
 ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ 

ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ | ਗਰਮੀ ਆਿਣੇ ਿੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਸੀ | ਗਰਮ ਹਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦਪਰਆ 

ਵਾਂਗ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂਸੀ ਤੇ ਹਰ ਿਾਸੇ ਕਰਪਿਊਵਾਂਗ ਖਾਮੋਸੀ ਦਾ ਆਲਮ 

ਸੀ | ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕਪਦਆਂਿੰਛੀ ਵੀ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਰਹਾ ਸੀ | ਪਸੱਦਤ ਦੀ 
ਇਸ ਗਰਮੀ ਪਵਚ ਇਕ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂਿਾਣੀ ਦੀਸਾ ਿਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਪਵਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਉਡ 

ਪਰਹਾ ਸੀ ਿਰ ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂਸੀ ਆਪਰਹਾ | ਨਦੀਆ,ਂ ਨਾਲੇ, ਖੇਤ 

ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂਖੁਸਕ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ | ਕਾਂ ਉਡਦਾ-ਉਡਦਾ ਆਿਣੇ ਪਖਆਲਾਂ ਪਵੱਚ ਗੁਆਚ ਪਗਆ | 

ਉਹ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਸੀ ਪਕ . ਿੁਰਾਣੇ ਸਪਮਆਂਪਵਚ ਿਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂਸੀ ਹੰੁਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 
‘ਤੇ ਹੀ ਿਾਣੀ ਆਮ ਪਮਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਿਰ ਅੱਜ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਿੈ ਪਰਹਾ 
ਹੈ | ਉਹ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਸੀ ਪਕ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂਿਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 

ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਣਕੰਢੇ ਪਲਆਂਦਾ ਹੈ |ਿਪਹਲਾਂਹੱਥੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਜਸ 

‘ਚੌਿਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਿੈਂਦੀ ਸੀ | ਮਨੱੁਖਿਾਣੀ ਅੰਨਹੇ ਵਾਹ ਵਹਾ ਪਰਹਾ ਹੈ 

ਿਪਹਲਾਂ ਲੋਕ ਘਪੜ੍ਆਚਂ ਿਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦ ੇਸਨ, ਪਜੰਨੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦੇ ।  ਘੜ੍ੇ ਦਾ ਪਖਆਲ ਆਉਪਦਆਂਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਦਾਦ ੇਦੀ ਉਹ 

ਪਸਆਣਿ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈਪਕ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂਉਸ ਦੇ ਦਾਦ ੇਨੇ ਘੜ੍ੇ ਪਵਚ ਕੰਕਰ 

ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਿਾਣੀ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਰ ਅਿਸੋਸ, ਅੱਜ ਘਪੜ੍ਆਦਂੀ ਥਾਂਿਪਰੱਜਾਂਨੇ ਲੈ ਲਈ 

ਹੈ, ਪਜਥੇ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਉਹ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਸੀ ਪਕ ਿਪਹਲਾਂਸਾਡਾ ਪਕੰਨਾ ਸਪਤਕਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂਦੀਆਂਛੱਤਾਂ ਉੱਿਰ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂਕੰੁਡੀਆ,ਂ ਚੁਰੀ ਸਾਡ ੇਲਈ ਆਮ ਰੱਖਦੇ 
ਸਨ | ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਪਰਆਤਂ ੇਘਰ-ਘਰ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖਨੇ 

ਉਹ ਡੀਆਂਭਪਰਆਿਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡ ੇ. ਤੋਖੋਹ ਪਲਆ |ਇਕ ਲੰਬੀ ਕੋਪਸਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂਕਾਂਨੰੂ 

ਿਾਣੀ ਨਾ ਪਮਪਲਆ ਤਾਂਉਹ ਬੇਹੋਸਹ ੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂਪਡਗ ਪਿਆ | ਅੱਧ-ਪਮਟੀਆ ਂ ਅੱਖਾਂਨਾਲ 



ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਇੰਜ ਦੇਖਪਰਹਾ ਸੀ ਪਜਵੇਂਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮਨੱੁਖਦੀ ਪਸਕਾਇਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇ 

ਪਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੱਸ ੇਦਾ ਿਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂਛੱਪਡਆ ਅਤ ੇ ਪਸੱਦਤ ਦੀ ਪਿਆਸ 

ਕਾਰਨ ਕਾਂ ਮਰ ਪਗਆ।  ਪਿਆਰੇ ਬੱਪਚਓ!ਇਸ ਤਰਹਾਂਗਰਮੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਪਵਚ ਅਨੇਕਾਂਹੀ 
ਿੰਛੀਆਨੰੂਂ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੱੁਖਕਾਰਨ ਆਿਣੀ ਪਜੰ਼ਦਗੀ ਤੋਂਹੱਥਧੋਣੇ ਿੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਕਾਰਨ 

ਇਨਹ ਾਂਿੰਛੀਆ ਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ ੋ ਬੱਪਚਓ, ਆਓਅੱਜ ਅਸੀਂ 
ਿਰਣਕਰੀਏਪਕ ਅੱਜ ਤੋਂਅਸੀਂਸਾਰੇ ਿੰਛੀਆਦਂਾ ਿੂਰਨ ਪਖਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਿਣੇ ਘਰਾਂਦੀਆ ਂ

ਛੱਤਾਂ ਉੱਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭੋਰੇ ਤੇ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂਕੰੁਡੀਆਂਰੱਖ ਕੇ ਿੰਛੀਆਂਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ 

|ਇਹ ਿੰਛੀ ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਨ |ਹੁਣਪਕਸ ੇਵੀ ਿੰਛੀ ਨੰੂ ਉਸ ਕਾਂ 
ਵਾਂਗ ਪਿਆਸ ੇਨਹੀਂਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ |ਇਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਮਨੱੁਖਹੋਣਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ 
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