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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰu<ਤ 

ਮIਹ ਚ ਿਭ<ਜਣਾ ਅਮਿਰDਦਰ > ਬ)ਹ:ਦ ਪਸDਦ ਸੀ । ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤ) ਜਵਾਨੀ 
ਿਪDਡ ਿਵ<ਚ ਖ)ਤN ਦੀਆਂ ਵ<ਟN ਉ:ਤ) ਗਲੀਆਂ ਿਵ<ਚ ਤ) ਵਗਦ) ਪਰਨਾਿਲਆ ਹ)ਠN 
ਨਹਾਉਂਦ) ਹੀ ਲDਘੀ ਸੀ । ਹuਣ ਮ6ਹਾਲੀ ਚ ਆਪਣੀ ਕ6ਠੀ ਚ ਬEਠਾ ਮIਹ ਦ) ਬਣ) 
ਮRਸਮ > ਿਨਹਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਕਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਮ) ਚ ਨRਕਰੀ ਕਰਦਾ 
ਸੀ ਤ) ਇਸ ਮਿਹDਗ) ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਵੀ ਇ<ਕ ਕ6ਠੀ ਿਕਰਾਏ ਤ) ਲE ਕ) ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਊਹ ਸ6ਚਦਾ ਕuਦਰਤ ਿਕਵT ਿਕਵT ਦ) ਮ)ਲ ਬਣਾ ਿਦDਦੀ ਹE । ਿਜ<ਥ) ਮIਹ ਦਾ 
ਬਰਸਣਾ ਉਸ> ਹਸੀਨ ਸਫ਼ਰ ਵNਗ ਲਗਦਾ । ਓਥ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 
ਹਰXੀਤ > ਦ)ਖ ਕ) ਹੀ ਗu<ਸਾ ਚੜZਨ ਲਗਦਾ । ਉਹ ਮIਹ > ਵ)ਖਦ) ਹੀ ਝ@ਰਨ 
ਲਗਦੀ । ਿਗ<ਲ) ਹ6ਏ ਕ<ਪੜ) ਦ@ਰ ਸu<ਟ ਿਦDਦੀ ਮIਹ ਚ ਿਭ<ਜਣ ਮਗਰ, ਿਬਨN 
ਨਹਾਏ ਉਸ> ਕ6ਈ ਵੀ ਕDਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦDਦੀ । ਦ,ਵT ਇਸ ਮਸਲ) ਤ) ਇ<ਕ ਦ@ਜ) 
ਤ) ਅਲਗ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸNਝ ਬ)ਹ:ਦ ਸੀ ਤ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦਾ ਹਰ 
ਪ<ਖ, ਿਧਆਨ ਵੀ ਰ<ਖਦ) । 
ਅਮਿਰDਦਰ ਸ6ਚਦਾ ਤN ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਿਕ ਿਕDਝ ਮIਹ ਚ ਿਭ<ਜ) ਹੀ ਉਹ ਠuਰ ਠuਰ 
ਕਰਦ) ਚਾਹ ਮ@Dਹ > ਲਾ ਕ) ਚuਲZ) ਅ<ਗ) ਬEਠ ਜNਦ) ਿਫਰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨ<ਘ) ਹ6ਏ 
ਿਸਲ) ਕਪੜ) ਉਤਾਰਦ) । ਕਈ ਵਾਰ ਿਬਨਾ ਉਤਾਰ) ਘuDਮਦ) ਤ) ਚIਘN ਪE ਜNਦੀਆਂ।
 #HarjotDiKalam 

ਐਨ) > ਬ<ਦਲ ਜ6ਰ ਦੀ ਗਰਿਜਆ ਤ) ਮIਹ ਬਰਸਣ ਲ<ਗਾ । ਹਰXੀਤ ਕuਝ 
ਬuੜਬuੜਾਉਣ ਲ<ਗੀ । ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਅਜ) ਨਾਈਟ ਸ@ਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹ6ਇਆ 

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



Page �4 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਸੀ । ਉਵT ਹੀ ਉਹ ਪRੜੀਆ ਂਚੜਕ) ਛ<ਤ ਤ) ਆ ਿਗਆ । ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਤ) 
ਪਈਆਂ ਬ@DਦN ਨਾਲ ਿਜਵT ਉਸਦੀ ਰ@ਹ ਨਿਸ਼ਆਂ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਇਸ ਮIਹ ਚ 
ਸੀਿਮDਟ ਤ) ਪਈਆਂ ਬ@DਦN ਦੀ ਖuਸ਼ਬ6 ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਿਪDਡ ਦੀ ਿਮ<ਟੀ ਵਾਲੀ 
ਖuਸ਼ਬ@ > ਤਰਿਸਆ । ਪਰ ਕuਝ ਪਲN ਚ ਤ)ਜ਼ ਮIਹ ਨ) ਖuਸ਼ਬ@ ਭuਲਾ ਕ) ਿਸਰਫ ਤ) 
ਿਸਰਫ ਉਸਦ) ਕ<ਪਿੜਆਂ > ਪ@ਰ) ਸਰੀਰ ਸਮ)ਤ ਤਰ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਉਸਦ) ਕ<ਪੜ) 
ਸuਕੜ ਕ) ਨਾਲ ਹੀ ਜuੜ ਗਏ ਤ) ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਉਹ ਆਪਣ) ਜੀਵਨ ਦ) ਸਾਰ) 
ਪuਰਾਣ) ਪਲ ਿਜਉਣ ਲ<ਗਾ । ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ ਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 
ਿਪਆਸੀ ਧਰਤ ਤ) ਜੀਵN ਤ) ਬਰਸ ਕ) ਿਕਵT ਿਜDਦਗੀ ਧੜਕਾ ਿਦDਦਾ ਹE । ਇਸ) 
ਲਈ ਤN ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਿਕਹਾ ਜNਦਾ । ਿਜਸਮ ਤ) ਪਈਆਂ ਇਹ ਬ@DਦN ਮ<ਲ6 
ਮ<ਲੀ ਹਾਣ ਲ<ਭਦੀਆਂ ਹਨ । ਤ) ਅDਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਿਜਵT ਿਜਥ, ਵੀ ਜਗZਾ 
ਿਮਲ) ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦੀ ਹE । ਇਹ ਗ<ਲN ਉਹ> ਹuਣ ਸਮਝ 
ਲ<ਗੀਆਂ ਪਿਹਲੀ ਉਮਰ) ਤN ਉਹ ਜਜਬਾਤ ਮਿਹਸ@ਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀ ਤ) ਿਕਉ ਂਦੀ 
ਸਮਝ ਉਸ ਿਵ<ਚ ਨਹI ਸੀ । ਉਹ ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਬ<ਸ ਇਹ6 ਸ6ਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਕuਝ ਪਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅ<ਖ ਖu<ਲੀ ਤN ਉਹ ਆਸਪਾਸ ਤ<ਕਣ ਲ<ਗਾ । ਉਸਦੀ 
ਸਾਹਮਣ) ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਤ) ਉਸ> ਨਜ਼ਰI ਿਪਆ ਿਕ ਇ<ਕ ਕuੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ ਹੀ 
ਇਸ ਬਾਿਰਸ਼ ਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਏ । ਿਜ<ਥ) ਉਹ ਰਿਹDਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ 
ਪੀਜੀ ਤ) ਿਕਰਾਏ ਦੀਆ ਂਕ6ਠੀਆਂ ਸੀ । ਸਾਹਮਣੀ ਕ6ਠੀ ਤ) ਰਿਹDਦੀਆਂ ਕuੜੀਆਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਲEਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕuੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ 
ਕuਦਰਤ ਦ) ਇਸ ਮRਸਮ > ਪਸDਦ ਕਰਦੀ ਹ6ਏਗੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਅਜ) ਉਸ 
ਉਮਰ ਿਵ<ਚ ਸੀ ਿਜ<ਥ) ਉਸ> ਬਾਿਰਸ਼ ਦ) ਮRਸਮ ਨਾਲ ਜਗਦ) ਅਿਹਸਸ ਤN ਸੀ 
ਪਰ ਸਮਝ ਨਹI ਿਕਉਂ ।ਿਬਲਕuਲ ਇਸ ਕuੜੀ ਵNਗ !! ਉਸਦ) ਚੜZਦੀ ਉਮਰ ਦ) 
ਪਿਹਲ) ਇਸ਼ਕ ਦ) ਵNਗ ! #HarjotDiKalam 
ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਪ<ਛ) ਵ<ਲ ਦRੜਨਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਨ) ਆਪਣ) ਮਨ > 
ਝਟਿਕਆ ਤ) ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਸਾਹਮਣ) ਿਦਸਦੀ ਕuੜੀ ਵ<ਲ ਲਗਾ ਿਦ<ਤਾ 
। ਕuੜੀ ਦੀ ਕ6ਠੀ ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਉਹਦੀ ਛ<ਤ ਦ) ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤ) ਿਤDਨ ਪਾਿਸਓ ਂਉਸ 
ਦੀ ਉਚਾਈ ਐਨੀ ਕu ਸੀ ਿਕ ਕuੜੀ ਿਕਸ) ਪਾਿਸਓ ਂਿਦਸ ਨਹI ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ 
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ਿਜ<ਥ) ਖੜਾ ਸੀ ਐਨਾ ਕu ਓਹਲਾ ਸੀ ਿਕ ਿਬਨN ਉਚ)ਚ ਕੀਤ) ਕuੜੀ ਉਸ> ਦ)ਖ 
ਨਹI ਸੀ ਸਕਦੀ । 
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦ)ਖ ਨਾ ਦ)ਖ ਸਕਣ ਦੀ ਗ<ਲ ਕuੜੀ ਮuਕਾ ਚu<ਕੀ ਸੀ । ਮIਹ ਚ 
ਿਭ<ਜਣ ਤ) ਉਸ ਚ ਗuਆਚ ਜਾਣ ਕਰਕ) ਉਹ> ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ ਸੀ ਿਕ 
ਕ6ਈ ਉਸ> ਦ)ਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹE । ਉਸਦ) ਸਾਰ) ਕ<ਪੜ) ਿਭ<ਜ ਕ) ਉਸ ਨਾਲ 
ਿਚਪਕ ਗਏ ਸੀ । ਤ) ਅਮਿਰDਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰN ਚਾਅ ਕ) ਵੀ ਪਾਸ) ਨਹI ਸੀ ਹ6 
ਰਹੀਆਂ । ਿਜਵT ਉਹ ਿਭ<ਜ) ਹuਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰDਗN ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ ਹ6ਵ) । 
ਮIਹ ਨਾਲ ਿਭ<ਜ) ਤ) ਹਵਾ ਨਾਲ ਠਰ ਰਹ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਿਛੜ) ਕNਬ) > ਉਹ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਪਛNਹ ਵ<ਲ ਦRੜ ਹੀ ਿਗਆ । ਇਹੀ ਸਾਉਣ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਹਨN ਦ) ਸ਼ਰੀਕ ਚ, ਲਗਦ) ਚਾਚ) ਤਾਏ ਦ) ਘਰ, ਇ<ਕ ਉਸਦ) ਹਾਣ 
ਦੀ ਕuੜੀ ਆਈ ਹ6ਈ ਸੀ । ਉਹ ਲ<ਗਪ<ਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਦ6ਵN ਦੀ 
ਅ<ਖN ਅ<ਖN ਚ ਹੀ ਗ<ਲ ਸੀ ਤ) ਇਸ਼ਾਰ) ਤ) ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਆਮ ਸੀ । ਉਹ ਵEਸ) 
ਵੀ ਚਾਚ) ਦ) ਘਰ ਜNਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ, ਿਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਤN ਉਸਦ) ਗ)ੜ) ਵ<ਧ ਜNਦ) 
। ਅ<ਖN ਅ<ਖN ਚ ਕਈ ਕਰਾਰ ਤ) ਇਕਰਾਰ ਹ6 ਗਏ ਸੀ । ਮਜਾਕ ਮਜਾਕ ਚ ਹੀ 
ਇਜ਼ਹਾਰ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਇਹ ਅ<ਲZੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਸੀ ਅਜ) ਮuਬEਲ 
ਵਾਲਾ ਕDਮ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਇਆ । ਖ਼ਤN ਰਾਹI ਹੀ ਲuਕਵੀਆਂ ਗ<ਲN ਹuDਦੀਆਂ ਸੀ । 
ਉਹਨN ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤN ਰਾਹI ਹੀ ਗ<ਲ ਕਾਫੀ ਦ@ਰ ਤ<ਕ ਪਹDਚ ਗਈ ਸੀ । ਿਕਰਨ 
ਉ:ਤ) ਵੀ ਹuਸਨ ਜ6ਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਮ6ਟੀਆਂ ਅ<ਖN , ਗ6ਲ 
ਿਚਹਰਾ ,ਲDਮਾ ਕਦ ਭਰਵN ਸਰੀਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਦ)ਖਦਾ ਤN ਇ<ਕ ਵਾਰ ਦ)ਖਦਾ ਹੀ 
ਰਿਹ ਜNਦਾ । #HarjotDiKalam 
ਉਸ> ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਜਦ, ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਤ) ਅਖੀਰ ਵਾਰ ਿਮਲ) ਸੀ ਇਹ6 
ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਬ<ਦਲ ਿਘਰ ਆਇਆ । 
ਮ<ਝN ਵਾਲ) ਘਰ ਉਹ ਪਸ਼@ ਤ) ਪ<ਠ) ਸNਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇDਨ) ਚ ਹੀ ਉਹ ਮIਹ ਚ 
ਿਭ<ਜ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ) ਚਾਚ) ਤ) ਉਹਨN ਦਾ ਇਹ ਿਹ<ਸਾ ਸNਝਾ ਹੀ ਸੀ । ਦ,ਵT 
ਘਰN ਚ, ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਕ6ਈ ਇ<ਕ ਜਣਾ ਇ<ਧਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸb ਜNਦਾ । ਉਹ 
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ਿਭ<ਿਜਆ ਹ6ਇਆ ਅਜ) ਸਾਰ) ਡDਗਰN > ਅDਦਰ ਕਰਕ) ਹੀ ਹਿਟਆ ਸੀ ਿਕ 
ਿਕਰਨ ਸuਨ)ਹਾ ਲE ਕ) ਆਈ ਿਕ ਚਾਚ) ਿਦਆਂ ਡDਗਰN > ਵੀ ਅDਦਰ ਕਰ ਦਵ) । 
ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮIਹ ਚ ਪ@ਰੀ ਿਭ<ਜ ਗਈ ਸੀ । ਿਬਲਕuਲ ਉਸ ਕuੜੀ 
ਵNਗ ਜ6 ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਤ) ਸੀ । ਪਰ ਿਕਰਨ > ਆਪਣ) ਹuਸਨ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਹ6ਵ) ਉਸਨ) ਚuDਨੀ > ਲਪ)ਟ ਕ) ਖuਦ > ਪ@ਰੀ ਤਰN ਕu<ਜ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਪ@ਰੀ ਤਰN ਲuਕ6ਣ ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ । ਉਸ> ਇਕ<ਲ) > ਸਭ 
ਕuਝ ਇਕ<ਠਾ ਕਰਦ) ਦ)ਖ ਿਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ<ਥ ਵਟਾਉਣ ਲ<ਗੀ । 
ਦ6ਵN ਦ) ਕਪੜ) ਤ@ੜੀ ਕ<ਖN ਤ) ਗ6ਹ) ਨਾਲ ਿਲਬੜ ਗਏ । ਿਵਹਲਾ ਹ6ਕ) 
ਅਮਿਰDਦਰ ਮIਹ ਚ ਨਹਾ ਕ) ਹੀ ਆਪਣ) ਆਪ > ਸਾਫ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । ਿਕਰਨ 
ਉਸ> ਖੜੀ ਦ)ਖਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ> ਇDਝ ਤ<ਕਦ) ਦ)ਖ ਿਜਵT ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਿਕDਨ) 
ਹੀ ਭ@ਚਾਲ ਆ ਗਏ ਹ6ਣ ।ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ ਤ) ਅ<ਖN ਚ ਆ ਗਈ 
ਲਾਲੀ > ਛuਪਾਉਂਦ) ਹ6ਏ ਉਸਨ) ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ) ਉਸਨ) ਿਕਰਨ > ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਵੀ ਨਹਾ ਕ) ਕ<ਪੜ) ਸਾਫ ਕਰ ਲਵ) । 
ਿਜਵT ਿਕਰਨ ਤN ਉਸਦ) ਇਸ਼ਾਰ) > ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹ6ਵ) । ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵੀ 
ਸ਼ਾਇਦ ਿਪDਡ) ਤ) ਪਈ ਬਾਿਰਸ਼ ਨ) ਅDਦਰ, ਉ:ਠਦ) ਵਲਵਿਲਆਂ ਚ ਸਮਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ 
।ਭਾਵT ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹ6ਈ ਹੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਕ) ਮIਹ ਚ ਦuਬਾਰਾ ਿਭ<ਜਣ ਲ<ਗੀ 
। ਮIਹ ਐਨਾ ਕu ਤ)ਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ) ਦ) ਇ<ਧਰ ਆਣ ਦਾ ਚNਸ ਘ<ਟ ਹੀ ਸੀ । 
ਬਾਿਰਸ਼ ਦ) ਇਸ ਨਸ਼) ਚ ਕਦ, ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਇDਝ ਕਰੀਬ ਹ6 ਗਏ ਦ6ਵN > 
ਕ6ਈ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਨਹI ਲ<ਗਾ । ਿਕਰਨ ਦੀ ਚuDਨੀ ਿਕਤ) ਸੀ ਤ) ਉਹ ਆਪ ਿਕਤ) ਹ6ਰ । 
ਦ,ਵT ਿਜਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਿਬਲਕu<ਲ ਨਾਲ ਜuੜ) ਪ@ਰ) ਮIਹ > ਆਪਣ) ਉ:ਪਰ ਹੀ 
ਲDਘਾ ਦ)ਣਾ ਚਾਹuDਦ) ਸੀ । ਤ)ਜ ਅਵਾਜ ਚ ਗੜਕਦ) ਬ<ਦਲ ਤ) ਉਹਨN ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹਨ)ਰਾ ਤ) ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨ) ਤ) ਦ6 ਜਵਾਨ ਿਜਸਮ ਿਜਹਨN ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ) 
ਸਾਹN ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ ਨ) ਿਕਸ) ਅਲRਿਕਕ ਨਜਾਰ) > ਿਸਰਿਜਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਐਸ) 
ਵਕਤ ਕਦ) ਿਕਸ) > ਦ<ਸਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਪcਦੀ ਿਕ ਅ<ਗ) ਕੀ ਕਰਨਾ ਤ) ਹ6ਣਾ ਹE 
। ਹ<ਥN > ਖuਦ ਬ ਖuਦ ਪਤਾ ਹuDਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤ) ਬu<ਲZਾ > ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਮDਿਜਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹuDਦਾ । ਤ) ਉਹਨN ਦ) ਸਰੀਰ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਜuੜ) ਤ) ਚuDਮਣ 
ਦੀ ਬਰਸਾ ਤ ਨ) ਲ<ਗਪ<ਗ ਮਦਹ6ਸ਼ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਉ:ਪਰ, ਠDਡੀ ਹਵਾ ਨ) 
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ਸਰੀਰ > ਹ6ਰ ਸਰਦ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਦ,ਵT ਉਵT ਹੀ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਖ6ਏ ਨਾਲ ਬਣ) 
ਕਮਰ) ਚ ਵੜ ਗਏ । ਿਗ<ਲ) ਕਪਿੜਆ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤ) ਹੀ ਲ)ਟ ਗਏ । ਦ6ਵN > 
ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਤ, ਕ6ਈ ਿਝਜਕ ਨਹI ਸੀ ਅਮਿਰDਦਰ ਸ6ਚਦਾ ਿਕ ਹਰXੀਤ ਦ) ਨ<ਕ 
> ਮIਹ ਨਾਲ ਿਭ<ਜ) ਦੀ ਖuਸ਼ਬ@ ਿਕDਨੀ ਬ@ਰੀ ਲਗਦੀ ਏ । ਤ) ਉਹ ਿਕਰਨ ਉਸ 
ਬਾਿਰਸ਼ ਿਵ<ਚ ਿਮ<ਟੀ ਤ) ਡDਗਰN ਵਾਲ) ਉਸ ਘਰ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਤਰN ਦੀ ਿਮਲੀ 
ਜ@ਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਇਵT ਿਲਪਟੀ ਹ6ਈ ਸੀ ਿਜਵT ਚDਦਨ > ਅਜਗਰ 
। ਪਰ ਿਕਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ> ਸ<ਚੀ ਚDਦਨ ਵਰਗਾ ਲ<ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਵT ਿਜਵT 
ਦ6ਵN ਚ ਪਲ ਬੀਤਦ) ਗਏ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦDਦ) ਰਹ) । 
ਿਗ<ਲ) ਕਪੜ) ਉਤਾਰ ਕ) ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਇDਝ ਲ)ਟ ਗਏ ਿਜਵ) ਉਹਨN ਦਾ 
ਸਾਥ ਜਨਮN ਤ, ਹ6ਵ) ਤ) ਜਨਮN ਲਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਿਕਰਨ ਨ) ਿਫਰ ਵੀ ਐਨਾ ਕu 
ਲuਕ6 ਰ<ਿਖਆ ਕ) ਿਕਤ) ਇਸ ਬਾਿਰਸ਼ ਚ ਵਿਹ ਗਏ ਜਜਬਾਤN ਚ ਿਕਤ) ਉਹ 
ਆਪਣ) ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤ, ਨਾਯਾਬ ਤ6ਹਫ਼ਾ ਨਾ ਗuਆ ਦ)ਵ) । ਉਸ> ਚuDਮਦ) ਹ6ਏ ਤ) 
ਉਸ> ਸਿਹਲਾਉਂ ਦ) ਤ) ਉਸ> ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘ<ਟਦ) ਹ6ਏ ਅਮਿਰDਦਰ 
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕ6ਈ ਵੀ ਇDਤਜ਼ਾਰ ਮuਮਿਕਨ ਨਹI ਸੀ ।ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਗਰਦਨ ,ਛਾਤੀ ਤ) ਪ)ਟ ਤ, ਹuDਦ) ਿਜਵT ਹੀ ਹ6ਰ ਹ)ਠN ਵ<ਲ ਜਾਣ ਲ<ਗ) ਤ) ਿਕਰਨ ਨ) 
ਹ<ਥ > ਫੜ ਕ) ਮਿਹਜ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਆਹ ਤ, ਬਾਅਦ । ਇਸ 
ਦਾਅਵ) ਨਾਲ ਿਜਵT ਦ6ਵN ਦ) ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ<ਕੀ ਹ6 ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ 
ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਇ<ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਐਨੀ ਸ6ਹਣੀ ਤ) ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਕuੜੀ 
> ਵੀ ਕ6ਈ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਮਿਰDਦਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਵT 
ਦਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ> ਵੀ ਇਹ6 ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗ਼ੀ ਲਈ ਿਵਆਹ 
ਲਈ ਇਸਤ, ਬ)ਹਤਰ ਕuਝ ਨਹI । 
ਇਸ ਲਈ ਿਜ<ਥ) ਵੀ ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦਾ ਹ<ਥ ਰ6ਿਕਆ ਤ) ਉਹ ਰuਕ ਿਗਆ । ਤ) 
ਉਸ> ਆਪਣ) ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਿਜਵT ਉਹ ਇDਝ ਹੀ ਉਸ ਿਵ<ਚ 
ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਹ6ਵ) ਤ) ਧੜਕਦ) ਿਦਲ ਇ<ਕ ਹ6 ਜਾਣ ! ਦ6ਵN ਦ) ਹ<ਥ ਇ<ਕ 
ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਿਪ<ਠ ਤ) ਿਫਰਦ) ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਕuਝ ਿਲਖਦ) ਰਹ) । ਿਜਸ> 
ਿਸਰਫ ਉਹ ਬuਝ ਸਕਦ) ਸੀ ।ਐਨ) ਕu ਸਮT ਚ ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਹਰ ਉ:ਚਾਈ 
ਤ) ਗਿਹਰਾਈ > ਜਾਣ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਬ<ਸ ਉਡੀਕ ਹuਣ ਦ6ਵN > ਆਉਣ ਵਾਲ) ਸਮT 
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ਚ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਿਜ<ਥ) ਇਹ ਸਭ ਇ<ਕ ਬਰਾਬਰ ਹ6 ਜਾਵ) ਤ) ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਿਮ<ਕ ਹ6 
ਜਾਣ । 
ਿਕDਨਾ ਹੀ ਸਮN ਦ6ਵT ਇDਝ ਹੀ ਹਨ)ਰ) ਕਮਰ) ਚ ਿਗ<ਲ) ਫਰਸ਼ ਤ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) 
ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਲ)ਟ) ਰਹ) । ਬਾਰਸ਼ ਬDਦ ਹ6ਈ ਉਹਨN ਦ) ਸਾਹ ਕuਝ ਸਹੀ ਹ6ਏ ।
ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਉਸਦ) ਕDਨN ਚ ਹRਲੀ ਜਹ) ਿਕਹਾ,” ਮc ਇਥ) ਸb ਜਾਇਆ ਕਰN 
ਰਾਤੀ ,ਤN ਆਪN ਰ6ਜ ਹੀ ਇਵT ਿਮਲ ਸਕਦ) ਤN ਸb ਸਕਦ) ਹN । 
ਿਕਰਨ ਹ<ਸੀ ਤ) ਬ6ਲੀ ,” ਅ<ਜ ਤ) ਮc ਖuਦ ਤ) ਕਾਬ@ ਕਰਕ) ਤE> ਰ6ਕ ਿਲਆ ,ਰ6ਜ 
ਰ6ਜ ਇDਝ ਿਮਲਕ) ਮ)ਰ) ਤ, ਖuਦ > ਨਹI ਰ6ਕ ਹ6ਣਾ ।” ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ 
ਅ<ਜ ਇਵT ਆਖਰੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਹE “। ਹuਣ ਇDਝ ਿਸਰਫ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਿਮਲNਗ) 
। “ 
” ਮ)ਰ) ਤ, ਤ) ਖuਦ ਤ, ਐਨਾ ਡਰ ,ਿਫਰ ਮ)ਰ) ਨਾਲ ਆਕ) ਹuਣ ਵੀ ਿਕਉ ਂਲ)ਟ 
ਗਈ ?ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਿਫਰ ਪu<ਿਛਆ । 
“ਪਤਾ ਨਹI ਇਸ ਮIਹ ਨ) ਕੀ ਜਾਦ@ ਕੀਤਾ ,ਤ)ਰੀ ਅ<ਖN ਚ ਿਦਸਦੀ ਿਪਆਸ ਤ) 
ਬ)ਚEਨੀ ਵ)ਖ ਕ) ਮc ਖuਦ > ਨਾ ਰ6ਕ ਸਕੀ ।” ਸ਼ਾਇਦ ਤ)ਰ) ਤ, ਵ<ਧ ਬ)ਚEਨੀ ਤ) 
ਿਪਆਸ ਮ)ਰ) ਅDਦਰ ਸੀ “।ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਵ)ਖਦ) ਿਕਹਾ । 
“ਤ) ਹuਣ” ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਉਸਦ) ਮ@Dਹ > ਗਰਦਨ ਕ6ਲ਼, ਿਖ<ਚ ਕ) ਤ) ਆਪਣ) 
ਦ@ਸਰ) ਹ<ਥ ਨਾਲ ਇ<ਕ ਵ<ਖੀ ਚ ਚ@Dਢੀ ਭਰਦ) ਿਕਹਾ।” 
‘ਹuਣ ਮc ਉਸ ਤ@ਫ਼ਾਨ > ਆਪਣ) ਆਪ ਅDਦਰ ਠ<ਲZ ਿਲਆ ਹE ” ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦ) 
ਮ<ਥ) > ਚuDਮਦ) ਹ6ਏ ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ । 
ਅਜ) ਗ<ਲ ਮu<ਕੀ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰਲਾ ਬ@ਹਾ ਖੜਿਕਆ । ਜਰ@ਰ ਅਮਿਰDਦਰ ਦਾ 
ਬਾਪ@ ਿਨਰDਜਨ ਸੀ ਦ6ਵN ਨ) ਕ<ਪੜ) ਪਾਏ ਤ) ਉਹਨN > ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਪEੜ 
ਚਾਲ ਕ6ਲ ਆ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਿਕਰਨ ਮ@ਹਰਲ) ਦਰਵਾਜ਼) ਰNਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲੀ ਤ) 
ਅਮਿਰDਦਰ ਿਪਛਲ) ਦਰਵਾਜ) ਤ, ਬਾਹਰ ਵ<ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । 
ਿਕਰਨ > ਬਾਪ@ ਸਾਹਮਣ) ਟ<ਕਿਰਆ ਉਸਨ) ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕ@ੜੀਏ ਤ@D ਮ@Dਹ ਹਨ)ਰ) 
ਕ<ਲੀ ਏਥ) ਕੀ ਕਰ ਰਹI ਏ । 
ਿਕਰਨ ਨ) ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਡDਗਰN > ਵ)ਖਣ ਆਈ ਸੀ ।ਿਨਰDਜਨ 
> ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਤ) ਕ<ਪੜ) ਝ@ਠ ਬ6ਲਦ) ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਉਸ> ਿਪਛਲ) ਪਾਸ) 
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ਕ6ਈ ਪEੜ ਚਾਲ ਸuਣੀ । ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਹ ਓਥ) ਤ<ਕ ਪਹuDਚਦਾ ਕ6ਈ ਦਰਵਾਜ਼) 
ਥਣੀ ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲ ਿਗਆ । ਤ) ਮRਕਾ ਦ)ਖ ਿਕਰਨ ਵੀ ਓਥ, ਚਲੀ ਗਈ । 
ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲਣ ਵਾਲ) ਦਾ ਹਨ)ਰਾ ਤ) ਉਸਦੀ ਕਦਮN ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ ਕਰਕ) ਉਹ 
ਿਚਹਰਾ ਤN ਨਹI ਦ)ਖ ਸਿਕਆ ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਰ@ਰ ਸੀ ਿਕ ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਸੀ । 
ਛ<ਤ ਤ) ਖੜ) ਅਮਿਰDਦਰ ਕ6ਲ ਮIਹ ਘਟ ਕ) ਬ@DਦN ਬNਦੀ ਹ6ਣ ਲ<ਗ ਗਈ ਸੀ । 
ਸਾਹਮਣੀ ਕuੜੀ ਛ<ਤ ਤ) ਵਰਦ) ਉਸ ਮIਹ ਚ ਫਰਸ਼ ਤ) ਹੀ ਲ)ਟ ਗਈ ਸੀ । ਪਤਾ 
ਨਹI ਿਕਉਂ ਉਸ> ਦ)ਖ ਕ) ਹuਣ ਵੀ ਿਕਰਨ ਹੀ ਅਮਿਰDਦਰ ਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਘuDਮ 
ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ) ਵNਗ ਹੀ ਬ)ਪਰਵਾਹ ਹ6ਕ) ਹuਣ ਉਹ ਵੀ ਿਸਰਫ ਸਰੀਰ > 
ਐਨਾ ਕu ਢ<ਕ ਕ) ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ> ਨਗਨ ਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕ) । ਪਰ 
ਅਮਿਰDਦਰ ਦ) ਮਨ ਚ ਤਸਵੀਰ ਤ) ਿਖਆਲ ਅਜ) ਵੀ ਿਕਰਨ ਦ) ਹੀ ਸੀ ।
#HarjotDiKalam 

ਪਰ ਉਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲ)ਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਖਰੀ ਬਣ ਗਈ । 
ਬਾਪ@ ਨ) ਜਾ ਕ) ਚਾਚ) > ਸਾਰੀ ਗ<ਲ ਦ<ਸ ਿਦ<ਤੀ । ਉਸਦ) ਕDਨ ਚ ਕuਝ ਕuਝ ਗ<ਲN 
ਪਈਆਂ । ਬਾਪ@ ਬ)ਬ) > ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ, ਲuਕ6 ਕ) ਦ<ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨ) ਸuਣ 
ਵੀ ਿਲਆ ਸੀ ।ਿਕ ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਸੀ ਜ6 ਿਕਰਨ > ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤ) ਉਹ> 
ਦ)ਖ ਕ) ਭ<ਜ ਿਗਆ । ਵਧੀਆ ਕuੜੀ > ਵਾਿਪਸ ਭ)ਜ ਦ)ਵ6 ਤ) ਨਹI ਕ6ਈ 
ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਦਵ)ਗੀ । 
ਅਮਿਰDਦਰ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਦ<ਸ ਨਹI ਸੀ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਮuDਡਾ ਉਹੀ ਸੀ । ਿਫਰ 
ਉਸਦ) ਦuਬਾਰਾ ਿਕਰਨ > ਦ)ਖਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਹ> ਵਾਿਪਸ ਉਸਦ) ਘਰ 
ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਚਾਚ) ਘਰ ਮਗਰ, ਉਸਦੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ । 
ਉਸਦ) ਕ6ਲ ਕ6ਈ ਹੀਲਾ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦuਬਾਰਾ ਗ<ਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ।ਕਈ ਮਹੀਨ) ਉਹ ਇDਝ ਹੀ ਰਾਤ > ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕ) ਰ,ਦਾ ਿਰਹਾ । 
ਉਸਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਚਾਅ ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਵT ਮu<ਕ ਹੀ ਗਏ । ਟ)ਪ ਿਰਕਾਰਡਰ 
ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸEਡ ਸNਗ ਚਲਦ) । 
ਪਰ ਿਕਵT ਨਾ ਿਕਵT ਉਹ ਪੜਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ) ਕਾਲਜ਼ ਕਰਨ ਮਗਰ, ਇ<ਕ ਦ6 ਸਾਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨRਕਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਤ) ਅਖੀਰ ਲ<ਗ ਵੀ ਿਗਆ । ਹuਣ 
ਉਸ> ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤ) ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ) ਆਉਂਦ) । ਕਾਲਜ ਚ ਤ) ਉਸ ਤ, ਮਗਰ, 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਸਦੀਆਂ ਿਕDਨੀਆਂ ਹ6 ਕuੜੀਆਂ ਦ6ਸਤ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਿਕਰਨ ਇ<ਕ ਯਾਦ ਵNਗ 
ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਅੜੀ ਰਹੀ । 
ਤ) ਇ<ਕ ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲ) ਿਦਨ ਘਰ ਹੀ ਬEਠਾ ਸੀ ਿਕ ਚਾਚ) ਦ) ਘਰN ਚ, ਕ6ਈ 
ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰ ਚਾਚ) ਸਮ)ਤ ਕ6ਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਲE ਕ) ਆਇਆ । 
ਬਾਪ@ ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ ਘਰ ਹੀ ਸੀ । ਚਾਚ) ਨ) ਿਜਵT ਹੀ ਦ<ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਨ 
ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਲE ਕ) ਆਏ ਹਨ । ਅਮਿਰDਦਰ ਦਾ ਿਦਲ ਇ<ਕ ਦਮ ਧੜਕ ਉ:ਿਠਆ 
ਪਰ ਬਾਪ@ ਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਲਾਲ ਹ6 ਗਈਆਂ । ਉਸਨ) ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ) ਹ6ਏ 
ਿਕਹਾ,” ਮc ਉਸ ਕuੜੀ > ਖuਦ ਿਕਸ) ਮuDਡ) ਨਾਲ ਿਮਲਦ) ਫਿੜਆ ਸੀ ।ਤuਸI 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਲE ਕ) ਆਏ ਜੀ ਆਇਆ ਂ> । ਪਰ ਮc ਅ<ਖI ਵ)ਖ ਮ<ਖੀ ਨਹI ਿਨਗਲ 
ਸਕਦਾ ।ਮc ਐਵT ਦੀ ਕuੜੀ > ਆਪਣੀ >ਹ ਨਹI ਬਣਾ ਸਕਦਾ “। ਮਾਫ ਕਿਰਓ 
। 
ਉਹ ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰ ਅਮਿਰDਦਰ ਵ<ਲ ਵ)ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹ6ਵ) ਿਕ 
ਉਹ ਸ<ਚ ਕਹ)ਗਾ । ਿਜਵT ਉਸ> ਪਤਾ ਹ6ਵ) ਿਕ ਉਹ ਮuDਡਾ ਕRਣ ਸੀ ਤ) ਿਕਰਨ ਨ) 
ਦ<ਿਸਆ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਅਮਿਰDਦਰ ਇ<ਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬ6ਲ ਸਿਕਆ । ਬਾਪ@ 
ਸਾਹਵT ਉਹ ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਘ<ਟ ਬ6ਲਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਵ<ਡੀ ਗ<ਲ ਚ<ਕ ਲEਣ ਦਾ ਹੀਆ 
ਉਸ ਿਵ<ਚ ਨਹI ਸੀ । 
ਚਾਚਾ ਤ) ਉਹ ਮuDਡਾ ਉਵT ਹੀ ਹ<ਥ ਜ6ੜਕ) ਮuੜ ਗਏ । 
ਤ) ਅਮਿਰDਦਰ ਦੀ ਧuDਦਲੀ ਹ6ਈ ਯਾਦ ਇ<ਕ ਮRਕਾ ਦ) ਕ) ਹ<ਥ, ਿਖਸਕ ਗਈ । 
ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹਰXੀਤ ਨਾਲ ਹ6 ਿਗਆ ਤ) ਦ,ਵT ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਮ6ਹਾਲੀ 
ਆਕ) ਰਿਹਣ ਲ<ਗ ਗਏ । ਉਸਨ) ਸuਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਰਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਵੀ ਿਕਤ) 
ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਮuੜ ਕਦ) ਉਸਨ) ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ । 
ਪਰ ਅ<ਜ ਸਾਹਮਣ) ਛ<ਤ ਵਾਲ਼ੀ ਉਸ ਬ)ਪਰਵਾਹ ਕuੜੀ ਤ) ਬਾਿਰਸ਼ ਦ) ਉਸ) ਮRਸਮ 
ਨ) ਸਭ ਯਾਦN ਮuੜ ਸuਰਜੀਤ ਕਰ ਿਦ<ਤੀਆ । 
ਕuੜੀ ਮIਹ ਬDਦ ਹ6ਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮ)ਟ ਕ) ਅDਦਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਉਹ ਵੀ 
ਪRੜੀਆਂ ਉ:ਤਰ ਕ) ਹ)ਠN ਆਇਆ । ਉਸ> ਿਭ<ਿਜਆ ਦ)ਖ ਹਰXੀਤ ਬ6ਲੀ ,” 
ਪਿਹਲਾ ਨਹਾਕ) ਕ<ਪੜ) ਬਦਲ ਲਵ6 ਿਫਰ ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਜਾਇਓ ” । ਮਸN ਸਾਫ 
ਕੀਤਾ।”    “ਹ<ਛਾ “,ਕਿਹਕ) ਅਮਿਰDਦਰ ਬਾਥਰ@ਮ ਚ ਵੜ ਿਗਆ ।  

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


