।  

ਕ ੜੀ - ਿਾਂਜੀ। ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਤ ਸ੍ । 

ਮ - ਵੈਸੇ੍ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿੀਤ ਿੈ। ਐੈੱਮ.ਏ ਦੂਜੇ ਸ੍ਾਲ ਦਾ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਾਂ। 

ਕ ੜੀ - ਮ ਪਸ੍ਮਰਨ। ਐੈੱਮ.ਏ ਿਪਿਲਾ ਸ੍ਾਲ। 

ਮ - ਮ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਿ  ਤਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ  ਨਿ  ਤੰਗੀ ਪਕਸ੍ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੈਠ ਆਿ। 

ਮ - ਸ਼ ਕਰੀਆ ਜੀ। 

ਮ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਆਖ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿੈ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕ ਝ ਦੱਪਸ੍ਆ ਨਿ  ਿਾਲੇ। 
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ਵੈਸੇ੍ ਪਕਸੇ੍ ਅਣਜਾਣ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ਣਾ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਨਿ । ਅਣਜਾਣ ਿੀ ਸ੍ੀ 

ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ। ਿਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਿੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਨਚੜੋ 

ਨਾ ਪਮਲੇ ਜਾਇਜਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਿਪਿਲਾਂ 

ਮ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਮੈਨੰੂ 

ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ। ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਨਾਲ 

ਕ ਝ ਿਰਕ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਾਵਣ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਨਿ  

ਲੱਗਦਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਜੰਨਾ ਸੋ੍ਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਿੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਇਿ ਮੇਰਾ ਵਪਿਮ ਸ੍ੀ। ਖੈਰ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਿੈਸ੍ਲਾ ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ 

ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ। ਿਾਂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ 

ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਮ ਲਾਬਲਾ ਨਿ । ਿਰ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਦਖੇ ਮੈਨੰੂ 

ਇਿੀ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਸੋ੍ਚਦਾ ਏਦਾਂ ਸ੍ੀ। ਮ ਬੈਠ ਪਗਆ 

ਤੇ ਬੋਪਲਆਂ.. 

ਮ - ਇਸੇ੍ ਸ੍ਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪਲਆ ਜਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਿੜ ੇ

ਿੋ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ  ਮ ਬੀ.ਏ ਏਥੇ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਬੀ.ਐੈੱਡ 

ਕਰਨ ਿੋਰ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਿ ਣ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਾਲ 

ਦਾਖਲਾ ਪਲਆ। 
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ਮ - ਪਕਥ ਿੋ ਆਿ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਜਲੰਧਰ। ਆਿ? 

ਮ - ਮੇਰਾ ਇਿੀ ਸ਼ਪਿਰ ਿੈ। ਝ ਪਿੰਡ ਿੈ ਨੜੇ ਿਰ ਮ 

ਿੋਸ੍ਟਲ ਚ' ਿੀ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ।  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਕਿੜੇ ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ? 

ਮ - ਿੰਜਾਬੀ। ਆਿ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਮ ਵੀ ਿੰਜਾਬੀ ਿੀ। 

ਮ - ਵਧੀਆ ਪਿਰ ਤਾਂ। ਦੱਸ੍ਣਾ ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੋਈ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ ਜਰੂਰ। 

ਮ - ਵੈਸੇ੍ ਆਿ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਮੈਨੰੂ ਪਕ ਪਕ  ਰੋ ਰਿੇ ਸ੍ੀ। 

ਮ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ਾਗਾਂ ਨਿ । ਿਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕ ਝ ਿੱਲ ਕਰ ਸ੍ਕਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿ ਣ ਪਕਵ ਦੱਸ੍ਾਂ। 

ਮ - ਆਿ ਨਾ ਦੱਸ੍ਣਾ ਚਾਿੋ ਤੱਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਬਸ੍ 

ਮ ਵੈਸੇ੍ ਿ ੱ ਛ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ  ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ੍ਣ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਨਿ । 

ਮ ਬਿ ਤੀ ਦੇਰ ਲ ਕਾ ਨਿ  ਰੱਖ ਸ੍ਕਦੀ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। 

ਮ - ਦੱਸੋ੍ ਪਿਰ ਪਕ  ਰੋ ਰਿੇ ਸ੍ੀ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦਰਅਸ੍ਲ, ਮ ਪਕਸੇ੍ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ 

ਸ੍ਾਂ। ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਝਦ ੇ

ਸ੍ਾਂ। ਪਵਆਿ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ ਿਨਾ ਸ੍ੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ 

ਮ ਕ ਝ ਕਪਿ ਨਿ  ਸ੍ਕਦੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖੇ ਚ' ਰੱਪਖਆ। 

ਦਸ੍ ਕ  ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਨਡਾ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਮੈਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਵੀ ਨਿ । ਮ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਿ । ਮੈਨੰੂ 

ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ 

ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਦ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤਾ ਿਰਕ ਨਿ  ਲੱਗਾ। ਮ 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਚੱਲ ਪਜਵ ਵਾਪਿਗ ਰੂ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰ। ਿਰ ਿ ਣ ਿਤਾ ਨਿ  

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਆਿਣੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਵੇਖ, ਉਸ੍ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਆਿਣੇ-

ਆਿ ਅੱਥਰੂ ਪਨਲਕ ਆ ਦੇ ਨ। ਮ ਬਿ ਤ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਦੀ ਿਾਂ 

ਪਕ ਨਾ ਪਨਕਲਣ ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ  ਇਿ ਪਿਰ ਵੀ ਨਿ  ਰ ਕਦੇ।  

ਮ - ਿਾਂਜੀ। ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ। ਪਦਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਪਕਵ ਦ ੱ ਖ 

ਪਦੰਦਾ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਦਲ ਨਿ  ਟ ੱ ਪਟਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ। ਬਸ੍ ਿਤਾ 

ਨਿ  ਕੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਇਸ੍ ਨੰੂ ਪਦਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਿੀ 

ਕਿੀਦਾ ਜਨਾਬ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਕੱਦਾਂ ਿਤਾ? ਤ ਿਾਡਾ ਪਦਲ ਟ ੱ ਪਟਆ 

ਕਦੇ? 

ਮ - ਨਿ  ਟ ੱ ਪਟਆ ਤਾਂ ਨਿ  ਿਰ। ਜਦ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਯਾਦ 

ਚ' ਅੱਥਰੂ ਵਪਿਣ ਉਿ ਵੀ ਉਦ, ਜਦ ਉਿ ਛੱਡ ਪਗਆ ਿੋਵੇ। 

ਤੱਦ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਦੱਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਿੀ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕਪਿੰਦੇ ਿੋਣਗੇ। ਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿ  ਟ ੱ ਪਟਆ 

ਪਦਲ- ਦ ਲ। 

ਮ - ਠੀਕ ਿੈ। ਨਾ ਮੰਨ ਮ ਮਨਾਂ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ  ਮ ਵੈਸੇ੍ ਕਪਿ ਰਿੀ ਿਾਂ। ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ 

ਨੰੂ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਿ ੰ ਦਾ। 

ਮ - ਿਤਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਮੋੜ ਵੀ 

ਆ ਜਾਂਦੇ ਨ ਪਕ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਮੇਰਾ 

ਪਦਲ ਨਿ  ਟ ੱ ਪਟਆ ਕੋਈ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ... ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ 

ਪਲਆ ਮ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬ ਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਿੈ ਖ ੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਦਾ। 

ਮ - ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਿੈ, ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਖ ੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਿਾਂ ਿਨਰਾ ਿੋ ਪਰਿਾ ਏ। 

ਆਿ ਵੀ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ।  

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਖੜ ੇਿੋ ਗਏ। ਜਦ ਉਿ ਖੜੀ ਿੋਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਸ੍ਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ 

ਵੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ੍ਨ ਪਿੱਕ ੇਪਜਿੇ ਗ ਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲੀਕਾਂ ਵਾਲਾ 

ਦਾ ਸੂ੍ਟ ਿਾਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਬਿ ਤ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸ੍ਨ। 

ਪਜਵ ਮੱਪਸ੍ਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਿੋਵ।ੇ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ 

ਸ੍ੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿੰਜ ਿ ੱ ਟ-ਚਾਰ, ਿੰਜ ਇੰਚ ਿੋਵੇਗਾ। ਝ ਿੈ ਬਾ-

ਕਮਾਲ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਖੜੇ ਿੋਏ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਖੜੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿੀ ਪਕਿਾ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਵੈਸੇ੍ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦ ੇਲਈ। ਝ ਮੈਨੰੂ 

ਬਿ ਤ ੇਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ । ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ 

ਤਾਂ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ । ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਕ ਆਿ ਨ ਮੇਰਾ 

ਪਧਆਨ ਬਦਪਲਆ ਤੇ ਮਨ ਿਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ ਕਰੀਆ। 

ਮ - ਨਿ  ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਪਿਰ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 

ਮ ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ। 

ਏਨ ਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਪਖਆਲ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਚੋ' ਪਨਕਲ ਪਗਆ। ਕਾਿੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਰ ਮ 

ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸ੍ ਪਗਆ। ਪਕੰਨ ਪਦਨ ਗ ਜਰ ਗਏ। ਮ ਿਰ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣ। ਿਰ 

ਇਸ੍ ਵਾਰ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਸ੍ਿ ਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ 

ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਸ੍ਕਦੀ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮ ਪਿੰਡ 

ਵੀ ਨਾ ਪਗਆ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਦਨ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ 

ਿਾਰਕ ਦੇ ਪਵੱਚ ਬਣੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾ ਡ ਪਵੱਚ 

ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਜੋ ਿਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਬਣੀ ਿੋਈ 

ਸ੍ੀ। ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸ੍ਭ ਕ ੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿੀਆ ਂਸ੍ਨ। 
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ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਿਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਿੋ ਰ ੱ ਖ ਦੀ ਛਾਂ ਿੇਠਾਂ 

ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਕ ਝ ਪਲਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ 

ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਕ  ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖੇ ਤੇ ਕਪਵਤਾ ਅਜੇ ਸ਼ ਰੂ ਿੀ 

ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਦੋ ਕ ੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨ ਪਕਿਾ.. 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ ਪਕਵ ਿੋ? 

ਮ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਆਿ ਦੱਸੋ੍? 

ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆ ਪਗਆ ਇਿ ਤਾਂ ਓਦਨ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਿੈ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਦੂਜੀ ਕ ੜੀ ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ 

ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਪਿਰ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠ 

ਗਈਆ।ਂ ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਬੋਲੀ... 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਿੜਦਾ ਕੋਈ? ਵਾਿ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਨਿ  ਬਸ੍ ਕ ਝ ਪਲਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ 

ਪਰਿਾ ਿਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਆਿ ਪਲਖਦੇ ਿੋ? 

ਮ – ਥੋੜਾ ਬਿ ਤ।  
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ਪਿਰ ਦੂਜੀ ਕ ੜੀ ਬੋਲੀ।  

ਦੂਜੀ ਕ ੜੀ – ਸ੍ ਣਾਓ ਪਿਰ ਕ ਝ। 

ਮ - ਆਿ ਦਾ ਨਾਮ? 

ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿੂਜਾ.. 

ਮ - ਸੋ੍ਿਣਾ ਨਾਮ।  

ਿੂਜਾ - ਸ੍ ਣਾਓ ਕ ਝ। ਐਤਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਦਉ। 

ਮ - ਦੇਪਖਓ ਪਕਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਿੋਜੇ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ  ਸ੍ ਣਾਓ ਆਿ ਕੀ ਪਲੱਖ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਮ - ਕੋਈ ਨਾ ਸ੍ ਣਾ ਦਦੇ ਿਾਂ ਆਿ ਦੱਸੋ੍। ਪਿਰ ਤਾਂ ਨੀ ਰੋਏ। 

ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ। ਮ 

ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਕ ੜੀ ਤ ਓਿਲਾ ਰੱਖਣ 

ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ ਿੈ। ਮ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਪਗਆ। ਉਿ ਪਿਰ ਬੋਲੀ.. 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਸ੍ ਣਾ ਵੀ ਪਦਉ ਿ ਣ.. 

ਮ - ਠੀਕ ਆ.. ਇੱਕ ਪਮੰਟ.. ਨਵਾਂ ਸ੍ ਣੋਗੇ ਜਾਂ ਿ ਰਾਣਾ? 



 
 

242 
 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿ ਰਾਣੇ ਤਾਂ ਿਰੋਾਂ ਨ ਵੀ ਸ੍ ਣ ੇਿੋਣਗੇ। ਆਿ ਨਵਾਂ 

ਸ੍ ਣਾਉ। 

ਮ - ਠੀਕ ਿੈ.. ਗੋਰ ਕਰਨਾ.. 

 

ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਤ ਹਿੰ ਡਾਏ ਨ, 

ਿ ਝ ਹਾਸ ੇਸੀ ਿ ਝ ਗਮੀਆਂ ਨ, 

ਰਿੰਗ ਢਲਦੇ ਝੜਦੇ ਵੇਖ ੇਨ, 

ਿ ਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਿ ਝ ਿਮੀਆਂ ਨ, 

ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਪ ੱ ਛਦਾ ਹਾਂ, 

ਇਹ ਗ਼ਮ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ੇਨ, 

ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਪ ੱ ਛਦੇ ਆ, 

ਜਾਂ ਦੇਂਦੇ ਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸ ੇਨ, 

ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਪ ੱ ਛਦੇ ਆ, 

ਜਾਂ ਦੇਂਦੇ ਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸ ੇਨ। 
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ਿੂਜਾ - ਵਾਿ ਜੀ ਕਮਾਲ ਿੈ। ਦਮ ਿ ੈਆਿ ਦੀ ਕਲਮ ਚ'। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲਪਖਆ। 

ਏਨ ਨੰੂ ਿੂਜਾ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਕ ੜੀ ਨ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਪਦੱਤੀ 

ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਾਨੰੂ ਪਿਰ ਪਮਲਣ ਦਾ ਕਪਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਬੋਲੀ.. 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲੱਗਦਾ ਆਿ ਦਾ ਪਦਲ ਜਰੂਰ ਟ ੱ ਪਟਆ ਿੈ। ਜੋ 

ਏਨਾ ਦਰਦ ਪਲੱਖ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਮ - ਨਿ  ਪਦੱਲ ਨਿ  ਟ ੱ ਪਟਆ, ਬਸ੍ ਮੈਥ ਜੋ ਮਰਜੀ 

ਪਲਖਵਾ ਲਵ।ੋ ਥੋੜਾ ਬਿ ਤ ਤਜ਼ ਰਬਾ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੋਵ।ੇ ਿਰ ਪਬਨਾਂ ਸੱ੍ਟ ਤ ਏਦਾਂ 

ਦਾ ਪਲੱਖਦਾ ਨੀ ਕੋਈ। 

ਮ - ਿਰ ਮ ਪਲੱਖਦਾ ਿਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਦੇ ਿਾਂ। ਵੈਸੈ੍ ਆਿ ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ ਚ' 

ਿੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਿ । 

ਮ - ਿੈ ਵੀ ਤੇ ਨਿ  ਵੀ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇਿ ਪਕਵ ਦਾ ਜ ਆਬ ਿੋਇਆ? ਸ੍ਾਿ-ਸ੍ਾਿ 

ਦੱਸੋ੍ ਿਾਂ। 

ਮ - ਿਾਂ ਿੈ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੀ ਨਾਮ ਉਸ੍ਦਾ। 

ਮ - ਆਿ ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਿ ੱ ਛ ਕੇ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਸ੍ ਵੈਸੇ੍ ਿ ੱ ਛ ਰਿੀ ਿਾਂ। ਮ ਵੀ ਆਿਣੀ 

ਕਿਾਣੀ ਦੱਸ੍ੀ ਸ੍ੀ। 

ਮ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਿਰ ਮ ਨਾਮ ਨਿ  ਦੱਸ੍ਣਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਿੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਦੱਸੋ੍ ਨਾਮ। ਚੱਲ 

ਇਿ ਦੱਸੋ੍ ਪਵਆਿ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ੇ

ਿੋ ਆਿ? 

ਮ - ਨਿ  ਮ ਆਿ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਨਿ  ਿਾਂ ਪਬਲਕ ਲ 

ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮ ਚਾਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਨਿ  ਕਰਵਾ 

ਸ੍ਕਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਕਰਵਾ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲੈ ਦੱਸ੍ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ.. ਘਰਦੇ ਨਿ  

ਮੰਨਦੇ ਉਸ੍ਦੇ ਜਾਂ ਤ ਿਾਡੇ? 
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ਮ - ਨਿ  ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ ਝ ਨੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਿਰ ਕੀ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਗੱਲ.. ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਪਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿ  ਜਾਂ ਆਿ ਨੰੂ.. ਕੋਈ ਗ ਿਤ ਪਬਮਾਰੀ..? 

ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਰਾ ਕੇ ਆਿਣੇ ਦੋਨ 

ਭਰਵੱਟੇ ਿਰ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰ ੇਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ। 

ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵੱਲ ਦਖੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਾਸ੍ਾ ਪਨਕਲ ਆਇਆ.. ਮ 

ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ... 

ਮ - ਿਾਗਲ ਿੋ ਆਿ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦੱਸੋ੍ ਿਾਂ ਯਾਰ। ਮ ਨਿ  ਦੱਸ੍ਦੀ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ। ਪਕਤੇ 

ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਤਾਂ ਨਿ ? 

ਮ ਚ ੱ ਿ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਅਣਸ੍ ਣਾ ਕਰ ਜਾਪਣਆ। 

ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ਾ ਿੀ ਖ ੱਲਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ 

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਪਕਿਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗ ਪਗਆ 

ਿਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਨਿ  ਦੱਸ੍ਦੀ। ਚੱਲ 

ਨਾਮ ਦੱਸੋ੍ ਉਿਨਾਂ ਦਾ। 
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ਮ - ਨਿ  ਦੱਸ੍ਣਾ ਮ ਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ੍ ਦੇ ਪਜਨੰੂ ਦੱਸ੍ਣਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਵਾਿ ਨਿ । ਸ੍ਾਰੇ ਜਾਣਦ ੇਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਅ.. ਸੱ੍ਚੀ। ਬਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ। 

ਚਲੋ ਦੱਸੋ੍.. ਪਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਮਲੇ ਿੋ ਉਸ੍ ਨੰੂ। 

ਮ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਵੱਟਦਾ ਬੋਪਲਆ... 

ਮ - ਸੱ੍ਚੀ ਿਾਗਲ ਏ ਤੂੰ । ਝ ਕਪਿੰਦੀ ਮ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਨਿ  ਕਰਦੀ। ਤੇ ਿ ਣ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲੈ ਦੱਸ੍ ਯਾਰ.. ਆਿਾ ਦੋਸ੍ਤ ਿਾਂ। 

ਮ - ਤੈਨੰੂ ਪਕੰਨ ਪਕਿਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤ ਸ੍  ਦੋਸ੍ਤ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣਾ। 

ਮ - ਨਿ  ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇਸ੍ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਿਾ ਦਸੋ੍ਤ ਿਾਂ। ਚੱਲ ਦੱਸੋ੍ 

ਪਿਰ ਪਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਮਲੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ। ਪਮਲੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂ ਨਿ । 

ਮ - ਮ ਤੈਨੰੂ ਪਕ  ਦੱਸ੍ਾ ਆਿਣੇ ਰਾਜ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦੋਸ੍ਤਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨੀ ਰੱਖੀਦੇ। ਿਾਿ ਲੱਗਦਾ। 
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ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੰੂ ਿਾਿ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ੍ ਕ ਝ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ। ਿੋਟੋ ਤਾਂ ਪਦਖਾ 

ਿੀ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। 

ਮ - ਨਿ । ਕ ਝ ਵੀ ਨਿ । 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਿੋ ਆਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਾਰੀ 

ਰਾਮ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ ਣ ਲਈ, ਆਿ ਕ ਝ ਵੀ ਨਿ  ਦੱਸ੍ ਰਿੇ। 

ਮ - ਮ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਪਜਕਰ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਭਾਵ 

ਮੇਰਾ ਪਕੰਨਾ ਵੀ ਖਾਸ੍ ਿੋਵ।ੇ 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਿੈ ਆਿ ਦੀ ਮਰਜੀ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਵ  

ਪਲਖਤ ਸ੍ ਣਾਉ ਆਿਣੀ। 

ਮ - ਅਜੇ ਿੂਰੀ ਨੀ ਿੋਈ, ਪਲੱਖ ਕੇ ਸ੍ ਣਾਵਾਗਾਂ।  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੋਈ ਨਾ ਪਜੰਨੀ ਪਲਖੀ ਓਨੀ ਸ੍ ਣਾ ਪਦਉ। 

ਮ - ਰ ਕ ਸ੍ ਣਾ ਦਾ ਿਾਂ.. 

 

ਕਦਲਾਂ ਿੋਲੋਂ ਕਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ , 
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ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਛ ਪੇ ਿ ਝ ਲਾਰ ੇਵੀ ਨਾ ਕਦਸਦੇ, 

ਪਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, 

ਿ ਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਦਸਦੇ, 

ਬਣ ਿੇ ਨਸੂਰ ਿ ਝ ਤੋੜਦਾ ਏ ਅਿੰ ਦਰੋਂ, 

ਬਾਹਰੋਂ ਕਜਹੜੇ ਚ ੱ ਪ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਿੰ ਮ ਏ, 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਿੀਿਤ ਜੋ ਕਚਹਰੇ ਦੀ, 

ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਬਆਨ ਿਰ ਦੇਣ ਿ ਝ ਲਮਹ।ੇ 

 

ਹਾਕਸਆਂ ਚ' ਕਲਪਟੇ ਜੋ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਦਸਦੇ, 

ਪ ੱ ਛਦਾ ਨਾ ਿੋਈ ਿੀ ਮਨ ਚ' ਲ ਿੋਇਆ ਏ, 

ਬੱਦਲਾਂ ਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚਿੰ ਨ ਨੂਿੰ  ਲ ਿਾ ਕਲਆ, 

ਵੇਖ ਬੇ-ਬਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਏ, 

ਸੂਰਜ ਨੂਿੰ  ਵੇਖ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, 

ਉਹਦਾ ਿੋਈ ਕਦਨ ਚੜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਏ, 
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ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਿੀਿਤ ਜੋ ਕਚਹਰੇ ਦੀ, 

ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਬਆਨ ਿਰ ਦੇਣ ਿ ਝ ਲਮਹ।ੇ 

 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬੱਸ੍ ਐਨੀ ਪਲਖੀ ਅਜੇ। 

ਮ - ਿਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਵਧੀਆ ਪਲਖੀ ਵੈਸੇ੍। ਕਰ ਲਉ ਿੂਰੀ। ਪਿਰ 

ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ੍ ਣਾ ਪਦਉ। 

ਮ - ਕੋਈ ਨਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਿੈ ਪਲਖਣ ਦਾ। ਿਰ ਿਤਾ 

ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਸ਼ ਰ ੂਪਕਵ ਕਰਾ। ਵੈਸੇ੍ ਮ ਗਾਣ ੇਪਲਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ 

ਿਾਂ। ਤ ਸ੍  ਪਸ੍ਖਾ ਪਦਉ। 

ਮ - ਿਰ ਮ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਪਲਖਦਾ ਨਿ । ਬਸ੍ ਸ਼ਾਇਰੀ, 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲੱਖਦਾ ਿਾਂ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਰ ਵੀ 

ਮ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ ਪਕ ਆਿ ਨੰੂ ਕ ਝ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ 

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖਣੀਆਂ ਪਸੱ੍ਖ ਲਦੀ ਿਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦਖੇੀ ਜਾਊ। 
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ਮ - ਿਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕਦ ਤ ਪਸੱ੍ਖਣ ਆਵਾਂ।  

ਮ - ਭਾਵ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤ ਆ ਜਾਇਓ।  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਿਰ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਿੀ 

ਪਸ੍ਖਾਉਣੀ ਿੈਣੀ। 

ਮ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਗਰ ਮ ਆਿ ਦੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 

ਚ' ਆਿ ਦਾ ਵਕਤ ਪਲਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗਣੀਆ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਨਿ  ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 

ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆ ਂਬਿ ਤ ਕ ੜੀਆਂ ਪਮਲਦੀਆਂ ਨ। 

ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਿਾਰਕ ਚ' 

ਟਪਿਲਦਾ ਿਾਂ। ਆਿ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਾਿੀ ਿੈੈੱਨ ਲੈ ਕੇ।  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮ ਪਿਲਿਾਲ ਿਾਰਕ ਚ' ਿੀ 

ਪਸੱ੍ਖਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੂ।  

ਮ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚੰਗਾ ਮ ਚੱਲਦੀ ਿਾਂ ਿ ਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਪਮਲਦੇ 

ਿਾਂ। ਆਿ ਕਰੋ ਆਿਣੀ ਕਪਵਤਾ ਿਰੂੀ। 

ਮ - ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ। 

ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ ਪਿਰ ਤ ਕਪਵਤਾਂ ਪਲਖਣ ਪਵੱਚ ਮਸ਼ਰੂਿ 

ਿੋ ਪਗਆ। ਿਰ ਕਪਵਤਾ ਿੂਰੀ ਨਾ ਿੋਈ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਮ 

ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਗਆ। ਨਿਾਂ-ਧੋ ਕੇ ਰਟੋੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਿਰ 

ਸ੍ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਛੇ ਕ  ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ। ਮ ਮੰੂਿ ਿੱਥ 

ਧੋਤਾ ਤੇ ਬਾਿਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਦੇਪਖਆ ਪਸ੍ਮਰਨ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ 

ਟਪਿਲ ਰਪਿ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਕ ਇਸ੍ਨ ਕਪਵਤਾ 

ਪਲਖਣੀ ਪਸੱ੍ਖਣੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਿੜੇ ਿਾਏ ਤੇ ਉਸ੍ ਕੋਲ 

ਚਲਾ ਪਗਆ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਉਿ ਅਜੇ ਦਸ੍ 

ਕ  ਪਮੰਟ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਆਈ ਸ੍ੀ। 

ਪਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਿਪਿਲੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ 

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਸ੍ ਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪਲਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸ੍ਮਝਾਇਆ। 

ਉਿ ਝੱਟ ਿੱਟ ਿੀ ਸ੍ਮਝ ਗਈ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਰੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆ ਂ

ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਤੇ ਿੜਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਕਈ 

ਪਦਨ ਚੱਲਦਾ ਪਰਿਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ 
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ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖ ਕੇ ਸ੍ ਣਾਏ। ਉਿਨਾਂ ਪਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਰਰੂ 

ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿ ਪਦਨ ਪਦਨ ਬਪਿਤਰ ਿ ੰਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ 

ਉਸ੍ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪਗਆ। ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 

ਿ ੰ ਦਾ ਪਰਿਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ। ਿਿਤੇ ਚ' ਇੱਕ 

ਮ ਲਾਕਾਤ ਜਰੂਰ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਪਸੱ੍ਖਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਿ 

ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ। ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਚਾਰ-ਿੰਜ ਬੜੀਆਂ ਸੋ੍ਿਣੀਆਂ 

ਸੋ੍ਿਣੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲੱਖ ਕੇ ਸ੍ ਣਾਈਆਂ। ਪਜੰਨਾਂ ਚ ਇਿ ਮੈਨੰੂ 

ਸ੍ਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ... 

 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। 

 

ਟੌਂਟਾਂ ਮਾਰਨ ਿਿੰ ਧਾ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਕਹਲੀ ਾ ਤੇ, 

ਮੇਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ਼ਿੇ ਵਾਲੇ, 

ਬੀਜ ੇਤੇਰੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ, 
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ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, 

ਜੋ  ਸੀ ਮੇਰੇ ਿਰੀਬ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। 

 

ਤੂਿੰ  ਤਾਂ ਨਚ ਿੇ ਖਾਹ ਲਈ ਿੱਲੀ, 

ਹੱਢ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਛੱਕਡਆ ਏ, 

ਹੋਰ ਬਣਾ ਿੇ ਦਰਦੀ ਆਪਣੀ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਰਾਹ ਚੋ' ਿੱਕਢਆ ਏ, 

ਆਪ ਖਾਵੇਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਿੱਢੀਆਂ, 

ਲੈ ਿੇ ਕਜਸਮ ਲ ੀ , 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। 
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ਹਿੰ ਢੀ ਵਰਤੀ ਪੈਸੇ ਵਾਗੂਿੰ , 

ਮ ੱ ਲ ਪਾਇਆ ਅੱਖ ਲੜੀਆਂ ਦਾ, 

ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਆਕਸ਼ਿ ਿੱਲਾ ਦੱਸਿੇ, 

ਆਕਸ਼ਿ ਬਕਣਆ ਬੜੀਆਂ ਦਾ, 

ਤੂਿੰ  ਤੇ ਭੈੜਾ ਦ ਸ਼ਮਨ ਕਨਿਕਲਆ, 

ਸਭ ਲ ੱ ਕਟਆ ਬਣ ਹਬੀਬ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। 

 

ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਰਾਤ ਹਨਰਾ, 

ਖ ੱ ਦ ਤੇ ਦਾਗ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਕਦਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਿੋਸਾਂ, 

ਿੋਈ ਮਿੰ ਦਾ ਰਾਗ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਤੂਿੰ  ਗੀਤਿਾਰ ਮੈਂ ਗਜਲ ਭੈੜੀ, 
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ਮੈਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮ ਰੀਦ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। 

 

ਉਿ ਵਧੀਆ ਪਲਖਣ ਲੱਗ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਸ੍ਦਾ 

ਰ ਝਾਂਨ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਪਦਨ ਪਦਨ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਪਸੱ੍ਖਦੀ, 

ਿਾਸ੍ਾ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਬਾਰੇ ਛੇੜਦੀ ਵੀ। ਭਾਵ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਸ੍ਾਵਣ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ, ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਉਿ ਮਜਾਕ 

ਕਰਦੀ। ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਪਲਆ। ਪਸੱ੍ਖਣ ਤ ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੱਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ। ਿਰ ਮ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਿ ਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਭ ਤ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਕੰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪਕ  

ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਸ੍ਭ ਛੱਡ ਕੇ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਪਮਲਣ 

ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੀ ਪਮਲਦਾ। ਿਾਂ ਿਰ, ਇਿ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਪਜੰਨੀ 
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ਵਾਰ ਵੀ ਪਮਲਦੇ ਪਜਸ਼ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਮਲਦੇ। 

ਝ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਦੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ੰ ਦੀ। ਮ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਮੈਨੰੂ 

ਪਨੈੱਤ ਨਵ  ਲੱਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਇਿ ਦ ਨੀਆ ਂ

ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਆਖਰੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਔਰਤ ਿੋਵ।ੇ ਜੋ ਬਿ ਤ ਿੱਦ 

ਤੱਕ ਸੱ੍ਚ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਖੈਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ 

ਪਮਲਣਾ ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਿਾਵ-ਭਾਵਾਂ ਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਲਗਾ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਛੇੜਦੀ, ਿਰ ਉਸ੍ ਦ ੇ

ਪਖਲਾਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਕਾਲਜ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਤ ੇ

ਪਮਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਮ ਓਸੇ੍ ਵਕਤ ਜਮਾਤ ਚੋ' ਠ, ਿੋਸ੍ਟਲ 

ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍ 

ਨ ਮੈਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਜਗਾ ਬ ਲਾਇਆ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦਾ 

ਪਕਨਾਰਾ ਸ੍ੀ। ਬਿ ਤ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਪਦਸ਼ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆ ਦ ੇ

ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਲਆ। ਪਜਵ ਦਾ ਥੇ ਮਾਿਲੋ ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। 

ਿਵਾ ਚੱਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿੰਛੀ ਚਪਿਕ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿਰੋ 

ਵੀ ਕਈ ਜੋੜੇ ਘ ੰ ਮ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਇਿ ਸ੍ਭ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਨ 

ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਪਿੱਕਾ ਿਾ ਪਦੱਤਾ। 
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ਗੂੜੇ ਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਤ ੇਸ੍ਰ ਦ ੇਿ ੱ ਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰੰਗ 

ਦਾ ਿਲਾਜੋ ਤ ੇ ਏਸੇ੍ ਰੰਗ ਦੀ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਚ ੰ ਨੀ। ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਦਾ 

ਆਪਸ਼ਕ ਬਣਨ ਨੰੂ ਪਖੱਚ ਿਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਪਵਆਿੀ ਔਰਤ 

ਨਾਲ ਸੰ੍ਬੰਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ 

ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਵੱਚ ਿਰਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗ ਪਰਿਾ। ਮ ਿਪਿਲਾਂ 

ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਰੇ ਸੂ੍ਟ ਪਵੱਚ ਦੇਪਖਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ੍ 

ਗੱਲ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤ ੇ

ਭੱਜ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਲਈ। ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕਲਾਵ ਪਵੱਚ ਪਲਆ। ਿਾਂ 

ਿਰ ਉਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਮੋਟੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਦਾ ਦ ਨੀਆਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  

ਬਾਿਰਵਾਰ ਬਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋ ਝੀਲ ਤ ਥੋੜੀ ਿਰ 

ਤੇ ਿੱਥਰਾਂ ਦ ੇਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਿਦੀ। ਅਸ੍  ਬੈਠ ਮ 

ਉਸ੍ਦਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਮ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮ - ਐਨੀ ਕਾਿਲੀ ਚ' ਪਕ  ਬ ਲਾਇਆ? ਮ ਤਾਂ ਡਰ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ  ਵੈਸੇ੍ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਮਲਣ ਨੰੂ। 

ਮ - ਵੈਸੇ੍ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਾਂ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂਜੀ..  

ਮ - ਜੋ ਵੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦਾ ਤੈਨੰੂ ਜਰੂਰ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਵ 

ਮ ੰ ਡਾ ਏ ਜਾਂ ਕ ੜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਿੱਦ ਿੀ ਕਰ ਤੀ ਤੂੰ । 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅੱਛਾ ਜੀ.. ਿਤਾ ਵੈਸੇ੍ ਮੈਨੰੂ।  

ਮ - ਿਰ ਅੱਜ ਐਨੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਪਚਿਰੇ ਤ ੇ

ਰੌਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕ ਝ ਨਿ  ਬੱਸ੍।  ਤ ਸ੍  ਦੱਸੋ੍ ਕੀ ਪਲੱਪਖਆ ਮੇਰ ੇ

ਲਈ ਨਵਾਂ? 

ਮ - ਬਿ ਤ ਕ ਝ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਉ ਪਿਰ। 

ਮ - ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗੂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਕੀ ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਤ ਸ੍ । ਿਰ ਅੱਜ 

ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਨਿ । 

ਮ - ਠੀਕ ਿੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਿਰਜ਼ਾਨਾ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਤ ਸ੍  ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਾਉ। ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ 

ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਨ ਨੰੂ। 

ਮ - ਰ ਕ ਸ੍ ਣਾ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਦੇ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਗਾ ਕੇ ਸ੍ ਣਾਉਣੀ ਿੈਣੀ।  

ਮ - ਨਿ , ਬਿ ਤ ਲੋਕ ਨ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍। ਇਕੱਠ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ ਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਿ  ਤਾਂ ਨਿ । 

ਮ - ਇਿ ਕੀ ਪਜੱਦ ਿੋਈ ਭਲਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅੱਜ ਮ ਆਿਣੀ ਪਜੱਦ ਿੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਿਾਗਲ ਿੀ ਆ ਤੂੰ .. ਰ ਕ ਸ੍ ਣਾਉਦਾਂ ਿਾਂ। 

ਮ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਲੱਗਾ.. 

 

ਡੂਿੰ ਘਾ ਚੱਲਦਾ ਗੂੜਾ ਚੜਦਾ, 

ਮਹ ਬਤ ਦਾ ਨਾ ਰਾਗ ਿੋਈ, 

ਬੋਲ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਸ ਣ ਲੈਂਦੇ, 
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ਇਸ਼ਿੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਜ ਿੋਈ, 

ਅਿੰ ਕਨਆਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਦਸਦਾ, 

ਿਕਹਿੰ ਦਾ ਿਾਹਤੋ ਡਰਨਾ ਏ, 

ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਦੇਖ ਪਕਰਿੰ ਦੇ ਗਾ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, 

ਗੀਤ ਬਣਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚੋਂ', 

ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੀ ਕਹੱਲਣ ਅੱਜ ਤਾਂ, 

ਭਾਰੇ ਚੱਲਣ ਤੂਫ਼ਾਨਾ ਚੋਂ', 

ਿੋਲ਼ੇ ਆਖਣ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂਿੰ , 

ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕਵੱਚ ਸੜਨਾ ਏ, 

ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ।ਂ 
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ਨਕਹਰਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ, 

ਸੋਿੇ ਕਮਟ ਗਏ ਕਹਜਰੇ ਦੇ, 

ਰਿੰਗਾਂ ਨ ਰਿੰਗ ਹੋਰ ਪਿੜ ਲਏ, 

ਸਦਿੇ ਜਾਵਾਂ ਕਜਗਰੇ ਦੇ, 

ਪੈੜਾਂ ਲਿੰ ਮੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਲਿੰ ਮੇ, 

ਰਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਫੜਨਾ ਏ, 

ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਮ ਰਦੇ ਪੜਦੇ ਇਸ਼ਿ ਜਮਾਤਾਂ, 

ਿੈਸਾ ਇਸ਼ਿ ਬਣਾਇਆਂ ਏ, 

ਆਸ਼ਿ ਮ ੱ ਿ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਮਿੰ ਕਨਆ, 

ਿੋਣ ਇਹਦਾ ਹਮ ਸਾਇਆ ਏ, 
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ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਿੇ ਬਕਹ ਜੇ, 

ਵੇਖ ਨਸ਼ ੇਵਾਂਗ ਚੜਨਾ ਏ, 

ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਜੇ ਮਿੰ ਕਨਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚਾ, 

ਨਾ ਮਿੰ ਕਨਆਂ ਤਾਂ ਿੱਖ ਦਾ ਏ, 

ਦਰਦ ਦਰਦ ਏ ਰੋਂਦਾ ਇਸਦਾ, 

ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਏ, 

ਿਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਜਸਨੂਿੰ , 

ਇਹਦੇ ਕਵੱਚ ਜੋ ਮਰਨਾ ਏ, 

ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ।ਂ 
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ਕਪਵਤਾ ਖਤਮ ਿ ੋਗਈ। ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਬਿ ਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠ 

ਿੋ ਗਏ। ਸ੍ਭ ਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ੍ਾਵਣ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ। 

ਮ ਮਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਤੇ ਪਚਿਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਖੇ। 

ਸ੍ਭ ਰੌਲਾ ਿਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਕ ਮ ੜ ਸ੍ ਣਾਉ। ਿਰ ਮ ਮਨਾਂ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਸ੍ਭ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਪਕਿਾ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਚੱਲ ਸ੍ ਣਾ ਪਦਉ ਇੱਕ ਿੋਰ। 

ਮ - ਨਿ  ਬਸ੍, ਇੱਕ ਿੀ ਬਿ ਤ ਆ। ਪਿਰ ਸ੍ ਣਾਵਾਂਗਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਪਦਨ ਿੈ। 

ਮ - ਿ ਸੱ੍ਚੀ ਤੂੰ  ਦੱਪਸ੍ਆ ਨੀ ਿਾਗਲ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ। ਅੱਜ 

ਿੀ ਦੱਸ੍ ਦਦੀ ਮ ਤੋਿਿਾ ਲੈ ਆ ਦਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਤਦੇ ਤਾਂ ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ ਨਿ । ਚਲ ਇੱਕ ਿੋਰ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਪਜਿੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਾਓ। ਇਿੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ 

ਤੋਿਿਾ ਿੋਵੂ। 

ਮ - ਲੈ ਸ੍ ਣ ਪਿਰ.. 

ਮ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਲੱਗਾ.. 
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ਿੀ ਕਬਆਨ ਿਰਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂਿੰ , 

ਇਹ ਰਿੰਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨ, 

ਇਹ ਫ ੱ ਲ ਮਕਹਿਦੇ ਿਲੀਆਂ ਤੋਂ, 

ਜੋ ਸਿੰਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨ, 

ਿ ਝ ਿਮੀਆਂ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਮਿੰਗਦਾ, 

ਰੱਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰੇ ਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਕਨਿੱਤ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸੱਜਰਾ ਚੜਦਾ, 

ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਦਨ ਿਰਦਾ, 

ਵਾਂਗ ਦ ਕਪਹਰ ਮੱਥਾ ਚਮਿੇ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਵੇਖ ਇਹ ਕਦਨ ਢੱਲਦਾ, 

ਤਾਰੇ ਬੱਦਲ ਚਿੰ ਨ ਸਿੰਗਦਾਂ, 
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ਕਮਲੀ ਅਸਮਾਨੀਂ ਖ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰੇ ਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਯੋਗੀ ਹ ਿੰ ਦਾ ਿਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ, 

ਕਵੱਚ ਪਟਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, 

ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂਿੰ , 

ਦ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲ ਿਾਂ ਲੈਂਦਾਂ, 

ਤੂਿੰ  ਪਾਿ ਪਕਵੱਤਰ ਅਣਮੋਲ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ, 

ਇਹ ਬਾਿੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰੇ ਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਮੋਰਾਂ ਤੈਨੂਿੰ  ਗੀਤ ਸ ਣਾਉਣੇ, 
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ਰ ੱ ਤ ਆਈ ਜੋ ਸਾਵਣ ਦੀ, 

ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਲੱਗਦਾ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਇਹ ਹਸਾਵਣ ਲਈ, 

ਤੇਰੀ ਖ ਸ਼ਬ ੂਦਾ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਿ, 

ਕਜ  ਭਵਰਾ ਆਕਸ਼ਿ ਫ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰੇ ਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਸੀਨ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ, 

ਤੂਿੰ  ਬਣਦਾ ਜੱਦ ਕਖਆਲ ਮੇਰਾ, 

ਿੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਬਕਣਆ, 

ਤਿੰ ਗ ਿਰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, 

ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, 

ਪਰ ਇਸ਼ਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 
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ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰੇ ਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਪਜੰਨ ਵੀ ਪਿਛਾਂਿ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣ 

ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਾਵਣ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ। 

ਖ ਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਨ ਬੈਪਠਆਂ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਿਰੋ ਘ ੱ ਟ ਪਲਆ। ਪਿਰ ਮ 

ਸ੍ਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਭ ਪਖੱਲਰ ਗਏ। ਅਸ੍  ਬੜੀ ਦੇਰ 

ਤੱਕ ਬੈਠ ਰਿੇ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਧਾ ਿੀਤਾ। ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਆਿਾ ਪਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਪਮਲਾਂਗੇ? 

ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। 

ਮ - ਕੋਈ ਨਾ ਡਪਰਆ ਨਾ ਕਰ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨ ਚਾਪਿਆ 

ਆਿਾ ਪਮਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਿੋਵੂ ਦੇਖੀ ਜਾਵ।ੂ  

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੰੂ ਮਪਿਕ ਦੀ ਪਿਕਰ ਿ ੰਦੀ ਏ। ਉਸ੍ਨ ਕੱਲ ਨੰੂ 

ਜਵਾਨ ਿੋਣਾ ਏ। ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਮ ਪਕਵੇ ਸ੍ਮਝਾਊ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ।  



 
 

268 
 

ਮ - ਤੂੰ  ਐਵ ਪਿਕਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਜ ੇਬਿ ਤ ਵਕਤ ਉਸ੍ਦੇ 

ਜਵਾਨ ਿੋਣ ਚ'। ਤੂੰ  ਘਬਰਾ ਨਾ। 

ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਪਿਰ ਤ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਿਰੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਤ ੇ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿੰਜ ਕ  ਵਜੇ ਉਿ ਘਰ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈ। ਮ ਪਸੱ੍ਧਾ ਿੋਸ੍ਟਲ 

ਿੀ ਪਗਆਂ। ਮੈਨੰੂ ਕਾਿੀ ਦਰੇ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢ ੇਅੱਠ ਦਾ 

ਸ੍ਮਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਮ ਲੀੜੇ ਲਾਿੇ ਤੇ ਸ੍ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦਨ 

ਕਾਲਜ ਪਗਆ ਤੇ ਦ ਿਪਿਰ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਿ ਿੈਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਭ 

ਆਿੋ-ਆਿਪਣਆਂ ਕਮਪਰਆਂ ਪਵੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਮ ਿ ਬਿ ਤ ਤਜੇ 

ਸ੍ੀ। ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਿਰ ਮ ਿ ਨਾ ਿਪਟਆ। ਏਨ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 

ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਪਕਆ। ਮ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਇਕੱਲਾਂ ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ 

ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਛੱਤੜੀ ਿੜੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਖੜੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਪਬਨਾਂ 

ਿ ੱ ਛੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ। ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਕੀਤਾ। ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕ ਝ ਨਾ ਆਖ ਸ੍ਪਕਆ।ਂ ਮ ਬਾਿਰ ਝਾਤੀ 

ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿੂਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਲੀੜੇ ਝਾੜ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਗਲ 

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂ੍ਟ ਸ੍ੀ.. ਮ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਬੋਪਲਆਂ.. 
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ਮ - ਤੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਪਬਜਲੀ ਿਵਾਉਣੀ ਏ। ਪਕਵ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 

ਦਾ ਸੂ੍ਟ ਿਾਈ ਮ ਿ ਪਵੱਚ ਭੱਜੀ ਪਿਰਦੀ ਏ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੈ ਜੇ ਪਬਜਲੀ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਦ ਨੀਆਂ ਤ ਮਨ 

ਅੱਪਕਆ ਪਿਆ ਵਾ। 

ਮ - ਪਕ  ਤੇਰਾ ਪਕ  ਮਨ ਅੱਪਕਆ ਦ ਨੀਆਂ ਤ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕਈੋ ਯਾਰ। 

ਮ - ਿੋਇਆ ਕੀ ਆ?  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤ ਿਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿ  ਿਾਂ। 

ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ .. ਲੈ ਮ ਦੱਸ੍ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਾਂਿ ਮਾਰੇ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤ ਸ੍  ਜਦ ਚਾਿ ੋਮੇਰੀ ਛ ੱਟੀ ਕਰਵਾਂ ਦਦੇ ਿ।ੋ 

ਕੱਲ ਵੀ ਿਤਾ ਨੀ ਪਕੱਥੇ ਸ੍ੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਿ ੋਜਾਣੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ 

ਮ ਿ ਕਰਕੇ। 

ਮ - ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੰਮ ਵੀ ਿ ੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਿ ਣ ਤੂੰ  ਬਿ ਤ ਕ ਝ 

ਪਸੱ੍ਖ ਗਈ ਏ। ਿ ਣ ਤੈਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅੱਛਾ। 
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ਮ - ਤੂੰ  ਚਾਿ ਿੀਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ੍। ਬਣਾਵਾਂ।  

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਣਾ ਲੋ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਿੀ ਏ ਮੈਨੰੂ। 

ਮ ਚਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਿ ਕਮਰੇ ਚ' ਏਧਰ ਓਧਰ 

ਘ ੰ ਮਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਿੱਥ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਿ 

ਖੋਲ ਿੜਨ ਲੱਗੀ.. 

 

ਮੈਂ ਿ ਿਨੂਸ ਤੇ ਤੂਿੰ  ਦੀਪਿ ਰਾਗ ਹੋਜ,ੇ 

ਤੈਨੂਿੰ  ਗਾਣ ਿਰਦੇ ਹਸਤੀ ਕਮਟਾ ਦੇਵਾਂ, 

ਕਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਜਾ ਤੈਨੂਿੰ  ਗਾਣ ਿਰਦਾ, 

ਇਹ ਕਜਿੰ ਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲ ਟਾ........... 

 

ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਿੱਥ ਡਾਇਰੀ ਖਿੋ 

ਲਈ। ਉਿ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਵੱਚ.. 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੂਰਾ ਤੇ ਿੜ ਲੈਣਦੋ। 

ਮ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਬੋਪਲਆਂ.. 
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ਮ - ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੇੜ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਐਨਾ ਗ ੱ ਸ੍ਾ। ਚੱਲ ਆਿ ਿੀ ਸ੍ ਣਾ ਪਦਉ। 

ਮ - ਬਸ੍ ਖਤਮ ਸ੍ੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ ਯਾਰ। 

ਮ - "ਇਿ ਪਜੰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤ ਲ ਟਾ ਜਾਵਾਂ"। ਬਸ੍ ਆਿੀ 

ਸ੍ੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੋਰ ਪਕੰਨਾ ਕ  ਕ ਝ ਲ ਕੋਇਆ ਜੇ? 

ਮ - ਤੂੰ  ਕ ਝ ਪਲਪਖਆ ਨਵਾਂ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ, ਬਿ ਤ ਕ ਝ। 

ਮ - ਸ੍ ਣਾ ਪਿਰ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ.. ਸ੍ ਣ.ੋ. 

 

ਮੈਨੂਿੰ  ਤੂਿੰ  ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 
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ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਜੋ ਤੂਿੰ  ਸਾਂਭੀ, 

ਉਹ ਥਾਂ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਦ ੱ ਖ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਚਾਅ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਿਰਮ ਲਈ ਚ ਿਾਇਆ, 

ਹਰ ਭਾਅ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਜਖ਼ਮ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਆਹ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਤੇਰਾ ਕਦਖਾਇਆ, 

ਹਰ ਰਾਹ ਿਬੂਲ ਅੱਲਾ, 

ਿੌਣ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, 

ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀ, 

ਕਬਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, 

ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਫ ੂਲ ਅੱਲਾ। 
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ਮ - ਿਾਂ, ਵਧੀਆ ਪਲਖੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਸ੍ ਵਧੀਆ। ਿੋਰ ਕ ਝ ਨੀ। 

ਮ - ਬਸ੍ ਵਧੀਆ। ਲੈ ਚਾਿ ਿੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਸੱ੍ਚ ਦੱਪਸ੍ਓ। ਿ ਣ ਮ ਵਧੀਆ ਪਲਖਣ ਲੱਗ 

ਿਈ ਆ ਨਾ। 

ਮ - ਿਾਂ। ਵਧੀਆ ਪਲਖਦੀ ਏ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿ ਣ ਮ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਪਕਤਾਬ ਪਲਖਣੀ ਇੱਕ। 

ਮ - ਪਜੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਪਕਤਾਬਾ ਪਲੱਖ ਭਾਵ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਲੋ, ਨਵਾਂ ਸ੍ ਣਾਉ ਕ ਝ। 

ਮ - ਮ ਨਿ  ਕ ਝ ਪਲਪਖਆ ਨਵਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੋਈ ਨੀ ਮੈ ਿ ਰਾਣਾ ਸ੍ ਣ ਲੂ। 

ਮ - ਨਿ  ਸ੍ ਣਾਉਣਾ ਮ। ਤੂੰ  ਿੜ ਆਿਣਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਐਨਾ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਆਈ 

ਜਾਂਦਾ। 
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ਮ - ਮੈਨੰੂ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਿ  ਆ। ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਤੈਨੰੂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ 

ਪਲਆ ਤਾਂ ਿੰਗਾ ਖੜਾ ਿੋ ਜੂ ਨਵਾਂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੰਗੇ ਿਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਿਦੀ 

ਮਸ਼ੂਕ ਨੰੂ ਪਲਆਇਆ ਨੀ ਿੰਗੇ ਿਦੇ। 

ਮ - ਮ ਤੈਨੰੂ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਮ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਿ  ਕਰਦਾ। 

ਤੂੰ  ਨਾ ਕਰ, ਨਿ  ਤਾਂ ਮ ਮ ਿ ਚ' ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਦੂ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅੱਛਾ, ਕਰੂ ਮ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਕੱਢ ਕੇ ਪਦਖਾਉ 

ਬਾਿਰ ਭਲਾ। ਮ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਤ ਸ੍ । 

ਮ ਚਾਿ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਿੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਾਿ 

ਿੜ ਬਾਿਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਨਰਾ ਵੀ 

ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਿਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਮ ਿ ਬਿ ਤ ਤਜੇ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਾਿ ਿੜ ਿੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ਿ ਚ' ਖੜੀ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। 

ਮ - ਦੇਖ ਪਲਆ ਮ ਕੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਿਾਂ। ਿੋਰ ਵੀ ਕ ਝ 

ਦੇਖਣਾ ਏ? 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ.. 
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ਮ - ਿਾਂ.. ਦੱਸ੍। 

ਉਸ੍ਨ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਕਿੇ ਮੇਰ ੇਪਸ੍ਰ ਨੰੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਬਾਂ 

ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਲਆ। ਤ ੇਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਡਢੇ ਪਮੰਟ 

ਬਾਅਦ ਛੱਪਡਆ। ਮ ਿ ਬਿ ਤ ਤੇਜ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਪਭੱਜੇ ਸ੍ਰੀਰ 

ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਚਿਕ ਚ ੱਕ ੇਸ੍ਨ। ਉਸ੍ਦੇ ਤਨ ਦੀ 

ਬਨਾਵਟ ਸ੍ਾਿ ਝਲਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਵਾਲ ਬੰਨ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਪਬਜਲੀ 

ਪਲਸ਼ਕੀ। ਿਰ ਉਿ ਡਰੀ ਨਿ । ਿਰ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਕੀ ਿੋ 

ਪਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਰੋਸ੍ ਵੀ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਮੇਰੀ ਸ੍ਮਝ ਚ' 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਿ ੋਕੀ ਪਗਆ। ਕੀ ਮ ਵੀ ਇਿੀ 

ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿ । ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਅਪਜਿਾ ਸ੍ਵਾਲ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਬਸ੍ ਮ ਖੜਾ ਸ੍ੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਮੰਟ ਿੋਰ ਬੀਤ 

ਪਗਆ। ਮ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ 

ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਲੰਘ ਤੇ ਜਾ 

ਿਟਪਕਆ। ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ੍ ਵਾਂਗ 

ਝਿਟ ਪਿਆ। ਲਬਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਾਇਆ। ਪਿਰ ਰ ਕ ਪਗਆ। ਪਿਰ 

ਪਮਲਾਇਆ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਪਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਮੈ 

ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਇਿ ਗਲ਼ਤ ਿੈ। 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਰ ਿੀਤ ਮ ਆਿ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ 

ਿਾਂ। 

ਮ - ਿਤਾ ਮੈਨੰੂ, ਿਰ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਧੋਖੇ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦਾ। 

ਮ ਖੜਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿ ਵੀ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ 

ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਛਾਂਿ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਪਿਰ ਬੋਲੀ.. 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ ਮ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਆਿਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿੂ। 

ਮੈਨੰੂ ਅਿਣਾ ਲਉ। 

ਮ - ਨਿ , ਤੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਿੈ, ਮ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ 

ਿਾਂ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਿ  ਦੇ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਰ ਉਿ ਤਾਂ ਪਵਆਿੀ ਏ। ਉਸ੍ ਨਾਲ ਤ ਿਾਡਾ 

ਪਵਆਿ ਵੀ ਨਿ  ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਮ - ਪਵਆਿ ਿੋਵ ੇਜਾਂ ਨਾ ਿੋਵ ੇਉਿ ਮੇਰੀ ਏ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ ਮ ਵੀ ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਆਿ 

ਨੰੂ.. 
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ਇਿ ਕਪਿ ਉਸ੍ ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੈਨੰੂ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ 

ਕੀਤਾ। ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਛਾਂਿ ਕਰ ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਜਾਣ ਨੰੂ 

ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਨ ਬਿ ਤ ਤਰਲੇ ਿਾਏ ਿਰ ਮ ਇੱਕ ਨਾ ਸ੍ ਣੀ ਤੇ 

ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਨੰੂ ਛੱਤੜੀ ਿੜਾ, ਬਾਿ ਿੜ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ 

ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਤੇ ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਬੜ ੇ ਪਚਰ ਤੱਕ 

ਬਾਿਰ ਖੜੀ ਰਿੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ। 

ਿਰ ਮ ਬੂਿਾ ਨਾ ਖੋਪਲਆ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ 

ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ। ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਨ ਦ ਨਾ 

ਆਈ। ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਉਿ ਵੀ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਸ੍ ੱ ਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਮਨ 

ਪਵੱਚ ਬਿ ਤ ਪਵਚਾਰ ਆਏ। ਸ੍ਵੇਰ ਚੜ ਗਈ। ਮ ਨਿਾ ਧੋ ਬਾਿਰ 

ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਨਕਪਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਪਦਸ੍ 

ਿਈ। ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਪਗਆ। ਉਿ ਦੂਰ ਤ ਿੀ 

ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ। ਅੱਜ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ 

ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧਰੇੇ। ਿਾਲਾਂਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਮ ਕਾਬਲਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਦੀ ਸ੍ ੰ ਦਰਤਾ 

ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਭ ੱ ਲਣ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਬਿ ਤਾ ਨਾ 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮ 

ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਮਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਉਿ ਪਮਲਣ ਲਈ 
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ਮੰਨ ਗਈ। ਮ ਤ ਰੰਤ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। 

ਅਸ੍  ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੱਚ ਿਰਕ ਿੈ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 

ਤ ਸੋ੍ਿਣਾ ਮੈਨੰੂ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਿਦਾ। ਅੱਜ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕ  

ਉਿ ਆਮ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਭ ਤ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਸੌ੍ਗਾਤ ਿੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨ ਬਣਾਈ ਿ।ੈ ਿਰ ਉਿੀ ਗੱਲ। ਸੋ੍ਚ, 

ਵਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ੍ਭ ਬਦਲ ਦਦੇ ਨ। ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਓਸੇ੍ 

ਤਰਾ ਪਮਪਲਆ, ਪਜਵ ਿਪਿਲਾਂ ਪਮਲਦਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੰੂ 

ਝ ਿੀ ਪਮਲੀ। ਅਸ੍  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਾਲ-ਚਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤੇ 

ਕ ਝ ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਮ - ਦਰਅਸ੍ਲ ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਆ ਰਿੀ ਪਕਵ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ? 

ਮ - ਿੈ ਵੀ ਤੇ ਨਿ  ਵੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਗੱਲ ਕੀ ਆ? 
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ਮ - ਓਿੀ ਤਾਂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਸ਼ ਰੂ ਪਕੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਿਸੰ੍ਦ ਿੈ? 

ਮ - ਿਾਂ ਵੀ ਤ ੇਨਿ  ਵੀ, ਿਾਂ ਿਰ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ 

ਏ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਰ ਤੰਗੀ ਕੀ ਆ? 

ਮ - ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਤੇਰੇ ਪਬਨਾਂ ਨਿ  ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਿੀਤ ਮ ਸ੍ਮਝਦੀ ਿਾਂ। ਿਰ ਦੇਪਖਆ ਜਾਵ ੇ

ਤਾਂ ਆਿਣਾ ਪਵਆਿ ਤਾਂ ਿੋ ਨਿ  ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ 

ਕਰਦੀ ਿੈ। ਤ ਸ੍  ਵੀ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਕਰਦੇ ਿੋਵੋਗੇ। ਇਿ ਤ ਿਾਡ ੇ

ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੋੜ ਿੈ ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ।  

ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਕਿਾ... 

ਮ - ਮ ਬਸ੍ ਤੈਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ ਯਾਰ। 

ਉਸ੍ਨ ਬੜੇ ਿੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿੱਥ ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ ਤ ੇ

ਪਕਿਾ.. 

ਸ੍ਾਵਣ - ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਿੀਤ ਮ। ਮ ਵੀ ਆਿ ਨੰੂ ਪਿਆਰ 

ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਿਰ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਆਿਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿ  ਰਪਿ 
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ਸ੍ਕਦੇ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਧਖੋੇ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਰੱਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ। 

ਤਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ੍ ਰਿੇ ਿ ੋਉਸ੍ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੰੂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆਿ ਨ 

ਪਜਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਦੱਸੋ੍। ਸੱ੍ਚ ਦੱਸ੍ਣਾ.. ਆਿ ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਆਰ 

ਿੈ ਨਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ। 

ਮ - ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਮ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ। ਿੀਤ ਆਿ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 

ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਿ । ਆਿ ਆਿਣੀ ਨਵ  ਪਜੰਦਗੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸ੍ਕਦ ੇ

ਿੋ। ਮ ਖ ਸ਼ ਿਾਂ ਆਿ ਲਈ। ਕ ੜੀ ਵੈਸੈ੍ ਸੋ੍ਿਣੀ ਏ? 

ਮ - ਿਾਂ ਿਰ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਨੀ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਿੈ ਨਾ, ਇਿੀ ਕਾਿੀ 

ਏ। 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਆ ਰਿੀ ਮ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਜਾਉ ਿੀਤ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਕਤੇ ਇਿ 

ਨਾ ਿੋਵ ੇਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਦੀ ਿੋਜੇ। 

ਮ - ਏਦਾਂ ਪਕੱਦਾਂ ਿੋਜੂ। 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਤ ਸ੍  ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਿਆਰ 

ਕਰਦੇ ਿੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਿਾ ਦੋਸ੍ਤ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। 

ਮ - ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ ਝ ਿੋਵ।ੇ ਿਰ 

ਸ੍ਭ ਆਿੇ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਿ  ਆਿ ਤੇ। 

ਆਿ ਨਾਲ ਪਜੰਨਾ ਵੀ ਸ੍ਮਾਂ ਲੰਪਘਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ 

ਰਿੂ। 

ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ 

ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸ੍  ਿੋਰ ਕ ਝ ਪਚਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰ 

ਉਸ੍ ਤ ਅਲਪਵਦਾ ਲਈ ਤੇ ਮ ਆਿੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ੍ਨ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ 

ਮੈਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਿ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ 

ਿੋਸ੍ਟਲ। ਮ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਨਾ ਪਗਆ ਤ ੇਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਉਿ ਆਈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲਈ 

ਮ ਆਿੀ ਮੰਗੀ। ਮ ਮ ਆਿੀ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਮ ਪਸੱ੍ਧਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿ।ੈ ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਕ ਝ ਨੀ। ਮੰਜ਼ੂਰ ਿੈ ਤਾਂ ਿਾਂ ਕਰ। 

ਉਿ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ। ਮ ਰਾਜੀ ਆ। 

ਮ - ਜਾ ਪਿਰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮ ਪਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜੂ। 

ਉਿ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਮ 

ਵੀ ਕਲਾਵ ਪਵੱਚ ਭਪਰਆ। ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਖੜੇ ਸ੍ਭ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। 

ਿਰ ਸ੍ਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗ ਪਰਿਾ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ 

ਪਵੱਚ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛ ਸ੍ਵੇਰੇ ਿੀ ਆਿਣ ੇਘਰ ਚਲੀ 

ਗਈ। ਮ ਵੀ ਘਰ ਆ ਪਗਆ। ਮ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤ ੇਉਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਵੀ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਦੋ ਕ  ਪਦਨ ਪਿੱਛ 

ਮ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਤੇ ਲਈ। ਸ੍ਭ ਨੰੂ 

ਪਮਪਲਆ। ਉਿਨਾਂ ਬਿ ਤ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜ ੇਸ੍ਾਨੰੂ ਬੈਪਠਆਂ 

ਨੰੂ ਵੀਿ ਕ  ਪਮੰਟ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੋਰ ਿਿ ਣੇ ਆ ਗਏ। ਮ ਦੇਪਖਆ 

ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਨ ਬੱਚੀ ਚ ੱ ਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ 

ਪਿੱਛੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਵਣ। ਮੇਰੇ ਿੋਸ਼ ਿੀ ਡ ਗਏ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਝ ਕਾ ਲਈ। ਿਤਾ ਨਿ  ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 

ਦੇਪਖਆ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ । ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਇਿ ਸ੍ਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਿੈਰਾਂ ਿੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਨਕਲ ਗਈ। 

ਇਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਿਰ ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ। ਕ ਝ ਦਰੇ 
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ਪਿੱਛ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਗਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਖ ਸ਼ ਸ੍ਨ। ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵੱਲ 

ਬਿ ਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਦੇਖ ਪਰਿਾ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਥੇ ਦੇਖ ਿੈਰਾਨ ਿਈੋ ਿੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿ । ਿਰ 

ਉਿ ਖ ਸ਼ ਪਦਸ੍ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮ 

ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੈ ਤੇਰ ੇਨਾਲ। ਉਿ ਮੰਨ 

ਗਈ। ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। 

ਮ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਬਾਿਰ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਆਿਾ ਇੱਕ ਨਵ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ 

ਰਿੇ ਿਾਂ ਤੇ ਮ ਨਿ  ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਇਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ 

ਤੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਿੋਵ।ੇ 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਜਾਣਦੀ ਿੈ ਸ੍ਭ ਕ ਝ। 

ਮ - ਕੀ ਮਤਲਬ? 

ਸ੍ਾਵਣ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਿਤਾ, ਮ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਤ ਸ੍  

ਪਮਲਦੇ ਸ੍ੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ੀ। 

ਮ - ਇਸ੍ਨੰੂ ਪਕੱਦਾ ਿਤਾ? 
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ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਿੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ।ੋ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਾ 

ਿੋਇਓ। 

ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਸੱ੍ਖਣਾ ਬਸ੍ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਾਵਣ ਵੱਲ ਪਧਆਨ 

ਿੱਟ ਪਸ੍ਮਰਨ ਵੱਲ ਿੋਜੇ। ਉਿ ਸ੍ਭ ਿਰਕਤਾਂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਜਾਣ 

ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਮ ਿ ਵਾਲੀ 

ਿਰਕਤ ਿੋਈ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਦਨ-

ਪਦਨ ਵੱਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਪਮਲਦੀ ਿੈ ਬਾਿਰ। ਇਸ੍ 

ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਇਿ 

ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ। ਪਕ ਪਕ ਓਦਾਂ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਦਰੂ ਿੋਣਾ ਦ ਖਦਾਈ 

ਿ ੰ ਦਾ। ਿਰ ਿ ਣ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਿਰਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ।  

ਮੈਨੰੂ ਿਪਿਲਾਂ ਦਨੋਾਂ ਤੇ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਆਇਆ। ਪਿਰ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ 

ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਿਲਾ 

ਦੋਸ਼ ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਇਿ ਸ੍ਭ ਕੀਤਾ। ਿਰ ਮ ੱ ਕਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਸੱ੍ਚਮ ੱ ਚ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ 
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ਮੈਨੰੂ ਉਮਰ ਭਰ ਪਰਿਾ। ਮ ਬਿ ਤਾ ਨਾ ਸੋ੍ਪਚਆ ਤੇ ਪਵਆਿ ਦੀ 

ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਾਡੀ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਬਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਵੱਚ 

ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ੍ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਿੀ ਇਸ੍ 

ਦੇ ਗਵਾਿ ਸ੍ਨ। ਮੇਰੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਪਿੱਛ ਮ ਕਾਲਜ ਿੀ ਿੋਿੈਸ੍ਰ ਲੱਗ 

ਪਗਆ। ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਖਤਮ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਅਸ੍  

ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਪਲਆ। ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੇਰੀ ਪਦੱਤੀ ਘੜੀ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਨੰੂ ਦੇ ਪਦੱਤੀ। ਉਸ੍ ਨ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਿ ਣ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 

ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। ਨਾ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ। ਮ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ 

ਪਸ੍ਮਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਈ। 

ਪਸ੍ਮਰਨ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਭਾਵ ਪਕਸੇ੍ ਿੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸ੍ਨ। ਿਰ 

ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਦੇ ਪਦਲ ਨੰੂ ਨਾ ਟ ੱ ਟਣ 

ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਿਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸ੍ਾਵਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਵੱਲ 

ਮੋੜਨਾ। ਦੇਪਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਵੀ ਬਿ ਤ ਔਖਾ ਿੈ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਲਈ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੰ੍ਬੰਧ ਿੋਣ ਤੇ 

ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨ ਇੱਕ ਵੱਢੀ ਕ ਰਬਾਨੀ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਾਵਣ 

ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਿੀਤ ਨਾਲ ਿਰ ਪਵਆਿੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਿੀਤ 

ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰਵਾ ਸ੍ਕਦੀ। ਸ੍ਾਵਣ ਿੀਤ ਤ ਬੇ-
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ਵਿਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। ਤੇ ਰਿੀ ਗੱਲ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤ 

ਿੋਣ ਦੀ। ਪਜਸ੍ ਔਰਤ ਨੰੂ ਘਰ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾ ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਉਿ ਬਾਿਰ 

ਨੰੂ ਿੀ ਭੱਜਦੀ ਿੈ। ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਸ੍ਦੀ 

ਿੀਤ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਵਧੀ। ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਗਲਤ ਵੀ। ਗਲਤ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤੇ ਪਦਲ ਦੇ ਸੰ੍ਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਤ ੇ

ਸ੍ਿੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਿੀ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੈ, 

ਪਜੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਪਮਲੇ, ਬਟੋਰਦਾ ਿ।ੈ ਭਾਵ ਿਰਜ਼ਾਨਾ 

ਕ ਝ ਵੀ ਭਰਨਾ ਿਵ।ੇ ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਪਕ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ 

ਿੀਤ, ਸ੍ਾਵਣ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਚੋ' ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੇ-

ਵਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਸ੍ਭ ਆਿੋ-ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਨ। 

ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਪਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ, ਇਿ ਸ੍ਭ ਪਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਕਤ, ਿਾਲਾਤ ਤ ੇਸੋ੍ਚ ਿਰ। ਅਕਸ੍ਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 

ਬਿ ਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਿ ੰ ਦੀਆ ਂਨ। ਿਰ ਸ੍ਿੀ ਵਕਤ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਪਮਲਣ 

ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਿ ੰ ਦਾ। ਨਿ  ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂ

ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀਆ ਂਿਦੀਆਂ ਨ। ਪਿਆਰ ਗ਼ਲਤ ਨਿ  ਨਾ 

ਿੀ ਇਨਸ੍ਾਨ ਗ਼ਲਤ ਿ ੰਦੇ ਨ। ਬਸ੍ ਉਿ ਇਿੋ ਪਜਿ ੇਬੰਧਨਾ ਚ' 

ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੇ। ਇਿ ੋ
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ਪਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣਦ ੇਨ। 

ਿਰਕ ਇਿੀ ਪਕ ਕੋਈ ਜੱਗ ਜਾਪਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕੋਈ ਰੱਬ 

ਜਾਪਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ। 
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ਿਾਲਾ ਗ ਲਾਬ 

ਅਕਸ਼ੇ - ਟੋਿਰ ਦੱਸ੍ ਤੂੰ  ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀ। 

ਮਨਬੀਰ - ਭਰਾ ਤੂੰ  ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਵਆਿ ਚ' ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਪਵਆਿ ਕੇ ਲੈਜੇਗਾਂ। ਸ੍ਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਪਿਣ 

ਦੇ ਕੋਈ ਪਕ ਨਿ ? 

ਅਕਸ਼ੇ - ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਪਲਆ ਪਜਿਾ ਿਸ੍ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਿੈਨੀ।  

ਮਨਬੀਰ - ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨ ਬਣਾਂ ਿੀ ਆਿਣੇ ਵਰਗਾ 

ਪਲਆ। ਸੋ੍ਚਦਾ ਿੋਣਾ ਮ ਤ ੇਕੱਲਾ ਰਪਿਣਾ ਿੀ ਆ। ਇਨੰੂ ਵੀ ਏਦਾ 

ਰੱਖਦਾ। 

ਅਕਸ਼ੇ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਮ ਸ੍ ਪਣਆਂ ਤੂੰ  ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਿ ੱ ਪਛਆ ਸ੍ੀ? 

ਮਨਬੀਰ - ਕ ਝ ਨਾ ਿ ੱ ਛ ਭਰਾ ਉਿ ਪਦਨ ਕੀ ਿੋਇਆ। ਮ 

ਿ ੱ ਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾਂ ਕੱਠਾ ਕਰ ਿ ੱ ਪਛਆ। ਿਪਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 

ਦੀ ਮਾਰੀ ਨ ਿਾਂ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਮ ਖ ਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਪਰਆ ਨੰੂ ਿਾਰਟੀ 

ਕਰ ਤੀ। ਿਾਰਟੀ ਪਵੱਚ ਿੀ ਨਾਂਿ ਕਰਤੀ। ਕਪਿੰਦੀ ਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 
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ਦੋਸ੍ਤ ਵੀ ਨੀ ਬਣ ਸ੍ਕਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 

ਓਦਾਂ ਚੰਦਰੀ ਿੈ ਬਿ ਤੀ ਕੈਮ ਸ੍ੀ। 

ਅਕਸ਼ੇ - ਿ ਣ ਨਾ ਓਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚ ਿ ੱ ਤ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ। 

ਮਨਬੀਰ - ਿਤਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਐਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਪਿ ਜਖਮਾਂ 

ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਪਛੜਕ। 

ਅਕਸ਼ੇ - ਵੈਸੇ੍ ਜੇ ਮ ਕ ੜੀ ਿ ੰ ਦਾ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੱਕਾ ਿਸ੍ 

ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ। ਪਵਆਿ ਵੀ ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ। ਆਿਣੇ ਬਾਿ ੂ

ਿ ਣਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੇਖ ਪਕੰਨੀ ਿੱਕੀ ਆ। ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ 

ਸ੍ੀ ਉਨਾਂ। 

ਮਨਬੀਰ - ਪਕੱਥ ੇਭਰਾ.. ਜੇ ਪਕਤ ੇਤੂੰ  ਕ ੜੀ ਿ ੰ ਦਾ ਤੂੰ  ਕਪਿਣਾ 

ਸ੍ੀ ਆਿਣ ੇਬਾਿੂ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣ ੇਨ ਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। 

ਦੋਨ ਚੀ- ਚੀ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ ਿਏ। 

ਮਨਬੀਰ - ਉਦਾਂ ਜੇ ਿੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤ ਸ੍  ਬਾਿਮਣ ਅਸ੍  

ਪਸੱ੍ਖ। ਤ ਸ੍  ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਿੇਰੇ ਕਰਨ ਅਸ੍  ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਲਾਵਾਂ, 

ਤ ਸ੍  ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਰਾਤ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਅਸ੍  ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਪਦਨ। 

ਿੰਗੇ ਿਈ ਜਾਣੇ ਸ੍ੀ। 
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ਅਕਸ਼ੇ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਚੰਗਾ ਿੋਇਆ ਮ ਮ ੰ ਡਾ ਿੀ ਆ। 

ਦੋਨ ਪਿਰ ਤ ਚੀ ਚੀ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ ਿਏ। 

ਮਨਬੀਰ - ਚੱਲ ਿ ਣ ਤੂੰ  ਪਤਆਰੀ ਰੱਖ ਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ 

ਵੀ ਪਤਆਰੀ ਵੇਖਾਂ। ਇਿ ਨਾ ਿੋਵ ੇਪਵਆਿ ਵਾਲਾ ਮ ੰ ਡਾ ਕੱਲਾ ਿੀ 

ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਿ ੱ ਜਾ ਿੋਵ।ੇ 

ਅਕਸ਼ੇ - ਜਾ ਭਰਾ ਪਕਤੇ ਸੱ੍ਚੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਿੋਵ।ੇ ਜਾ ਛੇਤੀ-

ਛੇਤੀ ਜਾ.. 

ਮਨਬੀਰ - ਚੰਗਾ। 

 

ਘਰ ਪਵੱਚ ਪਵਆਿ ਦੀਆਂ ਪਤਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। 

ਬਰਾਤ ਤ ਰਨ ਪਵੱਚ ਥੜੋਾ ਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਪਿੰਦੂ 

ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਪਵਆਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਅਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਮਨਬੀਰ ਬਾਕੀ ਿੋਰ ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ 

ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਲੱਗ ਪਗਆ। ਮਨਬੀਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਲੰਗੋਟੀਏ 

ਯਾਰ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਉ ਵੀ। ਉਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦ ੱ ਖ-ਸ੍ ੱ ਖ 

ਪਵੱਚ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸ੍ਾਥ ਪਨਭਾ ਦੇ ਆ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। 
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ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਵਆਿ ਦੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸ੍ਾਰੀ ਮਨਬੀਰ 

ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਬਿ ਤ ਗੋਰਾ-ਪਚੱਟਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਮਨਬੀਰ 

ਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਨਬੀਰ ਤ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਰੂ 

ਿੀ ਰਪਿੰਦੇ ਸ੍ਨ। ਖਾਸ੍ ਕਰ ਕ ੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ 

ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਈ। 

ਲੱਗਭਗ ਸ੍ਭ ਪਤਆਰ ਸ੍ਨ। ਬਰਾਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਬਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨੱਚਣ 

ਲੱਗਾ। ਿੋਰ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰ ਵੀ ਭੜਥੂ ਿਾਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਮਨਬੀਰ ਦ ੇ ਪਿਤਾ ਰਪਜੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ 

ਸ੍ੀ। ਸ੍ਤੀਸ਼ ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਉ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਪਗਆ ਤੇ 

ਬਾਿ ਿੜ ਪਖੱਚ ਪਲਆਇਆ। ਦੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿੱਥ ਿੜ 

ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਬਰਾਤ ਚੱਲਣ ਲਈ 

ਪਬਲਕ ਲ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ ਿੋਣ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਭ 

ਖ ਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਝੂਮ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਸ੍ਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਿੀ ਰੱਥ 

ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸ੍ਵਾਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਰੱਥ 

ਤੇ ਚੜ ਪਗਆ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਪਖਆ। ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਿਈ। 

ਬਰਾਤ ਨੜੇ ਿੀ ਪਕਸੇ੍ ਿੈਪਲਸ੍ ਪਵੱਚ ਜਾਣੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਬਾਕੀ 

ਸ੍ਾਰੇ ਿੈਦਲ ਚੱਲ ਿਏ। ਨੱਚਦੇ-ਟੱਿਦੇ ਬਰਾਤ ਿੈਪਲਸ੍ ਪਵੱਚ ਿ ੱ ਜ 
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ਗਈ। ਕ ੜੀ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਬਿ ਤ ਪਨੈੱਘਾ ਸ੍ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਸ੍ਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਕਈ ਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਜੂਸ੍, ਠੰਡੇ ਕਾਜ,ੂ 

ਬਦਾਮ ਤੇ ਿਰੋ ਸੋ੍ਗਾਤਾਂ ਬਰਾਤ ਨੰੂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ 

ਉਿਰਾਂਤ ਪਮਲਣੀ ਿੋਈ ਤੇ ਪਿਰ ਰਬੇਨ ਕਟਾਈ। ਕ ੜੀ ਦੀਆ ਂ

ਭੈਣਾਂ ਨ 5100 ਰ ਿਏ ਲੈ ਿੀ ਰੇਬਨ ਕੱਟਣ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਕ ੜੀ 

ਨੰੂ ਪਲਆਂਦਾ ਪਗਆ। ਕ ੜੀ ਬਿ ਤ ਖਬੂਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਸੰ੍ਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਸ੍ਭ 

ਅਕਸ਼ੇ  ਦੀ ਖ ਸ਼ ਨਸ੍ੀਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਪਿਰ ਜੈ 

ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਸ੍ਮ ਿੋਈ ਤੇ ਉਿਰਾਂਤ ਸ੍ਭ ਨ ਵੰਨ-ਸ੍ ਵੰਨ ਿਕਵਾਨ 

ਖਾਧੇ ਤੇ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਿ ਣ ਪਵਆਿ ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਮਿੱਤਵਿੂਰਨ ਰਸ੍ਮ ਲਈ ਸ੍ਭ 

ਸ੍ਜਾਏ ਗਏ ਮੰਡਿ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਿਾਪਸ੍ਆ ਦੇ ਿੰਡਤਾਂ 

ਨ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕ ੜੀ ਦ ੇਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 

ਨ ਰਸ੍ਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਮੰਡਿ ਪਵੱਚ ਪਲਆਂਦਾ 

ਪਗਆ। ਿੋਰ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆ ਂਤੇ ਿੇਰ ੇਿਏੋ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ 

ਮੰਗਲਸੂ੍ਤਰ ਿਪਿਨਾਇਆ। ਿਰੋ ਵੀ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆਂ। ਪਿਰ 

ਪਵਦਾਇਗੀ ਿੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਿ ੱ ਲਾਂ 

ਨਾਲ ਸ੍ਜਾਈ ਿੋਈ ਿੈਪਲਸ੍ ਦੇ ਬਿੂੇ ਤ ੇਆਣ ਖੜੀ ਿੋਈ। ਪਜਸ੍ 



 
 

294 
 

ਨੰੂ ਮਨਬੀਰ ਚਲਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ 

ਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਵਦਾਇਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਵਦਾਇਗੀ ਦੀ 

ਰਸ੍ਮ ਿੋਈ ਤੇ ਕ ੜੀ ਮ ੰ ਡਾ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਨਾਲ ਿੀ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਮਨਬੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 

ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ 

ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆ।ਂ ਸ੍ਭ ਬੈਠ ਗਏ। ਡੋਲੀ ਚੱਲ ਿਈ। ਕ ਝ 

ਪਮੰਟਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਸ੍ਭ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਿ ੱ ਜ ਗਏ। ਿੋਰ ਰਸ੍ਮਾਂ 

ਿੋਈਆ ਂਤੇ ਸ੍ਭ ਨ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜਾਂ ਪਵੱਚ 

ਿੀ ਪਦਨ ਬੀਤ ਪਗਆ। ਓਸੇ੍ ਪਦਨ ਿੀ ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਗਏ। ਬਚ ੇ ਿੋਏ 

ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰਾਂ ਨ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ ਤੇ ਨਵ  

ਨੰੂਿ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਿਰਾਂਤ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ 

ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਭੇਪਜਆ 

ਪਗਆ। ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿ ੱ ਲ ਿੀ ਿ ੱ ਲ ਪਵਛੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ 

ਸ੍ਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਿਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤ ੇ

ਸੰ੍ਜਨਾ ਵੱਲ ਵਪਧਆ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਦਾ ਘ ੰ ਗਟ ਚ ੱ ਪਕਆ। ਉਸ੍ ਨ 

ਨਜ਼ਰ ਉਿਰ ਨਾ ਚ ੱ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਸ੍ਰਮਾਂ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ 
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ਨ ਬੜ ੇਿੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਪਚਿਰਾ ਆਿਣ ੇਿੱਥ ਨਾਲ 

ਠਡੀ ਤ ਿਰ ਨੰੂ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਅਕਸ਼ੇ - ਵਾਿ ਓ ਮੇਪਰਆ ਰੱਬਾ ਇਿ ਤਾਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ 

ਖਜ਼ਾਨਾ ਿੱਥ ਲੱਗ ਪਗਆ ਈ।  

ਸੰ੍ਜਨਾ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਅਕਸ਼ੇ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਅਕਸ਼ੇ - ਜਨਾਬ ਜੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਇਨਾਂ ਲਬਾਂ ਦੀ 

ਰੋਣਕ ਦਾ ਪਿੱਸੇ੍ਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਨ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਅਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤੇ ਬੜ ੇ

ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਬਾਿਾਂ 

ਪਵੱਚ ਭਪਰਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਖ ਸ਼ੀ ਜਾਪਿਰ ਕੀਤੀ। 

ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਬੂਿਾ ਖਟਪਕਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ 

ਪਠਆ ਤ ੇਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ। ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਨੌ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ 

ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ਨ ਲੀੜੇ ਿਾਏ ਤੇ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ। ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ 

ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਿ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਿ 

ਿੜੀ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕ ਝ ਬੋਲਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬੂਿਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਪਦਤਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਿੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਸ੍ ਲਬਾਂ ਤੇ ਿੀ ਰਪਿ 

ਗਈ। ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤ ੇਚਲੀ ਗਈ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਚਾਿ ਟੇਬਲ 
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ਿਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਦੇਪਖਆ। ਿਰ ਉਿ ਥੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ਨ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖ ਰੇ(ਬਾਥਰੂਮ) ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 

ਉਿ ਨਿਾਂ ਕੇ ਆਿਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿੂੰ ਝਦੀ ਬਾਿਰ ਆਈ। ਅਕਸ਼ੇ ਨ 

ਉਸ੍ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤੇ ਦੋਨ ਮ ਸ੍ਕਰਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਨ ਚਾਿ ਿੀਤੀ 

ਤੇ ਕ ਝ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰ ਦੋਨ ਪਤਆਰ ਿ ੋ

ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਸ੍ ਭ ਸ੍ਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ ਭਕਾਮਨਾ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇ

ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਏਨ ਨੰੂ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਆ ਪਗਆ। ਉਿ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਅਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲੇ ਪਮਪਲਆ। ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਮਨਬੀਰ - ਪਕੱਦਾ ਸੱ੍ਜਣਾ। ਬੜਾ ਖ ਸ਼ ਲੱਗਦਾ। 

ਅਕਸ਼ੇ - ਖ ਸ਼ ਨਾ ਿੋਵਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਮਾਮਾ ਰੋਵਾਂ.. 

ਪਿਰ ਦੋਨ ਮ ਸ੍ਕਰਾਏ। ਅਕਸ਼ੇ ਬਾਕੀ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰਾਂ 

ਨੰੂ ਵੀ ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਸ੍ ਭ ਿਭਾਤ ਦੀ 

ਸ਼ ਭਕਾਮਨਾ ਪਦੱਤੀ। ਪਿਰ ਿਰੋ ਗੱਲਾਂ ਿਣੋ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੰੂ 

ਛੇੜਣ ਲੱਗੇ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਬੱਸ੍ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਖ ਸ਼ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੀ। 

ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਪਗਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਿੌਜ 

ਪਵੱਚ ਿਵਲਦਾਰ ਸ੍ੀ। ਛ ੱ ਟੀ ਖਤਮ ਿ ੰਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਜਾਣਾ 
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ਪਿਆ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿੜੀ ਪਲਖੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਸੰ੍ਦ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਿਕਾਰ ਦੀ ਪਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ। ਅਨੌਖਾ 

ਿ ਨਰ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ। ਮਨਬੀਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਬਕ 

ਪਵੱਚ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਅਿ ਦੇ ਤੇ ਸ੍ੀ। 

ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱਛ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵੱਜੀ। ਿੋਨ 

ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਛ ੱ ਟੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਿੋ 

ਗਈ ਿੈ। ਉਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਿਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੀ 

ਖ ਸ਼ੀ ਦਾ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ। ਜਦ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਅੱਜ ਪਦਲਾਂ 

ਦੇ ਜਾਨੀ ਦ ੇਦੀਦਾਰ ਿੋਣ ੇਨ, ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਮ 

ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਕਮਰ ੇ

ਪਵੱਚ ਗਈ ਤੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗੀ। ਉਿ ਕਦੇ ਪਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਦ ੇ

ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਪਨਿਾਰਦੀ, ਕਦੇ ਛੱਤ ਤ ੇਚੜ ਰਾਿ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ। ਮਨ 

ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚੱਲ ਪਰਿਾ। ਅਜ ੇਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਪਰਸ਼ਤਾ 

ਬਪਣਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਛ ੱ ਟੀ ਖਤਮ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਿੈ ਪਗਆ। ਉਸ੍ 

ਵਕਤ ਭਾਂਵੇ ਉਿ ਉਦਾਸ੍ ਜਰੂਰ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ੀ ਦਾ 

ਕੋਈ ਪਟਕਾਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ। ਤੇ ਉਡੀਕ ਪਵੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਵਛਾਏ ਂ

ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਤ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱ੍ਤ ਵੱਜ ਚ ੱ ਕੇ 
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ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਧ ਰ ਅਵਾਜ਼ 

ਪਵੱਚ "ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਾ ਨਗਮਾ ਿੈ" ਗੀਤ ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਪਕ 

ਅਚਾਨਕ ਗੀਤ ਬੰਦ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਬਰਾਂ ਸ੍ ਣਾਉਣ 

ਲੱਗੀ। 

"ਇਿ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਿੈ। ਤਾਜਾਂ ਖਬਰਾਂ। ਿ ਣ-ੇਿ ਣੇ ਜੰਮੂ ਤ 

ਿੰਜਾਬ ਨੰੂ ਿਰਤ ਰਿ ੇਦੋ ਆਰਮੀ ਦ ੇਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਿਮਲਾ ਿੋਇਆ 

ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ 22 ਜਵਾਨ ਸ਼ਿੀਦ ਿ ੋਗਏ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 37 ਜਵਾਨ 

ਜਖ਼ਮੀ ਿੋ ਗਏ। ਇਿ ਿਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਿ ਸ਼ਤੀ ਨਿ  ਿੋਈ" 

 

ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਿੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਿੜੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਰ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੱਕ ਉਿ ਖਬਰਾਂ ਿਿ ੰਚ ਨਾ ਸ੍ਕੀਆ।ਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤ ੇਿੇਠਾਂ ਪਡੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਠੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਿੋਈ ਛੱਤ ਤ ਿੇਠਾਂ 

ਆਈ। ਦੇਪਖਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕੱਠ ਿ ੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿੋਏ 

ਸ੍ਨ, ਮਨਬੀਰ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਵੀ ਥੇ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ 

ਆ ਦੀ ਦੇਖ ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ। ਤੇ ਸੋ੍ਿ ੇਤੇ ਪਬਠਾਇਆ। ਕੋਈ ਕ ਝ ਵੀ ਨਿ  
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ਸ੍ੀ ਬੋਲ ਪਰਿਾ। ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਸ੍ਨ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਰਮੀ 

ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਿੋਨ ਆ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਿ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋਣ ਵਾਪਲਆਂ ਪਵੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਵੀ 

ਸ਼ਾਪਮਲ ਿੈ। ਸ੍ਭ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿ ੇਸ੍ਨ ਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਪਿਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਪਰਿਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰ੍ਜਨਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਕਮਪਲਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਸ੍ ਰਤ ਨਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ। ਪਿਰ ਤ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਕੱਲ ਨੰੂ ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਇਿ ਖਬਰ ਸ੍ ਣ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਿੰਝੂ ਰੋਕ ੇਨਾ 

ਗਏ ਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ 

ਿੂਜਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਪਜੰਦਰ ਨ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨੰੂ 

ਿਸ੍ਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਿਰ ਜਵਾਨ ਿ ੱ ਤ ਦ ੇਗ ਜਰਨ ਕਾਰਨ 

ਿਸ੍ਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਰਪਜੰਦਰ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ 

ਿੋਰ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਬੀਰ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਬੈਠਾ ਸ੍ਭ ਤ 

ਲ ਕਾ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਇੱਕ ਦਮ ਚ ੱ ਿ ਸ੍ੀ। 

ਰਾਤ ਏਦਾ ਿੀ ਬੈਪਠਆਂ ਬੀਤ ਗਈ। ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਾ 

ਖਾਧੀ। ਸ੍ਵੇਰ ਿੋਈ। ਿਰੋ ਪਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਤੇ ਗ ਆਂਢੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਮਨਬੀਰ ਨ ਅੰਪਤਮ ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ ਲਈ ਸ੍ਭ ਪਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
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ਵੈਣ ਿਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਅਜ ੇਵੀ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ 

ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਔਰਤਾਂ ਠੀਆਂ ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਨਿਾ-ਧਵਾ ਕੇ ਪਤਆਰ 

ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸ੍ ਰਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ 

ਿੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸ੍ਭ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਿੋ 

ਗਏ। ਬਿ ੱ ਤ ਇਕੱਠ ਸ੍ੀ। ਪਕਤੇ ਿੈਰ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਥਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਪਦੱਖਦੀ। ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਿੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਰੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ਸ਼ਿੀਦ 

ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਬਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਮੋਪਢਆਂ ਤੇ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ 

ਬਣ ੇ ਥੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਝ ਕ ੇ ਿੋਏ ਪਤਰੰਗੇ ਨੰੂ ਬੜ ੇ

ਸ੍ਨਮਾਨ ਸ੍ਪਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਬਕਸੇ੍ ਦਾ ਢੱਕਣ 

ਖੋਪਲਆ ਪਗਆ। ਜਦ ਸ੍ਭ ਨ ਅਗਾਿ ਿੋ ਸ਼ਿੀਦ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ 

ਚਾਪਿਆ ਤੇ ਮ ੜਦ ੇਿਰੈ  ਪਿਛਾਂਿ ਿੋ ਗਏ। ਲਾਸ਼ ਿਪਿਚਾਨਣ ਦ ੇ

ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ 

ਵੀ ਅੰਗ ਸ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਜ ਪੜਆ ਿੋਇਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ 

ਿੈ ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਤੇ ਬਾਿਾਂ ਅੱਧ-ਿਚੱਧੀਆਂ। ਮੰੂਿ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਸ੍ਾ 

ਵੀ ਪਡਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਿਰੂਾ ਸ੍ਰੀਰ ਬਸ੍ ਛੱਲਣੀ-ਛੱਲਣੀ 

ਿੋਇਆ ਪਿਆ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਗਾਂਿ 

ਵਧੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਬੀਰ ਨ ਦੋਨਾਂ 

ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਪਗਆ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਲਆਦਾਂ। 
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ਸ੍ਭ ਦੇ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਲਟਾਇਆ ਪਗਆ। 

ਿੌਜੀਆਂ ਨ ਸ਼ਿੀਦ ਦੇ ਸ੍ਨਮਾਨ ਪਵੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸ੍ਮਾਨ ਵੱਲ 

ਚਲਾ ਸ੍ਲਾਮੀ ਪਦੱਤੀ। ਉਿਰਾਂਤ ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ ਦੀ ਪਵਧੀ ਿੋਈ। ਅਕਸ਼ੇ 

ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਅਗਨੀ ਭਟ ਕੀਤਾ। ਅਰਥੀ ਦੀ 

ਅਗਨੀ ਦੇਖ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨ ਿੋਸ਼ ਸੰ੍ਭਾਲੀ ਤੇ ਅਰਥੀ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। 

ਮਨਬੀਰ ਨ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰੋਪਕਆ। ਉਿ ਚੀ- ਚੀ 

ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਾਰਨ 

ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਸ੍ੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਸ੍ਮਾਨ ਨੰੂ 

ਛੂਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ੍ਭ 

ਥੇ ਖੜੇ ਰਿੇ। ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਸ੍ਭ ਆਿਣ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤ ਗਏ ਤ ੇ

ਪਗਣ-ੇਚ ਣੇ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰ ਤ ੇਗ ਆਢਂੀ ਥ ੇਰਿੇ। ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ 

ਤ ਪਿੱਛ ਕਈ ਪਦਨ ਤੱਕ ਅੰਪਤਮ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆ। 

 

ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਿੌਜ ਦੇ ਸ੍ਮਾਰੋਿ ਪਵੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ 

ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ ਪਗਆ ਤੇ ਿਰੋ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ 

ਨੰੂ ਵੀ। ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰਗਤੀ ਲਈ ਿਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ 

ਭਟ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਸ੍ਨਮਾਨ ਪਿੱਛ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ-ਆਿਣ ੇ

ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤ ਗਏ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਰੌਣਕ ਨਾ 
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ਰਿੀ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿਰ ਵਕਤ ਬੰਦ ਰਪਿੰਦੀ। 

ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਖਾਂਦੀ। ਕਮਪਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ  ਬਣੀ ਰਪਿੰਦੀ। 

ਉਸ੍ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ 

ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਮਨਬੀਰ ਤ ੇ

ਉਸ੍ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਕਸ਼ੇ ਘਰ ਆ ਦੇ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦਾ 

ਪਖਆਲ਼ ਰੱਖਦੇ। ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਦੌ-ਢਾਈ ਮਿੀਨ ਬੀਤ ਗਏ। 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਅਚਾਨਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਮਨਬੀਰ ਦ ੇ

ਪਿਤਾ ਰਪਜੰਦਰ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਘਰ ਬ ਲਾਇਆ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ 

ਰਪਜੰਦਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ। ਕੋਲ ਿੀ ਅਕਸ਼ੇ 

ਦੀ ਮਾਂ ਿੂਜਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਰਪਜੰਦਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਰਪਜੰਦਰ - ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸ੍ੀ? 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਿੀ। ਬਸ੍ ਇੱਕ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ। 

ਜੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਿੋਵੇ ਬੜੀ ਪਕਰਿਾ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਪਕਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਪਰਿਾ ਏ ਯਾਰ। 

ਿ ਕਮ ਕਰ ਤੂੰ , ਤੇਰਾ ਿਰ ਿ ਕਮ ਪਸ੍ਰ ਮੱਥੇ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿ ਕਮ ਤਾਂ ਨਿ  ਯਾਰਾ ਿ ਣ ਤਾਂ ਅਰਜ ਿੀ ਆ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ੍ ਕੀ ਆ? 
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਆ ਰਿੀ ਪਕੱਦਾਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਾਂ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਇਿ ੋ ਪਜਿੀ ਪਕਿੜੀ ਗੱਲ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਏਨਾ 

ਸੋ੍ਚ-ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਗਈ? ਸ੍ ੱ ਖ ਤਾਂ ਿ।ੈ 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਸ੍ ੱ ਖ ਪਕੱਥੇ ਪਰਿਾ ਯਾਰ? 

ਰਪਜੰਦਰ - ਪਦਲ ਿੌਲਾ ਨਾ ਕਪਰਆ ਕਰ। ਮਨਬੀਰ ਵੀ 

ਤੇਰਾ ਿੀ ਿ ੱ ਤ ਆ। ਭਾਂਵੇ ਏਥੇ ਰੱਖ ਲਾ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੱਕਾ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਆਿਣਾ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਅਰਜ ਕਰ 

ਰਿਾਂ ਿਾਂ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਗੱਲ ਕੀ ਆ? 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਮ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਦਨਾਂ ਤ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ 

ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਪਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇ ਪਵਆਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਬਿ ਤਾ ਵਕਤ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ ਪਕ ਉਿ ਚੱਲ ਵੱਪਸ੍ਆ। ਚੱਲ ਉਿ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ 

ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸ੍ੀ ਓਿੀ ਿੋਣਾ ਿੈ। ਿਰ ਯਾਰ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ 

ਇੱਕ ਦਮ ਰ ੱ ਕ ਗਈ ਿੈ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਮਸ੍ਝ ਨਿ  ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਅਸ੍  

ਉਸ੍ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਿ ਸ੍ਾਡੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸ੍  
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ਆਿਣੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪਕੱਦਾ 

ਕੱਪਲਆਂ ਕੱਢੂ? 

ਰਪਜੰਦਰ - ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ ਤਰੇਾ ਦ ੱ ਖ। ਇਿ ਵੀ ਸ੍ਮਝ 

ਪਗਆ ਪਕ ਤੂੰ  ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਪਕ ਮ ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦ ੇ

ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਾਂ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ ਯਾਰਾਂ.. ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਤੈਨੰੂ ਕ ਝ ਦੱਸ੍ਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ , ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਕਿੇ ਿੀ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਦੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬ ੱਝ 

ਲਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਿ  ਆ। ਤੂੰ  ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਿ ਮੰਨਣ ਤਾਂ 

ਿੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ  ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮ 

ਜਰੂਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾਂ। ਵੈਸੈ੍ ਪਜੱਥ ਤੱਕ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ 

ਉਿ ਮਨਾਂ ਨਿ  ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਨਬੀਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਏ। 

ਜੇ ਤੂੰ  ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਿ  ਕਰਦਾ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿਰ ਮ ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਖਿੋ 

ਦ ੱ ਖ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਲੇ ਨਿ  ਬੰਨਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਇਸ੍ ਲਈ ਤੂੰ  ਸੋ੍ਚ 

ਪਵਚਾਰ ਲੈ ਜੇ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਿ  ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ। 
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ਰਪਜੰਦਰ - ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਿ ੋਜਾਵੂ। ਉਿ ਮੰਨ 

ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਰ ਕੀ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ  ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਮੰਨਗੀ। 

ਜੇ ਉਿ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਿੇ ਤਾਂ ਪਵਰੋਧ ਤਾਂ ਨਿ  

ਕਰਨਗੇ? ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਿਤਾ ਵਾ ਆਿਾ ਦੋਨ ਤਾਂ ਭਰਾ ਿਾਂ। ਭਾਂਵੇ 

ਆਿਣੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨ ਿਰ ਆਿਾ ਕਦੇ ਪਵੱਥ ਨਿ  ਕੀਤੀ। 

ਜੋ ਭਾਵ ਆਿਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ, ਕੀ ਉਿ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ 

ਮਾਿੇ ਸ੍ਮਝਣਗੇ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਨਗਾ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ 

ਿੈ। ਤੇ ਿਤਾ ਨਿ  ਉਿ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਪਸੱ੍ਖ ਧਰਮ ਪਵੱਚ 

ਪਵਆਉਣ ਜਾਂ ਨਿ । 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਿੈਣੀ ਗੱਲ। ਪਿਰ ਉਿ 

ਆਿ ਿੀ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਾਡੇ ਪਵੱਚ ਿੌਸ੍ਲਾ ਨਿ  

ਪਕ ਅਸ੍  ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸ੍ਕੀਏ। ਤੂੰ  ਮਨਬੀਰ ਤ ੇ

ਰਣਜੀਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰ। ਜੇ ਉਿ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਏਧਰ 

ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸੰ੍ਜਨਾ ਿ ਣ ਮੇਰੀ 

ਨੰੂਿ ਜਰਰੂ ਆ। ਿਰ ਤਰੋਾਂਗਾਂ ਉਸ੍ਨੰੂ ਮ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੀ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਿਾਂ। ਵੈਸੇ੍ ਿ ਣ ਿੱਕ ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਧ ਤੇਰਾ ਿੀ ਆ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਤੇ। ਭਾਂਵੇ ਏਥੇ ਰੱਖ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਭਾਂਵੇ ਪਕਤੇ ਿੋਰ 

ਵਸ੍ਾ ਲੈ। 
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਵਸ੍ਾਉਣੀ ਿੈਣੀ ਯਾਰ। ਪਵਚਾਰੀ ਪਨਆਣੀ ਪਜਿੀ 

ਤਾਂ ਿੈਗੀ ਆ ਅਜ ੇਉਿ। ਪਜੰਦਗੀ ਬਿ ਤ ਲੰਮੀ ਆ ਅਜੇ। ਇੱਕ 

ਉਿ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਪਿਉ ਦਾ ਸ੍ਾਇਆ 

ਨਾ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸ੍ਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਪਜੱਥ ਤੱਕ ਮ ਮਨਬੀਰ ਨੰੂ 

ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਚ' ਸ਼ਰੀਕ ਿੋਣ ਤ ਨਿ  

ਘਬਰਾ ਦਾ। ਭਾਂਵੇ ਖ ੱ ਦ ਦਾ ਨ ਕਸ੍ਾਨ ਿੀ ਪਕ  ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਰੰਗ 

ਭਾਂਵੇ ਉਸ੍ਦਾ ਤਵ ੇਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਿੀ ਆ। ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਭ ੱ ਖ 

ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਸ੍ਾੜਣ ਤ ਨਿ  ਡਰਦਾ। ਉਸ੍ਦਾ ਪਦਲ 

ਿਮੇਸ਼ਾ ਮਪਿਕਦਾ ਿੈ। ਕਾਲੇ ਗ ਲਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸੱ੍ਚੀ ਯਾਰ ਉਿ ਕਾਲਾ ਗ ਲਾਬ ਿੀ ਆ। ਜਦ 

ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਿਰ ਦਮ ਮਪਿਕਦਾ ਰਪਿੰਦਾ। ਭਾਂਵੇ 

ਖ ਸ਼ੀ ਿੋਵ ੇਜਾਂ ਗਮੀ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਿਾਂ ਮ। ਅੱਜ ਿੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਿ ੱ ਤਾਂ ਨਾਲ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਵੀਰ। ਤੇਰਾ ਇਿ ਅਪਿਸ੍ਾਨ 

ਰਪਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿ  ਲਪਿ ਿੋਣਾ। 
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ਰਪਜੰਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰਾ। ਯਾਰ ਦ ੱ ਖ-ਸ੍ ੱ ਖ ਲਈ ਿੀ ਤਾਂ 

ਿ ੰ ਦੇ ਨ। ਚੱਲਦਾ ਿਾਂ ਮ ਕੱਲ ਪਮਲਦਾ ਤੈਨੰੂ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਰਪਜੰਦਰ ਆਿਣ ੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤ ੇ

ਸ੍ਤੀਸ਼ ਤੇ ਿੂਜਾ ਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਪਜੰਦਰ ਘਰ ਿ ੱ ਜਾ ਤ ੇ

ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਬਕ ਚੋ' ਵਾਿਸ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਛੇ ਕ  ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਬੀਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ੍ਨ 

ਮੰੂਿ ਿੱਥ ਧੋਤਾ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਆਿਣ ੇਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਠੈ 

ਪਗਆ। ਏਨ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮਨਬੀਰ 

ਅਖਬਾਰ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕੱਠ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਰਪਜੰਦਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਰਪਜੰਦਰ - ਮਨਬੀਰ ਿ ੱ ਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 

ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। 

ਮਨਬੀਰ - ਿਾਂਜੀ ਡੈਡੀ। 
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ਰਪਜੰਦਰ - ਿ ੱ ਤ ਤੈਨੰੂ ਿਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਿੀ ਿੋ ਗਈ ਏ। ਪਕ  ਨਾ ਆਿਾ 

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵਾਿਸ੍ ਪਲਆਉਣ ਪਵੱਚ ਕ ਝ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। 

ਮਨਬੀਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਡਡੈੀ ਜੀ। ਆਿਣ ੇਕੋਲ ਜੋ ਿੋਵੇਗਾ 

ਆਿਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਰਪਜੰਦਰ - ਿ ੱ ਤ ਤੂੰ  ਸ੍ਮਝਦਾ ਿੀ ਆ ਪਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਪਵਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਮ ਇਕੱਲੀ ਿੋ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਿ ਣ ਉਿ 

ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਆ। ਤ ੇਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪਵਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਪਕੱਦਾ 

ਕੱਢੂਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ  ਪਵਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਉਸ੍ਦਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਬੱਚ ੇਦਾ 

ਸ੍ਿਾਰਾ ਬਣ ਸ੍ਕਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਤਰੇੇ ਤ ੇਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਕ ਤੂੰ  

ਪਕਵ ਸੋ੍ਚਦਾ ਏ। ਝ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਆਿ ਿੋਰ ਿ ੋਤਾਂ ਸ੍ਕਦਾ ਏ 

ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਣਾਏ ਜਾਂ ਨਿ  ਇਿ ਕਪਠਨਾਈ 

ਿੈ। ਅਗਰ ਪਵਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦ ੱ ਖ ਚੋ' ਪਨਕਲ ਿੋਰ ਦ ੱ ਖਾਂ ਪਵੱਚ ਜਾ 

ਿਸ੍ੀ ਤਾਂ ਆਿਾ ਨੰੂ ਿੀ ਦ ੱ ਖ ਿੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕ ੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿ  

ਆ। ਸੋ੍ਿਣੀ ਆ। ਿੜੀ ਪਲਖੀ ਆ। ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰੀ ਆ। ਮ ਨਿ  

ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਪਕ ਉਿ ਿੋਰ ਦ ੱ ਖ ਭੋਗੇ। 
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ਰਣਜੀਤ - ਗੱਲ ਤਾਂ ਤ ਿਾਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਵਚਾਰੀ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਕੰਨੀ ਕ  ਆ ਪਕਤੇ। ਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ 

ਜੀਣ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣ ਤ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਨਬੀਰ ਤੂੰ  

ਸ੍ਮਝਦਾਰ ਏ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਿ  ਆ। 

ਇਿ ਆਖ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਿੰਜ-ਸੱ੍ਤ ਪਮੰਟ 

ਸੋ੍ਚਣ ਪਿਛ ਮਨਬੀਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮਨਬੀਰ - ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਨਣਗੇ? ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ? 

ਰਪਜੰਦਰ - ਲੈ ਿ ੱ ਤ ਉਨਾਂ ਨ ਿੀ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਬਾਕੀ ਰਿੀ ਗੱਲ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੀ ਉਿ ਵੀ ਮੰਨ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਨਬੀਰ - ਠੀਕ ਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਨਿ । ਪਜਵ ਤ ਸ੍  ਕਿੋਗ ਮ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੂ। 

ਰਪਜੰਦਰ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਰਪਜੰਦਰ - ਬੱਲੇ ਓਏ ਿ ੱ ਤਰਾ ਪਦਲ ਖ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਈ। ਠ 

ਕੇ ਜੱਿੀ ਿਾ ਜਰਾ। 
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ਮਨਬੀਰ ਪਠਆ ਤੇ ਰਪਜੰਦਰ ਵੀ। ਦਨੋਾਂ ਨ ਬੜੇ ਖ ਸ਼ ਿ ੋ

ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਗਲ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਰ ਰਪਜੰਦਰ ਬੋਪਲਆ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਰ ਕ ਮ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ 

ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ੍ ਪਦਆ। 

ਰਪਜੰਦਰ ਨ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਪਦੱਤਾ। 

ਦੋ ਕ  ਬੈੈੱਲਾਂ ਵੱਜਣ ਪਿੱਛ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਿਨੋ ਚ ੱ ਪਕਆ। ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈਲੋ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਮ ਬਾਰਕਾਂ ਿੋਣ ਭਾਈ। ਮ ੰ ਡਾ ਰਾਜੀ ਆ ਪਵਆਿ 

ਲਈ ਿ ਣ ਧੀ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸੱ੍ਚੀ ਓਏ। ਆਿ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਦ ੱ ਖ ਿੌਲੇ ਕਰ 

ਪਦੱਤੇ ਸੱ੍ਜਣਾ। ਪਜੱਦਾਂ ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਿੋਵੇ। 

ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਯਾਰਾ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਪਮਿਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕ ੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ 

ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਿ ਣ। ਪਕ ਪਕਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਚੱਲ ਕੱਲ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ 

ਵੀ। ਆਿਾ ਦੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। 
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ਰਪਜੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ  ਪਤਆਰੀ 

ਰੱਖ ਕੋਈ ਨਾ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਕੱਲ ਦਸ੍ ਕ  ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਭਰਾ। ਬਿ ਤ-ਬਿ ਤ ਪਮਿਰਬਾਨੀ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਚੱਲ ਿ ਣ ਿੋਨ ਰੱਖ ਕੱਲ ਪਮਲਦੇ ਆ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ। 

ਰਪਜੰਦਰ - ਚੰਗਾ ਭਰਾ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਦੋਨਾਂ ਨ ਿੋਨ ਕੱਟ ਪਦੱਤਾ। ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਬੜੀ 

ਕਾਿਲੀ ਚ' ਿੂਜਾ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੂਜਾ.. ਿੂਜਾ.. ਿੂਜਾ.. ਪਕੱਥੇ ਮਰੀ ਏ। 

ਿੂਜਾ - ਕੀ ਿੋਇਆ? ਕੀ ਰੌਲਾ ਿਾਇਆ ਜੇ? 

ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ। ਮਨਬੀਰ 

ਪਵਆਿ ਲਈ ਮੰਨ ਪਗਆ ਏ।  

ਿੂਜਾ - ਸੱ੍ਚੀ।  
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ। ਿ ਣ ਕੱਲ ਨੰੂ ਮ ਤੇ ਰਪਜੰਦਰ ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦ ੇ

ਿੇਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੱ੍ਚੇ ਿਾਤਸ਼ਾਿ ਨ ਚਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਿ 

ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। 

ਿੂਜਾ - ਚਲੋ ਿਾਤਸ਼ਾਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ-ਸ੍ਿੀ ਕਰੇ। 

 

ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਗ ਜਰ 

ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਪਜੰਦਰ ਤ ੇ

ਸ੍ਤੀਸ਼ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਿੇਕੇ ਿਿ ੰ ਚ ਗਏ। ਚਾਿ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਪਿਰ 

ਉਿਨਾਂ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਮ ੜ ਪਵਆਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਾਮਿਣੇ ਰੱਖੀ। 

ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ 

ਰਪਜੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਿ ਮੰਨ ਗਏ ਤ ੇਸੰ੍ਜਨਾ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਮਾਿੇ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਅਕਸ਼ੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕ ਝ ਦੇਰ 

ਰ ਕਣ ਪਿੱਛ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਕ ਝ ਪਦਨ ਲਈ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਗਏ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੋ ਕ  ਪਦਨ ਥੇ ਰਿੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ 

ਦ ਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਅਗਰ ਮ ੜ ਪਕਸੇ੍ ਨ 
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ਦ ਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦੱਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾ ਿਾਇਆ ਤਾਂ ਉਿ 

ਕਦੇ ਏਥੇ ਨਿ  ਆਵੇਗੀ। ਉਸ੍ ਪਿੱਛ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਪਿੰਮਤ ਨਾ ਿੋਈ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਇਸ੍ ਬਾਰ ੇ

ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਬ ਰਾ ਲੱਗਾ। 

ਮਨਬੀਰ ਦ ੇਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਦੱਲ ਵੀ 

ਟ ੱ ਟ ਪਗਆ। ਿਰ ਮਨਬੀਰ ਨ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਬ ਰਾ ਨਾ ਮੰਪਨਆ। 

ਉਿ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦ ੇਿੱਖ ਨੰੂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਭ 

ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਤ ਸ੍  ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਿ ਆਿ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ੍ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਦੀ ਆਸ੍ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਤ ਬਣ ਗਈ। 

ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱਛ ਮਨਬੀਰ ਸ੍ਵੇਰੇ ਪਤਆਰ ਿੋਇਆ ਤੇ ਬ ਲਟ 

ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸ੍ਿ ਰੇ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਉਸ੍ ਦੇ ਸ੍ਿ ਰੇ ਵੇਖ 

ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋਏ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਨਬੀਰ ਦਾ ਿਰੂਾ ਸ੍ਪਤਕਾਰ 

ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਸੰ੍ਜਨਾ 

ਨ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਸ੍ਤਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛ ਉਿ 

ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਈ। ਉਸ੍ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਬਠਾਇਆ ਤੇ 

ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਦਪਰਆ ਦੇ ਿ ਲ ਤੇ ਲੈ ਪਗਆ। ਿ ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਿ ਰਾਣਾ 

ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ ਰਾਿ  ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੰਘਦਾ। ਬ ਲਟ 
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ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਸੰ੍ਜਨਾ ਪਿੱਛ ਉਤਰ ਗਈ। ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਉਤਪਰਆ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਵਧੀ ਤੇ ਿ ੱ ਲ ਦੇ ਉਿਰ ਵਗਦੇ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ 

ਲੱਗੀ। ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਿੀ ਤ ਰ ਪਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਪਚਰ 

ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ। ਪਿਰ ਮਨਬੀਰ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤ ੇ

ਬੋਪਲਆ.. 

ਮਨਬੀਰ - ਇਸ੍ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਦਖੇ ਸੰ੍ਜਨਾ। ਇਿ ਪਿਮਾਪਲਆ 

ਤ ਿ ੰ ਦਾ ਿੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਿ ੱ ਜਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲ ਮਕਸ੍ਦ 

ਸ੍ਮ ੰ ਦਰ ਪਵੱਚ ਪਮਲਣਾ ਿ ੰ ਦਾ ਏ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਿ ਸ੍ਮ ੰ ਦਰ ਪਵੱਚ 

ਨਿ  ਪਮਲਦਾ ਇਿ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਇਸ੍ਦੀ 

ਮਪਰਆਦਾ ਜਾਂ ਿਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਵਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਿੰਦਾ ਿੈ ਭਾਂਵੇ 

ਇਸ੍ਦੇ ਰਾਿ ਪਵੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਪਦੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਿੋਰ ਰ ਕਾਵਟਾਂ 

ਆਉਣ। ਅਗਰ ਇਸ੍ਦਾ ਵਗਣਾ ਰ ਕ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਪਕੰਨ ਜੀਵ, ਰ ੱ ਖ, 

ਜਾਨਵਰ ਿਭਾਪਵਤ ਿ ੰ ਦੇ ਨ। ਇਸ੍ਦ ੇ ਵਿਾਅ ਤੇ ਕਈ ਕ ਝ 

ਪਨਰਭਰ ਿੈ। ਅਗਰ ਵਿਾਅ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਿਏ ਤਾਂ 

ਬੰਜਰ ਨੰੂ ਿਰੋ ਕਠਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਰ ਉਿਜ਼ਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ 

ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਿਪਰਆਲੀ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ 

ਵਿਾਅ ਿੈ। ਅਗਰ ਰ ਕ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ 

ਬਦਲਾਵ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇੱਕ ਪਜੰਦਗੀ ਪਸ੍ਰਿ 
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ਇੱਕ ਲਈ ਿੀ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ। ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਰ ਵੀ ਪਜੰਦਗੀਆ ਂ

ਜ ੜੀਆਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਨ। ਇਿ ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਿੈ ਅਸ੍  ਆਿਣੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪਕਸ੍ ਿਾਸੇ੍ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਿੈ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 

ਿਾਸੇ੍ ਜਾਂ ਉਿਜ਼ਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਿਾਸੇ੍। 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਨ ਮਨਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ ਣੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬੰਜਰ ਏ। ਇਿ 

ਪਕਸੇ੍ ਵੱਲ ਮ ੜੀ ਜਾਂ ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੀ 

ਤਰਾਂ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਨਬੀਰ - ਪਜੰਦਗੀ ਬੰਜਰ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ। ਰਾਿ ਬੰਜਰ ਿ ੰਦ ੇ

ਨ। ਪਜੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਿਾਅ ਏ। ਪਜਸ੍ ਿਾਸੇ੍ ਮੋੜੋਗੇ ਉਿੋ ਪਜਿੀ ਿ ੋ

ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਅਗਰ ਮ ਦ ਬਾਰਾਂ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਪਲਆ ਤਾਂ 

ਅਕਸ਼ੇ ਕੀ ਸੋ੍ਚੂ। ਪਕ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛ ਇਿ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਦੀ 

ਪਿਰਦੀ ਏ। ਲੋਕ ਵੰਨ-ਸ੍ ਵੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿ  ਸ੍ ਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਦ ੇ

ਸ੍ਨਮਾਨ ਨੰੂ ਮ ਆਿਣੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਬਦਲ 

ਸ੍ਕਦੀ। 
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ਮਨਬੀਰ - ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮ ਪਜਆਦਾ 

ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ। ਤੇ ਉਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਪਰਿਾ ਏ ਨਾ 

ਪਕ ਖ ਦਖ ਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਦ ੇਮਰਨ 

ਪਿੱਛ ਅਜ ੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਕਾਸ੍ ਨਿ  ਰ ਪਕਆ। ਿਰ ਵਕਤ 

ਗਮ ਨੰੂ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਧਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਨ ਕਦੇ ਵੀ 

ਦਸ੍ਤਕ ਨਿ  ਦੇਣੀ। ਰਿੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਿ ਣ ਗੱਲਾਂ 

ਕਰਨਗੇ ਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਿ ਣ ਤੂੰ  ਸੋ੍ਚ ਲਾ, 

ਪਕ ਿ ਣ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ ਣਨੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਕ ਪਕ ਪਜੰਨਾਂ 

ਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ ਉਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਾਨਾ ਲੱਭ ਿੀ 

ਲੈਣਾ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਤਾਂ ਪਜੰਦਗੀ ਰ ਕੀ ਿੀ 

ਰਿੇਗੀ। 

 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਿਾਂ। 

ਮਨਬੀਰ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਦੂਜੇ ਪਵਆਿ ਪਿੱਛ ਿਰੋ ਬੱਚੇ ਿੋਏ ਤਾਂ ਇਸ੍ਦੀ 

ਕਦਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਮਨਬੀਰ - ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਿੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿ  ਕਰਾਂਗਾਂ। 

ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੀ ਪਿਉ ਬਣ ਪਿਆਰ ਪਦਆਂਗਾਂ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਮ ਦ ਬਾਰਾਂ ਪਵਆਿ ਦੀਆਂ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਨਿ  

ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। 

ਮਨਬੀਰ - ਆਿਾ ਕਰੋਟ ਮੈਪਰਜ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਮੈਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਿ  ਕਰੋਗੇ।  

ਮਨਬੀਰ - ਜਦ ਤੱਕ ਤਰੇੀ ਿਾਮੀ ਨਿ  ਿੋਵੇਗੀ ਮ ਕਦ ੇ

ਛੂਿਾਂਗਾ ਵੀ ਨਿ । 

ਪਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਦੋਨ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਗਏ। ਪਿਰ ਮਨਬੀਰ 

ਬੋਪਲਆ.. 

ਮਨਬੀਰ - ਕ ਝ ਿੋਰ ਵੀ ਪਦਲ ਪਵੱਚ ਸ੍ਵਾਲ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਬੇ 

ਪਝੱਜਕ ਦੱਸ੍ ਦੇ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਨਿ ।  

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਨਿ  ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਿ । ਬੱਸ੍ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ 

ਆਿਣਾ ਸ੍ਮਝਣਾ। 
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ਮਨਬੀਰ - ਮ ਕਦੇ ਜ ਬਾਨ ਤ ਨਿ  ਪਿਰਦਾ। ਜੇ ਤਨੰੂੈ ਕੋਈ 

ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਖਤੀ ਪਬਆਨ ਲੈ ਸ੍ਕਦੀ ਏ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਨਿ  ਉਸ੍ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਿ  ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿੈ। 

ਮਨਬੀਰ - ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬਸ੍ 

ਚੱਲੀਏ ਿ ਣ। 

ਸੰ੍ਜਨਾ - ਿਾਂਜੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਦੋਨ ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਏ। ਉਿ 

ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਓਥ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ ਲੈ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ 

ਿਿ ੰ ਚ ਗਏ। ਮਨਬੀਰ ਨ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਪਵਆਿ ਲਈ ਰਾਜੀ 

ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ । ਸ੍ਭ ਖ ਸ਼ ਿੋਏ। ਪਿਰ ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ ਪਦਨ 

ਬਾਅਦ ਪਤੰਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ਰਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਪਰਜ 

ਕਰਵਾ ਪਦੱਤੀ। ਸੱ੍ਤ ਕ  ਮਿੀਨ ਪਿੱਛ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਟੇੀ 

ਨ ਜਨਮ ਪਲਆ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ ਮਨ ਰੱਪਖਆ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਤ 

ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਬੀਰ ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਨੰੂ ਿੋਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਰੋਸ੍ ਪਮੱਟ ਗਏ। 

ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਂ ਦਰੌਾਨ ਦਰੂੀਆਂ ਪਜਆਦਾ ਦਰੇ ਨਾ 

ਰਿੀਆਂ। 
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ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਿਰਾਵ,ੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ 

ਰੰਗ ਤ ਨਿ  ਿਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਿਾਟ ੇ

ਲੀਪੜਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਕੰਨਾ ਕ  ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਲ ਪਕਆ 

ਬੈਠਾ ਏ। ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪਕੰਨਾ ਕ  ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਪਦਲ ਿੈ। ਮ ਕਈ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦਾ ਨੜ ੂ

ਿੋਇਆ ਂਿਾਂ। ਜੋ ਰੰਗ ਿੱਖ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਪਦਲ ਿੱਖ ਗ ਣਾਂ ਸ੍ਪਿਤ 

ਭਰਿੂਰ। ਮਨਬੀਰ ਭਾਂਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਉਸ੍ ਕਾਲੇ 

ਗ ਲਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮਪਿਕਣ ਪਵੱਚ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇਣ 

ਪਵੱਚ ਸ੍ਭ ਤ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਸੰ੍ਜਨਾ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ 

ਸ੍ਮਪਝਆ। ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਾਿਲੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਣ 

ਲਈ ਸ੍ਮਾਂ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿੋਏ ਉਸੇ੍ ਵਚਨਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਬੜੇ ਿੀ ਸ੍ਬਰ ਸ੍ਪਿਤ ਪਜੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸ੍ਲ ਸ੍ਚਾਈ ਤ ਜਾਣੂ 

ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸ੍ਾਥ ਪਨਭਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਪਦੱਤਾ। 

ਉਸ੍ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਗ ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਿ ਸੰ੍ਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ 

ਗ ਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਭਪਰਆ। 
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ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਭਾਂਵੇ ਪਲਖਤੀ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਜ ਬਾਨ ਪਵੱਚ 

ਿੈ ਿਰ ਇਸ੍ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਿ  ਮੇਰ ੇ

ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਜੀ ਿਨ। ਉਨਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਦੋ ਐਸੇ੍ ਬੰਪਦਆਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਪਬਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ 

ਧਰਮ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤ ਭਾਂਵੇ ਦੋ ਨਜਰ ਆਉਣ ਿਰ ਉਿ ਪਦਲ 

ਅਤੇ ਸੋ੍ਚ ਦੇ ਿੱਖ ਤ ਇੱਕ ਿੋਣ। ਪਜਵ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵੱਚ 

ਰਪਜੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸ੍ਭ 

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਿ ਵੀ ਬਿ ਤ 

ਵਧੀਆ ਪਲੱਖਦੇ ਨ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਆਿਣੀ ਸੋ੍ਚ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸ੍ਬਦਾਂ 

ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਮ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਾਂ 

ਆਿਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮੇਰ ੇ

ਪਵੱਚ ਪਲਖਣ ਦਾ ਗ ਣ ਿੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਿ ਨਰ ਿੈ। ਪਜਸ੍ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕ ਝ ਗ ਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਨ। 

ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਿਣ ੇਪਿਤਾ ਦ ੇਗ ਣ ਨਜਰ 

ਆ ਦੇ ਨ। ਪਨਰਭਰ ਸ਼ੰਸ੍ਕਾਰਾਂ ਤ ੇਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ 

ਮਾਿੌਲ ਅਨ ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਭਰਿੂਰ ਿੋਵਗੇਾ ਤਾਂ ਿਰ ਘਰ ਮਨਬੀਰ 

ਵਰਗੇ ਿ ੱ ਤ ਿੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। 
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ਲੂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਦਰਅਸ੍ਲ 

ਉਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਚ' ਿੋਈਆ ਂਕ ੱ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ 

ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਨੰੂ ਮ ੱ ਖ ਰੱਖ ਕੇ  ਪਲਖੀਆਂ ਗਈਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆ ਂ

ਿੋ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਨ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਵੀ ਕ ੱ ਝ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਤਾਂ ਦਾ 

ਪਨਚੋੜ ਿੈ। 

ਇੱਕ ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਮੌਸ੍ਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ 

ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਿੰਛੀ, ਜੰਗਲੀ 

ਜਾਨਵਰ, ਇਥ ਤੱਕ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਵੀ ਆਿਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਰਾਏ ਮ ਲਖ਼ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨ।ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਆਿਣੇ ਪਨੈੱਜੀ ਿਸ੍ਲੇ 

ਿ ੰ ਦੇ ਨ। ਕੋਈ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਈੋ ਸ੍ ੱ ਖ ਨੰੂ। 

ਓਵ ਿੀ ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਭ ੱ ਖ ਦੀ ਮਾਰ ਤ ਬਚਨ ਲਈ 

ਆਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਿਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸ੍ੀ। ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਦਆਂ 

ਉਿ ਕ ੱ ਝ ਵਖ਼ਤ ਆਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰ੍ਘਣ ੇਪਿੱਲਕਣ ਦੇ 

ਟਾਿਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ ਿਰੋ ਵੀ ਰ ੱ ਖ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ ਪਿੱਲਕਣ ਦੀ ਛਾਂ ਸੰ੍ਘਣੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਐਥੇ 

ਆ ਪਬਰਾਜਮਾਨ ਿੋਏ । ਓਸੇ੍ ਿੀ ਰ ੱ ਖ ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਿੋਰ ਿੰਛੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਨ 



 
 

323 
 

। ਇੱਕ ਟਾਿਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ । ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ 

ਆਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ ਰ ੱ ਝੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਿੰਸ੍ਨੀ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਲੂ ਿਰ ਿਈ । ਲੂ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਦੇ ਮਨ ਚ' 

ਪਵਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਿੰਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ ... 

ਿੰਸ੍ਨੀ - ਸ੍ ਣ ੋਜੀ, ਮ ਸ੍ ਪਣਆ ਿ ੈਪਜਿੜੇ ਘਰ ਲੂ ਬੈਠ 

ਜਾਵੇ ਉਿ ਘਰ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨ ? 

ਿੰਸ੍ - ਸ੍ ਪਣਆ ਤਾਂ ਮ ਵੀ ਇਿੀ  ਿੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇ

ਘਰ ਤ ਦਰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦ ੇਨ । ਉਿ ਦੇਖ ਲਈ ਤਦ ੇਇੱਕਲਾ 

ਿੀ ਬੈਠਾ ਈ। 

ਿੰਸ੍ਨੀ - ਚਲੋ ਆਿਾ  ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਰ ੱ ਖ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਸ੍ 

ਦੀ ਬਦ-ਸ੍ਗਨੀ ਆਿਾ ਨੰੂ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 

ਲੂ ਇਿ ਸ੍ਭ  ਗੱਲਾਂ ਸ੍ ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ 

ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਸੋ੍ਚ ਦੇ, ਪਕ ਲੋਕ ਪਕੰਨੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਵਾਂ 

ਤੇ ਜ਼ਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨ ਚਾਿੇ ਉਿ ਪਕੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆ ਂਪਕ  ਨਾ 

ਿੋਣ । ਉਸ੍ ਨ ਿਣ ਕੀਤਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ੍ ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨੰੂ ਸ੍ਬਕ 



 
 

324 
 

ਜ਼ਰੂਰ ਪਸ੍ਖਾਵੇਗਾ । ਜਦ ੋਿੰਸ੍ ਤ ੇਿੰਸ੍ਨੀ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤ ੇ

ਲੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮੂਿਰੇ ਆ ਖਲੋਇਆ । 

ਲੂ - ਓ .. ਪਕੱਧਰ ਭਾਈ। 

ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਿਰੈਾਨ ਸ੍ਨ ਲੂ ਦੀ ਇਸ੍ ਿਰਕਤ ਤੇ । 

ਿੰਸ੍ - ਕੀਤੇ ਨੀ ਭਾਈ ਆਿਣ ੇਘਰ ਚੱਲੇ ਆ । 

ਲੂ - ਜਾ ਜੀ ਸ੍ਦਕੇ ਜਾ, ਿਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ 

ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਪਕੱਧਰ ਲਈ ਚੱਪਲਆ ਏ । 

ਿੰਸ੍ - ਤਰੇੀ ਘਰਵਾਲੀ (ਿੈਰਾਨ ਿ ੋ ਕੇ)! ਕੌਣ ਤੇਰੀ 

ਘਰਵਾਲੀ ? 

ਲੂ - ਿਾ ਪਜਿਨੰੂ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲਾ ਤੂੰ  (ਰੋਿਬ ਨਾਲ ) । 

ਿੰਸ੍ - ਉਿ ਭਾਈ ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੀਵ  ਆ।  

ਿੰਸ੍ਨੀ ਨ ਵੀ ਿਾਮੀ ਭਰੀ ਿਾਂ ਮ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਦੀ ਤੀਵ  ਆ। 

ਿਰ ਲੂ ਨਾ ਮੰਪਨਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਿਨਾਂ ਦਾ 

ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਿੰਛੀ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ । ਕਾਿੀ 

ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਪਿਸ੍ਬਾਜ਼ੀ ਿ ੰਦੀ ਰਿੀ । ਿੰਸ੍ ਨ ਆਪਖਆ ... 
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ਿੰਸ੍ - ਭਲਾ ਕੋਈ ਇਿ ਦੱਸੇ੍ ਕੇ ਇੱਕ ਿੰਸ੍ਨੀ ਲੂ ਦੀ 

ਘਰਵਾਲੀ ਪਕਵ ਿੋਈ। 

ਸ੍ਾਰੇ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਤੇ ਿੈਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਨ । 

ਲੂ - ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਿਤਾ ਇਿ ਿੰਸ੍ਨੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 

ਆ। ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਤਾਂ ਆਿਾ ਿੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ 

। 

ਿੰਸ੍ ਿੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿ ੋਪਗਆ, ਪਕ ਪਕ 

ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੰਸ੍ਨੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿੀ ਿਤਨੀ ਿੈ, ਤ ੇ

ਿੰਚਾਇਤ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਤ ਮ ੱ ਕਰ ਨਿ  ਸ੍ਕਦੀ। ਿੰਸ੍, ਿੰਸ੍ਨੀ ਤੇ 

ਲੂ ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਿੰਛੀ ਵੀ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ ਨਣ ਲਈ ਿੰਚਾਇਤ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਏ। 

ਿੰਸ੍ਨੀ ਬਿ ਤ ਿੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੇ ਿ ਸ੍ਨ ਦਾ ਕੋਈ 

ਅੰਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਝ ਿੰਸ੍ ਵੀ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਭਾਂਵੇ 

ਉਿ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨਾਲ ਦ ੋਰੱਤੀਆ ਂਵੱਧ ਿੀ ਿੋਵ ੇਿਰ ਮਨ ੱ ਖੀ ਪਵਿਾਰ 

ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਇਸ੍ਤਰੀ ਦੇ ਿ ਸ੍ਨ ਨੰੂ ਪਜਆਦਾ ਤਜਵੀਜ ਪਦੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਓਵ ਿੀ ਿੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਵਚ ਵੀ 

ਇਸ੍ਤਰੀ ਦੇ ਿ ਸ੍ਨ ਨੰੂ ਿਪਿਲ ਿੈ। ਦ ਨੀਆਂ ਪਵਚ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ 
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ਯ ੱ ਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ੍ਤਰੀ ਿੀ ਰਿੀ ਿ ੈਚਾਿੇ ਉਿ ਮਿਾਨ ਯ ੱ ਧ 

ਮਿਾਭਾਰਤ ਿੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ, ਜਾਂ ਟਰੋਇ ਜਾਂ ਕਈ ਿੋਰ ਯ ੱ ਧ। 

 ਸ੍ਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾ ਿ ੱ ਜੇ। ਿੰਚਾਇਤ 

ਪਵਚ ਕਾਂ, ਤੋਤਾ, ਪਬਜੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿੰਚ ਚੱਕੀ ਚਕੀਿਰਾ ਸ੍ੀ। 

ਿੰਚਾਇਤ ਪਵਚ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ ਿੰਛੀ ਸ੍ਨ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਣ 

ਲੱਗ ਿਈ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਪਕਿਾ ... 

ਸ੍ਰਿੰਚ -  ਿਾਂ ਭਾਈ .. ਕੀ ਗੱਲ ਿੈ ਅੱਜ ਪਕੱਧਰ ਸ੍ਾਰੇ 

ਇਕੱਠ ਿੋ ਕੇ ਤ ਰੇ ਆ ਦੇ ਿੋ ? 

 ਿੰਸ੍ ਨ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤ ੇਆਿਣਾ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ ਣਾਉਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ... 

ਿੰਸ੍ - ਸ੍ਰਿੰਚ ਜੀ, ਅਸ੍  ਮ ਸ੍ਾਫ਼ਰ ਿਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਲ 

ਪਵਚ ਘਰ ਪਨਕਲੇ ਸ੍ੀ, ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਿ ਲੂ ਮੇਰੀ ਤੀਵ  ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਤੀਵ  ਦੱਸ੍ਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਲੂ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ ਿੰਸ੍ਨੀ 

ਵੱਲ, ਿੰਸ੍ਨੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਿ ਦੰਗ ਰਪਿ ਪਗਆ। 

ਬਾਕੀ ਵੀ ਿੰਸ੍ਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਏ। ਿੰਸ੍ਨੀ ਵਾਪਕਆ 
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ਿੀ ਬਿ ਤ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ। ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ੍ ਤ ਿੱਟ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਲੂ  ਬੋਪਲਆ .. 

ਲੂ - ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ਾਬ ਇਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿ,ੈ ਇਿ ਿੰਸ੍ 

ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕਵ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਕਿੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਿ ਤਾਂ ਸ੍ਗ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। 

ਕਾਂ - ਸ੍ਾਨੰੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਲੱਗੀ ਜਰਾ ਖ ੱ ਲ ਕੇ 

ਸ੍ਮਝਾ । 

ਬਾਕੀਆਂ ਨ ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਵਚ ਿ ੰ ਗਾਰਾ ਭਪਰਆ । ਬੱਸ੍ 

ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਦੇ ਿ ਸ੍ਨ ਨੰੂ ਟਕੋ-ਟਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ । 

ਲੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ .. 

ਲੂ - ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਕਸੇ੍ ਗੱਲ ਤ ਝਗੜ ਰਿ ੇ

ਸ੍ੀ, ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਕਸੇ੍ ਗੱਲ ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਮ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਿ ਿੰਸ੍ ਸ੍ਾਨੰੂ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ, 

ਇਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚ ੱ ਕ ਪਲਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਿਣੇ 

ਿੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ੍ ਦਾ ਿੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਈ। 
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ਲੂ ਨ ਇੱਕ ਨਵ  ਚਾਲ ਖੇਡ ਲਈ ਸ੍ੀ, ਿੰਸ੍ਨੀ ਨੰੂ ਆਿਣੀ 

ਘਰਵਾਲੀ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਇੱਕ ਨਵ  ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਭ 

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਲੈ ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਦੋ ਗਵਾਿ ਪਤਆਰ ਕਰ ਲਏ 

ਸ੍ਨ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬਟਰੇ। ਓਿਨਾ ਲੂ ਦਾ ਿੱਖ 

ਲਪਦਆਂ ਲੂ ਦੀ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਭਰੀ। 

ਸ੍ਭ  ਨੰੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਲੂ ਸ੍ਰਾ-ਸ੍ਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਾ ਿ ੈ

ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਉਿ ਿੰਸ੍ ਦਾ ਿੱਖ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੈ ਰਿੇ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ 

ਿੰਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਿਾ .. 

ਸ੍ਰਿੰਚ - ਿਾਂ ਭਾਈ .. ਿੰਸ੍ਾ ਤੂੰ  ਕੀ ਕਪਿਣਾ ਏ ? 

ਿੰਸ੍ ਪਵਚਾਰਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਅੰਤ ਉਿ ਬਪੋਲਆ.. 

ਿੰਸ੍ - ਭਲਾ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਿ ੱ ਛ ਪਕ ਇੱਕ ਲੂ ਦੀ ਤੀਵ  

ਿੰਸ੍ਨੀ ਪਕਵ ਿੋਈ । 

ਇਿ ਸ੍ਵਾਲ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਗਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ 

, ਤੇ ਸ੍ਰਿੰਚ ਤੇ ਪਨਰਣਾ ਿੰਸ੍ ਦੇ ਿੱਖ ਪਵੱਚ ਦੇਣਾ ਬਪਿਤਰ 

ਸ੍ਮਪਝਆ । ਉਿ ਬੋਲਣ ਿੀ ਲੱਗਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕਾਂ ਸ੍ਰਿੰਚ ਦੇ ਵੱਖੀ 

ਚ' ਕੂਿਣੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ । ਸ੍ਰਿੰਚ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਚਕੀਿਰਾ 

ਸ੍ੀ। ਕਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਪਖਆ .. 
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ਕਾਂ - ਓ  ਮਾਮਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਕਤੇ ਿੰਸ੍ ਦੇ ਿੱਖ 

ਚ' ਨਾ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਦਵ  ਉਸ੍ ਚ' ਆਿਣਾ ਕੀ ਿਾਇਦਾ । ਓਧਰ 

ਦੇਖ ਿੰਸ੍ਨੀ ਪਕੰਨੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਆ । ਸ੍ਫ਼ੇਦ ਦ ੱ ਧ ਵਰਗਾ ਤਨ, 

ਸ੍ ਰਾਿੀ ਵਰਗੀ ਧੋਣ ਿਰ ਨਣ ਨਕਸ਼ ਪਕੰਨ ਸੋ੍ਿਣ ੇਆ । ਇਸ੍ 

ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਆਿਣ ੇਇਲਾਕ ੇਚ' ਕੋਈ ਨਿ  ਆ । ਜੇ ਤੂੰ  ਿਸ੍ਲਾ 

ਲੂ ਦੇ ਿੱਕ ਚ' ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਿੰਸ੍ਨੀ ਐਥੇ ਰਿ,ੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਜੋ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਗਰ ਿਸ੍ਲਾ ਿੰਸ੍ ਦੇ ਿੱਕ ਚ' 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿੰਸ੍ ਨ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨਾਲ ਡ ਜਾਣਾ ਈ । 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤ ੇਿਸ੍ਲਾ ਲੂ ਦੇ ਿੱਕ 

ਚ' ਕਰਨਾ ਬਪਿਤਰ ਸ੍ਮਪਝਆ । 

ਸ੍ਰਿੰਚ - ਭਾਈ .. ਇਿ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੂ ਦੀ ਿੈ ਇਿ 

ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਗਰ ਿੰਸ੍ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਗਵਾਿ ਿੈ ਤਾਂ ਦੱਸ੍ ।  

ਿੰਸ੍ ਦੇ ਿੱਖ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ, 

ਸ੍ਾਰੇ ਲੂ ਦਾ ਿੀ ਿੱਖ ਲੈ ਰਿੇ ਸ੍ਨ । ਪਕ ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਪਕ ਿੰਸ੍ਨੀ ਐਥ ਜਾਵੇ । ਅੰਤ ਿਸ੍ਲਾ ਲੂ ਦੇ ਿੱਕ 

ਪਵੱਚ ਿੋਇਆ । 
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ਿੰਸ੍ ਪਵਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੰਚਾਇਤ ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ 

ਗਲਤ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਿਰ ਉਿ ਕਰ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ । ਅੰਤ 

ਿਰ ਉਿ ਓਥ ਤ ਰ ਪਿਆ । ਸ੍ਾਰੀ ਿੰਚਾਇਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ 

ਿੰਸ੍ਨੀ ਜੋ ਨਾਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿੀ। ਲੂ ਵੀ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ 

ਿੰਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਬਕ ਜੋ ਪਸ੍ਖਾ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਜਦੋ ਿੰਸ੍ ਕ ੱ ਝ ਕੋ ਦੂਰ ਪਗਆ 

ਤਾਂ ਲੂ ਨ ਿੰਸ੍ ਨੰੂ ਪਿੱਛ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ... 

ਲੂ - ਓ .... ਿੰਸ੍ਾ .... ਪਕੱਧਰ ਚਪਲਆ ਵਾ ? ਆਿਣੀ 

ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ( ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ) । 

ਿੰਸ੍ ਪਿੱਛੇ ਮ ਪੜਆ ਤਾਂ ਲੂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬ ਲਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ । ਉਿ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੂ ਦੀ ਇਸ੍ ਸ਼ੇਰਪਦਲੀ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ। 

ਪਕ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਤੀਵ  ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ 

ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਚ' ਕੋਈ ਕਸ੍ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਛੱਡੀ ਉਿ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਓਵ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ । 

ਲੂ - ਓ ਪਕੱਧਰ ਚੱਪਲਆ ਏ .... ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੀ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ? 

ਿੰਸ੍ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਿੰਝ ੂ ਆ ਗਏ। ਲੂ ਨ ਉਸ੍ 

ਸੰ੍ਭਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ । 
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ਲੂ - ਭਰਾ ਮ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਨਿ  ਿਾਂ, ਇਿ ਸ੍ਭ ਮ ਤੇਨੰੂ 

ਇਿ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਕ ਲੂ ਨਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 

ਉਜਾੜਦੇ। ਘਰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਨ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਿੰਚਾਇਤਾਂ ਤ ੇ

ਇਿ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰ ੇਵਰਗ ੇਤਾਂ ਝ ਿੀ ਬਦਨਾਮ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਨ । 

ਿੰਸ੍ ਤੇ ਿੰਸ੍ਨੀ ਤੇ ਲੂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਿੰਸ੍ ਿੰਸ੍ਨੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਓਥ ਡ ਪਗਆ। 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿੰਚਾਇਤ ਆਿਣੀ ਇਸ੍ ਿਰਕਤ 

ਲਈ ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਲੂ ਵੀ ਓਿਨਾ ਕੋਲ ਡ ਪਗਆ। 
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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ (ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ) 

ਨਿਾ - ਨਿ  ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਿਤਾ, ਮ ਿੂਰੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਿੀ ਝ ੱ ਮਕੇ 

ਲਵਾਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ੇਤਾਂ ਦੇਵੋ ਨਿ  ਤਾ ਮ ਕ ਝ ਨਿ  ਲੈਣਾ। 

ਰਾਿ ਲ - ਯਾਰ ਇਸ੍ ਮਿੀਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਬਸ੍ 

ਤੇਰੇ ਝ ੱ ਮਪਕਆ ਜੋਗੀ ਿੀ ਆ। 

ਨਿਾ - ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਕ ਝ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ ਪਨਆਰੇ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਪਵੱਚੋ ਠ ਕੇ 

ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਿ ਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਾਂਿ ਤ ਿੜ ਪਲਆ 

ਤੇ ਪਕਿਾ.... 

 ਰਾਿ ਲ - ਨਿਾ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਨਾ ਿੋ, ਸ੍ਮਪਝਆ ਵੀ ਕਰ। 

 ਨਿਾ - ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਤ ਸ੍ਮਝ ਿੀ ਰਿੀ ਿਾਂ ਕਦੇ ਕ ਝ 

ਲੈ ਕੇ ਪਦੱਤਾ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤ ਿਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ 

ਗਈ ਿੈ ਤੱਦ ਵੀ ਕੰਜੂਸ੍ੀ। 

 ਨਿਾ ਰਾਿ ਲ ਨਾਲ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਿੋ ਕੇ ਵੰਨ ਸ੍ਵੰਨ ਮੰੂਿ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਿੂਰੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਝ ਮਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਿਰ ਰਾਿ ਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਜੂਸ੍ੀ ਵਰਤ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਭਾਵ ਅੱਜ 
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ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਆਿ ਦੀ ਸ੍ਾਲ ਪਗਰਾ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਅੰਤ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ 

ਨਿਾ ਦੀ ਪਜ਼ੱਦ ਅੱਗੇ ਝ ੱਕਣਾ ਿੀ ਪਿਆ। ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ 

ਮਨਾ ਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ... 

 ਰਾਿ ਲ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਦਲ 

ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਾਿਰ ਦਖੇ ਿਨਰਾ ਵੀ ਪਕੰਨਾ ਿ ੋ

ਪਗਆ ਿੈ। 

ਰਾਿ ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਨਿਾ ਦੇ ਮ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਗ 

ਤਰਾਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਖ ਸ਼ੀ ਪਵਚ ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ 

ਚ ੰ ਪਮਆ। ਸ੍ ਪਨਆਰੇ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੇ ਝ ੱ ਮਕੇ ਕੱਢ ਕੇ 

ਪਦੱਤੇ ਜੋ ਨਿਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿ ਤ ਸ਼ੋਬਦੇ ਸ੍ਨ। ਝ ੱ ਮਕੇ ਉਸ੍ ਨ 

ਕੰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਈ ਰੱਖੇ।  

ਰਾਿ ਲ - ਪਲਆ ਮੈਨੰੂ ਿੜਾ ਦੇ ਸ੍ ੱ ਟ ਲਵੇਗੀ ਤੂੰ । ਘਰੇ ਜਾ 

ਕੇ ਲੈ ਲਵ ।  

 ਿਰ ਨਿਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਝ ੱ ਮਕ ੇਏਦਾਂ ਿੀ ਕੰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾ ਕੇ 

ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਿ ਲ ਉਸ੍ ਦੀ ਪਜ਼ੱਦ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕ ਝ 

ਨਾ ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਦ ਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਤ ੇ
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ਰਾਿ ਲ ਨ ਆਿਣਾ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਾ ਉਸ੍ਦੇ 

ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋਵ  ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ। 

 ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਿ ਆਿਣੀਆਂ ਿੀ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ 

ਗਵਾਚੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਸ੍ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿੀ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਸ੍ਤੇ ਤੇ 

ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਸ੍ਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ 

ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਪਜਸ੍ ਨ ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਬਿ ਤ ਿੀ ਸ਼ੋਰ 

ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣਾ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਿੌਲ ਿੋ 

ਪਗਆ। ਰਾਿ ਲ ਤੇ ਨਿਾ ਪਿਰ ਆਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਏ। 

ਿਰ ਕ ਝ ਦਰੇ ਪਿੱਛ ਓਿੀ ਗੱਡੀ ਪਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਿਨਾਂ ਨ 

ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਜਦ ਗੱਡੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ 

ਇੱਕ ਦਮ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ 

ਪਦੱਤੀ। ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਪਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਪਵੱਚ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ 

ਰਾਿ ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਮ ਬੇਕ ਮਾਰਨ ਕਰਕ ੇਖਲੋ ਪਗਆ। ਤੇ ਉਿ 

ਪਡੱਗਦੇ-ਪਡੱਗਦੇ ਬਚੇ। ਿਰ ਉਿ ਦੋਵ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਪਤੰਨ ਮ ੰ ਡੇ ਤਰੇ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਰਾਿ ਲ 

ਤੇ ਆ ਝੱਿਟੇ। ਇੱਕ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਕੱਢ 

ਪਲਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਨ ਚਾਕ ੂਤੇ ਤੀਜਾ ਖਾਲੀ ਿੱਥ ਸ੍ੀ। ਪਿਸ੍ਤੌਲ 

ਵਾਲੇ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਰਾਿ ਲ ਦੀ ਕੰਨ-ਿੱਟੀ ਤ ੇਰੱਖ 
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ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਝ ੱ ਮਕੇ ਲਾਉਣ 

ਲੱਗ ਿਏ। ਨਿਾ ਤੇ ਬਿ ਤ ਿੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ 

ਿੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਿ ਕ ਝ ਨਾ ਕਰ ਸ੍ਕੀ, ਉਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਇੱਕ 

ਚਾਕ ੂਿੜੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ ਨ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਿਾ ਦ ੇ

ਝ ੱ ਮਕੇ ਲਾਿ ਲਏ। ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਜਦ ਆਿਣੀ ਕਮਾਈ ਪਮੱਟੀ ਪਵੱਚ 

ਰ ਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਝ ੱ ਮਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲੇ 

ਆਦਮੀ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛ ਡਾ ਕੇ ਨਿਾ ਵੱਲ ਭੱਜਾ। ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਭੱਜਦਾ 

ਦੇਖ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਪਤਆ ਂ

ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਪਦੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਰਾਿ ਲ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਰਾਿ ਲ ਓਥੇ ਿੀ 

ਪਡੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਿ ਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕ ੇਨਿਾ ਨ ਚੀ ਚੀ 

ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਪਨਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨ 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਦਾ ਮੰੂਿ ਘ ੱ ਟ ਪਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਾ ਪਨੈੱਕਲੇ। ਿਰ ਨਿਾ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾਂ ਨ ਇੱਕ ਸ੍ਨਸ੍ਨੀ ਪਜਿੀ 

ਮਚਾ ਪਦੱਤੀ। ਪਿਰ ਚਾਕ ੂਵਾਲੇ ਨ ਪਨਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਨਿਾ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਸ੍ ੱ ਟ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲਾ 

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਿ ਲ ਓਥੇ ਿੀ ਪਿਆ ਪਰਿਾ ਤੇ 

ਉਿ ਪਤੰਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਿਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ 

ਗਏ। 
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ਉਿ ਪਤੰਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਘਰ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਿ 

ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਸ੍ਟ ਿਾਊਸ੍ ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਘਰ ਦ ੇ

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਵਚ 

ਤਪਰਆ ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਮੰੂਿ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਲਾਉਣ 

ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਾ ਨੰੂ ਲੱਤਾਂ 

ਤ ਿੜ ਪਲਆ, ਤੀਜੇ ਨ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੂਾ ਖੋਪਲਆ। 

ਦੋਵਾਂ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਚ ੱ ਕ ਪਲਆ ਤੇ ਅੰਦਰ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਆਏ। ਨਿਾ ਨ ਿਰ ਨਾ-ਮ ਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਉਿਨਾਂ ਪਤੰਨਾਂ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ੍ 

ਨਾ ਚੱਪਲਆ। ਉਿ ਨਿਾ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। 

 ਨਿਾ ਬਿ ਤ ਿੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ ੰ ਦਰਤਾ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਵੀ 

ਮੋਪਿਤ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਿੰਜਾਬੀ ਸੂ੍ਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਿ ਰਾਣੀਆਂ ਪਫ਼ਲਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ  ਲਗਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਪਤੰਨਾਂ ਆਦਮੀਆ ਂਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈੈੱਡਰੂਮ ਪਵੱਚ 

ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿਨਾਂ 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਜਾ ਬੈੈੱਡ ਿਰ ਿਟਪਕਆਂ। ਨਿਾ ਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਿਰ ਪਿਰ ਅੱਪਗਓ ਇੱਕ ਨ ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਕੰਨਰ ੇ

ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਬੈੈੱਡ ਿਰ ਜਾ ਸ੍ ੱ ਪਟਆ। ਇੱਕ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਤ 
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ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਨ ਲੱਤਾਂ ਤ। ਤੀਸ੍ਰੇ ਨ ਆਿਣੇ ਕੱਿੜ ੇ

ਉਤਾਰਨ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਿ ਣ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਇਰਾਪਦਆ ਂ

ਦਾ ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਰੂਿ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅਫ਼ਸੋ੍ਸ੍ ਉਿ ਕ ਝ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ। ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨਾਲ 

ਦ ਰਕਰਮ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਉਿਰੰਤ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨ ਵੀ ਨਿਾ 

ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਨਿਾ ਦੀ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਸ੍ਵਰਗ ਤ ਨਰਕ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਨਿਾ ਦਾ ਿਾਲ ਮਪਰਆ 

ਬਰਾਬਰ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨ ਿਰੂੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਪਤੰਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ੍ਰ ਨਿ  

ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਿਾ ਪਜਵ ਬਸ੍ ਇੱਕ ਪਖਡੌਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ। 

ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਿ ਆਿਣਾ ਮਨ ਿਰਚਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। 

ਨਿਾ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲਗਾ 

ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕੰਨੀ ਿੀੜਾ ਸ੍ਪਿਣ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਿਾ ਨਾਲ 

ਦ ਰਕਰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛ ਉਿਨਾਂ ਪਤੰਨਾਂ ਨ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਕੱਿੜ ੇ

ਿਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਬਾਿਰ 

ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਨਿਾ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਆਿਣੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ੂਨ 

ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ ਰਿੀ। ਨਿਾ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਰਸ੍ਤੇ ਬੰਦ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਪਕਤੇ ਜਾ 



 
 

339 
 

ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ। ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ 

ਿ ਦੇ ਰਿੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇ ਰਿੇ। ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਐਦਾਂ 

ਿੀ ਲੰਘ ਗਈ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਪਠਆ ਤੇ ਪਜੱਥੇ ਨਿਾ ਿਈ 

ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਪਧਆ। ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਪਗਆ। ਨਿਾ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਬੈਡ ਿਰ 

ਿਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਿ ਰਾਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਿਰ ਨਿਾ 

ਨਾਲ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂੰ  ਿੀ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। 

ਨਿਾ ਦੀ ਪਵਰਧੋਤਾ ਦੀ ਿੱਦ ਖਤਮ ਿ ੋਗਈ। ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ 

ਇਿ ਪਤੰਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਵਵਿਾਰ 

ਕਰਦੇ ਰਿੇ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ 

ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਲਦੇ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਵਾਲਦੇ ਤੇ ਸੋ੍ਸ਼ਣ ਪਜਆਦਾ 

ਕਰਦੇ। ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿੀਨਾ ਲੰਘ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਇੱਕ 

ਮਿੀਨ ਪਵੱਚ ਨਿਾ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ ਰਪਿ ਗਈ 

ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ ਪਖਡੌਣਾ। ਜਾਨਵਰ ਆ ਦੇ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੀ 

ਿਵਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਦੇ ਸ੍ੀ। ਐਥ ਤੱਕ ਪਕ ਨਿਾ ਨ ਇਿਨਾਂ 

ਪਦਨਾਂ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਤਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਢੱਪਕਆ। 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਇੰਝ ਜਾਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਿ ਣ ਇਸ੍ ਤ ਅੱਗੇ 
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ਉਸ੍ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਿੈ। ਨਿਾ ਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਮ 

ਿੱਪਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਨਾ-ਕਾਮ ਰਿੀ। 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਉਿ ਪਤੰਨ ਿਾਿੀ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਗਏ ਸ੍ਨ ਤੇ 

ਨਿਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭ ੱ ਲ ਗਏ। ਨਿਾ ਨ ਇਸ੍ ਮੌਕ ੇਦਾ 

ਿਾਇਦਾ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿਈ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਪਵੱਚ 

ਇੱਕ ਕ ੜਤਾ ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਿਾ ਪਲਆ। ਇਿ ਇੱਕ ਪਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ 

ਕ ੜਤਾ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਨਿਾ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਨਿਾ 

ਦੇ ਿੱਥ ਜੋ ਿਪਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਸ੍ ਨ ਿਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲਣ ਦੀ 

ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਿ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ 

ਐਥੇ ਤਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ ਿੀ ਘਰ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਨਿਾ ਕੈਦ ਸ੍ੀ 

ਿੋਰ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦਰੂ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਆ ਦਾ। ਨਿਾ ਿੈਰਾਂ ਤ ਨੰਗੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਵਾਲ ਪਖਲਰੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। 

ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥ ਭੱਜੀ ਪਜੱਧਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰਸ੍ਤਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਇਆ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਭੱਜਣ ਪਿੱਛ ਉਿ ਇੱਕ ਸ੍ ਮੰਦਰ ਪਕਨਾਰੇ 

ਿ ੱ ਜ ਗਈ। ਪਜਥ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਬਸ੍ ਸ੍ ਮੰਦਰ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਜਾ ਕੇ ਪਕਨਾਰ ੇਤ ੇਬੈਠ ਗਈ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛ ਉਿ 

ਆਿਣੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਚੀ- ਚੀ ਰਣੋ ਲੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ਦੀ 
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ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣਨ ਵਾਲਾ ਐਥੇ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਿਦਾ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਾਣੀ ਵਾਂਗ ਗੂੰ ਜ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

 ਿਰ ਅਫ਼ਸੋ੍ਸ੍ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ। ਉਸ੍ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰੇਤ ਿਰ ਪਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਿਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਪਿਰ ਕਾਰਨ 

ਪਮੱਟਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸੋ੍ਚਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਸ੍ ਐਥੇ ਿੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗਾ। 

ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰੂ ਿੂੰ ਝੇ ਤੇ ਠ ਕੇ ਸ੍ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ 

ਿਈ। ਅਜ ੇਉਸ੍ ਨ ਸ੍ ਮੰਦਰ ਪਵੱਚ ਡ ਬਕੀ ਮਾਰੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇੱਕ 

ਆਦਮੀ ਨ ਦੇਖ ਪਲਆ। ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜਾ 

ਤੇ ਮੰਗਰੇ ਿੀ ਡ ੱਬਕੀ ਮਾਰ ਪਦੱਤੀ। ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਮਰਨ ਤ 

ਬਚਾ ਪਲਆ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਪਲਆਂਦਾ। ਿਾਣੀ ਨਿਾ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਨਿਾ ਦੇ ਪਢੱਡ ਨੰੂ 

ਦਬਾ ਕੇ ਿਾਣੀ ਬਾਿਰ ਕੱਪਢਆ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਿਾ ਨੰੂ ਿੋਸ਼ 

ਆਈ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ ਚੀ ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ 

ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਖਆ... 

ਆਦਮੀ - ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਿਈੋ ਆ ਪਕ  ਮਰਨ 

ਲੱਗੀ ਸ੍ੀ? 
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ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਨਿਾ ਿਰੋ ਚੀ ਚੀ ਰੋਣ 

ਲੱਗ ਿਈ।  

ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਿਰ ਨਿਾ ਨੰੂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚ ੱ ਿ 

ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। 

ਆਦਮੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਿੈ ਤ ੇਥੋੜੀ ਿੀ ਦੂਰ ਮੇਰਾ 

ਘਰ ਿੈ। ਤੂੰ  ਦੱਸ੍, ਤੂੰ  ਐਥੇ ਪਕੱਦਾਂ ਆਈ। ਨਾਲੇ ਮਰਨ ਪਕ  ਲੱਗੀ 

ਸ੍ਾਂ? 

ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰੂ ਿੂੰ ਝੇ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬਾਰ ੇ

ਦੱਪਸ੍ਆ, ਬਲਰਾਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿੱਡ-

ਬੀਤੀ ਸ੍ ਣਾਈ ਪਜਵ-ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਬਲਰਾਮ ਨ 

ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਸ੍ ਣੀ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦੰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ। 

ਬਲਰਾਮ - ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਿ ਣ ਤੂੰ  ਘਬਰਾ ਨਾ ਮ ਤੇਰ ੇ

ਨਾਲ ਿਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਪਵੰਗਾ ਨਿ  ਿੋਣ ਦਦਾ। ਚੱਲ ਠ ਆ 

ਥੋੜੀ ਿੀ ਦਰੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ।  
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ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤ ੇਭਰੋਸ੍ਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਠ ਕੇ 

ਉਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਰ ਿਈ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਉਿ ਇੱਕ ਘਰ 

ਿ ੱ ਜੇ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਬਲਰਾਮ ਆਿਣਾ ਦੱਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ। ਘਰ ਪਵੱਚ ਕੋਈ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਨਿਾ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

 ਨਿਾ - ਕੀ ਏਥੇ ਤ ਿਾਡੇ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿ  ਰਪਿੰਦਾ? 

 ਬਲਰਾਮ - ਨਿ  ਏਥੇ ਬੱਸ੍ ਮ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ, ਮੱਛੀਆ ਂ

ਿੜਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ਪਿਰ ਵੇਚਦਾ ਿਾਂ। ਤੂੰ  ਡਰ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ 

ਲੰਘਾ ਤੇ ਸ੍ਵੇਰੇ ਮ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਪਿਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ।  

 ਨਿਾ ਨੰੂ ਿਰੋ ਕੋਈ ਰਾਿ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਓਸੇ੍ ਘਰ ਰਪਿਣਾ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗਾ। 

ਬਲਰਾਮ - ਚੱਲ ਤੂੰ  ਆਰਾਮ ਕਰ ਮ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ੇਦਾ 

ਿਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਪਲਆ ਦਾ ਿਾਂ।  

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਓਥ ਰਾਤ ਦ ੇਭੋਜਨ ਦਾ ਿਬੰਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤ ੇਨਿਾ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਇਿ ਘਰ ਇੱਕ ਕ ਟੀਆ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਰਪਿਣ ਲਈ ਛੋਟੇ 

ਪਜਿੇ ਆਸ੍ਰੇ ਵਾਂਗ। ਨਿਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭ ੰ ਝੇ ਪਵਛੀ ਇੱਕ 
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ਚਾਰਿਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨ ਦ ਆ 

ਗਈ। 

 ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੱਟਪਕਆ। ਨਿਾ ਨ 

ਜਦਲੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ। ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਪਕ 

ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾਲ 

ਬਲਰਾਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਿੋਰ ਸ੍ਨ ਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 

ਪਵਚ ਆਏ ਸ੍ਨ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਔਰਤ - ਬਲਰਾਮ ਤੂੰ  ਤਾਂ ਕਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ ਕ ੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਿ ੈ

ਿਰ ਇਿ ਤਾਂ ਿਰੂਾ ਮਾਲ ਿੈ। ਜਾ, ਤੂੰ  ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀਮਤ 

ਦ ਗਣੀ ਪਮਲੂਗੀ। 

ਬਲਰਾਮ - ਸ਼ ਕਰੀਆ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ।  

ਨਿਾ ਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿ ੋ

ਕੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਰੈਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਖੇ 

ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸੇ੍ ਵਕਤ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨਿਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੀ ਤੇ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਠਡੀ ਤ ਿੜ ਕੇ ਪਕਿਾ... 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਕੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕ ੜੀਏ? 
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ਨਿਾ ਨ ਸ੍ਪਿਮੀ ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਪਕਿਾ... 

ਨਿਾ - ਛੱਬੀ ਸ੍ਾਲ। 

ਨਿਾ ਦੀ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਿਣੀ ਗੱਡੀ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਪਕਿਾ... 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਲਆਓ ਭੀ ਇਿਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚ'। 

 ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਿ ਕਮ ਸ੍ ਣਦੇ ਸ੍ਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਪਦਆਂ 

ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਧੱਕ ੇਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਪਬਠਾ ਪਦੱਤਾ। 

ਪਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨ ਬਲਰਾਮ ਨੰੂ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ। ਇਿ ਦੇਖ ਨ 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਬੰਦੇ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਭੈਣ ਪਕਿਾ 

ਸ੍ੀ ਓਸੇ੍ ਨ ਉਸ੍ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਿਾ ਪਦੱਤਾ। ਨਿਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ 

ਿਰ ਿ ਣ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦਾ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਚੀਕਾਂ 

ਮਾਰਨ ਦਾ। ਬਲਰਾਮ ਨ ਆਿਣੇ ਿੈਸੇ੍ ਲਏ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਰ ੱ ਕ 

ਪਗਆ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਵ ਬੰਦੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 

ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ। 

 ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਉਿ ਇੱਕ ਸ਼ਪਿਰ ਆ ਿ ੱ ਜੇ। ਉਿਨਾਂ ਗੱਡੀ 

ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ੂਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਸ੍ਬੇ ਪਵੱਚ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਨਕਾ 

ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਦੋਵ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤਰ 
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ਗਏ। ਉਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਨੰੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ੋਉਤਾਪਰਆ। 

ਨਿਾ ਪਬਲਕ ਲ ਚ ੱ ਿ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿ ਣ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਰਾਿ ਪਵਚ ਕੋਈ ਨਿ  ਕੱਢ ਸ੍ਕਦਾ 

ਇਸ੍ ਲਈ ਚ ੱ ਿ ਰਪਿਣਾ ਿੀ ਬੇਿਤਰ ਿੈ। ਗੱਡੀ ਪਵਚ ਉਤਰਨ 

ਪਿੱਛ ਉਿ ਇੱਕ ਚ ਬਾਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਧੇ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸ੍ੀ। 

ਪਜਥੇ ਨਿਾ ਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋ੍ਿਣੀਆਂ 

ਸੋ੍ਿਣੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿਾਜ਼ਰ ਸ੍ਨ। ਨਿਾ ਇਸ੍ ਮਾਿੌਲ 

ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਕੋਸ਼ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੰੂ ਮੌਤ ਪਕ  

ਨਿ  ਆ ਰਿੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਤਾਂ ਿ ਣ ਮਰਨ ਉਿਰ ਵੀ ਆਿਣਾ 

ਿੱਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ। ਬੱਸ੍ ਉਿ ਪਦਨ ਕੱਟ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਓਥ ੇ

ਿਾਪਜ਼ਰ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਸ੍ਲਾਮ ਕਰ ਰਿੀਆ ਂ

ਸ੍ਨ। ਪਜਸ੍ ਤ ਸ੍ਾਿ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਭ 

ਦੀ ਿਧਾਨ ਿੋਵ।ੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ... 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਵੰਦਨਾ ਏਧਰ ਆਵੋ। ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਵੋ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਤੇ ਪਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵ।ੋ  
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ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ ਦਵੋ ਔਰਤਾਂ ਨਿਾ ਨੰੂ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਨਿਾ ਵੀ ਚ ੱ ਿ 

ਚਾਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਿਾ ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇੱਕ 

ਿਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੀ 

ਸ੍ੀ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੇ੍ਠ ਜੀ ਦਾਮ ਤਾਂ ਐਨਾ ਿੀ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਬਾਕੀ ਆਿ ਖ ੱ ਦ ਮਾਲ ਦੇਖ ਪਲਓ। ਨਾਲੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ 

ਮਾਲ ਪਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਸੇ੍ਠ - ਓਿ ਤਾਂ ਿੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ, ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਦਾਮ 

ਕ ਝ ਪਜਆਦਾ ਵਧਾ ਪਦੱਤਾ ਤ ਸ੍ । 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੇ੍ਠ ਜੀ ਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। 

ਐਨ ਨੰੂ ਨਿਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਿ ੱ ਜੀ। ਨਿਾ ਇਿ ਸ੍ਭ 

ਸ੍ ਣ ਚ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਪਕਿਾ .. 
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ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਲਵੋ ਸੇ੍ਠ ਜੀ ਆ ਪਗਆ ਆਿ ਦਾ ਮਾਲ, 

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। 

ਸੇ੍ਠ ਨਿਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਿੀ ਰਪਿ ਪਗਆ। ਨਿਾ ਜਾਨਕਾ 

ਦੀ ਤਰੀਿ ਤ ਕੀਤੇ ਪਜਆਦਾ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਸੇ੍ਠ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ 

ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਆਪਖਆ.. 

 ਸੇ੍ਠ - ਠੀਕ ਿੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਮ ਓਨੀ ਿੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ 

ਪਜੰਨੀ ਤ ਸ੍  ਕਿੋ।  

ਸੇ੍ਠ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ ਤੇ ਨਿਾ 

ਨੰੂ ਬਾਿ ਿੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਪਗਆ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਆ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਕੇ ਿ ਣ ਪਨੈੱਤ ਉਸ੍ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮ ੱ ਲ ਿਵੇਗਾ। 

ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇਚ ੰ ਗਲ ਚੋ' 

ਮਸ੍ਾਂ ਛ ੱ ਟੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਰ ਜੰਗਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਿੱਸ੍ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 

ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ੍ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ। 

 ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇ੍ਠ ਨ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਕ ੰ ਡੀ ਲਗਾ ਲਈ 

ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਅਿਰਾਧੀ ਬਣਨਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਨਿਾ ਤਾਂ 

ਬਸ੍ ਿ ਣ ਇੱਕ ਕਠਿ ਤਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਕੋਈ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ 

ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਨਿਾ ਨ ਸੇ੍ਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪਵਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ ੇ
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ਆਿਣਾ ਸੋ੍ਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿ ੋ ਗਈ। ਇਿ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਕੀ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀੜ ਪਸ੍ਰਿ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਸ੍ੀ? ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੀੜਾ 

ਤੱਦ ਤੱਕ ਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਪਜਸ੍ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਝੱਲਦਾ ਰਪਿੰਦਾ 

ਿੈ। ਜਦ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੀੜਾ ਿੋਣੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਿੀੜ 

ਰੂਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਜਸ੍ਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦ ੇ

ਨ ਿਰ ਰੂਿ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਣ ੇਰਪਿੰਦੇ ਨ। ਨਿਾ 

ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਸ੍ਵਰਗ ਤ ਨਰਕ ਿੋ ਗਈ। 

ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਕਸ੍ਦਾ ਿੈ? ਉਿਨਾਂ ਪਤੰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ? 

ਬਲਰਾਮ ਪਜਿੇ ਬਣ ੇਭਰਾ ਦਾ? ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਖ ੱ ਦ ਨਿਾ ਦਾ? ਕ ਝ ਸ੍ਵਾਲ ਿ ੰ ਦੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜ ਆਬ 

ਨਿ  ਪਮਲਦੇ। ਕਸੂ੍ਰ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈਤੇ ਪਜੰਮੇਦਾਰ ਪਕਸੇ੍ ਿਰੋ 

ਨੰੂ ਠਪਿਰਾ ਦੇ ਿਾਂ। ਨਿਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਕੰਨੀਆਂ ਿੀ ਔਰਤਾਂ ਨ 

ਪਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਤ ਬਣ ੇਿੋਣਗੇ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 

ਸ੍ਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 

ਇਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਪਜਉਣਾ ਿੀ ਧਰਮ ਬਣ ਚ ਕਾ ਿੈ। ਸ੍ਭ ਤ ਅਪਿਮ 

ਸ੍ਵਾਲ ਇਿ ਿੈ ਪਕ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀੜ ਪਸ੍ਰਿ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਸ੍ੀ ਜਾਂ 

ਇਿ ਆਿਣੀ ਿੱਦ ਟੱਿ ਕੇ ਰਿੂ ਤੱਕ ਿ ੱਜ ਗਈ ਸ੍ੀ?  
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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ) 

ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਪਗਆ। ਕਠੋ 

ਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਰ ੇਦੇ ਬਾਿਰ ਇਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ ਣ 

ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਐਨੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਜੋ ਪਕਸੇ੍ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ 

ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਿੋਣ ਤੇ ਿੀ ਪਨਕਲ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਿੱਦ ਤ ਿਰ ੇ

ਦਰਦ ਿੋਣ ਤੇ। ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਅਨ ਭਵ ਕਰ ਿਾ ਦੇ ਨ। 

ਿਰ ਇਸ੍ ਿੀੜ ਨੰੂ ਸ੍ਿਾਰਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸ੍ਭ ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਪਜਗਰ ਵਾਲੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਦੇ ਨ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਿਰ ਮੇਲਾ 

ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਿ ੋ

ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਪਕ ਗਰਬਵਤੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਜਨਮ ਪਦੱਤਾ। ਏਦਾ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਸ੍ ਕੋਠ 

ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ੍ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਿੋਇਆ ਿੋਵ।ੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਚਾਰ-

ਿੰਜ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਸ੍ਨ ਬਾਕੀ ਸ੍ਭ ਬਾਿਰ ਝਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ 

ਸ੍ਨ। ਪਜਨਾਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ੀ। 

ਪਜਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਪਦੱਤਾ, ਉਿ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਪਦੰਦੇ 

ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਬੇਿੋਸ਼ ਿ ੋਗਈ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੱਿੜ ੇ

ਪਵੱਚ ਲਿੇਪਟਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿੜਾ, ਕੋਠ ਚੋ' ਜਾਣ ਲਈ 
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ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਲਆ ਤੇ ਕੋਠ ਪਵੱਚ 

ਪਨਕਲ ਗਈ। ਸ੍ਭ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੇ ਇਿ 

ਕੀ ਿੋਇਆ। ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿੋਸ਼ ਆਇਆ 

ਪਜਸ੍ ਨ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਨਮ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਨਿਾ ਦ ੇਨਾਮ ਵਜ 

ਜਾਪਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਠਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਸ੍-

ਿਾਸ੍ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਿਰ ਬੱਚਾ ਪਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਤ ਪਸ੍ਵਾਏ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਰੋਲਾ 

ਿਾਉਣਾ ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਕੱਥੇ ਆ? 

ਪਕੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? 

ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਮੇਤ ਦ ੋ

ਔਰਤਾਂ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆਈਆਂ। ਨਿਾ ਨ ਅਜੇ ਿ ਣ-ੇਿ ਣ ੇ ਇੱਕ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਕਾਿੀ ਗੰਭੀਰ 

ਅਵਸ੍ਥਾ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨ ਮਾਨ ਨਿ  

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਦ ੱ ਖ। ਜਾਨਕਾ 

ਬਾਈ ਦੇ ਆ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ਪਿਰ ਤ ਨਿਾ ਨ ਚੀ ਚੀ ਰੌਲਾ 

ਿਾਉਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 
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ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਕੱਥੇ ਆ? 

ਪਕੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ- ਿਨੈੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੂੰ  ਇੱਕ ਮਪਰਆ 

ਬੱਚਾ ਜੰਪਮਆ ਸ੍ੀ। 

ਨਿਾ ਨ ਿਰੋ ਚੀ- ਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ੍ ਰ ੂਕਰ 

ਪਦੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਬਾਿਾਂ ਅੱਡ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ 

ਿਈ।  

ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਪਦਉ। ਮ ਿੋਰ ਕ ਝ 

ਨੀ ਮੰਗਦੀ। ਿੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਤ ਿਾਡ ੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਦੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 

ਮੈਨੰੂ ਵਾਿਸ੍। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੈਨੰੂ ਪਕਿਾ ਨਾ ਮਰ ਪਗਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ। 

ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਮੱਟੀ ਪਵੱਚ ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਨੰੂ। ਿੈਜਾ ਚ ੱ ਿ ਕਰਕੇ। 

ਿਾਉ ਨੀ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਤੇ ਕ ਝ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਲਆ ਕੇ ਪਦਉ। 

ਬੱਚਾ ਚਾਿੀਦਾ ਇਸ੍ਨੰੂ ਪਜਿੜਾ। 

ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੰਜੇ 

ਤੇ ਪਬਠਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਮੇਤ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਚਲੀਆ ਂ
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ਗਈਆ ਂਤੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ੋਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਨਿਾ ਿਪਿਲਾਂ 

ਵਾਂਗ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਰਦੀ ਰਿੀ। ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ 

ਨਾ ਸ੍ ਣੀ। 

 

ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ, 

ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ। 

 

ਇੱਿ ਠਿਰ ਤੇ ਕਫਰ ਦੂਜੀ, 

ਕਫਰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿੰ ਭੀਰ, 

ਮ ੱ ਲ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ੇਪਾ ਕਲਆ, 

ਮੈਂ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਲੀਰ ੋਲੀਰ, 

ਵੇਚ ਵੱਟ ਜਾ ਿੋਠ ਬਾਲੀ, 

ਕਬਨ ਇਸ਼ਿ ਮ ਰਝਾ ਗਈ ਹੀਰ, 

ਰਾਿਸ਼ਾ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਜੱਦ ਮੈਂ, 

ਿੀ ਿਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ, 
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ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਿੂੜਾ, 

ਵਕਹਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਠਿੰ ਡੀ ਛਾਂ, 

ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ, 

ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ। 

 

ਦੋ ਰ ਪਈਏ ਚਾਰ ਰ ਪਈਏ, 

ਮੇਰਾ ਮ ੱ ਲ ਜੱਦ ਪੈਂਦਾ, 

ਨਚ ਖਾਂਦੇ ਨ ਚਿੰ ਦਰੇ, 

ਕਫਰ ਪੱਲੇ ਿੀ ਰਕਹਿੰ ਦਾ, 

ਹਾਰ ਕਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਹੀ ਿਰਨਾ, 

ਬਸ ਹ ਣ ਮੇਰਾ ਧਿੰ ਦਾ, 

ਇੱਿ ਜਾਵੇ ਕਫਰ ਦੂਜਾ ਆਵੇ,, 

ਮਗ਼ਰੇ ਹੋਰ ਉਡੀਿੇ ਬਿੰ ਦਾ, 

ਓਥੋਂ ਕਨਿਲੇ ਓਸ ੇਲਈ ਮਰਦੇ, 
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ਿੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ, 

ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ, 

ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ। 

 

ਸੋਚਾਂ ਿੋਠਾ ਿੋਠਾ ਏ, 

ਿੋਈ ਫ਼ਰਿ ਨੀ ਬਾਲਾ ਛੱਤਾਂ ਦਾ, 

ਓਥ ੇਵੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, 

ਇੱਥ ੇਟੱਬਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, 

ਇੱਥੇ  ੇਲ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ, 

ਭ ੱ ਸ ਪੈ ਜੇ ਮਰਦਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, 

ਓਥ ੇਮੈਂ ਆ ਾਦ ਪਕਰਿੰ ਦਾ, 

ਤਾਰਾ ਚਮਿਦੀਆ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, 

ਪੀਤ ਇੱਿ ਵਾਰ ਜੇ ਫਸ ਕਗਆ ਚ ਿੰ ਗਲ, 

ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦਾ ਨਾ ਿੋਈ ਰਾਹ, 
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ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ, 

ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ। 

(ਪੀਤ ਕਸਿੰ ਘ ਭੈਣੀ) 

 

ਐਦਾ ਿੀ ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਖਾਣ ਿੀਣ ਨੰੂ 

ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਕਦੇ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਦੰਦੇ। ਉਸ੍ 

ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਿੀ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿਰ ਜੇਲ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਵੀ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਪਦੱਤਾ। 

ਕੀ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਬੱਚਾ ਪਜ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ? ਉਸ੍ ਨੰੂ ਜਾਨਕਾ 

ਬਾਈ ਤੇ ਕੋਠ ਦੀ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਔਰਤ ਤੇ ਪਬਲਕ ਲ ਯਕੀਨ ਨਿ  

ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਮਾਂ ਗ ਜਰਦਾ ਪਗਆ ਤ ੇਿ ਣ ਕਰੀਬ ਪਤੰਨ-ਚਾਰ ਮਿੀਨ 

ਲੰਘ ਚ ਕ ੇਸ੍ਨ। ਿਰ ਨਿਾ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਸ੍ ਧਾਰ ਨਿ  

ਸ੍ੀ। ਸ੍ਗ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ ਿੋਰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਸ੍ਾਰਾ ਸ੍ਾਰ ਪਦਨ ਰਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਤੇ ਆਿਣੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਨੰੂ 

ਕੋਸ੍ਦੀ। 
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ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਦ ੋਮ ੰ ਡ ੇਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦ ੇ

ਕੋਠ ਪਵੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਸ੍ਮੀਰ ਤ ੇਦੂਸ੍ਰਾ ਅਮਨ। ਜਵਾਨੀ 

ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭ ੱ ਖ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਕੋਠ ਪਵੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਮਨ 

ਅਕਸ੍ਰ ਆ ਦਾ ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ 

ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰੀਦਣ 

ਲਈ ਿੈਸੇ੍ ਵੀ ਘੱਟ ਸ੍ਨ ਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ੍ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਠ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਮਨ 

ਨ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਿੜਾਏ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਿੈਸੇ੍ 

ਪਗਣ ੇਤੇ ਪਕਿਾ- 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਆਿ ਕੀ ਆ? ਸ੍ਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਇਆ 

ਏ? ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ। 

ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇਿ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ 

ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕ ਝ ਦੇਰ ਿਪਿਲਾਂ ਤਪਿ ਕੀਤਾਂ। ਇਸ੍ ਲਈ ਿੈਸੇ੍ 

ਥੋੜੇ ਿੈ ਗਏ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਿਨੰੂ ਮ ਫ਼ਤ 

ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਪਦਆਂ। 
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ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤ ਿੂਰੇ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ 

ਕੇ ਆਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਤ ਿਾਡਾ ਿੱਕਾ ਗਾਿਕ ਬਣ ਜਾਊ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛ ਬੋਲੀ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ੍ 

ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਿੂਰਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿਊ। 

ਅਮਨ - ਿਾਂਜੀ ਪਠਕ ਆ ਜੀ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਏਧਰ ਆ। ਜਾ, ਜਾ ਕੇ 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਕਪਿ। 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਰ ਉਿ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪਦਨ ਰਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਆ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੇ ਿ ਣ ਮ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਰਦੀ ਵੇਖ। ਨਿ  ਪਤਆਰ ਿ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸ੍ਤੀ ਪਤਆਰ ਕਰ। 

ਐਨ ਪਚਰ ਸ਼ੋਕ ਨਿ  ਚੱਲਣ ੇ ਇੱਥੇ। ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬਾਲਾ ਸ੍ਮਾਂ 

ਲੰਘਾ ਪਲਆ। ਜਾ - ਜਾ ਕੇ ਪਤਆਰ ਕਰ ਉਿਨੰੂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ 

ਗਾਿਕ ਆਇਆ ਏ। 
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ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨਿਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਬਾਿਰ ਬੰਦ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਨਿਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚੀ। ਨਿਾ ਆਿਣੇ ਵਾਲ 

ਪਖਲਾਰੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਨਿਾ 

ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਰ ਨਿਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਦੋ ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਪਕਿਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕੋਈ ਿ ੰ ਗਾਰਾ 

ਨਾ ਭਪਰਆ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਤ ਕਪਿਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮੀਲੀ 

ਕਮਰੇ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇਬਾਿਰ ਕ ੰ ਡੀ ਲਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ 

ਕੋਲ ਆ ਗਈ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿੋਗੀ ਪਤਆਰ? 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਾਂਜੀ ਿੋ ਰਈ ਆ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਜਾ ਇਸ੍ ਨਵ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ 

ਕਮਰਾ ਪਦਖਾ ਦੇ। 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। 

ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਨਿਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ 

ਿਈ।  
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ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਕਮਰਾ ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ 

ਕੇ ਅੰਦਰ ਕ ੰ ਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਕਮਰਾ ਬਾਿਰ 

ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੂਿੇ ਨੰੂ ਕ ੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮ ੜ ਦੇਪਖਆ 

ਤਾਂ ਨਿਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਪਖੱਲਰੇ ਿੋਏ ਸ੍ੀ। ਪਤਆਰੀ ਵਾਲਾ ਿੱਖ ਪਕਸੇ੍ 

ਿਾਸੇ੍ ਤ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ। ਸ੍ਮੀਰ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਅਪਜਿਾ ਪਕ ? ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਠ ਪਵੱਚ 

ਅਪਜਿਾ ਿੋਣਾ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਮਝ ਤ ਿਰ ੇਸ੍ੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਉਸ੍ ਵੱਲ 

ਤੱਕਦਾ ਿੋਇਆ ਿਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਬੰਠ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ 

ਬਾਰੇ ਬਿ ਤਾ ਅਨ ਭਵ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਬੈਠ 

ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨ ਸੋ੍ਪਚਾਆ ਪਕ ਇਸ੍ ਔਰਤ ਦਾ ਪਨੈੱਤ ਦਾ ਕੰਮ 

ਇਿੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਪਿਤਰ ਜਾਣਦੀ ਿੈ ਪਕ ਮ ਇੱਥੇ 

ਪਕ  ਆਇਆ ਿਾਂ। ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਉਿ ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ-ਵੀਿ ਪਮੰਟ ਚ ੱ ਿ ਬਠੈਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਨਿਾ 

ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਚ ੱ ਿੀ ਸ੍ਾਧੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ੍ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਪਕ  ਨਾ ਇਸ੍ 

ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿ ੱ ਪਛਆ ਜਾਵੇ ਪਕ ਗੱਲ ਕੀ ਿੈ? ਕੀ ਉਸ੍ਦਾ 
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ਮਨ ਨਿ  ਿੈ?  ਤਾਂ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਿਰੋ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਿ ਿਲੰਘ ਤ ਪਠਆ ਤੇ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਨਿਾ 

ਦੇ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਉਸ੍ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ.. 

ਸ੍ਮੀਰ - ਸ੍ ਪਣਓ.. ਸ੍ ਪਣਓ ਜੀ। 

ਿਰ ਨਿਾ ਨ ਕੋਈ ਿ ੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ। ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਯਾਦ 

ਆਇਆ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਾ ਿੈ ਜੋ ਪਕ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਲੈ 

ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੇ ਮੋਢ ੇਉਿਰ ਿੱਥ ਰੱਪਖਆ ਤੇ ਿੋਲੀ 

ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। 

ਸ੍ਮੀਰ - ਸ੍ ਪਣਓ ਨਿਾ ਜੀ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਉਸ੍ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਾ ਨ ਸ੍ਮੀਰ ਵੱਲ 

ਤੱਪਕਆ। ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿਈਆਂ 

ਸ੍ਨ। ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅੱਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਾਮੋਸ਼ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਸ੍ਮੀਰ - ਕੀ ਗੱਲ ਿੈ? ਤ ਸ੍  ਰੋ ਪਕ  ਰਿੇ ਿ?ੋ 
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ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਿ ੱ ਛਣ ਤੇ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚਲੇ ਅੱਥਰੂ ਿੋਰ 

ਤੇਜ ਵਪਿਣ ਲੱਗ ਿਏ ਿਰ ਉਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਸ੍ੀ। ਨਿਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵ 

ਦੇਖ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਪਿਰ ਤ ਨਿਾ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਸ੍ਮੀਰ - ਤ ਸ੍  ਰੋ ਪਕਉ ਰਿੇ ਿੋ? ਕੋਈ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੈ? 

ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਪਦਆਂ। 

ਏਨਾ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੋਈ ਨਿਾ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿ ੱਛ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਵੀ ਉਸ੍ ਜਗਾ ਤ ੇ

ਪਜੱਥੇ ਪਸ੍ਰਫ਼ ਲੋਕ ਪਜਸ੍ਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆ ਦੇ ਿਨ। ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਲੱਗਾ ਪਕ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਿੈਸੇ੍ ਦੇ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਲਈ ਆਇਆ ਿੈ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ੍ 

ਲੱਗੀ। ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਿੰਝੂ ਿੂੰ ਝੇ ਤੇ ਸ੍ਮੀਰ ਦੀ ਿਰਖ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੋ੍ਪਚਆ। ਪਕ ਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਧੋਖਾ 

ਿੋ ਚ ੱ ਪਕਆ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਮ ੜ ਤ ਧੋਖੇ ਨੰੂ ਸ੍ਿਾਰਣਾ ਉਸ੍ ਦੇ ਵੱਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਨਿਾ ਬੋਲੀ.. 

ਨਿਾ - ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮ ਤ ਿਾਡਾ ਵਕਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਤ ਸ੍  ਿਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਮ ਪਤਆਰ ਿੋ ਕੇ ਿ ਣ ਆਈ। 
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ਨਿਾ ਠ ਕੇ ਿਰੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੀ 

ਬਾਂਿ ਿੜ ਲਈ। ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਸ੍ਮੀਰ - ਮ ਿੈਸੇ੍ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਕਸੇ੍ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ੍ਾਉਣ 

ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਿਾਂ। ਿਰ ਮ ਐਨਾ ਵੀ ਬੇ-ਦਰਦ ਨਿ  ਪਕ ਪਕਸੇ੍ 

ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਰ ਠਸ੍ ਲਗਾਵਾਂ। 

ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਆਿਣਾ ਦ ੱ ਖ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। 

ਅਗਰ ਤ ਸ੍  ਨਿ  ਦੱਸ੍ਣਾ ਤਾਂ ਮ ਪਸ੍ਰਫ਼ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥ ਨਿ  ਜਾਵਾਗਾਂ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੀ ਬਾਂਿ ਛੱਡ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਕਮਰ ੇ

ਚੋ' ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਪਿੱਛ ਨਿਾ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

ਨਿਾ - ਰ ਕ।ੋ ਦੱਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਮ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਪਿੱਛੇ ਮ ਪੜਆ ਤਾਂ ਨਿਾ ਿਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਠੈ 

ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਿੀ ਸ੍ਮੀਰ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ। 

ਨਿਾ - ਮ ਡਰ ਰਿੀ ਸ੍ਾ ਪਕ ਪਕ  ਕਈੋ ਇੱਕ ਕੋਠ ਅੰਦਰ 

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿ ੱ ਛਗੇਾ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਆਿ ਨੰੂ 

ਦੱਸ੍ਣ ਤ ਪਝਜਕ ਰਿੀ ਸ੍ਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। 



 
 

365 
 

ਸ੍ਮੀਰ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਤ ਸ੍  ਘਬਰਾਉ ਨਾ। ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ੍ 

ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ। ਮ ਜਰੂਰ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਕ ਤ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸ੍ਕਾ। ਮੈਨੰੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਨਿ  ਓਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸ੍ਤ ਮੈਨੰੂ 

ਜਬਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਮ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ ਆ 

ਪਗਆ। ਤ ਸ੍  ਦੱਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਗੱਲ ਕੀ ਿ? 

ਨਿਾ - ਮ ਸ੍ ਰੂ ਤ ਿੀ ਇੱਥੇ ਨਿ  ਰਿੀ। ਇਿ ਗੱਲ ਕਰੀਬ 

ਡੇਢ ਕ  ਸ੍ਾਲ ਿ ਰਾਣੀ ਏ। 

ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਸ੍ ਣਾਈ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ ਣ ਿੈਰਾਨ ਰਪਿ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਪਕੰਨ 

ਜ਼ ਲਮ ਝੱਲੇ ਨ। ਉਸ੍ਦੀ ਿੱਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ ਣ ਸ੍ਮੀਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਏਨਾ 

ਜ਼ ਲਮ ਪਕਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਾਿੀ ਬੀਤ 

ਪਗਆ। ਐਨ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਬੂਿਾ ਖਟਪਕਆ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਠ ਕੇ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆਂ ਤਾਂ ਬਾਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ 

ਅਮਨ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਅਮਨ ਬੋਪਲਆ.. 

ਅਮਨ - ਪਕ  ਕੰਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਰਿੇਗਾਂ? ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। 

ਸ੍ਮੀਰ - ਰ ਕ ਇੱਕ ਪਮੰਟ। 
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ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਪਿਰ 

ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਦੋਸ੍ਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਿ ਬੱਸ੍ ਉਸ੍ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ ਣਨ ਿੀ 

ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿ 

ਿਰ ਿੱਖ ਪਵੱਚ ਆਸ੍ ਤ ਟ ੱ ਟੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਾਲ 

ਦ ਨੀਆ ਮਤਲਬੀ ਿੈ। ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਚ ੱ ਿ ਸ੍ਾਧ ਲਈ ਤੇ ਠ 

ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਪਲਆ। ਪਦਨ ਗ ਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। 

ਤੇ ਉਿ ਸੋ੍ਚਦੀ ਰਿੀ.. 

 

ਿੌਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥ ੇਿੌਣ ਏ ਰਾਹੀ, 

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਏ  ਾਲਮ ਕਵੱਚ ਲਾਲ ਕਸ਼ਆਹੀ, 

ਮ ਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਛੱਡ ਤ ਰ ਗਏ ਨ, 

ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਲ਼ਿੀਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰ ੜ ਗਏ ਨ, 

ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਿੰਗ ਕਜਹੜੇ ਿਾਲੇ ਨ, 

ਰੂਹ ਮ ੱ ਿ ਗਈ ਬਸ ਕਜਸ਼ਮ ਹੀ ਗ਼ਾਲੇ ਨ, 

ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਿੌਣ ਿੈਦ ਤੋਂ ਛ ਡਾਵੇਗਾ, 
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ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਮਿੰ ਨ ਮੈਨੂਿੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ, 

ਓਹੀ ਰੂਪ ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਆਂ ਕਫਰਦੀ, 

ਕਜਸ਼ਮ ਏ ਕਜ ਦਾ ਕਵੱਚੋਂ ਮਰੀ ਬੜੇ ਕਚਰ ਦੀ, 

ਇੱਿ ਹਮਰਾਹੀ ਿੋਈ ਇਨਾਂ ਲ਼ੀਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਦਲਦੇ, 

ਕਪਆਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰ ਝੂ ਬਣ ਮੇਰੀ ਚੀਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਦਲਦੇ, 

ਮਾਹੀ ਆਵੇ ਿੋਈ ਮੈਨੂਿੰ  ਰੂਹ ਕਜਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, 

ਮੇਰੀ ਤਿਦੀਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਿਰਾ ਲਵੇ, 

ਇੱਿੋ ਏ ਉਮੀਦ ਬੱਸ ਇੱਿੋ ਆਸ ਚਾਹੀ, 

ਿੌਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥ ੇਿੌਣ ਏ ਰਾਹੀ, 

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਏ  ਾਲਮ ਕਵੱਚ ਲਾਲ ਕਸ਼ਆਹੀ। 

(ਦੀਪ ਗਗਨ) 

 

ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕ  ਿਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌ ਕ  ਵਜੇ ਨਿਾ 

ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਪਕਆ। ਨਿਾ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ 
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ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਸ੍ਮੀਰ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਪੜਆ ਤੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਕ ੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਨਿਾ ਨ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਕੇ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਨਿਾ - ਤ ਸ੍  ਇਸ੍ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਕਵ? 

ਸ੍ਮੀਰ - ਗੱਲਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤ ਸ੍  ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ। 

ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਮਾਨ ਲੋੜਦਾ ਕੱਿੜੇ-ਲੱਤੇ ਲੈ ਲਵ।ੋ ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਲੈਣ 

ਆਇਆ ਿਾਂ। 

ਨਿਾ - ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ? 

ਸ੍ਮੀਰ - ਉਸ੍ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿੋਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਾ ਪਕਤੇ ਦੀ 

ਪਕਤੇ ਪਨਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਕ ਝ ਕੱਿੜੇ ਲਏ ਤੇ ਉਿ ਲ ਕਦੇ ਲ ਕਾ ਦੇ 

ਸ੍ਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਘੱਟਾ ਿਾ ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ। 

ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚੇ ਪਜੱਥ ੇ

ਸ੍ਮੀਰ ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਅਮਨ ਉਸ੍ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 

ਦੇ ਕੋਲ ਕ ਝ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਅਮਨ ਤ ਸ੍ਮਾਨ ਪਲਆ ਤੇ 

ਅਗਲੀ ਿੀ ਟੇਨ ਿੜ ਲਈ। ਪਦਨ ਚੜਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਦੂਸ੍ਰੇ 

ਸ਼ਪਿਰ ਜਾ ਿ ੱ ਜੇ। ਉਨਾਂ ਸ੍ਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਿੀ ਕ ਝ ਖਾਧਾ-
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ਿੀਤਾ ਤ ੇ ਪਿਰ ਤ ਰ ਿਏ। ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਗਏ ਤੇ ਨਿਾ-ਧ ੋ

ਪਲਆ। ਪਿਰ ਆਟੋ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦ ੇ

ਘਰ ਿਿ ੰ ਚੇ। ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਸੱ੍ਚ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ 

ਉਨਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਿੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਨੰੂ ਓਥੇ ਛੱਡ 

ਆਿ ਚਪਲਆ ਪਗਆ ਤੇ ਕਪਿ ਪਗਆ ਪਕ ਕ ਝ ਪਦਨ ਬਾਅਦ 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। 

ਸ੍ਮੀਰ ਇਸੇ੍ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ 

ਸੱ੍ਤ-ਅੱਠ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਉਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਾ ਨੰੂ ਨਾਲ 

ਪਕਸੇ੍ ਘਰ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ। ਪਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਿਰੋ ਕੋਈ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਪਿੰਦਾ। ਨਿਾ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ ੱ ਖ ਦਾ ਸ੍ਾਿ ਲੈ ਰਿੀ 

ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਇੱਥੇ ਰਪਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਉਿ ਿਤੀ ਿਤਨੀ ਿਨ। ਿਰ ਉਨਾਂ ਦਰਪਮਆਨ ਅਪਜਿਾ ਕੋਈ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਉਿ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੱਦ ਤੱਕ 

ਿਾਲਾਤ ਨਾ ਸ੍ ਧਰ ਜਾਣ। ਸ੍ਮੀਰ ਰੋਜ਼ ਪਦਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 

ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਮ ੜਦਾ। ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 

ਇਕੱਠ ਰਪਿੰਪਦਆ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮਨ ਿੀ ਮਨ ਨਿਾ ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ। 

ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਪਿਰ ਨਾ ਿਣੋ ਪਦੱਤਾ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ 
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ਸੋ੍ਚਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ੍ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤ ੇ

ਉਸ੍ ਦੇ ਅਪਿਸ੍ਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਨਿ  ਚ ੱ ਕਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ। ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਸ੍ਮੀਰ ਤ ਲ ਕਾ 

ਰੱਪਖਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ 

ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਿ ਸੋ੍ਚਦਾ ਿੋਵ ੇਪਕ ਨਿਾ ਇੱਕ ਗਪਿਰੇ ਦਰਦ ਪਵੱਚ 

ਗ ਜ਼ਰੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਕ ਉਿ ਨੰੂ ਸ੍ਦਭਾਵਨਾ ਪਦਖਾ 

ਕੇ ਆਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਕਾਰਨ ਦੇ 

ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਮਾਂ ਗ ਜ਼ਰਦਾ ਪਗਆ।  

 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਿ ਦੋਨ ਆਿੋ-ਆਿਣ ੇਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਸ੍ ਰਿ ੇ

ਸ੍ਨ ਪਕ ਆਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਪਕਆ। ਸ੍ਮੀਰ ਪਠਆ ਤੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਜਰਾ ਕ  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ 

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਿੰਜ-ਸੱ੍ਤ ਆਦਮੀ ਿੱਪਥਆਰ ਬੰਦੀ ਖੜੇ ਸ੍ਨ। ਸ੍ਮੀਰ 

ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਨਿਾ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ। ਨਿਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਠੀ। ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਪਕ ਉਿ 

ਆਦਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੇ ਉਿ ਦਨ ਘਰ ਦ ੇ

ਦੂਸ੍ਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਿੀ ਭੱਜ ਪਨਕਲੇ। ਸ੍ਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
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ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਿਏ ਿਰ ਉਿ ਪਨਕਲ ਚ ਕੇ ਸ੍ਨ। ਉਨਾਂ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ 

ਤਾਲਾਸ਼ ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਉਨਾਂ ਤੇ ਿੈ ਗਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ਨਿਾ ਤੇ ਸ੍ਮੀਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ 

ਲਈ। ਉਿ ਦੋਨ ਅੱਗੇ-ਅੱਗ ੇ ਤ ੇ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ। ਉਨਾਂ 

ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ੍ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਜਾ 

ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਿ ਪਡੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ 

ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਮ ੁ੍ੜ ਨਾ ਖੜਾ ਿਇੋਆ। ਅਖੀਰ ਸ੍ਮੀਰ ਨ 

ਨਿਾ ਨੰੂ ਓਥ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਨਿਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਨ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮਨਾ ਪਲਆ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੰੂ 

ਓਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 

 

ਸ ਪਕਨਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, 

ਹਰ ਦ ੱ ਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਜਹੀ, 

ਐਸਾ ਝੱਖੜ ਝ ੱ ਕਲਆ, 

ਕਿ ਸਭ ਕਵਰਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 
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ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 

 

ਿ ਝ  ਾਲਮਾਂ ਨ ਮੈਨੂਿੰ , 

 ਾਰ-ੋ ਾਰ ਿਰ ਕਦੱਤਾ, 

ਮੇਰੀ ਤਿਦੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰ ਨ ਨੂਿੰ , 

ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਿਰ ਕਦੱਤਾ, 

ਉਨਾਂ  ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ, 

ਮਕਹਮਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 

ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 

 

ਕਮਕਲਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਏਥ ੇਿੋਈ ਹਮ ਨਬੀ, 

ਦ ਨੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗੇ, 
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ਮੈਨੂਿੰ  ਸਾਰੀ ਮਤਲਬੀ 

ਮੇਰੀ ਇੱ ਤ ਦਾ ਮ ੱ ਲ, 

ਏਥ ੇਭਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 

ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 

 

ਇੱਿ ਅਣਜਾਣ ਫਕਰਸ਼ਤੇ ਨ, 

ਮੇਰਾ ਸੀ ਮ ੱ ਲ ਪਾਇਆ, 

ਕਜਹਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਆਪਣਾ, 

ਹਰ ਦ ੱ ਖੜਾ ਖੋਲ ਸ ਣਾਇਆ, 

ਓਹਨ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ, 

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਨ ਹੋ ਕਜਹਾ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 

ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 
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ਉਹ ਵੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਨਾ, 

ਰਕਹਣ ਕਦੱਤੀ  ਾਲਮਾ ਨ, 

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ, 

ਰੋਲ ਕਦੱਤੀ  ਾਲਮਾਂ ਨ, 

ਹੋਸ਼ਲਾਂ ਤੇ ਹ ਣ, 

ਟ ੱ ਟੀ ਹੋਈ ਿਮਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 

ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 

 

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦ ੱ ਖਾਂ ਦੀ, 

ਿਹਾਣੀ ਕਜਹੀ ਹੋ ਗਈ, 

ਕਿਸ ੇਨਕਹਰ ਦੇ ਸ ੱ ਿੇ ਹੋਏ, 

ਪਾਣੀ ਕਜਹੀ ਹੋ ਗਈ, 
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ਕਜਹਨ ਵੀ ਸ ਣੀ, 

ਓਹ ਹੈਰਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ, 

ਸ ਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ। 

(ਸ ਮਨ ਿਸ਼ਮੀਰ) 

 

ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਦੋਨ ਭਾਗ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਬਲਬ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਿੀ 

ਪਿੱਸ੍ਾ ਿਨ। ਇਸ੍ ਲਈ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਿੂਰਨ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 

ਸ੍ਮਝਣ ਲਈ ਬਲਬ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਿੜਨਾ ਬਿ ਤ ਜਰੂਰੀ ਿੈ।  

www.PunjabiLibrary.com



 
 

376 
 



 
 

377 
 

ਬਲਬ (ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ) 

ਬਲਬ ਕਦੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਬ ੱ ਝ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬ ੱ ਝ 

ਜਾਵੇ। ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬ ੱ ਝ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡੰਗ 

ਪਵੱਚ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿ ੰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿਰ ਉਿ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਪਦਆਂ ਅੱਖ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਝਮੱਕ ਰਿਾ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 

ਦਸ੍ ਕ  ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਇਸ੍ ਲਈ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਪਕ ਪਕ ਅਕਸ੍ਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਸੋ੍ਚਦਾ ਿੋਇਆ 

ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਪਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਬਲਬ ਦਾ 

ਜਗਣਾ ਬ ੱ ਝਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂ੍ਈ ਵੀ ਆਿਣੀ 

ਤੇਜ਼ੀ ਮ ਤਾਪਬਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ 

ਤਾਂ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ ਿਰ ਜਦ ਬਲਬ ਦਾ ਜਗਣਾ 

ਬ ੱ ਝਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਅੱਕ ਕੇ ਆਿਣੇ ਪਬਸ੍ਤਰੇ ਵੱਲ 

ਚਲਾ ਪਗਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ ਪਗਆ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। 

 ਪਦਨ ਚਪੜਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ

ਓਸੇ੍ ਪਬਲਪਡੰਗ ਦੇ ਕਮਰ ੇਵੱਲ ਗਈ ਪਜੱਥੇ ਰਾਤੀ ਬਲਬ ਿਰਕਤ 

ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਬਲਬ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਜਗ-ਬ ੱ ਝ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ। ਬਲਬ ਬਸ੍ ਇਕ ਤਾਰ ਜਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ 
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ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ। ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛ ਪਿਰ 

ਉਸ੍ਨ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਪਲਖਣ ਬੈਠ ਪਗਆ। 

ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਇੱਕ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਅਨ ਭਵ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਿ 

ਪਦਲਚਸ੍ਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਅਕਸ੍ਰ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤ ੇ

ਰਸ੍ਾਪਲਆਂ ਪਵਚ ਛੱਿਦੀਆ ਂਸ੍ਨ। ਉਿ ਪਿਰ ਓਸੇ੍ ਜਗਾ ਤ ੇਆ 

ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਪਜਥ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 

ਪਦਖਦਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਸੱ੍ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ 

ਪਲਖਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ... 

 

ਘੜਾ ਕਤੜਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰ ਕੜਆ, 

ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸ ੇਿਸੂਤੀ, 

ਦੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਭੱਜੀ ਘਰ ਨੂਿੰ , 

ਜਾ ਲਾਈ ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੂਤੀ, 

ਛੈਲ ਛਬੀਲੀ ਮ ਕਟਆਰ ਖੜ ਗਈ, 

ਗ ੱ ਸ ੇਦੀ ਅੱਗ ਬਲੂਤੀ, 
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ਯੋਗੀ ਮਗਰੋਂ ਨੱਸਣ ਨੂਿੰ  ਕਫਰਦਾ, 

ਸੱਤੀ ਓਥ ੇਰਹੀ ਖਲੋਤੀ, 

ਮੂਿੰ ਹ ਕਵਚ ਗਾਲ, ਮ ੱ ਖ ਸੂਰਜ ਕਲਸ਼ਿੇ, 

ਤਨ ਬੋਤਲ, ਨੱਿ ਮਤੋੀ, 

ਹ ਸਨ ਭਿੰ ਡਾਰ ਨਿੌ-ਨਿ ਭਕਰਆ, 

ਰੱਬ ਿਰੀ ਨਾ ਿੋਈ ਿਟੌਤੀ....... 

 

ਅਜ ੇਉਸ੍ਨ ਐਨਾ ਕ  ਿੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੰਨਾ ਿਾੜ 

ਪਦੱਤਾ। ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕ ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਨਿ  ਆਇਆ। 

ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਨਵ ਿੰਨ ਤ ੇਪਲਖਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕੀਤਾ। ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ 

ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬਪਣਆ। ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਪਰਿਾ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਦਮਾਗ਼ ਪਵੱਚ ਕ ੱ ਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ 

ਕਲਮ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ। ਤੇ ਪਤਆਰ ਿੋ ਕੇ 

ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਪਿਆ। ਪਬਲਪਡੰਗ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਪਿਰ 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਉਿ ਕਮਰਾ 

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡੰਗ ਪਵੱਚ ਕਰੀਬ ਨੌਵ  ਮੰਪਜਲ ਤੇ ਸ੍ੀ। 
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ਜਦ ਪਲਖਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਰ ਕ ੱ ਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ 

ਪਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਿ ੱ ਜ ਿਪਿਲਾਂ ਉਿ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਜ਼ਾਇਬ 

ਘਰ ਪਗਆ ਤ ੇ ਪਿਰ ਪਚੜੀਆ ਂਘਰ। ਇੱਕ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਿੋਣ ਦ ੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿ ਇਪਤਿਾਸ੍ ਤੇ ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਸ਼ਾਮ ਿੋਣ ਤੇ ਉਿ ਮ ੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਗਆ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕ ੱ ਝ ਫ਼ਲ 

ਲੈ ਕੇ ਪਿਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਆ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤ ੇ

ਿਈ। ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਪਿਲ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਚੌਦਾਂ-ਿੰਦਰਾਂ ਸ੍ਾਲ ਦ ੇ

ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਬਸ੍ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ 

ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਬੱਚੇ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ 

ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ। ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ 

ਆ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਪਿਰ  ਕ ੱ ਝ ਪਮੰਟਾਂ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਦੂਰ ਿੋਣ 

ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਵੀ ਚਿੇਰਾ ਸ੍ਾਿ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ। 

ਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਿ ਲੀਏ ਤ ਉਿ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਅਨ ਭਵ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ। ਪਿਰ ਬੱਚਾ ਪਕਸੇ੍ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸੇ੍ ਜਾ 

ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤ ਓਿਲੇ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ 
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ਆਿਣੇ ਰੰਗ ਪਵੱਚ ਮਸ੍ਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਿ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ 

ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਪਖੜਕੀ ਚੋ' ਸ੍ਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕ ੱ ਝ 

ਅਜ਼ੀਬ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ 

ਦੇਖ ਪਖੜਕੀ ਤ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਿੋ ਕੇ ਨਿਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤਾਂ ਓਿੀ 

ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਆਿਣੇ ਕੱਿੜੇ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਫ਼ੋਨ 

ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲੀ ਿੀ ਬ ਰਕੀ ਤੋੜੀ ਪਕ ਦੇਪਖਆ ਔਰਤ ਤ ੇ

ਮਰਦ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਓਿੀ 

ਬੱਚਾ ਆ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਿਇੋਆ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਤ ੇ

ਬੱਚਾ ਓਸੇ੍ ਪਬਸ੍ਤਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਿੈ ਪਗਆ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਆਿਣਾ 

ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਖੜਕੀ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ

ਆ ਪਗਆ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦਖੇਦਾ ਪਰਿਾ ਤ ੇਬੱਚਾ ਓਥੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ 

ਰਿਾ। ਪਿਰ ਕ ੱ ਝ ਦਰੇ ਪਿੱਛ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਿਰਕਤ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਬਲਬ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬ ਝਾਵੇ। ਕਦ ੇ

ਜਗਾਵੇ ਕਦੇ ਬ ਝਾਵੇ। ਇਿ ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤ ੇ

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ। ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਬਲਬ ਬੰਦ 

ਿੋ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸ੍ ਪਗਆ ਿਰ 



 
 

382 
 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ ਰਿਾ। ਉਸ੍ਦੇ ਮਨ ਪਵੱਚ ਬੇ-ਚੈਨੀ ਿੋਈ ਜਾ 

ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਨ ਦ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ। ਉਿ ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚ-

ਸੋ੍ਚ ਕੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿੀ ਟਪਿਲ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ 

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਿਯੋਗ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰਦਾ। ਿਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 

ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਈੋ ਥੋੜ ਆ ਗਈ ਿੋਵੇ। 

ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਕਲਮ ਤੇ ਡਾਇਰੀ 

ਚ ੱ ਕੀ ਤੇ ਪਲਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ਼ ਕਾਿੀ ਦੇਰ 

ਸੋ੍ਚਣ ਪਿੱਛ ਵੀ ਉਸ੍ਨ ਕ ੱ ਝ ਨਾ ਪਲਪਖਆ। ਪਿਰ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ 

ਲੱਗਾ ਕਦ ਉਸ੍ਨੰੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ ਪਗਆ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਉਠਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਸੇ੍ 

ਪਖੜਕੀ ਤੇ ਿਈ। ਤੇ ਪਖੜਕੀ ਚੋ' ਓਿੀ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਾ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਕ ੱ ਝ ਖਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਨੜੇ ਿਰੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਪਿਰ ਰਜ਼ੋ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ 

ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਅੱਜ ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਪਰਕਸ਼ੇ ਤੇ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿਾ ਉਿ ਿੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਰਸ੍ਤੇ ਪਵੱਚ 

ਉਸ੍ਨ ਕਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਖੇੇ। ਪਕਤੇ ਬੱਚੇ ਸ੍ਕੂਲ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ, ਪਕਤੇ ਚਕ 

ਪਵੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਪਜਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ ਦਾਣਾ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ,  

ਪਕਤੇ ਿ ਸ੍ਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ, ਪਕਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 
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ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਸ੍-ਦਸ੍ ਰ ਿਏ ਤੇ 

ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ,  ਕਪਿਣ ਮ ਤਾਪਬਕ ਉਿ ਇੱਕ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਿਰ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਨਿਾਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਉਿ ਇੱਕ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਿ ੱ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ। 

ਐਥੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਕ ੱ ਝ ਬ ਜਰਗ ਚੀ- ਚੀ ਿੱਸ੍ ਰਿ ੇਸ੍ਨ ਤ ੇ

ਕ ੱ ਝ  ਲੋਕ ਕਸ੍ਰਤ ਕਰ ਰਿੇ ਤ ੇਕ ੱ ਝ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। 

ਇਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਾਿੀ ਅਨੰਦਮਈ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ 

ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛ ਉਿ ਪਲਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ.... 

 

ਯੋਗੀ ਕਪਿੰ ਡੋਂ ਸ਼ਕਹਰ ਨੂਿੰ  ਆਇਆ, 

ਦੇਖ ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਅ ਚਕੜਆ ਏ, 

ਬ ੱ ਢੇ ਕਖੜ-ਕਖੜ ਹੱਸਦੇ ਜਾਵਣ, 

ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਵਕੜਆ ਏ, 

ਿਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮ ਕਟਆਰਾਂ ਦੇਖਾਂ, 

ਮਨ ਹ ਸਨ ਦਾ ਿੀੜਾ ਲਕੜਆ ਏ, 
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ਿਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਿੋਈ ਖ ੱ ਦ ਹੀ ਿਰਦਾ, 

ਲੋਿਾਂ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਤਕੜਆਂ ਏ, 

ਰਿੰਗ ਬਰਿੰਗੇ ਪਿੰ ਛੀ ਚਕਹਿਣ, 

ਿ ਦਰਤ ਦਾ ਰ ਤਬਾ ਖਕੜਆ ਏ, 

ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਿੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, 

ਏਥ ੇਿੀ ਿੀ ਜ ਗਤਾਂ ਤੂਿੰ  ਘਕੜਆ ਏ, 

ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਪੜਨ ਪਾਵੇ, 

ਇਹ ਦੇਖ ਿੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਭਕਰਆ ਏ...... 

 

ਐਨਾ ਪਲਖ਼ਣ ਪਿੱਛ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਕ ੱ ਝ ਉਦਾਸ੍ ਪਜਿਾ ਿ ੋਕੇ ਬਠੈ 

ਪਗਆ। ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਘਰ 

ਪਨਕਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਿੋ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੰੂ 

ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਓਸੇ੍ 

ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਪਤਲਪਕਆ,ਂ ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਿ 

ਪਡੱਗਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਿ ਉਪਠਆ। ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਨ 

ਪਡੱਗਪਦਆਂ ਦੇਪਖਆ ਿੀ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਿਰ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ ਵੱਲ਼ ਦੇਖ ਕੇ 
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ਿੱਸ੍ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਇਿ ਪਦਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਵੀ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। ਇੱਕ ਿਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਸੌ੍ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਿ 

ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਵਾਲੇ ਪਦਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਓਥ ਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਇਕ 

ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਪਲਆਉਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਆਿਣੇ ਿੋਟਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿ ੱ ਜ ਕੇ ਉਸ੍ਨ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਪਖੜਕੀ ਦਾ ਚੇਤਾ 

ਆਇਆ। ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ 

ਔਰਤ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ 

ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿੂਰਾ 

ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਿ ੈ ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ 

ਪਬਲਪਡੰਗ ਪਵੱਚ ਕੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ 

ਪਕ ਪਕ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਕੰਮ ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ੰ ਦੇ 

ਦੇਖੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇਿ ਆਮ ਿੀ ਿੈ। ਉਿ ਪਖੜਕੀ ਤ ਦੂਰ ਿ ੋ

ਪਗਆ ਤੇ ਬੈੈੱਡ ਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਿ ੋਗਈ, ਕਰੀਬ 

ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਿੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖ ੱ ਲ ਗਈ ਤ ੇ

ਉਿ ਠ ਕੇ ਨਿਾਉਣ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ 
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ਲਈ ਚਾਿ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਿੜਨ ਬੈਠ ਪਗਆ। 

ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡੰਗ ਤੇ ਿਈ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੇਪਖਆ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਓਿੀ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ 

ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਪਿਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ 

ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ੍ਾਰ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਔਰਤ 

ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਵਾਿ ਨਿ । ਪਲਖਾਰੀ ਸੋ੍ਚ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਗਰ ਮ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸ੍ਕਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਿ ੇ

ਿੋਣਗੇ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕ -ਕਰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮ ੱ ਖ ਮੋੜ ਪਲਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕ ਰਸ੍ੀ ਤੇ 

ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਲਬ ਬੰਦ ਿੋ ਪਗਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ 

ਪਿਰ ਜਪਗਆ। ਇਸ੍ ਵਾਰ ਇਿ ਬਲਬ ਓਸੇ੍ ਬਚ ੇਨ ਜਗਾਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਨ ਭਵ ਿ ੋਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਇਸ੍ ਬੱਚ ੇਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਇਿ ਬੱਚਾ 

ਓਥੇ ਕੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਪਿਰ ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਬੱਚਾ ਬਲਬ ਬੰਦ 

ਕਰ ਕੇ ਸ੍ ਪਗਆ। ਿਰ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਬੱਚਾ 

ਇਕੱਲਾ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਿ ਪਿਰ ਰ ੱ ਕ ਪਗਆ ਪਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਤਾ 
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ਨਿ  ਇੰਝ ਿਾਲਤੂ ਪਵੱਚ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ 

ਨਿ । ਿਰ ਕ ਛ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਬਲਬ ਪਿਰ ਜਗ ਪਗਆ। ਤੇ ਉਸ੍ ਤ 

ਬਾਦ ਪਿਰ ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਤੱਕ ਜਗਦਾ-ਬ ੱਝਦਾ ਰਿਾ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦ ੇ

ਮਨ ਪਵੱਚ ਵੰਨ-ਸ੍ਵੰਨ ਪਖਆਲ ਆ ਰਿੇ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ ਕਰ ਵੀ 

ਕੀ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਚ ੱ ਕੀ ਤ ੇਪਲਖਣਾ 

ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ..... 

 

ਬਲਬ ਿਰੇ ਹਰਿਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਿਿੰ ਬ,ੇ 

ਕਹੱਿ ਚੋ' ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਕਜ  ਚੱਲਣ ਰਿੰ ਬੇ, 

ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਇੱਿ ਬਾਲੜਾ, ਰਕਹ ਕਗਆ ਇਿੱਲਾ, 

ਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੋਈ ਕਫਿਰ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਪ ੱ ਤ ਝੱਲਾ, 

ਇੱਿ ਔਰਤ ਬਿੰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ, ਹੈ ਕਿਿੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਾ, 

ਕਦੱਤਾ ਹਲੂਣ  ਮੀਰ ਨੂਿੰ , ਟ ੱ ਟ ਕਗਆ ਭਰੋਸ਼ਾ, 

ਿੀ ਬੀਤੇ ਉਸ ਪ ੱ ਤ ਤੇ, ਦੇਖ ਮਾਂ ਦੀ ਿਰਨੀ, 

ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਿਿੰਗਾਲ ਏ, ਪਊ ਮੈਨੂਿੰ  ਭਰਨੀ, 
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ਕਠਆ ਯਿੀਨ ਰੱਬ ਤੋਂ,ਿੋਈ ਆਸ ਨਾ ਲੱਭੇ, 

ਬਸ ਘ ੱ ਪ ਹਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂਿੰ  ਸੱਜੇ-ਖੱਬ,ੇ 

ਬਸ ਘ ੱ ਪ ਹਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂਿੰ  ਸੱਜੇ-ਖੱਬ.ੇ........ 

 

ਇਿ ਪਲਖਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਡਾਇਰੀ 

ਤੇ ਕਲਮ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ। ਕ ੱ ਝ ਵਕਤ ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਨ ਦ ਆ ਗਈ। ਇੰਝ ਿੀ ਪਕੰਨ ਪਦਨ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ। ਇੱਕ ਪਦਨ 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਆਿਣੇ ਕਮਰ ੇ ਪਵੱਚ ਪਲਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਵਕਤ ਕਰੀਬ 

ਸ਼ਾਮ ਸੱ੍ਤ ਕ  ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ

ਪਬਲਪਡੰਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਕਸੇ੍ ਅਣ-ਿਛਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ੀ। 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਿ ਬਚਾ ਵੀ 

ਅੰਦਰ ਆ ਪਗਆ। ਔਰਤ ਨ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਜਾਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਏਨੀ ਦੂਰ ਤ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ ਣਦੀ ਿਰ 

ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਾਫ਼ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਥੇ ਿਏ 

ਆਦਮੀ ਨ ਬੱਚ ੇਦੀ ਬਾਂਿ ਿੜ ਲਈ। ਔਰਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 

ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਠੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰ ਪਕਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਬੱਚ ੇਨਾਲ 
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ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਿੈਰਾਨ 

ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮ ੰ ਡਾ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸ੍ 

ਨਾਲ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਪਕ  ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ 

ਸ੍ਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਕ ੱ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਆ ਪਰਿਾ। ਕ ੱ ਝ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਿ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਪਿਰ ਔਰਤ 

ਉਸ੍ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਖੱਚ ਕੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸੇ੍ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਵੀ 

ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਮਗਰ ਿੀ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਿ ਣ ਸ੍ਭ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀਆ ਂ

ਅੱਖਾਂ ਤ ਓਿਲੇ ਿ ੋਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ 

ਪਰਿਾ। 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ  ਨਾ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿਤਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇ ਪਕ ਸ੍ਾਰਾ ਮਾਂਝਰਾਂ ਕੀ ਿੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸੋ੍ਚਣ ਬਾਅਦ ਉਿ 

ਓਸੇ੍ ਪਬਲਪਡੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਉਿ 

ਪਬਲਪਡੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਿ ੱ ਜਾ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਿ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ 

ਕਮਰਾ ਿੀ ਨਿ  ਬਲਪਕ ਿੂਰਾ ਘਰ ਵਾਂਗ ਿੈ। ਉਸ੍ਨ ਬਾਿਰ ਿੀ 

ਮੰਪਜ਼ਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ 

ਪਦੱਤਾ। ਕ ੱ ਝ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖ ੱ ਲਾ ਤੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਪਿਰ 

ਖੜਕਾਇਆ। ਕ ੱ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਓਸੇ੍ ਔਰਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਖੋਪਲਆ। ਔਰਤ ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 
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ਔਰਤ - ਿਾਂਜੀ ਕੌਣ? 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਔਰਤ ਉਿਰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਿ 

ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜ ਆਬ 

ਪਦੱਤਾ... 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੋਗੀ ਿੈ ਤੇ ਮ ਤ ਿਾਡੇ ਪਬਲਪਡੰਗ 

ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ। ਮ ਓਧਰ ਦੇਖ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ ਪਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਿੈ ਉਿ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ 

ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮ ਸ੍ੀਬਤ ਿੈ? 

ਉਿ ਔਰਤ ਿੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਪਿ ਗਈ ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸ੍ਭ 

ਿ ੱ ਪਛਆ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਸ੍ਾਫ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਲਗਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮੱਥੇ ਤ ਿਸ੍ੀਨਾ ਚੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਔਰਤ ਨ ਕੰਬਦੀ ਿੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਪਕਿਾ... 

ਔਰਤ - ਕ ੱ ਝ ਨਿ  ਿੋ ਪਰਿਾ ਏਥੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ  ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾ 

ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। 

ਐਨਾ ਜ ਆਬ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਪਿਆ। ਿਰ ਅੰਦਰ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। 
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ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੋਰ ਵੱਧ ਪਗਆ 

ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਿੋਣ ਤ ਰੋਕ ਪਦੱਤਾ ਤ ੇ

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਪਗਆ। ਅੰਦਰ ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਉਿ 

ਉਸ੍ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਅੰਦਰ ਪਗਆ 

ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ  ਓਿੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੱਚ ੇ ਨਾਲ 

ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿ ਣ ਉਸ੍ ਬੱਚ ੇਦੇ ਿਰ ਸ੍ੀ। 

ਬੱਚਾ ਉਸ੍ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 

ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਪਿਤ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ 

ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਬੱਚ ੇਉਿਰ ਿਰੇ ਧਕੇਲਣ 

ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਉਸ੍ 

ਬੱਚੇ ਤ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚ ੇ ਿਰ ਿਈ 

ਤਾਂ ਉਿ ਇੱਕ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਕ ੜੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਨ ਮ ੰ ਪਡਆਂ 

ਵਰਗੇ  ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 

ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਉਿ ਆਦਮੀ ਕ ੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ।ਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ 

ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਕ ੜੀ ਨ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ 

ਜੋ ਪਕ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਿਾੜ ਚ ੱ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 
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ਉਠਾਇਆ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਿਰ ਟ ੱ ਟ ਕੇ ਿ ੈ

ਪਗਆ। 

ਆਦਮੀ - ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਤੂੰ  ?  

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਿਰ 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆਿਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰਕੋ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਐਨ ਨੰੂ ਉਿ ਔਰਤ ਆਈ ਤੇ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਬਾਿ ਿੜ 

ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਪਖੱਚ ਕੇ ਪਲਜਾਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਿਰ 

ਉਿ ਕ ੜੀ ਬਾਿਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿੀ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ 

ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਪਰਆ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਿ ਔਰਤ ਪਵੱਚ ਜਾ 

ਵੱਜਾ, ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਪਡੱਗ ਿਏ। ਕ ੜੀ ਦਾ ਿੱਥ ਔਰਤ 

ਕੋਲ ਛ ੱ ਟ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਜਦਲੀ ਨਾਲ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਿੜ 

ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਿੇਠਾਂ 

ਸ੍ ੱ ਟ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿ ਿਰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਜਲਦੀ 

ਨਾਲ ਉਪਠਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿੀ ਿਏ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਗ ਲਦਾਨ 

ਨੰੂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਉਿਰ ਮਾਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਓਸੇ੍ 

ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਿੋ ਕੇ ਪਡੱਗ ਪਿਆ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵੱਚ 

ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ੍ੀ। ਸੱ੍ਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਅਨ ਭਵ ਿ ੰ ਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਔਰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਸ੍ਾਰਾ ਕਮਰਾ 
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ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ ਪਿਆ ਸ੍ੀ। ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕ ੜੀ 

ਨੰੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜ ਿਏ। 

ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਪਡੰਗ ਪਵੱਚ 

ਪਨਕਪਲਆ। ਕ ੜੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਟੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 

ਢੱਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਬ ੱ ਕਲ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਲਆ।  ਇਿ ਕ ੜੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ 

ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ। ਬਾਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨਰਾ ਿ ੋਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਸ੍ਮਾਂ ਨੌ ਵੱਜ ਚ ੱ ਕ ੇਸ੍ਨ।  ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਿਣ ੇ

ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਪਗਆ  ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਕ ੱ ਝ ਕੱਿੜੇ ਤ ੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤੇ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ 

ਿੀ ਲੈ ਪਗਆ।  

 

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਬੰਦਾ ਸ੍ੀ।  ਉਸ੍ਨ ਕਈ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ।  ਿਾਲਾਤ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਕੇ ਿੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਿੈ ਜਾਂ 

ਪਿਰ ਗ਼ਲਤ। ਓਵ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਬਲਬ ਦੀ ਿਰਕਤ ਤ ਵੀ ਇਸ੍ 

ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਿਤਾ 
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ਲੱਗ ਿੀ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਕੀ ਪਕੱਤਾ ਿੈ, ਿਰ ਇਸ੍ ਬੱਚੀ 

ਬਾਰੇ ਕ ੱ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਉਿ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ  ਓਥੇ ਪਕ  

ਰਪਿੰਦੀ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਉਿ ਔਰਤ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਸ੍ੀ? ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ 

ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ ਬਲਬ ਦੇ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਜਗਨ ਬ ਝਣ 

ਦਾ? ਤੇ ਬੱਚੀ ਇਿ ਪਕ  ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ? ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ ੱ ਥੀ ਐਨੀ 

ਵੀ ਸ੍ ਲਝੀ ਿੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਪਜੰਨੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। 

 

ਮਾਂ ਇੱਕ ਿਪਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। ਇਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਿ ੰ ਦਾ 

ਿੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਸ਼ਾਇਦ 

ਦ ਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ  ਜੋ ਕਰ ਸ੍ਕੇ। ਔਰਤ 

ਦੇ ਕਈ ਰੂਿ ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਿ  ਿਾ ਸ੍ਪਕਆ। ਔਰਤ ਇੱਕ 

ਮਾਂ ਿੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਿੈ, ਇੱਕ ਿਤਨੀ ਿੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਿੈ। ਿਰ ਿਰ 

ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਿਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਿ ੰ ਦਾ 

ਿੈ। ਕੋਈ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਵਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਪਵੱਤਰ ਰੂਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਕੋਠ ਤੇ ਬੈਠਣ 

ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ਼ਕ ਨਾਲ 

ਨਿ , ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਬੈਠੀ ਿੈ। ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ 
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ਵੀ ਨਿ  ਪਕਿਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਅਗਰ ਇਸ੍ ਦ ਨੀਆਂ ਤ ੇ

ਰੱਬ ਿੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ। ਅਗਰ ਚੰਪਗਆਈ ਿੈ ਤਾਂ ਬ ਰਾਈ ਵੀ 

ਿੈ। ਔਰਤ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਨਿ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਔਰਤ ਤ ਪਬਨਾਂ ਇਿ ਦ ਨੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਿੈ। ਿਪਵੱਤਰਤਾ ਰਿੂ 

ਪਵੱਚ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਨ ਪਵੱਚ ਨਿ ।  
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ਬਲਬ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ) 

 ਪਟਰਨ - ਪਟਰਨ.... ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵੱਜੀ। ਯੋਗੀ ਨ ਆਿਣੀ 

ਜੇਬ ਪਵੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਯੋਗੀ - ਿਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਪਕੰਨਾ ਕ  ਸ੍ਮਾਂ ਲੱਗੂ ਅਜ?ੇ 

ਯੋਗੀ - ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੰੂ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਕੰਮ ਅਜੇ 

ਕਾਿੀ ਪਿਆ ਏ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਬੱਚੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਨ। ਕਪਿੰਦੇ ਤ ਿਾਡ ੇ

ਆਉਣ ਤੇ ਿੀ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ। 

ਯੋਗੀ - ਤ ਸ੍  ਮਨਾਓ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮਪਦਨ ਵੀਰੇ। ਮੈਨੰੂ 

ਦੇਰੀ ਿ ੋਜਾਵੇਗੀ। ਿਰੋ ਵੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਨ ਇਨਾਂ 

ਕੋਲ ਇਸ੍ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮ 

ਿ ੱ ਜਣਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸ੍ਭ ਸ੍ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤ ਸ੍  

ਮਨਾਓ ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮਪਦਨ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪਿਰ ਵੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਪਰਓ ਪਕ 

ਪਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ 
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ਯੋਗੀ - ਿਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮ ਜਲਦ ਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਆਜੋ ਪਿਰ ਜਲਦੀ। 

ਯੋਗੀ - ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। 

ਏਨਾ ਕਪਿਣ ਉਿਰਾਂਤ ਯੋਗੀ ਨ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਦਰਅਸ੍ਲ ਯੋਗੀ ਆਿਣੀਆਂ ਕ ਝ ਨਵੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 

ਪਕਸੇ੍ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੈਕਟਰੀ ਪਵੱਚ ਆਇਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਪਜੱਥੇ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਿੋਰਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਦੇਰ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਓਧਰ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ 

ਜਨਮਪਦਨ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਸ੍ਮ 

ਪਸ੍ਰ ਿਿ ੰ ਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ। ਜਨਮਪਦਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 

ਪਸ੍ਰਿ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦਾ ਿੀ ਿਪਰਵਾਰ ਸ੍ੀ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਬਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋ੍ਿ ੇਤੇ ਬੈਠ 

ਪਗਆ। ਪਜੱਥੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਨਿਾ, ਬੇਟਾ ਸ੍ ੱ ਖਮਨ, ਬੇਟੀ 
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ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਵੀ ਬੈਠ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੀ ਿਤਨੀ ਰਸੋ੍ਈ 

ਪਵੱਚ ਕੇਕ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਨ 

ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ... 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਕੇਕ ਿ ਣ, ਭ ੱ ਖ ਬਿ ਤ ਲੱਗੀ 

ਆ। 

ਦੋ-ਚਾਰ ਪਮੰਟ ਪਿੱਛ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੀ ਿਤਨੀ ਰਸੋ੍ਈ ਪਵੱਚ 

ਕੇਕ ਲੈ ਬਾਿਰ ਆ ਗਈ ਤ ੇਕੇਕ ਪਲਆ ਮੇਜ ਤੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। 

ਸ੍ਭ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਆ ਗਏ। ਆਸ਼ਾ ਬੋਲੀ.. 

ਆਸ਼ਾ - ਮੰਮੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਿ  ਜਗਾਈਆਂ। 

ਰਮਨ - ਰ ਕ ੋਬਟੇਾ ਜਗਾ ਦੇ ਆ। 

ਅਜ ੇਇਿੀ ਕਪਿਣ ਦੀ ਦਰੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਿ ੋ

ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਬੋਪਲਆ.. 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਿ ਣ ਇਿ ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਕੀ ਪਬਮਾਰੀ ਿੈ ਗਈ? 

ਰਮਨ - ਦੇਪਖਉ ਜਰਾ.. ਆਿਣ ੇਬੰਦ ਿੋਈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ 

ਿੋਰ ਦੀ ਵੀ? 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ। 
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ਰਮਨ - ਕੋਮਲ ਬੇਟਾ ਉਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ 

ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਦੇ। 

ਕੋਮਲ ਠੀ ਤੇ ਦੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਘਰ ਪਵੱਚ 

ਰੋਸ਼ਨੀ ਿੋ ਗਈ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਪਠਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰਾਿੀ ਦੇਪਖਆ 

ਪਕ ਸ੍ਭ ਦੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਵਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। 

ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ.. 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਬੱਤੀ ਆ ਰਿੀ ਿੈ ਪਿਰ 

ਆਿਣੀ ਪਕ  ਨਿ  ਆ ਰਿੀ? 

ਰਮਨ - ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਦੇਪਖਓ ਜਰਾਂ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਪਿਊਜ਼ 

ਡ ਪਗਆ ਿੋਵ।ੇ 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਿਰ ਚਲਾ 

ਪਗਆ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਿਊਜ਼ ਪਨਕਪਲਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਿੜ ਕੇ ਪਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਪਦੱਤਾ। ਘਰ ਪਵੱਚ 

ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਿਈ। ਉਸ੍ਨ ਮ ੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਿੀ ਇੱਕ 

ਆਦਮੀ ਬੰਦੂਕ ਿੜੀ ਖਲੋਤਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਬੰਦੂਕ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦ ੇ

ਸ੍ੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਾਰ 
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ਸ੍ਭ ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਣੀ ਦੇਖ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ 

ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਰ ਵੀ ਿਪਥਆਰਬੰਦ 

ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਦਾਪਖਲ ਿੋ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ ੂ

ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ 

ਕੀਤੀ ਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿੇ। ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਡਰਾਉਣ 

ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਸ੍ਪਿਮ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਿੱਥ ਿੈਰ ਬੰਨ 

ਪਦੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ 

ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਦ ੇ ਮੰੂਿ ਬੰਦ ਿੋ ਗਏ। ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਨ ਪਵੱਚ 

ਅਸ੍ਮਰੱਥ ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ - ਿੰਦਰਾਂ ਪਮੰਟ ਬੀਤ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ 

ਬਿ ਤ ਮਪਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਿੱਟਾ - 

ਕੱਟਾ ਆਦਮੀ ਤਪਰਆ ਤ ੇਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ 

ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਉਸ੍ ਚੋ' ਇੱਕ ਅੱਧ - ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ 

ਜਨਾਨੀ ਿੇਠਾਂ ਤਰੀ। ਦੂਸ੍ਰੀ ਬਾਰੀ ਰਾਿ  ਇੱਕ ਿੋਰ ਜਨਾਨੀ 

ਤਰੀ। ਇੱਕ ਨ ਬਿ ਤ ਮਪਿੰਗੀ ਸ੍ਾੜੀ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿੱਦ 

ਤ ਿਰੇ ਪਸ਼ੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਦੂਸ੍ਰੀ ਨ ਕੋਈ ਬਾਿਲਾ 

ਪਸ਼ੰਗਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਨਾਂ ਚੋ' ਿਮ ੱ ਖ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮੰੂਿ 
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ਪਵੱਚ ਿਾਨ ਚਬਾ ਦੀ ਿੋਈ ਪਸੱ੍ਧੀ ਕੋਮਲ ਵੱਲ ਵਧੀ। 

ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਪਿਛਾਂਿ ਿੱਟ ਗਏ। ਉਸ੍ਨ ਕੋਮਲ ਦਾ 

ਮੰੂਿ ਠਡੀ ਤ ਆਿਣ ੇਿੱਥ ਨਾਲ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘ ੱ ਪਟਆ 

ਤੇ ਬੜੀ ਠਾਠ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਬੋਲੀ.. 

ਔਰਤ - ਕੀ ਸੋ੍ਚਦੀ ਸ੍ੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਿੱਥ ਭੱਜ 

ਸ੍ਕੇਗੀ। ਦੇਖ ਪਲਆ ਭੱਜ ਕੇ। 

ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੰੂਿ ਨੰੂ ਿੱਥ ਨਾਲ ਘ ੱ ਪਟਆ ਤੇ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਨਾਲ ਛੱਡ 

ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਭ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਿੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੋ੍ਿ ੇਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਜ 

ਤੇ ਿਏ ਕੇਕ ਨੰੂ ਚਾਕ ੂਨਾਲ ਕੱਪਟਆ ਤੇ ਮੰੂਿ ਪਵੱਚ ਿਾਨ ਥ ੱ ਕ 

ਕੇਕ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ... 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਬੱਸ੍ ਇਿੀ ਨ ਘਰ ਪਵੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ 

ਵੀ ਆ? 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

ਆਦਮੀ - ਬਸ੍ ਇਿੀ ਨ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਛਾਣ ਨੀ ਵੰਦਨਾ। ਇਿੀ ਆ ਉਿ ਬੰਦਾ 

ਪਜਿੜਾ ਇਸ੍ ਕਾੜੀ ਨੰੂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ? 
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ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਅੱਗ ੇ ਵਧੀ ਤੇ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਕਿਾ.. 

ਵੰਦਨਾ - ਜੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ। 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥ ੇ

ਆਏ ਨ। ਉਸ੍ਨ ਸੱ੍ਚ ਨਾ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਓ ਆਦਮੀ ਨਿ  ਿ ੈ

ਜੋ ਕੋਮਲ ਭਜਾ ਕੇ ਪਲਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਤਾਂ ਦਰਅਸ੍ਲ ਯੋਗੀ 

ਿੈ। ਪਜਿੜਾ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਸ਼ਾਂਤ 

ਪਰਿਾ ਤੇ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਪਲਆ ਤੇ ਸ੍ਭ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਕ 

ਕੋਈ ਸੱ੍ਚ ਨਾ ਕਿੇ। 

ਵੰਦਨਾ ਦੇ ਿਪਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ 

ਆਿਣੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਿੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਤ ਰੰਤ 

ਿੀ ਵੰਦਨਾ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਪਦੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਿ ਿੇਠਾਂ 

ਪਡੱਗ ਿਈ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਂ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਜਰੋ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ 

ਿੋ ਗਏ। ਪਿਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੀ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ੋਤੇ ਗੱਡੀ ਚ' ਸ੍ ੱ ਟੋ, ਬਾਕੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। 
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ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੋਮਲ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ 

ਪਲਜਾਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋ - 

ਚਾਰ ਕਦਮ ਿ ੱ ਟਣ ਪਿੱਛ ਰ ਕ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮ ੜ ਦੇਪਖਆ। ਪਿਰ 

ਨਿਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤ ੇਗੌਰ ਨਾਲ ਦਖੇ ਿੱਥ ਤੇ ਿੱਥ ਮਾਰ ਜਰੋ - 

ਜੋਰ ਨਾਲ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੱ੍ਚ ਿੀ ਕਪਿੰਦੇ ਨ ਲੋਕ। ਜਦ ਖ ਦਾ ਦਦਾ 

ਤਾਂ ਛੱਿੜ ਿਾੜ ਕੇ ਦਦਾ ਿੈ। ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਂ ਵੀ 

ਆਿੇ ਪਮਲ ਗਈ।  

ਪਿਰ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਕੋਮਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਾ ਵੱਲ। 

ਤੇ ਮ ੜ ਚੀ - ਚੀ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੀ। 

ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਕੋਮਲ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀ ਧੀ ਿੈ। 

ਕੋਮਲ ਨਿਾ ਵੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਕੋਲੋ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ 

ਜੱਦੋ - ਜਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਿਰ ਵੱਸ੍ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਨਿਾ ਨੰੂ ਕ ਝ 

ਆਭਾਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੋ ਕੀ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਅਜ ੇਵੀ 

ਸੱ੍ਦਮੇ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੀ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਏਨੰੂ ਵੀ ਸ੍ ੱ ਟੋ ਗੱਡੀ ਚ'। 
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ਇਿ ਆਖ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਿ ਜਾ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। 

ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵੱਚ ਗੋਲੀ 

ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਿ ਥੇ ਿੀ ਪਡੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ 

ਦੇਖ ਸ੍ਭ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਏ। ਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਿੋਰਾਂ 

ਨੰੂ ਸ੍ ਣਨ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਕਰ 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦ ੇਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਪਸ੍ਵਾਏ 

ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਦੇ। ਕੋਮਲ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ ਿੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ 

ਰਿੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨ 

ਨਿਾ ਤ ੇਕੋਮਲ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਚ ੱ ਕ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਸ੍ ੱ ਪਟਆ ਤ ੇ

ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਗਏ। 

ਓਧਰ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦ ੇ ਘਰ ਕੀ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿ ਆਿਣ ੇ ਕੰਮ ਪਵੱਚ 

ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਸ੍ਮਾਿਤ ਕਰ ਉਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 

ਵਜੇ ਘਰ ਿਰਪਤਆ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਬਿ ਤ ਲੋਕ 

ਇਕੱਠ ਿੋਏ ਨ ਤੇ ਿ ਪਲਸ੍ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਇੱਕ 

ਦਮ ਡਰ ਪਗਆ। ਅੱਗੇ ਿੋ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸ੍ਰਿ ਖਨੂ 

ਿੀ ਖੂਨ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿੋਰ ਅੱਗੇ ਵਪਧਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 

ਲਾਸ਼ਾ ਪਵਛੀਆਂ ਿਈਆ ਂਸ੍ਨ ਤੇ ਿ ਪਲਸ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 
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ਕਰ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਯੋਗੀ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ ਡੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਥੇ ਿੀ 

ਗੋਪਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਚੀ - ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਿ ਆਿਣੀ ਿੋਸ਼ 

ਭ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਿ ਪਲਸ੍ ਅਪਧਕਾਰੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਜੰਨਾਂ 

ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਪਸ੍ਿਾਿੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ੍ੀ। ਉਨਾਂ ਯੋਗੀ ਨੰੂ 

ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਅੱਥਰੂ 

ਸ੍ਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣਾ ਰ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਦੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਨ 

ਰ ਮਾਲ ਪਲਆ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਸ੍ਾਿ ਕੀਤੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ 

ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕ ਰਸ੍ੀ ਿਰ ਪਬਠਾਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ 

ਬੋਪਲਆ.. 

ਥਾਣੇਦਾਰ - ਪਮਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਸ਼ਤਾ ਸ੍ੀ ਆਿਦਾ? 

ਯੋਗੀ - ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਮੇਰਾ ਪਮੱਤਰ ਸ੍ੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਤ ਵੀ ਵੱਧ 

ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਤੰਨ ਮਿੀਨ ਤ ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਇੱਥ ੇਿੀ ਰਪਿ 

ਰਿੇ ਿਾਂ।  

ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਆਿ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ। 

ਯੋਗੀ - ਪਕਵ ਿੋਇਆ ਇਿ ਸ੍ਭ? 

ਥਾਣੇਦਾਰ - ਸ੍ਾਨੰੂ ਦਸ੍ ਕ  ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਨ ਆਇਆ 

ਪਕ ਇੱਕ ਘਰ ਕਾਿੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿੀਆਂ ਨ। 
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ਆ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿਾਲਾਤ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ਨ। ਵੈਸੇ੍ ਉਸ੍ ਸ੍ਮ 

ਆਿ ਪਕੱਥੇ ਸ੍ੀ? 

ਯੋਗੀ ਨ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਕੋਣ ਿੈ, ਕੀ ਪਕੱਤਾ 

ਕਰਦਾ ਿੈ ਤ ੇਇਸ੍ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਕੱਥੇ ਸ੍ੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਤੇ ਪਮਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਯੋਗੀ ਨ 

ਆਿਣੇ ਅੱਥਰੂ ਿੂੰ ਜ ੇਤੇ ਕ ਰਸ੍ੀ ਤ ਠ ਖੜਾ ਿੋ ਲਾਸ਼ਾ ਵੱਲ 

ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ - ਇੱਕ ਕਰ ਸ੍ਭ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਥ ੇਨਾ 

ਤਾਂ ਨਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਦੀ 

ਲਾਸ਼ ਸ੍ੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਓਿੀ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ 

ਤ ਯੋਗੀ ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਛ ਡਾ ਕੇ ਪਲਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ 

ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਕਵ ਿ ੋਸ੍ਕਦਾ। ਉਸ੍ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ 

ਕੋਲਮ ਤੇ ਨਿਾ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ 

ਬੱਚੀ ਨਿ  ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਮ ਤਾਪਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਪਤਲ 

ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸ੍ਨ। ਜੋ ਪਕ ਪਬਲਕ ਲ ਸ੍ਿੀ ਅਨ ਮਾਨ 

ਸ੍ੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਿ ਲੀਆ ਦੱਸ੍ਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕ।ੇ ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ਭ 

ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਿ ਪਲਸ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 

ਮ ਲਾਜੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪਗਆ। ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ਭ 



 
 

417 
 

ਮਬਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ੍ ਪਸ੍ਵਾਏ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦੇ। ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਥਾਣ ੇ

ਿਿ ੰ ਚੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਸ੍ਵਾਲ - 

ਜ ਆਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਪਲਖਾਰੀ ਸ੍ਾਬ ਤ ਸ੍  ਕ ਝ ਲ ਕਾ 

ਰਿੇ ਿੋ। ਬਪਿਤਰ ਰਿੇਗਾ ਅਗਰ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ - ਸ੍ਿੀ ਦੱਸੋ੍। ਤ ਸ੍  

ਪਜੰਨਾ ਲ ਕਾ ਰੱਖਗੇ ਸ੍ਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਪਵੱਚ ਓਨੀ ਤੰਗੀ 

ਆਵੇਗੀ।  

ਯੋਗੀ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ੍ਿੀ ਬੰਦਾ ਜਾਿਦਾ ਿੈ ਿ ੋ

ਸ੍ਕਦਾ ਉਸ੍ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਰ ਬਪੋਲਆ.. 

ਯੋਗੀ - ਿ ਣ ਮਸ੍ਲਾ ਕਾਿੀ ਉਲਝ ਪਗਆ ਿ,ੈ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ 

ਸੱ੍ਚ ਦੱਸ੍ਣਾ ਸ੍ਿੀ ਰਿੇਗਾ। 

ਥਾਣੇਦਾਰ - ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਿਦਾ? 

ਪਿਰ ਯੋਗੀ ਨ ਕੋਮਲ ਤ ੇਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰ ੇਸ੍ਭ ਸੱ੍ਚ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ, ਪਕਵ ਉਿ ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ। 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਅਸ੍ਲ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿ  ਿਤਾ ਪਕ ਪਕ 

ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ੍ਬਦ ਵੀ ਮੰੂਿ ਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੱਪਢਆ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਕਰੀਬ ਪਤੰਨ 
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ਮਿੀਨ ਿੋ ਚ ੱ ਕ ੇਨ। ਉਸ੍ਨ ਕੋਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਿਰ ਨਿਾ 

ਬਾਰੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਖਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕ  ਗਾਇਬ ਿ।ੈ 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਭਰੋਸ੍ਾ ਪਦੱਤਾ ਪਕ 

ਉਿ ਿੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ੈਤੇ ਪਦਨ ਰਾਤ 

ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਚ'। ਯੋਗੀ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ 

ਸ਼ ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। 

ਓਧਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਕੋਮਲ, ਨਿਾ ਤੇ ਆਿਣ ੇਆਦਮੀਆ ਂ

ਸ੍ਮੇਤ ਕੋਠ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ 

ਪਵੱਚ ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਕੋਠ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਠ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾਨਕਾ 

ਬਾਈ ਨ ਪਕਿਾ.. 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇ

ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮ ਦੇਖਦੀ ਆ ਿ ਣ ਇਿ ਪਕੱਦਾ 

ਭੱਜਦੀਆਂ ਨ। 

ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋ - 

ਪਤੰਨ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਕਮਰ ੇ

ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਬਾਿਰ ਬਿੂਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਕੋਮਲ ਚੀਕਾਂ 

ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿਰ ਥੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ ਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 
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ਨਿਾ ਨੰੂ ਪਜਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਿ ਓਿੀ ਕਮਰਾ ਸ੍ੀ 

ਪਜੱਥ ਨਿਾ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਸ੍ੀ। ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਿਿ ੰ ਚਣ ਤੇ ਨਿਾ 

ਦਾ ਪਸ੍ਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਿ ਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 

ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਿੋ ਗਈਆ।ਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ 

ਆ ਦੇ ਿੀ ਉਿ ਿਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀ - 

ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬੂਿੇ ਵੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੂਿਾ ਬਾਿਰ 

ਬੰਦ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਬੂਿੇ ਨੰੂ ਜੋਰ - ਜਰੋ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੱਦ 

ਪਕਸੇ੍ ਨ ਨਾ ਸ੍ ਣੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਿਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਚੀ - ਚੀ 

ਰੋਣ ਲੱਗੀ।  

ਕੋਮਲ ਦਾ ਵੀ ਇਿੀ ਿਾਲ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦ ੇਪਿਆਰ 

ਲਈ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇੱਕੋ 

ਜਗਾ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਿ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਿਾਬੰਧ 

ਸ੍ੀ। 

ਏਧਰ ਮ ਲਾਜੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨ ਥੇ ਿੀ ਪਬਜਲੀ ਨਾਲ 

ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸ੍ਥੀਆਂ ਲੈ ਸ਼ਪਿਬਾਜ 

ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਿਰਤ ਆਇਆ। ਘਰ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ ੰ ਨਾ ਪਿਆ ਸ੍ੀ। 

ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨ ਅਸ੍ਥੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਪਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ 
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ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ 

ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਿ - ਸ੍ਿਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਿਰਾਂਤ ਨਿਾ ਧੋ ਕੇ ਗ ਰੂ ਘਰ 

ਚਲਾ ਪਗਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਪਕਆ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਮਲ 

ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ੍ ਕੀਤੀ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਸ੍ਮਾਂ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ 

ਛੱਕ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ। ਿੈਦਲ ਿੀ ਘਰ ਨੰੂ ਚੱਲ 

ਪਿਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਿੀ ਿ ੰਦਾ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 

ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਈ। ਉਸ੍ਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਇਿ ਤਾਂ ਓਿੀ ਿੈ ਜੋ 

ਪਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਕਤ ਉਸ੍ ਪਬੰਲਪਡੰਗ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਔਰਤ 

ਨਾਲ ਸ੍ੀ। ਯੋਗੀ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਿੋਵ।ੇ  

ਯੋਗੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਵਪਧਆ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਵੱਲ 

ਆ ਦਾ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਿਛਾਣ ਪਲਆ। ਵੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। 

ਯੋਗੀ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਨ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਿਰ 

ਅਖੀਰ ਕਾਿੀ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਿੋਇਆ ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਡੱਗ ਪਿਆ। 

ਯੋਗੀ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਕਰ ਪਲਆ। ਦਨੋ ਿੱਥ ੋਿਾਈ ਿੋਏ ਿਰ 

ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਉਸ੍ਨ ਿਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਯੋਗੀ ਨ 

ਤ ਰੰਤ ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਥਾਣੇਦਾਰ 

ਕ ਝ ਿ ਪਲਸ੍ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸ੍ਮੇਤ ਥੇ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ 



 
 

421 
 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਗਿਤਾਰ ਕਰ ਥਾਣ ੇਲੈ ਗਏ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ 

ਥਾਣ ੇਪਗਆ। ਿ ੱਛ ਿੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤ ੇਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਿ ਨਿਾ 

ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦ ੇਕੋਠ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਿਨ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ - ਲੱਭਦੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦ ੇ

ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ 

ਬੋਪਲਆ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਉਸ੍ ਤ ਿੋਰ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਤੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਨੰੂ ਛ ਡਾ ਕੇ ਪਲਓਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਲੱਗ 

ਗਏ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠ ਦੀ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਖਬਰ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਨਿ  ਿੋਵੇਗਾ ਪਜਸ੍ ਨੰੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗੈਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਧੰਪਦਆਂ ਦਾ ਿਤਾ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਪਜੰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, 

ਿੱਪਥਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਿ ਵਿਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮ ੱ ਖ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਚ 

ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਿਿ ੰ ਚ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ 

ਨੰੂ ਿੱਥ ਿਾਉਣ ਤ ਡਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ 

ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰਵਾਿ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਕੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗਵਾਿ ਪਮਲ ਗਏ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਪਿੱਛ ੇ

ਨਾ ਿਪਟਆ। 
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ਿ ਪਲਸ੍ ਦੀਆਂ ਪਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਈਆ।ਂ 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਮਲ 

ਤੇ ਨਿਾ ਦੀ ਿਪਿਚਾਣ ਿੋ ਸ੍ਕੇ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਿ ਪਲਸ੍ ਦੀਆ ਂ

ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਨੰੂ 

ਚਾਰ ਿਾਸੇ੍ ਤ ਘੇਰਾ ਿਾ ਪਲਆ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦ ੇਆਦਮੀ ਵੀ 

ਸ੍ ਚੇਤ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਿ ੋ

ਗਏ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਕਈ ਚ 

ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਪਵੰਦਰ 

ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ 

ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸ੍ ਣੀ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਡਰ ਦੇ ਿਪਥਆਰਬੰਦ 

ਿਰ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਿ ਕਮ 

ਦੇ ਪਦੱਤਾ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਤ ੇ

ਕਈ ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਪਦੱਤੇ। ਕਈ ਿ ਪਲਸ੍ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਖਮੀ ਿੋਏ। ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਿ ਪਲਸ੍ 

ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤ ੇਕਈ ਭੱਜ ਗਏ। 

ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਲੋਕ ਲ ਕ ਗਏ। ਕੋਠ ਪਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 

ਵੀ ਆਿਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਭੱਜਣ 

ਲੱਗੀਆਂ। ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਿ ਪਲਸ੍ ਕੋਠ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਯੋਗੀ 
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ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਕੋਠ ਅੰਦਰ ਆ ਪਗਆ। ਉਿ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੰੂ 

ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਰ ਕਮਰਾ ਖੌਲ - ਖੌਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਜਸ੍ ਕਮਰੇ 

ਨੰੂ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਿ ੰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਔਰਤ ਤੇ 

ਆਦਮੀ। ਖੈਰ ਕੋਠ ਪਵੱਚ ਇਿੀ ਤਾਂ ਿ ੰਦਾ ਿੈ। ਪਜੰਨਾਂ ਕਮਪਰਆ ਂ

ਪਵੱਚ ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਸ੍ਨ ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਥੇ ਿੀ ਮਾਰ 

ਸ੍ ੱ ਟੇ। ਕਮਰੇ ਿੋਲਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ ਪਜੱਥ ੇ

ਕੋਮਲ ਬੰਦ ਸ੍ੀ। ਬਿੂਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤ ੇਯੋਗੀ 

ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏਥੇ ਆ। ਯੋਗੀ ਿੈਰਾਨ 

ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਤ ੇਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ 

ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਅੱਗ ੇ

ਵਧਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਕਮਪਰਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਿ ਨਿਾ ਦ ੇ

ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ ਪਜੱਥੇ ਨਿਾ ਬੰਦ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਿ ਪਲਸ੍ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਮਰੇ ਦੀ 

ਨ ੱ ਕਰ ਪਵੱਚ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਯੋਗੀ ਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਿੱਥ 

ਕੰਨਾਂ ਤ ੇਰੱਖ ੇਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਕੋਮਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਾ ਕੋਲ ਗਈ ਤ ੇ

ਪਕਿਾ.. 

ਕੋਮਲ - ਮਾਂ... ਮਾਂ... ਮਾਂ... 
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ਨਿਾ ਨ ਕੋਮਲ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਰਦੀ ਿੋਈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਗਲ 

ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਈਆਂ। ਯੋਗੀ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ 

ਪਕ ਨਿਾ ਿੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਅਸ੍ਲ ਮਾਂ ਿੈ। ਉਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਗਆ 

ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਓਥ ਜਲਦੀ ਪਨਕਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਿ ਪਲਸ੍ ਅੱਗੇ ਵਧੀ 

ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੋਠ ਦੇ ਿਾਲ ਪਵੱਚ ਜਾ ਿਿ ੰਚੀ। ਪਜੱਥੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ 

ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤ ੇਕ ਝ ਿਪਥਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਬੈਠੀ ਿੋਈ 

ਸ੍ੀ। ਉਨਾਂ ਨ ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ 

ਆਰੰਭ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਪਜਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਢ ੇ

ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਜ ਆਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ 

ਨਾਲ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ - ਇੱਕ 

ਕਰ ਪਤੰਨ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪਨਸ਼ਾਨਾ 

ਪਬਲਕ ਲ ਸ੍ਟੀਕ ਬੈਠਾ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਿੀ। ਜਾਨਕਾ 

ਬਾਈ ਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਮ ਲਾਜ਼ਮ ਨ 

ਗੋਲੀ ਪਸੱ੍ਧੀ ਉਸ੍ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਵੱਚ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਮਗਰ ਿੀ ਿੋਰਾਂ ਨ 

ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੰੂ ਛੱਲਣੀ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਥੇ ਿੀ ਪਡੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਡੱਗਦਾ ਦੇਖ ਬਾਕੀ 

ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਿਰ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਨਾਕਾਮ ਰਿੀ। ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਸ੍ਾਰੇ ਮੌਤ 

ਦੀ ਨ ਦ ਸ੍ ਗਏ। 
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ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੋਰ ਵੀ ਬੰਧੀ ਬਣੀਆ ਮਾਸੂ੍ਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 

ਕ ੜੀਆਂ ਨੰੂ ਛ ਡਾਇਆ। ਉਿਰਾਂਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ 

ਕੋਮਲ ਨੰੂ ਕੋਠ ਤ ਬਾਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ ਰੱਪਖਅਤ ਘਰ 

ਿਿ ੰ ਚਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਦ ੇਪਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕ ਝ ਿ ਪਲਸ੍ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। ਕੋਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਤੇ ਥ ੇ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਿ ਪਲਸ੍ ਪਿਰਾਸ੍ਤ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਲਆ 

ਪਗਆ। ਇਿ ਸ੍ਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਿੇਸ਼ ਿੋਇਆ। 

ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੂਪਮਕਾ 

ਪਨਭਾਈ ਤੇ ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ ਿੋਰ ਬੇ-ਗ ਨਾਿ ਔਰਤਾ ਨ ਗਵਾਿੀ 

ਭਰੀ। ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਏ ਜ ਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ। ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕ ਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ 

ਚਾਨਣਾ ਿਾਇਆ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਕੇਸ੍ ਨਿਾ ਦੇ ਿੱਕ ਪਵੱਚ ਪਰਿਾ। 

ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਿ ੰ ਦਾ ਪਗਆ। ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ 

ਨਾਲ ਬਿ ਤ ਸ੍ਮਾਂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਿੀ ਪਰਿਾ। ਕੋਮਲ ਨ ਨਿਾ ਨੰੂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਨਿ  ਬਲਪਕ ਕਾਜਲ 

ਿੈ। ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨ ਥੇ ਰਪਿਣਾ ਠੀਕ ਨਾ 

ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸ੍ਮੇਤ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ 

ਥੋ ਚਲੇ ਗਏ। 
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ਲੋਕ ਕਪਿੰਦੇ ਨ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਪਿੱਸੇ੍ ਨਿ  

ਆ ਦਾ। ਤੇ ਪਜੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਸੇ੍ ਆ ਦਾ ਿੈ ਉਿ ਕਰਮੀ-ਭਾਗੀ ਿ ੰ ਦ ੇ

ਿਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਸ੍ਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ੍ੀਬ ਿ ੰ ਦਾ 

ਜਦ ਉਸ੍ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਣੀ ਨਾ ਿੋਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਤੇ ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਇਿ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਿੈ। ਦੇਪਖਆ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਜਿਾ ਪਕ  ਿੈ? ਕੀ ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਸ੍ਰਿ ਿਸ਼ਾਸ੍ਨ 

ਦਾ ਿੱਥ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮਨ ੱ ਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਓਨੀ ਿੀ ਭੂਪਮਕਾ 

ਪਨਭਾ ਦਾ ਿੈ। ਅਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਪਟੱਿਣੀ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਪਕ ਪਕ 

ਅਸ੍  ਖ ੱ ਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਅਸ੍  ਮਨ ੱ ਖਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 

ਕੀ ਕਦਮ ਿ ੱ ਟ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਘਰ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਿੋਵ ੇਜਾਂ 

ਬ ਪਝਆ ਿੋਵੇ ਸ੍ਾਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ , ਬਸ੍ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ 

ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਮਗਾ ਪਰਿਾ ਿੈ ਇਿੀ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਕਾਿੀ ਿੈ। ਿਰ 

ਪਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਪਦਲਾਸੇ੍ ਤਾਂ ਬਿ ਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਿ  

ਆ ਦੇ। ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਿਰਜਾਂ ਿਤੀ ਸ੍ ਚੇਤ ਰਪਿਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਅਕਸ੍ਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਦੀ ਿੈ ਉਿ 

ਆਖਦੇ ਨ ਪਕ ਇਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤ ਿਾਨੰੂ ਕੀ ਦੇ ਪਰਿਾ ਿੈ। 

ਸ੍ਗ ਇਸ੍ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਤ ਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿ।ੋ 

ਪਕਸੇ੍ ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਕੇ ਅਗਰ ਦੇਣ ਦਾ ਿ ਨਰ 
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ਅਿਣਾਓਗ ਤਾਂ ਿੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਖ ੱ ਦ ਤੇ ਮਾਣ ਿੋਵੇਗਾ ਪਕ ਤ ਸ੍  

ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੋ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਿੋ। ਪਜਸ੍ 

ਪਦਨ ਅਸ੍  ਇਨਸ੍ਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਤ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਯੋਗੀ ਦੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ਦੋ ਮਾਂਵਾਂ - ਧੀਆਂ 

ਪਮਲਾ ਪਦੱਤਾ। ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕ ਰਬਾਨੀ 

ਨੰੂ ਅਣਦੇਪਖਆ ਨਿ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਿਰਦਾ ਿਾਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਇਨਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਿੀ ਿੋਰ ਕਈ ਮਾਸੂ੍ਮ 

ਕ ੜੀਆਂ ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ ਤਬਾਿ ਿੋਣ ਤ ਬੱਚ ਗਈ। ਪਕਸੇ੍ ਇੱਕ 

ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਬਗਰੈ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ 

ਵੱਲ ਕਦਮ ਿ ੱ ਟਦੇ ਰਿੇ। ਭਾਵ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ 

ਿੈ ਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਾਣੀ ਖਤਮ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ। ਪਜਵ ਕਿਾਵਤ ਿੈ 

ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਮੱਪਸ੍ਆ ਲੱਗਣ ੋਨੀ ਿੱਟ ਜਾਣੀ। ਓਵ 

ਿੀ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਖਤਮ ਨਿ  ਿੋਈ। ਉਿ ਚੱਲ ਰਿੀ 

ਿੈ। ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਰਿੂ ਪਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਿੈ। ਪਜਵ 

ਦ ਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ।  



 
 

428 
 
  



 
 

429 
 

ਅਿੰ ਕਤਮ ਸੇਣੀ 

ਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਰਾ ਿੋਨ ਆ ਪਰਿਾ ਈ, ਜਲਦੀ ਆਜਾ 

ਕਪਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ.... 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਲਗਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ 

ਿੋਨ ਿੜ ਕੇ ਕੰਨ ਨੰੂ ਲਗਾ ਪਲਆ... 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿੈਲੋ ...  

ਗੋਿਾਲ ਪਸੰ੍ਘ - ਕੀ ਿਾਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। 

ਗੋਿਾਲ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਿਾਲ ਆ ਤੇਰਾ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਤ ਸ੍  ਸ੍ ਣਾਓ ਘਰੇ ਸ੍ਭ ਠੀਕ 

ਠਾਕ ਨ? 

ਐਦਾਂ ਿੀ ਿੋਰ ਿਵਾਪਰਕ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆਂ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਿੋਨ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਆਿਣ ੇਪਿੰਡ ਤ ਕਰ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਸ੍ਥਾਨ ਪਕਸੇ੍ ਕੰਿਨੀ ਪਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਿੋਈਆ ਂਤੇ ਪਿਰ ਗੋਿਾਲ ਨ ਪਕਿਾ.. 
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ਗੋਿਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਿ ੂਬੜਾ ਪਬਮਾਰ ਿ,ੈ ਤੇ ਮ ਘਰ ੇ

ਇਕੱਲਾ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਖੇਣੇ ਿ ੰ ਦੇ ਆ ਤ ੇਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਏਧਰ-ਓਧਰ ਖੜਨਾ ਿ ੰ ਦਾ, ਤੂੰ  ਐਦਾਂ ਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛ ੱ ਟੀ 

ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਕੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨੰੂ?  

ਗੋਿਾਲ - ਤੂੰ  ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਪਿਰ ਦੱਸ੍ਾਂਗ।ੇ 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਮ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਿੀ 

ਐਥ ਚੱਲ ਿਦਾ ਿੈ। 

ਗੋਿਾਲ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਆਜਾ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚੰਗਾ ਜੀ। 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਗੋਿਾਲ ਨ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਨ ਓਸੇ੍ ਪਦਨ ਿੀ ਇੱਕ ਮਿੀਨ ਦੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ 

ਦ ਿਪਿਰੇ ਟੇਨ ਪਵਚ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਿੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਿਣ ੇ

ਿ ੱ ਜਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਦੱਸ੍ ਪਦੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਕਰੀਬ ਪਗਆਰਾਂ ਕ  

ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨ ਨੜਲੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਿ ੱ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ੍ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕ  ਿੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ 
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ਸ੍ਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਪਿਰ 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸ੍ ਤ ਲੈ ਪਲਆ। ਜਦ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਿਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ 

ਪਕ ਬਾਿਰ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਲਆਂ ਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿੂਰੀ 

ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕ ਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ 

ਉਿ ਟਰਾਲੀ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਿੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ 

ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਪਿਰ ਉਿ ਓਥ ਚੱਲ ਿਏ। ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਬਜਾਏ ਉਸ੍ਦੀ 

ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ 

ਕ ਝ ਿ ੱ ਪਛਆ ਨਿ , ਚ ੱ ਿ ਚਾਿ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 

ਉਿ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਿ ੱ ਜ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਕ ਝ-

ਕ ਝ ਅਨ ਭਵ ਤਾਂ ਿੋਣ ਲੱਗਾ ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਿੋਈ ਿੈ ਪਕ ਪਕ 

ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨ ਪਚੱਟੀਆਂ ਚ ੰ ਨੀਆਂ ਲਈਆ ਂਿੋਈਆ ਂਸ੍ਨ 

ਿਰ ਇਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਪਕ ਮੌਤ ਿੋਈ ਪਕਸ੍ਦੀ ਿੈ। 

ਪਿੰਡ ਿ ੱ ਜਣ ਤੇ ਸ੍ਭ ਟਰਾਲੀ ਪਵੱਚ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ 

ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਏ। ਘਰ ਿ ੱ ਜਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ 

ਭੈਣ ਬਾਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਨੰੂ ਿਤਾ ਚੱਲ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੋ ਬਾਵੀ ਤ ਛੋਟੀ 
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ਤਾਰੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿੂਰੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ੍ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ 

ਿ ੱ ਟ ਿ ੱ ਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਦਾਂ ਿੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸ੍ਭ ਜੀਅ 

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ।ੇ ਇਿ ਪਕੰਨੀ ਦਰੇ ਤੱਕ 

ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ। ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦ ੱ ਖ ਮਾਿਣ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ ਪਕ ਪਕ 

ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ 

ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਨ ਰਸ੍ਮ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 

ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਿਏ। 

ਘਰ ਿ ੱ ਜਦੇ ਿੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ 

ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸ੍ ਤ ਕੀਤੇ ਪਜਆਦਾ 

ਰਦੀ ਿੈ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 

ਜੋ ਪਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉਿਰ ਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿੈਰੀ ਿੱਥ 

ਲਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜ ੇਵੀ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚ ੱ ਿ ਿੋਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਿ ਦੋਨ 

ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿੇ। 
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ਰਾਤ ਿੋਣ ਉਿਰੰਤ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿਤਨੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਕਾ ਦੀਆ ਂ

ਿਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਕਾਿੀ ਵੱਡਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਚਾਰ ਭਰਾ 

ਤੇ ਿੰਜ ਭੈਣਾਂ ਸ੍ਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਭ ਤ ਛਟੋਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਦੋਵ ਵੱਡੇ 

ਭਰਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਪਿੰਡ ਿੀ ਰਪਿੰਦੇ ਸ੍ਨ। ਤੇ 

ਤੀਸ੍ਰਾ ਭਰਾ ਪਕਸੇ੍ ਦੂਸ੍ਰੇ ਮ ਲਖ ਪਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ 

ਪਵੱਚ ਖੂਬ ਿੇਮ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ। ਔਰਤਾਂ ਪਵੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ  ਨਕ 

ਝੋਕ ਿ ੰ ਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਚਾਰ ੇਭਰਾ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ 

ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਕਰਦੇ। ਗੋਿਾਲ ਤੇ ਸ੍ਵਰਨ ਦਨੋ 

ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਪਿੰਦੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਨ। 

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੋਿਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤ ੇ

ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਗੋਿਾਲ ਨੰੂ 

ਿ ੱ ਪਛਆ... 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਕੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਤਾਰੀ ਭੈਣ ਨੰੂ, ਪਕਵ 

ਿੋਇਆ ਇਿ ਸ੍ਭ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਪਕਵ ਪਬਮਾਰ ਿ ੋਪਗਆ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ੂਨੰੂ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ ਬਲਾ ਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਪਕ ਪਕ ਬਚਿਨ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ 

ਨੰੂ ਚਾਚਾ ਕਪਿੰਦੇ ਸ੍ਨ ਇਸੇ੍ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ੍ 
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ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ੂ ਨੰੂ ਚਾਚਾ ਕਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਗੋਿਾਲ ਨ ਦੱਸ੍ਣਾ 

ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਗੋਿਾਲ - ਵੀਿ ਕ  ਪਦਨ ਿਪਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਪਕ ਬਾਿ ੂ

ਘਰ ਿੱਠ ਲੈਣ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਆਿਣ ੇਕਾਲੂ ਸ਼ਾਿ ਿ ਣੀ ਆ 

ਨਾ! 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂਜੀ  

ਗੋਿਾਲ - ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿੱਪਠਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਸ੍ੀ। 

ਥੇ ਿੀ ਦੋ ਕ  ਪਕੱਲੇ ਠਕੇ ਤੇ ਲਏ ਨ। ਬਾਿੂ ਿੱਠ ਵੱਢ ਕੇ ਿੰਡ 

ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਿੈਲੀ ਪਵੱਚ ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ ਜਦ ਗੇਜੇ ਕੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ 

ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਤਾ ਨਿ  ਕੀ ਿੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 

ਕਮਾਦ ਪਵੱਚ ਪਡੱਗ ਪਿਆ। ਿ ਣ ਿਤਾ ਨਿ  ਬ ੱ ਲਾ ਪਿਆ ਪਕ ਕੀ 

ਿੋਇਆ! ਇਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਤੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਕੱਦਾਂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਿੂ ਬਾਰੇ, ਤ ੇ

ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਘਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 

ਗੋਿਾਲ - ਥੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨੜਲੇ ਖਤੇ ਪਵੱਚ ਆਿਣਾ 

ਗਵਾਂਢੀ ਰੂੜ ਪਸੰ੍ਘ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਿ ੂ
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ਤੇ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਕੇ ਪਨਿੰਗ ਿ ਣ ੇਤਾਂ ਿੱਠ ਚ ੱ ਕੀ ਤ ਪਰਆ 

ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਪਕੱਧਰ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

(ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਨਿੰਗ 

ਆਖਦੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਨਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਿਾ 

ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸ੍ੀ। ਝ ਉਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੰਨਣ ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ੀ 

ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗ ਰੋ ਕੌਰ ਸ੍ੀ।) 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂਜੀ ਪਿਰ? 

ਗੋਿਾਲ - ਪਿਰ ਰੂੜ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਓਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਧਰ-

ਓਧਰ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਬਾਿੂ ਕਮਾਦ ਪਵੱਚ ਪਡੱਗਾ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੋਲ 

ਿੀ ਿੱਪਠਆਂ ਦੀ ਿੰਡ ਵੀ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਰੂੜ ਪਸੰ੍ਘ ਤਾਂ ਆਿ 

ਬ ਜਰਗ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਤਾਂ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਚ ੱ ਪਕਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਾ ਇਸ੍ 

ਲਈ ਉਿ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਿਰ ਆਇਆ। ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਗੇਜਾ ਤ ੇ

ਉਸ੍ਦਾ ਬਾਿੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ੍ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 

ਤੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਪਡੱਗਣ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਦੋਵ ਪਿਓ ਿ ੱ ਤ 

ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮ ਤਾਂ ਘਰ ੇ

ਨਿ  ਸ੍ੀ, ਤਰੇੀ ਭਾਬੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕੰਤੇ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਆਈ। 
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(ਕੰਤਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸੰ੍ਘ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ ਬਿ ਤ 

ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਦਾ ਿੂਰਾ ਨਾਮ ਕ ਲਵੰਤ ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੂਰ ਦ ਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ੀ।) 

ਗੋਿਾਲ - ਪਿਰ ਕੰਤ ੇਨ ਆ ਕੇ ਬਾਿ ੂਨੰੂ ਦੇਪਖਆ। ਟੀਕੇ-

ਟੂਕੇ ਲਾਏ ਿਰ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਕੰਤੇ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ 

ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿਵਾ ਿੈ ਗਈ ਿੈ ਿ ਣ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਖੜਨਾ 

ਿੈਣਾ। ਐਨ ਨੰੂ ਮ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਇੱਕ ਗੱਡੀ 

ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਪਬਆਸ੍ ਵਾਲੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਥੇ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ਦਾਪਖਲ ਕਰ ਪਲਆ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਦਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਸ੍ਾਰੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਿੂ ਦਾ 

ਿਤਾ ਲੈਣ ਆ ਦੇ ਰਿੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਿੂ ਨਾਲ ਰਜੋ 

ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਤਾਰੀ ਨ  ਆਿਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ 

ਕੇ ਪਲਆਈ। ਮ ਬਾਿੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ। 

ਤਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਮ ਖਤਾਰ(ਤਾਰੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ) ਵੀ ਆਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਓਸੇ੍ ਪਦਨ ਿੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ਬਾਿੂ ਵੱਲ ਜ ਆਬ ਦੇ ਪਦੱਤਾ ਪਕ 

ਿ ਣ ਬਾਿੂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਿ  ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਬਾਿੂ ਦਾ ਇੱਕ 

ਿਾਸ੍ਾ ਮਰ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਡਾਕਟਰ ਨ ਪਕਿਾ ਿ ਣ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਸੇ੍ਵਾ ਿ ੈ

ਕਰ ਲਵ।ੋ ਸ੍ਾਨੰੂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿ ਤ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ 
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ਨ ਪਕਿਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੰੂ ਤ ਸ੍  ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਪਿਰ ਅਸ੍  

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਿਰ ਤਾਰੀ ਕਪਿੰਦੀ 

ਪਕ ਭਾਅ ਚਾਿ ਿੀ ਲਦੇ ਆ ਸ੍ਵੇਰ ਦੀ ਚਾਿ ਿੀਤੀ ਆ। ਅਸ੍  

ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਤੈਨੰੂ ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤਾਰੀ ਦਾ ਉਿ ਪਿਰ 

ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸੇ੍ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ੜਕ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਿਰ ਦੂਜੇ ਿਾਸੇ੍ ਨਾ ਦੇਪਖਆ। ਅਚਾਨਕ 

ਇੱਕ ਵੈਨ ਆਈ ਜੋ ਕੇ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਜਆਦਾ ਤੇਜ ਸ੍ੀ। ਪਸੱ੍ਧੀ ਿੀ 

ਤਾਰੀ ਪਵੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸ੍ ੱ ਪਟਆ। ਤਾਰੀ 

ਥੇ ਪਡੱਗਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਤੇ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਿ  ਕ ਝ ਿੋਇਆ? 

ਗੋਿਾਲ - ਉਸ੍ਨੰੂ ਕੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਵੈਨ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤ ੇ

ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਕੱਧਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। ਇਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ਾਡੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੋਇਆ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਤਾਂ ਪਕੰਨੀ ਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨ 

ਿੀ ਨਾ ਿੋਇਆ ਪਕ ਤਾਰੀ ਨਿ  ਰਿੀ। ਅਸ੍  ਤਾਂ ਿਪਿਲਾ ਿੀ 

ਬਾਿੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਦ ਖੀ ਸ੍ਾਂ। ਿਰ 

ਤਾਰੀ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨ ਸ੍ਾਨੰੂ ਕਾਿੇ ਜੋਗਾ ਨਿ  ਛੱਪਡਆ। ਪਿਰ ਤਾਰੀ 

ਦਾ ਮ ਲਾਜ਼ਾ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸ੍ਾਨੰੂ ਪਮਲੀ ਤੇ ਪਿਰ ਅਗਲੇ 
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ਪਦਨ ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਸ੍  ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਓਦਣ ਿੀ ਿੋਨ ਕਰ ਮ ਤੈਨੰੂ ਘਰੇ ਬ ਲਾਇਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਇਿ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਿੋ ਪਗਆ।  

ਗੋਿਾਲ - ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਪਵਚਾਰੇ ਮ ਖਤਾਰ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਉਸ੍ਦੇ ਪਨਆਣੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਨੈੱਕੇ ਨ। ਪਬਨ ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ 

ਆ। ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਵੀ ਥੇ ਿੀ ਆ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 

ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਨਿ  ਿੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। 

(ਬਾਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਮ ਖਤਾਰ ਦ ੇ

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਦੋਵ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਿੀ ਘਰ 

ਸ੍ਨ।) 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂ ਭਾਅ ਬਾਵੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਿੈ ਥੇ। ਤਾਰੀ ਤ ੇ

ਬਾਵੀ ਪਵੱਚ ਪਕਿੜਾ ਕੋਈ ਿਰਕ ਆ। 

ਗੋਿਾਲ - ਿਾਂ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਚਾਚ ੇ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਈਏ ਭਲਾ। 
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ਗੋਿਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ  ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 

ਿ ੱ ਪਛਆ ਸ੍ੀ ਮ ਪਕ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਂ ਅੰਪਮਤਸ੍ਰ ਪਕਸੇ੍ ਿਸ੍ਿਤਾਲ 

ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਅਗਰ ਠੀਕ ਿੋਣਾ ਿ ੰ ਦਾ ਤਾਂ 

ਐਥੇ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ। ਪਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈੋ ਿਾਇਦਾ ਨਿ । ਬਾਕੀ 

ਤ ਿਾਡੀ ਮਰਜੀ ਿੈ। ਸ੍ਭ ਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਿੀ ਿ ੈ ਪਕ ਘਰ 

ਪਲਜਾ ਕੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਿੀਣ ਨੰੂ ਦੇਵ ੋਿ ੋ

ਸ੍ਕਦਾ ਕ ਝ ਿਰਕ ਿੈ ਜਾਵੇ। ਿਰ ਬਿ ਤ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ ਬਸ੍ ਸੇ੍ਵਾ 

ਕਰੋ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। 

ਗੋਿਾਲ - ਚੰਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮ ਘਰੇ ਚਲਦਾ ਿਾਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ 

ਨਿ  ਆ। ਸ੍ਾਰੇ ਤਾਂ ਐਥੇ ਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚੰਗਾ ਭਾਅ। 

ਇਿ ਸ੍ਭ ਗੱਲਾਂ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਿਾਲ ਘਰੇ ਚਲਾ ਪਗਆ 

ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵੇਿੜ ੇਪਵੱਚ ਿੀ ਮੰਝਾ ਡਾਿ ਕੇ ਿੈ ਪਗਆ। ਿਰ 

ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਠਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ 

ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ(ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 
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ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਪਗਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਦਨ ਿੋਣ ਕਰਕ ੇ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਪਨਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਕਮਰੇ 

ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦ ੇਦ ੋਮ ੰ ਡੇ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਪਿਆਰ ੇਦਾ ਇੱਕ 

ਮ ੰ ਡਾ ਤੇ ਦੋ ਕ ੜੀਆਂ।  

ਰੀਤੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਿੋ ਗਏ। 

ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ ਮਿੀਨ ਦੀ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ 

ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਪਬਮਾਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ 

ਸ੍ਪਕਆ। ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਿੀਨ ਪਨਕਲ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ 

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ ਬਾਿੂ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਿ ੱ ਛਣ ਨੰੂ ਆ ਦਾ 

ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕ ਲਵੰਤ ਨ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਕੇ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਿੈ ਜੋ ਪਕ ਇੱਕ ਚੰਗ ੇ

ਵੈਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ। ਪਜਸ੍ ਕੋਲ ਿਰ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਤੋੜ ਿੈ ਪਕ  

ਨਾ ਆਿਾ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਾਂ ਕਰ 

ਪਦੱਤੀ। ਪਕ ਪਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕ ਝ 

ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ ਲਵੰਤ ਨਾਲ 

ਉਸ੍ਦੇ ਯਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੈਦ ਨ ਪਬਨਾ 

ਕੋਈ ਿੈਸੇ੍ ਪਲਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ 
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ਦੀ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਆ ਪਗਆ। 

ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਜ ਿੀ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾ 

ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਰ ਦੋਵ ਜਾਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਸ੍ਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 

ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਪਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਪਿੰਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੀ ਭਾਭੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖਦੀ। ਬੱਪਚਆਂ ਦਾ 

ਪਧਆਨ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸ੍ਨ। ਚ ੱ ਲੇ-ਚਕੇ ਦਾ ਕੰਮ 

ਵੀ ਰਾਣੀ ਿੀ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਗੋਿੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮਜੀਤ 

ਿੀ ਦੇਖਦੀ ਸ੍ੀ। ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਿਰ ਬਾਿ ੂ

ਦੀ ਸੇ੍ਿਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ 

ਗੋਿਾਲ ਰੋਜ ਿੀ ਘਰੇ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ ੱ ਖ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੂਸ੍ਰਾ 

ਭਰਾ ਸ੍ਵਰਨ ਪਕਤੇ ਿੀ ਮਿੀਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਭ ੱ ਲ-

ਭ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ।  

ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ੍ਾਲ ਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਕਲ 

ਪਗਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮ ਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਿ ੂ

ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਿਰਕ ਿੈਣ ਦੀ ਪਬਜਾਏ ਸੇ੍ਿਤ 
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ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਈ। ਪਿਰ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਬਾਿੂ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ 

ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਬਸ੍ ਦ ੱ ਧ ਵਗੈਰਾ ਿੀ ਿ ਦ ੇਰਿੇ। ਪਿਰ ਿੋਲੀ-

ਿੋਲੀ ਬਾਿੂ ਦਾ ਮੱਲ-ਮੂਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਿੋ ਪਗਆ। ਇਿ ਕ ਝ ਨਾ 

ਖਾਣ ਿੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਇਆ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ  ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਂਭਣਾ ਿੋਰ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੋਈ ਜਾ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਿਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿ ੂ

ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਲ ਿਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿੀ ਕੰਮ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿ ਣ ਮਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੇ੍ਿਤ 

ਪਵੱਚ ਪਜਆਦਾ ਪਵਗਾੜ ਿੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨ ਸ੍ਲਾਿ 

ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਿ ਣ ਤਾਂ ਬੱਸ੍ ਇੱਕ ਿੀ ਿੱਲ ਿੈ ਪਕ ਬਾਿ ੂਦਾ ਮਲ 

ਤ ਿਾਨੰੂ ਖ ੱ ਦ ਆਿਣ ੇਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਿਵੇਗਾ ਨਿ  ਤਾਂ ਕੰਮ 

ਪਜਆਦਾ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ 

ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਬਾਿੂ ਨ ਖਾਣਾ ਿੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਆਿਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕ ਲਵੰਤ ਕੋਲ ਿੱਥਾਂ ਤੇ ਿਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਪਕੰਨ ਸ੍ਾਰੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸ੍ਤਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲਏ।  

ਿ ਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਰੋਜ ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਆਿਣੀ 

ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕੱਿੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਪਿਰ ਇੱਕ ਕ ਰਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਪਬਠਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਸ੍ਤਾਨ ਿਾ ਕੇ ਆਿਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਿ ੂ
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ਦਾ ਮਲ ਬਾਿਰ ਕੱਢਦਾ। ਪਿਰ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਪਤਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਿਰ ਜੋ ਿ ੰ ਦਾ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ, ਦਿ , ਪਖਚੜੀ 

ਬਣਾ ਕੇ ਚ ੱ ਮਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦੇ। ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 

ਮਿੀਨ ਤ ਵੱਧ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਪਗਆ। ਬਾਿੂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ 

ਸ੍ੀ ਉਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਦੂਸ੍ਰੇ ਮ ਲਖ਼ ਪਗਆ ਸ੍ੀ 

ਉਿ ਭੇਜਦਾ ਸ੍ੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਪਵੱਚ ਲੱਗਾ 

ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਤੜਕੇ ਜਦ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬਾਿੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ 

ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 

ਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਧਾਿਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨ 

ਪਿੱਛੇ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਜੀਅ ਤੋੜ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ 

ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਛੱਡ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਐਦਾਂ ਿੀ 

ਬਾਿੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਾਪਰਆਂ ਤੱਕ ਿ ੱ ਜ ਗਈ। ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ 

ਮਕਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ। ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਿਣੋ ੇ

ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸ੍ਭ ਨਾਲ 

ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਸੋ੍ਕ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਿਪਰਵਾਰ ਤ ੇਕ ਝ ਪਿੰਡ 

ਦੇ ਬੰਪਦਆ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆ ਂਮਕਾਣਾਂ ਲਈ  
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ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਪਵੱਚ ਲੱਗਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ੇ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ... ਉਿਨਾਂ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਦ ੇ

ਗ ਜਰਣ ਦਾ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਕੀਤਾ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. ਪਜਸ੍ਦਾ 

ਨਾਲ ਸੂ੍ਬਾ ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ੀ.. 

ਸੂ੍ਬਾ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਿ ਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ੍ਲਾਿ ਿੈ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸ੍ਮਝ ਆਈ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਪਕਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਲਾਿ ਭਾਜੀ? 

ਸੂ੍ਬਾ - ਬਾਿੂ ਦੇ ਸੰ੍ਸ੍ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, 

ਕੀ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਿ  ਕਰਨਾ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ਮਝ ਆ ਗਈ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਿ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਖੰਡ 

ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਕਰੇਗਾ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਓ ਮਪਰਆ ਿੈ ਤ ੇ

ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੀ ਿਤਾ ਿੈ ਉਸ੍ਨ ਪਕਵ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ਾਂਪਭਆ ਿੈ? ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਿ  ਚਪੜਆ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਿਓ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ 

ਪਿਰੇ। 
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ਪਿਰ ਦੂਸ੍ਰੇ ਬੰਦੇ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦੰਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ 

ਜੋ ਕੇ ਪਰਸ੍ਤੇ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ ਅਜੈਬ ਪਸੰ੍ਘ। 

ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ੍ਿੀ ਆ ਿਰ ਤ ਸ੍  

ਭਰਾ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ੍ਵਰਨ 

ਨ ਤੈਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿੈ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਪਕਿਾ ਿੋਵ ੇਭਾਵ ਿਰ ਮ ਨਿ  

ਇਸ੍ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ। 

ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ ਕੇ 

ਤ ਸ੍  ਚਾਰ ਭਰਾ ਿੋ ਤੱਦ ਵੀ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਿ  ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ 

ਚਾਚ ੇਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਿੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ, ਉਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਿੋਤੇ-

ਿੜਿੋਤੇ ਵੀ ਨ। ਬਾਕੀ ਸੋ੍ਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਲਵ ੋਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਪਿਆਰੇ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਲੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿੋ ਗਈ ਆ। 

ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਜਵ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮ ਓਦਾਂ ਿੀ ਕਰਾ। 

ਅਜੈਬ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਸੂ੍ਬਾ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਲੱਖ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮੰਪਨਆ। ਪਿਰ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਆਿਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 

ਗੋਿਾਲ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ...... 
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ਸ੍ਵਰਨ - ਭਾਅ ਤ ਸ੍  ਮਨਾਓ ਿਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਕ ਬਾਿ ੂ

ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਉਿ ਤਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਨਿ  ਮੰਨ ਪਰਿਾ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ 

ਤ ਸ੍  ਕਿੋਗੇ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਰਰੂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੋਿਾਲ - ਤੈਨੰੂ ਿਤਾ ਿੀ ਸ੍ਵਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ ਭਾ ਦਾ 

ਉਸ੍ ਨ ਜੋ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ  ਪਿਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵ ੇ

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮਨਾ ਨਿ  ਸ੍ਕਦਾ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ 

ਿਰ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਸੇ੍ਵਾ ਓਸੇ੍ ਨ ਿੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਿੀ 

ਿੱਕ ਿੈ ਬਾਿ ੂਤੇ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਿ  ਕਰਾਂਗਾ। 

ਬਾਕੀ ਤੂੰ  ਆਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। 

ਗੋਿਾਲ ਨ ਵੀ ਸ੍ਵਰਨ ਨੰੂ ਨਾਂਿ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਸ੍ਵਰਨ ਿੋਰਾਂ 

ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸ੍ਨਾਿ ਭੇਜਦਾ  ਪਰਿਾ ਿਰ ਆਿ ਮੰੂਿ ੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਨਾ ਪਕਿਾ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ 

ਕੇ ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਿਣ ੇਬਾਿੂ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਿ ੱ ਪਛਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਕਿੜੇ ਿੱਕ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਵੀ ਸ੍ਵਰਨ ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 

ਜੀਪਜਆ ਨੰੂ ਕਪਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿੀ ਪਦੱਤਾ। ਜਦ ਿੱਦ ਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਭ ਨ ਪਕਿਾ 

ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਆਿਣੀ ਪਜੱਦ ਛੱਡ ਪਦੱਤੀ। ਪਿਰ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ 
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ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਸ੍ਵਰਨ ਨ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸੱ੍ਦ ਕੇ ਿੋਟੋਵਾ ਵੀ 

ਪਖਚਵਾਈਆਂ। ਸ੍ਾਰੇ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।  

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਨੰੂ ਚਾਰ ਪਿੱਪਸ੍ਆ ਂ

ਪਵੱਚ ਵੰਪਡਆ ਪਗਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਸ੍ਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਪਦੱਤਾ, ਇੱਕ 

ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਤੇ ਦੋ ਪਿੱਸੇ੍ ਪਿਆਰਾ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਪਦੱਤੇ। ਪਕ ਪਕ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਪਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਪਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ 

ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਮਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ੰ ਦਾ। ਸ੍ਭ 

ਕਾਰ ਪਵਿਾਰ ਿੋ ਗਏ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਸ੍ਦਾ ਲੱਗੀ ਰਿੀ। ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ 

ਜੋ ਆਿਣ ੇਬਾਿ ੂਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ ਇਿ ੋਪਜਿੀ ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਿੀ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਸ੍ ਤ ਕ ਝ ਸ੍ਮੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੀ ਮਾਂ 

ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। 

ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਪਤੰਨ ਸੇ੍ਣੀਆਂ ਪਵੱਚ ਵੰਪਡਆ 

ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲੀ ਸੇ੍ਣੀ ਬਚਿਨ, ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਬਨਾਂ 

ਮੰਪਗਆ ਿੀ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ ਲਾਡ 

ਲਡਾ ਦਾ ਿੈ। ਦੂਸ੍ਰੀ ਸੇ੍ਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ, 

ਿੱਕ ਨਾਲ, ਖ ਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੰਗ ਕੇ ਤ ੇਿਰੋ ਵੀ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤ ੇਚਾਿ ਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਾਥ ਰੱਖਦੇ ਨ। ਸ੍ਭ ਤ 
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ਅੰਪਤਮ ਸੇ੍ਣੀ ਿੈ ਬ ਢਾਿਾ, ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਪਿਆਰ ਪਕਸ੍ਮਤ ਨਾਲ 

ਪਮਲਦਾ ਿੈ, ਤੇ ਕ ਝ ਚ ਣਵ ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦਦੇ ਨ। ਚੰਨਣ ਪਸੰ੍ਘ ਦ ੇ

ਅੰਪਤਮ ਸ੍ਮ ਤੱਕ ਉਸ੍ਦੀ ਨੰੂਿ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਿ ੱ ਤਰ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ 

ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਿੇ। ਪਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇ੍ਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿੇ। ਚੰਨਣ 

ਪਸੰ੍ਘ ਵਡਭਾਗੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਜਿਾ ਿ ੱ ਤਰ ਪਮਪਲਆ। 

ਨਿ  ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਿੀ ਬ ਜਰਗ ਰ ਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਾਂਭ 

ਸੰ੍ਭਾਲ ਕੋਈ ਨਿ  ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜ਼ਤੀਮ ਖਾਪਨਆਂ ਪਵੱਚ ਨ। ਪਜਨਾਂ 

ਦੇ ਵਾਪਰਸ੍ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਂਭਣ ਲਈ 

ਪਤਆਰ ਨਿ । ਮਾਂ ਬਾਿ ਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਸ੍ਭ ਤ ਤਮ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦ ੇ

ਿਾਂ। ਸੇ੍ਵਾ ਤਾਂ ਸੇ੍ਵਾ ਿੈ ਭਾਵ ਘਰੇ ਕਰ ਲਵ ੋਭਾਵ ਬਾਿਰ।  
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ਚਿੰ ਦਨ ਿਾ ਕਬਰਵਾ 

 ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮ ਲਾਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨ 

ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੰੂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਿੈ। ਉਿ 

ਮੇਰੀਆਂ ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿਈੋ। ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਨ 

ਮੇਰੀ ਦੋਸ੍ਤ ਤ ਮੇਰਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਪਲਆ ਤੇ ਵੱਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤ ੇਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਭੇਪਜਆ। ਮ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਇਿ ਰੀਤ ਦਾ ਿੀ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਿੈ। ਪਕ ਪਕ 

ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ਕਾਰ ਸ੍ੀ। ਮ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਿਾਂਜੀ ਕੋਣ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮ ਰੀਤ। 

ਮ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ.. 

ਿਾਂਜੀ ਪਕਵ ਿੋ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਵਧੀਆ। ਆਿ ਪਕਵ? 
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ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆ।ਂ ਉਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ 

ਜਾਣਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਮ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਿ ਪਲਖਦੀ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਕ ਝ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਮੈਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ। 

ਪਲਖਦੀ ਸੋ੍ਿਣਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਪਲਖਣ ਤ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸ੍ੀ 

ਭਲਾ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਕ  ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਵੱਧਦੀ 

ਕਾਮਵਾਸ੍ਨਾ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਸ੍ੀ। ਕਾਮ ਬਿ ਤ ਭਾਰ ੂ

ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਸ੍ਰਿ ਰੀਤ ਲਈ ਨਿ  ਬਲਪਕ ਿੋਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 

ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਮ ਮਚਲ ਠਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਿ ਣ ਤੱਕ ਆਿਣ ੇ

ਤ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰ੍ਬੰਧ ਬਣਾ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ੍ ਉਿਰ ਕੋਈ ਪਨਅੰਤਰਣ ਨਿ  

ਸ੍ੀ।  

ਖੈਰ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੱਚ 

ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵਪਿਸ਼ੀ ਸੋ੍ਚ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਗਈ। 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਇਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਕਲੀ ਿੈ ਪਜਸ੍ਦਾ ਅਨੰਦ ਕੋਈ 

ਿੋਰ ਪਕ  ਲਵ।ੇ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿ ੱ ਲ ਬਣਨ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰਦ ਦੇਣ 

ਦੀਆਂ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਲੱਗ ਪਗਆ। ਰੀਤ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੀ ਪਲਖੀ 

ਕਪਵਤਾ ਭੇਜੀ। ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦੇ ਚਾਅ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
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ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਕਪਵਤਾ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਵੀ 

ਆਈ। ਜੋ ਇਸ੍ ਿਕਾਰ ਸ੍ੀ.. 

 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗ ਕਵੱਚ ਰਿੰਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਸਭ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਦ ਨੀਆ ਕਿਿੰ ਨ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ, 

ਅਦਭ ਤ ਰਿੰਗ ਨ ਾਰੇ ਹੋਣ, 

ਕਬਨਾਂ ਰਿੰਗਾਂ ਦ ਨੀਆ ਬੇ-ਸ ਆਦ ਕਜਹੀ, 

ਚਹ  ਪਾਸੀ ਪਏ ਕਖਲਾਰੇ ਹੋਣ, 

ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਰਿੰਗ ਕਪਆਰਾ ਏ, 

ਕਬਨ ਚਾਕਹਆ ਪੈ ਕਗਆ ਜੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗ ਕਵੱਚ ਰਿੰਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਸਭ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ। 
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ਬੇ-ਮ ੱ ਖ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹ ਬੱਤ ਤੋਂ, 

ਤੂਿੰ  ਇਿ ਅਜੀਬ ਅਕਹਸਾਸ ਿਰਾਇਆ ਏ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਿੇ ਸਮਝ ਸਿੀ, 

ਮੈਂ ਿੀ-ਿੀ ਹੋਰ ਗਵਾਇਆ ਏ, 

ਮੈਂ ਬਣਜਾ ਖੀਰ ਸ ਆਦੀ ਕਜਹੀ, 

ਜੇ ਤੂਿੰ  ਗ ੜ ਦਾ ਕਮੱਠਾ ਪੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗ ਕਵੱਚ ਰਿੰਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਸਭ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, 

ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ, 

ਰੱਬ ਭੇਕਜਆ ਮੈਨੂਿੰ  ਤੇਰੇ ਲਈ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਕਦਲਾਸ ੇਲਈ, 
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ਤੂਿੰ  ਸਾਗਰ ਦਾ ਸ ੱ ਚਾ ਮੋਤੀ ਤੇ, 

ਮੈਂ ਕਚੱਿੜ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਿੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗ ਕਵੱਚ ਰਿੰਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਸਭ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀ ਇਿ ਖ ਆਇਸ਼ ਏ, 

ਇਿ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, 

ਹਰ ਦੇ ਿੇ ਿੀਮਤ ਬਹ ਮ ੱ ਲੀ ਕਜਹੀ, 

ਬਸ ਤੇਰੇ ਕਵੱਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਵਾਂ,, 

ਤੂਿੰ  ਕਸਹਰਾ ਬਿੰ ਨ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਖੜੇ, 

ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰਗ ਕਵੱਚ ਰਿੰਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂਿੰ  ਸਭ ਰਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ। 
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ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾ ਉਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਰ ਚੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਥੜੋੇ ਅੜਬ ਸ੍ ਭਾਅ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਅਜਾਦ ਸੋ੍ਚ ਵਾਲੀ। 

ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤ ਮ ਿਭਾਪਵਤ ਜਰਰੂ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰਾ 

ਅਖੀਰ ਟੀਚਾ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਾਪਸ੍ਲ ਕਰਨਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆ ਂ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਸ੍ਾ ਿੋਣਾ। ਉਸ੍ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਿਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ 

ਿੋਣੀਆਂ ਪਜਵ ਦ ਨੀਆ ਂਪਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮਿਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਕੋਈ ਨਾ 

ਿੋਵ।ੇ ਤੇ ਉਿ ਮੇਰੀ ਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ  ਵੀ। ਆਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 

ਿਭਾਵ ਿ ੰ ਦਾ ਦਖੇ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ ਪਕ ਆਿਾ ਨੰੂ 

ਪਮਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ 

ਇਜਿਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ। ਿਰ ਮ ਆਿਣੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਅਨ ਸ੍ਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਇਿ 

ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ। ਅਸ੍  ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵੇਲੀ ਪਵੱਚ 

ਪਮਲਣ ਦਾ ਪਨਸ੍ਚਾ ਕੀਤਾ। ਿਵੇਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਿੈ। ਪਜੱਥ ੇ

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਮਾਿੋਲ ਕਾਰਨ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਵੱਲ 

ਉਤੇਪਜਤ ਕਰਨਾ ਅਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ। ਪਦਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਦਨ 

ਆ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਿੋਇਆ। ਮ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ 

ਪਤਆਰ ਿ ੋਿਵੇਲੀ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਤ ੇਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾਂ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿੰਦਰਾਂ ਪਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛ 
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ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਸ੍ਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਈ। ਪਜਸ੍ਨ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਿਟ, ਗਲ 

ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਖ ੱ ਲੇ ਿੋਏ ਵਾਲ, ਿੈਰੀ ਚੇ ਚ ੇਬੂਟ, ਅੱਖਾਂ 

ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆ ਂਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ। ਲਾ ਜ ਆਬ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖ ਮ 

ਿੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਪਗਆ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰ ੇ

ਨਾਲ ਿੱਥ ਪਮਲਾਇਆ। ਿਾਲ ਚਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤੇ ਅਸ੍  ਇੱਕ ਜਗਾ 

ਤੇ ਜਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਮ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮ - ਿੋਰ ਘਰੇ ਸ੍ਭ ਪਕਵ? 

ਰੀਤ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਸ੍ਭ। ਆਿ ਸ੍ ਣਾਉ। 

ਮ - ਅੱਠ ਅੱਠ। 

ਰੀਤ - ਮਤਲਬ। 

ਮ - ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਿਰ ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਿਰ ਮ 

ਬੋਪਲਆਂ.. 

ਮ - ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ? 

ਰੀਤ - ਿਾਲੇ ਤਾਂ ਕ ਝ ਨਿ  ਖਾਣਾ, ਠਪਿਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ। ਪਜਵ ਆਿ ਕਿੋ। 
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ਰੀਤ - ਆਿ ਨੰੂ ਪਜਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਿ  ਕਰਨਾ 

ਪਿਆ? 

ਮ - ਿਾਂ ਬਿ ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਰੀਤ - ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਪਨਕਲਪਦਆਂ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ।  

ਮ - ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ਜਾ ਪਮਲੂ। 

ਰੀਤ - ਕੀ? 

ਮ - ਸ੍ਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ੍ਾਂਗੇ। 

ਰੀਤ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ। ਿਰ ਸ੍ਜਾ ਮਨਜੂਰ। 

ਮ - ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ੍ ਮ ਆਿ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ ਨਿ , ਿਵੇਲੀ 

ਦਾ ਖਾਣ ਿੀਣ ਿਸੰ੍ਦ ਿੈ? ਪਕਤੇ ਮ ਆਿਣੀ ਮਨ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿ  

ਕਰ ਲਈ। 

ਰੀਤ - ਨਿ  ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ੍ ਮ ਘੱਟ ਿੀ ਖਾਂਦੀ ਿਾਂ ਬਾਿਰੋ। 

ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਮ - ਚਲੋ ਕ ਝ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਏ। 

ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 
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ਰੀਤ - ਪਕ  ਘਰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਿ  ਦਦੇ। 

ਮ - ਪਕੱਥੇ ਯਾਰ। ਪਵਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਟੋੀ 

ਖਾਣੀ ਿਦੀ।  

ਰੀਤ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਅੱਛਾ ਜੀ। 

ਮ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸ੍ੀ ਆਿ 

ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦਾ। ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਭ ੱ ਖ ਿੀ ਨੀ ਲੱਗੀ। ਿਰ ਿ ਣ ਆਿ 

ਨੰੂ ਵੇਖ ਭ ੱ ਖ ਵਧ ਗਈ। 

ਰੀਤ - ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੰੂ ਵਖੇ ਭ ੱ ਖ ਵਧ ਗਈ। ਪਕੱਦਾਂ ਦੀ 

ਭ ੱ ਖ? 

ਮ - ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ। 

ਰੀਤ - ਓ ਅੱਛਾ। 

ਮ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਾਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕ ਝ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ। ਕੀ 

ਖਾਵੋਗੇ ਆਿ? 

ਰੀਤ - ਭ ੱ ਖ ਤ ੇਆਿ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਏ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਲਵ।ੋ 

ਮ - ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕ ਝ ਿਰੋ? 
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ਰੀਤ - ਰਟੋੀ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦਖੇਾਂਗੇ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ। 

 

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਿਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤ ੇ

ਜਾ ਬੈਠ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸ੍  ਇੱਕ ਦੋ ਸ੍ਬਜੀਆਂ 

ਤੇ ਕ ਝ ਰੋਟੀਆਂ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਕ  ਪਮੰਟ 

ਬਾਅਦ ਉਿ ਸ੍ਾਰ ੇਿਕਵਾਨ ਿਰੋਸ੍ਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍  

ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮ ਕ ਝ ਐਸੇ੍ ਪਵਚਾਰ ਰੱਖੇ ਪਜੰਨਾਂ ਤ ਉਿ 

ਬਿ ਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿੋਈ। ਮੇਪਰਆ ਂਪਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਵ ਨੰੂ ਦਖੇ 

ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਚਮਕ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਇਿ ਚਮਕ ਮ ਿਪਿਲੀ 

ਵਾਰ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਦੇਖ ਪਰਿਾਂ। ਇਸ੍ 

ਦੌਰਾਨ ਮ ਬਸ੍ ਖ ਦ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਪਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾਂ 

ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਪਕਤੇ ਵੱਧ ਗ ਣਾ ਭਰਿੂਰ ਤ ੇਚੰਗੇ ਪਵਚਾਰਾਂ 

ਵਾਲੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਭਾਵ ਤ ਪਕਤੇ 

ਵੱਖਰਾ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍  ਕਈ ਤਰਾਂ ਦ ੇ ਲਜ਼ੀਜ 

ਿਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪਲਆ। ਿਾਸੇ੍ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬ ਦੋ 
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ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਇਕੱਪਠਆਂ ਗ ਜ਼ਾਰੇ। ਇਿ ਬਿ ਤ ਵਕਤ ਿ ੰਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਪਕਸੇ੍ ਤੇ ਵੀ ਆਿਣੀ ਛਾਿ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮੇਰੀ ਛਾਿ ਰੀਤ ਤੇ ਛੱਿ ਚ ੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਅਲਪਵਦਾ ਕਪਿ 

ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ ਆ ਪਗਆ। ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਸ੍ਾਡੀ ਿੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਿੋਈ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਮ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ ਪਠਆ। ਿੋਨ ਦੇਪਖਆ 

ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਬਾਰਾਂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਸ੍ਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਰੀਤ ਦ।ੇ 

ਮ ਆਿਣੀ ਸੋ੍ਚ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਪਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ 

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦੀ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿਾ ਪਲਆ 

ਿੋਵ।ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿ ਆਮ ਗੱਲ ਸ੍ੀ। ਏਵ ਿੀ ਿੋਇਆ। ਉਸ੍ਨ 

ਸ੍ਾਰੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਪਰਆਂ ਪਵਚਾਰਾਂ 

ਨੰੂ ਅਿਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਿਆਰ 

ਦਾ ਿਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਵ ਿੀ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਮ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰੇੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪਖੜਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵਾਲਾ 

ਪਚੱਤਰ ਭੇਪਜਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਈ। ਮ ਆਿਣੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਿ ਣ ਤੱਕ ਖਰਾ ਤਪਰਆਂ ਸ੍ੀ। 
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ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਿੱਦ ਪਦਨ ਪਦਨ ਵੱਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ 

ਸ੍ਾਰਾ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਿ 

ਦੇਖ ਬਿ ਤ ਤਸੱ੍ਲੀ ਿ ੰ ਦੀ। ਇਿੀ ਤਾਂ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਮ। ਉਸ੍ ਦਾ 

ਮੇਰੇ ਿਤੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆਰ ਚਰਨ ਸ੍ੀਮਾਂ ਤੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਮ ਦੇਰੀ ਨਾ 

ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਿਪਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ 

ਉਸ੍ਨ ਨਾਂਿ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੰੂ ਸੱ੍ਚ ਮੰਨ ਤੇ ਪਵਆਿ 

ਦੇ ਝਾਂਸੇ੍ ਨੰੂ ਨਾ ਸ੍ਮਝ ਉਸ੍ਨ ਪਮਲਣ ਲਈ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਅਸ੍  

ਇੱਕ ਪਦਨ ਤੈਅ ਕਰ ਪਲਆ। ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ, ਉਿ ਘਰ ਕੀ 

ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਿੋਵਗੇੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਦਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਿਵਸ੍ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ 

ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਬਿ ਤ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਤਾਂ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਨਚ ਖਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ। 

ਕੱਦ ਕਰੀਬ ਿੰਜ ਿ ੱ ਟ ਸੱ੍ਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਇੰਚ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤ 

ਮਾਸ੍ਾ ਚੀ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਭਪਰਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ਢੋਲ ਸ੍ਰੀਰ ਪਜਵ 

ਪਕਸੇ੍ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੰੂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ 

ਘਪੜਆ ਿੋਵੇ। ਉਸ੍ਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਸੂ੍ਟ 

ਿਾਇਆ ਤੇ ਿੈਰੀ ਸ੍ਾਦੀ ਿੰਜਾਬੀ ਜ ੱ ਤੀ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਸੋ੍ਿਣੀ 

ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ 
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ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ। 

ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਪਵੱਚ ਿਵਸ੍ ਦੀ। 

ਮ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਵੇਖ ਏਨਾ ਪਜਆਦਾ ਉਤੇਪਜਤ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ 

ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ  ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਿ ੱ ਛੇ, ਦੱਸੇ੍, ਇੱਕ ਿੋਟਲ 

ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਪਦਨ ਨੰੂ ਸ੍ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਵੱਸ੍ ਪਵੱਚ ਨਿ । ਮ ਬਸ੍ ਮਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਜ਼ਰਾ 

ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਵਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤ ੇ ਮੇਰੀ ਿਵਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਆਰ 

ਸ੍ਮਪਝਆ। ਮ ਇੱਕ ਭਰਿੂਰ ਪਜਸ੍ਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਉਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿੂਰ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਇੱਕ 

ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਗ ਜ਼ਰ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਿੋਈ, ਅਸ੍  ਘਰ 

ਜਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ  ਆਏ। ਮੈਨੰੂ ਅਲਪਵਦਾ ਕਪਿਣ 

ਦੌਰਾਨ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਤੇ 

ਕ ਝ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ੍ ਦੇ ਿ ਜਾਰੀ 

ਨੰੂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਚੀਜ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ 

ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਖ ੱਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ੍। ਅਸ੍  ਆਿ ੋ

ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 
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ਉਸ੍ਨ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚਦੇ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ। ਮ ਵੀ 

ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ਦੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਬਿ ਤ ਸ੍ਾਰਾ ਪਿਆਰ 

ਪਦਖਾਈ ਦਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਸ੍ਰਿ 

ਪਦਖਾਵਾ। ਅਸ੍  ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਿ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ 

ਸ਼ ਭ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਅਸ੍  ਸ੍ ਗਏ। ਏਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਕਈ 

ਪਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੀ। ਅਸ੍  ਬਿ ਤ ਵਾਰ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੋਏ। 

ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਦੇ ਸ੍ ਿਨ ਦੇਖ ਮ ਉਸ੍ ਤ ਦੂਰ 

ਿੋਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਪਦਨ ਪਵੱਚ ਿੰਜਾਿ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ 

ਿਰ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਾ ਦਦਾ। ਉਿ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਮ ਿਨੋ 

ਵੀ ਨਾ ਚ ੱ ਕਦਾ। ਬਿ ਤੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਦਾ। ਮ ਉਸ੍ ਤ 

ਤੰਗ ਆ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਕਈ ਕਈ ਬਿਾਨ ਘੜ ਉਸ੍ ਤ ਦੂਰ ਰਪਿੰਦਾ। 

ਮ ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸ੍ਰੇ ਸ਼ਪਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲਾ 

ਪਗਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਦ ੇ

ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਦੂਸ੍ਰੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵੱਚ ਮ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 

ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਪਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਇੱਥੇ ਰਪਿੰਪਦਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ 

ਿੋ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਸ੍ਮ ਦਾ ਿਤਾ 

ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦ ਬੀਤ ਪਗਆ। 
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ਮ ਅਕਸ੍ਰ ਛ ੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਸ਼ਪਿਰ ਘ ੰ ਮਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਇੱਕ ਿਾਰਕ ਮੈਨੰੂ ਖਾਸ੍ ਿਸੰ੍ਦ ਸ੍ੀ। ਥੇ ਜਾਂ ਘੰਪਟਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ 

ਰਪਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ। ਖਾਸ੍ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ। ਿਾਰਕ ਮੇਰ ੇ

ਪਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ ਬਿ ਤੀ ਦੂਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਥੇ ਬੱਚ ੇਵੀ 

ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ ਰਗ ਵੀ। ਮਾਿੋਲ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਮੌਸ੍ਮ 

ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਵ।ੇ ਮ ਥੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਪਿੰਦਾ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ੍ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਵ ਿੀ ਛ ੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਮ ਇੱਕ 

ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਚਲਾ ਪਗਆ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰ ੇ

ਇੱਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨ ਜਨਮਪਦਨ ਤ ੇਤੋਿਿੇ ਵਜ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਮੇਰੀ 

ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਿਵਸ੍ ਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਕਿ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਪਕਤਾਬ 

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਿੋ ਰਿੇ ਅੱਪਤਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਪਵਵਿਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿੀ ਇਿ ਪਕਤਾਬ 

ਮੈਨੰੂ ਿੜਨ ਲਈ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ ਸ੍ ਖਵੀਰ ਕੌਰ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲੱਗਾਂ। ਪਤੰਨ ਚਾਰ ਿੰਨ ਿੀ ਿੜੇ ਪਕ ਇੱਕ 

ਕ ੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ। ਮ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਿੜ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਜਦ ਉਿ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਕੋਈ ਨੜ ੇ

ਆਇਆ ਿੈ। ਮ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤੇ ਉਿ ਮੇਰ ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ 

ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਮ ਵੀ ਜ ਆਬ ਪਵੱਚ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ। ਮ ਪਿਰ ਤ 
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ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਪਕਤਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ 

ਕ ੜੀ ਬੋਲੀ.. 

ਲੱਗਦਾ ਿੜਦੇ ਬਿ ਤ ਿੋ ਆਿ? 

ਮ - ਨਿ , ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਕ ਝ ਿੜ ਪਰਿਾ ਿਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ 

ਦੋਸ੍ਤ ਨ ਜਨਮਪਦਨ ਤੇ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। 

ਕ ੜੀ - ਪਕਵ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਿਰ? 

ਮ - ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਵੈਸੇ੍ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿੀ 

ਏ। ਆਿ ਨ ਿੜੀ ਇਿ? 

ਕ ੜੀ - ਿਾਂਜੀ। 

ਮ - ਪਕਵ ਦੀ ਲੱਗੀ? 

ਕ ੜੀ - ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਭ ਦੀ ਆਿ ੋਆਿਣੀ 

ਸੋ੍ਚ ਿੈ। ਠੀਕ ਿੈ ਵੈਸੇ੍ ਆਿ ਿੂਰੀ ਿੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਰ 

ਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਸ੍ਕ ੋਇਸ੍ ਬਾਰੇ। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। ਿੜਨ ਪਵੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿੀ। ਬਾਕੀ 

ਰ ਚੀ ਬਣੀ ਰਿੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 

ਕ ੜੀ - ਿਾਂਜੀ। ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ। 
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ਮ - ਆਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸ੍ਰ ਆ ਦੇ ਿੋ? 

ਕ ੜੀ - ਿਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਪਜਆਦਾਤਰ ਐਤਵਾਰ 

ਿੀ। ਝ ਜਦ ਛ ੱ ਟੀ ਿੋਵ।ੇ ਆਿ? 

ਮ - ਮ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਿੀ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਿਨੀ ਪਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ। ਬਸ੍ ਛ ੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਇੱਥ ੇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਅ ਲੱਗਾ 

ਰਪਿੰਦਾ। 

ਕ ੜੀ - ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਿਦਾ? 

ਮ - ਿੀਤ। ਆਿਦਾ? 

ਕ ੜੀ - ਸ੍ ਖ। 

ਮ - ਅੱਛਾ ਜੀ। 

ਕ ੜੀ - ਚਲੋ ਿੜੋ ਆਿ। ਪਿਰ ਪਮਲਦੇ ਪਕਤੇ। 

ਮ - ਚੰਗਾ ਜੀ। 

 

ਏਨਾ ਆਖ ਉਿ ਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਬਿ ਤਾ ਕ ਝ ਨਾ ਸੋ੍ਪਚਆ। ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਕਤਾਬ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। 
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ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਸ੍ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਮੈਨੰੂ ਥੇ 

ਿੜਦੇ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ। ਿਨਰਾ ਿੋਣ ਲੱਗਾ। ਿਰ ਪਕਤਾਬ 

ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਪਵੱਚ ਪਗਆ ਤੇ ਰੋਟੀ 

ਿਾਣੀ ਖਾ ਪਿਰ ਤ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਦ ਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮੇਰ ੇ

ਜਾਣ ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ ਰਮਾਂ ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਸ੍ੀ। 

ਪਕਤਾਬ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ। ਮ ਰੋਣ ਿਾਕਾ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਆਿਣੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਮ ਪਕਸ੍ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 

ਪਵਵਿਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪਦਨ ਏਸੇ੍ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ। ਪਕਤਾਬ 

ਪਵੱਚ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਸ੍ਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਰ ਿੱਖ ਨੰੂ ਪਬਆਨ 

ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਜਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਸ੍ਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੇਪਰਆ। ਇਿ ਿੈ ਉਿ ਕਪਵਤਾ।  

 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਧੀ ਹਾਂ, 

ਇੱਿ ਭੈਣ ਹਾਂ, 

ਇੱਿ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, 
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ਇੱਿ ਮਾਂ ਹਾਂ, 

ਹੋਰ ਿਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ। 

 

ਮੈਂ ਜਦ ਨਵ ਜਿੰ ਮੀ ਸੀ, 

ਮੇਰਾ ਬਾਬ ਲ ਨਾ-ਖ ਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 

ਜਦ ਹੋਈ ਿ ਝ ਜ ਆਨ ਤਾਂ, 

ਹਰ ਮਰਦ ਵੇਖ ਿੇ ਖੋਇਆ ਸੀ, 

ਮੇਰੇ ਅਿੰ ਗ ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 

ਜਦ ਸੱਜਣਾਂ ਮੈਨੂਿੰ  ਟੋਕਹਆ ਸੀ, 

ਦੇਖ ਖ ਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਆਵੇ, 

ਮਨ ਅਿੰ ਦਰੋਂ-ਅਿੰ ਦਰੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ, 

ਸਭ ਸਮਝਣ ਮੈਨੂਿੰ  ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹੀਂ, 

ਇਹ ਮਿੰ ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 
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ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ। 

 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿ ੱ ਖ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਜਣਨ ਨ, 

ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਨਚ ਖਾਵਣ ਲਈ, 

ਕਿਿੰ ਨ ਹੀ ਪਰਦੇ ਿਰਦੀ ਹਾਂ, 

ਆਪਣੀ ਇੱ ਤ ਬਚਾਵਣ ਲਈ, 

ਮੈਂ ਸਾਿ ਕਨਭਾਵਾਂ ਰੋਹਬ ਵੀ ਝੱਲਾਂ, 

ਉਹ ਬੈਠ ਮੈਨੂਿੰ  ਢਾਵਣ ਲਈ, 

ਮੈਂ ਕਫਰ ਵੀ ਆਦਰ ਿਰਦੀ ਹਾਂ, 

ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਲਈ, 

ਇਹ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਵੀ, 

ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ। 
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ਮੈਂ ਖ ਦ ਦੀ ਦ ਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 

ਜਦ ਝੱਲਦੀ ਕਸਤਮ ਹ ਾਰਾਂ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੂਿ ਬਣਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਫਰ, 

ਕਦਖਦੀ ਇਿ ਮ ਜਾਰਾ ਹਾਂ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਆ ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹ ਿਮ ਨਹੀਂ, 

ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਸ ਗਵਾਰਾ ਹਾਂ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆ ਾਦੀ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਿ ਦ ਆਰਾ ਹਾਂ, 

ਕਿਿੰ ਨ ਿ  ਗ ਣ ਕਗਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਮੈਂ ਹਰ ਗ ਣ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ। 

 

ਵੈਸ ੇਮੇਰੀ ਿ ਝ ਤਾਂ ਇੱ ਤ ਹੋਈ ਏ, 

ਜਦ ਪੀਰ ਪੈਗਿੰ ਬਰਾਂ ਮੈਨੂਿੰ  ਪੂਕਜਆ ਸੀ, 
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ਮਹਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਤ,ੇ 

ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਗੂਿੰ ਕਜਆ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਜਗਜਣਨੀ, ਪਾਪ ਹਰਣੀ ਹੋਈ, 

ਜਦ ਜੱਗ ਨੂਿੰ  ਲਾਇਆ ਖੂਿੰ ਕਜਆ ਸੀ, 

ਸਭ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਸਵੀਿਾਰ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਿ ਹੂਿੰ ਕਝਆ ਸੀ, 

ਮੇਰੇ ਕਬਨਾਂ ਇਹ ਸਿੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, 

ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਇੱਿ ਧੀ ਹਾਂ, 

ਇੱਿ ਭੈਣ ਹਾਂ, 

ਇੱਿ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, 

ਇੱਿ ਮਾਂ ਹਾਂ, 

ਹੋਰ ਿਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹ ਰਤ ਹਾਂ, 
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ਮੈਂ ਇੱਿ ਔਰਤ ਹਾਂ। 

 

ਇਸ੍ ਕਪਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਤਰਾਂ ਮੇਰ ੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਟੋਲਦੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਮੇਰੀ ਮਰ ਚ ੱ ਕੀ 

ਜ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਪਿਤ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਮ 

ਮਾਨਪਸ੍ਕ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਚ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਜੋ 

ਪਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ੍ੀ। ਮ ਿੋਰ ਪਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। 

ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਕੰਮ ਤ ਛ ੱ ਟੀ ਿੋਣ ਤ ੇਮ ਓਸੇ੍ ਿੀ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ 

ਇੱਕ ਨਵ  ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ 

ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਆਇਆ ਿੋਵਾਂ। ਿਰ ਤਰਿ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ੍ੀ। ਪਜੰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮ ਪਸ੍ਰਿ ਿਵਸ੍ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸ੍ੀ। ਅੱਜ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਿੀ ਰੂਿ ਦਖੇਣ 

ਨੰੂ ਪਮਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਓਿੀ ਸ੍ਨ ਿਰ ਮੇਰੀ ਸੋ੍ਚ ਉਿ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨਜ਼ਰ। 

ਮ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ ਆਿਣੀ ਇਸ੍ ਨਵ  ਸੋ੍ਚ ਦੇ ਲਈ। ਿਰ ਮ ਕਦੇ 

ਭ ੱ ਪਲਆਂ ਨਿ  ਪਕ ਮ ਇੱਕ ਮ ਪਜਰਮ ਿਾਂ। ਕਈ ਬੇਗ ਨਾਿ ਔਰਤਾਂ 

ਦਾ। ਪਜੰਨਾਂ ਦੇ ਮ ਪਜਸ੍ਮ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆ 
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ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆਂ। ਿਰ ਿ ਣ ਮ ਬਦਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮ 

ਇੱਕ ਨਵੀ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਬੈਠਾ। ਿਰ ਿਾਰਕ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਖੇ 

ਿੜੀ ਨਾ ਗਈ। ਪਕਤਾਬ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਮ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਖੇਣ 

ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਪਿਰ ਓਿੀ ਕ ੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਦੇਖ ਮ ਖੜ ਪਗਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਿੀ ਿਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ 

ਬ ਲਾਈ। ਉਸ੍ ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ 

ਉਿ ਬੈਠ ਗਈ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਸ੍ ਖ ਨਾਮ ਸ੍ੀ 

ਉਸ੍ਦਾ। ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ਖ - ਿੋਰ ਪਕਵੇ ਿੋ? 

ਮ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਆਿ ਪਕਵ? 

ਸ੍ ਖ - ਆਿਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿਈ ਪਕਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਪਖਆ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ਖ - ਨਵ  ਪਕਤਾਬ। ਬੱਲੇ। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਿੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਿਾ ਪਰਿਾ ਬਸ੍। 

ਸ੍ ਖ - ਿਪਿਲੀ ਕਰ ਲਈ ਖਤਮ? 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। 
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ਸ੍ ਖ - ਪਕਵ ਦੀ ਸ੍ੀ। 

ਮ - ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ ਖ - ਬਸ੍ ਸੋ੍ਿਣੀ? 

ਮ - ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਬਦ ਿਨੈੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਲਈ। ਇਿ 

ਉਿ ਪਕਤਾਬ ਿੈ ਪਜਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਨਵ  ਸੇ੍ਧ ਪਦੱਤੀ। ਮ 

ਬਸ੍ ਸ੍ ਣਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਜੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਦੀਆਂ ਨ 

ਿਰ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਨੰੂ ਿੜ ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਿੋਇਆ ਿੀ ਿਰ 

ਸੱ੍ਚ ਮ ੱ ਚ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਬਦਲ ਪਦੱਤਾ। 

ਸ੍ ਖ - ਅੱਛਾ। ਜੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਿਸੰ੍ਸ੍ਾਂ 

ਲਈ ਉਸ੍ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ ਨਾਲ ਪਕ  ਸੰ੍ਿਰਕ ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 

ਤਾਂ ਿੈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਪਵੱਚ ਪਦੱਤਾ ਿੋਇਆ। 

ਮ - ਿਾਂ, ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਪਕ ਕੀ ਕਿਾਂਗਾ ਉਸ੍ 

ਬਾਰੇ। ਆਿਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ੍ਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਪਮੱਟੀ 

ਿਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਸ੍ ਖ - ਿਸੰ੍ਸ੍ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਸ੍ੀ। 
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ਮ - ਉਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿ । ਿਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਰੂ 

ਕਿਾਂਗਾ। ਉਸ੍ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ ਨੰੂ ਜੋ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਪਲਖੀ ਤੇ ਵਕਤ 

ਰਪਿੰਦੇ ਮੈਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿੇਪਰਆ। 

ਸ੍ ਖ - ਕਰਦੋ ਪਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਮ - ਿਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਕਤਾਬ ਤ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ 

ਭੇਜਾਂਗਾ। 

ਸ੍ ਖ - ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । ਆਿ ਏਦਾਂ ਵੀ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। 

ਮ - ਮ ਸ੍ਮਪਝਆ ਨਿ । 

ਸ੍ ਖ - ਮ ਿੀ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ। 

ਮ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਪਠਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੰੂਿ ਚੋ' ਕੋਈ ਸ੍ਬਦ ਨਾ 

ਪਨਕਪਲਆ। ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ਖ - ਤ ਸ੍  ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ  ਪਧਆਨ 

ਨਾਲ ਿਪੜਆ। ਸ੍ ਖਵੀਰ ਕੌਰ। ਮ ਿੀ ਿਾਂ ਉਿ। 

ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਮ ਬੜੀ ਸ੍ਪਿਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਬੋਪਲਆਂ। 
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ਮ - ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ। ਮ ਸੱ੍ਚ ਮ ੱ ਚ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਕ 

ਆਿ ਿੋ। ਆਿ ਨ ਆਿਣਾ ਿੂਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਨਾ ਦੱਪਸ੍ਆ। 

ਇਸ੍ ਲਈ ਪਧਆਨ ਨਿ  ਪਦੱਤਾ। ਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਕਤਾਬ 

ਪਵੱਚ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਬਜਾਇ ਲੇਪਖਕਾ ਦੇ। 

ਸ੍ ਖ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮ ਐਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ਿੂਰ ਲੇਪਖਕਾ ਨਿ । 

ਬਸ੍ ਇੱਕ ਪਕਤਾਬ ਿੀ ਤਾਂ ਪਲਖੀ ਆ। 

ਮ - ਇੱਕ ਿੀ ਸ੍ਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਵੀ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਸ੍ਦੀ ਲੇਪਖਕਾ ਨੰੂ ਪਮਲਾਂਗਾ। 

ਸ੍ ਖ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸ਼ ਕਰੀਆ ਆਿ ਦਾ ਜੋ ਆਿ 

ਨ ਪਕਤਾਬ ਿੜੀ। 

ਮ - ਪਕ  ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਕਰ ਰਿ ੇ ਿੋ। ਆਿ ਦਾ ਪਜੰਨਾਂ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਿੈ। ਇਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਨ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ 

ਨੰੂ ਨਵ  ਸੇ੍ਧ ਪਦੱਤੀ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਜ਼ ਨਿ  ਆਿਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਨ ਲਈ। 
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ਉਿ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਦਲੀ ਿਾਲਾਤ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿੋਏ 

ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਪਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ੍ਨ ਪਕਤਾਬ ਪਵੱਚ ਪਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸ੍ਲ 

ਅਨ ਵਾਦ ਸ੍ਮਝਾਇਆ। ਮ ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਇੰਜ 

ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਪਕਸ਼ਨਾ ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯ ੱ ਧ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਅਰਜ ਨ ਨੰੂ ਸੰ੍ਸ੍ਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵ।ੇ ਉਸ੍ 

ਦੀਆਂ ਪਗਆਨ ਭਰਿੂਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤ 

ਘੱਟ ਨਿ  ਸ੍ਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਕਾਿੀ ਦਰੇ ਿ ੋਗਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ 

ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ ਕਦੇ ਪਮਲਦੇ ਕਪਿ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਮ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਦਾ ਪਰਿਾ। ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਤੇ 

ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸ੍ਰ ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਪਦਮਾਗ ਤੇ ਿੋ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਪਵੱਚ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਪਰਿਾ। ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ  ਨਾ ਉਸ੍ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ 

ਜਾਵੇ। ਿਰ ਇਿ ਕਰਨਾ ਪਿਰ ਤ ਿਵਸ੍ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ 

ਲੱਪਗਆ। ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਕੰਮ ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤ ੇ

ਛ ੱ ਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪਮਲਣੀ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਰ ਐਤਵਾਰ 

ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਜਰਰੂ ਆ ਦੀ ਿੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮ ੜ 

ਸ੍ ਣਨ ਦੀ ਚਾਿਤ ਿੋਈ। ਮ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪਕਤਾਬ 
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ਿੜਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਭਾਵ ਐਨਾ 

ਪਿਆ ਪਕ ਮ ਗ ਰਬਾਣੀ ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਸ੍ ਣਦਾ। ਖ ਦ 

ਪਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਪਲਆਉਣ ਲੱਗਾ। 

ਪਿਰ ਉਿ ਪਦਨ ਮ ੜ ਆ ਪਗਆ। ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤ 

ਛ ੱ ਟੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਤੜਕੇ ਪਠਆਂ, ਬਾਣੀ 

ਿੜੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਿਿ ੰ ਚ ਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਿਾਰਕ ਬਿ ਤ 

ਵੱਡੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਿਰ ਉਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਕਰੀਬ 

ਪਤੰਨ ਵੱਜ ਗਏ। ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਏਨੀ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਤ ੇ

ਿਈ ਜੋ ਪਕ ਕ ਝ ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 

ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਿੋਈ। ਪਚਿਰੇ ਤ ੇ

ਏਨੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦਮ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਿਜਾਰਾਂ 

ਗ ਲਾਬ ਪਖੜ ਗਏ ਿੋਣ। ਵਾਲ ਖ ੱ ਲੇ ਿਏੋ। ਪਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂ੍ਟ 

ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਦਗੀ ਭਰਿੂਰ ਪਜਸ੍ਦੀ ਪਮਸ੍ਾਲ ਪਕਤੇ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਮ ਅਨੰਦਮਈ ਿ ੋਪਗਆ। ਮ 

ਕੋਲ ਜਾ ਖੜ ਪਗਆ। ਉਿ ਅਜ ੇਵੀ ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿੀ 

ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਈ। ਮੇਰ ੇ
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ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਸ੍ਨ ਿੱਥ ਚਾ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮ ਵੀ ਜ ਆਬ 

ਪਵੱਚ ਿੱਥ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਿਰ ਉਿ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਠੀ ਤ ੇਮ ੜ 

ਬੱਪਚਆਂ ਵੱਲ ਦੋੜਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਉਸ੍ ਤ ਦਰੂ ਭੱਜੇ। 

ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ਖ - ਕੀ ਿਾਲ ਨ ਜਨਾਬ? 

ਮ- ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਿ ਸ੍ ਣਾਓ। 

ਸ੍ ਖ - ਦੇਖ ਲਵ ੋਪਕਵ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿਾਂ।  

ਮੈ - ਲਾ ਜ ਆਬ। 

ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ। ਮ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮ - ਬੱਚੇ ਿਸੰ੍ਦ ਨ ਆਿ ਨੰੂ? 

ਸ੍ ਖ - ਿਾਂ, ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। 

ਮ - ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਿੈ। 

ਸ੍ ਖ - ਿੋਰ ਆਿ ਸ੍ ਣਾਉ, ਬੜੇ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਦਖਾਈ 

ਪਦੱਤੇ? 

ਮ - ਕ ਝ ਨਿ , ਬਸ੍ ਕੰਮ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। 
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ਸ੍ ਖ - ਿਾਂ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਨ। ਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਰਾਿਤ 

ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

ਮ - ਰਾਿਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਿਾਂ। 

ਸ੍ ਖ - ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਿੈ। ਆਜੋ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਿਾਂ। 

ਮ - ਜਰੂਰ। 

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ।ੇ ਕਦੇ ਬੱਚ ੇਸ੍ਾਡ ੇ

ਮਗਰ ਦੋੜਦੇ ਕਦੇ ਅਸ੍  ਬੱਪਚਆਂ ਮਗਰ। ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਿਤੀ 

ਪਮੰਟ ਖੇਡਦੇ ਰਿੇ। ਪਿਰ ਰ ਕ ਗਏ। ਉਿ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ਖ - ਆਜੋ ਥੇ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ। 

 

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਇੱਕ ਬਚ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਿੀ 

ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ 

ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਮ ਵੀ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆ।ਂ ਪਿਰ ਿੋਰ 

ਕ ਝ ਮ ੱ ਪਦਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਿਰ ਮ ੱਦੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਸੋ੍ਚਣ ਦਾ 

ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਤ ਗ ਣਾਂ ਸ੍ਪਿਤ ਭਰਿੂਰ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਉਿ। 

ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ  ਦੇਖ ਿਾਇਆ। 
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ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ਨ ਿੀ ਖ ਦ ਮੇਰੇ ਚ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ 

ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰ ੇ

ਤੇ ਪਗਆਨ ਸ੍ਪਿਤ ਭਰਿੂਰ ਪਵਚਾਰਾਂ ਤ ਭਟਕ ਿੋਰ ਪਕਸੇ੍ ਿਾਸੇ੍ 

ਨਾ ਜਾ ਸ੍ਪਕਆ। ਸ਼ਇਦ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਿਰ ਇਸ੍ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਉਸ੍ਦੀ 

ਛਾਿ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ, ਮਨ, ਪਦਲ, ਪਦਮਾਗ ਸ੍ਭ ਜਗਾ 

ਛਿ ਚ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿੇ। 

ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੀ ਨਵ  ਪਲਖੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ ਣਾਈ। ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ 

ਤਰਾਂ ਿੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਸ੍ੀ। ਕਪਵਤਾ ਸ੍ੀ.. 

 

ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿ ਝ ਗੱਲਾਂ ਿਰੀਏ, 

ਕਦਲ ਦੀ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ, 

ਿ ਝ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਸ ੱ ਖ ਦੇ ਿਰੀਏ, 

ਿ ਝ ਦ ੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿ ਝ ਗੱਲਾਂ ਿਰੀਏ, 

ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ। 
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ਤ ਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸ ੇਚਾਨਣੀ, 

ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਤੇੜੇ ਕਫ ਾਵਾਂ, 

ਿਦੇ ਦੇਖਾਂ ਜਗਮਗ ਤਾਕਰਆਂ ਨੂਿੰ , 

ਿਦੇ ਬਾਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ, 

ਕਜਵੇਂ ਮੇਘਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਪਪੀਹਾਂ ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿ ਝ ਗੱਲਾਂ ਿਰੀਏ, 

ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ। 

 

ਇਸ ਰਾਤ ਚ' ਹੋਰ ਿਰਾਰ ਆਇਆ, 

ਹਰ ੈਅ ਦੇ ਕਵੱਚ ਕਨਖਾਰ ਆਇਆ, 

ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਖਆਲ ਆਇਆ, 

ਕਜਵੇਂ ਫ ੱ ਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਿੰ ਕਡਆਂ ਤੇ ਕਪਆਰ ਆਇਆ, 

ਕਦਖਣ ਝਾਿੀਆਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀਆਂ, 
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ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿ ਝ ਗੱਲਾਂ ਿਰੀਏ, 

ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ। 

ਅਿੰ ਕਮਤ ਵੀਣਾ ਗੂਿੰ ਜੀ ਚਾਰੇ, 

ਕਰਮ-ਕਝਮ ਕਰਮ-ਕਝਮ ਚਾਰ ਚ ਹਾਰੇ, 

ਿੂਿ ਸ ਣੀ ਮੇਰੀ ਕਵੱਚ ਦਰਬਾਰੇ, 

ਅਿੰ ਕਮਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਚ ਬਾਰੇ, 

ਹੋਇਆ ਸ ਮੇਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਿੰ ਬਰੀਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿ ਝ ਗੱਲਾਂ ਿਰੀਏ, 

ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ। 

 

ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱ੍ਤ ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਿ ਠ ਕੇ 

ਜਾਣ ਲੱਗੀ? ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਰੋਕ ਨਾ 

ਸ੍ਪਕਆ। ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ ਵੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਮ 

ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਮ ਿੱਬਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ੍ ਕਦਰ ਮ ਿੱਬਤ ਪਕ 
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ਭ ੱ ਖ ਲੱਗਣੀ ਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਦਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ੍ ਿਾਣੀ 

ਿ ਦੇ ਰਪਿਣਾ। ਪਦਲ ਪਦਮਾਗ ਤ ੇਓਿੀ ਛਾਈ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਪਿਆਰ 

ਦੀ ਐਸ੍ੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗੀ ਪਜਸ੍ਨ ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਮ ਿੱਬਤ ਿੋਣ 

ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਪਕਵ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਇਿ ਿ ਣ ਸ੍ਮਝ ਆਇਆ ਸ੍ੀ।  

ਮ ਐਤਵਾਰ ਕੰਮ ਤ ਛ ੱ ਟੀ ਲੈ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਜਾ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। 

ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੋ੍ਪਚਆ 

ਪਕ ਅੱਜ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਦਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਿੜ ਸ੍ ਣਾ ਪਦਆਂਗਾ। 

ਿਰ ਮੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮ ੜ ਆ ਦਾ ਿੈ ਇਿ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਵੇਰ 

ਤ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤ ਰਾਤ, ਿਰ ਉਿ ਨਾ ਆਈ। ਏਦਾਂ 

ਿੀ ਮ ਿਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿਾਰਕ 

ਪਵੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਕਦੇ ਨਾ ਪਦਖਾਈ ਪਦੱਤੀ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਪਕਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਿਰ 

ਮੈਨੰੂ ਪਿਰ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮ ਉਮੀਦ ਪਕਸ੍ਮਤ ਤੇ ਛੱਡ 

ਪਦੱਤੀ। ਿਰ ਉਿ ਦ ਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਨੰੂ 

ਸ੍ਮਝ ਆ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਿੈ। 

ਪਜਵ ਮ ਕਈ ਕ ੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿ  ਕੀਤੀ, ਓਵ 
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ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਪਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਬਪਣਆਂ ਪਰਿਾ ਤੇ ਮ ਿੱਬਤ ਦੇ ਅਸ੍ਲ 

ਭੇਦ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਸ੍ਪਕਆ। ਜਦ ਸ੍ਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਿੀ 

ਮੇਰੀ ਸ੍ਜਾ ਬਣ ਗਏ। ਮ ਸ੍ਜਾ ਨੰੂ ਪਖੜੇ ਮੱਥੇ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਪਧਆ। ਮ ਗ ਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 

ਪਦਲ ਨੰੂ ਤਸੱ੍ਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਿਾਸੇ੍ 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਮ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਪਧਆਨ ਦਦਾ। ਇਕ ਪਦਨ ਮ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਲਖੀ ਬਾਣੀ ਪਵੱਚ ਿਪੜਆ.. 

ਿਬੀਰ ਚਿੰ ਦਨ ਿਾ ਕਬਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇਕ ਓ ਢਾਿ ਪਲਾਸ।। 

ਓਇ ਭੀ ਚਿੰ ਦਨ  ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜ  ਚਿੰਦਨ ਪਾਕਸ।। 

ਭਾਵ - ਿੇ ਕਬੀਰ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਨੈੱਕਾ ਪਜਿਾ ਭੀ ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ 

ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਉਿ ਢਾਕ ਿਲਾਿ ਆਪਦਕ ਵਰਗੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਨਾਲ 

ਪਘਪਰਆ ਿੋਇਆ ਿੋਵ।ੇ ਉਿ ਢਾਕ ਿਲਾਿ ਵਰਗੇ ਪਨਕੰਮੇ ਰ ਖ 

ਵੀ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੜੇ ਗ ੇਿੋਈ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਚੰਦਨ ਿੀ ਿ ੋਜਾਂਦ ੇ

ਿਨ। 

ਿਬੀਰ ਬਾਂਸ  ਬਡਾਈ ਬੂਕਡਆ ਇਉ ਮਤ ਡੂਬਹ  ਿੋਇ।। 

ਚਿੰ ਦਨ ਿੈ ਕਨਿਟੇ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸ ਗਿੰ ਧ  ਨ ਹੋਇ।। 
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ਭਾਵ - ਿੇ ਕਬੀਰ, ਬਾਂਸ੍ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚਾ ਲੰਮਾ ਿੋਣ ਦੇ 

ਮਾਣ ਪਵੱਚ ਡ ੱ ਪਬਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤ ਸ੍  ਕੋਈ ਪਧਰ ਬਾਂਸ੍ ਵਾਂਗ 

ਿਊਮੈ ਪਵਚ ਨਾ ਡ ੱ ਬ ਜਾਇਓ। ਪਕ ਪਕ, ਬਾਂਸ੍ ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੇ 

ਨੜੇ ਭੀ ਪਕ  ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਉਸ੍ ਪਵੱਚ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ ਗੰਧੀ ਨਿ  

ਆ ਦੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਇੰਜ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਸ੍ ਖਵੀਰ ਉਿ ਚੰਦਨ ਦਾ 

ਪਬਰਵਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਨੜੇ ਰਪਿਣ ਵਾਲੀ ਢਾਕ ਜਾਂ ਿਲਾਿ ਵੀ 

ਸ੍ ਗੰਪਧਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਉਿ ਢਾਕ ਜਾਂ ਿਲਾਿ 

ਬਣਨਾ ਨਸ੍ੀਬ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਤ ੇਰੀਤ ਉਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਬਰਵਾ 

ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ੍ ਗੰਧ ਨਾਲ ਮ ਿਲਾਿ ਬਣ ਮਪਿਕ 

ਸ੍ਕਦਾ ਿਰ ਮ ਬਾਂਸ੍ ਬਣ ੇਰਪਿਣ ਪਵੱਚ ਿੀ ਆਿਣੀ ਵਪਡਆਈ 

ਸ੍ਮਝੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਬਰਵਾ ਦ ੇਗ ਣ ਕਦੇ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ 

ਸ੍ਪਕਆ।ਂ 

 

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ੍ਬਦਾਂ 

ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਬਿ ਤ ਔਖਾ ਿੈ। ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ 

ਮਰਦ ਪਕ  ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਪਕਸੇ੍ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਉਸ੍ਦੀ 
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ਵਾਸ੍ਨਾ ਿ ੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਵ ਔਰਤ ਪਕਸ੍ ਵੀ 

ਉਮਰ ਦੀ ਿੋਵੇ। ਨਵ  ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਸੌ੍ ਸ੍ਾਲਾਂ ਬਜ਼ ਰਗ। ਮਰਦ 

ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਿੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤ ੇ

ਸ੍ਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ਔਰਤ ਦ ੇਚਪਰਤਰ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਿਣੀ ਿਵਸ੍ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਨਾ। ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕ ਝ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਕਰਦਾਰ ਸ੍ੀ। 

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ  ਨੰੂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ, ਆਿਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ 

ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਬਸ੍ ਖੇਡ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਪਸ੍ਰਿ 

ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਜਾਂ ਸ੍ ਖਵੀਰ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਿ , ਬਲਪਕ 

ਉਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਿੈ ਜੋ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆ ਂ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਸੰ੍ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਿ  ਜਦ ਤੱਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਜੀਵਨ 

ਸ੍ਾਥੀ ਨਾਲ ਿੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਿੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਰ ਪਸ੍ਰਿ 

ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮ ੱ ਖ ਰੱਖ ਸੰ੍ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਅਿਰਾਧ ਿੈ।  

 

ਇਿ ਇੱਕ ਕਾਲਿਪਨਕ ਕਥਾ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ 

ਿੱਦ ਤੱਕ ਸੱ੍ਚ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਕ ਪਕ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 
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ਬਿ ਪਤਆਂ ਨਾਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ 

ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਪਡੱਗਦ ੇਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨਮਾਨ ਨੰੂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 

ਿਤੀ ਸ੍ਿੀ ਭਾਵਨਾ ਅਿਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਿੈ। ਔਰਤ 

ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਮੂਰਤ ਿੈ। ਪਜਸ੍ਨੰੂ ਕਈ ਰੂਿਾਂ 

ਨਾਲ ਦੱਪਸ੍ਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਆਿਣੀ 

ਵਪਿਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਾਣੀ 

ਿਾਤਰ ਵਰਗਾ ਿਾਲ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤ ੇਪਕਸੇ੍ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਠਸ੍ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।  
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ਪੇਮ ਕਵਆਹ 

 ਡੀ.ਜੇ ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ, ਸ੍ਾਰ ੇਆਿੋ ਆਿਣ ੇਰੰਗ ਪਵਚ 

ਮਸ੍ਤ ਭੰਗੜਾ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਗ ਆਢਂ ਪਵਚ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਕ ੜੀ ਦਾ 

ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਕ ੜੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਿ ਤ ਗਰੀਬ 

ਘਰ ਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਬੇ-ਿੱਦ ਸ਼ਰਾਬ ਿ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਕਦੇ ਉਸ੍ 

ਨ ਨਾਗਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਾਇਆ। ਉਸ੍ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸ੍ਨ, ਦੋ ਕ ੜੀਆ ਂ

ਤੇ ਦੋ ਮ ੰ ਡੇ। ਉਸ੍ਦੀ ਛੋਟੀ ਕ ੜੀ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿੇਮ ਪਵਆਿ 

ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਵੱਡੀ ਕ ੜੀ ਦਾ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਿ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਵਚ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸ੍ੀ। 

ਮ ੰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਸ੍ਨ। ਕ ੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਿ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਪਵੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ। ਉਿ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਉਿ ਆਿਣੀ ਵੱਡੀ ਕ ੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚ ੰ ਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਕ ਪਕ 

ਉਸ੍ ਨ ਛੋਟੀ ਕ ੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਵ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਿ ਪਜਆਦਾ ਖਰਚੇ ਤ ਬੱਚ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ 

ਵੱਡੀ ਕ ੜੀ ਨ ਚ ੰ ਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਮ ਤਾਪਬਕ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ 

ਤੱਕ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਿ ੱ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਆਿਣ ੇ

ਘਰ ਦੇ ਿਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਿੋਏ ਪਨੈੱਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਂਜਨਾਨੀਆ ਂ
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ਨਾਲ ਪਜ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ 

ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨੰੂ ਸ੍ਾਫ਼ ਿੀ ਕਪਿ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਿ ਚ ੰ ਨੀ ਚੜਾਵਾ 

ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਕਰੇਗੀ। ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਦਾਜ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਿ  ਬਸ੍ ਉਿ ਮੇਰਾ ਪਵਆਿ ਘਰੇ ਿੀ ਕਰਨ। ਤ ੇਉਸ੍ਦ ੇ

ਪਿਉ ਨੰੂ ਨਾ ਚਾ ਦ ੇਿੋਏ ਵੀ ਿਰਮੀਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਘਰੇ ਿੀ 

ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

 ਝ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਿੀ ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣੇ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਿਰਮੀਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੀਿਕ ਸ੍ਾਪਰਆਂ ਨਾਲ 

ਸੋ੍ਿਣ ੇਸ੍ਨ। ਿਰਮੀਤ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚੋ ਸੋ੍ਿਣੀ ਕ ੜੀ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਵਰਗੀ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਵਆਿ ਤ ਇੱਕ ਪਦਨ 

ਿਪਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਰੇ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ਨ। ਬਲਪਵੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ 

ਨ ਪਵਆਿ ਦੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਆਿਣੇ ਗ ਆਂਢ ਪਵੱਚ ਿੀ ਇੱਕ ਮ ੰ ਡੇ 

ਨੰੂ ਪਦੱਤੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਓਿੀ ਦੇਖ ਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦਵੀਰ ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਯਾਰੀ 

ਬਲਪਵੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੀਿਕ ਨਾਲ ਸ੍ੀ। ਅੰਗਦ 

ਕਿੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ ਇੰਜ਼ੀਨੀਪਰੰਗ ਦੀ ਿੜਾਈ 

ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਿਪਿਲਾਂ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਇਿ ਿੜਾਈ 
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ਕਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਦੀਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਗਦ ਨਾਲ ਵਧਰੇੇ ਛਟੋੀ ਸ੍ੀ, 

ਤਕਰੀਬਨ ਿੰਜ- ਛ ੇਸ੍ਾਲ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਬਿ ਤ 

ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਦੀਿਕ ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗਦ 

ਨਾਲ ਿੇਮ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਭੰਗੜਾ ਿਾ ਰਿ ੇ

ਸ੍ੀ, ਅੰਗਦ ਦਾ ਸ੍ਕਾ ਭਰਾ ਤ ੇਤਾਏ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਵੀ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ਨ। 

 

 ਅਚਾਨਕ ਰੌਲਾ ਿੈ ਪਗਆ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਿਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਕੀ 

ਿੋਇਆ। ਡੀ.ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ 

ਪਕ ਨਾਲ ਿੀ ਗ ਆਂਢ ਪਵੱਚ ੋਇੱਕ ਮ ੰ ਡਾ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਬਕਰਮ 

ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਬੱਕਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬ ਲਾ ਦੇ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਪਕ 

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੀ ਪਸੰ੍ਘ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਘਰ ਿੱਦ 

ਤ ਿਰੇ ਗਰੀਬ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਇੱਕ ਪਜ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਘਰ 

ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ  

ਿੈਲ ਗਈ। ਪਵਆਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕ ਝ ਦੇਰ ਲਈ 

ਰ ਕਾਵਟ ਿੈ ਗਈ। ਏਥੇ ਿੀ ਪਬੱਕ ੇਦਾ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ ਬੰਟੀ ਵੀ 

ਭੰਗੜਾ ਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਅੰਗਦ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗ ਿਏ ਪਕ ਤੈਨੰੂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਿੋਣਾ ਸ੍ਭ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਐਨ ਨੰੂ ਬੰਟੀ ਤੇ ਅੰਗਦ 
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ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਿੀ ਿ ੱ ਪਛਆ 

ਪਕ ਤੈਨੰੂ ਿਪਿਲਾਂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਬਾਰ ੇਿਰ ਬੰਟੀ ਦਾ ਆਿਣ ੇ

ਤਾਏ ਲਈ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ ਆਬ ਸ੍ੀ। ਬੰਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ 

ਉਸ੍ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ੍ਾਂਝ ਸ੍ੀ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਕ ੜੀ ਘਰ ਭੱਜੀ 

ਸ੍ੀ। ਬੰਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਨ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਅਗਰ ਕ ੜੀ ਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰ 

ਨੰੂ ਉਸ੍ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੀ ਬਿ ਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ 

ਿੋਵੇਗੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਘਰ ਪਕਤੇ ਭੱਜ ਪਕ ਆਿਣ ੇ

ਪਕਸੇ੍ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦੱਤੀ। ਅਜੇ ਉਿ ਸੋ੍ਚ 

ਿੀ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਆ ਗਈ, ਿ ਪਲਸ੍ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਿੀ 

ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਿ ਪਲਸ੍ ਉਸ੍ ਲਈ ਿੀ ਆਈ 

ਿੈ। ਬੰਟੀ ਦ ੇਤਾਏ ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਮ ਤਾਪਬਕ ਕ ੜੀ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਿਪਿਲਾਂ 

ਸ਼ੱਕ ਬੰਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਬੱਕੇ ਦਾ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ 

ਸ੍ੀ। ਬੰਟੀ ਨ ਪਵਆਿ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਿੀ ਤੇ ਓਥ ਿਰਾਰ 

ਿੋ ਪਗਆ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇ

ਿੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਿ ਪਲਸ੍ ਪਬੱਕੇ ਦੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ 

ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਿ ੱ ਜੀ ਿਰ ਮਨਜੀਤ ਨੰੂ ਿ ਪਲਸ੍ ਦਾ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਿ ਪਲਸ੍ ਦੇ ਆਉਣ ਤ 
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ਿਪਿਲਾਂ ਭੱਜ ਪਗਆ। ਬੰਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਪਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿ ਪਲਸ੍ 

ਦੇ ਿੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ। 

 

 ਉਸ੍ ਰਾਤ ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਬੰਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਉਿ ਜਲਦ ਤ ਜਲਦ ਆਿਣੇ ਮ ੰ ਡੇ ਥਾਣੇ 

ਪਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਿ  ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਿਰਚਾ ਿੋਣ ਤ ਕੋਈ ਨਿ  

ਰੋਕ ਸ੍ਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਮ ੰ ਡੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਭਰੋਸ੍ਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਿ ਪਲਸ੍ ਓਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਪਦਨ 

ਿਰਮੀਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਬਿ ਤ ਵਧੀਆ ਿੋਇਆ। ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ 

ਪਵਆਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸੇ੍ ਪਸ੍ਰਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਪਜਵ 

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਿੋ ਗਈ ਿੋਵ।ੇ ਪਵਆਿ ਬੀਤ 

ਪਗਆ। ਜੋ ਕ ੜੀ ਘਰ ਭੱਜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਰਨਦੀਿ ਕੌਰ 

ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿਾਲੇ ਬਾਰਵ  ਦੀ ਿੜਾਈ ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਉਿ ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਪਵੱਚ ਅੰਨੀ ਿੋ ਪਕ ਘਰ ਭੱਜ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ 

ਿਪਰਵਾਰ ਸ਼ੋਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂੰ  ਉਸ੍ ਨੰੂ ਲੱਭ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ 

ਬਾਰੇ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਖਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਬੱਕੇ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿੀ ਘਰ ਿਰਾਰ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਛੋਟੇ ਮ ੰ ਡੇ ਨਾਲ 

ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਰਪਿੰਦੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ ਕਪਿੰਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਬੱਕ ੇਦ ੇ
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ਪਿਉ ਨਾਲ ਲੜ ਪਕ ਘਰ ਗਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ  

ਆਈ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਗੱਲ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ। ਉਸ੍ਦਾ 

ਪਿਉ ਪਜ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਥੜੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਮ ੰ ਡ ੇ

ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਉਿ ਵੀ ਓਥ ਭੱਜ ਪਗਆ। 

 

 ਿਾਲਾਤ ਬਦ ਤ ਬੱਤਰ ਉਦ ਿ ੋਗਏ ਜਦ ਿੇਮੀ ਜੋੜ ੇ ਨੰੂ 

ਭੱਜੇ ਘਰ ਿੰਜ ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਦੋਨਾਂ ਕ ੜੀ ਮ ੰ ਡੇ ਚੋ' ਪਕਸੇ੍ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਿੋਜ਼ 

ਪਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੋ ਿੋਰ ਬੱਚ ੇਸ੍ਨ, ਇੱਕ 

ਮ ੰ ਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕ ੜੀ। ਪਕਰਨ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੀ ਸ੍ੀ। ਸ੍ ਣਨ ਪਵੱਚ 

ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ ੜੀ ਨ ਵੀ ਿੇਮ ਪਵਆਿ 

ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਘਰ ਭੱਜੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ 

ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਆਪਗਆ ਲੈ ਕੇ ਪਵਆਿ ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇਸ੍ 

ਅਿਵਾਿ ਪਵੱਚ ਪਕੰਨੀ ਸ੍ਚਾਈ ਿੈ ਪਸ੍ਰਿ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦਾ 

ਿਪਰਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਕਰਨ ਤੇ ਪਬੱਕੇ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜਣ ਮਗਰ 

ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਬਸ੍ ਇਸੇ੍ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ੍ੀ। ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਦੇ ਘਰ 

ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਿਰਖ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕਈੋ ਉਸ੍ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤ ਖ ਸ਼ 

ਵੀ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ 
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ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਅੱਗੇ ਪਸ੍ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਝ ਕਾਇਆ ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 

ਬਿ ਤੇ ਲੋਕ ਕ ੜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ ਮੰੂਿ ਤੇ 

ਪਿਰਖ ਕਰਦੇ ਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚ ਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਿ ੰ ਦੇ। 

ਿਰ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਪਵੱਚ ਪਕੰਨਾ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ੀ ਇਿ ਬਸ੍ ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ 

ਿੀ ਅਨ ਭਵ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ। 

 ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਿਰ ਨਾ-ਮ ਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਕ ਿੇਮੀ ਜੋੜ ੇ

ਦਾ ਿਤਾ ਲੱਗ ਸ੍ਕ ੇਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਿ ਿੱਥ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਬੱਕੇ 

ਦੇ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਪਬੱਕ ੇ

ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਜੀਤ ਆਿਣ ੇਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਰਪਿ ਰਿਾ ਿੈ। ਿ ਪਲਸ੍ 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਕਰਨ ਦੇ ਪਿਉ ਤੇ ਉਸ੍ਦ ੇਪਿੰਡ ਦੇ ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ਮੇਤ 

ਦੋ ਚਾਰ ਿਰੋ ਬੰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਿ ੱ ਜੇ। 

ਿ ਪਲਸ੍ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ੍ੜਕ ਤ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਮ ੜਦੀ ਦੇਖ ਮਨਜੀਤ 

ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਨ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੰੂ ਘਰ ਭੱਜਣ 

ਲਈ ਕਪਿ ਪਦੱਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਘਰ ਬਾਿਰ ਿੀ ਨਾਲ ਿੀ ਲੱਗੀ 

ਇੱਕ ਬੰਬੀ ਤੇ ਨਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਆਿਣ ੇਮਾਮੇ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸ੍ ਣ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੱਛੇ ਸ੍ਮੇਤ ਿੀ ਓਥ ਭੱਜ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ 

ਮਾਮੇ ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਵੀ ਭੱਜ ਪਗਆ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੰੂਿ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱਥ ਨਾ 
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ਲੱਗਾ। ਿਰ ਿ ਪਲਸ੍ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਿਨਾਂ 

ਜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਿਰਬੰਸ੍ 

ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਓਸੇ੍ ਵੇਲੇ ਿੀ ਿਤਾ ਲੱਗ 

ਪਗਆ ਪਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਉਿਨਾਂ ਘਰੇ ਪਕ  ਆਈ ਿ।ੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 

ਨ ਿਰਬੰਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਿਾ .... 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਪਕੱਥੇ ਆ ਭੀ ਮ ੰ ਡਾ ਤ ਿਾਡਾ? 

 ਿਰਬੰਸ੍ - ਆਜੋ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵ।ੋ 

 ਿ ਪਲਸ੍ ਿਰਬੰਸ੍ ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿੋ ਗਈ। 

ਿਰਬੰਸ੍ ਦੀ ਕਾਿੀ ਜਾਣ ਿਪਿਚਾਣ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੇ 

ਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ੍ੀ। ਿਰਬੰਸ੍ ਨ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ.......... 

 ਿਰਬੰਸ੍ - ਪਲਆਓ ਭੀ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ...... 

 ਿਰਬੰਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਕ ੜੀ 

ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ..... 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਅਸ੍  ਐਥੇ ਬੈਠਣ ਨਿ  ਆਏ ਦੱਸ੍ ਤੇਰਾ 

ਭਣੇਵਾਂ ਤੇ ਮ ੰ ਡਾ ਪਕੱਥੇ ਆ ? 
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 ਐਨ ਨੰੂ ਿਰਬੰਸ੍ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸ੍ਭ 

ਨ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਿਰ ਪਕਰਨ ਦੇ ਪਿਉ ਨ ਿਾਣੀ ਨਾ ਿੀਤਾ। 

 ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਪਿਰ ਪਕਿਾ.. 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਦੱਸ੍ ਪਕੱਥੇ ਲ ਕਾਏ ਆ ਦੋਵ? 

 ਿਰਬੰਸ੍ - ਿ ਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਿ ਘਰ ਨਿ  ਨ ਿਰ ਮ 

ਜਲਦ ਿੀ ਆਿਣੇ ਭਣੇਵ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। 

 

 ਿਰਬੰਸ੍ ਨ ਇਿ ਕਪਿ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਦਸ੍ 

ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਪਲਆ। ਤੇ ਿ ਪਲਸ੍ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ 

ਓਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿਰ ਿ ਪਲਸ੍ ਓਸੇ੍ ਪਦਨ ਿੀ ਪਬੱਕੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ੇ

ਿ ੱ ਜੀ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਪਬੱਕ ੇ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦ ੇ

ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕੀਤੀ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਬੱਕ ੇ

ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਪਮਲੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਿ ਦੋਵ। ਪਕਰਨ 

ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਿਰ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੰੂਿ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਿ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਿਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਗਏ।    
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 ਓਸੇ੍ ਰਾਤ ਿੀ ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ ਆਿਣ ੇਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ 

ਬੰਦੇ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਨਰੰਜਨ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਟੀ ਦੇ ਘਰ 

ਪਗਆ। ਜੋ ਪਕ ਪਰਸ਼ਤੇ ਵਜ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ 

ਬੰਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ੍ਾਂਝ ਸ੍ੀ। 

ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੰੂ 

ਸ੍ਮਝਾ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਤਾ ਿੈ ਕ ੜੀ ਮ ੰ ਡਾ ਪਕੱਥੇ 

ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਅਗਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਿ ਬੰਟੀ 

ਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਨਿ  ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਵਰਨ 

ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਈ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕੀਨ 

ਦਵਾਇਆ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਵੇਰੇ ਿੀ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਿਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਾ ਕਪਿਣ 

ਪਿੱਛ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਪਨਰੰਜਨ ਪਸੰ੍ਘ ਓਥ ਚਲੇ 

ਗਏ।  

 

 ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਥਾਣ ੇ

ਬ ਲਾ ਪਲਆ ਤੇ ਖ ਦ ਆਿ ਵੀ ਨਾਲ ਪਗਆ। ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ 

ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਵੀ ਓਥ ੇਆ ਗਏ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਬੰਟੀ 

ਨਾਲ ਿ ੱ ਛ ਪਗੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਿਰ ਬੰਟੀ ਨ ਸ੍ਾਫ਼ 

ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਬਾਰ ੇਪਬਲਕ ਲ 
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ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਬਸ੍ ਆਿਣ ੇਡਰ ਵਜ ਘਰ ਿਰਾਰ 

ਸ੍ੀ। ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕ ਝ ਨਾ 

ਪਕਿਾ ਤੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੱ੍ਚ ਮੰਨ ਪਲਆ। ਿਰ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ 

ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਉਿਨਾਂ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਓਥੇ ਿੀ ਰੱਖ ਪਲਆ। 

ਸ੍ਵਰਨ ਪਸੰ੍ਘ ਅਜੇ ਥਾਣ ੇਪਵੱਚੋ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਆਿਣੇ ਮਾਮੇ ਸ੍ਮੇਤ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ 

ਵੀ ਜਮਾ ਬੰਟੀ ਵਾਂਗ ਿੀ ਪਬਆਨ ਪਦੱਤੇ ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਿਪਿਲਾਂ 

ਿੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਸ੍ਲਾਿ ਕੀਤੀ ਿੋਵ।ੇ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਬੰਟੀ ਦਾ 

ਤਾਇਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਓਥ ਚਲੇ ਗਏ ਿਰ ਪਕਰਨ 

ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਪਗਆ। ਪਕਰਨ ਦੇ ਤਾਏ 

ਦਾ ਮ ੰ ਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿ ਣ ਿ ੱ ਛ-ਪਗੱਛ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬੰਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ.... 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਐਧਰ ਆਵੋ ਓਏ ਆਪਸ਼ਕੋ .... 

 ਦੋਨ ਜਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨ 

ਪਕਿਾ.. 

 ਮਨਜੀਤ - ਿਾਂਜੀ ਭਾਜੀ... 
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 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਚਲੋ ਬੰਪਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ  ਆਿਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵ ੋ

ਤੇ ਭ ੰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਿੈ ਜਾਵੋ। 

 ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬੰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰੂਿ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ੀ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਿ ਣ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਛੱਤਰ ਿਰੇਡ 

ਿੋਣ ਲੱਗੀ ਿੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਪਕਿਾ ..... 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਵੇਖਦ ੇਕੀ ਆਂ ... ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬੰਪਦਆ ਂਵਾਂਗੂੰ  

ਿੈ ਜਾਵੋ... 

 

 ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਐਨ ਨੰੂ ਉਿ ਦੋਵ ਕਮੀਜ਼ਾਂ 

ਲਾਿ ਕੇ ਿੈ ਗਏ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਮਾਰਨ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ 

ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸ੍ ਣਦੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਪਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ 

ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਟਾ ਰ ਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਿਾ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ 

ਿਟਾ ਰ ੱ ਕ ਪਗਆ, ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬੰਟੀ ਦਾ ਿਾਲ ਬ ਰਾ ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ 

ਪਕਿਾ ਅਸ੍  ਪਬੱਕ ੇਦੇ ਿਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਖ ੱਦ 

ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਿੇਮੀ ਜੜੋੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਪਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ੍ ਤ 

ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਿੀ ਉਿ ਿ ਪਲਸ੍ ਤੇ ਪਕਰਨ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ 

ਲੈ ਪਕ ਪਬੱਕੇ ਦੇ ਿਰ ਉਸ੍ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰ ਗਏ ਪਜਨਾਂ ਬਾਰੇ 
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ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਪਕ ਕ ਝ ਿੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਥੱਕ 

ਿਾਰ ਪਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਗਈ। 

ਪਿਰ ਜਦ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਤ 

ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬੰਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਿੋਨ 

ਕੀਤਾ ਪਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੰਦਰਾਂ-ਿੰਦਰਾਂ ਿਜ਼ਾਰ ਰ ਿਏ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਣ ਨਿ  ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੰੂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਿਰਚਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜੀਤ 

ਦੇ ਮਾਮੇ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸ੍-ਦਸ੍ 

ਿਜ਼ਾਰ ਪਵੱਚ ਗੱਲ ਮ ਕਾਈ। ਬੰਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ 

ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕਥ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਿੀ ਥਾਣ ੇਆ ਿ ੱ ਜੇ ਤੇ 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਦੋਨਾਂ ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਿ ਿਜ਼ਾਰ ਰ ਿਏ ਪਦੱਤੇ। ਿਰ 

ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਖ਼ਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੈਸੇ੍ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਿਰ ਅਜ ੇਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਨਾ 

ਭੇਪਜਆ ਪਕ ਪਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਪਦਖਾਵੇ 

ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਓਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਜ਼ਕੀਨ 

ਦਵਾਇਆ ਪਕ ਿ ਣ ਉਿ ਦੋਵਾਂ ਪਵੱਚੋ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਿੱਥ ਵੀ ਨਿ  

ਲਗਾਏਗਾ। ਬੰਟੀ ਤ ੇਮਨਜੀਤ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿੈਸੇ੍ ਦੇ ਕੇ 

ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੇ ਗਏ। 
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 ਰਾਤ ਨੰੂ ਰਟੋੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਕੋਲ 

ਬ ਲਾ ਪਲਆ ਤੇ ਕ ੜੀ ਮ ੰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਸੱ੍ਚ-ਸੱ੍ਚ ਦੱਸ੍ਣ ਲਈ 

ਪਕਿਾ।  

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਿ ਣ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ ਕਾਕਾ ਿ ਣ ਨਿ  ਤ ਿਾਨੰੂ 

ਿੱਥ ਲਾ ਦੇ। 

 ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬੰਟੀ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ 

ਪਮੱਤ ਨਿ  ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਦੱਸ੍ਣ ਤ ਪਬਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ 

ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਉਲਝਾ ਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ.. 

 ਮਨਜੀਤ - ਭਾਜੀ ਿੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ੍ਾਂ ਪਕ ਅੱਧੀ? 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਿਰੂੀ ਗੱਲ ਦੱਸ੍ ਮਾਮਾ.. ਮ ਅੱਧੀ ਤ ਕੀ ਲੈਣਾ। 

 ਮਨਜੀਤ ਨ ਦੱਸ੍ਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ... 

 

 ਮਨਜੀਤ - ਗੱਲ ਮਸ੍ਾਂ ਛੇ ਕ  ਮਿੀਨ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਿੈ। ਮ, 

ਬੰਟੀ, ਪਬੱਕਾ ਤ ੇਰਾਜ ੂਪਿੰਡ ਦ ੇਮੋੜ ਤ ੇਖਲੋਤੇ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇ

ਪਜ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਿਾਪਸ੍  ਪਕਰਨ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਿਭ 



 
 

504 
 

ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ੀ। ਜਦ ਉਿ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਬੱਕੇ ਨ ਪਕਰਨ 

ਨੰੂ ਅੱਖ ਮਾਰਤੀ। ਿਰ ਪਕਰਨ ਨ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿੱਸ੍ ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਉਿ ਆਿਣ ੇਸ੍ਕੂਲ ਜਾ ਰਿੀਆ ਂ

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਦੋਵ ਿੀ ਪਿੰਡ ਤ ਬਾਿਰ ਇੱਕ ਿਾਈਵੇਟ ਸ੍ਕੂਲ ਪਵੱਚ 

ਿੜਦੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਮ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨ ਪਬੱਕ ੇਨੰੂ 

ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਕ ਤੂੰ  ਿ ਣ ੇਿੰਗਾ ਿਾ ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍ 

ਗੱਲ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕਰਨ ਨ ਕੋਈ ਗ ੱ ਸ੍ਾ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ। ਪਕ ਪਕ ਪਬੱਕਾ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਸੋ੍ਿਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ, 

ਉਸ੍ ਦੇ ਮੂਿਰਲੇ ਦੋਵ ਦੰਦ ਟ ੱਟੇ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰੰਗ ਸ੍ਾਵਲਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਕੱਦ ਵੀ ਬਿ ਤਾ ਲੰਬਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦਾ ਨੱਕ ਪਤੱਖਾ ਸ੍ੀ 

ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਿ ਥੋੜਾ ਬਿ ਤ ਜੱਚਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਕਰਨ ਬਿ ਤ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਕ ੜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋ੍ਿਣ ੇਤ ਸੋ੍ਿਣਾ ਤੇ ਿਪੜਆ 

ਪਲਪਖਆ ਮ ੰ ਡਾ ਪਮਲ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਪਬੱਕਾ ਮਸ੍ਾਂ ਸੱ੍ਤ ਕ  ਜਮਾਤਾਂ 

ਿੀ ਿਪੜਆ ਂਸ੍ੀ। ਿਰ ਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਭ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੇ ਦ ੇਪਿੰਡਾਂ 

ਤੱਕ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ਨ। ਰੋਜ਼ ਮੋੜ ਤ ੇਖੜਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਪਕਰਨ ਨੰੂ 

ਛੇੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਪਕਸੇ੍ ਵਕਤ ਅਸ੍  ਨਾਲ ਨਾ 

ਵੀ ਿ ੰ ਦੇ ਿਰ ਪਬੱਕਾ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਾ ਦਾ। ਪਿਰ ਇੱਕ 

ਪਦਨ ਪਬੱਕ ੇਨ ਪਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਦ ੇ
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ਪਦੱਤਾ। ਪਕਰਨ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂਿ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਿੜ ਪਲਆ। 

ਪਬੱਕਾ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਚੰਗਾ ਜਸ਼ਨ 

ਿੋਇਆ। ਪਤੰਨਾਂ ਨ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ 

ਬ ਲਬ ਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 

 

 ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਦਾ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ। ਪਬੱਕਾ ਸ੍ਾਰਾ 

ਪਦਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਾ ਤੇ ਇਿ ਰੋਜ਼ ਿੋਣ ਲੱਗਾ। 

ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਤੇ ਦ ਿਪਿਰ ਦ ੇ

ਪਗਆਰਾਂ ਕ  ਵਜੇ ਪਕਰਨ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ 

ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਿ  ਿੈ। 

 ਪਬੱਕ ੇਨੰੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ 

ਕੀਤੀ ਆਿਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪਕਰਨ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਇਿ ਪਸ੍ਲਸ੍ਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਿੋਇਆ ਿਰ ਪਕਰਨ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ 

ਚੋ' ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਕੀ ਿੋ ਰਿਾ 

ਿੈ। ਪਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਾਲਜ ਿੜਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਓਥ ੇ ਿੀ 

ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵੱਚ ਰਪਿੰਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਕਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਪਕਸੇ੍ ਕੰਿਨੀ ਪਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਓ ਿੌਜ਼ ਪਵੱਚ। ਘਰ ਪਸ੍ਰਿ ਪਕਰਨ ਤ ੇ
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ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਰਪਿੰਦੇ ਸ੍ਨ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਨ ਿੋਨ ਕੀਤਾ 

ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲੱਗ ਚ ੱ ਕਾ ਿ ੈਿ ਣ ਉਿਨਾਂ 

ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਿ  ਿ ੋਸ੍ਕਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਬੇਿਤਰ ਇਿੀ ਿ ੈ ਪਕ 

ਆਿਾ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਪਬੱਕੇ ਨ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ 

ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਿਰ ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਤ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਸ੍ਮ ਤਾਂ ਸ੍ਾਨੰੂ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ 

ਉਿ ਨਿ  ਭੱਜੇਗਾ ਿਰ ਓਸੇ੍ ਰਾਤ ਿੀ ਉਿ ਪਕਰਨ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ 

ਕੇ ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕਥੇ ਭੱਜ ਪਗਆ। ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮ 

ਵੀ ਇਿ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਭੱਜ ਪਗਆ ਪਕ ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਸ੍ਾਨੰੂ 

ਚ ੱ ਕਣਾ ਿੈ ਤੇ ਪਿਰ ਬੰਟੀ ਵੀ ਭੱਜ ਪਗਆ। ਇਿ ਸ੍ਾਰੀ ਕਿਾਣੀ 

ਮਨਜੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸ੍ ਣਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵੱਚ 

ਪਕੰਨਾ ਸੱ੍ਚ ਿੈ ਇਿ ਉਿ ਦੋਵ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ 

ਪਕਿਾ .. 

 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਅੱਛਾ ਇਸ੍ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ 

ਉਿਨਾਂ ਨ ਘਰ ਭੱਜਣਾ ਿੈ? 

 ਮਨਜੀਤ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਸ੍  ਉਸ੍ਨੰੂ ਨਾ ਭੱਜਣ ਲਈ 

ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ। ਿ ਣ ਸ੍ਾਨੰੂ ਕੀ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਸੱ੍ਚੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ। 
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 ਥਾਣੇਦਾਰ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ ਲੈਨ ਆ ਤ ਿਾਡੀ ਗੱਲ, 

ਿਰ ਕਾਕਾ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਤ ਿਾਨੰੂ ਿ ਣ ਵੀ ਿਤਾ ਵਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕਥ ੇ

ਨ..? ਚਲੋ ਸੋ੍ਵ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ।  

 

 ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਪਿ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਢੇਰੀ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ 

ਤੇ ਬੰਟੀ ਓਸੇ੍ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਭ ੰ ਜੇ ਪਵਛੀ ਦਰੀ ਤੇ ਿ ੈਗਏ। 

 ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਖ਼ਬਰ ਦ ੇ

ਪਦੱਤੀ ਪਕ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਬੱਕੇ ਦਾ ਪਿਉ ਆਥੜੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ 

ਉਿ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਿੈ। ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ 

ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕ ਝ ਬੰਪਦਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਓਥੇ ਜਾ ਿ ੱ ਜਾ। ਜਦ 

ਉਿ ਓਥੇ ਿ ੱ ਜੇ ਤਾਂ ਪਬੱਕੇ ਦਾ ਪਿਉ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਡੰਗਰਾਂ ਨੰੂ ਿੱਠ 

ਿਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮਪਿੰਦਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਗਲ 

ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਪਛੱਤਰ ਮਾਰਨ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। ਓਿਨਾ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਕ ੱ ਪਟਆ ਤੇ ਿ ੱ ਪਛਆ ਪਕ 

ਓਿਨਾ ਦੀ ਕ ੜੀ ਪਕੱਥੇ ਿੈ ਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਿਤਾ ਨਾ ਿੋਣ 

ਬਾਰੇ ਿੀ ਕਪਿੰਦਾ ਪਰਿਾ। ਮਪਿੰਦਰ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦ ੇ

ਬੰਪਦਆਂ ਨ ਸ਼ੇਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਕ ੱ ਟ ਕ ੱਟ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਲੀੜੇ ਿਾੜ ਪਦੱਤੇ। 



 
 

508 
 

ਜਦ ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਿੋਰ ਜ ਵਾਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤਾਂ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦ ੇ

ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਿ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿੀ ਨੰਗਾ 

ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਦੇ ਤੇੜ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ 

ਕੋਲ ਿੀ ਿਈ ਇੱਕ ਿੱਲੀ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਲਵੇਪਟਆਂ ਤੇ 

ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਪਲਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ 

ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਪਿ ਪਗਆ। 

ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਬੰਦ ੇਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਆਿੋ ਆਿਣ ੇਸ੍ਾਧਨਾ ਤ ੇ

ਚੱਲ ਿਏ। ਕ ਝ ਕ  ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਉਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਕ ਪਵੱਚ ਆ ਿ ੱ ਜੇ। 

ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੋਕ ਆਿਪਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤ ਬਾਿਰ 

ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਿਨਾਂ ਿੱਲੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਪਵੱਚੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ 

ਬਾਿਰ ਕੱਪਢਆਂ। ਉਿ ਿੂਰਾ ਲਿੂ ਨਾਲ ਨਿਾਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤ ੇ

ਉਸ੍ ਤ ਬੋਪਲਆਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ 

ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਿਣ ੇ

ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਿਰ,ੇ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਵੀ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ ਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਸ੍ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ 

ਦੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਨਾ ਦੱਸ੍ਣ ਤ 

ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕ ੱ ਟ 

ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਕ  ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤ ੇ



 
 

509 
 

ਉਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਪਕ ਅਗਰ ਮਰ 

ਪਗਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਸ੍ਆਿਾ ਿੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 

ਪਸੰ੍ਘ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿ ਤ ਪਜਆਦਾ ਖਰਾਬ ਿ ੋਗਈ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦ ੇ

ਦੋਵ ਿੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟ ੱਟ ਗਈ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਉਿ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਓਥ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਬੰਪਦਆਂ ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ 

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਪਜਨਾਂ ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਜਾਨ 

ਬਚਾਈ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ 

ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਿ ਣ ਸੰ੍ਭਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜ  ਕੰਮ ਖਰਾਬ 

ਨਾ ਿੋ ਜਾਵੇ।  ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ ਸ੍ਖਤ ਤ ਸ੍ਖਤ ਸ੍ਜ਼ਾ ਿ ੋ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਿੰਡ ਦ ੇ

ਮੋਿਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਿੀ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਕੀਤੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੀ 

ਗਲਤੀ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਮੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ 

ਿੀ ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਬੰਟੀ ਤ ੇਮਨਜੀਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਪਦੱਤਾ ਿਰ ਉਿ ਦਨੋ 

ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਕਸੇ੍ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 

 ਜਦ ਅੰਗਦ ਕਾਲਜ ਤ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ 

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸ੍ਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ 

ਤੇ ਦ ੱ ਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਤਲਾਸ਼ 
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ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਿਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਿੱਥ ਲੱਗੀ। ਤਲਾਸ਼ ਉਦ ਠੱਿ 

ਿੋ ਗਈ ਜਦ ਇੱਕ ਮਿੀਨ ਬਾਅਦ ਪਕਰਨ ਤੇ ਪਬੱਕ ੇਦੇ ਪਵਆਿ 

ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਸ੍ ਪਵਆਿ ਲਈ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੋਈ 

ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਦ ਖੀ। ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਕੰਨਾ ਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਗ ੱ ਜਰ 

ਪਗਆ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕਰਨ ਘਰ ੇਵਾਪਿਸ੍ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਬੱਕਾ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ। 

 

 ਿੋ ਨਾ ਿੋ ਪਬੱਕੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ੍ਦੇ ਭੱਜਣ ਪਵੱਚ ਿੂਰਾ ਿੱਥ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ ਪਛੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਿ ੇਤ ੇਕਦੇ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਸੱ੍ਚ ਨਾ 

ਦੱਪਸ੍ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ  

ਇਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ 

ਸ਼ਰੇਆਮ ਕ ੱ ਟ ਿੈਣੀ ਕੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ੀ? ਇਸ੍ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਅਜ ੇਤੱਕ 

ਕੋਈ ਨਿ  ਿ ੱ ਜਾ ਪਕ ਦੋਨਾਂ ਪਵੱਚੋ ਸ੍ਿੀ ਕੌਣ ਿ!ੈ ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ 

ਪਜਸ੍ਦੀ ਕ ੜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਤ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਜਾ ਪਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਪਜਸ੍ਦਾ  ਿ ੱ ਤਰ ਉਸ੍ਦੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਘਰ 

ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਪਬੱਕਾ ਤੇ ਪਕਰਨ ਨ ਆਿਣੇ ਛੇ ਮਿੀਪਨਆ ਂ

ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦ ੇਅਠਾਰਾਂ-ਵੀਿ ਸ੍ਾਲ ਦ ੇ

ਪਿਆਰ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਵੱਚ 
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ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕ ਝ ਸ੍ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਜੋ ਿਾਲਾਤ 

ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਆਿਣ ੇਤੇ ਝੱਲੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਮ ੱ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮਪਿੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਦ ੱ ਖ 

ਨੰੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਪਬਆਨ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛ 

ਪਿੰਡ ਿਰੋ ਵੀ ਕਈ ਿੇਮੀ ਜੋਪੜਆਂ ਨ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਕਰਾਏ ਸ੍ੀ। 

ਕ ਝ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕ ਝ ਪਬਨਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦ ੇਿਾਲਾਤ 

ਸ੍ ਧਰਨ ਤ ਪਬਜਾਏ ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਏ। 

 

 ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿ  ਿ ੰ ਦੇ। ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਾਡੇ ਲਈ 

ਸ੍ਿੀ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਪਕਿੜਾ ਿੈ ਇਿ ਸ੍ਾਡੇ ਤ ਪਬਨਾ ਕੋਈ ਨਿ  

ਜਾਣਦਾ। ਿਰ ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ ਪਬਨਾਂ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ 

ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਨਿ । ਸ੍ਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ ਬਾਿ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਸ੍ਾਡੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤ ਵੱਧ 

ਕ ਝ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। ਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਨਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 

ਸ੍ਿੀ ਤਰੀਕਾ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ 

ਦਾ। ਕੋਈ ਪਜਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੇ ਪਕ ਦ ਨੀਆਂ ਮੋਡਰਨ ਿੋ ਗਈ ਿ ੈ

ਿਰ ਮਾਂ ਬਾਿ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਿਣ ੇਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਓਿੀ 

ਿੈ। ਜ਼ ਬਾਨ ਭਾਵੇ ਬਦਲ ਗਈ ਿ ੈ ਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿ  
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ਬਦਲੀਆਂ। ਆਿਪਣਆਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤ ਵੱਧ ਕੇ ਕ ਝ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। 

ਅਗਰ ਆਿਪਣਆਂ ਤ ਦੂਰ ਵੀ ਿ ੰ ਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਖੱਚ 

ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਪਿੰਦੀ ਿ ੈਇਸ੍ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ 

ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੱ੍ਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸ੍  ਆਿਣ ੇਮਾਂ ਬਾਿ ਨਾਲ ਐਵ ਕਰਾਂਗੇ 

ਤੇ ਇਿ ਨਾ ਭ ੱ ਲੋ ਕੇ ਅਸ੍  ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਨ ਓਸੇ੍ ਜਗਾ ਤੇ ਖੜੇ 

ਿੋਵਾਂਗੇ ਪਜੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਾਡੇ ਮਾਿੇ ਖੜੇ ਨ। ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ੍ ਤ 

ਗੰਭੀਰ ਿੀ ਿੋਣਗੇ ਸ੍ ਧਰਨਗੇ ਨਿ ।  

www.PunjabiLibrary.com
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ਰੱਖੜੀ 

ਸੱ੍ਸ੍ - ਜਦ ਵੇਖੋ ਓਥੇ ਵੜੀ ਰਪਿੰਦੀ ਆ, ਪਦਨ-ਪਤਉਿਾਰ 

ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰਿੇ..। 

ਸ੍ਿ ਰਾ - ਕੀ ਐਵ ਬ ੜ-ਬ ੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾ ਲੈਣਦੇ 

ਕੋਈ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਉਸ੍ਨ  ਆਿਣ ੇਿੇਕ ੇਜਾਣਾ 

ਿੋਵ ੇਤੇਰਾ ਇਿੋ ਪਖਲਾਰਾ ਿ ੰ ਦਾ ਆ। 

ਸੱ੍ਸ੍ – ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪਖਲਾਰਾ ਿ ੰ ਦਾ ਵਾ, ਇਸ੍ ਨੰੂ ਨਿ  

ਪਦੱਖਦਾ ਪਕ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਆ, ਇਸ੍ਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਨ ਵੀ ਘਰ ੇ

ਆਉਣਾ ਆ। ਤੜਕੇ ਪਨਕਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਓ ਮੇਰਾ ਮ ੰ ਡਾ ਵੀ ਝ ੱਡੂ 

ਿੀ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਇਸ੍ ਨੰੂ। ਿ ਣ ਦੀ ਗਈ ਿਤਾ ਨਿ  ਕਦ 

ਮ ੜਨਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ੍ ਨ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਿੇਕੇ। ਰੱਖੜੀ 

ਬੰਨਣੀ ਪਕਸ੍ਦੇ ਆ ਇਸ੍ ਨ? 

ਸ੍ਿ ਰਾ - ਤੂੰ  ਐਵ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚ ੱ ਿ ਨਿ  

ਿੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵ ਬਕਵਾਸ੍ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।  

ਨੰੂਿ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਿੀ ਤੇ 

ਸੱ੍ਸ੍ ਦੀ ਬ ੜ-ਬ ੜ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਈ। ਨੰੂਿ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਦ ੇਸ੍ ਭਾ 

ਦਾ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਸੱ੍ਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਮ ੜ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤ ੇ
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ਚ ੱ ਿ-ਚਾਿ ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਈ। ਉਿ ਆਿਣੇ ਬਟੂਏ ਪਵੱਚ 

ਰੱਖੜੀਆਂ ਤ ੇਕ ਝ ਿੋਰ ਸ੍ਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਐਨ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦ ੇ

ਘਰਵਾਲੇ ਸ੍ ਖਪਜੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਕਿਾ.. 

ਸ੍ ਖਪਜੰਦਰ - ਮ ਚੱਲਾ ਨਾਲ? 

ਰਾਜਬੀਰ(ਨੰੂਿ) - ਨਿ  ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤ ਸ੍  

ਘਰੇ ਰਿ ੋਿਤਾ ਨਿ  ਦੀਦੀ ਿ ਣੀ ਕਦ ਆ ਜਾਣ। ਮ ਜਲਦੀ 

ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। 

ਸ੍ ਖਪਜੰਦਰ - ਿੈਸੇ੍ ਿਗੈੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੇਵਾਂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ , ਿੈਗੇ ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਿ ੰ ਦੀ 

ਤਾਂ ਮ ਮੰਗ ਲਦੀ। ਤ ਸ੍  ਰਾਿ ਲ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਪਦਓ। ਓਦਾਂ 

ਮ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮ ਚਲਦੀ ਆ। 

 

ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿੀ ਰਾਜਬੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ 

ਪਨਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਸ੍ ਉਸ੍ ਦੇ ਘਰ ਪਨਕਲਣ ਤ ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਿੀ ਰਿੀ। ਘਰ ਪਨਕਲ ਕੇ ਉਿ ਿਪਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਮਠਾਆਈ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਤ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂਆ ਂ
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ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦ ਪਲਆ। ਖਰੀਦਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ 

ਆਟੋ ਪਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿੱਥ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਿਤਾ ਦੱਸ੍ ਕੇ ਓਥ ੇ

ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਟੋ 

ਵਾਲੇ ਨ ਆਿਣਾ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਿ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਟੋ 

ਵਾਲੇ ਨ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। 

ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਿੇਕ ੇਘਰ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਅਨ ਭਵ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਨ ਚੇਿਰੇ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤ ੇਪਦੱਲ ਪਵੱਚ ਦਰਦ ਵੀ। 

ਉਿ ਚ ੱ ਿ-ਚਾਿ ਆਟੋ ਪਵੱਚ ਬੈਠੀ ਿਈੋ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵੱਚ 

ਵੰਨ-ਸ੍ਵੰਨ ਪਖਆਲ ਪਲਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੇ 

ਪਦੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਰਾਿ  ਬਾਿਰ ਵਪਿਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਿਰ ਅੱਥਰੂ ਦਰਦ ਨੰੂ 

ਪਬਆਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਰਦੇ ਿੋਏ 

ਦੇਖ ਪਲਆ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਕ ਝ ਨਾ ਪਕਿਾ। 

ਰਾਜਬੀਰ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਆਿਣੇ ਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਅੱਥਰੂ ਸ੍ਾਿ ਵੀ 

ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅੱਥਰੂ ਰ ਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਲੈ ਰਿੇ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂ੍ਝਵਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਮਾਲੂਮ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ 

ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਕ  ਸ੍ਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਰਾਜਬੀਰ ਦ ੇ
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ਅੱਥਰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਰ ੱ ਕ ਰਿ ੇਤਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਿ ੱ ਛ 

ਿੀ ਪਲਆ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਗੱਲ ਿੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ? 

ਰਾਜਬੀਰ ਚ ੱ ਿ ਰਿੀ ਤੇ ਪਸ੍ਸ੍ਕੀ ਲਦੀ ਿੋਈ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰ ੂ

ਸ੍ਾਿ ਕਰਦੀ ਰਿੀ। ਪਿਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਿੈ ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ 

ਖ ਸ਼ ਿੈ ਤ ਸ੍  ਪਕ  ਰੋ ਰਿੇ ਜੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੈ 

ਤਾਂ ਦੱਸੋ੍ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕੋਈ ਿੱਲ ਪਮੱਲ ਜਾਵ।ੇ 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ  ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਨਿ  ਿੈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਰ ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਬੇ-ਵਜਾ ਨਿ  ਆ ਰਿੇ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਕ ਛ ਨਿ  ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਸ੍ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਿੈ ਤਾਂ 

ਆਿਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਿ ਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਬਣੀ ਰਪਿੰਦੀ 

ਿੈ ਿਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਮੌਪਕਆ ਂਤੇ ਓਿੀ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਦੀਆਂ ਨ। 

ਇਿ ਜ਼ਖਮ ਮਾੜੇ ਨਿ  ਆ, ਿਰ ਦਰਦ ਿੱਦ ਤ ਿਰੇ ਦਦੇ ਨ। 
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ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ ਆਬ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਿਸ੍ਲਾ ਪਜਿਾ 

ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਅੱਜ ਆਿਣੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਰਾਿ 

ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖੀ.. 

ਰਾਜਬੀਰ - ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਵੀਰ ਜੀ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਨਿ  ਿੈ, ਤੇ ਿਰ ਵਾਰ 

ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਇਸ੍ ਦੀ ਘਾਟ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 

ਗ ੱ ਟ ਿਰ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਸ੍ ੰ ਨਾ ਿੀ ਰਪਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਤ ਿਾਡਾ ਵੀ 

ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਿ  ਿੈ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰ ਿਗੈਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿ ਣ ਨਿ  ਆ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਕ  ਕੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਭੈਣ ਜੀ? 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਚ ੱ ਿ ਿ ੋਗਈ 

ਤੇ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਿਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ 

ਨ ਮ ੜ ਸ੍ਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਿਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਪਿਰ ਰਾਜਬੀਰ ਨ 

ਦੱਸ੍ਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ। 
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ਰਾਜਬੀਰ - ਕੀ ਦੱਸ੍ਾਂ ਵੀਰੇ? ਪਸ੍ਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨ ਝੱਗਾ 

ਚ ੱ ਪਕਆ ਪਢੱਡ ਆਿਣਾ ਿੀ ਨੰਗਾ ਿ ੰਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਿ ਣ ਇਸ੍ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਿਰਕ ਵੀ ਨਿ  ਿਦਾ। ਜਦ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿੀ ਨਿ  ਰਿ ੇ

ਤਾਂ ਪਿਰ ਕਾਿਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦ ੱ ਖ ਤਾਂ ਆ ਦਾ 

ਿੈ ਿਰ ਅਸ੍  ਉਿਨਾਂ ਤ ਭੱਜ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ਕਦੇ। ਿਰ ਮੋੜ ਤ ੇ

ਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ੍ ਗੱਲ ਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਵੀਰ 

ਜੀ ਨੰੂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ, ਿਪੜਆ 

ਪਲਪਖਆ ਵੀ ਸ੍ੀ, ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕਸ੍ਦੀ ਬਪਿਣੀ ਬੈਠ ਪਗਆ 

ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਗਆ ਤੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਗਾਲ 

ਪਲਆ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨ ਕੋਈ ਛੱਪਡਆ ਿੀ ਨਿ  ਿੋਣਾ। 

ਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਚੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਜਆਦਾ ਕਰਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਜੋ ਿੈਸੇ੍ ਿੋਣ ੇਬੱਸ੍ ਪਚੱਟਾ ਿੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣਾ। ਪਜੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾ 

ਿੂੰ ਜੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਚੱਟੇ ਪਵੱਚ ਉਡਾ ਪਦੱਤੀ। ਲੋੜ ਤ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ 



 
 

529 
 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਤ ਿਾਡਾ ਰਣਬੀਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤ ੇਪਡੱਗਾ ਪਿਆ 

ਿੈ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਮੰੂਿ 

ਪਵੱਚ ਝੱਗ ਪਨਕਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਜਵ ਦ ਨੀਆਂ 

ਿੀ ਜੜ ਗਈ ਿੋਵ।ੇ  

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਿੀ ਿਾਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈਭੈਣ ਜੀ। 

ਖਾਸ੍ ਕਰ ਕੇ ਪਚੱਟ ੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਆਿ ਤਾਂ ਤ ਰ ਜਾਂਦੇ ਨ ਮਗਰ  

ਭ ਗਤਣਾ ਤਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦਾ ਿੈ। ਪਵਆਪਿਆ ਸ੍ੀ ਜਾ ਕ ਵਾਰਾ 

ਸ੍ੀ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਪਵਆਪਿਆ ਸ੍ੀ ਵੀਰੇ। ਤ ੇਦੋ ਬੇਟੀਆ ਂਵੀ ਨ 

ਉਸ੍ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਡਾ ਦ ੱ ਖ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ ਇਸੇ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਪਕ 

ਉਿਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਿੋ ਗਈ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਿਉ ਪਬਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਿਾਲ ਿ ੱ ਛਦਾ ਿੈ। ਪਜਥੇ 

ਪਿਉ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਿ ੰਦਾ ਿੈ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਾ ਨਿ  ਲੈ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਪਕੰਨੀ ਕ  ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨ ਬੇਟੀਆਂ? 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੱਡੀ ਅੱਠ ਕ  ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ੍ਾਢੇ ਕ  

ਿੰਜ ਸ੍ਾਲ ਦੀ।  
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ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਿਰ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਧੱਕਾ ਿੋਇਆ ਪਵਚਾਰੀਆ ਂ

ਨਾਲ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਿਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਿਤਾ ਨਿ  ਕੀ-ਕੀ 

ਸੋ੍ਚ ਕੇ ਜ਼ ਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਪਰਿਾ ਵਾ। 

ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਿੈ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ 

ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ੍  ਰੱਬ ਨੰੂ ਕਿੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਉਿ ਤਾਂ ਿੈ ਵੀਰੇ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਾਸੂ੍ਮ ਬੱਚੀਆਂ 

ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਦਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਕੀ 

ਦੋਸ਼, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ? 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਿ ਤਾਂ ਕਰਮਾ ਦਾ ਪਿਸ੍ਾਬ 

ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਭ ਗਤਣੀ ਿੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿਦੀ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ 

ਰੱਬ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਿੈ ਓਿੀ ਿ ੰਦਾ ਿੈ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਿਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਤ ਸ੍ ।    
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ਐਨ ਨੰੂ ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਿੇਕਾ ਘਰ ਆ ਪਗਆ। ਰਾਜਬੀਰ ਨ 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਗਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਸ੍ ਨ  ਆਟ ੋ

ਰੋਕ ਪਦੱਤਾ। ਰਾਜਬੀਰ ਆਟੋ ਪਵੱਚ ਤਰੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣਾ 

ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਪਵੱਚ ਿੈਸੇ੍ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਰਾਜਬੀਰ - ਪਕੰਨਾ ਪਕਰਾਇਆ ਿੋਇਆ ਵੀਰੇ? 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵੱਚ ਿਤਾ ਨਿ  ਕੀ ਆਇਆ ਉਸ੍ 

ਨ ਪਕਿਾ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਿ  ਭੈਣ ਜੀ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । ਅੱਜ 

ਰੱਖੜੀ ਿੈ ਮ ਇਸ੍ ਲਈ ਤ ਿਾਡੇ ਤ ਪਕਰਾਇਆ ਨਿ  ਲਵਾਂਗਾ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ  ਵੀਰੇ ਤ ਸ੍  ਆਿਣੀ ਪਮਿਨਤ ਤਾਂ ਲਵ।ੋ  

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਿ  ਭੈਣ ਜੀ ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਨ ਲਈ 

ਆਿਣਾ ਵੀਰ ਿੀ ਸ੍ਮਝੋ, ਮੈਨੰੂ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਨੀ ਪਿਰ ਪਕਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।  

ਰਾਜਬੀਰ - ਿਰ ਵੀਰੇ। 
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ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੋਈ ਿਰ-ਿ ਰ ਨਿ । ਤ ਸ੍  ਪਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 

ਕਪਿ ਲਵ ੋਮ ਨਿ  ਲੈਣਾ ਪਕਰਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਿ ਣ ਮ ਚਲਦਾ 

ਿਾਂ ਰੱਬ ਨ ਚਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਮਲਾਂਗ।ੇ 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਆਟ ੋਵਾਲਾ ਓਥ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ 

ਿੀ ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ...। 

ਰਾਜਬੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੰੂ 

ਪਕਿਾ। 

ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ਕੀ ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦਵਾ? 

 

ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਇਿ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਆਟ ੋਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਕ ਪਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ੍ਦਾ ਗ ੱ ਟ ਰੱਖੜੀ ਲਈ 

ਤਰਲੇ ਖਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅੱਜ ਉਿ ਸ੍ ੰ ਨਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਪਿਣਾ। 

ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਓਥੇ ਬੈਠ ਿੀ ਪਕਿਾ.. 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। 
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ਇਸ੍ ਤ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਮੰੂਿ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ 

ਪਨਕਪਲਆ। ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਟੂਏ ਪਵੱਚ ਰੱਖੜੀ 

ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਵੀ ਆਿਣਾ ਸੱ੍ਜਾ ਿੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 

ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬ ੇਪਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਡ ੂ

ਕੱਢ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰੂਿ ਪਵੱਚ ਿਾਇਆ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਰਾਜਬੀਰ ਦੋਵ ਿੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਭਾਰੀ ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛ 

ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਆਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਓਥ 

ਚਲਾ ਪਗਆ। ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਆਿਣ ੇਿਕੇੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

 

ਿੇਕ ੇਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਿ ਆਿਣ ੇਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੰੂ, ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ 

ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੰੂ ਪਮਲੀ। ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕੇ ਖ ਸ਼ 

ਵੀ ਿੋਏ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਵਿਾਏ। ਉਸ੍ ਤ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਿੀ ਰਾਜਬੀਰ ਆਿਣੇ ਸ੍ਿ ਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

 

ਅੱਜ ਰਾਜਬੀਰ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦ ਖੀ ਵੀ। ਦ ੱ ਖ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਆਿਣੇ ਸ੍ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਰੱਖੜੀ 

ਪਵਅਰਥ ਨਿ  ਗਈ। ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ ਭ 



 
 

534 
 

ਪਦਨ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਨਿ  ਿੈ ਬਲਪਕ 

ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਿੈ ਪਕ ਤ ਿਾਡੇ ਤ ਪਬਨਾਂ ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ  ਿੈ। ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਰਾਜਬੀਰ ਪਜਿੀ 

ਨਿ  ਿ ੰਦੀ ਤ ੇਨਾ ਿੀ ਿਰ ਰਾਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤ ਿਾਡੀ ਭੈਣ ਨੰੂ 

ਭੈਣ ਕਿੇਗਾ। ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਿਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿੈ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਪਕੰਨੀ 

ਕ  ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਿੈ ਿਰ ਸ੍ਾਡਾ ਵੀ ਿਰਜ਼ ਿ ੈਪਕ ਅਸ੍  ਉਸ੍ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪਕਸ੍ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਿੈ। ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਂ ਪਿਰ 

ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਤੇ ਿਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਿੀ ਮੌਤ ਦਾ 

ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਿਣੀਆਂ 

ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭ ੱ ਲ ਕੇ ਨਪਸ਼ਆਂ ਦ ੇਗੇੜ ਪਵੱਚ ਿਸੇ੍ ਿੋਏ ਨ। 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਚੀਜ ਿੈ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ 

ਆਨੰਦ ਪਮਲੇਗਾ। ਵੀਰ ਆਿਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਰਾਿ ਤੇ ਆਉਣ 

ਦਾ ਤੋਿਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰਰੂ ਬਪਣਆ ਰਿੇ। 
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ਦੂਧੀਆ ਸਰੀਰ ਿਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ 

ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਿਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਸ੍ੀ। ਦਾਗ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ 

ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਜਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ੍ 'ਚ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਣ ਦੀ 

ਜੱਦੋ-ਜ਼ਪਿਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵੇ। ਦਾਗ ਇੱਕ ਜਖਮ ਜਾਿਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਦਾਗ ਜਖਮ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ 

'ਚ ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿ ੰ  ਸ੍ਰ-ਸ੍ਰ ਕਰਦਾ ਬਾਿਰ ਆ 

ਪਗਆ। ਨਿ ੰ  ਦੇ ਬਣ ੇਇਸ੍ ਜਖਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਰਦ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਅਨ ਭਵ ਿੋਇਆ, ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਖਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਿੀ ਿਸ੍ 

ਗਈ। ਉਿ ਨਿ ੰ , ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸ੍ਭ ਖੂਨ ਨਾਲ 

ਪਭੱਜੇ ਿਏ ਸ੍ਨ। ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਦਖੇਦੇ ਦ ਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਵੱਚ ਆ 

ਪਗਆ। ਉਿ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਮਲ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਸ੍ਖਤ ਤੇ ਡਰਾਵਨ 

ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕ ਚਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ੍ਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਪਵੱਚ ਇੱਕ 

ਦਮ ਉਸ੍ਦੀ ਜਾਗ ਖ ੱ ਲ ਗਈ। ਮਨ ਨੰੂ ਤਸੱ੍ਲੀ ਪਦੰਦੀ ਆਖਦੀ 

ਿੈ, ਸ਼ ਕਰ ਿੈ ਇਿ ਸ੍ ਿਨਾ ਸ੍ੀ। 

ਆਿਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿ ਮੰਜੇ ਤ ਠ 

ਆਿਣਾ ਮੰੂਿ ਧੋਣ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਿਤੀਪਬੰਬ 

ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਸ੍ੀ, ਘੱਟ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਜਗ ਪਰਿਾ 
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ਸ੍ੀ। ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕ ਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ। ਿਨਰੇ ਪਵੱਚ 

ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਪਧਆਨ ਕਪਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੂਰੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਿਤੀਪਬੰਬ ਸ੍ਪਥਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਿ 

ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਪਿੱਛ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਛਾਵਾਂ  

ਲੰਪਘਆ। ਉਸ੍ਨ ਘਬਰਾਿਟ ਪਵੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੰੂ ਮ ੜ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ 

ਪਿੱਛੇ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ 

ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ ਿਨ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਵਪਿਮ ਿੈ ਤੇ ਇਿ ਬਸ੍ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 

ਪਵੱਚ ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਅੱਖ ਅਜ ੇਤੱਕ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿ  

ਖ ੱ ਲੀ। 

ਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵੱਚ ਅਜ਼ੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ 

ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣ ੇਪਿੱਛੇ ਕ ਝ ਮਰਦ ਖੜ ੇ

ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਪਿਰ 

ਤ ਉਸ੍ਨ ਪਿੱਛੇ ਮ ੜ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 

ਪਵੱਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸ੍ਰ ਬਾਿਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਮਲਦੀਆ ਂ

ਜ ਲਦੀਆਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੀ 

ਚੱਲ ਪਰਿਾ ਇਿ ਅਸ੍ਲ ਿੈ ਿਾਂ ਪਿਰ ਝੂਠ। ਉਸ੍ਨ ਮੰੂਿ ਤੇ 

ਿਾਣੀ ਮਾਪਰਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ 

ਕਾਲੀਆਂ ਿ ਤਲੀਆਂ ਪਚੱਟੀਆਂ ਿੋਣ ਲੱਗ ਿਈਆ।ਂ ਪਸ੍ਰਿ ਪਚੱਟ ੇ
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ਰੰਗ ਦੇ ਡੇਲੇ ਪਦਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਰ ਕੋਮਲ ਿੱਥ ਵੀ ਕ ਚਲੇ ਿੋਏ 

ਿੱਥਾਂ ਪਵੱਚ ਿਪਰਵਰਪਤਤ ਿੋਣ ਲੱਗੇ। ਬ ੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਦਾ 

ਜਖਮ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 'ਚ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ ਦੇ ਿਿਨ ਿੋਏ ਲੀੜੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਇੱਕ 

ਦਮ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਨਗਨ ਅਵਸ੍ਥਾ ਪਵੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਕ ਝ ਬੇ-

ਰਪਿਮ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਤ ਟ ੱ ਪਕਆ ਿੋਇਆ ਮਾਸ੍ ਦਾ 

ਟ ੱ ਕੜਾ ਲਟਕ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਰੀਰ ਲਿੂ-ਲ ਿਾਨ ਜਾਿਣ ਲੱਗਾ। 

ਆਿਣੀ ਇਿ ਅਵਸ੍ਥਾ ਦੇਖ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਲਟੀ ਆ ਗਈ। 

ਪਜ  ਿੀ ਉਿ ਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝ ਕੀ ਤਾਂ, ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ 

ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਬਣ ੇਿਤੀਬੰਬ ਤ ਖੜ ਪਗਆ। ਲਟੀ ਕਰ ਮ ੜ 

ਓਸੇ੍ ਸ੍ਪਥਤੀ ਪਵੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਿੱਥ ਉਸ੍ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਲ 

ਵਧਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਖੱਚ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਿ ਬੇਿੋਸ਼ 

ਿੋ ਗਈ। 

ਬੜੀ ਿੀ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਡਰੀ ਿੋਈ ਮੰਜੇ ਤ ਠੀ। ਬੜੀ 

ਿੀ ਘਬਰਾਿਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਸ੍ਾਿ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੋਨਾਂ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। 

ਵਾਲ ਪਖੱਲਰੇ ਿਏ ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿਏ ਡੋਲੂ ਨੰੂ ਮੰੂਿ ਨਾਲ 

ਲਾਇਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ। ਉਸ੍ ਨ ਮ ੜ ਤ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਪਖਆ 
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ਪਕਤੇ ਇਿ ਸ੍ ਿਨਾ ਤਾਂ ਨਿ । ਿਰ ਕੋਲ ਿਏ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਿ ਣ ਉਿ ਜਾਗ ਚ ੱ ਕੀ ਿ।ੈ ਉਿ ਠੀ ਤ ੇ

ਖ ਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਪਜਸ੍ ਪਵੱਚ ਟ ੱ ਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ 

ਸ੍ੀ। ਜੋ ਪਕ ਚੌਲਾਂ ਨੰੂ ਰਗੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪਿੱਛ ਨਾਲ ਜੋਪੜਆ 

ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸ੍ਨ ਮੰੂਿ ਧਦ ੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਪਖਆ। ਿਾਣੀ 

ਨਾਲ ਮੰੂਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕ ਝ ਅਗਲੇ ਿਾਸੇ੍ ਤ 

ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਭੱਜ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਗਰਦਨ ਵੱਲ 

ਪਿਆ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਖ ਰਚਣ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ੇਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਇਿ 

ਸ੍ ਿਨਾ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ੍ਨ ਅਣਦੇਪਖਆ ਕਰ ਮੰੂਿ-

ਿੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਖ ਰੇ 'ਚ ਬਾਿਰ ਆ ਆਟਾ ਗ ੰ ਨਣ ਲੱਗੀ। ਪਜੰਨਾ 

ਵੀ ਆਟਾ ਸ੍ੀ ਡਰੰਮੀ ਝਾੜ ਕੱਢ ਪਲਆ। ਆਟਾ ਕੋਈ ਬਿ ਤਾ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਦੋ ਪਤੰਨ ਬੰਦੇ ਿੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 

ਪਢੱਡ ਭਰ ਸ੍ਕਣਗੇ। 

ਉਸ੍ਨ ਆਟੇ ਪਵੱਚ ਿਾਣੀ ਿਾਇਆ ਤ ੇਗ ੰ ਨਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸ੍ਮ ਸ੍ੀ। ਆਟਾ ਗ ੰ ਨਦੇ ਿੀ ਮ ੜਕਾ 'ਚੋ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਅਜੇ ਆਟਾ ਗ ੰ ਪਨਆ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਬੱਚਾ ਠ 

ਪਿਆ ਤੇ ਠਦਾ ਿੀ ਬੋਪਲਆ... 

ਮੰਮੀ.... ਮੰਮੀ.... 
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ਔਰਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇ ਵੱਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ 

ਪਤਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਚਪਿਰੇ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ ਪਲਆ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਆਪਖਆ.. 

ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਿ ੱ ਤ.. ਆਜੋ ਆਜੋ.. 

ਬੱਚਾ ਮੰਜੇ ਤ ਪਠਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵਪਧਆ। ਮਾਂ 

ਨ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲਬੜੇ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਤ  ਪਵੱਚ ਝਾਪੜਆ ਤੇ ਿਾਣੀ 

ਦਾ ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਦੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨ ਪਗਲਾਸ੍ ਿਪੜਆ ਤੇ 

ਅੱਧ-ਿਚੱਦਾ ਿਾਣੀ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤਾ। ਮਾਂ ਨ 

ਪਗਲਾਸ੍ ਿਪੜਆ ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਿਰ ਤ ਆਟਾ ਗ ੰਨਣ ਲੱਗ 

ਿਈ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। 

ਉਸ੍ਨ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕਾਈਆਂ। ਬਸ੍ ਬਾਰਾਂ-ਤੇਰਾਂ ਰੋਟੀਆ ਂ

ਿੱਕੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ੍ਨ ਰਾਤ ਦੀ ਿਈ ਸ੍ਬਜੀ ਨਾਲ ਪਤੰਨ 

ਕ  ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ  ਨੰੂ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਰੋਟੀ 

ਖਵਾਈ। ਬੱਚਾ ਪਿਰ ਤ ਖੇਡਣ ਪਵੱਚ ਰ ੱ ਝ ਪਗਆ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 

ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ੍ਨ ਇੱਕ ਿੋਣ ੇ ਪਵੱਚ ਲਵਟੇ ਡੱਬ ੇ ਪਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ 

ਲਈਆ।ਂ ਪਿਰ ਕ ਝ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸ੍ਮਾਨ ਤੇ ਲੀੜੇ-ਲੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ 

ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਪਵੱਚ ਿਾ ਲਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਸ੍ਮੇਤ ਅਚਾਰ ਵੀ 

ਰੱਖ ਪਲਆ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਪਕਸੇ੍ ਲੰਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ 
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ਪਤਆਰੀ ਿ ੋਰਿੀ ਿੋਵ।ੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਵਾ 

ਕੇ ਸ੍ਾਿ ਸ੍ ੱ ਥਰੇ ਲੀੜੇ ਿਾ ਪਦੱਤੇ। ਬੱਚਾ ਪਿਰ ਤ ਖੇਡਣ ਲੱਗ 

ਪਿਆ। ਪਿਰ ਆਿ ਨਿਾ ਧੋ ਲੀੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸ੍ਵਾਰਨ 

ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਿੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। 

 

ਔਰਤ ਨ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਅੱਪਗਓ ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂ ਮਨਦੀਿ ਿੋ ਗਈ ਪਤਆਰੀ? 

ਜੋ ਔਰਤ ਪਕਸੇ੍ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦਾ 

ਨਾਮ ਮਨਦੀਿ ਸ੍ੀ। ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਨ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿੀ ਆਖ 

ਸੰ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂ ਬਸ੍ ਵਾਲ ਵਾਿ ਰਿੀ ਿਾਂ। 

ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਸ੍ੀ, ਪਜਨਾ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕ।ੇ 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂ ਬੰਨ ਪਲਆ ਵਾ। ਦੋ ਕ  ਵੇਲੇ ਦਾ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਰਸ੍ਤੇ 'ਚ 

ਦੇਖਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਕ ਝ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ।  
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ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂ, ਦੇਖ ਲੀ। ਝ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਕ ਝ ਬੰਦ ਆ। ਪਿਰ 

ਵੀ ਅਗਰ ਪਕਤ ਕ ਝ ਖਾਣ-ਿੀਣ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਨਾਂਿ ਨਾ 

ਕਰੀ। 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂ, ਠੀਕ ਆ। 

ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਿੈਸੇ੍ ਪਕੰਨ  ਕ  ਨ ਕੋਲ ਤੇਰੇ? 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਿੈਗੇ ਦੋ ਢਾਈ ਿਜਾਰ। 

ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ.. 

ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਨੀ। ਜੇ ਪਕਤ ੇਏਧਰ ਨੰੂ ਆ ਦਾ ਕ ਝ 

ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਪਜੰਨਾਂ ਵੀ ਿਡਾ ਪਨਕਲੇ ਕੱਢ ਲਵ । ਐਵ ਡਰਦੀ ਨਾ 

ਰਿ । 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 
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ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ। 

ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ.. 

ਚੱਲ ਆਜਾ ਪਿਰ ਛੇਤੀ, ਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਿਾਂ। 

ਵਾਪਿਗ ਰੂ ਤੈਨੰੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਲਾਮਤ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਿਿ ੰ ਚਾ ਦੇਵੇ। 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਚੱਲ ਮ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਿਰ ਿੋਨ ਕਰਾਂਗੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਿ ਨ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਮ ੜ ਤ 

ਵਾਲ ਸ੍ ਆਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਸ੍ਰ ਵਾਿ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੈਰ  ਜ ੱ ਤੀ 

ਿ ਆਈ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਫ਼ਰ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਈ 

ਿੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸ੍ਮਾਨ ਝੋਲੇ ਪਵੱਚ ਿਾ ਪਲਆ। ਪਿਰ ਝੋਲੇ ਤੇ ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਿਰ ਆ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਿੱਥ ਜੋੜ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ 

ਤੇ ਆਿ ਲੰਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਲਈ ਚੱਲ ਿਈ। ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਮਾਂ 

ਅੱਠ-ਸ੍ਾਢੇ ਅੱਠ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ। 
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ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਪਕਤੇ ਪਚੜੀ ਿ ੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ। ਇਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ 

ਸ਼ਪਿਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ੜਕਾਂ ਪਵੱਚ ਕਦੇ ਰਾਤ ਪਦਨ ਦੀ ਪਵੱਥ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ, ਅੱਜ ਉਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ੜਕਾਂ ਸ੍ ੰ ਨ-ਸ੍ਾਨ ਿਈਆ ਂ

ਿੋਈਆ ਂਸ੍ਨ। ਕੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਇਿ ਭਾਣਾ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਿੂਰੀ 

ਦ ਨੀਆਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੈਲੀ ਿੋਈ 

ਿੈ। ਪਜਸ੍ ਦਾ ਿ ਣ ਤੱਕ ਿੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਿ  ਪਮਪਲਆ। 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਿਭਾਵ ਿਰੂੀ ਦ ਨੀਆਂ ਿਰ ਿੈ। ਤੇ ਿਰੂੀ ਦ ਨੀਆ ਂ

ਇਸ੍ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਿਈ ਿੈ। ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚੱਲ 

ਪਰਿਾ। ਇੰਝ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਪਜਵ ਪਜੰਦਗੀ ਰ ਕ 

ਗਈ ਿੋਵ।ੇ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸ੍ਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਗਪਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਘਰਾਂ ਪਵੱਚ ਰਪਿਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਿਰ ਗਰੀਬ ਪਜੰਨਾਂ 

ਕੋਲ ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ ਪਦਨ ਲਈ ਿੀ ਭ ੱ ਖ ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ 

ਨਿ  ਿ ੰ ਦੀ, ਉਿ ਇਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਿਮਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ। ਖਾਸ੍ 

ਕਰਕੇ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਲੋਕ। ਜੋ ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਪਿਰ, ਸੂ੍ਬੇ ਨੰੂ ਛੱਡ 

ਪਦੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਪਿਰਾਂ ਪਵੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਿੋਏ ਨ। 

ਦ ਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਿੀਨਾ ਿ ੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਸ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤ ੇ
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ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਪਜੰਨਾਂ ਦਾ 

ਸ਼ਪਿਰਾਂ ਪਵੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸ੍ਾਧਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ। ਜੋ ਇੱਕ 

ਸ੍ਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ੍ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਿੈਦਲ ਿੀ ਆਿ-ੋ

ਆਿਣੇ ਿਦੇਸ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਿਸ੍ ਿਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 

ਿੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ੍ਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਪਦੱਤੀ ਗਈ 

ਸ੍ੀ। ਿਰਵਾਸ੍ੀਆਂ ਨ ਭ ੱ ਖ ੇਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੈਦਲ ਆਿਣ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਿ ਚ ਪਣਆ। ਪਜੰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਿ 

ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਦੱਲੀ ਤ ਕਿੂਰਥਲੇ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ। ਏਨਾ ਲੰਮਾਂ 

ਸ੍ਫ਼ਰ, ਉਿ ਵੀ ਿੈਦਲ ਸ੍ ਣ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਝ 

ਕਈ ਇਸ੍ਤ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ਫ਼ਰ ਤੇ ਿਡ ੇ

ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਸ੍ਭ ਆਿਣੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਰ ਖ ਕਰ ਰਿ ੇ

ਸ੍ਨ। 

ਮਨਦੀਿ ਚੱਲ ਿਈ। ਝੋਲੀ ਪਜਿੀ ਬਣਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ 

ਬੰਨ ਪਲਆ। ਗਲ ਇੱਕ ਸੂ੍ਟ ਸ੍ੀ ਤੇ ਚ ੰ ਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਿਰ ਖ ੱਦ 

ਨੰੂ ਲਵੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਿੱਥ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ੍ੀ। ਦੂਜਾ 

ਿੱਥ  ਸ੍ਮਾਨ ਨੰੂ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਰਸ੍ਤੇ ਪਵੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 

ਿ ਪਲਸ੍ ਨ ਨਾਕਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਬਚਦੀ-

ਬਚਾ ਦੀ ਪਵੱਚ ਦੀ ਪਨਕਲਦੀ ਿੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦੋ 
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ਘੰਟੇ ਤ ਰਨ ਪਿੱਛ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਨਦੀਿ 

ਨ ਝ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਏਦਾਂ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਡਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਸ੍ਫ਼ਰ ਨੰੂ 

ਛੇਤੀ ਤੇ ਸ੍ ਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ੍ਨ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਿੱਥ ਪਦੱਤਾ। ਗੱਡੀ 

ਕੋਲ ਛੂ ਕਰਦੀ ਪਨਕਲ ਗਈ। ਉਸ੍ਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਾ। ਉਿ ਪਿਰ 

ਤ ਤ ਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤ ਰਨ ਪਿੱਛ ਉਿ ਥੱਕ ਗਈ 

ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ 

ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਅੱਜ ਸੂ੍ਰਜ ਬਸ੍ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਸੇ੍ਕ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪਨਕਪਲਆ ਿੋਵ।ੇ ਉਿ ਪਿਰ ਵੀ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਪਿਰ ਤ ਇੱਕ 

ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਿੱਥ ਨਾ ਪਦੱਤਾ। ਗੱਡੀ 

ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿੰਦਰਾਂ ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 

ਿੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਦੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾ 

ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਿੱਥ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕਲੋ ਆ ਰ ੱ ਕ ਗਈ। ਗੱਡੀ 

ਰ ੱ ਕਦੇ ਿੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ ੱ ਖ ਦਾ ਸ੍ਾਿ ਆਇਆ ਿੋਵ।ੇ ਇੱਿ ਇੱਕ 

ਛੋਟਾ ਿਾਥੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ ਝ ਸ੍ਮਾਨ ਲੱਪਦਆ ਿੋਇਆ 

ਸ੍ੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

“ਕਿਾਂ ਜਾਣਾ ਿੈ ਬੀਬੀ ਜੀ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 
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“ਿੰਜਾਬ।” 

ਡਰਾਇਵਰ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਲੇਪਕਨ ਿਮ ਤੋ ਿਾਨੀਿਤ ਜਾ ਰਿ ੇਿ। ਵਿਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ 

ਿੈ ਤੋ ਬੈਠ ਜਾਉ।” 

 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਸੋ੍ਚ ੇਿਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। ਤ ਰ-ਤ ਰ 

ਉਸ੍ਦੀ ਬਵਾਈ ਿੋ ਚ ੱ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਫ਼ਰ ਛੇਤੀ ਤ 

ਛੇਤੀ ਮ ੱ ਕ।ੇ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਬੈਠਾ ਦੂਸ੍ਰਾ ਆਦਮੀ ਤਪਰਆ ਤ ੇ

ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਿਰ ਤ ਬੈਠ 

ਪਗਆ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਿੱਛ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਗਦੋ ਪਵੱਚ 

ਲੈ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਿਈ। ਗੱਡੀ ਵਾਪਲਆਂ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ 

ਖਾਣ ਿੀਣ ਬਾਰ ੇਿ ੱ ਪਛਆ। ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਕਲੋ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ  

ਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਦੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਦ ੇਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਿਾਨੀਿਤ ਜਾ ਅੱਿੜੇ। ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾਪਿਆ 

ਤੇ ਆਿ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਮਨਦੀਿ ਥੇ ਬੈਠੀ ਤ ੇ

ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਾ ਪਿਰ ਤ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪਲਆ। 

ਤ ਰਨਾ ਪਿਰ ਤ ਜਾਰੀ ਿ ੋਪਗਆ। ਇੱਕ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ 
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ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਡੇਢ-ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸ੍ਿਰ ਪਵੱਚ 

ਇੱਕਪਲਆਂ ਿੀ ਤ ਰਨਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ 

ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਤ ਰਨਾ ਪਕੰਨਾ ਕਪਠਨ ਿੈ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝਦੇ ਨ। ਗਰਮੀ 

ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਰਸ੍ਤੇ ਸ੍ਾਿ ਲੈਣ 

ਲਈ ਵੀ ਰ ੱ ਕਦੀ। ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਕ  ਰੋਟੀਆਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ 

ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਿ ਮ ੜ-ਮ ੜ 

ਪਿੱਛੇ ਦਖੇਦੀ ਿਰ ਪਿੱਛ ਕੋਈ ਸ੍ਾਧਨ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ 

ਆਇਆ ਜੋ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਕ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸ੍ਾਿ ਦਵਾ ਸ੍ਕ।ੇ ਬਸ੍ 

ਉਿ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਤ ਰ-ਤ ਰ ਿਾਲਤ ਖਰਾਬ ਿ ੋਗਈ। ਿਰੈ 

ਦ ਖਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਸ੍ਰੀਰ ਟ ੱ ਟ ਪਗਆ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ ਨਾ 

ਟ ੱ ਟਾ। ਤੇ ਉਿ ਤ ਰਦੀ ਗਈ।  

ਉਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਨੌ-

ਸ੍ਾਢੇ ਨੌ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ੜਕ ਤ ਦੂਰ ਿੀ ਬੱਤੀਆ ਂ

ਜਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰਾਿ ਸ੍ ੰ ਨ ਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ। ਬੱਤੀਆ ਂ

ਜਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਉਿ ਿੋਰ ਤੇਜ਼ ਿੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੇ ਿਿ ੰ ਚ 

ਆਰਾਮ ਕਰ ਸ੍ਕ।ੇ ਉਿ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਇਿ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਸ੍ੀ। 

ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੋ-ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਖੜ ੇਸ੍ਨ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚੀ ਤਾਂ 

ਇੱਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ। ਸ੍ਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ 
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ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਪਜਵ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ ਿੋਵੇ। ਮਨਦੀਿ 

ਨੰੂ ਦੂਰ ਿੀ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆ ਦੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ 

ਮਨਦੀਿ ਵੱਲ ਪਗਆ ਤ ੇਉਸ੍ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤ ਸ੍ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ 

ਲਾ ਦਾ ਿੋਇਆ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਪਲਆ ਭੈਣ ਮੈਨੰੂ ਿੜਾ ਦੇ।” 

ਮਨਦੀਿ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟ ੱਟੀ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਜ਼ਰੋ 

ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

“ਓਏ ਬੱਲੀ ਓਏ.. ਿਾਣੀ ਪਲਆ ਓਏ।” 

ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਿਾਣੀ ਦਾ ਭਪਰਆ ਪਗਲਾਸ੍ ਪਲਆਇਆ 

ਤੇ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਿੜਾਇਆ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਪਿਰ ਤ ਬੋਲੇ.. 

“ਆਜਾ ਭੇਣੇ.. ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ।” 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ 

ਗਈ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਿਾਣੀ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਪਦੰਦੇ ਿੋਏ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਲੈ ਭੈਣ ਿਾਣੀ ਿੀ ਲਾ।” 
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ਮਨਦੀਿ ਨ ਿਾਣੀ ਿਪੜਆ ਤ ੇਅੱਪਧਓ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਬਾਕੀ 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਆਇਆ। ਪਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਮਨਦੀਿ ਕ ਝ ਦੇਰ ਥ ੇ

ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਿੱਥ ਮੰੂਿ 

ਧੋ ਰਟੋੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਬੱਚਾ ਦ ੱ ਧ ਿੀਦਾਂ ਿੀ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥੇ ਿੀ ਲੰਮੇ ਿਾ ਿੱਥ ਮੰੂਿ ਧੋਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਰੋਟੀ-

ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ। ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਿੈਸੇ੍ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਿੈਸੇ੍ ਲੈਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਪਦੱਲੀ ਤ ਆ ਰਿੀ ਿ ੈ

ਤੇ ਕਿੂਰਥਲੇ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਦੀਿ ਿਤੀ 

ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਿੋਰ ਵਧ ਪਗਆ ਪਗਆ ਜੱਦ ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਕੌਰ ਿੈ। ਪਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਬਿ ਤੀਆ ਂ

ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ 

ਪਬਸ੍ਤਰ ਲਗਾ ਪਦੱਤਾ। 

ਮਨਦੀਿ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੰਮੇ ਿ ੈਗਈ। ਿਲਾਂ 

ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ। ਉਿ ਬੇ-ਪਿਕਰ ਿੋ ਕੇ ਸ੍ ੱ ਤੀ 

ਪਜਵ ਪਕਸੇ੍ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ 
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ਤ ਪਮਲੇ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ। ਢਾਬ ੇਤੇ ਿਰੋ ਵੀ ਕ ਝ ਟਰੱਕ 

ਡਰਾਇਵਰ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਰਾਤ ਗ ਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਰ ਕ ੇਸ੍ਨ। ਉਸ੍ 

ਰਾਤ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਨਾ ਸ੍ ਿਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀਰ 

ਏਨਾ ਟ ੱ ਟ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ ਿਨ ਦੀ ਤਰਿ ਪਧਆਨ ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਏਨ ਟ ੱ ਟੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੰੂ ਭਾਵ ਭੱਖਪੜਆਂ ਤ ੇਸ੍ਵਾਂ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੱਦ 

ਵੀ ਆਰਾਮ ਿੂਰਵਕ ਨ ਦ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਰ ਮਨਦੀਿ ਤਾਂ ਇੱਕ 

ਪਬਸ੍ਤਰ ਤੇ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਖੈਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨ ਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 

ਸ੍ ਭਾਪਵਕ ਸ੍ੀ। ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ। 

ਸ੍ਵੇਰ ਿੋਈ। ਕਰੀਬ ਿੰਜ-ਸ੍ਵਾ ਿੰਜ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੰੂਿ-ਿੱਥ ਧੋ ਚਾਿ 

ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਮਨਦੀਿ ਠੀ। ਆਿਣਾ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇ

ਦਾ ਮੰੂਿ ਧੋ, ਰੋਟੀ-ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ। ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ੍ਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 

ਜਾਣਾ ਿੈ। ਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਿ ੰ ਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨਦੀਿ 

ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਚੱਲ ਿੋਰ ਿਡਾ ਸੌ੍ਖਾ ਪਨਕਲ ਜਾਊ। ਉਿ ਟਰੱਕ 

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ 

ਕਲੰਡਰ ਤੇ ਮਨਦੀਿ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਦਾ ਿ ੱ ਤ। ਪਦੱਲੀ ਦੀ ਕਿਾਣੀਆਂ 

ਦੱਸ੍ਦੀ ਿੋਈ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਕੱਸੇ੍ ਸ੍ ਣਦੀ ਉਿ ਕਰੀਬ ਅੱਠ 
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ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ। ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਥ ੇ

ਲਾਪਿਆ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਤਪਿ ਪਦਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਮ ੜ ਤ ਆਿਣੇ ਿ ੱ ਤ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਰੱਖ 

ਤ ਰ ਿਈ। ਤ ਰਦੀ, ਪਡੱਗਦੀ- ਢਪਿੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਿ ਤਾ ਖਾਂਦੀ-

ਿ ਦੀ ਉਿ ਰਾਜਿ ਰੇ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੀ। ਥੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਸ੍ਵਾਰ ਪਮਲ ਪਗਆ। ਜੋ ਉਸ੍ਨੰੂ ਨਬੀਿ ਰ ਦ ੇ

ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਲੈ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਿੰਜ ਸ੍ਵਾ ਿੰਜ ਦਾ ਿ ੋ

ਪਗਆ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਨਰ-ਝੱਖੜ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ। ਿਰ 

ਉਿ ਤ ਰਦੀ ਗਈ। ਿਨਰ ਿਰੋ ਤੇਜ਼ ਿ ੰ ਦਾ ਪਗਆ। ਬੱਦਲ ਛਾ 

ਗਏ। ਜੋ ਪਦਨ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਖ਼ਤਮ ਿ ੰ ਦਾ ਉਿ ਛੇ ਵਜੇ 

ਿੀ ਮ ੱ ਕਦਾ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਮ ਿ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। 

ਉਿ ਆਿਣੇ-ਆਿ ਤੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਸ੍ਰਾ ਲੱਭਣ 

ਲੱਗੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਜੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ 

ਪਦਖਾਈ ਪਦੱਤੀ। ਮਨਦੀਿ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 

ਦ ਕਾਨ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੂਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਇਿੀ ਲੱਪਗਆ। 

 

ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕ ਰਸ੍ੀ ਡਾਿ ਕੇ ਬੈਠਾ 

ਿੋਇਆ ਪਦਪਖਆ। ਆਦਮੀ, ਜੋ ਪਕ ਪਸ੍ਗਰਟ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 
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ਮਨਦੀਿ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਜਾਂਦੇ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਪਸ੍ਗਰਟ ਨੰੂ ਥੱਲੇ 

ਸ੍ ੱ ਪਟਆ ਤੇ ਿਰੈ ਨਾ ਕ ਚਪਲਆ। ਮਨਦੀਿ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਆ ਿਿ ੰ ਚੀ। 

ਆਦਮੀ ਠ ਖੜਾ ਿੋਇਆ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ 

ਆਿਣੇ ਪਸ੍ਰ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਿੇਠਾਂ ਲਾਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ 

ਖੋਪਲਆ। ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਭੱਜ ਚ ੱ ਕੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਿ ਬਿ ਤ ਤੇਜ਼ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਨ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਬੱਸ੍-ਬੱਸ੍ 

ਕਰਾ ਪਦੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਪਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਿਰਨਾ ਿੜਾ ਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ.. 

“ਆਿ ਲਉ, ਇਸ੍ ਨਾਲ ਿੂੰ ਝ ਲਉ।” 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰੂਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਬੋਪਲਆ। 

ਉਸ੍ਨ ਿਰਨਾ ਲੈ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਿ ੱ ਤ ਨੰੂ ਿੂੰ ਪਝਆ। ਆਦਮੀ ਨ 

ਬੱਚਾ ਿੜਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ.. 

“ਪਲਆਉ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦਉ। ਤ ਸ੍  ਆਿਣਾ-ਆਿ 

ਿੂੰ ਝੋ।” 

ਮਨਦੀਿ ਿੂੰ ਝਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ੍ਨ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਿੋ ਆਿਣੀ 

ਪਗੱਲੀ ਚ ੰ ਨੀ ਲਾਿੀ, ਪਨਚੋੜੀ ਤੇ ਪਿਰ ਿਰਨ ਨਾਲ ਖ ਦ ਨੰੂ ਿੂੰ ਝਣ 

ਲੱਗੀ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 
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ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਪਚੱਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਭੱਜੇ ਸ੍ਰੀਰ 

ਵੱਲ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਘੂਰ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਇਸ੍ ਤਰਾ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿੈ। 

ਉਸ੍ ਨ ਅਣਦੇਪਖਆ ਕਰ ਿਰਨਾ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿੜਾਇਆ ਤੇ 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਤ ਿੜ ਪਲਆ। ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਿੜਾ ਦ ੇ

ਿੋਏ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਅਗਰ ਿੋਰ ਕੱਿੜੇ ਿੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵ,ੋ ਿਾਅ ਪਗੱਲੇ ਿ ੋ

ਗਏ ਨ। ਪਬਮਾਰ ਨਾ ਿੋ ਜਾਇਓ।” 

ਮਨਦੀਿ ਸ੍ਮਝਦੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਲੀੜੇ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਕਸ੍ ਤਰਾ ਬਦਲੇ ਉਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ। ਪਕਸੇ੍ 

ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਇਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ। ਤ ੇ

ਉਿ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਮਰਦ ਜੋ ਪਸ੍ਰਿ ਉਸ੍ਦ ੇਪਗੱਲੇ ਪਜਸ੍ਮ ਵੱਲ ਦੇਖ 

ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਨਿ  ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸ੍ ੱ ਕ ਜਾਣਗੇ ਆਿੇ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ। ਆਿ ਡਰ ਰਿੇ ਿੋ। ਮੇਰਾ 

ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਿ  ਿੈ। ਆਿ ਿਰ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤੇ ਿਰ 
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ਜਾ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲ ਲਉ, ਿਰ ਘਰ ਿੈ ਮੇਰਾ। ਕ ੰ ਡਾ ਮਾਰ ਪਲਉ 

ਿਰ।” 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਗੱਲ ਸ੍ ਣੀ ਿਰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਪਿਰ ਤ 

ਬੋਪਲਆ.. 

“ਬਦਲ ਲਉ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿ  ਤਾਂ ਪਬਮਾਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ।” 

 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ 

ਲਈ ਤੇ ਆਿਣਾ ਝੋਲਾ ਚ ੱ ਕ ਤ ਰ ਿਈ। ਆਦਮੀ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿਰ 

ਦਾ ਰਾਿ ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਿੇਠਾਂ ਿੀ ਖੜਾ ਪਰਿਾ। ਮਨਦੀਿ 

ਿਰ ਿਿ ੰ ਚੀ ਤ ੇਿਿ ੰ ਚਦੇ ਿੀ ਿੜੌੀਆ ਂਵਾਲੇ ਬੂਿ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ 

ਕ ੰ ਡਾ ਲਾ ਪਦੱਤਾ। ਿਰ ਦੋ ਕ  ਕਮਰੇ, ਰਸੋ੍ਈ ਤੇ ਖ ੱ ਲਾ ਿਾਲ 

ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਿਾਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇ

ਦੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ। ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੀੜ ੇਪਗੱਲੇ ਸ੍ਨ। 

ਜੋ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸ੍ ੱ ਕੇ ਜਾਿੇ ਉਿ ਿਾ ਲਏ। ਪਗੱਲੇ ਲੀੜੇ 

ਪਨਚੋੜ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਕਰ ਟੰਗ ਪਦੱਤੇ। ਪਿਰ ਿੋਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿਨੋ 

ਪਵੱਚ ਵੀ ਿਾਣੀ ਿੈ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਿੋਨ ਬੰਦ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਿੋਨ ਨੰੂ 

ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੋਲ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ ਜਗਾ ਦੇਖ 
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ਬੈਠ ਗਈ। ਬੱਚ ੇਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਿਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਨ ਆਿਣੀ ਦ ਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿੌੜੀਆਂ 

ਵਾਲਾ ਬੂਿਾ ਖੜਾਇਆ। ਮਨਦੀਿ ਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ। 

ਬੂਿਾ ਖੋਲਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਥੇ ਜਾ 

ਬੈਠੀ ਪਜੱਥੇ ਿਪਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਿਪਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਚਾਿ ਿੀਓਗੇ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਨਿ  ਪਕਸੇ੍ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । ਧੰਨਵਾਦ।” 

ਆਦਮੀ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਮ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ ਿੈ। ਆਿ ਨੰੂ 

ਲੱਗੀ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਖਾ ਪਲਉ।“ 

ਮਨਦੀਿ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਆਦਮੀ ਰਸੋ੍ਈ ਪਵੱਚ ਪਗਆ ਤੇ 

ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਪਚਰ ਪਿੱਛ ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਆਿ ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਮ ਿ ਪਕੰਨੀ ਕ  ਦਰੇ ਤੱਕ ਿੈ ਸ੍ਕਦਾ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 
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“ਕ ਝ ਕਪਿ ਨਿ  ਸ੍ਕਦੇ। ਝ ਪਿਆ ਕਾਿੀ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ 

ਆ। ਿਨਰ-ਝੱਖੜ ਵੀ ਬਿ ਤ ਆ। ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇਿ ਛੇਤੀ 

ਿਟੂ।” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਮ ਤਾਂ ਅਜ ੇਬਿ ਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਿੋਜੂ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਪਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤ ਸ੍ ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਕਿੂਰਥਲੇ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਿੈਦਲ ਿੀ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਿਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਿੈ। ਿੈਦਲ ਿੀ ਸ੍ਿੀ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ ਝ ਆ ਪਕੱਥ ਰਿੇ ਿੋ?” 



 
 

558 
 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਪਦੱਲੀ ਤ।” 

 

ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਜ ਆਬ ਸ੍ ਣ ਆਦਮੀ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਸ੍ 

ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿ ਣ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਿ ਚ ੱ ਿ 

ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਰੋਟੀ ਿਕਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਪਵੱਚ ਪਤੰਨ ਚਾਰ 

ਰੋਟੀਆਂ ਤ ੇਸ੍ਬਜੀ ਰੱਖ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਪਲਆ ਿੜਾਈ। ਮਨਦੀਿ 

ਨ ਪਬਨਾਂ ਨਾਂਿ ਕੀਤ ੇਥਾਲੀ ਿੜ ਲਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਵੀ ਭ ੱ ਖ ਲੱਗੀ 

ਸ੍ੀ। ਆਦਮੀ ਨ ਿਾਣੀ ਦਾ ਭਪਰਆ ਜੱਗ ਤੇ ਦੋ ਪਗਲਾਸ੍ ਪਲਆ 

ਉਸ੍ ਕੋਲ ਰੱਖ ਪਦੱਤੇ। ਪਿਰ ਆਿਣ ੇਲਈ ਰੋਟੀ ਿਾ ਪਲਆਇਆ 

ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਦੀਿ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਪਿਰ ਮਨਦੀਿ 

ਬੋਲੀ.. 

“ਤ ਸ੍  ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋ?” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 
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“ਿਾਂ, ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਤ। ਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੈਗਾ ਸ੍ੀ ਇੱਕ ਮ ੰ ਡਾ 

ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਆਿਣ ੇਪਿੰਡ ਚਲਾ 

ਪਗਆ।” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਤੇ ਤ ਿਾਡਾ ਿਪਰਵਾਰ?” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਮ ਕੱਲਾ ਿੀ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿ ”। 

ਮਨਦੀਿ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਗਈ। ਪਿਰ ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਕੀ ਨਾਂ ਆਿ ਦਾ?” 

“ਮਨਦੀਿ ਕੌਰ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਤੇ ਆਿਦੇ ਬਟੇੇ ਦਾ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਕਬੀਰ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 
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“ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ ਮੈਨੰੂ ਿ ੱ ਛਣਾ ਤਾਂ ਨਿ  ਚਾਿੀਦਾ ਿਰ ਪਿਰ 

ਵੀ ਆਿ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਦਖੇ ਿ ੱ ਛ ਪਰਿਾ ਿਾਂ। ਆਿਦਾ 

ਘਰਵਾਲਾ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

ਉਿ ਨਿ  ਰਿੇ।” 

 

ਆਦਮੀ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਰਟੋੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਨ ਜੂਠ ਭਾਂਡੇ ਚ ੱ ਕ ੇਤੇ ਰਸੋ੍ਈ ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ। ਮਨਦੀਿ 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਸ੍ਮ ਨੰੂ ਦਖੇ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਪਬਜਲੀ ਚਮਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿ ੇਸ੍ਨ। ਮ ਿ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਿਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਦੇਖਪਦਆਂ ਿੀ ਦਖੇਪਦਆਂ ਅੱਠ ਵੱਜ ਗਏ। ਉਿ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਿੈਲਾਅ ਤੇ ਸ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿ ੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਾ ਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ 

ਪਖਆਲ ਕੀਤੇ ਆਿਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਾਉਣ 

ਲੱਗੀ। ਬੱਚਾ ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਧਆਨ 

ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਨਗ਼ਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਧਆਨ 
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ਬੱਚੇ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਬਨਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕੇ ਮਨਦੀਿ ਵੱਲ 

ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਿਆ। 

ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ ਝ ਕਾ ਪਲਆ। ਮਨਦੀਿ ਵੀ ਆਿਣੇ-

ਆਿ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਿਰ ਕ ਝ 

ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿੰਦਰਾਂ ਪਮੰਟ 

ਦ ੱ ਧ ਚ ੰ ਘਾਉਣ ਪਿੱਛ ਬੱਚਾ ਪਿਰ ਤ ਸ੍ ਪਗਆ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਬੱਚ ੇ

ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਕਰ  ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਨ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਗਏ। 

ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਦਮੀ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਪਠਆ ਤ ੇ

ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਦੱਸੇ੍-ਿ ੱ ਛੇ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੰੂ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲਾ 

ਪਦੱਤਾ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਕੋਈ ਿ ੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ। ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਨ 

ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਪਦੱਤਾ। ਬਸ੍ ਉਿ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ 

ਬੈਠੀ ਰਿੀ। ਆਦਮੀ ਨ ਿੰਜ-ਸੱ੍ਤ ਪਮੰਟ ਲਬਾਂ ਨੰੂ ਚ ੰ ਪਮਆ ਤ ੇ

ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਪਦੱਤੀ। ਮਨਦੀਿ ਅਜ ੇਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ 

ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਉਿ 

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਤ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ 

ਰੋਕ ਸ੍ਕਦੀ ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ  ਉਿ ਪਕ  ਚ ੱ ਿ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਇਦ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਨੀ ਿਨਰੀ ਝੱਖੜ ਰਾਤ ਪਵੱਚ ਉਿ ਆਿਣ ੇ
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ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਪਕੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਿ ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਅਸ੍ਮਰੱਥ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਪਕਆ। ਿਵਸ਼ ਦਾ 

ਪਸ਼ਕਾਰ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਦੂਧੀਆ ਪਚੱਟੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਵੱਸ੍ 

ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੰੂ 

ਚ ੰ ਮ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕਦੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਿੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਛਾਤੀਆਂ 

ਤੇ। ਸ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦ ੇਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਦਧੂੀਆ 

ਸ੍ਰੀਰ ਤੇ ਿਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਏਨ ਸੋ੍ਿਣੇ ਤੇ 

ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਬਦਨ ਤ ੇਇਿ ਝਰੀਟਾਂ ਕ ਝ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਉਭਰ-

ਉਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਰ ਪਕਆ ਤੇ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗਾ.. 

“ਇਿ ਪਕਵ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨ?” 

ਮਨਦੀਿ ਬੜੀ ਅਣ ਉਿੇਕਸ਼ਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਬੋਲੀ.. 

“ਇਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਪਗਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿ ੰ ਦਰਾਂ ਦ ੇ

ਪਨਸ਼ਾਨ ਨ।” 

ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਇਿ ਗੱਲ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਮ 

ਪਿਛਾਂਿ ਿੱਟ ਪਗਆ। ਮਨਦੀਿ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵਪਿਣ 

ਲੱਗੇ। ਆਦਮੀ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਮੀਜ਼ ਿੜਾਇਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 
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“ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ.. ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ.. ਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ ਝ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਿਤਾ ਿੀ ਨੀ ਲੱਗਾ ਕਦ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਿ ੋ

ਪਗਆ।” 

ਮਨਦੀਿ ਅੱਥਰੂ ਿੂੰ ਝਦੀ ਿੋਈ ਬੋਲੀ.. 

“ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਸ੍ਮ 'ਚ ਲੰਘ ਚ ੱ ਕੀ ਿਾਂ। ਆਿ 

ਬੱਚਾ ਵੀ ਕ ਝ ਐਸੇ੍ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਿੈ।” 

ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਡਰੀ ਿੋਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮ ਸੱ੍ਚੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। 

ਮ ਕਦੇ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਦ ਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਿਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤ 

ਇਿ ਗ਼ਲਤੀ ਪਕਵ ਿੋ ਗਈ। ਆਿ ਕਮੀਜ਼ ਿਾ ਲਉ।” 

ਮਨਦੀਿ ਨ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤ ੇਆਿਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਾ 

ਪਲਆ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

“ਮ ਕਾਲਜ ਿੜਦੀ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਪਦਨ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ 

ਕੱਲੀ ਸ੍ੀ। ਪਤੰਨ ਮ ੰ ਡੇ ਆਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਿੀ ਜਮਾਤੀ ਸ੍ਨ। ਉਿਨਾਂ 

ਦੀ ਿਵਸ਼ ਪਸ੍ਰ ਚੜ ਬੋਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ 

ਬ ਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਨਾ ਕਦ ੇਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਿੀ ਸ੍ੀ। 
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ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ  ਉਸ੍ ਪਦਨ ਉਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤ ਪਕਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ 

ਪਲਆ। ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ ਿੀ ਿੋਵਾਂ। ਪਤੰਨਾਂ 

ਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਮੇਰਾ ਐਸ੍ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਮ, ਮ ਨਾ 

ਰਿੀ।” 

“ਸ੍ਰਕਾਰ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਗ ਨਾਿ ਲਈ ਆਿਣੇ ਪਿਸ੍ਾਬ 

ਨਾਲ ਸ੍ਜਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪਦੱਤੀ ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਨਆ 

ਨਾ ਪਮਪਲਆ। ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਗਈ। ਜੱਦ ਮੇਰੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ 

ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੰੂ ਬੱਚਾ ਪਗਰਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਮ 

ਇਸ੍ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਾਿ ਸ੍ਮਝ ਪਗਰਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ ਪਗਰਾ 

ਨਾ ਸ੍ਕੀ ਤੇ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਪਦੱਤਾ। ਮੇਪਰਆਂ ਘਰਪਦਆਂ ਨ 

ਇਸ੍ ਪਵੱਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਵਵਿਾਰ 

ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿੀ ਘਰਦੇ ਵੈਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਿਏ ਤੇ ਮ ਘਰ ਛੱਡ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਪਦੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕ ਝ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿ ਣ ਪਿਰ ਤ 

ਥੇ ਆ ਰ ਕੀ ਿਾਂ, ਪਜੱਥ ਇਿ ਸ਼ ਰੂ ਿਇੋਆ ਸ੍ੀ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 
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“ਮੇਰੇ ਤ ਬਿ ਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਿੋ ਗਈ। ਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ 

ਪਕ ਆਿ ਨਾਲ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ 

ਪਕ ਆਿ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਵਵਿਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਆਿਣ ੇਇਸ੍ ਕੀਤ ੇ

ਿਾਿ ਤੇ ਬਿ ਤ ਿਛਤਾਵਾ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ।” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੇਖ ਤਾਂ 

ਮਿਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤ ਸ੍  ਤਾਂ ਪਿਰ ਵੀ 

ਇੱਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੋ। ਖੈਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੰੂ ਿ ਣ ਸੌ੍ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ। ਦੱਸ੍ ਪਦਉ ਮ ਪਕੱਥੇ ਸੌ੍ਵਾਂ?” 

ਆਦਮੀ ਡਰੀ ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੱਚ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਆਿ ਪਜੱਥੇ ਮਰਜੀ ਿੈ ਜਾਉ। ਮ ਇੱਥੇ ਿੀ ਿ ੈਜਾਵਾਂਗਾ।” 

 

ਮਨਦੀਿ ਠੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਚ ੱ ਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ 

ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੰਮੇ ਿੈ ਗਈ। ਉਿ ਆਦਮੀ ਬਾਿਰ ਿੀ 

ਸ੍ ਪਗਆ। ਿਰ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਨ ਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰ ਪਰਿਾ ਪਕ ਪਕਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਮ ੜ ਤ ਉਸ੍ 
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ਿਰ ਨਾ ਝਿਟ ਿਵ।ੇ ਸੋ੍ਚਾਂ ਸੋ੍ਚਦੇ, ਅੱਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ, ਗ ਜ਼ਰ ੇ

ਵੇਪਲਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਮ ਿ ਰਾਤ ਿੀ 

ਿੱਟ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਚਾਰ-ਿੰਜ ਵਜੇ ਿੀ ਉਿ 

ਠੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਲੀੜੇ-ਲੱਤ ੇਝੋਲੇ ਪਵੱਚ ਿਾਏ। ਆਿਣਾ ਿੋਨ 

ਦੇਪਖਆ ਜੋ ਅਜ ੇਵੀ ਬੰਦ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਿਰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ ਨੰੂ ਲੀਪੜਆਂ ਪਵੱਚ ਿੀ 

ਲਵੇਟ ਝੋਲੇ ਪਵੱਚ ਿਾ ਪਦੱਤਾ। ਮੰੂਿ-ਿੱਥ ਧੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ। 

ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਸ੍ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਿਲਾਇਆ। ਆਦਮੀ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਪਠਆ। 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਮ ਚੱਲਦੀ ਿਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤ ਿਾਡਾ ਜੋ ਡਰਾਵਨੀ ਰਾਤ 

ਲੰਘਾ ਪਦੱਤੀ।” 

ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ.. 

“ਆਿ ਨ ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਾਧਾ-ਿੀਤਾ ਵੀ ਨਿ  ਿੋਣਾ। ਮ ਛੱਡ 

ਆ ਦਾ ਿਾਂ ਕ ਝ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ।” 

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ.. 

“ਨਿ  ਜੀ, ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਮ ਚਲੀ ਜਾਂਵਾਂਗੀ।” 
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ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਿ ਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ ਨੰੂ 

ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਗਈ। ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮ ੜ ਲੱਕ ਨਾਲ 

ਬੰਨ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਰੱਖ ਆਿਣੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਰ ੱ ਖ ਕੀਤਾ। 

ਪਿਰ ਰ ਕੀ ਨਾ ਬੱਸ੍ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਤਰਖਾਣ ਮਾਝਰੇ ਦ ੇ

ਨੜੇ ਿਿ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂੰ ਡ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਨਦੀਿ 

ਨ ਿੱਥ ਪਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਰ ਕ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਪਵੱਚ ਿੌਲੀਆਂ-ਿੌਲੀਆਂ 

ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਤੰਨ ਚਾਰ ਮ ੰ ਡੇ ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤਾਂ ਿਤਾ 

ਲੱਗਾ ਪਕ ਉਿ ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਿੇ ਨ। ਉਸ੍ ਪਦਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਬਾਬਾ ਮ ਰਾਦ ਸ਼ਾਿ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿ ੇ

ਸ੍ਨ। ਮਨਦੀਿ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਦੇ ਿਾਸੇ੍-ਪਡੱਠ 

ਨੰੂ ਸ੍ ਣਦੇ ਉਿ ਦੱਸ੍ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਕੋਦਰ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਉਸ੍ਨ ਵੀ 

ਦਰਗਾਿ ਤੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਪਕਆ। ਕ ਝ ਦਰੇ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛ ਉਿ ਪਿਰ ਆਿਣ ੇਰਾਿ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈ। 

ਥੱਕਦੀ-ਟ ੱ ਟਦੀ, ਪਡੱਗਦੀ ਢਪਿੰਦੀ, ਸ੍ਾਿ ਲਦੀ, ਉਿ ਰਾਤ ਅੱਠ 

ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰੂਥਲੇ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ 

ਿਪਿਚਾਣ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈ। ਇਿ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ 

ਘਰ ਸ੍ੀ। ਬੂਿੇ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚ ਉਸ੍ਨ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ 
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ਕ ੜੀ ਤੇ ਮ ੰ ਡਾ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਘਰ 

ਿਿ ੰ ਚਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਕ ੜੀ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਲਦੇ ਸ੍ਾਰ 

ਿੀ ਮਨਦੀਿ ਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ 

ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਿੇਠਾਂ ਪਡੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਨ ਜਾਣੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਿਈਆ।ਂ ਕੋਲ ਿੀ ਖੜਾ ਮ ੰ ਡਾ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਰਦਾ ਦੇਖ 

ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ ਵੱਖ ਿੋਈਆ ਂਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ੰ ਡਾ 

ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਦੀਿ ਮ ੰ ਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ 

ਉਸ੍ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਆਿਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਪਿਆਰ 

ਨਾਲ ਿ ਚਕਾਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ੍ਨ। 

ਏਨ ਨੰੂ ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਿਉ ਤ ੇਮਾਂ ਵੀ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ। ਮਨਦੀਿ 

ਨੰੂ ਦੇਖ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਦੂਰ ਿੀ ਰਦੀ ਿੋਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਗਲ 

ਲੱਗ ਿੋਰ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਉ ਵੀ ਰ ੋਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਉਿ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਨਾ ਵਪਧਆ। ਮਨਦੀਿ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਵੱਲ ਗਈ 

ਤੇ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਸ੍ਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪਬਆਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ 

ਘਰ ਆ ਪਕੰਨੀ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ। ਪਡੱਗਦ-ੇਢਪਿੰਦੇ, ਸੱ੍ਟਾਂ ਖਾਂਦ,ੇ 

ਿਨਰੀਆਂ-ਝੱਖੜ ਝੱਲਦੇ, ਮਨਦੀਿ ਆਿਣ ੇਘਰ ਆ ਿਿ ੰ ਚੀ ਸ੍ੀ। 
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ਅਕਸ੍ਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕ ਝ ਿੈਸ੍ਲੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ 

ਆਿਪਣਆਂ ਤ ਵੱਖ ਕਰ ਪਦੰਦੇ ਨ। ਿਰ ਵਕਤ ਤੇ ਿਾਲਾਤ 

ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੰੂ ਮ ੜ-ਮ ੜ ਉਿਨਾਂ ਿੈਸ੍ਪਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ੍ ਖੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਪਦੰਦੇ ਿਨ। ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਵੀ ਕ ਝ ਐਸ੍ੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਿਰੀਆਂ ਪਜੰਨਾਂ ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ 

ਪਦੱਤੀ। ਿਰ ਮਨਦੀਿ ਿਾਰੀ ਨਿ  ਤ ੇਡਟ ਕੇ ਮ ਸ੍ੀਬਤਾਂ ਦਾ 

ਸ੍ਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਿਾਲਾਤ ਪਕੰਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਵੱਸ੍ 

ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿ ਡੋਲੀ ਨਿ । ਐਨ ਲੰਮੇ ਿਡੇ ਨੰੂ ਇਕੱਲੀ 

ਔਰਤ ਲਈ ਉਿ ਵੀ ਿੈਦਲ ਤਪਿ ਕਰਨਾ ਸੌ੍ਖੀ ਗੱਲ ਨਿ । ਇਸ੍ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਲਖਣਾ ਆਸ੍ਾਨ ਿੈ ਿਰ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਤਨ ਤ ੇ

ਿੰਢਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਿੀ ਕਪਠਨ ਿੈ ਪਜੰਨਾਂ ਮਘਦੇ ਕੋਪਲਆਂ 'ਤੇ 

ਤ ਰਨਾ। ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਕਾਿੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਲਖਤ ਜਰੂਰ ਿੈ। 

ਿਰ ਇਸ੍ ਪਵਚਲੇ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਸ੍ ਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨੀਲ ਦੇ 

ਸ੍ ਿਨ ਨ। ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਇਸ੍ ਸ੍ ਿਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਤੇ ਮ 

ਉਸ੍ ਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਰੂਿ ਦੇਣ 

ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਪਚਆ। 
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ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਪਸ੍ਰਿ ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਨਿ  ਿ।ੈ ਇਿ ਕਿਾਣੀ 

ਅੱਜ ਿਰ ਇੱਕ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਭ ੱ ਖੇ-ਪਧਆਏ ਿੈਦਲ ਿੀ 

ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਪਿਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਕੋਈ 

ਸੋ੍ਚ ਨਿ  ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਉਿ ਇਸ੍ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਤਸ੍ੀਿ ੇ

ਝੱਲ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਆਿਾ ਬੰਦ ਕਮਪਰਆਂ ਪਵੱਚ ਬੈਠ ਇਸ੍ ਵਕਤ 

ਇਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿੜ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਪਲੱਖ ਰਿੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ੍ ਣ 

ਰਿੇ ਿਾਂ। ਿਰ ਕੋਈ ਇਸ੍ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਪਰਿਾ 

ਿੋਵੇਗਾ,ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਵਗੇਾ,ਕੋਈ 

ਬ ਰੇ ਵਕਤ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿੱਥ ਿੈਲਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵਗੇਾ ਜਾਂ ਨਵ, 

ਸ੍ਖ਼ਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਆਰੀ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਿ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਾਲਾਤ 

ਬਣਨ ਸ੍ਾਡੇ ਵੱਸ੍ ਪਵੱਚ ਨਿ । ਇਿ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਿ ੰਦ ੇ

ਿਨ। ਵਕਤ ਿੋਣ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਿਨ। ਿਰ ਅਗਰ ਇਿੋ ਪਜਿ ੇ

ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਜਾਂ ਰਾਿਗੀਰ ਸ੍ਾਨੰੂ ਪਮਲਣ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਤ ੇ

ਸ੍ਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਥੱਕ ੇਟ ੱ ਟ ਵੀ ਆਿਣੀ 

ਮੰਪਜ਼ਲ ਵੱਲ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਉਿਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਨਿ  ਚ ੱ ਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਜਵ ਪਕ ਉਸ੍ 

ਆਦਮੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸ੍  ਿੋਰ 

ਤਾਂ ਕ ਝ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤ ੇ
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ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਆਿਣੀ ਸੋ੍ਚ ਪਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰ ਪਲਆ 

ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। ਨਿ  ਤਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਭੂਤਕਾਲ ਤੱਕ ਸ੍ੀਮਤ 

ਰਪਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਿ ਸ੍ਾਡੀ ਸੋ੍ਚ ਤੱਕ ਨਾ ਿਿ ੰ ਚੀਆਂ। 

ਧੰਨਵਾਦ।  

www.PunjabiLibrary.com



 
 

572 
 
  



 
 

573 
 

ਜਨਮਕਦਨ 

ਕੀਰਤ - ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿੈਿੀ ਵਾਲਾ ਬੱਡ ੇ

ਆ..... 

ਅੰਗਦ - ਮ ਨੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦ ਦਾ ਿੋਨ ਕਰੀ 

ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ  ਗੱਲ ਿੀ ਨਿ  ਕਰਦੀ? 

ਕੀਰਤ - ਤੇ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਪਕ  ਿ ੰ ਦੇ ਿੋ? 

ਅੰਗਦ - ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਨਿ  ਆ ਯਾਰ ਮ ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਪਿਕਰ 

ਿੋ ਰਿੀ ਆ, ਪਕ ਿਤਾ ਨਿ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਕ  ਨਿ  ਕਰਦੀ। 

ਮ ਤਾਂ ਇਿੀ ਸੋ੍ਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪਕ ਲੱਗਦਾ ਮ ਆਿਣੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ 

ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਿੀ ਵੱਡਾ ਤੋਿਫ਼ਾ ਮੰਗ ਪਲਆ ਵਾ। 

ਕੀਰਤ - ਤੋਿਫ਼ਾ ਤਾਂ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਿੀ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਿਰ ਕੀ 

ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨ ਮੰਨਣਾ ਿੀ ਨਿ  ਆ ਓਦਾਂ।  

ਅੰਗਦ - ਨਿ  ਯਾਰ ਕੀਰਤ ਅਗਰ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 

ਵਾ ਪਕ ਮ ਸ੍ਿੀ ਬੰਦਾ ਨਿ  ਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੰੂ। ਐਵ ਆਿਣੀ 

ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। 

www.PunjabiLibrary.com



 
 

574 
 

ਕੀਰਤ - ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਆਿ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ 

ਰਿੇ ਿੋ?  

ਅੰਗਦ - ਨਿ  ਕੀਰਤ ਯਾਰ, ਤੂੰ  ਿੀ ਦੱਸ੍ ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤ ੇ

ਜ਼ਕੀਨ ਨਿ  ਆ। ਮ ਪਕਿੜਾ ਪਕਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲਾ ਿਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੰੂ 

ਿਤਾ ਵੀ ਿੈ ਪਕ ਮ ਬੱਸ੍ ਤੇਰਾ ਿੀ ਆ। ਪਿਰ ਵੀ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਐਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿ  ਆ। 

ਕੀਰਤ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਾਨ ਜੀ ਿ ਣ ਮ ਆਿ ਵੀ ਕਰ 

ਦੇਵ।ੋ 

ਅੰਗਦ - ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ। 

ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿ ਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ। 

ਅੰਗਦ - ਤੂੰ  ਐਦਾਂ ਿੀ ਮੰਨ ਲਾ। 

ਕੀਰਤ - ਦੱਸੋ੍ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾ? ਓਿੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ? 

ਅੰਗਦ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤੈਨੰੂ, ਪਿਰ ਪਕ  ਿ ੱ ਛਦੀ ਆ। 

ਕੀਰਤ - ਅੰਗਦ, ਮੰਨ ਵੀ ਪਲਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੰੂ ਪਵਆਿ 

ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਕ ਝ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ। 
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ਅੰਗਦ - ਤੇ ਪਵਆਿ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, 

ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਲੱਭ ਪਲਆ ਵਾ ਪਵਆਿ ਲਈ। 

ਕੀਰਤ - ਪਕਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤ ਸ੍ । ਜਾਓ ਮ ਨੀ 

ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 

ਅੰਗਦ - ਆਿੋ ਿ ਣ ਤੂੰ  ਪਕੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਿੋਫ਼ਾ ਜੋ 

ਮੰਗ ਪਲਆ ਤੇਰੇ ਤ। 

ਕੀਰਤ - ਅੰਗਦ ... ਨਿ  ਯਾਰ ਮੈਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਅੰਗਦ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ  ਪਿਰ ਮੈਨੰੂ ਜਨਮਪਦਨ ਦੀ 

ਮ ਬਾਰਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵ ... ਠੀਕ ਆ? 

ਕੀਰਤ - ਆਿ ਕੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਯਾਰ। 

ਅੰਗਦ - ਯਾਰ ਇੱਕ ਿੀ ਖ ਆਇਸ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਉਿ ਵੀ ਤਾਂ 

ਪਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮਪਦਨ ਆ। ਤੇ ਤੋਿਫ਼ਾ ਬੱਸ੍ ਤੇਰੇ ਤ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ 

ਵਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾਂਿ ਏ ਤਾਂ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਿਰੋ ਤ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਸੋ੍ਚ ਲੈ 

ਬਿ ਤ ਨ ਤੋਿਿੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 

ਕੀਰਤ - ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਦੱਸੋ੍ ਕੀ ਚਾਿੀਦਾ ਤ ਿਾਨੰੂ? 

ਅੰਗਦ - ਦੱਪਸ੍ਆ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਤੈਨੰੂ ਿੋਨ ਤੇ। 
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ਕੀਰਤ - ਕਦ ਚਾਿੀਦਾ ਤੋਿਫ਼ਾ? 

ਅੰਗਦ - ਜਨਮਪਦਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿੈ, ਤੇ ਤੋਿਫ਼ਾ ਵੀ 

ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। 

ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿਾਗਲ ਮ ਰਾਤ ਘਰ ਪਕਵ ਆਵਾਂਗੀ? 

ਅੰਗਦ - ਇਿ ਤੂੰ  ਦਖੇ ਬੱਸ੍ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰ ੇਕੋਲ 

ਚਾਿੀਦੀ ਆ। 

ਕੀਰਤ - ਚੱਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮ। ਿ ਣ ਆਿ ਕਲਾਸ੍ ਚੱਲੀਏ? 

ਅੰਗਦ - ਿਾਂ ਚੱਲ ਕਲਾਸ੍ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। 

 

ਅੰਗਦ ਕੀਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਸ੍ੀ। ਦੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪਿਆਰ 

ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਪਿਆਰ ਸ੍ਭ ਤ ਪਜਆਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਅੰਗਦ ਲਈ ਕ ਝ ਵੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਇਿੀ 

ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਗਦ ਵੀ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਲਈ ਵੀ 

ਕੀਰਤ ਤ ਵੱਧ ਕ ਝ ਨਿ । ਕੱਲ ਨੰੂ ਅੰਗਦ ਆ ਜਨਮਪਦਨ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ 

ਤੋਿਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਤੋਿਫ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਿ  
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ਸ੍ੀ। ਬਲਪਕ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲ ਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰ ੇ

ਸ੍ੀ। ਕੀਰਤ ਇਿ ਸ੍ਭ ਲਈ ਪਬਲਕ ਲ ਪਤਆਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਿੇਮੀ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤ ਵੱਧ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਭਾਵ ਉਸ੍ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮ ੱ ਲ ਿੈ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਕੀਰਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ ਅੰਗਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਉਣੀ ਿੀ ਿਈ। ਖੈਰ ਉਿ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਵ ਿੀ ਬੀ.ਏ 

ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ੍ਾਲ ਪਵੱਚ ਿੜਦੇ ਸ੍ਨ। ਤੇ ਕੀਰਤ ਆਿਣੀ ਬੀ.ਏ 

ਤ ਬਾਅਦ ਅੰਗਦ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸ੍ੀ ਤੇ 

ਅੰਗਦ ਵੀ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਪਵਆਿ ਦੇ ਸ੍ ਿਨ ਪਦਖਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕਲਾਸ੍ 

ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਕਲਾਸ੍ ਪਵੱਚ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਤ ੇ

ਅੰਗਦ ਨ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਤੇ ਪਬਠਾ ਕੇ ਉਸ੍ 

ਦੇ ਘਰ ਤ ਕ ਝ ਕ  ਦਰੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 

ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਪਗਆ। 

ਕੀਰਤ ਨ ਆਿਣ ੇਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ 

ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ।  

ਮਾਂ - ਪਕਵ ਪਰਿਾ ਅੱਜ ਕਾਲਜ? 
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ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਸ੍ੀ ਮੰਮੀ। ਿਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਦਓ। 

ਕੀਰਤ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚ ਕੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ 

ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਿਾਣੀ ਦਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ। 

ਮਾਂ - ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗੀ? 

ਕੀਰਤ - ਨਿ  ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਦਲ ਨਿ  ਕਰ ਪਰਿਾ, ਮੈਗੀ 

ਬਣਾ ਪਦਓ। 

ਮਾਂ - ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ  ਨਿਾ-ਧੋ ਲੈ। ਬਣਾ ਦਦੀ ਿਾਂ ਿ ਣ।ੇ  

 

ਕੀਰਤ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 

ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਓਥੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਮੈਗੀ ਿਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਕੀਰਤ 

ਨ ਮੈਗੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਪਿਰ ਲੰਮੇ ਿੈ ਗਈ ਤ ੇਸੋ੍ਚਣ ਲੱਗੀ ਪਕ ਅੰਗਦ 

ਨੰੂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਘਰ ਕੀ 

ਕਿੇ ਿ ਣ! ਉਿ ਸੋ੍ਚਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਮਾਰੀ। 

ਕੀਰਤ - ਮੰਮੀ.. 

ਮਾਂ - ਿਾਂ ਿ ੱ ਤ। 
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ਕੀਰਤ - ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰਜਨੀ ਘਰੇ ਜਗਰਾਤਾ ਵਾ। ਉਿ 

ਬੜਾ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿੀ ਵਾ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। ਮ ਜਾਵਾਂ? 

ਮਾਂ - ਦੇਖ ਲਾ ਿ ੱ ਤ ਆਿਣੇ ਡੈਡੀ ਨੰੂ ਿ ੱ ਛ ਲਾ। ਮ ਨਿ  

ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਕਪਿਣਾ। ਮ ਿਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤ ਮੈਨੰੂ 

ਪਝੜਕਾਂ ਿਦੀਆਂ ਨ। 

ਕੀਰਤ - ਡੈਡੀ ਪਕਿੜਾ ਐਥੇ ਆ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਿੜਾ ਿਤਾ 

ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਪਿ ਦੇਵ  ਪਕ ਸ੍ ੱ ਤੀ ਆ 

ਬਸ੍। 

ਮਾਂ - ਅੱਛਾ ਪਸ੍ਆਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ ਤੂੰ । ਮ ਨਿ  ਝੂਠ 

ਬੋਲਣਾ।  

ਕੀਰਤ - ਦਖੇਲਾ ਿਾਂ ਮੰਮੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਜਿੀ ਮੰਮੀ 

ਨੀ ਆ ਤੂੰ । ਦੇਖ ਲਾ ਉਿ ਿੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜਾ 

ਲੈਣਦੇ ਿਾਂ। ਦੱਸ੍ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ 

ਆ ਭਲਾ? ਦੇਖਲਾ ਅੱਜ ਜਾ ਲੈਣਦੇ ਿਾਂ। 

ਮਾਂ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾ, ਿਰ ਸ੍ਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਿੀ ਆ ਜਾਵ । 
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ਕੀਰਤ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਾਲੇ ਸ੍ਵੇਰੇ 

ਕਾਲਜ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਿੀ ਆ। ਮ ਿ ਣ ਸੋ੍ ਲਵਾਂ ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿਰ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਿੀ ਆ। 

ਮਾਂ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਸੋ੍ ਲੈ। 

 

ਮਾਂ ਠ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਓਥੇ ਿੀ ਢੇਰੀ 

ਿੋ ਗਈ। ਝੱਟ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮੀ ਸ੍ਾਢੇ 

ਕ  ਿੰਜ ਵਜੇ ਅੰਗਦ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ। ਕੀਰਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ ੱ ਲ 

ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿੋਨ ਚ ੱ ਕਦੇ ਿੀ ਪਕਿਾ। 

ਕੀਰਤ - ਿਾਂਜੀ ਜਾਨ। 

ਅੰਗਦ - ਪਕੱਦਾਂ ਪਤਆਰੀ ਆ। 

ਕੀਰਤ - ਨਿ  ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਨਿ  ਮੰਨ ਰਿੇ। ਕਪਿੰਦੇ ਡੈਡੀ 

ਗ ੱ ਸੇ੍ ਿੋਣਗੇ ਰਾਤ ਨਿ  ਪਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। 

ਅੰਗਦ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ। 
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ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਅੰਗਦ ਨ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਿੋਨ ਕੱਟ ਪਦੱਤਾ। 

ਕੀਰਤ ਨ ਆਿਣੇ ਿੋਨ ਤ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਨ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਗਦ 

ਨ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਪਕਿਾ.. 

ਅੰਗਦ - ਿਾਂ ਬੋਲ। 

ਕੀਰਤ - ਗ ੱ ਸੇ੍ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। 

ਅੰਗਦ - ਮ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ੍ ਆਉਣ ਲਈ 

ਪਕਿਾ ਉਿ ਵੀ ਨਿ  ਆ ਸ੍ਕਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਪਲਆ ਤੇਰਾ 

ਪਿਆਰ। ਮੈਨੰੂ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰੀ.. ਠੀਕ ਆ? 

ਕੀਰਤ - ਿਾਿਾਿਾਿਾਿ ... ਯਾਰ ਮ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ 

ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆ ਜਾਇਓ। 

ਅੰਗਦ - ਸੱ੍ਚੀ? 

ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿੋਰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਈਓ। ਨਿ  ਤਾਂ ਮੰਮੀ 

ਨ ਜਾਣ ਨਿ  ਦੇਣਾ। 

ਅੰਗਦ - ਤੂੰ  ਪਤਆਰ ਿੋ ਜਾ ਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 

ਆ ਪਗਆ। 
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ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਆ ਆਜੋ ਪਿਰ। ਮ ਬਾਿਰ ਪਮਲਦੀ ਿ ੈ

ਤ ਿਾਨੰੂ। 

 

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਕੀਰਤ ਨ ਿੋਨ ਕੱਟ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਨਾਲ 

ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ। ਉਿ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਤਆਰ 

ਿੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ੍ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਿੀ ਰਿੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਖ ਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਖ ਸ਼ ਵੀ। ਖ ਸ਼ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਅੰਗਦ ਦੀ 

ਖ ਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਸ੍ੀ ਤ ੇਨਾ ਖ ਸ਼ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਉਿ 

ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਚ ੱ ਕ 

ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿ ਮਜ਼ਬਰੂ ਸ੍ੀ। ਅਗਰ ਅੰਗਦ ਨੰੂ ਿਾਂ ਨਾ 

ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਗਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸ੍ੀ। ਪਿਆਰ ਿੀ ਬਿ ਤ 

ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ। ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਕ  ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਗਦ ਦਾ 

ਿੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। 

ਕੀਰਤ ਆਿਣੀ ਮੰਮੀ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਕੇ ਘਰ ਪਨਕਲ ਗਈ। ਘਰ ਤ 

ਕ ਝ ਕ  ਦੂਰ ਿੀ ਅੰਗਦ ਖੜਾ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਕੀਰਤ ਦੇ ਜੋਬਨ ਨੰੂ 

ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਕੀਰਤ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਿਰ 

ਉਿ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਦੇਖੀ ਿੀ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਕੀਰਤ ਉਸ੍ਦੇ 

ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਪਕਿਾ। 
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ਕੀਰਤ - ਪਕੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ? 

ਅੰਗਦ - ਪਜੱਥੇ ਤ ਸ੍  ਕਿੋ? 

ਕੀਰਤ - ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਿਤਾ ਯਾਰ। ਬ ਲਾਇਆ ਤ ਸ੍  ਆ ਇਿ 

ਤ ਿਨੰੂ ਿਤਾ ਿੋਊ।  

ਅੰਗਦ - ਚੱਲ ਿਪਿਲਾਂ ਘ ੰ ਮਦੇ ਪਿਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਜੇ ਕਾਿੀ 

ਸ੍ਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਕ ਝ ਖਾ ਿੀ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਆ। ਮ ਿੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਕੰਨ ਪਦਨਾਂ ਤ 

ਨਿ  ਖਾਧਾ। 

ਅੰਗਦ - ਠੀਕ ਆ ਜਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੋਗੇ ਖਵਾ 

ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ੍ ਿ ਕਮ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ। 

 

ਕੀਰਤ ਖ ਸ਼ ਿੋ ਗਈ। ਪਿਰ ਉਿ ਦਨੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਕੰਿਨੀ ਦੇ ਿੱਟ ਡੋਮੀਨਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੰਗਦ ਨ ਇੱਕ ਿੀਜ਼ਾ ਤ ੇ

ਦੋ ਸ਼ੇਕ ਪਲਆ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਕ ਝ ਿੋਰ ਖਾਣ 

ਬਾਰੇ ਿ ੱ ਪਛਆ ਿਰ ਕੀਰਤ ਨ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਉਿਨਾਂ ਨ 

ਿੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਿਰ ਇੱਕ ਿਾਰਕ ਪਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਓਥੇ 



 
 

584 
 

ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵੱਜ ਗਏ। 

ਪਿਰ ਅੰਗਦ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਚਲਾ 

ਪਗਆ। ਓਥੇ ਉਸ੍ ਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਿਛਾਣ ਿੱਤਰ 

ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਅੰਗਦ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਉਿਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। ਅੰਗਦ ਕੀਰਤ 

ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿੋਟਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਿਰ ਬਣ ੇਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 

ਪਵੱਚ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਕੀਰਤ ਨ ਮੰੂਿ 

ਬੰਪਨਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਿੀ ਆਿਣਾ 

ਮੰੂਿ ਖੋਪਲਆ। ਤੇ ਆਿਣਾ ਿਰਸ੍ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਆਿ 

ਬੈਠ ਗਈ।ਅੰਗਦ ਕੀਰਤ ਵੱਲ ਵਪਧਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਉਠਾ ਕੇ 

ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਭਰ ਪਲਆ। ਕੀਰਤ ਨ ਸ਼ਰਮ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 

ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛੇ ਿਟੀ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਪਿਰ ਤ ਿੜ ਪਲਆ 

ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤ ਨਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਅੰਗਦ ਦੀ ਿਵਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। 

ਅੰਗਦ ਨ ਵਾਰੀ- ਵਾਰੀ ਆਿਣੇ ਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਤ ਕੱਿੜ ੇ

ਲਾਿੇ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਮੇਲ ਪਵੱਚ ਗਵਾਚ ਪਗਆ। ਅੰਗਦ ਨ 

ਆਿਣੀ ਿਵਸ਼ ਿੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ 

ਿੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਪਵੱਚ ਪਡੱਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰੂ 
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ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਿਵਸ਼ ਿੂਰੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਵਸ਼ 

ਪਵੱਚ ਅਜ ੇਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਕ ਝ ਦਰੇ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਤ ਕੀਰਤ ਵੱਲ ਵਪਧਆ ਿਰ 

ਇਸ੍ ਵਾਰ ਕੀਰਤ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਅੰਗਦ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਪਿਰ ਤ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

ਕੀਰਤ ਪਿਰ ਤ ਓਸੇ੍ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤ ੇ

ਪਿਰ ਤ ਰਾਜੀ ਿ ੋਗਈ। ਐਨ ਨੰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ 

ਅੰਗਦ ਨ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ। ਿੋਨ ਉਸ੍ ਦ ੇਦੋਸ੍ਤ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ 

ਕ ਝ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਦੀ  ਲੋੜ ਸ੍ੀ। ਅੰਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਤੇ ਿੈਸੇ੍ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਤੇ ਿੋਨ ਕੱਟ ਪਦੱਤਾ। 

ਅੰਗਦ ਨ ਆਿਣੇ ਕੱਿੜੇ ਿਾਏ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੰੂ ਓਥੇ ਿੀ ਰ ਕਣ 

ਲਈ ਪਕਿਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਿੋਟਲ ਚੋ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਆਿਣ ੇ

ਦੋਸ੍ਤ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤ ਓਸੇ੍ ਿਾਲਤ ਪਵੱਚ ਿੀ ਓਥੇ ਿਈ 

ਰਿੀ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕ ਝ 

ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਅੰਗਦ ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕ ਝ 

ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ। ਉਿ ਿੋਟਲ ਤ ਕ ਝ ਪਵੱਥ ਤੇ ਸ੍ਨ। ਐਨ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿ ਪਲਸ੍ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਿੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਿਈੋ ਿੋਟਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਆ 

ਖਲੋਤੀ। ਅੰਗਦ ਦੇਖ ਕੇ ਿੱਕ-ਬੱਕਾ ਰਪਿ ਪਗਆ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜਾ 
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ਪਰਿਾ। ਿ ਪਲਸ੍ ਿੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਸ੍ਮੇਤ ਿੋਰ ਵੀ 

ਬਿ ਤ ਕ ੜੀਆਂ ਤੇ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀਰਤ 

ਦੀ ਿਾਲਾਤ ਗਰਕ ਿੋ ਚ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਜਦ ਉਿ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾਂ 

ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਅੰਗਦ ਉਿਰ ਿਈ। ਿਰ ਉਿ ਕ ਝ 

ਬੋਲ ਨਾ ਸ੍ਕੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਕਸੋ੍ਣ ਲੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ ਨ 

ਸੋ੍ਪਚਆ ਿੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਅੰਗਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ। 

ਅੰਗਦ ਦੂਰ ਤ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਿਰ ਕੋਈ ਿੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਕ ਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਗਈ। 

 

ਮੈਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਕਵੱਚੋਂ ਿੱਢ ਿੇ ਤੂਿੰ , 

ਤੇ ਖ ੱ ਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਿਰ ਕਲਆ ਏ, 

ਤੈਨੂਿੰ  ਰਿੰਗ ਦੇ ਿੇ ਮੈਂ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਦ,ੇ 

ਰਿੰਗ ਹੀਣ ਖ ੱ ਦ ਨੂਿੰ  ਿਰ ਕਲਆ ਏ, 

ਇਹ ਰਿੰਗ ਬੇ-ਰਿੰਗ ਕਜਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨ, 

ਕਜਵੇਂ ਲੈ ਕਗਆ ਚੋਰ ਚ ਰਾ ਿੇ ਵੇ, 

ਤੂਿੰ  ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ' 
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ਮੈਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਮ ਿਾ ਿੇ ਵੇ। 

 

ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂਿੰ  ਗੱਲ ਸ ਣਾਵਾਂ ਵੇ, 

ਮੇਰਾ ਕਢੱਡ ਫੂਿ ਕਗਆ ਸਾਰਾ, 

ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਹ ਣ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, 

ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੋ ਕਗਆ ਖਾਰਾ, 

ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਧੜਿਣਾ ਬਿੰ ਦ ਿਰਦੇ, 

ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸਭ ਭ ਲਾ ਿੇ ਵੇ, 

ਤੂਿੰ  ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ' 

ਮੈਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਮ ਿਾ ਿੇ ਵੇ। 

 

ਮੈਨੂਿੰ  ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚੋ' ਬੂ ਆਵੇ, 

ਕਜਸ ਨੂਿੰ  ਤੂਿੰ  ਚ ਿੰ ਮ ਿੇ ਗਲ ਲਾਇਆ, 

ਮੇਰਾ ਕਜਸਮ ਨਚ ਿੇ ਛੱਡ ਕਦੱਤਾ, 
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ਚੇਤੇ ਹਰ ਇੱਿ ਪਲ ਆਇਆ, 

ਮੈਨੂਿੰ  ਧ ੱ ਪ ਕਵੱਚ ਿਿੰ ਬਣੀ ਆਵੇ, 

ਿੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਤੂਿੰ  ਿਰਾ ਿੇ ਵੇ, 

ਤੂਿੰ  ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ' 

ਮੈਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਮ ਿਾ ਿੇ ਵੇ। 

 

ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋ' ਕਦਸਦਾ ਪਾਪ ਮੈਨੂਿੰ , 

ਤੂਿੰ  ਲ ੱ ਟ-ਪ ੱ ਟ ਕਗਆ ਏ ਮਾਣ ਸਾਰਾ, 

ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਸਵੱਲੀ ਿਰਨ ਲਈ, 

ਮੇਰਾ ਗਰਿ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ, 

ਹ ਣ ਲੱਗਾ  ਮੀਰ ਏ ਡਰਨ ਮੇਰਾ, 

ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਖ ੱ ਦ ਲ ਿਾ ਿੇ ਵੇ, 

ਤੂਿੰ  ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ' 

ਮੈਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਮ ਿਾ ਿੇ ਵੇ। 
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(ਦੀਪ ਗਗਨ) 

 

ਕੀਰਤ ਇੱਕ ਸ੍ਾਊ ਕ ੜੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਪਿਕਾਵੇ ਪਵੱਚ 

ਆ ਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚ ੱ ਕ ਲਏ। ਪਜਸ੍ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਭ ਗਤਣਾ ਿਵੇਗਾ। ਅੰਗਦ ਸ੍ਿੀ ਬੰਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾ 

ਗ਼ਲਤ ਇਿ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਦੇ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿਾਲਾਤ ਪਵੱਚ ਿੀ ਸ੍ਮਝ 

ਆ ਪਗਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਕੀਰਤ ਲਈ ਦ ੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਉਸ੍ ਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਜਨਮਪਦਨ ਦੇ ਤੋਿਿੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ 

ਪਜ਼ੰਗਦੀ ਲ ਟਾ ਪਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਦਾ ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ 

ਉਮਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਮੱਲ ਸ੍ਕਦਾ ਿਰ। ਜਦ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ 

ਦਲੀਲਾਂ ਸੱ੍ਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ੍ ਗੱਲ ਸ੍ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਆਿਣੀ 

ਚਾਿਤ ਦੀ ਿੈ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਿਰ 

ਬਰਬਾਦ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਿਰ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਆਬਾਦ ਿੋਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇਨਿ  

ਦਦੀ।  
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ਮ ਖਕਤਆਰ ਿੌਰ 

(ਅਸਲ ਜੀਵਨੀ) 

2 ਜਨਵਰੀ 2019, ਬ ੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤ 

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਿ ਬਲੀ ਸ਼ਪਿਰ ਲਈ ਪਨਕਪਲਆਂ। ਇੰਜ਼ੀਨੀਪਰੰਗ 

ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛ ਮ ਕਾਿੀ ਲੰਮੇ ਸ੍ਮ ਤੱਕ ਪਵਿਲਾ ਰਪਿਣ 

ਉਿਰਾਂਤ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 2 

ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਮ ਘਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਸ੍ਵੇਰ ਦ ੇ

ਵੇਲੇ ਿ ਬਲੀ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਅਜੇ ਮ ਸ੍ਟਸ਼ੇਨ ਤ ਪਨਕਪਲਆ ਅਤ ੇ

ਆਿਣੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਤੱਕ ਿਿ ੰ ਚਣ ਲਈ ਬੱਸ੍ ਿੜੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮੇਰ ੇ

ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵੱਜੀ। ਮ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਇਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ 

ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਮ ਘਰ 

ਨਿ  ਿਾਂ, ਬਲਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਾ ਿਾਂ। ਉਸ੍ਨ ਮੇਰਾ ਿਾਲ 

ਚਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤੇ ਇਿ ਿ ੱ ਪਛਆ ਪਕ ਮ ਪਕੱਥੇ ਿਾਂ। ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ 

ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਿੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਨੋ 

ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ 

ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਿ ਬਲੀ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ 

ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਵੱਥ ਤੇ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਵੀਿ ਕ  ਪਮੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ 

ਿੋਨ ਆਇਆ। ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ ਿਿ ੰਚ ਪਗਆ ਿਾਂ। ਬਸ੍ ਕ ਝ 
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ਸ੍ਮ ਤਕ ਮੰਪਜ਼ਲ ਤੇ ਿੋਵਾਂਗਾਂ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਤੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ੍ ਨ। ਮ 

ਪਕਿਾ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਿੈ। ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਭੂਆ 

ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਿੋਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਦੱਪਸ੍ਆ ਨਿ  ਿਰ 

ਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ। ਪਿਰ ਮਾਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣਾ ਪਧਆਨ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਦਰਅਸ੍ਲ ਭੂਆ ਜੀ ਕਾਿੀ ਲੰਮੇ ਸ੍ਮ ਤ ਪਬਮਾਰ ਸ੍ਨ। 

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਸ੍ ਦੋ ਕ  ਪਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਿਾਸ੍ਲੇ ਤੇ 

ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਿੈ। ਮੇਰਾ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ। 

ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਿ ਣੀ ਨੌ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ੍ਨ। ਪਜੰਨਾਂ ਚੋ' ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ ਜੀ 

ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੇ ਨ। ਮ ਿਿਤੇ ਪਵੱਚ ਦੋ ਪਦਨ ਜਰਰੂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੰੂ 

ਪਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਬਮਾਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ 

ਵਧੇਰੇ ਸ੍ੀ। ਅਗਰ ਮ ਆਿਣੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਭੂਆ ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ 

ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿੀ ਨ। ਮੇਰੀ ਬਾਵੀ 

ਭੂਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਾਿੀ ਦਰੇ ਤੱਕ ਉਿਨਾਂ ਕਲੋ ਬੈਠਾ ਆਇਆਂ ਸ੍ੀ। 

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਤ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ  ਪਕ ਉਿ ਪਜਆਦਾ ਪਦਨ 

ਨਿ  ਜੀਅ ਸ੍ਕਣਗੇ। ਮ ਆਿਣੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ ਅਤ ੇ
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ਕੰਿਨੀ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੈਨੰੂ ਲੈਣ ਆਏ। ਆਿਣੇ ਆਉਣ ਦੀ 

ਸੂ੍ਚਨਾ ਮ ਮੈਨਜਰ ਨੰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਨਿਾਤਾ 

ਧੋਤਾ, ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਮ ਭੂਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ 

ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਿਰਾ, ਉਿ ਪਿਆਰ ਜੋ 

ਉਿ ਆਿਣੇ ਸ੍ਭ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਪਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਪਕਤੇ ਵੱਧਕੇ 

ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਪਵੱਚ 

ਅੱਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਜਿਾ ਕ ਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੇ 

ਿਾਲਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵੱਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਕਪਠਨ ਿ।ੈ ਏਨ ਨੰੂ ਮੇਰੇ 

ਬਾਿੂ ਜੀ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ। ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ 

ਿਾਂ। ਿਰ ਨਾਲ ਇਿ ਵੀ ਕਪਿ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਨਿ  ਲੱਗ 

ਪਰਿਾ, ਮ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਬਾਿੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ਮਝ ਗਏ ਤ ੇ

ਉਿਨਾਂ ਕੰਿਨੀ ਦੇ ਮੈਨਜਰ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਮੈਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ ਦਵਾ ਪਦੱਤੀ। 

ਕੰਿਨੀ ਦਾ ਮੈਨਜਰ ਬਾਿੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਰਾਤ 

ਥੇ ਰ ਕਨ ਪਿੱਛ ਮ ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਨਕਪਲਆ। 

ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿੰਜ ਵਜੇ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। 
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ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਰੱਪਖਅਤ ਸ੍ੀਟ ਪਮਲਣਾ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਭੋਿਾਲ ਤ ਪਦੱਲੀ ਤ ੇਪਦੱਲੀ ਤ ਪਬਆਸ੍ ਤੱਕ ਦੀ 

ਰੱਪਖਅਤ ਸ੍ੀਟ ਦੀ ਪਟਕਟ ਪਮਲ ਗਈ। ਿ ਬਲੀ ਤ ਭੋਿਾਲ ਤੱਕ 

ਮ ਆਮ ਪਟਕਟ ਲਈ ਤੇ ਰੱਪਖਅਤ ਡੱਪਬਆਂ ਪਵੱਚ ਚੜ ਪਗਆ। 

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਮ ਟੀ.ਟੀ ਨ ਮੇਰੀ ਪਟੱਕਟ ਦੇਖੀ ਤੇ 200 ਰ ਿਏ 

ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਭੋਿਾਲ ਿਿ ੰ ਚਣ ਤੇ ਮ ਆਿਣੀ ਰੱਪਖਅਤ 

ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਪਦੱਲੀ ਤਪਰਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਅਗਲੀ 

ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਿ ਗੱਡੀ ਮ ੰ ਬਈ ਤ ਅੰਪਮਤਸ੍ਰ 

ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸ੍ੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ- ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛ 

ਗੱਡੀ ਆਈ। ਮ ਬੈਠ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਿ ਤ ਘ ੰ ਮਾਊ 

ਸ੍ੀ।  ਝ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੱ੍ਤ ਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਵੱਚ ਪਦੱਲੀ ਤ 

ਪਬਆਸ੍ ਿਿ ੰ ਚਾ ਪਦੰਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਇਸ੍ ਨ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟ ੇ

ਲਗਾਏ। ਉਸ੍ ਪਦਨ ਸੱ੍ਤ ਜਨਵਰੀ ਸ੍ੀ। ਮੇਰੀ ਸ੍ੀਟ ਤ ਦੱਸ੍-

ਬਾਰਾਂ ਸ੍ੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਬਜ਼ ਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ। ਉਮਰ ਕਰੀਬ 

ਸੱ੍ਤਰ ਸ੍ਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜ। ਉਸ੍ਨ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਤਰਨਾ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ੀਟ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸ੍ੀਟਾਂ 

ਨ ਕ ਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ੰ ਡੇ ਸ੍ਨ ਜੋ ਪਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਮ ੰ ਬਈ ਤ ਆਏ ਸ੍ਨ। ਜੋ ਿ ਣ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਖਆਲ ਰੱਖ ਰਿ ੇ
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ਸ੍ਨ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਰਾਿ ਪਵੱਚ ਤਰਨਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿਨਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ ਪਕ ਤ ਸ੍  ਪਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਿੈ। ਮ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਪਬਆਸ੍। 

ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਇਸ੍ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਤਰਨਾ ਿੈ। 

ਕੀ ਤ ਸ੍  ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਖਆਲ 

ਰੱਖੋਗੇ।  

ਮ ਪਕਿਾ ਠੀਕ ਿੈ। ਪਦਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ 

ਆਿਣੇ ਸ੍ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਆ ਕੇ ਰੱਖ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰੂ 

ਮੇਰੀ ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਠੰਡ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ਨ। ਮ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਠੈਾਂ ਸ੍ੀ। ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰੂ 

ਵੀ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। ਪਿਰ 

ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਕਪਿਣ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਪਲਆ। ਮ 

ਪਕਤਾਬ ਿੜ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਿਰਮਾਰਥੀ ਸ੍ਾਖੀਆਂ। ਪਕਤਾਬ ਬੰਦ 

ਕਰ ਮ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗਾ.. 

ਮ - ਪਕੱਥ ਆ ਰਿੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਸ੍ ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮ ਿ ੱ ਤ ਬੰਬੇ ਤ ਆ ਰਿੀ ਆ। 

ਮ - ਅੱਛਾ। ਥੇ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਪਕਸੇ੍ ਕੰਮ ਗਏ ਸ੍ੀ। 



 
 

596 
 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮੇਰੀ ਧੀਅ ਆ ਥੇ। ਪਕੰਨ ਪਚਰ ਦੀ ਗਈ 

ਸ੍ੀ। ਦੋ ਕ  ਮਿੀਨ ਿੋ ਗਏ ਿੋਣੇ ਆ। 

ਮ - ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਿੈ, ਘ ੰ ਮਦੇ-ਪਿਰਦੇ ਰਪਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਿਤਾ ਿੈ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂਜੀ ਿ ੱ ਤ। ਤੂੰ  ਪਕੱਥ ਆਇਆ ਿ ੱ ਤ? 

ਮ - ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤ ਆ ਪਰਿਾ। ਨੌਕਰੀ ਤ ੇ

ਪਗਆ ਸ੍ੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅੱਛਾ, ਿ ਣ ਘਰ ਚੱਪਲਆ ਵਾਪਿਸ੍। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਪਕਿੜੇ ਪਿੰਡ? 

ਮ - ਪਬਆਸ੍ ਮਾਤਾ ਜੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅੱਛਾ ਪਬਆਸ੍। 

ਮ - ਤ ਸ੍  ਆਏ ਿੋ ਕਦੇ ਪਬਆਸ੍? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਆ ਦੇ ਰਿੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ। 
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ਮ - ਪਕੱਥੇ ਆ ਦ ੇਿੋ? ਪਕਤੇ ਡਰੇੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿ  ਕਰ 

ਰਿੇ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ, ਡੇਰੇ ਿੀ। 

ਮ - ਠੀਕ ਠੀਕ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਤ ਸ੍  ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਿੋ? 

ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਲੈ ਦੱਸ੍ ਿਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਐਵੇਂ ਪਿਕਰ ਿਈ ਸ੍ੀ। ਵੇਖ 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਤਨੰੂੈ ਭੇਜ ਤਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿੀ ਦਦ ੇ

ਨ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਿ ੱ ਤ। 

ਮ - ਵੈਸੇ੍ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਸ੍  ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਿੇ ਿੋ, ਨਾਲ ਨੀ 

ਕੋਈ ਆਇਆ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ 

ਛੱਡ ਆ ਦਾ। ਿਰ ਮੇਰੀ ਦੋਿਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਵਾ ਥੋੜੇ ਪਦਨਾਂ ਨੰੂ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਿਿਤਾ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਓਦਾ। 
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ਤਦੇ ਮ ਪਕਿਾ ਬਸ੍ ਮੈਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚ' ਪਬਠਾ ਪਦਉ, ਅੱਪਗਉ ਆਿੇ 

ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ।  

ਮ - ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ। ਤ ਸ੍  ਨੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿੋਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਿਰ। ਪਿਰ 

ਪਿਛਲੇ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਕਰਨਗ ੇਭਾਈ। ਪਕ ਕਦ ਦੀ ਗਈ, ਮ ੜੀ ਨੀ। ਿ ਣ 

ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰ ਕ ਗਈ। ਿਤਾਂ ਤਾਂ ਿੈ ਿ ੱ ਤ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ 

ਦੇ ਧੀਆਂ-ਿ ੱਤਾਂ ਦਾ। 

ਮ - ਲੈ ਇਿ ਕੀ ਗੱਲ ਿੋਈ ਭਲਾ। ਤ ਿਾਡੀ ਦਿੋਤੀ ਦਾ 

ਪਵਆਿ ਆ। ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਤ ਿਾਡੇ ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਤ, ਨਾਲੇ 

ਆਿਣੀ ਧੀ ਘਰ ਿੀ ਤਾਂ ਰਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਤ ਸ੍ । ਪਕਿੜੇ ਪਬਗਾਨ ਘਰ 

ਰਪਿਣਾ ਸ੍ੀ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਿ  ਿ ੱ ਤ, ਬੜ ੇ ਪਸ੍ਆਿ ੇਿ ੰ ਦੇ ਨ। ਪਨੈੱਕੀ-

ਪਨੈੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ। 

ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਨੰੂਿਾ ਿ ੱ ਤ ਸ੍ਾਂਭ ਨੀ ਕਰਦੇ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕੀ ਦੱਸ੍ਾ ਿ ੱ ਤ ਿ ਣ, ਝੱਗਾ ਚ ੱ ਪਕਆ ਆਿਣਾ 

ਿੀ ਪਢੱਡ ਨੰਗਾ ਿ ੰ ਦਾ। 
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ਮ - ਿਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ। ਿਰ ਤ ਸ੍  

ਦੱਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮ ਤ ਿਾਡਾ ਦ ੱ ਖ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ। 

ਮ ਬਿ ਤ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਧੀਆ ਂਿ ੱ ਤ ਵੇਖ ੇਨ ਜੋ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ 

ਦੀ ਸ੍ਾਂਭ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨ। ਪਗਣ-ੇਚ ਣਵ ਿੀ ਆ ਜੋ 

ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚ ੱ ਕਦੇ ਨ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਨ ਿ ੱ ਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ੍ਾਰੇ ਮਤਲਬ 

ਕੱਢ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨ। 

ਮ - ਿੈਗੇ ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਾਂਭ ਕਰਦੇ ਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ ਜੀ 

ਿ ਣੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਿ ਣ ਿੂਰੇ ਿੋ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-

ਦਾਦੀ ਪਜ ਦੇ ਸ੍ਨ ਤਾਂ ਓਦ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਅੱਡ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਬਾਿੂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਇਕੱਠ ਸ੍ਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਉ ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ- 

ਦਾਦੀ ਦੀ ਬਿ ਤ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਕਈੋ ਪਸ੍ਿਤਾਂ ਕਰਦਾ ਿ ਣ 

ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨ ਬਾਿਰਲੇ ਮ ਲਕ ਕਮਾਈ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਿ ੂ

ਨ ਘਰ ਰਪਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। ਿੈਗੇ ਨ ਐਸੇ੍ ਵੀ ਜੋ 

ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੰੂ ਸ੍ਾਂਭਣ ਪਵੱਚ ਪਝਜਕਦੇ ਨਿ । 
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬੜੇ ਕਰਮੀ ਭਾਗੀ ਨ ਿ ੱ ਤ ਉਿ। ਪਜੰਨਾਂ ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਸ੍ਾਂਭ ਕਰਦ ੇਉਿਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮ ੰਡੇ ਤਾਂ ਬੱਸ੍ ਖਾਣ ਨੰੂ ਜ ੜ ੇ

ਆ। 

ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਿੂ ਜੀ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿ ੱ ਤ ਗ ਜਰੇ ਪਕੰਨ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਗਏ। 

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਘਟੀ ਆ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਿ 

ਪਜ ਦੇ ਸ੍ੀ, ਮੈਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਕਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਪਜ  ਿ ੱਤ 

ਜਵਾਨ ਿੋਏ। ਪਵਆਿ ਕਰਾਏ। ਜਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆ ਂਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮ ਪਲੱਖਦਾ ਿਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਿ ਤ। ਜੇ ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ 

ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਪਵਸ੍ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ੍ ਤਾਂ ਮ ਤ ਿਾਡੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਜੱਗ 

ਜਾਪਿਰ ਕਰਾਂਗਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਤਰਿ 

ਿਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲੱਗੇ। 

ਮਾਤਾ - ਕੀ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖਣੀ ਿ ੱ ਤ ਮੇਰੀ। ਿਪਿਲਾਂ ਿ ੱ ਤਾਂ ਤ 

ਜਲੀਲ ਿੋਈ, ਪਿਰ ਨੰੂਿਾਂ ਤ। ਪਿਰ ਦ ਨੀਆਂ ਤ ਿੋਵਾਂਗੀ। 
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ਮ - ਨਿ  ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਾਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਇੱਕ ੋ ਪਜਿੀ ਨਿ  

ਿ ੰ ਦੀ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨ ਜੱਗ ਤੇ। ਜੋ ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਦ ੱ ਖ 

ਸ੍ਮਝਦੇ ਿਨ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਾ ਿ ੱ ਤ ਰਪਿਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਚੋ' ਪਕਸੇ੍ ਨ 

ਿੜ ਲਈ ਤਾਂ ਿੋਰ ਪਸ੍ਆਿਾ ਿੈ ਜਾਊ। 

ਮ - ਵਧੀਆ ਸ੍ਗ, ਉਿ ਿੜਨਗ ਤਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਊ ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਰਪਮੰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ। 

ਪਜਿੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਪਿਰਦੇ ਨ। ਸ਼ਰਮ ਉਦ ਨਾ ਆਵੇ, 

ਜਦ ਬ ੱ ਢੇ ਵਾਰੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ਼ਦੀ ਪਿਰਦੀ ਏ। 

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਨਆਪਣਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਿਕਾ ਦੀ ਆ। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। ਇਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਨਿ  

ਪਲਖਦਾ, ਤ ਸ੍  ਕਪਿੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ। 

ਮਾਤਾ - ਚੱਲ ਪਲਖਲਾ ਿ ੱ ਤ ਜੋ ਪਲਖਣਾ। ਦੱਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਮ। 

ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤਤੂਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਲੱਗੇ। 

ਮ - ਠੀਕ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਤ ਿਾਡਾ? 
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮ ਖਪਤਆਰ ਕੌਰ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਪਸ੍ਆ ਜੋ ਪਕ 

ਇਸ੍ ਵਕਤ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਿ । ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ  ਨਿ  ਆਇਆ। ਿਾਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਦ ੇ

ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿੀ ਿੈ। 

ਮ - ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਕੰਨ ਧੀਆਂ ਿ ੱ ਤ ਨ? 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਿ ੱ ਤ ਆ। ਸ੍ਾਰੇ ਪਵਆਿੇ ਆ। 

ਿ ਣ ਤਾਂ ਸ੍ ੱ ਖ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਧੀਆਂ-ਿ ੱ ਤ ਪਵਆਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿ ੋ

ਗਏ ਨ। 

ਮ - ਦੱਸੋ੍ ਪਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ। ਧੀਆਂ ਿ ੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕਾਿੀ ਸ੍ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ 

ਘਰਵਾਲਾ ਗ ਜਰ ਪਗਆ। ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ 

ਗਈ। ਮ ਆਿਣੇ ਧੀਆਂ-ਿ ੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਲਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ 

ਦੋਵ ਧੀਆਂ ਪਵਆਿ ਪਦੱਤੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨ ਤ ੇ

ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧਕੇ ਕਰਦੇ ਨ। 
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ਿਪਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਿ ੱ ਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਪਚਰ ਤਾਂ ਨੰੂਿ 

ਨਾਲ ਸੋ੍ਿਣੀ ਪਨਭੀ। ਨਵ -ਨਵ  ਜੋ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਉਸ੍ਨ 

ਆਿਣੇ ਰੰਗ ਪਵਖਾਉਣ ੇ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। ਸ੍ਵੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 

ਠਣਾ। ਸ੍ਾਫ਼-ਸ੍ਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ੍ ਪਰਸ਼ਤ ੇ

ਦਾਰੀਆਂ ਪਵੱਚ ਪਿਰਨ ਤੇ ਟੱਕ ਚਾੜ ਛੱਡਣਾ। ਮ ਿੀ ਰੋਟੀ-ਿਾਣੀ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਮ ੰ ਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਓਸੇ੍ ਪਿੱਛੇ 

ਲੱਪਗਆ। ਪਜੱਦਾਂ ਕਪਿੰਦੀ ਓਦਾਂ ਿੀ ਕਰਦਾ। ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੀ 

ਪਕ ਨੰੂਿ ਨੰੂ ਬਿ ਤਾ ਪਸ੍ਰ ਨਾ ਚੜਾ, ਿਰ ਉਿ ਮੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ 

ਪਕੱਥੇ ਮੰਨਦਾ। ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਘ ੰ ਮਣ-ਪਿਰਨ ਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰੋਪਕਆ। 

ਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਜ 

ਦਾ ਕੰਮ ਨੀ। ਪਿਰ ਸੋ੍ਪਚਆ ਚੱਲ ਇਿ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਗੱਲ ਨੀ ਮ ਦੂਜੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਪਦੰਦੀ ਆ। ਉਿ ਤਾਂ 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੰੂ ਚਾਿੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਦੋ ਵੇਲੇ 

ਦੀ ਰੋਟੀ। ਆਿਣੇ ਲੀੜੇ ਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਿ ਿੀ ਧ ੋਲਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਸ੍ੀ।  

ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ ਬਾਅਦ ਮ ਦੂਜੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰ ਪਦੱਤਾ। 

ਕਪਿਣ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿੜੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 

ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਿ  ਿਤਾ। ਖਰੈ ਪਨੈੱਕੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ ਿਪਿਲਾਂ 
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ਚਾਰ ਕ  ਪਦਨ ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। ਮ ਪਕਿਾ ਚੱਲ ਸ਼ ਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ 

ਦਾ। ਇੱਕ ਨਿ  ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਿੈ। ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮਿੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾ 

ਿੂਰਾ ਿੋਣ ਪਦੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਓਿੀ ਿਾਲ। ਮ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨੰੂ ਕਪਿਣਾ 

ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕਪਿਣਾ ਪਕ ਬੇਬੇ ਤੂੰ  ਪਵਿਲੀ ਏ ਘਰ, ਕਰ ਪਲਆ 

ਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ। ਥੋੜੇ ਬਿ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿੱਢ ਿਰੈ 

ਚੱਲਦੇ ਰਪਿੰਦੇ ਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਮੈਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪਨਆਣੇ ਿੋਣ ਲੱਗੇ। ਿੋਤੇ-ਿੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ 

ਦੇ ਿੋਤੜੇ ਵੀ ਮ ਧੋਣ ੇਤੇ ਲੰਗਰ ਿਾਣੀ ਵੀ ਮ ਿੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ 

ਨੰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਪਕਤੇ ਕੰਮ ਕਪਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਪਸੱ੍ਧੇ ਮੰੂਿ ਗੱਲ ਤੱਕ 

ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਮੈਨੰੂ ਪਝੜਕਾਂ 

ਿਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਵੀ ਨਾ 

ਬਣਦੀ। ਉਿਨਾਂ ਨ ਿ ੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਅੱਡ ਕਰਾ ਪਦੱਤਾ। ਮ ਵੱਡੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰਪਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਨਾਂ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਜਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤ ਪਕਿਾ ਪਕ ਜਮੀਨ ਨੰੂ ਪਤੰਨਾਂ 

ਪਿੱਪਸ੍ਆਂ ਪਵੱਚ ਵੰਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ ੰ ਡ ੇਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਿਰ ਮ 

ਇਸ੍ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ 

ਦੇ ਪਿੱਸੇ੍ ਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੋ ਪਿੱਪਸ੍ਆਂ ਪਵੱਚ ਵੰਡ ਪਦੱਤਾ। ਵੱਡੀ 



 
 

605 
 

ਨੰੂਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਬ ਰਾ 

ਭਲਾ ਬਿ ਤਾ ਨਿੀ ਸ੍ੀ ਕਪਿੰਦੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਰਪਿੰਦੀ। ਮ ਸ੍ਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਠਣਾ, ਨਿਾਂ-ਧੋ ਭਜਨ ਪਸ੍ਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਚਾਿ ਬਣਾ ਿੀਣੀ ਤੇ ਸ੍ਾਪਰਆ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਕਾ 

ਦੇਣੀ। ਨੰੂਿ ਰੋਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਨਾਲ ਠਦੀ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ, 

ਮ ਤੜਕੇ ਠ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੰੂਿ ਨ ਜਦ ਕਦੇ 

ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਠਣਾ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਪਨਆਪਣਆ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮ ੰਡ ੇ

ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਕਾ ਲੈਣੀ ਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਿਕਾਉਣੀ। ਿਤਾ ਨਿ  

ਕੀ ਵੈਰ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਲੀੜੇ ਵੀ ਮ ਿੀ ਧੋਣ।ੇ ਉਿ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ 

ਠਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਿੋਨ ਨੰੂ ਪਚੰਬੜੀ 

ਰਪਿੰਦੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਬਿ ਤਾ ਨਾ ਕਪਿਣਾ। ਮ ਮੰਨ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਪਵੱਚ ਇਿੀ ਪਲਪਖਆ ਿੈ। 

ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛ ਡਾ ਕਦੇ-ਕਦ ੇਮ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, 

ਸੇ੍ਵਾ ਤੇ। ਸੇ੍ਵਾ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਇੱਕ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ, ਘਰ ਦੀ ਪਖਝਾ-

ਪਖਝਾਈ ਤ ਦੂਰ ਰਪਿਣ ਦਾ। ਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਡੇਰ ੇ

ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਿੋਰ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ 

ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਿਦਾ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮ ੰ ਡੇ ਨ ਮੈਨੰੂ 

ਮਾਪਰਆ ਵੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਧੀਆਂ ਨ ਆ ਜਰੂਰ 
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ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬ ਰਾ ਭਲਾ ਪਕਿਾ। ਿਰ ਿਾਲ ਓਿੀ ਪਰਿਾ। ਮ ਕਦੇ-

ਕਦੇ ਆਿਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਪਿਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਬਿ ਤ ੇ

ਪਦਨ ਰਪਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਖਚ-ਪਖਚ। ਜੇ ਿ ੱ ਤ ਮ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ 

ਦੱਸ੍ਾਂ ਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਨੀ ਿੈਣੀਆਂ। 

ਆਿ ਥੋੜਾ ਪਚਰ ਿਪਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਤੇ 

ਜਵਾਈ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਬੰਬੇ ਲੈ ਆਏ। 

ਮੇਰੇ ਦੋਿਤੇ-ਦੋਿਤੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਵਖੇ ਬੜਾ ਖ ਸ਼ ਿੋਏ। ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਰਜੋ 

ਘ ੰ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕ ਝ, ਕਦ ੇਕ ਝ, ਵੰਨ-ਸ੍ਵੰਨਾ ਖਾਣ ਨੰੂ 

ਦਦੇ। ਏਨਾਂ ਚਾਅ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਕਸੇ੍ ਿ ੱ ਤ ਜਾਂ ਿੋਤਰੇ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 

ਨਿ  ਕੀਤਾ। ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਰਸੋ੍ਈ ਪਵੱਚ ਵੀ ਨਿ  ਜਾਣ ਪਦੱਤਾ। ਇੱਕ 

ਭਾਂਡਾ ਏਥ ਚ ੱ ਕ ਓਥੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਈ ਨ ਰੋਜ ਸੇ੍ਵਾ 

ਕਰਨੀ। ਮ ਕਪਿਣਾ ਰੱਬਾ ਪਕਤੇ ਇਿ ਮੇਰਾ ਿ ੱ ਤ ਿ ੰ ਦਾ। ਇਸ੍ ਗੱਲ 

ਦਾ ਸ਼ ਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰੇ 

ਿ ੱ ਤਾ ਵਰਗਾ ਨਿ । ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੰੂ ਿੱਕਾ ਿੀ ਥੇ ਰ ਕਣ ਲਈ 

ਪਕਿਾ। ਿਰ ਮੇਰਾ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਪਜਿੜੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੰੂਿਾਂ ਤ ੇਿ ੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਚ ੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ,ੈ 

ਉਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਧੀ ਪਕ  ਚ ੱ ਕ।ੇ ਉਿ ਪਜੰਨਾ ਮਰਜੀ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣ ਿਰ ਮ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ 
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ਿੈਦਾ ਨਿ  ਚ ੱ ਕਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ। ਮੰਪਨਆ ਮੇਰੇ ਨੰੂਿ-ਿ ੱ ਤ ਮੇਰੀ ਦਖੇ 

ਭਾਲ ਨਿ  ਕਰਦੇ। ਿਰ ਅੱਜ ਨਿ  ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ ਿੀ। ਖੈਰ 

ਮੇਰਾ ਥੇ ਰਪਿਣਾ ਮੈਨੰੂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਥੇ ਰਪਿੰਪਦਆਂ ਿੀ ਮੇਰੀ ਦੋਿਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਿੱਕਾ 

ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੰੂ ਪਵਆਿ ਤੱਕ ਥੇ ਰ ਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ 

ਿਰ ਮ ਸੋ੍ਪਚਆ ਪਕ ਅਗਰ ਮ ਥੇ ਰ ਕ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਸ੍ਆਿਾ 

ਿੈ ਜੂ। ਨੰੂਿਾਂ ਿ ੱ ਤਾਂ ਨ ਕਪਿਣਾ ਪਕ ਇਿ ਿਪਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ 

ਗਈ। ਪਵਆਿ ਚ' ਅਜ ੇਮਿੀਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਵੀ 

ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮ ਬੰਬੇ ਰਪਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ 

ਨਿ  ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਰਪਿਣਾ ਿਊ।  ਪਵਆਿ 

ਤ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਜਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਮੇਰੀ ਨੰੂਿ ਨ। ਏਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮ ਪਵਆਿ ਿੀ ਨਾ ਵਖੇਾ। ਮ 

ਪਵਆਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪਵਆਿ ਿੀ 

ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਰ ਸ੍ਿੀ। ਮ ਥ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ 

ਿੈਸ੍ਲਾ ਲੈ ਪਲਆ। ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੰੂ ਗੱਡੀ ਪਬਠਾ ਪਦੱਤਾ। ਤੇ ਆਿ 

ਿੋਨ ਪਦੱਤਾ। ਆਿ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਲੱਖ ਕੇ ਪਦੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੰੂਿ-ਿ ੱ ਤ ਤ ੇ

ਜਵਾਈ ਦਾ। ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚ' ਲਵਾਂ ਲਈ ਜਦ 
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ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਿਿ ੰ ਚੀ ਤਾਂ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਵ । ਓਦਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 

ਨੰਬਰ ਿੈਗਾ ਇਿ। ਉਿ ਆਿ ਿੀ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਮ - ਓਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਪਿ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ। ਜੇ ਧੀ ਸ੍ਾਂਭਦੀ ਿੈ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ, ਥੇ 

ਰਪਿਣ ਪਵੱਚ ਕੀ ਿਰਜ ਿੈ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਿ  ਿ ੱ ਤ, ਤੂੰ  ਅਜੇ ਪਨਆਣਾ ਏ। ਬੜੀਆ ਂ

ਗੱਲਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੌ੍ ਪਸ੍ਆਿੇ ਨ। 

ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਕ ਪਜਿੜ ੇ

ਿ ੱ ਤ ਕਦਰ ਨਿ  ਕਰਦੇ, ਉਿ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋ੍ਚ  ਜਾਣ। ਜੋ ਮਰਜੀ 

ਕਪਿਣ, ਕੀ ਿਰਕ ਿਦਾ। ਜੇ ਤ ਸ੍  ਆਿਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਪਿਣਾ ਤਾਂ 

ਰਪਿ ਲਉ। ਤ ਿਾਡੇ ਬ ਢਾਿੇ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ ੱ ਖ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। 

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜੀਅ ਤਾਂ ਿ ੱ ਤ ਬੜਾ ਕ ਝ ਕਰਦਾ। ਿਰ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਚਾਅ ਤਾਂ ਿੂਰੇ ਨੀ ਿ ੰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਪਜੱਥੇ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, 

ਚਾਰ ਪਦਨ ਿਰੋ ਸ੍ਿੀ। ਕੀ ਿਰਕ ਿਦਾ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ੍ ਆਲਾਂ ਦੇ ਜ ਆਬ ਨਿ  ਸ੍ਨ। ਇਿ 

ਜਰੂਰ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

ਜਾਂ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਿਣੋ ਕਾਰਨ, ਮ ਮਾਤਾ ਦ ੇ
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ਦ ੱ ਖ ਨੰੂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦ ੇਅਸ੍  

ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਨੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ੍ ਸ੍ਾਰੇ ਰਸ੍ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍  ਚਾਿ-

ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਡਰੇੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਟਕਿੂਰ ੇ

ਦੇ ਨੜੇ ਿਿ ੰ ਚਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 

ਿੜਾ ਪਮਲਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਿੋਨ 

ਲਾ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਨ ਆਿਣ ੇਿਿ ੰ ਚਣ ਦੀ ਖਬਰ 

ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ।  

ਪਿਰ ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ 

ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰਾਿੀ ਬਾਿਰ ਦਖੇਣ ਲੱਗੇ। ਮ ਿੋਨ ਨਾਲ 

ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿੋਟਵਾਂ ਪਖੱਚੀਆਂ। ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਸ੍ਵੀਰ 

ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਿਣੀ ਤਸ੍ਵੀਰ ਿੈ। ਉਸ੍ਦੇ ਝ ਰੜੀਆ ਤ ੇਨਾਮੋਸ਼ੀ 

ਭਰੇ ਪਚਿਰੇ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਝਲਕ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕੰਨ ਦ ੱ ਖ ਅੰਦਰ 

ਲ ਕਾਈ ਬੈਠੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਿਸ੍ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਿ ਖ ਸ਼ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਜਾਿਦੀ। ਮ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਵ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ 

ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮਾਤਾ ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਿੰਝੂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਅੱਖ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਪਦੱਤਾ। ਏਨਾ 

ਦ ੱ ਖ ਿੋਣ ਦ ੇਬਾਵਯੂਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਰਦਾ ਕਠਰ ਸ੍ੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ 
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ਸ੍ਪਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਿਸ੍ੀਜ ਪਗਆ। ਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 

ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸ੍ਭ ਪਬਆਨ ਕਰ ਦਦੇ ਨ। 

ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਮਾਤਾ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿ ੱ ਪਛਆ ਪਕ 

ਪਵਆਇਆ ਏ ਜਾਂ ਕ ਆਰਾ। ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ 

ਕ ਆਰਾ ਿੀ ਿਾਂ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਿਾਸੇ੍ ਪਡੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਪਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ ੇ ਗੱਲਾਂ ਿੋਈਆ।ਂ ਪਕਤਾਬ ਪਵੱਚ ਿੜ ਮ 

ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਦੋ ਸ੍ਾਖੀਆ ਂਸ੍ ਣਾਈਆ। ਕ ਝ ਸ੍ਮ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੀ 

ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਜਾਿੀ। ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦਖਾਵ ੇਲਈ ਿੀ ਸ੍ੀ। 

 

ਏਨ ਨੰੂ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਦਾ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਗਆ। ਮ ਕਾਿਲੀ 

ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਪਖਆ ਤ ੇਗੱਡੀ ਰ ਕਣ 

ਤੇ ਬਾਿਰ ਕੱਪਢਆ। ਪਿਰ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਉਤਾਪਰਆ। ਏਨ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਪਮਲੇ ਤੇ 

ਸ੍ਮਾਨ ਿੜਨ ਲੱਗ ਿਏ। ਮ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। 

ਗੱਡੀ ਬਿ ਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰ ਕੀ ਤੇ ਿਾਰਨ ਵੱਜ ਪਗਆ। ਮ ਮਾਤਾ ਨੰੂ 

ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨ ਮੈਨੰੂ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ। ਗੱਡੀ 

ਤ ਰ ਿਈ। ਮ ਿੱਥ ਜੜੋ ਰਾਧਾ ਸ੍ ਆਮੀ ਬ ਲਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 
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ਚਪੜਆ। ਗੱਡੀ ਚੜ ਬਾਰੀ ਚ' ਖਲੋ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। 

ਮਾਤਾ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈ। ਮ ਓਨੀ 

ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਤੋ ਓਿਲੇ ਨਿ  ਿੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੌ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ ਪਬਆਸ੍ 

ਿਿ ੰ ਪਚਆ ਤੇ ਪਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਭੂਆ ਘਰ ਪਗਆ। ਮੇਰੇ ਿਿ ੰ ਚਣ 

ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੰਸ੍ਕਾਰ ਿੋ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਭ 

ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦ ੱ ਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਿਰ ਭੋਗ ਿੈਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 

ਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਪਣਆ ਪਰਿਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 

ਥੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਪਗਆ। ਭੂਆ ਤ ਪਬਨਾਂ ਘਰ ਸ੍ ੰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਝ 

ਲੱਗਣਾ ਪਜਵ ਕੋਈ ਿ ੱ ਛ-ਪਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਥੇ ਕੋਈ ਨਿ । ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਦ ੱ ਖੀ ਪਿਰਦਾ 

ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। 

 

ਮਾਤਾ ਮ ਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ 

ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਕ ਝ ਘੰਪਟਆ ਪਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ੍ਾਂਝ ਪਜਿੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਪਜਿਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਪਜਸ੍ਨੰੂ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਨਿ  ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਬਤਾਇਆ ਉਿ ਪਦਨ ਮੈਨੰੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਿੇਗਾ। ਮਾਤਾ 
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ਮ ਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਜਾਿੇ। ਉਮਰ ਦ ੇ

ਤਕਾਜੇ ਤ। ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਜੀਵਨੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 

ਿਤੀ ਵਿਾਦਾਰ ਤੇ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਰਪਿਣ ਲਈ ਿੇਪਰਆ। ਇਸ੍ ਲਈ 

ਮੈਨੰੂ ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਲੱਖ ਮ ਿੋਰਾਂ ਭਟਕੇ ਿੋਏ 

ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸੰ੍ਬੰਧੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਿਾਲ 

ਮਾਤਾ ਮ ਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਉਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਨ ਜੋ ਦ ਨੀਆ ਂ

ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਦ ੱ ਖ 

ਝੱਲਣ ਿਰ ਆਿਣ ੇਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਘਾਟ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਨਿ  

ਿੋਣ ਪਦੰਦੇ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਬਨਾਂ ਮ ਬਿ ਤ ਰ ਲਦੇ ਦਖੇੇ ਨ। ਪਜੰਨਾਂ 

ਨੰੂ ਿ ੱ ਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿ  ਿ ੰ ਦਾ। ਿਰ ਬੱਪਚਆਂ ਦ ੇਿ ੰ ਪਦਆ ਂ

ਅਗਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦ ੱ ਖ 

ਭ ਗਤਣ, ਇਸ੍ ਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿ  ਿ ੋਸ੍ਕਦੀ। 

ਧੰਨਵਾਦ।  
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ਲਿੰ ਗੂਰ ਹੱਥ ਅਿੰ ਗੂਰ 

2007 ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਨੰੂ ਿੱਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਿ । 

ਿਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਿੀਨਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ਨ। ਅਨੰਦਿ ਰ 

ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਕਲੇਰ ਕਾ ਟਰੱਕ ਚੱਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਚੱਲੇ 

ਸ੍ਨ। ਪਜੰਨਾ 'ਚ ਮ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਿ ਰ ਸ੍ਾਪਿਬ 

ਚੱਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਸ੍ੀ ਮ, ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿੀ ਿਮ ਉਮਰ 

ਦੇ ਕਈ ਸ੍ਾਥੀ ਸ੍ਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਰ ਕ  ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ 

ਚੱਪਲਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਨੰਦਿ ਰ ਸ੍ਾਪਿਬ 

ਿਿ ੰ ਚ ਗਏ। ਦੋ-ਪਤੰਨ ਪਦਨ ਬਿ ਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 

ਵੰਨ-ਸ੍ ਵੰਨ ਲੰਗਰ ਛਕ ੇਤੇ ਖਬੂ ਘ ੰ ਮੇ ਪਿਰੇ। ਉਮਰ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਅੱਠਵ  ਜਮਾਤ ਪਵੱਚ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ ਮ। ਇੱਕ ਪਦਨ 

ਆਿਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਘ ੰ ਮਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਅੱਿੜੇ। 

ਜੋ ਦਸ੍ ਰ ਿਈਏ ਲੈ ਿੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਦ ਕੋਈ 

ਬਾਿਲੀ ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਇਸ੍ ਲਈ ਭਪਵੱਖ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਚਾਿਤ ਜਰਰੂ ਿੋਈ। ਮ ਕ ਝ ਬਿ ਤਾ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿ ੱ ਛਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਬਸ੍ ਇੱਕ ਿੀ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸ੍ਾ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਜਸ੍ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 

ਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਕੀ ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਭਪਵੱਖ 
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ਪਵੱਚ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਿੋਵੇਗੀ। ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਸ੍ ਰ ਿਈਏ ਕੱਢੇ ਤ ੇ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿੜਾਏ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਮੇਰਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਕ ੜੀ ਦਾ 

ਨਾਂ ਿ ੱ ਪਛਆ। ਮ ਨਾਮ ਦੱਪਸ੍ਆ "ਰਾਵੀ"। 

ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾਂ ਸੋ੍ਚ ੇਸ੍ਮਝੇ ਿੀ ਿੱਟ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤਾ..  

ਕਪਿੰਦਾ ਕਾਕਾ "ਰ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਤੈਨੰੂ ਪਿਆਰ ਨਿ  

ਕਰੂਗੀ। ਤੂੰ  ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਲ। ਇਿ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। 

ਿ ਣ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਆ ਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ 

ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆਇਆ। ਉਸ੍ਨ ਿਲ ਪਵੱਚ ਿੀ ਮੇਰਾ ਪਦਲ 

ਤੋੜ ਪਦੱਤਾ। ਪਜਸ੍ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸ੍ ਨ ਮੰੂਿ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਪਕਿਾ, 

ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ੍ਾਿ ਿਾਣ ਕ ਝ ਸ੍ ਣ ੇਪਬਨਾਂ ਿੀ ਸ੍ ੱ ਕ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਿੋਰ 

ਕ ਝ ਿ ੱ ਛਣ ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੈ ਪਰਿਾ ਿਰ ਮ ਪਿਰ ਵੀ 

ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕ ੜੀ ਮੈਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੂ?  

ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਕਿਾ ਪਕ "ਮ" 

ਅੱਖਰ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਇਿ ਸ੍ ਣ ਮ ਖ ਸ਼ ਤਾਂ 

ਨਿ  ਿੋਇਆ ਿਰ ਆਸ੍ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਪਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ 

ਪਿਆਰ ਕਰੂ। ਕ ਆਰੇ ਤਾਂ ਨੀ ਮਰਦੇ। ਪਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰ ੇ
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ਯਾਰਾਂ ਨ ਿੱਥ ਪਦਖਾਏ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ੍ ਆਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ 

ਸ੍ਭ ਕੋਲ ਦਸ੍-ਦਸ੍ ਰ ਿਏ ਲੈ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤੇ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਮੇਲਾ 

ਘ ੰ ਪਮਆ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿੋਲੇ-ਮ ਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਿੋਰ 

ਇਪਤਿਾਪਸ੍ਕ ਗ ਰਦ ਆਪਰਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘਰ ਿਰਤ 

ਆਏ। 

ਉਸ੍ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਾਇਆ। 

ਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਰਾਵੀ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮਨ ਪਵੱਚ ਇਿ 

ਵਪਿਮ ਬੈਠ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੀ ਨਿ  ਿੋਵੇਗੀ। ਿਰ ਮ 

ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵੀ ਤ ਖ ਦ ਨੰੂ ਦੂਰ 

ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮ ਸ੍ਾਰਾ-ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਪਿਣਾ। ਪਜਸ੍ 

ਰੰਗ ਦਾ ਉਸ੍ਨ ਸੂ੍ਟ ਿਾਉਣਾ, ਓਸੇ੍ ਰੰਗ ਪਵੱਚ ਖ ਦ ਨੰੂ ਢਾਲਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਉਿ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ 

ਨੀ ਸ੍ੀ ਜੱਚਦਾ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਮ ਓਿੀ ਰੰਗ ਿਾਉਣਾ। ਖਬੂਸੂ੍ਰਤ 

ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ ਉਿ। ਪਗੱਟੇ ਭਾਵ ਉਿ ਘੱਟ ਕੂਚਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੰੂਿ ਨੰੂ 

ਸ੍ਵਾਰ-ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸ੍ੀ। ਬਿ ਤਾ ਨਿ  ਬਸ੍ ਸ੍ਾਦਾ ਪਜਿਾ। 

ਮੇਰਾ ਪਖਆਲ ਿੈ ਪਕ 2005 ਜਾਂ 2006 ਤ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਆਿਣਾ 

ਮੰਨ ਪਲਆ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਪਲਪਖਆ। ਮੈਨੰੂ ਕੀ 

ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਕੀ ਪਲਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੇਮ ਿੱਤਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ 
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ਆਇਆ ਮ ਪਲਖ ਤਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਦਣੇ ਦੀ ਪਿੰਮਤ ਨਾ ਿੋਈ। 

ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਕੂਲ ਵਕਤ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਿੇਮ ਿੱਤਰ। 

ਤੇ ਜੇਬ ਪਵੱਚ ਿਾ ਪਲਆ। ਪਿਰ ਜਦ ਛ ੱਟੀ ਿੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਿੀ ਨਾ 

ਪਰਿਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਪਵੱਚ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਘਰ ਆ ਵਰਦੀ ਲਾਿ ਧੋਣ 

ਨੰੂ ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ 

ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਕੱਢ ਪਲਆ। ਉਿਨਾਂ ਿਪੜਆ ਤ ੇਪਿਰ 

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਮੇਤ ਸ੍ਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿੜਾਇਆ। ਮੈਨੰੂ 

ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਮਪਿਸੂ੍ਸ੍ ਿੋਈ ਿੀ ਿਰ। ਪਛੱਤਰ ਿਰੇਡ ਵੀ ਬਿ ਤ 

ਿੋਈ। ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ੍ ਿਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਖ ਸ਼ ਿ ੰ ਦਾ ਿਾਂ। ਪਛੱਤਰ 

ਿੈਣ ਪਿੱਛ ਮ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਪਕੱਥੇ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱਛ ਪਿਰ ਿੇਮ 

ਿੱਤਰ ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਘਰ ਸ੍ ੱ ਟ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਰਾਵੀ ਦੀ 

ਭੈਣ ਦੇ ਿੱਥ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 

ਮੇਰੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਰ ਤ ਘਰੇ ਪਛੱਤਰ ਿਰਡੇ ਿੋਈ। 

ਿਰ ਮ ਵੀ ਉਸ੍ਦਾ ਿੱਕਾ ਆਪਸ਼ਕ ਸ੍ੀ। ਪਛੱਤਰ ਵੱਜਣ ਤੇ ਵੀ 

ਪਿਛਾਂਿ ਨਾ ਿਪਟਆ। ਰਾਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਕੰਨਾ 

ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਪਦੱਤਾ। 12 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨੰੂ ਮ ਪਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤ ੇਆਿਣ ੇ

ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕੀਤਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ 
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ਮੈਨੰੂ ਠਕਵਾਂ ਜ ਆਬ ਦੇ ਪਦੱਤਾ। ਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਪਦਲ ਚੂਰ-ਚੂਰ 

ਿੋ ਪਗਆ। ਬਿ ਤ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ। ਲ ਕਣ ਨੰੂ ਪਕਤੇ ਥਾਂ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ 

ਲੱਭ।ੇ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਦੱਸ੍ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ। ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਮ ੰ ਡੇ 

ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਏਨੀ ਿੀੜ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕ ਝ ਤਾਂ 

ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ ਸੋ੍ ਮ ਪਲਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਸੋ੍ਚੇ ਿੀ ਇੱਕ 

ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖ ਪਦੱਤਾ। ਇਿ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ ਿਪਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਿ ੈ

ਜੋ ਉਸ੍ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਪਿੱਛ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ.. 

 

ਤੇਰੇ ਿੋਲ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖ ਸ਼ੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗਕਹਰਾਈ ਏ, 

ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਵਾਂਗ ਡ ੱ ਕਬਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇ ਤੂਿੰ  ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਏ, 

ਤੂਿੰ  ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨ, 

ਅਸੀਂ ਕਪਛਲੀ ਗੱਲ ਦ ਹਰਾਈ ਏ, 

ਮੈਂ ਗਮ ਨੂਿੰ  ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਬਣਾ ਕਲਆ, 

ਤੇ ਤੂਿੰ  ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਕਹਕਫਲ ਲਾਈ ਏ, 
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ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਦਕਰਆਵਾਂ ਰ ੜ ਗਏ ਹਾਂ, 

ਤੇ ਤੂਿੰ  ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਏ। 

 

ਉਸ੍ ਦੇ ਨਾਂਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਨ 

ਕਰਨਾ, ਰਸ੍ਤੇ ਪਵੱਚ ਰੋਕਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਪਲਖਣੇ, 

ਸ੍ ਨਿੇ ਭੇਜਣ।ੇ ਿਰ ਿਰ ਵਾਰ ਉਸ੍ ਨ ਨਾਂਿ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਘਰ ੇ

ਦੱਸ੍ਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਮ ਪਿਰ ਵੀ ਨਾ ਟਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ 

ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਿੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਕਦ ੇ

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ, ਕਦੇ ਪਸ਼ਕਪਵਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖਣ।ੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਮ ਤਦ ਕਦੇ ਪਲਖੀਆਂ। ਬਸ੍ ਪਨੈੱਕੇ-ਪਨੈੱਕ ੇਅੱਖਰ ਜੋੜ 

ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖਦਾ ਸ੍ੀ। ਲੇਖਕ ਥੋੜਾ ਸ੍ੀ ਮ। ਜਾਂ ਬਿ  ਵੱਡਾ 

ਪਗਆਨੀ। ਟ ੱ ਪਟਆ ਆਪਸ਼ਕ ਸ੍ੀ। ਖੈਰ ਉਸ੍ਦੀ ਿਰ ਨਾਂਿ ਪਿੱਛ 

ਮ ਿੋਰ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਜ ੜਦਾ ਪਰਿਾ। ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਦ ੇ

ਸੈ੍ਕਪੜਆਂ ਵਾਰ ਨਾਂਿ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ ਨਿੇ ਭੇਜਣ ੇ

ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। 

ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸ੍ਾਂਵਲਾਂ ਸ੍ੀ। ਸੱ੍ਜ-ਿੱਬ ਵੀ ਬਿ ਤੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। 

ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੰੂ 
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ਠ ਕਰਾਇਆ। ਪਜਸ੍ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਉਿ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਜਵਾਨ 

ਤੇ ਸੋ੍ਿਣਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਆਿਣੇ-ਆਿ 'ਚ ਕਮੀਆ ਂਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੰੂ 

ਕੋਪਸ੍ਆ। ਪਜਸ੍ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਉਿ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। 8 ਮਾਰਚ 

2013 ਨੰੂ ਰਾਵੀ ਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਪਲਆ। ਮੇਰ ੇ

ਪਦਲ ਦਾ ਿਾਲ ਬਿ ਤ ਖਰਾਬ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਪਦਨ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਉਿ 

ਪਦਨ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗ ਰਦ ਆਰੇ ਜਾ 

ਸੇ੍ਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਥ ੇਪਰਿਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਘਰ ਆਇਆ। 

ਉਿ ਪਦਨ ਸੱ੍ਚੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਪਢਆ ਮ। ਿਰ ਿ ਣ ਉਿ ਵੇਪਲਆ ਂ

ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਖ ਦ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਆ ਦਾ ਿ ੈਪਕ ਪਕੰਨਾ ਸ਼ ਦਾਈ ਿ ੰਦਾ 

ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮ। ਉਸ੍ ਪਦਨ ਮ ਗ ਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਾਰ ੇ

ਿੀ ਸੋ੍ਚਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਪਖਆ.. 

 

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਨਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

ਜੋ ਵੱਸਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਕਵੱਚ, 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗ ਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

ਕਜਸ ਲਈ ਕਜਿੰ ਦ-ਜਾਨ ਇੱਿ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਸੀ, 
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ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇ-ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

ਚਾਕਹਆ ਸੀ ਕਜਸ ਨੂਿੰ  ਸ ਪਕਨਆਂ ਦੇ ਵਾਗੂਿੰ , 

ਉਹੀ ਸ ਪਕਨਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਤ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। 

 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ। ਉਸ੍ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵਿਾਏ 

ਤੇ ਖੂਬ ਪਲਪਖਆ। ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਿੈ ਜੋ ਿਤਾ ਿੋਵ ੇਿ ਣ ਵੱਸ੍ ਤ 

ਬਾਿਰ ਿ ੈਜਾਂ ਜੋ ਮ ਿਾਂਪਸ੍ਲ ਨਿ  ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। ਮ ਉਸ੍ਦਾ 

ਖਪਿੜਾ ਛੱਡ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਕ ਛ ਵੀ ਿੋਵੇ। 

ਬਿ ਤੀ ਦਰੇ ਸੋ੍ਗ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ 

ਨਿ । ਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿੜਾਈ ਪਵੱਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ। ਸ੍ਮਾਂ 

ਲੰਪਘਆ ਤੇ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਕਾਸ਼ ਿ ਰਬ ਦੇ ਪਦਨ ਆ 

ਗਏ। ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤ ਸ਼ਕ ਸ੍ੀ ਤੜਕੇ ਠ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਜਾਣਾ। 

ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ੇਤੇ ਪਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਪਵੱਚ 

ਜਪਤੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਪਵੱਚ ਪਨੰਦਰੋ ਤਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤ ੇ

ਸ੍ਨ। ਅੱਧੇ ਤ ਪਜਆਦਾ ਪਿੰਡ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਿ ੰ ਦਾ 

ਸ੍ੀ। ਉਿ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਜੱਸ੍ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਖਾਣ 

ਿੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਿ ਤੇ ਆ ਦੇ ਸ੍ਨ। 



 
 

622 
 

ਉਸ੍ ਪਦਨ ਦੂਸ੍ਰੀ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਤੜਕੇ ਪਤੰਨ 

ਵਜੇ ਗ ਰਦ ਆਰੇ ਜਾ ਿਿ ੰ ਚੇ। ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕੀਤੀ 

ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਏ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 

ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਤੇ ਿਈ। ਬੇ-ਿੱਦ ਖੂਬਰਸੂ੍ਰਤ। ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਉਿ। ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ 

ਇਿ ਜਰਰੂ ਿਾਿ ਣੀ ਆਈ ਿੋਵਗੇੀ। ਉਿ ਬਿ ਤ ਿੀ ਪਜਆਦਾ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਦੀਆਂ। ਸ੍ਾਰੀ 

ਸੰ੍ਗਤ ਪਵੱਚ ਉਿ ਅਲੱਗ ਪਦਸ੍ਦੀ ਸ੍ੀ। ਇਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ 

ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਬਸ੍ 

ਪਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਪਵੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਸ੍ਰ ਬਿ ਪਤਆ ਂ

ਨਾਲ ਪਚਮਪਟਆਂ ਨੰੂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਪਖੱਚਾ-ਤਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਪਿੰਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਮ ਕ ਝ ਖਾਸ੍ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਵਜਾ ਦਾ ਿਰ ਅਨੰਦ ਜਰੂਰ 

ਮਾਣਦਾ ਸ੍ੀ। ਜਪਤੰਦਰ ਤਬਲੇ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਤਾਦ ਸ੍ੀ। ਬਿ ਤ ਸੋ੍ਿਣਾ 

ਵਜਾ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਢੋਲਕੀ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਉਿ ਵਜਾ ਦਾ। 

ਕਈ ਈਰਖਾ ਕਰ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ੍ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਬਚਿਨ ਤ ਿੀ ਉਿ ਤਬਲਾ ਪਸੱ੍ਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਜਦ ਉਿ 
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ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਲ ਪਵੱਚ ਤਾਲ ਪਮਲਾ 

ਸ੍ਾਜਾਂ ਨੰੂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਅਨੰਦ ਭਰਿੂਰ ਵਕਤ ਸ੍ੀ ਉਿ।  

ਲਗਭਗ ਪਜੰਨ ਵੀ ਮ ੰ ਡੇ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਪਵੱਚ 

ਸ਼ਾਪਮਲ ਿ ੰ ਦੇ ਸ੍ਨ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਿ ਸੋ੍ਿਣੀ ਿੀ ਬਿ ਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ 

ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਐਸ੍ਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਦੇਖਦਾ ਉਸ੍ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ 

ਪਮਲੀਆਂ ਿਰ ਕਦੇ ਕ ਝ ਪਕਿਾ ਨਿ । ਉਿਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਪਜੱਥੇ ਵੀ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਿ ੰ ਦਾ, ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਾਪਸ੍ਲ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤ ਕਈ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਿਣੇ-

ਆਿ ਨੰੂ ਚੋਟੀ ਦ ੇਆਪਸ਼ਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿੱਛ ੇ

ਸ੍ਨ। ਿਰ ਸੋ੍ਿਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ੰ ਡੇ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ 

ਸ੍ ਨਿਾ ਭੇਪਜਆ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਮੰੂਿ ਤੋੜ ਜ ਆਬ 

ਪਦੱਤੇ।  

ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਆਿਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਪਿਣ ਆਈ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਾਡੇ 

ਪਿੰਡ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸ੍ਨ। ਉਿਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵੱਚ ਅਸ੍  ਪਨੈੱਤ 

ਤੜਕੇ ਪਮਲਦੇ। ਿਰ ਕਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ 

ਤਾਂ ਗ ਰ ੂਘਰ ਦੀ ਮਪਰਆਦਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਠੀਕ ਨਿ  
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ਸ੍ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਪਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਮੇ 

ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸ੍ ਭਾ ਦੇ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸ੍ਨ। ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਿਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਿ ੱ ਟਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਤੇ ਮ ਏਨਾ ਸੋ੍ਿਣਾ ਜਾਂ ਸੱ੍ਜ-ਿੱਬ ਵਾਲਾ ਵੀ 

ਪਬਲਕ ਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਕ ੜੀ ਮੈਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰੇ। ਉਿ ਵੀ 

ਏਨੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਪਜਸ੍ਨ ਸੋ੍ਿਣ ੇਤ ਸੋ੍ਿਣ ੇਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ ਨਾਂਿ ਕਰ ਪਦੱਤੀ 

ਸ੍ੀ। ਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ 

ਤਾਂ ਅੱਖ ਨਾ ਝਮਕਦੀ। ਮ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ 

ਪਿਦਾ ਸ੍ੀ। ਗ ਰੂ ਘਰ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਕਦੇ 

ਪਦਖਾਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਦੱਤੀ। ਪਦਨ ਗ ਜ਼ਰ ਗਏ। ਗ ਰਿ ਰਬ ਦਾ ਭੋਗ 

ਿੈ ਪਗਆ। ਿ ਣ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਮਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ 

ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ। ਉਸ੍ ਵਕਤ ਏਨੀ ਪਸ੍ਆਣਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਪਕਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਵ।ੇ ਮ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਪਵੱਚ 

ਰ ਝ ਪਗਆ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਮਲਣਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਤਾ। ਿਰ ਉਸ੍ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ 

ਗੱਲ ਜਪਿਨ ਪਵੱਚ ਜਰੂਰ। ਪਕ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱ੍ਚ ਿੋਈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਿ  ਪਮਲੀ ਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸ੍ੀ 

ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਸ੍ ਅੱਖਰ ਤ ਿੈ? ਅਗਰ "ਰ" ਤ ਿੋਇਆ 
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ਤਾਂ ਪਿਰ ਤਾਂ ਪਦਲ ਟ ੱ ਪਟਆ ਲਉ। ਅਗਰ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਅੱਖਰ ਤ 

ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਿ ੰ ਦਾ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਿ ਣ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸ੍ਥਾ ਅਨ ਸ੍ਾਰ 

ਇਿ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਿਤ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਭਪਵੱਖ ਵਾਣੀ 'ਚ ਪਕੰਨਾ 

ਕ  ਅਸ੍ਰ ਿੈ। ਮ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। 

ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਪਵਆਿ ਆ ਪਗਆ। 

ਉਿ ਉਮਰ ਪਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤ ਕ ਝ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਯਾਰ 

ਿੱਕਾ ਸ੍ੀ। ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਸ੍ਾਂਝ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਮੇਰੀ ਿਰ ਉਮਰ ਦ ੇ

ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਿੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਪਨਭਦੀ ਵੀ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਿੈ। 

ਉਸ੍ਦਾ ਕ ਝ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕ ੜੀ 

ਵਾਪਲਆਂ ਨ ਜਲਦੀ ਪਵਆਿ ਮੰਗ ਪਲਆ। ਪਵਆਿ ਦੇ ਬਿ ਤ ੇ

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿੱਥ ਸ੍ੀ। ਪਵਆਿ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੰੂ 

ਸੋ੍ਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮ ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਕ ਝ 

ਯਾਰ ਲਏ ਤੇ ਿਪਿਲਾਂ ਕਮਪਰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਿਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ। ਅਸ੍  ਕਾਿਲੀ ਪਵੱਚ ਰੰਗ ਕਰਦ ੇਸ੍ਾਰੇ ਿੀ 

ਰੰਗ ਨਾਲ ਪਲਬੜੇ ਿਏ ਸ੍ੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰੰਗ-ਰਿੂ 

ਓਦਾਂ ਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੰੂਿ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗਾ। ਸ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰੂਿ ਦੇਖ ਿੱਸ੍ਦੇ ਤੇ ਪਟੱਚਰਾਂ ਕਰਦ।ੇ 
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ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਮ ਕੋਠ ਦੇ ਉਿਰ ਚੜ ਪਗਆ। ਉਿਰਲੇ ਪਿੱਸੇ੍ ਨੰੂ 

ਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਰੰਗ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ 

ਮੈਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ.. 

ਲਵਿੀਤ ਭਾਜੀ.. 

ਮ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 

ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਤੇ ਿਈ। ਪਜੱਥ ੇਦੋ ਕ ੜੀਆਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ੍ਨ। 

ਇਿ ਤਾਂ ਰੂਬਲ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਿ ਕ ੜੀ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਿਾਿ ਣੀ 

ਆਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਮ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਰੂਬਲ ਕਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ 

ਕੇ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਿੈ ਿਰ ਇਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਰੂਬਲ 

ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਵਾਜ ਪਕ  ਮਾਰੀ। ਿਰ ਮ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 

ਪਸ੍ਵਾ ਘਰ ਪਵੱਚ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਇੱਕ 

ਿਾਸੇ੍ ਰੱਪਖਆ ਤੇ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮ - ਿਾਂਜੀ। 

ਪਿਰ ਉਿ ਮੰਜੇ ਤ ਠ ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਆਈ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਤ ਿੌਲੀ 

ਪਜਿੇ ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕ ੜੀ ਨ ਤ ਿਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਏ। ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਦਉ। 
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ਪਜ  ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਏਦਾਂ ਪਕਿਾ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਪਜਵ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ 

ਿੋਣ। ਮੇਰੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਕਿਾ.. 

ਮ - ਿ ਣੇ ਪਲਆਇਆ ਪਲਖ ਕੇ। 

ਮ ਬੜੀ ਿੀ ਿ ਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਤ ਤਪਰਆ। ਏਨੀ ਿ ਰਤੀ 

ਨਾਲ ਪਕ ਿੌੜੀ ਤ ਪਡੱਗਣ ਪਿਆ। ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਮੈਨੰੂ 

ਿਾਸੇ੍ ਮਜ਼ਾਕ ਪਵੱਚ ਪਕਿਾ.. 

ਓ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਿੋਇਆ ਈ ਤੈਨੰੂ.. 

ਮ ਪਬਨਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ ਆਬ ਪਦੱਤੇ। ਪਲਬਪੜਆ 

ਿੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਿਣ ੇਘਰ ਪਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲਖ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ। ਪਿਰ ਕਾਿਲੀ ਪਵੱਚ ਕੋਠ ਚਪੜਆ ਤੇ ਰੂਬਲ 

ਨੰੂ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਰੂਬਲ ਥੋੜਾ ਨੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 

ਕਾਗ਼ਜ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਸ੍ ੱ ਟ ਪਦੱਤਾ। ਕਾਗ਼ਜ ਚ ੱ ਕਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਿਛਾਂਿ 

ਿਟ ਗਈ ਤੇ ਮ ਰੰਗ ਕਰ ਿੇਠਾਂ ਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ੍ ਪਦਨ 

ਰੰਗ ਕਰਪਦਆਂ ਸ੍ਾਨੰੂ ਕਾਿੀ ਰਾਤ ਿੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ 

ਅਸ੍  ਸ੍ਭ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮ ਘਰੇ ਿਿ ੰ ਚ 

ਨਿਾਤਾ-ਧੋਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਿ ਿੱਦ ਤ 

ਿਰੇ ਸੋ੍ਿਣੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਸੋ੍ਚ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਏਨੀ ਸੋ੍ਿਣੀ 
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ਕ ੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਿੈ। ਉਿ ਵੀ ਪਜਸ੍ ਦ ੇ

ਮਗਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਕ ਿੱਥ ਧ ੋਕੇ ਿਏ ਿੋਏ ਸ੍ਨ। ਮੈਨੰੂ 

ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ। ਇਿ 

ਤਾਂ ਲੰਗੂਰ ਿੱਥ ਅੰਗੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ। ਐਸ੍ਾ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ 

ਵੀ ਰਾਵੀ ਛਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਵਆਿ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਦੀ 

ਯਾਦ ਪਵੱਚ ਤੜਿਨਾ ਮੈਨੰੂ ਜਮਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਗਦਾ। 

ਪਕ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਿ ਪਿਲਮ ਤਾਂ 

ਚੱਲ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਿੀ ਕੋਈ। ਅਸ੍ਲ ਪਜੰਦਗੀ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਏਨੀ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਕ ੜੀ ਦਾ ਖ ਦ ਮੈਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿਣਾ ਤਾਂ ਖ ਦਾ 

ਦਾ ਪਕਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ। ਬੜਾ ਿੀ ਤਸੱ੍ਲੀ ਬਖਸ਼, ਮਾਣ ਵਾਲਾ 

ਤੇ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਸ੍ੀ ਇਿ। 

ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕੀਆ ਕੰਿਨੀ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ। 

ਸ਼ਾਇਦ 1208 ਸ੍ੀ। ਮ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਰਾਤ 

ਦਸ੍ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਨ ਆਇਆ। ਮ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਕਸੇ੍ 

ਅਨਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤ ਸ੍ੀ। ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਿੋਨ ਉਸ੍ਦਾ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਮ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਅੱਪਗ  ਕ ੜੀ ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਲਵਿੀਤ ਭਾਜੀ? 
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ਮ - ਿਾਂਜੀ। ਰੂਬਲ ਆ? 

ਰੂਬਲ - ਿਾਂਜੀ। 

ਮ - ਿੋਰ ਕੀ ਿਾਲ ਆ? 

ਰੂਬਲ - ਠੀਕ ਆ। ਤ ਸ੍  ਪਕਵ? 

ਮ - ਮ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਰੂਬਲ - ਦਰਅਸ੍ਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕ ੜੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। 

ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਉ ਪਿਰ। 

ਰੂਬਲ - ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ। ਏਨੀ ਵੀ ਕਾਿਲੀ ਕਾਿਦੀ? 

ਮ - ਲੈ ਦੱਸ੍, ਕਾਿਲੀ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ। ਪਕੰਨ ਪਚਰ ਦਾ ਿੋਨ 

ਉਡੀਕ ਰਿਾਂ ਮ। 

ਰੂਬਲ - ਅੱਛਾ। ਤ ਿਾਨੰੂ ਿਤਾ ਪਕੰਨ ਮ ੰ ਪਡਆਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਪਕਿਾ 

ਪਕ ਆਿਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕ ੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। 

ਮ - ਆਿੋ ਿਤਾ ਵਾ ਮੈਨੰੂ। ਸ੍ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਦਾਈ ਿੋਇਆ 

ਪਿਰਦਾ ਉਸ੍ ਪਿੱਛੇ। 
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ਰੂਬਲ - ਿਰ ਮ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿ  ਕਰਨ ਪਦੱਤੀ। 

ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। 

ਿੋਰ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਨਿ । 

ਮ - ਪਕ  ਏਦਾਂ ਪਕ ? 

ਰੂਬਲ - ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤ ਸ੍  ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਿ ੋਪਜਸ੍ਦੀ 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨੀ ਸ੍ ਣੀ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ। 

ਮ - ਅੱਛਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ  ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਨੀ ਸ੍ ਪਣਆ ਕਦੇ? 

ਰੂਬਲ - ਿਾਂ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਮ। ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਤ ਸ੍  ਵਧੀਆ 

ਿੋ। 

ਮ - ਏਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿ  ਿਾਂ ਮ ਪਜੰਨਾਂ ਤੂੰ  ਸ੍ਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਰੂਬਲ - ਤ ਿਾਨੰੂ ਨਿ  ਿਤਾ। ਿਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 

ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਿੀ ਤਰੀਿਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਨ। ਤ ਿਾਡੀ ਿੜਾਈ ਵੱਲ, 

ਸ੍ਾਦਗੀ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਚਾਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਲ, ਿਰ ਸ੍ਪਤਕਾਰ 

ਯੋਗ ਖੂਬੀ ਿੈ ਤ ਿਾਡੇ 'ਚ। 

ਮ - ਅੱਛਾ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਮੇਰੇ ਏਨ 

ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨ। 
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ਰੂਬਲ - ਿਾਂਜੀ। ਿਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਤ ਿਾਡੀ। ਸ੍ਾਡ ੇ

ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਪਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪਦੰਦੇ ਨ। 

ਮ - ਅੱਛਾ। ਪਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਮਲਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ। ਿਨਾ? 

ਰੂਬਲ - ਲੈ ਦੱਸ੍। ਏਨੀ ਸੋ੍ਿਣੀ ਕ ੜੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿੀ ਏ। ਿੋਰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਚਾਿੀਦਾ? 

ਅਸ੍  ਦੋਨ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਮ ਬੋਪਲਆਂ.. 

ਮ - ਕਰਾ ਪਿਰ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੂੰ  ਿੀ ਕਰੀ ਜਾਵਗੀ ਸ੍ਾਰੀਆ ਂ

ਗੱਲਾਂ? 

ਰੂਬਲ - ਕਰ ਲੋ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਮੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਪਿਰ 

ਓਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਿ  ਆਉਣੀ। 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਜੱਦਾਂ ਤੂੰ  ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਿੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 

ਅਸ੍  ਮ ੜ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੇ। ਉਿ ਬੋਲੀ.. 
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ਰੂਬਲ - ਨਿ । ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਿ । ਏਨ ਵੀ 

ਚੰਗੇ ਨਿ  ਤ ਸ੍ । 

ਅਸ੍  ਪਿਰ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੇ। 

ਮ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਿਰ ਦੀ 

ਪਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸ੍ੜਕ ਤੇ ਸੈ੍ਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਅਕਸ੍ਰ ਮ ਆਿਣੇ 

ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੈ੍ਰ ਕਰਨ ਬਾਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅੱਜ ਮ 

ਇਕੱਲਾ ਸ੍ੀ। ਜਦ ਅਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਖਾਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੋਵ ੇਤਾਂ 

ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਵੀ ਠੰਡ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇ

ਪਬਨਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਪਵੱਚ ਬਾਿਰ ਪਿਰ ਪਰਿਾ 

ਸ੍ੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਪਕਸ੍ਮ 

ਦਾ ਪਵਘਨ ਨਾ ਿਵ।ੇ ਰਬੂਲ ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਿਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਤ ੇ

ਪਿਰ ਿੋਨ ਆਿਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਿੜਾ ਪਦੱਤਾ। ਉਿ ਬੜੀ 

ਿੀ ਿੌਲੀ ਪਜਿੀ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਂਜੀ। 

ਮ - ਕੀ ਿਾਲ ਆ? 

ਉਿ ਬੋਲੀ.. 
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ਵਧੀਆ। ਤ ਿਾਡਾ ਕੀ ਿਾਲ? 

ਮ - ਮ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਿੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? 

ਮ - ਕ ਝ ਨਿ  ਬਸ੍ ਘਰ ਬਾਿਰ ਆ। ਤ ਰਦਾ-ਪਿਰਦਾ 

ਆਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਰਿਾ। 

ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਠੀਕ ਆ। 

ਮ - ਸੱ੍ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਿ ੱ ਪਛਆ ਿੀ ਨੀ ਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਆਿਦਾ? 

ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਅਕਾਸ਼। 

ਮ - ਸੋ੍ਿਣਾ ਨਾਂ ਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਿੋਣਾ ਆਿਨੰੂ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਿਾਂਜੀ ਦੱਪਸ੍ਆ ਿੈ ਰੂਬਲ ਨ। 

ਮ - ਲੱਗਦਾ ਰੂਬਲ ਨਾਲ ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। 
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ਅਕਾਸ਼ - ਨਿ  ਬਿ ਤੀਆਂ ਨੀ। ਬਸ੍ ਕਦੇ ਕਦੇ। 

ਮ - ਅੱਛਾ।  

ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ ਮੇਰਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਰਫ਼ ਪਧਆਨ 

ਪਗਆ ਪਕ ਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਸੱ੍ਚ ਨਿ  ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ। ਤੇ ਮ 

ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ ਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਏਸੇ੍ ਸ੍ਾਲ ਿੀ ਬਾਰਵ  

ਜਮਾਤ ਿਾਸ੍ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿਰੋ ਆਿਣ ੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰ ੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। 

ਿਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਇਿ ਵੀ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਿ ਣ ਉਿ ਪਕੰਨ 

ਿੋਰ ਪਦਨ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਿੇਗੀ। ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਰ ਦੋਨਾਂ 

'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਿੋਨ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਰੂਬਲ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ 

ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਤੇ ਰਬੂਲ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਿੰਜ ਵਜੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ 

ਸ੍ਾਪਿਬ ਆ ਦੇ ਨ। ਮ ਕਾਲਜ ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਿਰਤਦਾ ਸ੍ੀ 

ਇਸ੍ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਏਸੇ੍ ਸ੍ਮ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਪਠਨ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮ ਜਰਰੂ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਪਦਨ ਮੈਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਤ ਛ ੱ ਟੀ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ  ਿਰ ਉਸ੍ ਤਰਫ਼ ਪਖੱਚ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  

ਕਈ ਪਦਨ ਤੱਕ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿੇ। ਮ ਰੋਜ਼ ਉਸ੍ਦ ੇ
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ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕਰ ਦਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਗੱਲ ਕਰਪਦਆਂ ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ ਪਦਨ ਿ ੋਗਏ। ਮ ਆਿਣ ੇ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਪਨਆਰੀ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਤ ਉਸ੍ ਲਈ ਝ ਮਕ ੇਲਏ 

ਤੇ ਉਸ੍ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰ ਰਸ੍ਤ ੇਪਵੱਚ ਲੰਘਪਦਆਂ ਿੜਾ ਪਦੱਤੇ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਬਿ ਤ ਿਸੰ੍ਦ ਆਏ। ਪਜਸ੍ ਦ ਕਾਨ ਤ ਮ ਝ ਮਕੇ ਲਏ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ 

ਦ ਕਾਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਦੱਸ੍ ਪਦੱਤਾ ਤੇ 

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਖੱਚ।ੇ ਸ੍ਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ ਅੱਗ ਵਾਗੂੰ  ਿੈਲ ਗਈਆ।ਂ ਿਤਾ 

ਨਿ  ਇਿ ਪਕਵ ਿੋਇਆ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਉਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਿਣ ੇ

ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ। ਪਕ ਪਕ 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਨਸ੍ੀਬ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਣਾ। 

ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣ ਤੇ ਉਿ ਪਨੈੱਤ ਿੋਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਕਰਦੀ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਦੋ-ਪਤੰਨ ਵਾਰ ਜਰਰੂ ਗੱਲ ਿ ੋਜਾਂਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ ਨਾ 

ਕਦੇ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ੍ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਜੱਦ। ਉਿ ਖ ਦ ਿੀ 

ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਯਾਦ ਪਕ ਮ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੋਨ 

ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿ  

ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। ਅਸ੍ਲ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਨ ਖ ਦ ਿੀ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ 
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ਪਜਸ੍ ਿੋਨ ਤ ਉਿ ਿੋਨ ਕਰੇ ਮ ੜ ਵਾਪਿਸ੍ ਮ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰਾ ਜਦ 

ਤੱਕ ਉਿ ਖ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿੇ। ਉਿ ਡਰਦੀ ਸ੍ੀ ਆਿਣ ੇ

ਘਰ ਿਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤ। ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ ਸੋ੍ਚ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਪਬਲਕ ਲ 

ਠੀਕ ਵੀ ਸ੍ੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਿ ੰ ਦੀ ਰਪਿੰਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ 

ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਨਾਨਕੇ ਰਪਿਣ ਆ ਰਿੀ 

ਿੈ। ਮ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਇਆ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚਦੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 

ਰੂਬਲ ਦੇ ਿੋਨ ਤ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ। ਰੂਬਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਿੋਨ 

ਪਵੱਚ ਰੱਪਖਅਤ ਸ੍ੀ। ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਨ ਚ ੱ ਪਕਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋ-ਚਾਰ ਪਦਨ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਿਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੀ। 

ਮ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਿਰ ਮੇਰੇ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਰੂਬਲ ਨ ਰਾਵੀ ਬਾਰ ੇ ਦੱਸ੍ ਪਦੱਤਾ ਸ੍ੀ। ਮ ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣ ੇ

ਪਲਖਣ ਦੇ ਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਮ 

ਕਾਿੀ ਸ੍ਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ੍ ਲਈ ਵੀ ਪਲਖੇ। 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਿਰਸ੍ ਉਿ ਆਿਣ ੇਪਿੰਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾ ਰਿੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਮਲਣਾ 

ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਏ। ਪਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ ਣਦੇ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਿੋਰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ। 

ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਆਿ ਪਮਲਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਬ ਲਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਦਰਅਸ੍ਲ 

ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਪਿੱਛੇ ਰੂਬਲ ਦਾ ਪਜਆਦਾ ਿੱਥ ਸ੍ੀ। ਰੂਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 
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ਿੀ ਸ੍ਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਅਸ੍  ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੜੇ ਆਏ ਸ੍ੀ। 

ਮੇਰਾ ਸ੍ ਭਾਅ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸ੍ੀ। ਮ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਿੱਸ੍ਣਾ। 

ਉਸ੍ਨੰੂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ। ਉਸ੍ਨ ਖ ਸ਼ ਿੋਣਾ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਅਸ੍  ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਕਸੇ੍ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ 

ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋਈਏ। ਅਸ੍  ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਮਲਣ 

ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ। ਅਗਲਾ ਪਦਨ ਚਪੜਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਵੱਚ 

ਖਬਰ ਿੈਲ ਗਈ ਪਕ ਬਾਿੂ ਸੂ੍ਰਤਾ ਪਸੰ੍ਘ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨ। 

ਉਮਰ ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ। ਨੱਬੇ ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਣਗੇ। ਿਰ 

ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਵਆਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ। ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਣ 

ਕਾਰਨ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਬਿ ਤਾ ਦ ੱ ਖ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਇਿ 

ਮੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਅਟਕਣ ਜਰਰੂ 

ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ ਪਜੱਧਰ ਅਸ੍  ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ ਸ੍ੀ ਓਧਰ 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸ੍ੀ। ਓਦਾਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਕੰਨਾ ਵੀ ਕਿੇ ਮੈਨੰੂ ਭੂਤਾਂ 

ਤ ਡਰ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਿਰ ਸ੍ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੜੇ ਜਾਣ ਤ 

ਬਿ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨ। ਖਾਸ੍ ਕਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। 

ਪਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਪਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨ ਖਾਸ੍ਾ ਿੀ ਘੇਪਰਆ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਸ੍ 

ਵਕਤ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿ ਤੀ ਸੋ੍ਝੀ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਮ 

ਆਿਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਾਰੇ 
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ਦੱਪਸ੍ਆ। ਉਿ ਮੇਰਾ ਿਮ ਉਮਰ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਤ ਿੰਜ-ਛ ੇਮਿੀਨ 

ਛੋਟਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦ ੇਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਏਦਾਂ ਪਮਲਣ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਮ ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਪਗਆ। ਅਸ੍  

ਦੋ ਕ ਰਕਪਰਆਂ ਦੇ ਿੈਕਟ ਲਏ। ਸੋ੍ਪਚਆਂ ਪਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 

ਤੇ ਕ ਰਕਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਿਰ ਇਿ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿ ਣ ਸ੍ਮਝ 

ਆਈ। ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਇਿੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਸ੍ਨ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਕ  ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਬਲ ਦਾ ਿੋਨ 

ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਮ ਤੇ ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਿੋਨ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ। ਪਜ  ਿੀ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸ੍  ਪਮਲਣ 

ਵਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਗਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜੇ। ਅਸ੍  ਦੋ ਪਮੰਟ ਵੀ ਨਾ 

ਲਾਏ ਿਿ ੰ ਚਣ 'ਚ। ਿਰ ਸ੍ਾਿੋ-ਸ੍ਾਿੀ ਿਏੋ ਿਏ ਸ੍ੀ। ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ 

ਸ੍ੀ। ਦੂਰ ਤ ਪਰਆ ਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  

ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਿਈ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਰੂਬਲ ਤੇ। ਅਜ ੇਉਿ ਦੂਰ ਿੀ ਸ੍ਨ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕ ੱ ਤਾ ਵੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਗਆ। ਸ੍ਾਨੰੂ ਦਖੇਪਦਆਂ ਿੀ ਕ ੱ ਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਰੋ ਨਾ 

ਭਕਣ ਲੱਗਾ। ਅਸ੍  ਦੋਨ ਡਰ ਗਏ। ਕ ੱ ਤੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ 

ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਪਿਰ ਵਾਲੀ ਿ ਲੀ ਤੇ ਚੜ ਪਗਆ। ਮ ਵੀ 
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ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਿ ਨੰੂ ਭੱਜਾ। ਕ ੱ ਤ ੇਤ ਪਕਸ੍ਨੰੂ ਡਰ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ। 

ਉਿ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਤ ਸ੍  ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਡਰੇ ਿੋਵ ੋਤੇ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 

ਪਮਲਣ ਗਏ ਿੋਵ।ੋ ਮੈਨੰੂ ਪਿਛਾਂਿ ਨੰੂ ਜਾਂਪਦਆਂ ਦੇਖ ਰਬੂਲ ਨ 

ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮ ਰ ਕ ਪਗਆ। ਬਿ ਤ ਿੀ ਿਾਸੇ੍ ਵਾਲੇ ਿਲ 

ਸ੍ਨ ਉਿ। ਮੈਨੰੂ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖ ਉਿ ਦੋਨ ਿੱਸ੍ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ 

ਕ ੱ ਤੇ ਦਾ ਭਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤ ੇਕ ੱਤੇ ਨੰੂ ਲੈ ਪਿਛ ੇਿੀ ਰ ੱ ਕ 

ਗਈ। ਕ ੱ ਤੇ ਦੇ ਗਲ ਰੱਸ੍ੀ ਬੱਝੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ਨੰੂ ਰੂਬਲ ਨ 

ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਅਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਅਕਾਸ਼ - ਕੀ ਗੱਲ ਏਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕ ੱ ਤੇ ਤ? 

ਮ - ਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਿੜਵਾਉਣ ਨੰੂ ਨੀ ਜੀਅ 

ਕਰਦਾ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਉਸ੍ਨ ਪਕਿੜਾ ਪਸੱ੍ਧਾ ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿੜ 

ਲਈਆ!ਂ 

ਮ - ਿਤਾ ਥੋੜਾ ਿ ੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦ ਮੌਤ ਆਈ ਿੋਵ।ੇ 

ਉਿ ਦੋਨ ਜ਼ਰੋ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਰ ਰੂਬਲ 

ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ.. 
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ਰੂਬਲ - ਉਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਾਦਰ ਬਣਦ ੇਓ। ਕ ੱ ਤੇ ਦੇ ਭਕਣ 

ਤੇ ਿੀ ਭੱਜ ਗਏ। 

ਮ - ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਆ ਕੋਈ। ਬਿਾਦਰ ਤਾਂ ਬਿ ਤ ਆ। 

ਿਰ ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਮਲਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਪਕਸੇ੍ ਨ ਕ ੱ ਤੇ ਦਾ ਭਕਣਾ 

ਸ੍ ਣ ਪਲਆ ਤਾਂ। ਤ ਸ੍  ਤਾਂ ਮ ੱ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਾਡੀ ਬਿ ਤ ਘਸ੍ੀਟੋ-

ਘਸ੍ੀਟ ਿੋਣੀ। 

ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਰ ਰਬੂਲ ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕ ਝ ਨੀ ਕਪਿੰਦਾ ਇਿ। 

ਮ - ਿਪਿਲਾਂ ਤ ਸ੍  ਦੱਸੋ੍। ਇਿਨੰੂ ਨਾਲ ਪਲਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ 

ਸ੍ੀ। ਏਨ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬੰਦੇ ਿੈਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ੀ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਬੰਪਦਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਆ। ਅਸ੍  ਰੋਟੀ ਖਾ ਘਰ 

ਸੈ੍ਰ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਪਨਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਪਿੰਦ ੇਕ ੱ ਤ ੇ

ਨੰੂ ਵੀ ਸੈ੍ਰ ਕਰਵਾ ਪਲਆਉ। ਪਿਰ ਅਸ੍  ਨਾਂਿ ਪਕੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? 

ਮ - ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮੜੀਆਂ ਨ ਨੜੇ। ਅੱਜ ਿੀ ਇੱਕ 

ਬੰਦਾ ਮਪਰਆ। ਡਰ ਨਾਲ ਸ੍ਾਿ ਸ੍ ੱ ਕੇ ਿਏ ਸ੍ੀ। ਤ ਤ ਸ੍  ਿੋਰ 

ਡਰਾ ਤਾ। 
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ਰੂਬਲ - ਚੱਲ ਮ ਆਿ ਕਰ ਦੋ। ਮ ਕ ੱ ਤੇ ਨੰੂ ਸੈ੍ਰ ਕਰਾ ਦੀ 

ਆ। 

ਮ - ਚੱਲ ਜਾ ਪਿਰ ਤੂੰ  ਤ ਰਾ-ਪਿਰਾ ਆਿਣੇ ਕ ੱ ਤੇ ਨੰੂ। ਿ ਣ 

ਿੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਿਾ। 

ਅਕਾਸ਼ ਬਿ ਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਬੋਲਦੀ। ਰੂਬਲ ਬਿ ਤ ਤੇਜ਼ ਕ ੜੀ 

ਸ੍ੀ। ਖ ੱ ਲੇ ਸ੍ ਭਾਅ ਦੀ। ਉਿ ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਕ ਇਕੱਲੇ ਿੋ? 

ਮ - ਿਾਂ ਯਾਦਪਵੰਦਰ। ਓ ਦੇਖ ਪਵਚਾਰਾ ਤ ਿਾਡੇ ਕ ੱ ਤੇ ਤ 

ਡਰਦਾ ਪਕੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾ ਕੇ। 

ਦੋਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆ ਂਤੇ ਪਿਰ ਿੱਸ੍ੀਆਂ। ਪਿਰ ਰੂਬਲ 

ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਚੱਲ ਪਿਰ ਮ ਘ ੰ ਮ ਪਿਰ ਲਵਾਂ। ਤ ਸ੍  ਕਰੋ ਜੋ 

ਕਰਨਾ। 

ਅਕਾਸ਼ ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਮ - ਿ ਣ ਜਾਵਗੀ ਵੀ ਪਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ । ਜਾ 

ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਕੱਲਾ ਵਾ। ਚਲੀ ਜਾ ਉਸ੍ ਕੋਲ। 
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ਰੂਬਲ - ਨਿ । ਮ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਮ - ਜਾ ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ। 

ਰੂਬਲ - ਚੱਲੀ ਆ ਭਰਾਵਾ। 

ਉਿ ਸੈ੍ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈ। ਮ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸ੍  ਕ ਝ ਕ  ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਕ ਰੂਬਲ ਪਿਰ 

ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਰੂਬਲ - ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਮ ੱ ਕਣੀਆਂ। ਘਰ ਿੋਨ 

ਆਉਣ ਪਡਆ ਵਾ। 

ਮ - ਤੂੰ  ਨਾ ਟਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ। ਗੱਲ ਅਜ ੇਕੋਈ ਸ਼ ਰੂ ਵੀ 

ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ  ਿਪਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ੍ ਨਿਾ ਦਈ ਚੱਲ। 

ਰੂਬਲ - ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ। 

ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਿੀ ਿਾ ਲਉ ਜੇ ਿਾਉਣੀ ਤਾਂ। 

ਮ - ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ  ਅੱਜ ਕ ਝ ਿੋਣ ਦੇਵਗੀ। 

ਰੂਬਲ - ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਛਤੇੀ ਕਰੋ। ਤ ਿਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 

'ਚ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਪਛੱਤਰ ਿੈ ਜਾਣੇ ਆ। 
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ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਪਿਰ ਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਮ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੱਥ ਿਪੜਆ। ਤੇ ਲਬ ਪਮਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਕ ਪਕਸੇ੍ 

ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੂਰ ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਅਸ੍  ਉਸ੍ ਵੱਲ 

ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਿ ਸ੍ਾਡੇ ਵੱਲ ਿੀ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦਾ। ਮ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਰੂਬਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੰੂ 

ਪਕਿਾ। ਉਿ ਰੂਬਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇਮ ਭੱਜ ਕੇ ਯਾਦਪਵੰਦਰ 

ਕੋਲ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਉਿ ਦੋਨ ਆਿਣ ੇਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ ਿਈਆਂ। 

ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਛੂ ਕਰਕ ੇਅੱਗੇ ਲੰਘ ਪਗਆ। ਉਿ 

ਦੋਨ ਕਾਿੀ ਦਰੂ ਜਾ ਚ ਕੀਆਂ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਪਿੱਛ ਆਵਾਜ 

ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਮ ੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਿ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਿੋਈਆ। ਅਸ੍  ਥੇ ਖੜੇ ਰਿੇ। ਪਿਰ 

ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਰੂਬਲ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ 

ਉਿ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਗਈਆ ਂ ਨ। ਪਿਰ ਮ ਤੇ ਯਾਦਪਵੰਦਰ ਵੀ 

ਕ ਰਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਵਾਪਿਸ੍ 

ਆ ਗਏ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ। ਅਸ੍  ਿਾਸ੍ਾ 

ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕ ਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਿੋਨ ਬੰਦ ਕਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਉਸ੍ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਣ ੇਪਿੰਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੀ 

ਗਈ। 
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ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ ਿਿ ੰ ਚਣ ਤ ਕਰੀਬ ਪਤੰਨ ਪਦਨ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ਨ 

ਿੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਪਗਆ। ਕਦੇ-ਕਦ ੇ

ਗੱਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਨਿ । ਉਸ੍ ਤ ਪਿੱਛ ਉਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ 

ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਿਰ ਪਮਲ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਮ ਕਾਲਜ ਪਵੱਚ 

ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ। ਤੇ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸ੍ਮਾਂ ਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ 

ਪਵੱਚ ਪਮਲਣ ਦੀਆਂ ਪਵ ਤਾਂ ਘੜਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ 

ਲਈ ਦ ਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਪਦਨ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ੍ 

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਬਲਕ ਲ ਿੀ ਬੰਦ ਿ ੋਗਈ। ਪਿਰ ਕ ਝ ਦਰੇ 

ਪਿੱਛ ਉਸ੍ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ 

ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ। ਮ ੰ ਡਾ ਿੌਜੀ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ 

ਪਵਆਿ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਖਾਸ੍ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ੍ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ 

ਨਿ , ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਾਡੇ ਇਸ੍ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਨਾ ਕਦ ੇ

ਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੱਲੇ-ਿੱਿੇ ਕੀਤੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਨ। ਿਾਂ ਇੱਕ 

ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰਫ਼ ਪਖੱਚ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍  ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ। ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਿ  ਕਰੇਗੀ। ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਪਵਆਿ 

ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ। ਅਸ੍  

ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵੱਚ ਿ ੰ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸ੍ਤ ਜਰਰੂ ਸ੍ੀ। ਪਕ ਪਕ 
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ਅਸ੍  ਜਾਣਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਡਾ ਪਵਆਿ ਿਣੋਾ ਅਸੰ੍ਭਵ ਿੈ। ਪਕ ਪਕ 

ਪਵਆਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੱਸ੍ਣਾ ਿੈਣਾ ਸ੍ੀ ਜੋ 

ਉਿ ਕਦੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਤੇ ਮ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਭੇਜ 

ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਸ੍ੀ। 

ਉਿ ਆਿ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਿਰ ਗੱਲ 

ਠੱਿ ਿੋ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਲਈ ਅਿਸੋ੍ਸ੍ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ 

ਉਸ੍ਨੰੂ। ਖੈਰ ਅਸ੍  ਸੋ੍ਿਣ ੇਬੀਤੇ ਿਲਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੰ੍ਭਾਲ 

ਪਲਆ ਤੇ ਆਿੋ-ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਉਸ੍ ਤ 

ਪਿੱਛ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿ  ਿੋਈ। 

ਮ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਆਿਣੀ ਕਾਲਜੀ ਿੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਰ 

ਸ੍ਾਪਿਤ ਿੜਨ ਪਵੱਚ ਲਾ ਪਲਆ। ਮ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਕਤਾਬ 

ਿੜਨ ਲੱਗਾ। ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਵਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ 

ਤੇ ਪਦਲ ਟ ੱ ਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਸੇ੍ਧ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਖਤਾਂ ਵੱਲ ਰ ੱ ਖ ਕਰ ਪਲਆ। ਰਾਵੀ ਮੇਰਾ ਿਪਿਲਾ 

ਪਿਆਰ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ। ਿਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 

ਇਸ੍ ਛੋਟੇ ਪਜਿੇ ਸ੍ਮ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਬਦਲਾਵ 

ਜਰੂਰ ਆਇਆ। ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ  ਮ ਨਿ  

ਜਾਣਦਾ ਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਵਆਿ ਪਿੱਛ ਉਿ ਮੇਰੇ ਟ ੱ ਟੇ ਪਦਲ ਦਾ 
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ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਜਰੂਰ ਸ੍ਾਬਤ ਿੋਈ। ਮ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ੍ਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ 

ਦੇਣਿਾਰ ਰਿਾਂਗਾ। 

ਅਕਸ੍ਰ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਕ ਝ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਦਾ ਿੈ। ਪਕ ਪਕ ਅਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ 

ਿੱਖ ਮਨ ਤ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਪਲਆ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਰਾਵੀ 

ਦੇ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਦਲ ਨੰੂ ਸ੍ਭ ਤ ਵੱਢੀ 

ਠਸ੍ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਪਲਖਣ ਦਾ ਿ ਨਰ ਦਾ ਉਤਿੰਨ 

ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟ ੱ ਟੇ ਪਦਲ ਨੰੂ 

ਸੰ੍ਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ ਪਗਆ। ਆਿਾਂ ਇਿ ਜਰੂਰ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ 

ਪਕ ਸ੍ਾਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਡੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਿਰਕ ਨਿ  ਿਦਾ। ਿਰ ਅਸ੍  ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਇਿ ਪਕੰਨ ਕ  

ਿਤੀਸ਼ਤ ਗੱਲ ਸੱ੍ਚ ਿੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਪਜੰਦਗੀ 

ਪਵੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ। ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਣਾ ਸ੍ਾਡੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਭਾਪਵਤ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਿਪਿਲੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 

ਕਾਲਿਪਨਕ ਨਿ  ਿੈ। ਇਿ ਮੇਰੀ ਖ ਦ ਦੀ ਿੱਢ ਬੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ੍ 

ਪਵੱਚਲੇ ਿਾਤਰ ਤਾਂ ਪਬਲਕ ਲ ਅਸ੍ਲੀ ਿਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਬਦਲ ਪਦੱਤੇ ਗਏ ਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ੍ ਪਲਖਤ ਕਾਰਨ ਉਿਨਾਂ 
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ਦੀ ਪਜੰਦਗੀ ਤ ੇਿਭਾਵ ਨਾ ਿਵ।ੇ ਬਾਕੀ ਰਿੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 

ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਉਿ ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਸੱ੍ਚ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ  ਿਰ ਉਸ੍ 

ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਦਲ ਪਵੱਚ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤ ੇਘਰ 

ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਸ੍ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਪਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦੀ 

ਤਾਂਘ ਿੈ। ਖੈਰ ਮ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਪਕਸੇ੍ ਕੋਲ ਭਪਵੱਖ ਵੇਖਣ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ  ਪਕ ਪਕ ਕ ਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਿ  ਿੈ। ਿਰ ਰੱਬ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਤੈਅ ਿੈ। ਕ ਝ ਥੋੜੇ ਪਜਿ ੇ

ਖ ਸ਼ਨਸ੍ੀਬ ਿਲਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਦਾ ਰ ੱ ਖ ਬਦਪਲਆ ਿੈ। 

ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਕਦ ਸੱ੍ਜਣਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖਤਮ ਿ ੰ ਦੀ 

ਿੈ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਸ੍ਾਿ ਖਤਮ ਿ ੰ ਦੇ ਨ। ਧੰਨਵਾਦ।  
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ਕਲਖ ਤ ਮ ਗ ਕਰਿੰ ਦਰ ਕਸਿੰ ਘ 

ਸ੍ਾਇਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ ਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਿਰ 

ਆਈ ਤੇ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਪਮਣ ਕੇ ਦ ੱ ਧ ਿਾ ਪਦੱਤਾ। ਔਰਤ ਨ ਦ ੱ ਧ 

ਿਵਾਇਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਦੱਸੇ੍-ਿ ੱ ਛੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ੍ਨ 

ਆਿਣੀ ਦ ੱ ਧ ਵਾਲੀ ਪਡੱਗੀ ਦਾ ਮੰੂਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਇਕਲ ਤ ੇ

ਸ੍ਵਾਰ ਿੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਗਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਆਖਰੀ ਘਰ ਸ੍ੀ ਪਜੱਥ ੇ

ਉਸ੍ਨ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਬੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਿਡਲ 

ਮਾਰੇ ਤੇ ਕ ਝ ਵਕਤ ਪਵੱਚ ਿੀ ਘਰ ਅੱਿੜ ਪਗਆ। ਘਰ 

ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨੰੂ ਓਸੇ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਸੇ੍ ਖੜਾ 

ਕਰ ਥੱਪਕਆ-ਟ ੱ ਪਟਆ ਧਰੇਕ ਦੀ ਛਾਵ ਿਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। 

ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਪਵੱਚ ਗਿੋਾ-ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਿੀ ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਆਿਣ ੇ

ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਆਿਣੀ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ - ਰਾਜੀ.. ਿਾਣੀ ਪਲਆ ਿ ੱ ਤ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ੂ

ਲਈ.. 

ਰਾਜੀ ਨ ਸ੍ਬਾਤ ਪਵੱਚ ਿਏ ਬਰੋੀ ਨਾਲ ਲਵੇਟੇ ਘੜੇ 'ਚ 

ਿਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਪਰਆ ਤ ੇਇੱਕ ਪਗਲਾਸ੍ ਲੈ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ੂ

ਕੋਲ ਆ ਿਾਣੀ ਦਾ ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਿੜਾਇਆ। ਰਾਮ 



 
 

650 
 

ਪਸੰ੍ਘ ਦਾ ਮ ੜਕੇ ਨਾਲ ਪਭੱਪਜਆ ਕ ੜਤਾ ਦੇਖ ਰਾਜੀ ਤਰਸ੍ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਸ੍ਪਿਤ ਬੋਲੀ.. 

ਰਾਜੀ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਗਰਮੀ ਆ? 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਿ ੱ ਤ ਰੋਜ਼ ਏਨੀ ਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ਆ। 

ਰਾਜੀ - ਿਾਂ ਿਰ ਬਾਿੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ੋਵੇਲਾ ਕ ਝ ਵੀ ਨੀ 

ਿੋਇਆ ਤੇ ਧ ੱ ਿ ਪਕੰਨੀ ਚ ਭਨ ਵੀ ਲੱਗ ਿਈ, ਿਾਣੀ ਿਾਵਾਂ ਬਾਿ ੂ

ਜੀ ਿੋਰ? 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਿਾਂ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਿਾ ਦੇ। 

ਿਾਣੀ ਿੀ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੀ ਿਰੋ ਪਕਸੇ੍ ਗੱਲ 

ਦਾ ਜ ਆਬ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਥੇ ਿੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਿ ੈਪਗਆ। ਰਾਜੀ 

ਨ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਦ ੱ ਧ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਭਾਂਡੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸ੍ਬਾਤ ਪਵੱਚ 

ਲੈ ਗਈ। ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਾ-ਧ ੋਰਾਮ 

ਪਸੰ੍ਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ। ਥੱਕ ੇਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੀ ਅੱਖ 

ਲੱਗ ਗਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਜ  ਿੀ ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ ਜਾਗ 

ਖ ੱ ਲ ਗਈ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਬੋਪਲਆ.. 
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ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਕੱਥੇ ਆ? 

ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ - ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਅੱਜ ਆਿਣੀ। ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ 

ਪਗਆ ਏ। 

ਉਿਨਾਂ ਿੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏਨ ਨੰੂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਆ 

ਪਗਆ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿੀ, ਿੱਥ ਪਵੱਚ ਿਰਨਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਸ੍ਾਰੇ ਪਗੱਲੇ। 

ਿਤਾ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ੜਕੇ ਨਾਲ ਪਭੱਜੇ ਨ ਜਾਂ ਿਾਣੀ ਨਾਲ। ਪਜੰਨੀ 

ਗਰਮੀ ਸ੍ੀ ਮ ੜਕ ੇਨਾਲ ਿੀ ਪਭੱਜੇ ਜਾਿਦੇ ਸ੍ਨ। ਕਿੀ ਰੱਖ ਪਸੱ੍ਧਾ 

ਿੀ ਆਿਣ ੇ ਮਾਂ-ਬਾਿ ੂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤ ੇ ਬੈਠਣ ਦੀ 

ਪਬਜਾਏ ਿੇਠਾਂ ਿੀ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿਰ ਕਰਮੇ ਿ ਣੀ ਿਾਣੀ ਤ 

ਬੜਾ ਤਾਂਿ-ਠਾਂਿ ਿੋਏ। ਦੋਵ ਪਿਉ ਿ ੱ ਤ ਮੇਰੇ ਗਲ ਿੈਣ ਤੱਕ ਗਏ। 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਿਾਣੀ ਲਾਇਆ ਝੋਨ ਨੰੂ ਪਕ ਨਿ ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਾਂ ਿਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਿਰ ਸ੍ਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ 

ਕੀਤਾ ਉਿਨਾਂ ਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਾਣੀ ਅੱਜ 

ਰਪਿਣਦਾ, ਇਿਨਾਂ ਪਿਉ ਿ ੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਅੱਜ। 
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ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ - ਨਿ -ਨਿ  ਿ ੱ ਤ ਆਿਾ ਐਵ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਨੀ 

ਵਧਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਬਾਿੂ ਚਲਾ ਜਾਊ ਿਾਣੀ 

ਲਾਉਣ। ਤੇਰੇ ਬਾਿੂ ਤ ਪਝਜਕਦੇ ਨ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਲੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਨੰੂ ਪਕਿੜਾ ਡਰ ਮਾਪਰਆ ਉਿਨਾਂ 

ਦਾ। 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਨਿ  ਿ ੱ ਤ, ਮਾਂ ਤਰੇੀ ਠੀਕ ਕਪਿੰਦੀ ਏ। ਮ 

ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਨਿ  ਕ ਸ੍ਕਦੇ ਉਿ। 

ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ - ਿਾਂਜੀ ਤ ਸ੍  ਜਾਇਓ। ਤੂੰ  ਿ ੱ ਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ। 

ਮ ਲੱਸ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। 

ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਮੰਜੇ ਤ ਠੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਿੜੇ 'ਚ ਸ੍ਬਾਤ 

ਵੱਲ ਗਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਿੇਠ ਪਠਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਿਦ ਵਾਲੇ ਿਾਸੇ੍ 

ਬੈਠ ਪਗਆ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਬੋਪਲਆ.. 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਿ ਣ ਪਕੱਦਣ ਵਾ ਆਿਣੀ ਵਾਰੀ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਰਸ੍ ਬਾਿੂ ਜੀ। 
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ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਅੱਛਾ। ਚੱਲ ਪਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਦ ੱ ਧ ਤੂੰ  ਿਾ 

ਆਵ , ਮ ਿਾਣੀ ਦੇਖ ਲੰੂ। ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈਗਾ ਿੀ ਆ ਤੈਨੰੂ, ਪਕੱਥ 

ਦ ੱ ਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਕੰਨਾ ਦੇ ਿਾਉਣਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਾਂਜੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਉਿ ਤਾਂ ਿਤਾ। 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਿਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਘਰ ਨਵ ਨ। ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਪਿੰਡ 

ਿਰਨਕ ਿੌਜੀ ਕੇ ਘਰ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 

ਅਜੀਤ ਸ੍ਰਿੰਚ ਿ ਣਾ ਪਦ  ਪਲਆਓਣਾ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰ ੇਤੈਨੰੂ ਿਤਾ 

ਿੀ ਆ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। ਿਰ ਬਾਿ ੂਅਜੀਤ ਸ੍ਰਿੰਚ ਿ ਣਾ 

ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦ ੱ ਧ ਕਦੇ ਿਾਇਆ ਨੀ। ਪਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿ ੱ ਪਛਆ ਸ੍ੀ 

ਤ ਸ੍  ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ। ਿ ਣ ਪਕੱਦਾਂ ਮੰਨ ਗਏ? 

ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ - ਿਤਾ ਨੀ ਿ ੱਤ ਇੱਕ ਪਦਨ ਮ ਲੰਘ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। 

ਖਲਾਰ ਕੇ ਿਾਲ-ਚਾਲ ਿ ੱ ਛਣ ਲੱਗਾ। ਮ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਬਾਰ ੇ

ਿ ੱ ਪਛਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਝੱਟ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦੱਤੀ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਿੋਇਆ। 
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ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਲੱਸ੍ੀ ਲੈ ਆ ਗਈ। ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ 

ਿੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ। ਿਰ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਲੱਸ੍ੀ 

ਿੀਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ਪਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਿੀਵੇਗਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਲੱਸ੍ੀ ਿੀਤੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਆਿਸ੍ ਪਵੱਚ ਿੋਰ ਗੱਲਾਂ 

ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੀ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਕਲੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ 

ਮ ੱ ਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ ਰੂ ਿੋ ਗਈਆ।ਂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਪਨੈੱਕੇ-

ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਪਦਆਂ ਪਦਨ ਲੰਘ ਪਗਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਗ ਜ਼ਰ ਗਈ। 

ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਪਠਆ, ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਚਾਿ ਬਣਾ 

ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਉਿ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਇਿ ਪਦਨ ਵੀ 

ਿਪਿਪਲਆਂ ਪਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਬੀਪਤਆ ਤ ੇਰਾਤ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਪਦਨ 

ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ੍ੀ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਤੜਕ ੇ

ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਕਿੀ ਚ ੱ ਕ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ ਤ ਰ ਪਿਆ। ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਨ ਮੰੂਿ ਿੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਚਾਿ-ਿਾਣੀ ਿੀ ਦ ੱ ਧ ਵਾਲੇ ਭਾਪਡਆਂ ਨੰੂ 

ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਨੰੂ ਪਨਕਲ ਤ ਪਰਆ। ਉਿ 

ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ। ਪਕੱਥ ਤੇ ਪਕਿੜੇ ਘਰ ਦ ੱ ਧ ਲੈਣਾ ਿੈ ਤੇ ਪਕਿੜੇ ਘਰ 

ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਉਸ੍ਨ ਕਾਿੀ ਘਰ ਪਨਿਟਾ 

ਲਏ। ਅਜ ੇਕ ਝ ਿੋਰ ਘਰ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ 

ਉਿ ਸ੍ਰਿੰਚ ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਕੇ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਸ੍ਰਿੰਚ 
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ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਸ੍ਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਿੈਲੀ 

ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਖਾਸੇ੍ ਸ੍ਨ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 

ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਗਆ। ਘਰ ਦਾ 

ਮ ੱ ਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬੂਿੇ ਨੰੂ 

ਢਾਈ-ਪਤੰਨ ਿ ੱ ਟੀ ਚੌੜੀ ਬਾਰੀ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ 

ਬਾਿਰ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸ੍ ਰਤ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਈ.. 

"ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ..." 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ੇਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 

ਭਾਂਡਾ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਲਾਿ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਪਗਆ। ਉਿ 

ਡਰਦਾ-ਡਰਦਾ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਿਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਤੇ ਿਈ। ਜੋ ਿੱਥ ਪਵੱਚ 

ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਿੜ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਗਲ 

ਪਨੈੱਕੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂ੍ਟ ਤੇ ਚ ੰ ਨੀ ਨੰੂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਪਨਆ 

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਬੱਤਖ ਵਾਂਗ ਤ ਰਦੀ ਿੋਈ ਉਿ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 

ਆ ਿਿ ੰ ਚੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਪਡੱਗੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਿੇਠਾਂ 

ਰੱਖ ਪਦੱਤੀ। ਕ ੜੀ ਬਾਲਟੀ ਚ ੱ ਕ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਦਾ ਪਧਆਨ ਦ ੱ ਧ ਪਵੱਚ ਨਾ ਿ ੰ ਦੇ ਉਸ੍ ਦ ੇਮੱਥੇ ਤ ਲਟਕ ਰਿੀਆ ਂ
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ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਧੌਣ ਤ ਮ ੜਕ ੇਦੀ ਬੂੰ ਦ ਵੱਲ ਸ੍ੀ। ਜੋ 

ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਿੇਠਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਆਟੇ ਨਾਲ 

ਪਲੱਬੜੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਆਟਾ 

ਗ ੰ ਨਦੀ ਿੀ ਕਾਿਲੀ ਪਵੱਚ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਆ ਗਈ ਿੋਵੇ। ਗੋਰਾ-

ਪਚੱਟਾ ਦ ੱ ਧ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਸੋ੍ਿਣਾ ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੀ ਬਿ ਤ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਕ ੜੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੱਲ ਨਿ  ਦ ੱ ਧ ਵੱਲ ਤੇ ਘਰ 

ਪਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਦ ੱ ਧ ਿਾਇਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ 

ਬੋਲੇ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਚਲੀ ਗਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਅਜੇ 

ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਦਾ ਰੂਿ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ 

ਭਾਅ ਪਗਆ ਿੋਣਾ। ਦ ੱ ਧ ਵਾਲੀ ਪਡੱਗੀ ਚ ੱਕ ਗ ਪਰੰਦਰ ਬਾਿਰ ਵੱਲ 

ਨੰੂ ਿੋ ਤ ਪਰਆ। ਉਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੰੂ ਮ ੜ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ 

ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰ ਕ ੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦ ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਦ ੱ ਧ ਲੈ ਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤਾਂ ਕ ੜੀ ਬੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ 

ਬਾਿਰ ਪਨਕਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ 

ਪਕ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਸੋ੍ਿਣਾ ਮ ੰ ਡਾ ਅੱਜ ਉਸ੍ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸ੍ੀ ਿਰ 

ਿਤਾ ਨਿ  ਪਕ  ਿਪਿਲਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਇਿ ਗੱਲ ਨਾ 
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ਆਈ। ਕ ੜੀ ਨ ਬੂਿੇ ਤ ਬਾਿਰ ਜਾ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਿਰ 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਜਾ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਾਇਕਲ ਦੇ ਿਡਲ ਮਾਰਦਾ ਗ ਪਰੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਪਧਆ। ਿਰ 

ਉਸ੍ਦੇ ਪਦਮਾਗ ਤੇ ਕ ੜੀ ਦੀ ਛਾਿ ਛੱਿ ਚ ੱ ਕੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਿੋਰਾਂ 

ਘਰਾਂ ਪਵੱਚ ਦ ੱ ਧ ਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਤ ੇਿਾਇਆ ਿਰ ਪਧਆਨ ਕ ੜੀ ਪਵੱਚ 

ਿੀ ਰੱਪਖਆ। ਦ ੱ ਧ ਿਾ ਘਰ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੰੂ ਿੱਠ ਿਾਏ, 

ਿੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਿਰ ਕ ੜੀ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਭਟਪਕਆ। 

ਦ ਪਿਿਰ ਿਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਖੇਤਾਂ ਤ ਘਰ ਆ ਪਗਆ। ਗਰਮੀ 

ਪਜਆਦਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਰੀਰ ਥੋੜਾ ਪਢੱਲਾ ਿੈ ਪਗਆ 

ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਨ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਵੀ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਿੀ ਦ ੱ ਧ 

ਿਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਿਰ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਕ ੜੀ ਨੰੂ 

ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਿ ਨਾਲ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਪਨਕਲ ਤ ਪਰਆ। ਕ ਝ ਘਰਾਂ 

ਪਵੱਚ ਦ ੱ ਧ ਪਲਆ, ਿਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿੰਚ ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਘਰ ਜਾ 

ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਅੱਜ ਬਾਿਰ ਖਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ ਪਸੱ੍ਧਾ ਿੀ ਘਰ ੇ

ਵੜ ਪਗਆ ਤੇ ਪਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਘਰ ਦਾ ਵੇਿੜਾ ਬਿ ਤ 

ਖ ੱ ਲਾ ਸ੍ੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕ ੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤ ੇ

ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ੋਟੱਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ 
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ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਕ  ਪਮੰਟ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਪਕਸੇ੍ ਿੋਰ 

ਕ ੜੀ ਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

“ਭੈਣ.. ਭੈਣ..” 

ਕ ੜੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੱਲ ਟ ੱ ਟਾ ਤੇ ਉਿ ਅੰਦਰ 

ਗਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕ ਝ ਪਚਰ 

ਬਾਅਦ ਕ ੜੀ ਦ ੱ ਧ ਿੜੀ ਪਲਆ ਬਾਿਰ ਆਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਦ ੱ ਧ 

ਿਵਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕ ੜੀ ਵੀ ਉਸ੍ 

ਵੱਲ। ਦ ੱ ਧ ਿੈ ਪਗਆ ਤਾਂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਬ ਲਾਉਣ ਦੇ 

ਬਿਾਨ ਨਾਲ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ਾਬ ਨਿ  ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੇ.. 

ਕ ੜੀ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਿਜੂਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗਏ ਿੋਏ ਆ। ਕ ਝ ਕ  

ਪਦਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ ਜੀ।  

ਕ ੜੀ - ਵੈਸੇ੍ ਤ ਸ੍  ਕੌਣ ਿੋ? ਕੱਲ ਵੀ ਦ ੱ ਧ ਲੈਣ ਤ ਸ੍  ਆਏ 

ਸ੍ੀ। ਜੋ ਬਾਿੂ ਜੀ ਆ ਦੇ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਕ  ਨੀ ਆ ਰਿੇ? 
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ਗ ਪਰੰਦਰ - ਮ ਮ ੰ ਡਾ ਉਿਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਿੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨੀ ਸ੍ੀ 

ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਆ ਪਗਆ। 

ਕ ੜੀ - ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਮਤਲਬ.. 

ਕ ੜੀ ਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੱਲ ਤੱਪਕਆ ਤੇ ਥੜੋਾ ਪਜਿਾ 

ਮ ਸ੍ਕਰਾਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ। 

ਪਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਪਿਰ ਘਰੇ ਕੋਣ ਏ ਿ ਣ ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ਾਬ ਤੇ ਿ ੈ

ਨੀ ਘਰ? 

ਕ ੜੀ - ਬਸ੍ ਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਡਰ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਕੱਪਲਆਂ ਨੰੂ? ਜੇ ਕੋਈ 

ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ? 

ਕ ੜੀ - ਪਕਸੇ੍ ਦੀ ਪਿੰਮਤ ਨੀ ਿੈਗੀ ਕਈੋ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ 

ਲੰਘ ਜਾਵੇ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਾਂਜੀ ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ। 

ਕ ੜੀ - ਕੱਲ ਵੀ ਤ ਸ੍  ਆਓਗੇ? 
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ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਤਾ ਨੀ। ਜੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸ੍ਿਤ ਠੀਕ ਰਿੀ 

ਤਾਂ ਉਿ ਆ ਸ੍ਕਦੇ ਆ ਨਿ  ਤਾਂ ਮ ਿੀ। 

ਕ ੜੀ - ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਦਉ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨੰੂ। ਤ ਸ੍  ਿੀ 

ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਿ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਿ  ਿੋ ਜਾਂਦੇ।  

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ ਜੀ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਉਸ੍ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਿੋਇਆ ਮ ਸ੍ਕਰਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ 

ਤੇ ਕ ੜੀ ਵੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕ ੜੀ ਨ ਪਕਸ੍ ਲਪਿਜ਼ ੇ

ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਮ ੜ ਤ ਆਉਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਪਕਿਾ ਿ।ੈ  

“ਚੰਗਾ ਜੀ ਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਰ। ਧ ੱ ਿ ਿ ੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮ ਿੋਰਾਂ 

ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਜੇ।“ 

ਕ ੜੀ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾ 

ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਨੰੂ ਿੈ ਪਗਆ। ਕ ੜੀ ਬਸ੍ 

ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ। ਦ ੱ ਧ ਿਾ ਗ ਪਰੰਦਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ 

ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਠੀਕ ਸ੍ੀ 

ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਦ ੱ ਧ ਆਿ ਿਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਿਰ 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਨੰੂ ਕ ਝ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਕਿਾ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸੰ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਵੀ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ 
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ਨੰੂ ਘਰੇ ਰ ਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਲਈ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣਾ ਤਾਂ 

ਇੱਕ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ। ਅਸ੍ਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿੰਚ ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਦੀ 

ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਪਨੈੱਤ ਪਮਲਣਾ ਸ੍ੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਪਦਨ ਇੰਝ ਿੀ ਚੱਪਲਆ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਦੇ ਬਿਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਪਮਲਦਾ ਤ ੇ

ਆਨ-ਬਿਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕ ੜੀ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਓਨਾਂ ਿੀ ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਅਜ ੇਤੱਕ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਿ ੱ ਛਣ ਦੀ ਪਿੰਮਤ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕ ੜੀ ਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਿ ੱ ਪਛਆ ਸ੍ੀ। ਗੱਲਾਂ 

ਬਾਤਾਂ ਪਨੈੱਤ ਿ ੰਦੀਆਂ ਸ੍ਨ। 

ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਿੰਜ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱਛ ਉਸ੍ਨ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਇੱਕ 

ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਦ ੱ ਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਦ ੱ ਧ ਿਵਾ ਦੇ 

ਵੇਲੇ ਕ ੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਕ ੜੀ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ.. 

ਕ ੜੀ - ਤ ਸ੍  ਿੜਦੇ ਪਲਖਦੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂ ਬਸ੍ ਦ ੱ ਧ ਿੀ 

ਿਾ ਦੇ ਿੋ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਪੜਆ ਿਾਂ ਬਾਰਵ  ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਨਿ  ਿਪੜਆ। 

ਿਾਂ ਐਤਕੀ ਕਪਿ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਪਕ ਕਾਲਜ ਿੈ ਜਾ। ਦ ੱ ਧ ਤਾਂ 

ਬਾਿੂ ਜੀ ਿਾ ਦੇ ਸ੍ੀ। ਉਿ ਠੀਕ ਨਿ  ਤਦੇ ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ।  
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ਕ ੜੀ - ਅੱਛਾ।  

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਤ ਸ੍  ਪਕੰਨਾ ਿੜੇ ਿੋ? 

ਕ ੜੀ - ਮ ਪਜਆਦਾ ਨੀ ਬਸ੍ ਦੱਸ੍ਵ  ਤੱਕ ਿੀ। ਸ੍ਾਡੇ ਪਿੰਡ 

ਵਾਲੇ ਸ੍ਕੂਲ ਿੈਨੀ ਸ੍ੀ ਬਾਰਵ  ਇਸ੍ ਲਈ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨ ਅੱਗੇ ਨੀ 

ਿੜਾਈ। ਝ ਪਦਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਅੱਗੇ ਿੜਨ ਨੰੂ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਚਲੋ ਦਸ੍ ਪਕਿੜਾ ਘੱਟ ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 

'ਚ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕ ੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿ  ਿੜਾ ਦੇ। ਇਿ 

ਤਾਂ ਪਿਰ ਚੰਗੇ ਨ ਤ ਿਾਡੇ ਬਾਿੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ੍ ਤ ਿਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? 

ਕ ੜੀ - ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ। ਤ ਿਾਡਾ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਮ ਗ ਪਰੰਦਰ।  

ਦੋਨ ਕ ਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਗਏ। ਪਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ ਆਿਣੀ 

ਜੇਬ 'ਚ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਕੱਢਦਾ ਿੋਇਆ ਬਪੋਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਆਿ ਪਿਸ੍ਾਬ ਪਲਪਖਆ ਦ ੱ ਧ ਦਾ ਜਦ ਮ ਪਗਆ ਂ

ਦੇਖ ਪਲਉ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿ ਣ ੇਦਖੇ ਲਦੀ ਆ। 
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ਗ ਪਰੰਦਰ - ਨਿ -ਨਿ  ਿ ਣ ੇਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਸ੍ਾਬ ਲੰਮਾ ਏ। 

ਵੇਿਲੇ ਿੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਿੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੰੂ 

ਦੱਸ੍ਣਾ। ਮ ਚੱਲਦਾ ਿਾਂ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਗ ਪਰੰਦਰ ਇਸ੍ ਡਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤ ਕਾਿਲੀ 

ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਪਨਲਪਕਆ ਪਕਤੇ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੀ 

ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਨਾ ਿੜਨ ਲੱਗ ਿਵ।ੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਅਜੇ ਪਨਕਪਲਆ ਿੀ 

ਪਕ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਿੜਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਪਦੱਤਾ.. 

 

“ਪਲਖ ਤ ਮ ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ.. 

ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮ ਤ ਿਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ। ਿਰ 

ਤ ਸ੍  ਰੱਜ ਕੇ ਸੋ੍ਿਣ ੇਿੋ ਇਿ ਗੱਲ ਮ ਦਾਅਵ ੇਨਾਲ ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ। 

ਤ ਿਾਡੇ ਤ ਸੋ੍ਿਣਾ ਮੈਨੰੂ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ ਪਕ ਰੱਬ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 

ਬਣਾਇਆ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਅਗਾਂਿ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮ ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਦਾ 

ਤ ਿਾਨੰੂ ਦੇਪਖਆ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਪਕਧਰੇ ਿਰੋ ਕ ਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ  

ਆ ਦਾ। ਿਰ ਥਾਂ ਤ ਸ੍  ਿੀ ਪਦੱਖਦੇ ਿੋ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ 

ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਿਾਂ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿ  ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਪਕ 

ਕੀ ਿ ੰ ਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਕਸੇ੍ ਕ ੜੀ 
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ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ। ਿਾਂ ਅਗਰ ਿਰ ਵੇਲੇ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। 

ਭ ੱ ਖ ਲੱਗਣੀ ਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ 

ਤਾਪਰਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਖ ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਸ੍ਰਿ ਇੱਕ 

ਿਾਸੇ੍ ਪਧਆਨ ਰਪਿਣਾ ਿਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਾ 

ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਿ ਸ੍ਭ ਪਕਸੇ੍ ਨਾਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਿਆਰ 

ਿੋਇਆ ਆਖਦੇ ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੰੂ ਿ ੋਪਗਆ ਪਿਆਰ ਤ ਿਾਡ ੇ

ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਲ ਐਸ੍ਾ ਨਿ  ਲੰਘਦਾ ਿੋਣਾ ਜਦ ਤ ਿਾਡਾ 

ਚੇਤਾ ਨਿ  ਆ ਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਨਿ  ਪਲਖਣਾ ਆ ਦਾ। 

ਇਸ੍ ਲਈ ਕ ਝ ਗ਼ਲਤ ਪਲਖ ਪਦਆਂ ਤੇ ਮ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮ ਤਾਂ 

ਇਿ ਵੀ ਨਿ  ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਆਿ ਮੈਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ 

ਨਿ । ਿਰ ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 

ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਪਿੰਦੀ ਿ ੰ ਦੀ ਆ ਪਕ ਬੰਦੇ ਨੰੂ 

ਪਦਲ 'ਚ ਨਿ  ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਿੋਵ ੇਬੋਲ 

ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਭਾਵ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਐਵ ਆਿ 

ਅੰਦਰ ਘ ੱ ਟ-ਘ ੱ ਟ ਪਕ  ਮਰਨਾ। ਏਸੇ੍ ਲਈ ਮ ਆਿਣੇ ਪਦਲ ਦੀ 

ਗੱਲ ਪਲਖ ਕੇ ਦੱਸ੍ ਪਰਿਾ ਿਾਂ। ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬਿ ਤ-ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ 

ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਜੇ ਤ ਸ੍  ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿ ੋਤਾਂ ਜਰਰੂ 
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ਜ ਆਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੰੂ ਤ ਿਾਡੇ ਜ ਆਬ ਦੀ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ 

ਰਿੇਗੀ।” 

 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਿਪੜਆ ਤ ੇਮ ੱ ਖ ਤੇ ਮ ਸ੍ਕਾਨ 

ਪਲਆਂਦੀ। ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਨੰੂ ਚ ੰ ਪਮਆ। ਉਿ ਵੀ ਇਿੀ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। 

ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਕਪਿਣ ਦੀ ਪਿੰਮਤ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਦਾ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਉਿ ਿ ੱ ਲੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾ 

ਰਿੀ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਅੱਜ ਸ੍ਭ ਖੂਬਸੂ੍ਰਤ ਲੱਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਦੇ ਿੈਰ 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿ  ਸ੍ਨ ਲੱਗਦੇ। ਜਦ ਉਸ੍ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਚਾਅ-ਚਾਅ ਪਵੱਚ ਆਿਣੀਆਂ 

ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨ ਵੀ ਿੇਮ 

ਿੱਤਰ ਿਪੜਆ। ਉਿ ਇਸ੍ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਿ ਤ ਦੂਰ ਸ੍ਨ ਿਰ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਪਵੱਚ ਿੀ ਖ ਸ਼ੀ ਜਾਿੀ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੇ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਦਾ 

ਜ ਆਬ ਪਲਪਖਆ। ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦ ੱ ਧ ਲੈਣ ਆਇਆ 

ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗ ੱ ਸ੍ਾ ਪਦਖਾਇਆ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰਿਾ। ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦੀ ਨਾਂਿ ਿੈ। ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਪਿੱਛ 
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ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਿਣ ੇਜ ਆਬ ਵਾਲਾ ਿੇਮ 

ਿੱਤਰ ਿੜਾ ਦੀ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿੜ ਪਲਆ ਤ ਿਾਡਾ ਪਿਸ੍ਾਬ। ਆਿ ਲਵ ੋਮੇਰਾ 

ਵੀ ਿੜ ਪਲਉ ਤੇ ਕੱਲ ਨੰੂ ਬਣਦੇ ਿੈਸੇ੍ ਦੇ ਜਾਣੇ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਿੱਤਰ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ ਜੇਬ ਪਵੱਚ 

ਿਾ ਘਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਤ ਉਸ੍ਨੰੂ ਨਾਂਿ 

ਿੀ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਪਨਲਕਦੇ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖਲੋ ਉਿ ਜ ਆਬ 

ਿੜਨ ਲੱਗਾ.. 

 

“ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਆਿ ਨੰੂ। ਇਸ੍ ਲਈ ਦ ਬਾਰਾ 

ਦੱਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿ । ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ੍ਿੇਲੀ 

ਕਪਿੰਦੀ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਪਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਣਾ ਨਾਂ 

ਨਿ  ਪਲਖੀਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ  ਪਲਖੀ ਦਾ.. “ਪਲਖ਼ਤ 

ਤ ਮ ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ”। ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਪਚੱਠੀ ਥੋੜਾ ਪਲਖ ਰਿੇ ਆ। 

ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਤ ਸ੍  ਮੈਨੰੂ ਬਿ ਤ 

ਿਸੰ੍ਦ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ ਤ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿਾਂ 

ਤੇ ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ ਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਬਸ੍ ਿਰਕ ਇਿ ਵਾ ਪਕ ਤ ਸ੍  
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ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਤੇ ਮ ਕਰ ਨਿ  ਸ੍ਕੀ। ਵੈਸੇ੍ ਪਜੰਨੀ ਕ  ਮ 

ਸੋ੍ਿਣੀ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਤ ਕਈ ਗ ਣਾ ਤ ਸ੍  ਸੋ੍ਿਣ ੇਿੋ। ਰੰਗ ਰੂਿ ਤ ਵੀ 

ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸ੍ਲੀਕ ੇਤ ਵੀ। ਿਾਂ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਪਕ ਅੰਦਰ 

ਵੀ ਓਨ ਿੀ ਸੋ੍ਿਣ ੇਿੋਵੋਗੇ। ਬਿ ਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਨਿ  

ਆ ਦੀਆ। ਿਰ ਕਰਨਾ ਜਰਰੂ ਚਾਿ ੰ ਦੀ ਆਂ। ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ 

ਏਦਾਂ ਿੋਇਆ ਪਕ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੱਪਕਆ ਤ ੇ

ਪਿਆਰ ਿ ੋ ਪਗਆ। ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ ਣਦੀ ਜਰੂਰ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਿਰ 

ਯਕੀਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਿਰ ਖ ਦ ਨੰੂ ਤ ਿਾਡ ੇਨਾਲ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਰ 

ਿਤਾ ਲੱਗਾ। ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬਿ ਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ 

ਘਰੇ ਜੀਅ ਨਿ  ਲੱਗਦਾ। ਮ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਨਿ  ਪਕ ਪਕਵ ਮੈਨੰੂ 

ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਗਆ। ਉਿ ਵੀ ਏਨੀ ਛੇਤੀ। ਮ ਤਾਂ 

ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਿ ੰਦੀ ਸ੍ੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ਿੀ। ਿਰ ਮ ਖ ਸ਼ ਿਾਂ 

ਪਕ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਿ ੋਿੀ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਿ 

ਖੱਤ ਿੜ ਪਜੰਨੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਖ ਸ਼ੀ ਿੜਨ ਵੇਲੇ ਿੋ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਓਨੀ 

ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਪਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋ ਰਿੀ ਏ। ਮ ਸੱ੍ਚੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬਿ ਤ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤ ਿਾਡੀ ਿੀ ਿੋ ਕੇ ਰਪਿਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੀ 

ਿਾਂ। ਮੇਰੇ ਤ ਿੋਰ ਨਿ  ਪਲਪਖਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੰੂ ਖ ਸ਼ੀ ਿੈ ਜੋ ਤ ਸ੍  

ਮੇਰੀ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਆਏ।" 
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ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਜ ਆਬ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਪਠਆ। 

ਥੇ ਿੀ ਖੜਾ ਭੰਗੜਾ ਿਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਖ ਦ ਨੰੂ ਸੰ੍ਭਾਪਲਆ 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਤ ਦ ੱ ਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪਨਬੇਪੜਆ। ਘਰ ਿਿ ੰ ਚਪਦਆ 

ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਿੱਤਰ ਿਪੜਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਪਕੰਨੀ 

ਿੀ ਵਾਰ ਿਪੜਆ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦ ੇਿੇਮ ਿੱਤਰ ਦਾ ਜ ਆਬ 

ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਪਗਆ। ਦੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਿਮੋ-

ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਦੇਖ ਬਿ ਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਏ। ਪਚੱਠੀਆਂ ਦਾ ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਚੱਲਣ 

ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਿੰਜ ਪਦਨ ਚੱਪਲਆ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਆਿ 

ਤਾਂ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਿੜਦੀ ਿੀ ਸ੍ਗ ਆਿਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿੜਾ ਦੀ। 

ਉਸ੍ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਿੜਦੀ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠ 

ਸ੍ ਣਦੀ। ਪਿਰ ਰਲ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੇ ਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ ਆਬ ਪਲਖਦੀਆਂ। 

ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਿੱਤਰ ਪਵੱਚ ਇਕੱਪਲਆਂ ਪਮਲਣ 

ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਘਰ ਿੀ ਬ ਲਾਇਆ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿੱਤਰ ਪਵੱਚ ਪਲਖ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਿ 

ਅਪਜਿਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਿ  ਿ ੱ ਟੇਗਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਮਾਜ ਤ ਸ਼ਰਪਮੰਦਾ ਿੋਣਾ ਿਵੇ। ਬਸ੍ ਉਿ 

ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਿਾਂ ਕਰ 
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ਪਦੱਤੀ। ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 

ਤੇ। ਉਿਨਾਂ ਰਾਤ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 

ਰਾਤ ਿੈ ਗਈ। ਬੱਚਦਾ-ਬਚਾ ਦਾ, ਡਰਦਾ ਿੋਇਆ, ਖ ਦ 

ਨੰੂ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦੰਦੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਘਰ 

ਆ ਿਿ ੰ ਪਚਆ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਉਸ੍ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਵੱਚ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨ ਮ ੱ ਖ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਖੋਲ ਰੱਪਖਆ ਸ੍ੀ। ਪਜ  ਿੀ ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਘਰ ਆਇਆ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਬੂਿ ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰ 

ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਬੂਿਾ ਮਾਰ ਪਦੱਤਾ। ਘਰ ਕਾਿੀ ਵੱਡਾ ਸ੍ੀ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ 

ਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਿ ਿੜੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਚ ਬਾਰ ੇਤੇ ਲੈ ਗਈ। 

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਾਰੇ ਬਾਿਰ ਿੀ ਸ੍ ੱ ਤੇ ਿਏੋ ਸ੍ਨ। ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 

ਸ੍ਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਿੋਣ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ 

ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ ੱ ਤੀਆਂ ਰਿੀਆਂ। ਚ ਬਾਰੇ ਿਿ ੰ ਚਣ 

ਤੇ ਵੀ ਉਸ੍ਨ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਿ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਛੱਡੀ ਅਜੇ। ਉਿ ਇੱਕ 

ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ੋਟੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਿੇ। 

ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਸ੍ਾਿ 

ਪਦੱਸ੍ਦੇ ਸ੍ਨ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਉਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੇ। ਪਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਬਾਂਿ ਛੱਡਣੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤ ਸ੍ ! 
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ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਤਰਿ ਭੰਗ ਿੋਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ 

ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਂਿ ਛੱਡਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ.. 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਓ.. ਮ ਆਿ ਕਰਨਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਨਿ .. ਨਿ .. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਭਾਵ ਸ੍ਾਰੀ 

ਰਾਤ ਿੀ ਿੜੀ ਰੱਖੋ। 

ਦੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਵੱਲ ਦੇਖ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਮ ਸ੍ਕਰਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਵੈਸੇ੍ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ੍ੀ ਪਮਲ ਕੇ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਬਿ ਤ ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਕਰਦੇ ਪਕ  ਨੀ ਪਿਰ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਕੀ ਕਰਾਂ ਤ ਸ੍  ਸੋ੍ਿਣ ੇਿੀ ਏਨ ਿੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਜੀਅ ਿੀ ਨਿ  ਕਰ ਰਿਾ। ਬਸ੍ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ  ਜਾਂਵਾਂ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਦਖੇੀ ਜਾਵਾਂ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਦੇਖੀ ਜਾਉ ਪਿਰ। ਮ ਪਕਿੜਾ ਰੋਪਕਆ ਤ ਿਾਨੰੂ। 
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ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਵੈਸੇ੍। ਮੈਨੰੂ ਤ ਿਾਨੰੂ ਏਦਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਪਮਲਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਬਿ ਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਖਾਸ੍ 

ਕਰ ਬਾਿੂ ਜੀ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਰ ਆਿਾ ਪਕਿੜਾ ਕੋਈ ਐਸ੍ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇ

ਿਾਂ ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟ ੱਟੇ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿਤਾ ਪਜ  ਿ  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਿਰੂੀ ਿੋਈ। ਬਾਿੂ ਜੀ 

ਨ ਬੇ-ਪਿਕਰ ਿੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਾ ਪਦੱਤੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਿ ੱ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਪਲਆ। ਅਸ੍  ਪਤੰਨ ਭੈਣਾਂ ਿਾਂ ਕਦੇ ਨਿ  

ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਿ ੱ ਤ ਵੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਾਂ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ੇਬਿ ਤ ਪਸ੍ਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦ ੇ

ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਿਰ ਵਾਰ ਸ੍ਰਬਸ੍ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 

ਦਾ ਸ੍ਰਿੰਚ ਬਣਾ ਪਦੰਦੇ ਨ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਬਿ ਤ ਪਜਆਦਾ। ਸ੍ਾਡੀ ਵੀ ਿਰ ਖ ਸ਼ੀ ਿੂਰੀ 

ਕਰਦੇ ਨ। ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਿਾਪਜ਼ਰ ਕਰ ਦਦੇ। ਮੈਨੰੂ 

ਿਤਾ ਜੇ ਮ ਆਿਣੇ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ 

ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਮਨਾ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ 

ਮੈਨੰੂ। 
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ਗ ਪਰੰਦਰ - ਜੇ ਨਾ ਮੰਨ। ਪਿਰ? 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਮ 

ਮਨਾ ਲੈਣਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। 

ਪਿਰ ਕ ਝ ਦਰੇ ਚ ੱ ਿ ਿੋਏ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦਾ ਿੱਥ 

ਿਪੜਆ ਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਥੇਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ 

ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੇਰੀ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਅੱਛਾ। ਿੱਥ ਵੇਖ ਲਦੇ ਤ ਸ੍ । 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਿਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਿ ਤਾ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਚਲੋ ਦੱਸੋ੍ ਪਿਰ। ਕ ਝ ਿੋਰ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਖ ਸ਼ ਿੋਈ ਤੇ ਭਪਵੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਿ ਿਗਟ 

ਕੀਤੀ। ਿਤਾ ਨਿ  ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਿੱਥ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ 

ਨਿ । ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਿੱਥ ਨੰੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਪਦੱਤਾ 

ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 
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ਗ ਪਰੰਦਰ - ਆਿ ਦਖੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਏ। ਪਕੰਨੀ 

ਲੰਮੀ ਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੱਬੇ-ਸੌ੍ ਸ੍ਾਲ ਜੀਵਗੀ ਤੂੰ । ਓਿ ਮ ਆਫ਼ 

ਕਰਨਾ। ਮ ਤ ਿਾਨੰੂ ਤੂੰ  ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ ਨਾ? 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਜੇ ਤ ਸ੍  ਨਿ  ਕਪਿਣਾ ਤਾਂ ਿੋਰ ਪਕੰਨ ਕਪਿਣਾ? 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਪਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ 

ਪਬਲਕ ਲ ਪਸੱ੍ਧੀ ਆ। ਬੜੀ ਿੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ । 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਉਿ ਤੇ ਿੈ ਿੀ। ਮਾਿੇ ਵੀ ਏਨ ਵਧੀਆ ਪਮਲੇ 

ਤੇ ਤ ਸ੍  ਵੀ। ਿੋਰ ਦੱਸੋ੍ ਤ ਸ੍ । 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਤਰੇਾ ਇੱਕ ਿੀ ਪਵਆਿ ਿਣੋਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ 

ਨਾਂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਸੰ੍ਘ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਪਨਆਣੇ ਿੋਣ।ੇ 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ – ਿੋ..ਓ....ਅੱਠ ਪਨਆਣੇ.. ਮਰਨਾ ਮ। 

ਦੋਨ ਿੱਸ੍ਣ ਲੱਗ ਿਏ। ਪਿਰ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਿੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੰੂ 

ਪਖੱਚਦੀ ਬੋਲੀ.. 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਜਾਓ.. ਐਵ ਗੱਿਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮ ਨੀ 

ਪਦਖਾਉਣਾ ਿੱਥ-ਿ ੱਥ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਲੈ ਦੱਸ੍। 
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ਗ ਪਰੰਦਰ ਉਸ੍ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ 

ਰ ੱ ਸ੍ਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਿਲ ਚ ੱ ਿ ਛਾਈ। ਪਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ 

ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਵੈਸੇ੍ ਬਾਿੂ ਜੀ ਤਰੇੇ ਤੇ ਿਜੂਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗਏ। 

ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੌਣ ਸ੍ਾਂਭਦਾ? 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਗਏ ਨ। ਆਿ ਜੋ ਸ੍ੀਰੀ ਰੱਖੇ ਇਿ 

ਤਾਂ ਏਥੇ ਿੀ ਆ। ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਿੈਗੇ ਤ ਸ੍  ਕਈ ਵਾਰ ਦ ੱ ਧ ਲੈਣ ਆਉਣ 

ਵੇਲੇ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ। ਕਦ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣਾ ਉਿਨਾਂ ਨ? 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ੍ ਇੱਕ-ਦੋ ਪਦਨ ਤੱਕ, ਅਠਾਰਾਂ 

ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਿਸ੍ੀ ਦੀ ਪਟਕਟ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸੋ੍ਲਾਂ ਵਾ। 

ਿਰਸ੍ ਆ ਜਾਣਾ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਪਦਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਿੋ ਪਗਆ। ਪਤੰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਨ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ।  
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ਦੋਨ ਜਾਣੇ ਠ ਗਏ। ਤ ੇਚ ਬਾਰੇ ਤ ਿੇਠਾਂ ਤਰ ਆਏ। 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਨੈੱਕੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਬਾਿਰ 

ਪਨਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਰ ਰ ੱ ਕ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ.. 

ਗ ਪਰੰਦਰ - ਇੱਕ ਜੱਿੀ ਿਾ ਲਵਾਂ? 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਪਬਨਾਂ ਕ ਝ ਬੋਲੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਈ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵੱਚ ਭਰ ਪਲਆ। ਕ ਝ ਦਰੇ 

ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਵੱਖ ਿੋ ਗਏ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿ ੋ

ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਬਿੂਾ ਮਾਰ ਚ ੱ ਿ-ਚਾਿ ਆਿਣੇ ਪਬਸ੍ਤਰ ਤ ੇ

ਜਾ ਿਈ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਆਿਣੇ ਘਰ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਰਾਤ ਬੀਤ 

ਗਈ। 

ਿੇਮ ਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੀ। ਉਿ ਅਗਲੇ ਦੋ 

ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਮਲੇ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦਾ ਬਾਿੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ 

ਪਗਆ। ਗ ਪਰੰਦਰ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਿੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਰਾਮ 

ਪਸੰ੍ਘ ਬਾਰੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਤ ਿ ੱ ਪਛਆ ਤ ੇਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਿ ੱ ਪਛਆ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਸ੍ਭ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਿ ਣ ਦ ੱ ਧ ਿਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ 

ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਿ ੰ ਦੀ ਸ੍ੀ। ਬਸ੍ ਉਿ 

ਪਚੱਠੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸ੍ਿਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਨ। 
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ਪਦਨ ਗ ਜ਼ਰਦ ੇਗਏ ਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਪਗਆ। 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ ਬਿਾਨ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ 

ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਮਾਣ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਿ ੱ ਟ ਕੇ ਨਿ  ਦਖੇ 

ਸ੍ਕਦਾ। ਿਰ ਉਿ ਅਨਜਾਣ ਵੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਤ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਕ ਝ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣਾ ਵਪਿਮ ਸ੍ਮਝ 

ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। 

ਇੱਕ ਪਦਨ ਸ੍ਰਿੰਚ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕ ਝ ਕਾਗ਼ਜ 

ਲੱਭਣ ਪਵੱਚ ਕਾਿੀ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਰਾ ਘਰ 

ਿੋਲ ਮਾਪਰਆ। ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਾਗ਼ਜ ਲੱਭ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ 

ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਨਾ ਪਮਲੇ। ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਦੇ ਿੱਥ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦੇ ਭਜੇ ੇ

ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਿੱਤਰਾਂ ਪਵੱਚ ਤਾਂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦਾ 

ਨਾਮ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਿਰ। ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਿਲੇ ਿੱਤਰ ਪਵੱਚ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ੀ। 

ਪਜਸ੍ ਤ ਸ੍ਰਿੰਚ ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਨੰੂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਤੇ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦ ੇ

ਚੱਲ ਰਿੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨੰੂ 

ਬਿ ਤ ਦ ੱ ਖ ਿੋਇਆ ਇਿ ਜਾਣਕ ੇ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਤੋੜ 

ਪਦੱਤਾ ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਨ। ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਰੇ ਿੇਮ ਿੱਤਰ ਲ ਕਾ ਲਏ ਤੇ 

ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਪਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛ 
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ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਦਨ ਸੋ੍ਚਦਾ 

ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਸ੍ਨੰੂ 

ਪਝੜਕੇ, ਸ੍ਮਝਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ ਕ ਝ 

ਪਦਨ ਉਿ ਬਿ ਤ ਿੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਾ। ਪਿਰ ਇੱਕ ਪਦਨ ਉਿ ਘਰ 

ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਪਵੱਚ ਜਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ 

ਪਮਪਲਆ। ਉਸ੍ਨੰੂ ਕ ਝ ਿੈਸੇ੍ ਪਦੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ੍ ਵੀ 

ਮਸ੍ਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਿੜਤਾਲ ਜਾਂ ਿਰਚਾ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕ ਪਦੱਤਾ। 

ਅਜੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਐਸ੍ਾ ਸ੍ਰਿੰਚ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੀ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਿ ੰਚ 

ਸ੍ੀ। ਪਬਨਾਂ ਪਰਸ਼ਵਤ ਪਦੱਤੇ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਿ ੰ ਦੇ ਸ੍ਨ। ਿਰ 

ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਿ ਅਪਜਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਪਜਸ੍ ਦਾ 

ਉਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਨਸ਼ਾਨ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਰਪਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਿ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ।  

ਪਦਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਰਾਤ ਿ ੈਗਈ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਟੱਬਰ ਨ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ੍ 

ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਪਤੰਨ ਕ ੜੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ 

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵ ਕ ੜੀਆਂ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ 

ਸ੍ਾਲ ਪਨੈੱਕੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਸ੍ਾਪਰਆ ਂਤ ਵੱਡੀ ਸ੍ੀ। ਪਤੰਨ 

ਕ ੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆ।ਂ ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਕ ੰ ਡੀ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਪਕਿਾ। 
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ਇੱਕ ਨ ਕ ੰ ਡੀ ਮਾਰ ਪਦੱਤੀ। ਉਿ ਪਬਲਕ ਲ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨਿ  

ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਣੀਆਂ ਕ ੜੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਪਝੜਪਕਆ ਤੱਕ ਨਿ  ਸ੍ੀ। ਉਿ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈਆ।ਂ 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਬੋਪਲਆ.. 

ਸ੍ਰਿੰਚ - ਦੇਖੋ ਧੀਓ.. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ।ੋ ਮ ਜੋ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। ਉਿ ਤ ਿਾਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਮ ਕਰਨਾ ਨਿ  

ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿਰ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੰੂ ਿਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਣਾ। 

ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ ਣ।ੋ ਤ ਸ੍  ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਪਰਓ ਨਾ ਰੌਲਾ 

ਿਾਇਓ। ਪਜੰਨ ਵੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂ ਨਿ  

ਤੇ। ਬਸ੍ ਚ ੱ ਿ ਕਰ ਕੇ ਦੇਪਖਓ। 

ਕ ੜੀਆਂ ਚ ੱ ਿ ਖੜੀਆ ਂਸ੍ਨ। ਸ੍ਮਝ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ 

ਅੱਜ ਬਾਿੂ ਜੀ ਪਕਿ ੋ ਪਜਿੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਅਨ। ਪਕਸੇ੍ ਨ 

ਕੋਈ ਿ ੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ। ਅੱਜ ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਤੀ ਲੱਗਦੀ 

ਸ੍ੀ। ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗ ਜ਼ਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਨਿ  ਸ੍ੀ 

ਿੀਤੀ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਪਠਆ ਤੇ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਵੱਲ 

ਵਪਧਆ। ਉਿ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 

ਨਾ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਿੱਥ ਿੇਪਰਆ ਤ ੇਖ ਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਨਰਾਸ਼ ਪਜਿਾ 

ਿੋਇਆ। ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚ ੰ ਪਮਆ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਲੱਕ ਸੇ੍ ਪਿੱਛੇ 
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ਲਕੋਏ ਦਾਤਰ ਨੰੂ ਕੱਪਢਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੋ ਉਸ੍ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵੱਚ ਮਾਰ 

ਪਦੱਤਾ। ਦਾਤਰ ਵੱਜਪਦਆਂ ਉਿ ਬੇਦਲ ਿੋ ਪਡੱਗ ਿਈ। ਉਸ੍ਦੇ 

ਦਾਤਰ ਵੱਜਾ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਦਨੋ ਕ ੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। 

ਿਰ ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ 

ਮੰੂਿ ਘ ੱ ਟ ਲਏ। ਿਰ ਆਿਣੇ ਅੱਥਰ ੂਨਾ ਰੋਕ ਸ੍ਕੀਆ।ਂ ਉਿ 

ਸ੍ਮਝ ਚ ੱ ਕੀਆ ਂਸ੍ਨ ਪਕ ਬਾਿ ੂ ਨੰੂ ਗ ਪਰੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦ ੇ

ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਿਤਾ ਲੱਗ ਪਗਆ ਿੋਣਾ। ਤਦੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਉ ਨ ਇਿ ਕਦਮ ਚ ੱ ਪਕਆ। ਿਰ ਉਿ ਿਰੈਾਨ ਸ੍ਨ ਪਕ 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਪਨਰਦਈ ਿੋ ਚ ੱ ਕਾ ਸ੍ੀ। ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ 

ਨਫ਼ਰਤ ਪਵੱਚ ਬਦਲ ਪਗਆ। ਉਸ੍ ਨ ਗ ੱ ਸੇ੍ ਪਵੱਚ ਆ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ 

ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟਟੋੇ ਕਰ ਪਦੱਤੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ ਬਸ੍ ਦੇਖ ਰਿੀਆ ਂ

ਸ੍ਨ। ਉਿਨਾਂ ਅਪਜਿਾ ਆਿਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੂਿ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਿ  

ਸ੍ੀ ਦੇਪਖਆ। ਉਸ੍ਨ ਥ ੇਪਵਛੇ ਪਬਸ੍ਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਵੱਚ ਸ੍ਾਰ ੇ

ਟੋਟੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਿੰਡ ਬੰਨ ਗੱਡੀ ਪਵੱਚ ਰੱਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ 

ਵਗਦੇ ਦਪਰਆ ਵਾਲੇ ਮੰਡ ਨੰੂ ਿੋ ਤ ਪਰਆ। ਪਿੱਛ ਕ ੜੀਆਂ ਰੋ 

ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ। ਉਿ ਭੱਜ ਆਿਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਈਆ।ਂ ਉਿ ਕ ਝ 

ਦੇਰ ਪਵੱਚ ਿੀ ਦਪਰਆ ਤੇ ਿਿ ੰ ਚ ਪਗਆ। ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤ ੇਿੰਡ ਨੰੂ 

ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟ ੱ ਕੜਾ ਕਰ ਦਪਰਆ ਪਵੱਚ ਸ੍ ੱ ਟਦਾ 
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ਪਗਆ। ਅੱਜ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਰਦਾ ਕਠਰ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ। ਇੱਕ ਬਾਿ 

ਦਾ ਏਨਾ ਕਠਰ ਪਿਰਦਾ ਪਕ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੰੂ ਇਿੋ ਪਜਿੀ 

ਮੌਤ ਦੇਣੀ। ਸ੍ਾਰੇ ਟੋਪਟਆਂ ਨੰੂ ਦਪਰਆ ਪਵੱਚ ਸ੍ ੱ ਟ ਉਿ ਘਰ 

ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਪਜੱਥੇ ਕ ੜੀ ਨੰੂ ਵੱਪਢਆ ਸ੍ੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ 

ਸ੍ਿਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵੱਜ ਗਏ।  ਦੋਵ 

ਕ ੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰ ੋਰਿੀਆ ਂਸ੍ਨ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੀ 

ਖ ਦ ਸ੍ਿਾਈ ਕੀਤੀ ਪਿਰ ਨਿਾ ਧੋ ਚ ੱ ਿ ਿੋ ਲੰਮੇ ਿੈ ਪਗਆ। 

ਪਦਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਕ ੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਿੋ ਪਗਆ। 

ਇੰਝ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਕ ਝ ਿੋਇਆ ਿੀ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਕਾਿੀ ਪਦਨ 

ਲੰਘ ਗਏ ਿਰ ਨਾ ਗ ਪਰੰਦਰ ਦ ੱ ਧ ਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ 

ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ। ਪਿਰ ਿੋਰ ਕਈ ਪਦਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਦ ੱ ਧ 

ਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਿ ੱ ਪਛਆ ਪਕ ਏਨ ਪਦਨ ਪਕ  

ਨਿ  ਆਏ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਪਕ ਕਰੀਬ ਿੰਦਰਾਂ ਪਦਨਾਂ ਤ 

ਉਸ੍ਦਾ ਿ ੱ ਤ ਲਾ-ਿਤਾ ਿੈ। ਪਕਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿ  ਪਮਲ ਰਿੀ। 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਨ ਦ ੱ ਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਿ ਮ ੜ 

ਆਵੇਗੇ। ਰਾਮ ਪਸੰ੍ਘ ਨ ਦ ੱ ਧ ਿਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਪਗਆ। ਪਿਰ 

ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਗ ਜ਼ਰ ਪਗਆ ਿਰ ਗ ਪਰੰਦਰ ਘਰ ਨਾ ਮ ਪੜਆ। 



 
 

681 
 

ਸ੍ਰਿੰਚ ਦੀ ਕ ੜੀ ਬਾਰੇ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਕੰਨ-ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਨਾ ਿੋਈ। 

ਕ ਝ ਮਿੀਪਨਆਂ ਪਵੱਚ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਦੋਵ ਕ ੜੀਆਂ ਪਵਦੇਸ਼ 

ਭੇਜ ਪਦੱਤੀਆਂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਪਤੰਨ ਕ ੜੀਆ ਂ

ਪਵਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ। ਿਰ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੰਮੇ 

ਸ੍ਮ ਪਿੱਛ ਲੱਗੀ। 

ਪਕਸੇ੍ ਦੇ ਚ ੱ ਕ ੇਕਦਮ ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਦੇ ਿਨ ਤੇ ਪਕਸੇ੍ 

ਨੰੂ ਠੀਕ। ਪਜਵ ਅਸ੍  ਪਕਸੇ੍ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ੍ਾਨੰੂ ਠੀਕ 

ਲੱਗੇਗਾ। ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਪਖਲਵਾੜ ਿ ੰ ਦਾ ਪਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਵ ਿੀ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ ਦਾ 

ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ 

ਪਿਉ ਨੰੂ ਇਿ ਠੀਕ ਨਿ  ਲੱਗਾ। ਤ ੇਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨੰੂ 

ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਾਿਮਣ ੇਮਾਪਰਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ 

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਿ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਇਿ 

ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਿੀ ਕੀਤਾ। ਿਰ ਦ ਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 

ਤ ਦੇਪਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਬਿ ਤ ਵੱਡਾ ਅਿਰਾਧ ਿੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ-

ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਿਰਕ ਿੈ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ ੱ ਖਿੀਤ 

ਤੇ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨ ਕੋਈ ਐਸ੍ਾ ਅਿਰਾਧ ਵੀ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਜੋ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਸ੍ਜਾ ਪਮਲੀ। ਸ੍ਰਿੰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਿਰਾਧ ਤ ਵੱਡਾ 
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ਅਿਰਾਧ ਤਾਂ ਨਿ  ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦਾ। ਮ ਮਪਕਨ ਿੈ ਗ ਪਰੰਦਰ ਨੰੂ 

ਵੀ ਪਕਸੇ੍ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਰਆ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਿ ਪਿਰ ਕਦੇ ਨਿ  

ਪਮਪਲਆ। ਿਰ ਇਿ ਪਕਸ੍ ਿੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਿ ੈਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਿੈ, 

ਅਸ੍  ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿਾਂ। ਿ ਣ ਪਨਰਭਰ ਸ੍ਾਡੇ 

ਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਸ੍  ਪਕਸ੍ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ੍ਨੰੂ ਆਿਣੀ 

ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ। 

ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱ੍ਚੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਿੈ। ਇਿ 

ਕਰੀਬ ਤੀਿ-ਬੱਤੀ ਸ੍ਾਲ ਿ ਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ੍ ਬਾਰੇ 

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕ ਝ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਦੱਪਸ੍ਆ। ਤੇ 

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨ ਦੱਪਸ੍ਆ ਸ੍ੀ। ਜੋ ਿ ਣ ਇਸ੍ ਦ ਨੀਆ ਂ

ਪਵੱਚ ਨਿ  ਿਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਪਕ ਸੱ੍ਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਪਮਲਦੀਆ- ਜ ਲਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿੀ ਪਲਖਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 

ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸ੍ਲ ਰੂਿ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਸ੍ਕਾ। ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵਚਲੇ 

ਨਾਮ ਕਾਲਿਪਨਕ ਨ। ਿਰ ਕਿਾਣੀ ਕਾਲਿਪਨਕ ਨਿ । ਿਾਂ ਕ ਝ 

ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨ ਸ੍ਾਰ ਪਲਖੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ੍ 

ਨੰੂ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਰੂਿ ਦੇ ਸ੍ਕਾ। ਿਰ ਇਸ੍ ਪਵੱਚਲੀ ਸੱ੍ਚਾਈ ਸੌ੍ 

ਿਤੀਸ਼ਤ ਸੱ੍ਚ ਿੈ। ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਖ ਚ ਕਾਂ ਿਾਂ ਪਕ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਿ  ਿ ੰਦੀਆਂ ਉਸ੍ ਪਕਸੇ੍ ਨਾ ਪਕਸੇ੍ 
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ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਸੱ੍ਚ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਿ ੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ 

ਪਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ੍ਨੰੂ ਿੜਨਗੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕ ਝ 

ਦ ੱ ਖ ਜਰੂਰ ਿੋਵਗੇਾ ਪਜਵ ਮੈਨੰੂ ਿੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿੈ ਇਸ੍ ਤ 

ਜਰੂਰ ਕ ਝ ਨਾ ਕ ਝ ਪਸੱ੍ਖ ਆਿਣੀ ਪਜੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋ੍ਚਣਗੇ ਪਕ 

ਕੀ ਅਸ੍  ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਿ  ਕਰ ਰਿੇ ਪਕ ਆਿਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 

ਸ੍ਾਨੰੂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿੀਆਂ ਨ ਤੇ ਦੂਪਜਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਰਾਧ। 

ਧੰਨਵਾਦ।  
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ਪੀਤ ਕਸਿੰ ਘ ਭੈਣੀ 

+91 9779324826 

(ਇਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚਲੀਆਂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਿਾਣੀਆਂ, ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਿੜਨ ਲਈ ਤ ਸ੍  ਿੋਨ, ਵੱਟਸ੍ਐੈੱਿ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ 

ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ। ਿੇਠਾਂ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਕ ਝ ਿਕਾਪਸ਼ਤ ਿੋ ਚ ੱ ਕੀਆ ਂਤੇ ਿੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂ੍ਚੀ ਿੈ। ਿੜਨ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਬੇ-ਪਝਜਕ 

ਸੰ੍ਿਰਕ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਨ।) 

ਪਿਾਕਸ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 

1. ਅੱਲਾ ਮੈਨੰੂ ਪਮਲਣ ਨਿ  ਆ ਦਾ (ਲੇਖਕ- ਿੀਤ 

ਪਸੰ੍ਘ ਭੈਣੀ, ਦੀਿ ਗਗਨ, ਸ੍ ਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ) 

2. ਰੱਬ ਤ ਿਪਿਲਾਂ (ਲੇਖਕ- ਦੀਿ ਗਗਨ (ਛੋਟਾ 

ਭਰਾ)) 

ਪਿਾਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 
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1. ਦਰਦ-ਏ-ਪਜ਼ੰਦਗੀ (ਲੇਖਕ-ਿੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਭੈਣੀ) 

2. ਸ੍ਵਾਲ ਜ ਆਬ (ਲੇਖਕ- ਿੀਤ ਪਸੰ੍ਘ ਭੈਣੀ, ਮਨਦੀਿ 

ਕੌਰ) 

3. ਕੂੜ ਇਸ਼ਕ (ਲੇਪਖਕਾ-ਸ੍ ਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਛੋਟੀ 

ਭੈਣ)) 
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