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1. ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ  

ਰੂਪ ਨ ਸੋਹਣੀਆਂ - ਸੋਹਣੀਆਂ ਫ ੱ ਲ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ 

ਲਈ ਇਕ ਟਨਿੱਕਾ ਟਜਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਟਸਆ 

ਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ 'ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ' ਸੀ। ਪਾਪਾ ਉਸ ਟਦਨ ਟਕੰਨ ਖ  ਸੀ। ਉਸ 

ਟਦਨ ਓਹਨਾ ਨ ਰਪੂ ਦੇ ਟਨਿੱਕੇ ਟਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਫੜ ਉਸਨੰੂ ਟਕੰਨੀਆਂ ਜਿਾ 

ਘ ਮਾਇਆ ਸੀ। 

 “ਮੰਮੀ...! ਮੇਰੀਆਂ ਟਕਤਾਬਾਂ ਟਕੱਥੇ ਨ?” ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਡੇ ਵੱਲ ਏਨੀ ਿੱਲ ਸ ਣ 

ਉਹ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ' ਚ ਟਨਕਲ ਆਈ। “ਤੇਰੇ ਿੇਬਲ ਤੇ 

ਹੀ ਪਈਆ,ਂ ਟਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ” ਰੂਪ ਨ ਟਕਹਾ। ਅੱਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ 

ਟਮਟਲਆ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਦਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਟਵੱਚ ਬੈਠੀ ਿਰਮ 

ਚਾਹ ਦੇ ਘ ੱ ਿ ਭਰਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਕੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 

ਮਚੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ। ਕੋਈ ਏਿਰ ਭਟਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਓਿਰ। 

ਉਸਨ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੜੌ ਨੰੂ ਪਰ ੇਕਰ ਫੋਨ ਚੱਟਕਆ ' ਤ ੇਵਿਸਐਿੱਪ 

ਖੋਲੀ। ਅੱਜ ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ ਸੀ। ਦੇਟਖਆ, ਸਭ ਨ ਅਪਣ ੇਟਪਤਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 

ਪਾਇਆ ਸੀ। ਟਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਟਵੱਚ ਉਹ ਭ ੱ ਲ ਹੀ ਿਈ ਸੀ, ਵੀ ਫਾਦਰਜ਼ 

ਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਦਨ ਹ ੰ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਟਪਤਾ 

ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ' ਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਿਈ ਸੀ।  

ਬਾਲਕਨੀ ' ਚ ਬੈਠੀ ਰੂਪ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬੜੇ ਟਿਆਨ ਨਾਲ ਦਖੇ ਟਰਹਾ 

ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਿੱਲ ਉਸਦੇ ਟਚਹਰੇ ਤ ਪੜ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨ ਰਪੂ ਨੰੂ ਟਕਹਾ 

“ਰੂਪ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਨੰੂ ਟਮਲ ਆਈਏ?”  
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“ਤ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਟਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ 

ਬਹ ਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੀ”  

“ਚੱਲ ਠ, ਟਤਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਹ ਰਾ ਸਾਹਬ ਨੰੂ ਟਮਲ ਅਉਨ ਆਂ ਅੱਜ” 

ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੱਸ ਟਪਆ। 

ਰੂਪ ਖ ੀ- ਖ ੀ ਟਤਆਰ ਹੋਣ ਚਲੀ ਿਈ, ਤੇ ਦਸਾਂ ਟਮੰਿਾ ' ਚ ਟਤਆਰ ਹ ੋ

ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਈ। “ਪੇਟਕਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਟਮੰਿ ਨੀ 

ਲਾ ਦੀਆਂ ਟਤਆਰ ਹ ੰ ਦੀਆਂ” ਰੂਪ ਦੇ ਪਤੀ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਟਕਹਾ। “ਹਾਂ-ਹਾਂ 

ਠੀਕ ਆ...ਹ ਣ ਚਲੀਏ?” ਰੂਪ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਡੇ ਨੰੂ 

ਦਸ ਕੇ ਓਹ ਪਾਪਾ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਲਈ ਘਰ ਟਨਕਲ ਿਏ।  

ਕਟਹਣ ਨੰੂ ਸਫਰ ਅੱਿੇ ਘੰਿੇ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਪ ਨੰੂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹ ਤ ਲੰਬਾ 

ਜਾਪ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੰੂ ਏਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਸਨੰੂ 

ਖ ੀ ਏਨੀ ਸੀ, ਟਕ ਉਹ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਿੇ ਘੰਿੇ 

ਬਾਅਦ, ਿੱਡੀ ਮੰਟਜ਼ਲ ' ਤ ੇਆ ਰ ਕੀ। ਰੂਪ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿੱਡੀ ' ਚ 

ਟਨਕਲੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ 

ਪ ੱ ਛ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹ ੰ ਚੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਟਬਿ ਆ ਮ ਟਵੱਚ ਰਟਹੰਦ ੇ

ਸਨ। ਬ ਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੱਸ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਟਹਲਾਂ 

ਸੰਸਾਰ ਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਰ ਟਪਤਾ ਟਬਲਕ ਲ ਇੱਕਲੇ ਹ ੋ

ਿਏ। ਰੂਪ ਨ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਟਲਜਾਣ ਨੰੂ ਟਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਪਤਾ ਨ 

ਉਸਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਟਬਿ ਆ ਮ ਚਲੇ ਿਏ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਇੱਕਲੇ 

ਰਟਹਣ ਕਰਕੇ ਟਪਤਾ ਅਲਟਜ਼ਮਰ ਟਬਮਾਰੀ ਦਾ ਟ ਕਾਰ ਹੋ ਿਏ ਸੀ। ਟਜਸ 
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ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ ੱ ਲ ਟਰਹੇ ਸੀ। ਟਪੱਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਰਪੂ 

ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਭ ੱ ਲ ਚ ੱ ਕੇ ਸੀ। ਉਸਤ ਬਾਅਦ 

ਰੂਪ ਕਦ ੇਟਪਤਾ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਈ। ਅੱਜ, ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੇ ਟਪਤਾ 

ਉਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਟਹਚਨਣਿੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣ ੇਟਦਲ ਦੇ ਸ ਕੂਨ 

ਲਈ, ਜੋ  ਰੂ ਤ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟਪਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਟਮਲਦਾ ਸੀ। “ਸਤ ੀ 

ਅਕਾਲ, ਪਾਪਾ ਜੀ” ਰੂਪ ਨ ਹੱਥ ਜੋਟੜਆਂ ਟਪਤਾ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ। ਟਪਤਾ ਨ 

ਟਪੱਛੇ ਮ ੜ ਦੇਟਖਆ, ਤੇ ਟਕਹਾ “ਰੂਪ, ਤੂੰ ?” ਇਹ ਸ ਣ ਟਜਵੇਂ ਰਪੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤ 

ਉਠ ਹਵਾ ਦੀ ਹ ੋਿਈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਟਪਤਾ ਦੇ ਮੰੂਹ ਸ ਣਨ ਨੰੂ ਉਹ 

ਤਰਸ ਿਈ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਿਈਆ ਂਤੇ ਉਹ ਟਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ 

ਬੈਠੀ।  

“ਪਾਪਾ, ਹਪੈੀ ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ!” ਕਟਹ ਉਸਨ ਟਪਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਟਦੱਤਾ। 

ਪਾਪਾ ਨ ਉਸਦੇ ਟਸਰ ' ਤ ੇਹੱਥ ਫੇਟਰਆ ਤੇ ਟਕਹਾ “ਰਪੂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 

ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਟਦਲ ਸੀ, ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰ ੇ

ਟਦਲ ਦੀ ਸ ਣ ਲਈ”। ਓਹ ਫੇਰ ਓਹੀ ਟਨਿੱਕੀ ਟਜਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਪਾਪਾ ਦੇ ਿਲ 

ਲੱਿ ਿਈ ਤੇ ਬਹ ਤ ਰੋਈ, ਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਟਜਵੇਂ ਉਹ ਟਕੰਨੀਆ ਂ

ਮ ੱ ਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣ ੇਟਪਤਾ ਨੰੂ ਮ ੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਮਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਨੂ 

ਦੇ ਟਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਭ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਟਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੱਖ 

ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਟਦਲਾਂ ਦ ੇਤਾਰ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਿ ੱ ਿਦੇ। ਮਾਤਾ-ਟਪਤਾ ਦਾ ਟਰ ਤਾ 

ਕ ੱ ਝ ਅਟਜਹਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਤੇ ਿੀਆਂ ਦਾ ਟਰ ਤਾ ਟਪਤਾ ਨਾਲ, ਬਹ ਤ ਹੀ 

ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹ ੰ ਦਾ, ਟਜਸ ਟਵਚ ਟਕਹਾ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ, 
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ਬੱਸ ਸ ਟਣਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਏਨਾ ਕਾਫੀ ਹ ੰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ, ਰੂਪ ਲਈ 

ਸਹੀ ਮਾਇਟਨਆਂ ਟਵੱਚ ਟਪਤਾ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਦਾ ਹੀ ਟਦਵਸ ਸੀ। 

 

2.  ਤੂਫ਼ਾਨ 

 

ਹਫੜਾ ਡਫੜੀ ਚ ਪਈ ਅੰਟਮਤਾ ਦਰਾਜ ਫਰੋਲਦੀ ਕ ੱ ਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਤ ੇ

ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਰਾਜ ਟਵੱਚ ਕ ੱ ਝ ਟਡੱਟਿਆ, ਇਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ....ਟਜਵੇਂ 

ਿਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਉਤ ਕੜਕਦੀ ਟਬੱਜਲੀ ਟਡੱਿੀ ਹੋਵ।ੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ...ਉਹ 

ਟਦਨ...ਫੇਰ ਮ ੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵ ਤ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘ ੰ ਮ 

ਟਿਆ। ਟਕੰਨੀ ਖ  ਸੀ ਉਹ, ਜੱਦ ਟਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਟਕੰਨ ਚਾਅ ਸੀ ਉਸਦੇ 

ਮਨ ਟਵੱਚ। ਮਨ ਟਵੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੀਤ ਿਾ ਦੀ ਰਟਹੰਦੀ, ਟਚੜੀਆਂ ਵਾਂਿ 

ਸਾਰਾ ਟਦਨ ਟਚਹਚਉਦੀ ਰਟਹੰਦੀ ।ਘੱਿ ਪੜੀ ਟਲੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਪਟੜਆ ਟਲਟਖਆ, ਅਮੀਰ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮ ੰ ਡਾ ਟਮਟਲਆ ਸੀ। ਅੰਟਮਤਾ ਨੰੂ 

ਆਪ ਤਾਂ ਕ ੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬਹ ਤਾ 

ਪੜਨਾ ਟਲਖਣਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਟਨਿੱਕੇ ਮੋਿੇ ਕੰਮ, ਕ ੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ 

ਟਵਆਹ ਟਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਟਪਉ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਉਸਨੰੂ  ਰੂ ਤ ਹੀ ਇਹੀ ਲੱਿਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਟਜ਼ੰਦਿੀ ਦੀ ਹਰ ਖ ੀ ਉਹ ਪੈਸੇ 

ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇ ਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਟਜੰਨਾ 

ਮਰਜੀ ਟਮੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਚਪਨ ਤ ਉਸਦੀ ਹਰ ਟਜੱਦ ਪ ਿਾਉਣ 

ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਫੇਰ ਹ ਣ...? 
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ਇਸ ਵਾਰ ਟਕਉ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਟਕ  ਮੇਰੀ ਇਹ ਖ ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ 

ਸਕਦਾ? ਟਕ  ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ 

ਉਹ ਪ ਰਾਣ ੇਟਦਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਮੱਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬਵੰਡਰ ਟਵੱਚ ਬਾਹਰ ਟਨਕਲਦੀ 

ਹੋਈ ਫੇਰ ਦਰਾਜ ਫਰੋਲਣ ਲੱਿ ਪਈ। “ਮੰਮੀ....!!” ਉਸਨ ਲੱਿਭਿ ਚੀਕਾਂ 

ਮਾਰਦੀ ਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਾਈ। “ਟਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਕਹਾ ਮੇਰੀਆ ਂ

ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੇਟੜਆ ਕਰ ਹ ਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਾਿਜ਼ ਟਕੱਥੇ ਨ?” ਿ ੱ ਸੇ ਚ 

ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੰਟਮਤਾ ਨ ਸਾਰਾ ਿ ੱਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਟਦੱਤਾ। 

ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਟਵਚਾਰੀ ਅਨਪੜ ਅੰਿੂਠਾ ਛਾਪ ਸੀ, ਏਨ ਕਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੰੂ, ਉਹ ਕ ੱ ਝ ਝ ੰਜਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ “ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ  

ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭ ੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਐ ਂਤ ੇਦੋ  ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਐ,ਂ 

ਵੇਖ ਲਾ ਹਾ ਏਿਰ ਈ ਹ ਣ ੇਟਕਤੇ।” ਕਟਹੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਲੱਿ ਿਈ।  

ਅੰਟਮਤਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਚ ਪਈ ਕਾਿਜ਼ ਲੱਭਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 

ਯਾਦ ਆਇਆ ਟਕ ਕ ੱ ਝ ਥਲੇ ਟਡੱਟਿਆ ਸੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ 

ਸੀ ਉਸਦੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਫੇਰ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ੰ ਦਰ ਟਵੱਚ ਡ ੱ ਬ ਿਈ। ਉਹ 

ਟਦਨ...ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਟਦਨ ਉਸਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭ ੱ ਲਣਾ ਜਦ ਸਭ ਕ ੱ ਝ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਟਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਟਰ ਤਾ, ਟਵਆਹ, ਨਵਾਂ 

ਪਟਰਵਾਰ, ਸੱਭ ਮ ਕ ਟਿਆ, ਇੱਕ ਟਦਨ...ਇੱਕ ਪੱਲ ਟਵੱਚ ਹੀ...ਸਭ ਮ ਕ 

ਟਿਆ, ਟਜਵੇਂ ਹਨਰੀ ਚਲੀ ਹੋਵ ੇਕੋਈ ਤੂਫਾਨੀ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਈ ਲੇ ਿਈ, 

ਉਸਦੀਆਂ ਖ ੀਆਂ, ਪਟਰਵਾਰ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ। ਸੋਚਦੀ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਿਈਆ,ਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਨੰੂ ਕਾਿਜ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਿਏ। 
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ਕਾਿਜ਼ ਉਹ, ਟਜਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਲਟਖਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਟਜੰਦਿੀ ਦਾ ਅਟਹਮ 

ਫੈਸਲਾ। ਉਸਦੀ ਿੀ...ਜੋ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਟਮਤਾ ਦੇ ਟਜਊਣ ਦਾ ਇੱਕ ੋ

ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤ ੇਟਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹ ੰ ਚ ਿਈ, ਅਦਾਲਤ, ਉਸਦਾ 

ਪਤੀ ਜੋ ਟਕ ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥ ੇਹੀ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਿੀ 

ਟਨਮਤਾ ਨਾਲ। ਅੰਟਮਤਾ ਦੂਰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸਭ, ਨਾ ਕ ੱ ਝ ਬੋਲੀ, ਨਾ 

ਟਕਸੇ ਕੋਲ ਿਈ। ਘੜੀਆਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ 

ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਟਵੱਚ ਬੈਠੀ ਅੰਟਮਤਾ ਦਾ ਟਦੱਲ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ 

ਿੜਕਣ ਲੱਿ ਟਪਆ। ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ 

ਿੀ ਮੰਿਣ ਲੱਿ ਪਈ। ਪਰ...ਟਕਸਮਤ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮ ਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, 

ਅੰਟਮਤਾ, ਿੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ 

ਹਾਰ ਿਈ, ਕ ੜੀ ਦੀ ਕਸਿਡੀ ਟਪਓ ਕੋਲ ਿਈ। ਤੇ ਅੰਟਮਤਾ,ਸਦਾ 

ਲਈ...ਫੇਰ...ਇੱਕਲੀ ਰਟਹ ਿਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਉਸਦੀ ਇਕੋ ਮਤਰ 

ਖ ੀ ਨੰੂ ਵੀ ਉਿਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਟਿਆ। 

  

 

3. ਿਦਲ  ਦੀ ਸ ਝ 

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਪੰਡ ਿਿੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਟਨਿੱਕਾ ਟਜਹਾ ਘਰ, 

ਟਜਸਦੀ ਟਡਊੜੀ ਟਵੱਚ ਸ: ਸੋਹਣ ਟਸੰਘ ਬੈਠ ਅਖਬਾਰ ਪੜ ਰਹ ੇਨ, ਤ ੇ

ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਖਬਰਾਂ ਸ ਣਾ ਰਹੇ ਨ। “ਸਤਵੰਤ ਕੌਰੇ, ਦੇਖ ਦ ਨੀਆਂ ਟਕੰਨੀ 
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ਅੱਿੇ ਵੱਿ ਿਈ, ਭਾਰਤ ਮੰਿਲ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਟਿਆ, ਦੇਖ...” ਸੋਹਣ ਆਪਣੀ 

ਟਬਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਪਤਨੀ ਸਤਵੰਤ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ ਟਵੱਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 

ਟਦਖਾ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਓਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਤ ਪਰੇ 

ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਿਲਾਂ ਟਕ ਟਕ ਨਾ ਓਹ ਕ ੱ ਝ ਸ ਣ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕ ਝ ਸਮਝ 

ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਟਜੰਦਾ ਲਾ  ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਟਹਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤ 

ਟਡੱਿ ਿਈ। ਟਜਸ ਕਾਰਨ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਿਈ। ਸੋਹਣ ਟਸੰਘ ਨੰੂ 

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹ ਤ ਟਪਆਰ ਸੀ। ਓਹ ਉਸਦੀ ਪੂਰਾ ਟਦਲ ਲਾ ਕੇ ਦਖੇਭਾਲ 

ਕਰਦਾ, ਉਸਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ ਸ ਣਾ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰੇਟਡਓ ਲਾ ਕੇ 

ਉਸਨੰੂ ਿਾਣ ੇਸ ਣਾ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਦਨ ਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ 

ਟਦਨ ਉਸ ਦੇ ਟਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਟਹੰਦਾ।  

ਅਖੀਰ ਪਤਨੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਓਸਦਾ ਹੈ ਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਇਹ 

ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਮਿਰ ਨੰੂਹ - ਪ ੱ ਤ ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਟਹ ਕੇ ਮੰੂਹ ਫੇਰ ਟਲਆ ਵੀ 

ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਤੇ ਮਾਂ ਟਪਓ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸ ੇਛੱਡ, 

ਆਪ ਸ਼ਟਹਰ ਜਾ ਵੱਸ ਿਏ। ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ ੱ ਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਮਿਰ 

ਹੋਰ ਟਵਿੜ ਿਈ। ਹਾਲਾਟਕ ਸੋਹਣ ਉਸਨੰੂ ਟਦਲਾਸੇ ਟਦੰਦਾ ਰਟਹੰਦਾ ਵੀ ਸਭ 

ਨਾਲ ਹੀ ਨ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਟਦਸਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਸਭ ਪਤਾ ਲੱਿ 

ਜਾਂਦਾ। ਟਪੱਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਟਨਆਂ ਤ ਉਹ ਸੋਹਣ ਦੀਆਂ ਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਦ ੇਰਹੀ। ਸੋਹਣ ਰੋਜ ਉਸ ਨਾਲ ਓਵੇਂ ਈ ਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਟਕਸੇ 

ਜਵਾਬ ਟਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦਾ, ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਤਸੱਲੀਆਂ ਟਦੰਦਾ ਰਟਹੰਦਾ ਸੀ। 
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ਅੱਜ ਓਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ ਪੜ ਸ ਣਾ ਟਰਹਾ ਸੀ। “ਸ ਣੀਆਂ 

ਰਾਜਵੀਰ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਹਾ ਫੋਿੋ....ਦੇਖ ਮੰਿਲਯਾਨ 

ਬਣਾਇਆ...ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌ ਨ ਹ ੋਟਿਆ” ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, 

ਉਸਨੰੂ ਖਬਰਾਂ ਸ ਣਾ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਜਾਣੇ ਉਹ ਟਕ  ਇੰਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਟਦਲਾਸੇ ਟਦੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਟਹੰਦੇ ਵੀ ਪਟਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ, 

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮਟਰਆਂ ਵਰਿਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਟਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ 

ਟਦਨ ਤ ਘਰ ਦੀ ਦੇਉੜੀ ਟਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਟਠਆ, ਜਦ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚ ੇ

ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਿਏ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇਖਟਦਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣ ੇਲਾਡਲੇ ਨੰੂ 

ਬੇਸਬਰੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਟਹੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕੋਈ 

ਟਹਲਜ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੱਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਾਂਤ ਪਈ ਸੀ। ਸੋਹਣ 

ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਿ ਇੱਕ ਜਿਾ ਪਈ 

ਸੀ। ਉਸਨ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਿਰ ਆਇਆ, ਨਬਜ਼ ਦਖੇੀ ਤਾਂ 

ਟਕਹਾ ਟਕ “ਇਹ ਤਾਂ ਹ ਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ”। ਸੋਹਣ ਨੰੂ ਟਵ ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਉਸਨ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਮ ੜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਕਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਚਲੇ ਿਏ ਉਹ ਬਾਰ 

ਬਾਰ ਝੰਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮ ੜ ਆਏ ਨ? ਸੋਹਣ ਨ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਤਰ ਨੰੂ ਫੋਨ 

ਲਿਾਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਲਵ।ੇ ਉਸਨ ਆ ਜਾ  ਕਟਹ 

ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਿ ਟਦੱਤਾ। ਾਮ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਪ ੱ ਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋਹਣ ਨ ਸਤਵੰਤ 

ਕੋਲ ਬੈਠ ਟਕਹਾ “ਦੇਖ.., ਟਜਸ ਪ ੱ ਤ ਲਈ ਤੂੰ  ਹਰ ਜਿਾ ਮੱਥੇ ਿੇਕ,ੇ ਨੱਕ 

ਰਿੜੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ, ਤਨੰੂੈ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਸਟਕਆ, ਤੇਰੀ 

ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਅੱਿ ਦੇਣ ਨਾ ਆ ਸਟਕਆ, ਪ ੱ ਤ ਪ ੱ ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ  ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ, ਿੀ ਨਾ ਜੰਮਣ ਟਦੱਤੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਪ ੱ ਤ, ਬ ੱਢੇ ਬਰੇਆਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ 
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ਕਲੇ ਛੱਡ ਤ ਰਦਾ ਹੋਇਆ...”। ਅਖੀਰ ਪ ੱ ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਥੀ 

ਚ ੱ ਕੀ ਿਈ ਤੇ ਮ ਾਨ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਿਈ। ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਅੱਿ ਵੀ ਸੋਹਣ ਨ 

ਆਪ ਟਦੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਭ ਚਲੇ ਿਏ, ਸੋਹਣ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਟਰਹਾ, 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ...ਉਸ ਨਾਲ, ਅਖੀਰੀ ਕ ਝ ਪਲ ਟਬਤਾਉਣ ਲਈ। ਬੈਠਾ 

ਬੈਠਾ ਥ ੇਈ ਸੌ ਟਿਆ, ਤ ੇਸਦਾ ਲਈ ਸ ੱ ਤਾ ਰਟਹ ਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 

ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਟਨਭਾ ਟਦਆਂ, ਮਰਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ 

ਹੱਥ ਫੜ ਨਾਲ ਹੀ ਤ ਰ ਟਪਆ। 

 

4. ਅਰਥੀ 

ਅੱਜ ਵੇਹੜੇ ' ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ। ਖ ੀ ਸੀ, ਏਨਾ 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟਕਸ ਿੱਲ ਦੀ। ਬੱਸ ਬਾਪੂ ਕਟਹੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਆਪਦ ੇ

ਨਾਲ ਟਵਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਉ। ਅਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਨਆਣੇ ਲਈ ਟਵਆਹ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੀਆਂ ਜ ੱ ਤੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਸਵਰਨਾ ਬੱਸ 

ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ? ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰ ੇਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਇਹ ਿੱਲ 

ਕਟਹਣ ਦੇ ਦੋ ਕ  ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਨਿੱਕਾ ਟਜਹਾ, ਲੱਿਭਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 

ਦਾ ਹੀ, ਟਸਹਟਰਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੰੂ ਟਵਆਹ ਣ ਆ ਟਿਆ। ਜੱਦ ਮੈਂ ਉਸਨੰੂ ਚ ਬਾਰ ੇ

ਦੀ ਟਖੜਕੀ ' ਚ ਦੇਟਖਆ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੱਟਬਆ ਉਹ। ਟਕੰਨਾ 

ਮੋਿ  ਜੇਹਾ ਸੀ। ਟਨਿੱਕੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਟਕਹਾ ਵੀ ਲਿਦਾ ਤਰੇੇ ਟਹੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ 

ਖਾਜ , ਤ ੇਮੈਂ ਬੜੀ ਟਖੜਟਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸਾਂ। ਬੱਸ ਏਨੀ ਦਰੇ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦਾ 

ਅਲਾਰਮ ਦ ਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ' ਚ ਵੱਟਜਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ ਪਟਨਆਂ ਦੀ ਦ ਨੀਆਂ 'ਚ 
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ਟਨਿੱਕਲ ਆਈ। ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਟਖਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਜ ਟਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ 

ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਦੇਰ ਹੋ ਿਈ। ਮੈਂ ਝੱਿ ਦੇਣੀ ਠ ਨਹਾ ਿੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜੀ। 

ਸਾਹਮਣ ੇਮੇਰੀ ਸੱਸ ਖੜੀ ਘੂਰੀ ਵੱਿਦੀ ਬੋਲੀ “ ਆ ਿਈ ਜਾਿ ਮਹਾਰਾਣੀ 

ਨੰੂ! ਹਾਂ ਸੌਣ ਨੰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਟਲਆ ਦੀ, ਮਾਂ ਨ ਕ ੱ ਝ ਟਸਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਾ 

ਸਜਾਂ ਮ ੜ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਬੈਠ ਆ ਤਰੇੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਠ 

ਕੇ ਆਊ, ਫੇਰ ਇਸਦੇ ਹ ਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊ, ਦਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ 

ਚਾਹ ਟਪਯੰੂਿੇ...” ਇਕੋ ਸਾਹੇ ਉਸਨ ਤਾਹਟਨਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਾ ਟਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ 

ਕ ਝ ਸ ਟਣਆਂ ਅਣਸ ਟਣਆ ਕਰ ਛੇਤੀ ਰੋਿੀ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ ਲੱਿ ਪਈ।  

ਟਵਆਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ' ਚ ਹੀ ਹੋ ਟਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਹ ਟਰਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ 

ਵਾਕਫ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕ ੱ ਝ ਟਦਨ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਏਿਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਾਡ ੇ

ਘਰ ਤ ਬਹ ਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਾਇਦ ਟਸਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਪੇਟਕਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਠ ਵੱਜੇ ਠਦੀ ਸਾਂ। ਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ 

ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਦੀ ਟਪਆਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਟਦੰਦੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਟਬਨਾ ਮੈਂ 

ਟਬਸਤਰ ਟਵਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਨਕਲਦੀ। ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਬਹ ਤ ਯਾਦ ਆ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਿਲਤੀਆ ਂਕਰ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ 

ਉਹ ਕਟਹੰਦੀ ਵੀ ਸੱਸ ਤ ਿਾਲਾਂ ਖਾਏਿਂੀਂ, ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇਹ ਿਲਾਂ ਅਕਸਰ 

ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਿਾਲ ਟਦੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸ ਭਾਅ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠ ਨਾਲ ਭਟਰਆ 

ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਦੀ ਏਿਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਟਜਵੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ 

ਸਾਂ। ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਟਦਨਾਂ ' ਚ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭ ੱ ਲ ਿਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨ 

ਕਦੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੀਿਾ ਦੀ ਸੱਸ ਤਾਂ 

ਉਸਨੰੂ ਖੂਬ ਟਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਆ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ 
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ਸੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬੇਬੇ ਤ ਵੀ ਵੱਿ ਟਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ 

ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੰੂ ਤਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਮਾਰਦੀ। ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਟਕ  ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਭਾਰੇ ਟਜਹੇ ਰੀਰ 

ਨਾਲ ਤ ਰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀਆ ਂ ਵੱਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰਾਖ ੀ ਜੇਹੀ 

ਲਿਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਤ ਰਦੀ ਆ ਦੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੀ 

ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਹ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵਾਂਿ ਮੇਰ ੇ

ਨਾਲ ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਸ ਮੈਨੰੂ ਏਹੋ ਕਟਹੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛਤੇੀ ਪਤੋੇ ਦਾ ਮੰੂਹ 

ਟਵਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਹਾਂ ਨਾਹ ਟਵਚ ਟਸਰ 

ਟਹਲਾ ਟਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੱਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਸਹਟਰਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਟ ਕਾਇਤ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ ੱ ਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ 

ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬ ਰਾ ਨਾ ਟਕਹਾ ਕਰ। ਦੱਸ..! ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਿੱਲ ਹੈ?  

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕ ਝ ਟਦਨ ਆਪਣੇ ਪੇਟਕਆ ਂ

ਦੇ ਰਟਹਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਝੱਿ ਦੇਣੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਲਾਸ ਭਰ ਟਲਆਈ। 

ਟਜਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਿਲਾਸ ਚ ੱ ਕਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਬੋਲ ਪਈ “ਨੀ ਕ ੜੀਏ! 

ਅਕਲ ਨੰੂ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਮਾ ਪੇ ਤਾਂ ਕ ੜੀ ਦ ੇਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘ ੱ ਿ ਨਾ ਭਰਣ... 

ਤੂੰ  ਿਲਾਸ ਭਰ ਟਲਆਈ ਐ..! ਲੈ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ”। ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਰਾਖ ੀ ਜੇਹੀ ਤ ੇ

ਬੜਾ ਿ ੱ ਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਬ ੇਟਵਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਲਾਸ ਫਟੜਆ ਤ ੇਲੈ ਿਈ। 

ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਟਨਆ ਹੀ ਟਪਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਤ ਰ ਪਈ। 

ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬਬੇੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਟਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ 

ਕਟਹਣ ਲੱਿੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਟਰਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਿ ੱ ਸੇ ਟਵੱਚ ਆ 

ਕੇ ਟਕਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਖ ੀ ਹੈ , ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਿ ਵੱਿ ਵੇਖਦੀ ਐ। 
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ਮੇਰੀ ਬੇਬ ੇਨੰੂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵ ਤ ਕੀ ਹਇੋਆ, ਉਸਨ ਜੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਮੇਰ ੇ

ਮੰੂਹ ਤੇ ਜੜ ਟਦੱਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ “ਹ ਣ ਤ ਓਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇ ਓਹੀ ਤੇਰਾ 

ਪਟਰਵਾਰ ਐ, ਸਾਡੇ ਵਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀਂ, ਟਜੱਥੇ ਕ ੜੀ ਦੀ ਡੋਲੀ 

ਜਾਂਦੀ, ਉਥ ਹੀ ਅਰਥੀ ਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ” ਏਨਾ ਕਟਹ ਉਹ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਿਈ, 

ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਰਟਹ ਿਈ। ਟਵਆਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨ 

ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀ। ਹ ਣ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਟਵਚ ਰਟਹਣਾ 

ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਨੰੂ ਘ ੱ ਿ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਨ ਪਾਸੇ ਵੱਿਦੀ ਨ ਰਾਤ 

ਕੱਢੀ, ਤੇ ਟਦਣੇਂ ਪਟਹਲੀ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਮ ੜ ਪਰਤਣ ਲਈ 

ਤ ਰ ਪਈ। ਕਦੇ ਟਜਸ ਘਰ ਤ ਮੇਰੀ ਡਲੋੀ ਉਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਘਰ ਤ ਮੇਰੇ 

ਟਰ ਟਤਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਠ ਿਈ ਸੀ। 

 

5.  ਓਹ ਬਗੀਚੀ 

 

ਅਿਖੜ ਬ ੱ ਢਾਪਾ, ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਝ ਟਕਆ ਲੱਕ, ਤੇ ਭ ਟਰਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, 

ਅਠਾਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ' ਚ ਉਹ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਟਚਹਰੇ, ਇੱਕ ੋ

ਤੱਕਣੀ ' ਚ ਪੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਿਕਵੀਂ ਿ ੱ ਪ ਨਾਲ 

ਸੱਜਰੀ ਦ ਪਟਹਰ ' ਚ ਪਰੂਾ ਿਰਮੀ ਦਾ ਕਟਹਰ ਸੀ। ਝ ਕਟਹਣ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇ

ਘਰ ' ਚ ਏ. ਸੀ. ਲੱਿੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੰਝੀ ਛੱਤ ' ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ 

ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਪ ਰਾਣ ੇਸਟਮਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਟਜਸਨੰੂ ਕ ਦਰਤ 

ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਟਪਆਰ ਸੀ। ਉਸਨ ਛੱਤ ' ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਨਿੱਕੀ ਟਜਹੀ 
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ਬਿੀਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਦਨ ਉਸ ਮਿਰ ਹੀ ਰਟਹੰਦਾ ਸੀ। 

ਸਵੇਰੇ ਠਟਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਨਿੱਕੇ ਟਜਹੇ ਪੜੋਤੇ  ਨੰੂ ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਆ ਦਾ, ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਰੰਿ - ਬਰੰਿੇ ਫ ੱ ਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਟਦਖਾ ਦਾ। ਓਹ ਟਨਿੱਕਾ ਜੀਅ, ਫ ੱ ਲ 

ਵੇਖ - ਵੇਖ ਬੜਾ ਈ ਖ  ਹ ੰ ਦਾ। ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਟਪਆਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਟਲਆਂ 

ਨੰੂ ਹੀ ਟਮਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ ਤਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰ, ਭਰਪਰੂ ਟਪਆਰ 

ਹ ੰ ਦਾ।  

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵ ਤ ਬੀਟਤਆ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸੀ। 

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਚੜੀਆਂ ਉਸਦੀ ਬਿੀਚੀ ' ਚ ਖੂਬ ਿਾਣ ੇਿਾ ਦੀਆਂ। ਨੰੂਹ 

ਵੀ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨ ਆ ਕੇ ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਣ 

ਲੈਂਦੀ। ਪਟਰਵਾਰ ਨਾਲ ਖੂਬ ਟਪਆਰ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਓਹਨਾ ਤ ਵੱਿ ਆਪਣ ੇ

ਟਨਿੱਕੇ ਟਜਹੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਨਾਲ। ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 

ਮ ਤਾਟਬਕ ਉਸਨੰੂ ਫ ੱ ਲ ਟਦਖਾਉਣ ਛੱਤ ' ਤੇ ਲੈ ਆ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ 

ਕ ੱ ਝ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮੰਝੀ ਤ ਟਠਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਟਰਹਾ। ਪੜੋਤੇ ਨ ਵੱਡੇ ਦਾਦ ੂ

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹ ਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੂ ਬਹ ਤ ਬੀਮਾਰ 

ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੇ ਰੋਿੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੀਰ 

ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਵ ਤ ' ਚ ਹੀ ਰੂਹ ਰੀਰ ਨੰੂ ਟਤਆਿ 

ਆਪਣੇ ਸਫਰ ' ਤੇ ਤ ਰ ਪਈ।  

ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਮਿਰ, ਉਸ ਟਵੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿੀਚਾ ਵੀ ਸ ੱ ਕ 

ਟਿਆ, ਤ ੇਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਟਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਜ ਬੱਸ 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਟਵਚ। ਉਸਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੜੋਤਾ ਹ ਣ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 

ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਦਨ ਉਸਨੰੂ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੋਲਦ ੇ
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ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੂ ਦਾ ਬਿੀਚਾ ਯਾਦ ਆ ਟਿਆ।  ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟਵੱਚ 

ਉਹ ਆਪਣ ੇਦਾਦੂ ਦੀ ਿਦੋ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰ ਟਕੰਨ ਸਾਰ ੇਸੋਹਣ,ੇ ਵੱਡ ੇ- 

ਛੋਿੇ, ਰੰਿ - ਬਰੰਿੇ ਫ ੱ ਲ ਸਨ। ਓਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਿ, ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤ ਰ 

ਟਪਆ। ਓਹੀ ਬਿੀਚਾ ਮ ੜ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਲਿੇਆ। ਅਿਲੇ ਹੀ ਟਦਨ 

ਓਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਿਮਲੇ,  ਫ ੱ ਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮ ੜ 

ਓਹੀ ਬਿੀਚੀ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ ਰ ਝ ਟਿਆ। ਫ ੱ ਲ ਕ ਝ ਹਫਟਤਆਂ ' ਚ ਟਖੜ 

ਉਠ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ ੰ ਦਰ ਬਿੀਚੀ ਟਤਆਰ ਹ ੋਿਈ। ਤੇ ਹ ਣ ਦਾਦਾ 

ਟਸਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ' ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਸ ਬਿੀਚੀ ' ਚ ਟਜ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ 

ਸੀ। 

 

6. ਦੇਹਲੀਜ 

 

ਚ ੱ ਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਿ ਨੰੂ ਟਨਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ 

ਟਵੱਚ ਫੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਖੇਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਿ ਨੰੂ। ਟਜੰਨਾ ਸੇਕ ਅੱਿ ਚ ਸੀ, 

ਉਸਤ ਵੱਿ ਸੇਕ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟਦਲ ਸੜ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ 

ਏਨੀਆਂ ਟਡਿਰੀਆਂ, ਏਨ ਹ ਟ ਆਰ, ਏਨ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ ਹੋਣ ਦਾ? ਜੱਦ 

ਏਨ ਮਾੜੇ ਵ ਤ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੀਆ।ਂ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਜ਼ੰਦਿੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਟਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਰ ਹ ੋ

ਪਈ, ਜੱਦ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆ ਂ

ਕ ੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਟਹ ਕੇ ਿਾਲ ਟਦੱਤੀ ਿਈ। ਤੇ ਹ ਣ..... 
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ਰੋਿੀ  ਵੀ ਔਖੇ। ਉਸਨ ਿ ੱ ਸੇ 'ਚ ਆ ਅੱਿ ਬਾਲੀ, ਤੇ ਸੋਟਚਆ, ਅੱਜ ਸਭ 

ਸਾੜ ਦਵੇਿੀ। ਪਰ ਟਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਮਹਨਤ, ਟਕਵੇਂ 

ਅੱਿ 'ਚ ਫੂਕ ਟਦੰਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਓਹ ਅੱਿ ਮੂਹਟਰ  ਠੀ, ਆਪਣ ੇਕਾਿਜ਼ 

ਚੱਕ,ੇ ਸਮਾਨ ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਪਰ ਦੇਹਲੀਜ 

ਤ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੀ। ਟਜਵੇਂ ਈ ਪਰੈ ਪ ੱਿਣ ਲੱਿਦੀ, ਮਾਂ ਪ ੇਪਟਰਵਾਰ 

ਮੂਹਰੇ ਟਦੱਸਦਾ। ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਿੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਉਹ ਅੰਦਰੇ 

ਵੜ ਿਈ। ਸਵੇਰੇ ਉਠੀ, ਖੇਤ ਆਏ ਦਾਦੇ ਨੰੂ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਿਈ। ਉਸਨ 

ਕੋਲ ਟਬਠਾ ਟਲਆ ਤੇ ਟਸਰ ਤ ੇਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਬੋਟਲਆ “ਿੀਏ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 

ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਟਪੰਡ ਦ ੇ

ਸਕੂਲੇ ਮੈਡਮ ਲਿਵਾ ਦਊ, ਤੂੰ  ਕੱਲ ਤ ਸਕੂਲੇ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਂ” ਏਨਾ 

ਸ ਣਟਦਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਖ ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਟਰਹਾ। “ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਦਾ 

ਜੀ...ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਤ ਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾ ਿੇ” ਕਟਹ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਿਲ ਲੱਿ ਿਈ। 

ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਦੇ ਨ ਰਾਤ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਟਹਲੀਜ ਤ ਵਾਪਸ ਮ ੜਦੇ ਦੇਖ 

ਟਲਆ ਸੀ। 

 

7. ਗੱਲ ਸਿਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ 

 

"ਬੱਟਚਓ! ਔਰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਪੂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਨੀ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ 

ਜਨਮ ਟਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਰੱਬ 

ਆਪ ਟਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹ ੰ ਚ ਸਕਦਾ ਉਥੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਆਸ 
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ਪਾਸ ਟਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ 

ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਾਂ ਸਮਝ ੋਤੇ ਛੋਿੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ।” ਕਟਹੰਦ ੇ

ਹੋਏ ਟਪੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਟਸੰਘ ਨ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਟਪੰਡ ਦ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟਵੱਚ ਮਟਹਲਾ ਟਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਤੇ 

ਬੱਟਚਆਂ ਨੰੂ ਦਟਸਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ 

ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਾਇਨ ਚ ਸਬਤ ਟਪੱਛ ੇ

ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਟਨਿੱਕੀ ਟਜਹੀ ਕ ੜੀ, ਸ ਨੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ ਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 

ਸਭ ਸਮਝਣ ਨੰੂ ਹਜੇ ਉਹ ਬਹ ਤ ਛੋਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜਰਰੂ ਸਮਝ 

ਿਈ ਸੀ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰੋ। “ਪਰ ਸਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ ਹੀ 

ਮਾਰਦੇ” ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਵਚ 

ਸ ੰ ਨ ਛਾ ਿਈ। ਟਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਸਦਾ ਈ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਲਜੀਤ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ 

ਆਵੇ ਕੇ ਹ ਣ ਇਸ ਟਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਟਕਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। “ਪ ੱ ਤ ਤੂੰ  ਬਟਹ 

ਜਾ, ਡੈਡੀ ਮਮੀ ਦੇ ਮਸਟਲਆਂ ਚ ਬੱਚ ੇਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ” ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਜੀਤ ਨ 

ਉਸਨੰੂ ਿਾਲ ਟਦੱਤਾ। ਤੇ ਿੀਚਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਟਪ  ਨਾਲ ਟਮਲਾਉਣ ਲਈ 

ਟਕਹਾ। ਰਾ ਿਰਿਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਲ ਨੰੂ 

ਮ ੜ ਿਏ।  

ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸ ਨੀਤਾ ਦੇ ਮਾਂ ਟਪਓ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ ਟਿਆ। 

ਬਲਜੀਤ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਟਕ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਟੜਆ ਕਰੋ, 

ਬ ਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿੱਲ ਦਸੀ। ਮਾਫੀ 

ਮੰਿਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਪਰਤ ਿਏ। ਪਰ ਸ ਨੀਤਾ ਲਈ, ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 

ਕਲੇ  ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਟਦਆਂ ਈ ਪਟਹਲਾਂ ਟਪਓ ਤ 
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ਟਛੱਤਰ ਪੈ ਿਏ। “ਮੇਰੀ ਟਕਸਮਤ ਈ ਖਰਾਬ, ਰੱਬ ਨ ਦੋ ਦੋ ਨਹਸ਼ਾਂ ਮੇਰ ੇ

ਪੱਲੇ ਪਾ ਟਦੱਤੀਆ,ਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਤ ਵੱਿ ਕੇ ਇਕ, ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਟਖਆ 

ਤ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ  ਨਹੇਸ਼, ਜਦ ਦਾ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 

ਖ ੀ ਨੀ ਬਚੀ, ਉਤ ਆਹਾ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਟਰਆ।” ਉਸਦੀਆਂ 

ਿਲਾਂ ਸ ਣਟਦਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਲ ਲੱਿ ਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

“ਤੂੰ  ਟਕਹੋ ਟਜਹੀ ਮਾਂ ਐ, ਇਹ ਟਕੰਨਾ ਕ ਝ ਬੋਲ ਟਦੰਦਾ ਮੈਨੰੂ, ਤੂੰ  ਕ ਝ ਕਟਹੰਦੀ 

ਟਕ  ਨਹੀਂ?” ਕਟਹੰਦ ੇਹੋਏ ਸ ਨੀਤਾ ਮਾਂ ਉਤੇ ਬਰਸ ਪਈ। “ਿੀਏ, ਸਾਡ ੇ

ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਇਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਬੰਟਦਆਂ ਦੀਆ ਂ

ਲਾਹਨਤਾਂ ਤ ੇਮਾਰਾਂ” ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ ਨੀਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰੇ ਰੋ ਪਈ। “ਪਰ ਸਕੂਲੇ 

ਤਾਂ ਸਰ ਕਟਹੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹ ੰ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 

ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਵੇਖੀ ਮਾਏ ਇਸਨੰੂ ਪਾਪ ਲੱਿੂ” ਸ ਨੀਤਾ ਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 

ਦੇ ਹੰਜੂ ਪੂੰ ਝੇ। 

ਵ ਤ ਬੀਤਦਾ ਟਿਆ, ਿਰਮੀ, ਟਸਆਲ, ਸਾਉਣ, ਮਹੀਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 

ਇਸ ਿੱਲ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਿਏ। ਸ ਨੀਤਾ ਹ ਣ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਟਿਆਰ 

ਹੋ ਿਈ ਸੀ ਤ ੇਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਬਦਲ ਿਈ, ਪਰ 

ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਟਪਓ ਦੀਆਂ ਿਾਲਾਂ ਮਾਰਾਂ ਸਟਹਦੇ ਸਟਹਦੇ ਉਹ ਏਨੀ 

ਵੱਡੀ ਹੋ ਿਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹ ਣ ਉਹ ਏਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਘਰਟਦਆਂ ਤ ਬਾਿੀ ਹੋ ਿਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤ ਘਰ ਆ ਟਦਆਂ ਈ ਉਸਨ 

ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੋਫ ੇਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਸ ੱ ਟਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਮਾਂ ਨ 

ਟਜੱਦਾਂ ਈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਈ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਰੋਿੀ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚ ਭਜੀ ਿਈ। 

ਟਜਵੇਂ ਈ ਉਸਨ ਰੋਿੀ ਦਾ ਥਾਲ ਅੱਿੇ ਵਦਾਇਆ ਉਸਦੀਆਂ ਸ ਜੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 
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ਦੇਖ ਕੇ ਸ ਨੀਤਾ ਬਰਸ ਪਈ “ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸਨ ਤੈਨੰੂ ਮਟਰਆ ਨਾ? ਦੇਖ ਮਾਂ 

ਮੈਨੰੂ ਹ ਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਿ ੱ ਸਾ ਆ ਦਾ ਤੂੰ  ਟਕ  ਰਟਹਣੀ ਇਹੋ ਟਜਹ ੇ

ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸਨ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖੀ ਟਕੱਸੇ ਟਦਨ”। “ਦੇਖ ਿੀਏ, ਮੈਂ 

ਪਟਹਲਾ ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੀ 

ਮੇਰਾ ਪਰਮੇ ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂ, ਉਸਤ ਬਾਰੀ ਹ ੋਕੇ ਜੇ ਮੈਂ 

ਕ ਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮੈਨੰੂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਿੇਾ” ਮਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੋਏ 

ਬੋਲੀ। ਸ ਨੀਤਾ ਪਟਹਲਾਂ ਹੱਸੀ ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਿਈ “ਵਾਹ 

ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ! ਤ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਥਲੇ ਦਬ ਕੇ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿ ਜ਼ਾਰ ਟਦੰਟਦਆਂ, ਤੇ ਸੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਹ ਟਮਲਦੀ, ਇਹ ਥੋਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੂੰ  

ਖੜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਲਈ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਆ”। 

“ਨਹੀਂ ਪ ੱ ਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕ ਝ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਈ ਤੈਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ 

ਘਰ ਕੱਢ ਦਊ, ਟਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂਿੇ ਅਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, 

ਟਕੱਥੇ ਜਾ  ਮੈ ਜਵਾਨ ਿੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਿੱਲ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮੈਂ 

ਸੋਚ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹ ਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ  ਵੀ ਜ ੜੀ ਐ,ਂ ਕੀ ਕਰਾਂਿੇ, ਟਕੱਥ ੇ

ਜਾਵਾਂਿੇ?” ਮਾਂ ਨ ਟਕਹਾ। “ਤੇਰਾ ਰੋਜ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਇੰਜ ਈ ਮਾਰ ਖਾਣੀ 

ਐ ਤਾਂ ਹ ਣ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰ ੇਆ ਕੇ ਨਾ ਰੋਵੀਂ ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ  ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਿੀ, 

ਮੈਂ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ”। ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ ਨੀਤਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਰੋਿੀ ਖਾਣ ਲੱਿ 

ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਈ ਬੈਠ, ਉਸਦੇ ਟਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਬੋਲੀ “ਦੇਖ 

ਿੀਏ! ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ ਬਹ ਤ ਟਪਆਰ ਕਰਦੀ ਐ,ਂ ਤੂੰ  ਹਲੇ ਟਨਿੱਕੀ ਐ, 

ਏਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੰੂ, ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ 
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ਟਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਟਰ ਤੇ ਨ ਟਜੰਨਾ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸਮੇਿ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਐ”। “ਤਾਂ 

ਲਾਹਨਤ ਐ, ਇਹੋ ਟਜਹੇ ਟਰ ਟਤਆਂ ਤ,ੇ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਏਨਾ ਜ ਲਮ ਸਟਹਣਾ ਪੈਂਦਾ 

ਐ”ਂ। ਸ ਨੀਤਾ ਨ ਖਾਣ ੇਦੀ ਥਾਲੀ ਚਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕ ੜਦੀ ਹੋਈ ਬਹਾਰ ਨੰੂ 

ਚਲੀ ਿਈ। ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ “ਮੇਰੀ ਿੱਲ ਸ ਣ ਲੇ, ਕੱਲ ਮਟਹਲਾ 

ਟਦਵਸ ਐ, ਪਤਾ ਐ ਨਾ ਤੈਨੰੂ? ਅੱਜ ਦਾ ਟਦਨ ਸੋਚ ਲਾ, ਹ ਣ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹ 

ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਿੱਲ ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਬੋਟਲਆ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇਆ, ਮੈਂ ਇਸ 

ਵਾਰ ਪ ਟਲਸ ਬ ਲਾ ਿੀ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਟਕ ਕਟਹਣਿੇ, 

ਹ ਣ ਤੂੰ  ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਕੇ ਤੂੰ  ਬੋਲੇਂਿੀ? ਜਾਂ ਹ ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂੰ ” ਕਟਹੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲੀ ਿਈ। ਾਮ ਹੋਈ ਸ ਨੀਤਾ ਦਾ 

ਬਾਪੂ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਭ ਨ ਰੋਿੀ ਖਾਿੀ ਤੇ ਸ ਿਏ। ਜਾਿਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 

ਟਸਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਓਹੀ ਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸਦ ੇ

ਟਦਮਾਿ ਟਵੱਚ ਜੋ ਦ ਪਟਹਰੇ ਸ ਨੀਤਾ ਨ ਕਹੀਆਂ। “ਕੀ ਕਰਾਂ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ 

ਟਰ ਤੇ, ਇਜ਼ਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਿੀ ਦਾ ਭਟਵੱਖ ਪਰ 

ਹ ਣ!! ਟਵਆਹ ਤ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਕਟਹਣਿੇ? ਕੀ ਸ਼ਦਾ 

ਚਟੜਆ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੰੂ? ਟਵਆਹ ਤ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ 

ਆਇਆ ਵੀ ਘਰਵਾਲਾ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਬੱਸ ਹ ਣ ਕੱਲ ਦਾ ਟਦਨ...ਕੋਈ 

ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਾ ਸ ਖਾਲਾ ਟਦਨ ਕੱਢ ਦਵੀਂ ਕੱਲ ਦਾ”। ਰੱਬ ਅੱਿੇ ਹੱਥ 

ਜੋੜਦੀ ਉਹ ਸੌ ਿਈ।  

ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਚਮਕ ਤਾਂ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ ਨੀਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਟਫਕਰ 

ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕ ਝ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਬੜ ੇਟਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਸ ਨੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਿੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਟਹਲਾ ਟਦਵਸ ਪਰੂ ੇ
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ਦੇ  ਟਵੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ ਿੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰ ਤਬ ੇ

ਦੀਆਂ ਿਲਾਂ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ, ਸ ਨੀਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ 

ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। “ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਦਨ ਸ ਖਾਲਾ ਲੰਘਾ ਦਵੀਂ, ਇਸ ਕ ੜੀ ਦਾ 

ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵ”ੇ। ਉਸਨ ਰੱਬ ਅੱਿੇ ਮ ੜ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਨ 

ਟਕਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੀ ਅੱਜ ਕ ਝ ਹੋਰ ਈ ਮੰਜੂਰ ਸੀ। ਸ ਨੀਤਾ ਦਾ ਬਾਪ ੂ

ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿ ੱ ਤ ਫੜ ਕੇ ਰਸੋਈ ਚ ਬਾਹਰ ਘਸੀਿ ਟਲਆਇਆ। 

ਸ ਨੀਤਾ, ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਉਥੇ ਈ ਖੜੀ ਰਹੀ। “ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਐ,ਂ ਚੱਲ ਦੜੌ 

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ, ਨਟਹਸ਼ ਜੇਹੀ”। ਟਪਉ ਨ ਸ ਨੀਤਾ ਨੰੂ ਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 

ਟਕਹਾ। ਸ ਨੀਤਾ ਚ ੱ ਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। “ਸ ਨੀਤਾ, ਤੈਨੰੂ 

ਸ ਟਣਆ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਜਾ” ਮਾਂ ਨ ਟਕਹਾ। “ਬੱਸ ਹ ਣ, ਤਨੰੂੈ ਯਾਦ ਐ ਨਾ ਮੈਂ 

ਕੱਲ ਕੀ ਟਕਹਾ ਸੀ, ਹ ਣ ਤੂੰ  ਦਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ  ਕ ਝ ਕਰੇਂਿੀ ਕੇ ਮੈਂ 

ਕਰਾਂ?” ਸ ਨੀਤਾ ਨ ਟਕਹਾ। “ਕੀ ਕਰੇਂਿੀ ਨੀ ਤੂੰ , ਤ ਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉ 

ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ” ਬਾਪੂ ਨ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ ੱ ਿ ਟਦੱਤਾ “ਲੈ, 

ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਂਿੀ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤ ਕ ੱ ਿ ਖਾਂਦੀ, ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹ ਣ ਕੀ ਕਰੇਿੀ?” ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨ ਟਕਹਾ। 

ਸ ਨੀਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਿਈ। ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕ ੱ ਿਣ ਲੱਿ ਟਪਆ। 

ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਟਕੱਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸ ਨੀਤਾ ਅੰਦਰ 

ਿਈ, ਵੋਮੈਨ ਹੇਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ ਟਲਸ ਅਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਟਮੰਿਾਂ 

ਚ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਿੀਆਂ ਸਿਾਂ ਸਾਫ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 

ਕੇ ਬਹ ਤ ਬ ਰੀ ਤਰਾਂ ਕ ੱ ਟਿਆ ਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਪ ੂਕੋਲੋ ਪ ੱ ਛ ਟਿੱਛ ਹ ੋ
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ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਿਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਟਦਖਾ ਟਦਖਾ ਕਟਹ 

ਟਰਹਾ ਸੀ “ਤੂੰ  ਔਰਤ ਐ,ਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦ, ਤੂੰ  ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਿੀ ਮੇਰਾ?” 

ਇੰਸਪੈਕਿਰ ਹਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ “ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ ਟਲਸ ਸਿੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਈ 

ਦਸ ੰ  ਵੀ ਟਕ ਕਰੂੰ  ਮੈਂ ਤੇਰਾ!” “ਪ ੱ ਤਰ, ਤੇਰੀ ਟਹੰਮਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤਰੀਫ ਕਰਦੀ 

ਹਾਂ, ਤੂੰ  ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਟਵਚ ਟਨਕਲਣ ਟਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, 

ਟਜਸ ਟਵਚ ਟਨਕਲਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਟਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਿਰੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਟਹਲਾ 

ਟਦਵਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨ ਟਵਚ ਤੂੰ  ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਟ  

ਕਰਾਂਿੀ ਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦ ਬਾਰਾ ਥੋਡਾ ਕੋਈ ਟਰ ਤਾ ਨਾ ਰਹੇ”। 

ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਿਰ ਨ ਸ ਨੀਤਾ ਨੰੂ ਾਬਾ ੀ ਟਦੱਤੀ। “ਪਰ ਠਾਣੇਦਾਰਨੀ 

ਜੀ, ਇਸਨੰੂ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਲੇ ਚਲੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਟਕੱਥੇ ਜਾ ?” 

ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਟਫਕਰ ਸੀ। “ਉਸਦੀ ਟਫਕਰ ਤ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਤ ਹਾਡ ੇ

ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਿਾ, ਤੇ ਸਮਝਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਘਰਟਦਆਂ ਨੰੂ 

ਵੀ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਟਫਕਰ ਤ ਸੀੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਰਚਾ ਥੋਨੰੂ ਮਹੀਨ ਦਾ ਇਹੀ 

ਦੇਵੇਿਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਥੋਡੀ ਬਹ ਤ ਹ ਟ ਆਰ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਖੂਬ ਪੜਾਓ”। 

ਕਟਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਿਈ ਤੇ ਸ ਨੀਤਾ 

ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇਕ ਦ ਜI ਦੇ ਿੱਲ ਲੱਿ ਿਈਆ।ਂ 

 

8. ਿ ੱਟੀ ਦੀ  ਿਹਕ 
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ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਊਨ ਟਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਟਜੱਥੇ ਿਾਰਡਨ ਟਵੱਚ 

ਬੈਠਾ ਦਮਨ ਅੱਖਬਾਰ ਪੜਦਾ ਕਦੇ ਅYਨਕ ਟਸਰ ' ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦ ੇ

ਟਸਰ ਤ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਝ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣ ੇਟਪਤਾ 

ਦੇ ਇੰਿਲੈਂਡ ਆਉਣ ਮਿਰ ਉਹ ਟਪਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤ ਏਿਰ ਹੀ ਰਟਹ 

ਟਰਹਾ ਸੀ। “ਨੀ ਕ ੜੀਏ..! ਜਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੋਲ ਚਾਹ ਫੜ ਟਲਆ” 

ਉਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤ ਟਲਆਂਦੀ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਨੰੂ ਟਕਹਾ। ਓਹ ਅੰਦਰ 

ਰਸੋਈ ' ਚ ਸਰਦਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜੀ।  

ਇੰਿਲੈਂਡ ਰਟਹੰਦੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਅਖਬਾਰ ਆ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, 

ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਦਮਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਤ ਉਹ ਇੰਿਲੈਂਡ ਵਟਸਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਣੀ ਟਮੱਿੀ ਹਲੇ ਵੀ 

ਉਸਦੀਆ ਨਸਾਂ ਟਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਟਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਸਟਭਆਚਾਰ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਾ ਰਟਹੰਦਾ ਸੀ।  

ਅੱਜ, 15 ਅਿਸਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਦਵਸ। ਜਦ ਦੋ ਸੋ ਸਾਲਾਂ 

ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿ ਲਾਮੀ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ੋਖ ੱ ਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਿਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਿਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ 

ਿਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਿੋਿੇ ਕਰ ਿਏ। ਪੰਜਾਬ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ , ਪਾਟਕਸਤਾਨ 

ਬਣਾ ਟਦੱਤਾ ਟਿਆ, ਤ ੇਏਨੀ ਮਾਰ ਕਿ ਮਚੀ, ਕੇ ਕੋਈ ਖ ਸ਼ਨਸੀਬ ਹੀ ਹ ੰਦਾ 

ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਸ ਪਾਰ ਪਹ ੰਚ ਜਾਂਦਾ।  

ਦਮਨ ਦੇ ਟਪਤਾ ਅਕਸਰ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ ਣਾ ਦੇ ਸੀ। 

ਓਹਨਾ ਨ ਦਟਸਆ ਸੀ, ਟਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿ ਆਂਢ ' ਚ ਇੱਕ ਮ ਸਲਮਾਨ ਵੀਰ 
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ਰਟਹੰਦੇ ਸੀ। ਟਦਲ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਫ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਟਕਸ ਨਾਲ ਟਮੱਠੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਦਮਨ ਦੇ 

ਟਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਟਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਲਕ ੋਕੇ ਪਾਟਕਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਏ 

ਸੀ। ਦਮਨ ਦੇ ਟਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਓਹਨਾ ਦਾ ਘਰ, ਬਹ ਤ 

ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਟਖਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਾਂਤ ਹੋਣ ਮਿਰ ਉਹ ਕਦ ੇਕਦੇ ਏਿਰ ਆ 

ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹ ਣ ਜਾਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਟਕ ਹੋਇਆ ਹ ਣਾ?। ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ 

ਿਏ ਨੰੂ ਟਕੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਿਏ ਸੀ, ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਉਸਨੰੂ ਆਪ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। 

 ਪੰਜਾਂ ਟਮੰਿਾਂ ਟਵੱਚ ਉਹ ਟਕੰਨੀ ਦੂਰ ਦ ਰਾਡੇ ਦ ੇ ਟਖਆਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ 

ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਨੰੂ ਉਦ ਲਟਿਆ, ਜਦ ਅਨੀਤਾ ਨ 

ਚਾਹ ਟਲਆ ਿੇਬਲ ' ਤੇ ਰੱਖੀ। “ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ” ਕਟਹ ਕੇ 

ਉਸਨ ਟਜਵੇਂ ਦਮਨ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਟਖਆਲਾਂ ਟਵਚ ਬਾਹਰ ਿਕੇਲ, ਮ ੜ 

ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੇ ਿਾਰਡਨ ਟਵੱਚ ਟਲਆ ਸ ੱ ਟਿਆ ਸੀ। “ਹਾਂ...ਰੱਖਦੇ” ਦਮਨ ਨ 

ਕ ੱ ਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਟਕਹਾ। 

 ਉਸਨ ਫੋਨ ਚੱਟਕਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਭੂਆ ਨੰੂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸ ੱ ਖ ਸਾਂਦ 

ਪ ੱ ਛੀ, ਤੇ ਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੋਟਲਆ “ਅੱਛਾ ਭੂਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ 

ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆ ਦੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਟਕਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹ ੈਟਕ ਨਹੀਂ?” ਭੂਆ 

ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਪਟਹਲਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ 

ਟਕਵੇਂ? ਉਸਨ ਹਾਂ ਹੂੰ  ਕਰਕੇ ਟਦਲਾਸਾ ਦੇ ਟਦੱਤਾ। ਦਮਨ ਨ ਫੋਨ ਰਟਖਆ, 

ਪਰ ਟਦਲ ਨੰੂ ਚਨੈ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਯਾਦਾਂ ਮ ੜ ਅੱਖਾਂ 

ਮੂਹਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਿੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਬੀਬੀ ਉਸਦਾ ਟਕੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦੀ 
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ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੂਿ ਦਾ ਲੜ ਫੜ, ਉਸਦੇ ਮਿਰ ਮਿਰ ਹੀ 

ਰਟਹੰਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਕ ਟਦਨ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ, ਉਸਨੰੂ  ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਟਪੰਡ 

ਲੈ ਟਿਆ ਤੇ ਮ ੜ ਉਹ ਕਦੇ ਟਪੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸਨ ਮ ੜ ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਨੰੂ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਟਖਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦ ਪਰੂੀ ਹ ੋਿਈ, ਬਾਪੂ ਕਦ ੇਉਸਨੰੂ 

ਮ ੜ ਟਪੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਆ, ਤ ੇਉਹ ਇਸ ਬੇਿਾਨੀ ਿਰਤੀ ਨੰੂ ਹੀ ਅਪਣਾ 

ਮਨ ਉਮਰ ਕੱਿੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਉਸਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਇੰਡੀਆ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਲਿਦਾ ਸੀ 

ਟਕ ਉਥੇ ਬੱਸ ਿਰੀਬੀ, ਤੇ ਟਮੱਿੀ ਘੱਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਟਕ ਦਮਨ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਟਕੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੱਟਭਆਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇ  ਦਾ, ਪਰ 

ਬੱਟਚਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਟਖਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ ਣੀਆਂ 

ਸ ਣਾਈਆਂ ਿੱਲਾਂ ' ਤੇ ਉਹ ਟਜਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸਨ ਸੋਟਚਆ, 

ਟਕ ਟਕ  ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਟਚਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਘ ੰ ਮਾ ਟਲਆਇਆ ਜਾਵੇ, 

ਸੱਟਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

ਉਸਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ 

ਕੀਤੀ। “ਹ ਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਿੇ, ਘਰ ਹ ੈਵੀ ਕੇ ਨਹੀਂ?, 

ਨਾਲੇ ਏਿਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ? ਨਾਲੇ ਹ ਣ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ, ਹ ਣ ਦੇ  ਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਟਰਹਾ, ਟਜਹੋ ਟਜਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ, ਹ ਣ ਤਾਂ 

ਬੱਚ ੇਿਲਾਂ ਸ ਣ ਸ ਣ ਫੇਰ ਵੀ ਕ ੱ ਝ ਚੰਿਾ ਸਮਝਦੇ ਨ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਜਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਟਬਲਕ ਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਿੇ”। ਟਦਲ ਤਾਂ ਦਮਨ ਦਾ ਬਹ ਤ 

ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਿੱਲ ਸਹੀ ਲੱਿੀ। ਫੇਰ ਉਸਨ ਸੋਟਚਆ, ਵੀ 
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ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ, ਬੱਚ ੇਵੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾ ਆਉਣਾ। ਫੇਰ ਿੱਲ ਓਥੇ ਆ 

ਿਈ, ਟਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ? 

 ਏਨ ਨੰੂ ਅਨੀਤਾ ਨ ਆ ਕੇ ਟਕਹਾ “ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰ 

ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਟਦੱਤੀ ਐ, ਤੇ ਸਮਾਨ 

ਖਰੀਦਣਾ ਐ, ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਟਦਓ”। ਦਮਨ ਨ ਹੂੰ  ਕਟਹ ਕੇ 

ਹ ੰ ਿਾਰਾ ਭਰ ਟਦੱਤਾ, ਤ ੇਸੋਟਚਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਟਹੰਦ,ੇ ਟਕੰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ 

ਨ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦ ਰਾਡੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਨਾ ਮਿਰ ਕੋਈ ਪਟਰਵਾਰ, 

ਟਕਸ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਟਕਸ ਬਹਾਨ ਜਾਈਏ, ਟਦਲ ਤਾਂ ਬਹ ਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ 

ਟਮੱਿੀ ਤੇ ਪੈਰ ਿਰਣ ਦਾ, ਉਸਨੰੂ ਚੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ 

ਅਮੀਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ, ਝੇਲਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਟਖਆਲ ਟਦਲ ' ਚ ਕੱਢ ਉਹ ਮ ੜ ਅਖਬਾਰ ਟਵੱਚ ਅੱਖਾਂ ਿੱਡ ਬੈਠ ਟਿਆ। 
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