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ਿਿਖ ਤੁਮ ਗੁਿਰੰਦਰ ਿ ੰਘ 

ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ 

ਆਈ ਤੇ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਸਮਣ ਕੇ ਦੁੱ ਧ ਪਾ ਸਦੱਤਾ। ਔਰਤ ਨ ਦੁੱ ਧ 

ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ-ਪੁੱ ਛੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨ 

ਆਪਣੀ ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੀ ਸ ੱਗੀ ਦਾ ਮ ੰ ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਤ ੇ

ਸਵਾਰ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਗਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਘਰ ਸੀ ਸ ੱਥ ੇ

ਉਸਨ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਨ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੈਂ ਲ 

ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਸਵੱਚ ਹੀ ਘਰ ਅੱਪੜ ਸਗਆ। ਘਰ 

ਵੜਸਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇਕਲ ਨ ੰ  ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ 

ਕਰ ਥੱਸਕਆ-ਟੁੱ ਸਟਆ ਧਰੇਕ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਏ ਮੰ ੇ ਤੇ  ਾ ਬੈਠਾ। 

 ੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਸਵੱਚ ਗਹੋਾ-ਕ ੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣ ੇ

ਘਰ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

ਬਸੰਤ ਕੌਰ - ਰਾ ੀ.. ਪਾਣੀ ਸਲਆ ਪੁੱ ਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ  

ਲਈ.. 

ਰਾ ੀ ਨ ਸਬਾਤ ਸਵੱਚ ਪਏ ਬਰੋੀ ਨਾਲ ਲਵੇਟੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਸਰਆ ਤ ੇਇੱਕ ਸਗਲਾਸ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ  

ਕੋਲ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਗਲਾਸ ਭਰ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ੰ  ਫੜਾਇਆ। ਰਾਮ 
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ਸਸੰਘ ਦਾ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਸਭੱਸ ਆ ਕੁੜਤਾ ਦੇਖ ਰਾ ੀ ਤਰਸ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਸਸਹਤ ਬੋਲੀ.. 

ਰਾ ੀ - ਬਾਪ   ੀ ਅੱ  ਲੱਗਦਾ ਸ ਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆ? 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬੋਸਲਆ.. 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਪੁੱ ਤ ਰੋਜ਼ ਏਨੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ। 

ਰਾ ੀ - ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਪ   ੀ, ਅੱ  ਦੇਖ ੋਵੇਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੁੱ ਪ ਸਕੰਨੀ ਚੁਭਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਬਾਪ  

 ੀ ਹੋਰ? 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸ ਹਾ ਪਾ ਦੇ। 

ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹਰੋ ਸਕਸੇ ਗੱਲ 

ਦਾ  ੁਆਬ ਨਾ ਸਦੱਤਾ ਤੇ ਥੇ ਹੀ ਮੰ ੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪ ੈਸਗਆ। ਰਾ ੀ 

ਨ ਸਾਇਕਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਭਾਂ ੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਬਾਤ ਸਵੱਚ 

ਲੈ ਗਈ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹਾ-ਧ ੋਰਾਮ 

ਸਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ। ਥੱਕ ੇਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਅੱਖ 

ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ  ਹੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ  ਾਗ 

ਖੁੱ ਲ ਗਈ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਬੋਸਲਆ.. 
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ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਕੱਥੇ ਆ? 

ਬਸੰਤ ਕੌਰ - ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਅੱ  ਆਪਣੀ। ਖੇਤਾਂ ਨ ੰ  

ਸਗਆ ਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏਨ ਨ ੰ  ਗੁਸਰੰਦਰ ਆ 

ਸਗਆ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ, ਹੱਥ ਸਵੱਚ ਪਰਨਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਸਗੱਲੇ। 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਸਭੱ ੇ ਨ  ਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸ ੰਨੀ 

ਗਰਮੀ ਸੀ ਮੁੜਕ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਭੱ ੇ  ਾਪਦੇ ਸਨ। ਕਹੀ ਰੱਖ ਸਸੱਧਾ 

ਹੀ ਆਪਣ ੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ  ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰ ੇ ਤ ੇ ਬੈਠਣ ਦੀ 

ਸਬ ਾਏ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਗਆ ਤੇ ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਬਾਪ   ੀ ਅੱ  ਸਫਰ ਕਰਮੇ ਹੁਣੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 

ਬੜਾ ਤਾਂਹ-ਠਾਂਹ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਪਉ ਪੁੱ ਤ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਗਏ। 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਝੋਨ ਨ ੰ  ਸਕ ਨਹੀਂ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ 

ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ  ੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਅੱ  

ਰਸਹਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਪਉ ਪੁੱ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਅੱ । 
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ਬਸੰਤ ਕੌਰ - ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਤ ਆਪਾ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਨ ੰ  ਨੀ 

ਵਧਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ  ਚਲਾ  ਾਊ ਪਾਣੀ 

ਲਾਉਣ। ਤੇਰੇ ਬਾਪ  ਤੋਂ ਸਝ ਕਦੇ ਨ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਲੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਨ ੰ  ਸਕਹੜਾ  ਰ ਮਾਸਰਆ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ। 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਤ, ਮਾਂ ਤਰੇੀ ਠੀਕ ਕਸਹੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ 

 ਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੇ ਉਹ। 

ਬਸੰਤ ਕੌਰ - ਹਾਂ ੀ ਤੁਸੀਂ  ਾਇਓ। ਤ ੰ  ਪੁੱ ਤ ਮੰ ੇ ਤੇ ਬੈਠ। 

ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। 

ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਮੰ ੇ ਤੋਂ ਠੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵਹੜੇ 'ਚੋਂ ਸਬਾਤ 

ਵੱਲ ਗਈ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਹੇਠ ਸਠਆ ਤੇ ਮੰ ੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਬੈਠ ਸਗਆ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਬੋਸਲਆ.. 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਹੁਣ ਸਕੱਦਣ ਵਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਪਰਸੋਂ ਬਾਪ   ੀ। 
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ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਅੱਛਾ। ਚੱਲ ਸਫਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਦੁੱ ਧ ਤ ੰ  ਪਾ 

ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲ ੰ । ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨ ੰ , ਸਕੱਥੋਂ 

ਦੁੱ ਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਕੰਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਹਾਂ ੀ ਬਾਪ   ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ। 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਘਰ ਨਵੇਂ ਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਪੰ  

ਹਰਨਕ ਫੌ ੀ ਕੇ ਘਰ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸਪੰ  ਵਾਲੇ 

ਅ ੀਤ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣਾ ਸਦ  ਸਲਆਓਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਤੈਨ ੰ  ਪਤਾ 

ਹੀ ਆ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬਾਪ  ਅ ੀਤ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣਾ 

ਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱ ਧ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨੀ। ਸਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸੀ 

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ । ਹੁਣ ਸਕੱਦਾਂ ਮੰਨ ਗਏ? 

ਰਾਮ ਸਸੰਘ - ਪਤਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਦਨ ਮੈਂ ਲੰਘ ਸਰਹਾ ਸੀ। 

ਖਲਾਰ ਕੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇ

ਪੁੱ ਸਛਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। 
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ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆ ਗਈ। ਸਗਲਾਸ ਭਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  

ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਸਛਆ। ਪਰ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਲੱਸੀ 

ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪੀਵੇਗਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 

ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾ ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਨਿੱਕੇ-

ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਸਦਆਂ ਸਦਨ ਲੰਘ ਸਗਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਸਠਆ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨ ਚਾਹ ਬਣਾ 

ਸਦੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਇਹ ਸਦਨ ਵੀ 

ਪਸਹਸਲਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਸਤਆ ਤ ੇਰਾਤ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਸਦਨ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਤੜਕ ੇ

ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹੀ ਚੁੱ ਕ ਖੇਤਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰ ਸਪਆ। ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਨ ਮ ੰ ਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀ ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੇ ਭਾਸ ਆਂ ਨ ੰ  

ਸਾਇਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਸਨਕਲ ਤੁਸਰਆ। ਉਹ 

 ਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਕੱਥੋਂ ਤੇ ਸਕਹੜੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਹੜੇ ਘਰ 

ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਉਸਨ ਕਾਫੀ ਘਰ ਸਨਪਟਾ 

ਲਏ। ਅ  ੇਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 

ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ। ਸਰਪੰਚ 
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ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਸਪੰ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਲੀ 

ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ  ੰਗਰ ਵੀ ਖਾਸੇ ਸਨ। ਗਸੁਰੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 

 ਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗਆ। ਘਰ ਦਾ 

ਮੱੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱ ਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬ ਹੇ ਨ ੰ  

ਢਾਈ-ਸਤੰਨ ਫੁੱ ਟੀ ਚੌੜੀ ਬਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ 

ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖ ਬਸੁਰਤ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਈ.. 

"ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ..." 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਾਇਕਲ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ੇਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱ ਾ 

ਭਾਂ ਾ ਸਾਇਕਲ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਗਆ। ਉਹ 

 ਰਦਾ- ਰਦਾ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਸਫਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੜੁੀ ਤੇ ਪਈ।  ੋ ਹੱਥ ਸਵੱਚ 

ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਗਲ 

ਸਨਿੱਕੀਆਂ ਬ ਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ ਟ ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ ਨ ੰ  ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਸਨਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਤਖ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 

ਆ ਪਹੁੰ ਚੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਸ ੱਗੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਸਲਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ 

ਰੱਖ ਸਦੱਤੀ। ਕੁੜੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਦਾ ਸਧਆਨ ਦੁੱ ਧ ਸਵੱਚ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਉਸ ਦ ੇਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਂ
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ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਮੁੜਕ ੇਦੀ ਬ ੰ ਦ ਵੱਲ ਸੀ।  ੋ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਟੇ ਨਾਲ 

ਸਲੱਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ ਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਆਟਾ 

ਗੁੰ ਨਦੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਸਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੋਰਾ-

ਸਚੱਟਾ ਦੁੱ ਧ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਮ ਬ ਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਰ 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਧ ਵੱਲ ਤੇ ਘਰ 

ਸਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਉਸਨ ਦੁੱ ਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਕੁਝ 

ਬੋਲੇ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਨ ੰ  ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਅ ੇ 

ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਰ ਪ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  

ਭਾਅ ਸਗਆ ਹੋਣਾ। ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੀ ਸ ੱਗੀ ਚੁੱਕ ਗੁਸਰੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ 

ਨ ੰ  ਹੋ ਤੁਸਰਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਛੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ 

ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੜੁੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ।  ਦੋਂ ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਦੁੱ ਧ ਲੈ ਥੋਂ ਸਨਕਲ ਸਗਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ 

ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨ ੰ  ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਸਹਸਾਸ ਹੋਇਆ 

ਸਕ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਕਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੰੁ ਾ ਅੱ  ਉਸਦੇ ਰ ਬਰ  ਸੀ ਪਰ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕ  ਪਸਹਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ 
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ਆਈ। ਕੁੜੀ ਨ ਬ ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਾ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਪਰ 

ਗੁਸਰੰਦਰ  ਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਪੈਂ ਲ ਮਾਰਦਾ ਗੁਸਰੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਸਧਆ। ਪਰ 

ਉਸਦੇ ਸਦਮਾਗ ਤ ੇਕੁੜੀ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਪ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਹੋਰਾਂ 

ਘਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਦੁੱ ਧ ਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਤ ੇਪਾਇਆ ਪਰ ਸਧਆਨ ਕੁੜੀ ਸਵੱਚ 

ਹੀ ਰੱਸਖਆ। ਦੁੱ ਧ ਪਾ ਘਰ ਪਹੁੰ ਸਚਆ।  ੰਗਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੱਠ ਪਾਏ, ਹਰੋ 

ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ  ਸਧਆਨ ਨਾ ਭਟਸਕਆ। ਦੁਸਪਹਰ ਪਈ 

ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਸਗਆ। ਗਰਮੀ ਸ ਆਦਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਸਢੱਲਾ ਪੈ ਸਗਆ ਸ ਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨ 

ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਵੀ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਹੀ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਫਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ 

ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਸਨਕਲ ਤੁਸਰਆ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਦੁੱ ਧ ਸਲਆ, 

ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਘਰ  ਾ ਪਹੁੰ ਸਚਆ। ਅੱ  

ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸਸੱਧਾ ਹੀ ਘਰੇ ਵੜ ਸਗਆ ਤੇ ਸਫਰ 

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਘਰ ਦਾ ਵੇਹੜਾ ਬਹਤੁ ਖੁੱ ਲਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ 

ਕੁੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤ ੇਗੁਸਰੰਦਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ੋ ਟੱਕ 

www.PunjabiLibrary.com
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ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦਖੇ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਦ ੋਕੁ ਸਮੰਟ 

ਦੇਖਣ ਸਪੱਛੋਂ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਸਕਸੇ ਹਰੋ ਕੁੜੀ ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ.. 

“ਭੈਣ.. ਭੈਣ..” 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਧਆਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਟੁੱ ਟਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਅ ੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਚਰ ਬਾਅਦ 

ਕੁੜੀ ਦੁੱ ਧ ਫੜੀ ਸਲਆ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੁੱ ਧ ਪਵਾ ਦਾ 

ਅ ੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ। ਦੁੱ ਧ ਪ ੈ

ਸਗਆ ਤਾਂ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨ ਨਾਲ 

ਪੁੱ ਸਛਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ.. 

ਕੁੜੀ - ਬਾਪ   ੀ ਹ  ਰ ਸਾਸਹਬ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਦਨਾਂ 

ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ  ੀ।  

ਕੁੜੀ - ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੱਲ ਵੀ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। 

 ੋ ਬਾਪ   ੀ ਆ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਕ  ਨੀ ਆ ਰਹੇ? 
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ਗੁਸਰੰਦਰ - ਮੈਂ ਮੰੁ ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਪ   ੀ ਠੀਕ ਨੀ ਸੀ ਇਸ 

ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਸਗਆ। 

ਕੁੜੀ - ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਮਤਲਬ.. 

ਕੁੜੀ ਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੱਲ ਤੱਸਕਆ ਤੇ ਥੜੋਾ ਸ ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਸਫਰ ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਸਫਰ ਘਰੇ ਕੋਣ ਏ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ ਤੇ ਹੈ ਨੀ 

ਘਰ? 

ਕੁੜੀ - ਬਸ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ -  ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਸਲਆਂ ਨ ੰ ?  ੇ ਕੋਈ ਰਾਤ-

ਬਰਾਤੇ ਘਰ ਆ  ਾਵੇ ਤੇ? 

ਕੁੜੀ - ਸਕਸੇ ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬ ਹਾ ਲੰਘ 

 ਾਵੇ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਹਾਂ ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। 
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ਕੁੜੀ - ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਪਤਾ ਨੀ।  ੇ ਬਾਪ   ੀ ਦੀ ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਰਹੀ 

ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ। 

ਕੁੜੀ - ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਸਦਉ ਬਾਪ   ੀ ਨ ੰ । ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਇਆ 

ਕਰੋ  ਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਾਂਦੇ।  

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ  ੀ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾ ਸਰਹਾ ਸੀ 

ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਕ ਕੁੜੀ ਨ ਸਕਸ ਲਸਹਜ਼ ੇ

ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕਹਾ ਹੈ।  

“ਚੰਗਾ  ੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸਫਰ। ਧੁੱ ਪ ਹੁੰ ਦੀ  ਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਘਰ 

ਵੀ  ਾਣਾ ਅ ੇ।“ 

ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਸਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਘਰ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੋਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨ ੰ  ਪੈ ਸਗਆ। ਕੁੜੀ ਬਸ ਉਸ ਵੱਲ 

ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਦੁੱ ਧ ਪਾ ਗੁਸਰੰਦਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 

ਖਾਧਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 

ਸਦਨ ਦੁੱ ਧ ਆਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਆਪਣ ੇ
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ਬਾਪ  ਨ ੰ  ਕੁਝ ਸਦਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨ ਵੀ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ੰ  ਘਰੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਕਹਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ 

ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਸਨਿੱਤ ਸਮਲਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ 

ਸਦਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਸਲਆ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨ  ਾਂਦਾ 

ਤੇ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਸਮਲਦਾ ਤੇ ਆਨ-ਬਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  

ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਪਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਓਨਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਅ  ੇਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱ ਛਣ 

ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  

ਪੁੱ ਸਛਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨਿੱਤ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਸਨ। 

ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰ  ਸਦਨਾਂ ਸਪੱਛੋਂ ਉਸਨ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਪਰੇਮ 

ਪੱਤਰ ਸਲਸਖਆ ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਦੁੱ ਧ ਪਵਾ ਦੇ ਵੇਲੇ 

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨ ਪੁੱ ਸਛਆ.. 

ਕੁੜੀ - ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਸਲਖਦੇ ਵੀ ਹੋ  ਾਂ ਬਸ ਦੁੱ ਧ ਹੀ ਪਾ ਦ ੇ

ਹੋ?  ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
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ਗੁਸਰੰਦਰ - ਪਸੜਆ ਹਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਸੜਆ। 

ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਕਸਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਪ   ੀ ਸਕ ਕਾਲ  ਪ ੈ ਾ। ਦੁੱ ਧ ਤਾਂ 

ਬਾਪ   ੀ ਪਾ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਆ  ਾਂਦਾ।  

ਕੁੜੀ - ਅੱਛਾ।  

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਨਾ ਪੜੇ ਹੋ? 

ਕੁੜੀ - ਮੈਂ ਸ ਆਦਾ ਨੀ ਬਸ ਦੱਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਸਾ ੇ ਸਪੰ  

ਵਾਲੇ ਸਕ ਲ ਹੈਨੀ ਸੀ ਬਾਰਵੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ   ੀ ਨ ਅੱਗੇ ਨੀ 

ਪੜਾਈ। ਝ ਸਦਲ  ਰ ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਨ ੰ । 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਚਲੋ ਦਸ ਸਕਹੜਾ ਘੱਟ ਨ ਅੱ  ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ। 

ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰ   ਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ 

ਸਫਰ ਚੰਗੇ ਨ ਤੁਹਾ ੇ ਬਾਪ   ੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾ ਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? 

ਕੁੜੀ - ਸੱੁਖਪਰੀਤ। ਤੁਹਾ ਾ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਮੈਂ ਗੁਸਰੰਦਰ।  

ਦੋਨ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਫਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਆਪਣੀ 

 ੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਸਲਆ.. 
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ਗੁਸਰੰਦਰ - ਆਹ ਸਹਸਾਬ ਸਲਸਖਆ ਦੁੱ ਧ ਦਾ  ਦੋਂ ਮੈਂ ਸਗਆਂ 

ਦੇਖ ਸਲਉ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਹੁਣ ੇਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਹੁਣ ੇਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਸਹਸਾਬ ਲੰਮਾ ਏ। 

ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।  ੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨ ੰ  ਦੱਸਣਾ। 

ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਗੁਸਰੰਦਰ ਇਸ  ਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 

ਬਾਹਰ ਸਨਲਸਕਆ ਸਕਤੇ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰੇਮ 

ਪੱਤਰ ਨਾ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਵ।ੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਅ ੇ ਸਨਕਸਲਆ ਹੀ ਸਕ 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਦੱਤਾ.. 

 

“ਿਿਖ ਤੁਮ ਗੁਿਰੰਦਰ ਿ ੰਘ.. 

ਸਸਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ  ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ  ਾਣਦਾ। ਪਰ 

ਤੁਸੀਂ ਰੱ  ਕੇ ਸੋਹਣ ੇਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵ ੇਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ। 

ਤੁਹਾ ੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕ ਰੱਬ ਨ ਅੱ  ਤੱਕ ਕੋਈ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ  ਾਂ ਅਗਾਂਹ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ ਸ ਸਦਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  
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ਦੇਸਖਆ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਸਕਧਰੇ ਹਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾ। ਹਰ 

ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਦੱਖਦੇ ਹ।ੋ ਮੈਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਸੰਦ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਸਪਆ ਹਾਂ। ਸਪਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਸਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾ 

ਕਦੇ ਸਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਰੋਟੀ 

ਖਾਣ ਨ ੰ   ੀਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਸਰਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਖੁਦ 

ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਧਆਨ ਰਸਹਣਾ ਹਰੋ 

ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨ ੰ   ੀਅ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਸਕਸੇ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਸਪਆਰ ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨ ੰ  

ਹੋ ਸਗਆ ਸਪਆਰ ਤੁਹਾ  ੇਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ 

ਹੋਣਾ  ਦੋਂ ਤੁਹਾ ਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾ। ਮੈਨ ੰ  ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ 

ਸਲਖਣਾ ਆ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਸਲਖ ਸਦਆਂ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ 

ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਾਣਦਾ ਸਕ ਆਪ ਮੈਨ ੰ  ਸਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋ  ਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਦਲ ਦੀ ਗੱਲ 

ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਹ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਸਹੰਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ 

ਸਕ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਸਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ੋ ਵੀ ਹੋਵੇ 

ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ  ਾਂ ਮਾੜਾ। ਐਵੇਂ 
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ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਘੱੁਟ-ਘੱੁਟ ਸਕ  ਮਰਨਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਦਲ 

ਦੀ ਗੱਲ ਸਲਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ 

ਸਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨ ੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ  ਰ ਰ 

 ੁਆਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਨ ੰ  ਤਹੁਾ ੇ  ੁਆਬ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉ ੀਕ 

ਰਹੇਗੀ।” 

 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਪਸੜਆ ਤ ੇ ਮੱੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ 

ਸਲਆਂਦੀ। ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਨ ੰ  ਚੁੰ ਸਮਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਕਸਹਣ ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਸਪਆਰ ਦੇਖ ਉਹ ਫੁੱ ਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ 

ਰਹੀ। ਉਸ ਨ ੰ  ਅੱ  ਸਭ ਖ ਬਸ ਰਤ ਲੱਗ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰੈ 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ।  ਦ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਟਕਾਣਾ ਨਾ ਸਰਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨ ਚਾਅ-ਚਾਅ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 

ਭੈਣਾਂ ਨ ੰ  ਗੁਸਰੰਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨ ਵੀ ਪਰੇਮ 

ਪੱਤਰ ਪਸੜਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦ ਰ ਸਨ ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ  ਾਪੀ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਸਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਾ 
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 ੁਆਬ ਸਲਸਖਆ। ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 

ਬਣਾਵਟੀ ਗੁੱ ਸਾ ਸਦਖਾਇਆ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਰਹਾ। ਉਸ ਨ ੰ  

ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦੀ ਨਾਂਹ ਹ।ੈ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਸਪੱਛੋਂ ਸੱੁਖਪਰੀਤ 

ਗੁੱ ਸੇ ਦਾ ਸਦਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣ ੇ  ਆੁਬ ਵਾਲਾ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ 

ਫੜਾ ਦੀ ਬੋਲੀ.. 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਪੜ ਸਲਆ ਤੁਹਾ ਾ ਸਹਸਾਬ। ਆਹ ਲਵ ੋਮੇਰਾ 

ਵੀ ਪੜ ਸਲਉ ਤੇ ਕੱਲ ਨ ੰ  ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ  ਾਣੇ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਪੱਤਰ ਫਸੜਆ ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ  ੇਬ ਸਵੱਚ 

ਪਾ ਘਰੋਂ ਸਨਕਲ ਸਗਆ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਤੋਂ ਉਸਨ ੰ  ਨਾਂਹ ਹੀ 

ਲੱਗੀ। ਘਰੋਂ ਸਨਲਕਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਉਹ  ੁਆਬ ਪੜਨ 

ਲੱਗਾ.. 

 

“ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਗਆ ਆਪ ਨ ੰ । ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ 

ਕਸਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਸਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ 

ਸਲਖੀਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਖੀ ਦਾ.. “ਸਲਖ਼ਤ ਤੁਮ 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ”। ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਚੱਠੀ ਥੋੜਾ ਸਲਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ 



 
 

20 
  

ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ  ਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਵਾ ਸਕ ਤਸੁੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ 

ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੈਸੇ ਸ ੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ 

ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਰ ਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ। 

ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਸਕ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਓਨ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੀਆ। ਪਰ ਕਰਨਾ  ਰ ਰ 

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਆਂ। ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਕ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਸਹਲੀ 

ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੱਸਕਆ ਤੇ ਸਪਆਰ ਹੋ ਸਗਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੀ 

 ਰ ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਖਦੁ ਨ ੰ  ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਫਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਸਪਆਰ ਕਰਦੀ 

ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰੇ  ੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ  ਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ 

ਸਕਵੇਂ ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਹੋ ਸਗਆ। ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਛਤੇੀ। 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਦ ਰ ਭੱ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ 

ਹਾਂ ਸਕ ਮੈਨ ੰ  ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਗਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਖੱਤ ਪੜ ਸ ੰਨੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਪੜਨ ਵਲੇੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਨੀ 

ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਸਲਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਹਤੁ 
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ਸਪਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾ ੀ ਹੀ ਹ ੋਕੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਲਸਖਆ  ਾਣਾ। ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੈ ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 

ਸ ੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਆਏ।" 

 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ  ੁਆਬ ਪਸੜਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝ ਮ ਸਠਆ। 

ਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਫਰ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਸਲਆ ਤੇ 

ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸਨਬੇਸੜਆ। ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਸਦਆ ਸਾਰ 

ਹੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪਸੜਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਰ ਸਕੰਨੀ ਹੀ 

ਵਾਰ ਪਸੜਆ। ਰਾਤ ਨ ੰ  ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦ ੇਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਾ  ੁਆਬ 

ਸਲਸਖਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਸਗਆ। ਦਨੋ ਇੱਕ ਦ  ੇ ਨ ੰ  ਆਹਮੋ-

ਸਾਹਮਣ ੇਦੇਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਚੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਸਲਸਸਲਾ ਚੱਲਣ 

ਲੱਗ ਸਪਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰ  ਸਦਨ ਚੱਸਲਆ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਆਪ 

ਤਾਂ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਪੜਦੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪੜਾ ਦੀ। 

ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪੜਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ  ੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠ 

ਸੁਣਦੀ। ਸਫਰ ਰਲ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ  ੁਆਬ ਸਲਖਦੀਆ।ਂ 
ਸਫਰ ਇੱਕ ਸਦਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਪੱਤਰ ਸਵੱਚ ਇਕੱਸਲਆਂ ਸਮਲਣ ਨ ੰ  

ਸਕਹਾ ਤਾਂ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣ ੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। 
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ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਸਵੱਚ ਸਲਖ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਉਹ 

ਅਸ ਹਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਟੇਗਾ ਸ ਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨ ੰ  

ਉਸਦੇ ਘਰਸਦਆਂ  ਾਂ ਸਮਾ  ਤੋਂ ਸ਼ਰਸਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਉਹ 

ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਹਾਂ ਕਰ 

ਸਦੱਤੀ। ਸਕ ਸਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 

ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 

ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਬੱਚਦਾ-ਬਚਾ ਦਾ,  ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਦੁ ਨ ੰ  

ਹੌਂਸਲਾ ਸਦੰਦੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਵ ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਘਰ ਆ 

ਪਹੁੰ ਸਚਆ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਉਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਵੱਚ ਸੀ। ਉਸਨ ਮੱੁਖ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਰੱਸਖਆ ਸੀ। ਸ  ਹੀ ਗੁਸਰੰਦਰ ਘਰ 

ਆਇਆ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਬ ਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੜਸਦਆਂ 

ਹੀ ਬ ਹਾ ਮਾਰ ਸਦੱਤਾ। ਘਰ ਕਾਫੀ ਵੱ ਾ ਸੀ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਗਰਮੀ 

ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ 

 ਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਣ ਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਖਾਵਾ ਕਰ 

ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱੁਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੁਬਾਰ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ੇ

ਵੀ ਉਸਨ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱ ੀ ਅ ੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰ ੇ 
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ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦ  ੇ ਵੱਲ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ 

ਚਾਨਣੀ ਸੀ। ਸ ਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦ  ੇ ਦੇ ਸਚਹਰੇ ਸਾਫ ਸਦੱਸਦੇ ਸਨ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹ।ੇ ਸਫਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਬਾਂਹ ਛੱ ਣੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱ  ਤੁਸੀਂ! 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦਾ ਸਧਆਨ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨ 

ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਂਹ ਛੱ ਦੇ ਹੋਏ ਸਕਹਾ.. 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਓ.. ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਨਹੀਂ.. ਨਹੀਂ.. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖ।ੋ 

ਦੋਨ ਇੱਕ ਦ  ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਬੋਲੀ.. 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਵੈਸੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਮਲ ਕੇ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਕਰਦੇ ਸਕ  ਨੀ ਸਫਰ? 
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ਗੁਸਰੰਦਰ - ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣ ੇਹੀ ਏਨ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨ ੰ  

 ੀਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਬਸ ਸਦਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀਂ  ਾਂਵਾਂ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਮੇਰਾ ਤੇ  ੀਅ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਦੇਖੀ  ਾਵਾਂ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਦੇਖੀ  ਾਉ ਸਫਰ। ਮੈਂ ਸਕਹੜਾ ਰੋਸਕਆ ਤੁਹਾਨ ੰ । 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਵੈਸੇ। ਮੈਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਖਾਸ 

ਕਰ ਬਾਪ   ੀ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਪਰ ਆਪਾ ਸਕਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ ਸ ਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱ ਟੇ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਪਤਾ ਸ  ਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪ ਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਪ   ੀ ਨ 

ਬੇ-ਸਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਸਦੱਤੀ। ਮੈਨ ੰ  

ਪੁੱ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਸਲਆ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 

ਸਕਹਾ ਸਕ ਪੁੱ ਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਬਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੰ  ਦਾ 

ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਸਦੰਦੇ ਨ। 
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ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ ਆਦਾ। ਸਾ ੀ ਵੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ ਰੀ 

ਕਰਦੇ ਨ। ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ  ਪਸਹਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ। ਮੈਨ ੰ  

ਪਤਾ  ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ 

ਮੰਨ  ਾਣਾ, ਮਨਾ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨ ੰ । 

ਗੁਸਰੰਦਰ -  ੇ ਨਾ ਮੰਨ। ਸਫਰ? 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਮੰਨ  ਾਣਗ।ੇ ਸਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਮੈਂ 

ਮਨਾ ਲੈਣਾ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। 

ਸਫਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱ ਪ ਹੋਏ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ 

ਫਸੜਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ 

ਲੱਗਾ। ਸਫਰ ਗੁਸਰੰਦਰ ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੇਰੀ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਅੱਛਾ। ਹੱਥ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਸਫਰ। ਕੁਝ ਹਰੋ। 



 
 

26 
  

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਭਸਵੱਖ  ਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪਰਗਟ 

ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦਾ ਸੀ  ਾਂ 

ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਨ ਹੱਥ ਨ ੰ  ਗਰੌ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਤ ੇ

ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਆਹ ਦੇਖ ਤਰੇੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਏ। ਸਕੰਨੀ 

ਲੰਮੀ ਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੱਬੇ-ਸੌ ਸਾਲ  ੀਵੇਂਗੀ ਤ ੰ । ਓਹ ਮੁਆਫ਼ 

ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤ ੰ  ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਾ? 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ -  ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਸਹਣਾ ਤਾਂ ਹਰੋ ਸਕੰਨ ਕਸਹਣਾ? 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਸਫਰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇਰੀ ਸਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ 

ਸਬਲਕੁਲ ਸਸੱਧੀ ਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਸਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਤ ੰ । 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹ ੈਹੀ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਏਨ ਵਧੀਆ ਸਮਲੇ 

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਆਹ ਹੋਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ ਆ। ਤੇ ਤਰੇੇ ਅੱਠ ਸਨਆਣੇ ਹੋਣੇ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ – ਹੋ..ਓ....ਅੱਠ ਸਨਆਣੇ.. ਮਰਨਾ ਮੈਂ। 

www.PunjabiLibrary.com
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ਦੋਨ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਫਰ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਹੱਥ ਸਪੱਛੇ ਨ ੰ  ਸਖੱਚਦੀ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ -  ਾਓ.. ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ  ਾਂਦ।ੇ ਮੈਂ ਨੀ ਸਦਖਾਉਣਾ 

ਹੱਥ-ਹੁੱ ਥ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਲੈ ਦੱਸ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ 

ਰੁੱ ਸਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱ ਪ ਛਾਈ। ਸਫਰ ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਵੈਸੇ ਬਾਪ   ੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹ  ਰ ਸਾਸਹਬ ਗਏ। 

ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ? 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਬਾਪ   ੀ ਗਏ ਨ। ਆਹ  ੋ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਇਹ ਤਾਂ 

ਏਥੇ ਹੀ ਆ। ਦਖੇੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵੇਲੇ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਅੱਛਾ। ਕਦੋਂ ਵਾਸਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨ? 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਆ  ਾਣਾ ਬਸ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਦਨ ਤੱਕ, ਅਠਾਰਾਂ 

ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਟਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱ  ਸੋਲਾਂ ਵਾ। 

ਪਰਸੋਂ ਆ  ਾਣਾ। 



 
 

28 
  

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਮੈਨ ੰ   ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਦਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਗਆ। ਸਤੰਨ ਵੱ  ਗਏ ਨ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ - ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ।  

ਦੋਨ  ਾਣੇ ਠ ਗਏ। ਤੇ ਚਬੁਾਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਰ ਆਏ। 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਨਿੱਕੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਬਾਹਰ 

ਸਨਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਫਰ ਰੁੱ ਕ ਸਗਆ ਤੇ ਬੋਸਲਆ.. 

ਗੁਸਰੰਦਰ - ਇੱਕ  ੱਫੀ ਪਾ ਲਵਾਂ? 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਸਬਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦ ੇਗਲ ਲੱਗ ਗਈ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਘੱੁਟ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਾਹਾਂ ਸਵੱਚ ਭਰ ਸਲਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ 

ਸਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਫਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ੋ

ਸਗਆ ਤੇ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਬ ਹਾ ਮਾਰ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਸਬਸਤਰ ਤੇ  ਾ 

ਪਈ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। 

ਪਰੇਮ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ  ਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਦਨ 

ਪਸਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਲੇ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦਾ ਬਾਪ  ਵਾਸਪਸ ਆ ਸਗਆ। 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਨ ਰਾਮ ਸਸੰਘ 

ਬਾਰੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਸਛਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱ ਸਛਆ। ਗੁਸਰੰਦਰ 
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ਨ ਸਭ ਦੱਸਸਆ। ਹੁਣ ਦੁੱ ਧ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਸੱੁਖਪਰੀਤ 

ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਚੱਠੀਆਂ ਅਦਲਾ-

ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ  ਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਆਰ ਵੱਧਦਾ ਸਗਆ। ਗੁਸਰੰਦਰ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ 

ਬਹਾਨ ਘਰ ਆ  ਾਂਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਨ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ ੰ  

ਆਪਣੀ ਧੀ ਤ ੇਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਸਨ ੰ  ਮਾਣ ਸੀ ਸਕ ਕੋਈ ਉਸਦੀਆਂ 

ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਨ ਾਣ 

ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਸਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ  ਰ ਰ 

ਪਰ ਉਸਨ ਆਪਣਾ ਵਸਹਮ ਸਮਝ ਗੱਲ ਛੱ  ਦੇਣੀ। 

ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਰਪੰਚ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗ਼  

ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫੋਲ 

ਮਾਸਰਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ  ੀਅ ਕਾਗ਼  ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  

ਨਾ ਸਮਲੇ। ਸਫਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੇ ਭੇ ੇ ਪਰੇਮ 

ਪੱਤਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਤਾਂ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਪਰ। ਉਸਦੇ ਪਸਹਲੇ ਪੱਤਰ ਸਵੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸ ਸ ਤੋਂ 

ਸਰਪੰਚ ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਨ ੰ  ਗੁਸਰੰਦਰ ਤ ੇਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹ ੇ

ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਗਆ। ਸਰਪੰਚ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ 
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ਹੋਇਆ ਇਹ  ਾਣਕ ੇਸਕ ਉਸਦਾ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਸਦੱਤਾ ਉਸਦੀ ਧੀ 

ਨ। ਉਸਨ ਸਾਰੇ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਲੁਕਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਪੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼  ਵੀ 

ਲੱਭ ਗਏ। ਸਰਪੰਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਦਨ ਸੋਚਦਾ ਸਰਹਾ ਸਕ ਉਹ ਕੀ 

ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਸਨ ੰ  ਸਝੜਕੇ, ਸਮਝਾਵੇ  ਾਂ 

ਸਫਰ ਉਸਦਾ ਸਵਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਸਦਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਸਰਹਾ। ਸਫਰ ਇੱਕ ਸਦਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਨਕਸਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 

ਦੇ ਠਾਣੇ ਸਵੱਚ  ਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਸਮਸਲਆ। ਉਸਨ ੰ  ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਦੱਤੇ 

ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ  ਾਂਚ ਪੜਤਾਲ  ਾਂ ਪਰਚਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਦੱਤਾ। ਅ ੀਤ ਸਸੰਘ ਐਸਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸ ਸਦੀ 

ਕਾਫੀ ਦ ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ। ਸਬਨਾਂ ਸਰਸ਼ਵਤ ਸਦੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਈ 

ਕੰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸ ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾ 

ਸਰਹਾ ਸੀ। ਸ ਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮੋਂ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਹਣ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਸਪਸ ਆ 

ਸਗਆ।  

ਸਦਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇ

ਟੱਬਰ ਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਪਰ ਉਸਨ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ 
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ਵੱ ੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ 

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਦ  ੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ 

ਸਾਲ ਸਨਿੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਸਾਸਰਆ ਂਤੋਂ ਵੱ ੀ ਸੀ। ਸਤੰਨ 

ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆ।ਂ ਸਰਪੰਚ ਨ ਕੁੰ  ੀ ਮਾਰਨ ਨ ੰ  ਸਕਹਾ। 

ਇੱਕ ਨ ਕੁੰ  ੀ ਮਾਰ ਸਦੱਤੀ। ਉਹ ਸਬਲਕੁਲ ਵੀ  ਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 

ਸਨ ਸਕ ਸਕ ਸਰਪੰਚ ਨ ਅ ੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਂ

ਨ ੰ  ਸਝੜਸਕਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈਆ।ਂ 

ਸਰਪੰਚ ਬੋਸਲਆ.. 

ਸਰਪੰਚ - ਦੇਖੋ ਧੀਓ.. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।ੋ ਮੈਂ  ੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਪਰ 

 ੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹ ੋ ਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।ੋ 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਸਰਓ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ। ਸ ੰਨ ਵੀ 

ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ  ਨਹੀਂ ਤੇ। ਬਸ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਕੇ 

ਦੇਸਖਓ। 

ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱ ਪ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਰਹਾ ਸਕ 

ਅੱ  ਬਾਪ   ੀ ਸਕਹੋ ਸ ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨ। ਸਕਸੇ ਨ ਕੋਈ 

ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਭਸਰਆ। ਅੱ  ਉਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। 

ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ  ਗਾ ਤੋਂ ਸਠਆ ਤੇ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਵੱਲ ਵਸਧਆ। 

ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨ ਪਸਹਲਾਂ ਬੜੇ ਸਪਆਰ ਨਾ ਸਸਰ 

ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਸਰਆ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਥੜੋਾ ਸਨਰਾਸ਼ ਸ ਹਾ ਹੋਇਆ। ਧੀ ਦਾ 

ਮੱਥਾ ਚੁੰ ਸਮਆ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਕ ਸੇ ਸਪੱਛੇ ਲਕੋਏ ਦਾਤਰ ਨ ੰ  

ਕੱਸਢਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਉਸਦੇ ਸਸਰ ਸਵੱਚ ਮਾਰ ਸਦੱਤਾ। ਦਾਤਰ 

ਵੱ ਸਦਆਂ ਉਹ ਬੇਦਲ ਹੋ ਸ ੱਗ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਦਾਤਰ ਵੱ ਾ ਦਖੇ 

ਬਾਕੀ ਦੋਨ ਕੁੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨ ਗੁੱ ਸੇ 

ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸਖਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮ ੰ ਹ ਘੱੁਟ ਲਏ। ਪਰ 

ਆਪਣੇ ਅੱਥਰ  ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀਆ।ਂ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਸਨ ਸਕ 

ਬਾਪ  ਨ ੰ  ਗੁਸਰੰਦਰ ਤੇ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ  ਰ ਰ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਸਗਆ ਹੋਣਾ। ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਉ ਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਸਕਆ। ਪਰ 

ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਸਕ ਸਰਪੰਚ ਸਨਰਦਈ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਭਰ 

ਦਾ ਸਪਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸਵੱਚ ਬਦਲ ਸਗਆ। ਉਸ ਨ ਗੁੱ ਸੇ ਸਵੱਚ ਆ 

ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦੇ ਟਟੋੇ-ਟਟੋੇ ਕਰ ਸਦੱਤੇ। ਦ  ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਸ ਦਖੇ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਸ ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਪਓ ਦਾ ਰ ਪ ਪਸਹਲਾਂ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸਖਆ। ਉਸਨ ਥੇ ਸਵਛੇ ਸਬਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ 



 
 

33 
  

ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਟੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰ  ਬੰਨ ਗੱ ੀ ਸਵੱਚ ਰੱਖ ਸਪੰ  

ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਦਸਰਆ ਵਾਲੇ ਮੰ  ਨ ੰ  ਹੋ ਤੁਸਰਆ। ਸਪੱਛੋਂ ਕੁੜੀਆ ਂ

ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਭੱ  ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਈਆ।ਂ ਉਹ 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਵੱਚ ਹੀ ਦਸਰਆ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ। ਗੱ ੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਪੰ  

ਨ ੰ  ਗੱ ੀ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੁੱ ਕੜਾ ਕਰ ਦਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸੱੁਟਦਾ 

ਸਗਆ। ਅੱ  ਉਸਦਾ ਸਹਰਦਾ ਕਠਰ  ਾਪ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ 

ਦਾ ਏਨਾ ਕਠਰ ਸਹਰਦਾ ਸਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨ ੰ  ਇਹੋ ਸ ਹੀ ਮੌਤ 

ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਟੋਸਟਆਂ ਨ ੰ  ਦਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸੱੁਟ ਉਹ ਘਰ ਵਾਸਪਸ ਆ 

ਸਗਆ ਤੇ ਸ ੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਵੱਸਢਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨ ੰ  ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵੱ  ਗਏ।  ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅ  ੇਵੀ ਰ ੋ

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਫਰ 

ਨਹਾ ਧੋ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਗਆ। 

ਸਦਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਕੁੜੀਆ ਂਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਗਆ। ਇੰਝ 

 ਾਪਦਾ ਸੀ ਸ ਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਕਾਫੀ ਸਦਨ ਲੰਘ ਗਏ 

ਪਰ ਨਾ ਗੁਸਰੰਦਰ ਦੁੱ ਧ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸਦਾ ਸਪਉ। 

ਸਫਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਦਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਕਈੋ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 

ਪੰਦਰਾਂ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਦੁੱ ਧ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 
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ਸਰਪੰਚ ਨ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਏਨ ਸਦਨ ਸਕ  ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ 

ਨ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤ ਲਾ-ਪਤਾ ਹ।ੈ 

ਸਕਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਲ ਰਹੀ। ਸਰਪੰਚ ਨ ਦੁੱ ਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇਗੇ। ਰਾਮ ਸਸੰਘ ਨ ਦੁੱ ਧ 

ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਸਗਆ ਪਰ 

ਗੁਸਰੰਦਰ ਘਰ ਨਾ ਮੁਸੜਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  

ਕੰਨ-ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਹੀ ਉਸਨ 

ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਭੇ  ਸਦੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਸਗਆ 

ਸਕ ਉਸਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆ ਂਨ। ਪਰ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਛੋਂ ਲੱਗੀ। 

ਸਕਸੇ ਦੇ ਚੁੱ ਕ ੇਕਦਮ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  

ਠੀਕ। ਸ ਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਠੀਕ 

ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰਸਦਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਸਖਲਵਾੜ ਹੁੰ ਦਾ ਸਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਦਾ ਗੁਸਰੰਦਰ 

ਨ ੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਨਾ  ਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਪਉ ਨ ੰ  ਇਹ 

ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨ ੰ  ਦ  ੀਆਂ ਧੀਆਂ 

ਸਾਹਮਣ ੇਮਾਸਰਆ ਸਕ ਉਸਦੀਆਂ ਦ  ੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ 
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ਵੱਲ ਨਾ  ਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸਨ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। 

ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸਖਆ  ਾਵੇ ਤਾਂ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱ ਾ ਅਪਰਾਧ ਹ।ੈ ਨਜ਼ਰੀਏ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹ।ੈ 

ਗੱਲ ਸਪਆਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱੁਖਪਰੀਤ ਤੇ ਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ਕੋਈ ਐਸਾ 

ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ  ੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਸ ਾ ਸਮਲੀ। 

ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱ ੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵੱ ਾ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ। ਮੁਮਸਕਨ ਹ ੈਗੁਸਰੰਦਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਰਆ 

ਹੋਵੇਗਾ  ੋ ਉਹ ਸਫਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਕਸ ਹੱਦ 

ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ  ਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਖ ਬੀ  ਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦ ੇ

ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਨਰਭਰ ਸਾ  ੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ 

ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸ ੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਹ।ੈ ਇਹ 

ਕਰੀਬ ਤੀਹ-ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ  ੀ ਨ ਕੁਝ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਸਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  

ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨ ਦੱਸਸਆ ਸੀ।  ੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ 

ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਸਮਲਦੀਆ-  ੁਲਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸਲਖਾਂ ਤਾਂ  ੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇ
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ਅਸਲ ਰ ਪ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਵਚਲੇ ਨਾਮ 

ਕਾਲਪਸਨਕ ਨ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਸਨਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, 

ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਖੇ ਹਨ ਤਾਂ  ੋ ਇਸ ਨ ੰ  

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇ ਸਕਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਵੱਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸੌ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਖ ਚੁਕਾਂ ਹਾਂ ਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਸਸਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ ਰ ਪ ਸਵੱਚ 

ਸੱਚ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ  ੋ ਵੀ 

ਇਸਨ ੰ  ਪੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁੱ ਖ  ਰ ਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਸ ਵੇਂ ਮੈਨ ੰ  ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਸਹਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ  ਰ ਰ ਕੁਝ ਨਾ 

ਕੁਝ ਸਸੱਖ ਆਪਣੀ ਸ ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਸਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਨ ੰ  ਠੀਕ ਲੱਗ 

ਰਹੀਆਂ ਨ ਤੇ ਦ ਸ ਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ। ਧੰਨਵਾਦ। 

ਪੀਤ ਿ ੰਘ ਭੈਣੀ 

+91 9779324826 
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ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਿ  ਪੜਨ ਿਈ ਆਪ ਫੋਨ ਜ  
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ਿੱਟ ਐਪ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ  ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਿ  ਦੀ 

 ੂਚੀ ਹੈ। 
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