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                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............③ 

ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੇਖਕ ਵੱਲ> ...... 

 

ਸਿਤ ਸ਼/ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ/ਸਤੁਤ ਿਕਤਾਬ ਮੇਰਾ ਿਲਿਖਆ ਪਿਹਲਾ 'ਕਹਾਣੀ 

ਸੰਗ/ਿਹ' ਹੈ, ਜੋ ਮE ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ 2020 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਮE ਇਹ ਤI 

ਨਹJ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਕਵL ਬੰਨM ੀ ਜIਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮE 

ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜI ਖਾਸ ਲੇਖਕਾ ਹI ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼I ਨੂੰ  ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ 

ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕI। ਬਲਿਕ 

ਮE ਤI ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਲੇਖਕਾ ਹI, ਿਜਸਨੂੰ  ਿਕਤਾਬI ਪੜMਨ ਦੇ ਨਾਲ-

੨ ਿਲਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼Qਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼Qਕ ਨR  ਹੀ ਮੈਨੂੰ  ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ/ੇਿਰਆ 

ਹੈ। ਮੈਨੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ  ਪਾਠਕ ਪਸੰਦ 

ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ  ਿਕਤੇ ਨਾ 

ਿਕਤੇ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਤI ਫੇਰ ਤI ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੀ ਨਹJ ਰਹੇਗੀ। 
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ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ..... 

 

 

ਪ/ਸਤੁਤ ਪੁਸਤਕ 'ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ' ਇੱਕ 'ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ/ਿਹ' ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕੁੱ ਲ ਤੇਰI ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵL ਦੂਸਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਤ> ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਿਨਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, 

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿਰੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਤਰI 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸIਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸIਝ ਹੈ 'ਜ਼ਖ਼ਮI ਦੀ'...'ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮI 

ਦੀ'.....। ਇਹਨI ਜ਼ਖ਼ਮI ਿਵੱਚ ਪਾਤਰI ਦੇ ਿਦਲI ਦੇ ਦਰਦ, ਿਹਜ਼ਰ ਦੀ 

ਅੱਗ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤI ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜMਾਅ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱ ਖ 

ਪਾਤਰI ਨੂੰ  ਕੇਵਲ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹJ, ਸਗ> ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

 

 

 

www.PunjabiLibrary.com



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............⑤ 

.......ਤਰਤੀਬ....... 

« ਗੂੜM ੇਰੰਗ, ਿਫੱਕ ੇਰੰਗ..... 

« ਅਜੀਬ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼.... 

« ਚੁੱ ਪ- ਚੁਪੀਤ.ੇ... 

« ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ.... 

« ਨਾਵਾਕਫ਼.... 

« ਬਦਨਸੀਬ ਸI ਮE..... 

« ਆਿਖ਼ਰੀ ਦੀਵਾਲੀ..... 

« ਤ ੇਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਆਈ..... 

« ਪੀਲੇ ਪੱਤ.ੇ.... 

« ਮੁਥਾਜ..... 

« ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ..... 

« ਸਰਹੱਦI..... 

« ਆਜ਼ਾਦ..... 
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.....ਗੂੜMੇ ਰੰਗ, ਿਫੱਕੇ ਰੰਗ..... 

 

'ਕੁੱ ਝ ਰੰਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚ ਭਰੇ ਨR  ਮE.... 

ਤ ੇਕੁੱ ਝ 'ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ....' 

ਉਸ ਿਦਨ ਖਰੀਦ-ੋਫਰੋਖਤ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ੧੬ ਆਨR  ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਤੂੰ  ਮੇਲੇ ਿਗਆ 

ਸੀ...ਮੈਨੰੂ ਰੰਗI ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਏ,  ਤੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ...ਤਾਹੀ^ ਤI ਉਸ 

ਿਦਨ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੂੜM-ੇਿਫੱਕ ੇਰੰਗI ਵਾਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ.... 

ਪਰ ਤੂੰ  ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਮੈਥ> ਿਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੈਨੰੂ ੧੨ ਆਿਨਆ ਂ'ਚ ਹੀ ਿਮਲ 

ਗਈ...ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ੨੦ ਆਨR  ਸੀ ਤ ੇਹੋਰ ੪ ਆਿਨਆ ਂ

ਦਾ ਪ/ਬੰਧ ਤੂੰ  ਿਕੱਥ> ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤJ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰI ਦ ੇਛਾਿਲਆ ਂਨR  ਦੱਸ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ.... 

ਰੰਗ ਤI ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ.... ਗੂੜM ੇਰੰਗI ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

'ਚ ਿਫੱਕਾ ਲੂਣ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਨਹJ...ਮੈਨੰੂ ਤI ਸਰ> ਦ ੇਤੇਲ 
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'ਚ ਤਲੀਆਂ ਪਾਪੜੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ.... ਪਰ ਹਰ ਦੂਜ ੇਿਦਨ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਦਾਲ ਿਰੱਿਝਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ ੇਹਰ ਚੌਥ ੇਿਦਨ ਸਰ> ਦਾ ਸਾਗ...... 

ਹI, ਸਾਗ ਤI ਸ਼ੁਰੂ ਤ> ਹੀ ਖ਼ਾਰਾ ਿਰਹਾ... ਤੂੰ  ਕਦ ੇਦੱਿਸਆ ਵੀ ਤI ਨਹJ ਸੀ 

ਿਕ ਤੂੰ  ਸਾਗ ਚੋਰੀb ਤੋੜ ਿਲਆਂ^ਦਾ ਿਰਹE.... ਉਹ ਵੀ ਿਪੰਡ> ਬਾਹਰ ੇਵੱਗਦ ੇ

ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਖੇਤI 'ਚ>.... 

ਗਰੀਬ ਤI ਸੀ, ਪਰ ਜੱਟI ਿਦਆ ਂ ਖੇਤI 'ਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸਰ>, 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਕਣਕ ਤ ੇਝੋਨਾ ਬੀਜ-ਬੀਜ ਕੇ ਲੋਕI ਦ ੇਿਢੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ.... ਸਾਰਾ-

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡ ੇਗਰੀਬI ਦ ੇਿਢੱਡ ਦ ੇਚੂਹੇ ਰਾਤੀ ਕਦ ੇਿਢੱਡ> 

ਰੱਜ-ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਨਹJ ਸਨ ਸੁੱ ਤ.ੇ.... 

ਡਕਾਰ ਤI ਦੂਰ ਿਰਹਾ, ਿਢੱਡ ਨੰੂ ਤI ਏਸ ੇਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਿਕ ਿਤੰਨ ਵੇਿਲ਼ਆ ਂ

ਿਵੱਚ> ਇੱਕ ਵੇਲ਼ਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦ ੋਵੇਲ਼ੇ ਤI ਿਢੱਡ ਭਰ ਹੀ ਜIਦਾ ਸੀ ਤ ੇਤੀਜੇ ਵੇਲ਼ੇ 

ਇਹ ਆਖ ਸਾਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਿਕ.... 

' ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ... 

ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱ ਖ.... 



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............⑧ 

ਿਜਹਨI ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ... 

ਘਣ ੇਸਿਹਣਗ ੇਦੁੱ ਖ........' 

ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦ ੇਰੰਗ ਉਸ ਿਦਨ ਹੋਰ ਗੂੜM ੇਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਆਪI ਦ ੋਤ> 

ਿਤੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸI....ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬI ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰੀਬI ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜIਦੀ ਏ....  

ਤਾਹJਓ ਤI ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਿਸਆ ਂਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 

ਿਦੱਤੀ ਿਮਠਾਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤI ਉਸ ਗੂੜMੀ ਰੰਗੀ ਿਮਠਾਈ ਨR  ਸਾਡੀਆ ਂ

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਰੰਗ ਿਫੱਕ ੇਕਰ ਛੱਡ ੇਤ ੇਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਹਦ, ਜ਼ਿਹਰ ਬਣ 

ਕੇ ਸਾਡ ੇਿਵਹੜ ੇਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਨੰੂ ਉਜਾੜ ਿਗਆ.... 

 

ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਨR  ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਹੀ ਿਮਠਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰ ੇਹੱਥ 

ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੇ ਜI ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਘਰੇ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ.... 
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                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............⑨ 

ਰੱਬ ਦ ੇਰੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਿਨਆਰ ੇਨR .....ਓਹਦੀਆ ਂਉਹ ਹੀ ਜਾਣੈ....ਸਾਡੀ ਿਫੱਕੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਤ> ਗੂੜM ੇਰੰਗ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਦ ਿਪੰਡ> ਬਾਹਰ ੇਵੱਗਦ ੇਨਾਲੇ 

ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵ-ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਿਗਆ ਤ ੇਉਹਨੰੂ ਰ>ਦੀ ਨੰੂ ਘਰੇ ਿਲਆ ਆਪI 

ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਹੜ ੇਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾ ਿਲਆ.... 

ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨI ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ  ਉਸਨੰੂ....'ਰੌਣਕ'....ਉਹ ਰੌਣਕ ਹੀ ਤI ਸੀ 

ਸਾਡ ੇਿਵਹੜ ੇਦੀ.... ਤ ੇਜਦ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਲੈ ਗਈ..... 

ਓਹਨR  ਤI gਥ ੇਵੀ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 

ਤਾਹJਓ ਤI ਅੱਗ> ਏਡਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲM ਿਲਆ ਸੀ...ਪਰ ਉਹਨI ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਭਰਨ 

ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਆਿਖ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਿਕੰਨਾ ਸੀ.... 

'ਛੱਡੀ ਹੋਈ' ਕਿਹ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕJ ਤਾਹਨR -ਿਮਹਣ ੇਮਾਰਦੇ ਤI ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਹੌਲ਼ 

ਿਜਹੇ ਪEਦ.ੇ..ਤੂੰ  ਵੀ ਤI ਰਾਤJ ਲੁੱ ਕ-ਲੁੱ ਕ ਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ... ਬਾਪ ਜ ੋਸੀ.... 



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............⑩ 

ਿਫਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਿਵਖਾ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ... ਫ਼ਨਾ ਹੋ 

ਗਈ ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤ> ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ.... ਤ ੇgਜੜ ਗਈ ਸਾਡ ੇਿਵਹੜ ੇ

ਦੀ ਰੌਣਕ ਸਦਾ ਲਈ..... 

 

ਉਹ ਿਜ਼ੱਲਤ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ> ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਤ ੇਆਪਣੀ ਏਸ ਿਜ਼ੱਲਤ 

ਭਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ> ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ..... 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਰੰਗ ਹੋਰ ਿਫੱਕ ੇਪੈ ਚੱਲੇ ਸਨ...ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਹJ ਸੀ 

ਕਰਦਾ... ਨਾ ਤੇਰਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ.... ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਗ਼ਮI ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ਼ ਰਹੀ 

ਸੀ ਤ ੇਅੱਖੀਆ ਂਰੋ-ਰੋ ਦੁੱ ਖI ਨੰੂ ਿਦਲਾਸ ੇਦ ੇਰਹੀਆ ਂਸਨ.... 

ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾਵਣ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ 

ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂਆ ਂਨਾਲ, ਇਹ ਿਤ/ਪ-ਿਤ/ਪ ਚ>ਦੀਆ ਂਅੱਖੀਆ.ਂ... 

ਆਰਿਥਕ ਪੱਖ> ਘਰ ਦ ੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤ> ਬੱਤਰ ਹੁੰ ਦ ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤ ੇ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ> ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ..... 
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ਉਸ ਿਦਨ ਤI ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਿਵਖਾ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮE ਮੁੱ ਠੀ ਭਰ ਆਟਾ 

ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਣ ੋਘਰ ਗਈ ਸI ਤ ੇਗੁਆਂਢਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਓਹਨR  ਮੈਥ> ਇb 

ਅੱਖI ਫੇਰ ਲਈਆ ਂਸਨ ਿਜਵL ਮE ਉਸਨੰੂ ਘਰੇ ਆਈ ਨੰੂ ਿਦਸੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵI.... 

ਫੇਰ ਤI ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨR  ਕਈਆਂ ਦ ੇਬਦਲੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ੋਵਾਰੀ ਿਵਖਾ ਤ.ੇ... ਯਾਦ ਏ 

ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰMI ਸਭ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥ> ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱ ਟਦ ੇ

ਚਲੇ ਗਏ...... ^ਝ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡ ੇਕੋਈ ਬਹੁਤ ੇਮਦਦਗਾਰ ਸਨ..... 

'ਅਜੀਬ ਸਨ ਉਹ ਸਾਕ ਵੀ..... 

 ਿਜਹੜ ੇਸਾਰ ਵੀ ਨਹJ ਸਨ ਲEਦੇ..... ' 

 

ਫੇਰ ਤI ਸਾਡ ੇਸਿਕਆ ਂਨR  ਵੀ ਇੰਝ ਸਾਥ> ਮੁੱ ਖ ਮੋੜ ਿਲਆ, ਿਜਵL ਜਾਣਦੇ ਹੀ 

ਨਾ ਹੋਣ..... 

'ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਨR  ਆਣ ਘੇਿਰਆ ਸਾਨੰੂ...... 

ਸਾਡ ੇਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥ> ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਗਏ........' 
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ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਰੰਗ ਤI ਕਈ ਨR ...ਗੂੜM ੇਵੀ ਨR .... ਤ ੇਿਫੱਕ ੇਵੀ....ਕੁੱ ਝ ਰੰਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਨਾ^ਦ ੇਨR ...ਮਿਹਕਾ^ਦੇ ਨR ...ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਤ ੇਅਰਥ ਪੂਰਨ ਬਣਾ^ਦ ੇ

ਨR ....ਿਜਹਨI ਰੰਗI 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਰੰਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਜਊਣ ਲਾਇਕ 

ਵੀ ਬਣਾ^ਦ ੇਨR .... 

ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਰੰਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਨਾ^ਦ ੇਨਹJ, ਸਗ> ਢੱਕ ਲEਦ ੇਨR  ਿਜ਼ੰਦਗੀ.... 

ਆਪਣੇ ਗੂੜM-ੇਿਫੱਕ ੇਪਰਿਦਆ ਂਹੇਠ..... ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵ-ਹੀਣ 

ਬਣਾ^ਦ ੇਨR , ਸਗ> ਅਰਥ-ਹੀਣ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦ ੇਨR ... 

ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਵL ਬੇਜਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤI ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ 

ਨR ...ਿਫਰ ਐਸੇ ਰੰਗI ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ 

ਏ...ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ.... ਤ ੇਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਏ 

ਉਹ ਐਸੇ ਰੰਗI ਨੰੂ....  

ਹੋਰI ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹJ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀ ਜI ਨਹJ ਸੀ, ਕੋਈ 

ਸਾਥ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ਜI ਨਹJ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜI ਨਹJ.... 

ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹJ ਸੀ ਪEਦਾ....  
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ਿਕਸ ੇਨR  ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜI ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤ ੇਜ ੇਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤI ਿਕ^ ਕੀਤੀ....ਮE 

ਜਾਨਣਾ ਨਹJ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ....ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤ> ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹJ ਸੀ ਤ ੇਨਾ 

ਹੀ ਿਕਸ ੇਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ...ਮੈਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ੋਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ 

ਸੀ....ਤੇਰਾ ਸਾਥ... ਪਰ ਤੂੰ .... 

ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ...ਨਹJ, ਮਾੜੀ ਨਹJ, ਮਾੜੀ ਤ> ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ.... 

ਮੇਰੀ ਿਫੱਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਤI ਬ-ੇਰੰਗ ਹੀ ਕਰ ਿਗਐ.ਂ... 

ਤੈਨੰੂ ਤI ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਰੰਗ ਿਕੰਨR  ਪਸੰਦ ਨR ...' ਗੂੜM ੇ ਰੰਗ, ਿਫੱਕ ੇ

ਰੰਗ'....ਿਫਰ ਤੈਨੰੂ ਮੈਥ> ਰੰਗ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀਹਨR  ਦ'ੇਤਾ...? ਮE ਤI 

ਨਹJ ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਤੈਨੰੂ ਏਹ ਅਿਧਕਾਰ.... ਫੇਰ ਿਕ^ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਿਬਖੇਰ 

ਿਗਐ.ਂ..? ਿਕ^ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਿਗਐ ਂਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚ...? ਿਕ^ ਸਭ ਬ-ੇਰੰਗ 

ਕਰ ਿਗਐ.ਂ.? 

ਿਚੱਟ ੇਰੰਗ ਦੀ ਝੱਗ ਿਨਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰ ੇਮੂੰ ਹ>... ਤ ੇਿਫਰ ਉਸ ਿਦਨ 

ਤ> ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਈ ਂ ਮੇਰੀ ਿਚੱਟੀ ਚੁੰ ਨੀ ਨੰੂ ਕਦ ੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹJ 

ਚਿੜMਆ...... 
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.....ਅਜੀਬ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼..... 

" ਇਹ ਤI ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਏ..... ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੰੂ ਇਥ>, 

ਏਹਦਾ ਮਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਸ-ਪੱਲੇ ਦਾ ਤI ਹੈ ਨM ੀ...." ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਘਰ ਿਦਆ ਂ

ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਹੀb ਤI ਘਰ ਦ ੇਮੈਨੰੂ ਚੁੱ ਪ -ਚਾਪ 

ਕਲੀਿਨਕ ਤ> ਘਰ ਲੈ ਗਏ... 

ਨਹJ ਤI ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਦਆ ਂਨR  ਮੈਨੰੂ ਿਜੰਨR  ਵੀ ਡਾਕਟਰI, ਡੇਿਰਆ ਂਤ ੇ

ਬਾਿਬਆ ਂ ਕੋਲ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ> ਉਹਨI ਸਭ ਦਾ ਆਹੀ ਰਿਟਆ-

ਰਟਾਇਆ ਿਜਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ> ਮੇਰੇ ਘਰ ਦ ੇਤI ਉਹਨI ਦਾ ਗਲ਼ ਫੜMਨ 

ਤੱਕ ਵੀ ਜIਦ ੇਰਹੇ ਸਨ...... 

" ਇਹਨੰੂ ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਚੰਬੜ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤਾਹJਓ ਤI ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ 

ਹਰਕਤI ਿਪਐ ਕਰਦੈ.....ਤਸੁJ ਬੱਸ ਦਸI ਹਜ਼ਾਰI ਆਲਾ ਹਵਨ ਕਰਾ 

ਲਓ...ਫੇਰ ਦੇਿਖਓ ਿਕੱਦI ਮE ਚੁੜੇਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱ ਤਣੀਆਂ ਪੱਟਦਾ....  

ਮਾਈ, ਜ ੇਤੇਰ ੇਲਾਲ 'ਚ> ਆਹ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਿਜਹੀ ਚੁੜੇਲ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ 'ਚ 

ਨਾ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ  ਫੇਰ ਕਹJ....." 
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ਬਾਬਾ ਭੂਤ ੂਦੀਆਂ ਗੱਲI 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮI ਮੇਰੀ.... ਤਾਹJਓ ਤI ਮੈਨੰੂ ਲੈ 

ਗਈ ਸੀ ਓਹਦੇ ਡੇਰ.ੇ.... 

" ਫੜM ਲਓ ਓ ਏਹਨੰੂ, ਏਹ ਤI ਭੱਜੀ ਜIਦੀ ਆ...." ਬਾਬ ੇਭੂਤ ੂਨR  ਿਚਮਟਾ 

ਖੜਕਾਇਆ ਤ ੇਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛ ੇਇb ਪੈ ਗਏ ਿਜਵL ਪੁਿਲਸ ਚੋਰ 

ਿਪੱਛ.ੇ.... 

ਮE ਭੱਜ ੇਜIਦ ੇਨR  ਚੱਕ ਕੇ ਿਚਮਟਾ ਬਾਬ ੇਦੀ ਬੱਖੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਮਾਿਰਆ....  

ਤ ੇਅੱਗ> ਓਹਨR  ਓਹੀਓ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜ ੋਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਨR  ਿਦੱਤਾ ਸੀ.... 

ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨR  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜM ੇਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤ ੇਬਾਬ ੇ

ਨR  ਆਪਣਾ ਿਚਮਟਾ.... 

" ਿਜੰਨR  ਚਿਲੱਤਰ ਕਰਨR  ਆ ਕਰ ਲਾ... ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਸੁਆਹ ਤੇਰ ੇ

ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦ.ੇ...ਫੇਰ ਵੇਖJ ਿਕੱਦI ਬਣਾ^ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਰ.... ਬਾਬਾ ਨਰਮJ, 

ਨਰਮ ਲਿਹਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜI ਮੇਰੇ ਚਿਲੱਤਰ ਵੇਖ ਨਰਮ ਪੈ ਿਗਆ 

ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ... 
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ਪਰ ਓਹਦੀਆ ਂਗੱਲI ਿਜਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵL ਤਰਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੋਵੇ... ਮE ਓਹਦੀ'ਓ ਸੁਆਹ ਓਹਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਓਥ> ਨQ  ਦ ੋਿਗਆਰI ਹੋ 

ਿਗਆ... 

" ਵੇ ਪੁੱ ਤ ਜ ੇਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤI ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਿਕ^ ਨM ੀ ਿਦੰਦਾ... ਆਿਖ਼ਰ ਮE ਵੀ 

ਤI ਿਪਓ ਹI ਤੇਰਾ... ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤI ਨਹJ... ਤਰਸ ਿਜਹਾ ਤI ਬੜਾ 

ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਪ ੂ'ਤ.ੇ..  

ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ.....ਉਹਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤI ਕੀ ਦੱਸਦਾ...' ਉਹ ਤI ਮੇਰਾ 

ਿਪਓ ਸੀ, ਪਰ ਮE ਤI ਪਾਪੀ ਸI.....' 

ਿਕੱਦI ਓਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪI ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਾ^ਦਾ... ਉਹ ਵੀ ਉਹਨI ਪਾਪI 

ਦੀ, ਜ ੋਿਕਸ ੇਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ.... 

'ਓਹਨR  ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ,  

ਜI ਮE ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਓਹਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ....' 
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 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਤਾਈ ਂਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹJ  ਸੀ ਿਦੱਤਾ... 

ਫੇਰ ਿਕੱਦI ਮE ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਆਪ ਈ ਅਜ ੇਤੱਕ ਕੁੱ ਝ ਸਮਝ 

ਨਹJ ਸI ਪਾਇਆ.... 

" ਮE ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਨੀ ਆ ਂਅਰਮਾਨ , ਮੈਨੰੂ ਮਰਨ ਦ.ੇ..ਨਾ ਰੋਕ ਮੈਨੰੂ... ਮE 

ਤੈਥ> ਿਬਨI ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਕਦ ੇਵੀ ਨM ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ....ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ 

ਪਲ... ਹਰ ਘੜੀ.... ਿਤਲ-ਿਤਲ ਮਰਨ ਨਾਲ> ਤI ਚੰਗਾ ਏ ਿਕ ਮE ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦਆ.ਂ... ਜ ੇਿਜ^ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਤI ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਆਪI 

' ਦ ੋਰੂਹI ਇੱਕ ਜਾਨ' ਹੋ ਪਾਉਣਾ..... 

ਅਰਮਾਨ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚਾ ਏ ਤ ੇਸੁੱ ਚਾ ਵੀ... ਜ ੇਮE ਤੇਰੀ ਨਹJ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਤI ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮE ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਗੰਧਲਾ ਨਹJ ਹੋਣ 

ਿਦਆਂਗੀ.....ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕ ਅਰਮਾਨ.. ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕ......" 

ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨR  ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖ਼ੁਦ 'ਤ ੇਪਾ ਿਲਆ ਤ ੇਤੀਲੀ 

ਲੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦ ੇਭIਬੜ ਮੱਚ ਪਏ... ਅੱਗ ਦ ੇਉਹ ਭIਬੜ ਤI ਉਸ ਿਦਨ 
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ਕੁੱ ਝ ਪਲI 'ਚ ਸ਼Iਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ 'ਚ ਮੱਚਦੇ ਿਹਜ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ 

ਦ ੇਭIਬੜ ਅੱਜ ਤਾਈ ਂਵੀ ਠੰਡੇ ਨਹJ ਪੈ ਸਕ.ੇ.... 

"ਅਰਮਾਨ ਮE ਤੈਨੰੂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੋਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹI...ਹੁਣ ਜ ੇਮE ਿਜਆਂਗੀ ਤI 

ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਤੇਰ ੇਲਈ ਿਜਆਂਗੀ....  

ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਏ ਂਅਰਮਾਨ...ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ.... ਭਰ ਲੈ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ.... ਤI ਜ ੋਮੈਨੰੂ ਅੱਗ> ਮੌਤ ਦ ੇਕਲਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ 

ਰਹੇ... ਖ਼ੁਦਾ ਜਾਣੈ, ਮਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜI ਨਹJ... ਪਰ 

ਜੀlਦ ੇਜੀਅ ਤI ਤੂਹੀb ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਏ.ਂ..." 

ਜ਼ਰੀਨਾ ਨR  ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ ੇਮE ਓਹਦੀਆ ਂ

ਗੱਲI ਇ^ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸI ਿਜਵL ਕੋਈ ਭਗਤ ਿਕਸ ੇਸਾਧ ਦਾ ਪ/ਵਚਨ ਸੁਣ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ..... 

" ਜ਼ਰੀਨਾ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰ ੇਵIਗ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤI ਨਹJ ਕਰਨਾ 

ਆ^ਦਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਤੇਰ ੇਵIਗੂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼I ਨੰੂ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਆ^ਦੈ... 

ਪਰ ਹI, ਮE ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹI..... 
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ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਏ, ਹੁਣ ਮE ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹIਗਾ..." 

ਮE ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਭਰ ਿਲਆ ਤ ੇਉਹ ਅੱਗ> ਇb ਖੁਸ਼ ਹੋਈ 

ਿਜਵL ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਿਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ..... 

" ਜ਼ਰੀਨਾ ਅੱਜ ਤ> ਤੂੰ  ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਂਤ ੇਮE ਤੇਰਾ... ਨਾ ਮE ਕਦ ੇਤੈਥ> ਵੱਖ 

ਹੋਵIਗਾ ਤ ੇਨਾ ਤੈਨੰੂ ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ... ਆਪI ਇੱਕ ਨਵJ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸਾਰIਗ.ੇ... 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮE ਹੋਵIਗਾ ਤ ੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ....ਸਾਡ ੇਦਰਿਮਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨM ੀ 

ਹੋਵੇਗਾ ਤ ੇਜ ੇਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤI ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਿਪਆਰ... ਜ ੋਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ ਕਰਦੀ 

ਏ ਂਤ ੇਜ ੋਮE ਤੈਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹI...... 

ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਪI ਦੋਹI ਦ ੇਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ  ਸIਝੇ ਹੋਣਗੇ... ਮੇਰੇ ਸੁੱ ਖ 

ਤੇਰ ੇਹੋਣਗੇ ਤ ੇਤੇਰ ੇਦੁੱ ਖ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ...ਮE ਲੱਗਦੀ ਵਾਅ ਤੈਨੰੂ ਤੱਤੀ ਵਾ' ਨM ੀ 

ਲੱਗਣ ਿਦੰਦਾ...... ਹੁਣ ਜੀਵIਗੇ ਵੀ 'ਕੱਠR  ਤ ੇਜ ੇਮਰੇ ਤI ਮਰIਗੇ ਵੀ 'ਕੱਠR ....." 

ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲI ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦ ੇਮੂੰ ਹ 'ਤ ੇਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸਕੂਨ ਸੀ ਿਜਵL ਉਹ 

ਮੁੱ ਦਤI ਤ> ਮੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲI ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.... 
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" ਵੇ ਿਕ^ ਮੈਨੰੂ ਿਜ^ਦੇ-ਜੀਅ ਮਾਰ ਿਰਹE...ਿਕ^ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਿਗਐ ਂਮੇਰਾ... 

ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਜ-ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜI ਨਹJ.... ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਏ ਂਤੂੰ , ਿਜਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਨੰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਏਸ ਘਰੇ ਿਲਆਉਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦE, ਉਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਮਜ਼Mਬ ਦੀ ਏ ਤ ੇ

ਸਾਡੀ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ....ਸਾਡਾ ਮਜ਼Mਬ ਤੇਰੀ ਆਹ ਮੋਹੱਬਤ ਕਬੂਲ 

ਨਹJ ਕਰੇਗਾ..... ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਜ ੇਤੂੰ  ਓਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦL.... ਨਹJ ਤI ਮੈਥ> 

ਬੁਰਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹJ....."  

ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੀਆ ਂ ਗੱਲI 'ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮE 

ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ..... 

" ਤੇਰ ੇਲੱਛਣI ਦੀ ਸੂਹ ਜ ੇਿਕਤ ੇਤੇਰ ੇਅੱਬਾ ਨੰੂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਤI ਉਹ ਤI 

ਤੈਨੰੂ ਿਜ^ਦੇ-ਜੀਅ ਹੀ ਮਾਰ ਦਊ... ਜ ੇਆਪਣੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਉਸ ਆਸ਼ਕ ਦੀ 

ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਦੀ ਏ ਂਤI ਟਲ ਜਾ...ਅਜ ੇਵੀ ਵਖ਼ਤ ਏ...ਟਲ ਜਾ...." 

ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੇਸ ਗੁਨਾਹ ਤ> ਉਸਨੰੂ ਵਰਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤI ਜ਼ਰੀਨਾ 

ਕਦ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ..ਜ਼ਰੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹI ਖਾ ਚੁੱ ਕੀ 
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ਸੀ ਤ ੇਮੋਹੱਬਤ ਦੀ ਿਜਸ ਰਾਹ ੇਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ,ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ਤ> ਿਪੱਛ ੇ

ਮੁੜਨਾ ਉਸ ਲਈ 'ਬ-ੇਵਫ਼ਾਈ' ਸੀ.... 

ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਰੋਈ.... 

" ਬੇਗ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਿਵਆਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮE ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਲਆ ਏ, ਜ ੇਤੂੰ  ਕਹL ਤI ਆਪI ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਿਨਗਾਹ ਉਸ 

ਨਾਲ ਪੜMਵਾ ਦੇਈਏ.." 

 

ਜ਼ਰੀਨਾ ਦ ੇਅੱਬ ੂਨR  ਬੱਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ 

ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਏਸ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮਨm  ਤI ਜ਼ਰੀਨਾ ਦ ੇਅੱਬ ੂ

ਨR  ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਿਨਗਾਹ ਇੱਥ ੇਹੀ ਕਰਨਾ ਏ...... 

ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜ ੋਿਕਸ ੇਨR  ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ...ਜ਼ਰੀਨਾ ਏਸ ਿਨਗਾਹ 

ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹJ ਸੀ ਤ ੇਜ਼ਬਰJ ਿਨਗਾਹ ਪੜMਾਵਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ 'ਤ ੇ

ਜ਼ਰੀਨਾ ਨR  ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ.... 
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ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਿਨਗਾਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ਤ ੇਇਹ ਵਾਿਕਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖI 

ਸਾਹਵL ਹੀ ਹੋਇਆ, ਿਕ^ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨR  ਆਪਣੇ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ 

ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ.... 

ਜਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤI ਮE ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ 

ਤ> ਵਰਿਜਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਨਹJ ਸੀ ਸਿਕਆ... 

" ਤੂੰ  ਪਾਪੀ ਏ.ਂ... ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ ਂਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ.... ਝੂਠਾ ਏ ਂਤੂੰ ... ਤਰੇੀਆ ਂ

ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹI ਸਭ ਝੂਠੀਆ ਂ ਨR ...ਤੇਰਾ ਤI ਵਜ਼ਦੂ ਈ ਝੂਠਾ 

ਏ...ਲਾਹਨਤ ਏ ਤੇਰ ੇ'ਤ ੇ.....ਲਾਹਨਤ ਏ...." 

ਸੁਫ਼ਨR  'ਚ ਿਕਸ ੇਨR  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਤ ੇਮE ਨJਦ ਤ> gਠ ਖੜMੋਤਾ... 

ਫੇਰ ਤI ਇਹ ਲਾਹਨਤI ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਿਦਨ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤ ੇਮE ਿਨੱਤ ਕੋਈ 

ਨਵI ਚਿਲੱਤਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ.... 

" ਹI, ਮE ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਪਾਪੀ ਹI.... ਪਰ ਮE ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਹJ ਕੀਤਾ....ਸਗ>  

ਮੇਰੇ ਤI ਪਾਪI ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨM ੀ... ਮE ਝੂਠਾ ਹI, ਜ ੋਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆ ਂ
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ਸੌਹI ਖIਦਾ ਿਰਹਾ ਤ ੇਜਦ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਆਇਆ, ਮE ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ 

'ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ... 

ਿਕ^ ਨM ੀ ਮਿਰਆ ਮE ਓਹਦੇ ਨਾਲ....? ਮE ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹI, ਓਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 

ਦਾ....ਜ ੋਓਹਦੇ ਨਾਲ ਿਨਗਾਹ ਤI ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਓਹਦਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਨM ੀ ਰੋਕ ਸਿਕਆ.... 

ਹੋਰ ਤI ਹੋਰ ਓਹਦੇ ਿਨਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਚਲਾ ਿਗਆ... ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਿਕ^ 

ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ....? ਿਕ^ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਈ ਮਰ ਿਗਆ ਮE...?  

 ਕਾਤਲ ਹI ਮE ਕਾਤਲ.... ਜੀਹਨR  ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ 

ਤ ੇਆਪ ਬੇਸ਼ਰਮI ਵIਗ ਜੀ^ਦਾ ਿਫਰਦਾ... ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਲਾਹਨਤ ਏ ਮੇਰੀ ਏਸ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਤ.ੇ.. ਮੈਨੰੂ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹJ ..... 

ਮੌਤ ਮੈਨੰੂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮE ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਏਸ ਲਾਹਨਤ ਤ ੇ

ਅਪਮਾਨ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ> ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵIਗਾ.... 
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ਪਰ ਮE ਮੁਕਤ ਨਹJ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ... ਮE ਤI ਆਪਣੇ ਪਾਪI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਪਆ ਂ

ਕਰਦI....ਲੋਕJ ਆਖਦੇ ਨR  ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਏ...ਪਰ ਮE 

ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਏ.....! 
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......ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ...... 

ਮE ਓਹਨੂੰ  ਕਦੇ ਦੱਿਸਆ ਨਹJ ਸੀ ਿਕ ਮE ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਿਪਆਰ ਕਰਦI,ਪਰ 

ਕਮਲੀ ਸਮਝਦੀ ਸਭ ਸੀ...ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ... 

ਿਜਸ ਰਾਤ ਮE ਆਪ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਘਰ ਵਿੜMਆ ਸੀ...ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ 

ਓਹਨੂੰ  ਪਤਾ ਨM ੀ ਲੱਿਗਆ... 

 ਪਤਾ ਨਹJ... ਗੁੱ ਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜI ਨਹJ... ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤI ਕੀਤਾ ਨਹJ ਸੀ 

ਉਸਨR ... ਮE ਵੀ ਫੇਰ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ ਸਭ ਦੇਿਖਆ ਵੀ ਅਣਦੇਿਖਆ 

ਕਰਕੇ.... ਸਮਾਨ ਤI ਬਥੇਰਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨR  ਮੇਜ਼ 'ਤੇ.... ਸ਼ਾਇਦ 

ਮਿਹਮਾਨ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ... ਿਵਆਹ ਦੀ ਵਰMੇਗੰਢ ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੀ...  

ਜੱਗ-ਮਗਾ^ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਤI ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਿਦਸੀਆਂ ਸਨ....ਪਰ 

ਖਾਧੀ-ਪੀਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ  ਿਕਹੜਾ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦੈ ਕੁੱ ਝ.... 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਨ 'ਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ,ਤI ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ  ਿਕਤੇ 

ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਕੱਲM ਸਾਡੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਵਰMੇਗੰਢ ਸੀ...ਰ>ਦੀ ਮੈਨੂੰ  ਉਹ 

ਚੰਗੀ ਨਹJ ਸੀ ਲੱਗਦੀ... ਉਹ ਨਹJ....'ਉਹ' ਯਾਿਨ 'ਰੂਹੀ'... 
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ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਲੀ 'ਉਹ' ਤI ਤੁਸJ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੌਣ ਏ....ਹI! 

ਮੇਰੀ ਧਰਮ-ਪਤਨੀ 'ਰੂਪ'...ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ 

ਅਰਥ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਸਨ... ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰI ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ 

ਦੀ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ...ਪਰ ਮE ਰੂਹੀ ਦੇ ਰੂਪ-ਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਫਿਸਆ ਿਰਹਾ... 

"ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਨR  ਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਿਕੱਥੇ ਗਈ...?"ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ ਓਹਨR  ਯਾਿਨ 

ਰੂਪ ਨR ...ਪਰ ਮE ਦੁੰ ਨ-ਵੱਟਾ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਵL ਰੂਪ ਨR  ਕੰਧI ਨੂੰ  ਇਹ 

ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਹੋਵੇ... 

ਕੋਈ ਦਹJ ਜਮਾ ਕੇ ਨਹJ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮE ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ 'ਚ... ਪਰ ਜੁਆਬ 

ਵੀ ਕੀ ਿਦੰਦਾ ਓਹਨੂੰ  ਅੱਗ>... ਸਤੀ-ਸਾਿਵੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤI... ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਮੰਨ 

ਲEਦੀ... ਪਰ ਮE ਨਹJ ਸੀ ਕੋਈ ਸੱਿਤਆਵਾਦੀ...ਜੋ ਓਹਨੂੰ  ਇਹ ਸੱਚ ਆਖ 

ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਮE ਤੇਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਏ, ਨੱਥ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ...... 

ਰੂਹੀ ਦਾ ਨI ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ 

ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਸੀ...ਮE ਤI ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਗੁਸਲਖਾਨR  'ਚ ਨM ਾ^ਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ 

ਰੂਪ ਨR  ਪੜM ਿਲਆ ਸੀ ਨI, ਰੂਹੀ ਦਾ.... 
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" ਥੋਡਾ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਦਾ ਜੀ......" ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 

ਕਮਰੇ 'ਚ> ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ.... 

" ਅੱਗੇ ਤ> ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ.ਂ.."ਮE ਉਸਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼I 

ਨੂੰ  ਛੇੜਨ ਤ> ਵਰਿਜਆ ਸੀ ਜI ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹJ...! ਪਰ ਮੈਨੂੰ  

ਸੱਚ-ਮੁੱ ਚ ਹੀ ਗੁੱ ਸਾ ਚੜM ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ.... ਜਦ ਉਸਨR  ਮੇਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ  

ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ... ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਮE ਰੂਪ ਲਈ ਨਹJ, ਰੂਹੀ ਲਈ ਿਲਆਇਆ 

ਸੀ....  

ਭੋਲੀ, ਸਮਝਦੀ ਹੋਊ ਿਕ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮE ਉਸ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਹI... ਜI 

ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤI ਉਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ....! ਉਹ ਵੀ 

ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ..... 

"ਪੁੱ ਤ ਕਦੇ ਦੋ ਘੜੀ ਬਿਹ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਓਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੇਖ ਿਕਵL ਸਾਰਾ 

ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਏ ਿਵਚਾਰੀ...." ਮੇਰੀ ਮI ਯਾਿਨ ਰੂਪ ਦੀ ਸੱਸ ਨR  

ਤਾਅਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ... 
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 ਪਰ ਮE ਆਪਣੀ ਮI ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਝ ਅਣਗੌਿਲਆ ਕਰ 'ਤੀ ਸੀ ਿਜਵL ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ  

ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ....ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮI ਵੀ ਮੈਥ>... ਜੋ ਉਸਨੂੰ  ਦੋ ਪਲ 

ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਿਦੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ... 

ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮI ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜIਦੀ ਆਪਣੇ 

ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸQ ਜIਦੀ... ਪਰ 'ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮI ਹੀ ਨਹJ....ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 

ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮI ਦੋਵL ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ> ਚੋਰੀb ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ  

ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਾਈ.ਂ.. ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸQ ਜIਦੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵL ਫੇਰ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤੇ... 

" ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਏਹਨੂੰ  ਏਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ....." ਮE ਆਪਣਾ ਸਵਾਲੀਆ ਤੀਰ 

ਰੂਪ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੀਰ ਓਹਦੀਆਂ ਅੱਖI 'ਚ ਜਾ ਲੱਿਗਆ, 

ਜੋ ਉਹ ਰ>ਦੀ-ਰ>ਦੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ," ਜੀ, ਮE ਤI ਨਹJ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਬੀਜੀ 

ਨੂੰ ... ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਦੀ ਬੜੀ 

ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ...."  

ਫੇਰ ਰੂਪ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰ>ਦੀ ਰਹੀ... ਪਤਾ ਨਹJ ਮੇਰਾ ਪ/ਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ 

ਸੀ ਜI ਪ/ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ... ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹੋਣ 
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ਦਾ ਸਬੂਤ ਤI ਮE ਦੇ ਈ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ ਰੂਪ ਨੂੰ .... ਉਸ ਿਦਨ ਤ> ਬਾਅਦ ਫੇਰ 

ਕਦੇ ਰੂਪ ਨR  ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਿਹਮਾਨ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਹੀ ਨਹJ ਿਦੱਤਾ...  

ਪਤਾ ਨਹJ ਕੀ-ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ.... 

" ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਏ ਿਕ ਤੈਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਿਕਧਰੇ ਦੂਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵI... ਕੋਈ ਐਸੀ ਥI 

ਿਜਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਮE ਤੇ ਤੂੰ  ਹੋਈਏ... ਬੱਸ ਮE ਤੇ ਤੂੰ ....." ਰੂਹੀ ਨR  ਜਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ> 

ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤI ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਈ ਪਾਸੇ ਲੈ 

ਗਈ.... 

" ਮੈਨੂੰ  ਨਹJ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੁੱ ਝ, ਮੈਥ> ਨਹJ ਿਰਹਾ ਜIਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ.... ਤੁਸJ 

ਮੈਨੂੰ  ਅੰਦਰ ਿਕ^ ਨਹJ ਲੈ ਜIਦੇ....." ਰੂਪ ਨੂੰ  ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ 

ਸੀ ਉਹ ਤI ਮੈਨੂੰ ... ਤੇ ਮE ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਰੂਹੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਏ... 

ਜੇ ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ  ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਤI ਵੀ ਰੂਹੀ ਨR  ਤI ਓਹੀਓ ਰਿਹਣਾ ਸੀ 

ਮੇਰੀ 'ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ'... 
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"ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨI ਚਾਹੀਦੈ... ਤੇ ਜੇ ਨਹJ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤI ਮੁੜ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ.ਂ.. ਭੁੱ ਲ ਜਾਵJ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ....." 

ਰੂਹੀ ਨR  ਤI ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਮE ਿਕੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 

ਿਡੱਗਦਾ... ਅੱਗੇ ਖ਼ੂਹ ਸੀ ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ ਖਾਈ..... 

ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ ... ਿਕ ਉਹ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ ਏਸ ਘਰ ਤ>... ਿਜਸ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਮE ਓਹਨੂੰ  ਿਵਆਹ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ... ਜI ਇਹ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਉਸਨੂੰ  

ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ  ਬੇਵਜMਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ... 

ਰੂਪ ਤI ਰੂਪ, ਮE ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ  ਕਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਰਹਾ 

ਹI... ਕਦ ਮE ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹI.... ਤੇ ਕਦ 

ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ... 

ਘਰ ਤ> ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਦ ਉਨI ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 

ਿਕ ਮE ਬਾਹਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ... 



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............31 

ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ! ਇਹ ਸਭ ਗੱਲI ਮੈਨੂੰ  ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈਆਂ... 

ਮੇਰੇ ਤੇ ਤI ਰੂਹੀ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚਿੜMਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੀ ਮE ਮੰਨ 

ਲEਦਾ..... 

ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ ਮE ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ... ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ...." 

ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ  ਤਲਾਕ ਿਕਵL ਿਦਆਂ, ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜMਾ ਤI ਚਾਹੀਦੀ ਏ 

ਨਾ.." ਮE ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ," ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜM ਲੈਣ ਿਦਓ ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਘਰ, ਵੱਸਣ ਤI ਓਹਨੂੰ  ਵੀ ਨM ੀ ਦੇਣਾ ਮE..." ਰੂਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲI ਤ> ਤI ਇb 

ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵL ਉਹ ਆਪ ਤI ਕੀ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਸਗ> ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ 

ਵੱਿਸਆ-ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.... 

" ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵJ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਏ...." ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਮE ਰੂਪ ਨੂੰ , ਜਦ 

ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ  ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ , ਆਪਣੇ ਘਰ... ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦਾ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ...? ਨਾਲੇ ਓਹਨR  ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 'ਗੀਤਾ' ਧਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮE 

ਓਹਨੂੰ  ਇਹ ਆਖਦਾ ਿਕ " ਮE ਜੋ ਵੀ ਕਹIਗਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਹIਗਾ.... ਸੱਚ ਤ> 

ਿਸਵਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹJ ਕਹIਗਾ...." 
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" ਸQਕਣ ਆਂ ਮE ਤੇਰੀ ਸQਕਣ...." ਉਸ ਿਦਨ ਰੂਪ ਤੇ ਰੂਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 

ਸੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਆਂਢ 'ਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ....ਇੰਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵL 

ਕੋਈ ਮਹIਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ... ਏਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਰੂਪ 

ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤ> ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ 

ਰੂਹੀ ਨੂੰ ....ਪਰ ਰੂਪ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱ ਟ ਿਕ/ਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸੀ... 

'ਸQਕਣ' ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵI ਨਹJ ਸੀ, ਸਗ> ਉਹ ਤI ਬਹੁਤ ਪਿਹਲI 

ਤ> ਹੀ  ਆਪਣੀ ਸQਕਣ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ... ਮE ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਸੀ ਰੂਹੀ 

ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ.... ਿਫਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ  ਿਵੱਚ ਮE ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਰੂਪ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ>.... 

"ਤੂੰ  ਕੁੱ ਝ ਬੋਲਦੀ ਿਕ^ ਨਹJ....."ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨR  ਤI ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ 

ਿਕ ਰੂਪ ਅੱਗ> ਕੁੱ ਝ ਬੋਲੇ....ਸੁਣਾਵੇ ਕੁੱ ਝ ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਤੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ  ਵੀ... ਪਰ ਉਹ 

ਯਾਿਨ ਰੂਪ ਤI ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ... ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 

ਵੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ..... 
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ਅਜ ੇਮਹੀਨਾ ਵੀ ਿਕੱਥ ੇਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਰੂਹੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈ ਨਵI 'ਅਮੀਰ 

ਆਸ਼ਕ' ਲੱਭ ਿਗਆ ਤ ੇ ਿਫਰ 'ਉਜਾੜੇ ਘਰ' ਤ> ਭੱਜ ਗਈ ਰੂਹੀ ਵੀ ਚੁੱ ਪ-

ਚੁਪੀਤ.ੇ.... 

ਹੁਣ ਨਾ ਤI ਮE ਇੱਧਰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ gਧਰ ਦਾ... ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤI 

ਉਸ ਕੁੱ ਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜ ੋਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਘਾਟ ਦਾ....ਚੰਗੀ ਕਰ ਗਈ 

ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ... ਯਾਿਨ ਰੂਹੀ.... ਮਾੜਾ ਜ ੋਕੀਤਾ ਸੀ ਮE ਵੀ ਰੂਪ 

ਨਾਲ....ਫੇਰ ਮਾੜ ੇਕੰਮI ਦਾ ਮਾੜਾ ਿਸੱਟਾ ਤI ਭੁਗਤਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ.... 

ਮਾੜਾ ਸੀ ਮE ਤ ੇਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮE ਰੂਪ ਨਾਲ... ਬੱਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋ ਲEਦਾ 

ਸੀ... ਹI, ਬੱਸ ਰੋ ਲEਦਾ ਸੀ ਰੂਪ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰ-ਕਰ..... 

ਮE ਅੱਜ ਵੀ ਓਹਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰ-ਕਰ ਰੋ ਲੈਨI ਹI.... ਹI, ਬੱਸ ਰੋ ਲੈਨI ਹI ਰੂਪ 

ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰ-ਕਰ.... 

ਿਕ^ਿਕ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚੁੱ ਪ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ...ਪਰ ਇਸਤ> 

ਪਿਹਲI ਿਕ ਮE ਉਸਨੰੂ ਮੁੜM ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਪਾ^ਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ 
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ਹੀ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ...gਜੜ ਗਈ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਤ ੇਉਜਾੜ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੰੂ... 

ਉਹ ਵੀ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤ.ੇ.... 
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......ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ...... 

 

"ਭਾਜੀ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਕਦ ਆਉਣੀ ਆ....ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਤI ਹੋ ਗਏ......!" ਮE 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠR  ਿਵਅਕਤੀ ਤ> ਗੱਡੀ ਦ ੇਆਉਣ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿਛਆ। ਉਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵIਗ ਹੀ ਿਕਸ ੇਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਬੱਸ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ 'ਓ ਏ...!" ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ।  

ਗੱਡੀ ਦਾ ਭQਪੂ ਵੱਜਣ 'ਤ ੇਸਾਨੰੂ ਦੋਹI ਨੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਗੱਡੀ 

ਆ ਗਈ ਏ। ਜਦ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤI ਿਕੰਨR  ਹੀ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਉਸ 'ਚ ਚੜM ਗਏ। ਮੈਨੰੂ 

ਤI ਪਤਾ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ ਲੱਿਗਆ, ਪਰ ਮੈਥ> ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕੰਨR  ਹੀ ਲੋਕ ਗੱਡੀ 

ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤ ੇਿਜਵL ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ,ਸਭ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਚੜM 

ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ.....। ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਉਤਰੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ>। ਤਕਰੀਬਨ ੧੦-

੧੫..।  

ਿਜਹਨI ਿਵੱਚ> ੪-੫ ਤI ਅਿਜਹ ੇਸਨ, ਜ ੋਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 

ਸਨ। ਉਹਨI ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰI ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵL ਅੱਗ> ਉਨM I 
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ਨR  ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਫੜMਨੀ ਹੋਵੇ, ਤ ੇਬਾਕੀ ਬਚ ੇ੧੦ ਕੁ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਿਕਸ ੇਨਾ 

ਿਕਸ ੇਦ ੇਮਿਹਮਾਨ ਲੱਗਦ ੇਸਨ, ਿਜਹਨI ਿਵੱਚ> ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਤI ਿਕਸ ੇਦ ੇਸੱਦੇ ਹੋਏ 

ਹੋਣਗੇ ਤ ੇਕੁੱ ਝ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਿਬਨ-ਬੁਲਾਏ ਮਿਹਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ...। ਕੋਈ ਿਕਸ ੇ

ਨੰੂ ਸੁਨR ਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ੇਕੋਈ ਿਕਸ ੇਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇਗਾ....।  

ਇਹਨI ਦਸI ਕੁ ਮੁਸਾਫ਼ਰI 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਵੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਬੈਠR  ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ 

ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵL ਉਹ ਕਈ ਸਾਲI ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ 

ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ.....ਤ ੇਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਿਨਕਲੀ। ਜਦ ਮE ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਤI ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨR  ਿਕਹਾ," ਹIਜੀ... ਹIਜੀ..., ਤੁਸJ ਿਬਲਕੁੱ ਲ 

ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ ਏ.....ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹਰਮਨ ਹੈ...ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲI ਬਾਅਦ 

ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੈ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ 

ਨਹJ ਸੀ,ਤI ਏਹਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਦੱਲੀ....ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ...!  

 ਛ-ੇਛ ੇਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ... ਪਰ ਏਹਤ> ਆਪ ਨM ੀ ਆ 

ਹੋਇਆ ਕਦ.ੇ...ਿਵਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ, ਏਹਦਾ ਿਕਹੜਾ gਥ ੇਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੰਮ 
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ਜI ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ...। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤI ਕੰਪਨੀਆ ਂਆਲੇ ਇੱਦI ਈ ਕਰਦ ੇ

ਨR ...ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮI ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ੇਿਕਤ ੇਜਾਣ ਨਹJ ਿਦੰਦੇ...ਸੋਚਦ ੇਹੋਣੇ ਿਕ 

ਖ਼ਬਰMਾ ਇਹ ਿਕਤ ੇਭੱਜ ਈ ਨਾ ਜਾਣ.....!  

ਪਰ ਕਿੜੱਕੀ  'ਚ ਤI ਇਹ ਿਵਚਾਰ ੇਫਸੇ ਰਿਹੰਦ ੇਨR ....ਇਹ ਤI ਇੰਨR  ਬੇਵੱਸ 

ਹੁੰ ਦ ੇਨR  ਿਕ ਨਾ ਤI ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦI 

ਤੋੜ ਪਾ^ਦ ੇਨR  ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕਦ ੇਤੋੜ ਪਾ^ਦ ੇਨR  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ

ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆ.ਂ....!" 

 ਜੀਅ ਤI ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲI ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹI...। ਪਰ 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭQਪੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਿਜਆ ਤ ੇਗੱਡੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ> ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। 

ਮE ਬQਦਿਲਆ ਿਜਹਾ ਖੜਾ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਵੇਖੀ ਿਗਆ.... ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤI 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਵੀ ਹੁਣ gਥ ੇਨਹJ ਸਨ...। ਮੈਨੰੂ ਤI ਲੱਿਗਆ 

ਸੀ ਿਕ ਅਜ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲI ਖ਼ਤਮ ਨਹJ ਹੋਈਆ,ਂ ਪਰ ਉਹ ਤI 

ਕਦ ਦਾ ਓਥ> ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ। 
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 ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤ> ਿਧਆਨ ਹਿਟਆ ਤI ਮੈਨੰੂ ਚੇਤ ੇਆਇਆ ਿਕ ਮE ਤI 'ਟੇਸ਼ਨ 

'ਤ ੇਿਕਸ ੇਨੰੂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨR  ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ 

ਗੱਡੀ ਤ> ਆਉਣਾ ਸੀ। ਓਹਨR  ਕਰੀਬ ੪ ਕੁ ਿਦਨ ਪਿਹਲI ਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਸੀ 

ਿਕ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਏ...ਓਹਦੇ ਮੁੰ ਡ ੇਦਾ ਿਵਆਹ ਏ..ਬੱਸ ਉਹਨR  ਤI ਿਵਆਹ 

ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਹੀ ਆਉਣੈ....ਰਿਹਣਾ-ਰੁਹਣਾ ਕੋਈ ਨM ੀ...।  

ਇਹ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸਨR  ਖ਼ਤ 'ਚ ਿਲਖ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਓਦI ਵੀ ਭੂਆ 

ਜਦ ਸਾਡ ੇਘਰ ਆ^ਦੀ ਸੀ ਤI ਮਸJ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ... ਓਦ> 

ਤI ਉਹਦੇ ਜੁਆਕ ਛੋਟ ੇਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਰਿਹੰਦੀ 

ਸੀ... ਜੁਆਕI ਨੰੂ ਤI ਉਹ ਿਕਸ ੇਛੁੱ ਟੀ- ਿਤਓਹਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆ^ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਚੌਥ ੇਿਦਨ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ 

ਸੀ..। ਬਾਹਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ.....!  

ਹੁਣ ਜਦ ਦ ੇਅਸJ ਜੁਆਨ ਹੋਏ ਹI, ਭੂਆ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਥੋੜMਾ ਘੱਟ ਿਗਆ 

ਏ, ਪਰ ਘਿਟਆ ਵੀ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਨR  'ਚ ਚਾਰ ਕੁ ਗੇੜ ੇ

ਮਾਰ ਜIਦੀ ਐ...। ਸ਼ੁਰੂ ਤ> ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲਾਡੀ ਉਸਨੰੂ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ> 
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ਿਲਆ^ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੂਆ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਨM  

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ ੇਅੱਗ> ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ....!  

ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਵੀ ਗਈ ਤ ੇਮE ਹੱਥ ਿਹਲਾ^ਦਾ ਅਜ ੇਵੀ 

'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਹੀ ਖੜI.....! "ਤੁਸJ ਿਕਸ ੇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ....?" ਮE 

ਿਪੱਛ ੇਮੁਿੜਆ ਤI ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬQਦਲ ਿਗਆ... ਕੋਈ ਪਰੀ ਿਜਹੀ ਹੂਰ 

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦ> ਦ ੋਕੁ ਿਮੰਟI ਤੱਕ ਉਹਨੰੂ ਮੈਥ> ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹJ 

ਿਮਿਲਆ ਤI ਉਸਨR  ਮੈਥ> ਫੇਰ ਪੁੱ ਿਛਆ," ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ!...ਕੀ ਸੋਚਦ ੇ

ਪਏ ਓ....ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਤI ਏ.....!" ਉਸ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਹੂਰ ਨR  ਮੈਥ> ਕੋਈ 

ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ.. ਮE ਤI 

ਉਥ> ਕੁੱ ਝ ਕਹੇ-ਸੁਣੇ ਿਬਨI ਹੀ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ 

ਸੀ। 

 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨੰੂ ਮE ਿਕਸ ੇਭੈੜ ੇਸੁਫ਼ਨR  ਨਾਲ ਨJਦ ਖੁਲMਿਦਆ ਂ

ਹੀ ਅੱਭੜਵਾਹੇ gਠ ਖੜੋਤਾ ਹI ਤI ਬੀਤੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ 

ਗਈ ਏ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ 'ਹੂਰ ਪਰੀ'.....। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੰੂ 
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ਲਾਡੀ ਨR  ਮਸJ ਉਠਾਇਆ," ਓਏ, gਠ ਖੜM ਹੁਣ... ਿਕੱਡਾ ਿਦਨ ਚਿੜMਆ 

ਿਪਐ....!" 

ਆਪਣੇ ਵੱਡ ੇਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਮE ਨJਦ ਤ> ਜਾਿਗਆ ਤI ਪਤਾ 

ਲੱਗਾ ਿਕ ਸਵੇਰ ਦ ੇ੮ ਵੱਜ ੇਪਏ ਨR ...ਨਹJ ਤI, ਮE ਤI ਕਦ ੇ੬ ਵਜ ੇਤੱਕ ਵੀ ਸQ 

ਕੇ ਨਹJ ਸੀ ਵੇਿਖਆ...।  

ਮੇਰੇ ਬਾਪ ੂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹੀ ਅੜMਬ ਸੀ..ਉਹ ਘਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਜੀਅ ਨੰੂ ੫ 

ਵਜ ੇਤੱਕ ਵੀ ਸੌਣ ਨਹJ ਸੀ ਿਦੰਦਾ..। ਤੜMਕ ੇਹੀ ਨਾਲੇ ਤI ਆਪ ਕੰਮJ ਲੱਗ 

ਜIਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦ ੇ'ਕੱਲੇ-'ਕੱਲੇ ਜੀਅ ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਮI-ਕਾਰI ਲਈ ਉਠਾਲ 

ਿਦੰਦਾ ਸੀ...!  

ਦੁਪਿਹਰੇ ਿਚੱਠੀ ਆ^ਦੀ ਆ ਭੂਆ ਦੀ, ਿਕ ਉਹ ਅਜ ੇਕੁੱ ਝ ਿਦਨ ਠਿਹਰ ਕੇ 

ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੂਗੀ..। ਮE ਸੋਚਦਾ ਹI ਿਕ ਜ ੇਭੂਆ ਨR  ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤI 

ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਦ ੇਿਦੰਦੀ....! 
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 ਭੂਆ ਤ> ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤ ੇਿਫਰ ਅੱਗ> ਯਾਦ 

ਆ ਗਈ ਉਹ 'ਹੂਰ ਪਰੀ'....! ਮE ਿਫਰ ਤ> ਓਹਦੇ ਿਖਆਲJ ਪੈ ਿਗਆ ਤ ੇਓਨੰR  

ਿਦਨJ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੂਆ ਨੰੂ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ> ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹJ 

ਆ ਗਈ...।  

ਮE ਤI ਓਹਦਾ ਨI ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਪੁੱ ਿਛਆ... ਹੁਣ ਤI ਓਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਧੁੰ ਦਲੀ 

ਿਜਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆ ਂਅੱਖI ਨR  ਮੈਨੰੂ ਅਜ ੇਤੱਕ ਵੀ ਕੀਿਲਆ 

ਿਪਆ ਸੀ... ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤ ੇਓਹਦੀਆ ਂ ਅੱਖI ਦੀ 

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤI ਿਕਸ ੇਿਬਆਨ ਤ> ਹੀ ਪਰੇ ਸੀ...! ਜ ੇਮE ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤI ਜ਼ਰੂਰ 

ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨI ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖI ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ 

ਿਬਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ...।  

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ ਿਕ ਮE ਉਸਦਾ ਨI ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਪੁੱ ਛ ਸਿਕਆ, 

ਪਰ ਮE ਉਸਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਨI ਦ ੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 'ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ'....! ਿਜਸ ਿਦਨ ਮE 

ਭੂਆ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਜਾਣਾ ਸੀ, ਮE ਓਥੇ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲI ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ 

ਿਗਆ...। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤ ੇਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ> ਹੋਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰI 
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ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ ਉਤਰੀ ਸੀ...ਮE ਭੂਆ ਦੀ 'ਟੈਚੀ ਿਜਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਿਪਆ 

ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ-ਦਮ ਮੈਨੰੂ 'ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ' ਿਦੱਸ ਪਈ...।  

ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦ ੇਿਪੱਛ-ੇਿਪੱਛ ੇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ...। ਫੇਰ ਕਦ ੇਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਹੋ ਜIਦੀ ਤ ੇਕਦ ੇਮE ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜIਦਾ...! 

 ਪਰ ਬੱਸ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚੱਿਲਆ ਤ ੇਅੱਗ> 

ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਰੁੱ ਕ ਿਗਆ ਜਦ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ> ਬਾਹਰ ਆ^ਦੇ ਹੀ ਮE ਭੂਆ ਨੰੂ 

ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ 'ਤ ੇਿਬਠਾ ਿਲਆ ਤI ਜ ੋਉਹਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾ ਸਕI ਤ ੇਓਧਰ 

'ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ' ਟIਗ ੇ'ਤ ੇਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ..। ਘਰ ਆਇਆ ਤI ਅਜ ੇਵੀ 

ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ 'ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ' ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ...।  

ਸੋਚਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਜ ੇਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤI ਮE ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਓਹਦੇ ਟIਗੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹ ਜਾਣਾ ਸੀ..। ਪਤਾ ਨਹJ ਉਹ ਿਕੱਥ> ਆ^ਦੀ ਸੀ... 

ਿਕੱਥ ੇਜIਦੀ ਸੀ...! ਪਰ ਹੁਣ ਿਨੱਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲI 'ਚ ਆਉਣਾ ਓਹਦਾ 

ਕੰਮ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ....!  
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ਿਦਨ ਚੰਗ ੇਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ gਡਦ-ੇgਡਦ ੇਇਹ ਖਬਰ 

ਸਾਡ ੇਕੰਨI ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਿਕ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ> ਕੁੱ ਝ ਲੁਟੇਰੇ ਜੇਲM 'ਚ> 

ਭੱਜ ਿਨਕਲੇ ਨR ..। ਇਹਨI ਨੰੂ ਭੱਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ੭੨ ਘੰਿਟਆਂ ਤ> ਵੀ gਤ ੇਹੋ ਗਏ 

ਨR ... ਪੁਿਲਸ ਇਹਨI ਨੰੂ ਅਜ ੇਤੀਕ ਫੜMਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਏ...। ਪੁਿਲਸ 

ਤ> ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨI ਦ ੇ ਕੱਲ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤ> 

ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਏ...। 

 ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਤI ਹੱਥI-ਪੈਰI ਦੀ ਪੈ ਗਈ...। ਪਰ 

ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਬਾਪ ੂਨR  ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭੂਆ ਦਾ ਖ਼ਤ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥ ੇਆ ਰਹੀ 

ਏ...ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਡ ੇਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ....ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਿਦਨI 'ਚ ਹੀ 

ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ...। ਘਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜੀਅ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਚੰਿਤਤ 

ਸਨ... ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ...ਿਕਸ ੇਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ....!  

ਸਾਡ ੇਿਪੰਡ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਤI ਮੌਤ ਿਜਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਪਈ ਸੀ... ਲੋਕ ਬਾਹਰ> 

ਤI ਚੁੱ ਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼Iਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ.. ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ 

ਤੀਕ ਡਰੇ ਪਏ ਸਨ...। ਸਭ ਦ ੇਿਚਹਿਰਆ ਂ 'ਤ ੇਖੌਫ਼ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪ/ਤੱਖ ਹੀ 
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ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ ੇਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧੜਕਦ ੇਿਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ 

ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ...। 

 ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜI ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ...! ਇਹ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਪਤਾ...! 

ਪਰ ਜਾਨ ਿਕਸ ਨੰੂ ਨਹJ ਿਪਆਰੀ ਹੁੰ ਦੀ....! ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰJ ਦੁਬਕ 

ਕੇ ਬੈਠR  ਹੋਏ ਸਨ...ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ> ਵੀ ਲੋਕJ ਕੰਨJ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ...ਹਰੇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਿਫ਼ਕਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ...।  

ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨI ਤ> ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹJ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ> ਿਸਵਾ 

ਮੈਨੰੂ ਤI ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਸੀ....। ਰਿਹ-ਰਿਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 

'ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ' ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ...." ਉਹ ਵੀ ਤI ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੀ 

ਆ^ਦੀ ਏ...ਜ ੇ ਿਕਤ ੇਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਈ, ਤ.ੇ.....!" ਮE ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 

ਿਖ਼ਆਲI ਨੰੂ ਿਜ਼ਹਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤ> ਵਰਜ਼ ਿਰਹਾ ਸੀ...। 

 ਪਤਾ ਨਹJ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮE ਸ਼ਾਮJ ੪ ਵਜ ੇ'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ੇਜਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ...। ਿਕਸ ੇ

ਨR  ਮੈਨੰੂ ਰੋਿਕਆ-ਟੋਿਕਆ ਨਹJ, ਿਕ^ਜੋ ਮE ਘਰ ਿਦਆ ਂਤ> ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ 
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ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਸੀ...। "ਕੱਲ ਦੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਓ... 

ਰੋਕ ਿਦਓ ਉਸਨੰੂ.....!" 

 ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਖੌਫ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ... ਤ ੇਮE ਅੰਦਰ> ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਤਰMI ਕਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵL ਮE ਉਹਨI 

ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ...। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ 

ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਉਹਨR  ਕੱਲM ਦੀ ਗੱਡੀ ਤ> ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਆਉਣ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ 

ਖ਼ਤ 'ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਮE ਤI,ਕੱਲM ਦੀ 

ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਆਇਆ ਸੀ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤ.ੇ..!  

ਪਰ ਗੱਲ ਤI ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਉਹਨI ਨR  ਮੈਨੰੂ ਧੱਕ ੇਮਾਰ-ਮਾਰ ਦਫਤਰ> ਹੀ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਜIਦ-ੇਜIਦ ੇਕਿਹ ਗਏ," ਓਏ, ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਘਰ ਨੰੂ... 

ਿਕ^ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਕਰਾ ਿਰਹE...? ਨਾਲੇ ਤੇਰ ੇਕਿਹਣ 'ਤ ੇਗੱਡੀਆ ਂਨM ੀ ਰੋਕ 

ਦੇਣੀਆ ਂਅਸJ....!" 

 ਉਹਨI ਨਾਲ ਬਿਹਸ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ.. 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਅਫ਼ੜਾ-ਤਫ਼ੜੀ ਮੱਚ ਗਈ... ਲੋਕI ਦੀਆਂ ਚੀਕI ਨਾਲ ਆਲਾ-
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ਦੁਆਲਾ ਤੱਕ ਗੂੰ ਜ gਿਠਆ...। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹJ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋ 

ਿਰਹਾ ਏ...ਪਲI-ਿਛਣI 'ਚ ਹੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ..।  

ਗੱਡੀ ਤ> ਕੁੱ ਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ gਤਰੇ ਤ ੇਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਰ.ੇ..੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ 

ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤ ੇ੪-੫ ਅਜ ੇਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਨ...। ਮE ਦਫ਼ਤਰ 

ਦੀ ਬੰਦ ਿਖੜਕੀ ਤ> ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ...। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਤ> ਉਹ ਬਚ ੇਹੋਏ  

੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵੀ gਤਰ ਆਏ ਤ ੇਲਹੂ ਿਭੱਜੇ ਖ਼ੰਜਰI ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ 

ਭੱਜ ਤੁਰ.ੇ..। 

ਇਹ ਉਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ,ਜ ੋ ਜੇਲM 'ਚ> ਭੱਜ ਿਨਕਲੇ ਸਨ..। ਇਹਨI ਡਾਕੂ-

ਲੁਟੇਿਰਆ ਂਨR  ਿਪੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਹJ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁੱ ਟ-ਖਸੁੱ ਟ 

ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਮੀਰ ਵੀ ਗਰੀਬI ਿਜਹੇ ਰੁਤਬ ੇ 'ਤ ੇਆ ਗਏ 

ਸਨ, ਸ਼ੈਆ ਂਪੱਖ> ਵੀ ਤ ੇਪੈਿਸਆਂ ਪੱਖ> ਵੀ...!  

ਕੋਈ ਦ-ੋਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਿਪੱਛ> ਉਹ ਮੁੜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਬੈਠR  ਤ ੇਅਗਲੇ ਿਪੰਡ 

ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ..। ਜਾਣ ਤ> ਪਿਹਲI ਉਹਨI ਨR  ਗੱਡੀ 'ਚ> ਕੁੱ ਝ ਲਾਸ਼I ਵੀ ਬਾਹਰ 
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'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤੀਆ.ਂ.. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨI ਲੋਕI ਦੀਆਂ ਲੋਥI ਸਨ, 

ਿਜਹਨI ਨR  ਇਹਨI ਨਕਾਬਪੋਸ਼I ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ...  

ਨਕਾਬਪੋਸ਼I ਯਾਿਨ ਿਕ ਲੁਟੇਿਰਆ ਂਦ ੇਇਸ ਤਰMI ਆਉਣ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਨਹJ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਹੋਣੀ ਤI ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ... ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਹJ 

ਸੀ ਸਿਕਆ...।  

ਮE ਦਫ਼ਤਰ ਤ> ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ... ਲਾਸ਼I ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ... ਉਨM I ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਤ> ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ...। ਜ ੋਮਰ 

ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ, ਉਹਨI ਦੀਆਂ ਅੱਖI ਤI ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਸਨ.... 

ਪਰ ਦ ੋਅੱਖI ਪਤਾ ਨਹJ ਕਦ ਤ> ਮੈਨੰੂ ਵੇਖ ਰਹੀਆ ਂਸਨ...! ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ' 

ਿਮ/ਗ-ਨq ਣੀ'.....! ਿਫਰ ਬੱਸ ਮE ਉਹਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤ ੇ.....ਇਸ ਵਾਰੀ ਓਹਨR  ਵੀ 

ਮੈਨੰੂ ਵੇਿਖਆ..... ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ.....!  
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.....ਨਾਵਾਕਫ਼..... 

" ਦੱਸਦੀ ਿਕ^ ਨM ੀ ਕੌਣ ਏ ਇਹ....?" 

ਸਲੀਮ ਨR  ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥ> ਅੰਿਤਮ ਵਾਰੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ... 

ਪਰ ਅੱਗ> ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਅਜ ੇਵੀ ਓਹੀਓ ਸੀ... 

" ਮE ਇਸਨੰੂ ਨਹJ ਜਾਣਦੀ...." 

"ਇਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਏ ਂਜ਼ਿਹਰਾ.....ਦੱਸ ਿਕ^ ਨM ੀ ਿਦੰਦੀ ਿਕ ਮE ਕੌਣ ਹI ਤ ੇ

ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹI...." 

ਵਜ਼ਮ ਤਰਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ.... 

"ਜ਼ਿਹਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਏਹ ਤੇਰਾ....? ਕੌਣ ਏ ਏਹ.....?" 

ਇਹ ਸੁਆਲ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਸੀ... 

ਤ ੇਮੇਰਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ... 

" ਨਾਵਾਕਫ਼...." 

ਇਹ 'ਨਾਵਾਕਫ਼' ਲਫ਼ਜ਼ ਮE ਉਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਸੀ, ਜ ੋਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਦਾ 

ਵੀ ਵਾਿਕਫ਼ ਸੀ.... 
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ਵਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਵੀ....ਿਪਆਰ ਤI ਮE 

ਵਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸਲੀਮ ਨਾਲ.... 

ਸਲੀਮ, ਜ ੋਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦ ੇਦੋਸਤ, ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ 

ਸੀ...ਬਸ਼ੀਰ ਤ ੇਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਵਾਕਿਫ਼ਅਤ ਤI ਬਚਪਨ ਤ> ਹੀ ਸੀ...ਦੋਵL 

ਪੱਕ ੇਦੋਸਤ ਸਨ.... ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਨਗਾਹ ਤ> ਬਾਅਦ ਤI ਦੋਵI ਦੀ 

ਦੋਸਤੀ ਯਾਿਨ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤ ੇਉਹਨI ਦ ੇਦੋਸਤ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 

ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  ਮੇਰਾ ਿਨਗਾਹ 

ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਪੜMਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ.... 

ਸ਼ੁਰੂ ਤ> ਹੀ ਮੇਰੇ ਤ ੇਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਸੀ...ਮੇਰੇ 

ਿਖ਼ਆਲਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ੇ ਿਮਲਦ ੇਨਹJ ਸਨ ਹੁੰ ਦ,ੇ 

ਜਦਿਕ ਮE ਉਹਨI ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ..... 

' ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਕੋ, ਓਹ ੋਿਜਹੇ ਬੱਚ.ੇ...' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤ ੇਢੁੱ ਕਦੀ ਨਹJ ਸੀ, 

ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੰੂ ਜਹਾਨ 'ਤ ੇ ਿਸਰਫ਼ ਤ ੇ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਨs -ਸ਼ੌਕਤ, ਪੈਸਾ, ਨਾਮ ਤ ੇ

ਆਰਾਮ ਹੀ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਆਰ ਤ ੇਿਪਆਰ.... 
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ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਹI ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ੇਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਨ..... 

ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਏ ਜਦ ਮE ਛੋਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤI ਇੱਕ ਵੇਰI ਮE 

ਇੱਕ ਸ਼ੈਅ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜM ਗਈ..... ਇਹ ਇੱਕ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਿਖਡੌਣਾ ਸੀ....ਜ ੋ

ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ.... 

' ਿਦਲ ਜ ੋਚਾਵ.ੇ.. 

ਉਹ ਸਭ ਿਮਲ ਜਾਵੇ.... 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤI ਨਹJ....' 

ਿਜਵL ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ ਮੇਰਾ ਨਹJ ਹੋ ਸਿਕਆ... ਮE ਤI ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ 

ਗਈ....ਪਰ ਉਹ ਯਾਿਨ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ , ਅੱਗ> ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ ਨਹJ ਹੋ ਸਿਕਆ... 

ਕੁੱ ਝ  ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ...ਮE ਉਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ 

ਿਖਡੌਣੇ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਿਖਡੌਣੇ ਲਈ ਿਜ਼ੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ 

ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਤ> ਵੀ ਮਿਹੰਗਾ ਤ ੇਕੀਮਤੀ 

ਿਖਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦ ੇਿਦੱਤਾ ਸੀ.... 
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ਿਜਸ ਤਰMI ਉਹਨI ਨR  ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਬਸ਼ੀਰ ਦ ੇਅਮੀਰ ਪੁੱ ਤਰ ਸਲੀਮ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਨਗਾਹ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ....ਇੱਕ ਤਰMI ਤI ਉਹਨI ਨR  ਸਲੀਮ ਨੰੂ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ ਨਾ....! ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਸਲੀਮ ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦ ੇਸਕਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਏ... 

ਪਰ ' ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦ ੇਖਰੀਦੀਆ ਂਨਹJ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਤ ੇਜ ੋਖਰੀਦੀਆ ਂਜਾ 

ਸਕਣ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹJ ਰਿਹੰਦੀਆ.ਂ...' 

ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨI ਨR  ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆ ਂ

ਨR ...ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤI.... 

ਖ਼ੈਰ, ਮE ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਿਖਡੌਣ ੇਦੀ...ਮE ਉਸ ਿਖਡੌਣੇ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦ 

ਨਹJ ਸੀ ਸਕੀ...ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਿਖਡੌਣ ੇਨੰੂ ਪਾਉਣ ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ 

ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ...ਿਜਵL ਵਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਤ ੇਉਸ 

ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ..... 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਨR  ਵਜ਼ਮ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ> ਬਾਹਰ ਕੱਢ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹJ ਸੀ ਆਇਆ, ਓਹਨR  ਆਪਣੇ ਵੱਲ> 
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ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ 

ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ੇਆ^ਦੇ-ਆ^ਦੇ ਉਸਨੰੂ 

ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ... gਥ> ਤI ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਿਜਆ ਆਇਆ ਏ... 

ਿਵਚਾਰ ੇਨੰੂ ਿਮੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਤ ੇਗ਼ਰਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਤ ੇgਤ> ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜMਕ>-

ਮੁੜMਕJ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨR  ਸਮਿਝਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹJ 

ਆਇਆ.... 

ਅਿਧਅਪਕ ਨR  ਉਸਨੰੂ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ> ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ ੇਫੇਰ ਪੂਰੀ ਛੁੱ ਟੀ 

ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਵਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜMਾ ਿਰਹਾ......ਮੈਨੰੂ ਉਸ 'ਤ ੇਬੜਾ ਤਰਸ 

ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ....ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮE ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹ 

ਬੈਠੀ ਸੀ... 

' ਬੇਵਜMਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ....' 

ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨR  ਵੀ 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖI 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੰੂ ਪੜM ਿਲਆ ਸੀ.... 
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" ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਿਖਡੌਣਾ ਪਸੰਦ ਏ...." ਵਜ਼ਮ ਨR  ਮEਥ> ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱ ਿਛਆ, ਜਦ 

ਸਕੂਲ> ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਈ ਤ ੇਅਸJ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ... 

ਮE ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ੇਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤI ਨਾਲ ਉਹ 

ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ... ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  

ਖਾਸ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪ/ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ...ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜI ਿਕਤ ੇਹੋਰ 

ਵੀ ਨR ੜM-ੇਤੇੜ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ.....ਉਹ ਤI ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਸਨ ਿਕ ਇਸ ਮੋਟਰ 'ਚ 

ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਮE ਹੀ ਜਾਇਆ-ਆਇਆ ਕਰI... ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਦੋਸਤI ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤ> ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮE ਉਹਨI ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਿਬਠਾ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ.... 

ਿਵਚਾਰ ੇਉਹਨI ਨੰੂ ਵੀ ਤI ਧੁੱ ਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤI ਇਹੋ 

ਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪੈਰ> ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਨ ਤ ੇਿਸਰ> ਵੀ....gਤ> ਨੰਗੇ ਿਸਰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱ ਪ 'ਚ 

ਮੀਲI ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ.... 
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ਜਦ ਅਸJ ਦੁਪਿਹਰੇ ਸਕੂਲ ਤ> ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਇਆ ਂਘਰI ਨੰੂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸI ਤI ਮੈਨੰੂ 

ਰਸਤ ੇ 'ਚ ਓਹੀ ਿਖਡੌਿਣਆ ਂਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਦੱਸੀ, ਿਜਸ ਦ ੇਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਿਖਡੌਣੇ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਿਰਹਾ ਸੀ... 

ਉਹ ਸ਼ਕਲ> ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤ ੇਹੈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਸੀ...ਪਰ 

ਉਸਦੇ ਭੈੜ ੇਤ ੇਿਲਬੜ ੇਹੱਥI ਤ> ਬਣੇ ਿਖਡੌਣੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਨ.... ਮE 

ਡ/ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਤ ੇਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਿਜਹੇ ਿਦੱਸਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬਣਾਏ ਹੋਏ ਿਖਡੌਿਣਆ ਂਨੰੂ ਿਨਹਾਰਦੀ ਰਹੀ... 

ਡ/ਾਈਵਰ ਨR  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਮE ਦੁਕਾਨ ਤ> ਕੋਈ ਿਖਡੌਣਾ 

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਏ, ਪਰ ਜਦ ਮE ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਕਾਨ ਦ ੇ

ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਬਠੈR  ਿਮੱਟੀ ਦ ੇ ਿਖਡੌਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੀ 

ਹੋਈ ਤI ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮE ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਹ ਜਾਵI, 

ਨਹJ ਤI ਜ ੇਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤI ਉਹ ਓਹਦੀ ਚਮੜੀ 

ਉਧੇੜ ਦੇਣਗ.ੇ.... 
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ਮE ਡ/ਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਦੋਸਤI ਨੰੂ 

ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ... ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਵਜ਼ਮ ਨR  ਓਹੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਿਖਡੌਣਾ 

ਨੀਝ ਨਾਲ ਿਨਹਾਰਦ ੇਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਤI ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ," ਤੈਨੰੂ 

ਏਹ ਿਖਡੌਣਾ ਪਸੰਦ ਏ...." 

 ਮE ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਿਖਡੌਣਾ ਨਹJ ਸੀ ਖਰੀਿਦਆ, ਿਕ^ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜ ੇ

ਿਕਤ ੇਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਜI ਫੇਰ ਡ/ਾਈਵਰ 

ਨR  ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੰੂ ਜਾ ਦੱਸੀ ਤI ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ.... 

ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਮE ਤI ਉਥ> ਿਖਡੌਣਾ ਿਬਨI ਖਰੀਦ ੇਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ... ਪਰ 

ਵਜ਼ਮ ਨR  ਉਹ ਿਖਡੌਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਸੀ..... 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮਿਦਨ ਸੀ, ਮE ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤI ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, 

ਵਜ਼ਮ ਨੰੂ ਵੀ...ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹJ... ਓਹਦੀ ਪ/ੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਓਹਦੇ 

ਕੱਪੜ.ੇ... ਉਸ ਕੋਲ ਨਵL ਕੱਪੜ ੇਨਹJ ਸਨ ਪਾਉਣ ਲਈ...ਤ ੇਇਹ ਇੱਕ ਵਜMਾ 

ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ... 
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ਮੇਰੇ ਲਈ ਤI ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤ ੇਵਜ਼ਮ ਤI ਮੇਰਾ ਖ਼ਾਸ 

ਦੋਸਤ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ....ਸਾਡ ੇਿਵੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੱਖ ਤ> ਸਮਾਨਤਾ ਨਹJ 

ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸIਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ...ਉਹ ਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ.... 

 ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਵਜ਼ਮ ਨਹJ ਆਇਆ ਤI ਮE ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇ

ਿਕਸ ੇਨੌਕਰ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨR ਹਾ ਘੱਿਲਆ.... ਕੇਕ ਕੱਿਟਆ 

ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਤ ੇਸਭ ਮਿਹਮਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ... ਇੱਕ ਤ> ਇੱਕ 

ਉਮਦਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤ ੇਮਿਹਮਾਨ ਇਨM I ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨI ਦਾ 

ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ... 

ਮੈਨੰੂ ਤੋਹਫ਼ ੇਤ ੇਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਤI ਅੰਤ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ...ਬੇਿਹਸਾਬ 

ਤੋਹਫ਼ ੇਿਮਲੇ ਸਨ ਮੈਨੰੂ... ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨI ਸਭ 'ਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹJ 

ਸੀ... ਮੈਨੰੂ ਤI ਬੱਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਸਤ ਵਜ਼ਮ ਦਾ..... ਮE 

ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਖੜM ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ.... 

ਵਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤ ੇਿਗਆ... 

ਦ ੋਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹJ ਰੁਿਕਆ ਸੀ ਉਹ ਤI.... 
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ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਖੜੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਤI ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹJ ਸੀ 

ਆਇਆ ਗੇਟ ਤ> ...ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਓਹਨR  

ਵਾਿਜ਼ਬ ਸਮਿਝਆ.... 

ਬੱਸ ਵੇਖ ਿਗਆ ਸੀ ਮੈਨੰੂ... ਤ ੇਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦ ੇਹੱਥ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਭਜਵਾ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ.... ਇਹ ਉਹੀਓ ਸੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਿਖਡੌਣਾ.... ਿਜਸਨੰੂ ਮE ਚਾਹੁੰ ਦ ੇ

ਹੋਏ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹJ ਸੀ ਸਕੀ... ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੀ....ਤ ੇ

ਅੱਜ ਵੀ ਏ.... 

ਇੱਕ ਤI ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਖਡੌਣਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ ਿਪਆਰਾ 

ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤ ੇਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਕਸ ੇਿਪਆਰੇ ਵੱਲ> ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ.... 

ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਜ ੋਇਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ 

ਿਕਹ ੋਿਜਹੇ ਤੋਹਿਫ਼ਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਏ...ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 

ਉਹ.... 
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ਸਮI ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ ਤ ੇਦੋਸਤੀ ਨR  ਆਖ਼ਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ 

ਿਲਆ... ਵਜ਼ਮ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼Qਕ ਸੀ...ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਵਤਾਵI 

ਿਲਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤ ੇਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਿਦਆ ਕਰਦਾ..... 

ਇਹਨI ਕੋਰੇ ਸਿਫ਼ਆ ਂ'ਤ ੇ

ਿਲਖੇ ਨR  ਅੱਜ ਮE ਜ ੋਅਲਫਾਜ਼ 

ਇਹ ਭੇਤ ਭਰੇ ਨR  ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਇਹਨI ਵੱਖਰਾ ਏ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ 

ਇਹ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਗਏ 

ਿਜਵL ਵਾਦੀਆਂ ਫੁੱ ਲI ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ 

ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਫੁੱ ਲ ਹਨ 

ਿਜਹਨI ਸਫ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੇਜ਼ 

ਇਹ ਅੱਖਰ ਨR  ਬੜੇ ਤੇਜ਼ 

ਇਹਨI ਪੱਥਰ ਿਦੱਤੇ ਚੀਰ 
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ਇਹ ਅੱਖਰ ਿਕਸ ੇਦ ੇਜਜ਼ਬਾਤ ਨR  

ਜ ੋਵਹਾ ਰਹੇ ਨR  ਨੀਰ 

ਇਹਨI ਪੱਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਇਹਨI ਪੰਛੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਇਹਨI ਆਕਾਸ਼-ਪਾਤਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ 

ਇਹਨI ਸੱਤ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਦ ੇਿਕਸ ੇਦ ੇਜਜ਼ਬਾਤ ਬਣੇ 

ਕਦ ੇਬਣੇ ਿਕਸ ੇਦੀ ਚਾਹਤ 

ਕਦ ੇਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਾੜਦ ੇ

ਕਦ ੇਬਣਨ ਿਕਸ ੇਦੀ ਰਾਹਤ 

ਇਹਨI ਕੋਰੇ ਸਿਫ਼ਆ ਂ'ਤ ੇ

ਿਲਖੇ ਨR  ਅੱਜ ਮE ਜ ੋਅਲਫਾਜ਼ 
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ਇਹ ਭੇਤ ਭਰੇ ਨR  ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਇਹਨI ਵੱਖਰਾ ਏ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ 

 

ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਕਿਵਤਾ ਸੀ, ਜ ੋਉਸਨR  ਸਭ ਤ> ਪਿਹਲI ਮੈਨੰੂ 

ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤ ੇਫੇਰ ਸਕੂਲ ਦ ੇਕਿਵਤਾ-ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ....  

ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠR  ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਿਤਆ ਂਨੰੂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ 

ਤ ੇਵਜ਼ਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਲਈ ਕਿਵਤਾ-ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਤੀਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਮਿਲਆ ਸੀ....ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ..... 

ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜMਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤI ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਪੜMਨ 

ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਵਜ਼ਮ ਪੜMਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹJ ਸੀ ਆ 

ਸਿਕਆ.... ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜMਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਸੀਲੇ ਜ ੋ

ਨਹJ ਸਨ.... 

' ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਘੱਟਦਾ ਨਹJ, ਸਗ> ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ....' 

ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡ ੇਦੋਹI ਨਾਲ.... 
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ਵਜ਼ਮ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤI ਨਹJ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 

ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੱਧ ੋਵੱਧ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨR  ਹੀ ਥI ਮੱਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ....ਮੈਨੰੂ ਉਸਦਾ 

ਖ਼ਤ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤ ੇਪੜMਨਾ ਵੀ.... 

ਮE ਕੁੱ ਝ ਿਕਤਾਬI ਖ਼ਰੀਦ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ ੇਜਦ ਉਸਦੇ ਭੇਜ ੇਖ਼ਤ ਦ ੇਜਵਾਬ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਤI ਇਹ ਿਕਤਾਬI ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਿਦੰਦੀ, 

ਿਜਹਨI ਿਵੱਚ> ਬਹੁਤੀਆ ਂਤI ਪੜMਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਸਨ ਤ ੇਕੁੱ ਝ 

ਕੁ ਿਕਤਾਬI ਕਿਵਤਾਵI ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਸਨ.... 

ਿਜਸ ਤਰMI ਮੁਸ਼ਕ ਤ ੇਮਰਜ਼ ਲੁਕਾਏ ਨਹJ ਲੁੱ ਕਦ,ੇ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹJ ਲੁਿਕਆ 

ਕਰਦਾ.... 

ਇੱਕ ਵੇਰI ਸਲੀਮ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸਨR  ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 

ਦ ੇਮੇਜ਼ 'ਤ ੇਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤ ਪੜM ਲਏ, ਜ ੋਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਜ਼ਮ ਦ ੇਿਦੱਤੇ 

ਹੋਏ ਸਨ...  

ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਮੇਰੇ ਡ/ਾਈਵਰ ਤ> ਮੇਰੇ ਵੱਲ> ਵਜ਼ਮ ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤI ਤ ੇ

ਿਕਤਾਬI ਬਾਰ ੇਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ... ਪਰ ਸਲੀਮ ਲਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੀ 
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ਕਾਫ਼ੀ ਨਹJ ਸਨ.....ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਰੰਗ ੇਹੱਥ ਫੜMਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ... ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਨਹJ, 

ਸਗ> ਸਾਨੰੂ ਦੋਹI ਨੰੂ...  

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨR  ਵਜ਼ਮ ਦ ੇਨI ਤ> ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਭਜਵਾ ਿਦੱਤਾ 

ਿਕ ਵਜ਼ਮ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਏ...ਉਹ ਵੀ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਨR ੜM.ੇ.... 

 ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਤI ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਝੂਠਾ ਖ਼ਤ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਤ ੇਦੂਜ ੇਪਾਸ ੇਵਜ਼ਮ ਨੰੂ 

ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖ਼ਤ ਿਭਜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮE ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਨR ੜM ੇ ਿਮਲਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹI....  

ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲੀਮ ਨR  ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤ ੇਆਪਣੇ 

ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਨੰੂ ਵੀ gਥ ੇਸੱਦ ਿਲਆ ਸੀ ਤI ਜ ੋਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖJ 

ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ....  

ਮੇਰੇ ਤ ੇਵਜ਼ਮ ਦ ੇਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤ ਉਹ ਿਵਖਾ ਨਹJ ਸੀ ਸਕਦਾ, 

ਿਕ^ਿਕ ਪੜMਨ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਖ਼ਤ, ਕੋਈ ਖ਼ਤ ਨਹJ, ਸਗ> ਸ਼ਾਇਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ 

ਿਕਤਾਬ ਲੱਗਦ ੇਸਨ... ਨਾਲ਼ੇ ਨਾ ਤI ਮE ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਨI ਉਸ 

ਖ਼ਤ 'ਤ ੇਿਲਖਦ ੇਸI.... 
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ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਤ ੇਵਜ਼ਮ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਜਦ 

ਸਲੀਮ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦੇਣ 'ਤ ੇਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਤ ੇ

ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤI ਮE ਅੱਗ> ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ.... 

....."ਨਾਵਾਕਫ਼"........ 

ਉਸਨR  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦ ੇਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹJ ਸੀ ਕੀਤੀ.... 

ਫੇਰ ਅੱਜ...... 

ਿਕ^ ਮE ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ......? 

ਿਕ^ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮE ਓਹਨੰੂ ਅਨਜਾਣ ਬਣ ਗਈ....? 

ਆਖ਼ਰ ਿਕਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਮE ਉਸਨੰੂ....? 

ਜ ੋਆਪਣੀ 'ਰੂਹ ਦ ੇਵਾਕਫ਼' ਨੰੂ ਹੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 'ਨਾਵਾਕਫ਼'......!  

www.PunjabiLibrary.com
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.....ਬਦਨਸੀਬ ਸI ਮE..... 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ੧੦-੧੨ ਵਿਰMਆ ਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ.....ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ-ਅੱਬ ੂ

ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਗਏ... ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤ> ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 

ਹੋਊ....ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਿਮਆਜ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਣਾ 

ਿਪਆ, ਜ ੋਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਚਿਲਆ ਿਗਆ.... 

ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਿਰਜ਼ਵਾਨਾ' ਸੀ, 'ਸਾਿਦਆ' ਸੀ, ਜI ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ 'ਅਸਦ' 

ਸੀ....ਚਾਚਾ ਅਸਦ ਮੇਰੀ ਮI ਵੀ ਸੀ ਤ ੇਿਪਓ ਵੀ....ਿਕ^ਿਕ ਆਪਣੇ ਮI-ਬਾਪ 

ਦ ੇਮਰਨ ਿਪੱਛ> ਿਸਰਫ਼ ਓਹੀਓ ਸੀ ਿਜਹਨR  ਮੈਨੰੂ ਕਦ ੇਮੇਰੇ ਮI-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹJ ਸੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ.... 

ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ....ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤ> 

ਮਿਹਫ਼ਜ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ.... ਇਸ ੇਲਈ ਜਦ ਗੌਹਰ ਚਾਚ ੇਨR  ਮੇਰੇ 

ਖੇਤ 'ਚ> ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘੜ ੇਦੀ ਸੂਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਨਸ਼ੇ 

ਦ ੇਕੇਸ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤI ਮੇਰੇ ਚਾਚ ੇਅਸਦ ਨR  ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ 

ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਾ ਿਲਆ... 
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" ਏਹ ਤI ਜੀ... ਏਹ gਥ ੇਹੈਈਓ ਨM ੀ ਸੀ...ਏਹਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਪੁੱ ਛ.ੋ... ਏਹਨੰੂ 

ਕੁੱ ਝ ਨਹJ ਪਤਾ.... ਜ ੇ ਕੁੱ ਝ ਪੁੱ ਛਣਾ ਤI ਮEਥ> ਪੁੱ ਛ ਲਓ.... ਮE ਦੱਸਦਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ......" 

ਫੇਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚ ੇ ਨੰੂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤ ੇਮਗਰ> ਉਸਦੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ 

ਮੁੱ ਕੀਓ ਨM ੀ.... 

 

'ਗੌਹਰ' ^ਝ ਤI ਮੇਰੇ ਅੱਬ ੂਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਗੋਦ ਿਲਆ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਭੂਆ 

ਦ ੇਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹJ ਸੀ ਹੋਈ, ਤI ਇਸ ਕਰਕ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦ ੇਿਲਹਾਜ਼ ਤ> ਗੌਹਰ 

ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ.....ਮE ਉਸਨੰੂ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾ ਤI ਲEਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਉਸਨੰੂ ਚਾਚਾ ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹJ ਸੀ ਕਰਦਾ... 

' ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਤI ਆਖ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦ.ੇ...' 

 ਇਹ ਗੱਲ ਤI ਿਜਵL ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ...ਜਦ ਮੇਰੇ ਮI-ਿਪਓ 

ਮਰੇ ਤI ਇਸਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤ> ਮੇਰਾ 

ਿਖ਼ਆਲ ਇਹ ਆਪ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜ ੋਲੱਗਦਾ ਸੀ....  
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ਜਦ ਘਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤI ਘਰ ਤ ੇਜ਼ਮੀਨ -ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ

ਦ ੋਿਹੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ... ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਚਾਚਾ ਅਸਦ ਦਾ ਸੀ ਤ ੇਇੱਕ 

ਮੇਰੇ ਅੱਬ ੂਦਾ, ਜ ੋਉਹਨI ਦ ੇਨਾ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨI ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਮੇਰੇ ਚਾਚ ੇਗੌਹਰ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਜI ਕਿਹ ਲਓ ਇਹ ਵੰਡ ਪਸੰਦ ਨਹJ ਸੀ 

ਆਈ ਤ ੇਸਾਡ ੇਘਰ ਆ ਧਮਿਕਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ... 

ਮੈਨੰੂ ਤI ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹJ ਸੀ, ਤI ਮE ਤI ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਹਰ 

ਚਾਚਾ ਨR  ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨI ਕਰਾ ਿਲਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤ> 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਓਹੀ ਚੁੱ ਕੇਗਾ.... 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤ> ਓਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸIਭਣ ਤ> ਸੀ, 

ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਓਹਨR  ਕਦ ੇਚੱਕੀ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅੱਗ> ਕਦ ੇਚੁੱ ਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.... 

" ਲੈ....ਏਹ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ...ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 

ਏ...ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ ੇਮE ਏਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆ.ਂ...ਮE ਏਹਨੰੂ ਪੁੱ ਤI ਦੀ ਤਰMI 

ਪਾਲਾਗI....."  



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............67 

ਜਦ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਨR  ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 

ਚੁੱ ਕ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜI ਨਹJ ਤI ਉਸ ਵੇਲੇ ਤI ਉਸ ਨR  ਚਾਰ ਿਮੱਠੀਆ-ਂਿਮੱਠੀਆ ਂ

ਿਜਹੀਆਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ, ਪਰ ਗੌਹਰ ਚਾਚ ੇਦੀਆਂ ਗੱਲI ਬੱਸ ਗੱਲI ਹੀ 

ਰਿਹ ਗਈਆਂ... 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨR  ਆਪ ਹੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਘੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ 

ਿਸਰ ਮੜM ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੁੰ ਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਏ..... 

ਉਸਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤI ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮE ਨਸ਼ੇ ਦ ੇਕੇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ 

ਚਿਲਆ ਜਾਵI ਤ ੇਿਪੱਛ> ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਦਾ ਕੱਲਾ-ਕਿਹਰਾ 

ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤ ੇਉਸਦੇ ਿਸਰ> ਮੇਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ... 

ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਫੱਸ ਿਗਆ... ਉਹ ਠਾਣੇ 

ਕੀ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤI '੪ ਿਦਨ ਦੀ ਚIਦਨੀ ਫੇਰ ਹਨMR ਰੀ ਰਾਤ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ 

ਹੋ ਗਈ.... 
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ਨਾਲੇ ਤI ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਤ ੇਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ 

ਵਰਤਦਾ ਿਰਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੰੂ.... ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦ ੇਨੌਕਰ ਤ> ਵੱਧ ਕੁੱ ਝ ਨਹJ ਸI 

ਮE ਉਹਦੇ ਲਈ.... 

ਓਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨਹJ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 

ਸੀ...ਿਕ^ਿਕ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਜ ੇਹੋਰ ਨਹJ, ਤI ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆ ਂਲੋੜMI    

'ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤ ੇਮਕਾਨ' ਤI ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪEਦੀਆ ਂਨR ..... 

ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਤI ਥਾਣੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਨR  ਓਹਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤ ੇ

ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ... ਘਰ ਿਵੱਚ ਡੰਗਰ-ਵੱਛ ੇਵੀ ਬੰਨMR  

ਹੋਏ ਸਨ ਤ ੇgਤ> ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਈ ਕਰਨਾ ਪEਦਾ ਸੀ... ਏਸ ਲਈ 

ਮE ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦ ੇਭਾਰ ਥੱਲMੇ ਈ ਦੱਿਬਆ ਿਰਹਾ.... 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜI ਮE 

ਓਹਨI ਦੀ...ਮE ਆਪ ਨਹJ ਸI ਜਾਣਦਾ.... 

ਸਾਡ ੇਘਰ ਸ਼ਾਮJ ਲੋਕ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ... ਉਹਨI ਦੁੱ ਧ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕI ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ.... ਉਹ ਵੀ ਉਸ 
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ਵਖ਼ਤ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਿਜੰਨਾ ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਏ, ਤਕਰੀਬਨ 

੧੪ ਕੁ ਵਿਰMਆ ਂਦੀ....ਜI ਿਫਰ ਮE ਉਸ ਤ> ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ 

ਹੋਵIਗਾ.... 

" ਵੇ ਰੁੜM ਜਾਿਣਆ.... ਿਕਵL ਸੁੰ ਘ-ਸੁੰ ਘ ਪਾਈ ਜਾਨu ... ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ 

ਜ ੂਤI ਿਕਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਰੁੱ ਸ ਜਾਊਗੀ...." ਪਤਾ ਨਹJ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨR  ਕੋਈ 

ਤਾਅਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਜI ਆਪਣਾ ਫੋਕਾ ਿਜਹਾ ਗੁੱ ਸਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.... ਪਰ ਜ ੋਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਿਮੱਠੀ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ 

ਿਦਲ ਦ ੇਤਾਨ ਛੇੜ ਗਈ... ਮE ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤI ਅੱਗ> ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ," ਵੇ 

ਹੁਣ ਕੌੜ- ਕੌੜ ਕੀ ਝਾਕੀ ਜਾਨq .... ਿਕਤ ੇਖਾ ਈ ਨਾ ਜਾਈ ਂਮੈਨੰੂ.... ਜ ੇਨਹJ 

ਦੇਣਾ ਤI ਨਾ ਦ ੇ....ਤੇਰ ੇਪਾਈਆ ਵੱਧ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਮE ਮੋਟੀ ਨਹJ ਹੋ ਚੱਲੀ....." 

ਮੈਨੰੂ ਤI ਉਸਦਾ ਲਿਹਜ਼ਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਭਿਰਆ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਤI ਮE ਅੱਗ> ਹੱਸ 

ਿਪਆ ਸੀ... ਪਰ ਉਹ ਿਕ^ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹJ 

ਸੀ ਿਪਆ... 
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"ਝੱਲੀ ਿਜਹੀ, ਪਿਹਲI ਤI ਮੈਨੰੂ ਵੱਢ-ਖਾਣ ਨੰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ....ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ 

ਏਹਨੰੂ....." ਮE ਖ਼ੁਦ ਦ ੇਨਾਲ ਈ ਗੱਲI ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਸI.... 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮJ ਫੇਰ ਆਈ," ਵੇ ਅਿੜਆ, ਲੋਕI ਦ ੇਭIਡੇ ਈ ਭਰੀ 

ਜਾਨq  , ਭੋਰਾ ਦੁੱ ਧ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੜMਵੀ ਵੀ ਭਰ ਦ.ੇ..." ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 

ਿਜਵL ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ.... 

ਮE ਬਾਕੀ ਗਾਹਕI ਦ ੇਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭIਡੇ ਓਵL ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੇ ਤ ੇਪਿਹਲI 

ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੜMਵੀ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀ.... 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ....ਸ਼ਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ 

ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਦੁੱ ਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ ਤ ੇਉਹ ਪਤਾ ਨਹJ ਿਕਹੜ ੇ

ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਆਈ ਸੀ....ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਾਹਲ਼ੇ ਕਦਮJ ਆਈ, ਹੱਥ ਿਵੱਚ 

ਡੋਲ ੂਫਿੜMਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ੇਹਾਲ>-ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ... ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵL 

ਿਕਸ ੇਟੋਏ-ਿਟੱਬੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ.... 

"ਵੇ ਅਿੜਆ, ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਡੋਲ ੂਭਰ ਦ.ੇ... ਮE ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ.... ਸ਼ਾਮ ਤI 

ਪਿਹਲI ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ....ਜ ੇਿਕਤ ੇਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤI ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮI 
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ਸੋਟਾ ਚੁੱ ਕJ ਇੱਥ ੇਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ...." ਓਹਨੰੂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਸੀ ਤI 

ਮE ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਡੋਲ ੂਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ....  

ਅਜ ੇਉਹ ਬੀਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੀ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਿਕ ਓਧਰ> ਓਹਦੀ ਮI ਆ ਬਹੁੜੀ," 

ਅੱਛਾ, ਤI ਆਹ ਗੁਣ ਿਖਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨR .... ਮE ਵੀ ਆਖI ਭਾਈ ਦੇਰ ਕੇਸ 

ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ....."  

ਓਹਦੀ ਮI ਨR  ਪਤਾ ਨਹJ ਕੀ ਸਮਿਝਆ, ਕੀ ਨਹJ.... ਿਵਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਗੁੱ ਤ> 

ਫੜM ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ.... ਫੇਰ ਦ ੋਕੁ ਿਦਨ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਨਹJ ਆਈ... ਇਹ 

ਦ ੋਿਦਨ ਮE ਿਕਵL ਿਬਤਾਏ, ਬੱਸ ਮE ਹੀ ਜਾਣਦI.... 

ਮੈਨੰੂ ਰਿਹ-ਰਿਹ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦ ੇਹੀ ਿਖ਼ਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ....ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੰੂ 

ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਮE 

ਉਸਨੰੂ ਦ ੋਿਦਨ ਪਿਹਲI ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ 

ਇੰਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵL ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹJ 

ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤI ਨR  ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮI ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ 

ਸੀ.... 
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ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਜ ੋਉਹ ਹਾਲ>-ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 

ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ.... ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਦ ੋਕੁ ਿਦਨI ਤ> ਬੇਚੈਨ ਿਜਹਾ ਲੱਗ 

ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਵਜMਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮE 

ਨਹJ ਸੀ ਸੋਿਚਆ.... 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਰਾਹ ਜIਦ ੇਨੰੂ ਓਹੀ ਕੁੜੀ ਿਮਲੀ...ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਉਸਦਾ ਨI 'ਿਰਜ਼ਵਾਨਾ' ਏ....ਜਦ ਮE ਉਸਨੰੂ ਦ ੋਿਦਨI ਤ> ਦੁੱ ਧ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ 

ਆਉਣ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿਛਆ ਤI ਅੱਗ> ਉਸਨR  ਸਾਰੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ... 

ਪਰ ਜ ੋਵੀ ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਨੰੂ ਉਸ 'ਤ ੇਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ... 

ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਮੱਕਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤ ੇਲਾਲਚੀ ਏ, ਇਹ ਤI ਮE ਜਾਣਦਾ ਸI, ਪਰ 

ਉਸਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤ> ਿਸਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸੀ, 

ਇਹ ਮE ਨਹJ ਸI ਜਾਣਦਾ.... 

 ਿਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗੌਹਰ ਚਾਚ ੇਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ 

ਕਾਰਨ ਜਦ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉਥ> ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤI ਮੁੱ ਧੇ ਮੂੰ ਹ ਹੀ ਰਾਹ ਦ ੇਇੱਕ 



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............73 

ਟੋਏ 'ਚ ਿਡੱਗ ਪਈ.... ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹਾਲ>-ਬੇਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ 

ਸੀ.... 

ਮE ਚੁੱ ਪ ਸI, ਤI ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸI.... ਪਰ ਜਦ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤI ਨR  ਵੀ 

ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ.... ਪਿਹਲI ਮੇਰੀ ਚੁੱ ਪੀ ਨR  ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤI ਨੰੂ ਬੁਰਾ 

ਬਣਾਇਆ..... ਮE ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ ਤI ਹੀ ਤI ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਥਾਣੇ ਿਗਆ ਤ ੇਜ਼ਮੀਨ-

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਜੇਲM ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ 

ਿਗਆ.... 

ਮE ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ ਤI ਹੀ ਤI ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਚੁੱ ਪ-ਚੁਪੀਤ ੇਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ 

ਤ ੇਮੇਰਾ ਘਰ ਹੜੱਪਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਿਕਆ.... ਤ ੇਮE ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋਏ 

ਵੀ ਉਸਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ.... 

ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੁੱ ਪੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਿਕ ਿਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਮI ਨR  

ਉਸਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਿਝਆ... 

ਪਰ ਜਦ ਮE ਬੋਿਲਆ, ਤI ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨR  ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹJ ਛੱਿਡਆ, 

ਮE ਬਦਿਕਸਮਤ ਦਾ ਬਦਿਕਸਮਤ ਹੀ ਿਰਹਾ... ਮE ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
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ਆਪਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਤ> ਭੱਜਣ ਦੀ, ਬਦਨਸੀਬੀ ਨR  ਕਦ ੇਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹJ 

ਛੱਿਡਆ.... 

ਰੱਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹJ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜI ਪਤਾ ਨਹJ 

ਮEਥ> ਮੂੰ ਹ ਮੋੜJ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ.... 

 

ਿਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦ ੇਮੂੰ ਹ> ਸਾਰਾ ਸੱਚ-ਕੱਥ ਸੁਣਨ ਮਗਰ> ਜਦ ਮE ਗਹੌਰ ਚਾਚਾ ਕੋਲ 

ਜਾ ਕੇ ਲੜMਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤI ਉਸਨR  ਅੱਗ> ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਤ ੇਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਮਾਚਾ 

ਜੜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਾਲ ਦ ੇਸੱਤ ਘਰI ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰ ਜ gਠੀ..... 

" ਹੁਣ ਤੂੰ  ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਐ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੁਾਨ ਲੜਾਵLਗਾ....ਯਾਦ ਰੱਖ 

ਮE ਚਾਚਾ ਹI ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ.....ਤ ੇਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਏ.ਂ.... ਜ ੇਤੈਨੰੂ 

ਕੁੱ ਝ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤI ਮE ਤੈਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਆ ਂਿਕ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਟੁਕਿੜਆ ਂ'ਤ ੇਪਲਣ 

ਵਾਲਾ ਇੱਕ........" 

ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ੇਉਹਨR  ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਵੀ 

ਿਦਖਾਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ....." ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਜੀਹਦ ੇਿਪੱਛ ੇਅੱਜ 
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ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜMਨ-ਮਰਨ ਆ ਿਗਐ.ਂ..." ਆਪਣੀ ਗੰਧਲੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਨR ..... 

" ਜ ੇਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਬਾਹਲੀ'ਓ ਈ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤI ਜਾ.... ਦਫ਼ਾ 

ਹੋ.....ਰਿਹ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਈ...." ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਨR  ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ 

ਸ਼ਬਦI ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਘਰ> ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤ ੇਮE ਘਰ ਤI ਕੀ, ਿਪੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ 

ਚਲਾ ਿਗਆ..... 

ਿਤੰਨ ਸਾਲI ਮਗਰ> ਜਦ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਜੇਲM ਿਵੱਚ> ਿਰਹਾ ਹੋਇਆ ਤI ਸਭ ਤ> 

ਪਿਹਲI ਮੈਨੰੂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਿਪਆ.... ਹਫ਼ਤ ੇਕੁ ਿਪੱਛ> ਉਹ ਉਸ ਿਪੰਡ ਵੀ ਆ 

ਪਹੁੰ ਿਚਆ, ਿਜੱਥ ੇਿਕ ਹੁਣ ਮE ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸI.... 

ਮੈਨੰੂ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਥੱਲMੇ ਗੁੰ ਮਸੁੰ ਮ ਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਜਹਾ ਿਦੱਿਸਆ ਤI 

ਮE ਦੂਰ> ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ.... ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਹJ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸਿਕਆ.... 

ਮE ਉਸਨੰੂ ਿਪਛਲਾ ਸਭ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ ਤ ੇਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਬੀਤੀ ਦ ੋਸਾਲI 

ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰMI ਮE ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਤ> ਦੂਜ ੇਿਪੰਡ ਮਾਰਾ-ਮਾਰਾ 

ਿਫਰਦਾ ਿਰਹI.... ਕਦ ੇਿਕਸ ੇਘਰ ਤ ੇਕਦ ੇਿਕਸ ੇਘਰ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹI.... 
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ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਖ-ਨੰਗ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥI-ਥI ਦੀਆਂ ਠs ਕਰI ਖIਦਾ 

ਿਰਹI..... 

ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਲੈ ਿਗਆ.... ਿਜੱਥ ੇਿਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸੀ, 

ਪਰ ਹੜੱਪ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ੇਜਾਇਦਾਦ..... 

ਿਸੱਧਾ-ਿਸੱਧਾ ਤI ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤ> ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲੈ ਿਗਆ.... ਿਜਸ ਦਾ ਿਸੱਟਾ 

ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਿਗਆ 

ਤ ੇਰਾਤ>-ਰਾਤ ਹੀ ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਨR  ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ..... 

ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਤI ਮੇਰੇ ਹੱਕI ਲਈ ਲੜMਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਆਪਣੀ ਨR ਕੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਿਗਆ.... 

ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਮੌਤ ਓਹਦੀ ਿਕਸਮਤ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥ ੇਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤI ਮੇਰੀ 

ਬਦਨਸੀਬੀ ਸੀ, ਜ ੋਉਸਨੰੂ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱ ਬੀ.... 

ਮE ਿਕੱਥ ੇਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਗ> ਅਸਦ ਚਾਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ> 

ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਤI ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦ ੇਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ.... 
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ਮE ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਿਪੰਡ ਤ> ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਕੱਧਰ ੇਦੂਰ....ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਜIਦ ੇ

ਨੰੂ 'ਸਾਿਦਆ' ਨਾ ਵੇਖ ਲEਦੀ.....ਸਾਿਦਆ ਸਾਡ ੇਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਤ ੇ

ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤ ੇਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤI ਤ> ਚੰਗੀ ਤਰI ਜਾਣੂ ਵੀ ਸੀ.... 

ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਪ/ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਦ ਿਪਆਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ 

ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਤ ੇਮE ਤI ਉਹਨੰੂ ਯਾਿਨ ਸਾਿਦਆ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰMI ਜਾਣਦਾ 

ਹੀ ਿਕੱਥ ੇਸI.... 

ਸਾਿਦਆ ਨR  ਆਪਣੇ ਅੱਬ ੂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਖਵਾ ਿਲਆ ਅਤੇ 

ਡੰਗਰI ਦੀ ਸIਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾ ਿਦੱਤਾ.... ਇਸ ਕੰਮ ਦ ੇਬਦਲੇ 

ਮੈਨੰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦ ੋਵਖ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਦ ੋਘੜੀ ਸੌਣ ਲਈ ਿਸਰ ਤ ੇ

ਛੱਤ ਿਮਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ..... 

ਮE ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤ ੇਉਹ ਮੈਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ 

ਲੱਗੀ.... ਉਹ ਤI ਮੈਨੰੂ ਕਦ ਦੀ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ 

ਿਪਆਰ ਅਜ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.... 
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ਿਪਆਰ ਪੈ ਤI ਿਗਆ, ਪਰ ਿਸਰੇ ਨਹJ ਸੀ ਚੜM ਸਿਕਆ, ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਤ> 

ਪਿਹਲI ਹੀ ਸਾਿਦਆ ਿਵਆਹੀ ਗਈ ਤ ੇਸਾਡਾ ਿਪਆਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹ 

ਿਗਆ.... 

' ਮE ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸI, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮEਥ> ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਦੀ 

ਸੀ.....' 

 

ਇਸ ਲਈ ਿਦਨ ਵੇਲ਼ੇ ਇਤਲਾਹ ਦ ੇਕੇ ਰਾਤJ ਚੋਰੀ-ਿਛਪ ੇਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦ ੇ

ਮੋੜ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਗਈ.... 

ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ, ਿਕ ਮE ਉਸਨੰੂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ.... 

ਲੋਕI ਨੰੂ ਿਭਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜI ਉਹਨI ਨR  ਸਾਨੰੂ ਰਾਤJ ਿਮਲਦ ੇਵੇਖ ਿਲਆ 

ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹJ..... 

ਪਰ ਜਦ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤI ਉਸ ਿਵੱਚ ਗੌਹਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ ਤ ੇ

ਸਾਿਦਆ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ....ਲੋਕI ਵੱਲ> ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰੂ ਿਮਹਣ ੇਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਗ> 

ਲੋਕI ਨR  ਤI ਸਾਿਦਆ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹJ ਸੀ ਛੱਡੀ.... 
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ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿਦਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ ਿਪਆ, ਸਗ> ਉਹ ਤI ਏਸ 

ਗੱਲ> ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ.... ਉਸਨR  ਸਾਿਰਆਂ 

ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਏ 

ਤ ੇਉਸਦਾ ਿਨਗਾਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਏ.... 

ਪਰ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦ ੇਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਮE ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ ੇਲਾ ਿਲਆ ਏ...ਸਾਿਦਆ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆਇਆ ਤI ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ> 

ਮੈਨੰੂ ਤ ੇਸਾਿਦਆ ਨੰੂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ...... ਸਾਿਦਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹJ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਿਦਆ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਸਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 

ਧਕੇਲਦਾ ਿਰਹਾ..... 

ਿਫਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨR  ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਿਵਖਾਇਆ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਮਆਜ਼ਾ ਸਾਿਦਆ ਨੰੂ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਿਪਆ.... ਤ ੇਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 

ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ.... ਸਾਿਦਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ 

ਿਪਆਰ.... ਏਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ...ਤ ੇਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ....ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ 

ਖਵਾਇਸ਼, ਖਵਾਇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ.... 
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ਵੀ ਕਦ ੇਅਸJ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਲੇ-੨ ਨਹJ ਸੀ ਮਨਾਈ.... ਅਸJ 'ਕੱਠR  ਸਕੂਲ 

ਜIਦ ੇਰਹੇ ਤ ੇ'ਕੱਠR  ਹੀ ਕਾਲਜ ਜIਦ ੇਰਹੇ..... 

 ਜਦ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਪEਦੀਆ,ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ.... ਫੇਰ 

ਅਸJ 'ਕੱਠR  ਸQਦ.ੇ.... ਇਹ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ ਜI ਸਬੱਬ ਕਿਹ ਲਓ ਿਕ 

ਅਸJ ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਰਹੇ, 'ਕੱਠR  ਹੀ ਰਹੇ.... ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤI ਮE ਇੱਥ ੇਆ 

ਗਈ ਤ ੇਜਦ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਏਸ ੇਘਰ ਹੀ ਿਵਆਹੀ ਗਈ....  

ਆਕਾਸ਼ ਦ ੇਛੋਟ ੇਭਰਾ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤ ੇਉਹ ਮੇਰੀ 

ਦਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ.... ਪਰ ਮE ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਿਮਲਦੀ, 

ਕਦ ੇਉਸ ਅੱਗੇ ਜੇਠਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੋਹਬ ਨਹJ ਸੀ ਰੱਿਖਆ.....  

ਕੋਈ ਸਾਨੰੂ ਕੱਠੀਆ ਂਨੰੂ ਵੇਖ ਲEਦਾ ਤI ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਅਸJ ਤI ਸਕੀਆ ਂਭੈਣI 

ਲੱਗਦੀਆਂ....ਅਸJ 'ਕੱਠR  ਹੀ ਿਕੰਨR  ਚਾਅ ਹੰਢਾਏ....'ਕੱਠR  ਸੂਟ ਲੈਣ 

ਜIਦੀਆ.ਂ....'ਕੱਠੀਆ ਂਹੀ ਪਾਰਲਰ ਜIਦੀਆ.ਂ... ਹੋਰ ਤI ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ 

ਲੈਣ ਵੀ ਕੱਠੀਆ ਂਹੀ ਜIਦੀਆ.ਂ.. 
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 ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ ਤ> ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮE ਿਭੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਏ....ਆਕਾਸ਼ ਨੰੂ 

ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਏ.....ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲI ਿਰੰਕ ੂਨੰੂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾ ਿਦਆ,ਂ 

ਪਰ ਉਹ ਿਕੱਥ ੇ ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ... ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਟੱਪਦਾ ਿਫਰੀ 

ਜIਦ.ੈ...  

ਆਕਾਸ਼ ਕੱਲM ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵJ ਿਰਮੋਟ-ਕੰਟ/ੋਲ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ....ਬੱਸ 

ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱ ਿਝਆ ਿਪਐ..... ਤ ੇਦੀਪੀ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤ ੇਨੱਚਣ 

ਵਾਲੀ ਗੁੱ ਡੀ.... 

ਅੱਜਕੱਲM ਦ ੇਤI ਿਖਡੌਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨR ....ਸਾਡ ੇਵੇਲੇ ਤI ਘਰੇ ਹੀ ਿਖਡੌਣੇ ਬਣ 

ਜIਦ ੇਸੀ....ਕੱਪੜ ੇਤ ੇਰੂੰ  ਨਾਲ ਗੁੱ ਡੀਆਂ-ਪਟੋਲੇ ਿਜਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸJ ਿਕੰਨਾ-੨ 

ਿਚਰ ਖੇਡਦ ੇਨਹJ ਸੀ ਥੱਕਦ.ੇ... ਅੱਜਕੱਲM ਦ ੇਿਨਆਣ ੇਤI ਿਨੱਤ-ਨਵL ਿਖਡੌਣੇ 

ਭਾਲਦੇ ਆ..... 

ਜਦ> ਮE ਤ ੇਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀਮਾ ਛੋਟ ੇਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤI ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ 

ਗੁੱ ਡੀ ਤ ੇਗੁੱ ਡ ੇਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ.....ਅਸJ ਸਾਰਾ-੨ ਿਦਨ ਉਹਨI ਲਈ ਨਵL ਕੱਪੜ ੇ
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ਹੀ ਬਣਾਏ ਜIਦ.ੇ... ਕੱਪੜ ੇਦੀਆਂ ਕਤਰਨI ਤ ੇਲੀਰI ਿਜਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ 

ਪਤਾ ਨਹJ ਿਕੰਨR  ਹੀ ਕੱਪੜ ੇਿਸ^ ਛੱਡ ੇਸੀ, ਮE ਤ ੇਸੀਮਾ ਨR ..... 

ਮੈਨੰੂ ਗੁੱ ਡਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤI ਮE ਗੁੱ ਡਾ ਰੱਖ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ੇਸੀਮਾ ਨR  ਗੁੱ ਡੀ..... ਹੁਣ 

ਵੀ ਦੀਪੀ ਦੀ ਗੁੱ ਡੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੁੱ ਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ 

ਏ....ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਉਸ ਗੁੱ ਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਅ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਹੇਜ 

ਿਵੱਚ ਗੁੱ ਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਈ ਲੈ ਆਈ ਸੀ....ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱ ਡੀ ਇਸ ੇਘਰ 

'ਚ ਈ ਏ....ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ.... 

ਹI, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤ> ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਿਗਆ.... ਅੱਜ ਤI ਹੋਣੀ ਨਹJ, 

ਇਸ ਲਈ ਕੱਲM ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰIਗੀ.... ਹੁਣ ਪਿਹਲI ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਵI..... 

ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ.... ਮE ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱ ਝ ਗਈ 

ਹI ਤ ੇਦੀਪੀ, ਸੀਮਾ ਵIਗ ਆਪਣੀ ਗੁੱ ਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ 'ਚ....  

ਕੁੱ ਝ ਿਚਰ ਿਪੱਛ> ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਜIਦ ੇਨR  ਤ ੇਅਸJ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 'ਕੱਠR  ਹੋ ਕੇ 

ਡਾਈਿਨੰਗ ਟੇਬਲ ਤ ੇਖਾਣਾ ਖIਦ ੇਹI.... ਆਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨR  ਿਕ ਉਨM I ਨੰੂ ਿਗੱਪੀ 
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ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ,ਉਹ ਦ-ੋਚਾਰ ਿਦਨI 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਿਰਹੈ.... ਿਗੱਪੀ, 

ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਏ,ਦੋਹI ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਿਪਆਰ ਏ..... 

ਿਗੱਪੀ ਭIਵL ਆਸਟ/ੇਲੀਆ ਚਲਾ ਿਗਆ ਏ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਹਰ ਸਾਲ 

ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ^ਦਾ ਏ....ਿਗੱਪੀ ਦੀ ਤਰMI ਆਕਾਸ਼ ਦ ੇਹੋਰ ਵੀ ਦ-ੋਚਾਰ 

ਦੋਸਤ-ਿਮੱਤਰ ਨR , ਜ ੋਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥ ੇਮਤਲਬ ਿਕ ਸਾਡ ੇਘਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ 

ਮਨਾ^ਦ ੇਨR .... 

ਇਹਨI ਨਾਲ ਇਹਨI ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦ ੇਨR  ਤ ੇਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਾਡ ੇ

ਘਰ ਚੰਗੀ-ਖ਼ਾਸੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜIਦੀ ਏ.....ਹੋਰI ਵIਗ ਆਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ 

ਵਧਾਈਆਂ ਤ ੇਤੋਹਫ਼ ੇਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹJ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਆਪਣੇ ਚਹੇਿਤਆ ਂਤ ੇਯਾਰ-ਦੋਸਤI ਨੰੂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲEਦ ੇਨR .....  

ਉਹਨI ਦ ੇਯਾਰ-ਦੋਸਤ ਜI ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨI ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ 

ਹੋਰ ਨਹJ ਤI ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਾਡ ੇਘਰ ਠਿਹਰ ਹੀ ਜIਦ ੇ

ਨR .... 
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ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ.... ਦੀਪੀ ਸੌਣ 

ਚਲੀ ਗਈ ਏ ਤ ੇਮE ਡ/ਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਿਰੰਕ ੂਨੰੂ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ 

ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝ ਗਈ ਹI..... ਉਸਨੰੂ ਮE ਿਗਣਤੀ ਿਲਖ ਕੇ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਏ ਤ ੇਹੁਣ ਉਹ 

ਮੇਰੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ੇਨੰੂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰੀ 

ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਏ..... 

ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦਾ ਏ, ਮE ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭIਡੇ ਮIਜਣ 

ਤ ੇਸIਭ-ਸੰਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜਣ ਤੁਰ ਜIਦੀ ਹI ਤ ੇਮੇਰੇ ਆ^ਦੇ ਨੰੂ ਿਰੰਕ ੂਵੀ 

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਿਵਹਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਏ.....ਬਾਕੀ ਦਾ 

ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮE ਿਰੰਕ ੂਨੰੂ ਸਵਾ ਿਦੰਨੀ ਆ ਂਤ ੇਆਪ ਸੌਣ ਲਈ ਕਮਰੇ 

'ਚ ਚਲੀ ਜIਨੀ ਆ.ਂ... 

 ਆਕਾਸ਼ ਸQ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦ ੇ ਨR .....ਮE ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹI ਤ ੇ ਵੇਖਦ-ੇ੨ 

ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚI ਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਜIਨੀ ਹI..... ਆਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ 

ਰੱਖਦ ੇਨR ....ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹJ ਕਰਦੇ.... ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ 

ਸਕ,ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਨR .... ਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਿਬਤਾ^ਦ ੇਨR ..... 
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 ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਓਹੀਓ ਚਾਨਣ ਨR  ਤ ੇਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜMਾ ਵੀ.... ਮੇਰੇ ਚਾਅ 

ਤI ਕਦ ਦ ੇਮੁੱ ਕ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨR  ਕਦ ੇਮੇਰੇ ਚਾਅ ਨਹJ ਮਰਨ 

ਿਦੱਤੇ.... ਮE ਤI ਕਦ ਦਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਸੰਭਾਲੀ 

ਰੱਿਖਆ....ਮੈਨੰੂ ਟੁੱ ਟਣ ਨਹJ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ 

ਰੱਿਖਆ.....ਇਹ ਰੌਣਕ ਭਰੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤI ਉਹਨI ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਨR , 

ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤ ੇਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ.... ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦI 

ਿਮਟਾਉਣ ਦਾ.... ਉਸ 'ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ' ਦ ੇਮਗਰ> ਿਜੰਨੀਆ ਂਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ 

ਆਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਨR  ਕਦ ੇਮੈਨੰੂ ਉਸ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦ ੇਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਖੋਣ 

ਨਹJ ਿਦੱਤਾ.... ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਤ ੇਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਿਖਆ, 

ਿਜਵL ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਤ ੇਚਾਅ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਏ..... 

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆ ਂ'ਚ ਇਸ ੇਤਰMI ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨR .... ਸIਭ-

ਸੰਭਾਈ ਤ ੇਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਏ.....ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨR  ਮੁੜ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦI 

ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਏ.... 

ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਹ ਗੁੱ ਡੀ, ਜ ੋਅਜ ੇਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਏ, ਮੁੜ-੨ ਮੈਨੰੂ 

ਕੁੱ ਝ ਪੁੱ ਛਦੀ ਏ....ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ 
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ਨਹJ.....ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਅੱਧ-ੋਵੱਧ ਚੀਜ਼I ਸੀਮਾ ਤ ੇਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹੈਰੀ ਦੀਆਂ 

ਹੀ ਹਨ....ਜ ੋਆਪ ਤI ਇਸ ਘਰ ਤ ੇਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂ'ਚ ਨਹJ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ 

ਚੀਜ਼I ਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦI ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ 

ਨR .... 

ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ.... ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਰੌਣਕ ਨR  ਪਿਹਰਾ ਲਾ ਿਲਆ.... 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰI, ਵਾਕਫ਼I ਤ ੇਦੋਸਤI-ਿਮੱਤਰI ਦੀ ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ 

ਿਦਨ ਹੀ ਰਹੀ..... ਇਸ ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਕਾਰਨ ਮE ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਅਸਤ 

ਰਹੀ....ਕਦ ੇਬੱਿਚਆ ਂ'ਚ.... ਕਦ ੇਮਿਹਮਾਨI 'ਚ ਰੁੱ ਝੀ ਰਹੀ..... 

 

 ਪਰ ਬੀਤੀ ਿਕਸ ੇਘਟਨਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ 

ਏ....ਤ ੇਇਹ ਉਹ ਪਲ ਸੀ, ਜਦ ਮE ਰਸੋਈ ਤ> ਦੀਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ... ਉਸ 

ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ....ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ.... ਜ ੋਇੱਕ ਕਾਲੀ 

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣਕੇ ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨJਦ ਿਵੱਚ ਡਰਾ ਜIਦੀ ਏ.... 
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 ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਮE ਤ ੇਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀਵੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 

ਿਤਆਰੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ....ਸੀਮਾ ਨR  ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਰੱਖੇ ਸੀ.... 

ਬੱਤੀਆ ਂਵੀ ਸਜਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ....ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਹਨI ਨੰੂ ਜਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ.... 

ਇੰਨR  ਨੰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਹਮਾਨI ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੁੰ ਦੀ ਏ ਤ ੇਸੀਮਾ ਬਾਹਰ ਮਿਹਮਾਨI 

ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ 'ਚ ਰੁੱ ਝ ਜIਦੀ ਏ..... ਇੱਧਰ ਮE ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹਲਵਾ 

ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਨੀ ਆ.ਂ... ਮE ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ gਤ ੇਕੜਾਹੀ 

ਵੀ ਰੱਖ ਿਦੰਨੀ ਆ.ਂ... ਪਰ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਬਾਲ਼ਦੀ ਨਹJ....  

ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਤ> ਪਿਹਲI ਹੀ ਮਿਹਮਾਨI ਦ ੇਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਵੀ 

ਉਸ ਪਾਸ ੇਹੀ ਹੋ ਜIਦਾ ਏ....ਕੁੱ ਝ ਿਚਰ ਿਪੱਛ> ਸੀਮਾ ਦੀਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸੋਈ 

'ਚ ਆ^ਦੀ ਏ.... ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਰੀ ਵੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚਿਲਆ ਜIਦਾ 

ਏ..... 

ਪਰ ਿਜਵL ਹੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦ ੇਹਨ, ਉਹਨI ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਡੁੱ ਬ ਜIਦੀ ਏ..... ਰਸੋਈ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਏ, ਿਕ^ਿਕ ਮੇਰੀ 

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਖੁੱ ਲMੀ ਰਿਹ ਜIਦੀ ਏ ਤ ੇ ਲੀਕ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ 
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ਏ.....ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਿਮਆਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀਮਾ ਤ ੇਮੇਰੇ ਦੇਵਰ 

ਹੈਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪEਦਾ ਏ.....ਮE ਆਪਣੀ ਹਰ 

ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਿਬਤਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਤI ਆਪਣੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਗਈ...... 
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....ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਆਈ.... 

ਿਚਰI ਿਪੱਛ> ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਿਗਆ ਤI ਮI ਨR  ਤI ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਿਸਰ ਤ ੇਚੱਕ 

ਿਲਆ। ਮI ਨR  ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢ ਿਵੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤ ਮੰਗਲ 

ਸ਼ਿਹਰ ਤ> ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਿਰਹਾ ਏ ਤ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ-ਬਾਰI ਿਦਨ ਤI 

ਰਹੇਗਾ ਹੀ। 

 ਿਜੱਥ ੇਮI ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤ ਦ ੇਚਾਰ ਸਾਲI ਮਗਰ> ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, 

ਓਥੇ ਸਾਡ ੇਭਾਈਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ> ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹJ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 

ਿਪੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਿਦਆ ਂਚਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ 

ਗੱਲI ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।  

ਉਹ ਉਹਨI ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤI ਤ ੇਖੇਡI ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਨਹJ 

ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ,ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨI ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ,ਖ਼ੌਰੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਭੁੱ ਲ ਹੀ ਜIਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲI ਉਹ ਉਹਨI ਨੰੂ ਛੱਤੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਚੁੱ ਕਾ 

ਹੈ।  
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ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਬਨI ਕੁੱ ਝ ਮੂੰ ਹ> ਕਹੇ ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲI ਸੁਣਦੇ ਰਿਹੰਦ।ੇ ਉਹ ਵੀ 

ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਤI ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਹੈ,ਜ ੋਉਸਨੰੂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਜIਦੀ ਹੈ।  

ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚਿੜMਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਨਹJ ਸੀ ਥੱਕਦੀ ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ 

ਉਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮE ਘਰ ਪਰਿਤਆ। ਮੈਨੰੂ ਦੇਖ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ 

ਹੋਈ। ਰਾਤ ਦ ੇਰੋਟੀ-ਟੁੱ ਕ ਿਪੱਛ> ਮI ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਗੱਲI ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲI ਿਵੱਚ ਐਨੀ ਕੁ 

ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸQ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹJ ਸੀ ਲੱਗਾ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਾਝਰੇ ਹੀ ਮE ਭਾਈਆ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤI ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਭਾਈਆ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤI ਦੀਆਂ, ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਤ ੇਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹJ ਿਕਹੜੀਆ-ਂਿਕਹੜੀਆ ਂ

ਗੱਲI ਿਕੰਨR  ਹੀ ਿਚਰ ਤ> ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲI ਵੱਲ 
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gਕਾ ਹੀ ਿਧਆਨ ਨਹJ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਮE ਤI ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਖਆਲI ਿਵੱਚ ਿਕਧਰ ੇ

ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸI। 

ਮੇਰੀ ਬ-ੇ ਿਧਆਨਗੀ ਨੰੂ ਭIਪਿਦਆਂ ਉਸਨR  ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਮੈਨੰੂ 

ਤI ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹJ ਸੀ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲਣ> ਹੱਟ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਿਜਹਾ ਹਲੂਣਿਦਆ ਂਉਸਨR  ਿਕਹਾ," ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਿਗਆ,ਸਭ ਠੀਕ 

ਤI ਹੈ.....! ਨਾਲੇ ਕੀ ਿਪਆ ਸੋਚੀ ਜਾਨu .....? ਜ ੇਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤI ਮੈਨੰੂ 

ਦੱਸ....ਐਵL ਬ-ੇ ਿਧਆਨਾ ਜਾ ਿਕਵL ਿਫਰੀ ਜਾਨu .......!" 

ਮE ,"ਬੱਸ,ਕੁੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਨM ੀ.....,"ਕਿਹ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘਰ 

ਆ ਕੇ ਮE ਸਭਤ> ਪਿਹਲI ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰ ੇਤ ੇਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹੀ 

ਕਮਰਾ ਸੀ। ਛੋਟ ੇਹੁੰ ਿਦਆ ਂਵੀ ਮE ਅਕਸਰ ਖੇਡਣ-ਮੱਲਣ ਿਪੱਛ> ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਚੁਬਾਰ ੇਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤਾਬI ਪਿੜMਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਤਾਬI ਪੜMਨ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ੇਹੁੰ ਿਦਆ ਂਿਸੱਮ ੋ

ਨI ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ 
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ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤ ੇਜ ੇਮE ਖੇਡਣ ਨਾ ਆਵI ਤI ਸਾਡ ੇਘਰ 

ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮI ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੁਦੈਣ ਆਖ ਕੇ ਸੱਿਦਆ 

ਕਰਦੀ।  

ਓਦI ਿਸੱਮ ੋਿਵੱਚ ਸ਼ੁਦEਣI ਵਾਲੀ ਤI ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹJ ਸੀ,ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ 

ਸੀ ਤ ੇ^ਞ ਵੀ ਿਸਆਣੀ ਸੀ। ਖ਼ੌਰੇ ਉਸਦੀ ਬੇਬ ੇਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 

ਨI ਤ> ਸੱਿਦਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿਸੱਮ ੋ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਤਾਬI ਪੜMਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ 

ਿਕਤਾਬ ਪੜMਦ ੇਵੇਿਖਆ ਕਰਦੀ ਤI ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛਦੀ," ਮੰਿਗਆ,ਕੀ ਪੜMੀ 

ਜਾਨu ...... ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗਣਾ ਐ ਕੀ.....!" ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ 

ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਓਦI ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲI ਬੜੀਆਂ ਸੁਆਦਲੀਆ ਂ

ਜਾਪਦੀਆ ਂਸਨ। 

ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮE ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਿਹਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ," ਆਹੋ ਸ਼ੁਦੈਣੇ, 

ਮE ਤI ਪੜM-ਿਲਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਜ.ੂ..ਤੂੰ  ਰਹJ ਸ਼ੁਦEਣ ਦੀ 

ਸ਼ੁਦEਣ.......!" ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਉਹ ਬੜਾ ਿਖੱਝਦੀ ਤ ੇ ਿਫਰ ਮੇਰੀ ਹੀ 
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ਿਕਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ> ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਗਰ ੇਹੀ ਦੌੜ ਪEਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਉਸ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤI ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆਂ। 

ਿਸੱਮ ੋਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਤ> ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮI ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੜੇ ਅੜMਬ ਸੁਭਾਅ 

ਦੀ ਸੀ।ਵੈਸੇ ਤI ਉਹ ਿਸੱਮ ੋਨੰੂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਦੰਦੀ,ਪਰ ਸਾਡ ੇ

ਘਰ ਆਉਣ ਤ> ਉਹ ਿਸੱਮ ੋਨੰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹJ ਸੀ ਰੋਕਦੀ। ਿਕ^ਿਕ ਮੇਰੀ 

ਮI ਜਗੀਰ ੋਤ ੇਿਸੱਮ ੋਦੀ ਮI ਜ਼ਰੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 

ਸਨ। ਿਸੱਮ ੋਵੀ ਮੇਰੀ ਮI ਨੰੂ ਮਾਸੀ ਕਿਹ ਕੇ ਹੀ ਸੱਿਦਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਕੁੱ ਝ ਿਚਰ ਿਪੱਛ> ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਦਆ ਂਨR  ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਪੜMਨ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਮE ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ,ਉਸਤ> ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲI ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮE 

ਿਸੱਮ ੋਨੰੂ ਦੱਸ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਤI ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮE ਸ਼ਿਹਰ 

ਪੜM ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਿਪਸ ਿਪੰਡ ਪਰਤ ਆਵIਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦ ੇਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਨੰੂ 

ਪੜMਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ,ਬਲਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਹੁਣ ਮE ਸ਼ਿਹਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਤ ੇਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਹੀ ਿਪੰਡ ਆਇਆ ਕਰਦਾ 

ਸੀ। ਪਰ ਮE ਜਦ ਵੀ ਿਪੰਡ ਆ^ਦਾ,ਮE ਿਸੱਮ ੋਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ 
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ਿਪੰਡ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਸੱਮ ੋਦਾ ਿਵਆਹ ਧਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆ^ਦੇ 

ਜੁੰ ਮ ੇਨੰੂ ਓਹਦਾ ਿਨਗਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤ> ਪਿਹਲI ਮE ਇੱਕ ਵਾਰੀ 

ਉਸਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।  

^ਝ ਤI ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੰੂ 

ਿਮਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੰੂ ਤI ਕਈ 

ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ,ਪਰ ਿਸੱਮ ੋਨਹJ ਸੀ ਆਈ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਿਨਗਾਹ ਸੀ, ਉਸ ੇਿਦਨ ਮE ਵਾਿਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਮE ਆਪ 

ਤI ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਹJ ਸI ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮE ਿਸੱਮ ੋਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੱਥ ਉਸ ਕੋਲ 

ਇਹ ਸੁਨR ਹਾ ਿਭਜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਜਲਦ ਹੀ ਿਮਲਣ ਆ ਜਾਵੇ। 

ਿਕ^ਿਕ ਇਸ ਿਪੱਛ> ਪਤਾ ਨਹJ ਿਫਰ ਅਸJ ਕਦ ੇਿਮਲਣਾ ਵੀ ਸੀ ਜI ਨਹJ। 

ਮE ਿਚਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।ਉਸਦਾ ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ 

ਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨਾ ਆਈ।  
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ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਮE ਖੇਿਡਆ ਕਰਦਾ ਸI, 

ਲੜਦਾ-ਝਗੜਦਾ ਵੀ ਸI।ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।ਉਸਦੀਆ ਂ

ਗੱਲI ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। 

 ਮE ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸI ਿਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤ> ਪਿਹਲI ਮE ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ 

ਨਾਲ ਿਮਲ ਪਾ^ਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਿਕਤਾਬI ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤ ੇ

ਮE ਉਸਨੰੂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬI ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸI।  

ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਿਗਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਮE ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਣਆ ਵੀ ;ਬੱਸ 

ਉਸਨੰੂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਤI ਿਫਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮE ਉਸਨੰੂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ 

ਜI ਿਮਲ ਪਾਇਆ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ। ਇਸ ਿਪੱਛ> ਉਹ ਮੁੜ ਕਦ ੇਨਾ ਆਈ। 
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.....ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ...... 

ਅੱਜ ਫੇਰ ਤ> ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਜਹੀ ਥI ਤ ੇਆ ਕੇ ਬਿਹ ਗਈ ਹI.... ਿਜੱਥ ੇਮEਥ> 

ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਆ^ਦਾ-ਜIਦਾ ਨਹJ.. .ਓਹੀ ਬEਚ, ਿਜਸਨੰੂ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਨੰੂ ਸਾਲI 

ਦ ੇਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨR .... ਜੰਗ ਇਸਦ ੇਿਚੱਟ ੇਪLਟ ਨੰੂ ਤI ਕਦ ਦਾ ਖਾ ਚੁੱ ਕਾ ਏ 

ਤ ੇਹੁਣ ਇਹ ਬEਚ ਆਪਣਾ ਅਸਿਤਤਵ ਵੀ ਖੋਦI ਜਾ ਿਰਹਾ ਏ.... 

ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਜਹੀ ਥI ਤ ੇਤI ਹੁਣ ਘਾਹ ਨR  ਵੀ gਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਏ.....ਕਦ ੇਸਮI ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਥI ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ....ਇੱਥ ੇ

ਵੀ ਹਿਰਆਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.... ਰੁੱ ਖI ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ....ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਬEਚ ਪਏ ਸਨ ਇੱਥ.ੇ... ਪੰਛੀ ਰੁੱ ਖI ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤ ੇ ਬੈਠR  ਜਦ 

ਚਿਹਚਹਾ^ਦ,ੇ ਆਪਣੀ ਿਮੱਠੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗਾ^ਦ ੇਤI ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰਮਈ ਹੋ 

ਜIਦਾ..... 

ਬਰਸਾਤ ਦ ੇਿਦਨI 'ਚ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਈ ਮJਹ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਤI ਇਸ 

ਥI ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਜIਦੀ... ਗੋਿਡਆ ਂ ਤੱਕ ਝਾੜੀਆ ਂਹੋ 
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ਜIਦੀਆ ਂਤ ੇਘਾਹ 'ਚ ਤI ਤੁਰਦ ੇਹੋਏ ਿਜਵL ਪੈਰ ਗੁਆਚ ਹੀ ਜIਦ.ੇ.. ਿਫਜ਼ਾ 

ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਿਹੰਦੀ..... ਦਰੱਖਤI ਦ ੇ ਪੱਿਤਆ ਂ ਤ> ਟਪਕਦਾ ਪਾਣੀ 

ਮਨਮੋਹਣਾ ਿਦ/ਸ਼ ਿਚੱਤਰਦਾ..... 

ਜਦ ਬਸੰਤ ਆ^ਦੀ ਤI ਇਸ ਥI ਤ ੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤ ੇ

ਕਲਾ ਦ ੇਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰ ਦ.ੇ.... ਇਸ ਥI ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਿਜਵL ਧਰਤੀ ਤ ੇ

ਹੀ ਜੰਨਤ ਉਤਰ ਆਈ ਹੋਵੇ.... ਝਾੜੀਆ ਂਿਸਰਫ ਝਾੜੀਆ ਂਨਾ ਰਿਹੰਦੀਆ,ਂ 

ਸਗ> ਫੁੱ ਲI ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਝਾੜੀਆ ਂਇb ਲੱਗਦੀਆਂ ਿਜਵL ਰੱਬ ਨR  ਇੱਕੋ ਥI 

ਕਈ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ.....  

ਫੇਰ ਇਹਨI ਫੁੱ ਲI ਤ ੇਮੰਡਰਾ^ਦੀਆਂ ਿਤਤਲੀਆ ਂਇਸ ਪੂਰੀ ਥI ਨੰੂ ਹੀ ਿਜਵL 

ਸਜੀਵ ਕਰ ਛੱਡਦੀਆ.ਂ... ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਰੰਗI ਨਾਲ ਸਿਜਆ ਹੁੰ ਦਾ, 

ਖੁਸ਼ਬੋਆ ਂਨਾਲ ਮਿਹਿਕਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ੇਇਸ ਥI ਤ ੇਵੀ ਲੋਕI ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰ ਦੀ, 

ਜ ੋਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇੱਥ ੇਖੁੱ ਲMੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ....  
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ਇਹ ਉਜਾੜ ਿਜਹੀ ਥI ਿਕਸ ੇਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸੀ...ਿਜੱਥ ੇਬੱਚ ੇਖੇਡਣ ਵੀ 

ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ 

ਸਨ ਤ ੇਪ/ੇਮੀ-ਜੋੜ ੇਵਕਤ-ਬੇਵਕਤ ਬੈਠਣ ਵੀ..... 

ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥ ੇਦ ੇਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰ ੇਹੀ ਹੁੰ ਦ.ੇ... ਤ ੇਸਰਦੀਆ ਂਵੇਲੇ ਵੱਖਰ.ੇ... 

ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਿਜਵL ਚੜMੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਿਦੱਸਦੇ.... ਹਰੇ-ਭਰੇ ਤ ੇ

ਖੁਸ਼.... ਸਰਦੀਆ ਂਵੇਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਿਚੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜIਦ.ੇ.. ਧਰਤੀ ਵੀ 

ਸਫ਼ੇਦ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਜIਦੀ ਤ ੇਸਰਦ ਹਵਾਵI ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰੀ 

ਰੱਖਦੀਆ.ਂ...  

ਸਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭਾਵL ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਿਜਸ 

ਿਦਨ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰ ਦਾ, ਧੁੱ ਪ ਿਨਕਲੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤI ਲੋਕI ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 

ਆਪਣੇ-੨ ਘਰ> ਿਨਕਲ ਆ^ਦੀ ਤ ੇਮੁੜ ਇਸ ਥI ਨੰੂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ.... 

ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥ ੇਨਾ ਬਸੰਤ ਆ^ਦੀ ਏ, ਨਾ ਬਰਸਾਤ.... ਇੱਥ ੇਿਸਰਫ਼ ਪੱਤਝੜ 

ਆ^ਦੀ ਏ....ਹੁਣ ਇਹ ਥI ਆਬਾਦ ਨਹJ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਜਾੜ ਬਣ ਗਈ ਏ..... 
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ਗਰਮੀਆਂ ਤ ੇਸਰਦੀਆ ਂਤI ਓਵL ਹੀ ਪEਦੀਆ ਂਨR , ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥI ਉਹ ੋਿਜਹੇ 

ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹJ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ.... ਸਰਦੀਆ ਂ 'ਚ ਓਵL ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪEਦੀ ਏ....ਓਵL 

ਹੀ ਧੁੱ ਪ ਿਨਕਲਦੀ ਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥI ਲੋਕI ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ> ਿਨਕਲਣ 

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹJ ਕਰਦੀ... ਹੁਣ ਇਹ ਥI ਪਿਹਲI ਵਰਗੀ ਨਹJ ਰਹੀ... 

ਹੁਣ ਇੱਥ ੇਉਹ ਬਸੰਤ ਨਹJ ਆ^ਦੀ, ਿਜਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਰਿਹੰਦੀ 

ਸੀ.... 

ਹੁਣ ਇਹ ਥI ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹJ ਬੁਲਾ^ਦੀ.... ਝਾੜੀਆ ਂਤI ਹੁਣ ਵੀ 

gਗਦੀਆਂ ਨR , ਪਰ ਝਾੜੀਆ ਂਤ ੇਹੁਣ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤ ੇਖੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਫੁੱ ਲ ਨਹJ 

gਗਦ.ੇ.. ਹੁਣ ਫੁੱ ਲ ਨਹJ gਗਦ ੇਤI ਿਤਤਲੀਆ ਂ ਵੀ ਨਹJ ਆ^ਦੀਆਂ... 

ਿਤਤਲੀਆ ਂਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਥI ਤ> ਮੂੰ ਹ ਮੋੜM ਗਈਆਂ ਨR ..... 

ਿਜਹੜ ੇਪੰਛੀ ਦਰੱਖਤI ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤ ੇਬੈਠR  ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦ,ੇ 

ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੱਥ ੇਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹJ... ਇਹ ਥI ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੱਲੀ ਏ 

ਤ ੇਇੱਥ ੇਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਤ ਵੇਲੇ gਲੂ ਬੋਲਦ ੇਨR .... ਹੁਣ ਇਸ ਥI ਤ ੇਕੋਈ 

ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਨਹJ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਥI ਤ ੇਕੋਈ ਆ^ਦਾ-ਜIਦਾ ਨਹJ.... 
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ਉਸਨR  ਤI ਸਗ> ਮੈਨੰੂ ਰੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਖੋਹ ਿਲਆ....ਤ ੇਅੱਗ> ਜਵਾਨੀ 

ਵੀ.... ਮE ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰEਟ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਗਆ.... ਪਿਹਲI ਵੇਟਰ ਦਾ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤ ੇਿਫਰ ਹੌਲੀ-੨ ਮE ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਿਸੱਖ ਿਲਆ.... 

ਮੇਰੇ ਹੱਥI ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦ ੂਸੀ ਜI ਨਹJ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਰੈਸਟੋਰEਟ ਤ> ਖੁਸ਼ ਹੋ 

ਕੇ ਜIਦ ੇਰਹੇ.... ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਿਕ 

ਮE ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਤ ੇਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਿਨੱਕ-ਸੁੱ ਕ ਿਜਹਾ ਵੀ ਰੱਖ 

ਿਲਆ.... ਬਹੁਤੀਆ ਂਸ਼ੈਆ ਂਦੀ ਮੈਨੰੂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹJ ਸੀ..... ਇਸ ਲਈ ਮE 

ਕਮਰੇ ਭਰਨ ਨਾਲ> ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਿਲਆ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ.... ਿਜਵL 

ਭIਡੇ, ਮਸਾਲੇ ਤ ੇਹੋਰ ਿਨੱਕ-ਸੁੱ ਕ ਆਿਦ.... ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮI 

ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ੇਮE ਿਨੱਤ ਕੁੱ ਝ ਨਵI ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ.... ਰੈਸਟੋਰEਟ ਦ ੇਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ 

ਸੀ ਸਨR ਹਾ.... ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ.....ਮE ਉਸਨੰੂ ਵੇਖਦਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤੱਕਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ ਿਜਵL ਮੇਰੀਆਂ 
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ਗੱਲI ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ..... ਮE ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਖੀ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ ੇਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਿਪਆਰ ਵੀ ਸੀ....ਪਰ ਉਹ 

ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਬਣਨ ਤ> ਪਿਹਲI ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 

ਤੁਰ ਗਈ....ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨR  ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ 

ਪਿਹਲI ਹੀ ਟੋਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਤ ੇਮE ਇੰਨR  ਜੋਗਾ ਨਹJ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਅਮੀਰ 

ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਿਕਸ ੇਪੱਖ> ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਪਾ^ਦਾ.... ਰੈਸਟੋਰEਟ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ 

ਜੀਅ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਅ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤI ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ 

ਸੀ.....ਇਸ ਲਈ ਮE ਵੀ ਰੈਸਟੋਰEਟ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ..... ਮE ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਿਜਹਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲM ਿਲਆ ਤ ੇgਥ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ..... ਇੱਕ ਿਦਨ ਢਾਬੇ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ... ਮE ਉਸਨੰੂ ਪਸੰਦ ਆ ਿਗਆ ਤ ੇਦ-ੋਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤI ਿਵੱਚ 

ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਿਵਆਹ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ....ਿਵਆਹ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਤ ੇਉਹ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਬੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ....ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸ ੇ ਿਵੱਚ 

ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ gਜੜ ਿਗਆ.... ਢਾਬੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਢਾਬਾ ਵੀ 

ਿਗਆ ਤ ੇਮੇਰੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਵੀ.....ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹJ ਹੈ.... ਮE ਘਰ 
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ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.... ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹJ..…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 

ਨਹJ ਬਿਹੰਦਾ.... ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹJ ਕਰਦਾ..... ਮE ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ-ਘਰ 

ਜIਦਾ ਹI ਤ ੇਰੱਬ ਤ> ਆਪਣੀ ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹI..... ਪਰ ਰੱਬ 

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲI ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹJ ਿਦੰਦਾ.... ਮE ਿਦਨ ਵੀ ਇੱਥ ੇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ 

ਹI ਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਥ ੇਹੀ ਸQ ਜIਦਾ ਹI...... 
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......ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ...... 

ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਘੱਟ, ਮੇਰੇ ਿਜਸਮ ਨੰੂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ....ਤਾਹJਓ ਤI ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 

ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਿਗਆ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦ ੇਿਗਆ..... ਅਿਜਹ ੇ

ਜ਼ਖ਼ਮ, ਜ ੋਕਦ ੇਸੀਤ ੇਹੀ ਨਾ ਗਏ.....ਕਦ ੇਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ..... ਨਾ ਹੀ 

ਇਹਨI ਜ਼ਖ਼ਮI ਨੰੂ ਕਦ ੇਮੱਲMਮ ਿਮਲੀ..... ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਇਹਨI ਜ਼ਖ਼ਮI ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਮੱਲMਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ.... ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਣਸੀਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤ ੇਿਰਸਦ ੇਰਹੇ.... 

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਏਸ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮE ਉਸਨੰੂ ਔਲਾਦ ਨਹJ ਸੀ 

ਦ ੇਪਾ ਰਹੀ.... ਪਰ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹJ, ਕਮੀ ਤI ਉਹਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ ੇਉਹ 

ਮੰਨਣ ਤ> ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਸੀ....ਤ ੇਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਾਵੇਦ..... ਇੱਕ ੋ

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਦੋਵL ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤ ੇਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਦ ੇਘਰ ਵੀ ਆ^ਦੇ-ਜIਦ ੇ

ਸਨ....ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਫ਼ਰਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਾਵੇਦ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡ ੇਘਰ 

ਆ^ਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਇੱਦI ਤੱਕਦਾ ਿਜਵL ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱ ਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰI ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੰੂ 

ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ..... ਪਰ ਮE ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱ ਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਿਕ ਜਾਵੇਦ 

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਏ ਤ ੇਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਉਸ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਲ> ਵੀ ਵੱਧ ਯਕੀਨ 
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ਏ.....ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤ ੇਮੇਰੇ ਪਤੀ ਿਵੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲI ਤ> ਹੀ 

ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਉਪਿਜਆ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਜ ੇਮE ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ਰਹਾਨ ਨੰੂ ਦੱਸ ਵੀ 

ਿਦੰਦੀ, ਤI ਵੀ ਉਹਨR  ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤ ੇਯਕੀਨ ਨਹJ ਸੀ ਕਰਨਾ... ਸਗ> ਮੈਨੰੂ ਹੀ 

ਕੋਈ ਪੁੱ ਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ... ਮੇਰੇ ਤ ੇਮੇਰੇ ਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤ ੇਤਣਾਅ ਨਾ ਵੱਧ 

ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮE ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਕ ੋਹੀ ਰੱਿਖਆ.... ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਤI 

ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਘਰ 'ਚ> ਹੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ.... ਤ ੇ

ਜਾਵੇਦ ਨR  ਮੇਰੇ ਤ ੇਇਵL ਹੱਕ ਜਮਾ ਿਲਆ, ਿਜਵL ਮE ਇਸ ੇਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ 

ਹੋਵI..... ਮੈਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਇਸਨR  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਸਮਾਨੀ 

ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਤ ੇਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ> ਮੁਰਾਦ ਨR  ਜਨਮ ਿਲਆ.... 

ਮੁਰਾਦ ਦ ੇਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ਼I ਤ ੇਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰI ਨR  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ 

ਮEਥ> ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਛੱਡ ੇਿਕ ਮE ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤ ਹI, ਤਾਹJਓ ਤI ਆਪਣੇ 

ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਿਹ ਨਹJ ਪਾਈ ਤ ੇਹੁਣ ਿਕਸ ੇਗੈਰ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ....ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ 

ਤI ਕਿਹ ਕੇ ਚਲਦ ੇਬਣੇ.... ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤ ੇਿਜ਼ਹਨ 

ਨੰੂ ਐਸਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦ ੇਗਏ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਕਦ ੇਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ....ਿਜੰਨਾ 
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ਮE ਇਹਨI ਜ਼ਖ਼ਮI ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੁੜ-੨ ਨੰਗੇ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਰਹੇ.... ਨਾਸੂਰ ਵIਗ ਿਰਸਦ ੇਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱ ਕ ੇਜ਼ਖ਼ਮ ਅਣਸੀਤੇ 

ਹੀ ਰਹੇ.... ਮE ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਇਹਨI ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮI ਨਾਲ ਹੀ 

ਿਬਤਾਈ.....ਇਹਨI ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮI ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ, ਜ ੋ

ਪਤਾ ਨਹJ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤ ੇਕਾਲਖ਼ ਵIਗ ਲੱਗਦ ੇਰਹੇ.....ਪਿਹਲI 

ਮੇਰੀ ਮI ਦ ੇਵੇਸਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤ ੇਲੱਿਗਆ.... ਜਦ ਿਵਆਹੀ 

ਗਈ ਤI ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਪਤਨੀ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦ ੇਰਹੇ.... 

ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਮਿੜMਆ ਿਗਆ.... ਤ ੇਜਦ ਤੱਕ ਮE 

ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਲੋਕI ਨR  ਮੈਨੰੂ ਬIਝ ਵੇਸਵਾ ਦ ੇਨI ਤ> 

ਕਲੰਿਕਤ ਕੀਤਾ.... ਜਾਵੇਦ ਆਇਆ ਤI ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵIਗ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਿਰਹਾ.... ਨਾ ਜਾਵੇਦ ਨR  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ 

ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਫ਼ਰਹਾਨ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਤਲਾਕ ਿਦੱਤਾ.... ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਿਕ 

ਵੇਸਵਾਵI ਨੰੂ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਤI ਿਵਆਹ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ੇਨਾ ਤਲਾਕ 

ਲਈ.... ਉਹਨI ਨੰੂ ਤI ਬੱਸ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ.....! ਇਹ 'ਵੇਸਵਾ' ਨI ਦਾ 'ਕਲੰਕ' 

ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤI ਮੈਨੰੂ ਕਲੰਿਕਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ, ਸਗ> ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੰੂ ਵੀ 
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ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਿਨਤ ਹੋਣਾ ਿਪਆ.... ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਮਲਦਾ, 

ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹ ਕੇ ਹੀ ਮੁਖ਼ਾਿਤਬ ਹੁੰ ਦ ੇਰਹੇ..... ਇੱਕ 

ਵਾਰੀ ਤI ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕਸ ੇਨR  'ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੁਰਾਦ' ਕਿਹ ਕੇ ਛੇੜ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ....ਉਹਨੰੂ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹJ ਸੀ ਿਕ 'ਨਜ਼ਾਇਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨR  ਘਰ ਆ^ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮEਥ> ਪਿਹਲਾ 

ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਕੀਤਾ.... ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਨਹJ ਸੀ ਿਕ ਮE 

ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਪਾ^ਦੀ....ਉਸ ਵੇਲੇ ਤI ਮE ਉਸਨੰੂ 

'ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹJ' ਕਿਹ ਕੇ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਵL-੨ ਮੁਰਾਦ 

ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮI ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਿਗਆ.... ਲੋਕ 

ਉਸਨੰੂ 'ਨਜ਼ਾਇਜ਼' ਕਿਹ ਕੇ ਛੇੜਦ ੇਤI ਉਸਨR  ਘਰ> ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ.....ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੁਰਾਦ ਨR  ਮੈਨੰੂ ਲੋਕI ਵੱਲ> 'ਵੇਸਵਾ' ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਸੁਣ 

ਿਲਆ.... ਇਸ ਗੱਲ ਨR  ਉਸ ਤ ੇਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪ/ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨm -

ਿਦਨ ਪੱਥਰ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ.... ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਤ ੇ

ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਮI ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਬਣ ਿਗਆ ਤ ੇਇਹ 

ਕਲੰਕ ਅੱਗ> ਇੱਕ 'ਅਣਸੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮ'......! ਜਾਵੇਦ, ਮE ਤ ੇਮੁਰਾਦ ਇੱਕੋ ਛੱਤ 
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ਥੱਲMੇ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਜੁਦਾ-੨ ਰਿਹੰਦ.ੇ... ਜਾਵੇਦ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-

ਦੇਣਾ ਨਹJ ਸੀ....ਉਹਨR  ਤI ਸਗ> ਰਜ਼ੀਆ ਨI ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਨਗਾਹ 

ਤੱਕ ਵੀ ਰਚਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵL ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵੀ ਲੱਗ 

ਿਪਆ ਸੀ....ਿਕ^ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਰਚਾ ਕੇ ਉਸਦਾ 

ਪਤੀ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹJ ਸੀ....ਇਸ ਲਈ ਉਸਨR  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦ ੇਿਵਆਹ 

ਹੀ ਨਹJ ਕੀਤਾ....ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਵਜMਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨR  ਮੈਨੰੂ ਤ ੇਮੁਰਾਦ ਨੰੂ ਰਿਹਣ 

ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ....ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਤI ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਹੀ ਆ^ਦਾ-ਜIਦਾ ਸੀ....ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਿਦਨm -

ਿਦਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ....ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ 

ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ.... ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਉਸ ੇਤਰMI ਹੀ ਸੀ, 

ਿਜਵL ਿਕਸ ੇਦ ੇਜ਼ਖ਼ਮI ਤ ੇਲੂਣ ਿਛੜਕਣਾ..... ਤ ੇਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮੁਰਾਦ ਕਦ ੇ ਿਹੰਮਤ ਨਹJ ਸੀ ਜੁਟਾ ਪਾਇਆ.... ਉਹ ਅੰਦਰ>-ਅੰਦਰJ ਹੀ 

ਘੁੱ ਟਦਾ ਿਰਹਾ.... ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਣ.... ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤ ੇਅੰਦਰ>-ਅੰਦਰJ 

ਹੀ ਘੁੱ ਟੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਹਾਸ ੇ ਿਕਤ ੇਗੁਆਚ ਗਏ.....ਤ ੇਮਗਰ> ਸਣ ੇ

ਆਪਣੇ 'ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ' ਉਹ ਵੀ ਿਕਧਰ ੇਗੁਆਚ ਿਗਆ.....! 
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......ਸਰਹੱਦI...... 

'ਿਕਤ ੇਤੈਥ> ਦੂਰ ਹੋਣ ਦ ੇ 

ਗ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵI 

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ 

ਜ ੇਮE ਤੇਰ ੇਨਾਲ 

ਗੱਲI ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵI.....' 

ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਨR  ਉਸਨੰੂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਿਕੱਥ ੇਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ ਿਕ ਮਰਨ ਵੇਲੇ 

ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ....ਸਗ> ਉਹਦੀ ਿਕਸਮਤ 'ਚ ਤI ਉਹਦੀ 

ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਿਲਖੀ ਸੀ..... 

 ਉਹ ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ....ਨਾਜ਼I ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ..... ਸ਼ੈਆ ਂਦੀ 

ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹJ ਸੀ....ਹੁਸਨ ਇੰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸਦੇ 

ਪੈਰI ਿਵੱਚ ਸੀ..... 
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ਮI-ਬਾਪ ਨR  ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰMI ਲਾਡ-ਿਪਆਰ ਨਾਲ 

ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਮੂੰ ਹ> ਕੁੱ ਝ ਕਿਹਣ ਤ> ਪਿਹਲI ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰ ਦੀ....  

ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼I 

ਸਨ.... ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ ਸਨ.... ਕਦਮ-੨ ਤ ੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੀ....ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ 

ਕਦਮI ਿਵੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱ ਲ ਿਵੱਛ ੇਰਿਹੰਦ ੇਸਨ.... 

ਉਸਦੀਆ ਂਇਹੀ ਬੰਦਸ਼I ਉਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਤ ੇਉਸਦੇ ਮਿਹਬੂਬ ਦਰਿਮਆਂ 

ਸਰਹੱਦI ਬਣੀਆਂ.... ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ ੇਕੋਈ gਚੇਚ ਪਾਬੰਦੀ 

ਤI ਨਹJ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ ੇਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰI ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ 

ਰਿਹੰਦੀਆ.ਂ.... 

ਖ਼ੈਰ....! ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਿਮਲਣ 

ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੀ..... 

ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਬ ਨR  ਆਪ ਕਰਵਾਈ 

ਸੀ.....ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਤ ੇਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਸੀ ਤ ੇਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਵੀ..... 
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ਜਦ ਉਸਨR  ਰੱਬ ਨੰੂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰ ਮਾਈ ਤI ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਅੱਲਾ 

ਤ ੇਦੂਜ ੇਪਾਸ ੇਆਪਣਾ ਮਿਹਬੂਬ ਿਦੱਿਸਆ..... ਿਫਰ ਤI ਉਸਨੰੂ ਬੱਸ ਿਦਨ-

ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰ ਦ ੇਰਿਹੰਦ.ੇ...ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤI ਨਹJ, ਪਰ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲI ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਕਰਦੀ....  

ਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤI ਨਹJ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਤਨਹਾਈ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ....ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱ ਲੀਆ ਂ ਅੱਖI ਦ ੇ ਸੁਪਨR  

ਬੁਣਕੇ..... ਇਸ਼ਕ ਤI ਉਹਦੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ.... ਬੱਸ ਜ ੋਬਾਕੀ 

ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਜ਼ਹਾਰ..... 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤ> ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੀ ਉਸਨੰੂ 

ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਦ ੇਦੀਦਾਰੇ ਨਹJ ਹੋਏ.... ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ-੨ 

ਪਲ ਸਾਲI ਵIਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ.... ਸਮI ਸੀ ਿਕ ਮਾਣ ੋਖੜM ਹੀ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ ਤ ੇਘੜੀ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਹੀ ਿਤਆਰ ਨਹJ ਸੀ....ਉਸਦੀਆ ਂ ਅੱਖੀਆ ਂਰੋ-੨ 

ਬਰਸਾਤI ਕਰਦੀਆਂ ਨਹJ ਸਨ ਥੱਕਦੀਆ ਂ ਤ ੇ ਸਾਰਾ-੨ ਿਦਨ ਉਹ ਇਸੇ 

ਮਾਨਿਸਕ ਥਕਾਨ ਨਾਲ ਚੂਰ ਹੋਈ ਰਿਹੰਦੀ.... 
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'ਉਸਦੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤIਘ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 

ਤ ੇਬ-ੇਦਰਦੇ ਵਖ਼ਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹJ ਸੀ....' 

ਉਹ ਮੁੜ-੨ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਿਕ ਅੱਲਾ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾਲ ਿਮਲਾ 

ਦੇਵ.ੇ... ਸਮI ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿਗਆ ਤ ੇਸਾਲ ਬੀਤ ਿਗਆ.... ਅਗਲੇ 

ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤ ੇਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਈ ਤI ਅੱਲਾ ਨR  ਪਿਹਲI ਹੀ ਸਭ 

ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ....  

ਅੱਲਾ-ਤਾਲਾ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨਾਲ ਫੇਰ 

ਤ> ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ.....ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਸ gਤ ੇਹੋਈ ਿਕ ਉਸਦੇ 

ਮਿਹਬੂਬ ਨR  ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.... ਉਹਨੰੂ 

ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ... 

 ਮਿਹਬੂਬ ਦ ੇਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੀ ਰ>ਦੀ ਰਹੀ.... ਜIਦੀ ਵਾਰੀ 

ਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੰੂ 

ਸਦਾ-੨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਤ ੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੋਵL ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠR  

ਰਿਹਣਗ.ੇ... ਕਦ ੇਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਤ> ਜੁਦਾ ਨਹJ ਹੋਣਗੇ....  



ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ............. 

                                                     ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ.............125 

ਉਹਨI ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹJ ਹੋਵੇਗੀ... ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹJ ਹੋਵੇਗੀ... 

ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹJ ਹੋਵੇਗੀ....ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਕਿਹ ਕੇ ਕੁੱ ਝ ਿਗਆ ਤ ੇ

ਕਰ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਿਗਆ.... ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹJ ਕਰ ਸਿਕਆ 

ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਅੱਧ-ਿਵਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਗਆ.....  

ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜIਦੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵI ਨR  ਆਪਣੀ 

ਭੈਣ ਦ ੇਮਿਹਬੂਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਤI ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਉਸਨੰੂ 

ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ....ਉਸ ਿਵਚਾਰੀ ਨR  ਤI ਬੜੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, 

ਉਸਦੇ ਮਿਹਬੂਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ....  

ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਤI ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਸੀ.... ਉਸਦੇ ਭਰਾਵI ਨR  ਉਸਦੇ 

ਮਿਹਬੂਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਿਲਆ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੁੜ 

ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵ.ੇ...  

ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਸਰਹੱਦI ਕੋਈ ਮਾਇਨR  ਨਹJ ਰੱਖਦੀਆ,ਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 

ਬਣਾਈਆ ਂ ਸਰਹੱਦI ਕਦ ੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਹJ ਹੋਣ 
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ਿਦੰਦੀਆ.ਂ... ਉਹਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣ 

ਦੀ.... ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ....  

ਇੱਧਰ ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਬੱਸ ਉਹਨੰੂ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਿਹੰਦੀ.... ਉਹਨੰੂ 

ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤI ਨਾ ਮੁੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ....ਇੱਕ ਰਾਤ 

ਉਸਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਉਸਨੰੂ ਿਮਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਇਆ,ਪਰ ਮੁੜ ਿਕਧਰ ੇਹਨMR ਿਰਆ ਂ

ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਿਗਆ....  

ਰਾਤ-ੋਰਾਤ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵI ਨR  ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ 

ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸ ੇਐਸੀ ਵੀਰਾਨ ਥI ਜਾ ਗੱਿਡਆ ਿਕ ਏਸ ਖ਼ਬਰ ਤ> ਕੋਈ ਬਿਸ਼ੰਦਾ 

ਤI ਕੀ, ਕੋਈ ਪਿਰੰਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕ.ੇ....  

ਭਰਾਵI ਨR  ਤI ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ.... 
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ਉਸ ਦਾ ਤਾਪ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚੜMਦਾ-gਤਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ... ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਿਚੱਤ-ਚੇਤਾ ਨਹJ ਸੀ ਿਰਹਾ.....ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਿਦਨm -ਿਦਨ ਬਦ 

ਤ> ਬੱਦਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ..... 

ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤI ਬਹੁਤ ੇਸਨ... ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ... ਪਰ 

ਸIਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਹJ ਸੀ.... ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਤ> ਜੁਦਾਈ ਉਸਨੰੂ 

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹJ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤ ੇਉਹ ਜਲਦ ਤ> ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਪਾਸ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.... 

ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਿਕਸਮਤ ਖੇਡ ਿਖਡਾ ਗਈ....ਉਹਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸੀ ਇਹ ਿਕ 

ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ 'ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹ ਕੇ ਮਰੀ...ਜਦਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ 

ਦੀਆਂ ਬਾਹI ਿਵੱਚ ਦਮ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਮਰਨ 

ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹJ ਸੀ.... ਤ ੇਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਵੀ ਕੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਮਿਹਬੂਬ ਦ ੇਮਰਨ ਿਪੱਛ> ਮਰੀ ਤ ੇਸਦਾ-੨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦI ਹੀ ਤੋੜM 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ.... 
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......ਆਜ਼ਾਦ...... 

ਉਸਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ....ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵIਗਰ gਡਣਾ ਤ ੇ

gਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆ ਂਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੰੂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਸੀ....ਉਹਦੀ ਉਡਾਣ ਲੰਮੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਮਾਨ ਉਸਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈ ਜIਦਾ ਸੀ....  

ਇੱਟI ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਦ ਤ> ਵੱਧ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱ ਝ ਨਹJ ਸੀ.... 

ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦ ੇਮਿਹਲI ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼Qਕ ਨਹJ ਸੀ.... 

ਉਸਨੰੂ ਤI ਪਸੰਦ ਸੀ...ਖੁੱ ਲੀਆ ਂ ਵਾਦੀਆਂ..... ਿਵਸ਼ਾਲ ਨੀਲਾ ਸਮੰਦਰ.... 

ਹਿਰਆਲੀ ਭਰੇ ਬਾਗ਼.... ਝਰ-੨ ਝਰਦੇ ਝਰਨR ...., ਪੀਹ-ੂ੨ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ 

ਮੋਰ....ਕੂਕਦੀ ਕੋਇਲ.....  

ਿਰਮ-ਿਝਮ ਪEਦੀਆ ਂ ਮJਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ......ਅੰਬਰJ ਚਿੜMਆ 

ਚੰਨ.....ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ਕ ਪੱਤੀਆ.ਂ... ਫੁੱ ਲI ਤ ੇਖੇਡਦੀਆ ਂਿਤਤਲੀਆ ਂਤ ੇ

ਿਤਤਲੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਭੌਰੇ.... 
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ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪ/ੇਮੀ ਸੀ....ਤਾਹJਓ ਤI ਕੁਦਰਤ ਦ ੇਇੰਨR  ਨR ੜM ੇਸੀ....ਕੁਦਰਤ 

ਨੰੂ ਮਾਿਣਆ ਕਰਦੀ ਸੀ....ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਬਿਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱ ਝ ਸਮI 

ਿਬਤਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ.... 

ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤI ਉਸਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਸੋਹਣੀ 

ਜਾਪਦੀ ਸੀ....ਤ ੇਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਰਚ-ਿਮਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ 

ਸੀ.... 

ਉਹ ਕਲਾ ਪ/ੇਮੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼Qਕ ਸੀ....ਉਹ  

ਇਹਨI ਮੂਰਤੀਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ.... ਤ ੇਇਹ 

ਮੂਰਤੀਆ ਂਬੇਜਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦ ੇਕੋਨR -੨ ਨੰੂ ਸਜੀਵ ਬਣਾ 

ਛੱਡਦੀਆ ਂਸਨ.... 

 ਫੇਰ ਉਸਨੰੂ ਮੂਰਤੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼Qਕ ਿਪਆ ਤ ੇਇਸ ਸ਼Qਕ ਲਈ ਉਹ 

ਘੰਿਟਆਂ ਬੱਧੀ ਿਕਸ ੇਬੇਜਾਨ ਿਜਹੇ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ.... 
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 ਪਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਇਸ ਸ਼Qਕ ਨR  ਉਸਨੰੂ ਮੁੜ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤI ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਤ ੇਪੱਥਰI ਨੰੂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦ ੇਇਸ ਸ਼Qਕ 

ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਫਰ ਉਸਨR  ਇੱਕ ਨਵI ਸ਼ੁਕਲ ਪਾਲ ਿਲਆ..... ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ....  

ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਿਜੱਥ ੇਉਸਦੇ ਮਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ, gਥ ੇਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕੁਦਰਤ 

ਦ ੇਨR ੜM ੇਵੀ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ.... ਉਸਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਬਹੁਤੀਆ ਂਤਸਵੀਰI 

ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰ ੇਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆ.ਂ...  

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨR  ਿਸ਼ਮਲਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 

ਸੰਸਾਰ ਪ/ਿਸੱਧ ਝੀਲI, ਪਹਾੜI ਦ ੇ ਮਨਮੋਹਕ ਿਦ/ਸ਼I, ਸਮੰਦਰ ਦੀਆਂ 

ਗਿਹਰਾਈਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆ,ਂ ਖੇਤI ਦੀ ਹਿਰਆਲੀ, ਝਰਿਨਆ ਂ

ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੱਦਲI ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਜੀਵ-ਜੰਤਆੂ ਂਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ..... 

ਫੁੱ ਲI ਦੀਆਂ ਮਿਹਕI, ਮJਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆ,ਂਮੌਸਮ ਦ ੇਿਮਜ਼ਾਜ਼, ਇਨਸਾਨI ਦ ੇ

ਸੁਭਾਅ, ਪੱਥਰI ਦੀ ਖੜMੋਤ, ਰੁੱ ਖI ਦੀ ਤ/ਾਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦ ੇਤਪਦੇ ਥਲ, 

ਗੋਆ ਦ ੇਸਮੰਦਰI ਦ ੇਕੰਢ,ੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਿਹਰI, ਸਮੰਦਰੀ ਬੀਚ ਤ ੇਉਮੜੀ 
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ਭੀੜ, 'ਕੱਲੇ-ਕਿਹਰੇ ਟਾਪੂ, ਸਮੰਦਰ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ 'ਚ> ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ 

ਿਡੱਗੇ ਮੋਤੀ, ਿਸੱਪੀਆ,ਂ ਸ਼ੰਖ.... 

 ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤI, ਸ਼ਿਹਰI ਦੀ ਿਵਅਸਥਤਾ, ਚਾਲ ਦੀ 

ਤੇਜ਼ੀ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਰਾਹI, ਚੁਰਸਿਤਆ,ਂ ਬੱਤੀਆ,ਂ ਿਪੰਡI ਦਾ ਖੁੱ ਲMਾ 

ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਬੋਹੜ ਥੱਲMੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਥI, ਬਜ਼ਰੁਗI ਦੀ 

ਗੰਭੀਰਤਾ, ਬੱਿਚਆ ਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤI, ਇਸਤਰੀਆ ਂ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ, ਮੇਲੇ-

ਿਤਉਹਾਰI, ਵਾਢੀ ਦ ੇਿਦਨI, ਪ/ੇਿਮਕਾਵI ਦੀ ਉਡੀਕ, ਮਜ਼ਦੂਰI ਦੀ ਬੇਬਸੀ.... 

ਬੰਗਾਲੀਆ ਂਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਦ ੇਭੋਜ-ਪਦਾਰਥI, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮI, 

ਮੁੰ ਬਈ ਦੀ ਸੁਫ਼ਨ-ਦੁਨੀਆ,ਂ ਲਖਨਊ ਦ ੇ ਅਮੀਰ-ਵਜ਼ੀਰ, ਮੱਧ-ਪ/ਦੇਸ਼ ਦ ੇ

ਮੰਦਰ, ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਦ ੇਤੱਟ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਦ ੇਰੇਲ-ਸਫ਼ਰ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨI ਦ ੇ

ਿਚੱਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ....  

ਉਸਨR  ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਿਚੱਤਰI ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੇਿਚਆ ਨਹJ ਸੀ....ਿਕ^ਿਕ ਿਚੱਤਰ 

ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹJ , ਸਗ> ਵਾਰ-੨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ 
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ਸੀ....ਉਸਨR  ਆਪਣੇ ਸ਼Qਕ ਤ ੇਕਦ ੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਾਵੀ ਨਹJ ਸੀ ਹੋਣ 

ਿਦੱਤਾ...  

ਇਸ ਸ਼Qਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ੇਪਤਾ ਨਹJ ਿਕੰਨR  ਹੀ ਸੂਿਬਆ,ਂ 

ਰਾਜI, ਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਤ ੇਮੁਲਕI ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ... ਜ ੋਚੀਜ਼ ਉਸਨੰੂ 

ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜI ਜ ੋਿਦ/ਸ਼ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖI ਨੰੂ ਮੋਹ ਜIਦ,ੇ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਦਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲEਦੀ ਤ ੇਫੇਰ ਸਮL ਤ> ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਪ/ੇਮ, 
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