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ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਦਾ ਬ�ਝ :-

“ਸਾਿਲਆ ਜ� ਨਾ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਤ� ਸਾ� ਦ�ਸ ਦਵ� ਅਸ� ਿਕਸ ਿਦਨ ਕ�ਮ
ਆਵ�ਗ� ,ਔਖੀ ਘੜੀ ਯਾਰ ਖੜਦ� ਹ��ਦ� ” . ਉਸਦ� ਇ�ਕ ਆੜੀ ਨ� ਿਕਹਾ ਤ�
ਪ�ਰੀ ਢਾਣੀ ਚ ਹਾਸਾ ਮ�ਚ ਿਗਆ । ਉਹ ਵੀ ਹ�ਸ ਿਪਆ ਪਰ ਿਦਲ ਤ� ਇ�ਕ
ਬ�ਝ ਿਜਹਾ ਬ�ਝ ਿਗਆ ਸੀ । 
“ਐਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਿਖਆ ਸ� ਿਕ ਚ�ਲ ਤ�� ਮ�ਡੀ ਹ�ਟਲ ਚ ਲ� ਚਲਦ� ਆ
ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਬ�ਦਾ ਚ��ਕ ਕਰਲ� ਿਕ ਹਿਥਆਰ� � ਜਰ ਤ� ਨਹ� ਲ�ਗ ਗਈ ।

ਪਤ�ਦਰ ਮ�ਿਨਆਂ ਨਹ� ਕਦ�”. ਦ�ਜ� ਨ� ਿਕਸ� ਨ� ਗ�ਲ ਛ�ਡੀ ਪਰ ਉਹ� ਕਦ�
ਇ�ਝ ਮਜਬ�ਰੀ ਚ ਿਕਸ� ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ��ਕਣ ਚ ਹਮ�ਸ਼� ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸ�ਸ ਹੀ
ਹ��ਦੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ� ਅਣਜਾਣ ਮ�ਹਰ� ਕ�ਪੜ� ਲਾਹ�ਣ�
ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ ਸ�ਣਕ� ਹੀ ।
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ਉਹ ਚ��ਪ ਿਰਹਾ ,ਢਾਣੀ ਚ ਗ�ਲ� ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ
ਬਹ�ਤੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਉ�ਪਰ�
ਯਾਰ� ਦ�ਸਤ�, ਚਾਚ� ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਿਡਆ ਤ� ਭਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ��ਝੀਆਂ ਗ�ਲ� ਤ�
ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਨ� ਮਨ ਤ� ਇ�ਕ ਹ�ਲ ਿਜਹਾ ਿਸਰਜ ਿਦ�ਤਾ । 
ਪਿਹਲ�� ਅਰਮਾਨ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਵਆਹ ਿਸਰ� ਚੜਨਾ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਕ�ਮ ਸੀ
ਪਰ ਹ�ਣ ਿਜਹ� ਿਜਹਾ ਮਾਹ�ਲ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਣਆ ਸੀ ਉਹਦ� ਲਈ
ਪਲ ਪਲ ਉ�ਭਰਦੀ ਰਾਤ ਇ�ਕ ਉਸ� ਵ�ਡਾ ਚ�ਲ�ਜ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਅਜ� ਉਹ ਬ�ਠ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਤਾਏ ਦਾ ਮ��ਡਾ ,ਮਨਦੀਪ ਆ ਿਗਆ । ਛ�ਤ ਤ�
ਬ�ਿਠਆ � ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਦ�ਸਣ ਤ� ਸ�ਦਣ ਆਇਆ
ਸੀ । ਸ�ਖਮਨ ਇਕ�ਲੀ ਹੀ ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਠੀ ਸੀ ਜ� ਿਬਠਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਕ�ਲੀ
ਡਰਦੀ ਹ�ਊ ਉਸ ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਹੀ ਬ�ਠ ਜਾ । ਰ�ਟੀ ਤ�ਰੀ ਓਥ� ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹ�ਊ
। 

ਯਾਰ� ਦੀ ਢਾਣੀ ਬ�ਠੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਪ�ੜੀਆਂ ਉ�ਤਰ ਕ�
ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਵ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ । 
ਉਹਨ� ਿਪ�ਿਛਓ ਹ�ਲੀ ਜਹੀਵਾਜ ਮਾਰੀ ।
“ਗ�ਲ ਸ�ਣ “

ਉਹ ਰ�ਕਕ� ਕ�ਲ ਹ� ਿਗਆ ।

ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� ਉਸ� ਨਾਲ ਦੀ ਬ�ਠਕ ਚ ਲ� ਿਗਆ ।

“ਲਾਈ ਨਹ� ਘ��ਟ” ?

ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਨ� ਨਸ਼� ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹ� ਤ�
ਸ਼ਰਾਬੀ ਕ�ਲ ਉਸ� ਖੜ� ਵ�ਖ ਕ� ਅ�ਖ� ਕ�ਢਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ । 
“ਨਹ� ” ਊਹਨ� ਡ�ਲ ਵ�ਗ ਿਸਰ ਿਹਲਾਤਾ ।
“ਅ�ਛਾ,ਜ� ਨਹ� ਲਾਈ ਤ� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਫ਼�ਜੀ ਰ�ਮ ਹ�ਗੀ । ਦ� ਪ��ਗ ਲਾ ਲ� ਿਦਲ
ਨਹ� ਘਾਬਰ� । ” 
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ਅਰਮਾਨ � ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਜ�ਗ ਤ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ।
“ਨਹ� ਸ�ਖਮਨ � ਸਮ��ਲ ਆਊ, ਉਹ� ਜਰਾ ਵੀ ਪਸ�ਦ ਨਹ� “
ਉਸਨ� ਿਕਹਾ । 
“ਕ�ਝ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ਦ� ਪ��ਗ ਲਾ ਕ� ਿਪਛ� ਲ�ਚੀਆਂ ਚ�ਬ ਲਵ� ” 

ਮਨਦੀਪ ਿਫਰ ਬ�ਿਲਆ । 

ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਨ� ਿਫਰ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦ�ਤਾ । ਮਨਦੀਪ ਨ� ਬਹ�ਤਾ ਜ਼�ਰ ਨਹ�
ਪਾਇਆ । 

“ਚ�ਲ ਮ�� ਟ� ਤ�ਰ� ਬਾਪ� ਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪ��ਛ ਲਈ ਜ�ਆਨ � ਐਵ� ਮਨ ਚ
ਕ�ਈ ਡਰ ਨਾ ਹ�ਵ� ਿਕਤ� ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨ�ਕ ਹੀ ਡ�ਬ ਦਵ� ।ਿਦਲ ਤਕੜਾ ਕਰ
ਦਵ� ਉਹਦਾ “। 
ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਵ�ਲ ਅ�ਖ� ਪਾੜਕ� ਝਾਕਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਉ�ਡ�
ਰ�ਗ � ਡਰ ਸਮਝਦ� ਹ�ਏ ਮਨਦੀਪ ਨ� ਿਫਰ ਆਿਖਆ ,” ਭ�ਰਾ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾ
ਲ� ,ਜ� ਰ�ਮ ਨਹ� ਪੀਣੀ । ” 

“ਨਹ� ਵੀਰ� ,ਮ�ਰਾ ਇਹ ਸਭ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਮਨ ਨਹ� “. ਕਿਹਕ� ਉਹ
ਚ�ਪਕ� ਿਜਹ� ਅਪਣ� ਕਮਰ� ਵ�ਲ ਿਖਸਕ ਿਗਆ ।

ਕਮਰ� ਚ ਸ�ਖਮਨ ਕ�ਲੀ ਹੀ ਬ�ਠੀ ਸੀ । ਉਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਥਾਲ ਚ ਰ�ਟੀ ਪਾ
ਕ� ਰ�ਖ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਹ�ਥ ਧ� ਕ� ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ ਪ��ਝ ਕ� ਉਸਨ� ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ । ਬ�ਠਕ� ਦ�ਵ�
ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਲ�ਗ� । 
ਫ�ਨ ਤ� ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਗ�ਲ� ਕਰ ਲ�ਦ� ਸੀ ਪਰ ਇ�ਥ� ਅਜ� ਵੀ
ਬ�ਲ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹ� ਸੀ । 
ਰ�ਟੀ ਖ�ਦ� ਰਹ� ,ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਵ�ਲ ਚ�ਰੀ ਚ�ਰੀ ਤ�ਕਦ� ਰਹ� । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ
ਦ�ਵ� ਦ� ਹ�ਥ ਛ�ਹ� ਗਏ । ਹ�ਥ� ਤ� ਲ�ਗੀ ਮਿਹ�ਦੀ ,ਬ�ਹੀ ਪਾਇਆ ਚ�ੜਾ ਤ�
ਲਾਲ ਸ�ਹੀ ਫ�ਲਕਾਰੀ ਤ� ਉਸ ਦ� ਥ�ਲ� ਪਾਏ ਉਸ� ਰ�ਗ ਦ� ਸ�ਟ ਚ ਸ�ਖਮਨ
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ਵਾਹਵਾ ਜ�ਚ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਪਆਰ ਦ� ਰ�ਗ ਚ ਬ�ਝੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਰ�ਗ� ਦ� ਉਸ ਖ�ਲ� ਚ ਬ�ਦ� ਦ�
ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣ� ਆਪ ਜਗਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦ� ਹਨ । ਪ�ਰ� ਕਮਰ� ਚ ਹੀ ਗ�ੜ�
ਰ�ਗ ਿਵਖਰ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਕ�ਧ� ਤ� ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ� ਸਜਾਵਟ ,ਫਰਸ਼ ਦ� ਲਾਲ
ਗ�ਲਾਬ ,ਤ� ਬ��ਡ ਸੀਟ ਵੀ ਪ�ਰੀ ਭਰੀ ਹ�ਈ ।

ਿਜਵ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਚ ਗਰਮੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ । ਮਸ� ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਦ�
ਮ��ਹ� ਬ�ਰਕੀ ਅ�ਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ� ਹ��ਥ� ਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਖ�ਘਣ
ਲ�ਗਾ ਤ� ਪਾਣੀ ਵ�ਖਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਪਾਣੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਦੀ ਉਸ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਿਗਲਾਸ ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਲ�ਗ ਿਗਆ । 

“ਅਰਮਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵ� ” ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦੀ ਗ�ਲ ਚ ਸ�ਖਮਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਬ�ਲੀ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਬ��ਲ�ਾ ਨਾਲ ਛ�ਹ� ਿਗਲਾਸ ਦ� ਉ�ਪਰ� ਸ�ਖਮਨ
ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਧ�ਸ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਸ�ਗਿਦਆ ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਨੀਵੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ ਤ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਲਾਲੀ ਫ�ਲ ਗਈ ਸੀ । 
ਰ�ਟੀ ਮ�ਕਾਈ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਭਾਬੀ ਬਰਤਨ ਲ�ਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਨਾਲ ਹੀ
ਦ��ਧ ਵੀ ਰ�ਖ ਗਈ । ਤ� ਦ�ਵ� � ਯਾਦ ਨਾਲ ਪੀ ਲ�ਣ ਤ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ�ਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਗਈ ਸੀ ।

ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਦ� ਿਦਲ ਚ ਡਰ ਹਲ� ਵੀ ਘਿਟਆ ਨਹ� ਸੀ । ਅਜ� ਮਸ�
ਕ�ਤਕ ਦ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਣ ਦ� ਿਦਨ ਸੀ ।ਰਾਤ � ਥ�ੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਅਜ�
ਤ�ਕ ਬਾਕੀ ਸੀ । ਪ�ਖ� � ਛ�ਡ ਕ� ਉ�ਪਰ ਕ�ਬਲ ਪਾ ਕ� ਲ�ਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ ।ਉਹ ਬ��ਡ � ਢ�ਅ ਲਾ ਕ� ਟ�ਢਾ ਿਜਹਾ ਲ�ਟ ਿਗਆ ਸੀ । ਸ�ਖਮਨ ਅਜ�
ਵੀ ਉਸ ਕ�ਲ�� ਥ�ੜਾ ਦ�ਰ ਿਸਮਟੀ ਜਹੀ ਬ�ਠੀ ਸੀ । 
“ਪ�ਰ ਠ�ਡ� ਹ� ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ਕ�ਬਲ ਿਵਚ� ਕਰ ਲਓ । ” 

ਅਰਮਾਨ ਨ� ਿਕਹਾ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਉਂਝ ਹੀ ਢ�ਅ ਲਾ ਕ� ਬ�ਠ ਗਈ ਤ� ਪ�ਰ� ਤ�
ਕ�ਬਲ ਵੀ ਦ� ਿਲਆ । 
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ਅਰਮਾਨ � ਹ�ਰਾਨੀ ਸੀ ਿਕ ਫ�ਨ ਤ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਬ�ਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅ�ਜ ਐਨੀ
ਖਾਮ�ਸ਼ ਬ�ਠੀ ਸੀ ਿਜਵ� ਬ�ਲਣਾ ਹੀ ਭ��ਲ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ
ਉਹਨ� ਚ ਗ�ਲ ਨਹ� ਹ�ਈ ਸੀ । ਿਕ�ਨੀਆਂ ਰ�ਮ�ਿਟਕ ਤਰ�� ਦ� ਸ�ਪਨ� ਦ�ਵ�
ਦ�ਖ ਕ� ਗ�ਲ� ਉਹ ਕਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ਪਰ ਅ�ਜ ਤ� ਿਜਵ� ਸਭ ਕਾਸ� ਤ� ਿਸਕਰੀ
ਜ�ਮ ਗਈ ਹ�ਵ� । 
ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਿਕ�ਡੀ ਵ�ਡੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਡਰ ਤ� ਵ�ਡੀ ! 
ਅਰਮਾਨ � ਖ�ਦ ਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਲਾਸ ਚ ਆਮ ਹੀ ਗਾ ਲ�ਣ ਚ ਉਹ
ਮਸਹ�ਰ ਸੀ ਪਰ ਜਦ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਟ�ਜ ਤ� ਗਾਉਣ ਚਿੜ�ਆ ਸੀ ਤ� ਲ�ਤ�
ਕ�ਬ ਗਈਆਂ ਜ਼�ਬਾਨ ਥਥਲਾਉਂਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਉਹ ਿਬਨ� ਗਾਏ ਹੀ ਥ�ਲ� ਉ�ਤਰ
ਆਇਆ ਸੀ । ਕਈ ਿਦਨ ਉਦਾਸ ਿਰਹਾ । ਿਕ�ਡ� ਵ�ਡ� ਵ�ਡ� ਭਾਰ ਬਣ ਜ�ਦ�
ਹਨ ਜਦ� ਤ�ਹਾਡ� ਮਨ ਤ� ਕ�ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮ�ਗ ਥ�ਪਕ� ਮਾਮ�ਲ�ੀ ਗ�ਲ �
ਹਊਆ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ� ।
ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹਊਆ ਦ�ਵ� ਤ� ਭਾਰ� ਸੀ । ਅਰਮਾਨ ਤ� ਕ�ਝ
ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਸੀ । ਜਦ� ਤ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਡ�ਟ ਿਫਕਸ ਹ�ਈ ਸੀ ਸਭ ਦੀਆਂ
ਨਜਰ� ,ਇਸ਼ਾਰ� ਗ�ਲ� ਉਸ ਦ� ਵ�ਲ ਹੀ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਮਨ
ਤ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਇ�ਕ ਭਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਕ�ਲ� ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ ਿਬਤਾਏ ਸੀ । ਥ�ੜੀਆਂ
ਬਹ�ਤ ਬ�ਸ ਫ�ਨ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸੀ । ਪਰ ਉਸਤ� ਵੀ ਕੀ ਕ�ਝ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ
ਕ�ਝ ਕ� ਸ�ਪਨਈ ਗ�ਲ� ਤ� ਿਬਨਾ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । 
ਉਸਨ� ਜ� ਪਿੜ�ਆ ਸੀ ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ� ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਬ�ਸ
ਝਪਟ ਪ�ਣਾ ਹ� ਕ�ੜੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਉਸ� ਕ�ਮ ਲਈ ਹ��ਦੀ ਹ� ਰਾਤ । ਬਾਕੀ ਗ�ਲ�
ਲਈ ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹ� ।
ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਦਾ , ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਸ� ਜ� ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਦੀ
ਕ�ਈ ਕਮੀ ਉਹ ਅਜ� ਵੀ ਦ�ਿਚ�ਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰ� ਕੀ ਨਾ ਕਰ� ।
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ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਨ� ਢ� ਲਗਾ ਕ� ਬ�ਠੀ ਸ�ਖਮਨ ਕ�ਲ ਖ�ਦ � ਿਖਸਕਾ
ਿਲਆ । 

ਥ�ੜ�ਾ ਕ� ਨੀਵ� ਹ� ਕ� ਤ� ਟ�ਢਾ ਿਜਹਾ ਹ�ਕ� ਆਪਣ� ਿਸਰ � ਉਸਦੀ ਗ�ਦ ਚ
ਿਟਕਾ ਕ� ਉ�ਝ ਹੀ ਲ�ਟ ਿਗਆ । 

ਪਰ ਗ�ਲ� ਤ� ਿਜਵ� ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ । ਿਫਰ ਉਸ� ਯਾਦ
ਆਇਆ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤ�ਹਫ਼ਾ ਦ�ਣਾ ਤ� ਅਜ� ਬਾਕੀ ਸੀ । ਉਸਨ�
ਆਪਣੀ ਜ�ਬ ਚ ਹ�ਥ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਇ�ਕ ਿਗਫ਼੍ਟ ਬਾਕਸ ਚ ਪ�ਕ ਮ��ਦੀ ਬਾਹਰ
ਕ�ਢੀ ਿਜਸ ਦ� ਉ�ਪਰ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਨ�ਕ� ਚ ਦ�ਵ� ਦ� ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅ�ਖਰ
ਖ�ਿਣਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਮ��ਦੀ ਪਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਸ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਤ� ਲ�ਗੀ ਮਿਹ�ਦੀ ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ ਲ�ਗੀ
ਸੀ । ਉਸਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਬਹਾਨ� ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਮ��ਦੀ � ਿਫਰ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਹ�ਥ
� ਚ��ਮ ਿਲਆ । ਤ� ਅ�ਖ� ਉ�ਪਰ ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਵ�ਲ ਤ�ਿਕਆ ਪਲ�
ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਿਮਲੀ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਅ�ਖ� ਿਫਰ ਝ�ਕਾ ਲਈਆਂ । 
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਚਹਰ� � ਕ�ਬਦ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਹ�ਠ� � ਝ�ਕਾਉਣ ਲ�ਗਾ ।
ਕ�ਦਰਤੀ ਜ� ਮਨ ਿਦਮਾਗ ਤ� ਭਾਰ� ਸੀ ਸ�ਖਮਨ ਿਚਹਰ� � ਿਪਛ�ਹ � ਿਖ�ਚ
ਿਲਆ । ਿਪਆਸਾ ਿਜਵ� ਖ�ਹ ਤ� ਿਪਛ�ਹ ਿਤਲਕ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ�
ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪਰ� ਿਖਸਕ ਿਗਆ । 

“ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਲਵ� ” ਸ�ਖਮਨ ਬ�ਲੀ,ਬ�ਦ ਕਮਰ� ਚ ਵੀ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਦ�
ਦ�ਖਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਹਨ�ਰ� ਚ ਡਰ ਸਭ � ਲਗਦਾ ਹ� ਪਰ ਇਹ
ਅਿਜਹਾ ਪਲ ਸਨ ਿਜ�ਥ� ਦ�ਵ� ਹੀ ਚਾਨਣ ਤ� ਡਰ ਰਹ� ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦ��ਧ ਪੀਣਾ ਸੀ । ਤ� ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਲ�ਦੀ ਸ�ਖਮਨ ਦ�
ਪਾਏ ਸਭ ਗਿਹਣ� ਵੀ ਉਤਾਰਨ� ਸੀ । ਿਕਤ� ਵੀ ਿਡ�ਗ ਸਕਦ� ਸੀ ਮਗਰ� ਕ�ਈ
ਵਾਲ�ੀ, ਕ�ਟਾ ਿਕਥ� ਿਥਉਣਾ ਸੀ ।
ਅਰਮਾਨ � ਦ��ਧ ਵਾਲਾ ਿਗਲਾਸ ਚ��ਕ ਮ��ਹ � ਲਾਇਆ । ਇ�ਕ ਘ��ਟ ਭਰਕ�
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ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਬ��ਲ� � ਛ�ਹਾ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਘ��ਟ ਘ��ਟ ਕਰਕ� ਦ�ਵ� ਪ�ਦ�
ਰਹ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਿਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹ� ਿਗਆ ।

“ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਰ�ਖ ਦਵ� ਸ��ਤ� ਕ�ਈ ਿਡ�ਗ ਜਾਵ�ਗਾ ” ਅਰਮਾਨ ਨ� ਿਕਹਾ
।

ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਇ�ਨ ਿਬ�ਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ� ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ
ਕਰਕ� ਸਭ ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਦਰਾਜ ਚ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤ� ।
ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਸਿਹਜ ਸ�ਭਾਅ ਿਨਕਿਲਆ “ਤ� ਕ�ਪੜ�? “.
ਅਰਮਾਨ ਦ� ਮ��ਹ� ਤ�ਰ�ਤ ਿਨ�ਕਿਲਆ ,” ਉਹ ਮ� ਖ�ਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ।”
ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚਮਕ ਿਗਆ ।ਿਚਹਰਾ ਝ�ਕ ਿਗਆ
ਆਪਣ� ਸਵਾਲ ਤ� ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਜ� ਅਰਮਾਨ ਦ� ਉ�ਤਰ ਤ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ।
ਅਰਮਾਨ ਨ� ਵੀ ਉ�ਤਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਵ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉ�ਝ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਤ�
ਜ਼ਬਤ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਯਾਰ� ਦ� ਲ�ਖ ਜ਼�ਰ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ਿਵਆਹ ਤ�
ਪਿਹਲ�� ਊਹਨ� ਿਕਤ� ਕ�ਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ । ਕ�ਝ ਸਮ� ਲਈ ਿਰਲ�ਸ਼ਨ ਚ ਵੀ
ਿਰਹਾ । ਪਰ ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਇ�ਕ ਧਾਰਨਾ ਜਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ
ਭਰ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ� ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕ�ਝ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਉਸਦੀ
ਆਪਣੀ ਇ�ਛਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ�ਚ ਸੀ । ਪਰ ਯਾਰ� ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ
ਗਈ ਸੀ ।
“ਇ�ਝ ਤ� 20 ਸਾਲ ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀਆਂ ਸ�ਚਦੀਆਂ ਸੀ ,ਅ�ਜ ਕ�ਲ� ਉਹ ਵੀ
ਮ��ਿਡਆਂ ਵ�ਗ ਸ�ਚਣ ਲ�ਗ ਪਈਆਂ ਤ� ਤ�� ਪ�ਰਾਣੀਆਂ ਬ�ਢੀਆਂ ਦੀ ਸ�ਚ ਲਈ
ਬ�ਠਾ , ਿਫਰ ਤ�ਰ� ਅਰਗਾ ਸ�ਹਾਗਰਾਤ � ਸ�ਚੀ ਜ�ਦਾ ਕੀ ਕਰ� ।”ਉਹਦ�
ਯਾਰ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦ� । ਸ�ਤ ਉਸਦੀ ਅ�ਲ ਹੀ ਪ� ਗਈ ਸੀ । ਉਸ�
ਹ�ਰਾਨੀ ਸੀ ਿਕ ਗ�ਲ ਗ�ਲ ਤ� “ਿਪਆਰ ਿਜਸਮ� ਦੀ ਖ�ਡ ” ਤ� “ਟਾਈਮਪਾਸ”

ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਉਸਦ� ਦ�ਸਤ ਉਸਦ� ਫ�ਸਲ� ਤ� ਇ�ਝ ਦ�ਗਲਾ
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ਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਸ�ਚਦ� ਸੀ।
” ਚ�ਲ ਮਨ ਲ� ਤ�� ਕ�ਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ ਪਰ ਤ�� ਕੀ ਪਤਾ ਜ� ਕ�ੜੀ ਤ��
ਿਮਲ� ਉਹ ਨਾ ਤ�ਰ� ਜਹੀ ਸ�ਚ ਵਰਗੀ ਹ�ਈ ਿਫਰ ? ਿਕਸ� ਅਣਜਾਣ � ਸਭ
ਮ�ਨ ਕ� ਇ�ਝ ਿਕਉਂ ਰਿਹਣਾ ” ਬਿਹਸ ਚ ਤਰਕ ਇਸ ਲ�ਵਲ ਤ� ਵੀ ਹ� ਜ�ਦ� ।
” ਇਹ ਮ�ਰਾ ਫ�ਸਲਾ ,ਉਹ ਉਸਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਏਗਾ । ਮ�� ਦ�ਵ� ਚ ਕ�ਈ
��ਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ” .

ਿਫਰ ਆਪਣ� ਆਪ ਬਿਹਸ ਘ�ਟਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਕ�ਝ
ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦਾ । ਉਸਨ� ਿਸਰਫ ਿਕਸ� ਿਜਸਮ � ਿਪਆਰ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ
। ਇਹ ਸਭ ਿਸ�ਖਣ ਦ� ਜ� ਨਵ� ਪ�ਰਾਣ� ਤਰੀਕ� ਸੀ ਉਸਨ� ਸਭ ਵਰਤ� ਸੀ ।
ਖ�ਦ � ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਦ� ਪਲ ਵੀ ਿਦ�ਤ� ਸੀ । 
ਪਰ ਫ�ਨ ਉ�ਤ� ਵੀ ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਮਸ� ਿਕ�ਸ ਤ�ਕ ਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਵੀ ਜਦ� ਦ�ਰ ਰਾਤ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਕਾਲ ਨਹ� ਸੀ ਕ�ਟਦ�
ਜਦ� ਤ�ਕ ਸ�ਖਮਨ ਉਸ� ਿਕ�ਸ ਕਰਕ� ਫ�ਨ ਕ�ਟਣ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹ� ਸੀ
ਲ�ਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਝਗੜ� ਵੀ ।ਰਾਤ ਭਰ ਫ�ਨ ਵੀ ਲਾਈ
ਰਿਖਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਮਨਾ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ । ਇਸ ਮਸਲ� ਚ
ਉਸ� ਸ�ਖਮਨ ਖ�ਦ ਤ� ਤ�ਜ਼ ਲ�ਗੀ ਸੀ ।ਪਰ ਅ�ਜ ਸਾਹਮਣ� ਬ�ਠ ਉਸ
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਸਾਹ ਹੀ ਸ��ਕ ਗਏ । 

ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਗ�ਪ ਰ�ਖਕ� ਉਹ ਲ�ਟ
ਗਈ ਸੀ । ਕਮਰ� ਚ ਰ�ਸ਼ਨਦਾਨ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ� ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਉਸ ਿਵਚ� ਆਉਂਦੀ ਿਨ�ਮੀ ਿਨ�ਮੀ ਲਾਈਟ ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਦ�ਖਣਯ�ਗ ਤਾਕਤ ਲ� ਸਕੀਆਂ । 
ਉਸ� ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਤਕਦੀਆਂ ਿਦਸੀਆਂ । ਉਸਦ� ਸ�ਟ
ਚ ਲ�ਗ� ਚਮਕੀਲ� ਖਣ ਚਮਕ ਰਹ� ਸੀ । ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਸੀਨ� ਚ ਸਾਹ ਆਮ
ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਾਹ
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ਅਰਮਾਨ ਵ�ਗ ਹੀ ਤ�ਜ਼ ਸੀ। ਅਰਮਾਨ ਲਈ ਤ� ਪਲ ਹ� ਹੀ ਅਨ�ਖਾ ਸੀ ।
ਿਕਸ� ਜ�ਆਨ ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਇ�ਕ� ਕਮਰ� ਤ� ਇ�ਕ�
ਬ��ਡ ਤ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕ�ਦਰਤ ਦੀ ਉਸ ਅ�ਿਤਮ ਖ�ਡ ਲਈ ਖ�ਡ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਲਈ ਲ�ਕ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਚਿਲ�ਤਰ ਕਰਦ� ਹਨ । 

ਉਹ ਿਖਸਕ ਕ� ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਨ�ੜ� ਜਾ ਲ�ਿਟਆ । ਹ�ਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕ� ਉਸਦ�
ਮ��ਹ � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਘ�ਮਾ ਿਲਆ । ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਮ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� � ਤ�ਕਦਾ
ਿਰਹਾ । ਿਫਰ ਹ�ਰ ਨ�ੜ� ਹ� ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਸਰ � ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਤ� ਰ�ਖ ਇ�ਨਾ
ਕ� ਕਰੀਬ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਦ�ਵ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਰਹ�
ਸੀ ।

“ਫ�ਨ ਤ� ਤ� ਕਦ� ਿਕ�ਸ ਤ� ਿਬਨ� ਫ�ਨ ਨਹ� ਕ�ਟਣ ਿਦ�ਦੀ ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਇ�ਝ
ਹੀ ਸ�ਣਾ ? ਅਰਮਾਨ ਨ� ਬ��ਲ� � ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਦ� ਕ�ਲ ਿਲਜਾ ਕ� ਆਿਖਆ । 

“ਆਪ� ਿਕਹੜਾ ਹ�ਣੀ ਸ�ਣ ਲ�ਗ� ਹ� ” ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਉਸ� ਲਿਹਜ਼� ਚ ਜਵਾਬ�
ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦ� ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇ�ਕ ਕ�ਬਣੀ ਿਜਹੀ ਿਛੜ ਗਈ ਅਰਮਾਨ ਦ�
ਸਰੀਰ ਿਵ�ਚ । ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਕ�ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ
ਤ� ਉਹਦ� ਬ��ਲ�ਾ ਨ� ਕ�ਨ ਦ� ਹ�ਠਲ� ਕ�ਸ� ਿਜਹ� ਿਹ�ਸ� � ਚ��ਮ ਿਲਆ । 

ਆਪਣ� ਬਦਨ ਤ� ਅਰਮਾਨ ਦ� ਬ��ਲ�ਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਸ�ਖਮਨ
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਕਸਕਸਾ ਉ�ਠੀ । ਪਰ ਦ�ਰ ਹ�ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦ� ਹ�ਰ
ਨ�ੜ� ਿਖਸਕ ਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� � ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਕ�ਸ ਿਲਆ।
ਅਰਮਾਨ ਦ� ਬ��ਲ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਤ� ਿਫਰ ਬ��ਲ�ਾ � ਛ�ਹਣ ਲ�ਗ�
। ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਲਹ� ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਵਧੀ । ਅਖ਼ੀਆਂ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਿਮਚਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਹ�ਥ� ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਕਸਾਵਟ ਇ�ਕ ਦਮ
ਵ�ਧ ਗਈ ਸੀ । 
ਅਰਮਾਨ ਦ� ਹ�ਥ ਗਰਦਨ ਤ� ਿਪ�ਠ ਤ�ਕ ਤ� ਉਸਤ� ਵੀ ਥ�ਲ� ਿਜਥ� ਤ�ਕ ਜਾ
ਸਕਦ� ਸੀ ਘ��ਮ ਰਹ� ਸੀ । ਵਾਲ� ਤ� ਮ�ਥ� � ਸਿਹਲਾ ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਈ ਰ�ਕ
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ਟ�ਕ ਕ�ਈ ਸ਼ਰਮ ਵਰਗਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹ� ਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇ�ਕ
ਚ��ਮਣ ਨ� ਸਭ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸ�ਗ� ਸ਼ਰਮ� � ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । 
ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਉਸ� ਬਾਹ� ਚ ਕਿਸਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਬ�ਸ ਜਦ� ਹ�ਥ
ਿਕਸ� ਨਵ� ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹ�ਦ� ਉਸਦੀ ਕਸਾਵਟ ਵ�ਧ ਜ�ਦੀ ਸੀ । 
ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਅਰਮਾਨ ਉਸ� ਚ��ਮਦਾ ਿਰਹਾ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਸਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ਉਹ ਹ�ਰ ਬ�ਚ�ਨ ਹ�ਕ� ਹ�ਰ ਵੀ ਗਿਹਰਾਈ ਚ ਉ�ਤਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਲ�ਗਾ । ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦ� ਅ�ਦਰ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦੀ ਨ�ਗੀ
ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� । ਸਪ�ਸ ਬਣਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਂਝ ਹੀ ਅ�ਦਰ� ਉਸਦੀ
ਗਰਦਨ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਲ�ਗ� ਿਫਰ ਉਵ� ਹੀ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਘ��ਮਦ� ਰਹ� । ਹਰ
ਵਾਰ ਹੀ ਉ�ਪਰ ਪਹ��ਚਦ� ਹ�ਥ ਚ ਰਸਤ� ਚ ਉਸ� ਰ�ਕਾਵਟ ਲਗਦੀ । ਥ�ੜੀ
ਬਹ�ਤ ਹੀਲ ਹ��ਜਤ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਰ�ਕਾਵਟ � ਵੀ ਦ�ਰ ਕਰ ਹੀ
ਿਲਆ । ਹ�ਣ ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਚ ਜ� ਉਸਦ� ਿਜ�ਨਾ
ਹੀ ਗਰਮ ਸੀ । 
ਪਰ ਐਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਜ� ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਨਹ� ਸੀ । ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਉਸਨ�
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ � ਆਪਣ� ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਲ� ਆਂਦਾ ।
ਿਜਸਦਾ ਉਸਨ� ਤਸਵ�ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਸੀ , ਹ�ਥ� ਦ� ਨੀਚ� ਤ� ਸਾਹ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਇਸ
ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਚ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਮ� ਉਹ ਡ��ਿਬਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ�
ਮਾਨਣ ਲਈ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਘ�ਟ ਸੀ ।ਿਫਰ ਉਸ� ਿਖਆਲ
ਆਇਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਇਹ ਹ�ਸਨ, ਗਰਮੀ ਤ�
ਸਖ਼ਤੀ ਹ�ਣ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤ� ਇ�ਝ ਉਸਦੀ ਹੀ ਰਹ�ਗ਼ੀ
ਉਸਦੀ ਹ� । 
ਉਸਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਥ�ੜੀ ਘਟੀ ਪਰ ਹਰਕਤ� ਬ�ਦ ਨਹ� ਹ�ਇਆਂ । ਉਹ� ਆਪਣੀ
ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਗ�ਲ ਯਾਦ ਆਈ । ਬ�ਸਬਰਪਣ ਭ��ਖ ਤ� ਿਮਟਾ ਿਦ�ਦਾ
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ਹ� ਪਰ ਸ�ਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਸਮਟ ਗਈ ਸ�ਖਮਨ � ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਕ�ਲ ਜਾ ਕ�
ਉਹ ਬ�ਿਲਆ । 

“ਹ�ਣ ਦ�ਸ� ਬਹ�ਤ ਿਕ�ਸ ਹ� ਗਈ ਨਾ ਸ� ਜਾਣ ਲਈ ” ਸ�ਖਮਨ ਕ�ਝ ਨਾ ਬ�ਲੀ
। ਿਜਸ ਸਵਾਲ � ਪ��ਛਦ� ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜੀਭ ਕ�ਬ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬ�ਲ
ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਉਹ ਵੀ ਉਦ� ਜਦ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਜਸਮ ਦ� ਸਭ ਤ� ਨਾਜ਼�ਕ
ਿਹ�ਿਸਆਂ � ਛ�ਹ ਰਹ� ਸੀ । ਅਰਮਾਨ ਕ�ਲ ਮ�ੜ ਿਕ�ਸ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ
ਹ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ।ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਚ��ਮਦ� ਚ��ਮਦ� ਹ� ਿਜ�ਥ� ਤ�ਕ
ਜਗ�ਾ ਿਮਲੀ ਚ��ਮਦਾ ਿਰਹਾ । ਸ�ਖਮਨ � ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਕਦ�
ਅਰਮਾਨ ਨ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।ਉਸ� ਿਸਰਫ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ।

ਜਦ� ਦ�ਵ� ਦ� ਗਰਮ ਿਜਸਮ� ਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਿਹਆ ਸੀ । ਤ� ਉਦ� ਹੀ
ਅਰਮਾਨ ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦ� ਬਦਨ ਤ� ਬਾਕੀ ਬਿਚਆ ਸਭ ਕ�ਝ ਵੀ ਹਟਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਇ�ਝ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ� ਿਜਹ� ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ । ਹ�ਥ ਇ�ਕ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਸੀ
ਿਟਕ ਰਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਜ�ੜ ਜ�ਦੀਆਂ ਤ� ਬਾਹ� ਚ ਕਸੀਆਂ ਿਪ�ਠ ਕਰਕ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਿਜਵ� ਸਮਾ ਗਏ ਹ�ਣ ।

ਿਫਰ ਉਸ ਪਲ ਦ� ਨ�ੜ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਪਹ��ਚਦ� ਗਏ । ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਹ�ਣ ਵਾਲਾ । ਅਣਜਾਣ ਿਜਹ� ਡਰ ਨ� ਦ�ਵ� � ਘ�ਰ ਿਲਆ ਸੀ
। ਅਰਮਾਨ ਕਾਫੀ ਕ�ਝ ਦ�ਖ ਸ�ਣ ਤ� ਪੜ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਮਨ ਦ�
ਡਰ � ਉਹ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਜਦ� ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ “ਪਲੀਜ਼ ਹ�ਲੀ ” । ਇ�ਕ ਵਾਰੀ ਉਸ� ਬਹ�ਤ ਿਪਆਰ
ਿਜਹਾ ਆਇਆ । ਆਪਣੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਲਈ ਿਕਸ� � ਦਰਦ ਉਹ ਸ�ਚ ਕ� ਕ�ਬ
ਿਜਹਾ ਿਗਆ । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ ਉਹ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਿਜਊ ਹੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ
ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਸ�ਖਮਨ ਿਖਸਕ ਜ�ਦੀ ਤ� ਪਰ� � ਹ�ਟ ਜ�ਦੀ । ਇ�ਕ
ਦ� ਿਤ�ਨ ਕਈ ਵਾਰ । 
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ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਿਕ ਿਕਉਂ ਨਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਜਕੜ ਕ� ਧ�ਕਾ
ਿਜਹਾ ਕਰ ਲਵ� । ਪਰ ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ।
ਿਫਰ ਉਸ� ਚ��ਮਦ� ਛ�ੜਦ� ਹ�ਏ ਕ�ਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ।
ਪਰ ਮ�ੜ ਗ�ਲ ਓਥ� ਆ ਜ�ਦੀ । 
ਤ� ਅਖੀਰ ਵਾਰ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਹ ਥ�ੜ�ਾ ਬਹ�ਤ ਸਫਲ ਹ�ਇਆ । ਪਰ
ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਪੀੜ ਨਾਲ ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਹ� ਿਗਆ । ਡਰ ਨਾਲ ਜ� ਕ�ਝ ਹ� ਜਾਣ
ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹ� ਪਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਿਜਹਾ ਘ��ਿਟਆ ਿਗਆ ।

ਮ�ੜ ਅਰਮਾਨ � ਓਥ� ਹੀ ਸਭ ਛ�ਡਣਾ ਿਪਆ । ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਿਕ�ਸ ਵੀ
ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਸ�ਚੀ ਚ ਸ�ਖਮਨ � ਸਾਹ ਚਿੜ�ਆ ਸੀ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ�
ਵੀ ਸੀ । 
ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ � ਸਮਝਦ� ਅਰਮਾਨ ਨ� ਸ�ਖਮਨ � ਬਾਹਵ� ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ
। 

” ਮ�ਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਿਰਹਾ ” ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਿਕਹਾ । 
ਉਸ� ਿਬਠਾ ਕ� ਪਾਣੀ ਦ� ਜ�ਗ ਿਵਚ� ਗਲਾਸ ਭਰਕ� ਅਰਮਾਨ ਨ� ਉਸਦ�
ਬ�ਲ� � ਛ�ਹ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ � ਵੀ ਸਿਹਲਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਿਜਸ ਚ
ਕਾਮ ਨਾਲ� ਕ�ਅਰ ਵ�ਧ ਸੀ ।
“ਿਵ�ਡ� ਖ�ਲ ਦਵ� ਕ�ਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ” . ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਉਸਦ�
ਬਦਨ � ਕ�ਬਲ ਚ ਲ�ਕ� ਕ� ਤ� ਖ�ਦ � ਥ�ੜ�ਾ ਬਹ�ਤ ਲ�ਕ� ਉਸਨ� ਿਵ�ਡ� ਖ�ਲ�
ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਪਰਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । 
“ਬਾਹਰਲ� ਸ�ਚਣਗ� ਿਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ � ਇ�ਝ ਹੀ ਿਵ�ਡ� ਖ�ਲ�
ਕ� ਪਏ” ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਅਰਮਾਨ ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸਨ�
ਿਖਆਲ � ਝਟਕ ਿਦ�ਤਾ ।
ਸ�ਖਮਨ ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਹ�ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵ�ਖਣ ਲ�ਗੀ । “ਿਵ�ਡ� ਖ�ਲ�ਕ� ਿਕਵ� ”
ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਪ�ਰਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਇਆ । 
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ਅਰਮਾਨ ਨ� ਉ�ਤਰ ਿਦ�ਤਾ । “ਜਰ�ਰੀ ਨਹ� ਅ�ਜ ਹੀ ਆਪ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਕਰ
ਲਈਏ ,ਜਦ� ਆਪਣ� ਿਜਸਮ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਸਮਝ ਹ� ਗਈ ਆਪਣ�
ਆਪ ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ� ਹ� ਜਾਏਗਾ । ਹ�ਣ ਤ� ਤ�� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਹਮ�ਸ਼� ਲਈ
ਹੀ ਹ� । ਤ� ਕਾਹਲੀ ਿਕਸ ਗ�ਲ ਦੀ ” 

ਉਸਦ� ਿਲਟਾ ਕ� ਉਸਦ� ਿਸਰ � ਆਪਣ� ਮ�ਢ� ਤ� ਰ�ਖਦ� ਹ�ਏ ,ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਕਿਹ�ਿਦਆਂ ਅਰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਨਹ� ਕ�ਬੀਆਂ ।
ਆਪਣ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਬ�ਚਨੀ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਤ� ਡਰ �
ਸਮਝਦ� ਹ�ਏ ਉਹ ਰ�ਕ ਿਗਆ ਸੀ । 
ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� � ਚ��ਿਮਆ ਤ� ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਕ�ਸ ਕ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� �
ਿਕ�ਸ ਕੀਤਾ । 
ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਮਰਦ� ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਕ�ਸ� ਸਹ�ਲੀਆਂ ਤ� ਸ�ਣ�
ਭਰ� ਪਏ ਸੀ । ਉਸ� ਆਪਣਾ ਆਪ ਖ�ਸ਼ ਿਕਸਮਤ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਸ�
ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸਨ� ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ “ਸਾਿਬਤ”

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸਗ� ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਿਦ�ਤਾ । 
ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਨ� ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦ�
ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰ� ਿਰਸ਼ਤ� ਦੀ ਨ�ਹ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । 
ਅਰਮਾਨ ਦ� ਮਨ ਤ� ਹ�ਣ ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਦਾ ਬ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਪਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਿਡਊਟੀ ਉਸਨ� ਸਿਹਜ� ਹੀ �ਫਾਰਮ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ਹ�ਣ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਜ਼ ਸਹੀ ਮ�ਕ� ਦੀ ਵ�ਟ ਸੀ । 
ਤ� ਹਨੀਮ�ਨ ਤ� ਉਹ ਮ�ਕਾ ਿਮਲ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਹ ਸਭ ਬ�ਧਨ ਤ�ੜ
ਅਪਣ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਹੀ ਆਏ ।

—–ਸਮਾਪਤ ——




