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ਜੀ.ਟੀ ਰ�ਡ ਮਾਰ� ਮਾਰੀ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰ��ਖ� ਦੀ ਅ�ਧੀ ਧ��ਪ ਤ� ਅ�ਧੀ ਛ�
ਚ ਹਰ ਗ�ਡੀ ਸ਼�ਕ ਦ�ਣੀ ਲ�ਘ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਲ�ਖਾ ਸਾਈਕਲ ਤ� ਬੜੀ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਪ�ਡਲ ਮਾਰਦਾ ਹ�ਇਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮਤ� ਚ�ਨ ਨਾ ਉ�ਤ ਜਾਏ। 
ਰਫ਼ਤਾਰ ਚ ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਜ� ਕਮੀ ਨਾਲ ਚ�ਨ ਿਢ�ਲੀ ਹ�ਕ�
ਉ�ਤਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਬਾਪ� � ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰੀ ਚ�ਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ � ਆਖ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹ�� ਹ� ਕਰ ਛ�ਡਦਾ।  ਅ�ਜ ਡ�ਢ ਕ� ਮੀਲ ਚ 5

ਵਾਰ ਉਸ� ਖ�ਜਲ ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਉਸਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਘਰ ਜਾ ਕ�
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ਅ�ਜ ਖ�ਦ ਹੀ ਵਾਧ� ਲੜੀ ਕ�ਢ ਦਵ�ਗਾ। ਡਰ ਸੀ ਕ�ਵਲ ਬਾਪ� ਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਕਦ� ਚਾਰ� ਪ�ਰ ਚ�ਕ ਕ� ਪ� ਜਾਏ.”ਆਪ� ਕਾਰੀਗਰ� ਘ�ਟ ਘ�ਟ ਕ� ਤ� ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਿਰਆ “.ਿਕਸ� ਵੀ ਵਸਤ� � ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਜਦ�
ਉਹ ਖ�ਦ ਹੀ ਉਹ� ਖ�ਲ� ਬ�ਠਦਾ।  ਇ�ਝ ਉਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਖਰਾਬ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਤ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪ� ਿਸ�ਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਤ�
ਲਾਚਾਰੀ ਬ�ਦ� ਚ ਿਸ�ਖਣ ਜ�ਗੀ ਲਲਕ ਤ� ਪ�ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਉਂਝ ਵੀ
ਉਹਦਾ ਬਾਪ� ਲ�ੜ ਤ� ਵ�ਧ ਸਖਤ ਸੀ ਉਸ ਕ�ਲ� ਉ�ਪਰ ਨਹ� ਸਾਰ� ਹੀ
ਟ�ਬਰ ਉ�ਪਰ।  ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ� ਿਵਹੜ� ਪ�ਰ ਪਾਉਂਦ� ਹੀ ਕ�ਈ ਔਖਾ
ਸਾਹ ਵੀ ਕ�ਢ ਦਵ�।  ਿਰ�ਮਦ� ਡ�ਗਰ ਵੀ ਖ�ਰਲੀ ਨਾਲ ਸ਼�ਤ ਹ�ਕ� ਖੜ� ਜ�ਦ�
ਸੀ। ਗਰੀਬ ਜ� ਹੀਣਤਾ ਨ� ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪ� � ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਸਾਰ�
ਭਾਈਆਂ ਿਵਚ� ਉਹ ਸਭ ਤ� ਗਰੀਬੜਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਗ�ਜਾਰਾ ਮਸ� ਚਲਦਾ
ਸੀ ਪੜ�ਾਈਆਂ ਿਕਥ� ਹ�ਣੀਆਂ ਸੀ। ਲ�ਖਾ ਹ�ਥ� ਪ�ਰ� ਦਾ ਖ��ਲ�ਾ ਤ� ਿਸ�ਖਣ ਚ
ਤ�ਜ ਸੀ. ਬਾਰਵ� ਤ�ਕ ਖ�ਡ ਮਾਸਟਰ� ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੜ�
ਿਗਆ. ਪਰ ਉਸ ਮਗਰ� ਬਾਪ� ਨ� ਹ�ਥ ਖੜ�� ਕਰ ਿਦ�ਤ�।  ਉਸ ਤ� ਵ�ਡੀਆਂ
ਤ� ਇ�ਕ ਛ�ਟੀ ਭ�ਣ ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ ਛ�ਟਾ ਭਰਾ। ਬਾਪ� ਿਕਸ ਿਕਸ � ਖਵਾਉਂਦਾ
ਤ� ਿਕਸ ਿਕਸ � ਪੜ�ਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਮਾਰ ਕ� ਉਸ� ਹਟਣਾ
ਿਪਆ।  ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਿਵ�ਚ ਵ�ਡੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਸੀ।  ਉਸਦ�
ਿਹ�ਸ� ਮ�ਝ� � ਸ�ਭਣ ਦਾ ਕ�ਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹ�ਣੀ ਉਹ ਡ�ਗਰ� ਦਾ ਕ�ਮ
ਮ�ਕਾ ਕ� ਗਰਾਉਂਡ ਵ�ਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ� ਸਕ�ਲ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦ�
ਮ�ਹ ਉਹ ਕਦ� ਨਾ ਿਤਆਗ ਸਿਕਆ।  ਇ�ਕ ਖ�ਡ ਦਾ ਦ�ਸਰਾ ਸ�ਖਮਨ ਦਾ। 
ਇ�ਕ ਖ�ਡ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨ� ਉਹ� ਆਪਣ� ਸਾਥੀਆਂ ਚ ਇ�ਜਤ ਦਵਾਈ ਸੀ
,ਦ�ਸਰੀ ਸ�ਖਮਨ ਿਜਸਨ� ਕ�ੜੀਆਂ ਹ ਉਹਦੀ ਵ��ਕਤ ਬਣਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ।
ਿਜ਼�ਦਗੀ ਨ� ਉਹ� ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਂਊਣਾ ਹੀ ਰ�ਿਖਆ ਸੀ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਦਮਾਗ
ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਪੜ�ਾਈ ਜ�ਗ� ਪ�ਸ� ਨਾ ਿਦ�ਤ�। ਖ�ਡਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਿਦ�ਤਾ ਪਰ





ਰ�ਗ ਿਵ�ਚ ਥ�ੜ�ੀ ਕਾਿਲਖ ਭਰ ਕ� ਉਹ� ਤ�ਬ� ਵਰਗਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਰ�ਗ
ਪ�ਖ� ਉਹ ਆਪਣ� ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਭ�ਣ� ਤ� ਅਲਿਹਦਾ ਸੀ।  ਇਸ� ਲਈ
ਬਚਪਨ ਤ� ਇਸ� ਚੀਜ਼ ਦ� ਮਜ਼ਾਕ ਨ� ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਖ�ਦ ਲਈ ਹੀ ਹੀਣਤਾ
ਭਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸ�ਖਮਨ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ � ਉਹਦ� ਇਸ ਉਣ�ਪਨ ਨਾਲ
ਕ�ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਪ�ਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਤ� ਨਾ ਰ�ਗ ਤ�। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖ�ਦ
ਉਹ ਇਹਨ� ਦ�ਹ� ਪਾਿਸਓਂ ਭਰੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਡ��ਲ� ਡ��ਲ� ਪ�ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਚ�ਦੀ ਰ�ਗਾ ਗ�ਰਾ ਮ��ਹ ਿਚ�ਟੀ ਵਰਦੀ � ਵੀ ਘਸਮ�ਲਾ ਲ�ਗਣ ਲ� ਿਦ�ਦੀ
ਸੀ। ਮ��ਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਉਸਦੀ ਕ��ਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪ�ਲ�ਘ� ਦਾ ਿਪ�ਛਾ
ਕਰਦੀਆਂ।  ਪਰ ਉਹ ਿਕਸ� ਰਸ ਭਰ� ਵ�ਗ ਉਸਦੀ ਗ�ਦੀ ਆਣ ਿਡ�ਗੀ ਸੀ।
 ਸਰਦੀ ਦੀ ਦ�ਪਿਹਰ ਸੀ , ਸ�ਰਜ ਦਾ ਰ�ਗ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਕ�ਲ� ਛ��ਟੀ
ਦਾ ਵਕਤ ਇਹ� ਸੀ।  ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਹ�ਲੀਆਂ ਸ�ਗ ਸਾਈਕਲ ਤ� ਆਉਂਦੀ ਦ�ਰ� ਹੀ ਿਦਸ ਗਈ। ਸੜਕ ਦ� ਨਾਲ
ਹੀ ਉਹਨ� ਦ� ਸਾਈਕਲ ਰ�ਕ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਰ�ਜ ਦੀ ਵ�ਗ ਉਹਨ�
ਦ� ਮ�ਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਹ�ਕ� ਖੜ� ਗਈਆਂ ਇ�ਕ ਕ�ੜੀ
ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚ�ਨ ਉ�ਤਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕ� ਸਾਈਕਲ ਸਟ�ਡ ਤ� ਲਾ ਕ�
ਓਹਲ� ਹੀ ਬ�ਠ ਗਈ ਸੀ।  ਮਤ� ਿਪ�ਡ� ਆਉਂਦਾ ਜ�ਦਾ ਕ�ਈ ਪ��ਛ� ਤ� ਰ�ਕਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਦ�ਿਸਆ ਜਾ ਸਕ�। ਸ�ਖਮਨ ਤ� ਲਖਿਵ�ਦਰ ਦ�ਵ� ਗਰਾਉਂਡ ਦ�
ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਗ�ਟ ਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਸਟਕ� ਖੜ� ਗਏ।
ਐਨ� ਕ� ਲ�ਕਵ� ਜਗ�ਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਪਾਿਸਓਂ ਕ�ਈ ਨਹ� ਦ�ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਆਿਸ਼ਕ� � ਿਮਲਣ ਲਈ ਐਦ�� ਵ�ਧ ਜਗ�ਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਵੀ ਨਹ�। ਦ�ਵ� ਇ�ਕ
ਦ�ਜ� ਦ� ਨਾਲ ਜ�ੜ� ਿਨ�ਕੀਆਂ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕਰਨ ਲ�ਗ�। ਸ�ਖਮਨ ਉਸ�
ਚੜ�� ਬ�ਖਾਰ ਤ� ਉਸਦੀ ਖ�ਡ ਬਾਰ� ਪ��ਛਦੀ ਰਹੀ।  ਲਖਿਵ�ਦਰ ਉਹਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦਾ ਉਹ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟਦਾ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਮਾਣ� ਹਰ
ਪਲ � ਯਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਉਹ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਸਕ�ਲ





ਬਾਰ� ਪ��ਛਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਤਾ ਨਹ� ਦ�ਹ� ਦੀ ਇਸ ਨ�ੜਤਾ ਿਵ�ਚ ਕੀ ਸੀ ਦ�ਰ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਤ�ਕਦ� ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਘਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦ� ਸੀ ਤ� ਸਾਲ ਚੜ�ਨ
ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹ��ਦੀ ਿਫਰ ਉਸ ਵ�ਲ� ਬਾਹ� ਚ
ਭਰ ਲ�ਣ ਮਗਰ� ਛ�ਤੀ ਪਰ� ਹ�ਣ ਦੀ ਮਤ� ਸਰਦ ਮ�ਸਮ ਚ ਵੀ ਇਹ ਅ�ਦਰ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਵ�ਲ� ਦ�ਵ� ਚ��ਪ ਕਰ ਗਏ
ਹਮ�ਸ਼� ਦੀ ਤਰ�� ਲ�ਖ� ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਿਪਆਰ ਭਰੀਆਂ
ਨਜਰ� ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ।ਉਸਦਾ ਚ�ਦੀ ਵਰਗਾ ਿਚਹਰਾ ਲ�ਖ� ਦ� ਮ�ਢ� ਉ�ਪਰ�
ਆ ਰਹੀ ਸ�ਰਜ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਲਾਲ ਭਾਹ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹ�ਲੀ ਜਹ�
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤ�। ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� � ਦ�ਨ�
ਹ�ਥ� ਚ ਭਰਕ� ਨ�ਕ ਦੀ ਸ�ਧ� ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਤ� ਘਸੀਟਦ� ਹ�ਏ ਸ�ਖਮਨ ਦ�
ਸਪਾਟ ਖ��ਲ� ਬ��ਲ� ਤ� ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤ�।  ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ�
ਕ�ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ� ਭ�ਰ� ਵ�ਗ ਰਸ ਚ�ਸਣ ਿਵ�ਚ ਮਘਣ ਸੀ।
ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦੀ ਧ�ਣ ਤ� ਤ� ਿਖਸਕ ਕ� ਗਰਦਨ � ਮਸਲਣ ਲ�ਗ�। ਦ�ਵ�
ਿਕਸ� ਅਲ�ਿਕਕ ਆਨ�ਦ ਿਵ�ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਸੀ।  ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਸੀ ਤ� ਜਦ�
ਖ��ਲਦੀਆਂ ਉਦ� ਨਸ਼ਈ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਗ ਿਸ਼ਖਰ ਚੜ�ੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸੀ।
 ਿਜਉਂ ਹੀ ਲਖਿਵ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਿਖਸਕ ਕ� ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਲ�ਗ�।
ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਤ� ਦ�ਰ ਹਟਾ ਿਦ�ਤਾ। “ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਏ
, ਜਦ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਕਰਦ� ਹ�, ਿਫਰ ਮ�� ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨ�ਦ ਨਹ� ਆਉਂਦੀ।  ‘
ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਕਿਹਣ ਿਵ�ਚ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਨ�ਦ ਲ�ਖ� � ਵੀ ਿਕ�ਥ� ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਜਵਾਨੀ ਦ� ਮ�ਘਦ� ਸ�ਰਜ ਚ ਜਦ� ਿਕਸ� ਦਾ ਸਾਥ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਿਬਰਹਾ ਚ
ਸੜਨ� ਪ�ਦਾ ਹ� ਨ�ਦ ਆਉਣੀ ਿਕਸ�। ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦਾ ਹ�ਥ ਪਕੜ
ਕ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ�।  ਹਲ� ਤੀਕ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਚ ਗਵਾਚ� ਹ�ਏ ਸੀ ਆਪਣੀ
ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਇਹ ਭ��ਲਕ� ਿਕ ਿਕਥ� ਸਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੀ ਏ।  ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲਦ�
ਹੀ ਦ�ਵ� ਤ� ਇ�ਕਦਮ ਿਬਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਕ�ੜੀਆਂ ਦ� ਸਾਈਕਲ ਕ�ਲ ਸ�ਖਮਨ





ਦ�  ਚਾਚ� ਦਾ ਮ��ਡਾ ਿਮ�ਦਰ ਖੜ�ਾ ਸੀ।  ਕ�ੜੀਆਂ ਦ� ਰ�ਕ� ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਰ�ਕ
ਿਗਆ ਸੀ।  ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹਨ� ਸ�ਖਮਨ ਤ� ਲ�ਖ� � ਬਾਹਰ ਆਉਂਦ� ਤ�ਿਕਆ
ਤ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਿਜਵ� ਜੀ ਟੀ ਰ�ਡ ਦਾ ਸ਼�ਰ ਖਤਮ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ�। 
ਿਤ�ਨ� � ਆਪਣ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ� ਨਾੜ� ਚ ਵਗਦ� ਖ�ਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ
ਵੀ ਸ�ਣਾਈ ਨਹ� ਸੀ ਦ� ਿਰਹਾ। ਲ�ਖ� � ਕ�ਝ ਪਲ ਸਮ� ਚ ਪਰਤਣ �
ਲ�ਗ�।  ਇ�ਝ ਸਭ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਿਭੜਨ ਨਾਲ� ਉਹ� ਿਖਸਕਣਾ ਸਹੀ ਲ�ਗਾ। 
ਸਾਈਕਲ ਛ�ਡ ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਿਵ�ਚ� ਹੀ ਵਗ ਤ�ਿਰਆ।  ਜਦ� ਤ�ਕ ਿਮ�ਦਰ
ਉਸ� ਫੜ�ਨ ਲਈ ਉਸ ਮਗਰ ਦ�ਿੜਆ ਉਹ ਅ�ਧ� ਗਰਾਉਂਡ ਤ�ਕ ਜਾ
ਚ��ਕਾ ਸੀ।  ਐਨੀ ਦ�ਰ ਚ ਕ�ੜੀਆਂ ਆਪਣ� ਸਾਈਕਲ ਿਖਸਕਾ ਕ� ਘਰ� �
ਤ�ਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਵ�ਟ� ਵ�ਟੀ ਦ�ੜਦ� ਉਸ� ਿਮ�ਦਰ ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ਸਮਝ ਆ
ਰਹ� ਸੀ ਿਜਵ� ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�।  ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਤ� ਿਪ�ਡ ਹੀ ਹ�।  ਿਫਰ
ਿਮ�ਦਰ ਿਪ�ਛ� ਮ�ੜ ਿਗਆ। ਅ�ਿਗਓਂ ਚਲਦ� ਖਾਲ ਿਵਚ� ਉਸਨ� ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।
ਇ�ਕ ਸਰ� ਦ� ਖ�ਤ ਿਵ�ਚ ਲ�ਕਕ� ਿਦਨ ਢਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ। ਸਰ�
ਿਵਚ� ਉਸ� ਹਲ� ਵੀ ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਮਿਹਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਸਨ� ਉਸਦ�
ਅ�ਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹ� ਇਸ ਡਰ �
ਥ�ੜ�ਾ ਘਟਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।
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ਜਦ� ਉਹ ਸਰ� ਦ� ਖ�ਤ ਿਵ�ਚ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਪ�ਛਮ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅ�ਧ ਅਸਮਾਨੀ
ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਗ�ਆਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ
ਗਰਾਉਂਡ ਵ�ਲ ਪਿਹਲ� ਿਗਆ।  ਓਥ� ਵ�ਿਖਆ ਸਾਈਕਲ ਓਥ� ਨਹ� ਸੀ।
ਿਪ�ਡ ਸਭ ਰ�ਲਾ ਪ� ਿਗਆ ਹ�ਣਾ ! ਉਸ� ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਅ�ਦਰ
ਧ�ੜਕ� ਵ�ਜਣ ਲ�ਗਾ। ਵ�ਟ� ਵ�ਟੀ ਹ� ਕ� ਉਹ ਿਪ�ਡ ਦ� ਉ�ਪਰ ਦੀ ਵਲ�
ਿਗਆ। ਠ�ਡ� ਮ�ਸਮ ਨ� ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਦ� ਅ�ਤਲ� ਜ�ੜ ਤ�ਕ ਠ�ਡ
ਲ�ਗਣ ਲਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਭ��ਖ ਚਮਕ ਉ�ਠੀ ਸੀ। ਆਂਦਰ� ਦਾ ਖਾਲੀਪਣ
ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦ� ਅ�ਦਰ� ਹਨ�ਰ� ਕ�ਿਨਆਂ ਿਵ�ਚ�
ਦ�ਬਕਤਾ ਹ�ਇਆ ਉਹ ਟ�ਭ� ਕ�ਿਨਓ ਕ�ਧ ਟ�ਪਕ� ਖ�ਰਲੀ ਿਵ�ਚ ਜਾ
ਉ�ਤਿਰਆ। ਮ�ਝ� � ਕੀਤੀ ਤਰਪਾਲ � ਹਟਾ ਕ� ਿਪ�ਛਲੀ ਕ�ਠੀ ਚ ਜਾ ਕ� 
ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। “ਹ�ਪੀ ,” ਹ�ਪੀ �ਬਕ ਕ� ਬ�ਠ ਿਗਆ।  “ਲ�ਖ�
ਤ��, ਿਕ�ਥ� ਸੀ ਯਰ ,ਤਪ�ਹਰ ਤ� ਹੀ ਤ�� ਲ�ਭਣ ਿਡਹ� ਸੀ ,ਕੀਤ� ਬਾਪ� ਜ�
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਪਉ ਦ� ਹ�ਥ ਤ� ਨਹ� ਲ�ਗ ਿਗਆ “.ਉਸਨ� ਪ�ਦ� ਸ�ਟੀ ਿਕਹਾ।
 “ਨਹ�, ਮ� ਬ�ਲ� ਦੀ ਸਰ�� ਚ ਲ�ਿਕਆ ਬ�ਠਾ ਸੀ , ਕੀ ਹ�ਇਆ ਰ�ਲਾ ਪ�
ਿਗਆ ? ਉਹਨ� ਉਸਦ� ਸਵਾਲ� � ਸਮਝਦ� ਪ��ਿਛਆ।  “ਤ�� ਰ�ਲ� ਦੀ ਗ�ਲ
ਆਖਦ� ,ਇਥ� ਤ� ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਛ�ਜ ਪਾ ਕ� ਛ�ਟੀ ਗਈ. ਖ�ਭ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ�
ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕ�ੜੀ � ਮ��ਹ ਕ�ਢਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਛ�ਿਡਆ ਤ� ਉਹਦ� ਟ�ਬਰ
� ਤ�ਰ� ਲਹ� ਦ� ਿਪਆਸ� ਬਣਾ ਛ�ਿਡਆ ਏ “. ਹ�ਪੀ ਨ� ਗ�ਲ ਦ�ਸਦ� ਹ�ਏ
ਿਕਹਾ।”ਮ�ਰ� ਘਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਕ�ਝ “ਉਹਨ� ਪ��ਿਛਆ। “ਆਹ�, ਆਥਣ
ਦ� ਦਸ ਗ�ੜ� ਮਾਰ ਗਏ ਹ�ਣ� ਹ�ਣ ਵੀ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਿਬੜਕ ਰ�ਖੀ ਬ�ਠਾ ਹ�ਵ�,
ਤ�ਰਾਬ�ੜਾ ਡਰਪ�ਕ ਸਾਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦ� � ਹ�ਥ ਜ�ੜ ਿਦ�ਦਾ ਿਕ ਕ�ਰ�
ਘਰ ਬਹ�ੜ� ਜਨਾਬ ,ਮ��ਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕ� ਆਪ ਿਛ�ਤਰ ਮਾਰਦਾ ਥ�ਡ� ਘਰ
ਤ�ਕ ਲ� ਕ� ਆਊਂਗਾ। ” ਹ�ਪੀ ਨ� ਦ�ਦ ਪੀਹਂਦ� ਹ�ਏ ਆਿਖਆ। ਲ�ਖ� � ਐਸ�
ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਭਾਵ� ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇ�ਕ ਹ� ਜਾਣ ਉਹਦ� ਬਾਪ� ਨ� ਉਹਦ�





ਿਪ�ਛ� ਨਹ� ਸੀ ਖੜ�ਨਾ ਕਦ�। ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਬਾਪ� ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਿਪ�ਡ ਸਾਹਮਣ�
ਖਾਸ ਕਰ ਸ�ਖਮਨ ਸਾਹਮਣ� ਜਲੀਲ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ।  ਕ�ਣ ਆਪਣ�
ਇਸ਼ਕ ਦ� ਅ�ਗ� ਬ�ਣਾ ਤ� ਮਜਬ�ਰ ਿਦਸਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਭਲ� ? “ਤ�� ਐਦ� ਕਰ ,

ਮ�� ਰ�ਟੀ ਖਵਾ ਤ� ਆਪਣ� ਘਰ� ਛ�ਤ ਉਪਰ� ਚੜ� ਕ� ਮ�ਰ� ਕ�ਪੜ� ਝ�ਲ� ਚ
ਪਾ ਕ� ਿਲਆ ਦ� ਤ� ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਲ�ਕ� ਕ� ਰ�ਖੀ ਮ�ਰੀ ਫ�ਲ ਚ�ਕ ਿਕ ਿਲਆ
ਉਹਦ� ਚ ਮ�ਰਾ ਸਭ ਕ�ਝ ,ਮ�ਰੀਆਂ ਯਾਦ� ਮ�ਰੀ ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ
ਹਰ ਪਲ, ਿਕਤ� ਬਾਪ� � ਗ��ਸਾ ਆਇਆ ਸਭ ਜਲਾ ਦਊ।  ਮ� ਇ�ਧਰ
ਓਧਰ ਟਲ ਜਾਨਾ ਕ�ਝ ਿਦਨ। ਗ��ਸਾ ਢਲ� ਵਾਪਸ ਆਜ��। “” ਆਹ� ਭ�ਆ
ਕ�ਲ ਵਗਜਾ ਨਹ� ਤ� ਮਾਮ� ਹ�ਣ� ਕ�ਲ ,ਪਰ ਲ�ਕਵ� ਰਹ� , ਜ� ਬਹ�ਤਾ ਹੀ
ਆ ਆਪਣ� ਜ�ਲੀ ਕ�ਲ ਚ�ਡੀਗ�ੜ ਵਗਜਾ ਆਪਣਾ ਤ� ਪ�ਕਾ ਬ�ਲੀ ਏ ਉਹ।
“”ਆਹ� ਦ�ਖਦਾ ਿਕ�ਧਰ ਸ�ਤ ਆਉਂਦਾ। ” ਉਸਨ� ਸ�ਚਦ� ਹ�ਏ ਆਿਖਆ
ਿਪਆਰ ਨ� ਉਹਦ� ਬ�ਟ� � ਫ�ਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਿਮ�ਟੀ ਤ� ਪ��ਟ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ ਖ�ਰ� ਿਕਥ� ਦੀ ਿਮ�ਟੀ ਰਾਸ ਆਉਣੀ ਏ। ਹ�ਪੀ ਫਟਾਫਟ ਉ�ਠ ਕ� ਘਰ ਤ�
ਰ�ਟੀਆਂ ਪਕਵਾ ਿਲਆਇਆ।  ਆਿਖਆ ਕ�ਈ ਡ�ਗਰ� ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਰਸਤਾ
ਭ��ਿਲਆ ਆ ਬਹ�ਿੜਆ। ਉਦ� ਤ�ਕ ਲ�ਖਾ ਰਜਾਈ ਚ ਿਲਪਿਟਆ ਹ�ਡ ਪ�ਰ
ਭਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕ�ਠੀ ਚ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਮਿਹਕ ਡ��ਲ� ਦ��ਧ ਦੀ ਡ�ਗਰ�
ਦੀ ਰਲਵ� ਿਮਲਵੀ ਮਿਹਕ ਨ� ਕਮਰ� � ਿਨ�ਘਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।  ਿਸਆਲ
ਦੀਆਂ ਰਾਤ� ਚ ਗਈ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਇਥ� ਉਹ ਪੜ�ਦ� ਖ�ਡਦ� ਤ� ਗ�ਲ� ਮਾਰਦ�
ਰਹ� ਸੀ।  ਪ�ਪਰ� ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹ� ਸ�ਦ� ਸੀ।  ਪਰ ਹ�ਪੀ ਦਸਵ� ਮਗਰ�
ਜਦ� ਸਕ�ਲ� ਹਟ ਿਗਆ ਤ� ਪੜ�ਾਈ ਮ��ਕ ਗਈ ਪਰ ਯਾਰੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੀ
ਗ�ਲ� ਖ�ਡ� ਤ� ਇਥ� ਹੀ ਸ� ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਯਾਦ� ਸੀ।  ਉਹਨ� ਦ�ਵ�
ਦਾ ਹਰ ਇ�ਕ ਰਾਜ ਸ�ਝਾ ਸੀ।  ਸ�ਖਮਨ ਮਗਰ� ਜ�ਕਰ ਉਹਦ� ਿਦਲ ਦ�
ਨ�ੜ� ਕ�ਈ ਸੀ ਉਹ ਹ�ਪੀ ਹੀ ਤ� ਸੀ। ਉਹ ਰ�ਟੀ ਚ�ਬਣ ਲ�ਗਾ , ਭ��ਖ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿਹਲੀ ਬ�ਰਕੀ ਪਾਉਂਦ� ਹੀ ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਿਖਆਲ





ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਆ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਨ� ਰ�ਟੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਹ�ਣੀ ਿਕ
ਨਹ� ,ਪਤਾ ਨਹ� ਮ�ਰ� ਕਰਕ� ਕੀ ਕ�ਝ ਝ�ਿਲਆ ਹ�ਊ।  ਹਰ ਆਿਸ਼ਕ ਵ�ਗ
ਉਹ� ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਦ�ਹ� ਦੀ ਨਹ�। ਉਹਦ� ਮ��ਹ
ਚ ਸਾਗ ਤ� ਰ�ਟੀ ਦਾ ਰਲਵ� ਸ�ਆਦ ਨਾਲ ਆਂਦਰ� ਚ ਇ�ਕਦਮ ਖਾਲੀਪਣ
ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਭ��ਖ ਵੀ ਆਦਮੀ � ਿਕ�ਨ� ਬ�ਚ�ਨ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ਹ�।  ਪਲ�
ਿਛਣ� ਚ ਛ� ਰ�ਟੀਆਂ ਖਾ ਿਗਆ। ਇ�ਕ ਅ�ਧ ਹ�ਰ ਹ��ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜ�ਦਾ।
ਉਸਦ� ਿਬਨ� ਕਹ� ਹ�ਪੀ ਦ��ਧ ਵੀ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ।  ਘੜੀ ਪਲ ਮਗਰ� ਉਹ
ਵੀ ਪੀ ਿਲਆ। ਹ�ਪੀ ਛ�ਤ� ਛ�ਤ ਹ�ਕ� ਚ�ਬਾਰ� ਜਾ ਚਿੜਆ ਸੀ।  ਚ�ਬਾਰ� �
ਕਦ� ਿਜ�ਦਾ ਨਹ� ਲਾਇਆ ਸੀ।  ਇ�ਕ ਛ�ਟੀ ਗਲੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ ਿਜਸ�
ਉਹ ਛਾਲ� ਮਾਰ ਕ� ਸ�ਕੜ� ਵਾਰੀ ਟ�ਪਕ� ਦ�ਜ� ਬ�ਨ� ਚਲ� ਜ�ਦ� ਸੀ।  ਉਹਦ�
ਕ�ਝ ਕ�ਪੜ� ਇ�ਕ ਮ�ਟੀ ਖ�ਸੀ।  ਤ� ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਫਾਈਲ ਤ� ਦ� ਿਤ�ਨ
ਿਕਤਾਬ� ਿਜਹਨ� � ਵੀ ਹ�ਥ ਿਪਆ ਉਹ ਚ�ਕ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਹੀ
ਹ�ਪੀ ਦੀ ਕ��ਲ ਕਮਾਈ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦੀ ,ਉਸਦ� ਿਪਆਰ ਦ� ਸਾਰ�
ਅਿਹਸਾਸ ਇਸ� ਫਾਈਲ ਚ ਡਾਇਰੀ ਤ� ਖਤ� ਿਵ�ਚ ਸ�ਭ� ਪਏ ਸੀ। 
ਉਸਦੀਆਂ ਖ�ਡ� ਦ� ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ ਸਕ�ਲ ਦੀਆਂ ਫ�ਟ�ਆਂ ਸਕ�ਲ ਦ�
ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ ,ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਫ�ਟ� ਇਸ� ਚ ਲ�ਕ� ਰ�ਖੀ ਸੀ। ਸਭ ਕ�ਝ ਸ�ਭ
ਕ� ਉਸਨ� ਝ�ਲ� ਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਚ�ਗਾ ਸੀ ਦ� ਿਤ�ਨ ਿਕਤਾਬ� ਸਨ ਖਾਲੀ
ਿਵਹਲ� ਪੜ�ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਤ�� ਭ�ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਲਾ, ਜਦ� ਭ�ਰ� ਆਲਾ
ਪਾਠੀ ਬ�ਲ ਿਪਆ ਉਦ� ਵਗਜੀ “.ਨਾਲ� ਤ�ਰ� ਹ�ਡ ਪ�ਰ� ਚ ਗਰਮੀ ਆਜ�। 
ਆਹ ਮ�ਰ� ਬ�ਟ ਤ� ਮ�ਟੀਆਂ ਜ�ਰਾਬ� ਪਾਜੀ “.” ਉਹ ਤ� ਤ�ਰੀ ਗ�ਲ ਠੀਕ ਏ
ਪਰ ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਪ�ਸ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਹ�ਣ ਡ�ਰੀ ਆਲ� ਤ� ਪ�ਮ�ਟ ਵੀ ਨਹ� ਫੜ�
ਸਕਦਾ। ” ਉਹਨ� ਆਪਣੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਦ�ਸੀ। “ਦ�ਖ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੀ ਖ�ਲ�
ਕਰਦਾ ਹ� ,ਅ�ਜ ਹੀ ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ “. ਉਹਨ� ਆਪਣੀ
ਿਸਰਹਾਣ� ਰ�ਖੀ ਪ�ਟ ਦੀ ਜ�ਬ ਫਰ�ਲਦ� ਹ�ਏ ਿਬਨ� ਿਗਣ� ਸਾਰ� ਰ�ਪਏ ਲ�ਖ�





ਦ� ਹ�ਥ ਧਰ ਿਦ�ਤ�। ” ਪਰ ਤ�� ਘਰ ਕੀ ਕਹ�ਗਾ , ਬਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦ� ਪ�ਸ�
ਿਕ�ਥ� ਗਏ ” ,ਯਾਰੀ ਤ� ਵ�ਧਕ� ਕ�ਈ ਕਮਾਈ ਨਹ� ਯਾਰਾ ਪ�ਿਸਆਂ ਦਾ ਕੀ
ਏ , ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਣ ਉਹਨ� ਉ�ਪਰ� ਸਭ ਕ�ਝ ਵਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
  ਹ�ਪੀ ਨ� ਿਕਹਾ। “ਪਰ ਪ�ਸ� ਥ�ੜ� ਨ� ਕੀ ਪਤਾ ਿਕ�ਨ� ਿਦਨ ਤ�� ਰਿਹਣਾ ਪਵ�
,ਕ�ਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਔਖਾ ਹ�ਜ� ,ਇ�ਝ ਕਰ ਆਹ ਨ�ਤੀਆਂ ਵੀ ਲ�ਜਾ ਜ� ਲ�ੜ
ਪਈ ਤ� ਿਕਤ� ਧਰਕ� ਚਾਰ ਪ�ਸ� ਖਰ� ਕਰ ਲਵ� ਨਹ� ਤ� ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ
ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਰਹ�। ” ਹ�ਪੀ ਨ� ਅਗ�ਹ ਦੀ ਸ�ਚਦ� ਿਕਹਾ। ਘਰਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਬਹ�ਤ ਲੜ� ਝਗੜ ਕ� ਹ�ਪੀ ਨ� ਨ�ਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਈ ਿਦਨ
ਰ�ਟੀ ਨਹ� ਸੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਅ�ਜ ਪਲ� ਚ ਉਹਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਸੀ।
  ਉਹ ਨਾ ਨ��ਕਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲ� ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨੀ
ਹ�ਣ ਿਕ�ਥ� ਮ�ਨ�ਗਾ।ਨ�ਦ ਦ�ਹ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ� ਗਾਇਬ ਸੀ ਲ�ਘ�
ਵ�ਿਲਆਂ � ਯਾਦ ਕਰਦ� ਦ�ਵ� ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਤ� ਹ��ਘਾਰਾ ਭਰਦ� ਰਹ�। ਕਦ�
ਅ�ਖ� ਆਪ� ਬ�ਦ ਹ�ਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲ�ਗਾ। ਭ�ਰ� ਆਲ� ਪਾਠੀ ਦ� ਬ�ਲਦ�
ਹ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਉ�ਠ ਬ�ਠ� ਸੀ। ਲਾਮ ਤ� ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵ�ਗ ਲ�ਖ� ਨ�
ਖ�ਦ � ਕ�ਸ ਿਲਆ ਤ� ਝ�ਲ� ਚ ਸਮਾਨ ਭਰਕ� ਿਪ�ਠ ਤ� ਲ�ਦ ਿਲਆ। ਹ�ਪੀ 
ਚਾਰ ਕ� ਰ�ਟੀਆਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੀ ਬ�ਨ� ਕ� ਨਾਲ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ।
ਦ�ਵ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਚ��ਪ ਸੀ . ਭ�ਰ� ਆਲ� ਪਾਠੀ ਦ� ਮ��ਹ� ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ �
ਸ�ਣਦ� ਉਹ ਹਲ� ਅਲ�ਗ ਹੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਿਵ�ਚ ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਉਸ� ਜੀ ਟੀ ਰ�ਡ
ਤ�ਕ ਛ�ਡਣ ਆਇਆ।  ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜ�ਫੀ ਚ ਭਰਕ� ਿਵਦਾ ਲਈ।  “ਿਜ�ਥ�
ਵੀ ਹ�ਇਆ ਸ�ਨ�ਹਾ ਭ�ਜਦਾ ਰਹ� ਯਾਰਾ ,ਛ�ਤੀ ਪਰਤੀ ਤ�ਰ� ਆਉਣ ਤ� ਕ�ਠ�
ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰਾਵ�ਗ� ਆਪ�, ਇ�ਕ� ਘਰ� ਦ� ਭ�ਣ� ਲ� ਆਵਗ�, ਤ� ਪਿਹਲੀ
ਪਸ�ਦ ਤ�ਰੀ ਰਹੀ। ” ਉਹਦ� ਨ�ਣੀ ਅਥਰ� ਸਨ ਪਰ ਉਹਨ� ਡ�ਕ ਰ�ਖ� ਸੀ
ਇਸ ਵ�ਲ� ਮਨ � ਕਾਬ� ਕਰ ਰਿਖਆ ਸੀ।  ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਤ� ਿਵਦਾ ਹ�ਏ।
 ਭ�ਰ� ਿਵਚਲ� ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਿਤ�ਖੀ ਹ�ਈ ਸ਼ਬਦ ਗ��ਿਜਆ :”ਦ�ਖ� ਦਾਰ�





ਸ�ਖ� ਰ�ਗ� ਭਇਆ ਜਾ ਸ�ਖ� ਤਾਿਮ ਨ ਹ�ਈ ॥

ਤ�� ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮ� ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹ�ਈ II “

ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਫਰਕਣ ਲ�ਗ� ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਇਹ� ਦ�ਹਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸਦ� �ਸ�ਗ
ਅਰਥ ਤ� ਲ�ਅ ਚ ਗ�ਆਚ ਕ� ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਗ�ਣਗ�ਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਭਾਵ� ਉਸ�
ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣਨੀ ਬ�ਦ ਹ� ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ� ਧਰਵਾਸ
ਿਦ�ਦੀ ਰਹੀ। 

ਲ�ਖਾ ਤ�ਰਦਾ ਤ�ਰਦਾ ਿਪ�ਡ ਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਖ�ਹ ਤ� ਵੀ ਅ�ਗ� ਲ�ਘ ਿਗਆ ਸੀ।
ਨਵ� ਿਪ�ਡ ਦੀ ਹ�ਦ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕ ਉ�ਤ� ਕ�ਈ ਟ�ਵ� ਟ�ਵ� ਟਰ�ਕ
ਸ਼�ਕਦਾ ਹ�ਇਆ ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤ�ਰ ਕ� ਵੀ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਜਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਉਹਨ� ਇ�ਕ ਟਰ�ਕ � ਹ�ਥ ਮਾਿਰਆ। ਘਸੜ ਘਸੜ ਕਰਦ�
ਟਾਇਰ ਅ�ਗ� ਜਾ ਕ� ਖਲ� ਗਏ। ਿਬਲਕ�ਲ ਨਵ� ਗ�ਡੀ ਸੀ ਿਸ਼�ਗਾਰੀ ਹ�ਈ। ”
ਿਕ�ਥ� ਜਾਣ ਿਡਹ� ਉਸਤਾਦ ” ਅ�ਧਖੜ ਟਰ�ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤ� ਿਸਰ� ਮ�ਨ� ਨ�
ਪ�ਆਧੀ ਰ�ਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪ��ਿਛਆ। ” ਆਪ� ਿਕ�ਥ� ਤ�ਕ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ”
ਉਹਨ� ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ ਬ�ਲੀ ਦ� ਬਾਈ ਤ� ਜ਼�ਰ ਿਦ�ਦ� ਹ�ਏ ਪ��ਿਛਆ। ਮ�
ਲ�ਿਧਆਣ� ਤ�ਕ ਬੀਅਰ ਫ�ਕਟਰੀ ਤ�ਕ ਜਾ ਿਰਹਾ “. ਡਰਾਈਵਰ ਨ�
ਦ�ਿਸਆ। ਮ�� ਵੀ ਓਥ� ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦਉ ਮ� ਟ�ਸ਼ਨ ਤ�ਕ ਜਾਣਾ” ਲ�ਖ� �
ਟ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਥ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਦ�ਵ� ਬ�ਠ ਗਏ
ਚ��ਪ ਚਾਪ ਗ�ਡੀ ਸੜਕ ਤ� ਿਰੜ�ਦੀ ਰਹੀ।  ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਤ� ਨਵ� ਗ�ਡੀ �
ਡਰਾਈਵਰ ਦ�ਵ�ਲੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦ� ਹ�ਥ ਝ�ਲਾ ਟ�ਿਗਆ ਡਰਾਈਵਰ �
ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਈ ਪੜ�ਾਕ� ਹ� ਿਜਹਨ� ਆਪਣ� ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਗ�ਡੀ
ਚੜ�ਨਾ ਹ�ਇਆ। “ਿਕਨਵ� ਮ� ਪੜ�ਦਾ ਉਸਤਾਦ ” ਡਰਾਈਵਰ ਨ� ਗ�ਲ
ਕਰਨ ਦ� ਮ�ਡ ਚ ਿਕਹਾ। ਲ�ਖਾ ਕੀ ਦ�ਸਦਾ ਉਹ ਘਰ� ਭ�ਜ ਕ� ਜਾ ਿਰਹਾ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨ� ਝ�ਠ ਬ�ਲਦ� ਿਕਹਾ। “ਤ�ਰਵ� ਜਮਾਤ ਿਵ�ਚ!” ਹਲ� , ਿਫਰ





ਤ� ਤ�� ਘਣਾ ਪੜ� ਿਲਖ ਿਲਆ ਉਸਤਾਦ ,ਮ�� ਵੀ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਬੜ� ਝ�ਸ ਸ�
,ਮਾਰ� ਘਰ ਅ�ਤ� ਦੀ ਗਰੀਬੀ ,ਿਨ�ਕੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਬਾਪ� ਨ� ਡਰਾਈਵਰੀ ਦ�
ਨਾਲ ਬ�ਨ� ਿਦ�ਤਾ।  ਹ�ਣ 20 ਸਾਲ ਇਸ� ਕ�ਮ � ਹ�ਗ�।  ਤ�ਰ� ਨਾਲ� ਛ�ਹਰ
ਸ� ਹਾਲ� ਜਦ� ਸਟ�ਿਰ�ਗ ਤ� ਪ�ਰ ਰ�ਖ� ਮ�ੜ ਚ�ਿਕਆ ਨਹ� ਿਗਆ। ਇਹ
ਸੜਕ ਹੀ ਮ�ਰ� ਸ਼�ਕ ਖਾ ਗਈ ਉਸਤਾਦ , ਤ�� ਚ�ਗ� ਪੜ� ਿਰਹ� ਿਕਸ� ਹੀਲ�
ਲਗ ਜਾਏਗ�। ਉਹਨ� ਉਸ� ਰ� ਚ ਿਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕ�ਢੀ। ਲ�ਖਾ ਖ�ਦ ਉਸ�
ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਆਖ� ਤ� ਆਖ� ਕੀ।  ਉਹਨ� ਗ�ਲ ਬਦਲਦ� ਹ�ਏ
ਆਿਖਆ ,” ਐਹ ਗ�ਡੀ ਚ ਕੀ ਲ�ਿਦਆ  “ਉਸਤਾਦ ਇਸਮ� ਹ� ਬੀਅਰ ਕੀ
ਖਾਲੀ ਕ�ਨ ,ਮ�ਰਾ ਮਾਿਲਕ ਜ� ਹ� ਉਹ ਚ�ਡੀਗੜ� ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਿਜ�ਨੀ ਖਾਲੀ ਕ�ਨ
ਹ��ਦੀ ਸਭ ਕ�ਠੀ ਕਰਕ� ਇਹ ਕ�ਪਨੀ � ਭ�ਜਦਾ।  ਉਹ ਇਹ� ਧ� ਕ�
ਸ�ਆਰ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਭਰਕ� ਭ�ਜ ਿਦ�ਦੀਆਂ ਨ�। ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਖ�ਲ� ਐ ਕਦ�
ਇਸ� ਦਾ ਬਾਪ ਕ�ੜ�� ਦ� ਢ�ਰ� ਚ� ਬ�ਰੀਆਂ ਲ�ਭ ਲ�ਭ ਵ�ਿਚਆ ਕਰਦਾ ਸ�। 
ਅ�ਜ ਵੀਹ ਤਰ�� ਦਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਲ�ਖ� ਚ ਸ�ਦਾ ਕਰਦਾ ਿਪਐ। ਪ�ਸ� ਨ� ਰ�ਗ
ਬ�ਨ� ਿਦ�ਤ� ਉਸਤਾਦ।  ਐਨਾ ਿਹਸਾਬੀ ਬ�ਦਾ ਪ�ਸ� ਪ�ਸ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਮ�ਗਦ� ,
ਕ�ਲੀ ਕ�ਲੀ ਚ��ਗੀ ਕ�ਲੀ ਕ�ਲੀ ਤ�ਲ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਪ�ਸਾ ਹੀ ਗ�ਰ�
ਹ� ਉਸਤਾਦ। “ਉਹਦ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਲ�ਖ� � ਆਪਣ� ਪ�ਿਸਆਂ ਦਾ
ਚ�ਤਾ ਆ ਿਗਆ।  ਿਕਤ� ਇਹ� ਉਹਦ� ਪ�ਸ� ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਪ� ਜਾਏ।  ਜ�
ਲ��ਟ ਕ� ਲ� ਵੀ ਿਗਆ ਤ� ਕ�ਣ ਮ�� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ� ਇ�ਕਦਮ ਡਰ ਪ�
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਚ��ਪ ਿਰਹਾ ,” ਮ�ਚ ਦ�ਖਦ� ਉਸਤਾਦ ?’ ਡਰਾਈਵਰ ਿਫਰ
ਬ�ਿਲਆ। ਆਹ� ਦ�ਖ ਲਈਦਾ ਨਹ� ਤ� ਰ�ਡੀਓ ਤ� ਕਮ�ਟਰੀ ਸ�ਣ ਿਲਦੀ।
 ਮ�� ਵੀ ਘਣਾ ਸ਼�ਕ ਏ ਉਸਤਾਦ “… ਆਹ ਰ�ਡੀਓ ਉਹਦ� ਲਈ ਲਵਾ
ਛ�ਿਡਆ ਏ , ਨਹ� ਮਾਿਲਕ ਦੀ ਕ�ਠੀ ਟੀਵੀ ਤ� ਦ�ਖ ਲਈਦਾ।  ਸਿਚਨ
ਦੀਆਂ ਵੀ ਿਕਆਂ ਬਾਤ� ਉਸਤਾਦ , ਜ� ਉਹਦੀ ਿਵਟਕ ਉ�ਡ ਜਾਏ ਮ� ਿਫਰ
ਨਹ� ਵ�ਹਂਦਾ , ਬ�ਸ ਉਹ� ਖ�ਡਦ� ਵ�ਖਣ ਦਾ ਸ�ਆਦ ਏ।  ਸ�ਿਣਆ ਉਹਦ�





ਕ�ਲ ਬਹ�ਤ ਪ�ਸਾ ਹ� ਮ��ਬਈ ਵ�ਡ� ਘਰ ਚ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ੜ ਪ�ਸ�
ਤ� ਆ ਗਈ ਸੀ।  ਲ�ਖ� � ਉਹਦਾ ਪ�ਸ� ਦਾ ਚ�ਕਰ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ
ਿਰਹਾ।  ਅ�ਿਗਓ ਗ�ਡੀ ਇ�ਕ ਢਾਬ� ਤ� ਰ�ਕ ਲਈ। “ਚਾ……. ਪੀਏਗਾ  
ਉਸਤਾਦ।  ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ।  ਉਸਤਾਦ ਐਹ ਢਾਬ� ਦੀ ਕਿਹ�ਦ�
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਿਸ�ਧੀ ਘਾਟੀ ਹ�। ਕਦ� ਕ�ਈ ਲ��ਟ ਖ�ਹ ਨਹ� ਮ� ਜਦ� ਇਸ
ਰ�ਟ ਤ� ਆਉਣ� ਤ� ਇਥ� ਚਾ….. ਪੀਨ�। ਅ�ਜ ਤੀਕ ਇ�ਕ ਪ�ਸ� ਦੀ ਮਾਲ
ਨਹ� ਇਧਰ ਉਧਰ ਹ�ਇਆ ਭਾਵ� ਗ�ਡੀ ਖ��ਲ�ੀ ਛ�ਡ ਦਈਏ। ” ਲ�ਖਾ
ਉਹਦੀ ਰਗ ਬ�ਝ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹਨ� ਨ�ਹ ਚ ਸਰ ਮਾਰਕ� ਬਾਥਰ�ਮ ਵ�ਲ
ਿਗਆ ਤ� ਆਪਣ� ਪ�ਸ� ਿਗਣਕ� ਅਲ�ਗ ਕਰਕ� ਅ�ਡ� ਅ�ਡੀ ਥਾਵ� ਪਾ ਲਏ।
  ਖ�ਿਨਓਂ ਲ�ਿਧਆਣ� ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕ� ਪ�ਸ� ਅ�ਡ ਕਰ ਲਏ। 
ਦ�ਰ ਖੜ�ਾ ਉਹ ਉਹ� ਚਾਹ ਪ�ਦ� � ਦ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਗ�ਡੀ ਚ ਪਏ ਝ�ਲ� ਦਾ
ਉਹ� ਿਫਕਰ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕ� ਉਠ� ਤ� ਮ�ੜ ਚ�ਲ ਪਏ। ਲ�ਖ� ਦਾ
ਗ�ਲ� ਕਰਨ ਦਾ ਬਹ�ਤਾ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ  . ਡਰਾਈਵਰ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ
ਕਰਦਾ ਗ�ਲ� ਕਿਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਿਨ�ਕਾ ਮ�ਟਾ ਹ��ਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਿਰਹਾ।
 ਘ�ਟਾ ਘਰ ਵਾਲ� ਰਾਹ ਤ� ਜਾ ਕ� ਉਹਨ� ਬਰ�ਕ ਲਗਾ ਿਦ�ਤ� ਤ� ਆਪ ਗ�ਡੀ
ਘ�ਮਾ ਲਈ। ਲ�ਖ� ਨ� ਆਪਣੀ ਜ�ਬ� ਿਵਚ� ਿਕਰਾਏ ਿਜ�ਨ� ਪ�ਸ� ਕ�ਢ ਕ� ਉਹ�
ਫੜਾ ਿਦ�ਤ�।  “ਲ� ਬਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜ�ਗ� ਰ�ਖ ਲ�। ” ਡਰ�ਵਰ ਨ� ਿਬਨ�
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤ� ਹੀ ਪ�ਸ� ਬ�ਚ ਲਏ।  ਧ�ਨਵਾਦ ਉਸਤਾਦ। ਲ�ਖ� � ਗ�ਲ
ਸਮਝ ਆ ਗਈ।  ਜ� ਬ�ਦਾ ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਤ� ਘ��ਮੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਗ�ਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮ�ਫ਼ਤ ਦੀ ਨਹ�। ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਸਬਕ
ਉਹ� ਸਵਖਤ� ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ।  ਜ਼�ਬਾਨ ਿਨ�ਕਲ� ਬ�ਲ ਨਹ� ਉਹਨ� ਦ�
ਿਪ�ਛ� ਕੀ ਉਹ ਉਹ ਪੜ�ਨਾ ਜਰ�ਰੀ ਹ� ਖ�ਰ� ਇਹ ਚੀਜ਼ ਿਕ�ਨੀ ਕ� ਕ�ਮ
ਆਉਣੀ ਸੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ। ਲ�ਿਧਆਣ� ਚ ਵੜਦ� ਹੀ ਧ��ਆਂ ਉਹਦੀਆਂ
ਨਾਸ� � ਚੜ�ਨ ਲ�ਗਾ ਸੀ।  ਤ�ਰਦਾ ਤ�ਰਦਾ ਉਹ ਟ�ਸ਼ਨ ਤ�ਕ ਪਹ��ਿਚਆ।





ਮ��ਹ ਹਨ�ਰਾ ਹ� ਚ�ਕਾ ਸੀ।  ਉਹਨ� ਿਟਕਟ ਵਾਲੀ ਿਖੜਕੀ ਤ� ਜਾ ਕ� ਪ��ਿਛਆ।
 “ਅਗਲੀ ਟਰ�ਨ ਕਹ� ਜਾਏਗੀ ” ਤ�ਮਨ� ਕਹ� ਜਾਨਾ ਹ� ਵ� ਵਤਾਓ ਟ��ਨ ਤ�
ਿਮ�ਟ ਿਮਟ ਮ� ਆਏਗੀ। “ਉਹਨ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਟੀ ਤ� ਪਿੜ�ਆ।  ਸਭ ਤ�
ਪਿਹਲੀ ਟ��ਨ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। “ਅ�ਬਰਸਰ ਕੀ ਦ�ਦ�
“”ਿਕਤਨੀ” “ਏਕ “ਉਹਨ� ਿਟਕਟ ਲਈ ਪ�ਸ� ਫੜ�ਾਏ ਤ� ਿਟਕਟ ਫੜ�ੀ ਯ�ਹ
ਲ� ਪ�ਚ ਨ�ਬਰ ਪ� ਚਲ� ਜਾਓ। ਪੀਛ� ਹਟਕ� ਦ�ਖਲ� ਔਰ ਲ�ਗ ਵੀ ਹ�
ਲਾਈਨ ਮ� ” ਬਾਬ� ਸਵ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਹੀ ਿਖਿਝਆ ਬ�ਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤ� ਹ�
ਿਗਆ। ਗ�ਡੀ ਆਉਣ ਚ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨ� ਸਵ�ਰ ਦੀ ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ।
ਝ�ਲ� ਤ� ਰ�ਟੀ ਕ�ਢਕ� ਖਾਣ ਲ�ਗਾ। ਆਚਾਰ ਤ� ਿਘਉ ਦੀ ਖ�ਸਬ� ਨ�
ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸ� � ਨਿਸ਼ਆ ਿਦ�ਤਾ। ਧ��ਏ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ � ਛ�ਡ ਅਲ�ਗ ਹੀ
ਨਸ਼ਾ ਚਿੜਆ ਉਸ�। ਜ�ਮ� ਿਘਉ ਤ� ਸ��ਕੀਆਂ ਰ�ਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਨਘਾਰ
ਕ� ਉਹਨ� ਖ�ਖ� ਤ� ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਹਾਵੜਾ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਐਕਸ���ਸ ਦ� ਆਉਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਹ�ਇਆ। ਉਹ ਫ�ਰਤੀ ਨਾਲ ਪਲ�ਟਫਾਰਮ ਤ� ਪਹ��ਿਚਆ।
 ਪਰਿਦਆਂ ਤ� ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਿਵ�ਚ� ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ  ਝਾਕਦ� ਨ�ਦਰ� ਤ� ਉਨ�ਦਰ�
ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦ� ਲ�ਕ� � ਤ�ਕਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬ�ਗੀ ਚ ਜਾ ਚਿੜ�ਆ।  ਬੜੀ
ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਭੀੜ ਿਵਚ� ਮਸ� ਉਹ� ਬ�ਠਣ ਦੀ ਥ� ਿਮਲੀ ਸੀ।
 “ਜ�ਬਕਤਰ� ਸ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ� ” ਉਸਦ� ਕ�ਨੀ ਅਨਾਊਸਮ�ਟ ਪਈ ਤ�
ਉਹਨ� ਫ�ਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚ��ਕ ਕੀਤਾ ਤ� ਪ�ਿਸਆ ਂਤ� ਿਧਆਨ
ਿਦ�ਤਾ।  ਉਸ ਮਗਰ� ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸਨ� ਤ�ਕੀ। ਗ�ਡੀ ਿਹਚਕ�ਲ�
ਖ�ਦੀ ਤ� ਿਵਸਲ� ਮਾਰਦੀ ਟ�ਸ਼ਣ� ਬਾਹਰ ਹ� ਗਈ।  ਉਦ� ਉਹਦ� ਕ�ਨੀ
ਬਾਹਰਲ� ਰ�ਲ� ਨਾਲ� ਟ��ਟ ਕ� ਅ�ਦਰਲੀ ਗ�ਲ ਗ�ਡੀ ਦ� ਅ�ਦਰਲੀਆਂ ਗ�ਲ�
ਵ�ਲ ਿਗਆ। 





http://www.instagram.com/harjot.di.kalam

(http://www.instagram.com/harjot.di.kalam)

ਟ��ਨ ਦ� ਜਨਰਲ ਡ�ਬ� ਿਵ�ਚ ਬ�ਠਣ ਜ�ਗੀ ਥ� ਵੀ ਉਸ� ਮਸ� ਿਮਲੀ ਸੀ।
ਿਟਕਟ� ਬ�ਿਟਕਟ� ਸਭ ਬ�ਠ� ਸੀ। ਲ�ਤ� � ਪ��ਠੀਆਂ ਿਸ�ਧੀਆਂ ਕਰਕ� ਖ�ਦ �
ਿਫ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਕ�ਝ ਦ�ਨ� ਉ�ਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟ� ਿਵ�ਚ ਕ�ਝ
ਲਟਕਾ ਕ� ਉਹਦ� ਿਵ�ਚ ਬ�ਠ� ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦ� ਮ�ਸਮ ਚ ਿਖੜਕੀਆਂ ਬ�ਦ ਸੀ।
ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦੀ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਨਾਸ� ਚ ਜਲ�ਣ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ।  ਇ�ਕ ਵਾਰ ਬ�ਠ�
ਤ� ਮ�ੜ ਉ�ਠਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹ� ਸੀ। ਨਹ� ਉਹਦੀ ਜਗ�ਾ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਆ
ਬ�ਠਣਾ ਸੀ ਪ�ਖ਼ਾਨ� ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਉਸਨ� ਿਤਆਗ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਘਰ�
ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿਕ ਤ�ਗ ਥਾਵ� ਚ ਤ�ਗੀਆਂ ਘ�ਟ ਕ� ਿਕ�ਝ ਅ�ਗ�
ਵਧਣਾ ਪ�ਦਾ। ਘਰ ਤ� ਐਵ� ਫ�ਕੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦੀ ਸ�ਹਰਤ ਹੀ ਬ�ਦ� � ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਭਜਾਈ ਿਫਰਦੀ ਹ�। ਉਸਦ� ਠ�ਡ� ਕ�ਨ ਕ�ਝ ਗਰਮ ਹ�ਏ ਤ� ਗ�ਲ� ਕ�ਝ
ਸਪਸ਼ਟ ਸ�ਣਨ ਲ�ਗੀਆਂ। ਮ��ਡ� ਿਕਸ� ਭਰਤੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ। ਉਸਨ�
ਸਭ ਵ�ਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵ�ਿਖਆ।  ਹਰ ਮ��ਡਾ ਉਸ ਟ��ਨ ਿਵ�ਚ ਲ�ਗਪਗ
ਉਸਦਾ ਹਾਣੀ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਬਹ�ਤ� ਉਹਦ� ਵਰਗ� ਸਰੀਰ ਦ� ਸੀ। ਿਜਸਤ�
ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਕ�ਈ ਆਪ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ � ਿਮਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
 ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ।  ਖ�ਸੀ ਦੀ ਬ��ਕਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨ�
ਯਾਦ� � ਿਤਲ�ਜਲੀ ਦ�ਕ� ਸਭ ਗ�ਲ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਫ�ਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। 
ਜਲ�ਧਰ ਛਾਵਣੀ ਨ�ੜ� ਅ�ਜ ਤ� ਿਤ�ਨ ਿਦਨ ਤ�ਕ ਫ�ਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਟ��ਨ
ਦ� ਬਹ�ਤ� ਮ��ਡ� ਓਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹ� ਸੀ। ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਉਹ� ਭਰਤੀ ਦ�
ਸਭ ਮਾਪਦ�ਡ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕ�ਦ ਬੜ� ਆਰਾਮ ਨਾਲ 6

ਫ��ਟ ਦ� ਨ�ੜ� ਸੀ। ਛਾਤੀ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਿਗ�ਠ� ਨਾਲ ਿਮਣੀ ਸੀ। ਉਸ�
ਐਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਕ�ਸ ਕ� ਉਸ ਨਾਲ ਵਲ�ਟੀਆਂ
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ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵ� ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤ� ਬਾਰਵੀ
ਪਾਸ ਸੀ। ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਝ�ਲ� � ਫਰ�ਲ ਕ� ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਫਾਈਲ
ਕ�ਢੀ। ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦ� ਸਾਰ� ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ ਸ�ਭ�
ਪਏ ਸੀ ਸਕ�ਲ� ਕਾਲਜ� ਿਵ�ਚ ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਮ�ਕਾਬਲ� ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਸੀ ਸਭ
ਉਸ ਕ�ਲ ਸੀ। ਉਂਝ ਤ� ਉਸਦਾ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਕ� ਭ�ਆ ਕ�ਲ ਜਾਣ
ਦਾ ਪਲ�ਨ ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਵ�ਖਣ ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਏ ! ਉਸਨ�
ਸ�ਿਚਆ।  ਭ�ਆ ਕ�ਲ ਅ�ਜ ਬਹ�ੜਾ ਜ� ਚਾਰ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰਕ ਪ�ਦਾ।
  ਨਾਲ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਜ� ਿਕਸ� ਨ� ਉਹਦੀ ਸ�ਹ ਕ�ਢਣੀ ਹ�ਈ ਕ�ਢ ਹਟ�। ਉਸਦਾ
ਮਨ ਜਕ� ਤਕੀ ਚ ਸੀ। ਜਦ� ਦਾ ਸਕ�ਲ� ਹਿਟਆ ਸੀ।  ਬਾਪ� ਨ� ਭਾਵ� ਮਨਾ
ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ।  ਪਰ ਉਸਦ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਲਦ� ਹੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਨ�ਨਾ ਪਾ
ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਕਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਮ ਤ�ਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਕਦ� ਿਕਸ�। ਤ� ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਗ�ਮ
� ਟਾਈਮ ਘ�ਟ ਲਗਦਾ ਜ� ਕ�ਲਾ ਸ�ਖਮਨ ਉਣ ਿਮਲ ਕ� ਜ� ਬ�ਟ ਬਾਲ
ਕ��ਟਕ� ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਿਕ
ਇਹਨ� ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਰ�ਜ ਤ� ਿਮ�ਥ ਕ� ਕੀਤੀ ਟ��ਿਨ�ਗ ਅ�ਗ� ਉਹ ਠਿਹਰ ਨਹ�
ਸਕ�ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਵ� ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਜਹੀ ਕਰਵਾ ਕ� ਫਾਇਦਾ ਕੀ।  ਉਹ
ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ।  ਦ�ਜ� ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹ�ਰ
ਪਾਸ� ਬਦਲ ਜ�ਦਾ। ਜਲ�ਧਰ ਛਾਉਣੀ ਟ�ਸ਼ਨ ਤ� ਗ�ਡੀ ਚ� ਦੜਾਦੜ ਮ��ਡ�
ਉ�ਤਰਨ ਲ�ਗ�।  ਗ�ਡੀ ਖਾਲੀ ਹ�ਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹ� ਚ ਖੜ�
ਿਗਆ। ਗ�ਡੀ ਖਾਲੀ ਹ�ਈ ਤ� ਉਸਦ� ਿਪ�ਿਛਓਂ ਉਹਦ� ਤ� ਹਲਕ� ਿਜਹ� ਮ��ਡ�
ਨ� ਆਿਖਆ ,” ਬਾਈ ਜ� ਉ�ਤਰਨਾ ਉ�ਤਰ ਨਹ� ਉ�ਤਰਨ ਦ� ਬ��ਤ ਬਣਕ�
ਰਾਹ ਿਕਉਂ ਰ�ਕੀ ਖੜ� ?”ਉਹ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ
ਹ�ਇਆ।  ਪਰ ਉਸ ਮ��ਡ� ਦੀ ਡੀਲ ਡ�ਲ ਤ� ਉਹਦ� ਹ�ਸਲ� ਵ�ਲ ਦ�ਖਦ�
ਉਹਦਾ ਮਨ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਫ�ਰ ਬਦਲ ਿਗਆ।  ਉਹ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ
ਗ�ਡੀ ਚ� ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ। ਉ�ਤਰਕ� ਉਹ ਉਸ ਮ��ਡ� ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ





ਿਗਆ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਿਟਕਾਣਾ ਪ��ਛਣ ਲ�ਗਾ।  ਮ��ਡਾ ਪਿਟਆਲ� ਤ�
ਅ�ਗ� ਿਕਸ� ਿਪ�ਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਨ�ਦਰ ਸੀ। ਦ�ਹਵ� ਗ�ਲ� ਬਾਤ�
ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਗਰਾਉਂਡ ਕ�ਲ ਪਹ��ਚ ਹੀ ਗਏ।  ਮਿਨ�ਦਰ ਕ�ਲ� ਉਹ� ਪਤਾ
ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਤਵ� ਅ�ਠਵ� ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦ�ਖ ਿਰਹਾ ਹ�। ਉਹਨ� ਮ�ਹਨਤ
ਵਾਧ� ਕੀਤੀ ਏ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇ�ਕ ਅ�ਧ� ਸਿਕ�ਟ ਨਾਲ ਰ�ਸ� ਕ�ਲ ਪਹ��ਚਣ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦਮ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਗਿਹਰਾ ਹ�
ਿਗਆ। ਉਹ� ਟਾਈਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਫਜ�ਲ ਜਾਿਪਆ। ਪਰ ਮਿਨ�ਦਰ �
ਉਹਨ� ਸ�ਚ ਨਾ ਦ�ਸ ਕ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦ�ਸਰੀ ਭਰਤੀ ਹ� ਪਿਹਲੀ
ਭਰਤੀ ਦ�ਸ ਕ� ਉਹ ਉਸ ਅ�ਗ� ਿਸਖ�ਦਰ� ਨਹ� ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ।
 ਅ�ਿਗਓਂ ਗਰਾਉਂਡ ਚ ਪਹ��ਚ ਕ� ਿਜਧਰ ਦ�ਖ�।  ਉਹਨ� � ਮ��ਡ� ਹੀ ਮ��ਡ�
ਿਦਸ ਰਹ�।  ਉ�ਚ� ਲ�ਮ� , ਪ�ਗ� ਵਾਲ� ਮ�ਨ� ਦਾੜ�ੀਆਂ ਵਾਲ�।  ਿਜਸ� ਿਜਥ� ਥ�
ਿਮਲੀ ਸੀ ਓਥ� ਖੜਾ ਸੀ ਤ� ਬ�ਠਾ ਸੀ ਗਰਾਉਂਡ ਦ� ਚਾਰ� ਪਾਸ� ਫ�ਜ ਤ�
ਪ�ਿਲਸ ਦਾ ਪ�ਹਰਾ ਸੀ। ਇ�ਕ ਰਸਤ� ਿਵਚ� ਅ�ਦਰ ਲ�ਘਣ ਦ� ਰਹ� ਸੀ ਪਰ
ਓਥ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕ�ਈ ਧ�ਕਾ ਮ��ਕੀ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ।  ਉਹ ਵੀ
ਉਸ� ਵ�ਗ ਏ ਿਵ�ਚ ਜਾ ਵੜ�। ਧ�ਕਾਮ��ਕੀ ਚ ਸਾਹ ਘ��ਟ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਪਰ
ਆਪਣ� ਝ�ਿਲਆਂ � ਫੜ�ੀ ਉਹ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਅ�ਡੀਆਂ ਚ��ਕ ਚ��ਕ ਕ� ਮਸ�
ਸਾਹ ਲ� ਰਹ�। ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਐਸ� ਧ�ਕ� ਦ�ਖ� ਸੀ। ਬ�ਰ�ਜਗਾਰੀ
ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜ� ਵਰਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਜ� ਵੀ ਐਨ� ਭੀੜ ਉਹਨ� ਿਸਰਫ
ਛਪਾਰ ਦ� ਮ�ਲ� ਤ� ਗ�ਣ ਆਿਲਆ ਦ� ਕ�ਠ ਚ ਦ�ਖੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਧ�ਕਾਮ��ਕੀ
ਕਰਦੀ ਜਦ� ਿਜਆਦਾ ਜ਼�ਰ ਮਾਰਨ ਲਗਦੀ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਵਾਲ� ਕ��ਦ ਕ� ਪ�ਦ�।
ਰ�ਸ� ਵਾਲ� ਪਾਸ� ਖੜ�� ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਕ� ਡ�ਗ� ਿਫਰਦੀਆਂ ਤ�
ਉਹ ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਝ�ਕ ਜ�ਦ� ਇ�ਝ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਹ ਗ�ਟ ਤ�ਕ ਨਾ ਪਹ��ਚ�। ਗ�ਟ ਚ ਇ�ਕ ਡ�ਡਾ ਬ�ਿਨ�ਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦ� ਥ�ਲ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ ਜ�ਦਾ ਉਹ� ਬਾਹਰ ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ





ਿਜਸਦਾ ਕ�ਦ ਉਸਤ� ਉ�ਚਾ ਹ��ਦਾ ਰ�ਸਾ ਚ�ਕ ਕ� ਗਰਾਉਂਡ ਦ� ਅ�ਦਰ ਭ�ਜ
ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦ�ਵ� ਹੀ ਗਰਾਉਂਡ ਦ� ਅ�ਦਰ ਪਹ��ਚ ਗਏ
ਸੀ। ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਅ�ਧੀ ਛ�ਟੀ ਹ� ਜ�ਦੀ। ਉਸਨ� ਵ�ਿਖਆ ਕਈ ਮ��ਡ� ਕ�ਦ
ਛ�ਟਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਜ�ਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਭੀੜ ਚ ਿਫਰ ਘ�ਸ ਜ�ਦ�।
  ਿਕਸ ਉਮੀਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹ� ਇਹ ਜਾਣਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਚ ਕ�ਦ
ਵਧਣ ਤ� ਤ� ਿਰਹਾ। ਇ�ਝ ਿਜਹੜਾ ਫਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਉਹਦ� ਦ� ਚਾਰ ਡ�ਗ�
ਜਰ�ਰ ਿਫਰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪੜ�ਾਅ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਚ�ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹ��ਦਾ।
ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ ਿਗਣ� ਜ�ਦ� ਤ� ਤਰੀਕ ਚ��ਕ ਹ��ਦੀ।  ਘ�ਟ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ
ਦ� ਬਾਹਰ ਘ�ਲ ਿਦ�ਤ� ਜ�ਦ�। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅਜ� ਅ�ਧ ਚ ਸੀ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ
ਲ�ਗਪ�ਗ ਦਿਹਲੀਜ ਤ�।  ਦ�ਵ� ਨ� ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ। ਉਸ ਮਗਰ� ਛਾਤੀ
ਦਾ ਮਾਪ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਫ�ਜੀ ਨ� ਿਬਨ� ਮੀਣ� ਹੀ ਉਸ� ਅ�ਗ� ਕ�ਢ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਰ�ਰ ਿਮਣੀ।  ਫ�ਜੀ ਨ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਇ�ਝ
ਤ�ਿਕਆ ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਉਸਦ� ਿਪ�ਡ� � ਵ�ਖ ਕ� ਰ�ਹ ਖ�ਸ਼ ਹ� ਗਈ ਹ�ਵ�।
 “ਜਦ� ਮ� ਭਰਤੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਮ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤ�ਰ� ਅਰਗਾ ਸੀ ” ਫ�ਜੀ
ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬ�ਿਲਆ ਸੀ।  ਉਿਢ�ਡ ਹ�ਣ ਥ�ੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤ� ਗ�ਲ� ਦਾ
ਮਾਸ ਵੀ ਿਢਲਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਜ਼�ਰ ਲਾ ਿਦਓ ਮ��ਿਡਓ ਕ�ਰ� ਲ�ਟ ਆਇਆ
ਕ�ਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰ�ਟੀ ਐ। ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਕ�ਝ ਧਰਵਾਸ ਹ�ਈ। 
ਮਿਨ�ਦਰ ਤ� ਉਹ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਇ�ਕ ਵ�ਗ ਿਵ�ਚ ਿਫਰ ਰਲ ਗਏ ਿਜਹੜਾ
ਦ�ੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਉਹ� ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਥ�
ਿਜਆਦਾ ਤ�ਜ਼ ਭ�ਜ ਕ� ਿਠ�ਬੀ ਲ�ਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਠਰ�ਮ�
ਨਾਲ ਭ�ਜ� ਜਦ� ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਟ��ਟ ਜਾਏ ਉਦ� ਦ�ੜ�। ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀ ਗ�ਲ
ਉਸਦ� ਖਾਨ� ਤ� ਪ� ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭ�ਜਿਦਆਂ ਉਹਦ� ਕ�ਲ� ਸਭ ਭ��ਲ
ਿਗਆ। ਸਭ ਤ� ਅ�ਗ� ਲ�ਘਣ ਦ� ਚ�ਕਰ ਚ ਉਹ ਤ�ਜ਼ ਦ�ੜਨ ਲ�ਗਾ। ਇ�ਕ
ਜ਼�ਰਦਾਰ ਿਠ�ਬੀ ਲ�ਗੀ ਤ� ਉਹ ਪ�ਰਾ ਿਘਸੜ ਕ� ਧਰਤੀ ਉ�ਤ� ਿਵਛ ਿਗਆ। 





ਫ�ਜੀ ਪ�ਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ

ਧਰਤੀ ਤ� ਿਵਛਦ� ਹੀ ਇ�ਕ ਦ� ਮ��ਡ� ਉਸ ਿਵ�ਚ ਫਸ ਕ� ਹ�ਰ ਿਡ�ਗ ਗਏ। 
ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਲ�ਗ� ਗ�ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਡ�ਰ ਭ�ਰ ਿਜਹਾ ਹ� ਿਗਆ। ਅ�ਖ�
ਅ�ਗ� ਹਨ�ਰਾ ਸੀ ,ਸ�ਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚੀ ਨਹ� ਸੀ। ਿਸਰਫ
ਉਸ� ਐਨਾ ਕ� ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਉ�ਠ ਕ� ਦ�ੜਨਾ। ਉਹ ਯਕਦਮ ਜ਼�ਰ
ਮਾਰ ਕ� ਉ�ਿਠਆ। ਸ਼�ਟ ਵ�ਟਦਾ ਹ�ਇਆ ਲ�ਘਦਾ ਹੀ ਿਗਆ.ਿਜ�ਤ ਤ� ਹਾਰ
ਚ ਕ�ਝ ਪਲ�  ਫ�ਸਲ� ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹ��ਦਾ ਹ�। ਡੀ ਪੀ ਮਾਸਟਰ ਆਖਦਾ
ਹ��ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਅ�ਿਤਮ ਲਕੀਰ � ਲ�ਿਘਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਸਾ ਿਡ�ਗ
ਿਗਆ। ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਦ�ੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਪਾਸ� ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ।
ਗਰਦਨ � ਿਮਲਦਾ ਉਹ ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਬ�ਠਾ ਿਰਹਾ।  ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ ਮਾਿਲਸ਼





ਕਰਦ� � ਉਹ� ਸ�ਰਤ ਆਈ ਜਦ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦ� ਬ�ਲ ਉਹਦ� ਕ�ਨੀ ਪਏ।
 “ਕੀ ਹ�ਇਆ ਬ�ਦਿਲਆ ਿਪਐ?””ਿਠ�ਬੀ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ,ਬਾਬ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਦ�ਬਾਰਾ ਦ�ੜ ਸਿਕਆ “”ਹਲਾ ,ਚ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਇਹ� ਸਭ ਤ�
ਤਕੜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਇਥ� ਉਲ�ਘ ਕ� ਹ�ਣ ਰ�ਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦ�ਖਣਗ� ,ਤ�
ਉਹਦ� ਅਨ�ਸਾਰ ਿਜ�ਿਨਆਂ ਦੀ ਲ�ੜ ਹ�ਈ ਰ�ਖ ਲ�ਣਗ� “.200 ਮੀਟਰ ਦੀ
ਸਿ��ਟ ਲ�ਗਣੀ ਸੀ। ਉਸ� ਆਪਣ� ਗਰਾਉਂਡ ਚ ਤ�ੜ� ਰ�ਟੀਨ ਤ� ਗ��ਸਾ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ� ਸਾਹ ਸਾਥ ਦ�ਵ�ਗਾ ਜ� ਨਹ�। ਜ� ਦ�ੜ ਛ�ਡ ਕ� ਬ�ਟ
ਬ�ਲ� ਵ�ਲ ਨਾ ਜ�ਦਾ ਕ�ਝ ਹ�ਸਲਾ ਰਿਹ�ਦਾ।  ਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹ�
ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਸੀ।  ਇਹ ਸਾਹ ਿਕਸ� ਦ� ਿਮ�ਤ ਨਹ� ਿਜਸ ਿਦਨ ��ਕਿਟਸ
ਛ�ਡ ਿਦ�ਤੀ ਦ�ਏ ਿਦਨ ਹੀ ਲ�ਤ� ਕ�ਬਣ ਲ�ਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ
ਨ� ਉਹਦੀ ਹਮ�ਸ਼� ਬ�ਹ ਫੜ�ੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉ�ਚਾ ਲ�ਮਾ ਸਰੀਰ ਤ� ਲ�ਮੀਆਂ
ਲ�ਤ� ਉਹਦੀ ਦ�ੜਨ ਚ ਫ�ਰਤੀ ਿਲਆ ਿਦ�ਦ� ਸੀ। ਛ�ਵ� ਚ ਜ�ਿਦਆ ਹੀ
ਉਹ� ਡੀਪੀ ਨ� ਰ�ਜ਼ਾਨਾ ��ਕਿਟਸ ਲਈ ਸ�ਦਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਉਹ ਘ�ਸਲ ਵ�ਟ ਜ�ਦਾ ਸਵ�ਰ� ਜਲਦੀ ਉ�ਠ ਕ� ਸਕ�ਲ ਜਾਣਾ ਤ� ਲ�ਟ ਤ�ਕ
ਰ�ਕਣਾ ਉਹਦ� ਸ�ਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ� ਉਹ� ਤ�ੜਦਾ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਨ� ਪਿਹਲ�
ਤ� ਉਸ� ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ।  ਪਰ ਉਹ ਜਦ� ਸਵ�ਰ� ਲ�ਟ ਆਉਣ
ਤ� ਸ਼ਾਮੀ ਲ�ਕ ਕ� ਦ�ੜ ਜਾਣ� ਨਾ ਟਿਲਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਚ�ਗੀ ਿਛ�ਤਰ ਪਰ�ਡ
ਪ�ਰ� ਸਕ�ਲ ਸਾਹਮਣ� ��ਅਰ ਚ ਕੀਤੀ।  ਉਹ� ਆਪਣ� ਬਾਪ� ਦੀ ਘ�ਰ ਤ�
ਡੀਪੀ ਦੀ ਕ�ਟਾਈ ਤ� ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਮ�ੜ ਉਹਨ� ਕਦ� ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ
ਮ�ਿੜਆ।  ਉਸਦੀ ਬਦ�ਲਤ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਅ�ਜ ਉਹ ਇਸ ਚ�ਹ� ਦ�ੜ ਚ ਵੀ
ਿਜ�ਤ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਸਮ� ਸਿ��ਟ ਨ� ਦ�ਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਨ� ਦ�ਵ� ਕ�ਨ� � ਹ�ਥ
ਲਾ ਕ� ਿਸਟੀ ਵ�ਜਦ� ਹੀ ਗ�ਲੀ ਵ�ਗ ਿਨ�ਕਿਲਆ। ਪਿਹਲ� 100 ਕ� ਮੀਟਰ
ਵਧੀਆ ਕ�ਢ ਿਗਆ।  ਪਰ ਓਥ� ਅ�ਗ� ਲ�ਤ� ਫ��ਲਣ ਲ�ਗ ਗਈਆਂ ਸਾਹ
ਚੜ� ਿਗਆ ਤ� ਅ�ਖ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਆਈਆਂ।  ਉਹ� ਹਰ ਸਿਕ�ਟ ਇਹ�





ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹ�ਣ ਿਡ�ਿਗਆ ਿਕ ਹ�ਣ ਿਡ�ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਬੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਬ�ਤਰਤੀਬ� ਹ�ਕ� ਦ�ੜਨ ਲ�ਗੀਆਂ।  ਪਰ ਉਹ ਿਜਵ� ਵੀ ਸੀ ਦ�ੜਦਾ ਿਰਹਾ
ਮ��ਹ ਸ��ਕ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੀਭ ਤਾਲ�ਏ ਨਾਲ ਲ�ਗ ਗਈ। ਠ�ਡੀ ਦ�ਪਿਹਰ ਚ
ਵੀ ਿਪ�ਡਾ ਜ�ਠ ਹਾੜ ਵ�ਗ ਪਸੀਨਾ ਛ�ਡ ਿਰਹਾ। ਅ�ਿਤਮ ਮ�ਿਜਲ ਛ�ਹ�ਦ� ਹੀ
ਉਸਦਾਪ�ਰ  ਚ ਮ�ਚ ਗਈ।  ਉਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹ�ਇਆ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ।
ਸ਼�ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਿਚ�ਟੀ ਲਕੀਰ � ਟ�ਪ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਸਮ� ਨ�ਟ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ। ਮਿਨ�ਦਰ ਦਾ ਸਮ� ਵੀ ਨ�ਟ ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ। ਿਕ�ਨਾ ਟ�ਮ ਉਹ
ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਬ�ਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਆਪਣ� ਸਾਹ ਸ�ਤ ਹ�ਣ �। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਸਭ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਟਰਾਇਲ ਪ�ਰ� ਹ� ਗਏ। ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ ਜਮ�� ਹ� ਗਏ ਸੀ।
ਹ�ਣ ਉਹਨ� � ਅਗਲ� ਿਦਨ ਆਉਂਦ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦ�ਵ�
ਪ��ਛ ਪ�ਛਾ ਕ� ਨ�ੜਲ� ਗ�ਰਦਵਾਰ� ਚਲ� ਗਏ ਸੀ। ਰ�ਕਣ ਲਈ �ਬ�ਧ ਕਰਕ�
ਉਹਨ� ਲ�ਗਰ ਿਵ�ਚ ਰ�ਜ ਕ� ਿਢ�ਡ ਭਰਕ� �ਸ਼ਾਦਾ ਛਿਕਆ।  ਕ�ਲ� ਰਾਤ ਤ�
ਉਹ ਜ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਭ��ਖ� ਿਢ�ਡ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ
ਿਜ�ਦਗੀ ਦੀ ਸ�ਚਾਈ ਸੀ ਬਹ�ਤੀਆਂ ਰ�ਸ� ਭ��ਖ� ਿਢ�ਡ ਹੀ ਦ�ਿੜਆ ਸੀ। ਜਦ�
ਸਵ�ਰ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਲਦਾ ਸੀ ਤ� ਬ�ਬ� � ਬਾਪ� ਹ�ਰ ਕ�ਮ� ਿਵ�ਚ ਉਲਝਾਈ
ਰ�ਖਦਾ ਸੀ। ਲ�ਟ ਹ�ਣ ਦ� ਡਰ� ਉਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰ�ਟੀਆਂ ਹੀ ਦ��ਧ ਚ ਚ�ਰ ਕ�
ਖਾਕ� ਸਕ�ਲ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਰ�ਟੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦ� ਹ�ਥ ਆ
ਜ�ਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ � ਉਹਦੀ ਭ��ਖ ਫ�ਰ ਚਮਕ ਉ�ਠਦੀ। ਪਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਡੀਪੀ � ਉਹਦੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲ�ਗੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਜਦ� ਉਸ�
ਗ�ਮ� ਚ ਨਸਾਉਂਣ ਲਈ ਿਲਜਾਣ ਲ�ਗਾ ਉਸਦ� ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਦ�ਣ
ਲ�ਗਾ। ਦ��ਧ ਉਸ ਘਰ ਮ��ਕਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਡ�ਾਈ ਫਰ�ਟਸ ਛ�ਿਲਆਂ ਤ�
ਕ�ਿਲਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤ�ਟ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦ�ਦਾ।  ਉਹ ਿਸਰਫ ਡ�ਾਈ ਫਰ�ਟ
ਚ�ਬਦਾ ਦ�ੜਦਾ ਭ�ਜਦਾ। ਉਸਦ� ਬਾਰਵ� ਕਰਨ ਤ�ਕ ਉਹਨ� ਉਹਦ� ਿਸਰ ਤ�
ਹ�ਥ ਰ�ਿਖਆ ਸੀ। ਅ�ਜ ਉਸਦ� ਉਸ� ਿਮਹਨਤ ਦ� ਦਮ ਤ� ਉਹ� ਲ�ਗਾ ਿਕ





ਉਹ ਿਕਸ� ਥਾਵ� ਪਹ��ਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜ�
ਉਹਨ� ਡੀਪੀ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਕਹੀ ਹ�ਈ ਗ�ਲ ਨਾ ਭ��ਲੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਉਹ� ਕ�ਲ�
ਦ� ਨਤੀਜ� ਬਾਰ� ਅ�ਜ ਹੀ ਪਤਾ ਹ�ਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ� ਮੀਟੀ ਚ
ਿਨ�ਕਲੀ। ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ ਉਹ� ਸ�ਖਮਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇ�ਕ
ਸ�ਪਨ� ਿਵ�ਚ ਉਹ ਉਸ� ਲਾਈਨ ਦ� ਉਸ ਦ�ਸਰ� ਿਸਰ� ਤ� ਤ�ਜ਼ ਦ�ੜਨ ਲਈ
ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਤ�ਜ ਦ�ੜਦਾ ਪਰ ਲਾਈਨ ਦ� ਨ�ੜ�
ਪ��ਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਤ� ਮ��ਹ ਪਾਰ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ।
ਸ�ਖਮਨ ਰ�ਦੀ ਹ�ਈ ਅਚਾਨਕ ਓਥ� ਗਾਇਬ ਹ� ਗਈ।  ਉਸਦੀ �ਬਕ ਕ�
ਅ�ਖ ਖ�ਲ�ੀ। ਅ�ਿਮ�ਤ ਵ�ਲਾ ਸੀ ਉਸਨ� ਉ�ਠਕ� ਵਾਿਹਗ�ਰ� ਆਿਖਆ ਤ� ਪ�ਜ
ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕ� ਗ�ਰ� ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਤਾਿਬਆ ਚ ਆ ਬ�ਿਠਆ। ਦ�ਵ� ਹ�ਥ
ਜ�ਡੀ ਤ� ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਕਰੀ ਹਰ ਇ�ਕ ਸ਼ਬਦ � ਕ�ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣ� ਹਰ
ਦ��ਖ ਸ�ਖ � ਪਰਮ ਿਪਤਾ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਭ�ਗ ਵਰਤਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਉ�ਿਠਆ।  ਿਫਰ �ਸ਼ਾਦਾ ਛ�ਕ ਕ� ਉਹ ਮ�ੜ
ਗਰਾਉਂਡ ਵ�ਲ ਚਲ� ਗਏ। ਓਥ� ਜਾ ਕ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਕ
ਆਏਗਾ। ਦ�ਵ� ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਬ�ਠ� ਅ�ਜ ਦ�ਸਰ� ਸ�ਿਬਆਂ ਤ� ਆਏ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ�
ਟਰਾਇਲ ਵ�ਖ ਰਹ�।  ਉਹਨ� ਵਰਗ� ਸ�ਕੜ� ਹ�ਰ ਵੀ ਸੀ। ਿਜਉ ਂਿਜਉਂ
ਨਤੀਜ� ਦਾ ਵ�ਲਾ ਨ�ੜ� ਹ��ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਧ�ੜਕ� ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਖ�ਦ � ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਸ� ਸ਼ਾਮ ਤ�ਕ ਕ��ਟ ਦ� ਡਰ ਤ�
ਚਰੀ ਚ ਲ�ਿਕਆ ਬ�ਠਾ ਸੀ ਤ� ਅ�ਜ ਉਸ ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਚ�ਗ� ਦ ਇ�ਜਤਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਝ ਸੀ ! ਕ�ਲ� ਤ�ਕ ਉਸ ਕ�ਲ ਕ�ਈ ਮ�ਿਜ਼ਲ ਨਹ� ਸੀ ਅ�ਜ
ਉਸ� ਇ�ਕ ਪਾਿਸਓਂ ਕ�ਈ ਸ�ਨਿਹਰੀ ਿਕਰਨ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ� ਹ�ਣ ਨਹ�
ਤ� ਫ�ਰ ਸਹੀ। ਮਿਨ�ਦਰ � ਵ�ਖ ਿਕ�ਨ� ਸਾਲ ਤ� ਦ�ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ
ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅ�ਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਬਰਾਬਰ ਸਕਰਾਤਮਕ
ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਨ�ਦਰ ਦ� ਟਾਈਮ ਨਾਲ� ਦ�





ਿਤ�ਨ ਸਿਕ�ਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ।  ਜ� ਬਾਬ� ਦੀ ਿਮਹਰ ਤ� ਡੀਪੀ ਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਇਥ� ਤ�ਕ ਲ� ਹੀ ਆਈ ਅ�ਗ� ਵੀ ਲ� ਕ� ਜਾਊ ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਮ�ਕ� ਤ� ਖ��ਝ
ਉਹ� ਮ�ੜ ਉਹੀ ਡ�ਗਰ ਉਹੀ ਕ��ਟ ਤ� ਉਹੀ ਜ਼ਿਹਰੀ ਬਾਪ� ਤ� ਮਖ�ਲ
ਉਡਾਉਂਦ� ਲ�ਕ ਿਦਸ ਰਹ� ਸੀ। ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਸ�ਕੜ� ਦੀ
ਭੀੜ ਿਵਚ� ਨਾਮ ਬ�ਲ ਬ�ਲਕ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਭ � ਬਾਹਰ ਕ�ਢਦ�
ਰਹ�। ਹਰ ਬ�ਲਦ� ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅ�ਦਰ ਬ�ਠਦਾ ਜ�ਦਾ। 20-25 ਤ�
ਮਿਨ�ਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਹ�ਸਲਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ
ਮਗਰ� ਵੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸਿਕ�ਟ ਤ� ਕਈ ਕਈ ਮ��ਡ� ਿਨ�ਕਲ ਰਹ� ਸੀ। ਸਾਰੀ
ਿਲਸਟ ਮ��ਕ ਗਈ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ� ਨਾਮ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�ਬਰ ਚ ਉਸਦ�
ਨਾਲ ਿਤ�ਨ ਮ��ਡ� ਹ�ਰ ਸੀ ਿਤ�ਨ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਿਜ�ਨ� ਸਮ� ਸੀ। ਸਮ� ਉ�ਪਰ
ਿਤ�ਨ� ਦੀ ਟਾਈ ਸੀ। ਟਾਈ ਬ��ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅ�ਤਰ ਸਕ�ਲ ਖ�ਡ
ਮ�ਕਾਬਿਲਆਂ ਚ ਿਜ�ਤ ਦ� ਸਰਟੀਿਫਕ�ਟ� ਦ� ਅਧਾਰ ਤ� ਚ�ਣ ਹ�ਈ। ਓਥ�
ਲ�ਖ� ਦ� ਮ�ਕਾਬਲ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ। ਸਕ�ਲ ਤ� ਸਟ�ਟ ਲ�ਵਲ ਤ�ਕ ਉਹ
ਸੀਨੀਅਰ ਤ� ਜ�ਨੀਅਰ ਦ�ਵ� ਚ ਜਾ ਚ��ਕਾ ਸੀ।  ਜਦ� ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਅਨਾਊਂਸ ਹ�ਇਆ ਤ� ਅ�ਖੀਆਂ ਛਲਕ ਉ�ਠੀਆਂ।  ਉਹਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਡੀਪੀ
ਦੀ ਆਖੀ ਗ�ਲ ਘ��ਮ ਗਈ।  ਪ��ਤਰ,ਹਜ� ਤ�� ਇਹਨ� ਕਾਗਜ� ਦੀ ਕੀਮਤ
ਪਤਾ ਨਹ� ਿਜ�ਦਣ ਇਹਨ� ਦਾ ਮ��ਲ ਿਪਆ ਓਦਣ ਮ�� ਯਾਦ ਕਰ�ਗ�। 
ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਦ� ਿਕਸ� ਲਈ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ
ਦਵ� ਤ� ਨਤੀਜ਼� ਹਮ�ਸ਼� ਹ�ਰਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਦ� ਹਨ।  ਉਹ ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉ�ਪਰ
ਵ�ਲ ਤ�ਕਦਾ ਰ�ਬ ਕ�ਲ� ਆਪਣ� ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਦ�ਆ ਮ�ਗਦਾ ਿਰਹਾ।
 …………ਮਿਨ�ਦਰ ਤ� ਲ�ਖ� ਦ�ਵ� ਨ� ਬ�ਨਤੀ ਕਰਕ� ਖ�ਦ � ਇ�ਕ� ਟ��ਿਨ�ਗ ਚ
ਰਖਵਾ ਿਲਆ।  ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਟ��ਿਨ�ਗ ਲਈ ਉਹਨ� � ਰਾਤ�
ਰਾਤ ਬੀਕਾਨ�ਰ ਲਈ ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ। ਜ�ਿਦਆ ਹੀ ਉਹਨ� ਦ� ਿਹ�ਸ� ਦਾ
ਸਮਾਨ ਉਹਨ� � ਦ� ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ।  ਹ�ਣ ਉਹ ਕ�ਝ ਚੀਜ਼� ਦ� ਮਾਿਲਕ ਸੀ।





ਮ�ਹ ਜਾਏ ਹਨ�ਰੀ ਜਾਏ ਵ�ਗ ਪ�ਕੀ ਆਮਦਨ � ਹ�ਥ ਸੀ। ਮ��ਿਡਆਂ
ਖ��ਿਡਆ ਚ ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਕਮਾਊ ਦਾ ਤਗਮਾ ਛਾਤੀ ਤ� ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਤ�
ਇ�ਕ ਵਰਦੀ ਿਜਸਦੀ ਹਰ ਕ�ਈ ਇ�ਜਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨ� � ਿਮਲ ਗਈ
ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ� ਸ�ਪਨ� ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਲ� ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਸ�ਪਿਨਆਂ
ਨਾਲ� ਇਹ ਸ�ਪਨਾ ਹਲ� ਵੀ ਹ�ਸੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਖ�ਰ�
ਉਹਦੀ ਨ�ਕਰੀ ਲਗਦ� ਹੀ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਘਰਦ� ਮ�ਨ ਜਾਣ।  ਪਰ ਜ਼ਾਤ,ਇ�ਕ�
ਿਪ�ਡ ਤ� ਹ�ਰ ਿਕ�ਨ� ਕ�ਝ ਹਲ� ਉਹਨ� ਦ� ਰਾਹ ਚ ਰ�ਕਾਵਟ� ਚ। ਉਹ ਇ�ਕ
ਪਾਿਸਓਂ ਭਾਵ� ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹ�ਰ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਪਾਸ� ਤ� ਖ�ਦ � ਊਣਾ
ਮਿਹਸ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਠ�ਡੀ ਰ�ਮਕਦੀ ਹਵਾ ਚ ਕ�ਬਲ ਵਲ��ਟ
ਕ� ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਟਰ�ਕਦੀ ਛ�ਤ ਤ� ਲ�ਿਟਆ ਉਹ ਤਾਰ� ਿਨਹਾਰਦਾ ਭਿਵ�ਖ ਦ�
ਸ�ਪਨਾ ਬ�ਣਦਾ ਆਪਣ� ਲ�ਘ� ਸਮ� ਿਵ�ਚ ਗ�ਆਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਤਰ� ਉਸ� ਯਾਦ ਆਇਆ “ਜਦ� ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਜ�ਬ� ‘ਚ ਕ�ਝ ਨਹ� ਹ��ਦਾ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ�ਖਾਵ� ਲਗਦਾ ਹ�”.
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ਕਹਾਣੀ :ਊਣ�ਭਾਗ : ਛ�ਵ� 
ਸ�ਖਮਨ ਉਸ ਨਾਲ� ਇ�ਕ ਕਲਾਸ ਿਪ�ਛ� ਹੀ ਸੀ ,ਉਮਰ� ਦ�ਵ� ਇਕ� ਿਜਹ� ਸੀ
।ਜਦ� ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਸਕ�ਲ� ਹਟਕ�  ਉਸ ਦ� ਸਕ�ਲ ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਿਲਆ
,ਉਦ� ਤ�ਕ ਸਕ�ਲ ਦ� ਅਥਲੀਟ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚ��ਕਾ ਸੀ।
ਕਈ ਇਨਾਮ ਵਗ�ਰਾ ਉਸ � ਿਮਲ ਚ��ਕ� ਸੀ। ਕਲਾਸ ਨਾਲ� ਬਹ�ਤਾ ਸਮ�
ਗਰਾਉਂਡ ਿਵ�ਚ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ। ਖ�ਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਮ��ਿਡਆ ਂਤ� ਿਬਨ�
ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ� ਿਵ�ਚ� ਉਹ ਿਕਸ� � ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ
ਿਵ�ਚ ਵੀ ਉਸ� ਸ਼ਕਲ� ਹੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਪ�ਪਰ� ਵ�ਲ� ਉਹ� ਿਕਸ�
ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ�ੜ ਹ��ਦੀ ਉਦ� ਨਹ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਤ� ਉਹ ਕ�ਠ� ਹੀ
ਪੜ�ਦ� ਸੀ ਤ� ਹ�ਪੀ ਤ� ਵ�ਧਕ� ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ। ਿਫਰ ਹ�ਪੀ ਨ� ਹੀ ਉਸ�
ਦ�ਿਸਆ ਸੀ। “ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ ਆਿਲਆਂ ਦ� ਕ�ਲ� ਦੀ ਕ�ੜੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਕ�ਲ�
ਹਟਕ� ਇ�ਥ� ਪੜ�ਨ ਲ�ਗ ਗਈ ਏ “.ਹ�ਪੀ ਨ� ਲ�ਕਵ� ਿਜਹ� ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ





ਲ�ਖ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ,ਕ�ੜੀਆਂ ਤ� ਵ�ਧ ਿਪਆਰ ਤ� ਸ਼�ਕ
ਉਹ� ਖ�ਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦ� ਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਹ�ਪੀ ਦੀ ਪਸ�ਦ ਸੀ ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਦ�ਖਣਾ ਤ� ਬਣਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਜਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਡੀਪੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ
ਉਹ ਓਥ� ਿਗਆ। ਬਹਾਨਾ ਡੀਪੀ � ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦ�ਖਣਾ ਉਹਨ�
ਸ�ਖਮਨ � ਹੀ ਸੀ। ਉਹ� ਜਮ� ਵੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਦੀ
ਿਨਗ�ਾ ਿਸ�ਧੀ ਫ��ਲ� ਿਵਚ� ਫ��ਲ ਗ�ਲਾਬ ਕਰਦੀ ਸ�ਖਮਨ ਉ�ਤ� ਹੀ ਿਟਕੀ ਸੀ।
ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਹੀ ਤ�ਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇ�ਕ� ਵ�ਲ�
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚ ਨਜਰ� ਿਮਲੀਆ ਂਤ� ਿਸਧ� ਿਦਲ ਚ ਉ�ਤਰ ਗਈਆਂ।
ਉਹਦੀ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦੀ ਪਸ�ਦ ਵਾਹਵਾ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕ�ੜੀਆਂ ਚ ਵੀ
ਇ�ਕ� ਹ�ਊ ਇਹਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਕ�ਝ ਪਲ ਲਈ ਉਹ ਅ�ਖ� ਝਪਕਣਾ
ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਹੜ� ਕ�ਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਗਵਾਚ ਿਗਆ ਸੀ।
ਸਮ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਪਲਕ� ਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਸਮ ਦ�
ਲ�� ਕ�ਢ� ਖੜ� ਹ� ਗਏ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਨ� ਉਹ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਥਥਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹ�ਿੜਆ। ਓਥ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਗਲਾ ਖ�ਸ਼ਕ ਸੀ। ਅ�ਖ�
ਲਾਲ। ਮ��ਹ ਧ�ਤਾ ਠ�ਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਨ�ਦ ਚ ਗ�ਆਚ ਿਗਆ
ਹ�ਵ�। ਿਫਰ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਕ�ੜੀ ਤ� ਹ�ਪੀ � ਪਸ�ਦ ਏ ,ਉਹ ਕੀ ਕਰ�।”
ਉਹਦੀ ਪਸ�ਦ ਏ ਤ� ਉਹ� ਿਨਭਾਉਣ ਦ�, ਹ�ਣ ਉਸ ਵ�ਲ ਨਹ� ਵ�ਖਣਾ “!

ਉਹਨ� ਿਦਲ ਤ� ਪ�ਥਰ ਿਜਹਾ ਧਰ ਿਲਆ।  ਉਹਦ� ਮਨ ਚ ਦ� ਡਰ ਸੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਤੀ ਦਾ ਦ�ਜਾ ਉਹ ਅਥਲੀਟ ਜਰ�ਰ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਉਹਦਾ ਰ�ਗ ਤ� ਮ��ਹ
ਮ�ਹ�ਦਰ� ਵ�ਲ� ਹ�ਪੀ ਤ� ਸ�ਖ ਦ�ਵ� ਨਾਲ� ਕ�ਝ ਊਣਾ ਸੀ ਹ�ਪੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ
ਜ�ੜੀ ਜਚ�ਗੀ ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਤ� ਲ�ਕ ਲ�ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗ�। ਪਤਾਸ� ਤ� ਭ��ਡ
ਉਹ ਲ�ਕ� ਵ�ਲ� ਹਰ ਵਾਰ ਸ�ਚ ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਖ�ਦ ਦੀ ਸ�ਚ ਅਰ ਨਜ਼ਰੀਏ
ਕਮਜ਼�ਰ ਹ�ਣ ਅਸ� ਹਰ ਗ�ਲ ਦ�ਨੀਆਂ ਦ� ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਵ�ਖਣ ਲਗਦ� ਹ�।





 ਉਹਨ� ਮ�ੜ ਉਸ ਜਮਾਤ ਿਵ�ਚ ਪ�ਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹ�ਪੀ ਕ�ਲ� ਉਹ
ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਿਕਵ� ਉਹ ਉਹਦ� ਮਗਰ ਜ�ਦਾ ਿਕ�ਝ
ਉਸ� ਬ�ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕ�ਲ�� ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਲਈ ਿਦਲ ਦੀ ਗ�ਲ
ਆਖ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਆ। ਹ�ਪੀ ਨ� ਕ�ਰ� ਿਕਸ� ਕ�ੜੀ ਹ�ਥ ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਸਤੀ
ਦਾ ਸ�ਦਾ ਵੀ ਭ�ਿਜਆ। ਪਰ ਕ�ਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਹ�ਣ ਉਹ
ਖ�ਦ ਸਾਹਮਣ� ਹ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਇ�ਕ ਦ�ਪਿਹਰ ਜਦ�
ਉਹ ਿਪ�ਠ ਤ� ਭਾਰ ਬ�ਨ�ੀ ਚ�ਕਰ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸ�ਦ�ਸ਼ਵਾਹਕ ਕ�ੜੀ
ਉਸ ਕ�ਲ ਸ�ਦ�ਸ਼ ਲ� ਕ� ਆਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਤ� ਲ�ਖ� � ਯਕੀਨ ਨਹ�
ਸੀ। ਪਰ ਦ�ਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ�ਨ�ਹਾ ਿਸਰਫ ਉਹ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਰ ਉਹਲ�
ਚ ਖੜੀ ਤ�ਕਦੀ ਸ�ਖਮਨ ਵੀ ਸੀ! ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਿਜਵ� ਉਸ� ਯਕੀਨ
ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਇਆ। ਪਰ ਸ�ਖਮਨ � ਤ�ਕਦ� ਵ�ਖ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਉਹਨ�
ਆਪਣ� ਹ�ਥ ਤ� ਦ�ਦੀ ਵ�ਢੀ ਿਕਤ� ਸ�ਪਨਾ ਤ� ਨਹ� ! ਪਰ ਉਸਨ� ਹਲ� ਕ�ਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ। ਭਲਾ ਹ�ਪੀ � ਦ�ਸ� ਿਬਨ� ਿਕ�ਝ ਉਹ ਹ� ਜ� ਨ�ਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ� ਸ਼�ਮ ਿਪ�ਡ ਦ� ਟ�ਭ� ਚ ਮ�ਝੀਆਂ ਦ� ਨਹਾਉਂਦ� ਸਮ�  ਜਦ� 
ਉਹ ਢਲਦ� ਸ�ਰਜ � ਤ�ਕ ਰਹ� ਸੀ ਉਸਨ� ਹ�ਪੀ � ਸਭ ਗ�ਲ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤੀ।
ਸ�ਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚ ਹ�ਪੀ ਦਾ ਲਾਲ ਸ�ਹਾ ਿਚਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਸਨ� ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਿਕਆ। ਉਸ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਲਈ ਬ�ਇ�ਤਹਾ ਿਪਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ� ਸ਼ਾਇਦ
ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਪਸ�ਦ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹ ਛ�ਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਮ�ਬਾਰਕ ਮ�ਰ�
ਯਾਰ !” ਆਖਿਦਆਂ ਉਹਨ� ਲ�ਖ� � ਗਲ ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸਤ� ਵ�ਧ
ਕਿਹਣ ਦੀ ਕ�ਈ ਲ�ੜ ਨਾ ਜਾਪੀ। ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਖਤ� ਰਾਹ�
ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਦ� ਸ�ਨ�ਹ� ਰਾਹ� ਹੀ ਪਹ��ਚਦਾ ਸੀ। ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਕ�ਝ ਇ�ਕ
ਿਮ�ਟ ਤ� ਵ�ਧ ਸੀ। ਬ�ਸ ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਅ�ਖੀਆਂ ਸ�ਕ ਲ�ਣੀਆਂ ਤ� ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ
ਭਰ� ਖ਼ਤ ਿਲਖਣ� ਇਥ� ਤ�ਕ ਸੀਿਮਤ ਸੀ। ਕਦ� ਕਦ� ਸ�ਖਮਨ ਆਪਣ� ਘਰ�





ਕ�ਝ ਖਾਸ ਬਣਵਾ ਕ� ਲ�ਖ� ਲਈ ਘ�ਲ ਿਦ�ਦੀ ਕਦ� ਲ�ਖਾ ਿਕਸ� ਮ�ਲ� ਜਾਣ
ਖ�ਡ ਮ�ਕਾਬਲ� ਿਵ�ਚ ਿਗਆ ਉਸ ਲਈ ਕਦ� ਚ�ੜੀਆਂ ਕਦ� ਕ�ਈ ਛ�ਲਾ ਕਦ�
ਕ�ਝ ਿਲਆ ਿਦ�ਦਾ। ਉਸਦ� ਘ�ਲ� ਹਰ ਖ਼ਤ ਹਰ ਿਨਸ਼ਾਨੀ � ਉਹ ਆਪਣੀ
ਫਾਈਲ ਚ ਸ�ਭ ਕ� ਰ�ਖਦਾ ਤ� ਉਸਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਫਾਈਲ ਦੀ
ਰ�ਖਦਾ। ਤ� ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦ� ਲਈ ਸਭ ਤ� ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ
ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇ�ਝ ਹੀ ਿਰਹਾ ਦ�ਖ ਦਖਈਏ ਤ� ਵ�ਧ
ਜਦ� ਤ�ਕ ਲ�ਖ� ਦਾ ਸਕ�ਲ ਚ ਆਿਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਨਹ� ਆ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਉਮਰ
ਦੀ ਇ�ਕ ਦਲਹੀਜ ਲ�ਘ ਨਾ ਿਗਆ । ਜਦ�   ਬ�ਰਡ ਦ� ਪ�ਪਰ ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ
ਤ� ਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ ਕ�ਲ ਪ�ਪਰ ਚ��ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤ� ਆਉਂਦ�। ਿਜਆਦਾ
ਪ�ਪਰ ਚ��ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ�ਪਰ� ਦ� ਨ�ਬਰ ਿਗਣਨ ,ਭਰਨ ਤ�
ਿਰਜਲਟ ਸੀਟ� ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨ� � ਲਗਾ ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਸ�ਖਮਨ
ਦੀ ਿਲਖਾਈ ਮ�ਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ।  ਪਤਾ ਨਹ� ਕ�ੜੀਆਂ ਿਕਥ� ਿਲਖਣਾ
ਿਸਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਰਜਲਟ ਸੀਟ� ਭਰਨ ਦਾ ਕ�ਮ ਉਸਦ� ਹਵਾਲ� ਹ��ਦਾ। ਉਂਝ
ਤ� ਲ�ਖ� � ਡੀਪੀ ਛ�ਡਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਐਸ� ਵ�ਲ� ਉਹ ਿਕਸ� ਬਹਾਨ� ਿਟਕ
ਹੀ ਜ�ਦਾ ਤ� ਮਦਦ ਦ�ਣ ਲਗਦਾ। ਮਦਦ ਦ� ਬਹਾਨ� ਨਾਲ� ਸ�ਖਮਨ �
ਦ�ਖਣਾ ਉਹ� ਛ�ੜਨ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ। ਐਸ� ਵ�ਿਲਆਂ ਤ� ਉਹਨ� ਦ�
ਬ�ਲ ਸ�ਝ� ਹ�ਣ ਲ�ਗ� ਗ�ਲ� ਹ�ਣ ਲ�ਗੀਆਂ ਖਤ� ਨਾਲ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਸਾਹਮਣ� ਬਿਹ ਕ� ਜਾਨਣਾ ਵਧੀਆ ਲ�ਗਾ। ਜਦ� ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਉਦ� ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਮਿਹਜ਼ ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਦੀਆਂ ਸਗ�
ਉਹਦ� ਭਰ� ਭਰ� ਅ�ਗ� � ਵੀ ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਖ਼ਤ ਚ ਉਸਨ�
ਿਨਸ਼�ਗ ਹ�ਕ� ਹਰ ਸ਼�ਅਰ ਉਸਦ� ਹਰ ਅ�ਗ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਤ� ਉਸ�
ਤਰੀਕ� ਦ� ਜਵਾਬ ਉਸ� ਿਮਲ� ਸੀ। ਉਹਦ� ਖ਼ਤ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਪੜ�ਦਾ
ਉਹ� ਬਾਹ� ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਹ�ਥ ਪਕੜਨ ਤ�
ਵ�ਧ ਛ�ਹ ਅਜ� ਨਸੀਬ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ। ਇ�ਕ ਿਦਨ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਡੀਪੀ





ਖਾਣਾ ਿਲਆਉਣਾ ਭ��ਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਖ�ਿਨਓਂ ਕ�ਝ ਲ� ਆਉਣ
ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨ� � ਅਗਾਊਂ ਕ�ਮ ਸਮਝਾ ਕ� ਉਹ ਲ�ਣ ਚਲਾ
ਿਗਆ। ਉਸ� ਜ�ਦ� ਵ�ਖ ਕ�ਮ ਘਰਦ� ਬਾਕੀਆਂ � ਮਸ� ਕ�ਦ ਤ� ਿਨ�ਕਲਣ
ਦਾ ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਛ� ਕ� ਜਿਣਆ ਚ� ਿਤ�ਨ ਉਦ� ਦ�ੜ ਗਏ।  ਿਪ�ਛ� ਬਚ� ਉਹ
,ਹ�ਪੀ ਤ� ਸ�ਖਮਨ। ਹ�ਪੀ ਅ�ਖ� ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕ� ਦਰ� ਬਾਹਰ ਹ�
ਿਗਆ। ਇ�ਝ ਸਭ � ਬਾਹਰ ਜ�ਦ� ਵ�ਖ ਸ�ਖਮਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ
ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹ� ਫੜਕ� ਲ�ਖ� ਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚ ਲਈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ
ਹਮਲ� ਤ� ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਿਚ�ਟ� ਰ�ਗ ਚ ਸ�ਹਾ ਲਹ� ਿਦਸਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। “ਕੀ
ਕਰਦ� ,ਕ�ਈ ਆ ਜਾਏਗਾ।” ਉਹਦ� ਮ��ਹ� ਿਨ�ਕਿਲਆ।  ਿਜਸਮ� ਦੀ ਭਰਵ�
ਪਿਹਲੀ ਛ�ਹ ਸੀ ਇਹ। “ਨਹ� ਕ�ਈ ਆਇਆ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ
ਦ�ਵ�ਗਾ ” ਲ�ਖ� ਨ� ਿਕਹਾ। ਉਸਨ� ਿਖ�ਚ ਕ� ਸ�ਖਮਨ �  ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ�
ਿਵ�ਚ ਭਰ ਿਲਆ।  ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਬ�ਠਕ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਗ�ਦੀ ਚ ਿਬਠਾ
ਿਲਆ।  ਤ� ਿਢ�ਡ ਉ�ਤ� ਬਾਹ� ਵਲ ਿਲਆਂ। ਸ�ਖਮਨ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਗ�ਦੀ ਛ�ਡ ਕ�ਰਸੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤ� ਬਿਹ ਜਾਵ�। ਓਰ ਲ�ਖ� ਦ� ਬਾਹਵ�
ਦ� ਜ਼�ਰ ਅ�ਗ� ਇ�ਕ ਨਾ ਚ�ਲੀ। ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਖ��ਲੀਆਂ ਲ�ਤ� ਚ ਖ�ਦ �
ਿਟਕਾ ਕ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਬ�ਠੀ ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਜ�ੜਦ� ਹੀ ਿਜਸਮ
ਭਖਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਸਾਹ� ਚ ਤ�ਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅ�ਗ� ਚ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ
ਮਸਤੀ ਤ� ਸ�ਨਸਨਾਹਟ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਗਰਮ ਸਾਹ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ�
ਿਡ�ਗਣ ਲ�ਗ� ਸੀ ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਲ� ਕ� ਲ�ਖ� ਦ� ਬ��ਲ ਉਸਦੀ ਪਤਲੀ ਤ� ਅਛ�ਹ ਗਰਦਨ ਤ� ਟਕਰਾਏ
ਤ� ਆਹ ਤ� ਿਬਨ� ਮ�ਹ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਨ�ਕਿਲਆ। ਉਸਨ� ਗਰਦਨ �
ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਟ�ਢੀ ਕਰਕ� ਰ�ਿਕਆਂ ਤ� ਉਸਨ� ਇਹ� ਿਕਿਰਆ ਦ�ਜ� ਪਾਸ�
ਦ�ਹਰਾ ਿਦ�ਤੀ। ਓਥ� ਰ�ਿਕਆ ਤ� ਿਪ�ਠ ਿਪ�ਛ� ਨ�ਗੀ ਥ� ਤ� ਬ��ਲ ਿਚਪਕ
ਗਏ। ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਗਰਦਨ ਿਪ�ਛ� � ਸ��ਟੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ � ਪਕੜ





ਕ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਘ�ਮਾ ਕ� ਉਸਦਾ ਸਭ ਤ� ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਸ�ਹ�
ਪ�ਤੀਆਂ ਵਰਗ� ਪਤਲ� ਬ��ਲ�ੀਆਂ ਤ� ਹ�ਇਆ। ਿਜਸ ਿਵਚ� ਕ�ਈ ਅਵਾਜ
ਿਨ�ਕਲਣ ਨਾਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘ��ਟੀ ਗਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਮੀਚੀਆਂ
ਗਈਆਂ। ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ ਚ ਇ�ਕ ਕਰ�ਟ ਸੀ ਇ�ਕ ਲਿਹਰ ਸੀ। ਜ� ਆਪਣ�
ਨਾਲ ਪਸੀਨ� ਤ� ਿਸਵਾਏ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਲਆਈ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਕ�ਪਿੜਆਂ
ਿਵ�ਚ ਹੀ ਮਚਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤ� ਪਿਹਿਨਆ ਹਰ ਕ�ਪੜਾ ਤ�ਗ ਲ�ਗਣ
ਲ�ਗਾ ਸੀ।  ਉਸ� ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਕਪੜ� ਉਤਾਰ ਸ��ਟ� ਿਕਤ� ਇਹ
ਗਰਮੀ ਉਸ� ਹਾਰਟ ਅਟ�ਕ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦ�ਵ�। ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਭਟਕਦ�
ਜਜ਼ਿਬਆਂ � ਕ�ਟਰ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ� ਸਰੀਰ � ਘ��ਟ ਿਲਆ ਆਪਣ�
ਪ�ਟ� � ਆਪਸ ਿਵ�ਚ ਜਕੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਤ� ਪਿਹਲ� ਚ��ਮਣ ਦ� ਸ�ਆਦ ਚ
ਉਹ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗ�। ਪਰ
ਤ�ਗ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਿਵ�ਚ� ਿਕਧਰ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਜਾ ਸਕਦ�। ਪਰ ਦ�ਰ� ਦ�ਰ�
ਤ�ਕਦ� ਹਰ ਅ�ਗ � ਉਸਨ� ਬਾਹਰ� ਹੀ ਸਿਹਲਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ। ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਾਲ� ਉਸ� ਹਰ ਿਹ�ਸਾ ਵ�ਧ ਰਸ ਭਿਰਆ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਸਖ਼ਤ ਪ�ਟ�
ਚ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਨਰਮ ਪ�ਟ ਘ��ਟ� ਗਏ ਸੀ। ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਉਤ�ਜਨਾ �
ਸ�ਖਮਨ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਤ� ਜਦ� ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ
ਘ��ਮਦ� ਉਤ�ਹ ਵ�ਲ ਆਏ ਤ� ਿਜਵ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਦ� ਕ�ਝ ਪ�ਟ� ਹੀ ਘ��ਟਵ�
ਪ�ਟ� ਚ ਸਮਾ ਸਕ� ਸੀ। ਆਪਣ� ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲ�ਗ� ਜ�ਦਰ� � ਖ਼�ਲ�
ਨਹ� ਸੀ ਸਿਕਆ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਖ�ਦ � ਉਸ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ�
ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਤ� ਗਰਦਨ ਤ� ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਤ�ਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ ਸ��ਕ ਰਹ� ਸੀ।  ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਉਤ�ਜਨਾ ਵ�ਸ ਕ�ਝ ਕਰ ਗ�ਜਰਦ�। ਹ�ਪੀ ਨ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਿਦ�ਤਾ।
ਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ � ਦ�ਰ� ਦ�ਖਕ� ਹੀ। ਦ�ਵ� ਅਲਗ ਅਲਗ ਹ�ਕ� ਆਪ�
ਆਪਣੀਆਂ ਕ�ਰਸੀਆਂ ਤ� ਜਾ ਬ�ਠ�। ਸ�ਖਮਨ ਓਥ� ਉ�ਠ ਕ� ਬਾਹਰ ਚਲੀ





ਗਈ।  ਖ�ਦ ਦ� ਸਾਹ � ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲ�ਖ� ਨ� ਦ� ਿਤ�ਨ ਪਾਣੀ ਦ�
ਿਗਲਾਸ ਪੀਤ� ਤ� ਮ�ਜ ਉ�ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ਮਤ� ਮ��ਹ ਤ� ਆਏ
ਪਸੀਨ� ਤ� ਲਾਲੀ � ਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ ਵ�ਖ ਨਾ ਲਵ�. ਮਾਸਟਰ ਉਹਨ� ਸਭ
ਲਈ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਕ�ਝ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਸ�ਦੀਦਾ ਬਾਲ�ਸ਼ਾਹੀ
ਿਮਠਾਈ,ਪਰ  ਿਕਸ� ਵੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਸ�ਆਦ ਉਸ� ਿਫ�ਕਾ ਹੀ ਲ�ਿਗਆ
ਸੀ। ਭਲਾ  ਪਿਹਲੀ ਛ�ਹ ਤ� ਚ��ਮਣ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਸ�ਆਦਲਾ ਹ� ਸਕਦਾ ?
ਮਗਰ� ਖਤ� ਿਵ�ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ ਿਮਲਣ ਦ� ਖ��ਲ�� ਿਜਕਰ ਹ�ਏ ਿਜਸ
ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਕਿਹਣ ਚ ਕ�ਈ ਪਰਦਾ ਨਹ� ਸੀ। ਉਡੀਕ ਉਹਨ� � ਬ�ਸ
ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਅ�ਗ� ਿਖਸਕਾ ਰਹ� ਸੀ ਮਤ�
ਇਸ ਉਮਰ ਦ� ਜ�ਸ਼ ਚ ਕ�ਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬ�ਠਣ !!!!





ਲ�ਖ� ਤ� ਸ�ਖਮਨ � ਿਜਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਛ�ਹ ਮਗਰ� ਧ�ਰ ਤੀਕ ਇ�ਕ
ਿਪਆਸ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ। ਿਕ�ਥ� ਕਈ ਸਾਲ ਤ�ਕ ਕ� ਜ� ਗ�ਲ� ਨਾਲ ਹੀ ਝ�ਸ
ਪ�ਰਾ ਕਰਦ� ਰਹ� ,ਖਤ� ਰਾਹ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ,ਫੜ�ਦ� ਰਹ� ,ਗਲਵ�ਕੜੀ
ਭਰਦ� ਰਹ� ,ਚ��ਮਦ� ਰਹ� ਤ� ਹ�ਰ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸ�ਪਨਮਈ ਰਚਦ� ਰਹ� ਸੀ।
ਿਕ�ਥ� ਹ�ਣ ,ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਬੀਤ� ਪਲ ਅ�ਖੀਆਂ ਮ�ਹਰ� ਭਰਕ� ਆਉਂਦ�
ਰਹ�.ਹ�ਣ ਇਹ ਪਲ ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅ�ਖੀਆਂ ਤ� ਓਹਲ� ਨਾ ਹ��ਦਾ। ਜਦ�
ਵੀ ਜਰਾ ਿਜ�ਨੀ ਇ�ਕਲਤਾ ਹ��ਦੀ ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਹਨ� ਪਲ� � ਮਾਣਦ�। ਿਕਸ�
ਤਰੀਕ� ਿਕਸ� ਇਕ�ਲ ਿਵ�ਚ ਇਕ ਦ�ਸਰ� � ਧ�ਹ ਲ�ਦ� ਸੀ। ਿਪਆਸ ਸੀ ਿਕ
ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹ�ਣ ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਕ�ਝ ਪਲ ਨਹ� ਕਈ
ਰਾਤ� ਹੀ ਗ�ਜਾਰਨਾ ਚਾਹ��ਦ�। ਤ� ਰਾਤ� ਤ� ਗ�ਜਰ ਕ� ਇ�ਕ ਪ�ਰੀ ਉਮਰ
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ। ਲ�ਖਾ ਪ�ਪਰ� ਤ� ਿਵਹਲਾ ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ਤ�
ਪਰ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਪ�ਪਰ ਅਜ� ਤ�ਈ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਨ�� ਿਦਨ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦੀ
ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀ ਚ ਕ�ਈ ਿਵਆਹ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ�ਪਰ� ਕਰਕ� ਉਹ ਨਾ
ਜਾ ਸਕੀ। ਘਰ ਇਕ�ਲੀ ਰਿਹ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਉਸਦੀ ਤਾਈਂ ਸ�
ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪੜ�ਨ ਦ� ਲਈ ਸ�ਖਮਨ ਅਲ�ਗ ਕਮਰ� ਿਵ�ਚ ਸ�ਦੀ ਸੀ। ਇਹ
ਉਹ ਚਾਰਰਾਤ� ਉਹ  ਸੀ ਜਦ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਦਨ ਤੀਆਂ ਵ�ਗ ਲ�ਘ� ਸੀ।
 ਤਾਈ ਦ� ਸ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਕਮਰ� � ਛ�ਡ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਾਤ ਚ ਆ
ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਬ�ਹਾ ਦ� ਪਾਸ� � ਖ��ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਨ�ਜਵਾਨ ਤ� ਗਰਮ ਖ�ਨ
ਤ� ਠ�ਡ ਚ ਿਨ�ਘ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਕਸ� � ਵੀ ਕ�ਧ� ਤ� ਛ�ਤ� ਟ�ਪਣ ਲਾ
ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਇ�ਝ ਹੀ ਲ�ਖ� ਨਾਲ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਇਹਨ� ਚਾਰ ਰਾਤ� ਚ ਹਰ
ਿਦਨ ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਸੀ। ਸਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਸਰਫ ਿਭਿੜਆ ਹ��ਦਾ ਸੀ।
ਲ�ਖਾ ਆਸ� ਪਾਸ� ਤ�ਕਦਾ ਯਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼� � ਧ�ਕਾ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਖ�ਲ� ਕ�
ਅ�ਦਰ ਆ ਜ�ਦਾ। ਸ�ਖਮਨ � ਉਹਦ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਿਬੜਕ ਸੀ।,ਿਜਸਮ ਦੀ
ਮਿਹਕ ਤ� ਸਾਹ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਿਸਆਣ ਲ�ਦ� ਸੀ। ਅ�ਦਰ ਵੜਦ�





ਹੀ ਿਚਰ� ਤ� ਤਰਸ� ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਘ��ਟ� ਜ�ਦ�। ਬ�ਠਣ ਦੀ ਕਾਹਲ
ਨਾਲ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਕਲਾਵ� ਚ ਲ�ਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹ��ਦੀ। ਉਸ� ਜ�ਫੀ ਚ
ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਦ�ਹ� ਨ� ਸਾਹ ਇ�ਕ ਿਜਹ� ਹ� ਜ�ਦਾ। ਸਰੀਰ� ਦਾ ਿਨ�ਘ
ਬਰਾਬਰ ਹ� ਜ�ਦਾ ਧੜਕਣ ਇ�ਕ� ਿਜ�ਨੀ ਲ�ਅ ਫੜ� ਲ�ਦ�। ਹ�ਥ� ਿਪ�ਠ ਉ�ਤ�
ਿਫਰਦ� ਤ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਖ��ਭ ਜ�ਦੀਆਂ। ਉਂਝ
ਹੀ ਹ�ਸ਼ ਭ��ਲ� ਉਹ ਿਬਸਤਰ ਉ�ਤ� ਿਡ�ਗ ਜ�ਦ�। ਉਸਦ� ਥ�ਲ� ਿਵਛਕ�
ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਉਹ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਪ�ਰ ਪ�ਰ ਨਾਲ ਖ�ਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ
ਛ�ਡ ਿਦ�ਦੀ ਸੀ। ਿਕਸ� ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਤਰ�� ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ ਤ� ਬ��ਲ� ਉਸਦ�
ਅ�ਧਨ�ਗ� ਿਜਸਮ � ਚ��ਮਣ ਲਗਦ�। ਿਜ�ਥ� ਵੀ ਜਰਾ ਿਜ�ਨਾ ਮਾਸ ਉਸ�
ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦ� ਓਥ� ਹੀ ਤਪਦ� ਬ��ਲ� ਦੀ ਛਾਪ ਛ�ਡ ਿਦ�ਦਾ। ਉਸਦ� ਹ�ਥ
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਉ�ਪਰ� ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਅ�ਦਰ ਪਹ��ਚ ਜ�ਦ�।ਕ�ਪੜ� ਿਜਹੜ� ਐਨ�
ਮਹੀਨ ਤ� ਖ��ਲ�� ਹ��ਦ� ਸੀ ਿਕ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਇ�ਕ ਬਰਾਬਰ ਹ��ਦਾ। ਸ�ਖਮਨ
ਦਾ ਿਪ�ਡਾ ਉਹ� ਅ�ਦਰ� ਤ� ਬਾਹਰ� ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਐਨਾ
ਸੀ ਿਕ ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਿਵਚ� ਸ�ਕ ਵਧਦਾ ਜ�ਦਾ ,ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ
ਉਂਗਲ� ਿਭ�ਜ ਜ�ਦੀਆਂ ਤ� ਹਰ ਅ�ਗ ਭਾਰਾ ਿਜਹਾ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ। ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� � ਇ�ਝ ਹੀ ਕ�ਥਲਦ� ਹ�ਏ ਕ�ਪੜ� ਉ�ਤਰ ਜ�ਦ�। ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ�
ਤ� ਰ�ਮ�ਚ ਨਾਲ ਫ��ਲ� ਅ�ਗ� � ਉਹ ਟ�ਹ ਟ�ਹ ਵ�ਖਦ�। ਲਖ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ�
ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਸਿਹਲਾਉਂਦ� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਪ�ਰ ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਿਬਨ�
ਰ�ਕ� ਚ��ਮਦੀ ਚਲ� ਜ�ਦੀ। ਕਦ� ਉਸ� ਿਸ�ਧਾ ਤ� ਕਦ� ਪ��ਿਠਆਂ ਕਰਕ� ਉਸ�
ਛ�ਹਣਚ��ਮਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਤਰੀਕਾ ਉਸਨ� ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ। ਉਸਦ� ਹਰ ਅ�ਗ
ਦ� ਸ�ਆਦ � ਉਹ ਉਸਨ� ਚ�ਖ ਕ� ਵ�ਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਅ�ਿਤਮ ਮ�ਿਜਲ
ਦ� ਨ�ੜ� ਪ��ਜਦ� ਤ� ਦ�ਵ� ਡਰ ਜ�ਦ�। ਇ�ਕ ਡਰ ਸੀ ਇ�ਕ ਭ�ਅ ਸੀ ਉਸ
ਵਰਿਜਤ ਫਲ � ਖਾਣ ਿਵ�ਚ। ਅ�ਗ ਅ�ਗ � ਜਗਾ ਕ� ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਵ�ਲ�
ਉਹ ਪਾਸਾ ਵ�ਟ ਜ�ਦ�। ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਉ�ਤ� ਲ�ਟ ਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਦ�ਹ�





� ਰਗੜਦ� ਰਿਹ�ਦ�। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਵ�ਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦ� ਭਰਮ � ਿਜਉਂਦ�।
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਜ�ੜ� ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਉਸ ਲਕੀਰ � ਟ�ਪਣ
ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦ�। ਇ�ਝ ਹੀ ਦ�ਵ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਹ�ਥ ਜ�
ਬ��ਲ� ਦੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਸ਼�ਤ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ। ਤੀਸਰ� ਿਦਨ ਵੀ ਇਹ� ਸਭ ਦ�ਹਰਾ
ਕ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਜਸਮ ਉ�ਪਰ ਦ�ਹ� ਿਬਨ� ਸ਼ਰਮ ਤ� ਿਬਨ� ਡਰ ਤ�
ਿਬਲਕ�ਲ ਨਗਨ ਿਚਪਕ� ਹ�ਏ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਦੀ ਹ�ਦ ਸੀ ਸ�ਖਮਨ � ਇਸ
ਲਈ ਕ�ਈ ਡਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਿਵ�ਚ ਨਹ� ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦ�ਵ� ਲ�ਤ� � ਲ�ਖ�
ਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਵਲ��ਟ ਕ� ਉਹ ਉਸ� ਹ�ਰ ਵੀ ਵਧ�ਰ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ
ਸੀ। ਦ�ਵ� ਦ� ਪ�ਟ ਤ� ਲ�ਕ ਇ�ਕ� ਲਾਇਆ ਚ ਿਹ�ਲ ਰਹ� ਸੀ। ਹਰ ਰਗੜ
ਨਾਲ ਮ��ਹ ਿਵ�ਚ� ਿਸਰਫ ਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਨ�ਕਲਦੀ। ਇਸ� ਮਸਤੀ ਨਾਲ
ਭਰ� ਪਲ� ਿਵ�ਚ ਕਦ� ਲ�ਖਾ ਸਭ ਬ�ਧਨ� � ਤ�ੜਦਾ ਹ�ਇਆ ਅ�ਦਰ ਸਮਾ
ਿਗਆ ਕ�ਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲ�ਗਾ। ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਮ��ਹ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕੀ ਚੀਕ
ਿਨ�ਕਲੀ ਜ� ਉਸਨ� ਬਾਹਰ ਸ�ਣਨ ਦ� ਡਰ� ਬ��ਲ� ਚ ਹੀ ਦਬਾ ਲਈ ਸੀ। ਨਾ
ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਟ�ਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਲ�ਖਾ ਿਕ�ਧਰ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਸ�ਖਮਨ
� ਪੀੜ� ਹੀ ਹ��ਦੀ। ਬ�ਟਰੀ ਜਗਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਚਾਦਰ ਉ�ਤ� ਖ�ਨ ਦ� ਧ�ਬ�
ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।  ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵਚ ਸਿਹਮ ਡਰ ਤ� ਹ�ਝ�। ਿਕ�ਨਾ ਿਚਰ
ਉਹ ਦ�ਹਵ� ਇਸ� ਸਿਹਮ ਚ ਬ�ਠ� ਰਹ�। ਪਰ ਹ�ਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕ�ਈ
ਫਾਇਦਾ ਨਹ� ਸੀ।  ਉਸ� ਰ�ਦੀ � ਵਰਾਉਣ ਲਈ ਲ�ਖਾ ਮ�ੜ ਉਸ�
ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨਾਲ ਪਰਚਾਉਣ ਲ�ਗਾ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਹ�ਝ�
ਆਹ� ਿਵ�ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ� ਲ�ਖ� ਨ� ਉਸ� ਪ�ਰ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਆਪਣ� ਘ��ਟ ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� � ਵਲ�ਿਟਆ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਬਨ�
ਕਹ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਤ� ਸਭ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ ਜ�ੜਦ� ਹੀ
ਿਜਵ� ਮ�ੜ ਤ� ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ�
ਕਾਹਲ ਤ� ਹਰ ਕਦਮ ਠਰ�ਮ� ਨਾਲ ਸੀ। ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਦਰਦ ਤ� ਅਡਜਸਟ





ਕਰਨ ਦ� ਨਾਲ ਸੀ। ਉਮਰ� ਦਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ , ਸਾਲ� ਦਾ ਲ�ਕ� ਤ� ਪਰਦਾ
ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਚ ਖ��ਲ� ਿਗਆ ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਅਧ�ਰ� ਿਮਲਣ � ਛ�ਡ ਅ�ਜ
ਆਿਖ਼ਰੀ ਪ�ੜੀ � ਉਹਨ� ਨ� ਛ�ਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਦਰਦ ਦੀ ਇ�ਕ ਲਿਹਰ
ਮਗਰ� ਿਜਸਮ� ਚ ਇ�ਕ ਅਲਗ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤ� ਤ�ਜ਼ੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਬੀਤਦ�
ਪਲ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਗਈ ਸੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਸਾਹ� ਚ ਘ�ਲ
ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਗ��ਜ ਉ�ਠੀ ਸੀ। ਤ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਕੀਿਮਕ ਹ�ਕ� ਮ�ਿਜਲ �
ਛ�ਹਣ ਦਾ ਉਹ ਪੀੜ� ਭਿਰਆ ਆਨ�ਦ ਹੀ ਵ�ਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਸਭ
ਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਲਈ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਕ�ਲ ਰਹ�। ਿਕ�ਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ�
ਦ�ਹਰਾਇਆ। ਇਹ� ਕ�ਝ ਅਖੀਰਲ� ਿਦਨ ਵੀ ਉਹ ਦ�ਹਰਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲ� ਸੀ।
  ਪਰ ਿਕਸਮਤ � ਮਨਜ�ਰ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹਨ� ਨ� ਅਜ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� �
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਅਲ�ਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਰਸ�ਈ ਿਵਚ� ਜ਼�ਰ ਦਾ
ਖੜਕਾ ਹ�ਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਸ�ਖਮਨ ਰਸ�ਈ ਵ�ਲ ਭ�ਜੀ। ਉਸਤ�
ਪਿਹਲ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਾਈਂ ਓਥ� ਆ ਚ��ਕੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜਾ ਖ��ਲਾ ਰਿਹ ਜ�
ਕਰਕ� ਿਬ�ਲੀ ਨ� ਸਾਰ� ਭ�ਡ� ਿਖ�ਡਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ। ਪਰ ਭ�ਿਡਆਂ ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਸ਼�ਕ
ਤਾਈਂ � ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਦ�ਖ ਕ� ਹ�ਇਆ। ਉਸਦਾ ਮ�ਥਾ ਠਣਿਕਆ ਤ�
ਉਸਤ� ਪ��ਛਦੀ ਉਹੀ ਦ�ਬ� ਪ�ਰੀ ਸਬਾਤ ਵ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗੀ। ਪ�ਰ� ਦੀ ਥਾਪ �
ਲ�ਖਾ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਮਲਕੜ� ਅ�ਦਰ ਵੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਓਥ�
ਿਖਸਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਾਈਂ � ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਿਕਸ� ਮਰਦ ਦੀ ਬ� ਦਾ
ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ� ਸ�ਖਮਨ ਉ�ਤ� ਭ�ਰਾ ਵੀ ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ।
ਸਬਾਤ � ਿਜ�ਦਰਾ ਮਾਰ ਚਾਬੀ ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਰ�ਖਕ� ਉਹਨ� ਸ�ਖਮਨ � ਸ�ਣ
ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਵ�ਡ� ਮ��ਡ� �
ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰ� ਕਈ
ਮਹੀਨ� ਿਸਰਫ ਦ�ਰ� ਹੀ ਿਮਲਦ� ਰਹ�। ਤ� ਿਫਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦ�ਹਵ� ਦੀ ਲ�ਗੀ
ਦਾ ਭ�ਡਾ ਭ�ਜ ਿਗਆ ਸੀ। ਇ�ਕ ਰਾਤ ਦ� ਉਸ ਿਮਲਣ ਮਗਰ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ





ਦ�ਸਰ� � ਆਪ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮ�ਨ ਚ��ਕ� ਸੀ। ਮਿਹਜ ਸਮਾਿਜਕ
ਰਸਮ� ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਮਨ� ਤਨ� ਤ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ�
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਚ��ਕ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਪ�ਰਾ ਸਮਾਜ ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਦ�ਹ� ਦ� ਿਖਲਾਫ
ਸੀ ਿਜਸਤ� ਡਰਕ� ਉਹ ਦ�ੜ ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਿਕਸ� ਅਣਦ�ਖੀ ਮ�ਿਜਲ ਵ�ਲ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ � ਸਮਾਜ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਨਹ� ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦ� ਿਖਲਾਫ ਿਵਦਰ�ਹ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚ��ਕਾ
ਸੀ ਖ�ਦ ਦ� ਪ�ਰ� ਖੜ� ਹ�ਕ� ਉਸ ਅ�ਦਰ ਨਵ� ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ।
 ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਟਰ�ਕ ਉ�ਤ� ਕ�ਬਲ � ਲਪ�ਟ ਸਭ ਯਾਦ� � ਸ�ਚਦਾ ਉਹ
ਉਂਝ ਹੀ ਸ� ਿਗਆ। ਪਿਹਲ� ਖ��ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਹ�ਣ ਸ��ਿਤਆਂ ਉਹ
ਸ�ਖਮਨ � ਹੀ ਤ�ਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਟ��ਿਨ�ਗ ਦ� ਪਿਹਲ� ਿਹ�ਸ� ਲਈ ਉਹ ਬੀਕਾਨ�ਰ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਛ� ਮਹੀਨ� ਦੀ
ਯਕਮ�ਸ਼ਤ ਿਸ�ਿਖਆ ਿਮਲੀ। ਭ�ਰਾ ਭਰ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਦੀ।
ਸਵਖਤ� ਉ�ਠਣ ਤ� ਲ� ਕ� ਰਾਤ� ਸ�ਣ ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਦਾ ਟ�ਮਟ�ਬਲ
ਬਿਣਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ.ਉਹ� ਕਦ� ਕਦ� ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ,ਕਦ�
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਕਦ� ਹ�ਪੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਤ� ਖ਼ਤ ਿਲਖਕ� ਹ�ਪੀ � ਸਭ ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਿਸ�ਧਾ ਜਾ ਕ� ਸਭ � ਸਰ�ਾਈਜ਼ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਸੀ। ਟਰ�ਿਨ�ਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨ� ਵਧੀਆ ਖ�ਰਾਕ ਨ� ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਉਹ� ਦ�ਖਣ ਿਵ�ਚ ਹੀ ਹ�ਣ ਰ�ਹ ਖ�ਸ਼ ਹ�ਣ ਿਜਹਾ ਝਾਉਲਾ ਪ�ਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਖ�ਦ � ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਬਦਿਲਆ ਬਦਿਲਆ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਉਸਦ� ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਿਵ�ਚ ਗ�ਲ� ਸ�ਝੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ ਰਾਜ਼
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਕ�ਲ ਖ��ਲ� ਗਏ। ਇ�ਕਲ�ਪਣ ਚ ਕ�ਧ� ਵੀ ਬ�ਦ� ਦੀਆਂ ਦ�ਸਤ ਹ�
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤ� ਿਫਰ ਮਿਨ�ਦਰ ਸੀ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਰ�ਿਜਮ�ਟ ਦ� ਬਾਿਸ਼�ਦ�
ਹੀ ਉਹ� ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਪਣ ਲ�ਗਾ। ਰ�ਤ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ





ਉਸਦਾ ਮ�ਹ ਬ�ਝ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਉ�ਤ� ਸਵ�ਰ ਤ� ਸ਼ਾਮ ਤ�ਕ ਉਹਨ� ਦਾ
ਪਸੀਨਾ ਡ��ਲ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਜਸ ਉ�ਤ� ਉਹ ਆਪਣਾ ਖ�ਨ ਡ�ਲ�ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਬਰ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਇਸਤ� ਮਗਰ� ਛ� ਮਹੀਨ� ਦੀ ਟ��ਿਨ�ਗ ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਪ�ਸਿਟ�ਗ ਕਲ�ਕਤ� ਹ� ਗਈ। ਟ�ਪਰੀਵਾਸ ਵ�ਗ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ
ਟਰ�ਕ� ਤ� ਲ�ਦ ਹ�ਣ ਬ�ਗਾਲ � ਕ�ਚ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਲ�ਮ� ਸਫ਼ਰ ਨ� ਉਹ�
ਥਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਛ�ਤੀ ਤ� ਛ�ਤੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਬਨ�
ਜ�ਅਿਨ�ਗ ਕੀਤ� ਛ��ਟੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਪਿਹਲੀ
ਜ�ਅਿਨ�ਗ ਕਲਕ�ਤ� ਜਾ ਕ� ਕਰ ਲਈ। ਓਥ� ਵੀ ਮ��ਢਲੀ ਟ��ਿਨ�ਗ ਲਈ   ਕ�ਝ
ਮਹੀਨ� ਲ�ਘ ਗਏ। ਮਗਰ� ਕ�ਆਰਟਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ� ਉਸਦ� ਲਈ ਸਮਾਨ
ਖਰਦੀਦ� ਸ�ਿਟ�ਗ ਕਰਦ� ਤ� ਛ�ਟੀ ਮਨਜ�ਰ ਕਰਵਾਉਂਦ� ਹ�ਰ ਸਮ� ਲ�ਘ
ਿਗਆ। ਧਰਤੀ ਇ�ਕ ਪ�ਰਾ ਚ�ਕਰ ਪ�ਰਾ ਕਰਕ� ਆ ਖਲ�ਤੀ ਸੀ। ਅ�ਡ ਅ�ਡ
ਿਹ�ਿਸਆਂ ਚ ਅ�ਡ ਮ�ਸਮ ਤ� ਧਰਤੀਆਂ ਲ�ਕ� � ਗਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦਾ ਇ�ਕ
ਸਾਲ ਅ�ਖ ਦ� ਫ�ਰ ਚ ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਹ�ਣ ਉਸਤ� ਮ�ੜ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਝ�ਲੀ ਨਹ� ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।  ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਨ�ੜ� ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਸਮ� ਹ�ਰ ਵੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਗ�ਜਰ ਜਾਏ। ਉਸ� ਪ�ਜਾਬ ਦੀ ਅਲ�ਗ ਖ�ਸਬ� ਨ� ��ਸ਼ਾਨ ਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।
ਬ�ਗਾਲ ਦ� ਸਮ��ਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤ� ਮਛਲੀਆਂ ਦੀ ਗ�ਧ ਉਸਦ� ਨਾਸ� � ਚ�ਬਣ
ਲ�ਗੀ ਸੀ। ਆਪਣ� ਇਲਾਕ� ਦਾ ਿਮ�ਠਾ ਪਾਣੀ ਤ� ਮਿਹਕਦੀ ਹਵਾ ਉਸਦ� ਿਦਲ
ਚ ਰ�ਦਨ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ਸੀ। ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਟ��ਨ ਦ�
ਦ�ਸਰ� ਦਰਜ� ਦੀ ਟ��ਨ ਿਵ�ਚ ਿਟਕਟ ਬ��ਕ ਕਰਾਈ। ਹਾਵੜਾ ਐਕਸ��ਸ
ਉਹੀ ਟ��ਨ ਿਜਹੜੀ ਆਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਿਵ�ਚ ਿਡ�ਗਦਾ
ਰ�ਲਦਾ ਤ� ਥ� ਲਭਦ� ਮਸ� ਆਇਆ ਸੀ। ਹ�ਣ ਉਸ� ਟਰ�ਨ ਿਵ�ਚ ਸਾਲ
ਮਗਰ� ਉਹ ਬਾਬ� ਵ�ਗ ਠਾਠ ਕਰਦਾ ਚਿੜਆ ਸੀ। ਫ�ਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਤ�
ਹ�ਥ ਚ ਅਖਬਾਰ ਫੜੀ। ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਧਰਤੀ ਤ� ਨਹ� ਸੀ। ਪ�ਸਾ ਤ�





ਰ�ਜਗਾਰ ਬ�ਦ� ਅ�ਦਰ ਜ� ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰਦਾ ਹ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� ਭਰ
ਸਕਦਾ। ਬ�ਗਾਲ ਤ� ਖ�ਨ� ਤ�ਕ ਉਹ ਰ�ਗ ਬਦਲਦੀ ਿਮ�ਟੀ,ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ
ਹਵਾ,ਬਦਲਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦ� ਤ�ਰ ਤਰੀਕ� ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ
ਪਾਲੀਿਟਕਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰ� ਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ ਤ� ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਗ�ਡੀ
ਚ ਕ�ਈ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹ�ਇਆ ਉਸ� ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਜਦ� ਉਹ ਬ�ਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਲ � ਸ�ਣਨ ਲਈ ਹਰ ਕ�ਈ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕ�ਈ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ � ਕ�ਟਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਕ�ਈ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤ��
ਅਜ� ਿਨਆਣਾ। ਨਹ� ਿਪ�ਛਲ� ਸਾਲ ਤ�ਕ ਕ�ਈ ਵ�ਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤ� ਕੀ
ਉਸਦ� ਹਾਣੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਗ�ਲਦ�। ਿਕਸਮਤ ਜਦ� ਪਲਟਦੀ ਹ�
ਸਭ ਕ�ਝ ਪਲਟ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਤ�ਹਾਡ� ਪਿਹਨ� ਕ�ਪੜ� ਤ�ਹਾਡੀ ਪ�ਜੀਸ਼ਨ ਵ�ਖ
ਲ�ਕ� ਦ� ਿਵਚਾਰ ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢ�ਗ ਉਲਟ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਇਹ ਇਸ
ਦ�ਨੀਆਂ ਦੀ ਸ�ਚਾਈ ਹ�। ਲ�ਖ� ਨ� ਇਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਲ
ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ,ਕ�ਝ ਬਣਨ ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਇਹ। ਰਾਤ
� ਸ��ਿਤਆਂ ਉਸ� ਸ�ਫ਼ਨ� ਆਉਂਦ� ਿਜਵ� ਬਾਰਡਰ ਿਫਲਮ ਦੀ ਨਾਇਕਾ
ਵ�ਗ ਸ�ਖਮਨ ਸਰ�� ਦ� ਖ�ਤ ਓਹਿਲਓਂ ਉਹ� ਤ�ਕ ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਉਹਦੀ ਮ�
ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹ�ਵ� ਉਸਦ� ਬਾਪ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਵੀ ਿਲਸ਼ਕ ਿਗਆ
ਹ�ਵ� ਤ� ਲ�ਕ ਛ�ਤ� ਤ� ਖੜਕ� ਭਾਰਤ ਿਮਲਾਪ ਵ�ਗ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ
ਤ�ਕ ਰਹ� ਹ�ਣ। ਤ� ਹ�ਪੀ ਉਸ� ਗਲਵਕੜੀ ਮਾਰ ਕ� ਕਹੀ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�।
 “ਮ��, ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰਾ ਤ�� ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਬਣਕ� ਹੀ ਮ�ੜ�ਗ� “.ਉਸ� ਹ�ਪੀ
ਦ� ਉਸ ਿਤਆਗ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ।  ਪਰ ਉਹਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਨ�ਤੀਆਂ �
ਉਂਝ ਹੀ ਸ�ਭਕ� ਰ�ਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ
ਕ�। ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਐਸ� ਯਾਰ ਲਈ ਜ� ਜਾਨ ਵੀ ਕ�ਰਬਾਨ ਹ� ਜਾਏ
ਤ� ਕ�ਈ ਗ�ਲ ਨਹ�। ਿਦ�ਲੀ ਟ�ਪਦ� ਹੀ ਲ�ਕ� ਦ� ਮ��ਹ ਮ�ਹ�ਦਰ� ਬਦਲ ਗਏ।
ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਹ�ਣ ਪ�ਜਾਬੀ ਹੀ ਪ�ਜਾਬੀ ਨਜਰੀ ਆਉਂਦ�। ਉਸਦ� ਕ�ਨ�





ਚ ਆਪਣੀ ਬ�ਲੀ ਦ� ਬ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਸ਼ਿਹਦ ਘ�ਲਣ ਲ�ਗਾ। ਕ�ਚੀ ਿਪ�ਲੀ ਿਜਹੀ
ਪ�ਜਾਬੀ ਬ�ਲ ਉਹ ਤ�ਗ ਆ ਿਗਆ।  ਭਾਵ� ਿਦ�ਲੀਓਂ ਟ��ਨ ਰਾਤ � ਿਨ�ਕਲੀ
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪ�ਦ� ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਉਹ� ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਸਭ ਹਾਲ ਪਤਾ
ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ।  ਓਧਰ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਅਖਬਾਰ ਘ�ਟ ਹੀ ਪ�ਜਾਬੀ ਖਬਰ�
ਿਦ�ਦ� ਸੀ। ਜਦ� ਖ�ਨ� ਉ�ਤਿਰਆ ਤ� ਮ��ਹ ਹਨ�ਰਾ ਹ� ਿਗਆ।  ਆਪਣ� ਸ਼ਿਹਰ
ਪ��ਜਣ ਦਾ ਜ� ਚਾਅ ਸੀ ਉਹਦ� ਿਦਲ � ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਬਣ ਸ�ਆਰ ਕ�
ਉਸਨ� ਫ�ਜੀ ਪ�ਗ ਬ�ਨੀ ਿਫਰ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪ�ਡ
ਪ��ਜ� ਤ� ਲ�ਕ ਉਸ� ਘਰ ਜ�ਦ� � ਵ�ਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਓਥ� ਹੀ ਇ�ਕ ਚਾਹ
ਦ� ਸਟਾਲ ਤ� ਉਸਨ� ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਸ�ਰਜ ਦ� ਿਨ�ਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲ�ਗਾ।ਿਵਚਕਾਰਲ� ਅ�ਡ� ਤ�ਕ ਤ�ਰਕ� ਹੀ ਆ ਿਗਆ।  ਓਥ� ਿਪ�ਡ� ਵਾਲੀ
ਬ�ਸ ਫੜ�ੀ।  ਬ�ਸ� ਚ ਟ�ਵੀ ਟ�ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅ�ਿਗਓ ਅ�ਗ� ਭਰਦੀ
ਚਲ� ਗਏ।  ਹਰ ਚੜ�ਨ ਤ� ਉ�ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ� ਦ�ਖ ਕ� ਚੜ�ਦਾ ਤ�
ਉ�ਤਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨ� ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਕ� ਮ�ਸਕਰਾ ਉ�ਠਦਾ। ਅਖੀਰ ਜਦ�
ਿਪ�ਡ ਉ�ਤਿਰਆ ਤ� ਘ��ਟ ਤ� ਬ�ਨੀ ਘੜੀ ਨ� ਨ� ਵਜਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।ਿਪ�ਡ ਚ
ਕਦਮ ਰ�ਖਦ� ਹੀ ਿਜਸਮ ਚ ਇ�ਕ ਝ��ਝਉਣੀ ਦ�ੜ ਗਈ।ਸਾਲ ਮਗਰ� ਉਹ
ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਅ�ਡ� ਖ�ਤ� � ਿਨਹਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਉਸਨ� ਝ�ਕਕ� ਉਸ
ਧਰਤੀ � ਇ�ਕ ਵਾਰ ਛ�ਹ ਕ� ਮ�ਥ� � ਹ�ਥ ਲਾਇਆ । ਿਜਵ� ਆਪਣੀ ਸਭ
�ਾਪਤੀ ਉਸ� ਸਪਰਿਮਤ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।ਤਦ� ਉਸ� ਿਪ�ਿਛਓ ਆਵਾਜ਼
ਪਈ.

“ਲਣ�ਦਾਰ� ,ਿਕਹੜ� ਘਰ ਜਾਣਾ ? ਮ� ਤ�� ਿਸਆਿਣਆ ਨਹ� “! ਲ�ਬੜ� ਦ�
ਬ�ੜ�� ਨ� ਐਨਕ ਸਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦੀਆਂ
ਪ�ਤਲੀਆਂ ਪ�ਰੀਆਂ ਖ��ਲ�ਕ� ਵੀ ਉਸ� ਪਛਾਣ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਈਆਂ। “ਬਚਨ
ਬਾਬਾ ,ਮ� ਬਾਹਰਲੀ ਪ�ਤੀ ਆਿਲਆਂ ਦਾ ਲ�ਖਾ,ਹਰਨਾਮ� ਦਾ ਮ��ਡਾ “. ਉਹਨ�





ਪ�ਰ� ਹ�ਥ ਲਾਉਂਦ� ਿਕਹਾ। ਹਲ� ,ਿਕ�ਡਾ ਜਵਾਨ ਹ� ਿਗਐ ,ਫ�ਜ਼ ਚ ਭਰਤੀ ਹ�
ਿਗਆ ,ਕੀ ?.”ਆਹ� ਬਾਬਾ ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਹੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਹ�ਣ ਛ��ਟੀ
ਆਇਆ ,” ਉਹਨ� ਅਗ�ਹ ਕਦਮ ਪ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਆਿਖਆ। “ਹਲਾ ,ਮ�ਹਰ
ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲ� ਦੀ ਭਾਈ , ਉਹ ਜਦ� ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਛ�ਪੜ ਫਾੜਕ�
ਿਦ�ਦਾ,ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਚ�ਕੀ ਜਾਊ। “ਬਾਬ� � ਉ�ਤ� ਵ�ਲ ਹ�ਥ
ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਆਉਂਦਾ ਜ�ਦਾ ਹਰ ਕ�ਈ ਉਸ� ਿਸਆਣਦਾ ਤ� ਕ�ਲ�
ਲ�ਘਜ�ਦਾ।  ਕਈਆਂ � ਪਛਾਣ ਹ��ਦੀ ਤ� ਿਪਛ�ਹ ਮ�ੜਕ� ਕ�ਝ ਸ�ਣਾਉਂਦ�
ਕ�ਝ ਆਖਦ� ਕ�ਝ ਟ�ਮ ਗ�ਲ� ਕਰਦ�। ਉਹਦ� ਅ�ਧ ਚ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਹੀ ਉਹਦ� ਘਰ ਤ�ਕ ਗ�ਲ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ।  ਗਲੀ ਗ�ਆਂਢ ਦ� ਜ�ਆਕ ਦ�ਰ�
ਭ�ਜ� ਆਉਂਦ� ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਦ�ਖਕ� ਖਬਰ ਦ�ਣ ਲਈ ਫ�ਰ ਿਪ�ਛ� ਭ�ਜ ਜ�ਦ�।
 ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਚ ਘਰ ਪ�ਜਣ ਦੀ ਫ�ਰਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।  ਸਰ ਉ�ਚਾ ਚ�ਕਕ�
ਚਲ�ਣ ਿਵ�ਚ ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਣ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਹੀ ਵ�ਖਰਾ ਸੀ। ਘਰ
ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਲ�ਕੀ ਕ�ਧ� ਉ�ਪਰ� ਦਰ� ਓਹਿਲਓਂ ਛ�ਤ� ਉ�ਤ� ਖੜ� ਕ� ਵ�ਖ
ਰਹ� ਸੀ। ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਜਾਦ� ਦਾ ਖ�ਡ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਉਹ ਕਸ� � ਚਾਚੀ
ਿਕਸ� � ਤਾਈਂ ਿਕਸ� � ਭਾਬੀ ਆਖਕ� ਫਿਤਹ ਬ�ਲਾਉਂਦਾ ਅ�ਗ� ਲ�ਘ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਮ� ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਲਾਗਣ ਤ�ਲ� ਦੀ ਕ�ਲੀ ਲ�
ਕ� ਖੜ�ੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ� ਵ�ਖ ਲਾਗਣ ਨ� ਤ�ਲ ਚ�ਇਆ,ਮ� ਨ� ਨ�ਟ ਉਹਦ�
ਸਰ ਤ� ਵਾਰ ਕ� ਲਾਗਣ ਦੀ ਝ�ਲੀ ਿਵ�ਚ ਪਾ ਿਦ�ਤਾ।  ਉਹਨ� ਮ� ਦ� ਪ�ਰੀ
ਹ�ਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਝ�ਿਕਆ ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ� ਨ� ਕਲਾਵ� ਿਵ�ਚ ਲ�
ਿਲਆ. ਮ� ਆਪਣ� ਬ�ਚ� ਦੀ ਖਬਰ ਤ� ਿਬਨ� ਪਲ ਚ ਿਵਆਕ�ਲ ਹ� ਜ�ਦੀ ਏ
,ਇਥ� ਤ� ਸਾਲ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਉਹਦੀ ਿਜਉਂਦ� ਜ� ਮ�ਏ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹ�
ਸੀ। ਮ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਸੀ ਤ� ਲ�ਖ� � ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ
ਹ�ਇਆ ਿਕ ਿਕਉਂ. ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਖਤ ਿਪ�ਡ ਵ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਇਆ। ਅ�ਦਰ
ਬ�ਠ ਉਹ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਰਹ�। ਸਭ � ਆਪਣ� ਭਰਤੀ ਹ�ਣ ਦੀਆ ਂਗ�ਲ�





ਦ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ ,ਆਂਢੀ ਗ�ਆਂਢੀ ਜ�ਆਕ ਤ� ਹ�ਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਚਾਅ
ਨਾਲ ਸ�ਣ ਰਹ� ਸੀ। ਆਪਣ� ਭਰਤੀ ਹ�ਣ ਦੀਆਂ ਟਰ�ਿਨ�ਗ ਦੀਆਂ ਰ�ਿਜਮ�ਟ
ਦੀਆਂ ਕਲਕ�ਤ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਗ�ਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹ�ਰ ਿਕ�ਨ� ਕ�ਝ ਉਹ ਰ�ਟੀ
ਖ�ਦਾ ਚਾਹ ਪ�ਦਾ ਸ�ਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦਾ ਅ�ਦਰ ਖਾਲੀ
ਹ��ਦਾ ਿਗਆ ਉਹਦ� ਅ�ਦਰ ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਮਗਰ� ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਤੜਪ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹਦਾ ਬਾਪ� ਘਰ ਆਇਆ ਦ�ਪਿਹਰ ਹ� ਗਈ
ਸੀ। ਬਾਪ� ਦ� ਪ�ਰ� ਹ�ਥ  ਲਾ ਕ� ਉਹ ਮ�ਜੀ ਛ�ਡ ਆਪ ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਬ�ਠ
ਿਗਆ। ਉਹ ਭਰੀ ਹ�ਕ� ਕਮਾਊ ਪ��ਤ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਪ� ਦੀ ਿਨਗਾ
ਚ ਿਨਗ�ਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਾ ਸਿਕਆ। ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹਨ� ਬਾਪ� ਵ�ਲ
ਤ�ਿਕਆ ਤ� ਲ�ਿਗਆ ਉਹ ਖ�ਸ਼ ਸੀ। “ਚ�ਗ� ਹ�ਇਆ ਘਰ ਛ�ਡ ਕ�ਝ ਬਣਕ�
ਆ ਿਗਆ ,ਇਥ� ਿਵਹਲੜਾ ਦੀ ਕਤੀੜ ਚ ਜਵਾਨੀ ਨਹ� ਰ�ਲੀ ” ਉਹਦ�
ਬਾਪ� ਨ� ਬ�ਸ ਐਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਉਹਦ� ਖ�ਸ਼ੀ ਵਾਲ� ਰ� ਚ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ
ਸੀ।  ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਕੀਤ� ਤ� ਬਾਪ� � ਮਾਣ ਹ�ਇਆ ਸੀ।
 “ਬਾਪ� ਤ�ਰ� ਲਈ ਫ�ਜੀ ਰ�ਮ ਲ� ਕ� ਆਇਆਂ ,ਹ�ਣ ਤ�� ਆਈ ਠ�ਕ� ਆਲੀ
ਦ�ਸੀ ਨਾ ਿਪਆ ਕਰ� ਇਹ ਗ�ਰਦ� ਸਾੜਦੀ ਏ ,” ਉਹ� ਬਾਪ� ਦੀ ਕਮਜ਼�ਰੀ
ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ।  ਿਜਹੜਾ ਆਪਣ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਫ�ਜੀ � ਹਰ ਵਾਰ ਫ�ਜੀ ਰ�ਮ
ਲਈ ਸ�ਲਾ ਮਾਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਿਕਸ� ਅਿਹਸਾਨ ਵ�ਗਰ ਕਦ�
ਅ�ਧੀ ਕਦ� ਪ�ਰੀ ਬ�ਤਲ ਦ� ਕ� ਜਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਬ�ਗ ਿਵਚ�
ਕ�ਢਕ� ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਬ�ਤਲ� ਬਾਪ� � ਫੜਾ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਿਜਵ� ਉਸਦਾ
ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਉਹਨ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਚ ਦਾਰ� �
ਮ��ਹ ਨਹ� ਸੀ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਨਸ਼� ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ।
 ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦ� ਅ�ਦਰ ਤ� ਮ�ੜ ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਭੜਕ ਉ�ਠੀ।
 “ਚ�ਗਾ ,ਮ� ਮ� ਹ�ਪੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਆਵ� ,ਆਖਕ� ਉਹ ਘਰ� ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ।
 ਹ�ਪੀ ਦ� ਘਰ ਿਗਆ ਤ� ਚਾਚੀ ਿਜਵ� ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਚ  ਸੀ।  “ਮ�� ਪਤਾ





ਸੀ ਪ��ਤ ਤ�ਰ� ਆਉਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮ�ਿਜਲ ਹ�ਪੀ ਹੀ ਹ�ਣਾ, ਉਹ ਤ� ਖ�ਨ�  ਹੀ
ਿਕਸ� ਕ�ਠੀ ਦ� ਕ�ਮ ਲ�ਿਗਆ ਹ�ਇਆ। ਉਹਨ� ਰ�ੜ ਜਾਣ� ਨ� ਮਗਰ�ਮ ਮ��
ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਰ�ਟੀ ਤ� ਦ��ਧ ਤ�ਰ� ਲਈ ਲ� ਕ� ਿਗਆ ,ਮ� ਿਕਹਾ ਮ��
ਦ�ਸ ਿਦ�ਦਾ ਮ� ਉਹਦ� ਲਈ ਥ�ੜ�ੀਆਂ ਿਪ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਡ�ਬ� ਚ ਪਾ ਿਦ�ਦੀ ਖ�ਰ�
ਸਫ਼ਰ ਚ ਿਕ�ਥ� ਭ��ਖ� ਰਿਹਣਾ ਪ� ਜ�ਦਾ। “ਚਾਚੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦੀ
ਦ�ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਤ� ਕਰਦ� ਨਾ ਥ�ਕਦੀ ਸੀ। “ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਪ��ਟ ਤ�ਸ�
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ� ਹ� ਿਜਹਾ ਹ�ਪੀ ਿਤਹ� ਤ��,ਐਸ� ਘਰ ਖ�ਡਦ� ਤ�ਸ� ਵ�ਡ� ਹ�ਏ ਓ.

ਆਹ ਤ�ਵੀਆਂ ਦ� ਮਸਿਲਆਂ ਚ ਰਾਜ� ਮਹਾਰਾਜ� ਬਨਵਾਸ ਚਲ� ਗਏ ,ਪਰ
ਰ�ਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤ�� ਰ�ਕ ਤ� ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ।”ਚਾਚੀ ਬ�ਲਦੀ ਗਈ ਉਹ
ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਸ�ਖਮਨ ਬਾਰ� ਉਸ ਮਗਰ� ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਪ��ਛ ਨਾ ਸਿਕਆ।  ਇ�ਕ ਸ਼ਰਮ ਇ�ਕ ਿਲਹਾਜ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਹਲ� ਭਰੀ
ਹ�ਈ ਸੀ। ਉਹ ਨ�ਿਤਕ ਤ�ਰ ਤ� ਿਕਸ� ਅ�ਗ� ਿਡ�ਗਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ।
 ਉਹਨ� ਿਕਸ� ਗ�ਆਂਢੀ ਘਰ� ਸਕ�ਟਰ ਮ�ਿਗਆ ਅਗਲ� ਨ� ਝ�ਟ ਦ� ਿਦ�ਤਾ
ਜਦ� ਿਕ ਕਦ� ਉਸ ਉ�ਤ� ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹ� ਸੀ। ਿਸ�ਧਾ ਸਕ�ਟਰ
ਖ�ਨ� ਵ�ਲ � ਲ� ਿਗਆ। ਕਾਲ�ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਉਹ ਹ�ਪੀ ਕ�ਲ
ਪ��ਜ ਹੀ ਿਗਆ.ਦ�ਰ� ਤੀਜੀ ਚ�ਥੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਹ�ਪੀ � ਉਹਦਾ
ਝਾਉਲਾ ਸਕ�ਟਰ ਦਾ ਮ�ੜ ਕ�ਟਦ� ਹੀ ਪ� ਿਗਆ ਸੀ। “ਲਗਦਾ ਤ� ,ਲ�ਖਾ ਹੀ
ਆ ! ਪਰ ਇ�ਝ ਦ� ਝਾਉਲ� ਭ�ਲ�ਖ� ਆਵਾਜ਼ ਉਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ� ਵੀ
ਸ�ਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲ�ਖ� ਨ� ਹ�ਣ� ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ
ਹ�ਵ�। ਪਰ ਉਹ ਇ�ਕਟਕ ਉਸ ਸਵਾਰ ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਲ ਪਲ ਿਜਉਂ
ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਕਲ�ਜ� ਚ ਧ�ਕ
ਧ�ਕ ਸ�ਣਾਈ ਿਦ�ਦੀ ਰਹੀ। ਸ�ਚੀ ਕ�ਲ ਆਇਆ ਤ� ਉਹਦਾ ਮ��ਹ ਅ�ਿਡਆ
ਰਿਹ ਿਗਆ। ਇਹਤ� ਉਸਦਾ ਯਾਰ ਲ�ਖਾ ਹੀ ਸੀ।  ਉਹ ਵੀ ਪ�ਰੀ ਫ�ਜੀ
ਟ�ਹਰ ਚ।  ਉਹ� ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ� ਜਾਕ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਹ�ਣਾ





ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਤ� ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵ�ਖ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਯਾਰੀ ਅਜ� ਕਾਇਮ ਸੀ। ਿਬ�ਲੀ ਵ�ਗ ਛਾਲ� ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪ�ਜ ਸ�ਤ ਕਦਮ�
ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਥ�ਲ� ਆ ਿਗਆ। ਸਕ�ਟਰ ਰ�ਕਦ� ਹੀ ਉਸਨ�
ਲ�ਖ� � ਜ�ਫੀ ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ। “ਬ�ਲ�,ਯਾਰਾ ਫ�ਜੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਯਾਰ �
ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ “ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਇਹ� ਸ਼ਬਦ ਿਨ�ਕਲ�।  ਲ�ਖ� ਕ�ਲ� ਕ��ਝਵੀ ਬ�ਲ
ਨਾ ਹ�ਇਆ ਿਸਰਫ ਅ�ਖ� ਹੀ ਿਸ�ਲੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਸੀ। “ਦ�ਖ� ਮ�ਰਾ ਯਾਰ
ਲ�ਖਾ ਫ�ਜੀ ਹ� ਿਗਆ ,ਉਹ ਿਜਵ� ਹਰ ਇ�ਕ � ਦ�ਸ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ।
“ਕ�ਲ ਬ�ਠ� ਮ�ਜ� ਤ� ਉਹ ਗ�ਲ� ਕਰਨ ਲ�ਗ�। ਲ�ਖਾ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਬ�ਠਾ ਉਸ�
ਟਰ�ਕ ਚ ਚੜ�ਨ ਤ� ਲ� ਕ� ਅ�ਜ ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ
ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟਾ ਚ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ।  ਉਦ� ਤ�ਕ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਚਾਹ ਪ�ਦ� 
ਪ�ਦ� ਉਹ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਰਹ�। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣ� ਸ�ਆਲ ਤ� ਆਇਆ “ਮ�ਰ�
ਮਗਰ� ਕੀ ਹ�ਇਆ ?” ਉਹਨ� ਡ��ਘਾ ਹ�ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ ਝਾਕ ਕ�
ਪ��ਿਛਆ। “ਤ�ਰ� ਮਗਰ� ! ਮਤਲਬ ਤ�� ਿਸ�ਧਾ ਨਹ� ਪ��ਛ ਿਰਹਾ ਿਕ ਸ�ਖਮਨ
ਨਾਲ ਕੀ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਹ ਿਕ�ਥ� ਹ� ?” ਦਾਈ ਕ�ਲ� ਵੀ ਿਢ�ਡ ਲ�ਕ�ਵ�ਗਾ ਹ�ਣ।
?” ਉਹਨ� ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਪ��ਿਛਆ। ਲ�ਖ� ਨ� ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਝਾਿਕਆ ਮਤ�
ਉਹ ਸਭ ਕ�ਝ ਛ�ਤੀ ਤ� ਛ�ਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਹੀ ਪੜ� ਲਵ�।
 ਚ�ਲ ਓਧਰ ਟਰ�ਕ ਵ�ਲ ਚਲਦ� ਆ ਐਥ� ਕ�ਨ� � ਵੀ ਕ�ਨ ਨ�। ਆਖਦ�
ਉਹ ਛ�ਤੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮ�ਕਾ ਕ� ਟਰ�ਕ ਵ�ਲ ਚ�ਲ ਪਏ। 

ਲ�ਨ� ਤ� ਚੜਦ� ਹੀ ਹ�ਪੀ ਨ� ਕਥਾ ਛ�ਹ ਲਈ। “ਤ�ਰ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਕਈ
ਿਦਨ ਤ�ਕ ਸ�ਹੀਆ ਕ��ਿਤਆਂ ਵ�ਗ ਤ�ਰੀਆਂ ਿਬੜਕ� ਕ�ਢਦ� ਰਹ�। ਮ�ਰ� ਕ�ਲ�
ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਣਕ� ਪ�ਚਕਾਰ ਕ� ਪ��ਛਦ� ਰਹ�। ਮ� ਉਹਨ� � ਿਕ�ਥ� ਕ�ਝ
ਦ�ਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਹਂਦ� ਬ�ਸ ਤ�ਰੀ ਿਛਤਰ�ਲ ਕਰਨੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ। ਿਫਰ
ਇ�ਕ ਿਦਨ ਮ�ਰੀ ਬ�ੜ�ੀ (ਮ� ) � ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਪਆ ਬਈ ਮ�ਰ� ਕ�ਲ� ਤ�ਰੀ





ਪ��ਛਿਗ�ਛ ਕਰਦ� ਪਏ ਨ�। ਇ�ਕ ਦ�ਪਿਹਰ ਸਾਡ� ਡ�ਗਰ� ਆਲ� ਦ�ਖਦ�
ਿਫਰਦ� ਸੀ ਤ� ਅ�ਦਰ ਝਾਤੀ ਿਜਹੀ  ਮਾਰਕ� ,ਅ�ਿਗਓਂ ਬ�ੜ�ੀ ਸ��ਭਰਨ ਲ�ਗੀ
ਹ�ਈ ਸੀ ,ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਪ�ਗੀ ,ਭਾਪ� ਨਾਲ ਓਦਣ ਸਵ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਖੜ�ਕੀ ਸੀ
ਉਸਦੀ। ਬ�ਸ ਿਫਰ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼� ਆਕ� ਪ��ਿਛਆ ਿਕ ਭਾਈ ਕੀ ਝਾਤੀਆਂ
ਮਾਰੀ ਜਾਨ� ਓ ,ਬ�ੜ�ੀਆਂ ਆਲ� ਘਰ ਨ� ਇਹ ,ਅ�ਿਗਓ ਉਹਨ� ਦ�ਂਹ � ਕ�ਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਗ�ਲ�।  ਿਫਰ ਐਵ� ਮ��ਹ� ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਿਕ ਲ�ਖ� � ਦ�ਖਦ� ਸੀ
ਕੀਤ� ਇਥ� ਤ� ਲ�ਿਕਆ ਨਹ� ਬ�ਠਾ। ਬ�ਸ ਿਫਰ ਬ�ੜੀ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਹ�ਲ
ਿਗਆ ਉਹਨ� ਅਗਲ� ਿਪਛਲ� ਸਭ ਪ�ਣ ਿਦ�ਤ�। ਨਾ ਦਾਦਕ� ਛ�ਡ� ਨਾ ਨਾਨਕ�
,ਨਾ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦ� ਨਾ ਮਿਰਆਂ ਦ� ਸਭ ਦ� ਪ�ਤੜ� ਫਰ�ਲ ਸ��ਟ� , ਆਹਂਦੀ
ਿਕਸ� ਦ� ਪ��ਤ � ਘਰ� ਬ�ਘਰ ਕਰਕ� ਵੀ ਤ�ਸ� ਸ��ਹ� ਲ�ਦ� ਿਫਰਦ� ਹ� ਐਨਾ
ਹੀ ਅਣਖ� ਹ� ਧੀ � ਘਰ ਿਕਉਂ ਰ�ਿਖਆ ,ਇ�ਝ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ�
� ਿਪ�ਡ ਚ ਛ�ਡਦ� ਿਫਰਦ� ਹ� ਅਗਲ� ਘਰ ਕ�ਈ ਵ�ਸਣ ਦ�ਦ� ,ਇਹ ਉਮਰ
ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹ��ਦੀ ਏ,ਜ� ਗਲਤੀ ਹ�ਈ ਤ� ਿਮ�ਟੀ ਪਾਓ ਅ�ਿਗਓ ਆਪਣਾ
ਿਵਚਾਰ�। ਬਥ�ਰੀਆਂ ਥ�ਡੀਆਂ ਸ�ਣਿਲਆਂ।  ਹ�ਣ ਿਹ�ਕ ਠ�ਕ ਕ� ਆਖਦੀ ਆਂ
ਿਕ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਮ��ਡਾ ਨਾ ਜਾਿਣਓ ਪਾਲ ਕ�ਰ ਦਾ ਜਾਿਣਓ ਕ�ਈ ਹ�ਥ ਲਾ ਕ�
ਦ�ਖ� ਜ� ਬਰ�ਬਰ ਮ� ਸੀਰਮ� ਨਾ ਪੀ ਜਾਵ�। ਉਹ ਿਦਨ ਤ� ਅ�ਜ ਦਾ ਿਦਨ ਮ�ੜ
ਕ�ਈ ਸ�ਹ ਲ�ਣ ਤ� ਿਕ ਗਲੀ ਿਵਚ� ਵੀ ਨਹ� ਲ�ਿਘਆ।  ਮ�ੜ ਸਭ ਗ�ਲ�
ਆਈ ਗਈ ਹ� ਗਈਆਂ। ਕ�ੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਿਮ�ਟੀ ਪਾਗ�।
ਬ�ੜੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਖਾਨ� ਪ�ਗੀ ਕ� ਜ� ਛ�ਜ ਪਾ ਛ�ਡਣਗ� ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ
ਬਦਨਾਮੀ ਹ� ਕ�ਲ � ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਹ� ਹ�ਣਾ ਮ��ਡ� � ਿਕਸ� ਕੀ ਕਿਹਣਾ। “ਹ�ਪੀ
ਨ� ਗ�ਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ,ਪਰ ਲ�ਖ� ਦ� ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਹਲ� ਬਾਕੀ ਸੀ
,”ਸ�ਖਮਨ ?””ਸ�ਖਮਨ � ਉਹਨ� ਿਪ�ਡ� ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ ,ਸ�ਿਣਆ ਪਿਟਆਲ�
ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕ�ਲ ਰਿਹ�ਦੀ ਹ� ਤ� ਓਥ� ਹੀ ਿਕਸ� ਕਾਲਜ਼ ਚ ਪੜ�ਦੀ ਹ�।
“ਤ�ਰ� ਬਾਰ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਸ�ਨ�ਹ� ਘ�ਲਕ� ਪ��ਿਛਆ ਪਰ  ਮ�� ਹੀ ਨਹ� ਪਤਾ





ਸੀ ਤ� ਤ�� ਿਕਥ� ਹ� ਉਹ� ਕੀ ਦ�ਸਦਾ। ਿਪਛਲ� ਿਦਨ� ਆਈ ਸੀ ,ਮ� ਵ�ਿਖਆ
ਪਿਟਆਲ� ਦਾ ਪਾਣੀ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਉਹਦ� ਹ�ਡ� � ਿਨਖਰੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ। ਮ�
ਸ�ਨ�ਹਾ ਘ�ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਯਾਰ ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਚ ਤ� ਅ�ਗ� ਚ ਸ�ਕਾ ਪ� ਜ�ਦਾ ਤ��
ਤ� ਿਦਨ� ਿਦਨ ਿਖ�ਲਰ ਰਹ� ਏ ,ਆਹ�ਦੀ ਇਸ ਖ�ੜ�� ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਉਹਦ� ਿਬਨ ਸਭ ਅਧ�ਰਾ ਏ ,ਅ�ਦਰ ਜਮ� ਖਾਲੀ ਏ। ਿਦਲ ਬ�ਸ ਉਹਦੀ
ਸ��ਖ ਮ�ਨਦਾ ਦ�ਹ� ਵ�ਲ� ਦ��ਖ ਿਨਵਾਰਨ ਸਾਬ ਜਾਨੀ ਆਂ ਿਕ ਉਹ ਿਜਥ� ਹ�ਏ
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹ�ਵ�। “”ਆਪ� ਪਿਟਆਲ� ਚ�ਲੀਏ ?” ਲ�ਖ� ਨ� ਪ�ਦ� ਸ�ਟੀ
ਆਿਖਆ। “ਤ�ਰ� ਿਪਛਲ� ਰ�ਣ� ਧ�ਤ� ਨਹ� ਗਏ,ਨਵ� ਯ�ਬ ਛ�ੜਨ ਲ�ਗ
ਿਗਐਂ।, ਦ�ਖ ਲ�ਖ� ,ਮ�� ਪਤਾ ਥ�ਡ� ਿਦਲ� ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਲਈ ਵਾਧ� ਿਪਆਰ
ਏ ਪਰ ਇਹ ਸਕ�ਲ� ਤ� ਚ�ੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਿਪਆਰ ਖ�ਤ ਦ� ਬ�ਿਨਆਂ ਤ�
ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਿਮਲਣੀਆਂ ਤ�ਕ ਹੀ ਿਨਭਦਾ ਚ�ਗਾ ਲਗਦਾ,ਇ�ਕ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਹ�
ਪ�ਤੀਆਂ ਅ�ਡ ਹ�ਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ�ਖਣ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਨਹ� ਬਦਲ
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ� � ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਮਲਣੀ ਤ� ਹ��ਝ ਸ��ਟ।
ਐਵ� ਦ� ਚਾਰ ਦ� ਿਸਰ ਖ�ਲ�ਣਗ� ਕ�ਈ ਫ�ਦਾ ਦ�ਸ ਭਲਾ. ਥ�� ਇਥ� ਿਕਸ� ਨ�
ਵ�ਸਣ ਨਹ� ਦ�ਣਾ “ਹ�ਪੀ ਨ� ਉਹ� ਸਮਝਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਆਿਖਆ। ਪਰ ਲ�ਖ�
ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਰ�ਟ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਵੀ ਕਰੀਏ ਪਿਟਆਲ� ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ।
ਹ�ਪੀ ਨ� ਉਹਦ� ਅ�ਗ� ਹਿਥਆਰ ਸ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,ਚ�ਲ ਿਫਰ ਆਪ� ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਉਹ� ਿਮਲ ਆਉਂਦ� ਆਂ ,ਮ�ਰ� ਮਾਮ� ਿਕਆਂ ਚ� ਛ�ਟਾ ਓਧਰ ਹੀ
ਰਿਹ�ਦਾ ਬਾਰ�ਦਰੀ ਚ ਿਕਸ� ਪਾਸ� , ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਰ�ਕ�ਗ� ,ਸਵ�ਰ ਸ਼ਾਮ ਦ��ਖ
ਿਨਵਾਰਨ ਬ�ਠ ਆਵਾਗ� ,ਓਥ� ਤ� ਜਰ�ਰ ਆਏਗੀ ,ਜ� ਸ�ਚ ਬ�ਲਦੀ ਹ�ਈ
ਨਹ� ਪਤਾ ਲ�ਗਜ� ਬਈ ਕ�ੜੀ ਹਵਾ ਚ ਗ�ਪ� ਤ� ਨਹ� ਰ�ੜੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ।
ਮ�ਰ� ਲਈ ਫ�ਜੀ ਰ�ਮ ਿਲਆਇਆ ਿਕ ਨਹ� ?”ਇ�ਕ ਪ�ਟੀ ਿਲਆਂਦੀ ਏ
,ਅ�ਧੀ ਤ�ਰੀ ਤ� ਅ�ਧੀ ਬਾਪ� ਦੀ ਭਾਵ� ਪੀਕ� ਿਲਟੀ ਜ�ਵੀ।” ਲ�ਖ� ਨ� ਿਕਹਾ।
 “ਮ� ਤ� ਛ�ਡੀ ਬ�ਠਾ ,ਅਹ� ਤ�ਰੀ ਗ�ਆਂਢਣ ਏ ਨਾ ਜ� ਉਹ ਸਹ�� ਪਵਾ ਗਈ





ਿਕ ਪੀਣ� ਨਹ� ਇਸ ਲਈ ਛ�ਡਤੀ ,ਇਹ ਤ� ਭਾਪਾ ਪੀਊ ” ਹ�ਪੀ ਨ� ਿਕਹਾ।
 “ਮ� ਜਾਣਦਾ ਤ�� ਵ�ਡ� ਿਗਆਨੀ � ਅ�ਗ� ਵੀ ਵੀਹ� ਕ�ੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹ��ਆਂ
ਖਾ ਕ� ਤ�ੜ ਹਿਟਆ ਏਹ ਵੀ ਤ�ੜ ਦ�ਵ�ਗ�। “ਲ�ਖਾ ਉਹਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤ�
ਵਾਿਕਫ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਓਥ� ਘ��ਮਦ� ਰਹ� ਖ�ਨ� ਦ� ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗ�ੜ�
ਿਦ�ਦ� ਰਹ�। ਇ�ਕ ਗ�ੜਾ ਏ ਐ�ਸ ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਆਏ ਸੀ। ਿਜ�ਥ� ਕ�ਠ�
ਪੜ�ਨ ਦਾ ਸ�ਪਨਾ ਿਲਆ ਸੀ ਕਦ� ਪਰ ਪ�ਰਾ ਨਾ ਹ� ਸਿਕਆ। ਰਾਤ ਦ� ਅ�ਧੀ
ਰਾਤ ਤ�ਕ ਘ��ਮਦ� ਉਹ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਤ� ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਕ�ਠ� ਸ��ਤ�
ਿਜਥ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸ��ਤ� ਸੀ। ਚਲਦਾ।

ਕਈ ਿਦਨ ਤ�ਕ ਿਵਉਂਤ� ਗ��ਦਦਾ ਿਰਹਾ ਲ�ਖਾ ਘਰ� ਜਾਏ ਤ� ਕੀ ਕਿਹਕ�
ਜਾਏ। ਉਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਟਆਲ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਬਾਪ� ਨ� ਿਖਝ ਹੀ ਜਾਣਾ
,ਘਰ� ਿਫਰ ਕਲ�ਸ਼ ਪਊ। ਇਸ ਗ�ਲ� ਡਰਦਾ ਉਹ ਕ�ਝ ਵੀ ਫ�ਸਲਾ ਨਾ ਲ�
ਸਿਕਆ। ਹ�ਪੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਲਾਹ� ਬਣਾਕ� ਢਾਹ ਲਈਆਂ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ
ਉਹਦ� ਭਰਤੀ ਹ�ਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹ��ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਹਰ ਦ�ਜ� ਤੀਜ�
ਿਦਨ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਦ�ਰ� ਨ�ਿੜਓਂ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਢ��ਿਕਆ ਰਿਹ�ਦਾ। ਕ�ਈ ਇ�ਕ
ਿਦਨ ਰ�ਕਦਾ ਕ�ਈ ਦ� ਿਦਨ। ਉਸ� ਮਨ ਮਾਰ ਕ� ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਪ�ਦਾ।
ਉ�ਪਰ� ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜ�ਦਾ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਦ�ਸ ਪਾਈ ਜ�ਦਾ। ਜ�
ਉਹਦੀਆਂ ਭ�ਣ� ਲਈ ਮ��ਡ� ਦੀ। ਜਦ� ਵੀ ਕ�ਈ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੀ
ਤਨਖਾਹ ਨ�ਕਰੀ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਵ�ਧਕ� ਕ�ਈ ਗ�ਲ ਨਾ ਚਲਦੀ। ਆਪਣ�
ਿਵਆਹ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਉਹ� ਗ��ਸਾ ਚੜ�ਦਾ ਚਲ� ਭ�ਣ� ਲਈ ਗ�ਲ ਹ��ਦੀ
ਦ�ਖ ਉਹ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਚਲ� ਉਹਦ� ਿਸਰ� ਭਾਰ ਲ�ਥ�। ਬ�ਬ� ਸ�ਖਾਲੀ ਹ�
ਜਾਊ। ਜਦ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਟ ਿਗਆ ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਹਦ�
ਮਨ ਚ ਸਕੀਮ ਘੜ ਹੀ ਲਈ। ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਆਉਂਦ� ਵ�ਲ� ਉਹ� ਦ�ਿਸਆ
ਸੀ ਿਕ ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫ�ਜੀਆਂ ਲਈ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਕ�ਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹ� ਿਜਹੜ�





ਿਬਨ� ਕਾਲਜ ਿਗਆ ਹੀ ਪ�ਪਰ ਦ�ਕ� ਿਸ�ਧ� ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ�।
ਫ�ਜ ਚ ਤਰ�ਕੀ ਲਈ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਬਹ�ਤ ਵ�ਿਲਊ ਸੀ। ਦਸਵ� ਬਾਰਵ� ਜ�
ਬੀਏ ਪਾਸ ਸਭ ਦੀ ਤਰ�ਕੀ ਅਲ�ਗ ਤਰੀਕ� ਸੀ ਟ�ਕਨੀਕਲ ਕ�ਰਸ ਵਾਲ�
ਲਈ ਹ�ਰ ਵੀ ਪਿਹਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਹਨ� ਸਭ ਗ�ਲ
ਘਰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਖ�ਲ� ਲਈ ਿਕ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਫਾਰਮ
ਭਰਨ ਤ� ਹ�ਰ ਜਰ�ਰੀ ਕ�ਮ ਿਨਪਟਾਉਣ ਉਹ ਯ�ਨੀਵਿਰਸਟੀ ਜਾਣਗ� ਤ� ਜ�
ਕ�ਝ ਟ�ਮ ਲ�ਗਾ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦ� ਮਾਮ� ਕ�ਲ ਰ�ਕ ਆਉਣਗ�। ਭਲਾ ਅਗ�ਹ
ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ � ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਸ� � ਿਕਸ�
ਿਕਸਮ ਦਾ ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ। ਿਮ�ਥ� ਿਦਨ ਦ�ਵ� ਖ�ਨ� ਤ�ਕ ਸਕ�ਟਰ ਤ�
ਗਏ। ਸਟ�ਡ ਤ� ਸਕ�ਟਰ ਖਲ�ਾਰ ਕ� ਪਿਟਆਲ� ਵਾਲੀ ਬ�ਸ ਫੜ� ਲਈ। ਦ�ਵ�
ਨ� ਸ�ਜ ਸ�ਵਰ ਕ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਤ� ਵ�ਧ ਿਲਸ਼ਕ� ਹ�ਏ ਸੀ। ਪਰ ਅ�ਜ ਲ�ਖ� ਨ�
ਫ�ਜੀ ਪ�ਗ ਨਾ ਬ�ਨ�ਕ� ਸਾਦ� ਕ�ਪੜ� ਹੀ ਪਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ। ਵਰਦੀ ਉਹਨ� ਨਾਲ
ਬ�ਨ� ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਸ�ਖਮਨ � ਵਰਦੀ ਪਾ ਕ� ਆਪਣੀ ਟ�ਹਰ
ਿਦਖਾਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਵ�ਗ ਹ�ਪੀ ਉਹਦ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਚਮਕ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਐਸ� ਵ�ਲ� ਲ�ਖਾ ਿਖਝ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  ਿਕਉਿਕ ਿਕਸ� ਵੀ ਚੜ�ਨ
ਉ�ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਅ�ਖ ਲ�ਖ� � ਇਗਨ�ਰ ਕਰਕ� ਹ�ਪੀ ਤ� ਜਾ
ਿਟਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕ� ਜ� ਅ�ਗ� ਿਪ�ਛ� ਵੀ ਬ�ਠਦ� ਸੀ ਤ� ਹਮ�ਸ਼ਾ
ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਉਸ ਵਾਲੀ ਭਰਦੀ।  ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਹ�ਪੀ ਦੀ ਤ�ਕਣੀ ਚ ਗ�ਲ�
ਕਰਨ ਦ� ਤਰੀਕ� ਚ ਕੀ ਸੀ ਪਲ� ਚ ਉਹ ਿਕਸ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਗ�ਲ� ਲਾ
ਕ� ਿਮਲਣ ਤ�ਕ ਦ� ਇਕਰਾਰ ਲ� ਲ�ਦਾ ਸੀ।  ਉਸਦ� ਿਵ�ਚ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ
ਿਖ�ਚ ਸੀ।  ਅ�ਜ ਵੀ ਖ�ਿਨਓ ਿਨਕਲਦ� ਹੀ ਹ�ਪੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕ� ਉਹਦ� ਤ�
ਅ�ਡ ਸੀਟ ਤ� ਬ�ਿਠਆ। ਅ�ਿਗਓਂ ਕਾਲਜ ਚੜ�ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਆਈਆਂ
ਤ� ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਬ�ਠੀ ਕ�ੜੀ � ਐਸਾ ਗ�ਲੀ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਉਹ� ਿਮਲਣ ਤ�ਕ ਦ� ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਗਈ।  ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ





ਤਰ�� ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਕ�ਈ ਬ�ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਪਰ ਿਫਰ
ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਤਰ�� ਦੀ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਸੀ “ਿਜਸ� ਸ�ਖਮਨ
ਵਰਗੀ ਇ�ਕ ਹੀ ਿਮਲ ਗਈ ਉਹ� ਹ�ਰ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਦੀ ਲ�ੜ ਏ “! ਉਹ
ਸ�ਚਦਾ ਇਹ� ਗ�ਲ ਉਹ� ਹਮ�ਸ਼ਾ ਤਸ�ਲੀ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ। ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਉਹ
ਪਿਟਆਲ� ਪਹ��ਚ� ,ਲ�ਭਦ� ਲਭਾਉਂਦ� ਮਾਮ� ਘਰ ਵੀ ਚਲ� ਗਏ। ਜ�ਿਦਆ ਦੀ
ਚ�ਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹ�ਈ। ਲ�ਖ� ਦੀ ਨ�ਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨ� � ਿਵਆਹ ਿਜ�ਨ�
ਚਾਅ ਸੀ। ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਦ�ਪਿਹਰ ਢਲ ਗਈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦ�
ਿਦਨ ਵ�ਸ� ਵੀ ਿਨ�ਕ� ਸੀ। ਉਹਨ� ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਾਣ ਦਾ
ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਸ�ਖਮਨ � ਲ�ਭਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਸਵਖਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਉਹ ਗ�ਰਦਵਾਰਾ ਸਾਿਹਬ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇ�ਝ
ਹਰ ਇ�ਕ ਦ� ਿਚਹਰ� ਵ�ਲ ਝਾਕਣਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਛਤਰ�ਲ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਦਾ।
ਅਖੀਰ ਉਹਨ� ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਿਕ ਇ�ਕ ਜਣਾ ਜ��ਤੀ ਘਰ ਚ ਜ�ੜ� ਸਾਫ
ਕਰ�ਗਾ ਦ�ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦ� ਜ�ੜ� ਲ�ਹਾਵ�ਗਾ।  ਇ�ਝ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਹ�ਗਾ। ਹ�ਪੀ ਜ�ੜ� ਘਰ ਬ�ਠ ਿਗਆ ਤ� ਲ�ਖਾ ਹਰ ਆਉਂਦ�
ਜ�ਦ� � ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਤ� ਵਾਿਹਗ�ਰ� ਅ�ਗ� ਇ�ਕ� ਅਰਦਾਸ ਿਕ ਜ� ਉਹ
ਿਮਲਾ ਦ�ਵ� ਤ� ਹਰ ਸਾਲ ਜ�ਿੜਆਂ ਦ� ਸ�ਵਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਕਰ�ਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤ� ਹਨ�ਰਾ ਤ� ਹਨ�ਰ� ਤ� ਡ��ਘੀ ਰਾਤ ਹ� ਗਈ। ਪਰ ਸ�ਖਮਨ
ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲ�ਖ� � ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤੀ। ਚ�ਗਾ ਹ��ਦਾ
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਓਥ� ਚਲ� ਜ�ਦ�
ਇ�ਝ ਐਡ� ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਸ�ਖਮਨ � ਲ�ਭਣਾ ਘਾਹ ਚ ਸ�ਈ ਲ�ਭਣ ਵਰਗਾ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਰ�ਣ � ਕਰਨ ਲ�ਗਾ। ਘਰ ਆ ਕ� ਰ�ਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ
ਗਈ। ਰਾਤ� ਨ�ਦ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਹ�ਪੀ ਉਹ� ਉਦਾਸ ਦ�ਖਕ� ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ,” ਐਵ� ਫਰ�ਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਅਖ� ਦ�ਹੀ ਵ�ਲ� ਗ�ਰਦਵਾਰ�
ਜਾਨੀ ਆਂ ,ਇਸ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦਾ ਕ�ਈ ਭਰ�ਸਾ ਨਹ� ” ਹ�ਪੀ ਨ� ਆਪਣ�





ਿਚਰ ਸਥਾਈ ਵਚਨ ਬ�ਲ�।  ਭਾਵ� ਉਹ� ਖ�ਦ � ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਸ�ਖਮਨ ਹ�ਰ� ਕ�ੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹ� ਏ। ਉਮੀਦ ਇਹ� ਸੀ ਿਕ ਖ�ਰ� ਅ�ਿਮ�ਤ
ਵ�ਲ� ਿਮਲ ਜਾਏ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਠ�ਡੀ ਸਵ�ਰ ਿਵ�ਚ ਬ��ਕਲ� ਮਾਰੀ ਉਹ ਮ�ੜ
ਗ�ਰਦਵਾਰ� ਪਹ��ਚ ਗਏ।  ਉਹਦ� ਮਾਮ� ਦ� ਟ�ਬਰ � ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਿਕ
ਭਲ� ਿਬਨਾ ਪੀਤ� ਰਾਤ ਨਾ ਕ�ਢਣ ਵਾਲਾ ਹ�ਪੀ ਿਕ�ਝ ਦ� ਵ�ਲ� ਗ�ਰਦਵਾਰ�
ਜਾਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ।  ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਸ�ਚਕ� ਚ��ਪ ਕ� ਗਏ ਿਕ ਖ�ਰ� ਲ�ਖ�
ਕਰਕ� ਬਦਲ ਿਗਆ ਹ�ਏ। ਕ�ਲ� ਵਾਲੀ ਿਡਊਟੀ ਫ�ਰ ਸ�ਭ ਲਈ। ਹਨ�ਰਾ
ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਧ��ਦ ਰਿਹ ਗਈ। ਿਫਰ ਸ�ਰਜ ਚਮਕਣ ਲ�ਗਾ। ਸ�ਗਤ
ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਿਫਰ ਘਟਣ ਲ�ਗੀ।  ਪਰ ਕ�ਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਜਗੀ। ਿਫਰ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇ�ਕ ਿਚਹਰ� ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਜ�ੜੀਆਂ ਕ�ਝ ਪਲ ਲਈ
ਜ�ੜਕ� ਿਪਛ�ਹ ਹਟੀਆਂ ਤ� ਿਫਰ ਓਥ� ਹੀ ਜ�ਮ ਗਈਆਂ।ਉਹਦ� ਿਚਹਰ�
ਮ�ਹਰ� ਤ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਕ�ਨ� ਕ�ਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਅ�ਖ� ਉਹੀ ਸੀ ਉਸ
ਪਿਹਲੀ ਤ�ਕਣੀ ਵ�ਗ ਉਹਦ� ਸਰੀਰ ਿਵ�ਚ ਿਬਜਲੀ ਦ�ੜ ਗਈ। ਸ�ਖਮਨ
ਹੀ ਸੀ ! ਿਕ�ਨਾ ਟ�ਮ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਤ�ਕਦ� ਰਹ�।  ਿਜਵ� ਇ�ਕ
ਸਾਲ ਦ� ਦੀਦਾਰ � ਪਲ� ਚ ਪ�ਰਾ ਕਰ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਣ।  ਉਹ ਿਵਸ਼ਦਨ
ਵਾਲਾ ਹੀ ਮ�ਸਮ ਸੀ ਪਰ ਹ�ਣ ਿਦਨ ਉ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਿਦਨ ਢਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਇਹ� ਫਰਕ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਇਸ ਿਦਨ ਿਵ�ਚ। ਜੀਭ ਿਜਵ� ਖਾਮ�ਸ਼ ਹ�
ਗਈ ਸੀ ਤ� ਅ�ਖ� ਨ� ਸਭ ਕ�ਝ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�। ਲ�ਖ� ਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਉਹ� ਘ��ਟਕ� ਜ�ਫੀ ਚ ਪਰ ਲਵ� ਪਰ ਜਗ�ਾ ਤ� ਲ�ਕ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ
ਨਹ� ਸੀ ਿਦ�ਦ�। ਿਕ�ਨ� ਅਜੀਬ ਪਲ ਸੀ ਿਸਰਫ ਅ�ਖ� ਦ� ਤ�ਕਣੀ ਨ� ਹੀ
ਉਹਨ� � ਿਨਹਾਲ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅ�ਖ� ਵੀ ਰ�ਬ ਦ� ਸ਼�ਕਰਾਨ� ਲਈ
ਬ�ਦ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹ�ਥ ਮ�ਲ� ਮ�ਲੀ ਜ�ੜ ਰਹ� ਸੀ। ਹ�ਸ਼ ਚ ਆਏ ਤ� ਆਸ
ਪਾਸ ਦ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਇਆ।  ਦ�ਵ� ਰਸਿਤਓਂ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਹ�ਕ� ਖੜ��
ਹ� ਗਏ। “ਮ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਦ�ਵ� ਆਏ ,ਉਹਨ� ਹੀ ਦ�ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਦਨ ਚ ਦ�





ਵਾਰ ਗ�ਰਦਵਾਰ� ਆਉਂਦੀ ਏ ,ਤ�ਰਾ ਕਾਲਜ ਜ� ਿਸਰਨਾਵ� ਨਹ� ਸੀ ,ਇਸ
ਲਈ ਇਥ� ਹੀ ਲ�ਭਣਾ ਸ�ਖਾ ਸੀ ,ਕ�ਲ ਸ਼ਾਮ� ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਤ�� ਨਹ� ਸੀ
ਆਈ। ” ਇ�ਕ� ਸਾਹ� ਉਹਨ� ਸਭ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਿਜਵ� ਚ�ਰ ਇਕਬਾਲੀਆ
ਿਬਆਨ ਦ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। “ਮ�ਰਾ ਅ�ਜ ਪ�ਪਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ� ਰਹੀ
ਸੀ ਨਹ� ਆਈ ,ਹ�ਣ ਪ�ਪਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਰ�ਰ ਜਾ ਕ� ਜਾਣਾ ਸੀ ,ਪਰ ਤ��
ਐਨ� ਿਦਨ ਿਕ�ਥ� ਿਰਹਾ ,ਤ�� ਪਤਾ ਮ� ਤ�� ਿਕ�ਨਾ ਿਮਸ ਕੀਤਾ “. ਿਮਸ
ਸ਼ਬਦ ਉਸਤ� ਪ�ਰਾ ਨਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਥਰ� ਵਗਣ
ਲ�ਗ ਗਏ। “ਉਹ ਇ�ਕ ਲ�ਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ� ਿਕਤ� ਬ�ਠਕ� ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਆ
“.ਉਹਨ� ਹ�ਪੀ � ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ�ਖਮਨ ਬ�ਲ
ਪਈ.”ਮ�ਰੀਆਂ ਸਹ�ਲੀਆਂ ਮ�� ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨ�, ਮ� ਰਿਜ�ਦਰਾ ਕਾਲਜ ਚ
ਪੜ�ਦੀ ਹ� ਪ�ਪਰ ਤ� ਛ�ਤੀ ਿਵਹਲੀ ਹ� ਜਾਵ�ਗੀ।  ਓਥ� ਹੀ ਆਪ� ਸਾਹਮਣ�
ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਬ�ਠ ਜਵਾਗ�। “ਤ�ਸ� ਓਥ� ਹੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਐਨ� � ਹ�ਪੀ ਵੀ
ਆ ਿਗਆ ਸੀ।  ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਆਖਣ ਲ�ਗਾ ,” ਸਾ� ਵੀ
ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕ�ਮ ਏ ਓਥ� ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਰ ਏ ਕਾਲਜ਼ “.”ਓਕ� ,ਿਫਰ ਆਪ�
ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਮਲਦ� ਆਂ ਮ� ਘਰ ਕਿਹ ਭ�ਜਾਗੀ ਿਕ ਯ�ਨਵਰਿਸਟੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਨ�ਟਸ ਲ�ਣ� ਹਨ।, ਤ�ਸ� ਮ�� ਸਹੀ 12 ਵਜ� ਗ�ਲ ਮਾਰਕੀਟ
ਦੀ ਜ�ਸ ਵਾਲੀ ਦ�ਕਾਨ ਕ�ਲ ਿਮਲਣਾ ਿਮਲਣਾ ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵ�ਚ।
“ਿਵਛੜਨਾ ਭਲਾ ਕ�ਣ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ� ਪਰ ਸਮ� ਸਥਾਨ ਤ� ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ
ਮਾਹ�ਲ ਿਵਛੜਨਾ ਜਰ�ਰੀ ਬਣਾ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਇਹ ਿਵਛ�ੜਾ ਤ� ਮ�ੜ ਿਮਲਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਕ� ਪ� ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਹ��ਚ ਕ� ਲ�ਖ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਨ� ਫਟਾਫਟ ਕ�ਮ ਿਨਪਟਾ ਲਏ.ਸਭ
ਫਾਰਮ ਭਰਕ� ਫੀਸ� ਜਮ� ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤੀਆਂ। ਲ�ੜ�ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਖਰੀਦ
ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਮ� ਿਫਰ ਵੀ ਐਨਾ ਹ�ਲੀ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਰ� ਵ�ਜਣ





ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਲ� ਰਹ�। ਉਡੀਕ ਚ ਸਮ� ਹ�ਲੀ ਹ� ਹੀ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਜਦ�
ਤ�ਕ ਸ�ਖਮਨ ਉਸਦ� ਨਜ਼ਰ� ਨਾ ਪਈ ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਘੜੀ
ਮ�ੜੀ ਓਧਰ ਹੀ ਤ�ਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਿਫਰ ਸਵ�ਰ ਵਾਲ� ਸ�ਟ ਚ ਉਹ�
ਸ�ਖਮਨ ਆਉਂਦੀ ਿਦਸੀ। ਉਸਨ� ਹ�ਣ ਦ�ਰ� ਹੀ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਕ�ਝ ਘ�ਟ�
ਪਿਹਲ� ਿਮਲੀ ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ� ਉਹ ਅਲ�ਗ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ
ਿਵ�ਚ ਉਹੀ ਸਕ�ਲ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ ਸੀ ਿਚਹਰ� ਤ�  ਉਹੀ ਰ�ਣਕ ,ਵਾਲ� �
ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਵਾਿਹਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਚ ਸ�ਚਮ��ਚ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�
ਭਰ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵ�ਧ ਿਨਖਿਰਆ ,ਵ�ਧ ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਤ�
ਚ�ਸਤ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ.ਿਜਵ� ਕ�ਮਲ ਿਹ�ਸ� ਖ�ਦ ਹੀ ਿਲਬਾਸ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ
ਹ�ਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲ� ਹ�ਣ ਿਜਵ� ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਸਮਾਉਣ ਦ� ਚਾਹਵਾਨ
ਹ�ਣ !ਦ�ਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਪ�ਥਰ ਦ� ਬ�ਚ ਤ� ਬ�ਠ ਗਏ।
ਇਥ� ਉਹਨ� ਤ� ਕ�ਈ ਨਜਰ ਰ�ਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਕ�ਈ ਦ�ਖਣ ਵਾਲਾ
ਨਹ� ਸੀ। ਯ�ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚ ਘ��ਮਦ� ਹਜਾਰ� ਜ�ਿੜਆਂ � ਕ�ਣ ਵ�ਖਦਾ ਹ� ?
ਪਰ ਕ�ਲ ਬ�ਠ� ਉਹ ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਤ�ਕਦ� ਰਹ�। ਿਜਵ� ਅ�ਖ� ਚ� ਹੀ ਪੜ�
ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਣ। ਖ�ਰ� ਡਰਦ� ਹ�ਣ ਿਕਤ� ਲਫ਼ਜ਼� ਨਾਲ ਅਥਰ� ਹੀ ਨਾ
ਿਡ�ਗ ਪ�ਣ। ਇ�ਝ ਦ�ਵ� ਰ�ਿਦਆਂ � ਚ��ਪ ਵੀ ਕ�ਣ ਕਰਾਏਗਾ। “ਥ�ਡੀਆਂ
ਟ�ਲੀਪ�ਥੀਆਂ ਬ�ਦ ਹ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ ਤ� ਮ��ਹ� ਕ�ਝ ਫ��ਟ ਵੀ ਲਵ� “ਹ�ਪੀ �
ਉਹਨ� ਦੀ ਚ��ਪ ਅ�ਖਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਗ�ਲ ਮ�ਕਾ ਕ� ਜ� ਅ�ਜ
ਵਾਿਪਸ ਿਪ�ਡ ਮ�ੜ ਸਕਣ ਤ� ਚ�ਗਾ ਰਹ�। “ਤ�ਸ� ਕਰ� ਗ�ਲ ਮ� ਕ�ਝ ਖਾਣ
ਪੀਣ � ਲ� ਕ� ਆਉਂਦਾ ਹ� “ਹ�ਪੀ ਉ�ਠ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਦ� ਜ�ਿਦਆ
ਹੀ ਲ�ਖ� ਨ� ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ� ਲ� ਕ� ਅ�ਜ ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਕ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਕਥਾ ਇ�ਕ� ਸਾਹ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਸ�ਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਿਤਉਂ
ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਦ�ਜਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ।
ਉਸ� ਚਾਅ ਚੜ� ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਕ�ਝ ਬਣਕ� ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਿਪਸ





ਆਇਆ ਉਸਦੀ ਿਨ�ਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ�ਰੀ ਹ�ਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ
ਸ਼�ਕਰਾਨ� ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। “ਹ�ਣ ਆਪ� � ਇ�ਕ ਹ�ਣ ਤ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਰ�ਕ
ਸਕਦਾ “. ਲ�ਖ� ਨ� ਗ�ਲ ਮ�ਕਾਈ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਿਚਹਰ� ਦ� ਰ�ਗ ਇ�ਕ ਦਮ
ਬਦਲ ਗਏ। “ਤ�� ਲਗਦਾ ਲ�ਖ� ਿਕ ਤ�ਰ� ਸ��ਟਲ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਵੀ ਇਹ
ਸਮਾਜ ਆਪ� � ਇ�ਕ ਹ�ਣ ਦ�ਵ�ਗਾ ? ਉਸਨ� ਲ�ਖ� ਵ�ਲ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦ�
ਪ��ਿਛਆ। “ਹ�ਣ ਸਾ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਰ�ਕ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹ�ਇਆ ਜ� ਆਪ� ਇ�ਕ
ਿਪ�ਡ ਤ� ਹ� ?” ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਿ�ੜਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਘਰਿਦਆਂ
ਦ� ਮ�ਨਣ ਤ� ਵੀ ਉਸ� ਸ�ਸਾ ਸੀ। “ਤ�� ਪਤ� ! ਜਦ� ਤ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ
,ਤ�ਰ� ਮਗਰ� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਤ� ਮ�ਰੀ ਮ� ਨਾਲ ਿਕ ਬੀਤੀ ? ਕ�ਈ ਘਰ ਿਵ�ਚ ਛ�ਡ
ਆਂਢ ਗ�ਆਂਢ ਿਵ�ਚ ਮ�ਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵ�ਖਣ � ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀ। ਲ�ਕ� ਦ�
ਘਰ� ਚ ਅ�ਦਰ ਗ�ਦ ਤ� ਗ�ਦ ਿਰਸ਼ਤ� ਲ�ਕ� ਪਏ ਨ� ਉਹਨ� ਨ� ਵੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ � ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਆਉਣ� ਰ�ਕ ਿਦ�ਤੀਆਂ। ਿਜ�ਨੀਆਂ ਗਾਲ��
ਤ� ਮਾਰ ਮ�� ਪਈ ਓ�ਨੀ ਹੀ ਮ�ਰੀ ਮ� � ,ਲ�ਕੀ ਤ� ਇਥ� ਤ�ਕ ਕਿਹ�ਦ� ਸੀ
ਿਕ ਤ�� ਮਰਵਾ ਕ� ਮ� ਖ�ਰਦ ਬ�ਰਦ ਕਰਵਾ ਕ� ਹ�ਣ ਵੀ ਹ�ਸਦੀ ਵ�ਸਦੀ
ਆਂ। ਉ�ਪਰ� ਮ�ਰ� ਘਰਦ� ਤ�ਰ� ਿਮਲਣ ਤ� ਬ�ਸ ਖ�ਨ ਦ� ਿਪਆਸ� ਸੀ ,ਤ�ਰਾ
ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਤ�ੜ ਸਦਾ ਲਈ ਆਹਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ। ਿਫਰ ਮ��
ਸਕ�ਲ� ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼�ਰ ਲ�ਿਗਆ। ਮ�ਰ� ਨਾਨਕ� ਤਕੜ� ਨਾ ਹ��ਦ� ਤ�
ਉਹਨ� ਦੀ ਪ��ਗਦੀ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਿਸਰ ਤ� ਮ�ਰੀ ਮ� ਨ� ਪੜ�ਾਈ ਰ�ਕਣ ਨਾ
ਿਦ�ਤੀ। ਅ�ਿਗਓਂ ਜਦ� ਪੜ�ਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਆਈ ਤ� ਸਭ ਨ� ਹ�ਥ ਖੜ�� ਕਰ
ਿਦ�ਤ� ,ਹ�ਣ ਮ�ਰ� ਮਾਮ� ਨ� ਿਸਰਫ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤ� ਮ�� ਪੜ�ਨ ਲਾਇਆ ਿਕ
ਜ� ਮ� ਉਹਨ� ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ� ਮ��ਡ� ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਵ�ਗੀ।  ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਕ ਠ�ਕ ਕਰ� ਬ�ਠ� ਹਨ ,ਿਜ�ਦਣ ਮ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਲੀ
ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਮ�ਰੀ ਮ� ਨ� ਆਿਖਆ ਸੀ ਧੀਏ ਬਾਪ ਦੀ ਪ�ਗ � ਤ� ਲਾਜ ਲ�
ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਣ ਮ� ਦੀ ਚ��ਨੀ ਨਾ ਰ�ਲਣ ਦ�ਵ�। ਤ�� ਪਤ� ਲ�ਖ� ,ਆਪ� ਪੜ�ਦ� ਸੀ





ਕ�ੜੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ ਹ��ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨ� ਦ� ਖ�ਭ ਹ��ਦ� ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਹਾਨ
ਉਹਨ� ਖ�ਭ� � ਉਡਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ�ਸਕਾਰ� ਤ� ਝ�ਠੀਆਂ ਇ�ਜਤ�
ਨਾਲ ਬ�ਨ� ਿਦ�ਦਾ ਹ�। ਮ� ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉ�ਡ ਨਹ� ਸਕਦੀ। ਨਾ ਮ� ਤ�ਰਾ ਕ�ਈ
ਨ�ਕਸਾਨ ਵ�ਖ ਸਕਦੀ ਹ� ਨਾ ਤ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਤ� ਨਾ ਆਪਣੀ ਮ� ਦਾ।
ਤ�ਰ� ਵ�ਲ ਪ��ਿਟਆ ਇ�ਕ ਕਦਮ ਕਈ ਘਰ� � ਉਜਾੜ ਦ�ਵ�ਗਾ। ਮ�ਰ�
ਉ�ਪਰ� ਇਹ ਭਾਰ ਲ�ਥਾ ਿਕ ਤ�� ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮ�ੜ ਆਇਆ। ਨਹ� ਉਮਰ
ਭਰ ਇਹ ਬ�ਝ ਲ� ਕ� ਮ� ਿਕਵ� ਿਜਉਂ ਲ�ਦੀ ?'”ਿਫਰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਉਹ
ਵਾਅਦ� ਉਹ ਸਭ ਝ�ਠ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕਸਮ� ਸ�ਪਨ� ਐਨੀ ਛ�ਤੀ ਿਕਵ� ਭ��ਲ
ਸਕਦੀ ਏ ਤ�� ਸ�ਖਮਨ ,ਮ� ਤ�ਰ� ਲਈ ਹ�ਣ ਹਰ ਇ�ਕ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ” ਲ�ਖ� ਿਮ�ਨਤ ਨਾਲ ਹ�ਕਾ ਤ� ਜ�ਸ਼ ਨਾਲ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਿਕਹਾ।
 “ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਸਰਫ ਵਿਹਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹ� ਲਖਿਵ�ਦਰ ਉਹ
ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਜਾਤ ਕ�ਈ ਬ�ਧਨ ਨਹ� ਦ�ਖਦਾ ਉਹਦ� ਚ ਚ�ਨ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ
ਵਰਗੀ ਿਨਰਛਲਤਾ ਹ��ਦੀ ਏ ਤ� ਚ�ਦਨ ਵਰਗੀ ਪਿਵ�ਤਰਤਾ। ਅਸ� ਿਕ�ਨ�
ਸਾਲ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਸ�ਰਤ ਤ�ਕਕ� ਹੀ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਦ� ਰਹ�
ਿਸਰਫ ਖਤ� ਚ ਅ�ਖਰ� ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਮਾਣਦ� ਰਹ� ,ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਦੀ
ਆਵਾਜ � ਰਾਤ ਦ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਕ�ਨ� ਚ ਗ�ਜਰਦੀ ਸ�ਚ ਕ� ਸਾਡ� ਸਰੀਰ
ਭਖਦ� ਰਹ�,ਿਫਰ ਵੀ ਤ�� ਿਕ�ਝ ਲ�ਗ ਸਕਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ�ਰਾ ਿਪਆਰ ਮ�ਰੀਆਂ
ਕਸਮ� ਮ�ਰ� ਸਪਨ� ਝ�ਠ� ਸੀ ?ਇ�ਕ ਔਰਤ ਜਦ� ਿਕਸ� ਮਰਦ ਕ�ਲ ਆਪਣਾ
ਆਪ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਤ� ਉਸ� ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹ� ਤ� ਉਹ ਮਰਦ ਉਸ
ਔਰਤ ਲਈ ਰ�ਬ ਹ� ਜ�ਦਾ ਹ�। ਉਸਦੀ ਨ�ਗੀ ਛਾਤੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਰ�ਖਕ�
ਜਦ� ਉਹ ਨ�ਗ� ਬਦਨ ਸ�ਦੀ ਏ ਤ� ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕ�ਈ ਰ�ਬ ਤ� ਵੀ ਨਹ�
ਕਰਦਾ। ਰ�ਬ � ਇਨਸਾਨ ਮ�ਤ ਮਗਰ� ਖ�ਦ � ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਤ� ਮ�
ਤ�� ਿਜਉਂਦ� ਜੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚ��ਕੀ ਹ� ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਾਜ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਸਭ ਤ� ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਤ�� ਸ਼�ਕ ਿਕਉਂ ਹ� ?





ਭਲਾ ਤ�� ਹੀ ਦ�ਸ ਕੀ ਤ�ਰ� ਘਰਦ� ਮ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲ�ਣਗ� ?ਸਗ� ਮ�ਰ�
ਕਰਕ� ਜ� ਵੀ ਉਹਨ� ਝ�ਿਲਆ ਉਹ ਨਫਰਤ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਮ�ਰ� ਕ�ਨੀ
ਚ�ਗਲੀਆਂ ਬਣਕ� ਪਹ��ਚਦੀ ਰਹੀ ਏ। “ਲ�ਖ� ਕ�ਲ ਕ�ਈ ਉ�ਤਰ ਨਹ� ਸੀ
ਉਹ ਿਨਰਉ�ਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਲ� ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦ� ਉਸ ਦ�ਰ ਚ ਘ��ਮਦ� ਿਫਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਥ� ਉਹ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਜਹਾਨ ਤ� ਲ�ਕਕ� ਿਮਲਦ� ਰਹ�। ਹ�ਣ
ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆ ਕ� ਉਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨ�
ਅਜ� ਸ�ਚੀ ਨਹ� ਸੀ। ਿਫ਼ਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ� ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤ�
ਉਸ� ਸ�ਪਨ� ਗਰਮ ਤਵ� ਤ� ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ��ਦ� ਵ�ਗ ਉ�ਡਣ
ਲ�ਗ�। ਉਹਦਾ ਮਨ ਘਰ ਤ�ਕ ਮ�ਿੜਆ , ਜ� ਉਹ ਭ�ਜ ਕ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਵੀ ਲ�ਣ ਉਸਦ� ਬਾਪ� � ਿਕ�ਨੀ ਨਮ�ਸ਼ੀ ਸਿਹਣੀ ਪਊ ,ਉਸਦ� ਬਾਪ ਨ�
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ� ਦਾ ਿਜਉਣਾ ਦ��ਭਰ ਕਰ ਰਿਖਆ ਸੀ ਉਸਦ� ਇ�ਝ ਕਰਨ
ਮਗਰ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕਰ�ਗਾ ,ਉਸਦੀਆਂ ਭ�ਣ� ਦ� ਿਵਆਹ ਿਕ�ਝ ਿਸਰ�
ਚੜ�ਣਗ� ? ਉਸਦੀ ਮ� ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗ�ਲ ਸ�ਣਾ ਚ��ਕੀ
ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਹੀ ਬ�ਠਾ ਸੀ ,” ਲ�ਖ� ਸ�ਖਮਨ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹ�ਦੀ ਏ,

ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਬ�ਸ ਿਵਆਹ� ਤ�ਕ ਹੀ ਿਨਭਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਦੀਆਂ ਤ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਲ�ਕਵ� ਰ�ਪ ਚ ਲਗਦੀਆਂ ਇ�ਖ ਤ� ਹ�ਰ ਫਸਲ� ਨਾਲ
ਜ�ਆਨ ਹ��ਦੀਆਂ ,ਵ�ਟ� ਤ� ਚੜ�ਦ� ਹੀ ਦਮ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ
ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਬ�ਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਚ� ਲ�ਿਘਆ ਪਰ ਰਵਾਇਤ� ਸਾਹਮਣ�
ਦਮ ਤ�ੜ ਿਗਆ। “ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਿਫਰ ਉਹ� ਆਪਣੀ ਗ�ਭੀਰਤਾ ਤ�
ਅਫਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ,ਹਾਸ� ਨਾਲ ਟਾਲਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,ਤ�� ਮ�ਰ� ਵ�ਲ ਹੀ ਦ�ਖ
ਿਲਆ ਿਪਛਲ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਚ ਿਤ�ਨ ਕ�ੜੀਆਂ ਯਾਰੀ ਤ�ੜਕ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਕ� ਚਲ� ਗਈਆਂ,ਨਾਲ� ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਿਖਲਾ ਕ� ਗਈਆਂ ਿਕ ਦਾਰ� � ਹ�ਥ
ਨਹ� ਲਾਉਣਾ। “ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਕਿਹਕ� ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹ�ਸ ਿਪਆ। ਲ�ਖਾ ਤ�
ਸ�ਖਮਨ ਨਾ ਹ�ਸ ਸਕ� ,ਿਕਸ� ਿਪਆਸ� ਰਾਹ� � ਰ�ਿਗਸਤਾਨ ਚ ਅਚਾਨਕ





ਿਮਿਲਆ ਖ�ਹ ਵੀ ਸ��ਕਾ ਿਮਲ ਜਾਏ ਤ� ਿਕਹ� ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹ� ਸਕਦੀ ਏ
ਇਹ� ਹਾਲਤ ਦ�ਨ� ਦੀ ਸੀ। ਿਕ�ਥ� ਤ� ਉਹ ਸ�ਪਨ� ਸੀ ਮ�ੜ ਿਮਲਣ ਦ�
ਆਪਣ� ਚਾਅ ਪ�ਰ� ਕਰਨ ਦ� ਤ� ਿਕਥ� ਹੀ ਸ�ਚਾਈਆਂ। ਇਸਤ� ਵਧੀਆ ਉਹ
ਮ�ੜ ਿਮਲਦ� ਹੀ ਨਾ ਭਲਾ ਚ�ਭਵ� ਸ�ਚ ਤ� ਤ� ਬਚ� ਰਿਹ�ਦ� ,ਭਰਮ ਿਪ�ਛ�
ਿਜਉਣ ਦਾ ਸ�ਆਦ ਤ� ਮਾਣ ਲ�ਦ�। ਇਸਟ�ਮ ਮਗਰ� ਬ�ਲਦ� ਤ� ਿਕ ਬ�ਲਦ� ?
ਬ�ਸ ਿਪਛਲੀਆਂ ਗ�ਲ� � ਚ�ਤ� ਕਰਦ� ਰਹ� ਪਰ ਕ�ਈ ਗ�ਲ ਮ��ਕਦੀ ਤ�
ਇ�ਕ ਚ��ਪ ਛਾ ਜ�ਦੀ ਕ�ਈ ਬ�ਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਿਜਵ� ਸਭ
ਮ��ਕ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਭਰ� ਅ�ਦਰ ਛਲਕ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ� ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਅਣਿਕਹਾ
ਿਕਸ� ਡ��ਘ� ਟ�ਏ ਿਵ�ਚ ਦ�ਿਬਆ ਿਗਆ ਹ�ਏ। ਹਮ�ਸ਼ਾ ਲਈ। “ਜ�ਦ� ਹ�ਏ
ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਮ�ਰੀ ਇ�ਕ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇ�ਛਾ ਮ�ਨ�ਗਾ ?ਮ� ਤ�� ਫ�ਜੀ
ਵਰਦੀ ਚ ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਆਂ ਤ� ਇ�ਕ ਫ�ਟ� ਹਮ�ਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣ� ਕ�ਲ
ਰ�ਖਣੀ ” ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਖਵਾਿਹਸ਼ ਸੀ। ਲ�ਖਾ ਉਸ ਵ�ਲ� ਚਾਹ��ਦਾ ਤ�
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਖਵਾਿਹਸ਼ ਤ� ਦ� ਿਦ�ਦਾ ਪਰ ਕ�ਣ ਹ� ਜ� ਇਥ� ਖ�ਦ
ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਹ� ਸਭ ਦੀਆਂ ਿਜ�ਦਗੀਆਂ ਹ�ਰ� ਲਈ ਿਜਉਂਦ� ਹ�ਏ ਗ�ਜਰ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਹ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਜਜਬਾਤ� ਤ� ਭਾਰ� ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ ਸਮਾਜ
ਵ�ਲ ਤਰਾਜ� ਸਦਾ ਹੀ ਊਣਾ ਤ�ਲ�ਦਾ ਹ� ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲ� ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਨ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਡ��ਲ� ਜ�ਦ� ਹਨ। ਿਫਰ ਇਸ� ਉਣ�ਪਨ ਿਵਚ� ਇਹਨ� ਜਖਮ�
ਿਵਚ� ਿਰਸਦ� ਹ�ਏ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੀੜ� ਦਾ ਸ�ਆਦ ਮਾਨਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦ�
ਹਨ। ਟ��ਟ� ਿਦਲ� ਲਈ ਪੀੜ� ਹੀ ਮਲ�ਮ ਹ� ਜ�ਦੀ ਹ�। ਇਸ� ਪੀੜ� � ਿਜ�ਦਗੀ
ਪਰ ਿਜਊਣ ਲਈ ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਉਸ ਕ�ਲ� ਇ�ਕ ਤਸਵੀਰ ਮ�ਗੀ ਸੀ। ਭਲ�
ਿਕਸ ਲਈ ?ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣ�। “ਅਸ� ਕ�ਲ� ਸਵ�ਰ�
ਜਲਦੀ ਿਨ�ਕਲ ਜਾਵਗ� ਿਪ�ਡ ਲਈ ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗ�ਰਦਆਰ�
ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਕ� ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ � ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਕ� ਚਲਾ ਜਾਵ�ਗਾ। ਮ�ੜ
ਕਦੀ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆਵ�ਗਾ। ਿਜ�ਥ� ਮ� ਤ�� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਤ�ਕ ਿਰਹ� ਮ�ਰ�





ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਉ�ਜੜ ਿਗਆ। “ਲ�ਖ� ਨ� ਿਕਹਾ। ਪ�ਰਨ ਦ� ਚਲ� ਜਾਣ
ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹ�ਦ� ਸ��ਕ ਿਗਆ ਸੀ ,ਿਕ�ਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹ� ਸ਼ਾਇਰ
ਦੀ ! ਜਰ�ਰ ਉਹਦ� ਚਾਹ�ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਰ�ਣਕ ਪ�ਰਨ
ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ,ਇ�ਝ ਹੀ ਬਾਗ� ਦ� ਇਸ ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਤ�
ਉ�ਜੜਨਾ ਲ�ਖ� ਲਈ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ,ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਯਾਰ ਹੀ
ਵ�ਖ ਹ� ਿਗਆ ਓਥ� ਮ�ੜ ਆ ਉਹਨ� ਕੀ ਕਰਨਾ।?ਪਲ ਪਲ ਤ�ਰਦ� ਿਦਨ
ਢਲਦਾ ਿਰਹਾ ਉਹ ਬ�ਠ� ਰਹ� ਤ�ਰਦ� ਰਹ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਸ�ਰਜ ਚ ਲਾਲੀ ਉ�ਤਰ
ਨਾ ਆਈ ਤ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਵਛੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹ� ਹ� ਿਗਆ।  ਹ�ਣ ਉਹਨ�
� ਉਡੀਕ ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਜਸਦਾ ਉਹਨ� �
ਪਤਾ ਸੀ ਅ�ਖ� ਦ� ਫ�ਰ ਨਾਲ ਗ�ਜਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹ� ਗ�ਜਰਨੀ ਸੀ ਤ�
ਉ�ਤਰ ਰਹੀ ਰਾਤ ਤ� ਹ�ਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਦਨ�
ਿਵ�ਚ.

ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਦਾ ਸ�ਰਜ ਉ�ਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲ�ਖ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ
ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਡ��ਬ ਚ��ਕਾ ਸੀ ,ਉਸ ਲਈ ਸਵ�ਰ ਇ�ਕ ਲ�ਮੀ ਰਾਤ ਲ� ਕ� ਆਈ
ਸੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕ� ਸਭ ਯਾਦ� ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਿਕਵ� ਸ� ਸਕਦਾ ਹ� ਿਜਸਦ� ਭਾਗ ਹੀ ਸ� ਗਏ ਹ�ਣ
?ਸਵ�ਰ� ਉਿਠਆ ਅ�ਖ� ਚ ਲਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਸਵਾਿਰਆ। ਪ�ਚ ਤ� ਪ�ਚ ਕ�ਸਕ� ਪ�ਗ
ਬ�ਨ�ੀ। ਦਾੜੀ ,ਮ��ਛ � ਚ�ਗ� ਸਮ� ਲਾਇਆ। ਅ�ਜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ�
ਆਪਣ� ਆਪ � ਕਦ� ਐਨਾ ਵਕਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਦ�ਤਾ। ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ��ਸ 

ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਪਾਿਲਸ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕ� ਬ�ਟ ਚਮਕਾਏ। ਹਰ ਅ�ਡ ਨਜਰ
ਆਉਂਦ� ਵਾਲ � ਉਸਤਰ� ਨਾਲ ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ। ਜਦ� ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਬਾਹਰ
ਿਨ�ਕਿਲਆ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਖ��ਲ�ੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਿਕਸ� ਮ�ਰ�ਿਬਆਂ





ਦ� ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਰ�ਹਬ ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ� ਆਉਂਦ�
ਆੜ�ਤੀਏ ਦ� ਮ��ਡ� ਦਾ ਭ�ਲ�ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜਸ� ਕਈ ਕਈ ਿਕ�ਲੀਆਂ ਦ�
ਮਾਿਲਕ ਸੀ ਹ�ਥ ਜ�ੜ ਕ� ਖੜ�ਦ� ਸੀ। “ਵ�ਖੀ ਿਕਤ� ,ਸ�ਖਮਨ � ਛ�ਡ ਰਾਜ�
ਦ� ਸ਼ਿਹਰ� ਕ�ਈ ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਨਾ ਪ�ਟ ਕ� ਲ� ਜਾਵ� “ਹ�ਪੀ ਨ� ਉਸਦ� ਰ�ਹਬ
ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਆਿਖਆ। ਕ�ਲ� ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਉਹਨ� ਨ� ਸ�ਖਮਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਅ�ਜ ਉਹ ਸਵਖਤ� ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲ�ਖ� � ਇ�ਕ ਵਾਰ
ਤ�ਕ ਕ� ਤ� ਅਵਾਕ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ� ਆਪਣ� ਹੀ ਲ�ਕ� ਦ�
ਤਸ਼�ਦਦ � ਲ�ਖ� ਦ� ਇਸ ਬਦਲ� ਭਰਵ� ਜ�ਆਨ ਤ� ਮ�ਿਹਤ ਕਰ ਦ�ਣ� ਵਾਲ�
ਰ�ਪ ਨਾਲ ਤ�ਿਲਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਲਟਕ� ਹ�ਏ ਹ�ਝ� ਚਮਕ ਰਹ� ਸੀ
ਿਸਰਫ ਰ� ਨਹ� ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ�ਠ� ਸ�ਗਤ ਚ ਬ�ਠ� ਪਾਠ ਤ� ਕੀਰਤਨ
ਸ�ਣਦ� ਰਹ�। ਗ�ਲ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਮ��ਕ ਚ�ਕੀਆਂ ਸੀ ਿਸਰਫ ਵਖਤ ਸੀ ਜ�
ਵਾਿਹਗ�ਰ� ਦੀ ਹਜ�ਰੀ ਚ ਿਬਤਾ ਕ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਹੜ� ਅਣਕੀਤ� ਪਾਪ� ਦੀ
ਸਜਾ ਤ� ਛ�ਟਣਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ। ਿਫਰ ਚ�ਦੀ ਦੀ ਿਟ�ਕੀ ਵਰਗਾ ਸ�ਰਜ ਚਿੜ�ਆ
ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦ�ਹ� � ਅ�ਲਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਮਜਾਲ ਸੀ
ਿਵਛੜਨ ਲ�ਗ� ਦ�ਹ� ਨ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਮ�ੜ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਜ� ਿਚ�ਠੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹ�ਵ�। ਮਤ� ਸਮਝ ਗਏ ਹ�ਣ ਜਖ਼ਮ
ਭਰਿਦਆਂ � ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਕ�ਰ�ਦਣਾ ਉਹਨ� ਚ ਪੀਕ ਭਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ�। ਿਜਵ� ਦ�ਵ�
ਨ�ਗ� ਸ�ਚ � ਸਵੀਕਾਰ ਚ��ਕ� ਹ�ਣ। ਦ�ਵ� ਸਮਾਜ ਅ�ਿਗਓ ਹਾਰ ਚ��ਕ� ਹ�ਣ।
 ਅ�ਿਤਮ ਬਾਏ ਮਗਰ� ਦ�ਵ� ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਪਲਟ ਕ� ਨਹ� ਦ�ਿਖਆ ਨਹ� ਤ�
ਪਲਟਨ ਨਾਲ ਿਨਰਣ� ਤ� ਿਟਕਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹ� ਜ�ਦਾ ਹ�। ਲ�ਖ� ਨ� ਤ�
ਪਿਟਆਲ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਵੀ ਿਪ�ਛ� ਸ਼ਿਹਰ ਵ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਤ�ਿਕਆ। ਪਰ
ਬ�ਸ ਿਵ�ਚ ਅਲ�ਕਾਰ ਿਜਹੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਉਹ ਤ� ਹ�ਪੀ ਇਕ�ਠ� ਬ�ਠ� ਸੀ ਤ�
ਹਰ ਚੜ�ਨ ਉ�ਤਰਨ ਵਾਲ� ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਅ�ਜ ਹ�ਪੀ ਤ� ਨਾ ਹ� ਕ� ਉਸਤ� ਸੀ।
ਕਈ ਤ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ� ਕਈ ਕ�ੜੀਆਂ





ਨਾਲ ਅ�ਖੀਆਂ ਦ� ਿਸ�ਧ� ਮ�ਲ ਹ�ਏ ਸੀ। ਜ� ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਿਦਨ ਹ��ਦਾ ਉਹ ਹ�ਪੀ
� ਇਸ ਗ�ਲ� ਿਖਝਾ ਿਦ�ਦਾ ਪਰ ਅ�ਜ ਦ�ਵ� ਅਸਲ� ਉਦਾਸ ਸੀ। ਵਾਿਪਸ
ਿਪ�ਡ ਆਇਆ ਤ� ਖ਼ਾਲੀ ਹ�ਥ ਸੀ ਜ�ਦ� ਹ�ਏ ਤ� ਿਕ�ਨੀਆ ਂਉਮ�ਗ� ਿਕ�ਨ�
ਚਾਅ ਸੀ ਸਭ ਰ�ਲ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਦ� ਰਾਤ� ਚ ਿਮ�ਟੀ ਹ� ਗਏ ਸੀ। ਿਜ਼�ਦਗੀ
ਇਹ� ਹ� ਇ�ਕ ਪਲ ਸਭ  ਿਵ�ਚ  ਰ�ਤ ਵ�ਗ ਸਭ ਿਖ�ਡ ਜਾਣਾ ਜ� ਕ�ਝ ਪਲ
ਪਿਹਲ� ਤ�ਹਾਡੀ ਮ��ਠੀ ਿਵ�ਚ ਸੀ। ……………….ਉਹ ਛ��ਟੀ ਲ�ਮੀ ਲ�ਕ�
ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਸ�ਚਕ� ਪਰ ਸਭ ਰ�ਲ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਹ
ਵਾਿਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਘਰ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ
ਦ�ਵ� ਭ�ਣ� ਲਈ ਮ��ਡ� ਦ�ਖ ਰ�ਖ� ਸਨ। ਉਸਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਕ�ਝ ਪ�ਸ� ਵੀ
ਆਏ ਤ� ਕ�ਝ ਰ�ਹਬ ਵੀ। ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਬਾਪ� ਨ� ਿਵਚ�ਲ� � ਕਿਹ ਕਹਾ ਕ�
ਿਵਆਹ ਰਖਵਾ ਹੀ ਿਲਆ। ਹ�ਣ ਛ��ਟੀ ਿਮਲੀ ਨਹ� ਸਾਲ ਤ� ਕ�ਮ ਜਾ ਪ�ਣਾ
ਸੀ। ਮਨ ਮਾਰ ਕ� ਉਹ ਿਵਆਹ ਦ� ਕ�ਮ� ਿਵ�ਚ ਰ��ਝ ਿਗਆ। ਇਸ਼ਕ ਦ� ਰਾਹ�
ਲ�ਘ ਕ� ਉਹ ਅਸਲ ਿਸਆਣਾ ਹ� ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਹ�ਣ ਕਬੀਲਦਾਰ
ਜਾਣਕ� ਸਭ ਕ�ਮ ਉਸਦ� ਪ�ਲ� ਹੀ ਸੀ। ਿਦਨ ਰਾਤ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਉਹਨ� ਸਭ
�ਬ�ਧ ਕੀਤ�। ਆਪਣੀ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਪ� ਹ�ਥ ਧਰ ਿਦ�ਤੀ। ਿਜ�ਨ�
ਵੀ ਛਗਣਗ� ਤਰੀਕ� ਨਾਲ ਨਿਜਿਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਵਆਹ ਨਿਜਿਠਆ।
ਬਰਾਤ ਦੀ ਖ�ਬ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਦ�ਵ� ਭ�ਣ� � ਘਰ ਤ�ਰ
ਿਦ�ਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਮ� ਚ�ਗਾ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ। ਸ�ਖਮਨ ਵ�ਲ�
ਿਧਆਨ ਕ�ਝ ਘਿਟਆ। ਵਾਹ ਲਗਦ� ਹ�ਪੀ ਕਦ� ਉਹ� ਓਧਰ ਮ�ੜਨ ਨਾ
ਿਦ�ਦਾ। ਿਦਨ ਤ� ਇ�ਝ ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਪਰ ਰਾਤ� ਨਾ ਲ�ਘਦੀਆਂ। ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ
ਸ�ਚਦਾ ਿਕ ਕ�ਲ� ਸਵ�ਰ� ਹੀ ਉਹ ਪਿਟਆਲ� ਦ�ੜ ਜਾਈ ਤ� ਸ�ਖਮਨ � ਮਨਾ
ਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਭਜਾ ਕ� ਲ� ਚ�ਲ� ਜ� ਿਪ�ਛ� ਹ� ਦ�ਖੀ ਜਾਊ. ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ
ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਵ�ਰ� ਤ�ੜ ਿਦ�ਦਾ। ਰਾਤ ਦ� ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ ਸ�ਖਮਨ
ਉਸਦ� ਨਾਲ ਖ�ਡਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ,ਉਹੀ ਚ�ਜ ਕਰਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਜ� ਖਤ� ਚ





ਿਲਖਦੀ ਸੀ ਜ� ਜ� ਦ�ਵ� ਨ� ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨ� ਿਤ�ਨ ਰਾਤ� ਚ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਕੀਤ� ਸੀ। ਸਰਦੀ ਚ ਵੀ ਉਹਦ� ਿਜਸਮ ਿਵਚ� ਸ�ਕ ਿਨ�ਕਲਣ
ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇ�ਝ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਹ� ਲਗਦਾ
ਿਜਵ� ਬ�ਖਾਰ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਏ। ਪਰ ਇਹ ਸ�ਕ ਬ�ਖਾਰ ਦਾ ਸ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਇਹ
ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਸ ਚਾਹ ਦਾ ਸ�ਕ ਸੀ ਿਜਸਦ� ਸਪਨ� ਅਧ�ਰ� ਰਿਹ ਗਏ ਜ�
ਲਲਕ ਅ�ਦਰ ਹੀ ਅ�ਦਰ ਧ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਸ� ਬਦਲਦਾ ਕ�ਟਦਾ
ਸਵ�ਰ� ਅ�ਖ� ਲਾਲ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ। ਅ�ਖ� ਥ�ਲ� ਟ�ਏ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲ�ਗ�। ਿਚ�ਤਾ
ਤ� ਿਵਛ�ੜ� ਦ� ਗਮ ਨ� ਅ�ਦਰ� ਸਾੜ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਨ� ਅ�ਡ ਿਚ�ਤਾ ਸੀ ਮ�
� ਅ�ਡ.ਹ�ਪੀ ਉਹ� ਪ��ਗ ਿਖ�ਚਣ � ਆਖਦਾ ਤ� ਮ� ਹ�ਰ ਛ�ਤੀ ਓਹੜ
ਪ�ਹੜ ਕਰਦੀ ਕਦ� ਿਮਰਚ� ਵਾਰਦੀ ਕਦ� ਿਕਸ� ਦ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਿਮ�ਟੀ ਚ��ਕਦੀ।
 ਲ�ਖਾ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਹ�ਣ ਇਥ� ਉਸਦਾ ਜੀਅ �ਚਣਾ
ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਦੀ ਛ��ਟੀ ਰਿਹ�ਦ� ਹੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਸਮਾਨ ਬ�ਨ� ਉਹ ਖ�ਿਨਓ ਕਲਕ�ਤ� ਦੀ ਰ�ਲ ਚੜ� ਿਗਆ। 
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ਲ�ਖਾ ਟ��ਨ ਬ�ਿਠਆ ਤ� ਕਾਫੀ ਗ�ਲ� ਤ� ਸ�ਰਖਰ� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਦੀ
ਅਮਾਨਤ ਉਸਦੀਆਂ ਨ�ਤੀਆਂ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਸਨ। ਦ�ਵ� ਭ�ਣ� ਦ�
ਿਵਆਹ ਹ� ਗਏ ਸੀ। ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਉਸਦੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਿਵਚ� ਸਦਾ ਲਈ
ਗਾਇਬ ਹ� ਗਈ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸਫ਼ਰ ਦ� ਦ� ਪਾਸ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਕ�ਝ ਬਦਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਿਪ�ਡ ਨਾਲ ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਮ�ਹ ਤ� ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਦ� ਹੀ ਗ�ਲ� ਕਰਕ� ਸੀ
ਇ�ਕ ਮ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ।  ਬਾਪ� ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਹਲ� ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ
ਬਣੀ ਹ�ਣ ਿਕਥ� ਬਣਨੀ ਸੀ। ਮ� ਦ� ਿਸਰ� ਧੀਆਂ ਦਾ ਬ�ਝ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ।
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ਬਸ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਣ ਇ�ਕ� ਸ�ਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲ�ਖ� ਦਾ ਿਵਆਹ।
 ਇਹ� ਸ�ਪਨਾ ਲ�ਖ� � ਡਰਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਹ� ਜਾਪਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਜਵ�
ਮ� ਦ� ਸ�ਪਿਨਆਂ ਅ�ਗ� ਉਹ ਟ��ਟ ਜਾਏਗਾ ਤ� ਨਾ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਹ ਿਵਆਹ
ਚ ਬ�ਝ ਜਾਏਗਾ। ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਜ� ਹ�ਣ ਵਾਲ�
ਿਹ�ਸ�ਦਾਰ � ਧ�ਖਾ ਨਹ� ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮ�ਸ਼� ਲਈ ਉਸ ਇ�ਕ�
ਰ�ਹ ਤ� ਿਜਸਮ � ਸਮਰਿਪਤ ਹ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਦ� ਿਪਆਰ
��ਲ ਦ� ਤ�ਪਿਕਆਂ ਵਰਗਾ ਹ��ਦਾ ਹ� ਤਾਜ਼ਾ ਤ� ਮ�ਹ ਭਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਭਰ�
ਭਰ� ਿਜਸਮ� � ਿਸ਼�ਗਾਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਹ� ਹਮ�ਸ਼ਾ ��ਲ ਦ�
ਤ�ਪਕ� ਉਸ ਉ�ਤ� ਰਿਹਣ। ਪਰ ਧ��ਪ ਦ� ਹਰ ਿਕਣਕ� ਨਾਲ ਉ�ਡਣ ਲਗਦਾ
ਹ� ਤ� ਫ��ਲ� ਿਵ�ਚ ਇ�ਕ ਿਚਰ ਸਥਾਈ ਿਪਆਸ � ਛ�ਡ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਇਸ
ਿਪਆਸ � ਿਸਰਫ ਅਥਾਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਜ� ਮ�ਟੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮ�ਹ ਹੀ ਬ�ਝਾ
ਸਕਦਾ ਹ�। ਲ�ਖ� ਦਾ ਿਜਸਮ ਤ� ਅਜ� ਿਪਆਰ ਉ�ਿਡਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ
ਤ� ਮਨ ਿਵਛ�ੜ� ਦੀਆਂ ਧ��ਪ� ਸਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਾਲ�
ਇਸ� ਮਾਨਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹ�ਣਾ ਲ�ਚਦਾ ਸੀ। ਿਦਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਰ�ਝ� ਵ�ਗ ਕ�ਨ ਪੜਵਾ ਕ� ਜ�ਗੀ ਹ� ਜਾਏ। ਆਪਣ� ਬ�ਗ ਿਵ�ਚ�
ਉਹਨ� ਹੀਰ-ਵਾਿਰਸ਼ ਕ�ਢੀ ਤ� ਪੜ�ਨ ਲ�ਗਾ। ਉਸ� ਪੜ�ਿਦਆਂ ਜਾਪਣ
ਲ�ਗਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਸ�ਚੀ ਫਕੀਰ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਤ� ਰ�ਝ� ਵ�ਗ ਹ�ਕਾ ਦ� ਿਰਹਾ
ਹ�ਵ�। ਹੀਰ ਵਾਿਰਸ਼ ਦ� ਬ�ਦ � ਗ�ਣਗ�ਣਾਉਂਣ ਲ�ਗਾ। ਹ�ਕਾ ਿਫਰ� ਿਦ�ਦਾ
ਿਪ�ਡ� ਿਵ�ਚ, ਸਾਰ� ਆਉ ਿਕਸ� ਫ਼ਕੀਰ ਜ� ਹ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਮ�ਗ ਖਾਵਣਾ ਕ�ਮ ਨਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕ� ਚਾਰਨਾ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਚ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਜ਼ਰਾ ਕ�ਨ ਪੜਾਇਕ� ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ, ਗ�ਰ� ਸਾਰ� ਹੀ ਜ�ਗ ਦਾ ਹ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਨਾ ਿਦਹਾੜ ਨਾ ਕਸਬ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਢ� ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਮ�ਫ਼ਤ ਦਾ
ਹ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਨਹ� ਦ�ਣੀ ਵਧਾਈ ਿਫਰ ਜ�ਮਦ� ਦੀ, ਿਕਸ� ਮ�ਏ � ਮ�ਲ ਨਾ ਰ�ਵਣਾ ਜ� ।





ਮ�ਗ ਖਾਵਣਾ ਅਤ� ਮਸੀਤ ਸ�ਣਾ, ਨਾ ਕ��ਝ ਬ�ਵਣਾ ਤ� ਨਾ ਕ��ਝ ਲ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਨਾਲ� ਮ�ਗਣਾ ਤ� ਨਾਲ� ਘ�ਰਨਾ ਈ, ਦ�ਣਦਾਰ ਨਾ ਿਕਸ� ਦਾ ਹ�ਵਣਾ ਜ� ।
ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਉ�ਠਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਿਰਸ, ਅਤ� ਆਪਣੀ ਨ�ਦ ਹੀ ਸ�ਵਣਾ ਜ� ।

ਉਹ ਪ�ਨਾ ਡਰ ਪ�ਨਾ ਪੜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਗਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਟ��ਨ ਦ� ਪਾਸ� ਵਾਲੀ
ਸੀਟ ਤ� ਲ�ਿਟਆ ਉਹ� ਜ�ਗ ਜਹਾਨ ਭ��ਲ ਿਗਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤ�ਕਣਾ
ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ।  ਨਾ ਿਕਸ� ਚੜ�ਦ� ਦੀ �ਵਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉ�ਤਰਦ�। ਨਾ ਿਕਹੜਾ
ਸਟ�ਸ਼ਨ ਹ� ਮ�ਿਜਲ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਰ ਉਹ� ਹ�ਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਪ�
ਿਰਹਾ। ਉਹ� ਰ�ਝ� ਿਵ�ਚ ਖ�ਦ � ਇ�ਕਿਮਕ ਪਾਇਆ ਤ� ਉਹ ਪੜ�ਦਾ ਿਰਹਾ
ਗਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਦ�ਲੀਓਂ ਉਲ�ਘ ਕ� ਟਰ�ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲ�ਗੀ। ਕਦ�
ਿਹ�ਦੀ ਕਦ� ਿਹ�ਦੀ ਤ� ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਦ� ਬ�ਗਾਲੀ ਿਜਹ� ਥ�ੜੀ ਥ�ੜੀ ਉਹ
ਸਮਝਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਦਾ ਿਟਕਾਅ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਸੀ। ਪਰ
ਸਾਹਮਣ� ਸੀਟ ਉ�ਪਰ ਉਹ� ਦ� ਅ�ਖ� ਆਪਣ� ਤ� ਗ�ਡੀਆਂ ਮਿਹਸ�ਸ
ਹ�ਈਆਂ।  ਕ�ਈ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਤ�ਹਾ� ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਹ�ਏ ਬ�ਿਧਆਨ� ਵੀ ਤ�ਹਾ�
ਪਤਾ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਮਲ�ਕ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਉਸ�
20-21 ਸਾਲ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਲ�ਗੀ ਵ�ਧ ਵੀ ਹ� ਸਕਦੀ ਸੀ ਗ�ਰ ਪ�ਜਾਬੀ ਤ�
ਗ�ਰ ਬ�ਗਾਲੀ ਕ�ੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਹ�ਣ ਨਕਸ਼� � ਪਛਾਨਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਇਹਨ�
ਦ� ਸਟ�ਟ� � ਛ�ਡ ਕ� ਬਾਕੀ ਚ ਵ�ਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ�
ਲਗਦਾ।  ਉਹ ਕ�ੜੀ ਉ�ਪਰਲੀ ਸੀਟ ਏ ਬ�ਠੀ ਕ�ਝ ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ। ਦ�ਜ�
ਦਰਜ� ਦ� ਏਸੀ ਡ�ਬ� ਚ ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਿਕਤਾਬ ਦ� ਉ�ਪਰ� ਲ�ਖ� ਵ�ਲ ਸੀ। 
ਲ�ਖ� ਨ� ਟ�ਢੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ ਤ� ਵੀ ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਿਧਆਨ ਸੀ। ਪਾਸਾ
ਪਲਟ ਕ� ਿਕਤਾਬ ਉ�ਪਰ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਹੀ ਵ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੜਨ ਲ�ਗਾ। ਉਹ ਦ� ਸਤਰ� ਪੜ�ਦਾ ਓਧਰ ਵ�ਖਦਾ
ਕਦ� ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਰਹੀ ਹ��ਦੀ ਕਦ� ਪੜ� ਰਹੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਨਜਰ�





ਿਮਲਣ ਲ�ਗ ਗਈਆਂ। ਜਦ� ਿਧਆਨ ਭਟਕਣ� ਹਿਟਆ ਨਾ ਿਕਤਾਬ ਇ�ਕ
ਪਾਸ� ਕਰਕ� ਿਸ�ਧਾ ਉਸ ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ ਹੀ ਵ�ਖਣ ਲ�ਗਾ।  ਉਸ� ਇ�ਝ ਤ�ਕਦ�
ਹੀ ਕ�ੜੀ ਨਜਰ� ਚ�ਰਾਉਣ ਲ�ਗ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਬ� ਰ�ਕ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਪਰ ਹ�ਣ ਕ�ੜੀ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਉਸ ਵ�ਲ ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਹ�ਈਆਂ। ਉਹ
ਨਜਰ� � ਛ�ਡ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਹੀ ਟ�ਹਣ ਲ�ਗਾ। ਉਸਦ� ਹਰ
ਿਹ�ਸ� ਦ� � ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਮ�ਚ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਤਰ� ਉਹ ਅ�ਧ ਲ�ਟੀ ਿਜਹੀ ਪੜ�
ਰਹੀ ਸੀ। ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਹੀਲ ਹ��ਜਤ ਦ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ � ਸਿਹਜ� ਹੀ
ਪਰਖ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ�ੜੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪੜ� ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਚ ਿਛਪੀ ਲਾਲਸਾ � ਪੜ� ਗਈ. ਕ�ੜੀਆਂ ਇਸ ਗ�ਲ� ਬੜੀਆਂ ਚ�ਤ�ਨ
ਹ��ਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਰਦ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਹਰ ਨਜਰ ਇਸ� ਨਜਰ
ਨਾਲ ਤ� ਤ�ਕਦਾ ਹ�। ਉਸਨ� ਕ�ਲ ਪਈ ਚਾਦਰ � ਖ�ਦ ਉ�ਤ� ਵਲ��ਟ ਿਲਆ।
ਉਸ� ਦ�ਖਣ � ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਤੜਪਾਉਂਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ
ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਅਗਲ� ਸਟ�ਸ਼ਨ ਤ� ਗ�ਡੀ ਰ�ਕਦ� ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲ�ਗੀ।
  ਉਸਦ� ਡ�ਬ� ਚ ਿਤ�ਨ ਜਣ� ਹ�ਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਮ� ਬਾਪ ਤ� ਉਸਦਾ
ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਚ�ਰੀ ਕ�ਨੀ ਉਹਨ� ਦੀਆ ਂਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ
ਿਰਹਾ। ਸਾਰਾ ਟ�ਬਰ ਹ�ਠਲੀਆਂ ਸੀਟ� ਤ�  ਉ�ਤਰ ਕ� ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬ�ਠ
ਿਗਆ ਸੀ।  ਉਹ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕ�ਥ� ਤ�ਕ ਜਾਣਗ�। ਪਰ
ਉਹ� ਕ�ਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ। ਕ�ੜੀ ਦ� ਮ�ੜ ਉਸ ਵ�ਲ ਨਾ ਦ�ਖਣ ਕਰਕ�
ਉਹਦਾ ਮਨ ਵ�ਸ� ਹੀ ਉ�ਚਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਖਾਊ
ਨਜਰ� ਨਾਲ ਦ�ਖਣ ਲਈ ਕ�ਸਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਹ��ਦ� ਹ�ਸੀਨ
ਸਫਰ � ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਥੀ ਿਵਗਾੜ ਿਲਆ ਸੀ।  ਉਹ ਉਠਕ� ਵਾਸ਼ਰ�ਮ
ਵ�ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਟ��ਨ ਸਟ�ਸ਼ਨ� ਤ�ਰ ਪਈ ਸੀ ਤ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਿਖੜਕੀ
ਚ ਖਲ�ਤਾ ਿਰਹਾ। ਠ�ਡੀ ਠ�ਡੀ ਹਵਾ ਉਸਦ� ਸੜਦ� ਿਦਲ � ਧਰਵਾਸ ਦ�
ਰਹੀ ਸੀ।  ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਸ� ਹ�ਣ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ। ਆਪਣ�





ਲਈ ਰ�ਖੀ ਖਾਣ� ਦੀ ਪਲ�ਟ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਦ� ਉਹ ਆਇਆ ਤ� ਉਹ ਪ�ਰਾ
ਟ�ਬਰ ਰ�ਟੀ ਖਾ ਕ� ਆਪ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟ� ਤ� ਸ� ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨ� ਕ�ੜੀ
ਦੀ ਸੀਟ ਵ�ਲ ਤ�ਿਕਆ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਮ��ਹ ਲਪ�ਟੀ ਪਈ ਸੀ ਿਕਸ� ਪਾਿਸਓਂ
ਦ�ਖਣ ਲਈ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ
ਸੀਟ ਤ� ਸ��ਤੀ ਹ�। ਉਹਨ� ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤ� ਖਾਣ� ਦੀ ਪਈ ਪਲ�ਟ �
ਚ��ਿਕਆ ਿਜ�ਨੀ ਕ� ਭ��ਖ ਸੀ ਉਸ ਮ�ਤਾਿਬਕ ਖਾਧਾ ਬਾਕੀ। ਡਸਟਿਬਨ ਚ
ਸ��ਟਕ� ਆ ਕ� ਸੀਟ ਤ� ਲ�ਟ ਿਗਆ। ਲਾਈਟ ਬ�ਝਾ ਕ� ਵੀ ਅ�ਖ� ਚ ਨ�ਦ
ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਸੀ। ਉਸ� ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ�ਤ� ਆਈਆਂ। ਿਫਰ ਉਹ
ਅ�ਖ� ਉਸ� ਉਸ ਕ�ੜੀ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਵਟ ਗਈਆਂ ਜਾਪੀਆਂ। ਿਫਰ
ਕਦ� ਕ�ਈ ਨਕਸ਼ ਸ�ਖਮਨ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਕਦ� ਕ�ਈ। ਪਰ ਸਾਰ� ਨਕਸ਼
ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਸ�ਖਮਨ ਵਰਗ� ਨਾ ਲਗਦ�। ਉਸ� ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ
ਸ਼ਕਲ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਚ ਘ�ਲ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਿਦਮਾਗ ਤ� ਜ਼�ਰ
ਪਾਉਂਦਾ ਇ�ਕ ਝਲਕਾਰਾ ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਪ�ਦਾ ਦ�ਸਰਾ ਇਸ ਟ��ਨ ਵਾਲੀ ਕ�ੜੀ
ਦਾ। ਉਸਨ� ਅ�ਖ� ਜ਼�ਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਉਹ ਿਸਰਫ ਸ�ਖਮਨ �
ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਸ�ਪਨ ਲ�ਕ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਥ� ਸੀ। ਸ�ਪਨ� ਿਵ�ਚ
ਉਸਨ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਦ�ਵ� ਨ�ਗ ਤੜ�ਗ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ
ਲ�ਟ� ਹ�ਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਮਨ ਭਾਉਂਦ� ਤਰੀਕ� ਨਾਲ ਚ��ਮ ਿਰਹਾ
ਤ� ਹਰ ਚ��ਮਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸ�ਖਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕ ਿਰਹਾ ਹ�। ਸ�ਖਮਨ
ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� � ਝ�ਲ ਨਹ� ਪਾਉਂਦੀ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਹ�ਕ� ਿਲਟ
ਜ�ਦੀ ਹ� ਉਹ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� � ਚ��ਮਣ ਲਗਦਾ ਹ� ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਉਸਦੀਆਂ
ਪ�ਰ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਸਲਨ ਤ� ਘ��ਟਣ ਲਗਦੀ ਹ�। ਉਸ� ਦਰਦ ਹ��ਦਾ
ਹ� ਪਰ ਸ�ਖਮਨ ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹ�। ਉਸਦੀ �ਬਕ ਕ� ਅ�ਖ ਖ��ਲ�
ਜ�ਦੀ ਹ�। ਥ�ੜੀ ਬਹ�ਤੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦ�ਖਣ ਯ�ਗ ਹ��ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸੀਟ ਤ� ਉ�ਤਰੀ ਉਹੀ ਕ�ੜੀ ਉਹ� ਸਾਹਮਣ� ਿਦਸਦੀ ਹ� ਉਹ ਿਸਰ





ਉ�ਚਾ ਚ�ਕਦਾ ਤ� ਪ�ਰ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਿਵ�ਚ ਦਰਦ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਹ�।
ਇਹ ਸ�ਖਮਨ ਨ� ਨਹ� ਉਸ ਕ�ੜੀ ਨ� ਅ�ਗ�ਠ� � ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕ�ੜੀ
ਵਸ਼ਰ�ਮ� ਵ�ਲ ਤ�ਰ ਪ�ਦੀ ਹ�। ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹ�। ਟ��ਨ
ਿਵਸਲ� ਮਾਰਦੀ ਆਪਣੀ ਦ�ੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਡ�ਬ� ਚ ਸ਼� ਵਰਤੀ ਹ�ਈ ਸੀ। ਉਹ
ਕ�ਝ ਪਲ ਸ�ਚਦਾ ਹ�। ਅ�ਗ�ਥ� � ਦਬਾ ਕ� ਉਸ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਇ�ਝ ਤ�ਰ ਜਾਣ ਦ�
ਦ�ਵ� ਗ�ਲ� � ਜ�ੜ ਕ� ਿਕਸ� ਨਤੀਜ� ਤ� ਪਹ��ਚਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ�।
 ਅਚਾਨਕ ਿਜਵ� ਿਗਆਨ ਹ��ਦਾ ਹ� ਉਹ ਮਲਕੜ� ਿਜਹ� ਿਬਨ� ਖੜਕ� ਤ� ਥ�ਲ�
ਉ�ਤਰਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸ ਵ�ਲ � ਤ�ਰ ਿਪਆ। ਉਹ ਕ�ੜੀ ਟ��ਨ ਦ� ਇ�ਕ
ਦਰਵਾਜ� � ਥ�ੜਾ ਖ�ਲਕ� ਿਪਛ� � ਿਖਸਕ ਰਹੀਆਂ ਆਿ�ਤੀਆ ਂ� ਤ�ਕ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਜਉਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਿਲਆ ਤ� ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਨਜਰ�
ਆਪਸ ਿਵ�ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਕ�ੜੀ ਨ� ਤੜਾਕ ਕਰਕ� ਟ��ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ
ਬ�ਦ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਤ� ਉਸ ਵ�ਲ ਤ�ਕਣ ਲ�ਗੀ। ਉਹੀ ਨਜਰ� ਨਾਲ
ਿਜਹੜੀ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਘ�ਟ� ਪਿਹਲ� ਤ�ਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਅ�ਦਰ� ਇ�ਕ
ਉਬਾਲਾ ਉਿਠਆ। ਉਸਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਯਕਦਮ ਭਰ
ਿਲਆ।  ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਜ�ਬਾਨ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਹ�ਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲ� ਪਲ
ਹੀ ਸਾਹ ਆਪਸ ਿਵ�ਚ ਜ�ੜ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਹ� ਚ ਕ�ਸਦ� ਹੀ ਉਹਨ� ਅ�ਖ� ਚ
ਤ�ਕਦ� ਉਹਦ� ਬ��ਲ� � ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜ�ਫੀ
ਐਨੀ ਜ਼�ਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕ�ੜੀ ਦ� ਨਰਮ ਸਰੀਰ ਿਵਚ� ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕ�ਢ
ਿਦ�ਤ� ਸੀ। ਕ�ੜੀ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਲਣ ਦੀ ਕ�ਈ
ਉਚ�ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ�ਰ� ਤ�ਰ ਤ� ਖ�ਦ � ਉਸਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਉਸਦ�
ਹ�ਥ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਲ�ਖ� ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ। ਉਸਦ� ਨਹ�� ਿਜਵ�
ਿਪ�ਠ ਿਵ�ਚ ਗ�ਡ� ਗਏ ਹ�ਣ। ਲ�ਖ� � ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨ� ਹ�ਰ
ਵੀ ਵਧ�ਰ� ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਚ��ਮਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇ�ਕ
ਵਧੀਆ ਿਖਡਾਰੀ ਵ�ਗ ਕ�ੜੀ ਉਸਦਾ ਪ�ਰਾ ਸਾਥ ਦ� ਰਹੀ ਸੀ। ਜ�ਫੀ ਿਵ�ਚ





ਬ��ਲ� ਨਾਲ ਵੀ ਤ� ਖ�ਦ ਦ� ਿਜਸਮ � ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਅਕੜਾਅ ਨਾਲ
ਟਕਰਾ ਕ� ਵੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦ� ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਅ�ਦਰ� ਉਸਦ� ਿਪ�ਡ� �
ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗਾ। ਨਰਮ ਜਾਪਦਾ ਿਪ�ਡਾ ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਿਜਆਦਾ ਖ�ਰਦਰਾ ਸੀ।
ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਉਸਦ� ਅ�ਦਾਜ਼� ਤ� ਵ�ਧ ਭਾਰ� ਸੀ ਜ� ਛ�ਹਣ ਮਗਰ� ਹ� ਗਏ ਸੀ
ਉਸਦਾ ਇਸ� ਿਖਆਲ ਨਹ� ਸੀ। ਬ�ਸ ਉਹ ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ�
ਨਾਲ ਉਹਨ� � ਪਲ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੀ ਿਪ�ਠ ਤ�
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਘ��ਟ� ਜਾਣ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ। ਹ�ਥ ਿਢ�ਡ ਤ� ਿਖਸਕਦ�
ਹ�ਏ ਅ�ਿਤਮ ਲਕੀਰ � ਵੀ ਟ�ਪ ਗਏ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਚ ਸਭ ਹ�
ਿਰਹਾ ਸੀ ਮ�ਨ� ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਸ�ਪਨਾ ਹ�ਵ�।ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਜਵ� ਉਸਨ� ਆਪਣ�
ਿਜਸਮ ਚ ਹੀ ਘ��ਟ ਕ� ਦਬਾ ਲ� ਉਹ ਜ਼�ਰ ਲਗਾ ਕ� ਵੀ ਉਸ ਿਜ�ਦਰ� � ਨਹ�
ਸੀ ਖ�ਲ� ਪਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਖ�ਦ ਹ�ਣ ਤੜਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ
ਤਰ�� ਖ�ਦ � ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ� ਉਸਦ� ਪਜਾਮ� �
ਿਖਸਕਾਉਂਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਪਰ ਤਦ� ਹੀ ਕ�ੜੀ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ�
ਹਟਾ ਿਲਆ। “ਏਕ ਿਮਨਟ, ਆਪਸ� ਕ�ਛ ਕਹਣਾ ਹ� “ਕ�ੜੀ ਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਉਸ ਲਈ ਕ�ਝ ਬ�ਿਲਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਥ� ਸੀ ਿਜਥ� ਕ�ਝ ਕਿਹਣ ਤ�
ਬ�ਲਣ ਲਈ ਕ�ਝ ਨਹ� ਬਚਦਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦ� ਨਾਤ� ਉਸਨ�
ਕ�ਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ ਤ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਬ�ਿਲਆ।
,”ਬ�ਲ�”.”ਆਪ ਨਾ ਐਸ� ਿਕਸੀ ਿਕ ਤਰਫ ਇਨ ਨਜ਼ਰ� ਸ� ਮਤ ਦ�ਖਾ ਕਰ�
,ਇਸਮ� ਇਤਨੀ ਿਪਆਸ ਨਜਰ ਆਤੀ ਹ� ਕ�ਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉਸ� ਦ�ਖਕ�
ਡਰ ਜਾਏ,ਇਸ ਿਪਆਸ ਕ� ਹਰ ਕ�ਈ ਝ�ਲ ਨਹ� ਪਏਗਾ। “ਕ�ੜੀ ਦੀਆਂ
ਨਜਰ� ਪੜ� ਲ�ਣ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਹ�ਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਸਤ�
ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਬ�ਲਦਾ।  ਉਸਦ� ਿਢ�ਲੀ ਪਕੜ ਿਵ�ਚ� ਉਹ ਿਹਰਨੀ ਦੀ ਤਰ��
ਉ�ਛਲੀ ਤ� ਤ� ਆਪਣ� ਕ�ਪਿੜਆਂ � ਸਹੀ ਕਰਦੀ “ਬਾਏ. ਸ਼�ਭ ਰਾਤਰੀ ”
ਆਖਦੀ ਹ�ਈ ਡ�ਬ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ� ਕ�ਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ





ਿਕ ਹ�ਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਅ�ਜਾਮ ਤ� ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਖਸਕ
ਗਈ। ਦ� ਬ�ਲ� ਦ� ਮਗਰ�। ਟ��ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਲ�ਕ� ਿਕ�ਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ
ਠ�ਡੀ ਹਵਾ ਖ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਦੀ ਇਸ ਮ�ਲਾਕਤ ਬਾਰ� ਸ�ਚਦਾ ਿਰਹਾ
ਿਜਸਮ � ਿਜਵ� ਠ�ਡਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਜਦ� ਠ�ਡ ਨਾਲ ਠ�ਰਦ� ਹ�ਏ ਨ�ਦ
ਅ�ਖ� ਚ ਲਟਕਣ ਲ�ਗੀ ਉਦ� ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਸੀਟ ਤ� ਿਗਆ.ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟ�
ਸ਼�ਤ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਨਹ� ਦ�ਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਿਕਥ� ਸ��ਤੀ ਸੀ। ਉਹ
ਕ�ਬਲ ਚ ਿਲਪਟ ਕ� ਸ� ਿਗਆ। ਸਵ�ਰ� ਜਾਗ ਖ��ਲੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਸਾਹਮਣੀ ਸੀਟ ਤ� ਨਜ਼ਰ ਗਈ। ਪਰ ਓਥ� ਹ�ਣ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹੀ ਸਖਸ਼ ਬ�ਠਾ
ਸੀ।  ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ�ਪਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਨਹ��ਆਂ ਦਾ
ਦਰਦ ਦ�ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ�ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤ� ਚ ਿਬਹਾਰ ਦ� ਿਕਸ�
ਸਟ�ਸ਼ਨ ਤ� ਉਹ ਉ�ਤਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸਦ� ਸ��ਤ� ਹ�ਏ। ਕ�ਝ ਘ�ਿਟਆਂ ਦ� ਇਸ
ਅਨ�ਭਵ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਜ਼�ਰ ਲਾਇਆ ਜ� ਿਮ�ਠਾ ਨਹ� ਸੀ ਨ
ਖ�ਟਾ ਸਗ� ਸਲ�ਣਾ ਸੀ। 





ਜਦ� ਉਹ ਕਲਕਤ� ਉ�ਤਿਰਆ ਤ� ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਿਦਲ� ਿਦਮਾਗ ਤ�
ਘ��ਮਣ ਲ�ਗੀ। ਸ��ਿਤਆਂ ਸ��ਿਤਆਂ ਉਸ� ਉਸ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਭ��ਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਮ�ਹ ਦ� ਹ�ਟ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਬ�ਦਲ� � ਕ�ਣ ਯਾਦ ਰ�ਖਦਾ ਹ� ਉਹ ਵੀ
ਉਦ� ਜਦ� ਇ�ਕ ਛਰਾਟ� ਵ�ਗ ਵਰਿਸਆ ਹ�ਏ। ਉਸ� ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਪਲ
ਯਾਦ ਸੀ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤ� ਜ� ਉਸਦ� ਕਹ� ਸ਼ਬਦ “ਤ�ਰੀ ਅ�ਖ� ਦੀ
ਿਪਆਸ. …….”.ਹ�ਪੀ ਵੀ ਇਹ� ਗ�ਲ ਅਕਸਰ ਕਿਹ�ਦਾ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ
ਝਾਕਣ ਦਾ ਇ�ਕ ਤਰੀਕਾ ਹ��ਦਾ। ਿਕ ਉਹ� ਦ�ਖ ਕ� ਬ�ਰਾ ਨਾ ਲ�ਗ� ਡਰ ਨਾ





ਲ�ਗ� ਜ� ਅ�ਖ� ਚ ਹਵਸ਼ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ�ਰਮਾ ਹਰ ਕ�ਈ ਪਾ ਲ�ਦਾ
ਮਟਕਾਉਣਾ ਿਕਸ� � ਆਉਂਦਾ ਅ�ਖੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਕ�ਈ ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਪਰ
ਨਜ਼ਰ ਿਟਕਵਾ ਲ�ਣਾ ਵੀ ਿਕਸ� ਿਕਸ� � ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਵਾਿਪਸ ਉਹ ਕ�ੜੀ ਿਮਲ�ਗੀ। ਉਹਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਐਸਾ
ਪਿਹਲਾ ਵਾਿਕਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਨਹ� ਯਾਰ� ਦ�ਸਤ� ਕ�ਲ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਕ�ਸ�
ਸ�ਣ� ਸੀ। ਬਹ�ਿਤਆਂ ਤ� ਉਹ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦਾ ਕਈ ਤ� ਸ�ਚਾਈ
ਕ�ਲ� ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਹ��ਦ� ਖ�ਬ ਿਮਰਚ ਮਸਾਲ� ਲਗਾ ਕ� ਦ�ਸ� ਜ�ਦ� ਸੀ। ਔਰਤ ਦ�
ਮਾਮਲ� ਚ ਮਰਦ� � ਸਦਾ ਹੀ ਦਮਗਜ਼� ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹ� ਹ�ਥ ਫੜਨ
� ਚ��ਮਣ ਬਣਾ ਕ� ਦ�ਸਣਗ�। ਉਹਨ� ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦ�ਜ� ਨਾਲ�
ਦ� ਕਦਮ ਅ�ਗ� ਿਦਸਣ ਚ ਸਾਿਬਤ ਹ��ਦੀ ਹ�। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ� ਉਹੀ
ਉਹਦ� ਨਾਲ ਸ�ਚੀ ਸੀ। ਅਗਲ� ਕਈ ਿਦਨ� ਤ�ਕ ਉਹ ਇਸ� ਉਧ�ੜ ਬ�ਣ ਚ
ਿਰਹਾ। ਇਸ ਥ�ੜ� ਿਚਰ� ਅਸ਼ਚਰਜ ਨ� ਉਹ� ਵ�ਡ� ਦ��ਖ� ਤ� ਓਝਲ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਧ��ਦਲੀ ਹ��ਦੀ ਗਈ ਉਹ
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਪ�ਰਾਣ� ਢਰ� ਤ� ਪਹ��ਚਦਾ ਿਗਆ। ਉਹਦ� ਿਹ�ਸ� ਿਫਰ ਉਹੀ ਰਾਤ�
ਦੀ ਇਕ�ਲਤਾ ਚ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਖ਼ਤ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ
ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ। ਰ�ਟੀਨ ਚ ਬ�ਿਝਆ ਸਮ� ਉ�ਡਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਿਧਆਨ ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਚ ਖ��ਭ
ਜ�ਦਾ। ਰ�ਟੀਨ ਦੀ ਪਰ�ਡ ਤ� ਥ�ਕ ਕ� ਉਹ� ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਮ� ਘ�ਟ ਹੀ
ਿਮਲਦਾ। ਐਸ� ਵ�ਲ� ਉਹ ਪਰ�ਡ ਤ� ਛ��ਟੀ ਲਈ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਕ�ਮ ਫੜ ਲ�ਦਾ
ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਿਬਜਲੀ ਵਾਲ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਦ� ਿਕਸ� ਪਲ�ਬਰ ਨਾਲ ਿਡਊਟੀ।
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕ�ਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤ� ਨਾਲ ਵਾਲ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹ� ਜ�ਦੀ ਤ�
ਉਹ� ਪਰ�ਡ ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਟ��ਿਨਗ ਤ� ਛ��ਟੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ।
ਬਚਦ� ਵਖ਼ਤ ਚ ਉਹ ਪੜ�ਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ�
ਵਕਤੀ ਛ��ਟੀ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਪ�ਿਕਆਂ ਹੀ ਐਸੀ ਿਡਊਟੀ ਿਮਲ





ਜਾਈ ਿਜਥ� ਇਸ ਝ�ਜਟ ਤ� ਬਚ� ਤ� ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ�ਾਈ ਕਰ
ਸਕ�ਗਾ। ਕ�ਝ ਮਹੀਨ� ਚ ਹੀ ਉਹ� ਇਹ ਮ�ਕਾ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਉਹਨ� ਦ�
ਮ�ਜ਼ਰ ਦ� ਘਰ ਿਡਊਟੀ ਕਰਦਾ ਇ�ਕ ਫ�ਜੀ ਛ��ਟੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਅਸਲ ਕ�ਮ ਬ�ਸ ਮ�ਜ਼ਰ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦ� ਿਨ�ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜ� ਕ�ਮ ਕਰਨਾ
ਸੀ। ਖ�ਦ ਹ�ਕਮ ਦ� ਕ� ਹ�ਰ� ਪਾਸ� ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ� ਿਕਤ� ਆਉਣ
ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ। ਉਹ ਇ�ਕ ਕਾਿਬਲ ਫ�ਜੀਆਂ ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਸੀ ਤ�
ਹ�ਰ ਵੀ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕ�ਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤ� ਸ��ਰਿਖਆ ਵਜ� ਇ�ਕ ਬਾਊਂਸਰ ਦ�
ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫ�ਜ ਚ ਿਸਰਫ ਆਰਡਰ ਹ��ਦ� ਹਨ। ਉਸਦ�
ਵੀ ਹ� ਗਏ। ਪਿਹਲ� ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਿਕਤ� ਆਸਮਾਨ ਤ� ਿਡ�ਗ� ਖਜ�ਰ ਤ�
ਅਟਕ� ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਨਾ ਹ� ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸਨ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਮ�ਜਰ ਦ� ਘਰ
ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਇ�ਕ ਬ�ਟਾ ਸੀ। ਉਹਨ� ਦ� ਬ�ਟੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਿਕਧਰ� ਬਾਹਰ ਪੜ�ਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨ� ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਧ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ
ਚ ਨ�ਕਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ� � ਕ�ਟਰ�ਲ ਚ ਰ�ਖਣ ਲਈ
ਰ�ਹਬਦਾਰ ਬ�ਦ� ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ। ਇ�ਕ ਉਸਦੀ ਡੀਲ ਡ�ਲ ਉ�ਪਰ� ਪ�ਜਾਬੀ ਤ�
ਰ�ਹਬਦਾਰ ਿਦਸਣ ਕਰਕ� ਉਸ� ਹੀ ਰ�ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਥ� ਕਦ�
ਕ�ਈ ਅਫਸਰ � ਿਕਸ ਗ�ਲ� ਗ��ਸਾ ਆ ਜਾਈ ਕ�ਈ ਕਿਹ ਨਹ� ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਲ�ਖਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗ�ਲ� ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚ�ਤ
ਸੀ। ਮ�ਜਰ ਤ� ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬ�ਗਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ�ਜਵ� ਦਹਾਕ� ਦ�
ਅ�ਧ ਿਵ�ਚ ਸੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨਾਲ� ਕਾਫੀ ਘ�ਟ ਸੀ।
ਬ�ਗਾਲੀਆਂ ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ� ਹ��ਦਾ ਹ�। ਘਰਵਾਲ� ਤ� ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ
ਿਵ�ਚ 10 ਕ� ਸਾਲ ਦਾ ਅ�ਤਰ ਆਮ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਅ�ਿਗਓ ਉਸਦ� ਦ� ਬ�ਚ� ਸਨ
ਕ�ੜੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਤ� ਮ��ਡਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਮਰ� ਚ ਐਨਾ ਅ�ਤਰ
ਵ�ਖ ਉਹ� ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹ� ਆਈ। ਪਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਦਾ
ਵਾਹ ਜਦ� ਹ�ਰ ਬ�ਗਾਲੀ ਟ�ਬਰ� ਨਾਲ ਪ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸ� ਬ�ਗਾਲੀਆਂ ਦ�





ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਉਹਨ� ਦ� ਸਮਾਜ ਦਾ ਖ��ਲ�ਾਪਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਿਗਆ।
 ਬ�ਗਾਲੀ ਮ��ਡ� ਪੜ�ਦ� ਬਹ�ਤ ਿਜਆਦਾ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕ� ਉਮਰ ਦਾ ਇ�ਕ
ਵ�ਡਾ ਿਹ�ਸਾ ਪੜ�ਾਈ ਚ ਕ�ਢ ਿਦ�ਦ� ਹਨ ਕ�ੜੀਆਂ ਪੜ�ਾਈ ਚ ਘਟ ਨਾਚ
ਗਾਣਾ ਪ�ਿਟ�ਗ ਤ�.ਹ�ਰ ਸ�ਖਮ ਕਲਾਵ� ਵ�ਲ ਵ�ਧ ਰ�ਿਚਤ ਹ��ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਵ�ਧ ਚਲਦੀ ਹ�। ਮਰਦ ਕਮਾਈ
ਕਰਦ� ਹਨ ਤ� ਿਵਆਹ ਭਾਵ� ਲ�ਟ ਕਰਵਾਉਂਦ� ਹਨ ਤ� ਘ�ਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਲਜ ਪੜ�ਦੀਆਂ ਜ� ਕ�ਈ ਕਲਾ ਿਸ�ਖਦੀ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਹ� ਜ�ਦ�
ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਿਜ�ਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਦ�ਖ� ਸਭ ਿਵ�ਚ ਇਹ� ਸੀ। ਿਜ�ਨਾ
ਿਮਣ ਿਮਣ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਆਦਮੀ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਜਾਬ ਚ ਔਰਤ�
ਬ�ਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਤ� ਤ�ਜ ਤਰਾਰ ਬ�ਗਾਲੀ ਔਰਤ� ਸਨ। ਮਿਨ�ਦਰ ਨ�
ਨਾਲ ਵਾਲ� ਹ�ਰ ਪ�ਰਾਣ� ਸਾਥੀਆਂ ਤ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ� ਔਰਤ� �
ਮਰਦ� ਚ ਵ�ਸ ਚ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਜਾਦ� ਟ�ਣ� ਆਉਂਦ� ਹਨ। ਲ�ਖ� ਨ� ਜ�
ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਲ�ਕ ਔਰਤ� � ਬ�ਹ�ਦ ਇ�ਜਤ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਨਾਲ ਦ�ਖਦ�
ਹਨ। ਗ�ਲ ਕਿਹਣ ਤ� ਆਖਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮ�ਕਾ ਿਦ�ਦ� ਹਨ। ਹਰ ਮਸਲ� ਤ�
ਰਾਇ ਲ�ਦ� ਹਨ। ਇਥ� ਉਸਦ� ਘਰ ਬਾਪ� ਸੀ ਿਜਸਨ� ਜ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਮ��ਹ�
ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ ਸਮਝ� ਪ�ਥਰ ਤ� ਲਕੀਰ ਹ� ਗਈ। ਿਫਰ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਿਕ�ਨਾ ਸਹੀ
ਹ�ਵ� ਉਸ� ਫਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਪ�ਦਾ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਘ�ਲ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਿਸ�ਖ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦ�
ਬਾਹਰ ਅ�ਦਰ ਉਹੀ ਲ� ਕ� ਜ�ਦਾ। ਪ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤ�
ਕਾਬਲੀਅਤ ਤ� ਭਰ�ਸਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਘਰ ਤ� ਸਭ ਨ�ਕਰ� � ਉਹ ਸਹੀ
ਤਰੀਕ� ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਗ�ਸਤਾਖੀ ਤ� ਕ�ਮ ਲ� ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸ� ਵੀ ਪੜ�ਨ
ਲ�ਿਗਆ ਤ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਉਹਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਪ�ਜਾਬ ਬਾਰ� ਓਥ�
ਦ� ਲ�ਕ� ਬਾਰ� ਿਵਹਲ� ਵ�ਲ� ਸ�ਣਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼�ਗਲ ਸੀ। ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ
ਿਕਸ� ਚੀਜ਼ ਨ� ਉਸ� ਟ��ਿਬਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਮ� ਬਾਪ ਨਾਲ





ਖ��ਲ�ਾ ਿਜਹਾ ਿਰਸ਼ਤਾ। ਿਜਹੜ� ਆਪਸ ਚ ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਗ�ਲ ਖ��ਲਕ�
ਕਰ ਲ�ਦ� ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦ� ਆਪਣ� ਘਰ ਿਵ�ਚ ਨਾ ਮ�ਮਿਕਨ ਹੀ
ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕ�ਈ ਹ�ਦ ਨਹ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਿਦਨ ਘਰ ਦ� ਖ��ਲ�� ਲਾਅਨ ਿਵ�ਚ
ਮ�ਜਰ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਗਿਰਕਾ ਤ� ਘਰਵਾਲੀ ਨੀਿਲਮਾ ਬ��ਕਫਾਸਟ ਕਰ
ਰਹ� ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਸਾਗਿਰਕਾ ਦਾ 18ਵ� ਜਨਮਿਦਨ
ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਚ�ਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ� ਦ� ਮ�ਦ�ਨਜ਼ਰ ਉਸਦ�
ਤ�ਹਫ� � ਲ� ਕ� ਚਰਚਾ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ। ਮ� ਬਾਪ ਉਸ� ਸ�ਨ� ਦੀ ਗਾਨੀ ਬਣਾ
ਕ� ਦ�ਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਲ�ਬਾਈ ਿਕ�ਨੀ ਰ�ਖੀ ਜਾਏ। ਸਾਗਿਰਕਾ ਨ� ਖ��ਲ�� ਗਲਮ� ਦਾ ਬ�ਗਾਲੀ ਕ�ੜਤਾ
ਪਾ ਰ�ਿਖਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਚ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵਚਲਾ ਪਾੜਾ ਕਾਫੀ ਹ�ਦ ਤ�ਕ
ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਸਦ� ਘਰ ਚ ਕ�ਪੜ� ਇਹ� ਿਜਹ�
ਹੀ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮ� ਨ� ਘ�ਡ ਦੀ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਹ�ਥ  ਲਾ ਕ� ਓਥ� ਤ�ਕ ਲ�ਬਾਈ
ਠੀਕ ਰਹ�ਗੀ। ��ਤ� ਮ�ਜਰ ਦਾ ਮ�ਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ ਤ� ਥ�ੜ�ਾ
ਉ�ਪਰ ਤ�ਕ ਹ�ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ� ਤ� ਜ� ਵ�ਖਣ ਵਾਲ� � ਗਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤ�
ਆਏ। ਪਰ ਸਾਗਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਸੀ। “ਮ� ਨਹ� ਚਾਹ��ਦੀ
ਿਕ ਮ� ਜਦ� ਝ�ਕਾ ਤ� ਗਾਨੀ ਮ�ਰ� ਫ�ਸ ਦ� ਅ�ਗ� ਆ ਜਾਏ “ਇਸ ਲਈ
ਲ�ਬਾਈ ਐਨੀ ਹ�ਵ� ਕ� ਜਦ� ਮ� ਝ�ਕਾ ਤ� ਉਹ ਮ�ਰ� ਗਲਮ� ਨਾਲ ਹੀ ਫ�ਸ
ਜਾਏ ਐਥ� ਤ�ਕ.” ਉਸਨ� ਝ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆ ਂਦ� ਅ�ਧ ਤ�ਕ
ਹ�ਥ ਲਾਇਆ। ” ਦ�ਵ� ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਨਾਲ ਤ�ਰ�ਤ ਸਿਹਮਤ ਹ�
ਗਏ। ਪਰ ਲ�ਖਾ ਟ�ਢੀ ਅ�ਖ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਗਲਮ� ਰਾਹ� ਛਾਤੀਆਂ ਦ�
ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਸਰ� � ਵੀ ਵ�ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਇਹਨ� ਦ�
ਖ��ਲ�ਪਣ ਤ� ਗ�ਲ� ਤ� ਹ�ਰਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਹ�ਰਾਨਗੀ ਹਲ� ਵਧਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਸਫ਼ਰ ਚ ਜ�ਦ� ਹ�ਏ ਮ�ਜਰ ਦੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਨੀਿਲਮਾ ਨ� ਉਸ� ਪ��ਿਛਆ ,”ਕੀ ਤ�� ਕਦ� ਿਕਸ� ਨਾਲ ਿਪਆਰ





ਹ�ਇਆ ?”ਉਹ ਦ�ਿਚ�ਤੀ ਚ ਸੀ ਆਪਣ� ਬ�ਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਿਨ�ਜੀ
ਗ�ਲ� ਿਕਥ� ਤ�ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬ�ਲਦਾ
ਸੀ ਿਜ�ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ�ਵ� ਜ� ਨਾ ਉਸਨ�
ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਿਚਆ। 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੀਿਲਮਾ ਦ� ਪ��ਛਣ ਤ� ਅਖੀਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਿਫ�ਸ ਹੀ ਿਗਆ।
ਪ�ਰੀ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦ� ਅ�ਗ� ਖ�ਲ� ਛ�ਡੀ। ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦ� ਅ�ਦਰ ਦਾ
ਿਜਵ� ਕੜ� ਪਾਟ ਿਗਆ ਹ�ਏ। ਜਜਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ � ਸ�ਣਨ ਲਈ ਔਰਤ
ਤ� ਵਧੀਆ ਸਰ�ਤਾ ਨਹ� ਹ� ਸਕਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਔਰਤ ਜਜਬਾਤ� � ਸਮਝ
ਸਕਦੀ ਹ� ਉਹਨ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ�। ਮਰਦ ਿਕਸ� ਔਰਤ ਅ�ਗ�
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ ਸ�ਣਾਉਣ ਲ�ਿਗਆ ਰ� ਵੀ ਸਕਦਾ ਹ� ਜ� ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ�
ਮਰਦ ਅ�ਗ� ਆਮ ਤ�ਰ ਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕਉਿਕ ਇ�ਝ ਉਸ� ਆਖ
ਿਦ�ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ “ਲ� ਸਾਲਾ ,ਕ�ੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਰ�ਦਾ “.ਭਾਵ� ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਖ�ਦ ਅਿਜਹ� ਹਾਲਤ ਚ ਰਿਹ ਚ��ਕਾ ਹ�ਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰੀਆਂ ��ਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰਤ ਿਮ�ਤਰ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਕ�
ਸਕ�ਨ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦ� ਹਨ। ਨੀਿਲਮਾ � ਇ�ਝ ਹੀ ਸ�ਣਾ ਕ� ਲ�ਖ� ਦਾ ਮਨ
ਹਲਕਾ ਹ� ਿਗਆ। ਕਈ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਦ��ਖ ਉਹਦ� ਬ��ਲ� ਤ� ਅ�ਖ� ਿਵਚ� ਵਿਹ
ਿਗਆ।  ਮਨ ਿਜਵ� ਹਲਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਉਹ� ਨੀਿਲਮਾ ਦੀਆਂ
ਗ�ਲ� ਿਦਲਾਿਸਆਂ ਤ� ਚ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇ�ਕ ਮ� ਵਰਗੀ
ਮਮਤਾ ,ਇ�ਕ ਪਤਨੀ ਵਰਗੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ,ਇ�ਕ ��ਿਮਕਾ ਵਰਗਾ ਸਾਥ
,ਇ�ਕ ਭ�ਣ ਵਰਗਾ ਲਗਾਅ ,ਇ�ਕ ਦ�ਸਤ ਵਰਗਾ ਭਰ�ਸਾ। ਉਸ � ਇ�ਕ�
ਔਰਤ ਿਵਚ� ਸਭ ਰ�ਪ ਿਦਸਣ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ। ਿਕਸ� ਅ�ਗ� ਕਮਜ਼�ਰ ਹ�ਕ�
ਇਨਸਾਨ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦਾ ਹ� ਜ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸ� ਿਕਸ� ਵੀ ਰ�ਪ ਚ
ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹ��ਦਾ ਹ�। ਲ�ਖ� ਨ� ਆਪਣੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਦ� ਹਰ ਪ�ਨ� �
ਨੀਿਲਮਾ ਦ� ਅ�ਗ� ਖ�ਲ� ਕ� ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਤ� ਲ� ਕ� ਉਸਦ� ਇਸ





ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜ�ੜਨ ਤ�ਕ। ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਗ�ਢ ਬ�ਝੀ ਸੀ।
ਿਜਸ� ਉਹ ਖ�ਦ ਦਾ ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧ�ਖਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ
ਉਸ ਰਾਤ ਜ� ਕ�ਝ ਉਸ ਟ��ਨ ਿਵ�ਚ ਹ�ਇਆ। ਿਕਉਂ ਉਹ ਖ�ਦ � ਬ�ਕਾਬ� ਕਰ
ਕ� ਉਸ ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ ਇ�ਕ ਦਮ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ?ਉਸ� ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਿਪਆਰਾ ਓਨਾ ਗਿਹਰਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਜ�ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਹ ਖ�ਦ ਤ�
ਕਾਬ� ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ � ਹਲ� ਤ�ਕ ਸਮਝ ਨਹ�
ਸੀ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਗ�ਲ� ਉਹ ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਸੀ। “ਤ�� ਇਸ ਗ�ਲ ਲਈ
ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਨਹ� ਹ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ,ਿਜ਼�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਅਿਜਹਾ ਹ��ਦਾ
ਜਦ� ਸਾਡੀਆਂ ਇ�ਦਰੀਆਂ ਸਾਡ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਚ� ਬਾਹਰ ਹ�ਕ� ਆਵ�ਸ਼ ਿਵ�ਚ ਆ
ਕ� ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ,ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ� ਉਸ ਗ�ਲ � ਮ�ੜ
ਦ�ਹਰਾਉਣ ਤ� ਬਚ� ਜ� ਤ�ਹਾਡ� ਮਨ � ਤ�ਗ ਕਰ�। ” ਨੀਿਲਮਾ ਨ� ਆਪਣ�
ਿਚਰ ਪਿਰਿਚਤ ਅ�ਦਾਜ਼ ਚ ਆਪਣ� ਹ�ਥ � ਿਹਲਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। “ਪਰ
ਉਹ ਘਟਨਾ ਮ�� ਿਕਸ� ਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵ�ਗ ਲਗਦੀ ਏ ,ਅਚਾਨਕ ਿਕਸ� ਦਾ
ਆਉਣਾ ਇ�ਝ ਹਾਵੀ ਹ� ਜਾਣਾ ਤ� ਿਬਨ� ਅ�ਖ ਿਮਲਾਏ ਅਗਲ� ਕ�ਝ ਘ�ਟ� ਚ
ਗਾਇਬ ਹ� ਜਾਣਾ ,ਮ�ਰ� ਿਜ�ਦਗੀ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਹ�
ਸ਼ਾਇਦ “.ਲ�ਖ� ਦ� ਮਨ ਚ ਕਈ ਿਵਚਾਰ ਸੀ। “ਕ�ਝ ਘਟਨਾਵ� ਸਾ� ਕ�ਈ
ਸਬਕ ਦ�ਣ ਲਈ ਹੀ ਹ��ਦੀਆਂ ਹਨ,ਗ��ਥ� ਿਵ�ਚ ਇਸ� ਅਕਸ਼ਬਾਣੀ ਤ�
ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਝਲਕਾਰਾ ਪ�ਣਾ ਵੀ ਆਖਦ� ਹਨ, ਵ�ਖ ਤ�� ਆਪਣੀ ਿਜ�ਦਗੀ �
ਉਸ ਟ��ਨ ਦ� ਸਫ਼ਰ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਰ�ਖਕ� ਵ�ਖ ,ਤ�ਰ� ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦ� ਲ�ਮ� ਸਫ਼ਰ
ਿਵ�ਚ ਸ�ਖਮਨ ਕ�ਝ ਸਾਲ ਲਈ ਤ�ਰੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਆਈ ਤ� ਿਫਰ ਝਟਕ�
ਨਾਲ ਿਵਛੜ ਗਈ ,ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸ ਟਰ�ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚ ਉਹ ਕ�ੜੀ ਕ�ਝ
ਘ�ਿਟਆਂ ਲਈ ਆਈ ਤ� ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਿਵਛੜ ਗਈ। ਇਹ ਿਜ�ਦਗੀ ਵੀ
ਟਰ�ਨ ਦ� ਉਸ� ਸਫ਼ਰ ਵ�ਗ ਹ� ਿਜਥ� ਤ�ਹਾਡ� ਸਫ਼ਰ ਦ� ਸਾਥੀ ਤ�ਹਾ� ਿਮਲਦ�





ਰਿਹਣਗ� ਤ� ਆਪ� ਆਪਣ� ਿਲਖ� ਮ�ਤਾਿਬਕ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਸਟ�ਸ਼ਨ ਤ� ਉਤਰਦ�
ਰਿਹਣਗ�। ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਕ�ਈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ ਲਈ ਿਮਲ� ਕ�ਈ
ਕ�ਝ ਘ�ਟ� ਲਈ ਤ� ਕ�ਈ ਪ�ਰ� ਸਫ਼ਰ ਲਈ। ਪਰ ਤ�ਸ� ਿਕਸ� ਲਈ ਸਫ਼ਰ �
ਛ�ਡ ਨਹ� ਸਕਦ� ਤ�ਹਾਡਾ ਚਲਦ� ਰਿਹਣਾ ਜਰ�ਰੀ ਹ�। ਮ�� ਲਗਦਾ ਤ�ਰ�
ਲਈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹ� ਰਾਜ ਹ�। ” ਨੀਿਲਮਾ ਨ� ਪ�ਰ� ਗਹ�
ਨਾਲ ਵ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਦ�ਿਖਆ। ਲ�ਖ� ਦਾ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਤੀਸਰਾ ਨ�ਤਰ ਖ��ਲ� ਿਗਆ
ਹ�ਏ। ਇ�ਝ ਵੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ � ਵ�ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ !!! ਆਪਣੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ
ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮ�ਲ�ਕਣ ਹ� ਸਕਦਾ !! ਉਸ� ਹ�ਣ ਸਮਝ ਆਇਆ।
ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਭ ਕੜੀਆਂ ਜ�ੜੀਆਂ। ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਇਹ�
ਸੀ ਜ� ਉਹ ਤ� ਸ�ਖਮਨ ਨਾ ਫੜ�� ਜ�ਦ� ਸ਼ਾਇਦ ਅ�ਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣ� ਬਾਪ�
ਕ�ਲ� ਡ�ਗਰ� ਿਪ�ਛ� ਗਾਲ� ਖ�ਦਾ ਹ��ਦਾ। ਬ�ਹੀਆਂ ਰ�ਟੀਆਂ ਤ� ਲ�ਕ ਿਛਪ ਦ��ਧ
ਪ�ਦਾ ਹ��ਦਾ। ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਹਰ ਘਟਨਾ ਿਪਛਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜ�ੜੀ ਹ�ਈ ਹ�।
ਅਸ� ਿਪਛ�ਹ ਨਹ� ਮ�ੜ ਸਕਦ� ਿਸਰਫ ਿਸ�ਖ ਸਕਦ� ਹ� !! ਉਸ ਲਈ
ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦਾ ਰਹ�ਸ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਖ��ਲ� ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ
ਮ�ਜਰ ਿਕ�ਨਾ ਖ�ਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹ� ਿਜਸ� ਐਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਨੀਿਲਮਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਤ� ਆਤਮ ਭਾਵ ਹ�ਰ
ਵੀ ਵ�ਧ ਿਗਆ ਸੀ। ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਲਗਾਅ ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਿਖ�ਚ ਉਸਦੀ
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵ�ਲ ਉਸ� ਉਲਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣ� ਰਾਜ ਸ�ਝ� ਕਰਨ
ਮਗਰ� ਉਹ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਦਾ ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਿਹ�ਸ�ਦਾਰ ਮ�ਨਣ
ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਹ�ਣ ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਭਾਵ ਤ� ਸ�ਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨ�
ਨਾਲ ਘ�ਲ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਇਹਨ� ਹੀ ਿਦਨ� ਿਵ�ਚ ਸਾਗਿਰਕਾ ਦਾ ਜਨਮ-

ਿਦਨ ਸੀ।  ਉਸ� ਆਪਣ� ਹਰ ਜਨਮ ਿਦਨ ਤ� ਟ�ਟ� ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ
ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਕ�ਤ� ਦ� ਿਕਸ� ਮਸ਼ਹ�ਰ ਟ�ਟ� ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ� ਕ�ਲ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦੀ ਹੀ ਿਡਊਟੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਲਜਾਣ ਲਈ। ਉਸ� ਟ�ਟ� ਦ� ਇਸ





ਸ਼�ਕ ਬਾਰ� ਬਹ�ਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਉਸ� ਸਾਗਿਰਕਾ ਨ�
ਕਾਫੀ ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣ� ਿਜਸ ਦ� ਕਈ ਿਹ�ਿਸਆਂ ਤ� ਟ�ਟ�
ਬਣਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ। ਿਪਛਲ� ਚਾਰ ਕ� ਸਾਲ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਵ� ਉ�ਤ� ਤ� ਲ�ਤ�
ਉ�ਪਰ ਟ�ਟ� ਬਣਵਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰਦਨ ਤ�
ਮ�ਿਢਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਪ�ਛ� ਿਜਹ� ਟ�ਟ� ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ�ਟ�
ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ� ਦੀ ਦ�ਕਾਨ ਨਹ� ਇ�ਕ ਿਨ�ਕਾ ਿਜਹਾ ਖ�ਖ� ਵਰਗਾ ਸੀ
ਿਜਸਨ� ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦ� ਟ�ਟ� ਬਣਾਈ ਤ� ਿਦਖਾਉਂਦ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਫ�ਟ�ਆਂ ਲਗਾ
ਰ�ਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਗਿਰਕਾ ਨ� ਜੀਨ ਤ� ਟ�ਪ ਪਾਇਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ�
ਆਪਣ� ਟ�ਪ � ਹ�ਠ� ਮ�ਿਢਆਂ ਪਾਸ ਹ�ਥ ਲਗਾ ਕ� ਦ�ਿਸਆ ਕ� ਉਹ ਇਥ�
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਹ�। ਟ�ਟ� ਬਨ�ਉਣ ਵਾਲਾ ਮ�ਨ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨ� ਟ�ਟ�
ਪਸ�ਦ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਸ਼ਰਮ ਦ� ਆਪਣਾ ਟ�ਪ ਉਤਾਰ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਢੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦਾ
ਅਗਲਾ ਵਸਤਰ ਉਸਦ� ਿਸ਼ਆਮ ਰ�ਗ� ਅ�ਗ� � ਢਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ�
ਸੀ। ਟ�ਟ� ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਗਾਲੀ ਨਹ� ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵੀ ਵੀ
ਤਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦ� ਲ�ਖ� ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕਦ� ਸਾਗਿਰਕਾ
ਵ�ਲ। ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਤ� ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਬ�ਠ ਕ� ਸਾਗਿਰਕਾ ਉਸਦੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰਨ �
ਉਡੀਕਣ ਲ�ਗੀ। ਪਰ ਉਸਦ� ਿਜਵ� ਹੀ ਹ�ਥ ਕ�ਬ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਨ�
ਸਾਗਿਰਕਾ � ਕ�ਈ ਅਲਗ ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼ਰਟ ਬਾਹਰ� ਖਰੀਦ ਕ� ਲ� ਆਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ� ਜ� ਉਹ ਓ�ਨੀ ਕ� ਕ�ਟ ਦ�ਵ�ਗਾ ਿਜ�ਨੀ ਜਰ�ਰਤ ਹ�ਏਗੀ।
ਉਸਨ� ਵੀ ਐਨ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਈ ਟ�ਟ� ਅਜ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ
ਸੀ। ਪਰ ਸਾਗਿਰਕਾ ਉਸ ਦੀ ਗ�ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਸੀ। ਐਵ� ਕਪੜ�
ਖਰਾਬ ਿਕਉਂ ਕਰਨ� ਹਨ ?”ਪਰ ਮ�ਡਮ ਆਪਕ� ਨਹ� ਪਤਾ ਜ� ਸ਼�ਪ ਆਪ
ਬਤਾ ਰਹ� ਹ� ਵ� ਔਰ ਵੀ ਨੀਚ� ਤ�ਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਕ� ,ਬਾਕੀ ਕਾ ਵੀ
ਉਤਾਰਨਾ ਪਡ�ਗਾ। “”ਠੀਕ ਹ� ਮ� ਪੀਠ ਸ� ਖ�ਲ ਦ��ਗੀ ਔਰ ਹਾਥ� ਸ� ਪਕੜ





ਲ��ਗੀ ਪਰ ਤ�ਮ ਐਸ� ਹੀ ਬਣਾ ਦ� “ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਕ� ਸ�ਚ ਚ
ਆਪਣੀ ਹ��ਕ ਖ�ਲ� ਿਦ�ਤੀ।ਪ�ਰਾ ਭਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਲਟਕ ਿਗਆ ਸੀ।
 “ਸਾਬ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਮ�ਡਮ ਕ� ਮ� ਐਸ� ਮ� ਿਧਆਨ ਨਹ� ਲਗਾ
ਪਾਊਗ�। “ਉਸਨ� ਲ�ਖ� ਵ�ਲ ਤਰਲ� ਨਾਲ ਵ�ਿਖਆ। ਲ�ਖ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਦੀ
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਝਗੜਾ ਉਸ� ਹੀ ਸ�ਲਝਾਉਣਾ ਪ�ਣਾ।  ਉਸਨ� ਤ�ਰ�ਤ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ ਤ� ਉਹ ਕ�ਟ ਕ� ਸਾਗਿਰਕਾ � ਪਿਹਨ�ਉਂਣ ਲਈ ਦ�
ਿਦ�ਤੀ। “ਜਦ� ਤ�ਕ ਮ�ਡਮ ਆਪ ਟ�ਟ� ਬਨਵਾਉਗ� ਮ� ਨਵ� ਲ� ਆਵ�ਗਾ। ”
ਸਾਗਰੀਕਾ � ਨਾ ਨ��ਕਰ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਟ�ਟ� ਬਣਦ�
ਚ ਹੀ ਉਹ ਨਵ� ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਗਿਰਕਾ ਵਾਪਸੀ ਤ�
ਚ��ਪ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲ�ਖ� � ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਦ�ਣ ਦ� ਉਸਦ� ਫ�ਸਲ� ਤ�
ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਪ��ਛ ਹੀ ਿਲਆ। “ਮ�ਡਮ ਕੀ ਸ�ਚ ਰਹ� ਹ� ?
ਿਕਤ� ਨਾਰਾਜ਼ ਤ� ਨਹ� ? ਜ� ਮ�ਰਾ ਇ�ਝ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚ�ਗਾ ਨਹ� ਲ�ਗਾ
ਤ� ਮ� ਮਾਫੀ ਮ�ਗਦਾ “.ਲ�ਖ� ਨ� ਅ�ਖ� ਚ�ਰਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। “ਮ� ਤ� ਬ�ਸ
ਇਹ ਗ�ਲ ਸ�ਚ ਰਹੀ ਹ� ਿਕ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਐਨੀ ਕਮਜ਼�ਰ ਿਕਓਂ
ਹ� ਿਕ ਔਰਤ ਦ� ਿਜਸਮ ਦਾ ਿਨ�ਕਾ ਿਜਹਾ ਿਹ�ਸਾ ਨਗਨ ਦ�ਖਕ� ਹੀ ਕ�ਬਣ
ਲ�ਗ ਜ�ਦ� ਹਨ ਤ� ਉਤ�ਿਜਤ ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ ?” ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲ�ਖ�
ਕ�ਲ� ਜਾਨਣ ਦਾ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਕ�ਲ ਇਸਦਾ ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਚ��ਪ ਿਰਹਾ। “ਮ� ਟ�ਪ ਉਤਾਰੀ ਤ� ਤ�� ਸ਼ਰਟ ਦ�ਵ� ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਚ ਕ�ਈ
ਫਰਕ ਨਹ� ਸੀ ,ਪਰ ਮ� ਤ� ਕਦ� ਵੀ ਉਸ ਮਰਦ � ਦ�ਖ ਕ� ਉਤ�ਿਜਤ ਨਹ�
ਹ� ਸਕਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮ�ਰਾ ਿਦਲ ਨਾ ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਏ ਮ�ਰ� ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਜ�ੜ�
ਹ�ਣ…. ਜਜਬਾਤ� ਤ� ਬ�ਹ�ਦਾਪਣ ਿਸਰਫ ਮਰਦ ਦ� ਕ�ਲ ਹੀ ਿਕਉਂ ਹ�। ਲ�ਖ�
ਕ�ਲ ਹਲ� ਵੀ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਭਲ� ਉਹ ਇ�ਕ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ
ਨਾਲ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕ�ਲ ਉਂਝ ਵੀ ਬ�ਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਸੀ।
ਿਕਵ� ਸ�ਿਭਅਕ ਸ਼ਬਦ� ਚ ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਕਿਹ ਸਕ� ਇਸ ਿਵਸ਼� ਤ� ਬ�ਲ ਸਕ�





ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਸ�ਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਚ��ਪ ਿਰਹਾ। “ਤ�� ਪਤਾ ਮ�
ਆਪਣ� ਆਰਟ ਸਕ�ਲ ਿਵ�ਚ ਤਸਵੀਰ� ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ� � ਿਨਊਡ ਪ�ਜ਼ ਵੀ
ਿਦ�ਤ� ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਰਦ� ਦ� ਿਨਊਡ ਿਚ�ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ,ਪਰ
ਕਦ� ਵੀ ਮ�� ਇਸ ਕਲਾ ਿਵਚ� ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ ਜ� ਮ�� ਉਹ
ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਸਕ� ਜ� ਮ� ਨਹ� ਚਾਹ��ਦੀ ” ਕੀ ਤ�� ਮ�ਰ� ਿਨਊਡ ਪ�ਜ਼ ਵਾਲ�
ਪ�ਰਟਰ�ਟ ਦ�ਖਣਾ ਪਸ�ਦ ਕਰ�ਗ� ? ਉਸਨ� ਲ�ਖ� � ਪ��ਿਛਆ। ਪਰ ਲ�ਖ�
ਕ�ਲ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਸੀ।  ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਕ�ਈ ਉ�ਤਰ
ਦ� ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ।  ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ �
ਸਾਗਿਰਕਾ ਉਸਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਟ ਿਵਚ� ਉਸ� ਇ�ਕ ਅਜੀਬ
ਿਜਹੀ ਮਿਹਕ ਆਈ। ਿਜਵ� ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਤਾਜ� ਿਜਸਮ � ਬੜ� ਨਜਦੀਕ ਤ�
ਛ�ਿਹਆ ਹ�ਵ�। ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਹਲਚਲ ਿਜਹੀ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਸਨ
ਿਸ਼ਖਰ ਤ�ਕ ਖ��ਲ� ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ � ਉਂਝ ਹੀ ਘ��ਟ ਕ�
ਆਪਣ� ਿਸਰਹਾਣ� ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਗਿਰਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਧ�ਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਸ�ਕੜ� ਹੀ
ਮਿਹਮਾਨ ਉਸਦ� ਦ�ਸਤ ਸਹ�ਲੀਆਂ ਸਭ ਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ�ਏ ਸੀ। ਕ�ੜੀ ਦ�
ਦ�ਸਤ ਮ��ਿਡਆਂ ਦਾ ਇ�ਝ ਘਰ ਿਦਆਂ � ਿਮਲਦ� ਵ�ਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਸਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਅਨ�ਭਵ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਉਸਨ� ਦ�ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਲਮ� ਿਵ�ਚ ਹੀ
ਵ�ਿਖਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਲਮ� ਦੀ ਉਸ� ਕਾਫੀ ਚ�ਟਕ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਝ�ਸ
ਦ�ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪ�ਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਸਾਗਿਰਕਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤ�
ਿਪ�ਡ� ਆਈਆਂ ਿਚ�ਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ�ਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਵ�ਲ� ਤ�ਕ ਵ�ਡ� ਸ਼ਿਹਰ� ਦ� ਵ�ਡ� ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਮ�ਬਾਇਲ ਆ ਗਏ
ਸੀ। ਿਪ�ਡ� ਿਵ�ਚ ਵੀ ਪੀਸੀਓ ਖ��ਲ� ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ� ਤ�ਕ ਉਸਦਾ ਿਪ�ਡ
ਫ�ਨ ਨਾਲ ਨਹ� ਸੀ ਜ�ਿੜਆ। ਸ�ਨ�ਹਾ ਪਹ��ਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜ� ਵੀ ਿਚ�ਠੀਆਂ





ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨ� ਿਦਨੀ ਉਸਨ� ਹ�ਪੀ ਦੀਆਂ ਘ�ਲੀਆਂ ਬਹ�ਤ
ਿਚ�ਠੀਆਂ ਦ� ਜ�ਆਬ ਿਦ�ਤ�। ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਉਹਨ� ਰਾਹ� ਪ��ਛਦਾ
ਸੀ। ਸ�ਖਮਨ ਦੀ ਉਹਨ� ਕਦ� ਮ�ੜ ਗ�ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹ�ਪੀ ਦੀ ਹਰ ਿਚ�ਠੀ
ਕ�ਝ ਨਵ� ਹੀ ਰਾਜ ਖ�ਲ�ਦੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਦ� ਜ�ਆਬ ਿਵ�ਚ ਲ�ਖ� � ਵੀ ਕ�ਝ ਨਾ
ਕ�ਝ ਘ�ਲਣਾ ਪ�ਦਾ। ਉਸ� ਸਾਲ ਦ� ਨ�ੜ� ਤ�ੜ� ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ�
ਬੀਏ ਦ� ਪ�ਪਰ� ਲਈ ਰ�ਲ ਨ�ਬਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਹੀ
ਹ�ਪੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਖ�ਸ਼ੀ ਭਰੀ ਿਚ�ਠੀ ਤ� ਇ�ਕ ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਕ�ੜੀ ਦ� ਫ�ਟ� ਸਿਹਤ
ਉਸ ਕ�ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਦਾ ਰ�ਗਪ�ਰ ਿਕਸ� ਘਰ ਰ�ਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਫ�ਟ� ਘ�ਲ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਕ�ੜੀ ਦੀ
ਫ�ਟ� ਚ ਚਮਕ ਵ�ਖਕ� ਹੀ ਭ��ਖ ਲਿਹ�ਦੀ ਸੀ। ਵ�ਸ� ਇ�ਕ� ਿਜਹ� ਦ�ਵ� ਦ�
ਸ�ਭਾਅ ਚ ਇਹ ਗ�ਲ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ� ਕ�ੜੀ ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਪਸ�ਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਹ�ਣ ਵੀ ਹ�ਪੀ ਦੀ ਪਸ�ਦ ਉਸਦੀ ਪਸ�ਦ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਿਚ�ਠੀ ਪੜ�ਦਾ
ਿਗਆ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਖ�ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਿਗਆ। 
ਿਚਠੀ ਦਾ ਇ�ਕ ਿਹ�ਸਾ ” ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦ� ਤਸਵੀਰ ਨ� ਵ�ਖ ਤ�ਰਾ ਿਦਲ
ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�� ਤ�ਰ� ਿਦਲ � ਧ�ੜਕ� ਲ�ਗਾ ਹ�ਈ ਿਕ ਤ�ਰਾ ਯਾਰ ਫ�ਰ ਤ�ਰ�
ਪਸ�ਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ�ੜੀ ਖ�ਹ ਕ� ਲ� ਿਗਆ ,ਸ਼ਾਇਦ ਤ�� ਇਹ ਵੀ
ਲਗਦਾ ਹ�ਣਾ ਿਕ ਮ� ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭ��ਲ ਿਗਆਂ ਹ� ਿਕ ਆਪ� ਇ�ਕ� ਿਪ�ਡ
ਕ�ਠ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਸਾਢ� ਬਣਨ�। ਮ� ਭ��ਿਲਆ ਨਹ� ਤ�ਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ
ਨਾਮ �ੀਤ ਹ� ,ਇਸਦੀ ਛ�ਟੀ ਭ�ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕ�ਲਵੀਰ ਹ� ,ਉਮਰ ਚ ਛ�ਟੀ ਏ
ਭਰ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਤ�ਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ� ਸਵਾਇਆ ਹ�। ਪਸ�ਦ ਤ� ਮ�� ਛ�ਟੀ
ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਮ�� ਲ�ਗਾ ਤ�� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵ� ਝ�ਰੀ ਜਾਏਗ�।
ਮ� ਰ�ਕਾ ਇ�ਕ� ਸ਼ਰਤ ਤ� ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਛ�ਟੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਹ�ਏ।
ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਆਪ� ਦੀਵਾਲੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕ�ਠ� ਹੀ ਿਵਆਹ ਕ� ਿਲਆਵਾਗ�।
ਬਾਬ� ਸ��ਖ ਰ�ਖ� ਕ�ਠ� ਦਰਬਾਰ ਸਾਬ ਸ�ਵਾ ਕਰਕ� ਆਵਾਗ�। ਛ�ਟੀ ਦੀ





ਤਸਵੀਰ ਤ�ਰੀ ਿਚ�ਠੀ ਦ� ਜਵਾਬ ਚ ਭ�ਜ�ਗਾ। ਉਦ� ਤ�ਕ ਤ�� ਅ�ਦਾਜ਼� ਲਾਉਂਦਾ
ਰਹ� ਉਹ ਿਕਵ� ਦੀ ਿਦਸਦੀ ਏ। ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਹ�ਰ ਿਕਤ� ਬ�ਗਲਾਣ� ਦ� ਮ�ਸ਼ਕੀ
ਿਜਹ� ਰ�ਗ ਤ� ਗਦਰਾਏ ਿਪ�ਡ� ਤ� ਨਾਲ ਡ��ਲ� ਜਾਈਂ। ਆਪਣ� ਅਰਿਗਆਂ ਕ�ਲ
ਪ�ਡ� ਪ�ਜਾਬਣ ਕ�ੜੀ ਹੀ ਸ�ਤ ਬ�ਠਦੀ ਹ�। ਐਹਨ� ਕ�ਲ� ਜ�ਟਕ� ਝਟਕ� ਨਹ�
ਝ�ਲ� ਜਾਣ�। ਨਾਲ� ਉਂਝ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਜਨਾਨ� ਮਰਦ � ਪ�ਜ� ਹ�ਠ� ਕਰਲ�
ਉਹਨ� ਤ�ਰ� ਬ�ੜ�� ਬ�ੜ�ੀ � ਰ�ਟੀ ਨਹ� ਜ� ਦ�ਣੀ। ਤ� ਤ�ਰ� ਬਾਪ� ਨਾਲ ਤ� ਜਮ�
ਨਹ� ਪ��ਗਣੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਸ�ਲ ਖੜੀ ਿਰਹਾ ਕਰ�। ਖਤ ਿਮਲਦ� ਹੀ
ਵਾਿਪਸ ਉ�ਤਰ ਿਲਖੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਘ�ਲ ਤ� ਛ�ਤੀ ਛ�ਟੀ ਲ� ਕ� ਆਜਾ
ਆਪ� ਿਰਸ਼ਤਾ ਪ�ਕ ਕਰ ਆਈਏ। ਕ�ੜੀ ਆਲ� ਤ�ਰ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਪਰ
ਤ�ਰੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਨਗ�ਾ ਿਨ�ਕਲ ਜਾਈ ਕ�ੜੀ ਚ� ਤ� ਬ�ਲ� ਬ�ਲ� ਹ� ਜਾਊ।
 ਤ�ਰਾ ਯਾਰ ਹ�ਪੀ। 
ਿਚ�ਠੀ ਪ�ਰੀ ਪੜ�ਕ� ਤ� ਤਸਵੀਰ ਵ�ਖਕ� ਉਹ� ਸ�ਚ ਚ ਲ�ਿਗਆ ਿਜਵ� ਚ�ਨ
ਵ�ਖ ਿਲਆ ਹ�ਏ। ਜ� ਇਹ ਕ�ੜੀ ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ ਏ ਤ� ਇਸਦੀ ਭ�ਣ ਜ� ਇਸਤ�
ਸਵਾਇਆ(25% ਵ�ਧ ) ਹ� ਤ� ਜਰ�ਰ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਸ�ਹਣੀ ਹ�ਏਗੀ। ਪਰ ਫ�ਰ
ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਲਾਗ� ਤਾਗ� ਨਹ� ਹ�ਏਗੀ। ਪਰ ਹ�ਣ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦਾ
ਯਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹ�ਕਮ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣ� ਵ�ਲ� ਹੀ ਉਸਨ�
ਉਹਦ� ਲਈ ਗ�ਲ ਿਮ�ਥ ਲਈ ਸੀ। ਜਰ�ਰ ਬ�ਬ� ਬਾਪ� � ਵੀ ਮਨਾ ਿਲਆ
ਹ�ਣਾ ਉਹ ਕਰ� ਤ� ਕੀ ਕਰ�। ਉਹ ਜਕ� ਤਕੀ ਿਵ�ਚ ਸੀ ਿਕ ਿਦਨ ਉਸ�
ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹ�ਿੜਆ। ਪ�ਪਰ ਦ�ਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਹੀ ਕ�ਈ ਜ�ਬ ਨਾ
ਪਏ ਜਾਏ।  ਿਜਸ ਗ�ਲ� ਉਹ ਭ�ਜਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਉਸ� ਗ�ਲ ਨ� ਉਸ� ਬ�ਨ�
ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹ�ਪੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ�ਖਮਨ ਦ� ਗਮ � ਭ�ਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਸ�ਖਮ ਿਜਹੀ ਕਲੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਬ��ਕਲ ਚ ਿਖੜਨਾ ਲਾਜਮੀ
ਹ� ਜ� ਉਸਦ� ਦ��ਖ� � ਵ�ਡਾ ਸਕ�। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣ� ਦ��ਖ ਨੀਿਲਮਾ ਕ�ਲ
ਖ�ਲ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ





ਸਮ� ਹ�ਣ ਉਸ� ਸ�ਚ ਘ�ਟ ਤ� ਸ�ਪਨਾ ਵ�ਧ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ�ਚ
ਸਮਝ ਕ� ਉਸਨ� ਪ�ਪਰ� ਦ� ਰ�ਲ ਨ�ਬਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖ਼ਤ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ।  ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਘਰ ਦਾ ਤ� ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਿਲਖਣ ਤ� ਪ��ਛਣ ਮਗਰ� ਉਹ
ਿਸਿਧ ਗ�ਲ ਤ� ਆਇਆ। ” ਯਾਰਾ ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਹ�ਰ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਕ�ਰਬਾਨ
ਕਰ�ਗ� ?ਤ�ਰੀ ਯਾਰੀ ਮ�� ਬ�ਨ� ਲ�ਦੀ ਹ� ,ਿਜਸਦ� ਅ�ਗ� ਮ�ਰੀ ਹ� ਜ� ਨਾ
ਭ�ਰਾ ਮਾਅਨ� ਨਹ� ਰ�ਖਦੀ।  ਜ� ਕ�ਝ ਤ�� ਸ�ਿਚਆ ਸਹੀ ਹ� ਸ�ਿਚਆ ਹ�ਏਗਾ।
ਪਰ ਅਜ� ਮ�ਰਾ ਮਨ ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਬਲਕ�ਲ ਿਤਆਰ ਨਹ�। ਪਰ ਤ�ਰੀ
ਜ�ਬਾਨ ਮ� ਕਦ� ਟ��ਟਣ ਨਹ� ਦਵਾਗ� ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਆਪ� ਕ�ਠ� ਿਵਆਹ
ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਪਰ ਤ�� ਜ� ਕ�ੜੀ ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦ� ਯ�ਗ
ਸਮਝ�ਗਾ ਤ� ਮ�ਰ� ਮ��ਹ� ਕਦ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਹ�ਏਗਾ। ਦ�ਜੀ ਗ�ਲ ਤ��
ਬ�ਗਾਲਣਾ ਦੀ ਆਖੀ ਸੀ , ਮ� ਇਹਨ� ਕ�ਲ ਰਿਹ ਕ� ਇਹਨ� ਤ� �ਭਾਿਵਤ
ਹ�ਏ ਿਬਨ� ਨਹ� ਰਿਹ ਸਿਕਆ। ਲ�ਕ� ਨ� ਇਹਨ� ਬਾਰ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਝ�ਠ
ਤ�ਫ਼ਾਨ ਬ�ਿਲਆ ਹ� ਪਰ ਅਸਲ ਿਵ�ਚ ਹੀ ਇਹ ਲ�ਕ ਬ�ਹ�ਦ ਹ�ਿਸ਼ਆਰ ਹਨ
ਹਰ ਿਵਸ਼� ਚ ਿਗਆਨੀ ਭਾਵ� ਇਸਦਾ ਥ�ੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਇਹਨ� � ਹ�। ਿਫਰ
ਗ�ਲ ਹ� ਇਹਨ� ਦ� ਮ�ਸ਼ਕੀ ਰ�ਗ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉਂ ਉਹ ਰ�ਗ ਮ��
ਆਪਣ� ਰ�ਗ ਿਜਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹ� ਇਸ� ਲਈ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਰਿਹਕ� ਮ��
ਕਦ� ਊਣਾ ਿਜਹਾ ਨਹ� ਲ�ਿਗਆ ਸਗ� ਆਪਣ� ਬਰ�ਬਰ ਦ� ਲ�ਗ�। ਤ�� ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ�ਰ� ਚ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨ� ਨ� ਕਾਫੀ
ਕ�ਝ ਿਦ�ਤਾ ਹ�। ਇਹਨ� ਤ� ਮ� ਿਸਿਖਆ ਿਕ ਤ�ਹਾਡ� ਰ�ਗ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਦ�ਖ
ਨਾਲ� ਤ�ਹਾਡ� ਖੜ�ਨ ਉ�ਠਣ ਬ�ਲਣ ਦਾ ਢ�ਗ ਤ� ਤ�ਹਾਡਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸਭ
ਕ�ਝ ਹ�। ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ�। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਉਹਨ� ਦ� ਗਦਰਾਏ ਿਜਸਮ�
ਦੀ ਗ�ਲ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉਂ ਉਹ ਮ�� ਟ��ਬਣ ਲ�ਗ� ਹਨ ,ਇ�ਕ ਰ�ਗ ਤ�
ਨਕਸ਼� � ਛ�ਡ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ�ਜਾਬਣ� ਵਰਗਾ ਹੀ ਹ�। ਜਦ�
ਸਾਗਿਰਕਾ ਵਾਿਪਸ ਗਈ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਮ�� ਉਸਦ� ਕਮਰ� ਚ





ਜਾ ਕ� ਉਸਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵ�ਚ� ਕ�ਝ ਕ�ਢ ਕ� ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ।
ਉਸ� ਖ�ਲ�ਕ� ਅਚਾਨਕ ਮ�ਰ� ਹ�ਥ ਉਸਦੀ ਨਗਨ ਪ�ਿਟ�ਗ ਲ�ਗੀ। ਉਸ
ਪ�ਿਟ�ਗ � ਵ�ਖ ਮ�� ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਮ� ਸਾਗਿਰਕਾ ਦ� ਿਜਸਮ
� ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ� ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ� ਿਕ ਉਸਦੀ ਪ�ਿਟ�ਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ�
ਦੀ। ਦ�ਵ� ਨ� ਿਜਸਮ ਚ ਇ�ਕ ਇ�ਚ ਮਾਸ ਿਕਸ� ਪਾਸ� ਵ�ਧ ਘ�ਟ ਨਹ� ਸੀ
ਲਾਇਆ। ਹਰ ਕਟਾਵ ਹਰ ਉਚਾਈ ਹਰ ਿਨਵਾਣ � ਇ�ਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਿਕ ਿਸਰਫ ਹ�ਥ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਨਜਰ� ਵੀ ਿਤਲਕ ਜਾਣ। ਮ� ਿਜ�ਨ� ਕ� ਟ�ਢੀ
ਿਨਗ�ਾ ਨਾਲ ਉਸ� ਤ�ਿਕਆ ਹ� ਜ� ਿਕ ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਉਸਦ� ਉ�ਠਣ
ਬ�ਠਣ ਲ�ਟਣ ਦ� ਤਰੀਕ� ਕਰਕ� ਹਰ ਵਾਰ ਮ�� ਆਮ ਨਾਲ� ਕ�ਝ ਵਧ�ਰ� ਹੀ
ਿਦਖਾ ਿਦ�ਦਾ ਹ�. ਮ�� ਉਸ ਪ�ਿਟ�ਗ ਿਵ�ਚ� ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਵ�
ਮ�ਰ� ਵ�ਲ ਨਜਰ� ਸ��ਟੀ ਮ�ਰੀ ਪਿਹਲ � ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹ�ਏ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਿਵਚਲਾ ਉਹ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਮ�� ਉਸ ਦੀ ਪ�ਿਟ�ਗ ਦ� ਉ�ਪਰ ਹੀ
ਿਪ�ਡ� ਤ� ਹ�ਥ ਫ�ਰਨ ਤ� ਰ�ਕਦਾ ਹ�। ਤ�� ਲਗਦ� ਿਕ ਇਥ� ਦ� ਮਰਦ ਔਰਤ
ਦ� ਥ�ਲ� ਲ�ਗਕ� ਰਿਹ�ਦ� ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇ�ਕ ਕਾਰਨ ਹ� ਇਹ ਲ�ਕ ਰ�ਬ
ਨਾਲ� ਪਿਹਲ� ਮ� � ਪ�ਜਦ� ਹਨ ,ਹਰ ਜ�ਮਦੀ ਔਰਤ ਿਵ�ਚ� ਦ�ਰਗਾ ਦਾ
ਰ�ਪ ਲਭਦ� ਹਨ ,ਝ�ਠ� ਮ�ਠ� ਕ�ਜਕ� ਨਹ� ਪ�ਜਦ� ਸਗ� ਉਹਨ� ਵਰਗਾ ਹੀ
ਔਰਤ � ਬਣਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦ� ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਥ� ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਚ
ਗਜਬ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹ� ਜ� ਮਰਦ � ਿਕਸ� ਅਣ ਉਿਚਤ ਪਿਹਲ
ਕਰਨ ਤ� ਰ�ਕਦਾ ਹ�। ਉਹਨ� ਦੀ ਇ�ਕ ਤ�ਕਣੀ ਹੀ ਿਕਸ� � ਝ�ਬ ਕ� ਰ�ਕ
ਦ�ਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਮ� ਵੀ ਡਰਦਾ ਕਦ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਨਾ ਜਾ
ਸਿਕਆ ਇਥ� ਤ�ਕ ਉਹਦ� ਬ�ਲਾਵ� ਤ� ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਗਨ ਪ�ਿਟ�ਗ ਦ�ਖਣ ਨਾ
ਆ ਸਿਕਆ। ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਦਨ ਲ�ਕ ਕ� ਵ�ਖੀ। ਉਹ ਪ�ਿਟ�ਗ ਸ�ਚਮ��ਚ
ਮ�ਰੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਵ�ਸ ਗਈ ਏ। ਉਸਦ� ਉਹ ਿਹ�ਸ� ਿਜ�ਨ� � ਮ� ਨਹ�
ਤ�ਕ ਸਿਕਆਂ ਸ� ਹ�ਣ ਮ�ਰੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਜ�ਮ ਗਏ ਹਨ। ਜ�ਕਰ ਮ� ਜਰਾ





ਿਜ�ਨਾ ਵੀ ਅ�ਖ� � ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਸਾਗਿਰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਮ�� ਇ�ਝ
ਲਗਦਾ ਹ� ਿਜਵ� ਸਮ��ਦਰ ਦਾ ਰ�ਗ ਿਸਆਹ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਏ ਤ� ਉਸ ਿਵ�ਚ� ਦ�
ਗ�ਲ ਪਹਾੜੀ ਚ�ਟੀਆਂ ਉਭ�ਰ ਆਈਆਂ ਹ�ਣ। ਚੀਕਣੀ ਿਮ�ਟੀ ਨਾਲ ਬਣ�
ਇਸ ਬਣਤਰ ਤ� ਿਕਸ� ਕਾਰੀਗਰ ਨ� ਆਪਣੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜ� ਵਧ�ਰ� ਕਾਿਲਖ
ਭਿਰਆ ਿਟ�ਕਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�। ਤ� ਉਹ ਸਮ��ਦਰ ਇ�ਕ ਗੜਵ� ਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਦਾ ਹ�ਏ ਿਜਸ ਚ ਿਕਸ� ਨਦੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਰਗੀ ਦ�ਨ� ਪਾਿਸਓਂ ਅ�ਦਰ �
ਧ�ਿਸਆ ਹ�ਏ ਤ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸ� ਹ�ਰ ਹ�ਠ� ਵ�ਲ ਤ�ਕਦ� ਜਾਓ ਤ� ਉਹ
ਅਚਾਨਕ ਇ�ਝ ਫ�ਲ ਜਾਈ ਿਜਵ� ਘ�ਟਵ� ਜਗਾਹ ਤ� ਖ�ਲੀ ਜਗ�ਾ ਚ ਪਹ��ਚਕ�
ਕ�ਈ ਨਦੀ ਫ�ਲ ਜ�ਦੀ ਹ�। ਤ� ਿਜਹਨ� ਲ�ਤ� ਤ� ਉਸ ਿਜਸਮ ਦਾ ਭਰ
ਿਟ�ਿਕਆ ਹ�ਇਆ ਉਹ ਮ�� ਟਾਹਲੀ ਦ� ਘੜ� ਹ�ਏ ਸ਼ਤੀਰ ਵਰਗ� ਲ�ਗ� ਸੀ।
ਤ� ਉਹਨ� ਲ�ਤ� ਿਵਚਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨ� ਹ� ਬ ਹ� ਿਚਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇ�ਕ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਨਰਮ ਿਜਹੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਗ�ਲਾਬ ਿਚਤਿਰਆ ਸੀ।
ਭਾਵ� ਿਸਆਹ ਰ�ਗ ਦਾ ਗ�ਲਾਬ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਚ�
ਿਜਵ� ��ਲ ਦ� ਤ�ਪਕ� ਚ� ਰਹ� ਸੀ। ਮ�� ਇਸਤਰੀ ਦ� ਸਭ ਤ� ਗ�ਪਤ ਿਹ�ਸ�
ਦਾ ਐਸਾ ਿਚਤਰਨ ਵੀ ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਮ�� ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ। ਤ�� ਵੀ ਹ�ਰਾਨ ਹ�
ਜਾਏਗ� ਿਕ ਐਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਲਾ � ਸਮਝਣਾ ਿਕ�ਨਾ ਔਖਾ ਹ�। ਮ�ਰ�
ਿਸਰਹਾਣ� ਜ� ਕ�ਟੀ ਹ�ਈ ਸ਼ਰਟ ਰ�ਖੀ ਹ� ਿਜਸ� ਿਕ ਸਾਗਿਰਕਾ ਨ� ਟ�ਟ�
ਗ��ਦਵਾਉਣ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ ਮ�� ਹ�ਣ ਇਹ� ਲਗਦਾ ਹ� ਿਜਵ� ਉਸ ਕਮੀਜ
ਿਵਚ� ਉਸ ਗ�ਲਾਬ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਸਮਾ ਗਈ ਹ�ਵ�। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ� � ਉਹ ਜਾਦ�
ਆਖਦ� ਹਨ ਜ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਮ�ਨਦ� ਮਰਦ� � ਇਹਨ�
ਔਰਤ� ਦ� ਥ�ਲ� ਲ� ਿਦ�ਦਾ ਹ�। ਤ�� ਇਸ ਿਚ�ਠੀ ਨਾਲ ਮ�ਜਰ ਦ� ਘਰ ਦਾ
ਨ�ਬਰ ਵੀ ਭ�ਜ ਿਰਹਾ ,ਤ�� ਜਦ� ਚਾਹ� ਫ�ਨ ਕਰ ਸਕਦ� ਖ�ਿਨਓ ਿਕਸ� ਪੀਸੀਓ
ਤ�। ਤ�ਰੀ ਵਾਜ ਸ�ਣ� � ਿਚਰ ਹ� ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਤ�ਰ� ਹਰ ਗ�ਲ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਅਗਲ� ਮਹੀਨ� ਮ� ਛ��ਟੀ ਆ ਹੀ ਿਰਹ�। ਨਾਲ� ਮ�ਰ� ਪ�ਪਰ





ਿਦ�ਤ� ਜਾਣਗ� ਨਾਲ� ਤ�ਰ� ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਗ�। ਤ�ਰਾ
ਯਾਰ ,ਲ�ਖਾ ਫ�ਜੀ। ਲ�ਖ� ਨ� ਿਚ�ਠੀ ਪਾਈ ਤ� ਸ�ਰਖਰ� ਹ� ਿਗਆ। ਅਗਲ�
ਮਹੀਨ� ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਖ�ਚ ਲਈ ਸੀ।  ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਕਲਕਤ� ਤ�
ਸਭ ਤਰ� ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲ�ਗਾ। ਸਭ ਲਈ ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ
ਖਰੀਿਦਆ। ਬਾਪ� ਲਈ, ਮ� ਲਈ ਹ�ਪੀ ਲਈ।  ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਸ�ਖਮਨ ਲਈ
ਨਹ� ਿਕਉਿਕ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਜ� ਖਰੀਦ ਕ� ਲ� ਕ� ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਹਲ� ਵੀ
ਉਸ ਕ�ਲ ਉਂਝ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਜ� ਉਸਦ� ਜਾਣ ਚ ਪ�ਦਰ� ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਸੀ
ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖ�ਿਨਓ ਫ�ਨ ਆਇਆ। ਫ�ਨ ਦਾ ਸ�ਦ�ਸ਼ ਸ�ਣਕ� ਉਸਦਾ
ਸਰੀਰ ਪ�ਥਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਹ�ਪੀ ਦਾ
ਐਕਸੀਡ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਚ�ਡੀਗੜ� ਪੀਜੀਆਈ ਰ�ਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ� ਤ�ਰ�ਤ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਕ�ਨੀ ਵੀ
ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਉਸ� ਜਾਨ ਲਈ ਿਤ�ਨ ਿਦਨ ਲ�ਗ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। 

ਕ�ਲਕ�ਤ� ਤ� ਫਲਾਈਟ ਫੜ�ੀ ਦ� ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਿਟਕਟ ਿਮਲੀ ਸੀ।
ਫ�ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਖ�ਰ� ਦ�ਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕ�ਈ ਫ�ਨ ਨਾ
ਆਇਆ। ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਫ�ਨ ਖੜਿਕਆ ਿਕਹ� ਿਜਹੀ
ਖ਼ਬਰ ਲ� ਕ� ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬ�ਠ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ
ਵੀ ਿਦਲ � ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਦਾ ਮਾੜ� ਤ� ਮਾੜ� ਸ�ਚਦਾ। ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇਹ
ਸਫ਼ਰ ਤ� ਇਹ ਕਾਲ ਉਸਦ� ਸੀਨ� ਿਵ�ਚ ਖ�ਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤ�
ਇਸ ਫ�ਨ ਤ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਡਰਨ ਲ�ਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖ�ਰ ਮ�ਗਦਾ ਅਰਦਾਸ�
ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਚ ਬ�ਿਠਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹ�ਪੀ � ਨਹ�ਰ� ਮਾਰ
ਿਰਹਾ ਵਾਹ ਯਾਰਾ! “ਪਿਹਲਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਭ�ੜੀਆਂ ਸ�ਚ� ਨਾਲ ਕਰਵਾ
ਿਰਹ�।”ਹ�ਪੀ ਦਾ ਿਦਲ ਬ�ਹ�ਦ ਮਜਬ�ਤ ਤ� ਿਨਡਰ ਸੀ। ਿਨ�ਕੀ ਿਨ�ਕੀ ਗ�ਲ �
ਨਾ ਗ�ਲਣਵਾਲਾ ,ਿਹ�ਮਤ ਐਸੀ ਿਕ ਦ�ਖਣ ਵਾਲ� ਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਜਾਏ।





ਉਸ� ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦ� ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਘਰ ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਦ� ਡ�ਗਰ�
ਦ� ਕ�ਠ� � ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ। ਿਜਹਨ� ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਕ�ੜੀ ਸੀ ਉਹ। ਅ�ਦਰ ਡ�ਗਰ �ਾਹ ਰਹ� ਸੀ। ਿਕਸ�
ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਹ� ਰਹੀ ਿਕ ਭੜਕ ਰਹੀ ਅ�ਗ ਚ ਅ�ਦਰ ਜਾ ਸਕ�।
 ਹਨ�ਰੀ ਵ�ਗ ਸ਼�ਕਦਾ ਹ�ਪੀ  ਿਸ�ਧਾ ਅ�ਦਰ ਆਇਆ..ਸ�ਗਲ ਤ�ੜਾ ਰਹੀਆਂ
ਮ�ਝ� � ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਖ�ਲਣ ਲ�ਗਾ। ਚਾਰ� ਪਾਸ� ਸ�ਕ ਅ�ਗ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਸੀ। ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਭ ਮ�ਝ� ਖ�ਲ� ਿਦ�ਤੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਮ�ਝ ਖ�ਲ�ਣ
ਲ�ਗਾ ਤ� ਖ�ਲਣ ਮਗਰ� ਉਹਦ� ਪ�ਰ ਥ�ਲ� ਛਾਤੀ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਿਦਨ
ਅ�ਗ ਦ� ਉਸ ਸ�ਕ ਨਾਲ ਤ� ਛਾਤੀ ਦ� ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਹਂਦਾ ਿਰਹਾ।
ਦਰਦ ਉਸ� ਬ�ਚ�ਨ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤ� ਖ�ਰਾਕ ਦਾ
ਜ਼�ਰ ਸੀ ਕ�ਝ ਮਹੀਨ� ਦ� ਮਾਿਲਸ਼ ਆਰਾਮ ਤ� ਖ�ਰਾਕ ਨਾਲ ਮ�ੜ ਉਂਵ� ਹੀ ਹ�
ਿਗਆ। ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮਿਹਬ�ਬ ਦ� ਿਦਲ� ਜਾਨ ਤ� ਛ�ਪ
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਕਦ� ਜਤਾਇਆ ਨਾ ਕਦ� ਉਹਨ� ਤ� ਕ�ਝ ਮ�ਿਗਆ।
 ਇਵ� ਦੀਆਂ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ� ਸ�ਚਦ� ਹ�ਏ ਉਹ ਿਦ�ਲੀ ਉ�ਤਿਰਆ ਸੀ
ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗ�ਟ ਤ� ਲ�ਿਧਆਣ� ਦੀ ਬ�ਸ ਫੜ�ੀ। ਖ�ਨ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਸਪ�ਸ਼ਲ
ਿਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਸ�ਧਾ ਿਪ�ਡ ਉ�ਤਿਰਆ। ਆਪਣ� ਘਰ ਨਹ� ਿਗਆ ਹ�ਪੀ
ਦ� ਘਰ ਿਗਆ। ‘ਮੜ�ੀਆਂ ਿਜਹੀ ਸ਼�ਤੀ ,ਿਵਛ� ਸ�ਥਰ ਤ� ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ
‘ਭਾਣਾ ‘ਵਰਤ ਿਗਆ ਹ�।  ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਸਭ ਸ�ਟਕ�ਸ ਿਡ�ਗ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ
ਵ�ਲਾ ਸੀ। ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਲ�ਕ ਆਏ ਬ�ਠ� ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਦਾ ਮ� ਦਾ ਲ�ਖ� �
ਵ�ਖਦ� ਹੀ �ਾਹ ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ। ਇ�ਕ ਦਮ ਘਰ ਚ ਰ�ਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ।
ਿਜਵ� ਹ�ਣ� ਹ�ਣ ਕ�ਈ ਮ�ਇਆ ਹ�ਏ। ਪਰ ਲ�ਖਾ ਿਜਵ� ਠ�ਡਾ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਏ।
ਉਸਦ� ਜਜਬਾਤ ਬਰਫ ਵ�ਗ ਜ�ਮਕ� ਸ਼ੀਤ ਹ� ਗਏ ਸੀ। ਚਾਚੀ � ਮ�ਢ� ਨਾਲ
ਲਾ ਕ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਦਲਾਸਾ ਹੀ ਦ� ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਐਦ� ਵ�ਧ ਉਸਦ� ਹ�ਥ
ਵ�ਸ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ। ਸਮ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਿਵਚ� ਰ�ਤ ਵ�ਗ ਿਫਸਲ ਿਗਆ।





ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦ� ਅ�ਦਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਲ��ਟ ਕ� ਲ� ਿਗਆ ਸੀ। ਮ�ੜ
ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਵਾਕ ਗ��ਜਣ ਲ�ਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰੀਆਵ� ਕ�ਨ��
ਬਗ�ਲਾ ਬ�ਠਾ ਕ�ਲ ਕਰ� ॥ ਕ�ਲ ਕਰ�ਦ� ਹ�ਝ ਨ� ਅਿਚ�ਤ� ਬਾਜ ਪਏ ॥ ਬਾਜ
ਪਏ ਿਤਸ� ਰਬ ਦ� ਕ�ਲ� ਿਵਸਰੀਆਂ ॥ ਜ� ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਨ ਚ�ਤ� ਸਿਨ ਸ�
ਗਾਲੀ ਰਬ ਕੀਆਂII 

ਮ�ਤ ਤ� ਵ�ਡੀ ਸ�ਚਾਈ ਇਸ ਦ�ਨੀਆ ਿਵ�ਚ ਕ�ਈ ਨਹ� ਹ�। ਪਰ ਿਕਸ� ਦਾ
ਕ�ਚੀ ਉਮਰ� ਤ�ਰ ਜਾਣਾ ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਚਾਅ ਪ�ਰ� ਕੀਤ� ਇਹ ਦ�ਖਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ
ਹ�। ਉਸਦ� ਸਾਰ� ਚਾਅ ਮਲ�ਾਰ ਅਧ�ਰ� ਰਿਹ ਗਏ , ਇਕ�ਿਠਆਂ ਦ� ਿਕ�ਨ�
ਸ�ਪਨ� ਸਭ ਰ�ਲ ਗਏ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦ� ਮਨ ਚ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕ� ਪੀੜ� ਉ�ਠਦੀ।
ਚਾਚੀ ਦ� ਹ�ਕ� ਤ� ਚਾਚ� ਦੀਆਂ ਿਸ�ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਖ ਸਕਣ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ ਨਹ�
ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਨਹ� ਸੀ ਿਜਵ� ਸਭ ਕ�ਝ ਨਾਲ ਹੀ ਲ�
ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਇਹ ਰਾਤ ਸਭ ਤ� ਸਦਮ� ਭਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਨਾ
ਸ� ਸਿਕਆ। ਅ�ਖ ਲਗਦੀ ਤ� ਉਹ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਿਜਵ� ਹ�ਪੀ ਬ�ਲਾ ਿਰਹਾ
ਹ�ਏ ਉਹ ਮ�ੜ ਉਠ ਜ�ਦਾ। ਜਾਗ� ਮੀਟੀ ਚ ਿਬਨ ਸ��ਿਤਆ ਹੀ ਉਸਨ� ਰਾਤ
ਕ�ਢੀ। ਰਾਤ ਨਾਲ� ਭਾਰਾ ਿਦਨ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਿਜ�ਥ� ਰ�ਣਾ ਕੀਰਨ� ਸ�ਣਕ�
ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਡ�ਬ� ਪ�ਣ ਲਗਦ�। ਰਾਤ ਜ� ਕ�ਿਢਆਂ ਦ� ਸ�ਜ ਸੀ ਤ� ਿਦਨ
ਤਪਦਾ ਮਾਰ�ਥਲ। ਇਸ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਉਸਦਾ ਕ�ਈ ਇਸ ਵ�ਲ� ਸਭ ਜਾਨਣ
ਵਾਲਾ ਕ�ਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹ�ਪੀ। ਉਸਦ� ਜਾਣ ਨਾਲ ਕ��ਲ� ਜਹਾਨ ਚ ਕ�ਲਾ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਦਾ ਮ��ਹ ਹੀ ਿਦਖਾ ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ
ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੀ ਇ�ਝ ਿਕ ਬਹ�ਤੀ ਦ�ਰ ਰਿਖਆ ਨਹ� ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲ�ਟਰ ਪਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਅਚਾਨਕ ਤੀਜੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਇ�ਟ� ਦ� ਢ�ਰ ਤ� ਿਡ�ਿਗਆ
ਤ� ਥਾਉਂ ਹੀ ਿਖ�ਡ ਕ� ਮ��ਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ� ਿਦਨ ਕਾਹਲੀ ਚ
ਦਾਹ ਸ�ਸਕਾਰ ਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਸ� ਦ� ਬਹ�ਤੀ ਉਡੀਕ ਨਹ� ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਭ�ਗ ਤ�ਕ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹ�ਪੀ ਦ� ਘਰ ਗ�ਜਰਦਾ। ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ





ਅ�ਖ� ਉਹਦ� ਿਵਚ� ਹੀ ਹ�ਪੀ � ਦ�ਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਦ�ਖਦ� ਹੀ ਿਸ�ਲੀਆਂ ਹ�
ਜ�ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦ�ਿਚਤੀ ਚ ਪ� ਜ�ਦਾ ਜਾਏ ਿਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਦ�ਹੀ ਪਾਸ� ਫਿਸਆ
ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਹਨ� ਦ� ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਘ�ਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮ��ਢ ਤ�
ਹੀ ਕ�ਝ ਰ�ਲਾ ਸੀ। ਤ� ਚਾਚੀ ਦਾ ਸ�ਭਾਅ ਬ�ਲ ਭੜ�ਕ ਸੀ।  ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਉਹਨ�
ਦ� ਘਰ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜ�ਦਾ। ਪਰ ਹ�ਪੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬ�ਬ� � ਇ�ਕ�
ਸ�ਦ�ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ,”ਬ�ੜ�ੀਏ ਹ�ਰ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਰਜੀ ਲੜ� ,ਪਰ ਲ�ਖ� � ਘਰ
ਆਉਣ ਜਾਣ ਤ� ਕਦ� ਨਾ ਟ�ਕਣਾ। “ਇਸ ਲਈ ਚਾਚੀ ਦਾ ਮ�ਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਹਮ�ਸ਼ਾ ਹੀ ਦ�ਵ� � ਭਾਈਆਂ ਵ�ਗ ਵਰਤਦ� ਵ�ਖ ਉਹਦਾ ਿਦ�ਲ ਫ��ਿਲਆਂ
ਨਹ� ਸੀ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਐਨਾ ਮ�ਹ ਉਹ� ਆਪਣ� ਿਨ�ਕ� ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹ�
ਸੀ। ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਖਾਸਾ ਸੀ। ਹ�ਪੀ ਮਗਰ� ਦ� ਿਤ�ਨ
ਉਸਦ� ਜ�ਆਕ ਨਹ� ਸੀ ਬਚ� ਇਸ ਲਈ ਦ�ਵ� ਭਰਾਵ� ਤ� ਭ�ਣ� ਦਾ ਉਮਰ
ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹ�ਤੀ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਭ�ਗ ਤ�ਕ ਲ�ਖ� ਦ� ਿਸਰ ਤ� ਆ
ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬ�ਸ ਇਸ� ਸਭ ਦ� �ਬ�ਧ ਚ ਲ�ਿਗਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭ�ਗ ਤ�
ਿਨਪਟ ਕ� ਹ�ਣ ਉਸ ਕ�ਲ� ਥ�ੜ�ੀ ਿਵਹਲ ਸੀ ਇਹ� ਿਵਹਲ ਉਸ� ਤ�ੜ ਤ�ੜ
ਖਾਣ ਲ�ਗੀ।  ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਨ� ਹ�ਪੀ ਦ� ਘਰ ਜਾਣਾ ਘ�ਟ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ।
ਿਫਰ ਵੀ ਇ�ਕ ਦ� ਚ�ਕਰ ਲ� ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਚਾਚੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਤ� ਹ�ਪੀ
ਤ� ਿਬਨ� ਸ��ਨਾ ਘਰ ਉਸ� ਖਾਣ � ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸਦ� ਜ�ਦ� ਹੀ ਸਭ
ਦ� ਮ��ਹ ਫ�ਰ ਲਟਕ ਜ�ਦ� ਲ�ਖ� ਦਾ ਘਰ ਹ�ਣਾ ਉਸ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦਾ ਕ�ਠ� ਹ�ਣਾ
ਸੀ। ਇਸ ਗ�ਲ � ਸਮਝਦ� ਹੀ ਉਸਨ� ਅ�ਗ� ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਘਟਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।
ਿਜ਼�ਦਗੀ ਨ� ਨਾ ਪ�ਰਾ ਹ� ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਦ� ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਜਦ� ਿਨਰਦਈ ਹ��ਦੀ ਏ ਸਭ ਕ�ਝ ਗ��ਿਛਆਂ ਚ ਿਦ�ਦੀ ਹ�।
ਹ�ਪੀ ਦੀ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਅ�ਗ� ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਵ�ਡੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਖੜੀ ਹ�ਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਵ�ਲਾ ਸੀ ,ਜਦ� ਉਹ� ਚਾਚੀ ਕ�ਲ� “ਬਹ�ਤ ਜਰ�ਰੀ
“ਸ�ਨ�ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਥਲੀ ਰ�ਟੀ ਛ�ਡਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਜ��ਤੀ ਪਾ ਕ� ਤ�ਰ





ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸਦ� ਜ�ਿਦਆ ਹੀ ਦਲਾਨ ਚ ਬ�ਠੀ ਚਾਚੀ ਿਪ�ਛ� ਿਪ�ਛ� ਤ�ਰ ਕ�
ਬ�ਠਕ ਚ ਲ� ਗਈ ਸੀ। ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਖਾਸ ਗ�ਲ ਹ�ਵ�। “ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਤ� ਹ�ਪੀ
ਦੀ ਰ�ਗਪ�ਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਸੀ ,ਹ�ਪੀ ਦ�ਸਦਾ ਸੀ ਤ�� ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਏਂ
?” ਚਾਚੀ ਨ� ਉਹਦ� ਿਚਹਰ� ਵ�ਲ ਗਹ� ਨਾਲ ਵ�ਿਖਆ। “ਹ� ਪਰ ਮ� ਿਕਹਾ
ਸੀ ਉਹ� ਿਕ ਤ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਆਂਗ� ਮ� ਅਟਕ ਕ� ਕਰਵਾ ਲਵ�ਗ�।
“ਲ�ਖ� ਨ� ਿਕਹਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਹ�ਦ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਭਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। “ਰ�ਕ�
ਮਗਰ� ਉਹ ਬਹ�ਤਾ ਅਟਕ ਨਹ� ਸੀ ਰਹ� ,ਪਰ ਹ�ਪੀ ਤ�ਰ� ਜਵਾਬ �
ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਿਵਆਹ ਲ�ਟ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਨਹ� ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਅ�ਜਕਲ�
ਚ ਿਵਆਹ ਕਰ ਹੀ ਿਦ�ਦ� “,ਕ�ੜੀ ਤ� ਸ�ਹਾਗਣ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਦਾ
ਲਈ ਟ��ਟ ਗਈ। ਹ�ਪੀ ਦ� ਮ�ਤ ਤ� ਵ�ਡਾ ਦ��ਖ ਸਹ�ੜੀ ਬ�ਠੀ ਹ� ਉਹ ” ਚਾਚੀ
ਨਾ ਹਉਂਕਾ ਭਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ” ਮ�ਤ ਤ� ਵ�ਡਾ ਕੀ ਦ��ਖ ਹ� ਸਕਦ� ?”ਲ�ਖ� �
ਕ�ਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। “ਕ�ਲ� ਰ�ਗਪ�ਰ� ਗਈ ਸੀ ,ਿਵਚ�ਲ� ਹ�ਥੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ
ਮ� ਦਾ ਸ�ਨ�ਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲ� ਮਹੀਨ� ਿਕਸ� ਸ�ਝ� ਿਵਆਹ ਤ� ਹ�ਪੀ ਤ� �ੀਤ
ਿਮਲ� ਸੀ ,ਬ�ਸ ਦ�ਸਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਵਆਹ ਚ ਇਹਦ�  ਭ�ਆ ਦ� ਮ��ਡ� ਨ�
ਕ�ਿਠਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਟਾ ਿਦ�ਤੀ। ਤ� ਕ�ੜੀ ਦਾ ਪ�ਰ ਭਾਰੀ ਹ� ਿਗਆ। ਪਤਾ ਵੀ
ਉਸਦ� ਮਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਲ�ਗਾ। ਹ�ਣ ਉਹਦ� ਘਰਦ� ਕਿਹ�ਦ� ਤ�� ਸਫਾਈ
ਕਰਵਾ ਦ� ਪਰ ਕ�ੜੀ ਮ�ਨਦੀ ਨਹ� ਕਿਹ�ਦੀ ਹ�ਪੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਏ
ਮ� ਇਸ� ਨਹ� ਖ�ਣ ਦ�ਣਾ,ਪਰ ਕ�ਆਰੀ ਕ�ੜੀ ਦ�ਨੀਆਂ � ਕੀ ਮ��ਹ
ਿਦਖਾਏਗੀ ? ਇਸ ਲਈ ਰ�ਗਪ�ਰ ਵਾਲ� ਕਿਹ�ਦ� ਿਕ ਛ�ਟ� � ਿਵਆਹ ਿਦ�ਨ�
ਆ ਪਰ ਛ�ਟ� ਦੀ ਉਮਰ ਐਨੀ ਘ�ਟ ਿਕ ਉਹ� ਕ�ਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ�
,ਅ�ਿਗਓ ਕ�ੜੀ ਮ�ਨਦੀ ਨਹ� ਕਿਹ�ਦੀ ਮ� ਉਮਰ ਭਰ ਉਹਦ� ਘਰ ਕ�ਲੀ ਕ�ਟ
ਲਵ�ਗੀ। ਪਰ ਲ�ਕ� ਦ� ਮ��ਹ � ਕ�ਣ ਬ�ਨ� ਲਵ�ਗਾ। ਸ�ਚੀ ਦ�ਸ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਨਾ
ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਰਿਹ ਜਾਏ ਤ� ਮ�ਰਾ ਬ�ਢਾਪਾ ਸ�ਖਾ
ਿਨਕਲਜ�। ” ਆਖ ਕ� ਚਾਚੀ ਡ�ਸਕਣ ਲ�ਗੀ। ਲ�ਖਾ ਡ�ਰ ਭ�ਰ ਿਜਹਾ ਹ�ਕ�





ਸਭ ਸ�ਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖ� ਤ� ਿਕ ਆਖ�। ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਚ�ਤਰ ਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ ਸੀ। ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਸਮਾਜ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਹ�ਪੀ ਦਾ ਅ�ਸ਼ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਕ�ੜੀ
ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਉਸਦ� ਮਾਪ� ਤ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਚਾਚੀ। ਪਤਾ ਨਹ� ਿਜ�ਦਗੀ ਨ� ਇਹ
ਿਦਨ ਵੀ ਿਕਉਂ ਿਦਖਾਉਣਾ ਸੀ। “ਤ�ਥ� ਇ�ਕ ਮ�ਗ ਮ�ਗ� ਲ�ਖ� ? ਮ�ਰ� ਲਈ
ਤ�ਰ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਚ ਕ�ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਹ�। ਜ� �ੀਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਕਰ
ਦਈਏ ਿਫਰ ?ਤ�ਰ� ਤ� ਿਬਨਾ ਕ�ਈ ਨਹ� ਜ� ਇਸ ਰਾਜ � ਸੀਨ� ਚ ਦਬਾ ਕ�
ਮ�� ਹ�ਪੀ ਵਾਿਪਸ ਦ� ਸਕਦ�। ” ਲ�ਖ� ਦ� ਸਰ ਤ� ਿਜਵ� ਸ� ਘੜ� ਪਾਣੀ ਦ� ਪ�
ਗਏ ਹ�ਣ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦ� ਡ�ਲ� ਖ��ਲ� ਕ� ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ
ਕਹ� ਤ� ਕਹ� ਿਕ ?ਿਵਆਹ ਹ�ਪੀ ਦ� ਮ�ਗ ਨਾਲ ?ਉਸ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਜ�
ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬ�ਚ� ਦੀ ਮ� ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹ� ਿਜਸ� ਉਸਦਾ ਅਫਸ�ਸ
ਨਹ� ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ� ਅਪਣਾ ਸਕ�ਗੀ ? ਉਹ ਐਸੀ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਿਜ�ਦਗੀ
ਉਮਰ ਭਰ ਕ�ਢ  ਸਕ�ਗਾ। ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਕ�ਝ ਿਦਨ ਦਾ ਮ�ਲਾ ਿਕ ਿਫਰ
ਿਵਛੜ ਜਾਣਾ। ਇ�ਕ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕ�ਢ ਸਕ�ਗਾ ਉਸ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ
ਿਜਸ� ਆਪਣ� ਦ�ਸਤ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛ�ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕ�।
ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਵ ਵਰ�ਲ� ਵ�ਗ ਉਠਕ� ਘ��ਮਣ
ਲ�ਗ�। ਮ�ਥ� ਚ� ਪਸੀਨਾ ਚ�ਣ ਲ�ਗਾ। ਜ� ਉਹ ਖੜਾ ਹ��ਦਾ ਜਰ�ਰ ਆਪਣ� ਹੀ
ਭਾਰ ਹ�ਠ ਦ�ਬ ਕ� ਿਡ�ਗ ਜ�ਦਾ। ਉਸ� ਚ��ਪ ਵ�ਖਕ� ਚਾਚੀ ਨ� ਿਫਰ ਪ��ਿਛਆ
,”ਤ�� ਚਾਹ� ਰਾਤ ਤ�ਕ ਸ�ਚ ਕ� ਦ�ਸ ਦ�ਵ� ,ਜ� ਤ�ਰਾ ਮਨ ਨਾ ਮ�ਿਨਆ ਤ�
ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊ ,ਹ�ਰ ਨਹ� ਤ�
ਮਰਜਾਣੀ ਕ�ਝ ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ ਭ��ਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ….ਆਖ ਕ� ਚਾਚੀ ਨ�
ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਗਹ� ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ। ਐਸ� ਮ�ੜ ਤ� ਕ�ਝ ਵੀ ਕਿਹਣ ਲਈ ਉਸਦ�
ਬ��ਲ� ਮਸ� ਫਰਕ ਰਹ� ਸੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਿਜ�ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜ�ਿੜਆ ਫ�ਸਲਾ
ਉਸ� ਤ�ਰ�ਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ�ਣਾ ਸੀ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਅਣਹ�ਣੀ
ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ ਰੜਕਣ ਲ�ਗ�। ਫ�ਸਲ� ਚ





ਭਾਵ�ਕਤਾ ਤ� ਤਰਕ ਦ�ਨ� � ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਰ�ਖ ਕ� ਸਹੀ ਤ�ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਲ�ਖ� ਲਈ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਜ� ਖ�ਹ ਸੀ ਤ� ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਖਾਈ ਸੀ ,ਇ�ਕ ਪਾਸ�
ਦ�ਸਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤ� ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦਾ ਜ�ਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਪੀ ਦਾ ਉਹ ਿਚਹਰਾ ਆ ਿਗਆ ਜਦ� ਉਹਨ� ਨ�ਤੀਆਂ ਖ�ਲ� ਕ�
ਉਹਦ� ਹ�ਥ ਤ� ਧਰ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਸੀ। ਤ� ਆਿਖਆ ਸੀ ਯਾਰੀ ਤ� ਵ�ਧ ਨ�ਤੀਆਂ
ਦਾ ਕੀ ਮ��ਲ ! ਕੀ ਉਹ ਹ�ਪੀ ਦੀ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ � ਜਨਮ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰਨ ਦ� ਦ�ਵ�ਗਾ ?ਨਹ� ਉਹ ਇ�ਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵ�
ਕ�ਝ ਹੀ ਜਾਏ। ਯਾਰੀ ਬਦਲ� ਜਾਨ ਵੀ ਦ� ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਵੀ ਕੀ ਏ ?ਉਹਦ� ਿਪ�ਡ
ਚ ਇ�ਕ ਦ� ਘਰ ਐਸ� ਸੀ ਿਜਹਨ� ਿਵ�ਚ ਵ�ਡ� ਭਾਈ ਦੀ ਮ�ਤ ਮਗਰ� ਛ�ਟ�
ਭਾਈ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੀ  ਚਾਦਰ ਪਾ ਿਦ�ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਕ�ਝ
ਹ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ। ਹ�ਪੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ � ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਇ�ਝ ਜਰ�ਰ ਕਰ�ਗਾ।ਉਸਨ� ਚਾਚੀ ਦ� ਹ�ਥ � ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟਕ�
ਆਪਣੀ ਹ� ਦ� ਿਦ�ਤੀ। ਜ� ਿਦਲ ਿਵਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸ�ਣਕ� ਹੀ ਕ�ਬ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਉਹ� ਮਨ ਮਾਰ ਕ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪ�ਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ
ਘਰ ਬ�ਬ� ਬਾਪ� � ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਦ�ਵ� ਟ�ਬਰ� ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਹੀ ਘ�ਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦ�ਸਰੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਿਜ�ਨੀ ਛ�ਤੀ
ਹ�ਵ� ਓਨ�ਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਨ� ਘਰ ਗ�ਲ ਬ�ਬ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬ�ਬ� ਦ� ਿਦਮਾਗ
ਚ ਹ�ਪੀ ਦਾ ਦ��ਖ ਤ� ਸੀ। ਉ�ਪਰ� ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਮ ਸੀ ਿਕ ਕ�ੜੀ ਦ� ਨਾਲ
ਰ�ਕਾ ਹ��ਿਦਆਂ ਹੀ ਹ�ਪੀ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਨਾ ਹ�ਵ� ਕ�ੜੀ ਦੀ
ਿਕਸਮਤ ਚ ਦ�ਸ਼ ਹ�। ਲ�ਕ� ਨ� ਇਹ� ਿਸ�ਟਾ ਕ�ਿਢਆ ਸੀ।ਦ�ਰਘਟਨਾ ਦਾ ਪ�ਰ�
ਦਾ ਪ�ਰਾ ਦ�ਸ਼ ਉਸ ਬ�ਕਸ�ਰ ਕ�ੜੀ ਤ� ਸ��ਟਕ� ਕਈਆਂ ਦ� ਿਦਲ � ਸਕ�ਨ
ਆਇਆ ਸੀ। “ਜ�ਆਨ ਮ��ਡ� � ਖਾ ਗਈ ” ਬ�ੜ�ੀਆਂ ਮ��ਹ ਚ ਉਂਗਲ� ਪਾ ਕ�





ਆਖ ਰਹ� ਸੀ। “ਭਲਾ ਜ� ਕ�ੜੀ ਦ�ਰਘਟਨਾ ਿਵ�ਚ ਮਰ ਜ�ਦੀ ਤ� ਮ��ਡ� � ਵੀ
ਇ�ਝ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਜ�ਆਨ ਕ�ੜੀ � ਖਾ ਿਗਆ ?” ਲ�ਖਾ ਸ�ਚਦਾ
,ਔਰਤ ਤ� ਪਸ਼� � ਹਰ ਗ�ਲ ਤ� ਦ�ਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਦ�ਣਾ ਿਕ�ਨਾ ਸ�ਖਾ ਹ� ,ਦ�ਵ�
ਬ�ਜ�ਬਾਨ ਜ� ਹ�ਏ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ� ਨ� ਮ�ੜ ਬ�ਲਣਾ ਹ�। ਜ� ਕ�ਈ ਬ�ਲ� ਤ� ਝ�ਟ
ਬਦਕਾਰ ਮ��ਹ ਫ�ਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਤਆਰ ਹ�। ਪਿਹਲ� ਤ� ਬ�ਬ� ਹੀ ਿਤਆਰ
ਨਹ� ਸੀ ,ਪਰ ਹ�ਪੀ ਨ� ਮ�ਨ ਪ�ਿਕਆਂ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨ� ਸਾਫ ਆਖ
ਿਦ�ਤਾ ਕ� ਜ� ਉਹ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹ�ਏ ਤ� ਉਹ ਿਵਆਹ ਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹੀ ਲ�
ਜਾਵ�ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਿਵਆਹ �ੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਊ। ਜ�ਆਨ ਮ��ਡਾ ਐਵ�
ਹ�ਥ� ਿਖਸਕ ਿਗਆ ਤ� ਕੀ ਹ�ਊ  ਬ�ਬ� � ਹ�  ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ। ਪਰ
ਬਾਪ� ਚਾਰ� ਖ�ਰ ਚ�ਕਕ� ਿਪਆ। ,”ਮ�ਰ� ਘਰ ਨਾ ਵੜ�ੀ ,ਜ� ਮਨ ਆਈ ਉਹ
ਕਰ ” ਉਹਦੀ ਦ� ਟ�ਕ ਗ�ਲ ਮ��ਕ ਗਈ.ਪਰ ਲ�ਖਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ
ਹੀ ਬ�ਠਾ। ਉਸਨ� ਇਸ ਘਰ ਤ� ਲ�ਣਾ ਕੀ  ਸੀ ? ਗਰੀਬੀ ਤ� ਜਲਾਲਤ ਤ�
ਿਬਨ� ਉਸਨ� ਕੀ ਖ�ਿਟਆ ਸੀ ਇਥ�। ਉਹਨ� ਿਜਵ� ਅਟ�ਲ ਫ�ਸਲਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਹ�ਵ�। ਬਥ�ਰ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਨ� ਸਮਝਾਇਆ ,ਲ�ਕ� ਨ� ਕ�ਨ ਭਰ�। ਪਰ
ਅ�ਗਦ ਦ� ਪ�ਰ ਵ�ਗ ਲ�ਖਾ ਅੜ� ਹੀ ਿਗਆ। ਅਖੀਰ ਥ�ਕ ਹਾਰ ਕ� ਸਭ ਨ�
ਤ�ੜਾ ਝਾੜ ਿਦ�ਤਾ ,” ਭਾਈ ਿਜਵ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤ�� ਿਜ�ਦਗੀ ਕ�ਢਣੀ ਹ�
,ਆਪਣੀ ਪੜ�ੀ ਿਲਖੀ ਿਵਚਾਰ। “ਇ�ਝ ਰ�ਲ� ਘਚ�ਲ� ਚ ਲ�ਖ� ਤ� �ੀਤ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਹ� ਿਗਆ। ਲ�ਖ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਕਧਰ� ਰ�ਲ ਗਈ ਸੀ।  ਪਿਹਲ� ਭ�ਗ
ਿਫਰ ਿਵਆਹ ਦ� ਝਗੜ� ਿਫਰ ਿਵਆਹ ਨ� ਸਭ ਸਮ� ਖਾ ਿਲਆ ਉਹ ਤ�
ਭ��ਲ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਪਰ ਵੀ ਹਨ। 10-15 ਬ�ਦ� ਿਤ�ਨ ਚਾਰ ਗ�ਡੀਆਂ
ਚ ਗਏ।ਿਸਧ� ਫਿਤਹਗੜ� ਸਾਬ ਗ�ਰਦਵਾਰ� ਚ ਨ�ਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤ�
ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਏ ।ਗਾ ਵਜਾ ਕ� ਬਰਾਤ ਚੜ�ਨ ਦ� ਸਭ ਚਾਅ ਮ��ਕ
ਗਏ ਸੀ। ਸਮ� ਦੀਆਂ ਮ�ੜ� ਨ� ਚਾਵ� ਤ� ਧ�ਲ ਚੜ�ਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਿਮ�ਟੀ ਿਮ�ਟੀ
ਹ�ਏ ਸਭ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਿਜ਼�ਦਗੀ � ਢ�ਅ ਰਹ� ਸੀ। ਿਵਆਹ ਚ ਇ�ਕ ਨਜ਼ਰ





ਉਸਦੀ ਕ�ਲਜੀਤ ਤ� ਵੀ ਗਈ। ਜ� ਅਸਲ ਚ ਹ�ਪੀ ਨ� ਉਸ ਲਈ ਪਸ�ਦ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਤ�ਕ ਹੀ ਸਿਕਆ ,ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ ਸ�ਰਤ ਤ� ਫ�ਬਤ
ਵ�ਖ ਕ� ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਈ ਭਾਵ ਨਾ ਉਮੜ ਸਿਕਆ। ਜ� ਇਹ� ਉਹ�
ਹ�ਪੀ ਦ� ਹ��ਿਦਆਂ ਿਮਲੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਉਸਦ� ਮਗਰ ਗ�ੜ� ਕ�ਢ ਕ�ਢ ਧਰਤੀ
ਨੀਵ� ਕਰ ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ ਅਫਸ�ਸ ਸਾਰ� ਚਾਅ ਿਜਵ� ਮ��ਕ ਹੀ ਗਏ ਹ�ਣ !!

ਚਾਅ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਹਾਗਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ,ਪਰ ਦ�ਨੀਆਂ ਸਾਹਵ� ਸਭ
ਡਰਾਮ� ਕਰਨ� ਹੀ ਪ�ਣ� ਸੀ ਉਸਦ� ਨਾ ਕਿਹ�ਿਦਆਂ ਵੀ ਉਸਦ� ਕਮਰ� � ਸਜਾ
ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮਰ� ਚ ਕ�ਲਰ ਛ�ਡ ਉਸ� ਠ�ਡ� ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਲਰ ਦ� ਪਾਣੀ ਚ ਬਰਫ ਵੀ ਪਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ।
 ਨਾਲਦ� ਮ��ਿਡਆਂ ਤ� ਆਂਢ ਗ�ਆਂਢ ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨ� ਮਖ�ਲ ਕਰ ਕਰ
ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਕ�ਝ ਿਖਆਲ ਿਜਹ� ਚਮਕਣ ਲ� ਿਦ�ਤ�
ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਖ�ਦ ਵਾਿਕਫ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ !ਅਖੀਰ ਉਹ
ਕਮਰ� ਚ �ਵ�ਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ� ਦਰਵਾਜ� ਦੀ ਕ��ਡੀ ਲਗਾਈ ਤ� ਲ�ਟੀ ਹ�ਈ
�ੀਤ ਉਠਕ� ਬ�ਠ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਇਹ �ੀਤ ਦੀ ਉਸ� ਪਿਹਲੀ
ਝਲਕ ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਵ�ਖ� ਿਬਨ� ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਿਨਭੜ
ਗਏ ਸੀ। ਜ� ਉਹ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ �ੀਤ ਤ� ਤਸਵੀਰ ਤ� ਅ�ਧੀ ਵੀ ਨਹ�
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਿਜਵ� ਅ�ਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹ�ਏ ਲਿਹ�ਗਾ ਉਸਨ� ਿਜਵ�
ਪਾਇਆ ਨਾ ਹ�ਏ ਜਾਣੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹ�ਵ�। ਅ�ਖ� ਦ� ਹ�ਠ ਕਾਲ� ਘ�ਰ� ਿਜਵ�
ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਉਹ ਸ��ਤੀ ਨਾ ਹ�ਵ�। ਲ�ਖਾ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਉਸ� ਵ�ਖਦਾ ਉਸ
ਵ�ਲ ਵਿਧਆ। ਤ� ਬ��ਡ ਤ� ਢ�ਹ ਲਾ ਕ� ਬ�ਠ ਿਗਆ। ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਵ� ਕ�ਈ
ਗ�ਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ। ਆਪ� ਆਪਣੀਆਂ ਮ�ਿਜਲ� ਵ�ਲ ਉਡਦ� ਦ� ਪ�ਛੀਆਂ �
ਇ�ਕ ਿਪ�ਜਰ� ਿਵਚ ਤਾੜ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਗ�ਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦ�। ਕ�ਲਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ ਉਹਨ� ਤ� ਵ�ਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਵ�ਲ ਤ�ਕ ਕ� ਉਸਨ�
ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਹੀ ,” ਹ�ਪੀ ਮ�ਰਾ ਿਜਗਰੀ ਯਾਰ ਸੀ। ” ਆਖਦ� ਉਹਦ� ਅ�ਦਰ�





ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਬ�ਨ� ਟ��ਟ ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਅ�ਖ� ਿਵਚ� ਪਰਲ ਪਰਲ ਹ�ਝ� ਵਗਣ
ਲ�ਗ�। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹ�ਪੀ ਦ� ਮਰਨ ਿਪ�ਛ� ਰ�ਇਆ ਸੀ। ਉਸ�
ਰ�ਿਦਆਂ ਵ�ਖ �ੀਤ ਦ� ਅਥਰ� ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਵਗਣ ਲ�ਗ�। ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਮ�ਢ� ਤ�  ਿਸਰ ਰ�ਖ ਦ�ਵ� ਹੀ ਰ� ਰਹ� ਸੀ। ਦ�ਵ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ�
ਹੀ ਐਸ� ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਪੀੜ� � ਸਮਝ ਸਕਦ� ਸੀ। �ੀਤ ਨ� ਹ�ਪੀ
ਤ� ਲ�ਖ� ਨਾਲ ਦ�ਸਤੀ ਬਾਰ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਛਟਪ�ਟ ਮ�ਲਾਕਾਤ� ਿਵ�ਚ ਕਾਫੀ
ਕ�ਝ ਸ�ਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਤ� ਉਸਦੀ ਦ�ਸਤੀ ਵ�ਖ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਲ�ਖ� ਲਈ ਇਹ
ਪਲ ਅ�ਦਰਲਾ ਗ�ਬਾਰ ਕ�ਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢ��ਕਵ� ਸੀ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰਲਾ
ਦ��ਖ ਿਜਵ� ਸਭ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ ਹ�ਏ। ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਦ� ਇਸ ਵਿਹਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦ�ਵ� ਸ�ਭਲ�। �ੀਤ ਨ� ਲ�ਖ� � ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਿਦ�ਤਾ। ਿਫਰ ਉਂਝ
ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਰ�ਖ ਬ��ਡ ਦੀ ਢ�ਹ ਲਾ ਕ� ਬ�ਠ ਗਈ। ਇ�ਕ ਖਾਮ�ਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ।
ਕ�ਣ ਪਿਹਲ ਕਰ� ਤ� ਕੀ ਬ�ਲ� ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ
ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹ�ਈ �ੀਤ ਹੀ ਬ�ਲੀ ,” ਤ�ਹਾ� ਸਭ ਪਤਾ
ਹੀ ਹ� ,ਮ�ਰਾ ਵ�ਸ ਚਲਦਾ ਤ� ਿਬਨ ਿਵਆਹ ਤ� ਹ�ਪੀ ਦੀ ਹ�ਕ� ਉਮਰ ਭਰ
ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ,ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਸ� ਪਾਪ ਮ�ਨਦਾ ,ਪਰ ਮ�ਰ� ਲਈ
ਇਹ ਮ�ਰ� ਤ� ਹ�ਪੀ ਦ� ਉਸ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਵ�ਤਰ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹ� ,ਿਜਸ
ਉ�ਪਰ ਮ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ ,ਉਮੀਦ ਹ� ਤ�ਸ� ਇਹ
ਸਮਝ ਸਕਦ� ਹ� ਜ� ਆਪ� ਇ�ਕ ਕਮਰ� ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਅਲ�ਗ
ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਤ� ਸ�ਈਏ ਤ� ਤ�ਹ� ਕ�ਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ� ਹ�ਊ। ਨਹ� ਤਨ
ਤ�ਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ,ਮ�ਰਾ ਿਜਸਮ ਨਹ� ਤ� ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਤ�ਹਾਡ� ਲਈ ਹਾਿਜਰ ਹ�। “ਲ�ਖ� ਦ� ਭਰ� ਿਦਲ ਚ ਮ�ੜ ਤ� ਿਖਆਲ ਉਭਰ
ਆਏ।  ਉਸ� ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦੀ ਇਹ �ੀਿਖਆ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ
ਿਵਆਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ ਸਗ� ਇਹ ਤ� ਉਸ� ਹ�ਣ ਹਰ ਰਾਤ
ਇ�ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਇ�ਕ ਜ�ਆਨ ਿਜਸਮ ਦ� ਲਾਗ� ਸ� ਕ� ਦ�ਣੀ ਪ�ਣੀ ਸੀ।





ਿਜਸ� ਉਹ ਹਵਸ਼ ਦ� ਅ�ਿਤਮ ਮ�ਕਾਮ ਤ� ਜਾ ਕ� ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛ�ਹ ਨਹ� ਸੀ
ਸਕਦਾ। ਉਸਨ� ਖ�ਦ � ਸਮ�ਟ ਕ� ਬ��ਡ ਦ� ਲਾਗ� ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ� ਉਸ ਉ�ਤ�
ਸ��ਟ ਿਲਆ। ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਬ�ਲ� ਹੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅ�ਜ ਰ�ਣ ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਦਨ� ਮਗਰ� ਉਸ� ਚ�ਜ ਨਾਲ ਨ�ਦ ਆਈ ਸੀ। ਿਦਨ ਚੜ� ਤ�ਕ
ਉਹ ਸ��ਤਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ� ਤ�ਕ ਬਾਹਰ� ਕਈ ਵਾਰ ਬ�ਬ� ਨ� ਬ�ਹਾ ਨਾ ਖੜਕਾ
ਿਦ�ਤਾ। �ੀਤ ਬ�ਹਾ ਖ�ਲਣ ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਰ�ਕ ਿਦ�ਤਾ। ਪਿਹਲਾ
ਮ�ਜਾ ਖੜਾ ਕਰਕ� ਉਹ ਬ��ਡ ਤ� ਲ�ਿਟਆ। ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਬ�ਲ� ਹੀ ਅ�ਖ� ਚ ਹੀ
ਉਸਨ� �ੀਤ � ਸਮਝਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਘਰ ਚ ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਿਕ ਸਭ � ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ�ੜਾ ਲ�ਗਣ। ਇਥ� ਉਹ ਕ�ਝ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦ�ਰ ਨਹ� ਸੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ��ਦ�। ਿਚ�ਠੀ ਤ� ਫ�ਨ ਕਰਕ� ਉਸਨ�
ਆਪਣ� ਲਈ ਇ�ਕ ਫ�ਮਲੀ ਕ�ਆਟਰ ਦਾ �ਬ�ਧ ਕਰ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਫਰ
ਮਹੀਨ� ਕ� ਦ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਉਹ ਿਬਨ� ਪ�ਪਰ ਿਦ�ਤ� ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਕਲ�ਕਤ� ਦੀ
ਰ�ਲ ਚੜ� ਿਗਆ ਸੀ। ਦ� ਸਫ਼ਰ� ਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਿਕ�ਡ� ਵ�ਡ�
ਮ�ੜ ਖਾ ਗਈ ਸੀ !!!!�ੀਤ ਤ� ਉਹ ਕ�ਲ ਕ�ਲ ਰਿਹ�ਦ� ਵੀ ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਸੀ।
ਕ�ਈ ਨਵ� ਿਵਆਹ ਵਾਲ� ਜ�ੜ� ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� �
ਜਾਨਣ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਨਹ�। ਮਾਲ ਗ�ਡੀ ਵ�ਗ ਬ�ਸ ਿਜਵ� ਦ� ਵਸਤ� ਦੀ
ਢ�ਆਈ ਹ� ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਲ�ਖ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਿਫ�ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਇ�ਕ
ਸਾਥੀ ਦ� ਹ��ਿਦਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। �ੀਤ ਨ� ਸਾਰਾ
ਸਫ਼ਰ ਉ�ਪਰਲੀ ਬਰਥ ਤ� ਸ� ਕ� ਹੀ ਕ�ਿਢਆ ਸੀ। ਉਸ� ਨਾ ਟਰ�ਨ ਦ�
ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦ� ਸਾਰ� ਸ਼�ਕ ਖਤਮ ਹੀ
ਸੀ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਉਦ�ਸ਼ ਲਈ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣ� ਿਜਸਮ� ਢ�ਹਦ� ਹ�ਏ
ਉਹ ਕਲਕ�ਤਾ ਉ�ਤਰਨ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਿਜ਼�ਦਗੀ ਇ�ਕ ਭਾਰ ਤ� ਵਧਕ� ਕ�ਝ
ਨਹ� ਸੀ ਜਾਪਦੀ। ਲ�ਖ� ਨ� ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਟ�ਗ ਕ� ਥ�ਲ� ਉ�ਤ





ਿਗਆ। ਪਲ�ਟਫਾਰਮ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਨੀਵਾ ਸੀ ਥ�ਲ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਉਹ �ੀਤ ਦ�
ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ। ਪਤਾ ਨਹ� ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਪ�ਰ
ਿਤਲਿਕਆ ਤ� ਉਹ ਿਡ�ਗਣ ਲ�ਗੀ। ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲ�ਖ� ਦ� ਖਾਲੀ
ਹ�ਥ ਨ� ਉਸ� ਸਹਾਰਾ ਿਦ�ਤਾ। ਿਡ�ਗਦ� ਹ�ਏ ਉਹ ਸ�ਭਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਸਖਤੀ ਤ� ਮਜਬ�ਤੀ ਦਾ �ੀਤ � ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ
ਸੀ। ਿਵਰਾਨ� ਸਫ਼ਰ ਮਗਰ� ਕ�ਲਕ�ਤ� ਦੀ ਧਰਤੀ ਤ� ਉ�ਤਰਦ� ਹੀ ਇਹ
ਕਾਫੀ ਚ�ਗੀ ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਸੀ। 

“ਜ� ਵੀ ਹ�ਇਆ ਉਸ ਤ� ਝ�ਰਨ ਦੀ ਲ�ੜ ਵੀ ਕੀ ਹ� ,ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਕਈ ਕ�ਝ
ਿਖੜ� ਮ�ਥ� ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹ� ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ,ਜ� ਵੀ �ੀਤ ਨਾਲ
ਹ�ਇਆ ਇਸ ਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਦ�ਸ਼? ਉਸਨ� ਤ� ਆਪਣ� ਸਪਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਣ
ਵਾਲ� ਭਿਵ�ਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵ�ਖ� ਸੀ। ਕਰਨੀ � ਜ� ਮਨਜ�ਰ ਸੀ ਉਸ� ਉਹ
ਿਕਵ� ਡ�ਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ,ਤ�� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਤ�� ਹ�ਪੀ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਲਾਹ�ਣ ਲਈ ਉਮਰ ਵੀ ਛ�ਟੀ ਪ� ਜਾਏਗੀ। “ਲ�ਖਾ ਨੀਿਲਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣ�
ਦ��ਖ ਸ�ਝ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹ�ਏ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਉਸਨ� ਖ�ਲ�
ਕ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਦ�ਸ ਨਾ
ਸਿਕਆ। ਜਦ� ਤ�ਸ� ਅ�ਦਰ� ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਖ��ਲ� ਕ� ਨਹ� ਬ�ਲ ਸਕਦ� ਤ� ਸਹੀ
ਉ�ਤਰ ਵੀ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦ�। ਦਾਈ ਕ�ਲ� ਿਢ�ਡ ਨਹ� ਲ�ਕਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਥ� ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦ� ਰਹ�ਸ ਸ� ਆਪਣ� ਬ��ਡਰ�ਮ
ਦ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਿਕਸ� ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਿਦ�ਦਾ। “ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸਮਤ ਿਕਹੜ�
ਪਾਪ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਲ� ਰਹੀ ਹ� “ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। “ਰ�ਲ ਦੀ
ਪਟੜੀ ਦ�ਖਣ � ਿਸ�ਧੀ ਲਗਦੀ ਹ� ,ਪਰ ਿਕ�ਥ� ਮ�ੜ ਜ�ਦੀ ਹ� ਿਕਥ� ਨਵ�
ਪਟੜੀ ਚ ਗ�ਆਚ ਜ�ਦੀ ਹ� ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲ� � ਕਦ� ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ
,ਅਸ� ਿਸਰਫ ਸਟ�ਸ਼ਨ ਵ�ਖਦ� ਹ� ਹ� ਮ�ਕਾਮ।ਜ� ਫਰਜ ਸਮਝ ਕ� ਕਰਨ





ਹੀ ਲ�ਗ� ਹ� ਇ�ਝ ਗ�ਆਚ ਕ� ਕਰ� ਿਕ ਰਾਹ� ਬ�ਪਛਾਣ ਹ� ਜਾਣ ਿਸਰਫ
ਮ�ਿਜਲ ਹੀ ਿਦਸ�। ” ਨੀਿਲਮਾ ਨ� ਿਕਹਾ। ” ਮ�ਕਾਮ ਹੀ ਤ� ਨਜ਼ਰ� ਗ�ਆਚ�
ਿਫਰਦ� ਹਨ ,ਇ�ਝ ਲਗਦ� ਬ�ਸ ਬ�ਲ�ੜੀ ਇ�ਕ ਦ�ੜ ਭ�ਜ ਿਰਹ� “. ਲ�ਖ� ਦ�
ਮ��ਹ� ਿਨ�ਕਿਲਆ। “ਕ�ਈ ਦ�ੜ ਕ�ਈ ਪਲ ਬ�ਲ�ੜਾ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ,ਕ�ਦਰਤ ਕ�ਝ
ਵੀ ਬ�ਲ�ੜਾ ਨਹ� ਿਸਰਜਦੀ ਤ� ਿਜ�ਦਗੀ ਤ� ਸਮ� ਿਕ�ਝ ਬ�ਲ�ੜਾ ਿਸਰਜ
ਸਕਦੀ ਹ� ? ਕ�ਲ� � ਹਜਾਰ� ਸਾਲ ਚ�ਟਾਨ� ਚ ਦ�ਬਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਹੀਰ� ਚ
ਬਦਲਦੀ ਹ� ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਿਦਨ ਇ�ਕ� ਿਜਹੀ ਰਾਤ ਇ�ਕ� ਿਜਹੀ ਗਰਮੀ ਇ�ਕ�
ਿਜਹਾ ਹਨ�ਰਾ ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਦਬਾਅ  ਉਸ ਕ�ਲ� ਉ�ਪਰ� ਗ�ਜਰਦਾ ਹ�। ਸ਼ਾਇਦ
ਕ�ਈ ਕ�ਝ ਸ�ਕੜ� ਸਾਲ ਵ�ਖ� ਉਸ� ਸਭ ਬ�ਲ�ੜਾ ਲ�ਗ� ਪਰ ਉਸ ਸਮ� ਦਾ
ਆਪਣਾ ਮਹ�ਤਵੀ ਹ�। ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਹ ਸਮ�
ਚਾਹੀਦਾ ਹ�। ਜ� ਵੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਹ� ਿਰਹਾ ਜ� ਹ�ਏਗਾ ਤ� ਜ� ਤ�� ਕਰ�ਗ� ਸਭ
ਦਾ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਉ�ਤਰ ਸਮ� ਦੀ ਝ�ਲੀ ਿਵ�ਚ ਜਰ�ਰ ਹ�। “ਉਹ ਨੀਿਲਮਾ �
ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਹ�ਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬਹ�ਤਾ ਸਮ� ਕ�ਮ ਤ� ਹੀ ਗ�ਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤ�
�ੀਤ ਦਾ ਘਰ। ਦ�ਵ� ਿਵ�ਚ ਆਮ ਗ�ਲ ਤ� ਵ�ਧਕ� ਕਦ� ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦੀ।
ਬ�ਸ ਹ�ਪੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਹ��ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਕਈਂ ਵਾਰ ਭਾਵ�ਕ ਹ�
ਜ�ਦ�। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹ�ਤ ਹ�ਸਦ�। ਲ�ਖ� ਕ�ਲ ਹ�ਪੀ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਸੀ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਗ�ਲ� ਸੀ ਹਾਸ� ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ।
 ਵਾਵਰ�ਲ� ਵ�ਗ ਉ�ਡਦਾ ਸਮ� ਰਾਤ � ਿਜਵ� ਠਿਹਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਕ�ਆਟਰ
ਿਵ�ਚ ਦ�ਵ� ਅਲ�ਗ ਅਲ�ਗ ਸ�ਦ� ਸੀ ਆਪ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਿਵ�ਚ। ਸਵ�ਰ�
ਉ�ਠ ਕ� �ੀਤ ਉਸ ਦ� ਲਈ ਸਭ ਕ�ਮ ਨਬ�ੜ ਿਦ�ਦੀ ,ਬ��ਕਫਾਸਟ ਬਣਾ
ਿਦ�ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਕ� ਉਸ� ਉ�ਠਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦ�ਦੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਮ�ਜਰ ਦ�
ਘਰ ਚਲ� ਜ�ਦਾ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਤ� ਲ�ਖਾ ਵੀ ਰ�ਟੀ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ
ਆਉਂਦਾ ਜ� ਕੀਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਗਆ ਹ��ਦਾ ਨਹ� ਤ� ਘਰ ਸ�ਨ�ਹਾ ਦ� ਿਦ�ਦਾ।
ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਹ�ਣ ਸਮ� ਬਚਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। �ੀਤ ਦ� ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦ� ਹੀ





ਉ�ਠਣਾ ਸ�ਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਿਡਊਟੀ ਮਗਰ�
ਸਮ� ਬਚਦਾ ਤ� ਪੜ�ਨ ਬ�ਠ ਜ�ਦਾ। ਪਿਟਆਲ� ਤ� ਪੜ�ਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਛ�ਡ
ਉਸਨ� ਇਗ� ਤ� ਬੀਏ ਭਰ ਿਦ�ਤੀ। ਉਸ ਕ�ਲ ਹ�ਣ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਵੀ
ਵਾਹਵਾ ਸਮ� ਸੀ। ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਖ�ਲਣ ਲਈ
ਇ�ਕ ਵਧੀਆ ਦ�ਸਤ ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਿਵਚ� ਦ�ਵ� ਆਪ� ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ
ਤ� ਜਜਬਾਤੀ ਘਾਟ� ਪ�ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਥ� ਇਸ ਉਮਰ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਇਹ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਉਹ ਰ�ਖਣ
ਲ�ਗ� ਸੀ। ਦ�ਵ� ਦਾ ਦ��ਖ ਸ�ਝਾ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਸ�ਝ� ਸਨ।
ਆਪਣ� ਇਸ਼ਕ ,ਯਾਰੀ ਦ� ਭ�ਦ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਉਸਨ� �ੀਤ ਕ�ਲ ਖ�ਲ� ਿਦ�ਤ�
ਸੀ। ਲ�ਖ� ਦਾ ਹ�ਪੀ ਲਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤ� ਉਹ ਦ�ਖ ਹੀ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਪਰ
ਇਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਰਫ ਲ�ਖ� ਨ� ਹੀ ਦ�ਸੀਆਂ ਸੀ। ਇ�ਝ
ਦ�ਵ� ਦ� ਭ�ਟ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਖ��ਲ�ਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਕ�ਿਲਆਂ ਚ ਕ�ਠ� ਰਿਹਣ ਤ� ਭਾਵ�
ਕਤਰਾਉਂਦ� ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦ�ਵ�
� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਿਕ�ਨੀ ਹ�। ਵਕਤ ਨ� ਜ� ਜਖ਼ਮ ਿਦ�ਤ� ਸਨ
ਉਹਨ� � ਭਰਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦ� ਮਰ��ਮ ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰਦੀ ਹ� ਨਹ� ਤ�
ਿਜਉਣਾ ਿਕ�ਨਾ ਔਖਾ ਹ� ਜਾਏ। �ੀਤ � ਪਿਹਲ� ਮਹੀਨ� ਹੀ ਸਮ�ਿਸਆ
ਆਉਣ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਕ�ਤ� ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਪਾਣੀ ਉਸ ਿਵ�ਚ ਘ�ਲੀ
ਮ�ਛੀ ਦੀ ਮਿਹਕ ਤ� ਨਮਕੀਨ ਸ�ਆਦ ਨ� ਉਸਦ� ਿਢ�ਡ ਚ ਗੜਬੜ ਹੀ ਪ�ਦਾ
ਕਰ ਿਦ�ਤੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹ��ਦਾ। ਤ� ਪ�ਟ ਦਰਦ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ।
ਮ�ਠ� ਮ�ਠ� ਦਰਦ � ਪਿਹਲ� ਗ�ਿਲਆ ਨਾ ਪਰ ਇ�ਕ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਪ�ਰੀ ਬ�
ਆਰਮੀ ਿਵ�ਚ ਲ�ਘੀ। ਅ�ਧੀ ਰਾਤ� ਉਸਨ� ਲ�ਖ� � ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ�
ਪਿਹਲ� ਤ� ਘਰ ਪਈ ਦਵਾਈ ਹੀ ਿਦ�ਤੀ। ਿਫਰ ਜਦ� ਨਾ ਠੀਕ ਹ�ਇਆ ਤ�
ਡਾਕਟਰ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਿਲਆਇਆ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਸੀ।
ਉਸ� ਇ�ਝ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਲ�ਖ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਕ�ਚਾ ਹ�ਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ





ਭਰ ਲਈ ਉਸਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਬ�ਠਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦ� ਦ�ਸ� ਅਨ�ਸਾਰ ਘੜੀ
ਘੜੀ ਉਸ� ਓ ਆਰ ਐ�ਸ ਦਾ ਘ�ਲ ਿਪਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਪ�ਟ ਤ� ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ�ਤਲ� ਧਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਹੀ ਜਾਗ� ਮੀਟੀ ਚ ਉਸਦੀ ਰਾਤ
ਿਨ�ਕਲੀ ਸੀ। ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਨਾ ਜਾ ਕ� ਓਥ� ਹੀ ਬ��ਡ ਨਾਲ ਢ�ਹ ਲਾ ਕ�
ਬ�ਠ ਿਗਆ। �ੀਤ ਦ� ਹ�ਥ� � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਿਵ�ਚ ਲ� ਕ� ਉਹ ਊਂਘਣ
ਲ�ਗਾ। ਜ� ਦਵਾਈ ਤ� ਨ�ਦ ਦ� ਅਸਰ ਚ ਸ��ਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਐਨ� ਨਜ਼ਦੀਕ ਤ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਹਣ ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਮ�ਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚ ਕ�ਈ
ਇਸ਼ਕੀਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹ� ਸਨ ਇ�ਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਜਹੀ ਘ�ਲੀ ਹ�ਈ
ਸੀ। ਅਿਜਹੀ ਅ�ਧ ਸ��ਤੀ  ਿਵ�ਚ  ਤ� ਸ�ਆਦਲ� ਸ�ਪਿਨਆਂ ਿਵ�ਚ ਗ�ਆਚ
ਜ�ਦਾ ਹ�। ਲ�ਖ� ਦ� ਮਨ ਚ ਸ�ਖਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ
ਮ�ਲਾਕਤ ਵਾਵਰ�ਲ� ਵ�ਗ ਘ��ਮ ਗਈ ਸੀ। ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਹ ਉਸ
ਕਾਲਜ ਦੀ ਕ�ਧ ਕ�ਲ� ਿਖਸਕ ਕ� ਚਰੀ ਦ� ਉਸ ਖ�ਤ ਿਵ�ਚ ਬ�ਠ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ�
ਸ�ਖਮਨ ਦਾ ਿਸਰ ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਤ� ਹ�ਵ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਹ�ਥ� � ਹ�ਥ�
ਚ ਸ�ਭੀ ਨਜਰ� ਹੀ ਨਜਰ� ਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹ� ਹ�ਣ। ਲ�ਖ� ਨ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ�
� ਫੜ� ਕ� ਚ��ਿਮਆ।  ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਤ� ਨਰਮ ਤ� ਬ��ਲ�ਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਮਿਹਸ�ਸ
ਕਰਦ� ਹੀ �ੀਤ ਦੀ ਅ�ਖ ਖ��ਲ� ਗਈ. ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅ�ਧ ਸ��ਤ� ਲ�ਖ�
ਦ�ਆਰਾ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� � ਚ��ਮਦ� ਤ� ਪਈ।  ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਹ�ਥ� � ਿਪ�ਛ� ਨਾ
ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨ� ਹ�ਥ ਹ�ਥ� ਚ ਿਢ�ਲ� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਉਸ� ਿਖਆਲ ਸੀ
ਿਕ ਜਰ�ਰ ਉਹ ਖ�ਆਬ ਿਵ�ਚ ਿਕਸ� ਹ�ਸੀਨ ਸਪਨ� ਿਵ�ਚ ਸ�ਖਮਨ � ਟਟ�ਲ
ਿਰਹਾ ਹ�। ਇਨਸਾਨ ਬੀਤ� ਅ�ਗ� ਖ�ਦ � ਐਨਾ ਬ�ਵ�ਸ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹ� ਿਕ
ਵਰਤਮਾਨ � ਿਜਊਣਾ ਭ��ਲ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ ਬੀਤ� � ਿਜਊਣ ਦੀ
ਆਦਤ ਨਸ਼� ਤ� ਘ�ਟ ਨਹ� ਹ� ਪਰ ਨਸ਼ਈ � ਕਦ� ਨਹ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਜ� ਨਸ਼ਾ ਕਰਕ� ਗਲਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। ਅ�ਦਰ ਦਾ ਦਰਦ
ਇ�ਕ ਦਮ ਰ��ਗ ਭਰਕ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਿਲਆ ਤ� �ੀਤ ਦਾ ਹ�ਕਾ ਿਨ�ਕਲ





ਿਗਆ। ਇ�ਕਦਮ ਲ�ਖ� ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲੀ ਸ�ਪਨ� ਿਵ�ਚ� ਯਥਾਰਥ ਿਵ�ਚ
ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ। �ੀਤ ਕ�ਲ� ਮਾਫੀ
ਮ�ਗਦਾ ਹ�ਇਆ ਉਹ ਉਠਕ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਮਗਰ�
ਮ�ੜ ਕਦ� ਇ�ਝ ਨਾ ਹ�ਣ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇ�ਕ�ਠ� ਰਿਹਣ। ਵਾਿਪਸ ਆਏ �
ਹ�ਣ ਿਤ�ਨ ਕ� ਮਹੀਨ� ਹ� ਗਏ ਸੀ। ਬ�ਚ� � ਪ�ਜਵ� ਮਹੀਨਾ ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਵਾਿਪਸ ਿਪ�ਡ ਜ�ਦ� ਤ� ਸਭ ਮਹੀਨ� ਿਗਣਕ� ਸਵਾਲ ਕਰਦ�। ਇਥ� ਿਗਣਤੀ
ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਧ ਮਹੀਨਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਖ�ਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਸਨ� ਚਾਚੀ � ਬ�ਲਾ ਲ�ਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲ� ਮਹੀਨ� ਆਉਣ
ਲਈ ਿਚ�ਠੀ ਪਾਈ ਤ�। ਿਚ�ਠੀ ਦ� ਜ�ਆਬ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ।
 ਹ�ਣ ਕ�ਝ ਘਰ ਵ�ਲ� ਉਹ ਸ�ਰਖਰ� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹ� ਤ� ਿਪ�ਛ� �ੀਤ
ਵ�ਲ ਹੀ ਿਧਆਨ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ। ਹ�ਣ ਦ�ਪਿਹਰ� ਨਾ ਆਉਣਾ ਰਾਤੀ ਲ�ਟ ਹ�
ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਭ ਚ ਉਸ� ਸ�ਖ ਹ� ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ�
ਸਾਥ ਨ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਵ�ਚ� ਕਾਫੀ ਕ�ਝ ਿਪਘਲਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।  ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤ�
ਉਹ ਹਲ� ਦ�ਰ ਸੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਦ�ਸਤ ਜਰ�ਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। �ੀਤ ਦੀ
ਚਾਚੀ ਦੀ ਹਰ ਇ�ਛਾ ਦਾ ਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪ�ਇ�ਟਿਮ�ਟ
ਨਾਲ ਉਹ ਿਧਆਨ ਰ�ਖਦਾ। �ੀਤ ਦ� ਘਰ� ਿਚ�ਠੀ ਆਉਂਦੀ ਜ� ਹਾਲ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਫ�ਨ ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹਦ� ਚ ਉਸਦ� ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹ�ਣ ਫ਼�ਜਣ
ਆਉਂਦਾ। ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਹ�ਣ ਲ�ਖ� ਨਾਲ ਹ� ਗਈ ਸੀ। ਪਿਹਲ�
ਪਿਹਲ� ਉਸ� ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ�ਰਾ ਲਗਦਾ ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਿਦਨ ਲ�ਘਦ�
ਗਏ ਉਸ� ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ�ੜ ਗਏ ਹ�ਣ। ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ
ਰਸ਼ਕ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਭ�ਣ ਦ� ਿਮਹਿਣਆਂ ਤ� ਹ��ਦਾ ਿਜਸਨ� ਅਸਲ ਚ
ਫ਼�ਜਣ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹ�ਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਿਲਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਰੀ ਫ਼�ਜਣ
ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਅ�ਧੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਿਨ�ਕੀਆਂ ਗ�ਲ� ਨ� ਮਜਾਕ� ਨ� ਵ�ਡ�
ਵ�ਡ� ਬ�ਧਨ� ਸ�ਗਲ� ਤ� ਜਜਬਾਤ� � ਚ�ਹ� ਵ�ਗ ਜ� ਜਰ ਵ�ਗ ਤ�ੜਨਾ





ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਿਕ�ਨਾ
ਕ�ਝ ਬਦਲ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਸਮ� ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਜਖਮ � ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ
ਰ�ਖਦੀ ਹ� ਬਸ਼ਰਤ� ਿਜਊਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨ ਮ��ਕ�। ਹਰ ਇ�ਕ � ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ
ਿਜਉਂਦ� ਰਿਹਣ ਲਈ ਲ�ਭ ਹੀ ਪ�ਦਾ ਹ�। �ੀਤ � ਬ�ਚ� ਲਈ ,ਲ�ਖ� �
ਆਪਣੀ ਦ�ਸਤੀ ਦ� ਕਰਜ਼ ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਪ� ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰ�
ਇਸ ਸਾਥ ਨ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦ�ਵ� ਲਈ ਿਲਆ ਿਦ�ਤ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਲਈ ਹ�ਣ ਉਡੀਕ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ,ਜਰਾ ਲ�ਟ ਹ�ਣ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ
ਿਚ�ਤਾ ਸੀ। ਸਮ� ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਠਰ�ਮ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਿਵ�ਚ ਿਵਆਹ ਦੀ
ਕਸਮ ਤ� ਪਰ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਨਹ� ਸੀ
ਅਿਹਸਾਸ� ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ। �ੀਤ ਦੀ ਝ�ਲੀ ਚ ਜਦ� ਕ�ੜੀ ਆਣ
ਪਈ ਤ� ਿਜਵ� ਲ�ਖਾ ਫ��ਲ� ਨਾ ਸਮਾਇਆ। ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਹਰ�ੀਤ ਹੀ
ਰ�ਿਖਆ। ਤ� ਜ� ਹ�ਪੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹ�। �ੀਤ ਦ� ਮ��ਹ� ਬ�ਸ ਇਹ� ਬ�ਲ
ਿਨ�ਕਲ� ਸੀ ,”ਇਸ� ਵੀ ਫ�ਜ ਚ ਭ�ਜ�ਗਾ,ਫ�ਜੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ � ਤ�ੜ ਤ�ਕ
ਿਨਭਾਉਂਦ� ਹਨ ,ਿਜਵ� ਉਹ ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਲ�ਖ� ਦਾ ਮਣ� ਮ��ਹ ਕਰਜ਼
ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹ�ਵ� ,”. ਇਸ ਕ�ਚੀ ਉਮਰ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਭ��ਖ � ਲ�ਭ� ਕਰਕ�
ਮਰ ਚ��ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦ� ਪ�ਰ� ਕਰਨ� ਿਕਸ� ਿਕਸ� ਦ� ਿਹ�ਸ� ਹੀ ਆਉਂਦ�
ਹਨ।  ਲ�ਖ� ਤ� �ੀਤ ਦ� ਿਹ�ਸ� ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕ�ੜੀ ਦ� ਜ�ਮਿਦਆਂ ਹੀ
ਦ�ਵ� ਭਰ� ਭਰ� ਜਾਪਦ� ਸੀ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡ� ਭ�ਤਕਾਲ ਚ ਕੀਤ� ਿ�ਤ� ਤ� ਖੜ�ਾ ਹ��ਦਾ ਹ� ਤ� ਭਿਵ�ਖ
ਵਰਤਨਮਾਨ ਚ ਜ� ਅਸ� ਕਰ ਰਹ� ਹ� ਉਸ ਉ�ਪਰ ਿਟਿਕਆ ਹ�ਇਆ ਹ� ।
( Harjot )ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਿਕਸ� ਦ�ਸਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕ� ਵਾਪਰਦੀ
ਹ� ਤ� ਿਫਰ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦ� ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹ� । ਇਸ� ਲਈ





ਮਨ��ਖ ਦੀ ਕਦ� ‘ਜ�’ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਹ��ਦੀ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਹ� ਜ� ਇਹ ਹ� ਜ�ਦਾ ਤ�
ਉਹ ਹ� ਜਾਣਾ ਸੀ ।ਪਰ ਜ� ਹ�ਇਆ ਉਹ ਿਕਸ� ਹਰ ਘਟਨਾ ਦ� ਫਲਸਵਰ�ਪ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜ� � ਛ�ਡਕ� ਅਗ�ਹ ਵ�ਧਣਾ ਹੀ ਸਾਡ� ਹ�ਥ ਿਵ�ਚ ਹ� ।
 ਲ�ਖ� � ਇਹ ਗ�ਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਤ�
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਿਕ�ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ ਕ�ਲ
ਪਿਹਲ�� ਪੜ�ਨ ਦਾ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦਾ ।ਿਜ�ਦਗੀ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਹ�
ਗਈ ਸੀ ।ਮਗਰ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀ ਤ�ਨਾਤੀ ਵੀ ਮ�ੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹ� ਗਈ ਸੀ
।ਉਸ ਕ�ਲ ਫਰ�ਲਣ ਲਈ ਨੀਲੀਮਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਕ�ਲ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਿਢ�ਡ
ਫਰ�ਲਦਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਉਸ� ਉਸਦਾ ਲਗਾਅ ਹ��ਦਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਹ ਲਗਾਅ ਿਕਸ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਭ�ਬੜ ਵਗ ਮ�ਚ ਕ� ਸ�ਕ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਪਲ� ਚ ਕਮਰ� ਦੀ ਸ਼� ਸ਼� ਤ� ਿਬਨਾ ਉਹ ਦ�ਵ� ਇ�ਕਲ� ਸੀ ।
ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਕਹ� ਿਜਹਾ ਵੀ ਹ�ਵ� ਖ�ਨ ਦਾ ,ਖ�ਨ ਤ� ਿਬਨ�, ਜ�
ਕ�ਈ ਹ�ਰ ,ਇ�ਕ ਹ�ਦ ਤ� ਵ�ਧ ਇ�ਕਲਤਾ ,ਇ�ਕ ਹ�ਦ ਤ� ਵ�ਧ ਜ਼ਜਬਾਤ� ਦੀ
ਸ�ਝ ,ਇ�ਕ ਹ�ਦ ਤ� ਵ�ਧ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲ�ਕਾਰ ਗ�ਲ ਕਰਵਾ
ਿਦ�ਦੀ ਹ�।ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ� ਵੀ ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਸਾਫ਼ਗ�ਈ ਜਰ�ਰੀ ਹ� ।
#harjotdikalam

ਹ�ਦ� � ਬ�ਨ� ਕ� ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦ�ਣਾ ਜਰ�ਰੀ ਹ� ।ਜ਼ਰਾ ਕ� ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਿਕਸ� ਦ� ਮਨ ਚ ਉਹ ਹ�ਦ ਉਲ�ਘ ਦ�ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਸਰਜ ਸਕਦੀ ਹ�।ਇਹ
ਹ�ਦ ਲ�ਖਾ ਿਕਸ� ਵਕਤ ਤ�ੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ,ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ�� ਨੀਲੀਮਾ ਤ�
ਸਾਗਿਰਕਾ ਦ�ਹ� � ਲ� ਕ� ਉਲਝਣ ਚ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਖ��ਲ�ਿਦਲੀ �
ਉਹ ਇ�ਕ ਮਰਦ ਦ� ਵਜ� ਤ�ਕ� ਜ� ਇ�ਕ ਇਨਸਾਨ ਦ� ਵਜ� । ਦ�ਹ� ਿਸਰਫ
ਇ�ਕ ਿਨ�ਕੀ ਲਕੀਰ ਕਾਮ ਦ� ਪ�ਖ � ਛ�ਡਕ� ਸੀ । ਜਦ� ਉਹ ਕਾਮ � ਮਨ
ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਭਾਰ� ਕਰਕ� ਸ�ਚਦਾ ਉਹ ਮਰਦ� ਦ� ਪ�ਖ� ਸ�ਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਵੀ





ਹਨ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਹ�ਥ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ।ਜਦ� ਕਾਮ � ਿਤਆਗਣ ਮਗਰ� ਸ�ਚਦਾ
ਸੀ ਉਦ� ਖਾਲੀ ਮਨ � ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਉਸ� ਇਸਤਰੀ ਦ� ਹ�ਰ
ਿਰਸ਼ਤ� ਿਦਸਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦ� । ਉਹ ਫਿਸਆ ਇਹਨ� ਚ ਹ�ਇਆ ਸੀ ,ਪਰ
ਹ�ਪੀ ਦ� ਧ�ਕ� ਨ� ਅਚਾਨਕ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਬਦਲ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਤਨ ਮਨ
ਚ ਕ�ਝ ਸਮ� ਲਈ ਲ�ੜ ਖਤਮ ਹ� ਗਈ ਜਾਪਦੀ ।�ੀਤ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ
ਊਹਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਛਾ ਜਾਗੀ ਜਰ�ਰ ,ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ
ਗ�ਲ ਨ� ਮ�ੜ ਉਹ ਸਭ ਜਾਗਣ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ ।�ੀਤ ਦ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਆਉਣ
ਨਾਲ ਲ�ਖ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਹ�ਣ
ਨਾਲ� ਤਰਤੀਬ ਿਵ�ਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਘਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰ�ਟੀ, ਸ�ਝੀਆਂ
ਗ�ਲ� ,ਮਨ ਦ� ਦ�ਖੜ� ਫਰ�ਲਣ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਿਪਛਲ� ਿਹ�ਸ� ਚ ਖ�ਹਕ� ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਮਣਨ � ਉਹ ਬੜੀ ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ । ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਵੀ ਅਲ�ਗ ਸੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਮ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਦੀ ਜ਼ਰ�ਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ।ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ।ਹ�ਣ ਉਸ�
ਿਰਸ਼ਤ� � ਹਰ�ੀਤ ਉਰਫ ਹ�ਪੀ ਨ� ਆ ਕ� ਉਸ ਸ�ਝ � ਗ�ੜ�ਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ। ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਪੀ ਮ�ੜ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਏ । ਦ�ਹਵ� ਲਈ
ਿਜ�ਦਗ਼ੀ � ਿਜਉਣ ਦਾ ਇ�ਕ ਮਕਸਦ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ।ਸਮ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਿਖਸਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਦਨ ਤ� ਹਫਤ�, ਹਫਤ� ਤ� ਮਹੀਨ� ਉ�ਡਦ� ਉ�ਡਦ� ਸਾਲ
ਲ�ਘ ਿਗਆ। ਹ�ਪੀ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਤ� ਚਾਚੀ ਘਰ ਜਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ
।ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਲ�ਖ� ਤ� �ੀਤ ਚ ਨ�ਕ ਝ�ਕ ਗ�ਲ ਬਾਤ ਸਭ ਘਰਵਾਲਾ
ਘਰਵਾਲੀ ਿਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਿਸਰਫ ਦ�ਹਵ� ਦੀ ਸ�ਜ ਨਹ� ਸੀ ਸ�ਝੀ
ਹ�ਈ।ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮ�ਿਕਆਂ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਜਸਮ� ਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ
ਛ�ਹ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਪਨ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।�ੀਤ
ਦਾ ਰ�ਪ ਿਦਨ ਬ ਿਦਨ ਿਨ�ਖਰਦਾ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਿਜਉ ਂਉਸਦ� ਮਨ�
ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸ�ਰਜ ਉ�ਤਿਰਆ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਦਾ ਚ�ਨ ਚੜ�ਦਾ





ਿਗਆ । ਅ�ਖ� ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅ�ਗ� ਚ ਲਚਕ ਤ� ਜਵਾਨੀ ਦ� ਰਸ ਨਾਲ
ਸਰਾਬ�ਰ ਤਨ ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਗ� ਭ�ਬ�ਤਾਰ� ਬਣ ਨ�ਚਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ
ਸੀ ।ਮਨ ਦੀ ਿਖ�ਚ ਤ� ਤਨ ਦੀ ਿਖ�ਚ ਚ ਹ�ਣ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲ�ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦ�ਨ� ਿਖ�ਚ� ਇ�ਕ ਿਮਕ ਹ� ਗਈਆਂ ਸੀ ਜ� ਬ�ਮਤਲਬ ਹ�
ਗਈਆਂ ਸੀ।ਲ�ਖ� ਦ� ਦ�ਸਰ� ਸਾਲ ਦ� ਪ�ਪਰ ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ।ਪਿਹਲ� ਸਾਲ ਦ�
ਪ�ਪਰ� ਚ ਵਧੀਆ ਨ�ਬਰ� ਨਾਲ ਪਾਸ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਪ�ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦ� ਸ�ਸ਼ਨ
ਚ ਹ��ਦ� ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦ� ਿਦਨ� ਕਰਕ� ਘਰ ਪਹ��ਚਦ� ਪਹ��ਚਦ� ਥਕਾਨ ਨਾਲ
ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਪ�ਪਰ ਚ ਅਚਾਨਕ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹ�ਣ
ਲ�ਗਾ ਤ� ਕ�ਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ�ਪਰ ਚ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ।ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ�
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ�ਦ ਸੀ,ਅਕਸਰ ਉਸਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਲ�ਾ
ਹ��ਦਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼� ਦ� ਨਾਲ ਿਖੜਕੀਆਂ ਤ� ਵੀ ਪਰਦ� ਵਗ�ਰਾ ਸੀ । ਪਤਾ
ਨਹ� ਅਚਾਨਕ ਿਕਥ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਸ਼�ਕ ਿਜਹਾ ਪ�ਦਾ ਹ� ਿਗਆ। ਕਦ�
ਪਿਹਲ�� ਇ�ਝ ਦਾ ਕ�ਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਅ�ਜ ਉਸਦ� ਮਨ
� ਧ�ੜਕ� ਿਜਹਾ ਲ�ਗਾ। ਬ��ਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਹ ਿਪਛਲ� ਪਾਸ� ਤ�
ਕ�ਧ ਟ�ਪਕ� ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ। ਬੜ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪ�ਰ ਧਰਦਾ ਹ�ਇਆ।
ਉਹ ਅ�ਦਰ ਵਿਧਆ। ਪ�ਰਾ ਘਰ ਸ਼� ਸ਼� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਚਨ ਚ ਿਨਗ�ਾ
ਮਾਰੀ ।ਹਾਲ ਚ ਤ�ਿਕਆ ।ਿਫਰ ਦ�ਬ� ਕਦਮੀ ਬ��ਡਰ�ਮ ਵ�ਲ ਵ�ਧਣ ਲ�ਗਾ।
ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਸਰ ਦੀ ਪੀੜ�
ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਹ ਔਖ� ਹ� ਗਏ ਸੀ ਤ� ਮ�ਥ� ਤ� ਤਰ�ਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ
ਸੀ ।ਦਰਵਾਜ਼� ਤ� ਪਹ��ਚ ਕ� ਉਸਨ� ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਧ�ਕਾ ਿਦ�ਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸਪਾਟ ਖ��ਲ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਅ�ਦਰ ਵ�ਿਖਆ। ਸਾਰੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਤ�
ਬ�ਪਰਵਾਹ �ੀਤ ਤ� ਹ�ਪੀ ਸ��ਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ।ਏਸੀ ਦੀ ਠ�ਡੀ ਹਵਾ ਨ�
ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ । ਉਸਦ� ਕਦਮ ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਿਜਸ
ਨਾਲ �ੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ� ਗਈ ਸੀ ।”ਤ�ਸ� ਆ ਵੀ ਗਏ ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਕਵ�





ਖ�ਿਲ�ਆ ?ਪ�ਪਰ ਿਕਵ� ਹ�ਇਆ ?”ਅ�ਧ ਖ�ਲੀ ਨ�ਦ ਚ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਚ �ੀਤ
ਨ� ਿਤ�ਨ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਿਦ�ਤ� ।”ਪ�ਪਰ ਵਧੀਆ ਹ� ਿਗਆ,ਿਸਰ ਦਰਦ
ਕਰਨ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਿਗਆ ।ਮ� ਸ�ਿਚਆ ਹ�ਪੀ ਦੀ
ਨ�ਦ ਟ��ਟ ਜਾਊ ਇਸ ਲਈ ਿਪਛਲੀ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਆ ਿਗਆ।”ਆਖਰੀ
ਗ�ਲ ਦ� ਝ�ਠ � ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ।”ਤ�ਸ� ਢ�ਹੀ ਿਸ�ਧੀ ਕਰ� ਮ�
ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕ� ਿਲਆਉਂਦੀ ਹ�” ਆਖਕ� �ੀਤ ਉ�ਠਕ� ਿਕਚਨ ਚ
ਚਲ� ਗਈ । ਆਪਣ� ਆਪ � ਤ�ਗ ਿਜਹ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਛ�ਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਕ�
ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ ਿਗਆ।�ੀਤ ਚਾਹ ਲ� ਕ� ਆਈ ਤ� ਦ�ਿਖਆ ਕ�ਪੜ� ਐਵ�
ਹੀ ਸ�ਫ਼� ਤ� ਸ��ਟ� ਪਏ ਸੀ,ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਿਦਨ ਹ��ਦਾ ਤ� ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�� ਗ��ਸ�
ਿਜਹ� ਸਵਰ ਚ ਆਖ ਵੀ ਿਦ�ਦੀ ।ਪਰ ਉਸਦ� ਿਸਰਦਰਦ ਕਰਕ� ਉਸਨ�
ਕ�ਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ।ਚਾਹ � ਮ�ਜ਼ ਤ� ਰ�ਖ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਹੀ ਬ�ਠ
ਗਈ। ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਬ�ਠ� ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਲ�ਖ� ਨ� ਅ�ਖ� ਨਹ� ਸੀ ਖ�ਲੀਆਂ।
�ੀਤ ਨ� ਉਸਦ� ਵਾਲ� ਚ ਹ�ਥ ਫ�ਿਰਆ ਤ� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� � ਘ��ਟਣ ਲ�ਗੀ ।
ਘ��ਟਦ� ਘ��ਟਦ� ਕਮਰ� ਦ� ਉਸ ਅ�ਧ ਹਨ�ਰ� ਿਜਹ� ਿਵ�ਚ ਆਪਣ� ਹ�ਥ ਦ� ਰ�ਗ
� ਲ�ਖ� ਦ� ਮ�ਥ� ਦ� ਰ�ਗ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਲ�ਗੀ ।ਰ�ਗ ,ਿਜ�ਦਗ਼ੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ
ਕਦ� ਵ�ਖ ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਅਚਾਨਕ ਿਮਲ ਜ�ਦ� ਹਨ ਤ� ਿਵਛੜ ਜ�ਦ� ਹਨ ਿਕਸ�
� ਨਹ� ਪਤਾ। �ੀਤ � ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਮ�ਥ� ਤ� ਮ�ਟੀਆਂ ਬ�ਦ ਅ�ਖ� ਨ� ਮ�ਹ
ਿਲਆ ਸੀ ।ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਤ� ਕੀ ਫਤ�ਰ ਆਇਆ ਉਸਨ� ਲ�ਖ� ਦ�
ਮ�ਥ� ਤ� ਆਪਣ� ਬ��ਲ�ਾ ਨਾਲ ਛ�ਹ ਿਲਆ ।ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਮ�ਥ� ਚ ਕ�ਝ ਚ��ਬਕ
ਵਰਗਾ ਸੀ। ਿਜਸਦੀ ਿਖ�ਚ ਨ� ਬ��ਲ� ਦ� ਸਪਰਸ਼ � ਅਲ�ਗ ਨਾ ਹ�ਣ ਿਦ�ਤਾ
।ਗਰਮ ਮ�ਥ� ਤ� ਕ�ਸੀਆਂ ਬ��ਦ� ਦੀ ਫ�ਹਾਰ ਨ� ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਸਪਸ਼ਟ
ਖ�ਲ ਿਦ�ਤਾ। ਮਸ� ਸ਼�ਤ ਹ�ਇਆ ਿਦਲ ਇ�ਕ ਦਮ ਧੜਕ ਉ�ਿਠਆ।ਉਸਦ�
ਰ�ਮ ਰ�ਮ ਿਵ�ਚ ਲਹ� ਦਾ ਵਹਾਅ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ,ਵਾਲ ਵਾਲ ਉਸ�
ਕੜਕ ਹ��ਦਾ ਜਾਿਪਆ।ਇ�ਕ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹ�ਏ ਇਸ ��ਮ ਭਰ� ਸਪਰਸ਼ ਨ�





ਊਸਦੀ ਸ�ਚਣ ਦੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਖ� ਲਈ ਸੀ।ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਲੀਆਂ ।
ਿਜਸ ਚ ਿਖ�ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ,ਇਕ ਬਿਹਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਨਮ�ਤਰਣ।ਿਢ�ਲ�
ਹ�ਥ� ਨ� �ੀਤ ਦ� ਿਚਹਰ� � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਤ� ਗਰਦਨ ਦ�
ਿਪਛਲ� ਿਹ�ਸ� � ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ। ਿਚਹਰ� � ਕ�ਲ ਿਖਸਕਾਉਣ ਲ�ਗਾ। ਗਰਮ
ਸਾਹ� � ਸਾਹ� ਚ ਿਮਲਣਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਿਖੜਨ ਲ�ਗ�
ਸੀ ਚਾਹਤ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਪਕੜ ਿਵ�ਚ� ਿਨਕਲਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ ।ਬ��ਲ�ਾ ਦ�
ਬ��ਲ� ਤ� ਿਟਕਦ� ਹੀ ਇ�ਕ ਿਚਰ� ਦੀ ਿਪਆਸ � ਮਾਨ� ਿਮਠਾਸ ਭਿਰਆ ਖ�ਹ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਿਜਸ� ਜੀਅ ਭਰਕ� ਪੀਣ ਲਈ ਦ�ਵ� ਬ�ਵ�ਸ ਸੀ। ਉਸ
ਿਮਠਾਸ ਚ ਗ�ਆਚ ਸਭ ਕ�ਝ ਭ��ਲਕ� ਿਸਰਫ ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ
ਯਾਦ ਸੀ।�ੀਤ ਦ� ਹ�ਥ ਲ�ਖ� ਦੀ ਭਰਵ� ਛਾਤੀ ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗ�। ਪਤਾ ਨਹ�
ਕਦ� ਤ� ਉਹ ਇਸ ਪ�ਥਰ ਿਜਹੀ ਧਰਤੀ � ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ
ਸੀ,ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਇ�ਕ ਨਰਮ ਮਾਸ ਦਾ ਟ�ਕੜਾ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�
ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਿਜਸਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਧੜਕਦ� ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਵਚ� ਉਭਰਦੀ ਟ�ਸ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਨਰਮ ਿਹ�ਸ�
ਿਵ�ਚ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਿਵਚਕਾਰ ਜਾ ਕ� ਦਮ
ਤ�ੜ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਿਸਰ ਿਟਕਾਈ ਲ�ਖਾ ਉਸ� ਿਕਸ� ਭ�ਰ� ਵ�ਗ ਚ��ਮ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਲ�ਖ� ਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ� ਹੀ ਊਸਦ� ਤ� ਆਪਣ� ਿਵਚਕਾਰ ਦ� ਮਹੀਨ
ਵਸਤਰ � ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤਾ।ਹ�ਣ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ� ਿਜਹ� ਸੀ।ਉਸਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ �
ਅ�ਖ� ਚ ਉ�ਤਰਦ� ਲ�ਖ� ਦੀ ਚਾਹਤ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਉ�ਠ ਕ� ਬ�ਠ
ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� � ਪਕੜ ਕ� ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਿਖਚਕ� ਪ�ਟ� ਉ�ਪਰ
ਹੀ ਿਬਠਾ ਿਲਆ ।�ੀਤ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਹੀ ਿਸਮਟ ਗਈ। ਪ�ਰੀ ਤਰ��
ਖ�ਦ � ਉਸ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਜ�ਫੀ ਚ ਭਰ ਿਲਆ ।ਲ�ਖ� ਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਗਰਦਨ
ਤ� ਛ�ਹ�ਦ� ਹੀ। ਇਹ ਪਕੜ ਹ�ਰ ਵੀ ਮਜਬ�ਤ ਹ� ਗਈ ਸੀ।ਲ�ਖ� ਦੀਆਂ
ਸਖ਼ਤ ਉਂਗਲ� �ੀਤ ਦੀ ਨ�ਗੀ ਿਪ�ਠ ਿਵ�ਚ ਖ��ਭਣ ਲ�ਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦ�





ਬ��ਲ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ।ਉਸਦ� ਖਜ਼ਾਨ� � ਛ�ਹਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਜੀਭ ਦੀ ਨ��ਕਰ
ਦ� ਟਕਰਾਉਂਦ� ਹੀ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ� ਿਸਰਫ ਆਹ ਤ� ਿਬਨ�� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ
ਆਇਆ।ਊਸਦੀ ਹਰ ਆਹ ਨਾਲ ਲ�ਖ� ਨਰਮ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਵਾਰ ਹ�ਰ
ਵੀ ਤ�ਜ਼ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ।ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਲ�ਖ� ਦ� ਲ�ਕ ਨਾਲ ਜ�ਰ ਨਾਲ
ਕਸੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ।ਪ�ਟ� � ਪ�ਟ� ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵ�ਧ ਜ�ਦੀ
ਸੀ।ਊਸਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ � ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਆਪਣ� ਅ�ਗ� ਚ ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਲ�ਖਾ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਹਰ ਅ�ਗ ਵ�ਗ ਬਲਦ� ਜਜ਼ਬ�
ਿਨਕਲਦ� ਸ�ਕ � �ੀਤ ਆਪਣ� ਆਸਣ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ�
ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲ�ਗਾ ਜਦ� ਲ�ਖ� ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਦ�ਵ� � ਆਦਮ ਤ� ਹਵਾ ਵ�ਗ
ਬ�ਪਰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।ਕ�ੜੀ ਦੀ ਨ�ਦ ਟ��ਟ ਜਾਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਲ�ਖ� ਨ� ਬਾਹ� ਚ ਭਰਕ� ਉਸ� ਸ�ਫ਼� ਤ� ਿਲਟਾ ਿਲਆ । ਿਜਥ� ਦ�ਵ� ਦ�
ਕ�ਪੜ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਇ�ਕ ਿਮ�ਕ ਹ� ਚ��ਕ� ਸੀ । ਹ�ਣ ਦ�ਵ�
ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ।�ੀਤ � ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਪਆਸ
ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤ�ਕਦ� ਹ�ਏ,ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਘ��ਟਕ� ਲ�ਖਾ ਿਚਰ� ਤ�
ਲ�ਭਦ� ਉਸ ਬ�ਹ�ਦ ਸ�ਖ� ਪਰ� ਰਾਹ ਉ�ਤ� ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਨ�ਕਲ ਤ�ਿਰਆ ।

ਿਜਸ ਉ�ਤ� ਹਰ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਪਲ ਚ ਬ��ਲ� � ਘ��ਟਣ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਸ਼ੀਤਕਾਰਾ
ਤ� ਿਬਨਾ ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ। ਹਰ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਰਫਤਾਰ ਵਧਦੀ
ਗਈ। ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣ� ਆਪ ਚ ਸਮਾ ਲ�ਣ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਵੀ
ਉਸ� ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਿਜਸਮ ਤ� ਫ�ਲ ਗਈ ਸੀ। �ੀਤ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆ ਂਿਜਹੀਆਂ
ਪਤਲੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਲ�ਖ� ਦੀ ਿਪ�ਠ ਿਵ�ਚ ਡ��ਿਗਆ ਧ�ਸ ਗਈਆਂ ਸੀ।ਤ� ਲ�ਤ�
ਲ�ਕ ਦ�ਆਲ� ਭਲਵਾਨ ਜ�ੜ ਵ�ਗ ਕ�ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ� ਤ�ਕ ਲ�ਖ� ਦਾ
ਸਫ਼ਰ ਰ�ਕ ਨਾ ਿਗਆ ਉਦ� ਤ�ਕ ਇਹ ਕਸਾਵਟ ਿਢ�ਲੀ ਨਾ ਹ�ਈ।ਿਕ�ਨਾ
ਸਮ� ਇ�ਝ ਹੀ ਬਾਹ� ਚ ਸਮਾ ਕ� ਉਹ ਲ�ਟ� ਰਹ� ।ਿਫਰ ਚਾਹ ਦ� ਠ�ਡ� ਹ�ਣ
ਦਾ ਿਖਆਲ �ੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਆਇਆ ।”ਚਾਹ ਠ�ਡੀ ਹ� ਗਈ ” ,ਭਾਵ� ਉਹ





ਬਾਹ� ਚ� ਉਸ� ਛ�ਡਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦੀ।”ਿਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਿਜਹਾ ਇਲਾਜ਼
ਤ�� ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ”ਲ�ਖ� ਨ� ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਿਕਹਾ ਤ� ਹ�ਸਦ� ਹ�ਈ
ਉਸ� ਬਾਹ� ਚ ਫ�ਰ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਮਗਰ� ਦ�ਵ� � ਇਹ ਘਰ
,ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਭਿਰਆ ਭਿਰਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ । ਿਜਥ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ
ਇ�ਕ ਿਪਆਰ ਤ� ਸ�ਭ ਸ�ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ,ਘਰ ਸੀ ,ਬ�ਚਾ ਸੀ
ਤ� ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਸੀ।ਕੀ ਊਣ� ਤ� ਪ�ਰ� ਹ�ਣ ਲਈ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ� ? 
【ਊਣ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇ�ਥ� ਸਮਾਪਤ ਹ��ਦੀ ਹ� ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤ�
ਬਾਕੀ ਪਾਤਰ� ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ ਇਹ ਨਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਸਾਹਮਣ�
ਆਏਗਾ,ਿਜਸਦੀ ਵਾਰੀ ਮ�ਰੀਆਂ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਗਰ� ਆਏਗੀ 】
【 ਦ�ਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਨਾਵਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਿਲਖਣ ਮਗਰ� ,ਮ�ਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ� ਪਾਤਰ ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਬ�ਚ� ਖਾਸ
ਕਰਕ� ਊਣ�,ਧ�ਕ ਧ�ਕ ਸੀਨਾ ਧੜਕ� ,ਜਿਤਨ ਦਾਸ,ਗ�ਗਵਾਰ ਆਿਦ ਦ�
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ � ਕ�ਟਦ� ਹਨ ਤ� ਕਈ ਜਗ�ਾ ਜ�ੜਦ� ਹਨ।
ਅ�ਗ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਸਮ� ਚ ਤ�ਹਾ� ਹ� ਸਕਦਾ ਇਹਨ� ਦੀ ਇ�ਕ ਿਵਕਰਾਲ
ਕਹਾਣੀ ਪੜ�ਨ � ਿਮਲ ਜਾਏ ਪਰ ਊਣ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਰ�ਰ
ਆਏਗੀ 】

http://www.facebook.com/harjotdikalam

(http://www.facebook.com/harjotdikalam) ਤ� ਪੜ��

ਆਪਣ� ਬਾਰ� ਿਬਨ� ਪਛਾਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਦ�ਸਣ ਲਈ
ਇਸ ਿਲ�ਕ ਤ� ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
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ਵਟਸਐਪ (https://api.whatsapp.com/send?

phone=917009452602) ਤ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫ�ਟ� ਤ� ਕਿਲ�ਕ
ਕਰ� 

REPORT THIS AD

Advertisements

REPORT THIS AD

Advertisements



https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/
https://wordpress.org/
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam
https://www.instagram.com/harjot.di.kalam/
https://wordpress.com/following/edit/
https://api.whatsapp.com/send?phone=917009452602
https://api.whatsapp.com/send?phone=917009452602
https://s.pubmine.com/click2/F8ABiDxB_DITSZp_shuvhAUDNz4yEV91GD3Uf6Hr-GcZzfA092JlfandBdmErsJ8hzvcBL4lTzRKsKjnlNKIZz-qUwGlQW2zXBRnuEqmHcW6-gThInlPm07L5vet_71M_og6-iz0FRAPFMK5QRA7ooc//https%3A%2F%2Fwordads.co%2F%3Futm_source%3Dhouseads%26utm_campaign%3D3-1C
https://s.pubmine.com/click2/1cVbq-TCV9OTE-M7Sk8t6MoldL5GltwE20150L-jtQfdMW9xhM1SIjI8AJShlA2L1_AWbVKz6leuSLXV4f1wE_Gis3QrZWLbcvHAd_WYjk-quylKK0nde-F4PamlUVDJWm8vpAEY1NAe69fdC939dFA//https%3A%2F%2Fautomattic.com%2Fwork-with-us%2F%3Futm_source%3Dhouseads%26utm_campaign%3Dcw-backend-we





