
 

 

 

 

 

 

 

ਮ ਿੱ ਤਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾ ਲ ਹੋ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ 
ਪਿੱ ਤਰ। 

                ਮਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਭੰਡੀ ਔਲਖ, 

                           ਮਿਲਹਾ ਅੰਮ ਿਤਸਰ। 

                     ਮ ਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020. 

ਮਪਆਰੇ ਗੁਰਦੇਿ, 

         ਮਪਆਰ ਭਰੀ ਸਮਤ ਸਿੀ ਅਕਾਲ। 



ਸੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਪਹੰੁਚ ਸਕਣ ਲਈ  ਾਫ਼ੀ  ੰਗਣ 
ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ  ੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਮਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸੁਿੱ ਭ ਮਿਆਹ 
ਦੀ ਮਦਲੋਂ ਿਧਾਈ ਮਦੰਦਾ ਹਾਂ।  

 



ਇਸ ਸ ੇਂ ਜਦੋਂ  ੈਂ ਇਹ ਪਿੱ ਤਰ ਮਲਖ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਿਿੱ ਚ 
ਮਿਆਹ ਦੀ  ਚਮਹਲ- ਪਮਹਲ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਾਸ਼!  ੈਂ ਮਕਿੇਂ ਨਾ ਮਕਿੇਂ ਇਸ 
ਖੁਸੀ ਦੇ  ੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ। ਸਿੱ ਚੀ,  ੈਂ ਤਾਂ ਮਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ 
ਦੇ ਮਿਆਹ ਦੇ ਮਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਮਰਹਾ ਸੀ।  ੈਂ ਚਾਈ-ਂਚਾਈ ਂ
ਮਿਆਹ ਦੇ ਮਨਿੱਕ-ੇਿਿੱ ਡੇ ਕੰ ਾਂ ਮਿਚ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਿਟਾਉਣਾ ਸੀ। 
 ਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਪਤਾ ਜੀ, ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ,  ੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ 
ਗਿੱਲੋਂ  ਨਾਰਾਿ ਹੋਣਗੇ। 



ਮਪਆਰੇ ਗੁਰਦੇਿ,  ੈਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਮਕ  ੈਂ ਮਿਆਹ ਦੇ  ੌਕੇ ਤੇ 
ਮਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਮਕਆ।  ੈਂ ਮਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੰ ਤ  ਉਣਿੱ ਤੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੇਰ 
ਸ਼ਾ  ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਸੇਿਾ- ੁਕਤ ਹੋਏ  
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਮਧਆਪਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮ ਮਲ਼ਆ ਮਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਾਤਾ 
ਜੀ ਨ ੰ  ਧੁੰ ਦ ਮਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਕ ਟਰ-ਸਿਾਰ ਫੇਟ  ਾਰ ਮਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਕਦ  ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਚ ਮਲਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 
ਅਮਧਆਪਕ ਜੀ ਨ ੰ   ੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੈਨ ੰ  ਪਤਾ 
ਹੀ ਹੈ ਮਕ  ੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ 
ਮਪਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦ ੇਮਿਆਹ ਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਦੀ ਮਦਲੀ ਇਿੱ ਛਾ ਸੀ, ਦ ਜ ੇਪਾਸੇ 
ਔਖੇ ਿੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਅਮਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰ  ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਿ ਸੀ। 



   ੈਂ ਸੋਮਚਆ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਾਮਰਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਹ ਮਿਿੱ ਚ ਨਾ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ 
 ੁਆਫ਼ੀ  ੰਗ ਲਿਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਮਜਹੇ ਿੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਅਮਧਆਪਕ ਜੀ 
ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ  ਨ ਤੇ ਭਾਰ ਰਮਹਣਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ  ਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫਿੱ ਟੜ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ ੇਂ 
ਮਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ  ੁਸ਼ਕਲ 
ਸੀ।  

 



ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਪਛਲੇ ਦੋ ਮਦਨ ਤਿੱ ਕ  ੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਧਆਪਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ 
ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਮਰਹਾ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਮਿਿੱ ਚ 
 ਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ  ਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਆ 
ਜਾਣਗੇ। 



ਇਸ ਲਈ  ੇਰੇ ਿੀਰ,  ੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਿਆਹ ‘ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਪੁਿੱ ਜ ਸਮਕਆ। ਉ ੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ  ੈਨ ੰ   ਾਫ ਕਰ ਮਦਓਗੇ।  ੈਂ 
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਿਾਂਗਾ। ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਭੈਣ ਜੀ ਿੀ ਸਹੁਰੇ 
ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। 

 ਅਿੱ ਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਮਰਿਾਰ ਨ ੰ   ੇਰੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਮਤ ਸਿੀ ਅਕਾਲ। 

                            ਤੇਰਾ ਮਪਆਰਾ ਮ ਿੱ ਤਰ, 

                                 ਸੰਦੀਪ ਮਸੰਘ। 

    ਪਤਾ : 

 ਸ. ਗੁਰਦੇਿ ਮਸੰਘ, 

ਮਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਆਕਲੀਆ ਖੁਰਦ, 

ਮਿਲਹਾ ਬਮਠੰਡਾ। 


