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ਪਣ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ......
"ਭਾਜੀ, ਆਹ ਗਡੀ ਕਦ ਆਉਣੀ ਆ....ਪੌਣੇ ਪਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ......!" ਮ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਵਿਅਕਤੀ ਤ ਗਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਵਿਆ। ਉਹ ਿੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਿਾਂਗ ਹੀ ਵਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਬਸ ਆਉਣ
ਿਾਲੀ 'ਓ ਏ...!" ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਮੈਨ ਆਵਿਆ।
ਗਡੀ ਦਾ ਭਪ ਿਜਣ 'ਤੇ ਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਗਡੀ
ਆ ਗਈ ਏ। ਜਦ ਗਡੀ ਰਕੀ ਤਾਂ ਵਕਨ ਹੀ ਮਸਾਵਿਰ ਉਸ 'ਚ ਚ ਗਏ।
ਮੈਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਗਆ, ਪਰ ਮੈਥ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਵਕਨ ਹੀ ਲੋ ਕ
ਗਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਿਲੋ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਜਿ ਹੀ ਗਡੀ ਆਈ ,ਸਭ
ਮਸਾਵਿਰ ਚ ਗਏ ਗਡੀ 'ਚ.....। ਕਝ ਕ ਉਤਰੇ ਿੀ ਸੀ ਉਸ ਗਡੀ 'ਚ।
ਤਕਰੀਬਨ ੧੦-੧੫..।
ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਚ ੪-੫ ਤਾਂ ਅਵਜਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬ ੀ ਕਾਹਲ਼ੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਿੇਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਜਿ ਅਗ
ਉਨਾਂ ਨ ਇਕ ਹੋਰ ਗਡੀ ਫ ਨੀ ਹੋਿੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ੧੦ ਕ ਮਸਾਵਿਰ ਵਕਸੇ
ਨਾ ਵਕਸੇ ਦੇ ਮਵਹਮਾਨ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਝ ਕ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਸਦੇ
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ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਝ ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਬਨ-ਬਲਾਏ ਮਵਹਮਾਨ ਿੀ ਹੋਣਗੇ...। ਕੋਈ
ਵਕਸੇ ਨ ਸਨਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਣ ਆਇਆ
ਹੋਿੇਗਾ....।
ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਕ ਮਸਾਿਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹਰਮਨ ਿੀ ਸੀ, ਵਜਹ ਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤਰ ਨ ਿੇਿ ਕੇ
ਬ ਾ ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਵਜਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਪਤਰ ਨ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੋਿ.ੇ ....ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸਚ ਿੀ ਵਨਕਲੀ। ਜਦ ਮ ਉਸ
ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਪਵਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਵਕਹਾ," ਹਾਂਜੀ... ਹਾਂਜੀ...,
ਤਸੀਂ ਵਬਲਕਲ ਠੀਕ ਸਮਵਝਆ ਏ.....ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਰ ਹਰਮਨ ਹੈ...ਪਰੇ
ਪਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਦਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੈ। ਘਰ ਦੀ
ਆਰਵਥਕ ਹਾਲਤ ਚਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਤਾਂ ਏਹਨ ਭੇਜ ਵਦਤਾ ਵਦਲੀ....ਕਮ
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ...!
ਿੇ-ਿੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਵਰਹਾ... ਪਰ ਏਹਤ ਆਪ ਨੀ ਆ
ਹੋਇਆ ਕਦੇ....ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੀ ਕੀ, ਏਹਦਾ ਵਕਹ ਾ

ਥੇ ਕੋਈ ਪਕਾ

ਕਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ...। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰ-ਸ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਪਨੀਆਂ ਆਲੇ ਇਦਾਂ ਈ
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ਕਰਦੇ ਨ...ਆਪਣੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ਿੇਤੀ ਦੇਣੇ ਵਕਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਵਦਦੇ...ਸੋਚਦੇ
ਹੋਣੇ ਵਕ ਖ਼ਬਰਾ ਇਹ ਵਕਤੇ ਭਜ ਈ ਨਾ ਜਾਣ.....!
ਪਰ ਕਵ ਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਰਵਹਦੇ ਨ....ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ ਬੇਿਸ
ਹਦੇ ਨ ਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜ ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਦਾਂ
ਤੋ ਪਾ ਦੇ ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤੋ ਪਾ ਦੇ ਨ ਆਪਣੇ ਕਮ ਨਾਲ ਜ ੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇ ੀਆਂ.....!"
ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਣਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ...। ਪਰ
ਿੇਤੀ ਹੀ ਗਡੀ ਦਾ ਭਪ ਦਬਾਰਾ ਿਵਜਆ ਤੇ ਗਡੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਅਗੇ ਤਰ ਪਈ।
ਮ ਬਦਵਲਆ ਵਜਹਾ ਿ ਾ ਗਡੀ ਨ ਿੇਿੀ ਵਗਆ.... ਜਦ ਮ ਕੇ ਿੇਵਿਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤਰ ਿੀ ਹਣ

ਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ...। ਮੈਨ ਤਾਂ

ਲਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਅਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ
ਉਹ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਓਥ ਜਾ ਚਵਕਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤ ਵਿਆਨ ਹਵਟਆ ਤਾਂ ਮੈਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਵਕ ਮ ਤਾਂ
'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਨ ਲੈ ਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਜ ਮੇਰੀ ਭਆ ਨ ਪੌਣੇ
ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਤ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਓਹਨ ਕਰੀਬ ੪ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਖ਼ਤ
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ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਏ...ਓਹਦੇ ਮਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ..ਬਸ ਉਹਨ
ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਬਾ ਦੇਣ ਹੀ ਆਉਣੈ....ਰਵਹਣਾ-ਰਹਣਾ ਕੋਈ ਨੀ...।
ਇਹ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਗਲ ਿੀ ਉਸਨ ਖ਼ਤ 'ਚ ਵਲਿ ਵਦਤੀ ਸੀ। ਓਦਾਂ ਿੀ ਭਆ
ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਇਕ-ਅਿਾ ਵਦਨ ਰਵਹਦੀ ਸੀ... ਓਦ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਆਕ ਿੋਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ
ਰਵਹਦੀ ਸੀ... ਜਆਕਾਂ ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿਟੀ- ਵਤਓਹਾਰ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਹੀ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਚੌਥੇ ਵਦਨ ਹੀ ਸਾਨ ਵਮਲਣ ਆ
ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ..। ਬਾਹਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ.....!
ਹਣ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਆਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਆ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਥੋ ਾ ਘਟ
ਵਗਆ ਏ, ਪਰ ਘਵਟਆ ਿੀ ਬਸ ਇਨਾ ਕ ਵਕ ਹਣ ਉਹ ਮਹੀਨ 'ਚ ਚਾਰ ਕ
ਗੇ ੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਐ...। ਸ਼ਰ ਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਿਡਾ ਭਰਾ ਲਾਡੀ ਉਸਨ 'ਟੇਸ਼ਨ
ਤ ਵਲਆ ਦਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜ ਭਆ ਨ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਿਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਨ
ਵਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗ ਮੇਰੀ ਵਕਸਮਤ....!
ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਆ ਕੇ ਲਘ ਿੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਹਥ ਵਹਲਾ ਦਾ ਅਜੇ ਿੀ
'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਿ ਾਂ.....! "ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ....?" ਮ
ਵਪਿੇ ਮਵ ਆ ਤਾਂ ਇਕ ਿਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵਗਆ... ਕੋਈ ਪਰੀ ਵਜਹੀ ਹਰ
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ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿ ੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੋ ਕ ਵਮਟਾਂ ਤਕ ਉਹਨ ਮੈਥ ਕੋਈ ਜਿਾਬ
ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਤਾਂ ਉਸਨ ਮੈਥ ਫੇਰ ਪਵਿਆ," ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ!...ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਓ....ਸਭ ਿੈਰੀਅਤ ਤਾਂ ਏ.....!" ਉਸ ਪਰੀ ਿਰਗੀ ਹਰ ਨ ਮੈਥ
ਕੋਈ ਸਆਲ ਪਵਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਵਿਆ ਸੀ, ਮੈਨ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ..
ਮ ਤਾਂ ਉਥ ਕਝ ਕਹੇ-ਸਣੇ ਵਬਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ ਘਰ ਿਲ ਨ ਚਾਲੇ
ਪਾ ਵਦਤੇ ਸੀ।
ਪਰ ਹਣ ਜਦ ਅਿੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨ ਮ ਵਕਸੇ ਭੈ ੇ ਸਿਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ
ਿਲਵਦਆਂ ਹੀ ਅਭ ਿਾਹੇ ਠ ਿ ੋਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਪੌਣੇ ਪਜ ਿਾਲੀ ਗਲ
ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ 'ਹਰ ਪਰੀ'.....। ਸਿੇਰੇ
ਮੈਨ ਲਾਡੀ ਨ ਮਸੀਂ ਉਠਾਇਆ," ਓਏ,

ਠ ਿ

ਹਣ... ਵਕਡਾ ਵਦਨ

ਚਵ ਆ ਵਪਐ....!"
ਆਪਣੇ ਿਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਣ ਕੇ ਜਦ ਮ ਨੀਂਦ ਤ ਜਾਵਗਆ ਤਾਂ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਵਕ ਸਿੇਰ ਦੇ ੮ ਿਜੇ ਪਏ ਨ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ੬ ਿਜੇ ਤਕ ਿੀ ਸ
ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੇਵਿਆ...।
ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਭਾਅ ਬ ਾ ਹੀ ਅ ਬ ਸੀ..ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜੀਅ ਨ
੫ ਿਜੇ ਤਕ ਿੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਦਦਾ..। ਤ ਕੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਮੀਂ ਲਗ
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ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ 'ਕਲੇ -'ਕਲੇ ਜੀਅ ਨ ਿੀ ਕਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਲ
ਵਦਦਾ ਸੀ...!
ਦਪਵਹਰੇ ਵਚਠੀ ਆ ਦੀ ਆ ਭਆ ਦੀ, ਵਕ ਉਹ ਅਜੇ ਕਝ ਵਦਨ ਠਵਹਰ ਕੇ
ਹੀ ਗੇ ਾ ਮਾਰਗੀ..। ਮ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇ ਭਆ ਨ ਲੇ ਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਵਚਠੀ ਵਲਿ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਹ ਥੋ ੀ ਿੇਤੀ ਦੇ ਵਦਦੀ....!

ਭਆ ਤ ਮੈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਤੇ ਵਫਰ ਅਗ ਯਾਦ
ਆ ਗਈ ਉਹ 'ਹਰ ਪਰੀ'....! ਮ ਵਫਰ ਤ ਓਹਦੇ ਵਿਆਲੀਂ ਪੈ ਵਗਆ ਤੇ ਓਨ
ਵਦਨੀਂ ਵਪਆ ਵਰਹਾ ਜਦ ਤਕ ਭਆ ਨ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਆ ਗਈ...।
ਮ ਤਾਂ ਓਹਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਿਆ... ਹਣ ਤਾਂ ਓਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿੀ ਿਦਲੀ
ਵਜਹੀ ਪੈਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਿਾਂ ਨ ਮੈਨ ਅਜੇ ਤਕ ਿੀ
ਕੀਵਲਆ ਵਪਆ ਸੀ... ਉਹ ਆਪ ਿੀ ਬੇਹਦ ਿਬਸਰਤ ਸੀ ਤੇ ਓਹਦੀਆਂ
ਅਿਾਂ ਦੀ ਿਬਸਰਤੀ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਬਆਨ ਤ ਹੀ ਪਰੇ ਸੀ...! ਜੇ ਮ ਸ਼ਾਇਰ
ਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਲਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਸਰਤ ਅਿਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਸਰਤੀ ਵਬਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ...।
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ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮੈਨ ਅਿਸੋਸ ਸੀ ਵਕ ਮ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿ ਸਵਕਆ,
ਪਰ ਮ ਉਸਨ ਆਪ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਦਤਾ ਸੀ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ'....! ਵਜਸ ਵਦਨ ਮ
ਭਆ ਨ ਲੈ ਣ ਲਈ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮ ਓਥੇ ਘਟਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹਚ
ਵਗਆ...। ਪੌਣੇ ਪਜ ਿਾਲੀ ਗਡੀ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਿਾਰੀ ਗਡੀ 'ਚ ਹੋਰ
ਮਸਾਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਆ ਿੀ ਉਤਰੀ ਸੀ...ਮ ਭਆ ਦੀ 'ਟੈਚੀ ਵਜਹੀ
ਸਭਾਲਦਾ ਵਪਆ ਸੀ ਵਕ ਇਕ-ਦਮ ਮੈਨ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਵਦਸ ਪਈ...।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਆ ਦੇ ਵਪਿੇ-ਵਪਿੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ...। ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮ ਉਹਦੇ ਅਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ...!
ਪਰ ਬਸ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਅਗੇ-ਅਗੇ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਚਵਲਆ ਤੇ ਅਗ
ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਰਕ ਵਗਆ ਜਦ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਹੀ ਮ ਭਆ ਨ
ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਬਠਾ ਵਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨ ਘਰ ਵਲਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਓਿਰ
'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਸਿਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ..। ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਜੇ
ਿੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਨ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਿਲ ਹੀ ਸੀ...।
ਸੋਚਦਾ ਵਪਆ ਸੀ ਵਕ ਜੇ ਅਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਆ ਨਾ ਹਦੀ ਤਾਂ ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਓਹਦੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਹੀ ਬਵਹ ਜਾਣਾ ਸੀ..। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕਥ ਆ ਦੀ ਸੀ...
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ਵਕਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ...! ਪਰ ਹਣ ਵਨਿੱਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਓਹਦਾ
ਕਮ ਬਣ ਵਗਆ ਸੀ....!
ਵਦਨ ਚਗੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਵਦਨ ਡਦੇ- ਡਦੇ ਇਹ ਿਬਰ
ਸਾਡੇ ਕਨਾਂ ਤਕ ਿੀ ਪਹਚ ਗਈ ਵਕ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ ਕਝ ਲਟੇਰੇ ਜੇਲ 'ਚ
ਭਜ ਵਨਕਲੇ ਨ..। ਇਹਨਾਂ ਨ ਭਵਜਆਂ ਨ ੭੨ ਘਵਟਆਂ ਤ ਿੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ
ਨ... ਪਵਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨ ਅਜੇ ਤੀਕ ਫ ਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਏ...।
ਪਵਲਸ ਤ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲ ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ
ਤ ਰਾਿਲਵਪਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਕ ਏ...।
ਿਬਰ ਸਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨ ਸਭ ਨ ਤਾਂ ਹਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ...। ਪਰ
ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੋਰ ਿੀ ਭੈ ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਬਾਪ ਨ ਦਵਸਆ
ਵਕ ਅਜ ਸਿੇਰੇ ਹੀ ਭਆ ਦਾ ਖ਼ਤ ਆਇਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕਲ ਇਥੇ ਆ ਰਹੀ
ਏ...ਉਹ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮਡੇ ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ....ਵਜਸਦਾ ਵਕ ਕਝ ਕ ਵਦਨਾਂ 'ਚ
ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸੀ...। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਹੀ ਇਸ ਿੇਲੇ ਕਾਿੀ
ਵਚਵਤਤ ਸਨ... ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ...ਵਕਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾ ਜਾਪ ਰਹੀ
ਸੀ....!
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ਸਾਡੇ ਵਪਡ ਰਾਿਲਵਪਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਜਹੀ ਿਾਮੋਸ਼ੀ ਿਾਈ ਪਈ ਸੀ... ਲੋ ਕ
ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ.. ਪਰ ਿਰ
ਅਦਰ ਤੀਕ ਡਰੇ ਪਏ ਸਨ...। ਸਭ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਂ 'ਤੇ ਿੌਿ ਦੀ ਿਾਮੋਸ਼ੀ
ਪਤਿ ਹੀ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰਲੇ ਡਰ ਨਾਲ ਿ ਕਦੇ ਵਦਲ ਦੀ
ਆਿਾਜ਼ ਸਾਿ ਹੀ ਸਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ...।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਿਾਹ...! ਇਹ ਵਕਸੇ ਨ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ...!
ਪਰ ਜਾਨ ਵਕਸ ਨ ਨਹੀਂ ਵਪਆਰੀ ਹਦੀ....! ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ
ਦਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਸਨ...ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ ਿੀ ਲੋ ਕੀਂ ਕਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ
ਸਨ...ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰ ਸਤਾ ਰਹੀ
ਸੀ...।
ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਤ ਕੋਈ ਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ ਵਸਿਾ
ਮੈਨ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਿੀ ਸਤਾ ਵਰਹਾ ਸੀ....। ਰਵਹ-ਰਵਹ ਕੇ ਮੈਨ
'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ...." ਉਹ ਿੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਹੀ
ਆ ਦੀ ਏ...ਜੇ ਵਕਤੇ ਅਜ ਿੀ ਉਹ ਆਈ, ਤੇ......!" ਮ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨ ਵਜ਼ਹਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤ ਿਰਜ਼ ਵਰਹਾ ਸੀ...।
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ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮ ਸ਼ਾਮੀਂ ੪ ਿਜੇ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹਵਚਆ...। ਵਕਸੇ
ਨ ਮੈਨ ਰੋਵਕਆ-ਟੋਵਕਆ ਨਹੀਂ, ਵਕ ਜੋ ਮ ਘਰ ਵਦਆਂ ਤ ਅਿ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਆਇਆ ਸੀ...। "ਕਲ ਦੀ ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਰਦ ਕਰ
ਵਦਓ... ਰੋਕ ਵਦਓ ਉਸਨ.....!"
ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਜਹਾ ਿੌਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਦਰ... ਤੇ ਮ ਅਦਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਿਜਦ ਿੀ ਰੇਲ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਵਹ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਿ ਮ
ਉਹਨਾਂ ਨ ਕੋਈ ਹਕਮ ਸਣਾਇਆ ਹੋਿ.ੇ ..। ਮੈਨ ਆਪਣੀ ਭਆ ਦੀ ਵਚਤਾ
ਿਢ-ਿਢ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਕ ਵਕ ਉਹਨ ਕਲ ਦੀ ਗਡੀ ਤ ਰਾਿਲਵਪਡੀ
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ 'ਚ ਵਲਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹ ਦਾ
ਮਾਵਰਆ ਮ ਤਾਂ,ਕਲ ਦੀ ਗਡੀ ਰਕਿਾਉਣ ਤਕ ਿੀ ਅਪ

ਆਇਆ ਸੀ

'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ...!
ਪਰ ਗਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਮੈਨ ਿਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਦਫਤਰ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਕਢ ਵਦਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਵਹ ਗਏ," ਓਏ, ਜਾ ਮ ਜਾ ਘਰ ਨ...
ਵਕ ਿਜਲ-ਖ਼ਆਰੀ ਕਰਾ ਵਰਹ...? ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਵਹਣ 'ਤੇ ਗਡੀਆਂ ਨੀ ਰੋਕ
ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ....!"
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ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਵਹਸ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੌਣੇ ਪਜ ਦੀ ਗਡੀ ਆ ਗਈ..
ਸਭ ਥਾਈ ਂ ਅਿ ਾ-ਤਿ ੀ ਮਚ ਗਈ... ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲਾਦਆਲਾ ਤਕ ਗਜ

ਵਠਆ...। ਮੈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋ

ਵਰਹਾ ਏ...ਪਲਾਂ-ਵਿਣਾਂ 'ਚ ਹੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਦਲ ਚਕਾ ਸੀ..।
ਗਡੀ ਤ ਕਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਤਰੇ ਤੇ ਵਪਡ ਿਲ ਨ ਹੋ ਤਰੇ...੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਅਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ੪-੫ ਅਜੇ ਿੀ ਗਡੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਨ...। ਮ ਦਿਤਰ
ਦੀ ਬਦ ਵਿ ਕੀ ਤ ਸਭ ਕਝ ਿੇਿ ਵਰਹਾ ਸੀ...। ਫੇਰ ਗਡੀ ਤ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ
੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਿੀ ਤਰ ਆਏ ਤੇ ਲਹ ਵਭਜੇ ਖ਼ਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਡ ਿਲ ਨ
ਭਜ ਤਰੇ...।
ਇਹ ਉਹੀ ਲਟੇਰੇ ਸਨ,ਜੋ ਜੇਲ 'ਚ ਭਜ ਵਨਕਲੇ ਸਨ..। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਲਟੇਵਰਆਂ ਨ ਵਪਡ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਟ-ਿਸਟ
ਇਨੀ ਕ ਕਰ ਵਦਤੀ ਸੀ ਵਕ ਅਮੀਰ ਿੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਜਹੇ ਰਤਬੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ
ਸਨ, ਸ਼ੈਆਂ ਪਿ ਿੀ ਤੇ ਪੈਵਸਆਂ ਪਿ ਿੀ...!
ਕੋਈ ਦੋ-ਵਤਨ ਘਵਟਆਂ ਵਪਿ ਉਹ ਮ ਗਡੀ 'ਚ ਆ ਬੈਠ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਪਡ
ਿਲ ਿਿ ਗਏ..। ਜਾਣ ਤ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਗਡੀ 'ਚ ਕਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿੀ
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ਬਾਹਰ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟ ਵਦਤੀਆਂ... ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥਾਂ
ਸਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਗਾ...
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਯਾਵਨ ਵਕ ਲਟੇਵਰਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚਕੀ ਸੀ... ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਸਵਕਆ...।
ਮ ਦਿਤਰ ਤ ਬਾਹਰ ਵਨਕਵਲਆ... ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ਿੇਿਣ ਲਗਾ... ਉਨਾਂ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਤ ਮੈਨ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਸੀ...। ਜੋ ਮਰ ਚਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਬਦ ਹੋ
ਚਕੀਆਂ ਸਨ....ਪਰ ਦੋ ਅਿਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤ ਮੈਨ ਿੇਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ...!
ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ' ਵਮਗ-ਨਣੀ'.....! ਵਫਰ ਬਸ ਮ ਉਹਨ ਿੇਵਿਆ ਤੇ .....ਇਸ
ਿਾਰੀ ਓਹਨ ਿੀ ਮੈਨ ਿੇਵਿਆ..... ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਖ਼ਰੀ ਿਾਰੀ.....!

------------- ***** -------------............... ਸਿਮਰਨ 'ਲਸਿਆਣਵੀ'.................
******.....simranjeet.dhiman13@gmail.com.....******
Read more like this at
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