
Page �149 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਪੀਕ ਆਰਜ 
ਸuDਨੀ ਜਹੀ ਸਟhੀਟ ਦ) ਆਿਖ਼ਰੀ ਘਰ ਤ) ਇ<ਕ ਬu<ਢ) > ਡਰਾਪ ਕਰਕ) ਉਹ 
ਅਜ) ਿਨ<ਕਿਲਆ ਹੀ ਸੀ । ਤuਰDਤ ਹੀ ਨਵI ਬuਿਕDਗ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ । ਅ<ਜ 
ਸ਼u<ਕਰਵਾਰ ਸੀ , ਤ) ਇਸ ਿਦਨ ਉਂਝ ਵੀ ਪੀਕ ਆਰਜ ਰਿਹDਦ) ਹ6ਏ ਸ਼ਾਮ ਤ, 
ਲE ਕ) ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ, ਬਾਅਦ ਤ<ਕ ਉਹ> ਇ<ਕ ਵੀ ਪਲ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਹI ਸੀ 
ਿਮਲਦੀ । 
ਕਨ)ਡਾ ਚ ਰਿਹDਦ) ਲ6ਕN ਲਈ ਿਦਨ ਹੀ ਸ਼u<ਕਰਵਾਰ ਰਾਤੀ ਚੜਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ 
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ<ਕ ਇDਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਖ਼ਾਮ6ਸ਼ ਕ6ਿਨਆਂ ਚ ਿਜDਦਗ਼ੀ 
ਭੜਕ ਉ:ਠੀ ਹ6ਵ) । ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਤN ਿਦਨ) ਤ) ਰਾਤ ਿਸਰਫ ਕDਮ ਤ) ਆਉਂਦ) 
ਜNਦ) ਲ6ਕੀ ਿਦਸਦ) ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਰDਗੀਨ ਹ6 ਜNਦੀਆ ਂ ਤ) 
ਸuਹ<ਪਣ ,ਰRਲਾ ਰ<ਪਾ ,ਖuਸ਼ਬ@ ,ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ,ਕਾਰN ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ<ਕ 
ਮਰਕੀਟN ਚ ਿਦਸਦੀਆ ਂਰਿਹDਦੀਆਂ । 
ਅਗਲ) ਹੀ ਮ6ੜ ਤ, ਉਹਨ) ਸਵਾਰੀ ਚ<ਕ ਲਈ । ਕ6ਈ ਅDਗਰ)ਜ਼ ਨRਜਵਾਨ 
ਜ6ੜਾ ਸੀ । ਉਮਰ ਮਸਾ ਹੀ ਐਨੀ ਕu ਸੀ ਿਕ ਲਗਦਾ ਸੀ ਸਕ@ਲ, ਿਨ<ਕਲ ਕ) 
ਮਸN ਹੀ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣ ਜ6ਗੀ ਹ6ਈ ਹ6ਣੀ ਏ । ਕEਬ ਚ ਬEਠਣ ਤ, ਪਿਹਲjN ਹੀ 
ਆਪਸ ਚ ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਖ<ਬ) ਖੜ) ਸੀ । 
ਅDਦਰ ਆ ਕ) ਬEਠ) ਤ) ਦ6ਵN ਨ) ਸਮਾਈਲ ਕਰਕ) ਹEਲ6 ਿਕਹਾ ਤ) ਇਹ ਵੀ ਦ<ਸ 
ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਕਲ<ਬ ਜਾਣਾ ਹE। ਸuਿਮਤ ਨ) ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਉਂਝ ਹੀ ਮuੜ ਹEਲ6 ਿਕਹਾ 
। ਦ,ਵT ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲ<ਗ) ।ਨਾਮ ਪu<ਿਛਆ ਤ) ਹ6ਰ 
ਿਨ<ਕੀਆਂ ਿਨ<ਕੀਆਂ ਗ<ਲN ਕਰਨ ਲ<ਗ) । ਸuਿਮਤ ਉਹਨN ਦੀਆ ਂਗ<ਲN ਦਾ 
ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦDਦਾ ਿਰਹਾ । ਿਕਸ) ਗ<ਲ ਦ) ਜਵਾਬ ਚ ਉਹ ਬ6ਲੀ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰ, ਜਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹ6 ਗਏ । 
ਉਸਨ) ਸ਼ੀਸ਼) ਰਾਹI ਿਪਛNਹ ਦ)ਿਖਆ ਤN ਉਹ ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ 
ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦuਬਾਰਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਬ)-ਸਬਿਰਆ ਵNਗ ਇ<ਕ 
ਦ@ਸਰ) ਦ) ਿਚਹਰ) > ਪਕੜ ਕ) ਿਕ<ਸ ਕਰ ਰਹ) ਸੀ ਤ) ਹ<ਥ ਇਕ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ 
ਪ@ਰੀ ਗਰਦਨ ਤ) ਘuDਮ ਰਹ) ਸੀ । 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ਉਸਨ) ਆਪਣੀ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰ ਲਈ ਤ) ਸ਼ੀਸ਼) ਤ, ਿਨਗZਾ ਘuਮਾ ਲਈ ਉਸਦ) 
ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਰ6ਜ ਦਾ ਕDਮ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹI ਇDਝ ਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਜ6ੜ) ਕEਬ ਚ 
ਬEਠਦ) ਸੀ । 
ਉਸ> ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਚ ਜਦ, ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਪੜZਨ ਲ<ਗਾ 
ਸੀ ਤN ਿਕਸ) ਕuੜੀ > ਕਾਲਜ਼ ਚ ਬuਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ > ਕਿਹਣਾ ਪcਦਾ 
ਸੀ । ਜ)ਕਰ ਿਕਸ) ਕuੜੀ ਤ, ਨ6ਟਸ ਵੀ ਮDਗਦ) ਸੀ ਤN ਸਾਰ) ਕਾਲਜ਼ ਚ ਖਬਰ 
ਉ:ਡ ਜNਦੀ ਸੀ । ਜਦ, ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮਿਹਬ@ਬ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਚDਡੀਗੜ 
ਿਗਆ ਸੀ ਤN ਸੀਟ ਚ ਐਨਾ ਗEਪ ਦ)ਕ) ਬEਿਠਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤ) ਕDਡਕਟਰ ਜN 
ਬਾਕੀ ਲ6ਕ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲEਣ । 
ਕਨ)ਡਾ ਆ ਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹ<ਥ ਿਕਸ) ਕEਬ ਚ ਫ਼ੜਕ) 
ਬEਠਣ ਲ<ਗ) ਉਹ ਅ<ਜ ਵੀ ਸDਗ ਜNਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹI ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ 
ਕਿਹ ਦਵ)ਗਾ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਕ ਜਨਰ)ਸ਼ਨ ਗEਪ ਹE ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ 
ਜਨਰ)ਸ਼ਨ ਸਾਡ) ਤ, ਅਗNਹ ਹ6ਏਗੀ । 
ਉਸਨ) ਮuੜ ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਿਪਛNਹ ਦ)ਿਖਆ । ਕDਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗNਹ ਵ<ਧ ਿਗਆ ਸੀ 
। ਗ6ਰੀ ਮuDਡ) ਵ<ਲ ਮ@Dਹ ਕਰਕ) ਉਸਦ) ਲ<ਕ ਦuਆਲ) ਲ<ਤN ਲਪ)ਟ ਕ) ਉਸਦੀ 
ਗ6ਦੀ ਚ ਬEਠੀ ਸੀ । ਉਸਨ) ਲDਮੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹ6ਈ ਸੀ ਤ) ਨਾਲ ਇ<ਕ ਕuਝ 
ਇDਚ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜ6 ਖ6ਲZ ਕ) ਉਸਦ) ਪ<ਟN ਤ<ਕ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਰਟ ਦ) ਬਟਨ ਖu<ਲZ) 
ਸੀ । ਗ6ਰ) ਦਾ ਮ@Dਹ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਖu<ਿਬਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ ਤ) ਗ6ਰੀ 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼6ਰ ਖuਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਾ ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਸuਿਮਤ ਦ)ਖਦਾ 
ਿਰਹਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਦ) ਿਖਆਲ ਅ<ਜ ਉਸ> ਅ<ਖN ਝਪਕਣ ਨਹI ਸੀ ਦ) ਰਹ) 
। ਗ6ਰੀ ਦ) ਉ:ਪਰ ਥ<ਲੀ ਹ6ਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਇ<ਧਰ ਇ<ਧਰ ਹuDਦੀ ਤN 
ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡ6ਲਦ) ਹ6ਏ ਅDਗN ਤ) ਗ<ਡੀ ਜNਦੀ । ਬਰਫ਼ ਤ, ਵ<ਧ ਵੀ ਸਫ)ਦ 
ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਸਨuD ਸਭ ,ਮ<ਲ, ਮ<ਲੀ ਉਸਦਾ ਪEਰ ਐਕਸਲਰ)ਟਰ ਤ) ਵ<ਜ 
ਿਗਆ ਕਈ ਵਾਰ । 
ਇ<ਕ ਦ6 ਗ<ਡੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨ) ਅ<ਗ) ਆ ਕ) ਹ<ਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ) ਉਸਦੀ 
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਹ6 ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰ) ਪu<ਿਛਆ । ਆਪਣ) ਿਧਆਨ > ਮuੜ 
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ਗ<ਡੀ ਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨ) ਬ<ਬ@ ਮਾਨ ਦ) ਚਲਦ) ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ 
ਹ6ਰ ਉ:ਚੀ ਚu<ਕ ਿਦ<ਤੀ । 
ਿਫਰ ਉਹ ਯਾਦ ਚ ਖ6 ਿਗਆ । ਉਸਦ) ਿਕDਨ) ਸਾਰ) ਚਾਅ ਸੀ ਜ6 ਕDਮN ਚ ਹੀ 
ਰuਲ ਗਏ ਸੀ । ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦ, ਉਸਨ) ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਬਸਤਰ ਸNਝਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਕuਝ ਵੀ ਨਹI ਯਾਦ ਉਸ> ਹN ਐਨਾ ਕu ਯਾਦ ਹE ਿਕ ਉਸਨ) ਵੀ 
ਿਦਲXੀਤ > ਚ<ਲਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤ) ਬਣ) ਗ6ਰ) ਗ6ਰੀ ਆਲ) ਪ6ਜ਼ ਵ<ਲ ਦ)ਖ ਕ) 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਚ<ਲ ਆਪN ਵੀ ਇDਝ ਹੀ ਕਰੀਏ । 
ਅ<ਿਗਓ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥ<ਕੀ ਹ6ਈ ਸੀ । ਤuਸI ਜ6 ਕਰਨਾ ਇDਝ ਹੀ ਛ)ਤੀ ਕਰ6 
ਸਵ)ਰ) ਆਂਟੀ ਨ) ਕਾਰ ਲE ਕ) ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਸI ਿਦਲਰਾਜ ਸu<ਤਾ । ਆਖ 
ਕ) ਉਸਨ) ਨਾਈਟੀ > ਆਪ ਹੀ ਖ6ਲZ ਕ) ਲ<ਤN ਿਵਛਾ ਕ) ਪE ਗਈ ਸੀ । ਬੜ) 
ਬ)ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਨ) ਸਭ ਕੀਤਾ ਤ) ਦ,ਵT ਉਂਝ ਹੀ ਦ@ਰ ਿਜਹ) ਹ6ਕ) ਸR ਗਏ ਸੀ 
। 
ਮuੜ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਿਗਆ ਤN ਅਜ) ਤ<ਕ ਗ6ਰੀ ਿਬਨਾ ਥ<ਕ) ਉਂਝ 
ਹੀ ਗ6ਰ) ਦੀ ਗ6ਦੀ ਚ ਬEਠੀ ਸੀ । ਤ) ਸ਼ਾਇਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ)ਜ ਸੀ । ਉਹਨN ਦ) 
ਸਾਹ ਪਿਹਲjN ਤ, ਹੀ ਤ)ਜ਼ ਸੀ । ਗ@ਗਲ ਮEਪ ਵਾਲੀ ਨ) ਪDਜ ਿਮDਟ ਚ ਮDਿਜਲ 
ਤ) ਪu<ਜਣ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਦ<ਿਸਆ । ਗ6ਰੀ ਉਦ, ਹੀ ਗ6ਦੀ ਤ, ਉ:ਤਰ ਸਾਈਡ ਤ) 
ਬEਠ ਗਈ ਸੀ । ਬ)ਿਧਆਨੀ ਚ ਉਸਨ) ਸ਼ਰਟ ਦ) ਬਟਨ ਵੀ ਨਹI ਲਾਏ ਸੀ 
ਿਸਰਫ ਆਪਣ) ਿਨ<ਕ) ਸ਼ਾਰਟ > ਜਰ@ਰ ਉ:ਪਰ ਚ<ਕ ਿਲਆ ਸੀ । ਸuਿਮਤ 
ਬਹuਤ ਆਰਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ > ਦ)ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਨ) ਿਧਆਨ 
ਨਾਲ ਵ)ਖਦ) ਹ6ਏ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤ) ਉਸਦ) ਤਜ਼ਰਬ) > ਅ<ਖN ਨਾਲ ਿਮਣਨ 
ਲ<ਗਾ । ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦ) ਬਚ) ਕuਝ ਿਮDਟN > ਵੀ ਉਹ ਗuਆਉਣਾ ਨਹI ਸੀ 
ਚਾਹuDਦ) । ਇਸ) ਲਈ ਗ6ਰੀ ਦਾ ਿਸਰ ਤuਰDਤ ਹੀ ਗ6ਰ) ਦ) ਪ<ਟN ਤ) ਝuਕ ਿਗਆ 
ਸੀ । ਤ) ਗ6ਰਾ ਿਸਰਫ ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਉਸਦ) ਵਾਲN > ਸਿਹਲਾਉਣ 
ਲ<ਗਾ ਸੀ । 
ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਨ) ਕਲ<ਬ ਮ@ਹਰ) ਜਾ ਕ) ਗ<ਡੀ ਰ6ਕੀ ਉਦ, ਤ<ਕ ਉਹਨN ਕDਮ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । 

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



Page �152 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਪਰ ਜNਦ) ਜNਦ) ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ । ਬ)ਸ਼ਕ ਨਾਲ 
ਿਟਸ਼@ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹuਤ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹ6 ਨਹI ਸੀ ਸਕੀ । 
ਜNਦ) ਜNਦ) ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ) ਕਰਨ ਦ) ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨN ਨ) ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ) ਕਰਕ) ਦ,ਵT ਸRਰੀ ਵੀ ਕਿਹ ਗਏ । 
ਸuਿਮਤ ਦਾ ਕuਝ ਨਹI ਿਗਆ ਇ<ਕ ਰਾਈਡ ਖਰਾਬ ਹ6 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ 
ਓਨੀ ਕu ਵ<ਧ ਪ)ਮcਟ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ । 
ਉਸਨ) ਸੀਟ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ6ਿਚਆ ਹੀ ਸੀ ਉਸਦ) ਫ6ਨ ਤ) ਿਰDਗ 
ਵ<ਜੀ । ਜ<ਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ । ਘੜੀ ਤ) ਉਸਨ) ਟਾਈਮ ਦ)ਿਖਆ ਿਗਆਰN 
ਵ<ਜਣ ਵਾਲ) ਸੀ । ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹ6ਈ ਹ6ਵ)ਗੀ । ਤ) ਉਸਦਾ ਰ@ਮ 
ਆਮ ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲ)ਟ ਹ6ਣ ਤ) 
ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਕਰਕ) ਕEਬ ਕਰ ਲcਦੀ ਸੀ ।  
ਤ) ਜਦ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ) ਕEਬ ਬu<ਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤN ਉਸਦ) ਕ6ਲ ਬuਿਕDਗ 
ਆਈ ਸੀ । ਮਗਰ, ਉਸ> ਸਹੀ ਤ) ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਕ) ਤ) ਿਸ<ਧੀ 
ਬuਿਕDਗ ਦ) ਪEਸ) ਬ<ਚ ਜNਦ) ਸੀ ਤN ਉਹ ਉਸ> ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲcਦੀ ਸੀ । 
ਉਸਨ) ਿਬਨN ਸਫਾਈ ਕੀਤ) ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕEਬ ਕuਝ ਿਮDਟN ਚ ਉਸਦ) 
ਰEਸਟ6ਰcਟ ਅ<ਗ) ਜਾ ਲਗਾਈ । ਿਮਸ ਕਾਲ ਛ<ਡ ਕ) ਵ)ਟ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । 
ਪDਜ ਕu ਿਮDਟ ਮਗਰ, ਹੀ ਜ<ਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ।  
ਆਕ) ਉਹ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਬEਠਣ ਲ<ਗੀ । ਤN ਸuਿਮਤ ਨ) 
ਿਕਹਾ ," ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਹE ,ਅ<ਗ) ਬEਠ ਜਾਓ "। 
"ਕੀ ਹ6ਇਆ ਸੀਟ > " ਜ<ਸੀ ਨ) ਸਿਹਜ ਹੀ ਪu<ਿਛਆ । 
"ਕuਝ ਨਹI , ਇ<ਕ ਕਨ)ਡੀਅਨ ਕਪਲ ਸੀ , ਿਪਛਲੀ ਰਾਈਡ ਚ ,ਕਾਰ ਚ ਹੀ 
ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਤ) ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਗਆ ।" ਸuਿਮਤ ਨ) ਿਕਹਾ । 
"ਇਹਨN ਗ6ਿਰਆ ਂਦਾ ਕਮਾਲ ਹE ,ਿਜ<ਥ) ਵੀ ਸਮN ਤ) ਜਗZਾ ਿਮਲੀ ਓਥ) ਹੀ 
ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਜNਦ) ਨ) ।" ਉਸਨ) ਿਪਛNਹ ਮuੜਕ) ਸੀਟ ਵ<ਲ ਤ<ਿਕਆ ਿਜਵT 
ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹ6ਵ) ਿਕ ਸੀਟ ਤ) ਿਕDਝ ਹ6 ਿਗਆ । 
"ਹ6ਰ ਕੀ , ਸਾਡ) ਵਰਿਗਆ ਂਦਾ ਵੀ ਮ@ਡ ਖਰਾਬ ਹ6 ਜNਦਾ "। ਸuਿਮਤ ਨ) 
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ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਿਹਜ਼) ਚ ਿਕਹਾ । 
"ਤuਸI ਤN ਿਵਆਹ) ਹ6ਏ ਹ6 ,ਘਰ ਜਾਕ) ਮ@ਡ "ਸE:ਟ" ਕਰ ਿਲਓ । ਔਖਾ ਤN 
ਸਾਡ) ਵਰਗ) ਕuਆਿਰਆਂ ਦਾ ਹ6 ਜNਦਾ । " ਉਸ) ਲਿਹਜ਼) ਚ ਜ<ਸੀ ਨ) ਬ6ਲ ਤN 
ਿਦ<ਤਾ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ> ਲ<ਗਾ ਿਕਤ) ਕuਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬ6ਲ ਿਦ<ਤਾ । ਇDਝ ਦੀ 
ਿਕਸ) ਵੀ ਟRਿਪਕ ਤ) ਉਸਦੀ ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਗ<ਲ ਸੀ । 
" ਿਕ<ਥ) ਯਰ ,ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤN ਿਦਲXੀਤ ਸਾਰ) ਿਦਨ ਦੀ ਕDਮ ਤ, ਥ<ਕੀ 
ਸu<ਤੀ ਪਈ ਹuDਦੀ ,ਸਵ)ਰ) ਉਸਨ) ਿਫਰ ਸਵਖਤ) ਜਾਣਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕਦ) 
ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹI ਕਰਦਾ । ਿਸਰਫ ਸ਼)ਨੀ ਤ) ਐਤਵਾਰ ਛu<ਟੀ ਹuDਦੀ 
ਓਧਰ ਮ)ਰੀ ਇ<ਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲjN ਪੀਕ ਆਰਜ ਲDਮ) ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਘਰ ਜNਦ) 
ਇ<ਕ ਦ6 ਵ<ਜ ਜNਦ) ਹਨ । ਉਦ, ਵੀ ਉਹ ਸR ਜNਦੀ ਏ । "ਕuਝ ਕੀਤ)" ਵੀ 
ਮਹੀਨ) ਲDਘ ਜNਦ) ਹਨ " ਸuਿਮਤ ਨ) ਅਫ਼ਸ6ਸ ਕਰਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ । 
ਜ<ਸੀ ਕuਝ ਨਾ ਬ6ਲੀ ਚu<ਪ ਰਹੀ । 
" ਸਹੀ ਏ ਨਾ ਿਫਰ ਇਹਨN ਗ6ਿਰਆ ਂਦਾ ਲਾਈਫ ਸE:ਟ ਏ , ਨਾ ਪEਸ) ਦੀ ਦRੜ 
ਨਾ ਪੀ ਆਰ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸ) ਿਰਸ਼ਤ) ਨਾਲ, ਿਬਨਾ ਮਤਲਬ ਉਲਝਣ । ਨਾ 
ਕ6ਈ ਸDਗ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਿਕਸ) ਗ<ਲ ਤ, । ਮ)ਰ) ਵਰਗ) ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਏਥ) 
ਆਕ) ਵੀ ਿਕਸ) ਮuDਡ) ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨ ਤ, ਸDਗ ਜNਦੀਆ ਂਹਨ ਮ)ਰ) ਕ6ਲ6 ਤN 
ਜ) ਕ6ਈ ਬ<ਸ ਚ ਪDਜਾਬੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲ ਜਾਵ) ਤN ਵੀ ਆਪਣ) ਦ6ਸਤ ਨਾਲ 
ਗ<ਲ ਨਹI ਹuDਦੀ । ਪDਜਾਬੀ ਲ6ਕN ਚ ਜੀਨ ਪਾ ਕ) ਵੀ ਸDਗ ਜNਦੀ ਹN ।ਸ਼ਾਰਟ 
ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹE ਖਰੀਦ ਰ<ਖ) ਹਨ ਪਰ ਜ6 ਵੀ ਫ਼Dਕਸ਼ਨ ਹuDਦਾ ਸਭ ਚ 
ਪDਜਾਬੀ ਹਾਣ ਦ) ਜਾਣਦ) ਮuDਡ) ਕuੜੀਆ ਂ ਹuDਦ) ਹਨ । ਸ6ਚ ਸ6ਚ ਕ) ਨਹI 
ਪਾਉਂਦੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਕਿਹਣਗ) ਿਕ ਇਹ> ਹਵਾ ਲ<ਗ ਗਈ ।" ਜ<ਸੀ 
ਨ) ਸਭ ਗ<ਲ ਦਾ ਿਨਚ6ੜ ਕ<ਢਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ । 
ਐਨ) > ਉਹ ਜ<ਸੀ ਦ) ਅਪਾਰਟਮcਟ ਤ) ਗ<ਲN ਕਰਦ) ਪਹuDਚ ਗਏ ਸੀ । 
ਜ<ਸੀ ਜNਦ) ਜNਦ) ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਛ)ੜ ਗਈ ਸੀ । " ਚਲ6 ਅ<ਜ ਜਾ ਕ) 
ਿਦਲXੀਤ > ਉਠਾ ਿਲਓ ਕੀ ਪਤਾ ਤuਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦ)ਖ ਉ:ਠ ਹੀ ਜਾਏ " 
ਉਸਨ) ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਮਜ਼) ਲcਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ ਸੀ । 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ਸuਿਮਤ > ਖuਦ ਤ) ਕuਝ ਕuਝ ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਆਈ ਿਕਤ) ਉਸਦ) ਆਵਾਜ ਦੀ 
ਕDਬਣੀ ਤ, ਉਹ ਸਮਝ ਤN ਨਹI ਗਈ ਸੀ ਜ6 ਕuਝ ਸੀਟ ਤ) ਹ6ਇਆ ਉਸਦ) 
ਸਾਹਮਣ) ਹ6ਇਆ ਸੀ । 
ਸ6ਚਿਦਆਂ ਉਸਨ) ਕEਬ ਆਪਣ) ਘਰ ਵ<ਲ ਮ6ੜ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ ਵEਸ) ਵੀ ਬਾਰN 
ਵ<ਜਣ ਵਾਲ) ਸੀ ਤ) ਸੀਟ ਸਾਫਕਰਵਾਉਂਦ) ਇ<ਕ ਵ<ਜ ਜਾਣਾ ਸੀ । 
ਘਰ ਪਹuDਿਚਆ ਤN ਦ)ਿਖਆ ਿਕ ਿਦਲXੀਤ ਤ) ਿਦਲਰਾਜ ਦ,ਵT ਹੀ ਸu<ਤ) ਪਏ 
ਸੀ । 
ਿਕਚਨ ਚ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖੀਆ ਂਰ6ਟੀਆ ਂਤ) ਸਬਜ਼ੀ > ਉਸਨ) ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤ) 
ਫਟਾਫਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ । 
ਿਬਸਤਰ ਤ) ਿਡ<ਗਦ) ਉਸ> ਨIਦ ਤN ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ 
ਮuੜ ਮuੜ ਉਸ) ਸੀਨ ਤ) ਚਲਾ ਜNਦਾ ਸੀ । ਗ6ਰੀ ਦ) ਅDਗ ਿਜਵT ਉਸਦ) 
ਿਦਮਾਗ ਚ ਛ<ਪ ਗਏ ਹ6ਣ । ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਉ:ਤਰ ਨਹI ਸੀ ਰਹ) । ਪਰ 
ਿਬਲਕuਲ ਨਜਦੀਕ ਦ) ਬE:ਡ ਤ) ਸu<ਤੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ > ਇਸ ਬਾਰ) ਕuਝ ਵੀ 
ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਪਰ ਉਹ ਖuਦ ਵੀ ਤN ਹuਸਨ ਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਘuDਮ ਕ) ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਛ<ਡਕ) 
ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ) ਹN ਜ<ਸੀ ਉਸਦੀਆ ਂਅ<ਖN ਤ) ਉਸਦੀਆ ਂਗ<ਲN ਚ ਅ<ਜ 
ਿਕDਨਾ ਕਾਮ ਝਲਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਨ) ਕਦ) ਟਰਾਈ ਿਕਉਂ ਨਹI ਕੀਤਾ । 
ਪਰ ਉਸਦ) ਅ<ਗ) ਉਸ> ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵ<ਧ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਮਰ 
ਨਾਲ, ਜ6 ਰਾਤ ਦ) ਹਨ)ਰ) ਚ ਉਸ> ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਜ<ਸੀ ਦ) ਿਚਹਰ) 
ਤ) ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ । 
ਉਸ ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਇ<ਕ ਦਮ ਮuੜ ਆਕੜ ਿਜਵT ਵਧਣ ਲ<ਗ ਗਈ ਹ6ਵ) 
ਿਜ<ਦN ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਵ)ਖਦ) ਹ6ਏ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹ<ਥ ਖuਦ > ਇDਝ ਹੀ ਟ6ਹਨ ਲ<ਗ) 
ਸੀ ਿਜਵT ਉਹ ਖuਦ > ਤ) ਜ<ਸੀ > ਉਂਝ ਹੀ ਸ6ਚ ਿਰਹਾ ਹ6ਵ) ਤ) ਗ6ਰ) ਦੀ ਥN 
ਖuਦ > ਤ) ਗ6ਰੀ ਦੀ ਥN ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਦੀ ਹਰਕਤ 
ਸਾਹN ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਤ)ਜ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ, ਤ<ਕ ਇ<ਕ ਦਮ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਡ<ਗ ਨਾ ਿਗਆ । ਉਦ, ਕuਝ ਪਲ ਲਈ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਸੀ ਿਜਵT ਿਦਲXੀਤ 
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ਜਾਗ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਉਹ ਅ<ਖN ਮੀਟ ਸRਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕ) ਲ)ਟ 
ਿਗਆ ਸੀ । 
.ਿਦਲXੀਤ ਉਦ, ਹੀ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਨ) ਬਾਹਰਲਾ ਗ)ਟ ਖ6ਿਲZਆ 
ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਲ)ਟੀ ਰਹੀ । ਿਦਨ ਭਰ ਦ) ਕDਮ ਨ) ਉਸਦ) ਹ<ਡ ਪEਰ 
> ਥਕਾ ਛ<ਿਡਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਿਹ<ਲ ਨਾ ਸਕੀ । ਸਵ)ਰ) 
ਉਸਨ) ਿਫਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਤ) ਸuਿਮਤ ਨ) ਬਾਅਦ ਦuਿਪਹਰ 
ਉ:ਠਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ । ਅ<ਧ ਕu ਸu<ਤੀ ਨIਦ ਚ 
। ਉਸ> ਸuਿਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਰਕਤN ਦਾ ਪਤਾ ਚ<ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਬE:ਡ ਤ) ਸਾਹN ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ, ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹE ।  
ਇ<ਕ ਸਮN ਸੀ ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਦ) ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਿਦਲXੀਤ > ਬ)ਕਾਬ@ 
ਕਰ ਿਦDਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਮN ਤ) ਜਜਬਾਤ ਐਨ) ਬਦਲ ਜਾਣਗ) ਿਕਸ) ਨ) ਨਹI 
ਸੀ ਸ6ਿਚਆ । ਿਕ ਉਸ ਤ, ਕuਝ ਫu<ਟ ਦੀ ਦ@ਰੀ ਤ) ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ 
ਤ) ਪਤੀ ਖuਦ > ਸDਤuਸ਼ਟੀ ਦ) ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ) ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਮN ਵੀ ਨਹI ਸੀ 
ਿਪਘਲ ਿਰਹਾ । 
ਿਦਲXੀਤ ਸ਼uਰ@ ਤ, ਹੀ ਇ<ਕ ਘu<ਟ) ਘu<ਟ) ਮਾਹRਲ ਚ ਜDਮੀ ਸੀ । ਕuੜੀਆ ਂਦ) 
ਸਕ@ਲ,ਕਾਲਜ ਚ ਪੜੀ । ਵEਨ ਘਰ ਦ) ਮ@ਹਰ) ਤ, ਚ<ਕਦੀ ਘਰ ਦ) ਮ@ਹਰ) ਹੀ 
ਲਾਹ ਕ) ਜNਦੀ । ਮ6ਬਾਈਲ ਦ@ਰ ਦੀ ਗ<ਲ ਟEਲੀਫ6ਨ ਕ6ਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਿਝੜਕN 
ਖਾਣਾ ਸੀ । ਿਤDਨ ਚਾਚ) ,ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ ,ਚਾਚੀਆਂ ਤ) ਬਾਕੀ ਕਜਨ ਇ<ਕ ਪਲ 
ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਕ<ਲੀ ਨਾ ਹuDਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਕ@ਲ ਕਾਲਜ ਚ ਜਦ, ਵੀ 
ਕuੜੀਆਂ ਕਦ) ਇਸ ਤਰZN ਦ) ਿਵਸ਼) ਤ) ਗ<ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ> ਕਦ) ਵੀ ਸਮਝ 
ਨਾ ਪcਦੀ ਿਕ ਆਿਖਰ ਕੀ ਗ<ਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 
ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ ਦ6ਸਤੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਮuDਡ) ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਲਈ ਇDਝ 
ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵT ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਗ<ਲ ਹE । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕuੜੀਆਂ ਤ, ਦ@ਰ 
ਹੀ ਰਿਹDਦੀ । ਿਜDਨਾ ਕu ਪੜੀ ਘਰਦ) ਪੜਾਉਂਦ) ਗਏ । 
ਕਾਲਜ ਅਜ) ਮu<ਿਕਆ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆ ਿਗਆ । ਮuDਡ) > 
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10 ਸਾਲ ਦ) ਕਰੀਬ ਹ6 ਗuਏ ਸੀ ਕਨ)ਡਾ ਗਏ > । ਉਮਰ ਉਸ ਨਾਲ, ਐਨੀ 
ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ । 
ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਫਰਕ ਕuਝ ਨਹI ਹuDਦਾ । ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨ) ਿਕਹਾ 
ਸੀ । ਨਾਲ) ਮuDਡ) ਵ<ਡ) ਹ6ਣ ਕuੜੀ ਦਬਕ) ਚ ਰਿਹDਦੀ ਹE । ਉ:ਪਰ, ਮuDਡਾ 
ਅ<ਿਗਓ ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀ ਚ, ਸੀ । ਸuਭਾਅ ਤ) ਨਸ਼) ਵ<ਲ, ਵੀ ਿਵਚ6ਲ) ਦੀ ਗਰDਟੀ 
ਸੀ ।ਸਾਊ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ । ਅਗਲ) ਿਸਰਫ "ਗਊ " ਵਰਗੀ ਕuੜੀ ਭਾਲਦ) 
ਹਨ । ਕਨ)ਡਾ ਜਾ ਕ) ਅ<ਜ ਕ<ਲ ਕuੜੀਆਂ ਦ) ਹਾਲ ਹੀ ਹ6ਰ ਹਨ । ਓਹਨN > 
ਲਗਦਾ ਸੀ । ਇਧਰ, ਿਵਆਹ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ ਹuDਦਾ ਓਧਰ ਪ<ਕ) ਹ6 ਮuੜ 
ਤਲਾਕ ਲE ਕ) ਛ<ਡ ਜNਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਮDਨਣਾ ਸੀ ਤ) ਉਸਦ) 
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ । 
ਖEਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਿਵਆਹ ਹ6ਇਆ । ਿਸਰਫ ਮਹੀਨ) ਕu ਲਈ ਸuਿਮਤ 
ਇDਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਦਸDਬਰ ਦ) ਅ<ਧ ਚ । ਪ6ਹ ਚ ਭਾਵT ਕ6ਈ ਿਵਆਹ 
ਨਹI ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਹਨN ਨ) ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । 
ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲਾ ਬਹuਤ ਘ<ਟ ਵਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਹ6ਈ 
ਸੀ । ਉਸ ਚ ਵੀ ਮਸI ਹ@D ਹN ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨ) । ਗ<ਲ ਵੀ ਿਕਵT ਕਰਦI 
ਇਕ<ਕ ਫ6ਨ ਤ) ਉਸਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰ) ਬEਠ) ਹuDਦ) । 
ਸuਿਮਤ ਉਸ> ਵਾਰ ਵਾਰ ਪu<ਛਦਾ ਿਕ ਉਹ> ਪਸDਦ ਹE ਉਹ ? 
ਭਲਾ ਿਦਲXੀਤ ਦੀ ਪਸDਦ ਨਾ ਪਸDਦ ਦਾ ਸੀ ਹੀ ਕੀ ?? ਉਸ ਕ6ਲ ਕ6ਈ 
ਚuਐਸ ਨਹI ਸੀ ਜ6 ਘਰਿਦਆਂ ਨ) ਉਸ ਲਈ ਲ<ਭ ਿਦ<ਤਾ ਉਹ ਉਸ ਲਈ 
ਸਹੀ ਸੀ । ਇਹ6 ਉਸਨ) ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮN ਤ) ਚਾਚੀਆ ਂ ਕ6ਲ6 
ਸuਿਣਆ ਸੀ ।ਿਕ ਜ6ੜੀਆਂ ਤN ਰ<ਬ ਉ:ਪਰ, ਬਣਾ ਕ) ਭ)ਜਦਾ । ਤ)ਰੀ ਜ6ੜੀ ਵੀ 
ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਉ:ਪਰ, ਹੀ ਬਣੀ ਏ । ਸ਼ਾਇਦ ਸ<ਤ ਜਨਮN ਲਈ । 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹN ਹN ਹੀ ਹuDਦਾ । ਿਫਰ ਜਦ, ਉਹ ਉਸ> ਆਈ 
ਲਵ ਯ@ ਬ6ਲਣ ਲਈ ਕਿਹDਦਾ ਤN ਉਹ ਬ6ਲ ਨਾ ਸਕਦੀ । ਸਾਰ) ਹੀ ਆਸ 
ਪਾਸ ਬEਠ) ਹuDਦ) ਸੀ ਿਕDਝ ਬ6ਲਦੀ ? ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ6 ਆਖਦੀ ਿਕ ਸਾਰ) ਕ6ਲ 
ਹਨ । ਸuਿਮਤ > X)ਸ਼ਾਨੀ ਹuDਦੀ ਪਰ ਸਮਝ ਜNਦਾ । 

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



Page �157 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਖEਰ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤ, ਹਫਤਾ ਪਿਹਲjN ਹੀ ਇDਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਤ) 
ਦ@ਸਰ) ਹਫ਼ਤ) ਦ) ਅਖੀਰ ਚ ਆਇਆ ਤ) ਤੀਸਰ) ਹਫਤ) ਹੀ ਿਵਆਹ ਸੀ । ਤ) 
ਉਹ ਿਵਆਹ ਕ) ਅਖੀਰ ਿਦਲXੀਤ > ਆਪਣ) ਘਰ ਲE ਆਇਆ ਸੀ । 
ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰ) ਕuਝ ਗ<ਲN ਿਦਲXੀਤ ਦੀਆਂ ਕuਝ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਨ) ਨਾ 
ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਉਸ> ਿਸਖਾ ਿਦ<ਤੀਆਂ ਸੀ । ਹਰ ਇ<ਕ ਦੀਆਂ ਅ<ਡ ਅ<ਡ 
ਤਰZN ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਸuਣਕ) ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਡਰ ਤ) ਸਿਹਮ 
ਸੀ । 
ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਤ) ਹੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਿਦਲXੀਤ > ਫ6ਨ ਿਗਫ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤDਗ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲjN ਇ<ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕ6ਈ 
ਗ<ਲ ਖuਲZਕ) ਨਹI ਸੀ ਕਰ ਸਕ) ।ਹuਣ ਵੀ ਮਹੀਨ) ਮਗਰ, ਉਸਦ) ਜਾਣ ਤ) 
ਦuਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲDਘ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ6 ਫ6ਨ ਉਹਨN 
ਦਾ ਆਪਸੀ ਗ<ਲ > ਨਾਲ ਰ<ਖਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਤ, ਵ<ਡਾ ਿਗਫ਼੍ਟ ਸੀ ਿਦਲXੀਤ ਦ) ਮਨ ਿਵਚ, ਹਰ ਡਰ ਭEਅ > 
ਕ<ਢ ਕ) ਉਸ> ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> ਐਨ) ਸਮਝਦਾ ਰੀ 
ਸ਼Nਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ 
ਯਾਦਗਾਰ ਹ6 ਿਨਭੜੀ ਸਗ, ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇਹ6 ਰਿਹDਦਾ ਿਕ ਹਰ ਰਾਤ ਉਵT 
ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੀਤ) । ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਦ) ਦਰਦ ਤ) ਮਗਰ, ਉਸ ਦਰਦ ਚ 
ਉ:ਭਰ) ਿਮ<ਠ) ਅਿਹਸਾਸ ਤ) ਜ6 ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ । ਉਸਨ) 
ਿਦਲXੀਤ > ਸuਿਮਤ ਦ) ਹ<ਥN ਚ ਿਖਡRਣ) ਵNਗ ਬਣਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਿਦਲXੀਤ 
> ਇਸ ਬਾਰ) ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । ਸਭ ਕuਝ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ) ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸuਿਮਤ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਜਵT ਉਹ ਕਿਹDਦਾ ਉਵT ਉਹ ਕਰਦI 
ਜNਦੀ । ਉਸਦੀ ਹਰ ਗ<ਲ ਉਸਦਾ ਹਰ ਐਕਟ ਉਸ> ਪਸDਦ ਸੀ । ਬ6ਲਣ 
ਦੀ ,ਕਿਹਣ ਦੀ ,ਸuਣਨ ਦੀ ਜ6 ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਲXੀਤ > ਸuਿਮਤ ਨ) ਬE:ਡ ਤ) 
ਿਦ<ਤੀ ਸੀ ਇਸਤ, ਵ<ਧ ਿਕਸ) ਮਸਲ) ਤ) ਉਸਦੀ ਪu<ਛ ਘਰ ਚ ਵੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਇ<ਕ ਮਹੀਨ) ਦੀ ਇਸ ਖ)ਡ ਚ ਉਹਨN ਨ) ਇ<ਕ ਪਲ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹI ਸੀ 
ਗਵਾਇਆ । ਪਰ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਕਦ) ਉਹਨN ਕ6ਲ ਕ6ਈ ਆ ਜNਦਾ ਤ) 
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ਕਦ) ਉਹਨN > ਿਕਸ) ਘਰ ਜਾਣਾ ਪcਦਾ । ਪਰ ਿਜ<ਥ) ਜNਦ) ਦ,ਵT ਕ<ਠ) ਜNਦ) । 
ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਗ<ਲ ਨਾਲ, ਦ6ਹN ਦਾ ਿਧਆਨ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਵ<ਧ ਰਿਹDਦਾ । 
ਜਲਦੀ ਸRਣ ਲਈ ਭ<ਜਦ) ਤ) ਦ)ਰ ਨਾਲ ਉ:ਠਦ) ।  
ਸਭ ਉਹਨN ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ > ਸਮਝਦ) ਸੀ ਤ) ਮਸI ਮਸI ਿਮਲ) ਇਸ ਮRਕ) > 
ਵੀ । 
ਖEਰ ਇ<ਕ ਮਹੀਨਾ ਕਦ, ਗuਜ਼ਿਰਆ ਕ6ਈ ਪਤਾ ਨਹI ਲ<ਗਾ । ਤ) ਿਫਰ 
ਸuਿਮਤ > ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਿਪਆ । ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਲ<ਗ ਗਏ ਸੀ ਦ6ਵN > 
ਮuੜ ਤ, ਕ<ਠ) ਹ6ਣ ਲਈ ।  
ਪਰ ਇਹ ਛ) ਮਹੀਨ) ਉਹਨN ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਵਰਗ) ਸੀ । ਿਦਨ ਰਾਤ ਚ 
ਿਦਲXੀਤ ਕ6ਲ ਿਸਰਫ ਇ<ਕ6 ਕDਮ ਹuDਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸuਿਮਤ ਦ) ਫ6ਨ ਦਾ 
ਇDਤਜ਼ਾਰ । 
ਦuਿਪਹਰ ਦ) ਉਹ ਚਾਰ ਕu ਘDਟ) ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਰਗ) ਲਗਦ) ਸੀ । 
ਸ<ਚੀ ਹੀ ਫ6ਨ ਉਹਨN ਦ) ਕDਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਜਦ, ਵੀ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਫ6ਨ ਆ 
ਜNਦਾ ਸuਿਮਤ ਦ) ਘਰ, ਵੀ ਕ6ਈ ਨਾ ਤDਗ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਚu<ਪਚਾਪ ਆਪਣ) 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਕEਦ ਹ6 ਜNਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਕDਨ > ਫ6ਨ ਲਾ ਕ) ਰ,ਦੀ ਰਿਹDਦੀ ਤ) 
ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤ) ਵੀ ਰ6ਣਾ । ਬੀਤ ਚu<ਕ) ਪਲN ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸਮT 
> ਦ,ਵT ਯਾਦ ਕਰਦ) ਤ) ਝ@ਰਦ) । ਮuੜ ਿਮਲ ਕ) ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਨਵN ਕਰਨ ਨਵT 
ਤਰੀਕ) ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਹ@Dਦੀਆ ਂ । ਇਹ ਸਭ ਪਲEਨ 
ਬuਣਦ) । 
ਪਰ ਸuਿਮਤ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸ<ਚ ਹੀ ਉਸ> ਕ6ਈ ਿਖ<ਚ 
ਲਗਦੀ ਸੀ । ਫ6ਨ ਉ:ਤ) ਆਈ ਲਵ ਯ@ ਕਿਹDਦ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਕ<ਸ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਸਦ) ਿਜਸਮ ਚ ਗਰਮੀ ਿਨਕਲਣ ਲਗਦੀ । ਪਾਏ ਹ6ਏ ਕ<ਪੜ) ਤDਗ 
ਜਾਪਣ ਲDਗਦ) ਤ) ਿਜਸਮ ਚ ਕuਝ ਿਰਸਦਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਹuDਦਾ । ਿਫਰ ਿਜਉਂ 
ਿਜਉਂ ਗ<ਲN ਵ<ਧਦੀਆਂ । ਕ<ਪਿੜਆਂ ਦਾ ਕ6ਈ ਿਖਆਲ ਨਾ ਰਿਹDਦਾ । 
ਉ:ਤਰਕ) ਕ6ਈ ਬE:ਡ ਤ) ਹuDਦਾ ਤ) ਕ6ਈ ਬE:ਡ ਤ, ਹ)ਠN ਇDਝ ਹੀ ਹਾਲ ਸuਿਮਤ 
ਦਾ ਹuDਦਾ । ਿਜਵT ਦ6 ਸਮuDਦਰ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਿਪਆਸ ਬuਝਾਉਂਣ ਲਈ 
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ਿਤਆਰ ਹ6ਣ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹ6ਣ । ਇਸ ਲਈ ਗ<ਲN ਗ<ਲN ਚ ਹੀ ਖuਦ 
> ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਨਜ਼ਰN ਸਾਹਮਣ) ਜਾਣਕ) ਸDਤuਸਟ ਕਰਨ ਤ, ਿਬਨN ਕ6ਈ 
ਚਾਰਾ ਨਹI ਸੀ । 
ਪਰ ਹuਣ ਉਹੀ ਿਦਲXੀਤ ਚu<ਪ ਪਈ ਸੀ ਤ) ਉਸ> ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ 
ਸuਿਮਤ ਿਕਸ > ਉਸਦੀ ਜਗZਾ ਤ) ਤਸਵ<ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਪਛਲ) ਿਤDਨ ਕu 
ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕuਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ।  
ਜਦ, ਪਿਹਲjN ਪਿਹਲjN ਉਹ ਇਥ) ਆਈ ਤN ਸਭ ਕuਝ ਉਵT ਹੀ ਘਿਟਆ ਿਜਵT 
ਇDਡੀਆ ਸੀ ।ਕਈ ਿਦਨ ਤ<ਕ ਤN ਸuਿਮਤ ਕDਮ ਤ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਿਗਆ । 
ਉਹਨN ਕ6ਲ ਿਸਰਫ ਇ<ਕ6 ਕDਮ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ,ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ 
ਤ) ਿਫਰ ਸRਣਾ ਤ) ਿਫਰ ਇਹ6 ਦuਹਰਾਉਣਾ । 
ਪਰ ਮਹੀਨ) ਕu ਮਗਰ, ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਹuਣ ਸuਿਮਤ > 
ਰEਗ@ਲਰ ਜਾਣਾ ਪcਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਕ) ਉਸਦਾ ਤ) ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਇਹ6 ਕDਮ ਸੀ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਿਦਲXੀਤ > ਵੀ ਜRਬ ਲਭਨੀ ਪਈ। ਿਫਰ ਇDਝ ਹuDਦਾ ਿਕ ਜਦ, ਵੀ 
ਿਦਲXੀਤ ਘਰ ਹuDਦਾ ਤN ਸuਿਮਤ ਨਾ ਹuDਦਾ ਤ) ਸuਿਮਤ ਹuDਦਾ ਤN ਿਦਲXੀਤ ਨਾ 
ਹuDਦੀ । ਦ6ਵN ਦ) ਕDਮ ਅਿਜਹ) ਸੀ ਿਕ ਜਦ, ਵੀ ਕ<ਠ) ਹ6ਣ ਦੀ ਸDਭਾਵਨਾ 
ਬਣਦੀ ਤN ਕ6ਈ ਨਾ ਕ6ਈ ਪੀਕ ਆਰਜ ਕਰਕ) ਦ@ਰ ਹੀ ਰਿਹDਦਾ । ਿਫਰ ਵੀ 
ਸ਼ਨੀਵਰ ਤ) ਐਤਵਾਰ ਦ,ਵT ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦ) ਿਕ ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਲਈ ਰ<ਖਣ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਇ<ਕ ਬ<ਚਾ ਹ6ਇਆ ਤN ਬ<ਚ) ਲਈ ਹ6ਰ ਵੀ ਪEਸ) ਕਮਾਉਣ ਦ) 
ਚ<ਕਰ ਚ ਕDਮ ਦਾ ਬ6ਝ ਵ<ਧਦਾ ਿਗਆ । ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਰuਟੀਨ ਉਵ, ਿਰਹਾ 
ਪਰ ਸuਿਮਤ ਵਧ)ਰ) ਦ)ਰ ਤ<ਕ ਕDਮ ਕਰਦਾ ।ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਲਈ ਹuਣ ਿਜDਨਾ ਕu 
ਸਮN ਿਮਲਦਾ ਦ6ਵT ਿਖਝ) ਜਹ) ਰਿਹDਦ) । ਿਦਲXੀਤ > ਿਜ<ਥ) ਪਿਹਲjN ਸuਿਮਤ 
ਦੀ ਹਰ ਇ<ਛਾ ਪ@ਰੀ ਕਰਨ ਚ ਖuਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਹuਣ ਉਸ> ਗu<ਸਾ ਆ 
ਜNਦਾ । ਜ6 ਕuਝ ਉਹ ਕਰਦ) ਸਭ ਕਾਹਲੀ ਚ ਹuDਦਾ ਇDਝ ਿਜਵT ਬ<ਸ 
ਖਾਨਾਪ@ਰਤੀ ਕਰ ਰਹ) ਹ6ਣ । ਤ) ਹuਣ ਤN ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > 
ਛ@ਹ) ਬਗEਰ ਵੀ ਲDਘ ਜNਦਾ ਸੀ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਦ6ਵN ਚ ਦ@ਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਦ) ਆਉਣ ਲਈ ਜਗZਾ 
ਬਣਦੀ ਗਈ । ਹਰ ਮਸਲ) ਤ) ਖu<ਲZ ਕ) ਗ<ਲ ਕਰਨ ਵਾਲ) ਿਦਲXੀਤ ਤ) 
ਸuਿਮਤ ਇਸ ਮਸਲ) ਤ) ਿਦਨ ਬu ਿਦਨ ਚu<ਪ ਸੀ।ਐਧਰ ਸuਿਮਤ ਕ6ਈ ਜ<ਸੀ 
ਪਹuDਚੀ ਤ) ਓਧਰ ਿਦਲXੀਤ ਨਾਲ ਕDਮ ਤ) ਗuਰਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ । ਪਿਹਲjN 
ਉਸ ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਦੀ ਕuੜੀ ਹ<ਟ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਮuDਡਾ ਇਸ) ਸਾਲ 
ਇDਡੀਆ ਤ, ਆਇਆ ਸੀ । ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕu ਸਾਲ ਮਸI ਉਮਰ ਹ6ਣੀ ਹE 
ਬਾਰਵI ਕਰਕ) ਿਸ<ਧਾ ਇ<ਧਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਦ)ਖਣ > ਉਸਦ) ਹਾਣ ਦਾ 
ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਹ<ਡN ਪEਰN ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖu<ਲZਾ ਸੀ। 
ਇ<ਕ ਹ6ਟਲ ਚ ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕDਮ ਸੀ ਉਹਨN ਦਾ । ਪਿਹਲjN 
ਉਸ ਨਾਲ ਕuੜੀ ਕDਮ ਕਰਦI ਸੀ ਹuਣ ਇਹ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।ਕ<ਲ) ਕ<ਲ) ਰ@ਮ 
ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਦ,ਵT ਕ<ਠ) ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਕਰਕ) ਸਭ ਰ@ਮਜ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਕਰਦ) । ਿਦਲXੀਤ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਸਫਾਈ ਕਰ ਿਦDਦੀ ਤ) ਗuਰਨਾਮ 
ਬਰਤਨ ਵਗEਰਾ ਬਾਹਰ ਕ<ਢਕ) ਸਮਾਨ ਭਰ ਿਦDਦਾ ।ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰ ਤ) 
ਿਸਰਹਾਣ) ਦੀਆਂ ਚਾਦਰN ਬਦਲਵਾ ਿਦDਦਾ । ਕਦ) ਕਦ) ਕਾਲੀਨ ਵੀ ਸਾਫ 
ਕਰਵਾ ਿਦDਦਾ ।  
ਇDਝ ਹੀ ਦ,ਵT ਸਵ)ਰ ਤ, ਸ਼ਾਮ ਤ<ਕ ਕDਮ ਕਰਦ) ਸ਼ਾਮ ਤ<ਕ ਫਰੀ ਹuDਦ) ਸੀ । 
ਿਦਲXੀਤ > ਿਪਛਲ) ਕuਝ ਸਾਲ ਤ, ਹuਣ ਮuDਿਡਆ ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਨuਭਵ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ> ਇDਝ ਇਹ ਕuਝ ਵੀ ਓਪਰਾ ਨਹI ਸੀ 
ਲਗਦਾ । ਪਰ ਗuਰਨਾਮ ਹਲ) ਨਵN ਨਵN ਇDਡੀਆ ਤ, ਆਇਆ ਸੀ ।ਉਸਦ) 
ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਿਜਵT ਿਜਵT ਿਦਲXੀਤ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ ਓਹਦ) ਮਨ ਦ) 
ਵ)ਗ ਬ)ਕਾਬ@ ਹuDਦ) ਗਏ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਕਮਰ) ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦI 
ਿਦਲXੀਤ ਤ) ਘuDਮਦੀਆਂ ਰਿਹDਦੀਆ ਂ । ਉਹ ਇ<ਧਰ ਓਧਰ ਝuਕਦੀ ਤN 
ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਉਸਤ) ਹੀ ਗ<ਡੀਆਂ ਰਿਹ ਜNਦੀਆਂ । ਿਸਰਹਾਣ) ਕDਬਲ ਤ) 
ਚਾਦਰ ਬਦਲਦ) ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ> ਛ6ਹਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ । 
ਿਦਲXੀਤ ਿਸਰਫ ਮuਸਕਰਾ ਉ:ਠਦੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆ ਂ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਤਰDਗN 
> ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਛ)ੜਦੀ ਨਹI ਸੀ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਐਥ) ਮuDਡ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਕuੜੀਆਂ > ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕ6ਈ ਰ6ਕ ਨਹI ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਐਵ) ਹੀ ਉਸ ਿਵਆਹੀ ਵਰੀ > ਤDਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹE ।ਇਸ ਗ<ਲ ਤ) ਉਹਨN 
ਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਖu<ਲਾ ਹ6ਣ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਇ<ਕ ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ 
ਦ6ਸਤੀ ਆਮ ਦ6ਸਤੀ ਤ, ਿਕਤ) ਉ:ਪਰ । 
ਿਫਰ ਜਦ, ਇ<ਕ ਿਦਨ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਵਾਉਂਦ) ਕਰਵਾਉਂਦ) ਹ6ਏ 
ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਹ<ਥ ਪਕੜ ਿਲਆ । 
ਉਸਦਾ ਹ<ਥ ਝਟਕਦ) ਹ6ਏ ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਕਹਾ ", ਹ6ਰ ਤE> ਹਾਣ ਦੀਆਂ 
ਕuੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਘਟਾ ਜ6 "ਭਾਬੀ" ਦ) ਮਗਰ ਿਪਆ । ਕੀ ਿਦਸਦਾ ਤuਹਾਡ) 
ਵਰਗ) ਮuDਿਡਆ > ਭਾਬੀਆਂ ਚ "। ਿਦਲXੀਤ ਿਕDਨੀਆਂ ਹੀ ਿਵਆਹੀਆਂ 
ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਕuੜੀਆ ਂਦ) ਨਵT ਅਨਿਵਆਹ) ਮuDਿਡਆ ਨਾਲ ਿਕ<ਸ) ਸuਣ ਸuਣ 
ਹEਰਾਨ ਸੀ ।  
ਕ6ਈ ਹ6ਰ ਹuDਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜNਦਾ ਪਰ ਗuਰਨਾਮ ਿਬਲਕuਲ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ 
ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਉਸਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹ<ਥ ਝਟਿਕਆ ਸੀ ਉਹ6 ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ) 
ਰ<ਖ ਕ) ਿਕਹਾ "ਆਹ "। 
ਿਦਲXੀਤ ਸuDਨ ਹ6 ਗਈ ,ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬ)ਸ਼ਰਮੀ ਜN ਇਸ ਹਰਕਤ 
ਤ) ਪਤਾ ਨਹI । ਪਰ ਉਹ ਹ<ਥ > ਿਜਵT ਝਟਕਣਾ ਭu<ਲ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਇਹਨN ਪਲN ਦਾ ਪ@ਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤ) ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਹ<ਕ ਤ) ਘuDਮਕ) ਗ6ਲਾਈ ਤ) ਮ6ਟਾਈ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦ) 
ਰਹ) । 
ਹ<ਥ ਦੀ ਹਰਕਤ ਿਜਉਂ ਵਧੀ ਿਦਲXੀਤ > ਹ6ਸ਼ ਆਈ ਤ) ਉਸਨ) ਗuਰਨਾਮ 
ਦਾ ਹ<ਥ ਝਟਕ ਿਦ<ਤਾ ।  
"ਬ)ਸ਼ਰਮ ! ਏ ਤ@D "ਆਖ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰ) > ਛ<ਡ ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ ਸਫ਼ਾਈ 
ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ।ਗuਰਨਾਮ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਕ) ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ 
ਿਗਆ । ਪਰ ਉਸਦ) ਿਜਸਮ ਚ ਇਹਨN ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਨ) ਕਰDਟ ਿਜਹਾ 
ਛ)ੜ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ ਵੜਦ) ਹੀ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਆਇਆ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਸਨ) ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲjN ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲRਕ ਕੀਤਾ । 
ਿਦਲXੀਤ ਕਾਲੀਨ > ਕ<ਠ) ਕਰਨ ਦੀ ਕ6ਿਸਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਕਾਲੀਨ 
ਭਾਰਾ ਸੀ । ਇ<ਕ ਪਾਸ) ਤ, ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਖ<ਿਚਆ ਤ) ਦ@ਸਰ) ਪਾਸ) ਗuਰਨਾਮ 
ਲ<ਗਾ । ਇ<ਕ ਝਟਕ) ਚ ਿਖ<ਚ ਕ) ਇਕ<ਠਾ ਕੀਤਾ । ਦ6ਵT ਆਹਮ6 ਸਾਹਮਣ) ਹੀ 
ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ।ਇਸ ਵਾਰ ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਮRਕਾ ਸNਭਣ ਦੀ 
ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤ) ਕਾਲੀਨ ਉ:ਪਰ ਹੀ ਿਦਲXੀਤ > ਜਕੜ ਿਲਆ ।
ਿਦਲXੀਤ > ਪਿਹਲN ਹੀ ਸਾਹ ਚਿੜਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਤ) ਉਸ> ਨਾ ਤN 
ਧ<ਕਾ ਦ)ਕ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਹDਮਤ ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਇ<ਛਾ । ਗuਰਨਾਮ ਦੀਆ ਂਕuਝ 
ਮਹੀਨ) ਦੀਆਂ ਹਰਕਤN ਗ<ਲN ਮਜ਼ਾਕ ਤ) ਓਧਰ, ਸuਿਮਤ ਤ, ਦ@ਰੀ ਨ) ਉਸਦ) 
ਮਨ ਚ ਿਪਆਸ ਜਗZਾ ਰ<ਖੀ ਸੀ । ਤ) ਕuਝ ਦ)ਰ ਪਿਹਲjN ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਿਜਵT 
ਉਸਦੀਛਾਤੀ ਤ) ਹ<ਥ ਿਫਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ> ਸuਿਮਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਛ@ਹ 
ਵਰਗਾ ਲ<ਗਾ ਸੀ । ਤ) ਉਵ, ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਆਪ) ਤ, ਬਾਹਰ ਹ6 ਿਗਆ 
ਸੀ । ਹuਣ ਕਾਲੀਨ ਦ) ਉ:ਪਰ ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਤ) ਉਸ ਉ:ਪਰ ਗuਰਨਾਮ । 
ਦ6ਵN ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਹਵਾ ਿਨਕਲਣ ਜ6ਗੀ ਥN ਵੀ ਨਹI ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ 
ਜ6ਰ ਨਾਲu ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਗuਰਨਾਮ ਦ) ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸ> ਸuਣ 
ਰਹੀ ਸੀ । ਗuਰਨਾ ਮ ਦ) ਹ<ਥN ਨ) ਆਪਣੀ ਪਿਹਲjN ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਮuੜ 
ਦuਹਰਾਈ । ਤ) ਉਸਦੀ ਕ<ਪਿੜਆ ਂਉ:ਪਰ, ਹੀ ਛਾਤੀ ਤ) ਘuDਮਣ ਲ<ਗ) । 
ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਉਸਦ) ਹ<ਥN > ਆਪਣ) ਹ<ਥN ਨਾਲ ਦਬ6ਚ ਿਲਆ । ਉਹ 
ਉਸਦ) ਹ<ਥN > ਰ6ਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਗuਰਨਾਮ ਦ) 
ਹ<ਥ ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧ)ਰ) ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘuDਮਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦ) । ਿਦਲXੀਤ 
ਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਬDਦ ਹ6ਣ ਲ<ਗੀਆਂ ਤ) ਮ@Dਹ ਚ ਆਵਾਜ਼N ਿਨਕਲਣ ਲ<ਿਗਆਂ । 
ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਿਜਉ ਂ ਹੀ ਉਸਦ) ਬu<ਲN ਤ) ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕੀਤੀ ਤN 
ਿਦਲXੀਤ ਦੀ ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਤ) ਪਕੜ ਿਢ<ਲੀ ਹ6 ਗਈ । ਹuਣ ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਆਰਮ ਨਾਲ ਘuDਮ ਸਕਦ) ਸੀ । ਮਿਹਜ਼ ਪDਜN ਿਮDਟN ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਉਹਦ) 
ਹ<ਥ ਤਬਦੀਲੀ > ਮਿਹਸ@ ਸ ਕਰ ਸਕਦ) ਸੀ । ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲjੀ ਡh)ਸ 
ਐਨੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਿਕ ਅDਦਰ ਿਕਸ) ਪਸ਼ ਹ<ਥ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

। 
ਤ) ਐਨਾ ਸਮN ਹE ਵੀ ਨਹI ਸੀ । ਿਦਲXੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਕਾਹਲੀ 
ਸੀ ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਨ) ਉਸਦੀ ਿਪ<ਠ > ਘu<ਟ ਿਲਆ ਸੀ ਤ) ਬਾਹN ਉਸਦ) ਲ<ਕ 
ਦuਆਲ) ਿਲਪਟ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਿਜਵT ਉਸਦ) ਿਜਸਮ > ਇ<ਕ6 ਵਾਰ ਚ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹuDਦੀ ਹ6ਵ) । 
-"ਜ6 ਕਰਨਾ ਛ)ਤੀ ਕਰ ,ਕ6ਈ ਆਜ@ਗਾ ।"ਿਦਲXੀਤ ਦ) ਮ@Dਹ6 ਿਸਸਕਦੀ ਹ6ਈ 
ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ । 
ਗuਰਨਾਮ ਵੀ ਮRਕ) ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ > ਸਮਝਦਾ ਸੀ।ਉਸਨ) ਕਸਵੀਆਂ ਬDਨੀਆਂ 
ਹ6ਈਆਂ ਲ6ਅਰ ਵਰਗੀਆ ਂਪcਟਾ > ਗ6ਿਡਆਂ ਤ<ਕ ਕੀਤਾ ।  
ਤ) ਿਦਲXੀਤ > ਆਪਣ) ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਕ<ਸ ਿਲਆ । ਉਮਰ, ਭਾਵT ਉਹ 
ਉਸ> ਿਨ<ਕਾ ਲ<ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਜ6ਸ਼ ਵ<ਲ, ਿਬਲਕuਲ ਵੀ ਨਹI ਹਰ ਲDਗਦ) 
ਪਲ ਨਾਲ ਿਦਲXੀਤ > ਅਿਹਸਾਸ ਹ6 ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਇDਝ ਹੀ ਨਵT 
ਮuDਿਡਆਂ ਵ<ਲ ਿਵਆਹੀਆ ਂਹ6 ਤuਰਦੀਆ ਂਹਨ । 
ਕਰੀਬ ਪDਦਰN ਿਮDਟ ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਇDਝ ਹੀ ਘuਲਦ) ਰਹ) । ਜਦ, 
ਤ<ਕ ਿਕ ਦ,ਵT ਥ<ਕ ਕ) ਚ@ਰ ਨਾ ਹ6 ਗਏ । ਿਦਲXੀਤ > ਇDਝ ਦੀ ਥਕਾਵਟ 
ਬਹuਤ ਸਮT ਬਾਅਦ ਹ6ਈ ਸੀ । 
ਗuਰਨਾਮ ਉਸਦ) ਉ:ਪਰ, ਉਠ ਖੜਾ ਹ6ਇਆ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਜ) ਵੀ 
ਉ:ਠਣ > ਿਦਲ ਨਹI ਸੀ ਕਰਦਾ । 
-ਕੀ ਹ6ਇਆ ਹਜ) ਹ6ਰ ਮਨ ਏ ? ਗuਰਨਾਮ ਉਸਦ) ਵ<ਲ ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਦ)ਖਦਾ 
ਹ6ਇਆ ਬ6ਿਲਆ । 
-ਮਨ ਹE ਪਰ ਹਲ) ਸਮN ਨਹI ਿਜ<ਦਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਓਦਣ ਦ<ਸ@ । 
ਆਖ ਕ) ਉਹ ਚu<ਪ ਕਰਕ) ਉ:ਠ ਖਲ6ਤੀ । 
ਤ) ਅ<ਜ ਇਹ ਸਭ ਹ6ਣ ਮਗਰ, ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਿਗਲਟ ਜਹੀ ਹ6 ਗਈ 
ਸੀ । ਕuਝ ਪਲ ਉਹ ਿਜਹੜ) ਬੀਤ) ਉਸ ਲਈ ਬ)ਸ਼ਕ ਸuਆਦ ਨਾਲ ਭਰ) ਸੀ ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣ) ਆਪ ਤ, ਿਘਣ ਜਹੀ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਣ ਲ<ਗੀ । 
ਪਰ ਰਾਤ ਹuDਦ) ਹuDਦ) ਇਹ ਿਘਣ ਘਟਕ) ਮuੜ ਉਹੀ ਪਲN > ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
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ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਅ<ਗ) ਜਲਦੀ ਸR ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਦਲXੀਤ ਅਜ) ਵੀ ਜਾਗ 
ਰਹੀ ਸੀ ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) ਸRਣ ਮਗਰ, ਜਾਗੀ । 
ਅਗਲ) ਿਦਨ ਉਹ ਉਠੀ ਤN ਸuਿਮਤ ਅਜ) ਸu<ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਚu<ਪਚਾਪ ਆਪਣ) ਘਰ ਦ) ਨ)ੜ) ਵ<ਲ ਦ) ਸਮਾਗਮ ਵ<ਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਜ<ਸੀ > ਸuਿਮਤ ਘਰ ਉਤਾਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਸuਿਮਤ 
ਨਾਲ ਹ6ਈ ਸਾਰੀ ਗ<ਲ ਅਜ) ਵੀ ਘuDਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਸਨ) ਿਕਤ) ਵ<ਧ ਘ<ਟ ਤN ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਆਖ ਿਦ<ਤਾ । ਿਫਰ ਉਸਦ) 
ਿਖਆਲ ਮuੜ ਮuੜ ਕ) ਸuਿਮਤ ਦੀ ਸuਣਾਈ ਹ6ਈ ਗ<ਲ ਤ) ਘuDਮ ਜNਦਾ । ਮਨ 
ਚ ਵਾ ਵਰ6ਲ) ਿਜਹਾ ਉ:ਠ ਖੜਦਾ । ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਉਸਨ) ਕ<ਪੜ) ਬਦਲ ਕ) 
ਸRਣ ਲਈ ਆਪਣ) ਰ@ਮ ਚ ਜਾ ਵੜੀ । ਦ@ਸਰ) ਰ@ਮ ਚ ਕuੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ) 
ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । 
" ਅ<ਜ ਫ)ਰ ਸuਿਮਤ ਛ<ਡ ਕ) ਿਗਆ ?" ਉਸਨ) ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ > ਪਿਹਚਾਣ 
ਿਲਆ ਸੀ । 
"ਤ)ਰੀ ਤN ਮRਜ਼ ਹ6 ਗਈ ਿਫਰ " । ਉਸਨ) ਹ6ਰ ਅDਦਾਜ਼ ਚ ਿਕਹਾ । ਲ6ਕN 
ਦੀਆਂ ਨਜਰN ਇ<ਥ) ਆ ਕ) ਵੀ ਨਹI ਬਦਲਦੀਆਂ । ਜਰਾ ਿਜਹਾ ਿਕਸ) ਨਾਲ 
ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਹ6ਈ ਨਹI ਿਕ ਖDਭN ਦੀਆਂ ਡਾਰN ਬਣ ਜNਦੀਆਂ ਹਨ । ਤ) 
ਆਪ6 ਆਪਣ) ਮਤਲਬ ਕ<ਢਣ ਲ<ਗ ਜNਦ) ਹਨ ।  
"ਆਪN ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ) ਨਾਲ ਮuਫ਼ਤ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ " ਬਣਦਾ ਫ)ਅਰ ਦ)ਣਾ 
"। ਉਸਨ) ਉਸ> ਉਸ) ਤਰੀਕ) ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ । ਪਰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਉਸਨ) ਸRਣ ਜਾਣਾ ਬ)ਹਤਰ ਸਮਿਝਆ । 
ਕਮਰ) ਚ ਪਹuDਚ ਕ) ਉਸਨ) ਇDਡੀਆ ਕਾਲ ਲਗਾਈ । ਰਮਨ,ਜ6 ਨਾਲ ਿਕDਨ) 
ਹੀ ਵਾਅਦ) ਕਰਕ) ਉਹ ਇ<ਥ) ਆਈ ਸੀ । ਰ6ਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨਾ 
ਉਸਦਾ ਇ<ਕ ਿਨਯਮ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਦ,ਵT ਟਾਈਮ ਦ) ਵਖਰ)ਵT 
ਕਾਰਨ ਉਲਝਦ) ਰਹ) ਉਵT ਉਵT ਗ<ਲ ਘਟਦੀ ਗਈ । ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ 
ਜ6ੜ ਘਟਾ ਕ) ਟਾਈਮ ਕ<ਢਦ) ਸੀ । 
ਅ<ਜ ਵੀ ਉਸਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਗ<ਲ ਹ6 ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਰਮਨ ਅ<ਿਗਓ 
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ਿਬਜ਼ੀ ਸੀ । ਿਕਸ) ਜਰ@ਰੀ ਕDਮ ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀ ਚ ਸੀ । ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ 
ਤ, ਿਬਨN ਗ<ਲ ਨਾ ਹ6ਈ । 
ਹਾਰ ਕ) ਉਹ ਫ6ਨ ਕ<ਟਕ) ਲ)ਟ ਗਈ । ਪਰ ਨIਦ ਉਸਦੀਆ ਂਅ<ਖN ਿਵਚ, 
ਗਾਇਬ ਸੀ । ਮਨ ਦ) ਵuਆ ਵਰ6ਲ) ਸਭ ਗ<ਲN ਸuਿਮਤ ਦਾ ਹਾਸਾ ,ਤ) ਉਸਦ) 
ਦ<ਸਣ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ ਉਸਦ) ਿਖਆਲN > ਰਮਨ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਆਪਣ) ਪਲN 
ਚ ਲE ਿਗਆ । 
ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਉਸ ਠDਡੀ ਰਾਤ ਚ ਪ@ਰ) ਘਰ ਚ ਭਾਵT ਹੀਟ ਕਰਕ) ਠDਡ ਸੀ ਪਰ 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਿਜਵT ਬਾਹN ਦ) ਿਨ<ਘ ਦੀ ਲ6ੜ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਈ । 
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜਾਰN ਮੀਲ ਦ@ਰ ਸੀ । ਉਹ ਦ)ਖਦੀ ਸੀ ਿਕDਝ ਇ<ਥ) ਆ 
ਕ) ਮuDਡ) ਕuੜੀਆਂ ਸਾਲN ਦ) ਿਰਸ਼ਤ) ਿਦਨN ਚ ਭu<ਲਕ) ਿਦਨN ਚ ਹੀ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) 
ਨਾਲ ਿਸ਼ਫਟ ਹ6 ਜNਦ) ਹਨ ।  
ਪਰ ਉਹ ਹ6 ਨਾ ਸਕੀ । ਉਸਦ) ਆਪਣ) ਹੀ ਮਨ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਬDਨZਣ ਸੀ 
ਿਜਸ > ਤ6ੜ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਉਸਨ) ਕਦ) ਆਪਣੀ 
ਰ@ਮਮ)ਟ ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਵੀ ਚ<ਜ ਨਾਲ ਰਮਨ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ ਕੀਤੀ । 
ਬ<ਸ ਚ ਜ) ਕ6ਈ ਪDਜਾਬੀ ਬEਠਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕਦ) ਫ6ਨ ਤ) ਗ<ਲ ਨਾ ਕਰਦੀ । 
ਪDਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਬDਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣ) ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਕ) ਨਾਲ ਹੀ ਲE ਆਈ 
ਸੀ । ਉਸਨ) ਬਹuਤ ਸ6ਹਣਾ ਗਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇDਝ ਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਕuੜੀਆ ਂਸਾਹਮਣ) ਪਾ ਕ) ਵੀ ਉਸਨuD ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਜਦ, ਉਹ 
ਤ) ਉਸਦੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਇ<ਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਘuDਮਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦ, ਜਰ@ਰ 
ਪਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਦ, ਓਥ) ਿਕਸ) ਪDਜਾਬੀ ਦ) ਿਮਲਣ ਦ) ਚNਸ ਘ<ਟ ਸੀ 
। 
ਗ6ਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣ) ਤuਸI ਭਾਵT ਅ<ਧ) ਨDਗ) ਹ6ਕ) ਤuਰ ਪਵ6 ਕਦ) ਪਲਟ ਕ) ਵੀ 
ਨਹI ਦ)ਖਦ) । ਤ) ਆਪਣ) ਪਾਸ) ਆਲ) ਜਰਾ ਕu ਕ<ਪੜ) ਐਵT ਦ) ਹ6ਣ ਤN ਅ<ਖN 
ਗ<ਡ ਕ) ਇਵT ਦ)ਖਦ) ਹਨ ਿਕ ਅ<ਖN ਨਾਲ ਹੀ ਨDਗ) ਕਰ ਲEਣਗ) । ਹਰ ਕ6ਈ 
ਸਰੀਰਕ ਤRਰ ਤ) ਕਨ)ਡਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਿਸਕ ਤRਰ ਤ) ਅਜ) ਵੀ 
ਇDਡੀਆ ਿਫਰਦਾ । ਬਹuਤੀਆ ਂਗ<ਲN ਲਈ ਸ6ਚ ਉਹੀ ਓਥ, ਵਾਲੀ ਹE ਭਾਵT 
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ਉਂਝ ਉਹਨN ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਅਗNਹ ਵਧ@ ਹ6 ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਲਵI ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ 
ਤ, ਿਬਨN ਕ<ਖ ਵੀ ਪ<ਲ) ਨਹI । 
ਜ<ਸੀ > ਥਕਾਵਟ ਤN ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਨIਦ ਆਈ ਸੀ । 
ਸਵ)ਰ) ਜਦ, ਉ:ਠੀ ਤN ਸuਿਮਤ ਦਾ ਮEਸ)ਜ ਸੀ । ਉਸ> ਕDਪਨੀ ਦ) ਿਸਟੀ ਹE:ਡ 
ਵ<ਲ, ਆਉਟ ਸਟcਡਇDਗ ਪਰਫਾਰਮcਸ ਕਰਕ) ਿਡਨਰ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਸੀ । 
ਿਦਲਜੀਤ ਕ6ਲ ਸਮN ਨਹI ਸੀ । ਇਸਤ, ਿਬਨN ਉਸਦੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ 
ਬਹuਤੀ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜ<ਸੀ > ਪu<ਿਛਆ ਸੀ । 
ਜ<ਸੀ ਨ) ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰ) ਸ6ਿਚਆ । ਆਪਣੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਤ, 
ਸਲਾਹ ਮDਗੀ । ਹ6ਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸuਿਣਆ ਤN ਉਹਦੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਕਿਹDਦੀ ਐਡ) 
ਵਧੀਆ ਹ6ਟਲ ਚ ਿਜ<ਥ) ਿਸਰਫ ਸ਼ਿਹਰ ਦ) ਅਮੀਰ ਲ6ਕ ਜਾ ਸਕਦ) ਹਨ ਓਥ) 
ਮuਫ਼ਤ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਕਦ) ਨਾ ਛ<ਡਦੀ । 
ਪਰ ਜ<ਸੀ ਦ) ਮਨ ਚ ਰਮਨ ਦ) ਨNਹ ਕਰ ਦ)ਣ ਜN ਗu<ਸ) ਹ6 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ 
ਸੀ । ਉਸਨ) ਰਮਨ > ਮEਸ)ਜ ਵੀ ਛ<ਿਡਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕ6ਈ ਿਰਪਲਾਈ ਵੀ 
ਨਹI ਸੀ ਆਇਆ। 
ਿਫਰ ਸ<ਜ ਧ<ਜ ਕ) ਜਾਣ ਤ) ਆਪਣ) ਗਾਊਨ > ਪਿਹਨ ਸਕਣ ਦ) ਿਖਆਲ 
ਨਾਲ ਉਸਨ) ਨਾ ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਹN ਕਰ ਿਦ<ਤੀ । 
ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਅ<ਜ ਸ਼ਾਮ > ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹ6 ਗਈ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> 
ਿਪਕ ਕੀਤਾ ਤ) ਘਰ ਲE ਆਇਆ ਤ) 15 ਕu ਿਮDਟ ਿਵ<ਚ ਹੀ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹ6ਕ) 
ਬਾਹਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚ ਆ ਬEਠੀ । 
ਉਸਨ) ਉਹੀ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਵ)ਿਖਆ ਤN ਇ<ਕ 
ਵਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚuDਿਧਆ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਹਮ)ਸ਼N ਢ<ਿਕਆ ਰਿਹDਦਾ 
ਉਸਦਾ ਗ6ਰਾ ਿਨਸ਼6ਹ ਸਰੀਰ ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਦuਧੀਆ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇ<ਕ 
ਅਲ<ਗ ਚਮਕ ਿਬਖ)ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਛਾਤੀ ਿਢ<ਡ ਤ) ਪ<ਟN > ਕਵਰ ,ਪ@ਰੀ 
ਤਰZN ਬEਕ ਲE:ਸ ,ਕਰਦ) ਉਸ ਕਾਲ) ਚਮਕੀਲ) ਵਸਤਰ ਤ, ਉਸਦੀਆ ਂ
ਅ<ਖੀਆਂ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ।ਬਲEਕਲ<ਸ > ਕuਵਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸਦ) ਅ<ਧ ਕ<ਟ) ਵਾਲ ਿਜDਨਾ > ਉਹ ਉਂਝ ਬDਨZ ਕ) ਰਖਦੀ ਸੀ ਖu<ਲZ) 

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



Page �167 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਛ<ਡ) ਹ6ਏ ਸੀ । ਸuਿਮਤ > ਇDਝ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਇ<ਕ ਦਮ ਹੀ ਿਜਵT 
ਕ6ਈ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜਕuਮਾਰੀ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਕ<ਪੜ) ਦਾ 
ਮu<ਲ ਉਸ> ਸਹੀ ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ । 
ਦ,ਵT ਬEਠ) ਤ) ਿਨ<ਕੀਆ ਂ ਿਨ<ਕੀਆਂ ਗ<ਲN ਕਰਦ) ਿਡਨਰ ਚ ਪਹuDਚ ਗਏ । 
ਜ<ਸੀ > ਿਕਤ) ਵੀ ਅDਕਮਫਰਟ ਨਾ ਲ<ਗਾ । ਸਾਹਮਣ) ਵਾਲਾ ਜ6ੜਾ ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ 
ਸੀ ਤ) ਬਾਕੀ ਿਡਨਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲ6ਕ ਵੀ ਬਹuਤ) ਜN ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਸੀ ਜN ਉਹ 
ਿਜਹਨN > ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹI ਸੀ ।  
ਲਾਈਵ ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤ) ਖਾਣ ਦਾ ਦRਰ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਤ) ਰਾਤ ਦ) 
ਕਰੀਬ ਿਤDਨ ਕu ਘDਟ) ਬੜ) ਵਧੀਆ ਮਹRਲ ਚ ਗuਜ਼ਰ) ਸੀ । 
ਉਸਦ) ਸਭ ਤ, ਵਧੀਆ ਤ) ਇਨਜ@ਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲ) ਪਲN ਿਵਚ, ਇਹ 
ਿਡਨਰ ਸੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਿਵ<ਚ ਰਮਨ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਉਸਨ) ਕ<ਟ 
ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਫਰ ਰuਕ ਕ) ਗ<ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮEਸ)ਜ ਛ<ਡ ਕ) ਕ<ਟ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ । 
ਕਰੀਬ ਿਗਆਰN ਕu ਵਜ) ਉਹ ਿਡਨਰ ਕਰਕ) ਿਨ<ਕਲ) ਸੀ । ਦ6ਵN ਦ) ਮਨ ਚ 
ਖuਸ਼ੀ ਸੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਸ਼ਾਇਦ ਥ6ੜੀ ਕu ਡਿਰDਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ 
ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ । ਬ)ਸਮcਟ ਚ ਉ:ਤਰ) ਤ) ਕਾਰ ਚ ਬEਠ ਕ) ਸuਿਮਤ ਨ) ਕਾਰ 
ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ । 
ਜ<ਸੀ ਦ) ਖuਲZ) ਛ<ਡ) ਵਾਲN > ਉਹਨ) ਬDਨZਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ 
ਗਾਊਨ ਦੀ ਹu<ਕ ਚ ਫ<ਸ ਗਏ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤ, ਉ:ਠਕ) 
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਵਾਲN > ਪਾਸ) ਹਟਾ ਕ) ਉਸਨ) ਕਈ 
ਵਾਰ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਕ) ਿਕਸ) ਤਰੀਕ) ਉਹ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕ<ਢ ਦਵ) ਪਰ ਪਤਾ 
ਨਹI ਉਹ ਿਕDਝ ਉਲਝ) ਹ6ਏ ਸੀ । ਜ<ਸੀ ਦ) ਇ<ਕ ਮ6ਢ) ਤ) ਹ<ਥ ਰ<ਖ 
ਅਲਮ6ਸਟ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਸਰਿਕਆ ਹ6ਇਆ ਉਹ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਨDਗ) ਮ6ਢ) ਤ) ਉਸਦ) ਹ<ਥ ਦੀ ਪਕੜ ਪ@ਰੀ ਮਜਬ@ਤ ਸੀ ਤ) ਵਾਲN > ਕ<ਢਦ) 
ਹ6ਏ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਿਪ<ਠ ਦ) ਸਭ ਤ, ਨਾਜ਼uਕ ਿਹ<ਸ) > ਛ@ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 
। ਜ<ਸੀ ਿਜਵT ਓਥ) ਹੀ ਪ<ਥਰ ਹ6 ਗਈ ਹ6ਵ) । ਉਸਦ) ਮ@Dਹ ਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਹI 
ਸੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜ) ਉਹ ਕuਝ ਬ6ਲ)ਗੀ ਤN ਉਸਦ) ਿਦਲ ਦਾ ਤ@ਫ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਆ 

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



Page �168 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਜਾਏਗਾ । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ > ਸuਿਮਤ ਦ) ਠDਡ) ਹ<ਥ ਤ) ਉਂਗਲਾ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਸਦੀਆ ਂਕDਬਦੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਵਾਲ ਕ<ਢਣ ਤ, 
ਅਸਮਰ<ਥ ਸੀ । ਸ਼ਾਰਟਕ<ਟ ਲਈ ਉਸਨ) ਗਾਊਨ ਦੀ ਹu<ਕ ਖ6ਲZਕ) ਵਾਲ 
ਕ<ਢਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਨ) ਿਬਨN ਦ<ਸ) ਤ) ਪu<ਛ) ਹu<ਕ ਖ6ਲੀ ਤ) ਗਾਊਨ 
ਖuਲZਕ) ਪEਰN ਚ ਜਾ ਿਡ<ਿਗਆ । ਅ<ਧ ਹਨ)ਰ) ਬ)ਸਮcਟ ਚ ਜ<ਸੀ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਜਵT ਚਮਕ ਉ:ਿਠਆ ਹ6ਵ) । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਤ) ਦ6 ਕ<ਪਿੜਆਂ ਤ, ਿਬਨN ਕuਝ 
ਵੀ ਨਹI ਸੀ । ਉਸਨ) ਗਾਊਨ > ਚu<ਕ ਕ) ਆਪਣੀ ਨਗਨਤਾ > ਢ<ਕਣ ਦੀ 
ਅਸਫ਼ਲ ਜਹੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਤ, ਪਿਹਲN ਹੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । 
ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਦੀ ਛ6ਹ ਨ) ਕ<ਲZ ਰਾਤ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਏ ਕ<ਲ)ਪਣ ਦੀ ਅ<ਗ > 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ) ਅDਦਰ ਹ6ਰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਿਵਰ6ਧ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਸuਿਮਤ ਦੀ ਡਿਰDਕ ਨ) ਤN ਕਦ, ਦਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਮuੜ ਤ, 
ਇ<ਕ ਇ<ਛਾ ਜਗਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ । ਉਸਨ) ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜ<ਸੀ > ਖੜੀ 
ਕਰਕ) ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤੀ ਗਾਊਨ ਉਸਦੀਆ ਂਹ<ਥN ਚ ਿਫਰ ਛu<ਟ 
ਕ) ਥ<ਲ) ਜਾ ਿਡ<ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹuਣ ਉਸ> ਚu<ਕ ਦਾ ਨਾ ਸਮN ਸੀ ਨਾ 
ਜ਼ਰ@ਰਤ । ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਖ6 ਗਏ ਸੀ । ਿਜਸਮ ਦੀ ਮਿਹਕ ਨ) ਇ<ਕ 
ਭu<ਖ ਜਹੀ ਜਗਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ । ਹ<ਥN ਨਾਲ ਹ6 ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਸਰੀਰ > ਟRਹਦ) 
ਹ6ਏ ਉਹ ਇਸ ਭu<ਖ > ਸ਼Nਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਮਸ਼ਰ@ਫ ਹ6 ਗਏ 
ਸੀ । ਪਰ ਜਗZਾ ਤ) ਸਮN ਇਹ6 ਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਉਹਨN ਕ6ਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮN 
ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਜਗZਾ । ਇ<ਕ6 ਇ<ਕ ਕਾਰ ਸੀ । ਸuਿਮਤ > ਜਗZਾ ਦਾ ਿਖਆਲ 
ਆਇਆ ਤN ਉਸਨ) ਕਾਰ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਜ<ਸੀ > ਓਥ) 
ਿਬਠਾ ਿਲਆ । ਗਾਉਂਨ > ਅDਦਰ ਚu<ਕ ਕ) ਉਸਨ) ਖuਦ ਵੀ ਅDਦਰ ਬEਠ 
ਿਗਆ । ਕਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਹਨ)ਰਾ ਸੀ । ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨN > 
ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਈ । ਉਸਨ) ਅDਦਰ ਬEਠਦ) ਹੀ ਮuੜ ਜ<ਸੀ 
> ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਉਸ> ਉਂਝ ਹੀ ਿਖਸਕਾ ਕ) ਆਪਣ) 
ਪ<ਟN ਤ) ਿਬਠਾ ਿਲਆ । ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ) ਵੀ ਕ<ਲ ਦ) ਗ6ਰ) ਗ6ਰੀ 
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ਗ<ਲ ਚ<ਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਅ<ਜ ਉਹ ਉਸ) ਹੀ ਤਰੀਕ) ਉਹੀ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਲਹ@ ਕਈ ਗuਣਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦRੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਿਜਸ> ਜ<ਸੀ ਮਿਹਸ@ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ) ਮਦਹ6ਸ਼ੀ ਦ) ਆਲਮ ਚ 
ਇਨਜ@ਆਏ ਵੀ । ਉਸ> ਅਪਣ) ਸੀਨ) ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) ਗਰਮ ਸਾਹ ਤ) ਬu<ਲN 
ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ ।ਆਪਣ) ਪ@ਰ) ਸਰੀਰ > ਉਹ ਸuਿਮਤ ਦ) 
ਸਰੀਰ ਚ ਧ<ਸ ਦ)ਣਾ ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> ਥ6ੜਾ ਉਪਰ ਿਖਸਕਾ 
ਕ) ਖuਦ > ਵੀ ਪcਟ ਿਵ<ਚ6 ਥ6ੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ । 
ਤ) ਿਬਲਕuਲ ਉਹ ਪਿਹਲjN ਇਸ) ਸੀਟ ਤ) ਹ6ਈ ਪ@ਰੀ ਿਕਿਰਆ > ਦuਹਰਾਉਣ 
ਲ<ਗਾ । ਜ<ਸੀ ਦੀ ਿਪ<ਠ > ਉਸਨ) ਪ@ਰੀ ਤਰZN ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਤ) ਆਪਣ) 
ਬu<ਲZਾ ਤ) ਹ<ਥN ਦੀ ਹਰਕਤ > ਜਾਰੀ ਰ<ਿਖਆ । ਬਾਕੀ ਕDਮ ਿਜਵT ਜ<ਸੀ > 
ਦ<ਸਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਸੀ ,ਹਰ ਲDਘਦ) ਪਲ ਨਾਲ ਦ6ਹN ਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ 
ਵਧਦੀ ਗਈ ਸਾਹN ਚ ਗਰਮੀ ਗ<ਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਗਈ ਸੀ । ਪ<ਟN 
ਚ ਲਹ@ ਤ) ਗਰਮੀ ਮਘਦ) ਕ6ਿਲਆਂ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦ, 
ਤ<ਕ ਲਹ@ ਨ) ਆਖਰੀ ਉਬਾਲਾ ਨਹI ਖਾਧਾ ਤ) ਉਹ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਤ) ਿਡ<ਗ 
ਨਹI ਪਏ । 
..... 
ਿਕDਨਾ ਹੀ ਸਮN ਇDਝ ਹੀ ਬਾਹN ਚ ਸਮਾਏ ਉਹ ਪਏ ਰਹ) । ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) 
ਫ6ਨ ਦੀ ਬE:ਲ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਟu<ਿਟਆ । ਿਦਲਜੀਤ ਦਾ ਫ6ਨ ਸੀ । ਉਸਨ) 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਹuਣੀ ਿਵਹਲਾ ਹ6ਇਆ ਹN ਬ<ਸ ਿਨਕਲ ਰਹT ਹN । ਉਸ> ਪਾਸ) 
ਹਟਾ ਕ) ਸuਿਮਤ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤ) ਆ ਕ) ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ । ਜ<ਸੀ 
ਉਵT ਹੀ ਬEਠੀ ਆਪਣਾ ਫ6ਨ ਦ)ਖਣ ਲ<ਗੀ । ਉਸ> ਿਜਵT ਹuਣ ਗਾਊਨ ਦੀ 
ਵੀ ਲ6ੜ ਨਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਈ । ਰਮਨ ਦੀਆ ਂ ਕਈ ਕਾਲN ਸੀ 
ਸਾਈਲcਟ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਫ6ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹI ਸੀ ਲ<ਗਾ । ਉਸ> ਕੀ ਕਹ) 
ਸ6ਿਚਆ ਤ) ਉ:ਤਰ ਦ) ਿਦ<ਤਾ ।  
ਉਸਨ) ਗਾਊਨ ਪਿਹਿਨਆ ਤ) ਸuਿਮਤ ਉਸ> ਘਰ ਉਤਾਰ ਕ) ਆਪਣ) ਘਰ 
ਚਲਾ ਿਗਆ । 
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ਿਮਤ ਜਦ, ਅਜ) ਘਰ ਪਹuDਿਚਆ ਹੀ ਸੀ ਗ<ਡੀ ਲਗਾ ਕ) ਉਹ ਿਜਉਂ ਹੀ 
ਦਰਵਾਜ਼) ਵ<ਲ ਵਿਧਆ ਤN ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਉਸਦ) ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਿਲਆ । 
ਉਸਦੀ ਹEਰਾਨੀ ਦੀ ਕ6ਈ ਹ<ਦ ਨਹI ਰਹੀ । 
ਉਹ ਅDਦਰ ਜਾਵ) ਿਕ ਬਾਹਰ ਉਸ> ਸਮਝ ਨਹI ਸੀ ਲ<ਗ ਰਹੀ । 
ਿਫਰ ਵੀ ਕuਝ ਿਮDਟ ਿਠਠਕ ਕ) ਉਹ ਅDਦਰ ਵਿੜਆ । 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਿਗਆ । ਿਦਲXੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਹ6ਈ ਸੀ । ਕਮਰ) 
ਦੀ ਹਾਲਾ ਤ ਦ)ਖ ਕ) ਉਸ> ਸਿਹਜ) ਹੀ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦ) 
ਆਉਣ ਤ, ਪਿਹਲjN ਕਮਰ) ਿਵ<ਚ ਕੀ ਹ6 ਕ) ਹਿਟਆ । 
ਿਦਲXੀਤ ਨਹਾਕ) ਬਾਹਰ ਆਈ ਤN ਉਸਦ) ਿਚਹਰ) ਉ:ਤ) ਇ<ਕ ਅਲ<ਗ ਹੀ 
ਰRਣਕ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਦ)ਖਦ) ਹੀ ਭNਪ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਆਪਣ) ਿਜਸਮ ਚ 
ਫEਿਲਆ ਸuਆਦ ਿਜਵT ਇ<ਕਦਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹ6 ਿਗਆ ਹ6ਵ) । ਿਦਲXੀਤ ਵੀ 
ਉਸਦ) ਿਵਗੜ) ਰDਗ > ਵ)ਖ ਕ) ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ । ਜਰ@ਰ ਉਹਨ) ਬਾਹਰ 
ਗuਰਨਾਮ > ਵ)ਖ ਿਲਆ ਸੀ ਤ) ਅDਦਰ ਕਮਰ) ਤ) ਿਬਸਤਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦ)ਖ 
ਕ) ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਹ ਕuਝ ਨਾ ਬ6ਲੀ , ਨਾ ਸuਿਮਤ ਨ) ਕuਝ ਪu<ਿਛਆ । ਿਜਵT ਮ@ਕ ਜਹੀਆਂ 
ਅ<ਖN ਚ ਸਭ ਸਮਝ ਲ<ਗ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਸuਿਮਤ ਨ) ਆਪਣ) ਿਹ<ਸ) ਦਾ ਿਬਸਤਰ ਚu<ਿਕਆ ਤ) ਲRਬੀ ਚ ਲਾ ਿਲਆ । 
..... 
ਜ<ਸੀ ਘਰ ਪਹuDਚੀ ,ਉਸ ਤ, ਪਿਹਲjN ਹੀ ਰਮਨ ਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਫ6ਨ ਤ) ਮEਸ)ਜ 
ਆ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਸਨ) ਫ6ਨ ਚu<ਿਕਆ ਰਮਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 
"ਿਕ<ਥ) ਹc? "  
ਜ<ਸੀ ਨ) ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ" ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਰਕ) ਬੀਜੀ ਸੀ ਕDਮ ਤ) ।"  
"ਸ<ਚ ਦ<ਸ"ਝ@ਠ ਤN ਨਹI ਬ6ਲ ਰਹੀ ", ਰਮਨ ਨ) ਿਫਰ ਪu<ਿਛਆ । 
"ਝ@ਠ ਿਕਉਂ ਬ6ਲਣਾ ,ਓਥ) ਹੀ ਸੀ ." ਉਸਨ) ਜ6ਰ ਦ)ਕ) ਿਕਹਾ । ਥਕਾਵਟ ਤ) 
ਤਾਜ) ਤਾਜ਼) ਸuਆਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਛ)ਤੀ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰਕ) ਸRਣਾ ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ 
। 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

"ਮc ਤ)ਰੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਤ) ਰEਸਟ@ਰcਟ ਦ6ਵN ਜਗZਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਤ@D ਓਥ) ਨਹI ਸੀ 
ਸਗ, ਿਕਸ) ਦ6ਸਤ ਨਾਲ ਗਈ ਹ6ਈ ਸੀ । ਤ) ਉਸ ਲਈ ਹuਣ ਝ@ਠ ਬ6ਲ ਰਹI 
ਹc ।"  
ਜ<ਸੀ ਦ) ਪEਰ, ਿਮ<ਟੀ ਿਨ<ਕਲ ਗਈ । 
ਉਸਨ) ਬਹuਤ ਿਮDਨਤN ਕੀਤੀਆ ਿਪਆਰ ਦ) ਵਾਸਤ) ਪਾਏ । ਤ) ਅ<ਿਗਓਂ ਕਦ) 
ਵੀ ਉਸ ਦ6ਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸ,ਹ ਵੀ ਖਾਧੀ । ਤN ਿਕਤ) ਜਾ ਕ) ਰਮਨ 
ਮDਿਨਆ । ਪਰ ਇਸ ਚ ਜ<ਸੀ > ਸਕ@ਨ ਿਮਿਲਆ ।ਿਕ ਘ<ਟ6 ਘ<ਟ ਉਸਦ) 
ਬਾਰ) ਿਸਰਫ ਿਡਨਰ ਦੀ ਗ<ਲ ਪਤਾ ਲ<ਗੀ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਲuਕ ਿਗਆ । 
ਉਸ> ਆਪਣੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਤ) ਗu<ਸਾ ਵੀ ਆਇਆ । ਪਰ ਜ) ਅ<ਿਗਓਂ ਉਸਦ) 
ਕ6ਲj, ਝ@ਠ ਬuਲਵਾਉਣਾ ਹE ਤN ਰਾਜਦਾਰ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖਣਾ ਪਵ)ਗਾ । ਉਸਨ) 
ਇਹ6 ਕੀਤਾ । 
..... 
ਸਭ > ਪਲN ਿਛਣN ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹ6ਇਆ । ਪਰ ਮਾਣ) ਦ)ਹ ਆਨDਦ ਨ) ਸਭ 
ਪਛਤਾਵ) ਰਾਤ ਗuਜ਼ਰਦ) ਹੀ ਛੀਨ ਕਰ ਿਦ<ਤ) । 
ਿਮਲਦ) ਰਹ) ਜਦ, ਵੀ ਵਕਤ ਿਮਲਦਾ ਇDਝ ਹੀ ਿਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ।  
ਜਦ, ਤ<ਕ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਿਦਲXੀਤ ਤ) ਗuਰਨਾਮ ਸuਿਮਤ ਨ) ਿਬਸਤਰ ਚ ਹੀ ਨਾ 
ਪਕੜ ਲਏ । ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਿਵਹਲਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਜ<ਸੀ > 
ਿਵਹਲ ਨਹI ਸੀ । ਉਸਨ) ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ6ਚੀ । 
ਉਸਦ) ਕ6ਲ ਵੀ ਇ<ਕ ਕੀ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਅDਦਰ ਪEਰ ਰ<ਿਖਆ ਹੀ 
ਸੀ ਿਕ ਅDਦਰ, ਆਉਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜN ਸuਣਕ) ਉਹ ਸਿਹਮ ਿਗਆ । ਹRਲੀ ਹRਲੀ 
ਕਦਮ ਪu<ਟਦਾ ਉਹ ਬE:ਡਰ@ਮ ਤ<ਕ ਪਹuDਿਚਆ ਤN ਦ)ਿਖਆ ਿਕ ਿਦਲXੀਤ ਦ) 
ਗuਰਨਾਮ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਮਦਮਸਤ ਿਬਨN ਿਕਸ) ਡਰ ਭE ਤ, ਆਪਣ) ਰਾਸ ਚ 
ਿਬਜ਼ੀ ਸੀ । ਕਦਮN ਦੀ ਪEੜ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹਨN > ਨਹI ਸੀ ਸuਣੀ । ਦ6ਵN ਦ) 
ਨਗਨ ਿਜਸਮ ਇDਝ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਜuੜ) ਹ6ਏ ਸੀ ਿਜਵT ਸਮਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਣ । 
ਸuਿਮਤ ਗu<ਸ) ਨਾਲ ਿਚਿਕਆ" ਇਹ ਕੀ ਕDਜਰਖਾਨਾ ਹ6 ਿਰਹਾ "। 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਹ ਦ,ਵT ਸਿਹਮ ਕ) ਅਲ<ਗ ਹ6ਏ । ਫਟਾਫਟ ਕ<ਪੜ) ਲ<ਭਣ ਲ<ਗ) । ਅ<ਧ) ਕu 
ਕ<ਪੜ) ਪਾ ਕ) ਗuਰਨਾਮ ਉਥ, ਦRੜ ਿਗਆ । 
ਿਦਲXੀਤ ਅ<ਧ) ਕ<ਪੜ) ਵਲZ)ਟ ਬEਠੀ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਉਸਤ) ਚੀਕਣ ਲ<ਗਾ । 
ਉਸ> ਕDਜਰੀ ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਣ ਲ<ਗਾ । ਪਰ ਬਦਲ) ਚ ਜ<ਸੀ ਦਾ 
ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਕ) ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਚu<ਪ ਕਰਵਾ ਿਦ<ਤਾ । 
ਉਹ ਉਹਨN ਦ6ਵN ਦੀ ਚEਟ > ਪੜZ ਚu<ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਦ, ਦ,ਵT 
ਇ<ਕ ਦ@ਜ) > ਿਮਲ) ਸੀ ਿਕ<ਥ) ਿਮਲ) ਸੀ । 
" ਤE> ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਮE> ਵੀ ਹE ".ਉਹ ਉਸਦ) ਵ<ਲ ਵ)ਖ ਕ) 
ਬ6ਲੀ । ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਿਹDਮਤ ਪਤਾ ਨਹI ਿਕਵT ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨ) । 
ਸuਿਮਤ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਅ<ਖN ਸNਹਵ) ਦਾ ਪ@ਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹI ਸੀ 
ਭu<ਲ ਸਕਦਾ ।ਉਸਦ) ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ > ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖਣਾ 
ਹੀ ਜ@ਠ ਵਰਗਾ ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ> ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ ਨDਗੀ ਪਈ > 
ਵ)ਿਖਆ ਸੀ । 
ਉਸਨ) ਤਲਾਕ ਦਾ ਫEਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਹ6 ਸਕਦਾ ਜ<ਸੀ ਉਸ 
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵ) । ਜ<ਸੀ > ਇਹ ਗ<ਲ ਿਬਲਕuਲ ਵੀ ਨਹI ਜ<ਚੀ । 
ਉਸਦ) ਘਰਦ) ਕਦ) ਨਹI ਮDਨਣਗ) ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਤ, ਵ<ਡੀ ਉਮਰ ਦ) ਮuDਡ) 
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਏ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਰਮਨ ਦ) ਆਉਣ ਤ<ਕ ਇਹ 
ਸ)ਫ ਵ) ਸੀ ਇਨਜ@ਆਏ ਕਰਨ ਦਾ । 
ਇਸ ਲuਈ ਉਸਨ) ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । 
.... 
ਿਦਲXੀਤ > ਵੀ ਇਹ ਲ<ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗuਰਨਾਮ ਉਸ> ਿਪਆਰ 
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ> ਅਿਹਸਾਸ ਹ6ਇਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸਬDਧ 
ਬ<ਸ ਿਬਸਤਰ ਤ<ਕ ਸੀ । ਘਰ, ਜਾਣ ਮਗਰ, ਉਸਨ) ਇ<ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ 
ਪu<ਿਛਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ,ਿਕਤ) ਘਰਵਾਲ) ਨ) ਕu<ਿਟਆ ਜN ਕuਝ ਹ6ਰ ਤN 
ਨਹI ਿਕਹਾ । 
ਉਸਨ) ਅਗਲ) ਦੀਨ ਕਦ) ਵੀ ਿਦਲXੀਤ ਦ) ਘਰ ਅਉਣ6 ਇਨਕਾਰ ਕਰ 

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



Page �173 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹI ਗu<ਸਾ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ) 
ਗu<ਸ) ਚ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਉਸਦਾ ਤN ਮਗ਼ਰ, ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਰuਲ 
ਜਾਊ । 
"ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਏ ਉਸ ਮਗਰ ਬਥ)ਰੀਆਂ ਸੀ ਿਵਆਹੀਆਂ ਵੀ ਤ) 
ਕuਆਰੀਆਂ ਵੀ ,ਇਸ ਮuਲਕ ਚ ਿਕਸ) ਕ6ਲ ਅਪਸ਼ਨਜ ਦੀ ਥ6ੜ ਨਹI , ਉਸ 
ਵਰਗ) ਸuਨ<ਖ) ਗ<ਬਰ@ ਲਈ ਤN ਿਬਲਕuਲ ਵੀ ਨਹI "। 
.......  
ਿਫਰ ਵੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਿਦ<ਤਾ । ਕਾਇਦ) ਨਾਲ 
ਪਿਹਲjN ਇ<ਕ ਤਲਾਕ ਤ, ਪਿਹਲjN ਕਾਉਂਸੀਿਲDਗ ਲਈ ਦ6ਵN > ਭ)ਿਜਆ ।  
ਦ6ਵN ਨ) ਆਪ, ਆਪਣੀ ਪ<ਖ ਦੀ ਗ<ਲ ਪ@ਰਨ ਤRਰ ਤ) ਦ<ਸੀ । ਬ<ਚ) ਦ) ਭਿਵ<ਖ 
ਲਈ ਦ6ਵT ਇ<ਕ6 ਿਜDਨ) ਿਚDਤਤ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ) ਚ ਕuਝ ਵੀ ਨਹI ਸੀ 
ਇਹ ਆਖ ਸuਿਮਤ ਲNਭ) ਹ6ਣਾ ਹੀ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ ।  
ਪEਨਲ > ਗ<ਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ । ਦ6ਵN > ਇ<ਕ6 ਵ)ਲ) 
ਸਮਝਾਉਂਦ) ਹ6ਏ ਦ<ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮuਲਕ ਚ ਆ ਕ) ਇਹ ਿਸਰਫ ਤuਹਾਡੀ 
ਸਮ<ਿਸਆ ਨਹI ਸਗ, ਹਰ ਦ@ਸਰ) ਜ6ੜ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹE । ਕਾਰਨ ਹE ਵਰਕ ਚ 
ਇਸ ਕਦਰ ਡu<ਬ ਜਾਣਾ ਿਕ ਦ@ਸਰ) ਬਾਰ) ਭu<ਲ ਹੀ ਜਾਣਾ । ਤ) ਉ:ਪਰ, ਕDਮ ਦ) 
ਘDਟ) ਇਹ6 ਜਹ) ਿਕ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਵ)ਖ ਸਕਣਾ । 
ਤuਹਾਡ) ਚ ਿਜਸ ਕਦਰ ਦਾ ਿਰਲ)ਸ਼ਨ ਇDਡੀਆ ਤ, ਸੀ ਕਦ) ਵੀ ਇਸ ਜਗZਾ 
ਤ<ਕ ਨਾ ਪਹuDਚਦਾ ਜ) ਵਾਧ@ ਪEਸ) ਕਮਾਉਣ ਦ) ਚ<ਕਰ ਚ ਵਾਧ@ ਘDਟ) ਲਾਉਣ 
ਨਾ ਜNਦ) । ਿਫਰ ਕ6ਈ ਇ<ਕ ਜਣਾ ਕDਮ ਇਸ ਤਰN ਚ@ਜ ਕਰਦਾ ਿਕ ਘਟ6 
ਘ<ਟ6 ਿਦਨ ਚ 10-12 ਘDਟ) ਤ) ਹਫਤ) ਚ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਿਸਰਫ ਤ) ਿਸਰਫ ਇ<ਕ 
ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਿਬਤਾਉਂਦ)। 
ਇਹ ਪEਨਲ ਤ@ਹਾ > ਇ<ਕ ਮਹੀਨ) ਲਈ ਇਸ) ਤਰੀਕ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਡਾਇਰEਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਗਰ, ਿਜਵT ਤuਹਾਡਾ ਫEਸਲਾ ਉਵT 
ਸਾਡਾ । 
ਸuਿਮਤ ਤ) ਿਦਲXੀਤ > ਸਮਝ ਤN ਲ<ਗ ਗਈ ਪਰ ਿਝਜਕ ਵੀ ਸੀ । 

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



Page �174 t.me/harjotdikalam
ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇ<ਕ ਮਹੀਨ) ਦ) ਹਫਤ) ਮਗਰ, ਹੀ ਦ6ਵN ਲਈ ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਚ ਕuਦਰਤੀ ਹੀ 
ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਫਰ ਇ<ਕ ਵੀਕ ਦੀ ਲDਮੀ ਛu<ਟੀ ਲE ਉਹ ਕuਝ 
ਖਾਸ ਖਾਸ ਜਗZਾ ਘuDਮਣ ਵੀ ਗਏ । ਭਾਵT ਸਰੀਰਕ ਤRਰ ਤ) ਪਿਹਲjN ਪਿਹਲjN 
ਦ@ਰ ਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਤRਰ ਤ) ਿਤਆਰ ਹ6ਣ 
ਮਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਕ6ਈ ਵ<ਡੀ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ ਰਹੀ । 
ਵਾਿਪਸ ਮuੜਦ) ਹ6ਏ ਟ@ਿਰਸਟ ਬ<ਸ ਦ) ਰਾਤ ਦ) ਸਫ਼ਰ ਚ ਕਦ, ਿਦਲXੀਤ 
ਸuਿਮਤ ਦ) ਮ6ਢ) ਤ) ਿਸਰ ਰ<ਖ ਕ) ਸb ਗਈ ਉਸ> ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । ਜਦ, 
ਉ:ਠੀ ਤN ਸuਿਮਤ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਧਸu<ਿਤਆ ਅ<ਖN ਚ ਦ6ਵN ਦੀਆਂ 
ਅ<ਖN ਇ<ਕ ਹ6ਇਆਂ । ਤ) ਕਦ, ਦ,ਵT ਿਕ<ਸ ਕਰਨ ਲ<ਗE ਉਹਨN > ਵੀ ਨਹI 
ਸਮ<ਜ5 ਲ<ਗੀ 
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਿਕ ਹuਣ ਮuੜ ਪEਨਲ ਕ6ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਸੀ 
। 

End of Story  
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