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ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ...... 

"ਭਾਜੀ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਕਦ ਆਉਣੀ ਆ....ਪੌਣ ੇ ਪੰਜ ਤਾਂ ਹ ੋਗਏ......!" ਮ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਵਿਅਕਤੀ ਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਿਆ। ਉਹ ਿੀ 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਿਾਂਗ ਹੀ ਵਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਬੱਸ ਆਉਣ 

ਿਾਲੀ 'ਓ ਏ...!" ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਆਵਿਆ।  

ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਪੂ ਿੱਜਣ 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਗੱਡੀ 

ਆ ਗਈ ਏ। ਜਦ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਵਕੰਨ ਹੀ ਮੁਸਾਵਿਰ ਉਸ 'ਚ ਚੜ ਗਏ। 

ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਵਗਆ, ਪਰ ਮੈਥ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਵਕੰਨ ਹੀ ਲੋਕ 

ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਿਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਜਿ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ,ਸਭ 

ਮੁਸਾਵਿਰ ਚੜ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ.....। ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਉਤਰੇ ਿੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ। 

ਤਕਰੀਬਨ ੧੦-੧੫..।  

ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ੪-੫ ਤਾਂ ਅਵਜਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹ ੇ

ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਿੇਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਜਿ ਅੱਗ 

ਉਨਾਂ ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੋਿੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇ੧੦ ਕੁ ਮੁਸਾਵਿਰ ਵਕਸੇ 

ਨਾ ਵਕਸੇ ਦੇ ਮਵਹਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਦ ੇਸੱਦ ੇ
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ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਵਬਨ-ਬਲੁਾਏ ਮਵਹਮਾਨ ਿੀ ਹੋਣਗੇ...। ਕੋਈ 

ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਸੁਨਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ 

ਹੋਿੇਗਾ....।  

ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਕੁ ਮੁਸਾਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਿੀ ਸੀ, ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਮੇਰ ੇਨਾਲ 

ਬੈਠ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੇ 

ਬੜਾ ਿੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਜਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੋਿ.ੇ....ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਿੀ ਵਨਕਲੀ। ਜਦ ਮ ਉਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਵਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਵਕਹਾ," ਹਾਂਜੀ... ਹਾਂਜੀ..., 

ਤੁਸੀਂ ਵਬਲਕੁੱ ਲ ਠੀਕ ਸਮਵਝਆ ਏ.....ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹਰਮਨ ਹੈ...ਪੂਰ ੇ

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਦੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੈ। ਘਰ ਦੀ 

ਆਰਵਥਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਤਾਂ ਏਹਨੰੂ ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਵਦੱਲੀ....ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ...!  

 ਿੇ-ਿੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਵਰਹਾ... ਪਰ ਏਹਤ ਆਪ ਨੀ ਆ 

ਹੋਇਆ ਕਦੇ....ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੀ ਕੀ, ਏਹਦਾ ਵਕਹੜਾ ਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ 

ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ...। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਈ 
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ਕਰਦੇ ਨ...ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਿੇਤੀ ਦੇਣ ੇਵਕਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ...ਸੋਚਦੇ 

ਹੋਣ ੇਵਕ ਖ਼ਬਰਾ ਇਹ ਵਕਤੇ ਭੱਜ ਈ ਨਾ ਜਾਣ.....!  

ਪਰ ਕਵੜੱਕੀ  'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨ....ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨ ਬੇਿੱਸ 

ਹੁੰ ਦੇ ਨ ਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਨਾਲ ਜੜੁੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 

ਤੋੜ ਪਾ ਦੇ ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤੋੜ ਪਾ ਦੇ ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ.....!" 

 ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ...। ਪਰ 

ਿੇਤੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਪੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿੱਵਜਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। 

ਮ ਬਦਵਲਆ ਵਜਹਾ ਿੜਾ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਿਿੇੀ ਵਗਆ.... ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਿੇਵਿਆ ਤਾਂ 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿੀ ਹੁਣ ਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ...। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ 

ਲੱਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਅਜ ੇਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ,ਂ ਪਰ 

ਉਹ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਓਥ ਜਾ ਚੁੱ ਵਕਆ ਸੀ। 

 ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤ ਵਿਆਨ ਹਵਟਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਵਕ ਮ ਤਾਂ 

'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਵਕਸੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨ ਪੌਣ ੇ

ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਓਹਨ ਕਰੀਬ ੪ ਕੁ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਖ਼ਤ 
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ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਏ...ਓਹਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ..ਬੱਸ ਉਹਨ 

ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਹੀ ਆਉਣ.ੈ...ਰਵਹਣਾ-ਰੁਹਣਾ ਕੋਈ ਨੀ...।  

ਇਹ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਿੀ ਉਸਨ ਖ਼ਤ 'ਚ ਵਲਿ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। ਓਦਾਂ ਿੀ ਭੂਆ 

ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਇੱਕ-ਅੱਿਾ ਵਦਨ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ... ਓਦ 

ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਆਕ ਿੋਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ 

ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ... ਜੁਆਕਾਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੁੱ ਟੀ- ਵਤਓਹਾਰ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਹੀ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਚੌਥੇ ਵਦਨ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਵਮਲਣ ਆ 

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

ਹੁਣ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਆੂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ 

ਵਗਆ ਏ, ਪਰ ਘਵਟਆ ਿੀ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਕ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਨ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁ 

ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਐ...। ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਿੱਡਾ ਭਰਾ ਲਾਡੀ ਉਸਨੰੂ 'ਟੇਸ਼ਨ 

ਤ ਵਲਆ ਦਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੂਆ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਿਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਨ 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਮੇਰੀ ਵਕਸਮਤ....!  

ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਿੀ ਗਈ ਤੇ ਮ ਹੱਥ ਵਹਲਾ ਦਾ ਅਜ ੇਿੀ 

'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਿੜਾਂ.....! "ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ....?" ਮ 

ਵਪੱਿੇ ਮੁਵੜਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵਗਆ... ਕੋਈ ਪਰੀ ਵਜਹੀ ਹਰੂ 
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ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੜੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੋ ਕੁ ਵਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੰੂ ਮੈਥ ਕੋਈ ਜਿਾਬ 

ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਤਾਂ ਉਸਨ ਮੈਥ ਫੇਰ ਪੁੱ ਵਿਆ," ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ!...ਕੀ 

ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਓ....ਸਭ ਿੈਰੀਅਤ ਤਾਂ ਏ.....!" ਉਸ ਪਰੀ ਿਰਗੀ ਹੂਰ ਨ ਮੈਥ 

ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਵਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੁੱ ਵਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.. 

ਮ ਤਾਂ ਉਥ ਕੁੱ ਝ ਕਹੇ-ਸੁਣ ੇਵਬਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ ਘਰ ਿੱਲ ਨੰੂ ਚਾਲੇ 

ਪਾ ਵਦੱਤੇ ਸੀ। 

 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨੰੂ ਮ ਵਕਸੇ ਭੈੜੇ ਸੁਿਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ 

ਿੁਲਵਦਆਂ ਹੀ ਅੱਭੜਿਾਹੇ ਠ ਿੜੋਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਿਾਲੀ ਗੱਲ 

ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ 'ਹੂਰ ਪਰੀ'.....। ਸਿੇਰੇ 

ਮੈਨੰੂ ਲਾਡੀ ਨ ਮਸੀਂ ਉਠਾਇਆ," ਓਏ, ਠ ਿੜ ਹੁਣ... ਵਕੱਡਾ ਵਦਨ 

ਚਵੜਆ ਵਪਐ....!" 

ਆਪਣੇ ਿੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਮ ਨੀਂਦ ਤ ਜਾਵਗਆ ਤਾਂ ਪਤਾ 

ਲੱਗਾ ਵਕ ਸਿੇਰ ਦੇ ੮ ਿੱਜੇ ਪਏ ਨ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ੬ ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੀ ਸ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੇਵਿਆ...।  

ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹੀ ਅੜਬ ਸੀ..ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜੀਅ ਨੰੂ 

੫ ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਦੰਦਾ..। ਤੜਕੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਮੀਂ ਲੱਗ 
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ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ 'ਕੱਲੇ-'ਕੱਲੇ ਜੀਅ ਨੰੂ ਿੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਲ 

ਵਦੰਦਾ ਸੀ...!  

ਦੁਪਵਹਰੇ ਵਚੱਠੀ ਆ ਦੀ ਆ ਭੂਆ ਦੀ, ਵਕ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁੱ ਝ ਵਦਨ ਠਵਹਰ ਕੇ 

ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਗੂੀ..। ਮ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇ ਭੂਆ ਨ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 

ਵਚੱਠੀ ਵਲਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਥੋੜੀ ਿੇਤੀ ਦੇ ਵਦੰਦੀ....! 

 

 ਭੂਆ ਤ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਫਰ ਅੱਗ ਯਾਦ 

ਆ ਗਈ ਉਹ 'ਹਰੂ ਪਰੀ'....! ਮ ਵਫਰ ਤ ਓਹਦੇ ਵਿਆਲੀਂ ਪੈ ਵਗਆ ਤ ੇਓੰਨ 

ਵਦਨੀਂ ਵਪਆ ਵਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੂਆ ਨੰੂ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ 

ਆ ਗਈ...।  

ਮ ਤਾਂ ਓਹਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱ ਵਿਆ... ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿੀ ਿੁੰ ਦਲੀ 

ਵਜਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿੀ 

ਕੀਵਲਆ ਵਪਆ ਸੀ... ਉਹ ਆਪ ਿੀ ਬੇਹੱਦ ਿੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਓਹਦੀਆਂ 

ਅੱਿਾਂ ਦੀ ਿਬੂਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਬਆਨ ਤ ਹੀ ਪਰ ੇਸੀ...! ਜੇ ਮ ਸ਼ਾਇਰ 

ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਲਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅੱਿਾਂ 

ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਬਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ...।  
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ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਅਿਸੋਸ ਸੀ ਵਕ ਮ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱ ਿ ਸਵਕਆ, 

ਪਰ ਮ ਉਸਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤਾ ਸੀ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ'....! ਵਜਸ ਵਦਨ ਮ 

ਭੂਆ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮ ਓਥੇ ਘੰਟਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ 

ਵਗਆ...। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਿਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਿਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਰ 

ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਿੀ ਉਤਰੀ ਸੀ...ਮ ਭੂਆ ਦੀ 'ਟੈਚੀ ਵਜਹੀ 

ਸੰਭਾਲਦਾ ਵਪਆ ਸੀ ਵਕ ਇੱਕ-ਦਮ ਮੈਨੰੂ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਵਦੱਸ ਪਈ...।  

ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਵਪੱਿੇ-ਵਪੱਿੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ...। ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ...! 

 ਪਰ ਬੱਸ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਚੱਵਲਆ ਤੇ ਅੱਗ 

ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਰੁੱ ਕ ਵਗਆ ਜਦ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਹੀ ਮ ਭੂਆ ਨੰੂ 

ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਬਠਾ ਵਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਵਲਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਓਿਰ 

'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਸਿਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ..। ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਜੇ 

ਿੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਨ 'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਿੱਲ ਹੀ ਸੀ...।  

ਸੋਚਦਾ ਵਪਆ ਸੀ ਵਕ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਓਹਦੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਹੀ ਬਵਹ ਜਾਣਾ ਸੀ..। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕੱਥ ਆ ਦੀ ਸੀ... 
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ਵਕੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ...! ਪਰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਓਹਦਾ 

ਕੰਮ ਬਣ ਵਗਆ ਸੀ....!  

ਵਦਨ ਚੰਗੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਦਨ ਡਦੇ- ਡਦੇ ਇਹ ਿਬਰ 

ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਵਕ ਫਲਾਣ ੇਸ਼ਵਹਰ ਤ ਕੁੱ ਝ ਲੁਟੇਰੇ ਜੇਲ 'ਚ 

ਭੱਜ ਵਨਕਲੇ ਨ..। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭੱਵਜਆਂ ਨੰੂ ੭੨ ਘੰਵਟਆਂ ਤ ਿੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 

ਨ... ਪੁਵਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜ ੇਤੀਕ ਫੜਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਏ...। 

ਪੁਵਲਸ ਤ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ 

ਤ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਏ...। 

 ਿਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪ ੈਗਈ...। ਪਰ 

ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੋਰ ਿੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਬਾਪੂ ਨ ਦੱਵਸਆ 

ਵਕ ਅੱਜ ਸਿੇਰੇ ਹੀ ਭੂਆ ਦਾ ਖ਼ਤ ਆਇਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ 

ਏ...ਉਹ ਿੀ ਆਪਣ ੇਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ....ਵਜਸਦਾ ਵਕ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਵਦਨਾਂ 'ਚ 

ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸੀ...। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਹੀ ਇਸ ਿੇਲੇ ਕਾਿੀ 

ਵਚੰਵਤਤ ਸਨ... ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ...ਵਕਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਾਪ ਰਹੀ 

ਸੀ....!  
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ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਜਹੀ ਿਾਮੋਸ਼ੀ ਿਾਈ ਪਈ ਸੀ... ਲੋਕ 

ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚੁੱ ਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ.. ਪਰ ਿੁਰ 

ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਡਰੇ ਪਏ ਸਨ...। ਸਭ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਂ 'ਤੇ ਿੌਿ ਦੀ ਿਾਮੋਸ਼ੀ 

ਪਤੱਿ ਹੀ ਦਿੇੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨਾਲ ਿੜਕਦੇ ਵਦਲ ਦੀ 

ਆਿਾਜ਼ ਸਾਿ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ...। 

 ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਿਾਹ...! ਇਹ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ...! 

ਪਰ ਜਾਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵਪਆਰੀ ਹੁੰ ਦੀ....! ਸਭ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਘਰੀਂ 

ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਸਨ...ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ ਿੀ ਲੋਕੀਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹ ੇ

ਸਨ...ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰ ਸਤਾ ਰਹੀ 

ਸੀ...।  

ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਤ ਕੋਈ ਜਦੁਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ ਵਸਿਾ 

ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਿੀ ਸਤਾ ਵਰਹਾ ਸੀ....। ਰਵਹ-ਰਵਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 

'ਵਮਗ-ਨਣੀ' ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ...." ਉਹ ਿੀ ਤਾਂ ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੀ 

ਆ ਦੀ ਏ...ਜੇ ਵਕਤੇ ਅੱਜ ਿੀ ਉਹ ਆਈ, ਤੇ......!" ਮ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 

ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਹਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤ ਿਰਜ਼ ਵਰਹਾ ਸੀ...। 
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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮ ਸ਼ਾਮੀਂ ੪ ਿਜੇ 'ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਵਚਆ...। ਵਕਸੇ 

ਨ ਮੈਨੰੂ ਰੋਵਕਆ-ਟੋਵਕਆ ਨਹੀਂ, ਵਕ ਜੋ ਮ ਘਰ ਵਦਆਂ ਤ ਅੱਿ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ 

ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਆਇਆ ਸੀ...। "ਕੱਲ ਦੀ ਪੌਣ ੇ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਕਰ 

ਵਦਓ... ਰੋਕ ਵਦਓ ਉਸਨੰੂ.....!" 

 ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਜਹਾ ਿੌਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ... ਤੇ ਮ ਅੰਦਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਰੇਲ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਵਹ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਿ ਮ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਿ.ੇ..। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਵਚੰਤਾ 

ਿੱਢ-ਿੱਢ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਕ ਵਕ ਉਹਨ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ 

ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਖ਼ਤ 'ਚ ਵਲਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹ ਦਾ 

ਮਾਵਰਆ ਮ ਤਾਂ,ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਿਾਉਣ ਤੱਕ ਿੀ ਅੱਪੜ ਆਇਆ ਸੀ 

'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ...!  

ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਿੱਕ ੇਮਾਰ-ਮਾਰ ਦਫਤਰ ਹੀ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵਦੱਤਾ ਤ ੇਜਾਂਦ-ੇਜਾਂਦੇ ਕਵਹ ਗਏ," ਓਏ, ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਘਰ ਨੰੂ... 

ਵਕ  ਿੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਕਰਾ ਵਰਹ...? ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਵਹਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੀ ਰੋਕ 

ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ....!" 
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 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਵਹਸ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦ-ੇਕਰਦੇ ਹੀ ਪੌਣ ੇਪੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ.. 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਅਿੜਾ-ਤਿੜੀ ਮੱਚ ਗਈ... ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲਾ-

ਦੁਆਲਾ ਤੱਕ ਗੂੰ ਜ ਵਠਆ...। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋ 

ਵਰਹਾ ਏ...ਪਲਾਂ-ਵਿਣਾਂ 'ਚ ਹੀ 'ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ..।  

ਗੱਡੀ ਤ ਕੁੱ ਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਤਰੇ ਤ ੇਵਪੰਡ ਿੱਲ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਰੇ...੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ 

ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ੪-੫ ਅਜੇ ਿੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਨ...। ਮ ਦਿਤਰ 

ਦੀ ਬੰਦ ਵਿੜਕੀ ਤ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਿੇਿ ਵਰਹਾ ਸੀ...। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਤ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ  

੪-੫ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਿੀ ਤਰ ਆਏ ਤੇ ਲਹੂ ਵਭੱਜੇ ਖ਼ੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਿੱਲ ਨੰੂ 

ਭੱਜ ਤੁਰੇ...। 

ਇਹ ਉਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ,ਜੋ ਜੇਲ 'ਚ ਭੱਜ ਵਨਕਲੇ ਸਨ..। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂ-

ਲੁਟੇਵਰਆਂ ਨ ਵਪੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱੁਟ-ਿਸੱੁਟ 

ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਸੀ ਵਕ ਅਮੀਰ ਿੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਜਹੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ 

ਸਨ, ਸ਼ੈਆ ਂਪੱਿ ਿੀ ਤੇ ਪੈਵਸਆਂ ਪੱਿ ਿੀ...!  

ਕੋਈ ਦੋ-ਵਤੰਨ ਘੰਵਟਆਂ ਵਪੱਿ ਉਹ ਮੁੜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਬੈਠ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਪੰਡ 

ਿੱਲ ਿੱਿ ਗਏ..। ਜਾਣ ਤ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁੱ ਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿੀ 
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ਬਾਹਰ 'ਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱੁਟ ਵਦੱਤੀਆਂ... ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ 

ਸਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਬਪਸ਼ੋਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਗਾ... 

ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਯਾਵਨ ਵਕ ਲੁਟੇਵਰਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ... ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਸਵਕਆ...।  

ਮ ਦਿਤਰ ਤ ਬਾਹਰ ਵਨਕਵਲਆ... ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੇਿਣ ਲੱਗਾ... ਉਨਾਂ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਤ ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ 

ਸੀ...। ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ 

ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਸਨ....ਪਰ ਦੋ ਅੱਿਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤ ਮੈਨੰੂ ਿੇਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ...! 

ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ' ਵਮਗ-ਨਣੀ'.....! ਵਫਰ ਬੱਸ ਮ ਉਹਨੰੂ ਿੇਵਿਆ ਤੇ .....ਇਸ 

ਿਾਰੀ ਓਹਨ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਿੇਵਿਆ..... ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਖ਼ਰੀ ਿਾਰੀ.....!  

          

                       ------------- *****  -------------- 
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