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ਿਝ ਸ਼ਬਦ
ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਭਾਵ ਦੀ ਗਲ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਿਰ
ਮਨਖ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਇਨਸ੍ਾਨ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਜਵ ਅਜ ਦੇ ਦੌਰ ਪਵਚ ਅਸ੍ ਆਮ ਿੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਪਕ
ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਚਾ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਪਕਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ
ਐਸ੍ੀ ਜਗਾ ਸ੍ਤਾ ਪਿਆ ਿੈ ਪਜਥੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਖ

ਸ੍ਪਵਧਾ ਮੌਜੂਦ ਨਿ । ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਸ੍ ਬਚੇ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਪਖਚ, ਉਸ੍ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇ ਆਿਣੇ

ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਬੇ-ਤਕੇ ਪਵਚਾਰ ਪਲਖ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ
ਿਨ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ ਬਚੇ ਨੂ ਉਸ੍ ਜਗਾ ਤ ਉਠਾ ਪਕਸ੍ੇ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗਾ ਸ੍ਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਿ ਕਰਦਾ। ਇਿੋ
ਪਜਿੀਆਂ ਅਣਪਗਣਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ
ਤਰਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਵਾਏ ਕਝ ਪਦਖਾਈ ਨਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਕਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ
ਗਲ ਿੈ ਪਕ ਸ੍ਾਡੇ ਅਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਆਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਆਿਣੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਦੇ ਪਦਖਾਵੇ ਨੂ ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ੋਚ
ਿਪਿਲਾਂ ਉਭਰ ਆ ਦੀ ਿੈ। ਕੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ
ਕਰਨਾ ਿੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿੈ? ਸ੍ਾਨੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੈ!
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ਮ ਆਮ ਿੀ ਦੇਪਖਆ ਿੈ ਪਕ ਮਨਖ ਦਾ ਸ੍ਭਾਅ ਿੈ, ਖਦ ਪਕਸ੍ੇ
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਦੂਸ੍ਪਰਆਂ ਨੂ ਪਗਆਨ
ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿੈ। ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਆਸ੍ਾਨ ਿੈ ਿਰ
ਖਦ ਉਿਨਾਂ ਪਵਚਾਰਾਂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਿਦ
ਕਪਠਨ। ਪਜਵ ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋ ਭ, ਮੋਿ ਤੇ ਿਕਾਰ ਤੇ ਿਵਚਨ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਿੀ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਪਸ਼ਕਾਰ ਰਪਿ ਚਕੇ ਿੋਣਗੇ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ

ਕਦਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਕਪਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ੍ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜਾਂ
ਪਿਰ ਉਸ੍ਨੂ ਪਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਿਦ ਿਸ੍ਦ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ
ਸ੍ਚਮਚ ਿੀ ਕਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਰ ਜੀਵ ਿਪਤਆ
ਪਕ ? ਕੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ! ਕੀ ਿੋਰਾਂ ਨੂ

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪਸ੍ਖਾਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਖਦ ਇਨਸ੍ਾਨ
ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿ !

ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਇਨਸ੍ਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ
ਰਖਣਾ ਚਾਿਦਾ ਿੈ ਿਰ ਖਦ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਸ੍ਾ ਿੋਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿ
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ਕਰਦਾ। ਪਕ ? ਸ੍ਵਾਲ ਗਭੀਰ ਿੈ। ਇਿ ਸ੍ਵਾਲ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤ
ਿਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਨਾ ਪਕ ਿੋਰਾਂ ਤ। ਪਕ ਪਕ ਅਸ੍ ਖਦ ਨੂ ਿਛਣਾ
ਿੈ ਪਕ ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾਦਸ੍ਾ ਜਾਂ ਦਰਘਟਨਾ
ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸ੍ ਿਪਿਲਾਂ ਉਸ੍ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿੋਟਵਾਂ

ਪਖਚਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਢਲੀ ਸ੍ਿਾਇਤਾ ਦੇਣ
ਬਾਰੇ! ਜਦ ਅਸ੍ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦੇ ਠੀਕ ਜਆਬ ਆਿਣੇ ਤ ਿਾਪਸ੍ਲ
ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸ੍ ਖਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਾਵਾਂਗੇ ਪਕ ਅਸ੍

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿ । ਅਗਰ ਿਾਂ ਤਾਂ
ਕੀ ਤਸ੍ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਸ੍ਾ ਿੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਤਆਰ ਿੋ ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ
ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਤਕ ਿੀ ਸ੍ੀਮਤ ਿੋ? ਖਦ ਨੂ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ
ਜਆਬ ਪਮਲ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜ-ਕਲ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦਖਾਵੇ ਦਾ ਦੌਰ ਿੈ। ਪਸ੍ਰਿ ਿਦਸ਼ਨੀ
ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਸ੍ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ? ਅਗਰ ਅਸ੍ ਮਤਰੀ ਿਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸ੍ੇ ਚੈਨਲ ਦੇ
ਿਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਵਡੀ ਕਿਨੀ ਦੇ ਸ੍ਿਾਦਕ ਤਾਂ ਅਸ੍ ਪਦਖਾਵਾ

ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ। ਪਕ ਪਕ ਮੇਰੇ ਅਨਸ੍ਾਰ ਪਸ੍ਰਿ ਇਿੀ ਿਨ ਜੋ
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ਪਦਖਾਵੇ ਕਰ ਆਿਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੋਰ
ਵੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿੋਣ ਪਜਨਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ ਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਿਰ ਇਕ
ਆਮ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਜਾਿਦੀ। ਇਿਨਾਂ ਨੂ ਮਸ਼ਿੂਰੀ ਦੀ ਕਝ ਪਜਆਦਾ

ਿੀ ਲੋ ੜ ਿਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਕਸ੍ ਿਦ ਤਕ
ਿੈ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ੍ ਪਟਿਣੀ ਨਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ।
ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਦਖਾਵੇ ਨਿ ਕਰਦੇ।
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਮਸ਼ਿੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਿਦੀ। ਕੀ ਅਸ੍ ਵੀ ਪਸ੍ਰਿ
ਆਿਣੀਆਂ ਮਸ਼ਿੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ
ਦੇ ਭਾਵ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿੇ ਿਾਂ! ਖਦ ਤ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੈ।

ਮਾਲਕ ਨ ਸ੍ਾਡੇ ਅਦਰ ਪਵਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸ੍ ਚੀਜਾਂ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕੀਏ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਦਰ ਪਵਵੇਕ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਨਿ ਿਦੀ ਏਸ੍ੇ ਕਰਕੇ ਉਿ ਜਾਨਵਰ ਿਨ। ਸ੍ਾਡੇ ਅਦਰ
ਿੈ ਏਸ੍ੇ ਕਰਕੇ ਅਸ੍ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ। ਅਸ੍ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਾਡੇ
ਅਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਿਰ ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ
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ਪਦਖਾਪਵਆਂ ਦੇ ਘਡ ਥਲੇ ਲਕੋਏ ਬੈਠ ਿਾਂ। ਲੋ ੜ ਿੈ ਘਡ ਚਕਣ ਦੀ।
ਜਦ ਇਿ ਘਡ ਚਪਕਆ ਪਗਆ ਤਾਂ ਅਸ੍ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਇਨਸ੍ਾਨ

ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਤ ਨਾ ਿਵਚਨ ਸ੍ਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਾਿੇਗੀ
ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਸ੍ਣਾਉਣ ਦੀ। ਸ੍ਵਾਲ ਿੈ ਘਡ ਚਕਾਂਗੇ ਕਦ?
ਧਨਵਾਦ।

ਪੀਤ ਕਸਿੰ ਘ ਭੈਣੀ

ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਆਿਣੇ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਇਕ ਤਸ੍ਵੀਰ ਜਾਂ
ਪਿਲਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਛਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ
ਭਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਿ ਭਲਾਇਆ ਨਿ ਜਾਂਦਾ

ਪਕ ? ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਸ੍ਾਨੂ ਆਿਣਾ
ਬੀਤ ਚਕਾ ਸ੍ਮਾਂ, ਚਲ ਪਰਿਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਭਪਵਖ ਿਤੀਤ ਿਦਾ ਿੈ
ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਦਾ ਜਰੂਰ ਪਿਸ੍ਾ ਰਪਿ ਚਕੇ ਿਦੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਸ਼ਿੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨਸ੍ਾਰ ਕਪਿ ਲਵੋ
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"ਮ ਇਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੂ ਿਭਾਪਵਤ
ਕਰੇ, ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿਰਕ ਿਦਾ ਿੈ" ਇਸ੍ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸ੍ਾਨ
ਿੈ ਭਾਵ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ ਿੈ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਰ ਚਗੇ
ਮਾੜੇ ਪਦਸ਼ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਿਰਕ ਿਦਾ ਿੈ ਮ ਕਝ ਅਪਜਿੇ

ਿੀ ਪਦਸ਼ਾਂ ਨੂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਰਖ ਕਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਿਨਾਵਾਂ ਨੂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਲਖ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਿੈ
ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਕਝ ਐਸ੍ੀਆਂ ਿੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਮੇਲ ਤ
ਿੀ ਬਣੀ ਿੈ ਇਿਨਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਖ ਮਕਸ੍ਦ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦੇ
ਜਮੀਰ ਨੂ ਸ੍ਵਾਲ ਕਰਨਾ ਿੈ ਇਸ੍ ਪਵਚਲੀਆਂ ਕਝ ਕਿਾਣੀਆਂ
ਅਸ੍ਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਿਨ ਤੇ ਕਝ ਕਾਲਿਪਨਕ

ਕਾਲਿਪਨਕ ਕਪਿ ਜਰੂਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਉਿ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ
ਿਦ ਤਕ ਅਸ੍ਲ ਦਾ ਰੂਿ ਿਨ ਪਕ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦੀ ਕਲਿਨਾ
ਪਵਚ ਓਿੀ ਆ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਿੋ ਚਕਾ ਿਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਇਿ ਸ੍ਭ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਰੂਿ ਪਵਚ
ਅਸ੍ਲ ਜੀਵਨ ਨੂ ਿਭਾਪਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ
ਇਸ੍ ਪਵਚਲੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿਪਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਠਕਾਂ ਨ
ਿੜੀਆਂ ਿਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਿੀ ਿਸ਼ਸ੍ਾਂ ਿੋਈ ਿਰ ਸ੍ਭ ਕਿਾਣੀਆਂ
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ਨੂ ਇਕੋ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚ ਇਕਪਠਆਂ ਿੜਨਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਤੇ ਗੌਰ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਕਦਮ ਿੋਵੇਗਾ ਏਸ੍ੇ ਕਰਕੇ ਮ ਆਿਣੀਆਂ
ਅਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨੂ ਇਕ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਰੂਿ
ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਪਚਆ ਇਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਕਝ ਿਦ ਤਕ ਅਨਦਮਈ
ਤੇ ਮਨਰਜਕ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ੍ਪਖਆਵਾਂ ਭਰਿੂਰ ਵੀ ਿਨ

ਿਣ ਿਾਠਕ ਇਿਨਾਂ ਨੂ ਿੜ ਕੀ ਸ੍ੋਚ ਅਿਣਾ ਦੇ ਿਨ ਇਿ
ਿਾਠਕ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਤੇ ਪਨਕਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ
ਪਕਤਾਬ ਸ੍ਭ ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਆਵੇਗੀ ਪਜਨਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ
ਿੜੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਵੀ ਤੇ ਪਜਨਾਂ ਨ ਨਿ ਿੜੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂ
ਵੀ
ਧਨਵਾਦ

www.PunjabiLibrary.com
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ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ
ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਚਲ ਅਜ ਮ ਤੈਨੂ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਸ੍ੈਰ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਆ ਦਾ ਿਾਂ
ਬੀਬੀ(ਬਚਨ ਕੌਰ) - ਸ੍ਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਿਤ ਦੇ, ਿਰ

ਅਜ ਪਕਧਰ ਸ੍ੂਰਜ ਚੜ ਆਇਆ?

ਮਲਕੀਤ - ਆਿੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂ ਕਪਿਦੀ ਰਪਿਦੀ ਆ ਪਕ,
ਤੈਨੂ ਸ਼ਪਿਰ ਘਮਾਉਣ ਨਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਅਜ ਮ ਲੈ
ਕੇ ਚਪਲਆ ਏ ਤਾਂ ਤੂ ਅਪਗ

ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ

ਬੀਬੀ - ਚਲ ਿਤ ਤੂ ਤਾਂ ਗਸ੍ਾ ਿੀ ਕਰ ਪਗਆ ਲਗਦਾ ਏ,
ਰਕ ਮ ਿਣੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆ
ਮਲਕੀਤ - ਲੈ ਦਸ੍, ਿਾ ਲੀਪੜਆ ਨੂ ਕੀ ਿੋਇਆ ਆ?
ਚਗੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਿੈਗੇ ਆ
ਬੀਬੀ - ਿੈ ਤੇ ਚਗੇ ਨ ਿਤ, ਿਰ ਬਾਿਰ ਸ੍ੌ ਜਾਣੇ ਟਕਰਦੇ
ਆ ਕੀ ਕਪਿਣਗੇ ਉਿ?
ਮਲਕੀਤ - ਚਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਪਿਰ ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਵੀ ਕਮ ਆ
ਪਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ
www.PunjabiLibrary.com
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ਬੀਬੀ - ਿਤ ਬਸ੍ ਮ ਿਣੇ ਆਈ
ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਉਿਰਤ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇਕ ਕਮਰੇ
ਅਦਰ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਪਵਚ ਿੀ ਅਖਬਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸ੍ੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਂ ਿਤ

ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ੍ਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਮੂਿ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਕੀਤ
ਵਲ ਕੋਧ ਭਰੀ ਪਨਗਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਿਤਾ ਨਿ
ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਕ ਮਾਿ ਮਾਰੇ ਿੋਣ ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਉਸ੍
ਨੂ ਅਣ-ਦੇਪਖਆ ਕਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਿੜਨ ਪਵਚ ਲਗਾ ਪਰਿਾ
ਐਨ ਨੂ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ
ਬਚਨ ਕੌਰ ਮਦਰਾਸ੍ ਦੀ ਇਕ ਬਿਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਔਰਤ ਸ੍ੀ

ਪਜਸ੍ ਨੂ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਬਾਿੂ ਮਦਰਾਸ੍ ਤ ਪਵਆਿ ਕੇ ਪਲਆਇਆ
ਸ੍ੀ ਿਜਾਬ ਪਵਚ ਰਪਿਦੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਗਏ
ਸ੍ਨ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨ ਆਿਣੀ
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ਿੀ ਰਪਖਆ ਸ੍ੀ ਿਣ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਚਨ
ਕੌਰ ਚਗੀ ਤਰਾਂ ਿਜਾਬੀ ਿੜਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਿਰ ਉਸ੍

ਦਾ ਿਪਿਰਾਵਾ ਅਜ ਵੀ ਮਦਰਾਸ੍ ਵਾਲਾ ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਉਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜਾਬੀ ਸ੍ੂਟ ਿਾ ਲਦੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਿਤੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਤਾਂ
ਨਿ ਸ੍ੀ, ਨਣ ਨਕਸ਼ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੇ ਸ੍ਨ ਪਜਵ ਰਬ ਨ ਇਕਲਾ
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ਇਕਲਾ ਨਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਜਦ
ਬਚਨ ਕੌਰ ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਮਦਰਾਸ੍ਨਾ ਵਾਂਗੂ
ਸ੍ਾੜੀ ਬਨੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਿਲਕੇ ਪਜਿੇ ਰਗ ਦੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ
ਪਖਚੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਿੈਰੀ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਡਲਾ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇਕ

ਜਤੀ ਿਾਈ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਚੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਾਿਰ ਿਲਕੀ
ਪਜਿੀ ਠਡ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਾੜੀ ਦੇ ਉਿਰ ਦੀ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ
ਸ਼ੌਲ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਆ ਦੇ ਿੀ ਮਲਕੀਤ
ਨੂ ਪਕਿਾ...
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚਲ ਿਤ ਮ ਪਤਆਰ ਿਾਂ
ਮਲਕੀਤ ਨ ਅਖਬਾਰ ਰਖਦੇ ਿੋਏ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਵਲ
ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਮਲਕੀਤ - ਚਲ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ
ਮਲਕੀਤ ਅਗੇ ਿੋ ਤਪਰਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਮਗਰੇ

ਤਰ ਿਈ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਿੀ ਮਲਕੀਤ ਨ ਇਕ ਆਟੋ ਪਰਕਸ਼ੇ
ਵਾਲੇ ਨੂ ਿਥ ਪਦਤਾ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਟੋ ਪਵਚ ਬੈਠ
ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਨ ਬੀਬੀ ਨੂ ਪਕਿਾ....

ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਪਕਥੇ ਚਲੀਏ ਿਪਿਲਾਂ?
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ਬਚਨ ਕੌਰ - ਪਜਥੇ ਤੇਰਾ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਿਤ ਓਥੇ ਿੀ ਲੈ

ਚਲ ਮ ਪਕਿੜਾ ਬਿਤ ਘਮਦੀ ਰਪਿਦੀ ਿਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਿੂ ਨਾਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਜ

ਤੇਰਾ ਬਾਿੂ

ਗਜਪਰਆ ਮੜ ਨਿ ਕਦੇ ਘਮਣ ਨੂ ਪਦਲ ਕੀਤਾ ਚਲ ਏਦਾਂ
ਕਰ ਿਪਿਲਾਂ ਗਰੂ ਘਰ ਚਲਦੇ ਆ
ਮਲਕੀਤ - ਨਿ ਬੀਬੀ ਗਰੂ ਘਰ ਆ ਦੇ ਿੋਏ ਚਲਾਂਗੇ
ਿਪਿਲਾਂ ਪਕਤੇ ਿੋਰ ਘਮਦੇ ਿਾਂ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚਲ ਪਜਵ ਤੇਰਾ ਮਨ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੈ
ਮਲਕੀਤ - ਵੀਰੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਚਲ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ
ਕਝ ਕ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਵਚ ਚਲਾ
ਪਗਆ ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ ਇਕ ਿੋਟਲ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਰਕਣ
ਲਈ

ਪਕਿਾ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਕਰਾਇਆ ਪਦਤਾ

ਮਲਕੀਤ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿੋਟਲ ਦੇ ਮੂਿਰਲੇ ਬੂਿੇ
ਤਕ ਜਾ ਿਜਾ ਿੋਟਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖੜੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ
ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ

ਇਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਾਸ੍ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਵਾਗਤ ਲਈ ਿੀ ਿਦੇ
16

ਨ ਅਪਗ

ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ

ਜਆਬ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਚਿ-ਚਾਿ ਅਦਰ ਲਘ ਪਗਆ ਮਗਰੇ ਿੀ
ਉਸ੍ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲਘ ਗਈ ਦੋਨ ਇਕ ਲਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ
ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਨ ਓਸ੍ੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਿਤਰਾ

ਿਪੜਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਤੇ ਪਲਖੇ ਵਖ-ਵਖ ਿਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ
ਿੜਨ ਲਗਾ ਤੇ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂ ਿਪਛਆ..
ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਖਾਵੇਗੀ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕਝ ਨੀ ਿਤ ਮ ਤਾਂ ਗਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਗਰ

ਖਾਣਾ ਵਾ

ਮਲਕੀਤ - ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉਿ ਵੀ ਖਾ ਲਵ ਿਰ ਿਣ

ਤਾਂ ਕਝ ਖਾਣਾ ਈ ਿੈਣਾ ਵਾ ਪਿਰ ਕਿੇਗੀ ਮੈਨੂ ਕਝ ਖਵਾਇਆ
ਨਿ

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਨਿ ਿਤ ਮ ਨੀ ਕਪਿਦੀ ਕਝ ਜੇ ਿਾਅ

ਗਲ ਵਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਮਗਵਾ ਲੈ ਮ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ

ਮਲਕੀਤ ਨ ਇਕ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ਆਵਾਜ਼

ਮਾਰੀ ਜੋ ਪਕ ਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਨੂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ

ਿਛਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਪਿਣ ਮਤਾਪਬਕ ਿੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ
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ਪਲਖਦਾ ਤੇ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਪਦਦਾ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ
ਉਸ੍ ਦਾ ਇਿੀ ਕਮ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਿਛਣਾ
ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਪਗਆ ਮਲਕੀਤ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਝ ਆਿਣੀ ਿਸ੍ਦ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਪਲਖਵਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਿ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਥ ਚਲਾ ਪਗਆ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਿਸ੍

ਪਵਚ ਕੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ਨਿ ਸ੍ਨ ਕਰ ਰਿੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਆਿਣੀ
ਕਰਸ੍ੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿੀ ਆਿਣੇ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਉਿ

ਮੜ ਕੇ ਪਿਛੇ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍
ਰੌਣਕ ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ਾਰੇ

ਿਾਸ੍ੇ ਚਿ ਪਜਿੀ ਛਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਇਸ੍ ਗਲ ਲਈ
ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕਝ ਬੋਲੀ ਨਿ ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਿਤੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਿੌਲ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਿਸ੍ਦ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ
ਚਿ ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਐਨ ਨੂ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਦਸ੍ੇ
ਿੋਏ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿੋ ਗਏ ਉਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਲਆ ਕੇ
ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖ ਪਦਤਾ ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਿਣੀ ਿਲੇ ਟ ਿੜੀ ਤੇ
ਆਿ ਿਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਤ
ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਛੇ ਬਗੈਰ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
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ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਿਤ ਠਸ੍ ਲਗੀ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੀ
ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ਆਿੇ ਆਿਣੀ ਿਲੇ ਟ ਿੜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਭੋਜਨ

ਿਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਮਸ੍ਾਂ ਿੀ ਦੋ ਕ
ਬਰਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਵਾ ਉਿ ਵੀ ਬਿਤ ਿੀ ਮਸ਼ਪਕਲ

ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੂ ਭਖ ਤਾਂ ਲਗੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਆਿਣੇ ਿਤ ਦੀ ਿਰਕਤ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਰਕੀ ਚਜ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤ ਿੇਠਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤਰ
ਰਿੀ ਉਿ ਭਰੀ-ਿੀਤੀ ਚਿ ਰਿੀ ਪਿਰ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ ਿੀਣ
ਦੇ ਲਈ ਿਾਣੀ ਦੇ ਪਗਲਾਸ੍ ਨੂ ਿਥ ਿਾਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਦਾ

ਿਥ ਿਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਗ ਨੂ ਵਜ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਿਾਣੀ ਵਾਲਾ
ਜਗ ਮੇਜ ਿਰ ਿੀ ਪਡਗ ਪਿਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਰੜ ਪਗਆ ਮਲਕੀਤ
ਿਲਪਕਆਂ ਿੋਇਆ ਪਠਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਲ ਿੈ ਪਗਆ
ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਕੀ ਿੋਇਆ ਤੈਨੂ ਖਾਣਾ ਨਿ ਆ ਦਾ?
ਜੇ ਿਣੇ ਿਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਰ?
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿਤ ਮ ਤਾਂ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਲਗੀ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਨਿ

ਪਕ ਿੋਇਆ ਿਥ ਜਗ ਨੂ ਵਜ ਪਗਆ

ਮਲਕੀਤ - ਮ ਤਦੇ ਤੈਨੂ ਪਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿ ਜਾਂਦਾ ਿਤਾ
ਵਾ ਪਕ ਤੈਨੂ ਖਾਣ ਿੀਣ ਦਾ ਚਜ ਨਿ
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ਬਚਨ ਕੌਰ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚਿ ਚਾਿ ਬੈਠੀ ਰਿੀ

ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਆਿਣੀ ਕਰਸ੍ੀ

ਿਰ ਬੈਠ ਪਗਆ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ

ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂ ਪਝੜਕਣਾ ਬਦ ਨਿ ਕੀਤਾ ਕਝ ਨਾ ਕਝ
ਬੋਲਦਾ ਿੀ ਪਰਿਾ ਮਲਕੀਤ ਨ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣਾ

ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ਖਾਧੇ ਿੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਪਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਮਲਕੀਤ ਨ ਬਣਦੇ ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਤੇ

ਠ ਕੇ ਤਰ

ਪਿਆ ਮਗਰੇ ਿੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਠ ਕੇ ਤਰ ਿਈ ਉਿ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਿੋਟਲ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ
ਮਗਰੇ ਿੀ ਤਰਦੀ ਗਈ ਮਲਕੀਤ ਨ ਕੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ

ਦਸ੍ ਪਮਟ ਤਕ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲ-ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਬਸ੍ ਿੈਦਲ ਿੀ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਉਿ ਇਕ ਬਣੀ ਿੋਈ
ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਜਾ ਕੇ ਰਕ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਕਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣੇ ਿੋਏ
ਬਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਗਰ ਿੀ
ਚਲਦੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦੋਨ ਕਝ ਦੇਰ ਤਕ ਚਿ

ਬੈਠ ਰਿੇ ਅਜ ਛਟੀ ਦਾ ਪਦਨ ਸ੍ੀ ਐਤਵਾਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਇਕ
ਿਾਸ੍ੇ ਿਗੂੜੇ ਲਗੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਬਚੇ ਬੜੀ ਮਸ੍ਤੀ ਕਰ
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ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਿਨਾਂ ਵਲ ਪਗਆ ਤੇ ਦੇਖ
ਕੇ ਖਸ਼ ਿੋਣ ਲਗ ਿਈ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਮਲਕੀਤ ਨੂ ਪਕਿਾ..

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤੂ ਗਸ੍ਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ

ਵਾ ਐਨਾ ਗਸ੍ਾ ਨਾ ਿੋਇਆ ਕਰ

ਮਲਕੀਤ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂ ਟਟ ਕੇ ਪਿਆ..
ਮਲਕੀਤ - ਗਸ੍ਾ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਿੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਭਲਾ ਏਦਾਂ
ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਜਦਾਂ ਤੂ ਕੀਤੀ ਅਜ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਖ
ਪਦਤੀ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਿਤ ਮ ਪਕਿੜਾ ਜਾਣ-ਬਝ ਕੇ ਏਦਾਂ

ਕੀਤਾ ਬਸ੍ ਮੇਰਾ ਿਥ ਵਜ ਪਗਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਰੜ ਪਗਆ ਚਲ
ਿਣ ਗਸ੍ਾ ਨਾ ਕਰ ਬਿਤਾ ਇਿ ਦਸ੍ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਪਕਥੇ ਿੋਈ
ਆ? ਤੇ ਕਦ ਜਾਣਾ ਆਿਾ?
ਮਲਕੀਤ - ਸ੍ਚ ਮ ਤੇ ਅਜੇ ਪਟਕਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ
ਵਾ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਿਤ ਅਜੇ ਬਿਤ ਸ੍ਮਾਂ ਵਾ,

ਮੈਨੂ ਗਰੂ ਘਰ ਛਡ ਕੇ ਤੂ ਪਟਕਟਾਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵ ਤੇ ਵਾਪਿਸ੍
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ਆ ਦਾ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵ ਤੂ ਦਪਸ੍ਆ ਨਿ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ
ਪਕਥੇ ਿੋਈ ਆ
ਮਲਕੀਤ - ਿਪਟਆਲੇ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਪਿਰ ਵਾ ਉਿ ਵੀ ਿਤ

ਮੇਰੀ ਇਕ ਗਲ ਮਨ ਤੂ ਬਿੂ ਨਾਲ ਲਪੜਆ ਨਾ ਕਰ ਘਰ ਪਵਚ
ਬਿਤਾ ਕਲੇ ਸ਼ ਚਗੀ ਗਲ ਨੀ ਆ ਪਿਰ ਕੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਮੈਨੂ
ਮਾੜਾ ਚਗਾ ਕਪਿਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੀ ਜਾਣਦੇ
ਮਲਕੀਤ - ਬੀਬੀ ਜੇ ਉਿ ਤੈਨੂ ਕਝ ਕਪਿਦੀ ਆ ਤਾ ਤੂ
ਿੀ ਚਿ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂ ਵੀ ਬਸ੍ ਬੋਲਦੀ ਿੀ ਰਪਿਦੀ
ਆ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਲੈ ਦਸ੍ ਿਤ ਜਦ ਕੋਈ ਗਲ ਗਲਤ ਕਿੇ

ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਮ ਨਿ ਦਸ੍ਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਕੌਣ ਦਸ੍ੇਗਾ

ਮਲਕੀਤ - ਬਸ੍ ਕਰ ਬੀਬੀ ਢਕੀ ਰਪਿਣ ਦੇ ਗਲ ਤੇਰਾ
ਘਰ ਵੀ ਇਿੀ ਿਾਲ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵੀ ਿਣ ਨਾ ਗਲ ਕਰ ਇਸ੍
ਬਾਰੇ
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ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿਤ ਮ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਗਲ ਕਰ ਰਿੀ ਆ ਨਾਲੇ

ਮ ਤਾਂ ਉਦ ਿੀ ਬੋਲਦੀ ਿਾਂ ਜਦ ਉਿ ਤੈਨੂ ਮਾੜਾ ਚਗਾ ਬੋਲਦੀ
ਆ ਬਸ੍ ਮੇਰੇ ਤ ਜਰ ਨਿ ਿਦਾ
ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਪਦਆ ਕਰ ਜਦ ਉਿ ਤੈਨੂ

ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਿੀ ਆ ਤੂ ਜਰ ਪਲਆ
ਕਰ

ਬਚਨ ਕੌਰ - ਿਤ ਮ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਪਕਦਾਂ ਜਰ ਪਲਆ

ਕਰ ਜੇ ਤੂ ਨੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਤ ਡਕਦਾ ਤਾਂ
ਮ ਵੀ ਨਾ ਡਕਾ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂ ਿਵੇਗੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ
ਮੇਰੇ
ਮਲਕੀਤ - ਤੇ ਿਈ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂ ਨੀ ਕਝ ਿਰਕ ਿਦਾ
ਿਣ ਬਸ੍ ਚਿ ਕਰ ਜਾ, ਿਣ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਝ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਿ ਬੋਲਦੀ
ਇਿਨਾਂ ਗਲਾਂ ਤ ਕਝ ਦੇਰ ਤਕ ਉਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ

ਮਲਕੀਤ ਸ੍ਪੜਆ ਿੋਇਆ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਦੇ
ਉਸ੍ਦੇ ਮੂਿ ਵਲ ਤਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਿੋਏ ਬਪਚਆਂ ਵਲ

ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੂ ਬਪਚਆਂ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਬਚਿਨ
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ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ
ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਮਲਕੀਤ ਤੈਨੂ ਯਾਦ ਵਾ? ਇਕ ਵਾਰ ਮ ਤੇ

ਤੇਰਾ ਬਾਿੂ ਤੈਨੂ ਨਗੇ ਨੂ ਸ੍ਤਾ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਤੂ ਇਕ ਰੋੜਾ ਮੇਰੇ
ਮਾਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਪਕਨਾ ਲਿੂ ਪਨਕਪਲਆ ਪਿਰ ਿਟੀ

ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਈ ਤੇ ਦੋ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਗੇ ਸ੍ੀ ਉਦ ਤੂ ਛੇ ਕ ਸ੍ਾਲ
ਦਾ ਿੋਣਾ ਵਾ
ਮਲਕੀਤ - ਜਦ ਪਨਆਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ
ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਿੀ ਖਾਵਗੇ ਿੋਰ ਿਲ ਵਜਣੇ ਆ
ਮਲਕੀਤ ਨ ਭਰੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਕਿਾ ਪਜਵ ਉਸ੍ ਦੇ

ਅਦਰ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਿੜੀ ਅਗ ਬਲ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਬਚਨ ਕੌਰ
ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜਆਬ ਸ੍ਣ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਦਖੀ ਿੋ ਗਈ
ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ…
ਬਚਨ ਕੌਰ - ਤੈਨੂ ਿਤਾ ਨਿ ਕੀ ਿੋਇਆ ਵਾ ਅਜ ਪਸ੍ਧੇ

ਮੂਿ ਗਲ ਿੀ ਨਿ ਕਰ ਪਰਿਾ ਤੂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੈਨੂ ਗਰੂ ਘਰ
ਛਡ ਦੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਕਮ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵ
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ਮਲਕੀਤ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ ਿੀ

ਠ ਕੇ ਅਗੇ ਿੋ ਤਪਰਆ

ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਗਰੇ ਿੀ ਤਰ ਿਈ ਉਿ ਇਕ ਰਕਸ਼ੇ

ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਗਰੂ ਘਰ ਿਜ ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਨ ਆਿਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂ
ਓਥੇ ਿੀ ਲਾਿ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ਉਿ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਿੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍
ਆ ਦਾ ਵਾ ਤਦ ਤਕ ਉਿ ਐਥੇ ਿੀ ਰਿੇ ਤੇ ਆਿ ਮਲਕੀਤ
ਓਸ੍ੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਪਿਆ
ਬਚਨ ਕੌਰ ਗਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ ਗਈ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਤ

ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੀ ਜਤੀ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਿਰ

ਸ੍ਰੋਵਰ ਚੋ' ਿਥ ਮੂਿ ਧੋ ਕੇ ਮਥਾ ਟੇਪਕਆ ਕਝ ਦੇਰ ਓਥੇ ਬੈਠੀ,
ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਪਣਆ ਤੇ ਪਿਰ ਲਗਰ ਿਾਲ ਪਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ

ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਸ੍ੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿਛ ਉਸ੍ ਨ ਲਗਰ ਛਪਕਆ ਤੇ
ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ ਬਿਤ ਵਖ਼ਤ
ਬੀਤ ਪਗਆ ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਮੜ ਨਾ ਆਇਆ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ

ਪਿਰ ਲਗਰ ਪਵਚ ਸ੍ੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਸ੍ੋਪਚਆ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਪਕਤੇ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ ਿੋਣੀ ਆ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤਕ
ਮ ਸ੍ੇਵਾ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੇ ਨਾ

ਆਈ ਬਾਿਰ ਿਨਰਾ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਕਰ
ਵਧਦੀ ਗਈ ਿਰ ਮਲਕੀਤ ਨਾ ਆਇਆ
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ਜਦ ਬਿਤ ਪਜਆਦਾ ਦੇਰ ਿੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨ

ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਘਰ ਨਾ ਚਲਾ ਪਗਆ ਿੋਵੇ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਘਰ ਵਲ

ਨੂ ਚਲ ਿਈ ਜਦ ਉਿ ਘਰ ਿਜੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘਰੇ
ਤਾਂ ਬੂਿਾ ਬਦ ਸ੍ੀ ਬਾਿਰ ਤਾਲਾ ਲਪਗਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿ
ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਸ੍ਆਲ

ਦੇ ਪਦਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿਨਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਸ੍ਭ ਲੋ ਕ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਘਰੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਨ
ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੂ ਿੈਰਾਨੀ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਘਰੇ ਤਾਲਾ ਪਕ ਵਪਜਆ
ਿੋਇਆ ਿੈ? ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕਤੇ ਬਾਿਰ ਘਮਣ ਨਾ ਗਏ ਿੋਣ

ਇਸ੍ ਲਈ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨ ਨਜ਼ਰ

ਘਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਜਿੀ ਿਡ ਬਨੀ ਿੋਈ
ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਿ ਿਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਸ੍ ਨੂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਪਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ੍ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦੇ ਿੀ ਕਝ ਲੀੜੇ ਸ੍ਨ ਲੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ
ਿਪਿਲਾਂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲਗੀ ਪਿਰ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਿੋਣ?
ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਅਜ ਿੀ ਿਪਟਆਲੇ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ ਪਿਰ ਉਿ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਲੀਪੜਆਂ ਵਾਲੀ ਿਡ ਚਕ ਕੇ ਓਥ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵਲ
ਨੂ ਤਰ ਿਈ
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ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿਜ ਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਰੇਲਵੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ
ਿਪਟਆਲੇ ਦੀ ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ
ਰੇਲ ਨੂ ਤਪਰਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘਟੇ ਤ

ਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ

ਪਿਰ ਉਸ੍ੇ ਨ ਅਗਲੀ ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ ਤਾਂ ਉਿ ਸ੍ਵੇਰੇ ਚਾਰ

ਵਜੇ ਤਰਨੀ ਸ੍ੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ

ਪਕ ਇਿ ਿੋ ਕੀ ਪਰਿਾ ਿੈ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਲ ਪਦਮਾਗ
ਪਵਚ ਆਈ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਿਤ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਐਥੇ ਿੀ ਛਡ ਪਗਆ
ਇਕਲੀ ਨੂ ਉਿ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜੀ ਕਦੇ ਆਿਣੇ ਲੀਪੜਆਂ ਦੀ ਿਡ
ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਿਟਰੀਆਂ ਨੂ
ਿਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੂਹ ਟਟਦੀ ਜਾਵੇਂ,
ਮੈਂ ਲਭਦੀ ਮਰ ਗਈ ਤੈਨਿੰ ੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ,
ਇਹ ਨ ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਬ ਰਗ ਕਜਹੀਆਂ,
ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਕਵਚੋਂ ਤੈਨਿੰ ੂ ਹੀ ਟੋਲੇ,
ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨਿੰ ੂ ਏ ਬੋਲੇ,
ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ ਡੋਲੇ

27

ਹਥ ਨਾਲ, ਹਥ ਦੀ

ਗਲ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਤੂਿੰ ਕਸਕਖਆਂ,

ਤੈਨਿੰ ੂ ਸਕਤ ਸਮਿੰ ਦਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਦਕਸਆ,
ਕਿਿੰ ਝ ਲਿੰਘਣਾ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਏ ਸਤ ਸਮਿੰ ਦਰਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ ਫੋਲੇਂ,
ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨਿੰ ੂ ਏ ਬੋਲੇ,
ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ ਡੋਲੇ

ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੂਿੰ ਛਡ ਕਗਆ, ਛਡ ਿਕਲਆਂ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਗਵਾਚ ਕਿਤੇ, ਹਣ ਤਰਸੇ ਤੈਨਿੰ ੂ,
ਕਖਿੰ ਕਡਆਂ ਏ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਇਿ ਿਿੰ ਬਣੀ ਕਛੜ ਦੀ ਏ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਬੇਗਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਿਿੰ ਕਡਆਂ ਕਵਚ ਤੋਲੇ,
ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨਿੰ ੂ ਏ ਬੋਲੇ,
ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ ਡੋਲੇ

28

ਮੈਂ ਮਿ ਜਾਣਾ ਏ ਲਗਦਾ ਨੌ ਮਹੀਨ ਿਖ ਕਵਚ ਰਖ ਿੇ,
ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਭਲਾ ਕਦਤਾ ਕਿਸ ਨੂਿੰ ਤੂਿੰ ਰਖ ਿੇ,
ਮੈਂ ਰੋਂਵਾਂ ਤੇ ਿਰਲਾਵਾਂ, ਤੈਨਿੰ ੂ ਯਾਦ ਿਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ,
ਹਣ ਸੜ ਜਾਣੀ ਏ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਅਗ ਫਰੋਲੇਂ,
ਇਿ ਤਰਫ਼ਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨਿੰ ੂ ਏ ਬੋਲੇ,
ਮੇਰੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਘਕੜਆ ਨੂਿੰ ਿਾਤੋਂ ਤੂਿੰ ਡੋਲੇ

ਲੋ ਿੀ ਮਿੰ ਨਦੇ ਸੀ ਰਬ ਮੈਨਿੰ ੂ, ਹਣ ਰਕਹ ਗਈ ਮੈਂ ਬੋਝ ਬਣ ਿੇ,
ਿੋਈ ਕਦਲੋਂ ਿਰਦਾ, ਿੋਈ

ਤੋਂ

ਤੋਂ,

ਮੈਂ ਰਕਹ ਗਈ ਬਸ ਹਣ ਖੋਜ ਬਣ ਿੇ,
ਿੋਈ ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰਾ,
ਬਸ ਕਲਖਤਾਂ ਰਕਹਿੰ ਦੇ ਆ,
ਬੋਝ ਹੋ ਕਗਆ ਭਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਹੀ ਤਾਂ ਲੋ ਿੀ ਿਕਹਿੰ ਦੇ ਆ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਛਡ ਿੇ ਬਹਤੇ ਦੂਰ ਭਜਦੇ,
29

ਿਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਬਾ ਅਸੀਂ,
ਜੇ ਤੈਨਿੰ ੂ ਰਖੀਏ ਨਾਲ ਿਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਵਾਹ ਅਸੀਂ,
ਮੈਂ ਿਲੀ ਸੀ, ਿਲੀ ਨ ਰਕਹ ਜਾਣਾ,
ਸਭ ਕਦਲ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਿੇ ਮੈਂ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਾਣੀ,
ਖਦ ਨੂਿੰ ਖਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਿੇ ਮੈਂ
(ਦੀਪ ਗਗਨ)

ਇਨਸ੍ਾਨ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕਈ
ਵਾਰ ਓਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਇਕ ਕੜੀ ਮਡੇ

ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਿਰ ਮਡਾ ਨਿ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਡਾ ਕੜੀ
ਨੂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕੜੀ ਨਿ ਕਰਦੀ ਇਿ ਆਮ ਗਲ ਿੈ ਿਰ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਪਵਚ ਇਿ ਵਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਾ ਿੈ ਿਰ
ਇਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਪਜਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਓਨਾ ਇਕ
ਬਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਕਪਿਣ ਦੇ ਮਤਾਪਬਕ ਤਾਂ ਸ੍ਭ
ਕਪਿਦੇ ਨ ਪਕ ਅਸ੍ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਬਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

30

ਿਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਿਾਇਦਾ ਅਗਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਕਪਿਣੇ ਪਵਚ ਿੀ ਨਿ ਆ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਪਕਤੇ ਸ੍ਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ
ਗ਼ਲਤ ਿੋਵੇ ਪਕ

ਪਕ ਜਮਾਨਾ ਰੋਜ ਬਦਲ ਪਰਿਾ ਿੈ ਕਦੇ ਵਡੇ

ਬਪਚਆਂ ਨੂ ਪਸ੍ਖਾ ਦੇ ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਪਜਿਾ ਬਚਾ ਵੀ ਬਿਤ

ਕਝ ਪਸ੍ਖਾਂ ਦਦਾ ਿੈ ਜੇ ਅਜ ਆਿਾ ਆਿਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂ ਜਮਾਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂ ਸ੍ਾਡੇ ਬਚੇ ਵੀ ਸ੍ਾਨੂ
ਪਿਛੇ ਿੀ ਸ੍ਟਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ੍ਦਾ ਿੀ ਸ੍ਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ
ਨ ਕਦੇ ਬਰਾ ਨਿ ਸ੍ੋਚਦੇ ਬਸ੍ ਿਰਕ ਇਿ ਿਦਾ ਿੈ ਕੇ ਅਸ੍
ਆਿਣੀ ਸ੍ੋਚ ਮਤਾਪਬਕ ਕਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ ਤਜਰਬੇ
ਮਤਾਪਬਕ
ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਪਸ੍ਰਿ ਸ੍ਾਨੂ
ਸ੍ਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਿਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ੍ਦੀ ਿੈ ਮ ਇਿ ਨਿ
ਕਪਿਦਾ ਪਕ ਸ੍ਭ ਨੂਿਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨ ਮ ਬਿਤ ਸ੍ਾਰੇ ਐਸ੍ੀਆਂ ਵੀ
ਨੂਿਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨ ਜੋ ਆਿਣੇ ਸ੍ਸ੍-ਸ੍ਿਰੇ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਿਪਿਲਾਂ
ਦਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਿਰ ਕਈ ਐਸ੍ੇ ਿਤ

ਵੀ ਿੈਗੇ ਨ ਜੋ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਪਵਚ ਪਜਆਦਾ ਨ ਤੇ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂ ਿਾਣੀ ਤਕ ਨਿ ਿਛਦੇ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇਕ ਮਾਂ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਨੂ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਪਕਵ ਆਿਣੇ ਿਤ ਦੀਆਂ
31

ਗਲਤੀਆਂ ਨੂ ਿਰ ਵਖ਼ਤ ਮਆਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਿਰ ਿਤ ਨੂ ਉਸ੍
ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਿ ਇਸ੍ ਨੂ ਅਸ੍ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਿੀ
ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਮੈਨੂ ਨਿ ਲਗਦਾ ਕੇ ਇਸ੍ ਲਫ਼ਜ਼ ਤ ਵਧ ਕੋਈ
ਿੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂ ਪਬਆਨ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ

(ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ)

ਉਸ੍ ਦੇ ਇਕ ਿਥ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਿਥ ਖਾਲੀ
ਸ੍ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਧੇ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾ ਭਰੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਤ
ਸ੍ਾਫ਼ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਮਸ੍ਾਂ ਦੋ ਕ ਿੀ ਿੈੈੱਗ ਲਾਏ

ਿੋਣ ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਤਰਦਾ ਮੂਿ ਪਵਚ ਕਝ ਗਣ- ਗਣਾ ਦਾ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਟਿਾਥ

ਿਰ ਚਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ

ਇਿ ਉਸ੍ ਦਾ ਪਨੈੱਤ ਦਾ ਪਵਿਾਰ ਸ੍ੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿੂਰੀ
ਬੋਤਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਿਰ ਿੂਰੀ ਕਦੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿ ਦਾ
ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸ੍ੀ ਸ਼ਪਿਰ ਿੋਣ
ਕਾਰਨ ਇਿ ਵਕਤ ਪਜਆਦਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ ਿਰ ਸ੍ਾਰਾ
ਰਸ੍ਤਾ ਸ੍ਨ-ਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਪਚੜੀ ਿੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਆ ਦੀ ਬਸ੍ ਕਝ ਟਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ
ਸ੍ੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਰਗ ਪਵਚ ਲੀਨ ਘਰ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਕਝ ਕ ਚਲਣ ਪਿਛ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਿੈ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਿਰ ਅਣਸ੍ਣੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗੇ ਤਰ ਿਦਾ ਿੈ ਅਜੇ ਦੋ ਕ ਕਦਮ
ਿੀ ਿਟਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਓਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕਨੀ ਿਦੀ ਿੈ
ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ ਉਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਤ ਰਕ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ
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ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲਗਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਤੇ ਕਝ ਨਜ਼ਰ
ਨਿ ਆ ਦਾ ਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ
ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਕਝ ਕ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਵਲ ਭਜ ਕੇ ਪਗਆ,
ਕਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ ਅਗੇ ਵਲ ਨੂ ਭਜ ਕੇ

ਆਇਆ ਪਿਰ ਆਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ ਦੇਖਣ ਲਗ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਵਕਤ
ਲਭਣ ਮਗਰੋ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਕਡੇ ਲਗੇ ਰਖ
ਿੇਠਾਂ ਿਏ ਇਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਔਰਤ ਲਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਜੋ
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਭਜ ਕੇ ਉਸ੍
ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਉਸ੍ ਨੂ ਗਰਭਵਤੀ
ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਕੇ ਿੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਆਿਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤੀ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਥ
ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ
ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮ ਿਣੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇ ਆ ਦਾ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਨ
ਭਜ ਕੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਪਖਆ ਿਰ ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ
ਆਇਆ ਉਸ੍ ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਿੀਤੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ
ਨਸ਼ਾ

ਤਰ ਪਗਆ ਿਤੀਤ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਔਰਤ ਿੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਿੋਰ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਕੋਈ ਰਾਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਭ ਪਰਿਾ
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ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕਝ ਸ੍ਝ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਉਿ ਕਰੇ ਕੀ ਓਧਰ ਔਰਤ
ਦੀ ਿਾਲਤ ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਿਰ ਭਜ ਕੇ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਗਆ ਔਰਤ ਦਾ ਚਪਿਰਾ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਉਸ੍ ਦਾ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ

ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ ਜਦੋ ਕੀਤੋ ਕਝ ਿਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ
ਔਰਤ ਨੂ ਪਕਿਾ
ਆਦਮੀ - ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ
ਔਰਤ ਿੀ ਿਾਲਾਤ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਬਸ੍
ਕਝ ਵਕਤ ਪਵਚ ਉਿ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿੈ ਔਰਤ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਦੀ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਚੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਿੈ ਜਾ ਪਿਰ

ਉਸ੍ ਨ ਔਰਤ ਦਾ ਪਦਲ ਰਖਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਡਾਕਟਰ
ਆਖ ਕੇ ਸ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਥਨ ਚ' ਪਕਨੀ
ਸ੍ਚਾਈ ਿੈ ਇਿ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸ੍ਮਝਣ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਦਾ ਿਾਲ ਸ੍ੀ
ਔਰਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੋਰ

ਚੀ ਿੋ ਗਈ, ਉਸ੍

ਦਰਦ ਨੂ ਝਲਣਾ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਵਸ੍ ਦੀ ਗਲ ਨਿ ਜੋ ਇਕ ਔਰਤ
ਮਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਝਲਦੀ ਿੈ ਐਨਾ ਦਰਦ ਪਜਵ ਇਕੋ ਵਕਤ ਿਜ

36

ਸ੍ੌ ਿਡੀਆਂ ਟਟ ਗਈਆਂ ਿੋਣ ਉਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਡਾਕਟਰ ਦਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ
ਪਸ੍ਰ

ਿਰ ਬਨੀ ਿਗ ਲਾਿ ਕੇ ਉਸ੍ ਔਰਤ

ਿਰ ਦੇ ਪਦਤੀ

ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਿਰਾਕ ਵਰਗਾ ਕੜਤਾ

ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਕਰਦਾਰ
ਅਨਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲਤਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਆ ਬੈਠਾ....ਤੇ
ਔਰਤ ਨੂ ਆਪਖਆ
ਡਾਕਟਰ - ਜਰਾ ਆਿਣੀਆਂ ਲਤਾਂ ਖੋਲੋ
ਔਰਤ ਜੋ ਕੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲ ਮਨਣੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਮਝੀ ਜੋ ਪਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ
ਡਾਕਟਰ ਦਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਅਸ੍ਲ ਚ' ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ ਜਾ ਨਿ
ਇਿ ਰਬ ਨੂ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ
ਡਾਕਟਰ ਨ ਿਗ ਚਕ ਕੇ ਅਦਰ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬਚੇ ਦੇ
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.....
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ਡਾਕਟਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ ਤਸ੍ ਜਲਦ ਿੀ ਇਕ
ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਸ੍ ਿਸ੍ਲਾ ਰਖੋ ਤੇ ਲਮੇ ਲਮੇ ਸ੍ਾਿ ਲਵੋ
ਔਰਤ ਲਮੇ ਲਮੇ ਸ੍ਾਿ ਲੈ ਣ ਲਗ ਿਈ
ਡਾਕਟਰ - ਤਿਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ ?
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਛਣ ਤੇ ਔਰਤ ਬੋਲਣ ਲਗੀ ਿਰ
ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ ਮਦੀ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਦੀ
ਬਣਾਵਟ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਨਾ ਕ ਦਰਦ
ਿੋ ਰਿਾ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ, ਿਰ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ੍ ਦਰਦ ਦਾ
ਅਦਾਜਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਾ ਸ੍ਕਦਾ, ਇਿ ਬਸ੍ ਇਕ ਮਾਂ ਿੀ ਇਸ੍
ਦਰਦ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ
ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਦਰਦ ਝਲਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਆਿਣਾ ਨਾਮ
ਦਪਸ੍ਆ..
ਔਰਤ - ਨੂਰਾ ...
ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਦੇ ਮੂਿ ਚੋ' ਇਿੀ ਅਲਿਾਜ਼ ਪਨਕਲੇ
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ਡਾਕਟਰ - ਨਾ ਨਾ ਿਣ ਿੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਦਾ ਕਰੋ ਿੌਲੀ
ਿੌਲੀ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੂ ਉਿਰ ਦਬਾਓ
ਉਿ ਔਰਤ ਪਜਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ ਿਥ
ਚਕੇ ਤੇ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਲਤਾਂ ਵਲ ਨੂ ਧਕੇਲਣ ਲਗ

ਿਈ ਡਾਕਟਰ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਲਈ, ਿਗ ਚਕੀ ਤੇ
ਅਦਰ ਵੜ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਰਿਾ ਿਤੀਤ ਿਦਾ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਿੋਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਖਆ, ਨੂਰਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੂ ਦਬਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਕ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਦਰਦ
ਨਾਲ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਨੂ ਦਬਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਬਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਿਰ
ਨੂਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਅਤ ਨੂਰਾ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਦਬਾਇਆ ਬਚਾ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਇਕ

ਨੂਰਾ ਨ ਦਬਾਉਣਾ ਬਦ

ਚੀ ਚੀਖ ਪਨਕਲਣ ਪਿਛ ਚੀਕਾਂ

ਵੀ ਬਦ ਿੋ ਗਈਆਂ ਿਰ ਿਣ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ੍ ਨਵ ਜਮੀ ਬਚੀ ਦੀ ਸ੍ੀ
ਡਾਕਟਰ ਨ ਿਗ ਚੋ' ਆਿਣਾ ਮੂਿ ਬਾਿਰ ਕਪਢਆ
ਉਸ੍ ਦੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਇਕ ਬਚਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ਆਿਣੀ
ਲਾਿੀ ਿੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਚ' ਲਿੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ
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ਬਚੇ ਨੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਅਥਰੂ ਸ੍ਨ ਉਸ੍
ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦਾ ਇਿ ਅਥਰੂ ਖਸ਼ੀ ਦੇ
ਸ੍ੀ ਜਾ ਪਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਸ੍ੇ
ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਬਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ

ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ
ਕਟਣ ਲਈ ਕਝ ਲਾਭ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਤੇ ਕਝ ਨਜ਼ਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ
ਤੇ ਿਈ, ਿਪਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ
ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿਲ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਬੋਤਲ
ਿੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਕੇ ਬੋਤਲ ਿੇਠਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਪਦਤੀ ਤੇ
ਉਸ੍ ਬੋਤਲ ਦੇ ਇਕ ਕਚ ਦੇ ਟਕੜੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਕਟ ਪਦਤਾ

ਉਿ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਵਾਲੇ ਿਾਸ੍ੇ ਆ
ਕੇ ਗੋਪਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਖ
ਨਾਲ ਢੋ ਲਵਾ ਪਦਤੀ, ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂ ਆਪਖਆ ....
ਡਾਕਟਰ - ਮਬਾਰਕਾਂ ਿੋਣ ਤਸ੍ਾਂ ਇਕ ਬਚੀ ਨੂ ਜਨਮ
ਪਦਤਾ ਿੈ
ਡਾਕਟਰ ਨ ਨਵ ਜਮੀ ਬਚੀ ਨੂਰਾ ਨੂ ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ ਬਚੀ
ਦੀ ਮਾਂ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤੀ ਨੂਰਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ
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ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿੋਇਆਂ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ
ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਬਚੀ ਬਿਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਸ੍ੀ, ਨੂਰਾ ਨੂ ਇਿ
ਉਸ੍ਦੇ ਆਿਣੇ ਬਚਿਨ ਦੇ ਰੂਿ ਵਰਗੀ ਜਾਿੀ ਨੂਰਾ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ
ਚਮਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿਰ ਉਿ ਰੋ ਵੀ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਦੋਨ ਮਾਵਾਂ
ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਸ੍ਰਿ ਨਵ

ਜਮੀ ਬਚੀ ਦੀ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਡਾਕਟਰ ਓਿਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠਾ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਖਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਆਿਣੀ ਬਚੀ ਨੂ
ਪਿਆਰ ਕਰਪਦਆਂ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਿਪਛਆ...
ਡਾਕਟਰ - ਕੀ ਨਾਮ ਰਖੋਗੇ ਇਸ੍ ਦਾ ?
ਨੂਰਾ ਨ ਡਾਕਟਰ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਚ'

ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਕਨੀ
ਧਨਵਾਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿ ਸ੍ਨ ਡਾਕਟਰ
ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਪਕਿਾ...

ਨੂਰਾ - ਤਸ੍ ਇਸ੍ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਿੋ ਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣ
ਦਾ ਿਕ ਵੀ ਤਿਾਨੂ ਿੀ ਿੈ
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 ਰਖਦਾ
ਨੂਰਾ - ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਇਿ ਆਿ ਦੀ ਿੀ ਧੀ ਿੈ, ਪਕ ਪਕ
ਤਸ੍ ਿੀ ਇਸ੍ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਿੋ ਮ ਇਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼
ਿੀ ਰਖੇਗੀ
ਨੂਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਭਰ
ਆਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਕ ਗਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
ਉਿ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਗਡੀ ਨੂ ਰਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਗਡੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋ ਈ ਇਿ ਇਕ
ਿਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਬੈਸ੍ਡਰ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਡਾਕਟਰ ਭਜ ਕੇ

ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਡਰਾਇਵਰ ਇਕ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ
ਸ੍ੀ, ਪਜਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਿਰ ਇਕ ਨਕੀਲੀ ਟੋਿੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਦਾਿੜੀ
ਰਾਖੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖੀ,
ਦੇਖਣ ਤੇ ਿੀ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਇਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਿੈ
ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਿਗ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਗਲ ਕੋਈ
ਕਮੀਜ਼ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨ ਕੇਸ਼ ਰਖੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ਉਸ੍ ਦੀ
ਿਪਿਚਾਣ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਿ ਚੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ
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ਬਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਦੀ ਿਾਲਤ
ਦੇਖ ਪਕ ਪਕਿਾ ..
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਓਿ... ਪਕ ਗਲ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ?
ਡਾਕਟਰ - ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਇਕ
ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿਤ ਗਭੀਰ ਿੈ
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਚੋ

ਤਪਰਆ ਤੇ

ਬੋਪਲਆ ...
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦਸ੍ੋ ਕੀ ਿੋਈ ?
ਡਾਕਟਰ ਨ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੂ ਦਸ੍ੀ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਨਣ ਪਿਛ ਮਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਿੈਰਾਨੀ ਨਾਲ
ਿਪਛਆ
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਪਕਥੇ ਿੈ ਉਿ ਔਰਤ ?
ਡਾਕਟਰ ਉਸ੍ ਮਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੂ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਪਗਆ
ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਿਜ ਗਏ

ਡਾਕਟਰ ਨ

ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਬਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤੀ ਤੇ ਆਿ

ਨੂਰਾ ਨੂ ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਚਕ ਪਲਆ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ
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ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਡਾਕਟਰ
ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਗਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਪਲਟਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀ
ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਨਵ ਜਮੀ ਬਚੀ ਨੂ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰ

ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸ੍ੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਦਰ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਦ
ਕਰ ਪਦਤੀ ਉਸ੍ ਨ ਬਚੀ ਨੂ ਗੋਦ ਪਵਚ ਚਪਕਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ
ਪਜਸ੍ ਨੂ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਵਚ ਲਿੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਗਡੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥ ਚਲ
ਿਏ
ਕਝ ਕ ਵਕਤ ਪਿਛ ਉਿਨਾਂ ਗਡੀ ਇਕ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦੇ
ਐਮਰਜਸ੍ੀ ਦੇ ਗੇਟ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਪਦਤੀ ਉਿ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਗਡੀ ਪਵਚੋ

ਤਰੇ ਗਡੀ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਮਰਜਸ੍ੀ ਦੇ ਗੇਟ

ਬਾਿਰ ਲਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਰੜਨ ਵਾਲਾ ਬੈਡ ਪਜਸ੍
ਨੂ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਚ' ਸ੍ਟੇਟਚਰ ਆਖਦੇ ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਡੀ ਕੋਲ ਆ

ਗਏ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ
ਖੋਲੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂ ਬੈਡ

ਿਰ
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ਪਲਟਾ ਪਦਤਾ ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਰ ਵਲ ਨੂ
ਵਧ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਵ ਜਮੀ ਬਚੀ ਨੂ ਚਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਪਗਆ
ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਿ ਓਿਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਜੇ

ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤੇ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਿਰੇਸ਼ਨ
ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਤਨ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਗਏ
ਇਕ ਨਰਸ੍ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਿਥ ਪਵਚ ਇਕ ਤੌਲੀਆ ਸ੍ੀ, ਉਿ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲ ਆਈ ਜੋ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਰਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲ ਬਚੀ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ੍ ਤੌਲੀਆ ਚ' ਲਿੇਟ ਪਦਤਾ ਤੇ ਖੂਨ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਿ ਕਮੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਦੇ ਪਦਤੀ ਨਰਸ੍
ਬਚੀ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਪਚਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਪਵਚ ਚਲੀ ਗਈ

ਡਾਕਟਰ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜਾ ਰਿਾ ਐਨ ਨੂ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਸ੍ਰਦਾਰ
ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਛਣ ਲਗ ਪਿਆ ...
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨ ਡਾਕਟਰ?
ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ (ਡਾਕਟਰ) - ਅਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ
ਬਾਿਰ ਨਿ ਆਇਆ
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ਐਨ ਨੂ ਇਕ ਨਰਸ੍ ਬਾਿਰ ਆ ਦੀ ਿੈ ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਸ੍
ਦੇ ਿਥ ਪਵਚ ਇਕ ਿਰਚੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍

ਿਰ ਕਝ ਦਵਾਈਆਂ

ਪਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਨਰਸ੍ ਉਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਾਿਰ
ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਨਰਸ੍ ਨੂ ਆ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਭਜ ਕੇ ਨਰਸ੍
ਕੋਲ ਪਗਆ
ਡਾਕਟਰ - ਪਸ੍ਸ੍ਟਰ ਕੀ ਿਾਲ ਿੈ ਨੂਰਾ ਦਾ?
ਨਰਸ੍ - ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਨਿ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਉਿ
ਪਬਲਕਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਨਰਸ੍ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਚਲੀ ਗਈ
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ
....
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਚਗਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਮ ਚਲਦਾ ਿਾਂ,
ਘਰਦੇ ਪਿਕਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣਗੇ ਮ ਪਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ
ਿਤਾ ਲੈ ਣ ਅਲਾ ਮੇਿਰਬਾਨ ਿੋਣਗੇ
ਡਾਕਟਰ ਨ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਦਾ ਿਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਨਵਾਦ

ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ੍ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਪਦਲ ਧਨਵਾਦੀ ਸ੍ੀ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਅਲਾ ਿਾਪਿਜ਼ ਬਲਾ ਕੇ
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ਓਥ ਚਲਾ ਪਗਆ ਕਝ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਓਥੋ ਤਰ ਪਿਆ
ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚਕਰ ਚ' ਆਿਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਭਲ ਿੀ
ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਅਤ ਉਿ ਵੀ ਿਥ ਚ' ਿੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼
ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂ ਤਰ ਪਿਆ
ਕਝ ਵਕਤ ਪਿਛ ਇਕ ਨਰਸ੍ ਪਿਰ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍
ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਅਦਰ
ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਬਲਾਉਣ ਆਈ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਉਸ੍
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਓਥੋ
ਜਾ ਚਕਾ ਸ੍ੀ
ਨੂਰਾ ਕੌਣ ਸ੍ੀ? ਉਿ ਏਨੀ ਨਾਜ਼ਕ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਐਨੀ

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

ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਦਾ ਜਮੇਵਾਰ? ਕੀ ਉਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ੍ਚਮਚ ਿੀ ਇਕ
ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ ਜਾ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਬਸ੍ ਨੂਰਾ ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਡਾਕਟਰ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ? ਅਗਰ ਉਿ ਡਾਕਟਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ੍ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਡਾਕਟਰ

ਸ੍ਾਪਿਬ ਕਪਿ ਕੇ ਪਕ ਸ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ? ਬਿਤ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਵਾਲ
ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਪਵਚ ਨ
47

ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ ਤੇ
ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਿਦੇ ਜ਼ਲਮ ਤੇ ਧਾਰਪਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ਮੇਲ
ਨੂ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀ ਲਗ
ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਇਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂ ਪਬਆਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਲਗ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਿਰ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਿਣਾ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਿਦਾ ਿੈ ਅਪਤਆਚਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਨੂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਨਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਦਨੀਆਂ ਨੂ ਸ੍ਭ
ਕਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਓਿਨਾ ਆਿਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਇਕ ਘਗੀ
ਵਾਂਗ ਬਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਨ ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍ ਗਲ ਨੂ ਜਾਣਦੇ
ਿੋਏ ਵੀ ਪਕ ਘਗੀ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਪਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦਾ ਿੈ
ਤਦ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨ
ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਪਵਚ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਿਦੀ ਿੈ ਬਸ੍
ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇਸ੍ ਨੂ ਅਦਰ ਦਬ ਕੇ ਰਖਦੇ ਨ ਇਨਸ੍ਾਨ
ਇਸ੍ੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੈ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੇ ਅਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ
ਿੈ, ਪਜਸ੍ ਦੇ ਅਦਰ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨਿ ਉਿ ਇਨਸ੍ਾਨ ਵੀ
ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿ ਜਾਨਵਰ ਤ ਭੈੜਾ ਿੈ ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਲਈ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ੍ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਿੀ ਸ੍ਿੀ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
"ਿਕ ਸ੍ਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨ, ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਘਟ ਤੇ ਨਾ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਵਧ ਨ ਜੇ ਸ੍ੂਰਜ ਆਿਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਪਵਚ ਪਵਤਕਰਾ
ਨਿ ਕਰਦਾ, ਿਵਾ ਕੋਈ ਪਵਤਕਰਾ ਨਿ ਕਰਦੀ, ਿਾਣੀ ਕੋਈ
ਪਵਤਕਰਾ ਨਿ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੀ ਮਨਖਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਿੀ
ਕੀ ਿੈ ਪਕ ਅਸ੍ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਿਰਦੇ
ਿਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਿ ਕਰਦੇ ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਪਵਚ
ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿ ਿਦੀ ਉਿ ਖਦਾ ਦੇ ਪਨਯਮ ਅਨਸ੍ਾਰ
ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਬਾਖੂਬੀ ਢਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿੇ ਨ ਪਿਦੂ ਆਖਦਾ
ਮ ਦਨੀਆ ਤੇ ਿਪਿਲਾਂ ਆਇਆਂ, ਮਸ੍ਪਲਮ ਆਖਦਾ ਮ ਿਪਿਲਾਂ
ਆਇਆਂ ਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਾ ਬਸ੍ ਏਸ੍ੇ ਉਲਝਣ ਪਵਚ ਿਪਸ੍ਆ

ਿੈ ਇਿ ਮਾਇਨ ਨਿ ਰਖਦਾ ਪਕ ਕੌਣ ਜਗ ਤੇ ਿਪਿਲਾਂ
ਆਇਆ, ਪਕ ਪਕ ਕੋਈ ਇਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਨਿ ਲਭ ਸ੍ਕਦਾ ਤੇ
ਨਾ ਿੀ ਇਸ੍ ਜਗ ਤੇ ਇਸ੍ ਲਈ ਜਗਾ ਿੈ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਿਮਾਤਮਾ
ਪਸ੍ਰਿ ਇਨਸ੍ਾਨ ਬਣਾ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨ ਧਰਮ ਬਣਾ
ਪਦਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਪਦਤੀਆਂ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ
ਭੇਦ ਨੂ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ ਬਸ੍ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਇਸ੍ ਤਥ ਨੂ ਸ੍ਮਝ
ਸ੍ਕੇ ਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਮੀ-ਅਬੂ ਮਸ੍ਪਲਮ ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ
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50

ਮਸ੍ਪਲਮ ਿੋ ਪਗਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿਦੂ, ਪਸ੍ਖ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੋਈ ਿੋਰ
ਪਕ

ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ

ਮੈਨੂ ਦੂਸ੍ਰੇ ਧਰਮ ਪਵਚ ਆਉਣ

ਲਈ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨਸ੍ਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ
ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾਇਨ ਰਖਦਾ ਿੈ? ਐਦਾਂ
ਦੇ ਬਿਤ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਵਾਲ ਨ ਜੋ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਿਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ

ਆਿਣੇ ਧਰਮ ਿਤੀ ਗਦਾਰ ਕਰਾਰ ਪਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਰ ਮ
ਨਿ ਸ੍ਮਝਦੀ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਿੋਰ
ਵਡਾ ਧਰਮ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਧਰਮ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੂ ਜੋੜਣ ਲਈ
ਨ, ਨਾ ਪਕ ਤੋੜਨ ਲਈ"…………….

ਅਜੇ ਉਿ ਰਕੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਨ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਖੜੇ
ਿੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ ਨੂਰਾ ਸ੍ਭ ਵਲ
ਪਦਤੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਅਭਾਰੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਦਲ
ਸ਼ਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਸ੍ਟੇਜ ਤ ਿੇਠਾਂ
ਤ ਿੇਠਾਂ

ਤਰ ਗਈ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਟੇਜ

ਤਰਨ ਤਕ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਬਦ ਨਿ ਸ੍ਨ ਿੋਈਆਂ

ਿਰ ਨੂਰਾ ਵਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪਵਚ ਿੀ ਿਾਲ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਆ
ਗਈ
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ਨੂਰਾ ਬਿਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਕੜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਘਗਰਾਲੇ ਵਾਲ
ਸ੍ੀ, ਚੇਿਰਾ ਚਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੋਲ ਤੇ ਅਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਸ੍ੀ ਨਕ
ਬਿਤਾ ਉਚਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਮੂਿ ਤੇ ਸ਼ੋਬਦਾ ਸ੍ੀ ਮਖੜੇ
ਤੇ ਰਬ ਵਰਗਾ ਨੂਰ, ਤੇ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਟੋਏ ਿਦੇ ਸ੍ਨ ਕਦ ਦੀ
ਪਜਆਦਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਿ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੀ ਲਗਦੀ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਕਦ ਮਸ੍ਾਂ ਿੀ ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਿਜ ਿਟ ਿੋਵੇਗਾ ਉਸ੍ਦਾ
ਨਾਮ ਪਜਵ ਬਸ੍ ਓਸ੍ੇ ਲਈ ਿੀ ਸ੍ੋਚ ਕੇ ਰਪਖਆ ਿੋਵ,ੇ ਪਬਲਕਲ
ਉਿ ਉਸ੍ ਲਈ ਢਕਵਾਂ ਸ੍ੀ ਉਿ ਸ੍ੂਰਤ ਤ ਸ੍ੋਿਣੀ ਿੀ ਸ੍ੀ, ਿਰ
ਉਿ ਸ੍ੀਰਤ ਿਖ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਜਮਾਂ ਿੀ ਆਿਣੀ
ਅਮੀ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਰਬ ਵਲ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ
ਪਤਰਾਸ਼ੀ ਿੋਈ ਮੂਰਤ ਸ੍ੀ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਬੈੈੱਡ ਤ

ਠੀ, ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ

ਨਮਾਜ਼ ਿੜੀ ਤੇ ਪਿਰ ਕਾਲਜ ਨੂ ਚਲ ਿਈ
ਉਸ੍ਦੀ ਅਮੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਛ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਿੀ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਪਕ
ਕਛ ਖਾ ਤੇ ਜਾ......ਨੂਰਾ ਘਰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਬਾਿਰ
ਪਨਕਲਦੀ ਬੋਲੀ...
ਨੂਰਾ - ਕਾਲਜ ਤ ਿੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ ਅਮੀ .....
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ਨੂਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਨੂ ਚਲ
ਿਈ ਕਾਲਜ ਿਜਦੇ ਿੀ ਸ੍ਭ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਲ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਬਾਰੇ ਬਿਤ ਿਸ੍ਸ੍ਾ ਕੀਤੀ ਨੂਰਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਕਲਾਸ੍
ਵਲ ਨੂ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਪਿਪਛ

ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ......

ਨੂਰਾ....ਆ ...
ਨੂਰਾ ਨ ਪਿਛੇ ਮੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਉਸ੍ਦਾ ਜਮਾਤੀ
ਪਵਨਦ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਪਵਨਦ
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ
ਸ੍ਲਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਨੂਰਾ ਨ ਸ਼ਕਰੀਆ ਕਪਿ ਕੇ ਪਵਨਦ ਨੂ
ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਪਦਤਾ ਪਵਨਦ ਨ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਟ ਦੇਣੀ
ਿੀ ਨੂਰਾ ਨੂ ਆਪਖਆ ....
ਪਵਨਦ - ਨੂਰਾ ਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਲੈ
ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਮੂਿੋ ਇਿ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਬਿਤ ਿੀ ਖਸ਼
ਿੋਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਪਤਆਂ ਓਸ੍ੇ ਵੇਲੇ ਿੀ ਿਾਂ
ਕਰ ਪਦਤੀ ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਨੂ ਬਿਤ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ
ਪਵਨਦ ਬਿਤ ਿੀ ਸ੍ੋਿਣਾ ਤੇ ਸ੍ਾਊ ਮਡਾ ਸ੍ੀ
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ਇਸ੍ ਉਿਤ ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨ
ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਦੇ
ਅਮੀ-ਅਬੂ ਨ ਦੂਸ੍ਰੇ ਧਰਮ ਪਵਚ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ
ਲਗਾ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਬਪਚਆਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕਝ ਨਜ਼ਰ

ਨਾ ਆਇਆ ਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਇਸ੍ ਪਵਆਿ ਲਈ ਿੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਸ੍ਪਿਮਤ ਨਿ ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਪਵਨਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਕ
ਬਾਿਮਣ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਸ੍ਭ ਤ

ਚੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦਾ

ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮਸ੍ਪਲਮ ਧਰਮ ਪਵਚ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਆਿਣੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਮਾਨ ਮਨਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ
ਉਿ ਵੀ ਪਵਆਿ ਲਈ ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਏ ਉਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਦੂ

ਧਰਮ ਅਨਸ੍ਾਰ ਪਵਆਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮਸ੍ਪਲਮ ਧਰਮ
ਅਨਸ੍ਾਰ, ਉਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਪਵਚ ਪਲਖਤੀ ਪਵਆਿ ਕਰ ਪਲਆ
ਪਵਆਿ ਤ ਪਿਛ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ੍ਭਾ ਅਨਸ੍ਾਰ
ਤੜਕੇ

ਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਿੜਦੀ ਿਰ ਪਵਨਦ ਦਾ ਪਿਤਾ(ਿਕਾਸ਼

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

ਨਮਾਜ਼ ਿੜਨਾ ਅਿਰਾਧ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਐਥ ਤਕ ਪਕ ਪਵਨਦ ਦੇ
ਵਡੇ ਭਰਾ(ਸ੍ਨੀਲ) ਤੇ ਭਰਜਾਈ(ਰਿਾਲੀ) ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕਈ
ਵਾਰ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਿਰ
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ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਅਨਸ੍ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਣੀ ਪਿਛਲੀ
ਮਪਰਆਦਾ ਅਨਸ੍ਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਿੀ
ਨੂਰਾ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਪਵਚ ਇਿੋ ਪਜਿੇ
ਿਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ
ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਵਾਪਲਆਂ ਨ

ਉਸ੍ ਨੂ ਤਗ ਕਰਨਾ ਿੋਰ ਵਧਾ ਪਦਤਾ ਉਿਨਾਂ ਪਵਨਦ ਨੂ ਵੀ
ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੇ
ਿਰ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਨਾ ਪਕਿਾ, ਉਸ੍ ਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਨੂਰਾ ਨੂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਪਿਣ ਬਾਰੇ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕਦੇ
ਿਸ੍ਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋ ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਲੋ ੜ ਤ ਵਧ ਕਪਿਣਾ ਸ਼ਰੂ

ਕਰ ਪਦਤਾ ਤਾਂ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕਪਿ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਿ
ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਗਲ ਮਨ ਲਵੇ ਤੇ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦ ਤ ਿਟ ਕੇ ਪਿਦੂ
ਧਰਮ ਧਾਰ ਲਵੇ ਿਪਿਲਾ ਤਾਂ ਨੂਰਾ ਨ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਿਰ ਪਿਰ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਛ ਉਸ੍ ਨ ਪਵਨਦ ਦੀ ਗਲ
ਮਨ ਲਈ ਨੂਰਾ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ, ਕੀ ਿਰਕ ਿਵੇਗਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ
ਨਾਲ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਇਕੋ ਪਜਿੇ ਿੀ ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਸ੍
ਗਲ ਦਾ ਦਖ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਜਨਾਂ ਪਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਿ ਐਨੀ
ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਅਜ ਉਿ ਬਦਲ ਰਿੇ ਨ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ੋਚ
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ਮਤਾਪਬਕ ਪਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਤ ਵਧ ਕਛ ਵੀ ਨਿ
ਸ੍ੀ
ਨੂਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਪਗਆ ਤੇ ਿਪਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਿ
ਘਰ ਦਾ ਿਰ ਕਮ ਕਰਦੀ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਘਰਪਦਆਂ ਦੇ ਨਕ ਤੇ

ਨਾ ਚੜਦੀ ਵਕਤ ਲਘਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਸ਼ਪਕਲ
ਿਦਾ ਪਗਆ ਿਰ ਉਿ ਿਾਰ ਨਾ ਮਨਦੀ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨੂ ਖਸ਼ ਰਖਣ
ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਪਿਦੀ ਇਕ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਨ ਰਾਤ ਆਿਣੇ
ਘਰਵਾਲੇ ਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿੈ ਤਕਰੀਬਨ
ਦੋ ਕ ਮਿੀਨ ਿੋ ਗਏ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਗਾਰਬਵਤੀ ਿੋਏ ਪਵਨਦ ਇਿ
ਸ੍ਣ ਕੇ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਿੋਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ
ਅਜੇ ਨਾ ਦਸ੍ਣ ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ ਿਰ ਨੂਰਾ ਨੂ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ

ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੂ ਦਸ੍ ਪਦਤਾ, ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਨ ਬਾਕੀ
ਸ੍ਾਰੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ ਵੀ

ਜਦ ਨੂਰਾ ਨੂ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਇਆਂ ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਪਤਨ ਮਿੀਨ

ਿੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਵਨਦ ਨੂ ਆਿਣੇ ਕਮ ਵਜ ਿਦਰਾਂ ਕ ਪਦਨ ਲਈ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੂਜੇ ਮਲਖ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਵਨਦ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛ ਦੀ ਗਲ
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ਿੈ ਪਕ ਨੂਰਾ ਕਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਲਾ ਛਡ ਪਦਤਾ, ਕਝ ਕ ਦੇਰ ਪਿਛ ਪਵਨਦ ਦਾ ਵਡਾ
ਭਰਾ ਸ੍ਨੀਲ ਪਕਸ੍ੇ ਕਮ ਲਈ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਆ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ

ਪਬਨਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏ ਅਦਰ ਆ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ
ਪਕ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਬੈੈੱਡ

ਿਰ ਲਮੇ ਿਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ

ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਕਿੜੇ ਨਾਲ ਖਦ ਨੂ ਢਪਕਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਦਿਟਾ ਪਲਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਕੀ
ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਚੇਤ ਕੀਪਤਆਂ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਲਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ,
ਲਮੇ ਿਈ ਨੂ ਗੂਿੜੀ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਦਾ ਕਮੀਜ਼

ਪਢਡ ਤ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਚਪਕਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਨੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
ਲਮੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਨੀਲ ਦੀ ਨੀਤ ਪਵਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਤੇ
ਉਿ ਚਿ-ਚਾਿ ਅਦਰ ਵੜ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ੍

ਨੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਰਜਾਈ, ਛੋਟੀ ਿੋਣ
ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਲਾਲਚੀ
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ਮਨ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਉਸ੍ਨੂ ਕਛ ਿੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਉਸ੍
ਨ ਤਾਂ ਇਿ ਵੀ ਪਖਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਿੈ
ਗੂਿੜੀ ਨ ਦ ਪਵਚ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਨੂ ਿਪਿਲਾਂ ਦੋ ਕ ਿਲ
ਤਾਂ ਕਝ ਿਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਜਦੋ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ

ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿੋਇਆਂ ਉਿ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਕੇ
ਠੀ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ....
ਨੂਰਾ - ਭਾਜੀ ਤਸ੍ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ
ਰਿੇ ਸ੍ੀ?
ਉਸ੍ ਨ ਇਿ ਬੜੀ ਿੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਿਪਛਆ ਦਰਅਸ੍ਲ
ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਇਰਾਪਦਆਂ ਦਾ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਅਨਭਵ

ਨਿ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਨੀਲ ਘਬਰਾ
ਪਜਿਾ ਪਗਆ ਿਰ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ ....
ਸ੍ਨੀਲ - ਓਿੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਰਨ ਆ ਦਾ ਿੈ

ਇਿ ਕਪਿ ਉਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂ ਬਦ ਕਰ ਕੇ

ਕਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਨੂਰਾ
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ਨੂ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ੍ਾਫ਼ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ
ਆਿ ਨੂ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ ਿਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਦਾ ਪਬਲਕਲ ਵਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਲ
ਰਿਾ ਸ੍ਨੀਲ ਕਦੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਿਥ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ
ਪਿਠ ਤੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਪਕਤੇ, ਪਜਵ ਇਕ ਭਖਾ ਸ਼ੇਰ ਪਸ਼ਕਾਰ ਲਈ

ਤੜਿ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ ਇਕ ਬੇਬਸ੍ ਔਰਤ ਿੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ਕਦੀ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਧਕਾ ਮਾਪਰਆ
ਤੇ ਭਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਲ ਨੂ ਗਈ ਬਾਿਰ ਵਲ ਨੂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ
ਸ੍ਨੀਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛ ਦੀ ਿਥ ਿਾਇਆ ਤੇ ਨੂਰਾ
ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਥ ਪਵਚ ਆ ਪਗਆ, ਨੂਰਾ ਦੇ ਅਗੇ ਨੂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ
ਕਮੀਜ਼ ਿਾੜ ਪਗਆ ਨੂਰਾ ਨੂ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਝ ਪਰਿਾ

ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ ਸ੍ਨੀਲ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂ ਪਿਛ ਦੀ
ਿੜ ਪਲਆ ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ
ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣ ਕੇ ਨਾ
ਆਇਆ
ਸ੍ਨੀਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਛ ਿੜ ਕੇ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਚਕ ਕੇ ਬੈੈੱਡ
ਿਰ ਜਾ ਸ੍ਪਟਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਉਿਰ ਚੜਨ ਲਗ ਪਿਆ ਨੂਰਾ
ਨ ਆਿਣੇ ਬਚਾਅ ਪਵਚ ਅਚਾਨਕ ਲਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਤ ਸ੍ਨੀਲ
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ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਸ੍ਭਾਲ਼ਦਾ
ਿੋਇਆ ਵੀ ਪਡਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ਦੇ ਪਡਗਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ੍ਦਾ
ਿਥ ਕਚ ਦੇ ਜਗ ਤੇ ਜਾਂ ਵਜਾ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਿਾਣੀ ਭਪਰਆ ਿੋਇਆ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਪਡਗਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਪਡਗ ਪਿਆ ਤੇ
ਟਟ ਪਗਆ ਜਗ ਪਡਗਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਰੜ ਪਗਆ ਤੇ
ਪਡਗਦੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨੀਲ ਦਾ ਿੈਰ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਕਣ ਕਰਕੇ ਉਿ
ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਪਡਗਣ ਤ ਨਾ ਬਚਾਅ ਸ੍ਪਕਆ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਪਡਗ
ਪਗਆ ਉਸ੍ਦੇ ਪਡਗਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਿੇਠਾਂ ਪਖਲਪਰਆ ਟਟੇ ਜਗ ਦਾ
ਕਚ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਲਕ ਪਵਚ ਜਾ ਵਜਾ ਕਚ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਲਕ ਪਵਚ
ਖਬ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਕਚ ਵਜਣ
ਕਰਕੇ ਸ੍ਨੀਲ ਦੀ ਚੀਕ ਪਨਕਲ ਗਈ ਨੂਰਾ ਇਸ੍ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਿਾਇਦਾ ਚਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੈੈੱਡ ਤ ਿੇਠਾਂ

ਤਰ ਕੇ ਬੂਿੇ

ਵਲ ਭਜੀ ਤੇ ਬੂਿਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲ ਗਈ ਅਜੇ ਉਿ
ਬਾਿਰ ਪਨਕਲੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਸ੍ਨੀਲ
ਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣ ਕੇ

ਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂਰਾ

ਦੀ ਿਾਲਤ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਿੇਠਾਂ ਪਡਗਾ
ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਕੇ ਸ੍ਨੀਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਉਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਆਸ੍ਰਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਦੋਨ ਜਾਣੀਆ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਲੈ
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ਆਈਆਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰ ਨੂ ਗਡੀ ਕਢਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਐਨ ਨੂ
ਸ੍ਨੀਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਿਾਲੀ ਨ ਸ੍ਨੀਲ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ਟ ਪਦਤੀ ਡਾਈਵਰ ਗਡੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਗਡੀ ਪਵਚ ਪਬਠਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ
ਗਈਆਂ

ਨੂਰਾ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਤ ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਪਕ ਪਕ
ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਵਚੋ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਨੂਰਾ ਵਲ ਅਖ ਿਟ ਕੇ ਵੀ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਦੇਪਖਆ, ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਨੀਲ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ
ਨਾ ਆ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ ਿਾਲਾਤ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਕਲ ਨਾ ਸ੍ਮਝਣ

ਬਰਾਬਰ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਓਥੇ ਿਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਮੀਜ਼
ਨੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਉਿ ਲਾਿ ਕੇ ਸ੍ਟ ਗਏ ਸ੍ਨ ਨੂਰਾ ਕਝ ਕ
ਵਕਤ ਤਾਂ ਓਥੇ ਖੜੀ ਸ੍ੋਚਦੀ ਰਿੀ ਤੇ ਭਜ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ
ਵਲ ਗਈ ਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ
ਅਲਮਾਰੀ ਪਵਚੋ ਕਝ ਸ੍ੂਟ ਕਢ ਕਰ ਛੋਟੇ ਪਜਿੇ ਬੈਗ ਪਵਚ ਿਾ
ਕੇ ਆਿਣੇ ਿੇਪਕਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ਤਰ ਿਈ ਜਦ ਨੂਰਾ ਘਰ ਿਜੀ

ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਅਮੀ-ਅਬੂ ਨੂਰਾ ਨੂ ਇਝ ਇਕਲੀ ਆਈ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ
ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਏ ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਅਮੀ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ
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ਿਈ ਪਿਰ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ ਆਿਣੇ ਅਮੀਅਬੂ ਨੂ ਦਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਉਸ੍ੇ ਪਦਨ ਿੀ ਥਾਣੇ ਪਵਚ ਜਾਂ ਕੇ ਸ੍ਕਾਇਤ
ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਪਦਤੀ ਤੇ ਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਪਲਆ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਿਣ ਨੂਰਾ
ਨੂ ਓਥੇ ਨਿ ਭੇਜਣਾ
ਉਸ੍ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਪਕਆ
ਨੂਰਾ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਪਵਨਦ ਖੜਾ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੂ ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਪਮਲੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
ਪਦਤਾ ਪਵਨਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਕਲ ਪਵਚ ਪਲਆ ਤੇ ਚਿ ਕਰਾਉਣ
ਲਗ ਪਿਆ ਪਿਰ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ ਆ
ਪਗਆ ਨੂਰਾ ਨ ਪਵਨਦ ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਦਸ੍ੀ ਪਵਨਦ ਨੂ
ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਰਖ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਭਰਾ

ਦੀ ਇਸ੍ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਕਝ ਵਕਤ ਰਕਣ ਪਿਛ
ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ...
ਪਵਨਦ - ਨੂਰਾ ਮ ਆਿਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ
ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਆਿ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿੈ ਤੇ ਿਣ ਤੂ
ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਆਿ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਲੈ ਲਵੇ
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ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਮੂਿੋ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਣ ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਈ
ਤੇ ਪਕਿਾ ....
ਨੂਰਾ - ਮਆਿ ਕਰ ਦਵਾ ... ਪਕਵ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਆਿ
ਕਰਾ ਪਜਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਤਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ
ਇਿ ਵੀ ਨਿ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਮ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ
ਪਬਲਕਲ ਮਆਿ ਨਿ ਕਰਾਂਗੀ
ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਠ ਗਈ ਤੇ ਪਕਿਾ ,,,

ਨੂਰਾ - ਅਬੂ ਕਪਿ ਦੇਵੋ ਇਿਨਾਂ ਨੂ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਕਦੇ ਮਆਿ
ਨਿ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਲਵਾਂਗੀ

ਨੂਰਾ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਅਬੂ ਨ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ
ਪਦਤਾ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਵਨਦ ਦੀ ਗਲ ਨਾਲ ਸ੍ਪਿਮਤ ਸ੍ੀ ਉਿ
ਸ੍ੋਚ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਗਰ ਨੂਰਾ ਆਿਣੀ ਗਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਿੀ ਤਾਂ
ਉਸ੍ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਿਣੇ ਅਬੂ ਦਾ ਕੋਈ
ਜਆਬ ਨਾ ਸ੍ਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਲ ਨੂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ

ਉਸ੍ਦੀ ਅਮੀ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਛੇ ਿੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂ
63

ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਗ ਗਈ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਮਝਾ ਕੇ ਨੂਰਾ
ਨੂ ਪਿਰ ਪਵਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਲ ਪਦਤਾ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤ ਕਝ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦੇ
ਅਚਾਨਕ ਿੇਟ ਪਵਚ ਦਰਦ ਿੋਣ ਲਗ ਿਈ, ਪਵਨਦ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਨੂ ਿ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 ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਕ
ਨਾ ਅਜ ਇਿ ਮਾਇਨਾ ਲਵਾ ਲਈਏ ਪਕ ਉਿ ਕੜੀ ਨੂ ਜਨਮ
ਦੇਵਗੀ ਜਾਂ ਮਡੇ ਨੂ ਪਵਨਦ ਨੂ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਿੀ ਲਗੀ,
ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਿਰ ਕਝ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਡਾਕਟਰ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ
ਇਕ ਕੜੀ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਪਵਨਦ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍
ਨ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੇ ਅਨਸ੍ਾਰ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕੜੀ ਨੂ ਗਰਬ ਅਦਰ
ਿੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਕਾਨੂਨ ਦੀ
ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਿ ਕਮ ਕਰਨ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਇਸ੍ ਤ ਚਾਰ ਕ ਮਿੀਪਨਆਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ੋਿਰੇ
ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਪਵਆਿ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਘਰ
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ਪਵਚ ਪਸ੍ਰਿ ਨੂਰਾ ਤੇ ਦੋ ਕ ਨੌਕਰ ਸ੍ਨ ਇਿ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ
ਗਰਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਚਲ ਰਿੇ ਸ੍ੀ, ਬਸ੍ ਇਕ-ਅਧੇ ਪਦਨ

ਪਵਚ ਿੀ ਨੂਰਾਂ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ
ਪਵਆਿ ਜਾਣ ਪਿਛ ਨੂਰਾਂ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨੂ ਬਲਾਉਣ ਲਈ

ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੂ ਭੇਪਜਆ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਉਸ੍ ਤ ਕਝ
ਿੀ ਦੂਰ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਮਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ

ਦੇ ਬਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਨਾ ਆਈ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ
ਦਾ ਭਰਾ(ਰਾਿਲ) ਆ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ…..
ਰਾਿਲ - ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਕਮ ਵਜ ਪਕਤੇ ਬਾਿਰ ਗਈ ਿੈ ਇਸ੍
ਲਈ ਮ ਆ ਪਗਆ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮ ਨਾ ਿੋਵੇ
ਨੂਰਾ ਿਾਲ ਪਵਚ ਬੈਠ ਸ੍ੇਬ ਕਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਸ੍ੋਿੇ
ਤੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਰਾਿਲ ਨੂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ
ਆਪਖਆ....
ਨੂਰਾ - ਨਿ ਕਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ, ਮ ਘਰੇ ਇਕਲੀ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਲਈ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ੀਤਲ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ) ਨੂ ਕੋਲ ਬਲਾ
ਲਵਾ ਉਿਰ ਮੇਰੇ ਗਰਬ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪਦਨ ਚਲ ਰਿੇ ਨ
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ਰਾਿਲ ਨੂਰਾ ਨੂ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਿਣੀ ਵਡੀ ਭੈਣ
ਮਨਦਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ...
ਰਾਿਲ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਦੀਦੀ ਮ ਜੋ ਿਾਂ, ਮ ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ
ਰਿਾਂਗਾ ਵੈਸ੍ੇ ਬਾਕੀ ਿਪਰਵਾਰ ਪਕਥੇ ਿੈ?
ਨੂਰਾ - ਉਿ ਸ੍ਭ ਪਵਆਿ ਤੇ ਗਏ ਨ, ਿਤਾ ਨਿ ਕਦੋ
ਆਉਣ
ਨੂਰਾ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣਨ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਿਲ ਨ ਅਛਾ ਕਪਿ ਕੇ
ਰਕ ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ਼ਾਮ ਿੈ
ਗਈ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲਮੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਾਿਲ ਵੀ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਿੜ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਗਰਭਵਤੀ

ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਦੀਆਂ ਲਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਨ
ਰਾਿਲ ਨੂ ਲਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਰਾਿਲ ਆਿਣੀ ਜਗਾ
ਤ

ਠ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੇ ਿੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਪਿਰ ਸ੍ਾਰਾ

ਿਪਰਵਾਰ ਪਵਆਿ ਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਿਲ ਨੂ ਿੈਰ

ਦਬਾ ਦੇ ਦੇਖ ਪਲਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦਤਾ ਨੂਰਾ
ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਕੇ

ਠੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
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ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਵਚਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਰਾਿਲ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ
ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਰਾਿਲ ਨੂ ਆਿਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ
ਵਾਂਗ ਸ੍ਮਝਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਾਿਲ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ
ਵਡੀ ਭੈਣ ਮਨਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਰਿਾਲੀ(ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ) ਨ ਿਤਾ

ਨਿ ਕੀ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦੇ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆ ਪਗਆ ਰਾਿਲ ਨੂ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਦੇਖ
ਕੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਰਾਿਲ ਨਾਲ
ਗ਼ਲਤ ਸ੍ਬਧ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚ ਪਲਆ ਪਵਨਦ ਨੂ ਬਿਤ ਗਸ੍ਾ
ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਿਲ ਨੂ ਗਲੇ ਤ ਿੜ ਕੇ ਥਿੜ ਮਾਰਨ
ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ

ਨੂਰਾ ਨ ਪਵਨਦ ਨੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਿਤ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ
ਪਵਨਦ ਨਾ ਰਪਕਆ ਤੇ ਰਾਿਲ ਨੂ ਧੂ ਕੇ ਘਰ ਬਾਿਰ ਲੈ ਪਗਆ
ਰਾਿਲ ਅਜੇ ਬਪਚਆਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸ੍ਾਂ ਸ੍ੋਲਾਂ
ਕ ਸ੍ਾਲ ਿੋਣੀ ਆ ਨਾਦਾਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਿ ਪਵਨਦ ਤ ਆਿਣਾ
ਖਪਿਰਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਭਜ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਬਾਅਦ

ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦਆਲੇ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨ ਨੂਰਾ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਬਿਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਦੇ ਥਿੜ ਮਾਪਰਆ ਪਵਨਦ ਦੇ
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ਇਿ ਥਿੜ ਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂ ਿਲੂਣ ਕੇ ਰਖ ਪਦਤਾ, ਨੂਰਾ
ਪਿਰ ਵੀ ਆਿਣੀ ਸ਼ਧਤਾ ਨੂ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ
ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸ੍ਣੀ ਪਵਨਦ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਬਾਿੋ ਿੜ ਕੇ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਕਢ ਪਦਤਾ ਤੇ ਬੂਿਾ
ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਨੂਰਾ ਬਿਤ ਸ੍ਮ ਤਕ ਬਾਿਰ ਿਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ

ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਸ੍ੇਿਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ੍ਰ ਨਾ ਿੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ
ਪਵਨਦ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਬਦੇ
ਨ, ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਇਿ ਵੀ ਪਖਆਲ ਨਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਗਰਭਵਤੀ
ਿੈ ਤੇ ਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਦ ਉਸ੍ ਦੇ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ
ਥਕ ਿਾਰ ਕੇ ਨੂਰਾ ਘਰ ਬਾਿਰ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਈ ਉਿ
ਪਵਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਸ੍ਾਬ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ੍

ਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ

ਦਾ ਪਬਲਕਲ ਦਖ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਦਖ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਕ ਪਵਨਦ ਨ ਵੀ ਉਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ਦੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍

ਿਰ ਿਥ ਚਪਕਆ ਿਰ ਨੂਰਾ

ਨ ਪਦਲ ਤੇ ਿਥਰ ਰਖ ਪਲਆ ਪਕ ਿਣ ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਨੂਰਾ ਿੈਰਾਂ ਤ ਨਗੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ੍ ਦੇ
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ਪਸ੍ਰ

ਿਰ ਕੋਈ ਚਨੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ

ਗਲ ਇਕ ਿਰਾਕ ਵਰਗਾ ਖਲਾ ਪਜਿਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ
ਸ੍ੀ, ਤੇ ਉਿ ਬਸ੍ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ
ਪਕ ਉਿ ਪਕਧਰ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਬਾਿਰ ਕਾਿੀ ਿਨਰਾ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਗਆਰਾਂ ਕ ਵਜੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਉਸ੍ ਦੇ

ਿੇਟ ਪਵਚ ਦਰਦ ਿੋਣ ਲਗ ਿਈ ਦਰਦ ਨੂਰਾ ਦੇ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ
ਿੋ ਪਗਆ, ਉਿ ਇਕ ਰਖ ਦਾ ਆਸ੍ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਗਈ
ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਇਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਵਧ ਰਿੇ
ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਨੂਰਾ ਨ ਓਥੇ ਿੀ ਪਲਟਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਿਈ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀ ਚੀਕ ਸ੍ਣ ਕੇ ਮਦਦ
ਲਈ ਨਿ ਆਇਆ

ਇਿ ਸ੍ਭ ਗਲਾਂ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਓਸ੍ੇ ਸ੍ਰਦਾਰ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਦਸ੍ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂਰਾ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ

ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਣ ਕੇ

ਡਾਕਟਰ(ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ) ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ 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 ਸ਼ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ
ਅਣਜਾਣ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਪਜਥੇ ਨੂਰਾ
ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਨੂਰਾ ਤ ਮਖ ਪਲਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ਇਕ
ਰਬ ਦਾ ਰੂਿ ਬਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਨੂਰਾ ਇਸ੍ ਗਲ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਅਣਜਾਣ ਬਦੇ
ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪਚਟੇ ਰਗ
ਦਾ ਕੋਟ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੀ
ਦਸ੍ਤਾਰ ਸ੍ਜਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਜੋ ਰਾਤ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਡਾਕਟਰ
ਕਪਿ ਕੇ ਸ੍ਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਸ੍ਚੀ ਡਾਕਟਰ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਪਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ

ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂ ਏਦਾਂ
ਪਿਰਪਦਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿ ਪਦਆਂ ਵਾਲਾ ਪਕਸ੍ਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ
ਆ ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਿਪਛਆ...
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ਨੂਰਾ - ਕੀ ਆਿ ਸ੍ਚੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਿੋ ? ਜਾਂ ਪਿਰ ਰਾਤ
ਵਾਂਗ ਮੈਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਇਿ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਿਾ
ਪਲਆ ਿੈ ?
ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਮਸ੍ਕਰਾ ਦੇ ਿੋਏ ਬੋਪਲਆ..
ਡਾਕਟਰ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਰਜੀਵਨ ਪਸ੍ਘ ਿੈ ਤੇ ਮ ਇਕ
ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਿਾਂ ਤੇ ਇਿ ਗਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਵੀ ਸ੍ਾਡਾ ਿੀ
ਿੈ ਤੇ ਇਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਿੈ
ਨੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਖਸ਼ ਿੋਈ ਿਰ ਉਿ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਬੋਲੀ .....
ਨੂਰਾ - ਪਿਰ ਆਿ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਕੀ
ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ? ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਿ
ਦੇਪਖਆ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਵਲ ਦੇਖ
ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜਆਬ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਡਾਕਟਰ(ਗਰਜੀਵਨ) ਨ ਨੂਰਾ ਦੀ ਗਲ ਨੂ ਅਣਸ੍ਣੀ
ਕਰ ਕੇ ਪਕਿਾ...
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ਡਾਕਟਰ - ਨੂਰਾ ਆਿ ਿਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਗਲਾਂ
ਆਿਾ ਪਿਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਕਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਵੇਗਾ
ਆਿ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣਾ ਪਬਆਨ ਦੇ ਪਦਓ, ਤਦ ਤਕ ਤਸ੍ ਆਰਾਮ
ਕਰੋ
ਐਨੀ ਗਲ ਕਪਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਰਾ ਕੋਲ
ਠ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਿਰ ਨੂਰਾ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ
ਜਆਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਮਪਲਆ

ਕੀ ਸ੍ੀ ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜਆਬ? ਡਾਕਟਰ ਤੇ
ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨ ਪਕ
ਪਕ

ਉਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਜਆਬ ਨਾ ਪਦਤਾ? ਤੇ

ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਿ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੂ

ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਨੂ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੇ
ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਸ੍ੀ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਲਈ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਿਰਾ
ਿਪਰਵਾਰ ਿੀ ਪਜਮੇਵਾਰ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਪਵਨਦ ਨੂ ਨੂਰਾ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ? ਕੀ ਨੂਰਾ ਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਈ ਬੇ-ਇਨਸ੍ਾਫ਼ੀ
ਲਈ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਪਮਲੇ ਗਾ ਜਾਂ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਤ ਬਰਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ
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ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ? ਸ੍ਵਾਲ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨ ਿਰ ਜਵਾਬ ਓਨ
ਿੀ ਔਖੇ ਿਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਨ

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਧਰਮ ਪਵਚ ਨਿ ਿਦੀ ਤੇ ਨਾ

ਿੀ ਇਿ ਕਿਪੜਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਿਦੀ ਿੈ ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ

ਬਦੇ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਅਦਰ ਿਦੀ ਿੈ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਪਕਸ੍ੇ
ਵੀ ਧਰਮ ਨੂ ਉਚਾ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਨਿ ਿੈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ
ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਿੈ ਇਸ੍ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ
ਬਸ੍ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਿਦੇ ਜ਼ਲਮ ਨੂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ ਪਜਵ ਦੇ
ਿਾਲਾਤ ਨੂਰਾ ਲਈ ਬਣੇ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂ ਤੋੜ ਸ੍ਕਦੇ

ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਿੋਰ ਔਰਤ ਅਗਰ ਨੂਰਾ ਦੀ ਜਗਾ ਿਦੀ ਤਾਂ
ਿਣ ਤਕ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ ਛਪਡਆ
ਤੇ ਿਰ ਜ਼ਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਿੀ ਔਰਤ ਦੀ
ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਨਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਿਾਜ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂ ਪਬਆਨ

ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਿ ਰਖਦਾ ਜ਼ਲਮ ਿਦੇ ਆਏ ਨ ਤੇ ਿਦੇ ਿੀ
ਰਪਿਣਗੇ

ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲਭਣਾ ਕੋਈ ਸ੍ੌਖਾ ਨਿ

ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਓਨਾ ਿੀ ਗਝਲਦਾਰ ਿੈ ਪਜਨਾ ਉਸ੍ ਨੂ
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ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਪਵਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਗਰ ਇਸ੍ ਦਨੀਆ
ਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਿ ਕਦੇ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਬਣ ਗਈ ਿੋਣੀ ਸ੍ੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀ
ਅਜ ਤਕ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਜੀਵਤ ਿੈ
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ਖੂਨੀ ਿਮੀ

(ਭਾਗ ਤੀਜਾ)

ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ
ਬਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ,
ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ
ਬਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ,
ਸ੍ਖਾਂ ਸ੍ਖਦੀ ਨੂ ਆਿ ਪਦਨ ਆਇਆ,
ਬਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ,
ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਬਨ ਦੀਏ ਮਾਏ,ਂ
ਬਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਿਰ ਖੜਾ.....ਆ .....
ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਸ੍ਭ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਿੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਦੇ

ਗੀਤ ਗਾ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਨਵ ਪਵਆਿੇ ਨੂਿ-ਿਤ
ਤ ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਿੀ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮਾਂ ਿਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਮੂਿ

ਲਾਉਣ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਿਤ ਉਸ੍ ਛਨ ਨੂ ਿਥ ਰਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂ ਿਾਣੀ
ਿੀਣ ਤ ਰੋਕਦਾ ਛਨਾ ਜੋ ਪਕ ਕਚੀ ਲਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਿਾਣੀ ਪਵਚ
ਦਧ ਰਲਾ ਕੇ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ੍ ਨਾਲ ਭਪਰਆ

ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਥੋੜੇ ਪਜਿੇ ਚੌਲ ਤੇ ਖਡ ਵੀ ਰਲਾਈ
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ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਮਾਂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਸ੍ਤ ਵਾਰ ਿਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮੂਿ
ਨੂ ਲਾ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਿਤ ਛੇ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਤ
ਰੋਕਦਾ ਿੈ ਤੇ ਸ੍ਤਵ ਵਾਰ ਮਾਂ ਛਨ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ
ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਖੜੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਿੋਿਣੇ ਨੂਿ ਦੇ ਿਸ੍ਨ ਦੀ ਤਰੀਿ
ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਜਦ ਇਿ ਰਸ੍ਮ
ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਬੋਲੀ...
ਔਰਤ - ਬਲਬੀਰ ਕੌਰੇ ਨੂਿ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਤ ਿੀ ਸ੍ੋਿਣੀ

ਆ ਗਰਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਬਰ ਲੈ ਪਗਆ

ਐਨ ਨੂ ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਿਪਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਬੋਲੀ
…..
ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ - ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਨੂਿ ਰਾਣੀ ਐਨੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਆ
ਤਾਂ ਗਰਜੀਵਨ ਪਕਿੜਾ ਘਟ ਵਾ ਨੂਿ ਨਾਲ ਦੋ ਰਤੀਆਂ ਵਧ
ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਸ੍ਭ ਪਖੜ-ਪਖੜ ਕੇ ਿਸ੍ਣ ਲਗ ਿਏ ਪਜਵ
ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਨਾ ਕ ਵਡਾ ਿਰਨਾ ਿੋਰ ਪਦਤਾ ਿੋਵੇ ਿਰ
ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਰਸ੍ਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਸ੍ੇ-ਮਜਾਕ ਿੋਣੇ ਆਮ
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ਗਲ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਈ ਪਦਨ ਤਕ ਿੋਰ ਵੀ
ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਜਵ ਮੂਿ ਪਵਚ ਬਰਕੀਆਂ ਿਉਣੀਆਂ, ਗਾਨ
ਖੇਡਣੇ, ਚਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ
ਗਰਜੀਵਨ ਇਿਨਾਂ ਰੀਤੀ ਪਰਵਾਜਾਂ ਪਵਚ ਪਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਰਖਦਾ ਤੇ ਸ੍ਾਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਿਰ ਇਕ ਰਸ੍ਮ ਮਤਾਪਬਕ ਿੀ ਪਵਆਿ ਕਰਨ ਪਵਚ
ਰਾਜੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮਨਣੀ ਿੀ
ਿਈ
ਿਸ੍ਪਦਆਂ ਖੇਡਪਦਆਂ ਪਦਨ ਲਘਦੇ ਗਏ ਗਰਜੀਵਨ
ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਤ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ

ਇਕ ਿੋਿੈਸ੍ਰ ਸ੍ੀ ਜੋ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ
ਪਵਸ਼ਾ ਿੜਾ ਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਮਪਿਕਿੀਤ ਕੌਰ ਸ੍ੀ ਜੋ
ਆਿਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ ਆਿਣੇ ਗਣਾ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਪਵਚ ਮਪਿਕ
ਖਲਾਰਦੀ

ਸ੍ੀ

ਕਦੇ-ਕਦੇ

ਉਿ

ਗਰਜੀਵਨ

ਤੇ

ਨਵਨੀਤ(ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਭੈਣ) ਨਾਲ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ
ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਇਸ੍ ਸ੍ੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ

ਸ੍ਭਾਅ ਲਈ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਰੀਦ ਸ੍ਨ ਗਰਜੀਵਨ, ਮਪਿਕ
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ਨਾਲ ਬਿਤ ਿੀ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ
ਿੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਿਗਰੂ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਰ ਖਸ਼ੀ ਿੂਰੀ ਕਰ ਪਦਤੀ ਿੋਵੇ
ਗਰਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਿਰਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਕ
ਪਰਟਾਇਰ ਅਿਸ੍ਰ ਸ੍ਨ ਉਿ ਮਪਿਕ ਨੂ ਆਿਣੀ ਨੂਿ ਘਟ ਤੇ

ਧੀ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਮਝਦੇ ਸ੍ਨ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਮਪਿਕ ਇਸ੍ ਕਾਪਬਲ
ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ ਦਾ ਚਿੇਤਾ ਸ੍ੀ ਗਰਜੀਵਨ ਦਾ
ਮਪਿਕ ਨਾਲ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਭਾਵ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ ਿਰ ਉਿਨਾਂ
ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਿਣ ਪਵਚ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ
ਪਗਆ ਤੇ ਪਵਆਿ ਨੂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸ੍ਾਲ ਤ

ਿਰ ਿੋ ਪਗਆ

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਪਿਕ ਨੂ ਪਕਤੇ

ਵੀ ਦੂਰ ਘਮਣ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਗਆ ਪਿਰ ਇਕ ਰਾਤ ਸ੍ਾਰਾ
ਿਪਰਵਾਰ ਇਕਠ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨ
ਪਕਿਾ...
ਨਵਨੀਤ - ਿਾਿਾ ਪਕ

ਨਾ ਆਿਾ ਕਲ ਪਕਤੇ ਘਮਣ

ਚਲੀਏ ਕਲ ਨੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਿੈ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮਗਲਵਾਰ
ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂ ਛਟੀਆਂ ਨ
ਨਵਨੀਤ ਨੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ..
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ਪਿਉ

ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ - ਤੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਦਾ ਕਮ ਕੌਣ ਦੇਖੂ, ਤੇਰਾ
ਿਰਜੀਤ ਪਸ੍ਘ - ਪਕ

ਭਾਈ, ਪਿਉ ਪਕ

ਦੇਖੂ, ਪਿਉ ਤਾਂ

ਨਾਲ ਜਾਊ ਨਾਲੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵਚ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨ
ਨੂ ਨ?
ਨਵਨੀਤ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਮ ਤੇ ਭਾਬੀ ਪਤਆਰੀ
ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਗਰਜੀਵਨ - ਪਤਆਰੀ ਤਾਂ ਿੋਜੂ ਿਰ ਜਾਣਾ ਪਕਥੇ ਆ?
ਿਰਜੀਤ ਪਸ੍ਘ - ਇਿ ਤਾਂ ਿਣ ਮਪਿਕ ਿੀ ਦਸ੍ੂ ਿਾਂ ਦਸ੍ੋ
ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਕਥੇ ਚਲੀਏ ਪਿਰ?
ਮਪਿਕ - ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਚਲਦੇ ਿਾਂ ਪਿਰ ਓਥ ਿੀ
ਮਨਾਲੀ ਘਮ ਆਵਾਂਗੇ
ਨਵਨੀਤ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ
ਗਰਜੀਵਨ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮ ਿਣ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਜਾ ਕੇ
ਕਝ ਕਮ ਪਨਿਟਾ ਆ ਦਾ ਿਾਂ ਪਿਰ ਤੜਕੇ ਿੀ ਪਨਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਮਪਿਕ - ਮ ਨਾਲ ਚਲਾ?
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ਗਰਜੀਵਨ - ਨਿ ਤਸ੍ ਨਵਨੀਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ ਮ ਬਸ੍ ਿਣੇ ਪਗਆ ਤੇ ਿਣੇ ਆਇਆ
ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਤ

ਬਾਅਦ ਗਰਜੀਵਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਨੂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਆਿਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ
ਕਲ ਨੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਲਗ ਗਈ
ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਿਜ ਵਜੇ ਨਾਲ
ਿੀ ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਨੂ ਪਨਕਲ ਗਏ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਉਿ
ਮਡੀ ਸ੍ਾਪਿਬ ਿਜੇ ਪਜਥੇ ਉਿਨਾਂ ਦਸ੍ਵ ਿਾਤਸ਼ਾਿੀ ਸ਼ੀ ਗਰੂ
ਗੋਪਬਦ ਪਸ੍ਘ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਗਰੂਦਆਰਾ ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਕੀਤੇ ਪਿਰ ਓਸ੍ੇ ਪਦਨ ਉਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਕ ਵਜੇ

ਮਨੀਕਰਨ ਸ੍ਾਪਿਬ ਿਜੇ ਓਥੇ ਉਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਰਿੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ੍ੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਪਿਰ ਸ੍ੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਿੀ ਉਿ ਮਨਾਲੀ ਨੂ ਚਲ ਿਏ ਰਸ੍ਤੇ
ਪਵਚ ਉਿਨਾਂ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਮਨਾਲੀ ਤ ਰੋਿਤਾਂਗ ਗਏ ਤੇ
ਇਕ ਰਾਤ ਓਥੇ ਰਪਿ ਕੇ ਮਗਲਵਾਰ ਨੂ ਪਦਨ ਚੜਦੇ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍
ਘਰ ਨੂ ਪਨਕਲ ਤਰੇ ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਉਿਨਾਂ ਬਿਤ ਸ੍ਾਰੀਆਂ
ਪਮਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਿਨਾਂ ਬਿਤ
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ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਵੀ ਪਖਚੀਆਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਉਿ
ਘਰ ਿਜੇ ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਸ੍ਾਰੇ ਆਿੋ ਆਿਣੇ ਕਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਉਸ੍ ਤ ਪਤਨ ਕ ਮਿੀਨ ਬਾਅਦ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਮਪਿਕ ਦੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਇਿ ਗਲ
ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਦਸ੍ੀ ਸ੍ਭ ਨ ਬਿਤ ਖਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਮਪਿਕ

ਦਾ ਅਗੇ ਨਾਲ ਵਧ ਪਧਆਨ ਰਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਮਪਿਕ ਤੇ
ਗਰਜੀਵਨ ਿਣ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਆਿਣੀ
ਖਸ਼ੀ ਜ਼ਾਪਿਰ ਕਰਦੇ

ਮਪਿਕ ਆਖਦੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੂ ਇਕ ਬੇਟਾ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤੇ ਗਰਜੀਵਨ ਕਪਿਦਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਬੇਟੀ ਮਪਿਕ
ਕਪਿਦੀ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਦ ਰਖੇਗੀ ਤੇ
ਗਰਜੀਵਨ ਕਪਿਦਾ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼
ਰਖੇਗਾ ਦੋਵ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਇਸ੍ ਗਲ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ
ਵੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਰ ਅਗਲੇ ਿੀ ਿਲ ਪਿਰ ਬੋਲ ਿਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿਦੇ
ਿੋਏ ਵੀ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਮਪਿਕ ਬੇਟੇ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਬੇਟੀ
ਨੂ ਸ੍ਮਾਂ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣਾ ਲਘਦਾ ਪਗਆ
ਆਪਖਰ ਉਿ ਪਦਨ ਆ ਿੀ ਪਗਆ ਜਦ ਮਪਿਕ ਇਕ ਬਚੇ
ਨੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ੀ ਮਪਿਕ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਤੇ
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ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਸ੍ ਸ੍ੇਬ ਕਟ ਕੇ ਉਸ੍ਨੂ ਖਵਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਿੀ
ਮਪਿਕ ਦੇ ਿੇਟ ਪਵਚ ਦਰਦ ਿੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ ਮਪਿਕ ਦੀ
ਸ੍ਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ
ਉਿ ਦੋਵ ਮਪਿਕ ਨੂ ਗਡੀ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ

ਗਏ ਗਰਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨਵਨੀਤ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵਚ ਿੀ
ਸ੍ਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਿਜਦੇ ਿੀ ਨਵਨੀਤ ਮਪਿਕ ਨੂ ਉਿੈਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਝ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਗਏ
ਨਵਨੀਤ ਨ ਮਪਿਕ ਨੂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਤੇ ਪਿਰ ਉਿੈਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਗ ਗਈ ਐਨ ਨੂ ਗਰਜੀਵਨ ਰੂਮ ਪਵਚ ਆ
ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਨਵਨੀਤ ਨੂ ਮਪਿਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ...
ਗਰਜੀਵਨ - ਕੀ ਿਾਲਾਤ ਨ?
ਨਵਨੀਤ - ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਠੀਕ ਿੈ ਵੀਰ ਜੀ ਿਰ
ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਬਚਾ ਬਾਿਰ ਨਿ ਆਵੇਗਾ
ਵਡਾ ਉਿੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿਵੇਗਾ
ਗਰਜੀਵਨ - ਪਰਿੋਰਟ ਪਦਖਾ ਜਰਾ ਿਾਂ.. ਵਡਾ ਉਿੈਸ਼ਨ

ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਉਸ੍ ਦੇ ਆਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ ਲਿੇਪਟਆ
ਿੋਇਆ ਿੈ ਜੋ ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਉਿੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਿ ਿੋਵੇਗਾ
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ਨਵਨੀਤ - ਉਿੈਸ਼ਨ ਤਸ੍ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਕਰਾ
ਗਰਜੀਵਨ - ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਤੂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਵ
ਨਵਨੀਤ - ਿਰ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਉਿੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਗਰਜੀਵਨ - ਪਕ ਤੈਨੂ ਪਕ ਇਝ ਲਗਦਾ ਕੀ ਮ ਮਾੜਾ
ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ?
ਨਵਨੀਤ - ਿੋ ਤਾਂ ਤਸ੍ ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਬਪਿਤਰ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ
ਮ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਗਰਜੀਵਨ - ਨਿ ਮ ਿੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਸ੍ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਿਣ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ ਉਿੈਸ਼ਨ
ਦੀ
ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਉਿੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਲਗ
ਗਈ ਪਿਰ ਉਿੈਸ਼ਨ ਿੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ ਗਰਜੀਵਨ ਤੇ
ਨਵਨੀਤ ਸ੍ਮੇਤ ਪਤਨ ਸ੍ਿਾਇਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸ੍ਨ ਗਰਜੀਵਨ ਨ
ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਕ ਬਲੇ ਡ ਨਾਲ ਮਪਿਕ ਦੇ ਪਢਡ ਨੂ

ਕਪਟਆ ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਮਪਿਕ ਬੇਿੋਸ਼ ਿਈ ਸ੍ੀ ਉਿੈਸ਼ਨ ਿਦੇ
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ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਗਰਜੀਵਨ ਤ ਪਕਸ੍ੇ ਗ਼ਲਤ ਜਗਾ ਕਟ ਲਗ
ਪਗਆ ਪਜਥੇ ਬਚੇ ਦੇ ਆਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ
ਿਦਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਜੇਰ ਵੀ ਪਕਿਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਓਥੇ ਕਟ ਲਗਣ
ਕਰਕੇ ਉਿ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਮਪਿਕ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਪਵਚ ਰਲ ਪਗਆ

ਪਜਸ੍ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਪਿਕ ਤੇ ਜਨਮ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਿੋ ਗਈ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਲਖ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਵੇਲਾ ਿਥ ਲਘ
ਚਕਾ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਦਾ ਗਰਜੀਵਨ ਖਦ ਨੂ ਿੀ ਪਜਮੇਵਾਰ ਮਨਦਾ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਪਿਕ ਤੇ ਉਸ੍ ਮਾਸ੍ੂਮ ਪਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ
ਵਜਾ ਵੀ ਉਿ ਿੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਆਿਣੀ

ਪਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਤੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ
ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਨੈੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣ ਲਗ ਪਿਆ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ
ਸ੍ਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ ਪਗਆ ਸ੍ੀ
ਇਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ੋਚਦੇ ਿੋਏ ਗਰਜੀਵਨ

ਚੀ- ਚੀ ਰੋ ਪਰਿਾ

ਸ੍ੀ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣ ਕੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ
ਪਿਉ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆਏ ਉਿ
ਸ੍ਮਝ ਗਏ ਪਕ ਗਰਜੀਵਨ ਪਕ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ
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ਮਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀ ਬਕਲ ਪਵਚ ਪਲਆ ਲਾਡ ਲਡਾ ਦੇ ਿੋਏ
ਚਿ ਕਰਾਇਆ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਵੀ ਗਰਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ
ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ...
ਿਰਜੀਤ ਪਸ੍ਘ - ਿਤ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ ਛਡੀਦਾ ਦਨੀਆਂ ਤੇ
ਆਵਜਾਵੀ ਤਾਂ ਲਗੀ ਰਪਿਦੀ ਆ ਇਿ ਤਾਂ ਰਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ
ਗਰਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਮਪਿਕ ਤ ਚਗੀ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਨਿ ਪਮਲ
ਸ੍ਕਦੀ ਤੇ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਇਿ ਗਲ ਦਮ ਵੀ ਰਖਦੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਿੂਝੇ ਤੇ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਠ

ਖਲੋ ਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ...
ਗਰਜੀਵਨ - ਮ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਚਲਦਾ ਿਾਂ
ਿਰਜੀਤ ਪਸ੍ਘ - ਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਬੇਟਾ?
ਗਰਜੀਵਨ - ਨਿ ਿਾਿਾ ਮ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਨਾ ਕਪਿ
ਕੇ ਗਰਜੀਵਨ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਨੂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ
ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਿਜਦੇ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ

ਪਵਚ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨੂਰਾ ਦੀ
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ਿਮ-ਉਮਰ ਕੜੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਪਲਮ ਭਾਈ ਬੈਠਾ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਆ ਦੇ ਿੀ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ
ਬਲਾਈ ਅਗ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ
ਬਲਾਈ
ਗਰਜੀਵਨ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ? ਕੀ ਿਾਲ ਿੈ ਭਾਈ
ਸ੍ਾਪਿਬ?
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਠੀਕ ਿੈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਆਿ ਦਸ੍ੋ ਪਕਵ
ਿੋ?
ਗਰਜੀਵਨ - ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਜੀ
ਪਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਵੀ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ
ਗਰਜੀਵਨ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਿਾਂਜੀ ਨੂਰਾ ਠੀਕ ਿੋ
ਿਣ?
ਨੂਰਾ - ਜੀ ਡਾਕਟਰ
ਪਿਰ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੜੀ ਬਾਰੇ
ਿਪਛਆ ਨੂਰਾ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਿੈ

ਪਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਕੇ ਇਿ ਓਿੀ
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ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਉਿ ਅਜ ਜੀਵਤ ਿੈ ਸ਼ੀਤਲ ਨ
ਗਰਜੀਵਨ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ
ਿਪਛਆ..
ਗਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਤੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤ ਨਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ
ਬਲਾਇਆ?
ਨੂਰਾ - ਨਿ ਡਾਕਟਰ ਮ ਨਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਬਲਾਉਣਾ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਇਸ੍ ਜਆਬ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੂ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ
ਘਰਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਿੀ ਕਸ੍ੂਰ ਮਨਦੀ ਿੈ ਪਜਨਾ ਉਸ੍ਦੇ
ਸ੍ੋਿਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਿੈ ਪਿਰ ਗਰਜੀਵਨ ਨ ਿਪਛਆ...
ਗਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਆਿਣਾ ਪਬਆਨ ਦੇ
ਪਦਤਾ ਿੈ?
ਨੂਰਾ - ਿਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਅਜ
ਿੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਕਰਨਗੇ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਅਗਰ ਮ ਚਾਿਾਂ ਤਾਂ
ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿਾਂ
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ਗਰਜੀਵਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਪਵਚ ਿੈ ਕਝ ਚਗੇ ਵਕੀਲ ਮ ਅਜ ਿੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਿਾਂ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਟੋਕਦੇ ਿੋਏ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਬੋਪਲਆ...
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਮ ਜੋ ਬੈਠਾ ਿਾਂ, ਮੇਰੇ

ਿਪਦਆਂ ਤਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾਲੇ ਨੂਰਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ
ਭੈਣ ਪਜਿੀ ਆ ਮ ਖਦ ਇਸ੍ਦਾ ਕੇਸ੍ ਲੜਾਂਗਾ
ਗਰਜੀਵਨ - ਕੀ ਆਿ ਵਕੀਲ ਿੋ?
ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ - ਿਾਂਜੀ, ਆਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਫ਼ੈਜ਼
ਅਕਰਮ ਐੈੱਲ.ਐੈੱਲ.ਬੀ, ਐੈੱਮ.ਏ
ਗਰਜੀਵਨ - ਪਿਰ ਤਾਂ ਬਿਤ ਵਧੀਆ ਿੈ ਮੇਿਰਬਾਨੀ
ਆਿ ਜੀ ਦੀ ਬਿਤ-ਬਿਤ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਿ ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਿਰਜ਼ ਿੈ ਮ ਵੀ ਅਲਾ ਦੇ ਿਾਕ ਕਮ ਪਵਚ ਪਿਸ੍ਾ ਿਾ ਪਰਿਾ
ਿਾਂ
ਗਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਆਿ ਭਾਈ ਸ੍ਾਪਿਬ ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ
ਸ੍ਮਝਾ ਪਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ੍ ਪਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਿੇ
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ਨੂਰਾ - ਠੀਕ ਿੈ ਡਾਕਟਰ
ਗਰਜੀਵਨ - ਚਗਾ ਜੀ ਮ ਆਿਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਦਾ ਿਾਂ
ਐਨਾ ਕਪਿਣ ਬਾਅਦ ਗਰਜੀਵਨ ਰੂਮ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਚਲਾ
ਪਗਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਜੋ ਪਕ ਇਕ
ਵਕੀਲ ਸ੍ੀ ਦਸ੍ਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਉਸ੍ ਤ ਕਰੀਬ ਇਕ ਿਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂਰਾ ਨੂ
ਆਿਣੇ ਘਰ ਲੈ ਪਗਆ ਨੂਰਾ ਜਾਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਾਿਦੀ ਪਕ ਪਕ
ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਜ਼ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਿਦੀ ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ
ਆਿਣੀ ਸ੍ੇਿਲੀ ਨੂ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਗਰਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਉਸ੍ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਮਨਾ ਕੇ

ਘਰੇ ਲੈ ਿੀ ਗਏ ਪਕ ਪਕ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਗਰਜੀਵਨ ਨ
ਪਿਰ ਤ ਪਜਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ
ਕਰਕੇ ਿੀ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਆਿਣੇ ਿਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਨੂਰਾ ਦਾ ਿਰ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਸ੍ਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਿਦੇ
ਸ੍ਨ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਨੂਰਾ ਦਾ ਆਿਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ
ਪਖਆਲ ਰਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿ ਨੂਰਾ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਤਰਾਂ

ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਿੋਣ ਦਦੇ ਤੇ ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ ਨੂ ਤਾਂ ਿਦ ਤ ਪਜਆਦਾ
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ਿੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਝੂਲਣ ਲਈ ਿਗੂੜਾ ਪਲਆ ਕੇ
ਪਦਤਾ ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਨਵ-ਨਵ ਕਿੜੇ ਪਲਆ ਕੇ ਪਦਤੇ ਪਜਨ ਦਖ
ਨੂਰਾ ਨ ਆਿਣੇ ਸ੍ੋਿਰੇ ਘਰ ਝਲੇ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਤ ਪਕਤੇ ਪਜਆਦਾ
ਸ੍ਖ ਉਿ ਗਰਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ
ਨੂਰਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ੍ ਪਿਆਰ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਰੋਣਾ ਿੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
ਦਦੀ
ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਨੂਰਾ ਦੇ ਘਰਵਾਪਲਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ
ਿਪਲਸ੍ ਨ ਪਵਨਦੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਪਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ
ਪਲਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਿੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਪਵਨਦ ਦੇ ਪਿਉ ਨ ਿੈਸ੍ੇ
ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਸ੍ਭ ਵਢੇ ਵਕੀਲ ਨੂ ਕੇਸ੍ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜੀ

ਕਰ ਪਲਆ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕੇਸ੍ ਚਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ
ਿੈਣ ਲਗੀਆਂ ਪਵਨਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕੇਸ੍ ਨੂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਦਾ ਇਝ ਿੀ ਪਤਨ ਤ
ਚਾਰ ਮਿੀਨ ਪਨਕਲ ਗਏ ਿਰ ਬਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤਕ ਖੈਰ

ਮਨਾਵੇਗੀ ਇਕ ਪਦਨ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਿੀ ਿੈਣੀ ਆ ਤੇ ਿੋਇਆ
ਵੀ

ਝ ਿੀ
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ਆਪਖਰ ਇਕ ਪਦਨ ਕੇਸ੍ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਿੀ ਪਗਆ ਦੋਵਾਂ ਿਾਪਸ੍ਆਂ
ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨ ਆਿਣੇ ਪਬਆਨ ਜਜ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ
ਿਾਪਸ੍ਆਂ ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਵਨਦ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਪਬਆਨ ਪਦਤੇ ਪਵਨਦ ਨ ਵੀ ਨੂਰਾ ਦਾ ਸ੍ਾਥ

ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂ ਬਿਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨੂਰਾ ਕੋਲ ਆਿਣੇ
ਆਿ ਨੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ੍ਬੂਤ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਨੂਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਪਵਨਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਕਟਪਿਰੇ
ਪਵਚ ਬਲਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਵਾਲ ਜਆਬ ਕਰਨ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ..
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਸ੍ਨੀਲ ਕੀ ਤਸ੍ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ
ਕੇ ਪਦਖਾ ਗੇ ਜੋ ਤਿਾਡੀ ਪਿਠ ਤੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਿੈ?
ਸ੍ਨੀਲ - ਮ ਸ੍ਭ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਨਿ ਉਤਾਰ ਸ੍ਕਦਾ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕ

ਜੀ ਕੀ ਤਸ੍ ਔਰਤ ਿੋ, ਜੋ ਤਿਾਨੂ

ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਿੀ ਿੈ
ਸ੍ਨੀਲ ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਫ਼ੈਜ਼
ਅਕਰਮ ਨੂ ਟੋਪਕਆ ਤੇ ਜਜ ਨੂ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਇਿ ਕਰਨ
ਤ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਜਾਵੇ ਿਰ ਜਜ ਨ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ

ਵਕੀਲ ਨੂ ਿੀ ਟੋਕ ਪਦਤਾ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੂ ਆਿਣੀ
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ਕਾਰਵਾਿੀ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਿਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਤੇ ਜਜ
ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਸ੍ਨੀਲ ਨ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਪਿਠ ਪਦਖਾਈ
ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਪਿਠ ਤੇ ਕਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਝ ਵਜਣ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਸ੍ੀ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਿਪਛਆ..
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਕੀ ਤਸ੍ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਇਿ ਚੋਟ ਪਕਵ
ਲਗੀ?
ਕਝ ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਸ੍ਨੀਲ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਇਿ ਚੋਟ ਉਸ੍ ਨੂ
ਉਦ ਲਗੀ ਜਦ ਨੂਰਾ ਨ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਾਲ
ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਅਛਾ.. ਕੀ ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ
ਿੈ?
ਸ੍ਨੀਲ - ਿਾਂ.. ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ
ਮੈਨੂ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਅਸ੍ ਇਸ੍ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਵੀ
ਨੜਲੇ ਥਾਣੇ ਪਵਚ ਕਰਵਾਈ ਸ੍ੀ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕਥੇ ਿੈ ਉਿ ਪਰਿੋਰਟ?

93

ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ ਓਸ੍ੇ ਵੇਲੇ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਢ ਕੇ ਫ਼ੈਜ਼
ਅਕਰਮ ਨੂ ਦੇ ਪਦਤੀ ਜੋ ਪਕ ਓਸ੍ੇ ਤਰੀਕ ਮਤਾਪਬਕ ਸ੍ੀ ਿਣ
ਇਝ ਿਤੀਤ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਓਸ੍ੇ
ਤੇ ਭਾਰੀ ਿੈ ਗਈ ਿੋਵੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਕੋਲ ਉਸ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੋੜ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਓਥ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ

ਪਿਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਪਵਨਦ ਨ ਕਟਪਿਰੇ ਪਵਚ ਬਲਾਇਆ ਤੇ
ਸ੍ਵਾਲ ਜਆਬ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਵਨਦ ਤਸ੍ ਨੂਰਾ ਨਾਲ ਿੇਮ ਪਵਆਿ
ਕਰਾਇਆ ਿੈ?
ਪਵਨਦ - ਿਾਂਜੀ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਨ ਨੂਰਾ? ਤਿਾਡੀ ਿਤਨੀ?
ਪਵਨਦ ਨ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਪਦਤਾ 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 ਨੂ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਨਿ
ਲਗਦਾ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਿੈ
ਪਵਨਦ - ਮ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਚਗੀ ਤਰਾਂ ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂ ਵੀ ਨਿ ਛਪਡਆ ਤੇ ਪਿਰ ਉਿ ਰਾਿਲ ਨਾਲ ਵੀ
ਆਿਣੇ ਪਦਲ ਦੇ ਚਾਅ ਿੂਰੇ ਕਰਦੀ ਰਿੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂ ਿਪਿਲਾਂ

ਿਤਾ ਿਦਾ ਤਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਿੀ ਨਿ ਕਰਵਾ ਦਾ ਮ
ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ
ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ - ਸ੍ਨੀਲ ਜੀ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਗ਼ਲਤੀ ਆਿ ਨ
ਨਿ ਨੂਰਾ ਨ ਕੀਤੀ ਿੈ ਆਿ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਅਜ
ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਿੈ ਰਿੇ ਨ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ

ਆਿ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਨਾ ਪਕ ਨੂਰਾ ਨ ਤੇ ਰਾਿਲ ਤਾਂ
ਉਸ੍ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੈ
ਪਵਨਦ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ ਪਜਿੜਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਸ੍ਦਾ ਇਸ੍ਦੇ
ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਏਿੀ ਲਛਣ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਰੇ ਕਪਿਦੇ 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 ਰਖੋ ਐਦਾਂ
ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਆਿ ਨਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਵਨਦ - ਿਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਿੈ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕਿੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ
ਤੇ ਮ ਸ੍ਭ ਮਆਿ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਜਜ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਕਟਪਿਰੇ ਪਵਚ ਬਲਾਇਆ...
ਜਜ - ਨੂਰਾ ਕੀ ਤਸ੍ ਪਵਨਦ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੋਗੇ
ਨੂਰਾ - ਨਿ ਸ੍ਰ ਮ ਨਿ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ
ਮੜ ਜਾਣਾ
ਪਵਨਦ - ਨਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤਦੀ ਰਿੀ
ਸ੍ਾਰੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਇਕਲੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤੇਰਾ ਮੜ ਪਵਆਿ ਿੋਣਾ
ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਪਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਨੂਰਾ - ਮੈਨੂ ਦਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ
ਨਿ

ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

ਬਪਿਤਰ ਿੀ ਭੇਜੇਗਾ
ਪਵਨਦ - ਮ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

ਪਵਆਿ!
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ਅਦਾਲਤ ਪਵਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਵਖਰਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣ
ਪਗਆ ਜਜ ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਨੂਰਾ ਦਾ ਿਾਸ੍ਾ ਕਾਿੀ ਿੌਲਾ
ਿੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਵਨਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਿੀਆਂ
ਸ੍ਦਕਾ ਨੂਰਾ ਿਾਰਦੀ ਬਤੀਤ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਜਜ ਨ ਇਿ ਦੇਖਦੇ

ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਦਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨੂ ਸ੍ਖ਼ਤ ਸ੍ਬੂਤ ਿੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤ
ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਤਜਾਰ ਕਰਨ
ਲਗ ਿਏ
ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਨੂਰਾ ਪਵਨਦ ਦੇ ਉਸ੍ ਨੂ
ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਤ ਦਖੀ ਿੋਈ ਤੇ ਬਿਤ
ਰੋਈ ਗਰਜੀਵਨ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦਤਾ

ਤੇ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਕੇ ਪਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਿ ਿੋਈ ਉਿ ਨਵ ਤੋਰ ਤੇ
ਮੜ ਤ ਪਜ਼ਦਗੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਕਨੀ
ਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿੇ ਪਿਰ
ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਸ੍ ਗਈ ਇਸ੍
ਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਤੇ ਗਰਜੀਵਨ ਪਕਨ ਿੀ ਸ੍ਬੂਤ ਲਭਦੇ
ਰਿੇ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿਥ ਨਾ ਲਗਾ
ਨੂਰਾ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਉਸ੍ ਥਾਣੇ ਭੇਪਜਆ ਪਜਥੇ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਨੀਲ ਦੇ
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ਪਖਲਾਫ਼ ਪਰਿੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਫ਼ਸ੍ੋਸ੍ ਓਥ ਵੀ
ਪਰਿੋਰਟ ਨਾ ਪਮਲੀ ਉਿ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨ

ਓਥ ਪਮਟਾ ਪਦਤੀ

ਿਾਲਾਤ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪਦਨ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਪਗਆ
ਅਜ 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 ਜਜ ਨ ਆਿਣਾ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਕ
ਗਰਜੀਵਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਵਚ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿੋ
ਪਗਆ ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਨੂਰਾ ਦੇ ਸ੍ੋਿਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਤ ਨੌਕਰ ਸ੍ੀ
ਜੋ ਨੂਰਾ ਦੇ

ਿਰ ਿਦੇ ਿਰ ਜ਼ਲਮ ਦਾ ਗਵਾਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੌਕਰ

ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਪਬਆਨ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੂਰਾ ਤੇ
ਿਦੇ ਿਰ ਜ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਜਜ ਨੂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਜਾਣ ਕੇ
ਬਿਤ ਦਖ ਿੋਇਆ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਗਰਜੀਵਨ ਦਾ
ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਜ ਨ ਨੌਕਰ
ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਸ੍ਣੀ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣਾ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ਣਾਇਆ ਜਜ ਨ
ਸ੍ਨੀਲ ਤੇ ਪਵਨਦ ਨੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲਮ ਅਨਸ੍ਾਰ ਬਣਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ
ਸ੍ਣਾਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਵੀ ਪਜਮੇਵਾਰ ਮਨਦੇ ਿੋਏ
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ਜਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨੂਰਾ ਜਜ ਦੇ ਇਸ੍ ਿਸ੍ਲੇ ਤ ਬਿਤ ਖਸ਼
ਿੋਈ ਤੇ ਿਰ ਰੋਈ ਵੀ ਨਵਨੀਤ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਚਿ ਕਰਾਇਆ ਤੇ
ਿਸ੍ਲਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਨੂ ਤੂ
ਿਏ
ਘਰ ਿਜਦੇ ਿੀ ਨੂਰਾ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ
ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਓਥ ਜਾਣ ਦਾ ਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਪਲਆ ਸ੍ਭ ਨ ਨੂਰਾ
ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਿਰ ਨੂਰਾ ਨ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਕਪਿਣਾ ਨਾ ਮਪਨਆ ਉਸ੍
ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਿ ਬਣਨਾ ਚਾਿਦੀ ਤੇ ਉਿ
ਪਦਲ ਅਭਾਰੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ੍ ਪਿਆਰ ਲਈ ਐਨ ਨੂ
ਗਰਜੀਵਨ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੂਰਾ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਨੂਰਾ ਨ
ਪਿਰ ਓਿੀ ਜਆਬ ਪਦਤਾ ਪਕ....
ਨੂਰਾ - ਮ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿੀ ਿਾਂ ਤਿਾਡੇ ਤੇ
ਗਰਜੀਵਨ - ਨਿ ਨੂਰਾ ਤੂ ਬੋਝ ਨਿ ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਘਰ ਪਵਚ ਪਿਰ ਤ ਰੌਣਕ ਆਈ ਿੈ
ਨੂਰਾ - ਿਰ ਪਕਨੀ ਕ ਦੇਰ ਤਕ ਇਕ ਪਦਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਜਾਣਾ
ਿੀ ਿਵੇਗਾ
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ਗਰਜੀਵਨ - ਜੇ ਤੈਨੂ ਐਥ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਦਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਐਥੇ ਰਖਣ ਦਾ ਇਤਜਾਮ ਕਰ ਲਈਏ
ਨੂਰਾ - ਮ ਸ੍ਮਝੀ ਨਿ ਕਝ!
ਗਰਜੀਵਨ - ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਵਕਤ ਇਿ ਿਛਣਾ ਤੇ ਨਿ
ਚਾਿੀਦਾ ਿਰ ਜੇ ਅਜ ਨਾ ਿਪਛਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿ ਿਛ ਿੋਣਾ
ਨੂਰਾ - ਆਿ ਸ੍ਾਫ਼-ਸ੍ਾਫ਼ ਕਿੋ ਜੋ ਕਪਿਣਾ ਿੈ
ਗਰਜੀਵਨ - ਨੂਰਾ ਮ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੂ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ
ਚਾਿਦਾ ਿਾਂ
ਨੂਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿੀ ਤੇ ਕਝ ਦੇਰ ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਬੋਲੀ
ਨੂਰਾ - ਨਿ ਗਰਜੀਵਨ ਜੀ ਮ ਇਿ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ,
ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਮ ਿੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ
ਗਰਜੀਵਨ - ਨਿ ਨੂਰਾ ਤੂ ਬੋਝ ਨਿ ਆ ਮੇਰੇ
ਨਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿਪਰਵਾਰ

ਿਰ ਤੇ

ਿਰ ਤੂ ਿੀ ਤਾਂ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਮ

ਸ਼ਪਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕੀ ਿੋਇਆ ਜੇ ਉਿ ਮੇਰਾ ਅਗ
ਨਿ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਦਲ ਦਾ ਟਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਾਂਗਾ ਤੇ ਿਾਂ
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ਤੈਨੂ ਆਿਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਤੂ ਆਿਣੇ ਧਰਮ
ਅਨਸ੍ਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸ੍ਕਦੀ ਿ
ਨੂਰਾ - ਿਰ.....
ਨਵਨੀਤ - ਕਝ ਿਰ-ਿਰ ਨਿ ਬਸ੍ ਅਜ ਤ ਤਸ੍ ਮੇਰੀ
ਭਾਬੀ ਜੀ ਿੋ ਮਨ ਭਾਵ ਨਾ ਮਨ
ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਨ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ੍ ਕਾਰਵਾਿੀ ਪਵਚ ਿਾਮੀ
ਭਰੀ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨੂ ਮਨਾ ਪਲਆ ਤੇ ਨੂਰਾ ਨ ਵੀ ਖਸ਼ੀ ਖਸ਼ੀ
ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰ ਪਲਆ
ਪਵਨਦ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਨੀਲ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਲਮ ਦੀ
ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲ ਗਈ ਤੇ ਗਰਜੀਵਨ ਨੂ ਆਿਣੀ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ
ਨੂ ਨਵ ਪਸ੍ਰੇ ਤ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ ਪਗਆ ਪਕਸ੍ੇ ਨ

ਪਕਿਾ ਿੈ ਪਕ ਿਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ
ਬਾਕੀ ਉਸ੍ਦੀ ਿੀ ਮਰਜੀ ਿੈ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿੜੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ
ਪਕਥੇ ਰਖਣਾ ਿੈ ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਿੀ ਨੂਰਾ ਅਜ ਪਜ ਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨੂਰਾ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਿੀ
ਗਰਜੀਵਨ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਪਵਚ ਮੜ ਤ ਸ੍ਧਾਰ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਇਿ
ਦੋਵ ਿੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸ੍ਨ ਤੇ
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ਮਸ੍ਪਲਮ ਭਾਈ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਨ ਵੀ ਖਦਾ ਨੂ ਮਖ ਰਖਦੇ ਿੀ
ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਤਾਇਆ ਸ੍ੀ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ
ਗਵਾਿੀਆਂ ਪਜਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਿੋਣ ਿਰ ਸ੍ਚ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼
ਿੀ ਸ੍ਭ ਨੂ ਠਲ ਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿੀ ਿਦੀ ਿੈ

www.PunjabiLibrary.com

102

103

ਨੀਲਮ
(ਇਿ ਅਣਮਲਾ ਹੀਰਾ)
ਮ ਜਦ ਉਸ੍ ਦਾ ਮੂਿ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿਛਾਪਣਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਿ ਦੋ ਪਤਨ ਵਾਰ ਲਪਘਆ ਪਿਰ ਜਦ ਮ ਪਧਆਨ ਪਦਤਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰਾ ਪਮਤਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ
ਿੈ, ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਲਾਉਣ ਤ ਪਝਜਕ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਮੈਨੂ
ਪਬਲਕਲ ਯਕੀਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿੀ ਬਦਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਨੂ
ਮਗਣਾ ਇਕ ਜਰਮ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ’ ਕਈ ਵਾਰ
ਮਗਪਤਆਂ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਬਪਿਸ੍ ਬਾਜੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਿ ਕਦੀ ਵੀ
ਮਗਪਤਆਂ ਨੂ ਦਾਨ ਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕ ਪਵਚ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦਾ ਤੇ
ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਗਰੂਘਰ ਚੜਾਵੇ ਚ’ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ
ਸ੍ੋਚ ਸ੍ਭ ਤ ਅਲਗ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖ
ਕੇ ਮੈ ਦਪਬਧਾ ਪਵਚ ਿੈ ਪਗਆ ਕੀ ਇਿ ਸ੍ਚ ਮਚ ਿੀ ਓਿੀ ਮੋਿਨ
ਲਾਲ ਿੈ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਖਆ .......
ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇਦੋ ਭਖ ਬਿਤ ਲਗੀ
ਆ
www.PunjabiLibrary.com

104

ਉਸ੍ ਦੀ ਇਿ ਮਗ ਸ੍ਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ,
ਮ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ
ਦਪਸ੍ਆ ਨਿ ਪਕ ਮ ਕੌਣ ਿਾਂ ਬਸ੍ ਮ ਆਪਖਆ ....
ਮ – ਭਖ ਲਗੀ ਤਾਂ ਕਝ ਖਵਾ ਦਵਾ
ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਪਨਮਾਣੇ ਵਾਂਗ ਿਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਤਰਲੇ ਵਜੋ
ਆਖਣ ਲਗਾ .....
ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਿੋਵੇਗੀ
ਮ ਇਸ੍ ਗਲ ਲਈ ਵੀ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਵੀ ਮੈਨੂ
ਿਛਾਪਣਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਣੇ ਇਕ
ਿੋਟਲ ਅਦਰ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਿੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂ ਦੋ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਤੇ ਇਕ

ਚਾਿ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਇਿ ਪਸ੍ਰਿ ਉਸ੍ ਦੇ ਖਾਣ ਿੀਣ
ਲਈ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਦੋਵ ਅਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਲਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ
ਬੈਠ ਗਏ ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਆਿਣੇ ਿਪਿਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਣ ਤ
ਪਝਜਕ ਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਪਕ ਪਕ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆ
ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਿੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ
ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਗਲ

ਇਕ ਿਜਾਮਾ ਕੜਤਾ ਿਾ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
ਿੋਵੇ ਿੋਟਲ ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨ ਚਾਿ ਤੇ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਪਲਆ ਕੇ ਟੇਬਲ
ਤੇ ਰਖ ਪਦਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਚਪਕਆ ਤੇ ਖਾਣਾ
ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਬਿਤ ਗਰਮ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍
ਦੀ ਭਖ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਇਿ ਪਬਲਕਲ ਗਰਮ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗ ਪਰਿਾ
ਉਸ੍ ਦੇ ਇਕ ਿਥ ਸ੍ਮੋਸ੍ਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਥ ਚਾਿ ਦੀ ਪਗਲਾਸ੍ੀ
ਉਿ ਇਕ ਘਟ ਚਾਿ ਦਾ ਭਰਦਾ ਤੇ ਇਕ ਡਕੀ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਨੂ ਵਢਦਾ
ਜਲਦੀ ਿੀ ਦੋਵ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਖਾ ਪਗਆ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਸ੍ ਦੇਖੀ ਜਾ
ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਿਪਛਆ.....
ਮ – ਿੋਰ ਖਾਵੇਗਾ?
ਉਸ੍ ਨ ਿਾਂ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਮ ਨੌਕਰ ਨੂ ਆਵਾਜ਼

ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਿੋਰ ਪਲਆਉਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਨੌਕਰ ਕਝ ਪਮਟਾਂ

ਪਵਚ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਸ੍ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਨੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਖਾਣ
ਪਿਛ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਿਪਛਆ.....
ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਭਾਜੀ ਤਸ੍ ਨਿ ਖਾਵੋਗੇ?
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ਮ ਨਾਂਿ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਾਂਿ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ
ਉਸ੍ ਨ ਪਿਰ ਖਾਣਾ ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਮੋਸ੍ੇ ਖਾ
ਲਏ ਤਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਛਆ....
ਮ – ਲਗਦਾ ਮੈਨੂ ਿਛਾਪਣਆ ਨਿ ਤੂ?
ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਸ੍ੋਚ ਕੇ ਪਕਿਾ ....
ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਨਿ ਭਾਜੀ, ਮ ਨਿ ਿਛਾਪਣਆ
ਮ – ਮ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਿਾਂ, ਪਿਡ ਉਰਨਾ ਤ ਮੋਿਨ ਲਾਲ
ਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਕਝ ਪਚਰ ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ
ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਨੂ ਵਪਧਆ ਮ ਵੀ ਆਿਣੀ
ਜਗਾ ਤ ਖੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ
ਦੋਵ ਮੋਪਢਆਂ ਤ ਿਪੜਆ ਤੇ ਆਪਖਆ .....
ਮੋਿਨ ਲਾਲ – ਓ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਆਂ ਪਕਥੇ ਰਿਾ ਐਨਾ
ਪਚਰ?
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਿਟ ਿਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਮ ਉਸ੍ਨੂ
ਸ੍ਭਾਲਦੇ ਿੋਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਲ ਨੂ ਲਾ ਪਲਆ ਿਰ ਉਸ੍ ਦਾ
ਰੋਣਾ ਬਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ਗ ਿੋਰ

ਚੀ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ਦੇ ਇਸ੍
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ਵਰਤਾਰੇ ਵਲ ਸ੍ਭ ਲੋ ਕ ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਚਿ ਕਰਾ
ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਚਿ ਕਰਾਇਆ ਪਿਰ ਮ
ਿੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ ਬਣਦੇ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਲੈ ਕੇ
ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂ

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਗਆ ਮ
ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਗਡੀ ਪਵਚ ਪਬਠਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਪਗਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨ ਗਡੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸ੍ ਘਰ
ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਥੋੜਾ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਪਜਥੇ
ਪਜਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਘਰ ਸ੍ਨ ਘਰ
ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਾਨੂ ਿਿਚਣ ਪਵਚ ਵਕਤ
ਲਗਣਾ ਸ੍ੀ, ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਉਸ੍ ਦੇ ਇਸ੍ ਿਾਲ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਛਣ ਲਗ ਪਿਆ
ਜਗਤਾਰ – ਕੀ ਗਲ ਿੋ ਗਈ ਮੋਿਨ ਭਰਾ, ਇਿ ਪਕਵ ਦਾ
ਿਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਪਰਆ ਪਿਰਦਾ ਏ? ਉਿ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਿੂਝਦਾ
ਿੋਇਆ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ..
ਮੋਿਨ – ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਆਂ ਕੀ ਦਸ੍ਾਂ ਤੈਨੂ ਿਣ ਮ, ਪਸ੍ਆਣੇ
ਆਖਦੇ ਨ ਝਗਾ ਚਪਕਆ ਪਢਡ ਆਿਣਾ ਿੀ ਨਗਾ ਿਦਾ ਏ”
ਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨ ਮੈਨੂ ਅਰਸ਼ ਤ ਿਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ
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ਆਂਦਾ ਈ ਓ ਿਤਾ ਨਿ ਰਬ ਨ ਮੈਨੂ ਪਕਿੜੇ ਜਰਮ ਦੀ ਸ੍ਜਾ
ਪਦਤੀ ਆ
ਜਗਤਾਰ – ਮੋਿਨ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂ ਖਲ ਕੇ ਗਲ ਦਸ੍ ਤਾਂ ਜੋ ਮ
ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸ੍ਕਾ( ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਿੌਸ੍ਲਾ ਪਦਦੇ ਿੋਏ)
ਮੋਿਨ - ਜਗਤਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਡ ਛਡਣ ਤ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ
ਮੇਰਾ ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਰਬ ਦੀ ਪਕਰਿਾ ਨਾਲ ਘਰਵਾਲੀ ਚਗੀ
ਪਮਲ ਗਈ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਦੀ ਬਿਤ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਘਰ
ਨੂ ਭਾਗ ਵੀ ਲਗ ਗਏ ਦੋ ਮਡੇ ਤੇ ਇਕ ਬਿਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ
ਿੋਈ, ਵਡੇ ਮਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਪਜਦਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਿਾਲ
ਰਪਖਆ ਵੈਸ੍ੇ ਤੇ ਪਤਨ ਬਚੇ ਬਿਤ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਾਪਰਆਂ
ਨਾਲ ਸ੍ੋਿਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਜਗਰ ਦਾ ਟਕੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਸ੍ੀ

ਤੇ ਅਜ ਵੀ ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਭ ਤ ਪਿਆਰੀ ਏ ਮ ਆਿਣੇ ਕਮ
ਕਾਰ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਪਰਿਾ ਸ੍ਮਾਂ ਲਗਦਾ ਪਗਆ ਬਚੇ ਿੜ ਪਲਖ
ਕੇ ਜਵਾਨ ਿੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ
ਗਏ ਤੇ ਬਚੇ ਉਚੇਰੀ ਿੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਿੈ ਗਏ ਦੋਨ
ਮਡੇ ਇਕਠ ਿੀ ਇਕੋ ਕਾਲਜ ਿੜਦੇ ਸ੍ਨ ਨੀਲਮ ਦਸ੍ਵ ਕਰਨ
ਪਿਛ ਆਿਣੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾਨਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਚਗੇ ਨ, ਰਾਣੀ
(ਮੋਿਨ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ) ਦਾ ਭਰਾ ਿਪਲਸ੍ ਪਵਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਿੈ
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ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਰਪਿਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਬੜਾ ਿੀ ਸ੍ਮਝਦਾਰ ਤੇ
ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਿਪਰਵਾਰ ਿੈ ਉਿ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਬਿਤ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਨੀਲਮ ਨੂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਪਿਰ
ਲੈ ਗਏ ਮਡੇ ਦੋਵ ਿੀ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਿੀ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵਚ ਰਪਿਣ
ਲਗ ਿਏ, ਬਸ੍ ਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਿੀ ਪਿਡ ਰਪਿਦੇ ਸ੍ਾਂ ਪਜ਼ਦਗੀ ਬੜੀ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ
ਇਿ ਸ੍ਭ ਗਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਸ੍ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ,
ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਟੋਕਦੇ ਉਿ ਬੋਪਲਆ..
ਜਗਤਾਰ - ਮੋਿਨ ਯਾਰ ਤੂ ਤਾਂ ਪਲਖਦਾ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣਾ
ਸ੍ੀ, ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਿੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿਡ ਤਕ
ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿੜ ਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸ੍
ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ਜੀਣਾ ਪਸ੍ਪਖਆ ਏ
ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ
ਪਿਣਕਦਾ ਿੋਇਆ ਿਸ੍ਦਾ ਬੋਪਲਆ ਇਿ ਿਾਸ੍ਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਸ੍
ਇਿ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਟੋਕਣ ਦਾ ਿਗਾਰਾ ਸ੍ੀ...
ਮੋਿਨ ਲਾਲ - ਕਾਿਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਾਈ ... ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ
ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ੍ੌਖਾ ਆ, ਪਕਸ੍ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ੍ਣ ਕੇ ਜਾ
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ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਬਆਨ ਦੇਣੇ ਸ੍ੋਖੇ ਨ ਤੇ ਓਨਾ ਿੀ ਸ੍ੌਖਾ ਵਾ
ਓਿਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖਣੀਆਂ ਿਰ ਜਦ ਓਿੀ
ਿਾਲਾਤ ਆਿਣੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਏ
ਜਗਤਾਰ - ਗਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ੍ਿੀ ਵਾ ਮੋਿਨ ਵੀਰੇ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ
ਦੇ ਦਖ-ਸ੍ਖ ਨੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ੍ੌਖਾ ਨਿ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਿ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਚਲ
ਕੋਈ ਨਾ ਤੂ ਦਸ੍ ਐਥ ਤਕ ਪਕਵ ਿਜਾ ?
ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਪਿਰ
ਤ ਆਿਣੀ ਗਲ ਸ੍ਣਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ
ਮੋਿਨ ਲਾਲ - ਸ੍ਮਾਂ ਲਘਦਾ ਪਗਆ ਦੋਵ ਮਡੇ ਿਰ ਮਿੀਨ
ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਣ ਆ ਦੇ ਰਪਿਦੇ, ਮ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ
ਿੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ

ਮ ਪਜਥ ਪਕਤ ਵੀ

ਓਿਨਾ ਨੂ ਿੈਸ੍ੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆੜਤ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਨਾਂ ਦੀ ਿੀ
ਰਪਿ ਗਈ ਜਦ ਤਕ ਬਾਿੂ ਪਜ ਦਾ ਪਰਿਾ ਆੜਤ ਚਗੀ ਚਲਦੀ

ਸ੍ੀ ਿਰ ਬਾਿੂ ਦੇ ਗਜਰਨ ਪਿਛ ਿਾਲ ਮਦਾ ਿਦਾ ਪਗਆ ਕੋਈ
ਵੀ ਲੋ ੜ ਵਦ ਆ ਕੇ ਲੋ ੜ ਅਨਸ੍ਾਰ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ
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ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਪਲਖ-ਪਲਖਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ, ਿਪਿਲਾ-ਿਪਿਲਾ
ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਿੈਸ੍ੇ ਮੋੜ ਪਦਤੇ ਿਰ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਮੋੜਨ ਸ੍ਿੀ ਨਾ
ਸ੍ਮਝੇ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਆੜਤ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਦ ਕਰ
ਪਦਤਾ, ਲੋ ਕ ਬਿਾਨ ਨਾਲ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਿਰ ਮੋੜਦਾ ਕੋਈ
ਪਵਰਲਾ ਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਵੀ ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਕੀ ਿਤਾ ਜੋ ਿੈਸ੍ੇ ਉਧਾਰ ਮਗਣ ਆਇਆ ਉਿ
ਪਕਨਾ ਕ ਲੋ ੜ ਵਦ ਿੋਵੇਗਾ, ਇਸ੍ ਲਈ ਪਲਖ਼ਤ ਿੜਤ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ ਿਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਇਸ੍ ਆਦਤ
ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਚਪਕਆ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਆੜਤ ਪਵਚ ਘਾਟਾ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸ੍ੇ ਬਪਚਆਂ ਦੀ ਿੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ

ਕਰਦਾ ਮਗਣ ਤਕ ਆ ਪਗਆ ਿਰ ਕਦੇ ਮ ਸ੍ੀ.. ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਕ
ਇਕ ਪਦਨ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਿਨਤ ਦਾ ਮਲ ਿਾਉਣਗੇ
ਿਰ ਿਾਲਾਤ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਉਦ ਿੋ ਗਏ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਡਾ ਮਡਾ
ਰਪਜਦਰ ਆਿਣੇ ਕਾਲਜ ਤ ਇਕ ਨਾਲ ਿੜਦੀ ਕੜੀ ਨੂ ਪਵਆਿ
ਕੇ ਘਰ ਲਈ ਆਇਆ ਿਰ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ
ਿੈ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ
ਖਰਚ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸ੍ੀ ਅਜੇ ਵਡੇ
ਦੇ ਪਵਆਿ ਨੂ ਦੋ ਮਿੀਨ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ਨ ਿੋਏ ਪਕ ਪਨੈੱਕਾ ਵੀ ਵਡੀ
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ਨੂਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪਵਆਿ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਦੋਵ ਮਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਕਮ ਕਰਦੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿਰ ਮੇਰੇ ਪਸ੍ਰ ਦਾ ਬੋਜ ਿੋਰ ਵਧਾ
ਪਦਤਾ ਦੋਵ ਨੂਿਾਂ ਸ਼ਪਿਰੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮ ਕਾਰ ਨੂ ਿਥ
ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਦੀਆਂ

ਘਰ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਕਮ ਬਸ੍ ਪਵਚਾਰੀ ਰਾਣੀ

ਿੀ ਕਰਦੀ ਪਜਵ ਪਕਵ ਅਸ੍ ਵਖਤ ਲਘਾ ਰਿੇ ਸ੍ਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਦਲ
ਪਵਚ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਖ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮ ਕਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਤੇੜੀ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਲਆਂਦੀ ਪਕ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਬ ਚਗੇ ਪਦਨ ਪਲਆਵੇਗਾ
ਿਰ ਚਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਾਲਤ ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਝ
ਕ ਸ੍ਮਾਂ ਲਘਣ ਤੇ ਇਕ ਪਦਨ ਰਾਣੀ ਨੂ ਧਿੇ ਕਮ ਕਰਪਦਆਂ
ਦੌਰਾ ਿੈ ਪਗਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਜਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰਾਣੀ
ਿੂਰੀ ਿੋ ਗਈ ਮੈਨੂ ਪਕਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਮਲ ਰਿੀ ਉਸ੍ਦੀ
ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਵਡਾ ਸ੍ਦਮਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਦਖ ਿਰੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਣੀ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਮ ਪਦਲ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਾ ਪਗਆ, ਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਾਪਿਰ ਨਾ
ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ ਇਕ ਪਦਨ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ

ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਦਾ ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ ਮਡਾ
ਨੀਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੀਲਮ
ਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨ
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ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ, ਿਰ ਮਡਾ ਖਦ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਿਤਾ ਕਰ
ਕੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ ਆ ਪਗਆ ਮਡਾ ਚਗੇ
ਿਪਰਵਾਰ ਤ ਸ੍ੀ ਮ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਝੀ ਤੇ ਇਕ ਚਗਾ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਚਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਨੀਲਮ

ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੂਿੋ ਇਿ ਖਬਰ ਸ੍ਣ ਕੇ ਮ ਖਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਤ ਿੋਇਆ
ਿਰ ਮੈਨੂ ਦਖ ਵੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਿਣੇ ਿਥੀ ਪਵਆਿ
ਨਾ ਕਰਾ ਸ੍ਪਕਆ ਸ੍ਭ ਤ ਪਜਆਦਾ ਦਖ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਕ ਮ ਆਿਣੇ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਧੀ ਿਤਰ ਦਾ ਪਵਆਿ ਆਿਣੇ ਿਥੀ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ਭ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਪਵਆਿ
ਦੇ ਸ੍ੌ ਸ੍ਿਨ ਿਦੇ ਨ, ਓਿਨਾ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਕਈ ਰੀਝਾਂ ਿਪਦਆਂ

ਨ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਦੀ ਗਲ ਇਿ ਿੈ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੇ ਨਸ੍ੀਬ ਪਵਚ
ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਝ ਸ੍ਮੇ ਪਿਛ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿਛ ਘਰ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਕਮ ਮੈਨੂ ਿੀ ਕਰਨਾ ਿਦਾ
ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਿਤਰਾਂ ਜਾਂ ਨੂਿਾਂ ਚੋ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਤੀਲਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਭਪਨਆ
ਤ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਵ ਤ ਨਵਾਂ ਿਾਿਣਾ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਨੂਿਾਂ ਦੇ

ਸ੍ਬਧੀਆਂ ਿਾਸ੍ੋ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਪਡਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ

ਪਵਚ ਇਕ ਨੌਕਰ ਪਜਆਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਘਟ ਅਨਭਵ ਕਰਦਾ

ਸ੍ੀ ਇਕ ਪਦਨ ਵਡਾ ਮਡਾ ਪਕਸ੍ੇ ਏਜਟ ਨੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
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ਉਸ੍ ਨ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਨ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਲਖ
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਿਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਰੀ
ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਸ੍ੀਅਤ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਗਪਿਣੇ ਿਾ ਕੇ ਕਝ ਪਦਨਾਂ
ਪਿਛ ਉਿ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਮਲਖ ਜਾ ਿਜੇ ਉਸ੍ ਤ

ਦੋ ਕ ਮਿੀਪਨਆਂ ਬਾਦ ਓਿਨਾ ਪਨੈੱਕੇ ਮਡੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਘਰਵਾਲੀ
ਨੂ ਵੀ ਓਥੇ ਬਲਾ ਪਲਆ ਮੈਨੂ ਆਖ ਗਏ ਪਕ ਉਿ ਓਥ ਿੈਸ੍ੇ
ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਸ੍ਾਰਾ ਕਰਜਾ ਲਵਾਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿਨਾਂ
ਪਿਛੇ ਮੜ ਕੇ ਨਿ ਦੇਖਣਾ ਿਰ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮ ਪਦਲ
ਤੇ ਿਥਰ ਰਖ ਪਲਆ ਓਿਨਾ ਜਾਣ ਪਿਛ ਇਕ ਸ੍ਾਲ ਗਜਪਰਆ
ਤੇ ਪਿਰ ਦੂਜਾ ਿਰ ਓਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਿੈਸ੍ੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਿ

ਆਏ ਿਰ ਬਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਓਿਨਾ ਮੈਨੂ ਘਰ ਬਾਿਰ
ਕਢ ਪਦਤਾ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਪਲਆ ਪਿਡ ਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਬਦੇ
ਨ ਮੈਨੂ ਸ੍ਿਾਰਾ ਨਾ ਪਦਤਾ
ਮ ਗਰੂਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ ਪਕ ਪਕ ਮ ਅਜੇ
ਤਕ ਗਰੂਘਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਦਤਾ ਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੋਰ
ਕੋਈ ਰਾਿ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ ਥਕ ਿਾਰ ਕੇ ਮ ਿਮਾਤਮਾ ਤ
ਮਆਿੀ ਮਗੀ ਤੇ ਓਥੇ ਰਪਿ ਕੇ ਸ੍ੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵਾਂ ਕ ਮਿੀਪਨਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੜੀ ਇਕ ਗਡੀ
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ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਤਾ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਗਰੂਘਰ ਿਜੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਬਲਕਲ
ਨਾ ਿਛਾਪਣਆ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਿਾਿਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਾਇਆ ਤੇ
ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਆ
ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਚੋ' ਅਥਰੂ ਵਪਿਣ ਲਗ ਿਏ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਘਟ ਕੇ

ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਝ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਜਵ ਇਕ ਮਾਂ
ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਇਿ ਅਥਰੂ ਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਮਪਡਆਂ
ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਲ ਨਾ
ਿਾਉਣ ਦੇ, ਇਿ ਅਥਰੂ ਸ੍ਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਇਿ ਅਥਰੂ
ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਦਰਦ ਲਈ ਜੋ ਮ ਿਸ੍ਦੇ ਿੋਏ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ,

ਇਿ ਅਥਰੂ ਸ੍ਨ ਇਕ ਬਾਿ ਦਾ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਵਯੋਗ ਦੇ
ਤੇ ਪਮਲਾਿ ਦੇ ਦਰਅਸ੍ਲ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ
ਰੋ ਪਕ

ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਡੇ

ਆਸ੍ੇ-ਿਾਸ੍ੇ ਇਕ ਅਲਗ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਨੀਲਮ

ਨੂ ਤੇ ਮੈਨੂ ਚਿ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂ ਮੈਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਡੀ
ਪਵਚ ਬੈਠਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਨੀਲਮ ਮੈਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਡੀ ਦੀ
ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਪਜਸ੍ਨ ਸ੍ਾਨੂ ਚਿ
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ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿ ਗਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਮ ਉਸ੍ ਵੇਲੇ
ਉਸ੍ ਸ੍ਰਦਾਰ ਵਲ ਬਿਤ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਸ੍ਾਰਾ ਰਸ੍ਤਾ ਮ
ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰ ਰਖ ਕੇ ਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਿ
ਮੈਨੂ ਆਿਣੇ ਇਕ ਬਚੇ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਿਰ ਮ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਾਿਦਾ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਫ਼ਰ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋਵੇ ਮੈਨੂ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਖਬਰ ਕੇ ਅਸ੍ ਪਕਥੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੈਨੂ ਰਾਿਾਂ
ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਅਸ੍ ਇਕ ਘਰ ਿਜ
ਗਏ ਉਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਨ ਗਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ

ਤਰ ਕੇ

ਗਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਪਿਰ ਨੀਲਮ ਤੇ ਸ੍ਰਦਾਰ ਮੈਨੂ
ਅਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸ੍ਰਦਾਰ ਨ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..
ਸ੍ਰਦਾਰ - ਰਾਮੇ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਕਰ ਪਤਨ ਪਗਲਾਸ੍ ਿਾਣੀ ਲੈ

ਕੇ ਆਇਆ ਅਸ੍ ਬਿਤ ਿੀ ਸ੍ੋਿਣੇ ਸ੍ੋਪਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਨੂ
ਖਾਸ੍ ਮਾਲੂਮ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਕਸ੍ੇ ਚਗੇ ਸ੍ਾਿੂਕਾਰ ਦਾ ਘਰ
ਿੈ ਨੀਲਮ ਨ ਇਕ ਪਗਲਾਸ੍ ਚਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ
ਮੈਨੂ ਿਾਣੀ ਪਿਆਪਲਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਐਨ ਨੂ

ਇਕ ਅਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇਕ ਬਚਾ ਚਕ ਕੇ ਪਲਆਈ
ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੀਲਮ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤਾ ਨੀਲਮ ਨ ਉਿ ਬਚਾ ਮੈਨੂ
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ਿੜੋ ਪਦਆ ਪਕਿਾ ਇਿ ਤਿਾਡੀ ਦੋਿਤੀ ਕਚਨ ਿੈ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ
ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਚਪਕਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ
ਪਿਆ ਪਿਰ ਨੀਲਮ ਨ ਮੈਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਉਸ੍ਦਾ
ਘਰਵਾਲਾ ਿੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਬਿਤ ਵਡਾ ਵਕੀਲ ਿੈ ਮ ਆਿਣੀ
ਜਗਾ ਤ ਉਪਠਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਘਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ ਉਸ੍

ਨ ਵੀ ਮੈਨੂ ਇਕ ਪਿਤਾ ਵਜ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਤ ਘਟ ਕੇ
ਜਿੀ ਿਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਿ ਖਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭਲਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਯਾਦਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਮੈਨੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ ਯਾਦ ਰਪਿਣਗੀਆਂ
ਐਵ ਿੀ ਬਿਤ ਵਕਤ ਲਘ ਪਗਆ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ
ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂ ਿਰ ਇਕ ਸ੍ਖ ਪਮਪਲਆ ਐਦਾਂ ਿੀ
ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਲਘ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪਜਿੀ ਦੋਿਤੀ ਮੈਨੂ ਨਾਨੂ-ਨਾਨੂ

ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਾਉਣ ਲਗ ਿਈ ਉਸ੍ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਤ
ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਰਬ ਨ ਮੈਨੂ ਉਿ ਸ੍ਭ ਖਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਪਦਤੀਆਂ ਸ੍ਨ ਜੋ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਿੀਆਂ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਮਾਂ
ਲਘਣ ਤੇ ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਜਵ ਮ ਆਿਣੇ ਧੀ ਜਵਾਈ
ਤੇ ਬੋਝ ਿੋਵਾਂ ਉਿ ਭਾਂਵੇ ਮੈਨੂ ਿਰ ਸ੍ਖ ਦੇ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਮੈਨੂ

ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਮ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਓਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਿੈ ਓਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂ ਲਭਣ
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ਦੀ ਿੂਰੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਿੋਰ
ਸ਼ਪਿਰ ਆ ਪਗਆ ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਮ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਤ
ਲਪਭਆ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ਰਗ ਵਾਲੀ ਿਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮ
ਦੇਣਾ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਸ੍ਮਪਝਆ ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਗਣ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕੋਈ

ਚਾਰਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਿਰ ਐਨ ਦਖ ਝਲਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮ ਕਦੇ ਖਦ
ਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ੋਪਚਆ
ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ਣ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਦੀਆਂ
ਅਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆਂ ਐਨ ਨੂ ਉਿ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਿਜ
ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਆਿਣੇ ਿਰਾਣੇ ਯਾਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨੂ ਲਈ
ਕੇ ਗਡੀ ਪਵਚੋ

ਤਪਰਆ ਪਿਰ ਉਿ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ ਵੜ ਗਏ

ਅਜੇ ਓਿਨਾ ਅਦਰ ਕਦਮ ਿੀ ਰਪਖਆ ਪਕ ਇਕ ਚਾਰ ਕ ਸ੍ਾਰ

ਦੀ ਬਚੀ ਭਜ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਵਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਵਾਜ਼
ਲਗਾਈ..
ਬਚੀ – ਦਾਦੂ
ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਨ ਖਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਬਚੀ ਨੂ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਚਕ
ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਚੀ ਨੂ ਆਪਖਆ ..
ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ - ਕਦੋ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਿਤ?
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ਬਚੀ ਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਪਕਿਾ ...
ਬਚੀ - ਦਾਦੂ ਿਤਾ ਿੈ ਆਿਕੋ ਿਮ ਕਬ ਕੇ ਆਏ ਿ ...
ਕਿਾ ਥੇ ਆਿ?
ਜਗਤਾਰ - ਿਮ ਤ ਯਿੀ ਥੇ ਆਿ ਿੀ ਗਮ ਿੋ ਜਾਤੀ ਿੋ
ਇਿ ਕਪਿਣ ਪਿਛ ਜਗਤਾਰ ਬਚੀ ਨੂ ਿੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਗ ਪਿਆ ਇਿ ਸ੍ਭ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ
ਉਸ੍ ਨ ਬਚੀ ਨੂ ਿਛਾਣ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਇਿ ਉਸ੍ਦੀ ਦੋਿਤੀ ਿੀ
ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਥੋੜਾ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਉਸ੍ਦਾ
ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਨੀਲਮ ਨ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨੂ ਿਛਾਣ
ਪਲਆ ਤੇ ਭਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ

ਿਈ ਤੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਵੀ ਰੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਗਤਾਰ ਨੂ ਇਿ
ਪਦਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਕਝ ਕ ਪਦਨ
ਓਥੇ ਪਰਿਾ
ਇਕ ਪਦਨ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛਤ

ਿਰ ਆਿਣੇ

ਪਖ਼ਆਲਾਂ ਪਵਚ ਗਮ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ

ਉਸ੍ ਨ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਿਪਛਆ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ

ਪਕਿਾ ...
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ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ - ਯਾਰ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਤੂ ਤਾਂ ਪਲਖਦਾ ਬਿਤ
ਸ੍ੋਿਣਾ ਸ੍ੀ,ਮ ਸ੍ੋਚਦਾ ਿਾਂ ਤੈਨੂ ਆਿਣੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਲਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਨ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗਲ ਵਲ

ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ੋਚਣ ਲਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਨੂ ਜਗਤਾਰ
ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਸ੍ਿੀ ਲਗੀ ਉਸ੍ ਤ ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮੋਿਨ
ਲਾਲ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਇਕ ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਿ ਵਜ
ਪਲਖ ਪਦਤੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਨੀਲਮ(ਇਕ ਅਣਮਲਾ ਿੀਰਾ) ਵਜ
ਿਬਪਲਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ੍ ਦੀ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਬਿਤ ਿਪਸ੍ਧ
ਿੋਈ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਲਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਪਕਤਾਬ
ਨ ਬਿਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਿ ਸ੍ਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮੋਿਨ ਲਾਲ
ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਪਦਤੀ

ਜਦ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤਾਂ
ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਨ ਇਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਿਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕੀਤੀ ਨੀਲਮ ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਘਟ ਤੇ ਮਾਂ ਵਜ ਉਸ੍ਨੂ ਪਜਆਦਾ

ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਨੀਲਮ ਉਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਿੀਰਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਸ੍ਭ
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ਤ ਕੀਮਤੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਉਿ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਰ ਇਕ ਮਾਂ ਬਾਿ
ਕੋਲ ਿੋਵੇ ਅਜ ਕਲ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ
ਨ ਿਤਰ ਮਾਂ ਬਾਿ ਨੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਿਣੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਸ੍ਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਇਕ ਸ੍ਮਾਨ ਨਿ

ਿਦੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਜਗਤਾਰ ਪਸ੍ਘ ਦਾ ਿਤਰ ਸ੍ੀ ਜੋ ਆਿਣੇ ਸ੍ੋਿਰੇ
ਨੂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਾ ਤੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਦੇ
ਿਤਰ ਸ੍ਨ ਜੋ ਬਾਿ ਨੂ ਵੀ ਬਾਿ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਿ ਸ੍ਨ
ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਵੀ ਇਕ ਧੀ ਦਾ ਆਿਣੇ ਬਾਿ ਿਤੀ ਤੇ ਇਕ ਬਾਿ
ਦਾ ਆਿਣੇ ਧੀ ਿਤੀ ਮੋਿ ਦਰਸ੍ਾ ਦੀ ਿ
ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਮੈਨੂ ਮੇਰੀ ਇਕ ਭੈਣ ਨ ਪਲਖਣ

ਨੂ ਿੇਪਰਤ ਕੀਤਾ ਉਸ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨੀਲਮ ਿੈ, ਵੈਸ੍ੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ

ਿਨੀਤ ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਾ ਦਾ ਿਾਂ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲੀ ਨਾਮ
ਨੀਲਮ ਿੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਨਿ ਸ੍ਮਝਦਾ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਮ ਤ
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾਮ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਲਈ ਢਕਵਾਂ ਿਦਾ ਉਿ
ਚਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਇਕ ਐਸ੍ੇ ਸ੍ਕਸ਼ ਦਾ ਪਕਰਦਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਾ ਜੋ
ਆਿਣੀ ਿਰ ਖਸ਼ੀ ਦਬ ਕੇ ਦੂਪਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ

ਿੋਵੇ ਮ ਉਸ੍ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂ ਮਖ ਰਖਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ ਇਸ੍ ਪਵਚ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਕਰਦਾਰ ਭਾਂਵੇ
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ਮੇਰੇ ਵਲੋ ਉਿਜੇ ਗਏ ਨ ਿਰ ਇਿ ਸ੍ੋਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਦੀ
ਿੈ ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਿਾਂ ਜੋ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਬਾਿ ਦੇ ਝਲਦੇ
ਆ ਰਿੇ ਦਖ ਨੂ ਪਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦਤੀ
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ਮਲ 12 ਹਜਾਰ( ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ)
ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਨਿ ਪਕ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਕੀ ਵਾਰ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਿੀ
ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਏ ਿਾਂ ਸ੍ਮਾਂ ਜਰੂਰ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕਨਾ ਕ
ਪਚਰ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਏ ਗਲ ਅਜ ਤ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਚਾਰ

ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਚਾਰ ਸ੍ਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਿੋਣੀ ਏ ਬਸ੍ ਅਦਾਜ਼ੇ ਵਜ
ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਕਦੇ ਸ੍ੋਪਚਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਜਿੜੇ ਕਮ ਕਰਨ ਨੂ
ਮ ਜਰਮ ਆਖਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਅਣਜਾਣੇ ਪਵਚ,
ਨਾ-ਸ੍ਮਝੀ ਪਵਚ, ਆਿਣੇ-ਆਿ, ਵਕਤ ਦੀ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ
ਪਿਰ ਜਾਣ ਬਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿੋ ਪਗਆ ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ
ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਜਾਣ ਿਪਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸ੍ਿੀ ਨਿ ਸ੍ਮਝਦਾ ਪਕ ਪਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਇਸ੍ ਕਾਰਨ ਗਝੇ ਿੋਏ
ਭੇਦ ਖਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮੇਰੀ ਅਣਗਪਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ
ਪਜਦਗੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਨਕਸ੍ਾਨ ਿੋ ਜਾਵੇ ਬਿਤਾ ਵਕਤ ਨਾ
ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਮ ਆਿਣੀ ਿਢ ਬੀਤੀ ਪਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ
ਮ ਆਿਣੇ ਕਝ ਿਕੇ ਸ੍ਾਥੀਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਲਈ

ਘਮਣ-ਪਿਰਨ ਲਈ ਪਗਆ ਸ੍ਾਂ ਅਕਸ੍ਰ ਪਵਿਲੇ ਰਪਿਣ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਘਮਣ-ਪਿਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ
ਉਭਰਦੀ ਰਪਿਦੀ ਏ ਸ੍ੋ ਅਸ੍ ਮਨੀਕਰਣ ਸ੍ਾਪਿਬ ਤ ਮਨਾਲੀ
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ਜਾ ਿਿਚੇ ਸ੍ਭ ਘਮਣ ਉਿਰਾਂਤ ਘਰ ਿਰਤਣ ਬਜ਼ਾਰ ਤ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਵਚ ਰਝ ਗਏ ਮੈਨੂ ਬਿਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਿਸ੍ਦ ਨਿ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮ ਇਕ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਬੈਠ ਕੌਿੀ ਿੀਣ

ਲਗਾ ਉਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਦਕਾਨ ਿਰ ਿਈ ਪਜਥੇ
ਇਕ ਜੋੜਾ ਕਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਤਨੀ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਪਖਡਾਉਣ ਪਵਚ
ਬਚਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਦੂਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ਨ ਆ ਰਿੇ ਕਝ ਪਚਰ
ਬਾਅਦ ਿਤਨੀ ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਸ੍ੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਗ ਕੀਤੀ, ਪਜਸ੍
ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦਾ ਿਤੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਖਪਝਆ ਿਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਬਚੇ
ਨੂ ਪਖਡਾਉਣ ਲਗੀ ਪਿਰ ਿਤੀ ਦਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ

ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਿਤੀ-ਿਤਨੀ ਦਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ
ਦਕਾਨ ਦੀ

ਿਰਲੀ ਮਪਜ਼ਲ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਨਾਂ ਦੇ

ਜਾਂਪਦਆ ਸ੍ਾਰ ਮ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਿਰ

ਪਠਆਂ ਤੇ ਦਕਾਨ ਤੇ ਜਾ

ਿਜਾ ਿਿਚਪਦਆਂ ਸ੍ਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਈ
ਸ਼ਾਇਦ ਪਜਸ੍ ਦੀ ਮਗ ਔਰਤ ਆਿਣੇ ਿਤੀ ਤ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ

ਇਿ ਇਕ ਘੜੀ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਚਪਕਆ, ਇਿ ਿਦ ਤ ਿਰੇ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਘਮਾ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸ੍ੇ ਮਲ 12000
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ਪਲਪਖਆ ਿੋਇਆ ਿੜ ਮੇਰੇ ਿੋਸ਼

ਡ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ

ਮਪਿਗੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਿ ਆਦਮੀ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਤੇ
ਪਚਲਾਇਆ ਿੋਵੇਗਾ ਿਰ ਮੇਰੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ ਆਇਆ ਪਕ ਇਿ
ਘੜੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਨੂ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰੀ ਸ੍ੋਚ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਣ ਲਗਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ
ਏਨੀ ਔਕਾਤ ਨਿ ਪਕ ਮ ਖਦ ਇਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸ੍ਕਾ ਮ
ਘੜੀ ਨੂ ਓਥੇ ਰਪਖਆ ਤੇ ਦਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ ਬਾਿਰ
ਆ ਦੇ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਪਕ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਚ ਇਿ ਘੜੀ
ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੂ ਲੈ ਪਦਆਂ ਿਰ ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਪਝੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਡਰ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਨਾਂਿ ਕਦੇ ਿਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ

ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਅਤ ਮ ਮੜ ਦਕਾਨ ਤੇ ਪਗਆ ਤੇ
ਉਸ੍ ਘੜੀ ਦਾ ਮਲ ਦੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਤੋਿਿੇ ਵਜ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੂ ਦੇਣ
ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਦਕਾਨਦਾਰ ਨ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮਨ ਲਈ ਤੇ ਘੜੀ
ਨੂ ਡਬੇ ਪਵਚ ਬਦ ਕਰ ਸ੍ਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਗਾ ਪਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ
ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਜੇਬ ਪਵਚ ਡਾਇਰੀ ਕਢ ਪਲਖਣ ਲਗਾ
ਆਿ ਇਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰਬ ਦਾ,
ਇਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਾਸ੍ ਦੀ ਭੇਟ ਏ,
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ਇਸ੍ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰਾਨ ਨੂ ਇਕ ਭੇਟ ਕਪਿ ਚਾਖ ਲਉ,
ਮਲ ਤਾਂ ਇਸ੍ਦਾ ਕਝ ਖਾਸ੍ ਨੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਮਲਾ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ,
ਬਲਦੇ ਿੋਏ ਪਸ਼ਪਵਆਂ ਦੀ

ਝ ਬੋਲ ਭਾਵੇ ਰਾਖ ਲਉ,

ਸ੍ੋਚ ਨਾ ਪਵਚਾਰ ਤੂ ਕੌਣ ਿਾਂ ਮ,
ਪਕ

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ,

ਪਖਮਾਂ ਜਾਚਕ, ਿਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂ ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲਉ
ਪਲਖਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਪਲਖ ਦੇਵਾ
ਜਾਂ ਿੋਨ ਨਬਰ, ਿਰ ਪਿਰ ਨਾ ਪਲਪਖਆ ਪਿਰ ਮ ਇਸ੍ ਿੇਠਾਂ
ਆਿਣੇ ਿੇਸ੍ਬਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਖ ਪਦਤਾ ਪਕ ਸ਼ਕਪਰਆ ਕਰਨਾ

ਿੋਵੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੂ ਉਸ੍ ਉਿਰਾਂਤ ਮ ਵਰਕਾ ਿਾੜ ਦਕਾਨਦਾਰ
ਨੂ ਪਦਤਾ ਤੇ ਘੜੀ ਨਾਲ ਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਪਿਦਾਇਤ
ਪਦਤੀ ਪਕ ਦਸ੍ਣਾ ਨਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ ਨ ਤੇ ਕੀ ਤੋਿਿਾ ਪਦਤਾ ਆਖ
ਦੇਣਾ ਪਕ ਦਕਾਨ ਵਲ ਤੋਿਿਾ ਏ ਬਸ੍ ਇਿ ਆਖ ਮ ਦਕਾਨ
ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੂ ਤੋਿਿਾ ਲਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਇਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿੇਠਾਂ ਆਈ ਤੇ

128

ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਦਕਾਨਦਾਰ ਨ ਪਿਛ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਤੇ ਤੋਿਿਾ ਔਰਤ ਨੂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ
ਿਰ ਦਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਕਪਿਣ ਤੇ ਲੈ ਪਲਆ ਮ ਕਝ
ਦੂਰ ਖੜਾ ਸ੍ਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਦਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ
ਆਏ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਤ ਓਿਲੇ ਿੋ ਗਏ ਐਨ
ਨੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਉਸ੍ ਰਾਤ

ਥੇ ਠਪਿਰਨ ਪਿਛ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਸ੍ ਵਾਿਸ੍ ਪਿਡ

ਨੂ ਿਰਤ ਆਏ
ਮ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪਵਚ ਰਝ ਪਗਆ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ
ਿਤਾ ਲਗਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮ ਿੈਸ੍ੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਖਾਤੇ
ਪਵਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਪਦਤੇ ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਮ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਰਪਿਦਾ ਪਕ ਮ ਸ੍ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਗਲਤ ਪਕ

ਇਕ

ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਲਈ ਮ ਇਿ ਲਾ-ਿਰਵਾਿੀ ਕੀਤੀ ਖੈਰ ਜੋ
ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਤਾਂ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਧਨਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਖਣ ਲਗਾ
ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਧਨਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤ

ਪਗਆ ਮ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਭਲ ਿੀ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮੈਨੂ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਧਨਵਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿੈ ਪਿਰ ਲਗਭਗ ਸ੍ਤ-ਅਠ
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ਮਿੀਨ ਪਿਛ ਮੈਨੂ ਿੇਸ੍ਬਕ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਮ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨੂ
ਿੜਣ ਲਗਾ.....
ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇਿ ਜੋ ਜ਼ਜੀਰਾਂ ਨ ਸ੍ਜਣਾ,
ਮੇਰੇ ਪਿਡੇ ਤੇ ਕਝ ਚਭਦੀਆਂ ਨ,
ਕਝ ਠਡੀਆ ਲਗਣ ਕਝ ਤਤੀਆ,
ਕਝ ਸ੍ੂਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖਭਦੀਆਂ ਨ,
ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਿੈ ਇਸ੍ਨੂ ਦੇਖਣ ਲਈ,
ਿਰ ਪਕ

ਮ ਗਜਪਰਆ ਵਕਤ,

ਇਸ੍ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਿ ਸ੍ਕਦੀ
ਮ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ ਪਿਰ ਤ ਦੋ ਵਾਰ

ਿਪੜਆ, ਿੜਪਦਆਂ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਕਸ੍ਦਾ ਿੈ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਨੀ ਦੇਰ ਪਿਛ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਧਨਵਾਦ ਦੀ ਪਬਜ਼ਾਏ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਮੈਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲਗਾ ਮ ਮੜ ਤ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨੂ ਿਪੜਆ ਪਿਰ
ਿੇਸ੍ਬਕ ਨੂ ਬਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ

ਕੀ ਜਆਬ ਦੇਵਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਮ ਮੜ ਤ
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ਿੇਸ੍ਬਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨੂ ਿੜਨ ਲਗਾ ਮ ਜਆਬ ਪਵਚ
ਪਲਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ...
ਗਜਰ ਪਗਆ ਸ੍ੋ ਮੜ ਨਿ ਆਉਣਾ,
ਂ ੇ ਕਾਿਨੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਘੜੀਆਂ ਨੂ,
ਐਵ
ਚਗੀ ਮਾੜੀ ਸ੍ਭ ਲਘ ਜਾਣੀ ਏ,
ਜੀਅ ਲੈ ਿਣ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੂ,
ਰਾਤ ਪਿਛ ਿੈ ਪਦਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ,
ਬਸ੍ ਰਾਿ ਨਾ ਛਡੀ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀ,
ਮੈਨੂ ਿਮਦਰਦੀ ਜੇ ਆਖ ਦੇ ਸ੍ਜਣਾ,
ਰੋਸ੍ ਪਮਟ ਜੂ ਲਘੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ
ਪਲਖਦੇ ਿੀ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਪਦਤਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ
ਿਰ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ਪਿਰ ਰਾਤ ਸ੍ੋਣ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ
ਦਸ੍ ਵਜੇ ਿੋਨ ਕਪਬਆ ਮ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ ਮ
ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਿੜਨ ਲਗਾ...
ਇਕ ਿਮਦਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਏ,
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ਜੋ ਿਮ ਘਟ, ਵਧ ਦਰਦੀ ਆ,
ਤੂ ਪਕਿੋ ਪਜਿਾ ਿਮਦਰਦੀ ਬਣਨਾ,
ਰੂਿ ਦਾ ਜਾਂ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਗਰਦੀ ਆ,
ਵੇ ਸ੍ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਿਲੇ ਕਝ ਨੀ,
ਪਨੈੱਤ ਪਤਲ-ਪਤਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਆ,
ਰਬ ਦੀ ਪਨਗਾ ਚ' ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨੀ ਮੇਰਾ,
ਬਸ੍ ਪਿਜਰ ਦੀ ਅਗ ਪਵਚ ਸ੍ੜਦੀ ਆ,
ਮਾਂ ਤੇ ਿਤਨੀ ਇਕ ਅਕਸ਼ ਿੈ ਮੇਰਾ,
ਿਰ ਆਸ੍ਾਂ ਦੀ ਪਕਸ਼ਤੀ ਪਵਚ ਤਰਦੀ ਆ,
ਿਮਦਰਦੀ ਬਣ ਜੇ ਲਟ ਪਲਆ ਮੈਨੂ,
ਇਸ੍ ਚੋਟ ਖਾਣ ਤ ਡਰਦੀ ਆ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿੜਦੇ ਮ ਪਲਖਣ ਲਗਾ..
ਖਦਾ ਿਣੇ ਿੀ ਮੈਨੂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਦਤਾ,
ਇਕ ਨਾਪਮਦਾ ਮੇਰਾ ਅਖੀਆ ਸ੍ਜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ,
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ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਿੀ ਏ ਉਡੀਕ ਉਸ੍ਨੂ,
ਿਰ ਜਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂ ਸ੍ਿਾਏ ਬੈਠਾ ਏ,
ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਪਕਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਰੂਿ ਤਨ ਨੂ ਇਕ ਥਾਂ ਅਕੜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ,
ਮ ਿਾਜਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਿਕਮ ਿਜੂਰ ਆਪਖਆ,
ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਨਗਾ ਪਟਕਾਏ ਬੈਠਾ ਏ
ਸ੍ਦੇਸ੍ ਭੇਜਦੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਆਇਆ....
ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.....
ਉਿ ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਜਆਬ ਤ ਤਾਂ ਇਿੀ ਲਪਗਆ ਮ ਸ਼ਾਂਤ
ਪਰਿਾ, ਪਿਰ ਕਝ ਿਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ...
ਪਿਛ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਿ ਲਾਵਗਾ,
ਮੇਰੀ ਬੇ-ਪਲਿਾਜ਼ੀ ਤੇ,
ਦਰਦਾ ਦਾ ਿੜ ਆ ਜਾਊ,
ਮੇਰੀ ਆਗਾਜ਼ੀ ਤੇ
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ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ....
ਗਰੂ ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਿੈ..
ਦਦੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸ ਿਰਿੰ ਮਾ ਆਪਕਣਆ
ਜੋ ਮੈ ਿੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮੈਨੂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਿਤਾ ਪਗਆਨ ਨਿ ਿੜਦੀ ਿਾਂ ਿਰ
ਸ੍ਮਝਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ਮਝਾ ਪਦਉ ਤਾਂ ਬਪਿਤਰ ਿੋਵੇਗਾ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ...
ਗਰੂ ਸ੍ਾਪਿਬ ਆਖਦੇ ਨ ਪਕ.. ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਨੂ ਦੋਸ਼ ਨਿ
ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾ ਜਾਂ ਸ੍ਸ੍ਾਰਾਂ ਦਾ
ਿੈ ਪਜਿੋ ਪਜਿੇ ਕਮ ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਉਿੋ ਪਜਿਾ ਿਲ ਿਾ ਲਦਾ
ਿਾਂ, ਦੂਪਜਆਂ ਨੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਿ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਿਦਾ ਜਆਬ ਵੀ ਇਿੀ ਿੈ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਮ ਗਰੂ ਤ ਬਾਿਰ ਪਕਵ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਜੇ ਅਜ ਗਰੂ ਦੇ ਿਕਮ
ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਵਾਂਗਾ ਪਿਰ ਕਲ ਨੂ ਿੋਰ ਅਣਗਪਿਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਪਿਰ ਮ ਤਾਂ ਸ੍ਪਣਆ ਿੈ ਪਕ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਿੈ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ

ਿਰਾਈ ਧੀ, ਭੈਣ, ਮਾਂ ਤੇ ਿਤਨੀ ਨੂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ...
ਿਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਪਲਖਦੇ ਨ..
ਦੇਕਖ ਪਰਾਈਆ ਚਿੰ ਗੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ
ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਇ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਕਹਿੰ ਦੂ ਮਸਲਮਾਣੈ
ਪਿਰ ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਤੇ ਕੀ ਪਿਰ ਇਿ ਿਕਮ ਆਿ ਨਿ ਮਨਦੇ?

ਮ ਜਆਬ ਿੜ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ੍ਦੇ
ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢਕਵਾਂ ਜਆਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਰਿਾ ਉਸ੍ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ਿਾਰ ਕੇ ਮ

ਿੇਸ੍ਬਕ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸ੍ਵਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਿੋ
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ਚਪਲਆ ਸ੍ੀ ਿੇਸ੍ਬਕ ਬਦ ਕਰਕੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਬਾਰੇ
ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਸ੍ੋਚਦੇ-ਸ੍ੋਚਦੇ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਸ੍ਵੇਰੇ ਜਾਗ
ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ..
ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਪਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ
ਕਝ ਪਚਰ ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਿਾਲ ਲਈ ਮ ਆਿ ਨੂ ਰਬ ਆਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਰਜ
ਤਾਂ ਨਿ ਅਗਰ ਆਿ ਮੇਰਾ ਰਬ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕਮ ਿੋਵੇਗਾ
ਪਸ੍ਰ ਮਥੇ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮ ਕਮ ਕਾਮ ਪਵਚ ਰਝ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਤ
ਬਾਆਦ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਿ ਆਇਆ ਮ ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਉਡੀਕਦਾ
ਪਰਿਾ ਇਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ

ਪਕ ਪਕਤੇ ਗਲਤ ਜਆਬ ਤਾਂ ਨਿ ਦੇ ਪਦਤਾ ਅਖੀਰ ਚਾਰ ਪਦਨ
ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ..
ਮੈਨੂ ਨਿ ਲਗਦਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਔਕਾਤ ਿੈ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ
ਰਬ ਬਣ ਸ੍ਕਾ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਰਬ ਕੀ ਿੈ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮ ਨਿ ਜਾਣਦੀ, ਆਿ ਦਸ੍ੋ
ਮੈ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਆਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਬ ਿੋ, ਜੋ ਮਨ ਲਉ ਓਿੀ ਰਬ ਿੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਕੀ ਰਬ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਏਨਾ ਅਸ੍ਾਨ ਿੈ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਦੀ ਗਲ ਿੈ ਬਣਾਈ ਰਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ
ਤਾਂ ਗਝਲਦਾਰ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਆਿ ਕੋਣ ਿੋ?
ਮ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਦਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ?
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ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਿਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿ ਵੀ ਬਪਿਤਰ ਿੈ ਦਪਸ੍ਆ ਜਾਵੇ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਸ੍ੂਰਜ, ਚਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ ,
ਪਤਨ ਪਤਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ ,
ਪਿਆਰ ਿੀ ਸ੍ਭ ਨੂ ਜੋੜੇ ਬੈਠਾ,
ਪਬਨ ਇਸ੍ਦੇ ਤੂ ਪਖਲਾਰੇ ਪਗਣ ਲੈ
ਬਝ ਲਵੋ ਇਸ੍ ਚੋ' ਨਾਮ.....
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਲਵ ਜਾਂ ਪਿਆਰ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਇਕ ਿੀ ਿਾਂ, ਬਸ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਚ' ਪਵਖਰੇਵਾ ਪਦਸ੍ਦਾ

ਝ ਿੀਤ

ਆਖ ਲੋ ਤਾਂ ਆਸ੍ਾਨ ਵੀ ਰਿੂ ਵੈਸ੍ੇ ਨਾਮ ਿੇਸ੍ਬਕ ਪਵਚ ਪਲਪਖਆ
ਤਾਂ ਿੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
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ਅਕਸ੍ਰ ਲੋ ਕ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਦੇ ਨ, ਆਿਣੀ ਅਸ੍ਲ
ਿਪਿਚਾਣ ਲਕਾਉਣ ਖਾਪਤਰ ਪਜਵ ਮ ਕੀਤਾ ਤਾਿੀ ਿਪਛਆ
ਮ ਸ੍ਵਾਲ ਿਪਛਆ..
ਤੇ ਆਿ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਸ੍ਾਵਣ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਨਾਮ ਪਵਚ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਿੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਿਰ ਪਜਦਗੀ ਪਵਰਾਨ ਿੈ
ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਤੇ ਕਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਆਲ ਿਪਛਆ..
ਐਨ ਪਚਰ ਪਿਛ ਪਕਵ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮ
ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਾਫ਼ ਵੀ ਿੈ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਿਛਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
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ਰੂਿ ਦੀ ਭਖ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ
ਿਦ ਤਕ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਵੀ
ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਪਿਰ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਪਕਥੇ ਤੇ ਕਦ ਪਮਲੋ ਗੇ?
ਓਸ੍ੇ ਵਕਤ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਆਇਆ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ
ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਇਕ ਜਗਾ ਦਾ ਿਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਨਬਰ
ਭੇਜ ਪਦਤਾ ਮ ਜਆਬ ਿਪੜਆ ਤੇ ਠੀਕ ਿੈ ਦਾ ਜਆਬ ਭੇਜ
ਿੇਸ੍ਬਕ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਪਮਲਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਸ੍ਪਚਤ ਿੋ ਪਗਆ
ਮੈਨੂ ਅਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਦ ਿੈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਮ ਪਤਆਰੀ
ਕੀਤੀ, ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਆਿਣੇ ਦੋਸ੍ਤ ਕੋਲੋ ਉਧਾਰ ਿੜ ਘਰ ਬਿਾਨਾ
ਲਾ ਘਰ ਚਲ ਪਿਆ ਕਰੀਬ ਦੋ ਢਾਈ ਘਟੇ ਬਾਆਦ ਮ ਪਮਥੇ

ਸ੍ਮ ਤ ਇਕ ਘਟਾ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿਜ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍
ਕਾਿੀ ਸ੍ਾਂਤ ਮਾਿੌਲ ਸ੍ੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਛੀਆਂ ਦੇ
ਚਪਿਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਿਲ ਬੂਪਟਆਂ ਨਾਲ ਰਗਤ
ਬਝੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਮਾਿੌਲ ਕਾਰਨ ਪਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਿੋਰ ਮਪਿਕ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਿੋਰ ਵੀ ਲੋ ਕ ਸ੍ਨ ਤੇ
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ਮ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰਿਾ ਪਮਪਥਆ ਸ੍ਮਾਂ ਆ ਪਗਆ ਿਰ
ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਿੋਈ ਤਾਂਘ ਿੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਮਥੇ ਸ੍ਮ ਤ
20-25 ਪਮਟ ਿਰ ਿੋ ਗਏ ਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵਲ ਦੇਖਦਾ
ਤੇ ਬੈਪਠਆਂ ਜੋਪੜਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਵੀ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਪਵਚ

ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪਕ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਿਣ ਸ੍ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿੀ ਗਜਰ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ
ਉਸ੍ ਤ ਪਕਸ੍ੇ ਤਸ੍ਵੀਰ ਦੀ ਮਗ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਿਚਾਨਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਪਗਆ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ
ਔਰਤ

ਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਆਈ ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਆ

ਖਲੋ ਗਈ
ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਗ ਰਪਿ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨ
ਚੂੜੀਦਾਰ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਸ੍ੂਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਇਿ ਇਕ
ਅਿਸ੍ਰਾ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਸ੍ ਤ
ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਿਵਾ ਚਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ

ਡ

ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ਕਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂ ਇਸ੍

ਤਰਾਂ ਤਕਦਾ ਦੇਖ ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਮਸ੍ਕਰਾਿਟ
ਕਾਰਨ ਮਤ ਮਕਤ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਬੋਲੀ...
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ਸ੍ਾਵਣ - ਲਗਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿੋ ਪਗਆ
ਮ - ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਿ ਇਕਲੇ ਆਏ ਿੋ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਨਾਲ ਪਲਆਓਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ?
ਮ - ਨਿ ਵੈਸ੍ੈ ਿਛ ਰਿਾਂ ਿਾਂ
ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ
ਮਸ੍ਕਰਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕੋਲ ਿੀ ਿਏ ਬਚ

ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬੈਠਣ

ਲਈ ਪਕਿਾ ਅਸ੍ ਦੋਨ ਬੈਠ ਗਏ ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ
ਮ ਿਪਛਆ..
ਮ - ਆਿ ਦਾ ਬਚਾ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਆਿਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਿੈ, ਮਪਿਕ ਨਾਮ ਿੈ ਉਸ੍ਦਾ
ਬੇਟੀ ਿੈ
ਮ - ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਿਪਿਚਾਪਣਆ ਪਕਵ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਿਾਂ ਆਿ ਦੇ ਆਉਣ
ਤ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਜਦ ਆਿ ਆਏ ਤਾਂ ਲਗਾ ਪਕ ਆਿ ਿੀ ਿੋ
ਆਿਦੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਤ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਪਿਰ ਬਸ੍ ਦੂਰ ਤ ਿੀ ਆਿ
ਨੂ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਮ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ
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ਕਰਨ ਲਗੀ ਿਰ ਜਦ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਿੌਸ੍ਲਾ ਨਾ ਪਿਆ
ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਅਜ਼ਾਈ ਲਘਾ ਪਲਆ
ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮ ਆਿਣੇ ਲਈ ਖਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰੇ

ਪਦਲ ਪਵਚ ਇਿ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ
ਇਕ ਬਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਿੈ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਨਿ ਇਸ੍
ਤਰਫ਼ ਪਕਿੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਖਚ ਲੈ ਆਈ ਜੋ ਮ ਆਿਣੇ ਿੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਾ
ਸ੍ਾਂ ਉਸ੍ਨ ਿਪਛਆ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਿੇਪਮਕਾ ਿੈ ਆਿਦੀ?
ਮ - ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਣ ਨਿ ਅਗਰ ਿਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛਡ ਦੇਣੀ
ਸ੍ੀ
ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਉਣ ਲਗੀ ਤੇ ਮ ਵੀ ਪਿਰ ਬੋਲੀ...
ਸ੍ਾਵਣ - ਿੇਪਮਕਾ ਨੂ ਿਣ ਕੀ ਿੋਇਆ?
ਮ - ਪਵਆਿ ਿੋ ਪਗਆ, ਿੋਰ ਕੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ
ਅਸ੍ ਮੜ ਤ ਿਸ੍ ਿਏ
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ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਿਸ੍ਦੇ ਦੇਖ ਖਦ ਨੂ ਕੋਸ੍ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ
ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ੍ਾਥੀ ਪਕ

ਨਿ ਬਣੀ ਉਸ੍ਦੀ ਮਸ੍ਕਾਨ ਮੈਨੂ

ਉਸ੍ ਤਰਫ਼ ਪਖਚਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਮਦਿੋਸ਼ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਦਾ
ਿਥ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਸ੍ਮੇਟ ਪਲਆ ਉਿ ਿਸ੍ਦੀ ਇਕ ਦਮ
ਚਿ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਿੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਪਖਆ

ਿਰ ਕਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪਿਰ ਆਿਣਾ ਪਚਿਰਾ ਘਮਾਇਆ ਤੇ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ ਭਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਤ ਿੈਰਾਨ ਿਦੀ
ਿਾਂ ਪਕ ਿਤਾ ਨਿ ਚਲਦਾ ਇਿ ਪਕਧਰ ਨੂ ਮੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ੍ਖ
ਦਾ ਿਤਾ ਨਿ ਚਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਦਖ ਦਾ
ਮ - ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਇਿੀ ਿੈ, ਸ੍ਖ ਅਤੇ ਦਖ
ਉਸ੍ਨ ਮੜ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਮੇਰੇ ਵਲ ਤਪਕਆ ਪਿਰ ਬੋਲੀ....
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਆਿ ਲਈ ਵੀ ਿੈਰਾਨ ਿਾਂ ਪਕ ਆਿ ਲਈ ਕੀ
ਖਆਇਸ਼ ਰਖਾਂ, ਦਖ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਖ ਦੀ?
ਮ - ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਸ੍ ਚੀਜ਼ ਤੇ?
ਮ - ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਮ ਤੇ
ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਨੂ ਸ੍ਪਿਲਾ ਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ
ਮ - ਕੋਸ੍ਦਾ ਿਾਂ ਖਦ ਨੂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕ ?
ਮ - ਆਿ ਨੂ ਆਿਣਾ ਕਪਿਣ ਨੂ ਵੀ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਤੇ
ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਨਿ ਿੈ
ਮ - ਪਕ ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਕਸ੍ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਪਤਆਂ ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਆਬ
ਨਿ ਿਦੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਦੇਣਾ ਨਿ ਚਾਿਦੀ
ਪਿਰ ਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ਦਾ ਿਥ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ
ਲਈ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾਂ ਨਾ ਉਿ ਕਝ ਬੋਲੀ ਤੇ
ਨਾ ਿੀ ਮ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਚਲਦੀ ਿਵਾ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ਬਾਰਬਾਰ ਉਡਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ਸ੍ਵਾਰਣਾ ਕਾਿੀ ਘਟ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਪਿਰ ਮ ਬੋਪਲਆਂ..
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ਮ - ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ ਘਰ ਪਨਕਪਲਆਂ ਿਾਂ, ਭਖ ਬਿਤ ਲਗੀ ਏ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨੂ ਭਲ ਪਗਆ ਚਲੋ ਕਝ ਖਾਣ
ਚਲਦੇ ਿਾਂ ਕੋਲ ਿੀ ਵਧੀਆ ਿੋਟਲ ਿੈ
ਉਸ੍ਨ ਆਿਣਾ ਿਥ ਮੇਰੇ ਿਥਾਂ ਚੋ' ਛਡਾ ਪਲਆ ਤੇ
ਖੜੀ ਿੋਈ ਮ ਵੀ

ਠ

ਪਠਆਂ ਤੇ ਪਕਿਾ..

ਮ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ, ਵੈਸ੍ੇ ਮ ਘਰ ਦੋ-ਪਤਨ ਿਰਠ ਖਾ ਕੇ
ਤਪਰਆ ਸ੍ਾਂ
ਇਿ ਆਖ ਮ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆਂ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਪਿਰ
ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂ ਵੀ ਭਖ ਲਗੀ ਏ, ਚਲੋ ਕੋਲ ਿੀ
ਏ ਿੋਟਲ
ਮ - ਚਲੋ
ਅਸ੍

ਦੋਵ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਗ ਿਏ

ਉਸ੍ਦੀ

ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮੈ ਬਾਰਬਾਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵਲ ਤਕਦਾ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵਚ
ਪਵਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ..
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ਸ੍ਾਵਣ - ਕਝ ਪਕਿਾ ਤਸ੍ ?
ਮ - ਤਿਾਨੂ ਪਕਵ ਿਤਾ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੂ ਲਗਾ ਪਜਵ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਝ ਪਕਿਾ
ਿੋਵੇ
ਮ - ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ?
ਮ - ਕਝ ਖਾਸ੍ ਨਿ , ਸ਼ਾਇਦ ਆਿ ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਬਾਰੇ
ਸ੍ੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ
ਮ - ਤੋਿੀਨ ਿੈ ਤੇਰੀ,
ਅਗਰ ਤੈਨੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਾਂ,
ਮ ਅਜੇ ਇਸ੍ ਕਾਪਬਲ ਨਿ ਿੋਇਆ
ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਪਿਰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਚਿ- ਚਾਿ
ਚਲਦੀ ਰਿੀ ਪਿਰ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਿ ਦਾ ਸ਼ਕ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਿੇਸ਼ਾ?
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ਮ - ਸ਼ਕ ਿੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿੇਸ਼ਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ

ਝ ਮ

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖ ਲਦਾ ਿਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਣਾਓ ਪਿਰ
ਮੈਂ ਿਝ ਕਚਰ ਸੋਚਣ ਕਪਛੋਂ ਬੋਕਲਆਂ..
ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਖਆਬ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
ਿਦੇ ਸਾਵਣ ਵਾਗੂਿੰ ਆ ਜਾਵੇ,
ਿਦੇ ਪਤਝੜ ਵਾਗੂਿੰ ਛਾ ਜਾਵੇ,
ਿਦੇ ਪੋਹ ਦੀ ਠਿੰਡੀ ਰਾਤ ਕਜਹੀ,
ਿਦੇ ਆ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਕਜਹੀ,
ਬਸ ਉਹ ਕਚਰਾਗ਼ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ,
ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਖਆਬ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
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ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍, ਐਨੀ ਿੀ?
ਮ - ਨਿ ਿੋਰ ਵੀ ਿੈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਣਾਓ ਪਿਰ
ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆਂ, ਗਾ ਕੇ ਸ੍ਣਾਵਾਂ?
ਅਸ੍ ਰਕ ਗਏ ਉਸ੍ਨ ਿਾਂ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਮ ਧੀਮੀਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਗਾਉਣ ਲਗਾ...

ਉਸਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹਥਾਂ ਕਜ ,
ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਿਤਾਂ ਕਜ ,
ਿੋਇਲ ਦੀ ਮਧਰ ਅਵਾ

ਕਜਹੀ,

ਿੜਤ ਚਭਦੀ ਨਣਾ ਕਵਚ ਕਪਆ

ਕਜਹੀ,

ਬਸ ਦਧ ਨੂਿੰ ਲਾਈ ਜਾਗ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ,
ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਖਆਬ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
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ਕਜ

ਝਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਕਹਰ ਜਾਵੇ,

ਸਾਗਰ ਦੀ ਰੋਿੀ ਲਕਹਰ ਜਾਵੇ,
ਕਜ

ਅਿੰ ਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚਮਿਦੇ ਨ,

ਨਵੀਂ ਵਹਟੀ ਦੇ ਿਿੰ ਗਣ ਖਣਿਦੇ ਨ,
ਬਸ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਖਆਬ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
ਮੈਥੋਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਜਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਖਆਬ ਕਜਹੀ ਲਗਦੀ
ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਕੇ ਉਿ ਮੇਰੇ
ਵਲ ਤਕਦੀ ਰਿੀ ਕਪਵਤਾ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਉਿਰਾਂਤ ਅਸ੍ ਚਲ
ਿਏ ਂ ਉਿ ਚਲਦੀ ਿੋਈ ਬੋਲੀ..

ਸ੍ਾਵਣ - ਇਸ੍ ਪਵਚ ਮੇਰਾ ਪਜਕਰ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ
ਦਾ?
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ਮ - ਿਪਿਲਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਣ ਿਕ ਆਿਦਾ ਿੈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕਪਵਤਾ ਸ੍ੋਿਣੀ ਏ
ਮ - ਿਰ ਆਿ ਨਾਲੋ ਪਜਆਦਾ ਨਿ
ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰੇ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ

ਪਲਆਂਦੀ ਐਨ ਨੂ ਅਸ੍ ਿੋਟਲ ਿਿਚ ਗਏ, ਤੇ ਖਾਧਾ ਿੀਤਾ

ਕਝ ਉਸ੍ਦੀ ਪਜਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਦੀ
ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਿ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਤ ਖਸ਼ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍
ਕਾਰਨ ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਰਖ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਘਰਵਾਲਾ
ਕਾਿੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਸ੍ ਤ ਖਸ਼ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਇਸ੍ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਮਣਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ

ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਿ ਉਸ੍ਦੀ ਦੂਸ੍ਰੀ ਬੇਟੀ ਿੈ ਿਪਿਲੀ ਦਾ ਗਰਬ
ਅਦਰ ਿੀ ਤੀਸ੍ਰੇ ਮਿੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਗਆ ਜੋ
ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ
ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪਿਲੀ
ਘਟਨਾ ਦਬਾਰਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਸ੍ ਤ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ਭ ਿਪਰਵਾਰ

ਕੜੀ ਜਮਣ ਦੇ ਿੈਸ੍ਲੇ ਦੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਸ੍ਨ ਤੇ ਜਨਮ ਤ ਪਿਛ ਸ੍ਾਰੇ
ਿੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਰਨ ਲਗੇ ਖਾਸ੍ ਕਰ ਉਸ੍ਦਾ
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ਘਰਵਾਲਾ ਉਿ ਅਕਸ੍ਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬਧ
ਬਣਾ ਦਾ ਪਬਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਡਰ ਤ ਦੋ ਪਤਨ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਵਣ
ਨਾਲ ਕਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ੍ਦੇ
ਘਰਵਾਲੇ ਨ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਪਦਤੀ ਘੜੀ ਨੂ ਦੇਖ ਪਲਆ ਤੇ ਿਪਛਆ

ਪਕ ਐਨੀ ਮਪਿਗੀ ਘੜੀ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਪਕਥ ਆਈ? ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ
ਿਤੀ ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਅਸ੍ਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਿੈ ਪਸ੍ਰਿ
ਦੋ ਢਾਈ ਕ ਸ੍ੋ ਰਿਏ ਦੀ ਿੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਮੀ ਨ ਲੈ ਪਕ ਪਦਤੀ ਆ
ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਬਿਤੇ ਸ੍ਆਲ ਜਆਬ ਨਿ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੀ
ਪਜਦਗੀ ਨਰਕ ਪਜਿੀ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਐਨਾ
ਦਰਦ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ
ਉਭਰਦੀ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਵਲ ਿੋਰ ਮੋਪਿਤ ਿੋ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ ਉਸ੍

ਉਿਰਾਂਤ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ
ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਚਲ ਿਈ ਮ ਖੜਾ
ਦੇਖਦਾ ਰਿਾਂ ਜਦ ਤਕ ਉਿ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣੋ ਬਦ ਨਾ ਿੋਈ
ਉਸ੍ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਿਲਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇਪਖਆ ਮ ਵੀ ਘਰ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਰਾਤ ਨੂ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਸ੍ੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਪਲਪਖਆ ਿੈ ਪਕ ਿਝੂਆਂ ਦਾ ਮਲ
ਪਕਸ੍ੇ ਵਕਤ ਮੋਤੀਆ ਵਰਗਾ ਿਦਾ ਿੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ
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ਬੂਦਾਂ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਵੀ ਨਿ ਿਦੇ ਿਣ ਸ੍ੋਚ ਰਿੀ ਿਾਂ ਪਕ ਮਲ
ਮੋਤੀਆਂ ਪਵਚ ਿਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂਦਾਂ ਪਵਚ
ਮ - ਦੋਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਕ ਪਕਸ੍
ਵਕਤ ਪਕਸ੍ ਨ ਘਾਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿੈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਕਨੀ ਸ੍ਰਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਿ ਜਆਬ ਦਦੇ ਿੋ
ਅਦਰ ਕੀ-ਕੀ ਲਕੋਈ ਬੈਠ ਿੋ?
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ......, ਦਰਦ ਨੂ ਨਾ ਿਛੋ ਕੀ ਏ
ਿਾਲ ਉਸ੍ਦਾ, ਬਸ੍ ਇਿੀ ਕਿਾਂਗਾ. ਪਚਰਾਗ਼ ਕਦੇ ਬਝ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਕਦੇ ਜਗ ਿਦਾ ਏ
ਸ੍ਾਵਣ - ਬਿਤਾ ਵਕਤ ਨੀ ਰਪਿਣਾ ਮੇਪਰਆ ਿਨਪਰਆਂ
ਚ', ਛੇਤੀ ਰਲ ਜਾਊ ਤੇਪਰਆਂ ਸ੍ਵੇਪਰਆਂ ਚ'
ਮ - ਪਲਖਦੇ ਿੋ ਆਿ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍ ਸ਼ਕੀਆਂ ਿੀ
ਮ - ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਰ ਕਦੇ
ਮ - ਜਆਬ ਜਪਚਆ ਨਿ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਠੀਕ ਿੈ, ਸ੍ਣਾ ਦੀ ਿਾਂ, ਇਤਜਾਰ ਕਰੋ
ਮ - ਠੀਕ ਿ
ਮ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਕ ਪਮਟ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਆਇਆ ਮ ਿੜਨ ਲਗਾ...

ਹਿੰ ਝੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ
ਅਜ ਕਫਰ ਸਨਹਾ ਉਨਾਂ ਘਕਲਆ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਗੇ ਤਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋਜ,ੋ
ਕਜਹੜੇ ਕਖਲਰੇ ਪਏ ਹੋ ਚਾਹੋ ਪਾਸੀ,
ਬਸ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉ ਇਿ ਸਾਰ ਹੋਜ,ੋ
ਬਰਾਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਖੜੀ,
ਰਜ-ਰਜ ਪਾਏ ਉਨਾਂ ਭਿੰ ਗੜੇ ਸੀ,
ਿੋਈ ਗਾਉਣ ਗਾਏ ਿੋਈ ਹੇਿ ਲਾਵੇ,
ਓਵੀ ਿਰਨ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿੰਗੜੇ ਸੀ,
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ਏਧਰ ਗਮਾਂ ਵੀ ਿੀਤੀ ਆਓ ਭਗਤ ਪੂਰੀ,
ਕਰਵਾ

ਿੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋ ੜਦਾ ਸੀ,

ਹਰ ਨਵਾਂ ਪਰਾਣਾ ਮਕਹਮਾਨ ਸ਼ਰੀਿ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹਿੰ ਚੇ ਜੋ ਿੋੜਦਾ ਸੀ,
ਕਨਿਾਹ ਪਕੜਆ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀ ਿਬੂਲ ਹੋਇਆ,
ਗਮ ਦਲਹਨ ਤੇ ਹਿੰ ਝੂ ਸਹਾਗ ਹੋਗ,ੇ
ਡੋਲੀ ਤਰਨ ਲਗੀ ਗਮਾਂ ਨਾਂਹ ਿਰਤੀ,
ਹਿੰ ਝੂ ਬਝ ਗਏ ਗਮ ਕਚਰਾਗ਼ ਹੋਗੇ

ਮ - ਵਧੀਆ ਪਲਖਦੇ ਿੋ
ਸ੍ਾਵਣ - ਬਸ੍ ਵਕਤ ਗਜਾਰਣ ਲਈ ਪਿਰ ਕਰਦੇ ਗਲ
ਮ - ਠੀਕ ਆ ਜੀ
ਇਿ ਆਖ ਮ ਿੇਸ੍ਬਕ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਕਾਿੀ
ਪਦਨ ਗਲਬਾਤ ਿਦੀ ਰਿੀ ਗਲਬਾਤ ਵਧਣ ਲਗੀ ਉਿ ਕਦੇ
ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਦੀ ਮ ਉਸ੍ ਵਲ ਪਦਨ155

ਪਦਨ ਮੋਪਿਤ ਿੋ ਰਿਾਂ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ ਿਜ ਕ ਮਿੀਨ ਬੀਤ ਗਏ
ਇਕ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਪਮਲਣਾ ਚਾਿਦੀ ਿਾਂ
ਮ - ਪਕਵ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਜਵ ਕਿੋ
ਮ - ਲਗਦਾ ਰੂਿ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਤਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਪਤਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪਮਟਾਓਣੀ ਿੈ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਿੈਨੀ
ਮ - ਠੀਕ ਿੈ ਕਲ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਪਕਥੇ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ
ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਕਪਿ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਬਦ ਕਰ ਸ੍ੋ ਪਗਆ ਸ੍ਵੇਰ
ਿਦੇ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਘਰ ਬਿਾਨਾਂ ਲਾ ਿੈਸ੍ੇ ਲਏ ਤੇ ਚਲ ਪਿਆ
ਪਮਥੇ ਸ੍ਮ ਤੇ ਿਜ ਪਗਆ ਉਿ ਮੇਰਾ ਇਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਿਜਾਬੀ ਸ੍ੂਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ
ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕੋਈ ਆਖ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਇਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਏ ਇਕ ਦਮ ਸ੍ਾਦਾ ਪਲਬਾਸ਼
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ਤੇ ਪਸ਼ਗਾਰ ਮ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ ਉਸ੍ਨ
ਵੀ ਜਆਬ ਪਦਤਾ ਮ ਬੋਪਲਆਂ...
ਮ - ਇਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਾ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਕਝ ਪਚਰ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ ਪਿਰ ਚਲਾਂਗੇ
ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਆਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਦੋਨ ਬੈਠ ਗਏ ਮੌਸ੍ਮ
ਠੀਕ ਸ੍ੀ ਨਾ ਠਡ ਨਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ
ਪਦਨ ਚਲ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਸ੍ਮਾਂ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਿ , 24-25 ਸ੍ੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਛਆ....
ਮ - ਮਪਿਕ ਠੀਕ ਏ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਕ ਅਿੈਲ ਤ ਸ੍ਕੂਲ ਸ੍ਰੂ ਿੋ
ਜਾਣਾ ਉਸ੍ਦਾ
ਪਿਰ ਅਸ੍ ਪਕਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ ਮ ਬੋਪਲਆਂ....
ਮ - ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਸ੍ਾਨੂ ਇਥ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ ਕਝ ਪਚਰ ਆਿ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰੋ
ਮ - ਗਲ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਿ ਰਿੀ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼
ਬੈਠ ਿੋ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਾਓ
ਮ - ਕਪਵਤਾ, ਅਜੇ ਮਨ ਨਿ ਿੈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਿੈ ਸ੍ਣਨ ਲਈ ਸ੍ਣਾਓ ਿਾਂ
ਮ - ਠੀਕ ਏ, ਸ੍ਣਾ ਦਾ ਿਾਂ
ਮ ਕਝ ਿਲ ਸ੍ੋਪਚਆ ਤੇ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ..

ਤੇਰੀ ਯਾਦ,
ਮੇਰੇ ਹਥਾਂ 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 ਹਥਾਂ 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 ਰੋਿ ਦੇਵੇ,
ਿਦੇ ਖ਼ੂਨ ਕਹਰਦੇ ਸੋਿ ਦੇਵੇ,
ਇਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਏ,
ਤੇਰੀ ਯਾਦ,
ਮੇਰੇ ਹਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ

ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਲਾ ਤੇ ਮੈਨਿੰ ੂ ਏ,
ਬਸ ਲਭਦੀ ਕਫਰਦੀ ਤੈਨਿੰ ੂ ਏ,
ਕਜਊਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿਰ ਕਦਤਾ,
ਬਸ ਯਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਦਤਾ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਮੇਰੇ ਚੋਂ' ਖੋਹ ਗਈ ਏ,
ਤੇਰੀ ਯਾਦ,
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ਮੇਰੇ ਹਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ

ਇਹ ਫਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਖੜਦੀ ਏ,
ਿਝ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਛੜਦੀ ਏ,
ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਗਾ ਦੇਵੇ,
ਉਭਰਦੀ ਕਮਨਾਰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਵੇ,
ਠਿੰਡ ਦੀ ਧਪ ਵੀ ਪੋਹ ਗਈ ਏ,
ਤੇਰੀ ਯਾਦ,
ਮੇਰੇ ਹਥਾਂ 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 ਹਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਏ,
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ਤੇਰੀ ਯਾਦ............

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਆਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋ?
ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਕਿਾ...
ਮ - ਕੀ ਕਪਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਏ? ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਅਕਸ੍ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਰਾਿੀ ਅਸ੍ ਆਿਣੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂ ਜਾਪਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਿਰ ਇਿ ਤਾਂ ਇ

ਿਦਾ ਿੈ ਪਜਵ ਸ੍ਾਗਰ ਨੂ ਕਜੇ

ਪਵਚ ਬਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ
ਮ-

ਝ ਵੀ ਪਿਆਰ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਨਾ

ਪਕ ਦਸ੍ਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਿਰ ਪਜਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦਪਸ੍ਆ ਜਾਂ ਜਾਪਿਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਨਭਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਕਝ ਪਰਸ਼ਤੇ
ਅਪਜਿੇ ਜਰੂਰ ਨ ਪਜਨਾ ਪਵਚ ਦਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਿਦੀ ਿਰ
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ਕਝ ਕ ਨੂ ਮਜਬੂਤ ਰਖਣ ਲਈ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਕਰਾ ਦੇ ਰਪਿਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਿੋ ਪਗਆ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਗਆ
ਮ - ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਦਾ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਪਜਨੀ
ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਕਰ ਲਉ ਕਦੇ ਮਕਦੀ ਨਿ ਪਜਵ ਪਕ ਿਮਾਤਮਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਆਰ ਿਮਾਤਮਾ ਿੀ ਤਾਂ ਿੈ
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਪਬਲਕਲ
ਪਿਰ ਅਸ੍ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਮ

ਪਠਆ

ਤੇ ਟਪਿਲਣ ਲਗਾ ਤੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਖੜ ਪਗਆ ਸ੍ਾਵਣ

ਠੀ ਤੇ

ਬੜੀ ਿੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਿਾਂ ਿੈਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ
ਜੋੜ ਗਲ ਲਾ ਪਲਆ ਮ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਲਾਵੇ ਪਵਚ ਲਏ ਓਸ੍ੇ

ਤਰਾ ਖੜਾ ਰਿਾਂ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਬਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ
ਮ ਵੀ ਅਸ੍ ਕਰੀਬ ਿਜ-ਸ੍ਤ ਪਮਟ ਇਝ ਿੀ ਖੜੇ ਰਿੇ ਪਿਰ
ਉਿ ਿੋਲੀ ਪਜਿੀ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਚਲੀਏ?
ਮ - ਪਕਥੇ ਜਾਣਾ ਏ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਜਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ
162

ਮ - ਿਰ ਰਬ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਰਬ ਆ ਕੇ ਪਕਿੜਾ ਢਡੋਰਾ ਪਿਟਣ ਲਗਾ ਏ
ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਗ ਿੋ ਗਈ ਮ ਬੋਪਲਆਂ..
ਮ - ਮੈਨੂ ਦੇਿ ਦਾ ਵਿਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿ ਆਖੇਗੀ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ?
ਮ - ਪਕਸ੍ਤੇ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਵਕਤ ਤੇ
ਅਸ੍ ਦੋਨ ਮਸ੍ਕਰਾਉਣ ਲਗੇ ਉਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿੀ
ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਜ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਿਦਾ ਿੈ, ਭਾਵ ਵਿਾਰ ਕਰ
ਲਓ ਭਾਵ ਲਟਾ ਪਦਉ ਮ ਉਫ਼ ਨਿ ਕਿਾਂਗੀ
ਮ - ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆ ਇਿ, ਚਭਦੇ ਵੀ ਨ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ
ਨਿ ਿਦਾ
ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਚਿ ਿੋ ਗਈ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਾਂਿ ਿਪੜਆ
ਤੇ ਇਕ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕਰ
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ਤਾ ਉਿ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵਧੀ ਤੇ ਮੈਨੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਭਰ ਪਲਆ ਮ ਵੀ
ਇਜ ਿੀ ਕੀਤਾ ਉਿਰਾਂਤ ਉਸ੍ ਦੇ ਚੇਿਰੇ ਨੂ ਆਿਣੇ ਿਥ ਨਾਲ
ਠਡੀ ਤ

ਿਰ ਚਪਕਆ ਤੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਂ ਨੂ ਪਮਲਾਂ ਪਦਤਾ

ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਪਕ ਕਦ ਦੋ ਪਜਸ੍ਮ ਇਕ ਿੋ

ਗਏ ਮ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸ੍ੇ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤੜਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਮਟਾ ਰਿਾਂ ਿਰਕ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਬੀਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਪਵਚ ਮੇਰੀ ਖਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਸ੍ਨਾ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਵਾਸ੍ਨਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਆਿਣਾ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਵੀ ਸ੍ੀ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਗਜਰ ਪਗਆ ਉਿ
ਮੇਰੀ ਬਾਂਿ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਰਖ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਵਚ ਮਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਮ
ਸ਼ਾਂਤ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਤਾਦ ਪਸ਼ਵ ਕਮਾਰ ਦੀ ਪਲਖੀ ਕਪਵਤਾ
ਮੇਰੇ ਜਪਿਨ ਪਵਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਪਕ ਲੂਣਾ ਦਾ ਇਕ ਪਿਸ੍ਾ ਸ੍ੀ..
ਿਲ ਦਾ ਕਦਹਿੰ ਵੀ
ਿੈਸਾ ਕਦਹਿੰ ਸੀ
ਿੈਸੀ ਸੀ
ਉਸਦੀ ਖਸ਼ਬੋਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਗੋਲਾਈਆਂ ਚਿੰ ਮਦੀ
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ਭਰ ਜੋਬਨ ਕਵਚ
ਨਾਰ ਕਜ

ਿੋਈ,

ਪਰ ਅਜ ਦਾ ਕਦਹਿੰ
ਿੈਸਾ ਕਦਹਿੰ ਹੈ
ਿੈਸੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਸ਼ਬੋਈ
ਰਾਤ ਉਨੀਂਦਾ ਭੋਗਣ ਕਪਛੋਂ
ਕਜਵੇਂ ਵੇਸਵਾ
ਸਤੀ ਿੋਈ
ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਪਕ ਇਿ ਪਕਵ ਮੇਰੀ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚ ਆ

ਗਈ ਮ ਖਦ ਨੂ ਕੋਪਸ੍ਆ ਤੇ ਸ੍ੋਚਣ ਲਗਾ ਪਕ ਪਕਤੇ ਮ ਸ੍ਾਵਣ
ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਨਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ
ਠਸ੍ ਤਾਂ ਨਿ ਿਿਚਾਈ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਲੋ ੜ ਤ ਵਧ ਿੜਨਾ
ਵੀ ਨਕਸ੍ਾਨ ਦਾਇਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਏ ਮ ਬਣਾਵਟੀ ਮਸ੍ਕਾਨ ਨਾਲ
ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਮਥੇ ਨੂ ਚਪਮਆ ਉਸ੍
ਤ ਕਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸ੍ ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ਵਾਿਸ੍ ਜਾਣ ਲਈ
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ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਏ ਕਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਅਸ੍ ਬਾਿਰ ਆਏ ਤੇ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਨੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਲਪਵਦਾ ਆਖ ਅਸ੍ ਦੋਨ ਆਿੋ
ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ਰਵਾਨਾਂ ਿੋ ਗਏ
ਰਾਤ ਿੋਣ ਤਕ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਆਇਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤ

ਗਈ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨਿ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ
ਮ ਕੀਤਾ ਮ ਬਿਤ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋਇਆ ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਨ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ
ਸ੍ਾਵਣ - ਲਗਦਾ ਦੂਰ ਰਪਿਣਾ ਬਪਿਤਰ ਸ੍ੀ, ਕੋਲ ਤਾਂ
ਜਾਿਦੇ ਸ੍ੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਿੋ ਗਏ
ਮ - ਮ ਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਿਾਂ,
ਆਿਣੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ,
ਨਾ ਮ ਆਿਣਾ ਮਨ ਸ੍ਮਝਾ ਿਾ ਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਪਕਆ
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਪਜਿਾ ਕੀ ਵਲਵਲਾ ਿੈ ਮੇਰੇ ਸ੍ਭਾਅ ਚ'?
ਮ - ਵਲਵਲਾ ਸ੍ਭਾਅ ਪਵਚ ਨਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚ
ਿੈ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ੋਚ ਬਦਲਣ ਲਗੀ?
ਮ - ਸ੍ਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਲਗਦਾ ਪਜਸ੍ਮ ਨ ਰੂਿ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਦਤਾ?
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 - ਸ੍ਣਾਓ ਪਦਉ
ਮਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਰਸਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅਖੀਆਂ 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 ਗਲਾਂ ਕਵਚ ਬਕਹਿਦੀ,
ਨ ਰੀ ਆਉਣੀ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਜਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਕਰਨ ਲਗਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਆਇਆ

ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਮਿੀਨ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਲ, ਿਰ ਅਜ
ਤਕ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਿੋਨ ਮ ਬਿਤ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਭੇਜੇ ਤੇ ਿੋਨ ਪਮਲਾਇਆ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਆਬ ਆਇਆ
ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿੋਨ ਪਮਪਲਆ ਮੇਰੀ ਸ੍ਮਝ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ
ਆਪਖਰ ਿੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਥ ਕੀ ਗਲਤੀ ਿੋ ਗਈ ਜੋ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਤ
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ਦੂਰ ਰਪਿਣ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਅਣਚਾਿੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਿ ਿੋ ਗਈ ਅਜ ਤਕ ਮ ਉਸ੍ਦੀ
ਉਡੀਕ ਪਵਚ ਿਾਂ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ
ਪਿਰ ਸ੍ੋਚਦਾ ਿਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੀ ਮੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਪਵਚ ਸ੍ੀ

ਪਕਸ੍ੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਪਕ ਪਕਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਮਲ ਮ
12000 ਤਾਂ ਨਿ ਿਾ ਪਲਆ ਿਰ ਪਦਨ ਨਵ ਸ੍ੋਚ ਤੇ ਪਿਰ
ਉਲਝਣ ਅਜ ਤਕ ਇਿੀ ਭਗਤ ਰਿਾਂ ਿਾਂ ਪਿਰ ਥਕ ਿਾਰ
ਸ੍ੋਚਦਾ ਿਾਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ ਾਵਾਂ ਨ,
ਿਝ ਿ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ,
ਤੇ ਿਝ ਿ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿੰ ਦਾ,
ਬਸ ਗਨਹਾਗਾਰ ਰਕਹਣਾ ਹੀ ਖਸ਼ ਕਦਲੀ ਹੈ
ਅਕਸ੍ਰ ਿਾਲਾਤ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾ
ਚਾਿਦੇ ਵੀ ਅਪਜਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ
ਪਜਸ੍ਦੀ ਉਸ੍ਨ ਖਦ 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 ਦੇਖੇ ਗਏ ਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ
ਭਖ ਿੈ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ੍ਨੂ ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ
ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਪਿਦੀ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਵੀ

ਇਸ੍ੇ ਭਖ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋਵੇ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਿਾਤਰ ਮ ਨਿ ਬਲਪਕ
ਮੇਰਾ ਇਕ ਸ੍ਜਣ ਿੇਮੀ ਿੈ ਜੋ ਆਿਣੀ ਿਢ ਬੀਤੀ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ
ਰਾਿ ਮੜ ਤ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਿਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਰਖਦਾ ਿੈ
ਕੋਣ ਦੋਸ਼ੀ ਿੈ? ਪਕਸ੍ਦੀ ਗਲਤੀ ਿੈ? ਕੀ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਵਆਿੇ
ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਸ੍ੀ? ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨੂ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ
ਅਸ੍ਲ ਸ੍ਚਾਈ ਤ ਜਾਣੂ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ
ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਇਜ ਸ੍ਨ? ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ
ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਨਾਲ ਮੜ
ਤ ਸ੍ਿਰਕ ਨਿ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਸ੍ਚ ਮਚ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਵਣ
ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦਾ ਮਲ ਘੜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜ 12000 ਤਾਂ ਨਿ

ਿਾਇਆ? ਜਾਂ ਦੋਨ ਪਕਸ੍ੇ ਗਲਤ ਿਪਿਮੀ ਦੇ ਪਸ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿ ?
ਇਿ ਤਾਂ ਇਕ ਲਪਕਆ ਭੇਦ ਿੈ ਸ੍ਵਾਲ ਬਿਤ ਨ ਤੇ ਜਆਬ
ਗਝਲਦਾਰ ਜੋ ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿ
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ਇਿ ਤਾਂ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ.. ਸ੍ੋਚ ਤੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਿਾਲਾਤਾਂ ਤੇ
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ਮਲ 12 ਹਜਾਰ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
ਬੜਾ ਸ੍ੋਿਣਾ ਮਲ ਿਾਇਆ ਏ ਮੇਪਰਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ,
ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਪਰਿਾ ਏ?
ਿੇਸ੍ਬਕ ਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤੇ ਤ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. ਮ

ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ ਤੇ ਸ੍ੋਚ ਿੈ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕਸ੍ਨ, ਏਵ ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਭੇਪਜਆ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀ ਤਰਿ ਪਗਆ ਮ ਤਰਤ
ਿੀ ਜਆਬ ਪਵਚ ਸ੍ਵਾਲ ਕੀਤਾ...
ਕੌਣ ਸ੍ਾਵਣ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਪਕ

ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖਵਾਈਆਂ ਨ?

ਮ ਕਾਿੀ ਸ੍ੋਚਾਂ ਪਵਚ ਿੈ ਪਗਆਂ ਪਿਰ ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ ਗਲ
ਆਈ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ੍ਨ ਿੀਤ ਦੀ ਪਲਖੀ ਕਿਾਣੀ ਮਲ ਬਾਰਾਂ
ਿਜਾਰ ਿੜ ਲਈ ਏ ਪਕਨ ਪਚਰ ਤਕ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ਪਿਰ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ
ਪਲਖਵਾਈ ਿੀ ਏਸ੍ੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਤਕ ਿਿਚੇ ਤੇ ਮੜ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੜੇ ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕ

ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦੇ
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ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਆਬ ਦੇਣ ਪਵਚ ਖਸ਼ੀ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ
ਕਰੀਬ ਪਤਨ ਸ੍ਾਲ ਬਾਆਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗਲ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਪਸ਼ਕਪਵਆਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਮੇਰੇ
ਪਦਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਿਕੀਆਂ ਜਾਿ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ

ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਮ ਕੀ ਜਆਬ ਦੇਵਾਂ ਇਿ ਿਪਿਲੀ
ਵਾਰ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਆਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਮ ਐਨਾ ਸ੍ੋਚ ਪਰਿਾ ਿੋਵਾਂ ਖੈਰ ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕੀ ਤੈਨੂ ਿੜਨ ਨੂ ਪਮਲੀਆਂ ਨ ਜੋ ਲਗਣ ਪਕ ਮ
ਪਲਖਵਾਈਆਂ ਿੋਣ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮ ਪਕਵ ਜਾਣ ਸ੍ਕਦੀ ਿਾਂ? ਇਿ ਤਾਂ ਤਸ੍ ਜਾਣਦੇ ਿੋਵੋਗੇ
ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਿ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖੀ ਿੋਵੇ ਬਾਕੀ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ
ਤ ਕੀ ਲੈ ਣਾ ਏ? ਮਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏ? ਪਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਪਕ
ਪਲਖਵਾਈ ਗਈ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤਕ ਿਜ ਸ੍ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗੇ ਪਰਸ਼ਤਾ
ਤੋੜਨ ਪਵਚ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਖਦ ਨੂ ਿੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਮਨਦਾ ਰਿਾਂ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਤਿਾਨੂ ਕੀ ਲਗਦਾ ਪਕਸ੍ਨ ਪਰਸ਼ਤੇ ਨੂ ਤੋੜਨ ਪਵਚ ਿਪਿਲ
ਕੀਤੀ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਤੂ ਕਿਾਣੀ ਿੜੀ ਏ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਿਾਂ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਪਿਰ ਤੂ ਦਸ੍ ਪਕਸ੍ਦੀ ਗਲਤੀ ਿੈ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮੈਨੂ ਲਪਗਆ ਪਕ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਪਜਸ੍ਮ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ
ਮਲ ਇਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਿਾ ਪਲਆ
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ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਅਛਾ.. ਕੀ ਤੈਨੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਭਖ ਨਿ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਪਸ੍ਰਿ ਮ
ਿੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮ ਲਈ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋਪੜਆ ਸ੍ੀ? ਜ਼ਰਾ ਖਦ
ਵਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸ੍ਜਣਾ, ਪਕਤੇ ਇਿ ਨਾ ਿੋਵੇ ਸ੍ਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ
ਪਸ੍ਰ ਮੜ ਖਦ ਬਰਖਾਸ੍ਤ ਿੋ ਜਾਵ ਪਰਸ਼ਤੇ ਤ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ
ਤ ਵੀ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂ? ਜੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਿੀ ਇਸ੍ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਗਈ ਪਿਰ ਤਾਂ ਮ ਕਖਾਂ ਤ ਵੀ ਿੌਲੀ ਿੋ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਬਦਾ ਆਿਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤ ਨਿ ਭਜ ਸ੍ਕਦਾ ਭਾਵ ਉਿ
ਸ੍ੋਿਣਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਭਦਾ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਨੂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਏ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਤੂ ਖਦ ਨੂ ਮਨ ਲਾ ਮ ਤਾਂ ਖਦ ਨੂ ਮਨਦਾ ਿੀ ਆ ਬਾਕੀ
ਤੂ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਲੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਚਲੋ ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਮਨਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਿੈ ਿਰ
ਇਸ੍ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੀ ਪਿਰ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਪਰਸ਼ਤਾ ਮੜ ਤ ਜੜ ਜਾਵੇਗਾ..
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਿਰ ਮ ਮੜ ਤ ਇਸ੍ ਉਲਝਣ ਪਵਚ ਨਿ ਿਸ੍ਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਮ ਨਿ ਚਾਿਦੀ ਪਕ ਮੇਰੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਤੇ ਆਿ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਜਾਂ
ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਲਖ ਤੇ ਖਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਵੀ ਮਸ਼ਿੂਰ ਕਰੋ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕਾਰਨ ਕਿਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿ ਲਗਦੀਆਂ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..

177

ਮ ਦੋ ਪਰਸ਼ਤੇ ਨਿ ਪਨਭਾ ਸ੍ਕਦੀ ਇਕ ਿਤਨੀ ਦਾ ਤੇ
ਦੂਜਾ ਿੇਪਮਕਾ ਦਾ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਕੋਈ ਸ੍ਮਪਸ੍ਆ ਨਿ ਸ੍ੀ? ਇਿ

ਆਿਣੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਖਆਲ
ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਿਰ ਿਪਿਲਾਂ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਪਵਚ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਮ ਅਕਸ੍ਰ ਦੇਪਖਆ ਿੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ

ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਖਦ ਨੂ ਸ੍ਤੀ
ਸ੍ਾਪਵਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਰ
ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਿੈ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਭਵ ਨਿ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਆਿ ਮੈਨੂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਰਿੇ ਿੋ ਇਿ ਠੀਕ ਗਲ ਨਿ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ.ਿਾ.

ਸ੍ਚੀਆਂ

ਗਲਾਂ

ਲਾਿਨਤਾਂ

ਿੀ

ਜਾਿਦੀਆਂ ਨ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮੈਨੂ ਨਿ ਲੋ ੜ ਇਿਨਾਂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਦੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰਖ

ਮ ਨਿ ਪਰਸ਼ਤੇ ਨੂ ਅਗੇ ਤੋਰ ਸ੍ਕਦੀ ਆਿਣਾ ਿਤਾ ਭੇਜ ਪਦਉ
ਆਿਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਮ ਪਦਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ ਲੈ ਦਾ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਪਿਰ ਇਸ੍ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਿ ਨ ਸ੍ਚ-ਮਚ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਜ ਿਾਇਆ ਏ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਜੇ ਤੈਨੂ ਇਝ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਭੇਜ ਦੇ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍
ਤੇਰੇ ਪਦਲ ਦਾ ਭਾਰ ਿੌਲਾ ਿੋਜਗ
ੂ ਾ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
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ਠੀਕ ਿੈ ਭੇਜੋ ਿਤਾ
ਮ ਆਿਣਾ ਿੂਰਾ ਿਤਾ ਭੇਜ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿਪੜਆ
ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਪਦਤਾ ਮ ਖਦ ਤੇ ਰੋਸ੍
ਕੀਤਾ ਪਕ ਕਾਿਲੀ ਪਵਚ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਿੋਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇਿ
ਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਨਕਸ੍ਾਨ ਿੋ ਪਗਆ ਿਰ ਿੋਕੀ ਆਕੜ ਕਾਰਨ ਮ
ਨਾ ਤਾਂ ਮਆਿੀ ਮਗੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਿਤੇ ਤ ਇਲਾਵਾ
ਕੋਈ ਿੋਰ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ ਿਰ ਮਨ ਬਿਤ ਭਟਕਣ ਲਗਾ ਪਿਰ
ਕਾਿੀ ਪਦਨ ਗਜਰ ਗਏ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਿੀ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਲਵੇਪਟਆ ਇਕ ਡਬਾ ਿੜਾ ਪਗਆ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਪਵਚ
ਓਿੀ ਘੜੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਬੜਾ

ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕ ਮ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਸ੍ਚ-ਮਚ ਿੀ ਘੜੀ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ
ਖੈਰ ਿਣ ਿਛਤਾਵੇ ਤ ਪਬਨਾ ਿੋਰ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ
ਮ ਪਵਚ ਘੜੀ ਕਢੀ ਤੇ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘੜੀ ਰਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਨਾਲ
ਿੀ ਇਕ ਪਚਠੀ ਸ੍ੀ ਮ ਪਚਠੀ ਕਢੀ ਤੇ ਿੜਨ ਲਗਾ..
"ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵੈਸ੍ੇ ਦਸ੍ਣ 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 ਨੂ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ੍ਪਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਦ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ ਮ ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਿੀ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਬਦ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਿੈ ਪਕ ਪਕ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਿੀ
ਪਰਿਾ ਿੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਇਸ੍ਨੂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨ

ਨਿ ਰਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਿੋਣਾ ਵੀ
ਿਜ਼ੂਲ ਿੀ ਿੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇਖ ਿੈਰਾਨ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ
ਮ ਪਜਆਦਾ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ੍ ਕਝ ਗਲਾਂ ਸ੍ਾਿ ਕਰਨਾ
ਚਾਿਦੀ ਿਾਂ ਜੋ ਪਕ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਿੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਨ, ਨਿ ਤਾਂ
ਗਲਤਿਪਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਦਲ ਪਵਚ ਉਬਾਲ ਭਪਰਆ ਰਪਿਦਾ
ਿੈ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮ ਇਸ੍ ਨੂ
ਵਾਿਸ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ ਪਕ ਪਕ ਮ ਜਦ ਵੀ ਇਸ੍ਨੂ
ਦੇਖਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਇਝ ਲਗਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਜਵ ਮ ਇਕ ਘੜੀ ਲੈ
ਆਿਣਾ ਵਕਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮ ਵੇਚ ਪਦਤਾ ਿੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ੋਚਦੀ
ਿਾਂ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਿ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ

ਇਿ ਗਲ ਪਕਸ੍ ਿਦ ਤਕ ਸ੍ਿੀ ਿੈ ਇਿ ਆਿ ਤੇ 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 ਰੂਿ
ਤ ਜੜ ਚਕੀ ਸ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ ਤਕ ਵੀ ਜੜੀ ਿੋਈ ਿਾਂ ਇਸ੍
ਗਲ ਤ ਮੈਨੂ ਇਨਕਾਰ ਨਿ ਪਕ ਮੈਨੂ ਵੀ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਤਲਬ ਸ੍ੀ

ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਰੇ ਵਕਤ ਨੂ ਚਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿ ਨਾਲ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋਪੜਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤੋਪੜਆ ਵੀ ਮ ਿੀ ਆਿ ਮੈਨੂ ਬੇਵਿਾ
ਆਖ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜੋ ਪਦਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਰੋਸ੍ ਨਿ ਿਾਂ ਗਲਤੀ
ਮੇਰੀ ਿੈ ਮ ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਨਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦੀ, ਅਗਰ ਕਰਨ
ਲਗੀ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਘੜੀ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ ਭੇਜ ਸ੍ਕਾਂਗੀ ਬਸ੍ ਇਿੀ
ਕਪਿਣਾ ਚਾਿਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਜੇ ਿੋ ਸ੍ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਲਾਂ ਨੂ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਆਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ

ਆਿ ਦੇ ਪਦਲ ਦਾ ਭਾਰ ਿੌਲਾ ਿੋ ਸ੍ਕੇ ਰਿੀ ਗਲ ਆਿ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਅਜ ਵੀ ਿੈ ਬਸ੍ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵਸ੍ ਪਵਚ
ਨਿ ਿਣ ਆਿ ਮਆਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਸ਼ਕਵੇ ਸ੍ਭ ਕਬੂਲ ਨ ਬਸ੍
ਇਿੀ ਕਿਾਂਗੀ, ਧਨਵਾਦ ਸ੍ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਕਝ
ਖਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਕਟ

ਸ੍ਕਾਂਗੀ ਿਾਂ ਸ੍ਚ ਇਿ ਘੜੀ ਬਦ ਿੈ ਤੇ ਇਸ੍ ਨੂ ਵਕਤ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਪਕ ਪਕ ਮ ਨਿ ਚਾਿਦੀ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਰਪਕਆ
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ਸ੍ਮਾਂ ਮੜ ਤ ਚਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਿੋ
ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਆਿਦੀ ਜੋ ਇਛਾ ਸ੍ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ੍ ਬੇਵਿਾ ਨੂ
ਮਆਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਨਾ ਧਨਵਾਦ
ਸ੍ਾਵਣ "
ਮ ਪਚਠੀ ਿੜ ਬੜੇ ਪਚਰ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਮਨ
ਬਿਤ ਭਰ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਝੂਆਂ ਨੂ ਰੋਕਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਬਿਤ ਦਖ ਿੋ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਮੜ ਤ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਸ੍ ਟਟ ਚਕੀ ਜਾਿਦੀ
ਸ੍ੀ
ਮ ਘੜੀ ਨੂ ਸ੍ਭ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤ ਦੂਰ ਸ੍ਾਂਭ ਕੇ ਰਖ ਪਦਤਾ

ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ ਬੜੇ ਪਦਨ

ਬੀਤ ਗਏ ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਮੜ ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਨਿ ਕੀਤੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਤਰਿ ਪਖਚ ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਪਿਦੀ
ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਦੂਰ ਿੋਣ ਦਾ ਿਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿੈਣ ਲਗਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ
ਮ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਇਰੀ ਉਸ੍ ਲਈ ਪਲਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰ
ਉਸ੍ ਨੂ ਬੇ ਵਿਾ ਪਲਖਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਦ ਨੂ ਇਿ ਕਪਵਤਾ
ਮੈਨੂ ਖਾਸ੍ੀ ਿਸ੍ਦ ਿੈ ..
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ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਫਰ ਹਾਂ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਕਲਆਂ ਤੇ ਸਿੰ ਜੋਗੀ ਸੀ,
ਦਖ ਵਿੰ ਡਣੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਸੀ,
ਕਚਿੰ ਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸੀ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..

ਵੇ ਸਜਣਾ ਹਣ ਤੈਨਿੰ ੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ,
ਿੋਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ,
ਵੇ ਸਜਣਾ ਤੂਿੰ ਭਲ ਕਗਆ ਏ,
ਿੀ ਕਰਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਕਿਿੰ ਨ ਵਾਦੇ ਿੀਤੇ ਿਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ,
ਿੀ ਿੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸੀ,
ਪਲਾਂ ਕਵਚ ਹੀ ਭਲ ਕਗਆ ਏ,
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ਿਦਰ ਿੀ ਪੈਣੀ ਧੇਲੇ ਸੀ,
ਯਾਦ ਰਖੀਂ ਕਿਤੇ ਭਲੀ ਨਾ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਿਾਕਫਰ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..

ਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰਾ ਬਕਝਆ ਦੀਵਾ ਵੀ,
ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਿੀਤਾ,
ਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਡੂਿੰ ਕਘਆਂ ਫਟੜਾ ਨੂਿੰ,
ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਤਾ,
ਰੂਹ ਤਨ ਦੀ ਕਪਆਸ ਤੇਰੀ ਕਮਟ ਜਾਵੇ,
ਮੈਂ ਮਨ ਰੋਗ ਦੇ ਹਿੰ ਢਾਏ ਨ,
ਤੂਿੰ ਮਕਹਿੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ,
ਕਦਨ ਦੇ ਦਖ ਵਿੰ ਡਾਏ ਨ,
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ਤੇਰਾ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਨ ਤੇ,
ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਜਾਫਰ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..

ਵੇ ਸਜਣਾ ਹਣ ਮਕੜਆ ਵੇ,
ਕਬਨ ਤੇਰੇ ਕਚਤ ਲਗਦਾ ਨੀ,
ਵੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਦਕਰਆ ਬਣਾ,
ਤੂਿੰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਿੇ ਵਗਦਾ ਨੀ,
ਕਜਿੰ ਦ ਨਾ ਮਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ,
ਮੜ ਕਮਲਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜੇ ਮੜ ਕਮਲਜੇ ਤਾਂ ਕਜਿੰ ਦ ਤੇਰੇ ਲੇ ਖ,ੇ
ਰਬ ਉਡੀਿਾਂ ਿਰਦਾ ਰੋਵੇਗਾ,
ਤੇਰੀ ਕਨਗਾ ਚ' ਸਜਣ ਤੇ,
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ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਨਗਾ ਚ' ਿਾਕਫਰ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਕਲਆਂ ਤੇ ਸਿੰ ਜੋਗੀ ਸੀ,
ਦਖ ਵਿੰ ਡਣੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਸੀ,
ਕਚਿੰ ਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸੀ,
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..
ਮੈਂ ਓਹੀ ਮਸਾਕਫਰ ਹਾਂ..

ਕਪਵਤਾਂਵਾਂ ਪਲਖਣਾ ਮੇਰਾ ਿੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਪਗਆ ਮ ਿੇਸ੍ਬਕ

ਤੇ ਿੋਰ ਸ੍ਮਾਪਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਪਵਚ ਆਿਣੀ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਇਰੀ

ਭੇਜਦਾ ਰਪਿਦਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਆਉਣ
ਲਗੀਆਂ

ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਵਚ ਵੀ

ਛਿਦੀਆਂ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਓਟ ਲੈ ਪਲਖਦਾ ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਪਕ

ਨਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
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ਪਵਚ ਕੀ ਿਰਜ ਿੈ ਪਜਆਦਾ ਤ ਪਜਆਦਾ ਮਆਿੀ ਮਗ
ਲਵਾਂਗਾ ਿੋਰ ਇਸ੍ ਤ ਵਧ ਕੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਓਿੀ
ਿੇਸ੍ਬਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਜਸ੍ ਤ ਉਸ੍ਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਮ ਕਾਿੀ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ..
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਿਥ ਦੀਆਂ ਨਰਮਾਈਆਂ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮਾਈਆਂ ਨੂ,
ਮੈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਜੋ ਤੂ 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 ਅਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਵਕੀਆਂ ਨ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੀ ਅਣਭੋਲੀ ਸ੍ੂਰਤ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਗਮਾਂ ਚੋ'

ਭਰੀ ਮੂਰਤ ਨੂ,

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਅਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਣਕ ਠਢੀ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਵਾਲਾਂ ਪਵਚ ਿਾਈ ਵਡੀ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ

ਭਰੇ ਪਿਪਸ੍ਆਂ ਨੂ,

ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਢਾਏ ਪਕਪਸ੍ਆਂ ਨੂ,
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ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਦੋ ਪਜਸ੍ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਾਕਾਤ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਿਈ ਖੈਰਾਤ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਖਸ਼ਬੋਈ ਸ੍ੀ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਤੇ ਛਿੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਤੇਰੀ ਛਿੇ ਗਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮਸ੍ਕਾਨ ਨੂ,
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ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਮੇਰੇ ਿੋਏ ਇਸ੍ ਨਕਸ੍ਾਨ ਨੂ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਿਰ ਉਿ ਘੜੀ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ,
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੂ ਜੋ ਸ੍ੀਤ ਗਈ,
ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ..
ਬਸ੍ ਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ..
ਇਿ ਪਲਖ ਮ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ-ਵੀਿ ਪਮਟ ਤਕ ਕੋਈ
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਮ ਿੋਨ ਿਥ ਪਵਚ ਿੜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਿੋਨ ਨੂ ਜਗਾ-ਜਗਾ ਦੇਖਦਾ ਿਰ ਕੋਈ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਮ
ਿੋਨ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਘਰ ਦੇ ਕਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਿਰ
ਪਧਆਨ ਿੋਨ ਪਵਚ ਿੀ ਰਪਖਆ ਪਕ ਜਆਬ ਆਵੇਗਾ ਿਰ ਕਈ
ਘਟੇ ਤੇ ਪਿਰ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ਇਥ
ਤਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਪਖਆ ਤਕ ਵੀ ਨਿ ਮ ਬੜਾ ਦਖੀ
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ਤੇ ਪਵਚਾਰਾ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆਂ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਿਲ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮ ਪਦਮਾਗੀ ਸ੍ਤਲਨ ਗਵਾਉਣ ਲਗਾ ਪਕਸ੍ੇ ਨ
ਕੋਈ ਖਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਕਤੇ ਖਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ

ਿੋਵੇ ਮੈਨੂ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਖਸ਼ੀ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਨਾ ਿੋਣੀ ਪਦਖਾਵੇ ਵਜ
ਪਚਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ ਰਖਣੀ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਮਨ ਪਬਲਕਲ ਅਸ੍ਾਂਤ
ਰਪਿਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਪਗਆ ਮ ਿੇਸ੍ਬਕ ਖੋਲ
ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿੜ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗ
ਪਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਦਰ ਚਾਅ ਚੜ ਪਗਆ ਬੜੀ ਖਸ਼ੀ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍
ਿੋਈ ਿਰ ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਦਤਾ ਮ ਿੋਨ
ਿਥ ਪਵਚ ਿੜ, ਿੇਸ੍ਬਕ ਖੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਅਚਾਨਕ
ਉਸ੍ੇ ਖਾਤੇ ਤ ਪਲਖਣ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਲਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਿੋਰ
ਵਧਣ ਲਗੀ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਪਮਟ ਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ..
ਮੇਰਾ ਇਕ ਿਖ ਤੂ ਵੇਖ ਪਰਿਾ,
ਮ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਪਵਚ ਿਸ੍ੀ ਿਈ,
ਨਾ ਏਧਰ ਦੀ ਨਾ ਓਧਰ ਦੀ,
ਇਕ 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 ਤਦ ਵੀ ਬੇ ਵਿਾ,
ਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਸ੍ੀਬ ਪਵਚ,
ਤੂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਚਾਖ ਲੈ ,
ਿਣ ਭਾਵ ਤੂ ਮੈਨੂ,
ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ ..
ਿਣ ਭਾਵ ਤੂ ਮੈਨੂ,
ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ ..
ਸ੍ਦਸ਼ ਿੜ ਮ ਮੜ ਤ ਪਨਰਾਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ, ਿਰ ਮੈਨੂ ਇਸ੍
ਗਲ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਿੈ ਭਾਵ
ਇਨਕਾਰ ਭਪਰਆ ਿੀ ਸ੍ਿੀ ਮ ਕਝ ਦੇਰ ਸ੍ੋਪਚਆ ਤੇ ਜਆਬ
ਪਵਚ ਪਲਪਖਆ..
ਬੇਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਪਿ ਆਿ ਨੂ,
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ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਰਪਿਣ ਦੇ,
ਉਲਝ ਨਾ ਦੋ ਿਾਸ੍ੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਚ',
ਬਸ੍ ਮੈਨੂ ਆਿਣਾ ਕਪਿਣ ਦੇ,
ਪਕ

ਅਤਰਗੀ ਮਪਿਿਲ ਸ੍ਮਝੇ,

ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂ,
ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਮੜ ਆ,
ਪਨਬੜਨ ਦੇ ਸ੍ਭ ਿਲਾਤਾਂ ਨੂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਪਕ

ਮੇਰੀ ਪਮਟੀ ਿਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂ ਚਾਓ ਏ,

ਕੀ ਵਸ੍ਦੀ ਮ ਚਗੀ ਨੀ ਲਗਦੀ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਮੇਰੇ ਪਬਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵਸ੍ਣਾ ਕਾਿਦਾ,
ਐਵ ਦਦੀ ਪਦਲ ਨੂ ਪਦਲਾਸ੍ੇ ਤੂ,
ਸ਼ਪਿਦ ਪਮਠਾ ਤੈਨੂ ਿਜਮ ਨੀ ਿਦਾ,
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ਖਾਂਵੇ ਲੂਣ ਿਤਾਸ੍ੇ ਤੂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ' ਲੂਣ ਦੇ ਿਤਾਸ੍ੇ ਿੀ ਪਲਖੇ ਨ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਸ੍ਰੀਰ ਕਰਮ ਤੇ ਭੋਗ ਜੂਨ ਿੈ, ਇਸ੍ ਪਵਚ
ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਿਦੇ ਨ ਇਸ੍ ਲਈ
ਕਰਮਾਂ ਨੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਿੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਤਸ੍ ਚਾਿਦੇ ਕੀ ਿੋ ਮੇਰੇ ਤ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਤੈਨੂ ਚਾਿਦਾ ਿਾਂ ਮ ਬਸ੍ ਤੈਨੂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂ ਪਜਉਣ ਜੋਗੀ ਰਪਿਣ ਪਦ

ਮ ਨਿ

ਚਾਿਦੀ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਮ ਖਸ਼ ਿਾਂ ਆਿਣੇ ਘਰ
ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ
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ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਜੇ ਤੂ ਗਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਿਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਆਬ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਦੇਣਾ ਤੂ, ਇਿ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਿਣ ਤੂ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿੀ ਏ ਠੀਕ ਆ,
ਤੂ ਰਪਿ ਖਸ਼ ਿਰ ਮੇਰੀ ਖਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਦੇਿ ਪਕ
ਂ
ਭਜਦੀ ਏ?

ਦੂਰ

ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਿੀਤ ਸ੍ਮਝੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮ ਿਣ ਅਗੇ ਨਿ ਵਧ
ਸ੍ਕਦੀ ਮੈਨੂ ਭਲ ਜਾਵੋ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਭਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਿਰ ਮ ਇਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂ ਪਮਲਣਾ
ਿੈ ਬਸ੍ ਇਕ ਵਾਰ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਦੇ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿ
ਆ ਤਿਾਨੂ ਬਸ੍ ਪਮਲਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਆ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਅਗ ਨੂ
ਪਮਟਾਉਣਾ ਏ ਬਸ੍ ਮ ਨਿ ਪਮਲਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
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ਤੂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੀ ਪਸ੍ਆਣੀ ਬਣ ਰਿੀ ਏ ਪਮਲਣਾ ਪਸ੍ਰਿ
ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਿ ਿਦਾ ਮ ਬਸ੍ ਤੈਨੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿਦਾ ਿਾਂ
ਜੇ ਮੈਨੂ ਤੂ ਖਸ਼ ਪਦਸ੍ੀ ਮ ਮੜ ਕਦੇ ਤੈਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼
ਨਿ ਕਰਾਂਗਾਂ ਬਸ੍ ਇਕ ਵਾਰ ਪਮਲ ਲੈ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮ ਪਕਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ? ਪਕ ਗਲ ਅਗੇ ਨਿ ਵਧੇਗੀ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਿਣ ਤੈਨੂ ਪਕਵ ਯਕੀਨ ਕਰਾਵਾਂ ਖਦ ਤੇ ਅਗਰ ਤੂ ਮੈਨੂ
ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰਖ ਨਿ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਪਮਲਾਂਗੀ ਿਰ ਬਸ੍ ਇਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਿੋਵੇਗਾ ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼
ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਿੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਮੈਨੂ ਮਜ਼ੂਰ ਿੈ ਦਸ੍ ਪਕਥੇ ਪਮਲੇ ਗ ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
197

ਤਸ੍ ਜਾਣਦੇ ਿੋ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕਦ?
ਜਆਬ ਆਇਆ
ਕਲ ਿੀ ਮ ਇਸ੍ ਉਲਝਣ ਨੂ ਛੇਤੀ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਿਾਂ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਦੇਖ ਪਕਤੇ ਮ ਉਡੀਕਦਾ ਿੀ ਨਾ ਰਪਿ ਜਾਵਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮ ਲਾਰੇ ਨਿ ਲਾ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਆਿ ਜੋ ਗਲ ਿੈ ਸ੍ਾਿ
ਿੈ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ ਮੈਨੂ ਤੂ, ਤੂ ਘਟ ਤੇ ਮ ਪਜਆਦਾ ਜਾਿਦੀ
ਏ ਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਬਰ ਵੀ ਅਜ ਤਕ "ਬਸ੍ ਮ" ਨਾਂ ਤੇ ਰਪਖਅਤ
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ਕੀਤਾ ਿੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵਚ ਇਕ ਪਨੈੱਕਾ ਪਜਆ ਸ਼ੇਅਰ
ਵੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਜੋ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੈ..
"ਬਸ ਮੈਂ,
ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਕਜ

ਖਦ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ,
ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਖੇ ਸਾਵਣ ਦੇ,
ਕਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸਣਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਸਾਵਣ ਬਣ ਜੇ ਵਰ ਜਾਵੇਂ,
ਮੈਂ ਚੋ' ਮੈਂ ਭਲਾਵਾਂ ਮੈਂ

ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਠੀਕ ਆ ਚਗਾ ਕਲ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ ਸ੍ਮ ਪਸ੍ਰ ਆ ਜਾਇਓ
ਮ ਠੀਕ ਿੈ ਦਾ ਜਆਬ ਦੇ ਿੇਸ੍ਬਕ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਤੇ
ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਲਗ ਪਗਆ ਸ੍ਭ ਤ
ਿਪਿਲਾਂ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕਢੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰ
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ਮੜ ਤ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਉਿ ਪਬਲਕਲ ਠੀਕ ਚਲਣ ਲਗੀ
ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਮਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨ ਿਰ ਇਿ ਘੜੀ ਮ
ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਲਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰਾਗਾਂ ਉਸ੍
ਰਾਤ ਮ ਅਧ-ਿਚਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ੌਣ ਦੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ
ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਗੇ ਕਦ ਚੜ ਗਈ ਿਰ ਜਲਦੀ ਨ ਦ ਨਾ ਆਈ
ਅਕਸ੍ਰ ਏਦਾਂ ਿਦਾ ਿੈ ਜਦ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ ਸ੍ੌਣ ਦੀ ਕਾਿਲੀ ਿੋਵੇ
ਨ ਦ ਆਉਣ ਪਵਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਿੈ ਖੈਰ ਮੈਨੂ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ
ਕਰੀਬ ਨ ਦ ਆਈ ਸ੍ਵੇਰੇ ਜਲਦੀ

ਪਠਆ, ਨਿਾਂ ਧੋ, ਭੋਜਨ

ਛਕ ਪਤਆਰ ਿੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਚਲ ਪਿਆ

ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਜੇ ਮ ਓਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਿੜ ਪਗਆਂ ਪਜਥੇ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ

ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲ ਚਕਾ ਸ੍ਾਂ ਮੈਨੂ ਲਪਗਆ ਪਕ ਮ ਕਝ ਪਜਆਦਾ
ਜਲਦੀ ਿੀ ਆ ਪਗਆ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤ ਪਬਨਾਂ
ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਦੇ
ਠਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਠਦਾ, ਕਦੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਦਾ ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ

ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਦੀ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਉਿ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਗੀ ਸ੍ਾਢੇ
ਦਸ੍ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਵਣ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ੍ਨੂ
ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਮ ਖੜਾ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂ ਦੂਰ ਤ
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ਿੀ ਤਕ ਪਲਆ ਤੇ ਪਸ੍ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀ ਿੋਈ ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ
ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਰੀਰ ਥੌੜਾ ਪਜਿਾ ਭਰਵਾਂ ਿੋ
ਪਗਆ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਦਾ ਅਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸ੍ੀ ਗਲ ਿਪਟਆਲਾ ਸ਼ਾਿੀ
ਸ੍ੂਟ, ਿੈਰੀ ਝਾਂਜਰ, ਵਾਲ ਬਨ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਵਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਿੂਛ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਬੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਸ੍ਨ ਕਲ ਪਮਲਾ ਕੇ
ਉਿ ਬਿਤ ਿੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ
ਿੀ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇਸ੍ ਨੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ ਿਰ
ਮੈਨੂ ਆਿਪਣਆਂ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣਾ ਪਿਆ
ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਉਿ ਜਰੂਰ

ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰਾ ਿਭਾਵ ਵੀ ਉਸ੍ ਤੇ ਖਾਸ੍ਾ

ਪਿਆ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਬੈੈੱਲ ਬਾਟਮ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਿਟ, ਗਲ ਪਿਕੀ
ਪਜਿੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਿੈਰੀ ਰੈੈੱਡ ਟੇਿ ਕਿਨੀ ਦੇ ਬੂਟ
ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਰ ਿਖੀਆਂ ਿਗ ਬਨੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਭਾਵ
ਦੇਖਣ ਪਵਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ਾਂ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਿਚੀ
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਤਕਦੀ ਿੋਈ ਨ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ ਮ ਵੀ

ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਜਆਬ ਪਦਤਾ ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਪਤਨ
ਸ੍ਾਲ ਬਾਅਦ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ
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ਅਜ ਵੀ ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਝ ਦੇਰ ਅਸ੍ ਚਿ ਬੈਠ ਰਿੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਪਲਆ ਪਿਰ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂ
ਕਝ ਕਮੀ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿੋਈ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਕਝ ਬਦਪਲਆ ਲਗ
ਪਰਿਾ ਿੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਕੀਤਾ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਲਬਾਂ

ਦੀ ਮਸ੍ਕਾਨ ਪਦਖਾਈ ਨਿ ਦੇ ਰਿੀ ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ
ਪਸ੍ਲਸ੍ਲਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਿੋਰ ਘਰੇ ਪਕਵ ਸ੍ਭ?
ਮ - ਸ੍ਭ ਠੀਕ ਿੈ ਤੂ ਦਸ੍ ਮਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਿਾਲ ਏ?
ਪਕਿੜੀ ਜਮਾਤ ਪਵਚ ਿੜਦੀ ਿਣ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਠੀਕ ਿੈ ਉਿ ਵੀ ਿਪਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਵਚ ਿੈ ਿਣ
ਮ - ਸ਼ਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਸ੍ਮਝਦੀ ਿਾਂ ਵਧੀਆ ਲਗ ਪਰਿਾ
ਮੈਨੂ ਵੀ ਪਮਲ ਕੇ
ਮ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਮ - ਕਝ ਨੀ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਮ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਿਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਤਗ ਆ
ਚਕੀ ਿਾਂ ਇਿਨਾਂ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਤ ਪਜਦਗੀ ਬਤਰ ਿੋ ਚਕੀ ਆ
ਮ - ਮ ਤੇਰੇ ਦਖ ਵਢਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਤਾਂ ਿਾਂ ਿਰ ਤੂ ਤਾਂ
ਮੈਨੂ ਖਦ ਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪਵਚ ਲਗੀ ਿੋਈ ਏ
ਸ੍ਾਵਣ - ਤਸ੍ ਮੇਰੇ ਿਲਾਤ ਨਿ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦੇ ਪਕ ਮ ਕੀ
ਕੀ ਝਲ ਰਿੀ ਿਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਿੋਵ ਤੇ ਤਿਾਨੂ ਿਤਾ ਲਗੇ ਪਕ
ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਨਭਾਉਣੇ ਪਕਨ ਔਖੇ ਨ
ਮ - ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂ ਿਰ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਨਾ
ਖਦ ਤ ਦੂਰ ਕਰ ਮ ਤੈਨੂ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਤਾਂ ਨੀ ਕਪਿ ਰਿਾਂ ਬਸ੍ ਖਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਮਗ ਆ

ਮ ਕਝ ਿੋਰ ਤਾਂ ਨਿ ਮਗਦਾ ਮ ਨਿ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਤੇਰੇ ਪਬਨਾਂ
ਪਕ ਮੈਨੂ ਵੀ ਤਗ ਕਰ ਰਿ ਿੈ ਤੇ ਖਦ ਵੀ ਤਗ ਿੋ ਰਿੀ ਏ ਂ

ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਣ ਇਸ੍ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਝ ਮਤਲਬ ਿੈ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਪਮਲਣਾ ਚਾਿਦੇ ਸ੍ੀ ਇਸ੍
ਲਈ ਮ ਆ ਗਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਪਿਤਰ ਰਿੂ
ਨਿ ਤਾਂ ਮ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਮ - ਇਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਿੋਈ ਯਾਰ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਸ੍ਮਝਦੇ ਪਕ

ਨਿ ਤਸ੍ ਨਾ ਮਜਬੂਰ

ਕਰੋ ਮੈਨੂ ਇਿ ਨਾ ਿੋਵੇ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ ਦੀ ਨਾ ਰਿਾਂ
ਪਿਰ ਪਕਨ ਪਚਰ ਤਕ ਨਾ ਮ ਕਝ ਬੋਪਲਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ
ਉਿ ਅਸ੍ ਇਕ ਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਿੋ ਗਏ ਕਦੇ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਖਦੇ ਤੇ

ਕਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਦੋ-ਪਤਨ ਵਾਰ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਿਸ੍
ਪਵਚ ਪਮਲੀਆਂ ਿਰ ਅਸ੍ ਪਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਮੇਰੇ
ਭਾਵਾਂ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂ ਪਿਰ ਉਿ
ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਜ ਕਲ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਬਿਤ ਛਿ ਰਿੀਆਂ ਨ
ਆਿਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਤੇ ਨ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ
ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਖੀ ਆ?
ਮ - ਤੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਨ ਸ੍ਭ ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਕੋਈ ਬੇ ਵਿਾ ਨਿ
ਲਗਾ ਅਜੇ ਤਕ ਲਗੀ ਤਾਂ ਤੂ ਵੀ ਨਿ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਿਤਾ ਨਿ
ਪਕ ਜਦ ਪਲਖਣ ਬੈਠਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਜ਼ਕਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ੍
ਪਵਚ ਮ ਕੀ ਕਰਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਣਾਓ ਪਿਰ ਕੋਈ
ਮ - ਤੂ ਿੜੀਆਂ ਨ ਪਿਰ ਪਕ ਸ੍ਣਨੀ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਭ ਨਿ ਿੜੀਆਂ ਚਲ ਉਿ ਸ੍ਣਾ ਪਦ .. ਕੀ
ਸ੍ੀ..? ਿਾਂ ਯਾਦ ਆਈ.. ਮਤਲਬੀ ਪਦਲਬਰਾ, ਪਕਥੇ ਢੋਈ
ਲਾਵੇਗਾਂ”..
ਮ - ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਨਿ
ਸ੍ਾਵਣ - ਯਾਦ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿੋਵੇਗੀ ਐਨੀਆ ਲਾਿਨਤਾਂ
ਿਾਈਆਂ ਨ ਮੈਨੂ
ਮ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤੈਨੂ ਪਕ ਲਾਿਨਤਾਂ ਨ ਪਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂਿੋ
ਸ੍ਣਨੀਆ ਨ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਸ੍ਣਾਉ ਤਸ੍ ਸ੍ਣਾ ਦੋ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਿਣੇ
ਮੂਿੋ
ਮ - ਲੈ ਸ੍ਣ ਪਿਰ..
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ,
ਸਾਥ ਨੀ ਕਮਲਣਾ ਿੋਈ,
ਇਿ ਕਦਨ ਤੂਿੰ ਪਛਤਾਵੇਗਾਂ,
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ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ

ਮੈਨਿੰ ੂ ਆਪਣਾ ਆਖ,
ਠਗ ਿੇ ਲੈ ਕਗਆ,
ਮੜ ਨਾ ਕਪਛੇ ਮਕੜਆ ਤੂਿੰ ,
ਜੋ ਕਜਸਮ ਖਜਾਨਾ,
ਤੂਿੰ ਵਿੰ ਡਦਾ ਕਫਰਦਾ,
ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਆ ਤੂਿੰ ,
ਤਨ ਵੀ ਲਟ ਕਲਆ,
ਮਨ ਵੀ ਲਟ ਕਲਆ,
ਹੋਰ ਿੀ ਿੀ ਧਿੰ ਨ ਿਮਾਵੇਗਾਂ,
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ
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ਮਕਹਿਣ ਦੇ ਕਵਚ,
ਿੋਈ ਤੋੜ ਨੀ ਤੇਰਾ,
ਬਦਬਕਦਆ ਨੂਿੰ ਮਕਹਿਾਦੇ ਤੂਿੰ ,
ਪਰ ਨ ਰ ਭਰ,
ਜੇ ਤਿ ਲਵੇਂ ਸਜਣਾ,
ਹਕਰਆ ਤਾਈ ਂ ਜਲਾ ਦੇ ਤੂਿੰ ,
ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਨ,
ਕਨਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦਾ,
ਪਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂਗਾ,
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ

ਜੇ ਨਿਸ ਿਢਾ ਮੈਂ,
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ਤਾਂ ਕਗਣਨ ਔਖੇ,
ਿੀ ਿੀ ਖੋਲ ਕਬਆਨ ਿਰਾਂ,
ਤੂਿੰ ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ,
ਜੋ ਮਿਰ ਜਾਵੇ,
ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਿਰਾਂ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂ,
ਕਫਟਿਾਂ ਦੇਵਾਂ,
ਤੂਿੰ ਤਦ ਵੀ ਇ ਤਾਂ ਚਾਵੇਗਾਂ,
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ

ਪੀਤ ਕਵਚਾਰਾ,
ਕਫਰਦਾ ਮਾਰਾ,
ਤੂਿੰ ਖਾਲੀ ਿਰ ਕਗਆ ਪਲਾ ਵੇ,
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ਹਣ ਨਾ ਇਸਦਾ,
ਿੋਈ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਦਾ,
ਜਗ ਤੇ ਰਕਹ ਕਗਆ ਿਲਾ ਵੇ,
ਰਬ ਨੂਿੰ ਕਧਆਏ,
ਜਾਂ ਮਰ ਮਿ ਜਾਏ,
ਿੀ ਇਸਦਾ ਮਲ ਿੋਈ ਪਾਵੇਗਾ,
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ,
ਮਤਲਬੀ ਕਦਲਬਰਾ,
ਕਿਥੇ ਢੋਈ ਲਾਵੇਗਾਂ
ਕਪਵਤਾ ਆਖ ਮ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਵੀ ਚਿ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਬੋਲੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਐਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿ ਕੀਤੀਆਂ ਆਿ
ਨਾਲ ਜੋ ਐਨੀ ਬੇ ਸ੍ਲੂਕੀ ਭਰੀਆਂ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਰਿੇ ਓ
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ਮ - ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਦੂਰੀ
ਆਉਣ ਤੇ ਮਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਤਿਨ ਕਰਨ ਲਗ
ਿਦਾ ਏ ਭਾਵ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਦ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਕੋਈ
ਿਰਕ ਨਿ ਿਦਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ...
ਮ - ਕੀ ਗਲ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਵਕਤ ਬਦਲ ਨਿ ਸ੍ਕਦਾ?
ਮ - ਬੀਪਤਆ ਤਾਂ ਨਿ ਬਦਲ ਸ੍ਕਦਾ ਿਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਆਿਣੇ ਵਸ੍ ਪਵਚ ਿੈ ਪਜਧਰ ਨੂ ਚਾਿੀਏ ਮੋੜ ਲਈਏ
ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਜਆਬ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਚਿ

ਿੋ ਗਈ ਮ ਵੀ ਚਿ ਬੈਠ ਪਗਆ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਘੜੀ ਵਲ
ਪਗਆ ਮ ਘੜੀ ਨੂ ਜੇਬ ਪਵਚ ਕਪਢਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਿਥ ਿੜ
ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਤੇ ਰਖ ਪਦਤੀ ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ ਨੂ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ
ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਇਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ ਲੈ ਣੀ ਤਸ੍ ਆਿਣੇ ਕੋਲ
ਰਖੋ
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ਮ - ਇਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸ੍ਤੇ ਲਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਿ ਤੇਰੀ ਿੀ ਆ
ਮੈਨੂ ਇਸ੍ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੇਰਾ ਇਸ੍ਤੇ ਕੋਈ ਿਕ
ਆ
ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਘੜੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ

ਿਰ ਮ ਘੜੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਪਵਚ ਦੇ ਿਥ ਘਟ ਕੇ ਰਪਖਆ ਉਸ੍ਦਾ
ਿਥ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਗਾ ਇਿ ਦੇਖ ਮ ਿਥ ਛਡ
ਪਦਤਾ ਿਰ ਘੜੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਪਵਚ ਿੀ ਰਿੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ
ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਰਪਕਆ ਰਪਿਣ ਪਦਉ
ਮ - ਿਾਂ ਿਰ ਤੂ ਇਿ ਵੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਆਿਣੀ ਮਰਜੀ

ਕਰਨਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਇਸ੍ ਨੂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਬਾਕੀ ਮ ਨਿ

ਚਾਿਦਾ ਪਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਸ੍ਮਾਂ ਰਪਕਆ ਰਿੇ ਭਾਵ ਤੂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਿ ਜਾਂ ਨਾ ਰਿ
ਸ੍ਾਵਣ - ਇਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਤਸ੍ ਮੜ ਤ ਮੈਨੂ ਬਧਨ
ਪਵਚ ਬਨ ਰਿੇ ਿੋ
ਮ - ਨਿ ਤੂ ਅਜ਼ਾਦ ਏ ਮੇਰੇ ਵਲ ਤੈਨੂ ਕੋਈ ਬਦਸ਼ ਨਿ
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ਉਸ੍ਨ ਘੜੀ ਨੂ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਵਲ ਪਿਰ ਘੜੀ ਨੂ
ਿੜ ਓਦਾਂ ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਪਿਰ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ
ਵੀ

ਠੀ ਤੇ ਮ

ਠ ਪਗਆ ਉਿ ਬੋਲੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਚਲਦੀ ਿਾਂ ਿਣ ਮਪਿਕ ਦੇ ਸ੍ਕੂਲ ਤ ਆਉਣ

ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਜਾਣਾ
ਮ - ਪਿਰ ਪਮਲੇ ਗ ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ ਿੀਤ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਮ ਦਬਾਰਾ
ਨਿ ਪਮਲਾਗ ਮੈਨੂ ਮਆਿ ਕਰਨਾ ਚਗਾ ਮ ਚਲਦੀ ਿਾਂ
ਮ - ਚਲ ਕਝ ਿਲ ਿੋਰ ਰਕ ਜਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਿਣ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਏ ਇਸ੍
ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਗਲ ਵਧੇ ਤੇ ਮ ਗਲ ਨਿ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਮ - ਠੀਕ ਆ ਪਜਵ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਸ੍ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ
ਪਦਉ ਬਸ੍ ਬਿਤ ਿੈ ਜੋ ਕਝ ਵੀ ਪਲਖ ਪਦਤਾ ਏ
ਮ - ਠੀਕ ਿ ਸ੍ੋਚਾਗਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਚਗਾ ਚਲਦੀ ਿਾਂ ਮ
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ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੂ ਚਲ ਿਈ ਮ ਉਥੇ ਿੀ
ਖੜਾ ਪਰਿਾ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵਚ ਪਖਆਲ ਆਇਆ ਪਕ
ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਇਸ੍ਦਾ ਘਰ ਪਕਥੇ ਿੈ? ਿਰ
ਪਿਰ ਸ੍ੋਪਚਆ ਜਦ ਉਸ੍ਨ ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੀ ਨਿ ਰਖਣਾ ਪਕ

ਅੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਨ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਤਦ ਤਕ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਜਦ
ਤਕ ਉਿ ਅਖੀਆਂ ਤ ਓਿਲੇ ਨਾ ਿੋ ਗਈ ਮ ਵੀ ਘਰ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍
ਚਲ ਪਿਆ
ਘਰ ਿਿਚ ਮ ਮੜ ਤ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਂ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋਣ
ਲਗਾ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਭਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਿਰ ਕਰੀਬ
ਦਸ੍ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਤ ਿੇਸ੍ਬਕ ਦੇ ਓਿੀ ਖਾਤੇ ਤ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਆਇਆ ਮ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿੜਨ ਲਗਾ..
ਿੀਤ ਮ ਪਮਲਣਾ ਿੈ ਆਿ ਨੂ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕੀ ਗਲ ਤੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਮਲਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਾਿਦੀ? ਿਣ ਕੀ
ਿੋਇਆ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
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ਤਸ੍ ਦਸ੍ੋ ਪਮਲਣਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ? ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਿ ਪਵਚ
ਜਆਬ ਪਦਉ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਂ

ਥੇ ਿੀ ਆਵਾਂ?

ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਤਸ੍ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਿੋ ਪਿਰ ਵੀ ਸ੍ਵਾਲ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕਦ ਆਵਾਂ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਠੀਕ ਿੈ ਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਠੀਕ ਿੈ
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ਇਸ੍ ਜਆਬ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਜਆਬ ਨਾ
ਆਇਆ ਮੈਨੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਲਗੀ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੈਨੂ
ਪਕ

ਬਲਾ ਪਲਆ ਉਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ

ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਖਣਾ ਚਾਿਦੀ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆਂ ਪਕ ਇਿ ਕੋਈ

ਗਲ ਥੌੜਾ ਿੋਈ ਪਕ ਉਿ ਕਿੇ ਤਾਂ ਪਮਲਾਂਗ, ਉਿ ਨਾਂਿ ਕਰੇ ਤੇ
ਨਿ ਮ ਨਿ ਜਾਵਾਂਗਾਂ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਪਗਆ ਪਕ
ਪਕ ਮੇਰੀ ਪਖਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਾਵਣ ਵਲ ਸ੍ੀ ਮ ਬਾਿੂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਿੀ
ਇਟਰਪਵਊ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਸ੍ਵੇਰੇ
ਸ੍ਮ ਪਸ੍ਰ ਿੀ ਘਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ੜਕਾਂ ਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਮ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਮਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਿਚ ਪਗਆ ਮ ਦੇਪਖਆ
ਸ੍ਾਵਣ ਮੇਰਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਦੂਰ ਤ ਿੀ ਉਸ੍ਨੂ
ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਪਲਆ ਉਸ੍ ਵਲ ਤਕਦਾ
ਿੋਇਆ ਮ ਉਸ੍ ਵਲ ਵਪਧਆ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍ਨ ਿਰੇ ਰਗ ਦਾ
ਿਲਾਜੋ ਸ੍ੂਟ ਿਾਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ

ਮੇਰੇ ਵਸ੍ ਦੀ ਗਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਭਾਵ ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ
ਬੇਟੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਿ ਮੈਨੂ ਸ੍ਿਨਾ ਜਾਂ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਿੀ ਜਾਿਦੇ ਸ੍ਨ ਮ ਪਚਟੇ ਰਗ ਦਾ ਕੜਤਾ
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ਿਜਾਮਾ, ਿੈਰੀ ਖਸ੍ਾ ਤੇ ਪਸ੍ਰ ਗਲਾਨਾਰੀ ਰਗ ਦੀ ਿਗ ਬਨੀ
ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਾ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਗਸ੍ੇ ਭਰੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਪਕ ਉਿ ਕਾਿੀ
ਸ੍ਮ ਤ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵਗ
ੇ ੀ ਮੈਨੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ
ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਦੋ ਢਾਈ ਘਟੇ ਿੋ ਗਏ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ
ਨੂ
ਮ - ਯਾਰ ਪਨਕਪਲਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਰਾਿ ਪਵਚ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਿੋ ਪਗਆ
ਸ੍ਾਵਣ - ਬਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ
ਮ - ਲੈ ਦਸ੍
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਲੈ ਦਸ੍?
ਮ - ਕੋਈ ਗਲ ਵੀ ਕਰੇਗ ਜਾਂ ਬਸ੍ ਗਸ੍ਾ ਿੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ
ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੜ ਤ ਗਸ੍ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਦੇਖ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਿ ਿੜੀ ਤੇ ਅਗੇ ਲੈ ਿੋ ਤਰੀ ਅਸ੍
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ਮੜ ਓਸ੍ੇ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਜਾ ਿਿਚੇ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ
ਦਖੀ ਮਨ ਨੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪਜਸ੍ਮ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ ਿੈ
ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਨਿ ਪਕ ਪਕ ਮ ਵੀ ਇਕ ਮਰਦ ਿਾਂ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਔਰਤ ਨੂ ਦੇਖ ਕਾਮਵਾਸ੍ਨਾ ਿਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸ੍ਗ ਇਿ ਤਾਂ ਖਦ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ਸ੍ਰਖ

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ ਦਾ ਪਿਸ੍ਾ ਬਣਨ
ਲਗਾ ਅਸ੍ ਿੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਜਾਂਪਦਆਂ
ਿੀ ਮੈਨੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਭਰ ਪਲਆ ਮ ਉਤਸ੍ਕ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਮੜ
ਤ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਪਿਆਸ੍ ਪਮਟਾਉਣ ਪਵਚ ਮਸ਼ਰੂਿ ਿੋ
ਪਗਆ ਵਕਤ ਦਾ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਅਠ ਵਜ ਗਏ

ਸ੍ਾਵਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਲਵੇਟੀ ਿਈ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਜਨਮਾਂ ਤ
ਪਵਛੜੀ ਿੋਵੇ ਵਕਤ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਕਿਾ..
ਮ - ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ ਜਾਣਾ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗਜ਼ਾਰਨ ਤ ਗਰੇਜ਼
ਿੈ?
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ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ
ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਿੋਰ ਕਸ੍ਵਾਂ ਜਕੜ ਪਲਆ ਅਸ੍ ਸ੍ਾਰੀ
ਰਾਤ ਇਕਪਲਆਂ ਗਜਾਰੀ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਾਲੂਕਾਤ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਉਸ੍ਨ ਬਿਤ ਰੋਸ੍
ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਪਜਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਉਿ ਕਰੀਬ

ਪਤਨ ਵਾਰ ਰੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵੀ ਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੜ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਉਿ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਘੜੀ ਉਸ੍ ਕੋਲ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਿਲ ਵੀ ਘੜੀ ਨੂ ਖਦ ਤ ਦੂਰ
ਨਿ ਕੀਤਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਪਖਚ ਵਧੀ
ਿੋਰ ਵੀ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਸ੍ ਇਕ ਿਲ

ਵੀ ਸ੍ਤੇ ਨਿ ਪਿਰ ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਤ ਵਜੇ ਸ੍ਾਵਣ ਪਤਆਰ
ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਮ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦੀਆਂ
ਸ਼ਪਿਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ਭ ਤ ਿਸ੍ਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਮਾਇਆ ਉਿ
ਮੜ ਤ ਮੈਨੂ ਪਮਲ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮ
ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਨੂ ਪਨਿਾਰਦਾ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਆਿਣੀ

ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਮੜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਮ ਘਰ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੀ ਗਈ ਮ
ਉਸ੍ਨੂ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਿਪਛਆਂ ਪਕ ਉਿ ਘਰ ਪਕਵ ਆ ਦੀ ਿੈ
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ਭਾਵ ਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ਪਕ ਪਕ
ਮੈਨੂ ਇਿ ਗਲਾਂ ਬੇ ਲੋ ੜੀਆਂ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿੋਈਆਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਿਛਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਨਿ ਸ੍ਮਪਝਆ ਘਰ ਿਿਚਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਿੇਸ੍ਬਕ
ਤੇ ਮੈਨੂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ੀ..
ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨਬਰ ਭੇਜ ਪਦਉ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿੈ ਤਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਨਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਮ ਿੋ ਪਗਆ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
9779324826
ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿੜ ਉਸ੍ਨ ਤਰਤ ਿੀ ਵਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਭੇਪਜਆ..
ਿੀਤ..??
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ
219

ਿਾਂਜੀ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮੇਰਾ ਨਬਰ ਰਪਖਅਤ ਕਰ ਲਵ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਠੀਕ ਿੈ ਜਨਾਬ ਕੀ ਨਾਮ ਪਲਖਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
"ਤੂ" ਪਲਖ ਲੈ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਨਿ ਮੈ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਖਾਗਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਕੀ?
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
"ਬਸ੍ ਮ", ਪਕ ਪਕ ਤੂ, ਤੂ ਨਿ ਮ ਿਾਂ
ਜਆਬ ਆਇਆ..
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ਠੀਕ ਿੈ ਸ਼ਕਰੀਆ
ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛ ਿੋਰ ਕਈ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ

ਸ੍ਾਡੀਆਂ

ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਵਧਣ ਲਗੀਆਂ ਸ੍ਾਨੂ ਆਿਣੇ ਪਜਸ੍ਮ ਦੋ ਦੀ ਪਬਜ਼ਾਏ
ਇਕ ਜਾਿਣ ਲਗੇ ਉਸ੍ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟਟਣ ਵਾਲਾ
ਲਗਣ ਲਗਾ ਮ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇ ਵਿਾਈ ਲਈ ਪਜਨੀਆਂ ਵੀ

ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਲਖੀ ਉਿ ਿੜਦਾ ਤੇ ਖਸ਼ ਿਦਾ ਸ੍ਾਵਣ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰਿ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਤੇ
ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਲਖਣ ਲਗਾ ਇਿ ਮੇਰੀ ਿਸ੍ਦੀਦਾ ਿੈ..
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਰਬ ਵੀ ਅਜ ਖਸ਼ ਲਗਦਾ ਏ,
ਸਾਡੇ ਕਦਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ

ਲਗੇ ਕਫਰ ਨਵਾਂ ਕਦਨ ਚਕੜਆ,
ਹਣ ਮੜ ਹੋਈਆਂ ਰਸ਼ਨਾਈਆਂ,
ਿਲੇ ਿਲੇ ਰਕਹਣ ਦੀਆਂ,
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ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ,
ਅਗ ਸੀਨ ਦੇ ਕਵਚ ਬਲਦੀ,
ਿਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਲਾਿਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ

ਰਿੰ ਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂਿੰ ਚਕੜਆ,
ਲਗੇ ਧਰਤੀ ਅਿੰ ਬਰ ਵਰਗੀ,
ਮੇਰੇ ਸਪਕਨਆਂ ਨੂਿੰ ਅਜ ਲਗਦਾ ਏ,
ਨੀਂਦ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਿੇ ਚੜ ਗਈ,
ਤਾਰਾ ਇਿ ਇਿ ਿਰ ਿੇ ਕਗਕਣਆਂ,
ਖਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਖਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ
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ਸਭ ਬਦਕਲਆ ਬਦਕਲਆ ਲਗਦਾ ਏ,
ਲਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸਦਰਾਂ

ਗੀਆਂ,

ਮੈਂ ਖਦ ਨੂਿੰ ਲਕਭਆ ਹਣ ਹੀ,
ਲਗੇ ਰੀਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਗੀਆਂ,
ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ,
ਲਗੇ ਕਨਿਲੇ ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਚੋਂ,
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ

ਲਗੇ ਮਿੰ ਕ ਲ ਕਮਲ ਗਈ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਮਿ ਗਈਆਂ ਨ ਲਿੰਮੀਆਂ ਪੈੜਾਂ,
ਕਦਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇ ਅਿੰ ਦਰ,
ਕਜਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇਹ ਲਕਹਰਾਂ,
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ਕਜਵੇਂ ਸ਼ਿੰ ਖ ਵਜਾਵੇ ਨਾਦ ਿੋਈ,
ਰਬ ਕਮਕਲਆ ਏ ਸ਼ਰੂਆਤਾਂ ਤੋਂ,
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ

ਮੈਂ ਤੇ ਤੂਿੰ ਦਾ ਫਰਿ ਹੀ ਕਮਟ ਕਗਆ,
ਲਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਰਮ ਾਂ ਬਝੇ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆਂ,
ਇਿ ਕਮਿ ਹੋਗੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ,
ਫਰਿ ਕਮਟ ਕਗਆ ਕਦਨ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਇਹ ਇਸ਼ਿ ਕਦਆਂ ਜ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਰਬ ਵੀ ਅਜ ਖਸ਼ ਲਗਦਾ 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 ਨੂ ਸ੍ਾਵਣ
ਨਾਲ ਮੜ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ਨੂ ਭਲਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਜਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿੋਵੇ

ਥੇ

ਮੜ-ਮੜ ਮੇਲ ਿੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵ
ਸ੍ਾਵਣ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਬਧਨ ਪਵਚ ਬਝੀ ਿੋਈ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਖਚ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ
ਦੀ ਤਰਿ ਰਿੀ ਇਕ ਬਾਰਾਂ ਿਜਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ
ਜ਼ਰੀਆ ਸ੍ੀ ਦੋ ਰੂਿਾਂ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਂ ਨੂ ਵਾਿਸ੍ ਪਵਚ ਪਮਲਾਉਣੇ ਦਾ

ਉਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਝ ਗ਼ਲਤਿਪਿਮੀਆਂ ਜਰੂਰ ਿੋਈਆ, ਿਰ
ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਭਲਾ ਅਗੇ ਵਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਿਲ
ਰਿੇ
ਿਰ ਇਿ ਪਰਸ਼ਤਾ ਕਦ ਤਕ ਬਪਣਆਂ ਰਿੇਗਾ ਖੈਰ ਿੈ ਤਾਂ

ਸ੍ਾਵਣ ਇਕ ਿਰਾਈ ਔਰਤ ਿੀ ਤੇ ਿੀਤ ਨਾਲ ਚਾਿ ਕੇ ਵੀ ਉਿ

ਪਵਆਿ ਨਿ ਕਰਾ ਸ੍ਕਦੀ ਇਸ੍ ਪਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਿਦ ਪਕਸ੍ ਿਦ
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ਤਕ ਿੈ ਕੋਈ ਨਿ ਜਾਣ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਇਸ੍
ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿ , ਪਕ ਪਕ ਜਦ ਤਕ
ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵਚ ਉਤਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਤਕ ਉਿ ਕਿਾਣੀ
ਨਿ ਜਾਿਦੀ ਪਜਵ ਦਖ-ਸ੍ਖ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ

ਰਪਿਣ ਤਾਂ ਪਜਦਗੀ ਪਜਉਣ ਦਾ ਅਨਦ ਬਪਣਆ ਰਪਿਦਾ ਿੈ ਇਵ
ਿੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨ ਪਕ ਪਕ ਇਿ ਅਸ੍ਲ ਜੀਵਨ ਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿੋ
ਿੀ ਪਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਅਗੇ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਇਿ ਪਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਕਤ, ਸ੍ੋਚ ਤੇ ਿਲਾਤਾਂ
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ਮਲ 12 ਹਜਾਰ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)
ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂ ਖਲਾ ਛਪਡਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਿ ਬਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਮ
ਬਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿਰ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮ ਿੀ ਜਾਂਦਾ
ਸ੍ੀ ਿਿਤੇ ਪਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ੍ੀ ਕਈ ਵਾਰ
ਪਤਨ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦ ਪਕਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ
ਬਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਆਿਣੇ ਮਨ ਨੂ ਤਨ ਦੀ ਿਵਸ਼
ਨਾਲ ਠਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਦੇ ਮਨਾ
ਨਿ ਕਰਦਾ ਪਮਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਚਾਿੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ੀ
ਆਦਮੀ ਿਾਂ ਮ ਇਕ ਇਕ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਦ ਪਦਲ
ਚਾਿੇ ਮਲਾਕਾਤ ਉਿ ਵੀ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਡਰ ਅਤੇ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ ਦੇ

ਪਜਦਗੀ ਖਸ਼ਿਾਲ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਕਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਤਗ
ਨਿ ਿੋਏ

ਝ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਪਜਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬਧ

ਬਣਾਏ ਸ੍ਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਬਿਤੀ ਦੇਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਲਦਾ ਪਜਨਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਸ੍ੀ ਖੈਰ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਬਾਰਬਾਰ ਦਸ੍ਣਾ ਭਾਵ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਨੂ ਜਗ ਜ਼ਾਪਿਰ ਕਰਨਾ
ਿੈ ਕਾਿੀ ਲਬੇ ਸ੍ਮ ਤਕ ਇਵ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ

www.PunjabiLibrary.com

228

ਮ ਕੋਈ ਕਮ ਕਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਮ ਇਕ
ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ੀ ਿਰ ਘਰੇ ਪਵਿਲੇ ਰਪਿਣਾ ਠੀਕ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਮੈਨੂ ਬਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਪਿਦੇ ਕਮ ਕਾਰ

ਲਈ ਿਰ ਮਾਂ ਪਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਇਕ ਪਦਨ ਬਾਿੂ
ਜੀ ਨ ਪਕਿਾ ਿੀਤ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰ ਲੈ ਏਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਕਰ ਨਿ

ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂ ਇਿ ਠੀਕ ਲਗਾ ਮ ਅਗਲੇ ਿੀ ਪਦਨ ਸ਼ਪਿਰ
ਪਗਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਐੈੱਮ.ਏ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕੀਤਾ ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੂ
ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਤੀ ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਆਿਣੀਆਂ
ਪਲਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੂ ਿਜਾਬੀ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰਨ
ਲਈ ਿੇਪਰਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮ ਇਕ ਚਗਾ ਲੇ ਖਕ ਬਣ ਸ੍ਕਾਂ ਮੈਨੂ
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਠੀਕ ਲਗੀ ਤੇ ਮ ਤਰਤ ਿੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਪਲਆ

ਕਲਾਸ੍ਾਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ ਪਵਚ ਇਕ ਿੀ ਮਿੀਨਾ ਬਚਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਕਾਲਜ
ਲਈ ਿੂਰੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਇਸ੍
ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਸ਼ ਿੋਈ ਕਾਲਜ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ
ਮ ਿੜਾਈ ਵਲ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਲਗਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਪਵਚ ਿੋਰ ਵੀ
ਮਡੇ ਕੜੀਆਂ ਸ੍ਨ ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਖਲ ਪਗਆ ਸ੍ੀ

ਅਸ੍ ਚਗੇ ਦੋਸ੍ਤ ਬਣ ਗਏ ਮ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਿੋਣ ਵਾਲੇ
ਸ੍ਾਪਿਤਕ ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵਚ ਪਿਸ੍ਾ ਲੈ ਣ ਲਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ
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ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾ ਪਵਚ ਛਿਦੀਆਂ ਿਗਰਾਮਾਂ ਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ

ਮੇਰੀਆਂ

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੇਰਾ
ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਕੜੀ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਗਆ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਵਣ ਤ
ਿੀ ਿਰਸ੍ਤ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਵੈਸ੍ੇ ਿੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕ ਇਕ
ਸ੍ਾਲ ਬੀਤ ਚਪਲਆ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰਦੇ ਨੂ, ਿਰ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ
ਕੜੀ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਵਧਾਈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ਿੜਾਈ ਪਵਚ
ਵੀ ਮ ਆਿਣਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰਪਖਆ ਸ੍ੀ

ਝ ਮ ਿੜਨ

ਪਵਚ ਇਕ ਚਗਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਇਕ ਸ੍ਾਲ ਦੀ

ਿੜਾਈ ਪਿਛ ਮੇਰਾ ਚਗਾ ਨਾਮ ਿੋ ਪਗਆ ਿਰੇਕ ਦੀ ਜਬਾਨ ਤੇ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਸ੍ਭ ਮੈਨੂ ਜਾਣਦੇ
ਸ੍ਨ ਭਾਵ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਪਵਭਾਗ ਦਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿੋਵੇ ਖੈਰ
ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਦਾ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਿਤੇ ਪਵਚ ਬਸ੍ ਇਕ ਵਾਰ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਕਦੇ ਬਰਾ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਮਪਨਆਂ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਮੇਰੀ ਪਵਅਸ੍ਤ ਪਜਦਗੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਸ੍ਮਝਣ ਵੀ ਲਗ ਿਈ ਸ੍ੀ
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ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵ ਪਦਨ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਗਏ ਨਵ ਪਵਪਦਆਰਥੀ
ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਲਗੇ ਰੋਜ ਨਵ-ਨਵ ਪਚਿਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂ ਪਮਲਦੇ ਮ
ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵਚ ਿੀ ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਸ੍ਾਿਮਣੇ
ਿੀ ਮਪਡਆਂ ਦਾ ਿੋਸ੍ਟਲ ਸ੍ੀ ਪਵਚਕਾਰ ਇਕ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੀ
ਿਾਰਕ ਬਣੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਵਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂ ਕਾਲਜ ਪਮਲਣ

ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਦਪਸ੍ਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ
ਸ੍ਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਿ ਲਗਦਾ ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਵਆਿੀ
ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ ਇਕ ਬਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਿੈ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵਚ
ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਚ' ਰੋਿਬ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਕੋਈ
ਿਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦਾ ਸ੍ਭ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਭੇਤੀ ਸ੍ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ
ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਚਾਿ ਿਾਣੀ ਪਿਆਲ ਦਈਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਏਨ ਪਵਚ

ਿੀ ਖਸ਼ ਸ੍ਨ ਲਗਭਗ ਪਜਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲਘ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਜਦ
ਤਕ ਨਵ ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਿੜਾਈ ਦਾ ਇਕ-ਡੇਢ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਪਗਆ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਮੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਿਾਸ੍ੇ ਤ...
ਮ ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪਵਚ ਖੜਾ
ਚਾਿ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਿਰਨਾ ਬਪਨਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਗਲ ਇਕ ਬਨਣ ਤੇ ਤੇੜ ਪਨੈੱਕਰ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾਂ ਸ਼ਾਮ
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ਦੇ ਿਜ ਕ ਵਜੇ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਮ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਇਕ ਿਾਰਕ
ਪਵਚ ਇਕ ਕੜੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਬੜੀ ਿੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਿ ਬਾਰਬਾਰ ਆਿਣੇ ਿੋਨ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਅਖਾਂ ਨੂ ਸ੍ਾਿ
ਕਰਦੀ ਮੈਨੂ ਲਗਾ ਪਕ ਉਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਰਿੀ ਿੈ ਮ ਿੋਰ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਰਪਕਆ ਉਸ੍ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ ਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਿ

ਿੀ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਿਣ ਲਗਭਗ ਮਕ ਗਈ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਦਾ
ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਮ ਕਝ ਸ੍ੋਚ-ਪਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਿ ਵਾਲਾ
ਕਿ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਰਖ ਉਸ੍ ਵਲ ਪਗਆ ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ
ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਮ ਕੋਲ ਿਿਚਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਦੇਖ ਪਲਆ
ਉਸ੍ ਨ ਮੜ ਤ ਅਖਾਂ ਿੂਝੀਆਂ ਤੇ ਖਦ ਨੂ ਸ੍ਵਾਰਨ ਲਗੀ ਮ
ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ...
ਮ - ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
ਕੜੀ - ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ (ਸ੍ਪਿਮੀ ਪਜਿੀ ਅਵਾਜ ਪਵਚ)
ਮ - ਕੀ ਗਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ? ਮ ਬੜੇ ਪਚਰ ਤ ਦੇਖ
ਪਰਿਾ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਆਿ ਰੋ ਰਿੇ ਿੋ ਇਸ੍ ਲਈ ਿਛਣ ਚਲਾ
ਆਇਆ
ਕੜੀ - ਨਿ -ਨਿ ਬਸ੍...
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ਮ - ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ ਤਾਂ ਦਸ੍ੋ, ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕੋਈ ਿਲ ਕਰ
ਦਈਏ
ਕੜੀ - ਨਿ ਜੀ ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਬਸ੍ ਮ ਵੈਸ੍ੇ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ
ਬਸ੍ ਚਗੇ ਮਾੜੇ ਬੀਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵਚ ਅਥਰੂ ਵਪਿਣ ਲਗੇ
ਮ - ਿਾਂ ਿਦਾ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਬੀਤੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਇਿੋ ਪਜਿੇ
ਬਥੇਰੇ ਮੋੜ ਿਦੇ ਨ ਜੋ ਚਗੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸ੍ਮ ਪਵਚ ਰਲਾ ਦਦੇ
ਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਚਗੇ ਸ੍ਮ ਪਵਚ
ਕੜੀ - ਿਾਂਜੀ ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਤਸ੍
ਮ - ਵੈਸ੍ੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿੀਤ ਿੈ ਐੈੱਮ.ਏ ਦੂਜੇ ਸ੍ਾਲ ਦਾ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਾਂ
ਕੜੀ - ਮ ਪਸ੍ਮਰਨ ਐੈੱਮ.ਏ ਿਪਿਲਾ ਸ੍ਾਲ
ਮ - ਮ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਗੀ ਨਿ ਤਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ ਨਿ ਤਗੀ ਪਕਸ੍ ਗਲ ਦੀ ਬੈਠ ਆਿ
ਮ - ਸ਼ਕਰੀਆ ਜੀ
ਮ ਸ਼ਕਰੀਆ ਆਖ ਬੈਠ ਪਗਆ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ

ਕੋਈ ਗਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕਝ ਦਪਸ੍ਆ ਨਿ ਿਾਲੇ
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ਵੈਸ੍ੇ ਪਕਸ੍ੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂ ਦਸ੍ਣਾ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਨਿ ਅਣਜਾਣ ਿੀ ਸ੍ੀ
ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਿੈ ਜਦ ਤਕ ਗਲ ਦਾ ਪਨਚੋੜ
ਨਾ ਪਮਲੇ ਜਾਇਜਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੈਸ੍ੇ ਕੜੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਿਪਿਲਾਂ
ਮ ਇਸ੍ ਗਲ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਿਰ ਬਾਅਦ ਪਵਚ ਮੈਨੂ
ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਨਾਲ
ਕਝ ਿਰਕ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਾਵਣ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਨਿ
ਲਗਦਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਜਨਾ ਸ੍ੋਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਿੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਇਿ ਮੇਰਾ ਵਪਿਮ ਸ੍ੀ ਖੈਰ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਿੈਸ੍ਲਾ ਮ ਅਜ ਤਕ
ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ ਿਾਂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ
ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਬਲਾ ਨਿ ਿਰ ਕੜੀ ਵਲ ਦੇਖ ਮੈਨੂ
ਇਿੀ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮ ਸ੍ੋਚਦਾ ਏਦਾਂ ਸ੍ੀ ਮ ਬੈਠ ਪਗਆ
ਤੇ ਬੋਪਲਆਂ..
ਮ - ਇਸ੍ੇ ਸ੍ਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪਲਆ ਜਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਿੜੇ
ਿੋ?
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 - ਜਲਧਰ ਆਿ?
ਮ - ਮੇਰਾ ਇਿੀ ਸ਼ਪਿਰ ਿੈ

ਝ ਪਿਡ ਿੈ ਨੜੇ ਿਰ ਮ

ਿੋਸ੍ਟਲ ਚ' ਿੀ ਰਪਿਦਾ ਿਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਕਿੜੇ ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ?
ਮ - ਿਜਾਬੀ ਆਿ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਮ ਵੀ ਿਜਾਬੀ ਿੀ
ਮ - ਵਧੀਆ ਪਿਰ ਤਾਂ ਦਸ੍ਣਾ ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੋਈ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ ਜਰੂਰ
ਮ - ਵੈਸ੍ੇ ਆਿ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਮੈਨੂ ਪਕ ਪਕ ਰੋ ਰਿੇ ਸ੍ੀ
ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਦਸ੍ਾਗਾਂ ਨਿ ਿਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕਝ ਿਲ ਕਰ ਸ੍ਕਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਣ ਪਕਵ ਦਸ੍ਾਂ
ਮ - ਆਿ ਨਾ ਦਸ੍ਣਾ ਚਾਿੋ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਬਸ੍
ਮ ਵੈਸ੍ੇ ਿਛ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ ਮੈਨੂ ਦਸ੍ਣ ਪਵਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਨਿ
ਮ ਬਿਤੀ ਦੇਰ ਲਕਾ ਨਿ ਰਖ ਸ੍ਕਦੀ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਗਲ ਦਾ
ਮ - ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ ਪਕ ਰੋ ਰਿੇ ਸ੍ੀ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦਰਅਸ੍ਲ, ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਮਡੇ ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ

ਸ੍ਾਂ ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਝਦੇ
ਸ੍ਾਂ ਪਵਆਿ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ਿਨਾ ਸ੍ੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ
ਮ ਕਝ ਕਪਿ ਨਿ ਸ੍ਕਦੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਧੋਖੇ ਚ' ਰਪਖਆ
ਦਸ੍ ਕ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਨਡਾ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਮੈਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਵੀ ਨਿ ਮ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਿਰ ਲਗਦਾ ਨਿ ਮੈਨੂ
ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂ ਬੜਾ

ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਉਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਬਿਤਾ ਿਰਕ ਨਿ ਲਗਾ ਮ
ਸ੍ੋਪਚਆ ਚਲ ਪਜਵ ਵਾਪਿਗਰੂ ਨੂ ਮਜ਼ੂਰ ਿਰ ਿਣ ਿਤਾ ਨਿ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਆਿਣੀਆਂ ਿੋਟੋਵਾਂ ਵੇਖ, ਉਸ੍ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ ਆਿਣੇਆਿ ਅਥਰੂ ਪਨਲਕ ਆ ਦੇ ਨ ਮ ਬਿਤ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਦੀ ਿਾਂ
ਪਕ ਨਾ ਪਨਕਲਣ ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ ਇਿ ਪਿਰ ਵੀ ਨਿ ਰਕਦੇ
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ ਪਦਲ ਟਟਣਾ ਪਕਵ ਦਖ
ਪਦਦਾ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਦਲ ਨਿ ਟਪਟਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਸ੍ ਿਤਾ
ਨਿ ਕੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਇਸ੍ ਨੂ ਪਦਲ ਟਟਣਾ ਿੀ
ਕਿੀਦਾ ਜਨਾਬ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤਿਾਨੂ ਪਕਦਾਂ ਿਤਾ? ਤਿਾਡਾ ਪਦਲ ਟਪਟਆ
ਕਦੇ?
ਮ - ਨਿ ਟਪਟਆ ਤਾਂ ਨਿ ਿਰ ਜਦ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਯਾਦ
ਚ' ਅਥਰੂ ਵਪਿਣ ਉਿ ਵੀ ਉਦ, ਜਦ ਉਿ ਛਡ ਪਗਆ ਿੋਵੇ
ਤਦ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਦਲ ਟਟਣਾ ਿੀ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕਪਿਦੇ ਿੋਣਗੇ ਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿ ਟਪਟਆ
ਪਦਲ- ਦਲ
ਮ - ਠੀਕ ਿੈ ਨਾ ਮਨ ਮ ਮਨਾਂ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਣਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ ਮ ਵੈਸ੍ੇ ਕਪਿ ਰਿੀ ਿਾਂ ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ
ਨੂ 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 ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਮੇਰਾ
ਪਦਲ ਨਿ ਟਪਟਆ ਕੋਈ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ... ਠੀਕ ਆ ਮਨ
ਪਲਆ ਮ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਰਾ ਨਾ ਮਨਣਾ ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਿੈ ਖਲ ਕੇ ਗਲ
ਕਰਨ ਦਾ
ਮ - ਵਧੀਆ ਗਲ ਿੈ, ਮੈਨੂ ਵੀ ਖਲ ਕੇ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਚਲੋ ਚਗਾ ਚਲਦਾ ਿਾਂ ਿਨਰਾ ਿੋ ਪਰਿਾ ਏ
ਆਿ ਵੀ ਅਰਾਮ ਕਰੋ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ
ਅਸ੍ ਦੋਨ ਖੜੇ ਿੋ ਗਏ ਜਦ ਉਿ ਖੜੀ ਿੋਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ
ਸ੍ਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ
ਵਲ ਪਿਆ ਉਸ੍ਨ ਪਿਕੇ ਪਜਿੇ ਗਲਾਬੀ ਰਗ ਦਾ ਲੀਕਾਂ ਵਾਲਾ
ਦਾ ਸ੍ੂਟ ਿਾਇਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਬਿਤ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲਮੇ ਸ੍ਨ
ਪਜਵ ਮਪਸ੍ਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਿੋਵੇ ਕਦ ਮੇਰੇ ਤ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ
ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜ ਿਟ-ਚਾਰ, ਿਜ ਇਚ ਿੋਵੇਗਾ

ਝ ਿੈ ਬਾ-

ਕਮਾਲ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਖੜੇ ਿੋਏ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਖੜੇ ਿਦੇ ਿੀ ਪਕਿਾ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਵੈਸ੍ੇ ਧਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ

ਝ ਮੈਨੂ

ਬਿਤੇ ਮਪਡਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਿਸ੍ਦ ਨਿ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਿਰ ਮੈਨੂ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਪਕ ਆਿ ਨ ਮੇਰਾ
ਪਧਆਨ ਬਦਪਲਆ ਤੇ ਮਨ ਿਲਕਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕਰੀਆ
ਮ - ਨਿ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਚਗਾ ਜੀ ਪਿਰ ਪਮਲਦੇ ਿਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ ਜੀ
ਮ ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਵਲ ਨੂ ਚਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੇ
ਏਨ ਨੂ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਪਖਆਲ ਮੇਰੇ
ਮਨ ਚੋ' ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਕਾਿੀ ਲਬੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਿਰ ਮ
ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸ੍ ਪਗਆ ਪਕਨ ਪਦਨ ਗਜਰ ਗਏ ਮ ਿਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣ ਿਰ
ਇਸ੍ ਵਾਰ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਸ੍ਿਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਵਚ ਕੋਈ ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ
ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਸ੍ਕਦੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮ ਪਿਡ
ਵੀ ਨਾ ਪਗਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਦਨ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੇ ਮਡੇ
ਿਾਰਕ ਦੇ ਪਵਚ ਬਣੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾ ਡ ਪਵਚ
ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਜੋ ਿਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਬਣੀ ਿੋਈ
ਸ੍ੀ ਿੋਸ੍ਟਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ
239

ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਚਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਿਸ੍ਦ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਿਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਿੋ ਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਿੇਠਾਂ
ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕਝ ਪਲਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍
ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦੋ ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖੇ ਤੇ ਕਪਵਤਾ ਅਜੇ ਸ਼ਰੂ ਿੀ
ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇਕ ਨ ਪਕਿਾ..
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂਜੀ ਪਕਵ ਿੋ?
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਆਿ ਦਸ੍ੋ?
ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਆ ਪਗਆ ਇਿ ਤਾਂ ਓਦਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਿੈ
ਪਸ੍ਮਰਨ ਜੋ ਅਜ ਖਸ਼ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਨ ਵੀ ਮੈਨੂ
ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ ਪਿਰ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠ
ਗਈਆਂ ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਬੋਲੀ...
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਿੜਦਾ ਕੋਈ? ਵਾਿ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਨਿ ਬਸ੍ ਕਝ ਪਲਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਪਰਿਾ ਿਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਆਿ ਪਲਖਦੇ ਿੋ?
ਮ – ਥੋੜਾ ਬਿਤ
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ਪਿਰ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਬੋਲੀ
ਦੂਜੀ ਕੜੀ – ਸ੍ਣਾਓ ਪਿਰ ਕਝ
ਮ - ਆਿ ਦਾ ਨਾਮ?
ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਿਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿੂਜਾ..
ਮ - ਸ੍ੋਿਣਾ ਨਾਮ
ਿੂਜਾ - ਸ੍ਣਾਓ ਕਝ ਐਤਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਦਉ
ਮ - ਦੇਪਖਓ ਪਕਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਿੋਜੇ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਨਿ ਸ੍ਣਾਓ ਆਿ ਕੀ ਪਲਖ ਰਿੇ ਿੋ
ਮ - ਕੋਈ ਨਾ ਸ੍ਣਾ ਦਦੇ ਿਾਂ ਆਿ ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ ਤਾਂ ਨੀ ਰੋਏ
ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਘੂਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਮ
ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਕੜੀ ਤ ਓਿਲਾ ਰਖਣ
ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ ਿੈ ਮ ਚਿ ਕਰ ਪਗਆ ਉਿ ਪਿਰ ਬੋਲੀ..
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਸ੍ਣਾ ਵੀ ਪਦਉ ਿਣ..
ਮ - ਠੀਕ ਆ.. ਇਕ ਪਮਟ.. ਨਵਾਂ ਸ੍ਣੋਗੇ ਜਾਂ ਿਰਾਣਾ?
241

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਰਾਣੇ ਤਾਂ ਿੋਰਾਂ ਨ ਵੀ ਸ੍ਣੇ ਿੋਣਗੇ ਆਿ ਨਵਾਂ
ਸ੍ਣਾਉ
ਮ - ਠੀਕ ਿੈ.. ਗੋਰ ਕਰਨਾ..

ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਤ ਹਿੰ ਡਾਏ ਨ,
ਿਝ ਹਾਸੇ ਸੀ ਿਝ ਗਮੀਆਂ ਨ,
ਰਿੰ ਗ ਢਲਦੇ ਝੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨ,
ਿਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਿਝ ਿਮੀਆਂ ਨ,
ਮੈਂ ਅਜ ਵੀ ਖਦ ਨੂਿੰ ਪਛਦਾ ਹਾਂ,
ਇਹ ਗ਼ਮ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨ,
ਉਹ ਸਚੀ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪਛਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਦੇਂਦੇ ਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸੇ ਨ,
ਉਹ ਸਚੀ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪਛਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਦੇਂਦੇ ਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸੇ ਨ
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ਿੂਜਾ - ਵਾਿ ਜੀ ਕਮਾਲ ਿੈ ਦਮ ਿੈ ਆਿ ਦੀ ਕਲਮ ਚ'
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲਪਖਆ
ਏਨ ਨੂ ਿੂਜਾ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਕੜੀ ਨ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਪਦਤੀ

ਤੇ ਉਿ ਸ੍ਾਨੂ ਪਿਰ ਪਮਲਣ ਦਾ ਕਪਿ ਚਲੀ ਗਈ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਬੋਲੀ..
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲਗਦਾ ਆਿ ਦਾ ਪਦਲ ਜਰੂਰ ਟਪਟਆ ਿੈ ਜੋ
ਏਨਾ ਦਰਦ ਪਲਖ ਰਿੇ ਿੋ
ਮ - ਨਿ ਪਦਲ ਨਿ ਟਪਟਆ, ਬਸ੍ ਮੈਥ ਜੋ ਮਰਜੀ
ਪਲਖਵਾ ਲਵੋ ਥੋੜਾ ਬਿਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਿੋਵੇ ਿਰ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ਟ ਤ ਏਦਾਂ
ਦਾ ਪਲਖਦਾ ਨੀ ਕੋਈ
ਮ - ਿਰ ਮ ਪਲਖਦਾ ਿਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਲੋ ਮਨ ਲਦੇ ਿਾਂ ਵੈਸ੍ੈ ਆਿ ਦੀ ਪਜਦਗੀ ਚ'
ਿੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਿ
ਮ - ਿੈ ਵੀ ਤੇ ਨਿ ਵੀ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇਿ ਪਕਵ ਦਾ ਜਆਬ ਿੋਇਆ? ਸ੍ਾਿ-ਸ੍ਾਿ
ਦਸ੍ੋ ਿਾਂ
ਮ - ਿਾਂ ਿੈ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੀ ਨਾਮ ਉਸ੍ਦਾ
ਮ - ਆਿ ਨ ਕੀ ਲੈ ਣਾ ਿਛ ਕੇ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਸ੍ ਵੈਸ੍ੇ ਿਛ ਰਿੀ ਿਾਂ ਮ ਵੀ ਆਿਣੀ
ਕਿਾਣੀ ਦਸ੍ੀ ਸ੍ੀ
ਮ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਿਰ ਮ ਨਾਮ ਨਿ ਦਸ੍ਣਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਛਾ ਠੀਕ ਿੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਦਸ੍ੋ ਨਾਮ ਚਲ
ਇਿ ਦਸ੍ੋ ਪਵਆਿ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ
ਿੋ ਆਿ?
ਮ - ਨਿ ਮ ਆਿ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਨਿ ਿਾਂ ਪਬਲਕਲ
ਵੀ ਬਾਕੀ ਮ ਚਾਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਨਿ ਕਰਵਾ
ਸ੍ਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਕਰਵਾ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲੈ ਦਸ੍ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਕੀ ਗਲ ਆ.. ਘਰਦੇ ਨਿ
ਮਨਦੇ ਉਸ੍ਦੇ ਜਾਂ ਤਿਾਡੇ?
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ਮ - ਨਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਝ ਨੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਪਿਰ ਕੀ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਗਲ.. ਉਸ੍ ਨੂ ਕੋਈ
ਪਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿ ਜਾਂ ਆਿ ਨੂ.. ਕੋਈ ਗਿਤ ਪਬਮਾਰੀ..?
ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਮਸ੍ਕਰਾ ਕੇ ਆਿਣੇ ਦੋਨ

ਭਰਵਟੇ

ਿਰ ਨੂ ਚਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਿਪਛਆ

ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵਲ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਾਸ੍ਾ ਪਨਕਲ ਆਇਆ.. ਮ
ਜਆਬ ਪਦਤਾ...
ਮ - ਿਾਗਲ ਿੋ ਆਿ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦਸ੍ੋ ਿਾਂ ਯਾਰ ਮ ਨਿ ਦਸ੍ਦੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਕਤੇ
ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਤਾਂ ਨਿ ?
ਮ ਚਿ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਗਲ ਨੂ ਅਣਸ੍ਣਾ ਕਰ ਜਾਪਣਆ
ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਭਾਅ ਕਝ ਖਾਸ੍ਾ ਿੀ ਖਲਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ
ਮੇਰੇ ਵਲ ਤਕ ਪਕਿਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਉਿ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂ ਲਗ ਪਗਆ
ਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਨਿ ਦਸ੍ਦੀ ਚਲ
ਨਾਮ ਦਸ੍ੋ ਉਿਨਾਂ ਦਾ
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ਮ - ਨਿ ਦਸ੍ਣਾ ਮ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਦਸ੍ ਦੇ ਪਜਨੂ ਦਸ੍ਣਾ
ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਿਰਵਾਿ ਨਿ ਸ੍ਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਅ.. ਸ੍ਚੀ ਬਸ੍ ਮੈਨੂ ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ
ਚਲੋ ਦਸ੍ੋ.. ਪਕਨੀ ਵਾਰ ਪਮਲੇ ਿੋ ਉਸ੍ ਨੂ
ਮ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਵਟਦਾ ਬੋਪਲਆ...
ਮ - ਸ੍ਚੀ ਿਾਗਲ ਏ ਤੂ

ਝ ਕਪਿਦੀ ਮ ਮਪਡਆਂ ਨਾਲ

ਗਲ ਨਿ ਕਰਦੀ ਤੇ ਿਣ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਲੈ ਦਸ੍ ਯਾਰ.. ਆਿਾ ਦੋਸ੍ਤ ਿਾਂ
ਮ - ਤੈਨੂ ਪਕਨ ਪਕਿਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤਸ੍ ਦੋਸ੍ਤ ਨੀ ਮਨਦੇ ਮੈਨੂ ਆਿਣਾ
ਮ - ਨਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇਸ੍ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਿਾ ਦੋਸ੍ਤ ਿਾਂ ਚਲ ਦਸ੍ੋ
ਪਿਰ ਪਕਨੀ ਵਾਰ ਪਮਲੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਮਲੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂ ਨਿ
ਮ - ਮ ਤੈਨੂ ਪਕ ਦਸ੍ਾ ਆਿਣੇ ਰਾਜ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਦੋਸ੍ਤਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨੀ ਰਖੀਦੇ ਿਾਿ ਲਗਦਾ
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ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਕੋਈ ਨਾ ਲਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੈਨੂ ਿਾਿ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਲ ਨਾ ਦਸ੍ੋ ਕਝ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਿੋਟੋ ਤਾਂ ਪਦਖਾ
ਿੀ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ
ਮ - ਨਿ ਕਝ ਵੀ ਨਿ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬੜੇ ਗਲਤ ਬਦੇ ਿੋ ਆਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਾਰੀ
ਰਾਮ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਣ ਲਈ, ਆਿ ਕਝ ਵੀ ਨਿ ਦਸ੍ ਰਿੇ
ਮ - ਮ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਪਜਕਰ ਨਿ ਕਰਦਾ ਭਾਵ
ਮੇਰਾ ਪਕਨਾ ਵੀ ਖਾਸ੍ ਿੋਵੇ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਿੈ ਆਿ ਦੀ ਮਰਜੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਵ
ਪਲਖਤ ਸ੍ਣਾਉ ਆਿਣੀ
ਮ - ਅਜੇ ਿੂਰੀ ਨੀ ਿੋਈ, ਪਲਖ ਕੇ ਸ੍ਣਾਵਾਗਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੋਈ ਨਾ ਪਜਨੀ ਪਲਖੀ ਓਨੀ ਸ੍ਣਾ ਪਦਉ
ਮ - ਰਕ ਸ੍ਣਾ ਦਾ ਿਾਂ..

ਕਦਲਾਂ ਿੋਲੋਂ ਕਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ,
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ਅਖਾਂ ਕਵਚ ਛਪੇ ਿਝ ਲਾਰੇ 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 ਚਪ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਿੰ ਮ ਏ,
ਦਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹਿੀਿਤ ਜੋ ਕਚਹਰੇ ਦੀ,
ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਬਆਨ ਿਰ ਦੇਣ ਿਝ ਲਮਹੇ

ਹਾਕਸਆਂ ਚ' ਕਲਪਟੇ ਜੋ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਦਸਦੇ,
ਪਛਦਾ ਨਾ ਿੋਈ ਿੀ ਮਨ ਚ' ਲਿੋਇਆ ਏ,
ਬਦਲਾਂ ਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚਿੰ ਨ ਨੂਿੰ ਲਿਾ 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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ਦਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹਿੀਿਤ ਜੋ ਕਚਹਰੇ ਦੀ,
ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਬਆਨ ਿਰ ਦੇਣ ਿਝ ਲਮਹੇ

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਸ੍ ਐਨੀ ਪਲਖੀ ਅਜੇ
ਮ - ਿਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਵਧੀਆ ਪਲਖੀ ਵੈਸ੍ੇ ਕਰ ਲਉ ਿੂਰੀ ਪਿਰ
ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ੍ਣਾ ਪਦਉ
ਮ - ਕੋਈ ਨਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਮੈਨੂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਿੈ ਪਲਖਣ ਦਾ ਿਰ ਿਤਾ
ਨਿ ਲਗਦਾ ਸ਼ਰੂ ਪਕਵ ਕਰਾ ਵੈਸ੍ੇ ਮ ਗਾਣੇ ਪਲਖਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਿਾਂ ਤਸ੍ ਪਸ੍ਖਾ ਪਦਉ
ਮ - ਿਰ ਮ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਪਲਖਦਾ ਨਿ

ਬਸ੍ ਸ਼ਾਇਰੀ,

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖਦਾ ਿਾਂ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਰ ਵੀ
ਮ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ ਪਕ ਆਿ ਨੂ ਕਝ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ
ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖਣੀਆਂ ਪਸ੍ਖ ਲਦੀ ਿਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ
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ਮ - ਿਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕਦ ਤ ਪਸ੍ਖਣ ਆਵਾਂ
ਮ - ਭਾਵ ਅਜ ਸ਼ਾਮ ਤ ਆ ਜਾਇਓ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਕਰੀਆ ਿਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਿੀ
ਪਸ੍ਖਾਉਣੀ ਿੈਣੀ
ਮ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਗਰ ਮ ਆਿ ਦੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਚ' ਆਿ ਦਾ ਵਕਤ ਪਲਆ ਤਾਂ ਗਲਾਂ ਬਣਨ ਲਗਣੀਆ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਨਿ ਬਣਦੀਆਂ ਗਲਾਂ
ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਿਤ ਕੜੀਆਂ ਪਮਲਦੀਆਂ ਨ

ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਿਾਰਕ ਚ'
ਟਪਿਲਦਾ ਿਾਂ ਆਿ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਾਿੀ ਿੈੈੱਨ ਲੈ ਕੇ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮ ਪਿਲਿਾਲ ਿਾਰਕ ਚ' ਿੀ
ਪਸ੍ਖਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੂ
ਮ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਗਾ ਮ ਚਲਦੀ ਿਾਂ ਿਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਪਮਲਦੇ
ਿਾਂ ਆਿ ਕਰੋ ਆਿਣੀ ਕਪਵਤਾ ਿੂਰੀ
ਮ - ਚਗਾ ਜਨਾਬ
ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ ਮ ਪਿਰ ਤ ਕਪਵਤਾਂ ਪਲਖਣ ਪਵਚ ਮਸ਼ਰੂਿ

ਿੋ ਪਗਆ ਿਰ ਕਪਵਤਾ ਿੂਰੀ ਨਾ ਿੋਈ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਮ

ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਗਆ ਨਿਾਂ-ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਿਰ
ਸ੍ ਪਗਆ ਪਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਛੇ ਕ ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ ਮ ਮੂਿ ਿਥ
ਧੋਤਾ ਤੇ ਬਾਿਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੇਪਖਆ ਪਸ੍ਮਰਨ ਿਾਰਕ ਪਵਚ
ਟਪਿਲ ਰਪਿ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਕ ਇਸ੍ਨ ਕਪਵਤਾ
ਪਲਖਣੀ ਪਸ੍ਖਣੀ ਸ੍ੀ ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿੜੇ ਿਾਏ ਤੇ ਉਸ੍ ਕੋਲ

ਚਲਾ ਪਗਆ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਉਿ ਅਜੇ ਦਸ੍
ਕ ਪਮਟ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਆਈ ਸ੍ੀ
ਪਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀਆਂ ਿਪਿਲੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ
ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਸ੍ਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪਲਖਣ ਦੇ ਢਗ ਬਾਰੇ ਸ੍ਮਝਾਇਆ
ਉਿ ਝਟ ਿਟ ਿੀ ਸ੍ਮਝ ਗਈ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਤੇ ਿੜਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਕਈ

ਪਦਨ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ
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ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖ ਕੇ ਸ੍ਣਾਏ ਉਿਨਾਂ ਪਵਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਰੂਰ
ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿ ਪਦਨ ਪਦਨ ਬਪਿਤਰ ਿਦੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ
ਉਸ੍ ਵਲ ਵਧਦਾ ਪਗਆ ਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਿਦਾ ਪਰਿਾ ਗਲਬਾਤ ਘਟ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਿਤੇ ਚ' ਇਕ
ਮਲਾਕਾਤ ਜਰੂਰ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਪਸ੍ਖਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਿ

ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਚਾਰ-ਿਜ ਬੜੀਆਂ ਸ੍ੋਿਣੀਆਂ
ਸ੍ੋਿਣੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖ ਕੇ ਸ੍ਣਾਈਆਂ ਪਜਨਾਂ ਚ ਇਿ ਮੈਨੂ
ਸ੍ਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਲਗੀ...

ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ

ਟੌਂਟਾਂ ਮਾਰਨ ਿਿੰ ਧਾ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਕਹਲੀ ਾ ਤੇ,
ਮੇਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ਼ਿੇ ਵਾਲੇ ,
ਬੀਜੇ ਤੇਰੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ,
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ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ,
ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਿਰੀਬ,
ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ

ਤੂਿੰ ਤਾਂ ਨਚ ਿੇ ਖਾਹ ਲਈ ਿਲੀ,
ਹਢ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਛਕਡਆ ਏ,
ਹੋਰ ਬਣਾ ਿੇ ਦਰਦੀ ਆਪਣੀ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਰਾਹ ਚੋ' ਿਕਢਆ ਏ,
ਆਪ ਖਾਵੇਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਿਢੀਆਂ,
ਲੈ ਿੇ ਕਜਸਮ ਲ ੀ ,
ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ
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ਹਿੰ ਢੀ ਵਰਤੀ ਪੈਸੇ ਵਾਗੂਿੰ ,
ਮਲ ਪਾਇਆ ਅਖ ਲੜੀਆਂ ਦਾ,
ਖਦ ਨੂਿੰ ਆਕਸ਼ਿ ਿਲਾ ਦਸਿੇ,
ਆਕਸ਼ਿ ਬਕਣਆ ਬੜੀਆਂ ਦਾ,
ਤੂਿੰ ਤੇ ਭੈੜਾ ਦਸ਼ਮਨ ਕਨਿਕਲਆ,
ਸਭ ਲਕਟਆ ਬਣ ਹਬੀਬ,
ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ

ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰਾਤ ਹਨਰਾ,
ਖਦ ਤੇ ਦਾਗ ਕਜਹਾ ਲਗਦਾ ਏ,
ਕਦਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਖਦ ਨੂਿੰ ਿੋਸਾਂ,
ਿੋਈ ਮਿੰ ਦਾ ਰਾਗ ਕਜਹਾ ਲਗਦਾ ਏ,
ਤੂਿੰ ਗੀਤਿਾਰ ਮੈਂ ਗਜਲ ਭੈੜੀ,
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ਮੈਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਰੀਦ,
ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ,
ਮੈਂ ਟਟੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਟਟੀ,
ਨਾਲੇ ਟਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ

ਉਿ ਵਧੀਆ ਪਲਖਣ ਲਗ ਿਈ ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਉਸ੍ਦਾ
ਰਝਾਂਨ ਵੀ ਵਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਪਦਨ ਪਦਨ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਪਸ੍ਖਦੀ,
ਿਾਸ੍ਾ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਬਾਰੇ ਛੇੜਦੀ ਵੀ ਭਾਵ ਉਸ੍ਨੂ
ਸ੍ਾਵਣ ਬਾਰੇ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ, ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਉਿ ਮਜਾਕ

ਕਰਦੀ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰਾ ਿੋਨ ਨਬਰ ਲੈ ਪਲਆ ਪਸ੍ਖਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਰਾਤ ਨੂ ਵਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਿਰ ਮ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਿਤੀ ਗਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਮੈਨੂ ਸ੍ਭ ਤ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕਮ ਪਕ
ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਸ੍ਭ ਛਡ ਕੇ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਪਮਲਣ

ਨੂ ਕਪਿਦੀ ਪਮਲਦਾ ਿਾਂ ਿਰ, ਇਿ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਪਜਨੀ
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ਵਾਰ ਵੀ ਪਮਲਦੇ ਪਜਸ਼ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਮਲਦੇ
ਝ ਮਲਾਕਾਤ ਕਦੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦੀ ਮ ਰਾਜੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਮੈਨੂ
ਪਨੈੱਤ ਨਵ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਇਝ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਇਿ ਦਨੀਆਂ
ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਆਖਰੀ ਤੇ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਔਰਤ ਿੋਵੇ ਜੋ ਬਿਤ ਿਦ
ਤਕ ਸ੍ਚ ਵੀ ਸ੍ੀ ਖੈਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ

ਪਮਲਣਾ ਿਸ੍ਦ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਿਾਵ-ਭਾਵਾਂ ਤ ਅਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂ ਛੇੜਦੀ, ਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ
ਪਖਲਾਿ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਕਰਦੀ
ਇਕ ਪਦਨ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਕਾਲਜ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਪਮਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਮ ਓਸ੍ੇ ਵਕਤ ਜਮਾਤ ਚੋ'

ਠ, ਿੋਸ੍ਟਲ

ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਚਲ ਪਿਆ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਸ੍

ਨ ਮੈਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਜਗਾ ਬਲਾਇਆ ਸ੍ੀ ਇਿ ਇਕ ਝੀਲ ਦਾ
ਪਕਨਾਰਾ ਸ੍ੀ ਬਿਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਪਦਸ਼ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਆ ਦੇ
ਦੂਰ ਤਕ ਪਲਆ ਪਜਵ ਦਾ

ਥੇ ਮਾਿੋਲ ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ

ਿਵਾ ਚਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਛੀ ਚਪਿਕ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿੋਰ

ਵੀ ਕਈ ਜੋੜੇ ਘਮ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਇਿ ਸ੍ਭ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਨੂ ਉਸ੍ ਨ
ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਪਿਕਾ ਿਾ ਪਦਤਾ
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ਗੂੜੇ ਿਰੇ ਰਗ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਸ੍ਰ ਦੇ ਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰਗ
ਦਾ ਿਲਾਜੋ ਤੇ ਏਸ੍ੇ ਰਗ ਦੀ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਚਨੀ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਦਾ
ਆਪਸ਼ਕ ਬਣਨ ਨੂ ਪਖਚ ਿਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਕ ਪਵਆਿੀ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਸ੍ਬਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਿ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਅਗੇ
ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਵਚ ਿਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗ ਪਰਿਾ ਮ ਿਪਿਲਾਂ

ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਰੇ ਸ੍ੂਟ ਪਵਚ ਦੇਪਖਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਕੋਈ ਖਾਸ੍
ਗਲ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਮ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ
ਭਜ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਲਈ ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੈਨੂ ਕਲਾਵ ਪਵਚ ਪਲਆ ਿਾਂ
ਿਰ ਉਿ ਅਗੇ ਨਾਲੋ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਮੋਟੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਦਾ ਦਨੀਆਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਿ ਸ੍ੀ ਅਸ੍
ਬਾਿਰਵਾਰ ਬਣੀ ਕਧ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੋ ਝੀਲ ਤ ਥੋੜੀ

ਿਰ

ਤੇ ਿਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਿਦੀ ਅਸ੍ ਬੈਠ ਮ
ਉਸ੍ਦਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਮ ਬੋਪਲਆ..
ਮ - ਐਨੀ ਕਾਿਲੀ ਚ' ਪਕ

ਬਲਾਇਆ? ਮ ਤਾਂ ਡਰ

ਪਗਆ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਨਿ ਵੈਸ੍ੇ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਮਲਣ ਨੂ
ਮ - ਵੈਸ੍ੇ ਇਕ ਗਲ ਕਿਾਂ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂਜੀ..
ਮ - ਜੋ ਵੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਲਘਦਾ ਤੈਨੂ ਜਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਭਾਵ
ਮਡਾ ਏ ਜਾਂ ਕੜੀ ਅਜ ਤੇ ਿਦ ਿੀ ਕਰ ਤੀ ਤੂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਛਾ ਜੀ.. ਿਤਾ ਵੈਸ੍ੇ ਮੈਨੂ
ਮ - ਿਰ ਅਜ ਐਨੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਚਿਰੇ ਤੇ
ਰੌਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨੀ ਅਜ ਤਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕਝ ਨਿ ਬਸ੍

ਤਸ੍ ਦਸ੍ੋ ਕੀ ਪਲਪਖਆ ਮੇਰੇ

ਲਈ ਨਵਾਂ?
ਮ - ਬਿਤ ਕਝ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਣਾਉ ਪਿਰ
ਮ - ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਲਗੂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਕੀ ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਚਾਿਦੇ ਤਸ੍ ਿਰ ਅਜ
ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਨਿ
ਮ - ਠੀਕ ਿੈ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਿਰਜ਼ਾਨਾ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਤਸ੍ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਾਉ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਅਜ
ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਨ ਨੂ
ਮ - ਰਕ ਸ੍ਣਾ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਣਦੇ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਗਾ ਕੇ ਸ੍ਣਾਉਣੀ ਿੈਣੀ
ਮ - ਨਿ , ਬਿਤ ਲੋ ਕ ਨ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਇਕਠ ਿੋ ਜਾਣਗੇ
ਸ੍ਾਵਣ - ਸ੍ਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਿ ਤਾਂ ਨਿ
ਮ - ਇਿ ਕੀ ਪਜਦ ਿੋਈ ਭਲਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਜ ਮ ਆਿਣੀ ਪਜਦ ਿੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਿਾਗਲ ਿੀ ਆ ਤੂ.. ਰਕ ਸ੍ਣਾਉਦਾਂ ਿਾਂ
ਮ ਸ੍ਣਾਉਣ ਲਗਾ..

ਡੂਿੰ ਘਾ ਚਲਦਾ ਗੂੜਾ ਚੜਦਾ,
ਮਹਬਤ ਦਾ ਨਾ ਰਾਗ ਿੋਈ,
ਬੋਲ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਸਣ ਲੈਂ ਦੇ,
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ਇਸ਼ਿੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਜ ਿੋਈ,
ਅਿੰ ਕਨਆਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਦਸਦਾ,
ਿਕਹਿੰ ਦਾ ਿਾਹਤੋ ਡਰਨਾ ਏ,
ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ,
ਅਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ ਂ

ਦੇਖ ਪਕਰਿੰ ਦੇ ਗਾ ਦੇ ਲਗਦੇ,
ਗੀਤ ਬਣਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚੋਂ',
ਪਤੇ ਵੀ ਨੀ ਕਹਲਣ ਅਜ ਤਾਂ,
ਭਾਰੇ ਚਲਣ ਤੂਫ਼ਾਨਾ ਚੋਂ',
ਿੋਲ਼ੇ ਆਖਣ ਬਲਦੀ ਅਗ ਨੂਿੰ,
ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕਵਚ ਸੜਨਾ ਏ,
ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ,
ਅਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ ਂ
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ਨਕਹਰਾਂ ਕਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ,
ਸੋਿੇ ਕਮਟ ਗਏ ਕਹਜਰੇ ਦੇ,
ਰਿੰ ਗਾਂ ਨ ਰਿੰ ਗ ਹੋਰ ਪਿੜ ਲਏ,
ਸਦਿੇ ਜਾਵਾਂ ਕਜਗਰੇ ਦੇ,
ਪੈੜਾਂ ਲਿੰਮੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਲਿੰਮੇ,
ਰਾਹ ਤੇ ਹਥ ਕਿਸ ਫੜਨਾ ਏ,
ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ,
ਅਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ ਂ

ਮਰਦੇ ਪੜਦੇ ਇਸ਼ਿ ਜਮਾਤਾਂ,
ਿੈਸਾ ਇਸ਼ਿ ਬਣਾਇਆਂ ਏ,
ਆਸ਼ਿ ਮਿ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਮਿੰ ਕਨਆ,
ਿੋਣ ਇਹਦਾ ਹਮ ਸਾਇਆ ਏ,
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ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਿੇ ਬਕਹ ਜੇ,
ਵੇਖ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚੜਨਾ ਏ,
ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ,
ਅਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ ਂ

ਜੇ ਮਿੰ ਕਨਆਂ ਤਾਂ ਰਬ ਤੋਂ

ਚਾ,

ਨਾ ਮਿੰ ਕਨਆਂ ਤਾਂ ਿਖ ਦਾ ਏ,
ਦਰਦ ਦਰਦ ਏ ਰੋਂਦਾ ਇਸਦਾ,
ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੀ ਹਸਦਾ ਏ,
ਿਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਜਸਨੂਿੰ,
ਇਹਦੇ ਕਵਚ ਜੋ ਮਰਨਾ ਏ,
ਮਿਬਰੇ ਚੋ' ਆਕਸ਼ਿ ਬੋਲੇ,
ਅਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਿ ਮੈਂ ਿਰਨਾ ਏ ਂ
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ਕਪਵਤਾ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਬਿਤ ਲੋ ਕ ਇਕਠ
ਿੋ ਗਏ ਸ੍ਭ ਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸ੍ਾਵਣ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਿੋਈ
ਮ ਮਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਮਸ੍ਕਾਨ ਤੇ ਪਚਿਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ
ਸ੍ਭ ਰੌਲਾ ਿਾਉਣ ਲਗੇ ਪਕ ਮੜ ਸ੍ਣਾਉ ਿਰ ਮ ਮਨਾਂ ਕਰ
ਪਦਤਾ ਸ੍ਭ ਜਾਣ ਲਗੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਪਕਿਾ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਚਲ ਸ੍ਣਾ ਪਦਉ ਇਕ ਿੋਰ
ਮ - ਨਿ ਬਸ੍, ਇਕ ਿੀ ਬਿਤ ਆ ਪਿਰ ਸ੍ਣਾਵਾਂਗਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਅਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਪਦਨ ਿੈ
ਮ - ਿ ਸ੍ਚੀ ਤੂ ਦਪਸ੍ਆ ਨੀ ਿਾਗਲ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜ
ਿੀ ਦਸ੍ ਦਦੀ ਮ ਤੋਿਿਾ ਲੈ ਆ ਦਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਤਦੇ ਤਾਂ ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਨਿ

ਚਲ ਇਕ ਿੋਰ

ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਪਜਿੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਾਓ ਇਿੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ
ਤੋਿਿਾ ਿੋਵੂ
ਮ - ਲੈ ਸ੍ਣ ਪਿਰ..
ਮ ਸ੍ਣਾਉਣ ਲਗਾ..
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ਿੀ ਕਬਆਨ ਿਰਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰ ਗਾਂ ਨੂਿੰ,
ਇਹ ਰਿੰ ਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਗਦੇ ਨ,
ਇਹ ਫਲ ਮਕਹਿਦੇ ਿਲੀਆਂ ਤੋਂ,
ਜੋ ਸਿੰ ਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਗਦੇ ਨ,
ਿਝ ਿਮੀਆਂ ਦੀ ਮਆਫੀ ਮਿੰ ਗਦਾ,
ਰਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾਂ ਦਾ,
ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗਲਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦਾ

ਕਨਿੱਤ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸਜਰਾ ਚੜਦਾ,
ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਦਨ ਿਰਦਾ,
ਵਾਂਗ ਦਕਪਹਰ ਮਥਾ ਚਮਿੇ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਵੇਖ ਇਹ ਕਦਨ ਢਲਦਾ,
ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਚਿੰ ਨ ਸਿੰ ਗਦਾਂ,
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ਕਮਲੀ ਅਸਮਾਨੀਂ ਖਲਾਂ ਦਾ,
ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗਲਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦਾ

ਯੋਗੀ ਹਿੰ ਦਾ ਿਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਜਣਾ,
ਕਵਚ ਪਟਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂ ਦਾ,
ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂਿੰ,
ਦਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਾਂ ਲੈਂ ਦਾਂ,
ਤੂਿੰ ਪਾਿ ਪਕਵਤਰ ਅਣਮੋਲ ਕਜਹਾ ਲਗਦਾ,
ਇਹ ਬਾਿੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮਲਾਂ ਦਾ,
ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗਲਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦਾ

ਮੋਰਾਂ ਤੈਨਿੰ ੂ ਗੀਤ ਸਣਾਉਣੇ,
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ਰਤ ਆਈ ਜੋ ਸਾਵਣ ਦੀ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਚਦੇ ਲਗਦਾ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਇਹ ਹਸਾਵਣ ਲਈ,
ਤੇਰੀ ਖਸ਼ਬੂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਿ,
ਕਜ

ਭਵਰਾ ਆਕਸ਼ਿ ਫਲਾਂ ਦਾ,

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗਲਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦਾ

ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਸੀਨ ਕਜਹਾ ਲਗਦਾ,
ਤੂਿੰ ਬਣਦਾ ਜਦ ਕਖਆਲ ਮੇਰਾ,
ਿੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਬਕਣਆ,
ਤਿੰ ਗ ਿਰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਲਗਦਾ,
ਪਰ ਇਸ਼ਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਲਾਂ ਦਾ,
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ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਗਲਾਬੀ ਬਲਾਂ ਦਾ

ਪਜਨ ਵੀ ਪਿਛਾਂਿ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣ

ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗੇ ਸ੍ਾਵਣ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਸ਼ ਿੋਈ

ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਉਸ੍ਨ ਬੈਪਠਆਂ ਿੀ ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਘਟ ਪਲਆ ਪਿਰ ਮ
ਸ੍ਭ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸ੍ਭ ਪਖਲਰ ਗਏ ਅਸ੍ ਬੜੀ ਦੇਰ
ਤਕ ਬੈਠ ਰਿੇ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਧਾ ਿੀਤਾ ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ
ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਆਿਾ ਪਕਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਏਦਾਂ ਪਮਲਾਂਗੇ?
ਮੈਨੂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ
ਮ - ਕੋਈ ਨਾ ਡਪਰਆ ਨਾ ਕਰ ਜਦ ਤਕ ਰਬ ਨ ਚਾਪਿਆ
ਆਿਾ ਪਮਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਿੋਵੂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਮੈਨੂ ਮਪਿਕ ਦੀ ਪਿਕਰ ਿਦੀ ਏ ਉਸ੍ਨ ਕਲ ਨੂ
ਜਵਾਨ ਿੋਣਾ ਏ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗੂ ਤਾਂ ਮ ਪਕਵੇ ਸ੍ਮਝਾਊ
ਉਸ੍ ਨੂ
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ਮ - ਤੂ ਐਵ ਪਿਕਰ ਕਰਦੀ ਏ ਅਜੇ ਬਿਤ ਵਕਤ ਉਸ੍ਦੇ
ਜਵਾਨ ਿੋਣ ਚ' ਤੂ ਘਬਰਾ ਨਾ
ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਪਿਰ ਤ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ

ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਿੋਰ ਵੀ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਜ ਕ ਵਜੇ ਉਿ ਘਰ ਨੂ ਤਰ ਿਈ ਮ ਪਸ੍ਧਾ ਿੋਸ੍ਟਲ
ਿੀ ਪਗਆਂ ਮੈਨੂ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਅਠ ਦਾ
ਸ੍ਮਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਮ ਲੀੜੇ ਲਾਿੇ ਤੇ ਸ੍ ਪਗਆ ਪਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦਨ
ਕਾਲਜ ਪਗਆ ਤੇ ਦਿਪਿਰ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਿ ਿੈਣ ਲਗਾ ਸ੍ਭ
ਆਿੋ-ਆਿਪਣਆਂ ਕਮਪਰਆਂ ਪਵਚ ਵੜ ਗਏ ਮ ਿ ਬਿਤ ਤੇਜ
ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਿਰ ਮ ਿ ਨਾ ਿਪਟਆ ਏਨ ਨੂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ

ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਪਕਆ ਮ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਇਕਲਾਂ ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਮ
ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਛਤੜੀ ਿੜੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਖੜੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਬਨਾਂ
ਿਛੇ ਅਦਰ ਆ ਵੜੀ ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਕੀਤਾ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਝ ਨਾ ਆਖ ਸ੍ਪਕਆਂ ਮ ਬਾਿਰ ਝਾਤੀ

ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿ ਲੀੜੇ ਝਾੜ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਗਲ
ਕਾਲੇ ਰਗ ਦਾ ਸ੍ੂਟ ਸ੍ੀ.. ਮ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਬੋਪਲਆਂ..
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ਮ - ਤੂ ਲਗਦਾ ਪਬਜਲੀ ਿਵਾਉਣੀ ਏ ਪਕਵ ਕਾਲੇ ਰਗ
ਦਾ ਸ੍ੂਟ ਿਾਈ ਮ ਿ ਪਵਚ ਭਜੀ ਪਿਰਦੀ ਏ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੈ ਜੇ ਪਬਜਲੀ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਦਨੀਆਂ ਤ ਮਨ
ਅਪਕਆ ਪਿਆ ਵਾ
ਮ - ਪਕ

ਤੇਰਾ ਪਕ

ਮਨ ਅਪਕਆ ਦਨੀਆਂ ਤ?

ਪਸ੍ਮਰਨ - ਇਥੇ ਬਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕੋਈ ਯਾਰ
ਮ - ਿੋਇਆ ਕੀ ਆ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤਿਾਡੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿ ਿਾਂ
ਮ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ .. ਲੈ ਮ ਦਸ੍ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਾਂਿ ਮਾਰੇ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਤਸ੍ ਜਦ ਚਾਿੋ ਮੇਰੀ ਛਟੀ ਕਰਵਾਂ ਦਦੇ ਿੋ

ਕਲ ਵੀ ਿਤਾ ਨੀ ਪਕਥੇ ਸ੍ੀ ਅਜ ਵੀ ਛਟੀ ਿੋ ਜਾਣੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍
ਮ ਿ ਕਰਕੇ
ਮ - ਬਦੇ ਨੂ ਕਮ ਵੀ ਿਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਿਣ ਤੂ ਬਿਤ ਕਝ
ਪਸ੍ਖ ਗਈ ਏ ਿਣ ਤੈਨੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਛਾ
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ਮ - ਤੂ ਚਾਿ ਿੀਣੀ ਤਾਂ ਦਸ੍ ਬਣਾਵਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਣਾ ਲੋ ਠਡ ਲਗ ਰਿੀ ਏ ਮੈਨੂ
ਮ ਚਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾ ਤੇ ਉਿ ਕਮਰੇ ਚ' ਏਧਰ ਓਧਰ
ਘਮਣ ਲਗੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਦੇ ਿਥ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲਗ ਗਈ ਉਿ
ਖੋਲ ਿੜਨ ਲਗੀ..

ਮੈਂ ਿਿਨੂਸ ਤੇ ਤੂਿੰ ਦੀਪਿ ਰਾਗ ਹੋਜ,ੇ
ਤੈਨਿੰ ੂ ਗਾਣ ਿਰਦੇ ਹਸਤੀ ਕਮਟਾ ਦੇਵਾਂ,
ਕਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਜਾ ਤੈਨਿੰ ੂ ਗਾਣ ਿਰਦਾ,
ਇਹ ਕਜਿੰ ਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਟਾ...........

ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵਲ ਭਜਾ ਤੇ ਉਸ੍ ਿਥ ਡਾਇਰੀ ਖੋਿ
ਲਈ ਉਿ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਵਚ..
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੂਰਾ ਤੇ ਿੜ ਲੈ ਣਦੋ
ਮ ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਬੋਪਲਆਂ..
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ਮ - ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ਨਾ ਛੇੜ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਐਨਾ ਗਸ੍ਾ ਚਲ ਆਿ ਿੀ ਸ੍ਣਾ ਪਦਉ
ਮ - ਬਸ੍ ਖਤਮ ਸ੍ੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ ਯਾਰ
ਮ - "ਇਿ ਪਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤ ਲਟਾ ਜਾਵਾਂ" ਬਸ੍ ਆਿੀ
ਸ੍ੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੋਰ ਪਕਨਾ ਕ ਕਝ ਲਕੋਇਆ ਜੇ?
ਮ - ਤੂ ਕਝ ਪਲਪਖਆ ਨਵਾਂ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ, ਬਿਤ ਕਝ
ਮ - ਸ੍ਣਾ ਪਿਰ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ.. ਸ੍ਣੋ..

ਮੈਨਿੰ ੂ ਤੂਿੰ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
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ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਜੋ ਤੂਿੰ ਸਾਂਭੀ,
ਉਹ ਥਾਂ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਹਰ ਦਖ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਹਰ ਚਾਅ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਹਰ ਿਰਮ ਲਈ ਚਿਾਇਆ,
ਹਰ ਭਾਅ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਹਰ ਜਖ਼ਮ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਹਰ ਆਹ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਤੇਰਾ ਕਦਖਾਇਆ,
ਹਰ ਰਾਹ ਿਬੂਲ ਅਲਾ,
ਿੌਣ ਹਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀ,
ਕਬਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ,
ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਫ ੂਲ ਅਲਾ
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ਮ - ਿਾਂ, ਵਧੀਆ ਪਲਖੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਬਸ੍ ਵਧੀਆ ਿੋਰ ਕਝ ਨੀ
ਮ - ਬਸ੍ ਵਧੀਆ ਲੈ ਚਾਿ ਿੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਸ੍ਚ ਦਪਸ੍ਓ ਿਣ ਮ ਵਧੀਆ ਪਲਖਣ ਲਗ
ਿਈ ਆ ਨਾ
ਮ - ਿਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲਖਦੀ ਏ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਣ ਮ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਪਕਤਾਬ ਪਲਖਣੀ ਇਕ
ਮ - ਪਜਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਪਕਤਾਬਾ ਪਲਖ ਭਾਵ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਚਲੋ , ਨਵਾਂ ਸ੍ਣਾਉ ਕਝ
ਮ - ਮ ਨਿ ਕਝ ਪਲਪਖਆ ਨਵਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਕੋਈ ਨੀ ਮੈ ਿਰਾਣਾ ਸ੍ਣ ਲੂ
ਮ - ਨਿ ਸ੍ਣਾਉਣਾ ਮ ਤੂ ਿੜ ਆਿਣਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਐਨਾ ਗਸ੍ਾ ਆਈ
ਜਾਂਦਾ
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ਮ - ਮੈਨੂ ਗਸ੍ਾ ਨਿ ਆ ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਤੈਨੂ ਇਥੇ ਦੇਖ
ਪਲਆ ਤਾਂ ਿਗਾ ਖੜਾ ਿੋ ਜੂ ਨਵਾਂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਗੇ ਿਦੇ ਆ ਤੇ ਆਿਦੀ
ਮਸ਼ੂਕ ਨੂ ਪਲਆਇਆ ਨੀ ਿਗੇ ਿਦੇ
ਮ - ਮ ਤੈਨੂ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਮ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਗਲ ਨਿ ਕਰਦਾ
ਤੂ ਨਾ ਕਰ, ਨਿ ਤਾਂ ਮ ਮ ਿ ਚ' ਬਾਿਰ ਕਢ ਦੂ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਅਛਾ, ਕਰੂ ਮ ਤਾਂ ਗਲ ਕਢ ਕੇ ਪਦਖਾਉ
ਬਾਿਰ ਭਲਾ ਮ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਤਸ੍
ਮ ਚਾਿ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਿੜੀ ਤੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਾਿ
ਿੜ ਬਾਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਨਰਾ ਵੀ
ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਿਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਮ ਿ ਬਿਤ ਤੇਜ
ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਾਿ ਿੜ ਿੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ਿ ਚ' ਖੜੀ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਭਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ
ਮ - ਦੇਖ ਪਲਆ ਮ ਕੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਿਾਂ ਿੋਰ ਵੀ ਕਝ
ਦੇਖਣਾ ਏ?
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ..
274

ਮ - ਿਾਂ.. ਦਸ੍
ਉਸ੍ਨ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਕਿੇ ਮੇਰੇ ਪਸ੍ਰ ਨੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਬਾਂ
ਨੂ ਆਿਣੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਲਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਡੇਢ ਪਮਟ
ਬਾਅਦ ਛਪਡਆ ਮ ਿ ਬਿਤ ਤੇਜ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਭਜੇ ਸ੍ਰੀਰ

ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਚਿਕ ਚਕੇ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਦੇ ਤਨ ਦੀ
ਬਨਾਵਟ ਸ੍ਾਿ ਝਲਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਵਾਲ ਬਨ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਬਜਲੀ
ਪਲਸ਼ਕੀ ਿਰ ਉਿ ਡਰੀ ਨਿ ਿਰ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਇਿ ਕੀ ਿੋ
ਪਗਆ ਮੈਨੂ ਰੋਸ੍ ਵੀ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਮੇਰੀ ਸ੍ਮਝ ਚ'
ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਿੋ ਕੀ ਪਗਆ ਕੀ ਮ ਵੀ ਇਿੀ
ਚਾਿਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵਚ ਕੋਈ ਅਪਜਿਾ ਸ੍ਵਾਲ ਨਾ

ਆਇਆ ਬਸ੍ ਮ ਖੜਾ ਸ੍ੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪਮਟ ਿੋਰ ਬੀਤ
ਪਗਆ ਮ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ
ਚਪਕਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨੂ ਿਲਘ ਤੇ ਜਾ
ਿਟਪਕਆ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਇਕ ਪਿਆਸ੍ੇ ਵਾਂਗ
ਝਿਟ ਪਿਆ ਲਬਾਂ ਨੂ ਪਮਲਾਇਆ ਪਿਰ ਰਕ ਪਗਆ ਪਿਰ
ਪਮਲਾਇਆ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਪਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਮੈ
ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਮ ਪਕਿਾ..
ਮ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਇਿ ਗਲ਼ਤ ਿੈ
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਰ ਿੀਤ ਮ ਆਿ ਨੂ ਬਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ
ਿਾਂ
ਮ - ਿਤਾ ਮੈਨੂ, ਿਰ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਧੋਖੇ ਪਵਚ ਨਿ ਰਖਣਾ
ਚਾਿਦਾ
ਮ ਖੜਾ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਵੀ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ
ਭਰਨ ਲਗੀ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਛਾਂਿ ਕੀਤਾ ਉਿ ਪਿਰ ਬੋਲੀ..
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ ਮ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਆਿਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿੂ
ਮੈਨੂ ਅਿਣਾ ਲਉ
ਮ - ਨਿ , ਤੂ ਜਾਣਦੀ ਿੈ, ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਿਾਂ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਧੋਖਾ ਨਿ ਦੇ ਸ੍ਕਦਾ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਰ ਉਿ ਤਾਂ ਪਵਆਿੀ ਏ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਤਿਾਡਾ
ਪਵਆਿ ਵੀ ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ
ਮ - ਪਵਆਿ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਉਿ ਮੇਰੀ ਏ
ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿੀਤ ਮ ਵੀ ਬਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਆਿ
ਨੂ..
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ਇਿ ਕਪਿ ਉਸ੍ ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੈਨੂ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਕੀਤਾ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਛਾਂਿ ਕਰ ਆਿਣੇ ਿੋਸ੍ਟਲ ਜਾਣ ਨੂ
ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਨ ਬਿਤ ਤਰਲੇ ਿਾਏ ਿਰ ਮ ਇਕ ਨਾ ਸ੍ਣੀ ਤੇ
ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਉਸ੍ਨੂ ਛਤੜੀ ਿੜਾ, ਬਾਿ ਿੜ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ

ਕਰ ਪਦਤੀ ਤੇ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿ ਬੜੇ ਪਚਰ ਤਕ
ਬਾਿਰ ਖੜੀ ਰਿੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ
ਿਰ ਮ ਬੂਿਾ ਨਾ ਖੋਪਲਆ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ ਮ
ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਨ ਦ ਨਾ
ਆਈ ਮੈਨੂ ਨੀ ਲਗਦਾ ਉਿ ਵੀ ਉਸ੍ ਰਾਤ ਸ੍ਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਮਨ
ਪਵਚ ਬਿਤ ਪਵਚਾਰ ਆਏ ਸ੍ਵੇਰ ਚੜ ਗਈ ਮ ਨਿਾ ਧੋ ਬਾਿਰ
ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨੂ ਪਨਕਪਲਆ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਪਦਸ੍

ਿਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਵਲ ਪਗਆ ਉਿ ਦੂਰ ਤ ਿੀ
ਮੈਨੂ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਅਜ ਉਿ ਮੈਨੂ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ
ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਾਲਾਂਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਵਣ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਮਕਾਬਲਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਦਰਤਾ

ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਭਲਣ ਨੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਬਿਤਾ ਨਾ
ਸ੍ੋਪਚਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲ ਪਿਆ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮ
ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਮਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਉਿ ਪਮਲਣ ਲਈ
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ਮਨ ਗਈ ਮ ਤਰਤ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਪਨਕਲ ਪਗਆ
ਅਸ੍ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ
ਿਿਚ ਗਈ ਅਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਚ ਿਰਕ ਿੈ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍
ਤ ਸ੍ੋਿਣਾ ਮੈਨੂ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਿਦਾ ਅਜ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕ

ਉਿ ਆਮ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਭ ਤ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੌਗਾਤ ਿੈ ਜੋ ਰਬ ਨ ਬਣਾਈ ਿੈ ਿਰ ਉਿੀ ਗਲ ਸ੍ੋਚ,
ਵਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ੍ਭ ਬਦਲ ਦਦੇ ਨ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਓਸ੍ੇ
ਤਰਾ ਪਮਪਲਆ, ਪਜਵ ਿਪਿਲਾਂ ਪਮਲਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੂ
ਝ ਿੀ ਪਮਲੀ ਅਸ੍ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਾਲ-ਚਾਲ ਿਪਛਆ ਤੇ
ਕਝ ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਰ ਸ੍ਾਵਣ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਿੀਤ ਕੀ ਗਲ ਅਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਗ ਰਿੇ ਿੋ
ਮ - ਦਰਅਸ੍ਲ ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਗਲ
ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਆ ਰਿੀ ਪਕਵ ਸ਼ਰੂ ਕਰਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੀ ਗਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ?
ਮ - ਿੈ ਵੀ ਤੇ ਨਿ ਵੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਗਲ ਕੀ ਆ?
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ਮ - ਓਿੀ ਤਾਂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਸ਼ਰੂ ਪਕਦਾਂ ਕਰਾਂ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਕੜੀ ਿਸ੍ਦ ਿੈ?
ਮ - ਿਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿ ਵੀ, ਿਾਂ ਿਰ ਉਿ ਮੈਨੂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ
ਏ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਿਰ ਤਗੀ ਕੀ ਆ?
ਮ - ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਤੇਰੇ ਪਬਨਾਂ ਨਿ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾਂ ਿੀਤ ਮ ਸ੍ਮਝਦੀ ਿਾਂ ਿਰ ਦੇਪਖਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਆਿਣਾ ਪਵਆਿ ਤਾਂ ਿੋ ਨਿ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿ ਤਿਾਨੂ ਿਸ੍ਦ
ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਸ੍ ਵੀ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਕਰਦੇ ਿੋਵੋਗੇ ਇਿ ਤਿਾਡੇ
ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੋੜ ਿੈ ਪਜਦਗੀ ਨੂ ਬਦਲਣ ਦਾ
ਮ ਉਸ੍ਦਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਕਿਾ...
ਮ - ਮ ਬਸ੍ ਤੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ ਿਾਂ ਯਾਰ
ਉਸ੍ਨ ਬੜੇ ਿੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਥ ਸ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ
ਪਕਿਾ..
ਸ੍ਾਵਣ - ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਿੀਤ ਮ ਮ ਵੀ ਆਿ ਨੂ ਪਿਆਰ

ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਿਰ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਆਿਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿ ਰਪਿ
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ਸ੍ਕਦੇ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਧੋਖੇ ਪਵਚ ਨਿ ਰਖਣਾ ਚਾਿਦੇ
ਤਦੇ ਤਾਂ ਦਸ੍ ਰਿੇ ਿੋ ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਆਿ ਨ
ਪਜਕਰ ਕੀਤਾ ਚਲ ਦਸ੍ੋ ਸ੍ਚ ਦਸ੍ਣਾ.. ਆਿ ਨੂ ਵੀ ਪਿਆਰ
ਿੈ ਨਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ
ਮ - ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ
ਸ੍ਾਵਣ - ਿਰ ਮ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਿੀਤ ਆਿ ਨੂ ਮੇਰੇ ਵਲ
ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਿ ਆਿ ਆਿਣੀ ਨਵ ਪਜਦਗੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ
ਿੋ ਮ ਖਸ਼ ਿਾਂ ਆਿ ਲਈ ਕੜੀ ਵੈਸ੍ੈ ਸ੍ੋਿਣੀ ਏ?
ਮ - ਿਾਂ ਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ
ਸ੍ਾਵਣ - ਚਲ ਕੋਈ ਨੀ ਤਿਾਨੂ ਿਸ੍ਦ ਿੈ ਨਾ, ਇਿੀ ਕਾਿੀ
ਏ
ਮ - ਮੈਨੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਆ ਰਿੀ ਮ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਜਾਉ ਿੀਤ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਭਾਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਕਤੇ ਇਿ
ਨਾ ਿੋਵੇ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਦੀ ਿੋਜੇ
ਮ - ਏਦਾਂ ਪਕਦਾਂ ਿੋਜੂ
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ਸ੍ਾਵਣ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਤਸ੍ ਉਸ੍ਨੂ ਪਿਆਰ
ਕਰਦੇ ਿੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਿਾ ਦੋਸ੍ਤ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ
ਮ - ਸ੍ਾਵਣ ਮ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਾਿਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਝ ਿੋਵੇ ਿਰ
ਸ੍ਭ ਆਿੇ ਿੋ ਪਗਆ
ਸ੍ਾਵਣ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਗਸ੍ਾ ਨਿ ਆਿ ਤੇ
ਆਿ ਨਾਲ ਪਜਨਾ ਵੀ ਸ੍ਮਾਂ ਲਪਘਆ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ
ਰਿੂ
ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਘਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਮੈਨੂ
ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸ੍ ਿੋਰ ਕਝ ਪਚਰ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰ
ਉਸ੍ ਤ ਅਲਪਵਦਾ ਲਈ ਤੇ ਮਆਿੀ ਮਗੀ ਉਸ੍ਨ ਖਸ਼ੀ-ਖਸ਼ੀ
ਮੈਨੂ ਅਗੇ ਵਧਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਿ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ

ਿੋਸ੍ਟਲ ਮ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਨਾ ਪਗਆ ਤੇ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਨੂ ਦੇਖਣ ਲਗਾ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਉਿ ਆਈ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲਈ
ਮਆਿੀ ਮਗੀ ਮ ਮਆਿੀ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਮ - ਮ ਪਸ੍ਧਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਕਝ ਨੀ ਮਜ਼ੂਰ ਿੈ ਤਾਂ ਿਾਂ ਕਰ
ਉਿ ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
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ਪਸ੍ਮਰਨ - ਿਾਂ ਮ ਰਾਜੀ ਆ
ਮ - ਜਾ ਪਿਰ ਘਰੇ ਗਲ ਕਰ ਲੈ ਮ ਪਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜੂ
ਉਿ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਿੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ ਮ
ਵੀ ਕਲਾਵ ਪਵਚ ਭਪਰਆ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਖੜੇ ਸ੍ਭ ਦੇਖਣ ਲਗੇ

ਿਰ ਸ੍ਾਨੂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗ ਪਰਿਾ ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ
ਪਵਚ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਪਿਛ ਸ੍ਵੇਰੇ ਿੀ ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੀ
ਗਈ ਮ ਵੀ ਘਰ ਆ ਪਗਆ ਮ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਵੀ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਦੋ ਕ ਪਦਨ ਪਿਛ
ਮ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸ੍ਭ ਨੂ
ਪਮਪਲਆ ਉਿਨਾਂ ਬਿਤ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਸ੍ਾਨੂ ਬੈਪਠਆਂ

ਨੂ ਵੀਿ ਕ ਪਮਟ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੋਰ ਿਿਣੇ ਆ ਗਏ ਮ ਦੇਪਖਆ
ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨ ਬਚੀ ਚਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ
ਪਿਛੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਵਣ ਮੇਰੇ ਿੋਸ਼ ਿੀ

ਡ ਗਏ ਮ ਉਸ੍ਨੂ

ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਝਕਾ ਲਈ ਿਤਾ ਨਿ ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ

ਦੇਪਖਆ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਇਿ ਸ੍ਾਡੀ ਵਡੀ ਭੈਣ ਿੈ ਮੇਰੇ ਿੈਰਾਂ ਿੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਨਕਲ ਗਈ
ਇਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਿੋ ਪਗਆ ਿਰ ਮ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਕਝ ਦੇਰ
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ਪਿਛ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਮੈਨੂ ਸ਼ਗਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਸ੍ਭ ਖਸ਼ ਸ੍ਨ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਵਲ
ਬਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਮੈਨੂ

ਥੇ ਦੇਖ ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਿੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿ ਿਰ

ਉਿ ਖਸ਼ ਪਦਸ੍ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਮ

ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਪਕਿਾ ਮ ਗਲ ਕਰਨੀ ਿੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਿ ਮਨ
ਗਈ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਨੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ
ਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਘਰ ਬਾਿਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਮ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਆਿਾ ਇਕ ਨਵ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵਚ ਬਝਣ ਜਾ
ਰਿੇ ਿਾਂ ਤੇ ਮ ਨਿ ਚਾਿਦਾ ਇਿਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਵਚ
ਤੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਿੋਵੇ
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਜਾਣਦੀ ਿੈ ਸ੍ਭ ਕਝ
ਮ - ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਸ੍ਾਵਣ - ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਿਤਾ, ਮ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਤਸ੍
ਪਮਲਦੇ ਸ੍ੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ੀ
ਮ - ਇਸ੍ਨੂ ਪਕਦਾ ਿਤਾ?
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ਸ੍ਾਵਣ - ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਿੀਤ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸ੍ਣੋ ਗਸ੍ਾ ਨਾ
ਿੋਇਓ
ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ
ਦਪਸ੍ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਸ੍ਖਣਾ ਬਸ੍ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਾਵਣ ਵਲ ਪਧਆਨ

ਿਟ ਪਸ੍ਮਰਨ ਵਲ ਿੋਜੇ ਉਿ ਸ੍ਭ ਿਰਕਤਾਂ ਪਸ੍ਮਰਨ ਜਾਣ
ਬਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਮ ਿ ਵਾਲੀ
ਿਰਕਤ ਿੋਈ ਦਰਅਸ੍ਲ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਕ ਪਦਨਪਦਨ ਵਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਮਲਦੀ ਿੈ ਬਾਿਰ ਇਸ੍
ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਇਿ

ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ ਪਕ ਪਕ ਓਦਾਂ ਸ੍ਾਵਣ ਤ ਦੂਰ ਿੋਣਾ ਦਖਦਾਈ
ਿਦਾ ਿਰ ਿਣ ਕਝ ਖਾਸ੍ ਿਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਮੈਨੂ ਿਪਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਗਸ੍ਾ ਆਇਆ ਪਿਰ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ
ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਿਦ ਤਕ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਿਲਾ

ਦੋਸ਼ ਨਿ ਸ੍ੀ, ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਇਿ ਸ੍ਭ ਕੀਤਾ ਿਰ ਮਕਦੀ ਗਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੂ
ਸ੍ਚਮਚ ਿੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍
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ਮੈਨੂ ਉਮਰ ਭਰ ਪਰਿਾ ਮ ਬਿਤਾ ਨਾ ਸ੍ੋਪਚਆ ਤੇ ਪਵਆਿ ਦੀ
ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਡੀ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਬਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਵਚ
ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ ਬਸ੍ ਮ ਸ੍ਾਵਣ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਿੀ ਇਸ੍
ਦੇ ਗਵਾਿ ਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਪਿਛ ਮ ਕਾਲਜ ਿੀ ਿੋਿੈਸ੍ਰ ਲਗ
ਪਗਆ ਪਿਰ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦੀ ਐੈੱਮ.ਏ ਖਤਮ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਅਸ੍

ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਪਲਆ ਸ੍ਾਵਣ ਨ ਮੇਰੀ ਪਦਤੀ ਘੜੀ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਨੂ ਦੇ ਪਦਤੀ ਉਸ੍ ਨ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਿਣ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ
ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਦਾ ਿਕ ਿੈ ਨਾ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦਾ ਮ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ
ਪਸ੍ਮਰਨ ਨਾਲ ਅਗੇ ਤੋਰ ਲਈ
ਪਸ੍ਮਰਨ ਤੇ ਸ੍ਾਵਣ ਭਾਵ ਪਕਸ੍ੇ ਿਦ ਤਕ ਗਲਤ ਸ੍ਨ ਿਰ

ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਦੇ ਪਦਲ ਨੂ ਨਾ ਟਟਣ

ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸ੍ਾਵਣ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਵਲ
ਮੋੜਨਾ ਦੇਪਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਵੀ ਬਿਤ ਔਖਾ ਿੈ ਪਸ੍ਮਰਨ
ਲਈ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸ੍ਬਧ ਿੋਣ ਤੇ
ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਇਸ੍ ਪਵਚ ਪਸ੍ਮਰਨ ਨ ਇਕ ਵਢੀ ਕਰਬਾਨੀ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਵਣ
ਨੂ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਿੀਤ ਨਾਲ ਿਰ ਪਵਆਿੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਿੀਤ
ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰਵਾ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ਾਵਣ ਿੀਤ ਤ ਬੇ285

ਵਿਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿਦੀ ਤੇ ਰਿੀ ਗਲ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤ
ਿੋਣ ਦੀ ਪਜਸ੍ ਔਰਤ ਨੂ ਘਰ ਖਸ਼ੀ ਨਾ ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਉਿ ਬਾਿਰ
ਨੂ ਿੀ ਭਜਦੀ ਿੈ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਬਦਸ੍ਲੂਕੀ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਸ੍ਦੀ
ਿੀਤ ਨਾਲ ਨੜਤਾ ਵਧੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਿੀਤ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਗਲਤ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਸ੍ਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤੇ ਪਦਲ ਦੇ ਸ੍ਬਧ ਬਣਾਏ ਤੇ
ਸ੍ਿੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਦਾ ਸ੍ਭਾਅ ਿੀ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੈ,
ਪਜਥੇ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਵੀ ਖਸ਼ੀ ਪਮਲੇ , ਬਟੋਰਦਾ ਿੈ ਭਾਵ ਿਰਜ਼ਾਨਾ
ਕਝ ਵੀ ਭਰਨਾ ਿਵੇ ਮੈਨੂ ਨਿ ਲਗਦਾ ਪਕ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ
ਿੀਤ, ਸ੍ਾਵਣ ਤੇ ਪਸ੍ਮਰਨ ਚੋ' ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਸ੍ਭ ਆਿੋ-ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਨ
ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਪਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ, ਇਿ ਸ੍ਭ ਪਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਕਤ, ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਸ੍ੋਚ

ਿਰ ਅਕਸ੍ਰ ਬਦੇ ਕੋਲ

ਬਿਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਨ ਿਰ ਸ੍ਿੀ ਵਕਤ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਪਮਲਣ
ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਵਧੀਆ ਿਦਾ ਨਿ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਨ ਪਿਆਰ ਗ਼ਲਤ ਨਿ ਨਾ
ਿੀ ਇਨਸ੍ਾਨ ਗ਼ਲਤ ਿਦੇ ਨ ਬਸ੍ ਉਿ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਬਧਨਾ ਚ'
ਬਝ ਜਾਂਦੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਿਲ ਕਰਨ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ ਿਦੇ ਇਿੋ
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ਪਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਿਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨ
ਿਰਕ ਇਿੀ ਪਕ ਕੋਈ ਜਗ ਜਾਪਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕੋਈ ਰਬ
ਜਾਪਿਰ ਧਨਵਾਦ
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ਿਾਲਾ ਗਲਾਬ
ਅਕਸ਼ੇ - ਟੋਿਰ ਦਸ੍ ਤੂ ਅਜ ਵੀਰ ਦੀ
ਮਨਬੀਰ - ਭਰਾ ਤੂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਪਵਆਿ ਚ' ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਪਵਆਿ ਕੇ ਲੈ ਜੇਗਾਂ ਸ੍ਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਪਿਣ
ਦੇ ਕੋਈ ਪਕ ਨਿ ?
ਅਕਸ਼ੇ - ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਪਲਆ ਪਜਿਾ ਿਸ੍ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਿੈਨੀ
ਮਨਬੀਰ - ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਰਬ ਨ ਬਣਾਂ ਿੀ ਆਿਣੇ ਵਰਗਾ
ਪਲਆ ਸ੍ੋਚਦਾ ਿੋਣਾ ਮ ਤੇ ਕਲਾ ਰਪਿਣਾ ਿੀ ਆ ਇਨੂ ਵੀ ਏਦਾ
ਰਖਦਾ
ਅਕਸ਼ੇ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਮ ਸ੍ਪਣਆਂ ਤੂ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਵੀ
ਿਪਛਆ ਸ੍ੀ?
ਮਨਬੀਰ - ਕਝ ਨਾ ਿਛ ਭਰਾ ਉਿ ਪਦਨ ਕੀ ਿੋਇਆ ਮ
ਿਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾਂ ਕਠਾ ਕਰ ਿਪਛਆ ਿਪਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ
ਦੀ ਮਾਰੀ ਨ ਿਾਂ ਕਰਤੀ ਜਦ ਮ ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਸ੍ਾਪਰਆ ਨੂ ਿਾਰਟੀ
ਕਰ ਤੀ ਿਾਰਟੀ ਪਵਚ ਿੀ ਨਾਂਿ ਕਰਤੀ ਕਪਿਦੀ ਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ
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ਦੋਸ੍ਤ ਵੀ ਨੀ ਬਣ ਸ੍ਕਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਆ
ਓਦਾਂ ਚਦਰੀ ਿੈ ਬਿਤੀ ਕੈਮ ਸ੍ੀ
ਅਕਸ਼ੇ - ਿਣ ਨਾ ਓਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚ ਿਤ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ
ਮਨਬੀਰ - ਿਤਾ ਵਾ ਯਾਰ ਐਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਪਿ ਜਖਮਾਂ
ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਪਛੜਕ
ਅਕਸ਼ੇ - ਵੈਸ੍ੇ ਜੇ ਮ ਕੜੀ ਿਦਾ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਾ ਿਸ੍
ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਪਵਆਿ ਵੀ ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ
ਿਣਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੇਖ ਪਕਨੀ ਿਕੀ ਆ ਅਸ੍ਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਣਾ
ਸ੍ੀ ਉਨਾਂ
ਮਨਬੀਰ - ਪਕਥੇ ਭਰਾ.. ਜੇ ਪਕਤੇ ਤੂ ਕੜੀ ਿਦਾ ਤੂ ਕਪਿਣਾ
ਸ੍ੀ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਨ ਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲਗਦੀ ਆ
ਦੋਨ

ਚੀ- ਚੀ ਿਸ੍ਣ ਲਗ ਿਏ

ਮਨਬੀਰ - ਉਦਾਂ ਜੇ ਿੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਸ੍ ਬਾਿਮਣ ਅਸ੍
ਪਸ੍ਖ ਤਸ੍ ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਿੇਰੇ ਕਰਨ ਅਸ੍ ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਲਾਵਾਂ,
ਤਸ੍ ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਰਾਤ ਪਵਆਿ ਕਰਨਾ ਅਸ੍ ਕਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਪਦਨ
ਿਗੇ ਿਈ ਜਾਣੇ ਸ੍ੀ
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ਅਕਸ਼ੇ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ... ਚਗਾ ਿੋਇਆ ਮ ਮਡਾ ਿੀ ਆ
ਦੋਨ ਪਿਰ ਤ

ਚੀ

ਚੀ ਿਸ੍ਣ ਲਗ ਿਏ

ਮਨਬੀਰ - ਚਲ ਿਣ ਤੂ ਪਤਆਰੀ ਰਖ ਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ
ਵੀ ਪਤਆਰੀ ਵੇਖਾਂ ਇਿ ਨਾ ਿੋਵੇ ਪਵਆਿ ਵਾਲਾ ਮਡਾ ਕਲਾ ਿੀ
ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਿਜਾ ਿੋਵੇ
ਅਕਸ਼ੇ - ਜਾ ਭਰਾ ਪਕਤੇ ਸ੍ਚੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਿੋਵੇ ਜਾ ਛੇਤੀਛੇਤੀ ਜਾ..
ਮਨਬੀਰ - ਚਗਾ

ਘਰ ਪਵਚ ਪਵਆਿ ਦੀਆਂ ਪਤਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ

ਬਰਾਤ ਤਰਨ ਪਵਚ ਥੋੜਾ ਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਪਿਦੂ
ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮਡਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਪਵਆਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸ੍ੀ
ਅਕਸ਼ੇ ਨੂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਮਨਬੀਰ ਬਾਕੀ ਿੋਰ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ
ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਵਚ ਲਗ ਪਗਆ ਮਨਬੀਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਲਗੋਟੀਏ
ਯਾਰ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਉ ਵੀ ਉਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਖ-ਸ੍ਖ
ਪਵਚ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਸ੍ਾਥ ਪਨਭਾ ਦੇ ਆ ਰਿੇ ਸ੍ਨ
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ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਵਆਿ ਦੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸ੍ਾਰੀ ਮਨਬੀਰ
ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਬਿਤ ਗੋਰਾ-ਪਚਟਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮਨਬੀਰ
ਿਕੇ ਰਗ ਦਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਮਨਬੀਰ ਤ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੂਰ
ਿੀ ਰਪਿਦੇ ਸ੍ਨ ਖਾਸ੍ ਕਰ ਕੜੀਆਂ ਅਜ ਤਕ ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ
ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਈ
ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਪਤਆਰ ਸ੍ਨ ਬਰਾਤ ਚਲਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ
ਪਗਆ ਬਡ ਵਾਜੇ ਵਜਣ ਲਗੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨਚਣ
ਲਗਾ ਿੋਰ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰ ਵੀ ਭੜਥੂ ਿਾਉਣ ਲਗੇ
ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਪਜਦਰ ਪਸ੍ਘ ਕਮ ਕਾਰ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ
ਸ੍ੀ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਉ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵਲ ਪਗਆ ਤੇ

ਬਾਿ ਿੜ ਪਖਚ ਪਲਆਇਆ ਦੋਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਥ ਿੜ
ਨਚਣ ਲਗੇ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਆ ਨਚਣ ਲਗਾ ਬਰਾਤ ਚਲਣ ਲਈ
ਪਬਲਕਲ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ ਿੋਣ ਲਗੇ ਸ੍ਭ
ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਝੂਮ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਲਾੜੇ ਦੀ ਸ੍ਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਿੀ ਰਥ
ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਰਥ ਤੇ ਸ੍ਵਾਰ ਿੋ ਪਗਆ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਰਥ
ਤੇ ਚੜ ਪਗਆ ਤੇ ਨਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਖਆ ਬਰਾਤ ਚਲ ਿਈ

ਬਰਾਤ ਨੜੇ ਿੀ ਪਕਸ੍ੇ ਿੈਪਲਸ੍ ਪਵਚ ਜਾਣੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਬਾਕੀ
ਸ੍ਾਰੇ ਿੈਦਲ ਚਲ ਿਏ ਨਚਦੇ-ਟਿਦੇ ਬਰਾਤ ਿੈਪਲਸ੍ ਪਵਚ ਿਜ
292

ਗਈ ਕੜੀ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਬਿਤ ਪਨੈੱਘਾ ਸ੍ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਸ੍ਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਕਈ ਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਜੂਸ੍, ਠਡੇ ਕਾਜੂ,
ਬਦਾਮ ਤੇ ਿੋਰ ਸ੍ੋਗਾਤਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਉਿਰਾਂਤ ਪਮਲਣੀ ਿੋਈ ਤੇ ਪਿਰ ਰੇਬਨ ਕਟਾਈ ਕੜੀ ਦੀਆਂ
ਭੈਣਾਂ ਨ 5100 ਰਿਏ ਲੈ ਿੀ ਰੇਬਨ ਕਟਣ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਕੜੀ
ਨੂ ਪਲਆਂਦਾ ਪਗਆ ਕੜੀ ਬਿਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਕੜੀ ਵਲ ਦੇਖ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਸ੍ਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਸ੍ਭ
ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸ਼ ਨਸ੍ੀਬੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਿਰ ਜੈ
ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਸ੍ਮ ਿੋਈ ਤੇ ਉਿਰਾਂਤ ਸ੍ਭ ਨ ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਿਕਵਾਨ
ਖਾਧੇ ਤੇ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਣ ਪਵਆਿ ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਮਿਤਵਿੂਰਨ ਰਸ੍ਮ ਲਈ ਸ੍ਭ
ਸ੍ਜਾਏ ਗਏ ਮਡਿ ਪਵਚ ਬੈਠ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਿਾਪਸ੍ਆ ਦੇ ਿਡਤਾਂ
ਨ ਕਾਰਜ ਅਰਭ ਕਰ ਪਦਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ
ਨ ਰਸ੍ਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਰ ਕੜੀ ਨੂ ਮਡਿ ਪਵਚ ਪਲਆਂਦਾ
ਪਗਆ ਿੋਰ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਿੇਰੇ ਿੋਏ ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ

ਮਗਲਸ੍ੂਤਰ ਿਪਿਨਾਇਆ ਿੋਰ ਵੀ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਿਰ
ਪਵਦਾਇਗੀ ਿੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਿੋ ਪਗਆ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਿਲਾਂ
ਨਾਲ ਸ੍ਜਾਈ ਿੋਈ ਿੈਪਲਸ੍ ਦੇ ਬੂਿੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜੀ ਿੋਈ ਪਜਸ੍
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ਨੂ ਮਨਬੀਰ ਚਲਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ
ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਵਦਾਇਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ ਪਵਦਾਇਗੀ ਦੀ
ਰਸ੍ਮ ਿੋਈ ਤੇ ਕੜੀ ਮਡਾ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਪਵਚ ਬੈਠ ਗਏ
ਨਾਲ ਿੀ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਮਨਬੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ

ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਨੂ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਗਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸ੍ਭ ਬੈਠ ਗਏ ਡੋਲੀ ਚਲ ਿਈ ਕਝ
ਪਮਟਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਸ੍ਭ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਿਜ ਗਏ ਿੋਰ ਰਸ੍ਮਾਂ
ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨ ਖੂਬ ਮਸ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜਾਂ ਪਵਚ
ਿੀ ਪਦਨ ਬੀਤ ਪਗਆ ਓਸ੍ੇ ਪਦਨ ਿੀ ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਗਏ

ਬਚੇ ਿੋਏ

ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰਾਂ ਨ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ ਤੇ ਨਵ

ਨੂਿ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਿਰਾਂਤ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ
ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਛਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂ ਭੇਪਜਆ
ਪਗਆ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿਲ ਿੀ ਿਲ ਪਵਛੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਿਦ ਤ ਿਰੇ
ਸ੍ਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਸ੍ਜਨਾ ਵਲ ਵਪਧਆ ਸ੍ਜਨਾ ਦਾ ਘਗਟ ਚਪਕਆ ਉਸ੍ ਨ

ਨਜ਼ਰ ਉਿਰ ਨਾ ਚਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਸ੍ਰਮਾਂ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਅਕਸ਼ੇ
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ਨ ਬੜੇ ਿੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ ਪਚਿਰਾ ਆਿਣੇ ਿਥ ਨਾਲ
ਠਡੀ ਤ

ਿਰ ਨੂ ਚਪਕਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..

ਅਕਸ਼ੇ - ਵਾਿ ਓ ਮੇਪਰਆ ਰਬਾ ਇਿ ਤਾਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਥ ਲਗ ਪਗਆ ਈ
ਸ੍ਜਨਾ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਅਕਸ਼ੇ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ..
ਅਕਸ਼ੇ - ਜਨਾਬ ਜੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਲਬਾਂ ਦੀ
ਰੋਣਕ ਦਾ ਪਿਸ੍ੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ?
ਸ੍ਜਨਾ ਨ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਅਕਸ਼ੇ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਬੜੇ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ ਪਿਲਾਇਆ ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਬਾਿਾਂ
ਪਵਚ ਭਪਰਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਖਸ਼ੀ ਜਾਪਿਰ ਕੀਤੀ
ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਬੂਿਾ ਖਟਪਕਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ
ਪਠਆ ਤੇ ਘੜੀ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਨੌ ਵਜਣ 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 ਕਝ ਬੋਲਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬੂਿਾ ਬਦ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਿੂਜਾ ਦੀ ਗਲ ਬਸ੍ ਲਬਾਂ ਤੇ ਿੀ ਰਪਿ

ਗਈ ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਕਸ਼ੇ ਨ ਚਾਿ ਟੇਬਲ
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ਿਰ ਰਖੀ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਦੇਪਖਆ ਿਰ ਉਿ

ਥੇ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਉਸ੍ਨ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਰੇ(ਬਾਥਰੂਮ) ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
ਉਿ ਨਿਾਂ ਕੇ ਆਿਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ਿੂਝਦੀ ਬਾਿਰ ਆਈ ਅਕਸ਼ੇ ਨ
ਉਸ੍ਦੇ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਦੋਨ ਮਸ੍ਕਰਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨ ਚਾਿ ਿੀਤੀ

ਤੇ ਕਝ ਦੇਰ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਰ ਦੋਨ ਪਤਆਰ ਿੋ
ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਸ੍ਭ ਨੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਭਕਾਮਨਾ ਪਦਤੀ ਤੇ
ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗੇ
ਏਨ ਨੂ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਆ ਪਗਆ ਉਿ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਅਕਸ਼ੇ ਵਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਘਟ ਕੇ ਗਲੇ ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਮਨਬੀਰ - ਪਕਦਾ ਸ੍ਜਣਾ ਬੜਾ ਖਸ਼ ਲਗਦਾ
ਅਕਸ਼ੇ - ਖਸ਼ ਨਾ ਿੋਵਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਮਾਮਾ ਰੋਵਾਂ..
ਪਿਰ ਦੋਨ ਮਸ੍ਕਰਾਏ ਅਕਸ਼ੇ ਬਾਕੀ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰਾਂ
ਨੂ ਵੀ ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਖਸ਼ ਿੋ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਸ੍ਭ ਿਭਾਤ ਦੀ
ਸ਼ਭਕਾਮਨਾ ਪਦਤੀ ਪਿਰ ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਿੋਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂ
ਛੇੜਣ ਲਗੇ ਸ੍ਜਨਾ ਬਸ੍ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਖਸ਼ ਿਦੀ ਰਿੀ
ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੀਨਾ ਬੀਤ ਪਗਆ ਅਕਸ਼ੇ ਿੌਜ
ਪਵਚ ਿਵਲਦਾਰ ਸ੍ੀ ਛਟੀ ਖਤਮ ਿਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਸ੍ਨੂ ਜਾਣਾ
296

ਪਿਆ ਸ੍ਜਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿੜੀ ਪਲਖੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਸ੍ਦ ਸ੍ੀ ਉਿ

ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਿਕਾਰ ਦੀ ਪਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ ਅਨੌਖਾ

ਿਨਰ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਮਨਬੀਰ ਇਕ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਬਕ
ਪਵਚ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਅਿਦੇ ਤੇ ਸ੍ੀ
ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵਜੀ ਿੋਨ
ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਛਟੀ ਮਜ਼ੂਰ ਿੋ
ਗਈ ਿੈ ਉਿ ਅਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਘਰ ਿਰਤ ਆਵੇਗਾ ਸ੍ਜਨਾ ਦੀ
ਖਸ਼ੀ ਦਾ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਜਦ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਅਜ ਪਦਲਾਂ
ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਿੋਣੇ ਨ, ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਮ
ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਸ੍ ਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ
ਪਵਚ ਗਈ ਤੇ ਝੂਮਣ ਲਗੀ ਉਿ ਕਦੇ ਪਸ਼ਗਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ
ਖਦ ਨੂ ਪਨਿਾਰਦੀ, ਕਦੇ ਛਤ ਤੇ ਚੜ ਰਾਿ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਮਨ
ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਲ ਪਰਿਾ ਅਜੇ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਪਰਸ਼ਤਾ
ਬਪਣਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਛਟੀ ਖਤਮ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਿੈ ਪਗਆ ਉਸ੍

ਵਕਤ ਭਾਂਵੇ ਉਿ ਉਦਾਸ੍ ਜਰੂਰ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਖਸ਼ੀ ਦਾ

ਕੋਈ ਪਟਕਾਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਪਵਚ ਅਖੀਆਂ ਪਵਛਾਏ ਂ
ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਤ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ੍ਤ ਵਜ ਚਕੇ
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ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸ੍ੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਧਰ ਅਵਾਜ਼
ਪਵਚ "ਇਕ ਪਿਆਰ ਕਾ ਨਗਮਾ ਿੈ" ਗੀਤ ਚਲ ਪਰਿਾ ਪਕ
ਅਚਾਨਕ ਗੀਤ ਬਦ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਖਬਰਾਂ ਸ੍ਣਾਉਣ
ਲਗੀ
"ਇਿ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਿੈ ਤਾਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਿਣੇ-ਿਣੇ ਜਮੂ ਤ
ਿਜਾਬ ਨੂ ਿਰਤ ਰਿੇ ਦੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰਕਾਂ ਤੇ ਿਮਲਾ ਿੋਇਆ
ਪਜਸ੍ ਪਵਚ 22 ਜਵਾਨ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 37 ਜਵਾਨ
ਜਖ਼ਮੀ ਿੋ ਗਏ ਇਿ ਿਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਤੀ ਨਿ ਿੋਈ"

ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਿੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਿੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਰ

ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਕਨਾ ਤਕ ਉਿ ਖਬਰਾਂ ਿਿਚ ਨਾ ਸ੍ਕੀਆਂ ਉਸ੍ ਨੂ

ਇਕ ਦਮ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਪਡਗ ਿਈ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ

ਠੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਿੋਈ ਛਤ ਤ ਿੇਠਾਂ

ਆਈ ਦੇਪਖਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕਠ ਿੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿੋਏ
ਸ੍ਨ, ਮਨਬੀਰ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਵੀ

ਥੇ ਿੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ

ਆ ਦੀ ਦੇਖ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਸ੍ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਵਲ ਗਈ ਤੇ
ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ ਸ੍ੋਿੇ ਤੇ ਪਬਠਾਇਆ ਕੋਈ ਕਝ ਵੀ ਨਿ
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ਸ੍ੀ ਬੋਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਸ੍ਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂ ਵੀ ਆਰਮੀ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਿੋਨ ਆ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਸ੍ਾਿ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਪਦਤੀ ਪਕ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋਣ ਵਾਪਲਆਂ ਪਵਚ ਅਕਸ਼ੇ ਵੀ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਿੈ ਸ੍ਭ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਪਿਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸ੍ਜਨਾ ਕਮਪਲਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੂ
ਕੋਈ ਸ੍ਰਤ ਨਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਪਿਰ ਤ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਕਲ ਨੂ ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ
ਇਿ ਖਬਰ ਸ੍ਣ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਿਝੂ ਰੋਕੇ ਨਾ
ਗਏ ਤੇ

ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲਗਾ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਿੂਜਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲਗੀ ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਪਜਦਰ ਨ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨੂ
ਿਸ੍ਲਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਰ ਜਵਾਨ ਿਤ ਦੇ ਗਜਰਨ ਕਾਰਨ
ਿਸ੍ਲਾ ਰਖਣਾ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਰਪਜਦਰ ਦੇ ਗਲ ਲਗ
ਿੋਰ

ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲਗਾ ਮਨਬੀਰ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਬੈਠਾ ਸ੍ਭ ਤ

ਲਕਾ ਕੇ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਜਨਾ ਇਕ ਦਮ ਚਿ ਸ੍ੀ

ਰਾਤ ਏਦਾ ਿੀ ਬੈਪਠਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਾ
ਖਾਧੀ ਸ੍ਵੇਰ ਿੋਈ ਿੋਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗਆਂਢੀ ਆਉਣ ਲਗੇ
ਮਨਬੀਰ ਨ ਅਪਤਮ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਲਈ ਸ੍ਭ ਪਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
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ਵੈਣ ਿਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ ਸ੍ਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ
ਸ੍ੀ ਕਝ ਔਰਤਾਂ

ਠੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਨਿਾ-ਧਵਾ ਕੇ ਪਤਆਰ

ਕੀਤਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਕੋਈ ਸ੍ਰਤ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ
ਿੌਜ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ੍ਭ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਿੋ

ਗਏ ਬਿਤ ਇਕਠ ਸ੍ੀ ਪਕਤੇ ਿੈਰ ਰਖਣ ਨੂ ਥਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਪਦਖਦੀ ਗਡੀ ਪਵਚ ਿੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ

ਤਰੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ਸ਼ਿੀਦ

ਵਾਲੇ ਬਦ ਬਕਸ੍ੇ ਨੂ ਮੋਪਢਆਂ ਤੇ ਚਪਕਆ ਤੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਬਣੇ ਥੜੇ ਤੇ ਰਖ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਝਕੇ ਿੋਏ ਪਤਰਗੇ ਨੂ ਬੜੇ
ਸ੍ਨਮਾਨ ਸ੍ਪਿਤ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਬਕਸ੍ੇ ਦਾ ਢਕਣ
ਖੋਪਲਆ ਪਗਆ ਜਦ ਸ੍ਭ ਨ ਅਗਾਿ ਿੋ ਸ਼ਿੀਦ ਨੂ ਦੇਖਣਾ

ਚਾਪਿਆ ਤੇ ਮੜਦੇ ਿੈਰ ਪਿਛਾਂਿ ਿੋ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਿਪਿਚਾਨਣ ਦੇ
ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਅਗ ਸ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਜਪੜਆ ਿੋਇਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਕ ਲਤ ਤਾਂ
ਿੈ ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਬਾਿਾਂ ਅਧ-ਿਚਧੀਆਂ ਮੂਿ ਦਾ ਇਕ ਿਾਸ੍ਾ
ਵੀ

ਪਡਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਿੂਰਾ ਸ੍ਰੀਰ ਬਸ੍ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ

ਿੋਇਆ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਗਾਂਿ

ਵਧੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਪਿਟ-ਪਿਟ ਰੋਣ ਲਗੇ ਮਨਬੀਰ ਨ ਦੋਨਾਂ
ਨੂ ਸ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ ਪਿਛੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਅਗੇ ਨਾ ਪਲਆਦਾਂ
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ਸ੍ਭ ਦੇ ਦੇਖਣ ਪਿਛ ਲਾਸ਼ ਨੂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਲਟਾਇਆ ਪਗਆ
ਿੌਜੀਆਂ ਨ ਸ਼ਿੀਦ ਦੇ ਸ੍ਨਮਾਨ ਪਵਚ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸ੍ਮਾਨ ਵਲ
ਚਲਾ ਸ੍ਲਾਮੀ ਪਦਤੀ ਉਿਰਾਂਤ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਦੀ ਪਵਧੀ ਿੋਈ ਅਕਸ਼ੇ
ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਅਰਥੀ ਨੂ ਅਗਨੀ ਭਟ ਕੀਤਾ ਅਰਥੀ ਦੀ
ਅਗਨੀ ਦੇਖ ਸ੍ਜਨਾ ਨ ਿੋਸ਼ ਸ੍ਭਾਲੀ ਤੇ ਅਰਥੀ ਵਲ ਭਜੀ
ਮਨਬੀਰ ਨ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੂ ਰੋਪਕਆ ਉਿ

ਚੀ- ਚੀ

ਰੋਣ ਲਗੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਾਰਨ
ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਵਲ ਸ੍ੀ ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਸ੍ਮਾਨ ਨੂ
ਛੂਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸ੍ਭ
ਥੇ ਖੜੇ ਰਿੇ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ਿਰਤ ਗਏ ਤੇ

ਪਗਣੇ-ਚਣੇ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਮਬਰ ਤੇ ਗਆਂਢੀ

ਥੇ ਰਿੇ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ

ਤ ਪਿਛ ਕਈ ਪਦਨ ਤਕ ਅਪਤਮ ਰਸ੍ਮਾਂ ਿੋਈਆ

ਕਝ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਇਕ ਿੌਜ ਦੇ ਸ੍ਮਾਰੋਿ ਪਵਚ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ
ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਬਲਾਇਆ ਪਗਆ ਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ

ਨੂ ਵੀ ਸ੍ਭ ਨੂ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰਗਤੀ ਲਈ ਿਰਮਵੀਰ ਚਕਰ
ਭਟ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਸ੍ਨਮਾਨ ਪਿਛ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ-ਆਿਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੂ ਿਰਤ ਗਏ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਰੌਣਕ ਨਾ
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ਰਿੀ ਸ੍ਜਨਾ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿਰ ਵਕਤ ਬਦ ਰਪਿਦੀ
ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਵੀ ਘਟ-ਵਧ ਖਾਂਦੀ ਕਮਪਲਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਰਪਿਦੀ
ਉਸ੍ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ
ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਮਨਬੀਰ ਤੇ
ਉਸ੍ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਕਸ਼ੇ ਘਰ ਆ ਦੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਪਖਆਲ਼ ਰਖਦੇ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਕਰੀਬ ਦੌ-ਢਾਈ ਮਿੀਨ ਬੀਤ ਗਏ
ਇਕ ਪਦਨ ਅਚਾਨਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਮਨਬੀਰ ਦੇ
ਪਿਤਾ ਰਪਜਦਰ ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਘਰ ਬਲਾਇਆ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ
ਰਪਜਦਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨੂ ਪਮਪਲਆ ਕੋਲ ਿੀ ਅਕਸ਼ੇ
ਦੀ ਮਾਂ ਿੂਜਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਰਪਜਦਰ ਬੋਪਲਆ..
ਰਪਜਦਰ - ਕੀ ਗਲ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਕਮ ਸ੍ੀ?
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਿੀ ਬਸ੍ ਇਕ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ
ਜੇ ਮਜ਼ੂਰ ਿੋਵੇ ਬੜੀ ਪਕਰਿਾ ਿੋਵੇਗੀ
ਰਪਜਦਰ - ਪਕਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਪਰਿਾ ਏ ਯਾਰ
ਿਕਮ ਕਰ ਤੂ, ਤੇਰਾ ਿਰ ਿਕਮ ਪਸ੍ਰ ਮਥੇ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਕਮ ਤਾਂ ਨਿ ਯਾਰਾ ਿਣ ਤਾਂ ਅਰਜ ਿੀ ਆ
ਰਪਜਦਰ - ਗਲ ਤਾਂ ਦਸ੍ ਕੀ ਆ?
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਆ ਰਿੀ ਪਕਦਾਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰਾਂ
ਰਪਜਦਰ - ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਪਕਿੜੀ ਗਲ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਏਨਾ
ਸ੍ੋਚ-ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਗਈ? ਸ੍ਖ ਤਾਂ ਿੈ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛ ਸ੍ਖ ਪਕਥੇ ਪਰਿਾ ਯਾਰ?
ਰਪਜਦਰ - ਪਦਲ ਿੌਲਾ ਨਾ ਕਪਰਆ ਕਰ ਮਨਬੀਰ ਵੀ
ਤੇਰਾ ਿੀ ਿਤ ਆ ਭਾਂਵੇ ਏਥੇ ਰਖ ਲਾ ਉਸ੍ਨੂ ਿਕਾ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਆਿਣਾ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂ ਅਰਜ ਕਰ
ਰਿਾਂ ਿਾਂ
ਰਪਜਦਰ - ਗਲ ਕੀ ਆ?
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਮ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਦਨਾਂ ਤ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ

ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਪਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇ ਪਵਆਿ ਨੂ ਅਜੇ ਬਿਤਾ ਵਕਤ

ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ ਪਕ ਉਿ ਚਲ ਵਪਸ੍ਆ ਚਲ ਉਿ ਤਾਂ ਜੋ ਰਬ
ਨੂ ਮਜ਼ੂਰ ਸ੍ੀ ਓਿੀ ਿੋਣਾ ਿੈ ਿਰ ਯਾਰ ਸ੍ਜਨਾ ਦੀ ਪਜਦਗੀ
ਇਕ ਦਮ ਰਕ ਗਈ ਿੈ ਸ੍ਾਨੂ 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 ਪਕਦਾ
ਕਪਲਆਂ ਕਢੂ?
ਰਪਜਦਰ - ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਮ ਤੇਰਾ ਦਖ ਇਿ ਵੀ ਸ੍ਮਝ
ਪਗਆ ਪਕ ਤੂ ਚਾਿਦਾ ਿੈ ਪਕ ਮ ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ
ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਾਂ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ ਯਾਰਾਂ.. ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਤੈਨੂ ਕਝ ਦਸ੍ਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ , ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਕਿੇ ਿੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਦੀ ਗਲ ਬਝ
ਲਦਾ ਏ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਿ ਆ ਤੂ ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ
ਗਲ ਕਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਿ ਮਨਣ ਤਾਂ
ਿੀ ਗਲ ਅਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ
ਰਪਜਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂ ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮ
ਜਰੂਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਾਂਗਾਂ ਵੈਸ੍ੈ ਪਜਥ ਤਕ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ
ਉਿ ਮਨਾਂ ਨਿ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਮਨਬੀਰ ਨੂ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਏ
ਜੇ ਤੂ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਪਿਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਿ ਕਰਦਾ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿਰ ਮ ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਨੂ ਖੋਿ

ਦਖ ਉਸ੍ਦੇ ਿਲੇ ਨਿ ਬਨਣਾ ਚਾਿਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਤੂ ਸ੍ੋਚ
ਪਵਚਾਰ ਲੈ ਜੇ ਸ੍ਿੀ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ
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ਰਪਜਦਰ - ਮਨਬੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲ ਿੋ ਜਾਵੂ ਉਿ ਮਨ
ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਰ ਕੀ ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਤੂ ਗਲ ਕੀਤੀ ਉਿ ਮਨਗੀ
ਜੇ ਉਿ ਮਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਿੇ ਤਾਂ ਪਵਰੋਧ ਤਾਂ ਨਿ
ਕਰਨਗੇ? ਤੈਨੂ ਵੀ ਿਤਾ ਵਾ ਆਿਾ ਦੋਨ ਤਾਂ ਭਰਾ ਿਾਂ ਭਾਂਵੇ
ਆਿਣੇ ਧਰਮ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਨ ਿਰ ਆਿਾ ਕਦੇ ਪਵਥ ਨਿ ਕੀਤੀ

ਜੋ ਭਾਵ ਆਿਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰਖਦੇ ਿਾਂ, ਕੀ ਉਿ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ
ਮਾਿੇ ਸ੍ਮਝਣਗੇ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਨਗਾ ਪਵਚ ਸ੍ਾਡਾ ਧਰਮ ਵਖਰਾ
ਿੈ ਤੇ ਿਤਾ ਨਿ ਉਿ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨੂ ਪਸ੍ਖ ਧਰਮ ਪਵਚ
ਪਵਆਉਣ ਜਾਂ ਨਿ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਿੈਣੀ ਗਲ ਪਿਰ ਉਿ

ਆਿ ਿੀ ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਾਡੇ ਪਵਚ ਿੌਸ੍ਲਾ ਨਿ

ਪਕ ਅਸ੍ ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਸ੍ਕੀਏ ਤੂ ਮਨਬੀਰ ਤੇ
ਰਣਜੀਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗਲ ਤੋਰ ਜੇ ਉਿ ਮਨ ਗਏ ਤਾਂ ਏਧਰ
ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸ੍ਜਨਾ ਿਣ ਮੇਰੀ
ਨੂਿ ਜਰੂਰ ਆ ਿਰ ਤੋਰਾਂਗਾਂ ਉਸ੍ਨੂ ਮ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੀ
ਰਪਜਦਰ - ਿਾਂ ਵੈਸ੍ੇ ਿਣ ਿਕ ਸ੍ਭ ਤ ਵਧ ਤੇਰਾ ਿੀ ਆ
ਸ੍ਜਨਾ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਏਥੇ ਰਖ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਭਾਂਵੇ ਪਕਤੇ ਿੋਰ
ਵਸ੍ਾ ਲੈ
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਵਸ੍ਾਉਣੀ ਿੈਣੀ ਯਾਰ ਪਵਚਾਰੀ ਪਨਆਣੀ ਪਜਿੀ
ਤਾਂ ਿੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਉਿ ਪਜਦਗੀ ਬਿਤ ਲਮੀ ਆ ਅਜੇ ਇਕ
ਉਿ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਚੇ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਪਿਉ ਦਾ ਸ੍ਾਇਆ
ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸ੍ਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਰਪਜਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਪਜਥ ਤਕ ਮ ਮਨਬੀਰ ਨੂ
ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਦਖ ਚ' ਸ਼ਰੀਕ ਿੋਣ ਤ ਨਿ
ਘਬਰਾ ਦਾ ਭਾਂਵੇ ਖਦ ਦਾ ਨਕਸ੍ਾਨ ਿੀ ਪਕ

ਨਾ ਿੋਵੇ ਰਗ

ਭਾਂਵੇ ਉਸ੍ਦਾ ਤਵੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਿੀ ਆ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਭਖ
ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖਦ ਨੂ ਸ੍ਾੜਣ ਤ ਨਿ ਡਰਦਾ ਉਸ੍ਦਾ ਪਦਲ
ਿਮੇਸ਼ਾ ਮਪਿਕਦਾ ਿੈ ਕਾਲੇ ਗਲਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸ੍ਚੀ ਯਾਰ ਉਿ ਕਾਲਾ ਗਲਾਬ ਿੀ ਆ ਜਦ
ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਿਰ ਦਮ ਮਪਿਕਦਾ ਰਪਿਦਾ ਭਾਂਵੇ
ਖਸ਼ੀ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਗਮੀ
ਰਪਜਦਰ - ਚਲ ਚਲਦਾ ਿਾਂ ਮ ਅਜ ਿੀ ਰਾਤ ਨੂ ਗਲ
ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਿਤਾਂ ਨਾਲ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਇਿ ਅਪਿਸ੍ਾਨ
ਰਪਿਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਨਿ ਲਪਿ ਿੋਣਾ
306

ਰਪਜਦਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰਾ ਯਾਰ ਦਖ-ਸ੍ਖ ਲਈ ਿੀ ਤਾਂ
ਿਦੇ ਨ ਚਲਦਾ ਿਾਂ ਮ ਕਲ ਪਮਲਦਾ ਤੈਨੂ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ
ਰਪਜਦਰ - ਚਗਾ ਚਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ
ਏਨਾ ਆਖ ਰਪਜਦਰ ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੂ ਚਲ ਪਿਆ ਤੇ
ਸ੍ਤੀਸ਼ ਤੇ ਿੂਜਾ

ਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਰਪਜਦਰ ਘਰ ਿਜਾ ਤੇ

ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਬਕ ਚੋ' ਵਾਿਸ੍ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਛੇ ਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਬੀਰ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸ੍ਨ
ਮੂਿ ਿਥ ਧੋਤਾ ਕਿੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ
ਪਗਆ ਏਨ ਨੂ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮਨਬੀਰ
ਅਖਬਾਰ ਿੜਨ ਲਗਾ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕਠ ਬੈਠ ਗਏ
ਰਪਜਦਰ ਬੋਪਲਆ..
ਰਪਜਦਰ - ਮਨਬੀਰ ਿਤ ਇਕ ਗਲ ਕਰਨੀ ਸ੍ੀ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ
ਮਨਬੀਰ - ਿਾਂਜੀ ਡੈਡੀ
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ਰਪਜਦਰ - ਿਤ ਤੈਨੂ ਿਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛ ਉਸ੍ਦੇ
ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਿੀ ਿੋ ਗਈ ਏ ਪਕ ਨਾ ਆਿਾ
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਨੂ ਵਾਿਸ੍ ਪਲਆਉਣ ਪਵਚ ਕਝ ਮਦਦ ਕਰੀਏ
ਮਨਬੀਰ - ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿੋਵੇਗਾ
ਆਿਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਰਪਜਦਰ - ਿਤ ਤੂ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿੀ ਆ ਪਕ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛ
ਸ੍ਜਨਾ ਪਵਚਾਰੀ ਇਕ ਦਮ ਇਕਲੀ ਿੋ ਗਈ ਏ ਇਕ ਿਣ ਉਿ
ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪਵਚਾਰੀ ਇਕਲੀ ਪਕਦਾ
ਕਢੂਗੀ ਜੇ ਤੂ ਪਵਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂ ਉਸ੍ਦਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਬਚੇ ਦਾ
ਸ੍ਿਾਰਾ ਬਣ ਸ੍ਕਦਾ ਏ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਕ ਤੂ
ਪਕਵ ਸ੍ੋਚਦਾ ਏ

ਝ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਆਿ ਿੋਰ ਿੋ ਤਾਂ ਸ੍ਕਦਾ ਏ

ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਬਚੇ ਨੂ ਕੋਈ ਅਿਣਾਏ ਜਾਂ ਨਿ ਇਿ ਕਪਠਨਾਈ
ਿੈ ਅਗਰ ਪਵਚਾਰੀ ਇਕ ਦਖ ਚੋ' ਪਨਕਲ ਿੋਰ ਦਖਾਂ ਪਵਚ ਜਾ
ਿਸ੍ੀ ਤਾਂ ਆਿਾ ਨੂ ਿੀ ਦਖ ਿੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਕੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿ
ਆ ਸ੍ੋਿਣੀ ਆ ਿੜੀ ਪਲਖੀ ਆ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰੀ ਆ ਮ ਨਿ
ਚਾਿਦਾ ਪਕ ਉਿ ਿੋਰ ਦਖ ਭੋਗੇ
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ਰਣਜੀਤ - ਗਲ ਤਾਂ ਤਿਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਪਵਚਾਰੀ ਦੀ
ਉਮਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਕਨੀ ਕ ਆ ਪਕਤੇ ਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ
ਜੀਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣ ਤ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਬਾਕੀ ਮਨਬੀਰ ਤੂ
ਸ੍ਮਝਦਾਰ ਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਿ ਆ
ਇਿ ਆਖ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ ਕਰੀਬ ਿਜ-ਸ੍ਤ ਪਮਟ
ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਮਨਬੀਰ ਬੋਪਲਆ..
ਮਨਬੀਰ - ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਮੀ ਡੈਡੀ ਮਨਣਗੇ? ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ?
ਰਪਜਦਰ - ਲੈ ਿਤ ਉਨਾਂ ਨ ਿੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ
ਕਰਨ ਨੂ ਪਕਿਾ ਬਾਕੀ ਰਿੀ ਗਲ ਸ੍ਜਨਾ ਦੀ ਉਿ ਵੀ ਮਨ
ਜਾਵੇਗੀ
ਮਨਬੀਰ - ਠੀਕ ਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜੇ ਤਿਾਨੂ ਮਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ
ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਨਿ ਪਜਵ ਤਸ੍ ਕਿੋਗ ਮ ਓਦਾਂ ਕਰ ਲੂ
ਰਪਜਦਰ ਖਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਬੋਪਲਆ..
ਰਪਜਦਰ - ਬਲੇ ਓਏ ਿਤਰਾ ਪਦਲ ਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਈ

ਠ

ਕੇ ਜਿੀ ਿਾ ਜਰਾ
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ਮਨਬੀਰ

ਪਠਆ ਤੇ ਰਪਜਦਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨ ਬੜੇ ਖਸ਼ ਿੋ

ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਗਲ ਲਗਾਇਆ ਪਿਰ ਰਪਜਦਰ ਬੋਪਲਆ
ਰਪਜਦਰ - ਰਕ ਮ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ
ਖਸ਼ਖਬਰੀ ਦਸ੍ ਪਦਆ
ਰਪਜਦਰ ਨ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦਾ ਨਬਰ ਲਾ ਪਦਤਾ
ਦੋ ਕ ਬੈੈੱਲਾਂ ਵਜਣ ਪਿਛ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੈਲੋ
ਰਪਜਦਰ - ਮਬਾਰਕਾਂ ਿੋਣ ਭਾਈ ਮਡਾ ਰਾਜੀ ਆ ਪਵਆਿ
ਲਈ ਿਣ ਧੀ ਨੂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਸ੍ਚੀ ਓਏ ਆਿ ਤਾਂ ਤੂ ਮੇਰੇ ਦਖ ਿੌਲੇ ਕਰ

ਪਦਤੇ ਸ੍ਜਣਾ ਪਜਦਾਂ ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਿੋਵੇ
ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਯਾਰਾ

ਰਪਜਦਰ - ਪਮਿਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂ
ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਿਣ ਪਕ ਪਕਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਚਲ ਕਲ ਿੀ ਗਲ ਕਰਨ ਚਲਦੇ ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਆਿਾ ਦੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ
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ਰਪਜਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂ ਪਤਆਰੀ
ਰਖ ਕੋਈ ਨਾ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਕਲ ਦਸ੍ ਕ ਵਜੇ ਚਲਦੇ ਆ
ਰਪਜਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਪਮਿਰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਬਿਤ-ਬਿਤ ਪਮਿਰਬਾਨੀ
ਰਪਜਦਰ - ਚਲ ਿਣ ਿੋਨ ਰਖ ਕਲ ਪਮਲਦੇ ਆ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਚਗਾ ਵੀਰੇ
ਰਪਜਦਰ - ਚਗਾ ਭਰਾ
ਏਨਾ ਆਖ ਦੋਨਾਂ ਨ ਿੋਨ ਕਟ ਪਦਤਾ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਨ ਬੜੀ
ਕਾਿਲੀ ਚ' ਿੂਜਾ ਨੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿੂਜਾ.. ਿੂਜਾ.. ਿੂਜਾ.. ਪਕਥੇ ਮਰੀ ਏ
ਿੂਜਾ - ਕੀ ਿੋਇਆ? ਕੀ ਰੌਲਾ ਿਾਇਆ ਜੇ?
ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ ਮਨਬੀਰ
ਪਵਆਿ ਲਈ ਮਨ ਪਗਆ ਏ
ਿੂਜਾ - ਸ੍ਚੀ
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ਸ੍ਤੀਸ਼ - ਿਾਂ ਿਣ ਕਲ ਨੂ ਮ ਤੇ ਰਪਜਦਰ ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ
ਿੇਕੇ ਜਾਣਾ ਗਲ ਕਰਨ ਸ੍ਚੇ ਿਾਤਸ਼ਾਿ ਨ ਚਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਿ
ਵੀ ਮਨ ਜਾਣਗੇ
ਿੂਜਾ - ਚਲੋ ਿਾਤਸ਼ਾਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ-ਸ੍ਿੀ ਕਰੇ

ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਗਜਰ
ਗਈ ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਪਜਦਰ ਤੇ
ਸ੍ਤੀਸ਼ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਿੇਕੇ ਿਿਚ ਗਏ ਚਾਿ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਪਿਰ
ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਮੜ ਪਵਆਿ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਾਮਿਣੇ ਰਖੀ
ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਿਰ

ਰਪਜਦਰ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਿ ਮਨ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਏ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਪਿਛ
ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਮਾਿੇ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਅਕਸ਼ੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਝ ਦੇਰ
ਰਕਣ ਪਿਛ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਕਝ ਪਦਨ ਲਈ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਗਏ
ਸ੍ਜਨਾ ਦੋ ਕ ਪਦਨ

ਥੇ ਰਿੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ

ਦਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਜਨਾ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਤੀ ਪਕ ਅਗਰ ਮੜ ਪਕਸ੍ੇ ਨ
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ਦਬਾਰਾ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾ ਿਾਇਆ ਤਾਂ ਉਿ
ਕਦੇ ਏਥੇ ਨਿ ਆਵੇਗੀ ਉਸ੍ ਪਿਛ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਪਿਮਤ ਨਾ ਿੋਈ
ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ਜਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ
ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਸ੍ ਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਨੂ ਬਿਤ ਬਰਾ ਲਗਾ

ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਦਲ ਵੀ
ਟਟ ਪਗਆ ਿਰ ਮਨਬੀਰ ਨ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਬਰਾ ਨਾ ਮਪਨਆ
ਉਿ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਿਖ ਨੂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਭ
ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਤਸ੍ ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਿ ਆਿ ਸ੍ਜਨਾ ਨਾਲ
ਗਲ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ੍ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਦੀ ਆਸ੍ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਤ ਬਣ ਗਈ

ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ ਮਨਬੀਰ ਸ੍ਵੇਰੇ ਪਤਆਰ ਿੋਇਆ ਤੇ ਬਲਟ
ਕਪਢਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸ੍ਿਰੇ ਿਿਪਚਆ ਉਸ੍ ਦੇ ਸ੍ਿਰੇ ਵੇਖ
ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋਏ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਨਬੀਰ ਦਾ ਿੂਰਾ ਸ੍ਪਤਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਸ੍ਜਨਾ
ਨ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਸ੍ਤਾ ਦੇਣ ਪਿਛ ਉਿ
ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਈ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਆਿਣੇ ਪਿਛੇ ਪਬਠਾਇਆ ਤੇ
ਇਕ ਵਗਦੇ ਦਪਰਆ ਦੇ ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਪਗਆ ਿਲ ਕਾਫ਼ੀ ਿਰਾਣਾ
ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ ਰਾਿ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਘਦਾ ਬਲਟ
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ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਸ੍ਜਨਾ ਪਿਛ ਉਤਰ ਗਈ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਉਤਪਰਆ
ਸ੍ਜਨਾ ਅਗੇ ਨੂ ਵਧੀ ਤੇ ਿਲ ਦੇ ਉਿਰ ਵਗਦੇ ਿਾਣੀ ਨੂ ਦੇਖਣ
ਲਗੀ ਮਨਬੀਰ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਛੇ ਿੀ ਤਰ ਪਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪਚਰ
ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਿੇ ਪਿਰ ਮਨਬੀਰ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ
ਬੋਪਲਆ..
ਮਨਬੀਰ - ਇਸ੍ ਿਾਣੀ ਨੂ ਦੇਖ ਸ੍ਜਨਾ ਇਿ ਪਿਮਾਪਲਆ
ਤ ਿਦਾ ਿੋਇਆ ਇਥੇ ਆ ਿਜਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲ ਮਕਸ੍ਦ
ਸ੍ਮਦਰ ਪਵਚ ਪਮਲਣਾ ਿਦਾ ਏ ਜਦ ਤਕ ਇਿ ਸ੍ਮਦਰ ਪਵਚ
ਨਿ ਪਮਲਦਾ ਇਿ ਚਲਣਾ ਬਦ ਨਿ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਇਸ੍ਦੀ
ਮਪਰਆਦਾ ਜਾਂ ਿਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਵਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਪਿਦਾ ਿੈ ਭਾਂਵੇ
ਇਸ੍ਦੇ ਰਾਿ ਪਵਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਪਦਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਿੋਰ ਰਕਾਵਟਾਂ

ਆਉਣ ਅਗਰ ਇਸ੍ਦਾ ਵਗਣਾ ਰਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਕਨ ਜੀਵ, ਰਖ,
ਜਾਨਵਰ ਿਭਾਪਵਤ ਿਦੇ ਨ ਇਸ੍ਦੇ ਵਿਾਅ ਤੇ ਕਈ ਕਝ
ਪਨਰਭਰ ਿੈ ਅਗਰ ਵਿਾਅ ਬਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ ਚਲ ਿਏ ਤਾਂ
ਬਜਰ ਨੂ ਿੋਰ ਕਠਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਰ ਉਿਜ਼ਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ

ਚਲੇ ਤਾਂ ਿਪਰਆਲੀ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਪਜਦਗੀ ਦਾ
ਵਿਾਅ ਿੈ ਅਗਰ ਰਕ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ
ਬਦਲਾਵ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਕ ਪਜਦਗੀ ਪਸ੍ਰਿ
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ਇਕ ਲਈ ਿੀ ਨਿ ਿਦੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਰ ਵੀ ਪਜਦਗੀਆਂ
ਜੜੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਨ ਇਿ ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਿੈ ਅਸ੍ ਆਿਣੀ
ਪਜਦਗੀ ਨੂ ਪਕਸ੍ ਿਾਸ੍ੇ ਵਲ ਮੋੜਨਾ ਿੈ ਬਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ
ਿਾਸ੍ੇ ਜਾਂ ਉਿਜ਼ਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਿਾਸ੍ੇ
ਸ੍ਜਨਾ ਨ ਮਨਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ੍ਣੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ
ਸ੍ਜਨਾ - ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬਜਰ ਏ ਇਿ
ਪਕਸ੍ੇ ਵਲ ਮੜੀ ਜਾਂ ਇਸ੍ ਪਵਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਤਰਾਂ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਨਬੀਰ - ਪਜਦਗੀ ਬਜਰ ਨਿ ਿਦੀ ਰਾਿ ਬਜਰ ਿਦੇ
ਨ ਪਜਦਗੀ ਤਾਂ ਵਿਾਅ ਏ ਪਜਸ੍ ਿਾਸ੍ੇ ਮੋੜੋਗੇ ਉਿੋ ਪਜਿੀ ਿੋ
ਜਾਵੇਗੀ
ਸ੍ਜਨਾ - ਅਗਰ ਮ ਦਬਾਰਾਂ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਪਲਆ ਤਾਂ
ਅਕਸ਼ੇ ਕੀ ਸ੍ੋਚੂ ਪਕ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿਛ ਇਿ ਖਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਦੀ
ਪਿਰਦੀ ਏ ਲੋ ਕ ਵਨ-ਸ੍ਵਨੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਿ ਸ੍ਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਦੇ

ਸ੍ਨਮਾਨ ਨੂ ਮ ਆਿਣੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਪਵਚ ਨਿ ਬਦਲ
ਸ੍ਕਦੀ
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ਮਨਬੀਰ - ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮ ਪਜਆਦਾ
ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਉਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਪਜਦਗੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਪਰਿਾ ਏ ਨਾ
ਪਕ ਖਦਖਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਮਰਨ
ਪਿਛ ਅਜੇ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਕਾਸ੍ ਨਿ ਰਪਕਆ ਿਰ ਵਕਤ

ਗਮ ਨੂ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਧਾਰੀ ਰਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਸ਼ੀਆਂ ਨ ਕਦੇ ਵੀ
ਦਸ੍ਤਕ ਨਿ ਦੇਣੀ ਰਿੀ ਗਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਿਣ ਗਲਾਂ
ਕਰਨਗੇ ਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਚਿ ਿੋ ਜਾਣਗੇ ਿਣ ਤੂ ਸ੍ੋਚ ਲਾ,
ਪਕ ਿਣ ਗਲਾਂ ਸ੍ਣਨੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪਕ ਪਕ ਪਜਨਾਂ
ਨ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ ਉਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਾਨਾ ਲਭ ਿੀ
ਲੈ ਣਾ ਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਤਾਂ ਪਜਦਗੀ ਰਕੀ ਿੀ
ਰਿੇਗੀ

ਸ੍ਜਨਾ - ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਿਾਂ
ਮਨਬੀਰ - ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਮ
ਸ੍ਜਨਾ - ਦੂਜੇ ਪਵਆਿ ਪਿਛ ਿੋਰ ਬਚੇ ਿੋਏ ਤਾਂ ਇਸ੍ਦੀ
ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ
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ਮਨਬੀਰ - ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਿੋਰ ਬਚੇ ਦੀ ਮਗ ਨਿ ਕਰਾਂਗਾਂ
ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਨੂ ਿੀ ਪਿਉ ਬਣ ਪਿਆਰ ਪਦਆਂਗਾਂ
ਸ੍ਜਨਾ - ਮ ਦਬਾਰਾਂ ਪਵਆਿ ਦੀਆਂ ਖਸ਼ੀਆਂ ਨਿ
ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਮਨਬੀਰ - ਆਿਾ ਕੋਰਟ ਮੈਪਰਜ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ
ਸ੍ਜਨਾ - ਮੈਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਿ ਕਰੋਗੇ
ਮਨਬੀਰ - ਜਦ ਤਕ ਤੇਰੀ ਿਾਮੀ ਨਿ ਿੋਵੇਗੀ ਮ ਕਦੇ
ਛੂਿਾਂਗਾ ਵੀ ਨਿ
ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਲਈ ਦੋਨ ਚਿ ਿੋ ਗਏ ਪਿਰ ਮਨਬੀਰ
ਬੋਪਲਆ..
ਮਨਬੀਰ - ਕਝ ਿੋਰ ਵੀ ਪਦਲ ਪਵਚ ਸ੍ਵਾਲ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇ
ਪਝਜਕ ਦਸ੍ ਦੇ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਨਿ
ਸ੍ਜਨਾ - ਨਿ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਿ

ਬਸ੍ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਨੂ

ਆਿਣਾ ਸ੍ਮਝਣਾ
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ਮਨਬੀਰ - ਮ ਕਦੇ ਜਬਾਨ ਤ ਨਿ ਪਿਰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂ ਕੋਈ
ਸ਼ਕ ਿੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਖਤੀ ਪਬਆਨ ਲੈ ਸ੍ਕਦੀ ਏ
ਸ੍ਜਨਾ - ਨਿ ਉਸ੍ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਿ ਮੈਨੂ ਯਕੀਨ ਿੈ
ਮਨਬੀਰ - ਸ਼ਕਰੀਆ ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਲਈ ਬਸ੍
ਚਲੀਏ ਿਣ
ਸ੍ਜਨਾ - ਿਾਂਜੀ
ਏਨਾ ਆਖ ਦੋਨ ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਏ ਉਿ
ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਓਥ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ ਲੈ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ
ਿਿਚ ਗਏ ਮਨਬੀਰ ਨ ਸ੍ਭ ਨੂ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਪਵਆਿ ਲਈ ਰਾਜੀ
ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਸ੍ਭ ਖਸ਼ ਿੋਏ ਪਿਰ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ ਪਦਨ
ਬਾਅਦ ਪਤਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ਰਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਪਰਜ

ਕਰਵਾ ਪਦਤੀ ਸ੍ਤ ਕ ਮਿੀਨ ਪਿਛ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਬੇਟੀ
ਨ ਜਨਮ ਪਲਆ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਮਨ ਰਪਖਆ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਤ
ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਬੀਰ ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਨੂ ਿੋਰ ਬਚੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਨਿ ਕੀਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਰੋਸ੍ ਪਮਟ ਗਏ

ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰੀਆਂ ਪਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ
ਰਿੀਆਂ
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ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਿਰਾਵੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ
ਰਗ ਤ ਨਿ ਿਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਕੋਈ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਿਾਟੇ
ਲੀਪੜਆਂ ਪਿਛੇ ਪਕਨਾ ਕ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਲਪਕਆ
ਬੈਠਾ ਏ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰਗ ਪਿਛੇ ਪਕਨਾ ਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ

ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਪਦਲ ਿੈ ਮ ਕਈ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦਾ ਨੜੂ
ਿੋਇਆਂ ਿਾਂ ਜੋ ਰਗ ਿਖ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਪਦਲ ਿਖ ਗਣਾਂ ਸ੍ਪਿਤ
ਭਰਿੂਰ ਮਨਬੀਰ ਭਾਂਵੇ ਰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਉਸ੍ ਕਾਲੇ
ਗਲਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ ਜੋ ਮਪਿਕਣ ਪਵਚ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨੂ ਖਸ਼ੀ ਦੇਣ
ਪਵਚ ਸ੍ਭ ਤ ਅਵਲ ਨਬਰ ਤੇ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਜਨਾ ਦੇ ਦਖ ਨੂ

ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਾਿਲੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਜਦਗੀ ਨੂ ਸ੍ਮਝਣ
ਲਈ ਸ੍ਮਾਂ ਪਦਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ
ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿੋਏ ਉਸ੍ੇ ਵਚਨਾਂ ਪਵਚ ਿਾਮੀ ਭਰੀ ਉਸ੍ਨੂ
ਬੜੇ ਿੀ ਸ੍ਬਰ ਸ੍ਪਿਤ ਪਜਦਗੀ ਦੀ ਅਸ੍ਲ ਸ੍ਚਾਈ ਤ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸ੍ਾਥ ਪਨਭਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਪਦਤਾ

ਉਸ੍ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਗਣਾਂ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲਾ
ਗਲਾਬ ਬਣ ਕੇ

ਭਪਰਆ
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ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਭਾਂਵੇ ਪਲਖਤੀ ਰੂਿ ਪਵਚ ਮੇਰੀ ਜਬਾਨ ਪਵਚ
ਿੈ ਿਰ ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਿ ਮੇਰੇ
ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ੍ਘ ਜੀ ਿਨ ਉਨਾਂ
ਮੈਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਦੋ ਐਸ੍ੇ ਬਪਦਆਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਪਬਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤ ਭਾਂਵੇ ਦੋ ਨਜਰ ਆਉਣ ਿਰ ਉਿ ਪਦਲ
ਅਤੇ ਸ੍ੋਚ ਦੇ ਿਖ ਤ ਇਕ ਿੋਣ ਪਜਵ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵਚ
ਰਪਜਦਰ ਤੇ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸ੍ਭ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ ਉਿ ਆਿ ਵੀ ਬਿਤ
ਵਧੀਆ ਪਲਖਦੇ ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਆਿਣੀ ਸ੍ੋਚ ਨੂ ਮੇਰੇ ਸ੍ਬਦਾਂ
ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂ ਪਕਿਾ ਮ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦੀ ਿਾਂ
ਆਿਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮੇਰੇ

ਪਵਚ ਪਲਖਣ ਦਾ ਗਣ ਿੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਨਰ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਝ ਗਣ ਮੇਰੇ ਅਦਰ ਿਨ
ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਮਨਬੀਰ ਦੇ ਅਦਰ ਵੀ ਆਿਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਣ ਨਜਰ
ਆ ਦੇ ਨ ਪਨਰਭਰ ਸ਼ਸ੍ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ
ਮਾਿੌਲ ਅਨਸ਼ਾਸ੍ਨ ਭਰਿੂਰ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ ਤਾਂ ਿਰ ਘਰ ਮਨਬੀਰ
ਵਰਗੇ ਿਤ ਿੀ ਜਨਮ ਲੈ ਣਗੇ
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ਲੂ
ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਿ ਿਦੀਆਂ ਦਰਅਸ੍ਲ
ਉਿ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਚ' ਿੋਈਆਂ ਕਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਸ੍ ਿਾਸ੍
ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਨੂ ਮਖ ਰਖ ਕੇ ਪਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਦੀਆਂ
ਿੋ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਨ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਵੀ ਕਝ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਤਾਂ ਦਾ
ਪਨਚੋੜ ਿੈ
ਇਕ ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ ਮੌਸ੍ਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਿਰਤ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਅਕਸ੍ਰ ਿੀ ਿਛੀ, ਜਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ, ਇਥ ਤਕ ਪਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਵੀ ਆਿਣਾ ਘਰ ਛਡ ਕੇ
ਿਰਾਏ ਮਲਖ਼ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਆਿਣੇ ਪਨੈੱਜੀ ਿਸ੍ਲੇ
ਿਦੇ ਨ ਕੋਈ ਦਖ ਨੂ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ੍ਖ ਨੂ
ਓਵ ਿੀ ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ ਭਖ ਦੀ ਮਾਰ ਤ ਬਚਨ ਲਈ
ਆਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਛਡ ਕੇ ਿਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸ੍ੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਦਆਂ
ਉਿ ਕਝ ਵਖ਼ਤ ਆਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ੍ਘਣੇ ਪਿਲਕਣ ਦੇ
ਟਾਿਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ ਿੋਰ ਵੀ ਰਖ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ
ਨੂ ਪਿਲਕਣ ਦੀ ਛਾਂ ਸ੍ਘਣੀ ਤੇ ਠਡੀ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਐਥੇ
ਆ ਪਬਰਾਜਮਾਨ ਿੋਏ ਓਸ੍ੇ ਿੀ ਰਖ ਤੇ ਕਝ ਿੋਰ ਿਛੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਨ
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ਇਕ ਟਾਿਣੇ ਤੇ ਇਕ

ਲੂ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ

ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ

ਆਿਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਰਝੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਿਸ੍ਨੀ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ

ਲੂ

ਿਰ ਿਈ

ਲੂ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਿਸ੍ਨੀ ਦੇ ਮਨ ਚ'

ਪਵਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਿਸ੍ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ ...
ਿਸ੍ਨੀ - ਸ੍ਣੋ ਜੀ, ਮ ਸ੍ਪਣਆ ਿੈ ਪਜਿੜੇ ਘਰ
ਜਾਵੇ ਉਿ ਘਰ

ਲੂ ਬੈਠ

ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨ ?

ਿਸ੍ - ਸ੍ਪਣਆ ਤਾਂ ਮ ਵੀ ਇਿੀ ਿੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ

ਲੂ

ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਿਲੀ ਇਜ਼ਤ ਨਿ ਕਰਦਾ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਇਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਤ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਿਦੇ ਨ ਉਿ ਦੇਖ ਲਈ ਤਦੇ ਇਕਲਾ
ਿੀ ਬੈਠਾ ਈ
ਿਸ੍ਨੀ - ਚਲੋ ਆਿਾ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਰਖ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਸ੍
ਦੀ ਬਦ-ਸ੍ਗਨੀ ਆਿਾ ਨੂ ਿੀ ਨਾ ਲਗ ਜਾਵੇ
ਲੂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਗਲਾਂ ਸ੍ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਸ੍ੋਚ ਦੇ, ਪਕ ਲੋ ਕ ਪਕਨੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਵਾਂ
ਤੇ ਜ਼ਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨ ਚਾਿੇ ਉਿ ਪਕਨੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਪਕ ਨਾ

ਿੋਣ ਉਸ੍ ਨ ਿਣ ਕੀਤਾ ਕੇ ਅਜ ਇਸ੍ ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ ਨੂ ਸ੍ਬਕ
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ਜ਼ਰੂਰ ਪਸ੍ਖਾਵੇਗਾ ਜਦੋ ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ

ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਤੇ

ਲੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮੂਿਰੇ ਆ ਖਲੋ ਇਆ
ਲੂ - ਓ .. ਪਕਧਰ ਭਾਈ
ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ਨ

ਲੂ ਦੀ ਇਸ੍ ਿਰਕਤ ਤੇ

ਿਸ੍ - ਕੀਤੇ ਨੀ ਭਾਈ ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆ
ਲੂ - ਜਾ ਜੀ ਸ੍ਦਕੇ ਜਾ, ਿਰ ਇਕਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਨੂ ਪਕਧਰ ਲਈ ਚਪਲਆ ਏ
ਿਸ੍ - ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ (ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਕੇ)! ਕੌਣ ਤੇਰੀ

ਘਰਵਾਲੀ ?

ਲੂ - ਿਾ ਪਜਿਨੂ ਨਾਲ ਲਈ ਚਲਾ ਤੂ (ਰੋਿਬ ਨਾਲ )
ਿਸ੍ - ਉਿ ਭਾਈ ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੀਵ ਆ
ਿਸ੍ਨੀ ਨ ਵੀ ਿਾਮੀ ਭਰੀ ਿਾਂ ਮ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਦੀ ਤੀਵ ਆ
ਿਰ

ਲੂ ਨਾ ਮਪਨਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵਧਣ ਲਗ ਪਿਆ ਉਿਨਾਂ ਦਾ

ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਿਛੀ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਾਿੀ
ਦੇਰ ਤਕ ਬਪਿਸ੍ਬਾਜ਼ੀ ਿਦੀ ਰਿੀ ਿਸ੍ ਨ ਆਪਖਆ ...
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ਿਸ੍ - ਭਲਾ ਕੋਈ ਇਿ ਦਸ੍ੇ ਕੇ ਇਕ ਿਸ੍ਨੀ

ਲੂ ਦੀ

ਘਰਵਾਲੀ ਪਕਵ ਿੋਈ
ਸ੍ਾਰੇ ਇਸ੍ ਗਲ ਤੇ ਿੈਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਨ
ਲੂ - ਉਿ ਮੈਨੂ ਨੀ ਿਤਾ ਇਿ ਿਸ੍ਨੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ

ਆ ਜੇ ਤੈਨੂ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਿੈ ਤਾਂ ਆਿਾ ਿਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ

ਿਸ੍ ਿਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਪਗਆ, ਪਕ ਪਕ
ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਸ੍ਨੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿੀ ਿਤਨੀ ਿੈ, ਤੇ
ਿਚਾਇਤ ਇਸ੍ ਗਲ ਤ ਮਕਰ ਨਿ ਸ੍ਕਦੀ ਿਸ੍, ਿਸ੍ਨੀ ਤੇ
ਲੂ ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਿਛੀ ਵੀ ਿਸ੍ਲਾ ਸ੍ਨਣ ਲਈ ਿਚਾਇਤ
ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਏ
ਿਸ੍ਨੀ ਬਿਤ ਿੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਿਸ੍ਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਤ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਝ ਿਸ੍ ਵੀ ਿਸ੍ਨੀ ਨਾਲ ਘਟ ਨਿ ਸ੍ੀ, ਭਾਂਵੇ

ਉਿ ਿਸ੍ਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਰਤੀਆਂ ਵਧ ਿੀ ਿੋਵੇ ਿਰ ਮਨਖੀ ਪਵਿਾਰ
ਅਨਸ੍ਾਰ ਇਸ੍ਤਰੀ ਦੇ ਿਸ੍ਨ ਨੂ ਪਜਆਦਾ ਤਜਵੀਜ ਪਦਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਓਵ ਿੀ ਿਛੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਵਚ ਵੀ

ਇਸ੍ਤਰੀ ਦੇ ਿਸ੍ਨ ਨੂ ਿਪਿਲ ਿੈ ਦਨੀਆਂ ਪਵਚ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ
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ਯਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ੍ਤਰੀ ਿੀ ਰਿੀ ਿੈ ਚਾਿੇ ਉਿ ਮਿਾਨ ਯਧ
ਮਿਾਭਾਰਤ ਿੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ, ਜਾਂ ਟਰੋਇ ਜਾਂ ਕਈ ਿੋਰ ਯਧ
ਸ੍ਾਰੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾ ਿਜੇ ਿਚਾਇਤ
ਪਵਚ ਕਾਂ, ਤੋਤਾ, ਪਬਜੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਚ ਚਕੀ ਚਕੀਿਰਾ ਸ੍ੀ

ਿਚਾਇਤ ਪਵਚ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ ਿਛੀ ਸ੍ਨ ਗਲ ਬਾਤ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ
ਲਗ ਿਈ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਪਕਿਾ ...
ਸ੍ਰਿਚ - ਿਾਂ ਭਾਈ .. ਕੀ ਗਲ ਿੈ ਅਜ ਪਕਧਰ ਸ੍ਾਰੇ
ਇਕਠ ਿੋ ਕੇ ਤਰੇ ਆ ਦੇ ਿੋ ?
ਿਸ੍ ਨ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਣਾ ਦਖ ਸ੍ਣਾਉਣ ਲਗ
ਪਿਆ...
ਿਸ੍ - ਸ੍ਰਿਚ ਜੀ, ਅਸ੍ ਮਸ੍ਾਫ਼ਰ ਿਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਲ
ਪਵਚ ਘਰ ਪਨਕਲੇ ਸ੍ੀ, ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਕੇ ਤਾਂ ਇਿ

ਲੂ ਮੇਰੀ ਤੀਵ ਨੂ ਆਿਣੀ ਤੀਵ ਦਸ੍ਣ ਲਗ

ਪਿਆ
ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਿਪਿਲਾਂ

ਲੂ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਪਿਰ ਿਸ੍ਨੀ

ਵਲ, ਿਸ੍ਨੀ ਦੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਿ ਦਗ ਰਪਿ ਪਗਆ

ਬਾਕੀ ਵੀ ਿਸ੍ਨੀ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਏ ਿਸ੍ਨੀ ਵਾਪਕਆ
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ਿੀ ਬਿਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ੍ ਤ ਿਟ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਰਿੀ ਪਿਰ

ਲੂ ਬੋਪਲਆ ..

ਲੂ - ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ਾਬ ਇਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿੈ, ਇਿ ਿਸ੍
ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਵ ਇਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀ ਕਿੀ ਜਾਂਦਾ ਇਿ ਤਾਂ ਸ੍ਗ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ
ਕਾਂ - ਸ੍ਾਨੂ ਤੇਰੀ ਗਲ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਲਗੀ ਜਰਾ ਖਲ ਕੇ
ਸ੍ਮਝਾ
ਬਾਕੀਆਂ ਨ ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਪਵਚ ਿਗਾਰਾ ਭਪਰਆ ਬਸ੍
ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਿਸ੍ਨੀ ਦੇ ਿਸ੍ਨ ਨੂ ਟਕੋ-ਟਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ
ਲੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ..
ਲੂ - ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਕਸ੍ੇ ਗਲ ਤ ਝਗੜ ਰਿੇ
ਸ੍ੀ, ਦਰਅਸ੍ਲ ਇਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਕਸ੍ੇ ਗਲ ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਮ ਇਸ੍ ਨੂ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਿ ਿਸ੍ ਸ੍ਾਨੂ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ,
ਇਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚਕ ਪਲਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਿਣੇ
ਿਕ ਜਤਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਨਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ੍ ਦਾ ਿਖ ਲੈ ਣ ਲਗ ਿਈ
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ਲੂ ਨ ਇਕ ਨਵ ਚਾਲ ਖੇਡ ਲਈ ਸ੍ੀ, ਿਸ੍ਨੀ ਨੂ ਆਿਣੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਇਕ ਨਵ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਭ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਦੋ ਗਵਾਿ ਪਤਆਰ ਕਰ ਲਏ
ਸ੍ਨ ਇਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਕ ਮਾਦਾ ਬਟੇਰ ਓਿਨਾ
ਲਪਦਆਂ

ਲੂ ਦਾ ਿਖ

ਲੂ ਦੀ ਿਾਂ ਪਵਚ ਿਾਂ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਭਰੀ

ਸ੍ਭ ਨੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਕੇ

ਲੂ ਸ੍ਰਾ-ਸ੍ਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਾ ਿੈ

ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਉਿ ਿਸ੍ ਦਾ ਿਖ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲੈ ਰਿੇ ਸ੍ਰਿਚ ਨ
ਿਸ੍ ਨੂ ਪਕਿਾ ..
ਸ੍ਰਿਚ - ਿਾਂ ਭਾਈ .. ਿਸ੍ਾ ਤੂ ਕੀ ਕਪਿਣਾ ਏ ?
ਿਸ੍ ਪਵਚਾਰਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਅਤ ਉਿ ਬੋਪਲਆ..
ਿਸ੍ - ਭਲਾ ਇਸ੍ ਨੂ ਇਿ ਿਛ ਪਕ ਇਕ

ਲੂ ਦੀ ਤੀਵ

ਿਸ੍ਨੀ ਪਕਵ ਿੋਈ
ਇਿ ਸ੍ਵਾਲ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਗਵਾਿੀਆਂ ਨੂ ਰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ
, ਤੇ ਸ੍ਰਿਚ ਤੇ ਪਨਰਣਾ ਿਸ੍ ਦੇ ਿਖ ਪਵਚ ਦੇਣਾ ਬਪਿਤਰ
ਸ੍ਮਪਝਆ ਉਿ ਬੋਲਣ ਿੀ ਲਗਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕਾਂ ਸ੍ਰਿਚ ਦੇ ਵਖੀ
ਚ' ਕੂਿਣੀ ਕਢ ਮਾਰੀ ਸ੍ਰਿਚ ਜੋ ਪਕ ਇਕ ਚਕੀ ਚਕੀਿਰਾ
ਸ੍ੀ ਕਾਂ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਪਖਆ ..
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ਕਾਂ - ਓ ਮਾਮਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲਗਾ ਵਾ, ਪਕਤੇ ਿਸ੍ ਦੇ ਿਖ
ਚ' ਨਾ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਦਵ ਉਸ੍ ਚ' ਆਿਣਾ ਕੀ ਿਾਇਦਾ ਓਧਰ
ਦੇਖ ਿਸ੍ਨੀ ਪਕਨੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਆ

ਸ੍ਫ਼ੇਦ ਦਧ ਵਰਗਾ ਤਨ,

ਸ੍ਰਾਿੀ ਵਰਗੀ ਧੋਣ ਿਰ ਨਣ ਨਕਸ਼ ਪਕਨ ਸ੍ੋਿਣੇ ਆ

ਇਸ੍

ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ' ਕੋਈ ਨਿ ਆ ਜੇ ਤੂ ਿਸ੍ਲਾ

ਲੂ ਦੇ ਿਕ ਚ' ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਿਸ੍ਨੀ ਐਥੇ ਰਿੂ, ਘਟੋ-ਘਟ ਰੋਜ
ਉਸ੍ ਨੂ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਿਸ੍ਲਾ ਿਸ੍ ਦੇ ਿਕ ਚ'
ਕਰ ਪਦਤਾ ਤਾਂ ਿਸ੍ ਨ ਿਸ੍ਨੀ ਨਾਲ

ਡ ਜਾਣਾ ਈ

ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਸ੍ਲਾ

ਲੂ ਦੇ ਿਕ

ਚ' ਕਰਨਾ ਬਪਿਤਰ ਸ੍ਮਪਝਆ
ਸ੍ਰਿਚ - ਭਾਈ .. ਇਿ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ

ਲੂ ਦੀ ਿੈ ਇਿ

ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਗਰ ਿਸ੍ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਗਵਾਿ ਿੈ ਤਾਂ ਦਸ੍
ਿਸ੍ ਦੇ ਿਖ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿਦਾ,
ਸ੍ਾਰੇ

ਲੂ ਦਾ ਿੀ ਿਖ ਲੈ ਰਿੇ ਸ੍ਨ

ਪਕ ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਚਾਿਦਾ ਪਕ ਿਸ੍ਨੀ ਐਥ ਜਾਵੇ ਅਤ ਿਸ੍ਲਾ

ਲੂ ਦੇ ਿਕ

ਪਵਚ ਿੋਇਆ
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ਿਸ੍ ਪਵਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਚਾਇਤ ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ
ਗਲਤ ਤਾਂ ਲਗਾ ਿਰ ਉਿ ਕਰ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ

ਅਤ

ਿਰ ਉਿ ਓਥ ਤਰ ਪਿਆ ਸ੍ਾਰੀ ਿਚਾਇਤ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ
ਿਸ੍ਨੀ ਜੋ ਨਾਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿੀ

ਲੂ ਵੀ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ

ਿਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਬਕ ਜੋ ਪਸ੍ਖਾ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਜਦੋ ਿਸ੍ ਕਝ ਕੋ ਦੂਰ ਪਗਆ
ਤਾਂ

ਲੂ ਨ ਿਸ੍ ਨੂ ਪਿਛ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ...
ਲੂ - ਓ .... ਿਸ੍ਾ .... ਪਕਧਰ ਚਪਲਆ ਵਾ ? ਆਿਣੀ

ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ( ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ)
ਿਸ੍ ਪਿਛੇ ਮਪੜਆ ਤਾਂ

ਲੂ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਲਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ

ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੂ ਦੀ ਇਸ੍ ਸ਼ੇਰਪਦਲੀ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ

ਪਕ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਿਸ੍ਨੀ ਨੂ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਤੀਵ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ
ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਚ' ਕੋਈ ਕਸ੍ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਛਡੀ ਉਿ ਉਸ੍ ਨੂ
ਓਵ ਿੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਲੂ - ਓ ਪਕਧਰ ਚਪਲਆ ਏ .... ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੀ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ?
ਿਸ੍ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਿਝੂ ਆ ਗਏ

ਲੂ ਨ ਉਸ੍

ਸ੍ਭਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ
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ਲੂ - ਭਰਾ ਮ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਨਿ ਿਾਂ, ਇਿ ਸ੍ਭ ਮ ਤੇਨੂ
ਇਿ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਕ

ਲੂ ਨਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰ

ਉਜਾੜਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਨ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਿਚਾਇਤਾਂ ਤੇ
ਇਿ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਝ ਿੀ ਬਦਨਾਮ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ
ਿਸ੍ ਤੇ ਿਸ੍ਨੀ ਤੇ

ਲੂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮਗੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਦਾ

ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਸ੍ ਿਸ੍ਨੀ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਓਥ

ਡ ਪਗਆ

ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿਚਾਇਤ ਆਿਣੀ ਇਸ੍ ਿਰਕਤ
ਲਈ ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਸ੍ੀ
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ਲੂ ਵੀ ਓਿਨਾ ਕੋਲ

ਡ ਪਗਆ
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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ (ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ)
ਨਿਾ - ਨਿ ਮੈਨੂ ਨਿ ਿਤਾ, ਮ ਿੂਰੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਿੀ ਝਮਕੇ
ਲਵਾਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਦੇਵੋ ਨਿ ਤਾ ਮ ਕਝ ਨਿ ਲੈ ਣਾ
ਰਾਿਲ - ਯਾਰ ਇਸ੍ ਮਿੀਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਰ ਬਸ੍
ਤੇਰੇ ਝਮਪਕਆ ਜੋਗੀ ਿੀ ਆ
ਨਿਾ - ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਮੈਨੂ ਨੀ ਕਝ ਚਾਿੀਦਾ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ਪਨਆਰੇ ਦੀ ਦਕਾਨ ਪਵਚੋ

ਠ ਕੇ

ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਰਾਿਲ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਾਂਿ ਤ ਿੜ ਪਲਆ
ਤੇ ਪਕਿਾ....
ਰਾਿਲ - ਨਿਾ ਗਸ੍ੇ ਨਾ ਿੋ, ਸ੍ਮਪਝਆ ਵੀ ਕਰ
ਨਿਾ - ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਤ ਸ੍ਮਝ ਿੀ ਰਿੀ ਿਾਂ ਕਦੇ ਕਝ
ਲੈ ਕੇ ਪਦਤਾ ਜੇ ਨਾਲੇ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਿਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾ ਵੀ ਵਧ
ਗਈ ਿੈ ਤਦ ਵੀ ਕਜੂਸ੍ੀ
ਨਿਾ ਰਾਿਲ ਨਾਲ ਗਸ੍ੇ ਿੋ ਕੇ ਵਨ ਸ੍ਵਨ ਮੂਿ ਬਣਾ ਕੇ
ਰਾਿਲ ਨੂ ਿੂਰੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਝਮਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ

ਿਰ ਰਾਿਲ ਅਜ ਵੀ ਕਜੂਸ੍ੀ ਵਰਤ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਭਾਵ ਅਜ
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ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਆਿ ਦੀ ਸ੍ਾਲ ਪਗਰਾ ਿੀ ਸ੍ੀ ਅਤ ਰਾਿਲ ਨੂ
ਨਿਾ ਦੀ ਪਜ਼ਦ ਅਗੇ ਝਕਣਾ ਿੀ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੂ
ਮਨਾ ਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ...
ਰਾਿਲ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਦਲ

ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬਾਿਰ ਦੇਖ ਿਨਰਾ ਵੀ ਪਕਨਾ ਿੋ
ਪਗਆ ਿੈ
ਰਾਿਲ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਨਿਾ ਦੇ ਮਖੜੇ ਤੇ ਇਕ ਅਲਗ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਰਾਿਲ ਨੂ

ਚਪਮਆ ਸ੍ਪਨਆਰੇ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੇ ਝਮਕੇ ਕਢ ਕੇ
ਪਦਤੇ ਜੋ ਨਿਾ ਦੇ ਕਨਾਂ ਤੇ ਬਿਤ ਸ਼ੋਬਦੇ ਸ੍ਨ ਝਮਕੇ ਉਸ੍ ਨ
ਕਨਾਂ ਪਵਚ ਿਾਈ ਰਖੇ
ਰਾਿਲ - ਪਲਆ ਮੈਨੂ ਿੜਾ ਦੇ ਸ੍ਟ ਲਵੇਗੀ ਤੂ ਘਰੇ ਜਾ
ਕੇ ਲੈ ਲਵ
ਿਰ ਨਿਾ ਨਾ ਮਨੀ ਤੇ ਝਮਕੇ ਏਦਾਂ ਿੀ ਕਨਾਂ ਪਵਚ ਿਾ ਕੇ
ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਰਾਿਲ ਉਸ੍ ਦੀ ਪਜ਼ਦ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕਝ
ਨਾ ਕਰ ਸ੍ਪਕਆ ਪਿਰ ਉਿ ਦਕਾਨ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ

334

ਰਾਿਲ ਨ ਆਿਣਾ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਾ ਉਸ੍ਦੇ
ਪਿਛੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦੋਵ ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ
ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਿ ਆਿਣੀਆਂ ਿੀ ਗਲਾਂ ਪਵਚ
ਗਵਾਚੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਸ੍ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿੀ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਸ੍ਤੇ ਤੇ

ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਸ੍ਨ ਅਚਾਨਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ
ਇਕ ਗਡੀ ਲਘੀ ਪਜਸ੍ ਨ ਕਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਬਿਤ ਿੀ ਸ਼ੋਰ
ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣਾ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਿੌਲ ਿੋ
ਪਗਆ ਰਾਿਲ ਤੇ ਨਿਾ ਪਿਰ ਆਿਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਿਏ
ਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਓਿੀ ਗਡੀ ਪਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਿਨਾਂ ਨ
ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਜਦ ਗਡੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ
ਇਕ ਦਮ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ

ਪਦਤੀ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਪਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਪਵਚ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ
ਰਾਿਲ ਦੇ ਇਕ ਦਮ ਬੇਕ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ
ਪਡਗਦੇ-ਪਡਗਦੇ ਬਚੇ ਿਰ ਉਿ ਦੋਵ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਪਵਚ ਪਤਨ ਮਡੇ

ਤਰੇ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਰਾਿਲ

ਤੇ ਆ ਝਿਟੇ ਇਕ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਕਢ

ਪਲਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਨ ਚਾਕੂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਾਲੀ ਿਥ ਸ੍ੀ ਪਿਸ੍ਤੌਲ
ਵਾਲੇ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਰਾਿਲ ਦੀ ਕਨ-ਿਟੀ ਤੇ ਰਖ
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ਪਦਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਝਮਕੇ ਲਾਉਣ
ਲਗ ਿਏ ਨਿਾ ਤੇ ਬਿਤ ਿਥ-ਕਡੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਿਰ ਇਕ ਔਰਤ
ਿੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਿ ਕਝ ਨਾ ਕਰ ਸ੍ਕੀ, ਉਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਇਕ
ਚਾਕੂ ਿੜੀ ਬਦਾ ਖੜਾ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਨ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਿਾ ਦੇ
ਝਮਕੇ ਲਾਿ ਲਏ ਰਾਿਲ ਨੂ ਜਦ ਆਿਣੀ ਕਮਾਈ ਪਮਟੀ ਪਵਚ
ਰਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਝਮਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਨਿਾ ਵਲ ਭਜਾ ਰਾਿਲ ਨੂ ਭਜਦਾ
ਦੇਖ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਪਤਆਂ
ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਪਦਤੀ ਗੋਲੀ ਰਾਿਲ ਦੇ ਜਾ ਵਜੀ ਰਾਿਲ ਓਥੇ ਿੀ
ਪਡਗ ਪਿਆ ਰਾਿਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵਜਣ ਕਰਕੇ ਨਿਾ ਨ ਚੀ ਚੀ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ ਪਨਿਥੇ ਆਦਮੀ ਨ

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਦਾ ਮੂਿ ਘਟ ਪਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਨਾ ਪਨੈੱਕਲੇ ਿਰ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨ ਇਕ ਸ੍ਨਸ੍ਨੀ ਪਜਿੀ
ਮਚਾ ਪਦਤੀ ਪਿਰ ਚਾਕੂ ਵਾਲੇ ਨ ਪਨਿਥੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਨਿਾ ਨੂ ਚਕ ਕੇ ਗਡੀ ਪਵਚ ਸ੍ਟ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਿਸ੍ਤੌਲ ਵਾਲਾ
ਗਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਰਾਿਲ ਓਥੇ ਿੀ ਪਿਆ ਪਰਿਾ ਤੇ
ਉਿ ਪਤਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨੂ ਗਡੀ ਪਵਚ ਿਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ
ਗਏ
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ਉਿ ਪਤਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਘਰ ਪਵਚ ਲੈ ਗਏ ਇਿ
ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਸ੍ਟ ਿਾਊਸ੍ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਗਡੀ ਘਰ ਦੇ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਪਵਚ
ਤਪਰਆ ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਮੂਿ ਘਟ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਗਡੀ ਪਵਚ ਲਾਉਣ

ਲਗ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਾ ਨੂ ਲਤਾਂ
ਤ ਿੜ ਪਲਆ, ਤੀਜੇ ਨ ਭਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ
ਦੋਵਾਂ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਲਤਾਂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਚਕ ਪਲਆ ਤੇ ਅਦਰ
ਵਲ ਨੂ ਲੈ ਆਏ ਨਿਾ ਨ ਿਰ ਨਾ-ਮਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਉਿਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ੍
ਨਾ ਚਪਲਆ ਉਿ ਨਿਾ ਨੂ ਚਕ ਕੇ ਅਦਰ ਲੈ ਗਏ

ਨਿਾ ਬਿਤ ਿੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਦਰਤਾ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਵੀ
ਮੋਪਿਤ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਿਜਾਬੀ ਸ੍ੂਟ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ
ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਰਾਣੀਆਂ ਪਫ਼ਲਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਗਦੀ
ਸ੍ੀ ਪਤਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਚਕ ਕੇ ਇਕ ਬੈੈੱਡਰੂਮ ਪਵਚ
ਲੈ ਗਏ ਇਕ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿਨਾਂ
ਨਿਾ ਨੂ ਜਾ ਬੈੈੱਡ

ਿਰ ਿਟਪਕਆਂ ਨਿਾ ਨ ਭਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਿਰ ਪਿਰ ਅਪਗਓ ਇਕ ਨ ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਕਨਰੇ
ਚਕ ਕੇ ਬੈੈੱਡ

ਿਰ ਜਾ ਸ੍ਪਟਆ ਇਕ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਬਾਿਾਂ ਤ
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ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਨ ਲਤਾਂ ਤ ਤੀਸ੍ਰੇ ਨ ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ
ਉਤਾਰਨ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ ਨਿਾ ਨੂ ਿਣ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਪਦਆਂ
ਦਾ ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਰੂਿ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਫ਼ਸ੍ੋਸ੍ ਉਿ ਕਝ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਕਝ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨਾਲ

ਦਰਕਰਮ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਉਿਰਤ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨ ਵੀ ਨਿਾ
ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਕਝ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਨਿਾ ਦੀ
ਪਜ਼ਦਗੀ ਸ੍ਵਰਗ ਤ ਨਰਕ ਕਰ ਪਦਤੀ ਨਿਾ ਦਾ ਿਾਲ ਮਪਰਆ
ਬਰਾਬਰ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨ ਿੂਰੇ ਘਰ ਨੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰਖ
ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ੍ਰ ਨਿ
ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਿਾ ਪਜਵ ਬਸ੍ ਇਕ ਪਖਡੌਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ
ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਿ ਆਿਣਾ ਮਨ ਿਰਚਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ
ਨਿਾ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਾ
ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕਨੀ ਿੀੜਾ ਸ੍ਪਿਣ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਨਿਾ ਨਾਲ
ਦਰਕਰਮ ਕਰਨ ਪਿਛ ਉਿਨਾਂ ਪਤਨਾਂ ਨ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ
ਿਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂ ਬਾਿਰ

ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਨਿਾ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਆਿਣੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ੂਨ
ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ ਰਿੀ ਨਿਾ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ
ਰਸ੍ਤੇ ਬਦ ਸ੍ਨ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਪਕਤੇ ਜਾ
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ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ
ਿ ਦੇ ਰਿੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇ ਰਿੇ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਐਦਾਂ
ਿੀ ਲਘ ਗਈ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਉਪਠਆ ਤੇ ਪਜਥੇ ਨਿਾ ਿਈ

ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਵਲ ਵਪਧਆ ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਅਦਰ ਵੜ ਪਗਆ ਨਿਾ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਬੈਡ

ਿਰ

ਿਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਿ ਰਾਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਿਰ ਨਿਾ
ਨਾਲ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਿੀ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ
ਨਿਾ ਦੀ ਪਵਰੋਧਤਾ ਦੀ ਿਦ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ
ਇਿ ਪਤਨ ਆਦਮੀ ਨਿਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਵਵਿਾਰ

ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਲਦੇ, ਰੋਟੀ ਘਟ ਖਵਾਲਦੇ ਤੇ ਸ੍ੋਸ਼ਣ ਪਜਆਦਾ
ਕਰਦੇ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੀਨਾ ਲਘ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਇਕ
ਮਿੀਨ ਪਵਚ ਨਿਾ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੀ ਰਪਿ ਗਈ
ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ ਪਖਡੌਣਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਦੇ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੀ
ਿਵਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਦੇ ਸ੍ੀ ਐਥ ਤਕ ਪਕ ਨਿਾ ਨ ਇਿਨਾਂ
ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਤਨ ਨੂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਢਪਕਆ
ਉਸ੍ਨੂ ਇਝ ਜਾਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਿਣ ਇਸ੍ ਤ ਅਗੇ
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ਉਸ੍ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਿੈ ਨਿਾ ਨ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਮ
ਿਪਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਰ ਨਾ-ਕਾਮ ਰਿੀ
ਇਕ ਪਦਨ ਉਿ ਪਤਨ ਿਾਿੀ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਗਏ ਸ੍ਨ ਤੇ
ਨਿਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਦ ਕਰਨਾ ਭਲ ਗਏ ਨਿਾ ਨ ਇਸ੍ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਿਾਇਦਾ ਚਪਕਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿਈ ਇਕ ਅਲਮਾਰੀ ਪਵਚ

ਇਕ ਕੜਤਾ ਕਪਢਆ ਤੇ ਿਾ ਪਲਆ ਇਿ ਇਕ ਪਚਟੇ ਰਗ ਦਾ
ਕੜਤਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਨਿਾ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਨਿਾ
ਦੇ ਿਥ ਜੋ ਿਪਿਲਾਂ ਲਗਾ ਉਸ੍ ਨ ਿਾ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲਣ ਦੀ
ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਿ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ
ਐਥੇ ਤਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ ਿੀ ਘਰ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਨਿਾ ਕੈਦ ਸ੍ੀ
ਿੋਰ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਆ ਦਾ ਨਿਾ ਿੈਰਾਂ ਤ ਨਗੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਵਾਲ ਪਖਲਰੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ
ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਓਥ ਭਜੀ ਪਜਧਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਰਸ੍ਤਾ ਨਜ਼ਰ
ਆਇਆ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਭਜਣ ਪਿਛ ਉਿ ਇਕ ਸ੍ਮਦਰ ਪਕਨਾਰੇ
ਿਜ ਗਈ ਪਜਥ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਬਸ੍ ਸ੍ਮਦਰ ਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ

ਜਾ ਕੇ ਪਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਝ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਪਿਛ ਉਿ
ਆਿਣੀ ਿਾਲਤ ਲਈ

ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲਗ ਿਈ ਉਸ੍ਦੀ
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ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣਨ ਵਾਲਾ ਐਥੇ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਿਦਾ ਉਸ੍ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਮਦਰ ਦੇ ਿਾਣੀ ਵਾਂਗ ਗੂਜ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਿਰ ਅਫ਼ਸ੍ੋਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੇ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਕਝ ਨਜ਼ਰ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਉਸ੍ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਤਾਂ ਰੇਤ

ਿਰ ਪਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਿਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਲਪਿਰ ਕਾਰਨ
ਪਮਟਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸ੍ੋਚਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨੂ
ਆਿਣੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ਬਸ੍ ਐਥੇ ਿੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਲਗਾ
ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਿੂਝੇ ਤੇ

ਠ ਕੇ ਸ੍ਮਦਰ ਵਲ ਨੂ ਤਰ

ਿਈ ਅਜੇ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਮਦਰ ਪਵਚ ਡਬਕੀ ਮਾਰੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਨ ਦੇਖ ਪਲਆ ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਵਲ ਨੂ ਭਜਾ

ਤੇ ਮਗਰੇ ਿੀ ਡਬਕੀ ਮਾਰ ਪਦਤੀ ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਮਰਨ ਤ
ਬਚਾ ਪਲਆ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਢ ਪਲਆਂਦਾ ਿਾਣੀ ਨਿਾ ਦੇ
ਅਦਰ ਤਕ ਚਲਾ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਨਿਾ ਦੇ ਪਢਡ ਨੂ
ਦਬਾ ਕੇ ਿਾਣੀ ਬਾਿਰ ਕਪਢਆ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਨਿਾ ਨੂ ਿੋਸ਼
ਆਈ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ

ਚੀ

ਚੀ ਰੋਣ ਲਗ ਿਈ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ

ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਚਿ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਖਆ...
ਆਦਮੀ - ਚਿ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਆ ਪਕ

ਮਰਨ

ਲਗੀ ਸ੍ੀ?
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ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਨਿਾ ਿੋਰ

ਚੀ

ਚੀ ਰੋਣ

ਲਗ ਿਈ
ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਿਰ ਨਿਾ ਨੂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਿ
ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ
ਆਦਮੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਿੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਿੀ ਦੂਰ ਮੇਰਾ
ਘਰ ਿੈ ਤੂ ਦਸ੍, ਤੂ ਐਥੇ ਪਕਦਾਂ ਆਈ ਨਾਲੇ ਮਰਨ ਪਕ ਲਗੀ
ਸ੍ਾਂ?
ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਿੂਝੇ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ
ਦਪਸ੍ਆ, ਬਲਰਾਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਿੀ ਬਦਾ ਲਗਾ ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਬਲਰਾਮ ਨੂ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿਡਬੀਤੀ ਸ੍ਣਾਈ ਪਜਵ-ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਬਲਰਾਮ ਨ
ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ ਬੜੇ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਸ੍ਣੀ ਤੇ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ
ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ
ਬਲਰਾਮ - ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਿਣ ਤੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਪਵਗਾ ਨਿ ਿੋਣ ਦਦਾ ਚਲ

ਠਆ

ਥੋੜੀ ਿੀ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ
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ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸ੍ਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ

ਠ ਕੇ

ਉਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਿਈ ਕਝ ਦੇਰ ਜਾਣ ਪਿਛ ਉਿ ਇਕ ਘਰ
ਿਜੇ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਬਲਰਾਮ ਆਿਣਾ ਦਸ੍ਦਾ ਸ੍ੀ ਘਰ ਪਵਚ ਕੋਈ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਨਿਾ ਨ ਿਪਛਆ..
ਨਿਾ - ਕੀ ਏਥੇ ਤਿਾਡੇ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿ ਰਪਿਦਾ?
ਬਲਰਾਮ - ਨਿ ਏਥੇ ਬਸ੍ ਮ ਰਪਿਦਾ ਿਾਂ, ਮਛੀਆਂ
ਿੜਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ਪਿਰ ਵੇਚਦਾ ਿਾਂ ਤੂ ਡਰ ਨਾ ਅਜ ਦਾ ਵਕਤ
ਲਘਾ ਤੇ ਸ੍ਵੇਰੇ ਮ ਤੈਨੂ ਸ਼ਪਿਰ ਛਡ ਆਵਾਂਗਾ
ਨਿਾ ਨੂ ਿੋਰ ਕੋਈ ਰਾਿ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨੂ
ਓਸ੍ੇ ਘਰ ਰਪਿਣਾ ਸ੍ਿੀ ਲਗਾ
ਬਲਰਾਮ - ਚਲ ਤੂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ
ਿਬਧ ਕਰ ਕੇ ਪਲਆ ਦਾ ਿਾਂ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਓਥ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਬਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤੇ ਨਿਾ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ ਚਲੀ ਗਈ
ਇਿ ਘਰ ਇਕ ਕਟੀਆ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਰਪਿਣ ਲਈ ਛੋਟੇ

ਪਜਿੇ ਆਸ੍ਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਾ ਘਰ ਅਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਝੇ ਪਵਛੀ ਇਕ
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ਚਾਰਿਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇ ਟ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਨ ਦ ਆ
ਗਈ
ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਪਕਆ ਨਿਾ ਨ
ਜਦਲੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਪਕ

ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾਲ
ਬਲਰਾਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਿੋਰ ਸ੍ਨ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਗਡੀ
ਪਵਚ ਆਏ ਸ੍ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਔਰਤ - ਬਲਰਾਮ ਤੂ ਤਾਂ ਕਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਕੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਿੈ
ਿਰ ਇਿ ਤਾਂ ਿੂਰਾ ਮਾਲ ਿੈ ਜਾ, ਤੂ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀਮਤ
ਦਗਣੀ ਪਮਲੂਗੀ
ਬਲਰਾਮ - ਸ਼ਕਰੀਆ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਨਿਾ ਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿੋ
ਕੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਸ੍ਭ ਨੂ ਬੜੀ ਿੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ
ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ੇ ਵਕਤ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨਿਾ ਵਲ ਨੂ ਵਧੀ ਤੇ ਉਸ੍
ਨੂ ਠਡੀ ਤ ਿੜ ਕੇ ਪਕਿਾ...
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਕਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕੜੀਏ?
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ਨਿਾ ਨ ਸ੍ਪਿਮੀ ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਪਕਿਾ...
ਨਿਾ - ਛਬੀ ਸ੍ਾਲ
ਨਿਾ ਦੀ ਐਨੀ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਿਣੀ ਗਡੀ
ਵਲ ਨੂ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਪਦਆਂ ਨੂ ਪਕਿਾ...
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਲਆਓ ਭੀ ਇਿਨੂ ਗਡੀ ਚ'
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਿਕਮ ਸ੍ਣਦੇ ਸ੍ਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਪਦਆਂ
ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿੜ ਕੇ ਧਕੇ ਨਾਲ ਗਡੀ ਪਵਚ ਪਬਠਾ ਪਦਤਾ
ਪਿਰ ਇਕ ਬਦੇ ਨ ਬਲਰਾਮ ਨੂ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਇਿ ਦੇਖ ਨ
ਨਿਾ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਬਦੇ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਭੈਣ ਪਕਿਾ
ਸ੍ੀ ਓਸ੍ੇ ਨ ਉਸ੍ ਦਾ ਮਲ ਿਾ ਪਦਤਾ ਨਿਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ

ਿਰ ਿਣ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦਾ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਲਰਾਮ ਨ ਆਿਣੇ ਿੈਸ੍ੇ ਲਏ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਰਕ
ਪਗਆ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਵ ਬਦੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਡੀ
ਪਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ
ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਉਿ ਇਕ ਸ਼ਪਿਰ ਆ ਿਜੇ ਉਿਨਾਂ ਗਡੀ

ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਸ੍ਬੇ ਪਵਚ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਗਡੀ ਪਵਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਦੋਵ ਆਦਮੀ ਵੀ

ਤਰ
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ਗਏ ਉਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਾ ਨੂ ਵੀ ਗਡੀ ਪਵਚੋ ਉਤਾਪਰਆ
ਨਿਾ ਪਬਲਕਲ ਚਿ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ
ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਣ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਸ੍ ਰਾਿ ਪਵਚ ਕੋਈ ਨਿ ਕਢ ਸ੍ਕਦਾ
ਇਸ੍ ਲਈ ਚਿ ਰਪਿਣਾ ਿੀ ਬੇਿਤਰ ਿੈ ਗਡੀ ਪਵਚ ਉਤਰਨ
ਪਿਛ ਉਿ ਇਕ ਚਬਾਰੇ ਵਲ ਨੂ ਵਧੇ ਜੋ ਪਕ ਇਕ ਕੋਠਾ ਸ੍ੀ

ਪਜਥੇ ਨਿਾ ਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ੋਿਣੀਆਂ
ਸ੍ੋਿਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿਾਜ਼ਰ ਸ੍ਨ ਨਿਾ ਇਸ੍ ਮਾਿੌਲ
ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਕੋਸ਼ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨੂ ਮੌਤ ਪਕ
ਨਿ ਆ ਰਿੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਤਾਂ ਿਣ ਮਰਨ ਉਿਰ ਵੀ ਆਿਣਾ
ਿਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ ਬਸ੍ ਉਿ ਪਦਨ ਕਟ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਓਥੇ
ਿਾਪਜ਼ਰ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਸ੍ਲਾਮ ਕਰ ਰਿੀਆਂ
ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ਸ੍ਾਿ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਭ
ਦੀ ਿਧਾਨ ਿੋਵੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਰੀ...
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਵਦਨਾ ਏਧਰ ਆਵੋ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵੋ ਇਸ੍ ਨੂ ਤੇ ਪਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ
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ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੀ ਗਲ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ ਦੋਵ ਔਰਤਾਂ ਨਿਾ ਨੂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਾ ਵੀ ਚਿ
ਚਾਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ
ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਿਾ ਨੂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਕੇ

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਲੈ ਗਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇਕ

ਿਲਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਰਿੀ
ਸ੍ੀ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ੍ੇਠ ਜੀ ਦਾਮ ਤਾਂ ਐਨਾ ਿੀ ਲਗੇਗਾ
ਬਾਕੀ ਆਿ ਖਦ ਮਾਲ ਦੇਖ ਪਲਓ ਨਾਲੇ ਤਿਾਨੂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ
ਮਾਲ ਪਦਤਾ ਿੈ
ਸ੍ੇਠ - ਓਿ ਤਾਂ ਿੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ, ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਦਾਮ
ਕਝ ਪਜਆਦਾ ਵਧਾ ਪਦਤਾ ਤਸ੍
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ੍ੇਠ ਜੀ ਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਐਨ ਨੂ ਨਿਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਿਜੀ ਨਿਾ ਇਿ ਸ੍ਭ
ਸ੍ਣ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਨਿਾ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਪਕਿਾ ..
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ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਲਵੋ ਸ੍ੇਠ ਜੀ ਆ ਪਗਆ ਆਿ ਦਾ ਮਾਲ,
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੋ ਇਕ ਵਾਰ
ਸ੍ੇਠ ਨਿਾ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਗ ਿੀ ਰਪਿ ਪਗਆ ਨਿਾ ਜਾਨਕਾ
ਦੀ ਤਰੀਿ ਤ ਕੀਤੇ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ੇਠ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਆਪਖਆ..
ਸ੍ੇਠ - ਠੀਕ ਿੈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਮ ਓਨੀ ਿੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਪਜਨੀ ਤਸ੍ ਕਿੋ
ਸ੍ੇਠ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਤੇ ਨਿਾ
ਨੂ ਬਾਿ ਿੜ ਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਲ ਲੈ ਪਗਆ ਨਿਾ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਆ
ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਕੇ ਿਣ ਪਨੈੱਤ ਉਸ੍ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਮਲ ਿਵੇਗਾ

ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਗਲ ਚੋ'
ਮਸ੍ਾਂ ਛਟੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਰ ਜਗਲ ਪਵਚ ਿੀ ਿਸ੍ ਗਈ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍
ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ੍ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ੇਠ ਨ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂ ਕਡੀ ਲਗਾ ਲਈ
ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਅਿਰਾਧੀ ਬਣਨਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਪਗਆ ਨਿਾ ਤਾਂ
ਬਸ੍ ਿਣ ਇਕ ਕਠਿਤਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਕੋਈ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ

ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਨਿਾ ਨ ਸ੍ੇਠ ਦਾ ਕੋਈ ਪਵਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ
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ਆਿਣਾ ਸ੍ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਈ ਇਿ
ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਲਗ ਪਿਆ
ਕੀ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀੜ ਪਸ੍ਰਿ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਸ੍ੀ? ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੀੜਾ
ਤਦ ਤਕ ਿੀ ਿਦੀ ਿੈ ਜਦ ਤਕ ਪਜਸ੍ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਝਲਦਾ ਰਪਿਦਾ

ਿੈ ਜਦ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੀੜਾ ਿੋਣੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਿੀੜ
ਰੂਿ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਪਜਸ੍ਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ
ਨ ਿਰ ਰੂਿ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕ ਬਣੇ ਰਪਿਦੇ ਨ ਨਿਾ
ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਕਝ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਸ੍ਵਰਗ ਤ ਨਰਕ ਿੋ ਗਈ
ਇਸ੍ ਪਵਚ ਦੋਸ਼ ਪਕਸ੍ਦਾ ਿੈ? ਉਿਨਾਂ ਪਤਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ?
ਬਲਰਾਮ ਪਜਿੇ ਬਣੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਜਾਂ ਪਿਰ
ਖਦ ਨਿਾ ਦਾ? ਕਝ ਸ੍ਵਾਲ ਿਦੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜਆਬ

ਨਿ ਪਮਲਦੇ ਕਸ੍ੂਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਿਦਾ ਿੈ ਤੇ ਪਜਮੇਦਾਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ
ਨੂ ਠਪਿਰਾ ਦੇ ਿਾਂ ਨਿਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਕਨੀਆਂ ਿੀ ਔਰਤਾਂ ਨ
ਪਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਲਤ ਬਣੇ ਿੋਣਗੇ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ
ਸ੍ਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ

ਇਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਪਜਉਣਾ ਿੀ ਧਰਮ ਬਣ ਚਕਾ ਿੈ ਸ੍ਭ ਤ ਅਪਿਮ
ਸ੍ਵਾਲ ਇਿ ਿੈ ਪਕ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀੜ ਪਸ੍ਰਿ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਸ੍ੀ ਜਾਂ
ਇਿ ਆਿਣੀ ਿਦ ਟਿ ਕੇ ਰੂਿ ਤਕ ਿਜ ਗਈ ਸ੍ੀ?
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ਰੂਹੀ ਪੀੜਾ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਪਗਆ ਕੋਠ
ਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਿਰ ਇਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨੂ ਸ੍ਣ
ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਐਨੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਜੋ ਪਕਸ੍ੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ
ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਿੋਣ ਤੇ ਿੀ ਪਨਕਲ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਿਦ ਤ ਿਰੇ
ਦਰਦ ਿੋਣ ਤੇ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਪਵਰਲੇ ਿੀ ਅਨਭਵ ਕਰ ਿਾ ਦੇ ਨ
ਿਰ ਇਸ੍ ਿੀੜ ਨੂ ਸ੍ਿਾਰਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸ੍ਭ ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪਜਗਰ ਵਾਲੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਦੇ ਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਿਰ ਮੇਲਾ
ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦ ਿੋ
ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਗੀ ਕਮਰੇ ਦੇ

ਅਦਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਪਕ ਗਰਬਵਤੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂ
ਜਨਮ ਪਦਤਾ ਏਦਾ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਸ੍ ਕੋਠ
ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਾਰਿਜ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਸ੍ਨ ਬਾਕੀ ਸ੍ਭ ਬਾਿਰ ਝਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ
ਸ੍ਨ ਪਜਨਾਂ ਪਵਚ ਇਕ ਕੋਠ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ੀ

ਪਜਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਪਦਤਾ, ਉਿ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਪਦਦੇ
ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਬੇਿੋਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਇਕ ਕਿੜੇ
ਪਵਚ ਲਿੇਪਟਆ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂ ਿੜਾ, ਕੋਠ ਚੋ' ਜਾਣ ਲਈ
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ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਪਲਆ ਤੇ ਕੋਠ ਪਵਚ
ਪਨਕਲ ਗਈ ਸ੍ਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੇ ਇਿ
ਕੀ ਿੋਇਆ ਕਝ ਸ੍ਮ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਨੂ ਿੋਸ਼ ਆਇਆ
ਪਜਸ੍ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਨਿਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜ
ਜਾਪਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਠਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਆਸ੍ਿਾਸ੍ ਦੇਖਣ ਲਗ ਿਈ ਿਰ ਬਚਾ ਪਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਤ ਪਸ੍ਵਾਏ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਰੋਲਾ
ਿਾਉਣਾ ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਪਕਥੇ ਆ?
ਪਕਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਾ?
ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸ੍ਣ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਮੇਤ ਦੋ
ਔਰਤਾਂ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆਈਆਂ ਨਿਾ ਨ ਅਜੇ ਿਣੇ-ਿਣੇ ਇਕ
ਬਚੇ ਨੂ ਜਨਮ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿ ਕਾਿੀ ਗਭੀਰ
ਅਵਸ੍ਥਾ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਮਾਨ ਨਿ
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਇਕ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਦਖ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਦੇ ਆ ਦੇ ਸ੍ਾਰ ਪਿਰ ਤ ਨਿਾ ਨ

ਚੀ

ਚੀ ਰੌਲਾ

ਿਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
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ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਪਕਥੇ ਆ?
ਪਕਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਾ?
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ- ਿੈਨੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਤੂ ਇਕ ਮਪਰਆ
ਬਚਾ ਜਪਮਆ ਸ੍ੀ
ਨਿਾ ਨ ਿੋਰ

ਚੀ- ਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ੍ਰੂ ਕਰ

ਪਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਅਗੇ ਬਾਿਾਂ ਅਡ ਭੀਖ ਮਗਣ ਲਗ
ਿਈ
ਨਿਾ - ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਮੈਨੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਰ ਪਦਉ ਮ ਿੋਰ ਕਝ
ਨੀ ਮਗਦੀ ਿਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਤਿਾਡੇ ਅਗੇ ਦੇਦੋ ਮੇਰਾ ਬਚਾ
ਮੈਨੂ ਵਾਿਸ੍
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੈਨੂ ਪਕਿਾ ਨਾ ਮਰ ਪਗਆ ਤੇਰਾ ਬਚਾ
ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਮਟੀ ਪਵਚ ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੈਜਾ ਚਿ ਕਰਕੇ
ਿਾਉ ਨੀ ਇਸ੍ ਨੂ ਮਜੇ ਤੇ, ਤੇ ਕਝ ਖਾਣ ਨੂ ਪਲਆ ਕੇ ਪਦਉ
ਬਚਾ ਚਾਿੀਦਾ ਇਸ੍ਨੂ ਪਜਿੜਾ
ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਬਾਿਾਂ ਤ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜੇ

ਤੇ ਪਬਠਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ਮੇਤ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਚਲੀਆਂ
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ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂ ਬਾਿਰੋ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਨਿਾ ਿਪਿਲਾਂ
ਵਾਂਗ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਰਦੀ ਰਿੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ
ਨਾ ਸ੍ਣੀ

ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ,
ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ

ਇਿ ਠਿਰ ਤੇ ਕਫਰ ਦੂਜੀ,
ਕਫਰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿੰ ਭੀਰ,
ਮਲ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾ ਕਲਆ,
ਮੈਂ ਅਿੰ ਦਰੋਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ,
ਵੇਚ ਵਟ ਜਾ ਿੋਠ ਬਾਲੀ,
ਕਬਨ ਇਸ਼ਿ ਮਰਝਾ ਗਈ ਹੀਰ,
ਰਾਿਸ਼ਾ ਹਥੇ ਚੜ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ,
ਿੀ ਿਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ,
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ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਿੂੜਾ,
ਵਕਹਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਠਿੰਡੀ ਛਾਂ,
ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿੰ ਡੀ ਤੇ ਕਫਰ ਮਾਂ,
ਵਿੰ ਨ ਸਵਿੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਕਹਮਾਂ

ਦੋ ਰਪਈਏ ਚਾਰ ਰਪਈਏ,
ਮੇਰਾ ਮਲ ਜਦ ਪੈਂਦਾ,
ਨਚ ਖਾਂਦੇ ਨ ਚਿੰ ਦਰੇ,
ਕਫਰ ਪਲੇ ਿੀ ਰਕਹਿੰ ਦਾ,
ਹਾਰ ਕਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਹੀ ਿਰਨਾ,
ਬਸ ਹਣ ਮੇਰਾ ਧਿੰ ਦਾ,
ਇਿ ਜਾਵੇ ਕਫਰ ਦੂਜਾ ਆਵੇ,,
ਮਗ਼ਰੇ ਹੋਰ ਉਡੀਿੇ ਬਿੰ ਦਾ,
ਓਥੋਂ ਕਨਿਲੇ ਓਸੇ 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 ਛਤਾਂ ਦਾ,
ਓਥੇ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਟਬਰ,
ਇਥੇ ਟਬਰ ਲਖਾਂ ਦਾ,
ਇਥੇ

ੇਲ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ,

ਭਸ ਪੈ ਜੇ ਮਰਦਾਨ ਹਥਾਂ ਦਾ,
ਓਥੇ ਮੈਂ ਆ ਾਦ ਪਕਰਿੰ ਦਾ,
ਤਾਰਾ ਚਮਿਦੀਆ ਮਾਂ ਦੇ ਅਖਾਂ ਦਾ,
ਪੀਤ ਇਿ ਵਾਰ ਜੇ ਫਸ ਕਗਆ ਚਿੰ 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 ਨੂ ਖਾਣ ਿੀਣ ਨੂ
ਪਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਕਦੇ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਦਦੇ ਉਸ੍
ਲਈ ਇਕ ਕਮਰਾ ਿੀ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿਰ ਜੇਲ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿ ਵੀ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਇਕ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂ ਜਨਮ ਪਦਤਾ
ਕੀ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਬਚਾ ਪਜ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ? ਉਸ੍ ਨੂ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਤੇ ਕੋਠ ਦੀ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਔਰਤ ਤੇ ਪਬਲਕਲ ਯਕੀਨ ਨਿ
ਸ੍ੀ
ਸ੍ਮਾਂ ਗਜਰਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਿਣ ਕਰੀਬ ਪਤਨ-ਚਾਰ ਮਿੀਨ
ਲਘ ਚਕੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਨਿਾ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਸ੍ਧਾਰ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਸ੍ਗ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਿੋਰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਪਲਆ ਸ੍ੀ
ਉਿ ਸ੍ਾਰਾ ਸ੍ਾਰ ਪਦਨ ਰਦੀ ਰਪਿਦੀ ਤੇ ਆਿਣੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਨੂ
ਕੋਸ੍ਦੀ
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ਕਰੀਬ ਇਕ-ਦੋ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਡੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ
ਕੋਠ ਪਵਚ ਆਏ ਇਕ ਦਾ ਨਾ ਸ੍ਮੀਰ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਅਮਨ ਜਵਾਨੀ
ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਖ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਕੋਠ ਪਵਚ ਆ ਗਏ ਅਮਨ
ਅਕਸ੍ਰ ਆ ਦਾ ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ

ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰੀਦਣ
ਲਈ ਿੈਸ੍ੇ ਵੀ ਘਟ ਸ੍ਨ ਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਗ ਨੂ ਕਾਬੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ੍ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਉਸ੍ ਨੂ ਕੋਠ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਮਨ
ਨ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਿੜਾਏ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਿੈਸ੍ੇ
ਪਗਣੇ ਤੇ ਪਕਿਾਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਆਿ ਕੀ ਆ? ਸ੍ਬਜ਼ੀ ਮਡੀ ਆਇਆ
ਏ? ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ
ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਇਿ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ
ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਝ ਦੇਰ ਿਪਿਲਾਂ ਤਪਿ ਕੀਤਾਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਿੈਸ੍ੇ
ਥੋੜੇ ਿੈ ਗਏ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਿਨੂ ਮਫ਼ਤ
ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਪਦਆਂ
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ਅਮਨ - ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਗੇ ਤ ਿੂਰੇ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ
ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾਲੇ ਤਿਾਡਾ ਿਕਾ ਗਾਿਕ ਬਣ ਜਾਊ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ੍
ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਿੂਰਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿਊ
ਅਮਨ - ਿਾਂਜੀ ਪਠਕ ਆ ਜੀ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਏਧਰ ਆ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ
ਨਿਾ ਨੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਕਪਿ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਰ ਉਿ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪਦਨ ਰਦੀ ਰਪਿਦੀ ਆ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਤੇ ਿਣ ਮ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਉਸ੍ਨੂ
ਰਦੀ ਵੇਖ ਨਿ ਪਤਆਰ ਿਦੀ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸ੍ਤੀ ਪਤਆਰ ਕਰ
ਐਨ ਪਚਰ ਸ਼ੋਕ ਨਿ ਚਲਣੇ ਇਥੇ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਬਾਲਾ ਸ੍ਮਾਂ
ਲਘਾ ਪਲਆ ਜਾ - ਜਾ ਕੇ ਪਤਆਰ ਕਰ ਉਿਨੂ ਅਜ ਨਵਾਂ
ਗਾਿਕ ਆਇਆ ਏ

359

ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨਿਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਗਈ ਬਾਿਰ ਬਦ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਨਿਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਿਚੀ ਨਿਾ ਆਿਣੇ ਵਾਲ
ਪਖਲਾਰੇ ਕਧ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਨਿਾ
ਨੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਰ ਨਿਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਿੀ

ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਦੋ ਪਤਨ ਵਾਰ ਪਕਿਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕੋਈ ਿਗਾਰਾ
ਨਾ ਭਪਰਆ ਨਿਾ ਨੂ ਪਤਆਰ ਿੋਣ ਤ ਕਪਿਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮੀਲੀ
ਕਮਰੇ ਚੋ' ਬਾਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਿਰ ਕਡੀ ਲਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਕੋਲ ਆ ਗਈ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿੋਗੀ ਪਤਆਰ?
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਾਂਜੀ ਿੋ ਰਈ ਆ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਜਾ ਇਸ੍ ਨਵ ਮਡੇ ਨੂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ
ਕਮਰਾ ਪਦਖਾ ਦੇ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ - ਿਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ
ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਨਿਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਚਲ
ਿਈ
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ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਨ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਕਮਰਾ ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਅਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਅਦਰ ਕਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਕਮਰਾ ਬਾਿਰ
ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਅਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੂਿੇ ਨੂ ਕਡੀ ਲਾ ਲਈ ਮੜ ਦੇਪਖਆ
ਤਾਂ ਨਿਾ ਅਜੇ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਧ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਿੋਈ

ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਵਾਲ ਪਖਲਰੇ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਪਤਆਰੀ ਵਾਲਾ ਿਖ ਪਕਸ੍ੇ
ਿਾਸ੍ੇ ਤ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ਮੀਰ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਅਪਜਿਾ ਪਕ ? ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਠ ਪਵਚ
ਅਪਜਿਾ ਿੋਣਾ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਮਝ ਤ ਿਰੇ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮੀਰ ਉਸ੍ ਵਲ
ਤਕਦਾ ਿੋਇਆ ਿਲਘ ਤੇ ਜਾ ਬਠ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ
ਬਾਰੇ ਬਿਤਾ ਅਨਭਵ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਚਿ ਕਰ ਬੈਠ

ਪਗਆ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ੋਪਚਾਆ ਪਕ ਇਸ੍ ਔਰਤ ਦਾ ਪਨੈੱਤ ਦਾ ਕਮ
ਇਿੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬਪਿਤਰ ਜਾਣਦੀ ਿੈ ਪਕ ਮ ਇਥੇ
ਪਕ

ਆਇਆ ਿਾਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਤਜਾਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਉਿ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ-ਵੀਿ ਪਮਟ ਚਿ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਨਿਾ

ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਿੀ ਸ੍ਾਧੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਪਕ ਨਾ ਇਸ੍
ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਪਛਆ ਜਾਵੇ ਪਕ ਗਲ ਕੀ ਿੈ? ਕੀ ਉਸ੍ਦਾ
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ਮਨ ਨਿ ਿੈ? ਤਾਂ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੇ ਉਿ ਿਲਘ ਤ

ਪਠਆ ਤੇ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਨਿਾ

ਦੇ ਕੋਲ ਿਿਪਚਆ ਉਸ੍ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ..
ਸ੍ਮੀਰ - ਸ੍ਪਣਓ.. ਸ੍ਪਣਓ ਜੀ
ਿਰ ਨਿਾ ਨ ਕੋਈ ਿਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਯਾਦ
ਆਇਆ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਾ ਿੈ ਜੋ ਪਕ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਲੈ
ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਿਰ ਿਥ ਰਪਖਆ ਤੇ ਿੋਲੀ
ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਸ੍ਮੀਰ - ਸ੍ਪਣਓ ਨਿਾ ਜੀ
ਸ੍ਮੀਰ ਉਸ੍ਦੇ ਅਗੇ ਵਲ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਾ ਨ ਸ੍ਮੀਰ ਵਲ
ਤਪਕਆ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਸ੍ਨ ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੇਖ ਨਾਮੋਸ਼ ਿੋ
ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਨਿਾ ਨੂ ਿਪਛਆ..
ਸ੍ਮੀਰ - ਕੀ ਗਲ ਿੈ? ਤਸ੍ ਰੋ ਪਕ ਰਿੇ ਿੋ?
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ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਿਛਣ ਤੇ ਨਿਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚਲੇ ਅਥਰੂ ਿੋਰ
ਤੇਜ ਵਪਿਣ ਲਗ ਿਏ ਿਰ ਉਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਸ੍ੀ ਨਿਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵ
ਦੇਖ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਪਿਰ ਤ ਨਿਾ ਨੂ ਿਪਛਆ..
ਸ੍ਮੀਰ - ਤਸ੍ ਰੋ ਪਕਉ ਰਿੇ ਿੋ? ਕੋਈ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੈ?

ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਪਦਆਂ

ਏਨਾ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੋਈ ਨਿਾ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ
ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਛ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਵੀ ਉਸ੍ ਜਗਾ ਤੇ
ਪਜਥੇ ਪਸ੍ਰਫ਼ ਲੋ ਕ ਪਜਸ੍ਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆ ਦੇ ਿਨ ਉਸ੍ ਨੂ
ਲਗਾ ਪਕ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਦਖ ਖ਼ਰੀਦਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਿੈ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿ ਆਦਮੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ੍

ਲਗੀ ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਿਝੂ ਿੂਝੇ ਤੇ ਸ੍ਮੀਰ ਦੀ ਿਰਖ ਕਰਨ
ਲਈ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਿੋ ਚਪਕਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੜ ਤ ਧੋਖੇ ਨੂ ਸ੍ਿਾਰਣਾ ਉਸ੍ ਦੇ ਵਸ੍ ਪਵਚ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਨਿਾ ਬੋਲੀ..
ਨਿਾ - ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮ ਤਿਾਡਾ ਵਕਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ
ਪਦਤਾ ਤਸ੍ ਿਲਘ ਤੇ ਬੈਠ ਮ ਪਤਆਰ ਿੋ ਕੇ ਿਣ ਆਈ
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ਨਿਾ

ਠ ਕੇ ਿਰੇ ਨੂ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੀ

ਬਾਂਿ ਿੜ ਲਈ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਸ੍ਮੀਰ - ਮ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਪਕਸ੍ੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ੍ਾਉਣ
ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਿਾਂ ਿਰ ਮ ਐਨਾ ਵੀ ਬੇ-ਦਰਦ ਨਿ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ
ਦੇ ਦਖ ਵਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਰ ਠਸ੍ ਲਗਾਵਾਂ
ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਆਿਣਾ ਦਖ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ
ਅਗਰ ਤਸ੍ ਨਿ ਦਸ੍ਣਾ ਤਾਂ ਮ ਪਸ੍ਰਫ਼ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥ ਨਿ ਜਾਵਾਗਾਂ
ਏਨਾ ਆਖ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਨਿਾ ਦੀ ਬਾਂਿ ਛਡ ਪਦਤੀ ਤੇ ਕਮਰੇ
ਚੋ' ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲਗਾ ਪਿਰ ਪਿਛ ਨਿਾ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..
ਨਿਾ - ਰਕੋ ਦਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਮ
ਸ੍ਮੀਰ ਪਿਛੇ ਮਪੜਆ ਤਾਂ ਨਿਾ ਿਲਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ
ਗਈ ਪਿਛੇ ਿੀ ਸ੍ਮੀਰ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ
ਨਿਾ - ਮ ਡਰ ਰਿੀ ਸ੍ਾ ਪਕ ਪਕ ਕੋਈ ਇਕ ਕੋਠ ਅਦਰ
ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਛੇਗਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਆਿ ਨੂ
ਦਸ੍ਣ ਤ ਪਝਜਕ ਰਿੀ ਸ੍ਾਂ ਮੈਨੂ ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ
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ਸ੍ਮੀਰ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਤਸ੍ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮੈਨੂ ਦਸ੍ੋ
ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਮ ਜਰੂਰ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਕ ਤਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸ੍ਕਾ ਮੈਨੂ ਪਜਸ੍ਮ ਦੀ ਭਖ ਨਿ ਓਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸ੍ਤ ਮੈਨੂ
ਜਬਰੀ ਇਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਆ
ਪਗਆ ਤਸ੍ ਦਸ੍ ਮੈਨੂ ਗਲ ਕੀ ਿ?
ਨਿਾ - ਮ ਸ੍ਰੂ ਤ ਿੀ ਇਥੇ ਨਿ ਰਿੀ ਇਿ ਗਲ ਕਰੀਬ
ਡੇਢ ਕ ਸ੍ਾਲ ਿਰਾਣੀ ਏ
ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਸ੍ਣਾਈ
ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਦੇ ਦਖ ਸ੍ਣ ਿੈਰਾਨ ਰਪਿ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਨ
ਜ਼ਲਮ ਝਲੇ ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਸ੍ਣ ਸ੍ਮੀਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲਗ
ਪਿਆ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਕ ਔਰਤ ਏਨਾ

ਜ਼ਲਮ ਪਕਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਸ੍ਮਾਂ ਕਾਿੀ ਬੀਤ
ਪਗਆ ਐਨ ਨੂ ਬਾਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਬੂਿਾ ਖਟਪਕਆ
ਸ੍ਮੀਰ ਨ

ਠ ਕੇ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆਂ ਤਾਂ ਬਾਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ

ਅਮਨ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਅਮਨ ਬੋਪਲਆ..
ਅਮਨ - ਪਕ ਕਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਰਿੇਗਾਂ? ਚਲ ਚਲੀਏ
ਸ੍ਮੀਰ - ਰਕ ਇਕ ਪਮਟ
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ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਪਿਰ
ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਦੋਸ੍ਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਨਿਾ ਨੂ ਲਗਾ ਪਕ ਉਿ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਸ੍ਣਨ ਿੀ
ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿ

ਿਰ ਿਖ ਪਵਚ ਆਸ੍ ਤ ਟਟੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਸ੍ਾਬ ਨਾਲ
ਦਨੀਆ ਮਤਲਬੀ ਿੈ ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਚਿ ਸ੍ਾਧ ਲਈ ਤੇ

ਠ

ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂ ਅਦਰ ਬਦ ਕਰ ਪਲਆ ਪਦਨ ਗਜ਼ਰਦੇ ਗਏ
ਤੇ ਉਿ ਸ੍ੋਚਦੀ ਰਿੀ..

ਿੌਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥੇ ਿੌਣ ਏ ਰਾਹੀ,
ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਏ

ਾਲਮ ਕਵਚ ਲਾਲ ਕਸ਼ਆਹੀ,

ਮਿਦਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਸਭ ਛਡ ਤਰ ਗਏ ਨ,
ਮੇਰੇ ਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਲ਼ਿੀਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰੜ ਗਏ ਨ,
ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਇਹ ਰਿੰ ਗ ਕਜਹੜੇ ਿਾਲੇ ਨ,
ਰੂਹ ਮਿ ਗਈ ਬਸ ਕਜਸ਼ਮ ਹੀ ਗ਼ਾਲੇ ਨ,
ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਿੌਣ ਿੈਦ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇਗਾ,
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ਰਬੀ ਰੂਪ ਮਿੰ ਨ ਮੈਨਿੰ ੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ,
ਓਹੀ ਰੂਪ ਸਚ ਦਾ ਮੈਂ ਲਭਦੀ ਆਂ ਕਫਰਦੀ,
ਕਜਸ਼ਮ ਏ ਕਜ ਦਾ ਕਵਚੋਂ ਮਰੀ ਬੜੇ ਕਚਰ ਦੀ,
ਇਿ ਹਮਰਾਹੀ ਿੋਈ ਇਨਾਂ ਲ਼ੀਿਾਂ ਨੂਿੰ ਬਦਲਦੇ,
ਕਪਆਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰ ਝੂ ਬਣ ਮੇਰੀ ਚੀਖਾਂ ਨੂਿੰ ਬਦਲਦੇ,
ਮਾਹੀ ਆਵੇ ਿੋਈ ਮੈਨਿੰ ੂ ਰੂਹ ਕਜਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ,
ਮੇਰੀ ਤਿਦੀਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਿਰਾ ਲਵੇ,
ਇਿੋ ਏ ਉਮੀਦ ਬਸ ਇਿੋ ਆਸ ਚਾਹੀ,
ਿੌਣ ਹਮਸਫ਼ਰ ਏਥੇ ਿੌਣ ਏ ਰਾਹੀ,
ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਏ

ਾਲਮ ਕਵਚ ਲਾਲ ਕਸ਼ਆਹੀ
(ਦੀਪ ਗਗਨ)

ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕ ਿਫ਼ਤੇ ਪਿਛ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌ ਕ ਵਜੇ ਨਿਾ

ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਪਕਆ ਨਿਾ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ
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ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਸ੍ਮੀਰ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਦਰ ਵਪੜਆ ਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂ ਕਡੀ ਲਾ ਲਈ ਨਿਾ ਨ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਕੇ ਿਪਛਆ..
ਨਿਾ - ਤਸ੍ ਇਸ੍ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਪਕਵ?
ਸ੍ਮੀਰ - ਗਲਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਸ੍ ਪਤਆਰੀ ਕਰੋ

ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਮਾਨ ਲੋ ੜਦਾ ਕਿੜੇ-ਲਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਮ ਤਿਾਨੂ ਲੈ ਣ
ਆਇਆ ਿਾਂ
ਨਿਾ - ਤੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ?
ਸ੍ਮੀਰ - ਉਸ੍ ਨੂ ਖ਼ਬਰ ਿੋਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਾ ਪਕਤੇ ਦੀ
ਪਕਤੇ ਪਨਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਨਿਾ ਨ ਆਿਣੇ ਕਝ ਕਿੜੇ ਲਏ ਤੇ ਉਿ ਲਕਦੇ ਲਕਾ ਦੇ
ਸ੍ਭ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਘਟਾ ਿਾ ਓਥ ਪਨਕਲ ਗਏ
ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿਿਚੇ ਪਜਥੇ
ਸ੍ਮੀਰ ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਅਮਨ ਉਸ੍ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍
ਦੇ ਕੋਲ ਕਝ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਅਮਨ ਤ ਸ੍ਮਾਨ ਪਲਆ ਤੇ
ਅਗਲੀ ਿੀ ਟੇਨ ਿੜ ਲਈ ਪਦਨ ਚੜਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਦੂਸ੍ਰੇ

ਸ਼ਪਿਰ ਜਾ ਿਜੇ ਉਨਾਂ ਸ੍ਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਿੀ ਕਝ ਖਾਧਾ368

ਿੀਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਤਰ ਿਏ ਇਕ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਗਏ ਤੇ ਨਿਾ-ਧੋ
ਪਲਆ ਪਿਰ ਆਟੋ ਪਵਚ ਬੈਠ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ
ਘਰ ਿਿਚੇ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਉਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਚ ਦਪਸ੍ਆ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ
ਉਨਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਿਥ ਵਧਾਇਆ ਸ੍ਮੀਰ ਨਿਾ ਨੂ ਓਥੇ ਛਡ

ਆਿ ਚਪਲਆ ਪਗਆ ਤੇ ਕਪਿ ਪਗਆ ਪਕ ਕਝ ਪਦਨ ਬਾਅਦ
ਨਿਾ ਨੂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ
ਸ੍ਮੀਰ ਇਸ੍ੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਿੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ

ਸ੍ਤ-ਅਠ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਉਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਾ ਨੂ ਨਾਲ
ਪਕਸ੍ੇ ਘਰ ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਪਜਥੇ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਪਿਦਾ ਨਿਾ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਖ ਦਾ ਸ੍ਾਿ ਲੈ ਰਿੀ

ਸ੍ੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨ ਇਥੇ ਰਪਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਉਿ ਿਤੀ ਿਤਨੀ ਿਨ ਿਰ ਉਨਾਂ ਦਰਪਮਆਨ ਅਪਜਿਾ ਕੋਈ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਉਿ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਜਦ ਤਕ
ਿਾਲਾਤ ਨਾ ਸ੍ਧਰ ਜਾਣ ਸ੍ਮੀਰ ਰੋਜ਼ ਪਦਨ ਕਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਿਸ੍ ਮੜਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂ
ਇਕਠ ਰਪਿਪਦਆ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਪਗਆ
ਮਨ ਿੀ ਮਨ ਨਿਾ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ
ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਪਿਰ ਨਾ ਿੋਣ ਪਦਤਾ ਪਕ ਪਕ ਉਿ
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ਸ੍ੋਚਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ੍ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ
ਉਸ੍ ਦੇ ਅਪਿਸ੍ਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਚਕਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਸ੍ਮੀਰ ਤ ਲਕਾ
ਰਪਖਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ

ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ੋਚਦਾ ਿੋਵੇ ਪਕ ਨਿਾ ਇਕ ਗਪਿਰੇ ਦਰਦ ਪਵਚ
ਗਜ਼ਰੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਨਾ ਲਗੇ ਪਕ ਉਿ ਨੂ ਸ੍ਦਭਾਵਨਾ ਪਦਖਾ
ਕੇ ਆਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢ ਪਰਿਾ ਿੈ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਕਾਰਨ ਦੇ
ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਮਾਂ ਗਜ਼ਰਦਾ ਪਗਆ

ਇਕ ਰਾਤ ਉਿ ਦੋਨ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਸ੍ ਰਿੇ
ਸ੍ਨ ਪਕ ਆਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਪਕਆ ਸ੍ਮੀਰ

ਪਠਆ ਤੇ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਜਰਾ ਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਪਲਆ ਤੇ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿਜ-ਸ੍ਤ ਆਦਮੀ ਿਪਥਆਰ ਬਦੀ ਖੜੇ ਸ੍ਨ ਸ੍ਮੀਰ
ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਨਿਾ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਰੀ ਨਿਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ

ਠੀ ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਪਕ ਉਿ

ਆਦਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਦਰ ਆ ਦੇ ਉਿ ਦਨ ਘਰ ਦੇ
ਦੂਸ੍ਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਿੀ ਭਜ ਪਨਕਲੇ ਸ੍ਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਨਾਂ ਨੂ
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ਲਭਣ ਲਗ ਿਏ ਿਰ ਉਿ ਪਨਕਲ ਚਕੇ ਸ੍ਨ ਉਨਾਂ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍
ਤਾਲਾਸ਼ ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਉਨਾਂ ਤੇ ਿੈ ਗਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ਨਿਾ ਤੇ ਸ੍ਮੀਰ ਪਿਛੇ ਗਡੀ ਲਾ
ਲਈ ਉਿ ਦੋਨ ਅਗੇ-ਅਗੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇ ਉਨਾਂ

ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ੍ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ ਗੋਲੀ ਸ੍ਮੀਰ ਦੇ ਜਾ
ਵਜੀ ਤੇ ਉਿ ਪਡਗ ਪਿਆ ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍
ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਮੁ੍ੜ ਨਾ ਖੜਾ ਿੋਇਆ ਅਖੀਰ ਸ੍ਮੀਰ ਨ
ਨਿਾ ਨੂ ਓਥ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਨਿਾ ਨਾ ਮਨੀ ਿਰ ਸ੍ਮੀਰ ਨ
ਉਸ੍ ਨੂ ਮਨਾ ਪਲਆ ਨਿਾ ਨੂ ਨਾ ਚਾਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਸ੍ਮੀਰ ਨੂ
ਓਥੇ ਛਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ

ਸਪਕਨਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ,
ਹਰ ਦਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਜਹੀ,
ਐਸਾ ਝਖੜ ਝਕਲਆ,
ਕਿ ਸਭ ਕਵਰਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
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ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ

ਿਝ

ਾਲਮਾਂ ਨ ਮੈਨਿੰ ੂ,

ਾਰੋ- ਾਰ ਿਰ ਕਦਤਾ,
ਮੇਰੀ ਤਿਦੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰ ਨ ਨੂਿੰ,
ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਿਰ ਕਦਤਾ,
ਉਨਾਂ

ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ,

ਮਕਹਮਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ

ਕਮਕਲਆਂ ਨਾ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਏਥੇ ਿੋਈ ਹਮ ਨਬੀ,
ਦਨੀਆਂ ਇਹ ਲਗੇ,
372

ਮੈਨਿੰ ੂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬੀ
ਮੇਰੀ ਇ ਤ ਦਾ ਮਲ,
ਏਥੇ ਭਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ

ਇਿ ਅਣਜਾਣ ਫਕਰਸ਼ਤੇ ਨ,
ਮੇਰਾ ਸੀ ਮਲ ਪਾਇਆ,
ਕਜਹਨੂਿੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ,
ਹਰ ਦਖੜਾ ਖੋਲ ਸਣਾਇਆ,
ਓਹਨ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ,
ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਨ ਹੋ ਕਜਹਾ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ
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ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾ,
ਰਕਹਣ ਕਦਤੀ

ਾਲਮਾ ਨ,

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ,
ਰੋਲ ਕਦਤੀ

ਾਲਮਾਂ ਨ,

ਹੋਸ਼ਲਾਂ ਤੇ ਹਣ,
ਟਟੀ ਹੋਈ ਿਮਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ

ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦਖਾਂ ਦੀ,
ਿਹਾਣੀ ਕਜਹੀ ਹੋ ਗਈ,
ਕਿਸੇ ਨਕਹਰ ਦੇ ਸਿੇ ਹੋਏ,
ਪਾਣੀ ਕਜਹੀ ਹੋ ਗਈ,
374

ਕਜਹਨ ਵੀ ਸਣੀ,
ਓਹ ਹੈਰਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹੜਾ,
ਸਿੰ ਨਸਾਨ ਕਜਹਾ ਹੋ ਕਗਆ
(ਸਮਨ ਿਸ਼ਮੀਰ)

ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਦੋਨ ਭਾਗ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਬਲਬ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਿੀ
ਪਿਸ੍ਾ ਿਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਨੂ ਿੂਰਨ ਰੂਿ ਪਵਚ
ਸ੍ਮਝਣ ਲਈ ਬਲਬ ਕਿਾਣੀ ਨੂ ਿੜਨਾ ਬਿਤ ਜਰੂਰੀ ਿੈ
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ਬਲਬ (ਭਾਗ ਪਕਹਲਾ)
ਬਲਬ ਕਦੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਬਝ ਜਾਵੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬਝ
ਜਾਵੇ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਬਝ ਜਾਵੇ ਇਿ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡਗ
ਪਵਚ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਜੋ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿਦਾ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ

ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿਰ ਉਿ
ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਪਦਆਂ ਅਖ ਨਿ ਸ੍ੀ ਝਮਕ ਰਿਾ ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਰਾਤ
ਦਸ੍ ਕ ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਇਸ੍ ਲਈ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਪਕ ਪਕ ਅਕਸ੍ਰ ਇਨਸ੍ਾਨ ਸ੍ੋਚਦਾ ਿੋਇਆ
ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਪਿਦਾ ਿੈ ਿਰ ਬਲਬ ਦਾ
ਜਗਣਾ ਬਝਣਾ ਬਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸ੍ੂਈ ਵੀ ਆਿਣੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਮਤਾਪਬਕ ਅਗੇ ਵਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਪਿਲਾਂ

ਤਾਂ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ ਿਰ ਜਦ ਬਲਬ ਦਾ ਜਗਣਾ
ਬਝਣਾ ਬਦ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਅਕ ਕੇ ਆਿਣੇ ਪਬਸ੍ਤਰੇ ਵਲ
ਚਲਾ ਪਗਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ ਪਗਆ ਰਾਤ ਲਘ ਗਈ
ਪਦਨ ਚਪੜਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ

ਓਸ੍ੇ ਪਬਲਪਡਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਗਈ ਪਜਥੇ ਰਾਤੀ ਬਲਬ ਿਰਕਤ

ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਬਲਬ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਜਗ-ਬਝ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ ਬਲਬ ਬਸ੍ ਇਕ ਤਾਰ ਜਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ
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ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ ਕਝ ਦੇਰ ਦੇਖਣ ਪਿਛ ਪਿਰ
ਉਸ੍ਨ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਝ ਪਲਖਣ ਬੈਠ ਪਗਆ
ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਇਕ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਅਨਭਵ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ
ਪਦਲਚਸ੍ਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਪਲਖਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ

ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਅਕਸ੍ਰ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ
ਰਸ੍ਾਪਲਆਂ ਪਵਚ ਛਿਦੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਿ ਪਿਰ ਓਸ੍ੇ ਜਗਾ ਤੇ ਆ
ਕੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਪਜਥ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਪਦਖਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਸ੍ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ
ਪਲਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ...

ਘੜਾ ਕਤੜਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰਕੜਆ,
ਸਟ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਿਸੂਤੀ,
ਦੇਖ ਗਵਾਂਢਣ ਭਜੀ ਘਰ ਨੂਿੰ,
ਜਾ ਲਾਈ ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਲੂਤੀ,
ਛੈਲ ਛਬੀਲੀ ਮਕਟਆਰ ਖੜ ਗਈ,
ਗਸੇ ਦੀ ਅਗ ਬਲੂਤੀ,
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ਯੋਗੀ ਮਗਰੋਂ ਨਸਣ ਨੂਿੰ ਕਫਰਦਾ,
ਸਤੀ ਓਥੇ ਰਹੀ ਖਲੋ ਤੀ,
ਮੂਿੰ ਹ ਕਵਚ ਗਾਲ, ਮਖ ਸੂਰਜ ਕਲਸ਼ਿੇ,
ਤਨ ਬੋਤਲ, ਨਿ ਮੋਤੀ,
ਹਸਨ ਭਿੰ ਡਾਰ ਨਿੌ-ਨਿ ਭਕਰਆ,
ਰਬ ਿਰੀ ਨਾ ਿੋਈ ਿਟੌਤੀ.......

ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਐਨਾ ਕ ਿੀ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਨਾ ਿਾੜ
ਪਦਤਾ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕ ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਨਿ ਆਇਆ
ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਨਵ ਿਨ ਤੇ ਪਲਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਰ ਇਸ੍ ਵਾਰ

ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬਪਣਆ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਪਰਿਾ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਦਮਾਗ਼ ਪਵਚ ਕਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ
ਕਲਮ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤੀ ਤੇ ਪਤਆਰ ਿੋ ਕੇ
ਬਾਿਰ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਪਿਆ ਪਬਲਪਡਗ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਪਿਰ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਉਿ ਕਮਰਾ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡਗ ਪਵਚ ਕਰੀਬ ਨੌਵ ਮਪਜਲ ਤੇ ਸ੍ੀ
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ਜਦ ਪਲਖਾਰੀ ਨੂ ਪਿਰ ਕਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ
ਪਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲ ਨੂ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਜ ਿਪਿਲਾਂ ਉਿ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਿੂਰ ਅਜ਼ਾਇਬ
ਘਰ ਪਗਆ ਤੇ ਪਿਰ ਪਚੜੀਆਂ ਘਰ ਇਕ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਿੋਣ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿ ਇਪਤਿਾਸ੍ ਤੇ ਕਦਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਸ਼ਾਮ ਿੋਣ ਤੇ ਉਿ ਮੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਗਆ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਝ ਫ਼ਲ
ਲੈ ਕੇ ਪਿਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਆ ਪਗਆ ਉਸ੍ਦੀ
ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ
ਿਈ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਇਕ ਬਚਾ ਟਪਿਲ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਚੌਦਾਂ-ਿਦਰਾਂ ਸ੍ਾਲ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਉਸ੍ਨੂ ਬਸ੍ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ

ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਬਚੇ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ
ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਇਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ
ਆ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਪਿਰ ਕਝ ਪਮਟਾਂ ਪਿਛ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਿੋਣ
ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਵੀ ਚੇਿਰਾ ਸ੍ਾਿ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ

ਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਿਲੀਏ ਤ ਉਿ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਅਨਭਵ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਪਿਰ ਬਚਾ ਪਕਸ੍ੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸ੍ੇ ਜਾ
ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤ ਓਿਲੇ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ
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ਆਿਣੇ ਰਗ ਪਵਚ ਮਸ੍ਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਿ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ
ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਪਖੜਕੀ ਚੋ' ਸ੍ਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨੂ ਕਝ
ਅਜ਼ੀਬ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ
ਦੇਖ ਪਖੜਕੀ ਤ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਿੋ ਕੇ ਨਿਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ ਤਾਂ ਓਿੀ
ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਫ਼ੋਨ
ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਗਵਾ ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲੀ ਿੀ ਬਰਕੀ ਤੋੜੀ ਪਕ ਦੇਪਖਆ ਔਰਤ ਤੇ
ਮਰਦ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨਿ ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਓਿੀ
ਬਚਾ ਆ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਿੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਬਚਾ ਓਸ੍ੇ ਪਬਸ੍ਤਰ ਤੇ ਲਮੇ ਿੈ ਪਗਆ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਆਿਣਾ

ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਖੜਕੀ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ
ਆ ਪਗਆ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਬਚਾ ਓਥੇ ਲਮੇ ਪਿਆ
ਰਿਾ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਬਚਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਿਰਕਤ
ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਕਦੇ ਬਲਬ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਝਾਵੇ ਕਦੇ

ਜਗਾਵੇ ਕਦੇ ਬਝਾਵੇ ਇਿ ਲਗਾਤਾਰ ਿੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਕ ਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਾ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਬਲਬ ਬਦ
ਿੋ ਪਗਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਬਚਾ ਤਾਂ ਸ੍ ਪਗਆ ਿਰ
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ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ ਰਿਾ ਉਸ੍ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਬੇ-ਚੈਨੀ ਿੋਈ ਜਾ
ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ ਨ ਦ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਉਿ ਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਸ੍ੋਚ ਕੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿੀ ਟਪਿਲ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਿਯੋਗ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰਦਾ ਿਰ ਉਸ੍ਨੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ਨੂ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆ ਗਈ ਿੋਵੇ

ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਕਲਮ ਤੇ ਡਾਇਰੀ
ਚਕੀ ਤੇ ਪਲਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ਼ ਕਾਿੀ ਦੇਰ
ਸ੍ੋਚਣ ਪਿਛ ਵੀ ਉਸ੍ਨ ਕਝ ਨਾ ਪਲਪਖਆ ਪਿਰ ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ
ਲਗਾ ਕਦ ਉਸ੍ਨੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਸ੍ ਪਗਆ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਉਠਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ੇ

ਪਖੜਕੀ ਤੇ ਿਈ ਤੇ ਪਖੜਕੀ ਚੋ' ਓਿੀ ਬਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਕਝ ਖਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਨੜੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿਾ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਪਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਸ੍ਾਰ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ
ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲਾ ਪਗਆ ਅਜ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਪਰਕਸ਼ੇ ਤੇ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿਾ ਉਿ ਿੈਦਲ ਚਲ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਰਸ੍ਤੇ ਪਵਚ

ਉਸ੍ਨ ਕਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਪਕਤੇ ਬਚੇ ਸ੍ਕੂਲ ਨੂ ਜਾਂਦੇ, ਪਕਤੇ ਚਕ
ਪਵਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਪਜਨਾਂ ਨੂ ਲੋ ਕ ਦਾਣਾ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ,
ਪਕਤੇ ਿਸ੍ਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਪਕਤੇ ਮਛੀਆਂ ਤੇ
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ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਦਸ੍-ਦਸ੍ ਰਿਏ ਤੇ
ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਪਿਣ ਮਤਾਪਬਕ ਉਿ ਇਕ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਿਰ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂ ਪਨਿਾਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਖਸ਼ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਉਿ ਇਕ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਿਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਬਚ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ
ਐਥੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਕਝ ਬਜਰਗ

ਚੀ- ਚੀ ਿਸ੍ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ

ਕਝ ਲੋ ਕ ਕਸ੍ਰਤ ਕਰ ਰਿੇ ਤੇ ਕਝ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ
ਇਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਾਿੀ ਅਨਦਮਈ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ
ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ
ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਪਿਛ ਉਿ ਪਲਖਣ ਲਗ ਪਿਆ....

ਯੋਗੀ ਕਪਿੰ ਡੋਂ ਸ਼ਕਹਰ ਨੂਿੰ ਆਇਆ,
ਦੇਖ ਰਿੰ ਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਅ ਚਕੜਆ ਏ,
ਬਢੇ ਕਖੜ-ਕਖੜ ਹਸਦੇ ਜਾਵਣ,
ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਵਕੜਆ ਏ,
ਿਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਕਟਆਰਾਂ ਦੇਖਾਂ,
ਮਨ ਹਸਨ ਦਾ ਿੀੜਾ ਲਕੜਆ ਏ,
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ਿਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਿੋਈ ਖਦ ਹੀ ਿਰਦਾ,
ਲੋ ਿਾਂ ਵਲ ਐਵੇਂ ਤਕੜਆਂ ਏ,
ਰਿੰ ਗ ਬਰਿੰ ਗੇ ਪਿੰ ਛੀ ਚਕਹਿਣ,
ਿਦਰਤ ਦਾ ਰਤਬਾ ਖਕੜਆ ਏ,
ਰਬਾ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਿੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ,
ਏਥੇ ਿੀ ਿੀ ਜਗਤਾਂ ਤੂਿੰ ਘਕੜਆ ਏ,
ਮਾਂ ਬਚੇ ਨੂਿੰ ਪੜਨ ਪਾਵੇ,
ਇਹ ਦੇਖ ਿੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਭਕਰਆ ਏ......

ਐਨਾ ਪਲਖ਼ਣ ਪਿਛ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਕਝ ਉਦਾਸ੍ ਪਜਿਾ ਿੋ ਕੇ ਬੈਠ

ਪਗਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣ ਲਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਨੂ ਘਰ

ਪਨਕਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ, ਤੇ ਅਜ ਸ਼ਪਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂ
ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਓਸ੍ੇ
ਵੇਲੇ ਇਕ ਬਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਤਲਪਕਆਂ, ਪਜਨੀ ਜਲਦੀ ਉਿ
ਪਡਗਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਿੀ ਉਿ ਉਪਠਆ ਪਜਵ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਨ
ਪਡਗਪਦਆਂ ਦੇਪਖਆ ਿੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਿਰ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ ਵਲ਼ ਦੇਖ ਕੇ

384

ਿਸ੍ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਇਿ ਪਦਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਵੀ ਿਸ੍ਣ ਲਗ
ਪਿਆ ਇਕ ਿਲ ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ੌਚ ਬਦਲ ਗਈ ਇਿ
ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਸ਼ ਕਰਕੇ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਓਥ

ਠ ਕੇ ਅਗੇ ਵਲ ਨੂ ਵਧ ਪਗਆ ਪਿਰ ਉਿ ਇਕ

ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੂ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਪਲਆਉਣ

ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠ ਕੇ ਵਾਪਿਸ੍
ਆਿਣੇ ਿੋਟਲ ਵਲ ਨੂ ਚਲ ਪਿਆ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿਜ ਕੇ ਉਸ੍ਨ
ਕਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਪਖੜਕੀ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਆਇਆ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬਚਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ
ਔਰਤ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ
ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂ ਿੂਰਾ
ਸ੍ਿਸ਼ਟ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਿੈ ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ

ਪਬਲਪਡਗ ਪਵਚ ਕੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ
ਪਕ ਪਕ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਕਮ ਉਸ੍ਨ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦੇ
ਦੇਖੇ ਅਜ-ਕਲ 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 ਖਲ ਗਈ ਤੇ
ਉਿ

ਠ ਕੇ ਨਿਾਉਣ ਚਲਾ ਪਗਆ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ
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ਲਈ ਚਾਿ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਕ ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਿੜਨ ਬੈਠ ਪਗਆ
ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਰ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਪਡਗ 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 ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ੍ਾਰ ਿੋ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਔਰਤ
ਨੂ ਕੋਈ ਿਵਾਿ ਨਿ ਪਲਖਾਰੀ ਸ੍ੋਚ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਗਰ ਮ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਦੇਖ ਸ੍ਕਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਦੇਖ ਰਿੇ
ਿੋਣਗੇ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕ-ਕਰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਉਿਨਾਂ ਵਲ ਮਖ ਮੋੜ ਪਲਆ ਤੇ ਇਕ ਕਰਸ੍ੀ ਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲਗ ਪਿਆ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਲਬ ਬਦ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਦਮ
ਪਿਰ ਜਪਗਆ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਇਿ ਬਲਬ ਓਸ੍ੇ ਬਚੇ ਨ ਜਗਾਇਆ
ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਨਭਵ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਇਸ੍ ਬਚੇ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਆ ਰਿੀ ਪਕ ਇਿ ਬਚਾ
ਓਥੇ ਕੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿੈ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਬਚਾ ਬਲਬ ਬਦ
ਕਰ ਕੇ ਸ੍ ਪਗਆ ਿਰ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਬਚਾ

ਇਕਲਾ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਿ ਪਿਰ ਰਕ ਪਗਆ ਪਕ ਗਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਤਾ
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ਨਿ ਇਝ ਿਾਲਤੂ ਪਵਚ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ
ਨਿ ਿਰ ਕਛ ਦੇਰ ਪਿਛ ਬਲਬ ਪਿਰ ਜਗ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਤ
ਬਾਦ ਪਿਰ ਕਾਿੀ ਪਚਰ ਤਕ ਜਗਦਾ-ਬਝਦਾ ਰਿਾ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੇ
ਮਨ ਪਵਚ ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਪਖਆਲ ਆ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਕਰ ਵੀ
ਕੀ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੀ ਡਾਇਰੀ ਚਕੀ ਤੇ ਪਲਖਣਾ
ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ.....

ਬਲਬ ਿਰੇ ਹਰਿਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਿਿੰ ਬੇ,
ਕਹਿ ਚੋ' ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਕਜ

ਚਲਣ ਰਿੰ ਬੇ,

ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਇਿ ਬਾਲੜਾ, ਰਕਹ ਕਗਆ ਇਿਲਾ,
ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਿੋਈ ਕਫਿਰ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤ ਝਲਾ,
ਇਿ ਔਰਤ ਬਿੰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ, ਹੈ ਕਿਿੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਾ,
ਕਦਤਾ ਹਲੂਣ

ਮੀਰ ਨੂਿੰ, ਟਟ ਕਗਆ ਭਰੋਸ਼ਾ,

ਿੀ ਬੀਤੇ ਉਸ ਪਤ ਤੇ, ਦੇਖ ਮਾਂ ਦੀ ਿਰਨੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਿਿੰ ਗਾਲ ਏ, ਪਊ ਮੈਨਿੰ ੂ ਭਰਨੀ,
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ਕਠਆ ਯਿੀਨ ਰਬ ਤੋਂ,ਿੋਈ ਆਸ ਨਾ ਲਭੇ,
ਬਸ ਘਪ ਹਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਸਜੇ-ਖਬੇ,
ਬਸ ਘਪ ਹਨਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਸਜੇ-ਖਬੇ.........

ਇਿ ਪਲਖਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਡਾਇਰੀ
ਤੇ ਕਲਮ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤੀ ਕਝ ਵਕਤ ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ
ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਇਝ ਿੀ ਪਕਨ ਪਦਨ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਇਕ ਪਦਨ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਪਲਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਵਕਤ ਕਰੀਬ
ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਤ ਕ ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਾਿਮਣੇ
ਪਬਲਪਡਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਕਸ੍ੇ ਅਣ-ਿਛਾਣੇ ਬਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ੀ

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਿ ਬਚਾ ਵੀ
ਅਦਰ ਆ ਪਗਆ ਔਰਤ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਪਕਿਾ ਏਨੀ ਦੂਰ ਤ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਣਦੀ ਿਰ
ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਾਫ਼ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਜਦੋ ਬਚਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤਾਂ

ਥੇ ਿਏ

ਆਦਮੀ ਨ ਬਚੇ ਦੀ ਬਾਂਿ ਿੜ ਲਈ ਔਰਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਠੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਰੋਕਣ ਦੀ

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰਪਕਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਬਚੇ ਨਾਲ
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ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਿੈਰਾਨ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਤਾਂ ਇਕ ਮਡਾ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਿ ਆਦਮੀ ਉਸ੍
ਨਾਲ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਪਕ

ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ

ਸ੍ਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਆ ਪਰਿਾ ਕਝ ਵਕਤ ਤਕ ਇਿ ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਪਿਰ ਔਰਤ
ਉਸ੍ ਬਚੇ ਨੂ ਪਖਚ ਕੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸ੍ੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਵੀ
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਿੀ ਚਲਾ ਪਗਆ ਿਣ ਸ੍ਭ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਅਖਾਂ ਤ ਓਿਲੇ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ
ਪਰਿਾ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ

ਨਾ

ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿਤਾ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇ ਪਕ ਸ੍ਾਰਾ ਮਾਂਝਰਾਂ ਕੀ ਿੈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸ੍ੋਚਣ ਬਾਅਦ ਉਿ
ਓਸ੍ੇ ਪਬਲਪਡਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਨੂ ਚਲ ਪਿਆ ਜਦ ਉਿ

ਪਬਲਪਡਗ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਾ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਉਿ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ
ਕਮਰਾ ਿੀ ਨਿ ਬਲਪਕ ਿੂਰਾ ਘਰ ਵਾਂਗ ਿੈ ਉਸ੍ਨ ਬਾਿਰ ਿੀ
ਮਪਜ਼ਲ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ
ਪਦਤਾ ਕਝ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖਲਾ ਤੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਪਿਰ

ਖੜਕਾਇਆ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਓਸ੍ੇ ਔਰਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੋਪਲਆ ਔਰਤ ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂ ਿਪਛਆ..
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ਔਰਤ - ਿਾਂਜੀ ਕੌਣ?
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਔਰਤ ਉਿਰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਤੇ ਉਿ
ਸ੍ਾਧਾਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਆਬ
ਪਦਤਾ...
ਪਲਖ਼ਾਰੀ - ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੋਗੀ ਿੈ ਤੇ ਮ ਤਿਾਡੇ ਪਬਲਪਡਗ
ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਰਪਿਦਾ ਿਾਂ ਮ ਓਧਰ ਦੇਖ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਦਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਿੈ ਉਿ ਇਕ ਬਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ
ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸ੍ੀਬਤ ਿੈ?
ਉਿ ਔਰਤ ਿਕੀ-ਬਕੀ ਰਪਿ ਗਈ ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਸ੍ਭ

ਿਪਛਆ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਸ੍ਾਫ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਅਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮਥੇ ਤ ਿਸ੍ੀਨਾ ਚੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਔਰਤ ਨ ਕਬਦੀ ਿੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਪਕਿਾ...

ਔਰਤ - ਕਝ ਨਿ ਿੋ ਪਰਿਾ ਏਥੇ ਨਾਲੇ ਤੂ ਕੀ ਲੈ ਣਾ, ਜਾ
ਆਿਣਾ ਕਮ ਕਰ
ਐਨਾ ਜਆਬ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬਦ ਕਰਨਾ ਚਾਪਿਆ ਿਰ ਅਦਰ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ
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ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣ ਕੇ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕ ਿੋਰ ਵਧ ਪਗਆ
ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦ ਿੋਣ ਤ ਰੋਕ ਪਦਤਾ ਤੇ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਦਰ ਵੜ ਪਗਆ ਅਦਰ ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਉਿ
ਉਸ੍ ਬਚੇ ਨੂ ਲਭਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਦ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਅਦਰ ਪਗਆ
ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ

ਓਿੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬਚੇ ਨਾਲ

ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਣ ਉਸ੍ ਬਚੇ ਦੇ

ਿਰ ਸ੍ੀ

ਬਚਾ ਉਸ੍ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਕੋਲ
ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਪਿਤ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਭਜ ਕੇ
ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਬਚੇ ਉਿਰ ਿਰੇ ਧਕੇਲਣ
ਲਗ ਪਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਉਸ੍
ਬਚੇ ਤ ਵਖ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚੇ

ਿਰ ਿਈ

ਤਾਂ ਉਿ ਇਕ ਬਿਤ ਿੀ ਪਿਆਰੀ ਕੜੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਨ ਮਪਡਆਂ
ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂ ਕੜੀ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ
ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਉਿ ਆਦਮੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਨੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ
ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕੜੀ ਨ ਮਪਡਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ
ਜੋ ਪਕ ਥੋੜੀ ਪਜਿੀ ਿਾੜ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਅਜੇ ਉਸ੍ਨ ਕੜੀ ਨੂ
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ਉਠਾਇਆ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ

ਿਰ ਟਟ ਕੇ ਿੈ

ਪਗਆ
ਆਦਮੀ - ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਤੂ ?
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਉਿ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨੂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਿਰ

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆਿਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਰੋਕ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਐਨ ਨੂ ਉਿ ਔਰਤ ਆਈ ਤੇ ਕੜੀ ਨੂ ਬਾਿ ਿੜ
ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਬਾਿਰ ਵਲ ਨੂ ਪਖਚ ਕੇ ਪਲਜਾਣ ਲਗ ਿਈ ਿਰ
ਉਿ ਕੜੀ ਬਾਿਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾ ਰਿੀ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ
ਨੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਕਾ ਮਾਪਰਆ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਿ ਔਰਤ ਪਵਚ ਜਾ
ਵਜਾ, ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਿ ਔਰਤ ਪਡਗ ਿਏ ਕੜੀ ਦਾ ਿਥ ਔਰਤ

ਕੋਲ ਛਟ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਜਦਲੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਨੂ ਿੜ
ਪਲਆ ਤੇ ਪਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਕੜੀ ਨੂ ਿੇਠਾਂ
ਸ੍ਟ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿ ਿਰ ਚੜਨ ਲਗ ਪਿਆ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਉਪਠਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿੀ ਿਏ ਇਕ ਕਚ ਦੇ ਗਲਦਾਨ
ਨੂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਉਿਰ ਮਾਰ ਪਦਤਾ ਉਿ ਆਦਮੀ ਓਸ੍ੇ
ਵੇਲੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਿੋ ਕੇ ਪਡਗ ਪਿਆ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵਚ

ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਸ੍ਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜੀ ਅਨਭਵ ਿਦੀ
ਸ੍ੀ ਉਿ ਔਰਤ ਭਜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸ੍ਾਰਾ ਕਮਰਾ
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ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਪਰਆ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੜੀ
ਨੂ ਆਸ੍ਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਿਰ ਵਲ ਨੂ ਭਜ ਿਏ
ਉਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਪਡਗ ਪਵਚ
ਪਨਕਪਲਆ ਕੜੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਾਟੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ
ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਕੇ ਕੜੀ ਨੂ

ਢਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਬਕਲ ਪਵਚ ਲੈ ਪਲਆ ਇਿ ਕੜੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਮਾਨ ਸ੍ੀ ਬਾਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨਰਾ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਸ੍ਮਾਂ ਨੌ ਵਜ ਚਕੇ ਸ੍ਨ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਕੜੀ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਿਣੇ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਕਝ ਕਿੜੇ ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਓਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤੇ ਕੜੀ ਨੂ ਵੀ ਨਾਲ
ਿੀ ਲੈ ਪਗਆ

ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਇਕ ਿਪੜਆ ਪਲਪਖਆ ਬਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਕਈ
ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਿਾਲਾਤ ਨੂ ਦੇਖ
ਕੇ ਿੀ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਿੈ ਜਾਂ

ਪਿਰ ਗ਼ਲਤ ਓਵ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਬਲਬ ਦੀ ਿਰਕਤ ਤ ਵੀ ਇਸ੍
ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਿਤਾ
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ਲਗ ਿੀ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਕੀ ਪਕਤਾ ਿੈ, ਿਰ ਇਸ੍ ਬਚੀ
ਬਾਰੇ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਉਿ ਮਪਡਆਂ ਵਾਂਗੂ ਓਥੇ ਪਕ
ਰਪਿਦੀ ਸ੍ੀ? ਕੀ ਉਿ ਔਰਤ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਸ੍ੀ? ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ
ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ ਬਲਬ ਦੇ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਜਗਨ ਬਝਣ
ਦਾ? ਤੇ ਬਚੀ ਇਿ ਪਕ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ? ਸ੍ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਥੀ ਐਨੀ

ਵੀ ਸ੍ਲਝੀ ਿੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ, ਪਜਨੀ ਪਲਖ਼ਾਰੀ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ

ਮਾਂ ਇਕ ਿਪਵਤਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਇਿ ਰਬ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਿਦਾ
ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਲਈ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਸ਼ਾਇਦ
ਦਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ ਜੋ ਕਰ ਸ੍ਕੇ ਔਰਤ
ਦੇ ਕਈ ਰੂਿ ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਿ ਿਾ ਸ੍ਪਕਆ ਔਰਤ ਇਕ
ਮਾਂ ਿੈ, ਇਕ ਭੈਣ ਿੈ, ਇਕ ਿਤਨੀ ਿੈ, ਇਕ ਧੀ ਿੈ ਿਰ ਿਰ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਿਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਿਦਾ
ਿੈ ਕੋਈ ਉਸ੍ਨੂ ਿਵਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਉਸ੍ਨੂ ਇਕ ਿਪਵਤਰ 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 ਨੂ ਸ੍ਿੀ
394

ਵੀ ਨਿ ਪਕਿਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਅਗਰ ਇਸ੍ ਦਨੀਆਂ ਤੇ
ਰਬ ਿੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਚਪਗਆਈ ਿੈ ਤਾਂ ਬਰਾਈ ਵੀ
ਿੈ ਔਰਤ ਨੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਨਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ
ਔਰਤ ਤ ਪਬਨਾਂ ਇਿ ਦਨੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਿੈ ਿਪਵਤਰਤਾ ਰੂਿ
ਪਵਚ ਿਦੀ ਿੈ ਤਨ ਪਵਚ ਨਿ
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ਬਲਬ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)
ਪਟਰਨ - ਪਟਰਨ.... ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵਜੀ ਯੋਗੀ ਨ ਆਿਣੀ
ਜੇਬ ਪਵਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕਪਢਆ ਤੇ ਚਕ ਕੇ ਬੋਪਲਆ..
ਯੋਗੀ - ਿਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਪਕਨਾ ਕ ਸ੍ਮਾਂ ਲਗੂ ਅਜੇ?
ਯੋਗੀ - ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਮੈਨੂ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਲਗੂ ਕਮ ਅਜੇ
ਕਾਿੀ ਪਿਆ ਏ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਬਚੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਨ ਕਪਿਦੇ ਤਿਾਡੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਿੀ ਕੇਕ ਕਟਾਂਗੇ
ਯੋਗੀ - ਤਸ੍ ਮਨਾਓ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮਪਦਨ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂ

ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿੋਰ ਵੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਨ ਇਨਾਂ
ਕੋਲ ਇਸ੍ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਵਚ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਮ
ਿਜਣਾ ਤਦ ਤਕ ਸ੍ਭ ਸ੍ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤਸ੍
ਮਨਾਓ ਬਪਚਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮਪਦਨ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਪਿਰ ਵੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਪਰਓ ਪਕ
ਪਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਿੋਵੇ
www.PunjabiLibrary.com
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ਯੋਗੀ - ਿਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮ ਜਲਦ ਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਾਂਗਾ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਚਗਾ ਵੀਰੇ ਆਜੋ ਪਿਰ ਜਲਦੀ
ਯੋਗੀ - ਚਗਾ ਵੀਰ ਜੀ
ਏਨਾ ਕਪਿਣ ਉਿਰਾਂਤ ਯੋਗੀ ਨ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਦਰਅਸ੍ਲ ਯੋਗੀ ਆਿਣੀਆਂ ਕਝ ਨਵੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਪਕਸ੍ੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੈਕਟਰੀ ਪਵਚ ਆਇਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਪਜਥੇ ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਿੋਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ ਨੂ
ਦੇਰ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਓਧਰ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਉਸ੍ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ
ਜਨਮਪਦਨ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਕਮ ਪਵਚ 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 ਗਲ ਬਦ ਕਰ ਸ੍ੋਿੇ ਤੇ ਬੈਠ

ਪਗਆ ਪਜਥੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਨਿਾ, ਬੇਟਾ ਸ੍ਖਮਨ, ਬੇਟੀ
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ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਵੀ ਬੈਠ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੀ ਿਤਨੀ ਰਸ੍ੋਈ
ਪਵਚ ਕੇਕ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਨ
ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ...
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਕੇਕ ਿਣ, ਭਖ ਬਿਤ ਲਗੀ
ਆ
ਦੋ-ਚਾਰ ਪਮਟ ਪਿਛ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੀ ਿਤਨੀ ਰਸ੍ੋਈ ਪਵਚ
ਕੇਕ ਲੈ ਬਾਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੇਕ ਪਲਆ ਮੇਜ ਤੇ ਰਖ ਪਦਤਾ
ਸ੍ਭ ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਆ ਗਏ ਆਸ਼ਾ ਬੋਲੀ..
ਆਸ਼ਾ - ਮਮੀ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਨਿ ਜਗਾਈਆਂ
ਰਮਨ - ਰਕੋ ਬੇਟਾ ਜਗਾ ਦੇ ਆ
ਅਜੇ ਇਿੀ ਕਪਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਘਰ ਦੀ ਬਤੀ ਬਦ ਿੋ
ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਬੋਪਲਆ..
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਿਣ ਇਿ ਬਤੀ ਨੂ ਕੀ ਪਬਮਾਰੀ ਿੈ ਗਈ?
ਰਮਨ - ਦੇਪਖਉ ਜਰਾ.. ਆਿਣੇ ਬਦ ਿੋਈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ
ਿੋਰ ਦੀ ਵੀ?
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ
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ਰਮਨ - ਕੋਮਲ ਬੇਟਾ ਉਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਢੀਆਂ
ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਗਾ ਦੇ
ਕੋਮਲ ਠੀ ਤੇ ਦੋ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਲਾ ਪਦਤੀਆਂ ਘਰ ਪਵਚ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿੋ ਗਈ ਸ਼ਪਿਬਾਜ

ਪਠਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰਾਿੀ ਦੇਪਖਆ

ਪਕ ਸ੍ਭ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀ ਜਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਵਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ..

ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਬਤੀ ਆ ਰਿੀ ਿੈ ਪਿਰ
ਆਿਣੀ ਪਕ

ਨਿ ਆ ਰਿੀ?

ਰਮਨ - ਮੀਟਰ ਵਲ ਦੇਪਖਓ ਜਰਾਂ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਪਿਊਜ਼
ਡ ਪਗਆ ਿੋਵੇ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਦੀ ਬਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਿਰ ਚਲਾ
ਪਗਆ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਿਊਜ਼ ਪਨਕਪਲਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਿੜ ਕੇ ਪਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਪਦਤਾ ਘਰ ਪਵਚ
ਬਤੀ ਚਲ ਿਈ ਉਸ੍ਨ ਮੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਿੀ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਬਦੂਕ ਿੜੀ ਖਲੋ ਤਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਬਦੂਕ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ
ਸ੍ੀਨ ਤੇ ਰਖੀ ਤੇ ਅਦਰ ਚਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਅਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਾਰ
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ਸ੍ਭ ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਤੇ ਬਦੂਕ ਤਣੀ ਦੇਖ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੂ
ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਰ ਵੀ ਿਪਥਆਰਬਦ
ਆਦਮੀ ਅਦਰ ਦਾਪਖਲ ਿੋ ਗਏ ਉਨਾਂ ਸ੍ਭ ਨੂ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਘਰਪਦਆਂ ਨ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਭਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍

ਕੀਤੀ ਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿੇ ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ
ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਸ੍ਪਿਮ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਨਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਿਥ ਿੈਰ ਬਨ
ਪਦਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ
ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਦੇ ਮੂਿ ਬਦ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕਰਨ ਪਵਚ
ਅਸ੍ਮਰਥ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ - ਿਦਰਾਂ ਪਮਟ ਬੀਤ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ

ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ
ਬਿਤ ਮਪਿਗੀ ਗਡੀ ਆਈ ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਵਲ ਇਕ ਿਟਾ ਕਟਾ ਆਦਮੀ

ਤਪਰਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਡੀ ਦੀ

ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਉਸ੍ ਚੋ' ਇਕ ਅਧ - ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ
ਜਨਾਨੀ ਿੇਠਾਂ

ਤਰੀ ਦੂਸ੍ਰੀ ਬਾਰੀ ਰਾਿ ਇਕ ਿੋਰ ਜਨਾਨੀ

ਤਰੀ ਇਕ ਨ ਬਿਤ ਮਪਿਗੀ ਸ੍ਾੜੀ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਦ

ਤ ਿਰੇ ਪਸ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਦੂਸ੍ਰੀ ਨ ਕੋਈ ਬਾਿਲਾ
ਪਸ਼ਗਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਚੋ' ਿਮਖ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮੂਿ
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ਪਵਚ ਿਾਨ ਚਬਾ ਦੀ ਿੋਈ ਪਸ੍ਧੀ ਕੋਮਲ ਵਲ ਵਧੀ
ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀ ਪਿਛਾਂਿ ਿਟ ਗਏ ਉਸ੍ਨ ਕੋਮਲ ਦਾ
ਮੂਿ ਠਡੀ ਤ ਆਿਣੇ ਿਥ ਨਾਲ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘਪਟਆ
ਤੇ ਬੜੀ ਠਾਠ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਬੋਲੀ..
ਔਰਤ - ਕੀ ਸ੍ੋਚਦੀ ਸ੍ੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਿਥ ਭਜ
ਸ੍ਕੇਗੀ ਦੇਖ ਪਲਆ ਭਜ ਕੇ
ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮੂਿ ਨੂ ਿਥ ਨਾਲ ਘਪਟਆ ਤੇ ਗਸ੍ੇ ਨਾਲ ਛਡ
ਪਦਤਾ ਤੇ ਸ੍ਭ ਵਲ ਵੇਖਦੀ ਿੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ੋਿੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੇਜ
ਤੇ ਿਏ ਕੇਕ ਨੂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਪਟਆ ਤੇ ਮੂਿ ਪਵਚ ਿਾਨ ਥਕ
ਕੇਕ ਖਾਣ ਲਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ...
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਬਸ੍ ਇਿੀ ਨ ਘਰ ਪਵਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ
ਵੀ ਆ?
ਇਕ ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਆਦਮੀ - ਬਸ੍ ਇਿੀ ਨ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਿਛਾਣ ਨੀ ਵਦਨਾ ਇਿੀ ਆ ਉਿ ਬਦਾ
ਪਜਿੜਾ ਇਸ੍ ਕਾੜੀ ਨੂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ?
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ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਅਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਕਿਾ..
ਵਦਨਾ - ਜੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ

ਆਏ ਨ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਚ ਨਾ ਦਪਸ੍ਆ 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 ਕਝ ਨਾ ਬੋਪਲਆ ਤੇ ਸ੍ਭ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਕ
ਕੋਈ ਸ੍ਚ ਨਾ ਕਿੇ
ਵਦਨਾ ਦੇ ਿਪਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ

ਆਿਣੇ ਆਦਮੀ ਵਲ ਿਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਤਰਤ
ਿੀ ਵਦਨਾ ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਪਦਤੀ ਗੋਲੀ ਵਜਦੇ ਸ੍ਾਰ ਉਿ ਿੇਠਾਂ
ਪਡਗ ਿਈ ਤੇ ਸ੍ਭ ਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀਆਂ

ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਨੂ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਭ ਸ਼ਾਂਤ
ਿੋ ਗਏ ਪਿਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਕੜੀ ਨੂ ਚਕੋ ਤੇ ਗਡੀ ਚ' ਸ੍ਟੋ, ਬਾਕੀਆਂ
ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ
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ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੋਮਲ ਵਲ ਵਧੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਗਡੀ ਵਲ
ਪਲਜਾਣ ਲਗ ਿਏ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲਗੀ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਿਟਣ ਪਿਛ ਰਕ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛੇ ਮੜ ਦੇਪਖਆ ਪਿਰ
ਨਿਾ ਵਲ ਵਧੀ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਿਥ ਤੇ ਿਥ ਮਾਰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਿਸ੍ਣ ਲਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸ੍ਚ ਿੀ ਕਪਿਦੇ ਨ ਲੋ ਕ ਜਦ ਖਦਾ ਦਦਾ
ਤਾਂ ਛਿੜ ਿਾੜ ਕੇ ਦਦਾ ਿੈ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਅਜ ਮਾਂ ਵੀ
ਆਿੇ ਪਮਲ ਗਈ
ਪਿਰ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਕੋਮਲ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਾ ਵਲ
ਤੇ ਮੜ

ਚੀ -

ਚੀ ਿਸ੍ਣ ਲਗੀ

ਸ੍ਭ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਪਕ ਕੋਮਲ ਨਿਾ ਦੀ ਿੀ ਧੀ ਿੈ
ਕੋਮਲ ਨਿਾ ਵਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਖ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ
ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ
ਜਦੋ - ਜਪਿਤ ਕਰਨ ਲਗੀ ਿਰ ਵਸ੍ ਨਾ ਚਲੀ ਨਿਾ ਨੂ ਕਝ
ਆਭਾਸ੍ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੋ ਕੀ ਪਰਿਾ ਿੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ
ਸ੍ਦਮੇ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਏਨੂ ਵੀ ਸ੍ਟੋ ਗਡੀ ਚ'
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ਇਿ ਆਖ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਿ ਜਾ ਗਡੀ ਪਵਚ ਬੈਠ ਗਈ
ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵਚ ਗੋਲੀ
ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਿ

ਥੇ ਿੀ ਪਡਗ ਪਿਆ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵਜੀ

ਦੇਖ ਸ੍ਭ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਿਏ ਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਿੋਰਾਂ
ਨੂ ਸ੍ਣਨ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨ ਇਕ - ਇਕ ਕਰ

ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਸ੍ਵਾਏ
ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ ਿੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਰਿੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚਲੀ ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨ
ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਚਕ ਗਡੀ ਪਵਚ ਸ੍ਪਟਆ ਤੇ
ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਗਏ
ਓਧਰ ਯੋਗੀ ਨੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮ ਪਵਚ
ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਆਿਣਾ ਕਮ ਸ੍ਮਾਿਤ ਕਰ ਉਿ ਕਰੀਬ ਇਕ
ਵਜੇ ਘਰ ਿਰਪਤਆ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਬਿਤ ਲੋ ਕ
ਇਕਠ ਿੋਏ ਨ ਤੇ ਿਪਲਸ੍ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਨ ਉਿ ਇਕ

ਦਮ ਡਰ ਪਗਆ ਅਗੇ ਿੋ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਅਦਰ ਪਸ੍ਰਿ ਖੂਨ
ਿੀ ਖੂਨ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿੋਰ ਅਗੇ ਵਪਧਆ ਤਾਂ ਅਦਰ
ਲਾਸ਼ਾ ਪਵਛੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸ੍ਨ ਤੇ ਿਪਲਸ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
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ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਯੋਗੀ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ ਡੋਲ ਪਗਆ ਤੇ
ਗੋਪਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ

ਚੀ -

ਥੇ ਿੀ

ਚੀ ਰੋਣ ਲਗਾ ਉਿ ਆਿਣੀ ਿੋਸ਼

ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਸ੍ੀ ਦੋ ਿਪਲਸ੍ ਅਪਧਕਾਰੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਜਨਾਂ
ਪਵਚ ਇਕ ਪਸ੍ਿਾਿੀ ਤੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ੍ੀ ਉਨਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂ

ਸ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ ਅਥਰੂ
ਸ੍ਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣਾ ਰਮਾਲ ਕਢ ਕੇ ਪਦਤਾ ਯੋਗੀ ਨ
ਰਮਾਲ ਪਲਆ ਤੇ ਅਥਰੂ ਸ੍ਾਿ ਕੀਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ
ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਕ ਕਰਸ੍ੀ

ਿਰ ਪਬਠਾਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ

ਬੋਪਲਆ..
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਪਮਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਸ਼ਤਾ ਸ੍ੀ ਆਿਦਾ?
ਯੋਗੀ - ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਮੇਰਾ ਪਮਤਰ ਸ੍ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤ ਵੀ ਵਧ
ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤਨ ਮਿੀਨ ਤ ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਥੇ ਿੀ ਰਪਿ
ਰਿੇ ਿਾਂ
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਆਿ ਦੇ ਦਖ ਨੂ
ਯੋਗੀ - ਪਕਵ ਿੋਇਆ ਇਿ ਸ੍ਭ?
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਸ੍ਾਨੂ ਦਸ੍ ਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਨ ਆਇਆ
ਪਕ ਇਕ ਘਰ ਕਾਿੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿੀਆਂ ਨ
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ਆ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿਾਲਾਤ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ਨ ਵੈਸ੍ੇ ਉਸ੍ ਸ੍ਮ
ਆਿ ਪਕਥੇ ਸ੍ੀ?
ਯੋਗੀ ਨ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਕੋਣ ਿੈ, ਕੀ ਪਕਤਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ੍ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਕਥੇ ਸ੍ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਉਸ੍
ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਤੇ ਪਮਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਯੋਗੀ ਨ
ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਿੂਜੇ ਤੇ ਕਰਸ੍ੀ ਤ

ਠ ਖੜਾ ਿੋ ਲਾਸ਼ਾ ਵਲ

ਦੇਖਣ ਲਗਾ ਇਕ - ਇਕ ਕਰ ਸ੍ਭ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ

ਥੇ ਨਾ

ਤਾਂ ਨਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਸ੍ੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਓਿੀ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍
ਤ ਯੋਗੀ ਕੋਮਲ ਨੂ ਛਡਾ ਕੇ ਪਲਆਇਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਿ ਸ੍ਭ ਦੇਖ
ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਪਕਵ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਉਸ੍ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ

ਕੋਲਮ ਤੇ ਨਿਾ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਇਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ
ਬਚੀ ਨਿ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਮਤਾਪਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਪਤਲ
ਉਨਾਂ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸ੍ਨ ਜੋ ਪਕ ਪਬਲਕਲ ਸ੍ਿੀ ਅਨਮਾਨ
ਸ੍ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਦਾ ਿਲੀਆ ਦਸ੍ਣ

ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕੇ ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ਭ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਿਰ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਿਪਲਸ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾ ਨੂ
ਮਲਾਜੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪਗਆ ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ਭ
416

ਮਬਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸ੍ੇ ਪਸ੍ਵਾਏ ਉਸ੍ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਥਾਣੇ
ਿਿਚੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਸ੍ਵਾਲ ਜਆਬ ਕਰਨ ਲਗਾ
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਪਲਖਾਰੀ ਸ੍ਾਬ ਤਸ੍ ਕਝ ਲਕਾ

ਰਿੇ ਿੋ ਬਪਿਤਰ ਰਿੇਗਾ ਅਗਰ ਸ੍ਭ ਸ੍ਿੀ - ਸ੍ਿੀ ਦਸ੍ੋ ਤਸ੍

ਪਜਨਾ ਲਕਾ ਰਖਗੇ ਸ੍ਾਨੂ ਉਨਾਂ ਨੂ ਲਭਣ ਪਵਚ ਓਨੀ ਤਗੀ
ਆਵੇਗੀ
ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ੍ਿੀ ਬਦਾ ਜਾਿਦਾ ਿੈ ਿੋ
ਸ੍ਕਦਾ ਉਸ੍ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ..
ਯੋਗੀ - ਿਣ ਮਸ੍ਲਾ ਕਾਿੀ ਉਲਝ ਪਗਆ ਿੈ, ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ
ਸ੍ਚ ਦਸ੍ਣਾ ਸ੍ਿੀ ਰਿੇਗਾ
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਿਦਾ?
ਪਿਰ ਯੋਗੀ ਨ ਕੋਮਲ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਚ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ, ਪਕਵ ਉਿ ਕੋਮਲ ਨੂ ਪਮਪਲਆ
ਉਸ੍ਨੂ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਅਸ੍ਲ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿ ਿਤਾ ਪਕ ਪਕ

ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਇਕ ਸ੍ਬਦ ਵੀ ਮੂਿ ਤ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਪਢਆ ਉਸ੍ਨ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਨਾਂ ਨੂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਰਪਿਦੇ ਿੋਏ ਕਰੀਬ ਪਤਨ
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ਮਿੀਨ ਿੋ ਚਕੇ ਨ ਉਸ੍ਨ ਕੋਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦਪਸ੍ਆ ਿਰ ਨਿਾ
ਬਾਰੇ ਉਸ੍ਨੂ ਖਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕ

ਗਾਇਬ ਿੈ

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਭਰੋਸ੍ਾ ਪਦਤਾ ਪਕ
ਉਿ ਿੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈ ਤੇ ਪਦਨ ਰਾਤ

ਇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਨੂ ਲਭਣ ਚ' ਯੋਗੀ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ
ਸ਼ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ
ਓਧਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਕੋਮਲ, ਨਿਾ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਸ੍ਮੇਤ ਕੋਠ ਤੇ ਿਿਚ ਗਈ ਉਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਗਡੀ
ਪਵਚ ਕਪਢਆ ਤੇ ਕੋਠ ਪਵਚ ਲੈ ਗਏ ਕੋਠ ਅਦਰ ਜਾ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਨ ਪਕਿਾ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ
ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਬਦ ਕਰ ਦੋ ਮ ਦੇਖਦੀ ਆ ਿਣ ਇਿ ਪਕਦਾ
ਭਜਦੀਆਂ ਨ
ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਲੀ ਗਈ ਦੋ ਪਤਨ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ
ਪਵਚ ਬਦ ਕਰ ਬਾਿਰ ਬੂਿਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਕੋਮਲ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿਰ

ਥੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ
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ਨਿਾ ਨੂ ਪਜਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਬਦ ਕੀਤਾ ਇਿ ਓਿੀ ਕਮਰਾ ਸ੍ੀ
ਪਜਥ ਨਿਾ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਭਜੀ ਸ੍ੀ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਿਿਚਣ ਤੇ ਨਿਾ
ਦਾ ਪਸ੍ਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਿਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਿੋ ਗਈਆਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ
ਆ ਦੇ ਿੀ ਉਿ ਿਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ

ਚੀ -

ਚੀ ਰੋਣ ਲਗੀ ਪਿਰ ਭਜ ਕੇ ਬੂਿੇ ਵਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੂਿਾ ਬਾਿਰ
ਬਦ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬੂਿੇ ਨੂ ਜੋਰ - ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣ ਲਗੀ ਜਦ
ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਨਾ ਸ੍ਣੀ ਤਾਂ ਥਕ ਿਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ

ਚੀ -

ਚੀ

ਰੋਣ ਲਗੀ
ਕੋਮਲ ਦਾ ਵੀ ਇਿੀ ਿਾਲ ਸ੍ੀ ਉਿ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ

ਲਈ ਤੜਿ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਕੋ

ਜਗਾ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਿ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਿਾਬਧ
ਸ੍ੀ
ਏਧਰ ਮਲਾਜੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨ

ਥੇ ਿੀ ਪਬਜਲੀ ਨਾਲ

ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸ੍ਥੀਆਂ ਲੈ ਸ਼ਪਿਬਾਜ
ਦੇ ਘਰ ਨੂ ਿਰਤ ਆਇਆ ਘਰ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਨਾ ਪਿਆ ਸ੍ੀ

ਯੋਗੀ ਨੂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿੋ
ਪਗਆ ਉਸ੍ਨ ਅਸ੍ਥੀਆਂ ਇਕ ਅਲਮਾਰੀ ਪਵਚ ਰਖੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ
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ਲਗਾ ਪਿਰ ਕਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਸ੍ਭਾਪਲਆ ਤੇ
ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਿ - ਸ੍ਿਾਈ ਕੀਤੀ ਉਿਰਾਂਤ ਨਿਾ ਧੋ ਕੇ ਗਰੂ ਘਰ
ਚਲਾ ਪਗਆ ਮਥਾ ਟੇਪਕਆ ਤੇ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਮਲ
ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ੍ ਕੀਤੀ ਪਿਰ ਕਝ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਰ
ਛਕ ਬਾਿਰ ਆ ਪਗਆ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਿੈਦਲ ਿੀ ਘਰ ਨੂ ਚਲ

ਪਿਆ ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਿੀ ਿਦਾ ਘਰ ਨੂ ਜਾ ਪਰਿਾ ਪਕ ਇਕ ਆਦਮੀ
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਈ ਉਸ੍ਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਪਖਆ ਇਿ ਤਾਂ ਓਿੀ ਿੈ ਜੋ
ਪਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਜਣ ਵਕਤ ਉਸ੍ ਪਬਲਪਡਗ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਸ੍ੀ ਯੋਗੀ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਿੋਵੇ
ਯੋਗੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਵਪਧਆ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ ਆਿਣੇ ਵਲ
ਆ ਦਾ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਿਛਾਣ ਪਲਆ ਵੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਭਜਣ ਲਗਾ
ਯੋਗੀ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੌੜਨ ਲਗਾ ਦੋਨ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਿਰ
ਅਖੀਰ ਕਾਿੀ ਟਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਿੋਇਆ ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਡਗ ਪਿਆ
ਯੋਗੀ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਲਆ ਦੋਨ ਿਥੋ ਿਾਈ ਿੋਏ ਿਰ
ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਉਸ੍ਨ ਿਾਰ ਮਨ ਲਈ ਯੋਗੀ ਨ

ਤਰਤ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਕਝ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਥਾਣੇਦਾਰ
ਕਝ ਿਪਲਸ੍ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸ੍ਮੇਤ

ਥੇ ਿਿਚ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍
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ਆਦਮੀ ਨੂ ਪਗਿਤਾਰ ਕਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ
ਥਾਣੇ ਪਗਆ ਿਛ ਿੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਉਿ ਨਿਾ
ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਿਨ ਉਸ੍ਨ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਕੋਮਲ ਨੂ ਲਭਦੇ - ਲਭਦੇ ਉਨਾਂ ਨੂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ
ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ
ਬੋਪਲਆ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਉਸ੍ ਤ ਿੋਰ ਵੀ ਲੋ ੜੀਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨਿਾ ਨੂ ਛਡਾ ਕੇ ਪਲਓਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਲਗ
ਗਏ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠ ਦੀ ਸ੍ਭ ਨੂ ਖਬਰ ਸ੍ੀ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਨਿ ਿੋਵੇਗਾ ਪਜਸ੍ ਨੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗੈਰ

ਕਾਨੂਨੀ ਧਪਦਆਂ ਦਾ ਿਤਾ ਨਾ ਿੋਵੇ ਪਜਨਾਂ ਪਵਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ,
ਿਪਥਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਿ ਵਿਾਰ ਦਾ ਧਦਾ ਮਖ ਸ੍ੀ ਿਰ

ਚ

ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਿਿਚ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਨੂ ਿਥ ਿਾਉਣ ਤ ਡਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਪਵਦਰ ਪਸ੍ਘ
ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰਵਾਿ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗਵਾਿ ਪਮਲ ਗਏ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਪਿਛੇ
ਨਾ ਿਪਟਆ
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ਿਪਲਸ੍ ਦੀਆਂ ਪਤਨ ਗਡੀਆਂ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਈਆਂ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਯੋਗੀ ਨੂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਮਲ
ਤੇ ਨਿਾ ਦੀ ਿਪਿਚਾਣ ਿੋ ਸ੍ਕੇ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਿਪਲਸ੍ ਦੀਆਂ
ਗਡੀਆਂ ਕੋਠ ਕੋਲ ਿਿਚ ਗਈਆਂ ਉਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਨੂ

ਚਾਰ ਿਾਸ੍ੇ ਤ ਘੇਰਾ ਿਾ ਪਲਆ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ
ਸ੍ਚੇਤ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਿੋ
ਗਏ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਖਬਰ ਲਗੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਕਈ

ਚ

ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਿੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਪਵਦਰ
ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕੀਤੀ ਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸ੍ਣੀ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਡਰ ਦੇ ਿਪਥਆਰਬਦ

ਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਿਕਮ
ਦੇ ਪਦਤਾ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਤੇ
ਕਈ ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਪਦਤੇ

ਕਈ ਿਪਲਸ੍

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਖਮੀ ਿੋਏ ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਿਪਲਸ੍
ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਭਜ ਗਏ

ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਭ ਲੋ ਕ ਲਕ ਗਏ ਕੋਠ ਪਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਵੀ ਆਿਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਭਜਣ
ਲਗੀਆਂ ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਿਪਲਸ੍ ਕੋਠ ਅਦਰ ਵੜ ਗਈ ਯੋਗੀ
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ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਕੋਠ ਅਦਰ ਆ ਪਗਆ ਉਿ ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂ
ਲਭਣ ਲਈ ਿਰ ਕਮਰਾ ਖੌਲ - ਖੌਲ ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਪਜਸ੍ ਕਮਰੇ
ਨੂ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਅਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਿਦੀ ਜਾਂ ਪਿਰ ਔਰਤ ਤੇ
ਆਦਮੀ ਖੈਰ ਕੋਠ ਪਵਚ ਇਿੀ ਤਾਂ ਿਦਾ ਿੈ ਪਜਨਾਂ ਕਮਪਰਆਂ
ਪਵਚ ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀ ਸ੍ਨ ਿਪਲਸ੍ ਨ

ਥੇ ਿੀ ਮਾਰ

ਸ੍ਟੇ ਕਮਰੇ ਿੋਲਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਉਸ੍ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਜਾ ਿਿਚੇ ਪਜਥੇ
ਕੋਮਲ ਬਦ ਸ੍ੀ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤੇ ਯੋਗੀ
ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਰੋਣ ਲਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏਥੇ ਆ ਯੋਗੀ ਿੈਰਾਨ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਕਰ
ਕੀਤਾ ਉਸ੍ਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਅਗੇ

ਵਧਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਕਮਪਰਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਿ ਨਿਾ ਦੇ
ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਿਚੇ ਪਜਥੇ ਨਿਾ ਬਦ ਸ੍ੀ ਇਕ ਿਪਲਸ੍
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਅਦਰ ਇਕ ਔਰਤ ਕਮਰੇ ਦੀ
ਨਕਰ ਪਵਚ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਯੋਗੀ ਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਾ
ਸ੍ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਿਥ
ਕਨਾਂ

ਤੇ ਰਖੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਕੋਮਲ ਭਜ ਕੇ ਨਿਾ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ

ਪਕਿਾ..
ਕੋਮਲ - ਮਾਂ... ਮਾਂ... ਮਾਂ...
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ਨਿਾ ਨ ਕੋਮਲ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤੇ ਰਦੀ ਿੋਈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਗਲ
ਲਗ ਗਈ ਦੋਨ ਰੋਣ ਲਗ ਿਈਆਂ ਯੋਗੀ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਗਆ
ਪਕ ਨਿਾ ਿੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਅਸ੍ਲ ਮਾਂ ਿੈ ਉਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਗਆ
ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਓਥ ਜਲਦੀ ਪਨਕਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਿਪਲਸ੍ ਅਗੇ ਵਧੀ

ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੋਠ ਦੇ ਿਾਲ ਪਵਚ ਜਾ ਿਿਚੀ ਪਜਥੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਝ ਿਪਥਆਰਬਦ ਆਦਮੀਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਬੈਠੀ ਿੋਈ
ਸ੍ੀ ਉਨਾਂ ਨ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ
ਆਰਭ ਕਰ ਪਦਤੀ ਪਜਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੋਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਤੇ ਜਾ ਲਗੀ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਜਆਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ
ਨਾਲ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬੜੀ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਇਕ - ਇਕ

ਕਰ ਪਤਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪਨਸ਼ਾਨਾ
ਪਬਲਕਲ ਸ੍ਟੀਕ ਬੈਠਾ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚਲਦੀ ਰਿੀ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਨ ਭਜਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਿਪਲਸ੍ ਮਲਾਜ਼ਮ ਨ
ਗੋਲੀ ਪਸ੍ਧੀ ਉਸ੍ਦੀ ਪਿਠ ਪਵਚ ਦੇ ਮਾਰੀ ਮਗਰ ਿੀ ਿੋਰਾਂ ਨ
ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂ ਛਲਣੀ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ

ਥੇ ਿੀ ਪਡਗ ਿਈ ਉਸ੍ਨੂ ਪਡਗਦਾ ਦੇਖ ਬਾਕੀ

ਭਜਣ ਲਗੇ ਿਰ ਕੋਪਸ਼ਸ੍ ਨਾਕਾਮ ਰਿੀ ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਸ੍ਾਰੇ ਮੌਤ
ਦੀ ਨ ਦ ਸ੍ ਗਏ
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ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੋਰ ਵੀ ਬਧੀ ਬਣੀਆ ਮਾਸ੍ੂਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ
ਕੜੀਆਂ ਨੂ ਛਡਾਇਆ ਉਿਰਾਂਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ
ਕੋਮਲ ਨੂ ਕੋਠ ਤ ਬਾਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਪਖਅਤ ਘਰ
ਿਿਚਾਇਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਝ ਿਪਲਸ੍ ਮਲਾਜ਼ਮ
ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਪਦਤੇ ਕੋਠਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਗਆ ਤੇ

ਥੇ

ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਸ੍ਭ ਨੂ ਿਪਲਸ੍ ਪਿਰਾਸ੍ਤ ਪਵਚ ਲੈ ਪਲਆ
ਪਗਆ ਇਿ ਸ੍ਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੇਸ਼ ਿੋਇਆ
ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੂਪਮਕਾ
ਪਨਭਾਈ ਤੇ ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ ਿੋਰ ਬੇ-ਗਨਾਿ ਔਰਤਾ ਨ ਗਵਾਿੀ
ਭਰੀ ਨਿਾ ਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਏ ਜਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ

ਦਪਸ੍ਆ ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ
ਚਾਨਣਾ ਿਾਇਆ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਕੇਸ੍ ਨਿਾ ਦੇ ਿਕ ਪਵਚ ਪਰਿਾ
ਿੌਲੀ - ਿੌਲੀ ਮਾਮਲਾ ਠਡਾ ਿਦਾ ਪਗਆ ਯੋਗੀ, ਨਿਾ ਤੇ ਕੋਮਲ
ਨਾਲ ਬਿਤ ਸ੍ਮਾਂ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਘਰ ਿੀ ਪਰਿਾ ਕੋਮਲ ਨ ਨਿਾ ਨੂ
ਦਪਸ੍ਆ 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 ਛਡ
ਥੋ ਚਲੇ ਗਏ
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ਲੋ ਕ ਕਪਿਦੇ ਨ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਪਿਸ੍ੇ ਨਿ
ਆ ਦਾ ਤੇ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ੍ੇ ਆ ਦਾ ਿੈ ਉਿ ਕਰਮੀ-ਭਾਗੀ ਿਦੇ
ਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਸ੍ਮਾਂ ਲਘ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ੍ੀਬ ਿਦਾ
ਜਦ ਉਸ੍ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਣੀ ਨਾ ਿੋਣੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ

ਤੇ ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਇਿ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਸ੍ਿੀ ਵੀ ਿੈ ਦੇਪਖਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਜਿਾ ਪਕ

ਿੈ? ਕੀ ਇਸ੍ ਪਵਚ ਪਸ੍ਰਿ ਿਸ਼ਾਸ੍ਨ

ਦਾ ਿਥ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮਨਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਓਨੀ ਿੀ ਭੂਪਮਕਾ
ਪਨਭਾ ਦਾ ਿੈ ਅਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਪਟਿਣੀ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਪਕ ਪਕ
ਅਸ੍ ਖਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਅਸ੍ ਮਨਖਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਕੀ ਕਦਮ ਿਟ ਰਿੇ ਿਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਘਰ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ
ਬਪਝਆ ਿੋਵੇ ਸ੍ਾਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ , ਬਸ੍ ਸ੍ਾਡੇ ਘਰ
ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਮਗਾ ਪਰਿਾ ਿੈ ਇਿੀ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਕਾਿੀ ਿੈ ਿਰ
ਪਕਨੀ ਦੇਰ ਤਕ? ਪਦਲਾਸ੍ੇ ਤਾਂ ਬਿਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਮ ਨਿ
ਆ ਦੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ ਆਿਣੇ ਿਰਜਾਂ ਿਤੀ ਸ੍ਚੇਤ ਰਪਿਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੈ ਮੈਨੂ ਅਕਸ੍ਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲ ਚੇਤੇ ਆ ਦੀ ਿੈ ਉਿ
ਆਖਦੇ ਨ ਪਕ ਇਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਾਨੂ ਕੀ ਦੇ ਪਰਿਾ ਿੈ

ਸ੍ਗ ਇਸ੍ ਵਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਤਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿੋ
ਪਕਸ੍ੇ ਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛਡਕੇ ਅਗਰ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰ
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ਅਿਣਾਓਗ ਤਾਂ ਿੀ ਤਿਾਨੂ ਖਦ ਤੇ ਮਾਣ ਿੋਵੇਗਾ ਪਕ ਤਸ੍
ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੋ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਿੋ ਪਜਸ੍
ਪਦਨ ਅਸ੍ ਇਨਸ੍ਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਤ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ
ਯੋਗੀ ਦੀ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ਦੋ ਮਾਂਵਾਂ - ਧੀਆਂ
ਪਮਲਾ ਪਦਤਾ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਸ਼ਪਿਬਾਜ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ
ਨੂ ਅਣਦੇਪਖਆ ਨਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ

ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਿਰਦਾ ਿਾਸ਼ ਿੋ ਪਗਆ
ਇਨਾਂ ਸ੍ਭ ਦੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਿੀ ਿੋਰ ਕਈ ਮਾਸ੍ੂਮ
ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਜਦਗੀ ਤਬਾਿ ਿੋਣ ਤ ਬਚ ਗਈ ਪਕਸ੍ੇ ਇਕ

ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਉਨਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਦਖ ਨੂ ਸ੍ਮਪਝਆ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸ੍ਾਫ਼
ਵਲ ਕਦਮ ਿਟਦੇ ਰਿੇ ਭਾਵ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ
ਿੈ ਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਾਣੀ ਖਤਮ ਨਿ ਿਦੀ ਪਜਵ ਕਿਾਵਤ ਿੈ
ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਮਪਸ੍ਆ ਲਗਣੋ ਨੀ ਿਟ ਜਾਣੀ ਓਵ
ਿੀ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਕਿਾਣੀ ਖਤਮ ਨਿ ਿੋਈ ਉਿ ਚਲ ਰਿੀ

ਿੈ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਚਲਦੀ ਰਪਿਦੀ ਿੈ ਪਜਵ
ਦਨੀਆਂ ਚਲ ਰਿੀ ਿੈ
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ਅਿੰ ਕਤਮ ਸੇਣੀ
ਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਰਾ ਿੋਨ ਆ ਪਰਿਾ ਈ, ਜਲਦੀ ਆਜਾ
ਕਪਿਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ....
ਇਕ ਆਦਮੀ ਨ ਕਮ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਆਵਾਜ਼

ਲਗਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ੍ਘ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ
ਿੋਨ ਿੜ ਕੇ ਕਨ ਨੂ ਲਗਾ ਪਲਆ...
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿੈਲੋ ...
ਗੋਿਾਲ ਪਸ੍ਘ - ਕੀ ਿਾਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ?
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ
ਗੋਿਾਲ - ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਿਾਲ ਆ ਤੇਰਾ?
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਤਸ੍ ਸ੍ਣਾਓ ਘਰੇ ਸ੍ਭ ਠੀਕ
ਠਾਕ ਨ?
ਐਦਾਂ ਿੀ ਿੋਰ ਿਵਾਪਰਕ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਦਰਅਸ੍ਲ ਿੋਨ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਤ ਕਰ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਸ੍ਥਾਨ ਪਕਸ੍ੇ ਕਿਨੀ ਪਵਚ ਕਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ
ਕਝ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਿੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਗੋਿਾਲ ਨ ਪਕਿਾ..
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ਗੋਿਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਿੂ ਬੜਾ ਪਬਮਾਰ ਿੈ, ਤੇ ਮ ਘਰੇ
ਇਕਲਾ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਿਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵੀ
ਏਧਰ-ਓਧਰ ਖੜਨਾ ਿਦਾ, ਤੂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛਟੀ
ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨੂ?
ਗੋਿਾਲ - ਤੂ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਪਿਰ ਦਸ੍ਾਂਗੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਮ ਛਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲ ਿੀ
ਐਥ ਚਲ ਿਦਾ ਿੈ
ਗੋਿਾਲ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ ਜਲਦੀ ਆਜਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਗਾ ਜੀ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਗੋਿਾਲ ਨ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਨ ਓਸ੍ੇ ਪਦਨ ਿੀ ਇਕ ਮਿੀਨ ਦੀ ਛਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ
ਦਿਪਿਰੇ ਟੇਨ ਪਵਚ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਘਰੇ ਿੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਿਣੇ
ਿਜਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਦਸ੍ ਪਦਤਾ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਕਰੀਬ ਪਗਆਰਾਂ ਕ
ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਿਡ ਨ ਨੜਲੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਿਜਾ ਅਗੇ ਉਸ੍ ਨੂ

ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਸ੍ ਦਾ ਵਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕ ਿੋਰ ਬਦੇ ਆਏ
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ਸ੍ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ ਪਿਰ
ਇਕ ਆਦਮੀ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸ੍ ਤ ਲੈ ਪਲਆ ਜਦ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਿਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ
ਪਕ ਬਾਿਰ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਪਿਡ ਵਾਪਲਆਂ ਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿੂਰੀ
ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਝ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਲਗਾ ਪਿਰ
ਉਿ ਟਰਾਲੀ ਪਵਚ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਿਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਭ ਨੂ ਸ੍ਪਤ
ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ ਪਿਰ ਉਿ ਓਥ ਚਲ ਿਏ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਭ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਨੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਬਜਾਏ ਉਸ੍ਦੀ
ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਡ ਵਲ ਨੂ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ
ਕਝ ਿਪਛਆ ਨਿ , ਚਿ ਚਾਿ ਬੈਠਾ ਪਰਿਾ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
ਉਿ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਡ ਿਜ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਕਝ-

ਕਝ ਅਨਭਵ ਤਾਂ ਿੋਣ ਲਗਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿੋਈ ਿੈ ਪਕ ਪਕ
ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨ ਪਚਟੀਆਂ ਚਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ
ਿਰ ਇਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਲਗ ਪਰਿਾ ਪਕ ਮੌਤ ਿੋਈ ਪਕਸ੍ਦੀ ਿੈ
ਪਿਡ ਿਜਣ ਤੇ ਸ੍ਭ ਟਰਾਲੀ ਪਵਚ

ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ

ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਏ ਘਰ ਿਜਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਡੀ

ਭੈਣ ਬਾਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ ਿਈ ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਨੂ ਿਤਾ ਚਲ ਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਇਕ ਭੈਣ ਜੋ ਬਾਵੀ ਤ ਛੋਟੀ
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ਤਾਰੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿੂਰੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਅਜ ਉਸ੍ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ
ਿਟ ਿਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਐਦਾਂ ਿੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸ੍ਭ ਜੀਅ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗੇ ਇਿ ਪਕਨੀ ਦੇਰ ਤਕ
ਚਲਦਾ ਪਰਿਾ ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸ੍ਭ ਨੂ ਦਖ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਖ ਮਾਿਣ ਪਵਚ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ ਪਕ ਪਕ
ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਭ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਵਧ ਪਿਆਰ
ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਸ੍ਭ ਨ ਰਸ੍ਮ ਅਨਸ੍ਾਰ ਕਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਚਲ ਿਏ
ਘਰ ਿਜਦੇ ਿੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ

ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸ੍ ਤ ਕੀਤੇ ਪਜਆਦਾ
ਰਦੀ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਜੋ ਪਕ ਕਮਰੇ ਅਦਰ ਇਕ ਮਜੇ ਉਿਰ ਪਿਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿੈਰੀ ਿਥ
ਲਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨ
ਉਸ੍ ਨੂ ਚਿ ਿੋਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਤਕ ਉਿ ਦੋਨ
ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿੇ

432

ਰਾਤ ਿੋਣ ਉਿਰਤ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਕਠਾ ਿਦਾ ਿੈ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿਤਨੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸ੍ਭ ਨੂ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਕਾ ਦੀਆਂ
ਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਕਾਿੀ ਵਡਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਚਾਰ ਭਰਾ
ਤੇ ਿਜ ਭੈਣਾਂ ਸ੍ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਦੋਵ ਵਡੇ

ਭਰਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਪਿਡ ਿੀ ਰਪਿਦੇ ਸ੍ਨ ਤੇ
ਤੀਸ੍ਰਾ ਭਰਾ ਪਕਸ੍ੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਮਲਖ ਪਵਚ ਕਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ
ਪਵਚ ਖੂਬ ਿੇਮ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਔਰਤਾਂ ਪਵਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਕ
ਝੋਕ ਿਦੀ ਰਪਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ
ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿ ਸ੍ਨ ਕਰਦੇ ਗੋਿਾਲ ਤੇ ਸ੍ਵਰਨ ਦੋਨ
ਅਡ-ਅਡ ਰਪਿਦੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਇਕਠ ਸ੍ਨ

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਿਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੋਿਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ
ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਦਖ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਗੋਿਾਲ ਨੂ
ਿਪਛਆ...
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਤਾਰੀ ਭੈਣ ਨੂ, ਪਕਵ
ਿੋਇਆ ਇਿ ਸ੍ਭ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਪਕਵ ਪਬਮਾਰ ਿੋ ਪਗਆ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ ਬਲਾ ਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਕ ਪਕ ਬਚਿਨ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ
ਨੂ ਚਾਚਾ ਕਪਿਦੇ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ੍
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ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਚਾਚਾ ਕਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਗੋਿਾਲ ਨ ਦਸ੍ਣਾ
ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ
ਗੋਿਾਲ - ਵੀਿ ਕ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾ ਦੀ ਗਲ ਿੈ ਪਕ ਬਾਿੂ
ਘਰ ਿਠ ਲੈ ਣ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਿ ਿਣੀ ਆ
ਨਾ!
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂਜੀ
ਗੋਿਾਲ - ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਬਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਪਠਆਂ ਦਾ ਟਕ ਸ੍ੀ
ਥੇ ਿੀ ਦੋ ਕ ਪਕਲੇ ਠਕੇ ਤੇ ਲਏ ਨ ਬਾਿੂ ਿਠ ਵਢ ਕੇ ਿਡ
ਚਕ ਕੇ ਿੈਲੀ ਪਵਚ ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ ਜਦ ਗੇਜੇ ਕੀ ਬਬੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਤਾ ਨਿ ਕੀ ਿੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਲਗਦੇ

ਕਮਾਦ ਪਵਚ ਪਡਗ ਪਿਆ ਿਣ ਿਤਾ ਨਿ ਬਲਾ ਪਿਆ ਪਕ ਕੀ
ਿੋਇਆ! ਇਿ ਤਾਂ ਰਬ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਤੇ ਤਿਾਨੂ ਪਕਦਾਂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਬਾਿੂ ਬਾਰੇ, ਤੇ
ਬਾਿੂ ਨੂ ਘਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?
ਗੋਿਾਲ -

ਥੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨੜਲੇ ਖੇਤ ਪਵਚ ਆਿਣਾ

ਗਵਾਂਢੀ ਰੂੜ ਪਸ੍ਘ ਕਮ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਿੂ
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ਤੇ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਦੇਪਖਆ ਕੇ ਪਨਿਗ ਿਣੇ ਤਾਂ ਿਠ ਚਕੀ ਤਪਰਆ
ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਪਕਧਰ ਚਲਾ ਪਗਆ
(ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਪਿਡ ਦੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਪਨਿਗ
ਆਖਦੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਨਿਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਿਾ
ਕੇ ਰਖਦਾ ਸ੍ੀ

ਝ ਉਸ੍ਦਾ ਅਸ੍ਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚਨਣ ਪਸ੍ਘ ਸ੍ੀ

ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੋ ਕੌਰ ਸ੍ੀ )
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂਜੀ ਪਿਰ?
ਗੋਿਾਲ - ਪਿਰ ਰੂੜ ਪਸ੍ਘ ਨ ਓਥ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਧਰਓਧਰ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਬਾਿੂ ਕਮਾਦ ਪਵਚ ਪਡਗਾ ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੋਲ
ਿੀ ਿਪਠਆਂ ਦੀ ਿਡ ਵੀ ਿਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਰੂੜ ਪਸ੍ਘ ਤਾਂ ਆਿ

ਬਜਰਗ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਤਾਂ ਬਾਿੂ ਨੂ ਚਪਕਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਾ ਇਸ੍
ਲਈ ਉਿ ਭਜ ਕੇ ਬਾਿਰ ਆਇਆ ਚਗੇ ਵੇਲੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਗੇਜਾ ਤੇ
ਉਸ੍ਦਾ ਬਾਿੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਉਸ੍ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਤੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਪਡਗਣ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਪਿਰ ਉਿ ਦੋਵ ਪਿਓ ਿਤ
ਬਾਿੂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛਡ ਕੇ ਗਏ ਮ ਤਾਂ ਘਰੇ

ਨਿ ਸ੍ੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਾਣੀ ਭਜ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕਤੇ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਆਈ
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(ਕਤਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸ੍ਘ ਦਾ ਮਡਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਇਕ ਬਿਤ
ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦਾ ਿੂਰਾ ਨਾਮ ਕਲਵਤ ਪਸ੍ਘ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿਡ ਤਕ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ੀ )
ਗੋਿਾਲ - ਪਿਰ ਕਤੇ ਨ ਆ ਕੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਦੇਪਖਆ ਟੀਕੇ-

ਟੂਕੇ ਲਾਏ ਿਰ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਰ ਕਤੇ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ
ਬਾਿੂ ਨੂ ਤਾਂ ਿਵਾ ਿੈ ਗਈ ਿੈ ਿਣ ਇਸ੍ ਨੂ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਖੜਨਾ
ਿੈਣਾ ਐਨ ਨੂ ਮ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਪਗਆ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਇਕ ਗਡੀ
ਮਗਵਾਈ ਤੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਪਬਆਸ੍ ਵਾਲੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਗਏ

ਥੇ

ਉਿਨਾਂ ਨ ਦਾਪਖਲ ਕਰ ਪਲਆ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਪਿਰ ਕਝ ਪਦਨ ਲਘ ਗਏ ਸ੍ਾਰੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਿੂ ਦਾ

ਿਤਾ ਲੈ ਣ ਆ ਦੇ ਰਿੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਬਦਾ ਬਾਿੂ ਨਾਲ ਰੋਜ

ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਤਾਰੀ ਨ ਆਿਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ
ਕੇ ਪਲਆਈ ਮ ਬਾਿੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ
ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖਤਾਰ(ਤਾਰੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ) ਵੀ ਆਇਆ
ਸ੍ੀ ਓਸ੍ੇ ਪਦਨ ਿੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ਬਾਿੂ ਵਲ ਜਆਬ ਦੇ ਪਦਤਾ ਪਕ
ਿਣ ਬਾਿੂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਬਾਿੂ ਦਾ ਇਕ

ਿਾਸ੍ਾ ਮਰ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ਪਕਿਾ ਿਣ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਸ੍ੇਵਾ ਿੈ
ਕਰ ਲਵੋ ਸ੍ਾਨੂ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਬਿਤ ਦਖ ਿੋਇਆ ਡਾਕਟਰ
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ਨ ਪਕਿਾ ਕੇ ਕਲ ਨੂ ਤਸ੍ ਬਾਿੂ ਨੂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਪਿਰ ਅਸ੍
ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਿਰ ਤਾਰੀ ਕਪਿਦੀ
ਪਕ ਭਾਅ ਚਾਿ ਿੀ ਲਦੇ ਆ ਸ੍ਵੇਰ ਦੀ ਚਾਿ ਿੀਤੀ ਆ ਅਸ੍
ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਿਰ ਤੈਨੂ ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤਾਰੀ ਦਾ ਉਿ ਪਿਰ
ਸ੍ੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਾਸ੍ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲ ਚਲੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ੜਕ ਨੂ

ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਿਰ ਦੂਜੇ ਿਾਸ੍ੇ ਨਾ ਦੇਪਖਆ ਅਚਾਨਕ
ਇਕ ਵੈਨ ਆਈ ਜੋ ਕੇ ਬਿਤ ਿੀ ਪਜਆਦਾ ਤੇਜ ਸ੍ੀ ਪਸ੍ਧੀ ਿੀ
ਤਾਰੀ ਪਵਚ ਵਜੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਨੂ ਚਕ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸ੍ਪਟਆ ਤਾਰੀ
ਥੇ ਪਡਗਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਤੇ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ਨਿ ਕਝ ਿੋਇਆ?
ਗੋਿਾਲ - ਉਸ੍ਨੂ ਕੀ ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਵੈਨ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤੇ
ਿਤਾ ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਪਕਧਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਇਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ਾਡੀਆਂ
ਅਖਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੋਇਆ ਸ੍ਾਨੂ ਤਾਂ ਪਕਨੀ ਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਯਕੀਨ
ਿੀ ਨਾ ਿੋਇਆ ਪਕ ਤਾਰੀ ਨਿ ਰਿੀ ਅਸ੍ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾ ਿੀ
ਬਾਿੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ਣ ਕੇ ਦਖੀ ਸ੍ਾਂ ਿਰ

ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਖ ਨ ਸ੍ਾਨੂ ਕਾਿੇ ਜੋਗਾ ਨਿ ਛਪਡਆ ਪਿਰ ਤਾਰੀ
ਦਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸ੍ਾਨੂ ਪਮਲੀ ਤੇ ਪਿਰ ਅਗਲੇ
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ਪਦਨ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਸ੍ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵੀ
ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਓਦਣ ਿੀ ਿੋਨ ਕਰ ਮ ਤੈਨੂ ਘਰੇ ਬਲਾਇਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਇਿ ਤਾਂ ਧਕਾ ਿੋ ਪਗਆ
ਗੋਿਾਲ - ਧਕਾ ਤਾਂ ਪਵਚਾਰੇ ਮਖਤਾਰ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ

ਉਸ੍ਦੇ ਪਨਆਣੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਨੈੱਕੇ ਨ ਪਬਨ ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਿਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ
ਆ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਵੀ

ਥੇ ਿੀ ਆ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਨਿ ਿੋਣ ਦੇਵੇਗੀ
(ਬਾਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਡੀ ਭੈਣ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਮਖਤਾਰ ਦੇ
ਵਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਵਆਿੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਦੋਵ ਭੈਣਾਂ ਇਕ ਿੀ ਘਰ
ਸ੍ਨ )
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਾਂ ਭਾਅ ਬਾਵੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਿੈ

ਥੇ ਤਾਰੀ ਤੇ

ਬਾਵੀ ਪਵਚ ਪਕਿੜਾ ਕੋਈ ਿਰਕ ਆ
ਗੋਿਾਲ - ਿਾਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਚਾਚੇ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਈਏ ਭਲਾ
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ਗੋਿਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂ
ਿਪਛਆ ਸ੍ੀ ਮ ਪਕ ਚਡੀਗੜ ਜਾਂ ਅਪਮਤਸ੍ਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿਸ੍ਿਤਾਲ
ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਅਗਰ ਠੀਕ ਿੋਣਾ ਿਦਾ ਤਾਂ
ਐਥੇ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਪਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਬਾਕੀ
ਤਿਾਡੀ ਮਰਜੀ ਿੈ ਸ੍ਭ ਤ ਵਧੀਆ ਗਲ ਇਿੀ ਿੈ ਪਕ ਘਰ

ਪਲਜਾ ਕੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰੋ ਚਗਾ ਖਾਣ ਿੀਣ ਨੂ ਦੇਵੋ ਿੋ
ਸ੍ਕਦਾ ਕਝ ਿਰਕ ਿੈ ਜਾਵੇ ਿਰ ਬਿਤ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ ਬਸ੍ ਸ੍ੇਵਾ
ਕਰੋ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਗੋਿਾਲ - ਚਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮ ਘਰੇ ਚਲਦਾ ਿਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ
ਨਿ ਆ ਸ੍ਾਰੇ ਤਾਂ ਐਥੇ ਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਗਾ ਭਾਅ
ਇਿ ਸ੍ਭ ਗਲਾਂ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਿਾਲ ਘਰੇ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵੇਿੜੇ ਪਵਚ ਿੀ ਮਝਾ ਡਾਿ ਕੇ ਿੈ ਪਗਆ ਿਰ
ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਪਠਆ ਘਰ ਦੇ ਕਮ ਕੀਤੇ ਤੇ

ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ(ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
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ਬਾਿੂ ਨੂ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਪਗਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਦਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨ ਬਾਿੂ ਨੂ ਪਨਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਕਮਰੇ
ਅਦਰ ਲੈ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਮਡੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਕ
ਮਡਾ ਤੇ ਦੋ ਕੜੀਆਂ
ਰੀਤੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨਸ੍ਾਰ ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮ ਵੀ ਿੋ ਗਏ
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਪਕ ਇਕ ਮਿੀਨ ਦੀ ਛਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ
ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਪਬਮਾਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਕਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ
ਸ੍ਪਕਆ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਿੀਨ ਪਨਕਲ ਗਏ ਪਿਡ ਪਵਚ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ ਬਾਿੂ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਿਛਣ ਨੂ ਆ ਦਾ
ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਇਕ ਪਦਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕਲਵਤ ਨ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਪਕਿਾ ਕੇ ਉਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਿੈ ਜੋ ਪਕ ਇਕ ਚਗੇ
ਵੈਦ ਨੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਕੋਲ ਿਰ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਤੋੜ ਿੈ ਪਕ
ਨਾ ਆਿਾ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਾਂ ਕਰ
ਪਦਤੀ ਪਕ ਪਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਝ
ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲਵਤ ਨਾਲ

ਉਸ੍ਦੇ ਯਾਰ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵੈਦ ਨ ਪਬਨਾ
ਕੋਈ ਿੈਸ੍ੇ ਪਲਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਇਕ ਤੇਲ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ
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ਦੀ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਨ ਨੂ ਪਕਿਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ੍
ਆ ਪਗਆ
ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਜ ਿੀ ਆਿਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾ
ਬਾਿੂ ਨੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਰ ਦੋਵ ਜਾਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ
ਸ੍ਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ

ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਪਵਚ ਲਗੇ ਰਪਿਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੀ ਭਾਭੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਮ ਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਬਪਚਆਂ ਦਾ
ਪਧਆਨ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਰਖਦੇ ਸ੍ਨ ਚਲੇ -ਚਕੇ ਦਾ ਕਮ
ਵੀ ਰਾਣੀ ਿੀ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਗੋਿੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕਮ ਕਰਮਜੀਤ
ਿੀ ਦੇਖਦੀ ਸ੍ੀ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਿਰ ਬਾਿੂ

ਦੀ ਸ੍ੇਿਤ ਨੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਡਾ ਭਰਾ
ਗੋਿਾਲ ਰੋਜ ਿੀ ਘਰੇ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਦਖ ਸ੍ਖ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੂਸ੍ਰਾ
ਭਰਾ ਸ੍ਵਰਨ ਪਕਤੇ ਿੀ ਮਿੀਨ ਪਵਚ ਇਕ ਅਧੀ ਵਾਰ ਭਲਭਲੇ ਖੇ ਨਾਲ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ
ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸ੍ਾਲ ਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਪਨਕਲ
ਪਗਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਿਰ ਇਕ ਨਾ ਮਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਿੂ
ਨੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਿਰਕ ਿੈਣ ਦੀ ਪਬਜਾਏ ਸ੍ੇਿਤ
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ਿੋਰ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਈ ਪਿਰ ਿੋਲੀ-ਿੋਲੀ ਬਾਿੂ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ
ਬਦ ਕਰ ਪਦਤੀ ਬਸ੍ ਦਧ ਵਗੈਰਾ ਿੀ ਿ ਦੇ ਰਿੇ ਪਿਰ ਿੋਲੀਿੋਲੀ ਬਾਿੂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵੀ ਬਦ ਿੋ ਪਗਆ ਇਿ ਕਝ ਨਾ
ਖਾਣ ਿੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਇਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਾਿੂ ਨੂ ਸ੍ਾਂਭਣਾ ਿੋਰ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੋਈ ਜਾ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਿਾਰ ਨਾ ਮਨੀ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿੂ
ਨੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਲ ਿਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਾਪਲਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਿੀ ਕਮ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਣ ਮਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ੇਿਤ
ਪਵਚ ਪਜਆਦਾ ਪਵਗਾੜ ਿੈਣ ਲਗ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨ ਸ੍ਲਾਿ
ਪਦਤੀ ਪਕ ਿਣ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਇਕ ਿੀ ਿਲ ਿੈ ਪਕ ਬਾਿੂ ਦਾ ਮਲ
ਤਿਾਨੂ ਖਦ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਕਢਣਾ ਿਵੇਗਾ ਨਿ ਤਾਂ ਕਮ
ਪਜਆਦਾ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਬਾਿੂ ਨ ਖਾਣਾ ਿੀਣਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਪਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਆਿਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕਲਵਤ ਕੋਲ ਿਥਾਂ ਤੇ ਿਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਪਕਨ ਸ੍ਾਰੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸ੍ਤਾਨ ਮਗਵਾ ਲਏ
ਿਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਰੋਜ ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਆਿਣੀ
ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕਿੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਪਿਰ ਇਕ ਕਰਸ੍ੀ ਤੇ
ਪਬਠਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਸ੍ਤਾਨ ਿਾ ਕੇ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਿੂ
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ਦਾ ਮਲ ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਪਿਰ ਬਾਿੂ ਨੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਪਤਆਰ ਕਰਦੇ ਪਿਰ ਜੋ ਿਦਾ ਬਾਿੂ ਨੂ ਦਧ, ਦਿ , ਪਖਚੜੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦੇ ਐਦਾਂ ਿੀ ਕਰੀਬ ਇਕ
ਮਿੀਨ ਤ ਵਧ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਪਗਆ ਬਾਿੂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲਗਦਾ

ਸ੍ੀ ਉਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਦੂਸ੍ਰੇ ਮਲਖ਼ ਪਗਆ ਸ੍ੀ
ਉਿ ਭੇਜਦਾ ਸ੍ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਪਵਚ ਲਗਾ
ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਤੜਕੇ ਜਦ ਬਾਿੂ ਨੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਬਾਿੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ
ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਜ ਕੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਤੇ

ਚੀ- ਚੀ ਧਾਿਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਨ

ਪਿਛੇ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਜੀਅ ਤੋੜ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ
ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਛਡ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਐਦਾਂ ਿੀ
ਬਾਿੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਾਪਰਆਂ ਤਕ ਿਜ ਗਈ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ
ਮਕਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਿੋਣੇ
ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸ੍ਭ ਨਾਲ

ਕੀਤੇ ਵਧ ਸ੍ੋਕ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਪਰਵਾਰ ਤੇ ਕਝ ਪਿਡ
ਦੇ ਬਪਦਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਮਕਾਣਾਂ ਲਈ
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ਲਗਰ ਦੇ ਇਤਜਾਮ ਪਵਚ ਲਗਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਪਿਡ ਦੇ ਦੋ ਬਦੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ... ਉਿਨਾਂ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਦੇ
ਗਜਰਣ ਦਾ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਇਕ ਨ ਿਪਛਆ.. ਪਜਸ੍ਦਾ
ਨਾਲ ਸ੍ੂਬਾ ਪਸ੍ਘ ਸ੍ੀ..
ਸ੍ੂਬਾ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਣ ਅਗੇ ਕੀ ਸ੍ਲਾਿ ਿੈ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਾ ਸ੍ਮਝ ਆਈ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਪਕਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਲਾਿ ਭਾਜੀ?
ਸ੍ੂਬਾ - ਬਾਿੂ ਦੇ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਗੇ ਦੇ ਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ,
ਕੀ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵਡਾ ਨਿ ਕਰਨਾ?
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ ਸ੍ਮਝ ਆ ਗਈ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ

ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਿ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਾਖਡ

ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਓ ਮਪਰਆ ਿੈ ਤੇ
ਉਸ੍ਨੂ ਿੀ ਿਤਾ ਿੈ ਉਸ੍ਨ ਪਕਵ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਾਂਪਭਆ ਿੈ? ਉਸ੍ ਨੂ
ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਿ ਚਪੜਆ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਿਓ ਨੂ ਵਡਾ ਕਰਦਾ
ਪਿਰੇ
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ਪਿਰ ਦੂਸ੍ਰੇ ਬਦੇ ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ
ਜੋ ਕੇ ਪਰਸ੍ਤੇ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮਡਾ ਸ੍ੀ ਅਜੈਬ ਪਸ੍ਘ
ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ੍ਿੀ ਆ ਿਰ ਤਸ੍
ਭਰਾ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਲਵੋ ਇਕ ਵਾਰ ਸ੍ਾਨੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ੍ਵਰਨ
ਨ ਤੈਨੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿੈ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਪਕਿਾ ਿੋਵੇ ਭਾਵ ਿਰ ਮ ਨਿ
ਇਸ੍ ਗਲ ਲਈ ਰਾਜੀ
ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨ ਕੇ
ਤਸ੍ ਚਾਰ ਭਰਾ ਿੋ ਤਦ ਵੀ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵਡਾ ਨਿ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ
ਚਾਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਿੀ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ, ਉਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਿੋਤੇਿੜਿੋਤੇ ਵੀ ਨ ਬਾਕੀ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ
ਪਿਆਰੇ ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਲਾਿ ਕਰ ਲੈ
ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲ ਿੋ ਗਈ ਆ
ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਜਵ ਮੈਨੂ ਸ੍ਿੀ ਲਗਦਾ ਵਾ ਮ ਓਦਾਂ ਿੀ ਕਰਾ
ਅਜੈਬ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਸ੍ੂਬਾ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਲਖ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਪਨਆ ਪਿਰ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਆਿਣੇ ਵਡੇ ਭਰਾ
ਗੋਿਾਲ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਪਕਿਾ......
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ਸ੍ਵਰਨ - ਭਾਅ ਤਸ੍ ਮਨਾਓ ਿਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਪਕ ਬਾਿੂ
ਨੂ ਵਡਾ ਕਰੀਏ ਉਿ ਤਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਨਿ ਮਨ ਪਰਿਾ ਮੈਨੂ ਿਤਾ
ਤਸ੍ ਕਿੋਗੇ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਜਾਵੇਗਾ
ਗੋਿਾਲ - ਤੈਨੂ ਿਤਾ ਿੀ ਸ੍ਵਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਭਾ ਦਾ

ਉਸ੍ ਨ ਜੋ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ ਪਿਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ
ਉਸ੍ ਨੂ ਮਨਾ ਨਿ ਸ੍ਕਦਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮਨ ਜਾਵੇ
ਿਰ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਸ੍ੇਵਾ ਓਸ੍ੇ ਨ ਿੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਿੀ
ਿਕ ਿੈ ਬਾਿੂ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਬਲਕਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਿ ਕਰਾਂਗਾ
ਬਾਕੀ ਤੂ ਆਿ ਗਲ ਕਰ ਲੈ
ਗੋਿਾਲ ਨ ਵੀ ਸ੍ਵਰਨ ਨੂ ਨਾਂਿ ਕਰ ਪਦਤੀ ਸ੍ਵਰਨ ਿੋਰਾਂ

ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸ੍ਨਾਿ ਭੇਜਦਾ ਪਰਿਾ ਿਰ ਆਿ ਮੂਿੋ
ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਨਾ ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ
ਕੇ ਉਸ੍ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਿਪਛਆ ਤੇ ਅਜ ਪਕਿੜੇ ਿਕ ਨਾਲ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵਡਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਵੀ ਸ੍ਵਰਨ ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ

ਜੀਪਜਆ ਨੂ ਕਪਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵਡਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿੀ ਪਦਤਾ ਜਦ ਿਦ ਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਭ ਨ ਪਕਿਾ
ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨ ਆਿਣੀ ਪਜਦ ਛਡ ਪਦਤੀ ਪਿਰ ਬਾਿੂ ਨੂ ਵਡਾ
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ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸ੍ਵਰਨ ਨ ਇਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸ੍ਦ ਕੇ ਿੋਟੋਵਾ ਵੀ
ਪਖਚਵਾਈਆਂ ਸ੍ਾਰੇ ਰਸ੍ਮਾਂ ਪਰਵਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਨੂ ਚਾਰ ਪਿਪਸ੍ਆਂ
ਪਵਚ ਵਪਡਆ ਪਗਆ ਇਕ ਪਿਸ੍ਾ ਗੋਿਾਲ ਪਸ੍ਘ ਨ ਪਦਤਾ, ਇਕ
ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਨ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸ੍ੇ ਪਿਆਰਾ ਪਸ੍ਘ ਨ ਪਦਤੇ ਪਕ ਪਕ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਪਵਚ ਲਗਾ ਰਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍
ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਮਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦਾ ਸ੍ਭ
ਕਾਰ ਪਵਿਾਰ ਿੋ ਗਏ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ੍ਨੂ
ਸ੍ਦਾ ਲਗੀ ਰਿੀ ਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ
ਜੋ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਿੀ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ੍ ਤ ਕਝ ਸ੍ਮੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ੍ਘ ਦੀ ਮਾਂ
ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ
ਮਨਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂ ਪਤਨ ਸ੍ੇਣੀਆਂ ਪਵਚ ਵਪਡਆ
ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲੀ ਸ੍ੇਣੀ ਬਚਿਨ, ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਪਬਨਾਂ
ਮਪਗਆ ਿੀ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ ਲਾਡ

ਲਡਾ ਦਾ ਿੈ ਦੂਸ੍ਰੀ ਸ੍ੇਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ,
ਿਕ ਨਾਲ, ਖਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਗ ਕੇ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਪਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ ਚਾਿਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਾਥ ਰਖਦੇ ਨ ਸ੍ਭ ਤ
447

ਅਪਤਮ ਸ੍ੇਣੀ ਿੈ ਬਢਾਿਾ, ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਪਿਆਰ ਪਕਸ੍ਮਤ ਨਾਲ
ਪਮਲਦਾ ਿੈ, ਤੇ ਕਝ ਚਣਵ ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦਦੇ ਨ ਚਨਣ ਪਸ੍ਘ ਦੇ
ਅਪਤਮ ਸ੍ਮ ਤਕ ਉਸ੍ਦੀ ਨੂਿ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਿਤਰ ਕਧ ਬਣ ਕੇ
ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਿੇ ਪਨਸ਼ਕਾਮ ਸ੍ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਚਨਣ
ਪਸ੍ਘ ਵਡਭਾਗੀ ਸ੍ੀ ਜੋ ਉਸ੍ਨੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਜਿਾ ਿਤਰ ਪਮਪਲਆ

ਨਿ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਿੀ ਬਜਰਗ ਰਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਾਂਭ
ਸ੍ਭਾਲ ਕੋਈ ਨਿ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਤੀਮ ਖਾਪਨਆਂ ਪਵਚ ਨ ਪਜਨਾਂ
ਦੇ ਵਾਪਰਸ੍ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਾਂਭਣ ਲਈ
ਪਤਆਰ ਨਿ ਮਾਂ ਬਾਿ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਸ੍ਭ ਤ

ਤਮ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ

ਿਾਂ ਸ੍ੇਵਾ ਤਾਂ ਸ੍ੇਵਾ ਿੈ ਭਾਵ ਘਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਭਾਵ ਬਾਿਰ

448

449

ਚਿੰ ਦਨ ਿਾ ਕਬਰਵਾ
ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਲਾਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨ
ਕਰਵਾਈ ਮੈਨੂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਿੈ ਉਿ
ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿੋਈ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਨ

ਮੇਰੀ ਦੋਸ੍ਤ ਤ ਮੇਰਾ ਿੋਨ ਨਬਰ ਪਲਆ ਤੇ ਵਟਸ੍ਐੈੱਿ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਭੇਪਜਆ ਮ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਇਿ ਰੀਤ ਦਾ ਿੀ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਿੈ ਪਕ ਪਕ
ਉਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ਕਾਰ ਸ੍ੀ ਮ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਿਾਂਜੀ ਕੋਣ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਮ ਰੀਤ
ਮ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਿਾਂਜੀ ਪਕਵ ਿੋ?
ਜਆਬ ਆਇਆ..
ਵਧੀਆ ਆਿ ਪਕਵ?
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ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੋਰ ਕਈ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਉਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਗਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚਲੀਆਂ ਉਿ ਪਲਖਦੀ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਕਝ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂ ਭੇਜੀਆਂ

ਪਲਖਦੀ ਸ੍ੋਿਣਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਪਲਖਣ ਤ ਕੀ ਲੈ ਣਾ ਸ੍ੀ
ਭਲਾ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਕ

ਢਾਂਚੇ ਨੂ ਦੇਖ ਵਧਦੀ

ਕਾਮਵਾਸ੍ਨਾ ਨੂ ਠਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਸ੍ੀ ਕਾਮ ਬਿਤ ਭਾਰੂ
ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਸ੍ਰਿ ਰੀਤ ਲਈ ਨਿ ਬਲਪਕ ਿੋਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਦੇਖ ਮ ਮਚਲ

ਠਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਿਣ ਤਕ ਆਿਣੇ

ਤ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਵਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸ੍ਬਧ ਬਣਾ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਮੇਰਾ ਇਸ੍ ਉਿਰ ਕੋਈ ਪਨਅਤਰਣ ਨਿ
ਸ੍ੀ
ਖੈਰ ਗਲ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਉਸ੍ਨੂ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਚ
ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਉਿ ਮੇਰੀ ਅਖ ਤੇ ਵਪਿਸ਼ੀ ਸ੍ੋਚ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਗਈ
ਸ੍ੋਪਚਆ ਇਿ ਇਕ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਕਲੀ ਿੈ ਪਜਸ੍ਦਾ ਅਨਦ ਕੋਈ

ਿੋਰ ਪਕ ਲਵੇ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਿਲ ਬਣਨ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰਦ ਦੇਣ
ਦੀਆਂ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾ ਪਵਚ ਲਗ ਪਗਆ ਰੀਤ ਨ ਮੈਨੂ ਆਿਣੀ ਪਲਖੀ
ਕਪਵਤਾ ਭੇਜੀ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦੇ ਚਾਅ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
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ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਿਸ੍ਦ ਵੀ
ਆਈ ਜੋ ਇਸ੍ ਿਕਾਰ ਸ੍ੀ..

ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰ ਗ ਕਵਚ ਰਿੰ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਸਭ ਰਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ

ਦਨੀਆ ਕਿਿੰ ਨ ਰਿੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ,
ਅਦਭਤ ਰਿੰ ਗ ਨ ਾਰੇ ਹੋਣ,
ਕਬਨਾਂ ਰਿੰ ਗਾਂ ਦਨੀਆ ਬੇ-ਸਆਦ ਕਜਹੀ,
ਚਹ ਪਾਸੀ ਪਏ ਕਖਲਾਰੇ ਹੋਣ,
ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਰਿੰ ਗ ਕਪਆਰਾ ਏ,
ਕਬਨ ਚਾਕਹਆ ਪੈ ਕਗਆ ਜੂੜਾ ਏ,
ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰ ਗ ਕਵਚ ਰਿੰ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਸਭ ਰਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ
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ਬੇ-ਮਖ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਬਤ ਤੋਂ,
ਤੂਿੰ ਇਿ ਅਜੀਬ ਅਕਹਸਾਸ ਿਰਾਇਆ ਏ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਜਾਣ ਿੇ ਸਮਝ ਸਿੀ,
ਮੈਂ ਿੀ-ਿੀ ਹੋਰ ਗਵਾਇਆ ਏ,
ਮੈਂ ਬਣਜਾ ਖੀਰ ਸਆਦੀ ਕਜਹੀ,
ਜੇ ਤੂਿੰ ਗੜ ਦਾ ਕਮਠਾ ਪੂੜਾ ਏ,
ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰ ਗ ਕਵਚ ਰਿੰ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਸਭ ਰਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ

ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ,
ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ,
ਰਬ ਭੇਕਜਆ ਮੈਨਿੰ ੂ ਤੇਰੇ ਲਈ,
ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਤੇਰੇ ਕਦਲਾਸੇ ਲਈ,
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ਤੂਿੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਚਾ ਮੋਤੀ ਤੇ,
ਮੈਂ ਕਚਿੜ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਿੂੜਾ ਏ,
ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰ ਗ ਕਵਚ ਰਿੰ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਸਭ ਰਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ

ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਦੀ ਇਿ ਖਆਇਸ਼ ਏ,
ਇਿ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ,
ਹਰ ਦੇ ਿੇ ਿੀਮਤ ਬਹਮਲੀ ਕਜਹੀ,
ਬਸ ਤੇਰੇ ਕਵਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਵਾਂ,,
ਤੂਿੰ ਕਸਹਰਾ ਬਿੰ ਨ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਖੜੇ,
ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਏ,
ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿੰ ਗ ਕਵਚ ਰਿੰ ਗੀ ਕਫਰਦੀ ਆਂ,
ਤੂਿੰ ਸਭ ਰਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਏ
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ਿਰ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਜਆਦਾ ਉਸ੍ ਪਵਚ
ਰਚੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸ੍ਭਾਅ ਦੀ ਸ੍ੀ ਅਜਾਦ ਸ੍ੋਚ ਵਾਲੀ
ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤ ਮ ਿਭਾਪਵਤ ਜਰੂਰ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰਾ
ਅਖੀਰ ਟੀਚਾ ਉਸ੍ਨੂ ਿਾਪਸ੍ਲ ਕਰਨਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਸ੍ਾ ਿੋਣਾ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ

ਿੋਣੀਆਂ ਪਜਵ ਦਨੀਆਂ ਪਵਚ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮਿਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਕੋਈ ਨਾ
ਿੋਵੇ ਤੇ ਉਿ ਮੇਰੀ ਿਰ ਗਲ ਮਨਦੀ ਵੀ ਆਿਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ
ਿਭਾਵ ਿਦਾ ਦੇਖ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ ਪਕ ਆਿਾ ਨੂ
ਪਮਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਾਲਾ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਇਜਿਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਿਰ ਮ ਆਿਣੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਅਨਸ੍ਾਰ
ਕਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਤੇ ਇਿ

ਤਰੀਕਾ ਕਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ ਅਸ੍ ਐਤਵਾਰ ਨੂ ਿਵੇਲੀ ਪਵਚ
ਪਮਲਣ ਦਾ ਪਨਸ੍ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਵੇਲੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਿੈ ਪਜਥੇ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਮਾਿੋਲ ਕਾਰਨ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂ ਆਿਣੇ ਵਲ
ਉਤੇਪਜਤ ਕਰਨਾ ਅਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ ਪਦਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਦਨ
ਆ ਪਗਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਿੋਇਆ ਮ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ

ਪਤਆਰ ਿੋ ਿਵੇਲੀ ਿਿਚ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਲਗਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿਦਰਾਂ ਪਮਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿਛ
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ਇਕ ਕੜੀ ਸ੍ਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਈ ਪਜਸ੍ਨ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਿਟ, ਗਲ
ਲੈ ਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਖਲੇ ਿੋਏ ਵਾਲ, ਿੈਰੀ

ਚੇ

ਚੇ ਬੂਟ, ਅਖਾਂ

ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਲਾ ਜਆਬ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖ ਮ
ਿੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਪਗਆ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਥ ਪਮਲਾਇਆ ਿਾਲ ਚਾਲ ਿਪਛਆ ਤੇ ਅਸ੍ ਇਕ ਜਗਾ
ਤੇ ਜਾ ਬੈਠ ਗਏ ਮ ਬੋਪਲਆ..
ਮ - ਿੋਰ ਘਰੇ ਸ੍ਭ ਪਕਵ?
ਰੀਤ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਸ੍ਭ ਆਿ ਸ੍ਣਾਉ
ਮ - ਅਠ ਅਠ
ਰੀਤ - ਮਤਲਬ
ਮ - ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਿਰ ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਿਰ ਮ
ਬੋਪਲਆਂ..
ਮ - ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ?
ਰੀਤ - ਿਾਲੇ ਤਾਂ ਕਝ ਨਿ ਖਾਣਾ, ਠਪਿਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ
ਮ - ਠੀਕ ਆ ਪਜਵ ਆਿ ਕਿੋ
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ਰੀਤ - ਆਿ ਨੂ ਪਜਆਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਿ ਕਰਨਾ
ਪਿਆ?
ਮ - ਿਾਂ ਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਰੀਤ - ਮਆਿ ਕਰਨਾ ਘਰ ਪਨਕਲਪਦਆਂ ਦੇਰੀ ਿੋ ਗਈ
ਮ - ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ਜਾ ਪਮਲੂ
ਰੀਤ - ਕੀ?
ਮ - ਸ੍ਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦਸ੍ਾਂਗੇ
ਰੀਤ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਿਰ ਸ੍ਜਾ ਮਨਜੂਰ
ਮ - ਅਛਾ ਜੀ ਵੈਸ੍ੇ ਮ ਆਿ ਨੂ ਿਪਛਆ ਨਿ , ਿਵੇਲੀ
ਦਾ ਖਾਣ ਿੀਣ ਿਸ੍ਦ ਿੈ? ਪਕਤੇ ਮ ਆਿਣੀ ਮਨ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿ
ਕਰ ਲਈ
ਰੀਤ - ਨਿ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸ੍ੇ ਮ ਘਟ ਿੀ ਖਾਂਦੀ ਿਾਂ ਬਾਿਰੋ
ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਅਜ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ
ਮ - ਚਲੋ ਕਝ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ, ਮੈਨੂ ਭਖ ਲਗੀ ਏ
ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
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ਰੀਤ - ਪਕ ਘਰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਿ ਦਦੇ
ਮ - ਪਕਥੇ ਯਾਰ ਪਵਿਲੇ ਬਦੇ ਆ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ
ਖਾਣੀ ਿਦੀ
ਰੀਤ - ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ ਿਾ.. ਅਛਾ ਜੀ
ਮ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਾਂ ਅਜ ਤੇ ਮੈਨੂ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸ੍ੀ ਆਿ
ਨੂ ਪਮਲਣ ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਭਖ ਿੀ ਨੀ ਲਗੀ ਿਰ ਿਣ ਆਿ
ਨੂ ਵੇਖ ਭਖ ਵਧ ਗਈ
ਰੀਤ - ਅਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂ ਵੇਖ ਭਖ ਵਧ ਗਈ ਪਕਦਾਂ ਦੀ
ਭਖ?
ਮ - ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਰੀਤ - ਓ ਅਛਾ
ਮ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕਝ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ ਕੀ
ਖਾਵੋਗੇ ਆਿ?
ਰੀਤ - ਭਖ ਤੇ ਆਿ ਨੂ ਲਗੀ ਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਵਾ ਲਵੋ
ਮ - ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਝ ਿੋਰ?
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ਰੀਤ - ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਿਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਮ - ਠੀਕ ਆ

ਅਸ੍ ਦੋਨ ਿਵੇਲੀ ਦੇ ਅਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੇ

ਜਾ ਬੈਠ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸ੍ ਇਕ ਦੋ ਸ੍ਬਜੀਆਂ

ਤੇ ਕਝ ਰੋਟੀਆਂ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਕ ਪਮਟ
ਬਾਅਦ ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਿਕਵਾਨ ਿਰੋਸ੍ਣ ਲਗੇ ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍
ਕਈ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਕਝ ਐਸ੍ੇ ਪਵਚਾਰ ਰਖੇ ਪਜਨਾਂ ਤ ਉਿ
ਬਿਤ ਿਭਾਪਵਤ ਿੋਈ ਮੇਪਰਆਂ ਪਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂ ਦੇਖ
ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਚਮਕ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਿ ਚਮਕ ਮ ਿਪਿਲੀ

ਵਾਰ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਨਿ ਸ੍ੀ ਦੇਖ ਪਰਿਾਂ ਇਸ੍
ਦੌਰਾਨ ਮ ਬਸ੍ ਖਦ ਨੂ ਚਗਾ ਪਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਪਰਿਾਂ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤ ਪਕਤੇ ਵਧ ਗਣਾ ਭਰਿੂਰ ਤੇ ਚਗੇ ਪਵਚਾਰਾਂ
ਵਾਲੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਭਾਵ ਤ ਪਕਤੇ
ਵਖਰਾ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਮਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ
ਿਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਦ ਪਲਆ ਿਾਸ੍ੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ
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ਢਾਈ ਘਟੇ ਇਕਪਠਆਂ ਗਜ਼ਾਰੇ ਇਿ ਬਿਤ ਵਕਤ ਿਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਕਸ੍ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਿਣੀ ਛਾਿ ਛਡਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮੇਰੀ ਛਾਿ ਰੀਤ ਤੇ ਛਿ ਚਕੀ ਿੈ ਉਿ ਮੈਨੂ ਅਲਪਵਦਾ ਕਪਿ
ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ ਆ ਪਗਆ ਰਾਤ ਨੂ
ਸ੍ਾਡੀ ਿੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਾ ਿੋਈ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਮ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ

ਪਠਆ ਿੋਨ ਦੇਪਖਆ

ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਬਾਰਾਂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਸ੍ਨ ਤੇ ਸ੍ਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਰੀਤ ਦੇ
ਮ ਆਿਣੀ ਸ੍ੋਚ ਅਨਸ੍ਾਰ ਪਬਲਕਲ ਠੀਕ ਸ੍ੀ ਉਿ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦੀ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿਾ ਪਲਆ
ਿੋਵੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿ ਆਮ ਗਲ ਸ੍ੀ ਏਵ ਿੀ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਨ

ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ਾ ਪਵਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਪਰਆਂ ਪਵਚਾਰਾਂ
ਨੂ ਅਿਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਕਿਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਪਿਆਰ
ਦਾ ਿਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਵ ਿੀ
ਿੋਵੇਗਾ ਮ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪਖੜਦੇ ਪਚਿਰੇ ਵਾਲਾ
ਪਚਤਰ ਭੇਪਜਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਪਵਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਈ ਮ ਆਿਣੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨਸ੍ਾਰ ਿਣ ਤਕ ਖਰਾ

ਤਪਰਆਂ ਸ੍ੀ
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ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਿਦ ਪਦਨ ਪਦਨ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਿ
ਸ੍ਾਰਾ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂ ਇਿ
ਦੇਖ ਬਿਤ ਤਸ੍ਲੀ ਿਦੀ ਇਿੀ ਤਾਂ ਚਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਿਤੀ ਵਧਦਾ ਪਿਆਰ ਚਰਨ ਸ੍ੀਮਾਂ ਤੇ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਮ ਦੇਰੀ ਨਾ
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ੍ਨੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਪਿਲਾਂ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ
ਉਸ੍ਨ ਨਾਂਿ ਕੀਤੀ ਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂ ਸ੍ਚ ਮਨ ਤੇ ਪਵਆਿ
ਦੇ ਝਾਂਸ੍ੇ ਨੂ ਨਾ ਸ੍ਮਝ ਉਸ੍ਨ ਪਮਲਣ ਲਈ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਅਸ੍
ਇਕ ਪਦਨ ਤੈਅ ਕਰ ਪਲਆ ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ, ਉਿ ਘਰ ਕੀ
ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਿੋਵਗ
ੇ ੀ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਦਾ
ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਿਵਸ੍ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦਸ੍
ਵਜੇ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਿਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਤਾਂ
ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਨਚ ਖਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਸ੍ੀ
ਕਦ ਕਰੀਬ ਿਜ ਿਟ ਸ੍ਤ ਜਾਂ ਅਠ ਇਚ ਿੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਤ
ਮਾਸ੍ਾ

ਚੀ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਭਪਰਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ਢੋਲ ਸ੍ਰੀਰ ਪਜਵ

ਪਕਸ੍ੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨ ਇਕ ਇਕ ਅਗ ਨੂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ
ਘਪੜਆ ਿੋਵੇ ਉਸ੍ਨ ਲਾਲ ਰਗ ਦਾ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਸ੍ੂਟ

ਿਾਇਆ ਤੇ ਿੈਰੀ ਸ੍ਾਦੀ ਿਜਾਬੀ ਜਤੀ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਸ੍ੋਿਣੀ
ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ
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ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਪਮਪਲਆ
ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਖਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ
ਪਵਚ ਿਵਸ੍ ਦੀ
ਮ ਉਸ੍ ਵਲ ਵੇਖ ਏਨਾ ਪਜਆਦਾ ਉਤੇਪਜਤ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ

ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਿਛੇ, ਦਸ੍ੇ, ਇਕ ਿੋਟਲ
ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਨੂ ਸ੍ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਵਸ੍ ਪਵਚ ਨਿ ਮ ਬਸ੍ ਮਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਜ਼ਰਾ
ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਵਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਿਵਸ੍ ਨੂ ਪਿਆਰ
ਸ੍ਮਪਝਆ ਮ ਇਕ ਭਰਿੂਰ ਪਜਸ੍ਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਉਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨਦ ਨਾਲ ਭਰਿੂਰ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਗਜ਼ਰ ਪਗਆ ਸ਼ਾਮ ਿੋਈ, ਅਸ੍ ਘਰ

ਜਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਿਰ ਆਏ ਮੈਨੂ ਅਲਪਵਦਾ ਕਪਿਣ
ਦੌਰਾਨ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਤੇ
ਕਝ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਵੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਿਵਸ੍ ਦੇ ਿਜਾਰੀ
ਨੂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸ੍ੀ, ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਚੀਜ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ

ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਖਦ ਦੇ ਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ੍ ਅਸ੍ ਆਿੋ
ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ
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ਉਸ੍ਨ ਘਰ ਿਿਚਦੇ ਿੀ ਮੈਨੂ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ ਮ ਵੀ
ਜਆਬ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਬਿਤ ਸ੍ਾਰਾ ਪਿਆਰ
ਪਦਖਾਈ ਦਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਸ੍ਰਿ
ਪਦਖਾਵਾ ਅਸ੍ ਿੋਰ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਿ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਪਿਰ
ਸ਼ਭ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਅਸ੍ ਸ੍ ਗਏ ਏਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਕਈ
ਪਦਨ ਗਲਬਾਤ ਿਦੀ ਰਿੀ ਅਸ੍ ਬਿਤ ਵਾਰ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਿੋਏ
ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਦੇ ਸ੍ਿਨ ਦੇਖ ਮ ਉਸ੍ ਤ ਦੂਰ
ਿੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿ ਪਦਨ ਪਵਚ ਿਜਾਿ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ
ਿਰ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਜਆਬ ਨਾ ਦਦਾ ਉਿ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਮ ਿੋਨ
ਵੀ ਨਾ ਚਕਦਾ ਬਿਤੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਦਦਾ ਮ ਉਸ੍ ਤ
ਤਗ ਆ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਕਈ ਕਈ ਬਿਾਨ ਘੜ ਉਸ੍ ਤ ਦੂਰ ਰਪਿਦਾ

ਮ ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸ੍ਰੇ ਸ਼ਪਿਰ ਕਮ ਲਈ ਚਲਾ
ਪਗਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਬਰ ਬਦਲ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ
ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਾਰ ਨਾ ਲਈ ਦੂਸ੍ਰੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਵਚ ਮ ਇਕ ਮਕਾਨ
ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਪਲਆ ਮੈਨੂ ਇਥੇ ਰਪਿਪਦਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ
ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ਮ ਦਾ ਿਤਾ
ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਕਦ ਬੀਤ ਪਗਆ
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ਮ ਅਕਸ੍ਰ ਛਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਸ਼ਪਿਰ ਘਮਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਇਕ ਿਾਰਕ ਮੈਨੂ ਖਾਸ੍ ਿਸ੍ਦ ਸ੍ੀ

ਥੇ ਜਾਂ ਘਪਟਆਂ ਬਧੀ ਬੈਠ

ਰਪਿਣਾ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਤਾੜਨਾ ਖਾਸ੍ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਿਾਰਕ ਮੇਰੇ
ਪਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ ਬਿਤੀ ਦੂਰ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਥੇ ਬਚੇ ਵੀ

ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ਰਗ ਵੀ ਮਾਿੋਲ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਮੌਸ੍ਮ

ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਵੇ ਮ ਥੇ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠਾ ਰਪਿਦਾ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸ੍ੇ
ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਇਵ ਿੀ ਛਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਮ ਇਕ
ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਚਲਾ ਪਗਆ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ
ਇਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨ ਜਨਮਪਦਨ ਤੇ ਤੋਿਿੇ ਵਜ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਮੇਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਿਵਸ੍ ਤ ਚਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਕਿ ਸ੍ੀ ਇਿ ਪਕਤਾਬ

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਿੋ ਰਿੇ ਅਪਤਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੀ
ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਪਵਵਿਾਰ ਨੂ ਦੇਖ ਿੀ ਇਿ ਪਕਤਾਬ
ਮੈਨੂ ਿੜਨ ਲਈ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ ਸ੍ਖਵੀਰ ਕੌਰ

ਸ੍ੀ ਮ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲਗਾਂ ਪਤਨ ਚਾਰ ਿਨ ਿੀ ਿੜੇ ਪਕ ਇਕ
ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ ਮ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਿੜ ਪਰਿਾ

ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਿ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਕੋਈ ਨੜੇ
ਆਇਆ ਿੈ ਮ ਉਸ੍ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਉਿ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖ
ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਮ ਵੀ ਜਆਬ ਪਵਚ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਮ ਪਿਰ ਤ
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ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਲਗਾ ਪਕਤਾਬ ਚਗੀ ਲਗ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ
ਕੜੀ ਬੋਲੀ..
ਲਗਦਾ ਿੜਦੇ ਬਿਤ ਿੋ ਆਿ?
ਮ - ਨਿ , ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਕਝ ਿੜ ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ
ਦੋਸ੍ਤ ਨ ਜਨਮਪਦਨ ਤੇ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ
ਕੜੀ - ਪਕਵ ਦੀ ਲਗੀ ਪਿਰ?
ਮ - ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵੈਸ੍ੇ ਵਧੀਆ ਲਗ ਰਿੀ
ਏ ਆਿ ਨ ਿੜੀ ਇਿ?
ਕੜੀ - ਿਾਂਜੀ
ਮ - ਪਕਵ ਦੀ ਲਗੀ?
ਕੜੀ - ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਗੀ ਬਾਕੀ ਸ੍ਭ ਦੀ ਆਿੋ ਆਿਣੀ
ਸ੍ੋਚ ਿੈ ਠੀਕ ਿੈ ਵੈਸ੍ੇ ਆਿ ਿੂਰੀ ਿੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਰ
ਪਨਸ੍ਚਾ ਕਰ ਸ੍ਕੋ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਿੜਨ ਪਵਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਗ ਰਿੀ ਬਾਕੀ
ਰਚੀ ਬਣੀ ਰਿੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਕੜੀ - ਿਾਂਜੀ ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ
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ਮ - ਆਿ ਇਥੇ ਅਕਸ੍ਰ ਆ ਦੇ ਿੋ?
ਕੜੀ - ਿਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਪਜਆਦਾਤਰ ਐਤਵਾਰ
ਿੀ

ਝ ਜਦ ਛਟੀ ਿੋਵੇ ਆਿ?
ਮ - ਮ ਇਥੇ ਕੋਲ ਿੀ ਰਪਿਦਾ ਿਾਂ ਇਕ ਕਿਨੀ ਪਵਚ ਕਮ

ਕਰਦਾ ਬਸ੍ ਛਟੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਇਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਅ ਲਗਾ
ਰਪਿਦਾ
ਕੜੀ - ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਆਿਦਾ?
ਮ - ਿੀਤ ਆਿਦਾ?
ਕੜੀ - ਸ੍ਖ
ਮ - ਅਛਾ ਜੀ
ਕੜੀ - ਚਲੋ ਿੜੋ ਆਿ ਪਿਰ ਪਮਲਦੇ ਪਕਤੇ
ਮ - ਚਗਾ ਜੀ

ਏਨਾ ਆਖ ਉਿ

ਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ

ਬਿਤਾ ਕਝ ਨਾ ਸ੍ੋਪਚਆ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚ ਸ੍ੀ
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ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਸ੍ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਮੈਨੂ

ਥੇ

ਿੜਦੇ ਨੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਿਨਰਾ ਿੋਣ ਲਗਾ ਿਰ ਪਕਤਾਬ
ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ੍ੀ ਮ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤੇ ਰੋਟੀ
ਿਾਣੀ ਖਾ ਪਿਰ ਤ ਿੜਨ ਲਗਾ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ
ਜਾਣ ਬਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਰਮਾਂ ਦਾ ਸ੍ਬੂਤ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਸ੍ੀ
ਪਕਤਾਬ ਖਤਮ ਿੋ ਗਈ ਮ ਰੋਣ ਿਾਕਾ ਿੋ ਪਗਆ ਪਕ ਆਿਣੀ
ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਮ ਪਕਸ੍ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਪਵਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਪਦਨ ਏਸ੍ੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਪਕਤਾਬ
ਪਵਚ ਕਈ ਕਪਵਤਾਵਾਂ ਸ੍ਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਰ ਿਖ ਨੂ ਪਬਆਨ
ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਜਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਸ੍ਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਿੇਪਰਆ ਇਿ ਿੈ ਉਿ ਕਪਵਤਾ

ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਧੀ ਹਾਂ,
ਇਿ ਭੈਣ ਹਾਂ,
ਇਿ ਪਤਨੀ ਹਾਂ,
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ਇਿ ਮਾਂ ਹਾਂ,
ਹੋਰ ਿਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਜਦ ਨਵ ਜਿੰ ਮੀ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਨਾ-ਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜਦ ਹੋਈ ਿਝ ਜਆਨ ਤਾਂ,
ਹਰ ਮਰਦ ਵੇਖ ਿੇ ਖੋਇਆ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਅਿੰ ਗ ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਦੇ ਸੀ,
ਜਦ ਸਜਣਾਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਟੋਕਹਆ ਸੀ,
ਦੇਖ ਖਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਆਵੇ,
ਮਨ ਅਿੰ ਦਰੋਂ-ਅਿੰ ਦਰੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ,
ਸਭ ਸਮਝਣ ਮੈਨਿੰ ੂ ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਿੰ ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
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ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਖ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਜਣਨ ਨ,
ਖਦ ਨੂਿੰ ਹੀ ਨਚ ਖਾਵਣ ਲਈ,
ਕਿਿੰ ਨ ਹੀ ਪਰਦੇ ਿਰਦੀ ਹਾਂ,
ਆਪਣੀ ਇ ਤ ਬਚਾਵਣ ਲਈ,
ਮੈਂ ਸਾਿ ਕਨਭਾਵਾਂ ਰੋਹਬ ਵੀ ਝਲਾਂ,
ਉਹ ਬੈਠ ਮੈਨਿੰ ੂ ਢਾਵਣ ਲਈ,
ਮੈਂ ਕਫਰ ਵੀ ਆਦਰ ਿਰਦੀ ਹਾਂ,
ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਲਈ,
ਇਹ ਪੀੜ ਝਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਵੀ,
ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ
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ਮੈਂ ਖਦ ਦੀ ਦਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ,
ਜਦ ਝਲਦੀ ਕਸਤਮ ਹ ਾਰਾਂ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੂਿ ਬਣਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਫਰ,
ਕਦਖਦੀ ਇਿ ਮਜਾਰਾ ਹਾਂ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਆ ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਮ ਨਹੀਂ,
ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਸ ਗਵਾਰਾ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆ ਾਦੀ ਦਾ,
ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਿ ਦਆਰਾ ਹਾਂ,
ਕਿਿੰ ਨ ਿ ਗਣ ਕਗਣਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਮੈਂ ਹਰ ਗਣ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਿਝ ਤਾਂ ਇ ਤ ਹੋਈ ਏ,
ਜਦ ਪੀਰ ਪੈਗਿੰਬਰਾਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪੂਕਜਆ ਸੀ,
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ਮਹਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ,
ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਗੂਿੰ ਕਜਆ ਸੀ,
ਮੈਂ ਜਗਜਣਨੀ, ਪਾਪ ਹਰਣੀ ਹੋਈ,
ਜਦ ਜਗ ਨੂਿੰ ਲਾਇਆ ਖੂਿੰ ਕਜਆ ਸੀ,
ਸਭ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਸਵੀਿਾਰ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਜੋ ਵੀ ਅਜ ਤਿ ਹੂਿੰ ਕਝਆ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਕਬਨਾਂ ਇਹ ਸਿੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਿ ਧੀ ਹਾਂ,
ਇਿ ਭੈਣ ਹਾਂ,
ਇਿ ਪਤਨੀ ਹਾਂ,
ਇਿ ਮਾਂ ਹਾਂ,
ਹੋਰ ਿਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹਰਤ ਹਾਂ,
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ਮੈਂ ਇਿ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਇਸ੍ ਕਪਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਟੋਲਦੀਆਂ ਸ੍ਨ ਲਾਿਨਤਾਂ ਿਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਮਰ ਚਕੀ

ਜ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ ਜਪਿਤ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਮ
ਮਾਨਪਸ੍ਕ ਰੂਿ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਜੋ
ਪਕ ਇਕ ਚਗੀ ਗਲ ਸ੍ੀ ਮ ਿੋਰ ਪਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਿੜਨ ਲਗਾ
ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਕਮ ਤ ਛਟੀ ਿੋਣ ਤੇ ਮ ਓਸ੍ੇ ਿੀ ਿਾਰਕ ਪਵਚ
ਇਕ ਨਵ ਪਕਤਾਬ ਲੈ ਚਲਾ ਪਗਆ ਮੈਨੂ ਇਜ ਲਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਪਜਵ ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਆਇਆ ਿੋਵਾਂ ਿਰ ਤਰਿ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ੍ੀ ਪਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ਮ ਪਸ੍ਰਿ ਿਵਸ੍ ਦੀ

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸ੍ੀ ਅਜ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਗ ਿੀ ਰੂਿ ਦੇਖਣ
ਨੂ ਪਮਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਓਿੀ ਸ੍ਨ ਿਰ ਮੇਰੀ ਸ੍ੋਚ ਉਿ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨਜ਼ਰ
ਮ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਆਿਣੀ ਇਸ੍ ਨਵ ਸ੍ੋਚ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਮ ਕਦੇ

ਭਪਲਆਂ ਨਿ ਪਕ ਮ ਇਕ ਮਪਜਰਮ ਿਾਂ ਕਈ ਬੇਗਨਾਿ ਔਰਤਾਂ
ਦਾ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਮ ਪਜਸ੍ਮ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆ
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ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਪਡਆਂ ਿਰ ਿਣ ਮ ਬਦਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮ
ਇਕ ਨਵੀ ਪਕਤਾਬ ਿੜਨ ਬੈਠਾ ਿਰ ਿਾਰਕ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ
ਿੜੀ ਨਾ ਗਈ ਪਕਤਾਬ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਮ ਰਗ ਮਚ ਦੇਖਣ
ਲਗਾ ਅਚਾਨਕ ਪਿਰ ਓਿੀ ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਉਸ੍ਨੂ

ਦੇਖ ਮ ਖੜ ਪਗਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਿੀ ਿਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ
ਬਲਾਈ ਉਸ੍ ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜਆਬ ਪਦਤਾ ਪਿਰ
ਉਿ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਸ੍ਖ ਨਾਮ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ਦਾ ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖ - ਿੋਰ ਪਕਵੇ ਿੋ?
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਆਿ ਪਕਵ?
ਸ੍ਖ - ਆਿਾ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿਈ ਪਕਤਾਬ ਵਲ ਵੇਪਖਆ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖ - ਨਵ ਪਕਤਾਬ ਬਲੇ
ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਿੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਿਾ ਪਰਿਾ ਬਸ੍
ਸ੍ਖ - ਿਪਿਲੀ ਕਰ ਲਈ ਖਤਮ?
ਮ - ਿਾਂਜੀ
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ਸ੍ਖ - ਪਕਵ ਦੀ ਸ੍ੀ
ਮ - ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਖ - ਬਸ੍ ਸ੍ੋਿਣੀ?
ਮ - ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਬਦ ਿੈਨੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਲਈ ਇਿ

ਉਿ ਪਕਤਾਬ ਿੈ ਪਜਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਨੂ ਨਵ ਸ੍ੇਧ ਪਦਤੀ ਮ
ਬਸ੍ ਸ੍ਣਦਾ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਜਦਗੀ ਬਦਲ ਦਦੀਆਂ ਨ
ਿਰ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਨੂ ਿੜ ਮੈਨੂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਿੋਇਆ ਿੀ ਿਰ
ਸ੍ਚ ਮਚ ਿੀ ਮੈਨੂ ਬਦਲ ਪਦਤਾ
ਸ੍ਖ - ਅਛਾ ਜੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਿਸ੍ਸ੍ਾਂ
ਲਈ ਉਸ੍ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ ਨਾਲ ਪਕ

ਸ੍ਿਰਕ ਨਿ ਕੀਤਾ ਨਬਰ

ਤਾਂ ਿੈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਪਵਚ ਪਦਤਾ ਿੋਇਆ
ਮ - ਿਾਂ, ਿਰ ਮੈਨੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਪਕ ਕੀ ਕਿਾਂਗਾ ਉਸ੍
ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਸ੍ਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਪਮਟੀ
ਿਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ
ਸ੍ਖ - ਿਸ੍ਸ੍ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਸ੍ੀ
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ਮ - ਉਿ ਮੇਰੇ ਵਸ੍ ਦੀ ਗਲ ਨਿ ਿਾਂ ਧਨਵਾਦ ਜਰੂਰ
ਕਿਾਂਗਾ ਉਸ੍ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ ਨੂ ਜੋ ਇਿ ਪਕਤਾਬ ਪਲਖੀ ਤੇ ਵਕਤ
ਰਪਿਦੇ ਮੈਨੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿੇਪਰਆ
ਸ੍ਖ - ਕਰਦੋ ਪਿਰ ਧਨਵਾਦ
ਮ - ਿਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਕਤਾਬ ਤ ਨਬਰ ਲੈ ਸ੍ਦੇਸ਼
ਭੇਜਾਂਗਾ
ਸ੍ਖ - ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ

ਆਿ ਏਦਾਂ ਵੀ

ਧਨਵਾਦ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ
ਮ - ਮ ਸ੍ਮਪਝਆ ਨਿ
ਸ੍ਖ - ਮ ਿੀ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ
ਮ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ

ਪਠਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂਿ ਚੋ' ਕੋਈ ਸ੍ਬਦ ਨਾ

ਪਨਕਪਲਆ ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖ - ਤਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ ਪਧਆਨ
ਨਾਲ ਿਪੜਆ ਸ੍ਖਵੀਰ ਕੌਰ ਮ ਿੀ ਿਾਂ ਉਿ
ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਮ ਬੜੀ ਸ੍ਪਿਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਬੋਪਲਆਂ
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ਮ - ਮਆਿ ਕਰਨਾ ਮ ਸ੍ਚ ਮਚ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ ਪਕ
ਆਿ ਿੋ ਆਿ ਨ ਆਿਣਾ ਿੂਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਨਾ ਦਪਸ੍ਆ
ਇਸ੍ ਲਈ ਪਧਆਨ ਨਿ ਪਦਤਾ

ਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਪਕਤਾਬ

ਪਵਚ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੀ ਪਬਜਾਇ ਲੇ ਪਖਕਾ ਦੇ
ਸ੍ਖ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਮ ਐਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ਿੂਰ ਲੇ ਪਖਕਾ ਨਿ
ਬਸ੍ ਇਕ ਪਕਤਾਬ ਿੀ ਤਾਂ ਪਲਖੀ ਆ
ਮ - ਇਕ ਿੀ ਸ੍ਵਾ ਲਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਵੀ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਸ੍ਦੀ ਲੇ ਪਖਕਾ ਨੂ ਪਮਲਾਂਗਾ
ਸ੍ਖ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਸ਼ਕਰੀਆ ਆਿ ਦਾ ਜੋ ਆਿ
ਨ ਪਕਤਾਬ ਿੜੀ
ਮ - ਪਕ

ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਆਿ ਦਾ ਪਜਨਾਂ

ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘਟ ਿੈ ਇਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਨ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ
ਨੂ ਨਵ ਸ੍ੇਧ ਪਦਤੀ ਿੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਜ਼ ਨਿ ਆਿਦਾ ਧਨਵਾਦ
ਕਰਨ ਲਈ
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ਉਿ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਦਲੀ ਿਾਲਾਤ ਨੂ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿੋਏ
ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਪਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਕਈ ਗਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ੍ਨ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚ ਪਲਖੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸ੍ਲ
ਅਨਵਾਦ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਮ ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਣ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਇਜ
ਲਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਪਕਸ਼ਨਾ ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯਧ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਅਰਜਨ ਨੂ ਸ੍ਸ੍ਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ ਉਸ੍
ਦੀਆਂ ਪਗਆਨ ਭਰਿੂਰ ਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤ
ਘਟ ਨਿ ਸ੍ਨ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਿੋ ਗਈ ਉਸ੍ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ
ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਿ ਪਿਰ ਕਦੇ ਪਮਲਦੇ ਕਪਿ ਚਲੀ ਗਈ
ਮ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਦਾ ਪਰਿਾ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਤੇ
ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸ੍ਰ ਮੇਰੇ ਪਦਲ ਪਦਮਾਗ ਤੇ ਿੋ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਮ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਪਰਿਾ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ

ਨਾ ਉਸ੍ਦੇ ਨਬਰ ਤੇ ਸ੍ਦੇਸ਼ ਭੇਪਜਆ

ਜਾਵੇ ਿਰ ਇਿ ਕਰਨਾ ਪਿਰ ਤ ਿਵਸ੍ ਵਲ ਵਧਦਾ ਕਦਮ
ਲਪਗਆ ਕਈ ਪਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਕਮ ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ
ਛਟੀ ਵੀ ਘਟ ਪਮਲਣੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਰ ਐਤਵਾਰ

ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਜਰੂਰ ਆ ਦੀ ਿੈ ਮੇਰੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਵਚਾਰਾਂ ਨੂ ਮੜ
ਸ੍ਣਨ ਦੀ ਚਾਿਤ ਿੋਈ ਮ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪਕਤਾਬ
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ਿੜਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਿਭਾਵ ਐਨਾ
ਪਿਆ ਪਕ ਮ ਗਰਬਾਣੀ ਿੜਨ ਲਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਣਦਾ ਖਦ
ਪਵਚ ਬਦਲਾਵ ਪਲਆਉਣ ਲਗਾ
ਪਿਰ ਉਿ ਪਦਨ ਮੜ ਆ ਪਗਆ ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਮੈਨੂ ਕਮ ਤ

ਛਟੀ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ੀ ਮ ਤੜਕੇ

ਪਠਆਂ, ਬਾਣੀ

ਿੜੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਿਿਚ ਉਸ੍ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਿਾਰਕ ਬਿਤ
ਵਡੀ ਸ੍ੀ ਮ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਿਰ ਉਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਕਰੀਬ
ਪਤਨ ਵਜ ਗਏ ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਏਨੀ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ
ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕੜੀ ਤੇ
ਿਈ ਜੋ ਪਕ ਕਝ ਬਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ

ਭਜਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਪਚਿਰੇ ਤੇ
ਏਨੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਮਸ੍ਕਾਨ ਮਾਨ ਇਕ ਦਮ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਿਜਾਰਾਂ
ਗਲਾਬ ਪਖੜ ਗਏ ਿੋਣ ਵਾਲ ਖਲੇ ਿੋਏ ਪਿਕੇ ਰਗ ਦਾ ਸ੍ੂਟ
ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਭਰਿੂਰ ਪਜਸ੍ਦੀ ਪਮਸ੍ਾਲ ਪਕਤੇ

ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਨੂ ਵੇਖ ਮ ਅਨਦਮਈ ਿੋ ਪਗਆ ਮ
ਕੋਲ ਜਾ ਖੜ ਪਗਆ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿੀ
ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਥਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਈ ਮੇਰੇ
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ਵਲ ਵੇਖ ਉਸ੍ਨ ਿਥ

ਚਾ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮ ਵੀ ਜਆਬ

ਪਵਚ ਿਥ ਪਿਲਾਇਆ ਪਿਰ ਉਿ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ

ਠੀ ਤੇ ਮੜ

ਬਪਚਆਂ ਵਲ ਦੋੜਨ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬਚੇ ਉਸ੍ ਤ ਦੂਰ ਭਜੇ
ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖ - ਕੀ ਿਾਲ ਨ ਜਨਾਬ?
ਮ- ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਿ ਸ੍ਣਾਓ
ਸ੍ਖ - ਦੇਖ ਲਵੋ ਪਕਵ ਦੇ ਲਗ ਰਿੇ ਿਾਂ
ਮੈ - ਲਾ ਜਆਬ
ਉਸ੍ ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਖਸ਼ ਿੋਈ ਮ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ..
ਮ - ਬਚੇ ਿਸ੍ਦ ਨ ਆਿ ਨੂ?
ਸ੍ਖ - ਿਾਂ, ਕਪਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ
ਮ - ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਿੈ
ਸ੍ਖ - ਿੋਰ ਆਿ ਸ੍ਣਾਉ, ਬੜੇ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਦਖਾਈ
ਪਦਤੇ?
ਮ - ਕਝ ਨਿ , ਬਸ੍ ਕਮ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ
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ਸ੍ਖ - ਿਾਂ ਕਮ ਜਰੂਰੀ ਨ ਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂ ਰਾਿਤ
ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਿੈ
ਮ - ਰਾਿਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਿਾਂ
ਸ੍ਖ - ਵਧੀਆ ਗਲ ਿੈ ਆਜੋ ਬਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਿਾਂ
ਮ - ਜਰੂਰ
ਅਸ੍ ਦੋਨ ਬਪਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਗੇ ਕਦੇ ਬਚੇ ਸ੍ਾਡੇ
ਮਗਰ ਦੋੜਦੇ ਕਦੇ ਅਸ੍ ਬਪਚਆਂ ਮਗਰ ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਿਤੀ
ਪਮਟ ਖੇਡਦੇ ਰਿੇ ਪਿਰ ਰਕ ਗਏ ਉਿ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖ - ਆਜੋ

ਥੇ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ

ਅਸ੍ ਦੋਨ ਇਕ ਬਚ ਵਲ ਵਧੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਾਿੀ
ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਮ ਵੀ ਕਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਿਰ ਿੋਰ
ਕਝ ਮਪਦਆਂ ਤੇ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਿਰ ਮਦੇ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ੋਚਣ ਦਾ
ਅਲਗ ਢਗ ਸ੍ੀ ਸ੍ਤ ਗਣਾਂ ਸ੍ਪਿਤ ਭਰਿੂਰ ਔਰਤ ਸ੍ੀ ਉਿ

ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿ ਦੇਖ ਿਾਇਆ
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ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਉਸ੍ਨ ਿੀ ਖਦ ਮੇਰੇ ਚ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਖਤਮ
ਕਰ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ਦੇ ਿਸ੍ਦੇ ਪਚਿਰੇ
ਤੇ ਪਗਆਨ ਸ੍ਪਿਤ ਭਰਿੂਰ ਪਵਚਾਰਾਂ ਤ ਭਟਕ ਿੋਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿਾਸ੍ੇ
ਨਾ ਜਾ ਸ੍ਪਕਆ ਸ਼ਇਦ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ

ਿਰ ਇਸ੍ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਨਾ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਦੀ
ਛਾਿ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ, ਮਨ, ਪਦਲ, ਪਦਮਾਗ ਸ੍ਭ ਜਗਾ
ਛਿ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿੇ
ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਆਿਣੀ ਨਵ ਪਲਖੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ਣਾਈ ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ੀ ਕਪਵਤਾ ਸ੍ੀ..

ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿਝ ਗਲਾਂ ਿਰੀਏ,
ਕਦਲ ਦੀ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ,
ਿਝ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਸਖ ਦੇ ਿਰੀਏ,
ਿਝ ਦਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ,
ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿਝ ਗਲਾਂ ਿਰੀਏ,
ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ
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ਤਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣੀ,
ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਤੇੜੇ ਕਫ ਾਵਾਂ,
ਿਦੇ ਦੇਖਾਂ ਜਗਮਗ ਤਾਕਰਆਂ ਨੂਿੰ,
ਿਦੇ ਬਾਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ,
ਕਜਵੇਂ ਮੇਘਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਪਪੀਹਾਂ ਦੀਆਂ,
ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿਝ ਗਲਾਂ ਿਰੀਏ,
ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਇਸ ਰਾਤ ਚ' ਹੋਰ ਿਰਾਰ ਆਇਆ,
ਹਰ

ੈਅ ਦੇ ਕਵਚ ਕਨਖਾਰ ਆਇਆ,

ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਖਆਲ ਆਇਆ,
ਕਜਵੇਂ ਫਲਾਂ ਨੂਿੰ ਿਿੰ ਕਡਆਂ ਤੇ ਕਪਆਰ ਆਇਆ,
ਕਦਖਣ ਝਾਿੀਆਂ ਦੂਰ ਵਸਦੀਆਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀਆਂ,
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ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿਝ ਗਲਾਂ ਿਰੀਏ,
ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਅਿੰ ਕਮਤ ਵੀਣਾ ਗੂਿੰ ਜੀ ਚਾਰੇ,
ਕਰਮ-ਕਝਮ ਕਰਮ-ਕਝਮ ਚਾਰ ਚਹਾਰੇ,
ਿੂਿ ਸਣੀ ਮੇਰੀ ਕਵਚ ਦਰਬਾਰੇ,
ਅਿੰ ਕਮਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਚਬਾਰੇ,
ਹੋਇਆ ਸਮੇਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਿੰ ਬਰੀਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀਆਂ,
ਆਜੋ ਚਿੰ ਨ ਜੀ ਿਝ ਗਲਾਂ ਿਰੀਏ,
ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂਿੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਗਲਾਂ ਗਲਾਂ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ੍ਤ ਵਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਿ

ਠ ਕੇ

ਜਾਣ ਲਗੀ? ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਰੋਕ ਨਾ
ਸ੍ਪਕਆ ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ ਮ ਵੀ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਪਿਰ ਮ
ਕਮ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ ਮੈਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਮਿਬਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਇਸ੍ ਕਦਰ ਮਿਬਤ ਪਕ
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ਭਖ ਲਗਣੀ ਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂ ਪਦਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਸ੍ ਿਾਣੀ
ਿ ਦੇ ਰਪਿਣਾ ਪਦਲ ਪਦਮਾਗ ਤੇ ਓਿੀ ਛਾਈ ਿਈ ਸ੍ੀ ਪਿਆਰ
ਦੀ ਐਸ੍ੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗੀ ਪਜਸ੍ਨ ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਪਦਤਾ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਮਿਬਤ ਿੋਣ
ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਪਕਵ ਿਦਾ ਿੈ ਇਿ ਿਣ ਸ੍ਮਝ ਆਇਆ ਸ੍ੀ
ਮ ਐਤਵਾਰ ਕਮ ਤ ਛਟੀ ਲੈ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਜਾ ਿਿਪਚਆ
ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਸ੍ੋਪਚਆ
ਪਕ ਅਜ ਉਸ੍ਨੂ ਪਦਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਿੜ ਸ੍ਣਾ ਪਦਆਂਗਾ
ਿਰ ਮੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ
ਮੜ ਆ ਦਾ ਿੈ ਇਿ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਮੈਨੂ ਸ੍ਵੇਰ

ਤ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤ ਰਾਤ, ਿਰ ਉਿ ਨਾ ਆਈ ਏਦਾਂ
ਿੀ ਮ ਿਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਵੀ ਛਟੀ ਿਦੀ ਿਾਰਕ
ਪਵਚ ਜਾਂਦਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਉਿ ਕਦੇ ਨਾ ਪਦਖਾਈ ਪਦਤੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਪਕਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨਬਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰਾਂ ਿਰ
ਮੈਨੂ ਪਿਰ ਇਿ ਸ੍ਿੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਮ ਉਮੀਦ ਪਕਸ੍ਮਤ ਤੇ ਛਡ
ਪਦਤੀ ਿਰ ਉਿ ਦਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਨਾ ਆਈ ਮੈਨੂ
ਸ੍ਮਝ ਆ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਿੈ
ਪਜਵ ਮ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿ ਕੀਤੀ, ਓਵ
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ਿੀ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਪਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਬਪਣਆਂ ਪਰਿਾ ਤੇ ਮਿਬਤ ਦੇ ਅਸ੍ਲ
ਭੇਦ ਸ੍ਮਝ ਨਾ ਸ੍ਪਕਆ ਜਦ ਸ੍ਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਿੀ
ਮੇਰੀ ਸ੍ਜਾ ਬਣ ਗਏ ਮ ਸ੍ਜਾ ਨੂ ਪਖੜੇ ਮਥੇ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਅਗੇ ਵਪਧਆ ਮ ਗਰਬਾਣੀ ਵਲ ਵਧ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਲਗਾ

ਪਦਲ ਨੂ ਤਸ੍ਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸ੍ਿੀ ਿਾਸ੍ੇ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਮ ਵਧ ਤ ਵਧ ਪਧਆਨ ਦਦਾ ਇਕ ਪਦਨ ਮ ਭਗਤ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਲਖੀ ਬਾਣੀ ਪਵਚ ਿਪੜਆ..
ਿਬੀਰ ਚਿੰ ਦਨ ਿਾ ਕਬਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇਕ ਓ ਢਾਿ ਪਲਾਸ
ਓਇ ਭੀ ਚਿੰ ਦਨ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜ ਚਿੰ ਦਨ ਪਾਕਸ
ਭਾਵ - ਿੇ ਕਬੀਰ, ਚਦਨ ਦਾ ਪਨੈੱਕਾ ਪਜਿਾ ਭੀ ਬੂਟਾ ਚਗਾ
ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਉਿ ਢਾਕ ਿਲਾਿ ਆਪਦਕ ਵਰਗੇ ਰਖਾਂ ਨਾਲ
ਪਘਪਰਆ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਉਿ ਢਾਕ ਿਲਾਿ ਵਰਗੇ ਪਨਕਮੇ ਰਖ
ਵੀ, ਜੋ ਚਦਨ ਦੇ ਨੜੇ

ਗੇ ਿੋਈ ਿਦੇ ਿਨ ਚਦਨ ਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ

ਿਨ
ਿਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬਡਾਈ ਬੂਕਡਆ ਇਉ ਮਤ ਡੂਬਹ ਿੋਇ
ਚਿੰ ਦਨ ਿੈ ਕਨਿਟੇ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸਗਿੰ ਧ ਨ ਹੋਇ
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ਭਾਵ - ਿੇ ਕਬੀਰ, ਬਾਂਸ੍ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਚਾ ਲਮਾ ਿੋਣ ਦੇ

ਮਾਣ ਪਵਚ ਡਪਬਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਸ੍ ਕੋਈ ਪਧਰ ਬਾਂਸ੍ ਵਾਂਗ
ਿਊਮੈ ਪਵਚ ਨਾ ਡਬ ਜਾਇਓ ਪਕ ਪਕ, ਬਾਂਸ੍ ਭਾਵ ਚਦਨ ਦੇ
ਨੜੇ ਭੀ ਪਕ

ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਉਸ੍ ਪਵਚ ਚਦਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਗਧੀ ਨਿ

ਆ ਦੀ
ਮੈਨੂ ਇਜ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਸ੍ਖਵੀਰ ਉਿ ਚਦਨ ਦਾ
ਪਬਰਵਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਨੜੇ ਰਪਿਣ ਵਾਲੀ ਢਾਕ ਜਾਂ ਿਲਾਿ ਵੀ
ਸ੍ਗਪਧਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਮੈਨੂ ਉਿ ਢਾਕ ਜਾਂ ਿਲਾਿ
ਬਣਨਾ ਨਸ੍ੀਬ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤੇ ਰੀਤ ਉਿ ਚਦਨ ਦਾ ਪਬਰਵਾ
ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ੍ਗਧ ਨਾਲ ਮ ਿਲਾਿ ਬਣ ਮਪਿਕ
ਸ੍ਕਦਾ ਿਰ ਮ ਬਾਂਸ੍ ਬਣੇ ਰਪਿਣ ਪਵਚ ਿੀ ਆਿਣੀ ਵਪਡਆਈ

ਸ੍ਮਝੀ ਤੇ ਚਦਨ ਦੇ ਪਬਰਵਾ ਦੇ ਗਣ ਕਦੇ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ
ਸ੍ਪਕਆਂ

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ੍ਬਦਾਂ

ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਬਿਤ ਔਖਾ ਿੈ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਮਰਦ ਪਕ

ਨਾ ਿੋਵੇ ਪਕਸ੍ੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂ ਨੂ ਵੇਖ ਉਸ੍ਦੀ
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ਵਾਸ੍ਨਾ ਿਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਭਾਵ ਔਰਤ ਪਕਸ੍ ਵੀ
ਉਮਰ ਦੀ ਿੋਵੇ ਨਵ ਜਮੀ ਬਚੀ ਜਾਂ ਸ੍ੌ ਸ੍ਾਲਾਂ ਬਜ਼ਰਗ ਮਰਦ
ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਿੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ
ਸ੍ਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਨੂ ਦੇਖ ਔਰਤ ਦੇ ਚਪਰਤਰ ਦਾ ਅਨਮਾਨ
ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਿਣੀ ਿਵਸ੍ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਨਾ ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਝ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਕਰਦਾਰ ਸ੍ੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਨੂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ, ਆਿਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ
ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਬਸ੍ ਖੇਡ ਸ੍ੀ ਇਿ ਪਸ੍ਰਿ
ਕਿਾਣੀ ਿਾਤਰ ਜਾਂ ਸ੍ਖਵੀਰ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਿ , ਬਲਪਕ
ਉਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਿੈ ਜੋ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਿਦੇ ਿਨ
ਸ੍ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਿ ਜਦ ਤਕ ਉਿ ਆਿਣੇ ਜੀਵਨ
ਸ੍ਾਥੀ ਨਾਲ ਿੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਿੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਰ ਪਸ੍ਰਿ
ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂ ਮਖ ਰਖ ਸ੍ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਅਿਰਾਧ ਿੈ

ਇਿ ਇਕ ਕਾਲਿਪਨਕ ਕਥਾ ਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ
ਿਦ ਤਕ ਸ੍ਚ ਪਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਕ ਪਕ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
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ਬਿਪਤਆਂ ਨਾਲ ਿਦਾ ਿੈ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂ
ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਪਡਗਦੇ ਜਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨਮਾਨ ਨੂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਿਤੀ ਸ੍ਿੀ ਭਾਵਨਾ ਅਿਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਿੈ ਔਰਤ
ਦਨੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਭ ਤ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਮੂਰਤ ਿੈ ਪਜਸ੍ਨੂ ਕਈ ਰੂਿਾਂ

ਨਾਲ ਦਪਸ੍ਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਸ੍ਾਨੂ ਔਰਤਾਂ ਿਤੀ ਆਿਣੀ
ਵਪਿਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂ ਬਦਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਾਣੀ
ਿਾਤਰ ਵਰਗਾ ਿਾਲ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਨੂ ਠਸ੍ ਨਾ ਲਗੇ ਧਨਵਾਦ
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ਪੇਮ ਕਵਆਹ
ਡੀ.ਜੇ ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ, ਸ੍ਾਰੇ ਆਿੋ ਆਿਣੇ ਰਗ ਪਵਚ
ਮਸ੍ਤ ਭਗੜਾ ਿਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਗਆਂਢ ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ
ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕੜੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਿਤ ਗਰੀਬ
ਘਰ ਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਬੇ-ਿਦ ਸ਼ਰਾਬ ਿ ਦਾ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਉਸ੍

ਨ ਨਾਗਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਾਇਆ ਉਸ੍ ਦੇ ਚਾਰ ਬਚੇ ਸ੍ਨ, ਦੋ ਕੜੀਆਂ
ਤੇ ਦੋ ਮਡੇ ਉਸ੍ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿੇਮ ਪਵਆਿ
ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਵਡੀ ਕੜੀ ਦਾ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਿ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸ੍ੀ
ਮਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਗੇ ਸ੍ਨ ਕੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਉਸ੍ਦੇ ਬਾਿ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਪਵਦਰ ਪਸ੍ਘ ਉਿ ਚਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ

ਉਿ ਆਿਣੀ ਵਡੀ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਕ ਪਕ
ਉਸ੍ ਨ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਵ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਉਿ ਪਜਆਦਾ ਖਰਚੇ ਤ ਬਚ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ
ਵਡੀ ਕੜੀ ਨ ਚਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਮਤਾਪਬਕ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਤਕ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨਾਲ ਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਦੇ ਿਲਾਤਾਂ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਪਨੈੱਤ ਪਿਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ
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ਨਾਲ ਪਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ
ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਨੂ ਸ੍ਾਫ਼ ਿੀ ਕਪਿ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਿ ਚਨੀ ਚੜਾਵਾ
ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਕਰੇਗੀ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਮੈਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾਜ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਿ ਬਸ੍ ਉਿ ਮੇਰਾ ਪਵਆਿ ਘਰੇ ਿੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ

ਪਿਉ ਨੂ ਨਾ ਚਾ ਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਿਰਮੀਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਘਰੇ ਿੀ
ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਝ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਿੀ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣੇ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਿਰਮੀਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੀਿਕ ਸ੍ਾਪਰਆਂ ਨਾਲ
ਸ੍ੋਿਣੇ ਸ੍ਨ ਿਰਮੀਤ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ ਪਵਚੋ ਸ੍ੋਿਣੀ ਕੜੀ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਵਰਗੀ ਪਿਡ ਪਵਚ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਵਆਿ ਤ ਇਕ ਪਦਨ

ਿਪਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਰੇ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਸ੍ਨ ਬਲਪਵਦਰ ਪਸ੍ਘ
ਨ ਪਵਆਿ ਦੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀ ਆਿਣੇ ਗਆਂਢ ਪਵਚ ਿੀ ਇਕ ਮਡੇ
ਨੂ ਪਦਤੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਜਮੇਵਾਰੀ
ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਕਮ ਓਿੀ ਦੇਖ ਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਦਵੀਰ ਪਸ੍ਘ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਯਾਰੀ
ਬਲਪਵਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੇ ਮਡੇ ਦੀਿਕ ਨਾਲ ਸ੍ੀ ਅਗਦ

ਕਿੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਪਵਚ ਇਜ਼ੀਨੀਪਰਗ ਦੀ ਿੜਾਈ
ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਿਡ ਪਵਚ ਿਪਿਲਾਂ ਮਡਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਇਿ ਿੜਾਈ
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ਕਰ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦੀਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਗਦ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੀ ਸ੍ੀ,
ਤਕਰੀਬਨ ਿਜ- ਛੇ ਸ੍ਾਲ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਬਿਤ
ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਦੀਿਕ ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਦ
ਨਾਲ ਿੇਮ ਸ੍ੀ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਭਗੜਾ ਿਾ ਰਿੇ
ਸ੍ੀ, ਅਗਦ ਦਾ ਸ੍ਕਾ ਭਰਾ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮਡਾ ਵੀ ਓਥੇ ਿੀ ਸ੍ਨ

ਅਚਾਨਕ ਰੌਲਾ ਿੈ ਪਗਆ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਿਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਪਕ ਕੀ
ਿੋਇਆ ਡੀ.ਜੇ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਗਆ ਪਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਦਪਸ੍ਆ
ਪਕ ਨਾਲ ਿੀ ਗਆਂਢ ਪਵਚੋ ਇਕ ਮਡਾ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਬਕਰਮ
ਪਸ੍ਘ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਨੂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਬਕਾ ਕਪਿ ਕੇ ਬਲਾ ਦੇ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ
ਇਕ ਮਜ਼ਬੀ ਪਸ੍ਘ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਬਧ ਰਖਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਘਰ ਿਦ
ਤ ਿਰੇ ਗਰੀਬ ਸ੍ਨ ਉਿ ਇਕ ਪਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂ ਘਰ
ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ ਪਵਚ ਅਗ ਵਾਂਗੂ
ਿੈਲ ਗਈ ਪਵਆਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪਵਚ ਇਕ ਦਮ ਕਝ ਦੇਰ ਲਈ
ਰਕਾਵਟ ਿੈ ਗਈ ਏਥੇ ਿੀ ਪਬਕੇ ਦਾ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ ਬਟੀ ਵੀ
ਭਗੜਾ ਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਅਗਦ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮਡਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ

ਉਸ੍ ਨੂ ਿਛਣ ਲਗ ਿਏ ਪਕ ਤੈਨੂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਿੋਣਾ ਸ੍ਭ ਿਪਿਲਾਂ
ਿੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਐਨ ਨੂ ਬਟੀ ਤੇ ਅਗਦ
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ਦਾ ਵਡਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਵੀ ਬਟੀ ਨੂ ਿੀ ਿਪਛਆ
ਪਕ ਤੈਨੂ ਿਪਿਲਾਂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਿਰ ਬਟੀ ਦਾ ਆਿਣੇ
ਤਾਏ ਲਈ ਵੀ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਆਬ ਸ੍ੀ ਬਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ
ਉਸ੍ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਚਗੀ ਸ੍ਾਂਝ ਸ੍ੀ ਪਜਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਘਰ ਭਜੀ
ਸ੍ੀ ਬਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਨ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਅਗਰ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰ

ਨੂ ਉਸ੍ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਸ਼ਕ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦੀ ਬਿਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ
ਿੋਵੇਗੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ ਨ ਬਟੀ ਨੂ ਘਰ ਪਕਤੇ ਭਜ ਪਕ ਆਿਣੇ
ਪਕਸ੍ੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ੍ਲਾਿ ਪਦਤੀ ਅਜੇ ਉਿ ਸ੍ੋਚ
ਿੀ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਪਲਸ੍ ਆ ਗਈ, ਿਪਲਸ੍ ਦੀ ਗਡੀ ਦੇਖਦੇ ਿੀ
ਬਟੀ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਪਕ ਇਿ ਿਪਲਸ੍ ਉਸ੍ ਲਈ ਿੀ ਆਈ

ਿੈ ਬਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਮਤਾਪਬਕ ਕੜੀ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਿਪਿਲਾਂ
ਸ਼ਕ ਬਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਪਬਕੇ ਦਾ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ
ਸ੍ੀ ਬਟੀ ਨ ਪਵਆਿ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕਧ ਟਿੀ ਤੇ ਓਥ ਿਰਾਰ
ਿੋ ਪਗਆ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਿਥ ਨਾ ਲਗਾ ਪਿਰ ਿਪਲਸ੍ ਪਬਕੇ ਦੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ

ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਿਜੀ ਿਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂ ਿਪਲਸ੍ ਦਾ ਿਪਿਲਾਂ
ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਿਪਲਸ੍ ਦੇ ਆਉਣ ਤ
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ਿਪਿਲਾਂ ਭਜ ਪਗਆ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਪਵਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਲਸ੍
ਦੇ ਿਥ ਨਾ ਲਗਾ

ਉਸ੍ ਰਾਤ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ

ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦਤੀ ਪਕ ਉਿ ਜਲਦ ਤ ਜਲਦ ਆਿਣੇ ਮਡੇ ਥਾਣੇ
ਪਵਚ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਿ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਿਰਚਾ ਿੋਣ ਤ ਕੋਈ ਨਿ
ਰੋਕ ਸ੍ਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਮਡੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ

ਦਾ ਭਰੋਸ੍ਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਿਪਲਸ੍ ਓਥ ਚਲੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਪਦਨ
ਿਰਮੀਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਬਿਤ ਵਧੀਆ ਿੋਇਆ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ
ਪਵਆਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਿਾਸ੍ੇ ਪਸ੍ਰਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਪਜਵ

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿੋ ਗਈ ਿੋਵੇ ਪਵਆਿ ਬੀਤ
ਪਗਆ ਜੋ ਕੜੀ ਘਰ ਭਜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਰਨਦੀਿ ਕੌਰ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿਾਲੇ ਬਾਰਵ ਦੀ ਿੜਾਈ ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ ਿਰ

ਉਿ ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਪਵਚ ਅਨੀ ਿੋ ਪਕ ਘਰ ਭਜ ਗਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ
ਿਪਰਵਾਰ ਸ਼ੋਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ੍ ਨੂ ਲਭ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਸ੍

ਬਾਰੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਖਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਬਕੇ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ
ਿੀ ਘਰ ਿਰਾਰ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਆਿਣੇ ਛੋਟੇ ਮਡੇ ਨਾਲ
ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਰਪਿਦੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ ਕਪਿਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਬਕੇ ਦੇ
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ਪਿਉ ਨਾਲ ਲੜ ਪਕ ਘਰ ਗਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਨਿ
ਆਈ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਸ੍ਿੀ ਗਲ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਉਸ੍ਦਾ
ਪਿਉ ਪਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਥੜੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਮਡੇ
ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸ੍ਣ ਕੇ ਉਿ ਵੀ ਓਥ ਭਜ ਪਗਆ

ਿਾਲਾਤ ਬਦ ਤ ਬਤਰ ਉਦ ਿੋ ਗਏ ਜਦ ਿੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂ
ਭਜੇ ਘਰ ਿਜ ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਸ੍ੀ ਿਰ ਦੋਨਾਂ ਕੜੀ ਮਡੇ ਚੋ' ਪਕਸ੍ੇ
ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਿੋਜ਼
ਪਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੋ ਿੋਰ ਬਚੇ ਸ੍ਨ, ਇਕ
ਮਡਾ ਤੇ ਇਕ ਕੜੀ ਪਕਰਨ ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਣਨ ਪਵਚ
ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਵਡੀ ਕੜੀ ਨ ਵੀ ਿੇਮ ਪਵਆਿ
ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਘਰ ਭਜੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ
ਘਰਪਦਆਂ ਤ ਆਪਗਆ ਲੈ ਕੇ ਪਵਆਿ ਕਰਾਇਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਸ੍
ਅਿਵਾਿ ਪਵਚ ਪਕਨੀ ਸ੍ਚਾਈ ਿੈ ਪਸ੍ਰਿ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦਾ
ਿਪਰਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕਰਨ ਤੇ ਪਬਕੇ ਦੇ ਘਰ ਭਜਣ ਮਗਰ
ਪਿਡ ਪਵਚ ਬਸ੍ ਇਸ੍ੇ ਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ੍ੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਦੇ ਘਰ
ਭਜਣ ਦਾ ਪਿਰਖ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕੋਈ ਉਸ੍ ਦੇ ਭਜਣ ਤ ਖਸ਼
ਵੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਪਿਡ ਪਵਚ
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ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਅਗੇ ਪਸ੍ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਝਕਾਇਆ ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਪਿਡ ਦੇ
ਬਿਤੇ ਲੋ ਕ ਕੜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਜਣ ਲਈ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ ਮੂਿ ਤੇ
ਪਿਰਖ ਕਰਦੇ ਿਰ ਪਿਠ ਪਿਛੇ ਚਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖਸ਼ ਵੀ ਿਦੇ
ਿਰ ਇਸ੍ ਗਲ ਪਵਚ ਪਕਨਾ ਦਖ ਸ੍ੀ ਇਿ ਬਸ੍ ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ
ਿੀ ਅਨਭਵ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ
ਿਪਲਸ੍ ਨ ਿਰ ਨਾ-ਮਮਪਕਨ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਕ ਿੇਮੀ ਜੋੜੇ
ਦਾ ਿਤਾ ਲਗ ਸ੍ਕੇ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਿ ਿਥ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਬਕੇ
ਦੇ ਪਜਗਰੀ ਯਾਰ ਇਕ ਪਦਨ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਪਬਕੇ
ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਜੀਤ ਆਿਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿਡ ਰਪਿ ਰਿਾ ਿੈ ਿਪਲਸ੍
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਕਰਨ ਦੇ ਪਿਉ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਡ ਦੇ ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ਮੇਤ
ਦੋ ਚਾਰ ਿੋਰ ਬਪਦਆਂ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਿਜੇ

ਿਪਲਸ੍ ਦੀ ਗਡੀ ਸ੍ੜਕ ਤ ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਮੜਦੀ ਦੇਖ ਮਨਜੀਤ
ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮਡੇ ਨ ਰੌਲਾ ਿਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂ ਘਰ ਭਜਣ
ਲਈ ਕਪਿ ਪਦਤਾ ਮਨਜੀਤ ਘਰ ਬਾਿਰ ਿੀ ਨਾਲ ਿੀ ਲਗੀ
ਇਕ ਬਬੀ ਤੇ ਨਿਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਆਿਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮਡੇ ਦੀ ਗਲ
ਸ੍ਣ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕਛੇ ਸ੍ਮੇਤ ਿੀ ਓਥ ਭਜ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ

ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਡਾ ਵੀ ਭਜ ਪਗਆ ਿਪਲਸ੍ ਨੂ ਪਿਰ ਇਕ ਵਾਰ
ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਿ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਥ ਨਾ
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ਲਗਾ ਿਰ ਿਪਲਸ੍ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਿਨਾਂ
ਜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਿਰਬਸ੍
ਪਸ੍ਘ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਓਸ੍ੇ ਵੇਲੇ ਿੀ ਿਤਾ ਲਗ
ਪਗਆ ਪਕ ਿਪਲਸ੍ ਉਿਨਾਂ ਘਰੇ ਪਕ

ਆਈ ਿੈ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ

ਨ ਿਰਬਸ੍ ਨੂ ਪਕਿਾ ....
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਪਕਥੇ ਆ ਭੀ ਮਡਾ ਤਿਾਡਾ?
ਿਰਬਸ੍ - ਆਜੋ ਜਨਾਬ ਅਦਰ ਆ ਜਾਵੋ
ਿਪਲਸ੍ ਿਰਬਸ੍ ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਅਦਰ ਵਲ ਨੂ ਿੋ ਗਈ
ਿਰਬਸ੍ ਦੀ ਕਾਿੀ ਜਾਣ ਿਪਿਚਾਣ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੇ
ਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ੍ੀ ਿਰਬਸ੍ ਨ ਆਵਾਜ਼

ਮਾਰੀ..........
ਿਰਬਸ੍ - ਪਲਆਓ ਭੀ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ......
ਿਰਬਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਨੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਕੜੀ
ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ.....
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਅਸ੍ ਐਥੇ ਬੈਠਣ ਨਿ ਆਏ ਦਸ੍ ਤੇਰਾ
ਭਣੇਵਾਂ ਤੇ ਮਡਾ ਪਕਥੇ ਆ ?
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ਐਨ ਨੂ ਿਰਬਸ੍ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸ੍ਭ
ਨ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਿਰ ਪਕਰਨ ਦੇ ਪਿਉ ਨ ਿਾਣੀ ਨਾ ਿੀਤਾ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਪਿਰ ਪਕਿਾ..
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਦਸ੍ ਪਕਥੇ ਲਕਾਏ ਆ ਦੋਵ?
ਿਰਬਸ੍ - ਿਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਿ ਘਰ ਨਿ ਨ ਿਰ ਮ
ਜਲਦ ਿੀ ਆਿਣੇ ਭਣੇਵ ਨੂ ਿੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ

ਿਰਬਸ੍ ਨ ਇਿ ਕਪਿ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਦਸ੍
ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਪਲਆ ਤੇ ਿਪਲਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ
ਓਥ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਰ ਿਪਲਸ੍ ਓਸ੍ੇ ਪਦਨ ਿੀ ਪਬਕੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ
ਿਜੀ

ਿਪਲਸ੍ ਨ ਪਬਕੇ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ

ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕੀਤੀ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਬਕੇ
ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਪਮਲੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਿ ਦੋਵ ਪਕਰਨ
ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਪਿਰ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਿ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਿ
ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਿਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਗਏ
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ਓਸ੍ੇ ਰਾਤ ਿੀ ਪਕਰਨ ਦਾ ਪਿਉ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ
ਬਦੇ ਪਜਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਨਰਜਨ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਟੀ ਦੇ ਘਰ
ਪਗਆ ਜੋ ਪਕ ਪਰਸ਼ਤੇ ਵਜ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ
ਬਟੀ ਦੇ ਤਾਏ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀ ਚਗੀ ਸ੍ਾਂਝ ਸ੍ੀ

ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂ
ਸ੍ਮਝਾ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਤਾ ਿੈ ਕੜੀ ਮਡਾ ਪਕਥੇ
ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਅਗਰ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਦਸ੍ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਿ ਬਟੀ
ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਨਿ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਵਰਨ
ਪਸ੍ਘ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ਪਵਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਈ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਜ਼ਕੀਨ
ਦਵਾਇਆ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਵੇਰੇ ਿੀ ਮਡੇ ਨੂ ਿੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਨਾ ਕਪਿਣ
ਪਿਛ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਭਰਾ ਪਨਰਜਨ ਪਸ੍ਘ ਓਥ ਚਲੇ
ਗਏ

ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਨ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਟੀ ਨੂ ਥਾਣੇ
ਬਲਾ ਪਲਆ ਤੇ ਖਦ ਆਿ ਵੀ ਨਾਲ ਪਗਆ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ

ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਵੀ ਓਥੇ ਆ ਗਏ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਬਟੀ
ਨਾਲ ਿਛ ਪਗਛ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਿਰ ਬਟੀ ਨ ਸ੍ਾਫ਼
ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਭਜਣ ਬਾਰੇ ਪਬਲਕਲ
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ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਬਸ੍ ਆਿਣੇ ਡਰ ਵਜ ਘਰ ਿਰਾਰ
ਸ੍ੀ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਕਝ ਨਾ
ਪਕਿਾ ਤੇ ਬਟੀ ਦੀ ਗਲ ਨੂ ਸ੍ਚ ਮਨ ਪਲਆ ਿਰ ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ
ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਪਿਛ ਉਿਨਾਂ ਬਟੀ ਨੂ ਓਥੇ ਿੀ ਰਖ ਪਲਆ

ਸ੍ਵਰਨ ਪਸ੍ਘ ਅਜੇ ਥਾਣੇ ਪਵਚੋ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਣ ਲਗਾ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਆਿਣੇ ਮਾਮੇ ਸ੍ਮੇਤ ਿਾਪਜ਼ਰ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ
ਵੀ ਜਮਾ ਬਟੀ ਵਾਂਗ ਿੀ ਪਬਆਨ ਪਦਤੇ ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਿਪਿਲਾਂ
ਿੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਸ੍ਲਾਿ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਬਟੀ ਦਾ
ਤਾਇਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਓਥ ਚਲੇ ਗਏ ਿਰ ਪਕਰਨ
ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਾ ਘਰ ਨਾ ਪਗਆ ਪਕਰਨ ਦੇ ਤਾਏ

ਦਾ ਮਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿਣ ਿਛ-ਪਗਛ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂ 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 ਬਪਦਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਿਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵੋ
ਤੇ ਭਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਮੇ ਿੈ ਜਾਵੋ
ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਟੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਿ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿੇ ਸ੍ੀ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਕੇ ਿਣ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਛਤਰ ਿਰੇਡ
ਿੋਣ ਲਗੀ ਿੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਪਕਿਾ .....
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਆਂ ... ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬਪਦਆਂ ਵਾਂਗੂ
ਿੈ ਜਾਵੋ...

ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਐਨ ਨੂ ਉਿ ਦੋਵ ਕਮੀਜ਼ਾਂ
ਲਾਿ ਕੇ ਿੈ ਗਏ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਮਾਰਨ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ, ਦੋਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੂਰ ਤਕ ਸ੍ਣਦੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਪਗਣਤੀ ਵਧਦੀ
ਜਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਟਾ ਰਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਿਾ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ
ਿਟਾ ਰਕ ਪਗਆ, ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਟੀ ਦਾ ਿਾਲ ਬਰਾ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ
ਪਕਿਾ ਅਸ੍ ਪਬਕੇ ਦੇ ਿਰ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਖਦ
ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਿੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂ ਲਭਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਸ੍ ਤ

ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਿੀ ਉਿ ਿਪਲਸ੍ ਤੇ ਪਕਰਨ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਨਾਲ
ਲੈ ਪਕ ਪਬਕੇ ਦੇ ਿਰ ਉਸ੍ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰ ਗਏ ਪਜਨਾਂ ਬਾਰੇ
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ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਪਕ ਕਝ ਿਥ ਨਾ ਲਗਾ ਥਕ
ਿਾਰ ਪਕ ਿਪਲਸ੍ ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਗਈ
ਪਿਰ ਜਦ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਦੇ ਥਾਣੇ ਤ
ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਿੋਨ
ਕੀਤਾ ਪਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਦਰਾਂ-ਿਦਰਾਂ ਿਜ਼ਾਰ ਰਿਏ ਲੈ ਕੇ

ਆਉਣ ਨਿ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਿਰਚਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨਜੀਤ
ਦੇ ਮਾਮੇ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸ੍-ਦਸ੍
ਿਜ਼ਾਰ ਪਵਚ ਗਲ ਮਕਾਈ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ
ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਥ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਿੀ ਥਾਣੇ ਆ ਿਜੇ ਤੇ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਦੋਨਾਂ ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਿ ਿਜ਼ਾਰ ਰਿਏ ਪਦਤੇ ਿਰ
ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਪਬਲਕਲ ਖ਼ਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਿੈਸ੍ੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਿਰ ਅਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਘਰ ਨਾ
ਭੇਪਜਆ ਪਕ ਪਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਪਦਖਾਵੇ
ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਓਥੇ ਰਖਣਾ ਚਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਜ਼ਕੀਨ
ਦਵਾਇਆ ਪਕ ਿਣ ਉਿ ਦੋਵਾਂ ਪਵਚੋ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਿਥ ਵੀ ਨਿ

ਲਗਾਏਗਾ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਕੇ
ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੇ ਗਏ
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ਰਾਤ ਨੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂ ਕੋਲ
ਬਲਾ ਪਲਆ ਤੇ ਕੜੀ ਮਡੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਸ੍ਚ-ਸ੍ਚ ਦਸ੍ਣ ਲਈ
ਪਕਿਾ
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਿਣ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ ਕਾਕਾ ਿਣ ਨਿ ਤਿਾਨੂ
ਿਥ ਲਾ ਦੇ
ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਟੀ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿਪਲਸ੍ ਵਾਲੇ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ
ਪਮਤ ਨਿ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਦਸ੍ਣ ਤ ਪਬਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਉਲਝਾ ਣ
ਲਈ ਪਕਿਾ..
ਮਨਜੀਤ - ਭਾਜੀ ਿੂਰੀ ਗਲ ਦਸ੍ਾਂ ਪਕ ਅਧੀ?
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਿੂਰੀ ਗਲ ਦਸ੍ ਮਾਮਾ.. ਮ ਅਧੀ ਤ ਕੀ ਲੈ ਣਾ
ਮਨਜੀਤ ਨ ਦਸ੍ਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ...

ਮਨਜੀਤ - ਗਲ ਮਸ੍ਾਂ ਛੇ ਕ ਮਿੀਨ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਿੈ ਮ,
ਬਟੀ, ਪਬਕਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਪਿਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਸ੍ੀ ਤੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ
ਪਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਿਾਪਸ੍ ਪਕਰਨ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਿੇਲੀ ਿਭ
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ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਿ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਬਕੇ ਨ ਪਕਰਨ
ਨੂ ਅਖ ਮਾਰਤੀ ਿਰ ਪਕਰਨ ਨ ਗਸ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਸ੍ ਕੇ
ਅਗੇ ਲਘ ਗਈ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਉਿ ਆਿਣੇ ਸ੍ਕੂਲ ਜਾ ਰਿੀਆਂ
ਸ੍ੀ ਉਿ ਦੋਵ ਿੀ ਪਿਡ ਤ ਬਾਿਰ ਇਕ ਿਾਈਵੇਟ ਸ੍ਕੂਲ ਪਵਚ

ਿੜਦੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛ ਮ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨ ਪਬਕੇ ਨੂ
ਗਾਲਾਂ ਕਢੀਆਂ ਪਕ ਤੂ ਿਣੇ ਿਗਾ ਿਾ ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍
ਗਲ ਲਈ ਿੈਰਾਨ ਤੇ ਖਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕਰਨ ਨ ਕੋਈ ਗਸ੍ਾ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਪਕ ਪਕ ਪਬਕਾ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਸ੍ੋਿਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ,
ਉਸ੍ ਦੇ ਮੂਿਰਲੇ ਦੋਵ ਦਦ ਟਟੇ ਿੋਏ ਸ੍ੀ ਤੇ ਰਗ ਸ੍ਾਵਲਾਂ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਕਦ ਵੀ ਬਿਤਾ ਲਬਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦਾ ਨਕ ਪਤਖਾ ਸ੍ੀ

ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਿ ਥੋੜਾ ਬਿਤ ਜਚਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਕਰਨ ਬਿਤ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਕੜੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ੋਿਣੇ ਤ ਸ੍ੋਿਣਾ ਤੇ ਿਪੜਆ
ਪਲਪਖਆ ਮਡਾ ਪਮਲ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਬਕਾ ਮਸ੍ਾਂ ਸ੍ਤ ਕ ਜਮਾਤਾਂ
ਿੀ ਿਪੜਆਂ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਭ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿਡਾਂ
ਤਕ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸ੍ਨ ਰੋਜ਼ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਪਕਰਨ ਨੂ

ਛੇੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕਸ੍ੇ ਵਕਤ ਅਸ੍ ਨਾਲ ਨਾ
ਵੀ ਿਦੇ ਿਰ ਪਬਕਾ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਾ ਦਾ ਪਿਰ ਇਕ
ਪਦਨ ਪਬਕੇ ਨ ਪਕਰਨ ਨੂ ਰੋਕ ਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨਬਰ ਦੇ
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ਪਦਤਾ ਪਕਰਨ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂਿ ਕੀਤੇ ਨਬਰ ਿੜ ਪਲਆ
ਪਬਕਾ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਚਗਾ ਜਸ਼ਨ
ਿੋਇਆ ਪਤਨਾਂ ਨ ਰਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਤੀ ਤੇ ਪਿਡ ਪਵਚ
ਬਲਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਦਾ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ ਪਬਕਾ ਸ੍ਾਰਾ
ਪਦਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਿੋਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਾ ਤੇ ਇਿ ਰੋਜ਼ ਿੋਣ ਲਗਾ
ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦਿਪਿਰ ਦੇ
ਪਗਆਰਾਂ ਕ ਵਜੇ ਪਕਰਨ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ
ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਿ ਿੈ
ਪਬਕੇ ਨੂ 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' ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਕੀ ਿੋ ਰਿਾ
ਿੈ ਪਕਰਨ ਦੀ ਵਡੀ ਭੈਣ ਕਾਲਜ ਿੜਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ
ਿੋਸ੍ਟਲ ਪਵਚ ਰਪਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਪਕਸ੍ੇ ਕਿਨੀ ਪਵਚ

ਕਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਿਓ ਿੌਜ਼ ਪਵਚ ਘਰ ਪਸ੍ਰਿ ਪਕਰਨ ਤੇ
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ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਰਪਿਦੇ ਸ੍ਨ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਪਕਰਨ ਨ ਿੋਨ ਕੀਤਾ
ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨੂ ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗ ਚਕਾ ਿੈ ਿਣ ਉਿਨਾਂ
ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ ਬੇਿਤਰ ਇਿੀ ਿੈ ਪਕ
ਆਿਾ ਘਰ ਭਜ ਜਾਈਏ ਪਬਕੇ ਨ ਮੈਨੂ ਤੇ ਬਟੀ ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਕੇ

ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਿਰ ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਕਮ ਕਰਨ
ਤ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਸ੍ਮ ਤਾਂ ਸ੍ਾਨੂ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ
ਉਿ ਨਿ ਭਜੇਗਾ ਿਰ ਓਸ੍ੇ ਰਾਤ ਿੀ ਉਿ ਪਕਰਨ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਥੇ ਭਜ ਪਗਆ ਜਦ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮ
ਵੀ ਇਿ ਸ੍ਣ ਕੇ ਭਜ ਪਗਆ ਪਕ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਸ੍ਾਨੂ
ਚਕਣਾ ਿੈ ਤੇ ਪਿਰ ਬਟੀ ਵੀ ਭਜ ਪਗਆ ਇਿ ਸ੍ਾਰੀ ਕਿਾਣੀ
ਮਨਜੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਸ੍ਣਾ ਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵਚ

ਪਕਨਾ ਸ੍ਚ ਿੈ ਇਿ ਉਿ ਦੋਵ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ
ਪਕਿਾ ..
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਅਛਾ ਇਸ੍ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਾਨੂ ਿਤਾ ਸ੍ੀ
ਉਿਨਾਂ ਨ ਘਰ ਭਜਣਾ ਿੈ?
ਮਨਜੀਤ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਸ੍ ਉਸ੍ਨੂ ਨਾ ਭਜਣ ਲਈ
ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਿਣ ਸ੍ਾਨੂ ਕੀ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਸ੍ਚੀ ਭਜ ਜਾਣਾ ਵਾ
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ਥਾਣੇਦਾਰ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਨ ਲੈ ਨ ਆ ਤਿਾਡੀ ਗਲ,
ਿਰ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਤਿਾਨੂ ਿਣ ਵੀ ਿਤਾ ਵਾ ਪਕ ਉਿ ਪਕਥੇ
ਨ..? ਚਲੋ ਸ੍ੋਵ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਗਲ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ

ਐਨੀ ਗਲ ਕਪਿ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਢੇਰੀ ਿੋ ਪਗਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ
ਤੇ ਬਟੀ ਓਸ੍ੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਭਜੇ ਪਵਛੀ ਦਰੀ ਤੇ ਿੈ ਗਏ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਘਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਖ਼ਬਰ ਦੇ
ਪਦਤੀ ਪਕ ਪਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਬਕੇ ਦਾ ਪਿਉ ਆਥੜੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ
ਉਿ ਆਿਣੇ ਕਮ ਤੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਿੈ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ
ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਝ ਬਪਦਆਂ ਸ੍ਮੇਤ ਓਥੇ ਜਾ ਿਜਾ ਜਦ

ਉਿ ਓਥੇ ਿਜੇ ਤਾਂ ਪਬਕੇ ਦਾ ਪਿਉ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਡਗਰਾਂ ਨੂ ਿਠ
ਿਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮਪਿਦਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂ ਗਲ
ਿੜ ਪਲਆ ਤੇ ਪਛਤਰ ਮਾਰਨ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ ਓਿਨਾ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ
ਿਪਰਵਾਰ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਕਪਟਆ ਤੇ ਿਪਛਆ ਪਕ
ਓਿਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਪਕਥੇ ਿੈ ਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਿਤਾ ਨਾ ਿੋਣ

ਬਾਰੇ ਿੀ ਕਪਿਦਾ ਪਰਿਾ ਮਪਿਦਰ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ
ਬਪਦਆਂ ਨ ਸ਼ੇਮਸ਼ੇਰ ਨੂ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਉਸ੍ਦੇ ਲੀੜੇ ਿਾੜ ਪਦਤੇ
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ਜਦ ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਿੋਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤਾਂ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ
ਇਕ ਬਦੇ ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਿ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਤੋੜ ਿੀ ਨਗਾ
ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਦੇ ਤੇੜ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ
ਕੋਲ ਿੀ ਿਈ ਇਕ ਿਲੀ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਨੂ ਲਵੇਪਟਆਂ ਤੇ
ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਪਿਛੇ ਬਨ ਪਲਆ ਇਕ ਬਦਾ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਪਿ ਪਗਆ
ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਬਦੇ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਆਿੋ ਆਿਣੇ ਸ੍ਾਧਨਾ ਤੇ
ਚਲ ਿਏ ਕਝ ਕ ਦੇਰ ਪਿਛ ਉਿ ਪਿਡ ਦੇ ਚਕ ਪਵਚ ਆ ਿਜੇ
ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਡ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਿਪਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤ ਬਾਿਰ
ਆ ਗਏ ਜਦ ਉਿਨਾਂ ਿਲੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਪਵਚੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ

ਬਾਿਰ ਕਪਢਆਂ ਉਿ ਿੂਰਾ ਲਿੂ ਨਾਲ ਨਿਾਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਉਸ੍ ਤ ਬੋਪਲਆਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਡ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੋ ਕ ਘਰ
ਬਾਿਰ ਸ੍ੀ ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛਤ

ਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਿਣੇ

ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਿਰੇ, ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਵੀ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ
ਨੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਾਰਾ ਪਿਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ
ਦੀ ਿਾਲਤ ਲਈ ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕਝ ਨਾ ਦਸ੍ਣ ਤ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਟ
ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਿਰ ਕਝ ਕ ਪਿਡ ਦੇ ਬਦੇ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ
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ਉਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਪਕ ਅਗਰ ਮਰ
ਪਗਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਸ੍ਆਿਾ ਿੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਰ ਤਦ ਤਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ
ਪਸ੍ਘ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿਤ ਪਜਆਦਾ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਦੇ
ਦੋਵ ਿਥ ਤੇ ਇਕ ਲਤ ਟਟ ਗਈ ਸ੍ੀ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ
ਓਥ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਬਪਦਆਂ ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ

ਿਸ੍ਿਤਾਲ ਪਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਪਜਨਾਂ ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਈ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨ
ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਿਣ ਸ੍ਭਲਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਜ ਕਮ ਖਰਾਬ
ਨਾ ਿੋ ਜਾਵੇ ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ
ਨੂ ਸ੍ਖਤ ਤ ਸ੍ਖਤ ਸ੍ਜ਼ਾ ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਿਡ ਦੇ
ਮੋਿਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਿੀ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮਡੇ ਦੀ
ਗਲਤੀ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਮਲ ਰਿੀ ਿੈ ਇਸ੍ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ
ਿੀ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਬਟੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂ ਛਡ ਪਦਤਾ ਿਰ ਉਿ ਦੋਨ
ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਕਸ੍ੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ
ਜਦ ਅਗਦ ਕਾਲਜ ਤ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸ੍ਾਰੀ ਗਲ ਦਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਲਤ
ਤੇ ਦਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਪਲਸ੍ ਨ ਤਲਾਸ਼
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ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਿਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਿਥ ਲਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਦ ਠਿ
ਿੋ ਗਈ ਜਦ ਇਕ ਮਿੀਨ ਬਾਅਦ ਪਕਰਨ ਤੇ ਪਬਕੇ ਦੇ ਪਵਆਿ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਇਸ੍ ਪਵਆਿ ਲਈ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੋਈ
ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਦਖੀ ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਕਨਾ ਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਗਜਰ

ਪਗਆ ਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕਰਨ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਬਕਾ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆਇਆ

ਿੋ ਨਾ ਿੋ ਪਬਕੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ੍ਦੇ ਭਜਣ ਪਵਚ ਿੂਰਾ ਿਥ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਪਛਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਿੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਸ੍ਚ ਨਾ
ਦਪਸ੍ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂ ਆਿਣੇ ਮਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ

ਇਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ
ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਟ ਿੈਣੀ ਕੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ੀ? ਇਸ੍ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਅਜੇ ਤਕ
ਕੋਈ ਨਿ ਿਜਾ ਪਕ ਦੋਨਾਂ ਪਵਚੋ ਸ੍ਿੀ ਕੌਣ ਿੈ! ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ
ਪਜਸ੍ਦੀ ਕੜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਤ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਜਾ ਪਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਪਜਸ੍ਦਾ ਿਤਰ ਉਸ੍ਦੀ ਕੜੀ ਨੂ ਘਰ

ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਬਕਾ ਤੇ ਪਕਰਨ ਨ ਆਿਣੇ ਛੇ ਮਿੀਪਨਆਂ
ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ-ਵੀਿ ਸ੍ਾਲ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਨੂ ਲਤ ਮਾਰਤੀ ਪਕ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਵਚ
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ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਕਝ ਸ੍ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਜੋ ਿਾਲਾਤ
ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਨ ਆਿਣੇ ਤੇ ਝਲੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਮਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮਪਿਦਰ ਪਸ੍ਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਦਖ
ਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਵਚ ਕੋਈ ਪਬਆਨ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛ
ਪਿਡ ਿੋਰ ਵੀ ਕਈ ਿੇਮੀ ਜੋਪੜਆਂ ਨ ਿੇਮ ਪਵਆਿ ਕਰਾਏ ਸ੍ੀ

ਕਝ ਮਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਝ ਪਬਨਾਂ ਮਜ਼ੂਰੀ ਤ ਤੇ ਪਿਡ ਦੇ ਿਾਲਾਤ
ਸ੍ਧਰਨ 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
ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਨਿ ਸ੍ਾਨੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ ਬਾਿ ਨੂ ਮਨਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਸ੍ਾਡੀ ਖਸ਼ੀ ਤ ਵਧ
ਕਝ ਨਿ ਿਦਾ ਿਰ ਇਜ਼ਤ ਨੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਨਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ
ਸ੍ਿੀ ਤਰੀਕਾ ਨਿ ਿਦਾ ਆਿਣੇ ਿੇਮ ਨੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ

ਦਾ ਕੋਈ ਪਜਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੇ ਪਕ ਦਨੀਆਂ ਮੋਡਰਨ ਿੋ ਗਈ ਿੈ
ਿਰ ਮਾਂ ਬਾਿ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਜ ਵੀ ਆਿਣੇ ਬਪਚਆਂ ਲਈ ਓਿੀ
ਿੈ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇ ਬਦਲ ਗਈ ਿੈ ਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿ
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ਬਦਲੀਆਂ ਆਿਪਣਆਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਤ ਵਧ ਕੇ ਕਝ ਨਿ ਿਦਾ
ਅਗਰ ਆਿਪਣਆਂ ਤ ਦੂਰ ਵੀ ਿਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਖਚ
ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਪਿਦੀ ਿੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਸ੍ਖੋ ਜੇ ਅਜ ਅਸ੍ ਆਿਣੇ ਮਾਂ ਬਾਿ ਨਾਲ ਐਵ ਕਰਾਂਗੇ

ਤੇ ਇਿ ਨਾ ਭਲੋ ਕੇ ਅਸ੍ ਵੀ ਇਕ ਪਦਨ ਓਸ੍ੇ ਜਗਾ ਤੇ ਖੜੇ
ਿੋਵਾਂਗੇ ਪਜਥੇ ਅਜ ਸ੍ਾਡੇ ਮਾਿੇ ਖੜੇ ਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ੍ ਤ
ਗਭੀਰ ਿੀ ਿੋਣਗੇ ਸ੍ਧਰਨਗੇ ਨਿ
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ਰਖੜੀ
ਸ੍ਸ੍ - ਜਦ ਵੇਖੋ ਓਥੇ ਵੜੀ ਰਪਿਦੀ ਆ, ਪਦਨ-ਪਤਉਿਾਰ
ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਾ ਘਰੇ ਰਿੇ..
ਸ੍ਿਰਾ - ਕੀ ਐਵ ਬੜ-ਬੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਲੈ ਣਦੇ

ਕੋਈ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਜਾਣਾ
ਿੋਵੇ ਤੇਰਾ ਇਿੋ ਪਖਲਾਰਾ ਿਦਾ ਆ
ਸ੍ਸ੍ – ਅਛਾ, ਮੇਰਾ ਪਖਲਾਰਾ ਿਦਾ ਵਾ, ਇਸ੍ ਨੂ ਨਿ
ਪਦਖਦਾ ਪਕ ਅਜ ਰਖੜੀ ਆ, ਇਸ੍ਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਨ ਵੀ ਘਰੇ
ਆਉਣਾ ਆ ਤੜਕੇ ਪਨਕਲ ਚਲੀ ਆ ਓ ਮੇਰਾ ਮਡਾ ਵੀ ਝਡੂ
ਿੀ ਆ ਅਜ ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਇਸ੍ ਨੂ ਿਣ ਦੀ ਗਈ ਿਤਾ ਨਿ ਕਦ
ਮੜਨਾ ਵਾ ਨਾਲੇ ਇਸ੍ ਨ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਿੇਕੇ ਰਖੜੀ
ਬਨਣੀ ਪਕਸ੍ਦੇ ਆ ਇਸ੍ ਨ?
ਸ੍ਿਰਾ - ਤੂ ਐਵ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿ ਨਿ
ਿੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵ ਬਕਵਾਸ੍ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਨੂਿ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਪਵਚ ਲਗੀ ਰਿੀ ਤੇ

ਸ੍ਸ੍ ਦੀ ਬੜ-ਬੜ ਬਦ ਨਾ ਿੋਈ ਨੂਿ ਨੂ ਆਿਣੀ ਸ੍ਸ੍ ਦੇ ਸ੍ਭਾ
ਦਾ ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਸ੍ ਨੂ ਕੋਈ ਜਆਬ ਮੜ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ
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ਚਿ-ਚਾਿ ਆਿਣਾ ਕਮ ਕਰੀ ਗਈ ਉਿ ਆਿਣੇ ਬਟੂਏ ਪਵਚ
ਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕਝ ਿੋਰ ਸ੍ਮਾਨ ਵੀ ਰਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਐਨ ਨੂ ਉਸ੍ਦੇ
ਘਰਵਾਲੇ ਸ੍ਖਪਜਦਰ ਪਸ੍ਘ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਕਿਾ..
ਸ੍ਖਪਜਦਰ - ਮ ਚਲਾ ਨਾਲ?
ਰਾਜਬੀਰ(ਨੂਿ) - ਨਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਸ੍
ਘਰੇ ਰਿੋ ਿਤਾ ਨਿ ਦੀਦੀ ਿਣੀ ਕਦ ਆ ਜਾਣ ਮ ਜਲਦੀ
ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ
ਸ੍ਖਪਜਦਰ - ਿੈਸ੍ੇ ਿੈਗੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੇਵਾਂ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ , ਿੈਗੇ ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਲੋ ੜ ਿਦੀ
ਤਾਂ ਮ ਮਗ ਲਦੀ ਤਸ੍ ਰਾਿਲ ਨੂ 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 ਸ੍ਸ੍ ਉਸ੍ ਦੇ ਘਰ ਪਨਕਲਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਿੀ ਰਿੀ ਘਰ ਪਨਕਲ ਕੇ ਉਿ ਿਪਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਪਮਠਾਆਈ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲਡੂਆਂ
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ਦਾ ਇਕ ਡਬਾ ਖਰੀਦ ਪਲਆ ਖਰੀਦਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ
ਆਟੋ ਪਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂ ਿਥ ਪਦਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਿਤਾ ਦਸ੍ ਕੇ ਓਥੇ
ਚਲਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਵਚ ਬੈਠ ਗਈ ਆਟੋ
ਵਾਲੇ ਨ ਆਿਣਾ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਿ ਚਲ ਪਿਆ ਆਟੋ
ਵਾਲੇ ਨ ਖਾਕੀ ਰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ
ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਿੇਕੇ ਘਰ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਅਨਭਵ ਿਦਾ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਨ ਚੇਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਦਲ ਪਵਚ ਦਰਦ ਵੀ
ਉਿ ਚਿ-ਚਾਿ ਆਟੋ ਪਵਚ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਤੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ
ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਪਖਆਲ ਪਲਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਉਸ੍ ਦੇ
ਪਦਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅਖਾਂ ਰਾਿ ਬਾਿਰ ਵਪਿਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ

ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਿਰ ਅਥਰੂ ਦਰਦ ਨੂ
ਪਬਆਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂ ਰਦੇ ਿੋਏ
ਦੇਖ ਪਲਆ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂ ਕਝ ਨਾ ਪਕਿਾ
ਰਾਜਬੀਰ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਆਿਣੇ ਰਮਾਲ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਸ੍ਾਿ ਵੀ
ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਥਰੂ ਰਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ ਸ੍ਨ ਲੈ ਰਿੇ

ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ੍ੂਝਵਾਨ ਇਨਸ੍ਾਨ ਮਾਲੂਮ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍
ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਤੀਿ ਕ ਸ੍ਾਲ ਿੋਵੇਗੀ ਜਦ ਰਾਜਬੀਰ ਦੇ
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ਅਥਰੂ ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ਨ ਰਕ ਰਿੇ ਤਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਿਛ
ਿੀ ਪਲਆ..
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਗਲ ਿੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ?
ਰਾਜਬੀਰ ਚਿ ਰਿੀ ਤੇ ਪਸ੍ਸ੍ਕੀ ਲਦੀ ਿੋਈ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ
ਸ੍ਾਿ ਕਰਦੀ ਰਿੀ ਪਿਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਿਪਛਆ..
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਅਜ ਤਾਂ ਰਖੜੀ ਿੈ ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ
ਖਸ਼ ਿੈ ਤਸ੍ ਪਕ ਰੋ ਰਿੇ ਜੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੈ
ਤਾਂ ਦਸ੍ੋ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਕੋਈ ਿਲ ਪਮਲ ਜਾਵੇ
ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਪਕਲ ਨਿ ਿੈ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਰ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਬੇ-ਵਜਾ ਨਿ ਆ ਰਿੇ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਕਛ ਨਿ ਵੀਰ ਜੀ ਬਸ੍ ਅਜ ਰਖੜੀ ਿੈ ਤਾਂ
ਆਿਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਿਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ ਿੈ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ ਬਣੀ ਰਪਿਦੀ
ਿੈ ਿਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਮੌਪਕਆਂ ਤੇ ਓਿੀ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਦੀਆਂ ਨ
ਇਿ ਜ਼ਖਮ ਮਾੜੇ ਨਿ ਆ, ਿਰ ਦਰਦ ਿਦ ਤ ਿਰੇ ਦਦੇ ਨ
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ਰਾਜਬੀਰ ਨੂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਆਬ ਸ੍ਣ ਕੇ ਿਸ੍ਲਾ ਪਜਿਾ
ਪਮਪਲਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਅਜ ਆਿਣੇ ਦਖ ਨੂ ਵਡਾਉਣ ਦਾ ਰਾਿ
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਰਖੀ..
ਰਾਜਬੀਰ - ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਵੀਰ ਜੀ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਨਿ ਿੈ, ਤੇ ਿਰ ਵਾਰ
ਰਖੜੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਇਸ੍ ਦੀ ਘਾਟ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿਦੀ ਿੈ ਤੇ ਮੇਰਾ
ਗਟ ਿਰ ਰਖੜੀ ਤੇ ਸ੍ਨਾ ਿੀ ਰਪਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕੀ ਤਿਾਡਾ ਵੀ
ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਿ ਿੈ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰ ਿੈਗਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਣ ਨਿ ਆ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਕ ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਭੈਣ ਜੀ?
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਵਾਲ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਚਿ ਿੋ ਗਈ
ਤੇ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਿਰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ
ਨ ਮੜ ਸ੍ਵਾਲ ਕੀਤਾ ਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਪਿਰ ਰਾਜਬੀਰ ਨ
ਦਸ੍ਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ
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ਰਾਜਬੀਰ - ਕੀ ਦਸ੍ਾਂ ਵੀਰੇ? ਪਸ੍ਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨ ਝਗਾ
ਚਪਕਆ ਪਢਡ ਆਿਣਾ ਿੀ ਨਗਾ ਿਦਾ ਿੈ ਿਰ ਿਣ ਇਸ੍ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਿਰਕ ਵੀ ਨਿ ਿਦਾ ਜਦ ਇਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿੀ ਨਿ ਰਿੇ
ਤਾਂ ਪਿਰ ਕਾਿਦੀ ਇਜ਼ਤ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਦਖ ਤਾਂ ਆ ਦਾ
ਿੈ ਿਰ ਅਸ੍ ਉਿਨਾਂ ਤ ਭਜ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ਕਦੇ ਿਰ ਮੋੜ ਤੇ
ਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਿੋਣਗੀਆਂ ਵੈਸ੍ੇ ਗਲ ਕੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਵੀਰ
ਜੀ ਨੂ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਚਗਾ ਭਲਾ ਕਮ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ, ਿਪੜਆ
ਪਲਪਖਆ ਵੀ ਸ੍ੀ, ਿਤਾ ਨਿ ਪਕਸ੍ਦੀ ਬਪਿਣੀ ਬੈਠ ਪਗਆ

ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗ ਪਗਆ ਤੇ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ਗਾਲ
ਪਲਆ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨ ਕੋਈ ਛਪਡਆ ਿੀ ਨਿ ਿੋਣਾ
ਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਚਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਜਆਦਾ ਕਰਦਾ
ਸ੍ੀ ਜੋ ਿੈਸ੍ੇ ਿੋਣੇ ਬਸ੍ ਪਚਟਾ ਿੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣਾ ਪਜਨੀ ਵੀ ਜਮਾ

ਿੂਜੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਚਟੇ ਪਵਚ ਉਡਾ ਪਦਤੀ ਲੋ ੜ ਤ ਵਧ ਨਸ਼ਾ
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ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਤਿਾਡਾ ਰਣਬੀਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਡਗਾ ਪਿਆ
ਿੈ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੂਿ
ਪਵਚ ਝਗ ਪਨਕਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਜਵ ਦਨੀਆਂ
ਿੀ

ਜੜ ਗਈ ਿੋਵੇ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਿੀ ਿਾਲ ਿਦਾ ਿੈ ਭੈਣ ਜੀ

ਖਾਸ੍ ਕਰ ਕੇ ਪਚਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਿ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨ ਮਗਰ
ਭਗਤਣਾ ਤਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂ ਿਦਾ ਿੈ ਪਵਆਪਿਆ ਸ੍ੀ ਜਾ ਕਵਾਰਾ
ਸ੍ੀ?
ਰਾਜਬੀਰ - ਪਵਆਪਿਆ ਸ੍ੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨ

ਉਸ੍ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਭ ਤ ਵਡਾ ਦਖ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ ਇਸ੍ੇ ਗਲ ਦਾ ਪਕ
ਉਿਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਦੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਿੋ ਗਈ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਿਉ ਪਬਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਿਾਲ ਿਛਦਾ ਿੈ ਪਜਥੇ

ਪਿਉ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਿਦਾ ਿੈ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਾ ਨਿ ਲੈ ਸ੍ਕਦਾ
ਪਕਨੀ ਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨ ਬੇਟੀਆਂ?

ਰਾਜਬੀਰ - ਵਡੀ ਅਠ ਕ ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ੍ਾਢੇ ਕ
ਿਜ ਸ੍ਾਲ ਦੀ
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ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਪਿਰ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਧਕਾ ਿੋਇਆ ਪਵਚਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ
ਰਾਜਬੀਰ - ਿਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ ਰਬ ਵੀ ਿਤਾ ਨਿ ਕੀ-ਕੀ
ਸ੍ੋਚ ਕੇ ਜ਼ਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਰਬ ਤਾਂ ਆਿਣਾ ਕਮ ਕਰੀ ਜਾ ਪਰਿਾ ਵਾ
ਇਸ੍ ਪਵਚ ਰਬ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਿੈ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ
ਿਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ੍ ਰਬ ਨੂ ਕਿੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਰਾਜਬੀਰ - ਉਿ ਤਾਂ ਿੈ ਵੀਰੇ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਾਸ੍ੂਮ ਬਚੀਆਂ
ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਕੀ
ਦੋਸ਼, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ?
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਿ ਤਾਂ ਕਰਮਾ ਦਾ ਪਿਸ੍ਾਬ
ਿਦਾ ਿੈ, ਇਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਭਗਤਣੀ ਿੋਰਾਂ ਨੂ ਿਦੀ ਿੈ ਬਾਕੀ ਜੋ
ਰਬ ਨੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਿੈ ਓਿੀ ਿਦਾ ਿੈ
ਰਾਜਬੀਰ - ਿਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ ਸ੍ਿੀ ਪਕਿਾ ਤਸ੍
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ਐਨ ਨੂ ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਿੇਕਾ ਘਰ ਆ ਪਗਆ ਰਾਜਬੀਰ ਨ
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ ਇਕ ਜਗਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਸ੍ ਨ ਆਟੋ
ਰੋਕ ਪਦਤਾ ਰਾਜਬੀਰ ਆਟੋ ਪਵਚ

ਤਰੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣਾ

ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਪਵਚ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇਣ ਲਗੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਪਛਆ..
ਰਾਜਬੀਰ - ਪਕਨਾ ਪਕਰਾਇਆ ਿੋਇਆ ਵੀਰੇ?
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਦਮਾਗ ਪਵਚ ਿਤਾ ਨਿ ਕੀ ਆਇਆ ਉਸ੍
ਨ ਪਕਿਾ..
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਿ ਭੈਣ ਜੀ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਅਜ
ਰਖੜੀ ਿੈ ਮ ਇਸ੍ ਲਈ ਤਿਾਡੇ ਤ ਪਕਰਾਇਆ ਨਿ ਲਵਾਂਗਾ
ਰਾਜਬੀਰ - ਨਿ ਵੀਰੇ ਤਸ੍ ਆਿਣੀ ਪਮਿਨਤ ਤਾਂ ਲਵੋ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਨਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਅਜ ਦੇ ਪਦਨ ਲਈ
ਆਿਣਾ ਵੀਰ ਿੀ ਸ੍ਮਝੋ, ਮੈਨੂ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਕੋਈ ਗਲ
ਨੀ ਪਿਰ ਪਕਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ
ਰਾਜਬੀਰ - ਿਰ ਵੀਰੇ
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ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਕੋਈ ਿਰ-ਿਰ ਨਿ ਤਸ੍ ਪਜਨਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਕਪਿ ਲਵੋ ਮ ਨਿ ਲੈ ਣਾ ਪਕਰਾਇਆ ਚਗਾ ਜੀ ਿਣ ਮ ਚਲਦਾ
ਿਾਂ ਰਬ ਨ ਚਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਮਲਾਂਗੇ
ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਓਥ ਚਲਣ ਲਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ
ਿੀ ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ
ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ...
ਰਾਜਬੀਰ ਭਜ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ
ਪਕਿਾ
ਰਾਜਬੀਰ - ਵੀਰੇ ਕੀ ਮ ਤਿਾਨੂ ਰਖੜੀ ਬਨ ਦਵਾ?

ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ
ਭਰ ਆਈਆਂ ਪਕ ਪਕ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ੍ਦਾ ਗਟ ਰਖੜੀ ਲਈ
ਤਰਲੇ ਖਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਉਿ ਸ੍ਨਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਪਿਣਾ
ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਓਥੇ ਬੈਠ ਿੀ ਪਕਿਾ..
ਆਟੋ ਵਾਲਾ - ਿਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ
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ਇਸ੍ ਤ ਪਬਨਾਂ ਉਸ੍ ਦੇ ਮੂਿ ਪਵਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ
ਪਨਕਪਲਆ ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਟੂਏ ਪਵਚ ਰਖੜੀ
ਕਢੀ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨ ਵੀ ਆਿਣਾ ਸ੍ਜਾ ਿਥ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ
ਰਾਜਬੀਰ ਨ ਰਖੜੀ ਬਨੀ ਤੇ ਲਡੂਆਂ ਦੇ ਡਬੇ ਪਵਚ ਇਕ ਲਡੂ
ਕਢ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਿ ਪਵਚ ਿਾਇਆ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਤੇ
ਰਾਜਬੀਰ ਦੋਵ ਿੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਭਾਰੀ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛ
ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਆਿਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਪਵਚ ਖਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਓਥ
ਚਲਾ ਪਗਆ ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਆਿਣੇ ਿੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ

ਿੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਿ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂ, ਭਰਜਾਈ ਨੂ

ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂ ਪਮਲੀ ਉਿ ਸ੍ਾਰੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਸ਼
ਵੀ ਿੋਏ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ ਅਥਰੂ ਵੀ ਵਿਾਏ ਉਸ੍ ਤ
ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਿੀ ਰਾਜਬੀਰ ਆਿਣੇ ਸ੍ਿਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ

ਅਜ ਰਾਜਬੀਰ ਖਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਦਖੀ ਵੀ ਦਖ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ

ਆਿਣੇ ਸ੍ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਸ਼ੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀ ਰਖੜੀ
ਪਵਅਰਥ ਨਿ ਗਈ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਰਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ਭ
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ਪਦਨ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਨਿ ਿੈ ਬਲਪਕ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣਾ ਿੈ ਪਕ ਤਿਾਡੇ ਤ ਪਬਨਾਂ ਤਿਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ ਿੈ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਰਾਜਬੀਰ ਪਜਿੀ
ਨਿ ਿਦੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਰ ਰਾਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂ
ਭੈਣ ਕਿੇਗਾ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਿਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿੈ ਪਕ ਉਸ੍ ਨ ਪਕਨੀ

ਕ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਿੈ ਿਰ ਸ੍ਾਡਾ ਵੀ ਿਰਜ਼ ਿੈ ਪਕ ਅਸ੍ ਉਸ੍
ਪਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ਪਕਸ੍ ਲੇ ਖੇ ਲਾਉਣਾ ਿੈ ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਜਾਂ ਪਿਰ
ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਤੇ ਿਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਅਜ ਨਸ਼ਾ ਿੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਸ੍ਭ ਤ ਵਡਾ ਕਾਰਣ ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਿਣੀਆਂ
ਪਜਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂ ਭਲ ਕੇ ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਪਵਚ ਿਸ੍ੇ ਿੋਏ ਨ

ਪਜ਼ਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਚੀਜ ਿੈ, ਢਗ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ
ਆਨਦ ਪਮਲੇ ਗਾ ਵੀਰ ਆਿਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂ ਸ੍ਿੀ ਰਾਿ ਤੇ ਆਉਣ
ਦਾ ਤੋਿਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਬਪਣਆ ਰਿੇ
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ਦੂਧੀਆ ਸਰੀਰ ਿਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ
ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ

ਿਰ ਇਕ ਦਾਗ ਸ੍ੀ ਦਾਗ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ

ਉਭਰਨ ਲਗਾ ਪਜਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ੍ 'ਚ ਬਾਿਰ ਪਨਕਲਣ ਦੀ
ਜਦੋ-ਜ਼ਪਿਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਦਾਗ ਇਕ ਜਖਮ ਜਾਿਣ ਲਗ
ਪਿਆ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਦਾਗ ਜਖਮ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍

'ਚ ਇਕ ਗੂੜੇ ਕਾਲੇ ਰਗ ਦਾ ਨਿ ਸ੍ਰ-ਸ੍ਰ ਕਰਦਾ ਬਾਿਰ ਆ
ਪਗਆ ਨਿ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸ੍ ਜਖਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਰਦ ਉਸ੍ ਨੂ
ਅਨਭਵ ਿੋਇਆ, ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਖਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਿੀ ਿਸ੍
ਗਈ ਉਿ ਨਿ, ਲਮੀਆਂ-ਲਮੀਆਂ

ਗਲੀਆਂ, ਸ੍ਭ ਖੂਨ ਨਾਲ

ਪਭਜੇ ਿਏ ਸ੍ਨ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਦੇਖਦੇ ਦਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਵਚ ਆ
ਪਗਆ ਉਿ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਮਲ ਿਥਾਂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਸ੍ਖਤ ਤੇ ਡਰਾਵਨ
ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਕਚਲਣ ਲਗਾ ਉਸ੍ਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਪਵਚ ਇਕ
ਦਮ ਉਸ੍ਦੀ ਜਾਗ ਖਲ ਗਈ ਮਨ ਨੂ ਤਸ੍ਲੀ ਪਦਦੀ ਆਖਦੀ
ਿੈ, ਸ਼ਕਰ ਿੈ ਇਿ ਸ੍ਿਨਾ ਸ੍ੀ
ਆਿਣੇ ਮਨ ਨੂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿ ਮਜੇ ਤ ਠ
ਆਿਣਾ ਮੂਿ ਧੋਣ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ੍ੇ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਿਤੀਪਬਬ
ਨੂ ਵੇਖਣ ਲਗੀ ਰਾਤ ਸ੍ੀ, ਘਟ ਬਤੀ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਜਗ ਪਰਿਾ
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ਸ੍ੀ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਦਾ ਿਨਰੇ ਪਵਚ
ਜਦ ਉਸ੍ ਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਆਿਣਾ ਪਧਆਨ ਕਪਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੂਰੀ
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਪਖਆ ਪਕ ਿਤੀਪਬਬ ਸ੍ਪਥਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਿ
ਚਲ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਪਿਛ ਦੀ ਇਕ ਿਰਛਾਵਾਂ
ਲਪਘਆ ਉਸ੍ਨ ਘਬਰਾਿਟ ਪਵਚ ਪਿਛੇ ਨੂ ਮੜ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ
ਪਿਛੇ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨੂ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ ਪਕ ਇਿ
ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਿਨ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਵਪਿਮ ਿੈ ਤੇ ਇਿ ਬਸ੍ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਪਵਚ ਚਲ ਪਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਅਖ ਅਜੇ ਤਕ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿ
ਖਲੀ
ਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵਚ ਅਜ਼ੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ

ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨ ਆਿਣੇ ਪਿਛੇ ਕਝ ਮਰਦ ਖੜੇ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ ਜੋ ਉਸ੍ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਿਰ
ਤ ਉਸ੍ਨ ਪਿਛੇ ਮੜ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਪਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸ੍ਰ ਬਾਿਰੀ ਦਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਮਲਦੀਆਂ
ਜਲਦੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਿਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੀ
ਚਲ ਪਰਿਾ ਇਿ ਅਸ੍ਲ ਿੈ ਿਾਂ ਪਿਰ ਝੂਠ ਉਸ੍ਨ ਮੂਿ

ਤੇ

ਿਾਣੀ ਮਾਪਰਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਅਚਾਨਕ
ਕਾਲੀਆਂ ਿਤਲੀਆਂ ਪਚਟੀਆਂ ਿੋਣ ਲਗ ਿਈਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਪਚਟੇ
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ਰਗ ਦੇ ਡੇਲੇ ਪਦਖਣ ਲਗੇ ਪਿਰ ਕੋਮਲ ਿਥ ਵੀ ਕਚਲੇ ਿੋਏ
ਿਥਾਂ ਪਵਚ ਿਪਰਵਰਪਤਤ ਿੋਣ ਲਗੇ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਟਣ ਦਾ
ਜਖਮ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ 'ਚ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਗਰਦਨ ਵਲ ਵਧ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ ਦੇ ਿਿਨ ਿੋਏ ਲੀੜੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਇਕ
ਦਮ ਖਦ ਨੂ ਨਗਨ ਅਵਸ੍ਥਾ ਪਵਚ ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਕਝ ਬੇਰਪਿਮ ਦਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਛਾਤੀ ਤ ਟਪਕਆ ਿੋਇਆ ਮਾਸ੍ ਦਾ
ਟਕੜਾ ਲਟਕ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਰੀਰ ਲਿੂ-ਲਿਾਨ ਜਾਿਣ ਲਗਾ
ਆਿਣੀ ਇਿ ਅਵਸ੍ਥਾ ਦੇਖ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਲਟੀ ਆ ਗਈ
ਪਜ

ਿੀ ਉਿ

ਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝਕੀ ਤਾਂ, ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ

ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਵਚ ਬਣੇ ਿਤੀਬਬ ਤ

ਖੜ ਪਗਆ

ਲਟੀ ਕਰ ਮੜ

ਓਸ੍ੇ ਸ੍ਪਥਤੀ ਪਵਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਿਥ ਉਸ੍ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਲ
ਵਧਨ ਲਗੇ ਜੋ ਉਸ੍ਨੂ ਪਖਚ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਵਚ ਲੈ ਗਏ ਉਿ ਬੇਿੋਸ਼
ਿੋ ਗਈ
ਬੜੀ ਿੀ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਡਰੀ ਿੋਈ ਮਜੇ ਤ

ਠੀ ਬੜੀ

ਿੀ ਘਬਰਾਿਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ੍ਾਿ ਲੈ ਣ ਲਗੀ ਉਸ੍ਨ
ਦੋਨਾਂ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਿੀਆਂ ਨੂ ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ

ਵਾਲ ਪਖਲਰੇ ਿਏ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਨ ਕੋਲ ਿਏ ਡੋਲੂ ਨੂ ਮੂਿ ਨਾਲ
ਲਾਇਆ ਤੇ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਉਸ੍ ਨ ਮੜ ਤ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਪਖਆ
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ਪਕਤੇ ਇਿ ਸ੍ਿਨਾ ਤਾਂ ਨਿ ਿਰ ਕੋਲ ਿਏ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਦੇਖ
ਉਸ੍ਨੂ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਿਣ ਉਿ ਜਾਗ ਚਕੀ ਿੈ ਉਿ

ਠੀ ਤੇ

ਖਰੇ ਅਦਰ ਵੜ ਗਈ ਪਜਸ੍ ਪਵਚ ਟਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ
ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਕ ਚੌਲਾਂ ਨੂ ਰਗੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪਿਛ ਨਾਲ ਜੋਪੜਆ

ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਨ ਮੂਿ ਧਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਲ ਵੇਪਖਆ ਿਾਣੀ
ਨਾਲ ਮੂਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਝ ਅਗਲੇ ਿਾਸ੍ੇ ਤ
ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਭਜ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਗਰਦਨ ਵਲ
ਪਿਆ ਗਰਦਨ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਇਿ
ਸ੍ਿਨਾ ਤਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ ਉਸ੍ਨ ਅਣਦੇਪਖਆ ਕਰ ਮੂਿਿਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਖਰੇ 'ਚ ਬਾਿਰ ਆ ਆਟਾ ਗਨਣ ਲਗੀ ਪਜਨਾ

ਵੀ ਆਟਾ ਸ੍ੀ ਡਰਮੀ ਝਾੜ ਕਢ ਪਲਆ ਆਟਾ ਕੋਈ ਬਿਤਾ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਝ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਦੋ ਪਤਨ ਬਦੇ ਿੀ ਇਕ ਵੇਲੇ
ਪਢਡ ਭਰ ਸ੍ਕਣਗੇ
ਉਸ੍ਨ ਆਟੇ ਪਵਚ ਿਾਣੀ ਿਾਇਆ ਤੇ ਗਨਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ
ਪਦਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸ੍ਮ ਸ੍ੀ ਆਟਾ ਗਨਦੇ ਿੀ ਮੜਕਾ 'ਚੋ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਅਜੇ ਆਟਾ ਗਪਨਆ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਬਚਾ
ਪਿਆ ਤੇ

ਠ

ਠਦਾ ਿੀ ਬੋਪਲਆ...

ਮਮੀ.... ਮਮੀ....
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ਔਰਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਵਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ
ਪਤਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਚਪਿਰੇ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ ਪਲਆ ਬਚੇ ਨੂ ਆਪਖਆ..
ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਿਤ.. ਆਜੋ ਆਜੋ..
ਬਚਾ ਮਜੇ ਤ

ਪਠਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਵਲ ਵਪਧਆ ਮਾਂ

ਨ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲਬੜੇ ਿਥਾਂ ਨੂ ਿਰਾਤ ਪਵਚ ਝਾਪੜਆ ਤੇ ਿਾਣੀ
ਦਾ ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਬਚੇ ਨੂ ਪਦਤਾ ਬਚੇ ਨ ਪਗਲਾਸ੍ ਿਪੜਆ ਤੇ

ਅਧ-ਿਚਦਾ ਿਾਣੀ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਮਾਂ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤਾ ਮਾਂ ਨ
ਪਗਲਾਸ੍ ਿਪੜਆ ਤੇ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਿਰ ਤ ਆਟਾ ਗਨਣ ਲਗ
ਿਈ ਬਚਾ ਖੇਡਣ ਲਗਾ
ਉਸ੍ਨ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕਾਈਆਂ ਬਸ੍ ਬਾਰਾਂ-ਤੇਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ

ਿਕੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਉਸ੍ਨ ਰਾਤ ਦੀ ਿਈ ਸ੍ਬਜੀ ਨਾਲ ਪਤਨ
ਕ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਚੇ

ਨੂ ਇਕ-ਡੇਢ ਰੋਟੀ

ਖਵਾਈ ਬਚਾ ਪਿਰ ਤ ਖੇਡਣ ਪਵਚ ਰਝ ਪਗਆ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ੍ਨ ਇਕ ਿੋਣੇ ਪਵਚ ਲਵੇਟ ਡਬੇ ਪਵਚ ਬਦ ਕਰ
ਲਈਆਂ ਪਿਰ ਕਝ ਲੋ ੜੀਦਾਂ ਸ੍ਮਾਨ ਤੇ ਲੀੜੇ-ਲਤੇ ਇਕਠ ਕਰ
ਇਕ ਝੋਲੇ ਪਵਚ ਿਾ ਲਏ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਬੇ ਸ੍ਮੇਤ ਅਚਾਰ ਵੀ

ਰਖ ਪਲਆ ਇਝ ਲਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਪਕਸ੍ੇ ਲਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ
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ਪਤਆਰੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਬਚੇ ਨੂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਜਬਰਦਸ੍ਤੀ ਨਵਾ
ਕੇ ਸ੍ਾਿ ਸ੍ਥਰੇ ਲੀੜੇ ਿਾ ਪਦਤੇ ਬਚਾ ਪਿਰ ਤ ਖੇਡਣ ਲਗ
ਪਿਆ ਪਿਰ ਆਿ ਨਿਾ ਧੋ ਲੀੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸ੍ਵਾਰਨ
ਲਗੀ ਅਚਾਨਕ ਿੋਨ ਦੀ ਘਟੀ ਵਜੀ

ਔਰਤ ਨ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਅਪਗਓ ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ ਮਨਦੀਿ ਿੋ ਗਈ ਪਤਆਰੀ?
ਜੋ ਔਰਤ ਪਕਸ੍ੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦਾ
ਨਾਮ ਮਨਦੀਿ ਸ੍ੀ ਦੂਸ੍ਰੀ ਔਰਤ ਨ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਿੀ ਆਖ
ਸ੍ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ ਬਸ੍ ਵਾਲ ਵਾਿ ਰਿੀ ਿਾਂ
ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਬਨ ਲੈ ਣਾ ਸ੍ੀ, ਪਜਨਾ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕੇ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ ਬਨ ਪਲਆ ਵਾ ਦੋ ਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਿੈ ਬਾਕੀ ਰਸ੍ਤੇ 'ਚ
ਦੇਖਾਂਗੀ ਅਗਰ ਕਝ ਖਾਣ ਨੂ ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ
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ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ, ਦੇਖ ਲੀ

ਝ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸ੍ਭ ਕਝ ਬਦ ਆ ਪਿਰ

ਵੀ ਅਗਰ ਪਕਤ ਕਝ ਖਾਣ-ਿੀਣ ਨੂ ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਨਾਂਿ ਨਾ
ਕਰੀ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ, ਠੀਕ ਆ
ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਿੈਸ੍ੇ ਪਕਨ ਕ ਨ ਕੋਲ ਤੇਰੇ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਿੈਗੇ ਦੋ ਢਾਈ ਿਜਾਰ
ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੋਲੀ..
ਠੀਕ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਪਕਤੇ ਏਧਰ ਨੂ ਆ ਦਾ ਕਝ
ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਪਜਨਾਂ ਵੀ ਿਡਾ ਪਨਕਲੇ ਕਢ ਲਵ ਐਵ ਡਰਦੀ ਨਾ
ਰਿ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
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ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ
ਿੋਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ..
ਚਲ ਆਜਾ ਪਿਰ ਛੇਤੀ, ਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਿਾਂ
ਵਾਪਿਗਰੂ ਤੈਨੂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਲਾਮਤ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਿਚਾ ਦੇਵੇ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਚਲ ਮ ਰਖਦੀ ਆ ਪਿਰ ਿੋਨ ਕਰਾਂਗੀ
ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਿ ਨ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਮੜ ਤ
ਵਾਲ ਸ੍ਆਰਨ ਲਗੀ ਪਸ੍ਰ ਵਾਿ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਿੈਰ ਜਤੀ
ਿਆਈ ਤੇ ਆਿ ਵੀ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਫ਼ਰ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਈ

ਿੋਰ ਲੋ ੜਵਦ ਸ੍ਮਾਨ ਝੋਲੇ ਪਵਚ ਿਾ ਪਲਆ ਪਿਰ ਝੋਲੇ ਤੇ ਬਚੇ
ਨੂ ਚਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਿਰ ਆ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤੀਆਂ ਿਥ ਜੋੜ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ
ਤੇ ਆਿ ਲਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਲਈ ਚਲ ਿਈ ਸ੍ਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾਂ
ਅਠ-ਸ੍ਾਢੇ ਅਠ 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 ਪਵਚ ਕਦੇ ਰਾਤ ਪਦਨ ਦੀ ਪਵਥ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ, ਅਜ ਉਿ ਸ੍ਭ ਸ੍ੜਕਾਂ ਸ੍ਨ-ਸ੍ਾਨ ਿਈਆਂ
ਿੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਕੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਇਿ ਭਾਣਾ ਦਰਅਸ੍ਲ ਿੂਰੀ

ਦਨੀਆਂ ਪਵਚ ਇਕ ਨਵ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੈਲੀ ਿੋਈ
ਿੈ ਪਜਸ੍ ਦਾ ਿਣ ਤਕ ਿੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਿ ਪਮਪਲਆ
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਿਭਾਵ ਿੂਰੀ ਦਨੀਆਂ ਿਰ ਿੈ ਤੇ ਿੂਰੀ ਦਨੀਆਂ
ਇਸ੍ ਕਾਰਨ ਬਦ ਿਈ ਿੈ ਪਕਤੇ ਕੋਈ ਕਮ ਕਾਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਲ
ਪਰਿਾ ਇਝ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ ਪਜਵ ਪਜਦਗੀ ਰਕ
ਗਈ ਿੋਵੇ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਲ ਸ੍ਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਪਰਕਾਂ ਨੂ

ਘਰਾਂ ਪਵਚ ਰਪਿਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ ਿਰ ਗਰੀਬ ਪਜਨਾਂ
ਕੋਲ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ ਪਦਨ ਲਈ ਿੀ ਭਖ ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ
ਨਿ ਿਦੀ, ਉਿ ਇਸ੍ ਦਾ ਸ੍ਾਿਮਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਖਾਸ੍
ਕਰਕੇ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਲੋ ਕ ਜੋ ਆਿਣੇ ਪਿਡ, ਸ਼ਪਿਰ, ਸ੍ੂਬੇ ਨੂ ਛਡ
ਪਦਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਪਿਰਾਂ ਪਵਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਿੋਏ ਨ

ਦਨੀਆਂ ਬਦ ਨੂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਿੀਨਾ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਸ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਤੇ
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ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਪਜਨਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਪਿਰਾਂ ਪਵਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸ੍ਾਧਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਰਿਾ ਜੋ ਇਕ
ਸ੍ਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ੍ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਉਿ ਿੈਦਲ ਿੀ ਆਿੋਆਿਣੇ ਿਦੇਸ੍ਾਂ ਨੂ ਵਾਿਸ੍ ਿਰਤਣ ਲਗੇ ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਲ

ਿੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ੍ਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਪਦਤੀ ਗਈ
ਸ੍ੀ ਿਰਵਾਸ੍ੀਆਂ ਨ ਭਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੈਦਲ ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ
ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਿ ਚਪਣਆ ਪਜਨਾਂ ਪਵਚ ਇਕ ਮਨਦੀਿ
ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਦਲੀ ਤ ਕਿੂਰਥਲੇ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਏਨਾ ਲਮਾਂ
ਸ੍ਫ਼ਰ, ਉਿ ਵੀ ਿੈਦਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਿੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਿੈ

ਝ

ਕਈ ਇਸ੍ਤ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ਫ਼ਰ ਤੇ ਿਡੇ

ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਸ੍ਭ ਆਿਣੀ ਮਪਜ਼ਲ ਵਲ ਰਖ ਕਰ ਰਿੇ
ਸ੍ਨ
ਮਨਦੀਿ ਚਲ ਿਈ ਝੋਲੀ ਪਜਿੀ ਬਣਾ ਬਚੇ ਨੂ ਲਕ ਨਾਲ
ਬਨ ਪਲਆ ਗਲ ਇਕ ਸ੍ੂਟ ਸ੍ੀ ਤੇ ਚਨੀ ਨਾਲ ਬਚੇ

ਿਰ ਖਦ

ਨੂ ਲਵੇਪਟਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਇਕ ਿਥ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ੍ੀ ਦੂਜਾ

ਿਥ ਸ੍ਮਾਨ ਨੂ ਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਰਸ੍ਤੇ ਪਵਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ
ਿਪਲਸ੍ ਨ ਨਾਕਾ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਬਚਦੀਬਚਾ ਦੀ ਪਵਚ ਦੀ ਪਨਕਲਦੀ ਿੋਈ ਅਗੇ ਵਧੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦੋ
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ਘਟੇ ਤਰਨ ਪਿਛ ਇਕ ਗਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮਨਦੀਿ
ਨ

ਝ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਏਦਾਂ ਰੋਕਣ ਪਵਚ ਡਰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਸ੍ਫ਼ਰ ਨੂ

ਛੇਤੀ ਤੇ ਸ੍ਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ੍ਨ ਗਡੀ ਨੂ ਿਥ ਪਦਤਾ ਗਡੀ
ਕੋਲ ਛੂ ਕਰਦੀ ਪਨਕਲ ਗਈ ਉਸ੍ਨ ਗਡੀ ਰੋਕੀ ਨਾ ਉਿ ਪਿਰ

ਤ ਤਰਨ ਲਗੀ ਦੋ ਘਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਨ ਪਿਛ ਉਿ ਥਕ ਗਈ
ਸ੍ੀ ਤੇ ਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਝ ਲਗਦਾ
ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਅਜ ਸ੍ੂਰਜ ਬਸ੍ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਸ੍ੇਕ ਦੇਣ ਲਈ
ਪਨਕਪਲਆ ਿੋਵੇ ਉਿ ਪਿਰ ਵੀ ਤਰਦੀ ਗਈ ਪਿਰ ਤ ਇਕ
ਗਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਵਾਰ ਿਥ ਨਾ ਪਦਤਾ ਗਡੀ
ਕੋਲ ਦੀ ਲਘ ਗਈ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿਦਰਾਂ ਪਮਟ ਬਾਅਦ ਇਕ

ਿੋਰ ਗਡੀ ਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਦੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾ
ਗਡੀ ਨੂ ਿਥ ਪਦਤਾ ਤੇ ਗਡੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਕ ਗਈ ਗਡੀ
ਰਕਦੇ ਿੀ ਪਜਵ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਖ ਦਾ ਸ੍ਾਿ ਆਇਆ ਿੋਵੇ ਇਿ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਿਾਥੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਝ ਸ੍ਮਾਨ ਲਪਦਆ ਿੋਇਆ
ਸ੍ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਿਪਛਆ..
ਕਿਾਂ ਜਾਣਾ ਿੈ ਬੀਬੀ ਜੀ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
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ਿਜਾਬ
ਡਰਾਇਵਰ ਬੋਪਲਆ..
ਲੇ ਪਕਨ ਿਮ ਤੋ ਿਾਨੀਿਤ ਜਾ ਰਿੇ ਿ ਵਿਾ ਤਕ ਜਾਣਾ
ਿੈ ਤੋ ਬੈਠ ਜਾਉ

ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਸ੍ੋਚੇ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਤਰ-ਤਰ
ਉਸ੍ਦੀ ਬਵਾਈ ਿੋ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਸ੍ਫ਼ਰ ਛੇਤੀ ਤ
ਛੇਤੀ ਮਕੇ ਗਡੀ ਪਵਚ ਬੈਠਾ ਦੂਸ੍ਰਾ ਆਦਮੀ

ਤਪਰਆ ਤੇ

ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਿਰ ਤ ਬੈਠ
ਪਗਆ ਮਨਦੀਿ ਨ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਪਿਛ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਗੋਦ ਪਵਚ
ਲੈ ਬੈਠ ਗਈ ਗਡੀ ਚਲ ਿਈ ਗਡੀ ਵਾਪਲਆਂ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੂ

ਖਾਣ ਿੀਣ ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ
ਨੂ ਖਾਣ ਨੂ ਪਦਤਾ ਗਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਵਜੇ ਤਕ
ਿਾਨੀਿਤ ਜਾ ਅਿੜੇ ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਮੋੜ

ਤੇ ਲਾਪਿਆ

ਤੇ ਆਿ ਸ਼ਪਿਰ ਦੇ ਅਦਰ ਵੜ ਗਏ ਮਨਦੀਿ

ਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ

ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਦਧ ਚਘਾ ਪਿਰ ਤ ਲਕ ਨਾਲ ਬਨ ਪਲਆ

ਤਰਨਾ ਪਿਰ ਤ ਜਾਰੀ ਿੋ ਪਗਆ ਇਕ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ
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ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਲਕ ਨਾਲ ਡੇਢ-ਦੋ ਸ੍ਾਲ ਦਾ ਬਚਾ ਸ੍ਿਰ ਪਵਚ
ਇਕਪਲਆਂ ਿੀ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਕ ਬਚੇ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ
ਨੂ ਚਕ ਤਰਨਾ ਪਕਨਾ ਕਪਠਨ ਿੈ ਸ੍ਭ ਸ੍ਮਝਦੇ ਨ ਗਰਮੀ
ਕਪਿਰ ਢਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਤਰਦੀ ਗਈ ਰਸ੍ਤੇ ਸ੍ਾਿ ਲੈ ਣ

ਲਈ ਵੀ ਰਕਦੀ ਨਾਲ ਬਨੀਆਂ ਚਾਰ ਕ ਰੋਟੀਆਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ
ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਿਣੀ ਮਪਜ਼ਲ ਵਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਉਿ ਮੜ-ਮੜ
ਪਿਛੇ ਦੇਖਦੀ ਿਰ ਪਿਛ ਕੋਈ ਸ੍ਾਧਨ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ
ਆਇਆ ਜੋ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਕਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸ੍ਾਿ ਦਵਾ ਸ੍ਕੇ ਬਸ੍
ਉਿ ਤਰਦੀ ਗਈ ਤਰ-ਤਰ ਿਾਲਤ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਈ ਿੈਰ
ਦਖਣ ਲਗ ਿਏ ਸ੍ਰੀਰ ਟਟ ਪਗਆ ਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ ਨਾ
ਟਟਾ ਤੇ ਉਿ ਤਰਦੀ ਗਈ
ਉਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਿਿਚੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਨੌ-

ਸ੍ਾਢੇ ਨੌ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ੜਕ ਤ ਦੂਰ ਿੀ ਬਤੀਆਂ
ਜਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਰਾਿ ਸ੍ਨ ਸ੍ਾਨ ਸ੍ੀ ਬਤੀਆਂ
ਜਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਉਿ ਿੋਰ ਤੇਜ਼ ਿੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ

ਥੇ ਿਿਚ

ਆਰਾਮ ਕਰ ਸ੍ਕੇ ਉਿ ਿਿਚ ਗਈ ਇਿ ਇਕ ਢਾਬਾ ਸ੍ੀ

ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੋ-ਚਾਰ ਟਰਕ ਖੜੇ ਸ੍ਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਿਚੀ ਤਾਂ
ਇਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂ ਦੇਖ ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਸ੍ਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ
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ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਝ ਲਗਾ ਪਜਵ ਘਰ ਿਿਚ ਗਈ ਿੋਵੇ ਮਨਦੀਿ
ਨੂ ਦੂਰ ਿੀ ਢਾਬੇ ਵਲ ਆ ਦੀ ਦੇਖ ਇਕ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਭਜ ਕੇ
ਮਨਦੀਿ ਵਲ ਪਗਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਤ ਸ੍ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ
ਲਾ ਦਾ ਿੋਇਆ ਬੋਪਲਆ..
ਪਲਆ ਭੈਣ ਮੈਨੂ ਿੜਾ ਦੇ
ਮਨਦੀਿ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਟੀ ਿਈ ਸ੍ੀ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..
ਓਏ ਬਲੀ ਓਏ.. ਿਾਣੀ ਪਲਆ ਓਏ
ਇਕ ਮੋਨਾ ਬਦਾ ਿਾਣੀ ਦਾ ਭਪਰਆ ਪਗਲਾਸ੍ ਪਲਆਇਆ
ਤੇ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂ ਿੜਾਇਆ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਪਿਰ ਤ ਬੋਲੇ..
ਆਜਾ ਭੇਣ.ੇ . ਇਥੇ ਬੈਠ ਜਾ
ਮਨਦੀਿ ਨ ਬਚੇ ਨੂ ਲਕ ਨਾਲ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਮਜੇ ਤੇ ਬੈਠ
ਗਈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਿਾਣੀ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਪਦਦੇ ਿੋਏ ਬੋਪਲਆ..
ਲੈ ਭੈਣ ਿਾਣੀ ਿੀ ਲਾ
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ਮਨਦੀਿ ਨ ਿਾਣੀ ਿਪੜਆ ਤੇ ਅਪਧਓ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਬਾਕੀ
ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਪਿਆਇਆ ਪਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੂ
ਕਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਮਨਦੀਿ ਕਝ ਦੇਰ

ਥੇ

ਿੀ ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਦਧ ਚਘਾਉਣ ਲਗੀ ਪਿਰ

ਕਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਿਥ ਮੂਿ
ਧੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਬਚਾ ਦਧ ਿੀਦਾਂ ਿੀ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ਨ ਬਚੇ ਨੂ

ਥੇ ਿੀ ਲਮੇ ਿਾ ਿਥ ਮੂਿ ਧੋਤਾ ਤੇ ਪਿਰ ਰੋਟੀ-

ਿਾਣੀ ਛਪਕਆ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਪਦਲੀ ਤ ਆ ਰਿੀ ਿੈ
ਤੇ ਕਿੂਰਥਲੇ ਨੂ ਜਾਣਾ ਿੈ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਦੀਿ ਿਤੀ
ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਿੋਰ ਵਧ ਪਗਆ ਪਗਆ ਜਦ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਕੌਰ ਿੈ ਪਿਰ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਬਿਤੀਆਂ
ਗਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜੇ ਤੇ
ਪਬਸ੍ਤਰ ਲਗਾ ਪਦਤਾ
ਮਨਦੀਿ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਮੇ ਿੈ ਗਈ ਿਲਾਂ
ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ਨੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਉਿ ਬੇ-ਪਿਕਰ ਿੋ ਕੇ ਸ੍ਤੀ
ਪਜਵ ਪਕਸ੍ੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ
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ਤ ਪਮਲੇ ਸ੍ਪਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਕਝ ਟਰਕ
ਡਰਾਇਵਰ ਸ੍ਨ ਉਿ ਰਾਤ ਗਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਰਕੇ ਸ੍ਨ ਉਸ੍
ਰਾਤ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਨਾ ਸ੍ਿਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀਰ
ਏਨਾ ਟਟ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਿਨ ਦੀ ਤਰਿ ਪਧਆਨ ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ

ਏਨ ਟਟੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂ ਭਾਵ ਭਖਪੜਆਂ ਤੇ ਸ੍ਵਾਂ ਪਦਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ
ਵੀ ਆਰਾਮ ਿੂਰਵਕ ਨ ਦ ਆਵੇਗੀ ਪਿਰ ਮਨਦੀਿ ਤਾਂ ਇਕ
ਪਬਸ੍ਤਰ ਤੇ ਿਈ ਸ੍ੀ ਖੈਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨ ਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ
ਸ੍ਭਾਪਵਕ ਸ੍ੀ ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਲਘ ਗਈ
ਸ੍ਵੇਰ ਿੋਈ ਕਰੀਬ ਿਜ-ਸ੍ਵਾ ਿਜ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੂਿ-ਿਥ ਧੋ ਚਾਿ
ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਮਨਦੀਿ

ਠੀ ਆਿਣਾ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਚੇ

ਦਾ ਮੂਿ ਧੋ, ਰੋਟੀ-ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜੀ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਇਕ ਟਰਕ ਅਬਾਲੇ ਤਕ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ ਅਗੇ ਉਸ੍ਨ ਨਗਲ ਡੈਮ
ਜਾਣਾ ਿੈ ਿਰ ਅਬਾਲੇ ਤਕ ਉਸ੍ਨੂ ਿਿਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮਨਦੀਿ
ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਚਲ ਿੋਰ ਿਡਾ ਸ੍ੌਖਾ ਪਨਕਲ ਜਾਊ ਉਿ ਟਰਕ
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਇਕ ਟਰਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦਾ
ਕਲਡਰ ਤੇ ਮਨਦੀਿ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਦਾ ਿਤ ਪਦਲੀ ਦੀ ਕਿਾਣੀਆਂ
ਦਸ੍ਦੀ ਿੋਈ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਸ੍ਣਦੀ ਉਿ ਕਰੀਬ ਅਠ
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ਵਜੇ ਤਕ ਅਬਾਲੇ ਜਾ ਿਿਚੇ ਉਿਨਾਂ ਮਨਦੀਿ ਨੂ

ਥੇ

ਲਾਪਿਆ ਮਨਦੀਿ ਨ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਤਪਿ ਪਦਲ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੜ ਤ ਆਿਣੇ ਿਤ ਨੂ ਲਕ ਨਾਲ ਬਨ, ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਰਖ
ਤਰ ਿਈ ਤਰਦੀ, ਪਡਗਦੀ- ਢਪਿਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਿਤਾ ਖਾਂਦੀਿ ਦੀ ਉਿ ਰਾਜਿਰੇ ਜਾ ਿਿਚੀ

ਥੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਇਕ

ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਸ੍ਵਾਰ ਪਮਲ ਪਗਆ ਜੋ ਉਸ੍ਨੂ ਨਬੀਿਰ ਦੇ
ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਲੈ ਿਿਪਚਆ ਸ੍ਮਾਂ ਕਰੀਬ ਿਜ ਸ੍ਵਾ ਿਜ ਦਾ ਿੋ
ਪਗਆ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਨਰ-ਝਖੜ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਪਗਆ ਿਰ
ਉਿ ਤਰਦੀ ਗਈ ਿਨਰ ਿੋਰ ਤੇਜ਼ ਿਦਾ ਪਗਆ ਬਦਲ ਛਾ
ਗਏ ਜੋ ਪਦਨ ਅਠ ਵਜੇ ਤਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਖ਼ਤਮ ਿਦਾ ਉਿ ਛੇ ਵਜੇ
ਿੀ ਮਕਦਾ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਮ ਿ ਆਉਣ ਲਗਾ

ਉਿ ਆਿਣੇ-ਆਿ ਤੇ ਬਚੇ ਨੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਸ੍ਰਾ ਲਭਣ
ਲਗੀ ਉਸ੍ਨੂ ਇਕ ਜਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਜਥੇ ਬਤੀ ਜਗਦੀ
ਪਦਖਾਈ ਪਦਤੀ ਮਨਦੀਿ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਇਿ ਇਕ ਵਡੀ
ਦਕਾਨ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਉਸ੍ਨੂ ਇਿੀ ਲਪਗਆ

ਕੋਲ ਿਿਚੀ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਰਸ੍ੀ ਡਾਿ ਕੇ ਬੈਠਾ
ਿੋਇਆ ਪਦਪਖਆ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਪਕ ਪਸ੍ਗਰਟ ਿੀ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
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ਮਨਦੀਿ ਵਲ ਪਧਆਨ ਜਾਂਦੇ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਪਸ੍ਗਰਟ ਨੂ ਥਲੇ
ਸ੍ਪਟਆ ਤੇ ਿੈਰ ਨਾ ਕਚਪਲਆ ਮਨਦੀਿ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਆ ਿਿਚੀ
ਆਦਮੀ

ਠ ਖੜਾ ਿੋਇਆ ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ

ਆਿਣੇ ਪਸ੍ਰ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਿੇਠਾਂ ਲਾਪਿਆ ਤੇ ਬਚੇ ਨੂ ਲਕ ਨਾਲ
ਖੋਪਲਆ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਭਜ ਚਕੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਬਚਾ ਰੋ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਮ ਿ ਬਿਤ ਤੇਜ਼ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਨ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਬਸ੍-ਬਸ੍
ਕਰਾ ਪਦਤੀ ਇਕਦਮ ਗਰਮੀ ਠਡ ਪਵਚ ਬਦਲ ਗਈ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਿਰਨਾ ਿੜਾ ਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ..
ਆਿ ਲਉ, ਇਸ੍ ਨਾਲ ਿੂਝ ਲਉ
ਮਨਦੀਿ ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬੋਪਲਆ

ਉਸ੍ਨ ਿਰਨਾ ਲੈ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਿਤ ਨੂ ਿੂਪਝਆ ਆਦਮੀ ਨ
ਬਚਾ ਿੜਦੇ ਿੋਏ ਆਪਖਆ..
ਪਲਆਉ, ਬਚੇ ਨੂ ਮੈਨੂ ਿੜਾ ਪਦਉ ਤਸ੍ ਆਿਣਾ-ਆਿ
ਿੂਝੋ
ਮਨਦੀਿ ਿੂਝਣ ਲਗੀ ਉਸ੍ਨ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਿੋ ਆਿਣੀ

ਪਗਲੀ ਚਨੀ ਲਾਿੀ, ਪਨਚੋੜੀ ਤੇ ਪਿਰ ਿਰਨ ਨਾਲ ਖਦ ਨੂ ਿੂਝਣ
ਲਗੀ ਉਿ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
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ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਪਚਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਭਜੇ ਸ੍ਰੀਰ
ਵਲ ਸ੍ੀ ਉਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਲ ਘੂਰ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਇਸ੍ ਤਰਾ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿੈ
ਉਸ੍ ਨ ਅਣਦੇਪਖਆ ਕਰ ਿਰਨਾ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਿੜਾਇਆ ਤੇ

ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਉਸ੍ ਤ ਿੜ ਪਲਆ ਆਦਮੀ ਬਚਾ ਿੜਾ ਦੇ
ਿੋਏ ਬੋਪਲਆ..
ਅਗਰ ਿੋਰ ਕਿੜੇ ਿੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਿਾਅ ਪਗਲੇ ਿੋ
ਗਏ ਨ ਪਬਮਾਰ ਨਾ ਿੋ ਜਾਇਓ
ਮਨਦੀਿ ਸ੍ਮਝਦੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਲੀੜੇ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਿਦੀ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ ਤਰਾ ਬਦਲੇ ਉਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਰਿੀ ਪਕਸ੍ੇ

ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਇਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਤੇ
ਉਿ ਵੀ ਐਸ੍ਾ ਮਰਦ ਜੋ ਪਸ੍ਰਿ ਉਸ੍ਦੇ ਪਗਲੇ ਪਜਸ੍ਮ ਵਲ ਦੇਖ
ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਨਿ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਸ੍ਕ ਜਾਣਗੇ ਆਿੇ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਮਆਿ ਕਰਨਾ ਮ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ ਆਿ ਡਰ ਰਿੇ ਿੋ ਮੇਰਾ
ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਿ ਿੈ ਆਿ ਿਰ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤੇ ਿਰ
554

ਜਾ ਕਿੜੇ ਬਦਲ ਲਉ,

ਿਰ ਘਰ ਿੈ ਮੇਰਾ ਕਡਾ ਮਾਰ ਪਲਉ

ਿਰ
ਮਨਦੀਿ ਨ ਗਲ ਸ੍ਣੀ ਿਰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਪਿਰ ਤ
ਬੋਪਲਆ..
ਬਦਲ ਲਉ, ਬਚਾ ਵੀ ਨਿ ਤਾਂ ਪਬਮਾਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਨਦੀਿ ਨ ਬਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲ ਮਨ
ਲਈ ਤੇ ਆਿਣਾ ਝੋਲਾ ਚਕ ਤਰ ਿਈ ਆਦਮੀ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਿਰ
ਦਾ ਰਾਿ ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਿੇਠਾਂ ਿੀ ਖੜਾ ਪਰਿਾ ਮਨਦੀਿ
ਿਰ ਿਿਚੀ ਤੇ ਿਿਚਦੇ ਿੀ ਿੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਿੇ ਨੂ ਬਦ ਕਰ

ਕਡਾ ਲਾ ਪਦਤਾ

ਿਰ ਦੋ ਕ ਕਮਰੇ, ਰਸ੍ੋਈ ਤੇ ਖਲਾ ਿਾਲ

ਬਪਣਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਉਿ ਿਾਲ ਪਵਚ ਿੀ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਬਚੇ
ਦੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੀੜੇ ਪਗਲੇ ਸ੍ਨ
ਜੋ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸ੍ਕੇ ਜਾਿੇ ਉਿ ਿਾ ਲਏ ਪਗਲੇ ਲੀੜੇ
ਪਨਚੋੜ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਕਰ ਟਗ ਪਦਤੇ ਪਿਰ ਿੋਨ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਿੋਨ
ਪਵਚ ਵੀ ਿਾਣੀ ਿੈ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਿੋਨ ਬਦ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਨ ਿੋਨ ਨੂ

ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੋਲ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤਾ ਪਿਰ ਜਗਾ ਦੇਖ
555

ਬੈਠ ਗਈ ਬਚੇ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਿਈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸ੍ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਨ ਆਿਣੀ ਦਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿੌੜੀਆਂ
ਵਾਲਾ ਬੂਿਾ ਖੜਾਇਆ ਮਨਦੀਿ ਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ
ਬੂਿਾ ਖੋਲਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ ਵਾਪਿਸ੍ ਥੇ ਜਾ
ਬੈਠੀ ਪਜਥੇ ਿਪਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਿਪਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਚਾਿ ਿੀਓਗੇ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਨਿ ਪਕਸ੍ੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਧਨਵਾਦ
ਆਦਮੀ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿਰ ਤ ਬੋਪਲਆ..
ਮ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਦਾ ਿਾਂ ਮੈਨੂ ਭਖ ਲਗੀ ਿੈ ਆਿ ਨੂ
ਲਗੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਪਲਉ
ਮਨਦੀਿ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆਦਮੀ ਰਸ੍ੋਈ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤੇ
ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾ ਪਿਰ ਕਝ ਪਚਰ ਪਿਛ ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਆਿ ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਮ ਿ ਪਕਨੀ ਕ ਦੇਰ ਤਕ ਿੈ ਸ੍ਕਦਾ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
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ਕਝ ਕਪਿ ਨਿ ਸ੍ਕਦੇ

ਝ ਪਿਆ ਕਾਿੀ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ

ਆ ਿਨਰ-ਝਖੜ ਵੀ ਬਿਤ ਆ ਮੈਨੂ ਨੀ ਲਗਦਾ ਇਿ ਛੇਤੀ
ਿਟੂ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਿਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਿੈ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਿੋਜੂ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਪਕਥੇ ਜਾਣਾ ਤਸ੍ ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਕਿੂਰਥਲੇ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਿੈਦਲ ਿੀ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਿੈ ਿੈਦਲ ਿੀ ਸ੍ਿੀ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਝ ਆ ਪਕਥ ਰਿੇ ਿੋ?
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ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਪਦਲੀ ਤ

ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਜਆਬ ਸ੍ਣ ਆਦਮੀ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਉਸ੍

ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿਣ ਕੋਈ ਸ੍ਵਾਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਚਿ

ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਰੋਟੀ ਿਕਾਈ ਤੇ ਇਕ ਥਾਲੀ ਪਵਚ ਪਤਨ ਚਾਰ
ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਬਜੀ ਰਖ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਪਲਆ ਿੜਾਈ ਮਨਦੀਿ
ਨ ਪਬਨਾਂ ਨਾਂਿ ਕੀਤੇ ਥਾਲੀ ਿੜ ਲਈ ਉਸ੍ਨੂ ਵੀ ਭਖ ਲਗੀ
ਸ੍ੀ ਆਦਮੀ ਨ ਿਾਣੀ ਦਾ ਭਪਰਆ ਜਗ ਤੇ ਦੋ ਪਗਲਾਸ੍ ਪਲਆ
ਉਸ੍ ਕੋਲ ਰਖ ਪਦਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਾ ਪਲਆਇਆ
ਤੇ ਖਾਣ ਲਗਾ ਮਨਦੀਿ ਵੀ ਖਾਣ ਲਗ ਿਈ ਪਿਰ ਮਨਦੀਿ
ਬੋਲੀ..
ਤਸ੍ ਇਥੇ ਇਕਲੇ ਰਪਿਦੇ ਿੋ?
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
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ਿਾਂ, ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਤ

ਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੈਗਾ ਸ੍ੀ ਇਕ ਮਡਾ

ਿਰ ਉਿ ਇਸ੍ ਕਮ-ਕਾਜ ਬਦ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਚਲਾ
ਪਗਆ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਤੇ ਤਿਾਡਾ ਿਪਰਵਾਰ?
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਮ ਕਲਾ ਿੀ ਆ ਕੋਈ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਨਿ
ਮਨਦੀਿ ਚਿ ਕਰ ਗਈ ਪਿਰ ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਕੀ ਨਾਂ ਆਿ ਦਾ?
ਮਨਦੀਿ ਕੌਰ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਤੇ ਆਿਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਕਬੀਰ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
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ਮਆਿ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂ ਿਛਣਾ ਤਾਂ ਨਿ ਚਾਿੀਦਾ ਿਰ ਪਿਰ
ਵੀ ਆਿ ਨੂ ਇਸ੍ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਦੇਖ ਿਛ ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਆਿਦਾ
ਘਰਵਾਲਾ?
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਉਿ ਨਿ ਰਿੇ

ਆਦਮੀ ਚਿ ਿੋ ਪਗਆ ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਨ ਜੂਠ ਭਾਂਡੇ ਚਕੇ ਤੇ ਰਸ੍ੋਈ ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਮਨਦੀਿ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਸ੍ਮ ਨੂ ਦੇਖ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਪਬਜਲੀ ਚਮਕ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਬਦਲ ਗਰਜ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਮ ਿ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਿਦਾ
ਸ੍ੀ ਦੇਖਪਦਆਂ ਿੀ ਦੇਖਪਦਆਂ ਅਠ ਵਜ ਗਏ ਉਿ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਿੈਲਾਅ ਤੇ ਸ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਅਚਾਨਕ ਬਚਾ

ਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗਾ

ਮਨਦੀਿ ਨ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਬਚੇ ਨੂ ਚਪਕਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਪਖਆਲ ਕੀਤੇ ਆਿਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਬਚੇ ਨੂ ਦਧ ਚਘਾਉਣ

ਲਗੀ ਬਚਾ ਦਧ ਚਘਣ ਲਗ ਪਿਆ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਧਆਨ
ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਨਗ਼ਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਧਆਨ
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ਬਚੇ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਉਿ ਆਦਮੀ ਪਬਨਾਂ ਅਖ ਝਮਕੇ ਮਨਦੀਿ ਵਲ
ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਿਆ
ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਸ੍ਰ ਝਕਾ ਪਲਆ ਮਨਦੀਿ ਵੀ ਆਿਣੇਆਿ ਨੂ ਢਕਣ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਿਰ ਕਝ
ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਬ ਦਸ੍ ਿਦਰਾਂ ਪਮਟ

ਦਧ ਚਘਾਉਣ ਪਿਛ ਬਚਾ ਪਿਰ ਤ ਸ੍ ਪਗਆ ਮਨਦੀਿ ਨ ਬਚੇ
ਨੂ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਦੋਨ
ਕਝ ਦੇਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਿੋ ਗਏ
ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਦਮੀ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਪਠਆ ਤੇ

ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਦਸ੍ੇ-ਿਛੇ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲਾ

ਪਦਤਾ ਮਨਦੀਿ ਨ ਕੋਈ ਿਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਨ
ਰੋਪਕਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਪਦਤਾ ਬਸ੍ ਉਿ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ
ਬੈਠੀ ਰਿੀ ਆਦਮੀ ਨ ਿਜ-ਸ੍ਤ ਪਮਟ ਲਬਾਂ ਨੂ ਚਪਮਆ ਤੇ
ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਿ ਪਦਤੀ ਮਨਦੀਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਕੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ ਉਿ

ਚਾਿਦੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਤ ਜ਼ਬਰਦਸ੍ਤੀ
ਰੋਕ ਸ੍ਕਦੀ ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ ਉਿ ਪਕ

ਚਿ ਸ੍ੀ ਸ਼ਇਦ ਉਸ੍

ਨੂ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਏਨੀ ਿਨਰੀ ਝਖੜ ਰਾਤ ਪਵਚ ਉਿ ਆਿਣੇ
561

ਬਚੇ ਨੂ ਲੈ ਪਕਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ੍ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਿ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਨੂ ਰੋਕਣ ਪਵਚ ਅਸ੍ਮਰਥ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਉਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਨੂ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਪਕਆ ਿਵਸ਼ ਦਾ
ਪਸ਼ਕਾਰ ਆਦਮੀ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਦੂਧੀਆ ਪਚਟੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂ ਦੇਖ ਵਸ੍
ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨੂ
ਚਮ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਠ ਤੇ ਿਥ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਛਾਤੀਆਂ
ਤੇ ਸ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਉਸ੍ਦਾ ਪਧਆਨ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਦੂਧੀਆ
ਸ੍ਰੀਰ ਤੇ ਿਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਵਲ ਪਿਆ ਏਨ ਸ੍ੋਿਣੇ ਤੇ
ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਬਦਨ ਤੇ ਇਿ ਝਰੀਟਾਂ ਕਝ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਉਭਰਉਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਿ ਰਪਕਆ ਤੇ ਿਛਣ ਲਗਾ..
ਇਿ ਪਕਵ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨ?
ਮਨਦੀਿ ਬੜੀ ਅਣ ਉਿੇਕਸ਼ਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਬੋਲੀ..
ਇਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਪਗਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਦਰਾਂ ਦੇ
ਪਨਸ਼ਾਨ ਨ
ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦਮ

ਪਿਛਾਂਿ ਿਟ ਪਗਆ ਮਨਦੀਿ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਪਿਣ
ਲਗੇ ਆਦਮੀ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਕਮੀਜ਼ ਿੜਾਇਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
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ਮਆਿ ਕਰਨਾ.. ਮਆਿ ਕਰਨਾ.. ਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਝ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ ਿਤਾ ਿੀ ਨੀ ਲਗਾ ਕਦ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ
ਪਗਆ
ਮਨਦੀਿ ਅਥਰੂ ਿੂਝਦੀ ਿੋਈ ਬੋਲੀ..
ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਸ੍ਮ 'ਚ ਲਘ ਚਕੀ ਿਾਂ ਆਿ
ਬਚਾ ਵੀ ਕਝ ਐਸ੍ੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਿੈ
ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਡਰੀ ਿੋਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਪਲਆ..
ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮ ਸ੍ਚੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ
ਮ ਕਦੇ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਦਸ਼ਟ ਕਮ ਨਿ ਕੀਤਾ ਿਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤ
ਇਿ ਗ਼ਲਤੀ ਪਕਵ ਿੋ ਗਈ ਆਿ ਕਮੀਜ਼ ਿਾ ਲਉ
ਮਨਦੀਿ ਨ ਆਦਮੀ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਿਾ
ਪਲਆ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਮ ਕਾਲਜ ਿੜਦੀ ਸ੍ੀ ਇਕ ਪਦਨ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ
ਕਲੀ ਸ੍ੀ ਪਤਨ ਮਡੇ ਆਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਿੀ ਜਮਾਤੀ ਸ੍ਨ ਉਿਨਾਂ
ਦੀ ਿਵਸ਼ ਪਸ੍ਰ ਚੜ ਬੋਲ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਕਦੇ
ਬਲਾਇਆ ਤਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚਗੀ ਕਿੀ ਸ੍ੀ
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ਿਰ ਿਤਾ ਨਿ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਉਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤ ਪਕਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਪਲਆ ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ ਿੀ ਿੋਵਾਂ ਪਤਨਾਂ
ਨ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਮੇਰਾ ਐਸ੍ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਮ, ਮ ਨਾ
ਰਿੀ
ਸ੍ਰਕਾਰ ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਇਸ੍ ਗਨਾਿ ਲਈ ਆਿਣੇ ਪਿਸ੍ਾਬ
ਨਾਲ ਸ੍ਜਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪਦਤੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਨਆ
ਨਾ ਪਮਪਲਆ ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਗਈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ
ਿਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੂ ਬਚਾ ਪਗਰਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਮ
ਇਸ੍ ਬਚੇ ਨੂ ਿਾਿ ਸ੍ਮਝ ਪਗਰਾਉਣਾ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮ ਪਗਰਾ
ਨਾ ਸ੍ਕੀ ਤੇ ਇਸ੍ ਨੂ ਜਨਮ ਦੇ ਪਦਤਾ ਮੇਪਰਆਂ ਘਰਪਦਆਂ ਨ
ਇਸ੍ ਪਵਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਵਵਿਾਰ

ਕਰਨਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਿੀ ਘਰਦੇ ਵੈਰੀ ਲਗਣ ਲਗ
ਿਏ ਤੇ ਮ ਘਰ ਛਡ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਪਦਲੀ ਚਲੀ ਗਈ
ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਝ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਣ ਪਿਰ ਤ
ਥੇ ਆ ਰਕੀ ਿਾਂ, ਪਜਥ ਇਿ ਸ਼ਰੂ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
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ਮੇਰੇ ਤ ਬਿਤ ਵਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਿੋ ਗਈ ਮ ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਣਦਾ
ਪਕ ਆਿ ਨਾਲ ਇਿ ਸ੍ਭ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ਚਾਿਦਾ ਸ੍ੀ
ਪਕ ਆਿ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਵਵਿਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂ ਆਿਣੇ ਇਸ੍ ਕੀਤੇ
ਿਾਿ ਤੇ ਬਿਤ ਿਛਤਾਵਾ ਿੋ ਪਰਿਾ ਿੈ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ, ਇਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਲੀ ਔਰਤ ਨੂ ਵੇਖ ਤਾਂ
ਮਿਾਤਮਾ ਤਕ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਤਸ੍ ਤਾਂ ਪਿਰ ਵੀ
ਇਕ ਇਨਸ੍ਾਨ ਿੋ ਖੈਰ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਮੈਨੂ ਿਣ ਸ੍ੌਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ ਦਸ੍ ਪਦਉ ਮ ਪਕਥੇ ਸ੍ੌਵਾਂ?
ਆਦਮੀ ਡਰੀ ਪਜਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵਚ ਬੋਪਲਆ..
ਆਿ ਪਜਥੇ ਮਰਜੀ ਿੈ ਜਾਉ ਮ ਇਥੇ ਿੀ ਿੈ ਜਾਵਾਂਗਾ

ਮਨਦੀਿ

ਠੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬਚੇ ਨ ਚਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਪਵਚ

ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਮੇ ਿੈ ਗਈ ਉਿ ਆਦਮੀ ਬਾਿਰ ਿੀ
ਸ੍ ਪਗਆ ਿਰ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਨ ਦ ਨਾ ਆਈ ਉਸ੍

ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰ ਪਰਿਾ ਪਕ ਪਕਤੇ ਉਿ ਆਦਮੀ ਮੜ ਤ ਉਸ੍
565

ਿਰ ਨਾ ਝਿਟ ਿਵੇ ਸ੍ੋਚਾਂ ਸ੍ੋਚਦੇ, ਅਥਰੂ ਵਿਾ ਦੀ, ਗਜ਼ਰੇ
ਵੇਪਲਆਂ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨ ਰਾਤ ਲਘਾ ਲਈ ਮ ਿ ਰਾਤ ਿੀ
ਿਟ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਾਢੇ ਚਾਰ-ਿਜ ਵਜੇ ਿੀ ਉਿ
ਠੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਲੀੜੇ-ਲਤੇ ਝੋਲੇ ਪਵਚ ਿਾਏ ਆਿਣਾ ਿੋਨ

ਦੇਪਖਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ ਨੂ ਲੀਪੜਆਂ ਪਵਚ ਿੀ
ਲਵੇਟ ਝੋਲੇ ਪਵਚ ਿਾ ਪਦਤਾ ਮੂਿ-ਿਥ ਧੋ ਬਚੇ ਨੂ ਉਠਾਇਆ
ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਸ੍ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਮਨਦੀਿ ਨ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ
ਆਦਮੀ ਨੂ ਪਿਲਾਇਆ ਆਦਮੀ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ

ਪਠਆ

ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਮ ਚਲਦੀ ਿਾਂ, ਧਨਵਾਦ ਤਿਾਡਾ ਜੋ ਡਰਾਵਨੀ ਰਾਤ
ਲਘਾ ਪਦਤੀ
ਆਦਮੀ ਬੋਪਲਆ..
ਆਿ ਨ ਤਾਂ ਕਝ ਖਾਧਾ-ਿੀਤਾ ਵੀ ਨਿ ਿੋਣਾ ਮ ਛਡ
ਆ ਦਾ ਿਾਂ ਕਝ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ
ਮਨਦੀਿ ਬੋਲੀ..
ਨਿ ਜੀ, ਸ਼ਕਰੀਆ ਮ ਚਲੀ ਜਾਂਵਾਂਗੀ
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ਏਨਾ ਆਖ ਮਨਦੀਿ ਨ ਬਚੇ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ ਨੂ
ਚਪਕਆ ਤੇ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਆ ਗਈ ਬਚੇ ਨੂ ਮੜ ਲਕ ਨਾਲ
ਬਨ ਤੇ ਸ੍ਮਾਨ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਰਖ ਆਿਣੀ ਮਪਜ਼ਲ ਵਲ ਰਖ ਕੀਤਾ

ਪਿਰ ਰਕੀ ਨਾ ਬਸ੍ ਚਲਦੀ ਗਈ ਜਦ ਤਰਖਾਣ ਮਾਝਰੇ ਦੇ
ਨੜੇ ਿਿਚੀ ਤਾਂ ਇਕ ਭੂਡ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਨਦੀਿ
ਨ ਿਥ ਪਦਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਰਕ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਪਵਚ ਿੌਲੀਆਂ-ਿੌਲੀਆਂ
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਚਾਰ ਮਡੇ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ ਨ ਿਪਛਆ ਤਾਂ ਿਤਾ
ਲਗਾ ਪਕ ਉਿ ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਿੇ ਨ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ੍ੀ
ਉਿ ਬਾਬਾ ਮਰਾਦ ਸ਼ਾਿ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਤੇ ਮਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿੇ

ਸ੍ਨ ਮਨਦੀਿ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਮਪਡਆਂ ਦੇ ਿਾਸ੍ੇ-ਪਡਠ
ਨੂ ਸ੍ਣਦੇ ਉਿ ਦਸ੍ ਵਜੇ ਤਕ ਨਕੋਦਰ ਿਿਚ ਗਈ ਉਸ੍ਨ ਵੀ
ਦਰਗਾਿ ਤੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਰ ਛਪਕਆ ਕਝ ਦੇਰ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿਛ ਉਿ ਪਿਰ ਆਿਣੇ ਰਾਿ ਨੂ ਤਰ ਿਈ
ਥਕਦੀ-ਟਟਦੀ, ਪਡਗਦੀ ਢਪਿਦੀ, ਸ੍ਾਿ ਲਦੀ, ਉਿ ਰਾਤ ਅਠ

ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੂਰਥਲੇ ਿਿਚ ਗਈ ਉਸ੍ਨੂ ਘਰ ਦੀ
ਿਪਿਚਾਣ ਸ੍ੀ ਉਿ ਘਰ ਿਿਚ ਗਈ ਇਿ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ
ਘਰ ਸ੍ੀ ਬੂਿੇ ਤੇ ਿਿਚ ਉਸ੍ਨ ਘਟੀ ਵਜਾਈ ਇਕ ਜਵਾਨ
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ਕੜੀ ਤੇ ਮਡਾ ਭਜੇ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਘਰ
ਿਿਚਣ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਕੜੀ ਨ ਬੂਿਾ ਖੋਲਦੇ ਸ੍ਾਰ
ਿੀ ਮਨਦੀਿ ਨੂ ਘਟ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਪਲਆ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ
ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਿੇਠਾਂ ਪਡਗ ਪਿਆ ਦੋਨ ਜਾਣੀਆਂ ਰੋਣ ਲਗ
ਿਈਆਂ ਕੋਲ ਿੀ ਖੜਾ ਮਡਾ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਰਦਾ ਦੇਖ
ਰੋਣ ਲਗਾ ਉਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਵਖ ਿੋਈਆਂ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮਡਾ
ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਰੋਣ ਲਗਾ ਮਨਦੀਿ ਮਡੇ ਵਲ ਵੇਖਦੀ
ਉਸ੍ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਿਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਿਚਕਾਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਇਿ ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ੍ਨ
ਏਨ ਨੂ ਮਨਦੀਿ ਦਾ ਪਿਉ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਮਨਦੀਿ
ਨੂ ਦੇਖ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਦੂਰ ਿੀ ਰਦੀ ਿੋਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਗਲ
ਲਗ ਿੋਰ

ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲਗੀ ਪਿਉ ਵੀ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰ

ਉਿ ਉਸ੍ ਵਲ ਨਾ ਵਪਧਆ ਮਨਦੀਿ ਆਿਣੇ ਪਿਉ ਵਲ ਗਈ
ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ ਸ੍ਾਰਾ ਟਬਰ ਰੋ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਮਨਦੀਿ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪਬਆਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਪਕ ਉਿ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਆ ਪਕਨੀ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ

ਪਡਗਦੇ-ਢਪਿਦੇ, ਸ੍ਟਾਂ ਖਾਂਦੇ,

ਿਨਰੀਆਂ-ਝਖੜ ਝਲਦੇ, ਮਨਦੀਿ ਆਿਣੇ ਘਰ ਆ ਿਿਚੀ ਸ੍ੀ
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ਅਕਸ੍ਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਝ ਿੈਸ੍ਲੇ ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ
ਆਿਪਣਆਂ ਤ ਵਖ ਕਰ ਪਦਦੇ ਨ ਿਰ ਵਕਤ ਤੇ ਿਾਲਾਤ
ਇਨਸ੍ਾਨ ਨੂ ਮੜ-ਮੜ ਉਿਨਾਂ ਿੈਸ੍ਪਲਆਂ ਨੂ ਬਦਲਣ, ਠੀਕ
ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂ ਸ੍ਖੀ ਜੀਵਨ ਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪਦਦੇ ਿਨ ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਵੀ ਕਝ ਐਸ੍ੀਆਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਿਰੀਆਂ ਪਜਨਾਂ ਨ ਉਸ੍ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ
ਪਦਤੀ ਿਰ ਮਨਦੀਿ ਿਾਰੀ ਨਿ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮਸ੍ੀਬਤਾਂ ਦਾ
ਸ੍ਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਿਾਲਾਤ ਪਕਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਵਸ੍
ਤ ਬਾਿਰ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿ ਡੋਲੀ ਨਿ ਐਨ ਲਮੇ ਿਡੇ ਨੂ ਇਕਲੀ
ਔਰਤ ਲਈ ਉਿ ਵੀ ਿੈਦਲ ਤਪਿ ਕਰਨਾ ਸ੍ੌਖੀ ਗਲ ਨਿ ਇਸ੍
ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਲਖਣਾ ਆਸ੍ਾਨ ਿੈ ਿਰ ਇਸ੍ ਨੂ ਤਨ ਤੇ
ਿਢਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਿੀ ਕਪਠਨ ਿੈ ਪਜਨਾਂ ਮਘਦੇ ਕੋਪਲਆਂ 'ਤੇ
ਤਰਨਾ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਕਾਿੀ ਿਦ ਤਕ ਮੇਰੀ ਪਲਖਤ ਜਰੂਰ ਿੈ
ਿਰ ਇਸ੍ ਪਵਚਲੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸ੍ਿਨ ਮੇਰੀ ਇਕ ਦੋਸ੍ਤ ਨੀਲ ਦੇ
ਸ੍ਿਨ ਨ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੇ ਇਸ੍ ਸ੍ਿਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਤੇ ਮ

ਉਸ੍ ਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਇਿਨਾਂ ਨੂ ਇਕ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਰੂਿ ਦੇਣ
ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਪਚਆ
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ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਪਸ੍ਰਿ ਮਨਦੀਿ ਦੀ ਨਿ ਿੈ ਇਿ ਕਿਾਣੀ
ਅਜ ਿਰ ਇਕ ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਭਖੇ-ਪਧਆਏ ਿੈਦਲ ਿੀ
ਆਿਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਪਿਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਕੋਈ
ਸ੍ੋਚ ਨਿ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਉਿ ਇਸ੍ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਤਸ੍ੀਿੇ
ਝਲ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ ਆਿਾ ਬਦ ਕਮਪਰਆਂ ਪਵਚ ਬੈਠ ਇਸ੍ ਵਕਤ

ਇਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿੜ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਪਲਖ ਰਿੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ੍ਣ
ਰਿੇ ਿਾਂ ਿਰ ਕੋਈ ਇਸ੍ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਪਰਿਾ
ਿੋਵੇਗਾ,ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੂ ਿਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ,ਕੋਈ
ਬਰੇ ਵਕਤ ਨੂ ਕਟਣ ਲਈ ਿਥ ਿੈਲਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਾਂ ਨਵ,
ਸ੍ਖ਼ਤ ਤੇ ਲਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਆਰੀ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਿ ਿੋਵੇਗਾ ਿਾਲਾਤ

ਬਣਨ ਸ੍ਾਡੇ ਵਸ੍ ਪਵਚ ਨਿ ਇਿ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਿਦੇ
ਿਨ ਵਕਤ ਿੋਣ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਿਨ ਿਰ ਅਗਰ ਇਿੋ ਪਜਿੇ
ਿਰਵਾਸ੍ੀ ਜਾਂ ਰਾਿਗੀਰ ਸ੍ਾਨੂ ਪਮਲਣ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਤੇ
ਸ੍ਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਥਕੇ ਟਟ ਵੀ ਆਿਣੀ
ਮਪਜ਼ਲ ਵਲ ਖਸ਼ੀ-ਖਸ਼ੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣ

ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਨਿ ਚਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਜਵ ਪਕ ਉਸ੍
ਆਦਮੀ ਨ ਮਨਦੀਿ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸ੍ ਿੋਰ
ਤਾਂ ਕਝ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ
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ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂ ਸ੍ਮਝ ਆਿਣੀ ਸ੍ੋਚ ਪਵਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰ ਪਲਆ
ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਨਿ ਤਾਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਭੂਤਕਾਲ ਤਕ ਸ੍ੀਮਤ
ਰਪਿਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਿ ਸ੍ਾਡੀ ਸ੍ੋਚ ਤਕ ਨਾ ਿਿਚੀਆਂ
ਧਨਵਾਦ
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ਜਨਮਕਦਨ
ਕੀਰਤ - ਤਾਂ ਕਲ ਨੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿੈਿੀ ਵਾਲਾ ਬਡੇ
ਆ.....
ਅਗਦ - ਮ ਨੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦ ਦਾ ਿੋਨ ਕਰੀ
ਜਾਂਦਾ ਤੂ ਗਲ ਿੀ ਨਿ ਕਰਦੀ?
ਕੀਰਤ - ਤੇ ਗਸ੍ਾ ਪਕ ਿਦੇ ਿੋ?
ਅਗਦ - ਗਸ੍ਾ ਨਿ ਆ ਯਾਰ ਮ ਿਰ ਮੈਨੂ ਤੇਰੀ ਪਿਕਰ
ਿੋ ਰਿੀ ਆ, ਪਕ ਿਤਾ ਨਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਪਕ ਨਿ ਕਰਦੀ
ਮ ਤਾਂ ਇਿੀ ਸ੍ੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪਕ ਲਗਦਾ ਮ ਆਿਣੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ
ਕਝ ਖਾਸ੍ ਿੀ ਵਡਾ ਤੋਿਫ਼ਾ ਮਗ ਪਲਆ ਵਾ
ਕੀਰਤ - ਤੋਿਫ਼ਾ ਤਾਂ ਕਝ ਖਾਸ੍ ਿੀ ਵਡਾ ਵਾ ਿਰ ਕੀ
ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨ ਮਨਣਾ ਿੀ ਨਿ ਆ ਓਦਾਂ
ਅਗਦ - ਨਿ ਯਾਰ ਕੀਰਤ ਅਗਰ ਤੈਨੂ ਅਜ ਵੀ ਲਗਦਾ
ਵਾ ਪਕ ਮ ਸ੍ਿੀ ਬਦਾ ਨਿ ਆ ਤਾਂ ਛਡ ਦੇ ਮੈਨੂ ਐਵ ਆਿਣੀ
ਪਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ
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ਕੀਰਤ - ਅਛਾ ਜੀ ਤੇ ਆਿ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ
ਰਿੇ ਿੋ?
ਅਗਦ - ਨਿ ਕੀਰਤ ਯਾਰ, ਤੂ ਿੀ ਦਸ੍ ਤੈਨੂ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਜ਼ਕੀਨ ਨਿ ਆ ਮ ਪਕਿੜਾ ਪਕਤੇ ਭਜ ਚਲਾ ਿਾਂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂ
ਿਤਾ ਵੀ ਿੈ ਪਕ ਮ ਬਸ੍ ਤੇਰਾ ਿੀ ਆ ਪਿਰ ਵੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਐਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਗੀ ਗਲ ਨਿ ਆ
ਕੀਰਤ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਾਨ ਜੀ ਿਣ ਮਆਿ ਵੀ ਕਰ
ਦੇਵੋ
ਅਗਦ - ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ
ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰਖੋਗੇ
ਅਗਦ - ਤੂ ਐਦਾਂ ਿੀ ਮਨ ਲਾ
ਕੀਰਤ - ਦਸ੍ੋ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾ? ਓਿੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ?
ਅਗਦ - ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈ ਤੈਨੂ, ਪਿਰ ਪਕ ਿਛਦੀ ਆ
ਕੀਰਤ - ਅਗਦ, ਮਨ ਵੀ ਪਲਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂ ਪਵਆਿ
ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਇਿ ਸ੍ਭ ਕਝ ਕਰਨਾ ਸ੍ਿੀ ਨਿ ਲਗਦਾ
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ਅਗਦ - ਤੇ ਪਵਆਿ ਤਾਂ ਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ,
ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਲਭ ਪਲਆ ਵਾ ਪਵਆਿ ਲਈ
ਕੀਰਤ - ਪਕਵ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਸ੍ ਜਾਓ ਮ ਨੀ
ਗਲ ਕਰਨੀ
ਅਗਦ - ਆਿੋ ਿਣ ਤੂ ਪਕਥੇ ਗਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੋਿਫ਼ਾ ਜੋ
ਮਗ ਪਲਆ ਤੇਰੇ ਤ
ਕੀਰਤ - ਅਗਦ ... ਨਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਅਗਦ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂ ਪਿਰ ਮੈਨੂ ਜਨਮਪਦਨ ਦੀ
ਮਬਾਰਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵ ... ਠੀਕ ਆ?
ਕੀਰਤ - ਆਿ ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਯਾਰ
ਅਗਦ - ਯਾਰ ਇਕ ਿੀ ਖਆਇਸ਼ ਮਗੀ ਆ ਉਿ ਵੀ ਤਾਂ
ਪਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮਪਦਨ ਆ ਤੇ ਤੋਿਫ਼ਾ ਬਸ੍ ਤੇਰੇ ਤ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ
ਵਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾਂਿ ਏ ਤਾਂ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਤ ਮਗ ਲਵਾਂ ਸ੍ੋਚ ਲੈ
ਬਿਤ ਨ ਤੋਿਿੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ
ਕੀਰਤ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਦਸ੍ੋ ਕੀ ਚਾਿੀਦਾ ਤਿਾਨੂ?
ਅਗਦ - ਦਪਸ੍ਆ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਤੈਨੂ ਿੋਨ ਤੇ
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ਕੀਰਤ - ਕਦ ਚਾਿੀਦਾ ਤੋਿਫ਼ਾ?
ਅਗਦ - ਜਨਮਪਦਨ ਤਾਂ ਅਜ ਰਾਤ ਨੂ ਿੈ, ਤੇ ਤੋਿਫ਼ਾ ਵੀ
ਤਾਂ ਅਜ ਰਾਤ ਨੂ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ
ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿਾਗਲ ਮ ਰਾਤ ਘਰ ਪਕਵ ਆਵਾਂਗੀ?
ਅਗਦ - ਇਿ ਤੂ ਦੇਖ ਬਸ੍ ਤੂ ਮੈਨੂ ਅਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਚਾਿੀਦੀ ਆ
ਕੀਰਤ - ਚਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮ ਿਣ ਆਿ ਕਲਾਸ੍ ਚਲੀਏ?
ਅਗਦ - ਿਾਂ ਚਲ ਕਲਾਸ੍ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਆ

ਅਗਦ ਕੀਰਤ ਦਾ ਿੇਮੀ ਸ੍ੀ ਦੋਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਪਿਆਰ

ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ ਿਰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਪਿਆਰ ਸ੍ਭ ਤ ਪਜਆਦਾ

ਸ੍ੀ ਉਿ ਅਗਦ ਲਈ ਕਝ ਵੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਿੀ
ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਦ ਵੀ ਕੀਰਤ ਨੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਲਈ ਵੀ
ਕੀਰਤ ਤ ਵਧ ਕਝ ਨਿ

ਕਲ ਨੂ ਅਗਦ ਆ ਜਨਮਪਦਨ

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਿ ਕੀਰਤ ਨੂ ਆਿਣੇ ਜਨਮਪਦਨ ਦਾ
ਤੋਿਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਇਿ ਤੋਿਫ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਿ
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ਸ੍ੀ ਬਲਪਕ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਤਾਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਸ੍ੀ ਕੀਰਤ ਇਿ ਸ੍ਭ ਲਈ ਪਬਲਕਲ ਪਤਆਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣੇ ਿੇਮੀ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਤ ਵਧ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਚਾਿੀਦਾ
ਭਾਵ ਉਸ੍ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮਲ ਿੈ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ ਕੀਰਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਗਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੀਰਤ ਨੂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਪਵਚ ਿਾਂ ਪਮਲਾਉਣੀ ਿੀ ਿਈ ਖੈਰ ਉਿ
ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ੍ ਦੇ ਅਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਵ ਿੀ ਬੀ.ਏ
ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ੍ਾਲ ਪਵਚ ਿੜਦੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਕੀਰਤ ਆਿਣੀ ਬੀ.ਏ
ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਦ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸ੍ੀ ਤੇ
ਅਗਦ ਵੀ ਕੀਰਤ ਨੂ ਪਵਆਿ ਦੇ ਸ੍ਿਨ ਪਦਖਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕਲਾਸ੍

ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਾਰੇ ਕਲਾਸ੍ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ
ਅਗਦ ਨ ਕੀਰਤ ਨੂ ਆਿਣੇ ਮੋਟਰਸ੍ਾਈਕਲ ਤੇ ਪਬਠਾ ਕੇ ਉਸ੍
ਦੇ ਘਰ ਤ ਕਝ ਕ ਦੂਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂ ਪਮਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਪਗਆ
ਕੀਰਤ ਨ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਘਟੀ ਵਜਾਈ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਨ
ਬੂਿਾ ਖੋਪਲਆ
ਮਾਂ - ਪਕਵ ਪਰਿਾ ਅਜ ਕਾਲਜ?
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ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਸ੍ੀ ਮਮੀ ਿਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਦਓ
ਕੀਰਤ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ ਆ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ
ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਿਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਿਾਣੀ ਦਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ
ਮਾਂ - ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗੀ?
ਕੀਰਤ - ਨਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂ ਪਦਲ ਨਿ ਕਰ ਪਰਿਾ, ਮੈਗੀ
ਬਣਾ ਪਦਓ
ਮਾਂ - ਠੀਕ ਆ ਤੂ ਨਿਾ-ਧੋ ਲੈ ਬਣਾ ਦਦੀ ਿਾਂ ਿਣੇ

ਕੀਰਤ ਨਿਾ-ਧੋ ਕੇ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ
ਉਸ੍ਦੀ ਮਾਂ ਓਥੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਲਈ ਮੈਗੀ ਿਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਕੀਰਤ

ਨ ਮੈਗੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਪਿਰ ਲਮੇ ਿੈ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ੋਚਣ ਲਗੀ ਪਕ ਅਗਦ
ਨੂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ ਰਾਤ ਨੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਘਰ ਕੀ
ਕਿੇ ਿਣ! ਉਿ ਸ੍ੋਚਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿਰ ਆਿਣੀ ਮਾਂ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਰੀ
ਕੀਰਤ - ਮਮੀ..
ਮਾਂ - ਿਾਂ ਿਤ
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ਕੀਰਤ - ਮਮੀ ਅਜ 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 ਨੂ ਿਛ ਲਾ ਮ ਨਿ
ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕਝ ਕਪਿਣਾ ਮ ਿਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤ ਮੈਨੂ
ਪਝੜਕਾਂ ਿਦੀਆਂ ਨ
ਕੀਰਤ - ਡੈਡੀ ਪਕਿੜਾ ਐਥੇ ਆ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਪਕਿੜਾ ਿਤਾ
ਲਗਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਪਿ ਦੇਵ ਪਕ ਸ੍ਤੀ ਆ
ਬਸ੍
ਮਾਂ - ਅਛਾ ਪਸ੍ਆਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ ਤੂ ਮ ਨਿ ਝੂਠ
ਬੋਲਣਾ
ਕੀਰਤ - ਦੇਖਲਾ ਿਾਂ ਮਮੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਜਿੀ ਮਮੀ
ਨੀ ਆ ਤੂ ਦੇਖ ਲਾ ਉਿ ਿੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ
ਲੈ ਣਦੇ ਿਾਂ ਦਸ੍ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਜ਼ਦ ਕੀਤੀ
ਆ ਭਲਾ? ਦੇਖਲਾ ਅਜ ਜਾ ਲੈ ਣਦੇ ਿਾਂ
ਮਾਂ - ਚਲ 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 ਸ੍ੋ ਲਵਾਂ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਰ
ਰਾਤ ਨੂ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਿੀ ਆ
ਮਾਂ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਸ੍ੋ ਲੈ

ਮਾਂ

ਠ ਕੇ ਬਾਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਓਥੇ ਿੀ ਢੇਰੀ

ਿੋ ਗਈ ਝਟ ਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਨ ਦ ਆ ਗਈ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮੀ ਸ੍ਾਢੇ
ਕ ਿਜ ਵਜੇ ਅਗਦ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਕੀਰਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖਲ
ਗਈ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਿੋਨ ਚਕਦੇ ਿੀ ਪਕਿਾ
ਕੀਰਤ - ਿਾਂਜੀ ਜਾਨ
ਅਗਦ - ਪਕਦਾਂ ਪਤਆਰੀ ਆ
ਕੀਰਤ - ਨਿ ਯਾਰ ਮਮੀ ਨਿ ਮਨ ਰਿੇ ਕਪਿਦੇ ਡੈਡੀ
ਗਸ੍ੇ ਿੋਣਗੇ ਰਾਤ ਨਿ ਪਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ
ਅਗਦ - ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਪਿਰ
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ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਅਗਦ ਨ ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਿੋਨ ਕਟ ਪਦਤਾ
ਕੀਰਤ ਨ ਆਿਣੇ ਿੋਨ ਤ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਨ ਲਗਾਇਆ ਅਗਦ
ਨ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਪਕਿਾ..
ਅਗਦ - ਿਾਂ ਬੋਲ
ਕੀਰਤ - ਗਸ੍ੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਅਗਦ - ਮ ਨੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਬਸ੍ ਆਉਣ ਲਈ
ਪਕਿਾ ਉਿ ਵੀ ਨਿ ਆ ਸ੍ਕਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਪਲਆ ਤੇਰਾ
ਪਿਆਰ ਮੈਨੂ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰੀ.. ਠੀਕ ਆ?
ਕੀਰਤ - ਿਾਿਾਿਾਿਾਿ ... ਯਾਰ ਮ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਆ ਜਾਇਓ
ਅਗਦ - ਸ੍ਚੀ?
ਕੀਰਤ - ਤੇ ਿੋਰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਈਓ ਨਿ ਤਾਂ ਮਮੀ
ਨ ਜਾਣ ਨਿ ਦੇਣਾ
ਅਗਦ - ਤੂ ਪਤਆਰ ਿੋ ਜਾ ਮ ਅਧੇ ਘਟੇ ਤਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆ ਪਗਆ
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ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਆ ਆਜੋ ਪਿਰ ਮ ਬਾਿਰ ਪਮਲਦੀ ਿੈ
ਤਿਾਨੂ

ਐਨਾ ਕਪਿ ਕੇ ਕੀਰਤ ਨ ਿੋਨ ਕਟ ਪਦਤਾ ਤੇ ਅਗਦ ਨਾਲ

ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ ਉਿ ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਤਆਰ
ਿੋ ਗਈ ਅਜ ਉਸ੍ ਦਾ ਵਖਰਾ ਿੀ ਰੂਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਉਿ ਖਸ਼ ਵੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਖਸ਼ ਵੀ ਖਸ਼ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਅਗਦ ਦੀ

ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਖਸ਼ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਕ ਉਿ
ਆਿਣੇ ਘਰਪਦਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਿਾਇਦਾ ਚਕ
ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸ੍ੀ ਅਗਰ ਅਗਦ ਨੂ ਿਾਂ ਨਾ
ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਨੂ ਗਵਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਡਰ ਸ੍ੀ ਪਿਆਰ ਿੀ ਬਿਤ

ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਕ ਪਮਟ ਬਾਅਦ ਅਗਦ ਦਾ
ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਕੀਰਤ ਨੂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ
ਕੀਰਤ ਆਿਣੀ ਮਮੀ ਨੂ ਦਸ੍ ਕੇ ਘਰ ਪਨਕਲ ਗਈ ਘਰ ਤ
ਕਝ ਕ ਦੂਰ ਿੀ ਅਗਦ ਖੜਾ ਸ੍ੀ ਉਿ ਕੀਰਤ ਦੇ ਜੋਬਨ ਨੂ

ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਿੋ ਪਗਆ ਕੀਰਤ ਉਸ੍ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਿਰ
ਉਿ ਕੀਰਤ ਨੂ ਦੇਖੀ ਿੀ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਕੀਰਤ ਉਸ੍ਦੇ
ਪਿਛੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਪਕਿਾ
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ਕੀਰਤ - ਪਕਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ?
ਅਗਦ - ਪਜਥੇ ਤਸ੍ ਕਿੋ?
ਕੀਰਤ - ਮੈਨੂ ਕੀ ਿਤਾ ਯਾਰ ਬਲਾਇਆ ਤਸ੍ ਆ ਇਿ
ਤਿਨੂ ਿਤਾ ਿੋਊ
ਅਗਦ - ਚਲ ਿਪਿਲਾਂ ਘਮਦੇ ਪਿਰਦੇ ਿਾਂ ਅਜੇ ਕਾਿੀ
ਸ੍ਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾਲੇ ਕਝ ਖਾ ਿੀ ਲਵਾਂਗੇ
ਕੀਰਤ - ਠੀਕ ਆ ਮ ਿੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਕਨ ਪਦਨਾਂ ਤ
ਨਿ ਖਾਧਾ
ਅਗਦ - ਠੀਕ ਆ ਜਾਨ ਜੀ ਅਜ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੋਗੇ ਖਵਾ
ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਸ੍ ਿਕਮ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ

ਕੀਰਤ ਖਸ਼ ਿੋ ਗਈ ਪਿਰ ਉਿ ਦੋਨ ਇਕ ਅਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਿਨੀ ਦੇ ਿਟ ਡੋਮੀਨਜ਼ ਅਦਰ ਗਏ ਅਗਦ ਨ ਇਕ ਿੀਜ਼ਾ ਤੇ
ਦੋ ਸ਼ੇਕ ਪਲਆ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੂ ਕਝ ਿੋਰ ਖਾਣ
ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ ਿਰ ਕੀਰਤ ਨ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਉਿਨਾਂ ਨ
ਿੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਿਰ ਇਕ ਿਾਰਕ ਪਵਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਓਥੇ
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ਕਝ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਜ ਗਏ

ਪਿਰ ਅਗਦ ਕੀਰਤ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਚਲਾ
ਪਗਆ ਓਥੇ ਉਸ੍ ਨ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ਆਿਣਾ ਿਛਾਣ ਿਤਰ
ਪਦਖਾਇਆ ਤੇ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ਅਗਦ ਨੂ ਇਕ
ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪਦਤੀ ਤੇ ਉਿਰ ਜਾਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਅਗਦ ਕੀਰਤ
ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿੋਟਲ ਪਵਚ ਿੀ ਉਿਰ ਬਣੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਮਰੇ
ਪਵਚ ਲੈ ਪਗਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਕੀਰਤ ਨ ਮੂਿ
ਬਪਨਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨ ਕਮਰੇ ਅਦਰ ਜਾਂਦੇ ਿੀ ਆਿਣਾ
ਮੂਿ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣਾ ਿਰਸ੍ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿ
ਬੈਠ ਗਈ ਅਗਦ ਕੀਰਤ ਵਲ ਵਪਧਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਉਠਾ ਕੇ

ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਭਰ ਪਲਆ ਕੀਰਤ ਨ ਸ਼ਰਮ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛੇ ਿਟੀ ਤਾਂ ਅਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਪਿਰ ਤ ਿੜ ਪਲਆ
ਤੇ ਆਿਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕੀਰਤ ਨਾ
ਚਾਿਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਅਗਦ ਦੀ ਿਵਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਰਿੀ ਸ੍ੀ
ਅਗਦ ਨ ਵਾਰੀ- ਵਾਰੀ ਆਿਣੇ ਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪਜਸ੍ਮ ਤ ਕਿੜੇ

ਲਾਿੇ ਤੇ ਪਜਸ੍ਮਾਨੀ ਮੇਲ ਪਵਚ ਗਵਾਚ ਪਗਆ ਅਗਦ ਨ
ਆਿਣੀ ਿਵਸ਼ ਿੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੂ ਕਝ ਿਲਾਂ ਪਵਚ
ਿੀ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਪਵਚ ਪਡਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
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ਕਰ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਿਵਸ਼ ਿੂਰੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ੍ ਦੀ ਿਵਸ਼
ਪਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਕਝ ਦੇਰ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਤ ਕੀਰਤ ਵਲ ਵਪਧਆ ਿਰ
ਇਸ੍ ਵਾਰ ਕੀਰਤ ਨ ਸ੍ਾਿ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਅਗਦ ਇਕ ਵਾਰ
ਪਿਰ ਤ ਗਸ੍ੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਿੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ

ਕੀਰਤ ਪਿਰ ਤ ਓਸ੍ੇ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਉਸ੍ ਨੂ ਮਨਾਉਣ ਲਗੀ ਤੇ
ਪਿਰ ਤ ਰਾਜੀ ਿੋ ਗਈ ਐਨ ਨੂ ਅਗਦ ਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਘਟੀ ਵਜੀ
ਅਗਦ ਨ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਿੋਨ ਉਸ੍ ਦੇ ਦੋਸ੍ਤ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨੂ
ਕਝ ਿੈਪਸ੍ਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸ੍ੀ ਅਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਪਸ੍ਆ ਤੇ ਿੈਸ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂ ਪਕਿਾ ਤੇ ਿੋਨ ਕਟ ਪਦਤਾ
ਅਗਦ ਨ ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ ਿਾਏ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੂ ਓਥੇ ਿੀ ਰਕਣ
ਲਈ ਪਕਿਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਿੋਟਲ ਚੋ ਬਾਿਰ ਆ ਕੇ ਆਿਣੇ
ਦੋਸ੍ਤ ਨੂ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤ ਓਸ੍ੇ ਿਾਲਤ ਪਵਚ ਿੀ ਓਥੇ ਿਈ
ਰਿੀ ਤੇ ਅਗਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲਗੀ ਕਝ
ਦੇਰ ਪਿਛ ਅਗਦ ਦਾ ਦੋਸ੍ਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਦ ਨ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਝ

ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਉਿ ਿੋਟਲ ਤ ਕਝ ਪਵਥ ਤੇ ਸ੍ਨ ਐਨ ਨੂ ਇਕ
ਿਪਲਸ੍ ਵਾਲੀ ਗਡੀ ਿੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਿੋਈ ਿੋਟਲ ਦੇ ਬਾਿਰ ਆ
ਖਲੋ ਤੀ ਅਗਦ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕ-ਬਕਾ ਰਪਿ ਪਗਆ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਖੜਾ
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ਪਰਿਾ ਿਪਲਸ੍ ਿੋਟਲ ਦੇ ਅਦਰ ਗਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਸ੍ਮੇਤ ਿੋਰ ਵੀ
ਬਿਤ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਮਪਡਆਂ ਨੂ ਬਾਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੀਰਤ
ਦੀ ਿਾਲਾਤ ਗਰਕ ਿੋ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਿ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤਾਂ
ਉਸ੍ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਅਗਦ ਉਿਰ ਿਈ ਿਰ ਉਿ ਕਝ
ਬੋਲ ਨਾ ਸ੍ਕੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ ਕੋਸ੍ਣ ਲਗ ਿਈ ਉਸ੍ ਨ
ਸ੍ੋਪਚਆ ਿੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਅਗਦ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਇਝ ਕਰੇਗਾ
ਅਗਦ ਦੂਰ ਤ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਿਰ ਕੋਈ ਿੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਕਝ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਗਡੀ ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਗਈ

ਮੈਨਿੰ ੂ ਮੇਰੇ ਕਵਚੋਂ ਿਢ ਿੇ ਤੂਿੰ ,
ਤੇ ਖਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਿਰ ਕਲਆ ਏ,
ਤੈਨਿੰ ੂ ਰਿੰ ਗ ਦੇ ਿੇ ਮੈਂ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ,
ਰਿੰ ਗ ਹੀਣ ਖਦ ਨੂਿੰ ਿਰ ਕਲਆ ਏ,
ਇਹ ਰਿੰ ਗ ਬੇ-ਰਿੰ ਗ ਕਜਹੇ ਲਗਦੇ ਨ,
ਕਜਵੇਂ ਲੈ ਕਗਆ ਚੋਰ ਚਰਾ ਿੇ ਵੇ,
ਤੂਿੰ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰ ਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ'
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ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰ ਮਿਾ ਿੇ ਵੇ

ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂਿੰ ਗਲ ਸਣਾਵਾਂ ਵੇ,
ਮੇਰਾ ਕਢਡ ਫੂਿ ਕਗਆ ਸਾਰਾ,
ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਵਚ ਸਾਹ ਹਣ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੋ ਕਗਆ ਖਾਰਾ,
ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਧੜਿਣਾ ਬਿੰ ਦ ਿਰਦੇ,
ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸਭ ਭਲਾ ਿੇ ਵੇ,
ਤੂਿੰ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰ ਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ'
ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰ ਮਿਾ ਿੇ ਵੇ

ਮੈਨਿੰ ੂ ਹਥ ਮੇਰੇ ਚੋ' ਬੂ ਆਵੇ,
ਕਜਸ ਨੂਿੰ ਤੂਿੰ ਚਿੰ ਮ ਿੇ ਗਲ ਲਾਇਆ,
ਮੇਰਾ ਕਜਸਮ ਨਚ ਿੇ ਛਡ ਕਦਤਾ,
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ਚੇਤੇ ਹਰ ਇਿ ਪਲ ਆਇਆ,
ਮੈਨਿੰ ੂ ਧਪ ਕਵਚ ਿਿੰ ਬਣੀ ਆਵੇ,
ਿੀ ਰਖ ਤਾਂ ਤੂਿੰ ਿਰਾ ਿੇ ਵੇ,
ਤੂਿੰ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰ ਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ'
ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰ ਮਿਾ ਿੇ ਵੇ

ਮੇਰੀ ਅਖ ਚੋ' ਕਦਸਦਾ ਪਾਪ ਮੈਨਿੰ ੂ,
ਤੂਿੰ ਲਟ-ਪਟ ਕਗਆ ਏ ਮਾਣ ਸਾਰਾ,
ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਸਵਲੀ ਿਰਨ ਲਈ,
ਮੇਰਾ ਗਰਿ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ,
ਹਣ ਲਗਾ

ਮੀਰ ਏ ਡਰਨ ਮੇਰਾ,

ਕਿਵੇਂ ਰਖਾਂ ਖਦ ਲਿਾ ਿੇ ਵੇ,
ਤੂਿੰ ਕ ਿੰ ਦਗੀ ਮਿੰ ਗ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ'
ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰ ਮਿਾ ਿੇ ਵੇ
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(ਦੀਪ ਗਗਨ)

ਕੀਰਤ ਇਕ ਸ੍ਾਊ ਕੜੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਪਿਕਾਵੇ ਪਵਚ
ਆ ਕੇ ਉਸ੍ ਨ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚਕ ਲਏ ਪਜਸ੍ ਦਾ ਅਜਾਮ ਉਸ੍

ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਭਗਤਣਾ ਿਵੇਗਾ ਅਗਦ ਸ੍ਿੀ ਬਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾ
ਗ਼ਲਤ ਇਿ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿਾਲਾਤ ਪਵਚ ਿੀ ਸ੍ਮਝ
ਆ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਕੀਰਤ ਲਈ ਦਖ ਦੀ ਗਲ ਇਿ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਉਸ੍ ਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਜਨਮਪਦਨ ਦੇ ਤੋਿਿੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਿਣੀ ਸ੍ਾਰੀ
ਪਜ਼ਗਦੀ ਲਟਾ ਪਦਤੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਦਾ ਿਰਜ਼ਾਨਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਸ੍ਾਰੀ
ਉਮਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਮਲ ਸ੍ਕਦਾ ਿਰ ਜਦ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ

ਦਲੀਲਾਂ ਸ੍ਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ੍ ਗਲ ਸ੍ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਆਿਣੀ
ਚਾਿਤ ਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ ਿਰ
ਬਰਬਾਦ ਪਜ਼ਦਗੀ ਿਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਆਬਾਦ ਿੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਿ
ਦਦੀ
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ਮਖਕਤਆਰ ਿੌਰ
(ਅਸਲ ਜੀਵਨੀ)
2 ਜਨਵਰੀ 2019, ਬਧਵਾਰ ਨੂ ਮ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਿਬਲੀ ਸ਼ਪਿਰ ਲਈ ਪਨਕਪਲਆਂ ਇਜ਼ੀਨੀਪਰਗ
ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿਛ ਮ ਕਾਿੀ ਲਮੇ ਸ੍ਮ ਤਕ ਪਵਿਲਾ ਰਪਿਣ

ਉਿਰਾਂਤ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਪਕਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ 2

ਜਨਵਰੀ ਨੂ ਮ ਘਰ ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂ ਸ੍ਵੇਰ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਿਬਲੀ ਿਿਚ ਪਗਆ ਅਜੇ ਮ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਪਨਕਪਲਆ ਅਤੇ
ਆਿਣੀ ਮਪਜ਼ਲ ਤਕ ਿਿਚਣ ਲਈ ਬਸ੍ ਿੜੀ ਿੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮੇਰੇ
ਿੋਨ ਦੀ ਬੈੈੱਲ ਵਜੀ ਮ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਇਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ

ਮਡੇ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਪਕ ਮ ਘਰ
ਨਿ ਿਾਂ, ਬਲਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰਾ ਿਾਲ
ਚਾਲ ਿਪਛਆ ਤੇ ਇਿ ਿਪਛਆ ਪਕ ਮ ਪਕਥੇ ਿਾਂ ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ

ਦਪਸ੍ਆ ਪਿਰ ਉਸ੍ਨ ਕੋਈ ਿੋਰ ਗਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿੋਨ
ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਪਕਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ

ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਪਜ਼ਲ ਿਬਲੀ ਸ਼ਪਿਰ ਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ
ਘਟੇ ਦੀ ਪਵਥ ਤੇ ਸ੍ੀ ਕਝ ਵੀਿ ਕ ਪਮਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ
ਿੋਨ ਆਇਆ ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ ਿਿਚ ਪਗਆ ਿਾਂ ਬਸ੍ ਕਝ
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ਸ੍ਮ ਤਕ ਮਪਜ਼ਲ ਤੇ ਿੋਵਾਂਗਾਂ ਕਝ ਦੇਰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਬਾਅਦ ਉਿਨਾਂ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਤੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਚਲ ਵਸ੍ੇ ਨ ਮ
ਪਕਿਾ ਪਕ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਿੈ ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮੈਨੂ ਭੂਆ
ਦੇ ਮਡੇ ਿੋਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਦਪਸ੍ਆ ਨਿ ਿਰ

ਮ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਲਆ ਪਿਰ ਮਾਂ ਨ ਮੈਨੂ ਆਿਣਾ ਪਧਆਨ
ਰਖਣ ਲਈ ਆਖ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਦਰਅਸ੍ਲ ਭੂਆ ਜੀ ਕਾਿੀ ਲਮੇ ਸ੍ਮ ਤ ਪਬਮਾਰ ਸ੍ਨ
ਮੇਰੇ ਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਸ੍ ਦੋ ਕ ਪਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਾਸ੍ਲੇ ਤੇ
ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਡ ਿੈ ਮੇਰਾ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ
ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਿਣੀ ਨੌ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ੍ਨ ਪਜਨਾਂ ਚੋ' ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ ਜੀ
ਸ੍ਭ ਤ ਛੋਟੇ ਨ ਮ ਿਿਤੇ ਪਵਚ ਦੋ ਪਦਨ ਜਰੂਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂ

ਪਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਪਬਮਾਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ
ਵਧੇਰੇ ਸ੍ੀ ਅਗਰ ਮ ਆਿਣੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਭੂਆ ਪਵਚ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ
ਸ੍ਭ ਤ ਵਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿੀ ਨ ਮੇਰੀ ਬਾਵੀ
ਭੂਆ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ
ਰਾਤ ਨੂ ਕਾਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਇਆਂ ਸ੍ੀ

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਤ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਜਆਦਾ ਪਦਨ
ਨਿ ਜੀਅ ਸ੍ਕਣਗੇ ਮ ਆਿਣੀ ਮਪਜ਼ਲ ਤੇ ਿਿਚ ਪਗਆ ਅਤੇ
592

ਕਿਨੀ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂ ਲੈ ਣ ਆਏ ਆਿਣੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਸ੍ੂਚਨਾ ਮ ਮੈਨਜਰ ਨੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਵਚ ਚਲਾ ਪਗਆ ਨਿਾਤਾ
ਧੋਤਾ, ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਗਾ
ਮ ਭੂਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣ ਲਗਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਯਾਦ

ਆਉਣ ਲਗੀਆਂ ਪਜਵ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਿਰਾ, ਉਿ ਪਿਆਰ ਜੋ
ਉਿ ਆਿਣੇ ਸ੍ਭ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਪਵਚ ਮੈਨੂ ਪਕਤੇ ਵਧਕੇ
ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਗਾ ਅਖਾਂ ਪਵਚ
ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਲਗੇ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਜਿਾ ਕਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਕਝ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਣ ਲਗਾ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੇ
ਿਾਲਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਪਬਆਨ ਕਰਨਾ ਕਪਠਨ ਿੈ ਏਨ ਨੂ ਮੇਰੇ

ਬਾਿੂ ਜੀ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ ਿਿਚ ਪਗਆ
ਿਾਂ ਿਰ ਨਾਲ ਇਿ ਵੀ ਕਪਿ ਪਦਤਾ ਪਕ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਨਿ ਲਗ
ਪਰਿਾ, ਮ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣਾ ਿੈ ਬਾਿੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸ੍ਮਝ ਗਏ ਤੇ
ਉਿਨਾਂ ਕਿਨੀ ਦੇ ਮੈਨਜਰ ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਮੈਨੂ ਛਟੀ ਦਵਾ ਪਦਤੀ
ਕਿਨੀ ਦਾ ਮੈਨਜਰ ਬਾਿੂ ਜੀ ਦਾ ਚਗਾ ਦੋਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਰਾਤ
ਥੇ ਰਕਨ ਪਿਛ ਮ ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਵਲ ਪਨਕਪਲਆ

ਰੇਲ ਗਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਜ ਵਜੇ ਸ੍ੀ ਜੋ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦਲੀ ਤਕ ਜਾਣੀ
ਸ੍ੀ ਮ ਪਗਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਿਿਪਚਆ
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ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਰਪਖਅਤ ਸ੍ੀਟ ਪਮਲਣਾ ਅਸ੍ਾਨ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂ ਭੋਿਾਲ ਤ ਪਦਲੀ ਤੇ ਪਦਲੀ ਤ ਪਬਆਸ੍ ਤਕ ਦੀ
ਰਪਖਅਤ ਸ੍ੀਟ ਦੀ ਪਟਕਟ ਪਮਲ ਗਈ ਿਬਲੀ ਤ ਭੋਿਾਲ ਤਕ
ਮ ਆਮ ਪਟਕਟ ਲਈ ਤੇ ਰਪਖਅਤ ਡਪਬਆਂ ਪਵਚ ਚੜ ਪਗਆ

ਇਸ੍ ਦੌਰਾਮ ਟੀ.ਟੀ ਨ ਮੇਰੀ ਪਟਕਟ ਦੇਖੀ ਤੇ 200 ਰਿਏ
ਜਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਭੋਿਾਲ ਿਿਚਣ ਤੇ ਮ ਆਿਣੀ ਰਪਖਅਤ
ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਪਗਆ ਪਿਰ ਪਦਲੀ ਤਪਰਆ ਤੇ ਆਿਣੀ ਅਗਲੀ
ਗਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਇਿ ਗਡੀ ਮਬਈ ਤ ਅਪਮਤਸ੍ਰ
ਤਕ ਜਾਣੀ ਸ੍ੀ ਕਰੀਬ ਦੋ- ਢਾਈ ਘਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿਛ
ਗਡੀ ਆਈ ਮ ਬੈਠ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਗਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਿਤ ਘਮਾਊ
ਸ੍ੀ

ਝ ਕੋਈ ਵੀ ਗਡੀ ਸ੍ਤ ਤ ਅਠ ਘਟੇ ਪਵਚ ਪਦਲੀ ਤ

ਪਬਆਸ੍ ਿਿਚਾ ਪਦਦੀ ਿੈ ਿਰ ਇਸ੍ ਨ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਘਟੇ
ਲਗਾਏ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਸ੍ਤ ਜਨਵਰੀ ਸ੍ੀ ਮੇਰੀ ਸ੍ੀਟ ਤ ਦਸ੍ਬਾਰਾਂ ਸ੍ੀਟਾਂ ਛਡ ਕੋਈ ਬਜ਼ਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ
ਸ੍ਤਰ ਸ੍ਾਲ ਿੋਵੇਗੀ ਅਦਾਜ਼ੇ ਵਜ ਉਸ੍ਨ ਕੋਟਕਿੂਰੇ

ਤਰਨਾ

ਸ੍ੀ ਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ੀਟ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸ੍ੀਟਾਂ

ਨ ਕਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮਡੇ ਸ੍ਨ ਜੋ ਪਕ ਬਜ਼ਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ

ਮਬਈ ਤ ਆਏ ਸ੍ਨ ਜੋ ਿਣ ਤਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਖਆਲ ਰਖ ਰਿੇ
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ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਰਾਿ ਪਵਚ

ਤਰਨਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿਨਾਂ

ਮੈਨੂ ਿਪਛਆ ਪਕ ਤਸ੍ ਪਕਥੇ ਜਾਣਾ ਿੈ ਮ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਪਬਆਸ੍
ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਇਸ੍ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕੋਟਕਿੂਰੇ

ਤਰਨਾ ਿੈ

ਕੀ ਤਸ੍ ਤਦ ਤਕ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਖਆਲ
ਰਖੋਗੇ
ਮ ਪਕਿਾ ਠੀਕ ਿੈ ਪਦਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ੍ੀ ਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ
ਆਿਣੇ ਸ੍ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਆ ਕੇ ਰਖ ਪਦਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ
ਮੇਰੀ ਸ੍ੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਉਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿੀ ਬੈਠ ਗਏ
ਠਡ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ਨ ਮ ਕਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਸ੍ੀ ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ
ਵੀ ਕਬਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਪਦਤਾ ਪਿਰ
ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਤਨ ਵਾਰ ਕਪਿਣ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕਬਲ ਲੈ ਪਲਆ ਮ

ਪਕਤਾਬ ਿੜ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਿਰਮਾਰਥੀ ਸ੍ਾਖੀਆਂ ਪਕਤਾਬ ਬਦ
ਕਰ ਮ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਰਖ ਪਦਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰਨ
ਲਗਾ ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ ਿਛਣ ਲਗਾ..
ਮ - ਪਕਥ ਆ ਰਿੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਸ੍ ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮ ਿਤ ਬਬੇ ਤ ਆ ਰਿੀ ਆ
ਮ - ਅਛਾ

ਥੇ ਰਪਿਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਪਕਸ੍ੇ ਕਮ ਗਏ ਸ੍ੀ
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮੇਰੀ ਧੀਅ ਆ

ਥੇ ਪਕਨ ਪਚਰ ਦੀ ਗਈ

ਸ੍ੀ ਦੋ ਕ ਮਿੀਨ ਿੋ ਗਏ ਿੋਣੇ ਆ
ਮ - ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਿੈ, ਘਮਦੇ-ਪਿਰਦੇ ਰਪਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਪਜਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਿਤਾ ਿੈ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂਜੀ ਿਤ ਤੂ ਪਕਥ ਆਇਆ ਿਤ?
ਮ - ਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤ ਆ ਪਰਿਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ

ਪਗਆ ਸ੍ੀ

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅਛਾ, ਿਣ ਘਰ ਚਪਲਆ ਵਾਪਿਸ੍
ਮ - ਿਾਂਜੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਪਕਿੜੇ ਪਿਡ?
ਮ - ਪਬਆਸ੍ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਅਛਾ ਪਬਆਸ੍
ਮ - ਤਸ੍ ਆਏ ਿੋ ਕਦੇ ਪਬਆਸ੍?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਆ ਦੇ ਰਿੀ ਦਾ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ
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ਮ - ਪਕਥੇ ਆ ਦੇ ਿੋ? ਪਕਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਨਿ ਕਰ
ਰਿੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ, ਡੇਰੇ ਿੀ
ਮ - ਠੀਕ ਠੀਕ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਤਸ੍ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਿੋ?
ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ
ਂ ੇ ਪਿਕਰ ਿਈ ਸ੍ੀ ਵੇਖ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਲੈ ਦਸ੍ ਿਾਂ, ਮੈਨੂ ਐਵ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਤੈਨੂ ਭੇਜ ਤਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿੀ ਦਦੇ
ਨ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਿਤ
ਮ - ਵੈਸ੍ੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਸ੍ ਇਕਲੇ ਆ ਰਿੇ ਿੋ, ਨਾਲ ਨੀ
ਕੋਈ ਆਇਆ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ
ਛਡ ਆ ਦਾ ਿਰ ਮੇਰੀ ਦੋਿਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਵਾ ਥੋੜੇ ਪਦਨਾਂ ਨੂ

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਿਿਤਾ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸ੍ੀ ਓਦਾ
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ਤਦੇ ਮ ਪਕਿਾ ਬਸ੍ ਮੈਨੂ ਗਡੀ ਚ' ਪਬਠਾ ਪਦਉ, ਅਪਗਉ ਆਿੇ
ਲੈ ਣ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਮ - ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ ਤਸ੍ ਨੀ ਵੇਖਣਾ ਦੋਿਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਿਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਿਰ ਪਿਰ

ਪਿਛਲੇ ਗਸ੍ਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਪਕ ਕਦ ਦੀ ਗਈ, ਮੜੀ ਨੀ ਿਣ
ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਗਈ ਿਤਾਂ ਤਾਂ ਿੈ ਿਤ ਤੈਨੂ ਅਜ ਕਲ
ਦੇ ਧੀਆਂ-ਿਤਾਂ ਦਾ
ਮ - ਲੈ ਇਿ ਕੀ ਗਲ ਿੋਈ ਭਲਾ ਤਿਾਡੀ ਦੋਿਤੀ ਦਾ
ਪਵਆਿ ਆ ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਗਸ੍ਾ ਤਿਾਡੇ ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਤ, ਨਾਲੇ
ਆਿਣੀ ਧੀ ਘਰ ਿੀ ਤਾਂ ਰਪਿਣਾ ਸ੍ੀ ਤਸ੍ ਪਕਿੜੇ ਪਬਗਾਨ ਘਰ
ਰਪਿਣਾ ਸ੍ੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਿ ਿਤ, ਬੜੇ ਪਸ੍ਆਿੇ ਿਦੇ ਨ ਪਨੈੱਕੀਪਨੈੱਕੀ ਗਲ ਤੇ ਵੀ
ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਗਦਾ, ਨੂਿਾ ਿਤ ਸ੍ਾਂਭ ਨੀ ਕਰਦੇ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕੀ ਦਸ੍ਾ ਿਤ ਿਣ, ਝਗਾ ਚਪਕਆ ਆਿਣਾ
ਿੀ ਪਢਡ ਨਗਾ ਿਦਾ
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ਮ - ਿਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਿ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਿਰ ਤਸ੍
ਦਸ੍ ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ, ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਮ ਤਿਾਡਾ ਦਖ ਸ੍ਮਝਦਾ ਿਾਂ
ਮ ਬਿਤ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਧੀਆਂ ਿਤ ਵੇਖੇ ਨ ਜੋ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ
ਦੀ ਸ੍ਾਂਭ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨ ਪਗਣੇ-ਚਣਵ ਿੀ ਆ ਜੋ
ਪਜਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚਕਦੇ ਨ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬਿਤ ਘਟ ਨ ਿਤ ਅਜ ਕਲ ਸ੍ਾਰੇ ਮਤਲਬ
ਕਢ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲਤ 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 ਦਾਦਾਦਾਦੀ ਪਜ ਦੇ ਸ੍ਨ ਤਾਂ ਓਦ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਡੇ ਤਾਏ ਅਡ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ

ਬਾਿੂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਇਕਠ ਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਉ ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਦਾਦੀ ਦੀ ਬਿਤ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਿਰ ਕੋਈ ਪਸ੍ਿਤਾਂ ਕਰਦਾ ਿਣ
ਤਕ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨ ਬਾਿਰਲੇ ਮਲਕ ਕਮਾਈ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਿੂ
ਨ ਘਰ ਰਪਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਿੈਗੇ ਨ ਐਸ੍ੇ ਵੀ ਜੋ
ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂ ਸ੍ਾਂਭਣ ਪਵਚ ਪਝਜਕਦੇ ਨਿ
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ਮਾਤਾ ਜੀ - ਬੜੇ ਕਰਮੀ ਭਾਗੀ ਨ ਿਤ ਉਿ ਪਜਨਾਂ ਦੇ
ਬਚੇ ਸ੍ਾਂਭ ਕਰਦੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਡੇ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਖਾਣ ਨੂ ਜੜੇ
ਆ
ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਿੂ ਜੀ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਤਾਂ ਿਤ ਗਜਰੇ ਪਕਨ ਸ੍ਾਲ ਿੋ ਗਏ
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਘਟੀ ਆ ਜਦ ਤਕ ਉਿ
ਪਜ ਦੇ ਸ੍ੀ, ਮੈਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਗਲ ਦਾ ਪਿਕਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਜ

ਿਤ

ਜਵਾਨ ਿੋਏ ਪਵਆਿ ਕਰਾਏ ਜਮੀਨਾਂ ਵਡ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂ
ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮ ਪਲਖਦਾ ਿਾਂ ਥੋੜਾ ਬਿਤ ਜੇ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ

ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਪਵਸ੍ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸ੍ ਤਾਂ ਮ ਤਿਾਡੇ ਦਖ ਨੂ ਜਗ

ਜਾਪਿਰ ਕਰਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਤਰਿ
ਿਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗੇ
ਮਾਤਾ - ਕੀ ਕਿਾਣੀ ਪਲਖਣੀ ਿਤ ਮੇਰੀ ਿਪਿਲਾਂ ਿਤਾਂ ਤ
ਜਲੀਲ ਿੋਈ, ਪਿਰ ਨੂਿਾਂ ਤ ਪਿਰ ਦਨੀਆਂ ਤ ਿੋਵਾਂਗੀ
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ਮ - ਨਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਇਕੋ ਪਜਿੀ ਨਿ
ਿਦੀ ਬੜੇ ਚਗੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਨ ਜਗ ਤੇ ਜੋ ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਦਖ ਨੂ ਦਖ
ਸ੍ਮਝਦੇ ਿਨ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਾ ਿਤ ਰਪਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟਬਰ ਚੋ' ਪਕਸ੍ੇ ਨ
ਿੜ ਲਈ ਤਾਂ ਿੋਰ ਪਸ੍ਆਿਾ ਿੈ ਜਾਊ
ਮ - ਵਧੀਆ ਸ੍ਗ, ਉਿ ਿੜਨਗ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਊ ਉਿਨਾਂ
ਨੂ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਰਪਮਪਦਆਂ ਨੂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ
ਪਜਿੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲਗੀ ਪਿਰਦੇ ਨ ਸ਼ਰਮ ਉਦ ਨਾ ਆਵੇ,
ਜਦ ਬਢੇ ਵਾਰੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ਼ਦੀ ਪਿਰਦੀ ਏ
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਨਆਪਣਆਂ ਲਈ ਲਗਰ ਿਕਾ ਦੀ ਆ
ਮ - ਿਾਂਜੀ ਇਿ ਗਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੈ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮ ਨਿ
ਪਲਖਦਾ, ਤਸ੍ ਕਪਿਦੇ ਿੋ ਤਾਂ
ਮਾਤਾ - ਚਲ ਪਲਖਲਾ ਿਤ ਜੋ ਪਲਖਣਾ ਦਸ੍ਦੀ ਿਾਂ ਮ
ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਨੀਆਂ ਨੂ ਿਤਾ ਲਗੇ
ਮ - ਠੀਕ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤਿਾਡਾ?
601

ਮਾਤਾ ਜੀ - ਮਖਪਤਆਰ ਕੌਰ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਮੈਨੂ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਪਸ੍ਆ ਜੋ ਪਕ
ਇਸ੍ ਵਕਤ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਨਿ

ਕਾਿੀ ਸ੍ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਨਿ ਆਇਆ ਿਾਂ, ਪਿਡ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਦੇ
ਆਸ੍ ਿਾਸ੍ ਿੀ ਿੈ
ਮ - ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਕਨ ਧੀਆਂ ਿਤ ਨ?
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਿਤ ਆ ਸ੍ਾਰੇ ਪਵਆਿੇ ਆ
ਿਣ ਤਾਂ ਸ੍ਖ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਿਤ ਪਵਆਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ
ਗਏ ਨ
ਮ - ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਧੀਆਂ ਿਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਕਾਿੀ ਸ੍ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਆ ਮੇਰਾ
ਘਰਵਾਲਾ ਗਜਰ ਪਗਆ ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ
ਗਈ ਮ ਆਿਣੇ ਧੀਆਂ-ਿਤਾਂ ਨੂ ਿਾਪਲਆ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ
ਦੋਵ ਧੀਆਂ ਪਵਆਿ ਪਦਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਗੀਆਂ ਨ ਤੇ
ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਕੇ ਕਰਦੇ ਨ
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ਿਪਿਲਾਂ ਵਡੇ ਿਤ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕੀਤਾ ਕਝ ਪਚਰ ਤਾਂ ਨੂਿ
ਨਾਲ ਸ੍ੋਿਣੀ ਪਨਭੀ ਨਵ -ਨਵ ਜੋ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਉਸ੍ਨ
ਆਿਣੇ ਰਗ ਪਵਖਾਉਣੇ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤੇ ਸ੍ਵੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ
ਠਣਾ ਸ੍ਾਫ਼-ਸ੍ਫ਼ਾਈ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਸ੍ ਪਰਸ਼ਤੇ

ਦਾਰੀਆਂ ਪਵਚ ਪਿਰਨ ਤੇ ਟਕ ਚਾੜ ਛਡਣਾ ਮ ਿੀ ਰੋਟੀ-ਿਾਣੀ
ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕਮ ਮਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਓਸ੍ੇ ਪਿਛੇ
ਲਪਗਆ ਪਜਦਾਂ ਕਪਿਦੀ ਓਦਾਂ ਿੀ ਕਰਦਾ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਪਿਦੀ
ਪਕ ਨੂਿ ਨੂ ਬਿਤਾ ਪਸ੍ਰ ਨਾ ਚੜਾ, ਿਰ ਉਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਾਂ
ਪਕਥੇ ਮਨਦਾ ਮ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਘਮਣ-ਪਿਰਨ ਤ ਨਿ ਸ੍ੀ ਰੋਪਕਆ
ਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕਮ ਛਡ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਜ
ਦਾ ਕਮ ਨੀ ਪਿਰ ਸ੍ੋਪਚਆ ਚਲ ਇਿ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ

ਗਲ ਨੀ ਮ ਦੂਜੇ ਮਡੇ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰਾ ਪਦਦੀ ਆ ਉਿ ਤਾਂ
ਘਰ ਦਾ ਕਮ ਕਰੂਗੀ ਮੈਨੂ ਚਾਿੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਦੋ ਵੇਲੇ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਿਣੇ ਲੀੜੇ ਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਿ ਿੀ ਧੋ ਲਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਸ੍ਨੂ ਭਾਰੀ ਸ੍ੀ
ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ ਬਾਅਦ ਮ ਦੂਜੇ ਮਡੇ ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਕਪਿਣ ਨੂ ਤਾਂ ਿੜੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਿਰ ਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ
ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਿ ਿਤਾ ਖੈਰ ਪਨੈੱਕੇ ਮਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ ਿਪਿਲਾਂ
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ਚਾਰ ਕ ਪਦਨ ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮ ਪਕਿਾ ਚਲ ਸ਼ਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਦਾ ਇਕ ਨਿ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚਗੀ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਮਿੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾ
ਿੂਰਾ ਿੋਣ ਪਦਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਓਿੀ ਿਾਲ ਮ ਮਪਡਆਂ ਨੂ ਕਪਿਣਾ
ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕਪਿਣਾ ਪਕ ਬੇਬੇ ਤੂ ਪਵਿਲੀ ਏ ਘਰ, ਕਰ ਪਲਆ

ਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮ ਥੋੜੇ ਬਿਤੇ ਕਮ ਨਾਲ ਬਦੇ ਦੇ ਿਢ ਿੈਰ
ਚਲਦੇ ਰਪਿਦੇ ਨ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ
ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਮੈਨੂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਿਣ ਲਗੀ ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਪਨਆਣੇ ਿੋਣ ਲਗੇ ਿੋਤੇ-ਿੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਿਨਾਂ
ਦੇ ਿੋਤੜੇ ਵੀ ਮ ਧੋਣੇ ਤੇ ਲਗਰ ਿਾਣੀ ਵੀ ਮ ਿੀ ਕਰਨਾ ਜਦ
ਨੂਿਾਂ ਨੂ ਪਕਤੇ ਕਮ ਕਪਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਪਸ੍ਧੇ ਮੂਿ ਗਲ ਤਕ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤ ਮਪਡਆਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਮੈਨੂ ਪਝੜਕਾਂ

ਿਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪਿਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਵੀ ਨਾ
ਬਣਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨ ਿਤਾਂ ਨੂ ਅਡ ਕਰਾ ਪਦਤਾ ਮ ਵਡੇ ਮਡੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਪਿਣ ਲਗੀ ਉਨਾਂ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਜਮੀਨ ਵਡ ਲਈ
ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨ ਮੈਨੂ ਬਿਤ ਪਕਿਾ ਪਕ ਜਮੀਨ ਨੂ ਪਤਨਾਂ

ਪਿਪਸ੍ਆਂ ਪਵਚ ਵਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਡੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਿਰ ਮ
ਇਸ੍ ਗਲ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਪਡਆਂ ਨੂ ਉਿਨਾਂ
ਦੇ ਪਿਸ੍ੇ ਆ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੋ ਪਿਪਸ੍ਆਂ ਪਵਚ ਵਡ ਪਦਤਾ ਵਡੀ
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ਨੂਿ ਘਰ ਦਾ ਕਮ ਕਾਰ ਭਾਵ ਘਟ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਬਰਾ
ਭਲਾ ਬਿਤਾ ਨਿੀ ਸ੍ੀ ਕਪਿਦੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਵਡੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਰਪਿਦੀ ਮ ਸ੍ਵੇਰੇ ਤੜਕੇ

ਠਣਾ, ਨਿਾਂ-ਧੋ ਭਜਨ ਪਸ੍ਮਰਨ

ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਰ ਚਾਿ ਬਣਾ ਿੀਣੀ ਤੇ ਸ੍ਾਪਰਆ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਕਾ
ਦੇਣੀ ਨੂਿ ਰੋਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਨਾਲ ਠਦੀ ਸ੍ੀ ਇਕ ਗਲ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ,
ਮ ਤੜਕੇ

ਠ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂਿ ਨ ਜਦ ਕਦੇ

ਵੇਲੇ ਨਾਲ

ਠਣਾ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਪਨਆਪਣਆ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਡੇ

ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਕਾ ਲੈ ਣੀ ਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਿਕਾਉਣੀ ਿਤਾ ਨਿ
ਕੀ ਵੈਰ ਕਢਦੀ ਏ ਲੀੜੇ ਵੀ ਮ ਿੀ ਧੋਣੇ ਉਿ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ
ਠਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮ ਕਰ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਿੋਨ ਨੂ ਪਚਬੜੀ

ਰਪਿਦੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਬਿਤਾ ਨਾ ਕਪਿਣਾ ਮ ਮਨ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਪਵਚ ਇਿੀ ਪਲਪਖਆ ਿੈ

ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਤ ਖਪਿੜਾ ਛਡਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ,
ਸ੍ੇਵਾ ਤੇ ਸ੍ੇਵਾ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਇਕ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ, ਘਰ ਦੀ ਪਖਝਾਪਖਝਾਈ ਤ ਦੂਰ ਰਪਿਣ ਦਾ ਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂਿਾਂ ਨੂ ਮੇਰਾ ਡੇਰੇ
ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਿੋਰ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਗਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ ਘਰ
ਦਾ ਕਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਡੇ ਨ ਮੈਨੂ
ਮਾਪਰਆ ਵੀ ਗਲ ਕੋਈ ਵਡੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਧੀਆਂ ਨ ਆ ਜਰੂਰ
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ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਬਰਾ ਭਲਾ ਪਕਿਾ ਿਰ ਿਾਲ ਓਿੀ ਪਰਿਾ ਮ ਕਦੇਕਦੇ ਆਿਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਪਿਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਬਿਤੇ
ਪਦਨ ਰਪਿਦੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਖਚ-ਪਖਚ ਜੇ ਿਤ ਮ ਕਲੀ-ਕਲੀ ਗਲ
ਦਸ੍ਾਂ ਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਨੀ ਿੈਣੀਆਂ
ਆਿ ਥੋੜਾ ਪਚਰ ਿਪਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਬੇ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਤੇ
ਜਵਾਈ ਪਿਡ ਆਏ ਸ੍ਨ ਉਿ ਮੈਨੂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਬਬੇ ਲੈ ਆਏ
ਮੇਰੇ ਦੋਿਤੇ-ਦੋਿਤੀਆਂ ਮੈਨੂ ਵੇਖ ਬੜਾ ਖਸ਼ ਿੋਏ ਉਿ ਮੈਨੂ ਰੋਜ
ਘਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਝ, ਕਦੇ ਕਝ, ਵਨ-ਸ੍ਵਨਾ ਖਾਣ ਨੂ
ਦਦੇ ਏਨਾਂ ਚਾਅ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਕਸ੍ੇ ਿਤ ਜਾਂ ਿੋਤਰੇ ਨ ਅਜ ਤਕ
ਨਿ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂ ਕਦੇ ਰਸ੍ੋਈ ਪਵਚ ਵੀ ਨਿ ਜਾਣ ਪਦਤਾ ਇਕ
ਭਾਂਡਾ ਏਥ ਚਕ ਓਥੇ ਨਾ ਰਖਣ ਦੇਣਾ ਜਵਾਈ ਨ ਰੋਜ ਸ੍ੇਵਾ

ਕਰਨੀ ਮ ਕਪਿਣਾ ਰਬਾ ਪਕਤੇ ਇਿ ਮੇਰਾ ਿਤ ਿਦਾ ਇਸ੍ ਗਲ
ਦਾ ਸ਼ਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਚਗਾ ਏ ਮੇਰੇ
ਿਤਾ ਵਰਗਾ ਨਿ ਉਸ੍ ਨ ਮੈਨੂ ਿਕਾ ਿੀ

ਥੇ ਰਕਣ ਲਈ

ਪਕਿਾ ਿਰ ਮੇਰਾ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਨੂ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਪਜਿੜੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੂਿਾਂ ਤੇ ਿਤਾਂ ਨੂ ਚਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ,
ਉਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਧੀ ਪਕ

ਚਕੇ ਉਿ ਪਜਨਾ ਮਰਜੀ

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣ ਿਰ ਮ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ
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ਿੈਦਾ ਨਿ ਚਕਣਾ ਚਾਿਦੀ ਮਪਨਆ ਮੇਰੇ ਨੂਿ-ਿਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖ
ਭਾਲ ਨਿ ਕਰਦੇ ਿਰ ਅਜ ਨਿ ਤਾਂ ਕਲ ਕਰਨਗੇ ਿੀ ਖੈਰ
ਮੇਰਾ

ਥੇ ਰਪਿਣਾ ਮੈਨੂ ਠੀਕ ਨਾ ਲਗਾ
ਮੇਰੇ

ਥੇ ਰਪਿਪਦਆਂ ਿੀ ਮੇਰੀ ਦੋਿਤੀ ਦਾ ਪਵਆਿ ਿਕਾ

ਿੋ ਪਗਆ ਉਿਨਾਂ ਮੈਨੂ ਪਵਆਿ ਤਕ

ਥੇ ਰਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ

ਿਰ ਮ ਸ੍ੋਪਚਆ ਪਕ ਅਗਰ ਮ ਥੇ ਰਕ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਸ੍ਆਿਾ
ਿੈ ਜੂ ਨੂਿਾਂ ਿਤਾਂ ਨ ਕਪਿਣਾ ਪਕ ਇਿ ਿਪਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ
ਗਈ ਪਵਆਿ ਚ' ਅਜੇ ਮਿੀਨਾ ਬਾਕੀ ਆ ਪਿਰ ਉਿਨਾਂ ਵੀ
ਪਵਆਿ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮ ਬਬੇ ਰਪਿਦੀ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ
ਨਿ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਤਾਂ ਘਰ ਰਪਿਣਾ ਿਊ ਪਵਆਿ

ਤ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਜਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੇਰੀ ਨੂਿ ਨ ਏਦੇ ਨਾਲ ਚਗਾ ਮ ਪਵਆਿ ਿੀ ਨਾ ਵੇਖਾ 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 ਮੈਨੂ ਗਡੀ ਪਬਠਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਆਿ

ਿੋਨ ਪਦਤਾ ਆਿ ਨਬਰ ਵੀ ਪਲਖ ਕੇ ਪਦਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੂਿ-ਿਤ ਤੇ
ਜਵਾਈ ਦਾ ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਕੋਲ ਗਡੀ ਚ' ਲਵਾਂ ਲਈ ਜਦ
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ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਿਿਚੀ ਤਾਂ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਵ ਓਦਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ
ਨਬਰ ਿੈਗਾ ਇਿ ਉਿ ਆਿ ਿੀ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਮ - ਓਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਾਨੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਪਿ ਜਾਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ ਜੇ ਧੀ ਸ੍ਾਂਭਦੀ ਿੈ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਚਗਾ ਤਾਂ,

ਥੇ

ਰਪਿਣ ਪਵਚ ਕੀ ਿਰਜ ਿੈ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਨਿ ਿਤ, ਤੂ ਅਜੇ ਪਨਆਣਾ ਏ ਬੜੀਆਂ
ਗਲਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ੍ੌ ਪਸ੍ਆਿੇ ਨ
ਮ - ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਪਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਕ ਪਜਿੜੇ
ਿਤ ਕਦਰ ਨਿ ਕਰਦੇ, ਉਿ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸ੍ੋਚ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ
ਕਪਿਣ, ਕੀ ਿਰਕ ਿਦਾ ਜੇ ਤਸ੍ ਆਿਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਪਿਣਾ ਤਾਂ
ਰਪਿ ਲਉ ਤਿਾਡੇ ਬਢਾਿੇ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ਖ ਦੇ ਲਘ ਜਾਣਗੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ - ਜੀਅ ਤਾਂ ਿਤ ਬੜਾ ਕਝ ਕਰਦਾ ਿਰ ਸ੍ਾਰੇ
ਚਾਅ ਤਾਂ ਿੂਰੇ ਨੀ ਿਦੇ ਬਾਕੀ ਪਜਥੇ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਲਘ ਗਈ,
ਚਾਰ ਪਦਨ ਿੋਰ ਸ੍ਿੀ ਕੀ ਿਰਕ ਿਦਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ੍ਆਲਾਂ ਦੇ ਜਆਬ ਨਿ ਸ੍ਨ ਇਿ

ਜਰੂਰ ਕਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਿੋ ਸ੍ਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਿੋਣ ਕਾਰਨ
ਜਾਂ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਪਜਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਮ ਮਾਤਾ ਦੇ
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ਦਖ ਨੂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕਦਾ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਸ੍
ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਨੜੇ ਆ ਗਏ ਇਸ੍ ਸ੍ਾਰੇ ਰਸ੍ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ੍ ਚਾਿਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਟਕਿੂਰੇ
ਦੇ ਨੜੇ ਿਿਚਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨ ਮੈਨੂ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਪਦਤਾ ਤੇ ਨਬਰ

ਿੜਾ ਪਮਲਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਜੋ ਪਕ ਉਸ੍ਦੇ ਮਡੇ ਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਿੋਨ
ਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤਾ ਮਾਤਾ ਨ ਆਿਣੇ ਿਿਚਣ ਦੀ ਖਬਰ
ਪਦਤੀ ਤੇ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਪਿਰ ਕਝ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼
ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰਾਿੀ ਬਾਿਰ ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਮ ਿੋਨ ਨਾਲ
ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿੋਟਵਾਂ ਪਖਚੀਆਂ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਸ੍ਵੀਰ

ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਿਣੀ ਤਸ੍ਵੀਰ ਿੈ ਉਸ੍ਦੇ ਝਰੜੀਆ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ
ਭਰੇ ਪਚਿਰੇ ਤ ਸ੍ਾਫ਼ ਝਲਕ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਪਕਨ ਦਖ ਅਦਰ
ਲਕਾਈ ਬੈਠੀ ਿੋਵੇਗੀ ਪਿਡ ਵਾਿਸ੍ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਿ ਖਸ਼
ਨਿ ਸ੍ੀ ਜਾਿਦੀ ਮ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕਵ ਇਕ ਮਾਂ ਆਿਣੇ
ਅਥਰੂਆਂ ਨੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਮ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮਾਤਾ ਨ ਇਕ ਵੀ ਿਝੂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਅਖ ਪਵਚ ਆਉਣ ਪਦਤਾ ਏਨਾ

ਦਖ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਰਦਾ ਕਠਰ ਸ੍ੀ ਮਾਤਾ ਦੀ
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ਸ੍ਪਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪਦਲ ਿਸ੍ੀਜ ਪਗਆ ਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ
ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸ੍ਭ ਪਬਆਨ ਕਰ ਦਦੇ ਨ
ਕਝ ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਮਾਤਾ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਪਛਆ ਪਕ
ਪਵਆਇਆ ਏ ਜਾਂ ਕਆਰਾ ਮ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਮ
ਕਆਰਾ ਿੀ ਿਾਂ ਪਿਰ ਕਝ ਿਾਸ੍ੇ ਪਡਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਪਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਪਕਤਾਬ ਪਵਚ ਿੜ ਮ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂ ਦੋ ਸ੍ਾਖੀਆਂ ਸ੍ਣਾਈਆ ਕਝ ਸ੍ਮ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੀ
ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਜਾਿੀ ਜਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਪਦਖਾਵੇ ਲਈ ਿੀ ਸ੍ੀ

ਏਨ ਨੂ ਕੋਟਕਿੂਰੇ ਦਾ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਗਆ ਮ ਕਾਿਲੀ

ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ੍ਮਾਨ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਪਖਆ ਤੇ ਗਡੀ ਰਕਣ
ਤੇ ਬਾਿਰ ਕਪਢਆ ਪਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂ ਉਤਾਪਰਆ ਏਨ ਨੂ ਇਕ
ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਤਾ ਵਲ ਨੂ ਭਜੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਨੂ ਪਮਲੇ ਤੇ
ਸ੍ਮਾਨ ਿੜਨ ਲਗ ਿਏ ਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਈ
ਗਡੀ ਬਿਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਕੀ ਤੇ ਿਾਰਨ ਵਜ ਪਗਆ ਮ ਮਾਤਾ ਨੂ

ਪਮਪਲਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨ ਮੈਨੂ ਘਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਪਲਆ ਗਡੀ
ਤਰ ਿਈ ਮ ਿਥ ਜੋੜ ਰਾਧਾ ਸ੍ਆਮੀ ਬਲਾਈ ਤੇ ਭਜ ਕੇ ਗਡੀ
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ਚਪੜਆ ਗਡੀ ਚੜ ਬਾਰੀ ਚ' ਖਲੋ ਮਾਤਾ ਨੂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਗਾ
ਮਾਤਾ ਉਸ੍ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂ ਤਰ ਿਈ ਮ ਓਨੀ
ਦੇਰ ਤਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਿਾ ਜਦ ਤਕ ਉਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ
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 ਸ਼ਸ੍ਕਾਰ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਭ
ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਭੋਗ ਿੈਣ ਤਕ ਮੇਰਾ
ਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਪਣਆ ਪਰਿਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ
ਥੇ ਜਾਣਾ ਘਟ ਪਗਆ ਭੂਆ ਤ ਪਬਨਾਂ ਘਰ ਸ੍ਨਾ ਲਗਣਾ ਇਝ
ਲਗਣਾ ਪਜਵ ਕੋਈ ਿਛ-ਪਗਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ

ਥੇ ਕੋਈ ਨਿ ਵਕਤ ਲਘਦਾ ਪਗਆ ਤੇ ਦਖੀ ਪਿਰਦਾ

ਬਦਲਣ ਲਗਾ

ਮਾਤਾ ਮਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਨੂ

ਵਖਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਕਝ ਘਪਟਆ ਪਵਚ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ

ਅਦਰੂਨੀ ਸ੍ਾਂਝ ਪਜਿੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕ ਅਪਜਿਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਪਜਸ੍ਨੂ
ਦਪਸ੍ਆ ਜਾਂ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਨਿ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ
ਪਬਤਾਇਆ ਉਿ ਪਦਨ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਿੇਗਾ ਮਾਤਾ
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ਮਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਜਾਿੇ ਉਮਰ ਦੇ
ਤਕਾਜੇ ਤ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ੍ ਜੀਵਨੀ ਨ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਿਤੀ ਵਿਾਦਾਰ ਤੇ ਪਜਮੇਵਾਰ ਰਪਿਣ ਲਈ ਿੇਪਰਆ ਇਸ੍ ਲਈ
ਮੈਨੂ ਲਪਗਆ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਲਖ ਮ ਿੋਰਾਂ ਭਟਕੇ ਿੋਏ

ਬਪਚਆਂ ਨੂ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸ੍ਬਧੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਿਾਲ
ਮਾਤਾ ਮਖਪਤਆਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਿੋਵੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਪਚਆਂ ਲਈ ਉਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਨ ਜੋ ਦਨੀਆਂ
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿ ਭਾਵ ਲਖਾਂ ਦਖ
ਝਲਣ ਿਰ ਆਿਣੇ ਬਪਚਆਂ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਘਾਟ ਦਾ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਨਿ

ਿੋਣ ਪਦਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਬਨਾਂ ਮ ਬਿਤ ਰਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨ ਪਜਨਾਂ
ਨੂ ਿਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿ ਿਦਾ ਿਰ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਿਪਦਆਂ
ਅਗਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਬਪਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਖ
ਭਗਤਣ, ਇਸ੍ ਤ ਵਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਕੋਈ ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ
ਧਨਵਾਦ
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ਲਿੰਗੂਰ ਹਥ ਅਿੰ ਗੂਰ
2007 ਦੀ ਗਲ ਿੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂ ਿਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਿ
ਿਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਿੀਨਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਿੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਦਨ ਸ੍ਨ ਅਨਦਿਰ
ਸ੍ਾਪਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ ਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗਪਰਦਰ
ਕਲੇ ਰ ਕਾ ਟਰਕ ਚਪਲਆ ਸ੍ੀ ਪਿਡ ਦੇ ਬਿਤੇ ਲੋ ਕ ਮੇਲੇ ਚਲੇ

ਸ੍ਨ ਪਜਨਾ 'ਚ ਮ ਵੀ ਸ੍ੀ ਮ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਦਿਰ ਸ੍ਾਪਿਬ
ਚਪਲਆ ਸ੍ੀ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਸ੍ੀ ਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿੀ ਿਮ ਉਮਰ
ਦੇ ਕਈ ਸ੍ਾਥੀ ਸ੍ਨ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਰ ਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਕ
ਚਪਲਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਅਠ ਵਜੇ ਤਕ ਅਨਦਿਰ ਸ੍ਾਪਿਬ
ਿਿਚ ਗਏ ਦੋ-ਪਤਨ ਪਦਨ ਬਿਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ,

ਵਨ-ਸ੍ਵਨ ਲਗਰ ਛਕੇ ਤੇ ਖੂਬ ਘਮੇ ਪਿਰੇ ਉਮਰ ਕਝ ਖਾਸ੍
ਨਿ ਸ੍ੀ ਅਠਵ ਜਮਾਤ ਪਵਚ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ ਮ ਇਕ ਪਦਨ
ਆਿਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਘਮਦੇ ਇਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਅਿੜੇ
ਜੋ ਦਸ੍ ਰਿਈਏ ਲੈ ਿਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਿੜਦਾ ਸ੍ੀ ਉਦ ਕੋਈ
ਬਾਿਲੀ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਇਸ੍ ਲਈ ਭਪਵਖ ਜਾਣਨ

ਦੀ ਚਾਿਤ ਜਰੂਰ ਿੋਈ ਮ ਕਝ ਬਿਤਾ ਤਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਛਣਾ
ਚਾਿਦਾ ਬਸ੍ ਇਕ ਿੀ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸ੍ਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਜਸ੍ ਕੜੀ ਨੂ
ਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਕੀ ਉਿ ਵੀ ਮੈਨੂ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਭਪਵਖ
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ਪਵਚ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਿੋਵੇਗੀ ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਸ੍ ਰਿਈਏ ਕਢੇ ਤੇ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂ ਿੜਾਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਮੇਰਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਕੜੀ ਦਾ
ਨਾਂ ਿਪਛਆ ਮ ਨਾਮ ਦਪਸ੍ਆ "ਰਾਵੀ"
ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾਂ ਸ੍ੋਚੇ ਸ੍ਮਝੇ ਿੀ ਿਟ ਜਆਬ ਪਦਤਾ..
ਕਪਿਦਾ ਕਾਕਾ "ਰ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਤੈਨੂ ਪਿਆਰ ਨਿ
ਕਰੂਗੀ ਤੂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਲ ਇਿ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ
ਿਣ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਗਲ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਆ ਦਾ ਿੈ ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ
ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆਇਆ ਉਸ੍ਨ ਿਲ ਪਵਚ ਿੀ ਮੇਰਾ ਪਦਲ
ਤੋੜ ਪਦਤਾ ਪਜਸ੍ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸ੍ ਨ ਮੂਿ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਪਕਿਾ,
ਬਦੇ ਦੇ ਸ੍ਾਿ ਿਾਣ ਕਝ ਸ੍ਣੇ ਪਬਨਾਂ ਿੀ ਸ੍ਕ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਿੋਰ

ਕਝ ਿਛਣ ਦਾ ਿਸ੍ਲਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੈ ਪਰਿਾ ਿਰ ਮ ਪਿਰ ਵੀ
ਿਪਛਆ..
ਪਿਰ ਪਕਸ੍ ਅਖਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰੂ?
ਉਸ੍ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਕਿਾ ਪਕ "ਮ"
ਅਖਰ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਿ ਸ੍ਣ ਮ ਖਸ਼ ਤਾਂ
ਨਿ ਿੋਇਆ ਿਰ ਆਸ੍ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਪਕ ਚਲ ਕੋਈ ਤਾਂ
ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਕਆਰੇ ਤਾਂ ਨੀ ਮਰਦੇ ਪਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ
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ਯਾਰਾਂ ਨ ਿਥ ਪਦਖਾਏ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਸ੍ਆਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ
ਸ੍ਭ ਕੋਲ ਦਸ੍-ਦਸ੍ ਰਿਏ ਲੈ ਜਆਬ ਪਦਤੇ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਮੇਲਾ
ਘਪਮਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿੋਲੇ-ਮਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਿੋਰ
ਇਪਤਿਾਪਸ੍ਕ ਗਰਦਆਪਰਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘਰ ਿਰਤ
ਆਏ
ਉਸ੍ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਾਇਆ
ਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਰਾਵੀ ਨੂ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮਨ ਪਵਚ ਇਿ
ਵਪਿਮ ਬੈਠ ਪਗਆ ਸ੍ੀ ਪਕ ਇਿ ਮੇਰੀ ਨਿ ਿੋਵੇਗੀ ਿਰ ਮ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂ ਗ਼ਲਤ ਸ੍ਾਪਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵੀ ਤ ਖਦ ਨੂ ਦੂਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਮ ਸ੍ਾਰਾ-ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਰਪਿਣਾ ਪਜਸ੍
ਰਗ ਦਾ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ੂਟ ਿਾਉਣਾ, ਓਸ੍ੇ ਰਗ ਪਵਚ ਖਦ ਨੂ ਢਾਲਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਉਿ ਰਗ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ
ਨੀ ਸ੍ੀ ਜਚਦਾ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਮ ਓਿੀ ਰਗ ਿਾਉਣਾ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ
ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਗਟੇ ਭਾਵ ਉਿ ਘਟ ਕੂਚਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੂਿ ਨੂ
ਸ੍ਵਾਰ-ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਸ੍ੀ ਬਿਤਾ ਨਿ ਬਸ੍ ਸ੍ਾਦਾ ਪਜਿਾ

ਮੇਰਾ ਪਖਆਲ ਿੈ ਪਕ 2005 ਜਾਂ 2006 ਤ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਆਿਣਾ
ਮਨ ਪਲਆ ਸ੍ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮ ਿੇਮ ਿਤਰ ਪਲਪਖਆ ਮੈਨੂ ਕੀ
ਿਤਾ ਸ੍ੀ ਕੀ ਪਲਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੇਮ ਿਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ
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ਆਇਆ ਮ ਪਲਖ ਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨੂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਮਤ ਨਾ ਿੋਈ
ਡਰ ਲਗਦਾ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਕੂਲ ਵਕਤ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ ਿੇਮ ਿਤਰ
ਤੇ ਜੇਬ ਪਵਚ ਿਾ ਪਲਆ ਪਿਰ ਜਦ ਛਟੀ ਿੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਿੀ ਨਾ
ਪਰਿਾ ਪਕ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਪਵਚ ਕੀ ਸ੍ੀ ਘਰ ਆ ਵਰਦੀ ਲਾਿ ਧੋਣ

ਨੂ ਰਖ ਪਦਤੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ
ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਿੇਮ ਿਤਰ ਕਢ ਪਲਆ ਉਿਨਾਂ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਿਰ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਮੇਤ ਸ੍ਾਰੇ ਟਬਰ ਨੂ ਵੀ ਿੜਾਇਆ ਮੈਨੂ
ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਮਪਿਸ੍ੂਸ੍ ਿੋਈ ਿੀ ਿਰ ਪਛਤਰ ਿਰੇਡ ਵੀ ਬਿਤ
ਿੋਈ ਮ ਅਜ ਵੀ ਉਸ੍ ਿਲ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ ਖਸ਼ ਿਦਾ ਿਾਂ ਪਛਤਰ
ਿੈਣ ਪਿਛ ਮ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਪਕਥੇ ਸ੍ੀ ਦੋ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ ਪਿਰ ਿੇਮ
ਿਤਰ ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਘਰ ਸ੍ਟ ਪਦਤਾ ਉਿ ਰਾਵੀ ਦੀ
ਭੈਣ ਦੇ ਿਥ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਭੈਣ ਨ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂ
ਮੇਰੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪਿਰ ਤ ਘਰੇ ਪਛਤਰ ਿਰੇਡ ਿੋਈ
ਿਰ ਮ ਵੀ ਉਸ੍ਦਾ ਿਕਾ ਆਪਸ਼ਕ ਸ੍ੀ ਪਛਤਰ ਵਜਣ ਤੇ ਵੀ
ਪਿਛਾਂਿ ਨਾ ਿਪਟਆ ਰਾਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਪਕਨਾ

ਿਸ੍ਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਪਦਤਾ 12 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨੂ ਮ ਪਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਣੇ
ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ
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ਮੈਨੂ ਠਕਵਾਂ ਜਆਬ ਦੇ ਪਦਤਾ ਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿੀ ਪਦਲ ਚੂਰ-ਚੂਰ
ਿੋ ਪਗਆ ਬਿਤ ਦਖ ਿੋਇਆ ਲਕਣ ਨੂ ਪਕਤੇ ਥਾਂ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ
ਲਭੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਦਸ੍ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਮਡੇ
ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਏਨੀ ਿੀੜ ਨੂ ਕਢਣ ਲਈ ਕਝ ਤਾਂ

ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ੋ ਮ ਪਲਖਣ ਲਗਾ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਸ੍ੋਚੇ ਿੀ ਇਕ
ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖ ਪਦਤਾ ਇਿ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਦਾ ਿਪਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਿੈ
ਜੋ ਉਸ੍ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਪਿਛ ਪਲਪਖਆ ਸ੍ੀ..

ਤੇਰੇ ਿੋਲ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਸ਼ੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗਕਹਰਾਈ ਏ,
ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਵਾਂਗ ਡਕਬਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਤੇ ਤੂਿੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਏ,
ਤੂਿੰ ਸਜਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨ,
ਅਸੀਂ ਕਪਛਲੀ ਗਲ ਦਹਰਾਈ ਏ,
ਮੈਂ ਗਮ ਨੂਿੰ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਬਣਾ ਕਲਆ,
ਤੇ ਤੂਿੰ ਖਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਕਹਕਫਲ ਲਾਈ ਏ,
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ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਦਕਰਆਵਾਂ ਰੜ ਗਏ ਹਾਂ,
ਤੇ ਤੂਿੰ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਨਵੀਂ ਵਸਾਈ ਏ

ਉਸ੍ ਦੇ ਨਾਂਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਨ

ਕਰਨਾ, ਰਸ੍ਤੇ ਪਵਚ ਰੋਕਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਿੇਮ ਿਤਰ ਪਲਖਣੇ,
ਸ੍ਨਿੇ ਭੇਜਣੇ ਿਰ ਿਰ ਵਾਰ ਉਸ੍ ਨ ਨਾਂਿ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਘਰੇ
ਦਸ੍ਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਮ ਪਿਰ ਵੀ ਨਾ ਟਲਣਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ
ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਿੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਕਦੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ, ਕਦੇ ਪਸ਼ਕਪਵਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖਣੇ ਕਪਵਤਾਵਾਂ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਤਦ ਕਦੇ ਪਲਖੀਆਂ ਬਸ੍ ਪਨੈੱਕੇ-ਪਨੈੱਕੇ ਅਖਰ ਜੋੜ

ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਖਦਾ ਸ੍ੀ ਲੇ ਖਕ ਥੋੜਾ ਸ੍ੀ ਮ ਜਾਂ ਬਿ ਵਡਾ
ਪਗਆਨੀ ਟਪਟਆ ਆਪਸ਼ਕ ਸ੍ੀ ਖੈਰ ਉਸ੍ਦੀ ਿਰ ਨਾਂਿ ਪਿਛ
ਮ ਿੋਰ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਜੜਦਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਪਗਆ ਉਸ੍ਦੇ
ਸ੍ੈਕਪੜਆਂ ਵਾਰ ਨਾਂਿ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਸ੍ਨਿੇ ਭੇਜਣੇ
ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਮੇਰਾ ਰਗ ਸ੍ਾਂਵਲਾਂ ਸ੍ੀ ਸ੍ਜ-ਿਬ ਵੀ ਬਿਤੀ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂ
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ਠਕਰਾਇਆ ਪਜਸ੍ ਮਡੇ ਨੂ ਉਿ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਉਿ ਜਵਾਨ
ਤੇ ਸ੍ੋਿਣਾ ਸ੍ੀ ਮ ਆਿਣੇ-ਆਿ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਤੇ ਰਬ ਨੂ
ਕੋਪਸ੍ਆ ਪਜਸ੍ ਮਡੇ ਨੂ ਉਿ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ 8 ਮਾਰਚ
2013 ਨੂ ਰਾਵੀ ਨ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਪਲਆ ਮੇਰੇ
ਪਦਲ ਦਾ ਿਾਲ ਬਿਤ ਖਰਾਬ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਉਿ

ਪਦਨ ਪਿਡ ਨਾ ਪਰਿਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗਰਦਆਰੇ ਜਾ
ਸ੍ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਰਾ ਪਦਨ

ਥੇ ਪਰਿਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਘਰ ਆਇਆ

ਉਿ ਪਦਨ ਸ੍ਚੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਪਢਆ ਮ ਿਰ ਿਣ ਉਿ ਵੇਪਲਆਂ
ਨੂ ਯਾਦ ਕਰ ਖਦ ਤੇ ਿਾਸ੍ਾ ਆ ਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਕਨਾ ਸ਼ਦਾਈ ਿਦਾ
ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਮ ਗਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ
ਿੀ ਸ੍ੋਚਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਲਪਖਆ..

ਅਜ ਮੇਰੀ ਕਜਿੰ ਦਗੀ ਕਨਲਾਮ ਹੋ ਗਈ,
ਜੋ ਵਸਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਕਵਚ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਲਾਮ ਹੋ ਗਈ,
ਕਜਸ ਲਈ ਕਜਿੰ ਦ-ਜਾਨ ਇਿ ਿਰ ਕਦਤੀ ਸੀ,
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ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇ-ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ,
ਚਾਕਹਆ ਸੀ ਕਜਸ ਨੂਿੰ ਸਪਕਨਆਂ ਦੇ ਵਾਗੂਿੰ ,
ਉਹੀ ਸਪਕਨਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਤ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਈ

ਕਝ ਦੇਰ ਦਖ ਿੋਇਆ ਉਸ੍ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਿਾਏ
ਤੇ ਖੂਬ ਪਲਪਖਆ ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਿੈ ਜੋ ਿਤਾ ਿੋਵੇ ਿਣ ਵਸ੍ ਤ
ਬਾਿਰ ਿੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮ ਿਾਂਪਸ੍ਲ ਨਿ ਕਰ ਸ੍ਕਦਾ ਮ ਉਸ੍ਦਾ
ਖਪਿੜਾ ਛਡ ਅਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕਛ ਵੀ ਿੋਵੇ
ਬਿਤੀ ਦੇਰ ਸ੍ੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ
ਨਿ ਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿੜਾਈ ਪਵਚ ਪਵਅਸ੍ਤ ਿੋ ਪਗਆ ਸ੍ਮਾਂ

ਲਪਘਆ ਤੇ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਕਾਸ਼ ਿਰਬ ਦੇ ਪਦਨ ਆ
ਗਏ ਮੈਨੂ ਬਿਤ ਸ਼ਕ ਸ੍ੀ ਤੜਕੇ

ਠ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਜਾਣਾ

ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਪਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਪਵਚ
ਜਪਤਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਪਵਚ ਪਨਦਰੋ ਤਾਈ ਇਕ ਨਬਰ ਤੇ
ਸ੍ਨ ਅਧੇ ਤ ਪਜਆਦਾ ਪਿਡ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਪਵਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਿਦਾ
ਸ੍ੀ ਉਿ ਗਲ ਵਖਰੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਜਸ੍ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਤੇ ਖਾਣ
ਿੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਿਤੇ ਆ ਦੇ ਸ੍ਨ
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ਉਸ੍ ਪਦਨ ਦੂਸ੍ਰੀ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਤੜਕੇ ਪਤਨ
ਵਜੇ ਗਰਦਆਰੇ ਜਾ ਿਿਚੇ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਗਏ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਕ ਕੜੀ ਤੇ ਿਈ ਬੇ-ਿਦ ਖੂਬਰਸ੍ੂਰਤ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ ਤ ਨਿ

ਸ੍ੀ ਉਿ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਨੂ ਦੇਖ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ
ਇਿ ਜਰੂਰ ਿਾਿਣੀ ਆਈ ਿੋਵਗ
ੇ ੀ ਉਿ ਬਿਤ ਿੀ ਪਜਆਦਾ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਖਾਂ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀ
ਸ੍ਗਤ ਪਵਚ ਉਿ ਅਲਗ ਪਦਸ੍ਦੀ ਸ੍ੀ ਇਿ ਮੇਰੇ ਵਸ੍ ਤ ਬਾਿਰ
ਦੀ ਗਲ ਲਗਦੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਪਧਆਨ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਬਸ੍
ਪਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਪਵਚ ਅਨਦ ਲੈ ਣ ਲਗਾ ਅਕਸ੍ਰ ਬਿਪਤਆਂ
ਨਾਲ ਪਚਮਪਟਆਂ ਨੂ ਮਲਣ ਦੀ ਪਖਚਾ-ਤਾਣੀ ਚਲਦੀ ਰਪਿਦੀ
ਸ੍ੀ ਮ ਕਝ ਖਾਸ੍ ਤਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਵਜਾ ਦਾ ਿਰ ਅਨਦ ਜਰੂਰ
ਮਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਜਪਤਦਰ ਤਬਲੇ ਪਵਚ ਉਸ੍ਤਾਦ ਸ੍ੀ ਬਿਤ ਸ੍ੋਿਣਾ
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 ਪਸ੍ਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਜਦ ਉਿ
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ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ ਉਸ੍ਦੇ ਤਾਲ ਪਵਚ ਤਾਲ ਪਮਲਾ
ਸ੍ਾਜਾਂ ਨੂ ਵਜਾਉਣ ਲਗਦੇ ਅਨਦ ਭਰਿੂਰ ਵਕਤ ਸ੍ੀ ਉਿ
ਲਗਭਗ ਪਜਨ ਵੀ ਮਡੇ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਿਭਾਤ ਿੇਰੀ ਪਵਚ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਿਦੇ ਸ੍ਨ ਸ੍ਭ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਕੜੀ ਵਲ ਿਦਾ ਸ੍ੀ

ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਿ ਸ੍ੋਿਣੀ ਿੀ ਬਿਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ੀ ਪਿਡ ਪਵਚ ਉਸ੍
ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਐਸ੍ਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਦੇਖਦਾ ਉਸ੍ ਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪਮਲੀਆਂ ਿਰ ਕਦੇ ਕਝ ਪਕਿਾ ਨਿ ਉਿਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਪਜਥੇ ਵੀ ਮਪਡਆਂ ਦਾ ਇਕਠ ਿਦਾ, ਬਸ੍ ਉਸ੍ ਨੂ ਿਾਪਸ੍ਲ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਿਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤ ਕਈ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਿਣੇਆਿ ਨੂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਕ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਭ ਉਸ੍ਦੇ ਪਿਛੇ
ਸ੍ਨ ਿਰ ਸ੍ੋਿਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਡੇ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ

ਸ੍ਨਿਾ ਭੇਪਜਆ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਭ ਨੂ ਮੂਿ ਤੋੜ ਜਆਬ
ਪਦਤੇ
ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਿ ਆਿਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਪਿਣ ਆਈ ਸ੍ੀ ਸ੍ਾਡੇ

ਪਿਡ ਉਸ੍ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸ੍ਨ ਉਿਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਪਵਚ ਅਸ੍ ਪਨੈੱਤ
ਤੜਕੇ ਪਮਲਦੇ ਿਰ ਕਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂ ਬਲਾਇਆ ਨਾ ਇਕ
ਤਾਂ ਗਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਪਰਆਦਾ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂ ਇਿ ਠੀਕ ਨਿ
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ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਪਛਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਮਾਮੇ
ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸ੍ਭਾ ਦੇ ਸ੍ਨ ਉਿ ਬਦੇ ਵਧੀਆ ਸ੍ਨ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਿਟਣਾ ਚਾਿਦਾ ਤੇ ਮ ਏਨਾ ਸ੍ੋਿਣਾ ਜਾਂ ਸ੍ਜ-ਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ
ਪਬਲਕਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਕੜੀ ਮੈਨੂ ਿਸ੍ਦ ਕਰੇ ਉਿ ਵੀ
ਏਨੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਪਜਸ੍ਨ ਸ੍ੋਿਣੇ ਤ ਸ੍ੋਿਣੇ ਮਡੇ ਨੂ ਨਾਂਿ ਕਰ ਪਦਤੀ
ਸ੍ੀ ਿਰ ਇਕ ਗਲ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਉਿ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖਦੀ
ਤਾਂ ਅਖ ਨਾ ਝਮਕਦੀ ਮ ਤਾਂ ਬਸ੍ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਖਾਂ ਤੇ
ਪਿਦਾ ਸ੍ੀ ਗਰੂ ਘਰ ਤ ਪਸ੍ਵਾ ਉਿ ਮੈਨੂ ਪਿਡ ਪਵਚ ਕਦੇ
ਪਦਖਾਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਦਤੀ ਪਦਨ ਗਜ਼ਰ ਗਏ ਗਰਿਰਬ ਦਾ ਭੋਗ

ਿੈ ਪਗਆ ਿਣ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਮਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ
ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਏਨੀ ਪਸ੍ਆਣਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਪਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਮ ਕਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਪਵਚ
ਰਝ ਪਗਆ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਮਲਣਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਿੋ ਪਗਆ
ਮੈਨੂ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਤਾ ਿਰ ਉਸ੍ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ

ਗਲ ਜਪਿਨ ਪਵਚ ਜਰੂਰ ਪਕ ਪਕ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ
ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਸ੍ਚ ਿੋਈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਿ ਪਮਲੀ ਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸ੍ੀ
ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਸ੍ ਅਖਰ ਤ ਿੈ? ਅਗਰ "ਰ" ਤ ਿੋਇਆ
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ਤਾਂ ਪਿਰ ਤਾਂ ਪਦਲ ਟਪਟਆ ਲਉ ਅਗਰ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ ਅਖਰ ਤ
ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਿਦਾ ਇਿ ਗਲਾਂ ਿਣ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ
ਲਗਦੀਆਂ ਨ ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸ੍ਥਾ ਅਨਸ੍ਾਰ
ਇਿ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਿਤ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਸ੍ ਦੀ ਭਪਵਖ ਵਾਣੀ 'ਚ ਪਕਨਾ
ਕ ਅਸ੍ਰ ਿੈ ਮ ਤਾਂਘ ਰਖਣ ਲਗਾ
ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਕ ਯਾਰ ਦਾ ਪਵਆਿ ਆ ਪਗਆ
ਉਿ ਉਮਰ ਪਵਚ ਮੇਰੇ ਤ ਕਝ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਯਾਰ
ਿਕਾ ਸ੍ੀ ਿਪਰਵਾਪਰਕ ਸ੍ਾਂਝ ਵੀ ਸ੍ੀ ਮੇਰੀ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ
ਇਨਸ੍ਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਿੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਪਨਭਦੀ ਵੀ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਿੈ
ਉਸ੍ਦਾ ਕਝ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੜੀ
ਵਾਪਲਆਂ ਨ ਜਲਦੀ ਪਵਆਿ ਮਗ ਪਲਆ ਪਵਆਿ ਦੇ ਬਿਤੇ
ਕਮਾਂ ਦੀ ਪਜਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਥ ਸ੍ੀ ਪਵਆਿ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂ
ਸ੍ੋਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਮ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਕਝ
ਯਾਰ ਲਏ ਤੇ ਿਪਿਲਾਂ ਕਮਪਰਆਂ ਦੇ ਅਦਰ ਤੇ ਬਾਿਰ ਕਰਨ
ਲਗੇ ਸ਼ਾਮ ਿੋ ਗਈ ਅਸ੍ ਕਾਿਲੀ ਪਵਚ ਰਗ ਕਰਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਿੀ
ਰਗ ਨਾਲ ਪਲਬੜੇ ਿਏ ਸ੍ੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਰਗ-ਰੂਿ

ਓਦਾਂ ਦਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਮੂਿ ਤੇ ਰਗ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਭੈੜਾ ਲਗਣ
ਲਗਾ ਸ੍ਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਿ ਦੇਖ ਿਸ੍ਦੇ ਤੇ ਪਟਚਰਾਂ ਕਰਦੇ
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ਰਗ ਕਰਦਾ ਮ ਕੋਠ ਦੇ ਉਿਰ ਚੜ ਪਗਆ ਉਿਰਲੇ ਪਿਸ੍ੇ ਨੂ
ਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਆਿਣੇ ਪਧਆਨ ਰਗ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ
ਮੈਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ..
ਲਵਿੀਤ ਭਾਜੀ..
ਮ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਤੇ ਿਈ ਪਜਥੇ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਮਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ੍ਨ
ਇਿ ਤਾਂ ਰੂਬਲ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਿ ਕੜੀ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਘਰ ਿਾਿਣੀ
ਆਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਮ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਰੂਬਲ ਕਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ
ਕੇ ਘਰਾਂ ਪਿਛੇ ਿੈ ਿਰ ਇਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਝ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ ਰੂਬਲ
ਨ ਮੈਨੂ ਆਵਾਜ ਪਕ

ਮਾਰੀ ਿਰ ਮ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ

ਪਸ੍ਵਾ ਘਰ ਪਵਚ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਰਗ ਵਾਲਾ ਡਬਾ ਇਕ
ਿਾਸ੍ੇ ਰਪਖਆ ਤੇ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਬੋਪਲਆ..
ਮ - ਿਾਂਜੀ
ਪਿਰ ਉਿ ਮਜੇ ਤ

ਠ ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਆਈ ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਤ ਿੌਲੀ

ਪਜਿੇ ਬੋਲੀ..
ਰੂਬਲ - ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ ਨ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ
ਏ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨਬਰ ਦੇ ਪਦਉ
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ਪਜ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਏਦਾਂ ਪਕਿਾ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਪਜਵ ਖਭ ਲਗ ਗਏ
ਿੋਣ ਮੇਰੀ ਖਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਪਕਿਾ..
ਮ - ਿਣੇ ਪਲਆਇਆ ਪਲਖ ਕੇ
ਮ ਬੜੀ ਿੀ ਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਤ ਤਪਰਆ ਏਨੀ ਿਰਤੀ

ਨਾਲ ਪਕ ਿੌੜੀ ਤ ਪਡਗਣ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਮੈਨੂ
ਿਾਸ੍ੇ ਮਜ਼ਾਕ ਪਵਚ ਪਕਿਾ..
ਓ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਿੋਇਆ ਈ ਤੈਨੂ..

ਮ ਪਬਨਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦਾ ਜਆਬ ਪਦਤੇ ਪਲਬਪੜਆ
ਿੀ ਭਜ ਕੇ ਆਿਣੇ ਘਰ ਪਗਆ ਤੇ ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ ਤੇ ਨਬਰ ਪਲਖ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਪਿਰ ਕਾਿਲੀ ਪਵਚ ਕੋਠ ਚਪੜਆ ਤੇ ਰੂਬਲ
ਨੂ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ ਰੂਬਲ ਥੋੜਾ ਨੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮ ਨਬਰ ਵਾਲਾ

ਕਾਗ਼ਜ ਉਸ੍ ਵਲ ਸ੍ਟ ਪਦਤਾ ਕਾਗ਼ਜ ਚਕਦੇ ਿੀ ਉਿ ਪਿਛਾਂਿ
ਿਟ ਗਈ ਤੇ ਮ ਰਗ ਕਰ ਿੇਠਾਂ

ਤਰ ਆਇਆ ਉਸ੍ ਪਦਨ

ਰਗ ਕਰਪਦਆਂ ਸ੍ਾਨੂ ਕਾਿੀ ਰਾਤ ਿੋ ਗਈ ਕਮ ਖਤਮ ਕਰ
ਅਸ੍ ਸ੍ਭ ਆਿੋ-ਆਿਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮ ਘਰੇ ਿਿਚ

ਨਿਾਤਾ-ਧੋਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਉਿ ਿਦ ਤ
ਿਰੇ ਸ੍ੋਿਣੀ ਸ੍ੀ ਮ ਸ੍ੋਚ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਏਨੀ ਸ੍ੋਿਣੀ
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ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂ ਰਾਜੀ ਿੈ ਉਿ ਵੀ ਪਜਸ੍ ਦੇ
ਮਗਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਕ ਿਥ ਧੋ ਕੇ ਿਏ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਮੈਨੂ
ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋ ਪਰਿਾ ਇਿ
ਤਾਂ ਲਗੂਰ ਿਥ ਅਗੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਜਾਿਦੀ ਸ੍ੀ ਐਸ੍ਾ

ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ ਰਾਵੀ ਛਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਵਆਿ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਦੀ
ਯਾਦ ਪਵਚ ਤੜਿਨਾ ਮੈਨੂ ਜਮਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਗਦਾ
ਪਕ ਪਕ ਇਸ੍ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਿ ਪਿਲਮ ਤਾਂ
ਚਲ ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਿੀ ਕੋਈ ਅਸ੍ਲ ਪਜਦਗੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਏਨੀ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਕੜੀ ਦਾ ਖਦ ਮੈਨੂ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿਣਾ ਤਾਂ ਖਦਾ

ਦਾ ਪਕਸ਼ਮਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਬੜਾ ਿੀ ਤਸ੍ਲੀ ਬਖਸ਼, ਮਾਣ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਸ੍ੀ ਇਿ
ਉਸ੍ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕੀਆ ਕਿਨੀ ਦਾ ਿੋਨ ਸ੍ੀ
ਸ਼ਾਇਦ 1208 ਸ੍ੀ ਮ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਰਾਤ
ਦਸ੍ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਨ ਆਇਆ ਮ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਪਕਸ੍ੇ
ਅਨਜਾਣ ਨਬਰ ਤ ਸ੍ੀ ਮ ਸ੍ਮਝ ਪਗਆ ਪਕ ਿੋਨ ਉਸ੍ਦਾ
ਿੋਵੇਗਾ ਮ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਅਪਗ

ਕੜੀ ਬੋਲੀ..

ਰੂਬਲ - ਲਵਿੀਤ ਭਾਜੀ?
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ਮ - ਿਾਂਜੀ ਰੂਬਲ ਆ?
ਰੂਬਲ - ਿਾਂਜੀ
ਮ - ਿੋਰ ਕੀ ਿਾਲ ਆ?
ਰੂਬਲ - ਠੀਕ ਆ ਤਸ੍ ਪਕਵ?
ਮ - ਮ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਰੂਬਲ - ਦਰਅਸ੍ਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ
ਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ
ਮ - ਿਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਉ ਪਿਰ
ਰੂਬਲ - ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ ਏਨੀ ਵੀ ਕਾਿਲੀ ਕਾਿਦੀ?
ਮ - ਲੈ ਦਸ੍, ਕਾਿਲੀ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ ਪਕਨ ਪਚਰ ਦਾ ਿੋਨ
ਉਡੀਕ ਰਿਾਂ ਮ
ਰੂਬਲ - ਅਛਾ ਤਿਾਨੂ ਿਤਾ ਪਕਨ ਮਪਡਆਂ ਨ ਮੈਨੂ ਪਕਿਾ
ਪਕ ਆਿਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਾ
ਮ - ਆਿੋ ਿਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂ ਸ੍ਾਰਾ ਪਿਡ ਸ਼ਦਾਈ ਿੋਇਆ
ਪਿਰਦਾ ਉਸ੍ ਪਿਛੇ
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ਰੂਬਲ - ਿਰ ਮ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਨਿ ਕਰਨ ਪਦਤੀ
ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਗਲ ਤਾਂ ਪਸ੍ਰਿ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਿੋਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਨਿ
ਮ - ਪਕ

ਏਦਾਂ ਪਕ ?

ਰੂਬਲ - ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ 'ਚ ਤਸ੍ ਤਾਂ ਚਜ ਦੇ ਮਡੇ ਿੋ ਪਜਸ੍ਦੀ
ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗਲ ਨੀ ਸ੍ਣੀ ਪਿਡ ਪਵਚ
ਮ - ਅਛਾ ਲਗਦਾ ਤੂ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਨੀ ਸ੍ਪਣਆ ਕਦੇ?
ਰੂਬਲ - ਿਾਂ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਮ ਿਰ ਪਿਰ ਵੀ ਤਸ੍ ਵਧੀਆ
ਿੋ
ਮ - ਏਨਾ ਵੀ ਚਗਾ ਨਿ ਿਾਂ ਮ ਪਜਨਾਂ ਤੂ ਸ੍ਮਝੀ ਜਾਂਦੀ
ਰੂਬਲ - ਤਿਾਨੂ ਨਿ ਿਤਾ ਿਰ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ 'ਚ
ਤਿਾਡੀਆਂ ਿੀ ਤਰੀਿਾਂ ਿਦੀਆਂ ਨ ਤਿਾਡੀ ਿੜਾਈ ਵਲ,
ਸ੍ਾਦਗੀ ਵਲ ਚਗੇ ਬੋਲ ਚਾਲਣ ਦੇ ਢਗ ਵਲ, ਿਰ ਸ੍ਪਤਕਾਰ
ਯੋਗ ਖੂਬੀ ਿੈ ਤਿਾਡੇ 'ਚ
ਮ - ਅਛਾ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ ਿਤਾ ਲਗਾ ਪਕ ਮੇਰੇ ਏਨ
ਝਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨ
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ਰੂਬਲ - ਿਾਂਜੀ ਿਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਤਿਾਡੀ ਸ੍ਾਡੇ
ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਪਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂ
ਤਿਾਡੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪਦਦੇ ਨ
ਮ - ਅਛਾ ਪਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਮਲਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿਨਾ?
ਰੂਬਲ - ਲੈ ਦਸ੍ ਏਨੀ ਸ੍ੋਿਣੀ ਕੜੀ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ
ਕਰਨ ਨੂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿੀ ਏ ਿੋਰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਚਾਿੀਦਾ?
ਅਸ੍ ਦੋਨ ਿਸ੍ਣ ਲਗ ਿਏ ਮ ਬੋਪਲਆਂ..
ਮ - ਕਰਾ ਪਿਰ ਗਲ ਜਾਂ ਤੂ ਿੀ ਕਰੀ ਜਾਵਗੀ ਸ੍ਾਰੀਆਂ
ਗਲਾਂ?
ਰੂਬਲ - ਕਰ ਲੋ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਮਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਪਿਰ
ਓਦੇ ਨਾਲ ਲਗ ਗਏ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਿ ਆਉਣੀ
ਮ - ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਇਝ ਲਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਜਦਾਂ ਤੂ ਿੀ ਗਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਿਦੀ ਿੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਸ੍ ਮੜ ਿਸ੍ਣ ਲਗੇ ਉਿ ਬੋਲੀ..
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ਰੂਬਲ - ਨਿ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਿ ਏਨ ਵੀ
ਚਗੇ ਨਿ ਤਸ੍
ਅਸ੍ ਪਿਰ ਿਸ੍ਣ ਲਗੇ
ਮ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਪਿਡ ਦੇ ਬਾਿਰ ਦੀ

ਪਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸ੍ੜਕ ਤੇ ਸ੍ੈਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਅਕਸ੍ਰ ਮ ਆਿਣੇ

ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸ੍ੈਰ ਕਰਨ ਬਾਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਜ ਮ
ਇਕਲਾ ਸ੍ੀ ਜਦ ਅਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਖਾਸ੍ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ
ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਿਾਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਵੀ ਠਡ ਦੀ ਿਰਵਾਿ ਕੀਤੇ
ਪਬਨਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਪਵਚ ਬਾਿਰ ਪਿਰ ਪਰਿਾ
ਸ੍ੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨੂ ਤਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਪਕਸ੍ਮ

ਦਾ ਪਵਘਨ ਨਾ ਿਵੇ ਰੂਬਲ ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਿੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ
ਪਿਰ ਿੋਨ ਆਿਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂ ਿੜਾ ਪਦਤਾ ਉਿ ਬੜੀ
ਿੀ ਿੌਲੀ ਪਜਿੀ ਬੋਲੀ..
ਿਾਂਜੀ
ਮ - ਕੀ ਿਾਲ ਆ?
ਉਿ ਬੋਲੀ..
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ਵਧੀਆ ਤਿਾਡਾ ਕੀ ਿਾਲ?
ਮ - ਮ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਿੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ?
ਮ - ਕਝ ਨਿ ਬਸ੍ ਘਰ ਬਾਿਰ ਆ ਤਰਦਾ-ਪਿਰਦਾ
ਆਿ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਪਰਿਾ
ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਠੀਕ ਆ
ਮ - ਸ੍ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਪਛਆ ਿੀ ਨੀ ਮ ਕੀ ਨਾਂ ਆਿਦਾ?
ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਅਕਾਸ਼
ਮ - ਸ੍ੋਿਣਾ ਨਾਂ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਿੋਣਾ ਆਿਨੂ
ਅਕਾਸ਼ - ਿਾਂਜੀ ਦਪਸ੍ਆ ਿੈ ਰੂਬਲ ਨ
ਮ - ਲਗਦਾ ਰੂਬਲ ਨਾਲ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਿਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
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ਅਕਾਸ਼ - ਨਿ ਬਿਤੀਆਂ ਨੀ ਬਸ੍ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਮ - ਅਛਾ
ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ ਮੇਰਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਰਫ਼ ਪਧਆਨ
ਪਗਆ ਪਕ ਿਰ ਗਲ ਤਾਂ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ਚ ਨਿ ਿੋ ਸ੍ਕਦੀ ਤੇ ਮ
ਰਬ ਦਾ ਸ਼ਕਰ ਮਨਾਇਆ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘਟਾ ਗਲ
ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ਨ ਏਸ੍ੇ ਸ੍ਾਲ ਿੀ ਬਾਰਵ
ਜਮਾਤ ਿਾਸ੍ ਕੀਤੀ ਿੈ ਿੋਰ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ
ਿਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਇਿ ਵੀ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਿਣ ਉਿ ਪਕਨ
ਿੋਰ ਪਦਨ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ ਰਿੇਗੀ ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਰ ਦੋਨਾਂ
'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਿੋਨ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਰੂਬਲ ਦਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ
ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਤੇ ਰੂਬਲ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਿਜ ਵਜੇ ਗਰਦਆਰਾ
ਸ੍ਾਪਿਬ ਆ ਦੇ ਨ ਮ ਕਾਲਜ ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਿਰਤਦਾ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਏਸ੍ੇ ਸ੍ਮ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਪਠਨ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਦੋ ਪਦਨ ਮੈਨੂ
ਕਾਲਜ ਤ ਛਟੀ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਮੈਨੂ ਉਸ੍ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ ਿਰ ਉਸ੍ ਤਰਫ਼ ਪਖਚ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਅਸ੍
ਕਈ ਪਦਨ ਤਕ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਮ ਰੋਜ਼ ਉਸ੍ਦੇ
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ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਉਿ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕਰ ਦਦੀ
ਸ੍ੀ ਗਲ ਕਰਪਦਆਂ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ ਪਦਨ ਿੋ ਗਏ ਮ ਆਿਣੇ
ਪਿਡ ਦੀ ਇਕ ਮਪਨਆਰੀ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤ ਉਸ੍ ਲਈ ਝਮਕੇ ਲਏ
ਤੇ ਉਸ੍ਨੂ ਿੋਨ ਕਰ ਰਸ੍ਤੇ ਪਵਚ ਲਘਪਦਆਂ ਿੜਾ ਪਦਤੇ ਉਸ੍ਨੂ
ਬਿਤ ਿਸ੍ਦ ਆਏ ਪਜਸ੍ ਦਕਾਨ ਤ ਮ ਝਮਕੇ ਲਏ ਸ੍ਨ ਉਸ੍

ਦਕਾਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਦਸ੍ ਪਦਤਾ ਤੇ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਪਿਰ ਤ ਮੇਰੇ ਕਨ ਪਖਚੇ ਸ੍ਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ ਪਵਚ ਅਗ ਵਾਗੂ ਿੈਲ ਗਈਆਂ ਿਤਾ
ਨਿ ਇਿ ਪਕਵ ਿੋਇਆ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਉਿ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਿਣੇ
ਪਿਡ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਦਖ ਿੋਇਆ ਪਕ ਪਕ
ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਣਾ ਨਸ੍ੀਬ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਣਾ
ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾਣ ਤੇ ਉਿ ਪਨੈੱਤ ਿੋਨ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਕਰਦੀ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਪਵਚ ਦੋ-ਪਤਨ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਗਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ
ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਉਸ੍ਦਾ ਆਿਣਾ ਿੋਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ ਨਾ
ਕਦੇ ਇਸ੍ ਗਲ ਦਾ ਰੋਸ੍ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਜਦ ਉਿ ਖਦ ਿੀ
ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਮੈਨੂ ਨਿ ਯਾਦ ਪਕ ਮ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਿੋਨ
ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਏਦਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗਲ ਨਿ
ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ ਅਸ੍ਲ ਪਵਚ ਉਸ੍ਨ ਖਦ ਿੀ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਪਕ
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ਪਜਸ੍ ਿੋਨ ਤ ਉਿ ਿੋਨ ਕਰੇ ਮੜ ਵਾਪਿਸ੍ ਮ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰਾ ਜਦ
ਤਕ ਉਿ ਖਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿੇ ਉਿ ਡਰਦੀ ਸ੍ੀ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਿਤਾ ਲਗ ਜਾਣ ਤ ਜੋ ਉਸ੍ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਅਨਸ੍ਾਰ ਪਬਲਕਲ
ਠੀਕ ਵੀ ਸ੍ੀ ਗਲਬਾਤ ਿਦੀ ਰਪਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ

ਉਸ੍ਨ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਿ ਨਾਨਕੇ ਰਪਿਣ ਆ ਰਿੀ
ਿੈ ਮ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਿੋਇਆ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਿਿਚਦੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂ
ਰੂਬਲ ਦੇ ਿੋਨ ਤ ਿੋਨ ਆ ਪਗਆ ਰੂਬਲ ਦਾ ਨਬਰ ਮੇਰੇ ਿੋਨ
ਪਵਚ ਰਪਖਅਤ ਸ੍ੀ ਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੋਨ ਚਪਕਆ ਤੇ ਗਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਲਗੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਦਨ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਿਰ ਵਕਤ ਗਲ ਿਦੀ ਰਿੀ
ਮ ਉਸ੍ ਨੂ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਿਰ ਮੇਰੇ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ੍

ਨੂ ਰੂਬਲ ਨ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦਸ੍ ਪਦਤਾ ਸ੍ੀ ਮ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੇ
ਪਲਖਣ ਦੇ ਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਪਸ੍ਆ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਕਪਿਣ ਤੇ ਮ
ਕਾਿੀ ਸ੍ਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ੍ ਲਈ ਵੀ ਪਲਖੇ
ਇਕ ਰਾਤ ਉਸ੍ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਿਰਸ੍ ਉਿ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਜਾ ਰਿੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂ ਪਮਲਣਾ
ਚਾਿਦੀ ਏ ਪਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ਣਦੇ ਿੀ ਮੈਨੂ ਿੋਰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ

ਇਕ ਕੜੀ ਆਿ ਪਮਲਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ਬਲਾ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਦਰਅਸ੍ਲ
ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਪਿਛੇ ਰੂਬਲ ਦਾ ਪਜਆਦਾ ਿਥ ਸ੍ੀ ਰੂਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
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ਿੀ ਸ੍ਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੜੇ ਆਏ ਸ੍ੀ
ਮੇਰਾ ਸ੍ਭਾਅ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸ੍ੀ ਮ ਗਲ-ਗਲ ਤੇ ਿਸ੍ਣਾ
ਉਸ੍ਨੂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਉਸ੍ਨ ਖਸ਼ ਿੋਣਾ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਲਪਗਆ ਪਕ ਅਸ੍ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਕਸ੍ੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ
ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਿੋਈਏ ਅਸ੍ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂ ਪਮਲਣ

ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ ਅਗਲਾ ਪਦਨ ਚਪੜਆ ਤਾਂ ਸ੍ਾਰੇ ਪਿਡ ਪਵਚ
ਖਬਰ ਿੈਲ ਗਈ ਪਕ ਬਾਿੂ ਸ੍ੂਰਤਾ ਪਸ੍ਘ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨ
ਉਮਰ ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਬੇ ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਣਗੇ ਿਰ
ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਵਆਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿੋਇਆ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਣ
ਕਾਰਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਬਿਤਾ ਦਖ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਮੈਨੂ ਲਗਾ ਇਿ
ਮੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਪਵਚ ਇਕ ਅਟਕਣ ਜਰੂਰ

ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ ਪਜਧਰ ਅਸ੍ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਣਾਈ ਸ੍ੀ ਓਧਰ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸ੍ੀ ਓਦਾਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਕਨਾ ਵੀ ਕਿੇ ਮੈਨੂ ਭੂਤਾਂ
ਤ ਡਰ ਨਿ ਲਗਦਾ ਿਰ ਸ੍ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੜੇ ਜਾਣ ਤ
ਬਿਤੇ ਡਰਦੇ ਨ ਖਾਸ੍ ਕਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ

ਪਜਨਾਂ ਨੂ ਵਪਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨ ਖਾਸ੍ਾ ਿੀ ਘੇਪਰਆ ਿਦਾ ਿੈ ਉਸ੍
ਵਕਤ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਤੀ ਸ੍ੋਝੀ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਮ
ਆਿਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮਡੇ ਯਾਦਪਵਦਰ ਨੂ ਪਮਲਣ ਦੀ ਪਵ ਤ ਬਾਰੇ
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ਦਪਸ੍ਆ ਉਿ ਮੇਰਾ ਿਮ ਉਮਰ ਿੈ ਮੇਰੇ ਤ ਿਜ-ਛੇ ਮਿੀਨ
ਛੋਟਾ ਿੋਵੇਗਾ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਨੂ ਏਦਾਂ ਪਮਲਣ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਮ ਯਾਦਪਵਦਰ ਨੂ ਨਾਲ ਲੈ ਪਗਆ ਅਸ੍
ਦੋ ਕਰਕਪਰਆਂ ਦੇ ਿੈਕਟ ਲਏ ਸ੍ੋਪਚਆਂ ਪਕ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਤੇ ਕਰਕਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਿਰ ਇਿ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਣ ਸ੍ਮਝ
ਆਈ ਿਰ ਉਸ੍ ਵਕਤ ਇਿੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲਗਦੀਆਂ
ਸ੍ਨ
ਰਾਤ ਦੇ ਸ੍ਾਢੇ ਕ ਅਠ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਬਲ ਦਾ ਿੋਨ
ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਮ ਤੇ ਯਾਦਪਵਦਰ ਿੋਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਪਜ

ਿੀ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸ੍ ਪਮਲਣ

ਵਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਗਾ ਵਲ ਨੂ ਭਜੇ ਅਸ੍ ਦੋ ਪਮਟ ਵੀ ਨਾ

ਲਾਏ ਿਿਚਣ 'ਚ ਿਰ ਸ੍ਾਿੋ-ਸ੍ਾਿੀ ਿੋਏ ਿਏ ਸ੍ੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ
ਸ੍ੀ ਦੂਰ ਤਪਰਆ ਆ ਦਾ ਬਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਅਸ੍
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਿਈ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਰੂਬਲ ਤੇ ਅਜੇ ਉਿ ਦੂਰ ਿੀ ਸ੍ਨ ਪਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕਤਾ ਵੀ

ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਗਆ ਸ੍ਾਨੂ ਦੇਖਪਦਆਂ ਿੀ ਕਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾ
ਭਕਣ ਲਗਾ ਅਸ੍ ਦੋਨ ਡਰ ਗਏ ਕਤੇ ਨੂ ਦੇਖਦੇ ਸ੍ਾਰ ਿੀ
ਯਾਦਪਵਦਰ ਭਜ ਕੇ ਨਪਿਰ ਵਾਲੀ ਿਲੀ ਤੇ ਚੜ ਪਗਆ ਮ ਵੀ
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ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਿ ਨੂ ਭਜਾ ਕਤੇ ਤ ਪਕਸ੍ਨੂ ਡਰ ਨਿ ਲਗਦਾ
ਉਿ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਤਸ੍ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਡਰੇ ਿੋਵੋ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਨੂ
ਪਮਲਣ ਗਏ ਿੋਵੋ ਮੈਨੂ ਪਿਛਾਂਿ ਨੂ ਜਾਂਪਦਆਂ ਦੇਖ ਰੂਬਲ ਨ
ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮ ਰਕ ਪਗਆ ਬਿਤ ਿੀ ਿਾਸ੍ੇ ਵਾਲੇ ਿਲ
ਸ੍ਨ ਉਿ ਮੈਨੂ ਭਜਦਾ ਦੇਖ ਉਿ ਦੋਨ ਿਸ੍ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ

ਕਤੇ ਦਾ ਭਕਣਾ ਬਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਤੇ ਨੂ ਲੈ ਪਿਛੇ ਿੀ ਰਕ
ਗਈ ਕਤੇ ਦੇ ਗਲ ਰਸ੍ੀ ਬਝੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਨੂ ਰੂਬਲ ਨ
ਿਪੜਆ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਅਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਅਕਾਸ਼ - ਕੀ ਗਲ ਏਨਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਕਤੇ ਤ?
ਮ - ਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਲਤਾਂ ਿੜਵਾਉਣ ਨੂ ਨੀ ਜੀਅ
ਕਰਦਾ
ਅਕਾਸ਼ - ਉਸ੍ਨ ਪਕਿੜਾ ਪਸ੍ਧਾ ਤਿਾਡੀਆਂ ਲਤਾਂ ਿੜ
ਲਈਆਂ!
ਮ - ਿਤਾ ਥੋੜਾ ਿਦਾ ਬਦੇ ਦੀ ਕਦ ਮੌਤ ਆਈ ਿੋਵੇ
ਉਿ ਦੋਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਸ੍ਣ ਲਗੀਆਂ ਪਿਰ ਰੂਬਲ
ਪਿਛੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ..
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ਰੂਬਲ - ਉਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਾਦਰ ਬਣਦੇ ਓ ਕਤੇ ਦੇ ਭਕਣ
ਤੇ ਿੀ ਭਜ ਗਏ
ਮ - ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੀ ਆ ਕੋਈ ਬਿਾਦਰ ਤਾਂ ਬਿਤ ਆ
ਿਰ ਤਿਾਨੂ ਪਮਲਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨ ਕਤੇ ਦਾ ਭਕਣਾ
ਸ੍ਣ ਪਲਆ ਤਾਂ ਤਸ੍ ਤਾਂ ਮਕਰ ਜਾਣਾ ਸ੍ਾਡੀ ਬਿਤ ਘਸ੍ੀਟੋਘਸ੍ੀਟ ਿੋਣੀ
ਉਿ ਪਿਰ ਤ ਿਸ੍ਣ ਲਗੀਆਂ ਪਿਰ ਰੂਬਲ ਬੋਲੀ..
ਰੂਬਲ - ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਝ ਨੀ ਕਪਿਦਾ ਇਿ
ਮ - ਿਪਿਲਾਂ ਤਸ੍ ਦਸ੍ੋ ਇਿਨੂ ਨਾਲ ਪਲਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਸ੍ੀ ਏਨ ਤਿਾਨੂ ਬਦੇ ਿੈਣ ਲਗੇ ਸ੍ੀ
ਅਕਾਸ਼ - ਬਪਦਆਂ ਦੀ ਗਲ ਨੀ ਆ ਅਸ੍ ਰੋਟੀ ਖਾ ਘਰ
ਸ੍ੈਰ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਲਾ ਪਨਕਲਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਪਿਦੇ ਕਤੇ
ਨੂ ਵੀ ਸ੍ੈਰ ਕਰਵਾ ਪਲਆਉ ਪਿਰ ਅਸ੍ ਨਾਂਿ ਪਕਦਾਂ ਕਰਦੇ?
ਮ -

ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਮੜੀਆਂ ਨ ਨੜੇ ਅਜ ਿੀ ਇਕ

ਬਦਾ ਮਪਰਆ ਡਰ ਨਾਲ ਸ੍ਾਿ ਸ੍ਕੇ ਿਏ ਸ੍ੀ

ਤ ਤਸ੍ ਿੋਰ

ਡਰਾ ਤਾ
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ਰੂਬਲ - ਚਲ ਮਆਿ ਕਰ ਦੋ ਮ ਕਤੇ ਨੂ ਸ੍ੈਰ ਕਰਾ ਦੀ
ਆ
ਮ - ਚਲ ਜਾ ਪਿਰ ਤੂ ਤਰਾ-ਪਿਰਾ ਆਿਣੇ ਕਤੇ ਨੂ ਿਣ
ਿੋਰ ਰਗ 'ਚ ਭਗ ਨਾ ਿਾ
ਅਕਾਸ਼ ਬਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਬੋਲਦੀ ਰੂਬਲ ਬਿਤ ਤੇਜ਼ ਕੜੀ
ਸ੍ੀ ਖਲੇ ਸ੍ਭਾਅ ਦੀ ਉਿ ਬੋਲੀ..
ਰੂਬਲ - ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਕ ਇਕਲੇ ਿੋ?
ਮ - ਿਾਂ ਯਾਦਪਵਦਰ ਓ ਦੇਖ ਪਵਚਾਰਾ ਤਿਾਡੇ ਕਤੇ ਤ
ਡਰਦਾ ਪਕਥੇ ਖਲੋ ਤਾ ਜਾ ਕੇ
ਦੋਨ ਉਸ੍ਨੂ ਦੇਖਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਿਸ੍ੀਆਂ ਪਿਰ ਰੂਬਲ
ਬੋਲੀ..
ਰੂਬਲ - ਚਲ ਪਿਰ ਮ ਘਮ ਪਿਰ ਲਵਾਂ ਤਸ੍ ਕਰੋ ਜੋ
ਕਰਨਾ
ਅਕਾਸ਼ ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮ ਪਿਰ ਬੋਪਲਆ..
ਮ - ਿਣ ਜਾਵਗੀ ਵੀ ਪਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਈ ਜਾਣਾ ਤੂ ਜਾ
ਯਾਦਪਵਦਰ ਕਲਾ ਵਾ ਚਲੀ ਜਾ ਉਸ੍ ਕੋਲ
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ਰੂਬਲ - ਨਿ ਮ ਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਮ - ਜਾ ਪਿਰ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ
ਰੂਬਲ - ਚਲੀ ਆ ਭਰਾਵਾ
ਉਿ ਸ੍ੈਰ ਕਰਨ ਲਗ ਿਈ ਮ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ

ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਅਸ੍ ਕਝ ਕ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਕ ਰੂਬਲ ਪਿਰ
ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਰੂਬਲ - ਤਿਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੀ ਮਕਣੀਆਂ ਘਰ ਿੋਨ
ਆਉਣ ਪਡਆ ਵਾ
ਮ - ਤੂ ਨਾ ਟਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ ਗਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੂ ਵੀ
ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੂ ਿਪਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ੍ਨਿਾ ਦਈ ਚਲ
ਰੂਬਲ - ਕੋਈ ਨੀ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਿੀ ਿਾ ਲਉ ਜੇ ਿਾਉਣੀ ਤਾਂ
ਮ - ਮੈਨੂ ਨੀ ਲਗਦਾ ਤੂ ਅਜ ਕਝ ਿੋਣ ਦੇਵਗੀ
ਰੂਬਲ - ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤਿਾਡੇ ਚਕਰਾਂ
'ਚ ਮੈਨੂ ਵੀ ਪਛਤਰ ਿੈ ਜਾਣੇ ਆ
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ਇਿ ਆਖ ਉਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਪਿਰ ਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ
ਮ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿਥ ਿਪੜਆ ਤੇ ਲਬ ਪਮਲਾਉਣ ਲਗਾ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ
ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਦੀ ਬਤੀ ਦੂਰ ਸ੍ਾਡੇ ਤੇ ਵਜੀ ਅਸ੍ ਉਸ੍ ਵਲ
ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਉਿ ਸ੍ਾਡੇ ਵਲ ਿੀ ਆ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਪਕ ਉਿ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦਾ ਮ ਅਕਾਸ਼ ਨੂ ਰੂਬਲ ਵਲ ਜਾਣ ਨੂ

ਪਕਿਾ ਉਿ ਰੂਬਲ ਵਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਭਜ ਕੇ ਯਾਦਪਵਦਰ
ਕੋਲ ਿਿਚ ਪਗਆ ਉਿ ਦੋਨ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂ ਤਰ ਿਈਆਂ
ਮੋਟਰਸ੍ਾਇਕਲ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਛੂ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਲਘ ਪਗਆ ਉਿ
ਦੋਨ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚਕੀਆਂ ਸ੍ਨ ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਪਿਛ ਆਵਾਜ
ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਮੜ ਕੇ ਦੇਪਖਆ ਜਦ ਤਕ ਉਿ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬਦ ਨਾ ਿੋਈਆ ਅਸ੍

ਥੇ ਖੜੇ ਰਿੇ ਪਿਰ

ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਰੂਬਲ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ
ਉਿ ਘਰ ਿਿਚ ਗਈਆਂ ਨ ਪਿਰ ਮ ਤੇ ਯਾਦਪਵਦਰ ਵੀ
ਕਰਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ਵਾਪਿਸ੍
ਆ ਗਏ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸ੍ ਿਾਸ੍ਾ

ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਝ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰ ਿੋਨ ਬਦ ਕਰ
ਪਦਤਾ ਉਸ੍ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਵਾਪਿਸ੍ ਚਲੀ
ਗਈ
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ਆਿਣੇ ਪਿਡ ਿਿਚਣ ਤ ਕਰੀਬ ਪਤਨ ਪਦਨ ਪਿਛ ਉਸ੍ਨ
ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ ਆਉਣਾ ਘਟ ਪਗਆ ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਗਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ੀ ਕਦੇ ਨਿ ਉਸ੍ ਤ ਪਿਛ ਉਿ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ
ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ ਆਈ ਿਰ ਪਮਲ ਨਾ ਿੋਇਆ ਮ ਕਾਲਜ ਪਵਚ

ਪਵਅਸ੍ਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਵੀ ਘਟ ਸ੍ਮਾਂ ਿਦਾ ਸ੍ੀ ਥੋੜੇ ਸ੍ਮ
ਪਵਚ ਪਮਲਣ ਦੀਆਂ ਪਵ ਤਾਂ ਘੜਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਇਸ੍
ਲਈ ਦਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਿੋਇਆ ਪਦਨ ਬੀਤਣ ਲਗੇ ਤੇ ਉਸ੍
ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਪਬਲਕਲ ਿੀ ਬਦ ਿੋ ਗਈ ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ
ਪਿਛ ਉਸ੍ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ
ਪਰਸ਼ਤਾ ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ ਮਡਾ ਿੌਜੀ ਸ੍ੀ ਕਝ ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਪਵਆਿ ਿੈ ਮੈਨੂ ਖਾਸ੍ ਿਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਉਸ੍ਦਾ ਮੈਨੂ ਿਤਾ

ਨਿ , ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਾਡੇ ਇਸ੍ ਡੇਢ ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵਚ ਨਾ ਕਦੇ
ਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਲੇ -ਿਿੇ ਕੀਤੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਿਾਂ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰਫ਼ ਪਖਚ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ ਕਰੀਬ ਅਧਾ ਘਟਾ ਗਲ
ਕੀਤੀ ਉਸ੍ਨ ਪਕਿਾ ਪਕ ਉਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ

ਇਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਿ ਕਰੇਗੀ ਉਸ੍ਨ ਮੈਨੂ ਕਦੇ ਪਵਆਿ
ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਕਿਾ ਸ੍ੀ ਨਾ ਿਪਛਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮ ਅਸ੍
ਇਕ ਪਰਸ਼ਤੇ ਪਵਚ ਿਦੇ ਵੀ ਚਗੇ ਦੋਸ੍ਤ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਪਕ ਪਕ
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ਅਸ੍ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ੀ ਪਕ ਸ੍ਾਡਾ ਪਵਆਿ ਿੋਣਾ ਅਸ੍ਭਵ ਿੈ ਪਕ ਪਕ
ਪਵਆਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦਸ੍ਣਾ ਿੈਣਾ ਸ੍ੀ ਜੋ
ਉਿ ਕਦੇ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀ ਤੇ ਮ ਪਰਸ਼ਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਭੇਜ
ਸ੍ਕਦਾ ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰਟਾ ਸ੍ੀ

ਉਿ ਆਿ ਘਰ ਗਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਅਗੇ ਵਧਦੀ ਿਰ ਗਲ
ਠਿ ਿੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਗਲ ਲਈ ਅਿਸ੍ੋਸ੍ ਸ੍ੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ
ਉਸ੍ਨੂ ਖੈਰ ਅਸ੍ ਸ੍ੋਿਣੇ ਬੀਤੇ ਿਲਾਂ ਨੂ ਯਾਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ੍ਭਾਲ
ਪਲਆ ਤੇ ਆਿੋ-ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਅਗੇ ਵਧ ਗਏ ਉਸ੍ ਤ
ਪਿਛ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਨਿ ਿੋਈ
ਮ ਮੇਰਾ ਪਧਆਨ ਆਿਣੀ ਕਾਲਜੀ ਿੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਰ

ਸ੍ਾਪਿਤ ਿੜਨ ਪਵਚ ਲਾ ਪਲਆ ਮ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਕਤਾਬ

ਿੜਨ ਲਗਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਵਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ
ਤੇ ਪਦਲ ਟਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਨੂ ਸ੍ੇਧ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਖਤਾਂ ਵਲ ਰਖ ਕਰ ਪਲਆ ਰਾਵੀ ਮੇਰਾ ਿਪਿਲਾ
ਪਿਆਰ ਜਰੂਰ ਸ੍ੀ ਿਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਆਉਣ ਦੇ

ਇਸ੍ ਛੋਟੇ ਪਜਿੇ ਸ੍ਮ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਬਦਲਾਵ
ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ੍ੀ ਜਾਂ ਨਿ ਮ ਨਿ
ਜਾਣਦਾ ਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਵਆਿ ਪਿਛ ਉਿ ਮੇਰੇ ਟਟੇ ਪਦਲ ਦਾ
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ਪਦਲਾਸ੍ਾ ਜਰੂਰ ਸ੍ਾਬਤ ਿੋਈ ਮ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ੍ਦਾ ਇਸ੍ ਲਈ
ਦੇਣਿਾਰ ਰਿਾਂਗਾ
ਅਕਸ੍ਰ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਕਝ ਇਨਸ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ
ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂਘਾ ਅਸ੍ਰ ਿਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਕ ਅਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ

ਿਖ ਮਨ ਤ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਪਲਆ ਿਦਾ ਿੈ ਰਾਵੀ
ਦੇ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਸ੍ਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਦਲ ਨੂ ਸ੍ਭ ਤ ਵਢੀ
ਠਸ੍ ਲਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਪਲਖਣ ਦਾ ਿਨਰ ਦਾ ਉਤਿਨ
ਿੋਣਾ ਸ੍ੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਟੇ ਪਦਲ ਨੂ
ਸ੍ਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ ਪਗਆ ਆਿਾਂ ਇਿ ਜਰੂਰ ਕਪਿਦੇ ਿਾਂ
ਪਕ ਸ੍ਾਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਦਾ ਸ੍ਾਡੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਰਕ ਨਿ ਿਦਾ ਿਰ ਅਸ੍ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਇਿ ਪਕਨ ਕ
ਿਤੀਸ਼ਤ ਗਲ ਸ੍ਚ ਿੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਪਜਦਗੀ
ਪਵਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਣਾ ਸ੍ਾਡੀ
ਪਜਦਗੀ ਨੂ ਿਭਾਪਵਤ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਿਪਿਲੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਕਾਲਿਪਨਕ ਨਿ ਿੈ ਇਿ ਮੇਰੀ ਖਦ ਦੀ ਿਢ ਬੀਤੀ ਿੈ ਇਸ੍
ਪਵਚਲੇ ਿਾਤਰ ਤਾਂ ਪਬਲਕਲ ਅਸ੍ਲੀ ਿਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਬਦਲ ਪਦਤੇ ਗਏ ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ੍ ਪਲਖਤ ਕਾਰਨ ਉਿਨਾਂ
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ਦੀ ਪਜਦਗੀ ਤੇ ਿਭਾਵ ਨਾ ਿਵੇ ਬਾਕੀ ਰਿੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਉਿ ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਚ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ਿਰ ਉਸ੍
ਵਕਤ ਦੀ ਗਲ ਨ ਅਜ ਤਕ ਪਦਲ ਪਵਚ ਪਕਤੇ ਨਾ ਪਕਤੇ ਘਰ
ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਸ੍ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਪਵਚ ਅਜ ਵੀ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦੀ
ਤਾਂਘ ਿੈ ਖੈਰ ਮ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਪਕਸ੍ੇ ਕੋਲ ਭਪਵਖ ਵੇਖਣ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿ ਪਕ ਪਕ ਕਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਿ ਿੈ ਿਰ ਰਬ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ੍ਭ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਤੈਅ ਿੈ ਕਝ ਥੋੜੇ ਪਜਿੇ
ਖਸ਼ਨਸ੍ੀਬ ਿਲਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਦਾ ਰਖ ਬਦਪਲਆ ਿੈ
ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਕਦ ਸ੍ਜਣਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ਿੀ ਸ੍ਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖਤਮ ਿਦੀ
ਿੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ ਸ੍ਾਿ ਖਤਮ ਿਦੇ ਨ ਧਨਵਾਦ
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ਕਲਖ ਤਮ ਗਕਰਿੰ ਦਰ ਕਸਿੰ ਘ
ਸ੍ਾਇਕਲ ਦੀ ਘਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਣ ਇਕ ਔਰਤ ਬਾਿਰ
ਆਈ ਤੇ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਪਮਣ ਕੇ ਦਧ ਿਾ ਪਦਤਾ ਔਰਤ ਨ ਦਧ
ਿਵਾਇਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਦਸ੍ੇ-ਿਛੇ ਅਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ੍ਨ

ਆਿਣੀ ਦਧ ਵਾਲੀ ਪਡਗੀ ਦਾ ਮੂਿ ਬਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਾਇਕਲ ਤੇ
ਸ੍ਵਾਰ ਿੋ ਅਗੇ ਵਧ ਪਗਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਆਖਰੀ ਘਰ ਸ੍ੀ ਪਜਥੇ
ਉਸ੍ਨ ਦਧ ਿਾਉਣਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਬੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਿਡਲ
ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਝ ਵਕਤ ਪਵਚ ਿੀ ਘਰ ਅਿੜ ਪਗਆ ਘਰ
ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਉਿ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨੂ ਓਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਇਕ ਿਾਸ੍ੇ ਖੜਾ
ਕਰ ਥਪਕਆ-ਟਪਟਆ ਧਰੇਕ ਦੀ ਛਾਵ ਿਏ ਮਜੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ

ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਪਵਚ ਗੋਿਾ-ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਿੀ ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਆਿਣੇ
ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂ ਦੇਖ ਆਿਣੀ ਕੜੀ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..

ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ - ਰਾਜੀ.. ਿਾਣੀ ਪਲਆ ਿਤ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ

ਲਈ..

ਰਾਜੀ ਨ ਸ੍ਬਾਤ ਪਵਚ ਿਏ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਲਵੇਟੇ ਘੜੇ 'ਚ

ਿਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਪਰਆ ਤੇ ਇਕ ਪਗਲਾਸ੍ ਲੈ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ
ਕੋਲ ਆ ਿਾਣੀ ਦਾ ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਿੜਾਇਆ ਰਾਮ
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ਪਸ੍ਘ ਦਾ ਮੜਕੇ ਨਾਲ ਪਭਪਜਆ ਕੜਤਾ ਦੇਖ ਰਾਜੀ ਤਰਸ੍ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਸ੍ਪਿਤ ਬੋਲੀ..
ਰਾਜੀ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਅਜ ਲਗਦਾ ਪਜਆਦਾ ਿੀ ਗਰਮੀ ਆ?
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਿਤ ਰੋਜ਼ ਏਨੀ ਿੀ ਿਦੀ ਆ
ਰਾਜੀ - ਿਾਂ ਿਰ ਬਾਿੂ ਜੀ, ਅਜ ਦੇਖੋ ਵੇਲਾ ਕਝ ਵੀ ਨੀ
ਿੋਇਆ ਤੇ ਧਿ ਪਕਨੀ ਚਭਨ ਵੀ ਲਗ ਿਈ, ਿਾਣੀ ਿਾਵਾਂ ਬਾਿੂ
ਜੀ ਿੋਰ?
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਿਾਂ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਿਾ ਦੇ
ਿਾਣੀ ਿੀ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੀ ਿੋਰ ਪਕਸ੍ੇ ਗਲ

ਦਾ ਜਆਬ ਨਾ ਪਦਤਾ ਤੇ ਥੇ ਿੀ ਮਜੇ ਤੇ ਲਮਾ ਿੈ ਪਗਆ ਰਾਜੀ
ਨ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਦਧ ਵਾਲੇ ਬਨ ਭਾਂਡੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸ੍ਬਾਤ ਪਵਚ

ਲੈ ਗਈ ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਕਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਾ-ਧੋ ਰਾਮ
ਪਸ੍ਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ ਥਕੇ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦੀ ਅਖ
ਲਗ ਗਈ ਸ੍ੀ ਿਰ ਪਜ

ਿੀ ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ ਜਾਗ

ਖਲ ਗਈ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਬੋਪਲਆ..
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ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਗਪਰਦਰ ਪਕਥੇ ਆ?
ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ - ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਅਜ ਆਿਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂ

ਪਗਆ ਏ

ਉਿਨਾਂ ਿੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏਨ ਨੂ ਗਪਰਦਰ ਆ

ਪਗਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿੀ, ਿਥ ਪਵਚ ਿਰਨਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਸ੍ਾਰੇ ਪਗਲੇ

ਿਤਾ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਕ ਮੜਕੇ ਨਾਲ ਪਭਜੇ ਨ ਜਾਂ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਪਜਨੀ
ਗਰਮੀ ਸ੍ੀ ਮੜਕੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪਭਜੇ ਜਾਿਦੇ ਸ੍ਨ ਕਿੀ ਰਖ ਪਸ੍ਧਾ
ਿੀ ਆਿਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਿੂ ਵਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ
ਪਬਜਾਏ ਿੇਠਾਂ ਿੀ ਬੈਠ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਅਜ ਪਿਰ ਕਰਮੇ ਿਣੀ ਿਾਣੀ ਤ
ਬੜਾ ਤਾਂਿ-ਠਾਂਿ ਿੋਏ ਦੋਵ ਪਿਉ ਿਤ ਮੇਰੇ ਗਲ ਿੈਣ ਤਕ ਗਏ
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਿਾਣੀ ਲਾਇਆ ਝੋਨ ਨੂ ਪਕ ਨਿ ?
ਗਪਰਦਰ - ਿਾਂ ਿਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਿਰ ਸ੍ਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ
ਕੀਤਾ ਉਿਨਾਂ ਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਿਾਣੀ ਅਜ
ਰਪਿਣਦਾ, ਇਿਨਾਂ ਪਿਉ ਿਤਾਂ ਨੂ ਬਦੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਅਜ

651

ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ - ਨਿ -ਨਿ ਿਤ ਆਿਾ ਐਵ ਲੜਾਈ ਨੂ ਨੀ

ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਬਾਿੂ ਚਲਾ ਜਾਊ ਿਾਣੀ
ਲਾਉਣ ਤੇਰੇ ਬਾਿੂ ਤ ਪਝਜਕਦੇ ਨ
ਗਪਰਦਰ - ਲੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਨੂ ਪਕਿੜਾ ਡਰ ਮਾਪਰਆ ਉਿਨਾਂ
ਦਾ
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਨਿ ਿਤ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਕਪਿਦੀ ਏ ਮ
ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਨਿ ਕਸ੍ਕਦੇ ਉਿ
ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ - ਿਾਂਜੀ ਤਸ੍ ਜਾਇਓ ਤੂ ਿਤ ਮਜੇ ਤੇ ਬੈਠ

ਮ ਲਸ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਮਜੇ ਤ

ਵਲ ਗਈ ਗਪਰਦਰ ਿੇਠ

ਠੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਿੜੇ 'ਚ ਸ੍ਬਾਤ
ਪਠਆ ਤੇ ਮਜੇ ਦੀ ਿਦ ਵਾਲੇ ਿਾਸ੍ੇ

ਬੈਠ ਪਗਆ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਬੋਪਲਆ..
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਿਣ ਪਕਦਣ ਵਾ ਆਿਣੀ ਵਾਰੀ?
ਗਪਰਦਰ - ਿਰਸ੍ ਬਾਿੂ ਜੀ
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ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਅਛਾ ਚਲ ਪਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਦਧ ਤੂ ਿਾ
ਆਵ , ਮ ਿਾਣੀ ਦੇਖ ਲੂ ਿਤਾ ਤਾਂ ਿੈਗਾ ਿੀ ਆ ਤੈਨੂ, ਪਕਥ
ਦਧ ਲੈ ਣਾ ਤੇ ਪਕਨਾ ਦੇ ਿਾਉਣਾ
ਗਪਰਦਰ - ਿਾਂਜੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਉਿ ਤਾਂ ਿਤਾ
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਿਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਘਰ ਨਵ ਨ ਇਕ ਆਿਣੇ ਪਿਡ
ਿਰਨਕ ਿੌਜੀ ਕੇ ਘਰ ਦਧ ਿਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿਡ ਵਾਲੇ
ਅਜੀਤ ਸ੍ਰਿਚ ਿਣਾ ਪਦ ਪਲਆਓਣਾ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਤੈਨੂ ਿਤਾ
ਿੀ ਆ
ਗਪਰਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਿਰ ਬਾਿੂ ਅਜੀਤ ਸ੍ਰਿਚ ਿਣਾ
ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਧ ਕਦੇ ਿਾਇਆ ਨੀ ਪਕਨੀ ਵਾਰ ਿਪਛਆ ਸ੍ੀ
ਤਸ੍ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਿਣ ਪਕਦਾਂ ਮਨ ਗਏ?
ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ - ਿਤਾ ਨੀ ਿਤ ਇਕ ਪਦਨ ਮ ਲਘ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਖਲਾਰ ਕੇ ਿਾਲ-ਚਾਲ ਿਛਣ ਲਗਾ ਮ ਦਧ ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਿਪਛਆ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਪਦਨ ਝਟ ਿਾਂ ਕਰ ਪਦਤੀ
ਗਪਰਦਰ - ਚਲੋ ਚਗਾ ਿੋਇਆ
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ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਲਸ੍ੀ ਲੈ ਆ ਗਈ ਪਗਲਾਸ੍ ਭਰ ਗਪਰਦਰ ਨੂ

ਿੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਿਪਛਆ ਿਰ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਲਸ੍ੀ
ਿੀਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਪਕਿਾ ਪਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਿੀਵੇਗਾ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਲਸ੍ੀ ਿੀਤੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਆਿਸ੍ ਪਵਚ ਿੋਰ ਗਲਾਂ

ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ
ਮਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਗਈਆਂ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਿੀ ਪਨੈੱਕੇਮੋਟੇ ਕਮ ਕਰਪਦਆਂ ਪਦਨ ਲਘ ਪਗਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਗਜ਼ਰ ਗਈ
ਅਗਲੀ ਸ੍ਵੇਰ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ

ਪਠਆ, ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਚਾਿ ਬਣਾ

ਪਦਤੀ ਤੇ ਉਿ ਦਧ ਿਾਉਣ ਚਲਾ ਪਗਆ ਇਿ ਪਦਨ ਵੀ
ਿਪਿਪਲਆਂ ਪਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਬੀਪਤਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਦਨ

ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ੍ੀ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਤੜਕੇ
ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਿ ਕਿੀ ਚਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂ ਤਰ ਪਿਆ ਗਪਰਦਰ
ਨ ਮੂਿ ਿਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਚਾਿ-ਿਾਣੀ ਿੀ ਦਧ ਵਾਲੇ ਭਾਪਡਆਂ ਨੂ
ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਬਨ ਦਧ ਿਾਉਣ ਨੂ ਪਨਕਲ ਤਪਰਆ ਉਿ
ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕਥ ਤੇ ਪਕਿੜੇ ਘਰ ਦਧ ਲੈ ਣਾ ਿੈ ਤੇ ਪਕਿੜੇ ਘਰ

ਦਧ ਿਾਉਣਾ ਿੈ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਉਸ੍ਨ ਕਾਿੀ ਘਰ ਪਨਿਟਾ
ਲਏ ਅਜੇ ਕਝ ਿੋਰ ਘਰ ਦਧ ਿਾਉਣਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਤ ਿਪਿਲਾਂ
ਉਿ ਸ੍ਰਿਚ ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਕੇ ਘਰ ਿਿਚ ਪਗਆ ਸ੍ਰਿਚ
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ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਪਿਡ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤ ਸ੍ਰਮਾਏਦਾਰ ਬਦਾ ਸ੍ੀ ਿੈਲੀ
ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਤੇ ਡਗਰ ਵੀ ਖਾਸ੍ੇ ਸ੍ਨ ਗਪਰਦਰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ
ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਗਆ ਘਰ ਦਾ
ਮਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਡਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਇਕਲੇ ਬਦੇ ਦੇ ਲਘਣ ਲਈ ਬੂਿੇ ਨੂ

ਢਾਈ-ਪਤਨ ਿਟੀ ਚੌੜੀ ਬਾਰੀ ਲਾਈ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਗਪਰਦਰ ਨ
ਬਾਿਰ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਦਰ ਇਕ ਖੂਬਸ੍ਰਤ ਆਵਾਜ਼
ਆਈ..
"ਅਦਰ ਲਘ ਆਓ..."
ਗਪਰਦਰ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨੂ ਬਾਿਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵਡਾ
ਭਾਂਡਾ ਸ੍ਾਇਕਲ ਨਾਲ ਲਾਿ ਘਰ ਅਦਰ ਆ ਪਗਆ ਉਿ

ਡਰਦਾ-ਡਰਦਾ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲਗਾ ਿਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ
ਆਇਆ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕੜੀ ਤੇ ਿਈ ਜੋ ਿਥ ਪਵਚ
ਦਧ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਿੜ ਉਸ੍ ਵਲ ਆ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਗਲ
ਪਨੈੱਕੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ੍ੂਟ ਤੇ ਚਨੀ ਨੂ ਲਕ ਨਾਲ ਬਪਨਆ
ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਬਤਖ ਵਾਂਗ ਤਰਦੀ ਿੋਈ ਉਿ ਗਪਰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਿਿਚੀ ਗਪਰਦਰ ਨ ਪਡਗੀ ਦਾ ਢਕਣ ਖੋਪਲਆ ਤੇ ਿੇਠਾਂ

ਰਖ ਪਦਤੀ ਕੜੀ ਬਾਲਟੀ ਚਕ ਦਧ ਿਾਉਣ ਲਗੀ ਗਪਰਦਰ
ਦਾ ਪਧਆਨ ਦਧ ਪਵਚ ਨਾ ਿਦੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਮਥੇ ਤ ਲਟਕ ਰਿੀਆਂ
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ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਵਲ ਤੇ ਧੌਣ ਤ ਮੜਕੇ ਦੀ ਬੂਦ ਵਲ ਸ੍ੀ ਜੋ
ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਿੇਠਾਂ ਨੂ ਵਧ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਆਟੇ ਨਾਲ
ਪਲਬੜੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਪਜਸ੍ ਤ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਉਿ ਆਟਾ
ਗਨਦੀ ਿੀ ਕਾਿਲੀ ਪਵਚ ਦਧ ਿਾਉਣ ਆ ਗਈ ਿੋਵੇ ਗੋਰਾਪਚਟਾ ਦਧ ਵਰਗਾ ਰਗ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖਣ ਲਈ

ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ੋਿਣਾ ਗਪਰਦਰ ਵੀ ਬਿਤ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਕੜੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗਪਰਦਰ ਵਲ ਨਿ ਦਧ ਵਲ ਤੇ ਘਰ
ਪਦਆਂ ਕਮਾਂ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਦਧ ਿਾਇਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਝ
ਬੋਲੇ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਅਦਰ ਨੂ ਚਲੀ ਗਈ ਗਪਰਦਰ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ਦਾ ਰੂਿ ਗਪਰਦਰ ਨੂ

ਭਾਅ ਪਗਆ ਿੋਣਾ ਦਧ ਵਾਲੀ ਪਡਗੀ ਚਕ ਗਪਰਦਰ ਬਾਿਰ ਵਲ
ਨੂ ਿੋ ਤਪਰਆ ਉਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਛੇ ਨੂ ਮੜ ਕੜੀ ਵਲ ਦੇਖਣ
ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਜਦ ਗਪਰਦਰ
ਦਧ ਲੈ

ਥ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਤਾਂ ਕੜੀ ਬੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਅਦਰ

ਬਾਿਰ ਪਨਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ੍ ਨੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪਿਸ੍ਾਸ੍ ਿੋਇਆ

ਪਕ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਪਕਤੇ ਸ੍ੋਿਣਾ ਮਡਾ ਅਜ ਉਸ੍ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਿਤਾ ਨਿ ਪਕ

ਿਪਿਲਾਂ ਉਸ੍ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵਚ ਇਿ ਗਲ ਨਾ
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ਆਈ ਕੜੀ ਨ ਬੂਿੇ ਤ ਬਾਿਰ ਜਾ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਿਰ
ਗਪਰਦਰ ਜਾ ਚਕਾ ਸ੍ੀ
ਸ੍ਾਇਕਲ ਦੇ ਿਡਲ ਮਾਰਦਾ ਗਪਰਦਰ ਅਗੇ ਵਪਧਆ ਿਰ
ਉਸ੍ਦੇ ਪਦਮਾਗ

ਤੇ ਕੜੀ ਦੀ ਛਾਿ ਛਿ ਚਕੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਿੋਰਾਂ

ਘਰਾਂ ਪਵਚ ਦਧ ਕਠਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਿਾਇਆ ਿਰ ਪਧਆਨ ਕੜੀ ਪਵਚ
ਿੀ ਰਪਖਆ ਦਧ ਿਾ ਘਰ ਿਿਪਚਆ ਡਗਰਾਂ ਨੂ ਿਠ ਿਾਏ,
ਿੋਰ ਕਮ ਕੀਤੇ, ਿਰ ਕੜੀ ਵਲ ਪਧਆਨ ਨਾ ਭਟਪਕਆ
ਦਪਿਿਰ ਿਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਖੇਤਾਂ ਤ ਘਰ ਆ ਪਗਆ ਗਰਮੀ
ਪਜਆਦਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਦਾ ਸ੍ਰੀਰ ਥੋੜਾ ਪਢਲਾ ਿੈ ਪਗਆ
ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ਨ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਵੀ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਿੀ ਦਧ
ਿਾਉਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਗਪਰਦਰ ਪਿਰ ਤ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਕੜੀ ਨੂ

ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਿ ਨਾਲ ਦਧ ਿਾਉਣ ਪਨਕਲ ਤਪਰਆ ਕਝ ਘਰਾਂ
ਪਵਚ ਦਧ ਪਲਆ, ਿਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਚ ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਘਰ ਜਾ
ਿਿਪਚਆ ਅਜ ਬਾਿਰ ਖਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ ਪਸ੍ਧਾ ਿੀ ਘਰੇ
ਵੜ ਪਗਆ ਤੇ ਪਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਵੇਿੜਾ ਬਿਤ

ਖਲਾ ਸ੍ੀ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਕਾਿਲੀ ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਆਈ ਤੇ
ਗਪਰਦਰ ਵਲ ਇਕੋ ਟਕ ਦੇਖਣ ਲਗੀ ਗਪਰਦਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ
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ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਦੋ ਕ ਪਮਟ ਦੇਖਣ ਪਿਛ ਕੜੀ ਨੂ ਪਕਸ੍ੇ ਿੋਰ
ਕੜੀ ਨ ਅਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ..
“ਭੈਣ.. ਭੈਣ..
ਕੜੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਗਪਰਦਰ ਵਲ ਟਟਾ ਤੇ ਉਿ ਅਦਰ
ਗਈ ਗਪਰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕਝ ਪਚਰ
ਬਾਅਦ ਕੜੀ ਦਧ ਿੜੀ ਪਲਆ ਬਾਿਰ ਆਈ ਗਪਰਦਰ ਦਧ
ਿਵਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੜੀ ਵੀ ਉਸ੍
ਵਲ ਦਧ ਿੈ ਪਗਆ ਤਾਂ ਗਪਰਦਰ ਨ ਕੜੀ ਨੂ ਬਲਾਉਣ ਦੇ
ਬਿਾਨ ਨਾਲ ਿਪਛਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ਾਬ ਨਿ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੇ..
ਕੜੀ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਿਜੂਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗਏ ਿੋਏ ਆ ਕਝ ਕ
ਪਦਨਾਂ ਤਕ ਆਉਣਗੇ
ਗਪਰਦਰ - ਅਛਾ ਜੀ
ਕੜੀ - ਵੈਸ੍ੇ ਤਸ੍ ਕੌਣ ਿੋ? ਕਲ ਵੀ ਦਧ ਲੈ ਣ ਤਸ੍ ਆਏ

ਸ੍ੀ ਜੋ ਬਾਿੂ ਜੀ ਆ ਦੇ ਸ੍ੀ ਉਿ ਪਕ ਨੀ ਆ ਰਿੇ?
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ਗਪਰਦਰ - ਮ ਮਡਾ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਿੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨੀ ਸ੍ੀ
ਇਸ੍ ਲਈ ਮ ਆ ਪਗਆ
ਕੜੀ - ਚਗਾ ਕੀਤਾ
ਗਪਰਦਰ - ਮਤਲਬ..
ਕੜੀ ਨ ਗਪਰਦਰ ਵਲ ਤਪਕਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ
ਮਸ੍ਕਰਾਈ ਗਪਰਦਰ ਵੀ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ
ਪਿਰ ਗਪਰਦਰ ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਪਿਰ ਘਰੇ ਕੋਣ ਏ ਿਣ ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ਾਬ ਤੇ ਿੈ
ਨੀ ਘਰ?
ਕੜੀ - ਬਸ੍ ਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ
ਗਪਰਦਰ - ਡਰ ਨਿ ਲਗਦਾ ਕਪਲਆਂ ਨੂ? ਜੇ ਕੋਈ
ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ?
ਕੜੀ - ਪਕਸ੍ੇ ਦੀ ਪਿਮਤ ਨੀ ਿੈਗੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੂਿਾ
ਲਘ ਜਾਵੇ
ਗਪਰਦਰ - ਿਾਂਜੀ ਇਿ ਤਾਂ ਿੈ
ਕੜੀ - ਕਲ ਵੀ ਤਸ੍ ਆਓਗੇ?
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ਗਪਰਦਰ - ਿਤਾ ਨੀ ਜੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸ੍ਿਤ ਠੀਕ ਰਿੀ
ਤਾਂ ਉਿ ਆ ਸ੍ਕਦੇ ਆ ਨਿ ਤਾਂ ਮ ਿੀ
ਕੜੀ - ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਦਉ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨੂ ਤਸ੍ ਿੀ
ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ ਉਿ ਚਗੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਿ ਿੋ ਜਾਂਦੇ
ਗਪਰਦਰ - ਅਛਾ ਜੀ
ਗਪਰਦਰ ਉਸ੍ਦੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਿੋਇਆ ਮਸ੍ਕਰਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ
ਤੇ ਕੜੀ ਵੀ ਗਪਰਦਰ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੜੀ ਨ ਪਕਸ੍ ਲਪਿਜ਼ੇ
ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੂ ਮੜ ਤ ਆਉਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਪਕਿਾ ਿੈ
“ਚਗਾ ਜੀ ਮ ਚਲਦਾ ਪਿਰ ਧਿ ਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮ ਿੋਰਾਂ
ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਜੇ “
ਕੜੀ ਕਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗਪਰਦਰ ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾ

ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂ ਿੈ ਪਗਆ ਕੜੀ ਬਸ੍
ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਰਿੀ ਦਧ ਿਾ ਗਪਰਦਰ ਘਰ ਆਇਆ ਰੋਟੀ
ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿੋਰ ਕਮ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਠੀਕ ਸ੍ੀ
ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਦਧ ਆਿ ਿਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਿਰ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਆਿਣੇ ਬਾਿੂ ਨੂ ਕਝ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਕਿਾ ਗਰਮੀ ਵਧ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸ੍ਤ ਕੌਰ ਨ ਵੀ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ
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ਨੂ ਘਰੇ ਰਕਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਗਪਰਦਰ ਲਈ ਦਧ ਿਾਉਣਾ ਤਾਂ
ਇਕ ਬਿਾਨਾ ਸ੍ੀ ਅਸ੍ਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਚ ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਦੀ
ਕੜੀ ਨੂ ਪਨੈੱਤ ਪਮਲਣਾ ਸ੍ੀ ਦੋ ਚਾਰ ਪਦਨ ਇਝ ਿੀ ਚਪਲਆ
ਗਪਰਦਰ ਦਧ ਿਾਉਣ ਦੇ ਬਿਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੜੀ ਨੂ ਪਮਲਦਾ ਤੇ
ਆਨ-ਬਿਾਨ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਿ ਕੜੀ ਨੂ ਿਸ੍ਦ ਕਰਨ ਲਗ
ਪਿਆ ਸ੍ੀ ਤੇ ਕੜੀ ਵੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਓਨਾਂ ਿੀ ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕੜੀ ਨੂ ਨਾਂ ਤਕ ਿਛਣ ਦੀ ਪਿਮਤ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੜੀ ਨ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਿਪਛਆ ਸ੍ੀ ਗਲਾਂ
ਬਾਤਾਂ ਪਨੈੱਤ ਿਦੀਆਂ ਸ੍ਨ
ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਿਜ ਪਦਨਾਂ ਪਿਛ ਉਸ੍ਨ ਿਸ੍ਲਾ ਕਰ ਇਕ

ਿੇਮ ਿਤਰ ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਦਧ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਪਗਆ ਦਧ ਿਵਾ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਕੜੀ ਨ ਿਪਛਆ..

ਕੜੀ - ਤਸ੍ ਿੜਦੇ ਪਲਖਦੇ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂ ਬਸ੍ ਦਧ ਿੀ
ਿਾ ਦੇ ਿੋ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵੀ ਕਮ ਕਰਦੇ ਿੋ?
ਗਪਰਦਰ - ਿਪੜਆ ਿਾਂ ਬਾਰਵ ਤਕ ਅਗੇ ਨਿ ਿਪੜਆ

ਿਾਂ ਐਤਕੀ ਕਪਿ ਰਿੇ ਸ੍ੀ ਬਾਿੂ ਜੀ ਪਕ ਕਾਲਜ ਿੈ ਜਾ ਦਧ ਤਾਂ
ਬਾਿੂ ਜੀ ਿਾ ਦੇ ਸ੍ੀ ਉਿ ਠੀਕ ਨਿ ਤਦੇ ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ
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ਕੜੀ - ਅਛਾ
ਗਪਰਦਰ - ਤਸ੍ ਪਕਨਾ ਿੜੇ ਿੋ?
ਕੜੀ - ਮ ਪਜਆਦਾ ਨੀ ਬਸ੍ ਦਸ੍ਵ ਤਕ ਿੀ ਸ੍ਾਡੇ ਪਿਡ
ਵਾਲੇ ਸ੍ਕੂਲ ਿੈਨੀ ਸ੍ੀ ਬਾਰਵ ਇਸ੍ ਲਈ ਬਾਿੂ ਜੀ ਨ ਅਗੇ ਨੀ
ਿੜਾਈ

ਝ ਪਦਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ ਅਗੇ ਿੜਨ ਨੂ

ਗਪਰਦਰ - ਚਲੋ ਦਸ੍ ਪਕਿੜਾ ਘਟ ਨ ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ
'ਚ ਲੋ ਕੀ ਤਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂ ਿਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿ ਿੜਾ ਦੇ ਇਿ
ਤਾਂ ਪਿਰ ਚਗੇ ਨ ਤਿਾਡੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਵੈਸ੍ੇ ਤਿਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ?
ਕੜੀ - ਸ੍ਖਿੀਤ ਤਿਾਡਾ?
ਗਪਰਦਰ - ਮ ਗਪਰਦਰ
ਦੋਨ ਕਝ ਿਲਾਂ ਲਈ ਚਿ ਿੋ ਗਏ ਪਿਰ ਗਪਰਦਰ ਆਿਣੀ
ਜੇਬ 'ਚ ਿੇਮ ਿਤਰ ਕਢਦਾ ਿੋਇਆ ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਆਿ ਪਿਸ੍ਾਬ ਪਲਪਖਆ ਦਧ ਦਾ ਜਦ ਮ ਪਗਆਂ
ਦੇਖ ਪਲਉ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿਣੇ ਦੇਖ ਲਦੀ ਆ
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ਗਪਰਦਰ - ਨਿ -ਨਿ ਿਣੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਸ੍ਾਬ ਲਮਾ ਏ
ਵੇਿਲੇ ਿੋ ਦੇਖ ਲੈ ਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਿੇਸ਼ੀ ਲਗੇ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂ
ਦਸ੍ਣਾ ਮ ਚਲਦਾ ਿਾਂ
ਏਨਾ ਆਖ ਗਪਰਦਰ ਇਸ੍ ਡਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤ ਕਾਿਲੀ

ਨਾਲ ਬਾਿਰ ਪਨਲਪਕਆ ਪਕਤੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਉਸ੍ਦੇ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਿੀ

ਿੇਮ ਿਤਰ ਨਾ ਿੜਨ ਲਗ ਿਵੇ ਗਪਰਦਰ ਅਜੇ ਪਨਕਪਲਆ ਿੀ
ਪਕ ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਿੇਮ ਿਤਰ ਿੜਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ..

“ਪਲਖ ਤਮ ਗਪਰਦਰ ਪਸ੍ਘ..
ਸ੍ਪਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮ ਤਿਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਿਰ
ਤਸ੍ ਰਜ ਕੇ ਸ੍ੋਿਣੇ ਿੋ ਇਿ ਗਲ ਮ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ
ਤਿਾਡੇ ਤ ਸ੍ੋਿਣਾ ਮੈਨੂ ਨਿ ਲਗਦਾ ਪਕ ਰਬ ਨ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ
ਬਣਾਇਆ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਅਗਾਂਿ ਬਣਾਵੇਗਾ ਮ ਪਜਸ੍ ਪਦਨ ਦਾ
ਤਿਾਨੂ ਦੇਪਖਆ ਿੈ ਮੈਨੂ ਪਕਧਰੇ ਿੋਰ ਕਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿ

ਆ ਦਾ ਿਰ ਥਾਂ ਤਸ੍ ਿੀ ਪਦਖਦੇ ਿੋ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਮ ਤਿਾਨੂ
ਿਸ੍ਦ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਿਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਪਕ
ਕੀ ਿਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਕਸ੍ੇ ਕੜੀ
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ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸ੍ੀ ਿਾਂ ਅਗਰ ਿਰ ਵੇਲੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਭਖ ਲਗਣੀ ਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਾਰੀ ਰਾਤ
ਤਾਪਰਆਂ ਵਲ ਵੇਖ ਖਦ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਇਕ
ਿਾਸ੍ੇ ਪਧਆਨ ਰਪਿਣਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰਨ ਨੂ ਜੀਅ ਨਾ

ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਿ ਸ੍ਭ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂ ਪਿਆਰ
ਿੋਇਆ ਆਖਦੇ ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂ ਿੋ ਪਗਆ ਪਿਆਰ ਤਿਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲ ਐਸ੍ਾ ਨਿ ਲਘਦਾ ਿੋਣਾ ਜਦ ਤਿਾਡਾ
ਚੇਤਾ ਨਿ ਆ ਦਾ ਮੈਨੂ ਿੇਮ ਿਤਰ ਨਿ ਪਲਖਣਾ ਆ ਦਾ
ਇਸ੍ ਲਈ ਕਝ ਗ਼ਲਤ ਪਲਖ ਪਦਆਂ ਤੇ ਮਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮ ਤਾਂ
ਇਿ ਵੀ ਨਿ ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਆਿ ਮੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ
ਨਿ ਿਰ ਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਇਸ੍ ਲਈ ਪਦਲ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ
ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਪਿ ਸ੍ਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਪਿਦੀ ਿਦੀ ਆ ਪਕ ਬਦੇ ਨੂ
ਪਦਲ 'ਚ ਨਿ ਕੋਈ ਗਲ ਰਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜੋ ਵੀ ਿੋਵੇ ਬੋਲ
ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਭਾਵ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਚਗਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਐਵ ਆਿ
ਅਦਰ ਘਟ-ਘਟ ਪਕ

ਮਰਨਾ ਏਸ੍ੇ ਲਈ ਮ ਆਿਣੇ ਪਦਲ ਦੀ

ਗਲ ਪਲਖ ਕੇ ਦਸ੍ ਪਰਿਾ ਿਾਂ ਮ ਤਿਾਨੂ ਬਿਤ-ਬਿਤ ਪਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਜੇ ਤਸ੍ ਵੀ ਮੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ
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ਜਆਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂ ਤਿਾਡੇ ਜਆਬ ਦੀ ਬੇਸ੍ਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ
ਰਿੇਗੀ ”

ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਿੇਮ ਿਤਰ ਿਪੜਆ ਤੇ ਮਖ ਤੇ ਮਸ੍ਕਾਨ
ਪਲਆਂਦੀ ਿੇਮ ਿਤਰ ਨੂ ਚਪਮਆ ਉਿ ਵੀ ਇਿੀ ਚਾਿਦੀ ਸ੍ੀ
ਿਰ ਉਸ੍ ਤ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਕਪਿਣ ਦੀ ਪਿਮਤ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਗਪਰਦਰ ਦਾ ਉਸ੍ ਵਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਉਿ ਿਲੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਸ੍ਮਾ
ਰਿੀ ਉਸ੍ ਨੂ ਅਜ ਸ੍ਭ ਖੂਬਸ੍ੂਰਤ ਲਗ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਦੇ ਿੈਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿ ਸ੍ਨ ਲਗਦੇ ਜਦ ਉਸ੍ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ

ਪਟਕਾਣਾ ਨਾ ਪਰਿਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਚਾਅ-ਚਾਅ ਪਵਚ ਆਿਣੀਆਂ
ਭੈਣਾਂ ਨੂ ਗਪਰਦਰ ਬਾਰੇ ਦਪਸ੍ਆ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨ ਵੀ ਿੇਮ
ਿਤਰ ਿਪੜਆ ਉਿ ਇਸ੍ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਿ ਤ ਦੂਰ ਸ੍ਨ ਿਰ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਆਿਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਸ਼ੀ ਪਵਚ ਿੀ ਖਸ਼ੀ ਜਾਿੀ

ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਪਰਦਰ ਦੇ ਿੇਮ ਿਤਰ ਦਾ
ਜਆਬ ਪਲਪਖਆ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਗਪਰਦਰ ਦਧ ਲੈ ਣ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗਸ੍ਾ ਪਦਖਾਇਆ ਗਪਰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰਿਾ ਉਸ੍
ਨੂ ਲਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦੀ ਨਾਂਿ ਿੈ ਦਧ ਿਾਉਣ ਪਿਛ
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ਸ੍ਖਿੀਤ ਗਸ੍ੇ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਿਣੇ ਜਆਬ ਵਾਲਾ ਿੇਮ
ਿਤਰ ਿੜਾ ਦੀ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿੜ ਪਲਆ ਤਿਾਡਾ ਪਿਸ੍ਾਬ ਆਿ ਲਵੋ ਮੇਰਾ
ਵੀ ਿੜ ਪਲਉ ਤੇ ਕਲ ਨੂ ਬਣਦੇ ਿੈਸ੍ੇ ਦੇ ਜਾਣੇ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਿਤਰ ਿਪੜਆ ਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ ਜੇਬ ਪਵਚ
ਿਾ ਘਰ ਪਨਕਲ ਪਗਆ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਤ ਉਸ੍ਨੂ ਨਾਂਿ
ਿੀ ਲਗੀ ਘਰ ਪਨਲਕਦੇ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖਲੋ ਉਿ ਜਆਬ
ਿੜਨ ਲਗਾ..

“ਨਾਂ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਆਿ ਨੂ ਇਸ੍ ਲਈ ਦਬਾਰਾ
ਦਸ੍ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿ ਸ੍ਭ ਤ ਿਪਿਲੀ ਗਲ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸ੍ਿੇਲੀ
ਕਪਿਦੀ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਕ ਿੇਮ ਿਤਰ ਪਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਣਾ ਨਾਂ
ਨਿ ਪਲਖੀਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ ਪਲਖੀ ਦਾ.. ਪਲਖ਼ਤ
ਤਮ ਗਪਰਦਰ ਪਸ੍ਘ” ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਚਠੀ ਥੋੜਾ ਪਲਖ ਰਿੇ ਆ
ਿੇਮ ਿਤਰ ਆ ਬਾਕੀ ਮ ਜਾਣਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਤਸ੍ ਮੈਨੂ ਬਿਤ
ਿਸ੍ਦ ਕਰਦੇ ਿੋ ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ ਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿਾਂ
ਤੇ ਿਪਿਲੇ ਪਦਨ ਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਬਸ੍ ਿਰਕ ਇਿ ਵਾ ਪਕ ਤਸ੍
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ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਰ ਪਦਤਾ ਤੇ ਮ ਕਰ ਨਿ ਸ੍ਕੀ ਵੈਸ੍ੇ ਪਜਨੀ ਕ ਮ
ਸ੍ੋਿਣੀ ਿਾਂ ਉਸ੍ ਤ ਕਈ ਗਣਾ ਤਸ੍ ਸ੍ੋਿਣੇ ਿੋ ਰਗ ਰੂਿ ਤ ਵੀ
ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸ੍ਲੀਕੇ ਤ ਵੀ ਿਾਂ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਪਕ ਅਦਰ
ਵੀ ਓਨ ਿੀ ਸ੍ੋਿਣੇ ਿੋਵੋਗੇ ਬਿਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮੈਨੂ ਵੀ ਨਿ

ਆ ਦੀਆ ਿਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਚਾਿਦੀ ਆਂ ਿਪਿਲੀ ਵਾਰ
ਏਦਾਂ ਿੋਇਆ ਪਕ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਿਪਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਪਕਆ ਤੇ
ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਗਆ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਸ੍ਣਦੀ ਜਰੂਰ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਿਰ
ਯਕੀਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਖਦ ਨੂ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਰ
ਿਤਾ ਲਗਾ ਮ ਤਿਾਨੂ ਬਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ
ਘਰੇ ਜੀਅ ਨਿ ਲਗਦਾ ਮ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਨਿ ਪਕ ਪਕਵ ਮੈਨੂ
ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਿੋ ਪਗਆ ਉਿ ਵੀ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮ ਤਾਂ

ਦੂਰ ਭਜਦੀ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ਿੀ ਿਰ ਮ ਖਸ਼ ਿਾਂ
ਪਕ ਮੈਨੂ ਵੀ ਿੋ ਿੀ ਪਗਆ ਤੇ ਉਿ ਵੀ ਤਿਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਿ
ਖਤ ਿੜ ਪਜਨੀ ਤਿਾਨੂ ਖਸ਼ੀ ਿੜਨ ਵੇਲੇ ਿੋ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਓਨੀ
ਿੀ ਮੈਨੂ ਇਸ੍ ਨੂ ਪਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋ ਰਿੀ ਏ ਮ ਸ੍ਚੀ ਤਿਾਨੂ ਬਿਤ

ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤਿਾਡੀ ਿੀ ਿੋ ਕੇ ਰਪਿਣਾ ਚਾਿਦੀ
ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਤ ਿੋਰ ਨਿ ਪਲਪਖਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂ ਖਸ਼ੀ ਿੈ ਜੋ ਤਸ੍
ਮੇਰੀ ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਆਏ "
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ਗਪਰਦਰ ਨ ਜਆਬ ਿਪੜਆ ਤੇ ਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਪਠਆ
ਥੇ ਿੀ ਖੜਾ ਭਗੜਾ ਿਾਉਣ ਲਗਾ ਪਿਰ ਖਦ ਨੂ ਸ੍ਭਾਪਲਆ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਤ ਦਧ ਦਾ ਕਮ ਪਨਬੇਪੜਆ ਘਰ ਿਿਚਪਦਆ
ਸ੍ਾਰ ਿੀ ਪਿਰ ਤ ਿਤਰ ਿਪੜਆ ਤੇ ਉਸ੍ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਰ ਪਕਨੀ

ਿੀ ਵਾਰ ਿਪੜਆ ਰਾਤ ਨੂ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦੇ ਿੇਮ ਿਤਰ ਦਾ ਜਆਬ
ਪਲਪਖਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦਨ ਪਗਆ ਦੋਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਆਿਮੋਸ੍ਾਿਮਣੇ ਦੇਖ ਬਿਤ ਖਸ਼ ਿੋਏ ਪਚਠੀਆਂ ਦਾ ਪਸ੍ਲਪਸ੍ਲਾ ਚਲਣ
ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਿਜ ਪਦਨ ਚਪਲਆ ਸ੍ਖਿੀਤ ਆਿ
ਤਾਂ ਿੇਮ ਿਤਰ ਿੜਦੀ ਿੀ ਸ੍ਗ ਆਿਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂ ਵੀ ਿੜਾ ਦੀ

ਉਸ੍ਦੀ ਇਕ ਭੈਣ ਿੜਦੀ ਤੇ ਉਿ ਆਿਣੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠ
ਸ੍ਣਦੀ ਪਿਰ ਰਲ ਗਪਰਦਰ ਦੇ ਿਤਰਾਂ ਦਾ ਜਆਬ ਪਲਖਦੀਆਂ
ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਗਪਰਦਰ ਨ ਿਤਰ ਪਵਚ ਇਕਪਲਆਂ ਪਮਲਣ
ਨੂ ਪਕਿਾ ਤਾਂ ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਿੀ ਬਲਾਇਆ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਿਤਰ ਪਵਚ ਪਲਖ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਿ
ਅਪਜਿਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਿ ਿਟੇਗਾ ਪਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨੂ

ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਮਾਜ ਤ ਸ਼ਰਪਮਦਾ ਿੋਣਾ ਿਵੇ ਬਸ੍ ਉਿ
ਉਸ੍ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਿਾਂ ਕਰ
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ਪਦਤੀ ਪਕ ਪਕ ਉਸ੍ ਨੂ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ ਗਪਰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਰਾਤ ਪਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ
ਰਾਤ ਿੈ ਗਈ ਬਚਦਾ-ਬਚਾ ਦਾ, ਡਰਦਾ ਿੋਇਆ, ਖਦ
ਨੂ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦਦੇ ਗਪਰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਖਿੀਤ ਘਰ
ਆ ਿਿਪਚਆ ਸ੍ਖਿੀਤ ਉਸ੍ਦੇ ਇਤਜ਼ਾਰ ਪਵਚ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨ ਮਖ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਖੋਲ ਰਪਖਆ ਸ੍ੀ ਪਜ

ਿੀ ਗਪਰਦਰ

ਘਰ ਆਇਆ ਸ੍ਖਿੀਤ ਬੂਿੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸ੍ੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰ
ਵੜਪਦਆਂ ਿੀ ਬੂਿਾ ਮਾਰ ਪਦਤਾ ਘਰ ਕਾਿੀ ਵਡਾ ਸ੍ੀ ਸ੍ਖਿੀਤ
ਨ ਗਪਰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਿ ਿੜੀ ਤੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ
ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਾਰੇ ਬਾਿਰ ਿੀ ਸ੍ਤੇ ਿੋਏ ਸ੍ਨ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

ਸ੍ਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸ੍ਨ ਿਰ ਉਿਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਿੋਣ ਦਾ ਪਦਖਾਵਾ
ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਤੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਚਬਾਰੇ ਿਿਚਣ
ਤੇ ਵੀ ਉਸ੍ਨ ਗਪਰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਿ ਨਿ ਸ੍ੀ ਛਡੀ ਅਜੇ ਉਿ ਇਕ
ਮਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਇਕੋ ਟਕ ਦੇਖਦੇ ਰਿੇ
ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਚਿਰੇ ਸ੍ਾਿ
ਪਦਸ੍ਦੇ ਸ੍ਨ ਕਝ ਦੇਰ ਉਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੇ ਪਿਰ ਗਪਰਦਰ
ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਬਾਂਿ ਛਡਣੀ ਨੀ ਲਗਦਾ ਅਜ ਤਸ੍ !
669

ਸ੍ਖਿੀਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਉਸ੍ ਤਰਿ ਭਗ ਿੋਇਆ ਤੇ ਉਸ੍ਨ
ਇਕ ਦਮ ਬਾਂਿ ਛਡਦੇ ਿੋਏ ਪਕਿਾ..
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਓ.. ਮਆਿ ਕਰਨਾ
ਗਪਰਦਰ - ਨਿ .. ਨਿ .. ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਭਾਵ ਸ੍ਾਰੀ
ਰਾਤ ਿੀ ਿੜੀ ਰਖੋ
ਦੋਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਦੇਖ ਮਠਾ-ਮਠਾ ਮਸ੍ਕਰਾ ਰਿੇ ਸ੍ਨ
ਸ੍ਖਿੀਤ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਵੈਸ੍ੇ ਕੀ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ੍ੀ ਪਮਲ ਕੇ?
ਗਪਰਦਰ - ਬਿਤ ਗਲਾਂ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਕਰਦੇ ਪਕ ਨੀ ਪਿਰ?
ਗਪਰਦਰ - ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਸ੍ ਸ੍ੋਿਣੇ ਿੀ ਏਨ ਿੋ ਗਲਾਂ ਕਰਨ
ਨੂ ਜੀਅ ਿੀ ਨਿ ਕਰ ਰਿਾ ਬਸ੍ ਪਦਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਜਾਂਵਾਂ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮ ਤਿਾਨੂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ
ਗਪਰਦਰ - ਦੇਖੀ ਜਾਉ ਪਿਰ ਮ ਪਕਿੜਾ ਰੋਪਕਆ ਤਿਾਨੂ
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ਸ੍ਖਿੀਤ - ਵੈਸ੍ੇ ਮੈਨੂ ਤਿਾਨੂ ਏਦਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਪਮਲਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਬਿਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ੍
ਕਰ ਬਾਿੂ ਜੀ
ਗਪਰਦਰ - ਿਰ ਆਿਾ ਪਕਿੜਾ ਕੋਈ ਐਸ੍ਾ ਕਮ ਕਰ ਰਿੇ
ਿਾਂ ਪਜਸ੍ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟਟੇ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿਤਾ ਪਜ ਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਿੂਰੀ ਿੋਈ ਬਾਿੂ ਜੀ
ਨ ਬੇ-ਪਿਕਰ ਿੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਪਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਾ ਪਦਤੀ
ਮੈਨੂ ਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਪਲਆ ਅਸ੍ ਪਤਨ ਭੈਣਾਂ ਿਾਂ ਕਦੇ ਨਿ
ਉਿਨਾਂ ਪਕਿਾ ਪਕ ਿਤ ਵੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸ੍ੀ
ਗਪਰਦਰ - ਿਾਂ ਆਸ੍-ਿਾਸ੍ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਬਿਤ ਪਸ੍ਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ

ਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਿਰ ਵਾਰ ਸ੍ਰਬਸ੍ਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਡ
ਦਾ ਸ੍ਰਿਚ ਬਣਾ ਪਦਦੇ ਨ

ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਬਿਤ ਪਜਆਦਾ ਸ੍ਾਡੀ ਵੀ ਿਰ ਖਸ਼ੀ ਿੂਰੀ
ਕਰਦੇ ਨ ਮਗਣ ਨਾਲ ਿਪਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਿਾਪਜ਼ਰ ਕਰ ਦਦੇ ਮੈਨੂ
ਿਤਾ ਜੇ ਮ ਆਿਣੇ ਪਵਆਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ

ਝਟ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਮਨਾ ਨੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਮੈਨੂ
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ਗਪਰਦਰ - ਜੇ ਨਾ ਮਨ ਪਿਰ?
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਮਨ ਜਾਣਗੇ ਪਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਮ
ਮਨਾ ਲੈ ਣਾ
ਗਪਰਦਰ - ਠੀਕ ਆ
ਪਿਰ ਕਝ ਦੇਰ ਚਿ ਿੋਏ ਗਪਰਦਰ ਨ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦਾ ਿਥ
ਿਪੜਆ ਤੇ ਆਿਣੀਆਂ

ਗਲੀਆਂ ਉਸ੍ਦੀ ਿਥੇਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ

ਲਗਾ ਪਿਰ ਗਪਰਦਰ ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਉਮਰ ਬੜੀ ਲਮੀ ਤੇਰੀ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਅਛਾ ਿਥ ਵੇਖ ਲਦੇ ਤਸ੍
ਗਪਰਦਰ - ਿਾਂ ਥੋੜਾ ਬਿਤਾ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਚਲੋ ਦਸ੍ੋ ਪਿਰ ਕਝ ਿੋਰ
ਸ੍ਖਿੀਤ ਖਸ਼ ਿੋਈ ਤੇ ਭਪਵਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਿ ਿਗਟ
ਕੀਤੀ ਿਤਾ ਨਿ ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਿਥ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦਾ ਸ੍ੀ ਜਾਂ
ਨਿ ਿਰ ਉਸ੍ ਨ ਿਥ ਨੂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਪਦਤਾ
ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
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ਗਪਰਦਰ - ਆਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਏ ਪਕਨੀ
ਲਮੀ ਆ ਘਟੋ-ਘਟ ਨਬੇ-ਸ੍ੌ ਸ੍ਾਲ ਜੀਵਗੀ ਤੂ ਓਿ ਮਆਫ਼
ਕਰਨਾ ਮ ਤਿਾਨੂ ਤੂ ਆਖ ਸ੍ਕਦਾ ਨਾ?
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਜੇ ਤਸ੍ ਨਿ ਕਪਿਣਾ ਤਾਂ ਿੋਰ ਪਕਨ ਕਪਿਣਾ?
ਗਪਰਦਰ - ਪਿਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ
ਪਬਲਕਲ ਪਸ੍ਧੀ ਆ ਬੜੀ ਿੀ ਪਕਸ੍ਮਤ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਤੂ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਉਿ ਤੇ ਿੈ ਿੀ ਮਾਿੇ ਵੀ ਏਨ ਵਧੀਆ ਪਮਲੇ
ਤੇ ਤਸ੍ ਵੀ ਿੋਰ ਦਸ੍ੋ ਤਸ੍
ਗਪਰਦਰ - ਤੇਰਾ ਇਕ ਿੀ ਪਵਆਿ ਿੋਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਨਾਂ ਗਪਰਦਰ ਪਸ੍ਘ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਠ ਪਨਆਣੇ ਿੋਣੇ
ਸ੍ਖਿੀਤ – ਿੋ..ਓ....ਅਠ ਪਨਆਣੇ.. ਮਰਨਾ ਮ
ਦੋਨ ਿਸ੍ਣ ਲਗ ਿਏ ਪਿਰ ਸ੍ਖਿੀਤ ਿਥ ਪਿਛੇ ਨੂ
ਪਖਚਦੀ ਬੋਲੀ..
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਜਾਓ.. ਐਵ ਗਿਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮ ਨੀ
ਪਦਖਾਉਣਾ ਿਥ-ਿਥ
ਗਪਰਦਰ - ਲੈ ਦਸ੍
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ਗਪਰਦਰ ਉਸ੍ ਵਲ ਦੇਖ ਮਸ੍ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ
ਰਸ੍ਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਕਝ ਿਲ ਚਿ ਛਾਈ ਪਿਰ ਗਪਰਦਰ
ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਵੈਸ੍ੇ ਬਾਿੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਜੂਰ ਸ੍ਾਪਿਬ ਗਏ
ਮਗਰ ਕਮ ਕਾਰ ਕੌਣ ਸ੍ਾਂਭਦਾ?
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਬਾਿੂ ਜੀ ਗਏ ਨ ਆਿ ਜੋ ਸ੍ੀਰੀ ਰਖੇ ਇਿ
ਤਾਂ ਏਥੇ ਿੀ ਆ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਿੈਗੇ ਤਸ੍ ਕਈ ਵਾਰ ਦਧ ਲੈ ਣ ਆਉਣ
ਵੇਲੇ
ਗਪਰਦਰ - ਅਛਾ ਕਦ ਵਾਪਿਸ੍ ਆਉਣਾ ਉਿਨਾਂ ਨ?
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ੍ ਇਕ-ਦੋ ਪਦਨ ਤਕ, ਅਠਾਰਾਂ

ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਿਸ੍ੀ ਦੀ ਪਟਕਟ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਅਜ ਸ੍ੋਲਾਂ ਵਾ
ਿਰਸ੍ ਆ ਜਾਣਾ

ਗਪਰਦਰ - ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਮੈਨੂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਪਦਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਿੋ ਪਗਆ ਪਤਨ ਵਜ ਗਏ ਨ
ਸ੍ਖਿੀਤ - ਿਾਂ ਠੀਕ ਆ
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ਦੋਨ ਜਾਣੇ

ਠ ਗਏ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਤ ਿੇਠਾਂ

ਤਰ ਆਏ

ਸ੍ਖਿੀਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਨੈੱਕੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਗਪਰਦਰ ਬਾਿਰ
ਪਨਕਲਣ ਲਗਾ ਪਿਰ ਰਕ ਪਗਆ ਤੇ ਬੋਪਲਆ..
ਗਪਰਦਰ - ਇਕ ਜਿੀ ਿਾ ਲਵਾਂ?
ਸ੍ਖਿੀਤ ਪਬਨਾਂ ਕਝ ਬੋਲੇ ਗਪਰਦਰ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਗਈ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਘਟ ਕੇ ਉਸ੍ ਨੂ ਬਾਿਾਂ ਪਵਚ ਭਰ ਪਲਆ ਕਝ ਦੇਰ
ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਰ ਵਖ ਿੋ ਗਏ ਗਪਰਦਰ ਘਰ ਤ ਬਾਿਰ ਿੋ
ਪਗਆ ਤੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਬੂਿਾ ਮਾਰ ਚਿ-ਚਾਿ ਆਿਣੇ ਪਬਸ੍ਤਰ ਤੇ
ਜਾ ਿਈ ਗਪਰਦਰ ਆਿਣੇ ਘਰ ਿਿਚ ਪਗਆ ਰਾਤ ਬੀਤ
ਗਈ
ਿੇਮ ਿਤਰਾਂ 'ਚ ਗਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੀ ਉਿ ਅਗਲੇ ਦੋ
ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਮਲੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦਾ ਬਾਿੂ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ
ਪਗਆ ਗਪਰਦਰ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਿੋਣ ਲਗੀ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਰਾਮ
ਪਸ੍ਘ ਬਾਰੇ ਗਪਰਦਰ ਤ ਿਪਛਆ ਤੇ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਿਪਛਆ
ਗਪਰਦਰ ਨ ਸ੍ਭ ਦਪਸ੍ਆ ਿਣ ਦਧ ਿਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਪਿਲਾਂ ਨਾਲ

ਸ੍ਖਿੀਤ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਘਟ ਿਦੀ ਸ੍ੀ ਬਸ੍ ਉਿ
ਪਚਠੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਪਵਚ ਸ੍ਿਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਨ
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ਪਦਨ ਗਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਪਗਆ
ਗਪਰਦਰ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ ਬਿਾਨ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰਿਚ ਨ
ਕਦੇ ਸ਼ਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ੍ਨੂ ਆਿਣੀ ਧੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ਨੂ
ਮਾਣ ਸ੍ੀ ਪਕ ਕੋਈ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਲ ਅਖ ਿਟ ਕੇ ਨਿ ਦੇਖ
ਸ੍ਕਦਾ ਿਰ ਉਿ ਅਨਜਾਣ ਵੀ ਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਸ੍ਭ ਤ ਉਸ੍ਨੂ ਕਈ

ਵਾਰ ਕਝ ਲਗਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣਾ ਵਪਿਮ ਸ੍ਮਝ
ਗਲ ਛਡ ਦੇਣੀ
ਇਕ ਪਦਨ ਸ੍ਰਿਚ ਨੂ ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਝ ਕਾਗ਼ਜ
ਲਭਣ ਪਵਚ ਕਾਿੀ ਮਸ਼ਪਕਲ ਿੋ ਰਿੀ ਸ੍ੀ ਉਸ੍ ਨ ਸ੍ਾਰਾ ਘਰ
ਿੋਲ ਮਾਪਰਆ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਾਗ਼ਜ ਲਭ ਰਿੇ ਸ੍ਨ ਿਰ

ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਨਾ ਪਮਲੇ ਪਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ੍ਦੇ ਿਥ ਗਪਰਦਰ ਦੇ ਭੇਜੇ
ਿੇਮ ਿਤਰ ਲਗ ਗਏ ਬਾਕੀ ਿਤਰਾਂ ਪਵਚ ਤਾਂ ਗਪਰਦਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਿ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਿਪਿਲੇ ਿਤਰ ਪਵਚ ਉਸ੍ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ੀ
ਪਜਸ੍ ਤ ਸ੍ਰਿਚ ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਨੂ ਗਪਰਦਰ ਤੇ ਆਿਣੀ ਧੀ ਦੇ
ਚਲ ਰਿੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਸ੍ਭ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਸ੍ਰਿਚ ਨੂ
ਬਿਤ ਦਖ ਿੋਇਆ ਇਿ ਜਾਣਕੇ ਪਕ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਤੋੜ
ਪਦਤਾ ਉਸ੍ਦੀ ਧੀ ਨ ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਾਰੇ ਿੇਮ ਿਤਰ ਲਕਾ ਲਏ ਤੇ
ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਪਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਝ ਦੇਰ ਪਿਛ
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ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ ਵੀ ਲਭ ਗਏ ਸ੍ਰਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਪਦਨ ਸ੍ੋਚਦਾ
ਪਰਿਾ ਪਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰੇ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੇ ਉਸ੍ਨੂ
ਪਝੜਕੇ, ਸ੍ਮਝਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਰ ਉਸ੍ਦਾ ਪਵਆਿ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਝ
ਪਦਨ ਉਿ ਬਿਤ ਿੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਾ ਪਿਰ ਇਕ ਪਦਨ ਉਿ ਘਰ
ਪਨਕਪਲਆ ਤੇ ਆਿਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਪਵਚ ਜਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂ

ਪਮਪਲਆ ਉਸ੍ਨੂ ਕਝ ਿੈਸ੍ੇ ਪਦਤੇ ਤੇ ਅਗੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸ੍ੇ ਵੀ
ਮਸ੍ਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਿੜਤਾਲ ਜਾਂ ਿਰਚਾ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕ ਪਦਤਾ
ਅਜੀਤ ਪਸ੍ਘ ਐਸ੍ਾ ਸ੍ਰਿਚ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ਦੀ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਤਕ ਿਿਚ
ਸ੍ੀ ਪਬਨਾਂ ਪਰਸ਼ਵਤ ਪਦਤੇ ਵੀ ਉਸ੍ਦੇ ਕਈ ਕਮ ਿਦੇ ਸ੍ਨ ਿਰ
ਇਸ੍ ਵਾਰ ਉਿ ਅਪਜਿਾ ਕਮ ਕਰਨ ਜਾ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਪਜਸ੍ ਦਾ
ਉਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਨਸ਼ਾਨ ਨਿ ਸ੍ੀ ਰਪਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਿਦਾ
ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਉਿ ਘਰ ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ
ਪਦਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲਘਾਇਆ ਰਾਤ ਿੈ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ
ਟਬਰ ਨ ਰੋਟੀ ਿਾਣੀ ਖਾਧਾ ਿਰ ਉਸ੍ਨ ਨਾ ਖਾਧਾ ਕਰੀਬ ਦਸ੍
ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀਆਂ ਪਤਨ ਕੜੀਆਂ ਨੂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਪਵਚ

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵ ਕੜੀਆਂ ਸ੍ਖਿੀਤ ਤ ਇਕ-ਇਕ
ਸ੍ਾਲ ਪਨੈੱਕੀਆਂ ਸ੍ਨ ਸ੍ਖਿੀਤ ਸ੍ਾਪਰਆਂ ਤ ਵਡੀ ਸ੍ੀ ਪਤਨ
ਕੜੀਆਂ ਅਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਕਡੀ ਮਾਰਨ ਨੂ ਪਕਿਾ
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ਇਕ ਨ ਕਡੀ ਮਾਰ ਪਦਤੀ ਉਿ ਪਬਲਕਲ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨਿ
ਸ੍ਨ ਪਕ ਪਕ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ
ਨੂ ਪਝੜਪਕਆ ਤਕ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈਆਂ
ਸ੍ਰਿਚ ਬੋਪਲਆ..
ਸ੍ਰਿਚ - ਦੇਖੋ ਧੀਓ.. ਮੇਰੀ ਗਲ ਸ੍ਣੋ ਮ ਜੋ ਕਰਨ
ਲਗਾ ਉਿ ਤਿਾਨੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ ਮ ਕਰਨਾ ਨਿ
ਚਾਿਦਾ ਿਰ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂ ਿਤਾ ਕਮ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਣਾ
ਮੇਰੀ ਗਲ ਸ੍ਣੋ ਤਸ੍ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਪਰਓ ਨਾ ਰੌਲਾ
ਿਾਇਓ ਪਜਨ ਵੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਉਸ੍ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂ ਨਿ
ਤੇ ਬਸ੍ ਚਿ ਕਰ ਕੇ ਦੇਪਖਓ
ਕੜੀਆਂ ਚਿ ਖੜੀਆਂ ਸ੍ਨ ਸ੍ਮਝ ਨਿ ਸ੍ੀ ਆ ਪਰਿਾ ਪਕ
ਅਜ ਬਾਿੂ ਜੀ ਪਕਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਅਨ ਪਕਸ੍ੇ ਨ
ਕੋਈ ਿਗਾਰਾ ਨਾ ਭਪਰਆ ਅਜ ਉਸ੍ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਤੀ ਲਗਦੀ
ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਜ਼ਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ੍ਨ ਕਦੇ ਨਿ ਸ੍ੀ
ਿੀਤੀ ਸ੍ਰਿਚ ਆਿਣੀ ਜਗਾ ਤ

ਪਠਆ ਤੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਵਲ

ਵਪਧਆ ਉਿ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸ੍ੀ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਿਪਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ

ਨਾ ਪਸ੍ਰ ਤੇ ਿਥ ਿੇਪਰਆ ਤੇ ਖਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਨਰਾਸ਼ ਪਜਿਾ
ਿੋਇਆ ਧੀ ਦਾ ਮਥਾ ਚਪਮਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿੀ ਲਕ ਸ੍ੇ ਪਿਛੇ
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ਲਕੋਏ ਦਾਤਰ ਨੂ ਕਪਢਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਉਸ੍ਦੇ ਪਸ੍ਰ ਪਵਚ ਮਾਰ
ਪਦਤਾ ਦਾਤਰ ਵਜਪਦਆਂ ਉਿ ਬੇਦਲ ਿੋ ਪਡਗ ਿਈ ਉਸ੍ਦੇ
ਦਾਤਰ ਵਜਾ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਦੋਨ ਕੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗੀਆਂ
ਿਰ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਉਿਨਾਂ ਵਲ ਦੇਪਖਆ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ
ਮੂਿ ਘਟ ਲਏ ਿਰ ਆਿਣੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਰੋਕ ਸ੍ਕੀਆਂ ਉਿ

ਸ੍ਮਝ ਚਕੀਆਂ ਸ੍ਨ ਪਕ ਬਾਿੂ ਨੂ ਗਪਰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦੇ
ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਿਤਾ ਲਗ ਪਗਆ ਿੋਣਾ ਤਦੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਪਿਉ ਨ ਇਿ ਕਦਮ ਚਪਕਆ ਿਰ ਉਿ ਿੈਰਾਨ ਸ੍ਨ ਪਕ
ਸ੍ਰਿਚ ਪਨਰਦਈ ਿੋ ਚਕਾ ਸ੍ੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਨਫ਼ਰਤ ਪਵਚ ਬਦਲ ਪਗਆ ਉਸ੍ ਨ ਗਸ੍ੇ ਪਵਚ ਆ ਸ੍ਖਿੀਤ

ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਪਦਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਸ੍ ਦੇਖ ਰਿੀਆਂ
ਸ੍ਨ ਉਿਨਾਂ ਅਪਜਿਾ ਆਿਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੂਿ ਿਪਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਿ
ਸ੍ੀ ਦੇਪਖਆ ਉਸ੍ਨ

ਥੇ ਪਵਛੇ ਪਬਸ੍ਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਵਚ ਸ੍ਾਰੇ

ਟੋਟੇ ਇਕਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਿਡ ਬਨ ਗਡੀ ਪਵਚ ਰਖ ਪਿਡ ਦੇ ਕੋਲ
ਵਗਦੇ ਦਪਰਆ ਵਾਲੇ ਮਡ ਨੂ ਿੋ ਤਪਰਆ ਪਿਛ ਕੜੀਆਂ ਰੋ
ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਉਿ ਭਜ ਆਿਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਉਿ ਕਝ

ਦੇਰ ਪਵਚ ਿੀ ਦਪਰਆ ਤੇ ਿਿਚ ਪਗਆ ਗਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਿਡ ਨੂ
ਗਡੀ 'ਚ ਲਾਿ ਇਕ-ਇਕ ਟਕੜਾ ਕਰ ਦਪਰਆ ਪਵਚ ਸ੍ਟਦਾ
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ਪਗਆ ਅਜ ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਰਦਾ ਕਠਰ ਜਾਿ ਪਰਿਾ ਸ੍ੀ ਇਕ ਬਾਿ
ਦਾ ਏਨਾ ਕਠਰ ਪਿਰਦਾ ਪਕ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ਇਿੋ ਪਜਿੀ
ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਸ੍ਾਰੇ ਟੋਪਟਆਂ ਨੂ ਦਪਰਆ ਪਵਚ ਸ੍ਟ ਉਿ ਘਰ
ਵਾਪਿਸ੍ ਆ ਪਗਆ ਤੇ ਪਜਥੇ ਕੜੀ ਨੂ ਵਪਢਆ ਸ੍ੀ ਕਮਰੇ ਦੀ
ਸ੍ਿਾਈ ਕਰਨ ਲਗਾ ਉਸ੍ ਨੂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜ ਗਏ

ਦੋਵ

ਕੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਰਿੀਆਂ ਸ੍ਨ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਸ੍ਾਰੇ ਘਰ ਦੀ
ਖਦ ਸ੍ਿਾਈ ਕੀਤੀ ਪਿਰ ਨਿਾ ਧੋ ਚਿ ਿੋ ਲਮੇ ਿੈ ਪਗਆ
ਪਦਨ ਚੜ ਆਇਆ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬਦ ਿੋ ਪਗਆ
ਇਝ ਜਾਿਦਾ ਸ੍ੀ ਪਜਵ ਕਝ ਿੋਇਆ ਿੀ ਨਾ ਿੋਵੇ ਕਾਿੀ ਪਦਨ
ਲਘ ਗਏ ਿਰ ਨਾ ਗਪਰਦਰ ਦਧ ਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ
ਉਸ੍ਦਾ ਪਿਉ ਪਿਰ ਿੋਰ ਕਈ ਪਦਨ ਲਘ ਗਏ ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ
ਆਇਆ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਦਧ
ਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਿਪਛਆ ਪਕ ਏਨ ਪਦਨ ਪਕ
ਨਿ ਆਏ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਪਕ ਕਰੀਬ ਿਦਰਾਂ ਪਦਨਾਂ ਤ
ਉਸ੍ਦਾ ਿਤ ਲਾ-ਿਤਾ ਿੈ ਪਕਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿ ਪਮਲ ਰਿੀ

ਸ੍ਰਿਚ ਨ ਦਖ ਿਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਸ੍ਲਾ ਪਦਤਾ ਪਕ ਉਿ ਮੜ
ਆਵੇਗੇ ਰਾਮ ਪਸ੍ਘ ਨ ਦਧ ਿਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਪਗਆ ਪਿਰ
ਲਮਾ ਵਕਤ ਗਜ਼ਰ ਪਗਆ ਿਰ ਗਪਰਦਰ ਘਰ ਨਾ ਮਪੜਆ
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ਸ੍ਰਿਚ ਦੀ ਕੜੀ ਬਾਰੇ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਕਨ-ਕਨੀ ਖਬਰ ਨਾ ਿੋਈ
ਕਝ ਮਿੀਪਨਆਂ ਪਵਚ ਿੀ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਦੋਵ ਕੜੀਆਂ ਪਵਦੇਸ਼
ਭੇਜ ਪਦਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਲਪਗਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਪਤਨ ਕੜੀਆਂ
ਪਵਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ ਿਰ ਇਸ੍ ਗਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲਮੇ
ਸ੍ਮ ਪਿਛ ਲਗੀ
ਪਕਸ੍ੇ ਦੇ ਚਕੇ ਕਦਮ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਗ਼ਲਤ ਲਗਦੇ ਿਨ ਤੇ ਪਕਸ੍ੇ
ਨੂ ਠੀਕ ਪਜਵ ਅਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ੍ਾਨੂ ਠੀਕ
ਲਗੇਗਾ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ ਘਰਪਦਆਂ ਨੂ ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ
ਪਖਲਵਾੜ ਿਦਾ ਪਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਓਵ ਿੀ ਸ੍ਖਿੀਤ ਦਾ
ਗਪਰਦਰ ਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਗਦਾ ਸ੍ੀ ਿਰ ਉਸ੍ਦੇ

ਪਿਉ ਨੂ ਇਿ ਠੀਕ ਨਿ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ੍ਨ ਆਿਣੀ ਧੀ ਨੂ
ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ੍ਾਿਮਣੇ ਮਾਪਰਆ ਪਕ ਉਸ੍ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਿ ਵਲ ਨਾ ਜਾਣ ਸ੍ਰਿਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਇਿ
ਉਸ੍ਨ ਸ੍ਿੀ ਕੀਤਾ ਿਰ ਦਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ੍ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ
ਤ ਦੇਪਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਬਿਤ ਵਡਾ ਅਿਰਾਧ ਿੈ ਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਿਰਕ ਿੈ ਗਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਖਿੀਤ
ਤੇ ਗਪਰਦਰ ਨ ਕੋਈ ਐਸ੍ਾ ਅਿਰਾਧ ਵੀ ਨਿ ਸ੍ੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਇਿ ਸ੍ਜਾ ਪਮਲੀ ਸ੍ਰਿਚ ਦੇ ਵਡੇ ਅਿਰਾਧ ਤ ਵਡਾ
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ਅਿਰਾਧ ਤਾਂ ਨਿ ਸ੍ੀ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮਮਪਕਨ ਿੈ ਗਪਰਦਰ ਨੂ
ਵੀ ਪਕਸ੍ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਰਆ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਿ ਪਿਰ ਕਦੇ ਨਿ
ਪਮਪਲਆ ਿਰ ਇਿ ਪਕਸ੍ ਿਦ ਤਕ ਠੀਕ ਿੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਿੈ,
ਅਸ੍ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਸ੍ਮਝਦੇ ਿਾਂ ਿਣ ਪਨਰਭਰ ਸ੍ਾਡੇ

ਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਸ੍ ਪਕਸ੍ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ੍ਨੂ ਆਿਣੀ
ਪਜਦਗੀ ਪਵਚ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ
ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਇਕ ਸ੍ਚੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਿੈ ਇਿ
ਕਰੀਬ ਤੀਿ-ਬਤੀ ਸ੍ਾਲ ਿਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਿੋਵੇਗੀ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ
ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕਝ ਪਦਨ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਦਪਸ੍ਆ ਤੇ
ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨ ਦਪਸ੍ਆ ਸ੍ੀ ਜੋ ਿਣ ਇਸ੍ ਦਨੀਆਂ
ਪਵਚ ਨਿ ਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਦੀ ਿੈ ਪਕ ਸ੍ਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਨਾਲ ਪਮਲਦੀਆ- ਜਲਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿੀ ਪਲਖਾਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸ੍ਲ ਰੂਿ ਨੂ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਸ੍ਕਾ ਇਸ੍ ਕਿਾਣੀ ਪਵਚਲੇ
ਨਾਮ ਕਾਲਿਪਨਕ ਨ ਿਰ ਕਿਾਣੀ ਕਾਲਿਪਨਕ ਨਿ ਿਾਂ ਕਝ
ਗਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨਸ੍ਾਰ ਪਲਖੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ੍
ਨੂ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਰੂਿ ਦੇ ਸ੍ਕਾ ਿਰ ਇਸ੍ ਪਵਚਲੀ ਸ੍ਚਾਈ ਸ੍ੌ

ਿਤੀਸ਼ਤ ਸ੍ਚ ਿੈ ਮ ਿਪਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਖ ਚਕਾਂ ਿਾਂ ਪਕ
ਕਿਾਣੀਆਂ ਪਸ੍ਰਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਿ ਿਦੀਆਂ ਉਸ੍ ਪਕਸ੍ੇ ਨਾ ਪਕਸ੍ੇ
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ਰੂਿ ਪਵਚ ਸ੍ਚ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਿਦੀਆਂ ਿਨ ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ
ਪਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ੍ਨੂ ਿੜਨਗੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂ ਇਸ੍ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਝ
ਦਖ ਜਰੂਰ ਿੋਵਗ
ੇ ਾ ਪਜਵ ਮੈਨੂ ਿੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਪਿਰ ਿੈ ਇਸ੍ ਤ
ਜਰੂਰ ਕਝ ਨਾ ਕਝ ਪਸ੍ਖ ਆਿਣੀ ਪਜਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਚਣਗੇ ਪਕ
ਕੀ ਅਸ੍ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਿ ਕਰ ਰਿੇ ਪਕ ਆਿਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
ਸ੍ਾਨੂ ਠੀਕ ਲਗ ਰਿੀਆਂ ਨ ਤੇ ਦੂਪਜਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਰਾਧ
ਧਨਵਾਦ
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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 ਤਸ੍ ਿੋਨ, ਵਟਸ੍ਐੈੱਿ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ
ਸ੍ਕਦੇ ਿੋ ਿੇਠਾਂ ਸ੍ਾਡੀਆਂ ਕਝ ਿਕਾਪਸ਼ਤ ਿੋ ਚਕੀਆਂ ਤੇ ਿੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ੍ੂਚੀ ਿੈ ਿੜਨ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਬੇ-ਪਝਜਕ
ਸ੍ਿਰਕ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਿਨ )
ਪਿਾਕਸ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ
1. ਅਲਾ ਮੈਨੂ ਪਮਲਣ ਨਿ ਆ ਦਾ (ਲੇ ਖਕ- ਿੀਤ
ਪਸ੍ਘ ਭੈਣੀ, ਦੀਿ ਗਗਨ, ਸ੍ਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ)
2. ਰਬ ਤ ਿਪਿਲਾਂ (ਲੇ ਖਕ- ਦੀਿ ਗਗਨ (ਛੋਟਾ
ਭਰਾ))
ਪਿਾਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
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1. ਦਰਦ-ਏ-ਪਜ਼ਦਗੀ (ਲੇ ਖਕ-ਿੀਤ ਪਸ੍ਘ ਭੈਣੀ)
2. ਸ੍ਵਾਲ ਜਆਬ (ਲੇ ਖਕ- ਿੀਤ ਪਸ੍ਘ ਭੈਣੀ, ਮਨਦੀਿ
ਕੌਰ)

3. ਕੂੜ ਇਸ਼ਕ (ਲੇ ਪਖਕਾ-ਸ੍ਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਛੋਟੀ
ਭੈਣ))

@preet_di_shayari
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