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“ਤ�� ਪ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ,ਮ� ਆਪ� ਦ�ਖ�� ਤ�� ਿਕਹੜਾ ਕ�ਝ ਕਿਹ�ਦਾ “। ਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਰਕਾਰਡਰ ਿਵਚ� ਗ��ਜ ਉ�ਠੀ ।
ਮਗਰ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰ�ਣਹਾਕੀ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਕ�ਝ ਹ�ਲੀ ਬ�ਲਦ� ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।
ਪ�ਰ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਕ�ਠ ਚ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡਰ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਸਰ ਥ�ਲ� � ਸ��ਟੀ ਸਾਰ� ਪਤਵ�ਤ� ਤ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕੀ ਸ�ਣ
ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਮ�ਸ਼ਕੜੀਏ ਹ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਚ�ਨ� ਵ�ਲ ਇਕਟ�ਕ ਵ�ਖ ਰਹ� ਸੀ । ਕਈ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਤ�
ਰਸ਼ਕ ਕਰ� ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਦੀ ਕਿਹ�ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਗਲਗਲ ਵਰਗੀ ਨਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਸ�ਣ ਲਈ ਉਸਦ� ਪਤੀ ਵ�ਲ� ਹੀ
ਆਖਣਾ ਲ�ਕ� ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ । 
ਚ�ਨ� ਜੀਤ � ਛ�ਡ ਕ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰ ਵ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ ਨਾਲ
ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਸਾ ਲਵ� ਤ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਫ�ਸਲਾ ਹ� ਜਾਏ । ਇਸ� ਲਈ ਉਹਨ� ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਉ � � ਿ � � ੀ ੀ ਉ ੀ ੀ ਿ ੀ � ਿ � ੀ ਉ � � ਿ � ਇ� � �
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ਉਸਦਾ ਸ�ਬ�ਧ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਜ� ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਜ�ਦ ਨਾਲ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸ�ਬ�ਧ ਿਕਵ� ਇ�ਥ� ਤ�ਕ
ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਦਸ� ਸਾਲ� ਚ ਕੀ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਲ�ਮੀ ਕਥਾ ਹ� । 
ਜੀਤ ਦ� ਭਰਾਵ� ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਾ ਸੀ । ਿਹ�ਸ� ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ � ਪਟ� ਤ� ਦ�ਕ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ । ਮ� -ਬਾਪ ਦ�ਵ�
ਉਹਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ । ਹਸਮ��ਖ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ । ਘਰ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਤ�ਦਰ�ਸਤੀ ਸੀ ।ਿਤ�ਨ� ਜੀਅ ਰ�ਜ ਪ��ਜ ਕ� ਖ�ਦ�
ਸੀ ਤ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦ� ਸੀ । 
ਜੀਤ ਸ�ਹਣਾ ਸ�ਨ�ਖਾ ਤ� ਸ਼�ਕੀਨ ਗ�ਬਰ� ਸੀ । ਆਪਣੀ ਗ�ਡੀ ਚ ਹਰ ਵ�ਲ� ਟ�ਪ ਵਜਾ ਕ� ਰ�ਖਦਾ । ਿਛ�ਦਾ ,ਮਾਣਕ ਤ�
ਸਦੀਕ ਤ� ਗੀਤ ਰ�ਜ ਕ ਸ�ਣਦਾ ਤ� ਗ�ਜ ਕ� ਵਜਾਉਂਦਾ । ਜਦ� ਗ�ਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਥਕਾਨ ਕਰਕ� ਰ�ਗ ਿਫ�ਕਾ ਪ�
ਜ�ਦਾ ਿਫਰ ਵੀ ਜ��ਸ� ,ਸ਼�ਕੀਨੀ ਕਰਕ� ਅ�ਡ ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ। 
ਿਫਰ ਜਦ� ਿਜ�ਦਣ ਗ�ਡੀ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਦਾ ਤ� ਟ�ਹਰੀ ਪ�ਗ ਬ�ਨਕ� ਪ�ਰੀ ਸ਼�ਕੀਨੀ ਨਾਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਤ� ਬ�ੜੀਆ
ਕ�ੜੀਆਂ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠਦੀਆਂ । ਪਰ ਉਹਨ� ਕਦ� ਿਕਸ� ਵ�ਲ ਅ�ਖ ਭਰਕ� ਨਾ ਵ�ਿਖਆ । ਭਾਵ� ਉਹ� ਵ�ਖ
ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਕ�ੜੀਆਂ ਜ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਦ� ਿਦਲ ਿਪਘਲ� ਹ�ਣ ।ਕਈਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਚ ਲਗਦੀਆਂ
ਭਾਬੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਚਾਹ ਲਈ ਸ�ਲਾਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ । ਬਾਹਰ� ਕ�ਈ ਮ�ਕਅ�ਪ ਦ� ਸਮਾਨ ਲਈ ਮ�ਗ ਕਰ ਿਦ�ਦੀਆਂ ।
ਉਹ ਮ�ਗ� ਪ�ਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਿਕਸ� ਦੀ ਮਾਰੀ ਸ�ਲਾਹ ਤ� ਹਾਸ� ਠ�ਠ� ਚ ਕੀਤ� ਮਜ਼ਾਕ � ਚ��ਪ ਕਰਕ� ਦੜ
ਵ�ਟ ਲ�ਦਾ । ਅਸਮਾਨ� ਚ ਗ�ਲ� ਕਬ�ਤਰ ਵ�ਗ ਕ�ਲਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਪ�ਛੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਕਬ�ਤਰੀ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਤ� ਜਦ� ਦ�ਖ ਿਦਖਾਈ ਚ ਊਹਨ� ਚ�ਨ� � ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦ�ਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਦ�ਖਿਦਆਂ ਹੀ ਊਹਨ� ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਸ�
ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਉਸਦ� ਹਾਣ ਦਾ ਹ�ਵ� । ਦ�ਸ਼ ਭਰ ਚ ਘ��ਮਦ� ਊਹਨ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਸ�ਹਣੀਆਂ ਮ�ਿਟਆਰ�
ਵ�ਖੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਚ�ਨ� ਉਹਨ� ਨਾਲ� ਕਈ ਰ�ਤ� ਉ�ਪਰ ਸੀ । ਸ਼ਗਨ ਮਗਰ� ਮ�ਕਲਾਵਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਿਵਆਹ ਚ ਸਾਲ ਪ�
ਿਗਆ । ਐਨਾ ਸਮ� ਉਹ� ਚ�ਨ� ਿਬਨ� ਕ�ਟਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਿਵਚ�ਲ� ਤ� ਇ�ਕ ਫ�ਟ� ਮ�ਗਵਾ ਕ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ
ਚ ਵ�ਡੀ ਕਰਕ� ਲਗਵਾ ਲਈ । ਤਸਵੀਰ ਚ ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਦਾ ਨ�ਰ
ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਝਲਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ । ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਬ�ਬ� ਦੀਆਂ ਹੀਰ�ਆਨ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਲਗਦਾ ।ਿਜਹਨ�
ਦ� ਅ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਕਪੜ� ਉਤਾਰਕ� ਵੀ ਉਹਦ� ਮ�ਕਾਬਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । “ਿਕ�ਥ� ਮ��ਲ ਦਾ ਦ��ਧ ਪੀ ਕ� ਜ�ਆਨ
ਹ�ਇਆਂ ਉਹ ਤ� ਿਕ�ਥ� ਮ�ਖਣ ਿਘਓ ਨਾਲ ਪਲੀ ਪ�ਜਾਬਣ , ਿਕ�ਥ� ਮ�ਕਾਬਲਾ ਇਸ ਹ�ਸਨ ਦਾ !” ਜੀਤ ਸ�ਚਦਾ । ਗ�ਡੀ ਚ
ਿਲਫਟ ਮ�ਗ ਬ�ਠਣ ਵਾਲਾ ਜਦ� ਵੀ ਫ�ਟ� ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਪ��ਛਦਾ ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਿਫਲਮ ਦੀ ਐਕਟਰਨੀ ਹ� ?
ਉਹ ਮ��ਛ� � ਵ�ਟ ਦ�ਕ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਆਖਦਾ ,”ਇਹ ਆਪਣ� ਹ�ਣ ਵਾਲ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਐਕਟਰਨੀ ਹ� “। ਆਖ ਉਹ ਟ�ਪ
ਿਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ�ਕ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਗ�ਡੀ ਦ� ਐਕਸਲਰ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਰ ਮ�ਲ�ਮ�ਲੀ ਦ�ਬ ਹ� ਜ�ਦਾ ।
ਿਵਚ�ਲ� ਕ�ਲ� ਉਹ ਹਰ ਗ�ੜ� ਚ�ਨ� � ਖ਼ਤ ਭ�ਜ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮ�ਗਵਾ ਲ�ਦਾ । ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਸ਼ਿਹਰ� ਆਇਆ ਤ� ਿਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਏਗਾ ਿਕ�ਥ� ਕੀ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਿਕਥ� ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਿਫਰ ਦ�ਸਦਾ ਿਕ
ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਿਕ�ਥ� ਜਾਏਗਾ ਓਥ� ਕੀ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹ� । ਹਰ ਖ਼ਤ ਚ ਉਹ ਪ��ਛਦਾ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਲ� ਕ� ਆਵ� । ਚ�ਨ�
ਦੀ ਮ�ਗ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ � ਖਰੀਦਦਾ ਤ� ਆਪਣੀ ਇ�ਕ ਟਰ�ਕ ਚ ਿਜ�ਦਰਾ ਮਾਰ ਕ� ਰ�ਖ ਲ�ਦਾ । ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਸ਼ਾਲ ਿਕਤ�
ਕ�ਈ ਗਾਨੀ ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਮ�ਕਅ�ਪ ਦਾ ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ,ਪ�ਖੀਆਂ, ਝ�ਮਕ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ । ਿਬ�ਦੀਆਂ ਸ�ਰਖੀਆਂ ਤ� ਹ�ਰ
ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਿਨ�ਕ ਸ��ਕ । ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਸਾਰਾ ਟਰ�ਕ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਟਰ�ਕ ਸਗ�
ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਉਛਲਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਉਸ ਲਈ ਿਜਵ� ਬਣਬਾਸ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜ�ਨੀ ਉਮਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ
ਬੀਤ ਗਈ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਉਹਨ� ਇਸ ਇ�ਕ ਕ� ਸਾਲ ਚ ਜੀਅ ਿਲਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਮ� ਸੀ ਲ�ਘਣ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਲਈ ਿਰਹਾ । ਜ� ਗ�ਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਲ�ਗੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਿਧਆਨ ਹ��ਦਾ । ਨਹ� ਤ�
ਬਟ�ਏ ਚ� ਕ�ਢ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ � ਚ��ਮਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਤ� ਸੀਨ� ਨਾਲ ਲਾ ਕ� ਰ�ਖਦਾ । 
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚਮ��ਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹ��ਦਾ ਭਾਵ� ਉਹ ਆਪ ਿਕ�ਨਾ ਸ�ਨ�ਖਾ ਤ� ਭਰਵ� ਨ�ਜਵਾਨ ਸੀ ਇ�ਕਲਾ
ਹੀ ਕ�ਇ�ਟਲ ਦੀ ਬ�ਰੀ ਮ�ਢ� ਨਾਲ ਚ��ਕ ਲ�ਦਾ ਸੀ । ਿਕਤ� ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ�ਦਾ ,ਗੀਤ� ਦ� ਬ�ਲ ਸ�ਣਦਾ ਤ� ਉਹੀ ਖ਼ਤ ਚ
ਉਤਾਰ ਕ� ਚ�ਨ� � ਭ�ਜ ਿਦ�ਦਾ । ਓਧਰ� ਉਸ� ਿਬਰਹਾ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਸਦ� ਖ਼ਤ ਆਉਂਦ� । ਮੀਲ� ਦੀ ਦ�ਰੀ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ
ਿਦਲ� ਚ ਜ�ੜ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । 
ਰ�ਬ ਨ� ਉਹਨ� ਦੀ ਜ�ੜੀ ਜਰ�ਰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹ�ਣੀ ਏ । ਨਹ� ਤ� ਇ�ਥ� ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਕ�ਈ ਇ�ਝ ਖ�ਲ� ਕ� ਉਹਨ�
ਿਕਸ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਤ� ਿਚ�ਤਾ ਨਹ� ਵ�ਖੀ ਸੀ ਿਜ�ਨਾ ਉਹਨ� � ਹ�ਣ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖ਼ਤ
ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨ� ਦ� ਿਦਲ � ਪਿਹਲ�� ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸ� ਿਦਨ ਿਵਚ�ਲਾ ਖ਼ਤ ਦ� ਜ�ਦਾ ।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ�ਕ� ਚ��ਮਕ� ਉਸ� ਟਰ�ਕ ਚ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਿਲਆਂਦ� ਸਮਾਨ � ਕ�ਢ ਕ� ਵ�ਖਦਾ ਤ�
ਤਸਵ�ਰ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਨ ਕ� ਇਹ ਲਗਾ ਕ� ਚ�ਨ� ਿਕਵ� ਲ�ਗ�ਗੀ । ਇਹ ਅਤਰ ਫ�ਲ�ਲ ਲਗਾ ਕ� ਉਸਦਾ ਫ��ਲ�
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ਵਰਗੀ ਦ�ਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਮਿਹਕ ਜਾਏਗੀ । 
ਆਪਣ� ਹੀ ਿਖਆਲ� ਚ ਖ�ਕ� ਉਸਦਾ ਿਚ�ਤ ਭਾਰਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ� ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਸ� ਖ਼ਤ ਿਲਖਦਾ ।
ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ�ਵ� ।ਉਹ ਚੜਦ� ਚ�ਨ ਚ� ਿਸਰਫ ਉਸ� ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਦ�ਖਦਾ । ਉਹ� ਚ�ਨ� ਪ�ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦ� ਚ�ਨ ਤ� ਵੀ ਵਧ�ਰ� ਸ�ਹਣੀ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਹ� ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਚ ਕ�ਈ
ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ । ਪ�ਜ� ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ�ਲੀ ਭ�ਣ ਸੀ । ਖ��ਲ�� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਮਾਹ�ਲ ਚ ਪਲੀ । ਪ�ਜ ਜਮਾਤ� ਵੀ ਪਾਸ
ਕੀਤੀਆਂ । ਖ��ਲ� ਕ� ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤ� ਹ�ਢਾਇਆ ਸੀ । ਸਭ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ । ਹਾਸ� ਤ� ਖ��ਲ�� ਡ��ਲ� ਮਹ�ਲ ਚ ਪਲੀ ਸੀ ।
ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਵੀ ਖ�ਲੀ ਸੀ । ਉਹਦੀ ਮ� � ਿਚ�ਤਾ ਹ��ਦੀ ਿਕ ਐਨੀ ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਖ��ਲੀ ਤ� ਹ�ਸਨ ਭਰੀ ਕ�ੜੀ ਲਈ ਮ��ਡਾ
ਿਮਲ ਵੀ ਜਾਊ । ਤ� ਇਸ ਸ�ਕੀਨਣ ਦੀ ਸੀਟੀ ਰਲ ਵੀ ਜਾਊ ਉਸ ਨਾਲ । ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਦਿਲ�ਦਰ ਨਾ ਗਲ ਪ�ਜ� । ਿਫਰ
ਜਦ� ਿਵਚ�ਲ� ਨ� ਜੀਤ ਦੀ ਦ�ਸ ਪਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ� ਿਝਜਕ ਸੀ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤ� ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਪ�ਤਾ ਨਹ� ਛ�ਡਦ� ਤ�
ਮਗਰ� ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਗਏ ਨਹ� ਮ�ੜਦ� ਿਕਥ� ਇਹ ਿਵਚਾਰੀ ਕ�ਲੀ ਰਾਤ� ਕ�ਢ�ਗੀ । ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਮ��ਡ� ਦੀ
ਤਾਰੀਫ ਸ�ਣਕ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਿਲਆ । ਤ� ਜੀਤ � ਵ�ਖ ਝ�ਟ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ�
ਭਰਵ� ਸਰੀਰ ਤ� ਹਸਮ��ਖ ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਲਿਖਆ ਹ�ਵ� ਿਕ ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕ�ਈ ਵਰ ਨਹ�
ਹ�ਏਗਾ । ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਨਾ ਨ��ਕਰ ਕਰਦੀ ਚ�ਨ� ਨ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਵ�ਖ ਕ� ਹੀ ਜੀਤ ਲਈ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਸ਼ਾਇਦ 
“ਇ�ਕ� ਤ�ਕਣੀ ਦ� ਨਾਲ ਮ�ਹ ਿਲਆ,ਸ�ਜਣ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਅ�ਖ ਨ� ।”
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਦ�ਹ� ਦ� ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨ�ੜ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਿਚ�ਠੀ ਤ�ਰੀ ਤ� ਿਦਨ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਿਗਆ ।ਬ�ਨ�� ਿਦਨ ਤ� ਝ�ਟ ਆ ਖੜਦ� ਹਨ । ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ । ਕੜਾਹੀ ਚੜੀ ਮ�ਲ
ਪ��ਿਜਆ ਤ� ਅਖੀਰ ਜ�ਞ ਢ��ਕੀ ।

ਜੀਤ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਅਖੀਰ ਰਾਣ� � ਆਪਣ� ਘਰ ਲ� ਆਇਆ । ਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ ਮ��ਕ ਰਹ� । ਤ�
ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਹਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਲ � ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਹ��ਦਾ । 
ਜੀਤ ਦ� ਚਾਚ� ,ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਡ� ਉਸ� ਗ�ਲ� ਸਮਝਾਉਂਦ� ਰਹ� । ਜੀਤ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਘ��ਮ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਉਸ� ਕੀ ਨਹ� ਸੀ
ਪਤਾ । ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਸ� ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸ�ਲਾਹ ਮਾਰੀ । ਿਕਤ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤ� ਐਵ� ਲ�ਤ�
ਕ�ਬ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅ�ਖ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕ� ।
ਜੀਤ ਨ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਇਹ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਲ�ਤ� ਓਦ� ਕ�ਬਦ� ਹ��ਦ� ਜਦ� ਤ�ਸ� ਅਣਜਾਣ ਹ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਦ�
ਤ� ਜਾਣਦ� ਨਾ ਹ�ਵ� । ਸਾਡਾ ਤ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ।ਦ�ਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਹ�ਣ
ਕੀ ਅਸ� ਨਹ� ਸਮਝ�ਗ� । ਉਸਨ� ਮਨ ਚ ਸ�ਿਚਆ । 
ਭਾਬੀਆਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਛ�ਡ ਆਈਆਂ । ਪ�ਰ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹ� ਸੀ ਿਦਿਖਆ ।
ਤ� ਜਦ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਘ��ਡ ਹਟਾਇਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸ�ਚੀ ਚ�ਨ ਉਸਦ� ਿਵਹੜ� ਆਣ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਵ� । ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ !!
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚੀ ਰਸ਼ਕ ਹ� ਉ�ਿਠਆ ।ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਲੀਆਂ ਤ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ�
ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਉਹਦੀ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਤ�ਕਣੀ � ਉਹ ਝ�ਲ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਿਬਨ� ਨਜਰ� ਝਮਕਾਏ ਜੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥ�ਕ ਨਾ ਗਈ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇ�ਝ
ਦ�ਖਦ� ਚ�ਨ� ਨ� ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਚ��ਕ ਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ ਹਰ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਦ�ਖਦ� ਉਹ ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਲ�ਦੀ ।
“ਇ�ਝ ਹੀ ਦ�ਖਦ� ਰਹ�ਗ� ?” ਚ�ਨ� ਨ� ਕ�ਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ��ਿਛਆ ।
ਿਜਵ� ਜੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ� ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਮਲੜਕ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਅਲਮਾਰੀ ਚ
ਰ�ਿਖਆ ਆਪਣਾ ਟਰ�ਕ ਕ�ਢ ਿਲਆਇਆ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕ�ਢ ਕ�ਢ ਬਾਹਰ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ�
ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਰਹੀ । ਹਰ ਸਮਾਨ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਥ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਲਆਇਆ
ਸੀ । ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਖ�ਲਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਚ�ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜ� ਉਹ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਲਾਲ ਸ�ਹੀ ਫ�ਲਕਾਰੀ � ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਲਆਂਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦ�ਆਲ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦ� ਪਾਏ ਸ�ਨ� ਦ�
ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਆਂਦ� ਝ�ਮਕ� ਕ�ਕ� ਤ� ਗਾਨੀ ਪਾ ਿਦ�ਤ� । 
ਦ�ਵ� ਦ� ਰ�ਗ� ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਦ�ਵ� ਚ ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਪਿਹਲ�� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ
ਛ�ਹ ਨਾ ਕ�ਬ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਤ� ਜੀਤ ਇਸ ਕ�ਬਣੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਬਨ� ਬ�ਲ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਸ�ਝ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਗਿਹਣ� ਤ� ਫ�ਲਕਾਰੀ ਜੀਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦ�
ਸ�ਹਵ� ਸੀ । ਕਮਰ� ਚ ਜਗਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵ�ਡੀ ਿਟਊਬ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬ�ਲਬ ਜਗਾ ਿਲਆ । ਉਸ
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ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਦ�ਧੀਆ ਰ�ਗ ਦਾ ਿਜਸਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਝ� ਕ�ਪਿੜਆਂ �
ਖ�ਲ� ਰਹ� ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ ਉਲਝ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜ�ਨੀਆਂ ਗ�ਢ� ਬ�ਝੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਖ��ਲ
ਗਈਆਂ । ਬ�ਦਲ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਲ�ਿਕਆ ਚ�ਨ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਕਮਰ� ਚ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�
ਿਜਵ� ਵ�ਧ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਫਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਆਪਣ� ਕ�ਬਦ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਕ� ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤ�
ਜਨਮ� ਤ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਦ� ਰ�ਹ� ਦਾ ਮ�ਲ ਹ� ਿਗਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਰ�ਗ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ�
ਦੀ ਇ�ਕ� ਧੜਕਣ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਜਰ�ਰਤ ਸੀ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਜਸਮ
ਇਸ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� � ਪਿਹਚਾਣਦ� ਸੀ ਅ�ਜ ਤ� ਨਹ� ਿਜਵ� ਬਹ�ਤ ਸਮ� ਤ� ਇਹ�
ਖ�ਸ਼ਬ� ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖਤਾ ਚ� ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਬ��ਲ� ਿਵਚ� ਆਈ ਇਹ� ਖ�ਸ਼ਬ�
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਸੀ । ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਜੀਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵੀ ਚ�ਨ� � ਚ��ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਥ� ਆ
ਰਹੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਨਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ
ਦ� ਕਾਿਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਆਪਣ�
ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸਾਹ � ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਚ��ਮਣ ਅਨ�ਦ ਲ� ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਜਰਾ ਵੀ ਸ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਪ�ਰਨ ਬ�ਪਰਦ ਦ�ਹ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣ� ਮ��ਹ�
ਿਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤ�ਜ ਸਾਹ ਉ�ਖੜਨ ਦਾ । ਿਜਵ� ਜੀਤ ਤ� ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਇਹ
ਿਕਿਰਆ ਦ�ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਅ�ਜ ਮਿਹਜ਼ ਉਸ� � ਦ�ਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਇਸ ਮ�ਜਰ ਚ
ਗ�ਆਚਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦੀ ਤ� ਜੀਤ � ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ । ਉਸ� ਿਬਨ� ਛ�ਹ� ਆਪਣ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਥ� ਉਬ ਿਕ�ਕਰ ਦ� ਕ�ਡ� ਵ�ਗ ਸਖਤ ਸੀ ਤ� ਿਕਥ� ਮ�ਖਣ ਵ�ਗ ਨਰਮ । ਿਕਵ�
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਚ ਅਕੜਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਜੀਤ ਦ� ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਸੀ ।ਬ�ਸ ਅ�ਜ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਸ� ਕ�ਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸਦ� ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਡਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਦੀਆਂ ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਜੀਤ � ਬਾਹ� ਚ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਰ�ਜ ਕ� ਿਪਆਰਨ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ� ਖ�ਦ ਚ
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਤ� ਦਰਦ ਦਾ ਇ�ਕ ਸਦੀਆਂ ਪ�ਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹ� । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ
ਜੀਤ � ਇਹ ਦਰਦ ਦ�ਣਾ ਪ�ਣਾ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� � ਸਿਹਣਾ ।ਜੀਤ ਨ� ਿਕਥ� ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਿਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤ� ਿਕ�ਝ ਿਜਸ ਗ�ਲ � ਡਰਦ� ਿਕ�ਨ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਦਰਦ
ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਹਨ ।ਉਹ ਆਪਣ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛ�ਡ ਿਗਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਵ�ਧ ਆਨ�ਦ ਭਰ� ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਯਾਦ�
ਦ�ਵ� ਲਈ ਛ�ਡ ਿਗਆ । ਿਕ�ਨਾ ਸਿਹਜ ਿਮਲਣ ਸੀ ! ਸਭ ਦਰਦ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਿਕਤ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਦ�
ਿਦਲ ਦਾ ਡਰ ਤ� ਧ�ੜਕ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਗ��ਜ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਿਜਸਮ� ਦੀ ਤ� ਅਵਾਜ਼� ਦੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਿਦਲ ਚ ਮਨ ਚ ਤ� ਰ�ਹ ਚ ਇ�ਕ ਸਕ�ਨ ਨਾ ਭਰ
ਿਗਆ । 
ਤ� ਇਹ ਸਕ�ਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਟ��ਿਟਆ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਚ । ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਦਲ
,ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਇ�ਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਜਾਨ ਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਹ�ਣ ।ਹਰ ਗ�ਲ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਹਰ
ਗ�ਲ ਤ� ਿਸਰਫ ਅ�ਖ ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਮ� ਉਦ� ਔਖਾ ਲ�ਘਦਾ ਜਦ� ਉਹ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮ�ੜਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਤਾਰ� ਵਾਲ� ਫ�ਨ ਿਪ�ਡ�
ਚ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ ਤ� ਹਰ ਗਲੀ ਨ��ਕਰ ਚ ਪੀ ਸੀ ਓ ਸੀ । ਜੀਤ ਨ� ਘਰ ਫ�ਨ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਖ�ਦ ਿਦਨ ਚ ਕਈਵਾਰ
ਿਜਥ� ਵੀ ਹ��ਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ । 
ਤ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਉਹਨ� ਘਰ ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ ਜਨਮੀ ਤ� ਦ� ਸਾਲ ਮਗਰ� ਮ��ਡਾ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਿਜਵ� ਦ� ਿਨ�ਕ� ਐਨ�
ਸ�ਹਣ� ਕ� ਲ�ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉ�ਠਦ� । 5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਜ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ।ਚ�ਗ� ਿਦਨ ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਹਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਲ�ਘਦੀਆਂ ਤ� ਦ��ਖ� ਦੀਆਂ
ਘੜੀਆਂ ਨਹ� । ਪਰ ਚ�ਗ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ ਚ�ਨ� ਨ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਸ�ਸ � ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦ�ਦੀ
ਹਰ ਕ�ਮ ਅ�ਗ� ਹ� ਕਰਦੀ । ਿਫਰ ਸਹ�ਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਤ� ਸ�ਸ ਵੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਅਚਾਨਕ ਹਰਟ ਅਟ�ਕ ਨਾਲ ਤ�ਰ ਗਈ ਕ�ਝ ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਸਹ�ਰਾ ਵੀ ਤ�ਰ ਿਗਆ ।
ਹ�ਣ ਬ�ਚ� 8 ਤ� 6 ਸਾਲ ਦ� ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਨ� ਸਾਲ ਲ�ਘ ਗਏ । ਪਰ ਿਪਆਰ ਉਵ� ਜਵਾਨ ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਤ�
ਜਦ� ਜੀਤ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਘਰ ਿਦਲ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਹ�ਣ ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਜਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ
ਸਕ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗ� ਘਰ ਵ�ਢ ਵ�ਢ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ । 
ਘਰ ਰ�ਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਬਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ । ਿਫਰ ਵੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਉ � � ਿ � � ਿ � ਂ ੀ �ਈ �ਈ � ੀ ੀ � � � ੀ
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ਉਹ� ਰਾਤ � ਡਰ ਲਗਦਾ । ਿਦਨ� ਕ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਗ�ਆਂਢ ਦੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਤ�ਵੀ ਕ�ੜੀ ਆ ਕ� ਬ�ਠ ਜ�ਦੀ ।
ਤ� ਿਦਲ ਲ�ਿਗਆ ਰਿਹ�ਦਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ � ।
ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਜ� ਉਹਨ� ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰ�ਦਰ । ਜਦ� ਯ� ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਸੀ ਉਦ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ�
ਜ�ਆਨ ਹ�ਣਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਸਕ�ਲ� ਦਸਵ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜ� । ਉਸਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਸੀ । ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ�
ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦਾ । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ � ਗ�ਦੀ ਚ��ਕ ਿਖਡਾਈ ਜ�ਦਾ । ਕਦ� ਦ�ਕਾਨ ਲ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਿਕਤ� ।
ਿਕਸ� ਕ�ਮ � ਆਖ� ਤ� ਝ�ਟ ਆਖ� ਲ�ਗਕ� ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਮ�ਗਵਾਉਣੀ ਹ�ਵ� ਭ�ਜਣੀ ਹ�ਵ� ।ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦ� ਵ�ਲ�
ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਟਿਹਲ ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਦਨ ਦ� ਕਈ ਘ�ਟ� ਉਸਦ� ਘਰ ਬੀਤਦ� ਸੀ ।ਹ�ਣ ਵੀ ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਿਖਡਾਉਣ ਸਕ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਆਉਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਜਾਣ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਜੀਤ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਨਾ ਤ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਪਸ�ਦ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ � ਿਪ�ਡ ਚ ਹ�ਰ ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਚ�ਨ� ਦੀ ਬ�ਲਬਾਣੀ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਮਰਦ ਕਿਹ�ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਗ�ਲ� ਲਈ
ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ ।ਲ�ਕੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ‘ਜ�ਆਨ’ ਹ�ਇਆ ।
ਇਹ� ਗ�ਲ ਿਕਸ� ਨ� ਜੀਤ � ਆਖ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ “ਚ�ਲ ਭਾਈ , ਤ�� ਬਾਹਰ ਪ�ਸ� ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸ�ਹਣ� ,ਘਰ ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਹੀ ਲ�ਦਾ ।”
ਇਹ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਚ ਵ�ਗ ਚ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਚ�ਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ
ਵੀ ਜ� ਤੜਪ ਉਹਨ� ਦ� ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਚ ਰ�ਤੀ ਵੀ ਉਹ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਚ�ਨ� ਕਦ� ਇ�ਝ ਕਰ�ਗੀ । ਜਦ�
ਤ�ਸ� ਿਕਸ� ਦੀ ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਹ ਨਾਲ ਪਲ ਰ�ਜ ਕ� ਜੀਏ ਹ�ਣ ਤ� ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨ� ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਿਕ ਤ�ਹਾਡਾ
ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਜੀਤ ਇਸ ਚ ਧ�ਖਾ ਨਹ� ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਨਜ਼ਰ ਪ�ਥਰ ਪਾੜ ਦ�ਵ� ਉਵ�
ਚ�ਗਲੀ ਪ�ਥਰ ਵਰਗ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ � ਿਪਘਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਉਹ� ਹ�ਰ ਡਰਾਇਵਰ� ਦੀਆਂ ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਹ�ਰ ਤ�ਵੀਆਂ
ਮਰਦ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਫਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ਼�ਕ ਿਜਹਾ ਿਦਮਾਗ ਚ ਵੜ ਿਗਆ। 
ਘਰ ਆਏ � ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਕ�ਨੀ ਵ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਕਿਹਣ
ਤ� ਘ�ਰ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਨ� � ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਿਲਆਉਣ ਟ�ਕ ਿਦ�ਤਾ। ਪਿਹਲ� ਇ�ਕ ਦ� ਿਦਨ � ਛ�ਡ ਕ� ਉਹ
ਚ�ਨ� ਤ� ਦ�ਰ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਕ�ਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਦਾ ਜ� ਇ�ਝ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਜਵ� ਸ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਸਮਝ ਤ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਹ� ਪਰ ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਇਹ ਨਹ� ਪਤਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਪ��ਛਣ ਤ� ਵੀ ਨਾ ਦ�ਿਸਆ । ਪਰ ਕਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਝ ਬ�ਝ� ਬ�ਝ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹ
ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਜਦ� ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਗਏ ਹੀ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਨਹਾ ਕ� ਵਾਲ ਿਗ�ਲ� ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ ਬ�ਨ ਬ��ਡਰ�ਮ ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਹ� ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲ�ਗੀ । ਤ� ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਨਹਾਤੀ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਕਈ ਿਦਨ� ਦ� ਬ�ਨ� � ਤ�ੜ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
। ਜੀਤ ਨ� ਬ�ਹ ਕ�ਲ� ਫੜ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਵਾਲ� ਨਾਲ ਬ�ਿਨ�ਆ ਤ�ਲੀਆ ਖ�ਲ� ਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ
ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ ਿਸਧ� ਜੀਤ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਆ ਵ�ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਜਾਗ ਗਈਆਂ । ਤਾਜ਼ੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਲਈ ਉਹਨ�
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਬ�ਿਚਆਂ ਬਾਰ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸਕ�ਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਨਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪਕੜ
ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਦੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
-“ਿਫਰ ਮਤਲਬ ਆਪ� ਕ�ਲ� ਦ�ਿਪਹਰ ਤ�ਕ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ?”ਜੀਤ ਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਅ�ਜ ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਕ ਿਕਥ� ਜਾਗ ਿਗਆ ,ਰ�ਜ ਤ� ਜਨਾਬ � ਨੀਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਸਰ ਦ�ਖਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਵੀ
ਛ�ਡ� ਮ�� ।,ਚ�ਨ� ਨ� ਛ�ਟਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਿਕਹਾ ।”
“-ਅ�ਜ ਤ�ਰ� ਵਾਲ� ਤ� ਨਹਾਤ� ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਹਟਾ ਿਦ�ਤਾ ।”
“-ਇਹ ਖਸ਼ਬ� ਿਕਹੜਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲ� ਰਹ� ਹ� ,ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ� ਖਸ਼ਬ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਿਦਆਂ ।ਤ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਵੀ ਹ� ਗਏ । ਹ�ਣ ਇਸ ਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ?”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਅਜ� ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਏ ,ਿਜ�ਨੀ ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਸੀ । ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਿਬਲਕ�ਲ ਨਹ� ਬਦਲੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਮ�
ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਵ�ਲ ਤ�ਥ� ਿਬਨ� ਤ�ਿਕਆ ਵੀ ਹ� ਨਾ ਹੀ ਸ�ਚ ਸਕਦ� ।”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਨਹ� ਅਗਲ� ਕਈ ਜਨਮ� ਚ ਵੀ ਿਸਰਫ ਤ�ਸ� ਹ� । ਿਸਰਫ ਤ�ਹਾਡੀ ਛ�ਹ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਭਾਵ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜ�ਨ ਿਵ�ਚ ਹ�ਵ� । “
ਚ�ਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਿਜਵ� ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ� ਸ਼�ਕ � ਕ�ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ��ਡ ਤ� ਿਲਟਾ ਉਸ � ਆਪਣ� ਜ��ਸ� ਨਾਲ ਢਕਦ� ਹ�ਏ ਥ�ੜਾ
ਿਝਜਕਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਪਰ ਤ�� ਨਹ� ਪਤਾ,ਤ�ਰ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਰ� ਲ�ਕ ਕੀ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਪਰਸ� ਹੀ ਿਕਸ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ…….

� � � ਉ � � � � � ਿ � � ੀ ਇ � � ਇ� ਿ � ੀ ੀ ਿ � ੀ � � � �
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ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ,” ਤ� ਤ�ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਇ�ਝ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ? ਕੀ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਦ� ਕ��ਤ� ਦ�
ਭ�ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮ�ਰ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰ�ਗ� ? 
-“ਨਹ� ਮ�� ਤ�ਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹੀ ਹ� ਪਰ ਉਸ ਗ�ਲ ਨ� ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਮ� ਿਸਰਫ ਤ�� ਛ�ਹ ਕ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ । “
-“ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਬ ,ਔਰਤ ਜ� ਚਾਹ� ਮਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਿਦਨ ਕ�ਟ ਲ�ਦੀ ਹ�
ਬਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ�ਵ� । ਤ�ਸ� ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ਰ� ਅ�ਗ ਸ�ਗ ਰਿਹ�ਦ� ਹ� ਹਰ ਪਲ ।ਪਰ ਥ�� ਸ਼�ਕ ਹ�ਊ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ ।ਜੀਤ ਉਸ� ਚ��ਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ�
ਸਮਝਾਇਆ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਜ� ਸੀ ਉਹਨ� ਸਾਫ ਦ�ਸ
ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਨ� � ਉਸਨ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਆਪਣ� । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਮ�ਟ ਇ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ
ਸਮਾਏ ਬੀਤ ਗਏ । 
ਅਖੀਰ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਚ�ਨ� ਨ� ਆਿਖਆ ਜ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਿਖਆਲ ਹ� ਤ�ਸ� ਟਰ�ਕ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਦ�ਵ� ਖ�ਦ ਏਥ� ਿਕਸ�
ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਵਗ�ਰਾ ਚਲਾ ਲਵ� । ਬ�ਚ� ਵੀ ਵ�ਡ� ਹ� ਰਹ� ਹਨ ।ਬਾਪ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹ� ਤ� ਦ�ਖਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਚਮਕ ਉ�ਠੀਆਂ । 
-ਬ�ਸ ਆਹ ਗ�ੜਾ ਮਾਰ ਕ� ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਤ�ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲ�ਭ ਗ�ਡੀ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਿਦ�ਦ� ਹ� ਤ� ਮ� ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਵਾਲ�
ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹ� ।
ਕਿਹਕ� ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਗਲ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਖ��ਭ� ਹ�ਏ ਸੀ ।ਤ� ਿਫਰ ਚ�ਨ� ਨ�
ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਕ�ਨ ਚ ਿਕਹਾ:-
-“ਚਲ� ਹ�ਣ ਮ�� ‘ਫਰੀ’ ਕਰ� ।ਮ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮ ਮ�ਕਉਣ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� “।
-ਅ�ਛਾ ਤ� ਐਨ� ਿਦਨ ਿਬਨ� ‘ਫਰੀ’ ਤ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ।
-ਮ� ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ,ਤ�ਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਨ�ੜ� ਆਉਂਦ� ।
-ਤ� ਅ�ਜ ਸਭ ਦ�ਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਨ� � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਚ ਸਮਾਉਂਦ� ਗ�ਏ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਹ� ਦ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦ�
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਮਲਣ� ਚ� ਇ�ਕ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਤਰਕਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਪਆਰ । ਤ�
ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਹ�ਣ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਹਰ ਬ�ਨਵ� ਿਦਨ� ਚ ਪ�ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਦ�ਹ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਨ�ਖੜ� ਇ�ਕ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਚਹਰ� ਤ� । 
ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਭਿਵ�ਖ ਦੀ ਗ�ਦ ਿਵ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੀ ਹ� !!!ਜੀਤ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਅਖੀਰ ਰਾਣ� �
ਆਪਣ� ਘਰ ਲ� ਆਇਆ । ਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ ਮ��ਕ ਰਹ� । ਤ� ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਹਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਲ � ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਹ��ਦਾ । 
ਜੀਤ ਦ� ਚਾਚ� ,ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਡ� ਉਸ� ਗ�ਲ� ਸਮਝਾਉਂਦ� ਰਹ� । ਜੀਤ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਘ��ਮ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਉਸ� ਕੀ ਨਹ� ਸੀ
ਪਤਾ । ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਸ� ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸ�ਲਾਹ ਮਾਰੀ । ਿਕਤ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤ� ਐਵ� ਲ�ਤ�
ਕ�ਬ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅ�ਖ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕ� ।
ਜੀਤ ਨ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਇਹ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਲ�ਤ� ਓਦ� ਕ�ਬਦ� ਹ��ਦ� ਜਦ� ਤ�ਸ� ਅਣਜਾਣ ਹ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਦ�
ਤ� ਜਾਣਦ� ਨਾ ਹ�ਵ� । ਸਾਡਾ ਤ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ।ਦ�ਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਹ�ਣ
ਕੀ ਅਸ� ਨਹ� ਸਮਝ�ਗ� । ਉਸਨ� ਮਨ ਚ ਸ�ਿਚਆ । 
ਭਾਬੀਆਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਛ�ਡ ਆਈਆਂ । ਪ�ਰ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹ� ਸੀ ਿਦਿਖਆ ।
ਤ� ਜਦ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਘ��ਡ ਹਟਾਇਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸ�ਚੀ ਚ�ਨ ਉਸਦ� ਿਵਹੜ� ਆਣ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਵ� । ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ !!
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚੀ ਰਸ਼ਕ ਹ� ਉ�ਿਠਆ ।ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਲੀਆਂ ਤ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ�
ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਉਹਦੀ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਤ�ਕਣੀ � ਉਹ ਝ�ਲ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਿਬਨ� ਨਜਰ� ਝਮਕਾਏ ਜੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥ�ਕ ਨਾ ਗਈ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇ�ਝ
ਦ�ਖਦ� ਚ�ਨ� ਨ� ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਚ��ਕ ਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ ਹਰ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਦ�ਖਦ� ਉਹ ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਲ�ਦੀ ।
“ਇ�ਝ ਹੀ ਦ�ਖਦ� ਰਹ�ਗ� ?” ਚ�ਨ� ਨ� ਕ�ਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ��ਿਛਆ ।
ਿਜਵ� ਜੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ� ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਮਲੜਕ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਅਲਮਾਰੀ ਚ
�ਿ � � ਿ ਇ ਇ� ਇ� � � � � � � �
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ਰ�ਿਖਆ ਆਪਣਾ ਟਰ�ਕ ਕ�ਢ ਿਲਆਇਆ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕ�ਢ ਕ�ਢ ਬਾਹਰ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ�
ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਰਹੀ । ਹਰ ਸਮਾਨ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਥ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਲਆਇਆ
ਸੀ । ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਖ�ਲਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਚ�ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜ� ਉਹ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਲਾਲ ਸ�ਹੀ ਫ�ਲਕਾਰੀ � ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਲਆਂਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦ�ਆਲ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦ� ਪਾਏ ਸ�ਨ� ਦ�
ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਆਂਦ� ਝ�ਮਕ� ਕ�ਕ� ਤ� ਗਾਨੀ ਪਾ ਿਦ�ਤ� । 
ਦ�ਵ� ਦ� ਰ�ਗ� ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਦ�ਵ� ਚ ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਪਿਹਲ�� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ
ਛ�ਹ ਨਾ ਕ�ਬ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਤ� ਜੀਤ ਇਸ ਕ�ਬਣੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਬਨ� ਬ�ਲ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਸ�ਝ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਗਿਹਣ� ਤ� ਫ�ਲਕਾਰੀ ਜੀਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦ�
ਸ�ਹਵ� ਸੀ । ਕਮਰ� ਚ ਜਗਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵ�ਡੀ ਿਟਊਬ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬ�ਲਬ ਜਗਾ ਿਲਆ । ਉਸ
ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਦ�ਧੀਆ ਰ�ਗ ਦਾ ਿਜਸਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਝ� ਕ�ਪਿੜਆਂ �
ਖ�ਲ� ਰਹ� ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ ਉਲਝ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜ�ਨੀਆਂ ਗ�ਢ� ਬ�ਝੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਖ��ਲ
ਗਈਆਂ । ਬ�ਦਲ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਲ�ਿਕਆ ਚ�ਨ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਕਮਰ� ਚ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�
ਿਜਵ� ਵ�ਧ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਫਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਆਪਣ� ਕ�ਬਦ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਕ� ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤ�
ਜਨਮ� ਤ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਦ� ਰ�ਹ� ਦਾ ਮ�ਲ ਹ� ਿਗਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਰ�ਗ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ�
ਦੀ ਇ�ਕ� ਧੜਕਣ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਜਰ�ਰਤ ਸੀ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਜਸਮ
ਇਸ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� � ਪਿਹਚਾਣਦ� ਸੀ ਅ�ਜ ਤ� ਨਹ� ਿਜਵ� ਬਹ�ਤ ਸਮ� ਤ� ਇਹ�
ਖ�ਸ਼ਬ� ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖਤਾ ਚ� ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਬ��ਲ� ਿਵਚ� ਆਈ ਇਹ� ਖ�ਸ਼ਬ�
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਸੀ । ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਜੀਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵੀ ਚ�ਨ� � ਚ��ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਥ� ਆ
ਰਹੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਨਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ
ਦ� ਕਾਿਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਆਪਣ�
ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸਾਹ � ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਚ��ਮਣ ਅਨ�ਦ ਲ� ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਜਰਾ ਵੀ ਸ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਪ�ਰਨ ਬ�ਪਰਦ ਦ�ਹ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣ� ਮ��ਹ�
ਿਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤ�ਜ ਸਾਹ ਉ�ਖੜਨ ਦਾ । ਿਜਵ� ਜੀਤ ਤ� ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਇਹ
ਿਕਿਰਆ ਦ�ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਅ�ਜ ਮਿਹਜ਼ ਉਸ� � ਦ�ਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਇਸ ਮ�ਜਰ ਚ
ਗ�ਆਚਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦੀ ਤ� ਜੀਤ � ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ । ਉਸ� ਿਬਨ� ਛ�ਹ� ਆਪਣ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਥ� ਉਬ ਿਕ�ਕਰ ਦ� ਕ�ਡ� ਵ�ਗ ਸਖਤ ਸੀ ਤ� ਿਕਥ� ਮ�ਖਣ ਵ�ਗ ਨਰਮ । ਿਕਵ�
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਚ ਅਕੜਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਜੀਤ ਦ� ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਸੀ ।ਬ�ਸ ਅ�ਜ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਸ� ਕ�ਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸਦ� ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਡਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਦੀਆਂ ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਜੀਤ � ਬਾਹ� ਚ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਰ�ਜ ਕ� ਿਪਆਰਨ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ� ਖ�ਦ ਚ
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਤ� ਦਰਦ ਦਾ ਇ�ਕ ਸਦੀਆਂ ਪ�ਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹ� । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ
ਜੀਤ � ਇਹ ਦਰਦ ਦ�ਣਾ ਪ�ਣਾ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� � ਸਿਹਣਾ ।ਜੀਤ ਨ� ਿਕਥ� ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਿਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤ� ਿਕ�ਝ ਿਜਸ ਗ�ਲ � ਡਰਦ� ਿਕ�ਨ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਦਰਦ
ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਹਨ ।ਉਹ ਆਪਣ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛ�ਡ ਿਗਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਵ�ਧ ਆਨ�ਦ ਭਰ� ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਯਾਦ�
ਦ�ਵ� ਲਈ ਛ�ਡ ਿਗਆ । ਿਕ�ਨਾ ਸਿਹਜ ਿਮਲਣ ਸੀ ! ਸਭ ਦਰਦ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਿਕਤ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਦ�
ਿਦਲ ਦਾ ਡਰ ਤ� ਧ�ੜਕ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਗ��ਜ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਿਜਸਮ� ਦੀ ਤ� ਅਵਾਜ਼� ਦੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਿਦਲ ਚ ਮਨ ਚ ਤ� ਰ�ਹ ਚ ਇ�ਕ ਸਕ�ਨ ਨਾ ਭਰ
ਿਗਆ । 
ਤ� ਇਹ ਸਕ�ਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਟ��ਿਟਆ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਚ । ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਦਲ
,ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਇ�ਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਜਾਨ ਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਹ�ਣ ।ਹਰ ਗ�ਲ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਹਰ
ਗ�ਲ ਤ� ਿਸਰਫ ਅ�ਖ ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਮ� ਉਦ� ਔਖਾ ਲ�ਘਦਾ ਜਦ� ਉਹ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮ�ੜਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਤਾਰ� ਵਾਲ� ਫ�ਨ ਿਪ�ਡ�
ਚ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ ਤ� ਹਰ ਗਲੀ ਨ��ਕਰ ਚ ਪੀ ਸੀ ਓ ਸੀ । ਜੀਤ ਨ� ਘਰ ਫ�ਨ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਖ�ਦ ਿਦਨ ਚ ਕਈਵਾਰ
ਿਜਥ� ਵੀ ਹ��ਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ । 
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ਤ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਉਹਨ� ਘਰ ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ ਜਨਮੀ ਤ� ਦ� ਸਾਲ ਮਗਰ� ਮ��ਡਾ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਿਜਵ� ਦ� ਿਨ�ਕ� ਐਨ�
ਸ�ਹਣ� ਕ� ਲ�ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉ�ਠਦ� । 5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਜ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ।

ਚ�ਗ� ਿਦਨ ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਹਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਲ�ਘਦੀਆਂ ਤ� ਦ��ਖ� ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹ� । ਪਰ ਚ�ਗ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ
ਚ�ਨ� ਨ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਸ�ਸ � ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦ�ਦੀ ਹਰ ਕ�ਮ ਅ�ਗ� ਹ� ਕਰਦੀ । ਿਫਰ
ਸਹ�ਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਤ� ਸ�ਸ ਵੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹਰਟ ਅਟ�ਕ ਨਾਲ ਤ�ਰ ਗਈ
ਕ�ਝ ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਸਹ�ਰਾ ਵੀ ਤ�ਰ ਿਗਆ ।
ਹ�ਣ ਬ�ਚ� 8 ਤ� 6 ਸਾਲ ਦ� ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਨ� ਸਾਲ ਲ�ਘ ਗਏ । ਪਰ ਿਪਆਰ ਉਵ� ਜਵਾਨ ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਤ�
ਜਦ� ਜੀਤ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਘਰ ਿਦਲ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਹ�ਣ ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਜਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ
ਸਕ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗ� ਘਰ ਵ�ਢ ਵ�ਢ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ । 
ਘਰ ਰ�ਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਬਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ । ਿਫਰ ਵੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਉਹ� ਰਾਤ � ਡਰ ਲਗਦਾ । ਿਦਨ� ਕ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਗ�ਆਂਢ ਦੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਤ�ਵੀ ਕ�ੜੀ ਆ ਕ� ਬ�ਠ ਜ�ਦੀ ।
ਤ� ਿਦਲ ਲ�ਿਗਆ ਰਿਹ�ਦਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ � ।
ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਜ� ਉਹਨ� ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰ�ਦਰ । ਜਦ� ਯ� ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਸੀ ਉਦ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ�
ਜ�ਆਨ ਹ�ਣਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਸਕ�ਲ� ਦਸਵ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜ� । ਉਸਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਸੀ । ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ�
ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦਾ । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ � ਗ�ਦੀ ਚ��ਕ ਿਖਡਾਈ ਜ�ਦਾ । ਕਦ� ਦ�ਕਾਨ ਲ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਿਕਤ� ।
ਿਕਸ� ਕ�ਮ � ਆਖ� ਤ� ਝ�ਟ ਆਖ� ਲ�ਗਕ� ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਮ�ਗਵਾਉਣੀ ਹ�ਵ� ਭ�ਜਣੀ ਹ�ਵ� ।ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦ� ਵ�ਲ�
ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਟਿਹਲ ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਦਨ ਦ� ਕਈ ਘ�ਟ� ਉਸਦ� ਘਰ ਬੀਤਦ� ਸੀ ।ਹ�ਣ ਵੀ ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਿਖਡਾਉਣ ਸਕ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਆਉਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਜਾਣ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਜੀਤ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਨਾ ਤ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਪਸ�ਦ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ � ਿਪ�ਡ ਚ ਹ�ਰ ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਚ�ਨ� ਦੀ ਬ�ਲਬਾਣੀ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਮਰਦ ਕਿਹ�ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਗ�ਲ� ਲਈ
ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ ।ਲ�ਕੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ‘ਜ�ਆਨ’ ਹ�ਇਆ ।
ਇਹ� ਗ�ਲ ਿਕਸ� ਨ� ਜੀਤ � ਆਖ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ “ਚ�ਲ ਭਾਈ , ਤ�� ਬਾਹਰ ਪ�ਸ� ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸ�ਹਣ� ,ਘਰ ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਹੀ ਲ�ਦਾ ।”
ਇਹ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਚ ਵ�ਗ ਚ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਚ�ਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ
ਵੀ ਜ� ਤੜਪ ਉਹਨ� ਦ� ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਚ ਰ�ਤੀ ਵੀ ਉਹ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਚ�ਨ� ਕਦ� ਇ�ਝ ਕਰ�ਗੀ । ਜਦ�
ਤ�ਸ� ਿਕਸ� ਦੀ ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਹ ਨਾਲ ਪਲ ਰ�ਜ ਕ� ਜੀਏ ਹ�ਣ ਤ� ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨ� ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਿਕ ਤ�ਹਾਡਾ
ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਜੀਤ ਇਸ ਚ ਧ�ਖਾ ਨਹ� ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਨਜ਼ਰ ਪ�ਥਰ ਪਾੜ ਦ�ਵ� ਉਵ�
ਚ�ਗਲੀ ਪ�ਥਰ ਵਰਗ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ � ਿਪਘਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਉਹ� ਹ�ਰ ਡਰਾਇਵਰ� ਦੀਆਂ ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਹ�ਰ ਤ�ਵੀਆਂ
ਮਰਦ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਫਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ਼�ਕ ਿਜਹਾ ਿਦਮਾਗ ਚ ਵੜ ਿਗਆ। 
ਘਰ ਆਏ � ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਕ�ਨੀ ਵ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਕਿਹਣ
ਤ� ਘ�ਰ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਨ� � ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਿਲਆਉਣ ਟ�ਕ ਿਦ�ਤਾ। ਪਿਹਲ� ਇ�ਕ ਦ� ਿਦਨ � ਛ�ਡ ਕ� ਉਹ
ਚ�ਨ� ਤ� ਦ�ਰ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਕ�ਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਦਾ ਜ� ਇ�ਝ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਜਵ� ਸ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਸਮਝ ਤ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਹ� ਪਰ ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਇਹ ਨਹ� ਪਤਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਪ��ਛਣ ਤ� ਵੀ ਨਾ ਦ�ਿਸਆ । ਪਰ ਕਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਝ ਬ�ਝ� ਬ�ਝ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹ
ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਜਦ� ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਗਏ ਹੀ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਨਹਾ ਕ� ਵਾਲ ਿਗ�ਲ� ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ ਬ�ਨ ਬ��ਡਰ�ਮ ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਹ� ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲ�ਗੀ । ਤ� ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਨਹਾਤੀ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਕਈ ਿਦਨ� ਦ� ਬ�ਨ� � ਤ�ੜ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
। ਜੀਤ ਨ� ਬ�ਹ ਕ�ਲ� ਫੜ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਵਾਲ� ਨਾਲ ਬ�ਿਨ�ਆ ਤ�ਲੀਆ ਖ�ਲ� ਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ
ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ ਿਸਧ� ਜੀਤ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਆ ਵ�ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਜਾਗ ਗਈਆਂ । ਤਾਜ਼ੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਲਈ ਉਹਨ�
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਬ�ਿਚਆਂ ਬਾਰ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸਕ�ਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਨਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪਕੜ
ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਦੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
-“ਿਫਰ ਮਤਲਬ ਆਪ� ਕ�ਲ� ਦ�ਿਪਹਰ ਤ�ਕ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ?”ਜੀਤ ਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਅ�ਜ ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਕ ਿਕਥ� ਜਾਗ ਿਗਆ ,ਰ�ਜ ਤ� ਜਨਾਬ � ਨੀਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਸਰ ਦ�ਖਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਵੀ
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ਛ�ਡ� ਮ�� ।,ਚ�ਨ� ਨ� ਛ�ਟਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਿਕਹਾ ।”
“-ਅ�ਜ ਤ�ਰ� ਵਾਲ� ਤ� ਨਹਾਤ� ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਹਟਾ ਿਦ�ਤਾ ।”
“-ਇਹ ਖਸ਼ਬ� ਿਕਹੜਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲ� ਰਹ� ਹ� ,ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ� ਖਸ਼ਬ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਿਦਆਂ ।ਤ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਵੀ ਹ� ਗਏ । ਹ�ਣ ਇਸ ਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ?”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਅਜ� ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਏ ,ਿਜ�ਨੀ ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਸੀ । ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਿਬਲਕ�ਲ ਨਹ� ਬਦਲੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਮ�
ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਵ�ਲ ਤ�ਥ� ਿਬਨ� ਤ�ਿਕਆ ਵੀ ਹ� ਨਾ ਹੀ ਸ�ਚ ਸਕਦ� ।”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਨਹ� ਅਗਲ� ਕਈ ਜਨਮ� ਚ ਵੀ ਿਸਰਫ ਤ�ਸ� ਹ� । ਿਸਰਫ ਤ�ਹਾਡੀ ਛ�ਹ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਭਾਵ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜ�ਨ ਿਵ�ਚ ਹ�ਵ� । “
ਚ�ਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਿਜਵ� ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ� ਸ਼�ਕ � ਕ�ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ��ਡ ਤ� ਿਲਟਾ ਉਸ � ਆਪਣ� ਜ��ਸ� ਨਾਲ ਢਕਦ� ਹ�ਏ ਥ�ੜਾ
ਿਝਜਕਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਪਰ ਤ�� ਨਹ� ਪਤਾ,ਤ�ਰ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਰ� ਲ�ਕ ਕੀ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਪਰਸ� ਹੀ ਿਕਸ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ…….
ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ,” ਤ� ਤ�ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਇ�ਝ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ? ਕੀ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਦ� ਕ��ਤ� ਦ�
ਭ�ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮ�ਰ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰ�ਗ� ? 
-“ਨਹ� ਮ�� ਤ�ਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹੀ ਹ� ਪਰ ਉਸ ਗ�ਲ ਨ� ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਮ� ਿਸਰਫ ਤ�� ਛ�ਹ ਕ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ । “
-“ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਬ ,ਔਰਤ ਜ� ਚਾਹ� ਮਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਿਦਨ ਕ�ਟ ਲ�ਦੀ ਹ�
ਬਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ�ਵ� । ਤ�ਸ� ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ਰ� ਅ�ਗ ਸ�ਗ ਰਿਹ�ਦ� ਹ� ਹਰ ਪਲ ।ਪਰ ਥ�� ਸ਼�ਕ ਹ�ਊ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ ।ਜੀਤ ਉਸ� ਚ��ਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ�
ਸਮਝਾਇਆ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਜ� ਸੀ ਉਹਨ� ਸਾਫ ਦ�ਸ
ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਨ� � ਉਸਨ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਆਪਣ� । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਮ�ਟ ਇ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ
ਸਮਾਏ ਬੀਤ ਗਏ । 
ਅਖੀਰ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਚ�ਨ� ਨ� ਆਿਖਆ ਜ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਿਖਆਲ ਹ� ਤ�ਸ� ਟਰ�ਕ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਦ�ਵ� ਖ�ਦ ਏਥ� ਿਕਸ�
ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਵਗ�ਰਾ ਚਲਾ ਲਵ� । ਬ�ਚ� ਵੀ ਵ�ਡ� ਹ� ਰਹ� ਹਨ ।ਬਾਪ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹ� ਤ� ਦ�ਖਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਚਮਕ ਉ�ਠੀਆਂ । 
-ਬ�ਸ ਆਹ ਗ�ੜਾ ਮਾਰ ਕ� ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਤ�ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲ�ਭ ਗ�ਡੀ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਿਦ�ਦ� ਹ� ਤ� ਮ� ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਵਾਲ�
ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹ� ।
ਕਿਹਕ� ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਗਲ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਖ��ਭ� ਹ�ਏ ਸੀ ।ਤ� ਿਫਰ ਚ�ਨ� ਨ�
ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਕ�ਨ ਚ ਿਕਹਾ:-
-“ਚਲ� ਹ�ਣ ਮ�� ‘ਫਰੀ’ ਕਰ� ।ਮ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮ ਮ�ਕਉਣ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� “।
-ਅ�ਛਾ ਤ� ਐਨ� ਿਦਨ ਿਬਨ� ‘ਫਰੀ’ ਤ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ।
-ਮ� ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ,ਤ�ਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਨ�ੜ� ਆਉਂਦ� ।
-ਤ� ਅ�ਜ ਸਭ ਦ�ਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਨ� � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਚ ਸਮਾਉਂਦ� ਗ�ਏ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਹ� ਦ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦ�
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਮਲਣ� ਚ� ਇ�ਕ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਤਰਕਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਪਆਰ । ਤ�
ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਹ�ਣ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਹਰ ਬ�ਨਵ� ਿਦਨ� ਚ ਪ�ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਦ�ਹ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਨ�ਖੜ� ਇ�ਕ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਚਹਰ� ਤ� । 
ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਭਿਵ�ਖ ਦੀ ਗ�ਦ ਿਵ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੀ ਹ� !!!

ਬ�ਸਬਰੀ ਤ� ਚਾਅ ਨਾਲ ਜੀਤ ਇਸ ਵਾਰ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਸਕ�ਲ ਦੀ ਵ�ਨ ਦਾ ਕ�ਮ ਪ�ਕਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ । ਅਗਲ� ਮਹੀਨ� ਉਸਨ� ਉਥ� ਕ�ਮ ਸ�ਭ ਲ�ਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਗ�ੜ� ਦ� ਪ�ਦਰ� ਿਦਨ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਘਰ ਤ�
ਉਸਦੀ ਦ�ਰੀ ਦ� ਸਨ । 
ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਸ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਤ� ਮ�ੜ ਬ�ਠਣ ਦੀ ਲ�ੜ ਨਾ
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ਹ�ਵ� ।ਇ�ਝ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਕ�ਲ । ਡਰਾਇਵਰ� ਕ�ਲ ਵ�ਸ� ਵੀ ਖ�ਸ਼ੀਆਂ ਦ� ਪਲ ਘ�ਟ ਹ��ਦ� ਹਨ । ਲ�ਮੀ ਦ�ਰੀ ਦ�
ਡਰਾਇਵਰ ਘਰ ਦੀ ਦ�ਰੀ ,ਰਾਤ� ਦ� ਸਫ਼ਰ ਮ�ਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪ�ਲਸੀਆਂ ਦੀ ਲ��ਟ ਤ� ਬ�ਚਦ� ਿਕ�ਝ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ� ਹਨ
ਉਹੀ ਜਾਣਦ� ਹਨ । ਬੜੀ 
ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲ�ਮੀ ਦ�ਰੀ ਦਾ ਮ��ਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਿਵਆਹ ਦ� ਦ�ਸ ਸਾਲ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਤਓਹਾਰ ਘਰ� ਬਾਹਰ
ਕ�ਢ� ਸੀ ਕਦ� ਦੀਵਾਲੀ ਕਦ� ਲ�ਹੜੀ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ । ਿਫਰ ਆਪਣ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹਸੀਨ ਰਾਤ� ਟਰ�ਕ ਚ
ਸ�ਦ� ਚ�ਨ� � ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਕ�ਟੀਆਂ ਸੀ ।
ਤ� ਹ�ਣ ਚ�ਨ� ਹਰ ਮ�ਸਮ ਤ� ਹਰ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਸੀਨ� ਨਾਲ ਲਾ ਕ� ਸ�
ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਅਜ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਲ� ਉਸ� ਦ� ਿਦਨ ਹੀ ਹ�ਏ ਸੀ ਹਿਰਆਣ� ਦ� ਿਸਰਸ� ਤ� ਇ�ਕ ਫ�ਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਗ�ਜਰਾਤ ਬ�ਦਰਗਾਹ
ਤ� ਲਾਹ�ਣਾ ਸੀ । ਿਸਰਸ� ਤ� ਮਸ� ਿਨ�ਕਲ� ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਗ�ਡੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਗ�ਡੀ ਨਾਲ ਆਹਮ�
ਸਾਹਮਣ� ਜ਼�ਰਦਾਰ ਟ�ਕਰ ਹ� ਗਈ । ਰਾਤ ਦਾ ਵ�ਲਾ ਸੀ ਤ� ਸੜਕ ਬ�ਹ�ਦ ਖ਼ਰਾਬ ਟ�ਇਆਂ ਤ� ਬਚਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣ�
ਆਉਂਦੀ ਗ�ਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਆਉਂਦੀ ਗ�ਡੀ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਆਹ ਖ�ਬੀ । ਉਹ
ਜ�ਰਦਾਰ ਉਛ�ਲ ਕ� ਸ�ਧ ਸ਼ੀਸ਼� ਚ ਜਾ ਵ�ਜਾ । ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟ�ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਸੀ ਟ��ਟ� ਸ਼ੀਸ਼� � ਿਜਥ� ਿਜਥ�
ਵੀ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਜਗ�ਾ ਿਮਲੀ ਖ�ਭ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕ� ਕਈ ਗਲ�ਟਣੀਆਂ ਖ�ਦਾ ਟਰ�ਕ ਤ� ਹ�ਠਾ ਜਾ ਿਡ�ਗਾ
। ਪ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹ� ਲ�ਹਾਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਈ ਹੀ ਿਹ�ਸਾ ਹ�ਵ� ਿਜਥ� ਲਹ� ਨਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦ� ਕਲੀਨਰ ਦ� ਸ�ਟ ਥ�ੜੀ ਘ�ਟ ਸੀ । ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਪਾਿਸਓਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ� ਨ�ੜ� ਦ�
ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ । ਪਰ ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਿਗਓ ਿਦ�ਲੀ ਰ�ਫਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ।ਿਦ�ਲੀ ਦ� ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ��ਜ� । ਖ�ਨ
ਐਨਾ ਿਜਆਦਾ ਵਿਗਆ ਿਕ ਮਸ� ਹੀ ਸਾਹ ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬ�ਲਾਏ ਤ� ਅ�ਖ� ਖ�ਲ� ਵ�ਖ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਮਨ ਤ�
ਸਰੀਰ ਦ�ਵ� ਤਕੜ� ਸੀ ।
10 ਬ�ਤਲ� ਖ�ਨ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ । ਪ�ਰ� ਸ਼ਰੀਰ ਚ� ਕ�ਚ ਚ�ਗ ਕ� ਕ�ਢਣ ਲਈ ਤ� ਹ�ਰ ਕਤਰ� ਿਕਤ� ਜ਼ਿਹਰ ਨਾ ਬਣਨ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ�ਨ� ਿਨ�ਕ� ਵ�ਡ� ਅ��ਸ਼ਨ ਹ�ਏ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ।
ਐਕਸੀਡ�ਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦ� ਚ�ਨ� ,ਜੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ,ਚ�ਨ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ।ਐਸ� ਹਾਲ � ਵ�ਖ
ਰ�ਹ ਵੀ ਕ�ਰਲਾ ਉ�ਠੀ । ਿਕਸ� � ਸਜਾ ਸ�ਆਰ ਕ� ਸਾਬਤ ਸਬ�ਤ ਘਰ ਤ� ਤ�ਿਰਆ ਹ�ਵ� ਅ�ਗ� ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਿਦਖ� ਤ�
ਕੀ ਹਾਲ ਹ�ਏਗਾ ?
ਚ�ਨ� ਦਾ ਤ� ਿਜਵ� ਿਦਲ ਹੀ ਚੀਿਰਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਉਹਦ� ਸ�ਹਵ� ਉਹ ਰ�ਦੀ ਨਾ ਭਾਵ� ਪਰ ਕ�ਲੀ ਦਾ ਰ�ਣਾ ਬ�ਦ ਨਾ ਹ��ਦਾ
। ਉਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹ�ਸਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਤ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ । ਜੀਤ � ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ
ਸੀ ਤ� ਬ�ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਨਹ� ਤਾ ਟਰ�ਕ ਦੀ ਟ�ਕਰ ਉਸਦ� ਸਾਈਡ ਹ�ਈ ਸੀ । ਇ�ਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਕਰੀਬ ਉਸਦਾ ਿਦ�ਲੀ
ਇਲਾਜ ਚਿਲਆ । ਮਗਰ� ਛ��ਟੀ ਹ�ਈ ਤ� ਿਪ�ਡ ਆ ਗਏ । 
ਪਿਹਲ�� ਵਗ� ਖ�ਨ ਨ� ,ਟੀਿਕਆਂ ਅ��ਸ਼ਨ� ਤ� ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਿਟਕ ਨ� ਉਸਦ� ਦਰਸ਼ਨੀ ਜ��ਸ� � ਚ�ਥਾ ਿਹ�ਸਾ ਵੀ ਨਹ�
ਛ�ਿਡਆ । ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਪਤਲੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ । ਕਦ� ਖ�ਘ ਆ ਜ�ਦੀ ਤ� ਜਾਨ ਤ� ਬਣ ਆਉਂਦੀ ।
ਪਰ ਇਸ ਵ�ਲ� ਵੀ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਨ� ਉਸ� ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਮ�ਿਹਆ ਚ�ਨ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਸੀ । ਜਰਾ ਿਜ�ਨੀ ਖ�ਗ ਤ� ਝ�ਟ ਉਹਦ�
ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਬ�ਠਦੀ । ਠ�ਡ ਚ ਉਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਪ�ਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਤ� ਸਹਾਰ� ਨਾਲ ਟ�ਰ ਕ� ਲ� ਕ� ਜ�ਦੀ । ਕਈ
ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸਦ� ਲਈ ਜਾਗ ਕ� ਕ�ਢ ਿਦ�ਦੀ । ਸਮ� ਿਸਰ ਦਵਾਈ ਿਦ�ਦੀ ਹਰ ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਪਰਹ�ਜ਼ ਤ� ਿਧਆਨ
ਿਦ�ਦੀ ।
ਬ�ਚ� ਉਹਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਮ�ਡਰਾਉਂਦ� ਹ�ਰ ਖ�ਡਦ� ਕ��ਦਦ� ਲੜਦ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦ� ਪੜ�ਦ� ਤ� ਸ�ਦ� । ਉਹ ਰ�ਬ ਦਾ
ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਐਨ� ਿਪਆਰ� ਬ�ਚ� ਿਕਸ� ਬ�ਗਾਨ� ਵ�ਸ ਪ� ਜ�ਦ� ਤ� ਿਬਨ� ਸ�ਭਾਲ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਝ ਪਲਦ� ਇਹ ।
ਿਫਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਹ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕ�ਮ ਕਰਦਾ ਿਦਸਦਾ । ਉਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ,ਸਿਹਰ� ਸ�ਦ�, ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ
ਕਰਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਚ�ਨ� � ਭਾਬੀ ਤ� ਉਸ� ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰਦ� ਦਾ ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਨਾ ਥ�ਕਦਾ ।
ਉਹ� ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਉਸਨ� ਉਸ ਪਿਵ�ਤਰ ਰ�ਹ ਤ� ਸ਼�ਕ ਕੀਤਾ । ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਉਸ ਦ� ਮ��ਹ� ਗਾਲ� ਹੀ
ਿਨਕਲਦੀਆਂ । ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਦ�ਰਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚ�ਨ� ਦ� ਸ�ਚ� ਿਪਆਰ ਤ� ਕੀਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਤ� ਨਹ�
। ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� � ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਦਾ । ਪਰ ਊਹਨ� ਸ�ਣ ਰਿਖਆ ਸੀ ਿਕਸ� ਸ�ਚ� ਬ�ਦ� ਤ� ਝ�ਠ� ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰ�ਬ ਜਰ�ਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ� । ਸ਼�ਕਰ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ।
ਲ�ਕ� ਖ਼ਬਰ� ਲ�ਣ ਆਉਂਦ� ਤ� ਬਦਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦ�ਖ ਘਬਰਾ ਜ�ਦ� । ਰ�ਬ � ਲ�ਹੜਾ ਮਾਰਦ� ਿਕ ਇਸ ਬ�ਦ� ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦੀ ਇਹ� ਖ�ਡ ਹ� ਸਮ� ਨ� ਵ�ਡ� ਵ�ਡ� ਪਰਬਤ ਵੀ ਚੀਰ ਕ� ਮ�ਦਾਨ ਬਣਾ ਿਦਤ� ਹਨ ਉਹ ਤ�
ਿ ਇ ੀ � ੀ ਿ � ੀ ੀ ਿ � � � � � ਈ � �ਿ ਂ
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ਿਫਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਿਫਰ ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਸ਼�ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਦ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ।ਆਪਣ� ਬ�ਿਚਆਂ
ਚ ਬ�ਠਾ ਸਾਹਮਣ� ਿਦਸਦਾ ਸਾਲ ਛ� ਮਹੀਨ� ਤ�ਕ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦਾ ਖ�ਦ ਤ� ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ,ਚ�ਨ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਦ�ਖਭਾਲ ਤ� ਿਪਆਰ ਨ� ਉਹਦ� ਜਖਮ ਉਮੀਦ ਤ� ਛ�ਤੀ ਭਰ ਿਦ�ਤ�
ਸੀ । ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਿਬਨ� ਸਹਾਰ� ਤ� ਤ�ਰਨ ਲ�ਗਾ । 
ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ� ਤ�ਕ ਤ� ਿਫਰ ਬਰ�ਟ� ਥ�ਲ� ਤ�ਸ਼ ਕ��ਟਦੀ ਢਾਣੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਬ�ਠਦਾ । ਕ��ਲ 6 ਕ� ਮਹੀਨ� ਹ�ਏ ਸੀ
ਉਸਦ� ਐਕਸੀਡ�ਟ � ਤ� ਹ�ਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸ�ਧਰ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਤ�ਰਕ� ਖ�ਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ । ਤ� ਮ�ੜ ਉਸ ਚ ਜਾਨ
ਵੀ ਆਉਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਕ�ਮ ਬ�ਦ ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਉਹ ਤ�ਸ਼ ਖ�ਡ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ । ਵੀਰ ਤ�ਹਾ� ਹੀ ਬ�ਲਾਉਣ ਚ�ਲਾ ਸੀ । ਭਾਬੀ ਬ�ਲਾ ਰਹ� ਸੀ । ਮ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਲ� ਆਵ� ਿਕਸ� ਦ�ਸਤ ਦ�
ਘਰ ਹਨ ।
ਚ�ਲ ਠੀਕ ਆਖ ਉਹ ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਤ� ਚ�ਨ� ਉਸ� ਦ�ਖਦ� ਹੀ ਬ�ਲੀ ਤ�ਸੀ ਬ�ਠ� 5 ਿਮ�ਟ ਮ� ਚਾਰ ਡ�ਬ� ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵ�
।

ਜੀਤ ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਕਈ ਿਖਆਲ ਆਏ ਤ� ਗਏ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ ਚ�ਨ� ਅ�ਦਰ ਵੜ ਚਿਟਕਣੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਉਸਨ�
ਦਰਵਾਜ� � ਧ�ਕਾ ਦ� ਆਪ ਵੀ ਅ�ਦਰ ਵੜ ਿਗਆ ।
ਚਲਦਾ ।

ਚ�ਨ� ਨ� ਪਲਟ ਕ� ਿਪ�ਛ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਜੀਤ � ਵ�ਖਕ� ਉਹ ਮ�ਸਕਰਾ ਪਈ। 
“ਐਸ ਵ�ਲ� ਆਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਸਹੀ ਨਹ� , ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਲ� ਕ� ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਲਾ ਹ�.
ਨਾਲ� ਤ�ਹਾ� ਅਜ� ਡਾਕਟਰ ਨ� ਕ�ਈ ਵੀ ਜ਼�ਰ ਵਾਲਾ ਕ�ਮ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹ�। ” ਚ�ਨ� ਨ� ਬਾਲਟੀ ਚ ਪਾਣੀ ਛ�ਡਦ�
ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਤ� ਉਹਦ� ਸ�ਹਵ� ਹੀ ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰਨ ਲ�ਗੀ। ਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਬਾਹ ਤ� ਿਖ�ਚਕ� ਆਪਣੀ ਿਹ�ਕ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ। ਚ�ਨ� ਦੀ ਕਹੀ ਗ�ਲ ਉਸ� ਮਰਦਾਨਗੀ ਤ� ਚ�ਟ ਕਰਦੀ ਲ�ਗੀ। 
“ਆਦਮੀ ਤ� ਘ�ੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹ� ਸਕਦ� ਹਨ। ਪਰ ਬ��ਢ� ਨਹ� ਹ��ਦ�। ” ਜੀਤ ਨ� ਕਹਾਵਤ ਿਵ�ਚ ਆਪਣ� ਸ਼ਬਦ ਜ�ੜਦ� ਹ�ਏ
ਿਕਹਾ। ਚ�ਨ� ਦ� ਮ�ਥ� � ਚ��ਮਦ� ਤ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖ�ਦ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ
ਨਹ� ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਦ�ਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀਤ� ਉਸਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਿਰ�ਦਰ . ………ਕ�ਝ ! 
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਘ��ਿਟਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਹ�ਕ � ਆਪਣੀ ਿਹ�ਕ ਨਾਲ ਲਾ ਿਕ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕ� ਤ�
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸ਼�ਕ ਕ�ਝ ਘਟ ਜਾਏ। ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਰੀਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਉਸਦ�
ਛ�ਹਣ ਤ� ਘ��ਟਣ ਮਗਰ� ਬ�ਸ਼ਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਵ�ਚ ਆ ਰਹ� ਬਦਲਾਅ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸ਼�ਕ ਘਿਟਆ
ਜਰ�ਰ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਇਆ। ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਉਂਝ ਹੀ ਚ��ਮਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ ਬ�ਹ�ਦ ਧ�ਕ� ਨਾਲ ਉਸਦਾ
ਿਬਲਕ�ਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਿਸਰਫ ਸ਼�ਕ ਸੀ। ਆਪਣ� ਹੀ ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਪਾਏ ਕਪੜ� ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤ�। 
ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਬ�ਿਲਆ ” ਮਹੀਨ� ਹੀ ਲ�ਘ ਗਏ ਤ�� ਇ�ਝ ਤ�ਕ� , ਅ�ਜ ਮ�ੜ ਤ�� ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਸ�ਹਵ�
ਦ�ਖ� ਿਦਲ ਭਰ ਕ� ਦ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ�। “
ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਚ�ਬਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਤ� ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈ। ਐਨ� ਵਿਰਆਂ ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਪਲ ਉਹਨ� ਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ
ਕ�ਢ� ਸੀ। ਹ�ਣ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ !
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ� ਤ� ਕ�ਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲ�ਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ� ਕ�ਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਿਦਿਸਆ। ਉਸਨ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਘ�ਮਾ ਕ� ਿਫਰ ਤ� ਉ�ਪਰ ਤ� ਨੀਚ� ਕਈ ਵਾਰ ਦ�ਿਖਆ। ਪਰ ਿਕਤ� ਇ�ਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਵੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ। ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਫ�ਦ ਿਪ�ਡਾ ਚ�ਨ ਤ� ਵੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਬ�ਦਾਗ ਸੀ। 
ਉਸਦ� ਬ�ਦਾਗ ਿਪ�ਡ� � ਵ�ਖ ਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ� ਸ਼�ਕ ਦ� ਸਾਰ� ਦਾਗ ਧ�ਲ ਗਏ। 
“ਚ�ਲ ਹ�ਣ ਤ�� ਨਹਾ ਲ� , ਬਾਕੀ ਫ�ਰ ਸਹੀ ” ਜੀਤ ਉਸ� ਕਿਹ ਕ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲ�ਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਤ� ਦ�ਬੀ
ਲਾਟ � ਕ�ਈ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕ� ਜਾ ਸਕਦਾ ?ਚ�ਨ� ਉਸਦੀ ਛ�ਹ ਚ��ਮਣ ਤ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਬ�ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਟਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਪਕੜ ਿਲਆ। ਤ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ ਤ� ਿਕਹਾ , “ਤ�ਸ� ਤ� ਮ�� ਵ�ਖ ਿਲਆ। ਹ�ਣ ਵ�ਖਣ ਦੀ
ਵਾਰੀ ਮ�ਰੀ ਏ “.
ਤ� ਉਸ� ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਿਖਸਕਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਬਟਨ ਖ�ਲ�ਣ ਲ�ਗੀ। 
ਜੀਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਰ ਗਈ ਬਾਲਟੀ ਤ� ਉਸਤ� ਬਾਹਰ ਡ��ਲ�ਦ� ਪਾਣੀ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ। ਤ� ਿਕਹਾ “ਚ�ਨ� , ਪਾਣੀ ਡ��ਲ ਿਰਹਾ
ਬਾਹਰ ਟ�ਟੀ ਬ�ਦ ਕਰ ਦ�। “
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ਚ�ਨ� ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਬ�ਿਧਆਨ ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਜੀਤ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਸੀ। ਉਹ ਬ�ਲੀ 
” ਤ�ਸ� ਬਾਲਟੀ ਚ� ਡ��ਲਦ� ਪਾਣੀ � ਛ�ਡ� ਤ� ਮ�ਰ� ਤ� ਿਧਆਨ ਕਰ�। “.
ਉਸਨ� ਦ�ਿਖਆ ਿਕਵ� ਕ�ਚ ਨ� ਜੀਤ ਦ� ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤ� ਸੀ। ਤ� ਉਸਦ� ਦ��ਗਣ� ਜ��ਸ� ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਤ�
ਅ�ਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਿਧਆ ਹੀ ਸੀ। ਤ� ਛ� ਮਹੀਨ� ਤ� ਵ�ਧ ਿਜਸਮ� ਦੀ
ਦ�ਰੀ ਉਸ� ਕਦ� ਬਹ�ਤੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਤ� ਿਸਰ � ਸਿਹਲਾ ਕ� ਹੀ ਉਸਦ�
ਸਾਰ� ਚਾਅ ਪ�ਰ� ਹ��ਦ� ਰਹ� ਸੀ। ਤ� ਅ�ਜ ਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਛ�ਹ ਨ� ਤ� ਚ��ਮਣ� ਨ� ਮ�ੜ ਉਸ� ਇ�ਝ ਭੜਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਜਵ� ਇ�ਕ
ਅ�ਦਰ ਭ�ਬੜ ਮਚਦਾ ਹ�ਵ�। 
ਅਗਲ� ਪਲ� ਚ ਜੀਤ ਉਸਦ� ਸ�ਹਵ� ਿਬਲਕ�ਲ ਉਸਦ� ਵ�ਗ ਹੀ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ। . ਪਰ ਉਸਤ� ਿਬਲਕ�ਲ ਉਲਟ ਪਾਸ�
ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਪ�ਰਨ ਅ�ਗ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਬਰਫ ਤ� ਵ�ਧ ਠ�ਡਕ। ਜਜੀਤ ਦ� ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਭ�ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹ�
ਸੀ। ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਨਜਰ� ਭਰਕ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਜੀਤ ਨ� ਨਜਰ� ਘ�ਮਾ ਲਈਆਂ। ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ�
ਚ ਘ�ਿਟਆ ਤ� ਬ�ਿਹਸਾਬ ਚ��ਿਮਆ। ਪਰ ਜੀਤ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੀਤ। ਚ�ਨ� ਨ� ਹਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ� ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ
ਸਭ ਬ�ਕਾਰ। ਿਸਰਫ ਉਸ� ਛ�ਹਣ ਮਗਰ� ਕ�ਲ� ਵ�ਗ ਬਲ ਉ�ਠਦਾ ਜੀਤ ਹਲ� ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ। ਿਕ ਆਦਮੀ ਤ� ਘ�ੜ�
ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਝ�ਠੀ ਪ� ਗਈ ਸੀ ?
ਐਨ� � ਬਾਹਰ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਪਈ। ਜੀਤ ਕਪੜ� ਪਾ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਚ��ਲ�� ਦ� ਕ�ਲ ਡਾਹ� ਮ�ਜ� ਤ� ਗ�ਲ� ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਸ� ਵ�ਖ ਉ�ਠ ਖਿੜਆ ਤ� ਬ�ਚ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ ਗਏ। ਉਹਨ� �
ਇ�ਝ ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ। ਉਹਨ� ਦ� ਕਰਕ� ਹ�ਝ� ਆਏ ਜ� ਚ�ਨ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਕਮਜ਼�ਰ
ਪਏ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਉਸ� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਸ ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲ� ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਰਾਤ � ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ। 
ਨਿਰ�ਦਰ ਉ�ਠ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਚ�ਨ� ਨ� ਰ�ਟੀ ਪਕਾਈ ਤ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬ�ਠ ਕ� ਖਾਣ ਲ�ਗੀ। ਜੀਤ
ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਕ� ਰ�ਟੀ ਖ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸਦ� ਬ�ਰਕੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਿਵਹੜ� ਚ ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ�
ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਸ� ਗਏ। ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਿਵਗੜ� ਮਨ � ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। 
ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸ�ਦ� ਹੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਹੀ ਮ�ਜ� ਤ� ਆ ਗਈ। ਉਸ� ਬ�ਹ ਤ� ਛਾਤੀ ਚ ਜਗਾਹ ਬਣਾ ਕ� ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਟਕਾ
ਿਦ�ਤਾ। 
ਬੜ� ਹੀ ਹ�ਲੀ ਸ਼ਬਦ� ਚ ਉਹ ਬ�ੜਬ�ੜਾਈ ,” ਐਕਸੀਡ�ਟ ਤ� ਕਮਜ਼�ਰੀ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ� ਜ�ਦਾ , ਕ�ਝ ਵ�ਲ� ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ
ਠੀਕ ਹ� ਹੀ ਜਾਉਗਾ। ਇ�ਝ ਮ��ਹ ਿਸ�ਟ ਤ� ਿਕਓਂ ਮਨ � ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹ� ਹ�। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕ�ਲ ਦਵਾਈ
ਲਈ ਗਏ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਦ�ਸ ਿਦਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ� ਦਵਾਈ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ�। ਤ� ਮ�� ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਵੀ ਨਹ� ਬ�ਸ
ਮ� ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਤ�ਹਾਡ� ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹ�। ਮਿਹਜ਼ ਤ�ਹਾਡ� ਬਾਹ� ਦ� ਇਸ ਿਨ�ਘ ਚ। 
ਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਹ�ਏ ਪਛਤਾਵ� ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ ਦ� ਇ�ਝ ਮਰਦ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦ� ਖਦਸ਼� ਨਾਲ ਦ��ਖ ਨਾ ਭਿਰਆ
ਹ�ਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚ�ਨ� ਦ� ਸ਼ਬਦ� ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਤੀ। ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਨਰਛਲ ਤ� ਬ� ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਤ�
ਖ�ਦ � ਕ�ਰਬਾਨ ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਕ� ਪ��ਨ ਕੀਤ� ਹ�ਣਗ� ਜ� ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦਾ
ਸਾਥ ਿਮਿਲਆ। 
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਮ�ਥ� � ਚ��ਮਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਿਟਆ। ਤ� ਬ�ਿਲਆ , “ਮ�ਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹ� ਮ�� ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਕਮਜ਼�ਰੀ
ਦ�ਰ ਹ��ਦ� ਤ�ਕ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਮਨ ਤ� ਭਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇ�ਝ ਨਾ ਕਰਦਾ
ਤ� ਤ�ਰ� ਇਸ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇ�ਤਹਾ � ਿਕ�ਝ ਸਮਝਦਾ। ਜਰ�ਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ � ਦ�ਸਾਗ� ਤ� ਇਸਦਾ ਹ�ਲ
ਿਨਕਲ�ਗਾ ਤ� ਅਸ� ਉਵ� ਹੀ ਘ�ਲ ਿਮਲ ਕ� ਿਪਆਰ ਕਰਾਗ�। 
ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛ� ਥ�ਲ� ਚ�ਨ ਤ� ਚਕ�ਰ ਦੀ ਜ�ੜੀ ਵ�ਗ ਸ� ਗਏ। ਭਰਵ�
ਗਰਮੀ ਦ� ਮਹੀਨ� ਚ ਵੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਜਸਮ ਚ� ਉਹਨ� � ਗਰਮੀ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ। ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਠ�ਡ
ਚ ਗਰਮੀ ਤ� ਗਰਮੀ ਚ ਠ�ਡ ਜ� ਵਰਤਾ ਿਦ�ਦਾ ਹ�।

ਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਦਾ ਧ�ੜਕ� ਥ�ੜ�ਾ ਸਮ� ਹਿਟਆ ਪਰ ਮਗਰ� ਮ�ੜ ਚ�ਲ ਿਪਆ । ਸਵ�ਰ� ਉ�ਠਦ� ਹੀ ਉਹੀ ਗ�ਲ� ਉਹਦ� ਮਨ
ਚ ਘ��ਮਣ ਲਗਦੀਆਂ ।ਬਾਹਰ ਖ�ਡਦਾ ਤ� ਘਰਦਾ ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ� ਸ�ਚਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਬ�ਦਾ ਹਾਰ
ਿਜਹਾ ਜ�ਦਾ ਉਹ ਖ�ਦ � ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕ�ਲ ਿਗਆ ਤ� ਬੜ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਉਸਨ� ਡਾਕਟਰ � ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਦ�ਸੀ । ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਬਹ�ਤ
ਬ�ਇਜਤੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਹ�ਵ� । ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਰ�ਲਾ ਅਸਲ ਚ ਮਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਰ�ਲਾ ਹ� । ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਵ�ਡ� ਤ� ਵ�ਡਾ ਿਮਹਣਾ ਝ�ਲ ਸਕਦਾ ਹ� ਪਰ ਨਾਮਰਦ ਕਿਹਣ ਤ� ਉਸਦਾ ਗ��ਸਾ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ��ਦਾ ਹ� ।
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ਇਸ ਲਈ ਦ�ਸਣ� ਸ�ਗਣਾ ਇ�ਕ ਆਮ ਗ�ਲ ਹ� । ਕਿਹ�ਦ� ਕਹਾਉਂਦ� ਲ�ਕ ਵੀ ਲ�ਕ ਿਛਪ ਕ� ਬ�ਗਾਲੀ ਡਾਕਟਰ� ਜ� ਬ�ਸ
ਅ�ਡ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਿਮਲਦ� ਹਕੀਮ� � ਲ�ਕ ਕ� ਿਮਲਦ� ਹਨ ਤ� ਿਬਨ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਿਨ�ਕ ਸ��ਕ
ਛਕਦ� ਹਨ ।
ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ��ਝਲ� ਵਿਹਮ ਤ� ਭਰਮ ਇਹਨ� ਵ�ਦ ਹਕੀਮ� ਵ�ਲ� ਪਾ ਿਦ�ਤ� ਜ�ਦ� ਹਨ । ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਜੀਤ � ਕ�ਈ
ਵਿਹਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ।ਉਸਨ� ਉਸ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਇਨਫ�ਕਸ਼ਨ ਿਜਆਦਾ ਹ� ਜਾਣ ਕਰਕ� ਤ� ਉਸਦ�
ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਲਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇ�ਝ ਬ� ਜਾਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹ� । ਜਰ�ਰ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਕਰਕ� ਨਸ� ਚ ਕਮਜ਼�ਰੀ ਹ� ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਵ�ਲ� ਇਨਫ�ਕਸ਼ਨ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਵ�ਲ ਹ� ।ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਹ�ਣ ਚ ਸਮ�
ਲ�ਗ�ਗਾ । ਪਰ ਜ�ਕਰ ਤ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਕ�ਟਰ�ਲ ਕਰਨਾ ਿਸ�ਖ ਿਲਆ ਤ� ਤ�� ਬਹ�ਤ ਜਲਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਿਕਉਿਕ ਮ�ਤ ਤ� ਬਚਣ ਮਗਰ� ਅਗਲਾ ਜ� ਸਰੀਰ ਦਾ �ਮ��ਖ ਕਾਰਜ ਹ� ਉਹ ਸ�ਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਹੀ ਹ� । ਇਸ ਲਈ ਿਜਉਂ
ਿਜਉਂ ਤ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹ�ਏਗਾ ਤ� ਤ�ਰ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਬਣ� ਖਦਸ਼� ਘਟਣਗ� ਤ� ਤ�� ਪਿਹਲ�� ਵਰਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹ� ਜਾਵ�ਗ�
।

ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਡਰ ਭ� ਤ� ਇ�ਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖ�ਦ ਦ� ਕਮਜ਼�ਰ ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਬ�ਠ
ਗਈ ਆਪਣ� ਆਪ � ਸਮਝਾਉਣ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਨਾ ਿਨ�ਕਲੀ ।
ਉਹ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਨਜਰ� ਭ� ਭੀਤ ਕਰਦੀਆਂ । ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਦ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਲਗਦਾ ਿਜਵ�
ਉਸ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਹਾਲ�ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਤ� ਹੀ ਇ�ਝ
ਹੀ ਹਸਦਾ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਈ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼�ਰੀ ਬਾਰ� ਪ��ਛਦਾ ਤ� ਉਹ� ਜਾਪਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤ� �ਸ਼ਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ਫ�ਲਾ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਹ�ਣ ਕਰੀਬ 9 ਕ� ਮਹੀਨ� ਮਗਰ� ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਧੀਆ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ
ਸੀ । ਪਰ ਮਨ ਦ� ਵਿਹਮ ਵੀ ਵ�ਧ ਗ�ਏ ਸੀ । ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਸ� ਖ�ਦ � ਲ� ਕ� ਕ�ਈ ਫੀਲ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦੀ । ਇਸ
ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹ�ਰ ਵੀ ਘ��ਮ ਿਗਆ ।ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਬ�ਿਚਆਂ � ਿਖਝ ਪ�ਦਾ ਕਦ� ਚ�ਨ� � ਿਜ਼ਸ� ਉਸਨ� ਕਦ�
ਇ�ਕ ਮਾੜਾ ਬ�ਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਿਲਆ ਉਸ � ਬ�ਲ ਪ�ਦਾ । 
ਿਫਰ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਰਿਹਣ ਕਰਕ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹ� ਸਕਦਾ ।ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਮ�ੜ
ਉਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕ�ਮ ਆਰ�ਭ ਿਲਆ ।
ਉਸਦਾ ਿਚ�ਤ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵਧ�ਰ� ਸ਼�ਤ ਹ� ਿਗਆ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਵ�ਨ
ਤ� ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਨਾਲ ਕ�ਢ ਲ�ਦਾ ।
ਆਪਣ� ਦ�ਖ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਚ ਉਸਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ । ਇਸ ਗ�ਲ � ਿਦਮਾਗ ਚ�
ਕ�ਡਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕ� ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ��ਸ਼ਾਨ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਬਨ� ਹ�ਸ਼ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਕੀ ਕੀ ਬ�ਲਦਾ ।
ਿਫਰ ਉਸਨ� ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਕੀਤਾ ਜ� ਬਾਕੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹ� । ਕਈ ਹਕੀਮ� ਦ� ਵ�ਸ ਿਪਆ ।ਉਹਨ� ਤ�
ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ । ਤ� ਆਪਣੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼�ਰ� ਕੀਤੀ । 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਕ� ਫਰਕ ਿਪਆ ਿਕ ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਛਾ ਜਾਗਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਤ�
ਕਾਫੀ ਦ�ਰ ਪਹ��ਚਣ ਮਗਰ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਸ� ਜ�ਦਾ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਾਲ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਚ��ਪ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਉਸ�
ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਦੀ ਆਖਦੀ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਉਸ� ਗ�ਲ� ਫ�ਕੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ । ਉਹਦਾ ਚ�ਨ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਵ�ਧ ਜ�ਦਾ । ਉਹ� ਡਰਾਈਵਰ� ਤ� ਸ�ਣੀਆਂ ਗ�ਲ� ਯਾਦ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਕ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਜਸ ਤ�ਵੀ � ਆਦਤ ਪ� ਗਈ ਉਹ ਭਾਈ ਿਫਰ ਨਹ� ਹਟ ਸਕਦੀ । ਤ�ਸ� ਨਹ� ਹ�ਵ�ਗ� ਤ�
ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹ�ਵ�ਗਾ । ਉਹਦਾ ਮ�ਥਾ ਠਨਕਦਾ । ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਬ� ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਵ� ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਦ�ਵ� � ਰ�ਗ� ਹ�ਥ ਫੜ ਸਕ� । ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਦ� ਨਾ ਹ�ਇਆ ।
ਖ�ਦ � ਸਹੀ ਕਰਦ� ਚ�ਕਰ ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤ� ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਓਵਰ ਹ� ਿਗਆ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਭ � ਹ�ਥ�
ਪ�ਰ� ਦੀ ਪ� ਗਈ ।ਚ��ਕ ਕ� ਹਸਪਤਾਲ ਲ� ਗਏ । ਬਲ�ਡ ��ਸ਼ਰ ਹ�ਥ� ਬਾਹਰ ਸੀ । 
ਡਾਕਟਰ � ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਸਮਝਿਦਆਂ ਦ�ਰ ਨਾ ਲ�ਗੀ । ਉਸਨ� ਅਗ�ਹ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਦਵਾਈ ਲ�ਣ ਤ� ਮਨਾ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟ�ਕ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਿਦਨ ਿਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਕ� ਮ�ੜਕ� ਘਰ ਆ ਿਗਆ ।ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਦ� ਹੀ ਗ�ਲ� ਚ ਪਿਹਲੀ ਸੀ ਆਪਣ�
ਆਪ � ਨਾ ਮਰਦ ਸਮਝ ਲ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ, ਦ�ਜੀ ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਸ਼�ਕ ਤ� ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਬਨ� ਚ�ਨ� ਦਾ
ਅਧ�ਰ�ਪਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ । ਜ� ਉਸਨ� ਇ�ਨ� ਕ� ਸਮ� ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਵ�ਲ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕੀ ਸੀ । 
ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ� ਝ�ਠ ਬ�ਲਦੀ ਹ�ਵ� ਿਕ ਉਸ� ਇਹ ਸਭ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ । ਿਕਉਂਿਕ
ਉ ੀ ਂ � � ਿ � ਿ ੀ ਇ � � ਉ � � � � ੀ �ਈ ਿ
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ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਭ��ਖ ਤ� ਉਹਦ� ਮਨ ਚ� ਸ਼�ਤ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ ਜਦਿਕ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹ� ਦ� ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਆਪਣ� ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰ�ਬ � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦਾ ਿਜਸਨ� ਐਨਾ ਸ�ਹਣਾ ਸਾਥੀ ਦ� ਕ� ਉਸ ਕ�ਲ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੀ ਖ� ਿਲਆ । ਉਸ� ਿਖਆਲ ਆਉਂਦ� ਚ�ਨ� ਿਕਤ� ਉਸ� ਤ� ਉਸਦ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਛ�ਡ ਉ�ਧਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ।
ਉਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕ�ਸ ਸ�ਣ� ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਤ� ਕ��ਟ ਮਾਰ ਵਾਲ� ਕ�ਸ ਚ ਵੀ ਿਵਆਹੀ ਦ� ਭ�ਜ ਜਾਣ ਜ� ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ� ਤਲਾਕ
ਲ�ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ��ਡ� ਦੀ ਨਾਮਰਦਗੀ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦ� ਹਨ । ਿਕਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇ�ਝ ਤ� ਨਹ� ਹ�ਏਗਾ ।
ਤ� ਉਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਗ�ਲ� ਮਨ ਚ ਕ�ਢਣ ਲਈ ਇ�ਕ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਘ��ਟ ਭਰ ਲ�ਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਜ� ਿਕਤ� ਉਹ ਚ�ਨ� ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਮ�ਲ ਕਰਾ ਦ�ਵ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਏਗਾ ਚ�ਨ� ਦਾ ਿਕਤ� ਦ�ੜ ਜਾਣ ਤ� ਵੀ ਬਚ� । ਘ�ਟ ਤ� ਘਟ ਉਸ�
ਪਤਾ ਹ�ਊ ਿਕ ਚ�ਨ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਹ� ਤ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ � ਵੀ ਉਹ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਰ�ਲ ਦ�ਵ� । 
ਉਸਨ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰਲ� ਮ�ਲਕ� ਚ ਕਈ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਿਵਆਹ� ਮਰਦ ਤ� ਔਰਤ ਆਪਣ� ਪਾਰਟਨਰ ਤ�
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਨਾ ਹ�ਕ� ਤਲਾਕ ਲ� ਰਹ� ਹਨ । ਵ�ਡ� ਸ਼ਿਹਰ� ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਲਣ ਪ��ਜ ਿਗਆ ਸੀ । ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਆ
ਜਾਏ ।
ਉਸ ਿਦਨ ਬ�ਿਚਆਂ � ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ�ਲਾਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਕ�ਸ ਿਲਆ । ਚ�ਨ�
ਪਿਹਲ�� ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਿਪਛਲ� ਐਨ� ਅਨ�ਭਵ ਤ� ਤ�ਗ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ ਪਰ । ਛ�ਤੀ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਤ� ਤ�ਗ ਆ ਗਈ ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹ� ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸ� ਨਗਨ ਕਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਅਲਗ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ,ਕ�ਪੜ� ਨਾ ਪ�ਈ ।ਮ� ਹ�ਣ� ਆਇਆ । ਿਬਜਲੀ ਦ� ਉਸ ਅਧ�ਰ� ਿਜਹ�
ਚਾਨਣ ਚ ਿਸਰਹਾਣ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਉਹ ਉਵ� ਹੀ ਪਈ ਸੀ । ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਿਖਆਲ� ਚ ਿਕ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਆਈਆਂ
ਪ�ੜ� ਵੀ ਉਦ� ਸ�ਣੀਆਂ ਜਦ� ਕਮਰ� ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਭ�ੜ ਿਦ�ਤਾ । 
ਿਜਉਂ ਹੀ ਊਹਨ� ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ । ਜੀਤ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤ�
ਦ�ਵ� ਉਸ ਵ�ਲ ਇਕਟ�ਕ ਝਾਕ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹ� ਕ�ਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਬ��ਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਢ�ਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਪ��ਿਛਆ “ਇਹ ਕੀ ?”
ਜੀਤ ਨ� ਿਸਰ ਝਕਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਅ�ਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਤ�� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਨਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਸ�ਵ�ਗੀ ।” ਮ� ਹ�ਣ ਿਕਸ�
ਔਰਤ ਦ� ਕਾਿਬਲ ਨਹ� ਿਰਹਾ ।”
ਚ�ਨ� ਨਾ ਰ� ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗ਼��ਸਾ ਿਸਰਫ ਡ�ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਵ�ਲ ਦ�ਖਕ� ਬ�ਲੀ “ਇਹ ਤ� ਪਾਗਲ ਹ� ਤ��
ਿਕਉ ਇਹਦ� ਮਗਰ ਲ�ਗ ਇ�ਥ� ਆ ਿਗਆ । ਮ� ਮਰ ਜਾਵ�ਗੀ ਪਰ ਿਕਸ� ਗ�ਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰ ਸ�ਝਾ ਨਹ�
ਕਰਾਗੀ । ਤ�� ਚਲਾ ਜਾ “
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਬ�ਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਜੀਤ ਬ�ਿਲਆ ,” ਮ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਇਸ� ਮਨਾਇਆ ਹ� , ਆਪਣ� ਘਰ ਦੀ
ਗ�ਲ ਏ ਘਰ ਚ ਰਹ�ਗੀ ,” ਮ� ਨਹ� ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਮ�ਰੀ ਨਾਮਰਦੀ ਕਰਕ� ਇਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹ�ਵ� ਤ� ਏਥ� ਹ�ਰ ਲ�ਕੀ
ਕ�ਧ� ਟ�ਪਣ ,ਜ� ਤ�� ਇਸ ਨਾਲ ਸ�ਵ�ਗੀ ਜ� ਮ�ਰਾ ਮਰ� ਦਾ ਮ��ਹ ਦ�ਖ�ਗੀ ।” ਉਹ ਗ��ਸ� ਨਾਲ ਕ�ਬਦਾ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਪਈ
ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਬ�ਠ ਿਗਆ। 
ਚ�ਨ� � ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਸ�ਚਮ�ਚ ਇ�ਕ ਸ�ਚ ਵਰਗੀ ਧਮਕੀ ਨਜਰ ਆਈ । ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਵ�ਲ� ਿਕਸ� ਵੀ ਪਾਸ�
ਜ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� ਿਕ�ਝ ਇਸ ਸਭ � ਹ�ਣ ਤ� ਰ�ਕ� ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਲਆ” ਜ� ਕ�ਲ � ਲ�ਕ� � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਫਰ ? “
ਜੀਤ ਗਰਿਜਆ ,” ਮ� ਆਪ� ਦ�ਖ� ਲ�ਕ� � ਿਖਹੜਾ ਭ� …. ਕਿਹ�ਦਾ ।”ਤ�� ਪ� ਇਹਦ� ਨਾਲ । “ਚ�ਨ� ਿਸਰਫ ਡ�ਸਕ ਰਹੀ
ਸੀ ।
ਉਹਨ� ਦੀ ਨਾ ਨ��ਕਰ ਤ� ਰ�ਕਦ� ਵੀ ਜੀਤ ਨ� ਦ�ਵ� � ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਿਜਵ� ਵੀ ਉਹਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਥ�ਪਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਆਇਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਉਸ� ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਿਹਲ� ਤ� ਉਹ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ� ਚ�ਨ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ� । ਿਫਰ ਉਹ ਰ� ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਿਮ�ਨਤ� ਕਰਨ
ਲ�ਗਾ । ਜਦ� ਉਸ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸ�ਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਤ� ਿਜਵ� ਖ�ਦ ਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ । ਚ�ਨ� ਵਰਗੀ ਸ�ਹਣੀ
ਔਰਤ ਉਸ ਕ�ਲ ਇਹ ਸ�ਚਕ� ਸ�ਚ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਮ�ਕ� ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ
ਚ�ਨ� ਦਾ ਕ�ਈ ਿਰਸਪ�ਸ ਨਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਤ� ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਡਰ ਕਰਕ� ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਪਹ��ਚ ਸਿਕਆ ।
ਉਹ ਚ�ਨ � ਦ�ਖ ਤ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛ�ਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ । ਤ� ਅ�ਜ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਿਕਸ� ਨ� ਰਾਕ�ਟ ਚ ਿਬਠਾ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
ਚ�ਨ ਤ� ਪਹ��ਚਣ ਲਈ । ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ�ਫਟੀ ਰ�ਖਣਾ ਉਸ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਤ� ਕ�ਲ� ਿਕਸ� ਕ�ਲ ਰ�ਲਾ ਪ� ਕ� ਉਹ�
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਨਾ ਹ�ਵ� ।
ਇ ਈ ਉ ਇ� ਿ � ਿ ੀ � � ਿ ਇ ੀ
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ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕਾ ਆਵਾਜ ਿਰਕਾਰਡਰ ਆਪਣੀ ਜ�ਬ� ਚ ਪਾ ਕ� ਿਲਆਇਆ ਸੀ । 
ਤ� ਇਹ� ਟ�ਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਹ�ਈ ਆਵਾਜ ਪ�ਚਾਇਤ ਚ ਗ��ਜ ਉ�ਠੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਫ�ਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲ�ਗ ਘਰ ਵਸਾਉਣਗ� ਇਹਨ� ਬ�ਿਚਆਂ ਸਮ�ਤ । 
ਪ�ਰ� ਿਪ�ਡ ਚ ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਸ਼�ਤੀ ਸੀ । ਮ�ਸਕਿੜਆ ਹਾਸੀ ਸੀ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਿਕ
ਉਹ� ਮ�ਫ਼ਤ ਚ ਐਨੀ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਿਮਲੀ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰ�
ਿਕਉਂ ਉਸ ਬ�ਢੀ ਹ� ਰਹੀ ਜਨਾਨੀ ਮਗਰ ਲ�ਗਾ ਨਵ� ਿਵਆਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵ� ।
ਇਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਮ� ਬਾਪ ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ । ਪਰ ਹਲ� ਵੀ ਦ�ਵ� ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਅਿਡਗ ਸੀ । 
ਸਾਲ ਦ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਇ�ਝ ਦ� ਐਸ� ਿਜਸਮ ਤ� ਇਨਸਾਨ ਜ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ�ਰ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਜ� ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਜੀਤ
ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹ�ਰਾਨ ਤ� ਕਰਦਾ ਹ� । ਪਰ ਹ�ਇਆ ਿਕਉ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤ� ਵੀ
ਿਦਲਚਸਪ ਹ� ।

ਮਰਦ ਲਈ ਿਕਸ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਭਾਵ� ਜਾਇਜ਼ ਹ�ਵ� ਜ� ਨਜਾਇਜ਼ ਪ� ਜਾਣਾ ਿਜ�ਨਾ ਸ�ਖਾ ਹ� ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਲ
ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ�ਖਾ ਹ��ਦਾ ਹ� । ਪਰ ਔਰਤ ਿਕਸ� ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜ� ਨਜਾਇਜ਼ ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਪ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਜ�ਨਾ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦੀ ਹ� ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹ�। ਸਾਰੀ ਖ�ਡ ਜਜਬਾਤ� ਦੀ ਹ� । ਕ�ਦਰਤ ਨ� ਸਰੀਰਕ ਤ�
ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ ਚ ਇਹ ਔਰਤ � ਵ�ਧ ਿਦ�ਤ� ਹਨ ।
ਚ�ਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਜ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਜੀਤ ਦੀ ਧ�ਕ� ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲ�ਘੀ
,ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਹ� ਜਾਣ ਦਾ ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ ਸ�ਿਚਆ ।ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਮ� ਤੜਪ
ਕ� ਕ�ਢ ਿਲਆ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਸ਼�ਰ� ਤ� ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦ� ਅ�ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਉਸਦਾ
ਮਨ ਚ ਬ�ਹ�ਦ ਗ��ਸਾ ਆਉਂਦਾ ,ਕਦ� ਰ�ਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ।ਪਰ ਆਪਣ� ਸਾਹਮਣ� ��ਸ਼ਾਨ ਜੀਤ � ਵ�ਖ ਉਹ
ਗ��ਸਾ ਤੜਪ ਤ� ਰ�ਣਾ ਲ�ਕ� ਲ�ਦੀ । ਰ�ਣਾ ਹ��ਦਾ ਕ�ਲੀ ਰ�ਦੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਇਹ ਸਮ� ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸ�ਭਾਅ ਵੀ
ਿਚੜ ਿਚੜ ਤ� ਗ��ਸ� ਵਾਲਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸਾਰ� ਪਲ ਵੀ ਚ�ਤ� ਆਉਂਦ� । ਕਈ
ਰਾਤ� ਉਹਨ� ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਕ�ਟੀਆਂ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਨਹ� ਸੀ ਸ��ਤ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਜਦ� ਊਹਨ� ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜਾਣਾ
ਹ��ਦਾ ਜ� ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਕ� । ਤ� ਉਹ ਸਾਰ� ਿਵਛ�ੜ� ਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਇ�ਕ ਰਾਤ ਚ ਹੀ ਮ�ਕਾ ਛ�ਡਦਾ ਸੀ । ਤ�
ਹ�ਣ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ� ਚ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਪ�ਰੀ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਉਸਦੀ ਮ�ੜ ਠੀਕ ਹ�ਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਧ��ਦਲੀ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਦ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਕ� ਖ�ਦ ਦਾ ਹ�ਰ ਵੀ ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਵੀ ਰ�ਬ �
ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ । ਿਕ “ਲ�ਹੜਾ ਕੀਤਾ ਰ�ਬਾ,ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਹ�ਸਨ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸ� ਮਾਨਣ ਵਾਲ� ਕ�ਲ� ਸਭ
ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਖ� ਿਲਆ ।” ਹ�ਣ ਉਹ� ਇਕ�ਲੀ � ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਚ ਜਲਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।
ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਐਨ� ਸਾਲ ਚ ਜ� ਮਰਦ ਜੀਤ ਨਾਲ� ਉਸ ਦ� ਕਰੀਬ ਿਰਹਾ ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਸੀ । ਜ� ਐਨ� ਸਾਲ ਉਸਦ�
ਘਰ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ । ਉਸਨ� ਉਹਦ� ਬ�ਚ ਿਖਡਾਏ ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਿਕ�ਨ� ਕ�ਮ� ਚ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ । ਇ�ਕ ਿਦਓਰ
ਭਰਜਾਈ ਚ ਿਕ�ਨਾ ਕ� ਮਜਾਕ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹ��ਦਾ ਵੀ ਸੀ । ਲ�ਕਵ� ਵੀ ਤ� ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਵੀ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣ�
ਅਣਜਾਣ� ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਕਦ� ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਦ� ਫੜਾਉਂਦ� ਜ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਹੀ
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਪਰਦਾ ਵੀ ਹਿਟਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਣਜਾਣ� ਚ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਚ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਅਗ�ਹ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਗ�ੜ� ਜਦ� ਜੀਤ ਘਰ ਨਾ ਹ��ਦਾ ਵ�ਧ ਜ�ਦ�
।ਿਜਆਦਾ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਵੀ ਬ�ਠ ਕ� ਜ�ਦਾ । ਪਰ ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਇ�ਕ ਜ਼ਬਤ ਸੀ ਇ�ਕ ਆਪਣ� ਆਪ ਦ� ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ
ਹ�ਣ ਤ� ਇ�ਕ ਰ�ਕ ਿਜਸਨ� ਉਸ� ਰ�ਕ ਰਿਖਆ ਸੀ । #HarjotDiKalam
(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG)
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹਾਸ� ਮਜਾਕ ਤ� ਅ�ਗ� ਿਜਆਦਾ ਕਦ� ਨਾ ਿਗਆ ਭਾਵ� ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਕਦ� ਕਦ� ਮਜਾਕ ਚ ਕਿਹ�ਦੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲ� ਹ�ਣ … ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਦਾ ਿਕ “ਭਾਬੀ
ਆਪਣ� ਵਰਗੀ ਲ�ਭਦ� ਕ�ਈ । ” ਤ�� ਮ� ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹ� ” 
“ਹ�ਰ ਕੀ ਮ� ਸ�ਚਦਾ ਮ� ਹੀ ਥ�ੜਾ ਲ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ਜ�ਮਣ � ।”
ਤ� ਚ�ਨ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਦ�ਖਦੀ ਤ� ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਛ�ਿਪਆ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਕ�ਝ ਪੜ� ਲ�ਦੀ ਸੀ ।
ਇਹ� ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹ�ਤ ਸਾਲ ਚਿਲਆ ਸੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਆਪਣ� ਮਨ ਚ ਜ� ਕ�ਝ ਸੀ ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ
ਚ�ਨ� � ਦ�ਿਸਆ ਵੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਸਭ ਕ�ਝ ਜਾਣਦੀ ਤ� ਸਮਝਦੀ ਸਭ ਿਵਸਾਰ ਿਦ�ਦੀ । ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ � ਗ�ਆਂਢੀ
ਖ�ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ ਜ� ਉਸਦਾ ਆਪਣ� ਵਾਲਾ ਖ�ਹ ਚ ਲ�ੜ ਲਈ ਹਰ ਵ�ਲ� ਹਾਿਜ਼ਰ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਜਦ� ਇਹ ਖ�ਹ ਹੀ ਸ��ਕ ਿਗਆ ਿਫਰ । ਚ�ਨ� ਦ� ਿਖਆਲ ਚ ਜ� ਐਸ� ਵ�ਲ� ਜ� ਪਿਹਲ� ਮਰਦ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆਇਆ
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ਸੀ ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਹੀ ਤ� ਸੀ । ਪਰ ਜਬਤ� ਿਪਆਰ ਤ� ਨਜਾਇਜ਼ ਤ� ਜਾਇਜ ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ�ਲ� ਚ ਬ�ਝੀ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਏਨੀ ਕ� ਜਕੜੀ ਹ�ਈ ਿਕ ਕਦ� ਤ�ੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕ�ਲ� � ਿਕਸ� � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ,ਲ�ਕ ਕਿਹਣਗ� ਦ�
ਜ�ਆਕ ਹ� ਗਏ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਭ��ਖ ਨਾ ਿਮਟੀ । ਉਹ ਰ� ਪ�ਦੀ ਤ� ਚ�ਪ ਕਰਦੀ ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼� ਚ ਸਾਥ ਿਦ�ਦੀ ।
ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹ��ਦੀ । ਿਫਰ ਉਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਵੀ ਚ�ਗੀਆਂ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਉਹ�
ਸ�ਣਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹ�ਰ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਜ� ਦ�ਖ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦ�ਸਦੀ ।
ਇਸ ਸਭ ਮਗਰ� ਜੀਤ ਤ� ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਗ�ਲ ਕਰਨੀ ਭ��ਲ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਕਦ� ਹ�ਿਸਆ ਨਾ ਹ�ਵ� ਉਹਦ� ਮ�ਥ�
ਤ� ਮਿਹਜ਼ ਿਤਉੜੀਆਂ ਡਰ ਸ਼�ਕ ਤ� ਗ��ਸਾ ਿਦਸਦਾ । 
ਤ� ਉਸ ਰਾਤ ਜਦ� ਉਹ ਬ��ਡ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜੀਤ ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਆਉਣ ਤ� ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਚ�ਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਜਵ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ�ਵ� ਉਸ ਦ� ਮਨ ਚ ਮਾਰ� ਬ�ਨ�
� ਸਮਝ ਗਏ ਹ�ਣ । ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉਹਦ� ਮਨ ਲਈ ਇਹ ਅਜ� ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮ ਇਸਤ�
ਉਹ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਤ� ਬ�ਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਤ� ਕਦ� ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਮ�ਕ�
ਬਣਾਏ ਸੀ ਖ�ਦ ਲਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲੀ । ਆਪਣ� ਆਪ ਲਈ, ਜੀਤ ਲਈ ,ਬ�ਿਚਆਂ ਲਈ
ਸਮਾਜ ਲਈ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ।
ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਜੀਤ ਨ� ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਸਾਲ� ਦ� ਬ�ਨ� ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਰ�ਕ� ਇ�ਕ ਪਲ ਚ ਟ��ਟ
ਗਈਆਂ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਿਦਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਿਨਆ । ਪਰ ਜੀਤ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ!! ਤ� ਉਸਦਾ
ਆਪਨ� ਹੀ ਸਰੀਰ ਚ ਉ�ਿਠਆ ਇ�ਕ ਤ�ਫ਼ਾਨ ! 
ਿਜਸਨ� ਕਈ ਬ�ਨ� ਤ�ੜ ਸ��ਟ� । 
ਤ� ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ� ਉਲਟ ਵੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਉਸ ਰਾਤ ਹ� ਹੀ ਿਗਆ । ਤ� ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਰ� ਵੀ ਪਈ ।
ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਉ�ਠ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਉਹ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸ�ਚਦੀ ਸ��ਤੀ ਰਹੀ । ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਉਹ ਜੀਤ
ਨਾਲ ਅ�ਖ ਿਮਲਾਉਣ ਤ� ਵੀ ਸ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਜੀਤ ਨ� ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ� ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ ਊਹਨ� ਜ� ਉਸਦ� ਸਾਥ ਟ� ਕਿਹਣ ਤ� ਕੀਤਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਗਲਤੀ
ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ । ਪਿਵ�ਤਰ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ । ਮ�ੜ ਕਦ� ਨਾ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਕਰਨ ਬਾਰ� �ਣ ਵੀ ਿਲਆ ।
ਪਰ ਜ� ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਉਹ ਕਦ� ਖਤਮ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਗ�ਲ � ਬਹ�ਤ ਿਦਨ ਗ�ਜ਼ਰ ਗਏ । ਜੀਤ
ਿਡਊਟੀ ਤ� ਜ�ਦਾ ਤ� ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਵ� ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਤ� ਕ�ਮ� ਚ ਵਧ�ਰ�
ਫਰਕ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਗ�ਲ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ ਹ�ਰ ਵੀ ਅਪਣ�ਤ ਭਿਰਆ ਹ��ਦਾ ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਿਪਆਰ
ਜਤਾਉਂਦਾ । ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਅਰ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਸਮ� ਓਦ� ਵੀ ਚ�ਣਦਾ ਜਦ� ਘਰ ਕ�ਈ ਨਾ ਹ��ਦਾ ।
ਪਰ ਦ�ਰ ਬ�ਠ ਤ� ਗ�ਲ� ਕਰਕ� ਹੀ ਮ�ੜ ਜ�ਦਾ ।
ਇ�ਕ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤ� ਘਰ ਅਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਚ�ਨ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਕ�ਮ ਮ�ਕਾ ਕ� ਕ�ਝ ਦ�ਰ ਲਈ ਸ� ਕ�
ਉ�ਠੀ ਸੀ । ਉਨ�ਦਰੀ ਜਹੀ ਹੀ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਠੀ ਟੀਵੀ ਦ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਆ ਕ� ਬ�ਠ
ਿਗਆ । ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ । ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਗ�ਲ ਉਸ ਰਾਤ ਤ� ਆ ਗਈ ਸੀ । ਿਜਸ� ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਦ�ਵ� ਮ�ੜ ਨਹ� ਕਰ ਸਕ� ਸੀ । ਪਰ ਅ�ਜ ਗ�ਲ ਖ��ਲ�ਦ� ਖ��ਲ�ਦ� ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ । ਚ�ਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਸੀ
ਉਸਨ� ਸਭ ਲੀਰ� ਵ�ਗ ਉਧ�ੜ ਿਦ�ਤਾ । ਦ�ਸਿਦਆਂ ਦ�ਸਿਦਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵੀ ਭਰ ਆਇਆਂ ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ �
ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਵੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਇਹ ਉਸਦ� ਕਈ ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ� ਪ�ਰਾ ਹ�ਇਆ
ਸ�ਪਨਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਚ� ਆਪਣ� ਲਗਦ� ਸੀ । ਕਾਸ਼ ਚ�ਨ� ਤ� ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹ� ਸਕਦਾ !! 
ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਤ� ਚ�ਨ� ਕ�ਝ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ । ਚ��ਪ ਕਰ ਗਈ । ਪਰ ਜਦ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਚ�ਨ� ਤ� ਪ��ਿਛਆ ਕੀ ਕੀ ਉਸਨ�
ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਕ�ਲ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ? 
ਚ�ਨ� ਦਾ ਮ��ਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਲਾਲ ਤ� ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਿਚਹਰਾ ਝ�ਕ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਿਸਰਫ “ਪਤਾ ਨਹ�” ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਉਸ� ਦ�ਬਾਰਾ ਫ�ਰ ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਪ��ਛਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਚ�ਨ� ਨ� ਹ� ਿਵ�ਚ ਿਸਰ
ਨਾ ਿਹਲਾ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਿਹ�ਲਣ ਤ�ਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਉ�ਠਕ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਬ��ਡ ਤ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� �
ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ ਗ��ਟ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਹ�ਥ � ਚ��ਿਮਆ ਤ� ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਦ� ਮ��ਹ� ਰ�ਕਣ
ਲਈ ਕ�ਝ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਕ�ਝ ਬ�ਦ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਬ��ਡ ਤ� ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਗ�ਰਕ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਉਸ� ਪ�ਰਾ
ਢ�ਕ ਿਲਆ । ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਉਨ�ਦਰ� ਕਰਕ� ਜ� ਜ� ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕ� ।
ਉਸ� ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਚ��ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਹਨ� ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਚ ਇ�ਕ
ਲਿਹਰ ਦ�ੜਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧ ਬ� ਮਾਅਨੀ ਸੀ । ਮਨ ਦ� ਬ�ਨ� ਤ� ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਟ��ਟ ਗਏ ਸੀ ।ਸਰੀਰ
ਦ� ਿਕਸ� ਵੀ ਇਸ਼ਾਰ� � ਰ�ਕਣ ਦੀ ਉਸਨ� ਅ�ਜ ਕ�ਈ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਸਭ ਇਸ਼ਾਰ�
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ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਊਹਨ� ਕ�ਈ ਦ�ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਸ� ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਕ� ਸਮ� ਹ�
ਤ� ਇਸ ਸਮ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਲਾਹਾ ਖ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ� ਕ�ਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਨ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਦ�ਹ ਦੀ ਉਸ
ਭਾਸ਼ਾ � ਪਿੜਆ ਜ� ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪੜ� ਸਿਕਆ । ਜ� ਅ�ਜ ਖ�ਦ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਕਸਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ
। ਿਜ਼ਸ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਬ�ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਉਸ� ਬ�ਪਰਦਾ ਦ�ਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਸੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਲਈ
ਇਹ ਮ�ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਦ�ਆਵ� ਮਗਰ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਵੀ ਮਦਹ�ਸ਼ ਹ�ਕ� ਵੀ ਹ�ਸ਼ ਚ ਰਿਹਕ� ਉਸ�
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਸਦ� ਹਰ ਉਸ ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਿਹਆ ਿਜਸ� ਲ�ਕ� ਵ�ਖ ਉਹ ਤੜਪ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਸਰਫ
ਿਖਆਲ� ਚ ਹੀ ਛ�ਿਹਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਟਟ�ਲ ਕ� ਜ� ਕ�ਝ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦ� ਸੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਰ ਨਵ� ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹ ਕ� ਚ��ਮ ਕ� ਉਹ ਚ�ਨ� ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਕਰ�ਟ ਛ�ੜ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਖ�ਦ ਵੀ ਤੜਪ
ਉ�ਠਦਾ । ਤੜਪ ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਇਲਾਜ ਦ�ਵ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਦ�ਵ� ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਭਾਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ �
ਜੀਅ ਚ��ਕ� ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤ� ਮਾਹ�ਲ ਤ� ਮ�ਡ ਹੀ ਵ�ਖਰਾ ਸੀ ਤ� ਅ�ਜ ਦਾ ਅਲਗ । ਐਨਾ ਆਨ�ਦ ਿਕ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨ�
ਨਾਲ ਿਭ�ਜ ਗਏ ਸਨ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ ਨਹਾ ਕ� ਆਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸ ਤੜਪ ਦ� ਖ਼ਤਮ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਮਰ� ਚ ਆਏ ਉਸ
ਤ�ਫ਼ਾਨ � ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਿਜਸਨ� ਉਹਨ� � ਸਮ�, ਚਲਦਾ ਟੀਵੀ , ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਭ�ਲਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਯਾਦ ਸੀ ਤ� ਮਿਹਜ਼ ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਟਕਰਾਉਣਾ । ਸ�ਣਦਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਤਕਾਰ� ਤ�
ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਿ�ਪਤੀ ਦ� ।
ਉਸ ਮਗਰ� ਤ� ਇਹ ਿਜਵ� ਆਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਹਨ� � ਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦੀ । ਰਾਤ ਵ�ਲ� ਵੀ
ਉਹ ਬ�ਿਚਆਂ ਤ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉ�ਠਕ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਨਾਲ ਹ�ਰ ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਜ�ਦੀ । ਜੀਤ ਤ� ਚ��ਪ ਸੀ
ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਚੀਸ ਤ� ਪ�ਦੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਖ਼�ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਉਸ� ਸਭ ਪਤਾ ਹ� ਨਹ� ਤ� ਿਕ�ਨੀਆਂ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨ� ਆਪਣ� ਘਰਵਾਲ� � ਧ�ਖ� ਚ ਰ�ਖ ਕ� ਇ�ਕ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਰਦ� � ਮਗਰ ਲਾ
ਰ�ਖਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ।ਏਥ� ਚ�ਨ� � ਿਜ�ਨੀ ਿਫਕਰ ਸੀ ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ � ਵੀ
ਸੀ ।
ਬ�ਚ� ਵੀ ਸਭ ਦ�ਖਦ� ਸੀ ਇ�ਝ ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਲਗ ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਦ ਹ� ਜਾਣਾ । ਉਹਨ� � ਚ�ਗਾ ਤ�
ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਹਨ� � ਿਜ�ਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਮਣ� ਉਹ ਪਲ ਭ��ਲ ਜ�ਦ� । ਚਾਚਾ
ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦ� ਉਹਨ� ਦਾ ਮ��ਹ ਸ��ਕ ਜ�ਦਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦ� ਘਰ ਸ� ਜ�ਦ� ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਉਸਦਾ ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਘਰ�
ਆਉਣਾ । ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਸ�ਣਾ ਤ� ਿਦਨ ਚ ਵੀ ਉਸਦ� ਘਰ ਹੀ ਸ� ਜਾਣਾ ਉਸ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ�
ਚ�ਨ� ਨ� ਜਾਦ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ।
ਜਾਦ� ਤ� ਦ�ਵ� ਨ� ਹੀ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਤ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਜਸਮ ਜ�ੜ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਮਨ ਵੀ ਜ�ੜਦ� ਗਏ । ਜ� ਸਮਝ ਨਿਰ�ਦਰ
ਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਵਖਾਈ ਉਹੀ ਉਹਦ� ਮਨ ਚ ਵੀ ਿਦਖਾਈ। ਜੀਤ ਤ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਿਫਰ ਮਨ ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਵਧਦੀ ਗਈ । ਹ�ਣ ਜੀਤ ਘਰ ਚ ਰ�ਖ� ਕ�ਝ ਫਾਲਤ� ਸਮਾਨ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ । ਉਸਦੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਗ�ਲ ਚ
ਕ�ਈ ਹ� ਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਮਟ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ ਹਰ ਹ� ਨਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਹ� ਗਈ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਹਰ
ਿਨ�ਕੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਚ�ਨ� � ਸੀ ਤ� ਓਵ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ � ਚ�ਨ� ਦਾ । 
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਇਸ� ਗ�ਲ ਤ� ਡਰ ਸੀ ਖਦਸ਼� ਸੀ । ਇਸ ਔਰਤ ਨ� ਵ�ਸ ਚ ਕਰ ਿਲਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਹੀ
ਿਬ�ਲੀਆਂ ਨ� । ਤ� ਉਹਦੀ ਮ� � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਬ�ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਮਰਦ� � ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਜਾਦ� ਤ� ਵ�ਸ ਚ
ਕਰ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਉਸਦੀ ਮ� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਉਸ� ਸਮਝਾ ਥ�ਕੀ ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਲੜ ਹਟੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਜੀਤ ਘਰ ਜਾਣ� ਨਾ ਹਿਟਆ ।
ਿਕ�ਨੀਆਂ ਸ�ਖਣਾ ਸ�ਖੀਆ । ਿਕ�ਨ� ਧਾਗ� ਤਵੀਤ ਕਰਵਾਏ । ਿਕ�ਨੀਆਂ ਸਾਧ� ਦੀਆਂ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਪ�ੜੀਆਂ ਦ��ਧ ਚ ਘ�ਲ ਕ�
ਨਿਰ�ਦਰ � ਿਪਲਾ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਪਰ ਕ�ਈ ਅਸਰ ਨਹ� ।
ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ । ਅਖੀਰ ਫ�ਸਲਾ ਇਹ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਇਹਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� । ਜਦ� ਘਰਵਾਲੀ ਆ
ਗਈ ਆਪ� ਿਟਕ ਜਾਊ । ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਆਰ� ਮ��ਿਡਆ � ਇ�ਝ ਆਦਤ ਹ��ਦੀ । ਤ�ਵੀ � ਸ��ਘ ਕ� ਹੀ ਮਗਰ
ਲ�ਗ ਜ�ਦ� ਹਨ । ਜਦ� ਇਹਦ� ਕ�ਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹ�ਊ ਆਪ� ਹਟ ਜਾਊ ।
ਉਸ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤ� ਲ�ਭ� । ਕ�ੜੀਆਂ ਦ�ਖੀਆਂ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ । ਘਰ ਚ ਕਲ�ਸ਼ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਉਹ� ਜੀਤ ਦ�
ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤ� ਘਰਦ� ਰ�ਕਦ� ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਾ । ਿਫਰ ਮ� ਕਦ� ਕਦ� ਗਲੀ ਚ ਖੜਕ� ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦੀ ।
ਤ�ਗ ਆਕ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਘਰ ਵਸਾਏਗਾ । ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣ�
ਸ�ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨ�ਗਾ ਹ�ਕ� ਸਾਹਮਣ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਿਖਆ ਤ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਵ� ਹ�ਸ਼ ਉ�ਡ ਗਏ ਸੀ । ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਘਰ ਵ�ਸਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਉਸ ਲਈ ਇ�ਕ
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ਅਲਗ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹਦ� ਮਨ ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ� � ਲ� ਕ� ਪ�ਦਾ ਹ�ਏ ਿਖਆਲ� �
ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਲ�ਕ� ਦਾ ਕੀ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਕੀ ?
-ਤ�ਰ� ਬ�ਚ� ਮ�ਰ� ਬ�ਚ� ,ਮ� ਤ�� ਆਪਣ� ਘਰ ਿਲਜਾ ਕ� ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ । ਤ�ਰ� ਵ�ਲ ਉਂਗਲ ਚ��ਕਣ ਵਾਲ�
� ਵ�ਢ ਿਦਆਂਗਾ ।
-ਤ� ਜੀਤ ਉਹ ਮ�� ਿਕ�ਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ।
-ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ? ਕਦ� ਆਿਖਰ ਵਾਰ ਊਹਨ� ਤ�ਰਾ ਹਾਲ ਪ��ਿਛਆ ? ਦ�ਖ ਚ�ਨ� ਜ� ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਹ� ਿਗਆ ਤ�
ਊਹਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਮਰਦ ਅ�ਗ� ਤ�� ਸ��ਟ ਦ�ਣਾ । ਤ� ਿਫਰ ਹ�ਰ ਕੀ ਉਮਰ ਭਰ ਤ�� ਮਰਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹ�ਗੀ ? 
-ਨਹ� ਮ�� ਕ�ਈ ਮਰਦ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ । ਮ�� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਮ� ਰਿਹ ਸਕ� ।
-ਿਫਰ ਤ�� ਫ�ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਸਨ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਚ�ਿਣਆ । ਜੀਤ ਦ� ਕਈ ਸਾਲ� ਦ� ਿਪਆਰ ਅ�ਗ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਕ�ਝ ਵਰ੍ਹ�
ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸਤ� ਭਾਰ� ਹ� ਿਗਆ । ਨਾਲ�� ਜੀਤ ਦਾ ਿਕ ਭਰ�ਸਾ ਕ�ਲ� � ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਮਰਦ ਲ� ਆਏ । ਉਸ� ਬ�ਲਾਉਣਾ
ਉਹ ਕਦ� ਦਾ ਬ�ਦ ਕਰ ਚ�ਕਾ ਸੀ । ਬੜੀ ਆਮ ਗ�ਲ ਹ��ਦੀ ਸੀ ਦ�ਵ� ਚ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਕ�ਮ ਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ।
ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ ਨਿਰ�ਦਰ ਹਵਾਲ� ਚ ਸ�ਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੀਤ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪ�ਰੀ ਥ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਲ� ਲਈ ਸੀ ।
ਇਸਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਹ��ਦ� ਹੀ ਇ�ਕ ਭ�ਚਾਲ ਆ ਿਗਆ । ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਚ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ । ਜ� ਮਗਰ� ਜੀਤ ਦ� ਲਾਣ� ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਕ� ਲਾਣ� ਚ ਬਦਲ ਗਈ । ਪਰ ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ� ਤ� ਅਿਡ�ਗ ਸੀ । ਗ�ਲ ਮ��ਹ ਤ� ਿਨਕਲਦੀ ਗਾਲ��
ਤ� ਇ�ਟਾ ਰ�ੜ ਚ�ਲਣ ਤ�ਕ ਪ��ਜੀ । ਅਗਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਮਾਵ� ਭ�ਣ� ਦ� ਮ�ਹਣ� । ਤ� ਅਖੀਰ ਪ�ਚਾਇਤ ਬ�ਠੀ । 
ਬ�ਹੜ ਦੀ ਛ� ਚ ਸਾਰਾ ਿਪ�ਡ ਕ�ਠਾ ਹ�ਈ ਬ�ਠਾ ਸੀ । ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਚਾਇਤ ਤ� ਫ�ਸਲਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਚ�ਨ� ਜ� ਿਕ ਉਸਦ� ਘਰ ਰਾਜੀ ਹ� ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਾਈ ਜਾਏ । ਆਪਣ� ਤ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਜੀਤ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ � ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਟ�ਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਵਜਾ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਦ� ਘਰਦ� ਉਹ� ਨਾਲ ਰ�ਖਦ� ਨਹ�
ਤ� ਅ�ਲਗ ਕਰ ਦ�ਣ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਵਰਤ� ਨਾ ਵਰਤ� । ਭਰੀ ਪ�ਚਾਇਤ ਚ ਚ�ਨ� � ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਪ��ਛਣ ਲਈ ਬ�ਲਾਇਆ
ਿਗਆ । ਲ�ਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦ�ਖਣ ਤ� ਸ�ਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲ� ਸੀ ਿਕ ਆਿਖਰ ਚ�ਨ� ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਦੀ ਹ� ਿਕ ਜ� ਉਹ ਸ�ਣ
ਰਹ� ਸ�ਚੀ ਸ�ਚ ਹ� ?

ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਸ ਫ�ਸਲ� � ਸ�ਣਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਪ�ਡ ਉਤਸ�ਕ ਸੀ। ਉਸਨ� ਦ� -ਟ�ਕ ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ। “ਬ�ਸ਼ਕ ਜੀਤ ਦੀ
ਗਲਤੀ ਹ� , ਤ� ਉਹਦ� ਚ ਮ�ਰਾ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਿਹ�ਸਾ ਹ�। ਪਰ ਮ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ਵ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਹ�। ਹ�
ਸਕ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਮ�� ਮਾਫ ਕਰ ਦ�ਵੀ। 
ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਿਦਆਂ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਗ� ਹਨ�ਰਾ ਆ ਿਗਆ. ਲ�ਕ� ਦ�
ਮ��ਹ ਅ�ਡ� ਰਿਹ ਗਏ। ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਉਸ ਮਗਰ� ਘ�ਸਰ ਮ�ਸਰ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ। ਉਸਦ� ਸਬ�ਧ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ
ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ਵੀ ਇ�ਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਤ� ਉਸਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤ� ਹ�ਣ ਅਚਾਨਕ ਕੀ
ਹ�ਇਆ ਿਕਸ� � ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। 
ਪਰ ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਤ� ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਬਦਿਲਆ ਸੀ। ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਿਮਨਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸਦੀ
ਜਰ�ਰਤ ਤ� ਉਹ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਸ ਗ�ਲ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣਾ ਫ�ਸਲਾ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਉਹ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਸੀ.
ਜਦ� ਉਸਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਹ� ਮਲਕੜ� ਿਜਹ� ਆ ਕ� ਿਕਹਾ ਸੀ , ਮ�ਮੀ , ਮ�ਰਾ ਦ�ਸਤ ਿਗ�ਦਰ ਕਿਹ�ਦਾ ਿਕ ਹ�ਣ ਮ�ਰਾ ਡ�ਡੀ
ਿਜ�ਤ ਨਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਮ�ਮੀ ਮ� ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚ� � ਡ�ਡੀ ਨਹ� ਕਿਹਣਾ ਮ�ਰਾ ਡ�ਡੀ ਤ� ਜੀਤ ਹ� ਨਾ। 
ਉਸ ਵ�ਲ� ਚ�ਨ� � ਇ�ਕ ਸਮ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਿਪਆਰ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਲ�ੜ ਲਈ ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ �
ਉਲ�ਘਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਏ ਉਹ ਿਕ�ਡੀ ਉ�ਚੀ ਹ�। ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸ� ਕੀ ਕ�ਝ ਗ�ਆਉਣਾ ਪ�ਣਾ। ਇਹਨ� ਲ�ਕ� � ਸਭ ਪਤਾ
ਸੀ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਿਕ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਸ� ਿਰਹਾ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਲ�ਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਰਹ� ਸੀ। ਜਦ� ਮ�
ਉਹਦੀ ਹ�ਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਿਕਹਾ ਜਾਲ ਬ�ਨ ਿਦ�ਤਾ। ਆਪਣੀ ਝ�ਠੀ ਮਿਰਆਦਾ ਤ� ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਐਡ� ਸ�ਗਲ ਪਾ ਿਦ�ਤ� ਿਕ
ਟ��ਟਣ� ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਿਕਸ� ਐਸ� ਦ�ਸ਼ ਜ�ਮਦੀ ਿਜਹਨ� � ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਿਰਸ਼ਤ� ਅਿਹਸਾਸ� ਦੀ ਉਮਰ
ਿਜਉਂਦ� ਹਨ। ਖਤਮ ਹ� ਚ��ਕ� ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਿਤਆਗ� ਤ� ਗ�ਲ ਕ� ਬਦਬ� ਪ�ਦਾ ਕਰਦ� ਹਨ। ਕ�ਡ� ਵਧੀਆ ਦ�ਸ਼ ਨ ਉਹ
ਿਜਥ� ਸ�ਣਦ� ਹ� ਿਕ ਜ� ਤ�ਹਾਡੀ ਿਕਸ� ਨਾਲ ਿਨਭ ਰਹੀ ਭਾਵ� ਪਿਹਲ� ਿਕਹ� ਿਜਹਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤ�ਸ� ਉਸ� ਿਤਆਗ
ਛ�ਡਦ� ਹ�। ਪਰ ਇਥ� ਉਹ� ਸਮਾਜ ਦੀ ਝ�ਠੀ ਸ਼ਾਨ ਤ� ਇ�ਜਤ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਘਿਸਟਣਾ ਪ�ਦਾ। ਭਾਵ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੀ
ਘ��ਿਟਆ ਜਾਵ� ਭਾਵ� ਉਹ ਖਤਮ ਹ� ਚ��ਕਾ ਹ�ਵ�। ਿਕਉਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇ�ਕ ਮਰਦ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਜ�ੜ� ਰਿਹਣਾ ਐਨਾ ਜਰ�ਰੀ ਹ�
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ਿਜਥ� ਜਰ�ਰਤ� ਤ� ਅਿਹਸਾਸ ਖਤਮ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ। ਇਹ ਗ�ਲਾਮੀ ਹ� ਜ� ਿਰਸ਼ਤ� ਵ�ਗ ਿਨਬਹ�ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹ�। 
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸ�ਗਲ � ਤ�ੜ ਨਾ ਸਕੀ ਤ� ਉਸ� ਬ�ਿਚਆਂ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ� � ਜੀਤ ਦ� ਹ�ਕ ਚ ਕਰਨ ਦਾ
ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ( http://www.harjotdikalam.com (http://www.harjotdikalam.com) ) 
ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਜ� ਹ�ਇਆ ਉਹ ਵੀ ਘ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ਉਸਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਲ�ਕ� ਨਾਲ
ਟ�ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲ�ਕ ਜਦ� ਉਸ� ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਿਕਉਂ ਬ��ਢੀ ਘ�ੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਲ�ਤ� ਤ�ੜਾ ਿਰਹ� ਕ�ਈ ਆਪਣ�
ਹਾਣ ਦੀ ਲ�ਭ ਲ� ਤ� ਉਹ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ�ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਤ�ਕ ਕ� 8 ਸਾਲ ਕ�ਢ� ਸੀ ਚੜ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤ� ਇਸ ਉਮਰ ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਚਾਿਹਆ। ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ ਤ� ਜਦ� ਛ�ਿਹਆ ਇ�ਝ ਛ�ਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਚ
ਰ�ਿਗ ਗਈ। ਆਿਖਰ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਦ� ਖ�ਨ ਦਾ ਜ�ਸ਼ ਅਲਿਹਦਾ ਹੀ ਹ��ਦਾ। ਤ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਹ�ਕ� ਰਿਹ ਗਈ। ਬ�ਿਚਆਂ �
ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਲ� ਆਪਣ� ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਿਗਆ। 
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀ ਤ� ਿਦਲ ਨ� ਸਾਥ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਿਪ�ਡ ਤ� ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ � ਮ��ਹ ਿਵਖਾਉਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਰਹਾ।
ਆਪਣ� ਆਪ � ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਗਮ ਚ�ਣ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇ�ਕ� ਸਹਾਰਾ ਲ�ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ। ਬ� ਹਾਸਬ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ। ਿਸਰਫ ਨਸ਼� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਘਰਦ� ਿਰਸ਼ਟਰਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹ� ਸੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ
ਕਰਦ� ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮ�ਿਨਆ। ਘਰ� ਹ�ਣ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਟ��ਨ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਚ ਨਾਿਲ ਚ ਿਡ�ਗ ਜ�ਦਾ।
ਿਕਸ� ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕ� ਲੜ ਪ�ਦਾ। ਤ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨ� ਉਸਦ� ਗ�ਰਦ� ਦਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ�ਟ ਤ�
ਸ�ਝੀ ਆਈ। 
ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਫਰ ਨਸ਼� ਛ�ਡਾਓ ਚ ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ। ਓਥ� ਤਸੀਹ� ਸਿਹ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਿਫਰ ਨਸ਼ਾ ਛ�ਡ ਵੀ
ਿਦ�ਤਾ। ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। 
ਪਰ ਇਹ ਬਹ�ਤੀ ਦ�ਰ ਨਾ ਿਨਿਭਆ। ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਲੜਾਈ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ ਤ� ਿਵਆਹ ਖਤਮ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ। ਅਖੀਰ ਮ�ੜ
ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਲੜਾਈ। ਅਖੀਰ ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਕ�ੜੀ ਵੀ ਛ�ਡ ਕ� ਚਲ� ਗਈ। 
ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਵ� ਹੀ ਲ�ਗਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ�ਣ ਹੀ ਮਿਰਆ ਿਮਿਲਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ
ਗ�ਲ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ . ਕ�ਣ ਰ�ਇਆ ਕ�ਣ ਦ�ਸ਼ੀ ਿਕਉਂ ਦ�ਸ਼ੀ ਕ�ਣ ਜਾਣਦਾ ਹ�। ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦ�ਖ�ਤ ਆਪਣ�
ਆਪ ਚ ਇ�ਕ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਵਕਤੀ ਤ�ਰ ਤ� ਸਹੀ ਗਲਤ ਕ�ਈ ਵੀ ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਲ�ਮ� ਵਕਫ਼� ਚ ਵਕਤੀ ਨ�ਿਤਕਤਾ
ਅਨ�ਿਤਕਤਾ ਦ� ਕ�ਈ ਮਾਅਨ� ਨਹ� ਹਨ। ਨਾ ਉਸ� ਕ�ਈ ਯਾਦ ਰ�ਖਦਾ ਹ�। ਤ� ਨ�ਿਤਕਤਾ ਤ� ਅਨ�ਕਤਾ ਪ�ਮਾਨ� ਬਦਲਦ�
ਰਿਹ�ਦ� ਹਨ। ਸਮ� ਦ� ਲ�ਮ� ਵਕਫ਼� ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹ�ਤ ਛ�ਟੀ ਹ� ਸਾਡ� ਿਸਰਜ� ਮਾਪਦ�ਡ� ਦੀ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਛ�ਟੀ ਤ� ਸਾਡ�
ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਛ�ਟੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜਦ� ਹ�ਏ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਅ�ਤ ਤ�ਕ ਤ�ਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿਤ�ਨ� ਪਾਤਰ� ਚ� ਹਰ
ਇ�ਕ ਲਈ ਬਣੀ ਤ� ਖਤਮ ਹ�ਈ ਹ�ਵ�ਗੀ। 
ਅਸਲ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘ�ਟਣ ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਜਜਬਾਤ ਅਧਮਾਹ� ਬ�ਚ� ਵ�ਗ ਘ��ਟ ਕ� ਮਰ ਜ�ਦ� ਹਨ। ਿਜਹੜ� ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਨਜਰ� ਚ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਹ� ਸਕਦ� ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਤ� ਮਨ ਦੀ ਭ��ਖ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦੀ। ਕ�ਦਰਤ ਦ� ਿਨਯਮ ਸਾਡ� ਿਨਯਮ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਮਜਬ�ਤ ਹਨ। ਿਫਰ ਜਦ� ਇਹ ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਆਉਂਦ� ਹਨ ਤ�
ਦ�ਖ�ਤ ਹੀ ਿਸਰਜਦ� ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਤ�ਰ ਤ� ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯਮ� � ਨਾ ਤ�ੜ ਸਕਣ ਕਰਕ� ਅਸ� ਕਮਜ਼�ਰ
ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦ� ਹਨ ਿਸ�ਟ� ਵਜ� ਨਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਖ਼�ਦਕ�ਸ਼ੀ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਘਟ ਜ�ਦਾ। 
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