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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਕਨ)ਡਾ ਚ ਲ<ਕੜ ਦ) ਇਹਨN ਘਰN ਚ ਜਰਾ ਿਜDਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦ@ਜ) ਕ6ਨ) 
ਸuਣਾਈ ਦ) ਜNਦੀ ਹE ।ਲੜਦ) ਗuਆਂਢੀ ਤN ਸuਣਾਈ ਦ)ਣ) ਹੀ ਸਨ । ਪਵਨ ਦ) 
ਉ:ਪਰ ਵਾਲ) ਅਪਾਰਟਮcਟ ਚ ਕ6ਈ ਗ6ਰਾ ਕਪਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦ6ਵN ਦ) 
ਉ:ਚੀ ਉ:ਚੀ ਲੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨIਦ ਟu<ਟ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ 
ਤN ਿਕਸ) ਤਰੀਕ) ਨIਦ ਦ) ਟu<ਟਣ > ਝ<ਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਤDਨ ਸਾਲ ਦੀ 
ਬ<ਚੀ ਲਈ ਇਹ ਅਸਿਹ ਸੀ । 
ਉਹਨ) ਉ:ਠ ਕ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਉ:ਪਰ ਜਾ ਕ) ਉਸ ਜ6ੜ) > ਹRਲੀ ਲੜਨ 
ਦੀ ਬ)ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤ) ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ । 
ਿਜਸ ਤਰN ਏਥ) ਦ) ਲ6ਕ ਉਸ> ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨN ਦਾ ਿਵਆਹ ਬਹuਤੀ 
ਦ)ਰ ਨਹI ਿਟਕਣਾ । ਹਲ) ਇ<ਕ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਇਆ ਹ6ਣਾ ਉਹਨN 
ਦ) ਿਵਆਹ > । ਉਦ, ਪਿਹਲN ਇਹ ਿਸਰਫ ਗ6ਰੀ ਹੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਚ 
ਰਿਹDਦੀ ਸੀ । ਗ6ਰਾ ਿਸਰਫ ਉਹ> ਿਮਲਣ ਲਈ ਕਦ) ਕਦ) ਆਉਂਦਾ । 
ਉਸਦ) ਿਪਛਲ) ਇDਡੀਆ ਗ)ੜ) ਤ, ਪਿਹਲN ਹੀ ਦ6ਵN ਨ) ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ 
ਸੀ ।  
ਗ6ਰੀ ਬਹuਤ ਹu<ਬ ਕ) ਆਪਣ) ਿਪਆਰ ਦੀਆ ਂਗ<ਲN ਦਸਦੀ ਸੀ । ਿਵਆਹ ਤ, 
ਪਿਹਲN ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦ) ਭ)ਦ ਦੀਆਂ ਿਕDਨੀਆਂ ਗ<ਲN ਉਸ > 
ਸਿਹਜ ਹੀ ਦ<ਸ ਿਦDਦੀ । ਿਵਆਹੀ ਹ6ਣ ਦ) ਬਾਵਜ@ਦ ਤ) ਚDਗੀ ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰ ਹ6ਣ ਦ) ਬਾਵਜ@ਦ ਪਵਨ ਕ6ਲ ਦ<ਸਣ ਲਈ ਕuਝ ਖਾਸ ਨਾ ਹuDਦਾ । 
ਉਹ ਬ<ਸ ਸuਣਦੀ ਤ) ਉਸਦੀ ਆਂ ਗ<ਲN ਤ) ਮuਸਕਰਾਉਂ ਦੀ । ਿਜਵT ਉਹ 
ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲN ਆਪਣੀਆ ਂ ਅਨuਭਵੀ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਜN ਿਵਆਹੀਆਂ 
ਸਾਥਣN ਤ) ਮuਸਕਰਾ ਿਦDਦੀ ਸੀ ।  
ਉਸ> ਉਸ ਗ6ਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਤ) ਰਸ਼ਕ ਹuDਦਾ ਿਕ ਿਕDਨੀ ਖuਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹE 
ਇਹ ਇ<ਕ ਬ<ਚਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਉਸ> ਵੀ ਪ<ਕਾ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ 
ਿਕ ਿਪਤਾ ਕRਣ ਹE । ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਅਿਜਹਾ X)ਮੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜ6 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰ@ਰਤN ਭਾਵT ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਜN ਸਰੀਰਕ ਉਹਨN > 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਉਸ> ਆਪਣੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਚ ਆਏ ਸਾਰ) ਦu<ਖN ਦ) ਪਹਾੜ 
ਸਾਹਮਣ) ਆ ਖਲ,ਦ) । ਉਸਦਾ ਇਥ) ਕਨ)ਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਲਗਦਾ ਤ) ਿਪਛਲ) 
ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣ) ਪਤੀ ਗuਰਜੀਤ > ਵਾਿਪਸ ਇDਡੀਆ ਲE ਕ) ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ<ਦ 
ਕਰ ਲਈ ਇਥ) ਦ6 ਕu ਸਾਲ ਉਹਨN > ਹ6 ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਤ) ਪੀ ਆਰ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਸੀ । ਹuਣ ਉਹ ਕਦ) ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦ) ਸੀ । ਪਰ ਇ<ਥ) ਦੀ 
ਇ<ਕਲਤਾ ਤ) ਤ)ਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਜDਦਗੀ ਉਹ> ਹ6ਰ ਵੀ ਤDਗ ਕਰਦੀ । ਤ) 
ਉਪਰ, ਉਹਨN ਦ) ਨਾਲ ਰਿਹDਦ) ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਮDਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਤ) 
ਰਿਹDਦੀ । ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਕ<ਥ) ਕੀ ਗ<ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹE ਿਕ<ਥ) ਆ ਜਾ ਰਹੀ 
ਏ । ਸਭ ਚE:ਕ ਹuDਦਾ ।ਉਸਦੀ ਕਾਲ ਿਡਟ)ਲ ਨE:ਟ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਸਭ ਦ)ਖੀ 
ਜNਦੀ । ਇਸ ਜੀਵਨ ਤ, ਤDਗ ਆ ਕ) ਹੀ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਹ ਭ<ਜਦੀ ਤ) ਭ<ਜਦੀ ਿਕ<ਥ) ਿਜ਼Dਦਗੀ ਨ) ਹਰ ਮ6ੜ ਤ) ਹੀ ਉਸ> ਇDਝ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਿਦ<ਤ) ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮuੜ ਮuੜ ਹਰ) ਹuDਦ) ਤ) ਨਵT ਨਵT ਦਰਦ ਿਦDਦ) । 
ਪਵਨ > ਅਜ) ਸ6ਝੀ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਜਦ, ਉਸਦੀ ਮN ਮਰ ਗਈ ਸੀ । ਿਨ<ਕੀ 
ਉਮਰ, ਉਸਨ) ਿਸਵਾਏ ਿਝੜਕN ਤ, ਕ6ਈ ਿਪਆਰ ਨਾ ਿਮਿਲਆ । ਸNਝ) 
ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਚ ਿਨ<ਕੀ ਉਮਰ) ਹੀ 
ਿਵਆਹੀ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਘਰ ਦਾ ਸਾਰ) ਕDਮ ਚ ਉਹ ਹ<ਥ ਵਟਾਉਂਦੀ । ਧਾਰN 
ਕ<ਢਣ ਤ, ਲE ਕ) ਚuਲZ) ਚbਕ) ਤ<ਕ ਦ) ਸਾਰ) ਕDਮ ਉਸਦੀਆ ਂਚਾਚੀਆ ਂਤਾਈਆਂ 
ਉਸ ਕ6ਲ6 ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ।ਤ) ਉਹਨN ਦ) ਜuਆਕ ਜN ਖ)ਡਦ) ਜN ਪੜZਦ) । 
ਉਸ> ਛ)ੜਦ) ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦ) । ਰ,ਦੀ > ਕ6ਈ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ 
ਹuDਦਾ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਕ ਮN ਪਤਾ ਨਹI ਿਕਉ ਉਸ> ਇਹਨN ਦu<ਖN ਚ 
ਛ<ਡਕ) ਚਲੀ ਗਈ ।  
ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗ<ਲN ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ) ਬ6ਲਣ ਦਾ ਵੀ 
ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹ6ਇਆ । ਹ6ਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ) ਉਹ ਿਬਲਕuਲ ਹੀ ਉਸਦੀ 
ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦਾ ਭ<ਠਾ ਨਹI ਸੀ ਿਬਠਾਉਣਾ ਚਾਹuDਦਾ । ਇਥ) ਹੀ ਸਹੀ ਚਲ6 ਰuਲ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਖuਲ ਕ) ਪਲ ਜਾਏਗੀ । ਕ<ਲZ > ਤ) ਚਲ6 ਬ)ਗਾਨ) ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹE ।ਇਹ6 
ਸ6ਚਕ) ਉਹ ਉਸ> ਧਰਵਾਸ ਿਦDਦਾ । 
ਪਵਨ ਚ ਜ6 ਗuਣ ਚDਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਿਕ ਪੜZਨ ਚ ਹ<ਦ ਦਰਜ) ਦੀ ਹuਿਸ਼ਆਰ 
ਸੀ । ਕDਮ ਦ) ਬ6ਝ ਥ<ਲ) ਦ<ਬੀ ਵੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਚ ਅਵ<ਲ ਰਹੀ । ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ 
ਦਾ ਇਵT ਬ6ਲਣਾ ਿਸ<ਖ ਗਈ ਿਜਵT ਅDਗਰ)ਜ਼ ਘਰ ਜDਮੀ ਹ6ਵ) । ਮ<ਝN-
ਕ<ਟੀਆਂ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਕਸ) ਕuੜੀ ਲਈ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਸੀ ।  
ਦਸਵI ਕੀਤੀ ਤ) ਿਫਰ ਬਾਰਵI ਤN ਦ6ਵT ਵਾਰ ਪ@ਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰ6ਸ਼ਨ ਕਰ 
ਿਦ<ਤਾ ।ਜਦ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਈ ਤN ਉਸਦੀ ਿਲਆਕਤ ਦ) ਚਰਚ) ਿਪDਡ ਦ) ਹਰ 
ਘਰ ਚ ਸੀ ਤ) ਉ:ਪਰ, ਕDਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਖu<ਲ ਕ) ਖNਦੀ ਸੀ ਤ) ਐਸਾ ਜ6ਬਨ 
ਉਸ ਉ:ਤ) ਚਿੜਆ ਿਕ ਨਾਲ ਦੀਆ ਂਸਾਥਣN ਵੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ । 
ਨਾਲ ਪੜZਦ) ਮuDਡ) ਰਾਹN ਚ ਿਮਲਦ) ਤ) ਿਪ<ਛ) ਕਰਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਜਿਣਆ ਉਹ> 
ਦ6ਸਤੀ ਿਪਆਰ ਲਈ ਸuਲਾਹ ਮਾਰੀ।ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਅਿਜਹਾ 
ਅਜ) ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕੀ ਹuDਦਾ ਉਸਦੀ ਸਮਝ । ਉਂਝ ਇDਝ 
ਭRਰN ਵNਗ@ ਮDਡਰਾਉਂਦ) ਤ) ਤਰਲ) ਕ<ਢਦ) ਗ<ਬਰ@ ਉਸ> ਚDਗ) ਲਗਦ) । ਪਰ 
ਿਕਸ) > ਨ)ੜ) ਨਾ ਫਟਕਣ ਿਦDਦੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਆਪਣ) ਆਪਣ) 
ਿਪਆਰ ਦ) ਿਮਲਣ ਦ) ਿਕ<ਸ) ਸuਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚu<ਪ ਚਾਪ ਸuਣਦੀ । ਕuਝ 
ਗ<ਲN ਉਸ> ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜNਦੀਆ ਂਤ) ਕਈ ਿਬਲਕuਲ ਨਹI । ਉਸਦੀ 
ਘ<ਟ ਅਕਲ ਤ) ਉਹ ਹ<ਸਦੀਆ ਂਤ) ਉਸ> ਿਕਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਆਖ ਕ) ਿਖਝਾ 
ਿਦDਦੀਆਂ ।  
ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ, ਉਸ> ਕਾਲਜ ਦਾ ਇ<ਕ 
ਬ)ਹ:ਦ ਭ6ਲਾ ਤ) ਸ਼ਰੀਫ ਿਜਹਾ ਿਦਸਣ ਵਾਲਾ ਮuDਡਾ ਪਸDਦ ਆ ਿਗਆ । 
ਬਾਕੀਆਂ ਤ, ਅਲਗ ਉਸਨ) ਕਦ) ਉਸਦਾ ਿਪ<ਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦ) ਵੀ ਉਸ> 
ਕ6ਈ ਭ<ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਤ) ਨਾ ਹੀ ਿਕਸ) ਹਥI ਸਨ)ਹਾ ਭ)ਿਜਆ ।
ਉਹ ਬ<ਸ ਦ)ਖਦਾ ਉਸ ਵ<ਲ ਤ) ਮuਸਕਰਾ ਪcਦਾ । ਉਹ ਨਜਰN ਝuਕਾ ਕ) ਉਸ 
ਕ6ਲ, ਪਰN ਲDਘ ਜNਦੀ ।  
ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ, ਤ<ਕ ਸuਖਿਵDਦਰ > ਦ)ਖ ਕ) ਉਹ ਮuਸਕਰਾ ਨਾ ਪਈ  
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

। ਉਹਨN ਿਵ<ਚ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਈ । ਪਰ ਿਫਰ ਇ<ਕ ਵਾਰ ਗ<ਲ ਗ<ਲ 
ਕਰਨ ਤ, ਸ਼uਰ@ ਹ6ਈ ਤ) ਿਪਆਰ ਤ) ਹੀ ਜਾ ਕ) ਮu<ਕੀ । ਜਦ6 ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਗ<ਲ ਕੀਤੀ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜDਦਗੀ ਚ ਸ<ਚੀ 
ਿਪਆਰ > ਿਮਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ@ਥਲ ਿਵ<ਚ ਿਕਸ) ਨ) 
ਠDਡੀ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ ਪuਰਾ ਵਗਣ ਲਾ ਿਦ<ਤਾ ਹ6ਵ) ।  
ਪਰ ਇਹਨN ਠDਡ) ਬu<ਿਲZਆ ਦੀ ਉਮਰ ਥ6ੜੀ ਹੀ ਸੀ । ਅਜ) ਉਹਨN ਦ) 
ਿਪਆਰ > ਹਫਤ) ਹੀ ਲDਘ) ਸੀ ਿਕ ਇ<ਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਿਜਸਨ) 
ਪਵਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦ<ਤਾ।ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ) 
ਪਤੀਲ) > ਚu<ਕਦੀ ਉਹ ਅੜਕ ਗਈ ਤ) ਉ:ਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦ) ਅ<ਧ) 
ਸਰੀਰ ਤ) ਜਾ ਿਪਆ । ਮ@Dਹ ਤ) ਗਰਦਨ > ਛ<ਡ ਕ) ਸ<ਜ) ਪਾਸ) ਪ@ਰੀ ਧੜ ਤ) 
ਲ<ਤ ਤ<ਕ ਸਾੜ ਪE ਿਗਆ । ਿਜਹੜਾ ਸuਣਦਾ ਆਖਦਾ ਚDਨ > ਗhਿਹਣ ਲ<ਗ 
ਿਗਆ । ਉਸਦੀਆ ਂਸਹ)ਲੀਆ ਂਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਉਸਦ) ਭਰਵ) ਸਰੀਰ > 
ਗਹu ਨਾਲ ਦ)ਖਦੀਆ ਂਿਫਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰ<ਬ > ਉਲਾਬN ਿਦDਦੀਆ ਿਜਸਨ) 
ਇਸ ਸDਗਮਰਮਰ ਵਰਗ) ਸਰੀਰ ਤ) ਇਹ ਦਾਗ ਲਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।  
ਪਵਨ ਖuਦ ਕਦ) ਜ6 ਆਪਣ) ਆਪ > ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਕਈ ਘDਟ) ਨਹਾਰਦੀ ਰਿਹDਦੀ 
ਸੀ ਹuਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ > ਦ)ਖਣਾ ਹੀ ਭu<ਲ ਗਈ । ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦ) ਿਧਆਨ ਚਲ) 
ਵੀ ਜNਦਾ ਤN ਰ6ਣਾ ਿਨ<ਕਲ ਆਉਂਦਾ ।  
ਸਾੜ ਕਰਕ) ਕਈ ਹਫਤ) ਕਾਲਜ਼ ਨਾ ਗਈ । ਮਗਰ, ਉਸਦਾ ਉਂਝ ਹੀ 
ਿਜDਦਗੀ ਤ, ਜੀਅ ਟu<ਟ ਿਗਆ । ਇਸ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਨ) ਉਸ> ਿਦ<ਤਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ 
ਉਮਰ ਭਰ ਦu<ਖ ਤ) ਇ<ਕ ਜਵਾਨੀ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਉਸ> ਮਾਨਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ 
ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । 
ਸuਖਿਵDਦਰ ਉਸਦੀ ਖਬਰ-ਸਾਰ ਪu<ਛਦਾ ਿਰਹਾ । ਉਸ> ਐਨਾ ਕu ਤN ਪਤਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ) ਕuਝ ਸਾੜ ਿਪਆ । ਪਰ ਿਕDਨਾ ਕu ਇਹ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਉਸਨ) ਹਰ ਹੀਲ) ਢਾਰਸ ਿਦ<ਤੀ । ਹਰ X)ਮੀ ਿਜਵT ਆਪਣ) ਿਦਲਦਾਰ > 
ਿਦDਦਾ ਹE । ਇਸ) ਦੀ ਪਵਨ > ਜਰ@ਰਤ ਸੀ । ਉਸ> ਿਜDਦਗੀ ਚ ਇ<ਕ ਨਵੀ 
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ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਿਦਸੀ । ਕ6ਈ ਸਕਸ਼ ਤ) ਸੀ ਿਜ਼ਸ> ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ।
ਜ6 ਘਰ ਤ, ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਜਦ, ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਕuਝ ਬ)ਹਤਰ ਹ6ਈ ਤN ਵਾਿਪਸ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣਾ ਆਰDਭ 
ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਬਾਹਰ, ਦ)ਖ) ਤ) ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਵT ਹੀ ਸੀ ਿਜਵT ਹਫਿਤਆਂ 
ਪਿਹਲ਼N ਜ6 ਕuਝ ਵਾਪਿਰਆ ਉਸ> ਢ<ਕ ਰਿਖਆ ਸੀ ।ਕuਝ ਮਹੀਨ) ਬੀਤ) 
ਦ6ਵN ਦਾ ਿਪਆਰ Xਵਾਨ ਚੜਨ ਲ<ਗਾ । ਕਈ ਕਈ ਘDਟ) ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਕਸ) 
ਬcਚ ਤ) ਸ਼ਿਹਰ ਦ) ਿਕਸ) ਰ)ਸਤਰN ਤ) ਹ6ਰ ਵੀ ਿਕDਨੀਆਂ ਥਾਵN ਤ) ਬEਠ) ਯਾਦN 
ਬuਣਦ) ਰਿਹDਦ) ।  
ਿਫਰ ਸuਖਿਵDਦਰ ਉਸ> ਿਕਤ) ਕ<ਲ) ਿਮਲਣ ਦੀ ਵੀ ਿਜ<ਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । 
ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਦੀ ਛ@ਹ ,ਖuਸ਼ਬ@ ਤ) ਗਲਵ<ਕੜੀ ਤ, ਬਾਅਦ ਿਕਸN ਨ) ਇ<ਕ ਅ<ਡ 
ਹੀ ਿਪਆਸ ਜਗਾ ਿਦਤੀ ਸੀ । ਿਜਸ> ਦ,ਵT ਚਾਹuDਦ) ਸਨ । ਪਰ ਅਜ) ਤ<ਕ 
ਚu<ਪ ਸਨ । ਿਜਸਦ) ਬਾਰ) ਪਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਤ, ਕਈ ਿਕ<ਸ) ਸuਣ 
ਚu<ਕੀ ਸੀ ਤ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਵੀ ਉਹਨN ਹੀ ਿਕ<ਿਸਆ ਂ> ਦuਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹuDਦਾ 
ਸੀ ।ਪਵਨ > ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) ਿਪਆਰ ਤ) ਿਵਆਹ ਦ) ਵਾਅਿਦਆ ਂਤ) ਕ6ਈ 
ਸ਼<ਕ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ> ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਸbਪ ਦ)ਣ ਚ ਉਸ> 
ਕ6ਈ X)ਸ਼ਾਨੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਅੜਚਨ ਸੀ ਤN ਕ)ਵਲ ਪਵਨ ਦ) ਮਨ ਦੀ X)ਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਆਖਦਾ 
ਸੀ ਿਕਤ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਤ) ਪE ਸਾੜ > ਦ)ਖ ਕ) ਿਕਤ) ਉਹਦਾ ਉਸ ਲਈ 
ਿਪਆਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ> ਅਜ) ਤ<ਕ ਸਾੜ ਿਕDਨਾ ਕu ਹE 
ਇਹ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਿਪਛਲ) ਿਦਨN ਚ ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਿਰਸ਼ਤ) ਿਸਰਫ ਸਾੜ ਦੀ ਗ<ਲ 
ਸuਣਕ) ਹੀ ਅ<ਗ) ਗ<ਲ ਕਰਨ, ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਚਲ6 
ਵਧੀਆ ਹ6ਇਆ ਘਟ6 ਘ<ਟ ਉਸਦ) ਿਪਆਰ > ਿਵਆਹ ਚ ਬਦਲਣ ਚ 
ਇਹ ਿਰਸ਼ਤ) ਅੜਚਣ ਨਹI ਬਣਨਗ) । 
ਪਰ ਕੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਵੀ ਉਸ> ਸਾੜ ਦ) ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ)ਗਾ । ਇਸਦਾ 
ਉ:ਤਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਦ) ਹN ਿਦDਦਾ ਤ) ਕਦ) ਨਾ ।ਇਸ) ਲਈ ਡਰਦੀ ਕਦ) 
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ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ > ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਿਦਖਾਇਆ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਉਸ> ਕਦ) 
ਿਮਲੀ ।  
ਪਰ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਜ<ਦ ਤ) ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜuੜਾਵ ਤ) ਿਧਆਨ 
ਜੀਉ ਿਜਉਂ ਇਸ ਪਾਸ) ਵਧਣ ਲ<ਗਾ ਤN ਦ6ਵN ਤ, ਹੀ ਖuਦ ਤ) ਕਾਬ@ ਰ<ਖਣਾ 
ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹuDਦਾ ਿਗਆ । ਤ) ਇ<ਕ ਿਦਨ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) ਦ6ਸਤ ਦ) ਘਰ 
ਦuਪਿਹਰ ਵ)ਲ) ਦ6ਵN ਨ) ਿਮਲ ਲEਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ । 
ਕਾਰ ਿਵ<ਚ ਦ,ਵT ਦ6ਸਤ ਦ) ਘਰ ਪਹuDਚ ਗਏ । ਚਾਬੀ ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨ) ਲE ਰ<ਖੀ ਸੀ । ਪਵਨ ਦ) ਮਨ ਚ ਰ6ਮNਚ ਸੀ ਡਰ ਸੀ ਤ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) 
ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਚਾਅ ਤ) ਜ6ਸ਼ ।  
ਕਮਰ) ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਨ) ਪਵਨ > ਇDਝ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹN ਚ 
ਕ<ਸ ਿਲਆ ਿਜਵT ਜਨਮN ਤ, ਿਵਛਿੜਆ ਕ6ਈ ਿਮਿਲਆ ਹ6ਵ) । ਦ6ਵN ਦ) ਿਦਲ 
ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ) ਸਾਹN ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸuਿXDਟ ਲਾਉਂਦ) ਧਾਵਕ > ਵੀ ਮਾਤ 
ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਬਾਹN ਚ ਿਲਪਟ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਚuDਮਦ) ਕਦ6 ਬE:ਡ ਤ) ਿਡ<ਗ) 
ਤ) ਕਦ, ਉ:ਪਰਲ) ਕ<ਪੜ) ਉ:ਤਰ) ਕuਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲ<ਗਾ ।  
ਉਦ, ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦ) ਨDਗ) ਿਜਸਮ ਤ) ਪਈ ਤN ਿਜਵT 
ਉਸਦ) ਿਸਰ ਤ) ਕਈ ਘੜ) ਠDਡਾ ਪਾਣੀ ਪE ਿਗਆ ਹ6ਵ) । ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜ6ਸ਼ 
ਤ) ਮਦਹ6ਸ਼ੀ ਇ<ਕ ਦਮ ਠDਡੀ ਪE ਗਈ । 
ਿਜਵT ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ> ਉਹ ਮਾਮ@ਲੀ ਜਹੀ ਸਾੜ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹ<ਦ ਤ<ਕ ਹ6ਏਗੀ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦ) ਅ<ਧ) ਿਹ<ਸ) ਤ) 
ਕਾਿਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਹ6ਵ)ਗੀ । ਉਸਨ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ > ਟ6ਹ ਕ) ਵ)ਿਖਆ । 
ਸ<ਜ) ਪਾਸ) ਦੀ ਛਾਤੀ ਤ, ਲE ਕ) ਗ6ਡ) ਤ<ਕ ਪ@ਰਾ ਸਾੜ ਸੀ । ਿਜਵT ਸਤਵI ਜN 
ਅ<ਠਵI ਦਾ ਅ<ਧਾ ਚDਨ ਹuDਦਾ ਹE ।  
ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਹDਝ@ ਆ ਗਏ । ਕਰਨ ਵਾਲ) ਨ) ਿਕ<ਡਾ ਗuਨਾਹ ਕਰ 
ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।  
ਖ@ਬਸ@ਰਤੀ ਦ) ਇਸ ਭuਲ)ਖ) ਦ) ਦ@ਰ ਹuDਦ) ਉਸਦਾ ਜ6ਸ਼ ਉਸਦੀ ਿਪਆਸ ਤ) 
ਸ਼ਾਇਦ ਿਪਆਰ ਵੀ ਿਕਤ) ਉ:ਡ ਿਗਆ । ਕuਝ ਕਰਨਾ ਤN ਦ@ਰ ਹuਣ ਉਸਦਾ 
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ਪਵਨ > ਛ@ਹਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ । ਜਨਮN ਜਨਮN ਦ) 
ਸਾਥੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਛ@ਤ ਹ6 ਿਗਆ ਇਸ) ਜਨਮ ਿਵ<ਚ । ਉਸਨ) ਕਪੜ) 
ਪਾਏ ਤ) ਪਵਨ > ਵੀ ਕਪੜ) ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕ) ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । 
ਪਵਨ ਰ,ਦੀ ਰਹੀ ਸ6ਚਦੀ ਰਹੀ ਤ) ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ > ਕ6ਸਦੀ ਵੀ ਰਹੀ । 
ਕਦ) ਸ6ਚਦੀ ਜ) ਪਿਹਲ਼N ਦ<ਸ ਿਦDਦੀ ਕੀ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਜ) 
ਉਹ> ਿਵਆਹ ਤ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਿਫਰ ਉਦ, ਵੀ ਇਹ ਇDਝ ਹੀ ਉਸ> 
ਛ<ਡ ਿਦDਦਾ । ਕਸਮN ਖਾਣ ਵਾਲ) ਤ) ਜਨਮN ਦੀ ਗ<ਲ ਕਰਨ ਵਾਲ) ਇਹ ਖuਦ 
> ਆਿਸ਼ਕ ਦ<ਸਦ) ਲ6ਕ ਐਨ) ਝ@ਠ) ਿਕਉਂ ਹਨ ।  
ਕਾਲਜ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਤ<ਕ ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਇ<ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਾ 
ਬ6ਲ) । ਪਵਨ > ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਠuਕਰਾ ਿਦ<ਤੀ ਗਈ ।
ਉਸ ਜਖਮ ਕਰਕ) ਿਜਸ ਚ ਉਸਦਾ ਕ6ਈ ਦ6ਸ਼ ਨਹI ਸੀ । ਤ) ਇਹ ਉਸਦੀ 
ਿਜDਦਗੀ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲਾ ਨਹI ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਹ6ਣ ਵਾਲਾ ।  
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਤ, ਉਸਦਾ ਫEਸਲਾ ਪu<ਿਛਆ ਤN ਉਸਨ) ਬ<ਸ 
ਗ<ਲ ਮuਕਾ ਛ<ਡੀ ,” ਮc ਇ<ਕ ਅ<ਧ-ਸੜੀ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹI ਕਰਵਾ 
ਸਕਦਾ ,”। ਜ) ਮc ਚਾਹuDਦਾ ਤ)ਰੀ ਇ<ਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮc ਕuਝ 
ਨਹI ਕੀਤਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਜ) ਮc ਿਵਆਹ ਨਹI ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ 
ਤN ਕuਝ ਕਰN ਵੀ ਨਾ । ਮ)ਰ) ਕ6ਲ ਮRਕਾ ਸੀ ਮc ਬਾਕੀਆਂ ਮuDਿਡਆ ਂਵNਗ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ।।” 
ਪਵਨ ਉਸਤ, ਪu<ਛਣਾ ਤN ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇ<ਜਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਚ 
ਿਸਰਫ ਿਜਸਮਾਨੀ ਿਪਆਰ ਹੀ ਹE ? ਜ6 ਉਸ ਨਾਲ ਘuDਿਮਆ ,ਸਹ)ਲੀਆਂ 
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਗ<ਲN ਕਰਕ) ਸuਪਨ) ਜਗਾਏ। ਕੀ ਉਹ ਿਕਸ) 
ਖਾਤ) ਨਹI ਪcਦ) । ਤ) ਜ) ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਹ6 ਜNਦਾ ਿਫਰ ਵੀ 
ਉਹ ਇDਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ?  
ਪਰ ਉਹ ਪu<ਛ ਨਾ ਸਕੀ । ਿਜDਦਗੀ ਤ) ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨ) ਉਸਦ) ਬu<ਲZ ਹੀ 
ਸੀਅ ਿਦ<ਤ)। ਤ) ਇDਝ ਉਹਨN ਦਾ ਿਪਆਰ ਅ<ਧ ਿਵਚਕਾਰ, ਹੀ ਟu<ਟ ਿਗਆ । 
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ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੜZਾਈ ਉਸਨ) ਰ6 ਰ6 ਹੀ ਕ<ਟੀ । ਰਾਤ ਭਰ ਰ,ਦੀ । ਭu<ਖ 
ਿਪਆਸ ਖਤਮ ਹ6 ਗਈ । ਕਾਲਜ ਚ ਸਭ ਦ)ਖਦ) ਤਰਸ ਕਰਦ) । ਇਸਦ) 
ਬਾਵਜ@ਦ ਮuDਿਡਆ ਂਦਾ ਉਸ ਵ<ਲ ਅਪਰ6ਚ ਕਰਨਾ ਘ<ਟ ਨਾ ਹuDਦਾ । ਉਸ> 
ਸuਨ)ਹ) ਿਮਲਦ) । ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਭ ਤ, ਿਕਤ) ਦ@ਰ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ> 
ਹਰ ਮuDਡਾ ਇ<ਕ6 ਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਜ6 ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਨ<ਘ ਮਾਨਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਤN ਸੀ ਪਰ ਉਸ > ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹI । ਪਰ ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦuਿਪਹਰ ਤ, ਮਗਰ, ਉਸਦੀ ਪ)ਟ ਦੀ ਭu<ਖ ਨਹI ਸਗ, ਿਜਸਮ ਦੀ 
ਭu<ਖ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਵT ਦੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਸuਣਦ) ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਨ 
ਕਿਚਆ ਜNਦਾ । ਉਹ ਉ:ਠ ਕ) ਪਰਾ ਹ6 ਜNਦੀ ।  
ਪੜZਾਈ ਚ ਉਸਨ) ਚDਗਾ ਜ6ਰ ਲਾਇਆ । ਵਧੀਆ ਤ) ਚDਗ) ਨDਬਰN ਨਾਲ 
ਪਾਸ ਹ6ਈ । ਿਫਰ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ6 ਰੀਸ ਤ) ਕuਝ ਘਰ ਦੀ ਇ<ਕਲਤਾ ਤ) 
ਕDਮN ਤ, ਬਚਣ ਲਈ ਆਇਲEਟਸ ਕਰਨ ਲ<ਗ ਗਈ । ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਉਸਦੀ 
ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਸੀ । ਮਹੀਨ) ਕu ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਬEਡ ਖਰ) ਕਰ ਲE 
।  
ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣ ਦ) ਮਨ ਸੀ ਫਾਇਲ ਵੀ X6ਸEਸ ਲਈ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ । ਪਰ 
ਗ<ਲ ਪEਸ) ਤ) ਅਟਕ ਗਈ । ਪੜZਾਈ ਜ6ਗ) ਪEਸ) ਨਹI ਸਨ ਤ) ਪੀ ਆਰ ਲਈ 
ਿਕਸ) ਸਪNਸਰ ਦੀ ਲ6ੜ ਸੀ ।  
ਮਨ ਮਸ6ਸ ਕ) ਉਸ) ਇDਸਟੀਿਚਊਟ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਜ<ਥ) 
ਆਇਲEਟਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ । ਘਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ 
ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਿਮਲ ਜਾਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ) ਬ<ਲਡ ਿਰਲ)ਸ਼ਨ ਬਣਾ 
ਕ) ਪੀ ਆਰ ਬਣ ਜਾਏ । ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦ) ਸਾੜ > 
ਸuਣਕ) ਮuੜ ਜNਦਾ ਕ6ਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪu<ਛਦਾ ਿਕDਨਾ ਏ ਿਕਥ) ਹE । 
ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਜਦ, ਘਰ ਪਹuDਚੀ ਤN ਸਭ ਦ) ਮ@DਹN ਤ) ਰRਣਕ ਸੀ । ਇ<ਕ 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤ) ਤਸਵੀਰ ਦ)ਖਕ) ਤ) ਸਾੜ ਦੀ ਗ<ਲ ਸuਣਕ) ਵੀ ਹN 
ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਮuDਡ) ਦੀ ਭEਣ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮN ਬਾਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ 
ਕ6ਲ ਜਾ ਚu<ਕ) ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਲ<ਗੀ ਹ6ਈ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀ 
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ਇ<ਧਰ ਸੀ । ਿਜਆਦਾ ਪਿੜZਆ ਨਾ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਆਇਲEਟਸ ਨਹI ਸੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । ਖ)ਤੀ ਦਾ ਕDਮ ਸੀ ਕu<ਲ ਿਮਲਾ ਕ) ਕਹਾਣੀ ਇDਹ ਸੀ ਿਕ ਪਵਨ ਦੀ 
ਆਇਲEਟਸ ਦ) ਿਸਰ ਤ) ਮuDਡ) ਨ) ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ।  
ਮuDਡ) ਦ) ਮDਮੀ ਡEਡੀ ਨ) ਹੀ ਸਾਰੀ ਗ<ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  
ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦ) ਿਚਹਰ) ਦੀ ਰRਣਕ ਉਸਦ) ਿਵਆਹ ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸਦ) 
ਿਸਰ ਤ) ਬਾਹਰ ਘuDਮਣ ਦੀ ਵ<ਧ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਉਸ> । ਿਫਰ ਵੀ ਿਜDਦਗੀ ਦ) 
ਐਨ) ਦu<ਖN ਚ ਉਸ> ਲਗਾ ਇਕ ਸu<ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਘ<ਟ6 ਘ<ਟ ਇਥ, 
ਿਨਕਲ@ ਤ) ਬਾਹਰ ਜਾਊ । ਲ6ਕN ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰN ਤ) ਮ@Dਹ ਜ6ੜ 
ਕ) ਕੀਤੀਆ ਂਗ<ਲN ਤ, ਬਚ)ਗੀ । 
ਉਸਨ) ਹN ਕਰ ਹੀ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਿਦਨN ਚ ਿਵਆਹ ਦੀਆ ਂਿਤਆਰੀਆਂ ਸ਼uਰ@ ਹ6 
ਗਈਆਂ । ਐਨ) ਿਦਨN ਚ ਉਸਨ) ਮuDਡ) ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਗ<ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਇ<ਕ ਦ6 ਵਾਰ ਹਾਏ ਹEਲ6 ਹ6ਈ ਉਦ, ਵੀ ਮuDਡ) ਦੀ ਭEਣ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗ<ਲ 
ਕਰਦੀ । ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਪਿਹਲ਼N ਗ<ਲਾ ਕਰਕ) ਵੀ ਿਕ ਖ<ਿਟਆ ਇਸ ਲਈ ਜ6 
ਗ<ਲ ਕਰਨੀ ਹ6ਊ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਹੀ ਕਰ@ ।  
ਤ) ਿਵਆਹ ਹ6 ਿਗਆ । ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਉਸਤ, ਵੀ ਪਿਹਲ਼N ਿਤਆਰ ਹ6 
ਗਈ ਸੀ ਿਸਰਫ ਿਵਆਹ ਦ) ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ) ਸੀ ।  
ਪਰ ਇਹ ਿਵਆਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਿਜDਦਗੀ ਚ ਇ<ਕ ਨਵN ਦu<ਖN ਦਾ ਪਹਾੜ ਲE 
ਕ) ਆਇਆ । 

ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਸ> ਆਪਣ) ਨਾਲ ਹ6ਏ ਧ6ਖ) ਦਾ ਪਤਾ 
ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਕ6ਈ ਐਡਾ ਵ<ਡਾ ਲuਕ6 ਰ<ਖ ਕ) ਿਕDਝ ਿਕਸ) ਦੀ ਿਜDਦਗੀ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ?  
ਗuਰਜੀਤ ਇਸ ਉਮਰ) ਵੀ ਤuਤਲਾ ਕ) ਬ6ਲਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਕ6ਲ ਆਇਆ 
ਤ) ਬ<ਿਚਆ ਂਵNਗ ਉਸ ਵ<ਲ ਤ<ਕਦਾ ਿਰਹਾ ਸDਗਦਾ ਿਰਹਾ । ਿਕਸ) ਗ<ਲ 
ਿਵ<ਚ ਕ6ਈ ਪਿਹਲ ਨਹI, ਕ6ਈ ਸਵਾਲ ਨਹI । ਆਪਣੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦ) ਇ<ਕ 
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ਤ6ਹਫ) > ਸਮਝਦ) ਉਸ> ਕ6ਈ ਦ)ਰ ਨਾ ਲ<ਗੀ । ਕੀ ਉਸਦ) ਪਿਰਵਾਰ > 
ਵੀ ਇਸ ਗ<ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ? ਕੀ ਉਹਨN ਨ) ਵੀ ਕਨ)ਡਾ ਦ) ਲਾਲਚ ਚ 
ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦ) ਬਚ) ਖuਚ) ਚਾਵN ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜZ ਿਦ<ਤੀ ? 
ਇਸਤ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ) ਗਰੀਬ ਤ) ਅਨਪੜZ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜNਦੀ 
ਘ<ਟ6 ਘ<ਟ ਹਾਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤ) ਿਮਲਦਾ ।  
ਇਸ) ਰਾਤ ਉਸ> ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ ਸਰੀਰ ਦ) ਤRਰ ਤ) ਭਾਵT 
ਵ<ਡਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਿਦਮਾਗ ਵ<ਲ, ਅਜ) ਵੀ ਉਹ ਬ<ਚਾ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਸਰੀਰ ਦ) ਮuਤਾਿਬਕ ਉਸਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤ) ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਨਹI ਸੀ 
ਹ6 ਸਿਕਆ । ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਜ਼ ਇ<ਕ ਗu<ਡੀ ਸੀ ਿਜਸ> ਉਹ ਮuਸਕਰਾ 
ਕ) ਤ<ਕ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਿਨ<ਕੀਆ ਿਨ<ਕੀਆ ਗ<ਲN ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਤ) ਉਸ > ਛ@ਹ ਕ) ਦ)ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤ) ਵ<ਧ ਤ, ਵ<ਧ ਉਸ> ਆਪਣੀਆਂ 
ਬਾਹN ਚ ਘu<ਟ ਕ) ਸb ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਵT ਆਪਣੀ ਮDਮੀ > ਜਾ ਿਸਰਹਾਣ) > 
ਘu<ਟ ਕ) ਸbਦਾ ਸੀ ।  
ਕਮਰ) ਚ ਆਉਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਸ> ਬਹuਤ ਕuਝ ਉਸਦ) ਦ6ਸਤN ਤ) 
ਘਰਿਦਆਂ ਨ) ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ> ਬ)ਹ:ਦ ਥ6ੜੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ 
ਸਮਝ ਲ<ਗੀ ਤ) ਉਸ> ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਨ) ਢ<ਕ ਿਲਆ । 
ਸRਣ ਲ<ਗ) ਿਸਰਫ ਉਹ ਪਵਨ > ਜ<ਫੀ ਚ ਗu<ਟ ਸਿਕਆ ਤ) ਉਹ> ਰ,ਦਾ 
ਵ)ਖ ਿਸਰਫ ਪu<ਿਛਆ ” ਤ@D ਰ6 ਿਕਉ ਰਹI ਏ ? ”  
ਉਸਦੀ ਤ6ਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸuਣਕ) ਪਵਨ ਦਾ ਰ6ਣਾ ਹ6ਰ ਵੀ 
ਵ<ਧ ਿਗਆ ਤ) ਉਸਨ) ਗuਰਜੀਤ > ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਤ) 
ਿਬਨN ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤ) ਤ) ਹDਝ@ਆਂ > ਪੀ ਕ) ਰ6ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲ<ਗੀ । 
ਉਹ ਦ6ਸ਼ ਿਦDਦੀ ਤN ਿਕਸ> ਿਦDਦੀ । ਉਸਨ) ਜਦ, ਇਹ ਗ<ਲ ਸਹuਰ) 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤN ਉਹਨN ਨ) ਅ<ਿਗਓਂ ਸਫਾਈਆ ਂ ਿਦ<ਤੀਆ ਂ ਿਕ 
ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹE ਕuਝ ਕu ਸਮT ਚ ਠੀਕ ਹ6 ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤ) 
ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਇ<ਕ ਪਤੀ ਵਜ, ਉਸ> ਹRਲੀ ਹRਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ । ਕ6ਈ ਬDਦਾ 
XਫEਕਟ ਨਹI ਹuDਦਾ ਕuਝ ਨਾ ਕuਝ ਤ) ਸਮਝRਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪcਦਾ । 
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ਇਹ ਗ<ਲ ਪਵਨ > ਹੀ ਜਾਣ ਬu<ਝ ਕ) ਸuਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ) ਸਰੀਰ 
ਿਵ<ਚ ਵੀ ਤN ਦ6ਸ਼ ਹE ਹੀ । ਇਸ) ਲਈ ਤN ਉਸ> ਦ6ਸ਼ ਰਿਹਤ ਪਤੀ ਿਮਲਣਾ 
ਮuਮਿਕਨ ਨਹI । 
ਤ) ਆਪਣ) ਬਾਪ@ ਤ) ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗ<ਲ ਕਰਦੀ । ਘਰ 
ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤN ਨ) ਕਦ) ਉਸਦਾ ਦu<ਖ ਨਹI ਸੀ ਸਮਿਝਆ ਨਹI ਸੀ ਤ) 
ਬਾਪ@ > ਿਕਸ ਮ@Dਹ ਨਾਲ ਸਭ ਦਸਦੀ । ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਜ) ਖRਰ) ਮN ਿਜDਦਾ ਹuDਦੀ 
ਤN ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹ<ਡ ਬੀਤੀ ਸuਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਹuਣ ਤ) ਉਸ> ਇਹ 
ਿਜ਼Dਦਗੀ ਭਰ ਦ) ਹDਝ@ ਕ<ਲੀ > ਹੀ ਪੀਣ) ਪEਣਗ) । 
ਸਹuਰ) ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਇਸ ਤ, ਿਬਨN ਉਸ> ਕ6ਈ ਸਮ<ਿਸਆ ਨਹI ਸੀ । ਸ<ਸ 
ਸਹuਰਾ ਉਸਦੀ ਇ<ਜਤ ਕਰਦ) । ਘਰ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕDਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ । ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਜ6 ਕਨ)ਡਾ ਸੀ ਹਰ ਦ@ਸਰ) ਿਦਨ ਫ6ਨ 
ਕਰਦੀ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਪu<ਛਦੀ ।ਬੜ) ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਲ<ਗੀ ਫਾਇਲ 
ਦਾ ਉਹਨN ਦ) ਓਥ) ਪਹuDਚਣ ਤ) ਰਿਹਣ ਦ) ਪਲEਨ ਦਾ ਬੜ) ਚਾਅ ਨਾਲ 
ਦਸਦੀ । 
ਗuਰਜੀਤ ਵੀ ਉਸਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਾ ਛ<ਡਦਾ ,ਰ6ਟੀ , ਚਾਹ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਬEਠਕ) 
ਖNਦਾ । ਹਰ ਵ)ਲ) ਉਸਦ) ਅ<ਗ) ਿਪ<ਛ) ਘuDਮਦਾ ਿਜਵT ਉਸਨ) ਚuDਨੀ ਨਾਲ ਬDਨ 
ਿਲਆ ਹ6ਵ) । ਤ6ਤਲੀ ਆਂ ਤ6ਤਲੀਆਂ ਬ<ਿਚਆਂ ਵNਗ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗ<ਲਾ 
ਕਰਦਾ । ਤ) ਰਾਤ > ਬ<ਚ) ਵNਗ ਹੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਿਸਰ ਲਾ ਕ) ਸb 
ਜNਦਾ । 
ਉਸਦ) ਨਾਲ ਸu<ਿਤਆ ਿਕDਨ) ਹੀ ਿਖਆਲ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਗuਜ਼ਰਦ) , 
ਸਹ)ਲੀਆਂ ਕ6ਲ6 ਸuਣ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਿਕ<ਸ) , ਸuਖਿਵDਦਰ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਿਕDਨ) ਹੀ 
ਰDਗੀਨ ਖਵਾਬ ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਅ<ਿਗਓ ਗuਜਰਨ ਲਗਦ) । ਔਰਤ ਮਰਦ 
ਦ) ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤ) ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਤ) ਰ6ਜ ਹੀ ਿਕਸ) ਵੀ 
ਿਸਹਤਮDਦ ਸਰੀਰ ਚ ਇ<ਛਾਵN ਜਗਾ ਸਕਦਾ । ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਛਾਵN 
ਜਾਗਦੀਆਂ ਿਫਰ ਨIਦ ਆਉਣ ਤ<ਕ ਟu<ਟ ਟu<ਟ ਕ) ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਿਹDਦੀਆਂ । 
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ਮਨ ਬਹuਤਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕ6ਈ ਧਾਰਿਮਕ ਮDਤਰ ਜਪ ਕ) ਸ਼Nਤੀ ਦੀ 
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ।  
ਪਰ ਇDਝ ਕਦ6 ਤ<ਕ ਹ6 ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ) ਖuਦ ਪਿਹਲ 
ਕੀਤੀ । ਸu<ਤ) ਪਏ ਗuਰਜੀਤ > ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਲE ਕ) ਉਸਦ) ਮ<ਥ) > 
ਚuDਿਮਆ ਿਫਰ ਬu<ਲZਾ > । ਿਕDਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਚuDਮਦੀ ਰਹੀ ਜਦ, ਤ<ਕ ਦ6ਵN ਦ) 
ਸਾਹ ਉ:ਖੜ ਨਾ ਗਏ । ਿਫਰ ਉਸਦ) ਅDਗN > ਟ6ਹਿਦਆ ਂਤ) ਉਸਦ) ਹ<ਥN 
> ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਤ) ਰਸਤਾ ਿਵਖਾਉਂਿਦਆ ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਚ ਉਹ ਉਸਦ) 
ਿਵ<ਚ ਗuDਮ ਗਈ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇ<ਕ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਆਪਣ) 
ਸਰੀਰ ਕ6ਲ ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰਦੀ ਿਜਵT ਉਹ ਸਭ ਭu<ਲ ਹੀ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ6ਸ਼ ਸੀ ਭਾਵT 
ਉਸ> ਸਮਝ ਨਹI ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ ਹ6 ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇ<ਕ ਜਜਬਾਤN 
ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਉਸ> ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ6 ਇ<ਕ ਸ਼@ਕਦ) ਦਿਰਆ 
ਵਰਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਪਵਨ ਤN ਿਜ<ਦN ਇ<ਕ ਖRਲਦ) ਸਮDਦਰ ਚ ਬਦਲ ਗਈ 
ਹ6ਵ) । ਪਰ ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਕ ਦਿਰਆ ਦਾ ਸਮDਦਰ ਨਾਲ ਮ)ਲ ਹ6 ਸਕਦਾ 
ਦਿਰਆ ਦਾ ਵ)ਗ ਟu<ਟ ਿਗਆ ।  
ਪਵਨ ਹਤਾਸ਼ ਹ6ਣ ਤ, ਿਬਨN ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ।ਮਨ ਮਾਰਕ) ਉਵT ਹੀ 
ਗuਰਜੀਤ > ਕਲਾਵ) ਚ ਘu<ਟ ਕ) ਿਸ<ਲੀਆਂ ਅ<ਖN ਤ) ਜਜਬਾਤN > ਲE ਕ) ਸ6 
ਗਈ । 
ਿਫਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ, ਹਰ ਰਾਤ ਤ) ਿਦਨ ਚ ਪਵਨ ਇਹ6 ਿਕਿਰਆ 
ਦuਹਰਾਉਂਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਚu<ਪ ਚਾਪ ਉਂਝ ਹੀ ਉਸ> ਸਭ ਕuਝ ਕਰਨ ਿਦDਦਾ 
। ਕਈ ਿਦਨ ਤ) ਰਾਤN ਮਗਰ, ਅDਿਤਮ ਮDਿਜ਼ਲ > ਪਾਉਣ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲ 
ਹ6 ਹੀ ਗਈ ।  
ਪਰ ਉਸਤ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ> ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤ 
ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਨੀ ਪcਦੀ । ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸੀ ਗuਰਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਤ) ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਜਰ@ਰਤ ਇਕਸਾਰ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦ6 ਹਫਤ) ਮਗਰ, ਵੀ 
ਉਹਨN ਿਵ<ਚ ਕuਝ ਹ6 ਪਾਉਂਦਾ ।  
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ਸਭ ਕuਝ ਕਰ ਹਟਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤN ਪਵਨ > ਇDਝ ਵੀ ਲਗਦਾ 
ਿਕ ਿਜਵT ਉਹ ਿਕਸ) ਬ<ਚ) ਨਾਲ “ਰ)ਪ” ਕਰ ਰਹੀ ਹ6ਵ) ਉਸਦਾ ਮਨ 
ਕਿਚਆਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜNਦਾ । 
ਜ6 ਕuਝ ਵੀ ਉਸਨ) ਇਸ 3 ਕu ਮਹੀਨ) ਦ) ਵਕਫ਼) ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਨਾ 
ਿਗਆ । ਉਸ> ਿਦਨ ਚੜ ਗਏ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਮN ਬਾਪ > ਵੀ ਇਸ ਗ<ਲ 
ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹI ਸੀ । ਪਰ ਇਹ6 ਕuਦਰਤ ਦਾ ਖ)ਲ ਹE ਿਜ<ਥ) ਬDਦਾ ਸ6ਚਦਾ 
ਨਹI ਓਥ) ਿਜ਼Dਦਗੀ ਧੜਕਾ ਿਦDਦਾ ਹE ।  
ਪਵਨ ਸ6ਚਦੀ ਚਲ6 ਚDਗਾ ਹੀ ਹ6ਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਬ<ਚ) 
ਵ<ਲ ਹ6ਏਗਾ ਤN ਇਸ ਰ6ਜ਼ ਦ) ਪਾਪ ਤ, ਖਿਹੜਾ ਛuਟ)ਗਾ ।  
ਿਫਰ ਉਹਨN ਕਨ)ਡਾ ਦਾ ਵੀਜਾ ਵੀ ਆ ਿਗਆ । ਸ<ਸ ਸਹuਰਾ ਪਿਹਲ਼N ਹੀ 
ਜਾ ਚu<ਕ) ਸੀ ਤ) ਉਹ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਕਨ)ਡਾ ਪu<ਜ ਗਏ । ਓਥ) 
ਹੀ 7-8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਮਗਰ, ਉਹਨN ਦ) ਘਰ ਉਸਦੀ ਬ)ਟੀ ਹਰਲੀਨ ਦਾ 
ਜਨਮ ਹ6ਇਆ । ਇ<ਥ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਜDਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨ) ਨਵT ਮ6ੜ ਕ<ਟਣ) 
ਸ਼uਰ@ ਕੀਤ) । ਿਵਆਹ > ਹuਣ ਸਾਲ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਕਨ)ਡਾ ਚ ਪੀ ਆਰ ਹuDਦ) 
ਹੀ ਗuਰਜੀਤ > ਮਾਨਿਸਕ ਤRਰ ਤ) ਅਨਿਫ< ਟ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਗuਜ਼ਾਰਾ ਭ<ਤਾ 
ਿਮਲਣ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਕuੜੀ ਕuਝ ਸDਭਲਣਯ6ਗ ਹ6ਈ ਉਸ> 
ਗuਰਜੀਤ > ਸDਭਾਲ ਕ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਟ<ਬਰ ਆਪ6 ਆਪਣ) ਕDਮ ਤ) ਿਨ<ਕਲ 
ਜNਦਾ ਸੀ । 
ਗuਰਜੀਤ ਿਪਛ, ਕuੜੀ ਸNਭਦਾ । ਪਵਨ ਿਬh<ਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਇ<ਕ 
ਸDਸਥਾ ਚ ਿਕਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਦੀ । ਕਦ) ਿਦਨ) ਸ਼ਾਮI ਕਦ) 
ਦuਪਿਹਰ) ਤ) ਕਦੀ ਰਾਤੀ । ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਰਸ ਜਹੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਤ) ਿਖਝਦੀ 
ਰਿਹDਦੀ । ਕਦ) ਵੀ ਿਸ਼ਫਟ ਲਗਾ ਕ) ਘਰ ਜNਦੀ । ਜਾ ਕ) ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਤ) ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖ ਿਦDਦੀ । ਇDਝ ਹੀ ਿਸ਼ਫਟ ਤ) 
ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਕਰਕ) ਜNਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਕ6ਈ ਉਹ> ਗ<ਲ ਔੜਦੀ 
ਨਾ । ਉਹ ਜਦ, ਵੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਕਰਦਾ ਬ<ਿਚਆ ਂ ਵNਗ ਕਰਦਾ । ਉਵT 
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ਬ6ਲਦਾ । ਜN ਗ<ਲ ਸuਣਕ) ਇ<ਕ ਟ<ਕ ਦ)ਖਦਾ ਰਿਹDਦਾ ਸuਣਦਾ ਤ) ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ।  
ਕਦ) ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਬਾਪ@ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰ ਲcਦੀ । ਆਪਣ) ਪ)ਕ) ਜN 
ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰ > ਿਕਸ) > ਕੀ ਦ<ਸਦੀ । ਬਹuਤ) ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ ਤ) ਗ<ਲ 
ਕਰਦ) ਿਕ ਕਦ6 ਉਹਨN ਦ) ਮuDਡ) ਕuੜੀ > ਬਾਹਰ ਬuਲਾਉਣ ਲਈ ਕ6ਈ 
ਕਾਰਜ ਕਰ)ਗੀ ।  
ਉਹ ਿਖਝਦੀ ਰਿਹDਦੀ ਰ,ਦੀ ਰਿਹDਦੀ । ਇ<ਕ ਬ<ਚੀ ਵ<ਲ ਦ)ਖ ਕ) ਖuਸ਼ ਹ6 ਲcਦੀ 
। ਉਹਨI ਿਦਨੀ ਇਹ ਗ6ਰੀ ਉਹਦ) ਨਾਲ ਕDਮ ਤ) ਲ<ਗੀ ਸੀ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਮਕਾਨ ਲ<ਭ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹਨ) ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦ<ਸ ਉਸ> ਪਾਈ ਸੀ । 
ਦ6ਵN ਦੀ ਉਮਰ ਇ<ਕ6 ਸੀ ਕDਮ ਤ) ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦ6ਵN ਨ) ਇ<ਕ6 
ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਦ6ਵN ਦੀਆਂ ਗ<ਲਾ ਬਾਤN ਹuDਦੀਆ ਂਤN ਉਹ ਗ6ਰੀ ਦੀ 
ਖu<ਲੀ ਤ) ਆਜ਼ਾਦ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਬਾਰ) ਸuਣ ਸuਣ ਹEਰਾਨ ਹ6 ਜNਦੀ ।ਉਹ ਉਸ 
ਨਾਲ ਐਨਾ ਕu ਖuਲ ਗਈ ਿਕ ਕuਝ ਨਾ ਲuਕਾਉਂਦੀ । ਆਪਣ) ਬuਆਏਫhcਡ 
ਬਾਰ) ਉਹਨN ਦ) ਿਰਸ਼ਤ) ਬਾਰ) ਉਹ ਸਭ ਖuਲ ਕ) ਦ<ਸ ਿਦDਦੀ । ਪਵਨ ਕ6ਲ 
ਤN ਦ<ਸਣ ਲਈ ਕuਝ ਸੀ ਹੀ ਨਹI । ਪ<ਲਾ ਚ<ਕ) ਤ) ਆਪਣਾ ਿਢ<ਡ ਹੀ ਨDਗਾ 
ਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਹRਲੀ ਹRਲੀ ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਰਿਹਣ ਤ, ਉਹ> ਵੀ 
ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕuਝ ਗੜਵੜ ਹE ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ) ਕuਝ ਵੀ 
ਪu<ਛਣਾ ਹੀ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ । 
ਿਸ਼ਫਟ ਦ) ਿਦਨ ਜN ਗ6ਰੀ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਸਮN ਉਸ ਦਾ ਚDਗਾ ਲDਘ 
ਜNਦਾ ।ਪਰ ਜਦ, ਵੀ ਗ6ਰੀ ਦਾ ਬuਆਏਫhcਡ ਆ ਜNਦਾ ਉਸ> ਸਾਰਾ ਸਮN 
ਕ<ਲੀ > ਕ<ਢਣਾ ਪcਦਾ । 
ਇਹ ਇ<ਕਲਤਾ ਉਸ> ਵ<ਢ ਵ<ਢ ਖNਦੀ । ਹਰਲੀਨ ਦ) ਜਨਮ ਦ) ਮਗਰ, 
ਗuਰਜੀਤ ਤ) ਉਸ ਿਵਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਹ6ਰ ਵੀ ਵ<ਧ ਿਗਆ ਸੀ । ਹuਣ ਤ<ਕ ਹਰ 
ਮਾਮਲ) ਚ ਖuਦ ਪਿਹਲ ਕਰ ਕਰ ਕ) ਉਹ ਅ<ਕ ਚu<ਕੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜNਦਾ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਜਵT ਉਸਦ) ਸਰੀਰ 
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ਦੀ ਜਰ@ਰਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵ<ਧ ਰਹੀ ਹ6ਵ) । ਇਥ, ਦਾ ਬਰਿਫਲਾ ਮRਸਮ 
ਉਸਦੀ ਤਪਸ਼ > ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਹ6ਵ) । ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਉਹ 
ਹਰਕਤ ਕਰਨ > ਕਰਦਾ ਿਜਸਦ) ਬਾਰ) ਗ6ਰੀ ਉਸ> ਦਸਦੀ ਸੀ । ਪਰ 
ਐਥ) ਉਸਦ) ਜਜਬਾਤN > ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤ, ਬ<ਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤ) 
ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਿਸ਼ਖਰ ਦuਿਪਹਰਾ ਸੀ । 
ਿਸ਼ਫਟ ਤ, ਘਰ ਤ<ਕ ਤ) ਿਸ਼ਫਟ ਤ) ਵੀ ਿਕDਨ) ਹੀ ਮਰਦ ਉਸਦ) ਆਸ ਪਾਸ 
ਭRਿਰਆਂ ਵNਗ ਮDਡਰਾਉਂਦ) ਸੀ । ਉਹ ਸਭ ਤ, ਬਚਦੀ ਿਫਰਦੀ । ਕਨ)ਡਾ ਦਾ 
ਹਾਲ ਇDਡੀਆ ਤ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਿਕਸ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇ<ਕ ਗ<ਲ ਵੀ ਪਲN ਚ 
ਹਰ ਿਕਤ) ਪਹuDਚ ਜNਦੀ । ਸ਼Eਲਟਰ ਹ6ਮ ਦ) ਮਾਿਲਕ ਦ) ਇ<ਕ ਵਾਰ ਘਰ 
ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਤ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ<ਸ ਨ) ਹDਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਿਜਵT ਉਸ ਟ<ਬਰ ਦ) ਮਨ ਚ ਹੀ ਚ6ਰ ਹ6ਵ) ਉਹਨN > ਪਤਾ ਹ6ਵ) ਿਕ ਇ<ਕ 
ਵਾਰ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਿਲਆ ਪEਰ ਵਾਿਪਸ ਨਹI ਆਉਣਾ । ਇਸ ਦ)ਸ਼ ਦੀ 
ਿਫਜ਼ਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹE । 
ਪਰ ਪਵਨ ਪਤਾ ਨਹI ਿਕਸ ਗ<ਲ, ਇਸ ਸਭ ਤ, ਬ<ਚਦੀ ਆਪਣੀ ਬ<ਚੀ ਲਈ 
ਖuਦ ਲਈ ਜN ਸਮਾਜ ਚ ਇ<ਜਤ ਲਈ । 
ਉਹਨੀ ਿਦਨੀ ਹੀ ਗ6ਰੀ ਤ) ਉਸਦ) ਬuਆਫਰcਡ ਨ) ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ । 
ਦ6ਵT ਹੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਚ ਆ ਗਏ । ਪਵਨ ਕ6ਲ ਟਾਈਮ ਕ<ਢਣ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ 
ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹ6 ਿਗਆ । ਪDਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚ ਬEਠਦੀ ਨਹI ਸੀ 
ਿਜ<ਥ) ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਦੀਆਂ ਚuਗਲੀਆ ਂਤ, ਿਬਨN ਕ6ਈ ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਕਰਦਾ । 
ਇਹਨN ਨ) ਆਪਣੀਆਂ ਪDਜਾਬ ਵਾਲੀਆ ਂਆਦਤN ਏਥ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਛ<ਡੀਆਂ 
।  
ਹuਣ ਤ<ਕ ਹਰਲੀਨ ਵੀ ਸਾਲ ਕu ਦੀ ਹ6 ਗਈ ਸੀ । ਪਵਨ ਨ) ਿਸਆਲ ਚ 
ਿਜ<ਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਇDਡੀਆ ਜਾਏਗੀ । ਏਥ) ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹI 
ਲਗਦਾ । ਉਸਨ) ਕDਮ ਤ) ਜਾਣਾ ਵੀ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ । ਹਰ ਗ<ਲ ਤ) ਿਖਝਦੀ ਤ) 
ਲੜਦੀ।ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਮDਨਕ) ਗuਰਜੀਤ ਹਰਲੀਨ ਤ) ਪਵਨ ਿਤDਨ6 ਵਾਿਪਸ 
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ਪDਜਾਬ ਆ ਗਏ । ਫEਸਲਾ ਹ6ਇਆ ਿਕ ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਇ<ਧਰ ਕ<ਟਕ) ਵਾਿਪਸ 
ਆ ਜਾਣਗ) । 
ਪਿਹਲਾ ਇ<ਕ ਮਹੀਨਾ ਤN ਦ,ਵT ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀਆ ਂਚ ਘuDਮਦ) ਰਹ) । ਮਗਰ, 
ਦ,ਵT ਪ@ਰੀ ਕ6ਠੀ ਚ ਕ<ਲ) ਹੀ ਰਿਹ ਜNਦ) । ਕਨ)ਡਾ ਵਾਲੀ ਨੀਰਸਤਾ ਏਥ) ਵੀ 
ਤDਗ ਕਰਦੀ । ਬ<ਸ ਫਰਕ ਸੀ ਸਵ)ਰ) ਸ਼ਾਮ ਕ6ਈ ਨਾ ਕ6ਈ ਗuਆਂਢਣ ,ਕDਮ 
ਵਾਲੀ ਿਦਲ ਲਾਈ ਰ<ਖਦੀ । ਉਸਨ) ਇ<ਕ ਐਕਿਟਵਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ । 
ਗuਰਜੀਤ > ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਸ> ਿਪ<ਛ) ਿਬਠਾ ਕ) ਸਿਹਰ, 
ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆਉਂਦੀ । ਿਪDਡ ਦ) ਲ6ਕੀ ਮ@Dਹ ਚ ਉਂਗਲN ਦ) ਦ) ਕ) 
ਗ<ਲਾ ਕਰਦ) ਿਕ “ਲ6ਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਿਗਆ ।” ਅ<ਜ ਕ<ਲZ ਦੀਆ ਂ>ਹN ਨ) 
ਸ਼ਰਮ ਚਕਤੀ । ਗuਰਜੀਤ ਤ) ਵੀ ਉਹ ਹuਣ ਗ਼u<ਸਾ ਕ<ਢ ਿਦDਦੀ ਸੀ । ਜ)ਕਰ 
ਿਕਤ) ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਕ)ਅਰ ਚ ਉਹ> ਕਸਰ ਲਗਦੀ ਤN ਮਾਰਨ > ਦRੜਦੀ । 
ਿਫਰ ਆਪਣ) ਟਾਈਮ > ਕ<ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ) ਸ6ਿਚਆ ਿਕਉਂ ਨਾ ਿਟਊਸ਼ਨN 
ਹੀ ਪੜਾ ਿਦਆ ਕਰ) । ਹuਿਸ਼ਆਰ ਤN ਉਹ ਪਿਹਲ) ਿਦਨ ਤ, ਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ)ਰ ਸੀ ਿਪDਡ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਬ<ਚ) ਉਸ ਕ6ਲ ਪੜਨ ਆਉਣ ਲ<ਗ 
ਪਏ । 
ਇਹਨN ਚ, ਇ<ਕ ਿਦਨ ਨRਜਵਾਨ ਗ<ਬਰ@ ,ਿਜਸਨ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੀਤ 
ਦ<ਿਸਆ ਆਪਣ) ਚRਥੀ ਚ ਪੜZਦ) ਮuDਡ) > ਿਟਊਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਉਸਦ) 
ਗ<ਲ ਕਰਨ ਦ) ਪਿਹਲ) ਿਦਨ ਦ) ਅDਦਾਜ਼ ਨ) ਉਹ> ਮ6ਹ ਿਲਆ । ਿਪDਡ, 
ਬਾਹਰ ਉਹ ਮ6ਟਰ ਤ) ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕ) ਰਿਹDਦ) ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਲਾਣ) ਤ, 
ਅ<ਡ ਸੀ। ਜNਦ) ਜNਦ) ਆਪਣਾ ਨDਬਰ ਵੀ ਿਲਖਵਾ ਿਗਆ । ਜਦ, ਵੀ 
ਿਟਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹ6ਵ) ਉਸ> ਕਾਲ ਕਰ ਦ)ਣ ਉਹ ਬ<ਚ) > ਲE ਜਾਵ)ਗਾ ।  
ਇDਝ ਇ<ਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼uਰ@ ਹ6ਇਆ । ਉਹ ਿਟਊਸ਼ਨ ਮਗਰ, ਕਾਲ ਕਰਦੀ 
ਤ) ਮੀਤ ਬ<ਚ) > ਲE ਜNਦਾ । ਿਫਰ ਹਲਕ) ਹਲਕ) ਮਜਾਕ ਤ, ਚEਟ ਰਾਹI ਗ<ਲN 
ਦ@ਰ ਤ<ਕ ਪu<ਜਦ) ਦ)ਰ ਨਾ ਲ<ਗੀ । ਪਰ ਿਜਵT ਹੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਿਜਸਮN ਵ<ਲ 
ਮuੜਦੀ ਪਵਨ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰ ਿਦDਦੀ । ਪਰ ਕਦ, ਤ<ਕ ?  
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ਇ<ਕ ਿਦਨ ਮੀਤ ਨ) ਿਜਵT ਹੀ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ > ਸਾਰਾ 
ਿਪDਡ ਹੀ ਿਬ<ਜ@ ਕਿਹDਦਾ ਤ) ਉਹਦ) ਬ<ਚਾ ਿਕਵT ਹ6 ਿਗਆ ।ਤN ਪਵਨ ਿਫ<ਸ 
ਗਈ । ਆਪਣ) ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਸਫ਼ਰ ਉਸਨ) ਮੀਤ > ਖ6ਲZ ਕ) 
ਸuਣਾ ਿਦ<ਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਜDਦਗੀ ਦਾ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਧ6ਖਾ ਉਸ> ਦ<ਸ ਿਦ<ਤਾ । 
ਿਜਵT ਕਮਜ਼6ਰ ਹ6ਈ ਵ)ਲZ ਿਬਨN ਪਰਖ) ਿਕਸ) ਵੀ ਰu<ਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲE ਲcਦੀ 
ਹ6ਵ) । ਉਸਨ) ਇਹ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਾ ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦ,ਵT ਹੀ ਿਵਆਹ) ਹ6ਏ 
ਹਨ । ਸਮਾਜ ਦ) ਿਨਯਮN > ਤ6ੜਨ ਦਾ ਕੀ Xਣਾਮ ਹ6 ਸਕਦਾ ਦ,ਵT ਨਹI ਸੀ 
ਜਾਣਦ) । ਪਰ ਸਮਾਜ ਦ) ਿਨਯਮN > ਮDਨ ਕ) ਿਜDਦਗੀ ਚ ਹuਣ ਤ<ਕ ਪਵਨ 
ਨ) ਖ<ਿਟਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ?? 
ਲ6ਹੜੀ ਚ ਅਜ) ਕuਝ ਿਦਨ ਸਨ । ਉਸ ਿਦਨ ਸਰਦੀ ਅDਤ ਦੀ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਾਮ 
ਵ)ਲ) ਹੀ ਧuDਦ ਪE ਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਬ<ਚ) ਸਭ ਚਲ) ਗਏ ਸੀ । ਮੀਤ ਹੀ ਨਹI 
ਸੀ ਲEਣ ਆਇਆ । ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਫ6ਨ ਆਇਆ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਬ<ਚ) 
> ਘ<ਲ ਦਵ) । ਗuਰਜੀਤ > ਭ)ਜ ਕ) ਹਰਲੀਨ > ਅਜ) ਸDਭਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ 
ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਿਕਆ । ਉਸਨ) ਦ)ਿਖਆ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼) ਦ) ਕuDਡ) > ਖ6ਲ ਕ) 
ਮੀਤ ਿਸਧਾ ਹੀ ਅDਦਰ ਆ ਵਿੜਆ । ਡRਰ ਭRਰ ਹ6ਈ ਹEਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ 
ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਹ ਕuਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦ, ਤ<ਕ ਉਹ ਡਰਾਇDਗ ਰ@ਮ 
ਤ<ਕ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਨ) ਅਜ) ਕਿਹਣ ਲਈ ਮ@Dਹ ਖ6ਿਲਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 
ਮਨਵੀਰ > ਗuਰਜੀਤ ਛ<ਡਣ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਮੀਤ ਨ) 
ਉਸ> ਬਾਹN ਚ ਲE ਕ) ਉਸਦ) ਬu<ਲN > ਆਪਣ) ਬu<ਲN ਨਾਲ ਖਾਮ6ਸ਼ ਕਰ 
ਿਦ<ਤਾ । ਪਵਨ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸਦ) ਵ<ਸ ਤ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਰੀਰ ਤN ਉਸ ਤ, 
ਵੀ ਅ<ਗ) । ਐਨੀ ਠDਡ ਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦ) ਹਰ ਅDਗ ਚ ਪਸੀਨਾ ਸੀ । ਮੀਤ 
ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਨ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ > ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਕ6ਈ ਉਸਦ) ਤ<ਕ ਪਹuDਚਣ ਲਈ ਇਸ ਹ<ਦ ਤ<ਕ ਵੀ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹE !! ਇਹ ਸ6ਚਕ) ਉਹ ਉਸਦੀਆ ਂਬਾਹN ਚ ਿਢ<ਲੀ ਹ6 ਗਈ । ਿਜDਦਗੀ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਜ<ਥ) ਉਸਨ) ਪਿਹਲ ਨਹI ਸੀ ਕੀਤੀ । ਉਸਦਾ 
ਪਾਇਆ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਕ<ਪੜਾ ਸ6ਫ਼) ਤ) ਿਡ<ਗਦਾ ਿਰਹਾ । ਠDਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ 
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ਿਵ<ਚ ਵੀ ਦ,ਵT ਹਾੜ ਚ ਤਪਦੀ ਰ)ਤ ਵNਗ ਤਪ ਰਹ) ਸੀ । ਡਰਾਇDਗ ਰ@ਮ ਦੀ 
ਲਾਈਟ ਆਫ ਸੀ ਿਸਰਫ ਿਪਛਲ) ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਮDਨਾ ਿਮDਨਾ ਚਾਨਣ ਆ 
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਰ6ਸ਼ਨੀ ਚ ਦ,ਵT ਦ) ਜuੜ) ਿਜਸਮ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇ<ਕ ਨਵੀ 
ਕਥਾ ਿਲਖ ਰਹ) ਸੀ । 15-20 ਿਮDਟN ਦ) ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ਮੀਤ ਨ) ਪਵਨ ਦ) 
ਿਜਸਮ ਦ) ਹਰ ਕ6ਨ) > ਸਹਲਾਇਆ ਤ) ਚuDਿਮਆ । ਉਹ ਹਰ ਿਕਿਰਆ ਜ6 
ਉਹ ਕਦ) ਗuਰਜੀਤ ਕ6ਲ6 ਚਾਅ ਕ) ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ । ਪਵਨ > ਇDਝ 
ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਅ<ਜ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹ6ਵ) । ਬE:ਡਰ@ਮ ਤ<ਕ 
ਜਾਣ ਦੀ ਿਜਹਮਤ ਵੀ ਦ6ਵN ਕ6ਲ ਨਹI ਸੀ । ਿਕਤ) ਗuਰਜੀਤ ਨਾ ਮuੜ ਆਏ 
ਇਹ ਸ6ਚਕ) ਉਸਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ6 ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ6 ! ਮੀਤ ਇਸ ਲਈ 
ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਅਗਲ) ਕuਝ ਿਮDਟN ਤ<ਕ ਦ6ਵN ਿਜਸਮN ਦੀ ਟ<ਕਰ 
ਤ) ਿਪਆਰ ਭਰੀਆਂ ਿਸ਼ਤਕਾਰN ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਗ@Dਜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ, ਤ<ਕ 
ਦ6ਵT ਹਫ਼ ਨਾ ਗਏ ।  
ਪਵਨ ਲਈ ਇਹ ਇ<ਕ ਐਸਾ ਅਨuਭਵ ਸੀ ਿਜਸਨ) ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ> 
ਜਵਾਨੀ ਦ) ਰਸ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਜ6 ਉਹ ਹuਣ ਤ<ਕ ਿਸਰਫ 
ਸuਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ) ਿਕ<ਸ) ਗ6ਰੀ ਕ6ਲ6 ਸuਣਕ) ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇDਝ ਵੀ ਹuDਦਾ ?  
ਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦਾ ਨਵT ਰਾਹ ਖ6ਲ ਿਦDਦਾ । ਉਸਦ) ਇDਝ ਿਵਆਹ, 
ਬਾਹਰ ਸਬDਧ ਨ) ਹਲ) ਕੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਸੀ ।ਇਹ ਕ<ਪੜ) ਪਾਉਂਦੀ 
ਉਸਦ) ਬuਲਾ ਦੀ ਮuਸਕਰਾਹਟ ਤ) ਮਨ ਦੀ ਸDਤuਸ਼ਟੀ > ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਉਦ, ਤ<ਕ ਮੀਤ ਜਾ ਚu<ਕਾ ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲ ਕ) ਅDਦਰ 
ਆਇਆ । ਤ) ਬ<ਿਚਆਂ ਵNਗ ਉਸ> ਡਰਾਉਂਦਾ ਬ6ਿਲਆ । “ਹਾਅ ਚ6ਰ ਆ 
ਿਗਆ “। 
ਉਹ ਮuਸਕਰਾਈ ਤ) ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬ6ਲੀ । ਚ6ਰ ਲu<ਟਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ, 
ਬ)ਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲu<ਟ ਕ) ਲE ਿਗਆ । ਗuਰਜੀਤ > ਕuਝ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ 
ਉਹ ਇ<ਕ ਟਕ ਉਸ ਵ<ਲ ਦ)ਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਫਰ ਹਰਲੀਨ ਕ6ਲ ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ 
ਚਲਾ ਿਗਆ । 
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ਮuਲਾਕਾਤN ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹuਣ ਇDਝ ਚ<ਲ ਿਨ<ਕਿਲਆ ਿਜਵT ਪਵਨ > 
ਕ6ਈ ਮuਰਾਦ ਿਮਲ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ, ਉਹ ਨਾ ਿਦਨ ਦ)ਖਦ) ਨਾ 
ਦuਿਪਹਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤ) ਨਾ ਰਾਤ ਜਦ, ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਜਦ, ਮRਕਾ ਿਮਲਦਾ 
ਿਮਲਦ) । 
ਪਰਦ) ਚu<ਕ) ਗਏ ।ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਉਹਦੀ ਮRਜ@ਦਗੀ ਚ ਵੀ ਿਮਲਣ 
ਲ<ਗ) । ਉਸਦੀ ਗ6ਦੀ ਕuੜੀ > ਛ<ਡਕ) ਪਵਨ ਿਕDਨਾ ਿਕDਨਾ ਸਮN ਕਮਰ) ਚ 
ਬDਦ ਹ6 ਜNਦੀ । ਉਹ ਬ<ਸ ਹਰਲੀਨ > ਿਖਡਾਉਂਦਾ । ਤ) ਜਦ, ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਆਉਂਦੀ ਤ) ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਹ6ਈ > ਦ)ਖਦਾ ਤ) ਿਬਨN ਿਕਸ) ਭਾਵN ਤ, ਉਸ 
ਵ<ਲ ਤ<ਕਦਾ । 
ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਿਦਨ, ਿਦਨ ਬ<ਦਤਰ ਹੀ ਹਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹuਣ 
ਤ<ਕ ਹਾਣ ਦ) ਬ<ਿਚਆਂ ਤ) ਛ6ਿਟਆ ਵ<ਿਡਆਂ ਸਭ ਤ, ਮਜਾਕ ਹੀ ਝ<ਿਲਆ ਸੀ 
ਉਸਦੀ ਤ) ” ਅ<ਲ” ਹੀ ਿਬ<ਜ@ ਸੀ ਿਪDਡ ਿਵ<ਚ । ਤ) ਪਵਨ ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ 
ਦਾ ਸਭ ਤ, ਖ@ਬਸ@ਰਤ ਤ6ਹਫ਼ਾ ਸੀ । 
ਿਵਆਹ ਦ) ਪਿਹਲ) ਸਾਲ ਹਰਲੀਨ ਦ) ਜਨਮ ਤ<ਕ ਉਸ ਨਾਲ ਿਲਪਟ ਕ) 
ਕ<ਟੀਆਂ ਰਾਤN ਉਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ । ਹuਣ ਤN ਪਵਨ 
ਉਸ> ਆਪਣ) ਨ)ੜ) ਵੀ ਲ<ਗਣ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਿਦDਦੀ । ਐਸ) ਬuਰ) ਤਰੀਕ) 
ਨਾਲ ਿਝੜਕਦੀ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬ<ਚੀ ਵੀ ਡਰ ਜNਦੀ । 
ਤ) ਿਨ<ਤ ਦ) ਕDਮN ਚ ਿਨ<ਕੀ ਮ6ਟੀ ਗ<ਲ ਤ) ਿਝੜਕਣਾ ਤ) ਧ<ਫ) ਵੀ ਮਾਰ ਦ)ਣਾ 
ਆਮ ਿਜਹਾ ਹ6 ਿਗਆ । ਇ<ਕ ਿਦਨ ਤ) ਹਰਲੀਨ ਦ) ਕ<ਪੜ) ਨਾ ਬਦਲਣ 
ਕਰਕ) ਿਟਊਸ਼ਨ ਪੜZਦ) ਬ<ਿਚਆਂ ਸਾਹਮਣ) ਉਸਦ) ਕਈ ਛਟੀਆਂ ਜੜ 
ਿਦ<ਤੀਆਂ ਸਨ। ਬ<ਚ) ਡRਰ ਭRਰ ਹ6ਏ ਤ<ਕ ਰਹ) ਸੀ । ਜਰ@ਰ ਉਹਨN ਨ) ਿਪDਡ 
ਚ ਜਾ ਕ) ਰRਲਾ ਪਾ ਿਦ<ਤਾ ਹ6ਊ । 
ਸ਼ਰਮ ਦ) ਮਾਰ) ਉਹਨ) ਘਰ, ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।
ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਕਮਰ) ਚ ਘDਿਟਆ ਂਬ<ਧੀ ਤ) ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ<ਕ ਕੀ 
ਗuਲ ਿਖਲ ਰਹ) ਹਨ । ਪਰ ਕਚੀਚੀਆ ਂਵ<ਟਣ ਤ, ਤ) ਦ)ਖਣ ਤ, ਿਬਨN ਉਹ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਹ> ਪਵਨ ਦ) ਬ6ਲ ਚ)ਤ) ਆਉਂਦ) ਜ) ਿਕਸ) > ਵੀ 
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ਇਸ ਬਾਰ) ਦ<ਿਸਆ ਤN ਤE> ਤ) ਕuੜੀ ਦ6ਵN > ਮਾਰ ਕ) ਆਪ ਫਾਹਾ ਲE 
ਲਵNਗੀ । ਖRਰ) ਸ<ਚ ਹੀ ਕਿਹDਦੀ ਹ6ਵ) ਉਹ ਸ6ਚਦਾ ਤ) ਚu<ਪ ਹੀ ਧਾਰ ਜNਦਾ 
। ਉਹਦ) ਿਜ<ਦ ਤ) ਗ਼u<ਸ) ਦਾ ਉਹ> ਸਹੀ ਸਹੀ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਸੀ । ਉਹੀ ਤN ਸੀ ਜ6 
ਉਸ> ਝ<ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਦuਨੀਆਂ ਅ<ਖN ਬDਦ ਨਹI ਕਰਦੀ । ਦ)ਖਣ ਵਾਲ) ਦ)ਖ ਲcਦ) ਤ) ਖ@ਨ ਦ) 
ਿਰਸ਼ਤ) ਚ ਭਾਵT ਕ6ਈ ਬ6ਲਦਾ ਨਾ ਹ6ਵ) ਪਰ ਚਾਚ) ਤਾਇਆ ਂਇਸ ਬ)ਇਜਤੀ 
> ਆਪਣਾ ਸਮਝਦ) ਹਨ । 
ਆਸ ਪਾਸ ਪ@ਰ) ਪਿਰਵਾਰ ਵ<ਸਦ) ਸਨ । ਇਸ ਲ<ਗੀ ਅ<ਗ ਦਾ ਧ@Dਆਂ ਸਭ 
> ਪਹuDਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕਈਆਂ ਨ) ਸEਨਤ ਨਾਲ ਮੀਤ > ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ । 
ਪਰ ਚ6ਰੀ ਦਾ ਗuੜ ਿਮ<ਠਾ ਿਕਸ> ਨਹI ਲਗਦਾ । ਆਪਣ) ਖ)ਤ ਭਾਵT ਿਕDਨਾ 
ਿਮ<ਠਾ ਗDਨਾ ਹ6ਵ) ਪਰ ਜ6 ਸuਆਦ ਗuਆਂਢੀ ਦ) ਖ)ਤ ਚ, ਭDਨ ਕ) ਚ@ਪਣ ਦਾ 
ਹuDਦਾ ਉਹ ਚDਗ) ਚDਗ) ਬDਿਦਆ > ਇਸ ਪਾਸ) ਤ6ਰੀ ਰ<ਖਦਾ । ਉਹਦੀ 
ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ6ਹਣੀ ਸੀ ਹ<ਦ ਦਰਜ) ਦੀ । ਉ:ਪਰ, ਿਪਆਰ ਿਵਆਹ 
ਵੀ ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇDਝ ਰੀਝN ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੀ ਧਰਤੀ ਤ) ਬਰਸਣਾ 
ਉਸ> ਚDਗਾ ਲਗਦਾ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕuਝ ਕuਝ ਅਿਹਿਤਆਤ ਵਰਤਣ ਲ<ਗਾ । 
ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਰਾਤੀ 10 ਕu ਵਜ) ਉਹਨ) ਜਾ ਕ) ਕuDਡਾ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ 
। ਉਸ ਿਦਨ ਕ<ਲਾ ਨਹI ਸੀ । ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇ<ਕ ਦ6ਸਤ ਤ) ਉਸਦੀ ਕ6ਈ 
ਸਹ)ਲੀ ਸੀ । ਜNਦ) ਜNਦ) ਮuਰਗਾ ਤ) ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂ ਬ6ਤਲN ਵੀ ਫੜ 
ਲਈਆਂ । 
ਇਹ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦ) ਹੀ ਿਦਨ ਸੀ । ਿਵਹੜ) ਚ ਹੀ ਚu<ਲZਾ ਬਾਲ ਕ) ਮuਰਗਾ 
ਧਰ ਿਲਆ । ਚਾਰ6 ਅ<ਗ ਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਬEਠ ਪE:ਗ ਖੜਕਾਉਣ ਲ<ਗ ਗਏ । 
ਗuਰਜੀਤ ਹਰਲੀਨ > ਗ6ਦ ਚ ਲE ਕ) ਕਮਰ) ਦ) ਅDਦਰ ਬEਠਾ ਉਹਨN > ਹੀ 
ਵ)ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
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ਥ6ੜਾ ਸਰ@ਰ ਹuDਦ) ਹੀ ਚ6ਹਲ ਮ6ਹਲ ਚਾਲ@ ਹ6 ਗਈ । ਆਪਣੀਆਂ ਕuਰਸੀਆਂ 
ਛ<ਡ ਦ,ਵT ਆਪ, ਆਪਣ) ਸ<ਜਣN ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਬEਠ ਗਈਆਂ । ਿਜਸਮN ਤ) 
ਚਲਦ) ਹ<ਥ ਅDਗN ਦੀ ਠਾਰ > ਭDਨਣ ਲਗ) । 
ਬ6ਨ ਫਾਇਰ ਦੀ ਫੀਿਲDਗ ਜਹੀ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਕ 
ਇਸ ਫੀਿਲDਗ ਦਾ ਥਾਉ ਿਸਰਾ ਲਗਦਾ । 
ਿਤDਨ ਚਾਰ ਜਣ) ਕDਧ ਟਪਕ) ਆ ਵੜ) । ਆਉਂਦ) ਹੀ ਗ)ਟ ਖ6ਿਲਆ ਤ) ਕuਝ 
ਓਧਰ, ਆ ਗਏ । 
ਮੀਤ ਤ) ਉਸਦ) ਦ6ਸਤ ਦਾ ਹ6ਸ਼ ਅਜ) ਗਾਇਬ ਸੀ ਕuੜੀ ਤ) ਪਵਨ ਦ) ਕਾਇਮ 
ਸਨ ।ਕuੜੀ ਤN ਮRਕਾ ਸਮਝਕ) ਭ<ਜਕ) ਕਮਰ) ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਤ) ਕuDਡਾ ਲਗਾ 
ਿਲਆ । ਪਵਨ > ਧ<ਕਾ ਦ)ਕ) ਦ6ਵN > 4 -4 ਜਿਣਆ ਨ) ਕਾਬ@ ਕਰ ਿਲਆ । 
ਚਾਰ ਜਣ) ਤN ਮੀਤ ਦ) ਘਰN ਚ, ਹੀ ਸਨ ਬਾਕੀ ਆਸ ਪਾਸ ਤ, । ਿਕDਨ) ਹੀ 
ਿਦਨN ਤ, ਪਲEਨ ਸੀ ਅਿੜਕ) ਕਰਨ ਦਾ ਅ<ਜ ਮuਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਲ6ਟ । 
ਚਾਰN ਨ) ਪਕੜ ਕ) ਦ6ਵN > ਚDਗੀ ਤਰZN ਧ6ਇਆ । ਪਿਹਲ) ਦ6 ਚਾਰ ਥ<ਪੜN 
ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉ:ਤਰ ਿਗਆ । ਉਸ ਮਗਰ, ਨਾ ਭ<ਜਣ ਜ6ਗ) ਸੀ ਨਾ ਲੜਨ 
ਜ6ਗ) । ਚDਗ) ਚDਗ) ਕਮਾਏ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵ)ਲ) ਗ6ਿਡਆਂ ਭਾਰ ਹ6ਏ ਕu<ਟ ਖਾ 
ਰਹ) ਸੀ । ਪਵਨ ਅ<ਡ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਇ<ਕ ਨ) ਉਹਦ) ਵੀ ਦ6 ਚਾਰ 
ਧਰਤੀਆਂ । ਿਪDਡ ਚ ਉਠਦੀ ਅਵਾਜ ਨ) ਸਾਰ) ਿਪDਡ > ਕ6ਿਠਆਂ ਗਲੀਆਂ 
ਿਜਥ) ਵ ਥN ਿਮਲੀ ਮuਫ਼ਤ ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ)ਖਣ ਲਈ ਿਬਠਾ ਿਦ<ਤਾ । 
ਕ<ਪੜ) ਉਤਾਰ ਕ) ਦ,ਵT ਕ<ਿਛਆ ਚ ਰਿਹਗ) । ਨDਗ) ਿਪDਡ) ਤ) ਤੜਾਕ ਤੜਾਕ 
ਕਰਕ) ਡDਡ) ਪcਦ) ਰਹ) । ਪਵਨ ਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਪuਿਲਸ > ਹੀ 
ਕਾਲ ਕਰਲ) । ਉਹ ਛuਡਾਉਣ ਜNਦੀ ਤN ਉਸਦ) ਵੀ ਥੜਪ ਪcਦ) । 
ਗuਰਜੀਤ ਅDਦਰ, ਉ:ਠ ਕ) ਹਰਲੀਨ > ਗ6ਦੀ ਚ ਲE ਕ) ਬEਠਾ ਦ)ਖਦਾ ਿਰਹਾ । 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ) ਮਨ ਦੀ ਇ<ਛਾ ਹੀ ਸੀ । ਜ6 ਜ਼ਿਹਰ ਤ) ਗu<ਸਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ 
ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰ) ਨ) ਭਿਰਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਿਪDਡ ਚ, ਹੀ ਿਕਸ) ਨ) ਕਾਲ ਕਰਕ) ਪuਿਲਸ ਬuਲਾ ਲਈ ਸੀ । ਪuਿਲਸ ਨ) ਆਕ) 
ਹੀ ਦ6ਵN > ਛuਡਵਾਇਆ ਤ) ਕuੜੀ > ਅDਦਰ, ਕ<ਿਢਆ । 

facebook.com/harjotdikalam m.me/harjot4uwww.harjotdikalam.wordpress.com



Page �38 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਠਾਣ) ਪਹuDਚ ਕ) ਗ<ਲ ਤN ਪEਸ) ਤ) ਹੀ ਮu<ਕਣੀ ਸੀ । ਮੀਤ ਤ) ਉਸਦਾ ਦ6ਸਤ 
ਵੀ ਗ<ਲ > ਅ<ਗ) ਨਹI ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦ) ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਵ<ਲ, ਿਬਆਨ ਦਵਾ 
ਿਦ<ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰ) ਉਸ ਘਰ ਲu<ਟ ਮਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀ । 
ਪਵਨ > ਵੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਿਕ ਜ) ਉਹਨN ਦ) ਹ<ਕ ਚ ਬ6ਲੀ ਤN ਤਲਾਕ ਦ) ਕ) 
ਮuੜ ਿਪDਡ ਘ<ਲ ਦ)ਣਾ ਨਾਲ) ਆਸ਼ਕੀਆ ਂਦੀਆਂ ਖਬਰN ਤ)ਰ) ਿਪDਡ ਘ<ਲ 
ਦ)ਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲ6ਕN ਦ) ਮ)ਹਣ) ਸuਣ ਸuਣ ਕ<ਢੀ ਿਫਰ । ਤ) ਬਾਕੀ 
ਇਸਤਰZN ਦ) ਮਾਮਲੀਆ ਂਚ ਬ)ਇ<ਜਤੀ ਮਾੜ) ਤ, ਮਾੜ) > ਬuਰੀ ਲਗਦੀ ਏ । 
ਤੀਵI ਦ) ਮਾਮਲ) ਚ ਿਕ<ਡਾ ਵੀ ਕ6ਈ ਆਿਸ਼ਕ ਕਹਾਵ) ਬ)ਇ<ਜਤੀ ਹ6ਣ ਦ) ਡਰ, 
ਿਪ<ਛ) ਹਟ ਹੀ ਜNਦ) ਹਨ । ਇਹ ਤN ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ 
ਿਜਸਦਾ ਅDਤ ਵੀ ਹੀ ਗEਰ ਸਮਾਿਜਕ ਸੀ ਤ) ਸ਼uਰuਆਤ ਵੀ । 
ਮੀਤ ਵੀ ਇਸ> ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਜ<ਠਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । ਉਹਦ) 
ਿਕਹੜਾ ਦ6ਸਤ ਘ<ਟ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਕu<ਟ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮ6ੜਨਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਿਪDਡ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆ ਂਗ<ਲਾ ਅ<ਡ ਸੀ ਉਹਨN ਦਾ ਮDਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪDਡ ਚ 
ਿਕਉਂ ਗDਦ ਪਾਉਂਦ) ਹ6 ਿਕਤ) ਬਾਹਰ ਜਾਕ) ਕਰ ਲEਣ ਜ) ਬਹuਤੀ ਹੀ ਅ<ਗ ਏ । 
ਪuਿਲਸ ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹ6 ਿਗਆ ਤ) ਮੀਤ ਤ, ਿਲਖਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ 
ਕਦ) ਉਸ ਗਲੀ ਵ<ਲ ਨਹI ਆਏਗਾ । ਇDਝ ਜਜਬਾਤN ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ 
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮEਕਸ ਇਹ6 ਘਟਨਾ ਸੀ । ਜ6 ਸਾਰ) ਿਪDਡ ਨ) ਅ<ਖI ਦ)ਖੀ 
। 
ਇਸ > ਦ)ਖਕ) ਬਹuਤ ਆਿਸ਼ਕN ਨ) ਰਾਤN > ਿਮਲਣ ਦ) ਸਮT ਅ<ਗ) ਪਾ ਿਦ<ਤ) 
। 
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਨ)ਡਾ ਪਹuDਚੀ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਮN ਬਾਪ ਝ<ਟ ਆਏ । 
ਪਵਨ ਦ) ਬਾਪ > ਬuਲਾ ਕ) ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਨ ਲ<ਗ) । ਪਰ 
ਪਵਨ ਆਪਣ) ਕਰEਕਟਰ > ਗਲਤ ਦ<ਸਣ ਦ) ਦ6ਸ਼N > ਕਦ, ਤ<ਕ ਸਿਹDਦੀ । 
ਸ<ਸ ਨ) ਿਕਹਾ ,” ਹ6ਰ ਵੀ ਕuੜੀਆਂ ਨ) ,ਬਹ@Dਆਂ ਨ) ਕ6ਈ ਤN ਇDਝ ਨਹI 
ਕਰਦੀ , ਇDਝ ਬਾਹਰ ਮ@Dਹ ਮਾਰਕ) ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇ<ਜਤ ਰ6ਲਣ ਲ<ਗ) ਇਸ 
ਖਾਨਦਾਨ ਤ) ਆਪਣ) ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਦਾ ਭ6ਰਾ ਿਖਆਲ ਨਾ ਆਇਆ” 
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ਪਵਨ ਨ) ਪਲਟ ਕ) ਜuਆਬ ਿਦ<ਤਾ ,ਉਸਦ) ਵ<ਸ, ਬਾਹਰ ਸੀ ,” ਜ) ਖਾਨਦਾਨ 
ਦੀ ਇ<ਜਤ ਦਾ ਐਨਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ,ਤN ਮਰਦ ਜDਮਣਾ ਸੀ ਨਾਮਰਦ ਿਕਉਂ 
ਜDਿਮਆਂ? ਤ) ਜਦ, ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਦ) ਲਾਇਕ ਨੀ ਤN ਮ)ਰ) ਪ<ਲ) 
ਬDਨਕ) ਿਕਉਂ ਮE> ਰ6ਿਲਆ ਿਗਆ ? । ਿਦਨ ਤN ਿਨ<ਕਲ ਹੀ ਜNਦ) ਸੀ ਪਰ 
ਇ<ਕ ਜuਆਕ > ਗਲ ਲਾ ਕ) ਰਾਤ ਿਕਵT ਕ<ਢਦੀ । ਤ) ਬਾਪ@ ਨ) ਮE> 
ਿਵਆਹuਣ ਲ<ਗ) ਆਪਣ) ਟ<ਬਰ ਦ) ਕਨ)ਡਾ ਬਾਰ) ਸ6ਚਕ) ਮE> ਅDਨZ) ਖ@ਹ ਚ 
ਧ<ਕ ਿਦ<ਤਾ ਿਫਰ ਵੀ ਮc ਹੀ ਿਕਉਂ ਸ6ਚN ? 
ਉਸਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ) ਕ6ਲ ਨਹI ਸੀ । ਿਜDਦਗੀ ਦ) ਧ6ਖ) 
ਤ) ਸਮਾਜ ਦ) ਅDਨZ)ਪਣ ਨ) ਉਸ > ਵੀ ਦ6ਸ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਦ) ਪ<ਲ) ਕuਝ ਹE ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਵਾਿਪਸ ਪ)ਕ) ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹI ਸੀ 
ਚਾਹuDਦੀ । ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਅDਤ ਉਸਨ) ਵੀ ਹਰਲੀਨ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫEਸਲਾ 
ਕਰ ਿਲਆ । 
ਤ) ਇਸ) ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਿਪ ਸ ਆਏ ਸੀ । ਤ) ਅ<ਜ ਉਹ ਆਪਣ) ਘਰ ਦ) 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਬEਠੀ ਉਪਰਲ) ਗ6ਰੀ ਤ) ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸuਣ 
ਰਹੀ ਸੀ । 
ਇ<ਥ, ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਵਆਹ ਦ) ਕuਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਹਨN ਦ) ਘਰ ਬ<ਚਾ 
ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਗ6ਰ) ਤN ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਕਰ ਲcਦ) ਹਨ । ਪਰ ਬ<ਚ) 
ਦ) ਜਨਮ ਤ, ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਿਵ<ਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਗਈਆਂ ਸੀ । 
ਗ6ਰੀ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਹੀ ਦuਬਾਰਾ ਉਸ) ਕDਮ ਤ) ਜNਦੀ ਸੀ । ਆਪਣ) ਬ<ਚ) > 
ਦ,ਵT ਪDਘ@ੜ) ਘਰ ਛ<ਡ ਜNਦ) ਤ) ਆਪਣੀਆ ਜRਬ ਤ) ਿਨ<ਕਲ ਜNਦ) । 
ਕਨ)ਡਾ ਆ ਕ) ਉਹਨ) ਗ6ਰੀ > ਸਭ ਦ<ਸ ਿਦ<ਤਾ । ਜਨਮ ਤ, ਲE ਕ) ਹuਣ ਜ6 ਵੀ 
ਹ6ਇਆ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ ਛ<ਡੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦੀ ਕਮਜ਼6ਰੀ ਮੀਤ ਨਾਲ 
ਸਬDਧ ਸਭ ਕuਝ ਗ6ਰੀ ਸuਣਦੀ , ਉਸਦ) ਦu<ਖ > ਸਮਝਦੀ ਤ) ਕਦ) ਮੀਤ 
ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲN ਤ) ਉਸ> ਛ)ੜਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਕਨ)ਡਾ ਚ ਮEਡੀਕਲ 
ਅਨਿਫ<ਟ ਹ6ਣ ਰਿਜਸਟਰ ਹ6ਣ ਬਾਰ) ਸuਣਕ) ਉਸਨ) ਪਵਨ > ਕਈ ਵਾਰ 
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ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਿਦ<ਤੀ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਹਰਲੀਨ ਉਸਦੀ ਬ<ਚੀ 
ਰuਲ ਜਾਏਗੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ, ਿਬਨਾ । ਗ6ਰੀ ਉਸਦੀ ਗ<ਲ ਤ) ਹ<ਸ ਛਡਦੀ । 
ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜDਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕuਝ ਮਹੀਨ) ਤ, ਇDਝ ਹੀ ਕਬਾੜਾ ਹ6 
ਚu<ਿਕਆ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹਸਬcਡ ਨ) ਬ<ਚ) ਦ) ਜਨਮ ਤ, ਹੀ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਕਸ) 
ਹ6ਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਇਥ, ਤ<ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕ6ਈ ਖਰਚਾ 
ਵੀ ਨਾ ਿਦDਦਾ ਤ) ਉਸਦ) ਘਰ, ਿਨਕਲਦ) ਹੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ > ਘਰ ਲE ਵੜਦਾ । 
ਅ<ਜ ਵੀ ਜਦ, ਉਹ ਕDਮ ਤ) ਿਨਕਲੀਆਂ ਤN ਇਹ6 ਕਹਾਣੀ ਸੀ । ਤ) ਗ6ਰੀ ਨ) ਦ6 
ਟu<ਕ ਫEਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਹuਣ ਤਲਾਕ ਲEਣਗ) ਤ) ਅ<ਜ 
ਤ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦ) ਉਸ ਕ6ਲ ਨਹI ਆਊ । ਇਸਦਾ ਉਸਦ) ਿਚਹਰ) ਤ) 
ਕ6ਈ ਦu<ਖ ਨਜਰ ਨਹI ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਤ) ਉਸਦ) ਫEਸਲ) ਤ) ਇ<ਕ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਇDਝ ਫEਸਲਾ ਲEਣਾ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ 
ਿਕਵT ਕ6ਈ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗ6ਰੀ ਉਸਦ) ਭਾਵ ਸਮਝਕ) ਇ<ਕ6 ਗ<ਲ ਬ6ਲੀ,” 
ਕuਝ ਿਰਸ਼ਤ) ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਿਜਉ ਂਲEਣ ਮਗਰ, ਖਤਮ ਹ6ਣ ਲਈ ਹੀ ਜDਮਦ) 
ਹਨ । ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇ<ਕ ਉਮਰ ਹuDਦੀ ਹE । ਆਪਣ) ਸu<ਖਾ > ਸਾੜ ਕ) 
ਕ6ਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਨਭਦਾ ਨਹI ਹuDਦਾ । “ 
ਅਗਲ) ਕuਝ ਿਦਨN ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮuਕDਮਲ ਕਰਕ) ਦ,ਵT ਖuਸ਼ੀ 
ਖuਸ਼ੀ ਗਲ ਲਗਕ) ਅਲਗ ਹ6 ਗਏ । ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਦ) ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀ 
ਗਰਲਫਰcਡ ਵੀ ਸੀ । ਗ6ਰੀ ਕuਝ ਿਦਨ ਗਮ ਚ ਕDਮ ਤ) ਨਹI ਆਈ ਪਰ 
ਮਗਰ, ਮuੜ ਉਸ) ਊਰਜਾ ਤ) ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਨ ਲ<ਗੀ । 
ਇਹ ਸਭ ਪਵਨ ਦ) ਇDਡੀਆ ਤ, ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦ) ਦ6 ਕu ਮਹੀਨ) ਚ ਹੀ 
ਵਾਪਰ ਿਗਆ ਸੀ ।ਇਸ ਦRਰਾਨ ਉਸਨ) ਘਰ ਚ ਵੀ ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਸਿਹਆ ਸੀ 
। ਉਸਦ) ਫ6ਨ , ਨE:ਟ ਬEਗ ਤ<ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹuDਦੀ । ਮਤ) ਿਕਤ) ਏਥ) ਵੀ ਕ6ਈ 
ਨਵN ਚDਦ ਨਾ ਚਾੜ ਦ)ਵ) । ਪਰ ਉਸਦ) ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨ) ਉਸਦ) ਿਜਸਮ 
ਦ) ਸਾਰ) ਚਾਅ ਮਾਰ ਿਦ<ਤ) ਸੀ । ਹuਣ ਉਸ> ਹਰਲੀਨ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਵਧ)ਰ) 
ਚDਗ) ਲ<ਗਣ ਲ<ਗ ਗਏ ਸੀ ।ਦ6ਵN ਨਾਲ ਸRਣਾ ਤ) ਿਨ<ਕੀਆਂ ਿਨ<ਕੀਆਂ ਗ<ਲN 
ਕਰਨੀਆਂ ਚDਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆ ਂ। 
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ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਰ) ਕDਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹਾਉਣ ਤ, ਖਵਾਉਣ ਤ<ਕ ।ਉਸਦ) 
ਨਾਲ ਸਮN ਿਬਤਾਉਂਦੀ ਤ) ਸਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਉਸ> ਕ6ਲ ਆਪਣ) ਨਾਲ ਜ<ਫੀ ਪਾ 
ਕ) । 
ਸਾਰਾ ਕuਝ ਸਹੀ ਸੀ ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇ<ਕ ਧਮਾਕਾ ਹ6ਇਆ ਉਹ ਤ) ਿਤDਨ 
ਮਹੀਨ) ਦੀ X)ਗਨcਟ ਿਨ<ਕਲੀ । ਸ<ਸ ਸਹuਰ) > ਇਸ ਬ<ਚ) ਬਾਰ) ਯਕੀਨ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹਨN ਦਾ ਨਹI ਏ । ਪਵਨ > ਪu<ਿਛਆ ਤN ਉਸਨ) ਵੀ ਚu<ਪ ਹੀ ਵ<ਟ 
ਲਈ । ਯਕੀਨ ਪ<ਕਾ ਹ6 ਿਗਆ । 
ਪ@ਰ) ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇ<ਕ6 ਰਾਏ ਸੀ ਿਕ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ । ਪਰ 
ਪਵਨ ਇਹ ਨਹI ਸੀ ਚਾਹuDਦੀ । ਗuਰਜੀਤ > ਵੀ ਐਨੀ ਕu ਗ<ਲ ਦੀ ਸਮਝ 
ਤN ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ) ਘਰ ਇ<ਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬ<ਚਾ ਜਨਮ ਲE ਿਰਹਾ ਹE । ਉਸਦਾ 
ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਪਵਨ ਉ:ਤ) ਦਬਾਅ ਸੀ ਿਕ ਜ) 
ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹuD ਦੀ ਹE ਤN ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਪਵ)ਗਾ । ਿਕਸ) ਵੀ ਹਾਲ ਉਹ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਦ) ਖ@ਨ > ਆਪਣ) ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹI ਲEਣ ਦ)ਣਗ) । ਪਵਨ ਉਹਨN ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇ<ਜਤ ਤ) ਿਸਰਫ 
ਹ<ਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ । 
ਿਫਰ ਉਸ> ਇਸ ਸਭ ਤ, ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇ<ਕ6 ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ 
ਸੀ ਤਲਾਕ । 
ਉਸਨ) ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਅਨਿਫ<ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਰਕ) ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼@ਰ ਹ6ਈ ਤ) ਉਹਨ) ਹਰਲੀਨ > ਲE ਕ) ਅਲ<ਗ 
ਘਰ ਿਲਆ ਤ) ਰਿਹਣ ਲ<ਗੀ । ਗ6ਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗ<ਲ ਿਕ ਕuਝ ਿਰਸ਼ਤ) 
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲE ਕ) ਜDਮਦ) ਹਨ । ਉਸ> ਸਹੀ ਲ<ਗੀ । ਕਮੀਆ ਂਤN ਿਕਸ) 
ਚ ਵੀ ਹ6 ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹE ਿਕ ਹਰ ਕਦਮ 
ਤ) ਸਮਝRਤ) ਕਰਕ) ਤ) ਲ6ਕN ਦੀਆ ਂਨਜਰN ਚ ਚDਗ) ਬਣ) ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਸ 
ਿਜ਼Dਦਗੀ > ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ । ਉਹ ਫEਸਲ) ਲਈਏ ਜ6 ਲ6ਕN ਲਈ ਚDਗ) 
ਹ6ਣ ਤ) ਸਾਡ) ਲਈ ਭਾਵT ਘਾਤਕ ਤ) ਹuਣ ਤ<ਕ ਉਸਨ) ਦuਨੀਆਂ > ਸ6ਚਕ) ਹੀ 
ਫEਸਲ) ਲਏ ਸੀ । ਪਰ ਹuਣ ਉਸਨ) ਇਹ ਫEਸਲਾ ਖuਦ ਲਈ ਿਲਆ । 
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ਛ) ਮਹੀਨ) ਮਗਰ, ਨਰਸ ਨ) ਬ<ਚ) ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਮਗਰ, ਫਾਰਮ ਭਰਦ) ਹ6ਏ 
ਪu<ਿਛਆ ,” 
ਬ<ਚ) ਦ) ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ? 
ਪਵਨ ਨ) ਿਕਹਾ,” ਮc ਚਾਹuDਦੀ ਹN ਿਕ ਮ)ਰਾ ਬ<ਚਾ ਿਸਰਫ ਮN ਦ) ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਿਣਆ ਜਾਵ) ।” 
ਨਰਸ ਜ6 ਇDਡੀਅਨ ਉਸਦ) ਜਵਾਬ ਤ) ਹEਰਾਨ ਹ6ਈ ਉਸਦ) ਮuਸਕਰਾਉਂਦ) 
ਿਚਹਰ) ਵ<ਲ ਤ<ਕਦੀ ਬuੜਬuੜਾ ਪਈ । 
ਇਸ ਮuਲਕ ਚ ਆ ਕ) ਅਸI ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਲਆ । ਪਰ 
ਪਵਨ ਮuਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸ6ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤ) ਉਹ ਇDਡੀਆ ਤ, ਹੀ 
ਿਲਆਈ ਏ । 

             ……………………………………… 
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