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Lesbian couple holding hands. Girls

in love. Vector illustration.

“ਔਰਤ ਮਰਦ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹ ੈ,ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਲਗਦ ੇਹਨ ਿਜਵ�

ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹ ੋਕ ੇਔਰਤ ਦ ੇਪੈਰਾ ਂਚ ਪਾਈਆਂ ਹਈੋਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਹਨ ,ਿਕ ਔਰਤ

ਉਮਰ ਭਰ ਆਪਣ ੇਅਧੂਰਪੇਣ ਦ ੇਭਰਮ ਚ ਿਕਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂਘਦੀ ਰਹੇ

,ਿਪਤਾ,ਭਰਾ ਪਤੀ ਤ ੇਪੱੁਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚੱ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਹਣੋਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰੂ

ਉਮਰ ਭਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕ ੇਿਜਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦਦੰਾ। ਬੱਸ ਮ� ਇਸੇ ਜਾਲ਼
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ਚ�. ਿਨੱਕਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ। “ਸ਼ੁਭਜੀਤ ਨ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵਖੇਦ ੇਹਏੋ ਬੜੇ

ਿਨਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹਏੋ

ਉਹ ਬੋਲੀ ,”ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਰੀਆ ਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ।

ਪਰੀਆਂ ਦਰੂ ਜੋ ਪਰੀ ਲੋਕ ਿਵਚੱ ਰਿਹਦੰੀਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਫਤਰਤ

ਤ ੇਭਰੋਾ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ,ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਅ ਨੰੂ ਦਰੂ� ਹੀ ਸੁੰਘ ਕ ੇਆਦਮ ਬੋਅ

ਆਦਮ ਬੋਅ ਕੂਕ ਉਠਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦਸਦੀ ਸੀ ਿਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਆਦਮੀ

ਦਨੁੀਆਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰ ੇਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਪਰੀ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਸਕਦ ੇਸੀ। ਨਹ� ਤਾਂ

ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ  ਕਦੈ ਕਰਕ ੇਰਖੱਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤ� ਉਹ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕ ਕ ੇਰਿਹਦੰੀਆਂ ਸੀ। ” #harjotdikalam “ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਆਉ �ਦਾ ਵੀ ਨਹ� ,ਪਰੀਆਂ ਦ ੇਖੰਭ ਜਲਾ ਕ ੇਉਹਨੰੂ

ਧਰਤੀ ਤ ੇਡਕੱ ਲ�ਦ ੇਸੀ ,ਅੱਜ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਇਸੇ

ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੜੋਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦ ੇਉਮੀਦਾਂ,ਸੁਪਿਨਆਂ ਦ ੇਖੰਭ

ਿਕਨੰ� ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਵਲੱ� ਸਾੜ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ,ਕਦ ੇਿਪਤਾ ਬਣਕ,ੇਕਦ ੇਭਰਾ ,ਬਣਕੇ

ਕਦ ੇਪਤੀ ਬਣਕ ੇਤ ੇਕਦ ੇਪੁੱਤਰ ਬਣਕ,ੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੀ ਇਹ ਖੰਭ ਸਲਾਮਤ ਰਖੱ

ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਿਜਉ � ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹ ੋਗਈ ਸੀ।

ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਸੋਚਿਦਆਂ ਕਾਫੀ ਦਰੇ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਤ ੇਸ਼ੁਭ ਦਵੋ� ਇੱਕੋ

ਆਿਫਸ ਚ ਜੌਬ ਕਰਦ ੇਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਜਦ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਿਫਸ ਚ ਜੁਆਇਨ

ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਸ਼ੁਭ ਨ� ਵਿੇਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦ ੇਿਵਚੱ ਉਸਨੰੂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ

ਸੀ। ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਉਸਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੰੂ ਉਹ ਨ�ਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ� ਵਿੇਖਆ

ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਿਫ਼ਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਟ�ਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਨਹ� ਸੀ। ਉਸਦੇ

ਕਪੱੜ ੇਸਾਦ ੇਤ ੇਿਬਨਾਂ ਬਹਤੁ ੇਮੇਕਅੱਪ ਤ� ਹੁਦੰ ੇਸੀ। “ਪਲੇ ਬੁਆਏ “ਿਕਸਮ ਦ ੇਸੋਹਣੇ

ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰਆਂੂ ਦ ੇਨ�ੜ ੇਕਦ ੇਗੇੜ ੇਨਹ� ਸੀ ਕਢੱਦੀ। ਿਕਸੇ ਤ ੇਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਉ �ਦੀ। ਭਾਵ� ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬਣ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵ�
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ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੀ। ਦਵੋਾਂ ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਪੱਗ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਕ

ਸ਼ੁਭ ਉਸਦ ੇਉਲਟ ਬਹਤੁ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕ ੇਆਿਫਸ ਆਉ �ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਿਕ

ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਲੱ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਸਗ� ਇਸ ਲਈ ਿਕ

ਉਹਨੰੂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕ ੇਿਫਰਨਾ ਆਪਣ ੇਰਪੂ ਨੰੂ ਿਨਖਾਰਨਾ ਤ ੇਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਦੀ

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਉਘਾੜਨਾ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਭਲਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁਲੱ ਵੀ

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਿਕਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲਈ ਿਖੰਡਾਉ �ਦਾ ਹ।ੈ ਨਹ� ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹ।ੈ 

ਇਹ ੋਸੁਭਾਅ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸੀ। ਦਵੋਾ ਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹਈੋ ਤਾਂ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਗੱਲਾਂ

ਖੱੁਲ�ਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਚ ਿਦਸਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਣੋ ਲੱਗੀ।

ਇੰਝ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਦਵੋਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮੱੁਢ ਬੱਿਝਆ। ਿਮਲਣਾ ਿਗਲਣਾ ਵਧਦਾ

ਿਗਆ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨਵ� ਸੀ ,ਆਿਫਸ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਯਕੀਨ

ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੀ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਹੀ

ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਕਮਰਾ ਦਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਦ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਉਸ

ਕਲੋ ਹੀ ਿਸ਼ਫਟ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਚ ਇੰਝ ਘੁਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਿਜਵ�

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਹਲੇੀਆਂ ਹਣੋ। ਉਸਦ ੇਸਮਾਨ ਿਸ਼ਫਟ ਤ� ਲੈ ਕ ੇਨਵ� ਸ਼ਿਹਰ

ਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤਕੱ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣ ੇਿਜੰਦਗੀ ਦੇ

ਿਪਛੋਕੜ ਨੰੂ ਫਰਲੋਦ ੇਹਏੋ ਦਵੋ� ਿਕਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹਲੇੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹ ੋਗਈਆਂ ਸਨ।

ਿਫਰ ਅੱਜ ਦ ੇਿਦਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ� ਸਾਰਾ ਕਮੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ

ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਿਟਕਾਉ �ਦ ੇ ਸ਼ਾਮ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਢਲਦ ੇਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ ੇਿਦਨ ਭਰ ਦੀ

ਭਜੱ ਦੌੜ ਨ� ਥਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਥੱਕ ਕ ੇਸ਼ੁਭ ਤਾਂ

ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। “ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਆਪਣਾ ਕਈੋ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦਦੇ ੇ,ਮ� ਉਹੀ

ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ”ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਠੱ� ਰਕੁ ਕਈੋ ਮੂਵੀ ਵਖੇਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਸੀ।

ਕਲੱ� ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। “ਠੀਕ ਏ ਿਦਨੰੀ ਆਂ ਤੂ ੰਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ” ਆਖਕੇ

ਿਸ਼ਵਾਲੀ  ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਫਰਲੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਨ� ਕਪੜ ੇਉਤਾਰ ਕ ੇਗਰਮੀ ਨੰੂ
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ਕਢੱਦ ੇਹਏੋ ਿਸਰ ਨੰੂ ਫਹੁਾਰ ੇਹਠੇ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਿਜਵ� ਉਹ

ਗੁਆਚ ਗਈ ਹਵੋ।ੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਉਦ� ਆਈ ਜਦ� ਆਪਣ ੇਮੋਿਢਆਂ ਉ �ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਦੋ

ਹਥੱ ਮਿਹਸੂਸ ਹਏੋ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਤ�ਬਕੀ ਿਜਵ� ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ

ਅਨੁਮਾਨ ਹਏੋ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ੇਹਏੋ ਉਸਦ ੇਿਪੰਡ ੇਨਾਲ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਦੇ

ਜੁੜਦ ੇਹੀ ਉਸਨੰੂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹਇੋਆ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਉਹ ਕਈ

ਵਾਰ ਹਥੱ ਚ ਪਕੜ ਕ ੇਮੋਿਢਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤ ੇਸਕੂਟੀ ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਕ ੇਬੈਠ

ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਿਨਰਵਸਤਰ ਹਕੋ ੇਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ

ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਹਥੱ ਮੋਿਢਆਂ ਤ� ਿਖਸਕ ਕ ੇਉਸਦੀਆਂ ਵਖੱੀਆਂ ਤ�

ਹੁਦੰ ੇਹਏੋ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਥੱਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਤ�

ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਿਦਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹਣੋ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਥੱਾਂ ਚ ਲੁਕ ੋਕੇ

ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਹਥੱ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਕ ਦਮ ਪਲਟ

ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਚ ਤਿੱਕਆ ਿਜਸਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤਕੱਕੇ

ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਮਿਹਸੂਸ ਹਇੋਆ ਤ ੇਹਰ ਇੱਕ ਲੰਘਦ ੇਿਦਨ ਤ ੇਹਰ ਇੱਕ

ਲੰਘਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਤ ੇਢਗੰ ਤ� ਦਖੇਣ ਦ ੇਢਗੰ ਤ� ਹੀ !ਇੰਝ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤਕੱਦ ੇਵਖੇ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ�

ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਿਲਆ। ਉਸਦ ੇਬੱੁਲ� ਿਖਸਕਣ ਲੱਗੇ ਤ ੇਿਖਸਕਦ ੇਹਏੋ ਿਸਰਫ

ਬੱੁਲਾਂ ਤ ੇਆਕ ੇਹੀ ਿਟਕ ਗਏ। ਨਰਮ ਨਰਮ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਹਥੱ ਿਪੰਡ ੇਉ �ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਉ �ਚੇ ਨੀਵ� ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਛੋਹ ਕ ੇਵਖੇਣ ਲੱਗੇ

,ਸਿਹਲਾ ਕ ੇਪਰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਿਕਨੰ� ਹੀ ਿਚਰ ਦੀ ਿਪਆਸ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦਵੋ�

ਤਤਪਰ ਸੀ। ਬੱੁਲ� ਿਖਸਕਦ ੇਹਏੋ ਗਰਦਨ ਤ� ਹੁਦੰ ੇਹਏੋ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ

ਗਏ। ਸੀਿਨਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਤ� ਵਧੱ ਹਣੁ ਬੁੱਲ� ਾ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀ। ਜੀਭ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਵੋ� ਹੀ ਵਾਰ ੋਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ

ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤ� ਉਸਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਰਹੀ
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ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦ ੇਿਢੱਡ ਤ ੇਲਕੀਰ ਨੰੂ ਵਾਹੁਦੰ ੇਹਏੋ ਿਖਸਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਦੇ

ਹਥੱਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀਨ� ਤ� ਿਢਲੱੀ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ। ਜਦ� ਉਹ ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਉਸ

ਅੰਿਤਮ ਪੜਾਅ ਦ ੇਕਲੋ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸ਼ੁਭ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣੀ।

ਆਪਣ ੇਪੂਰ ੇਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹਥੱਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਜੀਭ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਵੀ ਉਸਨ�

ਅੰਿਤਮ ਮੰਿਜਲ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਹਣੁ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਤ ੇਅੱਜ ਦੀ ਇਹ

ਰਾਤ ਇਸ ਵਲੇੇ ਤਕੱ ਿਕਨੰੀ ਹੀ ਵਾਰ ਦਵੋ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ

ਸੀ। ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ ,ਉਹ ਦਵੋ� ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ। ਿਜਸ ਿਪੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ ਅਨੁਭਵ

ਸੀ ਤ ੇਕੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਰਰੂਤ !! ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਦਵੋ�

ਆਦਮ-ਬੋਅ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਨਾਲ ਦਖੇਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?

ਇਹ ਤਾਂ ਹਣੁ ਦਵੋ� ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। “ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੱ� ਅੱਜ ਤੂ ੰਬਹਤੁ ਥਕਾ

ਿਦੱਤਾ “ਸ਼ੁਭ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਘੁੱਟਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ। ਗਰਮੀ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੰੂ

ਇੰਝ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕ ੇਸੀਨ� ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਵੋ� ਇੰਝ

ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਚ ਸਮਾ ਕ ੇਸ� ਗਈਆਂ। 

ਿਪੰਡ ਚ ਪਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਬਾਰ ੇਬਹਤੁ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਿਜਸ ਉਮਰ

ਿਵਚੱ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਲੇੀਆਂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੰੂ ਤਾੜਦੀਆਂ ਸੀ,ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦ ੇਪੇਚ

ਿਗਣਦੀਆਂ ਸੀ ,ਿਕਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੜ�ਦੀਆਂ ਸੀ ਤ ੇਿਕਸ ੇਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਹ�ਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਨਏਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਨ ਕਰਦੀਆਂ

ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ।ਉਸਨੰੂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਵਲੱ ਕਦ ੇਆਕਰਸ਼ਣ

ਨਹ� ਸੀ ਹਇੋਆ। ਮਨਮੋਹਕ ਮੁਸਕਾਨ,ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,ਭਰਵ� ਭਰਵ� ਸਰੀਰ

ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਉਮਰ ਤ� ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ।

ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ,ਿਪਆਰ ਦ ੇਪ�ਪੋਜ਼ ਉਸਨੰੂ ਬਹਤੁ ਆਉ �ਦ ੇਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ

ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ।ਉਸਨੰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵ� ਨਵੀ ਆਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਮਿਨੰਦਰ
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ਵਲੱ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਕਲੋ ਬੈਠਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹਤੁ

ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹਥੱ ਪਕੜ ਕ ੇਬੈਠਦੀ ,ਮੋਢ ੇਿਸਰ ਰਖੱਕ ੇਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ।

ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਿਕ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ। ਅੱਲ�ੜ

ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਗਿਹਰੀਆਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ

ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਮਰ ਿਮਟਣ ਦ ੇਦਾਅਵ ੇਰਾਜ਼ ਲੁਕ ੋਕ ੇਰਖੱਣ

ਯਕੀਨ ਔਰਤ ਤ� ਵਧੱ ਿਕਸੇ ਕਲੋ ਨਹ�। ਮੰੁਡ ੇਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਰ ੇਖੁਦ ਦ ੇਬਦਲ ਰਹੇ

ਸਰੀਰ ਬਾਰ ੇਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਬਾਰ ੇਖੁੱਲ� ਕ ੇਗੱਲ ਕਰ ਲ�ਦ ੇਹਨ । ਪਰ ਔਰਤ ਉਹ ਭਦੇ

ਦੱਸਣ ਲਈ ,ਬਦਲਦ ੇਸਰੀਰ ਤ ੇਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ਦਾਰ

ਚਾਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ । ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਰਕੁਾਵਟ ਕਰਕ ੇਇਹ ਰਾਜ਼

ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ�ਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਕਰਕ ੇਆਪਸ ਚ ਉਹ ਵਧੇਰੇ

ਿਨਸ਼ੰਗ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਤ ੇਰਬੱ ਤ� ਵਧੱਕ ੇਯਕੀਨ । ਇਸ ਲਈ

ਿਕਸੇ ਮੰੁਡ ੇਨਾਲ� ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਬੇਸ਼ਕ ਬਹਤੁੇ

ਕਸੇਾਂ ਿਵਚੱ ਕਾਮੁਕ ਿਖੱਚ ਨਾ ਹਏੋ ਪਰ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਤ ੇਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਹਣ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ।

ਇਹ ੋਹਾਲ ਮਿਨੰਦਰ ਤ ੇਸ਼ੁਭ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਹਰ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਰਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ

ਸੀ,ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸੀ।ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ।ਇਕਠੱ�

ਪੜ�ਨਾ ਵੀ ਸੀ,ਿਬਨ�ਾਂ ਸੰਗ ਤ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕਪੱੜ ੇਬਦਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਰਦ ਮਰਦ ਤ ੇਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਫ਼ਰਕ ਹ ੈਿਕ ਮਰਦ ਮਰਦ

ਸਾਹਮਣ ੇਕਪੜ ੇਬਦਲਣ ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈਔਰਤ ਨਹ� ਸ਼ਰਮਾਉ �ਦੀ ।

ਪਰ ਕਪੱੜ ੇਬਦਲਣ ਤ� ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਕਦ� ਕਪੱੜ ੇਖੋਲ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ ਲੇਟਣ

ਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਿਜਿਗਆਸਾ, ਅੱਧ ਕਚੱਾ

ਿਗਆਨ,ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ,ਿਜਸਮ ਦੀ ਕਪੰਨ ਤ ੇਮਦਹੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦ� ਰਹੀ। ਔਰਤ ਔਰਤ ਦ ੇਿਪਆਰ ਨੰੂ ਹਲੇ ਕਈੋ

ਨਹ� ਸਮਝਦਾ ਸੀ ,ਜੋ ਸੀ ਲੁਕਵਾਂ ਸੀ ਚੁੱਪ ਚਪੁੀਤਾ ਸੀ। ਿਜਵ� ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ
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ਇਸ਼ਕ਼ ਨਾਲ� ਵੀ ਵਧੱ ਲੁਕਵਾਂ ਿਕਉ �ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦ ਨਹ� ਹੁਦੰਾ ਸੋ ਮਰਦਾਨਗੀ

ਲਈ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਉਡਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਂਦਾ ।ਮਰਦ ਉ �ਪਰ ਤ ੇਔਰਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਮੰ

ਨਹ� ਸਗ� ਬਰਾਬਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਸ਼ੁਭ ਤ ੇਮਿਨੰਦਰ ਦਵੋਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ੋਸੀ ਦ�ਵ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ,ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਿਜਸਮ ਿਖੰਡ

ਰਹ ੇਸੀ ਮਿਹਕਾਂ ਛੱਡ ਰਹ ੇਸੀ ,ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ ਕਲੇੱ ਿਮਲਦ ੇਪਲਾਂ ਚ

ਉਹ ਇਹ ਪਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਿਹਦੰੀਆਂ। ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨ� ਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਚ ਹਥੱ ਪਾਈ

ਵਖੇ ਿਲਆ ।ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝਬੰ ਹਈੋ ।ਮੁੜ ਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਕਲੇੱ ਿਕਤ ੇਬੈਠਣ ਤ�

ਿਧਆਨ ਰਿੱਖਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।ਿਸਰਫ ਮਿਨੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਣਦੀ

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤ� ।

ਮਿਨੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਊਸਦੀ ਮਾਂ ਨ� ਬਹਤੁ ਿਝੜਿਕਆ ਸੀ ।

ਉਹ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦ ੇਡਰ� ਉਸ ਕਲੋੋ ਆਉਣ ੋਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ।ਉਸ ਨਾਲ

ਬੈਠਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।ਗੱਲ ਦਾ ਕਈੋ ਸਾਧਨ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕ ੇਉਸਨ� ਇੱਕ

ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਤ ੇਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚ ਪਾ ਕ ੇਮਿਨੰਦਰ ਨੰੂ ਫੜ�ਾ ਿਦੱਤਾ ।

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿਨੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦ ੇਹਥੱ ਲੱਗ

ਿਗਆ । ਪੱਤਰ ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਪਲਾਂ ਤ ੇਿਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ।

ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਚ ਆਖਰੀ ਿਕਲੱ ਸਾਿਬਤ ਹਇੋਆ । ਮਿਨੰਦਰ ਦੀ

ਮਾਂ ਨ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕ ੇਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਿਲਆ ।ਤ ੇਧਮਕੀ ਿਕ ਜੇ

ਮੁੜ ਕਦ ੇਉਹਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਿਦਖੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਕਲੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ

ਦਵਗੇੀ ।ਘਰ ਵਲੱ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਝਲੱਦ ੇਹਏੋ,ਉਹ ਦਖੁੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ

ਮੁੜ ਉਹ ਮਿਨੰਦਰ ਤ� ਦਰੂ ਹ ੋਗਈ ।

ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਲੇੇ ਿਖਝੀ ਿਖਝੀ ਰਿਹਦੰੀ ਸੀ ।ਪੜ�ਾਈ ਚ ਕਦ ੇਮਨ ਨਾ ਲਗਦਾ

,ਿਜਵ� ਪਿਹਲਾ ਇਸ਼ਕ ਟੁਟੱਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ
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ਉਹ ਇਸ ਘੁੱਟਣ ਭਰ ੇਮਾਹਲੌ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸਕ ੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ੋਹਲੱ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਕ ੇਿਕਸੇ

ਵਧੀਆ ਕਰੋਸ ਚ ਐਡਿਮਸ਼ਨ ਲਵ ੇ।

ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਤਜ਼ੇ ਹ ੈਿਸਰਫ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹ ੈਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਾਰ

ਵਾਰ ਆਖਦੀ ਸੀ।ਉਸਨ� ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ।ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਕਰਕ ੇਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਐ�ਟਰੇਸ ਿਦੱਤਾ।ਚੰਡੀਗੜ� ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ਼ ਚ ਆਈ

ਟੀ ਿਵਚੱ ਬੀ ਟ�ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ।

ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਪਹੁਚੰ ਕ ੇਵੀ ਮਿਨੰਦਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਸੀ ਭੁਲੱੀ ,ਪਰ ਮਿਨੰਦਰ ਉਸਨੰੂ ਭੁਲੱ

ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ

ਅਖੀਰ ਤਕੱ ਮਿਨੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਆਏਫਰ�ਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਸ਼ੁਭ

ਬਾਰ ੇਭੁਲੱਦ ੇਭੁਲੱਦ ੇਭੁਲੱ ਗਈ ਸੀ ।

ਉਦ� ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁਟੱਾ ਸੀ ਿਕਉ �ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਇਥ�

ਿਨੱਕਲ ਕ ੇਉਹ ਤ ੇਮਿਨੰਦਰ ਦਬੁਾਰਾ ਕਠੱ� ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁਟੱ

ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਸਨ� ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦ�

ਤਕੱ ਮਿਨੰਦਰ ਤ ੋਅਗਾਂਹ ਨਹ� ਦਿੇਖਆ ਸੀ।ਪਰ ਕਾਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਿਵਚੱ ਰਿਹਦੰ ੇਹਲੇ

ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹਣੋਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੁਿੱਟਆ ਸੁਪਨਾ ਨਹ� ਸੀ।ਸਮਾਿਜਕ

ਸੋਚ ਤ� ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ ।#harjotdikalam

ਪਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਲੱਗ ਸੀ,ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਹੋਸਟਲ ਚ ਰਿਹਦੰ ੇਉਹ ਪਰੀਆਂ

ਦ ੇਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੜੁਲੇਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਲੇੇ ਕਪੱਿੜਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ,ਚੁੰਨੀ ਦਾ

ਿਧਆਨ ਤ ੇਹਰੋ ਿਕਨੰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹ� ਰਖੱਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਵਰਗ

ਵਰਗੇ ਸਨ ।ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਬੁਆਏਫ��ਡ ਰਖੱਣ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਪ�ਾਬਲਮ

ਨਹ� ਸੀ ।ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਬੁਆਏਫ��ਡ ਨਾ ਹਣੋਾ ਬਹਤੁ ਕੁੜੀਆ
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ਲਈ ਅਸਚਰਜ ਹੁਦੰਾ ਸੀ ………ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਕਦ ੇਕਈੋ ਮੁੰਡਾ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹ�

। ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜੇ ਸਭ ਨੰੂ ਮੁੰਡ ੇਪਸੰਦ ਹਨ ਹੀ ਿਫਰ ਿਕਤ ੇਉਸਨੰੂ ਹੀ

ਕਈੋ ਿਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹ� । ਪਰ ਉਦ� ਉਸ ਕਲੋ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਉਸ ਕਲੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

। ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕਲ਼ੀ ਨਹ� ਸਗ� ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਰੋ ਵੀ ਬਹਤੁ

ਹਨ। ਬੱਸ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਲੱਗੇ ਭੁਲੇਖੇ

ਦ ੇਦਰੂ ਹ ੋਜਾਣ ਮਗਰ� ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਸੱੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ।ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ

ਿਗਆ ਸੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਯੂਰਪੀ ਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ੋਜ�ਡਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ

ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹ ੈਤ ੇਿਵਆਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਿਵਚੱ ਇਸ

ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹ ੈ(2019 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ).

ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤਕੱ ਉਸਦੀ ਪਹੁਚੰ ਹਲੇ ਕਾਲਜ ਦ ੇਕਿੰਪਊਟਰ ਤ ੇਕਫ਼ੈ ੇਤਕੱ ਹੀ ਸੀ।

ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹ� ਸੀ ਤ ੇਲੈਪਟਾਪ ਤ ੇਇੰਟਰਨ�ਟ ਬਹਤੁ

ਮਿਹਗੰਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਰ�ਾਂ

ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਤ� ਮੰਗਣ ਦੀ

ਉਸ ਿਵਚੱ ਿਹਮੰਤ ਨਹ� ਸੀ।ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਪੋਰਨ ਦੀ ਪਹੁਚੰ ਸੀ

ਬੁਆਏਫ��ਡ ਰਾਹ� ਜੋ ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਦਖੇਣ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਦ ੇਵੀ

ਿਦਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਦਖੇ ਕ ੇਹੀ ਕਿਚਆਈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁਦੰੀ ।ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤ ੇਉਹ

ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਾਰ ੇਹੀ ਡਰ ਡਰ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ।

ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ,ਉਸਨੰੂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਿਮਲੀ। ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ

ਵਕਤ ਕਢੱਣਾ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

।

ਪਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਜਨ ਚੰਡੀਗੜ� ਹੀ ਰਿਹਦੰਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕਲੋ ਉਹ ਕਦ ੇਕਦ ੇਚਲੇ

ਜਾਂਦੀ ਸੀ , ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਉ �ਝ ਵੀ ਘਰ ਤ�

ਤਕੜਾ ਸੀ ਤ ੇਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ।
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ਦ�ਵ� ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨ� ਕਿੰਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਖੱੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ

ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਨਣਦ-ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਸੀ।ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹਣੋ ਿਵਚੱ

ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ।ਭਾਬੀ ਦ ੇਬੁਆਏਫਰ�ਡ ਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਸਵਾਲ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ

ਕਰ ਰਿੱਖਆ ਸੀ। ਿਕਨੰੀ ਹੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ

ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹ�। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ� ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਸੋਹਣ ੇਤ ੇਚੰਗੇ ਮੁੰਿਡਆਂ ਦਾ

ਕਈੋ ਕਾਲ ਨਹ� ਸੀ ਿਪਆ ਹਇੋਆ ।ਮਨਜੋਤ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹਰੋ ਹ ੈ।

” ਿਕਤ ੇਬਚਪਨ ਚ ਿਕਸੇ ਬੰਦ ੇਦੀ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਕ ੇਮੰੁਿਡਆਂ ਤ� ਡਰ ਤਾਂ ਨਹ�

ਲਗਦਾ ?”

ਸ਼ੁਭ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਲੱ ਦਿੇਖਆ। ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਿਗਆ

।ਰਬੱ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ ੇਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤ� ਬਚਾ ਕੇ

ਰਿੱਖਆ ਸੀ।

“ਨਹ�,ਮੈਨੰੂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਚ ਕਈੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹ�,ਮੈਨੰੂ ….ਮੈਨੰੂ…. ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ

ਹਨ,ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਮ� ਲੈਸਬੀਅਨ ਹਾਂ।”ਸ਼ੁਭ ਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਨਜੋਤ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ

ਸਕਦੀ ਹ।ੈਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੰੂ ਅਲੱਗ ਿਦਿਸਆ ਸੀ ਉਸ

ਲਈ ਪਰ ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਸੀ ਕਦ ੇਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕ ੇ।

ਮਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੱੁਲ� ੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ

ਚ ਐਨਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਿੇਖਆ ਸੀ।

“ਤਨੰੂੈ ਪਤਾ ਵੀ ਹ ੈਿਕ ਲੈਸਬੀਅਨ ਿਪਆਰ ਿਕਵ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?”

ਮਨਜੋਤ ਨ� ਿਫਰ ਪੱੁਿਛਆ।

ਸ਼ੁਭ ਨ� ਹਾਂ ਚ ਉ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਆਪਣ ੇਤ ੇਮਿਨੰਦਰ ਦ ੇਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੰੂ ਉਸ ਅੱਗੇ

ਫਰਲੋ ਕ ੇਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ਪਲ ਤਾ ਂਬੇਹਦੱ ਰਗੰੀਨ ਸੀ ਪਰ ਟੁਟੱਣ ਦਾ ਦੁਖੱ ਉਸ ਤ�
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ਿਕਤ ੇਵਧੱ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਿਜਸਮ ਚ ਉਤਜੇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਰਗੰੀਨੀ ਨ� ਭਰੀ ਸੀ

ਉਹ ੋਿਵਛੋੜ ੇਦ ੇਦੁਖੱ ਨ� ਸਾੜ ਸੁੱਟੀ ਸੀ।

“ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹ,ੈਮ� ਤਨੰੂੈ ਿਦਖਾਉ �ਦੀ ਹਾਂ”.ਆਖ ਕੇ

ਉਸਨ� ਡੀਵੀਡੀ ਚ ਇੱਕ ਕਸੀਟ ਲਗਾ ਕ ੇਚਲਾ ਿਦੱਤੀ।

ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ।

“ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕਥ� ਲੈ ਕ ੇਆਉ �ਦ ੇਹ ੋ“ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ੋਸੀ।

“ਮ� ਦੀਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹਇੋਆ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹ ੈ,ਤ ੇਮੇਰ ੇਿਰਸਪਾਂਸ ਲਈ ਉਹ

ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ“.ਮਨਜੋਤ ਨ� ਿਕਹਾ।

“ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਉ � ਪਸੰਦ ਹ”ੈ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।

ਇਸਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵਚੱ ਮਨਜੋਤ ਨ� ਉਸ ਵਲੱ ਅੱਖਾਂ ਭਰਕ ੇਵਿੇਖਆ ਿਜਵ� ਉਸਨੰੂ ਕਿਹ

ਰਹੀ ਹਵੋ ੇਤੂ ੰਅਜੇ ਵੀ ਨਹ� ਸਮਝੀ ?

“ਆਈ ਐਮ ਆ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ “ਆਖਕ ੇਉਸਨ� ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਵਚੱ

ਭਰ ਿਲਆ। ਸਕਰੀਨ ਤ ੇਚਲਦ ੇਿਦ�ਸ਼ਾਂ ਨ� ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

ਹਇੋਆ ਸੀ ।

ਮਨਜੋਤ ਦ ੇਬੱੁਲ� ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ।ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਹਢੰ ੇਹਏੋ

ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ। ਦਵੋਾ ਂਦ ੇਕਪੱੜ ੇਉ �ਤਰਦ ੇਵਕਤ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਨਜੋਤ ਦੇ

ਸਾਹਮਣ ੇਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਸ ਵਲੇੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ ੇਅਧਪੱਕ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ

ਮਾਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਆਦ ਮਨਜੋਤ ਨੰੂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਿਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਪਿਹਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗਾ ਸਭ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਹਣੁ ਉਹ ਔਰਤ

ਦ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਹਰ ਿਹਸੱੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।ਆਪਣ ੇਸਾਰ ੇਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹ

ਸ਼ੁਭ ਉ �ਪਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਸ਼ੁਭ ਆਪੋ ਚ ਸੁੰਗੜੀ ਹਈੋ ਿਸਰਫ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਸੀ

ਕਰ ਰਹੀ ਸਗ� ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਵੋ।ੇ

ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਮਨਜੋਤ ਦ ੇਨਰਮ ਮਾਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੁਦੰ ੇਿਜਸ ਨੰੂ ਵਖੇਕੇ
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ਿਕਨੰੀ ਹੀ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਮਚਿਲਆ ਸੀ।ਮਨਜੋਤ ਦ ੇਬੱੁਲਾਂ ਨ� ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਦੇ

ਹਰ ਿਹਸੇੱ ਤ ੇਅਸਰ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ।ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਕਾਹਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਈੋ ਡਰ ਨਹ�

ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਈੋ ਐਸਾ ਿਹਸੱਾ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਨ� ਨਾ ਛੋਿਹਆ ਹਏੋ।

ਗਰਦਨ ਤ� ਸੀਨ� ਤ ੇਸੀਨ� ਤ� ਪੇਟ ਤ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀਆਂ ਉ �ਗਲਾ ਗਰਮ ਸਾਹ ਫੈਲਦ ੇਚਲੇ

ਗਏ। ਪੱਟ ਆਪਸ ਚ ਖਿਹ ਰਹ ੇਸੀ।ਉ �ਗਲਾਂ ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਲਾਵ ੇਨੰੂ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਣੋ

।ਟੀਵੀ ਉ �ਤ ੇਚਲਦ ੇਿਦ�ਸ਼ ਹੀ ਬ�ਡ ਤ ੇਸਾਕਾਰ ਹ ੋਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਮਨਜੋਤ ਨ� ਉਹ

ਕੁਝ ਿਸਖਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨ� ਕਦ ੇਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਬੀਤ ਰਹ ੇਹਰ ਪਲ ਨਾਲ

ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਸਾਹ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤ ੇਸੀ ਜਦ� ਤਕੱ ਿਕ ਥੱਕ ਕ ੇਦ�ਵ� ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਨਾਲ ਿਲਪਟ ਨਾ ਗਈਆਂ।

ਹਣੁ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਿਬਨ�ਾਂ ਪਲ ਮਸਾਂ ਹੀ ਿਨੱਕਲਦ ੇਸੀ।ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਭ

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਨਜੋਤ ਤ ੇਦੀਪ ਨ� ਯੂ ਐ �ਸ ਏ ਦ ੇਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ

ਕਰ ਰਿੱਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨ� ਿਵਚੱ ਹੀ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਖਤਮ ਹਣੋ

ਦ ੇਕਢੰ ੇਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਮਨ ਤਨ ਦ ੇਸਾਥੀ ਦ ੇਛੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹ ੈਅੱਜ ਨਹ� ਤਾਂ ਕਲੱ� ਉਸਨੰੂ

ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਖੱ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਮਨਜੋਤ

ਨ� ਉਸ ਲਈ ਿਕਨੰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਡੀਵੀਡੀ ਉਸਨੰੂ ਦੇ

ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਿਗਫ਼� ਕੀਤਾ । ਿਜਸ ਉ �ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ�

ਫੇਸਬੱੁਕ ਚਲਾਈ । ਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕ ੇਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਢੱ ਕੇ

ਗੱਲ ਕਰਦ� । ਗੱਲਾਂ ਬੱਸ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਹੂਦੰੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਛੋੜ ੇਦੀਆਂ। ਉਸ ਨਾਲ

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਕਰਦ ੇਸਭ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨ� ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਸੀ ।

ਪਰ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਮਨਜੋਤ ਬਦਲ ਗਈ (ਿਕਉ ਤ ੇਿਕਵ ੇਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ

ਬਾਈਸੈਕਸੂਅਲ ਬਾਰ ੇਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚੱ ਪੜ�ਾਂਗੇ)।

ਿਫਰ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਵਚੱ
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ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰ ੋਕ।ੇ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ

ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰ ੋਕ ੇਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ਼ ਦ ੇਦੋ

ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਭ ਚ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਰਣੋ ਧੋਣ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਕਲੇੱਪਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹ�

ਸੀ। ਜਾ ਿਫਰ ਹਣੁ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਡੀਵੀਡੀਜ ਦਾ

।

ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਸ ਕਲੋ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਉਸਨ� ਿਡਵੀਡੀਜ਼ ਨੰੂ ਕੂੜ ੇਦ ੇਢਰੇ

ਚ ਸੱੁਟ ਕ ੇਮਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆ।

ਿਫਰ ਘਰ� ਿਜੱਦ ਕਰਕ ੇਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ।ਪਰ ਮਨ ਤ ੇਤਨ ਦੀ ਨੰੂ

ਯਾਦਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਜਦ� ਕਾਲਜ਼ ਿਵਚੱ ਨਵੀ ਕਲਾਸ ਆਉ �ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ

ਰਿੈਗੰਗ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨ� ਖੁਦ ਇਸ ਰਿੈਗੰਗ ਤ� ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਿਕਉ �ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ

ਵਲੱ� ਕਈੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਨਵ� ਸਾਲ ਚ ਦਾਿਖਲ ਹਈੋਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਆਮ

ਕਰਕ ੇ ਰਾਤ� ਖਾਣ ੇਮਗਰ� ਘੇਰ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ

ਿਜਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਰਿੈਗੰਗ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਈੋਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲੇ ਤ ੇਟਰਡੀਸ਼ਨ

ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉ �ਦੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਕਪੱੜ ੇਉਤਰਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦ ੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਚਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤ ੇਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਾਲ ਿਦਸਣ ਤ ੇ“ਪ�ਡੂ ਤੇ

ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਫਕਰ ੇਬੋਲੇ ਜਾਂਦ ੇ,ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁਦੰੀ ,ਨੰਿਗਆਂ

ਤੁਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਥ� ਤਕੱ ਿਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਕਰਨ ਤਕੱ ਗੱਲ

ਪਹੁਚੰ ਜਾਂਦੀ “. ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹਥੱ ਪੈਰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ

ਨਾਲ ਧੱਕਸ਼ੇਾਹੀ ਵੀ ਹੁਦੰੀ।  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬੁਆਏਫ��ਡ ਹਣੋ ਨਾ ਹਣੋ ਬਾਰ ੇਵਰਜਨੀਟੀ

ਬਾਰ ੇਸੈਕਸ ਬਾਰ ੇਸਭ ਕੁਝ ਬੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਇਹ ਕਦ ੇਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਸੀ
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ਲਗਦਾ ,ਭਲਾਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤਕੱ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਿਕਥ� ਤਕੱ ਜਾਇਜ਼ ਹ ੈ?

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦ ੇਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਕਮੰ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ ਸਗ� ਹਰੋਾਂ

ਨੰੂ ਵੀ ਰਕੋਦੀ ਸੀ। ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਤ� ਸੀਨੀਅਰ ਹਈੋ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਰਾਤ�

ਜਦ� ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ ੂਹਇੋਆ ਤਾ ਂਕਾਮਨ ਰਮੂ ਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਹਮਾ ਗਿਹਮੀ ਵਧੱ

ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨ� ਅੱਗੇ ਹ ੋਕ ੇਵਿੇਖਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁੜੀਆਂ

ਘੇਰੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ,ਕੁੜੀ ਵਖੇਣ ਨੰੂ ਬੇਹਦੱ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ

ਚ ਤ ੇਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਹੋਸਟਲ ਚ ਰਿਹਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਲਈ ਪੂਰੇ

ਢਕਵ� ਕਪੱੜ ੇਪਾਏ ਹਏੋ ਸੀ।  ਉਸਦਾ ਮਸੂਮਾਂ ਵਰਗਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਿਚੱਟਾ ਰਗੰ

ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਥੋੜਾ ਗੁਲਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹਏੋ ਇੰਝ ਦਾ ਰਪੂ ਸੀ। ਖੁੱਲ�ੇ ਕਪੜ ੇਜੋ

ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ� ਲਗਾਉਣ ਿਦਦੰ ੇਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ�

ਿਕਨੰ� ਘੁਟਵ� ਮਾਹਲੌ ਿਵਚ ਪਲੀ ਸੀ ਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇਵੀ ਿਜਸਮ ਦ ੇਿਕਸੇ ਿਹਸੱੇ

ਤ� ਮਾਸ ਦ ੇਿਦਸਣ ਤ� ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਨਹ� ਤਾਂ ਇਸ ਵਲੇੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਿਪੰਿਡਆਂ ਤੇ

ਮਿਹਜ਼ ਐਨ� ਕੁ ਕਪੱੜ ੇਹੁਦੰ ੇਿਕ ਉਹ ਿਜਸਮ ਨੰੂ ਢਕੱਦ ੇਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਹਰੋ ਿਵਖਾਉ �ਦੇ

ਸੀ ,ਉ �ਝ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਹੋਸਟਲ ਿਵਚੱ ਿਕਸਨ� ਆਉਣਾ ਹ ੈ? ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ

ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤ� ਹਰੋ ਦਰੂ ਸਨ। ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਜਸਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹ�

ਸੀ ਲਗਦਾ ਸਗ� ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਗਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਮੁਕਤਾ ਤ ੇਹਵਸ਼ ਿਵਚੱ ਅਿਹਸਾਸ ਦਾ

ਫ਼ਰਕ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਇਵ� ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤ ੇਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਚ ਿਸਰਫ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ

ਹ।ੈਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਘੇਰੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ,ਉਸਨੰੂ ਕਪੱੜੇ

ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਵ� ਘੁੱਗੀ ਨੰੂ ਕਾਵਾਂ ਨ� ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹਵੋੇ

ਇੰਝ ਹੀ ਡਰੀ ਦੁਬੱਕੀ ਓਥ� ਜਾਣ ਲਈ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ

ਿਕਨੰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆ ਂਸੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਭੀੜ ਿਵਚੱ ਕਈੋ ਨਹ� ਸੁਣਦਾ। ਜਦ�

ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨ� ਖੁਦ ਕਲੋ ਆ ਕ ੇਉਸਦ ੇਕਪੱੜ ੇਜਬਰਦਸ਼ਤੀ

ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਦ ੋਨ� ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਫੜ� ਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣ
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ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹਝੂੰ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਲੋ� ਇਹ ਵਿੇਖਆ

ਨਹ� ਸੀ ਿਗਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ,” ਇਹਨੰੂ ਛੱਡ ੋ,ਿਦਸਦਾ ਨਹ�

ਿਵਚਾਰੀ ਰ ੋਰਹੀ ਏ , ਿਕਉ � ਤਗੰ ਕਰਦ ੇਹ ੋਇਹ ਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹਇੋਆ ਰਿੈਗੰਗ ਦਾ

?”ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕ ੇਿਜਹਨਾ ਂਨ� ਹਥੱ ਫੜ� ੇਹਏੋ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ

,ਉਸਦੀਆਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਿਕਨੰ� ਹੀ ਕਮੰ ਉਸ ਤਕੱ ਹੁਦੰ ੇਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁੜੀ

ਉਹ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹਟੀ। ਸ਼ੁਭ ਿਫਰ ਗਰਜ਼ੀ ,” ਤੂ ੰਛੱਡਗੇੀ ਿਕ ਮ� ਵਾਰਡਨ

ਮੈਡਮ ਨੰੂ ਸੱਦਾਂ ?”ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ ,ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਲੱਗਪੱਗ ਕਬੰ ਰਹੀ ਸੀ

ਪਰ ਉਸਦ ੇਅੱਖਾਂ ਚ ਹਝੂੰ ਰਕੁ ਗਏ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨ� ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੱ ਦਿੇਖਆ। ਜਾਂਦ ੇਜਾਂਦ ੇਮਿਹਜ਼ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ੋਐਨਾ ਕੁ ਿਨੱਕਿਲਆ

,”ਥ�ਕਸ ,ਦੀਦੀ ” . ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਕਨੰਾ ਂਚ ਉਹ ਿਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁਲਦੀ

ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰ� ਕਟੰੀਨ ਚ ਿਮਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਖੇ ਕ ੇਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ

ਿਸਲਿਸਲਾ ਚੱਲ ਿਨੱਕਿਲਆ। ਿਫਰ ਕਠੱ� ਖਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ,ਪੜ�ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਣੋ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਵੋ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ ਿਘਉ ਿਖਚੜੀ ਹੁਦੰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭਾਬੀ ਦ ੇਜਾਣ ਮਗਰ� ਤ ੇਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹਣੋ ਮਗਰ� ਉਹਨੰੂ ਕਲੱਾਪਣ ਮਿਹਸੂਸ

ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਤ ੇਅਸਿਮਤਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਕਲੱੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ।

ਘਰਦ ੇਘੁਟਵ� ਪਰ ਿਪਆਰ ਭਰ ੇਮਾਹਲੌ ਨਾਲ� ਇਥੇ ਦਾ ਮਾਹਲੌ ਉਸਨੰੂ ਉਲਟ

ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉ �ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉਸਦ ੇਿਦਲ�

ਿਦਮਾਗ ਤ ੇਹੁਦੰੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਸਭ. ਸਕੂਲ ਮਗਰ�

ਿਵਛੱੜ ੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆਉ �ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ,ਮਦਦਗਾਰ ਉਸਦੀ

ਹਲੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪੜ�ਾਈ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤ�

ਲੈ ਕ ੇਕਿੱਲਆਂ ਰਿਹਕ ੇਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਹਣੋਾ ਉਸ ਕਲੋ� ਹੀ ਉਹ ਿਸੱਖ ਰਹੀ ਸੀ।

 ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਰਿਹ ਕ ੇਉਸਨ� ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਹਨਣਾ ,ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆਂ

ਉ �ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਿਸਿਖਆ। ਆਪਣ ੇਮਨ ਿਵਚਲੇ ਡਰਾਂ ਖਦਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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 ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਸਭ ਰਹਸੱਾਂ ਤ� ਪਰਦ ੇਉ �ਠ� ਹਏੋ ਸੀ ਮਿਹਜ਼ ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਆਪਣੇ

ਿਰਲੇਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਬਾਰ।ੇ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹਣੁ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦਾਿਖਲ ਹੋ

ਗਈ ਸੀ। ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤ� ਇੱਕ ਭਰੀ ਭਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ,ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਕਲ

,ਲਾਲੀ ਭਿਰਆ ਰਗੰ ,ਪੂਰਾ ਕਸਵਾਂ ਤ ੇਭਿਰਆ ਹਇੋਆ ਸਰੀਰ ,ਿਜਸਨੰੂ ਸ਼ੁਭ

ਕਪਿੜਆਂ ਤ� ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ,ਹਕੀਕਤ ਤ ੇਕਲਪਨਾ ਿਵਚੱ ਕਈ ਵਾਰ ਵਖੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁਭ ਕਲੋ ਆਪਣਾ ਵਖੱਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵੋ� ਉਸੇ ਚ ਸ�

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਮਨ ਿਵਚੱ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸਕ ੇਇੱਕ

ਹਰੋ ਦੋਸਤੀ ਨਹ� ਸੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਭਲਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਘੁੱਟਵ� ਿਜਹ ੇਮਾਹਲੌ ਚ

ਰਿਹਕ ੇਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਸੰਗਦੀ ਹਵੋਗੇੀ ਉਹ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕ ੇਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋ�

ਸਦਾ ਲਈ ਨੱਠ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਸੀ

ਵਧੱਣ ਿਦਦੰਾ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਜਦ� ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਲੇਟੀ ਹਈੋ ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੌਣ

ਲਈ ਕਪੱੜ ੇਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਿਕਤਾਬ ਤ� ਿਧਆਨ ਹਟਾ ਕ ੇਉਹ ਸ਼ੁਭ ਵਲੱ

ਦਖੇਣ ਲੱਗੀ , ਆਪਣ ੇਵਲੱ ਇੰਝ ਤਕੱਦ ੇਵਖੇ ਉਸਨ� ਪੁੱਿਛਆ ,” ਕੀ ਵਖੇ ਰਾਹ� ਏ

?”ਸ਼ੁਭ ਪੂਰ ੇਕਪੜ ੇਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। “ਦਖੇ ਰਹ� ਹਾਂ ,ਤੁਸ� ਿਕਨੰ� ਸੋਹਣ ੇਹ ੋ“.”ਤਰੇੇ

ਤ� ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਂ ,ਤਰੇਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁਟੱਾਂ ਵਰਗਾ “” ਨਹ� ,ਿਚੱਟੇ

ਰਗੰ ਨਾਲ� ,ਬਦਾਮੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਾ ਿਪੰਡਾ ਵਧੱ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ,ਤੁਹਾਡ ੇਰਗੰ ਚ

ਬਦਾਮੀ ਛੋਹ ਹ ੈ,ਉ �ਝ ਵੀ ਮੇਰ ੇਨਾਲ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਹ ੈ“ਨਹ�

ਤਰੇਾ ਹ ੈਤਨੰੂੈ ਐਵ� ਲਗਦਾ ” “ਹਣੁੀ ਵਖੇ ਲ�ਦ ੇਹਾਂ।”ਆਖਕ ੇਅਸ਼ਿਮਤਾ ਉ �ਠੀ। ਇੱਕ

ਝਟਕ ੇਚ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਹਸੁਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੋ ੇਚਮਕਣ

ਲੱਗਾ।  ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਲੋ ਜਾ ਕ ੇਖੜੀ ਹ ੋਗਈ। ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਕਦੱ ਇੱਕ ੋਿਜੰਨ� ਸੀ। ਸੀਨ�

ਨੰੂ ਸੀਨ� ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕ ੇਦਵੋ� ਇਸ ਿਨਰਣ ੇਤ ੇਪਹੁਚੰਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ

ਿਕ ਕਣੌ ਵਧੱ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹ।ੈ ਪਰ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕ ੇਖਿਹਦੰ ੇਿਜਸਮਾਂ ਨ� ਰੋਮਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਥੱਾਂ ਚ ਪਕੜ ਕਦ� ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀ ਅਜ਼ੀਬ
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ਿਜਹੀ ਖੇਡ ਚ ਰੁਝੱ ਕ ੇਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆਈ।

 ਜਦ� ਤਕੱ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਸੀਨ� ਆਪਸ ਚ ਕਸੱਕ ੇਰਗੜਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤ ੇਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ

ਬੱੁਕਲ ਿਵਚੱ ਘੁੱਟ ਨਾ ਿਲਆ। ਸ਼ੁਭ ਲਈ ਤਾਂ ਿਜਵ� ਕਲਪਨਾ ਦ ੇਸੱਚ ਹਣੋ ਦਾ ਵਲੇਾ

ਸੀ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਹ ਖੋਹ ਜਾਣ ਦ ੇਡਰ� ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ

ਆਕ ੇਮਿਹਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦ ੇਕਰੀਬ ਸਮ� ਮਗਰ� ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ

ਕਈੋ ਿਜਸਮ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੋਰ ਿਵਚ� ਗਰਮੀ ਿਨੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਨਾਜ਼ੁਕ

ਿਹਿੱਸਆਂ ਚ ਿਜਵ� ਗਰਮ ਚਸਮ� ਫੁਟੱ ਰਹ ੇਹਣੋ। ਿਬਨਾਂ ਿਝਜਕ ਤ� ਬੜ ੇਹੀ ਅਦਭੁਤ

ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਉਸਦ ੇਬੱੁਲਾਂ ਨੰੂ ਚਸੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਗਰਦਨ ਤ� ਲੈ

ਕ ੇਿਪੱਠ ਤ� ਹਠੇਾਂ ਤਕੱ ਿਜਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸੀ ਘੁੰਮ ਰਹ ੇਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਿਜਵ� ਉਹ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹਵੋ ੇਤ ੇਅਸ਼ਿਮਤਾ ਅਿਧਆਪਕ। ਉਸਦੀਆਂ ਉ �ਗਲਾਂ ਦੀ

ਛੋਹ ਨ� ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਹਾਰ ੇਦੀ ਲੋੜ ਪਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਦਵੋ� ਉਸੇ ਬ�ਡ

ਤ ੇਿਡਗੱ ਗਈਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਡਗੱੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨ�

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦ ੇਿਜਸਮ ਤ� ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਦ ੇਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਦਵੋ� ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਦੂਸਰੀ ਦਹੁਰਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਿਜਸਮਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇੱਕ ੋਿਜੰਨੀ ਸੀ। ਉ �ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨ� ਉਸ ਗਰਮੀ

ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬੱੁਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੰੂ

ਕਸੋਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਗੜ ਨਾਲ ਿਜਸਮ ਿਵਚੱ ਿਚੰਿਗਆੜੇ

ਿਨੱਕਲ ਰਹ।ੇ ਹੋਸਟਲ ਦ ੇਉਸ ਿਨੱਕ ੇਕਮਰ ੇਿਵਚੱ ਿਜਸ ਚ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ

ਸਾਹ ਤ ੇਿਸਸਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ੋਿਜੰਨਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਿਸ਼ਖਰ ਦ ੇਪਲਾਂ ਚ ਿਜਸਮ

ਕ�ਚੀ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਚ ਜਕੜ ੇਗਏ। ਦਵੋਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ੋਿਜੰਨਾ ਦਮ ਇੱਕ ੋਿਜੰਨਾ ਅੰਗਾਂ

ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਸਿਹਲਾਉਣਾ ਤ ੇਿਪਆਰਨ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਬੱੁਲਾਂ ਤ ੇਉ �ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ

ਸੀ। ਜਦ� ਤਕੱ ਦਵੋ� ਉਸ ਪਲ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚੱ� ਉਭਲ ਕ ੇਬਾਹਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਨ�

ਦਿੇਖਆ ਤ ੇਿਬਸਤਰ ਦ ੇਸਲਾਭ ੇਹਣੋ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹਇੋਆ। ਸਿਪ�ੰਟ ਦੌੜ ਕੇ
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ਆਏ ਵਾਂਗ ਦਵੋ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਉ �ਤ ੇਿਡਗੱ ਕ ੇਲੇਟ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਦ ੇਮਨ ਚ ਸਵਾਲ

ਕਈ ਸੀ ,”ਤੂ ੰਿਕਥ� ਿਸੱਿਖਆ ਸਭ ? ਸ਼ੁਭ ਉਸਦੀ ਨਾਲੇਜ ਤ ੇਹਰੈਾਨ ਸੀ। “ਮ� ਤੇ

ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮੈਥ� ਵਡੱੀ ਸੀ ,ਸਕੂਲ ਿਦਨਾਂ ਤ� ਕਠੱੀਆਂ ਹੀ ਸ�ਦੀਆਂ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕਉ � ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਮੁੰਿਡਆਂ ਵਾਂਗ ਅਣਲੱਗ ਤ ੇਵਰਜਨ ਕੁੜੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ” ?ਸ਼ੁਭ ਉਸਦ ੇਸਵਾਲ ਤ ੇਹਸੱੀ  ਤ ੇਬੋਲੀ ,” ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਚ

ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹ ੈਇੱਥੇ ਜੂਠ ਤ ੇਵਰਜਨੀਟੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹ� ਚਿਰਤੱਰ ਤੇ

ਪ�ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ ਨਹ� ,ਇੱਕ ਤਾਰ ਦ ੇਜੁੜ ੇਜਾਂ ਟੁਟੱ ੇਹਣੋ ਤ� ਿਪਆਰ ਜਾਂ ਿਕਰਦਾਰ ਨਹ�

ਮਾਿਪਆ ਜਾਂਦਾ ,ਿਪਆਰ ਜਾ ਂਿਕਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀ ਚਾਹਤ ,ਲੋੜ ਤ ੇਜਜਬਾਤਾਂ

ਤ� ਮਾਿਪਆ ਜਾਂਦਾ। “ਸ਼ੁਭ ਤ ੇਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦਾ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ

,ਦਵੋ� ਇੱਕ ੋਕਾਲਜ਼ ਚ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਪੜ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ

ਸੀ। ਦਵੋਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹ ੋਿਗਆ। ਕਪੜ ੇਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਹਗੋੇ ,ਤਰੋ ਬੋਲਚਾਲ

ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਇੱਕ ੋਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਕਠੱ� ਨਹਾਉਣਾ ਸੌਣਾ ਪੜ�ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਿਬਨਾਂ

ਕਪੱਿੜਆ ਤ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਚ ਮਸਤ ਰਿਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ।

ਹੋਸਟਲ ਚ ਗੱਲਾਂ ਉ �ਡ ਗਈਆ ਂਕਾਲਜ ਚ ਪਹੁਚੰ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ

ਤਕੱਦ।ੇ ਮੁੰਡ ੇਗੁੱਝਾ ਹਸੱਦ ੇਿਫਕਰ ੇਵੀ ਕਸੱਦ।ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈੋ ਕਈੋ ਿਖਝ ਕ ੇਲੜ

ਕ ੇਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਿਦਦੰੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਗੂਾ ਕਾਜ਼ੀ।

ਆਪਣ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉ �ਡਣ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨ� ਪ�ਵਾਹ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਇੱਕ

ਦੂਸਰ ੇਦਾ ਸਾਥ ਦਣੇ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਿਰਹਾ। ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕ ੇਸ਼ੁਭ ਓਥੇ ਹੀ

ਪਿਹਲਾਂ ਗੇਟ (GATE ) ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਿਫਰ ਨ�ਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ।

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਉਸੇ ਕਲੋ ਆ ਕ ੇਰਰਿਹ ਲ�ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦੀ ਆਦਤ ਪੈ

ਗਈ। ਭਾਵ� ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦ ੇਗੰਦ ੇਫੋਨ ਆਉ �ਦ ੇ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਪ�ੋਫ਼ਾਈਲ

ਲੱਭ ਕ ੇਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉ �ਦ।ੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਇਗਨ�ਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਫੋਨ

ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਚ ਮੁੰਿਡਆਂ ਚ ਭਰੀ ਹਈੋ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਉਬਲਦੀ ਸੀ। “ਿਕਸੇ ਮੁੰਡ ੇਥੱਲੇ
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ਪੈ ਕ ੇਸੁਆਦ ਨਹ� ਦਿੇਖਆ ,ਿਫਰ ਉ �ਗਲਾਂ ਭੁਲੱ ਜਾਣਗੀਆਂ ” ਸਾਰ ਤਤੱ ਹਰ ਗੱਲ

ਦਾ ਇਹ ੋਿਨਕਲਦਾ। ਉਦ� ਤਕੱ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਬਹਤੁ ੇਮਰਦਾਂ

ਲਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਜ਼ ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਪੰਜ ਦਸ ਿਮੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹ ੈਿਜਸਨੰੂ

ਉਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਢਲੋ ਵਜਾ ਕ ੇਿਪੱਟਦ ੇਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਇਸ ਮੁਲਕ

ਹਰ ਚਾਰ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ।ੈ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵਹਣੂੇ

ਝਟਿਕਆਂ ਨੰੂ ਚਰਮ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਿਜਹ ੇਮੈਸੇਜ ਹਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਭਜੇਣ

ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਲੇਸਬੀਅਨ ਹਵੋ ੇਬੱਸ

ਔਰਤ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਦ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਚ ਇਹ ੋਮੇਸੇਜਾਂ ਦੀ

ਭਰਮਾਰ ਹ।ੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਟਕੱਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਕੱਰ ਸੀ। ਅਸ� ਭੂਚਾਲ ਤਾਂ ਉਦ� ਆਇਆ ਜਦ� ਦਵੋਾਂ ਨ�

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਤ ੇਸ਼ੁਭ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਮਰ ੇਚ ਕਠੱੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਆਿਖ਼ਰੀ

ਵਾਰ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨ� ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ

ਬਣਾ ਕ ੇਆਪੋ ਆਪਣ ੇਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।

ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ

ਹ,ੈਜਦ� ਉਹਨ� ਮਿਨੰਦਰ ਤ ੇਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦ ੇਵਖੇ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ

ਿਕਨੰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ,ਕਦ ੇਉਸਨੰੂ ਰਿੋਕਆ ਨਹ� ਸੀ ,ਨਾ ਹੀ ਕਦ ੇਿਕਹਾ ਸੀ

ਿਕ ਕਈੋ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈ।ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕਿਹ ਿਦਦੰੀ ਸੀ ਿਕ ਕਈੋ

ਮਬੁਆਏਫਰ�ਡ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਨਹ� । ਇੱਕ ਮਾਂ ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਿਕਨੰਾ ਕੁ ਖੱੁਲ� ਕ ੇਉਹ

ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਕਲੱੀ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਵੀ ਰਿੋਕਆ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ

ਸਾਲ ਮਗਰ� ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਖੜ�ੀ ਹ ੋਗਈ ਸੀ।

ਹਣੁ ਤਾਂ ਘਰ ਸਭ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ , ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨ� ਬਹਤੁ ਵਾਸਤ ੇਪਾਏ।
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ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ,ਡਾਕਟਰ ਕਲੋ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਬਹਤੁ ਮਾਰੀ ।ਇਲਾਜ਼

ਕਈੋ ਹੁਦੰਾ ਤਾਂ ਹਵੋ।ੇ

ਅਖੀਰ ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਹਥੱ ਜੋੜ ੇ,”ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ,ਪਰ ਿਜੱਦਣ ਵੀ ਟਣੁ ਇੰਝ ਦਾ

ਕੁਝ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਅਸ� ਤਰੇ ੇਲਈ ਮਰ ਗਏ”।

ਉਹ ਿਦਨ ਤ ੇਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦ ੇਘਰ ਨਹ� ਸੀ ਗਈ ।ਿਸਰਫ ਹਾਲ

ਚਾਲ ਪੱੁਛਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲ�ਦੀ ਸੀ।

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਗੱਲ ਕਰਦ� ਰਹੀ ।ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਬੰਦ

ਹ ੋਿਗਆ । ਉਸਦ ੇਿਦਲ ਚ ਿਕਸੇ ਅਣਹਣੋੀ ਦ ੇਹਲੌ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ

ਮਗਰ� ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹ ੋਸਕੀ ।

ਉਸਨ� ਉਸਦ ੇਡਡੈੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ,ਪਰ ਅੱਿਗਓ ਗੁੱਸੇ ਭਿਰਆ ਤ ੇਧਮਕੀ

ਭਿਰਆ ਜਵਾਬ ਆਇਆ,”ਜੇ ਹਣੁ ਕਦ ੇਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਮੋਸੇਕਸੂਲੀਟੀ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ ਚ ਕਸੇ ਕਰ ਿਦਆਗ� ,ਤੂ ੰਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਪੁੱਠ�

ਕਮੰ ਿਸਖਾਏ ਨ� ,ਗੰਦੀ ਜਨਾਨੀ !”

ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ।ਇਸਦੀ ਕਈੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਪਰ ਉਹ

ਕਰ ੇਤਾਂ ਕੀ ਕਰ।ੇ ਉਸਨ� ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਉਸਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ

ਨੰਬਰ ਿਲਆ।

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨੰੂ ਇੰਝ ਕਦੈ ਚ ਰਿੱਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਕਈੋ ਉਸਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹ�

ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕਈੋ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਕੁਟੱਮਾਰ ,ਿਝੜਕਾਂ

ਇਥ� ਤਕੱ ਭੁਖੇੱ ਰਿੱਖਆ ਿਗਆ।

“ਇਸਦ ੇਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹ,ੈਇਸਨ� ਕਦ ੇਮਰਦ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰ

ਲਵਗੇੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਏਗੀ।” ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਿਦਲ ਤ ੇਪੱਥਰ ਰਖੱ ਕ ੇਅਖੀਰ ਇੱਕ

ਰਾਤ ਉਸਦ ੇਿਵਆਹ ੇਹਏੋ ਕਜਨ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ੇਚ ਖੁਲ�ਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਅਗਲੀ ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਮੰੂਹ ਤ ੇਜੇਤੂ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ,ਪਰ ਅਸ਼ਿਮਤਾ
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ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਤ ੇਿਘ�ਣਾ ਭਿਰਆ ਿਦਲ। ਇਸ ਮਗਰ� ਵੀ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਕਈ

ਿਦਨ ਤਕੱ ਚੱਿਲਆ। ਪਰ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦ ੇਮਨ ਚ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ

ਤਾਂ ਬੱਸ ਹਣੁ ਸਭ ਸਿਹਣ ਦ ੇਕਾਿਬਲ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਉ �ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਕ ੇਮੁੜ ਸ਼ੁਭ ਕਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ।

ਸਭ ਦੀ ਇਹ ੋਰਾਇ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਉ �ਪਰ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹ ੈ।

ਇੱਕ ਤਾਂਤਿਰਕ ਨੰੂ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਕ ਿਕਝੰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਘਰਦ ੇਉਸਨੰੂ ਮਨਾ ਰਹ ੇਸੀ,ਪਰ

ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਰਹੀ,ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਮੁੰਡ ੇਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ

ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ।

ਤਾਂਤਿਰਕ ਨ� ਉਸਦ ੇਿਸਰ ਤ� ਿਜੰਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸ ੇਮਰਦ ਨਾਲ ਸੰਗ

ਕਰਨ ਲਈ ਰਕੋਦਾ ਸੀ ,ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਦ ੇਕਮਰ ੇਚ ਤਾਂਤਿਰਕ ਿਵਿਦਆ ਚਲਾਈ।

ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਹ ਤ ੇਿਸਰਫ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਤਤੰਰ ਿਵਿਦਆ ਦ ੇਓਹਲੇ ਲੁਕੇ

ਹਏੋ ਿਸਰਫ ਕੁਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਭਗੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਿਸਖਾਨ ਲਈ

ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੀ।

ਪਰ ਿਜੰਨ ਨਾ ਉ �ਤਿਰਆ ਹਣੁ ਉਹ ਘਰ ਉ �ਚੀ ਉ �ਚੀ ਿਚਕਣ ਲੱਗੀ ਰਹ� ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ

ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਚ ਕਪੜ ੇਤੁਨੰ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇ।ਉਸਨੰੂ ਬੰਨ� ਕ ੇਰਿਖਆ ਜਾਂਦਾ।

ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪ�ਦੀ ਹ ੈਉ �ਝ ਹੀ

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤ� ਵਧੱ ਨਹ� ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੰਗਲ ਿਢਲੱਾ ਿਰਹਾ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨ�ਟ ਿਲਖਕ ੇਉਹ ਸਦਾ ਲਈ

ਦਨੁੀਆਂ ਤ� ਉ �ਡ ਗਈ।

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨ�

ਿਦਨ� ਉਹਦਾ ਕਸੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂਤਿਰਕ ਉਸਦਾ ਕਜਨ ਤ ੇਮਾਪੇ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹਏੋ ਸੀ।
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ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣ ੇਪੈਰਾਂ ਤ ੇਨਾ ਖੜ�ੀ ਹੁਦੰੀ ਤ ੇਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੁਦੰਾ ਤਾਂ

ਿਮੱਟੀ ਹਈੋ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨੰੂ ਕਦ ੇਇਨਸਾਫ ਨਾ ਿਮਲਦਾ।

……………

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਿਕਸੱਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ,ਿਕਨੰਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ

ਉਸ ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਸ਼ੁਰਆੁਤ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਲੱ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਵ� ਦਾ

ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨ� ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ,ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਘਰ ਕੁਝ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ।

ਉਸਦੀ ਇੱਕ ੋਹਮਉਮਰ ਸਹਲੇੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਉਸਨ� ਇਹ ਸਭ

ਕਰਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ ,ਕੁੜੀ ਲਈ ਿਵਆਹ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਰਿਹਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ ੇਿਬਮਾਰ

ਿਪਤਾ ਦੀ ਖਵਾਿਹਸ਼ ਨੰੂ ਿਜਉ �ਦੀ ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ ।ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਛੱੜ

ਗਈ ਸੀ । ਿਫਰ ਇੱਕ ਤ� ਮਗਰ� ਇੱਕ ਊਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਤੇ

ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ।

ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਲੇੇ ਹੀ

ਇੱਕ ਨਵ� ਨਵੀ ਆਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣ ੇਰਮੂਮੇਟ ਦ ੇਨਾਲ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਉਸ ਕਲੋ ਸ�

ਗਈ ਸੀ। ਦਰੇ ਰਾਤ ਤਕੱ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦ ੇਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸ�

ਗਈ ਪਰ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਿਦਲ ਚ ਹਰੋ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ।

ਸੱੁਤੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਉਸਨ� ਪਲੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ ੇਿਵਚੋੱ

ਘੰੁਮਦ ੇਹਥੱ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਲੋਅਰ ਿਵਚੱ ਿਖਸਕ ਗਏ । ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਮਸ� 40-

45 ਿਕਲੋ ਹਣੋਾ ਦਖੇਣ ਨੰੂ ਬੇਹਦ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਸੀ। ਿਨੱਕ ੇਿਨੱਕ ੇਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਨਚੋੜਨ

ਦਾ ਉਸਨੰੂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਖੱੁਲ� ੀ ,ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਕਪੱਿੜਆਂ ਤ� ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰਕ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਿਫਰਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕ ੇਡਰ ਗਈ ਸੀ।ਘਬਰਾ

ਕ ੇਬੋਲੀ।
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“ਦੀਦੀ ,ਤੁਸ� ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹ”ੋ।

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ� ਬੁੱਲ� ਉਸਦ ੇਬੱੁਲਾਂ ਕਲੋ ਿਲਜਾ ਕ ੇਿਕਹਾ,”ਤਨੰੂੈ ਮੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼

ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”ਤ ੇਬੱੁਲਾਂ ਨੰੂ ਬੱੁਲਾਂ ਤ ੇਰਖੱਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕੀਤੀ।

ਕੁੜੀ ਨ� ਡਰਦੀ ਹਈੋ ਨ� ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਾਂਭਦੀ ਉਸਦ ੇਕਮਰੇ

ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਈ ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੰੂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਤ ੇਮਗਰ� ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਲੱਿਗਆ। ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ

ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵਰੁਧੱ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਮਰਦ

ਔਰਤ ਦਾ ਰਪੇ ਕਰ ੇਇਹ ਜਰਰੂੀ ਨਹ� ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਿਕਸੇ ਉ �ਪਰ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੇ

ਉਹ ਸੇਮ ਜ�ਡਰ ਦਾ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਉਲਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਹ ੈ,ਭਾਵ� ਇਹ ਇੱਛਾ ਿਵਆਹ

ਮਗਰ� ਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾਵ ੇ।ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਚ ਉਸਨੰੂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਨਫਰਤ

ਮਿਹਸੂਸ ਹਈੋ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਉਸ ਕੁੜੀ ਕਲੋੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ,ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਦਨ ਨਹ� ਸਗ�

ਹਰੋ ਵੀ ਬਹਤੁ ਵਾਰ। ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਮਗਰ� ਹੀ ਿਫਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸਤ ੇਦਬੁਾਰਾ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਉਸਨੰੂ ਉਦ� ਮਿਹਸੂਸ ਹਇੋਆ ਜੇ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਿਜਊਣ ਦੀ

ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਿਫਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕਈੋ ਕਦਰ ਕਰਗੇਾ । ਇਹ ਹਥੱ ਨੰੂ

ਹਥੱ ਹ ੈ। ਉਸ ਮਗਰ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਸੈਕਸ ਚ ਨਹ� ਸਗ� ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦ ੇਹਰ ਫੈਸਲੇ ਚ

ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਖੁਦ ਨੰੂ ਰਖੱਕ ੇਹ ੰਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਨ� ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ ੁਿਜਸ ਰਾਤ ਨ� ਊਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ

ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲੱ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਬੱਲਕੁਲ ਵਖੱਰੀ ਰਾਤ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰ� ਉਸਦ ੇਘਰਿਦਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇ,ਦਨੁੀਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇ,ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ

ਸਾਹਮਣ ੇਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਣੋ ਦ ੇਪਲ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਨੀ

ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਨਹ�
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ਸੀ ਿਪਆ । ਿਕਨੰਾ ਕੁਝ ਝਲੱਣਾ ਿਪਆ ਸੀ ।ਹਣੁ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਦੱਸਦੇ

ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚੱ ਹਝੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ।

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਇਕਲੱਾਪਣ ਵਢੱ ਵਢੱ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਕਿੋਸ਼ਸ ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਮੁੜ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਊਸਦੀ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁੀ

ਬਣਦੀ ਨਹ� ਸੀ। ਹਰੋਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬੁਆਏਫ��ਡ ਰਣੋ ੇਧੋਣ ੇਚ

ਉਸਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੀ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਿਜਸ ਮੁੰਡੇ

ਦ ੇਦੱਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕ ੇਤਾਰੀਫਾਂ ਦ ੇਪੁਲ ਨਾ ਬਨਣ� ਨਾ ਹਤਦੀਆਂ ਿਫਰ

ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਣ ਤ ੇਬੁਰਾਈਆਂ । ਿਫਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਚਗੁਲੀਆਂ ,ਕਰਕੈਟਰ ਬਾਰ ੇਿਟਪੱਣੀਆਂ ਤ ੇਗੱਲਾਂ।

ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਬੇਹਦੱ ਭੜੈਾ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤ ੇਹੀ ਆਪਣਾ

ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸਨ� ਫੇਸਬੁੱਕ ਉ �ਪਰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜੋ ਐ �ਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਸੀ । ਲੇਸਬੀਅਨ ਕਪਲਜ ਦ ੇਪੇਜ਼ ਲਾਇਕ

ਕੀਤ।ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੀ ਫਟੋ ੋਤੇ

ਕਮ�ਟ ਕੀਤਾ,ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਹ ਦ�ਵ� ਕੁੜੀਆਂ ਬੜ ੇਰਮੁਾਂਿਟਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਇੱਕ

ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।

ਇਹ ੋਫਟੋ ੋਉਠਾ ਕ ੇਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤ ੇਲਗਾ ਲਈ ਇਹ ਆਈਡੀ ਚ

ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਨਣ ਤ ੇਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡ ਸੀ।ਿਜਉ � ਹੀ ਉਸਨ� ਕਮ�ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ

ਪ�ੋਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।

ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਚ�ਕ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਫਰ�ਡ

ਿਰਕੁਐਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੈਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇੰਝ ਐਨੀਆਂ ਫਰ�ਡ

ਿਰਕੁਐਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਿਕਥੱ� ?

ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਉਹ ਫਰਲੋਦੀ ਗਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ�ੋਫ਼ਾਈਲ ਦਖੇੇ । ਮੁੰਿਡਆਂ ਤੇ
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ਕੁੜੀਆਂ ਦਵੋਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ�ੋਫਾਈਲ ਚ ਉਸਨ� ਵਿੇਖਆ ਿਕ ਬਹਿੁਤਆਂ ਦ ੇਪੇਜ਼

ਲਾਇਕਸ ਿਵਚੱ ਐ �ਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਜਾਂ ਹਰੋ ਵੀ ਗੰਦ ੇਗੰਦ ੇਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ਼ ਲਾਇਕ

ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸਦ ੇਿਧਆਨ ਿਵਚੱ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮ�ਟ ਕਰਕੇ

ਹਇੋਆ ਹ ੈਜੋ ਉਸਨ� ਸੈਲੀਿਬ�ਟੀ ਪੇਜ਼ ਤ ੇਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਦ ੇਉਸਨੰੂ ਿਖਆਲ

ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ।

ਉਸਨ� ਕਲੱੀ ਕਲੱੀ ਿਰਕੁਐਸਟ ਵਖੇੀ ,ਮੁੰਡ ੇਦੀ ਿਰਕੁਐਸਟ ਨੰੂ ਿਡਲੀਟ ਕਰਕ ੇਬਲੋਕ

ਮਾਰਦੀ ਗਈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਦਖੀ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਗਈ ।ਉਸਨੰੂ ਐਨੀ ਕੁ

ਸਮਝ ਤਾਂ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਹਮਿਖਆਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਣੋਗੀਆਂ।

ਿਕਰਨਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਰਕੁਐਸਟ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ,ਿਕ ਤੁਰਤੰ

ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪੌਪ ਅੱਪ ਹਇੋਆ।

“ਹਾਏ,ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਕਯਾ ਤੁਮ ਲੇਸਬੀਅਨ ਹ ੋ“।

ਉਹ ਹਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਜਵਾਬ ਦਵੇ ੇਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਸੇਜ ਚ ਤਸਵੀਰ

ਆ ਗਈ।

“ਯੇ ਮ� ਹ ੰਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹ ੋਤ ੋਬਤਾਓ।”

ਕਈੋ 30-35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫਟੋ ੋਸੀ। ਪੂਰ ੇਕਸਵ� ਿਜਹ ੇਕਪੱਿੜਆਂ

ਿਵਚੱ ਫਟੋ ੋਸੀ,ਿਚਹਰ ੇਤ ੇਕਾਮੁਕ ਭਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਉਸਨ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਵਿੇਖਆ । ਪ�ੋਫਾਈਲ ਉ �ਤ ੇਫਟੋ ੋਨਹ� ਸੀ ਕਈੋ ਵੀ । ਿਫਰ ਉਸਨ� ਦਬੁਾਰਾ ਫਟੋ ੋਨੰੂ

ਜੂਮ ਕਰਕ ੇਵਿੇਖਆ। ਪੂਰ ੇਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ।

ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਵਲੱ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦਾ ਿਦਲ ਅਕਸਰ ਿਖੱਿਚਆ

ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਣਜਾਣਪੁਣ ੇਦਾ ਡਰ ਸੀ ,ਹਲੇ ਵੀ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਦਿੋਚੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ

ਕਿਹਦੰੀ ਿਕ ਅਗਲਾ ਮੀਸੇਜ ਿਫਰ ਆ ਿਗਆ,” ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਲਗੀ ਕਯਾ ਮ� ਿਕ

ਏਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹ� “.
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ਇਸ ਵਾਰ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਨ ਡਲੋ ਿਗਆ।

ਉਸਨ� ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ,”ਨਹ� ਬਹਤੁ ਸੋਹਣ ੇਹ ੋਪਰ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਦ ੇਦੂਸਰ ੇਪਾਸੇ ਕਣੌ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ “.

ਉਸਨ� ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਚ ਜਵਾਬ ਚ ਦੂਸਰ ੇਪਾਸੇ ਤ� 5-7 ਫਟੋੋਆਂ

ਕਠੱੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ । ਉਹੀ ਕੁੜੀ ,ਪਰ ਿਜਸਮ ਦ ੇਹਰੋ ਵੀ ਨ�ੜ ੇਤ� ਅਲੱਗ ਪੋਜ਼

ਿਵਚੱ ਕੁਝ ਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕੁਝ ਚ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਦੋ

ਅਰਥੀ ਇਸ਼ਾਰ ੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਇੁਆਸ ਮੈਸੇਜ,”ਇਹ ਫਟੋੋਆਂ ਵਖੇ ਕ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ�ਦ ਨਹ�

ਆਏਗੀ ।”

ਸੱਚੀ ਚ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਿਕਰਨ ਭਾਅ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ । ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਭਦੇ ਖੁੱਲ�ਦ ੇਗਏ

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੋਲ� ਕ ੇਰਖੱ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ੋਕੁਝ

ਿਕਰਨ ਨ� ਕੀਤਾ । ਿਨੱਕ ੇਿਨੱਕ ੇਭਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ,ਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ

ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਦੱਸਦ ੇਦੱਸਦ ੇਹੀ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ

ਉਸਨ� ਿਕਸੇ ਅਨਜਾਣ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੈਟ ਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਚੈਟ ਵਧੱਦੀ

ਗਈ ਉਸਦੀਆਂ ਫਟੋੋਆਂ ਭਜੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਿਜਸ ਚ ਕਪੱੜ ੇਘੱਟਦ ੇਘੱਟਦੇ

ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਗਏ ਸੀ।

ਤ ੇਿਕਤ ੇਿਕਤ ੇਿਵਚੱ ਕਾਮੁਕ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਕਈੋ ਵਐੁਸ ਮੈਸੇਜ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਲਈ

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹਤੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਾਤ ਸੀ । ਦਰੇ ਰਾਤ ਤਕੱ ਿਕਨੰ� ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨ�

ਇਹ ੋਕੁਝ ਕੀਤਾ।

ਿਫਰ ਟਾ ਿਜਵ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਟ

ਲੱਗ ਗਈ ਹਵੋ ੇ।ਉਸਨੰੂ ਕਾਹਲੀ ਹੁਦੰੀ ਕਦ� ਹੋਸਟਲ ਜਾਏ ਰਮੂ ਚ ਕਲੱੀ ਹਏੋ ਤੇ

ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ।ੇਇੱਕ ੋਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਫੋਨ ਤ ੇਗੱਲ ਨਾ
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ਕਰਦੀ ਸੀ ,ਘਰ ਚ ਸੱਸ ਸਹਰੁਾ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤ ੇਹਸਬ�ਡ ਵੀ ਹੁਦੰਾ ।ਪਰ ਇਸ ਦੀ

ਕਮੀ ਉਹ ਕਈੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕ ੇਭਜੇ ਿਦਦੰੀ ਜਾਂ ਫਟੋ ੋਜਾਂ ਵਐੁਸ ਨ�ਟ । ਉ �ਪਰ�

ਲੇਸਬੀਅਨ ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੋੀਜ਼ ਫਟੋੋਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕਲੋ ਸੀ। ਿਦਨਾਂ ਚ ਹੀ

ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਰਾਜਦਾਰ ਹ ੋਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਿਕਸ ੇਸਾਲਾਂ ਦੇ

ਪ�ੇਮੀ ਜੋੜ ੇਚ ਨਹ� ਸੀ ਹੁਦੰਾ । #harjotdikalam

(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?

__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts_

_%5B0%5D=68.ARAji_kFAPlQbasG2N2i-

U3mzqPDZheJ4zmgNUHCRmTVAgnY8iHp5TONes1Zfo

nX79Jk6IlEiUxjkNar93-

a6bvX9nnrenmDmVgO3AzAFU4a3DPekXDN4JMRJzQi

h-

F7k42qUdpOFFTlsTXwtrLF4Z2120PJyLOkLUnSlDW9Y1

JAqH3Uzr�w6Pd17ZKuVWdScP8qu_99XXCZHJa9mb36

FpTA9xz5h1m2NAE-

8mhBBRNs9Knjk3oAiDNfEcjwaWpP3bgtr3ckJMz4cUEP

YdN7ua6CD3jTzEkNjxxXXZNK3NThdkb4Dw3BcmMzt

O2K8NgDo4wsAa-

UPGrTrmvfWqBMUo&__tn__=%2ANK-R)

ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਚ ਬਹਤੁਾ ਿਹਦੰੀ ਬੋਲਦੀ।ਿਹਦੰੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ

ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਵ ੇਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਸਦ ੇਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੰੂ

ਿਜਵ� ਿਹਲਾ ਿਦਦੰੀ ਹਵੋ ੇ।

ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬੀਿਤਆ ,ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਉਸਨ� ਪੁੱਿਛਆ,”ਮੁਝ ਪੇ



https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAji_kFAPlQbasG2N2i-U3mzqPDZheJ4zmgNUHCRmTVAgnY8iHp5TONes1ZfonX79Jk6IlEiUxjkNar93-a6bvX9nnrenmDmVgO3AzAFU4a3DPekXDN4JMRJzQih-F7k42qUdpOFFTlsTXwtrLF4Z2120PJyLOkLUnSlDW9Y1JAqH3Uzrfiw6Pd17ZKuVWdScP8qu_99XXCZHJa9mb36FpTA9xz5h1m2NAE-8mhBBRNs9Knjk3oAiDNfEcjwaWpP3bgtr3ckJMz4cUEPYdN7ua6CD3jTzEkNjxxXXZNK3NThdkb4Dw3BcmMztO2K8NgDo4wsAa-UPGrTrmvfWqBMUo&__tn__=%2ANK-R
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ਅਭੀ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹਆੂ ਏਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈੋ ਿਪਕ ਨਹ� ਭਜੇੀ ਆਪਨ�”.

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਹਠੇੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹਈੋ । ਐਤਵਾਰ ਦਾ

ਿਦਨ ਸੀ,ਸਵਰੇ ਤ� ਫਟੋੋਆਂ ਭਜੇਣ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹਇੋਆ ਤਾ ਂਸ਼ਾਮ ਤਕੱ

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਪੋਜ਼ ਿਵਚੱ ਕਪੱਿੜਆ ਂਸਮੇਤ ਤ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਤ� ਿਬਨਾ ਤਸਵੀਰ ਉਸ

ਕਲੋ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ । ਕਲੋਜ ਅੱਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕ ੇਭਜੇੇ। ਇਹ ੋਿਰਸਪਾਂਸ

ਦੂਸਰ ੇਪਾਿਸਓ � ਸੀ।

ਇਹ ੋਿਦਨ ਸੀ ਜਦ� ਉਹਨਾਂ ਨ� ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਿਮਲਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬੁਿਣਆ ਸੀ।

ਿਕਰਨ ਨ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਕਮੰ ਉਸਦ ੇਸ਼ਿਹਰ ਅਉਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਉਸ

ਕਲੋ ਹੋਸਟਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ….

ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਚ ਉਹ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਚ ਿਮਲਣ ਦ ੇਚਾਅ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਜਾਰ ਨਹ� ਤਾਂ ਸ�ਕੜ ੇਫਟੋੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਿਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ

ਸ਼ੇਅਰ ਹ ੋਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਨ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਉ �ਪਰ।

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇ ੇਿਸ਼ਵਾਲੀ ਉ �ਠੀ ਹੀ ਸੀ,ਿਕ ਵਟਸਐਪ ਚ�ਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ

ਨੰਬਰ ਤ� ਿਕਨੰ� ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹਏੋ ਸੀ।

ਉਸਨ� ਤਸਵੀਰਾਂ ਤ ੇਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤ ੇਉਸਦ ੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਉ �ਡ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ

ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤ ੇਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨ� ਿਕਰਨ ਨੰੂ ਭਜੇੀਆ ਂਸੀ !!!!

ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਊ �ਟ ਨੰਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ,ਨਾ ਦਣੇ ਤ ੇਲੀਕ

ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ, ਉਸਨ� ਫਟਾਫਟ ਿਕਰਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਉਸਨ� ਕਟੱ ਕਰ

ਿਦੱਤੀ ।ਤ ੇਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਵਟੇ । ਪਰ ਉਸਨ� ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੌਟ ਲੈ ਕ ੇਭਜੇ ਿਦੱਤ ੇਿਕ

ਇਹ ਫਟੋੋਆਂ ਭਜੇ ਕ ੇਧਮਕੀ ਆਈ ਹ।ੈ

ਅੱਿਗਓ ਿਕਰਨ ਨ� ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੌਟ ਭਿੇਜਆ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਇਹੋ

ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਊਸਦੀ ਆਈਡੀ ਹਕੈ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨ� ਫਟੋੋਆਂ ਉਡਾ
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ਲਈਆਂ । ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਫਾਖਤਾ ਹ ੋਗਏ ਸੀ। ਉਸਨ� ਉਸ ਨੰਬਰ ਤ ੇਕਾਲ

ਲਗਾਈ । ਲੁਿਧਆਣ ੇਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹਇੋਆ ਸੀ ।ਪਰ ਬੰਦ ਸੀ ਵਟਸਐਪ ਤ ੇਕਾਲ

ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਰਗੰਾਂ ਮਗਰ� ਕਾਲ ਚੱਕ ਹੀ ਹ ੋਗਈ ।

ਅੱਿਗਓ ਇੱਕ ਰਹੋਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕੱ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹਏੋ ਤਾਂ ਸਮਝੀ

ਫਟੋੋਆਂ ਲੀਕ …..

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਰਈੋ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਾ ਹਇੋਆ ।ਦਪੁਿਹਰ ਤ�

ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ।ਉਹ ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜ�ਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਖੁੀ

ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦ ੇਕਲੋ ਘਰਵਾਲੇ ਤ� ਪੁੱਛੇ ਿਬਨਾ ਪੈਸੇ ਦਣੇ ੇਸੌਖੇ ਨਹ� ਸੀ ।

ਇੱਕ ਦ ੋਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਕ ੇਤ ੇਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘਰਿਦਆਂ ਤ� ਮੰਗਵਾ ਕ ੇਉਸਨ� ਸ਼ਾਮ

ਤਕੱ ਪੈਸੇ ਭਜੇ ਹੀ ਿਦੱਤ।ੇ

ਮੈਸੇਜ ਕਰਕ ੇਉਸਨੰੂ ਫਟੋੋਆਂ ਿਡਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦ ੇਦ ੇਸੁਰ ਹੀ

ਬਦਲ ਗਏ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਹਣੁ ਇਹ ਡਰ ਗਈ ਤ ੇਜੋ ਕਹਗੇੋ ਕਰਗੇੀ।

ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਿਸਆਪਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਗਆ ਪੈਿਸਆਂ ਤਕੱ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਿਮਲਣ ਦੀ

ਗੱਲ ਿਕਵ� ਹ ੋਸਕਦੀ।

ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤ ੇਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਅੱਿਗਓ ਉਹ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ

ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਿਕ ਕਰੇਾਂ ਕਰਕ ੇਵਖੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਭੁਲੱ ਜਾਏਗੀ ਚੈਟ ਤੇ

ਉ �ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹ� ਬਣਨਾ । ਿਜਵ� ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਫਟੋੋਆਂ ਦਖੇ ਕ ੇਰਪੇ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਵੋ ੇ।ਉਸਨ� ਫੋਨ ਕਟੱ ਿਦੱਤਾ ।ਸਭ ਗੱਲ ਿਕਰਨ ਨੰੂ ਦੱਸੀ । ਅੱਿਗਓ

ਇਹ ੋਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਦ�ਵ� ਦਖੁੀ ਸੀ ,ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦਾ ਦੁਖੱ ਵਡੰਾਉ �ਦੇ

ਰਹ।ੇ

ਯਹ ਸਬ ਮੇਰੀ ਵਜੇ ਸੇ ਹਆੂ ਚਲੋ ਮ� ਅਪਕ ੋਚੀਅਰ ਅੱਪ ਕਰਤੀ ਹ ੰ“.

ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਫਟੋ ੋਭਜੇੀ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਪਾਏ ਹਏੋ ।

ਪਿਹਲੱੀ ਵਾਰ ਫਟੋ ੋਨੰੂ ਵਖੇ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਕਸੇ ਫਟੋੋ
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ਨੰੂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ !!!

ਇੱਕ ਦਮ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਿਕਆ ,ਉਸਨ� ਿਪਛਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵਖੇੇ ਬਹਤੁ ੇਫਾਰਵਰਡ ਹੀ

ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰ ੂਕਾਲਰ ਤ ੇਸਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਹੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬ�ਕ ਦਾ ਆਈ ਐ �ਫ ਸੀ ਕਡੋ ਵੀ ਓਥ� ਦਾ ਸੀ

ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹਇੋਆ ਵਐੁਸ ਮੈਸੇਜ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉ �ਝ ਿਹਦੰੀ !!!10 ਿਦਨਾਂ ਚ

ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤ ੇਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ ।ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਿਸਰਫ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤ ੇਹੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਸਕਦੀ

ਸੀ। ਿਕਉ �ਿਕ ਿਕਰਨ ਨ� ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਭਜੇੀਆਂ ਸੀ ।

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਚ ਅਲੱਗ ਿਖਆਲ ਆਇਆ । ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ

ਦੀਆਂ ਭਜੇੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤ ੇਫਟੋੋਆਂ ਦਬੁਾਰਾ ਦਖੇੀਆਂ।

ਇਸ ਿਵਚੱ ਕਈ ਫਟੋੋਆਂ ਤ ੇਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਵਟਸਐਪ ਤੇ

ਭਜੇੀਆਂ ਸੀ !!!!

ਜੇ ਹਕੈ ਫੇਸਬੱੁਕ ਹਈੋ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਿਕਵ� ਚਲੇ ਗਈਆਂ ।ਉਸਨੰੂ

ਕਈੋ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਿਕਰਨ ਤ ੇਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ “ਜਸਿਵਦੰਰ ਨਾਮ ਦ ੇਬ�ਕ

ਅਕਾਊ �ਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ।

ਉਸਨ� ਗੱੁਸੇ ਚ ਸਭ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ਿਕਰਨ ਉਰਫ

ਜਸਿਵਦੰਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਭਾਂਡਾ ਭਿੰਨਆ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਉਸਨ�

ਿਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤ� ਵੀ ਕਾਲ ਿਪੱਕ ਕਰ ਲਈ ।ਫੇਰ ਉਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਣੇ

ਲੱਗਾ।

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ� ਿਮਲਣ ਤ� ਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ,ਜੋ ਕਦ ਸਕਦ ੈਕਰ ਲੈ ।ਉਸਨ� ਫੈਸਲਾ ਕਰ

ਿਲਆ ਜੋ ਹਊੋ ਦਖੇੀ ਜਾਊਗਾ।

ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਧ ਕਪੱਿੜਆਂ

ਵਾਲੀਆਂ ਫਟੋੋਆਂ ਿਕਸੇ ਪੇਜ਼ ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰਵਾ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਿਲੰਕ ਭਜੇ ਿਦੱਤਾ।ਿਕ ਬਾਕੀ
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ਆਉ �ਦ ੇਐਤਵਾਰ ਮਗਰ� ਿਬਨਾਂ ਕਪੱਿੜਆਂ ਤ� । ਿਜਸਨੰੂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ

ਨੰਬਰ ਦ ੇਦਵੇ ੇ।

ਕਮ�ਟਾਂ ਿਵਚੱ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਣਆ ਦ ੇਕਮ�ਟ ਆਏ ਹਏੋ ਸੀ । ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੁਢ ੇਕੀ

ਨ�ਜਵਾਨ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦ ੇਕ ੇਫਟੋੋਆਂ ਮੰਗ ਰਹ ੇਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦ ੇਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ

ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੁਤੱੀ ਸ਼ੈਅ ਹ ੈ।ਜਰਰੂੀ ਨਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਕਤ� ਭਜੇੀਆਂ

ਹਇੋਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਹਕੈ ਕਰਕ ੇਕਢੱਕ ੇਵੀ ਕਈੋ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਨੰੂ ਇੰਝ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਂਚ ਿਨਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਸੀ। ਉਸਨ� ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਿਵਚੱ�

ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ,ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਨਹ�

ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਿਜਸਨੰੂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹਵੋ ੇ!!

ਉਸਨ� ਸਾਈਬਰ ਸ�ਲ ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਿਕਰਨ ਦੇ

ਪ�ੋਫ਼ਾਈਲ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਪੈਸੇ ਦਣੇ ਦਾ ਸਕ�ੀਨ ਸ਼ੌਟ ਸਭ ਭਜੇ ਿਦੱਤਾ ।ਨਾਲ ਹੀ

ਵਮੈੁਨ ਸ�ਲ ਿਵਚੱ।

ਕੁਝ ਕਾਹਲੀ ਚ ਅਮਲ ਹਇੋਆ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕ ੇਲੁਿਧਆਣ ੇਵੀ

ਜਾਣਾ ਿਪਆ । ਉਸ ਮੁੰਡ ੇਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ।ਜਦਿਕ ਉਹ ਇਸ

ਆਸ ਚ ਸੀ ਿਕ ਕਦ ੇਪਿਹਲ਼ਾਂ ਿਕਸ ੇਨ� ਕੁਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਹਾ ਹਣੁ ਕੀ ਕਹਗੇਾ।

ਮਗਰ� ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਉਹ ਫਟੋੋਆਂ ਤ ੇਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸਨ�

ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤ� ਹੀ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਕੁੜੀ ਦੀਆ ਂਭਜੇੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਸੀ ਤ ੇਵਐੁਸ ਨ�ਟ ਵੀ ।

ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕ ੇਉਸਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲੈ ਕ ੇ। ਿਫਰ ਇਹ ੋਫਟੋਜ਼ੋ ਤ ੇਵਐੁਸ ਨ�ਟ

ਹਰੋਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਿਦਦੰਾ ਸੀ ।ਤ ੇਵਧੱ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ।

ਬੱਸ ਕਦ ੇਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਹਦੰੀ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਤ� ਸ਼ੱਕ ਹ ੋਜਾਣ ਦ ੇਡਰ�।
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ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਊਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤ ੇਆਖਰੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀ

ਮਗਰ� ਵੀ ਹਰੋ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸੀ।

ਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਉਹ ਕਸੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਫਟੋੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹ�

ਿਕਨੰ� ਕੁ ਇੰਸਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾ ਉ �ਪਰ ਰਜੋ ਪੋਸਟ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ਹਣੁ ਵੀ । ਿਜਸ

ਿਵਚੱ ਿਕਤ ੇਿਕਤ ੇਉਹ ਬੇਹਦੱ ਘੱਟ ਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਦ ੋਕਲਾਸਮੇਟ ਨ� ਤ ੇਕੁਝ

ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਕਲੋ ਵੀ ਪਹੁਚੰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਿਕ ਇਸਤ� ਵਧੱ ਵਾਲਾ

ਕੁਝ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹਇੋਆ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਕਬਜੇ ਚ ਆ ਿਗਆ ਨਹ� ਹਰੋ ਵੀ

ਘੱੁਟ ਘੁੱਟ ਿਜਉਣਾ ਪ�ਦਾ ।

ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤ� ਕਚਿਹਰੀ ਚ ਜਾਂਦ ੇਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ

ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤ ੇਜ਼ੁਲਮ ,ਧੋਖੇ ਤੇ

ਪ�ਤਾੜਨਾ ਸਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਪਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤ ਿਸਰ ਦੋਸ਼

ਮੜ�ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਮਰਦਾਂ ਨ� ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ

ਹੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ,ਔਰਤ ਖੁਦ ਬਚਾਅ ਰਖੇੱ ਭਲਾ ਹਲਕ ੇਕੁਿੱਤਆਂ ਨੰੂ ਖੁਲ�ੇ ਛੱਡਕ ੇਿਕਨੰੀ

ਕੁ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਕਦ ੇਤਾਂ ਕਦ ੇਕਟੱ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ

ਇਲਾਜ਼ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਗਰ� ਹ ੈ।

……

ਇੱਕ ੋਰਾਤ ਿਵਚੱ ਸ਼ੁਭ ਤ ੇਿਸ਼ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਮਨ ਤ ੇਤਨ ਦ ੇਸਭ ਭਦੇ ਜਾਣ

ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ।

ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਉ �ਠਦ ੇਉ �ਠਦ ੇਸ਼ੁਭ ਤ ੇਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਦਰੇ ਹ ੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ,ਰਾਤ ਭਰ

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤ ੇਤਨ ਤ ੇਮਨ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਉਠ ਕ ੇਕਠੱ� ਨਾਤੀਆਂ ,ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤ ੇਿਫਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ

ਲਈ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭ ਨ� ਇਸ ਮਗਰ� ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਲਈ ਕਰੋਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
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ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਤ ੇਰਾਤ ਿਸਰਫ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨਾਲ

ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ।

ਿਰਸ਼ਤਾ ਮਿਹਜ਼ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸੀ,ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਨ

ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੰੂ ਿਜਊਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀਆਂ

ਸੀ। ਤ ੇਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀ ਿਜਸਮਾਨੀ ਿਦਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ

ਮਾਨਣ ਿਵਚੱ ਗੁਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਸਵਖੱਤ ੇਹੀ ਸ਼ੁਭ ਘਰ� ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ।ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਕਰੋਟ ਚ ਬਿਹਸਾਂ

ਸੁਣਿਦਆਂ ,ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਿਮਲਦ ੇਿਨੱਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਿਜਉ � ਹੀ ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦ ੇਕਸੇ ਦੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਤਾਂ ਕਰੋਟ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਨਾਲ� ਵਧੱ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਸੇ ਨਾਲ� ਵਖੇਣ

ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਉਸਨੰੂ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੱ ਹੁਦੰੀ ਸੀ।ਿਸਰਫ ਮਰਦਾ ਨੰੂ ਨਹ�

ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਦਖੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁਦੰੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹ ਰਹੀ

ਹਵੋ ੇਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਰਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚੱ ਸੀ ਤ ੇਦਵੋਾਂ ਨੰੂ ਮਰਦ ਚੰਗੇ

ਨਹ� ਲਗਦ!ੇ

ਕਰੋਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰ� ਕਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਕਿੈਬਨ ਚ ਰਕੁਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ।

ਉਹ ਬੈਠ ਕ ੇਉਡੀਕਣ ਲੱਗੀ।

ਕਿੈਬਨ ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਕਰਟੇਰੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਲੱ ਹੀ

ਤਕੱ ਰਹੀ ਸੀ।ਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਇਸ ਤਕੱਣੀ

ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ।ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤ ੇਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਇਲ ਫਰਲੋਣ ਲੱਗੀ।
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ਮੀਨਾ ਕਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿਰਹਾ ਨਹ� ਿਗਆ। ਅੱਖਾਂ ਿਮਲਦ ੇਹੀ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ੋਸਵਾਲ

ਿਨੱਕਲ ਹੀ ਿਗਆ,” ਕੀ ਲੋਕ ਜ ੋਕਿਹਦੰ ੇਹਨ ਸੱਚ ਹ?ੈ ਤੁਸ� ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨਾਲ

ਿਰਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸੀ”।

ਸ਼ੁਭ ਨ� ਉਸ ਵਲੱ ਤਕੱਦ ੇਹਏੋ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ,” ਹਾਂ ,ਇਸੇ ਲਈ ਕਠੱ� ਰਿਹਣ ਦਾ

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜੋ ਇਹਦ ੇਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਗੰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੰੂ

ਤ ੇਉਸਨ� ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ”।

“ਪਰ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਠੱ� ਰਿਹਣਾ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਲੱਗੀ,ਭਲਾ ਬੰਦ ੇਿਬਨਾਂ ਔਰਤ

ਕੀ ਹ ੈ? ਿਕਝੰ ਉਹ ਸੈਿਟਸਫਾਈ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ?ੈ ਕਲੱ� ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪ�ਵਚਨ ਚ

ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹ ੈ,ਦਨੁੀਆਂ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਿਖਆ

ਿਗਆ ਹ ੈਉਹ ਇਹ ੋਹ ੈਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਰਦ ਤ� ਿਬਨ�ਾਂ ਨਹ� ਹ।ੈ”

“ਬਕਵਾਸ,ਹਣੁ ਤਕ ਿਲਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਿਕਨੰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ? ਬਹਤੁਾ ਕੁਝ

ਮਰਦ ਨ� ਿਲਿਖਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈਤ ੇਸੈਕਸ ਬਾਰ ੇਤਾਂ ਸਾਰ ੇਹੀ ਮਰਦ ਦ ੇਿਖਆਲ ਹਨ

। ਉਹ ਲਈ ਕਦ ੇਉਹ ਖੁਦ ਨੰੂ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ

ਕਦ ੇਨਰਕ ਦਾ ਦਆੁਰ ਤ ੇਕਦ ੇਝਗੜ ੇਦੀ ਜੜ� । ਜਦ� ਔਰਤ ਨ� ਨਹ� ਿਲਿਖਆ

ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿਫਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਔਰਤ ਬਾਰ ੇਿਕਵ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ”ੈ?ਸ਼ੁਭ ਨ�

ਗੱੁਸੇ ਹੁਦੰ ੇਿਕਹਾ।

“ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਆਉ �ਦੀ ਿਕ ਔਰਤ ਿਕਵ� ਮਰਦ ਤ� ਿਬਨਾ

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ? ਮਤਲਬ ਤੁਸ� ਸਮਝਦ ੇਹ ੋਨਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਹਣੋ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਉਹ ਮਰਦ ਕਲੋ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ“? ਮੀਨਾ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਟਕੋਦ ੇਹਏੋ

ਪੱੁਿਛਆ।
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“ਤੂ ੰਕਦ ੇਕਈੋ ਲੇਸਬੀਅਨ ਕਪਲ ਵਿੇਖਆ ? ਜਾਂ ਕਈੋ ਇਵ� ਦਾ ਕੁਝ ਹਰੋ “? ਸ਼ੁਭ

ਨ� ਪੱੁਿਛਆ ।

“ਨਹ� ਮੇਰ ੇਆਸ ਪਾਸ ਕਈੋ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨਹ� ਸੀ ਹਵੋਗੇੀ ਤਾਂ ਕਈੋ ਦੱਸੇਗੀ ਿਕਉ �

? ਹਾਂ ਮੇਰ ੇਘਰਵਾਲੇ ਨ� ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਿਵਖਾਈਆ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ

ਬੈਲਟ ਿਜਹੀ ਲਗਾ ਕ ੇਸਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਵਖੇ ਕ ੇਕਿਚਆਈ ਆਉ �ਦੀ

ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੰੂ ਬਹਤੁ ਪਸੰਦ ਹਨ ਇਵ� ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ “.

“ਇਹ ੋਪੰਗਾ ਹ ੈਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਬ�ਡਰਮੂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਭ ਪਸੰਦ ਹ ੈਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦ ੇਹੀ

ਿਖਆਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦ ੇਹਨ । ਜੋ ਤੂ ੰਵਿੇਖਆ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਨੰੂ ਸੈਿਟਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ,ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦੱ ਤਕੱ ਮਰਦਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ

ਿਗਆ ਹ ੈ। ਿਕਉ �ਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਿਵਉ ਇਹ ੋਹ ੈਿਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਣੋਾ ਜਰਰੂੀ ਹ,ੈਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਲਈ

ਓਥ� ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਕ ੇਓਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈ। ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤ ੇਉਸਤ�

ਮਗਰ� ਵੀ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤ ਲਈ ਕਦ ੇਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਣੋ

ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� । ਉਹ ਲੋੜ ਿਸਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹ।ੈ

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਬੜ ੇਆਰਮ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਦੱ ਹਾਿਸਲ

ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹ ੈ।ਪਾਰਟਨਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਕਝੰ ਿਕਸੱ

ਕਰਨੀ ਹ ੈਿਕਝੰ ਟਚੱ ਕਰਨਾ ਹ ੈਿਕਥੇ ਿਕਵ� ਿਕਸ ਵਲੇੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਸਬੀਅਨ ਨੰੂ

ਇਹ ੋਸਮਝ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਕੁੜੀ ਤ� ਬੇਹਤਰ ਕੁੜੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਕਣੌ ਸਮਝ

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬੱਸ ਜੋ ਕਮੰ ਮਰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਿਸਰਫ ਔਰਤ ਦੇ

ਿਪਆਰ ਭਰ ੇਬੋਲ ਤ ੇਿਕਸੱ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ

ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ‘ਇੰਟਰਕਰੋਸ’ ਹੀ ਸੈਕਸ ਨਹ� ਹੁਦੰਾ,ਉਸ ਿਦਨ ਬਹਤੁੀਆਂ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹ ੋਜਾਏਗੀ।ਜਦ� ਉਸਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ
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ਪਲ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਉਸ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦ ੇਕਰੀਬ ਤਕੱ ਲੈ ਕ ੇਜਾਏਗਾ।

ਅਸਲ ਚ ਮਰਦ ਤ ੇਔਰਤ ਦ ੇਿਜਸ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵਚੱ ਮਰਦ ਸੈਕਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਖੁਦ ਦਾ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਅਿਧਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਸਮੱਿਸਆ ਉਹੀ ਹ ੈ। ਜਦਿਕ ਲੇਸਬੀਅਨ ਚ ਇਹੋ

ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ” ਸ਼ੁਭ ਨ� ਬੋਲਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ। ਪਤਾ ਨਹ� ਮੀਨਾ ਨੰੂ

ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਨਹ� ।

“ਿਫਰ ਤੂ ੰਹਣੁ ਿਵਆਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ ਿਕ ਮੰੁਡ ੇਨਾਲ”? ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ

ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਤਾਂ ਮੰੁਡ ੇਨਾਲ ਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ।

ਤਦ ੇਹੀ ਵਕੀਲ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਵੀ ਿਵਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ

ਸੀ। “ਹਲੇ ਤਾਂ ਿਵਆਹ ਛੱਡ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ ੇਚ ਰਿਹਣਾ ਹੀ 377 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਗੈਰ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ ੈ(2019 ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ) ।ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਿਵਚੱ ਕਸੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈ।

ਸੁਣਦ ੇਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਿਪਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦ ੇਅਸਾਰ ਹਨ ।ਕੁਝ

ਮਹੀਨ� ਿਵਚੱ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ।” ਉਸਨ� ਬੈਠਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ ।

“ਚਾਹ ੇਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਏੋ ਚਾਹ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਮ� ਿਕਸੇ ਮੁੰਡ ੇਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ�

ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ “.ਉਸਨ� ਮੀਨਾ ਵਲੱ ਤਕੱਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ।

ਵਕੀਲ ਊਸਦੀ ਗੱਲ ਿਵਚੱ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹਇੋਆ ਬੋਿਲਆ,” ਮੁੰਿਡਆਂ ਨਾਲ

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ ੇਵੀ ਕਣੌ ਖੁਸ਼ ਹ ੈ,ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਿਜੰਨ� ਵੀ ਤਲਾਕ ਦ ੇਕਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ

ਿਵਚੱ ਿਵਚਲੀ ਗੱਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤ ੇਦਹਜ਼ੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਇਹ ੋਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ

ਨਿਸ਼ਆਂ ਨ� ਖਾ ਿਲਆ,ਜਾਂ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਕੱ ਮਤਲਬ ਹ ੈ,ਿਬਸਤਰ ਉ �ਤੇ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਕੱ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ,ਧੱਕ ੇਨਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾ ਂਪੋਰਨ ਿਫ਼ਲਮਾਂ ਨੰੂ

ਬ�ਡ ਤ ੇਦਹੁਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ,ਿਵਰਧੋ ਕਰਨ ਤ ੇਨਸ਼ਾ ਕਰਕ ੇਕੁਟੱ
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ਮਾਰ ਤ ੇਹਰੋ ਕੁਝ।ਹਣੁ ਕੁੜੀ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਸੇ ਕਰ ੇਤਾਂ ਦਨੁੀਆਂ ਨ� ਨਹ� ਿਜਊਣ

ਦਣੇਾ ,ਇਸ ਲਈ ਦਾਜ਼ ਤ ੇਕੁਟੱਮਾਰ ਦ ੇਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕ ੇਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ

ਿਦਦੰੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰ ੇਹਰ ਕਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ੋਹ ੈ। ਮੁੰਡ ੇਨੰੂ ਸਮਝਾਓ

ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ਼ ਨੰੂ ਪ�ਦਾ ਹ ੈ“.

“ਇਹ ਸਭ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਕਰਕ ੇਹੁਦੰਾ ,ਸਰ। ਬਹਤੁ ੇਕਸੇ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ

ਲਈ ਪਹੁਚੰਦ ੇਹਨ ।”ਮੀਨਾ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਰ�ਜ ਮੈਿਰਜ ਚ ਤਲਾਕ ਘੱਟ ਹੁਦੰੇ

ਹਨ।

“ਭਾਈ ,ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕਰਵਾ ਸਿਕਆ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਿਕਵ� ਲੈ ਲਵਗੇਾ ? ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ

ਿਹਮੰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਦੰੀ।ਪਿਹਲ਼ਾ ਂਤਾਂ ਅਰ�ਜ ਮੈਿਰਜ ਚ ਮਾਿਪਆ ਦੀ ਿਜਸ ਇੱਜਤ ਦੇ

ਢਕ�ਸਲੇ ਹਠੇ ਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿਫਰ ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ

ਿਨਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ� ਿਕਨੰਾ ਹੀ ਦਖੁ ਹਵੋ,ੇਕੁੜੀਆਂ ਮਾਿਪਆ ਦੀ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ

ਰਖੱਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਜ ੇਿਕਤ ੇਗੱਲ ਬਾਤ ਵਧੱ ਜਾਏ ਿਫਰ ਚਾਰ ਬੰਦ ੇਬੈਠ

ਸਮਝਾ ਿਦਦੰ ੇਿਕ ਭਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ੋਜੂਨ ਹ,ੈਅੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਧੀ ਕਢੱ ਲੈ

।ਤ ੇਿਜਹੜਾ ਕਸੇ ਪਹੁਚੰਦਾ ਤਲਾਕ ਤਕੱ ਊਹਦ ੇਚ ਹਾਲਾਤ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁਦੰੀ ਿਕ

ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਿਪੱਛੇ । ਲਵ ਮੈਿਰਜ਼ ਚ ਅਗਲੇ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੁਦੰਾ ਅਗਲਾ ਿਵਆਹ

ਕਰਵਾਉ �ਦਾ ਤ ੇਜਦ� ਨਹ� ਿਨਭਦੀ ਅਗਲਾ ਉਸੇ ਿਹਮੰਤ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ।

ਬਹਤੁ ੇਬੰਦ ੇਚਾਹ ੇਲਵ ਮੈਿਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਰ�ਜ ਬ�ਡ ਤ ੇਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

ਨਹ� ਬਦਲਦੀਆਂ। “

ਵਕੀਲ ਨ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।
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“ਅੱਛਾ ਸਰ,ਮੈਨੰੂ ਹਕੁਮ ਕਰ ੋਮ� ਲੇਟ ਹ ੋਰਹੀ ਆਂ” ਸ਼ੁਭ ਨ� ਪੁੱਿਛਆ ।

“ਹਕੁਮ ਤਾਂ ਇਹ ੋਹ ੈਿਕ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਹ ੋਜਾਏਗਾ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ

ਕਿੋਸ਼ਸ ਹ ੈਿਕ ਹਾਈਕਰੋਟ ਤ� ਉਸੇ ਿਦਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਣ,ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਨ� ਜੋ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹ ੇਿਕ ਚੰਗਾ ਹਇੋਆ ਗੰਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਪੈਸੇ ਤੇ

ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹ ੇ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹ� ਿਦਹਦੰਾ ਿਕ ਫਕੋੀ

ਇੱਜਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨ�,ਆਪਣੀ ਕਿੋਸ਼ਸ

ਹ ੈਕਰ ੋਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ

ਵੀ ਹਵੋ ੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਬੱ ਹੀ ਜਾਂਦ ੇਬਹਤੁੀ ਵਾਰ”.

ਸ਼ੁਭ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ,”ਠੀਕ ਹ ੈਸਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਕਸੇਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ

ਦਾ ਨਾਮ ਦ ੇਦਵ ੋਮ� ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਚੰਡੀਗੜ�,ਚੰਗਾ ਿਫਰ ਮ� ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਸਰ

।”

“ਤ ੇਹਾਂ ,ਸ਼ੁਭ ਹ ੋਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ� ਐ �ਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਕਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ

ਜਾਏ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਹ ੈ,ਜੇ ਤੂ ੰਉਸ ਿਦਨ ਿਦਲੱੀ

ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੇਜਾ ਕ ੇਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹ� ।ਬਹਤੁ ਹਮਿਖਆਲੀ ਲੋਕ ਿਮਲਣਗੇ।”ਵਕੀਲ

ਨ� ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ।

“ਓਕ ੇਸਰ,ਵਖੇਦੀ ਜੇ ਆਿਫਸ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਿਮਲੀ ।”ਸ਼ੁਭ ਵਕੀਲ ਦ ੇਕਿੈਬਨ ਚ� ਿਨੱਕਲੀ

ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਹਲੌੀ ਹੀ ਸਹੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਕੁਝ ਕੁਝ ਿਹਿੱਸਆਂ ਚ ਸੋਚ ਬਦਲ

ਰਹੀ ਹ ੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਂਬਦਲ ਹੀ

ਦਵੇ ੇ।
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ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਮਸਲਾ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ,ਮੁੰਡ ੇਮੰੁਡ ੇਜਾਂ ਮੰੁਡਾ ਕੁੜੀ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦਾ ਨਹ� ਹੈ

।ਮਸਲਾ ਇਹ ੋਹ ੈਿਕ ਸਮਾਜ ਉਹ ਦ�ਵ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਿਕ ਨਹ� ਇੱਕ

ਦੂਸਰ ੇਦੀ ਜਰਰੂਤ ,ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ,ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ,ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੰੂ

ਿਧਆਨ ਚ ਰਖੱਦ ੇਹਨ ।ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਚ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬ�ਡ ਤ ੇਬਰਾਬਰੀ

ਿਦਦੰ ੇਹਨ ਿਕ ਨਹ� ।ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਹ ੋਿਗਆ ਕਈੋ ਵੀ ਜੋੜਾ ਦਖੁੀ ਨਹ� ਹਏੋਗਾ

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਦ ੇਿਪਆਰ ਤ ੇਿਜਊਣ ਦ ੇਢਗੰ ਤ� ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਹਏੋਗੀ।

ਦਜੂੀ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਤ ੇਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਕਧਰ ਜਾਏਗਾ।ਸ਼ੁਭ

ਵਾਿਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਕਲੋ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਕਰਨਾਂ ਸੀ ,ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਦੇ

ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਦ ੇਆਸਾਰ ਸੀ ਤ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉ �ਚ ਅਦਾਲਤ

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇਹਕੱ ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ

ਨਾਲ ਿਦਲੱੀ ਜਾ ਕ ੇਕਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ। ( ਸਾਲ 2018 ਕਸੇ

ਨਵਤਜੇ ਿਸੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ) ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਮਗਰ� ਘਰ ਵੀ  ਜਾ ਕੇ

ਆਈ  ਸੀ ,ਉ �ਝ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤ ੇਗੱਲ ਹੁਦੰੀ ਸੀ ਪਰ ਘਰਿਦਆਂ ਵਲੱ� ਿਵਆਹ ਦੇ

ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕ ੇਉਹਨ� ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਵਸੈੇ ਵੀ

ਮਿਨੰਦਰ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਛੱਡਦ।ੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ

ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਬਹਤੁਾ ਤਗੰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਿਵਆਹ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।

ਅਸ਼ਿਮਤਾ ਨਾਲ ਹਈੋ ਿਜ਼ਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣ ੇਬੇਫਜ਼ੂਲ

ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕੱ ਕਣੌ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਦਦੰਾ ਹ ੈ? ਇਸ ਲਈ

ਉਹ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸੀ ਅੱਜ ਨਹ� ਤਾਂ ਕਲੱ ਸ਼ੁਭ ਖੁਦ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਮਨ

ਹੀ ਮਨ ਹਰੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।  ਮਗਰ� ਭਾਬੀ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ

ਕਿੱਢਆ ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਕ ੇਉਹ ਉਹ ਖੁਦ ਉ �ਡ ਗਈ ਸੀ। ਿਕਨੰਾ

ਸਮਾਂ ਉਸਨ� ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕ ੇਰਿੱਖਆ ਸੀ ਤ ੇਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੇ
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ਆਉ �ਦ ੇਹੀ ਸਭ ਡੁਲੱ� ਿਗਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦੀ

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਇਹਦ ੇਿਵਚੱ “ਜੂਠ�” ਹਣੋ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹ�। ਇਸ ਿਵਚੱ

ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀ ਅਣਲੱਗ ਹਵੋ ੇਨਹ� ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚਿਰਤੱਰ

ਖਰਾਬ ਤ ੇਉਹ ਿਵਆਹ ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਚ

ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਿਪਛਲੇ ਿਕਸੱੇ ਰਮੁਾਂਸ ਭਰ ੇਪਲ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸੀ ਤ ੇਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਿਰਸ਼ਤ ੇਚ ਹ ੈਹੀ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ

ਤ ੇਬੇਵਸਾਹੀ ਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕਈੋ ਚਾਹੁਦੰਾ ਪੁਰਾਣੇ

ਨੰੂ ਭੁਲੱ ਕ ੇਵਰਤਮਾਨ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ 100% ਦਈਏ। ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਦ ੇਕਦੇ

ਮਹੀਨ� ਬੱਧੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਆਉਣ ਮਗਰ� ਇਹ

ਕਾਲ ਹਰੋ ਵੀ ਵਧੱ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਚ ਕਈੋ ਟ�ਜੈਡੀ ਚਲ ਰਹੀ

ਸੀ। ਕਈੋ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖਾ ਦ ੇਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁਖੱ

ਸੱੁਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ

ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆ ਂਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਨਾ

ਪਰ ਉਸਦ ੇਿਚਹਰ ੇਤ� ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹ।ੈ

ਅਚਾਨਕ ਇੰਝ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਮਲਣਾ ਤ ੇਉਸਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹਣੋਾ ਿਕਸਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹ ੈ,ਖਾਸ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਰਲੇਸ਼ਨ ਦ ੇਚਾਕਲੇਟੀ ਿਦਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਸੀ ਨਵ� ਊਰਜਾ ਸੀ

ਸਭ ਸੀ ,ਓਥੇ ਹੀ ਹਣੁ ਪੁਰਾਣ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਮੁੜ ਮੁੜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹ ੇਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਦੀ

ਸੀ ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਿਕ ਭਾਬੀ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ ੈਇੱਕ ਸਾਥੀ

ਵਜ� ਨਾ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਜ� ਹੀ ਸਹੀ। ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ

ਿਦਨਾਂ ਤ ੇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤ ੇਇੱਕ ਿਦਨ ਤਾਂ ਉਸਨ� ਸ਼ੁਭ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਫੋਨ ਤ ੇਕੁਝ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਮਨ ਿਜਵ� ਵਿਹ ਹੀ ਿਗਆ ਹਏੋ।

……..ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ

ਵਟੇ ਕਰਦੀ ਨ�ਟ ਤ ੇਕਈੋ ਿਫਲਮ ਕਠੱ� ਵਖੇਣ ਲਈ ਪਈ ਸੀ। ਤ ੇਕਲੱ� ਉਹਨਾਂ ਿਦਲੀ
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ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਸੇ ਸੁਣਨ ਲਈ।  ਉਸਨੰੂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ੇਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ

ਿਜਉ � ਰਹੀ ਹ ੈ,ਇੱਕ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਣੋਾ ਜਰਰੂੀ ਹ।ੈ

 ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਭਾਬੀ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਅੱਗੇ

ਵਧੱ ਗਈ ਹ ੈਤ ੇਕਈੋ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਦਮ ਿਜਵ�

ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ ਹਏੋ। ਉਸ ਮਗਰ� ਕੁਝ ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਿਲਆ। ਤੇ

ਿਫਰ ਇੱਕ ਬਾਏ ਮਗਰ� ਫੋਨ ਕਟੱ ਿਦੱਤਾ। ਤ ੇਰਣੋ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਮਗਰ� ਉਹ

ਖੱੁਲ� ਕ ੇਰਈੋ ਸੀ ,ਗਮੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਤ ੇਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਾ ਨਹ�। ਿਦਲ ਹਲਕਾ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਦਬੱੇ ਪੈਰ� ਕਮਰ ੇਚ ਗਈ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ

ਆਪਣ ੇਆਪ ਚ ਖੋਈ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਈਟੀ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ

ਿਜਸਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਉਭਾਰਦ ੇਹਏੋ। ਆਪਣ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨ

ਸ਼ੁਭ ਕਪੱੜ ੇਉਤਾਰਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਲੇਟੀ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਿਵਚੱ ਘੁੱਟ ਿਲਆ।

ਬਾਹਾਂ ਚ ਕਸਦ ੇਹੀ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ�ਦ ਚ ਥੋੜ�ਾ ਜਾਗੀ। ਉਸਦੀ ਨੰਗੀ ਿਪੱਠ ਤ ੇਹਥੱ

ਫਰੇਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ ਤ ੇਸੀਨ� ਿਵਚੱ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਘੁੱਟ ਕ ੇਇੱਕ

ਲੱਤ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿਵਚੱ ਘੱੁਟ ਕ ੇਮੁੜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।ਸ਼ੁਭ ਉਸਦੀ

ਨਾਈਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ� ਹਥੱ ਪਾ ਕ ੇਿਪੱਠ ਤ ੇਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਉ �ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਚੱੀ ਨ�ਦ ਨੰੂ ਟਣੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਉ �ਗਲਾ ਂਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਦ ੇਵਧਦ ੇਹੀ ਉਸਦ ੇਸੀਨ� ਤ ੇਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵਧੱ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ� ਉਸਨੰੂ

ਆਪਣ ੇਸੀਨ� ਤ ੇਗਰਮ ਤ ੇਨਰਮ ਬੁੱਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹਏੋ ਤਾਂ ਉਸਨ� ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਸਰ ਨੰੂ

ਹਰੋ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੀਨ� ਨਾਲ ਘੱੁਟ ਿਲਆ। ਉਸਦ ੇਪੱਟਾਂ ਿਵਚੱ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੱਟ

ਖਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਾਈਟੀ ਿਖਸਕ ਨ� ਨੰਗਾ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਥੱ ਨਾਲ

ਉਸਦ ੇਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਲਾਉ �ਦ ੇਹਏੋ ਦਰੂ ੇਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਛੋਹਦਂੀ ਹਈੋ

ਥੱਲੇ ਤਕੱ ਉ �ਗਲਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਥੱਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਈਟੀ ਉ �ਤਰ

ਗਈ ਸੀ। ਦਵੋ� ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਪਰਦ ੇਤ� ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਚ ਗੁਆਚ ਰਹੀਆਂ
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ਸੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦ ੇਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨ� ਉਸਦ ੇਨਰਮ ਿਜਹ ੇਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਹਰ ਿਹਸੱ ੇਨੰੂ ਸਹਲਾਉ �ਦ ੇਹਏੋ ਿਜਵ� ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ

ਨੰੂ ਉਹ ਿਜਵ� ਅੰਬ ਵਾਂਗ ਚਪੂ ਰਹੀ ਹਵੋ।ੇ ਜੀਭ ਿਖਸਕਦ ੇਹਏੋ ਪੇਟ ਤ ੇਹੁਦੰੀ ਹਈੋ

ਧੰੁਨੀ ਤ ੇਿਫਰਦ ੇਹਏੋ ਹਠੇਾਂ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਨ� ਉਦ� ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਰਕੋ ਿਦੱਤਾ !

ਉਸਦ ੇਰਕੋਦ ੇਹੀ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਗਈ ਉਹ ਿਕ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਉਸਨ� ਘੁੰਮ ਕੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕ ੇਉਸਦ ੇਿਚਹਰ ੇਵਲੱ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤ ੇਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ

ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਲੱ। ਿਜਸਮਾਂ ਦ ੇਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕੱ ਿਜਵ� ਕਈੋ ਤੂਫ਼ਾਨ ਿਛਿੜਆ

ਹਏੋ। ਹਰ ਲੰਘਦ ੇਪਲ ਨਾਲ ,ਬੁੱਲਾਂ ਦ ੇਹਰ ਨਵ� ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੱਟ ਿਚਹਰ ੇਤ ੇਕਸ

ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਸੀ। ਇਹ ੋਕਸਾਵਟ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਵਧੱ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਜੋਸ਼

ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੀ ਸੀ। ਿਜਥੇ ਬੁੱਲ� ਾ ਜਾਂ ਜੀਭ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ

ਸੀ ਓਥੇ ਉ �ਗਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਦ ੂਿਵਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੰੂਹ ੋਿਨੱਕਲਦੀਆਂ

ਿਸਸਕਾਰੀਆਂ ਕਮਰ ੇਚ ਗੰੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਹਨਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਹਰੋ ਕਈੋ

ਗਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ। ਜਦ� ਿਜਸਮਾਂ ਚ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਜਵ� ਦਵੋ� ਹੀ

ਨੱੁਚੜ ਗਈਆਂ ਹਣੋ। ਘੁੰਮ ਕ ੇਮੁੜ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ ਬਾਹਾਂ ਿਵਚੱ ਭਰਕ ੇਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਇੱਕ

ਲੰਮੀ ਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤਕੱਦ ੇਹਏੋ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਹਾ

,” ਆਈ ਲਵ ਯੂ “ਸ਼ੁਭ ਨ� ਉਸਦ ੇਮੱਥੇ ਨੰੂ ਚੁੰਿਮਆ ਤ ੇਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ “ਆਈ ਲਵ

ਯੂ “. ਪਤਾ ਨਹ� ਉਹ ਵੀ ਇਹ ੋਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ। “ਆਪਾਂ ਿਦਲੀ ਜਾ ਰਹ� ਹਾਂ

,ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹਇੋਆ ਤਾ ਂਆਪਾਂ ਸੇਲੀਬ�ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ

ਆਵਾਗ�। ਇਹ ਿਸ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਕਲੋ ਪਿਹਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ,” ਜਰਰੂ ,ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ

ਲਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਲਦੀ ਚੜਗੇਾ। ” ਸੋਚਦ ੇਉਹ ਉ �ਝ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਚ

ਘੱੁਟ ਕ ੇਪਏ ਰਹ।ੇ  ਇੱਕ ਨਵ� ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਸ ਿਵਚੱ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਹਕੱ ਿਵਚੱ ਹੀ

ਚੜ�ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।  ……………………….(ਸਮਾਪਤ )

[ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹ ੈ, ਿਜਵ� ਮੋਿਹਨੀ( ਿਹਜੜ ੇਵਾਲੀ ) ਵਾਲੀ ਹਈੋ ਸੀ
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, ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤ ੇਿਤਨੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੇ ,ਬੈਸੇਕਸੂਅਲ ਤ ੇਕੁਈਰ 

ਗਰੁਪੱ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ�ਗੇੋ ,ਉਸ ਮਗਰ� ਪੰਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ ੇਪਾਤਰ ਇੱਕ ਥਾਂ

ਿਮਲਣਗੇ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉ �ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਸੇ ਹ ੈਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤ ੇਉਸ ਬਾਰ ੇਬਾਕੀ

ਿਡਟਲੇ ਿਲਖੀ ਜਾਊਗੀ , ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਮਨ ਦੀਆਂ ਲੇਸਬੀਅਨ

ਬਾਰ ੇਗੰੁਝਲਾਂ ,ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇਹਰੋ ਿਨੱਕੀ ਿਨੱਕੀ ਿਡਟਲੇ ਦਣੇ

ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਿਜੰਨ� ਕੁ ਸਵਾਲ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਦ ੇਵਲੇੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਿਜਥ� ਤਕੱ ਹੋ

ਸਿਕਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰ ੇਤਰੀਕ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਹਈੋ ,ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤ ੇਹਰੋ

ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹ ੈ)

ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ ੇਇੱਥੇ ਦਵੇ ੋ.

ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ

(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)

ਇਹ ਹ ੈਿਲੰਕ 

(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)

ਹਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ�

ਹਠੇਾਂ ਸਕਰਲੋ ਕਰ।ੋ
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ਬੈਕਯਾਰਡ ਚ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕ ੇਸੁਖਵੀਰ ਮਲਕੜ ੇਿਜਹ ੇਬੇਸਮ�ਟ ਵਲੱ ਿਗਆ ।

ਵਨੈਕੂਵਰ ਨਾਲ ਲਗਦ ੇਇਸ ਿਨੱਕ ੇਿਜਹ ੇਟਾਊਨ ਦ ੇਅਪਰ ਸਾਈਡ ਉਹ ਤ ੇਉਸਦੇ

ਦੋਸਤ ਰਿਹਦੰ ੇਸੀ । ਚਾਰ ਜਿਣਆ ਂਚ ਦ ੋਮੁੰਡ ੇਤ ੇਦ ੋਕੁੜੀਆਂ ਸੀ । ਕਈ ਹਰੋ ਵੀ

ਕਦ ੇਵੀ ਓਥੇ ਆ ਜਾਂਦ ੇਖੱਪ ਕਰਦ ੇਖਾਂਦ ੇਪ�ਦ ੇਤ ੇਸ� ਜਾਂਦ ੇ। ਘਰ ਦਾ ਕਲੱਾਪਣ

ਸਭ ਨੰੂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਿਬਜ਼ੀ ਰਖੱਣਾ ਜਾ ਂਦੋਸਤਾਂ ਚ

ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਟੈਮ ਕਢੱ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ।

ਹਣੁ ਵੀ ਉਸਦ ੇਦੋਸਤ ਉਸਨੰੂ ਆਖ ਰਹ ੇਸੀ ਿਕ ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਤੂ ੰਕੀ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਹੀ

ਿਕਤ ੇਇੱਧਰ ਉ �ਧਰ ਬੈਠ ਕ ੇਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ । ਪਰ ਉਹ ਰਿੁਕਆ ਨਾ । ਇਸ ਵਲੇੇ

ਉਹ ਿਕਧਰ� ਵੀ ਟੈਮ ਬਚਾ ਕ ੇਬੇਸਮ�ਟ ਚ  ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਾਰਨ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੀ

ਇਸ ਵਲੇੇ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਰਿਹਦੰੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੀ ਕਲੱੀ ਹੁਦੰੀ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਿਦਨ

ਰਾਤ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੀ ਮਚੀ ਰਿਹਦੰੀ ਸੀ । ਤ ੇਉਹ ਉਸ ਕਾਂਵਾਂਰਲੌੀ ਚ ਉਸ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਪਾਉ �ਦਾ । ਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ

ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏ ਗਈ ਸੀ ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਸਨ� ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬ�ਲ ਵਜਾਈ ,ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਮਗਰ� ਹੀ ਗੁਰੀ ਨ�
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ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ�ਆ । ਨਹਾਕ ੇ,ਕਮੰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਚ ਿਤਆਰ ਹਈੋ ਉਹ ਿਜਵ�

ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਵੋ ੇ। ਆਪਣ ੇਵਰਿਕਗੰ ਡ ੇਤ ੇਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ

। ਦਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਮਗਰ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਸਵਰੇ ਤਕੱ ਸ�ਦੀ ਿਫਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ

ਆ ਕ ੇਸ� ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ ੇਿਫਰ ਿਤਆਰ ਹਕੋ ੇਮੁੜ ਕਮੰ ਤ ੇਹਫਤ ੇਚ 5 ਿਦਨ ਇਹੋ

ਰਟੁੀਨ ਸੀ ਉਸਦਾ । ਤ ੇਕਮੰ ਤ ੇਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ

ਨਾਲ ਬੈਠ ਕ ੇਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਚਾਹ ਤ ੇਸਨ�ਕਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਸਦ ੇਰਟੁੀਨ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਬਣ

ਿਗਆ ਸੀ  ।

ਘਰ ਦ ੇਇੱਕ ਕਨੋ� ਕਲੋ ਰਖੱੇ ਬ�ਚ ਤ ੇਬੈਠ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚਸੁਕੀਆਂ ਭਰਦ ੇਖਾਂਦ ੇਤੇ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਚਾਹ ਦਾ ਐਨਾ ਝਸੱ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ

ਿਸਰਫ ਗੁਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ੇਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਊਹਨ� ਆਦਤ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ

ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੰੂ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇ ਤ� ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹਵੋ ੇ…..ਿਕਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ … ਤ ੇਆਨ�

ਬਹਾਨ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ।

ਹਣੁ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਨੰੂ ਗੁਰੀ ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ

ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੜ ਉਹ ਉਹੀ ਸਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਪੂਰ ੇਿਦਨ ਚ ਉਸਨੰੂ ਉਹੀ

ਪਲ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦ ੇਲਗਦ ੇਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਤਾ ਲ�ਦਾ । ਨਹ� ਤਾਂ ਊਸਦੀ

ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਪਲ ਜਹਾਜ ਚੜਦ ੇਹੀ ਿਪੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ।

ਗੁਰੀ ਆਪਣ ੇਕਮੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ , ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤ� ਚਗੁਲੀ ਤ�

ਿਨੱਕ ੇਿਜਹ ੇਤਾਅਨ� ਤ� ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦਖੁੀ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਤ ੇਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ

ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਕਦ ੇਗ਼ੱੁਸੇ ਚ ਕਦ ੇਉਦਾਸੀ ਚ ਕਦ ੇਹਾਸ ੇਚ ,ਹਰੋ ਸੁਣਨ

ਵਾਲਾ ਹ ੈਵੀ ਕਣੌ ਸੀ । ਸਾਰ ੇਹੀ ਸਟਡੂ�ਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ੋਜਹੀ ਸੀ ਇਹੋ

ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਸੀ । ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਬਨਾਂ ਗੱਲ� ਟਨੈਸ਼ਨ ਿਦੱਤੀ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਂਦੀ

। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਦੱਸ ਿਦਦੰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ
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ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾ ਿਦਦੰਾ ਸੀ । ਦ ੋਅਜਨਬੀਆਂ ਤ� ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ

ਬਣ ਗਏ ਸੀ । ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਅਕਸਰ ਉਹ ਲੇਟ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਿਫਰ ਕਮੰ ਤਕੱ ਪੈਦਲ

ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖਵੀਰ ਉਸਨੰੂ ਕਮੰ ਤਕੱ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕ ੇਆ ਜਾਂਦਾ ।

……….

ਸੰੁਨੀ ਹਈੋ ਬੇਸਮ�ਟ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਦ ੇਿਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਗੁਆਚ

ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਹਬੱਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਸਦ ੇਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣ ੇਘੁੰਮਣ

ਲਗਦੀ । ਿਕਵ� ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਿਵਚ� ਰੀਤੂ ਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਿਟਕੱੀਆ ਸੀ । ਤ ੇਿਫਰ ਿਕਝੰ ਉਹ ਉਸਦ ੇਜਾਦ ੂਚ ਜਕਿੜਆ ਉਸਦ ੇਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ

ਮੰਡਰਾਉ �ਣ ਲੱਗਾ । ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਮੁੰਡ ੇਦਿੁਪਹਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ

ਿਮਸ ਕਰ ਿਦਦੰ ੇਸੀ ।ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰੋ ਿਬਤਾਉਣ ਖਾਤਰ

ਕਦ ੇਕਲਾਸ ਿਮਸ ਨਾ ਕਰਦਾ । ਕੁਦਰਤੀ ਉਸਦਾ ਤ ੇਰੀਤੂ ਦਾ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਗਰੁਪੱ ਵੀ

ਇੱਕ ੋਬਣ ਿਗਆ । ਿਫਰ ਕਦ ੇਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਦ ੇਪੇਪਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਕਦ ੇਿਕਸੇ ਿਮਸ ਹਏੋ ਲੈਕਚਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ ੇਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ

ਇੰਝ ਕਰਦ ੇਹੀ ਉਹ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਦੋਸਤੀ ਤ ੇਿਫਰ ਮੁਹਬੱਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ� ਗਏ ਸੀ

। 

ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦ ੇਬ�ਚ ਤ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਲੈਬ ਕਟੰੀਨ ਤ ੇਮੁਹਬੱਤ ਤਕੱ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਦਾ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤ ੇਚ ਵਿੱਸਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । 

ਤ ੇਉਹ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸੱ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਭੁਲੱਦੀ । ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ

ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਸੀ । ਉਹ ਭਗੰੜ ੇਦੀ ਿਟਮ ਿਵਚੱ ਸੀ ਤ ੇਰੀਤੂ

ਿਗੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਿਵਚੱ ।ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰਦ ੇਕਰਦ ੇਅਕਸਰ ਲੇਟ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਉਸ

ਿਦਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਸਮਾਨ ਨੰੂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਦ�ਵ� ਆਉਡੀਟਰੋ ਦ ੇਬੈਕ

ਰਮੂ ਚ ਗਏ ਸੀ । ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਗਈ ਸੀ ਤ ੇਕਮਰ ੇਚ ਅਜੇ ਹਨ�ਰਾ ਸੀ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਹਥੱ

ਇੱਕ ੋਸਮ� ਸਿਵਚੱ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਤ ੇਆਪਸ ਚ ਖਿਹ ਗਏ । ਲਾਈਟ ਦੇ
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ਨਾਲ ਿਦਲ ਚ ਕਈ ਜਜਬਾਤ ਜਾਗ ਗਏ । ਕਮਰ ੇਦੀ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਧੱ ਿਗਆ । ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਹਥੱ ਛਿੱਡਆ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਰੀਤੂ

ਛੁਡਵਾ ਸਕੀ ।ਗੱੁਟ ਪਾਸ� ਘੁੱਟ ਕ ੇਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਆਪਣ ੇਵਲੱ ਿਖੱਿਚਆ । ਚੁੰਬਕ

ਨਾਲ ਲੋਹ ੇਵਾਂਗ ਰੀਤੂ ਉਸਦ ੇਗਲ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਗਈ । ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਿਖੱਚ ਕਦ�

ਬੱੁਲ� ਾ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤ ੇਹਥੇਲੀਆਂ ਕਦ� ਕਸੱਕ ੇਮੁੱਠੀਆਂ ਹ ੋਗਈਆਂ ਸਮ� ਨੰੂ ਵੀ

ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ । ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਉ �ਤਰ ਆਈ । ਪਲ ਿਛਣ ਚ ਹੀ

ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਸਾਹ ਇੱਕਿਮਕ ਹ ੋਗਏ । ਕਮਰ ੇਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਦਬੱੇ ਦਬੱੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ

ਆਵਾਜ਼ ਰਲ ਗਈ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਇੰਝ ਿਡਗੱ ਰਹ ੇਸੀ ਿਜਵ� ਿਕਸ ੇਸਹਾਰ ੇਦੀ

ਜਰਰੂਤ ਹਵੋ ੇ। ਰੀਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤ ੇਸੀ । ਕਦ� ਉਹ ਮਦਹੋਸ਼ ਦੇ

ਆਲਮ ਚ ਬੱੁਲ� ਾ ਤ� ਗਰਦਨ ਤ ੇਿਖਸਕ ਿਗਆ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗਾ । ਪਰ

ਿਜਉ � ਹੀ ਹਰੋ ਥੱਲੇ ਵਲੱ ਿਖਸਕਦ ੇਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਤ ੇਮੂੰਹ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਰੀਤੂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੰੂ ਸੂਰਤ ਆਈ । ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਉਸ ਕਲੋੋ ਖੁਦ

ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉ �ਦੀ ਬੋਲੀ ,” ਿਪਆਸ ਲੱਗੀ ,ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ।”  ਸੁਖਵੀਰ ਵੀ

ਇੱਕ ਦਮ ਆਸ ਪਾਸ ਦਖੇਣ ਲੱਗਾ ਿਜਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ

ਫੜ ੇਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀ !!!

ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ । ਉਦ� ਤਕੱ ਰੀਤੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ

ਦਰਵਾਜੇ ਕਲੋ ਆ ਖੜੀ ਸੀ । ਤ ੇਪਾਣੀ ਪੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮਾਉ �ਦੀ ਤ ੇਮੁਸਕਰਾਉ �ਦੀ

ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਚ ਖੜ ੇਬਾਕੀ ਗਰੁਪੱ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀ ।

ਸੰੁਨ� ਕਮਰ ੇਚ ਬੈਠ ਉਹ ਹਣੁ ੇਹਣੁ ੇਬੀਤੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।

ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਨ�ਡਾ ਦ ੇਉਸ ਦ ੇਉਸ ਸੁੰਨ� ਕਮਰ ੇਚ ਬੈਠ ਕ ੇਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰ�

ਉਸੇ ਿਦਨ ਵਾਂਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਮੁਹਬੱਤ ਤ ੇਪਿਹਲਾ ਚੁੰਮਣ

ਕਈੋ ਭੁਲੱ ਸਕਦਾ ਭਲਾ !!! 
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ਕਹਾਣੀ :ਅਣਲੱਗ 

ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ 

ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਿਦਲ ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਸੀ ।

ਅੰਦਰ ਤ ੇਬਾਹਰ ਦ ੇਖਾਲੀਪਣ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨ� ਫੋਨ ਚੁੱਿਕਆ ਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ

ਤਰ�ਾਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ� ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ । ਪਰ ਉਸਦ ੇਆਪਣੇ

ਹਸਬ�ਡ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵਖੇ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਦਖੇ ਓਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਦੰਾ

। ਅਲਿਵਦਾ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ� ਕ ੇਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ ਚ ਗੰੁਮ ਜਾਂਦਾ । ਿਕਨੰੀ

ਵਾਰ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਡਲੀਟ ਕਰ ਦਵ ੇ। ਪਰ ਉ �ਗਲੀਆਂ ਕਬੰ ਉ �ਠਦੀਆਂ ।

ਤ ੇਉਹ ਕਦ ੇਚੈਟ ਿਡਲੀਟ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । 

ਤਦ ੇਗੁਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹਇੋਆ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਖਾਣ ੇਦਾ ਬ�ੇਕ ਹਇੋਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਦ ੇਖਾਣ ੇਦੀ ਫਟੋ ੋਕਿਲੱਕ ਕਰਕ ੇਉਸਨੰੂ ਭਜੇੀ ਸੀ । ਭੂਤ ਤ ੇਭਿਵਖੱ

ਚ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਨਮਾਨ ਫਿੱਸਆ ਹਇੋਆ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਫਟੋ ੋਦ ੇਬਦਲੇ

ਚ ਉਸਨ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦ ੇਬਟਨ ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ।ਅੱਿਗਉ � ਗੁਰੀ ਦਾ ਹਸੱਦਾ
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ਿਚਹਰਾ ਿਦਿੱਸਆ।

ਉਸਦ ੇਿਚਹਰ ੇਦ ੇਿਫਊਜ਼ ਉ �ਡ ੇਵਖੇ ਗੁਰੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਜਰਰੂ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਮ

ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਕਸੋ ਿਰਹਾ ਹਣੋਾ । “ਹਣੁ ਤ ੇਉਹਦਾ ਿਵਆਹ 

ਹ ੋਿਗਆ ਹਣੁ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਉਸਨੰੂ ਭੁਲੱ ਜਾ “. ਇੰਝ ਹਰ ਰਜੋ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਵੇਦਾਸ

ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਭਲਾਂ ? 

ਗੁਰੀ ਨ� ਕਿਹ ਤਾਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਿਕਨੰਾ ਕੁ ਆਪਣ ੇਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਭੁਲੱ ਗਈ

ਸੋਚਕ ੇਉਸਦ ੇਿਚਹਰ ੇਤ ੇਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਿਫਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸਨ� ਮੂੰਹ ਤੇ

ਿਸ਼ਕਨ ਨਹ� ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਹਰ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਸੁਖਵੀਰ

ਉਦਾਸ ਹਵੋ ੇਕਦ ੇਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਨਾ ਹਣੋ ਦਵ ੇਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ ੇਿਕਵ�

ਦਵੋ� ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦ ੇਉਦਾਸ ਪਲਾ ਂਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ।

ਟੁਟੱ ੇਹਏੋ ਟੁਿੱਟਆਂ ਨੰੂ ਵਧੱ ਸਮਝਦ ੇਹਨ । ਟੁਟੱਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹ ੈਿਕ ਦੂਸਰੇ

ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ। 

ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਤ ੇਰੀਤੂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ

ਜਾਏ ।ਇੱਥੇ ਲਈ ਤੁਿਰਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਦ ੋਿਤਨੰ ਸਾਲ ਚ ਰੀਤੂ ਨੰੂ

ਿਵਆਹ ਕ ੇਲੈ ਆਏਗਾ। ਤ ੇਿਫਰ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਹਵੋਗੇੀ । ਪਰ ਿਤਨੰ

ਤ� ਚਾਰ ਤ ੇਚਾਰ ਤ� ਪੰਜ ਿਕਨੰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰਿਦਆ ਨੰੂ ਰਕੋ ਕ ੇਰਖੱਦੀ

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦ ੇਸਹਾਰ ੇ। ਉਮਰ ਦ ੇਸੁਿਨਹਰ ੇਵਰ�  ੇਖਵਾ ਕ ੇਵੀ ਇਹ

ਫਾਸਲੇ ਨਾ ਿਮਟ ਸਕ ੇ। ਤ ੇਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਦੀ ਹਕੋ ੇਚਲੀ ਗਈ । ਦਵੋਾਂ

ਕਲੋ ਕਈੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।

ਇਹ ੋਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੀ ਦੀ ਸੀ ,ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕਈੋ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ

ਪੈਰ ਪਾਉ �ਦਾ ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਤ ੇਛੱਡ ਕ ੇਨਹ� ਆਉ �ਦਾ ਸਗ� ਆਪਣਾ

ਿਪਆਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕ ੇਆਉ �ਦਾ ਤ ੇਦੋਸਤ ਿਮੱਤਰ ਵੀ । ਗੁਰੀ ਵੀ ਧੰਮੀ ਨੰੂ ਇਸੇ ਲਈ

ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ ੇਅਜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਜੰਮੇ ਉਦ� ਤਕੱ ਉਹ ਿਵਆਹ

ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਚੰਗੇ ਘਰ ਿਵਚ� ਸੀ ਤ ੇਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਪੂਰ ੇਟਬੱਰ ਦੀ ਆਸ
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ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਕਨ�ਡਾ ਸ�ਟਲ ਹ ੋਜਾਊਗਾ । ਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਕਲੱੀ ਦੀਆਂ ਉਹ

ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਹਨ�ਰ ੇਚ ਗੁਜਰੀਆਂ ਸੀ ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੇਸਮ�ਟ ਚ ਜਦ� ਿਸ਼ਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਵਦੰਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਬਾਕੀ

ਮੁੰਿਡਆ ਨਾਲ� ਅੱਡ ਨਹ� ਸੀ ਲੱਿਗਆ । ਿਬਨਾਂ ਬੁਆਏਫ��ਡ ਤ� ਤ ੇਿਬਨਾਂ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ

ਤ� ਰਿਹ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਸਭ ਏਥੇ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ।

ਹਰ ਕਈੋ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਤਰੀਕ ੇਆਪਣ ੇਵਲੱ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹ ੈ। ਤ ੇਿਫਰ ਕੁਝ

ਿਦਨ ਕਢੱ ੇਤ ੇਿਫਰ ਨਵ� ਵਲੱ ਇੱਕ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨ� ਇਹ ੋਰਟੁੀਨ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ

। ਿਜਵ� ਕਈੋ ਇੱਕ ੋਖਾਣਾ ਖਾ ਕ ੇਕੁਝ ਿਦਨ ਚ ਬੋਰ ਹ ੋਜਾਏ । ਿਫਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ

ਲੱਭਦਾ ਿਫਰ ੇ। 

ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਕੁ ਿਦਨਾ ਂਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਿਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਬਾਕੀਆਂ

ਵਾਂਗ ਨਾ ਘਟੀਆ ਜੋਕਸ ਸੀ ਨਾ ਿਕਸੇ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਣਾ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਿਕਸੇ

ਮੁੰਡ ੇਬਾਰ ੇਊਹਦ ੇਮੂੰਹ ੋਕਦ ੇਨਹ� ਸੀ ਸੁਿਣਆ । ਉਸਨ� ਕਿਹਣਾ” ਛੱਡ ੋਸਭ ਦੀ

ਲਾਈਫ ਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਿਕਸੇ ਤ� “.

ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤ� ਨਾ ਹਟਦ ੇ। ਉਹ ਦਵੋ� ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਅਲੱਗ

ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ । ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕਢੱਦ ੇਗਏ ਤੇ

ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤ ੇਲੈ ਗਏ ਸੀ । 

ਇੱਕ ੋਜਹੀ ਸਮਝ ਆਲੇ ਿਕਨੰ� ਕੁ ਲੋਕ ਿਮਲਦ ੇਹਨ । ਸੁਖਵੀਰ ਤ ੇਗੁਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਲੱਗੇ ਸੀ । ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਸੁਖਵੀਰ ਕਲੋ ਕਈੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹ�

ਸੀ । ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦ ੇਪਰਪੋੋਜ਼ਲ ਉਸਨੰੂ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ

ਿਦਦੰਾ ਸੀ । ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਦ� ਜਦ� ਪਰਪੋੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਿਕਸੇ ਪਾਿਸਓ � ਹਣੁੇ

ਿਨੱਕਲੀ ਹਵੋ ੇਤ ੇਿਫਰ ਦੂਸਰ ੇਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵ ੇ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਅ ਲੱਭ

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਤ ੇਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਸੀ । 

ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਿਮਲੇ ਅਣਲੱਗ ਿਮਲੇ ,ਇਥ�

ਤਕੱ ਆਪਣੀ ਵਡੱ ੇਭਰਾ ਦ ੇਪਾਏ ਕਪੱੜ ੇਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਉ �ਦਾ ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ� ਇੱਕ ੋਗੱਲ
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ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕ ਜੋ ਿਮਲੇ ਅਣਲੱਗ ਿਮਲੇ। ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ

ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖੱਦੀ ਸੀ । ਮਾਸੀ ਮਾਮੇ ਦ ੇਮੁੰਿਡਆ ਦ ੇਕਪੱੜ ੇਵੀ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹ� ਸੀ

ਪਿਹਨਣ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸੀ । ਭਾਵ� ਉਸਦੀ ਭਣੈ ਲਈ ਇੰਝ ਦੀ ਕਈੋ ਰਕੋ ਟਕੋ ਨਹ�

ਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਰੋ

ਿਮਲਦਾ ਸੀ । 

ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ� ਉਹ ਤ ੇਰੀਤੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਮਰ ੇਚ ਿਮਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਿਸਰਫ

ਉਸਦ ੇਹਣੋ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਿਦਲ ਭਿਰਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਤ ੇਰੀਤੂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਆਪਣ ੇਲਈ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਗਦੀ ਸੀ

ਉਸਨੰੂ । 

ਕਪੱੜ ੇਉਤਾਰਦ ੇਉਸਨ� ਸੰਗਦ ੇਤ ੇਡਰਦ ੇਹਏੋ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ,” ਮੈਨੰੂ ਛੱਡਗੇਾ ਤਾਂ ਨਹ�

,ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਾ ?” 

ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ੋਸੀ,”ਤਰੇ ੇਤ� ਿਬਨਾਂ ਮ� ਆਪਣੀ ਦਨੁੀਆਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ�

ਸਕਦਾ।” ਸੱਚੀ ਉਦ� ਉਸ ਲਈ ਰੀਤੂ ਹੀ ਊਸਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਰੀਤੂ

ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ,”ਮੇਰੀ ਸਹੁ ੰਖਾ ਕ ੇਆਖ ਭਲਾ ,”। ਉਸਦ ੇਿਸਰ ਤ ੇਹਥੱ

ਰਖੱ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤਕੱਕ ੇਇਹ ੋਗੱਲ ਦਹੁਰਾਈ ਸੀ । ਜਦ� ਉਹਨਾ ਂਦਵੋਾਂ ਦੇ

ਿਵਚੱ ਿਸਰਫ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ । ਿਦਲਾਂ ਚ ਵੀ ਦਰੂੀ ਨਹ� ਸੀ । 

ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਐਨ� ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹ ਸਹੁ ੰਖਾਧੀ ਿਕਧੱਰ ਗਈ । ਿਕਸੇ ਦਾ

ਕਖੱ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਵਗਿੜਆ । ਹਾਲਤਾਂ ਨ� ਦਰੂੀਆਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤ ੇਸਭ

ਇਕਰਾਰ ਤ ੇਸਹੁ ੰਝੂਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ । ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨਕ ੇਪਤਾ ਨਹ�

ਿਕਨੰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨ� ਿਨੱਘ ੇਕੀਤਾ ਸੀ । ਿਕਨੰ� ਹੀ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਖੁਸ਼ਬੋ ਮਾਣੀ

ਸੀ । ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ । ਉਹ

ਸਹੁਆਂੰ ਉ �ਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤ ੇਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ …….

ਚਲਦਾ …..
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Story Anlag
Part III

ਕਹਾਣੀ ਅਣਲੱਗ 

ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ 

ਇਸ਼ਕ ਦ ੇਬੂਟ ੇਭਾਵ� ਲੱਖ ਵਾਰ ਉ �ਜੜਨ ਮੁੜ ਵਸੱਣ ਲਈ ਜੜ�ਾ ਂਆਪਣ ੇਆਪ

ਫੁਟੱਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਖੱਚ

ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹੂ ਤਕੱ ਤਰਗੰਾਂ ਛੇੜ ਿਦਦੰੀ ਹ ੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਤ ੇਗੁਰੀ ਦੇ

ਿਸਰਫ ਿਦਲ ਟੁਟੱ ੇਸੀ । ਹਣੁ ਹਰ ਬੀਤਦ ੇਿਦਨ ਨਾਲ,ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ ਿਬਤਾਏ

ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ,ਪੀਤੀ ਹਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ,ਿਪਆਰ ਦੀ ਹਰ ਤਕੱਣੀ ਨਾਲ ਇਹ

ਿਖੱਚ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕ ੇਕਲੋ ਲੈ ਕ ੇਆ ਰਹ ੇਸੀ । ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਵਧੱਣ
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ਲੱਗੀਆਂ ,ਅੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਥੱਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਿਜਸਮ ਚ ਤਰਗੰਾਂ ਛੇੜਨ

ਲੱਗੀ ਤ ੇਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨਾਲ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ।

ਰਾਤ ਦ ੇਸੁਨਿਹਰ ੇਸੁਪਿਨਆਂ ਚ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਜਾਗ ਉ �ਠੀ ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਦਲ ਦ ੇਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਉ �ਕਰ ੇਗਏ । 

ਉਸ ਿਦਨ ਗੂਰੀ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਦਖੁੀ ਸੀ , ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਈੋ ਿਫਲਮ

ਵਖੇਣ ਗਏ ਹਏੋ ਸੀ । ਤ ੇਕਮੰ ਤ ੇਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਈੋ ਝਗੜਾ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ

। “ਿਜਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦ� ਹਾਂ ਕਈੋ ਕਦ ੇਨਾਲ ਨਹ� ਖੜਦਾ,ਉਸਦਾ ਮ� ਹਰ ਵਾਰ

ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਕਲੇੱ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ .”।

ਰ�ਦੀ ਉਹ ਕਮੰ ਤ� ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕ ੇਆ ਗਈ ਸੀ । ਸੁਖਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨ�ਦ ਦੇ

ਉਨ�ਦਰ ੇਚ ਉ �ਿਠਆ ਸੀ । ਿਕਸੇ ਸੁਨਿਹਰ ੇਖਵਾਬ ਨੰੂ ਗੁਰੀ ਦ ੇਰਣੋ ੇਨ� ਤੜੋ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਕਲੋ ਬ�ਡ ਨਾਲ ਢ ੋਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ । 

“ਕਈੋ ਨਾ ਜੇ ਕਈੋ ਹਰੋ ਨਹ� ਮ� ਤਾਂ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਂ ਨਾ “। ਉਸਦ ੇਠੰਡੇ

ਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਸੋੇ ਹਥੱਾਂ ਚ ਘੁੱਟਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ । ਗੁਰੀ ਉਸਦ ੇਮੋਢ ੇਤ ੇਿਸਰ

ਰਖੱਕ ੇਡੁਸਕਣ ਲੱਗੀ । “ਤੂ ੰਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਗੇਾਂ ,ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸਾਰੇ

ਹੀ ਐਵ� ਕਰਦ ੇਹਨ .” ਗੁਰੀ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ੋਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਿਸਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹਥੱਾਂ ਚ ਪਕੜ ਕ ੇਬੜੀ ਨੀਝ

ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤਕੱਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ ,” ਮ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਰਹਾਗਾਂ

“,ਵਿਰ�ਆਂ ਮਗਰ� ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਸਨ� ਬੋਲੇ ਸੀ .

ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਜਵ� ਰਕੁ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ

ਦੂਸਰ ੇਚ ਖੱੁਿਬਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸਮਾ ਂਗਈ ਸੀ ।ਤਜ਼ੇ ਧੜਕਦ ੇਿਦਲ ਇੱਕ ਪਲ

ਲਈ ਰਕੁ ੇਸੀ । ਿਦਲ ਦਾ ਧੜਕਣ ਤ ੇਸਾਹ ਦਾ ਮੁੜ ਚੱਲਣਾ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ

ਮਿਹਸੂਸ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਜਦ� ਗੁਰੀ ਨੰੂ ਕਸੇੋ ਹਝੂੰਆਂ ਤ ੇਉਸ ਤ� ਵੀ ਵਧੱ

ਗਰਮਾਹਟ ਭਰ ੇਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਬੁੱਲ� ਮਿਹਸੂਸ ਹਏੋ । ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਮਚ
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ਗਈਆਂ । ਵਿਰ�ਆਂ ਤ� ਸਪਰਸ਼ ਲਈ ਤਰਸਦ ੇਉਸ ਦ ੇਸਰੀਰ ਚ ਝੁਣਝੁਨੀ ਿਛੜ

ਗਈ । ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਮ ਝੂਠਾ ਪੈ ਿਗਆ । ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਹਥੱ ਿਖਸਕਦ ੇਉਸਦੇ

ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦ ੇਰਹ ੇਸੀ ।  ਉਸਦ ੇਨਰਮ ਬੁੱਲ� ਸੁਖਵੀਰ

ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਸੀ ਤ ੇਪਲ ਪਲ ਉਸਦ ੇਚੁੰਮਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੱ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਹਥੱ ਿਖਸਕਦ ੇਉਸਦ ੇਸਰੀਰ ਿਵਚੋੱ ਿਜਵ� ਕੁਝ ਗਵਾਿਚਆ ਲੱਭ ਰਹੇ

ਹਣੋ । ਉ �ਝ ਹੀ ਉਸਦ ੇਉ �ਪਰ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਤ ੇਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਥੱਲੇ

ਿਲਫਦੀ ਗਈ । ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਕਸੱ ਿਲਆ ਸੀ

। ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨ� ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਹਰ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਛੇੜ ਛੇੜ ਨਵਾਂ ਹੀ

ਸੰਗੀਤ ਛੇੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਹਰ ਪਲ ਿਜਸਮ ਚ ਵਧੱਦ ੇਜੋਸ਼ ਤ ੇਿਪਗਲੇਪਣ ਨੰੂ ਉਹ

ਿਬਨਾਂ ਛੋਹ ੇਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਮਿਹਸੂਸ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਉ �ਪਰ ਛਾਹ ਗਏ

ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਊਸਦੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸਦਾ

ਿਜਸਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ੋਹਾਲ ਸੀ । ਿਜੱਥੇ ਵੀ

ਉਹ ਚੁੰਮਦਾ ਤ ੇਿਜਥੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਹਦਾ ਉਸਨੰੂ ਤੜਪ ,ਗਰਮੀ ਤ ੇਿਪਘਲੇ ਰਸ ਤ�

ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਲਦਾ । ਕਦ� ਦ�ਵ� ਕਪੱਿੜਆਂ ਤ� ਬੇਪਰਵਾਹ ਹ ੋਗਏ । ਤ ੇਕਦ�

ਨਗਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਪਆਰ ਦ ੇਪਰਦ ੇਚ ਕਜੱੀ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ।

ਿਜਸਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਹਾਣ ਦ ੇਹਕੋ ੇਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਚ ਇੰਝ ਸਮਾ ਗਏ ਿਜਵ ੇਿਕਨੰ�

ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹ ੇਹਣੋ । ਅਚਾਨਕ ਹਈੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ

ਸੁਆਦ ਹਰ ਬੀਤਦ ੇਦ ੇਪਲ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸ਼ੁਰਆੁਤ ਤ� ਪੀਕ

ਵਲੱ ਜਾਂਿਦਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਹਥੱਾਂ ਚ ਸਮੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਨੰੂ

ਧੁਰ ਤਕੱ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਿਕਨੰ� ਹੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਮਲਣ ਦ ੇਉਸ

ਆਿਖ਼ਰੀ ਮੁਕਾਮ ਨੰੂ ਪਾ ਸਕ ੇਸੀ । 

…………..

ਚਰਮ ਸੱੁਖ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਚਰਮ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ,ਪਰ
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ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਹ� । ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸਤ� ਮਗਰ� ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹ ੈ।ਇਸੇ ਤੇ

ਉ �ਸਰਦੀ ਹ ੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਇਕਰਾਰ ਪੱਕ ੇਹ ੋਗਏ ਸੀ ਤ ੇਿਜੰਦਗ਼ੀ ਨੰੂ

ਨਵ� ਿਸਰ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ । ਹਣੁ ਤਾਂ ਿਦਨ ਵੀ ਕਿੱਠਆ ਦ ੇਬੀਤਦ ੇਸੀ ਤੇ

ਰਾਤਾਂ ਵੀ । ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਕਦ ੇਕਦ ੇਮੁੜ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਖੜ� ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖਾਸ

ਕਰਕ ੇਜਦ� ਚਰਮ ਤ� ਥੱਲੇ ਵਲੱ ਕਈੋ ਆਉ �ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜਦਾ

ਹ ੈ। ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹਇੋਆ । ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ

ਸਮਾਏ ਉਸ ਚਰਮ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ੇਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ� ਰੀਤੂ ਦਾ

ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਤ ੇਿਜ਼ਕਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਗਆ ਸੀ । ਉਦਾਸੀ ਦ ੇਉਸ ਆਲਮ ਨੰੂ

ਤੜੋਦ ੇਤ ੇਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਕਰਦ ੇਕਦ� ਸੁਖਵੀਰ ਖੁਦ ਦ ੇਿਨੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੰੂ ਫਰਲੋਣ

ਲੱਗਾ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ । ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਬੀਤ ੇਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਪਿਹਲੱੀ

ਿਕਸੱ ਤ� ਅੰਿਤਮ ਿਮਲਣ ਤਕੱ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ੋਮੱਲੋਮੱਲੀ ਿਨਕਲਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਗੁਰੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਤ ੇਉਸਦ ੇਦੱਸਣ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹਾਸੇ ਤ ੇਗੱਲਾਂ

ਨਾਲ ਇਨਜੂਆਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਜਦ� ਤਕੱ ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ

ਬਾਹਾਂ ਚ ਘੁੱਟਕ ੇਉਸਦ ੇਬਾਰ ੇਨਹ� ਪੁੱਛ ਿਲਆ ਉਦ� ਤਕੱ ।

ਗੁਰੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੁਦੰੀ ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ ਿਜੱਦ ਅੱਗੇ ਊਸਦੀ ਇੱਕ

ਨਾ ਚੱਲੀ । ਉਸਦ ੇਵਾਰ ਵਾਰ ਤਗੰ ਕਰਨ ਤ ੇਅਖੀਰ ਉਸਨ� ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤਾ । ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਹਰੋ ਵੀ ਿਵਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਦੰਾ ।

ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਮੁੜ ਗੁਰੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ । ਊਸਦੀ

ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਖੁਦ ਦ ੇਿਜਸਮ ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ�ਾ ਂਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ।

ਹਰ ਨਵੀ ਗੱਲ ਤ ੇਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਤਜ਼ੇ ਹੁਦੰ ੇਗਏ । ਿਸਰਫ ਉਸਦ ੇਹਥੱ

ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਗੁਰੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਚ ਵਧਦੀ ਉਤਜੇਨਾ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਸੀ । ਤ ੇਹਰ ਪਲ ਦ ੇਿਵਸਥਾਰ ਚ ਜਾਂਦ ੇਗੁਰੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ੰਗਤਾ ਵਧੱਦੀ ਗਈ

ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤ� ਵੀ ਨਗਨ ਹੁਦੰ ੇਗਏ । ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ
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ਿਨੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਲੋ ਫਰਿੋਲਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਣੁ ਉਸਨ�

ਉਮਰ ਭਰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਈੋ

ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਹ ਉਦ� ਤਕੱ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦ� ਤਕੱ ਉਤਜੇਨਾ ਨ�

ਉਸਦ ੇਬੱੁਲਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਤ� ਰਕੋ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦ ੇਬੋਲਦ ੇਟੁਟੱ ਗਈ

ਸਾਹ ਉ �ਖੜ ਗਏ ਤ ੇਉਖੜਦ ੇਸਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਸਾਹਾਂ ਨ� ਸਹਾਰਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ

। ਉਤਜੇਨਾ ਦ ੇਉਸ ਿਸ਼ਖਰ ਤ� ਮੰਿਜਲ ਤ ੇਜਾਣ ਚ ਜੋ ਸੱੁਖ ਦਵੋਾਂ ਨ� ਮਿਹਸੂਸ

ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਹਵੋ ੇ। ਉਸ ਮਗਰ� ਥਕਾਵਟ ਤ ੇਸ਼ਰਮ ਨ� ਦਵੋਾਂ

ਨੰੂ ਤੜੋ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।

ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਮਨ ਗਲਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ । ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਭਰ ਅਣਲੱਗ

ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਨ� ਿਜਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਣਆ ਉਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕਚੱਾ

ਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਤ ੇਛਾ ਗਈ

। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਜਿਨਟੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਤ ੇਿਜੰਦਗ਼ੀ

ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ੈ। ਕਾਸ਼ ਉਸਨ� ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕਲੋ� ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ

ਹੁਦੰਾ । ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਚ ਗੰਦ ੇਤ ੇਸੈਕਡੰ ਹ�ਡ ਵਰਗੇ ਿਵਚਾਰ ਭਰ ਗਏ । ਿਕਸੇ

ਹਰੋ ਮਰਦ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਚ� ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋ ਲੱਗੀ । 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਪਆਰ ਿਵਚੱ ਮਰਦ ਆਲੀ ਈਗੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਜੋ

ਖੁਦ ਬਾਰ ੇਸਭ ਭੁਲੱ ਕ ੇਔਰਤ ਦ ੇਪਿਵਤੱਰ ਹਣੋ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਪਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਤਜੇਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨ� ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਨਵ� ਦਰੋਾਹ ੇਤ ੇਿਲਆ ਖੜ�ਾ ਕੀਤਾ

ਸੀ ।

ਚਲਦਾ ………
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2  C O M M E N T S

ਕਹਾਣੀ ਅਣਲੱਗ 

ਚੌਥਾ ਤ ੇਆਿਖ਼ਰੀ ਭਾਗ 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਮਨ ਚ ਅੜੀ ਉਹ ਘੁੰਡੀ ਖੱੁਲ�ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ

ਉਲਝਦੀ ਚਲੇ ਗਈ । ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਿਕਨੰ� ਹੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਮਗਰ� ਕਈੋ ਐਸਾ ਸਖਸ਼

ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਬਿਣਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਤਨ ਤ ੇਮਨ ਦ�ਵ� ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕੋ

ਿਟਊਨ ਿਵਚੱ ਜਾਪਦ ੇਸੀ । ਦੂਸਰ ੇਪਾਸੇ ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਚ ਭਰੀਆਂ ਬੋਝਲ

ਗੱਲਾਂ ਉਸਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸੂਲ ਐਕਿਟਵ

ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰ ੇਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ,ਿਰਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤ ੇਨਾਨ ਵਰਜਨ

ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰ ੇਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਈਗੋ ਬਣੀ

ਸੀ ,ਉਹ ਚਾਹ ਕ ੇਵੀ ਨਹ� ਿਨੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਜੇ ਿਕਸੇ ਉਸਦ ੇਦੋਸਤ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ
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ਪਤਾ ਲੱਗਾ  ? ਜੇ ਕਲੱ� ਨੰੂ ਗੱਲ ਖੱੁਲ� ਕ ੇਘਰਿਦਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਗਈ ਿਫਰ ? ਤੇ

ਿਵਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀ ਅਣਲੱਗ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਨ� ਇਹ ੋਜਨਮ ਤ� ਹਣੁ ਤਕੱ ਸਮਾਜ

ਿਵਚ� ਸੁਿਣਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਪ ਭਾਵ� ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਐਨ� ਸਾਲ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤ ੇਚ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਛਿੱਡਆ ਹਵੋ ੇਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਹਵੋ ੇ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸਦ ੇਆਪਣਾ ਮਨ

ਝੂਠਾ ਪੈ ਿਗਆ । 

ਰਾਤ� ਹੀ ਉ �ਠ ਕ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਕਮਰ ੇ ਚ ਅਲੱਗ ਸ� ਿਗਆ ਸੀ । ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਚਦਾ

ਿਰਹਾ ,ਿਕਹੜ ੇਪਾਸੇ ਜਾਵ ੇ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸੁਵਖੱਤ ੇਉ �ਠ ਕ ੇਿਬਨਾਂ ਗੁਰੀ ਨੰੂ ਉਠਾਏ

ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਮੰ ਤ ੇਚਲਾ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਉਸ ਵਲੇੇ ਤਕੱ ਆਇਆ ਜਦ� ਗੁਰੀ

ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਸ� ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਕਈ ਿਦਨ ਇਹ ੋਉਹ

ਦਹੁਰਾਉ �ਦਾ ਿਰਹਾ । ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤ ੇਗੁਰੀ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਹਾਈ ਹਲੋੈ ਕਰਦਾ । ਤੇ

ਰਾਤ� ਸ�ਣ ਦਾ ਨਾਟਕ । ਗੁਰੀ ਿਕਨੰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਇੰਝ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਮੰ ਜਾਂ ਥੱਕ ੇਹਏੋ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਿਦਦੰਾ । 

ਗੁਰੀ ਸਭ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਜਦ�

ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਸਆ ਸੀ ਦਵੋਾ ਂਨ� ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਸਆ ਸੀ । ਿਫਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਹਣੁ

ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਇੰਝ ਭਜੱਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ । ਜੋ ਹ ੈਸੋ ਹ ੈਉਸਤ� ਿਕਥੱ ੇਤਕੱ ਦਿੌੜਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ? ਜੋ ਬਦਿਲਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕ ੇਉਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਚ ਿਸਆਣਪ ਹ ੈ।

ਵਧੱ ਤ� ਵਧੱ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਿਕ ਅੱਿਗਉ � ਕਦ ੇਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹਵੋ ੇ।

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਣੋ ਜੇ ਉਹ ਆਹਮਣ ੇਸਾਹਮਣ ੇਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ

ਿਜਵ� ਦੌੜ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹਵੋ ੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦ� ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਈ ਉਦ� ਸ਼ਾਇਦ

ਸੁਖਵੀਰ ਸ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਨ� ਇੱਕ ਦ ੋਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨ�ਦ ਆਉ �ਦੀ

ਹ ੈਕਿਹਕ ੇਿਫਰ ਸ�ਣ ਲੱਗਾ । ਬਹਤੁ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ� ਨਹ�

ਉ �ਿਠਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਕ ੇਲੇਟ ਗਈ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ

ਪੂਰੀ ਿਖਝ ਸੀ । “ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਇੋਆ ਕੀ ਏ “। ਇੰਝ ਵੀ ਕਈੋ
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ਮਸਲਾ ਹਲੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ਲੇਟ ੇਲੇਟ ੇਹੀ ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਕਪੱੜ ੇਉਤਾਰ ਿਦੱਤ ੇਤ ੇਸੁਖਵੀਰ

ਦ ੇਜਮਾਂ ਨ�ੜ ੇਹ ੋਗਈ । ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਘੁੱਟ ਇੱਕ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ

ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਉ �ਪਰ ਰਖੱ ਲਈ । ਿਨੱਘੇ ਸਰੀਰ ਤ ੇਗਰਦਨ ਤ ੇਆਉ �ਦ ੇਸਾਹਾਂ ਨ�

ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।ਪਰ ਿਜਵ� ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਤਨ ਮਨ ਨੰੂ ਕੁਡੰਲੀ

ਮਾਰ ਲਈ ਹਵੋ ੇ। ਉਸਨੰੂ ਿਹਲਦਾ ਨਾ ਵਖੇ ਗੁਰੀ ਆਪਣ ੇਹਥੱ ਉਸਦ ੇਿਪੰਡ ੇਤੇ

ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੀ । ਹਥੱ ਿਖਸਕਦ ੇਹਏੋ ਹਠੇਾਂ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਪਰ ਿਢੱਡ ਤੇ

ਪਹੁਚੰਣ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਰਕੋ ਿਦੱਤ ੇ।

-“ਪਲੀਜ਼ ਮ� ਇਹ ਸਭ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ “. ਉਸਦ ੇਮਨ ਿਵਚੋੱ ਭਰੀ ਗੱਲ

ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ।

-“ਪਰ ਿਕਉ � ਸੁਖ,ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਇੋਆ ਕੀ ,ਅਚਾਨਕ ਇੰਝ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ

ਕਾਰਨ ? “ਗੁਰੀ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਗਈ। 

ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹ� ਕੁਝ ਨਹ� ਕਿਹ ਕ ੇਸਾਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੀ ਵੀ ਿਜੱਦ

ਤ ੇਸੀ ਿਪੱਛੇ ਨਹ� ਸੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਉਹ ।ਤ ੇਊਸਦੀ ਿਜੱਦ ਦ ੇਅੱਗੇ ਅਖੀਰ

ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਮੂੰਹ ੋਸੱਚ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ।

-ਉਸ ਿਦਨ ਜੋ ਵੀ ਹਇੋਆ ਉਸ ਮਗਰ� ਇਹ ਸੁਣਨ ਮਗਰ� ਿਕ ਤਨੰੂੈ ਮੇਰ ੇਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ

ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਨ� ਛੂਿਹਆ ਵੀ ਹ ੈ,ਮੇਰ ੇਮਨ ਚ ਗੰਦ ੇਿਜਹ ੇਅਿਹਸਾਸ ਭਰ ਿਦੱਤ ੇਹਨ ।ਤੇ

ਚਾਹ ਕ ੇਵੀ ਮ� ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਿਵਆਹ ਤਕੱ ਨਹ� ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ । ਮ�

ਨਹ� ਚਾਹੁਦੰਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਿਕਸੇ ਹਰੋ ਮਰਦ ਵਲੱ� ਛੂਹ ੇਜਾਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ

ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਰਹ ੇ। 

ਗੁਰੀ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹਵੋ ੇਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਉ �ਠਕ ੇਿਪਛਾਂਹ ਹੋ

ਗਈ  । ਹਝੂੰ ਉਸਦ ੇਗਲੇ ਤਕੱ ਆ ਕ ੇਅਟਕ ਗਏ । ਪਰ ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ

ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਤ ੇਬੋਲੀ .

-ਸੁਖਵੀਰ ,ਤਨੰੂੈ ਇੰਝ ਿਕਉ � ਲਗਦਾ ਿਕ ਮ� ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹ� ਹਾਂ ? ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
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ਕਈੋ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੇ ੇਚਾਹਣੁ ਨਾ ਚਾਹਣੁ ਨਾਲ ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ

ਨਹ� ਪ�ਦਾ ।

ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਨ� 440 ਵਲੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦ ੇਿਦੱਤਾ ਹਵੋ ੇ। ਲੇਿਟਆ

ਹਇੋਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉ �ਠਕ ੇਬੈਠ ਿਗਆ ।ਗੁਰੀ ਦ ੇਮੂੰਹ ੋਿਨੱਕਲਦ ੇਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ�

ਆਉ �ਦੀ ਿਭਨੰੀ ਰਸ਼ੋਨੀ ਚ ਉਸਨੰੂ ਿਵਖਰਦ ੇਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਗਨ

ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਬ�ਡ ਤ ੇਬੈਠੀ ਕਈੋ ਕੁੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹ ੈਇਸ ਗੱਲ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਡਰੌ ਭਰੌ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

ਸੀ । ਪਰ ਗੁਰੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ।

-ਦਖੇ ਮ� ਏਥੇ ਵ�ਲ ਸ�ਟਲ ਹਾਂ , ਇੰਡੀਆ ਤ� ਜਦ� ਚਾਹਾਂ ਤਰੇ ੇਤ� ਹਰ ਦਰਜ਼ੇ ਚ ਚੰਗਾ

,ਪੜ�ਾਈ ,ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਪੈਸਾ, ਪਿਰਵਾਰ ਤ ੇਅਫਕਰੋਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਲਆ ਸਕਦੀ

ਹਾਂ ਤ ੇਜਦ� ਉਹ ਿਵਆਹ ਤ ੇਸਾਰ ੇਖਰਚੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ । ਿਫਰ ਮ� ਤਰੇ ੇਨਾਲ

ਿਵਆਹ ਿਕਉ � ਕਰਵਾਵਾਂ ? ਤ ੇਸਭ ਮੇਰ ੇਰਹੋਬ ਚ ਰਿਹਣਗੇ । ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਸਭ ਉਲਟ

ਹਏੋਗਾ । 

-“ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨੰੂੈ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਹ ੈ? “ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਪੁੱਿਛਆ

-ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮ� ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਿਕਝੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ

ਮਿਹਜ਼ ਸੁਆਦ ਲਈ ਸਭ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਪਰ ਜਦ� ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ

ਉਸਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ । ਮ� ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਹਣੁ ਵੀ ਕਲੱ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ

ਹਣੋ ਤਕੱ ਸਭ ਿਕਸੱੇ ਹਰੋ ਵੀ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ । ਤ ੇਕਦੇ

ਿਵਆਹ ਲਈ ਨਹ� ਕਹਾਂਗ਼ੀ । ਇਸ ਲਈ ਮ� ਹਣੁ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ।” ਕਿਹਕੇ

ਉਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਤ ੇਰਮੁਾਂਿਟਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ

ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ।

ਸੁਖਵੀਰ ਦ ੇਿਦਲ ਤਾਂ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਦਮ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇ।ਿਜਸਮ ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ

ਠੰਡਕ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹ� ਸੀ ।

-ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂ ੰਮ�ਨੰੂ ਿਦਲ� ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਰਹੂ ਤ� ਚਾਹੁਦੰੀ ਏ� । 
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-ਿਮਸਟਰ ਸੁਖਵੀਰ! ਗੁਰੀ ਇੱਕ ਦਮ ਚੀਖ ਕ ੇਬੋਲੀ ,” ਸੋਚ ਤਰੇੀ ਿਜਸਮ ਤ�

ਅਗਾਂਹ ਨਹ� ਗਈ ਤ ੇਗੱਲਾਂ ਿਦਲ ਤ ੇਰਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹ ੈ? ਇਸ਼ਕ ਤ ੇਤੇ

ਮੁਹਬੱਤ ਨੰੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤ ੇਸੋਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਜਸਮਾਂ, ਰਗੰਾਂ ਤ ੇਦਨੁੀਆ ਂਦ ੇਬਣਾਏ

ਹਰ ਬੰਧਨ ਤ� ਉ �ਪਰ ਦਖੇਣਾ ਪ�ਦਾ । ਿਸਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਿਹਲਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਤ ੇਰਹੂ ਦੀ

ਮੁਹਬੱਤ ਨਹ� ਹੁਦੰੀ । ਵਕਤ ਪਏ ਤ� ਸਾਿਬਤ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹ ੈ। ਤ ੇਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਜ਼

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਅਰਸਾ ਪਿਹਲੀ ਿਰਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤ ੇਸੈਕਸ ਨੰੂ ਹੀ ਸਿਵਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ

ਸਕ ੇ।

ਸੁਖਵੀਰ ਚੁੱਪ ਸੀ , ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਿਰਸ਼ਤ ੇਬਾਰ ੇਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠਾ

ਸੀ ?ਜਵਾਬ ਗੁਰੀ ਨ� ਹੀ ਿਦੱਤਾ ।

-ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਦੀ ,ਹਾਂ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲੱ ਹ ੈ, ਰਹਗੇੀ ਵੀ। ਤਨ ਮਨ

ਤ ੇਰਹੂ ਤ� । ਤਨੰੂੈ ਪਤ ੈਮੈਨੰੂ ਤੂ ੰਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਆਪਣ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ

ਇਸ ਲੈਵਲ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਿਗਆ ਿਕਉ �ਿਕ ਆਪਣ ੇਦਵੋਾਂ

ਦ ੇਤਨ ਮਨ ਤ ੇਰਹੂ ਤ ੇਪਿਹਲ਼ਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦ ੇਪਰਛਾਵ� ਸੀ । ਤ ੇਆਪਾਂ ਦਵੋਾਂ ਨ�

ਓਥੇ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕੀਤੀ । ਤਨ ਤਾਂ ਰਜੋ ਧੋ ਵੀ ਲ�ਦ ੇਹਾਂ ਸਭ ਮੈਲ

ਉ �ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਤ� ਵਧੱ ਤਨ ਹਰੋ ਸੁੱਚਾ ਿਕਵ� ਹ ੋਸਕਦਾ ? ਪਰ ਮਨ ਤ ੇਰਹੂ ਚ

ਜਦ� ਕਈੋ ਵਿੱਸਆ ਹਵੋ ੇਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਪਲ ਪਲ ਜੀਅ ਿਲਆ ਹਵੋ ੇ। ਓਥ�

ਮੁੜਨਾ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹ।ੈ  ਤ ੇਇਹ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹ ੈ। ਇਸ

ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਦਵੋਾਂ ਨ� ਉਦ� ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦ� ਉਸ ਪੁਰਾਣ ੇਸਭ

ਪਾਿਸਓ � ਛੁਟਕਾਰਾ ਹ ੋਿਗਆ । 

ਸੁਖਵੀਰ ਨ� ਉਸਦ ੇਵਲੱ ਤਕੱਦ ੇਹਏੋ ਹੁਗੰਾਰ ੇਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ । ਤ ੇਗੂਰੀ ਬੋਲਦੀ

ਰਹੀ ।

– ਬੱਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗ਼ੀ , ਮ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤਰੇ ੇਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ

ਿਦਨ ਇਸ ਿਦਲ ਿਵਚੱ ਤ ੇਰਹੂ ਿਵਚੱ ਿਸਰਫ ਤੂ ੰਸੀ ।ਮ� ਉਸ ਪਾਿਸਓ � ਉਸ ਿਦਨ

ਅਣਲੱਗ ਹ ੋਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਸੁੱਚੇ ਜਾ ਂਜੂਠ� ਹਣੋ ਦੀ
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ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਜੱੁਤੀ ਵੀ ਨਹ� ਮੰਨਦੀ । ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਦਲ� ਤ ੇਰਹੂ ਤ�

ਅਣਲੱਗ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇ। ਿਜਸਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਰਜ਼ਰ ਹ ੋਜਾਣ ੇਹਨ । ਬਾਕੀ ਹਣੁ

ਤਰੇੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਤਰੇਾ ਫੈਸਲਾ ਹਏੋਗਾ ਮੈਨੰੂ ਮੰਜੂਰ ਹ ੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮ� ਤਨੰੂੈ

ਫਰੋਸ ਨਹ� ਕਰਾਂਗੀ । ਆਖਕ ੇਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੋ ੇਖੁਦ ਨੰੂ ਢਕੱ ਕ ੇਲੇਟ ਗਈ । 

ਸੁਖਵੀਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੇਟ ਿਗਆ । ਮਨ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹੀ ਸਭ

ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ । ਸਵਰੇ ੇਜਦ� ਕਨੰਾ ਂਚ ਪਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਿਨੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨ� ਗੁਰੀ ਨੰੂ

ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨ� ਦਿੇਖਆ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦ ੇਕਪੱ ਲਈ ਸੁਖਵੀਰ ਉਸਦ ੇਸਾਹਮਣੇ

ਖੜ�ਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਅੱਖਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਾਸਾ ਤ ੇਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਸੀ । 

-“ਮ� ਇੰਝ ਹੀ ਤਰੇੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਕੀ ਤੁਸ� ਮੇਰ ੇਨਾਲ

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਓਗੇ? “,। ਉਸਦ ੇਿਦਲ ਿਵਚੋੱ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦ ੇਅਖੌਤੀ ਦਾਅਵ ੇਉਡ

ਗਏ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਵਰਗੀ

ਇਨਸਾਨ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ। 

ਗੁਰੀ ਨੰੂ ਨਾ ਉ �ਤਰ ਦਣੇ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਸੁਖਵੀਰ ਨੰੂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ।

ਕਾਫ਼ੀ ਦ ੇਕਪੱ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਰਖੱ ਉਸਨ� ਿਬਨਾਂ ਉ �ਤਰ ਤ� ਹੀ ਗੁਰੀ ਨੰੂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਭਰ ਿਲਆ

। ਕਸੇੱ ਗਏ ਿਜਸਮਾਂ ਨ� ਸਭ ਉ �ਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏ । 

【ਸਮਾਪਤ 】

ਮੇਰੀਆਂ ਹਰੋ ਿਲਖਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਫੋਲੋ ਕਰ ੋਤੇ

ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਵਧੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਜ਼ ਤ ੇਵੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਓ।

(https://harjotdikalam.com/2019/08/23/tuhade-

baare/)ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ
(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

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

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

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

। ਉਹਨN ਿਵ<ਚ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਈ । ਪਰ ਿਫਰ ਇ<ਕ ਵਾਰ ਗ<ਲ ਗ<ਲ 
ਕਰਨ ਤ, ਸ਼uਰ@ ਹ6ਈ ਤ) ਿਪਆਰ ਤ) ਹੀ ਜਾ ਕ) ਮu<ਕੀ । ਜਦ6 ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਗ<ਲ ਕੀਤੀ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜDਦਗੀ ਚ ਸ<ਚੀ 
ਿਪਆਰ > ਿਮਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ@ਥਲ ਿਵ<ਚ ਿਕਸ) ਨ) 
ਠDਡੀ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ ਪuਰਾ ਵਗਣ ਲਾ ਿਦ<ਤਾ ਹ6ਵ) ।  
ਪਰ ਇਹਨN ਠDਡ) ਬu<ਿਲZਆ ਦੀ ਉਮਰ ਥ6ੜੀ ਹੀ ਸੀ । ਅਜ) ਉਹਨN ਦ) 
ਿਪਆਰ > ਹਫਤ) ਹੀ ਲDਘ) ਸੀ ਿਕ ਇ<ਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਿਜਸਨ) 
ਪਵਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦ<ਤਾ।ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ) 
ਪਤੀਲ) > ਚu<ਕਦੀ ਉਹ ਅੜਕ ਗਈ ਤ) ਉ:ਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦ) ਅ<ਧ) 
ਸਰੀਰ ਤ) ਜਾ ਿਪਆ । ਮ@Dਹ ਤ) ਗਰਦਨ > ਛ<ਡ ਕ) ਸ<ਜ) ਪਾਸ) ਪ@ਰੀ ਧੜ ਤ) 
ਲ<ਤ ਤ<ਕ ਸਾੜ ਪE ਿਗਆ । ਿਜਹੜਾ ਸuਣਦਾ ਆਖਦਾ ਚDਨ > ਗhਿਹਣ ਲ<ਗ 
ਿਗਆ । ਉਸਦੀਆ ਂਸਹ)ਲੀਆ ਂਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਉਸਦ) ਭਰਵ) ਸਰੀਰ > 
ਗਹu ਨਾਲ ਦ)ਖਦੀਆ ਂਿਫਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰ<ਬ > ਉਲਾਬN ਿਦDਦੀਆ ਿਜਸਨ) 
ਇਸ ਸDਗਮਰਮਰ ਵਰਗ) ਸਰੀਰ ਤ) ਇਹ ਦਾਗ ਲਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।  
ਪਵਨ ਖuਦ ਕਦ) ਜ6 ਆਪਣ) ਆਪ > ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਕਈ ਘDਟ) ਨਹਾਰਦੀ ਰਿਹDਦੀ 
ਸੀ ਹuਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ > ਦ)ਖਣਾ ਹੀ ਭu<ਲ ਗਈ । ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦ) ਿਧਆਨ ਚਲ) 
ਵੀ ਜNਦਾ ਤN ਰ6ਣਾ ਿਨ<ਕਲ ਆਉਂਦਾ ।  
ਸਾੜ ਕਰਕ) ਕਈ ਹਫਤ) ਕਾਲਜ਼ ਨਾ ਗਈ । ਮਗਰ, ਉਸਦਾ ਉਂਝ ਹੀ 
ਿਜDਦਗੀ ਤ, ਜੀਅ ਟu<ਟ ਿਗਆ । ਇਸ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਨ) ਉਸ> ਿਦ<ਤਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ 
ਉਮਰ ਭਰ ਦu<ਖ ਤ) ਇ<ਕ ਜਵਾਨੀ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਉਸ> ਮਾਨਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ 
ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । 
ਸuਖਿਵDਦਰ ਉਸਦੀ ਖਬਰ-ਸਾਰ ਪu<ਛਦਾ ਿਰਹਾ । ਉਸ> ਐਨਾ ਕu ਤN ਪਤਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ) ਕuਝ ਸਾੜ ਿਪਆ । ਪਰ ਿਕDਨਾ ਕu ਇਹ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਉਸਨ) ਹਰ ਹੀਲ) ਢਾਰਸ ਿਦ<ਤੀ । ਹਰ X)ਮੀ ਿਜਵT ਆਪਣ) ਿਦਲਦਾਰ > 
ਿਦDਦਾ ਹE । ਇਸ) ਦੀ ਪਵਨ > ਜਰ@ਰਤ ਸੀ । ਉਸ> ਿਜDਦਗੀ ਚ ਇ<ਕ ਨਵੀ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਿਦਸੀ । ਕ6ਈ ਸਕਸ਼ ਤ) ਸੀ ਿਜ਼ਸ> ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ।
ਜ6 ਘਰ ਤ, ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਜਦ, ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਕuਝ ਬ)ਹਤਰ ਹ6ਈ ਤN ਵਾਿਪਸ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣਾ ਆਰDਭ 
ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਬਾਹਰ, ਦ)ਖ) ਤ) ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਵT ਹੀ ਸੀ ਿਜਵT ਹਫਿਤਆਂ 
ਪਿਹਲ਼N ਜ6 ਕuਝ ਵਾਪਿਰਆ ਉਸ> ਢ<ਕ ਰਿਖਆ ਸੀ ।ਕuਝ ਮਹੀਨ) ਬੀਤ) 
ਦ6ਵN ਦਾ ਿਪਆਰ Xਵਾਨ ਚੜਨ ਲ<ਗਾ । ਕਈ ਕਈ ਘDਟ) ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਕਸ) 
ਬcਚ ਤ) ਸ਼ਿਹਰ ਦ) ਿਕਸ) ਰ)ਸਤਰN ਤ) ਹ6ਰ ਵੀ ਿਕDਨੀਆਂ ਥਾਵN ਤ) ਬEਠ) ਯਾਦN 
ਬuਣਦ) ਰਿਹDਦ) ।  
ਿਫਰ ਸuਖਿਵDਦਰ ਉਸ> ਿਕਤ) ਕ<ਲ) ਿਮਲਣ ਦੀ ਵੀ ਿਜ<ਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । 
ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਦੀ ਛ@ਹ ,ਖuਸ਼ਬ@ ਤ) ਗਲਵ<ਕੜੀ ਤ, ਬਾਅਦ ਿਕਸN ਨ) ਇ<ਕ ਅ<ਡ 
ਹੀ ਿਪਆਸ ਜਗਾ ਿਦਤੀ ਸੀ । ਿਜਸ> ਦ,ਵT ਚਾਹuDਦ) ਸਨ । ਪਰ ਅਜ) ਤ<ਕ 
ਚu<ਪ ਸਨ । ਿਜਸਦ) ਬਾਰ) ਪਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਤ, ਕਈ ਿਕ<ਸ) ਸuਣ 
ਚu<ਕੀ ਸੀ ਤ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਵੀ ਉਹਨN ਹੀ ਿਕ<ਿਸਆ ਂ> ਦuਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹuDਦਾ 
ਸੀ ।ਪਵਨ > ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) ਿਪਆਰ ਤ) ਿਵਆਹ ਦ) ਵਾਅਿਦਆ ਂਤ) ਕ6ਈ 
ਸ਼<ਕ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ> ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਸbਪ ਦ)ਣ ਚ ਉਸ> 
ਕ6ਈ X)ਸ਼ਾਨੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਅੜਚਨ ਸੀ ਤN ਕ)ਵਲ ਪਵਨ ਦ) ਮਨ ਦੀ X)ਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਆਖਦਾ 
ਸੀ ਿਕਤ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਤ) ਪE ਸਾੜ > ਦ)ਖ ਕ) ਿਕਤ) ਉਹਦਾ ਉਸ ਲਈ 
ਿਪਆਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ> ਅਜ) ਤ<ਕ ਸਾੜ ਿਕDਨਾ ਕu ਹE 
ਇਹ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਿਪਛਲ) ਿਦਨN ਚ ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਿਰਸ਼ਤ) ਿਸਰਫ ਸਾੜ ਦੀ ਗ<ਲ 
ਸuਣਕ) ਹੀ ਅ<ਗ) ਗ<ਲ ਕਰਨ, ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਚਲ6 
ਵਧੀਆ ਹ6ਇਆ ਘਟ6 ਘ<ਟ ਉਸਦ) ਿਪਆਰ > ਿਵਆਹ ਚ ਬਦਲਣ ਚ 
ਇਹ ਿਰਸ਼ਤ) ਅੜਚਣ ਨਹI ਬਣਨਗ) । 
ਪਰ ਕੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਵੀ ਉਸ> ਸਾੜ ਦ) ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ)ਗਾ । ਇਸਦਾ 
ਉ:ਤਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਦ) ਹN ਿਦDਦਾ ਤ) ਕਦ) ਨਾ ।ਇਸ) ਲਈ ਡਰਦੀ ਕਦ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ > ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਿਦਖਾਇਆ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਉਸ> ਕਦ) 
ਿਮਲੀ ।  
ਪਰ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਜ<ਦ ਤ) ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜuੜਾਵ ਤ) ਿਧਆਨ 
ਜੀਉ ਿਜਉਂ ਇਸ ਪਾਸ) ਵਧਣ ਲ<ਗਾ ਤN ਦ6ਵN ਤ, ਹੀ ਖuਦ ਤ) ਕਾਬ@ ਰ<ਖਣਾ 
ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹuDਦਾ ਿਗਆ । ਤ) ਇ<ਕ ਿਦਨ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) ਦ6ਸਤ ਦ) ਘਰ 
ਦuਪਿਹਰ ਵ)ਲ) ਦ6ਵN ਨ) ਿਮਲ ਲEਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਲਆ । 
ਕਾਰ ਿਵ<ਚ ਦ,ਵT ਦ6ਸਤ ਦ) ਘਰ ਪਹuDਚ ਗਏ । ਚਾਬੀ ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨ) ਲE ਰ<ਖੀ ਸੀ । ਪਵਨ ਦ) ਮਨ ਚ ਰ6ਮNਚ ਸੀ ਡਰ ਸੀ ਤ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਦ) 
ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਚਾਅ ਤ) ਜ6ਸ਼ ।  
ਕਮਰ) ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਨ) ਪਵਨ > ਇDਝ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹN ਚ 
ਕ<ਸ ਿਲਆ ਿਜਵT ਜਨਮN ਤ, ਿਵਛਿੜਆ ਕ6ਈ ਿਮਿਲਆ ਹ6ਵ) । ਦ6ਵN ਦ) ਿਦਲ 
ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ) ਸਾਹN ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸuਿXDਟ ਲਾਉਂਦ) ਧਾਵਕ > ਵੀ ਮਾਤ 
ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਬਾਹN ਚ ਿਲਪਟ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਚuDਮਦ) ਕਦ6 ਬE:ਡ ਤ) ਿਡ<ਗ) 
ਤ) ਕਦ, ਉ:ਪਰਲ) ਕ<ਪੜ) ਉ:ਤਰ) ਕuਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲ<ਗਾ ।  
ਉਦ, ਹੀ ਸuਖਿਵDਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦ) ਨDਗ) ਿਜਸਮ ਤ) ਪਈ ਤN ਿਜਵT 
ਉਸਦ) ਿਸਰ ਤ) ਕਈ ਘੜ) ਠDਡਾ ਪਾਣੀ ਪE ਿਗਆ ਹ6ਵ) । ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜ6ਸ਼ 
ਤ) ਮਦਹ6ਸ਼ੀ ਇ<ਕ ਦਮ ਠDਡੀ ਪE ਗਈ । 
ਿਜਵT ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ> ਉਹ ਮਾਮ@ਲੀ ਜਹੀ ਸਾੜ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹ<ਦ ਤ<ਕ ਹ6ਏਗੀ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦ) ਅ<ਧ) ਿਹ<ਸ) ਤ) 
ਕਾਿਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਹ6ਵ)ਗੀ । ਉਸਨ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ > ਟ6ਹ ਕ) ਵ)ਿਖਆ । 
ਸ<ਜ) ਪਾਸ) ਦੀ ਛਾਤੀ ਤ, ਲE ਕ) ਗ6ਡ) ਤ<ਕ ਪ@ਰਾ ਸਾੜ ਸੀ । ਿਜਵT ਸਤਵI ਜN 
ਅ<ਠਵI ਦਾ ਅ<ਧਾ ਚDਨ ਹuDਦਾ ਹE ।  
ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਹDਝ@ ਆ ਗਏ । ਕਰਨ ਵਾਲ) ਨ) ਿਕ<ਡਾ ਗuਨਾਹ ਕਰ 
ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।  
ਖ@ਬਸ@ਰਤੀ ਦ) ਇਸ ਭuਲ)ਖ) ਦ) ਦ@ਰ ਹuDਦ) ਉਸਦਾ ਜ6ਸ਼ ਉਸਦੀ ਿਪਆਸ ਤ) 
ਸ਼ਾਇਦ ਿਪਆਰ ਵੀ ਿਕਤ) ਉ:ਡ ਿਗਆ । ਕuਝ ਕਰਨਾ ਤN ਦ@ਰ ਹuਣ ਉਸਦਾ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਪਵਨ > ਛ@ਹਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ । ਜਨਮN ਜਨਮN ਦ) 
ਸਾਥੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਛ@ਤ ਹ6 ਿਗਆ ਇਸ) ਜਨਮ ਿਵ<ਚ । ਉਸਨ) ਕਪੜ) 
ਪਾਏ ਤ) ਪਵਨ > ਵੀ ਕਪੜ) ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕ) ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । 
ਪਵਨ ਰ,ਦੀ ਰਹੀ ਸ6ਚਦੀ ਰਹੀ ਤ) ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ > ਕ6ਸਦੀ ਵੀ ਰਹੀ । 
ਕਦ) ਸ6ਚਦੀ ਜ) ਪਿਹਲ਼N ਦ<ਸ ਿਦDਦੀ ਕੀ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਜ) 
ਉਹ> ਿਵਆਹ ਤ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਿਫਰ ਉਦ, ਵੀ ਇਹ ਇDਝ ਹੀ ਉਸ> 
ਛ<ਡ ਿਦDਦਾ । ਕਸਮN ਖਾਣ ਵਾਲ) ਤ) ਜਨਮN ਦੀ ਗ<ਲ ਕਰਨ ਵਾਲ) ਇਹ ਖuਦ 
> ਆਿਸ਼ਕ ਦ<ਸਦ) ਲ6ਕ ਐਨ) ਝ@ਠ) ਿਕਉਂ ਹਨ ।  
ਕਾਲਜ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਤ<ਕ ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਇ<ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਾ 
ਬ6ਲ) । ਪਵਨ > ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਠuਕਰਾ ਿਦ<ਤੀ ਗਈ ।
ਉਸ ਜਖਮ ਕਰਕ) ਿਜਸ ਚ ਉਸਦਾ ਕ6ਈ ਦ6ਸ਼ ਨਹI ਸੀ । ਤ) ਇਹ ਉਸਦੀ 
ਿਜDਦਗੀ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲਾ ਨਹI ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਹ6ਣ ਵਾਲਾ ।  
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ) ਸuਖਿਵDਦਰ ਤ, ਉਸਦਾ ਫEਸਲਾ ਪu<ਿਛਆ ਤN ਉਸਨ) ਬ<ਸ 
ਗ<ਲ ਮuਕਾ ਛ<ਡੀ ,” ਮc ਇ<ਕ ਅ<ਧ-ਸੜੀ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹI ਕਰਵਾ 
ਸਕਦਾ ,”। ਜ) ਮc ਚਾਹuDਦਾ ਤ)ਰੀ ਇ<ਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮc ਕuਝ 
ਨਹI ਕੀਤਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਜ) ਮc ਿਵਆਹ ਨਹI ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ 
ਤN ਕuਝ ਕਰN ਵੀ ਨਾ । ਮ)ਰ) ਕ6ਲ ਮRਕਾ ਸੀ ਮc ਬਾਕੀਆਂ ਮuDਿਡਆ ਂਵNਗ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ।।” 
ਪਵਨ ਉਸਤ, ਪu<ਛਣਾ ਤN ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇ<ਜਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਚ 
ਿਸਰਫ ਿਜਸਮਾਨੀ ਿਪਆਰ ਹੀ ਹE ? ਜ6 ਉਸ ਨਾਲ ਘuDਿਮਆ ,ਸਹ)ਲੀਆਂ 
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਗ<ਲN ਕਰਕ) ਸuਪਨ) ਜਗਾਏ। ਕੀ ਉਹ ਿਕਸ) 
ਖਾਤ) ਨਹI ਪcਦ) । ਤ) ਜ) ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਹ6 ਜNਦਾ ਿਫਰ ਵੀ 
ਉਹ ਇDਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ?  
ਪਰ ਉਹ ਪu<ਛ ਨਾ ਸਕੀ । ਿਜDਦਗੀ ਤ) ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨ) ਉਸਦ) ਬu<ਲZ ਹੀ 
ਸੀਅ ਿਦ<ਤ)। ਤ) ਇDਝ ਉਹਨN ਦਾ ਿਪਆਰ ਅ<ਧ ਿਵਚਕਾਰ, ਹੀ ਟu<ਟ ਿਗਆ । 

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



HarjotDiKalam
Page �24 t.me/harjotdikalam

ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੜZਾਈ ਉਸਨ) ਰ6 ਰ6 ਹੀ ਕ<ਟੀ । ਰਾਤ ਭਰ ਰ,ਦੀ । ਭu<ਖ 
ਿਪਆਸ ਖਤਮ ਹ6 ਗਈ । ਕਾਲਜ ਚ ਸਭ ਦ)ਖਦ) ਤਰਸ ਕਰਦ) । ਇਸਦ) 
ਬਾਵਜ@ਦ ਮuDਿਡਆ ਂਦਾ ਉਸ ਵ<ਲ ਅਪਰ6ਚ ਕਰਨਾ ਘ<ਟ ਨਾ ਹuDਦਾ । ਉਸ> 
ਸuਨ)ਹ) ਿਮਲਦ) । ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਭ ਤ, ਿਕਤ) ਦ@ਰ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ> 
ਹਰ ਮuDਡਾ ਇ<ਕ6 ਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਜ6 ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਨ<ਘ ਮਾਨਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਤN ਸੀ ਪਰ ਉਸ > ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹI । ਪਰ ਸuਖਿਵDਦਰ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦuਿਪਹਰ ਤ, ਮਗਰ, ਉਸਦੀ ਪ)ਟ ਦੀ ਭu<ਖ ਨਹI ਸਗ, ਿਜਸਮ ਦੀ 
ਭu<ਖ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਵT ਦੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਸuਣਦ) ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਨ 
ਕਿਚਆ ਜNਦਾ । ਉਹ ਉ:ਠ ਕ) ਪਰਾ ਹ6 ਜNਦੀ ।  
ਪੜZਾਈ ਚ ਉਸਨ) ਚDਗਾ ਜ6ਰ ਲਾਇਆ । ਵਧੀਆ ਤ) ਚDਗ) ਨDਬਰN ਨਾਲ 
ਪਾਸ ਹ6ਈ । ਿਫਰ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ6 ਰੀਸ ਤ) ਕuਝ ਘਰ ਦੀ ਇ<ਕਲਤਾ ਤ) 
ਕDਮN ਤ, ਬਚਣ ਲਈ ਆਇਲEਟਸ ਕਰਨ ਲ<ਗ ਗਈ । ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਉਸਦੀ 
ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਸੀ । ਮਹੀਨ) ਕu ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਬEਡ ਖਰ) ਕਰ ਲE 
।  
ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣ ਦ) ਮਨ ਸੀ ਫਾਇਲ ਵੀ X6ਸEਸ ਲਈ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ । ਪਰ 
ਗ<ਲ ਪEਸ) ਤ) ਅਟਕ ਗਈ । ਪੜZਾਈ ਜ6ਗ) ਪEਸ) ਨਹI ਸਨ ਤ) ਪੀ ਆਰ ਲਈ 
ਿਕਸ) ਸਪNਸਰ ਦੀ ਲ6ੜ ਸੀ ।  
ਮਨ ਮਸ6ਸ ਕ) ਉਸ) ਇDਸਟੀਿਚਊਟ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਜ<ਥ) 
ਆਇਲEਟਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ । ਘਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ 
ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਿਮਲ ਜਾਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ) ਬ<ਲਡ ਿਰਲ)ਸ਼ਨ ਬਣਾ 
ਕ) ਪੀ ਆਰ ਬਣ ਜਾਏ । ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦ) ਸਾੜ > 
ਸuਣਕ) ਮuੜ ਜNਦਾ ਕ6ਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪu<ਛਦਾ ਿਕDਨਾ ਏ ਿਕਥ) ਹE । 
ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਜਦ, ਘਰ ਪਹuDਚੀ ਤN ਸਭ ਦ) ਮ@DਹN ਤ) ਰRਣਕ ਸੀ । ਇ<ਕ 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤ) ਤਸਵੀਰ ਦ)ਖਕ) ਤ) ਸਾੜ ਦੀ ਗ<ਲ ਸuਣਕ) ਵੀ ਹN 
ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਮuDਡ) ਦੀ ਭEਣ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮN ਬਾਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ 
ਕ6ਲ ਜਾ ਚu<ਕ) ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਲ<ਗੀ ਹ6ਈ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇ<ਧਰ ਸੀ । ਿਜਆਦਾ ਪਿੜZਆ ਨਾ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਆਇਲEਟਸ ਨਹI ਸੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । ਖ)ਤੀ ਦਾ ਕDਮ ਸੀ ਕu<ਲ ਿਮਲਾ ਕ) ਕਹਾਣੀ ਇDਹ ਸੀ ਿਕ ਪਵਨ ਦੀ 
ਆਇਲEਟਸ ਦ) ਿਸਰ ਤ) ਮuDਡ) ਨ) ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ।  
ਮuDਡ) ਦ) ਮDਮੀ ਡEਡੀ ਨ) ਹੀ ਸਾਰੀ ਗ<ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  
ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦ) ਿਚਹਰ) ਦੀ ਰRਣਕ ਉਸਦ) ਿਵਆਹ ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸਦ) 
ਿਸਰ ਤ) ਬਾਹਰ ਘuDਮਣ ਦੀ ਵ<ਧ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਉਸ> । ਿਫਰ ਵੀ ਿਜDਦਗੀ ਦ) 
ਐਨ) ਦu<ਖN ਚ ਉਸ> ਲਗਾ ਇਕ ਸu<ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਘ<ਟ6 ਘ<ਟ ਇਥ, 
ਿਨਕਲ@ ਤ) ਬਾਹਰ ਜਾਊ । ਲ6ਕN ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰN ਤ) ਮ@Dਹ ਜ6ੜ 
ਕ) ਕੀਤੀਆ ਂਗ<ਲN ਤ, ਬਚ)ਗੀ । 
ਉਸਨ) ਹN ਕਰ ਹੀ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਿਦਨN ਚ ਿਵਆਹ ਦੀਆ ਂਿਤਆਰੀਆਂ ਸ਼uਰ@ ਹ6 
ਗਈਆਂ । ਐਨ) ਿਦਨN ਚ ਉਸਨ) ਮuDਡ) ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਗ<ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ । 
ਇ<ਕ ਦ6 ਵਾਰ ਹਾਏ ਹEਲ6 ਹ6ਈ ਉਦ, ਵੀ ਮuDਡ) ਦੀ ਭEਣ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗ<ਲ 
ਕਰਦੀ । ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਪਿਹਲ਼N ਗ<ਲਾ ਕਰਕ) ਵੀ ਿਕ ਖ<ਿਟਆ ਇਸ ਲਈ ਜ6 
ਗ<ਲ ਕਰਨੀ ਹ6ਊ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਹੀ ਕਰ@ ।  
ਤ) ਿਵਆਹ ਹ6 ਿਗਆ । ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਉਸਤ, ਵੀ ਪਿਹਲ਼N ਿਤਆਰ ਹ6 
ਗਈ ਸੀ ਿਸਰਫ ਿਵਆਹ ਦ) ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ) ਸੀ ।  
ਪਰ ਇਹ ਿਵਆਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਿਜDਦਗੀ ਚ ਇ<ਕ ਨਵN ਦu<ਖN ਦਾ ਪਹਾੜ ਲE 
ਕ) ਆਇਆ । 

ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਸ> ਆਪਣ) ਨਾਲ ਹ6ਏ ਧ6ਖ) ਦਾ ਪਤਾ 
ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਕ6ਈ ਐਡਾ ਵ<ਡਾ ਲuਕ6 ਰ<ਖ ਕ) ਿਕDਝ ਿਕਸ) ਦੀ ਿਜDਦਗੀ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ?  
ਗuਰਜੀਤ ਇਸ ਉਮਰ) ਵੀ ਤuਤਲਾ ਕ) ਬ6ਲਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਕ6ਲ ਆਇਆ 
ਤ) ਬ<ਿਚਆ ਂਵNਗ ਉਸ ਵ<ਲ ਤ<ਕਦਾ ਿਰਹਾ ਸDਗਦਾ ਿਰਹਾ । ਿਕਸ) ਗ<ਲ 
ਿਵ<ਚ ਕ6ਈ ਪਿਹਲ ਨਹI, ਕ6ਈ ਸਵਾਲ ਨਹI । ਆਪਣੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦ) ਇ<ਕ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਤ6ਹਫ) > ਸਮਝਦ) ਉਸ> ਕ6ਈ ਦ)ਰ ਨਾ ਲ<ਗੀ । ਕੀ ਉਸਦ) ਪਿਰਵਾਰ > 
ਵੀ ਇਸ ਗ<ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ? ਕੀ ਉਹਨN ਨ) ਵੀ ਕਨ)ਡਾ ਦ) ਲਾਲਚ ਚ 
ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦ) ਬਚ) ਖuਚ) ਚਾਵN ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜZ ਿਦ<ਤੀ ? 
ਇਸਤ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ) ਗਰੀਬ ਤ) ਅਨਪੜZ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜNਦੀ 
ਘ<ਟ6 ਘ<ਟ ਹਾਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤ) ਿਮਲਦਾ ।  
ਇਸ) ਰਾਤ ਉਸ> ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ ਸਰੀਰ ਦ) ਤRਰ ਤ) ਭਾਵT 
ਵ<ਡਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਿਦਮਾਗ ਵ<ਲ, ਅਜ) ਵੀ ਉਹ ਬ<ਚਾ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਸਰੀਰ ਦ) ਮuਤਾਿਬਕ ਉਸਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤ) ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਨਹI ਸੀ 
ਹ6 ਸਿਕਆ । ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਜ਼ ਇ<ਕ ਗu<ਡੀ ਸੀ ਿਜਸ> ਉਹ ਮuਸਕਰਾ 
ਕ) ਤ<ਕ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਿਨ<ਕੀਆ ਿਨ<ਕੀਆ ਗ<ਲN ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਤ) ਉਸ > ਛ@ਹ ਕ) ਦ)ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤ) ਵ<ਧ ਤ, ਵ<ਧ ਉਸ> ਆਪਣੀਆਂ 
ਬਾਹN ਚ ਘu<ਟ ਕ) ਸb ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਵT ਆਪਣੀ ਮDਮੀ > ਜਾ ਿਸਰਹਾਣ) > 
ਘu<ਟ ਕ) ਸbਦਾ ਸੀ ।  
ਕਮਰ) ਚ ਆਉਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਸ> ਬਹuਤ ਕuਝ ਉਸਦ) ਦ6ਸਤN ਤ) 
ਘਰਿਦਆਂ ਨ) ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ> ਬ)ਹ:ਦ ਥ6ੜੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ 
ਸਮਝ ਲ<ਗੀ ਤ) ਉਸ> ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਨ) ਢ<ਕ ਿਲਆ । 
ਸRਣ ਲ<ਗ) ਿਸਰਫ ਉਹ ਪਵਨ > ਜ<ਫੀ ਚ ਗu<ਟ ਸਿਕਆ ਤ) ਉਹ> ਰ,ਦਾ 
ਵ)ਖ ਿਸਰਫ ਪu<ਿਛਆ ” ਤ@D ਰ6 ਿਕਉ ਰਹI ਏ ? ”  
ਉਸਦੀ ਤ6ਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸuਣਕ) ਪਵਨ ਦਾ ਰ6ਣਾ ਹ6ਰ ਵੀ 
ਵ<ਧ ਿਗਆ ਤ) ਉਸਨ) ਗuਰਜੀਤ > ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਤ) 
ਿਬਨN ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤ) ਤ) ਹDਝ@ਆਂ > ਪੀ ਕ) ਰ6ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲ<ਗੀ । 
ਉਹ ਦ6ਸ਼ ਿਦDਦੀ ਤN ਿਕਸ> ਿਦDਦੀ । ਉਸਨ) ਜਦ, ਇਹ ਗ<ਲ ਸਹuਰ) 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤN ਉਹਨN ਨ) ਅ<ਿਗਓਂ ਸਫਾਈਆ ਂ ਿਦ<ਤੀਆ ਂ ਿਕ 
ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹE ਕuਝ ਕu ਸਮT ਚ ਠੀਕ ਹ6 ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤ) 
ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਇ<ਕ ਪਤੀ ਵਜ, ਉਸ> ਹRਲੀ ਹRਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ । ਕ6ਈ ਬDਦਾ 
XਫEਕਟ ਨਹI ਹuDਦਾ ਕuਝ ਨਾ ਕuਝ ਤ) ਸਮਝRਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪcਦਾ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇਹ ਗ<ਲ ਪਵਨ > ਹੀ ਜਾਣ ਬu<ਝ ਕ) ਸuਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ) ਸਰੀਰ 
ਿਵ<ਚ ਵੀ ਤN ਦ6ਸ਼ ਹE ਹੀ । ਇਸ) ਲਈ ਤN ਉਸ> ਦ6ਸ਼ ਰਿਹਤ ਪਤੀ ਿਮਲਣਾ 
ਮuਮਿਕਨ ਨਹI । 
ਤ) ਆਪਣ) ਬਾਪ@ ਤ) ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗ<ਲ ਕਰਦੀ । ਘਰ 
ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤN ਨ) ਕਦ) ਉਸਦਾ ਦu<ਖ ਨਹI ਸੀ ਸਮਿਝਆ ਨਹI ਸੀ ਤ) 
ਬਾਪ@ > ਿਕਸ ਮ@Dਹ ਨਾਲ ਸਭ ਦਸਦੀ । ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਜ) ਖRਰ) ਮN ਿਜDਦਾ ਹuDਦੀ 
ਤN ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹ<ਡ ਬੀਤੀ ਸuਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਹuਣ ਤ) ਉਸ> ਇਹ 
ਿਜ਼Dਦਗੀ ਭਰ ਦ) ਹDਝ@ ਕ<ਲੀ > ਹੀ ਪੀਣ) ਪEਣਗ) । 
ਸਹuਰ) ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਇਸ ਤ, ਿਬਨN ਉਸ> ਕ6ਈ ਸਮ<ਿਸਆ ਨਹI ਸੀ । ਸ<ਸ 
ਸਹuਰਾ ਉਸਦੀ ਇ<ਜਤ ਕਰਦ) । ਘਰ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕDਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ । ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਜ6 ਕਨ)ਡਾ ਸੀ ਹਰ ਦ@ਸਰ) ਿਦਨ ਫ6ਨ 
ਕਰਦੀ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਪu<ਛਦੀ ।ਬੜ) ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਲ<ਗੀ ਫਾਇਲ 
ਦਾ ਉਹਨN ਦ) ਓਥ) ਪਹuDਚਣ ਤ) ਰਿਹਣ ਦ) ਪਲEਨ ਦਾ ਬੜ) ਚਾਅ ਨਾਲ 
ਦਸਦੀ । 
ਗuਰਜੀਤ ਵੀ ਉਸਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਾ ਛ<ਡਦਾ ,ਰ6ਟੀ , ਚਾਹ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਬEਠਕ) 
ਖNਦਾ । ਹਰ ਵ)ਲ) ਉਸਦ) ਅ<ਗ) ਿਪ<ਛ) ਘuDਮਦਾ ਿਜਵT ਉਸਨ) ਚuDਨੀ ਨਾਲ ਬDਨ 
ਿਲਆ ਹ6ਵ) । ਤ6ਤਲੀ ਆਂ ਤ6ਤਲੀਆਂ ਬ<ਿਚਆਂ ਵNਗ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗ<ਲਾ 
ਕਰਦਾ । ਤ) ਰਾਤ > ਬ<ਚ) ਵNਗ ਹੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਿਸਰ ਲਾ ਕ) ਸb 
ਜNਦਾ । 
ਉਸਦ) ਨਾਲ ਸu<ਿਤਆ ਿਕDਨ) ਹੀ ਿਖਆਲ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਗuਜ਼ਰਦ) , 
ਸਹ)ਲੀਆਂ ਕ6ਲ6 ਸuਣ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਿਕ<ਸ) , ਸuਖਿਵDਦਰ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਿਕDਨ) ਹੀ 
ਰDਗੀਨ ਖਵਾਬ ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਅ<ਿਗਓ ਗuਜਰਨ ਲਗਦ) । ਔਰਤ ਮਰਦ 
ਦ) ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤ) ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਤ) ਰ6ਜ ਹੀ ਿਕਸ) ਵੀ 
ਿਸਹਤਮDਦ ਸਰੀਰ ਚ ਇ<ਛਾਵN ਜਗਾ ਸਕਦਾ । ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਛਾਵN 
ਜਾਗਦੀਆਂ ਿਫਰ ਨIਦ ਆਉਣ ਤ<ਕ ਟu<ਟ ਟu<ਟ ਕ) ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਿਹDਦੀਆਂ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਮਨ ਬਹuਤਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕ6ਈ ਧਾਰਿਮਕ ਮDਤਰ ਜਪ ਕ) ਸ਼Nਤੀ ਦੀ 
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ।  
ਪਰ ਇDਝ ਕਦ6 ਤ<ਕ ਹ6 ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ) ਖuਦ ਪਿਹਲ 
ਕੀਤੀ । ਸu<ਤ) ਪਏ ਗuਰਜੀਤ > ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਲE ਕ) ਉਸਦ) ਮ<ਥ) > 
ਚuDਿਮਆ ਿਫਰ ਬu<ਲZਾ > । ਿਕDਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਚuDਮਦੀ ਰਹੀ ਜਦ, ਤ<ਕ ਦ6ਵN ਦ) 
ਸਾਹ ਉ:ਖੜ ਨਾ ਗਏ । ਿਫਰ ਉਸਦ) ਅDਗN > ਟ6ਹਿਦਆ ਂਤ) ਉਸਦ) ਹ<ਥN 
> ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਤ) ਰਸਤਾ ਿਵਖਾਉਂਿਦਆ ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਚ ਉਹ ਉਸਦ) 
ਿਵ<ਚ ਗuDਮ ਗਈ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇ<ਕ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਆਪਣ) 
ਸਰੀਰ ਕ6ਲ ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰਦੀ ਿਜਵT ਉਹ ਸਭ ਭu<ਲ ਹੀ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ6ਸ਼ ਸੀ ਭਾਵT 
ਉਸ> ਸਮਝ ਨਹI ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ ਹ6 ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇ<ਕ ਜਜਬਾਤN 
ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਉਸ> ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ6 ਇ<ਕ ਸ਼@ਕਦ) ਦਿਰਆ 
ਵਰਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਪਵਨ ਤN ਿਜ<ਦN ਇ<ਕ ਖRਲਦ) ਸਮDਦਰ ਚ ਬਦਲ ਗਈ 
ਹ6ਵ) । ਪਰ ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਕ ਦਿਰਆ ਦਾ ਸਮDਦਰ ਨਾਲ ਮ)ਲ ਹ6 ਸਕਦਾ 
ਦਿਰਆ ਦਾ ਵ)ਗ ਟu<ਟ ਿਗਆ ।  
ਪਵਨ ਹਤਾਸ਼ ਹ6ਣ ਤ, ਿਬਨN ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ।ਮਨ ਮਾਰਕ) ਉਵT ਹੀ 
ਗuਰਜੀਤ > ਕਲਾਵ) ਚ ਘu<ਟ ਕ) ਿਸ<ਲੀਆਂ ਅ<ਖN ਤ) ਜਜਬਾਤN > ਲE ਕ) ਸ6 
ਗਈ । 
ਿਫਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ, ਹਰ ਰਾਤ ਤ) ਿਦਨ ਚ ਪਵਨ ਇਹ6 ਿਕਿਰਆ 
ਦuਹਰਾਉਂਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਚu<ਪ ਚਾਪ ਉਂਝ ਹੀ ਉਸ> ਸਭ ਕuਝ ਕਰਨ ਿਦDਦਾ 
। ਕਈ ਿਦਨ ਤ) ਰਾਤN ਮਗਰ, ਅDਿਤਮ ਮDਿਜ਼ਲ > ਪਾਉਣ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲ 
ਹ6 ਹੀ ਗਈ ।  
ਪਰ ਉਸਤ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ> ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤ 
ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਨੀ ਪcਦੀ । ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸੀ ਗuਰਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਤ) ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਜਰ@ਰਤ ਇਕਸਾਰ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦ6 ਹਫਤ) ਮਗਰ, ਵੀ 
ਉਹਨN ਿਵ<ਚ ਕuਝ ਹ6 ਪਾਉਂਦਾ ।  
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਸਭ ਕuਝ ਕਰ ਹਟਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤN ਪਵਨ > ਇDਝ ਵੀ ਲਗਦਾ 
ਿਕ ਿਜਵT ਉਹ ਿਕਸ) ਬ<ਚ) ਨਾਲ “ਰ)ਪ” ਕਰ ਰਹੀ ਹ6ਵ) ਉਸਦਾ ਮਨ 
ਕਿਚਆਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜNਦਾ । 
ਜ6 ਕuਝ ਵੀ ਉਸਨ) ਇਸ 3 ਕu ਮਹੀਨ) ਦ) ਵਕਫ਼) ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਨਾ 
ਿਗਆ । ਉਸ> ਿਦਨ ਚੜ ਗਏ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਮN ਬਾਪ > ਵੀ ਇਸ ਗ<ਲ 
ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹI ਸੀ । ਪਰ ਇਹ6 ਕuਦਰਤ ਦਾ ਖ)ਲ ਹE ਿਜ<ਥ) ਬDਦਾ ਸ6ਚਦਾ 
ਨਹI ਓਥ) ਿਜ਼Dਦਗੀ ਧੜਕਾ ਿਦDਦਾ ਹE ।  
ਪਵਨ ਸ6ਚਦੀ ਚਲ6 ਚDਗਾ ਹੀ ਹ6ਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਬ<ਚ) 
ਵ<ਲ ਹ6ਏਗਾ ਤN ਇਸ ਰ6ਜ਼ ਦ) ਪਾਪ ਤ, ਖਿਹੜਾ ਛuਟ)ਗਾ ।  
ਿਫਰ ਉਹਨN ਕਨ)ਡਾ ਦਾ ਵੀਜਾ ਵੀ ਆ ਿਗਆ । ਸ<ਸ ਸਹuਰਾ ਪਿਹਲ਼N ਹੀ 
ਜਾ ਚu<ਕ) ਸੀ ਤ) ਉਹ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਕਨ)ਡਾ ਪu<ਜ ਗਏ । ਓਥ) 
ਹੀ 7-8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਮਗਰ, ਉਹਨN ਦ) ਘਰ ਉਸਦੀ ਬ)ਟੀ ਹਰਲੀਨ ਦਾ 
ਜਨਮ ਹ6ਇਆ । ਇ<ਥ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਜDਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨ) ਨਵT ਮ6ੜ ਕ<ਟਣ) 
ਸ਼uਰ@ ਕੀਤ) । ਿਵਆਹ > ਹuਣ ਸਾਲ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਕਨ)ਡਾ ਚ ਪੀ ਆਰ ਹuDਦ) 
ਹੀ ਗuਰਜੀਤ > ਮਾਨਿਸਕ ਤRਰ ਤ) ਅਨਿਫ< ਟ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਗuਜ਼ਾਰਾ ਭ<ਤਾ 
ਿਮਲਣ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਕuੜੀ ਕuਝ ਸDਭਲਣਯ6ਗ ਹ6ਈ ਉਸ> 
ਗuਰਜੀਤ > ਸDਭਾਲ ਕ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਟ<ਬਰ ਆਪ6 ਆਪਣ) ਕDਮ ਤ) ਿਨ<ਕਲ 
ਜNਦਾ ਸੀ । 
ਗuਰਜੀਤ ਿਪਛ, ਕuੜੀ ਸNਭਦਾ । ਪਵਨ ਿਬh<ਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਇ<ਕ 
ਸDਸਥਾ ਚ ਿਕਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਦੀ । ਕਦ) ਿਦਨ) ਸ਼ਾਮI ਕਦ) 
ਦuਪਿਹਰ) ਤ) ਕਦੀ ਰਾਤੀ । ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਰਸ ਜਹੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਤ) ਿਖਝਦੀ 
ਰਿਹDਦੀ । ਕਦ) ਵੀ ਿਸ਼ਫਟ ਲਗਾ ਕ) ਘਰ ਜNਦੀ । ਜਾ ਕ) ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਤ) ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖ ਿਦDਦੀ । ਇDਝ ਹੀ ਿਸ਼ਫਟ ਤ) 
ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਕਰਕ) ਜNਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਕ6ਈ ਉਹ> ਗ<ਲ ਔੜਦੀ 
ਨਾ । ਉਹ ਜਦ, ਵੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਕਰਦਾ ਬ<ਿਚਆ ਂ ਵNਗ ਕਰਦਾ । ਉਵT 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਬ6ਲਦਾ । ਜN ਗ<ਲ ਸuਣਕ) ਇ<ਕ ਟ<ਕ ਦ)ਖਦਾ ਰਿਹDਦਾ ਸuਣਦਾ ਤ) ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ।  
ਕਦ) ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਬਾਪ@ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰ ਲcਦੀ । ਆਪਣ) ਪ)ਕ) ਜN 
ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰ > ਿਕਸ) > ਕੀ ਦ<ਸਦੀ । ਬਹuਤ) ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ ਤ) ਗ<ਲ 
ਕਰਦ) ਿਕ ਕਦ6 ਉਹਨN ਦ) ਮuDਡ) ਕuੜੀ > ਬਾਹਰ ਬuਲਾਉਣ ਲਈ ਕ6ਈ 
ਕਾਰਜ ਕਰ)ਗੀ ।  
ਉਹ ਿਖਝਦੀ ਰਿਹDਦੀ ਰ,ਦੀ ਰਿਹDਦੀ । ਇ<ਕ ਬ<ਚੀ ਵ<ਲ ਦ)ਖ ਕ) ਖuਸ਼ ਹ6 ਲcਦੀ 
। ਉਹਨI ਿਦਨੀ ਇਹ ਗ6ਰੀ ਉਹਦ) ਨਾਲ ਕDਮ ਤ) ਲ<ਗੀ ਸੀ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਮਕਾਨ ਲ<ਭ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹਨ) ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦ<ਸ ਉਸ> ਪਾਈ ਸੀ । 
ਦ6ਵN ਦੀ ਉਮਰ ਇ<ਕ6 ਸੀ ਕDਮ ਤ) ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦ6ਵN ਨ) ਇ<ਕ6 
ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਦ6ਵN ਦੀਆਂ ਗ<ਲਾ ਬਾਤN ਹuDਦੀਆ ਂਤN ਉਹ ਗ6ਰੀ ਦੀ 
ਖu<ਲੀ ਤ) ਆਜ਼ਾਦ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਬਾਰ) ਸuਣ ਸuਣ ਹEਰਾਨ ਹ6 ਜNਦੀ ।ਉਹ ਉਸ 
ਨਾਲ ਐਨਾ ਕu ਖuਲ ਗਈ ਿਕ ਕuਝ ਨਾ ਲuਕਾਉਂਦੀ । ਆਪਣ) ਬuਆਏਫhcਡ 
ਬਾਰ) ਉਹਨN ਦ) ਿਰਸ਼ਤ) ਬਾਰ) ਉਹ ਸਭ ਖuਲ ਕ) ਦ<ਸ ਿਦDਦੀ । ਪਵਨ ਕ6ਲ 
ਤN ਦ<ਸਣ ਲਈ ਕuਝ ਸੀ ਹੀ ਨਹI । ਪ<ਲਾ ਚ<ਕ) ਤ) ਆਪਣਾ ਿਢ<ਡ ਹੀ ਨDਗਾ 
ਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਹRਲੀ ਹRਲੀ ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਰਿਹਣ ਤ, ਉਹ> ਵੀ 
ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕuਝ ਗੜਵੜ ਹE ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ) ਕuਝ ਵੀ 
ਪu<ਛਣਾ ਹੀ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ । 
ਿਸ਼ਫਟ ਦ) ਿਦਨ ਜN ਗ6ਰੀ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਸਮN ਉਸ ਦਾ ਚDਗਾ ਲDਘ 
ਜNਦਾ ।ਪਰ ਜਦ, ਵੀ ਗ6ਰੀ ਦਾ ਬuਆਏਫhcਡ ਆ ਜNਦਾ ਉਸ> ਸਾਰਾ ਸਮN 
ਕ<ਲੀ > ਕ<ਢਣਾ ਪcਦਾ । 
ਇਹ ਇ<ਕਲਤਾ ਉਸ> ਵ<ਢ ਵ<ਢ ਖNਦੀ । ਹਰਲੀਨ ਦ) ਜਨਮ ਦ) ਮਗਰ, 
ਗuਰਜੀਤ ਤ) ਉਸ ਿਵਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਹ6ਰ ਵੀ ਵ<ਧ ਿਗਆ ਸੀ । ਹuਣ ਤ<ਕ ਹਰ 
ਮਾਮਲ) ਚ ਖuਦ ਪਿਹਲ ਕਰ ਕਰ ਕ) ਉਹ ਅ<ਕ ਚu<ਕੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜNਦਾ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਜਵT ਉਸਦ) ਸਰੀਰ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਦੀ ਜਰ@ਰਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵ<ਧ ਰਹੀ ਹ6ਵ) । ਇਥ, ਦਾ ਬਰਿਫਲਾ ਮRਸਮ 
ਉਸਦੀ ਤਪਸ਼ > ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਹ6ਵ) । ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਉਹ 
ਹਰਕਤ ਕਰਨ > ਕਰਦਾ ਿਜਸਦ) ਬਾਰ) ਗ6ਰੀ ਉਸ> ਦਸਦੀ ਸੀ । ਪਰ 
ਐਥ) ਉਸਦ) ਜਜਬਾਤN > ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤ, ਬ<ਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤ) 
ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਿਸ਼ਖਰ ਦuਿਪਹਰਾ ਸੀ । 
ਿਸ਼ਫਟ ਤ, ਘਰ ਤ<ਕ ਤ) ਿਸ਼ਫਟ ਤ) ਵੀ ਿਕDਨ) ਹੀ ਮਰਦ ਉਸਦ) ਆਸ ਪਾਸ 
ਭRਿਰਆਂ ਵNਗ ਮDਡਰਾਉਂਦ) ਸੀ । ਉਹ ਸਭ ਤ, ਬਚਦੀ ਿਫਰਦੀ । ਕਨ)ਡਾ ਦਾ 
ਹਾਲ ਇDਡੀਆ ਤ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਿਕਸ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇ<ਕ ਗ<ਲ ਵੀ ਪਲN ਚ 
ਹਰ ਿਕਤ) ਪਹuDਚ ਜNਦੀ । ਸ਼Eਲਟਰ ਹ6ਮ ਦ) ਮਾਿਲਕ ਦ) ਇ<ਕ ਵਾਰ ਘਰ 
ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਤ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ<ਸ ਨ) ਹDਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਿਜਵT ਉਸ ਟ<ਬਰ ਦ) ਮਨ ਚ ਹੀ ਚ6ਰ ਹ6ਵ) ਉਹਨN > ਪਤਾ ਹ6ਵ) ਿਕ ਇ<ਕ 
ਵਾਰ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਿਲਆ ਪEਰ ਵਾਿਪਸ ਨਹI ਆਉਣਾ । ਇਸ ਦ)ਸ਼ ਦੀ 
ਿਫਜ਼ਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹE । 
ਪਰ ਪਵਨ ਪਤਾ ਨਹI ਿਕਸ ਗ<ਲ, ਇਸ ਸਭ ਤ, ਬ<ਚਦੀ ਆਪਣੀ ਬ<ਚੀ ਲਈ 
ਖuਦ ਲਈ ਜN ਸਮਾਜ ਚ ਇ<ਜਤ ਲਈ । 
ਉਹਨੀ ਿਦਨੀ ਹੀ ਗ6ਰੀ ਤ) ਉਸਦ) ਬuਆਫਰcਡ ਨ) ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ । 
ਦ6ਵT ਹੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਚ ਆ ਗਏ । ਪਵਨ ਕ6ਲ ਟਾਈਮ ਕ<ਢਣ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ 
ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹ6 ਿਗਆ । ਪDਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚ ਬEਠਦੀ ਨਹI ਸੀ 
ਿਜ<ਥ) ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਦੀਆਂ ਚuਗਲੀਆ ਂਤ, ਿਬਨN ਕ6ਈ ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਕਰਦਾ । 
ਇਹਨN ਨ) ਆਪਣੀਆਂ ਪDਜਾਬ ਵਾਲੀਆ ਂਆਦਤN ਏਥ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਛ<ਡੀਆਂ 
।  
ਹuਣ ਤ<ਕ ਹਰਲੀਨ ਵੀ ਸਾਲ ਕu ਦੀ ਹ6 ਗਈ ਸੀ । ਪਵਨ ਨ) ਿਸਆਲ ਚ 
ਿਜ<ਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਇDਡੀਆ ਜਾਏਗੀ । ਏਥ) ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹI 
ਲਗਦਾ । ਉਸਨ) ਕDਮ ਤ) ਜਾਣਾ ਵੀ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ । ਹਰ ਗ<ਲ ਤ) ਿਖਝਦੀ ਤ) 
ਲੜਦੀ।ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਮDਨਕ) ਗuਰਜੀਤ ਹਰਲੀਨ ਤ) ਪਵਨ ਿਤDਨ6 ਵਾਿਪਸ 
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ਪDਜਾਬ ਆ ਗਏ । ਫEਸਲਾ ਹ6ਇਆ ਿਕ ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਇ<ਧਰ ਕ<ਟਕ) ਵਾਿਪਸ 
ਆ ਜਾਣਗ) । 
ਪਿਹਲਾ ਇ<ਕ ਮਹੀਨਾ ਤN ਦ,ਵT ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀਆ ਂਚ ਘuDਮਦ) ਰਹ) । ਮਗਰ, 
ਦ,ਵT ਪ@ਰੀ ਕ6ਠੀ ਚ ਕ<ਲ) ਹੀ ਰਿਹ ਜNਦ) । ਕਨ)ਡਾ ਵਾਲੀ ਨੀਰਸਤਾ ਏਥ) ਵੀ 
ਤDਗ ਕਰਦੀ । ਬ<ਸ ਫਰਕ ਸੀ ਸਵ)ਰ) ਸ਼ਾਮ ਕ6ਈ ਨਾ ਕ6ਈ ਗuਆਂਢਣ ,ਕDਮ 
ਵਾਲੀ ਿਦਲ ਲਾਈ ਰ<ਖਦੀ । ਉਸਨ) ਇ<ਕ ਐਕਿਟਵਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ । 
ਗuਰਜੀਤ > ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਸ> ਿਪ<ਛ) ਿਬਠਾ ਕ) ਸਿਹਰ, 
ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆਉਂਦੀ । ਿਪDਡ ਦ) ਲ6ਕੀ ਮ@Dਹ ਚ ਉਂਗਲN ਦ) ਦ) ਕ) 
ਗ<ਲਾ ਕਰਦ) ਿਕ “ਲ6ਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਿਗਆ ।” ਅ<ਜ ਕ<ਲZ ਦੀਆ ਂ>ਹN ਨ) 
ਸ਼ਰਮ ਚਕਤੀ । ਗuਰਜੀਤ ਤ) ਵੀ ਉਹ ਹuਣ ਗ਼u<ਸਾ ਕ<ਢ ਿਦDਦੀ ਸੀ । ਜ)ਕਰ 
ਿਕਤ) ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਕ)ਅਰ ਚ ਉਹ> ਕਸਰ ਲਗਦੀ ਤN ਮਾਰਨ > ਦRੜਦੀ । 
ਿਫਰ ਆਪਣ) ਟਾਈਮ > ਕ<ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ) ਸ6ਿਚਆ ਿਕਉਂ ਨਾ ਿਟਊਸ਼ਨN 
ਹੀ ਪੜਾ ਿਦਆ ਕਰ) । ਹuਿਸ਼ਆਰ ਤN ਉਹ ਪਿਹਲ) ਿਦਨ ਤ, ਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ)ਰ ਸੀ ਿਪDਡ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਬ<ਚ) ਉਸ ਕ6ਲ ਪੜਨ ਆਉਣ ਲ<ਗ 
ਪਏ । 
ਇਹਨN ਚ, ਇ<ਕ ਿਦਨ ਨRਜਵਾਨ ਗ<ਬਰ@ ,ਿਜਸਨ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੀਤ 
ਦ<ਿਸਆ ਆਪਣ) ਚRਥੀ ਚ ਪੜZਦ) ਮuDਡ) > ਿਟਊਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਉਸਦ) 
ਗ<ਲ ਕਰਨ ਦ) ਪਿਹਲ) ਿਦਨ ਦ) ਅDਦਾਜ਼ ਨ) ਉਹ> ਮ6ਹ ਿਲਆ । ਿਪDਡ, 
ਬਾਹਰ ਉਹ ਮ6ਟਰ ਤ) ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕ) ਰਿਹDਦ) ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਲਾਣ) ਤ, 
ਅ<ਡ ਸੀ। ਜNਦ) ਜNਦ) ਆਪਣਾ ਨDਬਰ ਵੀ ਿਲਖਵਾ ਿਗਆ । ਜਦ, ਵੀ 
ਿਟਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹ6ਵ) ਉਸ> ਕਾਲ ਕਰ ਦ)ਣ ਉਹ ਬ<ਚ) > ਲE ਜਾਵ)ਗਾ ।  
ਇDਝ ਇ<ਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼uਰ@ ਹ6ਇਆ । ਉਹ ਿਟਊਸ਼ਨ ਮਗਰ, ਕਾਲ ਕਰਦੀ 
ਤ) ਮੀਤ ਬ<ਚ) > ਲE ਜNਦਾ । ਿਫਰ ਹਲਕ) ਹਲਕ) ਮਜਾਕ ਤ, ਚEਟ ਰਾਹI ਗ<ਲN 
ਦ@ਰ ਤ<ਕ ਪu<ਜਦ) ਦ)ਰ ਨਾ ਲ<ਗੀ । ਪਰ ਿਜਵT ਹੀ ਕ6ਈ ਗ<ਲ ਿਜਸਮN ਵ<ਲ 
ਮuੜਦੀ ਪਵਨ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰ ਿਦDਦੀ । ਪਰ ਕਦ, ਤ<ਕ ?  
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ਇ<ਕ ਿਦਨ ਮੀਤ ਨ) ਿਜਵT ਹੀ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ > ਸਾਰਾ 
ਿਪDਡ ਹੀ ਿਬ<ਜ@ ਕਿਹDਦਾ ਤ) ਉਹਦ) ਬ<ਚਾ ਿਕਵT ਹ6 ਿਗਆ ।ਤN ਪਵਨ ਿਫ<ਸ 
ਗਈ । ਆਪਣ) ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਸਫ਼ਰ ਉਸਨ) ਮੀਤ > ਖ6ਲZ ਕ) 
ਸuਣਾ ਿਦ<ਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਜDਦਗੀ ਦਾ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਧ6ਖਾ ਉਸ> ਦ<ਸ ਿਦ<ਤਾ । 
ਿਜਵT ਕਮਜ਼6ਰ ਹ6ਈ ਵ)ਲZ ਿਬਨN ਪਰਖ) ਿਕਸ) ਵੀ ਰu<ਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲE ਲcਦੀ 
ਹ6ਵ) । ਉਸਨ) ਇਹ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਾ ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦ,ਵT ਹੀ ਿਵਆਹ) ਹ6ਏ 
ਹਨ । ਸਮਾਜ ਦ) ਿਨਯਮN > ਤ6ੜਨ ਦਾ ਕੀ Xਣਾਮ ਹ6 ਸਕਦਾ ਦ,ਵT ਨਹI ਸੀ 
ਜਾਣਦ) । ਪਰ ਸਮਾਜ ਦ) ਿਨਯਮN > ਮDਨ ਕ) ਿਜDਦਗੀ ਚ ਹuਣ ਤ<ਕ ਪਵਨ 
ਨ) ਖ<ਿਟਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ?? 
ਲ6ਹੜੀ ਚ ਅਜ) ਕuਝ ਿਦਨ ਸਨ । ਉਸ ਿਦਨ ਸਰਦੀ ਅDਤ ਦੀ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਾਮ 
ਵ)ਲ) ਹੀ ਧuDਦ ਪE ਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਬ<ਚ) ਸਭ ਚਲ) ਗਏ ਸੀ । ਮੀਤ ਹੀ ਨਹI 
ਸੀ ਲEਣ ਆਇਆ । ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਫ6ਨ ਆਇਆ ਿਕ ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਬ<ਚ) 
> ਘ<ਲ ਦਵ) । ਗuਰਜੀਤ > ਭ)ਜ ਕ) ਹਰਲੀਨ > ਅਜ) ਸDਭਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ 
ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਿਕਆ । ਉਸਨ) ਦ)ਿਖਆ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼) ਦ) ਕuDਡ) > ਖ6ਲ ਕ) 
ਮੀਤ ਿਸਧਾ ਹੀ ਅDਦਰ ਆ ਵਿੜਆ । ਡRਰ ਭRਰ ਹ6ਈ ਹEਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ 
ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਹ ਕuਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦ, ਤ<ਕ ਉਹ ਡਰਾਇDਗ ਰ@ਮ 
ਤ<ਕ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਨ) ਅਜ) ਕਿਹਣ ਲਈ ਮ@Dਹ ਖ6ਿਲਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 
ਮਨਵੀਰ > ਗuਰਜੀਤ ਛ<ਡਣ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਮੀਤ ਨ) 
ਉਸ> ਬਾਹN ਚ ਲE ਕ) ਉਸਦ) ਬu<ਲN > ਆਪਣ) ਬu<ਲN ਨਾਲ ਖਾਮ6ਸ਼ ਕਰ 
ਿਦ<ਤਾ । ਪਵਨ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸਦ) ਵ<ਸ ਤ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਰੀਰ ਤN ਉਸ ਤ, 
ਵੀ ਅ<ਗ) । ਐਨੀ ਠDਡ ਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦ) ਹਰ ਅDਗ ਚ ਪਸੀਨਾ ਸੀ । ਮੀਤ 
ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਨ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ > ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਕ6ਈ ਉਸਦ) ਤ<ਕ ਪਹuDਚਣ ਲਈ ਇਸ ਹ<ਦ ਤ<ਕ ਵੀ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹE !! ਇਹ ਸ6ਚਕ) ਉਹ ਉਸਦੀਆ ਂਬਾਹN ਚ ਿਢ<ਲੀ ਹ6 ਗਈ । ਿਜDਦਗੀ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਜ<ਥ) ਉਸਨ) ਪਿਹਲ ਨਹI ਸੀ ਕੀਤੀ । ਉਸਦਾ 
ਪਾਇਆ ਇ<ਕ ਇ<ਕ ਕ<ਪੜਾ ਸ6ਫ਼) ਤ) ਿਡ<ਗਦਾ ਿਰਹਾ । ਠDਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ 
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ਿਵ<ਚ ਵੀ ਦ,ਵT ਹਾੜ ਚ ਤਪਦੀ ਰ)ਤ ਵNਗ ਤਪ ਰਹ) ਸੀ । ਡਰਾਇDਗ ਰ@ਮ ਦੀ 
ਲਾਈਟ ਆਫ ਸੀ ਿਸਰਫ ਿਪਛਲ) ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਮDਨਾ ਿਮDਨਾ ਚਾਨਣ ਆ 
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਰ6ਸ਼ਨੀ ਚ ਦ,ਵT ਦ) ਜuੜ) ਿਜਸਮ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇ<ਕ ਨਵੀ 
ਕਥਾ ਿਲਖ ਰਹ) ਸੀ । 15-20 ਿਮDਟN ਦ) ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ਮੀਤ ਨ) ਪਵਨ ਦ) 
ਿਜਸਮ ਦ) ਹਰ ਕ6ਨ) > ਸਹਲਾਇਆ ਤ) ਚuDਿਮਆ । ਉਹ ਹਰ ਿਕਿਰਆ ਜ6 
ਉਹ ਕਦ) ਗuਰਜੀਤ ਕ6ਲ6 ਚਾਅ ਕ) ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ । ਪਵਨ > ਇDਝ 
ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਅ<ਜ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਹ6ਵ) । ਬE:ਡਰ@ਮ ਤ<ਕ 
ਜਾਣ ਦੀ ਿਜਹਮਤ ਵੀ ਦ6ਵN ਕ6ਲ ਨਹI ਸੀ । ਿਕਤ) ਗuਰਜੀਤ ਨਾ ਮuੜ ਆਏ 
ਇਹ ਸ6ਚਕ) ਉਸਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ6 ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ6 ! ਮੀਤ ਇਸ ਲਈ 
ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਅਗਲ) ਕuਝ ਿਮDਟN ਤ<ਕ ਦ6ਵN ਿਜਸਮN ਦੀ ਟ<ਕਰ 
ਤ) ਿਪਆਰ ਭਰੀਆਂ ਿਸ਼ਤਕਾਰN ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਗ@Dਜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ, ਤ<ਕ 
ਦ6ਵT ਹਫ਼ ਨਾ ਗਏ ।  
ਪਵਨ ਲਈ ਇਹ ਇ<ਕ ਐਸਾ ਅਨuਭਵ ਸੀ ਿਜਸਨ) ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ> 
ਜਵਾਨੀ ਦ) ਰਸ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਜ6 ਉਹ ਹuਣ ਤ<ਕ ਿਸਰਫ 
ਸuਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ) ਿਕ<ਸ) ਗ6ਰੀ ਕ6ਲ6 ਸuਣਕ) ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇDਝ ਵੀ ਹuDਦਾ ?  
ਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਦਾ ਨਵT ਰਾਹ ਖ6ਲ ਿਦDਦਾ । ਉਸਦ) ਇDਝ ਿਵਆਹ, 
ਬਾਹਰ ਸਬDਧ ਨ) ਹਲ) ਕੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਸੀ ।ਇਹ ਕ<ਪੜ) ਪਾਉਂਦੀ 
ਉਸਦ) ਬuਲਾ ਦੀ ਮuਸਕਰਾਹਟ ਤ) ਮਨ ਦੀ ਸDਤuਸ਼ਟੀ > ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਉਦ, ਤ<ਕ ਮੀਤ ਜਾ ਚu<ਕਾ ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲ ਕ) ਅDਦਰ 
ਆਇਆ । ਤ) ਬ<ਿਚਆਂ ਵNਗ ਉਸ> ਡਰਾਉਂਦਾ ਬ6ਿਲਆ । “ਹਾਅ ਚ6ਰ ਆ 
ਿਗਆ “। 
ਉਹ ਮuਸਕਰਾਈ ਤ) ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬ6ਲੀ । ਚ6ਰ ਲu<ਟਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ, 
ਬ)ਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲu<ਟ ਕ) ਲE ਿਗਆ । ਗuਰਜੀਤ > ਕuਝ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ 
ਉਹ ਇ<ਕ ਟਕ ਉਸ ਵ<ਲ ਦ)ਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਫਰ ਹਰਲੀਨ ਕ6ਲ ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ 
ਚਲਾ ਿਗਆ । 
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ਮuਲਾਕਾਤN ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹuਣ ਇDਝ ਚ<ਲ ਿਨ<ਕਿਲਆ ਿਜਵT ਪਵਨ > 
ਕ6ਈ ਮuਰਾਦ ਿਮਲ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ, ਉਹ ਨਾ ਿਦਨ ਦ)ਖਦ) ਨਾ 
ਦuਿਪਹਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤ) ਨਾ ਰਾਤ ਜਦ, ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਜਦ, ਮRਕਾ ਿਮਲਦਾ 
ਿਮਲਦ) । 
ਪਰਦ) ਚu<ਕ) ਗਏ ।ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਉਹਦੀ ਮRਜ@ਦਗੀ ਚ ਵੀ ਿਮਲਣ 
ਲ<ਗ) । ਉਸਦੀ ਗ6ਦੀ ਕuੜੀ > ਛ<ਡਕ) ਪਵਨ ਿਕDਨਾ ਿਕDਨਾ ਸਮN ਕਮਰ) ਚ 
ਬDਦ ਹ6 ਜNਦੀ । ਉਹ ਬ<ਸ ਹਰਲੀਨ > ਿਖਡਾਉਂਦਾ । ਤ) ਜਦ, ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਆਉਂਦੀ ਤ) ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਹ6ਈ > ਦ)ਖਦਾ ਤ) ਿਬਨN ਿਕਸ) ਭਾਵN ਤ, ਉਸ 
ਵ<ਲ ਤ<ਕਦਾ । 
ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ ਿਦਨ, ਿਦਨ ਬ<ਦਤਰ ਹੀ ਹਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹuਣ 
ਤ<ਕ ਹਾਣ ਦ) ਬ<ਿਚਆਂ ਤ) ਛ6ਿਟਆ ਵ<ਿਡਆਂ ਸਭ ਤ, ਮਜਾਕ ਹੀ ਝ<ਿਲਆ ਸੀ 
ਉਸਦੀ ਤ) ” ਅ<ਲ” ਹੀ ਿਬ<ਜ@ ਸੀ ਿਪDਡ ਿਵ<ਚ । ਤ) ਪਵਨ ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗੀ 
ਦਾ ਸਭ ਤ, ਖ@ਬਸ@ਰਤ ਤ6ਹਫ਼ਾ ਸੀ । 
ਿਵਆਹ ਦ) ਪਿਹਲ) ਸਾਲ ਹਰਲੀਨ ਦ) ਜਨਮ ਤ<ਕ ਉਸ ਨਾਲ ਿਲਪਟ ਕ) 
ਕ<ਟੀਆਂ ਰਾਤN ਉਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ । ਹuਣ ਤN ਪਵਨ 
ਉਸ> ਆਪਣ) ਨ)ੜ) ਵੀ ਲ<ਗਣ ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਿਦDਦੀ । ਐਸ) ਬuਰ) ਤਰੀਕ) 
ਨਾਲ ਿਝੜਕਦੀ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬ<ਚੀ ਵੀ ਡਰ ਜNਦੀ । 
ਤ) ਿਨ<ਤ ਦ) ਕDਮN ਚ ਿਨ<ਕੀ ਮ6ਟੀ ਗ<ਲ ਤ) ਿਝੜਕਣਾ ਤ) ਧ<ਫ) ਵੀ ਮਾਰ ਦ)ਣਾ 
ਆਮ ਿਜਹਾ ਹ6 ਿਗਆ । ਇ<ਕ ਿਦਨ ਤ) ਹਰਲੀਨ ਦ) ਕ<ਪੜ) ਨਾ ਬਦਲਣ 
ਕਰਕ) ਿਟਊਸ਼ਨ ਪੜZਦ) ਬ<ਿਚਆਂ ਸਾਹਮਣ) ਉਸਦ) ਕਈ ਛਟੀਆਂ ਜੜ 
ਿਦ<ਤੀਆਂ ਸਨ। ਬ<ਚ) ਡRਰ ਭRਰ ਹ6ਏ ਤ<ਕ ਰਹ) ਸੀ । ਜਰ@ਰ ਉਹਨN ਨ) ਿਪDਡ 
ਚ ਜਾ ਕ) ਰRਲਾ ਪਾ ਿਦ<ਤਾ ਹ6ਊ । 
ਸ਼ਰਮ ਦ) ਮਾਰ) ਉਹਨ) ਘਰ, ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਛ<ਡ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ ।
ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਕਮਰ) ਚ ਘDਿਟਆ ਂਬ<ਧੀ ਤ) ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ<ਕ ਕੀ 
ਗuਲ ਿਖਲ ਰਹ) ਹਨ । ਪਰ ਕਚੀਚੀਆ ਂਵ<ਟਣ ਤ, ਤ) ਦ)ਖਣ ਤ, ਿਬਨN ਉਹ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਹ> ਪਵਨ ਦ) ਬ6ਲ ਚ)ਤ) ਆਉਂਦ) ਜ) ਿਕਸ) > ਵੀ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇਸ ਬਾਰ) ਦ<ਿਸਆ ਤN ਤE> ਤ) ਕuੜੀ ਦ6ਵN > ਮਾਰ ਕ) ਆਪ ਫਾਹਾ ਲE 
ਲਵNਗੀ । ਖRਰ) ਸ<ਚ ਹੀ ਕਿਹDਦੀ ਹ6ਵ) ਉਹ ਸ6ਚਦਾ ਤ) ਚu<ਪ ਹੀ ਧਾਰ ਜNਦਾ 
। ਉਹਦ) ਿਜ<ਦ ਤ) ਗ਼u<ਸ) ਦਾ ਉਹ> ਸਹੀ ਸਹੀ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਸੀ । ਉਹੀ ਤN ਸੀ ਜ6 
ਉਸ> ਝ<ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਦuਨੀਆਂ ਅ<ਖN ਬDਦ ਨਹI ਕਰਦੀ । ਦ)ਖਣ ਵਾਲ) ਦ)ਖ ਲcਦ) ਤ) ਖ@ਨ ਦ) 
ਿਰਸ਼ਤ) ਚ ਭਾਵT ਕ6ਈ ਬ6ਲਦਾ ਨਾ ਹ6ਵ) ਪਰ ਚਾਚ) ਤਾਇਆ ਂਇਸ ਬ)ਇਜਤੀ 
> ਆਪਣਾ ਸਮਝਦ) ਹਨ । 
ਆਸ ਪਾਸ ਪ@ਰ) ਪਿਰਵਾਰ ਵ<ਸਦ) ਸਨ । ਇਸ ਲ<ਗੀ ਅ<ਗ ਦਾ ਧ@Dਆਂ ਸਭ 
> ਪਹuDਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਕਈਆਂ ਨ) ਸEਨਤ ਨਾਲ ਮੀਤ > ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ । 
ਪਰ ਚ6ਰੀ ਦਾ ਗuੜ ਿਮ<ਠਾ ਿਕਸ> ਨਹI ਲਗਦਾ । ਆਪਣ) ਖ)ਤ ਭਾਵT ਿਕDਨਾ 
ਿਮ<ਠਾ ਗDਨਾ ਹ6ਵ) ਪਰ ਜ6 ਸuਆਦ ਗuਆਂਢੀ ਦ) ਖ)ਤ ਚ, ਭDਨ ਕ) ਚ@ਪਣ ਦਾ 
ਹuDਦਾ ਉਹ ਚDਗ) ਚDਗ) ਬDਿਦਆ > ਇਸ ਪਾਸ) ਤ6ਰੀ ਰ<ਖਦਾ । ਉਹਦੀ 
ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ6ਹਣੀ ਸੀ ਹ<ਦ ਦਰਜ) ਦੀ । ਉ:ਪਰ, ਿਪਆਰ ਿਵਆਹ 
ਵੀ ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇDਝ ਰੀਝN ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੀ ਧਰਤੀ ਤ) ਬਰਸਣਾ 
ਉਸ> ਚDਗਾ ਲਗਦਾ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕuਝ ਕuਝ ਅਿਹਿਤਆਤ ਵਰਤਣ ਲ<ਗਾ । 
ਿਫਰ ਇ<ਕ ਿਦਨ ਰਾਤੀ 10 ਕu ਵਜ) ਉਹਨ) ਜਾ ਕ) ਕuDਡਾ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ 
। ਉਸ ਿਦਨ ਕ<ਲਾ ਨਹI ਸੀ । ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇ<ਕ ਦ6ਸਤ ਤ) ਉਸਦੀ ਕ6ਈ 
ਸਹ)ਲੀ ਸੀ । ਜNਦ) ਜNਦ) ਮuਰਗਾ ਤ) ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂ ਬ6ਤਲN ਵੀ ਫੜ 
ਲਈਆਂ । 
ਇਹ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦ) ਹੀ ਿਦਨ ਸੀ । ਿਵਹੜ) ਚ ਹੀ ਚu<ਲZਾ ਬਾਲ ਕ) ਮuਰਗਾ 
ਧਰ ਿਲਆ । ਚਾਰ6 ਅ<ਗ ਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਬEਠ ਪE:ਗ ਖੜਕਾਉਣ ਲ<ਗ ਗਏ । 
ਗuਰਜੀਤ ਹਰਲੀਨ > ਗ6ਦ ਚ ਲE ਕ) ਕਮਰ) ਦ) ਅDਦਰ ਬEਠਾ ਉਹਨN > ਹੀ 
ਵ)ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਥ6ੜਾ ਸਰ@ਰ ਹuDਦ) ਹੀ ਚ6ਹਲ ਮ6ਹਲ ਚਾਲ@ ਹ6 ਗਈ । ਆਪਣੀਆਂ ਕuਰਸੀਆਂ 
ਛ<ਡ ਦ,ਵT ਆਪ, ਆਪਣ) ਸ<ਜਣN ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਬEਠ ਗਈਆਂ । ਿਜਸਮN ਤ) 
ਚਲਦ) ਹ<ਥ ਅDਗN ਦੀ ਠਾਰ > ਭDਨਣ ਲਗ) । 
ਬ6ਨ ਫਾਇਰ ਦੀ ਫੀਿਲDਗ ਜਹੀ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਕ 
ਇਸ ਫੀਿਲDਗ ਦਾ ਥਾਉ ਿਸਰਾ ਲਗਦਾ । 
ਿਤDਨ ਚਾਰ ਜਣ) ਕDਧ ਟਪਕ) ਆ ਵੜ) । ਆਉਂਦ) ਹੀ ਗ)ਟ ਖ6ਿਲਆ ਤ) ਕuਝ 
ਓਧਰ, ਆ ਗਏ । 
ਮੀਤ ਤ) ਉਸਦ) ਦ6ਸਤ ਦਾ ਹ6ਸ਼ ਅਜ) ਗਾਇਬ ਸੀ ਕuੜੀ ਤ) ਪਵਨ ਦ) ਕਾਇਮ 
ਸਨ ।ਕuੜੀ ਤN ਮRਕਾ ਸਮਝਕ) ਭ<ਜਕ) ਕਮਰ) ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਤ) ਕuDਡਾ ਲਗਾ 
ਿਲਆ । ਪਵਨ > ਧ<ਕਾ ਦ)ਕ) ਦ6ਵN > 4 -4 ਜਿਣਆ ਨ) ਕਾਬ@ ਕਰ ਿਲਆ । 
ਚਾਰ ਜਣ) ਤN ਮੀਤ ਦ) ਘਰN ਚ, ਹੀ ਸਨ ਬਾਕੀ ਆਸ ਪਾਸ ਤ, । ਿਕDਨ) ਹੀ 
ਿਦਨN ਤ, ਪਲEਨ ਸੀ ਅਿੜਕ) ਕਰਨ ਦਾ ਅ<ਜ ਮuਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਲ6ਟ । 
ਚਾਰN ਨ) ਪਕੜ ਕ) ਦ6ਵN > ਚDਗੀ ਤਰZN ਧ6ਇਆ । ਪਿਹਲ) ਦ6 ਚਾਰ ਥ<ਪੜN 
ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉ:ਤਰ ਿਗਆ । ਉਸ ਮਗਰ, ਨਾ ਭ<ਜਣ ਜ6ਗ) ਸੀ ਨਾ ਲੜਨ 
ਜ6ਗ) । ਚDਗ) ਚDਗ) ਕਮਾਏ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵ)ਲ) ਗ6ਿਡਆਂ ਭਾਰ ਹ6ਏ ਕu<ਟ ਖਾ 
ਰਹ) ਸੀ । ਪਵਨ ਅ<ਡ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਇ<ਕ ਨ) ਉਹਦ) ਵੀ ਦ6 ਚਾਰ 
ਧਰਤੀਆਂ । ਿਪDਡ ਚ ਉਠਦੀ ਅਵਾਜ ਨ) ਸਾਰ) ਿਪDਡ > ਕ6ਿਠਆਂ ਗਲੀਆਂ 
ਿਜਥ) ਵ ਥN ਿਮਲੀ ਮuਫ਼ਤ ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ)ਖਣ ਲਈ ਿਬਠਾ ਿਦ<ਤਾ । 
ਕ<ਪੜ) ਉਤਾਰ ਕ) ਦ,ਵT ਕ<ਿਛਆ ਚ ਰਿਹਗ) । ਨDਗ) ਿਪDਡ) ਤ) ਤੜਾਕ ਤੜਾਕ 
ਕਰਕ) ਡDਡ) ਪcਦ) ਰਹ) । ਪਵਨ ਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਪuਿਲਸ > ਹੀ 
ਕਾਲ ਕਰਲ) । ਉਹ ਛuਡਾਉਣ ਜNਦੀ ਤN ਉਸਦ) ਵੀ ਥੜਪ ਪcਦ) । 
ਗuਰਜੀਤ ਅDਦਰ, ਉ:ਠ ਕ) ਹਰਲੀਨ > ਗ6ਦੀ ਚ ਲE ਕ) ਬEਠਾ ਦ)ਖਦਾ ਿਰਹਾ । 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ) ਮਨ ਦੀ ਇ<ਛਾ ਹੀ ਸੀ । ਜ6 ਜ਼ਿਹਰ ਤ) ਗu<ਸਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ 
ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰ) ਨ) ਭਿਰਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਿਪDਡ ਚ, ਹੀ ਿਕਸ) ਨ) ਕਾਲ ਕਰਕ) ਪuਿਲਸ ਬuਲਾ ਲਈ ਸੀ । ਪuਿਲਸ ਨ) ਆਕ) 
ਹੀ ਦ6ਵN > ਛuਡਵਾਇਆ ਤ) ਕuੜੀ > ਅDਦਰ, ਕ<ਿਢਆ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਠਾਣ) ਪਹuDਚ ਕ) ਗ<ਲ ਤN ਪEਸ) ਤ) ਹੀ ਮu<ਕਣੀ ਸੀ । ਮੀਤ ਤ) ਉਸਦਾ ਦ6ਸਤ 
ਵੀ ਗ<ਲ > ਅ<ਗ) ਨਹI ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦ) ਸੀ । ਗuਰਜੀਤ ਵ<ਲ, ਿਬਆਨ ਦਵਾ 
ਿਦ<ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰ) ਉਸ ਘਰ ਲu<ਟ ਮਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀ । 
ਪਵਨ > ਵੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਿਕ ਜ) ਉਹਨN ਦ) ਹ<ਕ ਚ ਬ6ਲੀ ਤN ਤਲਾਕ ਦ) ਕ) 
ਮuੜ ਿਪDਡ ਘ<ਲ ਦ)ਣਾ ਨਾਲ) ਆਸ਼ਕੀਆ ਂਦੀਆਂ ਖਬਰN ਤ)ਰ) ਿਪDਡ ਘ<ਲ 
ਦ)ਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲ6ਕN ਦ) ਮ)ਹਣ) ਸuਣ ਸuਣ ਕ<ਢੀ ਿਫਰ । ਤ) ਬਾਕੀ 
ਇਸਤਰZN ਦ) ਮਾਮਲੀਆ ਂਚ ਬ)ਇ<ਜਤੀ ਮਾੜ) ਤ, ਮਾੜ) > ਬuਰੀ ਲਗਦੀ ਏ । 
ਤੀਵI ਦ) ਮਾਮਲ) ਚ ਿਕ<ਡਾ ਵੀ ਕ6ਈ ਆਿਸ਼ਕ ਕਹਾਵ) ਬ)ਇ<ਜਤੀ ਹ6ਣ ਦ) ਡਰ, 
ਿਪ<ਛ) ਹਟ ਹੀ ਜNਦ) ਹਨ । ਇਹ ਤN ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ 
ਿਜਸਦਾ ਅDਤ ਵੀ ਹੀ ਗEਰ ਸਮਾਿਜਕ ਸੀ ਤ) ਸ਼uਰuਆਤ ਵੀ । 
ਮੀਤ ਵੀ ਇਸ> ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਜ<ਠਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । ਉਹਦ) 
ਿਕਹੜਾ ਦ6ਸਤ ਘ<ਟ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਕu<ਟ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮ6ੜਨਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਿਪDਡ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆ ਂਗ<ਲਾ ਅ<ਡ ਸੀ ਉਹਨN ਦਾ ਮDਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪDਡ ਚ 
ਿਕਉਂ ਗDਦ ਪਾਉਂਦ) ਹ6 ਿਕਤ) ਬਾਹਰ ਜਾਕ) ਕਰ ਲEਣ ਜ) ਬਹuਤੀ ਹੀ ਅ<ਗ ਏ । 
ਪuਿਲਸ ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹ6 ਿਗਆ ਤ) ਮੀਤ ਤ, ਿਲਖਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ 
ਕਦ) ਉਸ ਗਲੀ ਵ<ਲ ਨਹI ਆਏਗਾ । ਇDਝ ਜਜਬਾਤN ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ 
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮEਕਸ ਇਹ6 ਘਟਨਾ ਸੀ । ਜ6 ਸਾਰ) ਿਪDਡ ਨ) ਅ<ਖI ਦ)ਖੀ 
। 
ਇਸ > ਦ)ਖਕ) ਬਹuਤ ਆਿਸ਼ਕN ਨ) ਰਾਤN > ਿਮਲਣ ਦ) ਸਮT ਅ<ਗ) ਪਾ ਿਦ<ਤ) 
। 
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਨ)ਡਾ ਪਹuDਚੀ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਮN ਬਾਪ ਝ<ਟ ਆਏ । 
ਪਵਨ ਦ) ਬਾਪ > ਬuਲਾ ਕ) ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਨ ਲ<ਗ) । ਪਰ 
ਪਵਨ ਆਪਣ) ਕਰEਕਟਰ > ਗਲਤ ਦ<ਸਣ ਦ) ਦ6ਸ਼N > ਕਦ, ਤ<ਕ ਸਿਹDਦੀ । 
ਸ<ਸ ਨ) ਿਕਹਾ ,” ਹ6ਰ ਵੀ ਕuੜੀਆਂ ਨ) ,ਬਹ@Dਆਂ ਨ) ਕ6ਈ ਤN ਇDਝ ਨਹI 
ਕਰਦੀ , ਇDਝ ਬਾਹਰ ਮ@Dਹ ਮਾਰਕ) ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇ<ਜਤ ਰ6ਲਣ ਲ<ਗ) ਇਸ 
ਖਾਨਦਾਨ ਤ) ਆਪਣ) ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਦਾ ਭ6ਰਾ ਿਖਆਲ ਨਾ ਆਇਆ” 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਪਵਨ ਨ) ਪਲਟ ਕ) ਜuਆਬ ਿਦ<ਤਾ ,ਉਸਦ) ਵ<ਸ, ਬਾਹਰ ਸੀ ,” ਜ) ਖਾਨਦਾਨ 
ਦੀ ਇ<ਜਤ ਦਾ ਐਨਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ,ਤN ਮਰਦ ਜDਮਣਾ ਸੀ ਨਾਮਰਦ ਿਕਉਂ 
ਜDਿਮਆਂ? ਤ) ਜਦ, ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਦ) ਲਾਇਕ ਨੀ ਤN ਮ)ਰ) ਪ<ਲ) 
ਬDਨਕ) ਿਕਉਂ ਮE> ਰ6ਿਲਆ ਿਗਆ ? । ਿਦਨ ਤN ਿਨ<ਕਲ ਹੀ ਜNਦ) ਸੀ ਪਰ 
ਇ<ਕ ਜuਆਕ > ਗਲ ਲਾ ਕ) ਰਾਤ ਿਕਵT ਕ<ਢਦੀ । ਤ) ਬਾਪ@ ਨ) ਮE> 
ਿਵਆਹuਣ ਲ<ਗ) ਆਪਣ) ਟ<ਬਰ ਦ) ਕਨ)ਡਾ ਬਾਰ) ਸ6ਚਕ) ਮE> ਅDਨZ) ਖ@ਹ ਚ 
ਧ<ਕ ਿਦ<ਤਾ ਿਫਰ ਵੀ ਮc ਹੀ ਿਕਉਂ ਸ6ਚN ? 
ਉਸਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ) ਕ6ਲ ਨਹI ਸੀ । ਿਜDਦਗੀ ਦ) ਧ6ਖ) 
ਤ) ਸਮਾਜ ਦ) ਅDਨZ)ਪਣ ਨ) ਉਸ > ਵੀ ਦ6ਸ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਦ) ਪ<ਲ) ਕuਝ ਹE ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਵਾਿਪਸ ਪ)ਕ) ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹI ਸੀ 
ਚਾਹuDਦੀ । ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । 
ਅDਤ ਉਸਨ) ਵੀ ਹਰਲੀਨ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫEਸਲਾ 
ਕਰ ਿਲਆ । 
ਤ) ਇਸ) ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਿਪ ਸ ਆਏ ਸੀ । ਤ) ਅ<ਜ ਉਹ ਆਪਣ) ਘਰ ਦ) 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਬEਠੀ ਉਪਰਲ) ਗ6ਰੀ ਤ) ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸuਣ 
ਰਹੀ ਸੀ । 
ਇ<ਥ, ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਿਵਆਹ ਦ) ਕuਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਹਨN ਦ) ਘਰ ਬ<ਚਾ 
ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਗ6ਰ) ਤN ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਕਰ ਲcਦ) ਹਨ । ਪਰ ਬ<ਚ) 
ਦ) ਜਨਮ ਤ, ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਿਵ<ਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਗਈਆਂ ਸੀ । 
ਗ6ਰੀ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਹੀ ਦuਬਾਰਾ ਉਸ) ਕDਮ ਤ) ਜNਦੀ ਸੀ । ਆਪਣ) ਬ<ਚ) > 
ਦ,ਵT ਪDਘ@ੜ) ਘਰ ਛ<ਡ ਜNਦ) ਤ) ਆਪਣੀਆ ਜRਬ ਤ) ਿਨ<ਕਲ ਜNਦ) । 
ਕਨ)ਡਾ ਆ ਕ) ਉਹਨ) ਗ6ਰੀ > ਸਭ ਦ<ਸ ਿਦ<ਤਾ । ਜਨਮ ਤ, ਲE ਕ) ਹuਣ ਜ6 ਵੀ 
ਹ6ਇਆ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ ਛ<ਡੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦੀ ਕਮਜ਼6ਰੀ ਮੀਤ ਨਾਲ 
ਸਬDਧ ਸਭ ਕuਝ ਗ6ਰੀ ਸuਣਦੀ , ਉਸਦ) ਦu<ਖ > ਸਮਝਦੀ ਤ) ਕਦ) ਮੀਤ 
ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲN ਤ) ਉਸ> ਛ)ੜਦੀ । ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਕਨ)ਡਾ ਚ ਮEਡੀਕਲ 
ਅਨਿਫ<ਟ ਹ6ਣ ਰਿਜਸਟਰ ਹ6ਣ ਬਾਰ) ਸuਣਕ) ਉਸਨ) ਪਵਨ > ਕਈ ਵਾਰ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਿਦ<ਤੀ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਸ6ਚਦੀ ਹਰਲੀਨ ਉਸਦੀ ਬ<ਚੀ 
ਰuਲ ਜਾਏਗੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ, ਿਬਨਾ । ਗ6ਰੀ ਉਸਦੀ ਗ<ਲ ਤ) ਹ<ਸ ਛਡਦੀ । 
ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜDਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕuਝ ਮਹੀਨ) ਤ, ਇDਝ ਹੀ ਕਬਾੜਾ ਹ6 
ਚu<ਿਕਆ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹਸਬcਡ ਨ) ਬ<ਚ) ਦ) ਜਨਮ ਤ, ਹੀ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਕਸ) 
ਹ6ਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਇਥ, ਤ<ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕ6ਈ ਖਰਚਾ 
ਵੀ ਨਾ ਿਦDਦਾ ਤ) ਉਸਦ) ਘਰ, ਿਨਕਲਦ) ਹੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ > ਘਰ ਲE ਵੜਦਾ । 
ਅ<ਜ ਵੀ ਜਦ, ਉਹ ਕDਮ ਤ) ਿਨਕਲੀਆਂ ਤN ਇਹ6 ਕਹਾਣੀ ਸੀ । ਤ) ਗ6ਰੀ ਨ) ਦ6 
ਟu<ਕ ਫEਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਹuਣ ਤਲਾਕ ਲEਣਗ) ਤ) ਅ<ਜ 
ਤ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦ) ਉਸ ਕ6ਲ ਨਹI ਆਊ । ਇਸਦਾ ਉਸਦ) ਿਚਹਰ) ਤ) 
ਕ6ਈ ਦu<ਖ ਨਜਰ ਨਹI ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਤ) ਉਸਦ) ਫEਸਲ) ਤ) ਇ<ਕ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਇDਝ ਫEਸਲਾ ਲEਣਾ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ 
ਿਕਵT ਕ6ਈ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗ6ਰੀ ਉਸਦ) ਭਾਵ ਸਮਝਕ) ਇ<ਕ6 ਗ<ਲ ਬ6ਲੀ,” 
ਕuਝ ਿਰਸ਼ਤ) ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਿਜਉ ਂਲEਣ ਮਗਰ, ਖਤਮ ਹ6ਣ ਲਈ ਹੀ ਜDਮਦ) 
ਹਨ । ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇ<ਕ ਉਮਰ ਹuDਦੀ ਹE । ਆਪਣ) ਸu<ਖਾ > ਸਾੜ ਕ) 
ਕ6ਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਨਭਦਾ ਨਹI ਹuDਦਾ । “ 
ਅਗਲ) ਕuਝ ਿਦਨN ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮuਕDਮਲ ਕਰਕ) ਦ,ਵT ਖuਸ਼ੀ 
ਖuਸ਼ੀ ਗਲ ਲਗਕ) ਅਲਗ ਹ6 ਗਏ । ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਦ) ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀ 
ਗਰਲਫਰcਡ ਵੀ ਸੀ । ਗ6ਰੀ ਕuਝ ਿਦਨ ਗਮ ਚ ਕDਮ ਤ) ਨਹI ਆਈ ਪਰ 
ਮਗਰ, ਮuੜ ਉਸ) ਊਰਜਾ ਤ) ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਨ ਲ<ਗੀ । 
ਇਹ ਸਭ ਪਵਨ ਦ) ਇDਡੀਆ ਤ, ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦ) ਦ6 ਕu ਮਹੀਨ) ਚ ਹੀ 
ਵਾਪਰ ਿਗਆ ਸੀ ।ਇਸ ਦRਰਾਨ ਉਸਨ) ਘਰ ਚ ਵੀ ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਸਿਹਆ ਸੀ 
। ਉਸਦ) ਫ6ਨ , ਨE:ਟ ਬEਗ ਤ<ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹuDਦੀ । ਮਤ) ਿਕਤ) ਏਥ) ਵੀ ਕ6ਈ 
ਨਵN ਚDਦ ਨਾ ਚਾੜ ਦ)ਵ) । ਪਰ ਉਸਦ) ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨ) ਉਸਦ) ਿਜਸਮ 
ਦ) ਸਾਰ) ਚਾਅ ਮਾਰ ਿਦ<ਤ) ਸੀ । ਹuਣ ਉਸ> ਹਰਲੀਨ ਤ) ਗuਰਜੀਤ ਵਧ)ਰ) 
ਚDਗ) ਲ<ਗਣ ਲ<ਗ ਗਏ ਸੀ ।ਦ6ਵN ਨਾਲ ਸRਣਾ ਤ) ਿਨ<ਕੀਆਂ ਿਨ<ਕੀਆਂ ਗ<ਲN 
ਕਰਨੀਆਂ ਚDਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆ ਂ। 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਸਾਰ) ਕDਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹਾਉਣ ਤ, ਖਵਾਉਣ ਤ<ਕ ।ਉਸਦ) 
ਨਾਲ ਸਮN ਿਬਤਾਉਂਦੀ ਤ) ਸਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਉਸ> ਕ6ਲ ਆਪਣ) ਨਾਲ ਜ<ਫੀ ਪਾ 
ਕ) । 
ਸਾਰਾ ਕuਝ ਸਹੀ ਸੀ ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇ<ਕ ਧਮਾਕਾ ਹ6ਇਆ ਉਹ ਤ) ਿਤDਨ 
ਮਹੀਨ) ਦੀ X)ਗਨcਟ ਿਨ<ਕਲੀ । ਸ<ਸ ਸਹuਰ) > ਇਸ ਬ<ਚ) ਬਾਰ) ਯਕੀਨ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹਨN ਦਾ ਨਹI ਏ । ਪਵਨ > ਪu<ਿਛਆ ਤN ਉਸਨ) ਵੀ ਚu<ਪ ਹੀ ਵ<ਟ 
ਲਈ । ਯਕੀਨ ਪ<ਕਾ ਹ6 ਿਗਆ । 
ਪ@ਰ) ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇ<ਕ6 ਰਾਏ ਸੀ ਿਕ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ । ਪਰ 
ਪਵਨ ਇਹ ਨਹI ਸੀ ਚਾਹuDਦੀ । ਗuਰਜੀਤ > ਵੀ ਐਨੀ ਕu ਗ<ਲ ਦੀ ਸਮਝ 
ਤN ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ) ਘਰ ਇ<ਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬ<ਚਾ ਜਨਮ ਲE ਿਰਹਾ ਹE । ਉਸਦਾ 
ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਪਵਨ ਉ:ਤ) ਦਬਾਅ ਸੀ ਿਕ ਜ) 
ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹuD ਦੀ ਹE ਤN ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਪਵ)ਗਾ । ਿਕਸ) ਵੀ ਹਾਲ ਉਹ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਦ) ਖ@ਨ > ਆਪਣ) ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹI ਲEਣ ਦ)ਣਗ) । ਪਵਨ ਉਹਨN ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇ<ਜਤ ਤ) ਿਸਰਫ 
ਹ<ਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ । 
ਿਫਰ ਉਸ> ਇਸ ਸਭ ਤ, ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇ<ਕ6 ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ 
ਸੀ ਤਲਾਕ । 
ਉਸਨ) ਗuਰਜੀਤ ਦ) ਅਨਿਫ<ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਰਕ) ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼@ਰ ਹ6ਈ ਤ) ਉਹਨ) ਹਰਲੀਨ > ਲE ਕ) ਅਲ<ਗ 
ਘਰ ਿਲਆ ਤ) ਰਿਹਣ ਲ<ਗੀ । ਗ6ਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗ<ਲ ਿਕ ਕuਝ ਿਰਸ਼ਤ) 
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲE ਕ) ਜDਮਦ) ਹਨ । ਉਸ> ਸਹੀ ਲ<ਗੀ । ਕਮੀਆ ਂਤN ਿਕਸ) 
ਚ ਵੀ ਹ6 ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹE ਿਕ ਹਰ ਕਦਮ 
ਤ) ਸਮਝRਤ) ਕਰਕ) ਤ) ਲ6ਕN ਦੀਆ ਂਨਜਰN ਚ ਚDਗ) ਬਣ) ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਸ 
ਿਜ਼Dਦਗੀ > ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ । ਉਹ ਫEਸਲ) ਲਈਏ ਜ6 ਲ6ਕN ਲਈ ਚDਗ) 
ਹ6ਣ ਤ) ਸਾਡ) ਲਈ ਭਾਵT ਘਾਤਕ ਤ) ਹuਣ ਤ<ਕ ਉਸਨ) ਦuਨੀਆਂ > ਸ6ਚਕ) ਹੀ 
ਫEਸਲ) ਲਏ ਸੀ । ਪਰ ਹuਣ ਉਸਨ) ਇਹ ਫEਸਲਾ ਖuਦ ਲਈ ਿਲਆ । 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਛ) ਮਹੀਨ) ਮਗਰ, ਨਰਸ ਨ) ਬ<ਚ) ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਮਗਰ, ਫਾਰਮ ਭਰਦ) ਹ6ਏ 
ਪu<ਿਛਆ ,” 
ਬ<ਚ) ਦ) ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ? 
ਪਵਨ ਨ) ਿਕਹਾ,” ਮc ਚਾਹuDਦੀ ਹN ਿਕ ਮ)ਰਾ ਬ<ਚਾ ਿਸਰਫ ਮN ਦ) ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਿਣਆ ਜਾਵ) ।” 
ਨਰਸ ਜ6 ਇDਡੀਅਨ ਉਸਦ) ਜਵਾਬ ਤ) ਹEਰਾਨ ਹ6ਈ ਉਸਦ) ਮuਸਕਰਾਉਂਦ) 
ਿਚਹਰ) ਵ<ਲ ਤ<ਕਦੀ ਬuੜਬuੜਾ ਪਈ । 
ਇਸ ਮuਲਕ ਚ ਆ ਕ) ਅਸI ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਲਆ । ਪਰ 
ਪਵਨ ਮuਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸ6ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤ) ਉਹ ਇDਡੀਆ ਤ, ਹੀ 
ਿਲਆਈ ਏ । 

             ……………………………………… 
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ਛੜਾ ਛੜ( 4 ਦ(ਵ( ਿਦਲਾਸਾ 
ਮ8ਜ ਭਰਾਵ: ਰਿਹ)ਦੀ 

ਦ: ਡ/ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅ/ਗ ਬਲ ਪBਦੀ 
ਰ:ਟੀ ਸ(ਕ ਨਾਲ ਲਿਹ)ਦੀ 
ਇਕ ਦu/ਖ ਲE ਬEਠਦਾ 
ਝਾਕ ਰ)ਨH ਦੀ ਰਿਹ)ਦੀ. 

ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਆਿਖ਼ਰੀ ਬuਰਕੀ ਮ67ਹ ਚ ਪਾਈ ਹੀ ਸੀ ਤ0 ਅ=ਖ? ਚ ਹੀ ਜੀਤੀ ਨ0 ਉਸA ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ।  ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦ0 ਹੀ ਉਹਦ0 ਿਚਹਰ0 ਤ0 ਗu=ਝਾ ਿਜਹਾ ਹਾਸਾ ਆ ਿਗਆ।  ਮਦਨ ਨ0 ਦ$ਨ? ਦ0 
ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ A ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ0 ਲ=ਸੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਇ=ਕ$ ਵਾਰ ਚ ਘ=ਟਕ0 ਸਾਫ਼0 ਦ0 
ਲੜ ਨਾਲ ਮ67ਹ ਪ67ਿਝਆ ਤ0 ਖ0ਤ ਜਾਣ ਲਈ ਉLਠ ਖੜਾ ਹ$ਇਆ। 
"ਮਦਨ ਤ67 ਚ=ਲ, ਮN ਮਾੜੀ ਢ6ਹੀ ਿਸ=ਧੀ ਕਰਕ0 ਆਇਆ "ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਉਹੀ ਗ=ਲ ਆਖੀ ਜ$ ਮਦਨ 
ਬuਝ ਿਗਆ ਸੀ ,ਗ=ਲ ਤ? ਉਹA ਬuਰੀ ਨਹQ ਲ=ਗੀ ਤ? ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਤ67 ਕਿਹਣਾ  । ਭਲ? ਵ=ਡ0 
ਭਾਈ A ਵੀ ਐਵV ਕ$ਈ ਬ$ਲਦਾ ਿਪ7ਡ ਿਵ=ਚ । ਿਜ਼ਆਦਾ ਬuਰਾ ਉਹA ਇਸ ਲਈ ਲ=ਿਗਆ ਿਕ ਜੀਤੀ 
ਸਾਹਮਣ0 ਉਸA ਿਕਉ ਂਆਿਖਆ । 
ਜੀਤੀ ਉਸA ਪਿਹਲ਼? ਹੀ ਕuਝ ਨਹQ ਸੀ ਸਮਝਦੀ ਇ7ਝ ਉਸ ਅ=ਗ0 ਸੀਰੀ ਵ?ਗ ਬuਲਾਉਣਾ ਉਸA 
ਹ$ਰ  ਵੀ ਖਤਕਦਾ । 
"ਚ7ਗਾ ,ਛ.. ਛ ..ਛ0 ....ਛ0ਤੀ  ਆਜੀ . ਮN ਿਕ ਿਕ ...ਤ0 ਓਥ0 ਡੀਕੀ ਨਾ ਜਾਵ?"। ਉਹਨ0 ਇ=ਕ ਨਜ਼ਰ 
ਜੀਤੀ ਵ=ਲ ਵ0ਿਖਆ ਮਨ ਚ ਕਚੀਚੀ ਜਹੀ ਆ ਗਈ । ਜu=ਤੀ ਪ[ਰ? ਚ ਪਾ ਘਸੀਟਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਰ\ 
ਬਾਹਰ ਹ$ ਿਗਆ ।
"ਿਕਵV ਕ]ੜੀ ਮ=ਝ ਵ?ਗ ਝਾਕਦਾ " ਜੀਤੀ ਦਾ ਬ$ਲ ਉਸA ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤਾ । ਤ0 ਮਗਰ\ ਲ$ਹ0 ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾੜ ਨਾਲ ਬ7ਦ ਹ$ਇਆ। ਿਜਵV ਊਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਤ0 ਵ=ਜਾ ਹ$ਵ0 । 
ਅ=ਜ ਬ0ਬ0 ਘਰ ਨਹQ ਸੀ ਿਕਤ0 ਲਾਮ ਤ0 ਗਈ ਹ$ਈ ਸੀ । ਗਰਮੀਆਂ ਦ0 ਲ7ਮ0 ਤ0 ਰu=ਖ0  ਿਜਹ0 ਿਦਨ 
ਸਨ । ਮਦਨ A ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬ0ਬ0  ਦ0 ਘਰ ਨਾ ਹ$ਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖ=ਟਣ ਲਈ ਹੀ ਗuਰਮ0ਲ ਘਰ 
ਰuਿਕਆ ਹ[ । ਨਹQ ਤ? ਦ$ ਕਮਿਰਆਂ ਦ0 ਘਰ ਚ ਸਾਰਾ ਟ=ਬਰ ਿਵਹੜ0 ਚ ਦਾਤੀ ਫਰਾ ਪ=ਖਾ ਛ=ਡ ਸ_ 
ਜ?ਦਾ  ਸੀ  ,ਿਜਹੜਾ  ਜੀਤੀ  ਆਪਣ0  ਸਹuਿਰਓ  ਿਲਆਈ  ਸੀ  ।  ਤ0  ਇ7ਝ  ਹੀ  ਕ$ਲ  ਕ$ਲ  ਡਾਹ0  ਮ7ਜ0 
ਉਹਨ? ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ=ਧਰ? A ਅਧ6ਰਾ ਛ=ਡ ਿਦ7ਦ0 ਸੀ ਜ$ ਇ7ਝ ਹੀ ਲuਕਵ? ਿਮਚਵ? ਟਾਈਮ ਕ=ਢ ਕ0 
ਪ6ਰਾ ਕਰਦ0 ਸੀ । 
ਸ=ਧਰ? ਤ? ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਵੀ ਬਹuਤ ਸੀ । ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤ0 ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ 
ਹ=ਥ\ ਪ=ਕੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ,ਚੀਰ0 ਵਾਲੀ ਪ=ਗ ਬ7ਨ` ,ਸਾਈਕਲ ਉLਤ0 ਸਹuਰ0 ਘਰ ਜਾਣ 
ਦੀਆਂ । ਪਰ ਸਭ ਅਧ6ਰਾ ਰਿਹ ਿਗਆ । 
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ਉਹਨ? ਕ$ਲ ਕu=ਲ ਦਸ ਿਕ=ਲ0 ਪ[ਲੀ ਸੀ ,ਬਾਪ6 ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0 ਚ ਸ0ਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਉਂਝ 
ਧਰਮੀ ਬ7ਦਾ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਸਾਰਾ ਿਪ7ਡ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਦ$ਵ? ਦ0 ਿਹ=ਸ0 ਪ7ਜ ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 
ਆਉਂਦ0 ਸੀ । ਿਵਆਹ ਦਾ ਹ=ਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਦਾ ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣਾ ਹੀ ਉਸਦ0 ਸuਪਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ`? ਚ ਤ0ਲ ਵ?ਗ ਚ$ਅ ਿਗਆ ਸੀ ।
 ਜੀਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਿਹਲ਼? ਉਸA ਹੀ ਹ$ਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਿਕਸ0 ਨ0 ਉਹਦ0 ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣ A 
ਉਸਦ0 ਕਮਲ0 ਹ$ਣ ਦੀ ਗ=ਲ ਦੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ । ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣ A ਉਹ ਕਮੀ ਮ7ਨਦਾ 
ਸੀ ਪਰ ਕਮਲਾ ਤ? ਉਹA ਖuਦ A ਕਦ0 ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ । ਸਗ\ ਘਰ ਤ0 ਜਮੀਨ ਦੀ ਿਜ7ਨੀ 
ਮ0ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕ$ਈ ਨਹQ ਸੀ ਕਰਦਾ ।
ਖ[ਰ ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 ਿਰਸ਼ਤਾ ਟu=ਟਣ ਨਾਲ\ ਗuਰਮ0ਲ A ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਸuਪਨ0 ਉLਧੜ ਗਏ । ਤ0 
ਜੀਤੀ ਉਸਦ0 ਹੀ ਘਰ ਉਸਦ0 ਛ$ਟ0 ਭਰਾ ਦੀ ਵਹuਟੀ ਬਣਕ0 ਆ ਢu=ਕੀ । 
ਗuਰਮ0ਲ ਉਸ ਤ\ ਵ=ਧ ਚਲਾਕ ਤ0 ਿਮਸਣਾ ਸੀ ਛ$ਟਾ ਸੀ ਪਰ ਿਟਊਨ ਕਿਹਕ0 ਹੀ ਬuਲਾਉਂਦਾ  ਸੀ । 
ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੀ ਨਹQ ਸੀ ਸਗ\ ਹuਣ ਉਸਦ0 
ਸਭ ਤ\ ਹuਸੀਨ ਸuਪਨ0 ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ । ਉਸ ਮਗਰ\ ਜ$ ਕਦ0 ਜuਿੜਆ ਨਹQ ਸੀ । ਲ$ਕQ ਆਖਦ0 
ਇ=ਕ ਮu7ਡ0  ਚ ਕਾਣ ਤ0 ਉLਪਰ\ ਜਮੀਨ ਮਸQ ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 ਕ$ਈ ਿਕਸ0 ਗ=ਲ\ ਕਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ 
ਿਵਆਹu । 
ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਿਜਵV ਕuੜੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹ$ਵ0 । ਇ7ਝ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਗuਜ਼ਰ ਗਈ ਵਾਲ? ਚ ਧ]ਲ0 
ਿਦਸਣ ਲ=ਗ0 ।ਖ0ਤ ਪਹu7ਿਚਆ ਤ? ਉਸਦ0 ਮਨ ਚ ਅਸ਼?ਤੀ ਸੀ । ਭ$ਰਾ ਵੀ ਿਚ=ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਟਕ ਕ0 
ਆਰਮ ਕਰਨ ਦਾ । ਉਸਦ0 ਿਖਆਲ ਮuੜ ਮuੜ ਘਰ ਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਖਆਲ A ਮ$ੜਾ ਦ0ਣ ਲਈ 
ਉਹ ਉLਠ ਕ0 ਹਲ ਵਾਹuਣ ਲ=ਗ ਿਗਆ । ਬਲਦ ਛਾਵV ਬ[ਠ0 ਗਰਮੀ ਚ ਜਾਣ$ ਟਲ ਰਹ0 ਸੀ । ਪਰ 
ਮਦਨ ਦ0 ਅ7ਦਰ ਜ$ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਬਲਦ? A ਹ=ਕ ਕ0 ਖ0ਤ ਚ 
ਲ[ ਿਗਆ । ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਤ0 ਿਸਰਫ ਜੀਤੀ ਹੀ ਘu7ਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ0 ਗuਰਮ0ਲ A ਕੀਤ0 
ਇਸ਼ਾਰ0 ਨ0 ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਇ=ਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਆਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਉਸA ਿਕਵ0 ਉਹ 
ਭਰਵQ ਨਜਰ ਸu=ਟ ਕ0 ਵ0ਖ ਕ0 ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜਵV ਿਜਵV ਉਹ ਹਲ ਧਰਤੀ ਤ0 ਫ0ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਉਸA ਇ7ਝ ਜਾਪਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵV ਉਹ ਵਾਹੀ ਨਹQ ਸਗ\ ਜੀਤੀ ਸ7ਗ ਰਾਸ ਰਚਾ ਿਰਹਾ ਹ$ਵ0 । 
ਉਸA ਆਪਣ0 ਹੀ ਪਸੀਨ0 ਦੀ ਿਮ=ਟੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਹਕ ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ0 ਚ\ ਆਉਂਦੀ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਈ 
। ਿਜਨ`? ਡ67ਗਾ ਉਹ ਹਲ ਫ0ਰਦਾ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜੀ ਮਿਹਕ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹu7ਦੀ । ਬਲਦ? ਦ0 ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਉਹ ਖuਦ ਵੀ ਹ_ਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ0 ਅ7ਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇ7ਝ ਹੀ ਿਪਘਲ ਰਹੀ 
ਸੀ । ਅ=ਖ? ਬ7ਦ ਕਰ ਉਸਦ0 ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਜੀਤੀ ਚ ਸੀ ਉਸਦ0 ਚ$ਰੀਓ ਿਨਹਾਰ0 ਿਜਸਮ ਦੀਆਂ 
ਉLਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵ? ਉਸਦ0 ਮਨ ਦ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜ7ਮ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਿਜਸA ਉਹ 
ਚਾਹ ਕ0 ਵੀ ਕਦ0 ਛ$ਹ ਨਾ ਸਿਕਆ ਪਾ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ0 ਉਸਦ0 ਹ=ਥ\ ਆਉਂਦ0 ਆਉਂਦ0 ਿਖਸਕ ਗਈਆਂ 
ਸੀ । ਪਰ ਊਸਦੀ ਤ$ਰ ਹਲ0 ਵੀ ਮ=ਠੀ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈ ਉਹ ਬਲਦ? A ਤ0ਜ਼ ਹ=ਕਦਾ ਿਕਧਰ0 ਉਸਦ0 
ਅ7ਦਰ\ ਇਸ ਧਰਤੀ A ਵਾਹ ਕ0 ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇ=ਛਾ ਖਤਮ ਹ$ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼$ਰ 
ਇ=ਥ0 ਹੀ ਲਗਾ ਦ0ਣਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ ਨਹQ ਤ? ਰਾਤ A ਹਰ ਿਹ=ਲਦੀ  ਚੀਜ਼ ਉਸA ਔਰਤ ਹੀ ਨਜਰ 
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ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਇ7ਝ ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧu=ਪ0 ਹੀ ਆਪ ਮ=ਚਦਾ 
ਿਰਹਾ ਬਲਦ? A ਮਚਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ\ ਤ=ਕ ਗuਰਮ0ਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸਦ0 ਕ7ਨੀ ਨਾ ਪਈ ।
"ਕਮਲਾ ਹ$ ਿਗਐ ! ਬਲਦ? A ਗਰਮੀ ਲਗਜ6 ।" ਉਸਦ0 ਮਨ ਚ ਇ=ਕ ਪਲ ਦਾ ਚ[ਨ ਆਇਆ 
ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਚ7ਨ ਤ\ ਗcਿਹਣ ਹਟ ਿਗਆ ਹ$ਏ । ਜੀਤੀ ਉਸA ਚ7ਨ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤ0 
ਗuਰਮ0ਲ ਰਾਹ6 ਕ0ਤu ਵਰਗਾ ।
ਗuਰਮ0ਲ ਦੀਆਂ ਦ6ਰ\ ਮ? ਭ[ਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ`? ਕ7ਨੀ ਪ[ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।ਉਹ ਬਲਦ? A ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ 
ਕ0 ਬ7ਨ`  ਿਦ=ਤਾ । ਗuਰਮ0ਲ ਬuੜਬuੜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਗਰਮੀ ਚ ਿਭਜੀਆਂ ਹੀ ਉਸਨ0 ਕਪੜ0 ਲਾਹ 
ਔਲ6 ਚ ਵੜ ਿਗਆ । 
"ਿਬਮਾਰ ਹ$ਕ0 ਮਰVਗਾ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਤ67 " ਗuਰਮ0ਲ ਿਚਿਕਆ । 
ਪਰ ਮਦਨ ਭਾਵV  ਕਮਲਾ ਸੀ ਉਸA ਪਤਾ ਸੀ ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ A ਠ7ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਜਰ6ਰੀ ਹ[ । ਲ]ਢ0 ਵ0ਲ0 ਤ=ਕ ਇ7ਝ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ।

          ……. ……………………………………

ਿਚ/ਟ( ਿਚ/ਟ( ਚ8ਲਾ ਦੀਆ ਂਿਚ/ਟੀਆਂ ਿਪ)ਨੀਆ,
ਪਿਹਲੀ ਿਪ)ਨੀ ਜ(ਠ ਦੀ ਨੀ,

ਪਾਣੀ ਵਗ( ਪuਲਾ ਦ( ਹ(ਠ ਦੀ ਨੀ,
ਪਾਣੀ ਵਗ(........,

ਰਾਤQ ਜਦ\ ਘਰ ਆਇਆ ਤ? ਉਹA ਸ=ਚੀ ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਬuਖਾਰ ਹ$ ਿਗਆ ਹ$ਵ0। ਕ$ਠ0 ਤ0 ਡਾਹ0 ਮ7ਜ0 
ਤ0 ਿਬਸਤਰਾ ਲਾ ਕ0 ਉਹ ਲ0ਟ ਿਗਆ ਲ0ਟਦ0 ਹੀ ਉਹਦੀ ਸuਰਤੀ ਿਪ=ਛ0 A ਦ]ੜ ਗਈ।
ਉਸਦ0 ਨਾਲ ਦ0 ਸਭ ਹਾਣੀ ਿਵਆਹ0 ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਿਟ=ਚਰ? ਕਰਨ\ ਬਾਝ ਨਹQ ਸੀ ਆਉਂਦ0। ਆਮ 
ਹੀ ਉਹਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਬ$ਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦ0 ਟ$ਟਕ0 ਛ=ਡਦ0। ਿਜਹੜ0 ਕਦ0 ਕਦ0 ਸਭ ਖu=ਲ`ਾ A ਉਲ7ਘ 
ਜ?ਦ0। ਕਦ0 ਉਹਨ? ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਉਹA ਿਵਹu ਿਦਸਦੀਆ ਂਕਦ0 ਉਹੀ ਗ=ਲ? ਮ67ਹ A ਸuਆਦਲਾ ਕਰ 
ਿਦ7ਿਦਆਂ। ਯਾਰ? ਤ0 ਗu=ਸਾ ਕਰਕ0 ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਖ=ਟ ਲNਦਾ। ਉਹਦ0 ਬਾਪ6 ਨ0 ਡ0ਰ0 ਤ\ ਛu=ਟ ਘਰ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹQ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬ0ਬ0 ਨ0 ਿਵਚਾਰੀ ਨ0 ਉਹਦ0 ਿਵਆਹ ਕਰਕ0 ਛ$ਟ0 ਦ0 
ਿਵਆਹ A ਵੀ ਰ$ਕ ਰ=ਿਖਆ ਸੀ। ਦ$ਵ? ਭਰਾਵ? ਦੀ ਉਮਰ ਿਦਸਣ ਲ=ਗ ਗਈ ਸੀ। ਤ0 ਜਦ\ ਜੀਤੀ 
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ$ਇਆ ਕuਝ ਉਮੀਦ ਬ=ਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਗਰ\ ਉਹ ਵੀ ਗuਰਮ0ਲ A ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਹਦੀ ਬ0ਬ0 ਨ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਿਵਆਹ ਦ0 ਮਹੀਨ0 ਕu ਮਗਰ\ ਹੀ ਚਾਰ? ਸ?ਵ0 ਆਖ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ," ਦ0ਖ 
ਭਾਈ, ਜ0 ਵ=ਡ0 ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹQ ਹ$ਇਆ ਤ? ਇਹ ਨਹQ ਿਕ ਰ$ਟੀ ਨਹQ ਿਮਲu। ਤ[A ਦ$ਹ? 
ਭਾਈਆ ਂA ਰ$ਟੀ ਦ0ਣੀ ਪਊ ਤ0 ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਪਊਗਾ".
ਮਦਨ ਕਮਲਾ ਜਰ6ਰ ਸੀ ਪਰ ਐਨਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਿਕ ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। 
ਬ0ਬ0 ਦੀ ਕਹੀ ਗ=ਲ ਤ\ ਉਸA ਧਰਵਾਸ ਿਦ7ਦੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦ0 ਕ7ਨ? ਚ ਉਪ=ਰਲੀ ਬ$ਲੀ 
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ਗ67ਜਦੀ। ਤ0 ਕਦ0 ਕਦ0 ਉਹ ਖ6ਹ ਦ0 ਮ]ਣ ਤ0 ਬ[ਠਾ ਆਪ0 ਗuਣਗuਣਾਉਣ ਲ=ਗ ਜ?ਦਾ। ਉਸਦ0 ਮ[ਲ0 
ਰਿਹ7ਦ0 ਕuੜਤ0 ਪਜਾਮ0 ਹuਣ ਿਲਸ਼ਕਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਪਿਹਲ? ਤ\ ਵ=ਧ ਉਸਦੀ ਪ=ਗ ਜ? ਪਰਨ0 A 
ਸ਼uਕੀਨੀ ਨਾਲ ਬ7ਨ`ਦਾ। ਲ7ਘਦਾ ਵੜਦਾ ਹਰ ਿਕਸ0 A ਹ=ਸ ਕ0 ਬuਲਾਉਂਦਾ । ਲ$ਕੀ ਉਸA ਿਲਸ਼ਕ0 
ਪuਸ਼ਕ0 A ਵ0ਖ ਿਟ=ਚਰ? ਕਰਦ0 ," ਲਗਦਾ ਹuਣ ਭਰਜਾਈ ਮਲ ਮਲ ਕ0 ਕ=ਪੜ0 ਧ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈ , 
ਵ0ਖੀ ਿਕਤ0 ਤ[A ਹੀ ਨਾ ਰਗੜ ਦ0ਵ0 ".
ਉਹ ਤ0 ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ ਕਦ\ ਉਹ ਰਗਿੜਆ ਜਾਵ0। ਹਰ ਲ7ਘਦਾ ਿਦਨ ਉਸA ਸਾਲ? ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ 
ਸੀ। ਿਵਆਹ ਤ\ ਬਾਅਦ ਬਹuਤ0 ਮਹੀਨ0 ਗuਰਮ0ਲ ਘਰ ਹੀ ਸ_ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦuਪਿਹਰ0 ਵੀ ਘਰ0 
ਿਨ=ਕਲਦੀਆਂ। ਕਦ0 ਬ0ਬ0 ਘਰ ਹu7ਦੀ ਕਦ0 ਕ$ਈ ਜੀਤੀ ਦ0 ਪ0ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਰਿਹ7ਦਾ। ਐਸ0 ਵ0ਿਲਆਂ 
ਚ ਿਖਝ ਜ?ਦਾ ਅ=ਲਵ=ਲੀਆ ਂਮਾਰਨ ਲਗਦਾ।
ਪਰ ਉਸਦੀ ਸuਣ0 ਕ]ਣ ਗuਰਮ0ਲ ਤ? ਪਿਹਲ? ਹੀ ਤ67 ਕਰਕ0 ਬ$ਲਦਾ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ 
ਕਦ0 ਸਰਸਰੀ ਗ=ਲ ਤ\ ਿਬਨ? ਿਕਸ0 ਨਾਲ ਗ=ਲ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈ। ਬ0ਬ0 A ਉਹ ਿਕ ਦ=ਸ0 ਤ0 ਆਖ0।
ਿਫਰ ਜਦ\ ਿਵਆਹ A ਛ0 ਕu ਮਹੀਨ0 ਲ7ਘ ਗਏ ਤ? ਇ=ਕ ਿਦਨ ਗuਰਮ0ਲ0 A ਬ0ਬ0 ਹਰਖ ਕ0 ਬ$ਲ ਹੀ 
ਪਈ। "ਭਾਈ ਉਹਦ0 ਚ ਕ=ਲ0 ਚ ਿਕਹੜਾ ਲ$ਹਾ ਠ$ਿਕਆ ਹ$ਇਆ ,ਬਈ ਮ6ਹਰ0 ਹ$ ਹ$ ਸਭ ਕਰਦਾ 
ਿਫਰੀ ਜਾਏ। ਜ0 ਿਵਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਉLਤਰ ਿਗਆ ਹ$ਏ ਤ? ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦਾ ਕ7ਮ ਕਰੀਏ ਕਰ 
ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ0 ਸ]ਖ0 ਨਹQ। ਉਹA ਵੀ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਦਵਾ ਦ0। "
ਗuਰਮ0ਲ A ਘu=ਟ ਵ=ਟ ਕ0 ਗ=ਲ ਮ7ਨਣੀ ਪਈ।ਇ=ਕ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਗuਰਮ0ਲ ਖ6ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤ0 
ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮਦਨ ਘਰ ਆਇਆ ਤ? ਬ0ਬ0 ਕਦ\ ਦੀ ਸ_ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਉਹਦ0 
ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ0 ਹ=ਥ ਪ[ਰ ਧ$ਤ0 ਤ0 ਰ$ਟੀ ਚu=ਲ`0 ਅ=ਗ0 ਬ[ਠ ਕ0 ਖਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ 
ਿਬਸਤਰਾ ਜੀਤੀ ਨ0 ਆਪਣ0 ਕਮਰ0 ਚ ਲਾ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਤ0 ਆਪਣਾ ਮ7ਜਾ ਬ0ਬ0 ਦ0 ਬਰਾਬਰ ਡਾਹ 
ਿਲਆ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਮਨ ਚ ਘਰ ਪਹu7ਚਦ0 ਹੀ ਅ=ਚਵੀ ਜਹੀ ਮ=ਚੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਰ$ਟੀ ਵੀ ਉਸਤ\ 
ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਖਾ ਹ$ਈ ਸੀ। ਥਾਲ ਫੜਿਦਆ ਂਹੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ A ਜੀਤੀ ਦਾ ਹ=ਥ ਛ6ਹ ਿਗਆ 
ਸੀ ਇਸ ਛ$ਹ ਨ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਕ7ਬਣੀ ਛ0ੜ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। ਠ7ਡੀ ਬਰਫ ਤ0 ਿਜਵV ਕ$ਈ ਮਘਦਾ ਕ$ਲਾ 
ਛuਹਾ ਦ0ਵ0 ਇ7ਝ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਚ ਕuਝ ਿਪਘਲ ਿਗਆ ਸੀ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਉਹ ਅ7ਦਰ ਿਬਸਤਰ0 ਤ0 ਜਾ ਕ0 ਲ0ਟ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣ0 ਆਪ A ਿਕਸ0 ਵੀ ਹੀਲ0 
ਪਿਹਲ ਕਰਨ A ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ7ਦਰ ਇ=ਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਇ=ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹੀ ਿਖ=ਚ 
ਵੀ। ਉਸA ਹਮ0ਸ਼? ਜੀਤੀ ਤ0 ਆਪਣਾ ਹ=ਕ ਗuਰਮ0ਲ ਨਾਲ\ ਪਿਹਲ? ਲ=ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ? ਉਸਦੀ 
ਹੀ ਤ? ਮ7ਗ ਜ$ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਨ0 ਦu=ਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਿਸਰਹਾਣ0 ਰ=ਖਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤ0 ਉਹ ਆਈ ਵੀ। ਦu=ਧ ਤ0 ਪਾਣੀ 
ਇ=ਕ$ ਵਾਰ ਲ[ ਕ0 ਆਈ ਸੀ. ਇਹ$ ਉਸਦਾ ਕਮਰ0 ਚ ਇਸ ਰਾਤ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਗ0ੜਾ ਸੀ ਤ0 ਮਦਨ 
ਕ$ਲ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ]ਕਾ।ਮਦਨ ਆਪਣ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਅਜ0 ਬ[ਠਾ ਹੀ ਸੀ ਅ7ਦਰ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀਤੀ ਦੀ 
ਤ$ਰ A ਉਹ ਿਨਹਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰ ਤ0 ਸੀਨ0 A ਢ=ਕ0 ਹ$ਣ ਦ0 ਬਾਵਜ6ਦ ਤ0 ਸਰਦੀ ਦ0 ਦ6ਹਰ0 
ਤੀਹਰ0 ਪਾਏ ਕ=ਪਿੜਆ ਂ ਿਵ=ਚ\ ਵੀ ਉਹA ਿਸਰਫ ਬਰਵQ ਜਵਾਨੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਦੀਆਂ 
ਨਜਰ? ਤ\ ਜਵਾਨੀ ਕ=ਪਿੜਆ ਂਉਹਲ0 ਵੀ ਨਹQ ਲuਕ ਸਕਦੀ। ਮਦਨ ਤ? ਿਬ=ਲੀ ਵ?ਗ ਉਸਤ0 ਿਨਗ`ਾ 
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ਿਟਕਾਈ ਬ[ਠਾ ਸੀ ਕਦ\ ਇਸ ਕਬ6ਤਰੀ ਦਾ ਨਰਮ ਮਾਸ ਉਸਦ0 ਅ=ਟਣ? ਵਾਲ0 ਹ=ਥ? ਚ ਗu7ਿਨ`ਆਂ 
ਜਾਵ0ਗਾ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਿਜਉਂ ਹੀ ਦu=ਧ ਤ0 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੜਵੀਆਂ A ਿਸਰਹਾਣ0 ਿਟਕਾਇਆ ,ਮਦਨ ਦ0 
ਹ=ਥ ਮਲਕੜ0 ਉਸਦੀ ਵੀਣੀ A ਜਾ ਪਏ। ਐਨੀ ਜ਼$ਰ ਦੀ ਉਸਨ0 ਰu=ਗ ਭਿਰਆ ਸੀ ਦ$ ਚ6ੜੀਆਂ ਉਦ\ 
ਹੀ ਟu=ਟ ਕ0 ਿਖ=ਲਰ ਗਈਆਂ। ਜੀਤੀ ਦ0 ਮ67ਹ ਿਵ=ਚ\ ਚੀਕ ਿਨਕਲਦੀ ਿਨਕਲਦੀ ਸ7ਘ ਚ ਆ ਕ0 ਰu=ਕ 
ਗਈ ਖ]ਰ0 ਿਕਉਂ !!
ਉਸਨ0 ਆਪਣਾ ਆਪ ਛuਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼$ਰ ਮਾਿਰਆ। ਤਾਕ ਚ ਬ[ਠਾ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਭਲਾ ਿਸ਼ਕਾਰ 
ਫੜ ਕ0 ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦ7ਦਾ ? ਅਗਲ0 ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਅ=ਧੀ ਮਦਨ ਦ0 ਉLਪਰ ਤ0 
ਅ=ਧੀ ਮ7ਜ0 ਤ\ ਥ=ਲ0 ਲਟਕੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦ0 ਕ=ਪਿੜਆਂ ਉLਪਰ\ ਹੀ ਮ0ਲ`ਣ ਲ=ਗ0। 
ਉਸਦੀ ਸ$ਚ ਤ\ ਿਕਤ0 ਵਧ0ਰ0 ਨਰਮ ਿਪ7ਡਾ ਸੀ ਜੀਤੀ ਦਾ। ਿਬਲਕuਲ ਸਹ0 ਦ0 ਮਾਸ ਵਰਗਾ। ਮਦਨ 
ਦ0 ਹ=ਥ ਪਲ? ਚ ਹੀ ਉਸਦ0 ਕ=ਪਿੜਆ ਂਦ0 ਅ7ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਚ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਉਸ ਤ\ ਛu=ਟਣ ਚ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹ$ਏ ਇਸ ਹਮਲ0 ਤ\ ਉਹ ਘਬਰਾ ਤ? ਗਈ ਸੀ 
ਤ0 ਿਕਸ0 ਜਖ਼ਮੀ ਪ7ਛੀ ਵ?ਗ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇ=ਕ ਹ=ਥ ਵੀਣੀ ਕ$ਲ$ ਘu=ਟ ਕ0 ਮਦਨ ਨ0 
ਫਿੜਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਦ6ਜ0 ਹ=ਥ A ਕ6ਹਣੀ ਥ=ਲ0 ਦ=ਬ ਕ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ A ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ ਤ0 ਫ0ਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦ0 ਿਚਹਰ0 ਕ$ਲ ਿਜਉ ਂਹੀ ਆਪਣ0 ਿਚਹਰ0 A ਿਲਆ ਕ0 ਉਸਨ0 ਚu7ਮਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਤ? ਜੀਤੀ ਨ0 ਆਪਣਾ ਮ67ਹ ਦ6ਸਰ0 ਪਾਸ0 ਘuਮਾ ਿਲਆ। ਿਜ7ਨਾ ਉਹ ਮ67ਹ ਨ0ੜ0 ਿਲਆਉਂਦਾ 
ਜੀਤੀ ਦ6ਰ ਿਖਸਕਦੀ ਜ?ਦੀ। ਦਾਅ ਨਾ ਲਗਦ0 ਦ0ਖ ਿਕਸ0 ਿਸਆਣ0 ਪਿਹਲਵਾਨ ਵ?ਗ ਦਾਅ 
ਬਦਿਲਆ। ਉਸਨ0 ਜੀਤੀ A ਚu=ਕ ਕ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਰ=ਖਣਾ ਚਾਿਹਆ ਤ? ਜ$ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ 
ਸਕ0। ਪਰ ਇਸ0 ਚ=ਕ ਪਕੜ ਚ ਉਸਦਾ ਹ=ਥ ਿਢ=ਲਾ ਪ[ ਿਗਆ। ਜੀਤੀ ਦਾ ਹ=ਥ ਪਾਣੀ ਤ0 ਦu=ਧ 
ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਚ ਜਾ ਵ=ਜਾ। ਸ਼?ਤ ਰਾਤ ਚ ਜ਼$ਰ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਹ$ਇਆ ਤ0 ਮਦਨ ਦੀ ਪਕੜ 
ਇ=ਕਦਮ ਿਢ=ਲੀ ਹ$ ਗਈ। ਤ0 ਜੀਤੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ\ ਿਖਸਕ ਕ0 ਅਹu ਗਈ। ਉਹ ਦ7ਦ ਪQਹਦਾ ਰਿਹ 
ਿਗਆ। ਭਲਾ ਉਸA ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਸਮਝ ਨਹQ ਸੀ ਆਈ !!!
....
ਅਗਲ0 ਿਦਨ ਘਰ ਚ ਕਲ0ਸ਼ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗuਰਮ0ਲ A ਆਖ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ0 
ਕ$ਲ\ ਇਹ ਕ7ਮ ਨਹQ ਹ$ਣ0। ਉਹ ਇ=ਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕ0 ਆਈ ਤ0 ਉਸ0 ਨਾਲ ਰਹ6। ਜ0 ਇਹੀ ਕuਝ 
ਕਰਨਾ ਤ? ਆਪਣੀ ਹ$ਰ ਿਵਆਹ ਲ$ ਮ[A ਮ0ਰ0 ਪ0ਕ0 ਛ=ਡ ਆ।
ਗuਰਮ0ਲ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰ\ ਿਵਸ਼ ਘ$ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਮ7ਨਣ ਤ\ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹ$ 
ਿਗਆ। ਜ0 ਦuਬਾਰਾ ਐਵ0 ਦਾ ਕuਝ ਵੀ ਹ$ਇਆ ਮN ਆਪਣ0 ਭ?ਡ0 ਚ=ਕ ਕ0 ਅ=ਡ ਹ$ਜ6 !! ਉਸਨ0 
ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ।
" ਹ$ਜਾ , ਮ0ਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅ=ਧੀ ਹ[ , ਮ[A ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਅ=ਧ ਚਾਹੀਦਾ " .ਮਦਨ ਨ0 ਲਲਕਾਿਰਆ। 
ਗuਰਮ0ਲ0 ਤ\ "ਹਰ ਚੀਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਜਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਉਹਨ0 ਫੜ`ਕ0 ਮਦਨ ਦ0 ਕਈ ਲਫ0ਡ0 ਜੜ` 
ਿਦ=ਤ0।
ਮਦਨ ਗuਰਮ0ਲ ਨਾਲ\ ਸਰੀਰ ਪ=ਖ\ ਹ]ਲਾ ਸੀ। ਮਸQ ਗuਆਂਢੀਆਂ ਨ0 ਬ$ਲ ਸuਣਕ0 ਆ ਕ0 ਮਦਨ A 
ਛuਡਾਇਆ। ਮਦਨ ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਕਈ ਿਦਨ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮ$ਟਰ ਤ0 ਹੀ ਿਬਸਤਰਾ 
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ਚu=ਕ ਕ0 ਲ[ ਿਗਆ ਓਥ0 ਹੀ ਸ]ਣ ਲ=ਗਾ। ਕਦ0 ਿਕਤ\ ਕਦ0 ਿਕਤ\ ਰ$ਟੀ ਖਾ ਲNਦਾ। ਸ$ਚਦਾ ਉਹ ਵੀ 
ਬਾਪ6 ਵ?ਗ ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0 ਜਾ ਬ[ਠ0 ਜ? ਸਾਧ ਹ$ ਜਾਏ। ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਉਸA ਕ$ਈ ਕ7ਮ ਕਿਹਣ$ ਛ=ਡ 
ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਹuਣ ਉਹਦ0 ਚ\ ਉਹ ਮੜਕ ਗਾਇਬ ਹ$ ਗਈ ਿਬਲਕuਲ ਹੀ ਜ$ ਆਦਮੀ A ਆਦਮੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ[। ਪਿਹਲ? ਿਵਆਹ ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਿਫਰ ਜੀਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤ0 ਿਫਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਰ 
ਸਭ ਕuਝ ਨ0 ਉਸਦਾ ਮ$ਹ ਤ$ੜ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰੀਕ? ਦ0 ਘਰ\ ਰ$ਟੀਆਂ ਵੀ ਿਕ7ਨਾ ਸਮ? ਿਮਲਦੀਆਂ ? ਲ$ਕQ ਮ0ਹਣ0 ਿਦ7ਦ0 ਪ7ਜ ਿਕ=ਿਲਆ ਦਾ 
ਮਾਿਲਕ ਰ$ਟੀ ਮ7ਗ ਕ0 ਖ?ਦਾ !! ਥ6ਹ ਐਸੀ ਅਣਖ ਦ0. ......ਿਲਆ ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਬ[ਅ ਕਰ ਜ0 ਨਾ ਤ[A 
ਮ7ਜ0 ਤ0 ਿਬਠਾ ਕ0 ਖਲਾਵ?।
ਪਰ ਮਦਨ ਸ$ਚਦਾ ਕੀ ਹ$ਇਆ ਜ0 ਤQਵੀ ਕਰਕ0 ਿਫ=ਟ ਪ[ਗੀ ਹ[ ਤ? ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ. ..... 
ਉਸਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਅ=ਗ0 ਵਧ6 ਉਹਦ0 ਕ$ਲ ਕ]ਣ ਏ ਿਕ=ਲ0 ਸ?ਭਣ ਵਾਲਾ ਮN ਿਕਸ0 ਗuਰ6ਦuਆਰ0 
ਬਿਹ ਗuਜ਼ਾਰਾ ਕਰਲ67 ਉਹ ਸ$ਚਦਾ। ਤ0 ਉਹ ਸ$ਚਦਾ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਸ=ਚੀ ਿਪ7ਡ\ ਮ67ਹ ਹਨ0ਰ0 ਿਬਸਤਰਾ 
ਚu=ਕ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।
ਭਲ0 ਵ0ਿਲਆਂ ਚ ਪ7ਜਾਬ ਦ0 ਿਕਸ0 ਿਪ7ਡ ਿਵ=ਚ$ ਜ0 ਚਾਰ ਮu7ਡ0 ਘਰ\ ਿਨ=ਕਲ ਜ?ਦ0 ਸੀ ਤ? ਉਹਨ? ਿਵਚ\ 
ਇ=ਕ ਟਰ=ਕ ਤ0 ਚੜ` ਜ?ਦਾ ਸੀ ਡਰ[ਵਰੀ ਿਸ=ਖ ਲNਦਾ ਸੀ ਦ6ਆ ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0  / ਗuਰ6ਘਰ ਜਾ ਬਿਹ7ਦਾ 
ਸੀ ਤੀਆ ਬ7ਬ0  ਿਫ਼ਲਮ? ਚ ਹੀਰ$ ਬਣਨ ਚਲਾ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਤ0 ਚ]ਥਾ ਿਕਸ0 ਢਾਬ0 ਤ0 ਜਾ ਲਗਦਾ ਸੀ।  
ਸਾਰ0 ਕ7ਮ ਿਸ=ਖ ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਇਹਨ? ਕ7ਮ? ਚ ਚ7ਗ0 ਅਹuਦ0ਦਾਰ ਬਣ ਜ?ਦ0 ਸੀ ਇ=ਕ ਿਫ਼ਲਮ? ਆਲ0 
A ਛ=ਡਕ0। 
ਮਦਨ ਵੀ ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ0  ਮ67ਹ ਹਨ0ਰ0 ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਿਪ7ਡ\ ਿਨ=ਕਲ ਤuਿਰਆ।   ਪਰਲ0 ਿਪ7ਡ ਆਲ0 
ਗc7ਥੀ ਦ0 ਲ=ਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀ ਉਹA ਉਦ\ ਸuਣੀ ਜਦ\ ਉਹ ਨਿਹਰ ਵਾਲਾ ਪu=ਲ ਟ=ਪ ਿਗਆ ਸੀ।  
ਜਦ$ ਹ=ਥ A ਹ=ਥ ਿਦਸਣ ਲ=ਗਾ ਚ7ਗਾ ਚਾਨਣ ਚੜ` ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਕu ਘ7ਟ0 ਚ ਉਹਨ0 ਪ7ਦਰ? 
ਕu ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਮuਕਾ  ਿਲਆ ਸੀ। ਜਦ\   ਸ6ਰਜ ਚਿੜਆ ਉਦ\ ਿਕਸ0 ਜਰਨ[ਲੀ ਸੜਕ ਤ0 ਬਣ0 ਇ=ਕ 
ਗuਰ6ਦuਆਰ0 ਅ7ਦਰ ਮ=ਥਾ ਟ0ਿਕਆ ਤ0 ਚਾਹ ਦ0 ਨਾਲ ਲ7ਗਰ ਛ=ਕ ਿਲਆ। ਿਢ=ਡ ਦੀ ਭu=ਖ ਿਮਟ ਗਈ 
ਸੀ ਪਰ ਹਲ0 ਵੀ ਆਪਣ0  ਅ7ਦਰ ਿਕਤ0 ਦ6ਰ ਿਨ=ਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹਰਸ ਨਹQ ਸੀ ਪ6ਰੀ ਹ$ਈ।   ਮuੜ 
ਉਂਝ ਹੀ ਿਬਸਤਰਾ ਚu=ਕੀ ਜ?ਦਾ ਉਹ ਵ=ਟ\ ਵ=ਟੀ ਡ7ਡੀਓ ਡ7ਡੀ ਜ?ਦਾ ਿਪ7ਡ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਉਲ7ਘਦਾ ਚਲਾ 
ਿਗਆ।  
ਫਸਲ?  ਹਰ  ਮੀਲ  ਮਗਰ\  ਰ7ਗ  ਬਦਲਣ  ਲ=ਗੀਆਂ  ,  ਪਾਣੀ  ਦਾ  ਸuਆਦ  ਉਸA  ਬਦਿਲਆ 
ਜਾਪਦਾ ,ਬ$ਲੀ ਤ? ਉਂਝ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।   ਬੜ0 ਜ਼$ਰ ਨਾਲ ਉਸA ਕuਝ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸuਣਨਾ ਪNਦਾ। ਪ6ਰਾ ਿਦਨ ਚ=ਲਕ0 ਅਖੀਰ ਇ=ਕ ਡ0ਰ0 ਚ ਜਾ ਿਬਸਤਰ0  ਸu=ਟ ਲਏ।  
ਉਸ ਵਰਗ0 ਹ$ਰ ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਓਥ0 ਬ[ਠ0 ਸੀ। eਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦ0 ਹੀ ਪਤਾ ਲ=ਗਾ ਕ$ਈ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਵੀ 
ਨਾਲ ਠਿਹਿਰਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ0 ਿਪ7ਡ ਵ=ਲ ਵਾਟ ਮuਕਾਉਂਦ0 ਇਥ0 ਰਾਤ ਕ=ਟ ਲਈ।  
ਉਹਦ0 ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਨ? ਓਥ0 ਵੀ ਭ=ਠ ਝ$ਕਦਾ ਸੀ , ਅ=ਿਗਓਂ  ਵੀ ਿਕਥ0 ਜਾਣਾ ਕ]ਣ ਹ[ ਜ$ 
ਉਮਰ ਭਰ ਵ0ਹਲ0 A ਖਵਾ ਦਊਗਾ।  ਉਹਨ0 ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਹੀ 
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ਮਜਦ6ਰ ਲ=ਗ ਜਾਣ ਦਾ ਫ[ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਗਲ0 ਿਦਨ ਸਵ0ਰ0 ਹੀ ਉਹ ਿਮਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਪ=ਕਾ ਹੀ ਮਜਦ6ਰ ਬਣ ਿਗਆ। 
ਿਮਸਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅ=ਿਗਓਂ ਵੀ ਠ0ਕ0 ਫੜ ਲNਦਾ ਸੀ।  ਕਈ ਕਈ ਜਗ`ਾ ਕ7ਮ ਚਲਦ0 
ਿਜਥ0 ਉਹ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਓਥ0 ਹੀ ਰਿਹ7ਦ0।  ਆਪ ਵੀ ਿਮਸਤਰੀ ਮਹੀਨ0 ਬ=ਧੀ ਘਰ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ 
ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਹੀ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਓਥ0 ਹੀ ਸ_ ਜ?ਦਾ ਉਹਨ? ਨਾਲ ਰਿਹਕ0 ਉਹ ਘu=ਟ ਲਾਉਣ ਵੀ 
ਲ=ਗ ਿਗਆ।  ਤ0 ਪੀ ਕ0 ਉਹ ਖuਦ ਿਕ=ਿਲਆ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਦ=ਸਦਾ ਿਜਸਦਾ ਿਵਆਹ ਬ=ਸ ਿਹਰ ਤ\ ਵੀ 
ਸ$ਹਣੀ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਹ$ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।  
ਨਾਲਦ0 ਉਹਦੀਆਂ ਗ=ਲ? A ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲNਦ0 ਉਹA ਚ$ਬ? ਲਾਉਂਦ0 ਪਰ ਉਹA ਨਸ਼0 ਚ ਕuਝ ਫਰਕ 
ਨਾ ਪNਦਾ।  ਨਸ਼0 ਦੀ ਲ$ੜ ਚ ਹੀ ਉਹ ਕ$ਈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਛ$ ਲNਦਾ। 

ਹ$ਠ ਸuਰਖ਼ ਯਾਕ6ਤ ਿਜਉ ਂਲਾਲ ਚਮਕਣ, ਠ$ਡੀ ਸ0ਉ ਿਵਲਾਇਤੀ ਸਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਨ=ਕ ਅਿਲਫ਼ ਹuਸ[ਨੀ ਦਾ ਿਪਪਲਾ ਸੀ, ਜ਼uਲਫ਼ ਨਾਗ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨ0 ਦੀ ਬਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਦ7ਦ ਚ7ਬ0 ਦੀ ਲੜੀ ਿਕ ਹ7ਸ ਮ$ਤੀ, ਦਾਣ0 ਿਨਕਲ0 ਹuਸਨ ਅਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਿਲਖੀ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਸਵੀਰ ਜ=ਟੀ, ਕਦ ਸਰ6 ਬਿਹਸ਼ਤ ਗuਲਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਗਰਦਣ ਕ67ਜ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆ ਂਰਵ੍ਹ? ਫਲੀਆਂ, ਹ=ਥ ਕ6ਲੜ0 ਬਰਗ ਚਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਬਾਹ? ਵ0ਲਣ0 ਵ0ਲੀਆਂ ਗu7ਨ ̀ਮ=ਖਣ, ਛਾਤੀ ਸ7ਗ ਮਰ ਮਰ ਗ7ਗ ਧਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਛਾਤੀ ਠਾਠ ਦੀ ਉਭਰੀ ਪਟ ਖ0A, ਿਸਉ ਬਲਖ਼ ਦ0 ਚuਣ0 ਅ7ਬਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਧu7ਨੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦ0 ਹ]ਜ਼ ਦਾ ਮuਸ਼ਕ ਕu=ਬਾ, ਪ0ਟ6 ਮਖ਼ਮਲੀ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਕਾਫ਼6ਰ ਸ਼ਿਹਨ? ਸਰੀਨ ਬ?ਕ0, ਸਾਕ ਹuਸਨ ਸਤ6ਨ ਮੀਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਸuਰਖ਼ੀ ਹ$ਠ? ਦੀ ਲ$ੜ` ਦ7ਦਾਸੜ0 ਦਾ, ਖ$ਜ0 ਖ਼ਤਰੀ ਕਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਭ[ਣ ਪ7ਜ ਫ6ਲ ਰਾਣੀ, ਗuਝੀ ਰਹ0 ਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ । ( ਹੀਰ ਵਾਿਰਸ਼ ਿਵਚ\ )

ਉਸA ਤ0 ਉਸਦ0 ਸਾਥੀਆਂ A ਬਹuਤ0 ਸ਼ਬਦ ਪ=ਲ0 ਨਾ ਪNਦ0 ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇ=ਕ 
ਇਸ਼ਕ ਹu7ਦਾ ਤ0 ਇ=ਕ ਿਚਹਰਾ ਿਜਸ ਿਵਚ\ ਹਰ ਕ$ਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲ=ਭਦਾ ਹ[।  ਉਹ ਵੀ ਲ=ਭਦ0 ਸੀ 
ਤ0 ਮਦਨ ਨ0 ਲਈ ਤ? ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਜੀਤੀ ਸੀ ਜ$ ਐਨ0 ਮੀਲ ਦ6ਰ ਆਉਣ ਮਗਰ\ ਵੀ ਉਸਦ0 
ਮਨ\ ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਥੀ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਮuੜ ਘਰ ਭ=ਜ ਜਾਣ A ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 
ਨਹQ।  
ਓਥ0 ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਹਰ ਲ7ਘਦੀ ਵੜਦੀ ਔਰਤ ਵ=ਲ ਰਿਹ7ਦਾ ,ਨਵੀਆਂ ਿਵਆਹੀਆਂ A ਉਹ 
ਤ=ਕਦਾ , ਸਾਲQ ਵਧQ ਿਵਆਹੀਆਂ  ਦ0 ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖ=ਚਦ0 ਤ0 ਚੜ`ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵ=ਚ$ 
ਉLਠਦ0 ਸੀਨ0 ਉਸਦ0 ਕਲ0ਜ0 A ਬਾਲ ਸu=ਟਦ0 ਉਹ ਿਬਹਬਲ ਹ$ ਉLਠਦਾ।  ਕ7ਮ ਚ ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ 
ਘ=ਟ ਜ?ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਿਬਸ਼ਨਾ ਿਮਸਤਰੀ ਉਹA ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵ?ਗ ਗਾਲ`? ਕ=ਢ ਿਦ7ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 
ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਕਈ ਵਾਰ ਜ=ਟਪuਣਾ ਜਾਗ ਉLਠਦਾ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਿਕ ਹ=ਥ ਚ ਫੜੀ ਕ?ਡੀ ਹੀ 
ਿਬਸ਼ਨ0 ਦ0 ਵਗ`ਾ ਮਾਰ0 ਪਰ ਿਬਨ? ਜਮੀਨ ਤ\ ਕਾਹਦਾ ਜ=ਟ ਤ0 ਕਾਹਦਾ ਜ=ਟਪuਣਾ। 
ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਘu=ਟ ਭਰ ਲNਦਾ।  ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਇ=ਕ ਿਪ7ਡ ਦੀ ਕ$ਠੀ ਚ ਕ7ਮ ਕਰਦ0 ਉਹA ਆਪਣ0 
ਲਾਗੀ ਦਾ ਮੜਗ0  ਵਰਗਾ ਬ7ਦਾ ਿਦਿਸਆ।  ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵ=ਲ ਹੀ ਵ0ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕ$ਲ ਆਇਆ 
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ਤ? ਉਹੀ ਸੀ।  ਉਸA ਛ0 ਮਹੀਨ0 ਮਗਰ\ ਕ$ਈ ਬ7ਦਾ ਆਪਣ0 ਿਪ7ਡ ਦਾ ਿਮਿਲਆ।  ਬੜਾ ਿਚਰ ਗ=ਲ? 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਪ7ਡ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪu=ਿਛਆ।  ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਸਦ0 ਿਵਆਹ ਹ$ 
ਿਗਆ ਲਾਗੀ ਨ0 ਪਲ? ਿਛਣ? ਚ ਦ=ਸ ਿਦ=ਤਾ।  ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਵ=ਲ\ ਦ=ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਠ0ਕ0ਦਾਰ ਹ$ 
ਿਗਆ ਹ[।  ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆ ਿਵਹਾਰ ਦ0ਖ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ 
ਇ=ਥ0 ਮਜਦ6ਰ ਲ=ਗਾ ਹ$ਇਆ।  ਜ=ਟ? ਦਾ ਮu7ਡਾ ਤ0 ਿਦਹਾੜੀ , 5 ਿਕ=ਿਲਆਂ  ਦਾ ਮਿਲਕ।  ਲਾਗੀ ਿਚ=ਤ 
ਮਸ$ਸ ਕ0 ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਆਪਣ0 ਵ=ਲ\ ਉਹਨ0 ਲਾਗੀ A ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਿਟਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਕ0 ਿਕਸ0 A ਨਾ ਦ=ਸ0 ਿਕ 
ਉਹ ਇਥ0 ਿਕ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਹ[। 
ਪਰ ਇ=ਕ A ਦ=ਸੀ  ਗ=ਲ ਿਪ7ਡ ਚ ਅ=ਗ ਵ?ਗ ਫ[ਲ ਗਈ।   ਜਦ\ ਤ=ਕ ਪਤਾ ਨਹQ ਸੀ ਉਦ\ ਤ=ਕ 
ਠੀਕ ਸੀ ਹuਣ ਿਪ7ਡ ਚ ਥ6ਹ ਥ6ਹ ਸੀ।  ਜ=ਟ? ਦਾ ਮu7ਡਾ ਤ0 ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ।  ਗuਰਮ0ਲ0 ਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਪਤਾ 
ਨਹQ ਿਕਥ\ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ। 
ਲ=ਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਵਿੜਆ।  ਨਾਲ ਨ7ਬਰਦਾਰ A ਲ[ ਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਚ7ਗ0 ਿਵਹਾਰ 
ਤ0 ਰ$ਟੀ ਟu=ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਘਰ ਲ[ ਆਇਆ।  ਉਹA ਅਜ0 ਆਏ A ਹਫਤਾ ਹੀ ਹ$ਇਆ ਸੀ।  
ਤ0 ਅ=ਜ ਦuਪਿਹਰ0 ਹੀ ਜੀਤੀ ਤ0 ਗuਰਮ0ਲ0 ਆਲੀ ਘਟਨਾ ਵ0ਖਣ ਮਗਰ\ ਧu=ਪ0 ਵਾਹੀ ਕਰਕ0 ਬuਖਾਰ ਹ$ 
ਿਗਆ ਸੀ ਤ0 ਹuਣ ਉਹ ਬuਖਾਰ ਦਾ ਭ7ਿਨਆ ਮ7ਜ0 ਤ0 ਿਪਆ ਸੀ।  ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕਸ ਰਾਜਕuਮਾਰੀ ਦ0 
ਸuਪਿਨਆਂ ਚ ਿਕ ਉਸA ਝ?ਜਰ? ਦੀ ਛਣਛਣ ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤੀ।

ਪEਰJ ਤ(ਰ( ਪਾਈਆਂ ਝHਜਰH
ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ ਜਾਵL

ਗ:ਲM ਿਪ)ਜਣੀ ਕਸਮਾ ਪਜਾਮਾ
ਉOਤP ਦੀ ਲਿਹ)ਗਾ ਪਾਵL

ਲ/ਕ ਤH ਤ(ਰਾ ਸ਼ੀਹਣੀ ਵਰਗਾ
ਖHਦੀ ਹuਲਾਰ( ਜਾਵL। 

ਮਦਨ ਨ0 ਆਵਾਜ਼ ਸuਣੀ ਤ0 ਝ?ਜਰ? ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵ=ਲ ਮ67ਹ ਕੀਤਾ।  ਪਲ? ਚ ਨਜ਼ਰ? ਟਕਰਾਈਆਂ। 
ਜਦ\ ਚਾਹਤ ਹ$ਏ ਹਨ0ਰ0 ਛ=ਜ ਵੀ ਅ=ਖ? ਦੀ ਚਮਕ ਪੜ`ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ[।  ਅ=ਖ? ਜuਗA ਵ?ਗ ਚਮਕ 
ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵ[ਸ0 ਵੀ ਅ=ਧ0 ਤ\ ਵ=ਧ ਚ7ਨ ਦ0 ਚਾਨਣ ਨ0 ਸਾਿਬਤ ਮ6ਰਤ ਉਹਦ0 ਸ?ਹਵV ਖੜੀ ਕਰ 
ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। ਪ]ੜੀਆਂ ਚੜ`ਨ ਵਾਲੀ ਤQਵੀ ਉਹਦ0 ਚਾਚ0 ਦੀ Aਹ ਤ0 ਮ0ਜ਼ਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ$ ਸੀ। 
ਜ0ਠ A ਆਪਣ0 ਵ=ਲ ਇ7ਝ ਤ=ਕਦ0 ਦ0ਖਦ0 ਵੀ ਉਸਨ0 ਘu7ਡ ਨਹQ ਸੀ ਕ=ਿਢਆ। ਪਤਾ ਨਹQ ਹਨ0ਰ0 ਚ 
ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਜ? ਜਾਣ ਬu=ਝ ਕ0।  ਐਨ0 A ਥ=ਿਲਓਂ ਮ0ਜ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹ ਥ=ਲ0 ਤ\ ਮ7ਜ0 
ਿਬਸਤਰ0 ਫੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  
ਉਹਨ? ਦੀ ਛ=ਤ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੀ , ਵ7ਡ ਵ0ਲ0 ਹੀ ਪ]ੜੀਆਂ ਉਹਨ? ਵ=ਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 
ਇਸ ਲਈ ਹਲ0 ਵੀ ਆਪਣੀ ਛ=ਤ ਤ0 ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨ? ਦੀ ਪ]ੜੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤਦ0 ਸੀ। ਉਹ 
ਓਥ\ ਹੀ ਝuਕ ਕ0 ਮ0ਜਰ ਕ$ਲ\ ਮ7ਜ0 ਫੜਨ ਲ=ਗੀ।  ਇ=ਕ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 ਦ$ ਮ7ਜ0 ਫੜ0 ਤ0 ਦ$ਨ\ ਿਬਸਤਰ0। 
ਉਹ ਉਸA ਉਂਝ ਹੀ ਤ=ਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਚ7ਨ ਦੀ ਦuਧੀਆ ਰ$ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਉਸਦ0 ਪਾਏ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵ=ਚ\ 
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ਦੀ ਝਾਕਦ0 ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਨਜਰ? ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ।  ਿਫਰ ਉਹ ਉਸA ਮ7ਜਾ ਚu=ਕ ਿਲਜ?ਦੀ ਰ=ਖਦੀ 
ਿਵਛਾਉਂਦੀ ਵ0ਖਦਾ ਿਰਹਾ।   ਉਸਦੀ ਤ$ਟ ਉਸਦੀ ਲਚਕ ਉਸਦੀ ਫuਰਤੀ A ਵ0ਖ ਕ0 ਉਹ ਆਪਣ0 
ਬuਖਾਰ A ਭu=ਲ ਿਗਆ।  
ਮ0ਜ਼ਰ ਦ0 ਛ=ਤ ਤ0 ਆਉਣ ਤ=ਕ ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ  ਨਜਰ? ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸਤ\ ਨਜਰ? 
ਪਰ? ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈਆਂ। ਮ0ਜ਼ਰ ਨ0 ਆਉਂਦ0 ਵ0ਖ ਉਹ ਮuੜ ਿਸ=ਧਾ ਲ0ਟ ਿਗਆ।   ਿਕਸ0 A ਕ=ਲਾ  
ਿਪਆ ਦ0ਖ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਨ ਹੀ ਹ$।   " ਬਾਈ , ਸਾਸਰੀ  ਕਾਲ।. ਤਕੜ[ ! 
ਉਹਨ0 ਹਾਲ ਚਾਲ ਪu=ਿਛਆ।  ਮਦਨ ਨ0 ਬuਖਾਰ ਹ$ਣ ਦਾ ਦ=ਿਸਆ।  ਉਹ ਦ$ ਚਾਰ ਹ$ਰ ਗ=ਲ? ਕਰਕ0 
ਆਪਣ0 ਿਬਸਤਰ0 ਜਾ ਬ[ਿਠਆ। ਤ0 ਸ਼ਾਮ$ ਰ$ਟੀ ਲ[ ਆਈ ਦ$ਨ\ ਰ$ਟੀ ਖਾਣ ਲ=ਗ0। 
ਮ0ਜ਼ਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਵ? ਨਵ? ਹ$ਇਆ ਸੀ ਉਦ\ ਜਦ\ ਉਹ ਘਰ\ ਭ=ਿਜਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ।   ਹਲ0 ਵੀ 
ਦ$ਵ? ਦ0 ਨਵV ਿਵਆਹ ਵਰਗ0 ਹੀ ਲ=ਛਣ ਸੀ।   ਮਦਨ ਿਬਸਤਰ0 ਤ0 ਿਪਆ ਉਹਨ? ਦੀ ਓਥ0 ਤ=ਕ 
ਆਉਂਦੀ ਘuਸਰ ਮuਸਰ A ਸuਣਨ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।   ਉਹ ਛ=ਤ ਤ0 ਕਾਫੀ ਦ6ਰ ਸੀ ਇਸ 
ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲ=ਗਣ ਤ\ ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਕ$ਈ ਗ=ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ[ ਉਸA ਕuਝ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ 
ਸuਣ ਿਰਹਾ ਇਹਦ0 ਿਵ=ਚ ਹੀ ਕਦ0 ਖਣਕਦੀਆਂ ਚ6ੜੀਆਂ ਉਹਨ?  ਖਨਕਦ0 ਭ?ਡ0  ਉਸA ਸuਣਦ0 ਰਹ0 
ਿਕਤ0 ਿਕਤ0 ਕ$ਈ ਗu=ਝਾ ਹਾਸਾ ਗu=ਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਸ਼?ਤ ਛ=ਤ ਦੀ ਿਫਜ਼ਾ A ਭ7ਗ ਕਰ ਿਦ7ਦੀ।  
ਸਭ ਭu=ਲ ਕ0 ਉਹ ਸ_ਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।  ਪਰ ਨQਦ ਕ$ਹ? ਦ6ਰ ਸੀ।  ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ , 
ਇ7ਝ ਿਕਸ0 ਅ=ਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਚ ਬ[ਠ ਰ$ਟੀ ਖਾਣੀ ,ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ  ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਜ$ 
ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਵੀ ਮ=ਚਦ0 ਸੀ ਪਰ ਿਸਰਫ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕ0 ਸਭ ਅਧ6ਰਾ ਸੀ।  ਉਸA ਜਾਪਦਾ ਉਸ 
ਨਾਲ\ ਤ\ ਿਹਜੜ0 ਚ7ਗ0 ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਉਹਨ? A ਇਹ ਪ=ਕਾ ਤ? ਸੀ ਿਕ ਰ=ਬ ਨ0 ਅਧ6ਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 
ਉਸA ਪ6ਰਾ ਬਣਾ ਕ0 ਸਭ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰਕ0 ਿਜ7ਦਗੀ A ਸu7ਨਾ ਛ=ਡ ਿਦ=ਤਾ ਇ=ਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ 
ਿਕਉਂ ਨਾ ਬਣ ਸਿਕਆ ?
ਉਸਦੀ  ਸ$ਚ?  ਦੀ  ਲੜੀ  ਉਦ\  ਟu=ਟੀ  ਜਦ\  ਭ?ਡ0  ਖਣਕਨ  ਨਾਲ\  ਚ6ੜੀਆਂ  ਤ0  ਮ7ਜ0  ਦੀ  ਬਾਹੀ  ਦੀ 
ਿਚਟਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸਦ0 ਕ7ਨੀ ਪ[ਣ ਲ=ਗੀ। ਹਵਾ ਿਵਚ\ ਇ=ਕ ਅਜੀਬ ਮਿਹਕ , ਇ=ਕ ਅਜੀਬ 
ਕ7ਪਨ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਸਭ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵV ਦuਪਿਹਰ0 ਉਸ 
ਨਾਲ ਹ$ਇਆ ਸੀ ਇ7ਝ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ0 ਹ$ਣ ਦੀ ਦ$ ਿਜਸਮ?  ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ ਰਹੀ 
ਸੀ।   ਉਹ ਿਜਵV ਜ7ਮ ਿਗਆ ਹ$ਵV ਿਨਗ`ਾ ਘuਮਾ ਕ0 ਵ0ਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮ7ਦਾ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਣਾ 
ਚਾਹu7ਦਾ।  ਪਰ ਅ=ਖ? ਬ7ਦ ਕਰਕ0 ਿਸਰਫ ਸਾਹ ਤ0 ਸਰਗ$ਸ਼ੀਆਂ ਤ\ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਰਹੀ ਘਟਨਾ 
ਦਾ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸA ਆਪਣ0 ਆਪ ਿਵ=ਚ$ ਸ0ਕ ਿਨ=ਕਲਦਾ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਇਆ।  ਦ]ਣ ਤ0 
ਪਈ  ਖ0ਸੀ  ਚu=ਕ  ਉਸਨ0  ਆਪਣ0  ਆਪ  A  ਵਲ`0ਟ  ਿਲਆ।    ਿਜਉਂ  ਿਜਉਂ  ਉਸA  ਵਧਦੀ  ਗਰਮੀ 
ਮਿਹਸ6ਸ  ਹu7ਦੀ  ਗਈ  ਉਸਦ0  ਆਪਣ0  ਿਜਸਮ  ਚ  ਵੀ  ਹਰਕਤ?  ਤ0ਜ  ਹ$  ਗਈਆਂ।    ਪ6ਰਾ  ਸਰੀਰ 
ਪਸੀਨ$ ਪਸੀਨੀ ਹ$ ਿਗਆ। ਉਸ ਅ7ਿਤਮ ਤ0ਜ਼ੀ ਨ0 ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ A ਪ6ਰਾ ਿਨਚ$ੜ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।  
ਪ6ਰ0 ਸਰੀਰ ਨ0 ਤਾਪ A ਬਾਹਰ ਕ=ਢ ਸu=ਟ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦਾ ਬuਖਾਰ ਉLਤਰ 
ਿਗਆ ਹ$ਵ0।  ਪਾਸਾ ਵ=ਟ ਕ0 ਅ=ਧ0 ਚ7ਨ A ਿਨਹਾਰਦਾ ਉਹ ਸ_ ਿਗਆ। 
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"ਜ/ਟਾ ਤ(ਰੀ ਜSਨ ਬuਰੀ,
ਹਲ਼ ਛ/ਡ ਕ( ਚਰUੀ 4 ਜਾਣਾ"

ਤ0ਜ਼ ਚਮਕਦ0 ਸ6ਰਜ ਦੀ ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖu=ਲ`ੀ ਸੀ। ਖ0ਤ ਿਕ7ਨਾ ਕ7ਮ ਿਪਆ ਸੀ , 
ਪਿਹਲ? ਪ=ਠ0 ਵ=ਢਣ0 ਸੀ ਿਫਰ 10 ਿਕ=ਿਲਆਂ ਿਵ=ਚ\ ਮਸQ ਅਜ0 ਅ=ਿਧਆ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਮਗਰ 
ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਬ0ਬ0 ਅਜ0 ਮuੜੀ ਨਹQ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ A ਮ]ਜ ਲ=ਗੀ ਸੀ ਅਜ0 ਤ?ਹੀ ਉਹ ਥ=ਲ0 
ਿਗਆ ਦ$ਵV ਜੀਅ ਸu=ਤ0 ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹ ਧਰੀ ਸੀ ਿਕਸ0 ਨ0 ਨਾ ਕ$ਈ ਧਾਰ ਕ=ਢੀ ਸੀ।
ਉਹ ਠ7ਡਾ ਚu=ਲ`ਾ ਵ0ਖ ਖ0ਤ? ਵ=ਲ A ਜ7ਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਨ=ਕਲ ਤuਿਰਆ। ਉਸਦ0 ਨਾਲ ਹੀ ਤuਰਦਾ 
ਤuਰਦਾ ਮ0ਜ਼ਰ ਰਲ ਿਗਆ। ਦ$ਵV ਲ7ਘ0 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਚ0ਤ0 ਕਰਨ ਲ=ਗ0।
"ਤ0ਰ0 ਮਗਰ\ ਤ? ਿਜਵV ਘਰ0 ਭ7ਗ ਭu=ਜਣ ਲ=ਗੀ , ਮ0ਲ0 ਨ0 ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ A ਮ7ਨਣਾ ਹੀ ਬ7ਦ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ ". ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ0 ਖ0ਤ ਚ ਵੜ`ਦਾ ਸੀ। ਐਸ ਸਾਲ ਅ=ਧ0 ਖ0ਤ ਚ ਕਪਾਹ 
ਬੀਜੀ। ਬਾਪ6 ਨ0 ਆਿਖਆ ਜ0 ਤ67 ਨਹQ ਬੀਜਣੀ ਸਾA ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0ਦ0। ਉਹ ਵੀ ਨਹQ ਮ7ਿਨਆ ਹ? 
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ A ਜਰ6ਰ ਦ0 ਿਦ=ਤੀ। . ਹuਣ ਤ67 ਆ ਿਗਆਂ ਤ? ਤ0ਰ0 ਿਸਰ ਤ0 ਿਫਰ ਿਸ=ਟਤਾ ਸਭ। 
ਿਵਆਹ ਦuਨੀਆਂ ਦ0 ਹੀ ਹu7ਦ0 ,ਮ0ਰਾ ਵੀ ਹ$ਇਆ ਇਹਦ0 ਤ\ ਤ? ਨਵ? ਹੀ ਏ ਦ0ਖ ਲ[ "ਰਾਤ ਲਾਕ0 
ਵੀ " ਬਰਾਬਰ ਤuਿਰਆ ਜ?ਦਾ। " ਮ0ਜਰ ਨ0 ਇ=ਕ$ ਸਾਹ0 ਕਈ ਗ=ਲ? ਆਖ ਿਦ=ਤੀਆਂ।
ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0ਣ ਦੀ ਗ=ਲ ਸuਣਕ0 ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਸ=ਤQ ਕ=ਪੜੀ ਅ=ਗ ਲ=ਗ 
ਗਈ ਸੀ। ਉਹA ਅ7ਦਰ ਖਾਤ0 ਸ6ਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ0 ਤ0 ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਹ$ ਟ=ਬਰ ਸੀ। ਿਮ7ਟ? ਦੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਿਵ=ਚ ਮ0ਜ਼ਰ ਕਈ ਗu=ਝੀਆਂ ਸ=ਟ? ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ।
ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤ? ਜੀਤੀ ਨ0 ਰ$ਟੀ ਪਕਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬ[ਠਕ0 ਰ$ਟੀ ਖਾਣ ਲ=ਗਾ। ਗuਰਮ0ਲ 
ਅਜ0 ਪ[ਰ ਿਜਹ0 ਮਲਦਾ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਉਹ ਉLਿਠਆ , "ਮN ਚ=ਲ ਕ0 ਵਾਹੀ ਲ=ਗਦ? ਤ67 ਪ=ਠ0 ਵ=ਢ ਕ0 ਘਰ0 ਿਸ=ਟ ਿਲਆ ਤ0 
ਮਗਰ\ ਆਜਾ ਛ0ਤੀ ਅ=ਜ ਵਾਹੀ ਦਾ ਮuਕਾਈਏ ਿਫਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਛ=ਡੀਏ। ".
" ਤ67 ਵ=ਢ ਕ0 ਰਖਦQ ਮN ਚ=ਕ ਿਲਆਉਂ ਹਲ0 ਮN ਰ$ਟੀ ਵੀ ਨਹQ ਖਾਧੀ " .ਗuਰਮ0ਲ ਉਹਦੀ ਗ=ਲ 
ਅਣਸuਣੀ ਿਜਹੀ ਕਰਦਾ ਬ$ਿਲਆ। ਮਦਨ A ਹਰਖ ਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ 
ਿਦਨ ਭਰ ਭ7ਬੀਰੀ ਵ?ਗ ਘu7ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਵV ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ ਨਾ ਹ$ਕ0 ਸ?ਝੀ ਹ$ਵ0 ਗuਰਮ0ਲ ਇ7ਝ 
ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖ=ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹA ਕ7ਮ ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਵਾਲੀ ਸuਣੀ 
ਗ=ਲ ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਛ0ਕ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
" ਮN ਕੀ ਸਾਲ ਥ$ਡਾ ਦ0ਣ ਦ0ਣਾ ਕ$ਈ , ਵ=ਢਣ0 ਤ? ਵ=ਢ ਨਹQ ਮ0ਰ0 ਵ=ਲ\ ਸਾਰ0 ਡ7ਗਰ ਵ0ਚ ਦਵ$ , 
ਿਫਰ ਚu7ਘੀ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ ਥਣ ਚu7ਗਣਾ ਹ$ਇਆ। " ਮਦਨ ਨ0 ਗu=ਝੀ ਗ=ਲ ਆਖੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਡ]ਰ ਭ]ਰ ਿਜਹਾ ਹ$ ਿਗਆ ਉਹA ਐਸ0 ਉLਤਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹQ ਸੀ। ਬuੜਬuੜ ਕਰਦਾ ਉਹ 
ਦਰ\ ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲ ਿਗਆ।
" ਬਾਹਰ ਰਿਹਕ0 ਇਹA ਵੀ ਬ$ਲਣਾ ਆ ਿਗਆ " . ਜੀਤੀ ਦ0 ਬ$ਲ ਸੀ। ਘਰ ਤ\ ਬਾਹਰ ਦੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਐਨੀ ਕu ਕuਰਖਤ ਹ[ ਿਕ ਚ7ਗ0 ਭਲ0 A ਬ$ਲਣਾ ਿਸਖਾ ਿਦ7ਦੀ ਹ[। ਉਸਦ0 ਬਦਲ0 ਤ0ਵਰ ਦ0ਖ 
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ਕ0 ਗuਰਮ0ਲ ਉਸ ਿਦਨ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕ7ਮ ਲ=ਿਗਆ ਿਰਹਾ। ਦuਪਿਹਰ ਦ0 ਰ$ਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕ0 ਨਾਲ ਹੀ 
ਆ ਲ=ਿਗਆ।
ਰਾਤ ਦੀ ਰ$ਟੀ ਵ0ਲ0 ਉਹਨ0 ਬੜ0 ਿਪਆਰ ਿਜਹ0 ਨਾਲ ਆਿਖਆ ," ਬਾਈ, ਮN ਿਕ ਸ$ਚਦ?। "
ਮਦਨ ਦਾ ਮ=ਥਾ ਠਣਿਕਆ " ਤ67 " ਆਖਕ0 ਬ$ਲਣ ਵਾਲਾ ਅ=ਜ ਬਾਈ ਿਕਵV ਅ=ਖ ਿਰਹਾ ਕuਝ ਤ? 
ਗ=ਲ ਜਰ6ਰ ਹ[।
ਉਸਨ0 ਿਸਰਫ ਹ67 ਿਕਹਾ ," ਮN ਸ$ਚਦਾ ਅ=ਧੀ ਪ[ਲੀ ਆਪ? ਮੀਤ ਿਕਆਂ A ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0 ਿਦ7ਨ0 ਆ 
ਅ=ਧੀ ਆਪਣ0 ਲਈ ਤ0 ਡ7ਗਰ? ਲਈ ਮu=ਕਦੀ ਨਹQ,".
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸuਣਕ0 ਉਹਦ0 ਮ67ਹ ਕuਸ[ਲਾ ਹ$ ਿਗਆ।
" ਮN ਨਹQ ਭ[ਣ ਦ0 ਯਾਰ? A ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਜਮੀਨ ਤ67 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦਾ ਜ$ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ , ਅ=ਜ 
ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਤ0 ਿਦ7ਨਾ ਕ=ਲ` A ਤQਵੀ ਵੀ ਦVਦੀ, ਯਦ0 ਅਣਖ? ਦ0 " .
ਉਸ ਦਾ ਐਨਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ0ਰ ਸੀ ਿਕ ਗuਰਮ0ਲ ਉਸA ਪ[ ਿਨ=ਕਿਲਆ ," ਭ[ਣ ਦ0 ਲ=ਕੜਾ , ਤ0ਰੀ 
ਹਰ ਗ=ਲ ਤੀਵQ ਤ0 ਿਕਉ ਂਮu=ਕਦੀ ਏ " .ਉਹਨ0 ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ A ਹ=ਥ ਆ ਪਾਇਆ। ਮਦਨ ਦ0 
ਹ=ਥ ਚ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਰ$ਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨ0 ਉਹੀ ਥਾਲ ਫੜਕ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਸਰ ਚ 
ਮਾਿਰਆ। ਦ$ਵV ਗu=ਥਮ ਗu=ਥਾ ਹ$ ਗਏ। ਰ]ਲਾ ਸuਣਕ0 ਆਂਢੀ ਗuਆਂਢੀ ਆਏ ਦ$ਵ? ਨ0 ਮਸQ 
ਛuਡਾਇਆ।
ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ A ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨ? ਜ=ਟ? ਵ?ਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮuਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸਵ0ਰ ਫ[ਸਲਾ ਹ$ ਵੀ ਿਗਆ ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਿਵ=ਚ\ ਡ7ਗਰ? ਜ$ਗੀ ਰ=ਖਕ0 ਬਾਕੀ 
ਮੀਤ ਿਕਆਂ ਟ=ਬਰ A ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0 ਿਦ=ਤੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਟ=ਬਰ 
ਨਾਲ ਸ?ਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹuਣ ਉਹ ਉਹਨ? ਨਾਲ ਰਲ ਕ0 ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲ=ਗਾ। ਸ_ਦਾ ਉਹ ਆਪਣ0 
ਘਰ ਜ? ਖ0ਤ ਰ$ਟੀ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਵ=ਲ\ ਆਉਂਦਾ।
ਪ7ਜ ਿਕ=ਿਲਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸu=ਖ ਹ$ ਸਕਦਾ ਹ[ ਉਸA ਹuਣ ਪਤਾ ਲ=ਗਾ ਸੀ।
ਬ0ਬ0 ਦ0 ਖਰਚ0 ਲਈ ਉਸਨ0 ਕਣਕ ਤ0 ਛਮਾਹੀ ਪ[ਸ0 ਦ0ਣ0 ਮ7ਨ ਲ[ ਸੀ। ਭਰਾ ਨਾਲ\ ਸ਼ਰੀਕ ਹuਣ 
ਉਸA ਨ0ੜ0 ਨ0ੜ0 ਜਾਪਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਿਜਹੜ0 ਮਾਣ ਤ0 ਇ=ਜਤ A ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰਸਦਾ ਿਰਹਾ 
ਹuਣ ਉਸA ਿਮਲਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ।

"ਕ8ੜੀ ਿਨ)ਮ 4 ਪਤਾਸ( ਲਗਦ( ਿਵਹੜ( ਛਿੜਆਂ ਦ( ,
ਿਸਖ਼ਰ ਦuਪਿਹਰ( ਝHਜਰ ਛਣਕ( ਿਵਹੜ( ਛਿੜਆਂ ਦ( ,"

ਮ0ਜਰ ਗ=ਲ? ਬਾਤ? ਦਾ ਹੀ ਨਹQ ਕ7ਮ ਲਈ ਵੀ ਹ=ਡ? ਪ[ਰ? ਦਾ ਖu=ਲ`ਾ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ ਿਜਹੜ0 ਕ7ਮ A 
ਿਮਣ ਿਮਣ ਕਰਦਾ ਹ_ਕ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਮ0ਜਰ ਉਸ0 A ਮਦਨ ਦ0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹ=ਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। 
ਮਦਨ A ਕ$ਈ ਚ$ਰੀ ਬ0ਈਮਾਨੀ ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਚ ਕਦ0 ਨਜ਼ਰ ਨਹQ ਸੀ ਆਈ। ਬੀਜ , ਖਾਦ ਪਾਣੀ 
ਹਰ ਇ=ਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਲਖਕ0 ਰ=ਖਦਾ ਤ0 ਹਮ0ਸ਼? ਿਹਸਾਬ ਿਦ7ਦਾ। ਮਦਨ A ਵੀ ਮ0ਜਰ ਵ?ਗ 
ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮ7ਜ0 ਤ0 ਰ$ਟੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਿਜਵV ਮ0ਜਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ ਘਰ ਿਵ=ਚ ਉਂਵV ਦਾ 
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ਹੀ ਮਦਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹA ਹuਣ ਕuਝ ਹ$ਰ ਨਹQ ਖਟਕਦਾ ਸੀ ਬ=ਸ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਰਾਤQ ਨਾਲ ਦੀ 
ਛ=ਤ ਤ0 ਪਏ ਮ7ਜ0 ਤ\ ਚ6ੜੀਆ ਂਦ0 ਖਨਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉLਪਰ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਿਵਹਾਰ , ਇ7ਝ ਲਗਦਾ 
ਸੀ ਿਜਵV ਉਹ ਰ$ਟੀ ਦਾ ਥਾਲ ਫੜਾਉਂਦੀ ਜਾਣ ਬu=ਝ ਕ0 ਉਂਗਲ? ਨਾਲ ਉਂਗਲ? ਛuਹਾ ਜ?ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 
ਲ=ਸੀ ਜ? ਦu=ਧ ਪੀ ਕ0 ਬ=ਸ ਆਖਦਾ ! ਤ? ਉਹ ਮ=ਲ$ਮLਲੀ ਿਗਲਾਸ ਦuਬਾਰਾ ਭਰ ਿਦ7ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ 
ਅ=ਖ? ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆ ਂਉਸA ਜੀਤੀ ਨਾਲ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਲਗਾਅ ਘ=ਟ ਕਰਨ ਲ=ਗੀਆਂ ਸੀ।ਭਾਵV 
ਜੀਤੀ ਨਾਲ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਰ7ਗ ਸ?ਵਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਉਸਤ\ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ ਭਰਵੀਆਂ ਸੀ। 
ਕ=ਦ ਿਨ=ਕਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲ7ਮੀ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਸਰ ਉਸਦਾ ਭਰਵ? ਸੀਨਾ ਪ6ਰੀ ਕਰ 
ਿਦ7ਦਾ ਸੀ। ਦ0ਖਣ ਵਾਲ0 A ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਨਹQ ਸੀ ਹu7ਦਾ ਿਕ ਿਕਥ\ ਗਰਦਨ ਖਤਮ ਹ$ਈ ਤ0 ਛਾਤੀ ਸ਼uਰ6। 
ਉਮਰ ਦ0 ਅਜ0 ਉਸ ਪੜਾਅ ਚ ਸੀ ਿਜ=ਥ0 ਵ=ਟ\ ਵ=ਟੀ ਰ$ਟੀ/ ਚਾਹ ਲ[ਕ0 ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦ0 ਲ=ਕ ਦ0 
ਹuਲਾਰ0 ਜਾਨ ਕ=ਢ ਲNਦ0 ਸੀ। ਮਦਨ A ਲਗਦਾ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਤ? ਇ7ਝ ਝ6ਲ ਜਾਏਗੀ ਿਜਵV ਬਾਝ 
ਨ0 ਕ$ਈ ਘu=ਗੀ ਜਕੜੀ ਹ$ਵ0। ਉਹ ਸਭ ਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਉਹA ਭਾਵV "ਜੀ" ਆਖਕ0 ਬuਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। 
ਪਰ ਕ=ਿਲਆਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲ[ ਲNਦੀ ਭਾਵV ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜ0ਠ ਦਾ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ। ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਚ 
ਗu=ਝ0 ਤੀਰ ਛ=ਡਦ0 ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲ7ਘ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਚ ਉਹਨ? ਅ=ਧੀ ਕu ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮ=ਕੀ ਤ0 ਚਰੀ। ਮ=ਕੀ A ਸ?ਭਦ0 
ਹ$ਏ ਦ$ਵV ਤੀਜ0 ਪਿਹਰ ਦੀ ਚਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹ0 ਸੀ। ਿਕਧਰ\ ਬ=ਦਲ ਗਰਜਣ ਲ=ਗਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ\ 
ਮ0ਜਰ A ਸ਼ਿਹਰ\ ਿਨ=ਕਾ ਮ$ਟਾ ਸ]ਧਾ ਲ[ ਕ0 ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਮਦਨ A ਡ7ਗਰ? ਲਈ ਪ=ਠ0 
ਵ=ਢ ਘਰ ਲ[ ਕ0 ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਿਹਰ A ਸਾਈਕਲ ਚu=ਕ ਤuਰ ਿਪਆ।
ਉਹਦ0 ਚਰੀ ਵ=ਢਦ0 A ਮQਹ ਨ0 ਇ=ਕ ਛ=ਟਾ ਿਜਹਾ ਿਦ=ਤਾ ਤ0 ਿਫਰ ਸ6ਰਜ ਇ=ਕ ਦਮ ਚਮਕ ਿਗਆ।  
ਧਰਤੀ ਿਵ=ਚ$ ਭੜਦ[ਹ ਮਾਰਨ ਲ=ਗੀ।  ਪਰ ਉਸA ਇਹ ਗਰਮ ਿਮ=ਟੀ ਦੀ ਖuਸਬ$ ਚ7ਗੀ ਲਗਦੀ 
ਸੀ।  ਵ=ਢਕ0 ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਮ$ ਚਾਹ ਤ0 ਰ$ਟੀ ਚ=ਕੀ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਿਦਸੀ।  
ਦ6ਰ\ ਹੀ ਹ=ਥ ਿਹਲਾ ਕ0 ਉਹਨ0 ਖ0ਤ ਚ ਹੀ ਬuਲਾ ਿਲਆ।  ਨੀਝ ਨਾਲ ਉਹ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ A ਦ0ਖਦਾ 
ਿਰਹਾ।  ਧਰਤੀ ਿਜਹੀ ਕ$ਸੀ ਕ$ਸੀ ਜਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸA ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ\ ਉLਠਦੀ ਲ=ਗੀ।  ਉਸਦਾ 
ਿਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਧੜਕਣ ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸ ਰਾਤ ਜੀਤੀ A ਛ$ਹ ਲ[ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਧੜਿਕਆ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਉਹA ਇ7ਝ ਤ=ਕਦ0 ਦ0ਖ  ਵ=ਟ ਤ0 ਚਾਹ ਰ$ਟੀ ਰ=ਖਦ0 ,ਦ6ਰ\ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪu=ਿਛਆ ," 
ਮਦਨ , ਤ0ਰਾ ਵੀਰ ਿਕ=ਥ0 ਆ ?'  
" ਉਹ ਤ? ਆਪਣੀ ਝ?ਜਰ? ਵਾਲੀ ਦੀਆ ਂਰ$ਟੀਆਂ ਡੀਕ ਡੀਕ ਸ਼[ਰ ਵਗ ਿਗਆ ,ਅਖ0 ਮQਹ ਤ\ 
ਪਿਹਲ? ਸ]ਦਾ ਪ=ਤਾ ਲ[ ਆਵ?। " ਉਹਨ0 ਨਜਰ? ਲuਕਾਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਜਵਾਬ ਿਦ=ਤਾ।  
" ਅ=ਛਾ ਤ[A ਨਹQ ਸੀ ਉਡੀਕ ਝ?ਜਰ? ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਦੀ " . ਸ਼ਾਮ$ ਉਹਦ0 ਜਮ? ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਆ ਕ0 ਬ$ਲੀ।   
ਐਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤ\ ਮਦਨ A ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਿਪ7ਡ0 ਚ\ ਆਪਣ0 ਿਪ7ਡ0 ਜਹੀ ਖuਸਬ$ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਈ।  ਉਹ 
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮQਹ ਚ ਿਭ=ਜ ਗਈ। ਚਰੀ ਤ0 ਮ=ਕੀ ਨ0 ਉਹਨ? A ਿਤ7ਨ ਪਾਸ0 ਤ\ 
ਲuਕ$ ਰਿਖਆ ਸੀ।  ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ\ A ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਚਰੀ ਦੀ ਭਰੀ ਦ0 ਨਾਲ ਖuਦ A ਸu=ਟਦ0 ਹ$ਏ 
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ਆਪਣ0 ਉLਪਰ ਹੀ ਸu=ਟ ਿਲਆ।  ਹuਣ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਚ\ ਕ$ਈ ਉਹਨ? A ਨਹQ ਦ0ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਿਸਵਾਏ ਅਸਮਾਨ ਚ ਮQਹ ਮਗਰ\ ਉLਡਣ ਲ=ਗ0 ਪ7ਛੀਆਂ ਤ\।  
ਉਸਦਾ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਿਨ=ਕਿਲਆ ਸ=ਚ ਚ ਸ਼ਾਮ\ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਿਕਸ0 ਨਰਮ ਪ7ਛੀ ਵ?ਗ ਝ6ਲ 
ਗਈ ਸੀ।  
ਕੀ ਕਰਦN ਮਦਨ. ...... ਕ$ਈ ਦ0ਖ ਲ6ਗਾ। ........ ਇਹ ਜਾਣਿਦਆਂ ਿਕ ਇਸ ਵ0ਲ0 ਇਸ ਥ? ਤ0 
ਿਕਸ0 ਦ0 ਦ0ਖਣ ਦਾ ਕ$ਈ ਸਵਾਲ ਨਹQ ਸੀ।  ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ=ਲ ਪ6ਰੀ ਹ$ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 
ਬu=ਲ? ਨ0 ਉਸਦੀ ਗ=ਲ A ਬu=ਲ? ਚ ਦਬਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦ0 ਅ=ਧ ਿਗ=ਲ0 ਿਜਹ0 ਿਜਸਮ A 
ਪਲ$ਸਣ ਲ=ਗ0। ਮਦਨ ਉਸਦ0 ਅ7ਗ ਅ7ਗ A ਇ7ਝ ਛ$ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵV ਕ$ਈ ਬ=ਚਾ ਨਵV ਨਵV 
ਿਖਡ]ਣ0 A ਟ$ਹ ਟ$ਹ ਕ0 ਵ0ਖਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਿਜ7ਨ? ਸ$ਿਚਆ ਸੀ ਉਸਤ\. ਵ=ਧ ਉਸਦ0 ਕuਝ ਅ7ਗ? 
ਚ ਨਰਮੀ ਸੀ ਤ0 ਕuਝ ਚ ਸਖਤੀ।  ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲ? ਿਜਉ ਿਜਉਂ ਿਜਥ\ ਵੀ ਰਾਹ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਸਭ ਕuਝ ਇ=ਕ ਵਾਰ ਸਿਹਲਾ ਕ0 ਦ0ਖ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦੀਆ ਂਸੀ।  ਤ0 ਉਸਦ0 ਸuਰਖੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੀਤ0 
ਬu=ਲ? ਦੀ ਲਾਲੀ A ਚ6ਸ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ।  ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਤ0 ਜਕੜਨ ਲ=ਗ0 ਸੀ ਤ0 
ਨਹu7 ਉਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਚ ਖu=ਬਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਉਸਦ0 ਮਨ ਦਾ ਇ=ਕ$ ਿਖਆਲ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸA 
ਕਪਿੜਆਂ ਤ\ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ0 ਿਨਹਾਰਨਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਮਨਾ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ।  
" ਕ=ਪੜ0 ਕਦ0 ਿਫਰ ਕ$ਈ ਆ ਜਾਊ , ਜ$ ਕਰਨਾ ਉਹ ਛ0ਤੀ ਕਰ !." ਮQਹ ਚ ਅ=ਧ ਿਭਜੀ ਤ0 ਕ$ਸੀ 
ਭਾਫ? ਛ=ਡੀ ਧਰਤੀ ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਲ0ਟੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਛ0ਤੀ ਜਵਾਬ ਦ0 ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਿਦਖਾਉਂਦ0 ਉਸਨ0 ਖuਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖ$ਲ` ਕ0 ਉਸA ਥ=ਲ0 
ਿਖਸਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਪ=ਟ? ਦਾ ਰ7ਗ ਿਜਵV ਿਗ=ਲੀ ਹ$ਈ ਿਮ=ਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ।ਮਦਨ ਦਾ ਹ=ਥ 
ਲਗਦ0 ਹੀ ਪ=ਟ? ਚ ਿਖ=ਚ ਪ[ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? ਨ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਮuਲਾਇਮ ਪਰ ਭਾਰ0  ਪ=ਟ? A 
ਸਿਹਲਾਇਆ । ਉਸਦ0 ਪ=ਟ? ਚ ਖ6ਨ ਦ0 ਵਹਾਅ Aਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ  ਸਾਫ ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਊਹਦ0 ਹ=ਥ? A ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਿਜਸਮ ਚ\ ਿਸਮਦੀ ਅ=ਗ ਤ0 ਕ$ਸ0 ਕ$ਸ0 ਅਿਹਸਾਸ ਮ=ਘਦ0 
eਤੀਤ  ਹ$ਏ । ਉਸਦ0 ਆਪਣੀਆ ਂਲ=ਤ?  ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲ ਕuਝ ਵ=ਖਰਾ ਨਹQ ਸੀ । ਉਸਨ0 
ਆਪਣ0 ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਸਤਰ A ਉਤਾਰ ਕ0 ਖuਦ A ਵੀ  ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।ਮਦਨ A ਵੀ 
ਸਮਝ ਸੀ ਨਾਲ ਲਗਦ0 ਖ0ਤ ਚ ਕਦ\ ਕ$ਈ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਪਤਾ।  ਉਸਨ0 ਖuਦ A ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਚਾਰ\ 
ਪਾਸ0 ਇ7ਝ ਵਲ ਿਲਆ ਿਜਵV ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਲ਼ ਿਵ=ਚ ਿਸ਼ਕਾਰ A ਵਲ ਲNਦਾ ਹ[। ਸ਼ਾਮ\  ਉਪ=ਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲ=ਤ? A ਿਸਕ7ਜ0 ਵ?ਗ ਜਕੜ ਕ0 ਉਸਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤ=ਿਕਆ। ਲ=ਤ? ਚ 
ਲ=ਤ? ਫਸਦ0 ਹੀ ਿਜਵV ਿਜਸਮ? ਚ ਿਬਜਲੀ ਫ[ਲ  ਗਈ ਹ$ਵ0। ਉਸA ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਮਿਹਸ6ਸ 
ਕਰਕ0  ਸ਼ਰਮ ਤ0 ਮਦਹ$ਸ਼ੀ ਤ0 ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਅ=ਖ? ਮੀਚ ਲਈਆਂ। ਤ0 ਲ=ਤ? A ਉਸ 
ਿਸਕ7ਜ0 ਚ ਘu=ਟ ਿਲਆ।ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਕ=ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਿਜਵV ਉਹ ਮਦਨ A ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ 
ਸਮਾ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦੀ ਹ$ਵ0 ।ਮਦਨ ਿਜਵV ਕ$ਈ ਲ7ਮੀ ਰ0ਸ ਦ]ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਹਰ ਨਵV ਪਲ ਨਾਲ 
ਉਸਦ0 ਝਟਕ0 ਤ0ਜ਼ ਹ$ ਰਹ0 ਸੀ ।ਸ਼ਾਮ$ ਦਾ ਰ7ਗ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਊਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕ$ਈ ਬ$ਲ 
ਨਾਲ\ ਿਸਰਫ ਇ=ਕ ਲ7ਮੀ ਸ਼ੀਤਕਾਰ ਸuਣਾਈ ਦ0 ਰਹੀ ਸੀ .........  ਜ$ ਮQਹ ਅਸਮਾਨ\ ਨਹQ 
ਵ=ਿਸਆ ਉਹ ਹuਣ ਦ$ ਸਰੀਰ? ਚ\ ਵ=ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ\ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ ਕ$ਸ0 ਕ$ਸ0 ਿਜਹ0 
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ਅਿਹਸਾਸ ਉਹਨ? A ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਏ। ਤ0 ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਭੜਦ[ਹ ਪਸੀਨ0 ਨਾਲ ਿਭ=ਜ ਗਈ। 
ਗਰਮ ਹਵਾ ਦ0 ਬu=ਿਲ`ਆ ਨ0 ਪuਰ0 ਵਰਗੀ ਠ7ਡਕ ਉਹਨ? ਦ0 ਸਰੀਰ? ਚ ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤੀ। 
ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਹ ਡਰ ਉਹ ਭਾਵ ਸਭ ਇ=ਕਦਮ ਿਸਮਟ ਗਏ। ਿਚਰ? ਤ\ ਤਰਸ0 ਬ=ਦਲ ਜ7ਮ 
ਕ0 ਵਿਰਆ। ਤ0 ਿਜਵV ਧਰਤੀ ਵੀ ਿਨਹਾਲ ਹ$ ਗਈ ਹ$ਵ0। ਮਦਨ A ਝ?ਜਰ? ਤ0 ਚ6ੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼$ਰ 
ਇ=ਕ$ ਵ0ਲ0 ਸuਿਣਆ ਤ0 ਸ7ਗੀਤ ਵਰਗਾ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਸਦ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ? ਚ ਸੀ 
। ਤ0 ਧuਰ ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵ=ਸ ਗਈ ਸੀ ।ਇ=ਕਦਮ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਬਰਫ਼ ਿਜਹਾ ਸ਼ੀਤ 
ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ । 
ਕ=ਪਿੜਆ ਂਤ\ ਿਮ=ਟੀ ਝਾੜ ਦ$ਵV ਵ=ਟ ਤ0 ਬਿਹਕ0 ਿਮ=ਸੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲ=ਗ0। ਮਦਨ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਜਵV ਹ]ਲਾ ਫu=ਲ ਵਰਗਾ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਚ=ਤ ਉLਡਜ6 ਉLਡਜ6 ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ=ਧੀ 
ਧu=ਪ ਤ0 ਅ=ਧੀ ਛ? ਿਵ=ਚ ਵਗਦੀ ਹ$ਈ ਹਵਾ ਨ0 ਕ$ਈ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਆਨ7ਦ ਸੀ। ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ 
ਿਜਵV ਜ0 ਧਰਤੀ ਤ\ ਉਸ ਪਾਰ ਸਵਰਗ ਦ=ਸਦ0 ਹਨ ਤ? ਇਸਤ\ ਸ$ਹਣਾ ਨਹQ ਹ$ ਸਕਦਾ ਤ0 ਜ0 ਓਥ0 
ਪਰੀਆਂ ਹ$ਣਗੀਆਂ ਜਰ6ਰ ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗੀਆਂ ਹ$ਣਗੀਆਂ। ਿਜਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਅਮu=ਕ ਿਪਆਰ ਸੀ ਉਸ 
ਲਈ ਚਾਹਤ ਸੀ , ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹQ ਿਜਸਨ0 ਉਸA ਤ0 ਉਸਦ0 ਅਿਹਸਾਸ? ਦਾ ਕ]ਡੀ ਮu=ਲ ਵੀ 
ਨਹQ ਸੀ ਵ=ਿਟਆ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਭ?ਡ0 ਚu=ਕ ਸ਼ਾਮ$ ਘਰ ਵ=ਲ ਤuਰ ਗਈ। ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦੀ ਤ$ਰ ਿਵ=ਚ ਕuਝ 
ਬਦਲ ਿਗਆ ਹ$ਵ0 ਿਜਵV ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਵਿਹ7ਦ0 ਪਾਣੀ ਚ ਉਛਾਲ ਵ=ਧ ਜਾਣ। ਖ]ਰ0 ਇਹ ਸ=ਚ ਸੀ 
ਜ? ਉਹਦ0 ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ। ਉਹ ਉਸ0 ਜ਼ਮੀਨ ਉLਤ0 ਿਲਟ ਿਗਆ ਿਜਥ0 ਕuਝ ਪਲ ਪਿਹਲ? ਉਹ ਤ0 
ਸ਼ਾਮ\ ਲ0ਟ0 ਹ$ਏ ਸੀ।

ਹਾਿਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤ( ਪBਚ ਸਦਾਇ ਸਾਰ(, ਭਾਈਆਂ ਿਜ਼ਮJ 4 ਕ/ਛ ਪਵਾਈ ਆਹੀ ।
ਵ/ਢੀ ਦ( ਕ( ਿਜ਼ਮJ ਲE ਗਏ ਚ)ਗੀ, ਬ)ਜਰ ਿਜ਼ਮJ ਰ)ਝ(ਟ( 4 ਆਈ ਆਹੀ ।

ਕ/ਛH ਮਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਜ਼ਾਖ ਕਰਦ(, ਭਾਈਆਂ ਰHਝ( ਦ( ਬਾਬ ਬਣਾਈ ਆਹੀ ।
ਗ/ਲ ਭਾਬੀਆਂ ਏਹ ਬਣਾਇ ਛ/ਡੀ, ਮਗਰ ਜ/ਟ ਦ( ਫ/ਕੜੀ ਲਾਈ ਆਹੀ । 

               ( ਹੀਰ, ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਿਵਚP )

ਸ਼ਾਮ$ ਤ0 ਮਦਨ ਬਾਰ0 ਚu7ਝ ਚਰਚਾ ਿਛੜ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅ7ਦਰਖ਼ਾਤ0 ਇਹ$ ਚਰਚਾ ਹਰ ਘਰ ਬਾਰ0 
ਸੀ ਮਦਨ ਕ$ਈ ਇ=ਕਲਾ ਇਸ ਿਪ7ਡ ਦਾ ਛੜਾ ਨਹQ ਸੀ। ਿਪ7ਡ ਦ0 ਹਰ ਦ6ਜ0 ਤੀਜ0 ਘਰ ਚ ਇ=ਕ 
ਅ=ਧ ਛੜਾ ਜਰ6ਰ ਸੀ। ਕ$ਈ ਘ=ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਛੜਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਕ$ਈ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ ਕਾਣ 
ਕਰਕ0। ਕuੜੀਆਂ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ0 ਘਰ ਸੀ ਿਕਸ0 ਿਤ7ਨ ਚਾਰ ਮu7ਿਡਆਂ ਿਪ=ਛ0 ਇ=ਕ ਕuੜੀ ਬ=ਚਦੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮu7ਿਡਆਂ A ਨਜ਼ਰ\ ਬਚਾ ਲਊਗੀ। ਨਹQ ਤ? ਦਾਈਆਂ ਜ7ਮਦ0 ਹੀ ਗਲ 
ਚ ਗ6ਠਾ ਦ0 ਿਦ7ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹ$ਰ ਨਹQ ਤ? ਅਫੀਮ ਹੀ ਚਟਾ ਿਦ7ਦੀਆਂ ਸੀ। ਕ$ਈ 10 ਚ\ ਇ=ਕ ਘਰ 
ਹu7ਦਾ ਸੀ ਜ$ ਕuੜੀਆਂ A ਨਹQ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਨਹQ ਇਹ ਆਮ eਵਾਿਨਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਸQ ਰuਲ ਖuਲ ਕ0 ਪਲਦੀਆਂ ਉਹਨ? ਿਵਚ\ ਵੀ ਕਈ ਖuਰਾਕ ਖuਣ\ ਜ? ਿਬਮਾਰੀ 
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ਦ0 ਇਲਾਜ ਖuਣ\ ਮਰ ਜ?ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੜ0 ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗ=ਲ ਸੀ। ਘ=ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤ0 
ਿਕਸ0 ਪਾਿਸਓਂ ਊਣ0 ਹ$ਣ ਤ0 ਿਵਚ$ਲ0 A ਖਵਾ ਿਪਆ ਕ0 ਹੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ$ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਵੀ 
ਕ$ਈ ਗਰੀਬ ਗuਰਬ0 ਦੀ ਕuੜੀ ਹੀ ਜuੜਦੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਮu=ਲ ਜ? ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ0 ਪNਦਾ ਜ? ਪ[ਸ0 
ਬਦਲ0 ਪਰ ਉਹA ਦ$ਨ? ਿਵਚ\ ਕuਝ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਿਮਲਦਾ ਮu=ਲ ਵ=ਟਣ ਵਾਲ0 ਕ$ਈ ਹ$ਰ ਹu7ਦ0 ਉਸਦ0 
ਿਹ=ਸ0 ਆਉਂਦਾ ਤ? ਿਸਰਫ ਿਦਨ ਭਰ ਰ$ਟੀ ਟu=ਕ ਿਫਰ ਘਰਵਾਲ0 ਦੀ ਜਰ6ਰਤ ਤ0 ਜ0 ਘਰ ਚ ਕ$ਈ 
ਹ$ਰ ਕuਆਰਾ ਮਰਦ ਤ? ਉਸਦੀ ਜਰ6ਰਤ।
ਇਹ ਮ6ਕ ਸਿਹਮਤੀ ਹੀ ਹu7ਦੀ ਨਹQ ਤ? ਜ਼ਮੀਨ ਵ7ਡ0 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹ7ਦਾ। ਿਜ=ਥ0 ਵੀ ਇ=ਕ ਘਰ 
ਚ ਇ=ਕ ਤ\ ਵ=ਧ ਭਰਜਾਈਆ ਂਹu7ਦੀਆ ਂਓਥ0 ਛੜ0 ਦਾ ਮu=ਲ ਵ=ਧ ਪNਦਾ। ਤ0 ਦ6ਿਜਆ ਂਦ0 ਿਦਲ ਚ 
ਤ]ਖਲਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹ7ਦਾ।
ਇਹ$ ਹuਣ ਗ=ਲ ਗuਰਮ0 ਲ ਉਹਦੀ ਮ? ਤ0 ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਦਲ ਚ ਰੜਕਣ ਲ=ਗੀ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ A 
ਹਮ0ਸ਼ਾ ਇਹ$ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਉਹਦ0 ਦਬਕ0 ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ[ ਤ0 ਉਹ ਰਹ0ਗਾ ਵੀ ਛੜਾ 
ਹੀ। ਜ0 ਉਹ ਮੀਤ ਿਕਆਂ A ਕਿਹਕ0 ਉਸਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾ ਕ0 ਖuਦ ਨਾਲ ਜੀਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਜuੜਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ? ਹuਣ ਉਸA ਿਰਸ਼ਤਾ ਜuੜਨਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ।
ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹA ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਹੀ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ।
"ਦ0ਖ, ਥ$ਡ0 ਕ$ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹ[ਗੀ ਥ$ੜੀ ਉਹਦ0 ਚ ਵੀ ਅ=ਧੀ ਮਾਰ6 ਏ , ਤ0 ਹਨ0ਰੀ ਆਉਂਦ0 ਹੀ ਰ0ਤਾ 
ਹੀ ਰ0ਤਾ। ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਿਲਖਕ0 ਲ[ ਲਾ ਜ0 ਮਦਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹ$ ਿਗਆ ਤ? ਤ0ਰਾ ਨਹQ ਹu7ਦਾ। ਕ]ਣ 
ਆਪਣੀ ਧੀ A ਇਸ ਬ7ਜਰ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਿਵਆਹ6। "
ਗuਰਮ0ਲ ਉਂਝ ਵੀ ਕ7ਨ? ਦਾ ਕ=ਚਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਿਵਆਹ ਲਈ ਰuਕਦ0 ਰuਕਦ0 ਉਹਦ0 ਆਪਣ0 ਧ]ਲ0 
ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਤ ਬuੜ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਸ=ਚੀ ਸੀ। ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲ[ ਕ0 ਿਵਚ$ਲ0 A ਪ[ਸ0 
ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰ\ ਮuੜ ਿਕਧਰ0 ਉਸਦ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਪ[ਸ0 ਜuੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹQ ਸੀ।
" ਿਫਰ ਕੀ ਕਰ? ਤਾਇਆ , ਹuਣ ਤ? ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 ਿਵਆਹ ਪ=ਕਾ ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤਾ".ਉਹਨ0 ਮਸ$ਸਦ0 
ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਇਹ ਤ? ਤ0ਰੀ ਗ=ਲ ਪ=ਕੀ ਹ7ਬੜ? ਆਲ0 ਿਬਸ਼ਨ0 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮN ਕਦ0 ਟu=ਿਟਆ ਨਹQ 
ਸuਿਣਆ , ਪਰ ਜ0 ਉਹ$ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤ[A ਹ$ ਜਾਏ ਫ0ਰ। "ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਝਾਕਦ0 
ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਇ7ਝ ਿਕਵV , ਉਸਦ0 ਅ=ਖ? ਚ ਿਬਸ਼ਨ0 ਦੀ ਗ=ਲ? ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉLਭਰ 
ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਹ6 ਕuਝ ਤ0ਜੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚ ਦ]ਿੜਆ ਤ0 ਆਵਾਜ਼ ਉਸ0 ਤ0ਜੀ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲੀ। ਪਰ ਚ$ਰੀ ਫੜ0 ਜਾਣ ਦ0 ਡਰ\ ਅਖੀਰਲ0 ਸ਼ਬਦ ਹ]ਲੀ ਬ$ਲ0।
"ਪ[ਸ0 ਦੀ ਪu=ਤ ਏ ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆਂ ਤ67 ਿਬਸ਼ਨ0 ਹ=ਥ ਪ[ਸ0 ਧਰ ਇ=ਕ ਭਾਨੀਮਾਰ ਿਵ=ਚ ਪਾਵ?ਗ0 ਆਪ? 
ਿਚ=ਠੀ ਤ0ਰ0 ਨਾਮ ਦੀ ਤ$ਰ?ਗ0।"
ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਬੜ0 ਹ_ਸਲ0 ਨਾਲ ਆਿਖਆ।
"ਪਰ ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਕ$ਈ ਪ[ਸਾ ਨਹQ ਇਸ ਵ0ਲ0 ਆੜ`ਤੀਏ ਕ$ਲ\ ਵੀ ਪ0ਸ਼ਗ਼ੀ ਫੜਕ0 ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ 
ਿਤਆਰੀਆ ਂਹ$ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਬ ਵੀ ਬ0ਬ0 ਕ$ਲ ਹ[ ". ਉਹਨ0 ਹ_ਸਲਾ ਢਾਹu7ਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
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ਮੀਤ ਬuੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤ0 ਸ$ਚੀ ਪ[ ਿਗਆ।
ਦ0ਖ, ਗuਰਮ0ਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਤ0ਰ0 ਬਾਪ6 ਨਾਲ ਸੀ ,ਦ0ਖਲਾ ਡ0ਰੀਓਂ ਉਹA ਮN ਹੀ ਮਰ0 ਹ$ਏ A 
ਚuਕਵਾ ਿਕ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇ=ਕ$ ਗ=ਲ ਸੀ ਮ0ਰ0 ਮ0ਲu ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ=ਖQ ਇਹA ਕ$ਈ ਤ$ਟ 
ਨਾ ਆਵ0 , ਤ0ਰੀ ਪ[ਸ0 ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮN ਕਰ ਦਵ? ਪਰ ਪ[ਸ0 ਚ7ਗ0 ਚ7ਗ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਿਫ=ਟ ਪਾ ਿਦ7ਦੀ 
ਹ[। ਪਰ ਜ0 ਤ67 ਆਖV ਆਪ? ਿਲਖਾ ਪੜ`ੀ ਕਰਕ0 ਮN ਤ[A ਪ[ਸ0 ਦ0 ਿਦ7ਨਾ , ਉਂਝ ਭਾਵV ਮ[A ਤ0ਰ0 ਤ0 
ਪ6ਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹ[ ਪਰ ਕਾਗਤ ਤ0 ਿਲਖੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦ$ਸਤੀ ਚ ਿਫ=ਕੀ ਨਹQ ਪNਦੀ। "
ਗuਰਮ0ਲ A ਗ=ਲ ਜ=ਚ ਗਈ। ਉਹਨ0 ਨੀਲ0 ਕਾਗਜ਼ ਤ0 ਅ7ਗ6ਠਾ ਲਾਇਆ। ਪ[ਸ0 ਿਗਣ ਕ0 ਮੀਤ 
ਬuੜ0 ਨ0 ਉਹਦ0 ਹ=ਥ ਰ=ਖ ਿਦ=ਤ0।
" ਪਰ ਮN ਇਹਨ? ਦੀ ਕੀ ਕਰ67 , ਤ67 ਹੀ ਿਬਸ਼ਨ0 A ਗ7ਢ ਤ0 ਕ$ਈ ਭਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲ=ਭ " ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 
ਿਬਨ? ਿਗਣ0 ਨ$ਟ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ0 ਚ ਗ7ਢ ਿਦ=ਤ0 ". ਮੀਤ ਬuੜ0 A ਯਕੀਨ ਨਹQ ਸੀ ਿਕ ਲ=ਛਮੀ 
ਐਨੀ ਛ0ਤੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਊ.
ਅਗਲੀ ਸਵ0ਰ ਉਹਨ0 ਉਹੀ ਚਾਦਰਾ ਬ7ਨ , ਦਾੜੀ ਮu=ਛ? ਿਲਸ਼ਕਾ ਕ0 ਤ0 ਪ=ਗ ਬ7ਨ ਸਾਈਕਲ ਦ0 
ਟਾਇਰ? ਦੀ ਹਵਾ ਚ[Lਕ ਕਰਕ0 ਚ[ਨ A ਤ0ਲ ਲਾਇਆ ਤ0 ਟ=ਲੀ ਖੜਕਾ ਕ0 ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਖ=ਚ 
ਲਈ।
"ਨਾ ਬਾਪ6 ਤ[A ਕੀ ਪਈ ਏ ,ਚਾਹ0 ਕuੜੀ ਮ0ਲ0 ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਹ$ਵ0 ਜ? ਮ=ਦੀ ਨਾਲ , ਤ67 ਿਕਉਂ ਿਵ=ਚ 
ਬuਰਾ ਬਣਨ A ਿਫਰਦਾ ਆਪ? A ਦ$ਵV ਇ=ਕ$ ਿਜਹ0 ਨ0 ". ਉਹਨ0 ਪu=ਤ ਵ=ਲ ਗuਝੀਆਂ ਨਜਰ? ਨਾਲ 
ਤ=ਿਕਆ।
" ਜਦ\ ਇਹ ਦ$ਵV ਿਨਆਣ0 ਸੀ ਇਹਨ? ਦ0 ਦਸ0 ਿਕ=ਲ0 ਆਪ? ਵਾਹu7ਦ0 ਸੀ , ਇਹਦਾ ਬਾਪ6 ਭਗਤ 
ਿਵਚਾਰਾ ਕਦ0 ਿਹਸਾਬ ਨਹQ ਸੀ ਮ7ਿਗਆ। ਹuਣ ਇਹ ਦ$ਏ ਖ0ਤੀ ਕਰਦ0 ਨ0।, ਐਹ ਮ0ਲਾ ਬਾਕੀ ਕ7ਮ? 
A ਠੀਕ ਏ ਪਰ ਖ0ਤੀ ਦ0 ਕ7ਮ A ਿਨਰਾ ਲ$ਗੜ ਐ , ਤQਵੀ ਆਉਂਦ0 ਹੀ ਇਹਨ0 ਜਮ? ਹੀ ਖੜ` 
ਜਾਣਾ। ਤ0 ਿਜਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹ$ ਭਾਈਆਂ ਚ ਉਹ ਵ=ਖ। ਮਦਨ ਕ0ਰ? ਘਰ\ ਿਗਆ ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਸਾਰੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣ0 ਕ$ਲ। ਤ[A ਤ? ਮ0ਲ0 ਘਰ ਬਹ6 ਆਉਂਦੀ ਿਦਸਦੀ ਏ ਿਸਰਫ ਮ[A ਿਦਸਦੀ ਤ0ਰ0 ਿਹ=ਸ0 
ਆਉਂਦ0 10 ਿਕ=ਲ0। ਇਹ ਤ? ਭ$ਰ ਭ$ਰ ਖਾਉਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ".
ਟ=ਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮੀਤ ਬuੜਾ ਦਰਵਾਜ਼0 ਤ=ਕ ਦ=ਸਦਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤ0 ਵ?ਢ0 ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹ[।
ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਆਪਣੀ ਗ=ਲ ਪuਗਾਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਮ0ਲ0 ਘਰ ਿਵਆਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ! ਮਦਨ 
ਦ0 ਮ0ਜਰ ਵ=ਲ ਰਲਦ0 ਹੀ ਉਹA 5 ਿਕ=ਲ0 ਹ=ਥ\ ਿਨਕਲਦ0 ਲ=ਗ ਰਹ0 ਸੀ। ਇਹ$ ਜ਼ਿਹਰ ਉਹ ਮ0ਲ0 ਦ0 
ਿਦਲ ਚ ਭਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜ$ ਡਰ ਹuਣ ਮ0ਲ0 ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਿਜ7ਨਾ ਸੀ ਓਨhਾ ਹੀ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਸੀ।
ਪਰ ਮਦਨ ਨਾਲ ਮ0ਲ0 ਨ0 ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਅਲ$ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਾ-ਮਾਰ ਤ? ਰਿਹ7ਦੀ ਦuਨੀਆਂ ਤ\ 
ਹu7ਦੀ ਆਈ ਹ[ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰ ਤ0 ਜ਼$ਰ6 ਕਰਕ0।
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"ਅਮਲH ਤ( ਹ:ਣਗ( ਨਬ(ੜ(
ਜ਼ਾਤ ਿਕਸ( ਪuਛਣੀ ਨਹJ "

ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਿਵਆਹ A ਸਾਲ ਤ\ ਵ=ਧ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ,ਇ=ਕ ਿਛਮਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਨ0 
ਵਾਹੀ ਪਰ ਵ=ਟਤ ਐਨੀ ਕu ਵੀ ਨਾ ਹ$ਈ ਿਕ ਮੀਤ ਬuੜ0 ਦਾ ਪuਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਸਕ0। ਸਾਲ 
ਮਗਰ\ ਮuੜ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦ0 ਹ$ਏ ਉਸਨ0 ਿਵਆਜ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕ0 ਖਾਤਾ ਨਵ? ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਉLਪਰ\ ਜੀਤੀ ਦਾ ਪ[ਰ ਭਾਰੀ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਮuੜ ਉਹA ਮੀਤ ਅ=ਗ0 ਹ=ਥ ਅ=ਡਣ0 ਪਏ। ਉਹਨ0 
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ6 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਹ=ਸਾ ਮਦਨ A ਦ0 ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਆਪਣ0 ਬਾਪ6 ਵ?ਗ 
"ਵਾਗਰ6 " ਆਖ ਕਬ6ਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਭਾਵV ਮ0ਜਰ ਨ0 ਉਹA ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਖ6ਹ 
ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅ=ਧੀ ਅ=ਧੀ ਕਰ0 ਪਰ ਉਹਨ0 ਇਹ ਆਖ ਕ0 ਉਹਦਾ ਟ=ਬਰ ਏ ਮ0ਰਾ ਤ? 
ਇਹਦ0 ਚ ਸਰ ਹੀ ਜਾਊ। ਚu=ਪ ਹੀ ਵ=ਟ ਲਈ।

ਆਪਣ0 ਬਾਪ6 ਵ?ਗ ਉਹਦਾ ਸuਭਾਅ ਸੀ , ਬਹuਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨ0 ਕਦ0 ਗu=ਸਾ ਨਹQ ਸੀ ਕੀਤਾ। 
ਸ7ਤ$ਖੀ ਸੀ ਿਕਸ0 ਦ0 ਵੀ ਵ=ਧ ਘ=ਟ ਬ$ਲ0 A ਵੀ ਸਿਹ ਲNਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਹਿਰ=ਕ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹ=ਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸਭ ਦ0 ਆਖ0 ਲਗਦਾ ਲ$ਕੀ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ ਵੀ ਕਰ ਜ?ਦ0 ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਸuਧਰਦਾ। ਲ$ਕQ ਉਸA ਕਮਲਾ 
ਬ$ਲਦ0 ਜ? ਤਤਲਾ। ਕਦ0 ਕਦ0 ਉਹ ਿਖਝ ਵੀ ਜ?ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਉਹA ਬਾਪ6 ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗ=ਲ? 
ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆ,ਂ " ਲ$ਕ? A ਚ7ਗ0 ,ਸਬਰ ਸ7ਤ$ਖ ਤ0 ਿਮਹਨਤੀ ਬ7ਦ0 ਕਮਲ0 ਹੀ ਲਗਦ0 ਹu7ਦ0 ,ਤ0 
ਜਦ\ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਤ0 ਕ7ਮ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਕਰਦ0 ਹਨ ਤ? ਇਹ$ ਲ$ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ 
ਕਰਦ0 ਹਨ ". ਤ0ਰ0 ਅ7ਦਰ ਪu=ਤ ਜ$ ਜਜਬਾ ਹ[ ਨਾ ਇਹ ਰuਕਣ ਨਾ ਦ0ਈਂ ਇਹ$ ਦuਨੀਆਂ ਜ$ ਤ[A 
ਕਮਲਾ ਆਖਦੀ ਏ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਸਰਦਾਰ ਮਦਨ ਿਸ7ਘ ਆਿਖਆ ਕਰ6। ਇਹ ਗ=ਲ? ਨਹQ ਬ7ਦ0 ਦ0 
ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਿਕਸਮਤ ਪਲਟਦ0 ਹਨ। "

ਉਹA ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਚ7ਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤ0 ਮਦਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ6 ਆਖਕ0 ਬuਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜ? 
ਹuਣ ਸ਼ਾਮ\। ਉਸA ਦuਨੀਆਂ ਭਰੀ ਭਰੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਹ$ਰ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਖ0ਤ? ਚ 
ਜuਿਟਆ ਰਿਹ7ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦ0 ਘਰ ਮuੜ ਉਹA ਆਪਣ0 ਵ=ਲ ਿਖ=ਚਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਕਰ ਰਹ0 ਸੀ।

ਗuਰਮ0ਲ ਉਹਦੀ ਮ? ਤ0 ਜੀਤੀ ਿਤ7ਨ$ ਿਚ7ਤਾ ਚ ਡu=ਬ0 ਬ[ਠ0 ਸੀ। ਜੀਤੀ A ਪ0ਕ0 ਭ0ਜਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਸੀ ਜਦ\ ਮੀਤ ਕ$ਲ\ ਉਸਨ0 ਪ[ਸ0 ਫੜ0 ਤ? ਇਹ ਭ0ਦ ਵੀ ਖu=ਲ ਿਗਆ ਿਕ ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਪਿਹਲ? ਵੀ 
ਉਧਾਰ ਚu=ਿਕਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਉLਤ0 ਸ6ਦ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉLਪਰ\ ਜ਼ਮੀਨ 
ਵੀ ਅ=ਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਗuਰਮ0ਲ A ਕ$ਈ ਕ7ਮ ਛ0ਤੀ ਕੀਤ0 ਔੜਦਾ ਨਹQ ਸੀ ਮ=ਝ? ਤ0 ਪ=ਿਠਆਂ ਤ\ 
ਿਬਨ? ਕuਝ ਕਰ ਨਹQ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ0 ਇ=ਕ ਅ=ਧ ਫਸਲ ਡu=ਬ ਗਈ ਤ? ਇ=ਕ ਅ=ਧ ਿਕ=ਲਾ ਵ0ਚਣਾ 
ਪਊ।
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"ਮN ਤ? ਭਾਈ ਪਿਹਲ0 ਿਦਨ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜੀਤੀ A ਰ$ਟੀ ਿਬਸਤਰਾ ਦ$ਵ? ਭਾਈਆ ਂA 
ਬਰ$ਬਰ ਦ0ਣਾ ਪਊ. ਪਰ ਤuਸQ ਤ? ਦ$ਏ ਜੀਅ ਉਹA ਮਾਰਨ ਥੀ ਗਏ ,ਜ਼ਮੀਨ? ਸ?ਭ ਲ[ਣੀਆਂ 
ਸ]ਖੀਆਂ ਨੀ। " ਨਾਮ$ ਨ0 ਦ$ਹ? A ਆਿਖਆ।
ਗuਰਮ0ਲ ਚu=ਪ ਸੀ ,ਜੀਤੀ ਨ0 ਨ=ਕ ਬu=ਲ` ਵ=ਟ0 ਪਰ ਕuਝ ਬ$ਲੀ ਨਾ। ਉਹਦ0 ਭਰਾ ਨ0 ਲ[ਣ ਆਉਣਾ ਸੀ 
ਜ?ਦੀ ਵਾਰ ਕਲ0ਸ਼ ਨਹQ ਸੀ ਉਂਝ ਵੀ ਗuਰਮ0ਲ ਵੀ ਉਹA ਇਸ਼ਾਰ0 ਇਸ਼ਾਰ0 ਚ ਿਕ7ਨੀ ਵਾਰ ਇਸ 
ਸਭ ਦਾ ਕਸ6ਰਵਾਰ ਕਿਹ ਚu=ਕਾ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤ0 ਉਹA ਲ[ ਿਗਆ। ਰਸਮ? ਮuਤਾਿਬਕ ਪਿਹਲਾ ਿਸ਼ਲਾ ਪ0ਕ0 ਹ$ਣਾ ਜਰ6ਰੀ 
ਸੀ। ਜੀਤੀ ਦਾ ਮਨ ਤ? ਨਹQ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਥ\ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ ਸਮਾਿਜਕ ਰਸਮ? ਚ ਬ=ਝੀ ਉਹA 
ਜਾਣਾ ਿਪਆ।
ਉਸ ਘਰ ਚ ਉਸਦਾ ਦਮ ਿਜਹਾ ਘu=ਟਦਾ ਸੀ ਇ=ਕ ਮ? ਤ\ ਿਬਨ? ਉਸA ਿਕਸ0 ਦਾ ਮ$ਹ ਨਹQ ਸੀ। 
ਉਹਦੀ ਮ? ਜ$ ਉਮਰ\ ਪਿਹਲ? ਹੀ ਬu=ਢੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ।ਲ$ਕQ ਦ=ਸਦ0 ਸੀ ਿਕ ਜਦ\ ਿਵਆਹ ਕ0 ਆਈ 
ਸੀ ਉਹਦੀ ਮ? ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸ$ਹਣੀ ਤ0 ਸuਨ=ਖੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕuੜੀ A ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 
ਹਾਬੜ0 ਹ$ਏ ਟ=ਬਰ ਚ ਸu=ਟ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਿਤ7ਨ ਭਰਾਵ? ਿਵ=ਚ$ ਇ=ਕ$ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ0 
ਿਦਨ\ ਹੀ ਉਹA ਇਹ ਸਾਫ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕ0 ਭਾਵV ਇ=ਕ ਨਾਲ ਆਈ ਏ ਪਰ 
ਇਥ0 ਉਹਦ0 ਿਤ7ਨ ਖਸਮ ਸੀ। ਤ0 ਿਤ7ਨ? ਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਰuਲਦੀ ਉਹਨ0 ਿਜ7ਦਗੀ ਕ=ਢ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। 
ਿਜਸਦਾ ਜਦ\ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਸੀ ਆ ਕ0 ਉਸਦੀ ਕu=ਛੜ ਚ ਵੜ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਕਦ0 ਇਹ ਨਹQ ਸੀ 
ਵ0ਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਹ[ ਜ? ਬ=ਚਾ ਹ$ਣ ਵਾਲਾ ਜ? ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹ$ਇਆ। ਉਹਨ? A 
ਿਸਰਫ ਿਜਸਮ ਦੀ ਭu=ਖ ਹu7ਦੀ ਸੀ। ਿਪਆਰ ਦ0 ਬ$ਲ ਨਾ ਉਹਦ0 ਿਵਆਹ ਕ0 ਿਲਆਉਣ ਵਾਲ0 ਨ0 
ਬ$ਲ0 ਸੀ ਨਾ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ।
ਉਹA ਕਸਰ? ਹ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈਆਂ , ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਿਸਆਿਣਆ ਕ$ਲ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ। ਿਕ7ਨ0 ਹੀ 
ਬ=ਚ0 ਪ[ਦ0 ਹ$ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਿਡ=ਗ ਗਏ ਤ0 ਮਸQ ਜੀਤੀ ਤ0 ਉਹਦ0 ਦ$ ਭਰਾ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਹਲ? 
ਪਿਹਲ ਉਹA ਮ? ਦੀ ਇ7ਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ\ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਵ=ਡੀ ਹ$ਈ ਤ? ਇਸ 
ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲ=ਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮ? ਦਾ ਇ=ਕ$ ਸuਪਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ 
ਐਸ0 ਘਰ ਿਵਆਹੀ ਜਾਏ ਿਜਥ0 ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ A ਖਾਣ ਵਾਲ0 ਜਮਦ6ਤ ਨਾ ਹ$ਣ। ਆਪਣੀ ਮ? ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦ0ਖ ਕ0 ਹੀ ਉਹਨ0 ਇਹ ਮਨ\ ਧਾਿਰਆ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵV ਭu=ਖੀ ਰਹ0 ਅ=ਡ ਰਹ0 ਲੜ0 ਕu=ਟ0 ਕ$ਈ 
ਪਰ ਆਪਣ0 ਘਰਵਾਲ0 ਤ\ ਿਬਨ? ਿਕਸ0 ਹ$ਰ A ਹ=ਥ ਵੀ ਨਹQ ਲਾਉਣ ਦ0ਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮ? 
A ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹਨ? ਿਤ7ਨ? ਭ[ਣ ਭਰਾਵ? ਦਾ ਅਸਲ ਬਾਪ ਕ]ਣ ਹ[। ਉਸA ਇਸ ਗ=ਲ 
ਦੀ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਹuਣ ਤਸ=ਲੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸA ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ0 ਿਢ=ਡ ਚ ਜ$ ਬ=ਚਾ ਹ[ ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ 
ਦਾ ਹੀ ਹ[।
ਉਹ ਘਰ ਪਹu7ਚੀ ,ਹuਣ ਪਿਹਲ? ਤ\ ਕਾਫੀ ਕuਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਬ=ਚ0 ਜuਆਨ ਹ$ਏ ਸੀ 
ਦ$ਵV ਚਾਚ0 ਿਜਆਦਾ ਖ0ਤ ਹੀ ਰਿਹ7ਦ0 ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦ0 ਚਾਹ ਰ$ਟੀ ਉਸਦ0 ਭਰਾ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦ0 
ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮ? ਬu=ਢੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ ਤ0 ਬ=ਚ0 ਜuਆਨ। ਖ]ਰ0 ਜuਆਨ ਬ=ਿਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ A ਹੀ ਹuਣ 
ਉਸਦੀ ਮ? ਦੀ ਿਜ7ਦਗੀ ਸuਖਾਲੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਆਪਣ0 ਵਚਨ ਤ\ ਿਤਲਕਨਾ ਨਹQ ਸੀ 
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ਚਾਹu7ਦੀ ਅ=ਜ ਨਹQ ਤ? ਕ=ਲ ਉਸਦ0 ਘਰ ਦ0 ਹਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗ0। ਤ7ਗੀਆਂ ਕ$ਈ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਨਹQ ਰਿਹ7ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ0 ਜ$ ਫ[ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹA ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਹੀ ਹੀ 
ਕੀਤਾ। ਜ0 ਜ਼ਮੀਨ ਘ=ਟ ਵੀ ਗਈ ਿਕ ਹ$ਇਆ ਰ$ਟੀ ਤ? ਇ=ਜਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹV ਹ?।
ਪਰ ਮਦਨ A ਮuੜ ਟ=ਬਰ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇ=ਕ ਹੀਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹ$ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦਾ 
ਿਵਆਹ ਹੀ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ ਜਾਏ। ਸ$ਚਿਦਆ ਂਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਹ$ਰ ਨਹQ ਤ? 
ਆਪਣ0 ਿਕਸ0 ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ\ ਕ$ਈ ਕuੜੀ ਲ[ ਆਏ ਜ$ ਉਹਦ0 ਆਖ0 ਲ=ਗ0। ਨਾਲ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰ]ਲਾ 
ਮuਕ6 ਨਾਲ0 ਉਹ ਥ=ਲ0 ਲ=ਗਕ0 ਰਹ6। ਸ$ਚਦ0 ਸ$ਚਦ0 ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ 
ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀਆਂ ਚ ਿਕਸ0 ਕuੜੀ A ਭਾਲਣਾ ਸ਼uਰ6 ਕੀਤਾ।
ਿਕਸ0 ਹੀਲ0 ਹੀ ਜੀਤੀ ਨ0 ਦ6ਰ\ ਨ0ਿੜਓਂ ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ\ ਇ=ਕ ਕuੜੀ ਮਦਨ ਲਈ ਲ=ਭ ਹੀ ਲਈ । 
ਆਪਣੀ ਤ0 ਮ? ਿਪਉ ਦੀ ਿਜ਼7ਮ0ਵਾਰੀ ਤ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ ਘਰ ਮਦਨ ਦ0 ਿਵਆਹ ਦੀ ਗ=ਲ ਚ=ਲੀ ਇ=ਕ ਵਾਰ ਕਲ0ਸ਼ ਤ? ਪ[ ਿਗਆ। ਇ=ਕ 
ਵਾਰੀ ਤ? ਮਦਨ ਦਾ ਿਦਲ ਜ਼$ਰ ਨਾਲ ਧੜਿਕਆ। ਉਹਦੀ ਮ? ਦਾ ਚਾਅ ਸ?ਿਭਆ ਨਹQ ਸੀ ਜ?ਦਾ। 
ਚ=ਲ ਉਹਦ0 ਦ$ਹ? ਪu=ਤ? ਦ0 ਘਰ ਵ=ਸਣਗ0। ਬ0ਗਾਨ0 ਚu=ਲ0 ਦੀ ਝਾਕ ਨਹQ ਰਹ0ਗੀ। ਪਿਹਲ? ਮਦਨ 
ਨ0 ਨਾ ਨu=ਕਰ ਹੀ ਕੀਤੀ।ਉਹ ਤ? ਪ[ਰ? ਤ0 ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ[ਣ ਦਵ0 । ਿਜਸਤ0 ਨਾਮ$ ਬuੜਕ ਗਈ। ਤ0 
ਅਬਾ ਤਬਾ ਬ$ਲਣ ਲ=ਗੀ ।
"ਐ ਿਜਹੜੀ ਬਾਰ? ਤਾਲੀ ਨ0 ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ A , ਉਹਦ0 ਿਬਨ? ਇ=ਕ ਪਲ ਨਹQ 
ਕ=ਢਦਾ, ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕਹੜ0 ਿਸਆਣ0 ਤ\ ਿਲਆ ਕ0 ਸuਆਹ ਪਾਤੀ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ ਦ0 ਿਸਰ ਚ ". ਉਹ 
ਡuਸਕਣ ਲ=ਗੀ।
ਕ$ਈ ਹ$ਰ ਹu7ਦਾ ਮਦਨ ਅੜ ਜ?ਦਾ ,ਪਰ ਮ? A ਿਕ=ਦ? ਮਨਾ ਕਰ0। ਤ0 ਸ਼ਾਮ$ A ਿਕਵV ਕuਝ ਆਖ0 
ਿਜਹੜੀ ਰਾਤ A ਮ0ਜਰ ਦ0 ਮ7ਜ0 ਤ\ ਉLਠ ਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਆ ਪNਦੀ ਸੀ। ਮ? ਉLਠ ਕ0 ਉLਚੀ ਉLਚੀ 
ਗਲੀ ਚ ਆ ਕ0 ਗਾਲ? ਦ0ਣ ਲ=ਗੀ।
" ਿਜਹੜੀ ਭਾਈਆਂ ਿਪ=ਟੀ ਨ0 ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ ਦ0 ਿਸਰ ਚ ਸuਆਹ ਪਾਈ ਏ ਮN ਤ? ਕਿਹਨੀ ਆ ਉਹਦਾ 
ਕ=ਖ ਨਾ ਰਹ0 , ਔਤਰV ਹ$ਕ0 ਮਰਨ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ A ਿਪ=ਛ0 ਲਾਉਣ ਵਾਲ0 ".
ਮਦਨ ਨ0 ਮਸQ ਘੜੀਸ ਕ0 ਨਾਮ$ A ਅ7ਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹA ਲ=ਗਾ ਿਕ ਉਹA ਕ$ਈ ਐਸਾ ਤ$ੜ 
ਲ=ਭਣਾ ਪ[ਣਾ ਿਕ ਮ? ਵੀ ਖuਸ਼ ਰਹ0 ਤ0 ਉਹਦੀ ਵੀ ਖuਸ਼ੀ ਚ ਖuਸ਼ੀ ਰਹ0।
ਸ=ਚੀ ਗ=ਲ ਤ? ਇਹ$ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਮ$ ਿਬਨ? ਉਹਦਾ ਭ$ਰਾ ਿਚ=ਤ ਨਹQ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹQ ਸ=ਚੀ ਹੀ 
ਕ$ਈ ਜਾਦ6 ਉਹਦ0 ਤ0 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ=ਚ ਚ ਉਹA ਿਕਸ0 ਜਾਦ6ਗਰਨੀ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। 
ਉਸਦ0 ਕਣਕਵ7ਨ0 ਰ7ਗ ਧu=ਪ0 ਹ$ਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹ$ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਭਰਵੀਆਂ ਅ=ਖ? ਤ0 ਭਰਵ? ਸਰੀਰ 
ਉਹA ਸ=ਚੀ ਚ ਿਕਸ0 ਅ=ਖ? ਨਾਲ ਹੀ ਿਖ=ਚ ਲ[ਣ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਤ0 ਜਦ\ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ 
ਆ ਕ0 ਅ7ਿਤਮ ਪਲ? ਚ ਖuਦ A ਕ=ਸਕ0 ਅ=ਖ? ਭਰਕ0 ਉਸ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦੀ ਸੀ ਤ? ਿਜਵV ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਾਹ ਨਜਰ? ਨਾਲ ਹੀ ਛੜਾਕ ਜ?ਦੀ ਹ$ਵ0।
ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਗ=ਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਮਨ ਚ ਉਸਤ\ ਦ6ਰ ਹ$ਣ ਦਾ ਇ=ਕ ਗਮ ਤ? ਸੀ ਪਰ 
ਉਹA ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਉਹਦ0 ਤ0 ਮ? ਿਵਚ\ ਪਿਹਲੀ ਗ=ਲ ਮ? ਦੀ ਪuਗਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ 
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ਉਹਨ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵV ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਉਂਵV ਕਰ। ਤ0ਰਾ ਘਰ ਵ=ਸ ਜਾਏ ਇਹਦ0 ਤ\ ਵ=ਧ ਮ[A ਿਕਸ 
ਗ=ਲ ਦੀ ਖuਸ਼ੀ ?ਬ=ਸ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ0 ਿਮਲਦਾ ਿਗਲਦਾ ਰਹQ।
ਔਰਤ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ A ਤ0 ਿਜ7ਦਗੀ A ਜਜਬਾਤ? ਤ\ ਪਰ0 ਹ$ਕ0 ਸਮਝਦੀ ਹ[ ਉਸA ਪਤਾ ਹu7ਦਾ ਿਕ 
ਇ=ਕ ਉਮਰ ਮਗਰ\ ਿਕਸ0 ਸਾਥੀ ਦੀ ਚਾਹ ਿਜਸਮ ਤ\ ਅ=ਗ0 ਵੀ ਹu7ਦੀ ਹ[। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ 
ਦ0 ਸਾਥ ਲਈ ਿਕਸ0 ਦਾ ਹ$ਣਾ ਜਰ6ਰੀ ਏ। ਇ=ਕ ਘਰ ਦਾ ਬ=ਿਚਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਦਨ ਆਪਣੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਚ ਜ0 ਘਰ ਬ7ਨ` ਲNਦਾ ਤ? ਉਸA ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼।
ਮਦਨ ਨ0 ਉਹਦੀ ਗ=ਲ ਮ7ਨ ਲਈ। ਪਰ ਉਸਨ0 ਮਨ\ ਮਨੀ ਦ$ ਫ[ਸਲ0 ਕੀਤ0। ਆਪਣ0 ਿਦਲ ਚ ਦ$ 
ਸ਼ਰਤ? ਲਾਈਆਂ ਿਕ ਕuੜੀ ਜ0 ਇਹਨ? ਦ$ ਸ਼ਰਤ? ਤ0 ਖਰੀ ਉLਤਰੀ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਊ ਨਹQ 
ਤ? ਨਹQ।
ਕuੜੀ ਵਾਲ0 ਉਹA ਦ0ਖ ਗਏ ਸੀ ਤ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਹ? ਕਰ ਗਏ ਸੀ।ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਸ਼ਲ0 ਕਰਕ0 ਿਵਆਹ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਮ=ਥਣ ਲਈ ਅਜ0 ਛ0 ਕu ਮਹੀਨ0 ਲ=ਗ ਜਾਣ0 ਸੀ । ਪਰ ਮਦਨ ਨ0 ਉਸਤ\ ਪਿਹਲ? ਕ$ਈ 
ਹ$ਰ ਹੀ ਿਵਉਂਤ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨ0 ਦ$ ਿਤ7ਨ ਪਾਿਸਓਂ ਸ6ਹ? ਲਈਆਂ। ਕuੜੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਦਾ ਤ? 
ਉਸA ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਬ=ਸ ਿਕਸ0 ਬ7ਨ0 ਹ$ਏ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲ=ਗਾ।
ਤ0 ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਉਹਨ0 ਮ0ਜ਼ਰ ਤ\ ਸਾਈਕਲ ਮ7ਿਗਆ ,ਇਹ ਆਖਕ0 ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਪuਰਾਣ0 ਸ7ਗੀਆਂ A 
ਿਮਲਕ0 ਸ਼ਾਮ ਤ=ਕ ਮ6ੜu ਉਹਨ0 ਸਾਈਕਲ ਿਲਸ਼ਕਾ ਿਬਨ? ਕ$ਈ ਟ=ਲੀ ਮਾਰ0 ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਿਪ7ਡ\ 
ਿਨ=ਕਲ ਿਗਆ।
ਉਸਨ0 ਕਈ ਮਹੀਨ0 ਇਸ ਇ7ਤਜ਼ਾਰ ਚ ਕ=ਢ0 ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕuੜੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਜਾ ਸਕ0 ਤ0 ਇ=ਕ ਨਜ਼ਰ 
ਤ=ਕ ਸਕ0। ਪਰ ਇ7ਝ ਿਕਸ0 ਦ0 ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ]ਖਾ ਸੀ। ਘਰ ਛ=ਡ$ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਕ0 ਿਫਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ0 ਉਸ ਿਦਨ ਤ=ਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ=ਕ ਉਸ ਿਪ7ਡ ਕਬ6ਤਰ? ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਸੀ।
ਸਵਖਤ0 ਹੀ ਪਹu7ਚ ਕ0 ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਆਪ A ਲ6ਕਾ ਕ0 ਹੀ ਿਬਠਾ ਰ=ਿਖਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦ0 ਿਦਨ 
ਸੀ। ਿਸ਼ਖਰ ਦuਪਿਹਰ ਹu7ਦ0 ਹੀ ਕਬ6ਤਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟ$ਿਬਆ ਂਚ ਿਡ=ਗਣ ਲ=ਗ0 ਜ? ਛ? ਤਲਾਸ਼ਣ 
ਲ=ਗ0। ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਹਰ ਇ=ਕ ਨ0 ਮ67ਹ ਤ0 ਪਰਨ0 ਵਲ`0ਟ ਲ[ ਉਸਨ0 ਵੀ ਕਪੜ0 ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਿਜਹ0 ਪਾ 
ਰ=ਖ0 ਸੀ ਉLਪਰ\ ਮ67ਹ ਤ0 ਪਰਨਾ ਲਪ0ਟ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਮu7ਡ0 A ਨਾਲ ਿਲਆ ਕ0 ਉਹਨ0 ਘਰ ਤ0 ਕuੜੀ 
ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਉਹਨ0 ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਕਈ ਗ0ੜ0 ਮਾਰ0 ਪਰ ਕ$ਈ ਸ6ਹ ਨਾ ਿਮਲੀ। 
ਉਹਦ0 ਘਰ ਦਾ ਗ0ਟ ਅ=ਧ ਖu=ਲ`ਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਪਰ ਐਨੀ ਧu=ਪ0 ਬਾਹਰ ਕ]ਣ ਿਨ=ਕਲਦਾ ?
ਜਦ\ ਚ]ਥਾ ਗ0ੜਾ ਮਾਿਰਆ ਤ? ਇ=ਕ ਬu=ਢੀ ਨ0 ਿਝੜਕ ਕ0 ਪu=ਛ ਿਲਆ।
"ਵ0 ਭਾਈ ਤuਸQ ਘੜੀ ਮuੜੀ ਗ0ੜ0 ਮਾਰੀ ਜ?ਦ0 ਹ$ ,ਤ0 ਬਾਰ? ਚ ਦ0ਖ ਲ7ਘ ਰਹ0 ਹ$ ਕੀ ਭਾਲਦ0 ਹ$ ". 
ਬu=ਢੀ ਦ0 ਨਾਲ ਤ0ੜ ਪਜਾਮ0 ਚ ਿਬਨ? ਕuੜਤ0 ਤ\ ਉਹਦਾ ਮu7ਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਦ$ਵ? ਦ0 ਸਾਹ ਸ6ਤ0 ਗਏ। ਬਈ ਹuਣ ਪ[ਣਗੀਆ ਂਅਲ=ਗ ਤ0 ਿਜਹੜੀ ਥ6ਹ ਥ6ਹ ਹ$ਊ ਉਹ ਅ=ਡ।
ਨਾਲਦ0 ਮu7ਡ0 ਨ0 ਿਹ7ਮਤ ਜਹ0 ਕਰਦ0 ਿਕਹਾ " ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਕਬ6ਤਰ ਆਹ ਘਰ ਦ0 ਬ7ਨ0 ਤ0 ਬ[ਠਾ 
ਲਗਦਾ ਕ$ਠ0 ਚੜ`ਕ0 ਵ0ਖਣਾ ਸੀ ".
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"ਿਫਰ ਭਾਈ ਤuਸQ ਆਏਂ ਪu=ਛਕ0 ਕ0ਰ? ਚ ਚਲ0 ਜ$ , ਕuਆਰੀਆਂ ਕuੜੀਆਂ ਨ0 ਘਰ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ 
ਖਰਾਬ ਲ$ਕੀ ਸ] ਸ] ਗ=ਲ? ਬਣਾਉਂਦ0 ਨ0। ਆਓ ਮN ਕ$ਠ0 ਤ0 ਚੜਾ ਿਦ7ਨੀ ਆ। "
ਬu=ਢੀ ਤ0 ਮu7ਡਾ ਉਹਨ? ਅ=ਗ0 ਆ ਕ0 ਦਰ ਉਲ7ਘ ਗਏ। ਤ0 ਬuੜੀ ਨ0 ਉਹੀ ਨਾਮ ਿਲਆ ਿਜਸA ਉਹ 
ਸuਣਨਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ।
" ਨੀ ਦਾਨੀ", ਪu=ਤ ਆ ਮu7ਿਡਆ ਂਨ0 ਕ$ਠ0 ਆਪਣਾ ਕਬ6ਤਰ ਦ0ਖਣਾ ਭਲ? ਪ]ੜੀ ਤ=ਕ ਚਲ0 ਜਾਣ ਦ0। 
"ਬu=ਢੀ ਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਮਾਸੀ ਦ0ਖ ਲ[ਣ ਅਹu ਪ]ੜੀ ਲ=ਗੀ ਏ, ਇ=ਕ ਬ0ਹLਦ ਮਹੀਨ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ ਉਹਦ0 ਕ7ਨੀ ਪਈ। 
ਅ=ਧ ਲuਕੀਆਂ ਅ=ਖ? ਿਵ=ਚ$ ਹੀ ਉਹਨ0 ਦਾਨੀ ਵ=ਲ ਗਹu ਨਾਲ ਤ=ਿਕਆ। ਅ=ਖ? A ਆਪਣ0 ਤ0 
ਗ=ਿਡਆ ਦ0ਖਦ0 ਹੀ ਦਾਨੀ ਨ0 ਸਭ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਆਪਣੀ ਚu7ਨੀ A ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਦਾ ਮu7ਡਾ ਫਟਾਫਟ ਪ]ੜੀ ਚਿੜਆ ਤ0 ਕ$ਠ0 ਤ0 ਜਾ ਕ0 ਿਨਗ`ਾ ਮਾਰੀ। ਉਸਨ0 ਕਬ6ਤਰ ਦ0ਖਣ ਦਾ 
ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜ0 ਹu7ਦਾ ਤ? ਿਦਸਦਾ। ਮਦਨ ਅ=ਧ ਕu ਹੀ ਪ]ੜੀ ਚਿੜਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ 
ਿਨਗ`ਾ ਮuੜ ਮuੜ ਦਾਨੀ ਵ=ਲ ਹੀ ਸੀ। ਮu7ਡ0 ਨ0 ਉਹA ਨਾਲ ਹੀ ਥ=ਲ0 ਉLਤਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
"ਨਾ ਬੀਬੀ ਹ[ਨQ ਕਬ6ਤਰ ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕ=ਥ0 ਪਾਣੀ ਦ0ਖ ਿਡ=ਿਗਆ ਹ$ "ਮu7ਡ0 ਨ0 ਸਿਹਜ ਸuਭਾਅ 
ਆਿਖਆ। ਮਦਨ ਨ0 ਅ=ਖ? ਚ ਕ$ਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤ? ਉਹਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਬੀਬੀ, ਪਾਣੀ ਿਮਲਜ6 ਪੀਣ A " ਮu7ਡ0 ਨ0 ਝ=ਟ ਆਿਖਆ।
"ਬu=ਢੀ ਨ0 ਕ$ਲ ਖੜੀ ਦਾਨੀ A ਮuੜ ਿਕਹਾ ਿਲਆ ਦਾਨੀ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਦ0। " ਉਹ ਮਦਨ ਵ=ਲ 
ਦ0ਖਦੀ ਬ$ਲੀ। ," ਵ0 ਭਾਈ ਤ67 ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ?. ਮਦਨ ਨ0 ਡ]ਰ6 ਵ?ਗ ਹ=ਥ ਿਹਲਾ ਕ0 ਮਨਾ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ।
ਬu=ਢੀ ਟ0ਢੀ ਆਖ ਨਾਲ ਮਦਨ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦੀ ਨ0 ਮu7ਡ0 A ਪu=ਿਛਆ ," ਵ0 ਕੀ ਗ=ਲ, ਭਲ? ਇਹ ਮu7ਡਾ 
ਬ$ਲਦਾ ਿਕਉਂ ਨਹQ ,ਬਟ0ਰ ਵ?ਗ6 ਝਾਕੀ ਜ?ਦਾ। ".
"ਬ0ਬ0 ਇਹ ਜਨਮ ਤ\ ਹੀ ਗ67ਗਾ ਿਵਚਾਰਾ , ਮu7ਡ0 ਨ0 ਗ=ਲ A ਬ$ਚਦ0 ਹ$ਏ ਆਿਖਆ।
ਦਾਨੀ ਪਾਣੀ ਲ[ ਕ0 ਆਈ। ਮu7ਡ0 ਨ0 ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਹuਣ ਮਦਨ ਉਸ ਵ=ਲ ਿਸ=ਧੀ ਅ=ਖ ਨਾਲ 
ਨਹQ ਟ0ਢੀ ਿਨਗ`ਾ ਨਾਲ ਵ0ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸ=ਧੀ ਿਨਗ`ਾ ਬ0ਬ0 ਦੀਆਂ ਖuਫੀਆਂ ਨਜਰ? ਚ ਰuਝੀਆਂ 
ਹ$ਈਆਂ ਸੀ।
ਕuਝ ਹੀ ਿਮ7ਟ? ਚ ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਨ0 ਫ[ਸਲਾ ਲ[ ਿਲਆ ਸੀ। ਓਥ\ ਿਨ=ਕਲ ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਬ0ਲੀ ਦਾ 
ਧ7ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤ0 ਿਕਸ0 ਵੀ ਕ7ਮ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਮ7ਗਣ ਤ0 ਹਰ ਗ=ਲ ਪuਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ। ਿਦਨ ਢਲਦ0 A ਹੀ ਿਜਉਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉLਚੀ ਉLਠਣ ਲ=ਗੀ ਉਹਨ0 ਆਪਣਾ 
ਸਾਈਕਲ ਚu=ਿਕਆ ਤ0। ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਛਾਵV ਿਪ7ਡ ਆ ਵਿੜਆ। ਅ=ਗ0 ਉਸਨ0 ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜ0 
ਇਹ ਭ0ਦ ਕuਝ ਿਦਨ ਗuਪਤ ਹੀ ਰ=ਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹ$ਏ ਇਸ ਗ=ਲ 
ਦਾ ਵੀ ਪਰਹ0ਜ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮਦਨ ਨ0 ਦ$ ਹੀ ਸ਼ਰਤ? ਮਨ ਚ ਸ$ਚੀਆਂ ਸੀ ਜ? ਤ? ਕuੜੀ ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹ$ਵ0 ਜ? ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗੀ। 
ਦ$ਵ? ਚ\ ਵੀ ਿਕਸ0 ਵਰਗੀ ਨਾ ਹ$ਣ ਤ0 ਉਹਨ0 ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼$ਰ ਲਾਇਆ। ਜਦ\ 
ਅ7ਦਰ\ ਹੀ ਿਕਸ0 ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਹu7ਦਾ ਉਵV ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡ0 ਸਾਹਮਣ0 
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ਬਣਦਾ ਚਲ0 ਜ?ਦਾ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਤ? ਪਿਹਲ? ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨ0 ਿਦਲ ਚ ਧਾਰ ਿਲਆ ਸੀ 
ਜ? ਤ? ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜ0ਕਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹ$ਵ0 ਨਹQ ਤ? ਿਵਆਹ 
ਤ\ ਿਬਨ? ਹੀ ਠੀਕ ਹ?। ਅ=ਧੀ ਲ7ਘ ਗਈ ਅ=ਧੀ ਲ7ਘ ਜਾਵ0ਗੀ। ਦ6ਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਰਲਦੀ 
ਿਮਲਦੀ ਜ$ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਸ਼ਾਮ$ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰੜਕਣ ਦ0ਵ0। ਇ=ਕ ਘਰ ਤ0 ਇ=ਕ ਬਾਹਰ ਰ=ਖਣ A 
ਉਹਦਾ ਮ7ਨ ਨਹQ ਸੀ ਮ7ਨਦਾ।
ਸ਼ਾਮ\ A ਉਹਨ0 ਸਾਰੀ ਗ=ਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸuਣਾ ਿਦ=ਤੀ। ਆਪਣ0 ਸਿਹਜ ਉLਚਾਰਨ ਚ ਥਥਲਾ 
ਥਥਲਾ ਕ0। ਸ਼ਾਮ\ ਮ67ਹ ਅ=ਡੀ ਸuਣਦੀ ਰਹੀ।
"ਪਰ ਤ67 ਘਰ ਹ? ਵੀ ਕਰ ਿਦ=ਤੀ ,ਤ0 ਕuੜੀ ਦ0ਖ ਕ0 ਹuਣ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਰਹਾ ਭਲ? ਇ7ਝ ਿਕਉਂ।" 
ਸ਼ਾਮ\ A ਉਹਦੀ ਜ=ਕ$ ਤ=ਕ ਸਮਝ ਨਹQ ਆਈ ਸੀ।
"ਮ0ਰ0 ਮਨ ਚ ਇ=ਕ$ ਗ=ਲ ਸੀ ਸ$ਿਚਆ ਜ0 ਕuੜੀ ਉਸ ਗ=ਲ ਤ0 ਖਰੀ ਉLਤਰੀ , ਤ? ਿਵਆਹ ਕਰਾਊ 
ਨਹQ ਨੀ। "ਉਹਨ0 ਇ=ਕ ਗ=ਲ A ਅ7ਦਰ ਰਾਜ ਰ=ਖਦ0 ਹੀ ਿਕਹਾ।
"ਭਲ? ਿਕ ?" ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਪu=ਿਛਆ।
" ਇਹ$ ਿਕ ਕuੜੀ ਘ=ਟ ਘ=ਟ ਤ0ਰ0 ਵਰਗੀ ਹ$ਏ ਜ$ ਮ[ਥ\ ਤ0ਰੀ ਆਦਤ ਛuਡਾ ਦ0ਵ0 , ਮ0ਰ0 ਅ=ਖ? ਤ0 
ਮ0ਰੀ ਤ=ਕੜੀ ਤ0 ਤuਲੀ ਨਹQ। ". ਜੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗ=ਲ ਉਹ ਖਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 
ਐਨੀ ਕu ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇ=ਕ ਔਰਤ ਕ$ਲ ਦ6ਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹQ ਕਰੀਦੀ।
"ਪਰ ਹuਣ ਿਵਆਹ ਤ\ ਿਕਵV ਮਨਾ ਕਰ0ਗ? ?" ਥ$ੜ0 ਕu ਿਦਨ ਚ ਉਹਨ? ਿਵਆਹ ਮ7ਗਣ ਆ ਜਾਣਾ।
" ਉਹਦਾ ਵੀ ਤ$ੜ ਸ$ਚੀ ਬ[ਠ? " .ਮਦਨ ਨ0 ਡ67ਗ0 ਸ$ਚਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
ਕuਝ ਹੀ ਿਦਨ? ਚ ਮu7ਡ0 ਦਾ ਭਰਾ ਤ0 ਚਾਚ0 ਦਾ ਮu7ਡਾ ਕ$ਈ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦ0 ਿਮਲਣ ਆਏ ਸੀ। 
ਮਦਨ A ਇਸਦੀ ਪ6ਰੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਉਹA ਲ=ਭਦ0 ਲਭਾਉਂਦ0 ਮ$ਟਰ ਤ0 ਵੀ ਚਲ0 ਗਏ। ਇ=ਧਰ 
ਉLਧਰ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਮਾਰਦ0 ਰਹ0। ਗ=ਲ? ਚਲਦੀਆ ਂ ਿਵ=ਚ ਹੀ ਮਦਨ ਨ0 ਕuੜਤ0 ਦੀ ਜ0ਬ ਿਵਚ\ 
ਭu=ਕੀ ਦਾ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕ=ਿਢਆ ਤ0 ਮu=ਠ ਭਰਕ0 ਉਹਨ? ਅ=ਗ0 ਕਰ ਿਦ=ਤੀ।
" ਖਾਣੀ ਏ ਭ$ਰਾ ?" ਉਹਨ0 ਪu=ਿਛਆ। ਦ$ਵV ਜਣ0 ਡ]ਰ ਭ]ਰ ਿਜਹ0 ਹ$ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰ\ ਗ=ਲ? ਹੀ 
ਮu=ਕ ਗਈਆਂ। ਦ$ਵV ਿਜਵV ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤ\ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮuੜ ਗਏ।
ਅਗਲ0 ਹੀ ਕuਝ ਿਦਨ? ਚ ਿਰਸ਼ਤ0 ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸ=ਦਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਵਚ$ਲ0 ਤ0 ਜੀਤੀ ਨ0 
ਬਥ0ਰੀਆਂ ਿਮ7ਨਤ? ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਿਕਤ0 ਗ=ਲ ਬਣਜ0 ਦuਬਾਰਾ। ਪਰ ਅ=ਖQ ਦ0ਖ ਕ0 ਮ=ਖੀ ਨਹQ 
ਿਨਘਲੀ ਜ?ਦੀ। ਭਾਵV ਕu=ਲ ਿਪ7ਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕuਝ ਵੀ ਖ?ਦਾ ਪQਦਾ ਨਹQ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 
ਕuੜੀ ਵਾਿਲਆਂ A ਯਕੀਨ ਨਾ ਹ$ਇਆ। ਿਕ7ਨੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਮਗਰ\ ਕ$ਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜuਿੜਆ ਸੀ ਉਹ ਹuਣ 
ਖuਦ ਉਸਨ0 ਤ$ੜ ਿਦ=ਤਾ। ਜੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ ਗ=ਲ ਪਹu7ਚ ਗਈ ਸੀ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ ਕuੜੀ ਦਾ 
ਸਾਕ ਹ$ਣਾ ਵੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਜ=ਦ ਬਾਝ\ ਮਦਨ ਨ0 ਉਹ ਵੀ ਤ$ੜ ਛਿਡਆ।
ਪਰ ਸ਼ਾਮ$ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰੀ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਜਵV ਮਦਨ ਸੀ। ਮਦਨ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ ਅ=ਗ0 ਇਸ 
ਗ=ਲ\ ਘਟ$ ਘਟ ਸ਼ਰਿਮ7ਦਾ ਨਹQ ਹ$ਊ ਿਕ ਉਹਨ0 ਉਹਦਾ ਹ=ਕ ਮਾਰ ਉਸਤ\ ਖ$ਹ ਕ0 ਿਕਤ0 ਘ=ਟ ਤ0 
ਿਟਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਸ਼ਾਮ$ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤ0 ਉਹਦ0 ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਪ=ਕਾ ਹੀ ਸੀ।
"ਅ=ਜ ਰਾਤQ ਉਡੀਕ ਕਰQ ,ਦu=ਧ ਲ[ ਕ0 ਆਵ?ਗੀ। " ਉਸਤ\ ਖuਸ਼ੀ ਸ?ਭੀ ਨਹQ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।
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.......
ਮਦਨ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤ=ਕ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ0ਜਰ ਨਾਲ ਕ7ਮ ਕਰਦ0 ਕਰਦ0 ਉਹA ਸਾਲ 
ਤ\ ਵ=ਧ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਜ$ਗਾ ਇ=ਕ ਚuਬਾਰਾ ਛ=ਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਮ0ਜ਼ਰ ਨ0 ਵੀ ਆਪਣ0 
ਘਰ ਚ ਆਪਣੀ ਪ]ੜੀ ਲ[ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ0 ਪ]ੜੀ ਰਸਿਤਓ ਂਉਹ ਆਪਣ0 ਚuਬਾਰ0 ਸ_ ਜ?ਦਾ ਸੀ। 
ਿਜਸ ਰਾਤQ ਿਮਲਣ ਦਾ ਿਚ=ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਿਦਨ0 ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ7ਦਾ ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਉਸ0 ਰਸਤ0 
ਿਟਕੀ ਰਾਤ ਆ ਜ?ਦੀ। ਤ0 ਿਫਰ ਦ$ਨ\ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦ0।
ਅ=ਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਹA ਕuਝ ਭਾਰੀ ਜਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਇ=ਕ ਤ? ਿਵਆਹ ਆਲ0 ਪਾਿਸਓਂ ਜ=ਭ 
ਿਨਬ0ੜ ਬ[ਠਾ ਸੀ ਦ6ਜਾ ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਕਿਹਣ ਦ0 ਅ7ਦਾਜ਼ A ਉਹਦ0 ਮਨ ਚ ਧuੜਧੜੀ ਲ[ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। 
ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਿਦਨ? ਚ ਉਲਿਝਆ ਉਹ ਿਮਲ ਹੀ ਨਹQ ਸੀ ਸਿਕਆ।
ਪ[ਦਚਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮ=ਥਾ ਖਣਿਕਆ। ਦ6ਰ\ ਹੀ ਸ਼ਾਮ\ A ਿਸਆਣ ਿਲਆ। ਉਸਦ0 ਨ0ੜ0 ਆਉਂਦ0 
ਹੀ ਦu=ਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਿਟਕਾਉਂਦ0 ਹੀ ਮਦਨ ਨ0 ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਆਪਣ0 ਕ$ਲ ਿਖ=ਚ ਿਲਆ। ਸ਼ਾਮ\ ਸਣ0 
ਭਾਰ ਉਹਦੀ ਗ$ਦੀ ਚ ਆਣ ਿਡ=ਗੀ।
"ਕੀ ਗ=ਲ, ਬੜਾ ਉਬਿਲਆ ਿਫਰਦ? ," ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਹ=ਸਦ0 ਤ0 ਕਸੀਸ ਜਹੀ ਵ=ਟ ਕ0 ਆਿਖਆ।
"ਿਕ7ਨ0 ਿਦਨ ਤ0ਰ0 ਿਬਨ? ਹੀ ਲ7ਘ ਗਏ , ਪਤਾ ਹੀ ਨਹQ ਚ=ਲਾ ," ਅ=ਜ ਤ0ਰ0 ਇਸ਼ਾਰ0 A ਸਮਝ ਕ0 
ਸuਰਤ ਿਟਕਾਣ0 ਆਈ ਿਕ ਮ[A ਕਾਸ0 ਹ$ਰ ਦੀ ਵੀ ਲ$ੜ ਏ ," ਮਦਨ ਨ0 ਹ=ਥ? ਨਾਲ ਉਸਦ0 ਸਰੀਰ 
ਦ0 ਉLਭਰਵV ਿਹ=ਿਸਆਂ A ਘu=ਟਦ0 ਉਸਦ0 ਕ7ਨ ਕ$ਲ ਮ67ਹ ਕਰਕ0 ਫuਸਫuਸਾ ਕ0 ਆਿਖਆ। ਤ0 ਆਪਣ0 
ਬu=ਲ? ਦੀ ਛਾਪ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ0 ਛ=ਡ ਿਦ=ਤੀ। ਸ਼ਾਮ$ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਹ$ਰ ਵੀ ਕ=ਠੀ ਹ$ 
ਗਈ। ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ? A ਰ$ਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸਨ0 ਆਪਣ0 ਹਥ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? 
ਤ0 ਿਟਕਾ ਿਦ=ਤ0। ਤ0 ਉਸਦ0 ਿਚਹਰ0 A ਪਕੜ ਕ0 ਉਸਦ0 ਮ67ਹ A ਚu7ਮਣ ਲ=ਗੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਉਸA 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਘu=ਟਕ0 ਉਸA ਿਦਲ ਦ0 ਚਾਅ ਪ6ਰ0 ਕਰਨ ਦਾ ਪ6ਰਾ ਮ]ਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਹ ਖuਦ 
ਉਸਦ0 ਿਪ=ਠ A ਪਲ$ਸਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਿਹਲ? ਕਮੀਜ਼ ਦ0 ਬਾਹਰ\ ਤ0 ਿਫਰ ਅ7ਦਰ\। ਸ਼ਾਮ$ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 
ਬਾਹ? ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦ0 ਤੜਪਦ0 ਬu=ਲ? ਨ0 ਿਜਉਂ ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਬu=ਲ? A 
ਛ6ਿਹਆ। ਮਦਨ ਦ0 ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ? ਨਹu7ਦਰ? ਸਮ0ਤ ਿਪ=ਠ ਚ ਗ=ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦ$ਵ? ਦੀ 
ਛ0ੜਛਾੜ ਨਾਲ ਮ7ਜਾ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ e0ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 ਕ=ਪੜ0 ਉLਤਰਦ0 ਰਹ0। ਮ7ਜ0 
ਦਾ ਖੜਕਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਦ$ਵV ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਿਵ=ਚ ਗuਆਚ ਰਹ0 ਸੀ। ਹਨ0ਰ0 ਚ ਉਸਦ0 ਹਰ 
ਿਹ=ਸ0 A ਟ$ਹ7ਦ0 ਹ$ਏ ਉਹ ਕuਝ ਪਲ? ਚ ਆਏ ਦ$ਵ? ਦ0 ਿਜਸਮ? ਚ ਬਦਲਾਅ A ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ\ A ਿਧਆਨ ਆਇਆ। "ਮ7ਜ0 ਦਾ ਖੜਕਾ ਥ=ਲ0 ਤ=ਕ ਸuਣਦਾ ਹ$ਣਾ। " ਉਹਨ0 ਿਕਹਾ। 
ਮਦਨ A ਿਕਸ0 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕ0 ਸਮ? ਬਰਬਾਦ 
ਨਹQ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹu7ਦਾ। ਉਸਨ0 ਹਨ0ਰ0 ਚ ਹੀ ਇ=ਕ ਖ67ਝ0 ਤ\ ਚਟਾਈ ਚ=ਕੀ ਤ0 ਥ=ਲ0 ਿਵਛਾ ਲਈ। 
ਸ਼ਾਮ$ A ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਚਟਾਈ ਤ0 ਸu=ਟ ਿਲਆ। ਤ0 ਬਾਹ? ਚ ਭਰ ਿਲਆ। ਦ$ਵ? ਦ0 ਨ7ਗ0 ਿਜਸਮ 
ਹਨ0ਰ0 ਦ0 ਪਰਦ0 ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਿਭੜਨ ਲ=ਗ0। ਪਲ ਪਲ ਵਧਦ0 ਜ$ਸ਼ ਚ ਸ਼ਾਮ\ ਉਸA ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਿਧਆਨ ਰ=ਖਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ$ਸ਼ ਚ ਆਕ0 ਮਦਨ ਿਫਰ ਭu=ਲ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਇ7ਝ 
ਹੀ ਭuਲਦ0 ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦੀਆਂ ਬਾਹ? A ਗਰਦਨ ਤ0 ਿਟਕਾ ਕ0 ਤ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ? A ਉਸਦੀਆਂ ਢਾਕ? ਤ0 
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ਰ=ਖਕ0 ਮਦਨ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਮ7ਿਜਲ ਵ=ਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ0 ਚuਬਾਰ0 ਚ ਿਸ਼ਤਕਾਰ? ਤ0 ਦ$ਹ? 
ਦ0 ਿਭੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਤ\ ਿਬਨ? ਕuਝ ਨਹQ। ਉਦ\ ਤ=ਕ ਜਦ$ ਤ=ਕ ਦ$ਵV ਬਾਹ? ਚ ਸਮਾਕ0 ਿਲਟ ਨਾ 
ਗਏ।
ਕuਝ ਪਲ? ਮਗਰ\ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਹੀ ਚu=ਪੀ ਤ$ੜੀ।
"ਇਹ ਵੀ ਅ=ਜ ਤ0ਰੀ ਖuਸ਼ੀ ਤ0 ਤ0ਰ0 ਿਦਲ ਚ ਮ0ਰ0 ਲਈ ਿਪਆਰ ਲਈ ਕੀਤਾ , ਨਹQ ਤ? ਦਾਈ ਨ0 
ਕuਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤ\ ਮਨ`ਾ ਕੀਤਾ ਹ[ ਇਹਨ? ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਇਹ ਬ=ਚ0 ਲਈ ਠੀਕ ਨਹQ ਹu7ਦਾ .ਸ਼ਾਮ$ 
ਨ0 ਉਹਦ0 ਕ7ਨ? ਕ$ਲ ਜਾ ਕ0 ਿਕਹਾ।
ਬ=ਚਾ ਸuਣਦ0 ਹੀ ਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਹਨ0ਰ0 ਿਵ=ਚ ਹੀ ਚਮਕ ਉLਠੀਆਂ। ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ. ਤ0ਜ ਹ$ 
ਗਈ।
"ਪਰ ਇਹ ਬ=ਚਾ ਹ[ ਿਕਸਦਾ? " . ਉਹਨ0 ਉਸ0 ਵ0ਲ0 ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
"ਇਹ ਤ? ਹuਣ ਬ=ਚ0 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ6ਰਤ ਹੀ ਦ=ਸ6। " ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ0 ਆਪਣ0 ਿਸਰ A 
ਘu=ਟਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ। ਮਦਨ ਉਸਦ0 ਬਾਹ? ਚ ਹ=ਥ ਫ0ਰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸ_ ਿਗਆ। ਜਦ$ ਜਾਗ ਆਈ 
ਉਦ\ ਸ਼ਾਮ$ ਕਦ\ ਦੀ ਜਾ ਚu=ਕੀ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਉLਠ ਕ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਪ[ ਿਗਆ। ਸuਪਨ0 ਚ ਵੀ ਉਸA ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਲ ਵਰਗ0 ਬ=ਚ0 ਿਦਸਦ0 ਰਹ0।
ਦuਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕu=ਲ ਨ0 ਅ=ਗ0 ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ7ਭਵ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹ[। ਔਖ0 
ਤ\ ਔਖ0 ਵ0ਿਲਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਆਪਣ0 ਸਰੀਰ ਦ0 ਅ7ਸ਼ A ਦuਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣ0 ਿਲਆਉਣ 
ਦੀ ਲਲਕ ਨਹQ ਮu=ਕਦੀ। ਮਨu=ਖ ਜਦ\ ਸਮਾਜ ਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹ[ ਤ? ਿਵਆਹ ਇ=ਕ ਦਸਤ6ਰ ਬਣ ਕ0 
ਸਾਹਮਣ0 ਆਉਂਦਾ ਹ[।ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ$ ਹu7ਦਾ ਹ[ ਿਕ ਅ7ਿਤਮ ਸਮV ਉਸਦੀ ਇਸ 
ਦuਨੀਆਂ ਚ ਿਵਦਾਇਗੀ ਵ0ਲ0 ਦ0ਹ A ਅ=ਗ ਦ0ਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖ6ਨ ਹ$ਵ0 ਤ0 ਉਹਦੀ ਪੀੜ`ੀ 
ਯuਗ? ਤ=ਕ ਚਲਦੀ ਰਹ0। ਇਹ ਹਰ ਮਨu=ਖ ਚ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹ[ ਸu=ਤ0 ਿਸ=ਧ ਹੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਵੀ ਚ=ਲਦਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਗ6ੜ`ਾ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ\ 
ਦਾ ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਘਰ ਬ=ਚਾ ਜ7ਮਣ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਹ$ਣ ਲ=ਗੀਆਂ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਪ0ਕ0 ਿਪ7ਡ ਹੀ ਮu7ਡ0 A ਜਨਮ ਿਦ=ਤਾ। ਮਦਨ ਨ0 ਲ=ਖ ਲਖ ਸ਼uਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ7ਜੀਰੀ ਰਲਾ ਕ0 
ਿਲਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਮਦਨ ਤ0 ਮ0ਜਰ ਦ$ਵV ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਧuੜਕ6 ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ 
ਇਹ$ eਾਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਬ=ਸ ਉਸਦਾ ਹੀ ਬ=ਚਾ ਹ$ਵ0।
ਪਰ ਿਨ=ਕ0 ਬ=ਚ0 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤ\ ਕuਝ ਵੀ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਵV ਸ਼ਾਮ\ ਦੀਆਂ 
ਗu=ਝੀਆਂ ਅ=ਖ? ਤ\ ਉਹ ਕuਝ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹ$ਵ0। ਤ0 ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਕਰਕ0 ਉਸਦਾ ਪ[ਰ ਧਰਤੀ 
ਨਾਲ ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਗ ਿਰਹਾ।
ਦ$ ਿਦਨ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਨਾਲ ਮਦਨ ਦੀ ਵੀ eਾਹuਿਣਆਂ ਵ?ਗ ਸ0ਵਾ ਹu7ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਈ ਸਭ 
ਥ$ੜ` ਿਚਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦਾ ਫ0ਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦuਨੀਆਂ ਤ0 ਸਫਲ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ।
ਵਾਿਪਸ ਤuਰ0 ਆਉਂਦ0 ਉਹ ਗ=ਲ? ਕਰਦ0 ਰਹ0।

ਛੜਾ FACEBOOK PAGE !25

http://www.facebook.com/harjotdikalam


HarjotDiKalam

"ਆਉਂਦ0 ਜਮਾਨ0 ਚ ਬ=ਿਚਆਂ ਦ0 ਖਰਚ0 ਵ=ਧ ਗਏ ਨ0 ਮਦਨ ਿਸ7ਹ? ,ਮN ਸ$ਚਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਦ0ਕ0 
ਕuਝ ਕ7ਮ ਹ$ਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪ? ਕ=ਠੀ ਵਾਹ ਕ0 ਵੀ ਵ0ਖ ਲਈ। ਇਹਦ0 ਿਵ=ਚ\ ਬ=ਚਦਾ ਕ=ਖ 
ਨਹQ ". ਮ0ਜਰ ਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਹuਣ ਧ]ਿਲਆ ਆਲੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀ ਨਵ? ਿਸ=ਖ?ਗ0 ਮ0ਜਰਾ ਇਹ ਤ? ਆਪ? A ਬਲਦ? A ਛ=ਡ ਕ0 
ਮਸ਼ੀਨੀ ਖ0ਤੀ ਕਰਨੀ ਪ[ਣੀ ਿਫਰ ਹੀ ਕuਝ ਬਣ6ਗਾ। "
"ਤ0ਰ0 ਆਲੀ ਚ ਤ? ਭਾਵV ਬਲਦ ਲਾ ਦ0 ਭਾਵV ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦ0 ਚ\ ਿਫਰ ਵੀ ਕ=ਖ ਨਹQ ਉLਗਣਾ, ਇ=ਕ 
ਉਂਝ ਮਾਰ6 ਉLਪਰ\ ਰ0ਤ ਹੀ ਰ0ਤ ਭਲਾ ਇਸ ਿਮ=ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਬ7ਜਰ 
ਹ$ਜ0 ?" ਮ0ਜਰ ਨ0 ਫ0ਰ ਆਿਖਆ।
"ਧਰਤੀ ਬ7ਜਰ ਨਹQ ਹu7ਦੀ ਮ0ਜਰਾ , ਇਹ ਤ? ਬ7ਦ0 ਦ0 ਹ=ਥ ਦੀ ਖ0ਲ` ਹ[ , ਜ0 ਬ7ਦਾ ਚਾਹ0 ਤ? 
ਦਿਰਆਵ? ਦ0 ਰu=ਖ ਮ$ੜ ਸਕਦਾ ਤ0 ਪਹਾੜਾ A ਕ=ਟਕ0 ਸu=ਟ ਸਕਦਾ "ਇਸ ਬ7ਜਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ[ਣਾ। " ਆਖਿਦਆ ਂਉਹਨ0 ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਥ$ੜਾ ਤ0ਜ ਚਾਲ0 ਪਾ ਿਲਆ।
ਮ0ਜ਼ਰ A ਸਮਝਾ ਕ0 ਦ$ਵ? ਨ0 ਸ?ਝਾ ਟਰ[ਕਟਰ ਲ[ ਿਲਆ। ਮਦਨ ਨ0 ਿਦਨ ਰਾਤ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 
ਕਰਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕ0 ਸਭ ਰ0ਤਾ ਹ67ਝ ਛ=ਿਡਆ। ਪ7ਜ ਦ0 ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 ਇ=ਕ ਬਰ$ਬਰ ਕਰ ਿਦ=ਤ0। ਿਜਹੜ0 
ਮ0ਜਰ ਤ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ$ਹ? ਦੀ ਜਮੀਨ ਦ0 ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸਭ ਤ\ ਵ=ਡੀ ਗ=ਲ ਇਹਨ? ਪ7ਜ? ਿਕ=ਿਲਆਂ 
A ਵੀ ਹuਣ ਪਾਣੀ ਪu=ਜਦਾ ਹ$ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਉਸਨ0 ਦ0ਸੀ ਰ0ਹ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆ ਂਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 
ਭਰਕ0 ਉਸ ਧਰਤੀ ਚ ਰਲਾ ਿਦ=ਤੀਆਂ। ਉLਪਰ\ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ? ਬੀਜ ਬੀਜ ਵਾਹ ਿਦ=ਤੀਆਂ। 
ਸਾਲ ਕu ਮਗਰ\ ਜਦ\ ਸ਼ਾਮ\ ਬ=ਚ0 A ਲ[ ਕ0 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖ0ਤ ਗਈ ਤ? ਧਰਤੀ ਿਜਵV ਬ0ਪਛਾਣ ਹ$ 
ਗਈ ਹ$ਵ0। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇ=ਕ$ ਿਦਸਦੀ ਸੀ। ਇ=ਕ ਔਰਤ ਦ0 ਸਾਥ ਨ0 ਮਦਨ A ਿਕਸ ਹ=ਦ ਤ=ਕ 
ਇ=ਕ ਕਮਲ0 ਤ\ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਬ0ਪਛਾਣ ਹ$ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬ=ਚ0 ਦ0 ਨਕਸ਼ ਉLਘੜਨ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਸ਼ਕਲ ਸ6ਰਤ ਸਭ ਮਦਨ 
ਨਾਲ ਰਲਦ0 ਿਮਲਦ0 ਸੀ। ਉਸA ਆਪਣ0 ਵਾਹੀ ਧਰਤੀ ਤ0 ਆਪਣ0 ਲਾਏ ਬ6ਟ0 A ਵ0ਖ ਿਚ=ਤ ਖuਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ਜ?ਦਾ। ਕu=ਲ ਰਲਵQ ਜਮੀਨ ਤ0 ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈ 
ਸੀ। ਹuਣ ਮ0ਜਰ ਵੀ ਖuਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫu=ਿਲਆ ਨਹQ ਸੀ ਫuਲਾਉਂਦਾ। ਉLਪਰ\ ਥ=ਲੀ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਚਾਰ ਜuਆਕ 
ਜ7ਮ0 ਿਤ7ਨ ਮu7ਡ0 ਤ0 ਇ=ਕ ਕuੜੀ। ਮਦਨ A ਬਾਕੀ ਿਤ7ਨ? ਨਾਲ ਵੀ ਮ$ਹ ਸੀ ਪਰ ਪਿਹਲ0 ਨਾਲ ਕuਝ 
ਿਜਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਰ ਲ$ੜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਇ=ਕ ਬਾਪ ਵ?ਗ ਿਦ7ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵV ਉਹA 
ਤਾਇਆ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ0 ਆਖਣਾ ਤਾਇਆ ਨਹQ ਪਿਹਲ? "ਪਾਪਾ" ਆਖ। ਜਦ\ ਉਹਨ0 
ਕਿਹਣਾ ਤ? ਹਮ0ਸ਼? ਮ7ਗਣ ਤ\ ਵ=ਧ ਚੀਜ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਲਿਹਦਾ 
ਸੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਬ=ਿਚਆਂ ਵ=ਲ\ ਕ$ਈ ਤ$ੜ ਨਾ ਛ=ਡੀ। ਉLਪਰ\ ਥ=ਲੀ ਪ7ਜ ਜuਆਕ ਜ7ਮ0। ਹਰ ਜuਆਕ 
ਮਗਰ\ ਜੀਤੀ ਦ0 ਹuਸਨ ਦਾ ਸ6ਰਜ ਢਲਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਗuਰਮ0ਲ A ਵੀ ਹuਣ ਤQਵQ ਤ\ ਵ=ਧ ਰ$ਟੀ 
ਤ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਫਕਰ ਖ?ਦੀ। ਉਹA ਲਗਦਾ ਜ0 ਅ=ਜ ਦ$ਵV ਭਰਾ ਕ=ਠ0 ਹu7ਦ0 ਤ? ਬਰਕਤ ਰਿਹ7ਦੀ। 
ਜਰ6ਰ ਸ਼ਾਮ$ ਤ0 ਮ0ਜਰ ਨ0 ਮਦਨ A ਉਕਸਾਇਆ ਹ$ਏਗਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤ$ੜਨ ਲਈ ਨਹQ ਅ=ਜ ਉਹ 
ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚ ਇ7ਝ ਨਾ ਫਿਸਆ ਹu7ਦਾ ਉਸ ਉLਤ0 ਹਰ ਬ=ਚ0 ਮਗਰ\ ਮੀਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵ=ਧਦਾ ਹੀ 
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ਚਲ0 ਿਗਆ ਸੀ । ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਕਰਕ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦ0 ਪ7ਜ0 ਿਕ=ਿਲਆ ਮਗਰ ਲ=ਖ? ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ ̀ਿਗਆ 
ਸੀ। ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਉਹ ਅਜ0 ਮਸQ ਉLਿਠਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹA ਬਾਹਰ\ ਰ]ਲਾ ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤਾ। ਚuਬਾਰ0 
ਦੀਆਂ ਪ]ੜੀਆਂ ਉLਤਰ ਜਦ\ ਉਹ ਿਵਹੜ0 ਵਿੜਆ ਤ? ਦ0ਿਖਆ ਗuਰਮ0ਲ ਤ0 ਮੀਤ ਦਾ ਮu7ਡਾ ਆਪਸ 
ਚ ਿਕਸ0 ਗ=ਲ\ ਖਿਹਬੜ ਰਹ0 ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਗuਰਮ0ਲ ਦੀ ਕu=ਲ ਬਣਦੀ ਜਬਤੀ ਤ\ ਵੀ ਵ=ਧ ਗਈ ਸੀ। ਅ=ਿਗਓਂ 
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਨ0 ਵੀ ਿਕਸ0 ਕuੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰ7ਭਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀਲ0 ਨਾਲ 
ਉਹ ਚਾਹu7ਦ0 ਸੀ ਿਕ ਜ? ਤ? ਗuਰਮ0ਲ ਰਕਮ ਦ0 ਦ0ਵ0 ਜ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾ ਦ0ਵ0। ਇਸ ਗ=ਲ\ 
ਹੀ ਦ$ਵV ਖ਼[ਬੜ ਪਏ ਸੀ। ਬ=ਚ0 ਲੜਿਦਆਂ A ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ$ ਮ=ਛੀ ਹ$ ਰਹ0 ਸੀ। ਜੀਤੀ ਇ=ਕ 
ਪਾਸ0 ਖੜੀ ਪ[ਸ0 ਦ0 ਦ0ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸ6ਦ ਤ0 ਪ[ਸ0 ਦ0ਣ ਵਾਲ0 ਿਕਸ0 ਦ0 ਿਮ=ਤ ਥ$ੜੀ ਹu7ਦ0 ਹਨ। ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ A ਪ7ਚਾਇਤ ਚ ਿਲਜਾ 
ਕ0 ਬ0ਇ=ਜਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦ0ਣ ਲ=ਗਾ। ਮਦਨ ਤ\ ਗuਰਮ0ਲ ਦਾ ਇ7ਝ ਦਾ ਹਾਲ ਝ=ਿਲਆ 
ਨਾ ਿਗਆ।
ਿਵਚਕਾਰ ਖਲ$ਤ0 ਨ0 ਉਹਨ0 ਸਾਰਾ ਸਾਬ ਮੀਤ ਦ0 ਮu7ਡ0 ਤ\ ਮ7ਿਗਆ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਿਹਸਾਬ ਦੀਆਂ 
ਿਗਣਤੀਆ ਂਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆ ਂਮਦਨ ਦ0 ਮ=ਥ0 ਵ=ਟ ਵ=ਧਦ0 ਗਏ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮਦਨ ਨ0 
ਿਵਆਹ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਹਰ ਹੀਲ0 ਰਕਮ ਖਰੀ ਕਰਕ0 ਦ0ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਨ0 A ਮ0ਜਰ ਵੀ 
ਆ ਕ0 ਸਭ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਚ ਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸuਣਕ0 ਧuਕਧuਕੀ ਹ$ਣ 
ਲ=ਗੀ।
ਗuਰਮ0ਲ A ਵੀ ਿਚ7ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇ7ਝ ਦਾ ਉਧਾਰ ਿਕਵV ਮ$ੜu। ਮਦਨ ਨ0 ਉਸ0 ਿਦਨ ਨਾਲ ਦ0 ਿਪ7ਡ\ 
ਡਾਕ ਖਾਿਨਓਂ ਆਪਣੀ ਬਹuਤੀ ਰਕਮ ਕ=ਢਵਾ। ਉਸਨ0 ਪ[ਸ0 ਜ$ੜ ਜ$ੜ ਇ=ਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ 
ਲ[ਣ ਦੀ ਸ$ਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣ0 ਭਰਾ ਦੀ ਮuਸੀਬਤ ਵ0ਲ0 ਮਦਦ A ਿਕਵV ਿਪ=ਛ0 ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ?
ਅਗਲ0 ਹੀ ਿਦਨ ਕuਝ ਪਤਵ7ਿਤਆ ਂਸਾਹਮਣ0 ਉਹਨ0 ਸਾਰ0 ਕਾਗਜ? ਤ\ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਿਨਲ ਕਰਵਾ 
ਕ0 ਗuਰਮ0ਲ A ਉਹਦ0 ਭਾਰ ਤ\ ਮuਕਤ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ। ਿਜਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦ0 ਲਾਲਚ ਉਹਨ0 
ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਣ ਿਦ=ਤਾ ਉਸ0 ਨ0 ਅ=ਜ ਉਸਦ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ 
ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪ67ਜੀ ਉਸਦ0 ਲ0ਖ0 ਲ[ ਿਦ=ਤੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਉਸਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਹ=ਥ ਜ$ੜ ਕ0 ਖੜ ̀ਿਗਆ। ਿਕ ਹuਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਸ?ਭ0 ਤ0 ਸ਼ਰੀਕ 
ਘਰ\ ਨਹQ ਆਪਣ0 ਘਰ ਰ$ਟੀ ਖਾਏ. ਉਸ ਨਾਲ ਕ$ਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਕ0 ਉਹ ਮuੜ ਚuਬਾਰ0 ਚੜ` 
ਿਗਆ।
ਆਥਣ ਦ0 ਵ0ਲ0 ਜਦ\ ਸ6ਰਜ ਡu=ਬਣ A ਸੀ ਮ0ਜਰ ਉਸਦ0 ਕ$ਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ$ ਪਰ? ਪ]ੜੀਆਂ ਕ$ਲ 
ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ।
" ਚ7ਗਾ ਕੀਤਾ ਤ67 ਇਹ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਿਸਉਂਕ ਗuਰਮ0ਲ A ਲ=ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕ0 
ਪਰ ਮN ਤ[A ਇ=ਕ ਗ=ਲ ਕਿਹਣ ਆਇਆਂ "ਮ0ਜਰ ਨ0 ਝਕਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਭਲਾ ਕੀ ?" ਉਹਦ0 ਮ67ਹ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦ0 ਹ$ਏ ਮਦਨ ਨ0 ਆਿਖਆ।
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"ਇਹਨ? ਬ=ਿਚਆਂ ਦਾ ਹ=ਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਿਜਹਨ? ਦਾ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਆਖਦ0 ਮ67ਹ ਨਹQ ਸu=ਕਦਾ " 
ਮ0ਜਰ ਨ0 ਬੜੀ ਜuਅਰਤ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭ0ਦ ਖu=ਲ` ਿਗਆ ਹ$ਵ0। ਉਸA ਲਗਦਾ ਸੀ ਇ=ਕ ਪਰਦਾ ਹ[ 
ਿਜਸ ਕਰਕ0 ਮ0ਜਰ A ਉਹਦ0 ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਬਾਰ0 ਨਹQ ਪਤਾ ਭਾਵV ਸਾਰ0 ਿਪ7ਡ A ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ 
ਿਚਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਨਾਲ ਝuਕ ਿਗਆ। ਪਰ ਅਗਲ0 ਹੀ ਪਲ ਉਹਨ0 ਬੜ0 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮ0ਜਰ 
ਦ0 ਮ$ਢ0 ਤ0 ਹ=ਥ ਰ=ਖਕ0 ਿਕਹਾ "ਿਜਸਦਾ ਜ$ ਅਿਧਕਾਰ ਹ[ ਉਹ ਉਹA ਜਰ6ਰ ਿਮਲ6ਗਾ। ".
ਅਗਲ0 ਹੀ ਿਦਨ ਉਸਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮ0ਜ਼ਰ ਦ0 ਵ=ਡ0 ਮu7ਡ0 ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਿਦ=ਤੀ।
ਹuਣ ਮਦਨ ਕ$ਲ ਘਰ ਚuਬਾਰ0 ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹQ ਸੀ। ਉਸਨ0 ਖ0ਤ? ਿਵ=ਚ ਹੀ ਆਪਣ0 ਲਈ 
ਨਵ? ਕਮਰਾ ਛ=ਤ ਿਲਆ। ਆਪਣਾ ਮ7ਜਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਓਥ0 ਹੀ ਲਾਇ ਿਗਆ। ਉਮਰ ਵੀ ਹuਣ 
ਢਲਣ ਲ=ਗ ਗਈ ਸੀ। ਚ7ਗੀ ਗ=ਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹuਣ ਦ$ਵV ਘਰ? ਚ\ ਇ=ਕ$ ਿਜ7ਨੀ ਸ0ਵਾ ਹu7ਦੀ। ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਕ7ਮ ਲ=ਿਗਆ ਹu7ਦਾ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਰ$ਟੀ ਭ=ਜ ਕ0 ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ6ਰ ਦ6ਰ ਰਹੀ 
ਜੀਤੀ ਵੀ ਹuਣ ਲ=ਸੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾਉਣ ਲ=ਗ0 ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਜ?ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹuਣ ਉਮਰ 
ਗuਜਰ ਚ=ਲੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ0 ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਹQ ਭਾਉਂਦੀਆਂ।
ਭਾਉਂਦ0 ਸੀ ਤ? ਬ=ਚ0 ਿਜਹੜ0 ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਆਖ ਉਹਦ0 ਅ=ਗ0 ਿਪ=ਛ0 ਲ=ਗ0 ਰਿਹ7ਦ0। ਿਜਹੜੀ 
ਉਹਦ0 ਿਪ=ਛ0 ਕਦ0 ਚਾਹ ਕਦ0 ਰ$ਟੀ ਤ0 ਕਦ0 ਦu=ਧ ਢ\ਹਦ0 ਰਿਹ7ਦ0। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ=ਖ? 
ਸ਼ਾਮ\ A ਲ=ਭਦੀਆਂ ਰਿਹ7ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ A ਉਹ ਕਦ0 ਿਕਸ0 ਬਹਾਨ0 ਤ0 ਕਦ0 ਿਕਸ0 ਭਾਣ0 ਖ0ਤ 
ਗ0ੜਾ ਮਾਰ ਜ?ਦੀ ਸੀ।
ਨਹQ ਤ? ਮਦਨ ਹੀ ਕਦ0 ਕ$ਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦ0 ਧਨੀਆ ਕਦ0 ਮ6ਲੀਆਂ ਜ? ਕuਝ ਹ$ਰ ਦ0ਣ ਬਹਾਨ0 
ਘਰ ਚਲ0 ਹੀ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬ=ਿਚਆਂ ਦ0 ਐਡ0 ਝuਰਮਟ ਚ ਹuਣ ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਘ=ਟ ਸੀ। 
ਗ=ਲ? ਤ0 ਇਸ਼ਾਰ0 ਬ=ਸ ਗuਝ0 ਸੀ। ਐਨਾ ਕu ਸਮ? ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਿਬਤਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 
ਦ0 ਿਬਨ ਆਖ0 ਿਕ7ਨਾ ਕuਝ ਬuਝ ਲNਦ0 ਸੀ।
ਇ=ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ\ ਉਹ ਬਰਸੀਮ ਵ=ਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ? ਉਸA ਦ6ਰ\ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਝਾਉਲਾ 
ਿਪਆ। ਝਾਉਲਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਿਕ ਅ=ਖ? ਹuਣ ਕਦ0 ਕਦ0 ਬ7ਦਾ ਪਛਾਨਣ ਤ\ ਧ$ਖਾ ਦ0 ਿਦ7ਦੀਆਂ 
ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਤ$ਰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਤ0 ਵਿਰਆਂ ਪਿਹਲ? ਿਬਤਾਏ ਉਹ ਪਲ ਤ0 ਉਹ ਸਮ? 
ਉਹਦ0 ਅ=ਖ? ਮ6ਹਿਰਓ ਂਗuਜਰ ਿਗਆ। ਐਨ0 ਸਾਲ ਦ0 ਵਕਫ਼0 ਨ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਸਰੀਰ A ਤ0 ਉਸਦ0 
ਸਰੀਰ A ਢਾਲ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਜ0 ਉਹ ਢਾਲ ਨਹQ ਸੀ ਸਿਕਆ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨ? ਦ0 ਅਿਹਸਾਸ ਜ$ 
ਅਜ0 ਵੀ ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਲਈ ਉਂਝ ਹੀ ਸਨ।
ਸ਼ਾਮ\ ਨ0ੜ0 ਆਈ ," ਕੀ ਤ=ਕੀ ਜਾ ਿਰਹ? ਏ ?" ਉਸਨ0 ਪu=ਿਛਆ।
"ਤ=ਕ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸ$ਚ ਵੀ ਿਰਹਾ , ਤ[A ਯਾਦ ਹ[ , ਆਪਣ0 ਿਮਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮ? ਐਸ0 ਖ0ਤ ਚ 
ਆਪ? ਚਰੀ ਬੀਜੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਤ0 ਐਥ0 ਹੀ ਿਕਤ0 ਆਪ? ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਸੀ। ."ਉਸਨ0 
ਉਸA ਸuਪਨ0 ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬ$ਲਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
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"ਤ0ਰ0 ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਹ[ ਮ[A ਮਦਨ , ਇ=ਕ ਪਲ ਨਹQ ਭu=ਲ ਸਕਦੀ ਤ? ਤ0ਰ0 
ਿਪ7ਡ0 ਚ ਿਭਜੀ ਉਹ ਕ$ਸ0 ਪਾਣੀ ਦੀ ਖuਸ਼ਬ6 ਤ? ਕਦ0 ਵੀ ਨਹQ ਭu=ਲ ਸਕਦੀ। "ਉਸਨ0 ਚਾਹ ਦਾ ਡ$ਲ6 
ਤ0 ਰ$ਟੀ ਿਟਕਾਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਲ=ਕ ਤ0 ਹ=ਥ ਧਰਕ0 ਬ[ਠਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
ਮਦਨ ਵੀ ਉਹਦ0 ਕ$ਲ ਜਾ ਬ[ਠਾ। ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਸA ਸ਼ਰਾਰਤ ਸu=ਝੀ। ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ\ A ਆਪਣ0 
ਵ=ਲ ਿਖ=ਚ ਿਲਆ। ਛuਟਦ0 ਚੜਾਉਂਦ0 ਫੜਦ0 ਫੜਾਉਂਦ0 ਦ$ਵV ਉਸ0 ਜਮੀਨ ਤ0 ਲuੜਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 
ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਸਦੀ ਬu=ਕਲ ਿਵ=ਚ ਿਟਕਾ ਿਲਆ।
ਸਰਦੀ ਦੀ ਢਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਲ0ਟ0 ਿਬਨ? ਕuਝ ਬ$ਲ0 ਉਹ ਲ7ਘੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਬੀਤ0 ਹਰ ਪਲ A ਚ0ਤ0 ਕਰ ਰਹ0 ਸੀ।

(ਸਮਾਪਤ )
ਹਰਜ$ਤ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹ$ਰ ਰਚਨਾਵ? ਿਸ=ਧ0 ਹੀ ਇਨਬਾਕਸ ਿਵ=ਚ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇ/ਥ( ਆਪਣੀ 
ਿਡਟ(ਲ ਭ0ਜ$ .
                                    CLICK  HERE 
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ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ
ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ

�ੀਤ� ਡ�ਗਰ� ਵਾਲ� ਵਾੜ� ਚ� ਧਾਰ ਕ�ਢਕ� ਿਨ�ਕਲੀ ਸੀ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਪੀਕਰ
ਚ� ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਕ�ਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਹ�। ਡ�ਰ� ਤ� ਅ�ਸ� ਦੀ
ਸ�ਗਰ�ਦ � ਹ��ਦ� ਸਮਾਗਮ ਤ� ਸਾਰ� ਨਗਰ � ਹ��ਮ ਹ��ਮਾ ਕ� ਪ��ਜਣ ਫਾ
ਸ�ਦਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। �ਬ�ਧਕ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ
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ਸਮਾਧ ਦ� ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਗ�ਗਾ ਜਲ ਲ�ਣ ਗਏ ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਟ�ਲੀ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। 

ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਟ�ਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ�ਗਰ�ਦ ਤ� ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਗ�ਗਾ ਜਲ
ਲ�ਣ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼  ਹਰਦ�ਆਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ।  ਇਹਨ� ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਉਸਦਾ
ਘਰਵਾਲਾ ਬਲਦੀਪ ਵੀ ਮ�ਹਰੀ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭ��ਲ� ਬਖਸ਼ਾਉਂਦ�
ਿਫਰਦ� ਸੀ। 

ਚ�ਕ� ਤ� ਲਾਟ� ਬਾਲ ਉਸਨ� ਚਾਹ ਤ� ਤ� ਰਾਤ� ਪੀਣ  ਲਈ ਦ��ਧ ਰ�ਖਕ� ਬਾਕੀ
ਦ��ਧ ਅ�ਜ ਜਾਗ ਨਾ ਲ� ਕ� ਗਰਮ ਕਰਕ� ਹਾਰ� ਚ ਹੀ ਧਰ ਿਦ�ਤਾ।  ਕ�ਲ� �
ਸਾਰਾ ਦ��ਧ ਸ�ਗਤ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਡ�ਰ� ਲ� ਕ� ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਣਾ ਕ� ਰ�ਖ ਗਈ ਸੀ।  ਅ�ਗ� ਤ� ਵ�ਧ ਚਾਰ ਰ�ਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕ�
ਉਸਨ� ਛਾਬ� ਚ ਰ�ਖ ਲਈਆਂ. ਉਸ� ਉਮੀਦ ਘ�ਟ ਹੀ ਸੀ ਬਲਦੀਪ ਆਕ�
ਰ�ਟੀ ਖਾਊ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਕਾ
ਕ� ਰ�ਖ ਲਈਆਂ। 

ਆਪਣੀ ਸ�ਸ � ਰ�ਟੀ ਫੜਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮ�ਜ� ਤ� ਬਿਹਕ� ਖਾਣ
ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ� � ਉਹਦੀ ਗ�ਆਂਢਣ ਸ�ਤੀ ਕ�ਲੀ ਲ� ਸਬਜ਼ੀ ਮ�ਗਣ
ਆ ਗਈ।  ਉਹ� ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਤ�ਕ ਰ�ਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ� ਿਤ�ਨ� ਕ�ਲ� ਦ�
ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਨ ਲ�ਗ�। 
�ੀਤ� ਸ�ਣਦੀ ਰਹੀ ਤ� ਰ�ਟੀ ਖ�ਦੀ ਰਹੀ। 

ਰ�ਟੀ ਖਾ ਕ� ਉਹਨ� ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਕ�ਲੀ ਫੜ ਸਬਜ਼ੀ ਚ��ਲ� ਅ�ਿਗਓ ਪਤੀਲ� ਿਵਚ�
ਭਰਕ� ਫੜਾਉਣ ਲ�ਗੀ। www.harjotdikalam.com
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“ਅ�ਜ ਵੀ ਮ��ਹ ਲਟਕਾਈ ਬ�ਠੀ ਏ, ਅ�ਜ ਤ� ਤ�ਰਾ ਰ�ਝਾ ਦ�ਸ ਿਦਨ� ਮਗਰ�
ਮ�ੜਕ� ਆਇਆ ,ਚਾਅ ਨਹ� ਮ�ਕਦਾ ਹ�ਣਾ ਤ�ਰਾ।  ਸ਼�ਤੀ ਉਹ� ਛ�ੜਦੀ
ਹ�ਈ ਬ�ਲੀ। 

” ਿਜਹੜ� ਹ�ਏ ਹੀ ਪ�ਕ� ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹ ਦ�ਸ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਕ� ਆਵ� ਭਾਵ�
ਨਾਲ ਰਹ� , ਉਹਦ� ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਚਾਅ,” �ੀਤ� ਨ� ਉਸ� ਲਿਹਜ� ਚ ਜਵਾਬ
ਿਦ�ਤਾ। 

ਆਹ�, ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹ ਅ�ਦਰ� ਭਾਵ� ਲ�ਡ� ਫ��ਟਦ� ਹ�ਣ।  ਹ�ਣ ਤ� ਸ��ਖ ਨਾ
ਰਾਤ� ਮ�ਸਮ ਵੀ ਠ�ਡ ਵਰਤਾਉਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਏ , ਿਵਹੜ� ਚ ਸ�ਣ ਦੀ ਵੀ
ਲ�ੜ ਨਹ�। ” ਸ�ਤੀ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਅਹ� ਗਈ। 

ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਅਣਗ�ਲੀ ਕਰਕ� �ੀਤ� ਨ� ਭ�ਡ� ਟ�ਡ� ਸ�ਭਕ� ,ਡ�ਗਰ� ਵ�ਲ
ਗ�ੜਾ ਕ�ਢ ਆਪਣਾ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਮ�ਜਾ ਵੀ ਸ�ਸ ਦ� ਮ�ਜ� ਕ�ਲ ਡਾਹ ਕ�
ਲ�ਟ ਗਈ। ਜਾਗ� ਮੀਟੀ ਚ ਹੀ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਲ�ਗੀ। ਸ�ਸ ਿਕਸ� ਮ�ਤਰ � ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ� ਹੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਾਦ� ਮ��ਕਣ ਤ� ਸੀ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਪ�ਰਾ ਸਾਫ ਸੀ।  ਅਸਮਾਨ ਚ ਚਮਕਦ�
ਤਾਰ� ਦ�ਖਦੀ ਉਹ ਤਾਿਰਆਂ ਚ ਹੀ ਗ�ਆਚ ਗਈ।  ਸਾਡੀ ਿਦਸਦ� ਅਸਮਾਨ
ਚ ਤਾਰ� ਤ� ਮ�ਸਮ ਦੀ ਠ�ਡਕ ਨ� ਉਸਦ� ਲਿਹਜ� ਚ ਨਰਮਾਈ ਲ� ਆਈ ਸੀ। 
ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਅ�ਸ� ਦ� ਨਰਾਤ� ਚ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਉਹ� ਸਭ
ਯਾਦ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਆਪਣ� ਿਵਆਹ ਆ ਚਾਅ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤ� ਿਕ�ਨਾ
ਕ�ਝ। 
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ਐਨ� � ਬਲਦੀਪ ਆ ਿਗਆ।  ਮ� ਦਰਵਾਜ� � ਬਾਹਰ� ਹੀ ਉਹ ਕ��ਡਾ ਖ�ਲ�ਕ�
ਅ�ਦਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  ਿਫਰ ਗ�ਟ � ਚ�ਗੀ ਤਰ� ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਉਹ ਅ�ਦਰ
ਆਇਆ।   ਅ�ਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ�ਰ ਿਸਧ ਨਹ� ਸੀ ਿਟਕ ਿਰਹਾ ,. ਪਰ ਬ�ਬ�
ਦ� ਸ��ਤ� ਹ�ਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਕ� ਬੜ� ਹ�ਲੀ ਬ�ਿਲਆ ”  ” ਮ�  ਤ� ਅ�ਦਰ ਹੀ
ਸ�ਵਾਗ� ਸਬਾਤ ਚ।�ੀਤ� ਉ�ਠੀ ਜ��ਲੀ ਕ�ਠੀ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਹੀ ਮ�ਜ�
ਤ� ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤੀ ਿਫਰ ਮ�ਜਾ ਅ�ਦਰ ਡਾਹ ਕ� ਜ��ਲੀ ਿਵਛਾ ਕ� ਆ ਗਈ। 
ਉਹਨ� ਬਲਦੀਪ ਤ� ਰ�ਟੀ ਜ� ਦ��ਧ ਲਈ ਪ��ਿਛਆ ਪਰ ਉਹਨ� ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ।  ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਮਗਰ� ਦ��ਧ ਨਹ� ਸੀ ਪ�ਦਾ। 
ਢ�ਵ�ਨ� ਸਰਸਰੀ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ ਿਪਛਲ� ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕੀਤੀਆਂ। 
ਪਰ �ੀਤ� � ਉਹਦ� ਨਸ਼� ਚ ਹ�ਣ ਵ�ਲ� ਗ�ਲ� ਕਰਨਾ ਿਬਲਕ�ਲ ਪਸ�ਦ ਨਹ�
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮ�ਟਾ ਹ��ਗਾਰਾ ਭਰਕ� ਉਹ ਗ�ਲ ਟਲਦੀ ਰਹੀ.

ਬਲਦੀਪ � ਉਹਨ� ਸਵ�ਰ� ਛ�ਤੀ ਉ�ਠਣ ਦਾ ਸ�ਲਾ ਮਾਰਕ� ਸ� ਜਾਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ।  ਤ� ਉਹ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਅ�ਦਰ ਸ�ਣ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ। �ੀਤ� ਪ�ਰ� ਤ�
ਕ�ਬਲ ਵਲ��ਟ  ਤ� ਮ��ਹ ਚ��ਨੀ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਕ� ਉਵ� ਹੀ ਸਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕਰਨ ਲ�ਗੀ। ਚ��ਨੀ ਿਵ�ਚ� ਿਦਸਦ� ਤਾਰ� ਉਸ� ਰ�ਮ�ਚ ਨਾਲ ਭਰ  ਰਹ� ਸੀ।
 

ਬਲਦੀਪ ਅ�ਦਰ ਿਗਆ ਤ� ਉਸਤ� ਿਟਕ ਨਾ ਹ�ਇਆ।  ਦਸ� ਕ� ਿਮ�ਟ�
ਮਗਰ� ਮ�ੜ ਉਹਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ਿਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹ�
ਰਿਖਆ ਉਹ ਤ� ਰ�ਖ ਦ�। 

�ੀਤ� ਉ�ਠੀ ਤ� ਨਲਕ� ਤ� ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਕ� ਕ�ਲੀ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਕ� ਮ�ਜ�
ਕ�ਲ ਪ� ਮ�ਜ਼ ਤ� ਰ�ਖਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਨ ਲ�ਗੀ।  ਮ�ਜ� ਦੀ ਬਾਹੀ ਤ� ਬ�ਠ�
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ਬਲਦੀਪ ਨ� ਉਸ� ਬ�ਹ ਤ� ਫੜਕ� ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ।  

�ੀਤ� � ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਅ�ਦਰ ਸ�ਣ ਤ� ਅਚਾਨਕ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਿਕਥ� ਚ�ਤ� ਆ ਗਈ।  ਪਰ ਉਹਦ� ਮ��ਹ ਿਵ�ਚ� ਆਉਂਦੀ
ਹਵਾੜ ਉਸ� ਜਮ� ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦੀ।  

�ੀਤ� ਨ� ਿਕਹਾ ਛ�ਡ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦ�ਰ ਹ� ਗਏ ਹ� ਕ�ਲ ਛ�ਤੀ ਉ�ਠਣਾ ਤ�
ਡ�ਰ� ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ , ਇ�ਕ ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਖ��ਲ ਕ� ਨਾ ਕਿਹ
ਸਕੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ� ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਲਗਦੀ। ਹਰ
ਵਾਰ ਉਸਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵ�ਲ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਤ� ਜ� ਿਕਤ�
ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ।

ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਨਾ ਪਿਹਲ� ਕਦ� ਉਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਅ�ਜ
ਸ�ਿਣਆ। ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਮ�ਜ� ਤ� ਟ�ਢਾ ਿਵਛ ਕ� ਉਸਨ� �ੀਤ� �
ਵੀ ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਲਟਾ ਿਲਆ। ਉਸਦ� ਵਾਲ� � ਪਾਸ� ਕਰਕ� ਉਸ�
ਧ�ਣ ਕ�ਲ�� ਚ��ਮਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ। ਬ��ਲ�ਾ ਦ� ਸ�ਕ ਨਾਲ �ੀਤ� ਕ�ਠੀ ਹ� ਗਈ ।

ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਦ�ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਉਸਦ�
ਿਚਹਰ� � ਫੜ ਉਸਦ� ਪਰ� ਹ��ਦ� ਮ��ਹ ਕ�ਲ ਿਖ�ਚਣ ਲ�ਗਾ ।ਪਰ ਉਹ ਉਸਦ�
ਮ��ਹ � ਨਾ ਸਹੀ ਤ� ਗਰਦਨ ਕ�ਲ ਹੀ ਖ�ਦ � ਜਾਰੀ ਰ�ਿਖਆ ਤ� ਹ�ਥ�
ਨਾਲ ਉਸਦ� ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ � ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗਾ । ਹ�ਥ ਬੜੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਨਾਜ਼�ਕ ਅ�ਗ� ਤ� ਘ��ਮਣ ਲ�ਗ� ।ਉਸਦ�
ਹ�ਥ� ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਪਕੜ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਦ�ਰੀ � ਭਲੀ ਭ�ਤ� ਦ�ਸ ਰਹੀ
ਸੀ। ਪਾਸਾ ਪਲਟਕ� ਬਲਦੀਪ ਨ� ਝਟਕ� ਨਾਲ �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਥ�ਲ� ਮ�ਜ�
ਉ�ਤ� ਸ��ਟ ਿਲਆ ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਆਪਣ� ਆਪ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਿਲਆ।
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ਅਚਾਨਕ ਿਡ�ਗਣ ਕਰਕ� ਮ�ਜ� ਦੀ ਿਢ�ਲੀ ਦ�ਣ ਤ� ਿਢ�ਲੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਇ�ਕ
ਦਮ ਚ�ਕ ਉ�ਠੀਆਂ।�ੀਤ� ਉ�ਤ� ਿਲਟਕ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਨਰਮ ਕਲ�ਜਾ
ਸਖ਼ਤ ਹ�ਕ� ਚ�ਬਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕ�ਝ ਇਹ� ਹਾਲ ਸੀ
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਚ��ਮਣ ਤ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵ�ਧ ਗਈ ਸੀ । ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦ�
ਉ�ਪਰ� ਉਹ ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਟਟ�ਲ ਚ��ਕਾ ਸੀ ।ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦ� ਉਤਰਾਅ
ਚੜਾਅ ਤ� ਦ�ਹ� ਦੀ ਰਗੜ ਨ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਭਾਫ਼ ਿਨਕਲਣ ਲਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ � �ੀਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਉ�ਤਰ ਹ�ਣ ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ
ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਹਰ ਬੀਤਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ
ਨਾਲ ਘ��ਟ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ�
ਚ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�� ਿਪਘਲ ਗਈ ਸੀ ।ਬਲਦੀਪ ਹ�ਥ� ਚ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ
ਜਾਦ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਸਾਰ� ਿਸ਼ਕਵ� ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਉਹ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਹਵਾੜ ਿਜਵ� ਹ�ਣ ਵੀ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ।।ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਉਸ�
ਚ��ਮਣਾ ਉਂਝ ਹੀ  ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਤ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ �ੀਤ� ਦ� ਪ�ਟ� ਪ�ਟ� � ਛ�ਹਣਾ
ਵੀ। �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਮਿਹਜ਼ ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਕ�ਸ� ਹ�ਏ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਹ
ਬਲਦੀਪ ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਜੜ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਹ�ਵ�।  ਇਹ ਸਭ
ਅਜ� ਤਾਣੀ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਿਹ�ਸ� � ਬ�ਪਰਦ ਕੀਤ� ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪ�ਰ� ਕਪੜ�
ਤ� ਉਹਨ� ਨ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ � ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉਤਾਰ� ਸੀ ਅ�ਜ ਿਕਥ�
ਉਤਾਰਨ� ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਜਰ�ਰਤ ਜ�ਗਾ ਦ�ਵ� � ਅ�ਜ ਤ�ਕ
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ  . ਹ�ਣ ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਪਰ
ਬ�ਹ�ਦ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਬ�ਹ�ਦ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ। ਿਜ�ਨੀ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ �ੀਤ�
ਓਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ� ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਹਲ� ਹ�ਰ ਉਸਦ� ਮਜਬ�ਤ ਹ�ਥ�
ਦਾ ਲ�ਤਫ਼ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ। ਿਢ�ਲੀ ਦ�ਣ ਵਾਲ� ਉਸ ਮ�ਜ� ਚ ਬਲਦੀਪ
ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਉਸ� ਢ�ਕ ਕ� ਿਲਆ ਤ� ਬੜੀ ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਖ�ਦ
� ਅ�ਦਰ ਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸਾਹ� ਤ� ਿਮ�ਠੀ ਜਹੀ
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ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਿਬਨ� ਮ�ਜ� ਚ��ਚ ਚ�� ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੀ ਅਲਗ ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹੀ
ਸੀ। �ੀਤ� ਨ� ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ � ਿਜਵ� ਬ��ਲ� ਚ ਹੀ ਲ�ਕ� ਰਿਖਆ ਸੀ
ਿਬਲਕ�ਲ ਗ��ਗ� ਦ� ਵ�ਗ ਔਰਤ ਹ�ਕ� ਉਸ� ਇ�ਝ ਹੀ ਇਹਨ� ਪਲ� ਚ ਬ��ਲ�
ਘ��ਟਣ� ਿਸਖਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।। ਿਢ�ਲ� ਮ�ਜ� ਉ�ਤ� ਿਢ�ਲ� ਕੀਤ� ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ
ਦ�ਹ� ਅ�ਧ� ਕ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ । ਇਹ ਟ�ਕਰ ਓਨਾ ਿਚਰ
ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਿਜ�ਨਾ ਿਚਰ ਬਲਦੀਪ ਥ�ਕ ਤ� ਸ�ਰਖਰ� ਹ�ਕ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਲ�ੜਕ
ਨਾ ਿਗਆ। �ੀਤ� ਨ� ਿਜ�ਨ� ਕ� ਪਲ ਮਾਣ� ਓ�ਨ� ਕ� ਅ�ਦਰ ਹੀ ਲ�ਕ� ਕ� ਉਸਨ�
ਬਲਦੀਪ � ਥ�ੜਾ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਿਢ�ਲ� ਕਪੜ� ਕਸਕ� ਬਾਹਰ ਮ�ਜ� ਤ�
ਆ ਕ� ਲ�ਟ ਗਈ। 

ਦ�ਵ� ਦ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਹ ਖ�ਲ� ਿਪਛਲ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਸੀ।  ਮਨ
ਬ�ਮਨ ਨਸ਼� ਤ� ਿਬਨ� ਨਸ਼� ਹਰ ਤਰੀਕ� ਦ�ਵ� ਨ� ਿਪਆਰ � ਮਾਿਣਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਇਸ ਨਸ਼� ਚ �ੀਤ� � ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਬਲਦੀਪ
ਉਸ� ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਅਧ�ਰਾ ਹੀ ਛ�ਡ ਜ�ਦਾ ਸੀ।ਿਵਆਹ � ਮਸੀ ਇ�ਕ
ਸਾਲ ਤ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਉਮਰ 25 ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਟ�ਪੀ । ਇਹ
ਉਮਰ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਆਪਣ� ਹਮਸਫ਼ਰ ਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਤ� ਿਬਨ� ਬਾਕੀ ਸਭ
ਚੀਜ਼� ਓਪਰੀਆਂ ਲ�ਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹ� ਇਹ ਸਾਥ ਪ�ਰਨ
ਇਕ�ਲ ਤ� ਹਨ�ਰ� ਦ� ਿਵ�ਚ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਅਜ�
ਮਨ ਦ� ਤ� ਅਜ� ਪ�ਰ� ਚਾਅ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉ�ਤਰ�।ਚਾਅ ਤ� ਪ�ਰ� ਹ��ਦ� ਜ�
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਕ�ਝ ਦ�ਸਦ� । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਇ�ਝ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਤ� ਿਬਨ��
ਕ�ਝ ਦ�ਸ� ਬ�ਲ� ਸਮਝਦ� ਕ�ਿਢਆ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਮਨ� ਦੀ ਸਮਝ
ਨਾਲ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ � ਵ�ਧ ਸਮਝਣ
ਲ�ਗ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਹਦ� ਕ��ਖ ਚ ਇਸ ਖ�ਡ ਦੀ ਕ�ਈ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ।  ਉਸਦੀ ਸ�ਸ � ਹ�ਣ ਜ�ਕਰ ਕ�ਈ ਉਮੀਦ
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ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਤ� ਹ��ਦ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਵ�ਲ�
ਸ��ਖੀ ਸ��ਖਣਾ ਤ� ਸੀ।  ਕਿਹ�ਦ� ਉਸ ਡ�ਰ� ਤ� ਸ��ਖੀ ਸ��ਖਣਾ ਕਦ� ਅਧ�ਰੀ ਨਹ�
ਸੀ ਜ�ਦੀ। �ੀਤ� ਸ�ਚਦੀ ਖ�ਰ� ਉਸਦੀ ਅਣਭ�ਲਪ�ਣ� ਿਵ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ �
ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਕ� ਉਸ� ਵੀ ਮ� ਬਣਨ ਦਾ ਸ��ਖ ਦ� ਦ�ਵ�।  ਸ�ਚਦੀ ਤ�
ਉਮੀਦ ਬ�ਨਦੀ ਉਹ ਸ� ਗਈ ਸੀ।  

ਸਵ�ਰ� ਜਦ� ਉ�ਥ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ ਸੀ।  ਉਸਦੀਆਂ
ਗ�ਲ� ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ।  ਅਜ� ਉਹ ਅ�ਧ ਸ��ਤ� ਜਹ� ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ� ਹ�ਏ
ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ  ਆਪਣ� �ਾਣ ਿਤਆਗਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਛ�ਤੀ ਹੀ ਸ�ਚ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਹ�।  ਤ� ਸ�ਸ ਤ� �ਹ
ਦ�ਹ� ਦ� ਮ��ਹ ਅ�ਡ� ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ। 

ਬਲਦੀਪ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਚ ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਫ਼ਕੀਰ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇਕ ਅ�ਤ� ਦਾ ਨ�ਰ ਸੀ ਉਹਦ� ਿਚਹਰ� ਤ�।
ਉਹਨ� ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਜਦ� ਸਭ ਨ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਦ�ਸੀ
ਤ� ਕ�ਝ ਸ�ਚ ਿਵਚਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਜਲਦ ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ
ਸੀ। ਇਹ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਪ�ਡ ਵ�ਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਸ਼�ਰ� ਹ�ਈ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸਦੀ ਪਿਹਲ� ਸਤਲ�ਜ ਪਾਰ ਕਰਕ� ਇ�ਕ ਬਜ਼�ਰਗ
ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਨ� ਆਪਣ� ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਚਾਰ ਿਪ�ਡ� ਚ�ਨਵਾਲ,ਮ�ਲਪ�ਰ
,�ਤੀਮਪ�ਰਾ ਤ� ਮਿਹਮਾਵਲਾ ਦੀ ਮ�ੜੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਸੀ। ਦ� ਸਮਕ�ਣ ਤ�
ਕ�ਟਦ� ਰਾਹ� ਤ� ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਿਤ�ਨ ਿਪ�ਡ 1 ਕ� ਮੀਲ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ। ਿਸਰਫ
ਚ�ਨਵਾਲ ਸੀ ਜ� ਅ�ਧ� ਮੀਲ ਤ� ਵੀ ਘ�ਟ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ। ਉਦ� ਅਜ� ਇਹ
ਇਲਾਕਾ ਬਹ�ਤ ਜ�ਗਲ ਸੀ , ਥ�ੜੀ ਖ�ਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਸੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਿਕਤ�
ਿਕਤ� ਰ�ਤ� ਦ� ਿਟ�ਬ� ਸਨ। ਇ�ਕ ਸਦੀ ਦ� ਸਮ� ਚ ਜ�ਗਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖ�ਤੀ
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ਹ�ਠ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਖ�ਤੀ ਵਾਲੀ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਘਰ� ਹ�ਠ। ਬਹ�ਤ� ਿਟ�ਬ� ਕਰਾਹ
ਲਗਾ ਕ� ਲ�ਕ� ਨ� ਸਾਫ ਕਰ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ਪਰ ਅਜ� ਵੀ ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਰ�ਤ ਤ� ਕ�ਝ
ਿਕ�ਲ� ਜਮੀਨ ਚ ਿਟ�ਬ� ਿਦਸ ਜ�ਦ� ਸੀ। ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਨ� ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਿਪ�ਡ� ਚ
ਅ�ਡ ਜਾਤ� ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਕ�ਠ� ਕਰਕ� ਚਾਰ ਿਪ�ਡ ਬ�ਨ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਇ�ਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਅ�ਜ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਸ� ਵੀਹ� ਪਿਰਵਾਰ� ਚ ਬਦਲ ਚ��ਕ�
ਸੀ 4-5 ਪੀੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨ ਿਪ�ਡ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ�
ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ� ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਤ� ਮ�ਲਖ ਰਾਜ
ਨ� ਖ�ਹੀ ਛ�ਦਾਰ ਜਗ�ਾ ਵ�ਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਖ�ਹੀ ਪਟਵਾਈ। ਆਉਂਦ� ਜ�ਦ�
ਰਾਹੀਆਂ ਦ� ਆਰਾਮ ਲਈ ਥ�ੜ� ਬਣਵਾਏ। ਫਲਦਾਰ ਰ��ਖ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲ�ਗ�
ਹ�ਏ ਸੀ ਿਫਰ ਹ�ਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤ�। ਚਾਰ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ ਸ�ਝ� ਕ�ਮ� ਲਈ
ਜ� ਗਰਮੀ ਚ ਦਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ।
ਸਮ� ਬਦਿਲਆ ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਤ� ਉਹਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਧਰ� ਹ�ਰ ਉ�ਡ ਪ��ਡ
ਗਏ। ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਚ�ਧਰ ਜ� ਸਰਪ�ਚੀ ਹ�ਰ ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਆ ਗਈ। ਖ�ਹੀ ਤ�
ਇਸ ਜਗ� ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਿਪਛਲ� ਦ� ਦਹਾਿਕਆਂ ਚ ਖ�ਹ�
ਦੀ ਜਗਾ ਿਟਊਬਵ��ਲ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਨਲਕ� ਹ� ਗਏ। ਖ�ਹੀ ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਕਰਕ� ਸ��ਕਦੀ ਗਈ ਤ� ਿਕਸ� ਦਾਨੀ ਨ� ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇ�ਕ ਨਲਕਾ
ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ। ਖ�ਹੀ ਲ�ਕ� ਲਈ ਿਸਰਫ ਖ�ਹ ਨਾ ਹ�ਕ� ਕਰੀਬ ਦ� ਿਕ�ਲ� ਚ
ਬਣ� ਚਬ�ਤਰ� 3-4 ਖਣ� ਦ� ਦ� ਕਮਰ� ਤ� ਵਰ�ਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਨਾਮ ਸੀ।
ਖ�ਹੀ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਫਲਦਾਰ ਰ��ਖ ਿਬਨ� ਸ�ਭ ਤ�
ਹਰ ਸਾਲ ਸ��ਕ ਜ�ਦ� ,ਿਡ�ਗ ਜ�ਦ� ਲ�ਕੀ ਲ�ਕੜ� ਕ�ਟ ਘਰ ਲ� ਜ�ਦ�। ਪਾਣੀ
ਤ� ਬਹ�ਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਸ��ਕ ਿਗਆਂ ਸੀ , ਲ�ਕੜ ਸਰਕੜ� ਤ� ਕ�ਚੀ ਪ�ਕੀ
ਇ�ਟ ਨਾਲ ਬਣ� ਕਮਰ� ਵੀ ਟ��ਟਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਦਰਵਾਜ� ਿਖੜਕੀਆਂ ਕ�ਝ
ਗ�ਲ ਸੜ ਗਏ। ਕ�ਈ ਭ�ਗੀ ਅਮਲੀ ਥ�ੜਾ ਬਹ�ਤ ਸਮਾਨ ਲਾਹ ਕ� ਵ�ਚ
ਿਗਆ .ਹਰੀ ਭਰੀ ਤ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਰ�ਣਕ ਨਾਲ ਭਰੀ
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ਖ�ਹੀ ਇ�ਕ ਉਜਾੜ ਿਜਹ� ਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਲ�ਕੀ ਿਸਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਜ� ਦ�ਰ
ਰਾਤ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਕਤਰਾਉਂਦ� ਸੀ।
ਇ�ਕ ਦਹਾਕ� ਤ� ਉ�ਪਰ ਕ�ਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਖ�ਹੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਅਚਾਨਕ
ਪਲਟੀ। ਜਦ� ਕ�ਈ ਘ��ਮਦਾ ਘ��ਮਦਾ ਰਮਤਾ ਸਾਧ� ਇਧਰ ਆ ਿਨਕਿਲਆ।
ਇ�ਕ ਰਮਣੀਕ ਜਗਾ � ਉਜਾੜ ਪਈ ਦ�ਖ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਧ�ਣਾ ਇਥ�
ਹੀ ਧ�ਖਾ ਿਦ�ਤਾ। ਧ�ਣੀ ਧ�ਖਦੀ ਵ�ਖ ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ
ਰ�ਟੀ ਦ� ਜ�ਦਾ। ਪਰ ਿਕਸ� ਤ� ਖਾਣ ਲਈ ਕਦ� ਵੀ ਮ�ਗਣ ਨਾ ਜ�ਦਾ। ਉਸਦਾ
ਧ�ਣੀ ਧ�ਖਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮ�ਤਰ ਜਪਦਾ ਖ�ਹੀ ਦੀ ਜਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਚ ਲ�ਗਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਨ� ਉਜਾੜ ਵ�ਗ ਉ�ਗੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਟ�ਇਆਂ � ਪ�ਧਰਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਟ��ਟੀ ਛ�ਤ ਤ�
ਦਰਵਾਿਜਆਂ � ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਵਾਜ� ਿਕਸ� ਚ�ਨਵਾਲ ਦ� ਤਰਖਾਣ ਦ�
ਘਰ ਸ��ਟ ਆਇਆ। ਉਹਨ� ਸ�ਵਾ ਸਮਝ ਕ�ਝ ਲ�ਕੜ ਆਪਣ� ਕ�ਲ� ਲਾ ਨਵ�
ਦਰਵਾਜ� ਬਣਾ ਿਦ�ਤ�। ਿਫਰ ਉਹਨ� ਇ�ਕ ਦ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਰ�ਜ ਆਉਂਦ� ਮ��ਡ�
ਨਾਲ ਲਾਇ ਕ� ਖ�ਹੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਥ�ੜੀ ਮ�ਰ�ਮਤ ਸਫਾਈ ਤ� ਨਵ�
ਿਚਣਾਈ ਮਗਰ� ਖ�ਹੀ ਮ�ੜ ਹਰੀ ਹ� ਗਈ।
ਖ�ਹ ਦਾ ਮ�ੜ ਹਰਾ ਹ�ਣਾ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਖ਼ਵਾਜਾ ਦ�ਵਤਾ ਦਾ ਇ�ਕ
ਵਰ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਿਜਥ� ਖ�ਹ ਦਾ ਸ��ਕ ਜਾਣਾ ਿਕਸ� ਫਕੀਰ ਦ� ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ
ਹ��ਦਾ ਉਸਦਾ ਮ�ੜ ਹਰਾ ਹ�ਣਾ ਿਕਸ� ਕਰਨੀ ਵਾਲਰ ਪ�ਰਸ਼ ਹ�ਥ� ਹੀ ਸ�ਭਵ
ਮ�ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਖ�ਹੀ ਦ� ਹਰ� ਹ�ਣ ਖਬਰ ਜ�ਗਲ ਦੀ ਅ�ਗ ਵ�ਗ ਚਾਰ�
ਿਪ�ਡ� ਚ ਫ�ਲ ਗਈ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਥ�ੜ� ਹੀ ਬ�ਿਦਆ � ਰਮਤ� ਸਾਧ ਬਾਰ�
ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹ�ਣ ਹਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ।
ਲ�ਕੀ ਭ�ਜ ਭ�ਜ ਮ�ੜ ਚਲਦੀ ਖ�ਹੀ ਦ�ਖਣ ਆਉਂਦ�। ਰਮਤਾ ਸਾਧ� ਪੀੜ ਤ�
ਦ�ਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮ�ਜ਼ ਚ ਮ�ਤਰ ਜਪਦਾ ਿਕਸ� ਕ�ਮ ਚ ਰ�ਝਾ ਹ��ਦਾ। ਲ�ਕ� ਚ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਪ� ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪ�ਡ� ਦ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਿਦਆ ਨ�
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ਫ�ਸਲਾ ਕਰਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਐਤਵਾਰ � ਖਵਾਜ� ਦਾ ਭ�ਡਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲਾ ਫ�ਸਲਾ ਉਹਨ� ਨ� ਸਰਬ ਸ�ਮਤੀ ਨਾਲ ਖ�ਹੀ ਤ� ਇਹਦੀ ਸ�ਭ
ਸ�ਭਾਲ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਮ�ਜੀ ਬਾਬ� � ਸ�ਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮ�ਜੀ ਅ�ਗ� ਉਹਨ� ਨ�
ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਥ� ਹੀ ਆਪਣਾ ਧ�ਣਾ ਰਮਾਈ ਰ�ਖਣ ਤ� ਆਪਣਾ ਡ�ਰਾ
ਜਮਾ ਲ�ਣ ਿਪ�ਡ� ਵਾਲ� ਸਰਦ� ਪ�ਜਦ� ਢ�ਗ ਨਾਲ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਦ�
ਰਿਹਣਗ�।
ਤਤਾਥਸ� ! ਜ� ਆਿਦ ਨਾਥ ਦਾ ਇ�ਛਾ !. ਆਖ ਬਾਬ� ਮ�ਜੀ ਨ� ਹਾਮੀ ਭਰ
ਿਦ�ਤੀ। ਉਹ ਉਸ� ਿਜਮਨ ਤ� ਿਕਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਫ��ਲ ਦ� ਬ�ਟ�
ਸਬਜ਼ੀ , ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਗ�ਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਸ
ਕ�ਲ ਬੀਜ� ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਹ� ਿਜਹਾ ਭ�ਡਾਰ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਈ ਵੀ ਬੀਜ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਉ�ਗ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਿਕਸ� ਭਗਤ ਬ�ਦ� � ਬ�ਨਤੀ ਕਰ ਉਸਨ� ਪ�ਰ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਕ�ਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤੀ। ਿਕਤ� ਗ��ਜਰ�
ਜਾਨ ਪਾਲੀਆਂ ਦ� ਵ�ਗ ਉਸਦੀ ਖ�ਤੀ ਨਾ ਉਜਾੜ ਦ�ਣ। ਦ�ਵ� ਕਮਰ� ਤ�
ਵਰ�ਡ� ਦੀ ਮ�ਰ�ਮਤ ਵੀ ਹ� ਗਈ। ਿਪ�ਡ� ਦ��ਧ ਰ�ਟੀ ਵਾਹਵਾ ਆਏ ਜ�ਦੀ।
ਇ�ਕ ਪ�ਕਾ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਜ�ੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ�ਈ ਯਾਤਰੀ ਕ�ਈ
ਭ�ਖਨ ਭਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਉਹਦੀ ਰ�ਟੀ ਜ� ਦ��ਧ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਹ��ਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ।
ਲ�ਕ� ਚ ਚਰਚਾ ਹ��ਦੀ ਿਕ ਮ�ਜੀ ਦ� ਹ�ਥ ਐਨੀ ਕ� ਬਰਕਤ ਏ ਿਕ ਦ��ਧ ਭਾਵ�
ਿਕ�ਲ� ਹ�ਵ� ਪੀਣ ਵਾਲ� ਪ�ਜਾਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਵ� ਸਭ � ਪ�ਰਾ ਪ� ਜ�ਦਾ ਸੀ।
ਿਪ�ਡ ਦ� ਬਹ�ਤ� ਨ�ਜਵਾਨ� � ਮ�ਜੀ ਹ�ਥ ਿਪ�ਡ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਚਲਦ�
ਵਿਹਮ� ਤ� ਬਹ�ਤ ਇਤਰਾਜ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਬਾਬਾ ਕਦ� ਕਦ� ਮ�ਜ ਚ ਆ
ਕ� ਕਪੜ� ਉਤਾਰ ਪ�ਰਨ ਨਗਨ ਹ�ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਉਸਨ� ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ� ਵਸਤਰ ਿਤਆਗ ਿਦ�ਤ�। ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨ� ਹੀ ਇਹ ਗ�ਲ
ਦ�ਸੀ ਸੀ ਿਕ ਮ�ਜੀ ਦ� ਸ�ਪਨ� ਚ ਆ ਆਿਦ ਨਾਥ ਨ� ਉਹਦੀ ਕਰਮ-ਕਮਾਈ
ਦ� ਪ�ਰਨ ਹ�ਣ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਦ�ਿਨਆਵੀ ਇਛਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਹ�ਣ ਦਾ ਵਰ ਦ�
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ਿਦ�ਤਾ ਹ� ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਗਨ ਹ� ਜਾਣ ਚ ਕ�ਈ ਔਕੜ ਨਹ�।
ਪਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦ� ਨ�ਜਵਾਨ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਹਨ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਤ� ਿਸ਼ਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤ� ਬਾਬ�
ਦ� ਡ�ਰ� ਜ� ਲ�ਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨ� � ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਿਕ ਔਰਤ�
ਸਾਹਨਵ� ਕ�ਈ ਮਰਦ ਇ�ਝ ਨ�ਗਾ ਘ��ਮ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫ�ਲਾ ਕ� ਉਹਨ� ਦ�
ਸਾਊ ਸ�ਿਭਆਚਾਰ � ਨਸ਼ਟ ਕਰਕ� ਗ�ਦ ਫ�ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕ�ਝ ਲ�ਕ� �
ਬਾਬ� ਦੀ ਖ�ਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਖ��ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨ� ਇਸ ਧਾਰਨਾ �
ਬਲ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰਾਤ ਬਰਾਤ� ਜ� ਿਸ਼ਖਰ
ਦ�ਪਿਹਰ� ਜਦ� ਕ� ਓਧਰ ਵੜਨ ਤ� ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਆਿਸ਼ਕ ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆਂ
ਲਈ ਇਹ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਥ� ਸੀ। ਹ�ਣ ਇਹ ਥ� ਉਹਨ�
ਕ�ਲ� ਖ��ਸ ਗਈ ਸੀ। ਿਫਰ ਕ�ਝ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦ� ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਓਥ� ਉਗਦੀ
ਭ�ਗ ਤ� ਦ�ਪਿਹਰ� ਨਸ਼ਾ ਕਰਕ� ਲ�ਟ� ਰਿਹਣ ਦਾ ਅ�ਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� ਚ ਦ� ਅ�ਡ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਕ�ਝ ਡ�ਰ� ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਪ�ਖ ਚ ਕ�ਝ
ਉਸਦ� ਉਲਟ। ਖਾਸ ਕਰਕ� ਨਵ� ਉ�ਠ� ਮ��ਡ� ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਨ�ਗ� ਤ� ਦ�ਹਧਾਰੀ
ਬਾਬ� ਦੀ ਪ�ਜਾ ਤ� ਿਪ�ਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਜਮੀਨ ਇ�ਝ ਢ�ਗ ਦ� ਹ�ਥ ਦ�ਣਾ
ਉਹਨ� � ਗਵਾਰਾ ਨਹ�। ਪ�ਚਾਇਤ� ਚ ਫ�ਸਲ� ਹ��ਦ� ਗਏ ਹਰ ਵਾਰ
ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਤਾਲ ਿਦ�ਤੀ ਜ�ਦੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਹ�ਥ
ਬਹ�ਤ ਜ�ਦ�।
ਿਨ�ਤ ਵਧਦ� ਪਖ�ਡ ਤ� ਬ�ੜੀਆਂ ਦ� ਦ�ਰ ਰਾਤ ਨ�ਗ� ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਜ� ਤ� ਅ�ਕ
ਕ� ਿਫਰ ਿਪ�ਡ ਦ� ਕ�ਝ 4-5 ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਇ�ਕ ਗਰ��ਪ ਨ� ਇਸ ਗ�ਦ � ਸਦਾ
ਲਈ ਿਨਬ�ੜਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਬਲਦੀਪ
ਦਾ ਬਾਪ� ਅਮਰ� ਵੀ ਸੀ। ਉਦ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਹਜ 10 ਕ� ਸਾਲ ਸੀ
ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਕ� ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗ�ਲ ਅਮਰ� ਨ� ਮਰਨ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਲਦੀਪ � ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਸ�ਣਾਈ ਸੀ। ਮ�ਿਸਆ ਦੀ ਇ�ਕ ਰਾਤ
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ਦਾ ਉਹਨ� ਨ� ਪਲ�ਨ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਮ�ਜੀ � ਵ�ਢ ਕ� ਖ�ਹ
ਚ ਸ��ਟਕ� ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਗ�ਦ � ਹ��ਝ ਦ�ਣਗ� . ਪਰ ਅਮਰ� ਦੀ ਨ�ਦ
ਿਮ�ਥ� ਟਾਈਮ ਤ� ਨਾ ਖ��ਲ�ੀ। ਸਵ�ਰ� ਉ�ਠ ਉਹ ਜਦ� ਆਪ��ਨਾਲ ਪਲ�ਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ� ਸਾਥੀਆਂ � ਿਮਿਲਆ ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਉਹਨ� ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਜਦ�
ਰਾਤੀ ਉਹ ਵ�ਢਣ ਲਈ ਗਏ ਤ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਅ�ਗ ਪ�ਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ
ਹ�ਏ ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਕ� ਭ�ਜ ਗਏ। ਤ� ਅ�ਜ ਜਦ� ਸਵ�ਰ�
ਉਠਕ� ਮ�ੜ ਡ�ਰ� ਗਏ ਤ� ਉਹ ਮ�ੜ ਸਬ�ਤਾ ਬ�ਠਾ ਸੀ। ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਉਹਨ�
ਵ�ਲ ਦ�ਖ ਕ� ਿਕਹਾ ਹ� ,ਬਈ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਵ�ਢਣ ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜ ਗਏ।
ਿਹ�ਮਤ ਕਰ ਲ�ਦ�।
ਅਮਰ� � ਇਹ ਗ�ਲ ਅਲ�ਿਕਕ ਤ� ਲ�ਗੀ ਪਰ ਨਾਲਿਦਆ ਡਰ� ਹ�ਏ ਿਚਹਰ�
ਦ�ਖ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਵੀ ਹ� ਿਗਆ। ਅਮਰ� ਖ�ਦ � ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਿਹ�ਸਾ
ਸਮਝਣ ਲ�ਗਾ ਜ� ਡ�ਰ� ਿਖਲਾਫ ਉਹਨ� ਨ� ਸਾਿਜਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਦਨ� ਿਦਨ
ਉਹਦੀ ਿਸਹਤ ਿਗਰਨ ਲ�ਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਤ� ਮ�ਦਹਾਲੀ ਉਹਦ� ਘਰ ਪਿਹਲਾ
ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਹ�ਤੀ ਜਮੀਨ ਰ�ਤ ਦ� ਿਟ�ਬ� ਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਗ�ਲ ਹਰ
ਇ�ਕ � ਸ�ਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਚ ਨਵੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਘ�
ਜ�ਦੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਇਹ ਇਹ ਗ�ਲ ਦ�ਤ ਕਥਾ ਵ�ਗ ਪ�ਰ� ਇਲਾਕ� ਚ ਫ�ਲਣ ਲ�ਗੀ।
ਕ�ਝ ਝ�ਠ ਆਖਦ� ਕ�ਝ ਸ�ਚ। ਅਮਰ� ਲਈ ਸ�ਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਿਸਹਤ ਵੀ
ਿਗਰੀ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਖ�ਤ ਗਏ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ�ਪ ਲੜਨ ਨਾਲ ਮ�ਤ ਹ� ਗਈ
ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਮ� ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜਰ�ਰ ਮ�ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲ�ਗ ਿਗਆ
ਿਕਸ� ਫ�ਕਰ � ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ�ਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅ�ਜਾਮ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਬਲਦੀਪ � ਮ� ਬਿਚ�ਤੀ ਦਸਦੀ ਸੀ ਈ ਉਹ ਚਾਰ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਘਰ ਵੀ
ਔਕੜ� ਹੀ ਆਈਆਂ ਖ�ਤੀ ਤਬਾਹ ਹ� ਗਈ ਪਸ਼� ਮਰ ਗਏ ਤ� ਬ�ਚ� ਿਖਲਾਫ
ਹ�ਗ�। ਘਰ ਪਾਟ ਗਏ ਕ�ਈ ਨਸ਼� ਨ� ਖਾ ਿਲਆ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ।
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ਿਫਰ ਜਦ� ਉਹਨ� ਡ�ਰ� ਤ� ਭ��ਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਪ��ਨ ਕੀਤਾ ਡ�ਰ� �
ਜਮੀਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਫਰ ਘਰ ਕ�ਝ ਸ�ਖ� ਹ�ਏ। ਬਲਦੀਪ ਨ� ਵੀ ਜਮੀਨ
ਡ�ਰ� � ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ। ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਨ� ਆਪਣ� �ਾਣ ਛ�ਡਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ।
�ਾਣ ਛ�ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਝ ਖਾਸ ਭਗਤ� � ਬ�ਸ ਇ�ਕ
�ਵਚਨ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹ� ਗਈ ਹ�ਣ ਰ�ਬ ਨਾਲ
ਮ�ਲ ਦੀ ਘੜੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਕ�ਲ ਤ� ਮ�ਰ� ਇਸ ਆਸਣ ਤ� ਤ�ਹ� ਮ�ਰ�
ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਸਰਫ ਬਭ�ਤ ਿਮਲ�ਗੀ। ਜਦ� ਭਗਤ� ਨ� ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਤ� ਇਹ ਡ�ਰਾ ਮ�ੜ ਸ�ਣਨਾ ਤ� ਵੀਰਾਨ ਹ� ਜਾਏਗਾ। ਤ� ਉਦ� ਮ�ਜੀ ਨ� ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਡ�ਰ� � ਮ�ੜ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਕ�ਈ ਫਕੀਰ
ਜਰ�ਰ ਆਏਗਾ। ਉਦ� ਤ�ਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥ� ਮ�ਰੀ ਬਣਾਈ ਸਮਾਧ � ਗ�ਗਾ
ਜਲ ਨਾਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ � ਭ�ਡਾਰਾ ਕਰਦ� ਿਰਹਾ।
ਤ� ਇਹ ਸ�ਚ ਹ� ਿਗਆ ਜਦ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ � ਸ�ਚ ਿਵਚ
ਉਸ ਜਗਾਹ ਿਸਰਫ ਸ�ਆਹ ਿਮਲੀ ਤ� ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਕਹ�
ਅਨ�ਸਾਰ ਜ� ਉਹਨ� ਿਸਰਫ ਭਗਤ� � ਿਕਹਾ ਸੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਉਸ ਤ� ਅ�ਜ ਤ�ਕ ਉਸ ਸਮਾਧ � ਹਰ ਸਾਲ ਗ�ਗਾ ਦ� ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕ� ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਸਾਧ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ।
ਹ�ਣ ਉਸ ਸਾਧ� ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਕੀ
ਦ�ਸਤ� ਰਾਹ� ਹਰ ਨ�ੜ� ਤ�ੜ� ਦ� ਿਪ�ਡ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ ਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ
ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲ�ਕ� ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਧ�ਰ� ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਜਾੜ ਿਜਹ�
ਹ� ਗਏ ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ੜ ਭਾਗ ਖ��ਲਣ ਵਾਲ� ਸੀ ਜ� ਸਾਲ ਚ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਲਈ ਖ��ਲਦਾ ਸੀ।
ਲ�ਕ ਭੀੜ� ਬਣਕ� ਸ�ਜ ਧ�ਜ ਕ� ਡ�ਰ� ਵ�ਲ ਵਹੀਰ� ਘ�ਤੀ ਜਾ ਰਹ� ਸੀ।





HarjotDiKalam30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 16/101

“ਡ�ਰ� � ਸਾਲ ਚ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਤ� 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਸਾਫ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਨਵ� ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨਹ� ਸੀ । ਮ�ਜੀ ਬਾਬ� ਦ� ਮਗਰ�
ਕ�ਝ ਸਾਲ ਤ�ਕ ਓਦ� ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਭਲਵਾਨ “ਇ�ਕ ਰਾਤ ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਧਰ ਤ�ਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਜ�ੜੀ ਜ਼ਮੀਨ � ਹਰ ਸਾਲ
ਠ�ਕ� ਤ� ਦ� ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦ� ਭ�ਡਾਰ� ਚ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਚੜ�ਾਵਾ
ਚੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬ�ਕ ਚ ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਖ�ਲ�� ਖਾਤ� ਚ ਪ�ਸ�
ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਪ�ਸ� ਕਢਵਾਉਣ� ਇਸ ਲਈ ਔਖ� ਸੀ
ਿਕਉਿਕ ਡ�ਰ� ਦਾ ਕ�ਈ ਮ�ਖੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਸਾਲ� ਚ ਇਹ ਪ�ਸਾ ਕਰ�ੜ� ਚ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ� ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਸੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਡਾ ਭ�ਡਾਰਾ ਹ��ਦਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ
ਭ�ਡਾਰਾ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ �ਬ�ਧਕ� ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ�ਣ ਕ� ਹਰ ਕ�ਈ
ਸ�ਚ ਜਾਣ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਅਖੀਰ ਸਾਰ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰ� ਉਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹ�ਇਆ । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਐਲਾਨ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਜਦ� ਉਹ
ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਦ� ਲਛਮਣ ਝ�ਲ� ਤ� ਗ�ਜ਼ਰ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਰਹ� ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ
ਸਾਹਮਿਣਓ ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਾਧ ਨਜ਼ਰੀ ਿਪਆ । ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼
ਪ�ਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗ� ਸੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਐਸਾ ਨ�ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਮ� ਓਥ� ਸਾਲ� ਤ� ਤਪ ਕਰਦ� ਸਾਧ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਵੀ ਨਹ� ਦ�ਿਖਆ ।

ਅਸ� ਉਸ� ਪ�ਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਹੀ ਬ�ਠ
ਗਏ । ਮ�ਰ� ਮਨ ਚ ਉਤਸ�ਕਤਾ ਸੀ ਿਕ ਐਨੀ ਛ�ਟੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਿਤਆਗ
ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਭਗਵ� ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਵੀ ਇਸ ਸ�ਹਣ� ਨ�ਜਵਾਨ ਦਾ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਿਮ�ਥ� ਵੀ ਘ�ਟ ਸੀ ।
ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮ�ਰੀ ਗ�ਲ � ਬ��ਝ ਗਏ ਸੀ ।
ਉਹਨ� ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤ�ਹਾਡ� ਮਨ ਚ ਹ�ਵ� ਿਕ ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ�
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ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਸਦਾ ਸਾਧ� ਇਹ ਭਗਵ�
ਿਕਉਂ ਪਾਈ ਿਫਰਦਾ ਹ� ? ਕ�ਪੜ� ਸਾਡ� ਸਰੀਰ � ਢ�ਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਸਾਡ� ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� � ਲ�ਕ� ਕ� ਰ�ਖਦੀ ਹ�
ਤ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� ਸਾਡ� ਸਰੀਰ � ਵ�ਖ ਕ� ਨਾ ਜਾਗ ਪ�ਣ
ਇਸ ਲਈ ਉਸਤ� ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪਰ ਇਹ ਕ�ਪੜਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕ�ਪੜਾ ਨਹ� ਹ� ਅਸਲ ਕ�ਪੜਾ ਤ� ਸਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਹ� ਜ� ਿਕ�ਨ� ਤਰ�� ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ� ਿ�ਸ਼ਨਾ ਸਾਡ� ਮਨ ਚ ਭਰਦਾ ਹ� ।
ਿਜਵ� ਤ�ਸ� ਮ�ਰੀ ਪਛਾਣ ਮ�ਰ� ਨਕਸ਼ਾ ਤ� ਕਰ ਲਈ । ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਚ� ਉਹ ਪਛਾਣ ਤ� ਇ�ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� ਖਤਮ ਹ� ਗਈਆਂ
ਉਸ� ਿਦਨ ਅਸ� ਮਨ ਚ ਜਗਦੀ ਆਿਦ ਜ�ਤ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦ� ਹ� । ਤ�
ਉਸ ਿਦਨ ਮ� ਇਹ ਵਸਤਰ ਵੀ ਿਤਆਗ ਹੀ ਿਦਆਂਗਾ ।
ਜਦ� ਹਰ ਤਰ�� ਦ� ਵਸਤਰ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹ� ਗਈ ਿਫਰ ਹੀ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਚ ਵਸਦੀ ਜ�ਤ ਦਾ ਮ�ਲ ਪਰਮ ਜ�ਤੀ ਨਾਲ ਹ� ਸਕਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਭ
ਭਰਮ ਹ� ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ� ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ� ਕ�ਪੜ� ਵੀ । ਉਹ ਿ�ਸ਼ਨਾ �
ਜਗਾਉਂਦ� ਹਨ । ਭੜਕਾਉਂਦ� ਹਨ । ਇਹ ਕ�ਪੜ� ਉਸ ਿ�ਸ਼ਨਾ � ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਘਟਾ ਰਹ� ਹਨ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦ�ਣਗ� ।”
ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣ ਸਾ� ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ� ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ
ਆਖਦਾ ਸੀ । ਅਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਜੀ � ਪ�ਰੀ ਮਹਾਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਗਾਥਾ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ�ਸੀ ਤ� ਸ�ਣਕ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਚਮਕ ਆ ਗਈ ।

ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤ� ਕ�ਈ ਐਸਾ ਪਿਵ�ਤਰ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਕਲਯ�ਗ ਚ ਵੀ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ� । ਉਹਨ� � ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਦ�ਸੀ
ਤ� ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਕ�ਝ ਸ�ਚ ਕ� ਉਹਨ� ਨ� ਸਾਡ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਸ�ਵਾ � ਅ�ਗ�
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦ�ਤਾ । ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਡ�ਰ� ਤ� ਇਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ
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ਵਸਦੀ ਸ�ਗਤ ਦ� ਿਦਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲ� ਹਨ । ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਿਮਹਰ
ਭਿਰਆ ਹ�ਥ ਜਦ� ਇਹਨ� ਨਗਰ� ਤ� ਸੀ ਤ� ਅਸ਼ੀ ਿਕ�ਨ� ਖ�ਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ।
ਉਹ ਵਕਤ ਮ�ੜ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰ� ਇਸ
ਅਸਥਾਨ ਤ� ਪਧਾਰਣਗ� । ਉਹਨ� ਦੀ ਆਉਣ ਮਗਰ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ
ਸ�ਚਨਾ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤ� ਪ�ਰਾ ਪ�ਡਾਲ ਮ�ਜੀ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦੀ ਜ� ਨਨਾਲ ਗ��ਜ ਉ�ਿਠਆ ।

………..

ਿਦਵਾਲੀ ਤ� ਕ�ਝ ਿਦਨ ਲ�ਘ� ਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਅਜ� ਰਜਾਈ ਚ ਸ��ਤਾ
ਿਪਆ ਸੀ । ਮ��ਡਾ ਸ�ਨ�ਹਾ ਲ� ਕ� ਆਇਆ ਤ� ਿਕ ਡ�ਰ� ਕ�ਈ ਬਾਬਾ ਬ�ਲਾ
ਿਰਹਾ ਹ� । ਬਲਦੀਪ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਜਰ�ਰ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹੀ
ਹ�ਏਗਾ । ਉਸਨ� ਫਟਾਫਟ ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਕ�ਢ ਕ� ਡ�ਰ� ਪਹ��ਿਚਆ । ਅਜ�
ਠ�ਡ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਿਜਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਮ��ਡ� � ਪ�ਕਾ ਡ�ਰ� ਚ
ਬ�ਠਾ ਛ�ਿਡਆ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਰ
ਸਵ�ਰ ਆ ਜਾਣ । ਇਹ ਬਲਦੀਪ � ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਡ�ਰ� ਤ�ਕ ਿਕਵ� ਪਹ��ਚ�ਗਾ ।
ਬਲਦੀਪ ਓਥ� ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਐਨੀ ਠ�ਡ ਚ ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਮਿਹਜ਼ ਭਗਵ�
ਇਕਿਹਰ� ਕਪਿੜਆ ਚ ਧ�ਣਾ ਰਮਾਈ ਬ�ਠਾ ਸੀ । ਦ�ਰ� ਵ�ਖਣ ਤ� ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਬਚਪਨ ਵ�ਲ� ਬ�ਠਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ।

ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਉਸਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਪ ਪ�ਰ ਛ�ਹ� ਤ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਿਲਆ ।

ਪਹ��ਚਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਤਕਲੀਫ ਤ� ਰਸਤ� ਚ ਕ�ਈ ਔਕੜ ਤ� ਨਹ� ਹ�ਈ ?

ਬਲਦੀਪ � ਅਜ� ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਐਥ� ਪਹ��ਚ ਜਾਣ ਤ� ਹ�ਰਾਨੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਕ�ਈ ਦ�ਵੀ ਗ�ਣ ਨਹ� ਏ । ਸਦੀ ਪਲਟੀ � 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚ��ਕ� ਹਨ
। ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਐਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸ�ਤ ਸਮ��ਦਰ ਪਾਰ
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ਬ�ਠ� ਬ�ਦ� ਨਾਲ ਆਹਮ� ਸਾਹਮਣ� ਗ�ਲ ਹ� ਸਕਦੀ ਏ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਕ�ਈ ਨ�ਜਵਾਨ ਜ�ੜਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਗ�ਰ� ਦਕਸ਼ਨ ਚ ਆਹ
ਇ�ਕ ਫ�ਨ ਦ� ਿਗਆ । ਦ�ਸ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਚ ਕ�ਝ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਭਰ ਦਵ� ਤ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜਗ�ਾ ਪਹ��ਚ ਜਾਓ । ਬੜੀ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਏ । ਤ�ਰ�
ਿਪ�ਡ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਐਸ ਜਗ�ਾ � ਲ�ਭ ਏਥ� ਆ ਬ�ਿਠਆ। ਡ�ਰਾ ਤ� ਦ�ਰ�
ਚਮਕ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਧਰਮ ਦ� ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਐਨਾ ਧਨੀ !! ਬਲਦੀਪ � ਸ�ਚ
ਮ�ਚ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਰ�ਬ ਦ� ਨ�ੜ� ਦਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਦ� ਮਗਰ� ਹੀ �ੀਤ� ਸ�ਸ � ਲ� ਕ� ਆ ਗਈ । ਦ�ਵ� ਨ� ਉਵ� ਹੀ ਆ ਕ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤ� । ਬਲਦੀਪ � ਬੜ� ਸ�ਖ�ਪ ਚ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸ�ਣਾ ਛ�ਡੀ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਡ�ਰ� ਿਖਲ�ਾਫ ਸਾਿਜਸ਼ ਕਰਦ�
ਉਹਨ� ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਰ�ੜ ਿਗਆ । ਅ�ਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ
ਢ� ਿਰਹਾ ਤ� ਸ�ਤਾਨ ਦਾ ਸ��ਖ ਨਹ� ਸ਼ਾਇਦ ਡ�ਰ� � ਮ�ੜ ਸ�ਰਜੀਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਸ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਚ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਵ� ।
“ਜਰ�ਰ ਬਖਿਸ਼ਸ ਹ�ਏਗੀ , ਿਜ�ਨੀ ਤਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਤ�� ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ ਹ� ਬਾਬਾ
ਮ�ਜੀ ਜਰ�ਰ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗਾ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਚ ਜ� ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ
ਪਵ�ਗਾ । “
“ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਜਰ�ਰ ਕਰਦਾ ਹ�ਵ�ਗਾ ? “
– “ਜੀ ਬ�ਸ ਕਦ� ਕਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਹ�”.
-” ਸਵਾ ਸਾਲ ਪ�ਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਿਤਆਗ ਦ�ਣੀ ਪਵ�ਗੀ ।”
-“ਬਾਬਾ ਜੀ ਛ�ਡੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਪਰ ਮ�ੜ ਮਨ ਤ� ਆ ਜ�ਦੀ “
-ਜਦ� ਵੀ ਹ�ਣ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਪੀਣ ਨਾਲ� ਇਥ� ਡ�ਰ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ
ਤ� ਚੜਾ ਜਾਵ� ।ਉਹ ਇਸ ਿਤਆਗ � ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕ ਤ�ਹਾਡ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ�ਗਾ
। ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਿਜਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ� ਛ�ਟਕਾਰਾ ਚਾਹ� ਉਹ ਇਥ� ਚੜਾ
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ਦ�ਣ ਵਾਲ� � ਅਵਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਇ�ਛਤ ਵਸਤ ਿਮਲ�ਗੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਹ�ਥ ਜ�ੜ �ਣਾਮ ਕੀਤਾ । ਐਨ� � ਬਾਕੀ ਮ��ਡ� ਤ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ
ਜ�ੜਨ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਸਭ ਨ� ਆਪ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਦ�ਸੀਆਂ ਤ�
ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਲਈ ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਹ�ਲ ਦਸਦਾ
ਿਰਹਾ । ਸ�ਰਜ ਦ� ਿਨਕਲਣ ਤ�ਕ ਬਹ�ਤ ਭੀੜ ਕ�ਠੀ ਹ� ਗਈ । ਬਾਬ� ਦ�
ਆਦ�ਸ਼ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਭ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲ�ਗਰ ਲ�ਗਾ ।
ਆਉਣ ਵਾਲ� ਹਫਤ� ਦ� ਐਤਵਾਰ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਿਜਥ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ਖੀ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਸਰਬ ਸ�ਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � �ਧਾਨ ਬਣਾ
ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਡ�ਰ� ਦਾ ਟ�ਸਟ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਚ ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ
ਤ� ਬਲਦੀਪ � ਸਭ ਤ� ਮ�ਹਰੀ ਤ� ਉਸ� ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਬਾਕੀ
ਮ��ਿਡਆ � ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਰ�ਿਖਆ ਿਗਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਨ�ਜਵਾਨ ਬ�ਚ� ਬ�ਚੀਆਂ � ਧਰਮ ਵ�ਲ
ਿਧਆਨ ਲਈ ��ਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਖਾਸ ਮ�ਤਰ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ । ਬਾਕੀ ਦਸਵ� ਮ�ਿਸਆ ਤ� ਬਾਕੀ ਮ�ਿਕਆਂ ਤ� ਜ� ਵੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਸਦੀ ਮਨ�ਕਾਮਨਾ ਜਰ�ਰ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਕਰ�ਗਾ ।
ਬਾਕੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ� ਕਲਯ�ਗ ਚ
ਧਰਮ ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹ�ਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਚ ਦ�ਸ
ਿਦ�ਤਾ ਜਾਏਗਾ ।
ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਵ�ਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦ�ਨੀਆਂ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ�
ਪਹ��ਚ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ� ਰਾਹ ਜਾ ਕ� ਉਸ ਪਰਮ ਜ�ਤ ਚ ਸਮਾ ਸਕ�
ਇਹ� ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇ�ਛਾ ਸੀ !!!

ਬਲਦੀਪ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣ� ਬਾਪ ਦ� ਮਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ
ਇ�ਝ ਹੀ ਸੀ । ਅ�ਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦ�ਖੀ ਸੀ ਉਹਨ� ਨ� । ਜਦ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ�
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ਬਹ�ਤ� ਘਰ� ਨ� ਰ�ਤ ਦ� ਿਟ�ਿਬਆ ਤ� ਕਰਾਹ ਲਾ ਕ� ਖ�ਤ ਪ�ਧਰ� ਕਰ ਲਏ
ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਮ��ਗਫਲੀ ਛ�ਲ� ਤ� ਬਾਕੀ ਫਸਲ� � ਛ�ਡ ਜਮੀਨ� ਪਾਣੀ ਕ�ਢਕ�
ਧਾਨ� ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਦ� ਵੀ ਉਹ ਅਜ� ਉਸ�
ਗਰੀਬੀ ਚ ਘ��ਮ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਧ ਕ� ਸਫਾਈ ਸੀ ਜਮੀਨ ਅਜ�
ਵੀ ਪ�ਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦ� ਲਾਇਕ ਮਸ� ਸੀ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਪ�ਜ ਮਹੀਨ� ਦੀ
ਿਮਹਨਤ ਹ� ਲਾ ਕ� ਉਹ ਕਦ� ਦਾ ਬਾਕੀ ਲ�ਕ� ਬਰਾਬਰ ਹ� ਖੜਦ� । ਪਰ ਨਾ
ਉਹਨ� � ਐਸੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਆਦਤ ਤ� ਨਾ ਹੀ
ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਵੀ ਰਲਕ� ਰਾਜੀ ਸੀ । ਜ� ਕ�ਈ ਔਕੜ � ਰਲ
ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਰ�ਟੀ ਵੀ ਪ�ਰੀ ਨਾ ਪ�ਦੀ । ਉਹ ਚਾਰ ਰ�ਟੀਆਂ ਮ�ਗਦਾ ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਮ� ਪ�ਣ� ਚ ਲਪ�ਟ ਕ�ਛ ਚ ਦ�ਬ ਕ� ਲ�ਕ� ਕ� ਰ�ਖੀਆਂ ਰ�ਟੀਆਂ
ਚ� ਮਸ� ਿਗਣਕ� ਿਤ�ਨ ਿਦ�ਦੀ ।
ਭ��ਖ� ਿਢ�ਡ ਕ�ਣ ਕ�ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੀਰੀ ਟਾਲਾ ਵ�ਟ ਜ�ਦ� ਤ� ਬਲਦੀਪ
ਦਾ ਬਾਪ� ਉਸ ਿਨ�ਕੀ ਉਮਰ� ਵੀ ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਖ�ਤ� ਚ ਿਲਜਾ ਕ� ਕ�ਮ
ਲਗਾ ਲ�ਦਾ ਿਤ�ਨ� ਜੀਅ ਮਨ ਮਾਰਕ� ਪ�ਰੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜ��ਟਦ� ਿਫਰ ਵੀ
ਕ�ਝ ਨਾ ਜ�ੜਦਾ ।www.harjotdikalam.com

ਿਫਰ ਜਦ� ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਲ�ਕ� ਨ� ਇਹ� ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਡ�ਰ� ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹ� । ਇਸ� ਦ��ਖ ਥ�ਲ� ਬਾਪ� ਚ�ਲ ਵ�ਿਸਆ ਖ�ਰ� ਲ�ਕ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਤ� ਕੀ ਭ�ੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ� ਅਸਰ ਹ�ਠ ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਜ�ਆਨੀ ਗ�ਜਰੀ । ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਜ� ਉਹ
ਡ�ਰ� ਸ�ਵਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਾ
ਹ��ਦਾ । ਪਰ ਹ�ਣ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਨ� ਉਸਦੀ ਸ�ਵਾ � ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ । ਤ�
ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹ� ਿਗਆ ।

ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਸਭ ਸ਼ਰਾਪ
ਉ�ਡ ਗਏ ਹ�ਣ ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਕ�ਮ ਜ� ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਿਹ�ਸ�
ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਸ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਵਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਬਲਦੀਪ � ਵਾਹ�ਣ ਲਈ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ।
ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਜਮ�ਨ ਕਈ ਗ�ਣਾ ਹ� ਗਈ । ਬਲਦੀਪ � ਇ�ਕ
ਤਰ� ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵਾਹ�ਣ ਲਈ ਿਦ�ਤੀ ।
ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤ� ਸ�ਦ ,ਮ�ਟਰ ਦਾ ਕ�ਨ�ਕਸ਼ਨ ਤ� ਹ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ
ਡ�ਰ� ਦ� ਖਜ਼ਾਨ� ਚ� ਉਹ� ਿਮਲ ਿਗਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕ�ਈ ਰ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ
ਜਮੀਨ � ਵੀ ਉਸ� ਿਮਸ਼ਿਨਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕ� ਕਰਾਹ ਲਾ ਕ� ਤ� ਦ�ਸ਼ੀ
ਬਣਾਉਂਟੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕ� ਿਦਨ� ਚ ਹੀ ਲ�ਕ� ਬਰਾਬਰ ਆ ਖੜਾ ਹ�ਇਆ ।

ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਣਕ ਛ�ਡ� ਝ�ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਬਾਬ� ਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹੀ ਪਲ�ਨ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦੀ ਿ�ਪਾ ਉਸਤ� ਖ��ਲ� ਕ� ਵਰਤੀ ਸੀ । ਸ਼ਰਾਬ ਉਸਤ� ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਹ�
ਗਈ ਸੀ । ਿਦਨ ਚ ਇ�ਕ ਚ�ਕਰ ਪ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਡ�ਰ� ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੀ
ਸੀ । ਤ� ਐਤਵਾਰ ਤ� ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਹੀ ਡ�ਰ� ਲ�ਘ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ �
ਚੜ�ਾਵਾ ਚੜਦਾ ਲ�ਕੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ � ਪ�ਰਾ ਕਰਦ� ਚੜ�ਾਵਾ
ਚੜਾ ਜ�ਦ� । ਕ�ਈ ਦਾਰ� ਕ�ਈ ਨਮਕ ਕ�ਈ ਨਵੀ ਫਸਲ ਕ�ਈ ਕ�ਝ ਤ� ਕ�ਈ
ਕ�ਝ ।

ਕ�ਈ ਚ�ਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਕ�ਈ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕ� ਕ�ਈ �ਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕ� ਲ�
ਜ�ਦਾ ।ਤ� ਇਸ ਇ�ਕ ਕ� ਸਾਲ ਚ ਡ�ਰ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵ�ਧ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਡ�ਰ�
ਦੀ ਆਮਦਨ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਚ ਖ�ਸ਼ਹਾਲੀ ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ
ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਲ ਤ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਟ�ਬਰ ਨਾ ਈਰਖਾ ਵੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ
ਸੀ ।
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ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� �ੀਤ� ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਤ� ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਵੀ ਿਜਸ
ਸੀਮਾ � ਛ�ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹ�ਣ ਤ�ਕ �ੀਤ� ਨ� ਮਿਹਸ�ਸ ਵੀ ਨਹ�
ਸੀ ਕੀਤਾ ।
ਸਭ ਤ� ਭ�ੜੀ ਆਦਤ ਜ� �ੀਤ� � ਬਲਦੀਪ ਚ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸੀ
ਤ� ਉਹ ਹ�ਣ ਦ�ਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਸ਼ਰਾਬ ਿਜਵ� ਬਲਦੀਪ � ਅ�ਦਰ� ਖਾ ਰਹੀ
ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ� ਹਰ ਵ�ਲ� ਟ��ਿਟਆ ਹੀ
ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਹ�ਣ ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਤ� ਫ�ਰਤੀ ਹੀ ਅਲ�ਗ ਸੀ । ਕ�ਈ ਵ�ਲਾ ਸੀ
ਜਦ� ਬਲਦੀਪ �ੀਤ� ਕ�ਲ ਉਦ� ਹੀ ਢ�ਕਦਾ ਜਦ� ਉਸਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਿਬਨ� ਨਸ਼� ਤ� ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਵ� ਡਗਮਗ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ।
ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਵੀ ਉਹ ਕਦ� ਇਕ�ਲੀ ਲ�ਟੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਕਮਰ� �
ਛ�ਡ ਹ�ਰ ਪਾਸ� ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ � �ੀਤ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਤ� ਿਪਆਰ
ਜ� ਲ�ੜ ਉਦ� ਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਪੀਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛ�ਡਣ ਤ� ਮਹੀਨ� ਕ� ਮਗਰ� ਹੀ ਸਭ ਉਲਟ ਿਗਆ ਸੀ । ਇ�ਕ
ਦਮ ਜਹ� ਹੀ ,ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਿਜਸਮ ਿਚਹਰਾ ਤ� ਯਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵ�ਧ
ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਸ� �ੀਤ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼� ਦੀ ਲ�ੜ ਨਾ
ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ । ਇਕ�ਠ� ਬ�ਠ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛਾਵ� ਉਹ ਰ�ਟੀ ਖ�ਦ� ਗ�ਲ�
ਕਰਦ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਸ�ਪਨ� ਵੀ ਬ�ਣਦ� ।
ਦ��ਧ ਲ�ਸੀ ਤ� ਮ�ਖਣ � ਗ�ੜ� ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਨਵ�
ਜ�ਸ਼ ਭਰ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਬਾਹ� ਦੀ ਸਖਤੀ ਤ� ਉਸਦ� ਿਪਆਰ ਦਾ
ਅ�ਦਾਜ਼ ਸਮ� ਸਭ ਿਦਨ� ਿਦਨ ਵਿਧਆ ਹੀ ਸੀ । ਪਿਹਲ�� ਹਰ ਵ�ਲ� ਬਚਣ
ਵਾਲਾ ਬਲਦੀਪ ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਦ�ਵ� ਦ� ਕ�ਲ� � ਸਮ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ
ਲ�ਭਦਾ ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਪਲ � ਉਹ ਅਜ�ਈ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣ ਿਦ�ਦਾ ।
ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸਪ�ਸ਼ਲ ਬ�ਲਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ � ਿਕਹਾ ਉਹ ਡ�ਰ�
ਕ�ਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ� ਿਕਉਿਕ ਇਹ
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ਦਵਾਈ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਅਨ�ਮਤੀ
ਲਈ ਚ�ਡੀਗੜ� ਜਾਣਾ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦਾ ਇ�ਕ ਨ�ਤਾ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪ�ਰ�ਕਾਰ ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਿਬਨ� ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਘਰ ਆਕ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਦ�ਵ� ਜੀਅ ਤ� ਮ� ਿਜਵ� ਬਾਬ� ਦ�
ਿਗਆਨ ਤ� ਦ�ਰਗਾਮੀ ਸ�ਚ ਦ� ਕਾਇਲ ਹ� ਗਏ ਸੀ ।ਪਰ ਿਜਸ ਟ�ਬਰ ਦ�
ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਿਪਆਰ ਚ ਿਸਰਫ ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਬਾਬ� ਦ�
ਆਉਣ ਕਰਕ� ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਉਹਦ� ਕਰਕ� ਸ�ਵਾ ਭਾਵ ਤ� ਿਪਆਰ ਜਾਗ
ਜਾਣਾ ਸ�ਭਾਿਵਕ ਹੀ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਨ� ਕ�ਲ� ਸਵ�ਰ� ਛ�ਤੀ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਸਭ ਕ�ਮ ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਬ�ੜ
ਕ� ਤ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ� ਸ�ਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਿਸਆਲ ਲ�ਘ ਕ� ਿਵਸਾਖ
ਚੜ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਗਰਮੀ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ਐਤਕ� ਵਾਢੀ ਅਗਾਊਂ
ਹ�ਕ� ਹਰ ਕ�ਈ ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਸੀ । ਰਾਤ� ਅਜ� ਵੀ ਪਾਲਾ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਜਦ� ਸ�ਣ ਲਈ ਬ��ਡ ਤ� ਆ ਕ� ਲ�ਟੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ � ਿਜਵ�
ਮ�ਕਾ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ
ਕ� ਦ�ਵ� ਿਵਚਲੀ ਦ�ਰੀ � ਨਾ ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ �ੀਤ� ਨ�
ਆਪਣੀ ਬ�ਹ � ਛ�ਡਾ ਕ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ । ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਅ�ਜ ਤ�ਕ ਕਦ� ਨਹ�
ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ । ਪਰ ਹ�ਣ ਦ�ਹ� ਚ ਇ�ਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਹ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� � ਵੀ ਸਮਝ ਜ�ਦ� ਸੀ । �ੀਤ� ਨ� ਕ�ਲ� ਛ�ਤੀ ਬਲਦੀਪ
ਦ� ਛ�ਤੀ ਜਾਣ ਤ� ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਸਵ�ਰ ਤ� ਠੀਕ ਨਾ ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਬੜ�
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀ । ਬਲਦੀਪ ਿਜਵ� ਉਹਨ� ਪਲ� ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਿਗਆ
ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਕਲਾਵ� ਚ ਘ��ਟ ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਬ�ਲ� � ਚ��ਿਮਆ ਤ� ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਉਂਵ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਸ� ਗਏ ।

ਜਦ� �ੀਤ� ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਅਜ� ਿਦਨ ਚੜਨ ਚ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਸੀ । ਉਸਨ�
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ਟਾਈਮ ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਡ�ਰ� ਚ ਸਵ�ਰ ਦੀ ਪ�ਜਾ ਚ ਹਲ� ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਤ� ਪ�ਜਾ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚਣਾ ਸੀ ।
ਰ�ਸ਼ਨਦਾਨ ਿਵਚ� ਚਮਕਦ� ਚ�ਨ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਅ�ਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਜ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕਥ� ਟਕਰਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਚ�ਹਰ� ਤ� ਪ� ਰਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� � ਇਸ
ਵ�ਲ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਉਸ ਿਚਹਰ� ਤ� ਜ� ਿਪਆਰ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾ
ਿਵਆਹ ਦ� ਿਪਛਲ� ਡ�ਢ ਦ� ਸਾਲ ਚ ਨਹ� ਸੀ । ਤ� ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਕ�ਲ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਡ ਹੀ ਤਰ�ਗ ਛ�ੜ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਉਹ� ਲਗਦਾ ਿਜਵ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਦ�ਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਭਾਗਭਰੀ
ਔਰਤ ਹ�ਵ� । ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਸ਼ਰਾਪ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਦ� ਕ�ਹੜ ਹ�ਣ
ਤ� ਇ�ਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਉਸ� ਮ�ਕਤੀ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ� ਇ�ਝ ਹੀ
ਉਸ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਿਲਆਂ ਹ�ਇਆ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਬਲਦੀਪ � ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਘ��ਿਟਆ ਤ�
ਉਸ� ਿਦਲ ਭਰਕ� ਚ��ਿਮਆ । ਸਵ�ਰ ਦ� ਉਸ ਸਮ� ਚ ਆਪਣ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਨਰਮ ਨਰਮ ਬ��ਲ�ਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਬਲਦੀਪ � ਨ�ਦਰ ਵੀ ਖ�ਲ ਿਦ�ਤੀ ।
ਉਸਨ� ਅ�ਖ� ਖ�ਿਲਆਂ ਤ� ਵ�ਿਖਆ ਹਨ�ਰ� ਚ ਦ� ਚਮਕਦੀਆਂ �ੀਤ� ਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਉਸ� � ਵ�ਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਕਸ� ਿਮ�ਠ� ਸ�ਪਨ� ਚ� ਜਾਿਗਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ
। ਉਸਨ� ਮ�ਸਕਰਾਉਂਦ� ਹ�ਏ �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹ�ਰ ਨਜਦੀਕ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਰਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਖ�ਲ
ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਚ ਇ�ਝ ਿਪਆਰ ਦੀ ਤੜਪ ਜਾਗ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਅ�ਖ�
ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ,ਹ�ਥ� ਦੀ ਹਰਕਤ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬ��ਲ� ਦੀ ਖ਼ਾਮ�ਸ਼ੀ ,
ਸਾਹ� ਦੀ ਗਰਮੀ ,ਅ�ਗ� ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਭ ਿਮਲ ਕ� ਇ�ਕ ਸਾਿਜਸ਼ ਰਚ ਿਦ�ਦ�
ਸੀ । ਓਥ� ਿਫਰ ਸ਼ਬਦ ਚ��ਪ, ਕ�ਪੜ� ਬ�ਲ�ੜ� ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ
ਅ�ਜ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਹ� ਨ� ਸਭ ਉਂਝ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹ�ਲੀ
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ਹ�ਲੀ ਸਭ ਦ�ਹਰਾਇਆ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਲ�ੜ ਿਪਆਸ ਤ� ਜਰ�ਰਤ ਤ�
ਸੀਮ� ਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਪ�ਧਰ ਤ�ਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਕ� ਸੀ ਿਕ ਜ�
ਸ਼�ਰ�ਆਤ �ੀਤ� ਨ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ� ਅ�ਜਾਮ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਜਦ� ਵੀ ਹ�ਣ �ੀਤ� � ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਦਾ ਉਸ� ਚ��ਮਦਾ ਜ� ਕ�ਝ
ਵੀ ਹ�ਰ ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹ �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵਚਲੀ ਮਦਹ�ਸ਼ੀ � ਜਰ�ਰ
ਤ�ਕਦਾ । ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਵ�ਖਦਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਪ�ਰੀਆਂ ਬ�ਦ ਹ�ਕ� ਦ�ਬਾਰਾ
ਨਾ ਖ��ਲ� ਜ�ਦੀਆਂ ਤ� �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਉਸ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਘ��ਟ ਨਾ ਲ�ਦੀਆ । ਤ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਕਦ� ਨਾ ਅਲਗ ਹ� ਸਕਣ
ਵ�ਗ ਜ�ੜ ਜ�ਦ� । ਸਾਹ ਇ�ਝ ਚੜ ਜ�ਦਾ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ ਹ�ਣੀ ਕ�ਈ ਦ�ਗਲ
ਲੜਕ� ਆਇਆ ਹ�ਵ� ਤ� ਿਦਲ ਸੀਨ� ਚ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲਣ ਤ�ਕ ਜ�ਦਾ ।
ਦ�ਵ� ਦ� ਬ�ਪਰਦ ਸਰੀਰ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਜ�ੜ� ਹਰ ਕਤਰ� ਖ�ਨ ਦ�
ਵਹਾਅ � ਪੜ ਲ�ਦ� । �ੀਤ� ਦ� ਚੜ� ਸਾਹ ਚ ਉਸ� ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਹ�ਰ ਵੀ
ਫ��ਿਲਆ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਤ� ਬਲਦੀਪ ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਘ��ਟਕ� ਆਪਣ�
ਨਾਲ ਲਗਾ ਲ�ਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ� ਤ� ਡ�ਰ� ਤ� ਅਵਾਜ ਨਾ
ਆਉਂਦੀ ਜ� ਉਸਦੀ ਮ� ਨਾ ਉ�ਠਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ।
ਅ�ਜ ਤ� ਦ�ਵ� ਲਈ ਡ�ਰ� ਦੀ ਆਵਾਜ ਤ� ਮ� ਦੀ ਅਵਾਜ ਵੀ ਸ�ਣੀ ਹੀ ਨਹ�
ਸੀ । ਜਦ� ਕਮਰ� ਬ��ਡ ਤ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਚ ਸ਼�ਤੀ ਆਈ ਉਦ� ਹੀ ਜਾ
ਕ� ਉਹ ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ।

ਉ�ਠਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਲਦੀਪ ਨ� �ੀਤ� � ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਹੀ ਗ�ਲ ਕਹੀ ਿਕ
ਚ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਇਹ ਹ� ਿਗਆ ਨਹ� ਤ� ਿਦਨ ਭਰ ਤ�ਰ� ਿਖਆਲ ਚ ਰਿਹਣਾ
ਸੀ ਬਾਬ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ।
�ੀਤ� ਮ�ਸਕਰਾਈ ਤ� ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਾਬ� ਦਾ ਇਸ ਸ��ਖ ਭਰੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ
ਧ�ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।
ਫਟਾਫਟ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਰ�ਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਬਲਦੀਪ ਨ� ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ
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ਤ� ਡ�ਰ� ਜਾ ਪਹ��ਿਚਆ । ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਅ�ਜ ਦਾ ਇਹ ਿਦਨ ਉਸ
ਲਈ ਅਜ� ਕਈ ਕ�ਝ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵ�ਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� � ਅ�ਜ਼ਾਮ ਦ�ਣ
ਲਈ ਚਿੜਆ ਹ� ।

ਚ�ਡੀਗੜ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ
ਗਏ ਲ�ਕਲ ਲੀਡਰ ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਜਲ�ਅ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ� ਹਰਬ�ਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲ�ਕਲ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ
ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭ�ਰਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਸਦਾ ਅਲ�ਗ ਧੜਾ ਸੀ । ਛ�ਤੀ
ਹੀ ਵ�ਟ� ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਵਾਲ� ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਦ� ਿਜ�ਤਣ ਦ�
ਆਸਾਰ ਘ�ਟ ਸੀ । ਇਸ� ਲਈ ਹਰਬ�ਸ ਬਾਬ� � ਅ�ਡ ਤ� ਲਾਇਸ�ਸ ਦਵਾ
ਕ� ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਪ�ਕੀਆਂ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਲਈ ਿਟਕਟ ਦਾ ਜ�ਗਾੜ ਲ�ਭ
ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਪਛਲ� ਦਹਾਕ� ਚ ਘ��ਮ ਘ��ਮਕ� ਜ�
ਕ�ਝ ਉਸਨ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਤ� ਬਾਕੀ ਪ�ਰਾਣ� ਇਲਾਜ� ਬਾਰ� ਲ�ਕ�
ਤ�ਕ ਮ�ਫ਼ਤ ਉਹ ਸਭ ਿਲਜਾ ਕ� ਜੀਵਨ ਸ�ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਜੀਵਨ
ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਹ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਮਕਸਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਲਈ ਇਹ ਖ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਮ ਉਸਨ� ਹੀ ਵ�ਖਣਾ
ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਚ ਬਣਦਾ ਿਹ�ਸਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਸੀ ।
ਿਪਛਲ� ਛ� ਮਹੀਨ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ
ਿਖਆਲ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਹੀ ਨਹ� ਡ�ਰ� ਦ� ਹਰ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਸੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਪਛਲ� ਦ��ਖ ਤ�
ਸ�ਵਭਾਵ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਕ� ਉਸਤ� ਿਮਹਰ ਵ�ਧ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਤ� ਮਨਜ਼�ਰੀ ਿਮਲੀ ਤ� ਮ�ਤਰੀ ਨ� ਇ�ਕ� ਸ਼ਰਤ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ਟ� ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ�ਦਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ�
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ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਇਨਕਾਰ ਤ� ਸ਼ਰਤ ਮ�ਨ ਲਈ ।

ਲ�ਕ� ਦ� ਿਜਹੜ� ਕ�ਮ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਚ ਨਹ� ਹ��ਦ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦਾ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਿਤ�ਨ� ਖ�ਸ਼ ਸੀ ਿਤ�ਨ� ਦ� ਭਿਵ�ਖ ਉਚਾਣ ਵ�ਲ ਪ�ਲ�ਘ ਭਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਿਕਸ� � ਬਦਲ� ਚ ਥ�ੜ�ਾ ਿਮਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਿਕਸ� �
ਬਹ�ਤਾ ਤ� ਿਕਸ� � ਆਪਣ� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ।
ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚ� ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ � ਖ਼ਬਰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ �ੀਤ�
ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਚਾਨਕ ਿਵਗੜੀ ਤ� ਡਾਕਟਰ � ਬ�ਲਾਉਣਾ ਿਪਆ ।

ਬਲਦੀਪ ਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਵ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਉਹ ਿਜਵ� ਸਕ�ਟਰ ਤ�
ਵੀ ਉ�ਡ ਕ� ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਇ�ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਸ਼�ਤੀ ਸੀ । ਿਸ�ਧਾ ਕਮਰ� ਚ ਿਗਆ
ਿਜ�ਥ� �ੀਤ� ਲ�ਟੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਮ� ਉਹ� ਦ�ਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਤ� ਿਬਨ� ਿਕ ਕੀ
ਹ�ਇਆ ।

�ੀਤ� ਕ�ਲ ਉਸਨ� ਜਾ ਕ� ਸਵਾਲ ਦ�ਹਰਾਇਆ ਉਸਦੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਦ�ਹਰੀ ਸੀ ।
ਪਰ �ੀਤ� ਿਸਰਫ ਥ�ੜ�ਾ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਤ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ� ਝ�ਕਾ ਲਈਆਂ ।
ਬਲਦੀਪ ਇ�ਕ ਦਮ ਸਮਝ ਿਗਆ !!!

ਉਸਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਇ�ਕ ਹਸੀਨ ਪਲ ਜਨਮ ਲ� ਿਰਹਾ ਸੀ । �ੀਤ� ਨ�
ਿਸਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤ� ਿਗਣ ਕ� ਦ� ਦ�ਿਸਆ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ
ਵਾਲ� ਿਸਆਲ ਉਹ ਲ�ਹੜੀ ਮਨਾਉਣਗ� ।
ਉਸ� ਿਜਵ� ਚਾਅ ਚੜ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ
ਤ� �ੀਤ� � ਚ��ਮ ਲਵ� । ਪਰ ਉਸਤ� ਮ� ਨ� ਕਮਰ� ਚ ਕਦਮ ਰ�ਖ ਿਲਆ ।

ਤ� ਉਹ ਸਾਲ ਸ�ਚਮ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਚਿੜਆ ਸੀ ਹਰ
ਪਾਿਸਓਂ ਖ�ਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� ਦ� ਬ�ਚਾ ਹ�ਣ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਲ�ਕ� ਨ� ਦ�ਵ� ਦ�
ਸ�ਝ ਨਾਲ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਿਮਹਰ � ਿਦ�ਤਾ । ਮ��ਹ� ਮ��ਹ ਇਹ ਗ�ਲ� ਹਰ ਪਾਸ�
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ਫ�ਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਤ� ਿਦਨ� ਿਦਨ ਡ�ਰ� ਤ� ਸ�ਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ।

ਸ਼�ਰ� ਸ਼�ਰ� ਚ ਤ� ਸ਼ਿਹਰ ਚ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ� ਰਾਹ ਪ��ਛਦੀ ਸਵਾਰੀ �
ਦ�ਸਣ ਵਾਲ� � ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਪਰ ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ ਟ�ਪ� ਆਟ� ਤ� ਿਮ�ਨੀ
ਬ�ਸ ਦਾ ਰ�ਟ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਿਗਓਂ ਲ�ਘਣ ਲ�ਗਾ ।
ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਪ�ਕੀਆਂ ਦ�ਕਾਨ� ਖ�ਲ� ਗਈਆਂ । ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕ�ਚੀਆਂ
ਦ�ਕਾਨ� ਲ�ਦ� ਲ�ਕ । �ਸ਼ਾਦ ਿਖਡ�ਣ� ਸ��ਖ ਚ ਚੜਦਾ ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ।ਿਪ�ਡ ਦ�
ਿਵਹਲ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਚ�ਗਾ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ
ਬਣ ਿਗਆ ।

ਹਰ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਿਨ�ਕਾ ਮ�ਟਾ ਧ�ਦਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ । ਿਕਸ� ਦੀ ਦ�ਕਾਨ ਸੀ
ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਈ ਆਟ� ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਿਕਸ� ਨ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਕਰਾਏ ਤ� ਚਾੜ
ਿਦ�ਤਾ ਕ�ਈ ਦ�ਕਾਨ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ�ਕ� ਪ�ਸ� ਬਣਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਕ�ਈ
ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ਦ�ਕਾਨਦਾਰ� � ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ । ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਡ�ਰ�
ਸ�ਵਾ ਵੀ ਕਰਦ� ।
ਇ�ਕ ਚ�ਗ� ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਜ�ਨੀ ਰ�ਣਕ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਨ� ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ
ਉਹਨ� ਦ� ਜੀਵਨ ਚ ਇ�ਕ �ਿਵਤਰਨ ਲ� ਆਂਦਾ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਿਕ�ਸ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਕਥਾਵ� ਚ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਚਮਤਕਾਰ ,ਮ�ੜ ਿਜ�ਦਾ
ਹ�ਣ ਦ� ਿਕ�ਸ� ਕਿਵਤਾਵ� ਤ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਹ�ਲ ਹ�ਣ ਬ�ਝ
ਔਰਤ� ਦ� ਬ�ਚ� ਤ� ਹ�ਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਘਰ ਘਰ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਤਰਕਾਰ� ਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਡ�ਰ� ਚ ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ ਦ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦ� ਹਰਬ�ਸ
ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ�ਰ ਸ਼�ਰ ਨਾਲ �ਸਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਇ�ਝ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਸਾਲ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਬਾਬ� ਨ� ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਿਦ�ਤੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅ�ਸ� ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਕਈ ਗ�ਣ� ਵ�ਡਾ ਸੀ । 10 ਿਕ�ਿਲਆ ਦ� ਘ�ਰ� ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਝ ਜ� ਤ�
ਬੀਿਜਆ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਅ�ਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ � ਵਾਹ ਿਦ�ਤਾ
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ਸੀ ।
ਅਖਬਾਰ� ਨ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਦ� ਸਪ�ਸ਼ਲ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਕ�ਢ� ਿਜਸ ਚ ਇ�ਕ
ਪ�ਨਾ ਿਸਰਫ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਨ� ਕਢਵਾਇਆ । ਬਾਕੀ ਬਾਬ� ਦ� ਸ਼ਰਧਾਲ� ਵੀ
ਸੀ । ਤ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਸਰਪ�ਚ ਵੀ ਤ� ਹ�ਰ ਲੀਡਰ� ਦ� ਚਮਚ� ਿਕਸਮ ਦ� ਸਾਥੀ
।

ਕ�ਝ ਚ�ਣਵ� ਤ� ਮਸ਼ਹ�ਰ ਿਕਸਮ ਦ� ਗਾਇਕ ਬ�ਲਾਏ ਗਏ ਪ�ਸਟਰ� ਤ�
ਅਖਬਾਰ ਚ �ਚਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਕ�ਬਲ ਟੀਵੀ ਤ� �ਸਾਰਣ ਵੀ ਹ�ਇਆ ।

ਸਮਾਗਮ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਤ� ਵਧਕ� ਿਤ�ਨ ਿਦਨ ਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਿਤ�ਨ� ਿਦਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਕ ਆਏ । ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਕ�ਨ� ਕ�ਨ� ਚ ਲ�ਕ
ਆਏ ਸੀ । ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਪ�ਡ ਉ�ਠ ਕ� ਆ ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਅ�ਤ� ਦਾ ਚੜ�ਾਵਾ ਤ� ਮਸ਼ਹ�ਰੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਬਾਬ� ਨ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦਾ ਹ�ਥ
ਪਕੜ ਸ਼�ਕਰਗ�ਜ਼ਾਰ ਮ�ਿਨਆ ਤ� ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹਦ�
ਵਰਗ� ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕ� � ਅ�ਗ� ਿਲਜਾ ਸਕਦ� ਹਨ । ਹਰਬ�ਸ
ਲਾਲ ਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਪ�ਰ� ਿਲਟ ਕ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਮ�ਿਗਆ ਸੀ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਇਹ ਫ�ਟ� ਿਜ਼ਲ�� ਦ� ਸਮ�ਸ਼ਲ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਦ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਨ� ਤ� ਸੀ
। ਬਾਬ� ਨ� ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਅਨ�ਕ� ��ਡਕਟ ਬਣਾ ਕ� ਲ�ਕ� �
ਹ�ਰ� ਲ�ਟ� ਬਾਬ� ਤ� ਬਚਾ ਕ� ਦ�ਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਿਵਧੀ ਚ ਜ�ੜਨ ਦਾ �ਣ ਿਲਆ
।

ਇਸ ਲਈ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਝ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤ� ਦ�ਣ ਦੀ ਮ�ਗ ਕੀਤੀ ।
ਸਾਰ� ਪ�ਚ� ਨ� ਸ�ਮਤੀ ਬਣਾ ਕ� ਸ਼ਾਮਲਾਟ � ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਲੀਜ ਦ�ਣ ਦਾ
ਭਰ�ਸਾ ਿਦ�ਤਾ । ਬਦਲ� ਚ ਬਾਬ� ਨ� ਉਸ� ਅਨ�ਪਾਤ ਉਸ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� �
ਫ�ਕਟਰੀ ਚ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ ਦ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਚ ਬਲਦੀਪ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਹਾਿਜ਼ਰ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ
ਪਲ �ੀਤ� ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ
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ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਿਹ�ਸਾ ਲ�ਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ�ਮ ਬਾਬ� ਨ� ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਕ�ਧ� ਧਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤ� ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤ� ਖ�ਦ ਤ� ਵ�ਧ
ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ।

ਪਰ ਛ�ਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬਲਦੀਪ ਲਈ ਗਲ� ਚ ਫਸੀ ਕ�ਹੜਿਕਰਲੀ
ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਮ��ਡਾ ਹ�ਇਆ ।

ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਬ� ਤ� ਹ�ਇਆ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਮ ਤ� ਮਿਹ�ਦਰ ।

ਹਰਬ�ਸ � ਆਪਣ� ਇਲਾਕ� ਦੀ ਿਟਕਟ ਿਮਲੀ ਤ� ਉਹ ਿਜ�ਤਣ ਚ ਕਾਇਮ
ਿਰਹਾ ਭਾਵ� ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ । ਬਾਬ� ਦੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਚਾਲ� ਹ�ਈ ਤ�
ਲ�ਕ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ ਲ�ਗ� । ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਭੀੜ� ਵਧੀਆਂ ਤ� ਲ�ਕੀ ��ਡਕਟ
ਅ�ਨ��ਵਾਹ ਖਰੀਦ ਕ� ਵਰਤਣ ਵੀ ਲ�ਗ� ।
ਸਭ ਸ਼�ਤ ਸੀ ਸਮ��ਦਰ ਵਰਗਾ ਤ� ਕ�ਈ ਸ�ਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਚ�ਤਾਵਨੀ ਸੀ
!!!!

�ੀਤ� ਦਾ ਬ�ਚਾ ਥ�ੜ�ਾ ਵ�ਡਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਹ ਿਨਯਮਤ ਹੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਡ�ਰ�
ਜਾਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਇ�ਝ ਕਰਦ� ਸਮ� ਉ�ਡ ਕ� ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹਨ� ਦਾ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਤ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਹੜ�
ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਖੀ ਿਦਨ ਬਦਲ� ਤ� ਲ�ਕੀ ਪ��ਛ ਪ��ਛ ਘਰ
ਆਉਣ ਲ�ਗ� । ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਪ��ਛ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਈ । ਤਰ� ਤਰ�� ਦ�
ਅਫਸਰ ਲ�ਕ ,ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਦਲ ਦ� ਲ�ਕ ਜਦ� ਵੀ ਆਉਂਦ� ਤ� ਬਾਬ� � ਿਮਲਣ
ਲਈ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਰਾਹ� ਿਮਲਦ� ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤ� ਨਵ� ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ � ਇਸ ਸੀਟ
ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਚ�ਣ
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ਲਈ ਡ�ਰ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਇਸਦ� ਬਦਲ� ਬਲਦੀਪ
� ਵਧੀਆ ਪ�ਸਟ ਬਾਬ� � ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹ�ਲਤ� ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਵਰ�ਧ ਚ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ।
ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਕਈ ਿਵਭਾਗ� ਦੀ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨ� ਰ�ਡ ਕਰਕ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕ�ਆਿਲਟੀ ਵਗ�ਰਾ ਦ� ਅਧਾਰ
ਤ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਸ�ਰ ਬਦਲ ਗਏ । ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਸ� ਵੀ ਪ�ਗ� ਤ�
ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ�ਖੀ ਹ� ਜਾਣਾ ਕਬ�ਲ ਕਰ ਿਲਆ । ਬਦਲ� ਚ
ਬਲਦੀਪ � ਿਜ�ਥ� ਚਾਇਰਮ�ਨੀ ਤ� ਗ�ਨਮ�ਨ ਿਮਲ ਗਏ ਓਥ� ਹਰਬ�ਸ ਦੀ
ਦ�ਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਿਮਲੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਲਾਗ� ਹੀ ਉਹਨ� ਨ� ਆਪਣ� ਿਹ�ਸ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਨਵੀ ਕ�ਠੀ ਬਣਾ
ਲਈ ਸੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਹ�ਣ ਓਥ� ਕਾਫੀ ਹ�ਰ ਘਰ ਇਕ� ਲਾਈਨ ਚ ਬਣ ਗਏ
ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਹ�ਣ ਿਜਆਦਾ ਕ�ਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਡ�ਰ� ਤ� ਤ�
ਿਪ�ਡ ਤ� । ਇ�ਕ ਪ�ਡ� ਤ� ਅਨਪੜ� ਤ� ਊਹਨ� ਇ�ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤ� ਿਹਸਾਬ
ਿਕਤਾਬ � ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜ� ਕਿਹ ਲਵ� ਬ�-ਿਹਸਾਬ ਅਮੀਰੀ
ਨਾਲ 100 ਚ�ਜ ਬ�ਦਾ ਿਸ�ਖ ਜ�ਦਾ । ਿਜ਼ਸ� ਕਦ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਓਏ ਬ�ਲੀ
ਆਖ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਬਲਦੀਪ ਿਸ�ਘ ਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਪ�ਿਲਸ ਵਾਲ� ਵੀ
ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦ� ।
�ੀਤ� ਦਾ ਹ�ਣ ਬਹ�ਤਾ ਸਮ� ਡ�ਰ� ਹੀ ਲ�ਘਦਾ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ � ਤ� ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਦਾ �ਬ�ਧ ਦ�ਖਦ� ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਿਨ�ਕਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਭਾਵ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕਈ
ਪਿਰਵਾਰ ਡ�ਰ� ਆਕ� ਪ�ਕ� ਤ�ਰ ਤ� ਿਟਕ ਗਏ ਸੀ ਿਜਹਨ� ਿਵ�ਚ ਬਾਬ� ਦੀ
ਕਾਰ ਦ� ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ,ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਭਗਤ ਬਣ� ਕ�ਝ
ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਓਥ� ਪ�ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦਾ
ਇਥ� ਦਾ �ਬ�ਧ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਮਗਰ� �ੀਤ� ਹ�ਥ ਆ ਿਗਆ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ �ਬ�ਧ ਤ� ਮਗਰ� ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ
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ਚੜ�ਾਵਾ ਖਰਚ ਤ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਬ�ਕ ਚ ਪ�ਸ� ਭ�ਜਣ ਦਾ �ਬ�ਧ �ੀਤ� ਹੀ
ਕਰਦੀ ਸੀ ।
ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਵੀ ਡ�ਰ� ਚ ਦ�ਿਪਹਰ ਦੀ ਰ�ਟੀ ਪਕਾ ਕ� ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਈਆਂ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਅਿਜਹ� ਿਦਨ ਆਪਣ� ਪ�ਜਾ ਪਾਠ � ਿਨਪਟਾ ਕ� ਿਦਨ ਦ� ਹ�ਰ
ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਚਲਦ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਲ�ਗਰ � ਭ�ਗ ਲਵਾ ਕ� ਹੀ ਦ�ਿਪਹਰ ਲਈ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹ�ਣ
ਕ�ਈ ਆਮ ਕਮਰਾ ਨਾ ਰਿਹਕ� ਆਧ�ਿਨਕ ਸਹ�ਲਤ� ਨਾਲ ਲ��ਸ ਪ�ਰਾ
ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਤ� ਘ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ।ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਡ�ਰ� ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ
ਤ� ਿਜਥ� ਤ�ਕ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਬਾਬ� ਤ� ਿਬਨ� ਿਸਰਫ ਬਲਦੀਪ ਚ�ਨ� ਜ� ਹਰਬ�ਸ
ਹੀ ਪਹ��ਚ ਸਕਦ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲ�ਗਰ ਛਕਣ
ਲਗਦਾ ਉਦ� ਹੀ ਚ�ਨ� ਕਮਰ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕ� ਕਮਰ� � ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ�
ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ਸੀ ।ਉਦ� ਤ�ਕ ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਿਵਹਲੀਆਂ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ
ਤ� ਸਭ ਇਕ�ਠ� ਘਰ ਚਲ� ਜ�ਦ� ਸੀ ਮਗਰ� ਸ�ਵਾਦਾਰ ਿਕਸ� ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ�
ਭਗਤ � ਰ�ਟੀ ਖਵਾ ਤ�ਰੀ ਜ�ਦ� ।
ਉਸ ਿਦਨ ਬਲਦੀਪ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡ�ਰ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ�
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਬਾਬ� � ਿਮਲ ਕ� ਜਾਣ ਦਾ ਸ�ਿਚਆ । ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਲ�ਗਰ � ਭ�ਗ ਲਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਭ�ਗ ਮਗਰ� ਬਲਦੀਪ �
ਵੀ ਰ�ਟੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਿਵਹਲਾ ਹ�ਇਆ
ਬਲਦੀਪ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਨ� � ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਵੀ ਲ�ਗਰ ਤ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ�
ਇਹ ਸ�ਚ ਿਬਨ� �ੀਤ� ਦ� ਚਲ� ਗਈਆਂ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ �ੀਤ� ਬਲਦੀਪ ਨਾਲ
ਆਏਗੀ । ਤ� ਬਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਿਨਪਟਾ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
�ੀਤ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਚਲ� ਗਈ ।

ਪਰ ਅ�ਜ �ੀਤ� ਨ� ਸਫਾਈ ਦਾ ਕ�ਮ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।
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ਿਕਉਿਕ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਕਸਰ ਲ�ਮੀ ਚਲ�
ਜ�ਦੀ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਿਨਪਟਾ ਕ� ਿਬਸਤਰ � ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਦਰ � ਿਵਛਾਉਂਦੀ
ਹ�ਈ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਬ��ਡ ਤ� ਝ�ਕੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਿਕ ਉਸ� ਦ�
ਮਜਬ�ਤ ਬਾਹ� ਨ� ਉਸ� ਪ�ਰ� ਤਰੀਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਜਕੜ ਿਲਆ । ਡਰ
ਸਿਹਮ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਚ ਕ�ਬਣੀ ਿਛੜ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ�
ਵੀ ਚੀਕ ਨਾ ਸਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਗਲ� ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਬਾਹ� ਦੀ ਪਕੜ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� � ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤ� ਚ ਘ��ਟਕ� ਪ�ਰ�
ਦਾ ਪ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ�ੜ ਿਗਆ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ
ਝ�ਲਦੀ ਹੀ ਪ�ਰੀ ਬ��ਡ ਤ� ਵਜ਼ਨ � ਸ��ਟ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਹਵਾ ਿਵ�ਚ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘ��ਟ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਜ� ਤ�ਕ ਉਹ ਉਸ�
ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਉ�ਤ� ਇ�ਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ�ਣ ਹ� ਡਰ ਤ� ਸਿਹਮ
ਤ� ਭਾਰ ਥ�ਲ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਦ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਦ� ਜ�ੜ� ਿਹ�ਿਸਆਂ ਤ�
ਉਹ� ਇਹ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਹ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਨਗਨ
ਹ� । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਤ� ਸਾਹ ਲ�ਣ ਜ�ਗੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼�ਰ ਲਾਇਆ । ਤ� ਉ�ਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਕ�ਝ ਿਢ�ਲਾ ਹ�ਇਆ । ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ
ਦਰਵਾਜ਼� ਤ� ਿਬਸਤਰ ਤ�ਕ ਘ��ਮਦੀ ਹ�ਈ ਿਸ�ਧੀ ਹ�ਈ ਤ� ਬ��ਡ ਤ� ਥ�ੜੀ
ਦ�ਰੀ ਤ� ਪਏ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਖ��ਲ�� ਲ�ਗ�ਟ ਤ� ਸਾਫ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹੀ ਹ� । ਕੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤਪ�ਿਸਆ ਭ�ਗ ਹ� ਗਈ !!! ਜ�
ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਉਲਝਣ ਸੀ ਖ��ਲ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸਤ� ਉ�ਪਰ ਉਸਨ�
ਅ�ਖ� ਵੀ ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਅ�ਖ� ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੀ ਸੀ । ਆਿਖਰ ਸਭ ਕ�ਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤ� ਲ�ਖ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਿਸ�ਧ�
ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲ� ਤ� ਰ�ਬ ਦ� ਨ�ੜ� ਪ��ਜ� ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਿਕ�ਝ ਿਕਸ
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ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਤ� ਸਿਤਕਾਰ ਨ� ਸਹੀ ਗਲਤ ਤ�
ਨ�ਿਤਕ ਅਨ�ਿਤਕ ਵਰਗ� ਿਕਸ� ਵੀ ਿਖਆਲ � ਉਸਦ� ਿਦਲ ਿਵਚ� ਖਾਿਰਜ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਖ�ਦ � ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲ�ਗਰ ਤ� ਉ�ਠਕ�
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਬ��ਡ ਦ� ਨ�ੜ� ਪਹ��ਚ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਇ�ਝ ਝ�ਕਕ�
ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸਾਲ� ਤ� ਦ�ਬੀ ਇ�ਕ ਅ�ਗ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ
ਭ�ਬੜ ਬਣ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਝ�ਕੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਭਰਵ�
ਿਹ�ਸਾ ਵਧ�ਰ� ਸਪਸ਼ਟ ਤ� ਿਖ�ਚ ਪਾਊ ਸੀ। ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਿਹ�ਸ� � ਿਪ�ਿਛਓਂ
ਤ�ਕ ਕ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਅ�ਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਘ��ਮ
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਪਛਲ� ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਚ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� � ਵ�ਸ ਚ ਕਰਕ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਖ�ਦ ਸਾਧ ਹ�ਇਆ ਸੀ । �ੀਤ� � ਵ�ਖ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਮ�ੜ ਮ�ੜ
ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ਸੀ । ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਇ�ਕਲਤਾ ਚ �ੀਤ� ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਜ� ਕ�ਲ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਉਸ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ�
ਿਧਆਨ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਸਰੀਰ
ਤ� ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਬਾਕੀ ਅ�ਗ� � ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਆਪਣ� ਸਾਧ
ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦ� ਿਦਨ ਯਾਦ ਆ ਜ�ਦ� ਤ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਉਹ ਦ�ਬੀਆਂ
ਇ�ਛਾਵ� ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ।
ਤ� ਅ�ਜ ਉਹ ਕ�ਲ�ਪਣ ਤ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤ�ਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚ
ਉਹ ਸਭ ਇ�ਕ ਦਮ ਭ�ਬੜ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਲ�ਗ�ਟ ਚ ਖ�ਦ �
ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖਣ ਵਾਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ� ਉਸਦਾ ਹ�ਣ
ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹ� ,ਿਕਤ� ਖ�ਦ ਹੀ ਨਾ ਉ�ਤਰ ਜਾਏ । ਤ�
ਉਸਨ� ਉਤਾਰ ਕ� ਓਵ� ਹੀ �ੀਤ� � ਪਕੜ ਿਲਆ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛ��ਟਣ ਲਈ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੀ । ਪਰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹ��ਦ� ਹੀ
ਿਕ ਉਸ� ਇ�ਝ ਬਾਹ� ਚ ਭਰ ਲ�ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਜ਼ਸ� ਉਹ ਰ�ਬ
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ਹੀ ਸਮਝਦ� ਸੀ । ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਖ�ਦ � ਉਸਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਖ�ਦ � ਰ�ਬ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰ�
ਤਨ ਮਨ ਤ� ਿਜਵ� ਉਦ� ਨਸ਼ਾ ਛਾਅ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ
ਭਰਕ� �ੀਤ� ਦ� ਿਚਹਰ� � ਤ�ਿਕਆ ਿਜਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਿਚਹਰ� ਦ� ਨਕਸ਼� ਚ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਲ�ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਬ��ਲ� � ਚ��ਮਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਅਗਲ� ਹੀ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਚ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ�
�ੀਤ� � ਪ�ਰ� ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਅਲਗ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਸਾਲ� ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦ� ਸਰੀਰ � ਇ�ਜ ਨਗਨ ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਹ�ਥ �ੀਤ� ਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ � ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ਿਜਸ�
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਵ�ਖ ਕ� ਵੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਬ�ਕਾਬ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਿਜਵ� ਉਹ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਛ�ਹ ਕ� ਮਸਲ ਕ� ਤ� ਚ��ਮ ਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ
ਇ�ਛਾਵ� ਪ�ਰੀਆਂ ਕਰ ਲ�ਣੀਆਂ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦੀ ਹਰ ਛ�ਹ ਹਰ
ਚ��ਮਣ ਨਾਲ �ੀਤ� ਦ� ਸਾਹ ਵੀ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਖ�ਦ
ਦ� ਕ�ਨ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਲ�ਤ� ਿਵਚ� ਿਜਵ� ਸ�ਕ ਿਨ�ਕਲ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ
ਿਦਲ ਿਜਵ� ਅ�ਦਰ ਨਹ� ਬਾਹਰ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਇਹ� ਹਾਲ �ੀਤ� ਦਾ
ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਲਈ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਲਈ ਸਮਝ ਬਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਤ�
ਦ�ਵ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ । ਧਰਮ ਅਧਰਮ
ਸਹੀ ਗਲਤ ਦ� ਫਾਸਲ� ਦ�ਹਲੀ ਤ� ਲ�ਗ�ਟ ਨਾਲ ਿਡ�ਗ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਕ�ਦਰਤ
ਨ� ਆਪਣ� ਰ�ਗ � ਬਾਖ਼�ਬੀ ਿਛੜਕ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਚ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ
ਰ�ਗ� ਜਾ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਹ�ਥ� ਨ� ਹ�ਥ� ਿਵ�ਚ ਸਮਾਕ� ਤ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਸਮਾਕ�
ਉਹਨ� ਦੀ ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਤਪਸ਼ ਨ� ਦ�ਵ� � ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ
। ਕਮਰ� ਚ ਦ�ਹ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਟ�ਕਰ ਤ� ਿਬਨ� ਤ� ਸ਼ੀਤਕਾਰ� ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਬ��ਡ ਦੀ ਿਜਸ ਚਾਦਰ � �ੀਤ� ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਹ ਬ��ਡ ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਡ�ਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤ� ਜਿਤਨ
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ਦਾਸ ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ। ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਉਹਨ� � ਿਸਰਫ ਜ� ਆਨ�ਦ ਦ� ਪਲ
ਿਮਲ ਰਹ� ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚ ਗ�ਆਚ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਐਸਾ ਆਨ�ਦ ਨਾ ਉਹ�
ਕਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� �ਵਚਨ ਸ�ਣਕ� ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਐਸ� ਿਕਸ� ਅਨ�ਭਵ � ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ� ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਦ�ਵ�
ਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਇਹ ਿਪਆਸ ਉਦ� ਹੀ ਿਮਟੀ ਜਦ� ਦ�ਵ� ਦ� ਦਮ� ਿਵ�ਚ ਹ�ਰ
ਸਾਹ ਲ�ਣ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਘ��ਟ ਲ�ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਬਚੀ । ਿਫਰ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਢ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਉਂਝ ਹੀ ਿਡ�ਗ ਗਏ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਉਂਝ ਹੀ ਿਡ�ਗ ਕ� ਉ�ਗਨ ਲ�ਗਾ ।
ਤ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਸ� ਿਗਆ । �ੀਤ� ਕ�ਝ ਪਲ ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟੀ ਰਹੀ । ਿਫਰ
ਉ�ਠੀ ਤ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਕ� ਉਂਝ ਹੀ ਮ�ੜ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰ� � ਛ�ਹ
ਕ� ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਅਪਣ� ਘਰ ਆ ਗਈ ।

…..

ਘਰ ਆਈ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਉਸ� ਹੀ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� ਉਸਨ�
ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਦ� ਨਾਲ �ੀਤ� ਘਰ ਨਹ� ਆਈ ਤ� ਉਹ
ਦ�ਬਾਰਾ ਡ�ਰ� ਦ�ਖਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਅ�ਗ� ਡ�ਰ� ਉਸ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ
ਿਮਿਲਆ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬ�ਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਿਡਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ�ਚਕ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਪ��ਛ ਕ� ਮ�ੜ ਘਰ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ �ੀਤ� ਘਰ ਆਈ ਤ� ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ ਕ� ਿਕ�ਥ� ਸੀ ਤ�
ਚ�ਨ� ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦਾ ਕ�ਝ ਜਰ�ਰੀ ਿਹਸਾਬ ਦ�ਖਦੀ ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਮਨ ਚ ਿਕਸ� ਿਕਸਮ ਦਾ ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ
ਨਹ� ਸੀ ਉਸਨ� ਿਸਰਫ ਇਹ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵ� ਿਕ ਨਾ
ਇਹ� ਸ�ਚਦਾ ਓਥ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ �ੀਤ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਥ�ਕੀ ਹ�ਈ ਹ� । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਹਮ�ਸ਼� ਦੀ ਤਰ� ਉਂਝ ਹੀ ਛ�ਡ
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ਕ� ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਲਸ ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਲਈ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਿਕਉਿਕ ਉਹਨ� ਅਨ�ਸਾਰ ਿਖਝ ਚ ਆਕ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਜ
ਉਹਨ� ਤ� ਕ�ਈ ਅਟ�ਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ� । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਉਂਝ ਵੀ ਰ�ਬ ਦ� ਭ�ਦ ਜਾਣਦ� ਇਹਨ� ਸ�ਤ� �
ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਮਨ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤ�
ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪੜ� �ੀਤ� ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਿਦਲ ਤ�
ਿਦਮਾਗ ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਵ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਛ�ਪ ਚਾਪ ਸ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।

ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ � ਇਹ ਿਬਲਕ�ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਟ�ਬਰ ਦੀ ਚੜ�ਾਈ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕ�ਲ ਆਪਣਾ ਬ�ਦਾ ਛ�ਡਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।ਉਸ � ਤ� ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ � ਇਹ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਦੀ ਚੜ�ਾਈ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਸ� ਸੀਟ ਤ� ਨਹ� ਸਗ� ਆਸ ਪਾਸ
ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟ� ਤ� ਅਸਰ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਹ�ਕਮ ਤ� ਇਲਾਕ� ਦੀ ਪ�ਿਲਸ
ਤ� ਹ�ਰ ਿਵਭਾਗ ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰਦ� । ਡ�ਰ� ਦੀ ਮਾਇਆ ਲ�ਕ�
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ� ਦ� ਸਿਹਯ�ਗ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ�
ਸੜਕ� ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲ� ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਇਸ
ਹਲਕ� ਚ ਘ�ਟ ਸਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਧ�ਰ� �ਚਾਰ ਤ� ਨਾਮ ਲਈ ਕ�ਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਾਬ�
ਦ� ਕਹ� ਿਕਸ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇ�ਝ ਸਰਕਾਰ� ਦਰਬਾਰ ਬਾਬ� ਦੀ
ਪਹ��ਚ ਨਾਲ ਲ�ਕ� ਚ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ।
ਇਸ� ਦ� ਿਸਰ ਤ� ਉਸ ਇਲਾਕ� ਚ ਬਹ�ਤ ਚ�ਣ� ਮਗਰ� ਬਾਬ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
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ਸਰਕਾਰ ਚ ਮ�ਜ�ਦ ਪਾਰਟੀ ਨ� ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਿਜ�ਤ ਲਈ ।

ਬਦਲ� ਚ ਬਾਬ� � ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਹ�ਰ ਜ਼ਮੀਨ� ਤ� ਕਬਜ਼� ਿਮਲ
ਗਏ । ਡ�ਰ� ਦ� ਕਈ ਹ�ਰ ਕ�ਦਰ ਖ�ਲ�ਣ ਲਈ ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਕਈ ਿਜਿਲਆ ਚ
ਪ�ਸ਼ ਇਲਾਿਕਆਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਕ�ਡੀ ਦ� ਭਾਅ ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਤ� ਉਸਦ� ਬਦਲ�
ਬਾਬ� ਨ� ਪਾਰਟੀ � ਫ�ਡ ਤ� ਰ�ਲੀਆਂ ਵ�ਲ� ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤ�ਟ ਨਾ ਆਉਣ
ਿਦ�ਤੀ । ਪਾਰਟੀ ਦ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮ�ਤਰੀਆਂ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ�
ਿਬਨ� ਟ�ਕਸ ਤ� ਨਾਮ ਲਵਾ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਦ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਹ�ਰਾਫ�ਰੀਆਂ ਕਰਕ�
ਕਰ�ੜ� ਦਾ ਟ�ਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਇਹ ਸਿਹਣ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਸੀਟ ਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਕੀ
ਸੀ ਉਹ ਦ�ਸਰੀ ਪਾਰਟੀ � ਚਲ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਉਸਨ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਡ�ਰ� � ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵ� ।
ਇਸ ਲਈ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਕ�ਝ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਧਰਮ� ਦ� ਿਵਦਵਾਨ ਿਕਸਮ
ਦ� ਬ�ਿਦਆ � ਇਕ�ਠ� ਕਰਕ� ਡ�ਰ� ਮ�ਹਰ� ਰ�ਲਾ ਪਾ ਿਦ�ਤਾ । ਰ�ਲਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਥ� ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਧਰਮ� ਦ� ਪਿਵ�ਤਰ ਗ��ਥ ਰ�ਖ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਓਥ� ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ�ਾਈ ਜ�ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਡ�ਰਾ ਧਰਮ ਗ��ਥ� ਦੀ
ਬ�ਅਦਬੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ�ਖੀ ਮੀਡੀਆ ਤ�
ਅਖਬਾਰ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਸੀ
। ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹ��ਦਾ ਹ��ਦਾ ਬਿਚਆ । ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਨ�
ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ� ਰ�ਕ ਿਲਆ ।

ਬਲਦੀਪ ਤ� ਬਾਕੀ �ਬ�ਧਕ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਤ� ਉਸਦ� ਸਮਰਥਕ� � ਕ��ਟ
ਕ� ਖਦ�ੜਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵਧ�ਰ� ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਮ�ਗੀ ।ਪ�ਰ� ਕ�ਮਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣ� ਿਜਹੜੀ ਉਸਦ� ਡ�ਰ� ਤ� ਭ��ਲ
ਹ�ਈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਅ�ਗ� ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਚੜ�ਾਵ� ਲਈ ਭਾਵ�
ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ � ਨਹ� ਸੀ ਰ�ਕ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਹਰ ਪਿਵਤਰ
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ਗ��ਥ� ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਤ� ਇ�ਕ ਿਕਲ�ਮੀਟਰ ਦ�ਰ ਅ�ਲਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ
। ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ�ਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ
ਵਧਾਉਣਾ ਨਹ� ਸਗ� ਜ� ਛ�ਡ ਰਹ� ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਹ� । ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ�
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਲਈ ਉਸਨ� ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਭ�ਰ� ਚ ਰਿਹਕ� ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਪ
ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ।
ਇ�ਝ ਬਾਬ� ਨ� ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਦੀ ਹਲੀਮੀ �ਿਸ�ਧੀ
ਿਵਰ�ਧੀ ਰਾਹ� ਹ�ਕ� ਹ�ਰ ਵੀ ਦ�ਰ ਪਹ��ਚ ਗਈ ।

ਿਦਖਾਵ� ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਭ�ਰ� ਚ ਜਾ ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਿਜ�ਥ� ਿਸਰਫ
ਐਤਵਾਰ � ਭਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕ� ਔਰਤ� ਚ�ਕੀ ਭਰਦੀਆਂ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਿਸਰਫ �ੀਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਹ��ਦੀ ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਹਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ�
ਿਕਸ� ਸਾਥੀ � ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਰ�ਖ ਕ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ
। ਤ� ਉਸ ਧਰਨ� ਚ ਉਹ� ਿਜ�ਥ� ਹਾਰ ਿਮਲੀ ਓਥ� ਇ�ਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਿਕਰਨ
ਵੀ । ਜਲ�ਧਰ ਤ� ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ� ਿਕਸ� ਵਰਕਰ ਨ� ਉਸ� ਸ�ਚਨਾ
ਿਦ�ਤੀ ਿਕ ਉਸ� ਇ�ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਿਲਆ ਹ� ਿਜਸ ਅਨ�ਸਾਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦਾ ਇ�ਕ ਭਰਾ ਹ� ਜ� ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਜਹੀ ਚ ਿਜ�ਦਗੀ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹ� ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜਵ� ਅ�ਖ� � ਨਵੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਸਭ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਲਕ��ਲ ਸਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ
ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਚ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ । ਸ�ਚ ਸਮਝ ਕ�
ਚ�ਲਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ ਬਾਰ� ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਕ��ਲ
5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਚ ਿਦਨ ਕ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਭਰਾ ਦੀ
ਹ�ਈ �ਿਸ�ਧੀ ਬਾਰ� ਵੀ ਅਜ� ਤ�ਕ ਖ਼ਬਰ ਨਹ� ਸੀ । ਿਕਉਿਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਲਿਹਜਾ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਪਾਰਟੀ ਦਾ
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ਵਰਕਰ ਜ� ਆੜਤੀਆ ਸੀ ਇ�ਕ ਤ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦ� ਧਰਨ� ਚ ਆਇਆ
ਸੀ ਉਸਦ� ਬਾਪ � ਤ� ਦ�ਵ� ਭਰਾਵ� � ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਇਥ� ਹੀ ਭ�ਤ
ਖ��ਿਲਆ ਸੀ । ਸ਼�ਕ ਦ� ਅਧਾਰ ਤ� ਉਸਨ� ਿਪ�ਡ ਜਾ ਕ� ਸਭ ਕ�ਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ
। ਤ� ਸਭ ਸਾਫ ਹ� ਿਗਆ ।

ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ � ਿਮਿਲਆ । ਗਰੀਬੀ � ਉਸਨ�
ਹਿਥਆਰ ਬਣਾਇਆ । ਹਰਦ�ਵ � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਬ�ਲਾ ਕ� ਕਾਫੀ ਿਸਮਨ
ਰਿਖਆ ਿਫਰ ਉਸ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਸਭ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਸਦ� ਭਰਾ ਨ�
ਐਨਾ ਵ�ਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਿਸਰਜ ਿਲਆ । ਖ�ਨ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ�ਣ ਤ� ਿਜਸਦਾ
ਹ�ਕ ਉਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਟ�ਬਰ ਿਕਵ� ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਝ�ਠ ਦੀ ਪ�ਟੀ ਪੜੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹਰਦ�ਵ � ਬ�ਲਾਉਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਰ�ਕ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਝ�ਲ
ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਇ�ਝ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਨ�
ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਬ��ਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਤ� ਉਸਤ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਕਰ
ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਜਲ�ਧਰ ਸ਼ਿਹਰ ਕ�ਠੀ ਿਦਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ
� ਵਧੀਆ ਸਕ�ਲ ਚ ਦਾਿਖਲ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।ਜਦ� ਸਾਰਾ ਟ�ਬਰ ਉਸਦ�
ਵ�ਸ ਤ� ਕਿਹਣ� ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਕਾਰ ਚ ਿਬਠਾ ਬਾਬ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਿਲਜਾ ਕ� ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮ��ਹ
ਅ�ਿਡਆ ਰਿਹ ਿਗਆ । ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ ਨ� ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਸਖਾਏ
ਅਨ�ਸਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤ� ਉਸ� ਲਭਣ ਦੀਆਂ
ਝ�ਠੀਆਂ ਸ�ਹ ਖਾਧੀ । ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਬਾਪ� ਆਖਰੀ ਸਮ� ਉਸ� ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਿਗਆ ।

ਲਹ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਖ�ਚ ਹ��ਦੀ ਹ� । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� ਦ� ਇ�ਕ
ਪਾਸ� ਬਣੀ ਨਵ� ਕ�ਠੀ ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਸ�ਭਾਲ ਿਦ�ਤੀ ।
ਤ� ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰ� ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਸਭ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗਾ ।
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ਇ�ਝ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਅਖੀਰ ਆਪਣ� ਇ�ਕ ਬ�ਦ� � ਡ�ਰ� ਚ ਬਾਬ� ਦ� ਨ�ੜ�
ਪਹ��ਚਾਉਣ ਦ� ਕਾਮਯਾਬ ਹ� ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਹਰ ਖਬਰ ਅ�ਦਰ� ਉਸ� ਿਮਲ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕਮਜ਼�ਰ ਗ�ਠ ਿਮਲਦ� ਹੀ ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �
ਆਪਣ� ਪਾਸ� ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ� ਬਲਦੀਪ � ਓਥ� ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ,�ੀਤ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਿਕ�ਸਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਵਧਦਾ
ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਲ�ਗਪ�ਗ ਹਰ ਰ�ਜ਼ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ ।
�ੀਤ� � ਕਦ� ਇਸ ਚ ਕ�ਝ ਗਲਤ ਮਿਹਸ�ਸ ਨਾ ਹ�ਇਆ । ਸ਼ਰਧਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅ�ਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਭਰਮ ਚ ਬ�ਹ�ਦ ਿਨ�ਕਾ ਿਜਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹ��ਦਾ ਹ�
। ਿਜ�ਥ� ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਲ�ਕ� � ਆਉਂਦਾ ਹ� । �ੀਤ� ਉਹ
ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਵ� ਤ� ਿਜ�ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਆਖਦਾ �ੀਤ�
ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਬਣਾਏ ਭ�ਰ� ਚ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਕ�ੜੀਆਂ
ਿਵਆਹੀਆਂ ਤ� ਕ�ਆਰੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਚ�ਕੀ ਭਿਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ �ੀਤ� ਤ� ਹੀ ਿਕਉਂ ਅਟਕ ਿਗਆ । ਇਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਦੀ
ਗ�ਲ ਿਸਰਫ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ । �ੀਤ� � ਦ�ਖ ਕ� ਹੀ ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਮ�ਹਰਾ ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਉਸ� ਆਪਣ�
ਮਨ ਚ ਵ�ਸ� ਿਕਸ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਿਮਣ� ਅ�ਗ� ਦੀ ਯਾਦ
ਿਦਵਾ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਅਸਲ ਚ �ੀਤ� ਉਸਦ� ਕਲਾਵ� ਿਵ�ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਸਨ� ਜ� ਵੀ ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਅ�ਦਾਜ਼� ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਪ�ਰ� ਿਨ�ਕਲ�
ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਪਆਸ � ਉਹ ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਹੀ ਿਮਟਾ ਲ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਤ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਹਫਿਤਆਂ ਚ ਤ� ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਿਦਨ� ਚ ।

ਬ�ਸ਼�ਕ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਸਭ ਿਨਪਟ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਿਗਲਟੀ ਪ�ਦਾ
ਹ� ਜ�ਦੀ ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ �ੀਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਭ
ਭ��ਲ ਜ�ਦਾ । ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ ਜ�ਗ ਬ�ਨ� ਹ�ਏ ਮਨ ਤ� ਤਨ ਦ� ਸਭ ਬ�ਧਨ
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ਖ��ਲ ਜ�ਦ� । ਤ� ਹ�ਸ਼ ਉਦ� ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦ� ਦ�ਵ� ਹ�ਕ ਰਹ� ਹ��ਦ� ।
ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਆਿਖਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਬਾਹ� ਚ ਬ�ਨ� ਹ�ਏ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �
ਿਸਰਫ ਉਸ � ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਿਬਸਤਰ ਤ� ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਕੀ ਉਸਦਾ ਯ�ਗੀਪ�ਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਿਫਸ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪ�ਰੀ ਕਹਾਣੀ � ਖ�ਲ� ਕ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ
। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਧ ਹ� ਜਾਣ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ । ਤ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹ�ਕ� ਦ�ਨੀਆਂ ਿਤਆਗ ਕ� ਇ�ਦਰੀਆਂ � ਕਾਬ� ਚ
ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ । ਤ� ਉਸ ਿਦਨ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਰ ਸ਼ਾਮ ਤ�ਕ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ �ੀਤ� � ਬਾਹ� ਚ ਲਪ�ਟ ਕ� ਦ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ�ਦਰ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਪ�ਡ ਜਲ�ਧਰ ਚ
ਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਦ� ਕ�ਢ� ਲਗਦਾ ਸੀ । ਦ�ਆਬ� ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਤ� ਵ�ਸ� ਹੀ
ਸਭ ਕ�ਲ ਥ�ੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਘ�ਟ ਸੀ । ਗਰੀਬੀ
ਤ� ਤ�ਗੀ ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਉਹ� ਪੜ�ਨ ਦਾ ਬ�ਹ�ਦ
ਚਸਕਾ ਸੀ ਪ�ਜਾਬੀ ਿਹ�ਦੀ ਤ� ਿਬਨ� ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ� ਲ�ਦਾ ਸੀ । ਿਹਸਾਬ
ਪ�ਖ� ਵੀ ਚ�ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਹ�ਥ� ਮਜਬ�ਰ ਸੀ ਤ� ਇਸ� ਗਰੀਬੀ ਚ
ਉਸਦੀ ਮ� ਇਲਾਜ ਖ�ਣ� ਚ�ਲ ਵਸੀ । ਬਾਪ ਨ� ਪੜਨ� 10ਵ� ਮਗਰ� ਹੀ
ਪੜਨ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਘਰ ਚ ਿਤ�ਨ ਮਰਦ ਹੀ ਮਰਦ ਸੀ । ਕ�ਈ ਰ�ਟੀ ਬਣਾ ਕ� ਦ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਰ�ਟੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਉਸ� ਿਸ�ਖਣਾ ਿਪਆ । ਖਾਣ ਜ�ਗੀ ਕਣਕ ਖ�ਤ
ਚ ਬੀਜ ਲ�ਦ� । ਬਾਕੀ ਵ�ਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਬਾਪ ਅਜਾਇਬ ਦਿਰਆ ਦ�
ਕ�ਢ� ਲਗਦ� ਕਈ ਬਾਗ਼ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਲ� ਕ� ਅਮਰ�ਦ ਅ�ਗ�ਰ ਤ� ਬਾਕੀ ਫਲ�
ਮ�ਡੀ ਵ�ਚ ਕ� ਗ�ਜ਼ਾਰਾ ਕਿਰਆ ਕਰਦ� ਸੀ ।
ਘ�ਟ ਜਮ�ਨ ਤ� ਗਰੀਬੀ ਤ� ਉ�ਪਰ� ਘਟੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕ� ਿਸਹਤ
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ਦ�ਵ� ਹੀ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਤ� ਿਪ�ਡ ਵਾਲ� ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਸਰ� ਨਾ ਚੜਦਾ । ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦ�
ਮ��ਡ� ਸਭ ਿਵਆਹ� ਗਏ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਦ�ਸਤ� ਦ� ਿਵਆਹ
ਹ�ਣ� ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਰ�ਟੀ ਨਾਲ� ਔਰਤ ਦ� ਸਾਥ ਲਈ ਤਰਸ�ਵ� ਵ�ਧ ਸੀ
।

ਪਰ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਹਰਦ�ਵ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜ�ੜ ਹੀ ਿਗਆ । ਉਸਦ� ਿਵਆਹ
ਲਈ ਿਸ਼�ਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇ�ਕ ਕ�ੜੀ ਿਮਲ ਹੀ ਗਈ । ਘਰ ਰ�ਣਕ ਲ�ਗ ਗਈ
ਤ� ਰ�ਟੀ ਟ��ਕ ਦੀ ਸ�ਖ ਹ� ਗਈ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ� ਵੀ ਚ��ਲ�ਾ ਚ�ਕਾ ਛ��ਟ
ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਉਹ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਜ� ਕਦ� ਮ�ਡੀ ਜ�ਦਾ ਜ� ਖ�ਤ ਕ�ਮ
ਕਰਦਾ ਿਜ�ਨੀ ਥ�ੜੀ ਬਹ�ਤ ਜਮੀਨ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਮ� ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕ�ਢਦਾ
।

ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਿਸਰ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੀ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਾਰ� ਕ�ਮ ਦੀ
ਿਜਆਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਅਜ� ਵੀ ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਅਜਾਇਬ ਹੀ ਬਾਗ�
ਦ� ਕ�ਮ � ਦ�ਖਦ� ਸੀ । ਜਿਤ�ਦਰ ਘਰ ਦ� ਕ�ਮ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜ� ਪ�ਠ�
ਵਗ�ਰਾ ਤ� ਡ�ਗਰ� ਦੀ ਸ�ਭ ਸ�ਭਾਲ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਵਆਹ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਘਰ ਚ ਔਰਤ ਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਮਾਹ�ਲ ਯਕਦਮ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਰਦ�ਵ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਘਰ ਰਾਤ ਜ� ਦ�ਪਿਹਰ
ਕ�ਟਦਾ । ਇ�ਕ ਵ�ਡ� ਸਬਾਤ ਵਰਗ� ਕਮਰ� ਦ� ਅ�ਧ ਚ ਅ�ਧ ਤ�ਕ ਉ�ਚੀ
ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕ� ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ
ਉ�ਪਰ ਇ�ਕ ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਕ�ਚਾ ਚ�ਬਾਰਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਵਰ�ਡਾ ਸੀਮ
ਚ�ਬਾਰ� � ਅਜਾਈਬ ਸ�ਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਕਮਰ� ਚ ਸਮਾਨ ਿਪਆ
ਸੀ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਚ ਹ�ਣ ਨਵ� ਿਵਆਹ� ਜ�ੜ� ਲਈ ਮ�ਜ� ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ । ਿਜਸ
ਚ ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸ�ਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਖ��ਸ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ�
ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ� ਕਮਰ� ਚ ਹੀ ਸ�ਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।
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ਇਹ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਦੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬ�ਬ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਔਰਤ ਦ�
ਸਾਥ ਲਈ ਤਰਸਦ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਮਨ ਤ� ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਸ ਕਮਰ� ਚ
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ� ਸ�ਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਜਸ ਰਾਤ ਜ� ਦ�ਿਪਹਰ ਵੀ
ਹਰਦ�ਵ ਘਰ ਹ��ਦਾ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ।
ਸ��ਨੀ ਰਾਤ ਚ ਨਾਲ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚ�ੜੀਆਂ ਖਨਕਣ ਦੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼� ,ਮ�ਜ� ਦੀ ਚ�� ਚ�� ,ਤ�ਜ਼ ਸਾਹ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ,ਤ� ਿਸ਼ਤਕਾਰ� ਉਸਦ�
ਿਜਸਮ ਦ� ਕ�ਨ� ਕ�ਨ� ਚ ਿਚ�ਗਾੜੀ ਛ�ੜ ਿਦ�ਿਦਆਂ ਸੀ । ਕਦ� ਉਸਦਾ ਮਨ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਕ�ਧ ਉ�ਪਰ� ਪੜਛ�ਤੀ ਚੜਕ� ਵ�ਖ ਲਵ� ਿਕ ਕੀ ਹ� ਿਰਹਾ ਹ� ।
ਪਰ ਕਦ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਹ��ਦੀ । ਹਰਦ�ਵ ਦਾ ਉਸਤ� ਬਹ�ਤ ਰ�ਹਬ ਸੀ ਡਰਦਾ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ । ਉਹ ਸ�ਚਦਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਵੀ ਛ�ਤੀ ਿਵਆਹ ਹ� ਜਾਏ ਪਰ ਿਜ�ਨ�� ਵੀ ਿਰਸ਼ਤ� ਆਉਂਦ�
ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਤ�ਗੀ ਤ� ਉਸਦ� ਸ��ਕ� ਿਜਹ� ਸਰੀਰ � ਵ�ਖ ਮ�ੜ
ਜ�ਦ� । ਿਕਸ ਆਸਰ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ�ੜੀ � ਛ�ਡ ਜ�ਦ� ।
ਪਰ ਔਰਤ ਦ� ਸਾਥ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਗਰੀਬੀ � ਨਹ� ਮ�ਨਦੀ ਸਗ� ਉਹ ਤ�ਘ
ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਹ��ਦ� ਇਹਨ� ਸਭ ਿਕ�ਿਸਆਂ � ਦ�ਖ ਕ� ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ।
ਖ�ਤ� ਚ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਦ� ਖ�ਤ� ਚ ਉਹ ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸ� � ਇ�ਝ ਲ�ਕ ਿਛਪ
ਖ�ਤ ਚ ਵੜਕ� ਸਭ ਕ�ਝ ਮਾਣਦ� ਦ�ਖਦਾ ਤ� ਿਦਲ ਚ ਇ�ਕ ਚੀਸ ਜਹੀ
ਉ�ਠਦੀ । ਉਸਦ� ਹਾਣਦ� ਿਜਹਨ� ਦ� ਿਵਆਹ ਹ� ਗਏ ਆਪਣ� ਿਕ�ਸ� ਵਧਾ
ਚੜਾ ਕ� ਤ� ਸ�ਆਦ ਲ� ਲ� ਦ�ਸਦ� ਤ� ਚੀਸ ਤ� ਖ਼ਾਿਲਪਨ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਜ�ਦਾ
। ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਦ�ਸਤ� ਦ� ਨ� ਸਲਾਹ ਵੀ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਿਕਹਾ ਵੀ ਿਕ ਿਦਉਰ ਦਾ ਭਾਬੀ ਤ� ਪ�ਰਾ ਹ�ਕ ਬਣਦਾ ਹ��ਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਉਸ� ਹ�ਣ ਤ� ਖ�ਦ � ਭਾਬੀ � ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਘਰ ਨਾ ਹ�ਣ ਤ� ਕ�ਲ�
ਨਹ� ਸ�ਣ ਦ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਸ�ਚਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਐਸ� ਿਕ�ਸ� ਸੀ ।
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ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਪ�ਡ ਚ ਜ� ਛੜ� ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨ� ਦ� ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕ�ਸ�
ਸ�ਣਦਾ ਸੀ । ਚ��ਪਚਾਪ ਢਾਣੀਆਂ ਿਵ�ਚ ਲ�ਕੀ ਮਸਾਲ� ਲਾ ਲਾ ਲ�ਕੀ ਦ�ਸਦ�
ਸੀ ।
ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਚਦਾ ਪਰ ਕਦ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਪਈ । ਘਰ ਚ ਦ�ਵ�
ਿਕ�ਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਕ�ਲ� ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ਪਰ ਕ�ਮਕਾਰ ਦੀ ਗ�ਲ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ
ਬਹ�ਤੀ ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਦਾ ਸ�ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਿਤ�ਖਾ ਹੀ ਸੀ । ਕਈ
ਵਾਰ ਤ� ਰ�ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਵੀ ਲੜ ਪ�ਦੀ ਸੀ ।ਅ�ਿਗਓ
ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਸ�ਭਾਅ ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਿਹ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਬਹ�ਤਾ ਿਦਉਰ ਭਾਬੀ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ
ਨਹ� ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਰਾਤ ਤ� ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਕ ਦ� ਸ�ਣਨ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦ�
ਜ� ਿ�ਸ਼ ਉ�ਭਰ ਆਉਂਦ� ਉਹ ਵ�ਖ ਉਹ ਸ�ਚਮ��ਚ ਉਸ� ਬ�ਚ�ਨ ਕਰਦ� ।
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦ� ਘਰ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਪਰਦਾ ਚ��ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਆਮ
ਜਹੀ ਗ�ਲ ਹ� । ਇ�ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਿਵਆਹ ਅਜ� ਨਵ� ਨਵ� ਹੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼� � ਧ�ਕਾ ਦ� ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਵਿੜਆ ਕ��ਡਾ ਅ�ਦਰ�
ਬਹ�ਤ ਥ�ੜਾ ਅਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਤ�
ਅ�ਖ� ਟ�ਡੀਆ ਰਿਹ ਗਈਆਂ । ਹਰਦ�ਵ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨ�ਗਾ ਹੀ ਭਾਬੀ ਉ�ਤ�
ਝ�ਿਕਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਕ�ਪੜ� ਅ�ਧ� ਕ� ਮ�ਜ� ਤ� ਥ�ਲ� ਲਟਕ ਰਹ�
ਸੀ ਬਾਕੀ ਨੀਚ� ਹੀ ਿਡ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਊਹਨ� ਉਸ� ਪਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ�ਦ
ਕਰਕ� ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । ਪਰ ਉਹ ਿ�ਸ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਜਵ� ਛ�ਪ
ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਭਾਬੀ ਦ� ਿਚਹਰ� ਨਾਲ� ਉਸਨ�� ਉਸਦ� ਢ�ਕ� ਅ�ਗ� ਦਾ ਰ�ਗ
ਵਧ�ਰ� ਸਫ�ਦ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਕਦ� ਵੀ ਹਰਦ�ਵ ਵ�ਲ�
ਘ��ਟੀਆਂ ਗ�ਲਾਈਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾ ਉ�ਤਰ ਸਿਕਆ । ਦ� ਪ�ਰ� ਨ�ਜਵਾਨ�
ਦ� ਨ�ਗ� ਿਜਸਮ � ਇ�ਨ� ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲ�ਾ ਅਨ�ਭਵ ਸੀ ।
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ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਬ�ਚਨੀ ਚ ਿਨ�ਕਲ� ਿਸਰਫ ਉਹ ਿ�ਸ਼ ਅ�ਖ�
ਸਾਹਮਣ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਿਦਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤ�ਜਨਾ ਨਾਲ
ਭਰ ਜ�ਦਾ । ਿਫਰ ਕਦ� ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਜ� ਹ�ਰ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਚ��ਨੀ ਨਾ
ਲ�ਣਾ ਤ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਤ�ਰਦੀ ਤ� ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਵ�ਲ ਿਧਆਨ ਰ�ਖਣਾ ਤ� ਿਫਰ
ਰਾਤ ਬਰਾਤ� ਦ�ਪਿਹਰ� ਉਹਨ� ਦੀ ਚ�ਰੀ ਦ� ਪਲ� ਚ ਸ�ਣੀਆਂ ਸਰਗ�ਸ਼ਈਆਂ
ਨ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਕਾਮ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਇ�ਕ ਗ�ਢ ਬ�ਨ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦ� ਿਦਨ� ਚ ਿਜਉਂ ਹੀ ਫਲ� ਦ� ਬਾਗ਼� ਚ ਫ਼ਲ ਉ�ਤਰਨ� ਸ਼�ਰ� ਹ��ਦ�
ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਹੀ ਓਥ� ਸ�ਦਾ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਮ�ਡੀ ਦ� ਿਹਸਾਬ � ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ
ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮੀ ਤ�ੜਨ ਮਗਰ� ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਸ� ਕ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਸਵ�ਰ�
ਲ�ਦ ਕ� ਮ�ਡੀ ਲ� ਜ�ਦਾ । ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵ�ਚ ਜਿਤ�ਦਰ ਅਜਾਈਬ ਤ�
ਿਸ਼�ਦਰ ਿਤ�ਨ� ਹੀ ਚ�ਬਾਰ� ਅ�ਗ� ਮ�ਜ� ਡਾਹ ਛ�ਤ ਤ� ਹੀ ਸ� ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਰਾਤ ਉਹ ਸ��ਤ� ਹੀ ਸੀ ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਅਚਾਨਕ
ਬ�ਦਲ ਗੜਕ ਉ�ਿਠਆ । ਮ�ਹ ਵ�ਸਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਜਾਈਬ ਨ� ਹਾਕ�
ਮਾਰ ਕ� ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਗਰਮੀ ਤ� ਿਮਲੀ ਮਸ� ਰਾਹਤ
ਕਰਕ� ਉਹ ਉਂਵ� ਹੀ ਸ��ਤਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਮ�ਹ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਚ�
ਨਾ ਗਏ । ਅਜਾਈਬ ਨ� ਆਪਣਾ ਮ�ਜਾ ਅ�ਦਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਿਤ�ਦਰ
ਤ� ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਮ�ਜ� ਕ�ਠ� ਤ� ਥ�ਲ� ਉਤਾਰਨ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਬਹਾਨ� ਿਸ਼�ਦਰ ਵੀ
ਉਵ� ਹੀ ਲ�ਟੀ ਰਹੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉ�ਠ� ਦ�ਵ� ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਿਭ�ਜ ਚ��ਕ� ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਹ�ਠ� ਉ�ਤਰ ਮ�ਜ� ਫ਼ੜ� ਤ� ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਟਕਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਮ�ਹ ਤ�
ਹਨ�ਰੀ ਕਰਕ� ਿਬਜਲੀ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਮਸ� ਲ�ਭ ਕ� ਕ�ਈ
ਮ�ਮਬ�ਤੀ ਜਗਾਈ । ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਹ�ਏ ਚਾਨਣ ਚ ਿਜਉਂ ਹੀ ਊਹਨ�
ਮ�ਜਾ ਿਟਕਾ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਿਭ�ਜ� ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਜ�ੜ� ਕ�ਪੜ� ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਉਹ ਸਭ ਿ�ਸ਼ ਆ ਗਏ । ਹਲਕ�
ਰ�ਗ ਦ� ਬੜ� ਹੀ ਪਤਲ� ਸਲਵਾਰ ਸ�ਟ ਚ ਘ�ਟ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਉਹ
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ਭਾਬੀ ਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਅ�ਗ � ਵ�ਖਕ� ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਤ� ਆਕਾਰ ਦਾ
ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮ�ਹ ਦ� ਪਾਣੀ ਨ� ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ �
ਵੀ ਬਾਹਰ ਲ� ਆਂਦਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦ� ਸਾਹਨਵ� ਖੜੀ ਿਸ਼�ਦਰ � ਵ�ਖ
ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਕਾਬ� ਕਰਨਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਬਸਤਰ� ਿਟਕਾ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ ਉਸਦ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਹੀ ਤ�ਘ ਨ� ਜਨਮ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਅ�ਗ� ਵ�ਧ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਿਸ਼�ਦਰ ਉਸਦ�
ਅਚਾਨਕ ਹਮਲ� � ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ । ਪਰ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸ� ਮ�ਜ� ਤ� ਸ��ਟ ਕ� ਉਸਤ� ਉ�ਪਰ ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਹ�ਥ� � ਯਾਦ ਕਰਦ� ਉਸਦ� ਮ�ਹ ਚ ਿਭ�ਜ�
ਅ�ਗ� � ਬ�ਦਰਦੀ ਜਹੀ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਪਰ ਪਿਹਲ� ਝਟਕ�
ਮਗਰ� ਿਸ਼�ਦਰ ਅਚਾਨਕ ਸ�ਭਲੀ ਤ� ਉਸਨ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਦ�ਰ ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਕ ਉਸਦ� ਗਲ� ਚ ਿਨ�ਕਲੀ ।
ਤ� ਨਾਲ ਹ� ਕ�ਕ� ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ ।
ਰਾਤ ਭਾਵ� ਹਨ�ਰੀ ਸੀ ਤ� ਮ�ਹ ਤ� ਤ�ਜ਼ ਹਵਾ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਕ�ਕ� ਸ�ਣਕ�
ਪਿਹਲ� ਅਜਾਈਬ ਥ�ਲ� ਉ�ਤਿਰਆ ਤ� ਮਗਰ� ਬੀਹੀ ਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਉਸ ਮਗਰ�
ਿਪ�ਡ ਦਾ ਕ�ਠ ਹ� ਿਗਆ ।

ਅਜਾਈਬ ਨ� ਆ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ � ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਕ�ਲ� ਛ�ਡਾਇਆ ਉਦ� ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਹ�ਸ਼ ਵੀ ਿਟਕਾਣ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਮਗਰ� ਗ�ਆਂਢੀ ਆਏ ਤ� ਉਸ�
ਿਝੜਕ� ਦ�ਣ ਲ�ਗ� ।
ਆਂਢੀ ਗ�ਆਂਢੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਮ��ਹ ਚ ਉਂਗਲ� ਦ� ਦ� ਗ�ਲ� ਕਰਨ ਲ�ਗ� ।
ਕ�ਈ ਉਸ� ਸਮਝਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਭਾਬੀ ਮ� ਵਰਗੀ ਹ��ਦੀ ਹ� । ਉਹਨ� ਚ
ਕਈ ਤ� ਉਹ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਕ�ਲ�ਪਣ ਚ ਉਸ� ਭਰਜਾਈ ਤ� ਿਦਉਰ ਦਾ ਹ�ਕ
ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਿਹ ਚ��ਕ� ਸੀ ।
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ਿਸ਼�ਦਰ ਬ�ਸ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰਕ� ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕ�ਈ ਬ�ਬ� ਉਸਦ� ਰ�ਣ� ਤ�
ਡਰ � ਦ�ਖ ਆਪਣ� ਘਰ ਸ�ਆਉਣ ਲਈ ਲ� ਗਈ ।

ਿਟਕ ਿਟਕਾਅ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਲਾਏ ਉਸ ਿਬਸਤਰ ਤ� ਸ�
ਿਗਆ । ਅਜਾਈਬ ਉਸ� ਇ�ਝ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇ�ਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਾਲ�
ਕ�ਢਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸ� ਿਗਆ ।

ਸਵ�ਰ� ਹਰਦ�ਵ ਆਇਆ ਤ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ� ਸ��ਤਾ ਹੀ ਉਿਠਆ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਉ�ਠਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਵਹੜ� ਚ ਕ�ਠ ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਸਾਫ ਕਿਹ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮ�ੜ ਉਸ ਕਮਰ� ਚ ਉਦ� ਹੀ ਜਾਊ ਜ� ਜਿਤ�ਦਰ ਇਸ ਘਰ�
ਬਾਹਰ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਹ��ਦ� ਘਰ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਅਿਜਹ� ਕਾਮੀ ਬ�ਦ� ਦ�
ਨਾਲ ਘਰ ਨਹ� ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਿਜਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹਰ ਵ�ਲ� ਗਲਮ� ਜ� ਸ��ਥਣ
ਤ� ਹੀ ਰਹ� ।
ਹਰਦ�ਵ ਨ� ਅਜਾਈਬ � ਸਾਫ ਸਾਫ ਦ�ਵ� ਚ ਇ�ਕ � ਘਰ ਰ�ਖਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਵੀ ਅ�ਿਗਓ ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਤ�
ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬਰਾਬਰ ਿਹ�ਸਾ । ਇ�ਝ ਉਸ� ਬਿਹਸ ਕਰਦ� ਦ�ਖ ਹਰਦ�ਵ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ� ਮਾਰਨ ਲਈ ਉ�ਠਦਾ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਤ� ਫ਼ੜਕ� ਥ�ਲ�
ਵੀ ਸ��ਟ ਿਲਆ । ਤ� ਕਈ ਮ��ਕੀਆਂ ਵੀ ਜੜ ਿਦ�ਤੀਆਂ ।
ਹਰਦ�ਵ ਨਾਲ� ਉਸ� ਕ��ਟਦਾ ਤ� ਨਾਲ� ਕਿਹ�ਦਾ ਿਕ ਮ� ਤ�ਰ� ਿਜਹੜੀ ਲ�ਗੀ
ਅ�ਗ ਉਹ ਕਰਦ� ਠੀਕ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਮ��ਕੀਆਂ ਖਾ ਰ�ਣ ਹਾਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ।

“ਿਫਰ ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� ,ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� “।
ਲ�ਕੀ ਦ�ਖ ਦ�ਖ ਕ� ਹ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਅਜਾਈਬ ਨ� ਉਸਨ�� ਘ�ਿਰਆ ।

“ਸਾਿਲਆ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਤ� ਕ��ਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਜ�
ਬਹ�ਤੀ ਹੀ ਅ�ਗ ਲ�ਗੀ ਹ�ਈ ਏ ।”

ਲ�ਕ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਚ�ਰਚ�ੜੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਨਕ� ਹ�ਸਦ� ਤ� ਸ�ਆਦ ਲ�ਦ� ਸੀ ।
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ਅਖੀਰ ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਹ�ਣ ਜ� ਬਾਗ਼ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਪ�ਕ� ਤ�ਰ
ਤ� ਫਲ� ਦੀ ਤ�ੜਾਈ ਲਈ ਹ� ਓਥ� ਰਹ�ਗਾ । ਓਥ� ਹੀ ਉਹਦ� ਲਈ ਬਾਗ਼ ਦ�
ਮਾਿਲਕ � ਕਿਹ ਕ� ਦ� ਖਣ ਛ�ਤ ਿਦ�ਤ� ਜਾਣਗ� । ਇ�ਝ ਘਰ� ਦ�ਰ ਰਹ� ।
ਿਕਧਰ� ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤ� ਘਰ � ਅ�ਧ ਵ�ਡਕ� ਉਸਦ�
ਿਹ�ਸ� ਚ ਦ� ਕਮਰ� ਬਣਾ ਕ� ਅ�ਡ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਊਗਾ ।
ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਘਰ� ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ।

ਿਜਸ ਬਾਗ਼ ਦ� ਮਾਿਲਕ ਲਈ ਉਹ ਓਥ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ ਉਸਨ� ਿਬਆਸ
ਦਿਰਆ ਦ� ਕ�ਢ� ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਬਾਗ਼ ਲਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ
। ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਮਆਂ ਬੀਬੀ ਜਲ�ਧਰ ਕ�ਈ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦ� ਸੀ । ਉਮਰ 40-

45 ਸਾਲ ਦ� ਕਰੀਬ। ਬਾਗ਼ ਦ� ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਉਹਨ� ਨ� ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਕਮਰਾ
ਛ�ਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ� ਿਦ�ਤੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਾਈਬ ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਦੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕ� ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਉਹੀ ਬਾਗ� ਦਾ ਠ�ਕਾ ਲ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਇ�ਝ ਜਿਤ�ਦਰ � ਪਿਹਲ�� ਬਨਵਾਸ ਆਪਣ� ਘਰ� ਤ� ਿਪ�ਡ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਤ� ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਨੀਆਂਦਾਰੀ ਤ� ਿਤਆਗ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ
ਸੀ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਗ�ਰਮੀਤ ਤ� ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ�ਖਜ�ਤ ਦ�ਵ� 40-

45 ਦੀ ਉਮਰ ਲ�ਘ ਚ��ਕ� ਸੀ ਦ�ਵ� ਜਲ�ਧਰ ਅਿਧਆਪਕ ਲ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਿਵਰਾਸਤ ਚ ਉਹਨ� � ਇਹ ਿਬਆਸ ਦ� ਕ�ਢ� ਬਾਗ਼ ਿਮਲ� ਸੀ । ਿਜ਼ਸ�
ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਟ�ਬਰ ਠ�ਕ� ਤ� ਲ� ਕ� ਆਪਣੀ ਰ�ਜ਼ੀ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕਾ ਕਮਰਾ ਜਿਤ�ਦਰ � ਛ�ਤ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਹ
ਸ਼ਾਮੀ ਰ�ਜ਼ ਮਜ�ਰ� ਤ� ਤ�ੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕ� ਲ�ਕੜ ਦੀਆਂ ਪ�ਟੀਆਂ ਚ ਭਰਕ�
ਫਲ� � ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖ ਿਦ�ਦਾ ।ਿਫਰ ਆਪ ਹੀ ਰ�ਟੀ ਟ��ਕ ਕਰਦਾ ਤ�
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ਸ� ਜ�ਦਾ ।
ਰਾਤ ਦੀ ਇ�ਕਲਤਾ ਚ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਸਭ ਜਾਗ ਪ�ਦਾ । ਹ�ਣ ਵੀ
ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਉਹੀ ਸਭ ਗ��ਜ ਉ�ਠਦਾ ਜ� ਉਹ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਨਾਲ ਦ�
ਕਮਰ� ਚ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਫ਼ਲ� � ਪ�ਟੀਆਂ ਚ ਭਰਦ� ਹ�ਏ । ਅਮਰ�ਦ
ਤ� ਅ�ਗ�ਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਫੜਕ� ਿਕ�ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਲ�ਸਦਾ ਤ� ਓਥ� ਹੀ ਖ�
ਜ�ਦਾ । ਉਸ� ਉਹ ਰਾਤ ਿਫਰ ਤ� ਯਾਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਜਦ� ਰ�ਲਾ ਪਾਉਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਭਾਬੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਸੀ । ਫ਼ਰਕ ਉਸ� ਿਸਰਫ ਐਨਾ
ਕ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਦ� ਪ�ਰੀ ਦ�ਹ ਿਗ�ਲੀ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਫ਼ਲ ਸ��ਕ� ਬਾਕੀ
ਉਸ� ਕ�ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਲਗਦਾ ।
ਰ�ਜ ਸ਼ਾਮੀ ਹੀ ਮਾਿਲਕ ਤ� ਮਾਲਿਕਣ ਬਾਗ਼ ਆਉਂਦ� ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਟੀਆਂ ਬ�ਨ�
ਰਹ� ਹ��ਦ� । ਉਹ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨ� ਲਈ ਵਧੀਆ ਫ਼ਲ ਛ�ਟ ਕ� ਰ�ਖਦਾ ਤ�
ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦ� ਟ�ਕਰੀ ਭਰਕ� ਉਹਨ� � ਿਦ�ਦਾ । ਦ�ਵ� ਉਸਦ� ਸ�ਭਾਅ ਤ�
ਖ�ਸ਼ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ� ਉਹ ਆਏ ਤ� ਦ� ਨਹ� ਿਤ�ਨ ਜਣ� ਸੀ । ਨਾਲ ਉਹਨ�
ਦੀ ਕ�ੜੀ ,ਰ�ਣਕ, ਜ� ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਤ� ਪੜਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਿਦਨ
ਕ�ਢਣ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਨ� ਪਿਹਲ�� ਵ�ਗ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖ� ਫ਼ਲ
ਉਹਨ� � ਫੜਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਪਰ ਅ�ਜ ਊਹਨ� ਤ�ਵੀ ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ� ਸਭ
ਰ�ਣਕ � ਫੜਾਏ । ਇਹ� ਪਲ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਰ�ਣਕ � ਗਹ� ਨਾਲ
ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
ਿਚਹਰਾ ਵ�ਖਣ � ਰ�ਗ ਗ�ਰਾ ਿਨਸ਼�ਹ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਤ� ਐਨਕ� ਤ� ਉਹਨ�
ਹ�ਠ ਪਏ ਕਾਲ� ਟ�ਏ ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਨਾਲ� ਬ�ਦ� ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਓਥ� ਿਟਕ ਜ�ਦਾ
ਸੀ । ਿਚਹਰ� ਤ� ਵ�ਖ ਉਹ ਉਮਰ� ਿਨ�ਕੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਫਲ� ਨਾਲ ਭਰੀ
ਟ�ਕਰੀ ਫੜਾਉਂਦ� ਦ�ਵ� ਦੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ । ਉਸਦ� ਖ�ਬ� ਹ�ਥ
ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਹ�ਠ ਦ�ਬੀ ਗਈ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਮ�ਸਕਰਾਈ ਤ�





HarjotDiKalam30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 52/101

ਅ�ਖ� ਵ�ਡੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ । ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਡਰਦ� ਨ� ਅ�ਖ� ਝ�ਕਾ ਲਈਆਂ ।
ਤ� ਹ�ਥ ਹਟਾ ਿਲਆ ਤ� ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਢ� ਮ�ਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਭਾਬੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤ�ਲਨਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮ�ਕਾਬਲ� ਉਹ� ਉਹ ਬ�ਹ�ਦ ਮੜਚ� ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਨ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ � ਖ��ਲ�ਾ ਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਇਆ
ਸੀ । ਿਢ�ਲਾ ਿਜਹਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਜਾਮਾ ਉਸਨ� ਪਾਇਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਿਜਵ�
ਮ�ਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲ�ਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਜ� ਵੀ ਅ�ਦਾਜ਼� ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਤ� ਸਟੀਕ ਸੀ । ਰ�ਣਕ
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦੀ ਹਰਕਤ � ਦ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਖ�ਦ � ਲ�ਕਾ ਲ�ਣ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਭਰੀ ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਜਹੀ
ਲਾਲਸਾ � ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਦੀ ਛ�ਵ� ਇ�ਦਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲ�
ਚ ਬੜੀ ਤ�ਜ਼ ਹ��ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ��ਡਾ ਉਸ ਵ�ਲ ਿਕਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦ�ਖ ਿਰਹਾ
ਹ� ।
ਉਹ ਫ਼ਲ ਲ� ਕ� ਤ�ਰਦ� ਬਣ� । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਤ�ਰਦੀ ਦੀ ਿਪ�ਠ
� ਿਨਹਾਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ ਦ� ਅ�ਖਰ ਵੀ ਵ�ਗ ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਸੀ । ਖ��ਲ�� ਿਜਹ� ਪਜਾਮ� ਚ ਡ�ਲਦ� ਲ�ਕ ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਬ�ਚ�ਨ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਇਹ ਰ�ਜ਼ ਦਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ��ਦਾ ਹਰ ਰ�ਜ ਹੀ ਉਹ ਇ�ਝ ਫਲ ਤ� ਸਬਜ਼ੀ
ਲ�ਣ ਆਉਂਦ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਰ�ਜ ਹੀ ਉਸ� ਿਮਲਦੀ । ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਦੀ ਸ�ਗ
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਘਟੀ ਤ� ਥ�ੜੀ ਬ�ਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀ । ਰ�ਣਕ � ਉਹਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਵਧੀਆ ਲਗਦੀਆਂ ਤ� ਉਹ� ਤ�ਗ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਨ ਚ
ਉਹ ਪ�ਰੀ ਪ�ਰੀਮਾਿਹਰਤਾ ਦ�ਖਾਉਣ ਲ�ਗੀ । ਿਜਥ� ਉਹ ਪੜਦੀ ਸੀ ਓਥ�
ਇਹ ਆਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਐਵ� ਦਾ ਉਸ� ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਖ�ਦ ਵੀ ਰ�ਣਕ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਗ�ਲ ਕਿਹਣ ਦ� ਢ�ਗ ਚ
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ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਵੀ ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਤ�
।

ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਨਾਲ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਉਸ� ਛ�ੜਦ� ਰਿਹ�ਦ� ,”ਦ�ਖ ਇਹ ਪ�ਠੀ
ਤ�ਰ� ਹ�ਥ ਲ�ਗਣ � ਿਫਰਦੀ ਏ,ਤ� ਤ�� ਭ�ਦ� ਰਾਹ ਨਹ� ਿਦ�ਦਾ ਕ�ਈ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਕ�ਲ� ਯਾਰ� ਦ� ਧੜ� ਚੜ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰਕਤ ਦੀਆਂ
ਜ��ਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਭ��ਲੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਬ�ਸ ਉਹ ਹ�ਣ ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਹੀ
ਸ�ਆਦ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਮਰਦ� ਅ�ਗ� ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ
,’ਓਏ ਇਹ ਿਨਆਣੀ ਏ ਮਸ� ਇ�ਕੀ ਕ� ਸਾਲ ,ਉ�ਪਰ� ਸਰੀਰ ਜਮ� ਹੀ ਹ�ਨੀ
, ਇਹਦ� ਤ� ਨਹ� ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਖ�ਰਾਕ� ਆਲਾ ਝ�ਿਲਆ ਜਾਣਾ । “
ਭਾਵ� ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਮ ਗਭਰ�ਆਂ ਤ� ਘ�ਟ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹ ਖ�ਦ � ਚ�ਬਰ ਮ�ਨਦਾ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਚ ਵਜਨ
ਨਹ� ਸਗ� ਜ�ਰ ਸੀ ਅ�ਨ�� ਘ�ੜ� ਵਰਗਾ ਜ�ਰ ਸੀ ਉਸ ਚ ।

ਉਹਨ� ਦ� ਅ�ਖ ਮਟ�ਕ� ਕਈ ਿਦਨ ਚਲਦ� ਰਹ� । ਮਹੀਨ� ਦ� ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ
ਮ�ਡੀ ਬ�ਦ ਹ��ਦੀ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਉਹ ਤ�ੜਾਈ ਨਾ ਕਰਦ� । ਉਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਦਿਰਆ ਚ ਨਹਾਕ� ਤ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਕ� ਿਦਨ ਕ�ਢ ਿਦ�ਦਾ
। ਇ�ਕ ਸਾਈਕਲ ਰਿਖਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਜਸਤ� ਸਿਹਰ� ਜਾ ਕ� ਜਰ�ਰੀ
ਸਮਾਨ ਲ� ਆਉਂਦਾ ।
ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਸਿਹਰ� ਸਮਾਨ ਲ� ਕ� ਮ�ਿੜਆ ਤ� ਮਾਿਲਕ ਦੀ ਕ�ਠੀ ਕ�ਲ�
ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ� ਿਪਆਸ ਲ�ਗੀ ਤ� ਸ�ਿਚਆ ਿਕ ਨਾਲ�
ਪਾਣੀ ਪੀ ਜ�ਦਾ ਤ� ਨਾਲ� ਟ�ਕਰੀਆਂ ਫ਼ੜਕ� ਲ� ਜ�ਦਾ ਹ� । ਕਈ ਿਦਨ
ਦੀਆਂ ਇਕ�ਠੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਿਲ�ਆ
। ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਵਾਲ ਿਖ�ਡਰ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਸੀ
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ਿਜਵ� ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਪਾਏ ਹ�ਣ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਵੀ ਲਾਲੀ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸਨ� ਸ��ਤੀ � ਜਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਕ�ਲ� ਅ�ਦਰ� ਵਧ�ਰ�
ਸਫ�ਦ ਮਾਸ ਉਸ� ਚਮਕਦਾ ਿਦਿਸਆ ਸੀ। ਉਸ ਤ� ਵ�ਧ ਚਮਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਸੀ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਿਕਹਾ “ਟ�ਕਰੀਆਂ ਲ� ਕ� ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ” । ਰ�ਣਕ � ਦ� ਵਾਰ
ਚ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸਮਝ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਉਸ� ਹ�ਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ�
ਰਸ�ਈ ਕ�ਲ ਿਲਜਾ ਕ� ਪਾਸ� ਪਈਆਂ ਟ�ਕਰੀਆਂ ਵ�ਲ ਹ�ਥ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ।
ਘਰ ਪ�ਰਾ ਸ਼�ਤ ਸੀ ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਮਝਦ� ਦ�ਰ ਨਾ ਲ�ਗੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਘਰ
ਕ�ਲੀ ਹੀ ਹ� । ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨ� ਿਜਵ� ਸ਼�ਟ ਵ�ਟ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦ� ਕ�ਬਦ� ਬ��ਲ� ਨਾਲ ਿਕਹਾ ,” ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਦਓ “।ਉਸਦਾ ਮਨ
ਫ�ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲ�ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਟ�ਕਰੀਆਂ ਚ��ਕ ਰਸ�ਈ ਦ�
ਦਰਵਾਜ਼� ਚ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਦ�ਿਖਆ ਰ�ਣਕ ਨ� ਅ�ਡੀਆ ਚ��ਕ ਸਾਹਮਣ� ਕ�ਸ ਤ� ਿਗਲਾਸ
ਉਤਾਿਰਆ ਤ� ਉਸਦ� ਪਾਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਉਚੀ ਉ�ਠ ਗਈ ਤ�
ਪਜਾਮ� ਦੀ ਇਲਾਸਿਟਕ ਵੀ ਨੀਚ� ਹ� ਗਈ ਸੀ.ਰ�� ਵਰਗ� ਸਫ�ਦ ਤ� ਨਰਮ
ਉਭਰਵ� ਿਹ�ਸ� ਿਵਚਲੀ ਲਕੀਰ � ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਲ�ਤ� ਦ� ਜ�ੜ ਤ�ਕ ਵ�ਿਖਆ।
ਿਜਵ� ਉਸ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਥਾਣੀ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ�।
ਫਿਰ�ਜ ਚ� ਪਾਣੀ ਕ�ਢ ਕ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸ� ਿਗਲਾਸ ਭਰਕ� ਫੜਾਇਆ ਤ�
ਉਸਦ� ਵੀ ਹ�ਥ ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ, ਇਸ� ਕ�ਬ� ਚ ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਛ�ਹ
ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਚ ਉਸਨ� ਪ�ਰਾ ਿਗਲਾਸ ਗਟਕ ਿਗਆ ਤ� ਰ�ਣਕ
ਦੀਆਂ ਝ�ਕੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਵੀ ਦ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਉਸਨ�
ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਤ� ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ� ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਰ�ਣਕ ਨ�
ਖ�ਦ ਦ� ਹਰ ਅ�ਗ � ਖ��ਲਾ ਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਵ� ।
ਉਸ� ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤ� ਉਹ ਮ�ੜ ਫਿਰ�ਜ ਚ ਪਾਣੀ ਰ�ਖ ਕ� ਗਲਾਸ
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� ਿਸ�ਕ ਿਵ�ਚ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਮ�ੜੀ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਹੀ
ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ� ਸਰੀਰ ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਿਬਜਲੀ ਦ�ੜ ਰਹੀ ਸੀ
। ਿਜਉਂ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਨ� ਿਗਲਾਸ ਰ�ਿਖਆ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਡਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸ�
ਿਪ�ਛ� ਤ� ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ. ਐਨ� ਪਲ� ਚ ਇ�ਕ ਵੀ
ਸ਼ਬਦ ਮ��ਹ� ਨਹ� ਸੀ ਿਨ�ਕਿਲਆ ਿਸਰਫ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ�ਲ�
ਹ�ਈਆਂ ਸੀ।
ਇ�ਕ ਡਰ ਇ�ਕ ਉਤ�ਜਨਾ ਤ� ਇਹ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਪਿਹਲ� ਪਈ ਕ��ਟ ਸਭ
ਉਸ� ਯਾਦ ਸੀ । ਰ�ਣਕ � ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਹੀ ਉਸਨ� ਛਾਤੀ ਚ ਭਰ�
ਸਾਹ � ਛ�ਿਡਆ । ਬਦਲ� ਚ ਉਹ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਹਰਕਤ � ਉਡੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਰ�ਣਕ ਉ�ਤ� ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜ�ਆਬ ਉਡੀਕ ਕ� ਹੀ
ਅ�ਗ� ਜ� ਿਪ�ਛ� ਹਟਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ� ਵੀ ਉਸ� ਆਪਣ�
ਸਾਹ ਵ�ਗ ਹੀ ਸਾਹ ਿਨਕਲਦਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਇ�ਕ ਗਲ� ਚ� ਿਨਕ�ਲੀ ਮਸ�
ਿਨ�ਕਲੀ ਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਪ� ਚ ਬਾਹਰ ਸੀ
। ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਿਢ�ਡ ਤ� ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਨਰਮ ਿਹ�ਿਸਆਂ �
ਪਲ�ਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਰ�ਕਾਵਟ ਤ�
ਅ�ਦਰ� ਲ�ਕ� ਤ� ਉਸਦ� ਨਰਮ ਜਹ� ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਣਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ�
ਪ�ਰ� ਛਾਤੀ ਤ� ਪ�ਟ� ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸ�
ਿਪ�ਛ� ਤ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਿਸ਼ਕ�ਜਾ ਲਾ ਿਲਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ� � ਬ�ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਛ�ਹ ਿਲਆ ਸੀ. ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਭ��ਖ� �
ਮਸ� ਰ�ਟੀ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ�। ਿਢ�ਲ� ਤ� ਖ��ਲ�� ਕਪਿੜਆ ਚ ਜਿਤ�ਦਰ � ਿਕਸ� ਵੀ
ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹਣ ਚ ਜਰਾ ਿਜ�ਨੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ । ਪਰ ਉਸਦਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਪਲ� ਚ ਹੀ ਜ�ਗਲੀ ਿਜਹਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਿਜਸਮ �





HarjotDiKalam30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 56/101

ਸਿਹਲਾ ਘ�ਟ ਤ� ਜ਼�ਰ ਵ�ਧ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਰ�ਣਕ � ਸਮਝ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਅਜ� ਇਸ ਸਭ ਚ ਨਵ� ਹੀ ਹ� । ਪਰ ਉਸਦ� ਅ�ਨ�� ਜ਼�ਰ ਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕ�ਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਉਸਦੀ ਬ�ਚਨੀ ਤ� ਉਤ�ਜਨਾ �
ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ�
ਚ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਉਸਦ� ਪਾਏ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤ� ਪਜਾਮ� � ਉਤਾਰ ਸ��ਿਟਆ ।

ਉਸ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਿਪਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਬ�ਹ�ਦ ਬ�ਕਾਬ� ਸੀ ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ� ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਉਹ
ਖ�ਦ ਦੀ ਬ�ਚਨੀ � ਖਤਮ ਕਰ� ।ਜ� ਇ�ਕ ਔਰਤ ਦ� ਸਰੀਰ � ਨ�ਿਗਆਂ
ਵ�ਖ ਉਹਦ� ਅ�ਦਰ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਰ�ਣਕ � ਓਥ�
ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤ� ਝਟਕ� ਨਾਲ ਿਲਟਾ ਿਲਆ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� � ਫੜ ਕ�
ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਿਲਆ । ਰ�ਣਕ ਭਾਵ�
ਉਸਦ� ਨਾਲ� ਅ�ਧੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਮ�ਖਣ ਵਰਗ� ਮ�ਲਾਇਮ ਿਜਸਮ ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਤਲਕ ਰਹ� ਸੀ ਤ�
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਦ� ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਚ ਲਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ।ਹਰ ਗ�ਜਰਦ� ਪਲ� ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਰਫਤਾਰ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ� ਕ�ਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦ� ਘ��ਟ�
ਬ��ਲ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਦ�ਬੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ। ਬਹ�ਤ ਤ�ਜੀ ਤ� ਕਾਹਲੀ ਚ ਉਹ ਖ�ਦ �
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚ ਕਮਾਯਾਬ ਿਰਹਾ। ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਭਾਵ ਬਦਲਦ� ਨਾ ਿਦ�ਸ� ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਵਾਜ ਜ� ਉਹ ਸ�ਣਨ ਦਾ ਆਦੀ
ਸੀ ! ਪਰ ਇਸ ਪਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦ� ਲਈ ਦ�ਜ�ਲਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਥ�ਕ ਕ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਉ�ਪਰ ਿਡ�ਗ ਨਾ ਿਗਆ ।

ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਨ�� ਪਾਸ� ਕੀਤਾ ਤ� ਿਜਵ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇ�ਕ
ਡਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਛਾ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ�
ਤ�� ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਹ� ।
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ਰ�ਣਕ ਉਦ� ਤ�ਕ ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਮਿਹਜ਼ ਐਨਾ
ਹੀ ਿਕਹਾ ਇਸ� ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਧ�ਕਾ ਕਿਹ�ਦ� ਹਨ !!

ਤ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਦ�ੜ ਉਸਨ� ਕ��ਡੀ ਲਗਾ ਲਈ ।ਉਸਨ� ਜਦ�
ਤ�ਕ ਕਪੜ� ਪਿਹਨ� ਤ� ਡਰ ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� ਕੀ ਨਾ ਕਰ� ਸ�ਚਦਾ
ਉਹ ਿਬਨ� ਟ�ਕਰੀਆਂ ਤ� ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚ�ਕ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆ
ਿਗਆ ।

ਆਉਣ ਵਾਲ� ਪਲ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਅ�ਜਾਮ ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਸੀ ਇਸਦਾ
ਡਰ ਉਸਦ� ਤਨ ਮਨ ਤ� ਹਾਵੀ ਸੀ । ਗਰਮੀ ਚ ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਪ�ਖਾ ਛ�ਡ�
ਉਹ ਮ�ਜ� ਤ� ਖ�ਦ � ਸ��ਟ ਅ�ਗ� ਕ�ਈ ਕਦਮ ਲ�ਣ ਲਈ ਸ�ਚਣ ਲ�ਗਾ ।

ਅਗਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਉਂਝ ਹੀ ਘਾਬਿਰਆ ਿਰਹਾ । ਕ�ਝ
ਬ�ਰਾ ਹ�ਏਗਾ ਇਸਦਾ ਧ�ੜਕ� ਲ�ਗਾ ਿਰਹਾ । ਅਗਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਕ�ਝ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸ ਤ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਧਰਵਾਸ ਿਮਿਲਆ ।

ਪਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਗ�ਰਮੀਤ ਤ� ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤ� ਫ਼ਲ ਲ�
ਆਏ । ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਹੀ ਉਸ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ
ਠੀਕ ਨਹ� ਹ� ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਆਈ ।

ਜਿਤ�ਦਰ � ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜ�ਗਲੀਪ�ਣ� ਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ।
ਓਥ� ਿਛ�ਤਰ ਨਾ ਪ� ਜਾਣ ਦੀ ਤਸ�ਲੀ । ਇਸਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਉਹ ਸਮਝ
ਿਗਆ ਸੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਆਮ ਨਹ� ਸਗ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਝ
ਨਾ ਕ�ਝ ਹ� । ਤ�ਹੀ ਉਸ� ਦ�ਿਪਹਰ ਚ ਹ�ਇਆ ਸਭ ਮਿਹਜ਼ ਸਰੀਰਕ
ਭ��ਖ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਲ�ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਤ� ਯਾਰ� ਦ�ਸਤ� ਦੀ ਮਿਹਫਲ ਚ ਿਪਆਰ ਇਹ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ।
ਫ�ਟ� ਚ�ਕ ਦ�ਣ�,ਹ�ਥ ਖੜ� ਕਰਵਾ ਦ�ਣ� ਲ�ਕ ਤ�ੜ ਦ�ਣਾ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ
।
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ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਘਰ� ਆਏ ਸਵ�ਰ ਦ� ਦ��ਧ
� ਗਰਮ ਕਰਕ� ਪੀ ਿਲਆ । ਕਮਰ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ� ਉਹ ਪ�
ਿਗਆ । ਅਸਮਾਨ ਚ ਚਮਕਦ� ਤਾਰ� ਵ�ਖ ਉਸ� ਖ�ਦ ਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� ਵੀ
ਤਾਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਿਖਲਰੀਆਂ �ਤੀਤ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦ� ਮ�ਸਮ ਚ ਿਜਵ� ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀਤ ਲ� ਹ�ਣ ਇਸ ਲਈ ਵ�ਧ
ਲ�ਗ ਰਹੀ । ਸ�ਚਦਾ ਸ�ਚਦਾ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਚ ਿਖ�ਲਰ� ਅਰਮਾਨ ਕ�ਠ�
ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਅ�ਧੀ ਕ� ਰਾਤ ਮਗਰ� ਹਵਾ ਰ�ਮਕਣ ਲ�ਗੀ । ਿਜਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਸੀਨ�
ਰ�ਹੀ ਹਵਾ ਚ ਿਖਲਰਦੀ ਠ�ਡਕ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਦ� ਰਹੀ ਸੀ ।ਸ�ਪਨ� ਚ
ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਕ�ਝ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਿਚ�ਬੜ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਤ�
ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ�ਚਾਰ ਰ�ਕ ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਉਸ
ਨਾਲ� ਕ�ਸਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਕ� ਜ�ੜ ਿਗਆ । ਹਨ�ਰ� ਚ ਉਸਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦੀ ਨ�ਕ ਨ� ਉਹ ਖ�ਸ਼ਬ� ਪਛਾਣ ਲਈ ।

ਇਹ ਰ�ਣਕ ਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਹ�ਲ� ਜਹ� ਬ�ਲੀ ,”ਿਕਸ� ਨਾਲ ਇ�ਝ ਧ�ਕਾ ਕਰਕ� ਮ�ੜ
ਹਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਪ��ਛਦ� ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ?
ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ� ਹ�ਝ� ਵਗ ਤ�ਰ� ਸੀ ।
-ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ ਤ� ਸ਼�ਤਾਨ ਇ�ਝ ਭਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਮ�� ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ
ਕੀ ਤ�ਰ� ਲਈ ਕੀ ਚ�ਗਾ ਤ� ਕੀ ਬ�ਰਾ । ਤ� ਤ�� ਵੀ ਤ� ਮ�� ਰ�ਿਕਆ ਨਹ�।
-ਿਜ਼ਸ� ਆਪ� ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ� ਿਕਸ� ਗ�ਲ ਲਈ ਰ�ਕ ਿਕਵ� ਲਾ
ਸਕਦ� । ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੀ ਤ�ਰਾ ਮ�� ਛ�ਹਣਾ ,ਖ�ਦ � ਮ�ਰ� ਨਾਲ
ਰਗੜਨਾ ,ਤ�ਰ� ਕ�ਸ� ਕ�ਸ� ਸਾਹ । ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਤ�ਰੀ ਉਸ ਕਾਹਲੀ ਤ� ਖ�ਦ ਚ
ਬ�ਕਾਬ� ਹ�ਕ� ਮ�ਰ� ਤ� ਿਕਤ� ਅਗ�ਹ ਲ�ਘ ਜਾਣ � ਛ�ਡਕ� ।
-ਮ� ਤ� ਜ� ਸ�ਿਣਆ ਜ� ਿਸ�ਿਖਆ ਉਹ ਇਹ� ਸੀ ।
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ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਦ� ਛਾਤੀ ਤ� ਿਟਕਾਏ ਿਸਰ � ਉਤ�ਹ ਚ��ਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਚ ਵ�ਿਖਆ ਸ�ਚ ਹੀ ਸੀ ਉਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦਾ ।
ਗਰੀਬੀ ਤ� ਲਾਚਾਰੀ ਉਸ� ਔਰਤ � ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਿਸਖਾ ਸਕੀ
। ਿਸ�ਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਖ�ਦ ਦੀ ਕਾਮ ਪ�ਰਤੀ । ਕ�ਝ ਕ� ਿਮ�ਟ� ਦੀ ਖ�ਡ
।

ਇ�ਕ ਜਣ� ਦ� ਪ�ਣ ਜ�ਗ� ਮ�ਜ� ਤ� ਉਹ ਦ� ਜਣ� ਸ��ਤ� ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਖ�ਦ �
ਪ�ਰ� ਤਰ�� ਨਾਲ ਜਿਤ�ਦਰ ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਲਟਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮ��ਹ � ਉਤ�ਹ
ਚ��ਕ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� �
ਚ��ਿਮਆ ।ਤ� ਮ�ਥਾ ਚ��ਮ ਕ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲਕੀਰ
ਬਣਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਆਪਣ� ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ।ਜਿਤ�ਦਰ
ਲਈ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਅਨ�ਭਵ ਸੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਿਪ�ਠ �
ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗ� ।
ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਪ�ਠ ਤ� ਹਟਾਏ ਤ� ਿਕਹਾ।
-ਕ�ਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤ�ਹਾਡੀ ਇਹ� ਸਜ਼ਾ ਮ� ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ� ਤ�ਹਾਡ� ਹ�ਥ
ਮ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਓਨਾ ਸਮ� ਨਹ� ਛ�ਹਣਗ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਮ� ਨਹ� ਕਿਹ�ਦੀ।
ਆਖ ਕ� ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਮ�ਜ�
ਦ� ਦ�ਵ� ਪਾਸ� ਬ�ਜਾਨ ਵ�ਗ ਲਟਕ ਗਏ । ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਰਲਦ� ਤ�
ਉਤ�ਜਨਾ ਚ ਹ�ਥ ਖ�ਦ ਬ� ਖ�ਦ ਉਠਦ� । ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਘ��ਟ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ
। ਪਰ ਚ��ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹ�ਤ ਲ�ਮਾ ਚ�ਿਲਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਲ ਦ�
ਲ�ਗ� ਕ��ਲ ਸਮ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ।

ਬ��ਲ�ਾ � ਛ�ਡ ਰ�ਣਕ ਹ�ਠ� ਵ�ਲ ਿਖਸਕਦੀ ਗਈ । ਿਸਰਫ਼ ਇ�ਕ ਕ�ਪੜ�
ਿਵ�ਚ ਉਹ ਸ��ਤਾ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਬ��ਲ� ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ
ਤ�ਕ ਿਖਸਕਦ� ਗਏ । ਗਰਮ ਸਾਹ ਤ� ਪਸੀਨ� ਉ�ਡਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ
ਠ�ਡਕ ਤ� ਿਭ�ਜ� ਬ��ਲ� ਅਲ�ਗ ਹੀ ਸਨਸਨੀ ਛ�ੜ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜਵ� ਿਕਸ� �





HarjotDiKalam30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 60/101

ਤ��ਬੀ ਦੀ ਤਾਰ � ਟ�ਣਕਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜ� ਚ
ਲਹ� ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਰ�ਣਕ ਹ�ਠ� ਿਖਸਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਖਤੀ ਤ� ਤਣਾਅ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਿਢ�ਡ ਤ�
ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਹ ਛ�ਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ । ਉਸਦ�
ਉ�ਪਰ ਤ�ਕ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਚ��ਮਕ� ਕਰਕ� ਰ�ਣਕ ਪਾਸ� ਲ�ਟ ਗਈ ।ਤ�
ਿਫਰ ਬ�ਲੀ ,”
-“ਇ�ਝ ਹੀ ਿਜਵ� ਮ� ਤ�� ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹ�ਣ ਤ�� ਵੀ ਕਰ ।”

ਜਿਤ�ਦਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ।  ਰ�ਣਕ ਵ�ਗ ਉਹ ਸਭ
ਉਂਝ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਾਰ� ਕਾਰਜ � ਦ�ਹਰਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।  ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ�
ਸ਼�ਰ� ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਵ�ਗ ਹੀ ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਤ�
ਛ�ਡਣ ਲ�ਗਾ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਉਸਦੀ ਨ�ਗੀ ਿਪ�ਠ � ਕ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਉਂਗਲਾ
ਿਪ�ਠ ਤ� ਜੀਵ� ਮਣਿਕਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�
ਹ�ਥ� ਨ� ਪਰਦ� ਤ� ਵੀ ਮਹੀਨ ਜਾਪਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਉਸ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ�
ਨਸ਼� ਚ ਚ�ਰ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਵੀ
ਦ�ਵ� ਚ ਰ�ਕਾਵਟ ਬਣ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਸਤਰ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ�
ਆਪਣ� ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਖ�ਦ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।

ਰ�ਸ਼ਮ ਤ� ਵੀ ਮ�ਲਾਇਮ ਤ� ਰ�� ਤ� ਵੀ ਨਰਮ ਅ�ਗ ਪ�ਥਰ� ਤ� ਵ�ਧ ਸਖ਼ਤ ਹ�
ਗਏ ਸੀ ਿਜਸ� ਦ�ਵ� ਬਹ�ਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ ਚ��ਕੀਆਂ ਦ�ਹ� ਫ��ਲ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਨਾਲ ਮਿਹਕ
ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।ਿਜਸਮ ਦਾ ਕ�ਈ ਿਹ�ਸਾ ਨਹ� ਬਿਚਆ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਦ�
ਹ�ਥ ਨਾ ਪਹ��ਚ� ਹ�ਣ । ਿਜ�ਥ� ਉਂਗਲਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਰ�ਮ� � ਕ�ਬਣ ਨਾ ਲਾ
ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਹਰ ਉਚਾਈ ਗਿਹਰਾਈ ਤ� ਉਹ
ਵਾਿਕਫ ਹ� ਗਏ ਸੀ।
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ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਇਸ ਵਾਰ ਕ�ਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਿਸਰਫ ਰ�ਣਕ
ਦ� ਬਦਲਦ� ਵ�ਗ � ਦ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਸਾਹ�
ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਿਮਕਦਾਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਚ ਬਦਲਦੀ ਖਣਕ ਉਸਦ� ਉਸਦ�
ਖ�ਦ � ਆਪਣ� ਆਪ ਚ ਘ��ਟ ਲ�ਣ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਬਾਹ� ਚ ਕ�ਸ ਲ�ਣ ਤ�
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਿਪ�ਠ ਚ ਗ�ਡ ਲ�ਣਾ। ਆਪਣ� ਪ�ਟ� � ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਦ�ਆਲ� ਵਲ ਕ� ਰਗੜ ਲ�ਣ ਤ� ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਜ�ਥ� ਦ�ਵ�
ਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਆਪਸ ਚ ਿਭੜ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵ�ਧ ਗਈ ਿਜਵ� ਿਕ
ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ�ਰਜ� ਖ�ਦ � ਖਿਹ ਖਿਹ ਕ� ਿਪਛ�ਹ ਹਟਦ� ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸ ਵ�ਲ�
ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਰ�ਣਕ ਿਵ�ਚ ਇ�ਝ ਸਮਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਇਸ ਮ�ਲ ਦੀ ਘੜੀ
ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ� ਸੀ । ਿਪਆਸੀ ਧਰਤੀ � ਿਜਵ� ਮਸ�
ਬਾਿਰਸ਼ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ� ਪਰ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਿਕਹੜੀ ਤ� ਬਾਿਰਸ਼ ਿਕਹੜੀ
ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਰਮ ਅਨ�ਦ । ਰ�ਣਕ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗ�ਸ਼ੀ ਤ�
ਉਸਦ� ਲਹ� ਤ� ਰਫਤਾਰ ਚ ਤ�ਜੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਆਿਖਰ ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਹ ਰ�ਣਕ ਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਨਾ ਪ��ਜਾ ਤ�
ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਜਸਮ ਉਸ ਨਾਲ ਕ�ਿਸਆ ਨਾ ਿਗਆ.ਫਲ� ਨਾਲ ਭਰ� ਬਾਗ਼ ਤ�
ਹਨ�ਰੀ ਰਾਤ ਚ ਦ�ਰ ਬ�ਲਦ� ਮ�ਹ ਮ�ਗਦ� ਡ�ਡ� ਹੀ ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹ� ਸੀ ਜ�
ਉਹਨ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ� ਿਫਰ ਮ�ਜ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼।ਡ�ਡ� ਸ਼ਾਇਦ ਨਹ�
ਜਾਣਦ� ਸੀ ਿਕ ਬ�ਦਲ ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਵਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇ�ਝ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਹਮ�ਸ਼ਾ ਲਈ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦਾ ਹ� ਜਾਣ ਲਈ ਇ�ਕ ਪ�ਕੀ ਮ�ਹਰ ਲਗਾ ਚ��ਕ�
ਸੀ ।ਰਾਤ ਭਰ ਦ�ਵ� ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਸ� ਕ� ਉ�ਠ ਉ�ਠ ਦ�ਹਰਾਇਆ । ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਸ�ਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗਾ ਕ�ਝ ਿਬਆਸ ਚ ਚਮਕ ਨਾ
ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਬਾਹ� ਜਵਾਬ ਦ� ਚ��ਕੀਆਂ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ � ਸਰੀਰ ਤ� ਮ�ੜ ਪਾਏ ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਭਾਰ� ਜਾਪ� ਤ� ਮ�ੜ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹ�
ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਵੜਨਾ ਉਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਚੜਨ ਿਜ�ਡਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
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ਤ� ਇਹ ਿਜਵ� ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਲਈ ਰ�ਜ਼ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਹ� ਗਈ ਸੀ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ
ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਭ�ਦ ਤ� ਜਰ�ਰਤ� ਸਮਝਦ� ਗਏ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਰਚਦ�
ਚਲ� ਗਏ ।ਦ�ਪਿਹਰ ਹ��ਦ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਰ�ਣਕ ਦ� ਘਰ ਹ��ਦਾ ਤ� ਰਾਤ ਹ��ਦ�
ਹੀ ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਕ�ਲ । ਕਦ� ਉਸਦ� ਕਮਰ� ਚ ਕਦ� ਬਾਹਰ ਮ�ਜ� ਤ� ਕਦ�
ਭ��ਜ� ਹੀ ਿਵਛਾ ਕ� ਤ� ਕਦ� ਕਲ ਕਲ ਕਰਕ� ਵਿਹ�ਦੀ ਿਬਆਸ ਨਦੀ ਚ
ਿਭ�ਜਦ� ਹ�ਏ । ਦ�ਵ� ਨ� ਕ��ਲ ਪ�ਦਰ� ਕ� ਿਦਨ ਚ ਕ�ਈ ਜਗ�ਾ ਕ�ਈ ਤਰੀਕਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਭਾਵ� ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧ�ਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਖ�ਡ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਤ�
ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਤ� ਅ�ਜਾਮ ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰ� ਦੀ
ਮ�ਸੀਬਤ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਸਭ ਹੀ ਉਸਨ� ਦ�ਿਸਆ ਸੀ ।

ਪਰ ਅਿਤ ਕਰ ਦ�ਣ ਤ� ਡਰ ਲਾਹ ਦ�ਣ ਨਾਲ ਕ�ਿੜ�ਕੀ ਚ ਕ�ਈ ਵੀ ਫ�ਸ
ਜ�ਦਾ ਹ� ।ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਇਆ ਜਦ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਮ�ਮੀ
ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹ� ਜਾਣ ਕਰਕ� ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਆਈ । ਤ� ਬਾਹਰਲਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼��ਲ�ਾ ਸੀ । ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਲ� ਕ�
ਧ�ਰ ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਿਖ�ਡ� ਰ�ਣਕ ਤ� ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬ�ਟ� ਜ�ਰਾਬ�
ਤ� ਪਈ ।ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਉਸਦਾ ਮਨ ਡਰ ਿਗਆ । ਪਰ ਿਜਉ ਂਹੀ ਉਸਨ�
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਿਲ�ਆ ਤ� ਅ�ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵ�ਖ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਗਸ਼ ਹੀ ਖਾ
ਗਈ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਬਲਕ��ਲ ਨਗਨ ਬ�ਸ�ਰਤ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਚ ਲ�ਗਪ�ਗ ਸਮਾਏ ਸ��ਤ� ਪਏ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਤ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਚਾਪ ਨਾਲ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਅ�ਖ ਖ��ਲੀ ਤ� ਉਹ ਘਬਰਾ ਕ� ਉ�ਠ
ਖੜਾ ਹ�ਇਆ । ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣ� ਨ�ਗ�ਪਣ � ਲ�ਕਾਉਂਦਾ ਹ�ਇਆ ਉਹ
ਮਸ� ਕ�ਪੜ� ਭਾਲ ਓਥ� ਭ�ਿਜਆ ।

ਸ�ਚ� ਚ ਡ��ਬੀ ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਬ�ਠ ਗਈ ਰ�ਣਕ ਉ�ਠੀ ਉਸਨ� ਖ�ਦ � ਿਕਸ�
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ਤਰੀਕ� ਢ�ਿਕਆ ਤ� ਮ� ਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਬ�ਠੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮ� �
ਸਦਮਾ ਲ�ਗਾ । ਉਸਨ� ਮ� ਦ� ਮ�ਢ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਿਸਰਫ ਐਨਾ ਕ� ਿਕਹਾ
,”ਮ�, ਅਸ� ਦ�ਵ� ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਹ� ,ਤ� ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦ�
ਹ� ।”
ਇ�ਕ ਤਾੜ ਕਰਦਾ ਥ�ਪੜ ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਵ�ਜਾ । ਤ� ਮ� ਬ�ਲੀ।
-ਤ�� ਪਤਾ ਉਹਦ� ਪ�ਲ� ਕ�ਖ ਨਹ�,ਤ�ਰ� ਬਾਪ ਨ� ਇਹ ਕ�ਠੜੀ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਛ�ਤ ਕ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਨਾ ਪ�ਲ� ਕ�ਝ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸ�ਰਤ ਘਰ ਉਸਦ� ਭ�ਗ
ਭ��ਜਦੀ ਹ� । ਘਰ� ਕ�ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇਜ�ਤ � ਹ�ਥ
ਪਾਇਆ ਸੀ ਤ� ਤ�� ਇਥ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਇ�ਜਤ ਿਨਲਾਮ ਕਰਦ� ਪਈ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਤ� ਕ�ਖ ਨਾ ਿਰਹਾ ਐਦ� ਦਾ ਘਟੀਆ ਬ�ਦਾ ਮ�ਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ�ਦਾ
ਿਰਹਾ । ਜ� ਲ�ਭਣਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਚ�ਜ ਦਾ ਆਪਣ� ਕਾਬਲੀਅਤ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਲਭਦੀ ਅਸ� ਕਦ� ਤ�� ਿਕਸ� ਗ�ਲ� ਰ�ਿਕਆ ਸੀ ।?
ਅਖਿਦਆ ਕਈ ਥ�ਪੜ ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਵ�ਜਦ� ਰਹ� । ਉਹ ਰ�ਦੀ ਮ��ਹ
ਵਲ��ਟ ਉਂਝ ਹੀ ਿਬਸਤਰ� ਚ ਲ�ਕ ਗਈ । ਉਸਦ� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਫ�ਸਲਾ
ਕਰਨਾ ਨਾਮ�ਮਿਕਨ ਸੀ ।
ਘਰ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਗ�ਰਮੀਤ � ਜਦ� ਘਰਵਾਲੀ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਉਸਦਾ ਗ��ਸਾ
ਿਜਵ� ਸ�ਤਵ� ਆਸਮਾਨ ਤ� ਸੀ । ਗ�ਰਮੀਤ � ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਕ��ਤ� �
ਰ�ਟੀ ਪਾਉਂਦ� ਉਹ ਹਲਕ ਕ� ਉਸ� ਵ�ਢਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਭਾਵ� ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸ� ਭਜਾ ਦ�ਵ� । ਪਰ
ਗ�ਰਮੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਯ�ਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ� ਦ� ਘਰ ਦੀ ਇ�ਜਤ � ਹ�ਥ
ਪਾਉਣ ਲ�ਗ� ਅ�ਗ� ਤ� ਅ�ਜਾਮ ਦ�ਖ ਲਵ� ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਓਦ� ਹੀ ਠਾਣ� ਤ� ਇ�ਕ ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਤ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਿਸਪਾਹੀ � ਪ�ਸ�
ਦ� ਆਪਣ� ਹ�ਕ ਚ ਕੀਤਾ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਬਾਪ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਸਾਹਮਣ� ਿਬਠਾ
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ਕ� ਦ�ਵ� ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਰ ਹਾਜਰੀ ਚ ਚ�ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਿਦ�ਤਾ
। ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਭ ਮਾਜਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਗ�ਰਮੀਤ ਨ� ਉਸਦ�
ਬਾਪ � ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਦ� ਘਰ ਦੀ ਇ�ਜਤ � ਿਕਵ� ਸਿਤਕਾਰ
ਦ�ਣਾ ਹ��ਦਾ ਜ� ਔਲਾਦ � ਨਹ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਭ�ਗਤਣਾ ਤ� ਪ�ਣਾ ਹੀ ਹ� ।
ਉਂਝ ਵੀ ਉਸ� ਕ�ਝ ਕ�ਝ ਸ਼�ਕ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਿਵਗਿੜਆ ਉਸ�
ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਉਹ ਹ�ਥ ਜ�ੜ ਮਾਫੀ ਮ�ਗਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਪ�ਰ� ਪ�ਗ ਵੀ
ਧਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਗ�ਰਮੀਤ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਿਪਘਿਲਆ । ਬ��ਢ� ਵਾਰ� ਆਪਣ�
ਿਪਉ � ਇ�ਝ ਰ�ਲਦਾ ਵ�ਖ ਜਿਤ�ਦਰ ਧਰਤੀ ਚ ਗ�ਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ � ਚਾੜ� ਪ�ਸ� ਦਾ ਰ�ਗ ਸੀ ਿਕ ਦ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਦ�ਵ� � ਨ�ਗ�
ਕਰ ਕ��ਟਦੀ ਰਹੀ । ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਦ� ਦ� ਕਿਹਣ
ਤ� ਭਾਵ� ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਨ� ਬ��ਢ� ਤ� ਹ�ਥ ਘ�ਟ ਰਿਖਆ ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�
ਪਟਾ ਚ�ਗਾ ਚਾਿੜਆ । ਗ�ਰਮੀਤ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਵ� � ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵ� ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਿਸਰ� ਇਹ ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ�ਤ ਉ�ਤਰ ਜਾਏ ।

ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰ ਡ�ਡ� ਨਾਲ ਮਜ�ਬਤ ਹ��ਦਾ ਜ�ਦਾ ।ਏ ਐ�ਸ ਆਈ
ਸਮਝ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਹ� ਉਹ ਵੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਇ�ਕ ਝਲਕ
ਵ�ਖ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਨਾਲ� ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਉਸਨ�� ਕ��ਟਦਾ ਤ� ਨਾਲ�� ਮਜਾਕ
ਕਰਦਾ । ਈਰਖਾ ਵ�ਸ ਉਸਦ� ਕ��ਟਣ ਤ� ਗਾਲ� ਕ�ਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ�ਜ਼ ਹ�
ਜ�ਦੀ ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਹੀ ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ ਸੀ ।
-“ਕੀ ਪ��ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਿਲਆ ਿਕ ਐਨ� ਨਰਮ ਪਟ�ਲ� ਦਾ ਸਵਾਦ ਲ� ਿਲਆ
। ਦ�ਸ ਤ� ਦ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਲ�ਤੀ ਤ�� ਿਕ ਐਵ� ਕ��ਟ ਖਾਈ ਜਾਨ� ?”
ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਖਝ ਕ� ਉਹ ਉਹ ਬ�ਿਲਆ ।,”

“ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਦ�ਖਦੀਆਂ ਇਹ ਅ�ਜ ਕ�ਲ� ਦੀਆਂ ਕ�ੜੀਆ ਂਇਹਦ� ਵਰਗ�
ਦ� ਨਾਲ ਪ�ਣ � ਿਤਆਰ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ “ਦ�ਖ� ਤ� ਸਹੀ ਤ�� ਿਕ�ਡਾ ਕ� ਮਰਦ
ਏਂ ਿਕ ਕ�ੜੀ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ ਕ� ਪਰ� ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦੀ । “
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ਿਸਪਾਹੀ ਨ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਪ�ਰਾ ਨ�ਗਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਸਾਿਲਆ ਸਾਡ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਤ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਤ� ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦ� ਡ�ਡ�
ਉਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਦ� ਿਦਨ ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸ� ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦ� ਰਹ� । ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ�
ਿਕਸ ਿਕਸ ਬਾਰ� ਗ�ਦ ਤ� ਊਲ ਜਲ�ਲ ਬ�ਲਦ� ਰਹ� । ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਜ�
ਵੀ ਰ�ਣਕ ਲਈ ਡ�ਲਦਾ ਸੀ ।
ਦ� ਿਦਨ ਮਗਰ� ਉਹ� ਛ�ਿਡਆ ਟ� ਬਾਪ� ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ । ਬਾਪ�
ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਥਾਿਣਓ ਿਨਕਲਦਾ ਹੀ
ਿਫ�ਸ ਿਪਆ ।

-ਪ��ਤ ਤ�� ਜ�ਮ ਕ� ਗਲਤੀ ਹ�ਗੀ ,ਪਿਹਲ� ਿਪ�ਡ ਪ�ਰ� ਟ�ਬਰ � ਖੜਨ
ਜ�ਗਾ ਨਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਣ ਏਥ� ਵੀ ਰ�ਜ਼ੀ ਰ�ਟੀ � ਲ�ਤ ਮਰਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਿਕਸ�
ਨ� ਆਪਣ� ਬਾਗ਼ ਚ ਵੜਨ ਨਹ� ਦ�ਣਾ ਤ� ਸਰੀਰ � ਐਸੀਆਂ ਸ�ਟ�
ਦਵਾਈਆਂ ਬ��ਢ� ਵਾਰ� ਿਕ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਕ�ਲ� ਮਰਦਾ ਟ� ਅ�ਜ ਮਰ ਜਾਵ� ।
ਜ� ਇਹ ਤ�ਥ� ਅ�ਗ ਨਹ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਹ��ਦੀ ਉਹ� ਵ�ਢ ਕ� ਿਹਜੜਾ ਹ�ਜਾ ਪ��ਤ
ਿਕਉਂ ਮ�ਰੀ ਦਾੜੀ � ਰ�ਲ ਿਦ�ਤਾ । ਉਹਨ� ਤ� ਆਪਣੀ ਕ�ੜੀ ਿਕਤ� ਭ�ਜਤੀ
ਹ�ਊ । ਮ�ੜ ਤ�ਰੀ ਸਾਰ ਨਹ� ਲਈ । ਇਹ ਿਪਆਰ ਵਗ�ਰਾ ਅਮੀਰ� ਦ�
ਚ�ਚਲ� ਨ� । ਮ� ਤ�ਰ� ਪ�ਰ� ਪ�ਗ ਧਰਦਾ ਮ�ੜ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਨਾ ਿਦਸੀ ਜ�
ਮ�� ਜ਼ਿਹਰ ਿਲਆ ਦ� ਿਫਰ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ।

ਜ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ�ਤ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਕ��ਟ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੀ ਬਾਪ� ਦ� ਤਰਲ� ਨ�
ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤਾ । ਮ� ਦ� ਮਰਨ ਮਗਰ� ਬਾਪ� ਨ� ਮ� ਬਾਪ ਦ� ਫ਼ਰਜ਼ ਪ�ਰ�
ਕੀਤ� ਸੀ ਆਪਣੀ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਚ ਉਸ� ਿਜ�ਨਾ ਹ� ਸਿਕਆ
ਪੜ�ਾਇਆ ਵੀ । ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਹ�ਡ� ਚ ਬ�ਠ ਗਈ । ਨਾ ਿਵਆਹ ਹ�
ਸਿਕਆ ਤ� ਹ�ਣ ਿਪਆਰ ਵੀ ਉਸ� ਗਰੀਬੀ ਤ� ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਭ�ਟ ਚੜ ਿਗਆ
ਉਸ ਕ�ਲ ਜ� ਪ�ਸ� ਹ��ਦ� ਤ� ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਉਹ ਜ�ਦਾ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਕ�ਲ
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ਪ�ਸਾ ਸੀ ਨਾ ਜਮੀਨ ਤ� ਨਾ ਪੜ�ਾਈ । ਓਥ� ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵ�ਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ । ਰਾਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਗ਼ ਚ ਚ�ਰੀ ਛ�ਪ� ਤ� ਿਪ�ਡ � ਗ�ੜਾ ਕ�ਢ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ� ਵਾਿਲਆਂ ਜਗ�ਾ ਕ�ਲ ਬ�ਠਾ ਰ�ਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ�
ਤੜਿਕਓ ਹੀ ਜਲ�ਧਰ ਤ� ਗ�ਡੀ ਚੜ ਿਹਮਾਿਲਆ ਵ�ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸ
ਸਾਧ ਦ� ਿਟਕਾਣ� � ਲ�ਭਣ ਜ� ਉਸ� ਿਮਲ ਕ� ਿਗਆ ਤ� ਿਜਸਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ � ਜ� ਇਨਸਾਨ ਚਾਹ� ਤ� ਵ�ਸ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ� । ਤ�
ਇਹ ਸਾਧ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਨਹ� ਸਗ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਹੀ ਸੀ ।
ਪ��ਛਦ� ਪ�ਛਾਉਂਦ� ਲ�ਭਦ� ਉਸਨ� ਹਿਰਦ�ਆਰ ਿਰਸ਼ਕ�ਸ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਹੀ ਡ�ਰ� ਤ�
ਆਸ਼ਰਮ ਫਰ�ਲ� ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਉਸ� ਉਹ ਿਹਮਾਿਲਆ ਦ� ਇ�ਕ ਗ�ਫਾ
ਚ ਬ�ਠ� ਿਮਲ� ਵੀ ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਤਪ�ਿਸਆ
ਪ�ਰੀ ਕਰ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਬੜੀ ਥ�ੜੀ ਦ�ਰ ਦੀ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਹ�ਈ ਸੀ ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਉਸਦ� ਚ�ਲ� ਹ�ਰ ਵੀ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਕਾਮ ਦੀ ਇ�ਛਾ � ਵ�ਸ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਸੀ । ਸਭ ਕਾਮ ਤ� ਿਜਵ� ਭ�ਜ ਰਹ� ਸੀ । ਆਪਣ� ਕ��ਲ
ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦ� ਅਨ�ਭਵ ਦ�ਸ ਕ� ਤ� ਸ�ਦ�ਸ਼ ਦ�ਕ� ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਖ�ਦ ਦੀ
ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਮਾਉਣ ਮ�ਦਾਨ ਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹੀ ਰਾਹ ਤ�
ਚਲਦ� ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਪਿਹਲ�� ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਫਰ ਉਂਝ
ਹੀ ਭਗਤੀ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਔਰਤ ਤ� ਦ�ਰੀ ਦੀ ਭਰਪ�ਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ।
ਆਪਣ� ਭ�ਜਨ ਚ ਿਸਰਫ ਸਾਦਾ ਆਹਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਕਾਮ ਦੀ
ਇ�ਛਾ ਲਟ ਲਟ ਅ�ਦਰ ਬਲਦੀ ਸੀ । ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ
ਆਈ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਖ�ਦ � ਸ�ਧਦਾ ਿਰਹਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਕਈ
ਸਾਲ ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤ�ਕ ਨਾ ਵ�ਖੀ । ਕਈ ਹ�ਰ
ਆਉਂਦ� ਕ�ਝ ਹੀ ਮਹੀਨ� ਚ ਭ�ਜ ਜ�ਦ� । 5-6 ਸਾਲ ਤ�ਕ ਕ�ਈ ਵੀ ਉਸ
ਿਜ�ਨਾ ਨਾ ਿਟਕ ਸਿਕਆ । ਉਹ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ ।ਸਾਫ ਸਾਦ� ਖਾਣ� ਤ�
ਪਹਾੜ ਦੀ ਔਖੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਨ� ਉਸਦ� ਰ�ਪ � ਿਨਖਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਤ� ਿਜਸਮ
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� ਵੀ ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ
। ਉਹ ਤੀਹ ਤ� ਪਾਰ ਹ�ਕ� ਵੀ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਬਹ�ਤ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਆ ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ
ਅ�ਡ ਹੀ ਜਲ�ਅ ਸੀ ਜ� ਲ�ਕ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚਦਾ । ਿਜਸ ਆਸ਼ਰਮ ਚ
ਜਾ ਕ� ਉਸਨ� ਧ�ਣੀ ਧਮਾਈ । ਲ�ਕ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਜ��ਟਣ ਲਗਦ� ।
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਗ�ਰ� ਬਾਰ� ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕ�ਝ ਵ�ਧ
ਨਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਸਿਕਆ । ਓਥ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬਾਹਰ� ਅ�ਦਰ� ਲ�ਕ ਆਉਂਦ�
ਆਸ਼ਰਮ ਰਿਹ�ਦ� ਸਾਧ�ਆਂ ਕ�ਲ ਰ�ਕਦ� । ਬਾਹਰ ਤ� ਆਏ ਜ�ੜ� ਸਰੀਰ ਤ�
��ਸ਼ਾਨ ਅ�ਦਰ ਅਿਧਤਮਕ ਖ�ਜਦ� ਿਫਰਦ� । ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ�� ਉਹ� ਸਭ
� ਦ�ਸਣਾ ਤ� ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸ�
ਅ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਿਧਤਮਿਕਤਾ ਦ� ਨਾਮ ਤ�
ਚਲਦ� ਬਹ�ਤ ਸਾਰ� ਸਾਧ�ਆਂ ਦ� ਧ�ਦ� ਤ� ਭਗਤ� ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰ
ਬਾਹਰ� ਆਈਆਂ ਭਗਤਣਾ । ਇ�ਝ ਨਸ਼� ਤ� ਿਜਸ ਕਾਮ ਤ� ਬ�ਚਦ� ਹ� ਭ�ਜ
ਰਹ� ਸੀ ਉਹ ਇਥ� ਆਕ� ਮ�ੜ ਖ� ਜ�ਦ� ਛ�ਟ� ਨਸ਼� ਬ�ਹ�ਦ ਆਰਮ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਜ�ਦ� ਧਾਰਿਮਕ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਡਰ ਕ�ਈ ਛਾਪਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਊਹਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦ� ਭਗਤ� � ਬ�ਹ�ਦ ਸੀਿਮਤ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਗਿਹਨ ਿਚ�ਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਉਹਨ� � ਬ�ਲਾਉਂਦਾ । ਿਪ�ਡ� ਿਨਕਲ� ਦ�ਸ ਤ� ਵ�ਧ ਸਾਲ ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ । ਪਰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਿਜਵ� ਵਧਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਘ�ਟ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਤ� ਐਨ� ਸਾਲ ਿਸਰਫ ਉਸਨ� ਅਿਧਐਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦ�ਨੀਆ ਂਦਾ ਹਰ
ਧਰਮ ਹਰ ਿਵਸ਼ਾ ਉਸਨ� ਪਿੜਆ ਪ�ਰਾਣ� ਇਲਾਜ ਿਵਧੀ � ਪਿੜਆ
ਉਸਦਾ ਿਗਆਨ ਐਨਾ ਗਿਹਨ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਐਲ�ਪ�ਥੀ ਤ� ਨ�ਸਰਪ�ਥੀ
ਤ�ਕ ਹਰ ਗ�ਲ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲ�� ਤ� ਸੀ ।
ਤ� ਜਦ� ਉਹ ਬ�ਲਦਾ ਲ�ਕ ਿਸਰਫ ਸ�ਣਦ� ਸੀ ਇ�ਕ ਸ਼�ਤ ਸਾਫ ਤ� ਤਰਕ ਤ�
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ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗ�ਲ । ਤ� ਉਸਦ� ਕਰੀਬ ਵਾਲ� ਭਗਤ� ਚ ਇ�ਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸੀ ਜ� ਹਰ ਸਾਲ ਓਥ� ਅਉਂਦਾ ਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਹੀ ਿਟਕਦਾ ।
ਦ�ਵ� ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਹੀ ਿਚ�ਤਨ ਕਰਦ� ।
ਇਥ� ਵੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਸੀ ਉਸਦੀ ਿਕ ਔਰਤ ਤ� ਿਜ�ਨੀ ਦ�ਰ ਰਹ�ਗਾ ਤ� ਮਨ ਚ
ਇ�ਛਾਵ� ਜ�ਮੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਜ�ਦੀ।
ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਿਧਆਨ ਚ ਕਮੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਗ�ਰ�
ਹੀ ਕ�ਈ ਰਾਹ ਿਦਖਾਏ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ।
ਿਫਰ ਜਦ� ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਚ�ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਲਈ
ਇ�ਕ ਿਬਲਕ��ਲ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫ�ਨ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ ਿਜ਼ਸ� ਚਲਾਉਣਾ
ਤ� ਲ�ਭਣਾ ਉਸਨ� ਿਸਖਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦ� ਇਸ ਵਾਰ ਕ�ਈ
ਦ�ਸਤ ਵੀ ਿਜ਼ਸ� ਉਹ ਇ�ਕ ਅਿਜਹਾ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਾਧ� ਦ� ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਿਜਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਸਾਲ ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦਾ ਸ�ਗ
ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਹਰ ਿਵਸ਼� ਤ� ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ ।
ਕਾਮ ਤ� ਜਰ�ਰਤ ਤ� ਵ�ਧ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ਿਜਥ� ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ
ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਏਥ� ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਪ�ਰਨ ਅਿਧਆਤਮਕ ਰਿਹ�ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਚ ਉਹ ਪ�ਰਨ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ । ਉਸ� ਇਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ� ਅਸਲ ਜਰੀਆ ਹ� ਸਕਦਾ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਮ�ਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਛਾ
� ਦਬਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਔਕੜ� ਦ�ਰ ਰ�ਖ ਸਕਦ� ਹਨ
। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ� ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗ��ਸ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਦ�ਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀ । ਅ�ਗ��ਜਣ
ਕ�ੜੀਆਂ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵ�ਧ ਦ�ਰ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹਨ� ਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾ � ਭ�ਗ ਕਰ ਦ�ਣਗ� । ਪਰ ਐਲੀ �
ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਰ�ਖਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬ�ਰੀ ਸੀ
ਖ�ਦ � ਕਮਜ਼�ਰ ਿਦਖਾ ਉਹ ਗ��ਸ ਸਾਹਮਣ� ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਣਾ
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ਚਾਹ��ਦਾ । ਆਿਖਰ ਐਨ� ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤ� ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਤ�
ਕਕ�ਟਰ�ਲ ਬਿਣਆ ਹੀ ਹ�ਏਗਾ ।
ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਹੀ ਝਲਕ ਚ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਭਟਕਣ ਬਣ ਗਈ । ਐਲੀ ਦ�
ਕ�ਪੜ� ਿਜ�ਥ� ਘ�ਟ ਸੀ ਓਥ� ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਵ�ਖ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮ�ੜ ਰ�ਣਕ
ਕ�ਲ ਜਾ ਪ��ਿਜਆ ਸੀ ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਜਵ� ਤ�ਹਾਡ� ਨਾਲ ਜ� ਹ� ਿਰਹਾ ਪਿਹਲ�� ਹ�
ਚ��ਕਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਿਜਸ ਵ�ਲ� ਐਲੀ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆਈ ਉਸ� ਤਰ�� ਦਾ
ਮ�ਸਮ ਤ� ਸਮ� ਸੀ ਉਵ� ਹੀ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਸੀ । ਹ�ਣ� ਹ�ਣ� ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਕ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਸ�ਧੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਜਹੀ ਡਰ��ਸ ਤ� ਅਗ�ਹ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਿਟਕਦ� ਹੀ
ਰ�ਣਕ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਅ�ਗ� ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਦ� ਿਜ਼ਹਨ ਚ ਉਠ ਗਈ । ਬੜੀ
ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ� ਉਸਨ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਠ�ਡ ਦਾ ਮ�ਸਮ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵ�ਧ ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦਾ
ਹ�ਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਖ�ਦ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਐਲੀ �
ਠ�ਡ ਤ� ।
ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਭ ਤ� ਚਰਚਾ ਕਰਦ� ਰਹ� ।
ਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਿਗਆਨ ਤ� ਤਕਨੀਕ ਤ�
ਅਨ�ਭਵ ਦੀ ਖ�ਜ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹ� ਇਹ� ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਵ� ਹੀ ਆਪਣ�
ਅਪਣ� ਿਵਚਾਰ ਤ� ਕਾਇਮ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਗ��ਸ ਨ� ਇ�ਕ ਿਵਚਾਰ ਰਿਖਆ ਿਕ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਦ�ਨ�
ਇਸ ਗ�ਲ � ਮ�ਨਦ� ਹਨ ਿਕ ਕਾਮ ਦੀ ਇ�ਛਾ � ਰ�ਕ ਸਕਦ� ਹਨ ਭਾਵ�
ਤਰੀਕਾ ਤ� ਸਮ� ਅਲ�ਗ ਹਨ ਿਕਉਂ ਨਾ ਐਲੀ ਦ�ਵ� ਚ ਇਸ ਇ�ਛਾ �
ਜਗਾਉਣ ਦਾ �ਯ�ਗ ਕਰ� ਤ� ਦ�ਿਖਆ ਜਾਏ ਿਕ ਿਕਸਦੀ ਇ�ਛਾ ਉਸਤ�
ਭਾਰੀ ਪ�ਦੀ ਹ� ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕ�ਲ ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ
ਨ�ਹ । ਐਲੀ � ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵ�ਖਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਉਹ ਅਸਿਹਜ ਹ� ਿਗਆ
ਸੀ । ਜ� ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸ�ਚ ਚ ਟ��ਟ ਗਈ ਫ�ਰ!!!

ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਗ�ਰ� � ਿਧਆਇਆ ਹ� ਸਕਦਾ ਕ�ਈ ਰਾਹ ਹੀ ਿਨ�ਕਲ ਆਏ ।

ਉਸਨ� ਗ��ਸ � ਵੀ ਨ�ਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਸਗ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ
ਿਨਸਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ ।

ਅਗਲ� ਹੀ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦ� ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਨਕਲ ਆਇਆ
।ਇਹ ਉਹ� ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਛਮਣ ਝ�ਲ� ਕ�ਲ ਟਿਹਲਦ�
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਸਾਥੀ ਉਸ� ਿਮਲ ਗਏ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ ਿਗਆ ਤ� ਬਾਬ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਹ�ਰ ਕਰਮ
ਸ�ਣ� ਉਸ� ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਗ�ਰ� ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗ�ਲ
ਉਸਨ� ਲ�ਕ� ਕ� ਹੀ ਰ�ਖੀ ਿਬਨਾ ਸ�ਚ ਜਾਣ� ਉਹ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਆਖਦਾ ।
ਿਦਵਾਲੀ ਮਗਰ� ਉਹਨ� � ਿਮਲਣ ਦੀ ਤ� ਖ�ਦ ਚ�ਲ ਕ� ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਆਸ਼ਰਮ ਆਆਇਆ ਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਸੀ । ਿਕ
ਕ�ਝ ਹੀ ਿਦਨ� ਚ ਉਹ ਆਪਣ� ਗ�ਰ� ਦ� ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ।
ਤ� ਉਸਦ� ਗ�ਰ� ਨ� ਵੀ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਵਰ੍ਹ� ਔਰਤ ਨਾਲ ਅ�ਗ ਨਹ� ਛ�ਹਾਇਆ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਖ�ਦ � ਉਸ ਪਾਸ� ਪਿਵ�ਤਰ ਰ�ਖ�ਗਾ । ਹ� ਸਿਕਆ
ਤ� ਇਹ �ਯ�ਗ ਿਫਰ ਕਦ� ਕਰ ਲਈਏ ।

ਗ��ਸ ਕ�ਲ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ਨਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ ।ਆਿਖਰ ਉਹ
ਉਸਦਾ ਗ�ਰ� ਸੀ ।
ਤ� ਇ�ਝ ਗ��ਸ ਤ� ਿਮਲ� ਮ�ਬਾਈਲ ਦ� ਸਹਾਰ� ਉਹ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ�
ਪਹ��ਿਚਆ ।ਤ� ਸ�ਚ ਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਗ�ਰ� ਸੀ ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗ�ਦ ਚ ਪਈ �ੀਤ� ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸ� � ਵੀ ਨਹ�
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ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਸੀ ਜ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਜਾਣ
ਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ�ਲ� ਤ� ਯਾਦ� ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ� ਿਵਚ� 10 ਤ� ਵ�ਧ
ਵਰ੍ਹ� ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਸਮ� ਦੀ ਧ�ਲ ਹ�ਠ ਦ�ਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।�ੀਤ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਸ�ਣਦੀ ਰਹੀ । ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਐਨ� ਵਰ੍ਹ� ਦ� ਤਪ ਦਾ
ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਆ ਕ� ਡ��ਲ� ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ� ਅਫਸ�ਸ ਵੀ ਸੀ ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ ਵੀ
। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ
ਚ ਕ�ਝ ਅਲਗ ਹ� । ਤ� ਉਸ� ਖ�ਦ ਤ� ਮਾਣ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਆਪ
� ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਿਹ�ਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਬਨ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ � ਕ�ਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰ ਉਹ ਇ�ਕਿਮ�ਕ ਹ�
ਚ��ਕ� ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਇ�ਕ ਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਸੀ !
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ � ਹ�ਏ ਵੀ ਦ� ਮਹੀਨ� ਹ� ਚ��ਕ� ਸੀ । �ੀਤ� � ਇਸ ਬਾਰ� ਪ�ਰਾ
ਪ�ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਚ ਜ� ਬ�ਚਾ ਹ� ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹ� ਪਰ
ਿਕਸ� ਤਰ�� ਦਾ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਕ�ਈ ਗਲਤ ਭਾਵ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਉਹ ਤ�
ਸਗ� ਖ�ਦ � ਭਾਗਭਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਰਾਹ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ
ਖ�ਨ ਅ�ਗ� ਤ�ਰ�ਗਾ । ਡ�ਰ� � ਵੀ ਤ� ਆਪਣਾ ਕ�ਈ ਵਾਿਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਹਜ� ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਮਗਰ� ਰ�ਣਕ
ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ ਤ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਿਕ�ਥ� ਹ� ? ਬਲਦੀਪ � ਅ�ਧ ਕ� ਗ�ਲ ਦ�ਸਦ�
ਹ�ਏ ਉਸਨ� ਰ�ਣਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਥ�ੜੀ ਬਹ�ਤੀ ਜਾਣਕਰੀ
ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਤ� ਹੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਜਲ�ਧਰ
ਵ�ਲ ਦ� ਕ�ਝ ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ ਤ� ਕ�ਢਵਾ ਲਈ ਸੀ ।
ਤ� ਉਹ ਰ�ਣਕ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਹੀ ਗਈ ।

ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕ�ਝ ਵਰ੍ਹ� ਪਿਹਲ�� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । 19-20 ਸਾਲ ਦੀ
ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਭਰਵ� ਔਰਤ ਬਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਅਸਲ ਚ ਸ��ਦਰਤਾ ਵ�ਖ� ਆਪਣ� ਮ� ਤ� ਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਪ�ਜਾਬੀ
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ਕ�ੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਆਪਣੀ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹ ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਭਾਵ� ਖ��ਲੀ
ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਪ ਤ�ਲ ਇ�ਝ ਵਜ਼ਨ ਤ� ਲ�ਬਾਈ
ਚ�ੜਾਈ ਤ� ਗ�ਲਾਈ ਚ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਖਣ ਵਾਲਾ ਦ�ਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬੜੀ ਿਨਕੀ ਉਮਰ� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਸ
ਕਾਨਵ�ਟ ਸਕ�ਲ ਚ ਉਹ ਪੜ�ਦੀ ਸੀ ਓਥ� ਉਸ ਤ� ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਆਮ ਨਾਲ� ਵ�ਖ ਹ�ਕ� ਉਹਨ� ਬ�ਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀਆਂ । ਤ� ਉਸ ਪਿਹਲ� ਇਸ਼ਕ ਚ ਉਹ ਿਦਲ ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ
ਦ� ਬ�ਧਨ ਤ�ੜ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸਹ�ਲੀਆਂ ਵ�ਗ । ਭਾਵ� ਉਸਦ�
ਇਸ਼ਕ ਚ ਿਫ਼ਲਮੀ ਤਰ�� ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਦ� ਿਪਆਰ ਿਕ�ਨ�
ਕ� ਿਨਭਦ� । ਕ�ਚ� ਧਾਗ� ਟ��ਟ� ਨਹ� ਤ� ਇਸ਼ਕ ਖਤਮ । ਸਕ�ਲ ਖ਼ਤਮ ਹ��ਦ�
ਹੀ ਉਹ ਮ��ਡਾ ਘਰਿਦਆਂ ਬਾਹਰ ਘ�ਲ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਹਨ�ਰਾ
ਿਜਹਾ ਛ�ਡ ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਗਮ ਚ ਸੀ ਓਦ� ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਮਲ
ਿਗਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਿਵਚ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਛ�ਡ ਗਏ ��ਮੀ ਦ� ਨਕਸ਼ ਿਦਸਦ�
ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸਦ� ��ਮੀ ਵ�ਗ ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਬਸਤਰ ਤ� ਅਣਜਾਣ
ਸੀ ਤ� ਉਸਨ� ਦ�ਵ� ਗ�ਰ ਉਸ� ਿਸਖਾਏ ।

ਪਰ ਉਦ� ਉਸ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਿਪਛਕ�ੜ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਮ� ਬਾਪ ਦ� ਘ�ਰਨ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ �
ਮ�ੜ ਿਮਲ ਸਕ� । ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਗਾਇਬ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਮ�ੜ ਸ਼ਕਲ ਵ�ਖਣ�
ਹੀ ਤਰਸ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ� ਘਰ ਸ�ਨ�ਹ� ਤ� ਕਈ ਤਰੀਕ� ਪਹ��ਚ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਸਭ ਬ�ਕਾਰ ।

ਪਿਹਲ� ਦ� ਝ�ਰ� ਚ� ਉਹ ਿਨਕ�ਲੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਨਵ� ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਝ�ਰਾ ਉਸਨ�� ਖਾਣ
ਲ�ਗਾ।ਕਾਲਜ ਪੜ�ਦੀ ਕ�ਝ ਪਿਹਲ� ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਸਾਧਣੀ ਵ�ਗ ਕ�ਟ� ਸੀ ।
ਪਰ ਮ��ਡ� ਉਸਦਾ ਿਪ�ਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਛਡਦ� ਵ�ਡ� ਕਾਲਜ� ਚ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਿਸ�ਗਲ
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ਹ�ਣਾ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਹ��ਦਾ ਹਰ ਜਣ� ਖਣ� ਦਾ ਪਰ�ਪ�ਜ਼ । ਉਹ ਤ�ਗ ਆ ਗਈ ਸੀ
। ਇਸਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਇ�ਕ� ਰਾਹ ਸੀ ਕ�ਈ ਇ�ਕ ਚ�ਗਾ ਦ�ਸਤ ਜ� ਇਸ ਸਭ
� ਰ�ਕ ਸਕ� । ਨਹ� ਉਸਦੀ ਿਜਸਮ ਦ� ਰ�ਗ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ��ਿਡਆ ਦ� ਿਦਲ
ਚੀਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਖਸਮ ਖ਼ਾਸ
ਅ�ਗ� ਤ� ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਿਗਆ ਤ� ਦ�ਖਣ ਵਾਿਲਆ ਦ� ਹ�ਕ� ਿਨ�ਕਲ
ਜ�ਦ� ।
ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦ� ਝ�ਜਟ ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਟ�ਡ�ਟ
ਯ�ਨੀਅਨ ਦ� ਇ�ਕ ਮ��ਡ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਨਾਲ ਦ�ਸਤੀ ਕਰ ਲਈ । ਉਹ ਦ�ਖਣ �
ਹੀ ਇ�ਝ ਹ�ਟਾ ਕ�ਟਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਖਣ ਵਾਲ� ਦ�ਰ� ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦ� ਸੀ ।
ਉ�ਪਰ� ਸਟ�ਡ�ਟ ਯ�ਨੀਅਨ ਚ ਚ�ਗੀ ਪਕੜ ਤ� ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ । ਉਹ ਜ�ਿਮਆ
ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ । ਤ� ਰ�ਣਕ ਵਰਗੀ ਕ�ੜੀ ਲਈ ਸ�ਹਣੀ
ਸ�ਨ�ਖੀ ਕ�ੜੀ ਦ�ਸਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕ�ਮ� ਲਈ ਉਸ ਕ�ਲ
ਕ�ੜੀਆਂ ਹ�ਰ ਵਾਧ� ਸਨ । ਉਸ� ਵ�ਸ� ਵੀ ਰ�ਣਕ ਖਾਨਦਾਨ ਤ� ਉਸਦ� ਇਸ
ਕਾਲਜ ਚ ਸ�ਣ� ਚਿਰ�ਤਰ ਬਾਰ� ਸ�ਣ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸਹੀ ਕ�ੜੀ ਲਗਦੀ ਸੀ
। ਇਸ ਲਈ ਦ�ਸਤੀ ਰ�ਖ ਕ� ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ �
ਿਕਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ।
ਇ�ਝ ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਸਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਤ ਰਹ� । ਪਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਕਰੀਬ ਹ��ਦ�
ਗਏ । ਿਫਰ ਿਪਆਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤ� ਿਫਰ ਕਸ�ਲ�ੀ ਿਸ਼ਮਲ� ਦ� ਗ�ੜ� ਤ� ਗ�ੜ� ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਮਗਰ� ਿਵਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ।

ਘਰਿਦਆਂ � ਪੜੀ ਿਲਖੀ ਤ� ਸ�ਨ�ਖੀ ਕ�ੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਿਮਲ ਗਈ
ਸੀ । ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਗ�ਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਰ�ਣਕ ਲਈ ਨ�ਕਰੀ ਦੀ ਗ��ਜਾਇਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ।ਕ�ਝ ਸਾਲ ਚ ਉਸ ਕ�ਲ ਬ�ਚਾ
ਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਕ�ਲਵ�ਤ ਪੜ�ਾਈ ਪ�ਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਪਰ ਆਪਣ�
ਿਜਲ�� ਦ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ� ਚ ਚ�ਗੀ ਪਕੜ ਕਰਕ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਦੀ
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ਸ�ਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇ�ਕ ਉ�ਭਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ । ਪਰ ਿਸਰਫ ਵਰਕਰ
ਇਕ�ਠ� ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਉਸ ਹ�ਥ ਵ�ਸ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ�
ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਘਰ ਤ� ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤ� ਕ�ਈ ਆਂਚ ਨਹ� ਸੀ । ਪਿਰਵਾਰ
ਸ�ਖੀ ਵਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� �ੀਤ� ਨਾ ਆਕ� ਰ�ਣਕ � ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ
ਕਥਾ ਸਾਰ ਕਿਹ ਸ�ਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਜ� ਸਭ ਭ��ਲ ਉਂਝ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸ� ਬਾਗ਼ ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ�
ਉਸ� ਆਪਣ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕ�ਝ ਰ�ਗਦਾ ਲਗਦਾ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਜਰ�ਰ ਯਾਦ
ਆਉਂਦਾ ਉਦ� ਿਫਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹ� ਜ�ਦੀ ।ਭਾਵ� ਬਾਕੀ ਸਭ
ਸਹੀ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਸਹ�ਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੀ ਸੀ ਜਦ� �ੀਤ� ਨ� ਆਕ� ਦ�ਿਸਆ ਕ�
ਡ�ਰ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਹਨ� ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ�ਵਾ ਲਾਈ
ਹ� ਤ� ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਸਣ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਸ�ਮ� ਭਰ ਡ�ਰ� ਵ�ਲ ਹ� ਤ�ਿਰਆ ਸੀ ।
ਜਦ� ਉਹ ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚ� ਸੀ ਜਿਤਨ ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਆਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ�
ਅ�ਦਰ ਿਗਆ ਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� ਸਾਰ� ਟ�ਬਰ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਅ�ਦਰ ਲ� ਗਈ
ਸੀ । ਿਜਹੜ� ਿਚਹਰ� � ਲਹ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਪਿਹਚਾਣ ਸਕ� ਸੀ
। ਰ�ਣਕ ਝ�ਟ ਪਛਾਣ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਤ� ਿਸਰਫ ਪ�ੜ� ਦੀ ਚਾਲ
ਤ� ਹੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹ� ਮਗਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਸਾਹਮਣ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦੀ
ਿਨਗ�ਾ ਘ��ਮ ਕ� ਿਸਰਫ ਰ�ਣਕ ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਦੀ ਚ ਚ��ਕ� ਬ�ਚ� ਤ� ਜਾ ਪਈ ਸੀ
। ਪਲ�ਘ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸ�ਫਾ ਨ�ਮਾ ਮ�ਜੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਧ�ਤੀ
ਲਾਈ ਉਹ ਬ�ਠ ਿਗਆ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਬ�ਠ ਗਏ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ � ਇ�ਥ�
ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ� ਸੀ । ਸਾਰ� ਟ�ਬਰ ਨ� ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ�ਰ� ਹ�ਥ ਲਾ ਕ�
ਮ�ਥਾ ਟ�ਿਕਆ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕ�ਬ ਿਗਆ ਸੀ
। ਪਰ ਉਸਦ� ਬ�ਚ� ਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਹ�ਥ ਫ�ਰ ਉਸਨ� ਕ��ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰ�ਸ਼ਨ
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ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ :-

ਇਸ� ਜ�ਮਣ ਵਾਲੀ ਮ� ਤ� ਬਾਪ ਭਗਨਭਰ� ਹਨ । ਰ�ਬ ਤ� ਉਸਦ� ਭਗਤ�
ਦੀ ਖਾਸ ਿਮਹਰ ਹ� ।ਿਜਹਨ� ਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬਾਿਸ਼�ਿਦਆਂ ਦੀ
ਆਪਣ� ਕਰਮ� ਨਾਲ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹ� । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦ� ਕਰਮ ਵੀ
ਬ�ਹ�ਦ ਚ�ਗ� ਹਨ । ਤ� ਭਿਵ�ਖ ਬਹ�ਤ ਸ��ਦਰ ।

ਪ�ਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗਦਗਦ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਗਰ� ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਕਾ ਭਗਤ ਹ� ਿਨਬਿੜਆ ।

ਪਿਹਲ� ਉਹ ਹਰ ਹਫਤ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ� ਤ� ਪ�ਰਾ ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਓਥ� ਹੀ
ਕ�ਢਦ� ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ �ੀਤ� ਦ� ਮਹੀਨ� ਵਧਦ� ਗਏ ਿਤਉ ਂਿਤਉਂ ਉਸਦੀ
ਜਗ�ਾ ਰ�ਣਕ ਬਾਬ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਚ ਲਗਦੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ� ਨਾ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦ� ਤ� �ੀਤ� ਦ� ਸਬ�ਧ� ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸ਼�ਕ ਉਸ� ਬ�ਸ ਐਨਾ ਹੀ
ਦ�ਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਿਹਮਾਿਲਆ ਚ ਤਪ�ਿਸਆ
ਕਰਕ� ਹੀ ਭ�ਗੀ ਜੀਵਨ ਿਤਆਗ ਜ�ਗੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਚ ਰ�ਣਕ
ਦਾ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਿਹ�ਸਾ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ ਡ�ਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਦ� ਕ�ਮ
ਰਿਹਣ ਕਰਕ� ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਕੀ �ਬ�ਧ ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ �
ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ� ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਿਜ਼ਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ
ਸ�ਪ�ਰਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਦ� ਰਾਜਨੀਤਕ ਤ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ
ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਕਾਬ� ਰ�ਖਣ ਲਈ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਮ��ਕਰਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਡ�ਰ�
ਦਾ ਅ�ਦਰਲਾ �ਬ�ਧ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤ� ਰ�ਣਕ ਵ�ਖਣ
ਲ�ਿਗਆ ਜ� ਿਕ ਹ�ਣ ਤ�ਕ �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਆਪਣ�
ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਉਹ ਉ�ਪਰ� ਉ�ਪਰ� ਕ�ਝ ਚਲਾਕੀ
ਵੀ ਕਰਦ� ਸੀ �ੀਤ� ਇਸ � ਸ�ਭ ਲ�ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰ�ਣਕ � ਉਹ ਦਬਾ ਲ�ਦ�
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੀਤ ਦ� ਿਮਹਣ� ਮਾਰ ਕ� ।
ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਗ�ਲ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦ� ਕ�ਨੀ ਪਹ��ਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਕ��ਡਲੀ ਉਸ ਹ�ਥ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਉਹ
ਦ�ਬਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਐਨਾ ਕ� ਹ�ਿਸ਼ਆਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲ� ਉਹ ਸਮਝ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ
ਰ�ਣਕ ਦ� ਬਾਪ ਦ� ਮ�ਕ�ਦਮ� ਬਾਰ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਪ�ਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਿਮਲੀ
। ਉਦ� ਤ�ਕ ਬਲਦੀਪ � ਭ�ਜ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਸ ਠਾਣ� ਚ� ਆਪਣ� ਨਾਮ
ਦਾ ਪ�ਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਪ�ਰੀ ਖ�ਡ ਚ�ਹ� ਿਬ�ਲੀ ਦੀ ਦ�ੜ ਚ ਸੀ ਹਰ ਕ�ਈ ਆਪਣ� ਆਪਣ� ਮਤਲਬ
ਲਈ ਭ�ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਅਜ� ਤ�ਕ ਕ�ਈ ਮਕਸਦ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ� ਦਰਬਾਰ�
ਗ�ਨਮ�ਨ ਨਾਲ ਘ��ਮਦ� ਨ�ਤਾ ਦ�ਖ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਨ�ਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇ�ਛਾ
ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ । ਪ�ਸਾ ਤ� ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਜ�ੜ ਉਸ ਕ�ਲ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਆ ਹੀ
ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਬਾਬ� ਦ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਬਾਬ� ਦ� ਅ�ਧ� ਬ�ਲ ਤ� ਉਹ ਭ�ਜ ਉ�ਠਦਾ ਸੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਸੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ।
�ੀਤ� ਕ�ਲ ਿਫਰ ਤ� ਮ��ਡਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਪ�ਰਾ ਡ�ਰਾ ਹੀ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਸੀ ਵ�ਸ� ਵੀ ਹ�ਣ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹ� ਰ�ਜ ਹੀ ਸ�ਗਤ ਐਤਵਾਰ ਿਜ�ਨੀ
ਜ�ੜਦੀ ਸੀ ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਦ� ਸਮਾਗਮ ਜ�ੜਦ� ਸੀ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਕ�ਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਮੀਰੀ ਝਲਕਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਪਾਰਟੀ ਚ ਡ�ਰ� ਦ�
ਮਾਮਲ� ਦ�ਖਣ ਕਰਕ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਚ�ਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਬਾਬ� � ਕਿਹ ਿਟਕਟ ਲ� ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਜ� ਧੜ� ਚ ਬਲਦੀਪ ਦੀ
ਦਾਅਵ�ਦਾਰੀ ਮਜਬ�ਤ ਸੀ । ਤ� ਓਧਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਡ�ਰ� ਦੀ ਵ�ਟ ਆਪਣ�
ਹ�ਕ ਚ ਭ�ਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਿਸਰਫ ਡ�ਰ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਵ�ਚ�
ਡ�ਰ� ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰਕ� ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹ�ਥ� ਿਜ�ਨਾ ਪ�ਸਾ ਆ ਕ� ਚਲ� ਰ�ਣਕ ਤ� ਬਾਕੀ ਲ�ਕ�
ਕ�ਲ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਉਹ ਿਖਜਦਾ ਇਸ� ਿਖਝ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਬਲਵ�ਤ
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ਰਾਏ � ਿਦ�ਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਤ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਹ�ਰਾਫ�ਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ । ਤ� ਇਹ ਉਦ�
ਤ�ਕ ਚਲਦਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਇ�ਕ ਪ�ਰਾਣਾ
ਸ�ਵਾਦਾਰ ਮ�ੜ ਡ�ਰ� ਨਾ ਆ ਿਗਆ ।

ਪਛਾਨਣ ਵਾਿਲਆ ਨ� ਉਸ� ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸ�ਚ ਚ
ਉਸਨ�� ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਚ ਕ�ਝ
ਚ�ਿਣ�ਦਾ ਲ�ਕ� ਿਵਚ� ਸੀ ਿਜਸਨ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਚ�ਲਾ ਛ�ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕ� ਉਪਦ�ਸ਼ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਸ�ਵਾਦਾਰ � ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਸਭ ਤ� ਕਈ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਤ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਿਸਰਫ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਸ ਉ�ਤ� ਹ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦਾ ਕ�ਈ ਵੀ ਵਾਲ ਿਵ�ਗਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਪਰ ਤ�ਫ਼ਾਨ� ਦੀ ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਜਦ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਦ� ਇ�ਕ ਬ�ਦ� ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰਾਣ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਹਵਾ ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਲਗ ਤਰ�� ਦੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਘ�ਲ
ਗਈ ਸੀ ।

ਰ�ਣਕ ਦ� ਨਾਮ ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਸ�ਣਕ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਹ�ਸ਼ ਹੀ
ਉ�ਡ ਗਏ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਪ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਸਾਲ ਪ�ਰਾ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਲ�ਗਭ�ਗ ਿਟਕ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ
ਠ�ਕ� ਤ� ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ �ਬ�ਧ ਉਸਦ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਦ�
ਹ�ਥ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਕ�ਲ ਰ�ਣਕ ਦਾ ਰਿਹਣਾ ਉਸ� ਖ�ਟਕਣ ਲ�ਗਾ
ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਕਦ� ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਉਸ ਿਹ�ਸ� � ਨਹ� ਸੀ
ਦ�ਿਸਆ । ਉਸ� ਇਹ ਜ਼ਰ�ਰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਰਿਹ ਚ��ਕਾ
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ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਸਾਹਮਣ� ਤਾਕਤਵਰ ਰ�ਪ ਚ ਆ ਖੜਾ ਹ�ਏਗਾ ਨਹ�
ਪਤਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦੀ ਗ਼�ਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਹਰ ਵ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਆਸ
ਪਾਸ ਘ��ਮਦੀ ਰ�ਣਕ ਕੀ ਅਜ� ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹ� ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ� ਿਦਮਾਗ਼ ਤ� ਸ਼�ਕ ਦ� ਬੀਜ ਡ��ਘ� ਹ��ਦ� ਗਏ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਨ�
ਰ�ਣਕ � ਉਸਦ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਾਰ� ਪ��ਛ ਨਾ ਿਲਆ ।

ਰ�ਣਕ ਨ� ਸਭ ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਆਪਣ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਬਾਰ�
ਿਜ�ਨਾ ਕ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਹਜ਼ਮ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਓ�ਨ� ਕ� ਉਸ ਤਰੀਕ� ਸਮਝਾ
ਿਦ�ਤਾ । ਭਲਾ ਕ�ਈ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ� ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ� ਰਾਹ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ? ਦ�ਸ�ਗਾ ਵੀ ਤ� ਸ�ਣਨ ਵਾਲ� � ਗ�ਦ ਹੀ ਲ�ਗ�ਗਾ ਭਾਵ� ਮਿਹਸ�ਸ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਸਵਰਗ ਦ� ਝ��ਟ� ਿਕਉਂ ਨਾ ਹ�ਣ । ਪਰ
ਰ�ਣਕ � ਵੀ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਤ� ਪ�ਕਾ ਸੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਤ�
ਜਿਤਨ ਬਣ ਚ��ਕਾ ਬਾਬਾ ਹ�ਣ ਉਸ ਕਾਮ ਭਰੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਤ� ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਸੀ ।
ਭਾਵ� ਕਦ� ਕਦ� ਰ�ਣਕ � ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ ਕ�ਝ ਜਲਦਾ
�ਤੀਤ ਹ��ਦਾ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਜੀਿਵਤ ਹ� ਉ�ਠਦ� ਤ�
ਅ�ਖ� ਚ ਮ�ਲ� ਜ�ਰੀ ਹ�ਝ� ਆ ਿਡ�ਗਦ� ।
ਉਦ� ਤ�ਕ ਮ�ੜ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਤ�
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ�ਵ� ਪਾਰਟੀ ਵ�ਲ� ਿਟਕਟ ਲ�ਣ ਦ� ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ । ਿਟਕਟ ਉਸ� �
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ� ਹ�ਕ ਚ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਵ� । ਤ� ਇ�ਕ
ਸਵ�ਰ ਤ�ਰ�ਤ ਪ�ਜਾ ਮਗਰ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਬਲਦੀਪ, �ੀਤ� ,ਪ�ਰਾਣ�
ਸ�ਵਾਦਾਰ ਆਪਣ� ਭਰਾ ,ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਚ ਆਪਣਾ
ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਡ�ਰ� � ਿਦ�ਤ� ਯ�ਗਦਾਨ � ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕ� ਉਸਨ�
ਬਲਦੀਪ � ਹੀ ਿਟਕਟ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਭ � ਮ�ਨਣਾ
ਿਪਆ । ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਿਪਛਲ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਿਜ�ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ
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ਪ�ਰੀ ਬ�ਕਾਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ �
ਪ�ਜ ਸਾਲ ਅ�ਗ� ਿਖਸਕਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਚ��ਪਚਾਪ ਲ�ਗਰ ਹਾਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਕ�ਮ ਕਰਨ
ਲ�ਗਾ । ਉਦ� ਹੀ ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਨ� ਇਸ਼ਾਰ�
ਨਾਲ ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਬ�ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਨ� ਹਰਬ�ਸ ਰਾਏ � ਪ�ਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਹਰਬ�ਸ ਰਾਏ ਦਾ ਸ�ਦ�ਸ਼ ਲ� ਕ� ਉਹ ਆਇਆ
ਸੀ ।
ਸ�ਦ�ਸ਼ ਸਾਫ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵ� ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਿਜ�ਤ ਜਾਏ ਤ�
ਕ�ਝ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟ� ਵੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਤ�ਅ ਸੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ
ਜਰ�ਰ ਬਦਲ�ਗੀ ਤ� ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦ� ਹੀ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਡ�ਰ� �
ਪਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵ�ਗਾ ।
ਪਰ ਜ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਾਥ ਦਵ� ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਅ�ਨ�ੀ ਸ਼ਰਧਾ � ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ�
ਿਵਚ� ਤ�ੜਕ� ਜਰ�ਰ ਹੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਵ�ਟ ਿਖ�ਡਾ ਕ� ਇਹ ਸੀਟ ਤ� ਨਾਲ ਦੀਆਂ
ਸੀਟ� ਵੀ ਕ�ਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਤ� ਜ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਿਜ�ਿਤਆ ਤ�
ਮ�ਤਰੀ ਬਣਕ� ਿਕਸ� ਨਾ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਸ��ਟ ਕਰ
ਲਵ�ਗਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਨਗਮ ਦੀ ਚ�ਅਰਮ�ਨੀ ਦਵਾਏਗਾ ।ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ
� ਇਹ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਹ�ਏਗਾ ਿਕ�ਝ । ਤ� ਿਫਰ ਉਸਦ�
ਅ�ਗ� ਭ�ਦ ਖ��ਲ�ਦ� ਗਏ ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਚ�ੜ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ
।

ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦ� ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਰ�ਖੀ ਉਸ ਮੀਟ�ਗ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤ�
ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਮ ਸੀ । ਤ� ਮੀਿਟ�ਗ ਚ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਉਸਦਾ ਪੀ
ਏ ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਿਬਨ� ਇ�ਕ ਦ� ਹ�ਰ ਜਣ� ਸੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਜਿਤ�ਦਰ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਸਾਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਦ�ਸੀ । ਇਥ� ਤ�ਕ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਫ਼ੜ� ਜਾਣ
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ਮਗਰ� ਭ�ਜ ਜਾਣ ਬਾਰ� ਵੀ । ਤ� ਿਫਰ ਹ�ਣ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਬਾਰ�
ਿਜ਼ਸ� ਲ�ਕੀ ਲ�ਗ�ਟ ਦਾ ਪ�ਕਾ ਸਮਝਕ� ਪ�ਜਦ� ਹਨ ਉਸਦਾ �ੀਤ� ਨਾਲ
ਸਾਰ� ਅਫ�ਅਰ ਦੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਕ�ਝ ਲ�ਕ� � ਪ�ਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗ�ਲ ਲ�ਕਵ� ਸੀ
ਪਰ ਸ�ਚੀ ਸੀ ਲ�ਕੀ ਕਿਹ�ਦ� ਸੀ ਿਕ �ੀਤ� ਦ� ਮ��ਡ� ਦ� ਨਕਸ਼ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਨਾਲ ਿਮਲਦ� ਹਨ ।

ਪਰ ਉਸਤ� ਵੀ ਡ��ਗਾ ਸ�ਚ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬ� ਦਾ ਜ� ਿਜਸਦ� ਨਾਮ ਤ�
ਡ�ਰਾ ਬਿਣਆ ਸੀ ਭਾਵ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਨਾਮ ਤ� । ਤ� ਇਸ ਸ�ਚ � ਸਾਹਨਣ�
ਰਿਖਆ ਸੀ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨ� ।
……..

ਭਲਵਾਨ � ਪਿਹਲੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਕਬ�ਡੀ ਖ�ਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ । ਸਰੀਰ
ਉਸਦਾ ਬਹ�ਤ ਭਰਵ� ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਕੀ ਤ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਭ�ਜ
ਭ�ਜ ਤਕਦੀਆਂ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਬਹ�ਤ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਕਸ� ਕ�ੜੀ ਤ�
ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਕ�ੜੀ ਦੀ ਇ�ਜਤ ਲ�ਕਾ ਕ� ਰ�ਖਦ� ਉਸਨ� ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ
ਦ�ਿਸਆ । ਮ�ਜ਼ੀ ਵ�ਲ� ਡ�ਰਾ ਸ�ਭਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਹ ਤ� ਕ�ੜੀ ਉਸ� ਖ�ਹੀ ਤ�
ਬਣ� ਖ�ਡਰ ਮਕਾਨ ਚ ਿਮਿਲਆ ਕਰਦ� ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਹ�ਰ ਜ�ੜ� ਅ�ਡ� ਅ�ਡ
ਵ�ਲ� ਿਮਲਦ� ਸੀ । ਆਿਸ਼ਕ� ਲਈ ਜ�ਨਤ ਸੀ । ਪਰ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ
ਸਭ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਿਮਲਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਸ�ਖੀ ਥ� ਨਾ ਿਮਲਦੀ । ਿਫਰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਉਦ� ਅਿਜਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਵੀ ਪਖ�ਡ ਤ� ਨਫਰਤ ਸੀ । ਤ�
ਉਹ ਮ�ਜ਼ੀ � ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ
ਿਡਊਟੀ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬਾਪ� ਦ� ਜ��ਟ ਨ� ਬਾਬ� ਤ� ਿਨਗ�ਾ ਰ�ਖ ਉਸ� ਮਾਰ ਕ�
ਸ��ਟਣ ਦ� ਸਹੀ ਸਮ� ਦ�ਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚ��ਪ ਕਰਕ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਕੀ ਸ�ਵਕ� ਨਾਲ ਬਾਬ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਤ� ਮਦਦ ਚ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

ਉਸਦ� ਵਧੀਆ ਕ�ਦ ਕਾਠੀ ਤ� ਜ�ਰ � ਵ�ਖ ਜ�ਰ ਭਾਰ ਦ� ਬਹ�ਤ� ਕ�ਮ ਮ�ਜ਼ੀ
ਉਸਤ� ਲ�ਦਾ । ਜੜੀਆਂ ਬ�ਟੀਆਂ � ਪੀਹਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਘ�ਟਣੀਆਂ ਆਿਦ
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। ਬਾਬ� ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਤ� ਉਹ ਬਹ�ਤ �ਭਾਿਵਤ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਉਂ
ਹੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਨ�ਗ� ਿਫਰਦ� ਕ�ਲ ਬ�ਢੀਆਂ ਤ� ਕ�ੜੀਆਂ � ਵ�ਖਦਾ ਉਸਦਾ
ਮਨ ਗ��ਸ� ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦਾ । ਬਾਬ� � ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਪ�ਕਾ ਹ� ਜ�ਦਾ
। ਪਰ ਉਦ� ਉਸਦ� ਉ�ਤ� ਖ�ਦ ਤ� ਮ�ਸੀਬਤ ਆ ਵ�ਜੀ । ਉਸਦੀ ਮਿਹਬ�ਬ
ਕ�ੜੀ � ਅਚਾਨਕ ਗਰਭ ਠਿਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਹ
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ� ਇਹ ਕ�ਮ ਿਸਰਫ ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ
ਉਸ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦ� ਫ਼ੜ� ਜਾਣ ਤ� ਸਮਾਜ ਚ ਇ�ਜਤ ਖਰਾਬ ਹ�ਣ ਦਾ
ਪ�ਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਕੀ ਜ� ਮ�ਜ਼ੀ
ਬ�ਚਾ ਹ�ਣ ਲਈ ਜੜੀ ਬ�ਟੀ ਦ� ਸਕਦਾ ਤ� ਜਰ�ਰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸਨ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਪ�ਰ ਫੜ ਲ� । ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ �ਣ ਸੀ ਿਕ
ਿਜ਼�ਦਗੀ ਿਸਰਫ ਦ�ਣ ਲਈ ਗ�ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹ� ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹ� । ਪਰ ਜਦ� ਭਲਵਾਨ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ� ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਜ� ਅਜ�
ਪ�ਰੀ ਬਣੀ ਨਹ� ਉਸ� ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ� ਸਕਦਾ ਦ� ਹ�ਰ
ਿਜ�ਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਣ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਮਗਰ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ�ਹ� ਕ�ਲ
ਮਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਚਾਰਾ ਨਹ� ।ਇ�ਕ� ਿਪ�ਡ ਚ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ !
ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਸਮਿਝਆ ਤ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਕ�ੜੀ � ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਘ�ਲ ਸ�ਚ ਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਿਪਆਇਆ ਿਕ ਦ� ਿਦਨ ਚ ਹੀ ਖ�ਨ ਤ� ਲ�ਥੜ� ਬਣ ਜ� ਵੀ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਡ�ਗਾ । ਤ� ਉਹਨੀ ਿਦਨੀ ਕ�ੜੀ ਰਹੀ ਵੀ ਡ�ਰ� ਹੀ ਸੀ । ਮ�
ਬਾਪ � ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਯਕੀਨ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ
ਘ��ਮਦੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਭਾਵ� ਕ�ਝ ਪਿਰਵਾਰ� � ਨ�ਗ� ਰਿਹਣ ਤ� ਇਤਰਾਜ
ਵੀ ਸੀ । ਤ� ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬਾਪ ਅਮਰ� ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦ�
ਗਰ��ਪ � ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਭਲਵਾਨ ਹ�ਣ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ।ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ
ਉਸ� ਰ�ਬ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਰਾਤ ਅਮਰ� ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦ� ਗਰ��ਪ ਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤ�
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ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਉਹਨ� � ਡ�ਰ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਮਰ�
ਸ��ਤਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਆ ਨਹ� ਸੀ ਸਿਕਆ । ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਲਵਾਨ ਹੀ
ਅ�ਦਰ ਜਾ ਕ� ਵ�ਖਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਿਟਕ ਿਟਕਾਅ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਉਹ
ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਕ�ਈ ਅ�ਦਰ ਜਾਏ ਜ� ਉਹ ਜ�ਦ� ਜਰ�ਰ
ਹੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਹ�ਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਲਵਾਨ ਨ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਤ�
ਦ� ਿਕ�ਿਲਆ ਦੀ ਵਾਟ ਚ ਭ�ਜ ਭ�ਜ ਕ� ਸਾਹ� ਸਾਹ ਹ�ਏ ਨ� ਪ�ਰ� ਡਰ� ਹ�ਏ
ਹਾਵ ਭਾਵ ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਜਦ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ
ਟ�ਕੜ� ਟ�ਕੜ� ਹ�ਇਆ ਿਪਆ । ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵ�ਖ ਸਭ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਡਰ
ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਘਰ� � ਚਲ� ਗਏ ਜ� ਵੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਸੀ
ਹ�ਇਆ ਉਹੀ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਤ� ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਹੀ ਉਸਨ� ਮ�ਜ਼ੀ
� ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਜਵ� ਹੀ ਸਭ ਮ�ਜ਼ੀ � ਿਮਲਣ ਆਏ
ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਇਹ� ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤੀ ਤ� ਵ�ਢਣ ਆਏ ਸੀ ਿਫਰ
ਮ�ੜ ਿਕਉਂ ਗਏ ।

ਇ�ਝ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਿ�ਸ਼ਮ� ਦਾ ਇ�ਕ ਡਰ ਤ� ਇ�ਕ ਖ�ਫ ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਭਰ
ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਕਰਦ� ਕ��ਝ ਇ�ਕ ਲ�ਕ ਵੀ ਉਸਦ� ਪ�ਖੀ ਹ�
ਗਏ ਸੀ । ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚ�ਲਾ ਬਣ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਖਾਸ ਭਗਤ� � ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ ।
ਨਗਨ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਬਹ�ਤਾ ਸਮ� ਅ�ਦਰ ਦ� ਹਨ�ਰ� ਕਮਰ� ਚ ਿਧਆਨ
ਲਾਉਂਦਾ ਜ� ਇ�ਕ ਭ�ਰ� ਵਰਗੀ ਗ�ਫਾ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਭਲਵਾਨ ਸਣ� ਦ� ਿਤ�ਨ
ਚ�ਲ� ਉਸ ਕ�ਲ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਬਾਕੀ ਲ�ਕੀ ਬਾਹਰ� ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਖੜਾਵ� �
ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਮ�ੜ ਜ�ਦ� ।
ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਜ�ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਰਾਮਾਤੀ
ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਅ�ਤ ਿਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ � ਉਹ
ਿਧਆਨ ਨ ਸ�ਣ ਰਹ� ਸੀ ।ਭਲਵਾਨ ਬਾਬ� ਦ� ਸਭ ਤ� ਖਾਸ ਬ�ਿਦਆ ਸੀ
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ਉਦ� ਤ� ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਯਕੀਨ ਉਸ� ਵੀ ਉਸ� � ਸੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਉ�ਤ� । ਲ�ਕ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਕ ਬ�ਢੀਆਂ ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਹ�ਣ
ਹਾਸ�ਹੀਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ�ਚਮ��ਚ ਆਮ ਲ�ਕ� ਤ� ਉ�ਪਰ ਉ�ਠ ਕਾਮ ਤ� ਮ�ਕਤ
ਹ� ਿਗਆ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ
ਕ�ਈ ਹਲਚਲ ਹ� ਵੀ ਸਕਦੀ ਹ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹ� ਹੀ ਨਹ�
ਸਕਦਾ ।
ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਜਦ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹ� ਤ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਤ�
ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਖ�ਡਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਮਨ� ਚ ਉਸ ਲਈ ਡਰ ਵੀ
ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਰ�ਬ ਹ�ਣ ਵਰਗਾ ਅਿਹਸਾਸ ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ�
ਚ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਦ�ਗਰ ਵਰਗੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਰ�ਖੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਬਮਾਰ�
� ਠੀਕ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ,ਬ�ਚ� ਜ�ਮਣ ਲਈ ਵਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ,ਰ�ਕ� ਕ�ਮ ਬਣਾ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜਾਦ�ਗਰ� ਵਰਗਾ ਹ�ਰ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ । ਇਸ ਲਈ ਬ�ਚ� ਉਸ
ਕ�ਲ ਖ�ਡਦ� ਵੀ ਤ� ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਆਲੀਆਂ ਭ�ਲੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਵੀ ਕਰਦ� ।
ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦ� ਭਲਵਾਨ ਿਪਛਲ� ਕਮਰ� ਚ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ�
ਊਹ ਅ�ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵ�ਖ ਸ�ਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ । ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਇ�ਕ ਛ�ਟੀ
ਕ� ਉਮਰ ਦੀ ਕ�ੜੀ � ਫੜ ਕ� ਆਪਣ� ਪ�ਟ� ਤ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ
ਕ� ਿਬਠਾ ਰਿਖਆ ਸੀ ਬ�ਚੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬ�ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ
ਡਰਦ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਅਵਾਜ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਨ�ਕਲ ਰਹੀ । ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਬਾਬ� ਤ�
ਸ਼�ਤਾਨ ਬਣ ਇ�ਕ ਅਣਭ�ਲ ਬ�ਚੀ ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਭ ਬ�ਿਨ�ਆ ਿਪਆ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਦਮਾਗ ਉਸ� ਇ�ਝ
ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ� ਲਈ ਉਕਸਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਸਮ� ਤ� ਇਹ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਕ�ਨ� ਬ�ਚ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ� ਚ��ਕ� ਸੀ ।
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ਸ਼ਾਇਦ ਤ�ਹੀ ਕਈ ਬ�ਚ� ਆਉਂਦ� ਆਉਂਦ� ਇ�ਥ� ਅਉਣ� ਹ�ਟ ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਭਲਵਾਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਸਭ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਿਫਲਮ ਵ�ਗ ਘ��ਮ ਿਗਆ । ਕਈ
ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਾਬ� � ਛ�ਹਣ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਆਇਆ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ
ਸੀ ਬਾਬ� ਦਾ ਨਹ� ।
ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਮਾਨ� ਕ�ਝ ਹਾਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਿਕਥ� ਤ� ਿਕਵ� ਉਸ ਚ
ਜ�ਸ਼ ਆਇਆ । ਉਸਨ� ਦਰਵਾਜ਼� � ਥ�ੜ�ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਕ�ੜੀ
� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਕ�ੜੀ ਰ�ਦੀ ਤ� ਲ�ਗਭ�ਗ ਡਰੀ ਓਥ� ਦ�ੜ ਗਈ ।

ਭਲਵਾਨ ਨ� ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਇ�ਕ ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਉਸ�
ਿਦਸੀ ।
ਹਲਕ� ਉਸਨ� ਰਾਡ ਚ��ਕੀ ਤ� ਕ�ੜੀ ਦ� ਿਨਕਲਦ� ਹੀ ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਅ�ਦਰ
ਵਿੜਆ । ਮ�ਜ਼ੀ ਉਸ� ਦ�ਹਲੀ ਕ�ਲ ਿਪ�ਛ� ਵ�ਲ � ਮ�ੜਦਾ ਿਮਿਲਆ ।

ਤਾੜ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਰਾਡ ਉਸਦ� ਿਸਰ ਚ ਵ�ਜੀ ਤ� ਉਸਦ� ਿਸਰ ਦਾ ਕਪਲ
ਓਥ� ਹੀ ਖ��ਲ ਿਗਆ ।

ਭਲਵਾਨ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਡਰ ਿਗਆ ।ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ
ਹਊਆ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਲ�ਕ� � ਸ਼ਰਧਾ ਤ� ਡਰ
ਨਾਲ ਉ�ਲ� ਿਕਵ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਿਸ�ਖ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਚ�ਲਾ ਛ�ਡਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਦ� ਇ�ਕ ਦ�
ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਉਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਲ�ਣ ਲਈ ਇ�ਧਰ ਓਧਰ
ਘ�ਲ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਇ�ਕ ਰਾਤ ਕ�ਲ� ਹ��ਦ� ਹੀ ਬਾਬ� � ਡ�ਰ� ਚ ਹੀ ਜੜੀ
ਬ�ਟੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇ�ਕ ਥ� ਦ�ਬ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਉ�ਪਰ� ਇ�ਝ ਿਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਸ� � ਸ਼�ਕ ਵੀ ਨਾ ਹ�ਇਆ ।

ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ�ਲ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਿਜਵ� ਆਖਦਾ ਸਭ ਮ�ਨਦ� ਗਏ ਮ
ਓਥ� ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ ।

ਿਕਸ� � ਕਹ� ਿਕ ਿਕਸ� ਿਦਨ ਬ�ਦਾ ਚ�ਨ ਤ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਲ�ਕ� ਕਿਹਣਗ� ਿਕ
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ਲ� ਮ�ਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਐਵ� ਿਕਵ� ਹ�ਜ� । ਕਰਕ� ਿਦਖਾ ਤ� ਮ�ਨਗਾ । ਪਰ ਿਜਸ
ਵੀ ਬਾਬ� ਜ� ਇਸ਼ਟ � ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮ�ਨਦ� ਹ�ਣ ਉਸ ਬਾਰ� ਤ�ਸ� ਇਹ
ਕਿਹ ਦਵ� ਿਕ ਊਹਨ� ਸ�ਆਹ � ਮ�ੜ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਹ�ਥ
ਜ�ੜ ਕ� ਰ�ਬ ਰ�ਬ ਕਰਣਗ� । ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ
ਝ�ਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬ�ਹ�ਦ ਸ�ਖਾ ।
ਇਹ� ਗ�ਰ ਭਲਵਾਨ � ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਦ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਝ�ਠ ਘੜ� ਬਾਬ� ਦ� ਕੀਤ� ਵਚਨ� ਬਾਰ�
ਝ�ਠ ਬ�ਲ� । ਉਸ� ਸੀ ਿਕ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਮਰਦ� ਹੀ ਡ�ਰਾ ਖਤਮ ਹ�ਜ� ਿਪ�ਡ� ਗ�ਦ
ਚ��ਿਕਆ ਜਾਊ ।

ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਲ�ਕ ਬਾਬ� ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲ�ਗ� ਪਰ ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਰ�ਝਾਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਕ�ਈ ਸ�ਸ਼ਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ ।
ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਡ�ਰ� ਦ� ਸਭ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਭਜਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।ਤ�
ਿਜਥ� ਬਾਬ� � ਦ�ਿਬਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਪ�ਕਾ ਚਬ�ਤਰਾ ਬਣਵਾ ਕ� ਬਾਬ� ਦੀ
ਨਾਮ ਤ� ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ� ਿਕ ਮ�ੜ ਲ�ਕੀ ਉਸ� ਢਾਹ�ਣ
ਦੀ ਗ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪ�ਟਣਾ ਦ�ਰ ।

ਤ� ਪਾਪ� ਨਾਲ ਭਰ� ਡ�ਰ� ਤ� ਉਹ ਹ�ਰ ਨਹ� ਰ�ਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇ�ਕ
ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਿਖਸਕ ਿਗਆ ।

ਉਦ� ਮ�ਿੜਆ ਜਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� � ਸ�ਿਭਆ ।

……….

ਕ�ਲਵ�ਤ � ਗ�ਲ ਤ� ਭਾਵ� ਅ�ਧ ਕ� ਯਕੀਨ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ
ਦਾ ਿਕ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਬ�ਚੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਅ�ਜ ਦ�
ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ? ਹ�ਣ ਡ�ਰਾ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਹ� ਸ਼ਰਧਾ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਹ� । ਿਫਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵ�ਗਾ ।
ਭਲਵਾਨ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣ ਮ�ਸਕਰਾਇਆ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵੀ ਹ�ਸ ਿਪਆ
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ਸੀ ।
ਭਲਵਾਨ ਬ�ਿਲਆ,” ਜਦ� ਮ� ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਆਇਆ ਤ� ਮ�� ਵੀ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਇਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ�ਕ ਿਗਆ ਤ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ
ਿਕ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਿਸ਼�ਦਰ ਤ� ਲ� ਕ� ਰ�ਣਕ ਤ�ਕ ਦ� ਇਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ।”

ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚ�ਗਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ । “ਪਰ
ਪ�ਰਾਣੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਇਥ� ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ?” ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਗ��ਸਾ ਚਿੜਆ
ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
-ਤ�ਹਾ� ਕੀ ਲਗਦਾ ਿਕ �ੀਤ� ਰ�ਣਕ � ਇਥ� ਲ� ਕ� ਿਕਉਂ ਆਈ ?ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਨ� ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਜ�ਰ ਦ�ਕ� ਪ��ਿਛਆ ।

ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਿਦ�ਿਦਆ ਹੀ ਕ�ਝ ਗ�ਲ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਿਦਲ ਚ ਸਾਫ ਹ� ਗਈਆਂ
।

ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਬ�ਿਲਆ ,”ਜਰ�ਰ ਹੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਜ� �ੀਤ� ਨ�
ਬਾਬ� � ਉਹਨ� ਿਦਨ� ਚ ਖ�ਸ਼ ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਹ ਖ�ਦ
ਗਰਭਵਤੀ ਹ� ਗਈ “।

ਮਤਲਬ ! ਉਸਦ� ਗਰਭਵਤੀ ਹ�ਣ ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਕੀ ਸਬ�ਧ ?

ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਮਝਕ� ਵੀ ਸ�ਚ ਉਹਨ� ਮ��ਹ� ਸ�ਣਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
“ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਦ� ਤ�ਕ �ੀਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਹਰ ਇ�ਛਾ
ਪ�ਰੀ ਕਰਦ� ਰਹੀ ਿਫਰ ਰ�ਣਕ ……” .

“ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਬ�ਦ ਕਰ� ,ਕ�ਲਵ�ਤ ਚੀਿਕਆ ।

“ਰ�ਣਕ ਇ�ਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇਵ� ਦਾ ਹ� ਕ�ਈ ਵੀ
ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ “। ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਇਹ ਿਸਰਫ �ੀਤ� � ਪਤਾ ਹ� ਸਕਦਾ ,ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ
ਇ�ਛਾ ਸੀ! ਜ� �ੀਤ� ਹੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਆਪਣ� ਹ�ਕ ਚ ਰ�ਖ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਭ
ਕਬਜ� ਰ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ� ਲਈ ਬਲਦੀਪ � ਿਟਕਟ ਵੀ ਿਮਲ ਗਈ
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ਤ� ਕ�ਈ ਨਵੀ ਕ�ੜੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਰ�ਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ “
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਉਸ� ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ�ਰ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
“ਪਰ ਮ�� ਪਤਾ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਇ�ਝ ਦਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਤ� ਸਮਝਦਾਰ ਕ�ੜੀ ਹ� ਿਪਛਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਦ�ਹਰਾਏਗੀ।”
ਕ�ਲਵ�ਤ ਿਫਰ ਗਰਿਜਆ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ ਸੀ ।
” ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦ�ਬੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� � ਜਗਾ ਕ� ਿਪਆਰ ਜ� ਸ਼ਰਧਾ ਦ�
ਨਾਮ ਤ� ਕਦ� ਵੀ ਉਸਦਾ ਉ�ਲ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ� । ਤ� ਮ�ਰਾ ਇ�ਕ ਯਾਰ
ਕਿਹ�ਦਾ ਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤ�ਵੀ ਤ� ਕਦ� ਅ�ਨ�ਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ� ਇਹ ਤ� ਥ�ਲ�
ਪਈ ਮ��ਕਰ ਜ�ਦੀ ਹ� ਪਰ ਹ� ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਿਕ ਰ�ਣਕ ਿਪਆਰ ਤ� ਸ਼ਰਧਾ
ਦ� ਚ��ਗਲ� ਚ ਨਾ ਫਸੀ ਹ�ਏ । ਇਸਦਾ ਕ�ਈ ਸਬ�ਤ ਵੀ ਸਾਡ� ਕ�ਲ ਨਹ� । “
ਉਸਦ� ਪਰ ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਕ�ਬਣ ਲਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਚਲ� ਉਸ�
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰ�ਗੀ ਰ�ਣਕ ।

……..

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਇਸ ਭ�ਡ� � ਿਕ�ਝ ਭ�ਿਨਆ ਜਾਏ ਤ�
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਸਾਰਾ ਪਲ�ਨ ਖ��ਲ� ਕ� ਦ�ਿਸਆ । ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ�ਰ�ਤ
ਿਤਆਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤਨ ਬਾਰ� ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ
ਨਫਰਤ ਦੀ ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਗਰ� ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਦ�ਰ ਚ�ਿਲਆ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਬਾਕੀਆਂ
ਵ�ਗ ਦ� ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਬਾਹ� ਚ ਗ��ਮ ਕ� ਸ� ਿਗਆ ।ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪਖ�ਡ �
ਤ�ੜਨ ਦਾ ਇ�ਕ� ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� � ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਕ�
ਦ�ਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣ� ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਏ । ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹ� ਟਾਈਮ ਜਾਵ�
ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਟ� ਟ��ਟਣ ਤ� ਡਰਦੀ ਡ�ਰ� ਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਕ�ਝ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰ� । ਇਸ ਲਈ ਫ਼�ਸਲਾ ਇਹ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਬ� ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਲ�ਕਵ�
ਕ�ਮਰਾ ਿਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਿਜਸ ਤ� ਸਭ ਸਾਹਮਣ� ਆ ਜਾਏ ।
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ਇਸ� ਕ�ਮ � ਿਸਰਫ ਕ�ਲਵ�ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਲਦੀਪ �ੀਤ� ਤ�
ਰ�ਣਕ ਤ� ਿਬਨ� ਚ�ਥਾ ਬ�ਦਾ ਿਸਰਫ ਉਹ� ਸੀ ਜ� ਬਾਬ� ਦ� ਪਲ�ਘ ਵਾਲ��
ਕਮਰ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੀਡੀਆ ਿਵ�ਚ ਭ�ਡਾ ਭ�ਿਨਆ ਜਾਏ । ਹਾਲ�ਿਕ ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਇਸ ਚ ਆਪਣ� ਿਕਸ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਸੀ । ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਉਸਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਤ� ਅਿਜਹਾ ਹ��ਦ� ਹੀ
ਉਸ� ਮ�ਖੀ ਦੀ ਤਰ�� ਬਾਹਰ ਨਾ ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਵ� ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਕ�ਮਰ� � ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਤ� ਆਪਣ� ਇ�ਕ
ਜਾਣਕਾਰ ਪ�ਤਰਕਾਰ � ਇਸਦੀ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਵ�ਟ� ਆਨਾਉਂਸ ਹ�ਣ ਚ ਹ�ਣ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਬਲਦੀਪ ਨਾਲ ਵ�ਟ� ਦੀ ਪਲ�ਿਨ�ਗ ਚ ਬਾਬ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਹ��ਦ�
ਇਸ ਿਸਲਿਸਲ� ਚ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਓਥ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ । ਿਕਵ�
ਨਾ ਿਕਵ� ਮ�ਕਾ ਬਣਾ ਕ� ਉਹ ਕ�ਮਰਾ ਬਦਲ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ।
ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕਈ ਘ�ਿਟਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦ�ਖਦਾ ਪਰ ਉਹਦ� ਿਵਚ� ਕ�ਝ ਨਾ
ਿਮਲਦਾ । ਬਾਬ� ਦਾ ਿਸ਼ਿਡਊਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿਬਜ਼ੀ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕ�ਲ
ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹ� ਸੀ ।
ਿਫਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਦ� ਿਦਨ� ਲਈ ਚ�ਡੀਗੜ� ਗਏ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਹ�ਣ
ਉਸਦ� ਆਉਂਦ� � ਕ�ਝ ਜ਼ਰ�ਰ ਿਮਲ�ਗਾ ।
ਦ� ਿਦਨ ਮਗਰ� ਉਹ ਜਦ� ਆਇਆ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਿਟਕਟ ਤ� ਮ�ਹਰ
ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦ�ਰ ਬ�ਠ� ਰਹ� ਸੀ ਭਾਵ� ਉਹ
ਅ�ਦਰ� ਦ�ਖੀ ਸੀ। ਮ�ਕਾ ਲਗਦ� ਹੀ ਉਸਨ� ਕ�ਮਰਾ ਬਦਲਾ ਕ� ਪ�ਤਰਕਾਰ
ਕ�ਲ ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਸ�ਚ ਚ ਬਾਬਾ ਕ�ਮਰ� ਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਦ�ਖੀ
ਬ�ਠਾ ਸੀ ਤ� ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਦ��ਖ ਪੜ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸ� ਵੀ
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ਅਫਸ�ਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ।
ਉਦ� ਹੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮ�ਸ�ਜ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਬ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਕਾਲਾ
ਿਚ�ਠਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰਸ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬ� ਨ� ਪ�ਰੀ ਕਾਮ ਚ
ਡ��ਬ ਕ� ਭ�ਗੀ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਖਲ ਉਿਠਆ ਸੀ । ਉਸਨ� ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਦ� ਬਦਲ� ਪ�ਰ� ਕਰ
ਲ�ਣ� ਸੀ । ਿਟਕਟ ਤ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਿਜਤਵਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ � ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਤ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਕਾਮੀ ਰ�ਪ � ਲ�ਕ� ਅ�ਗ� ਰ�ਖਣਾ ।
ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਈ ਮ�ਸਕਰਾਹਟ ਦ�ਖ ਰ�ਣਕ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਿਕ ਅਚਾਨਕ
ਉਸ� ਕੀ ਹ� ਿਗਆ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਵ�ਸ� ਵੀ ਰ�ਣਕ � ਦ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਟ� ਜ� ਟ�ਪ ਦ� ਟੀਵੀ ਤ�
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਹਾਨ� ਨਾਲ ਡ�ਰ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਜਾ
ਸਕਣ ਿਜਥ� ਬਲਦੀਪ ਜ� ਬਾਬ� ਦ� ਬ�ਦ� ਤ�ਗ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਉਸ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਲ� ਕ� ਅ�ਜ ਮ�ਸ�ਜ ਚ ਆਈ
ਗ�ਲ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ । ਗ�ਲ� ਚ ਇਹ ਵੀ ਲ�ਗਪ�ਗ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਸ�
ਉਸਦ� ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਪ�ਰਾਣ� ਸਬ�ਧ� ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਸ�ਣਦੀ ਹ�ਰਾਨ ਹ��ਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਆਉਣ ਤ� ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਵੀ
ਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਤ� ਅਖੀਰ ਜਦ� ਕ�ਮਰ� ਦੀ ਗ�ਲ ਆਈ ਤ� ਉਸਦਾ ਰ�ਗ ਉ�ਡ
ਿਗਆ ।

-ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤ� ਮ� ਹ�ਵਾਗੀ ।ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਫ�ਕ ਹ� ਿਗਆ ।ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਤ� ਉਸਨ� ਸ�ਿਚਆ ਹੀ
ਨਹ� ਸੀ । ਉਸ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਇ�ਦ� ਕਰ�ਗੀ ਪਰ ਇਹ
ਕਦ� ਤ� ਿਕਵ� ਹ�ਇਆ ਇਸਦ� ਨਾਲ� ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕ ਜ� ਉਸ ਵੀਡੀਓ
ਰਾਹ� ਇਹ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਸ ਚ ਰ�ਣਕ ਹ� ਤ� ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤ�
ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਊ ।
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ਆਪਣੀ ਤ�ਵੀ � ਬਾਬ� ਨਾਲ ਸ�ਆ ਕ� ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਵਰ�ਧੀ
ਕਿਹ ਕ� ਕਦ� ਿਟਕਣ ਨਹ� ਦ�ਣਗ� ।
ਅਜ� ਉਹ ਸ�ਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਤਰਕਾਰ ਦੀ ਿਫਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ । ਿਕ
ਦ�ਸਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਪਰ ਇਸ
ਚ ਔਰਤ ਦ�ਜੀ ਹ� ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਜ਼ਰ�ਰ �ੀਤ� ਹ�ਏਗੀ ।
ਉਸਦ� ਮਨ � ਹ�ਰਾਨੀ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਦ�ਨ� ਵਾਰੀ ਬ�ਨ� ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਰ�ਣਕ ਐਨੀ ਪੜੀ ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ।

ਉਸਨ� ਪ�ਤਰਕਾਰ � ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ
ਚਲਾਵ�ਗ� ਦ�ਸਰੀ ਨਹ� ।
ਪਰ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਉਸ� ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਨ� ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ�ਲਣ ਤ�
ਬਾਬ� ਤ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਵ�ਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਟ��ਟ�ਗਾ ।
ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨਹ� ਮ�ਨ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਉਸਨ� ਜਦ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇ�ਕ
ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹ� ਤ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨ� ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਮ�ਨੀ । ਮ�ਰਾ
ਕ�ਮ ਡ�ਰ� ਦ� ਪਖ�ਡ � ਭ�ਨ ਕ� ਇਸਦ� ਿਸਆਸੀ ਰ�ਤਬ� � ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹ� । ਜ� ਤ�ਸ� ਨਹ� ਮਦਦ ਕਰ�ਗ� ਤ� ਮ�� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਕ�ਲ
ਜਾਣ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� । ਤ� ਉਸਨ� ਫ�ਨ ਕ�ਟ ਿਦ�ਤਾ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਕ�ਲ ਹ�ਣ ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹ� ਹ�ਣ
ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ� ਵੀਡੀਓ ਵਾਿਪਸ ਚਾਹੀਦ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਉਸ� ਬਲਦੀਪ � ਸਭ ਦ�ਸਣਾ ਿਪਆ । ਪਰ ਉਸਨ� ਇਹ ਦ�ਸਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਤ� �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਇਹ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ�
ਦੀ ਸਭ ਪਲ�ਿਨ�ਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕ� ਉਹਨ� � ਿਕਸ� ਵੀ
ਹਾਲਤ ਚ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਪ�ਣਗੀਆਂ । ਦ�ਵ� ਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ
ਹਿਥਆਰ ਕ�ਸ ਕ� ਦ� ਦ� ਬ�ਦ� ਨਾਲ ਚ�ਕ� ਤ� ਿਸ�ਧਾ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ ਜਾ ਪ��ਜ�
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।

ਪ�ਤਰਕਾਰ ਮ�ਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹ�ਇਆ । ਸਗ� ਉਸਨ� ਤ� ਅ�ਿਗਓ
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਬ�ਲਾ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਿਤ�ਖੀ ਬਿਹਸ ਿਨ�ਜੀ ਹਮਲ� ਤ�
ਦ�ਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਗਾਲ� ਤ�ਵੀਆਂ ਦ�
ਿਮਹਣ� ਤ�ਕ ।

ਜਦ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨ� �ੀਤ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ� ਉਹਨ� � ਤ�ਵੀ ਨਾ
ਸ�ਭ ਸਕਣ ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ�
ਿਪਸਤ�ਲ ਕ�ਢਕ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕ�ਨਪਟੀ ਤ� ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਉਸ� ਦ�ਬਾਰਾ ਬ�ਲਣ ਲਈ ਲਲਕਾਿਰਆ ਪਤਰਕਾਰ ਨ� ਦ�ਬਾਰਾ ਆਖ
ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਵੀ ਦ�ਹਰਾਇਆ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਿਪਸਟਲ ਦਾ ਘ�ੜਾ ਦ�ਿਬਆ ਤ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖ�ਪੜੀ ਿਖ�ਡ
ਗਈ । ਤ� ਉਸਨ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵ�ਲ ਿਪਸਟਲ ਤਿਣਆ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ��
ਿਕ ਉਹ ਦ�ਬਾਰਾ ਘ�ੜਾ ਦ�ਬਦਾ ਬਲਦੀਪ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਕ� ਬਚਾਉਣ ਲ�ਗਾ
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਖ��ਝ ਿਗਆ । ਪਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵੀ ਉਦ� ਤ�ਕ
ਫਾਇਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਰ ਲ�ਿਗਆ ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਤ� ਉਹ ਉਸ� ਜਗ�ਾ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ਐਨ� ਸਮ� ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮ�ਚ ਚ��ਕੀ ਸੀ
।

ਿਕਸਦ� ਗ�ਲੀ ਲ�ਗੀ ਇਹ ਦ�ਖ� ਿਬਨਾ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਓਥ� ਭ�ਜ ਿਗਆ ।

ਬਲਦੀਪ � ਸ�ਭਣਦ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਬਾਕੀ ਿਖਆਲ ਭ��ਲ ਗਏ ।

ਉਸਦ� ਸਾਥੀਆਂ ਨ� ਫੜਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਭ�ਜ
ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਤ�ਕ ਐਂਬ�ਲ�ਸ ਆਈ ਉਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਨ� ਖਤਮ ਹ� ਚ�ਕ� ਸੀ ।
�ੀਤ� ਲਈ ਤ� ਵ�ਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਲਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਤ� ਪਾਰਟੀ ਲਈ
ਵੀ । ਸਭ ਤ� ਔਖੀ ਗ�ਲ ਇਹ ਹ�ਈ ਿਕ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰ
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ਿਗਆ ਸੀ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਵੀ ਸੀ ।
ਮੀਡੀਆ ਚ ਖਬਰ� ਉਠੀਆ ਂਅ�ਡ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹ� ਸੀ ।ਕ�ਈ
ਕਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਪਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ
ਖਤਮ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਲ�ਕ ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ ਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਜਾਣਬ��ਝ ਕ� ਬਲਦੀਪ �
ਮਾਰਕ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਫਸਾਈਆ ।ਉਹਨ� ਅਨ�ਸਾਰ ਦ�ਨ� ਹੀ ਕਤਲ
ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਕੀਤ� ਸੀ
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਪ�ਖੀ ਲ�ਕ ਇਹ� ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ ਲ�ਕ ਮ�ਨ ਵੀ ਰਹ� ਸੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਿਜ�ਤ ਦ� ਚ�ਸ ਬਚ� ਰਿਹਣਗ�
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਿਪ�ਛ� ਤ� ਉਹ ਕ�ਸ ਬ�ਦ ਕਰ ਹੀ ਦਵ�ਗਾ ।
ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਦ�ਨ� � ਫਿੜਆ ਸੀ ।ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦ� ਘਰ� ਿਮਿਲਆ ਬਲ�ਕਮ�ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਡੀਜ ਤ�
ਬਾਕੀ ਪਰ�ਫ ਚ�ਕਵਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਜ�ਰ ਸਜਾ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜ�ਲ� ਚ ਰਿਹਕ� ਿਕਵ� ਇਸ ਸਭ
ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕ�ਲੀ ਇਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।

ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ �ੀਤ� ਲਈ ਇ�ਕ ਸਦਮਾ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਸਦਮਾ ਿਜਸ�
ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਉਹ ਖ�ਦ ਇ�ਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ�
ਉ�ਠਕ� ਆਈ ਸੀ । ਉਸ� ਚਾਅ ਪ�ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ
। ਇ�ਕ ਵ�ਲ� ਤ�ਕ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਊ
।

ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਕ� ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਡ�ਰ� ਚ
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਇ�ਕ
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ਆਮ ਿਜਹ� ਬ�ਦ� ਿਜਸ� ਲ�ਕ ਓਏ ਬ�ਲੀ ਆਖ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਜੀ ਤ�
ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਲਦ� । ਿਸਆਸਤ ਚ ਉਸਦ� ਇ�ਕ ਬ�ਲ ਤ� ਗ�ਲ ਪ��ਗਦੀ
ਸੀ । ਉਸਦਾ ਰ�ਤਬਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਕ�ਝ ਹੀ
ਘ�ਿਟਆ ਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਕਤਲ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਉਹ� ਕ�ਠੀ ਸ��ਨੀ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗ ਗਈ
ਸੀ । ਮ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਘ�ਟ ਬ�ਲਦੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ� ਚ��ਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ।

ਵ�ਡਾ ਮ��ਡਾ ਿਰਹਾੜ ਕਰਦ� ਸੀ ਤ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਦੀਪ ਬਾਰ� ਪ��ਛਦ�,ਛ�ਟ� �
ਅਜ� ਕ�ਈ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� । ਉਸ� ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਸ��ਝਦਾ ।
ਿਕਤ� ਵੀ ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ��ਖ ਚ ਬ�ਠਣ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਣ
ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਿਖਲ�ਾਫ ਸਾਿਜਸ਼� ਹ� ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ । ਡ�ਰ� ਤ� ਿਮਲਦ�
ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ � ਖ�ਹਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਹ� ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਇਸ ਚ ਹਰਦ�ਵ
,ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ । ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਹ�ਏ ਦ� ਕਤਲ�
ਕਰਕ� ਲ�ਕ� � ਭਾਵ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ
ਰ�ਣਕ ਨ� ਜ� ਸਭ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਸੀ ਸਭ �ੀਤ� � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
…….

ਐਨ� ਚ ਵ�ਟ� ਦੀ ਐਲਾਨ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਓਧਰ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ
ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਭਗਤ ਓਥ� ਆਏ ਸਭ � ਬਲਦੀਪ ਦੀ
ਮ�ਤ ਦਾ ਦ��ਖ ਸੀ । ਤ� ਸਭ � ਇਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਮਗਰ� �ੀਤ�
� ਿਟਕਟ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਵ� । ਸਾਰ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਇਹ� ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਤ�
ਦ�ਸਰੀ ਚਰਚਾ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �ੀਤ� ਦ� ਿਸਆਸਤ ਚ ਜਾਣ ਦ� ਹ�ਕ ਚ ਨਹ� ਸੀ ।ਉਸਨ�
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਕਰਕ� ਸਭ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਖ�ਦ ਦਾ ਵੀ ਕਸ�ਰ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਧ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕ� ਆਪਣ� ਆਪ� ਤ�
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ਬਾਹਰ ਹ�ਕ� ਉਹ ਦ�ਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਆਰਮ ਲ��ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਔਰਤ� ਭ�ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਕਿਹਣ � ਬਾਬਾ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸ� ਗ��ਸ ਦ� ਕਹ� ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦ� ਿਕ ਲ�ਕਵ� ਰ�ਪ ਚ
ਕਾਮ � ਭ�ਗਣ ਨਾਲ ਬ�ਦਾ ਅ�ਦਰ� ਖ�ਖਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ� ਤ�ਸ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹ� ਹ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਕਰ� । ਉਸ� ਿਕਿਰਆ � ਭ�ਡਕ� ਿਫਰ
ਕ�ਲ�ਪਣ ਚ ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦ� ਹੀ ਉਹ ਕਰਕ� ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਚਿਰ�ਤਰ ਚ
ਿਵਗਾੜ ਹ� । ਜ� ਤ�ਸ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਕਰਦ� ਹ� ਿਜਵ� ਸਭ ਕਰਦ� ਹਨ ਤ�ਹਾਡੀ
ਖ�ਸ਼ੀ ਤ�ਹਾਡ� ਤ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਖ� ਸਕਦਾ । ਇ�ਡੀਆ ਦ� ਲ�ਕ ਇਹ� ਕਰ ਰਹ�
ਇਸ� ਗ�ਦਾ ਤ� ਗਲਤ ਵੀ ਆਖਦ� ਹਨ । ਸਮਾਿਜਕ ਤ�ਰ ਤ� ਬ�ਧਨ ਵੀ
ਲਾ ਰ�ਖ� ਹਨ ਤ� ਿਫਰ ਕਰਦ� ਵੀ ਹਨ ਲ�ਕ ਲ�ਕ ਕ� ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਚ ਵੀ ।
ਇਹ ਗ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਹ�ਣ ਸਮਝ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗੀਆਂ ਿਕ ਉਸਦ�
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਕਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਕਾਮ � ਲ�ਕ ਕ� ਮਾਨਣ ਕਰਕ�
ਸੀ । ਤ� ਹ�ਣ ਉਸ� ਕਰਕ� ਦ� ਕਤਲ� ਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਿਹ�ਸਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਦ� ਟ��ਕ ਕਰਕ� ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
“ਡ�ਰ� � ਇ�ਕ �ਬ�ਧਕ ਕਮ�ਟੀ ਹਵਾਲ� ਕਰਕ� ਇਥ� ਿਸਰਫ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ
ਪ�ਜਾ ਜ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਚਲਦੀ ਰਹ�ਗੀ । ਉਹ ਖ�ਦ ਇਹ ਸਭ ਛ�ਡ ਕ�
ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ� ਜਾਏਗਾ । �ੀਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਦੀਪ ਮਗਰ� ਿਟਕਟ
ਕ�ਲਵ�ਤ � ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ । �ੀਤ� ਦ� ਨਾਮ ਡ�ਰ� ਚ� ਇ�ਕ ਵ�ਡੀ ਰਕਮ
ਬ�ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ ।”
�ੀਤ� ਖ�ਦ ਵੀ ਿਸਆਸਤ ਚ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦਾ ਡ�ਰ� � ਲ� ਕ� ਫ�ਸਲਾ ਉਸ� ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਉਹ ਵੀ ਡ�ਰਾ
ਛ�ਡ ਕ� ਜਾਣਾ । ਉਸਦ� ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਡਰ ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਸ�ਤ ਹ�ਣ ਦਾ
ਭਰਮ ਕ�ਝ ਹ�ਥ ਤ�ਕ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਸੀ ।
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ਉਹ ਉਦ� ਓਥ� ਚਾਰ� ਬ�ਠ� ਸੀ ।
-ਇਹ ਰਕਮ ਤ� ਮ�ਰ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬ�ਚ� ਲਈ ਹ�ਈ । ਤ�ਹਾਡ� ਤ� ਮ�ਰ�
ਬ�ਚ� ਲਈ ਕੀ ਹ�ਏਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ? �ੀਤ� ਨ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ ਜ�ੜਕ� ਪ��ਿਛਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇ�ਝ �ਬਕ ਿਗਆ ਿਜਵ� ਿਕਸ� � ਥ�ਪੜ ਮਾਰ ਜਗਾ ਿਦ�ਤਾ
ਹ�ਵ� ।
ਰ�ਣਕ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਿਸਰਫ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ਿਕ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਿਹ�ਦਾ । ਪਰ ਉਹ
ਚ��ਪ ਿਰਹਾ ।
-” ਮਰਦ � ਹਮ�ਸ਼ਾ ਇਹ ਿਕਉਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਵੀ ਔਰਤ � ਭ�ਗ ਿਲਆ
ਤ� ਬ�ਚਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਿਫਰ ਜਦ� ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਛ�ਡ ਕ� ਚਲ� ਗਏ ? ਮ� ਜ�
ਮਰਜ਼ੀ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਕ ਨਾ ਮ�ਿਗਆ ਪਰ ਆਪਣ� ਬ�ਚ� ਦ� ਹ�ਕ
� ਨਹ� ਛ�ਡਾਗ਼ੀ ।” �ੀਤ� ਨ� ਇਹ ਗ�ਲ ਰ�ਣਕ ਵ�ਲ ਦ�ਖ ਕ� ਕਹੀ ਸੀ
ਿਜਸਨ� ਬਾਬ� ਤ� ਕਾਫੀ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਕਾਬ� ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦ� ਹੀ
ਰ�ਣਕ � ਬ�ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨ�� ਨਹ� ।
�ੀਤ� ਦਾ ਇਹ ਰ�ਪ ਵ�ਖ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਹ�ਲ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ �ੀਤ� ਚਾਹ��ਦੀ ਕੀ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਜ� ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਸਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਚਲਦ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਹੀ
ਉਸਨ� ਿਗ�ਹਸਥੀ � ਿਤਆਗ ਖ�ਦ � ਡ�ਰ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਤ�
ਭਗਤਣੀ ਹ�ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਡ�ਰ� ਚ ਹੀ ਉਸ� ਵ�ਗ
ਇ�ਕ ਸਾਧਣੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਰਿਹਣਗ�।
ਨਾ ਚਾਹਕ� ਵੀ ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ਨਣੀ ਪਈ ।

ਇਸ� ਤ� ਸਿਹਮਤ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਪਾਰਟੀ � ਉਮੀਦਵਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਡ�ਰ� ਵ�ਲ� ਗਈ ।ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ੜੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਖ਼�ਸ਼ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਹਾਰਨ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਭਾਵਨਾ ਸੀ
ਿਕਉਿਕ ਡ�ਰ� � ਮ�ਨਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਬਲਦੀਪ
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� ਮਾਰਨ ਿਵ�ਚ ।

…..

�ੀਤ� ਦ� ਭਗਤਣੀ ਬਣਕ� ਡ�ਰ� ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਹੀ ਉਸਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ��
ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਭਜਾਇਆ । ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਵਾਲੀ ਹੀ ਕ�ਠੀ ਚ ਆ ਗਈ । ਭਲਵਾਨ ਤ� ਗਾਇਬ ਹੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦਾ ਸਾਰਾ �ਬ�ਧ ਉਸ ਕ�ਲ ਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਭਗਤਣੀ ਹ��ਦ� ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦਾ ਅਸ਼ਰੀਵਾਸਦ ਕਰਕ� ਲ�ਕੀ ਹ�ਣ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸ�
ਮ�ਥਾ ਟ�ਕਣ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਉਸ� ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਸਭ ਿਦਖਾਵ� ਕਰਨ�
ਪ�ਦ� ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ��ਤਰ � ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ ਤ�
ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਜਰ�ਰੀ ਸੀ ।ਇਸ ਡਰਾਮ� ਤ�
ਿਬਨ� ਅਰਬ� ਦੀ ਇਹ �ਾਪਰਟੀ ਨਾਮ ਤ� ਸ�ਭਾ ਿਮ�ਟੀ ਹ� ਜਾਣੀ ਸੀ ।
…..

ਪਰ ਸਮ�ਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਿਕਵ� ਿਜਤਾਇਆ ਜਾਏ । ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਇਹਨ� ਵ�ਟ� ਦ� ਿਰਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਮਗਰ� ਡ�ਰ� � ਛ�ਡ ਸ�ਚ ਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਿਜਉਣੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹਵਾ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ�
ਿਖਲ�ਾਫ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਹਾਰਨਾ ਤ�ਅ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਉਸ� ਿਜਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿਥਆਰ ਵਰਿਤਆ ਿਜਸ ਦ� ਿਖਲ�ਾਫ
ਜਾ ਕ� ਡ�ਰਾ ਉਸਿਰਆ ਸੀ ।
ਨਸ਼ਾ !
�ੀਤ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਹੀ ਕ�ਲ� ਕ�ਲ� ਬ�ਦ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ�ਈ ਿਕ ਕ�ਣ ਿਕਹੜਾ
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹ� ਸਕਦਾ । ਹਰ ਬ�ਦ� ਦ� ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼� ਦਾ
�ਬ�ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਸ਼ਰਾਬ ,ਭ��ਕੀ ਅਫੀਮ, ਡ�ਡ� ,ਸਮ�ਕ ਜ� ਿਕਸ� ਨ�
ਮ�ਿਗਆ ਸਭ ਦਾ �ਬ�ਧ ਹ�ਇਆ । ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਡ�ਰ� ਚ ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ਨ� ਚ ਜ�ਦਾ । ਪ�ਿਲਸ ਡ�ਰ� ਕਰਕ�
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ਹ�ਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਿਕਉਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕ� ਕ�ਈ ਸਮ�ਿਸਆ
ਖੜੀ ਹ� ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਇ�ਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵ�ਟ ਵਾਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਨਸ਼ਾ
ਕਰਵਾ ਕ� ਹੀ ਵ�ਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ।

ਸਾਡ� ਲ�ਕ� � ਇਹ ਹ��ਦਾ ਹੀ ਹ� ਿਕ ਿਕਸ� ਦਾ ਖਾ ਕ� ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ�। ਇਸ
ਲਈ ਨਸ਼� ਦ� ਇਸ ਹਿਥਆਰ ਨ� ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਿਦ�ਤੀ ।
ਲ�ਕ� � ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਜ� ਧਰਮ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ । ਮਤਲਬ
ਿਸਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਸੀ ।
ਇ�ਝ ਕ�ਲਵ�ਤ ਆਪਣ� ਿਵਰ�ਧ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਿਜ�ਤ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ
ਨਸ਼� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸਦ� ਇਲਾਕ� ਤ� ਿਬਨ� ਸਭ ਪਾਸ� ਹ�ਈ ।ਤ� ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ । ਡ�ਰ� ਦ� ਪ�ਸ� ਦ� ਜ਼�ਰ �
ਉਹ ਤ�ੜ ਨਾ ਸਕ� ।
ਭਾਵ� ਮੀਡੀਆ ਚ ਡ�ਰ� ਬਾਰ� ਿਲਿਖਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ
ਿਜਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਿਗਆ ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ� ਮ�ਤਰੀ
ਵੀ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਮੀਡੀਆ � ਕਾਬ� ਕਰਵਾਇਆ ।

ਤ� ਡ�ਰ� ਨ� ਲ�ਕ ਸ�ਧਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛ�ਡਾਊ ਕ�ਪ ਲਾਏ ਤ� ਇ�ਕ ਚ�ਰੀਟ�ਬਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਖ�ਲ�ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਜ� ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ
ਦਾ ਭਲਾ ਹ� ਸਕ� । ਮ�ਤਰੀ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਹੀ ਨ�ਹ ਪ�ਥਰ ਰਿਖਆ
ਸੀ ਤ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਡ�ਿਰਆਂ � ਇ�ਝ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਕ�ਮ ਕਰਦ�
ਰਿਹਣ� ਚਾਹੀਦ� ਹਨ ।

….

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਅਿਡ�ਗ ਸੀ ਉਹ ਹ�ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੀ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਨ� ਸਮਾਗਮ ਕਰਕ� �ੀਤ� � ਡ�ਰ� ਦੀ ਭਗਤਣੀ
ਥਾਪ ਿਕਹਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ ਤ� ਕ�ਈ ਨਵ� ਗ�ਦੀਨਸ਼ੀਨ ਨਹ�
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ਆਉਂਦਾ �ੀਤ� ਇਸਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰ�ਗੀ । ਬ�ਸ਼�ਕ ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਆਪਣ� ਬ�ਚ�
ਤ� ਹੀ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਖ�ਦ ਿਹਮਾਿਲਆ ਚ ਕਈ ਵਿਰਆ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਲ�
ਜਾਏਗਾ ।
…..

ਇ�ਝ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਡ�ਰਾ ਸਾਰ� ਦਾ ਸਾਰਾ �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਆ
ਿਗਆ । ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹ��ਦ� । ਭ�ਡਾਰ� ਹ��ਦ� ਡ�ਰਾ ਤਰ�ਕੀ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ । ਤ� ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਢਲੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਪ��ਤਰ ਰਮਣੀਕ ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ
ਦ� ਨ�ੜ� ਆਉਂਦਾ ਿਗਆ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਚ�ਡੀਗੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਠੀ
ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇ�ਕ ਸਮਾਗਮ ਤ� ਆਉਂਦ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਹ�ਠ ਦ�ਿਬਆ ਆਪਣ� ਪਖ�ਡ � ਇਸ
ਪਖ�ਡ ਤ� ਘ�ਟ ਮ�ਨਦਾ ਹ�ਣਾ ।
……..

ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਭਲਵਾਨ ਬ�ਠ� ਗ�ਲ� ਕਰ ਰਹ� ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦ� ਧ��ਪ ਦਾ
ਿਮ�ਨਾ ਿਮ�ਨਾ ਸ�ਕ ਸੀ।ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕ� ਗ�ਲ ਖਟਕਦੀ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਉਰਫ ਜਿਤ�ਦਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ� ਭ�ਗ
ਭ�ਗ ਕ� ਿਗਆ ਕੀ ਉਹ� ਆਪਣ� ਉਹਨ� ਸਭ ਕ�ਕਰਮ� ਦਾ ਫਲ ਨਹ�
ਿਮਲ�ਗਾ। ਭਲਵਾਨ ਿਜਹੜਾ ਕ�ਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਵਾਿਪਸ
ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਉਹਨ� ਿਢਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗ�ਲ ਬ�ਲੀ,” ਕੀ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ , ਕਰਮ� ਦਾ ਲ�ਖਾ ਜ�ਖਾ ਨਹ� ਭਰ�ਗਾ ਉਹ ?”

ਭਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਹ� � ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕ ਚ��ਕਾ ਸੀ। ਉਹ
ਕਈ ਪ�ਰਾਿਣਕ ਕਥਾਵ� ਗ��ਥ� � ਪੜ� ਚ��ਕਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਜਵਾਬ ਚ ਠਰ�ਮਾ
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ਸੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ,” ਕਈ ਵਾਰ ਬ�ਦ� ਦ� ਚ�ਗ� ਕਰਮ ਉਸਦ� ਮਾੜ� ਕ�ਮ� ਦੀ
ਸਜ਼ਾ � ਿਖਸਕਾ ਿਦ�ਦ� ਹਨ “. ਇਸ ਚ ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਿਕ ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦ�ਵ� ਨ� ਮਾੜ� ਕ�ਮ� � ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�
ਸ�ਕੜ� ਦ�ਰਦ�ਸ਼ਾਵ� ਝ�ਲੀਆਂ। ਅਨ�ਕ� ਚ�ਗ� ਕ�ਮ ਵੀ ਕੀਤ�। ਇਹ� ਦ�ਵ� ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਤ� ਬਚਾਉਂਦ� ਰਹ�। ਪਰ ਕ�ਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਅਟ�ਲ ਹਨ। ਚ�ਗ�
ਕਰਮ� ਦਾ ਲ�ਖਾ ਜ�ਖਾ ਰ�ਣ ਵਰਗ� ਚਾਰ ਵ�ਦ� ਦ� ਿਗਆਤਾ � ਭਰਨਾ
ਿਪਆ ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਵੀ ਭਰ�ਗਾ,ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ ਬੀਤ� ਕਰਮ ਉਹਦ� ਅ�ਗ�
ਆ ਖੜ�ਨਗ�।

ਭਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਉਮੀਦ ਸੀ।

………..

ਅਗਲ� ਹੀ ਸਾਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਦ� ਮ�ਲ� ਤ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ
ਜਤੀ ਦਾਸ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ� ਨਾਮ ਲ�ਕ� ਦ� ਜੀਭ ਤ� ਸੀ। ਿਜ਼�ਦਗੀ
ਆਪਣੀ ਤ�ਰ ਤ�ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਤੀ ਦਾਸ ਦ� ਇਸ ਡ�ਰ� ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਲੜੀ
ਤ�ਸ� ਮ�ਰ� ਨਵ� ਨਾਵਲ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਜਤੀ ਦਾਸ ਿਵ�ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜ�
ਸਕ�ਗ�।

ਸਮਾਪਤ। ਹ�ਰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/)

ਆਪਣ� ਬਾਰ� ਿਬਨ� ਪਛਾਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਦ�ਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲ�ਕ ਤ�
ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)
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ਹਾੜ ਮਹੀਨ� ਦੀਆਂ ਭਰਪ�ਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦ� ਿਦਨ ਸਨ । ਲਾਗ� ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਛ�ਟਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹਨ� ਦਾ ਿਕਸ� ਹ�ਟਲ ਚ ਿਮਲਣ ਦਾ
ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ।ਰਾਤੀ  ਿਪ�ਡ ਿਕਸ� ਦ� ਘਰ ਿਮਲਣ ਚ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਫੜ� ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਰ�ਰ ਸੀ । ਿਕਉਿਕ
ਅਜ� ਵੀ ਬਹ�ਤ� ਲ�ਕੀ ਿਪ�ਡ� ਚ ਕ�ਿਠਆ ਤ� ਿਵਹਿੜਆਂ ਚ ਸ�ਦ� ਸਨ । ਸਾਰਾ ਿਪ�ਡ ਅਜ� ਏ ਸੀ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਅਖੀਰ ਪਰਮ ਨ� ਆਪਣ� ਦ�ਸਤ ਦ� ਡ�ਗਰ� ਵਾਲ� ਘਰ ਰਾਤੀ ਿਮਲਣ  ਦਾ ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ । ਡ�ਗਰ� ਤ� ਤ�ੜੀ ਤ� ਦ�ਖ ਰ�ਖ ਲਈ
ਿਨ�ਕੀ ਬ�ਠਕ  ਵੀ ਸੀ ਓਥ� । ਇਹ ਅਮਨ ਦ� ਘਰ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦ�ਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਿਜਵ� ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਚ ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ ਤਾਰ� ਪ�ਰਬ ਤ� ਬਦਲ ਕ� ਅ�ਧ ਅਸਮਾਨ� ਚ ਪ��ਜ� । ਅਮਨ ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ਘਰ ਤ� ਿਨ�ਕਲੀ ਧ�ਕ
ਧ�ਕ ਕਰਦ� ਿਦਲ ਨਾਲ ਘਰ ਤ� ਿਨ�ਕਲੀ । ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਦ� ਹੀ ਉਸਦ� ਇ�ਕ ਕ�ਨ � ਈਅਰ ਫ�ਨ ਤ� ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ
ਿਨ�ਕੀ ਆਵਾਜ਼ � ਸ�ਣਨ ਲਈ ਉਹ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਦ� ਗਲੀਆਂ ਦ� ਮ�ੜ ਕ�ਟਕ� ਿਪ�ਡ ਦੀ ਿਫਰਨੀ ਦ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
� ਹਲਕਾ ਧ�ਕਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਅ�ਿਗਓ ਪਰਮ ਉਸਦੀ ਪ�ਡਚਾਲ ,ਤ� ਫ�ਨ ਤ� ਉਸਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਆਵਾਜ � ਸ�ਣਦਾ ।ਉਸਦ� ਓਥ� ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸ�

ੀ ਂ � � ਈ ਿ ੀ
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ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ।
ਦਰਵਾਜ� � ਹਲਕਾ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਅਮਨ � ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਿਟਆ । ਿਪਆਰ ਦ� ਦ� ਪ�ਛੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ
ਮ�ਲਾਕਾਤ ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਵ� � ਇ�ਝ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਜਨਮ� ਤ� ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਹ�ਣ । ਦ�ਵ� ਦ�
ਿਦਲ ਇ�ਝ ਧੜਕ ਰਹ� ਸੀ ਿਜਵ� ਸੀਨ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਨਹ� ਸਗ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਹ�ਣ ।ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਗਰਮੀ ਹਾੜ ਦੀ ਦ�ਪਿਹਰ�
ਤਪਦ� ਿਟ�ਬ� ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ � ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਿਦਆ ਤ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਚ��ਮਿਦਆ ਹੀ ਦ�ਵ� ਬ�ਠਕ ਚ ਪਏ ਪਏ  ਇ�ਕ� ਇ�ਕ ਪਏ ਿਢ�ਲ� ਵਾਣ ਦ� ਮ�ਜ� ਤ�
ਿਡ�ਗ ਪਏ । ਪਰ ਦ�ਵ� ਲਈ ਿਪਆਸ ਬ�ਝਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕ� ਜਗਾਹ ਬਥ�ਰ� ਸੀ ।ਪਰਮ ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਅਮਨ ਦ� ਸਰੀਰ ਦ�
ਮਿਹਕ ਰਹ� ਹਰ ਅ�ਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਿਲਆ। ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਘ��ਮਦ� ਹ�ਥ ਗਰਦਨ ਤ� ਥ�ਲ� ਤ�ਕ ਬ�ਰ�ਕ ਜਾ ਰਹ� ਸੀ। 
ਬ��ਲ� ਤ� ਿਫਸਲਦ� ਬ��ਲ� ਗਰਦਨ ਦੀ ਗਰਮੀ � ਚ�ਸਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। 
ਐਨ� ਟਾਈਮ ਚ ਇ�ਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼�ਬਾਨ� ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਇਆ । ਜਦ� ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਵ�ਗ ਇਨਸਾਨ ਤ� ਸਵਾਰ ਹ��ਦਾ ਤ� ਜੀਭ
ਨਾਲ� ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵਧ�ਰ� ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਇਜਹਾਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦ� ਹਨ ।
ਪਰਮ ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਸੀਨ� ਸੀਨ� ਤ� ਘ��ਮਣ ਲ�ਗ� ਤ� ਿਫਰ ਪ�ਟ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ। ਇਸ� ਵ�ਗ ਿਵ�ਚ ਕਦ� ਦ�ਵ� ਕਪਿੜਆਂ ਤ� ਿਬਨ�
ਹ� ਗਏ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ� ਲ�ਗਾ ।ਦ�ਵ� ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਿਖਲਾੜੀ ਸੀ ।ਅਮਨ  ਨ� ਉਪਰਲ� ਨਾਈਟ ਸ�ਟ ਤ� ਿਬਨ� ਥ�ਲ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ�
ਸੀ ਪਾਇਆ । ਪ�ਰਾ ਮ�ਦਾਨ ਪਰਮ ਲਈ ਖ��ਲ�ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਪਆਰ ਿਭ�ਜ� ਅ�ਗ� � ਿਜਉਂ ਹੀ ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਛ�ਹ�ਦੀਆਂ
ਅਮਨ ਤੜਪ ਕ� ਖ�ਦ � ਉਸ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ। ਿਪਆਰ ਕਹ� ਜ� ਹਵਸ ਜ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਨਾਮ ਦਵ� ਉਹਨ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਤ�ਕ
ਕ�ਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ । ਬ�ਸ ਉਹ ਤ� ਉਹੀ ਿਕਿਰਆ ਦ�ਹਰਾ ਰਹ� ਸਨ ਜ� ਇਸ ਧਰਤੀ ਤ� ਜ�ਿਮਆ ਹਰ ਜੀਵ ਮ��ਢ-ਕਦੀਮ ਤ�
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। ਪਰਮ � ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਜਦ� ਉਸ ਿਦਨ ਮ�ੜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਅਮਨ � ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਤ�ਿਕਆ ਸੀ
ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਤ�ਰ ਤ� ਿਹਲਦ� ਲ�ਕ ਕਰਕ� ਹੀ ਮਗਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਿਜਸ � ਵ�ਖ ਕ� ਿਸਰਫ ਉਹ ਜ� ਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਮ�ਿਟਆਰ ਅ�ਜ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਿਬਨ� ਪਰਦ� ਤ� । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਲ�ਕ � ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਿਖਆ।  ਉਸਦ� ਭਰ�
ਭਰ� ਮਾਸ � ਆਪਣੀਆਂ ਹਥ�ਲੀਆਂ ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਮਸਿਲਆਂ। ਿਫਰ ਉਸ� ਮ�ਜ� ਤ� ਉਸ ਿਹ�ਲਦ� ਲ�ਕ � ਤ� ਬਾਕੀ ਅ�ਗ� � ਆਪਣ�
ਿਜਸਮ ਤ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।  ਤ� ਪਲ ਪਲ ਉਸਦ� ਤਨ ਚ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਮਨ ਚ ਵੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਿਗਆ।  ਅਮਨ
ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਜ� ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਜ� ਸਕਸ਼ ਹ� ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸਦ� ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹ� ਸਗ� ਹਰ ਪ�ਖ�
ਉਸਦ� ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦ� ਲਾਇਕ ਹ� । ਦ�ਹ� ਦ� ਇਸ ਿਮਲਣ ਗੜੀ ਦ� ਸ਼�ਰ� ਦ� ਪਲ� ਦ� ਿਪਆਰ ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ
ਿਖਆਲ ਵੀ ਮਚਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਸਦ� ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਲ�ੜ � ਵੀ ਓ�ਨ� ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ� ।
ਿਚਰ� ਤ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਛ�ਹ � ਤਰਸ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦ� ਇਸ ਿਪਆਰ � ਇ�ਝ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਜਵ� ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਬ�ਹਾਲ
ਹ�ਕ� ਅਸ� ਰ�ਜ ਕ� ਪਾਣੀ ਪ�ਦ� ਹ� ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਰ�ਵਾ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਕਈ ਘ�ਟ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਗ�ਜ਼ਰ ਕ� ,ਇ�ਕ� ਿਕਿਰਆ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਦ�ਹਰਾ ਕ� ਵੀ ਦ�ਵ� � ਰ�ਜ ਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਭਾਦ� ਦ� ਮ�ਹ ਵ�ਗ ਬ�ਦਲ ਿਜ�ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਰਸਦਾ ਮ�ਹ ਲਈ ਿਖ�ਚ
ਪਿਹਲ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਜ�ਦੀ ਹ� । ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਮਲਣੀਆਂ ਕ�ਝ ਇ�ਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹ��ਦੀਆਂ ਹਨ । ਿਜ�ਥ� ਹ��ਮਸ ਤ�
ਬਚਦਾ ਬ�ਦਾ ਤ� ਧਰਤੀ ਵੀ ਸ�ਚਦਾ ਿਕ ਬ�ਸ ਮ�ਹ ਵਰਦਾ ਰਹ� । ਪਰ ਬ�ਦਲ ਆਪਣੀ ਤ�ਰ� ਚਲਦਾ ਹ� ਥ�ੜ�ਾ ਥ�ੜ�ਾ ਤ� ਘੜੀ ਮ�ੜੀ ਤ�
ਹਰ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਪਆਸ � ਹ�ਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਤ� ਿਵਛ�ੜ� ਤ�ਕ ਇ�ਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹ� ।

ਪਰ ਵਸਲ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਿਵਛ�ੜ� ਦਾ ਸਮ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਲ� ਕ� ਜ਼ਰ�ਰ ਆਉਂਦਾ । ਤ� ਅ�ਤ ਅਮਨ ਨ� ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ�
ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਆਪਣ� ਕਪੜ� ਫਟਾਫਟ ਪਾਏ ਤ� ਿਕ�ਸ ਦ�ਕ� ਓਥ� ਮਲਕੜ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਗਈ । ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਇ�ਕ
ਈਅਰਫ�ਨ ਕ�ਨ � ਲਾ ਕ� ਪਰਮ � ਕਾਲ ਲਾ ਕ� । ਕਦਮ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਪ��ਟਦੀ ਉਹ ਆਪਣ� ਘਰ ਪਹ��ਚੀ ।ਇਸ ਗ�ਲ� ਸ਼ਕ�ਰ
ਕਰਦੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਨ� ਨਹ� ਦ�ਿਖਆ ।
ਦ�ਵ� ਉਸ ਰਾਤ ਇ�ਝ ਸ��ਤ� ਿਜਵ� ਮ�ੜ ਕਦ� ਉ�ਠਣਾ ਨਾ ਹ�ਵ� ।ਿਪਆਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤ� ਨਾ ਪਿਹਲੀ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਦ� ਜ�ਸ਼ ਢਲਣ
ਮਗਰ� ਨ�ਦ ਇ�ਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹ� ।
ਪਰ ਗ�ੜ ਤ� ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਹਕ ਕਦ� ਛ�ਪੀ ਹ� ।ਦ� ਅ�ਖ� ਨ� ਅਮਨ ਦ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲਣ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਤ�ਕ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸਮ� ਆਪਣ� ਅ�ਖ� ਤ�ਿਕਆ ਸੀ । ਬ�ਸ ਉਸ� ਇਹ ਸਮਝ ਨਹ� ਲ�ਗੀ ਸੀ ਹਨ�ਰ� ਚ ਿਕ ਉਹ ਕ�ਣ ਸੀ ਅਮਨ ਜ� ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ।
” ਯਾਰੀ ਲ�ਗੀ ਦਾ ਢ�ਲ ਬ�ਸ ਹ�ਣ ਵ�ਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ” .

ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹ� ਿਕ ” ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਛ�ਪਾਈਏ ਜ�ਗ ਕ�ਲ� ਭ�ਵ� ਆਪਣਾ ਹੀ ਗ�ੜ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਤ� ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ
ਤ� ਤ�ਰ� ਜ�ਦ� ਪ�ਧੀਆਂ � ਸਪਸ਼ਟ ਸ�ਦ�ਸ਼ ਦ� ਿਦ�ਦਾ ਹ�। ਿਜ�ਥ� ਿਦਨ ਦ� ਦ�ਪਿਹਰ� ਰਾਹ ਖੜ� ਿਮਲਦ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਗ�ਲ ਖ�ਬ� ਤ� ਡਰ ਬਣ
ਜਾਵ� ਓਥ� ਰਾਤ ਦ� ਸਮ� ਿਕਸ� ਦਾ ਇ�ਕ ਘਰ� ਿਨ�ਕਲ ਦ�ਜ� ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਤ� ਉ�ਡਣੀ ਹੀ ਸੀ।

ਅਗਲ� ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗ�ਲ ਸੀ। ਸ�ਤਾ ਖ�ਤ� ਕ�ਲ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਤ� ਅ�ਜ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਵਾਹੀ ਕਰਕ� ਖ�ਤ ਦੀ ਨ��ਕਰ� ਟਰ�ਕਟਰ
ਖੜਾ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਸ�ਝੀ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕ� ਿਵ�ਚ� ਉਹਦ� ਚਾਚ� ਦਾ ਮ��ਡਾ ਉ�ਚੀ ਦ�ਣ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ� ਬ�ਲਦਾ
ਲ�ਿਘਆ ” ਮ� ਤ� ਭਾਈ ਰਾਤ � ਕਦ� ਹਲ ਨੀ ਜ�ੜਦਾ ,ਮਖ� ਮ� ਇਥ� ਵਾਹੀ ਜਾਵ� ਤ� ਘਰ ਦੀ “ਜਮੀਨ ” ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਵਾਹੀ ਜਾਵ�।

ਿ � ਉ � � � � ੀ � �ਿ ਿ � ਉ � ਿ � � ਿ ਉ � ੀ ਿ � � �
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ਕਿਹਣ ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਸ�ਤ� ਵ�ਲ ਕਾਣੀ ਅ�ਖ ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ ਿਜਵ� ਉਸ� ਜਤਾ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ਿਕ ਉਸ� ਹੀ ਸ�ਣਾ ਿਰਹਾ ਹ�। ਸ�ਤਾ ਤ�
ਅ�ਗ ਬਬ�ਲਾ ਹ� ਿਗਆ. ਤ�ਰ�ਤ ਟਰ�ਕਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲ� ਕ� ਉਹ ਘਰ � ਤ�ਰ ਿਪਆ। ਰਹ� ਜ�ਦ� ਉਸ� ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਸਾਰ�
ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਉਸ� ਹੀ ਦ�ਖ ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਗ�ਲ� ਉਸ ਬਾਰ� ਜ� ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰ� ਹ�ਣ।

ਸ਼ਰੀਕ ਪ�ਡ� ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਅ�ਗ ਹ� ਿਜਹੜਾ ਇ�ਕ� ਖ�ਨ ਿਵਚ� ਪ�ਦਾ ਹ�ਕ� ਆਪਣ� ਹੀ ਖ�ਨ ਚ�ਣ ਸ�ਆਦ ਲ�ਦਾ ਹ�। ਸ�ਤ� ਦ� ਚਾਚ�
ਦ� ਮ��ਡ� ਬੀਰ� ਨ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨ� ਰਾਤ ਦੀ ਅ�ਖ� ਦ�ਖੀ ਇ�ਝ ਉਦ� ਸੀ ਿਪ�ਡ ਚ ਿਜਵ� ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਚ�ਲ
ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�।

ਸ�ਤਾ ਘਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਿਵ�ਨੀ ਤ� ਵਰ ਿਪਆ। ਘਰ ਉਸ ਵ�ਲ� ਉਹੀ ਸੀ। ਗ��ਸ� ਚ ਉ�ਚੀ ਅਵਾਜ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਕ�
ਮਾਰ ਕ��ਟ ਤ�ਕ ਪ��ਜ ਗਈ। ਤ� ਅਖੀਰ ਉਸ� ਛ�ਡ ਦ�ਣ ਤ� ਤਲਾਕ ਦ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ।

ਤ� ਇਥ� ਿਵ�ਨੀ ਿਫ�ਸ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਖ�ਲ ਕ� ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ। ਅਮਨ ਦੀ ਆਪਣ� ਘਰ ਚ ਹੀ ਅਖੀਰ ਸ�ਚਾਈ ਖ��ਲ ਗਈ। ਪ�ਰੀ
ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਸ�ਤਾ ਿਤਲਿਮਲਾ ਉ�ਿਠਆ ” ਉਸ ਕ��ਤੀ � ਥ�ਲ� ਪ�ਣ � ਬ�ਸ ਆਹੀ ਜਾਤ ਿਮਲੀ ਸੀ “. ਉਸਦਾ ਪਾਰਾ ਬ�ਕਾਬ� ਸੀ।
ਉਸ� ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਸਾਰ� ਸ਼ਰੀਕ ਉਸਤ� ਹ�ਸ ਹ�ਸ ਰਹ� ਹ�ਣ। ਘਰ ਘਰ ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਗ�ਲ� ਚ�ਲ ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ।

ਉਸਨ� ਕ�ਰ� ਤ� ਅਮਨ � ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰ� ਖ�ਦ � ਸ�ਭਾਲ ਿਲਆ। ਪਰ ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਉਸਨ� ਮਨ
ਚ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰਮ � ਸਬਕ ਿਸਖਾਣ ਦੀ।

ਅਮਨ � ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ  ਿਕ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਥੀ ਚ�ਿਣਆ ਹ� ।ਔਕੜ ਸਮ� ਚਾਹ� ਕ�ਈ ਝ�ਠਾ ਿਦਲਾਸਾ ਦ� ਦਵ� ਐਨਾ
ਹੀ ਸਾਡ� ਲਈ ਬਥ�ਰਾ ਹ��ਦਾ ਹ�  ।ਪਰ ਅਮਨ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮ ਸ�ਚਾ ਹ� । ਪਰਮ ਨ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਜ� ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਮਨ ਨ�
ਉਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਹ�ਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਜ�ਕਰ ਐਵ� ਦਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਹ��ਦਾ ਹ� ਉਹ ਉਦ� ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਲ�ਣਗ� ਜ� ਿਜਵ� ਦਾ ਵੀ ਕ�ਈ ਉਹ ਫ�ਸਲਾ ਲਵ�ਗੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਵ�ਗਾ ।
ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਈ ਫ�ਸਲਾ ਲ�ਣ ਦੀ ਨ�ਬਤ ਨਾ ਆਈ ।ਉਸ� ਿਦਨ ਅਮਨ ਦ� ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਹੀ ਗਏ ।
ਇਸ� ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਹੀ ਦ�ਵ� ਨ� ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ.

ਿਦਵਾਲੀ � ਲ�ਿਘਆ ਅਜ� ਕ�ਝ ਹੀ ਿਦਨ ਹ�ਏ ਸੀ । ਚ�ਨ ਆਪਣ� ਆਕਾਰ ਚ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਥਾਲੀ ਦ� ਅ�ਧ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ
।ਪ�ਰਾ ਿਪ�ਡ ਹੀ ਘ�ਕ ਸ��ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਅਮਨ ਵੀ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਸ�ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਸ�ਚ� ਸ��ਤਾ ਿਪਆ ਏ । ਜ� ਐਵ� ਰਾਤ ਦਾ
ਪਰਦਾ ਹੀ ਹ� ।ਖ�ਰ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਜਣ� ਉਹਦ� ਵ�ਗ ਆਪਣ� ਸ�ਜਣ � ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਗ ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ? ਤ� ਸ�ਚ ਿਵਆਹ� ਦਾ ਵੀ ਤ�
ਿਕ�ਨਾ ਜ�ਰ ਏ ਅ�ਜਕ�ਲ� ! ਨਵ� ਿਵਆਿਹਆ ਜ�ੜੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਤ� ਿਬਨ� ਸ��ਿਤਆ ਹੀ ਲ�ਘ ਜ�ਦੀਆਂ ਹ�ਣੀਆਂ ਨ� .ਇਹ ਸ�ਚਿਦਆਂ
ਉਹਦਾ ਮਨ ਹ�ਰ ਵੀ ਰ�ਮ�ਚ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ । ਪਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਸ� ਹ�ਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗ ਗਈ ।ਉਹ ਬ�ਸ ਸ�ਚ
ਰਹੀ ਸੀ ਕਦ� ਉਸਦਾ ਤ� ਪਰਮ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹ�ਏਗਾ ਕਦ� ਇਹ ਰਾਤ� � ਜ� ਿਦਨ ਚ ਲ�ਕ ਲ�ਕ ਕ� ਿਮਲਣ ਝ�ਜਟ ਤ� ਛ�ਟਕਾਰਾ
ਿਮਲ� ।ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਮ�ਲ ਦ� ਸਮ� ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਧ�ਕ ਧ�ਕ ਵ�ਜਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ।ਡਰ ਤ� ਚਾਅ ਦ� ਮਾਰ� ਿਕਸ� ਿਦਨ ਿਦਲ
ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਡ�ਗ� ।ਪਰ ਿਵਆਹ ਚ ਿਕਹੜਾ ਮਸਲ� ਅਜ� ਘ�ਟ ਨ� । ਿਪ�ਡ ਭਾਵ� ਵ�ਖਰ� ਸੀ ਪਰ ਜਾਤ ਵੀ ਅ�ਡ ਸੀ ।ਜ� ਦ�ਨ�
ਆਪਣ� ਿਮਥ� ਟੀਚ� ਪ��ਜ ਜਾਣ ਿਫਰ ਤ� ਹਰ ਹੀਲ� ਘਰਦ� ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਗ� ।ਉਸਦ� ਮਨ � ਇਸ ਗ�ਲ ਦੀ ਤਸ�ਲੀ ਸੀ ।ਉਸ�
ਦ�ਰ ਿਕਤ� ਮ�ਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣੀ । ਜਾਿਪਆ ਪਰਮ ਹੀ ਹ�ਊ ।ਨਾਲ ਹੀ ਫ�ਨ ਚ ਮ�ਸ�ਜ ਦੀ ਵਾਈਬਰ�ਸ਼ਨ ਹ�ਈ ।
ਪਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ।ਫ�ਨ ਦੀ ਕ�ਬਣੀ ਨਾਲ� ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਧ�ਰ� ਕ�ਬ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਠ�ਡ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਤਰ�ਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ
ਉਸ� । ਪ�ੜ� ਦੀ ਅਵਾਜ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦ� ਸਰੀਰ ਿਜਵ� ਹ�ਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । । ਉਸਨ� ਉ�ਠਕ�
ਮਲਕੜ� ਿਜਹ� ਬਾਕੀ ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਤ�ਕੀ ਿਵਹੜ� ਤ� ਬਾਥਰ�ਮ ਚ ਦ�ਿਖਆ ਿਕ ਕ�ਈ ਉਿਠਆ ਤ� ਨੀ ਿਮਸ ਕਾਲ ਕਰਕ�
ਮਲਕੜ� ਦਰਵਾਜ਼� ਖ�ਲ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰਮ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਤ� ਅਮਨ ਨ� ਉਸ� ਤ�ਜੀ ਨਾਲ
ਘਰਲਾ ਲਾ ਿਦ�ਤਾ ।ਦ�ਬ� ਪ�ਰ� ਦ�ਨ� ਕਮਰ� ਚ ਘ�ਸ ਗਏ ।ਅਮਨ ਉਸਦ� ਅ�ਗ� ਅ�ਗ� ਸੀ ਤ� ਪਰਮ ਿਪ�ਛ� ਿਪ�ਛ� ।ਘ��ਪ ਹਨ�ਰ� ਚ
ਅਮਨ ਪ�ਰ ਰ�ਖਦੀ ਿਜਉਂ ਹੀ ਬ��ਡ ਕ�ਲ ਪ��ਜੀ ਪਰਮ ਨ� ਉਸ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਆਪਣ� ਕਲਾਵ� ਚ ਭਰ ਿਲਆ ।ਇ�ਕ� ਸਮ� ਦ�ਵ� ਬ��ਡ ਤ�
ਿਡ�ਗ ਗਏ ।ਪਰਮ ਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਠ�ਡਕ � ਅਮਨ ਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨ� ਰਾਹਤ ਿਜਵ� ਰਾਹਤ ਿਦ�ਤੀ ।ਪਰਮ ਦ� ਠ�ਡ� ਹ�ਥ� �
ਆਪਣ� ਅਧਨ�ਗ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਮਨ ਨ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਤ� ਬ�ਮਨ ਢ�ਗ ਨਾਲ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ।ਪਰ ਅਮਨ ਦੀ
ਮਜਬ�ਤ ਪਕੜ ਚ� ਿਨ�ਕਲ ਨਾ ਸਕੀ ।ਹਾਰ ਕ� ਮਲਕੜ� ਿਜਹ� ਅਮਨ ਨ� ਿਕਹਾ ,” ਪਿਹਲ� ਰਜਾਈ ਦ�ਆਲ� ਲ� ਲਾ ,ਠ�ਡ ਚ�
ਆਈਐ ,ਕ�ਝ ਸਰੀਰ ਭਖ ਜਾਊ ।”@ਤ�ਰ� ਹ��ਿਦਆਂ ਗਰਮੀ ਲਈ ਰਜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ ” ਆਖਿਦਆਂ ਪਰਮ ਨ� ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ
ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਿਟਆ ।ਅਮਨ � ਪਰਮ ਦ� ਸਰੀਰ ਢ� ਹਰ ਅ�ਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ ।ਥ�ੜੀ
ਮ�ਹਨਤ ਨਾਲ ਤ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਸ�ਧੀ ਹ�ਕ� ਅਮਨ � ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ ਤ� ਉਪਰ� ਰਜਾਈ ਪਾ ਲਈ ।
ਪਰਮ ਦੀ ਗਰਦਨ � ਹ�ਥ� ਚ ਲ� ਕ� ਇ�ਕ ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ,ਗ�ਲਾ ਤ� ਿਕ�ਸ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਆਪਣ� ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।
ਦ�ਵ� ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਿਜਵ� ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰ�ਟ ਦ�ੜ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਕ�ਈ ਸ�ਰਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਿਕਥ� ਸਨ ।ਿਕ�ਨਾ
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ਸਮ� ਉਹ ਇਵ� ਰਹ� ਉਹਨ� � ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ।ਅਜ� ਪਰਮ ਬ��ਲ�ਾ ਤ� ਹ�ਠ� ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ�ਕ ਹੀ ਪਹ��ਿਚਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ
ਕਮਰ� ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੜਾਕ ਕਰਕ� ਖ��ਿਲਆ ।ਲਾਈਟ ਜਗੀ ।ਦ�ਵ� ਡ�ਰ ਭ�ਰ ਹ� ਗਏ ।ਕਮਰ� ਚ ਅਮਨ ਦਾ ਭਰਾ,ਿਪਤਾ ਤ� ਚਾਚ�
ਦ� ਦ�ਵ� ਮ��ਡ� ਦਾਿਖਲ ਹ�ਏ ।ਮਗਰ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਤ� ਮ� ਵੀ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਦ�ਵ� ਕ�ਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦ� ਅਮਨ ਦ� ਭਰਾ ਤ�
ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਿਡਆ ਨ� ਰਜਾਈ ਚ ਿਖ�ਚਕ� ਪਰਮ � ਬਾਹਰ ਕ�ਢ ਿਲਆ ।ਅਮਨ ਨ� ਬ�ਲਣ ਲਈ ਮ��ਹ ਖ�ਿਲ�ਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ�
ਭਰਾ ਨ� ਆਪਣ� ਮ��ਹ ਤ� ਉਂਗਲੀ ਰ�ਖਕ� ਚ��ਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ,” ਜ� ਬ�ਲੀ ,ਚੀਕੀ ਜ� ਰ�ਈ ,ਦ�ਵ� � ਏਥ� ਹੀ
ਮਾਰ ਕ� ਗ�ਡ ਿਦਆਂਗਾ ।” “ਤ�� ਥ�ਲ� ਪ�ਣ � ਇਹ ਸਾਲੀ ਕ��ਤੀ ਜਾਤ ਿਮਲੀ ਸੀ “ਪਰਮ ਨ� ਛ��ਟਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼�
ਬਥ�ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਿਤ�ਨ ਜਿਣਆਂ ਅ�ਗ� ਉਹਦੀ ਕ�ਈ ਪ�ਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ਚ�ਲ ਰਹੀ । ਿਤ�ਨ� ਨ� ਥ�ਪੜ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ� ਮਾਰ
ਮਾਰ ਬ�ਦਲਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਇ�ਕ ਜਣਾ ਭ�ਜ ਕ� ਪਤਾ ਨੀ ਕਦ� ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਬਾਹਰ� ਚ�ਕ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ।ਉਦ� ਹੀ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਜਦ�
ਰਾਡ ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਤਾੜ ਦ�ਣ� ਵ�ਜੀ ।ਉਸਦੀ ਚੀਕ � ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਚ ਕ�ਪੜਾ ਥ�ਨ ਕ� ਘ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ।ਚੀਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਅਮਨ
ਨ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮ� ਤ� ਭਾਬੀ ਨ� ਉਸ� ਪਕੜ ਕ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਵੀ ਪ�ਟੀ ਬ�ਨ ਿਦਤੀ ਤ� ਬਾਹ� ਤ� ਪਕੜ ਕ� ਬ�ਦੀ ਹੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ।ਅਮਨ � ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਸ�ਰਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਜ� ਵੀ ਉਹਨ� ਸਾਹਮਣ� ਅਲਫ਼ ਨ�ਗੀ ਹੀ ਸੀ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ�
ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਢਕਣ ਤ� ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ।

ਐਸੀ ਕਾਵ�ਰ�ਲੀ ਚ ਿਕਸ� ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ।ਜ� ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰਮ � ਕ��ਟਣ ਦੀ ।ਿਪਛਲ� ਪ�ਦਰ� ਵੀਹ ਿਮ�ਟ� ਚ ਇ�ਕ
ਪਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹ� ਸੀ ਜਦ� ਪਰਮ ਦ� ਪਏ ਰਹੀ ਕ�ਟਾਈ ਬ�ਦ ਹ�ਈ ਹ�ਵ� ।ਉਸਦਾ ਬਾਪ� ਬਾਹਰ ਿਕਸ� ਦ� ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ
ਰ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਨਾਲ� ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀਤ� ਕਸ�ਤੀ ਥ� ਨਾ ਮਾਰ ਿਦਓ ਐਵ� ਗਲ ਪ�ਜ� । ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਵਾਰ
ਵਾਰ ਘਰਵਾਲ� � ਟ�ਕਦੀ ਬ�ਸ ਕਰ� ਹ�ਣ ਬਥ�ਰੀ ਹ�ਗੀ ,ਛ�ਡ ਦਵ� ।ਮ� ਵੀ ਰ�ਣ ਹ�ਕੀ ਰ�ਕ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ ਮਰਜ਼� ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਲਈ ਬ�ਨ� ਜਾਵ�ਗ� । ਪਰ ਸ�ਤ� ਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਨਫਰਤ ਉਸ� ਿਕ�ਥ� ਰ�ਕਣ ਦ� ਰਹੀ ਸੀ ।ਐਨ� ਜਿਣਆ ਦ� ਸਮਝਾਉਣ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ
ਿਤ�ਨ� ਕ��ਟਣ ਤ� ਹ�ਟ ਨਹ� ਰਹ� ਸੀ । ਕਿਹ�ਦ� ਹ�ਣੀ ਿਕ�ਥ� ਟਲਦੀ ਹ� ,ਸ਼ਾਇਦ ਹ�ਣੀ ਹੀ ਉਹਨ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਗ��ਸ� ਦ� ਲਾਵ� � ਵਾਰ
ਵਾਰ ਕ�ਢ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਅਮਨ ਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਸਦ� ਵਾਲ� ਤ� ਪਕੜ ਕ� ਪ��ਿਛਆ ,”ਦ�ਸ ,ਅ�ਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਲ�ਗਾ ਅਮਨ � ? ਪਰਮ ਨ� ਬ�ਸ�ਰਤੀ
ਚ ਹੀ ਹ� ਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦ�ਤਾ ।”
“ਸਾਲ ਕ��ਤਾ ਅਜ� ਵੀ ਜਾਤ ਨੀ ਛਡਦਾ”ਕਿਹ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਸ�ਤ� ਨ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਉਸਦ� ਿਸਰ ਚ ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ ।ਖ�ਨ ਦਾ
ਫ�ਹਾਰਾ ਛ�ਿਟਆ ਤ� ਪਰਮ ਓਥ� ਹੀ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ।ਚੀਖ ਵੀ ਉਸਦ� ਗਲ� ਤ�ਕ ਨਾ ਆਈ ।ਅਮਨ ਦ�ਖਿਦਆਂ ਹੀ ਗਸ਼ ਪ� ਗਈ ।
ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਮਗਰ� ਿਜਵ� ਉਸ� ਸ�ਰਤ ਆਈ ਕਮਰ� ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਤਾਜ� ਖ�ਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਠ�ਡਕ ਦ�ਖਕ� ਉਸ�
ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚ��ਕਾ ਹ� ।
ਸ�ਤਾ ਤ� ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਪਰਮ � ਬ�ਰੀ ਚ ਬ�ਨ� ਰਹ� ਸੀ ।ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਜਵ� ਉਸ� ਿ�ਸ਼ ਤ� ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ ।ਨਾ ਉਹ
ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹ�ਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮ��ਹ ਤ� ਬ�ਨੀ ਪ�ਟੀ ਨ� ਬ�ਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਿਜਵ� ਖ� ਹੀ ਲਈ ਸੀ ।ਅਜ� ਵੀ ਮ� ਤ� ਭਾਬੀ ਨ� ਉਹ�
ਜਕਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਐਨਾ ਸ਼�ਤ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਆਪਣ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਸ�ਣ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਘ�ਟ� ਕ� ਦ� ਿਵ�ਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ ਉਸ� ਪਤਾ ਵੀ ਨੀ ਲ�ਗਾ ਇਹ ਸ�ਚਕ� ਿਕ ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਪਰਮ ਉਸ ਕ�ਲ ਕਦ� ਵਾਿਪਸ
ਨਹ� ਆਏਗਾ ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਫ�ਰ ਗਸ਼ੀ ਪ� ਗਈ ।ਉਵ� ਹੀ ਦ�ਬਾਰਾ ਉਹ ਿਡ�ਗ ਗਈ ।
ਜਦ� ਉਹ ਉ�ਠੀ ਉਦ� ਸਵ�ਰਾ ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ।ਉਹਦੀ ਮ� ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਹੀ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਅਮਨ ਲਈ ਤ� ਿਜਵ� ਸਭ ਜ਼ੀਰ� ਹ�
ਚ��ਕਾ ਸੀ ।ਿਦਨ ਚੜਦ� ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਫ�ਲ ਗਈ ,ਿਪ�ਡ ਰ�ਣ� ਦ� ਸ�ਏ ਦ� ਪ��ਲ ਕ�ਲ ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹ� । ਇਹ ਪ�ਲ ਿਤ�ਨ
ਿਪ�ਡ� ਰ�ਣਾ , ਸਹ�ੜੀ ਤ� ਪ�ਕ� ਕਲ� ਦ� ਅ�ਧ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ� ਰਾਹ ਅ�ਗ� ਖ�ੜੀ ਸ਼ਿਹਰ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਸਨ
ਤ� ਸ਼ਿਹਰ ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਿਤ�ਨ� ਿਪ�ਡ ਵਾਲ� ਸ਼ਿਹਰ � ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ� ਸ�ਏ ਦ� ਪ��ਲ ਤ� ਲ�ਗਦ� ਸੀ ।
ਅ�ਜ ਉਸ� ਸ�ਏ ਦੀ ਪ��ਲ ਦੀ ਜ�ਹ ਤ� ਉਸ ਅਧਨ�ਗ� ਨ�ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ।ਪਲ� ਿਛਣ� ਚ ਪਿਹਚਾਣ ਹ� ਗਈ । ਮ��ਡ� ਦਾ
ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਿਸ�ਘ ਸੀ ਤ� ਿਪ�ਡ� ਚ�ਗ� ਘਰ ਪਰ ਸਮਾਿਜਕ ਤ�ਰ ਤ� ਨੀਵ� ਜਾਤ ਮ�ਨੀ ਜ�ਦੀ ਦ� ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਜ�ਦਰ ਿਸ�ਘ ਦਾ
ਮ��ਡਾ ਸੀ ।
ਯਾਰ ਦ�ਸਤ ਕ�ਲ ਅ�ਗ� ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦ�ਸਕ� ਰ�ਕ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਵਖਤ� ਘਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ।ਉਸਦੀ ਮ� ਬਚਨ ਕ�ਰ ਦ� ਮਨ
� ਅ�ਜ ਸਵ�ਰ ਦਾ ਹੀ ਧ�ੜਕ� ਲ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਮਨ � । ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਵੀ ਉਹ ਅ�ਦਰ ਹੀ
ਬ�ਠੀ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਹੀਆ ਿਜਹਾ ਨਹ� ਿਪਆ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਪ��ਛਣ ਦਾ ।
ਪਤਾ ਉਦ� ਲ�ਗਾ ਜਦ� ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬ�ਬ� ਨਾ ਆਕ� ਿਪ�ਟਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰਮ ਦਾ ਉਸ ਬ�ਬ� ਨਾਲ ਵਾਹਲਾ ਮ�ਹ ਸੀ ।
ਬਚਨੀ � ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਹ ਿਬਨ� ਆਪਣ� ਕਪੜ� ਲ�ਤ� ਦੀ ਸ�ਰਤ ਕ� ਸ�ਏ ਦ� ਪ��ਲ ਵ�ਲ ਭ�ਜ ਦ�ੜੀ ।ਮਗਰ� ਹ�ਰ
ਬ�ੜੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਦ�ੜ ਪਈਆਂ ।ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦ� ਜ�ਦ� ਕਈਆਂ ਨ� ਉਹ� ਫੜਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਛ�ਡਾ ਕ� ਿਫਰ ਭ�ਜ
ਤ�ਰਦੀ । ਉਹ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਲ�ਕ ਝ�ਠ ਬ�ਲ ਰਹ� ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਮ��ਡਾ ਿਕਵ� ਹ� ਸਕਦਾ ਉਹ ਤ� ਅਜ� ਰਾਤੀ ਉਸ
ਕ�ਲ� ਚ�ਗੀ ਭਲੀ ਰ�ਟੀ ਖਾ ਿਕ ਿਗਆ ।
ਸ�ਏ ਤ� ਜਦ ਤ�ਕ ਉਹ ਪਹ��ਚੀ । ਪ�ਿਲਸ ਵੀ ਪਹ��ਚ ਚ��ਕੀ ਸੀ ।ਉਸ� ਆਪਣਾ ਘਰਵਾਲਾ ਦ�ਰ ਿਸਰ ਸ��ਟੀ ਪ�ਗ ਹ�ਥ ਚ ਫੜੀ
ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਵੀ ।ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਲਾਏ ਘ�ਰ� � ਉਹ ਤ�ੜ ਕ� ਅ�ਗ� ਲ�ਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਪਰਮ ਦ� ਪ�ਕ� ਦ�ਸਤ
ਿ � � � ਉ � ਿ � ੀ � ਿ
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ਿਨ�ਮ� ਨ� ਉਹ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰ�ਕ ਿਲਆ ।
“ਿਨ�ਮ� ਇਹ ਿਕਵ� ਹ� ਿਗਆ ,ਹਾਏ ਮ� ਪ�ਟੀ ਗਈ !! ਉਹ ਤ� ਰਾਤ ਤ�ਰ� ਕ�ਲ ਰ�ਿਕਆ ਸੀ ਮ�ਟਰ ਤ� । ਵ� ਮ�ਰ� ਤ� ਕਰਮ ਫ��ਟ ਗਏ
। ਮ� ਤ� ਔਤਿਰਆ ਚ ਹ�ਗੀ ।”
ਉਸਦ� ਵ�ਣ ਸ�ਣਕ� ਹਰ ਇ�ਕ ਦਾ ਿਦ�ਲ ਡ��ਲਣ ਲ�ਗਾ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਪਰਲ ਪਰਲ ਿਡ�ਗਣ ਲ�ਗ� । ਿਜ�ਦਰ ਨ� ਕ�ਲ ਆਕ� ਉਸ�
ਆਪਣ� ਮ�ਢ� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦ�ਤਾ ।ਦ�ਵ� ਗਲ ਲ�ਗ ਕ� ਰ�ਣ ਲ�ਗ� । ਤ� ਬਚਨੀ ਓਥ� ਹੀ ਬ�ਹ�ਸ਼ ਹ�ਕ� ਿਡ�ਗ ਗਈ ।
ਔਰਤ� ਨ� ਆਕ� ਉਸ� ਮਸ� ਮਸ� ਸ�ਭਾਿਲਆ । ਪਾਣੀ ਦ� ਛ�ਟ� ਮਾਰ� ।ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਮਲ� ।ਹ�ਸ਼ ਚ ਆਈ ਤ� ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਹ�ਝ� ਮ��ਕ
ਗਏ ਹ�ਣ ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਇ�ਕ ਪਲ ਆਪਣ� ਪ��ਤ � ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਦ�ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਿਬਲਕ�ਲ ਵ�ਖਣ ਯ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ।ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਨਾ ਿਸਰਫ ਮਾਿਰਆ ।ਸਗ� ਸਾਰ�
ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਕ�ਚਲ ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਗ�ਪਤ ਅ�ਗ � ਵੀ ਕ�ਟ ਕ� ਅਲ�ਗ ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਥਾਣ�ਦਾਰ ਨ� ਐਨੀ ਬ�ਰਿਹਮੀ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਵ�ਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ।
ਉਸਨ� ਿਜ�ਦਰ � ਨ�ੜ� ਹ�ਕ� ਪ��ਿਛਆ” ਸਰਦਾਰ ਸੀ ,ਿਕਸ� ਨਾਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ ?”
ਿਜ�ਦਰ ਨ� ਹ�ਥ ਜ�ੜਕ� ਆਿਖਆ “ਥਾਣ�ਦਾਰ ਸਾਬ, ਮ�ਰਾ ਤ� ਮ�ਰ� ਮ��ਡ� ਦਾ ਸ�ਭਾ ਐਦ� ਸੀ ਸਭ � ਹ�ਸ ਕ� ਬ�ਲ�ਦ� ਸੀ ।” ਸ਼ਿਹਰ
�ਾਈਵ�ਟ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕਸ� ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ । ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਨਜਰ� ਨ� ਖਾ ਿਲਆ ।”
ਥਾਣ�ਦਾਰ � ਗ�ਲ ਸਮਝ ਆਗੀ ।ਪਰ ਿਬਨ� ਗ�ਝੀ ਦ�ਸ਼ਮਣੀ ਦ� ਐਵ� ਦਾ ਬ�ਰਿਹਮ ਕਤਲ ਕ�ਣ ਕਰ�ਗਾ ।ਉਹ� ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਇਸਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਪ��ਛਦਾ ।ਿਨ�ਮ� ਨ� ਮਲੜਕ� ਸ�ਨਤ ਮਾਰਕ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਕਰ ਿਲਆ । ਥਾਣ�ਦਾਰ ਦ� ਕ�ਨ ਿਵ�ਚ
ਕ�ਝ ਿਕਹਾ ।ਸ�ਣਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ।
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਗ�ਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਫ�ਲ ਗਈ । ਜ਼�ਬਾਨ ਦ� ਸਭ ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਕ�ਈ ਬ�ਲਦਾ ਨਹ� ਸੀ ।
ਅ�ਦਰ� ਅ�ਦਰੀ ਸਭ ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ ” ਕ�ਲ� ਮ��ਡ� � ਿਕਉਂ ਮਾਿਰਆ ਆਪਣੀ ਕ�ੜੀ � ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦ� ।”
ਦ�ਪਿਹਰ ਤ� ਿਫਲਣ ਹੀ ਪ�ਸਟ ਮਾਰਟਮ ਿਰਪ�ਰਟ ਕਰਕ� ਲਾਸ਼ ਵਾਿਪਸ ਆਈ । ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਜ�ਗਾ ਉਹ ਹ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਕ�ਈ
ਅ�ਿਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਸ�ਧਾ ਮੜੀਆਂ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ । ਓਥ� ਹੀ ਉਸਦਾ ਟ��ਿਟਆ
ਭ�ਿਜਆ ਮ��ਹ ਮ� � ਤ� ਬਾਕੀ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� � ਿਦਖਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ।
ਤ� ਅਖੀਰ ਅਗਨ ਭ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ।ਉਸਦ� ਮ� ਬਾਪ ਤ� ਆਂਢ ਗ�ਆਂਢ ਲਈ ਅਜ� ਹੀ ਸਭ ਸਪਨ� ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਅਜੀਬ
ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਚ��ਪ ਿਪ�ਡ ਚ ਛਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ।

ਦਾਗ ਲ�ਗਦ� ਹੀ ਿਪ�ਡ ਚ ਖਬਰ ਫ�ਲ ਗਈ ਿਕ ਸਹ�ੜੀ ਕ�ੜੀ ਦ� ਘਰ ਛਾਪਾ ਿਪਆ ।ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹ� ਤ� ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਵਧੀਆ ਐਕਪਰਟ ਬ�ਲਾ ਕ� ਕ�ੜੀ ਦ� ਕਮਰ� ਚ� ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧ�ਤ� ਖ�ਨ ਦ� ਨਮ�ਨ� ਤ� ਹ�ਰ ਿਨ�ਕ ਸ��ਕ ਇਕ�ਠਾ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਘਰ ਚ
ਮ�ਜ�ਦ ਟ�ਬਰ ਦ� ਜੀਆਂ ਠਾਣ� ਿਲਜਾ ਕ� ਿਬਆਨ ਕ�ਠ� ਕੀਤ� । ਸ�ਤ� ਤ� ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦਾ ਮ��ਡਾ ਤ� ਘਰ ਨਹ� ਸੀ । 
ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰ�ਰੀ ਿਬਆਨ ਤ� ਅਮਨ ਦ� ਹੀ ਸੀ ।ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਠੀ ਉਹ� ਘ�ਸਰ ਮ�ਸਰ ਤ� ਪਤਾ ਲ�ਗ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕੀ
ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ।ਕ�ਲੀ ਕ�ਲੀ ਖਬਰ ਕ�ਧ� ਿਵਚ� ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਪ� ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਗ ਲ�ਗਣ ਤ�ਕ , ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਉਂ ਨਹ� ਮਰ ਜ�ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ । ਪਰ ਦ�ਜ� ਹੀ ਪਲ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਿਕ ਨਹ� ਉਸਨ� ਅਜ� ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਕਰਨਾ ਹ� ,ਉਹ
ਕੀਤ� ਬਗ�ਰ ਿਕਵ� ਉਹ ਪਰਮ � ਉ�ਪਰ ਜਾ ਕ� ਸ਼ਕਲ ਿਦਖਾਏਗੀ ।
ਉਸਨ� ਜਦ� ਬਚਨੀ ਦ� ਵ�ਣ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣੀ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਵੀ ਸ�ਏ ਦ� ਉਸ� ਪ��ਲ ਤ� ਖੜੀ ਹ�ਵ� ।ਬ�ਹ� ਚ ਚ�ੜਾ
ਪਾਈ ਤ� ਚੀਕ ਰਹੀ ਹ�ਵ� ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਅ�ਜ ਸ�ਹਾਗਣ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰ�ਡੀ ਹ� ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਠਾਣ� ਿਬਆਨ ਹ�ਣ ਮਗਰ� , ਪ�ਚਾਇਤ ਦ� ਬ�ਿਦਆਂ ਨ� ਉ�ਪਰ� ਥ�ਲ� ਜ�ਰ ਪਵਾ ਕ� ਬ�ੜੀਆਂ � ਤ� ਲ� ਆਂਦਾ ਪਰ ਥਾਣ�ਦਾਰ ਨ� ਬਾਪ
� ਨਾ ਛ�ਿਡਆ ਤ� ਸ�ਤ� ਤ� ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਭਾਲ ਉਹਨ� � ਸੀ ਹੀ ।
ਐਡ� ਅ�ਨ�� ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉ�ਛਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ� ਉਪਰ� ਤ� ਉਸਤ� ��ਸ਼ਰ ਸੀ ਹੀ ।ਟੀਵੀ ਚ�ਨਲ� ਚ
ਦ�ਪਿਹਰ ਤ� ਹੀ “ਆਨਰ ਿਕਿਲ�ਗ” ਹੀ ਛਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ ।ਮੀਡੀਆ ਨ� ਅਫਸਰ� ਤ� ਉਸਦਾ ਿਜਉਣਾ ਦ��ਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਥਾਣ�ਦਾਰ � ਜ� ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਮਨ ਦ� ਿਬਆਨ । ਉਸਨ� ਜ� ਵੀ ਿਬਆਨ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ਉਹੀ ਇਸ ਕ�ਸ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ
ਐਧਰ ਜ� ਓਧਰ ਕਰਨ ਚ ਸਮਰ�ਥ ਸਨ ।
ਐਦ� ਹੀ 8 ਕ� ਿਕਲ�ਮੀਟਰ ਦ� ਘ�ਰ� ਚ ਵ�ਸ� ਇਹ ਿਪ�ਡ ਮਾੜ� ਹ� ਗਏ ਜ਼ਮਾਨ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਘ�ਕ ਸ� ਗਏ । ਨ�ਦ ਉ�ਡੀ ਸੀ
ਕ�ਝ ਕ� ਟ�ਬਰ� ਦੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਿਵ�ਖ ਹਨ�ਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਕਈਆਂ � ਹ��ਦਾ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਪਰਮ ਓਧਣ ਇਸ� ਸ�ਏ ਤ� ਆਪਣ�
ਿਪ�ਡ ਆਲ� ਰਾਹ � ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾ ਕ� ਮ�ੜਨ ਹੀ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਐਨ� � ਿਪ�ਡ� ਆਲੀ ਅਖਰੀਲੀ ਬ�ਸ ਚ� ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਉ�ਤਰੀ ਤ�
ਪ�ਕ� ਕਲ� � ਤ�ਰਪੀ ਸੀ । ਐਨਾ ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਿਜ�ਨੀਆਂ ਕ� ਕ�ੜੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਪਰਮ ਸਭ ਦੀ
ਤ�ਰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਟਰ ਵ�ਖਰੀ ਸੀ ਸਗ� ਸਲਵਾਰ ਸ�ਟ ਛ�ਡ ਜੀਨ ਟਾਪ ਪਾਇਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਕਈ ਿਮ�ਟ ਉਸਦ� ਡ�ਲਦ� ਲ�ਕ � ਵ�ਖ ਕ� ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਈ ਫ�ਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਘ�ਮਾ ਕ� ਉਹਨ� ਪ�ਕ� ਕਲ�
� ਮ�ੜ ਲਈ 200 ਮੀਟਰ ਅਗ�ਹ ਰ�ਕਕ� ਉਹਨ� ਮ�ਬਾਈਲ ਕ�ਢ ਕ� ਫ�ਨ ਸ�ਣਨ ਦ� ਬਹਾਨ� ਉਹਨ� ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ । ਦ� ਚਾਰ
ਪਲ� ਚ ਹੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਿਗਆ । ਿਕ ਇਹ ਤ� ਅਮਨ ਹ�!!
ਕਰੀਬ 5-6 ਮਗਰ� ਓਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆਈ ਸੀ ।ਬਾਰਵ� ਤ�ਕ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੀ ਸੀ ।ਪਰ ਮਗਰ� ਅ�ਗ� ਪੜ�ਾਈ ਲਈ
� ੀ ੀ ਈ ੀ ਉ ਇ � � � ੀ � � � � ਈ � � ਏ � ਉ ੀ
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ਚ�ਡੀਗੜ� ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਇਸ ਜ�ਕ� ਤ�ਕ ਚ ਸੀ ਅਮਨ � ਬ�ਲਾਵ� ਜ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵ� ਤ� ਚਲਾ ਜਾਏ ਜ� ਉਹਦੀ
ਲ�ਘ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ� ।
ਅਮਨ ਨ� ਵੀ ਆਪਣ� ਅ�ਗ� ਆ ਕ� ਰ�ਕ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮ��ਡ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ।ਉਹਨ� ਐਨ� ਸਾਲ� ਚ ਅਿਜਹ�
ਸ�ਕੜ� ਮ��ਿਡਆ � ਇ�ਝ ਬਹਾਿਨਆਂ ਨਾਲ ਤ�ਕਦ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ । ਪਰ ਮ��ਡ� ਦਾ ਮ��ਹ ਵ�ਖਦ� ਹੀ ਉਹ� ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹ�ਗੀ ।ਉਹ
ਮ�ਸਕਰਾਈ ਤ� ਪਰਮ ਨ� ਵੀ ਮ�ਸਕਰਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਬੜ� ਬਤਕਲ��ਫ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਪਰਮ � ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਇ�ਝ ਪ��ਿਛਆ ਿਜਵ� ਿਨ�ਤ ਹੀ ਿਮਲਦ� ਰਹ� ਹ�ਣ । ਤ� ਿਜਸ
ਮਾਹ�ਲ ਚ ਉਹ ਰਿਹ ਕ� ਆਈ ਸੀ ਓਥ� ਇ�ਝ ਿਕਸ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ � ਬ�ਲਾ ਲ�ਣਾ ਆਮ ਸੀ ।
ਿਮ�ਟ� ਚ ਹੀ ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਦ� ਿਪਛਲ� 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਿਲਆ ।ਪਰਮ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਿਕਸ�
�ਾਈਵ�ਟ ਬ�ਕ ਚ ਲ�ਗਾ ਹ� ਤ� ਨਾਲ ਿਕਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� । ਅਮਨ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਐ�ਲ ਐ�ਲ ਬੀ
ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਕ� ਅ�ਗ� ਜ�ਜ ਦ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ� ।
ਦ�ਵ� ਦ� ਨ�ਬਰ ਵੀ ਸ਼�ਅਰ ਹ�ਏ ਤ� ਅ�ਗ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ� ਵਾਅਦ� ਨਾਲ ਦ�ਨ� ਤ�ਰ ਪਏ ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਅਮਨ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਵ�ਲ ਨਾ ਤ�ਕ ਸਿਕਆ । ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠ�ਡਕ ਨ� ਉਹਦ� ਸੀਨ� ਿਵ�ਚ ਕ�ਸ� ਕ�ਸ� ਿਜਹ�
ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਉਸਤ� ਿਕਤ� ਸ�ਹਣੀ ,ਉ�ਚ ਜਾਤ ,ਿਜਸ ਉ�ਤ� ਸਕ�ਲ ਸਮ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਕ� ਮ��ਿਡਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
ਸੀ ਤ� ਿਜਸ � ਚ�ਜ ਨਾਲ ਬ�ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਵੀ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਉਦ� ਨਹ� ਸੀ ।
ਅ�ਜ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਕ� ਗ�ਲ� ਕਰ ਗਈ ਿਕ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਪ�ਰਾਣ� ਅਿਹਸਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹ�ਕ� ਉਹਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਕ�
ਧੜਕ ਉਠ� । ਘਰ ਤ�ਕ ਉਹ ਬ�ਸ ਗੀਤ ਗ�ਣਗ�ਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਿਗਆ ।
………..
ਅਮਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਉਦ� ਤ�ਕ ਤ� ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਹ�ਈਆਂ ਫ�ਨ ਜ� ਮ�ਸ�ਜ ਰਾਹ� ਗ�ਲ� ਚ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਪਆਰ ਵਾਲਾ ।
ਉਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪਰਮ ਇ�ਕ ਪੜਾਕ� ਤ� ਪੜ�ਾਈ ਤ�ਕ ਮਤਲਬ ਰ�ਖਣ ਵਾਲਾ ਮ��ਡਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆਂ ਵਾਧ� ਦ�ਸਤ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਵੀ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਕ�ਈ ਇ�ਕ ਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਪਰਮ ਦੀ ਜ� ਗ�ਲ ਅਮਨ � ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਪਸ�ਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਸਾਫ ਿਸ�ਧੀ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਗ�ਲ ਕਿਹ ਦ�ਣ ਦਾ
ਹ�ਸਲਾ । ਤ� ਉਸਦੀ ਕ�ਅਰ ਵੀ !! ਿਜਸ ਉ�ਤ� ਉਹ ਿਪਛਲ� ਛ� ਕ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਡੀਪ�ਡ ਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਉਸਦਾ ਜਦ� ਵੀ ਿਚ�ਤ
ਉਦਾਸ ਹ��ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਦੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਿਚ�ਤ ਹ�ਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਉਹਨ� ਕਦ� ਪਰਮ � ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪ��ਛਣ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਪਰਮ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ਨ ਉਸਦਾ ਮ�ਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸ�ਭਵ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਤ� ਉਸਦੀ
ਉਦਾਸੀ � ਆਪਣ� ਹਾਸ� ਠ�ਠ� ਚ ਉੜਾ ਿਦ�ਦਾ ।
ਸਭ ਕ�ਝ ਇ�ਝ ਹੀ ਸੀ ਤ� ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨ� ਉਸ� ਹਾਸ� ਦ� ਪਲ� ਚ ਜਦ� ਪਰਮ ਨ� ਉਹ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਮਨ �
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਰ��ਕ ਿਗਆ । ਉਸ� ਸਮਝ ਨਾ ਆਵ� ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਉ�ਤਰ ਦਵ� । ਪਰਮ ਮ� ਫ�ਰ
ਗ�ਲ ਕਰ� । ਕਿਹਕ� ਉਹਨ� ਫ�ਨ ਕ�ਟ ਿਦ�ਤਾ । ਮਗਰ� ਪਰਮ ਦਾ ਸ�ਰੀ ਦਾ ਮ�ਸ�ਜ ਵੀ ਆਇਆ ਿਕ ਜ� ਉਹ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ�
ਤ� ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਖ�ਸ਼ ਹ� ।
ਪਰ ਅਮਨ � ਸਮਝ ਨਹ� ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕ ਕਹ� ਕੀ ਨਾ ਕਹ� । ਉਹ ਫ�ਨ ਬ�ਦ ਕਰ ਚ��ਪਚਾਪ ਸ� ਗਈ ।
ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਉ�ਠੀ ਤ� ਰਾਤ ਦ� ਸਵਾਲ ਤ� ਬ�ਚਦੀ ਉਹ ਕ�ਮ� ਚ ਰ��ਝੀ ਰਹੀ । ਿਫਰ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਿਫਰ ਪਰਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ
ਤ� ਉਹ ਇਗਨ�ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । #HarjotDiKalam
(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG)
ਉਹ ਪਰਮ ਦ� ਜਜਬਾਤ� � ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ ਰਾਤ ਚ ਉਹ� ਵੀ ਲ�ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਹ� ਜ� ਪਰਮ
ਲਈ ਹ� । ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ � ਿਕਸ� ਭ�ਲ�ਖ� ਚ ਨਹ� ਸੀ ਰ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਫ�ਨ ਚ�ਕਕ� ਪਰਮ � ਆਪਣ� ਬੀਤ� ਬਾਰ� ਸਭ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਾਸਟ ਰਿਹ
ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਰਲ�ਸ਼ਨ ਿਤ�ਨ ਸਾਲ ਤ�ਕ ਚ�ਿਲਆ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦ� ਅਚਾਨਕ ਟ��ਟ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਉਹਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਹ
ਿਪਆਰ ਵਗ�ਰਾ ਚ� ਉ�ਡ ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਪਰ ਪਰਮ ਦ� ਇਕਰਾਰ ਨ� ਉਹ� ਸ਼�ਕਟ ਚ ਪ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ
ਨਹ� ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਪਰਮ ਨ� ਕ�ਵਲ ਐਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ� ਉਸਦ� ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਉਸ� ਉਸਦ� ਿਸਰਫ ਅ�ਜ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹ� ।
ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ ਅਮਨ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਿਕ “ਕੀ , ਇ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਕ�ੜੀ � ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ�
‘ਵਰਜਨ’ ਨਾ ਹ�ਵ�?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਤ� ਇ�ਕ ਪਰਮ ਦ� ਿਜਵ� ਬ��ਲ ਹੀ ਸੀਤ� ਗਏ ਹ�ਣ ।ਪਰ ਪਰਮ ਨ� ਜ� ਜਵਾਬ ਿਦ�ਤਾ ਉਸਨ� ਅਮਨ ਦਾ ਿਦਲ ਹੀ ਿਜ�ਤ
ਿਲਆ ।
“ਜਦ� ਲ�ਕ ਮ�ਹ�ਬਤ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹਨ ,ਕਿਹ�ਦ� ਹਨ ਮ�� ਤ�ਰੀ ਰ�ਹ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਏ । ਤ� ਮ� ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਰ�ਹ ਹਮ�ਸ਼ਾ
ਕ�ਆਰੀ ਹੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਹ� । ਿਜਸਮ ਦਾ ਕੀ ਏ ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ ਿਮ�ਟੀ ਹੀ ਹ� ਜਾਣਾ ।” ਤ� ਨਾਲ� ਜ� ਮ�ਰ� ਕ�ਆਰ� ਹ�ਣ ਜ� ਨਾ ਹ�ਣ
ਨਾਲ ਮ�� ਕ�ਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ । ਤ� ਮ�� ਵੀ ਿਕਉਂ ਪ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?”
ਅਮਨ � ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮ ਦ� ਐਸ� ਦਲ�ਰ ਉ�ਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਉਸ� ਮਾਹ�ਲ ਚ ਪ�ਦਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਜਥ� ਕ�ੜੀ �
ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦ� ਸ�ਹ ਲ�ਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ� ਖਤਮ ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਉ � � ਉ � � ੀ � � ਿ � ਿ � ਿ � � ਉ � � ਿ � �
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ਉਸਦ� ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਚ ਜ� ਕ�ਝ ਸੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਸ਼�ਅਰ ਹ� ਿਗਆ । ਹਰ ਗ�ਲ ਹਰ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜ� ਿਪਛਲ� ਸਮ� ਚ ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ
ਨਾਲ ਕ�ਿਢਆ ਸੀ । ਿਜਵ� ਅਸਮਾਨ� ਚੜੀ ਕ�ਤਕ ਦੀ ਗਰਦ � ਕ�ਈ ਪ�ਛ� ਦਾ ਮ�ਹ ਲਾਹ ਸ��ਟਦਾ ਹ� ਉਂਵ� ਹੀ ਿਪਆਰ ਦ� ਇਸ
ਇਕਰਾਰ ਨ� ਦ�ਵ� ਦ� ਿਦਲ ਦ� ਸਭ ਪ�ਰਾਣ� ਦ��ਖ-ਤਕਲੀਫ ,ਰ�ਣ� ਧ�ਣ� ,ਧ� ਛ�ਡ� ।
ਦ�ਵ� ਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਕ�ਈ ਇ�ਕ ਜਣਾ ਿਕਸ� ਨ�ਕਰੀ ਜ� ਕ�ਮ ਚ ਸ�ਟਲ ਹ�ਏਗਾ । ਦ�ਵ� ਿਵਆਹ ਦੀ
ਗ�ਲ ਘਰ ਕਰ ਲ�ਣਗ� । ਅਮਨ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਭਾਵ� ਜਾਤ ਅਲਗ ਹ� ਪਰ ਨ�ਕਰੀ ਲ�ਗ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਘਰਦ� ਕ�ਝ ਨਾ ਆਖਣਗ�
। ਐਨਾ ਚ�ਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮ��ਡਾ ਿਜ਼ਸ� ਉਸਦ� ਿਪ�ਡ ਹੀ ਨਹ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮ�ਨਦ� ਹਨ । ਜਰ�ਰ
ਮ�ਨਣਗ� ।
ਉਸਦ� ਜਮਾਤੀ ਮ��ਡ� ਦ�ਸਤ ਅਜ� ਵੀ ਉਸਦ� ਘਰ ਕਦ� ਿਮਲਣ ਜ� ਕ�ਈ ਿਕਤਾਬ / ਨ�ਟਸ ਲ�ਣ ਦ�ਣ ਆ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਿਕਸ� � ਘਰ
ਚ ਕਦ� ਵੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਇਤਰਾਜ ਨਹ� ਸੀ ।
ਪਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਪਰਮ ਉਸਦ� ਘਰ ਕ�ਈ ਿਕਤਾਬ ਦ�ਣ ਆਇਆ ਤ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਹੀ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ਪਰ ਮਗਰ� ਉਸਦੀ ਮ� ਨ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਸਮਝਾਈ । “ਪ��ਤ, ਤ�ਰ� ਬਾਕੀ ਦ�ਸਤ� ਦਾ
ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਸ� � ਿਪ�ਡ ਿਵ�ਚ ਿਕ ਿਕਸ ਜ਼ਾਤ ਦ� ਨ� । ਤ� ਨਾ ਕ�ਈ ਏਥ� ਜਾਣਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਮ��ਡ� ਬਾਰ� ਸਭ � ਪਤਾ ਲ�ਕੀ ਗ�ਲ�
ਕਰਨਗ� । ਬਈ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਆਉਂਦਾ ਜ�ਦਾ । “
ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਉਸ� ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਰਾਹ ਉਸਤ� ਿਕਤ� ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹ� ਿਜ�ਨਾ ਉਸਨ� ਸ�ਿਚਆ ਸੀ ।ਇਸ
ਚ ਜ�ਕਰ ਿਕਸ� ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ,ਜ� ਸਡ� ਰਾਜਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤ� ਸਹ�ਲੀ ਵੀ,ਿਜਸਨ� ਉਸ� ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਐਨਾ
ਤ�ਜ਼ ਨਾ ਚ�ਲ� ਹਲ� ਿਜ�ਨ�� ਿਚਰ ਦ�ਬ ਕ� ਰਹ�ਗ� ਵਧੀਆ । ਜਦ� ਸਮ� ਆਇਆ ਸਭ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।#HarjotDiKalam
(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG)
ਪਰ ਤ�ਜੀ ਤ� ਉਹਨ� ਦ� ਇਜਹਾਰ ਮਗਰ� ਆ ਹੀ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ�ਝ� ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਕਦ� ਗ�ਲ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਹੀ
ਲ�ਵਲ ਤ� ਪਹ��ਚ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜ�ਫੀ ,ਿਕ�ਸ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਕ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਿਬਨ-ਕਪੜ� ਤਸਵੀਰ� ਭ�ਜਣ ਤ�ਕ ਦਾ ਕ�ਮ ਬ�ਸ ਿਦਨ�
ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਅਧਾਰ ਤ� ਨ�ਜਵਾਨ ਲਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰਦਾ । ਉਹੀ ਉਹਨ� ਨ� ਕੀਤਾ । ਇ�ਕ ਸਮ�
ਤ� ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ� ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗ�ਲ ਤ� ਿਬਨ� ਉਹ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਗ�ਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦ� ਚਾਹ� ਸਵ�ਰ ਹ�ਵ�
ਚਾਹ� ਦ�ਪਿਹਰ ਚਾਹ� ਰਾਤ । ਇਸਤਰੀ ਪ�ਰਸ਼ ਦ� ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ� ਦ� ਭ�ਦ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ�ਵ� ਪਰ ਿਕਸ� ਵੀ ਨਵ�
ਸਾਥੀ ਸ�ਗ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਗਆਸਾ ਓਨੀ ਹੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਹ� ਿਜ�ਨੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ ਸੀ । ਇਹੀ ਉਹਨ� ਦ�ਵ� ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਵ� ਦ�ਵ�
ਪਿਹਲਾ ਿਕਸ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਰਿਹ ਚ��ਕ� ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਹ�ਣ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਫਰ�ਲਣ ਦ�ਵ� � ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼�ਦਾਰ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਤ� ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਪਰਮ ਨ� ਆਿਖਰ ਪਿਹਲ ਕਰਕ� ਪ��ਛ ਹੀ ਿਲਆ ।
” ਆਪ� ਿਕਤ� ਕ�ਲ� ਿਮਲੀਏ ? ਿਦਨ� ਜ� ਰਾਤੀ “।
ਉਸਦ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਤ� ਅਮਨ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਚ��ਪ ਕਰ ਗਈ ਪਰ ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦ� ਿਦ�ਤਾ । 

ਪਰਮ ਦ� �ਸ਼ਨ ਦ� ਉ�ਤਰ ਚ ਹ� ਕਰਿਦਆਂ ਅਮਨ ਸ�ਗੀ ਜਰ�ਰ ਪਰ ਿਹਚਕੀ ਨਹ� । ਦ�ਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਜ�ਥ� ਤ�ਕ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ
ਸ�ਝਾ ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ।ਇਹ ਿਦਨ ਵੀ ਅਉਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਅਮਨ � ਕਦ� ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਸ� ਹ�ਣ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ
ਪਰਮ ਤ� ਿਬਨ� ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹ� । ਬ�ਸ ਅ�ਜ ਦ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਵਸਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਬਣ ਹੀ
ਿਗਆ ।

ਿਜਸਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਪਛਲ�  ਭਾਗ ਿਵ�ਚ ਪਿੜਆ।

ਿਪਛਲ� ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਦ�ਵ� ਜਦ� ਵੀ ਿਮਲ� ਿਪ�ਡ� ਬਾਹਰ ਿਮਲ� ਸੀ । ਉਸ ਰਾਤ ਬੀਰ� ਦ� ਦ�ਖਣ ਮਗਰ� ਘਰ ਵਾਧ� ਕਲ�ਸ਼ ਹ�ਇਆ
ਸੀ । ਸ�ਤ� ਦਾ ਿਦਲ ਗ��ਸ� ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।ਅਮਨ ਦ� ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਿਹਸ ਹ�ਈ ਸੀ ।ਅਮਨ ਨ� ਦ� ਟ��ਕ
ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਾਏਗੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਪਰਮ ਨਾਲ । ਜ� ਉਹਨ� ਨ� ਿਜਆਦਾ ਦ�ਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਪ�ਡ ਛ�ਡ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊ ਤ� ਓਥ� ਰਿਹਕ� ਆਪਣਾ ਪੜ� ਿਲਖਕ� ਜਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ��ਕਿਟਸ ਕਰਕ� ਕਮਾ ਲਵ�ਗੀ ।ਉਸ� ਿਕਸ� ਵੀ
ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕ�ਈ ਲਾਲਚ ਨਹ� ਸੀ ।
ਉ�ਪਰ� ਸ�ਤ� ਨ� ਵੀ ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਜ� ਉਹਨ� ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਦ�ਵ� � ਮਾਰਕ� ਫਾਹ� ਲ�ਗ ਜਾਊ ।ਮ� ਬਾਪ ਤ� ਤ� ਿਵ�ਨੀ
ਚ�ਕੀ ਦ� ਦ� ਿਪੜ� ਚ ਿਪਸ ਰਹ� ਸੀ । ਿਕਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦ�ਣ ਿਕਸ ਦਾ ਨਹ� ।
ਉਸ ਰਾਤ ਪਲ�ਨ ਸੀ ਿਕ ਸ�ਤ� ਨ� ਿਕਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਤ� ਸਰਦੀ ਦ� ਿਦਨ ਸਨ । ਉਪਰ� ਦ�ਵ� � ਿਮਿਲਆ � ਵੀ ਕਾਫੀ ਿਦਨ
ਹ� ਗਏ ਸੀ ।ਸਰਦੀ ਚ ਵ�ਸ� ਵੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਬ��ਕਲ ਦੀ ਿਨ�ਘ ਲਈ ਤਰਸਦ� ਹਨ । ਇਹ� ਸ�ਚ ਸਮਝ ਕ� ਪਰਮ ਤ� ਅਮਨ ਨ�
ਿਮਲਣ ਦੀ ਪਲ�ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣੀ � ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਹੀ ਮਨਜ਼�ਰ ਸੀ ।ਿਜਸ ਬ�ਦ� � ਿਮਲਣ ਸ�ਤ� ਨ� ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀਤ� ਹ�ਰ
ਕ�ਮ ਿਨ�ਕਲ ਆਇਆ ਤ� ਉਹ ਗ�ਡੀ ਬ�ਠਣ ਤ� ਮ�ੜ ਆਇਆ ।ਘਰ ਦ� ਮ�ੜ ਤ� ਪਰ� ਉਹਨ� ਿਕਸ� � ਆਪਣ� ਘਰ ਦ� ਬ�ਹ� ਦ�
ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਤ�ਿਕਆ ਸੀ । ਉਸ� ਸਮਝਣ ਚ ਜਰਾ ਵੀ ਿਚਰ ਨਾ ਲ�ਗੀ ਿਕ ਓਪਰਾ ਬ�ਦਾ ਕ�ਨ ਹ� ਸਕਦਾ ।ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ਜਾ ਕ�
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲ� ਸਕ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� � ਉਠਾਇਆ । ਿਫਰ ਉਸਦ� ਘਰ� ਹੀ ਕ�ਠ� ਉ�ਪਰ� ਜਾ ਕ� ਦ�ਵ� ਆਪਣ�
ਵ�ਹੜ� ਚ ਆ ਕ� ਿਪਛਲੀ ਬ�ਠਕ ਚ� ਬਾਪ� � ਉਠਾਇਆ ਤ� ਿਫਰ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆਕ� ਰਾਡ ਤ� ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਚ��ਿਕਆ । ਓ�ਨ�

ਿ ੀ � � � � � � ੀ � � � � ਿ � ਿ � � � ਉ � � ਉਂ ੀ ਂ �
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ਿਚਰ ਸੀਰ� ਨ� ਕਮਰ� ਤ� ਬਾਹਰ� ਨਜ਼ਰ ਰ�ਖੀ ਤ� ਮ�ਨ ਗ�ਟ ਤ� ਿਜ�ਦਾ ਜੜ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਜਦ� ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਵਾਜ ਤ�
ਤਸ�ਲੀ ਹ� ਗਈ ਿਕ ਅ�ਦਰ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹ� ਿਫਰ ਿਕਤ� ਜਾ ਕ� ਉਹਨ� ਦਰਵਾਜ� � ਧ�ਕਾ ਦ� ਕ� ਅ�ਦਰ �ਵ�ਸ਼ ਕੀਤਾ । ਤ� ਅ�ਦਰ ਦਾ
ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸਦ� ਗ��ਸ� � ਲਾਵ� ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ।ਉਸਦੀ ਭ�ਣ ਦ� ਿਬਸਤਰ ਤ� ਕ�ਈ ਗ�ਰ ਮਰਦ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਿਕਸ� ਨੀਵ�
ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸ�ਚਕ� ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣ� ਮਨ ਤ� ਕ�ਈ ਕਾਬ� ਨਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਉਸਨ� ਉਹ ਗ�ਨਾਹ ਕ� ਿਦ�ਤਾ ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾਲ
ਸ�ਚਕ� ਕ�ਈ ਨਾ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਜਜਬਾਤ� ਦ� ਵਿਹਣ ਚ ਵਿਹ ਕ� ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਕ�ਝ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਿਜਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਉਹ ਮਗਰ�
ਪਛਤਾਵ� ।
ਤ� ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਦ� ਮਗਰ� ਠਾਣ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆਕ� ਅਮਨ ਇਹ� ਸ�ਚ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕ ਿਕ�ਝ ਕ�ਈ ਿਕਸ� ਤ� ਆਪਣ� ਪਸ�ਦ ਦ� ਮ��ਡ�
ਨਾਲ ਿਵਆਬ ਦਾ ਹ�ਕ ਖ� ਸਕਦਾ । ਤ� ਉਸਦ� ਲਈ ਮ�ਤ ਵੀ ਦ� ਸਕਦਾ । ਪਰਮ � ਮਾਰਨ ਦ� ਮਗਰ� ਵੀ ਸ�ਤ� ਦ� ਮਨ ਚ ਜਰ
ਿਜ�ਨਾ ਅਫਸ�ਸ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਅਮਨ � ਮਾਰਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਚਕ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉਂ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਆਪਣਾ ਖ�ਨ ਹ� ।
ਪਰ ਅਮਨ ਨ� ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਪਣ� ਪਿਰਵਾਰ � ਸਜ਼ਾ ਜਰ�ਰ ਿਦਵਾਏਗੀ ਭਾਵ� ਸਮਾਜ
ਿਪ�ਡ ਲ�ਕ ਉਸ� ਕ�ਝ ਵੀ ਆਖਣ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਸਾਰ� ਿਬਆਨ ਚ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ
ਿਲਖਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਤਲ ਆਪਣ� ਭਰਾ ਸ�ਤ� ਤ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਸੀਰ� ਦ� ਨਾਮ ਿਲਖਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਪਰ ਅਜ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸਾਰ� ਫਰਾਰ ਹੀ ਸਨ । ਅਮਨ � ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਅਗਲੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕ�ਸ ਵ�ਲ� ਹੀ ਹੀ
ਹ�ਵ�ਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਘਰ ਛ�ਡਕ� ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ।ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਜਦ� ਉਹਦ�
ਘਰ ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਮ� ਤ� ਭਾਬੀ ਹੀ ਸਨ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਇ�ਕ ਿਨ�ਕ� ਬ�ਗ ਚ ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਕ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਸ਼ਿਹਰ ਚਲ�
ਗਈ । ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਤ� ਮ� ਤ� ਭਾਬੀ ਦ� ਰ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਨ� ਸ਼ਿਹਰ ਕ�ਲ� ਰਿਹਕ� ਹੀ ਕ�ਸ ਲੜਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਨਾਲ ਹੀ
ਆਪਣੀ ��ਕਿਟਸ ਵੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਸ�ਤ� ਤ� ਸੀਰ� ਤ� ਅਮਨ ਦ� ਬਾਪ� � ਪਕੜ ਕ� ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਟਰਾਇਲ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤ� । ਹਾਲ�ਿਕ ਿਬਆਨ ਮ�ਤਾਿਬਕ ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਕ�ਸ
ਿਸਰਫ ਸ�ਤ� ਤ� ਸੀਰ� ਿਖਲਾਫ ਹੀ ਸੀ ਕਤਲ ਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਪ� � ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਜਮਾਨਤ ਤ� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਇਸ ਇ�ਕ ਘਟਨਾ ਨ� ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ� � ਅਜ�ਈ ਰ�ਲ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਪਰਮ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਦ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ�ਰਾ ਹ� ਗਈ ਸੀ
।ਅਮਨ ਦਾ ਿਜਵ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਹੀ ਲ��ਿਟਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਿਵ�ਨੀ ਲਈ ਆਪਣ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਨ�ਰ� ਵਰਗਾ ਸੀ ।
ਇਹ� ਹਾਲ ਸੀਰ� ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸੀ । ਅਮਨ ਦ� ਮ� -ਬਾਪ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਜਮੀਨ ਤ� ਕਾਰ�ਬਾਰ ਦਾ ਰ��ਲ ਜਾਣਾ ਦਰਦ� ਦਾ ਨਾ
ਮ��ਕਣ ਵਾਲਾ ਦਿਰਆ ਸੀ । ਤ� ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਦ� ਿਪਆਰ ਨਾ ਭਰ� ਪ�ਛੀਆਂ ਨ� ਆਪਣਾ ਆਲ�ਣਾ ਿਕਸ�
ਵਖਰ�ਵ� ਤ� ਉ�ਪਰ ਉਠਕ� ਬ�ਣਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਆਲਣਾ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਤ� ਬਣ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਆਲ�ਣ� ਤ�ੜ ਿਗਆ ।
ਅਮਨ ਹਰ ਗਵਾਹੀ ਤ� ਹਰ ਟਰਾਇਲ ਵ�ਲ� ਘਰ� ਇਹ� ਸ�ਚਕ� ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ�ਚੀ ਵਰ ਚ�ਣ � ਲ� ਕ� ਇਹ
ਜ�ਗੀਰ� ਸ�ਚ ਤ� ਉ�ਪਰ ਉਠਕ� ਸ�ਚ ਸਕ�ਗਾ ।
ਪਰ ਜ� ਉਸਨ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਹਰ ਤਰੀਕ ਮਗਰ� ਉਹ ਸੀ ਸ�ਤ� ਤ� ਸੀਰ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਬਦਲ� ਤ�ਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਦ� ਡਰ ਵਜ�
ਜ� ਜ�ਲ� ਚ ਕ�ਦ ਕ�ਟਕ� ਉਹਨ� � ਲ�ਗਾ ਿਕ ਜਜਬਾਤ� ਦ� ਵਿਹਣ ਚ ਉਹਨ� ਨ� ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਗ�ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹ� । ਿਕਸ� ਿਜਉਂਦ�
ਜਾਗਦ� ਸਖਸ਼ � ਆਪਣ� ਹੀ ਹ�ਥ� ਕਤਲ ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਮਰ� ਹ�ਏ ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਕੀਤ� ਗ�ਨਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦੀ ਰਾਤ� ਦੀ ਨ�ਦ
� ਹਰਾਮ ਕਰ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।
ਉਹ ਸ�ਚਦ� ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਉਹ ਲ�ਮੀ ਕ�ਦ ਤ� ਬਚ ਜਾਣ ਇਸਦ� ਲਈ ਉਹਨ� ਨ� ਅਮਨ � ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕ� ਦਬਾਅ ਪਵਾਏ
। ਪ�ਿਲਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਭ � ਪ�ਸ� ਖਵਾ ਕ� ਹਰ ਸ�ਭਵ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕ�ਸ ਕਮਜ਼�ਰ ਜ� ਜਾਵ� ।
ਪਰ ਇ�ਕ ਤ� ਅਮਨ ਨ� ਕ�ਈ ਿਬਆਨ ਨੀ ਬਦਿਲਆ ਉਸਨ� ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਿਬਆਨ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਦ�ਹਰਾਇਆ । ਤ�
ਦ�ਜਾ ਬਚਾਅ ਪ�ਖ ਦ� ਵਕੀਲ ਦ� ਹਰ ਪ��ਠ� ਿਸ�ਧ� ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਹ ਖ�ਦ ਇ�ਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਸ� ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ
ਿਕ ਉਸਦ� ਿਬਆਨ ਦਾ ਇ�ਕ� ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਕ�ਸ � ਸਹੀ ਰ�ਖ�ਗਾ । ਬਚਾਅ ਦ� ਵਕੀਲ ਨ� ਉਸ� ��ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕ�ਝ ਨੀ
ਪ��ਿਛਆ ।
ਿਜਵ� ਜਦ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਿਲਆ ਤ� ਪਰਮ ਉ�ਪਰ ਸੀ ਜ� ਉਹ ?
ਿਕ�ਨ� ਕਪੜ� ਪਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ ਿਕ�ਨਾ ਦ�ਵ� ਨ�ਗ� ਸੀ ?
ਿਕਸ ਰ�ਗ ਦ� ਕਪੜ� ਸੀ ?
ਤ� ਉਸਨ� ਪਰਮ � ਘਰ ਿਕਉਂ ਬ�ਲਾਇਆ ਸੀ ?
ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜ� ਧ�ਕ� ਨਾਲ ?
ਉਹਨ� ਦਾ ਿਰਲ�ਸ਼ਨ ਿਕਥ� ਤ�ਕ ਸੀ ।
ਅਿਜਹ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬ�ਲ�ੜ� ਤ� ਫਾਲਤ� ਦ� �ਸ਼ਨ ਿਸਰਫ ਉਸ� ਅਟਕਾਉਣ ਤ� ਭਾਵ�ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ��ਛ� ਗਏ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਦ� ਜਜ਼ਬਾਤ ਤ� ਪਰਮ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹ� ਗਏ ਸੀ ।ਤ� ਉਸਨ� ਸਾਰ� ਜਵਾਬ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ� ਉਵ� ਿਦ�ਤ�
ਿਜਵ� ਜਰ�ਰੀ ਸੀ ਮ ਿਜਥ� ਵੀ ਲਗਦਾ ਕ�ਈ ਸਵਾਲ ਵਧ�ਰ� ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ��ਿਛਆ ਿਗਆ ਉਹਨ� ਉ�ਤਰ ਿਲਖਕ� ਦ� ਿਦ�ਤ� ।
ਪਰ ਕ�ਰਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਹੀ ਸਨ ।
ਿਜਵ� ਹੀ ਉਸਦ� ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ � ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਸਦ� ਕਰਕ� ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦਾ ਕਤਲ ਹ�ਇਆ ਤ� ਇਸ� ਕਰਕ� ਉਹਦ� ਭਰਾ ਤ�
ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਤ� ਕ�ਸ ਚਲ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਹ ਸਜਾ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦ� ਰਹੀ ਹ� ।ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਉਸ� ਚਾਲ� ਹੀ ਸਮਝਦ� ।ਕ�ਝ
ਉ � � � �ਿ � ਿ � � � ਿ � ੀ ਿ � � ਈ ਉ �
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ਉਸ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹ� ਜਾਣ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਦ� ਿਦ�ਦ� ਤ� ਭਰਾ ਿਖਲਾਫ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਬ�ਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹ�ਦ� । ਕਈ ਉਸ�” ਚਾਲ�”
ਮ�ਨਕ� ਉਸਤ� ਡ�ਰ� ਪਾਉਂਦ� ਆਪਣ� ਘਰ ਆਉਣ ਰਾਤੀ ਿਮਲਣ ਦ� ਸ�ਦ� ਿਦ�ਦ� ।ਅਿਜਹ� ਘਰ ਉਹ ਖ�ਦ ਛ�ਡ ਿਦ�ਦੀ । ਿਪਛਲ� ਡ�ਢ
ਕ� ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਦਰਜਨ ਦ� ਕਰੀਬ ਘਰ ਬਦਲ ਚ��ਕੀ ਸੀ ।
ਉਸ� ਹ�ਰਾਨੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਇਹ ਲਗਦੀ ਿਕ ਆਨਰ ਿਕਿਲ�ਗ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਮ�ਮਬ�ਤੀ ਜਲ�ਸ ਕ�ਢਦੀ ਸ�ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ� ਟੀਵੀ ਚ
ਇਹ� ਭ�ਡਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਔਰਤ � ਿਕਉ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਸਨ� ਇਹ ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ� ਤ� ਹ�ਡਾਇਆ ਸੀ ।ਤ�
ਹ�ਢਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਬ�ਸ ਉਸ ਵਕਤ � ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਜ�ਜ ਫ�ਸਲਾ ਦਵ� ਤ� ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤ� ਿਕਤ� ਦ�ਰ ਚਲ� ਜਾਵ�
ਿਜ�ਥ� ਇਹ ਮਖ�ਿਟਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਕ�ਝ ਕ� ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸਦ�
ਭਿਵ�ਖ ਦ� ਸਾਰ� ਫ�ਸਲ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਬਦਲ ਿਦ�ਤ� ।

ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ� ਅਮਨ ਕਚਿਹਰੀ ਚ� ਪ�ਸ਼ੀ ਮਗਰ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜ� ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਗ�ਲੀ ਦੀ ਦ� ਿਤ�ਨ-ਚਾਰ
ਫਾਇਰ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤ� ਚਾਰ� ਹੀ ਪਾਸ� ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮ�ਚ ਗਈ । ਜਦ� ਕ�ਝ ਛ�ਤ ਹ�ਇਆ ਤ� ਸਭ ਉਸ ਪਾਸ� ਗਏ
ਿਜਧਰ� ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ । ਅਮਨ ਨ� ਅ�ਗ� ਜਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਇ�ਕ ਨਵ� -ਿਵਆਿਹਆ ਜ�ੜਾ ਖ�ਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਿਬਲਕ�ਲ
ਛ�ਤ ਿਪਆ ਸੀ । ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਚਾਰ� ਪਾਸ� ਭੀੜ � ਘ�ਰਕ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ । ਪਰ ਨ�ਿੜਓਂ ਦ�ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਚ ਕਾਨਾਫ�ਸੀ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਵ� ਮਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ।
ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਦ�ਵ� ਇਕ�ਠ� ਿਕਤ� ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦ� ਸਨ । ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਨੀ ਪਸ�ਦ ਕਰਦ� ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਵ� ਦ�
ਪਿਰਵਾਰ� � ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਸੀ । ਮ��ਡ� ਦ� ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਮ��ਡਾ ਬ�ਦਖਲ ਕਰ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਪਰ ਕ�ੜੀ ਵਾਿਲਆਂ � ਉਹਨ� ਦਾ ਚ�ਰੀ
ਛ�ਪ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਇ�ਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਰਟ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਿਬਲਕ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਪਸ�ਦ ਆਇਆ । ਉਹਨ� ਨ� ਦ�ਵ� �
ਿਦ�ਤੀ ਧਮਕੀ ਤ� ਅਮਲ ਕਰਿਦਆਂ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਗ�ਲੀ ਮਾਰਕ� ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਅਮਨ ਲਈ ਇਹ ਪੀੜ ਅਸਿਹ ਸੀ । ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇ�ਕ ਕਤਲ ਦ�ਖ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਹ�ਣ ਇਹ ਦ� ਹ�ਰ !!! ਉਸਦ� ਬਾਰ� ਤ� ਲ�ਕ�
ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਕ�ਣ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਨਿਵਆਹੀ ਧੀ/ ਭ�ਣ ਦਾ ਿਕਸ� ਮਰਦ ਨਾਲ ਰ�ਗ ਰਲੀਆਂ ਸਿਹਣ
ਕਰ ਲਵ�ਗਾ । ਪਰ ਏਥ� ਤ� ਇਸ ਜ�ੜ� ਨ� ਸਮਾਜ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆਪਣ� ਿਮਲਣ ਤ� ਇ�ਕ ਹ�ਣ ਦ� ਸਬ�ਤ � ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਿਜਕ ਤ�
ਕਾ�ਨੀ ਵੀ �ਵਾਨਗੀ ਦਵਾਈ ਸੀ । ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਕਤਲ ਹ� ਗਏ ! ਇ�ਜਤ ਲਈ !!
ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਮਗਰ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਜ�ਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਮਕਸਦ ਨਹ� ਸੀ ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਇਹ ਿਜ�ਦਗੀ ਕ�ਝ ਸਮਾਜ ਤ� ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦ� ਿਫਰਦ� ਕ�ਝ ਨ�ਜਵਾਨ� ਲਈ ਉਹ ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ� ।ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਪਰਮ ਬ�ਚ ਜਾਏ ਜ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਜ�ੜਾ ਇ�ਝ ਭਰ� ਿਦਨ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣ�
।

ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ,ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰ�ਖਣ ਵਾਲ� ਤ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਅਗ�ਹਪ�ਖੀ ਲ�ਕ� ਤ� ਉਸ ਕਤਲ ਹ�ਏ ਜ�ੜ� ਦ� ਦ�ਸਤ�
ਨਾਲ ਿਮਲਕ� ਇ�ਕ ਸ�ਸਥਾ ਬਣਾਈ ।
ਉਹਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਾਈਕ�ਰਟ ਚ ਿਰ�ਟ ਦਾਿਖਲ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਸਮਾਜ/ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਰ��ਧ ਜਾ ਕ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ�
ਜ�ਿੜਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਲਸ ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਦਾ �ਬ�ਧ ਲਈ ਕ�ਰਟ ਤ� ਇਜਾਜਤ ਲਈ । ਿਫਰ ਲ�ਕਲ �ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇ�ਕ ਅਿਜਹ�
ਹੀ ਜ�ਿੜਆਂ � ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਤ� ਆਸਰਾ ਦ�ਣ ਲਈ ਸ਼�ਲਟਰ ਹ�ਮ ਵੀ ਬਣਾ ਿਲਆ । ਪ�ਸ� ਤ� ਜਮੀਨ ਦਾ �ਬ�ਧ ਮਰ� ਜ�ੜ� ਿਵਚ� ਮ��ਡ�
ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।ਿਜਹਨ� � ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨ�ਜਵਾਨ ਮ��ਡਾ ਗਵਾ ਕ� ਸਮਝ ਲ�ਗੀ ਿਕ ਜ� ਉਹ ਧਰਮ
/ ਜਾਤ ਦ� ਅਖ�ਤੀ ਢ�ਚ� ਚ ਜਾ ਕ� ਆਪਣ� ਮ��ਡ� ਨਾਲ ਖੜਦ� ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਹਸ਼ਰ ਨਾ ਹ��ਦਾ ।
ਅਮਨ ਨ� ਖ�ਦ � ਇਸ ਦ�ਰਾਨ ਖ�ਬ ਸ�ਭਾਿਲਆ । ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਛ�ਡਕ� ਅਿਜਹ� ਹੀ ਜ�ਿੜਆਂ ਦ� ਕ�ਸ
ਲੜਨ� ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤ� । ਤ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼�ਲਟਰ ਹ�ਮ ਦੀ ਕ�ਅਰ ਟ�ਕਰ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ।
ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਕ�ਸ ਿਵ�ਚ ਮਨ ਮ�ਤਾਿਬਕ ਬਹ�ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਾ ਹ�ਈਆਂ ।ਵਕੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤ� ਿਕ ਕਤਲ ਕ�ਈ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਅਚਾਨਕ ਗ��ਸ� ਚ ਸ��ਧ ਬ��ਧ ਖ� ਜਾਣ ਕਰਕ� ਸੀ । ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨ�ਨੀ
ਪਿਹਲ�ਆਂ ਦ� ਅਧਾਰ ਤ� ਸ�ਤ� � ਜ�ਜ ਨ� ਸ�ਤ ਸਾਲ ਤ� ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� � ਕ��ਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸ�ਣਾਈ ।
ਪਰਮ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਜਰ�ਰ ਐਨੀ ਘ�ਟ ਸਜਾ ਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਕੀਤਾ । ਅਮਨ ਵੀ ਹ�ਣ ਦ� ਿਹ�ਿਸਆਂ ਚ ਵ�ਡੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆਉਣਾ । ਪਰ ਉਸ� ਆਪਣ� ਮ� -ਬਾਪ ਦਾ ਕਚਿਹਰੀ ਚ ਰ�ਲਦਾ ਬ�ਢਾਪਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ
ਦੀ ਰ�ਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਿਦਖ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਹਨ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਚ��ਕ ਜ� ਿਮਹਣ� ਕਰਕ� ਇਹ ਸਭ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਕਬਜ�
ਦੀਆਂ ਿਵਉਂਤ ਗ��ਦ ਰਹ� ਸੀ ।
ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਖ�ਦ � ਦ�ਸ਼ ਿਦ�ਦੀ ਕਦ� ਸਮਾਜ � ਤ� ਕਦ� ਆਪਣ� ਪਿਰਵਾਰ � । ਨਾ ਉਹ ਪਰਮ ਦ� ਕਤਲ ਚ� ਖ�ਦ � ਮਾਫ ਕਰ
ਪਾਈ ਤ� ਆਪਣ� ਪਿਰਵਾਰ � ਕਰ ਸਕੀ । ਉਪਰ� ਲ�ਕ� ਦ� ਤਾਅਨ� ਮ�ਹਣ� ਤ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਫਕਰ� ਉਸ� ਚ�ਨ ਨਾ ਲ�ਣ ਿਦ�ਦ� ।
ਜ�ਲ� ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਕ� ਬ�ਦਾ ਭਾਵ� ਿਜ�ਨ� ਮਰਜ਼ੀ ਖ�ਦ � ਬ�ਬਰ ਸ਼�ਰ ਆਖ� । ਪਰ ਓਥ� ਕ�ਟ� ਕ�ਝ ਿਦਨ ਹਰ ਤਰ� ਦੀ ਹ�ਸ਼ �
ਿਟਕਾਣ� ਕਰ ਿਦ�ਦ� ਹਨ । ਤ� ਜਦ� ਜਜਬਾਤ� ਚ ਵਿਹ ਕ� ਕੀਤ� ਜ਼�ਰਮ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਬ�ਦਾ ਕਰਨ ਬ�ਠਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸ� ਖ�ਦ ਦੀ
ਬ�ਵਕ�ਫੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹ� । ਉਹ ਘੜੀ ਪਲ ਉਸ ਪਲ � ਕ�ਸਦਾ ਹ� ਿਜਸ ਪਲ ਉਸ ਹ�ਥ� ਜ�ਰਮ ਹ�ਇਆ ਹ�ਵ� ਤ� ਜ�ਲ� ਦਾ
ਸਮਾਜ ਵੀ ਕ�ਈ ਅਲਗ ਨੀ ਿਮਹਣ� ਤ� ਿਟ�ਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲ� ਓਥ� ਵੀ ਿਮਲ ਜ�ਦ� ਹਨ ਤ� ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲ� ਵੀ । ਪਰ ਇਕ�ਲਤਾ
ਬ�ਦ� � ਜਦ� ਭ�ਰ ਭ�ਰ ਖ�ਦੀ ਹ� ਤ� ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤ� ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਬਚਦਾ ।
� � � ੀ � ੀ ਇ� ੀ �ਇ ੀ ੀ ੀ � ਉ� � � ਇ � � ਉ � � � ਇ �
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ਸ�ਤ� ਤ� ਬੀਰ� ਨਾਲ ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤ� ਉ�ਪਰ ਚ�ਲ� ਇਸ ਮ�ਕ�ਦਮ� ਚ ਉਹਨ� ਨ� ਜ�ਲ� ਚ ਇਹ�
ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ� ਅਫਸ�ਸ ਭਾਵ� ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਸੀ ਹੀ । ਤ� ਪਰਮ ਤ� ਬ��ਢ� ਮ� ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਰ�ਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਹਰ ਵਾਰ ਵ�ਖਕ� ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਹ�ਰ ਵੀ ਪਸੀਜ ਜ�ਦਾ । ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਿਕ�ਡਾ ਵੀ ਕਠ�ਰ ਪ�ਥਰ ਨਾ ਹ�ਵ� ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ��ਦ� ਉਸ� ਵੀ
ਖ�ਰ ਿਦ�ਿਦਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਸ�ਤ� ਤ� ਬੀਰ� ਦਾ ਿਦਲ ਸੀ । ਉਪਰ� ਇ�ਕਲਤਾ ਚ ਆਉਂਦ� ਸ�ਪਨ� ਤ� ਡਰ ਨ� ਹ�ਰ ਵੀ ਵਧ�ਰ�
ਉਹਨ� ਦ� ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।
ਅਮਨ � ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ� ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਵ�ਲ� ਅਗ�ਹ ਕ�ਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਪਰ
ਪਰਮ ਦ� ਬ��ਢ� ਮ� ਬਾਪ ਕ�ਲ ਤ� ਹ�ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਗ� ਮ�ੜ ਕ�ਸ ਕਰਕ� ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਆਪਣ� ਪ��ਤ ਦ�
ਕਾਤਲ� � ਿਜ�ਨੀ ਹ� ਸਕੀ ਸਜਾ ਿਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ।
ਅਮਨ ਦ� ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਦਲ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਫ�ਸਲਾ ਿਲਆ । ਉਹ ਫ�ਸਲਾ ਸੀ ਪਰਮ
ਦ� ਮ� ਬਾਪ � ਵੀ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਦ� ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ । ਉਸਨ� ਖ�ਦ � ਪਰਮ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੀ
ਮ�ਿਨਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦ�ਵ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹੀ ਲ� ਆਈ ਤ� ਉਸ� ਸ਼�ਲਟਰ ਹ�ਮ ਦ� ਨਾਲ ਇ�ਕ ਘਰ ਚ ਰਿਹਣ ਲ�ਗੀ ।
ਜ�ਆਨ ਪ��ਤ ਦੀ ਮ�ਤ ਚ�ਗ� ਚ�ਗ� ਹ�ਡਵ� ਸਰੀਰ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦੀ ਹ� ।ਇਹ� ਹਾਲ ਪਰਮ ਦ� ਮ� ਬਾਪ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ� ਕ�ਝ
ਵੀ ਨਾ -ਨ��ਕਰ ਨਾ ਕਰਕ� ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਸ ਤ� ਿਬਨ� ਉਹਨ� � ਸ�ਭਦਾ ਵੀ ਕ�ਣ ?
ਅਮਨ ਦ� ਸਮਝਾਉਣ ਤ� ਹੀ ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਗ� ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਜ�ਨੀ ਸਜਾ ਿਮਲ ਗਈ ਓਨੀ ਨਾਲ ਹੀ
ਸ�ਤ�ਸ਼ ਕਰ ਿਲਆ । ਅਦਾਲਤ� ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਚ�ਕਰ� ਨ� ਉਹਨ� � ਮਾਨਿਸਕ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਤ�ਰ ਤ� ਿਜ�ਨ� ਤ�ਿੜਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਿਜ�ਨਾ ਹੀ ,ਓਥ� ਹਰ ਸ�ਣਵਾਈ ਚ ਹੀ ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਹਨ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆਉਂਦੀ ਤ� ਦ��ਖ ਘਟਣ ਦੀ
ਜਗ�ਾ ਹ�ਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ।
ਤ� ਇਸ ਸਭ � ਹ�ਏ ਦ� ਸਾਲ ਹੀ ਹ�ਣ ਵਾਲ� ਸੀ ਪਿਹਲ� ਸਾਲ ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤ� ਉਹਨ� ਨ� ਭ�ਗ ਉਸ� ਜਗ�ਾ ਤ�
ਪਾਇਆ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਸ ਨੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ� ਦ�ਸਰੀ ਬਰਸੀ ਲਈ ਉਹ ਦ�ਬਾਰਾ ਭ�ਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਤ� ਲ�ਕ�
ਕ�ਲ� ਉਸ ਜਗ�ਾ ਬਾਰ� ਅਜ਼ੀਬ ਜਹੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣਕ� ਸਭ ਦ� ਹ�ਸ਼ ਹੀ ਉ�ਡ ਗਏ ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਹਨ� ਨ� ਲ�ਕ� ਕ�ਲ� ਸ�ਿਣਆ ਿਕ ਸ�ਏ ਦ� ਇਸ ਪ��ਲ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਹ�ਣ ਲ�ਗ�
ਹਨ । ਕਈਆਂ � ਰਾਤ ਦ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਅਜ਼ੀਬ ਅਵਾਜ਼� ਵੀ ਸ�ਣਦੀਆਂ ਸਨ । ਕਈਆਂ ਦ� ਵਾਹਨ ਇਸ
ਪ��ਲ ਤ� ਆਕ� ਅਚਾਨਕ ਪ�ਚਰ ਹ� ਜ�ਦ� । ਕ�ਝ ਲ�ਕ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਿਕਸ� ਸਾਏ � ਦ�ਖ� ਜਾਣ ਦ� ਦਾਅਵ� ਵੀ ਕਰਦ� । ਡਰਦ� ਲ�ਕੀ ਰਾਤ
ਵ�ਲ� ਉਸ ਰਸਤ� � ਜਾਣ ਤ� ਕਤਰਾਉਂਦ� । ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸ�ਏ ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਹ��ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉ�ਪਰ� ਵਾਟ ਪਾ ਕ� ਜਾਣਾ
ਬ�ਹਤਰ ਸਮਝਦ� । ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ ਚ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ��ਤ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ।
ਅਮਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਵਿਹਮ ਹ� । ਲ�ਕ� ਦ� ਡਰ ਤ� ਸ�ਣੀਆਂ ਸ�ਣਾਈਆਂ ਗ�ਲ� ਨ� ਅ�ਗ� ਤ� ਅ�ਗ� ਇਸ ਡਰ � ਇ�ਕ
ਸਾਏ ਚ ਬਦਲ ਿਦ�ਤਾ ਹ� । ਗ�ਲ ਗ�ਲ ਤ� ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਫੜ� ਛ�ਡਣ ਵਾਲ� ਲ�ਕ ਅ�ਦਰ� ਿਕ�ਨ� ਡਰਪ�ਕ ਹਨ । ਉਸ�
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸੀ ਦ� ਭ�ਗ ਮਗਰ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਮ�ਹਤਤਬ ਬ�ਿਦਆ ਨ� ਕ�ਠ� ਹ�ਕ� ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤ�
ਕਤਲ ਮਗਰ� ਵੀ ਪਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹ� ਉਸ� ਸ਼�ਤੀ ਲਈ ਿਕਸ� ” ਿਸਆਣ�” ਤ� ਇਸ ਜਗ�ਾ � ਪਿਵ�ਤਰ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵ�ਗਾ । ਨਹ� ਤ� ਕਦ� ਤ�ਕ ਇਹ ਭਟਕ� ਤ� ਇਹਨ� ਿਪ�ਡ� ਤ� ਇਸ ਰਸਿਤਓਂ ਲ�ਗਣ ਵਾਲ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਿਕ�ਨਾ
ਨ�ਕਸਾਨ ਕਰ� ਕ�ਈ ਕ�ਝ ਨੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ।
ਇਸ ਮਗਰ� ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਇ�ਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਬ� � ਿਲਆ ਿਕ ਇਸ ਜਗ�ਾ � ਪਿਵ�ਤਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ� । ਉਸ ਮਗਰ� ਹੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਹ� ਸਕ� ।
ਪਰਮ ਦ� ਡ�ਡੀ ਤ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਦ� ਉਸ� ਿਦਨ ਜਾ ਿਕ ਵ�ਡ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ਖੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਕਿਹ ਿਦ�ਤੀ ।
ਅ�ਿਗਓ ਬਾਬ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ । ਉਹਨ� ਨ� ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਸ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਟਕਣ ਹ� ।
ਉਸਦੀ ਮ�ਤ ਉਮਰ ਦ� ਉਸ ਪੜਾਅ ਤ� ਕਤਲ ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਦ� ਦ�ਰਾਨ ਹ�ਇਆ ਹ� ਿਜਥ� ਬ�ਦ� ਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� ਭਟਕਣ ਚ ਬਦਲ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ� ਕ�ਈ ਵੀ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ ਜ�ੜੀ ਉਸ ਰਸਿਤਓਂ ਲ�ਗਦੀ ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਤ� ਨਾ ਹੀ ਕ�ਈ ਨ�ਜਵਾਨ
ਕ�ੜੀ ਦਾ ਸ�ਜ ਕ� ਲ�ਗਣਾ ਪਸ�ਦ ਆਉਂਦਾ । ਿਜਸ ਕਰਕ� ਉਹ ਅਿਜਹ� ਹੀ ਲ�ਕ� ਦ� ਰਾਹ� ਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਿਰਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਰ�ਰੀ
ਹ� ਿਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤ� ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� � ਬ�ਿਨ�ਆ ਜਾਵ� ਤ� ਜ� ਉਸਦੀ ਭਟਕਣ ਖਤਮ ਹ� ਸਕ� ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਬਾਬ� ਨ� ਆਪਣ� ਵ�ਡ� ਜਹ� ਕਾਫਲ� ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤ� ਆਕ� ਮ�ਆਇਨਾ ਕੀਤਾ । ਿਤ�ਨ ਿਪ�ਡ� ਤ� ਇ�ਕ ਵ�ਡ� ਸ਼ਿਹਰ
� ਲਗਦੀ ਇਹ ਜਗ�ਾ ਉਸ� ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਨਵ� ਸ਼ਾਖਾ ਖ�ਲਣ � ਬਹ�ਤ ਵਧੀਆ ਲ�ਗੀ ।
ਕਹ� ਮ�ਤਾਿਬਕ ਉਸਨ� ਉਹ ਜਗ�ਾ ਪ��ਛ ਕ� ਿਜਥ� ਪਰਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਮ�ਟੀ ਕ�ਠੀ ਕਰਕ� ਸ�ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਇ�ਕ ਚਬ�ਤਰਾ
ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ । ਬਣਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਜਗ�ਾ � ਕ�ਚੀ ਲ�ਸੀ ਨਾਲ ਧ�ਇਆ ਿਗਆ । ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬ� ਨ� ਹ�ਕਮ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ
ਹਰ ਬਰਸੀ ਤ� ਇਸ ਜਗ�ਾ � ਕ�ਚੀ ਲ�ਸੀ ਨਾਲ ਧ�ਇਆ ਜਾਏਗਾ ।ਤ� ਹਰ ਨਵ� ਿਵਆਹੀ ਜ�ੜੀ ਦਾ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤ� ਕ�ਚੀ ਲ�ਸੀ
ਨਾਲ ਮ�ਥਾ ਟ�ਕਣਾ ਜਰ�ਰੀ ਸਮਝ� ।
ਆਪਣ� ਕ�ਝ ਚ�ਿਲਆਂ � ਓਥ� ਪ�ਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਛ�ਡ ਕ� ਬਾਬਾ ਮ�ੜ ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਚਲਾ ਿਗਆ । ਲ�ਕ� � ਸ��ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ
ਿਕ ਉਹਨ� ਦ� ਬ�ਚ� ਿਕਸ� ਬ�ਰੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਣਗ� ।
� ੀ � ੀ ਉ � � � ੀ � � � � � ਿ ੀ ੀ � ੀ
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ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸ ਸਮਾਧ ਦਾ ਘ�ਰਾ ਵ�ਧਦਾ ਵ�ਧਦਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ � ਆਪਣ� ਲਪ�ਟ� ਚ ਲ� ਿਗਆ । ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ� ਵੀ
ਕ�ਝ ਜਗ�ਾ ਉਸ� ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ� ਗਈ । ਲ�ਕੀ ਿਕਸ� ਕਰ�ਪੀ ਤ� ਡਰਦ� ਚ��ਪ ਰਹ� । ਵ�ਸ� ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦ� ਮਾਮਲ� ਚ ਲ�ਕੀ ਸ਼ਰਮ
ਦ� ਮਾਮਲ� ਚ ਚ��ਪ ਹੀ ਰਿਹ�ਦ� ਹਨ ।
ਕ�ਝ ਿਵਸਿਵਆ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਇਹ ਡ�ਰਾ ਕ�ਝ ਕ� ਚ ਹੀ ਕਨਾਲ� ਚ ਫ�ਲ ਿਗਆ । ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਪਰਮ-ਦਸ�ਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ।
ਤ� ਇ�ਝ ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ ਦ� ਡਰ ਨ� ਇ�ਕ ਕਤਲ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧ�ਦਾ ਉਸਾਰ ਿਦ�ਤਾ । ਿਜਸ ਬ�ਦ� � ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤ� ਲ�ਕ ਿਵਰ�ਧੀ ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� � ਲ�ਕ ਪ�ਜ ਰਹ� ਸਨ ਆਪਣ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਭਿਵ�ਖ ਲਈ ਦ�ਆ
ਮ�ਗ ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਲ�ਕ� � ਭਾਵ� ਪਸ�ਦ ਸੀ ਚਾਹ� ਨਾ ਪਸ�ਦ ਪਰ ਕਰ ਸਾਰ� ਹੀ ਰਹ� ਸੀ । ਮਗਰ� ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਹ�ਰ ਘਟਨਾਵ�
ਮਗਰ� ਇਸਦੀ ਪਹ��ਚ ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਤ�ਕ ਹ� ਗਈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨਾਵਲ ਿਵ�ਚ ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਚ ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਖ�ਸ਼ੀ ਜ� ਿਕਸ� � ਸੀ ਉਹ ਅਮਨ � ਿਕ ਪਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹ�ਦ� ਸਮ� ਤ�ਕ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦ� ਨਾਲ
ਅਮਰ ਹ� ਿਗਆ । ਨਾ ਇਹ ਲ�ਕ ਕਦ� ਡਰ ਚ� ਿਨਕਲਣਗ� ਤ� ਨਾ ਉਹਦ� ਨਾਮ ਤ� ਡ�ਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹ�ਗਾ । ਲ�ਕ� ਨ� ਪਰਮ ਦੀ ਮ�ਤ
ਦੀ ਕਹਾਣੀ � ਵਧ�ਰ� ਸ�ਿਭਅਕ ਤ� ਸਮਾਜ ਅਨ�ਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵਤਾਵ� ਿਲਖਵਾ ਕ� ਪ�ਥਰ� ਤ� ਉਕਰਾ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਿਜਸ
ਿਵ�ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਿਪਆਰ � ਰ�ਹਾਨੀ ਿਪਆਰ ਤ� ਮ�ਤ � ਿਸਰਫ ਿਜਸਮ ਦੀ ਮ�ਤ ਦ�ਸ ਕ� ਪ�ਰੀ ਸ�ਚਾਈ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦ�ਤੀ । ਤ�
ਨਸੀਹਤ� ਿਲਖ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਰ�ਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਪਆਰ ਿਨਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ( ਿਕਵ� ਤ� ਿਕ�ਝ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨਾਵਲ ਚ )
ਇਥ� ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਸਾਲ ਚ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਪਾਿਸਉਂ ਥ�ੜਾ ਸ�ਰਖਰ� ਹ�ਕ� ਅਮਨ ਨ� ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਜ� ਕ�ਮ ਦ�ਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣ� ਸ਼�ਲਟਰ ਹ�ਮ ਦਾ ਿਜਥ�
ਿਨ�ਤ ਹੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਪ�ਗਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਹੀ ਸੀ । 

ਆਪਣ� ਿਵਚਾਰ ਦ�ਣ ਲਈ ਇਸ ਪ�ਜ਼ ਤ� ਜਾਓ (https://harjotdikalam.com/2019/08/23/tuhade-baare/)
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ਅ�ਧੀ ਛ��ਟੀ ਹਲ� ਹ�ਈ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਹਲਾ ਹਲਾ ਹ� ਗਈ । ਿਤ�ਨ ਮ��ਡ� ਸਕ�ਲ
ਦ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਆਏ ਤ� ਉਹਨ� ਿਵ�ਚ� ਇ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ � ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਕ��ਟਣ ਲ�ਗਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਨਾਲ ਵਾਲ� ਹਟਾਉਂਦ� ਉਦ� ਤ�ਕ
ਗ�ਰਜੀਤ ਥ�ਲ� ਿਡ�ਗ ਕ� ਕਾਫ਼ੀ ਕ��ਟ ਖਾ ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਟੀਚਰਜ਼ ਦ�
ਪਹ��ਚਣ ਤ�ਕ ਸਾਰ� ਮ�ੜ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਮ�ੜ ਗਏ ਸੀ ।
ਿ��ਸੀਪਲ � ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਪ� ਗਈ ,ਸਕ�ਲ ਦੀ ਕੀ ਪੜਤ ਰਿਹ ਗਈ ਿਕ
ਕ�ਈ ਇ�ਝ ਬਾਹਰ� ਆ ਕ� ਕ��ਟ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ । ਤ�ਰ�ਤ ਪ�ਿਲਸ � ਫ�ਨ
ਖੜਕਾਇਆ ਿਗਆ । ਤ� ਅ�ਧ� ਕ� ਘ�ਟ� ਚ ਪ�ਲੀਸ ਸਕ�ਲ ਚ ਸੀ ।
ਪਤਾ ਲ�ਿਗਆ ਿਕ ਕ��ਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਇ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦ�
ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਭਾਈ ਪਰਿਮ�ਦਰ ਉਰਫ ਪ�ਮਾ ਸੀ । ਨਾਲ ਉਸਦ� ਦ� ਹ�ਰ
ਦ�ਸਤ ਸੀ ।
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ਖ�ਰ ਅਗਲ� ਦ� ਘ�ਿਟਆ ਚ ਹੀ ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਘਰ ਤ� ਿਤ�ਨ� � ਚ��ਕ ਿਲਆ ਸੀ
। ਿ��ਸੀਪਲ ਤ� ਸਟਾਫ ਿਤ�ਨ� ਮ��ਿਡਆ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਠਾਣ� ਖੜ�� ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਇਹ ਿਨ�ਕਿਲਆ ਿਕ
ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪਰਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਕ�ਝ ਨ�ਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਮਨ ਦ� ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ
। ਕਲਾਸ ਚ ਹ�ਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਮਨ ਨ� ਨਾ ਟੀਚਰਜ਼ � ਦ�ਿਸਆ ਸੀ
ਨਾ ਘਰ ।

ਪਰ ਜਦ� ਲਹ� ਨਾਲ ਿਲਬੜੀ ਸ਼ਰਟ ਉਸਦੀ ਮ�ਮੀ ਧ�ਣ ਲ�ਗੀ ਿਫਰ ਘਰ
ਦ�ਸਣਾ ਹੀ ਿਪਆ । ਤ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਬਿਣਆ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵ�ਖ ਕ� ਪ�ਮ� �
ਤੜ ਚੜ ਗਈ ਸੀ । 
ਪ�ਮਾ ਜ� ਸਕ�ਲ� ਹਟ ਕ� ਜਵਾਨੀ ਦ� ਰ�ਹਦਾਰ ਕਾਲ ਚ �ਵ�ਸ਼ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ
ਭਰਾ ਨਾਲ ਹ�ਈ ਿਜਆਦਤੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਸਕ�ਲ
ਚ ਜਾ ਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਕ��ਟ ਧਿਰਆ । ਸਕ�ਲ �ਬ�ਧਕ ਤ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਿਦਆ
ਨ� ਿਵ�ਚ ਪ� ਪਵਾ ਕ� ਸਮਝ�ਤਾ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ । ਮ��ਡੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ �
ਿਕ�ਥ� ਤ�ਕ ਲੜਦ� ? ਗ�ਲ ਆਈ ਗਈ ਹ� ਗਈ,ਮ�ੜ ਅਿਜਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕ� ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ� ਪ�ਮ� ਤ� ਉਸਦ� ਦ�ਸਤ� �
ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਗ�ਰਜੀਤ ਕ�ਲ� ਵੀ ਮ�ੜ ਕਲਾਸ ਚ ਿਕਸ� ਬ�ਚ� � ਇ�ਝ ਨਾ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਿਲਖਵਾ ਲਈ । 

ਪ�ਮਾ ਭਾਵ� ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਠਾਣ� ਿਗਆ ਸੀ ।ਪਰ ਉਸ � ਨਹ�
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮ�ਹ ਠਾਣ� ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹ� । ਤ� ਇਹ ਉਸਦ�
ਘਰ ਵਰਗਾ ਹ� ਜਾਏਗਾ । ਉਸਦਾ ਅ�ਨ�ਾ ਝ�ਟ� ਵਰਗਾ ਜ਼�ਰ ਸ� ਹਰ ਪਲ
ਉਸ� ਬ�ਰ� ਲ�ਗਣ ਵਾਲ� ਬ�ਿਦਆ � ਕ��ਟ ਧਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਬ�ਸ ਚ��ਪ ਸੀ । 
ਖ�ਰ ਸਭ ਘਰ ਆ ਗਏ । ਅਗਲ� ਿਦਨ ਮ�ੜ ਤ� ਲੀਹ ਤ� ਆ ਕ� ਸਕ�ਲ ਚ
ਆ ਗਏ ਸੀ ।ਪਰ ਿਕਸ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ
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ਿਕਹੜੀ ਗ�ਲ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਿਹਸਾਬ ਦ� ਪੀਰੀਅਡ ਿਵਹਲਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਰ� ਿਵਹਲ� ਬ�ਠ� ਸੀ । ਅਿਜਹ� ਵ�ਲ�
ਬਾਰ੍ਹਵ� ਕਲਾਸ ਵਾਲ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭ�ੜ ਲ�ਦ� ਤ� ਜ�ੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕ� ਆਪ�
ਆਪਣੀ ਜ�ੜੀਦਾਰ ਕ�ਲ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ । 
ਚੜ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਉਹ ਅਠਾਰਵ� ਸਾਲ � ਟ�ਪ ਗਏ ਸੀ ।ਤ� ਹਾਣ ਦ� ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਬ�ਠਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਸ� ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ । ਰਮਨ ਵੀ ਉ�ਠ ਕ�
ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ ਜਾ ਬ�ਿਠਆ ਉਸਦੀ ਸਹ�ਲੀ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਉ�ਠ ਕ� ਆਪਣ�
ਦ�ਸਤ ਦ� ਬ�ਚ ਤ� ਸੀ । 35-40 ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ 10-12 ਜ�ੜੀਆ ਂਸੀ ।
ਸਟ�ਗ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਸੀ ਜ� ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜ� ਬਹ�ਤ ਹੀ
ਪੜਾਕ� ਸੀ । ਉਹ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹ� ਟੀਚਰ ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਸ�ਹ ਰ�ਖਦ� ਸੀ ਿਕ
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਭ ਦ�ਰ ਹ� ਜਾਣ । 

ਰਮਨ ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ ਬ�ਠਾ ਤ� ਉਸ� ਅ�ਜ ਉਹ ਸਵ�ਰ ਤ� ਹੀ ਇ�ਝ ਚ��ਪ
ਚਾਪ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸਵ�ਰ� ਸਕ�ਲ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਹਨ� ਦਾ ਿਮਲਣ ਦਾ
ਪਲ�ਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਕਰਕ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹ� । ਉਸਦ� ਿਸਰ ਸ��ਟੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਉਹ ਵੀ ਉਸ� ਕਲਾਵ�
ਚ ਭਰਕ� ਉ�ਝ ਹੀ ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਬ�ਚ ਤ� ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਠ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਜ
ਸਵ�ਰ� ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਸ�ਰੀ ਿਕਹਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ
ਿਸਰ ਚ��ਕ ਕ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਸੀ । ਪਰ ਨਾ ਿਮਲ
ਸਕਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਐਦ� ਦੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਰ�ਇਆ ਜਾਵ� । ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦ�
ਕ�ਨ ਚ ਹ�ਲੀ ਦ�ਣ� ਿਕਹਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਿਪ�ਛ� ਮ��ਹ ਘ�ਮਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ
,ਗ�ਰਜੀਤ ਉਹਨ� ਵ�ਲ ਹੀ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਘਟੀਆ
ਸਮਾਈਲ ਸੀ । ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਰਮਨ ਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਿਲਆ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਝ ਉਸ ਕ�ਲ�� ਸਭ ਦ�ਸ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ । 
ਰਮਨ ਨ� ਸ�ਣਦ� ਸ�ਣਦ� ਹੀ ਿਪ�ਛ� ਵ�ਲ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਪ�ਰ� ਹਾਸ� ਚ
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ਆਪਣ� ਨਾਲ ਿਦਆਂ � ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਮ��ਠੀ � ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਤ�
ਗ�ਲ� � ਫ�ਲਾ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਵ�ਲ ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦਾ ਹ�ਇਆ ਬਲ� ਜ�ਬ ਦ�
ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਕ� ਹ�ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਆਮ ਕਰਕ� ਚ��ਪ ਸ਼�ਤ ਤ� ਲੜਾਈ ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਰਮਨ ਨਾ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ� ਸ�ਣਕ� ਚ��ਪ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਹ�ਸ ਹ�ਸ
ਕ� ਆਪਣੀ ਕਰਤ�ਤ ਬਾਕੀ ਸਭ � ਦ�ਸਣ ਤ� ਉਹ� ਹ�ਰ ਵੀ ਰ�ਹ ਚੜ
ਆਇਆ ਸੀ । 
ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਸੀਟ ਤ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਬ�ਚ ਤ� ਬ�ਠ� ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ � ਗਲ� �
ਫ਼ੜਕ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਘਸ��ਨ ਜੜ ਿਦ�ਤ� । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ
ਬਾਕੀ ਉਸ� ਛਡਾਉਂਦ� ਆਪਣ� ਬਚਾ ਲਈ ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਹ�ਥ ਚ ਬ�ਚ ਦਾ
ਕ�ਈ ਪ�ਚ ਆ ਿਗਆ ਉਸਨ� ਉਹੀਓ ਰਮਨ ਦੀ ਢ�ਹੀ ਚ ਗ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ
ਰਮਨ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹਨ� ਨ� ਛ�ਡਾਇਆ
ਤ� ਕਲਾਸ ਇ�ਝ ਦੀ ਕ��ਟ ਮਾਰ ਤ� ਹ�ਕੀ ਬ�ਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ । 
ਮਸ� ਛ�ਡਾ ਕ� ਦ�ਵ� � ਅਲ�ਗ ਕੀਤਾ । ਜ� ਗ�ਲ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਥ�ੜ�� ਕ� ਲ�ਕ� �
ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ � ਪਤਾ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜਤ ਰ�ਖਣ
ਲਈ ਲੜਾਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਤ�ਕ ਨਾ ਗਈ ਸਗ� ਕਲਾਸ ਚ ਹੀ ਸ�ਲਝਾ ਲ�ਣ ਦਾ
ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ। ਰਮਨ ਨ� ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ � ਸਾਫ ਤ� ਕੀਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਕ�ਝ ਦਾਗ ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ । ਪ�ਚ ਦ� ਜ਼ਖ਼ਮ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਡ��ਗਾ ਸੀ । ਘਰ
ਮ�ਮੀ � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਿਫਰ ਪ�ਮ� � ,ਤ� ਇ�ਝ ਇਹ ਲੜਾਈ ਠਾਣ� ਤ�ਕ
ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ । 
ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਰਮੀਤ ਕਰਕ� ਹ�ਈ ਸੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਿਸਰਫ ਕਲਾਸ � ਸੀ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਜ� ਵੀ ਗ�ਪਤ ਸੀ । ਠਾਣ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਕ� ਕਲਾਸ ਚ
ਭਾਵ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ ਸੀ ।
ਪਰ ਰਮਨ � ਹ�ਣ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਉਸ ਿਦਨ
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ਸਵ�ਰ� ਲ�ਟ ਹ� ਜਾਣਾ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦਾ ਓਥ� ਜਾਣਾ ਿਜ�ਥ� ਉਸਨ� ਹਰਮੀਤ �
ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਜਰ�ਰ ਹੀ ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਦ�ਸਤ ਿਦਲਜੀਤ ਦੀ ਗ�ਦਾਰੀ ਹ� ।
ਉਹ ਹ�ਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸ�ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । 
ਤ� ਓਧਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਇ�ਝ ਦ� ਕਾਰਨਾਮ� ਤ� ਉਸਦ� ਯਾਰ� ਦੀ ਜ��ਡਲੀ �ਭਾਿਵਤ
ਸੀ । ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਇ�ਝ ਕ��ਟ ਦ�ਣ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਬ�ਡਰ ਤ�
ਬ�ਿਕਰਕ ਸ�ਭਾਅ ਦੀ ਸਭ �ਸ�ਸਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ । ਇਹ� ਹ�ਲਾਸ਼�ਰੀ ਉਸਦ�
ਕਦਮ� � ਕ��ਟਮਾਰ ਦ� ਇਸ ਰਾਹ ਤ� ਹ�ਲਾਸ਼�ਰੀ ਦ� ਰਹ� ਸੀ । ਮ� ਬਾਪ �
ਵੀ ਇਹ� ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮ��ਡ� ਨ� ਿਬਨ� ਕਸ�ਰ� ਕ��ਟ� ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲ�
ਕ� ਚ�ਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹ� । ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਈ ਸ� ਵਾਰ
ਸ�ਚ�ਗਾ ।

ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਬਹ�ਤ ਿਦਨ� ਤ� ਹਰਮੀਤ ਤ� ਸੀ । ਉਸ� ਇਸ ਗ�ਲ
ਦਾ ਭਲੀ ਭ�ਤੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਮਨ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਗ�ਲ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਏ ।

ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਹ� ਜਾਏ ।ਪਰ ਉਸਦਾ
ਬ�ਲਣ ਦਾ ਲਿਹਜ਼ਾ ਹੀ ਐਨਾ ਭ�ੜਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਨਹ� ਸੀ
ਢ��ਕਦੀ । ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇ�ਕ ਦ� ਨ�ੜ� ਢ��ਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਤ� ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਿਨਗ�ਾ ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ ।
ਰਾਹ ਜ�ਦੀ � ਛ�ੜਨਾ ,ਿਫਕਰ� ਕ�ਸਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਕਦ� ਕਦ� ਤ� ਇਹ ਿਸ�ਧ� ਸਾਧ� ਗੀਤ ਹ��ਦ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ
ਅ�ਗ� � ਜਾਣ ਬ��ਝ ਕ� ਟਾਰਗ�ਟ ਕਰਕ� ਬ�ਲਦਾ ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਬਾਕੀ
ਕ�ੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਆਦਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦੀ ।ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ�
ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਥ�ੜ�ਾ ਝਾਕਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤ�
ਮ��ਡ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਸੀਿਨਅਰ ਰਾਹ ਿਮਲਦ� ਮਰਦ ਤ� ਇਥ� ਤ�ਕ ਕ� ਆਉਂਦ�
ਜ�ਦ� ਟੀਚਰ ਵੀ ਘ�ਰਦ� ਸੀ । ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਿਫਕਰਾ ਵੀ ਕ�ਸ ਜ�ਦਾ ਕਈ
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ਗ�ਲ� ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜ�ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹ� ।
ਉਹਦ� ਲਈ ਪਰ�ਪ�ਜ਼ ਵਾਧ� ਆਏ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਆਪਣ� ਲਈ ਪਸ�ਦ
ਿਸਰਫ ਰਮਨ ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਧੜਕਦ� ਿਦਲ � ,ਮਚਲਦੀ
ਜਵਾਨੀ � ਰਮਨ ਪਾਸ� ਸਕ�ਨ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕ�ਚਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਜ� ਿਤ�ਖਾਪਨ ਚ ਉਹ
ਸ�ਆਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦ�ਨੀਆਂ � ਭ��ਲ ਕ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਚ ਗ�ਆਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ� ਲਈ ਉਹ ਗ�ਰਜੀਤ � ਇਗ�ਨਰ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਉਸਦੀ
ਹਰ ਗ�ਲ � ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਸ�ਣਦੀ ਦ�ਜ� ਤ� ਕ�ਢ ਿਦ�ਦੀ ।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਹ�ਦ� ਹੀ ਟ�ਪਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।ਪਿਹ�ਲੀ ਹ�ਦ ਉਸ ਿਦਨ ਟ�ਪੀ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਕ�ਿਮਸਟਰੀ ਲ�ਬ ਚ ਕ�ਈ �ਯ�ਗ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ । ਅ�ਗ�
ਮ�ਡਮ ਤ� ਬ�ਚ� ਸੀ ਤ� ਉਹ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ� ਸੀ । ਦ�ਵ� ਉਹਦ� ਸ�ਜ� ਪਾਸ�
ਗ�ਰਜੀਤ ਖੜ�ਾ ਹ� ਿਗਆ ਖ�ਬ� ਵੀ ਬ�ਚ� ਖੜ�� ਸੀ ਉਸ ਤ� ਿਪਛ� ਮ�ਜ਼ ਸੀ ।
ਉਸ� ਿਦਸ ਘ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥ�ੜ�ਾ ਅ�ਿਡਆਂ ਚ��ਕ ਕ� ਵ�ਖਣ
ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਹੀ ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਇ�ਕ
ਹ�ਥ ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਸੀ । ਉਸਨ� �ਬਕ ਕ� ਕ�ਹਣੀ ਨਾਲ ਹ�ਥ �
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉ�ਝ ਹੀ ਜ�ਿੜਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਦਾ
ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਤ� ਿਮਹਨਤ ਬ�ਸ ਹ�ਣ ਇਸ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਚ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਨਾ
ਿਕਵ� ਗ�ਰਜੀਤ � ਪਰ� ਕਰ� । ਪਰ ਉਹ ਐਨਾ ਫ�ਸ ਕ� ਖੜੀ ਸੀ ਿਕ ਚਾਹ
ਕ� ਵੀ ਹਟਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਿਪ�ਠ ਤ� ਘ��ਮਦਾ ਘ��ਮਦਾ ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਪਿਹਲ�� ਉ�ਪਰ ਵ�ਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ਪਰ ਭੀੜ ਫ�ਸ� ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਹ�ਥ ਿਜਆਦਾ ਮ�ੜ ਨਾ
ਸਿਕਆ । ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਹ�ਥ � ਹ�ਠ� ਿਖਸਕਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਕੀਤਾ ।
ਅ�ਦਰ ਦੀ ਹ�ਥ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਥ � ਿਪ�ਛ� ਫ�ਰਨ ਲ�ਗਾ ।
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ਹਰਮੀਤ ਨ� ਆਪਣਾ ਹ�ਥ ਿਲਜਾ ਕ� ਹ�ਥ � ਝਟਕਣ ਦੀ ਤ� ਦ�ਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਸਫਲ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਅ�ਗ� ਇ�ਕ ਨਾਲ ਝ�ਲੀ । ਉਸ�
ਤ�ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬ�ਹ�ਦ ਬ�ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਚ��ਢੀਆਂ ਭਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਹਰਮੀਤ ਕਸਕਸਾ ਕ� ਰਿਹ ਗਈ । ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਰ�ਣਹ�ਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਿਸਰਫ ਇਸ� ਆਪਣੀ ਿਜ�ਤ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ�
ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਪਾਰ ਕਰਕ� ਜ਼�ਰ ਅਜਮਾਇਆ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਨ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕ�ੜੀ � ਧ�ਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਉਹ ਮ�ਡਮ ਤ�
ਜਾ ਿਡ�ਗੀ ਇ�ਕ ਦਮ ਰ�ਲ� ਚ ਸਭ ਿਖ�ਡ ਗਏ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਤ�
ਿਕ�ਨਾ ਦ�ਰ ਜਾ ਖੜੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਰ�ਣਾ ਵ�ਖ ਗ�ਰਜੀਤ � ਤਸ�ਲੀ ਹ�
ਰਹੀ ਸੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਮਿਨ�ਦਰ ਨ�
ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਉਹ ਰਮਨ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਹੀ
ਸੀ ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ�ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਗ�ਰਜੀਤ ਕ�ਲ ਆਇਆ ਕਿਹ�ਦਾ ।
“ਕੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਿਜਆਦਾ ਤ�ਗ ਕਰਤਾ ਕ�ੜੀ � “.

ਅ�ਿਗਓ ਗ�ਰਜੀਤ ਵੀ ਬ�ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤ� ਿਮਣਕ�
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ ,”ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਰ,ਕ�ੜੀ ਬ�ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬਹ�ਤ
ਏ,”ਅ�ਦਰ” ਕ�ਝ ਵੀ ਪਾ ਕ� ਨਹ� ਆਉਂਦੀ .ਐਨੀ ਉਂਗਲ ਗਈ”।
ਮਿਨ�ਦਰ ਉਸ� ਰਾਜ ਦੀ ਗ�ਲ ਦਸਦ� ਹ�ਏ ਬ�ਿਲਆ ,” ਪਾਉਂਦੀ ਤ� ਨਹ�
ਕ�ਝ ਵੀਰ ਸਵ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਿਮਲਣਾ ਹ��ਦਾ ਿਫਰ ਸਭ ਲਾਹ�ਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ�ਖਾ ਹ�
ਜ�ਦਾ ।”
ਗ�ਰਜੀਤ � ਚਾਣ ਚ�ਕ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ
“ਤ�ਹੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਤ�ਰ ਤ� ਰ�ਗ ਬਦਲਦਾ ਿਨ�ਤ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹ� ” ਪਰ ਤ��
ਿਕਵ� ਪਤਾ ?
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ਮਿਨ�ਦਰ ਬ�ਿਲਆ”ਮ� ਿਨ�ਤ ਰਮਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਿਜ�ਦਣ ਿਮਲਣਾ
ਹ��ਦਾ,ਅਸ� ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਕਿਹ ਕ� ਪਿਹਲ�� ਆ ਜਾਈਦਾ । “
“ਹ�ਣ ਕਦ� ਿਮਲਣਾ ?” ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ।

“ਕ�ਲ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਹ�”. ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ।

ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਅ�ਡ ਪਲ�ਨ ਆ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦ� ਜ�ਬ
ਚ ਨ�ਟ ਪਾਏ । ਤ� ਉਹ� ਸਭ ਗ�ਲ ਸਮਝਾ ਿਦ�ਤੀ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਦ� ਹਰਮੀਤ ਕਲਾਸ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਰਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ
ਬ�ਠੀ ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ ਅ�ਦਰ ਆਇਆ ਤ� ਆਕ� ਉਸਨ� ਸਭ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਕ��ਡੀ ਲਗਾਈ । ਉਸਦ� ਨਾਲ ਜ� ਦ�ਸਰੀ ਕ�ੜੀ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ�
ਹ�ਰ ਕਮਰ� ਚ ਸੀ । ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਕਸ�ਤੀ ਫ�ਸ ਗਈ।
“ਿਕਉਂ ਰਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹ� ਰਹੀ ਏ ਤ� ਮ�� ਵ�ਖ ਕ� ਰ�ਗ ਉ�ਡ ਗਏ ਅਸ�
ਵੀ ਭਾਈ ਥ�ਡ� ਆਿਸ਼ਕ ਹ� । “ਆਖ ਕ� ਉਹ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗਾ ।
ਡਰਦੀ ਹ�ਈ ਉਹ ਕਮਰ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗੀ । ਉਸ� ਿਪ�ਛਾ ਕਰਦਾ
ਕਰਦਾ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਕ�ਧ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ ।

“ਕ�ਲ ਤ� ਚੀਕ ਕ� ਬ�ਚ ਗਈ ਸੀ ਅ�ਜ ਿਕਧਰ ਜਾਏਂਗੀ ? ” ਆਪਣ� ਬਾਹ�
ਦਾ ਘ�ਰਾ ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਉ�ਪਰ� ਕ�ਸ ਕ� ਤ� ਆਪਣ� ਗ�ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਕ�
ਹਰਮੀਤ � ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਿਕਸ� ਪਾਸ� ਭ�ਜਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਿਜ�ਨੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਉਸਨ� ਘ��ਿਟਆ । ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਿਡ�ਗਣ ਲ�ਗ� । ਉਹ
ਉਸ� ਪਰ� ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਅ�ਗ� ਪ�ਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚੀਕ ਕ� ਊਸਦੀ ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਹ�ਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸ�ਚ ਕ� ਿਸਰਫ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਸ� ਰ�ਦਾ ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਧਰ ਿਲਆ । ਤ� ਦ�ਸਰ� ਹ�ਥ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਫਰ�ਲਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਗ�ਦ� ਗ�ਦ� ਿਫਕਰ� ਨਾਲ ਨਾਲ
ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹ ਛ�ਡਣ ਲਈ �ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਿਜ�ਨ�
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ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਿਦਤ� । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਫਰ ਨਹ�
ਸੀ ਰਹ� ਸਗ� ਨਹ��ਦਰ� ਮਾਰ ਰਹ� ਸੀ । ਇਹ ਸਭ ਹ��ਦਾ ਵ�ਖ ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ
ਉ�ਚੀ ਉਚੀ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ । ਰ�ਦਾ ਵ�ਖ ਇ�ਕ ਡਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਪ�ਦਾ
ਹ� ਿਗਆ ।

“ਰ� ਨਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਇ�ਥ� ਿਬਨ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਕਲਾਸ ਚ
ਛ�ਡ ਜਾਊ ਿਫਰ ਸਾਰਾ ਸਕ�ਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ�ਗਾ । ” ਨਾਲ� ਪ��ਛ�ਗਾ ਿਕਹੜੀ
ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲਗਦੀ ਏ ।

ਹਰਮੀਤ ਇ�ਕ ਦਮ ਚ��ਪ ਕਰ ਗਈ । ਪਰ ਹ�ਝ� ਵਗ ਰਹ� ਸੀ ।
“ਪਲੀਜ ਮ�� ਛ�ਡ ਦ� ,ਮ� ਐਵ� ਦੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਆ ਿਕਸ� � ਿਪਆਰ ਕਰਕ�
ਿਮਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ” ।

ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਿਕ�ਥ� ਮ�ਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
“ਿਪਆਰ, ਮ�� ਪਤਾ ਤ�ਰ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਜ� ਮ� ਨਾ ਆਉਂਦਾ ,ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਤ��
ਨ�ਗੀ ਹ�ਈ ਉਹਦ� ਅ�ਗ� ਪਈ ਹ�ਣਾ ਸੀ ,ਸਾਲ� ਿਪਆਰ ਦ� ਗ�ਦ ਪਾਉਣ
ਲ�ਗ� ਹ� “। ਉਹਦੀ ਹਵਸ਼ ਿਜਸਮ ਤ� ਭਾਰੀ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਪ�ਰਾ ਜ�ਰ ਲਾ ਕ� ਉਸਤ� ਛ�ਟਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ
ਭਜਦੀ ਵੀ ਿਕਧਰ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਅ�ਧ� ਖ��ਲ�� ਉਸਦ� ਗਲ� ਤ�ਕ ਸੀ ਜ� ਲ�ਤ�
ਤ�ਕ ।

ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜ�ਰ ਲਾ ਕ� ਉਸ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗ�ਰਜੀਤ � ਲ�ਗਾ ਸਮ� ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਏ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਈ ਆ ਜਾਏ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ�ਮ ਕਰ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ� । ਪਿਹਲ�� ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਸਰਫ
ਛ�ੜਖਾਨੀ ਕਰਕ� ਤ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਦ�ਖਣ ਤ�ਕ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ
ਇਹ ਦ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਉਹ ਿਕ�ਝ ਦੀ ਲਗਦੀ ਏ
ਜ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਦ�ਖ ਕ� ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਜ�ਦੀ ਏ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਪ�ਰ�
ਕ�ਪੜ� ਉਤਰਵਾ ਕ� ਉਸ� ਵ�ਿਖਆ । ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹ ਛ�ਹ ਕ�
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ਵ�ਿਖਆ । ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕ�ਟਰ�ਲ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ ।
“ਚਲ ਹ�ਰ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਆਹ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ”
ਆਪਣੀ ਪ�ਟ ਵ�ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਊਹਨ� ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤ� ਮ��ਹ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ।

ਹਰਮੀਤ ਨ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਰ�ਦ� ਹ�ਏ ਮ�ੜ ਛ�ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਪਰ ਬਦਲ�
ਚ ਮ�ੜ ਿਬਨ� ਕਪੜ� ਤ� ਕਲਾਸ ਚ ਿਫਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ । ਰ�ਦ� ਹੀ
ਉਸਨ� ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਦੀ ਬ�ਲਟ ਤ� ਿਜ�ਪ ਖ�ਲੀ । ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸਦ�
ਵਾਲ� � ਫੜ ਕ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਛ�ਿਡਆ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸ�ਤ�ਸਟ ਨਾ ਹ�
ਿਗਆ ।

ਤ� ਉਸ� ਅ�ਧ ਨ�ਗੀ � ਓਥ� ਹੀ ਧ�ਕਾ ਮਾਰ ਕ� ਉਹ ਿਜ�ਤ ਦਾ ਘ�ਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ।
…..

ਓਧਰ ਰਮਨ ਮਿਨ�ਦਰ � ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹ�
ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਉਸਦ� ਘਰ ਿਗਆ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹ� ਿਗਆ ਦ�ਵ� � ਕ�ਠ� ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਇ�ਕ ਹ�ਥ
ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਰ�ੜ ਕ� ਦ�ਕਾਨ ਤ� ਛ�ਡਣਗ� । ਪਰ ਮਿਨ�ਦਰ ਨ�
ਿਤਆਰ ਹ�ਣ ਲਈ ਬਹ�ਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਰਾਹ ਚ ਇ�ਕ ਜਗ�ਾ
ਮਿਨ�ਦਰ ਦਾ ਬ�ਗ ਿਡ�ਿਗਆ ਤ� ਊਸਦੀ ਤਣੀ ਚ�ਕ� ਚ ਫ�ਸ ਗਈ । ਕਢਦ�
ਕਢਦ� ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਲ�ਟ ਹ� ਗਏ । ਿਖਲਰ� ਸਮਾਨ � ਇਕ�ਠਾ ਕੀਤਾ ਤ�
ਦ�ਬਾਰਾ ਤ�ਰ� । ਆਮ ਨਾਲ� ਅ�ਧਾ ਪ�ਣਾ ਘ�ਟਾ ਉਹ ਇ�ਝ ਹੀ ਲ�ਟ ਹ� ਗਏ
ਸੀ । ਦ�ਕਾਨ ਤ� ਪਹ��ਚ ਕ� ਪਿਹਲ�� ਿਮਸਤਰੀ ਨ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਨ�ਕਸ ਕੀ ਏ
ਿਫਰ ਿਕਤ� ਜਾ ਕ� ਉਹ ਦ�ਬਾਰਾ ਸਕ�ਲ ਵ�ਲ ਤ�ਰ� । ਤ� ਪਹ��ਚਦ� ਪਹ��ਚਦ�
ਸਕ�ਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।ਊਹਨ� ਕਲਾਸ ਚ ਵ�ਿਖਆ ਹਰਮੀਤ
ਨਹ� ਸੀ । ��ਅਰ ਚ ਿਗਆ ਓਥ� ਵੀ ਨਹ� ਆਈ ।
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ਪਿਹਲ� ਪੀਰੀਅਡ ਮਗਰ� ਉਹ ਮਸ� ਹੀ ਿਦਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਵੀ ਵਾਰ
ਮ�ੜਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਿਖਆ । ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਿਹਸਾਬ
ਦਾ ਿਜਸ ਚ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ � ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਕਦ� ਵੀ ਰਮਨ � ਇਹ ਨਹ� ਦ�ਸ�ਗੀ
ਤ� ਉਹ ਕਲਾਸ ਦ� ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ ਉਸ� ਛ�ੜਦਾ ਰਹ�ਗਾ । ਜ�
ਦ�ਿਸਆ ਵੀ ਤ� ਰਮਨ ਕਦ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਨਹ� ਲਵ�ਗਾ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨ� ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹਰਮੀਤ �ਿਖਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ
ਉਦ� ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਹ ਰਮਨ ਦ� ਗ��ਸ� ਦੀ
ਜਦ ਚ ਆ ਿਗਆ ਭਾਵ� ਉਸਨ� ਬਦਲ� ਚ ਿਕ�ਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਪ�ਰੀ
ਕਲਾਸ ਮ�ਹਰ� ਆਪ� ਕਮਜ਼�ਰ ਬ�ਦ� ਤ� ਥ�ਪੜ ਖਾ ਲ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹ ਪਿਹਲ��
ਿਖਿਝਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਭਰਾ ਦੀ ਕ��ਟ ਨ� ਹ�ਰ ਵੀ ਊਸਦੀ
ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਦ� ਪਲ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ� ਿਕ�ਨੀ ਿਜਆਲਤ ਝ�ਲਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਲਈ ਇ�ਕ ਸਬਕ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਠਾਣ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਕਲਾਸ ਚ ਸਭ ਤ� ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ ਹਰਮੀਤ
ਤ� ਵੀ । ਰਮਨ � ਜਦ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ
ਦ�ਵ� ਚ ਇ�ਕ ਖਾਈ ਪ� ਗਈ । ਕਲਾਸ ਚ ਿਕਉਿਕ ਸਾਰ� ਹੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਪੜ� ਰਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਸਭ ਨ� ਉਸਦ�
ਕੀਤ� ਤ� ਮਾਫੀ ਮ�ਗਵਾਈ ਨਹ� ਤ� ਹਮ�ਸ਼� ਲਈ ਅਲ�ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਿਦ�ਤੀ । ਹਰਮੀਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕ�ਈ ਮਾਅਨ� ਨਹ� ਰ�ਖਦੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ
ਉਸਦ� ਨਾਲ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗਾ ਸਲ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਨਾ ਿਮਟਣ ਵਾਲ� ਦਾਗ ਛ�ਡ
ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਦਾ ਸਕ�ਨ ਸੀ ਿਕ ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦਾ
ਸਾਥ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ।





HarjotDiKalam
ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮ� ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਜ਼ਖਮ ਕਦ�
ਨਾਸ�ਰ ਬਣਕ� ਿਰਸਣ� ਸੀ । ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮ� ਦ� ਿਢ�ਡ ਚ ਸੀ ।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/

(https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/)

……..

ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਪ�ਮਾ ਆਪਣ� ਕਾਲਜ਼ ਿਵ�ਚ �ਧਾਨਗੀ ਦ� ਅਹ�ਦ� ਲਈ ਖੜ�ਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ ਕਾਲਜ� ਚ ਸਟ�ਡ�ਟ ਯ�ਨੀਅਨ ਬ�ਨ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਸ�ਪ�ਰਟ ਨਾਲ ਚਲਦ� ਗ�ਰ��ਪ� ਚ ਚ�ਰੀ ਚ�ਰੀ ਇਹ ਕ�ਮ ਚਲਦ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਪ�ਮ� ਦੀ ਇ�ਕ ਲੜਾਈ ਮਗਰ� ਉਹ ਫ�ਮਸ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।

ਪ�ਮ� ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਟ�ਬਰ � ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਝ��ਡ�ਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਆਖਦ� ਸੀ ।
ਦ�ਵ� � ਿਨ�ਕ� ਹ��ਦ� ਹੀ ਲ�ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਅਜੀਬ ਿਜਹ� ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦ�। ਕ�ਈ
ਗਲੀ ਚ ਤ�ਰ� ਆਉਂਦ� � ਿਖਲਾਰ ਕ� ਪ��ਛਦਾ ,”ਤ�ਰ� ਡ�ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਏ ?

“. ਉਹਨ� � ਸਮਝ ਨਾ ਪ�ਦੀ । ਿਸਰਫ ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਹੀ ਇ�ਝ ਿਕਉਂ
ਪ��ਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਤ� ਿਫਰ ਡ�ਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਦ�ਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਲ�ਕ
ਿਕਉਂ ਹ�ਸਦ� ਹਨ । ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦ� ਤ� ਮ� ਤ� ਪ��ਛਦ� ਿਕ ਲ�ਕ ਇ�ਝ
ਿਕਉਂ ਕਿਹ�ਦ� । ਮ� ਸਤਵ�ਤ ਬ�ਸ ਇਹ ਕਿਹ ਿਦ�ਦੀ ਿਕ ਐਵ� ਦ� ਲ�ਕ� ਨਾਲ
ਗ�ਲ ਨਹ� ਕਰੀਦੀ । ਉਹਦਾ ਬਾਪ� ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । 7-8

ਭਰਾਵ� ਿਵ�ਚ� ਜ਼ਮੀਨ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਸ� ਿਕ�ਲਾ ਕ� ਇਸ ਲਈ
ਥ�ਕ ਹਾਰ ਕ� ਅਰਜਨ ਦ�ਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸਾਲ ਦ� ਬਹ�ਤ�
ਿਦਨ ਉਹ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਕ�ਢਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਦਨ ਤ� ਸਤਵ�ਤ ਕ�ਰ
ਝ�ਲ ਲ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ� ਉਹ ਿਤ�ਥ ਿਤਉਹਾਰ � ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਵੜਦਾ ਤ�
ਉਹ ਚ�ਗੀਆਂ ਗਾਲ�� ਕ�ਢਦੀ । ਘਰ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਉਸਦ� ਮਗਰ ਸ�ਈ ਕ��ਤੀ
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ਵ�ਗ ਪ� ਜ�ਦੀ । ਪਰ ਉਹ ਗਾਲ� ਖਾ ਮ�ੜ ਕ�ਮ ਤ� ਚਲ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ
ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਹੀਨ� ਨਾ ਮ�ੜਦਾ ।
ਓਧਰ� ਸਤਵ�ਤ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਦੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰ�ਜ਼ ਸਵ�ਰ� ਘਰ�
ਜ�ਦੀ ਤ� ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੀ । ਸਕ�ਲ� ਆ ਕ� ਪ�ਮ� � ਖ�ਦ ਹੀ
ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪ�ਦੀ ਤ� ਰਮਨ � ਰ�ਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕ� ਦ�ਣੀ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ�
ਧ�ਣ� ਉਹ ਿਨ�ਕੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਿਸ�ਖ ਿਗਆ ਸੀ ।ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਰ�ਜ ਹੀ ਹਰ
ਜਗਾ ਉਹਨ� � ਿਖਲਾਰ ਕ� ਪ��ਛਦ� “ਥ�ਡੀ ਮ� ਰ�ਜ ਸ਼ਿਹਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜ�ਦੀ
ਏ ਓਏ “.ਉਹਨ� � ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਦ�ਸਦ� ਲ�ਕੀ ਭ�ੜ� ਭ�ੜ� ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦ�
ਹ�ਰ ਤਰ� ਦਾ ਮ��ਹ ਬਣਾਉਂਦ� । ਉਹ ਿਨ�ਕ� ਸੀ ਕਚੀਚੀ ਵ�ਟ ਕ� ਰਿਹ ਜ�ਦ� ।
ਵ�ਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਇ�ਝ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਉਹਨ� ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ �
ਕ��ਟ ਕ� ਲ�ਦ� । ਉਹਨ� ਦ� ਘਰ ਦਾ ਜਾਣ ਬ�ਝ ਕ� ਨ�ਕਸਾਨ ਕਰਦ� ਕਦ�
ਖ�ਤ ਚ ਲ�ਗਦ� ਨ�ਕਾ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦ� ਕਦ� ਚਰਦੀ ਮ�ਝ ਗ� ਖ�ਤ ਚ ਵਾੜ ਿਦ�ਦ�
ਹ�ਰ ਨਹ� ਤ� ਗ�ਆਰ� ਚ ਲ�ਗੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੀ ਭ�ਨ ਆਉਂਦ� । ਲ�ਕ ਕ��ਟ
ਮਾਰ ਕਰਦ� ਤ� ਉਹ ਬ�ਡਰ ਹ� ਜ�ਦ� । ਖਾਸ ਕਰਕ� ਪ�ਮਾ ਤ� ਿਦਨ� ਿਦਨ
ਇ�ਝ ਹੀ ਹ��ਦਾ ਿਗਆ । ਬੜੀ ਛ�ਤੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਹਾਣ ਚ ਸਭ ਤ� ਭਾਰਾ ਸੀ । ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਖ��ਲ� ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤ�
ਵ�ਧ ਲਗਦਾ ਸੀ ।ਕ�ਈ ਜਰਾ ਜਹੀ ਚ�ੜ ਕਰਦਾ ਉਸ� ਕ��ਟ ਧਰਦਾ ਸੀ ।
ਰਮਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰ�ਖਦਾ ।ਮ� ਬਾਰ� ਲ�ਕ� ਦ� ਜਵਾਬ ਹ�ਣ ਉਹ ਜਵਾਨ
ਹ�ਕ� ਸਮਝਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਕਿਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ । ਬਾਹਰ
ਆਪਣ� ਤ� ਹਰ ਪ�ਖ� ਜਵਾਨ ਬ�ਦ� � ਕ��ਟਕ� ਵੀ ਉਹ ਕਦ� ਮ� � ਕ�ਝ ਨਾ
ਬ�ਲ ਪਾਉਂਦਾ ।
ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤ� ਇ�ਕ ਚ��ਪ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣ ਿਗਆ ।

ਲ�ਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਧ�ਣ� ਤ� ਬ�ਠ� ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਰ�ਿਜਆ ਜ�ਟੀ ਓਥ� ਆਇਆ ।

ਘਰਿਦਆਂ � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦਾ ਆ ਿਰਹਾ । ਪ�ਮ� � ਬ�ਠਾ ਦ�ਖ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ
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ਆ ਿਕਹਨ� ਦਾ ਮ��ਡਾ ਬ�ਠਾ “ਝ��ਡ�ਆਂ ਦਾ “. ਪ�ਮ� � ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ�
ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਗਈ ।ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹ�ਥ�ਪਾਈ ਹ� ਿਗਆ । ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨ�
ਮਸ� ਛ�ਡਾਇਆ ।ਘਰਦ� ਜ�ਟੀ � ਮਸ� ਲ� ਕ� ਗਏ । ਘਰ ਜਾ ਕ� ਿਫਰ
ਉਹ ਪ�ਮ� ਕ� ਟ�ਬਰ � ਗਾਲ� ਦ�ਣ ਲ�ਗਾ ।
ਿਕਸ� ਨ� ਆ ਕ� ਪ�ਮ� � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਕ�ਲ ਇ�ਕ ਅਣਘੜੀ ਤ�ਤ ਦ� ਟਾਹਣੀ
� ਚ��ਕ ਕ� ਉਹ ਉਹਦ� ਘਰ ਸਾਹਮਣ� ਜਾ ਖੜ�ਾ ਹ�ਇਆ । ਅ�ਦਰ� ਜ�ਟੀ
ਲਲਕਾਰ� ਮਾਰ ਮਾਰ ਗਾਲ� ਕ�ਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਤ� ਬਾਹਰ ਪ�ਮਾ ਉਸ� ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜ�ਟੀ ਉਮਰ ਚ 10-15 ਵਰ੍ਹ� ਵ�ਡਾ ਸੀ
ਪਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਨ�ੜ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਢ�ਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਸਰਫ ਅ�ਦਰ ਹੀ ਗਾਲ� ਦ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਘਰਦ� ਚ��ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ�ਦ�
ਉਹਨ� � ਵੀ ਗਾਲ� ਕ�ਢਦ� ।
ਿਫਰ ਜ�ਟੀ ਉਹਦੀ ਮ� ਬਾਰ� ਗ�ਦ ਬ�ਲਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

“ਸਾਲ� ਿਪ�ਡ ਚ ਸ਼�ਰ ਬਣ� ਿਫਰਦ� ਨ� ,ਸਾਿਲਆ ਤ�ਰੀ ਮ� ਦੀ ਿਤ�ਨ ਵਾਰ
ਿਲ�ਤੀ ਆ ,ਬੀੜ ਆਲ� ਹ�ਟਲ ਚ ਜਾਕ� ਪ��ਛ ਪਿਹਲ�� ਕਰ� ਿਫਰ ਆਪਣ�
ਬਾਪ� ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ� ।” .

ਬਦਲ� ਚ ਪ�ਮਾ ਕਿਹਣ ਲ�ਗਾ, ” ਸ਼�ਰ ਤ�� ਦ�ਸ ਿਦਆਗਾ ਬਾਹਰ ਆਕ�
ਗ�ਲ ਕਰ “।

ਪਰ ਜ�ਟੀ ਬ�ੜਕਦਾ ,” ਮ� ਨਹ� ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮ� � ਲ� ਕ�
ਆ ਪਿਹਲ� ਉਹ ਬ�ਲਾਊ ਓਹ� …… ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂ ।”
ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਦ�ਹਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਪ�ਮ� ਤ� ਵੀ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ ,”ਸਾਿਲਆ ,ਤ�� ਕੀ ਬ�ਲਣ � ਮਰਦ�,
ਤ�ਰੀ ਭ�ਣ ਤ� ਖ�ਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦ� ਮ��ਡ� � ਕਦ� ਕਾਰ� ਚ ਕਦ� ਮ�ਟਰ ਤ�
ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ” . ਪਤਾ ਨਹ� ਇ�ਕ ਨਾਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨੀਆ
ਨਾਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਸਿਲਓ ਤ�ਸ� ਸ��ਚ� ਬਣ� ਿਫਰਦ� ਹ� । ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਗਲ�
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ਿਕ�ਥ� ਖ�ਹ ਨਹ� ਖਾ ਰਹੀਆਂ ।”
ਉਸਦ� ਐਨਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ�ਰ ਸੀ । ਸ਼ਰੀਕ� ਦ� ਬ�ਦ� ਉਹ� ਬ�ਲਣ ਲ�ਗ�
ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਜ�ਟੀ � ਰ�ਕਦਾ ਟ�ਬਰ ਉਹਦ� ਤ� ਬ�ੜਕਣ ਲ�ਗਾ । ਗਰਮਾ
ਗਰਮੀ ਚ ਗਲ ਵ�ਧ ਗਈ ।

ਹਨ�ਰੀ ਵ�ਗ ਜ�ਟੀ ਅ�ਧਰ� ਆਇਆ ਤ� ਉਹਦ� ਤ� ਰਾਡ ਉਛਾਲੀ । ਟ�ਬਰ
ਵੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਦਾ ਿਕਸ� ਨ� ਰ�ਿਕਆ ਨਹ� । ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਕ�ਲਾ ਇ�ਕ� ਤ�ਤ ਦਾ
ਵਾਹੀ ਵਰਗਾ ਅਨਘਿੜਆ ਡ�ਡਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਹ�ਏ ਪਿਹਲ� ਹ�ਲ� �
ਰ�ਕਦਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ । ਜ�ਟੀ ਵੀ ਨਸ਼� ਕਰਕ� ਲੜਖੜਾ
ਗਏ । ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਉਛ�ਲੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣ ਕ� ਉਹ� ਆ ਿਪਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਤ�ਤ ਦ� ਡ�ਡ� � ਉਹਦਾ ਹ�ਥ ਨਹ� ਛ�ਿਟਆ ਸੀ । ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ
ਉ�ਠ ਖੜਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਡ�ਡਾ ਿਟਕਾਅ ਕ� ਜ�ਟੀ ਦ� ਛ�ਿਡਆ ਉਹ
ਿਸਧਾ ਕ�ਧ ਨਾਲ ਵ�ਜਦਾ ਨਾਲ�ੀ ਚ ਜਾ ਿਡ�ਿਗਆ । ਮ�ੜ ਉ�ਠਣ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ
ਨਾ ਿਪਆ ਬਾਕੀ ਟ�ਬਰ ਿਵਚ� ਜ�ਟੀ ਦਾ ਭਰਾ ਦ�ਵ� ਭ�ਣ� ਬਾਪ ਮ� ਤ� ਇ�ਕ
ਚਾਚਾ ਉਸ� ਫੜਨ ਤ� ਕ�ਝ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵ�ਧ ਰਹ� । ਸੀ ਦ�ਜਾ ਡ�ਡਾ ਘ�ਮਾ
ਕ� ਉਸਨ� ਜਦ� ਫ�ਿਰਆ ਤ� ਹਰ ਕ�ਈ ਕਈ ਫ��ਟ ਦ�ਰ ਹੀ ਰ�ਕ ਿਗਆ ।

ਗਾਲ� ਕ�ਢਿਦਆ ਦ� ਊਹਨ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲ�
ਕ�ਢ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਲ�ਕ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ।ਪ�ਰੀ ਗਲੀ ਚ ਲ�ਕ ਹੀ ਲ�ਕ ਸੀ
ਕ�ਿਠਆ ਤ� ਖੜ� ਸੀ ।
ਰ�ਲਾ ਸ�ਣਕ� ਪ�ਚ ਆਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖਦ� ਲ�ਕ� � ਗਾਲ� ਿਦ�ਤੀਆਂ ।
ਿਫਰ ਮਸ� ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਹਟਾਏ । ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਮਹਣਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ । ਕ�ਲ� ਦੀ ਬ�ਡਰੀ ਨ�
ਲ�ਕ� ਚ ਇ�ਕ ਸਿਹਮ ਿਜਹਾ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਆਪਣੀ ਮ� ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ� ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਇ�ਕ ਨਫਰਤ ਜਹੀ ਹ�
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ਗਈ ਸੀ । ਮ�ੜ ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਘਰ ਨਾ ਸ��ਤਾ । ਕ�ਲਾ ਹੀ ਮ�ਟਰ ਤ�
ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਇਹ ਉਸਦ� ਕਾਲਜ਼ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦ�
ਿਦਨ ਸੀ । ਉਸ� ਮ� ਤ� ਨਫ਼ਰਤ ਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਇਸਤ� ਚ�ਗਾ
ਸੀ ਉਹ ਜ�ਮਦ� ਹੀ ਨਾ ਜ� ਜ�ਮਦ� ਤ� ਯਤੀਮ ਹ� ਜ�ਦ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਲ�ਕ� ਦ�
ਿਮਹਣ� ਨਾ ਸ�ਣਨ� ਪ�ਦ� । ਪਰ ਯਤੀਮ� ਦ� ਦ��ਖ ਉਸਨ� ਦ�ਖ� ਿਕਥ� ਸਨ???

ਤ� ਮਗਰ� ਸਕ�ਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਕ��ਟਮਾਰ ਤ� ਠਾਣ� ਤ�ਕ ਦੀ ਗ�ਲ
ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹ�ਣ ਕਈ ਿਪ�ਡ� ਚ ਸ�ਿਣਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਤ� ਇ�ਕ
ਨਵ� ਅ�ਲ ਊਸਦੀ ਬਣਗੀ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣ� ਆਪ ਮਸਹ�ਰ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ ।
ਕਾਲਜ਼ ਚ �ਧਾਨਗੀ ਲਈ ਕਈ ਜਣ� ਿਤਆਰ ਸੀ । ਸ਼ਿਹਰੀ ਮ��ਡ�
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ� ਚ��ਕ� ਹ�ਏ ਖ�ਦ � ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਬੀਰ
ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ਼ ਚ ਵੀ ਬ�ਨ ਹੀ ਸੀ ਇਲ�ਕਸ਼ਨ । ਪ�ਮਾ ਹਲ� ਦ�ਸਰ� ਸਾਲ
ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦ� ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉਹ� ਇ�ਜਤ ਨਾਲ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ।
ਇਹਦ� ਦ� ਕਾਰਨ ਸੀ ਇ�ਕ ਉਹਦ� ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤ� ਦ�ਸਰਾ ਉਸਦਾ
ਅ�ਨ�ਾ ਜ਼�ਰ । ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦਾ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਕ�ਈ
ਝ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ ।
ਅਖੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਧੜ� ਨ� ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦ� ਦ�ਖ ਉਸ� ਹੀ �ਧਾਨ
ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਕ�ਟੀਨ ਚ ਬ�ਠ� ਹੀ ਸਭ ਕਲਾਸ� ਚ
ਸ�ਨ�ਹ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਕਲਾਸ� ਖਾਲੀ ਹ� ਕ� ਕ�ਟੀਨ ਚ ਭੀੜ ਜ�ੜ ਗਈ ।

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਿ��ਸੀਪਲ ਆਉਂਦਾ ਜ� ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧੀ
ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ । ਪ�ਮ� ਦ� ਗਲ ਹਾਰ ਪਾ ਕ� ਨਾਅਰ� ਵ�ਜ ਗਏ ।

ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕ�ਈ ਨ�ੜ� ਨਾ ਢ��ਿਕਆਂ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਆਉਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਬਾਹਰ� ਆਏ ਸ�ਪ�ਰਟਰ ਕ�ਧ� ਟ�ਪ ਿਖਸਕ ਗਏ ।ਉਸ ਿਦਨ
ਮਗਰ� ਪ�ਮਾ ਐਲਾਨੀਆ ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹ� ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਿ��ਸੀਪਲ
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� ਵੀ ਤ� ਕਮ�ਟੀ �ਧਾਨ � ਤ�� ਕਿਹਕ� ਬ�ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
……

ਉਸਦ� ਚਰਚ� ਕਾਲਜ ਚ ਿਸਰਫ ਇਸ ਪਾਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਕ�ੜੀਆਂ ਚ ਵੀ
ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਿਵਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਿਨਗ�ਾ
ਰ�ਖਦੀਆਂ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਨਾ ਸਮਝ । ਉਹ ਸਭ �
ਇ�ਕ� ਅ�ਖ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਨਗ�ਾ ਨਾਲ ਵ�ਖਦਾ ਸੀ ।ਉਸਦਾ ਿਕਸ� ਕ�ੜੀ
ਵ�ਲ ਕ�ਈ ਬਹ�ਤਾ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਵੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਨਵਦੀਪ � ਛ�ਡ ਕ�
ਿਜਸ� ਵ�ਖ ਕ� ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਧੜਕ ਉ�ਠਦਾ ਸੀ । ਉਹਦ� ਤ� ਭਾਵ� ਦ� ਕ�
ਸਾਲ ਛ�ਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਉ�ਭਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ� ਿਖ�ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਿਜਵ� ਉਸ� ਿਕਸ� ਹਾਣ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਨ� ਵੀ ਿਖ�ਚ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਈ । ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਸਪ�ਰਟਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕ� । ਊਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਬ�ਸ ਉਸ� ਤ�
ਸ਼ਾਮ � ਦ�ਪਿਹਰ� ਜ� ਰਾਤੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਘਰ ਵ�ਲ ਚ�ਕਰ ਕ�ਟਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ
ਸੀ । ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਇਹ ਗ�ਲ ਭ��ਲੀ ਨਹ� ਸੀ । ਗਰਾਉਂਡ ਚ ��ਕਿਟਸ
ਕਰਦ� ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ� ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਕ� ਉਸ� ਵੀ ਗਰ�ਰ
ਹ��ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗਰ�ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਸ �
ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕ� ।

ਪਰ ਉਹ ਕਦ� ਤ�ਕ ਤੜਫਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਊਸਦੀ ਿਸਕਸਥ ਸ�ਸ ਵ�ਸ� ਹੀ
ਬਹ�ਤ ਤ�ਜ਼ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦ� ਚਰਚ� ਬਹ�ਤੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਸਨ ਹ�ਰ ਤ� ਹ�ਰ
ਲ�ਗਦ� ਵੜਦ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਿਵਆਹੀਆ ਂਵਰੀਆਂ ਵੀ ਤ�ਕ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ
ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਤ� ਿਜਸ ਿਦਨ ਪ�ਮ� ਦਾ ਸ�ਨ�ਹਾ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਖ�ਡਦੀ ਕ�ੜੀ ਰਾਹ� ਉਹ�
ਿਮਿਲਆ ਤ� ਉਹਨ� ਤ�ਰ�ਤ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਬਥ�ਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫ�ਰ
ਿਲਆ ਸੀ ਹ�ਣ ਉਸ ਦ� ਸਾਥ ਮਾਨਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਉਹ
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��ਕਿਟਸ ਕਰਦੀ ਅਕਸਰ ਲ�ਟ ਹ� ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਗਰਾਉਂਡ ਚ ਹਨ�ਰਾ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਹ ਪ�ੜੀਆਂ ਦ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਬ�ਠ ਜ�ਦ� । ਮ��ਹ ਹਨ�ਰ� ਿਕਸ�
ਪਤਾ ਲਾਗ� ਹੀ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਨਾਲ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦ� ਤ� ਉਹਨ� ਤ�
ਦ�ਰ ਬ�ਠੀ ਰਿਹ�ਦੀ । 
ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹ�ਣ ਉਹਨ� � ਤ�ਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
ਿਜਸ ਉਮਰ ਦ� ਮ�ੜ ਤ� ਉਹ ਸਨ ਓਥ� ਮਨ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਕ� ਖ�ਦ ਚ ਸਮਾ
ਲ�ਣ ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਝ ਿਪ�ਡ ਦ� ਸਟ�ਡੀਅਮ ਚ ਖ��ਲ� ਆਮ ਬ�ਠ ਜਾਣਾ ਹੀ
ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਫਰ ਿਮਲਣ ਿਬਨ� ਹ�ਣ ਸਰਨਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ�
ਪ�ਮਾ ਰਾਤੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ ਤ� ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ
ਨਵਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਹੀ ਚਲ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਇ�ਝ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਮ�ਲਾਕਾਤ� ਸ਼�ਰ�
ਹ�ਈਆਂ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਹ�ਰ ਮ�ਿਜਲ� ਚੜ�ਦ� ਗਏ । 

ਘਰ ਿਮਲਣ ਚ ਔਕੜ ਬਣੀ ਜਦ� ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਘਰ ਰਿਹਣ ਆ ਜ�ਦਾ ਤ�
ਜਦ� ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਆਈ ਟ� ਔਖਾ ਹ�
ਿਗਆ । ਉਸ� ਭਾਵ� ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਕ� ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਉਹ ਨਵ� ਥਾ ਲ�ਭਣ� ਪ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਸ�ਚ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹਨ� ਦਾ ਇਸ਼ਕ �ਵਾਨ ਚੜ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਿਬਨਾ ਰਿਹਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਛ�ਤੀ ਤ�
ਛ�ਤੀ ਿਕਧਰ� ਨ�ਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸ�ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਜ�ਟੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਗਰ� ਪ�ਮਾ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ ਉਦ� ਇ�ਕ
ਰਾਤ ਦ�ਵ� ਦਾ ਪਲ�ਨ ਮ�ਟਰ ਤ� ਹੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੀ ਐਸ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਤਰੀਕਾ
ਉਹੀ ਵਰਿਤਆ ਿਕ ਪ�ਮਾ ਆਪਣ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਤ� ਗ�ੜਾ ਕ�ਢਕ� ਥ�ੜੀ
ਦ�ਰ ਘਰ ਤ� ਕਸ��ਸਰ� ਿਜਹ� ਚ ਮ�ਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜ�ਾ ਕਰ ਿਲਆ ।

ਨਵਦੀਪ ਡ�ਗਰ� ਆਲ� ਪਾਿਸਓਂ ਖ�ਰਲੀ ਉ�ਪਰ� ਛਾਲ ਮਾਰਕ� ਥ�ਲ� ਉਤਰ
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ਗਈ ਉਸ ਪਾਸ� ਕ�ਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉਸਨ� ਮ��ਹ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਸੀ ਮ��ਿਡਆ ਵਰਗ� ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਕ� ,ਭ�ਰੀ ਲਪ�ਟੀ ਹ��ਦੀ । ਉਸਦਾ
ਸਰੀਰ ਵ�ਸ� ਵੀ ਤਕੜਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਤ�ਰ � ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵ�ਖ� ਿਬਨ�
ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕ ਕ�ੜੀ ਏ ਜ� ਮ��ਡਾ ।
ਉਹ 100ਮੀਟਰ ਤ�ਰ ਿਮਥੀ ਤ� ਤ� ਪਹ��ਚੀ ।ਪ�ਮ� ਨ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ
ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤ� ਦ�ਵ� ਹੀ ਚ�ਲ ਪਏ । ਠ�ਡ ਨਾਲ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਸ��ਨ ਹ� ਰਹ�
ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਿਸਰਫ ਦ� ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ । ਤ� ਿਸਰਫ
ਭ�ਰੀ ਦੀ ਬ��ਕਲ ਸੀ । ਿਪ�ਛ� ਬ�ਠਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ� ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ
ਉ�ਪਰ� ਘ�ਮਾ ਕ� ਅ�ਦਰ� ਪ�ਮਾ ਦ� ਿਢ�ਡ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਲਏ ।ਸ��ਨ ਹ�ਥ� �
ਿਨ�ਘਾਪਣ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਉਹਨ� ਖ�ਦ � ਪ�ਮ� ਦੀ ਿਪ�ਠ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ ਤ� ਗਰਦਨ ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਬ�ਠ ਗਈ । ਪ�ਜ ਿਮ�ਟ� ਚ ਹੀ ਦ�ਵ�
ਪਹ��ਚ ਗਏ ।

ਮ�ਟਰ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਣ� ਪ� ਕ� ਿਨ�ਗਰ ਹ� ਗਈ ਕਣਕ� � ਪਾਣੀ ਲ�ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ , ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਭਾਫ਼ ਮ�ਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ
ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ ਤ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਦੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ।
ਮ�ਲਾਕਾਤ ਸੀ । ਮ�ਟਰ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਚ ਅ�ਦਰ ਇ�ਕ� ਮ�ਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤ� ਦਰੀ
ਤ� ਰਜਾਈ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਕ�ਠੀ ਹ�ਈ ਪਈ ਤ� ਿਨ�ਕਾ ਬਲਬ ਜਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਪ�ਮ� ਨ� ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਭ�ਰੀ ਉਤਾਰ ਕ� ਪਾਸ� ਰ�ਖੀ ਿਦ�ਤੀ ਮ�ਜ� ਤ�
ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਉਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਜ�ਫੀ
ਚ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਉਵ� ਹੀ ਘ��ਮ ਿਗਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਿਕਆ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਤ� ਤੜਪ
ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਸੀ ਅ�ਖ� । ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਹ� ਚ ਤਸ�ਲੀ ਮਿਹਸ�ਸ
ਕਰਦ� ਹੀ ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਬ�ਦ ਹ�ਈਆਂ ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਅ�ਖ� � ਚ��ਮ ਿਲਆ ।

ਤ� ਨ�ਕ ਤ� ਲਕੀਰ ਕਢਦ� ਹ�ਏ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਖ�ਸ਼ਕ ਹ�ਏ ਬ��ਲ� � ਆਪਣ�
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ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ । ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਗਰਮ ਸਰੀਰ� ਚ ਿਜਵ� ਭਾਫ਼ ਿਨ�ਕਲਣ
ਲ�ਗ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਉਵ� ਹੀ ਪ�ਮਾ ਮ�ਜ� ਤ� ਬ�ਠਦਾ ਲ�ਟ ਿਗਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ
ਉਸ ਉ�ਤ� ਿਵ�ਛਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਿਪ�ਠ ਤ� ਕ�ਸ� ਹ�ਥ ਿਢ�ਲ� ਹ�ਏ ਤ� ਉਸਦੀ
ਗਰਦਨ ਤ� ਪ�ਟ� ਤ�ਕ ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� । ਪਿਹਲ�� ਬਾਹਰ� ਤ� ਿਫਰ ਅ�ਦਰ�
ਿਫਰਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਕ�ਸ � ਹ�ਰ ਵੀ ਤ�ਜ਼ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ
ਘ��ਟਕ� ਤ� ਇ�ਕ ਹ�ਥ ਵਾਲ� ਚ ਫ�ਰਦ� ਹ�ਏ ਨਵਦੀਪ ਉਸ� ਚ��ਮਣ ਚ
ਮਸ਼ਰ�ਫ ਸੀ ਤ� ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਤਰਾਸ਼� ਹ�ਏ ਤ� ਨਰਮ ਿਪ�ਡ� �
ਪਲ�ਸਣ ਲ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਸ�ਚੀ ਰ�ਤੀ ਵ�ਗ ਖ�ਰਦਰ� ਸੀ ਤ�
ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚ�ਢ� ਹ�ਏ ਲ�ਹ� ਵ�ਗ ਗਰਮ ਤ� ਨਰਮ ਤ� ਮ�ਲਾਈਮ ।

ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਸਰੀਰ ਤ� ਹ�ਡ ਮਾਸ ਦਾ ਝਾਵ� ਿਫਰ
ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਹ ਸ�ਆਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ� ਉਹਨ� ਨ�
ਪ�ਰ ਝਟਕ ਕ� ਬ�ਟ ਉਤਾਰ ਿਦਤ� । ਪ�ਮ� ਨ� ਊਸਦੀ ਲ�ਅਰ ਗ�ਿਡਆਂ ਤ�ਕ
ਿਖਸਕਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਕ� ਪਾਸ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਹ�ਥ� ਦਾ
ਖ�ਰਦਰਪਨ ਹ�ਣ ਨਵਦੀਪ � ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮਲ ਿਹ�ਿਸਆਂ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਣ
ਲ�ਗਾ । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਭਾਰ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਭਰੀ ਭਰੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਿਖਸਕ�
ਤ� ਪ�ਮਾ ਿਢ�ਲਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਵੀ ਜਾਦ� ਸੀ ਜ� ਪ�ਮ� ਵਰਗ�
ਗ�ਬਰ� � ਿਸਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬ� ਕਰ ਲ�ਦੀ ਸੀ ।ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰ ਤ�
ਨਰਮ ਉਂਗਲਾ ਿਫਰਦ� ਹੀ ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਬ�ਵ�ਸ ਿਜਹਾ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ
। ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਰ�ਕ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਨਵਦੀਪ ਦ�
ਹ�ਥ ਿਖਸਕਦ� ਿਖਸਕਦ� ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ � ਸਰੀਰ ਤ� ਵ�ਖ ਕਰਦ� ਹ�ਏ
ਆਪਣੀ ਮ�ਿਜਲ � ਲ�ਭਦ� ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹਨ�
ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਿਸਰਫ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਜ� ਭਾਫ਼ ਵ�ਗ ਉ�ਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ
ਹ�ਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ� ਨਹਾ ਕ� ਿਨ�ਕਲ� ਹ�ਣ ।ਪਰ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦ�
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ਜ�ਸ਼ ਤ� ਸਰੀਰ ਦ� ਉਸ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ� ਉਹ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਸਮ� ਤ� ਤਰਸ
ਰਹ� ਸੀ । ਪ�ਮ� � ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਕ� ਉ�ਪਰ ਤ� ਥ�ਲ� ਸ��ਟ
ਿਲਆ । ਮ�ਜ� ਦੀ ਦ�ਣ ਿਢ�ਲੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚ� ਿਹ�ਲ ਕ� ਇ�ਧਰ ਓਧਰ
ਹ�ਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਥ�ੜੀ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ
ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਚ ਕ�ਸਕ� ਅ�ਿਤਮ ਸਫ਼ਰ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇ�ਕ ਹਰੀ ਝ�ਡੀ ਿਦ�ਤੀ
। ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹ� ਸਾਰਾ ਿਜਵ� ਪ�ਟ� ਿਖ�ਚੀਆਂ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਮ�ਜ� ਦੀ ਬ�ਹੀ
ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਣ� ਟ��ਟ ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਟ��ਟਣ ਤ� ਵ�ਧ
ਜ�ਸ਼ ਉਸ ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ । ਜ� ਸਾਰੀ ਦ�ਨੀਆਂ � ਭ��ਲ ਿਪ�ਡ� ਦ�ਰ ਸ਼�ਤੀ ਚ
ਭਰ� ਉਸ ਿਨ�ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਸੀ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਕ� ਉਸ� ਭਰ� ਕਮਿਰਆਂ
ਕਮੀ ਚ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ਿਜਹਨ� ਦਾ �ਸ਼ ਜ� ਤ� ਪ�ਮਾ ਸੀ ਜ�
ਨਵਦੀਪ । ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਸਖਤ ਹ� ਚ��ਕ� ਨਗਨ ਸਰੀਰ � ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ�
ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਜੀਭ ਨਾਲ
ਉਸ ਸਖ਼ਤੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਦ�ਵ� ਪ�ਰੀ
ਤਰ�� ਸ਼�ਤ ਹ�ਕ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਲਟ ਨਾ ਗਏ । 

ਇ�ਕ ਸ਼�ਤੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ ਦ�ਵ� � ਹੀ ਇਹ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਦੀ ਮਨ ਤ� ਤਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਪਾਸ� ਿਮਲਣੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਇ�ਝ
ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਇ�ਕ ਹ�ਣ ਦੀ ਤਮ�ਨਾ ਸੀ ।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/
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…..

ਨਵਦੀਪ ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਉਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ । ਪ�ਮ� ਨ� ਉਸ ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਿਦਸਦ� ਬਦਲਾਵ
ਨਾਲ ਹ�ਰ ਵੀ ਮੜਕ ਿਦਸੀ । “ਥ�ੜ�ਾ ਤ�ਰਕ� ਿਵਖਾਈ ” ਦ� ਿਤ�ਨ ਘ�ਿਟਆ ਦ�
ਿਮਲਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਸ਼ਬਦ ਸੀ । ਉਹ ਤ�ਰੀ ਿਕਸ� ਮਾਡਲ ਵ�ਗ
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ਤ� ਉਵ� ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ । ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਡ�ਲਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਿਹਲਦ� ਅ�ਗ�
� ਵ�ਖ ਚ��ਪ ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ ………

ਉਸ ਰਾਤ ਿਫਰ ਜ� ਹ�ਇਆ , ਉਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਦ� ਿਕਸ� ਨ� ਪ�ਮ� ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ� ਿਕਸ� � ਦ�ਿਸਆ । ਨਾ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਮ�ੜ ਉਸ�
ਿਮਲੀ ਤ� ਉਹ ਕਦ� ਿਮਿਲਆ । ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਤ� ਪਹ��ਚਦਾ ਇਸ਼ਕ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੜ�ਮ ਕਰਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ । ਿਜਸਦੀ ਗ��ਜ ਭਾਵ� ਿਕਸ� � ਨਾ
ਸ�ਣੀ ,ਪਰ ਸਮ� ਬਹ�ਤ ਬਲਵਾਨ ਹ� ਿਕਹੜ� ਿਕਹੜ� ਮ�ੜ ਤ� ਬੀਤ� � ਿਲਆ
ਖੜ�ਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਮ� ਦ� ਿਢ�ਡ ਚ ਕੀ ਹ� ਇਹ ਤ� ਸਮ�
ਹੀ ਦ�ਸ�ਗਾ।
……

ਪਰ ਪ�ਮ� � ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਦ� ਡਰ ਤ� ਖ�ਫ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹ� ਹ� ਸਕਦੀ ਉਸ ਲਈ ਜਰ�ਰੀ ਏ ਪ�ਸਾ ਤ� ਯਾਰ� ਦੀ
ਇ�ਕ ਐਸੀ ਮ�ਡਲੀ ਜ� ਿਪਛ� ਨਾ ਮ�ੜ ਕ� ਨਾ ਵ�ਖਣ ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਮਾਰਚ ਮਗਰ� ਜਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਨਵ� ਠ�ਕ� ਬ�ਲੀ
ਤ� ਚੜ� । ਤ� ਬ�ਲੀ ਬਹ�ਤ ਮਿਹ�ਗੀ ਚੜੀ । ਪ�ਰਾਣ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਸਭ ਿਪ�ਛ�
ਹ�ਟ ਗਏ ਊਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਿਵਆਂ ਨ� ਲ� ਲਈ । ਠ�ਕ� ਘ�ਟ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਵ�ਧ ਗਈਆਂ ।
ਪ�ਮ� ਦ� ਿਪ�ਡ ਰਾਏਗੜ ਦਾ ਠ�ਕਾ ਵੀ ਦ�ਸਰ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਟ�ਪਕ� ਖ��ਿਲਆ ।

ਇ�ਕ ਮਿਹ�ਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉ�ਪਰ� ਦ�ਰ ਤ� ਤੀਜਾ ਿਪਛਲ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਦੀ ਸਿਹ ਤ�
ਪ�ਮ� ਨ� ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਿਸ�ਧੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਤ� ਿਲਆ ਕ� ਿਪ�ਡ ਸ਼ਰ�ਆਮ
ਵ�ਚਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਫ�ਕਟਰੀ ਤ� ਿਪ�ਡ ਤ�ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਿਲਸ ਚ�ਕੀਆਂ ਗ�ਢ ਲਈਆਂ । ਿਜਸ
ਬ�ਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫ�ਕਟਰੀ ਚ ਚ�ਥ� ਿਹ�ਸ� ਚ ਬ�ਤਲ ਖਰੀਦ ਪ�ਰਾ ਮ��ਲ
ਵ�ਟਦ� ਤ� ਅ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਪ�ਸ� ਵ�ਟਦ� । ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਦ� ਿਪ�ਡ�
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ਚ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਮ��ਡ� ਲਗਾਏ ।ਇ�ਝ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਜ�ਲ� ,ਲ�ਕੀ ,ਅਮਨੀ
ਨਾਲ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਪ�ਸਾ ਵਰਸਣ ਲ�ਗਾ । ਪਰ ਜਦ� ਠ�ਕ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ
ਘਟੀ ਤ� ਠ�ਕ� ਦ� ਕਿਰ�ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹ� ਿਗਆ । ਜਦ� ਸ�ਠ ਤ�
ਉਹਦਾ ਮ��ਡਾ ਸਿਹਜ ਸ�ਭਾਅ ਿਮਲ ਕ� ਪ�ਮ� � ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ । ਪਰ
ਅ�ਿਗਉਂ ਵ�ਧ ਘ�ਟ ਸ�ਠ ਦ� ਮ��ਡ� ਮ��ਹ� ਪ�ਮ� � ਮ� ਦੀ ਗਾਲ ਿਨਕਲ ਗਈ ।

ਉਦ� ਤ� ਬ�ਦ� ਿਵ�ਚ ਪਏ ਕ� ਛ�ਡਾ ਿਲਆ । ਪਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ
ਵ�ਲ� ਛਾਪਾ ਿਪਆ ਤ� ਊਸਦੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਰ�ਖੀਆਂ ਿਬਨ� ਲ�ਵਲ
ਦੀਆਂ ਬ�ਤਲ� ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪ�ਮ� � ਪ�ਿਲਸ ਠਾਣ� ਲ� ਗਈ । ਉਸ� ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਸਾਰੀ
ਕਰਤ�ਤ ਸ�ਠ ਤ� ਉਹਦ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਸੀ । ਲ�ਕਲ ਠਾਣ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਦ�
ਿਕਸ� ਠਾਣ� ਲ� ਕ� ਗਏ । ਪ�ਿਲਸ � ਖਾਸ� ਪ�ਸ� ਚੜ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ
ਪ�ਮ� ਦੀ ਚ�ਗੀ ਖਾਿਤਰ ਹ�ਈ ।

ਤੀਸਰ� ਿਦਨ ਬ�ਹ�ਦ ਮ�ਿਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹ�ਈ ਸੀ । ਉਥ� ਿਨਕਲਦ�
ਹ�ਏ ਸ�ਠ ਨ� ਧਮਕੀ ਦ�ਕ� ਮ�ੜ ਇ�ਝ ਦਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਉਹਦ� ਯਾਰ� ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹ�ਈ
ਸੀ । ਪਰ ਕ��ਟ ਿਸਰਫ ਉਹਦ� ਪਈ ਸੀ । ਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਗੜ ਗਈ ਸੀ
। ਉਹਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਨੀਲ ਸੀ ਅ�ਖ� ਸ�ਝੀਆ ਂਹ�ਈਆਂ ,ਤ�ਰਨ
ਲ�ਗ� ਵੀ ਪੀੜ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹ�ਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕ��ਟ ਦਾ
ਦ��ਖ ਸੀ । ਪ�ਿਲਸ ਉਸ � ਦ�ਸ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗੀ ਸਗ� ਉਹ� ਆਪਣ�
ਦ�ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਬ�ਿਕਰਕ ਹ�ਕ� ਕ�ਮ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਰ�ਖਣੀ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਕ�ਝ ਗ�ਪਤ ਿਟਕਾਣ�
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ਲ�ਭ� । ਿਫਰ ਬ�ਤਲ� ਨਾਲ� ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਥ�ਲੀ ਚ ਪ�ਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼�ਰ�
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਿਜ�ਥ� ਢ�ਆ ਢ�ਆਈ ਸ�ਖੀ ਸੀ ਓਥ� ਲ�ਭਣੀ ਵੀ ਔਖੀ
ਸੀ ਤ� ਿਕਤ� ਵੀ ਲ�ਕ�ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਸੀ ਸ�ਠ ਤ� ਬਦਲਾ ਲ�ਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹ��ਦ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜ�ਬ ਵ�ਿਢਆ ।

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਚ��ਿਕਆ ।

ਿਫਰ ਮ��ਹ ਹਨ�ਰ� ਿਕਸ� ਠ�ਕ� ਦੀ ਪ�ਮ�ਟ ਲਈ ਜ�ਦ� � ਹਨ�ਰ� ਰਾਹ ਤ� ਇ�ਕ
ਮ��ਡ� ਅ�ਗ� ਬਾਇਕ ਸ��ਟ ਕ� ਰ�ਕ ਿਲਆ । ਉਹ ਗ�ਡੀ ਚ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਉਹ�
ਗਾਲ�� ਕ�ਢਣ ਲ�ਗਾ ।ਉਦ� ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲ�ਕ� ਪ�ਮ� ਹ�ਰ� ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
।

ਪ�ਮ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਖ�ਨ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।ਬਦਲ� ਦੀ ਅ�ਗ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ ਨਵ� ਲ�ਹਾਰ ਤ� ਬਣਾ ਕ�
ਰ�ਖੀ 5 ਕ� ਫ��ਟ ਦੀ 4 ਕ� ਇ�ਚ ਗ�ਲਾਈ ਦੀ ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਸੀ । ਤਾੜ
ਕਰਕ� ਸ�ਠ ਦ� ਮ��ਡ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਤ� ਵ�ਜੀ । ਉਹ ਮ��ਹ ਭਰਨ� ਿਡ�ਗਾ । ਿਫਰ
ਦ�ਸਰੀ ਉਹਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਵ�ਜੀ । ਊਸਦੀ ਅ�ਧੀ ਹ�ਸ਼ ਗ�ਆਚ ਗਈ । ਪ�ਮ�
ਨ� ਹ�ਕਮ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ� ।
ਪ�ਰਾ ਨ�ਗਾ ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਮਾਰ ਮਾਰ ਕ� ਲਾਲ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਹਰ
ਇ�ਕ ।ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ�ਮ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਘਟਦਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਮਨ ਭਰ ਨਹ� ਿਗਆ ਜ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ� ਇਹ ਨਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਹ�ਰ
ਮਾਰਨ ਤ� ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ । ਉਦ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਉਸਦ� ਗ�ਡੀ ਚ ਰ�ਖ� ਸਭ ਪ�ਸ� ਖ�ਹ ਲਏ ।

ਸ�ਠ � ਫ�ਨ ਖੜਕਾਇਆ , ਤ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਲ�ਕ�ਸ਼ਨ ਤ� ਹਾਲ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਕ��ਟ ਦ� ਬਦਲਾ ਜ� ਦ�ਬਾਰਾ ਪ�ਲੀਸ
ਚ ਮਾਮਲਾ ਿਗਆ ਤ� ਸਮਝੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇ�ਕ ਵਜ ਸਾਹ ਚਲਦਾ ਨਹ�
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ਿਮਲ�ਗਾ ।
………..

ਪ�ਮ� ਦੀ ਧਮਕੀ ਚ�ਲ ਿਨ�ਕਲੀ ,ਜਾਨ ਿਕਸ� ਨਹ� ਿਪਆਰੀ ਪ�ਮ� � ਹ�ਣ
ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਨਵ� ਬਦਮਾਸ ਸਮਿਝਆ ਸੀ । ਪਰ ਊਸਦੀ ਇਸ
ਬ�ਡਰੀ ਤ� ਿਬਿਕਰਕੀ ਨ� ਸ�ਠ ਦ� ਿਦਲ ਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਭਰ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸ�
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਪ�ਿਲਸ ਚ ਸ�ਤ ਨਹ� ਆਏਗਾ ਜ� ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਮ �
ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਲਣ ਦ�ਣਾ ਪਵ�ਗਾ । ਜ� ਿਫਰ ਿਕਸ� ਵ�ਡ� ਬਦਮਾਸ � ਿਮਲ ਕ�
ਕ�ਝ ਹ�ਲ ਲ�ਭਣਾ ਪ�ਣਾ ਪਰ ਹਲ� ਤ� ਉਸ� ਿਫਕਰ ਿਸਰਫ ਆਪਣ�
ਇਕਲ�ਤ� ਪ��ਤਰ ਦੀ ਸੀ ,ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤ� ਕੀ ਪ�ਸ� ਿਹ�ਕ ਤ� ਧਰਕ�
ਲ� ਜਾਣਾ ਉਸਨ� ਸ�ਿਚਆ ।

ਓਧਰ� ਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ � ਵ�ਚ ਵ�ਚ ਿਦਨ� ਿਦਨ ਪ�ਮ� ਦਾ ਘਰ ਭਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ ਖਰੀਦੀ । ਿਫਰ ਿਪ�ਡ ਚ ਹੀ ਬਿਣਆ ਪ�ਰਾਣੀ
ਕ�ਠੀ ਦਾ ਿਬਆਨਾ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ।

ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਇਹ ਹ�ਈ ਿਕ ਮ��ਡ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਲ�ਗ� ਉਸਦ�
ਗਰ��ਪ ਚ ਜ�ੜਨ ਲਈ । ਹ�ਰਨ� ਗ�ਰ��ਪ� ਵ�ਗ ਉਸਨ� ਵੀ ਆਪਣ� ਕ�ਝ
ਸਿਟ�ਕਰ ਬਣਾਏ ਨਵ� ਉ�ਠਦ� ਪਾਿੜਆ ਚ ਵ�ਡ� ।
ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਉਸ� ਸਰਕਾਰ ਦ� ਸਥਾਨਕ ਐ�ਮ
ਐ�ਲ ਏ ਵ�ਲ� ਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਹ�ਈ ।

ਸਰਕਾਰ� ਦ� ਲੀਡਰ� ਦ� ਹਜਾਰ� ਐਸ� ਕ�ਮ ਹ��ਦ� ਹਨ ਜ� ਪ�ਿਲਸ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਗ��ਿਡਆਂ ਤ� ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਇਸ ਤਰ�� ਪਿਹਲ� ਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਹ�ਈ ।

…….

ਰਮਨ ਤ� ਹਰਮੀਤ � ਸਕ�ਲ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਏ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਕਾਇਮ ਸੀ ਪਰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ।
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ਹਰਮੀਤ ਨ� ਘਰ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮ��ਡ� ਦਾ ਜਾਤ ਧਰਮ ਰ�ਗ ਰ�ਪ ਸਭ
ਸਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਿਟ�ਕ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਦ�
ਚਾਚ� ਤਾਏ ਸਭ ਜਾਣਦ� ਸੀ ਿਪ�ਡ� ਚ ਿਤ�ਨ ਚਾਰ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ� � ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ । ਇਹ ਗ�ਲ ਿਕਵ� ਗ�ਝੀ
ਹ� ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮ� ਨ� ਿਪਤਾ ਵ�ਲ� ਿਮਿਲਆ ਸਾਫ਼ ਜ�ਆਬ ਸ�ਣਾ
ਿਦ�ਤਾ ,” ਲ�ਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗ�,ਗ�ਦ� ਘਰ ਕ�ੜੀ ਿਵਆਹ ਿਦ�ਤੀ “।
ਹਰਮੀਤ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਹ�ਣ ਇਸ ਮ�ਲਕ ਚ ਰਿਹ ਕ� ਰਮਨ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਔਖਾ । ਹਲ� +2 ਵਾਿਲਆ ਚ ਨਵ� ਨਵ� ਕਰ�ਜ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਵੀ ਘਰ ਇ�ਛਾ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤੀ । ਕੀ ਇਤਰਾਜ
ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨ� � ਹਰ ਪਾਸ� ਕਨ�ਡਾ ਕਨ�ਡਾ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਹਰਮੀਤ ਆਈਲ�ਟਸ ਕਰਨ ਮ�ਹਾਲੀ ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਈ ।ਤ� ਰਮਨ ਇ�ਕ
�ਾਈਵ�ਟ ਕਾਲਜ ਤ� ਿਬ ਏ । ਉਸ� ਸੀ ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ ਰਮਨ ਉਸ�
ਬ�ਲਾ ਹੀ ਲਵ�ਗੀ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਕ� ।
…

…ਹ�ਣ ਿਤ�ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਮ�ਹਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਕ�ਲ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਸਭ ਿਮਲਣ ਦ� ਸਬ�ਬ ਜ� ਬਣਦ� ਸੀ ਸਾਰ� ਹੀ ਿਜਵ� ਮ��ਕ
ਗਏ ਸੀ ਹ�ਣ ਦ�ਬਾਰਾ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ � ਨਾ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਦੀ
ਕ�ਈ ਕਲਾਸ ਹ��ਦੀ ਤ� ਰਮਨ � ਵੀ ਛ��ਟੀ ਹੀ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਓਦਣ ਉਹ ਸਵ�ਰ�
ਹੀ ਘਰ� ਿਨਕਲਦਾ ਤ� ਓਧਰ� ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਤ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਓਥ�
ਘ��ਮਦ� ਰਿਹ�ਦ� । ਕਦ� ਰ�ਜ ਗਾਰਡਨ ਕਦ� ਸਤਾਰ� ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ । ਹਲ�
ਇ�ਟਰਨ��ਟ ਦਾ ਐਨਾ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਘ��ਮਦ� ਖਾਣਾ ਖ�ਦ� ਤ�
ਗ�ਲ� ਬਾਤ� ਕਰ ਲ�ਦ� ਸੀ । ਜ� ਿਫਰ ਰ�ਜ ਗਾਰਡਨ ਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ
ਦ�ਬਕ ਜ�ਦ� । ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਬ�ਠ� ਜ�ਿੜਆਂ � ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਤ�
ਸ�ਗ ਨਾਲ ਵ�ਖਦ� ਿਫਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ� ਵੀ ਚ�ਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ�ਣ
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ਬਾਹ� ਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਕ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਹੀ ਬ�ਠਣ ਲ�ਗ� । ਤ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਆਮ ਹ��ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪਰ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਕਦ� ਤ�ਕ ਸਾਥ ਿਦ�ਦੀਆਂ ।
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਉਹਨ� � ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਐਨ� ਕ�ਲ ਹ�ਕ� ਵੀ ਦ�ਰ
ਰਿਹ ਜ�ਦ� ।
ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਿਜ�ਦ ਕਰਦ� ਿਕ ਚਲ� ਿਕਤ� ਦ�ਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਹ�ਰ ਨਹ�
ਤ� ਿਸ਼ਮਲਾ ਮਨਾਲੀ ਹੀ ਿਟ�ਪ ਮਾਰ ਆਈਏ । ਪਰ ਰਮਨ ਹਰ ਵਾਰ
ਿਹ�ਮਤ ਜਹੀ ਸ��ਟ ਿਦ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਘਰ� ਖਰਚਾ ਇ�ਕ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਤ� ਡਰ ।

ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅ�ਕ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਸ� ਬ�ਸਬਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਰ�ਜ਼
ਗਾਰਡਨ ਚ ਚ��ਮਦ� ਹ�ਏ ਰ�ਕ ਕ� ਿਕਹਾ ।”ਤ�ਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਕ� ਨਹ� ਸਰਦਾ
ਹ�ਣ ,ਕ�ਝ ਤ� ਤਰੀਕਾ ਲਭ� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਦਾ । “
ਰਮਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦਾ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ ,” ਅ�ਛਾ ,ਿਫਰ ਕਨ�ਡਾ
ਜਾ ਕ� ਮ�ਰ� ਿਬਨ� ਿਕਵ� ਰਹ�ਗੀ “।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/
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ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਭਰ ਆਈਆਂ । ਉਸਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਿਸਰਫ
ਐਨਾ ਹੀ ਬ�ਲੀ ,”ਿਜਵ� ਤ�� ਰਿਹ ਲਵ�ਗਾ ਉਵ� ,ਕਾਸ਼ ਿਕਸ� ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤ�
ਜ�ਮ� ਹ��ਦ� ਿਜ�ਥ� ਬ�ਸ ਦ� ਜਿਣਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਫ�ਸਲ� ਹ�
ਜ�ਦ� ਿਕਸ� ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਜ�ਮ� ਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ
ਦ�ਸ਼ ,ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕ�ਈ ਇਨਸਾਨ ਿਕਉਂ ਭ�ਗਤ� ।”
ਊਹ ਿਚਹਰਾ ਉਹਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਰ�ਖ ਕ� ਡ�ਸਕਣ ਲ�ਗੀ । ਮਸ� ਉਹ ਰਮਨ ਨ�
ਖ�ਦ ਤ� ਕਾਬ� ਕੀਤਾ । ਕਨ�ਡਾ ਜਾਣ ਤ� ਅਜ� ਐਨੀ ਦ�ਰ ਸੀ ਹ�ਣ� ਇਹ ਹਾਲ
ਹ� ਮਗਰ� ਕੀ ਹ�ਲ ਹ�ਊ ।

ਖ�ਰ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਹੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹ�ਲ ਲ�ਿਭਆ । ਉਹ ਿਜਸ ਫਲ�ਟ ਚ
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ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇ�ਕ ਇ�ਡੀਪ�ਡ�ਟ ਪੀਜੀ ਸੀ । ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ � ਕ�ਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਸ ਿਕਸ� ਮ��ਡ� � ਊਹਨ� ਵਾੜਨ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ
ਸੀ ।
ਕ��ਲ ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦ� ਸ��ਟ ਚ ਚਾਰ ਕ�ੜੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਹਦੀ
ਰ�ਮਮ�ਟ ਜ�ਸ ਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਚ�ਗਾ ਅਮੀਰ ਸੀ । ਪਰ ਿਵਆਿਹਆ ਹ�ਇਆ
ਸੀ । ਉਹ ਉਹ� ਇ�ਡੀਪ�ਡ�ਟ ਫਲ�ਰ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਲ� ਕ� ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਕ�ਲੀ ਉਹ ਰਿਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਦੀਆਂ ਦ� ਹ�ਰ ਕ�ੜੀਆਂ � ਵੀ ਮਨਾ ਿਲਆ । ਇ�ਕ ਿਤ�ਨ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ
ਫਲ�ਟ ਲ� ਿਲਆ । ਤ� ਚਾਰ� ਓਥ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਖ਼��ਲ�ਾ
ਘਰ ਸੀ ਤ� ਪ�ਰੀ ਮ�ਜ । ਜ�ਸ ਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਿਜ�ਦਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਉਸਦ� ਨਾਲ� ਕਮਰ� ਚ� ਨਾ ਿਨਕਲਦੀ ਉਹ ਆਮ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਿਮਸ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ।
ਐਤਵਾਰ � ਉਹ ਘ��ਮਣ ਚਲ� ਜ�ਦੀਆਂ ਕਦ� ਕਦ� ਰਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ�
ਜ�ਦਾ । ਹ�ਣ ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਲ� ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਚਾਰ� ਘ��ਮਦ� ਰਿਹ�ਦ� । ਕਦ� ਕਦ� ਰਮਨ � ਲਗਦਾ ਿਕ ਜ�ਸ ਊਹਦ� ਚ ਕ�ਝ
ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਇ�ਟਰਸਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਐਤਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਚਾਰ� � ਲ�ਣ ਲਈ ਿਗਆ । ਤ� ਪ�ੜੀਆਂ
ਛ�ਡ ਅ�ਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਘਰ ਉਸ� ਪ�ਰਾ ਸ��ਨਸਾਨ ਲ�ਗਾ । ਉਹ
ਅ�ਦਰ ਪਰ ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ । ਇਹ ਇ�ਕ ਕਮਰ� ਚ ਦ�ਖਣ ਮਗਰ� ਵਾਿਪਸ
ਘ��ਮਣ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹ �ਭਕ ਿਗਆ ਲ�ਿਗਆ ਿਕ ਕ�ਣ ਹ� । ਪਰ
ਬੜ� ਸ�ਚ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ,” ਹਰਮੀਤ ਛ�ਡ ਮ�� “.

-ਅ�ਜ ਮਸ� ਤ� ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ�� ਫੜਨ ਦਾ ,ਅ�ਜ ਿਕਵ� ਛ�ਡ ਿਦਆਂ।
ਆਖ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਅ�ਖ� ਛ�ਡਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।
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ਰਮਨ ਲਈ ਸਰ�ਾਇਜ ਸੀ ।
-ਤ�ਰੀਆਂ ਰ�ਮਮ�ਟਸ ?

-ਉਹ ਗਈਆਂ ਘ��ਮਣ ,ਮ� ਉਹਨ� � ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਮ� ਅ�ਜ ਰਮਨ ਨਾਲ
ਹੀ ਰਹ�ਗੀ । “ਉਸਨ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖ�ਦ ਨਾਲ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ।
-“ਉਹਨ� ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਨਹ� ਿਕਉਂ ਰਿਹਣਾ “ਰਮਨ ਦ� ਮਨ � ਅਜ� ਵੀ
ਤਸ�ਲੀ ਨਹ� ਸੀ ।
-“ਉਹਨ� ਿਕਹੜਾ ਿਨਆਣੀਆ ਨ� ਬਈ ਉਹਨ� � ਕ�ਝ ਪਤਾ ਨਹ� ,ਹ�ਣ
ਉਹਨ� ਦੀ ਹੀ ਗ�ਲ ਕਰਨੀ ਆਪ� । ਹਰਮੀਤ ਿਖਝ ਗਈ ਸੀ ।
ਰਮਨ ਨ� ਘ�ਮਾ ਕ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਅ�ਗ� ਲ� ਆਂਦਾ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ
ਝਾਕ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ,”ਕਰ�ਗ� ਤ� ਹ�ਣ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ “। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣ�
ਕ�ਲ ਏ ।

ਬ�ਲਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ ਹ�ਥ� ਚ ਵੀ ਕ�ਬਾ ਸੀ । ਿਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਸੀ । ਕ�ਬਦ� ਬ��ਲ� ਨ� ਿਜਉਂ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਦ� ਿਚਹਰ� �
ਛ�ਿਹਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਪਨ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਕ� ਕ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ
ਝਰਨਾਟ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਛੜੀ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਚ
ਗਈਆਂ ਤ� ਿਸਰਫ ਉਹ ਿਪਆਸ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਰਮਨ ਦ�
ਬ��ਲ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਇ�ਝ ਚ�ਸ ਰਹ� ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਭ��ਖ� ਬ�ਚ� ਹ�ਥ ਦ��ਧ
ਦੀ ਬ�ਤਲ ਫੜਾ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ ਬ�ਸਬਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਚ��ਘ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�।
ਰਮਨ ਦ� ਹ�ਥ ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਘ��ਮਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਛ�ੜ
ਰਹ� ਸੀ । ਊਸਦੀ ਹਰ ਉਚਾਈ ਤ� ਨੀਵਾਣ ਿਮਣ ਰਹ� ਸੀ.ਨਾਜ਼�ਕ ਅ�ਗ� ਤ�
ਹ�ਥ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦ� ਹੀ ਹਰ�ੀਤ ਖ�ਦ � ਰਮਨ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ।
ਿਪ�ਠ ਤ� ਥ�ਲ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਉਸਦ� ਉਭਰਵ� ਿਹ�ਸ�
� ਉਂਗਲ� ਚ ਕ�ਿਸਆ ਤ� ਹਰ�ੀਤ ਿਸਸਕਾ ਉ�ਠੀ। ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ�
ਉਸਦ� ਭਰ� ਖਜਾਨ� � ਛ�ੜਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਤ� ਹਰ�ੀਤ ਦ� ਪ�ਟ ਘ��ਟ� ਗਏ।
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ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨ� ਉਸਦ�ੇ ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਉਸਦ� ਹਥ� ਚ ਝ�ਠਾ ਪਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸ� ਕ�ਪੜ� ਤ�ਗ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਰਹ� ਸੀ ਤ� ਸਾਹ ਿਜਵ�
ਘ��ਿਟਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ.ਛਾਤੀ ਘ��ਟਵ� ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਡਰ
ਭ� ਦ� ਜ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦ�ਵ� � ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਭ��ਲ ਗਏ ਸੀ ਕ
ਉਹ ਸਕ�ਲ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਨਹ� ਸਗ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਅ�ਜ ਬ��ਡ ਵੀ ਹ� ।
ਿਖਆਲ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਰਮਨ ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਕ ਕ�
ਨਾਲ ਦ� ਕਮਰ� ਦ� ਬ��ਡ ਤ� ਲ� ਿਗਆ । ਿਫਰ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਕ�ਪੜ�
ਉਤਾਰ ਦਵ� ਿਕਉਂਿਕ ਵਾਪਸੀ ਤ� ਵੀ ਇਹ� ਪਾ ਕ� ਜਾਣ� ਹਨ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ
ਕਰਕ� ਉਹ ਆਪਣ� ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰਨ ਲ�ਗਾ । ਹਰਮੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ
ਵ�ਖ ਕ� ਮ�ਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ । ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਮਣ�
ਿਕਸ� ਮਾਡਲ ਵ�ਗ ਖੜ�ਾ ਹ� ਿਗਆ।.ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਇ�ਝ ਬ�ਲਾਇਆ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਗ�ਲਾਮ � ਬ�ਲਾ ਿਰਹਾ
ਹ�ਵ� ਪਰ ਅ�ਖ� ਚ ਮਾਿਲਕ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਪ�ਰੀ ਿਪਆਸ ਸੀ
। ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦੀ ਸਾਈਡ ਤ� ਲ�ਟ ਕ� ਉਸ� ਵੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦਵਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉ�ਤਰਦ� ਗਏ ।

ਹਰਮੀਤ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛ�ੜਛਾੜ ਕਰਦ� ਰਹੀ ।ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਮ
ਉਂਗਲ� ਚ ਘ��ਟਕ� ਰਮਨ ਦੀ ਿਜਵ� �ੀਿਖਆ ਲ� ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ
ਕ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਗਨ ਸੀ । ਹ�ਣ
ਤ�ਕ ਜ� ਸੀ ਹਮ�ਸ਼� ਕਾਹਲੀ ਅਧ�ਰ�ਪਣ ਚ ਛ�ਤੀ ਛ�ਤੀ ਚ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਅ�ਜ ਸਮ� ਸੀ ਵਕਤ ਸੀ ਤ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਹਣ ਦਾ
ਮਾਨਣ ਦਾ ਤ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਫ�ਲਦ� ਗਏ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ� ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦ� ਗਏ ।ਰਮਨ ਨ� ਉਸ�
ਿਸ�ਧੀ ਤ� ਪ��ਠੀ ਕਰਕ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਚ��ਿਮਆ। ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਖ�ਦ �
ਰਗਿੜਆ।
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ਉਹਨ� ਹੀ ਪਲ� ਚ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ,” ਮ�ਰ� ਕਨ�ਡਾ ਗਏ ਤ� ਸਭ
ਤ� ਵ�ਧ ਕੀ ਿਮਸ ਕਰ�ਗ� “?

ਰਮਨ ਨ� ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਿਕਆ ,ਤ� ਊਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ
ਿਕਹਾ ,”ਇਹ “. ਿਜਸਦਾ ਆਕਾਰ ਤ� ਵਜਨ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਅਖੀ ਤ� ਹਥ�
ਬਦਲਦ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
-“ਤ� ਹ�ਰ “?

-ਰਮਨ ਦ� ਹ�ਥ ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਪ�ਟ� ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਸੀ ਿਫਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਆਇਆ ,”ਇਹ “

ਹਰਮੀਤ ਜ� ਸ�ਣਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਹ� ਸ�ਣਨ � ਨਹ� ਸੀ ਿਮਿਲਆ,ਪਰ
ਉਂਗਲ� ਘ��ਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਿਫਰ ਰਮਨ ਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਤ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਰੀ
ਰ�ਖਦ� ਪ��ਿਛਆ” ਤ� ਤ�� ਕੀ ਿਮਸ ਕਰ�ਗੀ।”
ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਮਦਹ�ਸੀ ਦ� ਆਲਮ ਚ� ਖ��ਲ�ੀਆਂ ਤ�
ਉਸਨ� ਉਹੀ ਉ�ਤਰ ਿਦ�ਤਾ ਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕ�ੜੀ ਿਦ�ਦੀ ਿਕਹਾ “ਤ�� “.

“ਬ�ਸ ਮ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� “
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�ਰ� ਚ ਹੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਆ ਿਗਆ “। ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ
।”

ਉਸਦਾ ਉ�ਤਰ ਸ�ਣਕ� ਰਮਨ ਦਾ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਗ�ਆਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਚ��ਮਕ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸ
ਉ�ਪਰ ਆ ਿਗਆ ।ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ� ਹਵਸ਼ ਤ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਜ�ਿਲਆ
ਤ�ਫ਼ਾਨ ਆ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਕਾਹਲੀ ਤ�ਜੀ ਤ� ਜ�ਸ਼ ਚ ਉਸ ਅ�ਦਰ ਸਮਾਉਂਦ�
ਹ�ਏ ਹਰ�ੀਤ ਨ� ਕਦ� ਨਹ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਅ�ਜ ਦਾ ਇਹ ਿਮਲਣ
ਅਲ�ਗ ਸੀ ਹਰ ਇ�ਕ ਹਰਕਤ ਚ ਅਲ�ਗ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਉਸ� ਆਪਣ�
ਅ�ਦਰ ਸਮਾ ਕ� ਹਰ�ੀਤ � ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸ ਅ�ਦਰ ਗਰਮ ਲਾਵਾ
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ਫ��ਟ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਖ�ਦ ਬ ਖ�ਦ ਧ�ਰ ਤ�ਕ ਸਮਾ ਲ�ਣ ਲਈ
ਖ��ਲ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਵਾਲ� � ਪਕੜ ਰਹ� ਸੀ। ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ�
ਫਾਸਲ� ਪਲ� ਚ ਿਸਮਟ ਗਏ ।ਸਰੀਰ ਕਦ� ਖ�ਲਦਾ ਕਦ� ਖ�ਦ ਹੀ ਬ�ਦ ਹ�
ਜ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਰ�ਮ ਿਵ�ਚ ਤ�ੜੀ ਦੀ ਕ�ਡ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਸਭ ਅਵਾਜ� ਸ਼�ਤ ਸੀ ਿਸਰਫ ਕ�ਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧ�ਨ ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ
ਹ�ਣ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤਾ ਰਮਨ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਇ�ਝ ਕ�ਸ
ਲਈਆਂ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਉਹ ਰ�ਕਣਾ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਣ.ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਇਹ ਜ�ਸ਼
ਵ�ਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ।
ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਸਮਾ ਨਾ ਗਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਸ਼ਾਮ
ਤ�ਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਨਹਾਉਣ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ� ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ
ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਸ�ਕੜ� ਝਗੜ� ਤ� ਲੜਾਈਆਂ
ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤ� ਸਰਪ�ਚੀ ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਚ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦ� ਬ�ਿਦਆ � ਿਜਤਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜ਼�ਰ ਸੀ । ਇਸ
ਵ�ਲ� ਕ�ਈ ਵੀ ਿਵਰ�ਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬ�ਦਾ ਬ�ਲਦਾ ਤ� ਉਦ� ਹੀ ਮਾਰ ਕ�ਟਾਈ
ਸ਼�ਰ� ਹ� ਜ�ਦੀ । ਿਜਹੜ� ਵੀ ਬ�ਦ� ਕਾਰ ਲ� ਕ� ਖੜ�� ਹ��ਦ� ਓਥ� ਹੀ ਕਾਰ ਿਵ�ਚ�
ਹਿਥਆਰ ਕ�ਢਦ� ਤ� ਹਵਾ ਚ ਲਿਹਰਾ ਿਦ�ਦ�।ਇ�ਧਰ ਡ�ਗ� ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ
ਓਧਰ ਪ�ਿਲ�ਗ ਚ ਜਾਅਲੀ ਵ�ਟ� ਭ�ਗਤ ਜ�ਦੀਆਂ ।
ਹਰ ਪ�ਿਲ�ਗ ਬ�ਥ ਿਜ�ਥ� ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਪਲ�ਨ ਕਰਕ� ਆਪਣ�
ਬ�ਦ� ਿਜਤਾਏ ।

ਿਫਰ ਇਹਨ� ਿਜ�ਤ� ਬ�ਿਦਆ ਨਾਲ ਅ�ਗ� ਬਲਾਕ ਤ� ਿਜਲ�ਾ ਸ�ਮਤੀ ਚ ਬ�ਦ�
ਿਜਤਾ ਕ� ਿਬਠਾ ਲ� ਜ�ਦ� ।
ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਜ� ਊਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਿਖਲ�ਾਫ ਬ�ਲਦਾ ਕ�ਈ ਬ�ਦਾ ਜ� ਊਹਦ�
ਿਕਸ� ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜ� ਪ� ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਕਬਜ਼� ਕ�ਝ ਵੀ
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ਝਗੜਾ ਹ��ਦਾ ਿਵਰ�ਧ �ਦਰਸ਼ਨ ਹ��ਦਾ ਤ� ਪ�ਮਾ ਤ� ਉਹਦਾ ਗ�ਗ ਓਥ�
ਜਰ�ਰ ਹ��ਦ� ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਟਕਰਦਾ ਤ� ਕਈ ਘ�ਟ�
ਇ�ਟ� ਪ�ਥਰ ਡ�ਗ� ਨਾਲ ਮ�ਕਾਬਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਕਦ� ਗ�ਲੀ ਵੀ ਚ�ਲ
ਜ�ਦੀ ।
ਪਰ ਪ�ਿਲਸ ਉਦ� ਤ�ਕ ਨਾ ਪਹ��ਚਦੀ ਿਜ�ਨ� ਿਚਰ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਿਨਭੜ ਨਾ
ਜ�ਦਾ । ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਹੀ ਿਜ�ਤਦਾ ਿਕਉਿਕ ਜ� ਬ�ਡਰੀ ਆਲਾ
ਸ�ਭਾਅ ਉਸਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣ� ਆਲ� ਿਕਸ� ਗ�ਗ ਚ ਘ�ਟ ਸੀ । ਊਹਦ� ਸਾਰ�
ਸਾਥੀ ਹ�ਢ� ਹ�ਏ ਤ� ਊਹਦ� ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲ� ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਹ�ਥ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ । ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਪ�ਸਾ ਖ�ਬ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਕਬਜ਼�
ਕਰਾਉਣ� ਛ�ਡਾਉਣ� ,ਿਕਸ� ਤ� ਪ�ਸ� ਕਢਵਾਉਣ� ਵਰਗ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਖ�ਬ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ।
ਅਗਲ� ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਠ�ਕ� ਮ�ੜ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਕ�ਲ ਆ
ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਲਾ ਕ�ਮ ਬ�ਦ ਹ� ਿਗਆ ।

………

ਪਰ ਇਸ� ਸਾਲ ਊਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਝਗੜਾ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਸੀ । ਸ਼�ਰ� ਓਥ� ਹੀ ਹ�ਇਆ ਿਜ�ਥ� ਬਾਕੀ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਪ�ਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾਹ
ਕ� ਊਹਨ� ਨਵ� ਮਕਾਨ ਛ�ਤ ਿਲਆ ਸੀ ।ਇਸ� ਮਕਾਨ ਤ� ਉਸਦ� ਤ� ਯਾਰ�
ਦੀ ਮਿਹਫ਼ਲ ਜ�ਮਦੀ ਸੀ ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ� । ਯਾਰ� ਨ� ਹੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਹਮਣ�
ਚ�ਬਾਰ� ਆਲੀ ਭਾਬੀ ਊਹਦ� ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਕ� ਹੀ ਉ�ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤ� ਥ�ਲ�
ਉ�ਤਰਦੀ ਹ� ।
ਨਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਿਡ�ਿਗਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਤ� ਅਗਲਾ ਘਰ ਹੀ ਉਸ
ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਕ�ਈ 35 -40 ਹ�ਏਗੀ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ
ਊਹਨ� ਅ�ਖ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ । ਖ�ਰ� ਉਸਦ� ਿਵਆਹ ਚ ਪ�ਸ� ਵੀ ਚ�ਗ� ਹ�ਣ !

ਪਰ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਣਾ ਉਸਨ� ਕਦ� ਨ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ । ਇ�ਕ ਤ�
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ਗ�ਆਂਢੀ ਉ�ਪਰ� ਨ�ੜ� ਘਰ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤ� ਹ�ਲ� ਹਾਈ ਸਭ
ਨਾਲ ਸੀ ।
ਪਰ ਊਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਹ�ਣ ਜ� ਇ�ਕ ਤ�ਘ ਜਹੀ ਉ�ਠਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿਵਆਹੀਆਂ
ਵਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਵ�ਲ ਉਹ ਿਖ�ਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਵ�ਲ ਵੀ ਉਹ
ਤ�ਕਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਭਰਕ� ਚ�ਰੀ ਹੀ ਸਹੀ
ਵ�ਖਦੀ ਜ਼ਰ�ਰ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਥ� ਇਸ ਦ� ਤ� ਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 10-12

ਸਾਲ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਹ�ਣ ਮ�ਰ� ਚ� ਕੀ ਲ�ਭਦੀ ਪਈ ਏ ! ਉਹ
ਹ�ਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਲਾ ਵੀ ਹ��ਦਾ ਤ� ਚ�ਬਾਰ� ਵ�ਲ ਤ�ਕਦਾ ਉਹ ਚੜ�ਦੀ
ਉ�ਤਰਦੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਤ�ਕਦੀ । ਿਫਰ ਚ�ਬਾਰ� ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਖ��ਲੀ
ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ � ਤ�ਕਦਾ ।
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਚੜਦ� ਤ� ਉ�ਤਰਦ� ਉਸਦ� ਿਹਲਦ�
ਸਰੀਰ � ਊਹਨ� ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪ ਸ��ਿਟਆ ਸੀ ।
ਅ�ਖ ਮਟ�ਕਾ ਵਾਹਵਾ ਚ�ਿਲਆ ਜਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਭਾਬੀ ਨ� ਫ�ਨ ਦਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਤ� ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਉਸਦ� ਘਰ ਦ� ਲ�ਡਲਾਈਨ ਦੀ
ਬ��ਲ ਵ�ਜ ਗਈ ।

ਤ� ਗ�ਲ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਤ� ਗ�ਲ� ਨਾਲ ਿਢ�ਡ ਿਕਸਦਾ ਭਰਦਾ
। ਨਾ ਿਵਹਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟ�ਮ ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਸੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਰ�ਮੀ ਕ�ਲ।
ਪਰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ਗਾ ਸੀ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰ�ਮੀ ਜਾ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦੀ ਤ�
ਘਰ ਹਰ ਵ�ਲ� ਜ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਰਿਹ�ਦ� ਤ� ਬ�ਚ� ਵੀ ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ� ਰਿਹ�ਦ� ।
ਘਰਵਾਲਾ ਿਦਨ� ਖ�ਤ ਹ��ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹ��ਦਾ।
ਰ�ਮੀ ਦੀ ਆਪਣ� ਸ�ਸ ਤ� ਸਹ�ਰ� ਨਾਲ ਤ� ਬਣਦੀ ਹੀ ਘ�ਟ ਸੀ ਸ�ਸ ਦੀ
ਿਕਚਿਕਚ ਹਰ ਕ�ਮ ਚ ਉਸ� ਿਖਝਾ ਿਦ�ਦੀ । ਘਰਵਾਲਾ ਿਦਨ� ਬਾਹਰ
ਰਿਹ�ਦਾ ਤ� ਰਾਤ� ਜਦ� ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਬ�ਸ ਰ�ਿਜਆ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਿਕਸ� ਵੀ
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ਝਗੜ� ਚ ਕਸ�ਰ ਉਸਦਾ ਕ�ਢਦਾ । ਤ� ਲੜਾਈ ਹ��ਦੀ ਉ�ਪਰ� ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕ�
ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤ� ਤ�ਗ ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਜ� ਤ� ਉਹ ਬ�ਿਚਆ ਂਨਾਲ ਖ਼�ਸ਼
ਰਿਹ�ਦੀ ਜ� ਿਫਰ ਸਾਹਮਣੀ ਛ�ਤ ਤ� ਪ�ਮ� � ਵ�ਖ । ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ
ਬ�ਡਰੀ ਜ਼�ਰ ਬਾਰ� ਉਹ ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ�ਲ� ਸ�ਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਿਪ�ਡ� ਚ ਹਰ
ਬ�ਦ� � ਹਰ ਦ�ਸਰ� ਬ�ਦ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ । ਇ�ਝ ਸਭ
ਉਸ ਕ�ਲ ਪਹ��ਚਦਾ ਿਗਆ । ਤ� ਉਸਦ� ਇਹ ਚਰਚ� ਤ� ਉਸਦੀ ਤਨ ਮਨ
ਦੀ ਮਜ਼ਬ�ਤੀ ਿਖ�ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਗ�ਗ� ਦ� ਝਗਿੜਆਂ ਚ ਪ� ਕ� ਵੀ
ਉਹਨ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗ�ਲ ਦੀ ਉਸ� ਪਿਹਲ�� ਸ�ਚੀ
ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗੀ । ਪਰ ਜਦ� ਫ�ਨ ਤ� ਗ�ਲ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆਂ ਤ� ਸਭ ਖ��ਲਦਾ
ਿਗਆ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਬਾਰ� ਹਰ ਿਨ�ਕੀ ਿਨ�ਕੀ ਿਡਟ�ਲ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਗਈ । ਪ�ਮ�
ਨਾਲ ਹਰ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਚ��ਿਕਆ ਟਾਈਮ ਤ� ਕੀਤ� ਕਾਰ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤ� ਦ�ਿਸਆ
ਨਹ� ਤ� ਿਸਰਫ ਨਵਦੀਪ ਬਾਰ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦ� ਿਕਸ
ਕ�ਨ� ਗ�ਠ ਬਣਕ� ਬ�ਠ ਗਈ ਸੀ ।
ਰ�ਮੀ ਘਰ ਦਾ ਕ�ਮ ਮ�ਕਾ ਕ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਬ�ਿਚਆ ਂਦ� ਸਕ�ਲ
ਆਉਣ ਤ� ਦ� ਕ� ਘ�ਟ� ਜਦ� ਵੀ ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ
ਕਰਦ� ਇਸ ਤ� ਿਬਨ� ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਮ�ਕਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦਾ । ਓਧਰ� ਪ�ਮਾ ਵੀ
ਉਸ ਵ�ਲ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਉਹ ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮ� ਕ�ਢਕ�
ਗ�ਲ ਕਰ ਸਕ� ਕਦ� ਹ��ਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਪਰ ਬਹ�ਤਾ ਉਹ ਕ�ਢ ਹੀ ਲ�ਦਾ ਸੀ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜ� ਰ�ਜ ਤ� ਹ��ਦ� ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਸ��ਕੀਆਂ ਗ�ਲ�
ਕਰ ਕਰ ਕ� ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਅ�ਕ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਿਸਰਫ ਇਸ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਹ ਸਨ ਿਜ�ਥ� ਦ�ਵ� ਇਸ ਫਾਸਲ� �
ਿਮਟਾ ਸਕਣ !!!!ਮ�ਕਾ ਤ� ਿਮਲਣਾ ਹੀ ਸੀ , ਇ�ਕ ਦ�ਪਿਹਰ ਜਦ� ਰ�ਮੀ ਦਾ
ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਿਕਸ� ਭ�ਗ ਤ� ਗਏ ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਸਨ ਤ� ਘਰਵਾਲਾ ਖ�ਤ ।

ਪ�ਮ� ਨ� ਿਡ�ਗ� ਮਕਾਨ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਕ� ਤ� ਿਫਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਰ�ਮੀ
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ਦ� ਿਵਹੜ� ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਦ� ਘ�ਟ� ਿਬਤਾ ਕ� ਜਦ� ਦ�ਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ਿੜਆ
ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਮਨ � ਤਸ�ਲੀ ਸੀ । ਉਸ� ਸ�ਚਮ��ਚ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਸ�
ਉਸਦ� ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਥੀ ਟ�ਕਰੀ ਹ�ਵ� । ਰ�ਮੀ ਚ ਉਸ� ਸਭ ਨਜ਼ਰ
ਆਇਆ ਸੀ ਜ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਿਵਚ� ਉਹ ਿਬਸਤਰ ਤ� ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਇਹ� ਹਾਲ ਰ�ਮੀ ਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਉ�ਠਦ�
ਵਲਵਲ� ਿਜਵ� ਸ਼�ਤ ਹ�ਏ ਹ�ਣ । ਨਹ� ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਚ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕ�
ਬ�ਸ ਉਹ ਵਕਤ � ਕ�ਢ ਰਹੀ ਸੀ । ਘਰਵਾਲ� � ਨਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ
ਸ�ਭਾਲ ।ਿਬਸਤਰ ਤ� ਗ�ਲ ਕੀਤ� ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਸੀ ਤ�
ਉਸਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� ਿਜਵ� ਧ�ਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨ� � ਪ�ਮ� ਵਰਗੀ ਤੀਲੀ
ਲ�ਗੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਲਈ ਨਵ� ਰਾਹ ਖ��ਲ�� ਜਾਪ� ਸੀ ।
#HarjotDiKalam

ਪਰ ਚ�ਰੀ ਦਾ ਗ�ੜ ਕਦ� ਤ�ਕ ਚ�ਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਤ� ਿਬਲਕ��ਲ ਵੀ
ਨਹ� ਸੀ ਚ�ਲਣਾ । ਕ�ਧ ਟ�ਪਦਾ ਪ�ਮਾ ਦ�ਵ� ਵਾਰੀ ਿਕਸ� ਨ� ਵ�ਖ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਤ� ਚ�ਗਲੀ ਪਹ��ਚੀ ਤ� ਿਸ਼ਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਹ�ਏ ਵਾਕ� ਦਾ ਰ�ਲਾ ਪ� ਿਗਆ ।

ਰ�ਮੀ ਦ� ਘਰਵਾਲ� ਹਰਦ�ਵ � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਖ�ਨ
ਉ�ਤਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਬ�ਿਚਆ ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਰ�ਮੀ � ਉਸਨ� ਕ��ਟ ਧਿਰਆ
। ਰ�ਮੀ ਦ� ਪ�ਿਕਆਂ � ਬ�ਲਾਇਆ ।

ਰ�ਮੀ ਨ� ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹ�ਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕ�ਝ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦ� ਚਾਰ ਥ�ਪੜ
ਵ�ਿਜਆਂ ਤ� ਹੀ ਿਫ�ਸ ਗਈ ।ਸਾਰਾ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਗ�ਲ ਕਰਨ ਤ�
ਲ� ਕ� ਿਮਲਣ ਤ�ਕ ।

ਮਰਦ ਦੀ ਿਫਤਰਤ ਚ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਔਰਤ � ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ
,ਆਪ ਜਮੀਨ ਦਾ ਿਨ�ਕਾ ਟ�ਟਾ ਭਾਵ� ਘਾਹ ਉ�ਗਣ ਲਈ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਵ� ਪਰ
ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ ਤ� ਕਤਲ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ । ਕ�ਝ ਇਹ�





HarjotDiKalam
ਸ�ਚ ਔਰਤ ਬਾਰ� ਰ�ਖਦਾ ਹ� । ਕ�ਝ ਕਰ� ਨਾ ਕਰ� ਦ�ਜ� ਦਾ ਪਰਛਾਵ� ਿਪਆ
ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਰ�ਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ,ਉਸ� ਿਪ�ਡ ਆਉਂਦ� � ਹੀ ਸ਼ਰਮ
ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਤ� ਘਰ ਆਉਂਦ� ਉਹ ਦ�ਵ ਕ�ਲ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ�ਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
“ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ”!!!!!

ਿਜਵ� ਵੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਦ�ਵ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇਸ ਮਸਲ� � ਸ�ਲਝਾਉਣਾ ਸੀ ।
ਰ�ਮੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮ�ਨੀ ਸੀ ਤ� ਮ�ੜ ਦ�ਹਰਾਉਣ ਤ� ਤ�ਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਵ�ਲਾ ਸੀ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਚ�ਬਾਰ� ਜਾ ਚੜ� । ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਮ� �
ਵ�ਖ ਦ�ਵ ਨ� ਪ�ਰਾ ਉ�ਚਾ ਬ�ਲ ਮਾਰਕ� ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ ਆਖ ਕ� ਗਾਲ
ਕ�ਢੀ ।ਬਦਲ� ਚ ਉਧਰ� ਗਾਲ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਈਆਂ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇ�ਟ� ਰ�ੜ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਵ�ਲ ਵਰਸਣ ਲ�ਗ� । ਤ�ਰੀ ਮ� ਤ�ਰੀ ਭ�ਣ
ਸ�ਣ ਕ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਕ�ਿਠਆਂ ਤ� ਜਾ ਚੜ� ।
ਦ�ਵ� ਪਾਿਸਓਂ ਹਰ ਜਾਨਣ ਵਾਲ� ਨ� ਆਪਣ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਫ�ਨ
ਖੜਕਾ ਿਦਤ� ।
ਿਮ�ਟ� ਚ ਗ�ਡੀਆਂ ਹੀ ਗ�ਡੀਆਂ ਨ� ਦ�ਵ� ਘਰ� � ਆਉਂਦ� ਰਸਿਤਆਂ � ਮ�ਲ
ਿਲਆ । ਡ�ਗ� ਸ�ਟ� ਿਕਰਪਾਨ� ਹਵਾ ਚ ਲਿਹਰਾਈਆਂ । ਇ�ਟਾ ਰ�ੜ� ਕ�ਧ�
ਉ�ਪਰ� ਚ�ਲਣ ਲ�ਗ� । ਕ�ਈ ਕ�ਠ� ਖੜ�ਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਿਵਹੜ� ਚ ਕ�ਝ ਗਲੀਆਂ
ਚ ।

ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਿਦਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਭ�ਨ ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਘਰ� ਦ�
ਦਰਵਾਜ� ਿਖੜਕੀਆਂ � ਸ�ਟ� ਡ�ਗ� ਨਾਲ ਭ�ਨ ਿਦ�ਤਾ।
ਪ�ਿਲਸ ਦਾ ਕ�ਈ ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ। ਦ�ਵ� ਿਧਰ� ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਪਹ��ਚ ਵੀ ਸੀ। ਫਸਗ� ਿਸ�ਗ� ਚ ਲ�ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ।
ਆਂਢੀਆਂ ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਤ�ਕ ਵੀ ਸ�ਕ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇ�ਟ� ਰ�ੜ� ਿਕਹੜਾ
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ਨਾਮ ਦ�ਖਕ� ਿਡ�ਗਦ� ਹਨ।
ਆਹਮ� ਸਾਹਮਣ� ਗਾਲ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ….. ਉਦ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਨ�
ਮ��ਠੀ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਉ�ਪਰ� ਦ�ਜ� ਹ�ਥ ਦੀ ਹਥ�ਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਕ� ਦ�ਵ
ਹ�ਣ� ਵ�ਲ ਕੀਤਾ । ” ਇ�ਝ . ……… *ਦੀ। ….. ਸੀ। .. ਰ�ਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ�
ਉਹ ਬ�ਿਲਆ ਸੀ। ਇਧਰ� ਦ�ਵ ਨ� ਵੀ ਹ�ਥ ਚ ਫੜ� ਸ�ਟ� � ਿਵਖਾ ਕ� ਿਕਹਾ
,” ਇਹ ਡ�ਡਾ ਨਾ ਚਾਿੜਆ ਤ�ਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮ� ਦ� ਤ� ਮ�ਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦ�ਵ ਨੀ।
…

ਪ�ਮ� ਦਾ ਰ�ਹ ਅਸਮਾਨ ਤ� ਸੀ ਇ�ਟ � ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬ�ਨ ਿਸ�ਧਾ ਓਧਰ
ਮਾਿਰਆ ਜ� ਦ�ਵ ਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਜਾ ਵ�ਜੀ ਸੀ। ਓਧਰ� ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਇ�ਟ�
ਵਰੀਆਂ।
ਤ� ਅਸਮਾਨੀ ਫਾਇਿਰ�ਗ ਹ�ਈ। ਸਭ ਲ�ਕ ਕ� ਆਪਣੀ ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਚ
ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ� ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਨਾ ਆਈ ਉਦ� ਤ�ਕ।
ਗ�ਲ ਕ�ਝ ਮੀਡੀਆ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ। ਿਕਸ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਹੀ ਸ�ਝਵਾਨ ਬ�ਦ�
ਨ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਦ�ਵ � ਸ�ਟ ਲ�ਗੀ ਉਹ ਤ� ਬਿਹ ਿਗਆ
ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਪਰਚਾ ਕ�ਿਟਆ ਤ� ਪ�ਸ� ਲ� ਦ� 26 ਦਾ ਕ�ਸ ਪ�ਮ�
ਿਸਰ ਪ� ਿਗਆ।
ਪਰ ਭ�ਨਤ�ੜ ਇਧਰ� ਵੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਦ�ਵ� ਪਾਿਸਓਂ ਖਾਣ� ਸੀ ਪ�ਮ�
ਹ�ਣ� ਹ�ਢ� ਹ�ਏ ਸੀ ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਿਕ ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਇ�ਧਰ ਦ�ਵ ਲਈ ਬ�ਸ
ਪ�ਸ� ਤ� ਪ�ਸ� ਹੀ ਖ��ਲ�ਦ� ਗਏ। ਠਾਣ� ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਚ ਪ�ਮਾ ਤ� ਿਸਰ ਿਹਲਾ
ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ ਖ�ਦ � ਜ�ਲ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਵਕੀਲ� ਦ� ਿਢ�ਡ
ਭਰ�। ਿਫਰ ਸਮਝ�ਤ� ਕੀਤ� ਿਜਹਨ� ਦੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਦਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਹਨ� ਦ� ਪ�ਸ� ਭਰ�। ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� . ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹ�ਉ ਕ�ਈ ਿਮਹਣਾ
ਮਾਰ ਦ�ਊਗਾ ਇਹ ਸ�ਚ ਦ�ਵ ਨ� ਿਪ�ਡ� ਬਾਹਰ ਕ�ਠੀ ਛ�ਤ ਲਈ। ਸਹ�ਰ�
ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਪ�ਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ� � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ
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ਗਲਤੀ ਏ। ਿਪ�ਡ ਆਲਾ ਮਕਾਨ ਵ�ਚ ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਿਪ�ਡ� ਬਾਹਰ ਖ�ਤ� ਚ
ਕ�ਠੀ ਛ�ਤ ਲਈ ਸੀ। ਰ�ਮੀ ਦ� ਚਾਅ ਿਜਵ� ਖਤਮ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ ਆਪਣ� ਆਪ
ਤ� ਨਫਰਤ ਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ਬ�ਸ ਇ�ਕ� ਸਹਾਰ� ਿਜਉਂ ਰਹੀ ਸੀ ਬ�ਿਚਆਂ
ਸਹਾਰ�। ਘਰਵਾਲਾ ਤ� ਕਦ� ਦਾ ਿਤਆਗ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਇ�ਕ�
ਅ�ਖ ਮਟ�ਕ� ਨ� ਜਮੀਨ � ਵਾਢਾ ਲਾ ਧਿਰਆ ਸੀ ਤ� ਬਿਚਆ ਸਾਹਮਣ� ਤ�
ਆਪਣ� ਸਾਹਮਣ� ਵੀ ਖ�ਦ � ਸ��ਟ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪ�ਮਾ ਤ� ਉਸਦ� ਨ�ੜਲ� ਸਾਥੀ ਪਿਹਲ� ਹਵਾਲਾਤ ਰਹ� ਿਫਰ ਕ�ਸ ਚਲਦ� ਜ�ਲ�
ਚ ਚਲ� ਗਏ. ਇਹ ਪ�ਮ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲ�ਮੀ ਜ�ਲ� ਸੀ। ਬ�ਸ ਉਸ� ਇ�ਕ� ਇ�ਕ�
ਿਸ਼ਕਵਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਨ� ਹੀ ਇਥ� ਉਸ� ਿਲਆ ਸ��ਿਟਆ
ਸੀ ,” ਸਾਲੀ ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਚਾਰ ਪ�ਜ ਵਾਰ ਿਲ�ਤੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਐਨਾ ਗਮ ਨਾ
ਹ��ਦਾ। ” ਉਹ ਸ�ਚਦਾ। ਪਰ ਜਦ� ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ�ਠੜੀ ਚ ਕ�ਲਾ ਹ��ਦਾ
ਰ�ਮੀ ਨਾਲ ਹ�ਈ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਘ��ਮਣ ਲਗਦੀ।
………………..

ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਰ�ਮੀ ਿਤਆਰ ਹੀ ਬ�ਠੀ
ਸੀ। ਹ�ਣੀ ਹ�ਣੀ ਿਜਵ� ਨਹਾ ਕ� ਿਨ�ਕਲੀ ਹ�ਵ� । ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ� � ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਡਰਾਇ�ਗ ਰ�ਮ ਚ ਿਬਠਾ ਕ� ਊਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ
ਬ�ਠ ਗਈ ਸੀ । “ਚਾਹ ਲਵ�ਗ� ਜ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ” ਇਸਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਵੀ ਗ�ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ�ਗ ਜਹੀ ਚ ਦ�ਵ� ਗ�ਸ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਉਹ ਉ�ਠ ਕ� ਰਸ�ਈ ਵ�ਲ ਜਾਣ ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕ� ਿਲਆਉਂਦੀ
ਹ� । ਪਰ ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਐਨਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਬਰ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉ�ਠ
ਕ� ਜਾਣ ਲ�ਗੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਬ�ਹ ਫ਼ੜਕ� ਓਥ� ਹੀ ਰ�ਕ ਿਲਆ । ਤ� ਸ�ਫ਼� ਤ�
ਬ�ਠਦ� ਹ�ਏ ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਸ��ਟ ਿਲਆ । ਰ�ਮੀ ਖ�ਦ � ਬ�ਮਨ ਨਾਲ
ਛ�ਡਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਉਸ ਉ�ਪਰ ਜਾ ਿਡ�ਗੀ ਸੀ । ਕ�ਈ ਪ�ਮ� ਦੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਹ�ਰ ਮ��ਡਾ ਹ��ਦਾ ਉਸਦ� ਵਜ਼ਨ ਥ�ਲ� ਦ�ਬ ਜ�ਦਾ ਪਰ ਪ�ਮ� ਦਾ
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ਸਰੀਰ ਉਮਰ� ਵ�ਧ ਮਜਬ�ਤ ਸੀ ਬਾਹ� ਦੀ ਪਕੜ ਨ� ਊਹਦ� ਸਰੀਰ � ਸ��ਨ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਡ�ਗਦ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਊਹਦ� ਮ��ਹ � ਹ�ਥ� ਚ ਦਬ�ਚ ਿਲਆ
ਤ� ਤ�ਲੀਆ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਖਸਕਦਾ ਥ�ਲ� ਜਾ ਿਡ�ਿਗਆ । ਵਾਲ ਖ��ਲ� ਕ� ਿਪ�ਠ ਤ�
ਫ�ਲ ਗਏ । ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਵਾਲ� ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਿਸਰ ਤ� ਲ� ਕ�
ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� । ਿਕਸ� ਭ��ਖ� ਵ�ਗ ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਝਪਟ ਕ�
ਿਕ�ਸ ਇ�ਝ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹ�ਵ� । ਹਰ
ਲ�ਘਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਊਸਦੀ ਿਕ�ਸ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਿਤ�ਖੀ ਤ� ਦਰਦ ਭਰੀ ਹ��ਦੀ
ਗਈ ।ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਰ�ਮੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਪ ਲ�ਦ� ਰਹ� ।ਿਪ�ਠ ਤ� ਥਲ�
ਿਖਸਕ ਕ� ਉਸਦ� ਪ�ਟ� � ਮਜ਼ਬ�ਤੀ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕ� ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ�ਦੀ ਚ
ਧਰ ਿਲਆ ।ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਤ� ਦ�ਦ ਗਰਦਨ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡਦ� ਹ�ਏ ਥ�ਲ�
ਵ�ਲ ਵਧਣ ਲ�ਗ� ।
ਹ�ਥ ਪਿਹਲ�� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਉ�ਪਰ� ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮ�ਤੀਆਂ ਦ� ਚ�ਗਣ ਵ�ਗ
ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� ਿਫਰ ਜਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਸਮਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ
ਹ�ਈ ਤ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਰ�ਮੀ ਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਸਨ� ਉਤਾਰ ਕ� ਤ�ਲੀਏ ਦ�
ਉ�ਪਰ ਹੀ ਸ��ਟ ਿਦਤ� । ਰ�ਮੀ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਉਸਨ� ਅ�ਜ
ਤ�ਕ ਿਕਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਿਜਸ ਤਰਾ ਉਹ ਉਸ� ਮਸਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਚਮਕੀਲ� ਦ� ਕਿਹਣ ਵ�ਗ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਆਟ� ਵ�ਗ ਗ��ਨ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਹ ਕ� ਹੀ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਇ�ਕ ਤ� ਵ�ਧ ਵਾਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਨਹ�
ਸੀ ਆਉਂਦੀ । ਪਰ ਇਥ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਜ�ਗਲੀਪ�ਣਾ ਵ�ਧ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਰ�ਮੀ ਦ� ਮ��ਹ� ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਿਸਸਕਾਰੀਆਂ ਹ�ਰ ਵੀ ਿਤ�ਖਾ
ਹ�ਣ ਲਈ ��ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਿਬਲਕ��ਲ ਸ�ਚ ਹੀ ਕਿਹਂਦੀ ਸੀ ਰ�ਮੀ ਉਸ�
ਫ�ਨ ਤ� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਕਰਕ� ਸਭ ਿਪਛਲ� ਭ��ਲ ਜਾਏਗਾ । ਤ� ਉਹ
ਗ�ਆਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਤ� ਵ�ਧ ਉਚਾਈ ਤ�
ਗਿਹਰਾਈਆਂ ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਤਸ�ਲੀ ਭਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਿਜਸ� ਚ ਡ��ਬ
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ਕ� ਖ�ਦ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਰ�ਮੀ ਲਈ ਤ� ਿਜਵ� ਇਹ ਕਾਰ� ਦ� ਖਜ਼ਾਨ�
ਵਰਗਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਢਲ ਰਹ� ਸਰੀਰ ਚ ਪ�ਮ� ਦ� ਜ�ਆਨ ਖ�ਨ ਨ� ਜ� ਤ�ਜ਼ੀ
ਿਲਆ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਨਸ ਨਸ ਚ ਸ�ਆਦ ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਗ�ਆਚ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ
ਦ� ਰ�ਮ ਰ�ਮ ਚ ਤਰ�ਗ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਸਰੀਰ ਚ ਕ�ਈ
ਿਹ�ਸਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ਿਜਸ� ਛ�ਹਕ� ਉਤ�ਜਨਾ ਨਾ ਭਰੀ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ�
ਨ�ਗ� ਿਜਸਮ ਤ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਪ�ਮਾ ਜਦ� ਉਸ ਨਾਲ ਇ�ਕ ਿਮ�ਕ
ਹ�ਇਆ ਤ� ਲ�ਤ� ਿਜਵ� ਜਵਾਬ ਦ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ ਤ� ਿਦਮਾਗ ਨ� ਿਜਸਮ �
ਊਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤ� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਪ�ਮਾ ਉਸਤ� ਥ�ਕ ਕ�
ਿਡ�ਗੀਆ ਉਦ� ਤ�ਕ ਰ�ਮੀ ਖ�ਦ ਚ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਨਢਾਲ ਹ�ਈ ਉਸ� ਵੀ
ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਪ�ਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਚ ਿਦਲ ਨਹ� ਸੀ ਭਿਰਆ ਤ� ਨਾ ਉਹ ਹਲ� ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਭਰ� ਭਰ� ਿਜਸਮ ਤ� ਅ�ਗ� ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖ�ਦ � ਉਸਦ� ਨਾਲ�
ਅ�ਡ ਕਰਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਰ�ਮੀ ਨ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਇਸ
ਸਮ��ਦਰ ਚ ਗ�ਤ� ਭਰਨ ਦ� ਬੜ� ਮ�ਕ� ਿਮਲਣਗ� । ਮ�� ਵੀ ਮਸ� ਕ�ਈ
ਿਮਿਲਆ ਜ� ਐਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕ� ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮ��ਦਰ ਦੀ ਇ�ਕ� ਤਾਰੀ ਨ� ਪ�ਮ� � ਜ�ਲ� ਿਵਖਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਰ�ਮੀ ਨ�
ਖ�ਤ� ਚ ਭਜਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਯਾਦ� ਤ� ਵ�ਧ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ
ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ ਹਲ� ਵੀ ਿਬਤਾਈ ਉਹ ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ।
ਸਾਲ ਕ� ਮਗਰ� ਜਦ� ਪ�ਮਾ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ� ਉਸ
ਚ ਅ�ਾਧੀਪ�ਣਾ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਭਾਰ� ਹ� ਿਗਆ ।
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ਹਰਮੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਨ� ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹਨ� ਦਾ
ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਪ�ਮ� ਦ� ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਤ� ਉਲਟੀ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਸ�ਚਣ ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ� ਮਾਹ�ਲ ਚ ਵ�ਡ� ਹ�ਏ ਦ� ਸਖਸ਼ ਨਾਲ
ਰਿਹ�ਦ� ਵੀ ਉਲਟ� ਵਗਣ ਲ�ਗ� ਸੀ ।
ਰਮਨ ਕਾਲਜ਼ ਜ�ਦਾ ਤ� ਜ� ਚ�ਡੀਗੜ� ਹਰਮੀਤ � ਿਮਲਣ । ਘਰ ਹ��ਦਾ
ਪ�ਮ� ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਹ�ਦਾ ਘਰਦ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਵੀ ਵ�ਖਦਾ । ਿਫਰ ਜਦ�
ਪ�ਮ� � ਕ�ਦ ਹ�ਈ ਜ਼ਮਾਨਤ� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕ�ਨ� ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਵੀ ਮਾਰ�
ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਿਕਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਓਧਰ ਹਰਮੀਤ ਤ� ਜ�ਸ ਦ�ਵ� ਦਾ ਹੀ ਕਨ�ਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਿਗਆ ।

ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ ਅ�ਧ ਹਫਤ� ਚ ਹ�ਣ ਕਨ�ਡਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤ�
ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਹੀ ਦ�ਵ� ਚ�ਡੀਗੜ� ਰਿਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਮਗਰ� ਆਪ� ਆਪਣ� ਘਰ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਚ ਤ�ਰ� ਿਫਰਨਾ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਜਦ� ਤ� ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਰਮਨ ਿਮਲਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਮ�ਕਾ ਨਹ� ਸੀ
ਛ�ਡਦਾ । ਲ�ਗਪ�ਗ ਹਰ ਰ�ਜ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਕਾਲਜ ਛ�ਡ ਿਸ�ਧੀ
ਬ�ਸ ਮ�ਹਾਲੀ ਦੀ ਫੜਦਾ ਤ� ਛ� ਫ�ਜ਼ ਉ�ਤਰ ਅ�ਗ� 3B2 ਦਾ ਆਟ� । ਕਾਰ
ਚ�ਕ ਕ� ਘਰਦ� ਸਵਾਲ� ਤ� ਬ�ਚ ਜ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ।
ਤ� ਉਹ ਿਦਨ ਹਰਮੀਤ ਦਾ ਪੀਜੀ ਚ ਰ�ਕਣ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਦਨ
ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦ� ਚਲ� ਜਾਣ ਮਗਰ�
ਉਹਨ� ਦ� ਕ�ਿਲਆਂ ਲਈ ਸਕ�ਨ ਦ� ਪਲ ਪਲ�ਨ ਕੀਤ� ਸੀ ।
ਰਮਨ ਨ� ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਦਸਤਕ ਿਦ�ਤ� ਿਬਨ� ਪੀਜੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹ�ਇਆ ।

ਪ�ਰਾ ਘਰ ਸ�ਨਸਾਨ ਵ�ਖਕ� ਉਹਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਦੀ ਕ�ਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਸੀ । ਊਹਨ�
ਹਰਮੀਤ � ਕਈ ਅਵਾਜ� ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਕ�ਈ ਆਵਾਜ ਦਾ ਉ�ਤਰ ਨਾ
ਆਇਆ । ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਇਹ ਪ�ਰਾਣੀ ਆਦਤ ਇਸ ਇ�ਝ ਲ�ਕਣ ਿਮ�ਟੀ
ਖ�ਡ ਉਸ � ਲ�ਭਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਕਰਨਾ ਤ� ਮਗਰ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਅ�ਖ�
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ਬ�ਦ ਕਰ ਲ�ਣੀਆਂ ।

ਉਹ ਲਭਦਾ ਿਤ�ਨ� ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਗਆ ਪਰ ਿਕਤ� ਵੀ ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ�
ਸੀ । ਮ�ਨ ਬਾਥਰ�ਮ ਿਵ�ਚ� ਪਾਣੀ ਦ� ਿਡ�ਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਨਹਾ ਰਹੀ ਏ ਹਰਮੀਤ ।

ਉਸਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਖੜ� ਖੜ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ� । ਤ� ਿਸਰਫ
ਅ�ਡਰਵੀਅਰ ਰ�ਖਕ� ਬਾਥਰ�ਮ ਦ� ਦਰਵਾਜ਼� ਤ� ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਧ�ਕਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹ�ਥ ਲਗਦ� ਹੀ ਦਰਵਾਜਾ ਪ�ਰਾ ਖ��ਲ� ਿਗਆ ਤ� ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਅ�ਿਡਆ ਰਿਹ
ਿਗਆ । ਫ�ਆਰ� ਦ� ਥ�ਲ� ਪ�ਰੀ ਨਗਨ ਸ�ਗਮਰਮਰ ਿਜਹ� ਿਚ�ਟ� ਿਜਸਮ ਦੀ
ਮਾਿਲਕ ਜ�ਸ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਕ� ਮ�ਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਅਰਧ ਨਗਨ
ਸਰੀਰ � ਿਨਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਨਹ�
ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਿਸ਼ਕਨ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ � ਉ�ਪਰ� ਤ� ਥ�ਲ� ਤ�ਕ ਤ�ਿਕਆ । ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਤ� ਪ� ਰਹੀਆਂ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ��ਦ� ਊਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਮਕ � ਿਬਖ�ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਤ�
ਇਸ ਚਮਕ ਚ ਰਮਨ ਦੀਆ ਂਅ�ਖ� ਤ� ਿਦਮਾਗ ਦ�ਵ� ਚ��ਿਧਆ ਗਏ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਖ਼�ਬਸ�ਰਤੀ ਜ� ਕ�ਚ� ਦ��ਧ ਵਰਗੀ ਸੀ ਓਥ� ਜ�ਸ ਦਾ ਿਜਸਮ
ਉਸ � ਕੜ�� ਹ�ਏ ਦ��ਧ ਵਰਗਾ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਰ�ਗ ਤ� ਆਕਾਰ
ਦ�ਵ� ਪ�ਕ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਿਜਸ� ਸ�ਚ� ਨ� ਇ�ਝ ਤਰਾਿਸ਼ਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ
ਕ�ਈ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਵ�ਖ ਕ� ਵੀ ਦ�ਬਾਰਾ ਦ�ਖ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਤ� ਹ�ਣ ਉਹੀ ਿਜਸਮ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਮਿਹਕ ਛ�ਡਦਾ ਿਬਨ�
ਿਕਸ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਤ� ਕ�ਝ ਫ��ਟ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ ਿਜਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਇ�ਕ
ਬ�ਲਾਵਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਪਆਸ ਸੀ । ਜ� ਉਸਨ� ਪਿਹਲ�� ਤ�ਕੀ ਤ� ਸੀ ਪਰ
ਭ�ਲ�ਖਾ ਸਮਝ ਅਣਗ�ਿਲਆ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਠ�ਡ� ਪਾਣੀ ਚ ਿਭ�ਜਦੀ ਜ�ਸ ਨ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਭਾਫ� ਛ�ੜ ਿਦ�ਤੀਆਂ
ਸੀ ਤ� ਊਸਦੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਤ� ਤੜਪ ਉਸਦਾ ਬਦਿਲਆ ਰ�ਗ ਤ� ਅ�ਗ� ਦੀ
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ਹਰਕਤ ਜ�ਸ ਕ�ਲ� ਗ��ਝੀ ਨਹ� ਸੀ । ਆਪਣ� ਤ�ਰ � ਮਟਕਾ ਕ� ਸਰੀਰ �
ਲ�ੜ� ਵ�ਧ ਿਹਲਾ ਕ� ਉਹ ਰਮਨ ਵ�ਲ ਵਧੀ ਤ� ਰਮਨ � ਆਪਣ� ਬਾਹ� ਚ
ਭਰ ਲ�ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਬ��ਲ�ਾ ਦ� ਕਰੀਬ ਆਉਂਦ� ਗਏ ।

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ ਉਹ ਜ�ੜ ਸਕਦ� ਰਮਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਚੀਸ ਜਹੀ
ਉਠੀ ਹਰਮੀਤ � ਧ�ਖਾ ਦ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਹ ਿਕਵ� ਸ�ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਨ�
ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਵਧੀ ਜ�ਸ � ਦ�ਰ ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ । ਫਟਾਫਟ ਕਮਰ� ਚ� ਕ�ਪੜ�
ਸਮ�ਟ� ਤ� ਡਰਾਇ�ਗ ਰ�ਮ ਚ ਜਾ ਕ� ਪਾ ਕ� ਸ�ਫ਼� ਤ� ਬ�ਠ ਿਗਆ ।

ਅਜ� ਬ�ਠ� � ਕ�ਝ ਸਿਕ�ਟ ਹ�ਏ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਪੀਜੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ
। ਊਸਦੀ ਇਸ਼ਕ� ਕਹਾਣੀ ਚ ਿਜਵ� ਭ�ਚਾਲ ਆਉਣ ਤ� ਬਚ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਜ�
ਉਹ ਦ� ਿਮ�ਟ ਵੀ ਹ�ਰ ਜ�ਸ ਕ�ਲ ਰ�ਿਕਆ ਹ��ਦਾ ਤ� ਕੀ ਤ� ਕੀ ਬਣ ਜ�ਦ� ।
ਿਦਲ ਚ ਉਸਨ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ।
ਹਰਮੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਕ�ਝ ਸਮਾਨ ਲ�ਣ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਜ�ਸ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ�
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦ�ਵ� � ਇਸ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਕ ਦਰਾਰ ਦ�ਹ� ਚ
ਬਣਨ ਤ� ਬਚ ਗਈ ਸੀ ।
ਜ�ਸ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਅ�ਖ� ਪਾ ਕ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਹ�ਮਤ ਨਹ� ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਤ� ਜ�ਸ ਨ� ਜ� ਕ�ਝ
ਅ�ਦਰ ਹ�ਇਆ ਉਸ ਲਈ ਯਕਦਮ ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ । ਮਾਫੀ ਤ� ਰਮਨ
ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਬਨ� ਨ�ਕ ਕੀਤ� ਬਾਥਰ�ਮ ਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਸੀ ਤ� ਉਹ
ਵੀ ਿਬਨ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜ�ਸ ਨ�
ਊਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣਕ� ਜਾਨਬ��ਝ ਕ� ਦਰਵਾਜਾ ਖ�ਿਲ�ਆ ਸੀ ਤ� ਹ��ਗਾਰਾ
ਨਹ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਕ�ਈ ।

ਜ�ਸ ਦਾ ਮ��ਹ ਰ�ਆਂਸੀ ਸੀ । ਉਸ � ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਰਸ਼ਕ ਸੀ
ਿਜਸ� ਐਨਾ ਿਪਆਰ ਤ� ਕ�ਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮ��ਡਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ
ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ� ਵੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਜ� ਿਕ ਖ�ਦ ਿਵਆਿਹਆ
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ਸੀ ਉਸ� ਇ�ਕ ਲ�ੜ ਪ�ਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦਾ । ਜਦ�
ਲ�ੜ ਹ��ਦੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਹ��ਦਾ ਤ� ਜਦ� ਉਸ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਲ�ੜ ਹ��ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਕ�ਲ
। ਿਪਆਰ ਕ�ਅਰ ਬਾਹਰ ਘ��ਮਣਾ ਿਫਰਨਾ ਕ�ਠ� ਿਫਲਮ ਵ�ਖਣੀ ਖਾਣਾ
ਪੀਣਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਉਸਦ� ਿਹ�ਸ� ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਵੀ ਰਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਕ�ਲ ਰਿਹ�ਦੀ
ਆਨ� ਬਹਾਨ� ਉਸ � ਛ�ੜਦੀ ਤ� ਉਸ� ਛ�ਹ�ਦੀ । ਪਰ ਰਮਨ ਿਸਰਫ
ਸਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ� ਜ�ਦਾ ।ਪਰ ਅ�ਜ ਿਮਲ�
ਇਸ ਮ�ਕ� ਚ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ� ਆਪਣ� ਹ�ਸਨ ਚ ਉਲਝਾ ਲ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਥ� ਜ�ਦ� ਉਸਨ� ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਕ�ਲ� ਆਜ਼ਾਦ ਹ� ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਰਮਨ � ਬਾਹਰ ਸ�ਦਣ ਲਈ ਤ�
ਉਸ� ਪਾ ਕ� ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਚਾਹ�ਣ ਵਾਲ� � ਆਪਣ� ਗ�ਲ ਨਾਲ
ਲਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ।
ਰਮਨ ਉਸਦ� ਤਿਲਸਮ � ਤ�ੜ ਕ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ।ਜ�ਕਰ
ਹ�ਸਨ ਹੀ ਿਕਸ� � ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖ ਸਕਦਾ ਹ�ਏ ਤ� ਦ�ਨੀਆਂ ਤ� ਸਭ ਤ�
ਸ�ਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਰਮ� ਚ ਨਹ� ਘਰ� ਚ ਹ��ਦੀਆ ਂਤ� ਸਭ ਤ�
ਸ�ਹਣ� ਮਰਦ ਵੀ ਹਰ ਥਾ ਹ�ਥ ਪ�ਲ� ਨਾ ਮਾਰਦ� ਿਫਰਦ� ।
ਇਹ ਤ� ਸਭ ਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਏ ਦ� ਜ�ੜ� ਹ�ਏ ਿਦਲ� ਦੀ ਗ�ਲ ਏ ਮਨ ਦੀ
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਏ ਿਜਹੜੀ ਿਜਸ� ਿਜਥ� ਿਮਲੀ ਓਥ� ਹੀ ਿਟਕ ਜਾਏਗਾ ਨਹ� ਤ�
ਭਟਕਣ ਿਕਸ� � ਿਟਕਣ ਥ�ੜ� ਿਦ�ਦੀ ਏ ?

https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/
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ਰਮਨ ਤ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਇਹ� ਤ� ਫਰਕ ਸੀ ਇ�ਕ ਭਟਕਣ ਚ ਸੀ
ਦ�ਸਰਾ ਿਟਕਾਅ ਚ ।

ਉਸ� ਿਟਕਾਅ ਨ� ਰਮਨ ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ � ਡ��ਘ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ
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ਕ�ਢ ਿਲਆ ਸੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ।

ਤ� ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਤ� ਸ�ਪਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਯਾਦ� ਚ
ਰ�ਖ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਿਵਛੜ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦ� ਨਾਲ ਕ� ਸਮ��ਦਰ� ਤ�
ਪਾਰ ਿਫਰ ਿਮਲਾਗ� ।
ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਕ�ਠੀਆਂ ਹੀ ਕਨ�ਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤ�
ਿਸ�ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦ� ਹ�ਝ� ਪਲਕ� ਚ ਲ�ਕ� ਦ�ਵ� ਨ� ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਹ�ਥ ਿਹਲਾ
ਇ�ਦਰਾ ਗ�ਧੀ ਅ�ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅ�ਡ� ਦ� ਟਰਮੀਨਲ ਿਤ�ਨ ਤ� ਬਾਏ
ਬਾਏ ਿਕਹਾ ਸੀ ।

ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਦੀ ਧ�ਕ ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ ,ਜ�ਲ� ਿਵ�ਚ� ਬਾਹਰ ਆਕ� ਤ�
ਉਸਦ� ਨਾਮ ਦ� ਚਰਚ� ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਏ ਸੀ । ਿਦਲ ਚ ਜ� ਬ� ਡਰੀ ਸੀ
ਉਹ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵ�ਧ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਿਪ�ਡ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਕ�ਠ� ਦੀ ਛ�ਤ ਚੜਕ� ਰ�ਮੀ ਦ� ਖਾਲੀ ਹ�ਏ ਘਰ � ਵ�ਖ
ਿਚ�ਤ ਉਦਾਸ ਿਜਹਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਜ�ਲ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਪ�ਸ� ਵੀ ਸਭ ਖ਼ਤਮ
ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਮ�ੜ ਤ� ਕ�ਮ ਸ਼�ਰ� ਕਰਨ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ । ਪ�ਸ� ਤ� ਿਬਨ� ਜ�ਲ� ਚ�
ਿਨਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਹ� ਇਕ ਗ�ਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
ਸੀ ਿਕ ਬ�ਰ� ਵਕਤ ਪ�ਸ� ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਨਾਲ ਨਹੀ ਖੜਦਾ ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵ� ਨਵ� ਬਦਲੀ ਸੀ ਤ� ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਵੀ ਨਵ� ਸੀ ।ਿਪ�ਡ� ਚ
ਿਜਸ ਡਰ�ਗ ਦ� ਚਰਚ� ਸੀ ਉਹ ਸੀ “ਿਚ�ਟਾ”। ਆਪਣ� ਪ�ਰਾਣ� ਵ�ਲੀਆਂ ਤ�
ਿਲ�ਕ ਕਢਦ� ਕ�ਢਦ� ਉਸਨ� ਿਦਨ� ਚ ਹੀ ਪ�ਰੀ ਚ�ਨ � ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਪਾਿਕਸਤਾਨ� ਆਉਂਦਾ “ਿਚ�ਟਾ” ਰਾਖੀ ਕਰਦ� ਬੀ ਐ�ਸ ਐ�ਫ ਤ� ਪ�ਿਲਸ �
ਬਣਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦ� ਕ� ਸਰਹ�ਦ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਪਹ��ਚਦਾ । ਓਥ� ਤ� ਲ�ਕਲ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤ� ਗ�ਗ� ਰ�ਹੀ ਅਗ�ਹ ਸਪਲਾਈ ਹ��ਦਾ । ਦ�ਵ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ�
ਬ�ਦ� ਇਸ ਚ ਰਲ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਸਭ ਰਲ ਿਮਲਕ� ਖ�ਦ� ਸੀ ।
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ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਲ�� ਿਚ�ਟ� ਦੀ ਖਪਤ ਚ�ਡੀਗੜ ਿਦ�ਲੀ ਤ� ਇਹਨ� ਦ� ਨਾਲ
ਲਗਦ� ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਿਜ�ਥ� ਅਮੀਰ ਘਰ� ਦ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ “ਰ�ਵ” ਮਤਲਬ ਜ�ਗਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦ� ਸੀ ।ਿਜਉਂ
ਿਜਉਂ ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਹਿਰਆਣ� ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਦ� ਰ�ਟ ਇ�ਕ� ਦਮ ਵਧ� ਤ� ਆਮ
ਘਰ� ਚ ਪ�ਸਾ ਇ�ਕ� ਦਮ ਿਡ�ਿਗਆ । ਨਵ� ਉ�ਠਦੀ ਪੀੜੀ ਚ�ਡੀਗੜ�
ਮ�ਹਾਲੀ ਪੜਦੀ ਹ�ਈ ਹਨੀ ਿਸ�ਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ � ਸ�ਣਦੀ ਹ�ਈ ਇਸ ਨਸ਼�
ਵ�ਲ ਿਖ�ਚੀ ਗਈ । ਖਰਚਣ ਲਈ ਪ�ਸ� ਵੀ ਸੀ ਤ� ਸ਼ਬਾਬ ਤ� ਹ� ਹੀ ਸੀ ।
ਪ�ਰਾਣ� ਨਸ਼� ਤ� ਉਹਨ� � ਗਾਉਂਦ� ਗਾਇਕ ਖ��ਡ� ਲਾਈਨ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ ।
ਭ��ਕੀ ਅਫੀਮ ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਤ�ਕ ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ ਜ� ਚਮਕੀਲਾ
ਜ� ਮਾਣਕ � ਸ�ਣਦੀ ਸੀ ।
ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਪ�ਸਾ ਵਿਧਆ ਿਡਮ�ਡ ਵਧੀ ਤ� ਪ�ਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧੀ ਤ� ਨਸ਼ਾ
ਸਸਤਾ ਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਕਈ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲ�ਗਾ ।
ਇ�ਝ ਅਮੀਰ� ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮ�ਧ ਵਰਗ ਦ� ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ।

ਪ�ਮ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਪ�ਡ ਜੀ ਟੀ ਰ�ਡ ਤ� ਦੀ ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਸੜਕ ਦ�
ਿਕਨਾਰ� ਆਲੀ ਜਮੀਨ ਲ�ਖ� ਤ� ਕਰ�ੜਾ ਚ ਪ��ਜੀ ਤ� ਸਭ ਦ� ਵਾਰ� ਿਨਆਰ�
ਹ� ਗਏ ।

ਚ�ਗ� ਸਰਦ� ਪ��ਜਦ� ਲ�ਕ ਵੀ ਭ�ਰ ਭ�ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਣ ਲ�ਗ� । ਿਜਹਨ�
ਸਮਝਦਾਰ� � ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਿਵ�ਖ ਿਦ�ਿਸਆ ਉਹਨ� ਵ�ਚ ਵ�ਟ ਆਪਣੀ
ਪੀੜੀ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ ।
ਪ�ਮ� ਨ� ਪ�ਰੀ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਨਸ਼� ਦੀ ਚ�ਨ � ਸਮਿਝਆ । ਿਕਸ� ਕ�ਲ� ਖਰੀਦ ਕ�
ਵ�ਚਣ ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਉਸ� ਅ�ਧ ਕ� ਬ�ਚਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਿਹ�ਸਾ
ਕਢਦ� ਕ�ਢਦ� ਬਹ�ਤ ਥ�ੜ�ਾ ਕ� ਪ�ਸ� ਉਸ ਕ�ਲ ਪਹ��ਚਦ� ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਿਵਚਲ� ਬ�ਿਦਆ � ਕ�ਢ ਖ�ਦ ਆਿਖਰੀ ਿਹ�ਸ� ਕ�ਲ�
ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ ।
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ਇਸ ਚ ਿਰਸ� ਬਹ�ਤ ਸੀ । ਨਾਰਕ� ,ਪ�ਜਾਬ ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਨਾਕ� ਤ� ਬਾਕੀ
ਵ�ਚਣ ਆਿਲਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ�ਗਾ ।ਪਰ ਪ�ਮ� � ਇ�ਕ� ਲਾਲਸਾ ਸੀ
ਉਹ ਸੀ ਪ�ਸ� ਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਟਰ�ਕ
ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕ� ਐਂਡ ਤ� ਐਂਡ ਤ�ਕ ਪ�ਰੀ ਖ�ਪ � ਪਹ��ਚਾਇਆ ।

ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਨਾਰਕ� ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਉਹ ਅਜ� ਨਹ� ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਬਚਣ
ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ � ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ� । ਿਸ�ਧ� ਰ�ਡ ਨਾਲ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਰਾਹ ਲ�ਘਦ�
।

ਰ�ਟ ਅਿਜਹਾ ਚ�ਿਣਆਂ ਜ� ਭਰ� ਮਾਲ ਦ� ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ।ਤ� ਇ�ਝ
ਕਈ ਕ�ਇ�ਟਲ� ਮਾਲ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਗ�ਪਤ ਿਟਕਾਣ� ਪਿਹ�ਲੀ ਹ�ਲ� ਿਲਆ
ਸ��ਿਟਆ ।

ਇਥ� ਵ�ਚਣਾ ਤ� ਸ�ਖਾ ਸੀ ਦਲਾਲ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦ� ਿਫਰਦ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਹੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਜਹੜ� ਮ��ਡ� ਤ� ਚ�ਗ� ਘਰ� ਚ� ਸੀ । ਉਹ ਤ� ਖਰੀਦ
ਲ�ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਸਿਰਆਂ � ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵ�ਚਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।ਇ�ਝ ਇ�ਕ
ਪ�ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ।
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਜਾਣ ਨਾਲ� ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਗ�ਡੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ �
ਿਕਰਾਏ ਤ� ਢ�ਣ ਲਈ ਰ�ਖ ਿਲਆ। ਤ� ਆਪਣ� ਹੀ ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਉਸ ਬਣ�
ਬਣਾਏ ਮਾਲ � ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ�� ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ।
ਹ�ਣ ਉਸ� ਿਕਤ� ਲੜਨ ਲਈ ਖ�ਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲ�ੜ ਨਹ� ਸੀ । ਦ�ਸ ਪ�ਦਰ�
� ਮਾਲ ਛਕਾਓ ਤ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕ�ਮ ਕਰਵਾਓ । ਇਸ ਪ�ਸ� ਚ� ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤ�
ਪ�ਿਲਸ � ਵੀ ਗ�ਢ ਿਲਆ। ਿਜਹੜ� ਪ�ਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨ� ਉਸ� ਿਗ�ਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ� ਿਕਸ� ਐਸ� ਇਲਾਕ� ਚ ਭ�ਿਜਆ ਿਕ ਮ�ੜ ਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ
ਿਦ�ਸੀ ।
ਜ�ਲ� ਚ ਆਪਣ� ਬਣ� ਕ�ਟ�ਕਟਸ ਨਾਲ ਓਥ� ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ
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ਲ�ਗਾ । ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਓਥ� ਿਨਕਲ ਕ� ਆਉਂਦਾ ਹਰ
ਬ�ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ।
ਜਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਰਾਜ� ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਨ� ਸਖਤੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਆਪਣ� ਨਸ਼� � ਉਸਨ� ਕ�ੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਭ�ਜਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕੀਤਾ । ਕ�ੜੀਆਂ ਦੀ
ਆਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ�ਿਲਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ ।ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲ� ਕ� ਉਹ ਅਮੀਰ
ਿਦਸਦੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਨਸ਼� � ਵ�ਚਣ ਲ�ਗਾ । ਿਜਹੜੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ �
ਇਸ ਨਸ਼� ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਗਦਾ ਉਹ ਨਸ਼� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਬ�ਰੀ ਜ� ਪ�ਮ� ਨ� ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਪ�ਿਲਸ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਹੀ
ਸੀ । ਊਸਦੀ ਤਸ�ਲੀ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਤਬਾਦਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਸ�ਣੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਗਾਲ� ਭ��ਲ ਸਕ� ।
ਇ�ਕ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣ� ਚ�ਗ� ਮਾਲ ਖ�ਦ� ਿਮ�ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸਦ� ਘਰ
ਪਹ��ਿਚਆ । ਤ� ਆਪਣ� ਿਪ�ਠ ਦੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸ�ਟ ਤ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਸਣੀ
ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਗਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸਨ� ਿਲਆ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣ� ਕ��ਟ ਕ� ਉਸਦ� ਿਸਰ ਮ��ਹ � ਉਸਨ� ਮ��ਨ
ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸ� ਿਕਸ� � ਸ਼ਕਲ ਿਦਖਾਉਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ।

ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਭਰ� ਬਦਲ� ਦੀ ਅ�ਗ ਮਸ� ਠ�ਡੀ ਹ�ਈ ਸੀ ।
……

ਓਧਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਇ�ਕ ਐਸ� ਮਸਲ� ਚ ਫਿਸਆ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਕਸ�ਤੀ
ਫ�ਸ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਕ�ੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਦ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ
ਬਦਿਲਆ । ਇ�ਝ ਹੀ ਇ�ਕ ਕ�ੜੀ ਿਪ�ਛ� ਹ�ਈ ਲੜਾਈ ਚ ਉਸਦ� ਹਥ� ਿਕਸ�
ਬਜ਼�ਰਗ ਦ� ਲ�ੜ� ਵ�ਧ ਕ��ਟ ਪ� ਗਈ । ਕ��ਟਣ ਵਾਿਲਆ ਚ ਹ�ਰ ਵੀ ਕਈ
ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾ ਸੀ । ਕਤਲ ਕ�ਸ ਚ ਜ�ਲ� ਕ�ਟਣ ਨਾਲ�
ਘਰਿਦਆਂ ਕ�ਲ ਇ�ਕ� ਇ�ਕ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭ�ਜ ਦ�ਣ ਦਾ । ਐਨਾ
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ਪਿੜ�ਆ ਹ�ਇਆ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਆਪਣ� ਿਸਰ ਤ� ਜਾ ਸਕ� । ਬ�ਸ ਿਕਸ�
ਤਰੀਕ� ਮ�ਕਸੀਕ� ਦ� ਰਾਹ ਕਈ ਲਖ ਖਰਚ ਤ� ਜਾਨ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕ� ਉਹ
ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ।ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਜ� ਪਿਹਲੀ ਮਦਦ ਉਸ� ਸ��ਝੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਮ�ਟ ਹਰਮੀਤ ਹੀ ਸੀ। ਿਜਸ� ਓਥ� ਗਏ ਸਾਲ ਤ� ਵ�ਧ
ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਸ��ਟਲ ਵੀ ਸੀ । ਆਪਣ� ਸਭ ਗ਼ਲਤੀਆਂ � ਮ�ਨਦ� ਹ�ਏ
ਉਸਨ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰਮਨ � ਭਰਾ ਹ�ਣਦ� ਵਾਸਤ� ਪਾ ਕ� ਹ�ਲਪ
ਮ�ਗੀ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਊਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦੀ ਪਰ ਰਮਨ ਦ� ਆਖ�
ਲ�ਗ ਉਸ� ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ।ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਪ�ਸਾ ਵਿਧਆ ਪ�ਮ� ਦ� ਦ�ਸ਼ਮਣ
ਵੀ ਵਧਦ� ਗਏ । ਉਸਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤ� ਝਗੜ� ਵੀ ਵਧ� । ਪ�ਿਲਸ
ਅਫਸਰ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕ� ਕ��ਟ ਮਾਰ ਕਰਕ� ਪ�ਿਲਸ � ਉਸਨ� ਆਪਣ�
ਿਖਲ�ਾਫ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਇਨ�ੀ ਿਦਨ� ਹੀ ਇ�ਕ ਗ�ਗ ਦ� ਸਾਥੀ ਦਾ ਿਕਸ�
ਕ�ੜੀ ਦ� ਚ�ਕਰ ਚ ਰ�ਲਾ ਿਪਆ ।ਪ�ਮਾ ਉਸ � ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕਿਹ�ਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨਾਲ�� ਖ�ਦ ਅ�ਗ� ਹ�ਕ� ਉਸ ਕ�ੜੀ � ਘਰ� ਹੀ ਚ�ਕ
ਲ�ਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਅ�ਿਗਉਂ ਵੀ ਅਗਲ� ਪ�ਰ� ਿਤਆਰ ਸੀ ।
ਇਸ� ਰ�ਲ� ਰ�ਪ� ਚ ਗਰਮੀ ਚ ਿਕਸ� ਵ�ਡੀ ਉਮਰ ਦ� ਬਜ਼�ਰਗ � ਪ�ਮ� ਦਾ
ਧ�ਕਾ ਵ�ਜ ਿਗਆ ਤ� ਭਗਦੜ ਚ ਿਕਸਨ� ਿਕਸ� ਕ��ਟ ਧਿਰਆ ਕ�ਝ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ । ਮਗਰ� ਉਹ ਬਜ਼�ਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕ� ਮਰ ਿਗਆ ।

ਜ�ੜੀ ਬਣੀ ਿਕ ਨਹ� ਪ�ਮਾ ਸਭ ਕਾਸ� ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਤ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ ,ਮੀਡੀਆ , ਤ� ਹ�ਰ ਿਨ�ਕ� ਮ�ਟ� ਸ�ਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਦਬਾਅ
ਬਣਾਉਣ ਲ�ਗ� । ਸਰਕਾਰ ਨ� ਹ�ਥ ਿਪਛ� ਕੀਤ� ਤ� ਉਸ ਦ� ਬਾਕੀ ਕਰਨਾਮ�
ਸਾਹਮਣ� ਆਉਣ ਲ�ਗ� । ਕਈ ਗ�ਗ ਜ� ਪਿਹਲ� ਤ�ਕ ਦ�ਬ� ਹ�ਏ ਸੀ ਊਸਦੀ
ਟ�ਹਰ ਅ�ਗ� ਹ�ਣ ਖ��ਲਕ� ਪ�ਗ� ਲ� ਰਹ� ਸੀ । ਜ�ਲ� ਚ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਊਸਦੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ
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।

ਪਰ ਉਹ ਅਜ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਸੀ । ਪ�ਿਲਸ ਿਸ�ਧਾ ਹ�ਥ ਪਾਉਣ ਤ�
ਹਲ� ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡਰ । ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਿਮਟਣ ਤ� ਖ�ਨ
ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਦ�ਣ ਵਾਲ� ਹਲ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਸਾਥੀ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਸੀ । ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਗ�ਗ � ਕ��ਟਦ� ਮਾਰਦ� ਧਮਕੀਆਂ ਿਦ�ਦ� ਪ�ਰੀ ਸ�ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚ
ਉਹ ਛਾਹ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਨਵੀ ਉ�ਠਦੀ ਜਵਾਨੀ � ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਹ��ਦਾ ਤ� ਪ�ਮ� ਤ� ਊਹਦ�
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹ�ਏ ਧ�ਕ� ਿਦਖਾ ਿਦਖਾ ਕ� ਇ�ਕ ਹੀਰ� ਵਜ� ਉਭਾਰਨ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ � ਇਹ ਪੀੜੀ ਸ�ਚ ਮ�ਨ ਫ�ਸਬ��ਕ ਤ� ਯ� ਿਟਊਬ ਤ� ਚ�ਕ ਦ� ਚ�ਕ ਦ�
ਕਰਨ ਲ�ਗ ਜ�ਦੀ ਹ�।
ਪ�ਮ� ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ� ਸੀ ਉਸਦ� ਤ� ਉਸਦ� ਗ�ਗ � ਫ�ਲ� ਕਰਨ ਵਾਲ� ਲ�ਖ�
ਚ ਸੀ । ਿਜਹੜ� ਪ�ਮ� ਵ�ਲ� ਬਰਬਾਦ ਕੀਤ� ਘਰ� � ਭ��ਲ ਗਏ ਸੀ ਚਾਹ�
ਉਹ ਨਸ਼� ਨਾਲ ਸੀ ਜ� ਿਕਵ� ਹ�ਰ ।

ਤ� ਇ�ਝ ਆਪਣੀ ਸ਼�ਹਰਤ � ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਹ�ਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ � ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਜ�ਤ ਮ�ਨਦਾ ਹ�ਇਆ ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਤ� ਧ�ਕ� ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗ�ਗ�
� ਦਬਾਅ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਆਪਣ� ਕਾਰ�ਬਾਰ � ਬਾਦਸਤ�ਰ ਜਾਰੀ ਰ�ਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ ।
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ� ਦ� ਦਬਾਅ ਹ�ਠ ਸਰਕਾਰ � ਔਖ� ਫ�ਸਲ� ਲ�ਣ�
ਪਏ ਤ� ਿਜਸ ਇ�ਸਪ�ਕਟਰ ਦੀ ਕ��ਟ ਮਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਊਸਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚ
ਹੀ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਦਾ ਇ�ਕ� ਇ�ਕ ਮਕਸਦ ਪ�ਮ� ਦ�
ਸਾਮਰਾਜ � ਮਲੀਆਮ�ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ।

……….

ਗ�ਰਜੀਤ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ� ਚ ਫਸਦਾ ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕ�
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ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਸੀ । ਓਥ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਦ� ਜ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸਨ�
ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ਊਸਦੀ ਸ�ਚ ਚ ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਜਦ� ਉਹ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਸਭ ਪ�ਰਾਣੀਆਂ ਗ�ਲ�
ਭ�ਲਾਕ� ਉਸ� ਸ�ਭਾਲਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣ�
ਕੀਤ� ਉਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਇ�ਕ� ਘਟਨਾ ਨ� ਉਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� � ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ ਨਹ� ਤ� ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਮ�ਟ ਸੀ
ਦ�ਸਤ� ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਭਾਵ� ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬੜਕ ਚ ਬ�ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਘ�ਟ ਹੀ ਵ�ਖਦਾ ਇਹ�
ਉਸ ਨਾਲ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਇਥ� ਵੀ ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਅਜ� ਤ�ਕ ਕ�ਠੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਿਜ�ਥ� ਰਮਨ ਦ� ਕਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਦ� ਿਦਨ ਿਗਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਓਥ�
ਜ�ਸ ਨ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਪਿਹਲ�� ਇ�ਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗ�ਲ� � ਿਪ�ਛ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਆਪਣ� ਿਵਆਹ� ਬ�ਏਫ��ਡ � ਉਹ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ।ਤ� ਇਥ� ਿਕਸ� ਦ� ਸਾਥ �
ਲ�ਭਦੀ ਲ�ਭਦੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਚਲ� ਗਈ ਸੀ । ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਇਥ�
ਕਾਹਲੀ ਚ ਿਰਸ਼ਤ� ਬਣਦ� ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਚ ਟ��ਟ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਤ� ਜ�ਸ
ਿਫਰ ਉਸ� ਦ�ੜ ਚ ਚ�ਲ ਪ�ਦੀ ।
ਹਰਮੀਤ � ਇਹ ਵ�ਖ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦ� ਨਫ਼ਰਤ ਹ� ਜ�ਦੀ ਕਦ� ਗ��ਸਾ ਆ
ਜ�ਦਾ ਤ� ਕਦ� ਿਪਆਰ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਵ�ਖ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ । ਉਹ
ਉਸ� ਬਹ�ਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕ� ਵੀ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ
। ਿਜ�ਨ� ਕ� ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਉਸਨ� ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਬਣਾ ਲ� ਸੀ ਓਨ� ਕ� ਦ�ਖ ਕ�
ਹਰਮੀਤ ਉਸ� ਿਬਲਕ��ਲ ਵੀ ਚ�ਗੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਗ�ਰਜੀਤ ਓਥ� ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਹਰਮੀਤ
ਨ� ਉਸ� ਜ�ਸ ਬਾਰ� ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਜ� ਕ�ਝ ਉਸਨ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ
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ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗ�ਰਜੀਤ � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ” ਚ�ਗੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਏ
,ਤ�� ਵ�ਚ ਵ�ਟ ਕ� ਖਾ ਜਾਏਗੀ ।”
ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ� ਦ�ਵ� ਹੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਚ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਘਰ ਰਿਹ�ਦ� ਵਕਤ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਿਕ�ਝ ਪਾਇਆ ਕਦ�
ਿਧਆਨ ਨਹ� ਸੀ ਰ�ਖਦੀਆਂ । ਪਰ ਜਦ� ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਆਇਆ ਸੀ
ਹਰਮੀਤ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗੀ ।
ਪਰ ਜ�ਸ ਿਬਲਕ�ਲ ਨਾ ਬਦਲੀ ,ਘਰ ਹ��ਦੀ ਤ� ਖ��ਲ� ਗਲਮ� ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ
ਪਾਉਂਦੀ ਤ� ਉਂਝ ਦੀ ਹੀ ਉਸਨ� ਿਨ�ਕਰ ਪਾਈ ਹ��ਦੀ ਜ� ਮਸ� ਹੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ�
� ਢਕਦੀ ਸੀ । ਇ�ਥ� ਆਕ� ਉਹ ਇ�ਡੀਆ ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਖ��ਲ� ਗਈ ਸੀ ਮਸ�
ਹੀ ਉਸ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਅਜਾਦੀ ਿਮਲੀ ਸੀ ।
ਜਦ� ਿਤ�ਨ� ਘਰ ਹ��ਦ� ਟ� ਅਕਸਰ ਇਹ� ਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰ� ਜ�ਸ ਤ� ਹੀ ਿਟਕੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਅਜ� ਕ�ਮ
ਘ�ਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਘ�ਟ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ । ਿਜਆਦਾ ਘਰ ਹੀ
ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਜ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਫਰ ਕ�ਮ ਤ� ਦ�ਵ� ਦੀ
ਿਸ਼ਫਟ ਵੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਸੀ ਕਦ� ਕਦ� ਕਲਾਸ ਵੀ ਅ�ਡ ਹ��ਦੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ ਘਰ ਦ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� �
ਮਦਦ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦੀ । ਨਵ� ਕ�ਮ ਤ� ਘਰ ਲ�ਭ ਕ� ਉਹ ਜਲਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਹ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਇ�ਝ ਿਕਸ� ਤ� ਭਾਰ ਬਣਨਾ ਉਸ� ਚ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗ
ਿਰਹਾ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ ਹਲ� ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਲਈ ਿਪਆਰ ਸੀ ਜ�
ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਮਗਰ� ਹ�ਰ ਵੀ ਮਘ ਉ�ਿਠਆ ਸੀ । ਪਰ ਜ�ਸ ਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਉਸ� ਤ�ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਿਕ�ਨੀ
ਵਾਰ ਖ�ਦ � ਉਸਨ� ਰ�ਕ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮ�ੜ ਕ�ਝ ਵੀ ਐਸਾ ਵ�ਸਾ
ਕਰਕ� ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਚ ਿਡ�ਗਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ।
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ਤ� ਇ�ਕ ਸਵ�ਰ ਅਜ� ਤ�ਕ ਹਰਮੀਤ ਿਸ਼ਫਟ ਤ� ਨਹ� ਆਈ ਸੀ । ਉਹ ਅਜ�
ਸ��ਤਾ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ । ਜ�ਸ ਕਮਰ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦ� ਉਸ�
ਉ�ਠਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਘ�ਸਲ ਮਾਰ
ਕ� ਸ��ਤਾ ਊਸਦੀ ਬ�ੜ ਬ�ੜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉ�ਠ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਖ�ਲ�ੀਆਂ
ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਿਜਵ� ਜ�ਸ ਉਸ� ਜਾਣਬ��ਝ ਕ� ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ�
ਕਮਰ� ਚ ਆਈ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਉਸ� ਉ�ਠਦੀ ਬਿਹ�ਦੀ ਝ�ਕਦੀ � ਵ�ਖਣ
ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਚ ਪ�ਦੀ ਿਖ�ਚ, ਹ��ਦੀ ਿਹਲਜ�ਲ ਤ� ਝਲਕ� ਵ�ਖਦਾ
ਿਰਹਾ । ਆਪਣ� ਿਦਲ ਤ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕਾਬ� ਰ�ਖ ਉਹ ਹਮ�ਸ਼� ਦੀ ਤਰ�� ਉਸ
ਦੀ ਸ��ਦਰਤਾ ਦ� ਮ�ਫ਼ਤ ਦ� ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕ� ਿਨ�ਘ� ਹ� ਰਹ� ਿਜਸਮ � ਮਾਣਦਾ
ਿਰਹਾ ।
ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ�ਸ ਨ� ਉਸਦ� ਕ�ਬਲ � ਿਖ�ਚ ਕ� ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਮ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਪਰ ਉਸਨ� ਕ�ਬਲ ਨਾ ਛ�ਿਡਆ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਤ� ਜ�ਸ
ਿਖ�ਚਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ�ਨ� ਦੀ ਿਖ�ਚ ਧ�ਹ ਚ ਕ�ਬਲ
ਫ�ਟਣ � ਿਤਆਰ ਸੀ ਜਦ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਵ�ਲ
ਕ�ਬਲ � ਧ�ਹ ਿਲਆ । ਕ�ਬਲ ਸਮ�ਤ ਜ�ਸ ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ ਆ ਿਡ�ਗੀ ।
ਇ�ਕ ਦਮ ਉਹ ਹ�ਸਨ ਦ� ਭਾਰ ਹ�ਠ ਦ�ਿਬਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ
ਕ�ਬਲ � ਛ�ਡ ਆਪਣ� ਬਚਾਅ ਕਰਦ� ਪਤਾ ਨਹ� ਜ�ਸ � ਿਕਸ ਿਕਸ ਿਹ�ਸ�
� ਛ�ਹ ਕ� ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਟਕ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ ਜ�ਸ � ਪਰ� ਤ�
ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਕਮਜ਼�ਰ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਸਖਤ ਸਰੀਰ ਉ�ਤ� ਨਰਮ ਅ�ਗ�
ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਸਖਤੀ � ਹ�ਰ ਗ�ੜ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਕੜ ਿਢ�ਲੀ
ਨਹ� ਹ�ਈ ਨਾ ਹੀ ਜ�ਸ ਨ� ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਦਾ ਖ�ਦ ਦਾ ਸਾਹ
ਧ�ਕਣੀ ਵ�ਗ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗ� ।
ਪਤਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਉ�ਪਰ� ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਲ�ਕ � ਪਕੜ ਕ�
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ਪ�ਰ� ਤਰੀਕ� ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਿਲਟਾ ਿਲਆ । ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟ ਜ�ਸ
ਿਦਆਂ ਬ�ਦ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਆਪਣ�
ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਭਰ ਿਲਆ । ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤਾ � ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਦ� ਉ�ਪਰ� ਵਲ ਕ�
ਇ�ਝ ਿਸ਼ਕ�ਜ� ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕ� । ਜ�ਸ ਦ� ਿਜਸਮ
ਦਾ ਹਰ ਿਹ�ਸਾ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਵ�ਸ ਚ ਸੀ ਕ�ਝ ਵੀ ਊਸਦੀ ਪਕੜ ਤ� ਸਖਤੀ
ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਅ�ਦਰ ਜਾ ਕ� ਿਜਵ�
ਗਾਇਬ ਹੀ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਤ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ�
ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਤੜਪ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਵੀ ਘ�ਟ ਨਹ�
ਸੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਿਜਸਮ �
ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗੀ । ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਿਜਵ� ਿਪਘਲ
ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਗਰਮੀ ਪਸੀਨਾ ਹ�ਕ� ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਗ�ਰਜੀਤ ਦ�
ਬ��ਲ� ਊਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਥ�ਲ� ਵ�ਲ ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਚ� ਉਸਦ�
ਿਜਸਮ ਦ� ਸਭ ਤ� ਆਕਰਸ਼ਕ ਿਹ�ਸ� � ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ� ਆਪਣਾ ਹ�ਨਰ
ਿਦਖਾਉਣ ਲ�ਗ� । ਹ�ਥ� ਨ� ਿਫਸਲ ਕ� ਬਾਕੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਵੀ ਉਸ�
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਕ�ਬਲ
ਵ�ਗ ਪਾਸ� ਹ� ਗਏ ਉਸ� ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨ� ਜ�ਸ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਜਵ� ਜਜਬਾਤ� ਦਾ
ਹੜ ਿਲਆ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਰਗੜ ਨ� ਤ�ਫ਼ਾਨ
ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਨ� ਜਦ� ਉਸਦ� ਲ�ਤ� ਦੀ
ਜਕੜ ਚ� ਆਜ਼ਾਦ ਹ�ਕ� ਖ�ਦ � ਉਸ ਉ�ਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਿਲਆ ਤ� ਉਸ
ਕ�ਲ ਖ�ਦ ਦ� ਿਜਸਮ � ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਕ� ਿਸਰਫ ਅ�ਦਾ ਲ�ਣ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ
ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ । ਸਭ ਕ�ਝ ਜ�ਸ ਦ� ਹਵਾਲ� ਸੀ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਊਸਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਜ�ਸ ਨਾਲ� ਿਕਤ� ਘ�ਟ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਹ�ਥ ਹ�ਥ� ਚ ਜਕੜ� ਹ�ਏ ਸੀ
। ਹਰ ਬੀਤ ਰਹ� ਪਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵ�ਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਤ� ਆਨ�ਦ ਦੀ ਉਸ
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ਸੀਮਾ � ਪਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ਜ� ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਤਰਸ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਜ�ਸ ਵੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ�ਸ ਥ�ਕ ਟ��ਟ ਕ� ਉਸ ਉ�ਪਰ ਿਡ�ਗ
ਨਾ ਗਈ ਤ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਮ�ੜ ਿਕ�ਸ ਕਰਕ� ਮ�ਿਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ ਗ�ਰਜੀਤ ਫ਼��ਲ� ਵ�ਗ ਖ�ਦ � ਹ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਕ�ਦ ਹ� ਗਈ ਸੀ
………ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਇ�ਕ ਝਟਕਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਖ�ਦ � ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਜਾ
ਕ� ਉਸਨ� ਬ�ਦ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ………….ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਹਰਮੀਤ
ਲ�ਟੀ ਰਹੀ। ਜ�ਸ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ � ਵੀ ਉਸਦ� ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ
ਸੀ। ਮਗਰ� ਸਭ ਨ� ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਖਾ ਕ� ਸ� ਗਏ। ਪਰ ਜ�ਸ ਨ�
ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣ ਨਾਲ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਿਝਆ।
ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਿਦ�ਤੀ ਸਮਝ ਪ�ਰੀ ਬ�ਕਾਰ ਗਈ।
ਭਾਵ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਚ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
��ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝ�ਲ ਕ� ਉਹ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਸੀ ਤ� ਇ�ਡੀਆ ਨਾਲ� ਉਸਦ�
ਿਵਵਹਾਰ ਚ ਜ� ਬਦਲਾਅ ਇਥ� ਸੀ ਉਹ ਵ�ਖ ਕ� ਹਰਮੀਤ � ਲਗਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਤ� ਜ�ਸ ਉਸ ਨਾਲ ਧ�ਖਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵ� ਤ� ਮਗਰ� ਿਫਰ ਤ� ਉਹ
ਬ�ਵਫ਼ਾਈ ਝ�ਲ ਕ� ਮ�ੜ ਗਲਤ ਰਾਹ� ਨਾ ਤ�ਰ ਪਵ�।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨੀ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਦਾ ਇ�ਕ
ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਜ�ਸ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਲ�ਗਾ ਉਹਨ� ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਰ�ਸਰੀ ਲਈ
, ਘ��ਮਣ ,ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹਾਉਣ ਇਕ�ਠਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ। ਹ�ਣ ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਕ�ਝ
ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਹਦ� ਵ�ਸ ਚ ਹੀ ਕ�ਝ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ
ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕਸ� ਤ�ਫ਼ਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਸੀ। ਤ� ਉਸ� ਿਸਰਫ ਉਡੀਕ
ਰਮਨ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦ� ਆਉਣ ਦ� ਲਈ ਉਸਨ� ਿਵਜਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਭ�ਜ਼ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ।
………………………..
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ਤ�ਫ਼ਾਨ ਤ� ਪ�ਜਾਬ ਚ ਰਮਨ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਅਜ� ਮਸ� ਹੀ ਵੀਜ਼� ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਿਲਸ ਨ�
ਪ�ਮ� � ਫੜਨ ਲਈ ਉ�ਪਰ ਥ�ਲ� ਇ�ਕ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨੀ
ਮ�ਖਬਰੀ ਤ� ਛਾਪਾ ਪ� ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲ�ਘਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ
ਫਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨ�ਤਾਵ� ਨ� ਹ�ਥ ਿਪਛ�ਹ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਪ�ਿਲਸ
ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਥ ਸੀ ਕ�ਵਲ ਸ�ਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਤ� ਚਲਦ� ਪ�ਜ� ਦਾ।
ਇਸ ਵ�ਲ� ਉਸਦ� ਿਚਰ� ਤ� ਿਮ�ਤਰ ਰਹ� ਗ�ਗ ਵੀ ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਹ� ਗਏ
ਸੀ। ਝਗੜ� , ਵਾਅਦਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਤ� ਲਾਲਚ ਵ�ਸ ਸਭ ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਹ�
ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਮ��ਕਦ� ਪ�ਸ� ਤ� ਆਰਡਰ ਪ�ਰਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਤ� ਗਾਹਕ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਪ�ਰਾ ਜ਼�ਰ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰ� ਫ�ਨ ਆਉਂਦ�।
ਅ�ਤ ਹਾਰਕ� ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਫ�ਰ ਟਰ�ਕ ਚ ਬ�ਠ ਮਾਲ ਸ�ਮਗਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ�ਚੀ।
ਪ�ਰਾਣ� ਤਰੀਕ� ਅਪਣਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਸਨ� ਰਾਤ� ਰਾਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤ�ਅ ਕੀਤਾ ਤ�
ਿਪ�ਡ� ਿਪ�ਡੀ ਟਰ�ਕ � ਪਾ ਿਲਆ। ਪ�ਰ� ਸਫ਼ਰ � ਪ�ਰਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ
ਆਪਣ� ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਕ�ਝ ਕ� ਿਕਲ�ਮੀਟਰ ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਚ� ਪਹ� ਚ ਟਰ�ਕ ਫ�ਸ
ਿਗਆ। ਕ�ਢਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣ� ਿਕਸ� ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦ� ਬ�ਦ�
ਕ�ਲ� ਟਰ�ਕਟਰ ਲ�ਣ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਉਸਦ� ਨਾਲ ਦ� ਸਾਥੀ ਵੀ ਓਥ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ। ਟਰ�ਕ � ਿਨਗਰਾਨੀ ਚ
ਰ�ਖ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਇ�ਖ ਚ ਲ�ਕ ਕ� ਬ�ਠ ਗਏ। ਰ�ਬ ਜਾਣ� ਿਕਸਨ�
ਮ�ਖਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ� � ਪਤਾ ਉਦ� ਹੀ ਲ�ਗਾ ਜਦ� ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਗ�ਡੀਆਂ ਦਾ ਘ�ਰਾ ਪਹ� ਦ� ਦ�ਨ� ਪਾਸ� ਪ� ਿਗਆ।
ਸਾਦ� ਤ� ਪ�ਲਸੀਆ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਲ��ਸ ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਘ�ਰਾ
ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਲ�ਕਦ� ਛ�ਪਦ� ਉਹ ਇ�ਖ ਦ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ। ਪਰ
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ਿਸਪਾਹੀ ਲ�ਭਦ� ਲ�ਭਦ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ�
ਸੀ। ਪ�ਮ� ਦ� ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛ�ਡ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰ� ਹ�ਥ ਖੜ� ਕਰਕ� ਖ�ਤ ਚ�
ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਪ�ਮ� � ਮਨਜ�ਰ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ ਹੀਲ�
ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਿਜ�ਨ� ਕ� ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ
ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਦ� ਨਹ� ਹ�ਣੀ ਤ� ਉਮਰ ਭਰ ਜ�ਲ�
ਚ ਹੀ ਸੜ�ਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਝ ਬ�ਝ ਤ� ਕ�ਮ ਲ�ਦ� ਹ�ਏ ਇ�ਕ ਖ�ਤ ਤ� ਦ�ਜ� ਤ� ਦ�ਜ� ਤ�
ਤੀਜ� ਤ�ਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜ�ਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਖੀਰ
ਇ�ਕ ਅਿਜਹ� ਿਸਰ� ਤ� ਪਹ��ਿਚਆ ਿਜਸ ਪਾਸ� ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ।
ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਕ� ਿਕ�ਲ� ਦੀ ਵਾਟ ਤ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ� ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਥਾਈ ਹ��ਦੀ ਲ�ਗੀ।
ਤਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤ� ਪਈਆਂ �ਬਕ ਕ� ਉਹ ਮ�ੜ
ਖ�ਤ ਚ ਵੜਨ ਹੀ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਿਚਹਰ� ਤ� ਨਜਰ� ਿਟ�ਕ ਗਈਆਂ ਤ� ਅ�ਖ�
ਅ�ਖ� ਚ ਜ�ਮ ਗਈਆਂ। ਇ�ਕ ਵਾਰੀ ਤ� ਉਹ ਹ�ਰਾਨ ਹ� ਿਗਆ। ਉਸਦ� ਮ��ਹ�
ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਿਨ�ਕਲ ਸਿਕਆ ,” ਨਵਦੀਪ “!!!!

ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਿਜਵ� ਬਰਫ਼ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ। ਨਾ ਉਹ ਅ�ਗ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ
ਿਪ�ਛ� ਮ�ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲ�ਤ� ਿਵ�ਚ ਖ�ਨ ਜ�ਮ ਿਗਆ। ਐਨ� ਵਿਰਆਂ ਮਗਰ�
ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦਖੀ ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਕਦ� ਉਸ� ਯਾਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਿਕਤ� ਿਜਕਰ ਨਹ� ਸ�ਿਣਆ ਤ� ਹ�ਣ ਜਦ� ਿਮਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ
ਿਵ�ਚ।
ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਖਲ� ਿਗਆ , ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ�
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ਉਸ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਭ�ਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ� ਿਪ�ਛ� ਖ�ਤ ਿਵਚ�
ਨ�ੜ� ਆ ਰਹ� ਬਾਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਦਮ� ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ� ਸ�ਣ ਰਹੀਆਂ
ਸੀ।
ਓਥ� ਭ�ਜਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਮਸ� ਪ��ਟ� ਜਾ ਰਹ� ਸੀ। ਉਸਦ� ਿਖਆਲ
ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ। ਗ��ਸ� ਚ
ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮ�ੜ ਉਹਦ� ਿਜ਼ਹਨ ਚ ਭਰਨ ਲ�ਗੀ। ਤ� ਨਵਦੀਪ ਦ�
ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦ�ਣ ਕਰਕ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ�
ਿਦਲ � ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਉਸਦ� ਕਦਮ ਹ�ਰ ਵੀ
ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ�ਧ ਵ�ਲ ਵਧਣ ਲ�ਗ�। ਉਸਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਵੀ
ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਨਜਰ ਪ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਜਾਏ ਨਹ� ਤ�
ਨਵਦੀਪ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਨਾ ਪ� ਜਾਏ।

ਕਥਾ ਛ�ਹੀ ਤ� ਲ�ਮੀ ਹ�ਈ ਡਾਹਢੀ ,ਐਸ� ਹ�ਣ ਸਮ�ਟੀਏ ਜੀ ।
ਿਜਉਂ ਹ�ਏ ਲ�ਮੀ ਿਤਉਂ ਤ�ਦ ਿਵਖਰ� ,ਡ�ਰ ਹ�ਣ ਲਪ�ਟੀਏ ਜੀ ।
ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਨਾ ਚਾਲ ਛ�ਡ� ਨਾ ਤਾਲ ਛ�ਡ� ।
ਇ�ਕ ਗ�ਢ ਪਾਈਏ ਤ� ,ਗ�ਗਵਾਰ � ਅ�ਤ ਮਲ�ਟੀਏ ਜੀ ।

ਕ�ਧ ਟ�ਪਣ ਲਈ ਪ�ਮ� ਨ� ਛਲ�ਗ ਮਾਰ ਕ� ਿਕਨਾਰ� � ਹ�ਥ ਪਾਇਆ ਤ�
ਉਸ� ਆਪਣੀ ਿਜਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤ� ਇ�ਕ ਮਾਣ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਜ਼�ਰ
ਲਗਾ ਕ� ਬਾਹ� ਦ� ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉ�ਪਰ ਚੜ�ਨ ਲ�ਗਾ ।
ਅ�ਧ ਚ ਸੀ ਿਕ ‘ਠਾਹ’ ‘ਠਾਹ’ ਦੀਆਂ ਦ� ਅਵਾਜ� ਆਈਆਂ ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਹ�
ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦ� ਗਈ । ਕ�ਝ ਹੀ ਪਲ� ਚ ਉਹ ਧੜ�ਮ ਕਰਕ� ਥ�ਲ�
ਿਡ�ਿਗਆ । ਅ�ਧ� ਿਕਲ�� ਦੀ ਵਾਟ ਤ� ਤ�ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਵਦੀਪ ਤ� ਗ�ਲੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣ ਖ�ਤ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲੀ ਬਾਕੀ ਫ�ਰਸ � ਉਸਨ� ਵ�ਿਖਆ ।
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ਉਸ� ਹਲ� ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵਦੀਪ ਸੀ ।
ਪਰ ਸ�ਚਮ��ਚ ਨਵਦੀਪ ਹੀ ਸੀ ! ਉਸਨ� ਭ�ਜਣ ਦਾ ਮ�ਕਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਤ� ਜ� ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਾ ਹ�ਵ� ਿਕ ਸਰ�ਡਰ ਕਰਦ�
ਹ�ਏ ਮਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਤ�ਕ ਨਵਦੀਪ ਪ�ਮ� ਦ� ਕ�ਲ ਪ��ਜੀ ਤ� ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਸਾਹ� ਤ� ਸੀ ।
ਨਵਦੀਪ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਿਸ�ਲ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਤ�ਕ ਕ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਦਾ ਿਸਰ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਲ�ੜਕ ਿਗਆ ।

ਇ�ਝ ਆਮ ਤ� ਖ਼ਾਸ ਕਮਜ਼�ਰ ਤ� ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ� ਇ�ਕ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਅ�ਿਤਮ
ਪਲ� ਦੀ ਗਵਾਹ ਉਹ ਕ�ੜੀ ਬਣੀ ਿਜਸ� ਉਸਨ� ਕਦ� ਕਮਜ਼�ਰ ਸਮਝ ਕ�
ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ � ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਮ� ਦ� ਗ�ੜ ਨ� ਅ�ਜ
ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਕ�ਈ ਕਮਜ਼�ਰ ਜ� ਤਕੜਾ, ਛ�ਟਾ ਜ� ਵ�ਡਾ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ਬ�ਸ
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹ� ਿਕ ਸਭ ਮ�ਕ� ਦਾ ਹ�ਰ ਫ�ਰ ਹ� ।
………

ਨਵਦੀਪ ਉਸ ਰਾਤ � ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ ਭ��ਲੀ । ਭ��ਲ ਵੀ ਿਕ�ਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਉਸਨ� ਮਾਿਣਆ ਸੀ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ
ਪ�ਮ� ਦ� ਉਸ ਖ��ਖਾਰ ਿਚਹਰ� � ਦ�ਖ ਸਕਦੀ ।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/

(https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/)

ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਉਹ ਉ�ਠ ਕ� ਤ�ਰੀ ਸੀ , ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਬੜ� ਮਜ਼ਾਕ ਚ
ਿਕਹਾ ਸੀ ,” ਤ�� ਵੀ ਆਪਣ� ਮ� ਵ�ਗ ਬਹ�ਤ ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਨਾਲ ਿਖੜ ਰਹ� ਏਂ
।” ਉਸ� ਪ�ਮ� ਦ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਵ�ਲ ਝ�ਕਾ ਬਾਰ� ਤ� ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਊਸਦੀ
ਮ� ਬਾਰ� ਵੀ ਇ�ਝ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਉਸ� ਗ�ਲ ਦ� ਜਵਾਬ ਚ ਉਸਨ� ਕ�ਝ ਗ��ਸ� ਚ ਚ�ਬ ਕ� ਿਕਹਾ ਸੀ,” ਤ�ਰੀ ਮ�
ਨਾਲ� ਤ� ਘ�ਟ ਹੀ ਹ� ਮ�ਰੀ ਮ� ,”।
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ਪ�ਮ� � ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਜ਼�ਰਦਾਰ ਚਪ�ੜ ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ
ਹ�ਵ� । ਮ� ਤ� ਆਈ ਗ�ਲ ਉਸ� ਿਮਹਣ� ਵਰਗੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ
ਿਜਵ� ਮ�ੜ ਉਸ� ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਗ� ਹਨ�ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ । ਿਦਮਾਗ ਇ�ਕਦਮ ਸ��ਨ ।

ਿਪਆਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਉ�ਡ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਚ ਗ��ਸਾ ਲਾਲੀ ਬਣ ਉ�ਤਰ
ਿਗਆ । ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਚ ਉਹ ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਵਾਲ� ਤ� ਪਕੜ ਕ�
ਘਸੀਟ ਿਲਆ । ਤ� ਥ�ਪੜ ਮਾਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸ� ਮ�ਜ� ਤ� ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ।
ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕ� � ਰ�ਕਣ ਲਈ ਮ��ਹ � ਹ�ਥ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਦ�ਤਾ । ਿਢ�ਡ ਚ
ਗ�ਡਾ ਦ� ਕ� ਥ�ਪੜ ਹੀ ਥ�ਪੜ ਤ� ਮਾਰਨ ਲ�ਗਾ । ਕ�ਹਣੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ
ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ�ੜਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਗ�ਿਡਆ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਵ�ਖੀਆਂ
ਤ��ਨ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ � ਸਾਹ ਦੀ ਡ�ਰ ਟ��ਟਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ ।

ਅ�ਖ� ਨੀਮ ਬ�ਹ�ਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਕ�ਲ�� ਛ��ਟਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਬਾਹ� ਤ� ਬ�ਲ ਜਵਾਬ ਦ� ਗਏ ਸੀ । ਜਦ�
ਤ�ਕ ਉਹ ਉਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਬ�ਜਾਨ ਨਹ� ਹ� ਗਈ ਸੀ ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਪ�ਮਾ
ਉਸ� ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਕਈ ਘ�ਿਟਆਂ ਮਗਰ� ਊਸਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਤ� ਕਮਰਾ ਉਵ� ਹੀ ਖ਼��ਲ�ਾ ਸੀ ।
ਠ�ਡ ਚ ਸ��ਨ ਹ� ਿਰਹਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹਲ� ਵੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਸੀ ।
ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾਲ ਉ�ਠ ਕ� ਉਸਨ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਏ । ਤ� ਮਿਰਆਂ ਵ�ਗ
ਖ�ਦ � ਘਸੀਟਦੀ ਓਥ� ਿਨ�ਕਲੀ ਸੀ । ਿਕ�ਝ ਉਹ ਘਰ ਪਹ��ਚੀ । ਤ� ਿਕ�ਝ
ਆਪਣ� ਿਦਲ ਤ� ਿਜਸਮ ਦ� ਜਖਮ� � ਭਿਰਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਉਸਨ� ਇ�ਕ� ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਖ�ਦ � ਇਸ
ਕਾਿਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮ�ੜ ਕ�ਈ ਮਰਦ ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਨਗ�ਣਾ ਸਮਝ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਚ� । ਆਪਣੀ ਖ�ਡ � ਉਸਨ�
ਜਾਰੀ ਰ�ਿਖਆ ਤ� ਸਪ�ਰਟਸ ਕ�ਟ� ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਏ
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ਐ�ਸ ਆਈ ਭਰਤੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਤ� ਹ�ਰ ਗ�ਗ� � ਹ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣੀ ਤ� ਉਸਨ� ਪਰ�ਫਰ ਕਰਕ� ਇਸ
ਪਾਸ� ਆਈ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦ� ਤ�
ਉਸਨ� ਉਸਦ� ਨਸ਼� ਤ� ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ� ਘਰ� ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਉਸਨ� ਕ�ਨੀ ਸ�ਣੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਹ ਨਫਰਤ ਦ� ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਉਸਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਢ�ਰੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।
…………..

ਰਮਨ ਲਈ ਪ�ਮ� ਦੀ ਮ�ਤ ਇ�ਕ ਭਾਰ ਵ�ਗ ਿਡ�ਗੀ ਸੀ ।ਇ�ਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮ�ਤ
ਦਾ ਬ�ਝ ਤ� ਉ�ਪਰ� ਉਸਦੀਆਂ ਦ�ਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਰ ਪ�ਖ� ਹੀ ਉਹ ਿਘਰ ਿਗਆ
ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦੀਆਂ ਅ�ਿਤਮ ਰਸਮ� ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਮ� ਬਾਪ ਦਾ
ਇ�ਕ� ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਤਰ�� ਉਹ ਇਥ� ਤ� ਇਸ ਬਲਦੀ ਅ�ਗ ਿਵਚ�
ਿਨ�ਕਲ ਸਕ� ।
ਹਰਮੀਤ ਉਸ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਟ�ਿਰਸਟ ਤ� ਬ�ਲਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਗ�ਲ ਿਸਰਫ
ਪ�ਿਲਸ ਕਲੀਅਰਸ ਤ� ਅੜ ਗਈ ਸੀ । ਹ�ਣ� ਹ�ਣ� ਹ�ਏ ਪ�ਮ� ਦ�
ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਫਾਈਲ ਨਹ� ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ ਨ�
ਅਿਜਹ� ਵ�ਲ� ਊਸਦੀ ਕਲੀਅਰਐਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।
ਤ� ਅਗਲ� ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਹ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਨ�ਡਾ ਜਾ ਵ�ਿਜਆ
। ਤ� ਿਸਰਫ ਹਰਮੀਤ ਦੀਆ ਂਬਾਹ� ਚ ਖ� ਕ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪ�ਮ� � ਰ�ਇਆ
ਸੀ ।
……………

ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਜ�ਸ ਚ ਇ�ਕ ਦਮ ਹੀ ਬਦਲਾਅ
ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ� ਇ�ਕ ਠਹਰਾਅ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ । ਇਹ� ਚੀਜ਼ ਗ�ਰਜੀਤ ਲਈ ਸੀ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਮ�ਸੀਬਤ� ਮਗਰ� ਉਸ�
ਕ�ਝ ਪਲ ਸਕ�ਨ ਦ� ਿਮਲ� ਸੀ । ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਆਉਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ





HarjotDiKalam
ਤ� ਜ�ਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲ�ਗ ਘਰ ਲ� ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਏ । ਤ� ਕ�ਝ ਹੀ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਸਨ� ਵੀ ਉਸਦ� ਿਸਰ ਤ� ਪ�ਕ� ਹ� ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ।
…………..

ਇ�ਝ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ� ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਿਨ�ਕ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਨ�ਕ� ਿਜਹ� ਸਕ�ਲ ਤ� ਚ�ਲਦੀ
ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸ�ਤ ਸਮ��ਦਰ ਪਾਰ ਪਹ��ਚਕ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਰ�ਗ� ਚ ਲ�ਘਦੀ ਸਮ� ਦ�
ਚ�ਕਰ ਚ ਅਗ�ਹ ਝ�ਲਣ ਲਗਦੀ ਹ� ।

ਆਪਣ� ਬਾਰ� ਿਬਨ� ਪਛਾਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਦ�ਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲ�ਕ ਤ�
ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)

ਵਟਸਐਪ ਤ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://api.whatsapp.com/send?phone=917009452602)
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“ਤ�� ਪ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ,ਮ� ਆਪ� ਦ�ਖ�� ਤ�� ਿਕਹੜਾ ਕ�ਝ ਕਿਹ�ਦਾ “। ਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਰਕਾਰਡਰ ਿਵਚ� ਗ��ਜ ਉ�ਠੀ ।
ਮਗਰ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰ�ਣਹਾਕੀ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਕ�ਝ ਹ�ਲੀ ਬ�ਲਦ� ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।
ਪ�ਰ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਕ�ਠ ਚ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡਰ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਸਰ ਥ�ਲ� � ਸ��ਟੀ ਸਾਰ� ਪਤਵ�ਤ� ਤ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕੀ ਸ�ਣ
ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਮ�ਸ਼ਕੜੀਏ ਹ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਚ�ਨ� ਵ�ਲ ਇਕਟ�ਕ ਵ�ਖ ਰਹ� ਸੀ । ਕਈ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਤ�
ਰਸ਼ਕ ਕਰ� ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਦੀ ਕਿਹ�ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਗਲਗਲ ਵਰਗੀ ਨਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਸ�ਣ ਲਈ ਉਸਦ� ਪਤੀ ਵ�ਲ� ਹੀ
ਆਖਣਾ ਲ�ਕ� ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ । 
ਚ�ਨ� ਜੀਤ � ਛ�ਡ ਕ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰ ਵ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ ਨਾਲ
ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਸਾ ਲਵ� ਤ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਫ�ਸਲਾ ਹ� ਜਾਏ । ਇਸ� ਲਈ ਉਹਨ� ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
ਉ � � ਿ � � ੀ ੀ ਉ ੀ ੀ ਿ ੀ � ਿ � ੀ ਉ � � ਿ � ਇ� � �
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ਉਸਦਾ ਸ�ਬ�ਧ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਜ� ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਜ�ਦ ਨਾਲ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸ�ਬ�ਧ ਿਕਵ� ਇ�ਥ� ਤ�ਕ
ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਦਸ� ਸਾਲ� ਚ ਕੀ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਲ�ਮੀ ਕਥਾ ਹ� । 
ਜੀਤ ਦ� ਭਰਾਵ� ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਾ ਸੀ । ਿਹ�ਸ� ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ � ਪਟ� ਤ� ਦ�ਕ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ । ਮ� -ਬਾਪ ਦ�ਵ�
ਉਹਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ । ਹਸਮ��ਖ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ । ਘਰ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਤ�ਦਰ�ਸਤੀ ਸੀ ।ਿਤ�ਨ� ਜੀਅ ਰ�ਜ ਪ��ਜ ਕ� ਖ�ਦ�
ਸੀ ਤ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦ� ਸੀ । 
ਜੀਤ ਸ�ਹਣਾ ਸ�ਨ�ਖਾ ਤ� ਸ਼�ਕੀਨ ਗ�ਬਰ� ਸੀ । ਆਪਣੀ ਗ�ਡੀ ਚ ਹਰ ਵ�ਲ� ਟ�ਪ ਵਜਾ ਕ� ਰ�ਖਦਾ । ਿਛ�ਦਾ ,ਮਾਣਕ ਤ�
ਸਦੀਕ ਤ� ਗੀਤ ਰ�ਜ ਕ ਸ�ਣਦਾ ਤ� ਗ�ਜ ਕ� ਵਜਾਉਂਦਾ । ਜਦ� ਗ�ਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਥਕਾਨ ਕਰਕ� ਰ�ਗ ਿਫ�ਕਾ ਪ�
ਜ�ਦਾ ਿਫਰ ਵੀ ਜ��ਸ� ,ਸ਼�ਕੀਨੀ ਕਰਕ� ਅ�ਡ ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ। 
ਿਫਰ ਜਦ� ਿਜ�ਦਣ ਗ�ਡੀ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਦਾ ਤ� ਟ�ਹਰੀ ਪ�ਗ ਬ�ਨਕ� ਪ�ਰੀ ਸ਼�ਕੀਨੀ ਨਾਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਤ� ਬ�ੜੀਆ
ਕ�ੜੀਆਂ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠਦੀਆਂ । ਪਰ ਉਹਨ� ਕਦ� ਿਕਸ� ਵ�ਲ ਅ�ਖ ਭਰਕ� ਨਾ ਵ�ਿਖਆ । ਭਾਵ� ਉਹ� ਵ�ਖ
ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਕ�ੜੀਆਂ ਜ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਦ� ਿਦਲ ਿਪਘਲ� ਹ�ਣ ।ਕਈਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਚ ਲਗਦੀਆਂ
ਭਾਬੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਚਾਹ ਲਈ ਸ�ਲਾਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ । ਬਾਹਰ� ਕ�ਈ ਮ�ਕਅ�ਪ ਦ� ਸਮਾਨ ਲਈ ਮ�ਗ ਕਰ ਿਦ�ਦੀਆਂ ।
ਉਹ ਮ�ਗ� ਪ�ਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਿਕਸ� ਦੀ ਮਾਰੀ ਸ�ਲਾਹ ਤ� ਹਾਸ� ਠ�ਠ� ਚ ਕੀਤ� ਮਜ਼ਾਕ � ਚ��ਪ ਕਰਕ� ਦੜ
ਵ�ਟ ਲ�ਦਾ । ਅਸਮਾਨ� ਚ ਗ�ਲ� ਕਬ�ਤਰ ਵ�ਗ ਕ�ਲਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਪ�ਛੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਕਬ�ਤਰੀ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਤ� ਜਦ� ਦ�ਖ ਿਦਖਾਈ ਚ ਊਹਨ� ਚ�ਨ� � ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦ�ਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਦ�ਖਿਦਆਂ ਹੀ ਊਹਨ� ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਸ�
ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਉਸਦ� ਹਾਣ ਦਾ ਹ�ਵ� । ਦ�ਸ਼ ਭਰ ਚ ਘ��ਮਦ� ਊਹਨ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਸ�ਹਣੀਆਂ ਮ�ਿਟਆਰ�
ਵ�ਖੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਚ�ਨ� ਉਹਨ� ਨਾਲ� ਕਈ ਰ�ਤ� ਉ�ਪਰ ਸੀ । ਸ਼ਗਨ ਮਗਰ� ਮ�ਕਲਾਵਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਿਵਆਹ ਚ ਸਾਲ ਪ�
ਿਗਆ । ਐਨਾ ਸਮ� ਉਹ� ਚ�ਨ� ਿਬਨ� ਕ�ਟਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਿਵਚ�ਲ� ਤ� ਇ�ਕ ਫ�ਟ� ਮ�ਗਵਾ ਕ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ
ਚ ਵ�ਡੀ ਕਰਕ� ਲਗਵਾ ਲਈ । ਤਸਵੀਰ ਚ ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਦਾ ਨ�ਰ
ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਝਲਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ । ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਬ�ਬ� ਦੀਆਂ ਹੀਰ�ਆਨ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਲਗਦਾ ।ਿਜਹਨ�
ਦ� ਅ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਕਪੜ� ਉਤਾਰਕ� ਵੀ ਉਹਦ� ਮ�ਕਾਬਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । “ਿਕ�ਥ� ਮ��ਲ ਦਾ ਦ��ਧ ਪੀ ਕ� ਜ�ਆਨ
ਹ�ਇਆਂ ਉਹ ਤ� ਿਕ�ਥ� ਮ�ਖਣ ਿਘਓ ਨਾਲ ਪਲੀ ਪ�ਜਾਬਣ , ਿਕ�ਥ� ਮ�ਕਾਬਲਾ ਇਸ ਹ�ਸਨ ਦਾ !” ਜੀਤ ਸ�ਚਦਾ । ਗ�ਡੀ ਚ
ਿਲਫਟ ਮ�ਗ ਬ�ਠਣ ਵਾਲਾ ਜਦ� ਵੀ ਫ�ਟ� ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਪ��ਛਦਾ ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਿਫਲਮ ਦੀ ਐਕਟਰਨੀ ਹ� ?
ਉਹ ਮ��ਛ� � ਵ�ਟ ਦ�ਕ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਆਖਦਾ ,”ਇਹ ਆਪਣ� ਹ�ਣ ਵਾਲ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਐਕਟਰਨੀ ਹ� “। ਆਖ ਉਹ ਟ�ਪ
ਿਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ�ਕ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਗ�ਡੀ ਦ� ਐਕਸਲਰ�ਟਰ ਤ� ਪ�ਰ ਮ�ਲ�ਮ�ਲੀ ਦ�ਬ ਹ� ਜ�ਦਾ ।
ਿਵਚ�ਲ� ਕ�ਲ� ਉਹ ਹਰ ਗ�ੜ� ਚ�ਨ� � ਖ਼ਤ ਭ�ਜ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮ�ਗਵਾ ਲ�ਦਾ । ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
ਸ਼ਿਹਰ� ਆਇਆ ਤ� ਿਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਏਗਾ ਿਕ�ਥ� ਕੀ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਿਕਥ� ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਿਫਰ ਦ�ਸਦਾ ਿਕ
ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਿਕ�ਥ� ਜਾਏਗਾ ਓਥ� ਕੀ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹ� । ਹਰ ਖ਼ਤ ਚ ਉਹ ਪ��ਛਦਾ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਲ� ਕ� ਆਵ� । ਚ�ਨ�
ਦੀ ਮ�ਗ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ � ਖਰੀਦਦਾ ਤ� ਆਪਣੀ ਇ�ਕ ਟਰ�ਕ ਚ ਿਜ�ਦਰਾ ਮਾਰ ਕ� ਰ�ਖ ਲ�ਦਾ । ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਸ਼ਾਲ ਿਕਤ�
ਕ�ਈ ਗਾਨੀ ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਮ�ਕਅ�ਪ ਦਾ ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ,ਪ�ਖੀਆਂ, ਝ�ਮਕ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ । ਿਬ�ਦੀਆਂ ਸ�ਰਖੀਆਂ ਤ� ਹ�ਰ
ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਿਨ�ਕ ਸ��ਕ । ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਸਾਰਾ ਟਰ�ਕ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਟਰ�ਕ ਸਗ�
ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਉਛਲਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਉਸ ਲਈ ਿਜਵ� ਬਣਬਾਸ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜ�ਨੀ ਉਮਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ
ਬੀਤ ਗਈ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਉਹਨ� ਇਸ ਇ�ਕ ਕ� ਸਾਲ ਚ ਜੀਅ ਿਲਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਮ� ਸੀ ਲ�ਘਣ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਲਈ ਿਰਹਾ । ਜ� ਗ�ਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਲ�ਗੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਿਧਆਨ ਹ��ਦਾ । ਨਹ� ਤ�
ਬਟ�ਏ ਚ� ਕ�ਢ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ � ਚ��ਮਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਤ� ਸੀਨ� ਨਾਲ ਲਾ ਕ� ਰ�ਖਦਾ । 
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚਮ��ਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹ��ਦਾ ਭਾਵ� ਉਹ ਆਪ ਿਕ�ਨਾ ਸ�ਨ�ਖਾ ਤ� ਭਰਵ� ਨ�ਜਵਾਨ ਸੀ ਇ�ਕਲਾ
ਹੀ ਕ�ਇ�ਟਲ ਦੀ ਬ�ਰੀ ਮ�ਢ� ਨਾਲ ਚ��ਕ ਲ�ਦਾ ਸੀ । ਿਕਤ� ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ�ਦਾ ,ਗੀਤ� ਦ� ਬ�ਲ ਸ�ਣਦਾ ਤ� ਉਹੀ ਖ਼ਤ ਚ
ਉਤਾਰ ਕ� ਚ�ਨ� � ਭ�ਜ ਿਦ�ਦਾ । ਓਧਰ� ਉਸ� ਿਬਰਹਾ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਸਦ� ਖ਼ਤ ਆਉਂਦ� । ਮੀਲ� ਦੀ ਦ�ਰੀ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ
ਿਦਲ� ਚ ਜ�ੜ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । 
ਰ�ਬ ਨ� ਉਹਨ� ਦੀ ਜ�ੜੀ ਜਰ�ਰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹ�ਣੀ ਏ । ਨਹ� ਤ� ਇ�ਥ� ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਕ�ਈ ਇ�ਝ ਖ�ਲ� ਕ� ਉਹਨ�
ਿਕਸ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਤ� ਿਚ�ਤਾ ਨਹ� ਵ�ਖੀ ਸੀ ਿਜ�ਨਾ ਉਹਨ� � ਹ�ਣ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖ਼ਤ
ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨ� ਦ� ਿਦਲ � ਪਿਹਲ�� ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸ� ਿਦਨ ਿਵਚ�ਲਾ ਖ਼ਤ ਦ� ਜ�ਦਾ ।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ�ਕ� ਚ��ਮਕ� ਉਸ� ਟਰ�ਕ ਚ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਿਲਆਂਦ� ਸਮਾਨ � ਕ�ਢ ਕ� ਵ�ਖਦਾ ਤ�
ਤਸਵ�ਰ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਨ ਕ� ਇਹ ਲਗਾ ਕ� ਚ�ਨ� ਿਕਵ� ਲ�ਗ�ਗੀ । ਇਹ ਅਤਰ ਫ�ਲ�ਲ ਲਗਾ ਕ� ਉਸਦਾ ਫ��ਲ�
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ਵਰਗੀ ਦ�ਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਮਿਹਕ ਜਾਏਗੀ । 
ਆਪਣ� ਹੀ ਿਖਆਲ� ਚ ਖ�ਕ� ਉਸਦਾ ਿਚ�ਤ ਭਾਰਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ� ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਸ� ਖ਼ਤ ਿਲਖਦਾ ।
ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ�ਵ� ।ਉਹ ਚੜਦ� ਚ�ਨ ਚ� ਿਸਰਫ ਉਸ� ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਦ�ਖਦਾ । ਉਹ� ਚ�ਨ� ਪ�ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦ� ਚ�ਨ ਤ� ਵੀ ਵਧ�ਰ� ਸ�ਹਣੀ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਹ� ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਚ ਕ�ਈ
ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ । ਪ�ਜ� ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ�ਲੀ ਭ�ਣ ਸੀ । ਖ��ਲ�� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਮਾਹ�ਲ ਚ ਪਲੀ । ਪ�ਜ ਜਮਾਤ� ਵੀ ਪਾਸ
ਕੀਤੀਆਂ । ਖ��ਲ� ਕ� ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤ� ਹ�ਢਾਇਆ ਸੀ । ਸਭ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ । ਹਾਸ� ਤ� ਖ��ਲ�� ਡ��ਲ� ਮਹ�ਲ ਚ ਪਲੀ ਸੀ ।
ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਵੀ ਖ�ਲੀ ਸੀ । ਉਹਦੀ ਮ� � ਿਚ�ਤਾ ਹ��ਦੀ ਿਕ ਐਨੀ ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਖ��ਲੀ ਤ� ਹ�ਸਨ ਭਰੀ ਕ�ੜੀ ਲਈ ਮ��ਡਾ
ਿਮਲ ਵੀ ਜਾਊ । ਤ� ਇਸ ਸ�ਕੀਨਣ ਦੀ ਸੀਟੀ ਰਲ ਵੀ ਜਾਊ ਉਸ ਨਾਲ । ਿਕਤ� ਕ�ਈ ਦਿਲ�ਦਰ ਨਾ ਗਲ ਪ�ਜ� । ਿਫਰ
ਜਦ� ਿਵਚ�ਲ� ਨ� ਜੀਤ ਦੀ ਦ�ਸ ਪਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ� ਿਝਜਕ ਸੀ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤ� ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਪ�ਤਾ ਨਹ� ਛ�ਡਦ� ਤ�
ਮਗਰ� ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਗਏ ਨਹ� ਮ�ੜਦ� ਿਕਥ� ਇਹ ਿਵਚਾਰੀ ਕ�ਲੀ ਰਾਤ� ਕ�ਢ�ਗੀ । ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਮ��ਡ� ਦੀ
ਤਾਰੀਫ ਸ�ਣਕ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਿਲਆ । ਤ� ਜੀਤ � ਵ�ਖ ਝ�ਟ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ�
ਭਰਵ� ਸਰੀਰ ਤ� ਹਸਮ��ਖ ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਲਿਖਆ ਹ�ਵ� ਿਕ ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕ�ਈ ਵਰ ਨਹ�
ਹ�ਏਗਾ । ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਨਾ ਨ��ਕਰ ਕਰਦੀ ਚ�ਨ� ਨ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਵ�ਖ ਕ� ਹੀ ਜੀਤ ਲਈ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਸ਼ਾਇਦ 
“ਇ�ਕ� ਤ�ਕਣੀ ਦ� ਨਾਲ ਮ�ਹ ਿਲਆ,ਸ�ਜਣ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਅ�ਖ ਨ� ।”
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਦ�ਹ� ਦ� ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨ�ੜ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਿਚ�ਠੀ ਤ�ਰੀ ਤ� ਿਦਨ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਿਗਆ ।ਬ�ਨ�� ਿਦਨ ਤ� ਝ�ਟ ਆ ਖੜਦ� ਹਨ । ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ । ਕੜਾਹੀ ਚੜੀ ਮ�ਲ
ਪ��ਿਜਆ ਤ� ਅਖੀਰ ਜ�ਞ ਢ��ਕੀ ।

ਜੀਤ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਅਖੀਰ ਰਾਣ� � ਆਪਣ� ਘਰ ਲ� ਆਇਆ । ਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ ਮ��ਕ ਰਹ� । ਤ�
ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਹਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਲ � ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਹ��ਦਾ । 
ਜੀਤ ਦ� ਚਾਚ� ,ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਡ� ਉਸ� ਗ�ਲ� ਸਮਝਾਉਂਦ� ਰਹ� । ਜੀਤ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਘ��ਮ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਉਸ� ਕੀ ਨਹ� ਸੀ
ਪਤਾ । ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਸ� ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸ�ਲਾਹ ਮਾਰੀ । ਿਕਤ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤ� ਐਵ� ਲ�ਤ�
ਕ�ਬ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅ�ਖ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕ� ।
ਜੀਤ ਨ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਇਹ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਲ�ਤ� ਓਦ� ਕ�ਬਦ� ਹ��ਦ� ਜਦ� ਤ�ਸ� ਅਣਜਾਣ ਹ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਦ�
ਤ� ਜਾਣਦ� ਨਾ ਹ�ਵ� । ਸਾਡਾ ਤ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ।ਦ�ਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਹ�ਣ
ਕੀ ਅਸ� ਨਹ� ਸਮਝ�ਗ� । ਉਸਨ� ਮਨ ਚ ਸ�ਿਚਆ । 
ਭਾਬੀਆਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਛ�ਡ ਆਈਆਂ । ਪ�ਰ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹ� ਸੀ ਿਦਿਖਆ ।
ਤ� ਜਦ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਘ��ਡ ਹਟਾਇਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸ�ਚੀ ਚ�ਨ ਉਸਦ� ਿਵਹੜ� ਆਣ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਵ� । ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ !!
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚੀ ਰਸ਼ਕ ਹ� ਉ�ਿਠਆ ।ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਲੀਆਂ ਤ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ�
ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਉਹਦੀ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਤ�ਕਣੀ � ਉਹ ਝ�ਲ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਿਬਨ� ਨਜਰ� ਝਮਕਾਏ ਜੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥ�ਕ ਨਾ ਗਈ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇ�ਝ
ਦ�ਖਦ� ਚ�ਨ� ਨ� ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਚ��ਕ ਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ ਹਰ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਦ�ਖਦ� ਉਹ ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਲ�ਦੀ ।
“ਇ�ਝ ਹੀ ਦ�ਖਦ� ਰਹ�ਗ� ?” ਚ�ਨ� ਨ� ਕ�ਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ��ਿਛਆ ।
ਿਜਵ� ਜੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ� ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਮਲੜਕ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਅਲਮਾਰੀ ਚ
ਰ�ਿਖਆ ਆਪਣਾ ਟਰ�ਕ ਕ�ਢ ਿਲਆਇਆ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕ�ਢ ਕ�ਢ ਬਾਹਰ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ�
ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਰਹੀ । ਹਰ ਸਮਾਨ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਥ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਲਆਇਆ
ਸੀ । ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਖ�ਲਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਚ�ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜ� ਉਹ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਲਾਲ ਸ�ਹੀ ਫ�ਲਕਾਰੀ � ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਲਆਂਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦ�ਆਲ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦ� ਪਾਏ ਸ�ਨ� ਦ�
ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਆਂਦ� ਝ�ਮਕ� ਕ�ਕ� ਤ� ਗਾਨੀ ਪਾ ਿਦ�ਤ� । 
ਦ�ਵ� ਦ� ਰ�ਗ� ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਦ�ਵ� ਚ ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਪਿਹਲ�� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ
ਛ�ਹ ਨਾ ਕ�ਬ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਤ� ਜੀਤ ਇਸ ਕ�ਬਣੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਬਨ� ਬ�ਲ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਸ�ਝ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਗਿਹਣ� ਤ� ਫ�ਲਕਾਰੀ ਜੀਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦ�
ਸ�ਹਵ� ਸੀ । ਕਮਰ� ਚ ਜਗਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵ�ਡੀ ਿਟਊਬ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬ�ਲਬ ਜਗਾ ਿਲਆ । ਉਸ
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ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਦ�ਧੀਆ ਰ�ਗ ਦਾ ਿਜਸਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਝ� ਕ�ਪਿੜਆਂ �
ਖ�ਲ� ਰਹ� ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ ਉਲਝ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜ�ਨੀਆਂ ਗ�ਢ� ਬ�ਝੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਖ��ਲ
ਗਈਆਂ । ਬ�ਦਲ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਲ�ਿਕਆ ਚ�ਨ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਕਮਰ� ਚ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�
ਿਜਵ� ਵ�ਧ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਫਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਆਪਣ� ਕ�ਬਦ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਕ� ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤ�
ਜਨਮ� ਤ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਦ� ਰ�ਹ� ਦਾ ਮ�ਲ ਹ� ਿਗਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਰ�ਗ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ�
ਦੀ ਇ�ਕ� ਧੜਕਣ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਜਰ�ਰਤ ਸੀ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਜਸਮ
ਇਸ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� � ਪਿਹਚਾਣਦ� ਸੀ ਅ�ਜ ਤ� ਨਹ� ਿਜਵ� ਬਹ�ਤ ਸਮ� ਤ� ਇਹ�
ਖ�ਸ਼ਬ� ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖਤਾ ਚ� ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਬ��ਲ� ਿਵਚ� ਆਈ ਇਹ� ਖ�ਸ਼ਬ�
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਸੀ । ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਜੀਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵੀ ਚ�ਨ� � ਚ��ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਥ� ਆ
ਰਹੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਨਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ
ਦ� ਕਾਿਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਆਪਣ�
ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸਾਹ � ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਚ��ਮਣ ਅਨ�ਦ ਲ� ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਜਰਾ ਵੀ ਸ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਪ�ਰਨ ਬ�ਪਰਦ ਦ�ਹ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣ� ਮ��ਹ�
ਿਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤ�ਜ ਸਾਹ ਉ�ਖੜਨ ਦਾ । ਿਜਵ� ਜੀਤ ਤ� ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਇਹ
ਿਕਿਰਆ ਦ�ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਅ�ਜ ਮਿਹਜ਼ ਉਸ� � ਦ�ਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਇਸ ਮ�ਜਰ ਚ
ਗ�ਆਚਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦੀ ਤ� ਜੀਤ � ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ । ਉਸ� ਿਬਨ� ਛ�ਹ� ਆਪਣ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਥ� ਉਬ ਿਕ�ਕਰ ਦ� ਕ�ਡ� ਵ�ਗ ਸਖਤ ਸੀ ਤ� ਿਕਥ� ਮ�ਖਣ ਵ�ਗ ਨਰਮ । ਿਕਵ�
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਚ ਅਕੜਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਜੀਤ ਦ� ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਸੀ ।ਬ�ਸ ਅ�ਜ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਸ� ਕ�ਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸਦ� ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਡਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਦੀਆਂ ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਜੀਤ � ਬਾਹ� ਚ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਰ�ਜ ਕ� ਿਪਆਰਨ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ� ਖ�ਦ ਚ
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਤ� ਦਰਦ ਦਾ ਇ�ਕ ਸਦੀਆਂ ਪ�ਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹ� । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ
ਜੀਤ � ਇਹ ਦਰਦ ਦ�ਣਾ ਪ�ਣਾ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� � ਸਿਹਣਾ ।ਜੀਤ ਨ� ਿਕਥ� ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਿਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤ� ਿਕ�ਝ ਿਜਸ ਗ�ਲ � ਡਰਦ� ਿਕ�ਨ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਦਰਦ
ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਹਨ ।ਉਹ ਆਪਣ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛ�ਡ ਿਗਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਵ�ਧ ਆਨ�ਦ ਭਰ� ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਯਾਦ�
ਦ�ਵ� ਲਈ ਛ�ਡ ਿਗਆ । ਿਕ�ਨਾ ਸਿਹਜ ਿਮਲਣ ਸੀ ! ਸਭ ਦਰਦ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਿਕਤ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਦ�
ਿਦਲ ਦਾ ਡਰ ਤ� ਧ�ੜਕ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਗ��ਜ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਿਜਸਮ� ਦੀ ਤ� ਅਵਾਜ਼� ਦੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਿਦਲ ਚ ਮਨ ਚ ਤ� ਰ�ਹ ਚ ਇ�ਕ ਸਕ�ਨ ਨਾ ਭਰ
ਿਗਆ । 
ਤ� ਇਹ ਸਕ�ਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਟ��ਿਟਆ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਚ । ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਦਲ
,ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਇ�ਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਜਾਨ ਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਹ�ਣ ।ਹਰ ਗ�ਲ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਹਰ
ਗ�ਲ ਤ� ਿਸਰਫ ਅ�ਖ ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਮ� ਉਦ� ਔਖਾ ਲ�ਘਦਾ ਜਦ� ਉਹ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮ�ੜਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਤਾਰ� ਵਾਲ� ਫ�ਨ ਿਪ�ਡ�
ਚ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ ਤ� ਹਰ ਗਲੀ ਨ��ਕਰ ਚ ਪੀ ਸੀ ਓ ਸੀ । ਜੀਤ ਨ� ਘਰ ਫ�ਨ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਖ�ਦ ਿਦਨ ਚ ਕਈਵਾਰ
ਿਜਥ� ਵੀ ਹ��ਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ । 
ਤ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਉਹਨ� ਘਰ ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ ਜਨਮੀ ਤ� ਦ� ਸਾਲ ਮਗਰ� ਮ��ਡਾ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਿਜਵ� ਦ� ਿਨ�ਕ� ਐਨ�
ਸ�ਹਣ� ਕ� ਲ�ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉ�ਠਦ� । 5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਜ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ।ਚ�ਗ� ਿਦਨ ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਹਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਲ�ਘਦੀਆਂ ਤ� ਦ��ਖ� ਦੀਆਂ
ਘੜੀਆਂ ਨਹ� । ਪਰ ਚ�ਗ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ ਚ�ਨ� ਨ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਸ�ਸ � ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦ�ਦੀ
ਹਰ ਕ�ਮ ਅ�ਗ� ਹ� ਕਰਦੀ । ਿਫਰ ਸਹ�ਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਤ� ਸ�ਸ ਵੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਅਚਾਨਕ ਹਰਟ ਅਟ�ਕ ਨਾਲ ਤ�ਰ ਗਈ ਕ�ਝ ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਸਹ�ਰਾ ਵੀ ਤ�ਰ ਿਗਆ ।
ਹ�ਣ ਬ�ਚ� 8 ਤ� 6 ਸਾਲ ਦ� ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਨ� ਸਾਲ ਲ�ਘ ਗਏ । ਪਰ ਿਪਆਰ ਉਵ� ਜਵਾਨ ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਤ�
ਜਦ� ਜੀਤ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਘਰ ਿਦਲ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਹ�ਣ ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਜਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ
ਸਕ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗ� ਘਰ ਵ�ਢ ਵ�ਢ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ । 
ਘਰ ਰ�ਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਬਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ । ਿਫਰ ਵੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਉ � � ਿ � � ਿ � ਂ ੀ �ਈ �ਈ � ੀ ੀ � � � ੀ
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ਉਹ� ਰਾਤ � ਡਰ ਲਗਦਾ । ਿਦਨ� ਕ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਗ�ਆਂਢ ਦੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਤ�ਵੀ ਕ�ੜੀ ਆ ਕ� ਬ�ਠ ਜ�ਦੀ ।
ਤ� ਿਦਲ ਲ�ਿਗਆ ਰਿਹ�ਦਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ � ।
ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਜ� ਉਹਨ� ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰ�ਦਰ । ਜਦ� ਯ� ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਸੀ ਉਦ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ�
ਜ�ਆਨ ਹ�ਣਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਸਕ�ਲ� ਦਸਵ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜ� । ਉਸਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਸੀ । ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ�
ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦਾ । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ � ਗ�ਦੀ ਚ��ਕ ਿਖਡਾਈ ਜ�ਦਾ । ਕਦ� ਦ�ਕਾਨ ਲ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਿਕਤ� ।
ਿਕਸ� ਕ�ਮ � ਆਖ� ਤ� ਝ�ਟ ਆਖ� ਲ�ਗਕ� ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਮ�ਗਵਾਉਣੀ ਹ�ਵ� ਭ�ਜਣੀ ਹ�ਵ� ।ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦ� ਵ�ਲ�
ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਟਿਹਲ ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਦਨ ਦ� ਕਈ ਘ�ਟ� ਉਸਦ� ਘਰ ਬੀਤਦ� ਸੀ ।ਹ�ਣ ਵੀ ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਿਖਡਾਉਣ ਸਕ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਆਉਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਜਾਣ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਜੀਤ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਨਾ ਤ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਪਸ�ਦ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ � ਿਪ�ਡ ਚ ਹ�ਰ ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਚ�ਨ� ਦੀ ਬ�ਲਬਾਣੀ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਮਰਦ ਕਿਹ�ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਗ�ਲ� ਲਈ
ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ ।ਲ�ਕੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ‘ਜ�ਆਨ’ ਹ�ਇਆ ।
ਇਹ� ਗ�ਲ ਿਕਸ� ਨ� ਜੀਤ � ਆਖ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ “ਚ�ਲ ਭਾਈ , ਤ�� ਬਾਹਰ ਪ�ਸ� ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸ�ਹਣ� ,ਘਰ ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਹੀ ਲ�ਦਾ ।”
ਇਹ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਚ ਵ�ਗ ਚ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਚ�ਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ
ਵੀ ਜ� ਤੜਪ ਉਹਨ� ਦ� ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਚ ਰ�ਤੀ ਵੀ ਉਹ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਚ�ਨ� ਕਦ� ਇ�ਝ ਕਰ�ਗੀ । ਜਦ�
ਤ�ਸ� ਿਕਸ� ਦੀ ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਹ ਨਾਲ ਪਲ ਰ�ਜ ਕ� ਜੀਏ ਹ�ਣ ਤ� ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨ� ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਿਕ ਤ�ਹਾਡਾ
ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਜੀਤ ਇਸ ਚ ਧ�ਖਾ ਨਹ� ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਨਜ਼ਰ ਪ�ਥਰ ਪਾੜ ਦ�ਵ� ਉਵ�
ਚ�ਗਲੀ ਪ�ਥਰ ਵਰਗ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ � ਿਪਘਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਉਹ� ਹ�ਰ ਡਰਾਇਵਰ� ਦੀਆਂ ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਹ�ਰ ਤ�ਵੀਆਂ
ਮਰਦ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਫਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ਼�ਕ ਿਜਹਾ ਿਦਮਾਗ ਚ ਵੜ ਿਗਆ। 
ਘਰ ਆਏ � ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਕ�ਨੀ ਵ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਕਿਹਣ
ਤ� ਘ�ਰ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਨ� � ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਿਲਆਉਣ ਟ�ਕ ਿਦ�ਤਾ। ਪਿਹਲ� ਇ�ਕ ਦ� ਿਦਨ � ਛ�ਡ ਕ� ਉਹ
ਚ�ਨ� ਤ� ਦ�ਰ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਕ�ਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਦਾ ਜ� ਇ�ਝ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਜਵ� ਸ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਸਮਝ ਤ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਹ� ਪਰ ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਇਹ ਨਹ� ਪਤਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਪ��ਛਣ ਤ� ਵੀ ਨਾ ਦ�ਿਸਆ । ਪਰ ਕਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਝ ਬ�ਝ� ਬ�ਝ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹ
ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਜਦ� ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਗਏ ਹੀ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਨਹਾ ਕ� ਵਾਲ ਿਗ�ਲ� ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ ਬ�ਨ ਬ��ਡਰ�ਮ ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਹ� ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲ�ਗੀ । ਤ� ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਨਹਾਤੀ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਕਈ ਿਦਨ� ਦ� ਬ�ਨ� � ਤ�ੜ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
। ਜੀਤ ਨ� ਬ�ਹ ਕ�ਲ� ਫੜ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਵਾਲ� ਨਾਲ ਬ�ਿਨ�ਆ ਤ�ਲੀਆ ਖ�ਲ� ਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ
ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ ਿਸਧ� ਜੀਤ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਆ ਵ�ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਜਾਗ ਗਈਆਂ । ਤਾਜ਼ੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਲਈ ਉਹਨ�
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਬ�ਿਚਆਂ ਬਾਰ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸਕ�ਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਨਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪਕੜ
ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਦੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
-“ਿਫਰ ਮਤਲਬ ਆਪ� ਕ�ਲ� ਦ�ਿਪਹਰ ਤ�ਕ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ?”ਜੀਤ ਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਅ�ਜ ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਕ ਿਕਥ� ਜਾਗ ਿਗਆ ,ਰ�ਜ ਤ� ਜਨਾਬ � ਨੀਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਸਰ ਦ�ਖਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਵੀ
ਛ�ਡ� ਮ�� ।,ਚ�ਨ� ਨ� ਛ�ਟਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਿਕਹਾ ।”
“-ਅ�ਜ ਤ�ਰ� ਵਾਲ� ਤ� ਨਹਾਤ� ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਹਟਾ ਿਦ�ਤਾ ।”
“-ਇਹ ਖਸ਼ਬ� ਿਕਹੜਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲ� ਰਹ� ਹ� ,ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ� ਖਸ਼ਬ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਿਦਆਂ ।ਤ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਵੀ ਹ� ਗਏ । ਹ�ਣ ਇਸ ਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ?”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਅਜ� ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਏ ,ਿਜ�ਨੀ ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਸੀ । ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਿਬਲਕ�ਲ ਨਹ� ਬਦਲੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਮ�
ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਵ�ਲ ਤ�ਥ� ਿਬਨ� ਤ�ਿਕਆ ਵੀ ਹ� ਨਾ ਹੀ ਸ�ਚ ਸਕਦ� ।”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਨਹ� ਅਗਲ� ਕਈ ਜਨਮ� ਚ ਵੀ ਿਸਰਫ ਤ�ਸ� ਹ� । ਿਸਰਫ ਤ�ਹਾਡੀ ਛ�ਹ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਭਾਵ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜ�ਨ ਿਵ�ਚ ਹ�ਵ� । “
ਚ�ਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਿਜਵ� ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ� ਸ਼�ਕ � ਕ�ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ��ਡ ਤ� ਿਲਟਾ ਉਸ � ਆਪਣ� ਜ��ਸ� ਨਾਲ ਢਕਦ� ਹ�ਏ ਥ�ੜਾ
ਿਝਜਕਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਪਰ ਤ�� ਨਹ� ਪਤਾ,ਤ�ਰ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਰ� ਲ�ਕ ਕੀ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਪਰਸ� ਹੀ ਿਕਸ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ…….

� � � ਉ � � � � � ਿ � � ੀ ਇ � � ਇ� ਿ � ੀ ੀ ਿ � ੀ � � � �
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ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ,” ਤ� ਤ�ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਇ�ਝ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ? ਕੀ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਦ� ਕ��ਤ� ਦ�
ਭ�ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮ�ਰ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰ�ਗ� ? 
-“ਨਹ� ਮ�� ਤ�ਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹੀ ਹ� ਪਰ ਉਸ ਗ�ਲ ਨ� ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਮ� ਿਸਰਫ ਤ�� ਛ�ਹ ਕ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ । “
-“ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਬ ,ਔਰਤ ਜ� ਚਾਹ� ਮਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਿਦਨ ਕ�ਟ ਲ�ਦੀ ਹ�
ਬਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ�ਵ� । ਤ�ਸ� ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ਰ� ਅ�ਗ ਸ�ਗ ਰਿਹ�ਦ� ਹ� ਹਰ ਪਲ ।ਪਰ ਥ�� ਸ਼�ਕ ਹ�ਊ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ ।ਜੀਤ ਉਸ� ਚ��ਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ�
ਸਮਝਾਇਆ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਜ� ਸੀ ਉਹਨ� ਸਾਫ ਦ�ਸ
ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਨ� � ਉਸਨ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਆਪਣ� । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਮ�ਟ ਇ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ
ਸਮਾਏ ਬੀਤ ਗਏ । 
ਅਖੀਰ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਚ�ਨ� ਨ� ਆਿਖਆ ਜ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਿਖਆਲ ਹ� ਤ�ਸ� ਟਰ�ਕ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਦ�ਵ� ਖ�ਦ ਏਥ� ਿਕਸ�
ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਵਗ�ਰਾ ਚਲਾ ਲਵ� । ਬ�ਚ� ਵੀ ਵ�ਡ� ਹ� ਰਹ� ਹਨ ।ਬਾਪ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹ� ਤ� ਦ�ਖਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਚਮਕ ਉ�ਠੀਆਂ । 
-ਬ�ਸ ਆਹ ਗ�ੜਾ ਮਾਰ ਕ� ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਤ�ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲ�ਭ ਗ�ਡੀ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਿਦ�ਦ� ਹ� ਤ� ਮ� ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਵਾਲ�
ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹ� ।
ਕਿਹਕ� ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਗਲ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਖ��ਭ� ਹ�ਏ ਸੀ ।ਤ� ਿਫਰ ਚ�ਨ� ਨ�
ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਕ�ਨ ਚ ਿਕਹਾ:-
-“ਚਲ� ਹ�ਣ ਮ�� ‘ਫਰੀ’ ਕਰ� ।ਮ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮ ਮ�ਕਉਣ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� “।
-ਅ�ਛਾ ਤ� ਐਨ� ਿਦਨ ਿਬਨ� ‘ਫਰੀ’ ਤ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ।
-ਮ� ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ,ਤ�ਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਨ�ੜ� ਆਉਂਦ� ।
-ਤ� ਅ�ਜ ਸਭ ਦ�ਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਨ� � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਚ ਸਮਾਉਂਦ� ਗ�ਏ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਹ� ਦ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦ�
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਮਲਣ� ਚ� ਇ�ਕ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਤਰਕਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਪਆਰ । ਤ�
ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਹ�ਣ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਹਰ ਬ�ਨਵ� ਿਦਨ� ਚ ਪ�ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਦ�ਹ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਨ�ਖੜ� ਇ�ਕ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਚਹਰ� ਤ� । 
ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਭਿਵ�ਖ ਦੀ ਗ�ਦ ਿਵ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੀ ਹ� !!!ਜੀਤ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਅਖੀਰ ਰਾਣ� �
ਆਪਣ� ਘਰ ਲ� ਆਇਆ । ਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ ਮ��ਕ ਰਹ� । ਤ� ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਹਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਲ � ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਹ��ਦਾ । 
ਜੀਤ ਦ� ਚਾਚ� ,ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਡ� ਉਸ� ਗ�ਲ� ਸਮਝਾਉਂਦ� ਰਹ� । ਜੀਤ ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਘ��ਮ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਉਸ� ਕੀ ਨਹ� ਸੀ
ਪਤਾ । ਉਸਦ� ਚਾਚ� ਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਸ� ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸ�ਲਾਹ ਮਾਰੀ । ਿਕਤ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤ� ਐਵ� ਲ�ਤ�
ਕ�ਬ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅ�ਖ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕ� ।
ਜੀਤ ਨ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਇਹ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਲ�ਤ� ਓਦ� ਕ�ਬਦ� ਹ��ਦ� ਜਦ� ਤ�ਸ� ਅਣਜਾਣ ਹ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਦ�
ਤ� ਜਾਣਦ� ਨਾ ਹ�ਵ� । ਸਾਡਾ ਤ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਕਈ ਜਨਮ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ।ਦ�ਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਹ�ਣ
ਕੀ ਅਸ� ਨਹ� ਸਮਝ�ਗ� । ਉਸਨ� ਮਨ ਚ ਸ�ਿਚਆ । 
ਭਾਬੀਆਂ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਛ�ਡ ਆਈਆਂ । ਪ�ਰ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹ� ਸੀ ਿਦਿਖਆ ।
ਤ� ਜਦ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਘ��ਡ ਹਟਾਇਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸ�ਚੀ ਚ�ਨ ਉਸਦ� ਿਵਹੜ� ਆਣ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਵ� । ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ !!
ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚੀ ਰਸ਼ਕ ਹ� ਉ�ਿਠਆ ।ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਲੀਆਂ ਤ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ�
ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਉਹਦੀ ਇ�ਕ ਟ�ਕ ਤ�ਕਣੀ � ਉਹ ਝ�ਲ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਿਬਨ� ਨਜਰ� ਝਮਕਾਏ ਜੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥ�ਕ ਨਾ ਗਈ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇ�ਝ
ਦ�ਖਦ� ਚ�ਨ� ਨ� ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਚ��ਕ ਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ ਹਰ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਦ�ਖਦ� ਉਹ ਮ�ੜ ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਲ�ਦੀ ।
“ਇ�ਝ ਹੀ ਦ�ਖਦ� ਰਹ�ਗ� ?” ਚ�ਨ� ਨ� ਕ�ਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ��ਿਛਆ ।
ਿਜਵ� ਜੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ� ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਮਲੜਕ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਅਲਮਾਰੀ ਚ
�ਿ � � ਿ ਇ ਇ� ਇ� � � � � � � �
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ਰ�ਿਖਆ ਆਪਣਾ ਟਰ�ਕ ਕ�ਢ ਿਲਆਇਆ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕ�ਢ ਕ�ਢ ਬਾਹਰ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ�
ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਰਹੀ । ਹਰ ਸਮਾਨ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਦਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਥ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਲਆਇਆ
ਸੀ । ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਖ�ਲਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਚ�ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜ� ਉਹ ਲ� ਕ� ਆਇਆ । ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਲਾਲ ਸ�ਹੀ ਫ�ਲਕਾਰੀ � ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਲਆਂਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦ�ਆਲ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦ� ਪਾਏ ਸ�ਨ� ਦ�
ਗਿਹਣ� ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਆਂਦ� ਝ�ਮਕ� ਕ�ਕ� ਤ� ਗਾਨੀ ਪਾ ਿਦ�ਤ� । 
ਦ�ਵ� ਦ� ਰ�ਗ� ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਦ�ਵ� ਚ ਚ�ਨ� ਦਾ ਹ�ਸਨ ਪਿਹਲ�� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ
ਛ�ਹ ਨਾ ਕ�ਬ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਤ� ਜੀਤ ਇਸ ਕ�ਬਣੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਬਨ� ਬ�ਲ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਸ�ਝ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਗਿਹਣ� ਤ� ਫ�ਲਕਾਰੀ ਜੀਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਸਨ ਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦ�
ਸ�ਹਵ� ਸੀ । ਕਮਰ� ਚ ਜਗਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵ�ਡੀ ਿਟਊਬ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬ�ਲਬ ਜਗਾ ਿਲਆ । ਉਸ
ਮ�ਧਮ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਦ�ਧੀਆ ਰ�ਗ ਦਾ ਿਜਸਮ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਝ� ਕ�ਪਿੜਆਂ �
ਖ�ਲ� ਰਹ� ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ ਉਲਝ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜ�ਨੀਆਂ ਗ�ਢ� ਬ�ਝੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਖ��ਲ
ਗਈਆਂ । ਬ�ਦਲ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਲ�ਿਕਆ ਚ�ਨ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਕਮਰ� ਚ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�
ਿਜਵ� ਵ�ਧ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਫਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਆਪਣ� ਕ�ਬਦ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਕ� ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤ�
ਜਨਮ� ਤ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਦ� ਰ�ਹ� ਦਾ ਮ�ਲ ਹ� ਿਗਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਰ�ਗ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ�
ਦੀ ਇ�ਕ� ਧੜਕਣ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਇ�ਕ� ਜਰ�ਰਤ ਸੀ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਜਸਮ
ਇਸ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� � ਪਿਹਚਾਣਦ� ਸੀ ਅ�ਜ ਤ� ਨਹ� ਿਜਵ� ਬਹ�ਤ ਸਮ� ਤ� ਇਹ�
ਖ�ਸ਼ਬ� ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਖਤਾ ਚ� ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਬ��ਲ� ਿਵਚ� ਆਈ ਇਹ� ਖ�ਸ਼ਬ�
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਸੀ । ਇਹ� ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਜੀਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵੀ ਚ�ਨ� � ਚ��ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਥ� ਆ
ਰਹੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਨਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ
ਦ� ਕਾਿਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਆਪਣ�
ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸਾਹ � ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਚ��ਮਣ ਅਨ�ਦ ਲ� ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਜਰਾ ਵੀ ਸ�ਗ ਨਹ� ਸੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਪ�ਰਨ ਬ�ਪਰਦ ਦ�ਹ � ਜੀਤ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣ� ਮ��ਹ�
ਿਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤ�ਜ ਸਾਹ ਉ�ਖੜਨ ਦਾ । ਿਜਵ� ਜੀਤ ਤ� ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਇਹ
ਿਕਿਰਆ ਦ�ਹਰਾ ਿਦਤੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਅ�ਜ ਮਿਹਜ਼ ਉਸ� � ਦ�ਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਇਸ ਮ�ਜਰ ਚ
ਗ�ਆਚਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦੀ ਤ� ਜੀਤ � ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ । ਉਸ� ਿਬਨ� ਛ�ਹ� ਆਪਣ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਥ� ਉਬ ਿਕ�ਕਰ ਦ� ਕ�ਡ� ਵ�ਗ ਸਖਤ ਸੀ ਤ� ਿਕਥ� ਮ�ਖਣ ਵ�ਗ ਨਰਮ । ਿਕਵ�
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਚ ਅਕੜਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਜੀਤ ਦ� ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਸੀ ।ਬ�ਸ ਅ�ਜ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਸ� ਕ�ਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸਦ� ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਡਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਦੀਆਂ ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਜੀਤ � ਬਾਹ� ਚ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਰ�ਜ ਕ� ਿਪਆਰਨ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ� ਖ�ਦ ਚ
ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ਤ� ਦਰਦ ਦਾ ਇ�ਕ ਸਦੀਆਂ ਪ�ਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹ� । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਵੀ
ਜੀਤ � ਇਹ ਦਰਦ ਦ�ਣਾ ਪ�ਣਾ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� � ਸਿਹਣਾ ।ਜੀਤ ਨ� ਿਕਥ� ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਿਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤ� ਿਕ�ਝ ਿਜਸ ਗ�ਲ � ਡਰਦ� ਿਕ�ਨ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਦਰਦ
ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ� ਹਨ ।ਉਹ ਆਪਣ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛ�ਡ ਿਗਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਤ� ਵ�ਧ ਆਨ�ਦ ਭਰ� ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਯਾਦ�
ਦ�ਵ� ਲਈ ਛ�ਡ ਿਗਆ । ਿਕ�ਨਾ ਸਿਹਜ ਿਮਲਣ ਸੀ ! ਸਭ ਦਰਦ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਿਕਤ� ਭ��ਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਦ�
ਿਦਲ ਦਾ ਡਰ ਤ� ਧ�ੜਕ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਗ��ਜ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦੀ ਿਜਸਮ� ਦੀ ਤ� ਅਵਾਜ਼� ਦੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਨਾ ਸਮਾ ਗਏ ਹ�ਣ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਿਦਲ ਚ ਮਨ ਚ ਤ� ਰ�ਹ ਚ ਇ�ਕ ਸਕ�ਨ ਨਾ ਭਰ
ਿਗਆ । 
ਤ� ਇਹ ਸਕ�ਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਟ��ਿਟਆ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਚ । ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਦਲ
,ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਇ�ਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਜਾਨ ਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਹ�ਣ ।ਹਰ ਗ�ਲ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਹਰ
ਗ�ਲ ਤ� ਿਸਰਫ ਅ�ਖ ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਮ� ਉਦ� ਔਖਾ ਲ�ਘਦਾ ਜਦ� ਉਹ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮ�ੜਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਤਾਰ� ਵਾਲ� ਫ�ਨ ਿਪ�ਡ�
ਚ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ ਤ� ਹਰ ਗਲੀ ਨ��ਕਰ ਚ ਪੀ ਸੀ ਓ ਸੀ । ਜੀਤ ਨ� ਘਰ ਫ�ਨ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਖ�ਦ ਿਦਨ ਚ ਕਈਵਾਰ
ਿਜਥ� ਵੀ ਹ��ਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ । 
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ਤ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਉਹਨ� ਘਰ ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ ਜਨਮੀ ਤ� ਦ� ਸਾਲ ਮਗਰ� ਮ��ਡਾ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਿਜਵ� ਦ� ਿਨ�ਕ� ਐਨ�
ਸ�ਹਣ� ਕ� ਲ�ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉ�ਠਦ� । 5 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਜ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ।

ਚ�ਗ� ਿਦਨ ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਹਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਲ�ਘਦੀਆਂ ਤ� ਦ��ਖ� ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹ� । ਪਰ ਚ�ਗ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ
ਚ�ਨ� ਨ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਸ�ਸ � ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦ�ਦੀ ਹਰ ਕ�ਮ ਅ�ਗ� ਹ� ਕਰਦੀ । ਿਫਰ
ਸਹ�ਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਸਦੀ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ । ਤ� ਸ�ਸ ਵੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹਰਟ ਅਟ�ਕ ਨਾਲ ਤ�ਰ ਗਈ
ਕ�ਝ ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਸਹ�ਰਾ ਵੀ ਤ�ਰ ਿਗਆ ।
ਹ�ਣ ਬ�ਚ� 8 ਤ� 6 ਸਾਲ ਦ� ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਨ� ਸਾਲ ਲ�ਘ ਗਏ । ਪਰ ਿਪਆਰ ਉਵ� ਜਵਾਨ ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਤ�
ਜਦ� ਜੀਤ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਘਰ ਿਦਲ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਤ� ਹ�ਣ ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਜਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ
ਸਕ�ਲ ਜਾਣ ਲ�ਗ� ਘਰ ਵ�ਢ ਵ�ਢ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ । 
ਘਰ ਰ�ਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਬਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ । ਿਫਰ ਵੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਉਹ� ਰਾਤ � ਡਰ ਲਗਦਾ । ਿਦਨ� ਕ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਗ�ਆਂਢ ਦੀ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਤ�ਵੀ ਕ�ੜੀ ਆ ਕ� ਬ�ਠ ਜ�ਦੀ ।
ਤ� ਿਦਲ ਲ�ਿਗਆ ਰਿਹ�ਦਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ � ।
ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਜ� ਉਹਨ� ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰ�ਦਰ । ਜਦ� ਯ� ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਸੀ ਉਦ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ�
ਜ�ਆਨ ਹ�ਣਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਸਕ�ਲ� ਦਸਵ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜ� । ਉਸਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਸੀ । ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ�
ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦਾ । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ � ਗ�ਦੀ ਚ��ਕ ਿਖਡਾਈ ਜ�ਦਾ । ਕਦ� ਦ�ਕਾਨ ਲ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਿਕਤ� ।
ਿਕਸ� ਕ�ਮ � ਆਖ� ਤ� ਝ�ਟ ਆਖ� ਲ�ਗਕ� ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਮ�ਗਵਾਉਣੀ ਹ�ਵ� ਭ�ਜਣੀ ਹ�ਵ� ।ਸ�ਸ ਸਹ�ਰ� ਦ� ਵ�ਲ�
ਸਹ�ਰ� ਦੀ ਟਿਹਲ ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਦਨ ਦ� ਕਈ ਘ�ਟ� ਉਸਦ� ਘਰ ਬੀਤਦ� ਸੀ ।ਹ�ਣ ਵੀ ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਿਖਡਾਉਣ ਸਕ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਆਉਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਜਾਣ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਜੀਤ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਨਾ ਤ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਪਸ�ਦ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ � ਿਪ�ਡ ਚ ਹ�ਰ ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਚ�ਨ� ਦੀ ਬ�ਲਬਾਣੀ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਪਣ� ਆਪ � ਮਰਦ ਕਿਹ�ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਗ�ਲ� ਲਈ
ਵਧੀਆ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ ।ਲ�ਕੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ‘ਜ�ਆਨ’ ਹ�ਇਆ ।
ਇਹ� ਗ�ਲ ਿਕਸ� ਨ� ਜੀਤ � ਆਖ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਦਨ “ਚ�ਲ ਭਾਈ , ਤ�� ਬਾਹਰ ਪ�ਸ� ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸ�ਹਣ� ,ਘਰ ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਹੀ ਲ�ਦਾ ।”
ਇਹ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਚ ਵ�ਗ ਚ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਚ�ਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ
ਵੀ ਜ� ਤੜਪ ਉਹਨ� ਦ� ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਚ ਰ�ਤੀ ਵੀ ਉਹ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਚ�ਨ� ਕਦ� ਇ�ਝ ਕਰ�ਗੀ । ਜਦ�
ਤ�ਸ� ਿਕਸ� ਦੀ ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਹ ਨਾਲ ਪਲ ਰ�ਜ ਕ� ਜੀਏ ਹ�ਣ ਤ� ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨ� ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਿਕ ਤ�ਹਾਡਾ
ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਜੀਤ ਇਸ ਚ ਧ�ਖਾ ਨਹ� ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਨਜ਼ਰ ਪ�ਥਰ ਪਾੜ ਦ�ਵ� ਉਵ�
ਚ�ਗਲੀ ਪ�ਥਰ ਵਰਗ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ � ਿਪਘਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਹ�। ਉਹ� ਹ�ਰ ਡਰਾਇਵਰ� ਦੀਆਂ ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਹ�ਰ ਤ�ਵੀਆਂ
ਮਰਦ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਿਫਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ਼�ਕ ਿਜਹਾ ਿਦਮਾਗ ਚ ਵੜ ਿਗਆ। 
ਘਰ ਆਏ � ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਕ�ਨੀ ਵ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਕਿਹਣ
ਤ� ਘ�ਰ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਨ� � ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਿਲਆਉਣ ਟ�ਕ ਿਦ�ਤਾ। ਪਿਹਲ� ਇ�ਕ ਦ� ਿਦਨ � ਛ�ਡ ਕ� ਉਹ
ਚ�ਨ� ਤ� ਦ�ਰ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਚ�ਨ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਕ�ਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਦਾ ਜ� ਇ�ਝ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਜਵ� ਸ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਸਮਝ ਤ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਹ� ਪਰ ਕੀ ਹ�ਇਆ
ਇਹ ਨਹ� ਪਤਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਪ��ਛਣ ਤ� ਵੀ ਨਾ ਦ�ਿਸਆ । ਪਰ ਕਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਝ ਬ�ਝ� ਬ�ਝ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹ
ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਜਦ� ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਗਏ ਹੀ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਨਹਾ ਕ� ਵਾਲ ਿਗ�ਲ� ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ ਬ�ਨ ਬ��ਡਰ�ਮ ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਹ� ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲ�ਗੀ । ਤ� ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਨਹਾਤੀ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਕਈ ਿਦਨ� ਦ� ਬ�ਨ� � ਤ�ੜ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
। ਜੀਤ ਨ� ਬ�ਹ ਕ�ਲ� ਫੜ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਵਾਲ� ਨਾਲ ਬ�ਿਨ�ਆ ਤ�ਲੀਆ ਖ�ਲ� ਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ
ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ ਿਸਧ� ਜੀਤ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਆ ਵ�ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਜਾਗ ਗਈਆਂ । ਤਾਜ਼ੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਲਈ ਉਹਨ�
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਬ�ਿਚਆਂ ਬਾਰ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸਕ�ਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਨਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪਕੜ
ਹ�ਰ ਵੀ ਜ�ਰ ਦੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
-“ਿਫਰ ਮਤਲਬ ਆਪ� ਕ�ਲ� ਦ�ਿਪਹਰ ਤ�ਕ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ?”ਜੀਤ ਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਅ�ਜ ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਕ ਿਕਥ� ਜਾਗ ਿਗਆ ,ਰ�ਜ ਤ� ਜਨਾਬ � ਨੀਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਸਰ ਦ�ਖਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਵੀ
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ਛ�ਡ� ਮ�� ।,ਚ�ਨ� ਨ� ਛ�ਟਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਿਕਹਾ ।”
“-ਅ�ਜ ਤ�ਰ� ਵਾਲ� ਤ� ਨਹਾਤ� ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਹਟਾ ਿਦ�ਤਾ ।”
“-ਇਹ ਖਸ਼ਬ� ਿਕਹੜਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲ� ਰਹ� ਹ� ,ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ� ਖਸ਼ਬ� � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਿਦਆਂ ।ਤ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਵੀ ਹ� ਗਏ । ਹ�ਣ ਇਸ ਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ?”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਅਜ� ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਏ ,ਿਜ�ਨੀ ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਸੀ । ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�� ਿਬਲਕ�ਲ ਨਹ� ਬਦਲੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਮ�
ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਵ�ਲ ਤ�ਥ� ਿਬਨ� ਤ�ਿਕਆ ਵੀ ਹ� ਨਾ ਹੀ ਸ�ਚ ਸਕਦ� ।”
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ� ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਨਹ� ਅਗਲ� ਕਈ ਜਨਮ� ਚ ਵੀ ਿਸਰਫ ਤ�ਸ� ਹ� । ਿਸਰਫ ਤ�ਹਾਡੀ ਛ�ਹ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਭਾਵ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜ�ਨ ਿਵ�ਚ ਹ�ਵ� । “
ਚ�ਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਿਜਵ� ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ� ਸ਼�ਕ � ਕ�ਢਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ��ਡ ਤ� ਿਲਟਾ ਉਸ � ਆਪਣ� ਜ��ਸ� ਨਾਲ ਢਕਦ� ਹ�ਏ ਥ�ੜਾ
ਿਝਜਕਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਪਰ ਤ�� ਨਹ� ਪਤਾ,ਤ�ਰ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਰ� ਲ�ਕ ਕੀ ਕੀ ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਪਰਸ� ਹੀ ਿਕਸ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਸ�ਭ ਲ�ਦਾ…….
ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ,” ਤ� ਤ�ਸੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਇ�ਝ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ? ਕੀ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਦ� ਕ��ਤ� ਦ�
ਭ�ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮ�ਰ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰ�ਗ� ? 
-“ਨਹ� ਮ�� ਤ�ਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹੀ ਹ� ਪਰ ਉਸ ਗ�ਲ ਨ� ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਮ� ਿਸਰਫ ਤ�� ਛ�ਹ ਕ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ । “
-“ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਬ ,ਔਰਤ ਜ� ਚਾਹ� ਮਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਿਦਨ ਕ�ਟ ਲ�ਦੀ ਹ�
ਬਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ�ਵ� । ਤ�ਸ� ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਮ�ਰ� ਅ�ਗ ਸ�ਗ ਰਿਹ�ਦ� ਹ� ਹਰ ਪਲ ।ਪਰ ਥ�� ਸ਼�ਕ ਹ�ਊ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ ।ਜੀਤ ਉਸ� ਚ��ਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ�
ਸਮਝਾਇਆ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਉਸ� ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਜ� ਸੀ ਉਹਨ� ਸਾਫ ਦ�ਸ
ਵੀ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਨ� � ਉਸਨ� ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਆਪਣ� । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਮ�ਟ ਇ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ
ਸਮਾਏ ਬੀਤ ਗਏ । 
ਅਖੀਰ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਚ�ਨ� ਨ� ਆਿਖਆ ਜ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਿਖਆਲ ਹ� ਤ�ਸ� ਟਰ�ਕ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਦ�ਵ� ਖ�ਦ ਏਥ� ਿਕਸ�
ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਵਗ�ਰਾ ਚਲਾ ਲਵ� । ਬ�ਚ� ਵੀ ਵ�ਡ� ਹ� ਰਹ� ਹਨ ।ਬਾਪ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹ� ਤ� ਦ�ਖਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਚਮਕ ਉ�ਠੀਆਂ । 
-ਬ�ਸ ਆਹ ਗ�ੜਾ ਮਾਰ ਕ� ਅਗਲ� ਗ�ੜ� ਤ�ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲ�ਭ ਗ�ਡੀ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ� ਿਦ�ਦ� ਹ� ਤ� ਮ� ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਵਾਲ�
ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹ� ।
ਕਿਹਕ� ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਗਲ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਖ��ਭ� ਹ�ਏ ਸੀ ।ਤ� ਿਫਰ ਚ�ਨ� ਨ�
ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਕ�ਨ ਚ ਿਕਹਾ:-
-“ਚਲ� ਹ�ਣ ਮ�� ‘ਫਰੀ’ ਕਰ� ।ਮ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮ ਮ�ਕਉਣ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� “।
-ਅ�ਛਾ ਤ� ਐਨ� ਿਦਨ ਿਬਨ� ‘ਫਰੀ’ ਤ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ।
-ਮ� ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ,ਤ�ਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਨ�ੜ� ਆਉਂਦ� ।
-ਤ� ਅ�ਜ ਸਭ ਦ�ਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਨ� � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਚ ਸਮਾਉਂਦ� ਗ�ਏ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਦ�ਹ� ਦ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦ�
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਮਲਣ� ਚ� ਇ�ਕ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਤਰਕਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਪਆਰ । ਤ�
ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਹ�ਣ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਦ� ਿਵਛ�ੜ� ਮਗਰ� ਹਰ ਬ�ਨਵ� ਿਦਨ� ਚ ਪ�ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਦ�ਹ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਨ�ਖੜ� ਇ�ਕ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਚਹਰ� ਤ� । 
ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਭਿਵ�ਖ ਦੀ ਗ�ਦ ਿਵ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੀ ਹ� !!!

ਬ�ਸਬਰੀ ਤ� ਚਾਅ ਨਾਲ ਜੀਤ ਇਸ ਵਾਰ ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਸਕ�ਲ ਦੀ ਵ�ਨ ਦਾ ਕ�ਮ ਪ�ਕਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ । ਅਗਲ� ਮਹੀਨ� ਉਸਨ� ਉਥ� ਕ�ਮ ਸ�ਭ ਲ�ਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਗ�ੜ� ਦ� ਪ�ਦਰ� ਿਦਨ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਘਰ ਤ�
ਉਸਦੀ ਦ�ਰੀ ਦ� ਸਨ । 
ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਸ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਤ� ਮ�ੜ ਬ�ਠਣ ਦੀ ਲ�ੜ ਨਾ

� � ਇ� ੀ ੀ ੀ ਉ � ਇ � � � � ੀ ੀ ਂ � � � � � ੀ ੀ �
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ਹ�ਵ� ।ਇ�ਝ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਕ�ਲ । ਡਰਾਇਵਰ� ਕ�ਲ ਵ�ਸ� ਵੀ ਖ�ਸ਼ੀਆਂ ਦ� ਪਲ ਘ�ਟ ਹ��ਦ� ਹਨ । ਲ�ਮੀ ਦ�ਰੀ ਦ�
ਡਰਾਇਵਰ ਘਰ ਦੀ ਦ�ਰੀ ,ਰਾਤ� ਦ� ਸਫ਼ਰ ਮ�ਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪ�ਲਸੀਆਂ ਦੀ ਲ��ਟ ਤ� ਬ�ਚਦ� ਿਕ�ਝ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ� ਹਨ
ਉਹੀ ਜਾਣਦ� ਹਨ । ਬੜੀ 
ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲ�ਮੀ ਦ�ਰੀ ਦਾ ਮ��ਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਿਵਆਹ ਦ� ਦ�ਸ ਸਾਲ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਤਓਹਾਰ ਘਰ� ਬਾਹਰ
ਕ�ਢ� ਸੀ ਕਦ� ਦੀਵਾਲੀ ਕਦ� ਲ�ਹੜੀ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ । ਿਫਰ ਆਪਣ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹਸੀਨ ਰਾਤ� ਟਰ�ਕ ਚ
ਸ�ਦ� ਚ�ਨ� � ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਕ�ਟੀਆਂ ਸੀ ।
ਤ� ਹ�ਣ ਚ�ਨ� ਹਰ ਮ�ਸਮ ਤ� ਹਰ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਸੀਨ� ਨਾਲ ਲਾ ਕ� ਸ�
ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਅਜ� ਘਰ� ਿਨ�ਕਲ� ਉਸ� ਦ� ਿਦਨ ਹੀ ਹ�ਏ ਸੀ ਹਿਰਆਣ� ਦ� ਿਸਰਸ� ਤ� ਇ�ਕ ਫ�ਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਗ�ਜਰਾਤ ਬ�ਦਰਗਾਹ
ਤ� ਲਾਹ�ਣਾ ਸੀ । ਿਸਰਸ� ਤ� ਮਸ� ਿਨ�ਕਲ� ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਗ�ਡੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਗ�ਡੀ ਨਾਲ ਆਹਮ�
ਸਾਹਮਣ� ਜ਼�ਰਦਾਰ ਟ�ਕਰ ਹ� ਗਈ । ਰਾਤ ਦਾ ਵ�ਲਾ ਸੀ ਤ� ਸੜਕ ਬ�ਹ�ਦ ਖ਼ਰਾਬ ਟ�ਇਆਂ ਤ� ਬਚਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣ�
ਆਉਂਦੀ ਗ�ਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਆਉਂਦੀ ਗ�ਡੀ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਆਹ ਖ�ਬੀ । ਉਹ
ਜ�ਰਦਾਰ ਉਛ�ਲ ਕ� ਸ�ਧ ਸ਼ੀਸ਼� ਚ ਜਾ ਵ�ਜਾ । ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟ�ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਸੀ ਟ��ਟ� ਸ਼ੀਸ਼� � ਿਜਥ� ਿਜਥ�
ਵੀ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਜਗ�ਾ ਿਮਲੀ ਖ�ਭ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕ� ਕਈ ਗਲ�ਟਣੀਆਂ ਖ�ਦਾ ਟਰ�ਕ ਤ� ਹ�ਠਾ ਜਾ ਿਡ�ਗਾ
। ਪ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹ� ਲ�ਹਾਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਈ ਹੀ ਿਹ�ਸਾ ਹ�ਵ� ਿਜਥ� ਲਹ� ਨਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦ� ਕਲੀਨਰ ਦ� ਸ�ਟ ਥ�ੜੀ ਘ�ਟ ਸੀ । ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਪਾਿਸਓਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ� ਨ�ੜ� ਦ�
ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ । ਪਰ ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਿਗਓ ਿਦ�ਲੀ ਰ�ਫਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ।ਿਦ�ਲੀ ਦ� ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ��ਜ� । ਖ�ਨ
ਐਨਾ ਿਜਆਦਾ ਵਿਗਆ ਿਕ ਮਸ� ਹੀ ਸਾਹ ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬ�ਲਾਏ ਤ� ਅ�ਖ� ਖ�ਲ� ਵ�ਖ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਮਨ ਤ�
ਸਰੀਰ ਦ�ਵ� ਤਕੜ� ਸੀ ।
10 ਬ�ਤਲ� ਖ�ਨ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ । ਪ�ਰ� ਸ਼ਰੀਰ ਚ� ਕ�ਚ ਚ�ਗ ਕ� ਕ�ਢਣ ਲਈ ਤ� ਹ�ਰ ਕਤਰ� ਿਕਤ� ਜ਼ਿਹਰ ਨਾ ਬਣਨ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ�ਨ� ਿਨ�ਕ� ਵ�ਡ� ਅ��ਸ਼ਨ ਹ�ਏ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ।
ਐਕਸੀਡ�ਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦ� ਚ�ਨ� ,ਜੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ,ਚ�ਨ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ।ਐਸ� ਹਾਲ � ਵ�ਖ
ਰ�ਹ ਵੀ ਕ�ਰਲਾ ਉ�ਠੀ । ਿਕਸ� � ਸਜਾ ਸ�ਆਰ ਕ� ਸਾਬਤ ਸਬ�ਤ ਘਰ ਤ� ਤ�ਿਰਆ ਹ�ਵ� ਅ�ਗ� ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਿਦਖ� ਤ�
ਕੀ ਹਾਲ ਹ�ਏਗਾ ?
ਚ�ਨ� ਦਾ ਤ� ਿਜਵ� ਿਦਲ ਹੀ ਚੀਿਰਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ।ਉਹਦ� ਸ�ਹਵ� ਉਹ ਰ�ਦੀ ਨਾ ਭਾਵ� ਪਰ ਕ�ਲੀ ਦਾ ਰ�ਣਾ ਬ�ਦ ਨਾ ਹ��ਦਾ
। ਉਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹ�ਸਲਾ ਿਦ�ਦੀ ਤ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ । ਜੀਤ � ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ
ਸੀ ਤ� ਬ�ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਨਹ� ਤਾ ਟਰ�ਕ ਦੀ ਟ�ਕਰ ਉਸਦ� ਸਾਈਡ ਹ�ਈ ਸੀ । ਇ�ਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਕਰੀਬ ਉਸਦਾ ਿਦ�ਲੀ
ਇਲਾਜ ਚਿਲਆ । ਮਗਰ� ਛ��ਟੀ ਹ�ਈ ਤ� ਿਪ�ਡ ਆ ਗਏ । 
ਪਿਹਲ�� ਵਗ� ਖ�ਨ ਨ� ,ਟੀਿਕਆਂ ਅ��ਸ਼ਨ� ਤ� ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਿਟਕ ਨ� ਉਸਦ� ਦਰਸ਼ਨੀ ਜ��ਸ� � ਚ�ਥਾ ਿਹ�ਸਾ ਵੀ ਨਹ�
ਛ�ਿਡਆ । ਬਾਹ� ਤ� ਲ�ਤ� ਪਤਲੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ । ਕਦ� ਖ�ਘ ਆ ਜ�ਦੀ ਤ� ਜਾਨ ਤ� ਬਣ ਆਉਂਦੀ ।
ਪਰ ਇਸ ਵ�ਲ� ਵੀ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਨ� ਉਸ� ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਮ�ਿਹਆ ਚ�ਨ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਸੀ । ਜਰਾ ਿਜ�ਨੀ ਖ�ਗ ਤ� ਝ�ਟ ਉਹਦ�
ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਬ�ਠਦੀ । ਠ�ਡ ਚ ਉਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਪ�ਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਤ� ਸਹਾਰ� ਨਾਲ ਟ�ਰ ਕ� ਲ� ਕ� ਜ�ਦੀ । ਕਈ
ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸਦ� ਲਈ ਜਾਗ ਕ� ਕ�ਢ ਿਦ�ਦੀ । ਸਮ� ਿਸਰ ਦਵਾਈ ਿਦ�ਦੀ ਹਰ ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਪਰਹ�ਜ਼ ਤ� ਿਧਆਨ
ਿਦ�ਦੀ ।
ਬ�ਚ� ਉਹਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਮ�ਡਰਾਉਂਦ� ਹ�ਰ ਖ�ਡਦ� ਕ��ਦਦ� ਲੜਦ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦ� ਪੜ�ਦ� ਤ� ਸ�ਦ� । ਉਹ ਰ�ਬ ਦਾ
ਸ਼�ਕਰ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਐਨ� ਿਪਆਰ� ਬ�ਚ� ਿਕਸ� ਬ�ਗਾਨ� ਵ�ਸ ਪ� ਜ�ਦ� ਤ� ਿਬਨ� ਸ�ਭਾਲ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਝ ਪਲਦ� ਇਹ ।
ਿਫਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਹ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕ�ਮ ਕਰਦਾ ਿਦਸਦਾ । ਉਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ,ਸਿਹਰ� ਸ�ਦ�, ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ
ਕਰਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਚ�ਨ� � ਭਾਬੀ ਤ� ਉਸ� ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰਦ� ਦਾ ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਨਾ ਥ�ਕਦਾ ।
ਉਹ� ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਉਸਨ� ਉਸ ਪਿਵ�ਤਰ ਰ�ਹ ਤ� ਸ਼�ਕ ਕੀਤਾ । ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਉਸ ਦ� ਮ��ਹ� ਗਾਲ� ਹੀ
ਿਨਕਲਦੀਆਂ । ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਦ�ਰਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚ�ਨ� ਦ� ਸ�ਚ� ਿਪਆਰ ਤ� ਕੀਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਤ� ਨਹ�
। ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� � ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਦਾ । ਪਰ ਊਹਨ� ਸ�ਣ ਰਿਖਆ ਸੀ ਿਕਸ� ਸ�ਚ� ਬ�ਦ� ਤ� ਝ�ਠ� ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰ�ਬ ਜਰ�ਰ ਿਦ�ਦਾ ਹ� । ਸ਼�ਕਰ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ।
ਲ�ਕ� ਖ਼ਬਰ� ਲ�ਣ ਆਉਂਦ� ਤ� ਬਦਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦ�ਖ ਘਬਰਾ ਜ�ਦ� । ਰ�ਬ � ਲ�ਹੜਾ ਮਾਰਦ� ਿਕ ਇਸ ਬ�ਦ� ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦੀ ਇਹ� ਖ�ਡ ਹ� ਸਮ� ਨ� ਵ�ਡ� ਵ�ਡ� ਪਰਬਤ ਵੀ ਚੀਰ ਕ� ਮ�ਦਾਨ ਬਣਾ ਿਦਤ� ਹਨ ਉਹ ਤ�
ਿ ਇ ੀ � ੀ ਿ � ੀ ੀ ਿ � � � � � ਈ � �ਿ ਂ
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ਿਫਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਿਫਰ ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਸ਼�ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਦ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ।ਆਪਣ� ਬ�ਿਚਆਂ
ਚ ਬ�ਠਾ ਸਾਹਮਣ� ਿਦਸਦਾ ਸਾਲ ਛ� ਮਹੀਨ� ਤ�ਕ ਸਹੀ ਹ�ਜ� ।
ਜੀਤ ਦਾ ਖ�ਦ ਤ� ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ,ਚ�ਨ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਦ�ਖਭਾਲ ਤ� ਿਪਆਰ ਨ� ਉਹਦ� ਜਖਮ ਉਮੀਦ ਤ� ਛ�ਤੀ ਭਰ ਿਦ�ਤ�
ਸੀ । ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਿਬਨ� ਸਹਾਰ� ਤ� ਤ�ਰਨ ਲ�ਗਾ । 
ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ� ਤ�ਕ ਤ� ਿਫਰ ਬਰ�ਟ� ਥ�ਲ� ਤ�ਸ਼ ਕ��ਟਦੀ ਢਾਣੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਬ�ਠਦਾ । ਕ��ਲ 6 ਕ� ਮਹੀਨ� ਹ�ਏ ਸੀ
ਉਸਦ� ਐਕਸੀਡ�ਟ � ਤ� ਹ�ਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸ�ਧਰ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਤ�ਰਕ� ਖ�ਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ । ਤ� ਮ�ੜ ਉਸ ਚ ਜਾਨ
ਵੀ ਆਉਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਕ�ਮ ਬ�ਦ ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਉਹ ਤ�ਸ਼ ਖ�ਡ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ । ਵੀਰ ਤ�ਹਾ� ਹੀ ਬ�ਲਾਉਣ ਚ�ਲਾ ਸੀ । ਭਾਬੀ ਬ�ਲਾ ਰਹ� ਸੀ । ਮ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਲ� ਆਵ� ਿਕਸ� ਦ�ਸਤ ਦ�
ਘਰ ਹਨ ।
ਚ�ਲ ਠੀਕ ਆਖ ਉਹ ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਤ� ਚ�ਨ� ਉਸ� ਦ�ਖਦ� ਹੀ ਬ�ਲੀ ਤ�ਸੀ ਬ�ਠ� 5 ਿਮ�ਟ ਮ� ਚਾਰ ਡ�ਬ� ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵ�
।

ਜੀਤ ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਕਈ ਿਖਆਲ ਆਏ ਤ� ਗਏ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ ਚ�ਨ� ਅ�ਦਰ ਵੜ ਚਿਟਕਣੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਉਸਨ�
ਦਰਵਾਜ� � ਧ�ਕਾ ਦ� ਆਪ ਵੀ ਅ�ਦਰ ਵੜ ਿਗਆ ।
ਚਲਦਾ ।

ਚ�ਨ� ਨ� ਪਲਟ ਕ� ਿਪ�ਛ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਜੀਤ � ਵ�ਖਕ� ਉਹ ਮ�ਸਕਰਾ ਪਈ। 
“ਐਸ ਵ�ਲ� ਆਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਸਹੀ ਨਹ� , ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਚਆਂ � ਲ� ਕ� ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਲਾ ਹ�.
ਨਾਲ� ਤ�ਹਾ� ਅਜ� ਡਾਕਟਰ ਨ� ਕ�ਈ ਵੀ ਜ਼�ਰ ਵਾਲਾ ਕ�ਮ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹ�। ” ਚ�ਨ� ਨ� ਬਾਲਟੀ ਚ ਪਾਣੀ ਛ�ਡਦ�
ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਤ� ਉਹਦ� ਸ�ਹਵ� ਹੀ ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰਨ ਲ�ਗੀ। ਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਬਾਹ ਤ� ਿਖ�ਚਕ� ਆਪਣੀ ਿਹ�ਕ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ। ਚ�ਨ� ਦੀ ਕਹੀ ਗ�ਲ ਉਸ� ਮਰਦਾਨਗੀ ਤ� ਚ�ਟ ਕਰਦੀ ਲ�ਗੀ। 
“ਆਦਮੀ ਤ� ਘ�ੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹ� ਸਕਦ� ਹਨ। ਪਰ ਬ��ਢ� ਨਹ� ਹ��ਦ�। ” ਜੀਤ ਨ� ਕਹਾਵਤ ਿਵ�ਚ ਆਪਣ� ਸ਼ਬਦ ਜ�ੜਦ� ਹ�ਏ
ਿਕਹਾ। ਚ�ਨ� ਦ� ਮ�ਥ� � ਚ��ਮਦ� ਤ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ। ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖ�ਦ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ
ਨਹ� ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਦ�ਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀਤ� ਉਸਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਿਰ�ਦਰ . ………ਕ�ਝ ! 
ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਘ��ਿਟਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਹ�ਕ � ਆਪਣੀ ਿਹ�ਕ ਨਾਲ ਲਾ ਿਕ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕ� ਤ�
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸ਼�ਕ ਕ�ਝ ਘਟ ਜਾਏ। ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਰੀਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਉਸਦ�
ਛ�ਹਣ ਤ� ਘ��ਟਣ ਮਗਰ� ਬ�ਸ਼ਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਵ�ਚ ਆ ਰਹ� ਬਦਲਾਅ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸ਼�ਕ ਘਿਟਆ
ਜਰ�ਰ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਇਆ। ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਉਂਝ ਹੀ ਚ��ਮਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ ਬ�ਹ�ਦ ਧ�ਕ� ਨਾਲ ਉਸਦਾ
ਿਬਲਕ�ਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਿਸਰਫ ਸ਼�ਕ ਸੀ। ਆਪਣ� ਹੀ ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਉਸਨ�
ਚ�ਨ� ਦ� ਪਾਏ ਕਪੜ� ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤ�। 
ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਬ�ਿਲਆ ” ਮਹੀਨ� ਹੀ ਲ�ਘ ਗਏ ਤ�� ਇ�ਝ ਤ�ਕ� , ਅ�ਜ ਮ�ੜ ਤ�� ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਸ�ਹਵ�
ਦ�ਖ� ਿਦਲ ਭਰ ਕ� ਦ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ�। “
ਚ�ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਚ�ਬਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਤ� ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈ। ਐਨ� ਵਿਰਆਂ ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਪਲ ਉਹਨ� ਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ
ਕ�ਢ� ਸੀ। ਹ�ਣ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ !
ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ� ਤ� ਕ�ਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲ�ਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ� ਕ�ਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਿਦਿਸਆ। ਉਸਨ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਘ�ਮਾ ਕ� ਿਫਰ ਤ� ਉ�ਪਰ ਤ� ਨੀਚ� ਕਈ ਵਾਰ ਦ�ਿਖਆ। ਪਰ ਿਕਤ� ਇ�ਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਵੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ। ਚ�ਨ� ਦਾ ਸਫ�ਦ ਿਪ�ਡਾ ਚ�ਨ ਤ� ਵੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਬ�ਦਾਗ ਸੀ। 
ਉਸਦ� ਬ�ਦਾਗ ਿਪ�ਡ� � ਵ�ਖ ਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ� ਸ਼�ਕ ਦ� ਸਾਰ� ਦਾਗ ਧ�ਲ ਗਏ। 
“ਚ�ਲ ਹ�ਣ ਤ�� ਨਹਾ ਲ� , ਬਾਕੀ ਫ�ਰ ਸਹੀ ” ਜੀਤ ਉਸ� ਕਿਹ ਕ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲ�ਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਤ� ਦ�ਬੀ
ਲਾਟ � ਕ�ਈ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕ� ਜਾ ਸਕਦਾ ?ਚ�ਨ� ਉਸਦੀ ਛ�ਹ ਚ��ਮਣ ਤ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਬ�ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਟਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਪਕੜ ਿਲਆ। ਤ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ ਤ� ਿਕਹਾ , “ਤ�ਸ� ਤ� ਮ�� ਵ�ਖ ਿਲਆ। ਹ�ਣ ਵ�ਖਣ ਦੀ
ਵਾਰੀ ਮ�ਰੀ ਏ “.
ਤ� ਉਸ� ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਿਖਸਕਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਬਟਨ ਖ�ਲ�ਣ ਲ�ਗੀ। 
ਜੀਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਰ ਗਈ ਬਾਲਟੀ ਤ� ਉਸਤ� ਬਾਹਰ ਡ��ਲ�ਦ� ਪਾਣੀ ਵ�ਲ ਦ�ਿਖਆ। ਤ� ਿਕਹਾ “ਚ�ਨ� , ਪਾਣੀ ਡ��ਲ ਿਰਹਾ
ਬਾਹਰ ਟ�ਟੀ ਬ�ਦ ਕਰ ਦ�। “
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ਚ�ਨ� ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਬ�ਿਧਆਨ ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਜੀਤ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਸੀ। ਉਹ ਬ�ਲੀ 
” ਤ�ਸ� ਬਾਲਟੀ ਚ� ਡ��ਲਦ� ਪਾਣੀ � ਛ�ਡ� ਤ� ਮ�ਰ� ਤ� ਿਧਆਨ ਕਰ�। “.
ਉਸਨ� ਦ�ਿਖਆ ਿਕਵ� ਕ�ਚ ਨ� ਜੀਤ ਦ� ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤ� ਸੀ। ਤ� ਉਸਦ� ਦ��ਗਣ� ਜ��ਸ� ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਤ�
ਅ�ਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਿਧਆ ਹੀ ਸੀ। ਤ� ਛ� ਮਹੀਨ� ਤ� ਵ�ਧ ਿਜਸਮ� ਦੀ
ਦ�ਰੀ ਉਸ� ਕਦ� ਬਹ�ਤੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਤ� ਿਸਰ � ਸਿਹਲਾ ਕ� ਹੀ ਉਸਦ�
ਸਾਰ� ਚਾਅ ਪ�ਰ� ਹ��ਦ� ਰਹ� ਸੀ। ਤ� ਅ�ਜ ਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਛ�ਹ ਨ� ਤ� ਚ��ਮਣ� ਨ� ਮ�ੜ ਉਸ� ਇ�ਝ ਭੜਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਜਵ� ਇ�ਕ
ਅ�ਦਰ ਭ�ਬੜ ਮਚਦਾ ਹ�ਵ�। 
ਅਗਲ� ਪਲ� ਚ ਜੀਤ ਉਸਦ� ਸ�ਹਵ� ਿਬਲਕ�ਲ ਉਸਦ� ਵ�ਗ ਹੀ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ। . ਪਰ ਉਸਤ� ਿਬਲਕ�ਲ ਉਲਟ ਪਾਸ�
ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਪ�ਰਨ ਅ�ਗ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਬਰਫ ਤ� ਵ�ਧ ਠ�ਡਕ। ਜਜੀਤ ਦ� ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਭ�ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹ�
ਸੀ। ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਨਜਰ� ਭਰਕ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਜੀਤ ਨ� ਨਜਰ� ਘ�ਮਾ ਲਈਆਂ। ਚ�ਨ� ਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ�
ਚ ਘ�ਿਟਆ ਤ� ਬ�ਿਹਸਾਬ ਚ��ਿਮਆ। ਪਰ ਜੀਤ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੀਤ। ਚ�ਨ� ਨ� ਹਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ� ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ
ਸਭ ਬ�ਕਾਰ। ਿਸਰਫ ਉਸ� ਛ�ਹਣ ਮਗਰ� ਕ�ਲ� ਵ�ਗ ਬਲ ਉ�ਠਦਾ ਜੀਤ ਹਲ� ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ। ਿਕ ਆਦਮੀ ਤ� ਘ�ੜ�
ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਝ�ਠੀ ਪ� ਗਈ ਸੀ ?
ਐਨ� � ਬਾਹਰ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਆਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਪਈ। ਜੀਤ ਕਪੜ� ਪਾ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਚ��ਲ�� ਦ� ਕ�ਲ ਡਾਹ� ਮ�ਜ� ਤ� ਗ�ਲ� ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਸ� ਵ�ਖ ਉ�ਠ ਖਿੜਆ ਤ� ਬ�ਚ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ ਗਏ। ਉਹਨ� �
ਇ�ਝ ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਆ ਗਏ। ਉਹਨ� ਦ� ਕਰਕ� ਹ�ਝ� ਆਏ ਜ� ਚ�ਨ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਕਮਜ਼�ਰ
ਪਏ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਉਸ� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਸ ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲ� ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਰਾਤ � ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ਅ�ਜ ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ। 
ਨਿਰ�ਦਰ ਉ�ਠ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਚ�ਨ� ਨ� ਰ�ਟੀ ਪਕਾਈ ਤ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬ�ਠ ਕ� ਖਾਣ ਲ�ਗੀ। ਜੀਤ
ਨਜਰ� ਝ�ਕਾ ਕ� ਰ�ਟੀ ਖ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸਦ� ਬ�ਰਕੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਿਵਹੜ� ਚ ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ�
ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਸ� ਗਏ। ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਿਵਗੜ� ਮਨ � ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। 
ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਸ�ਦ� ਹੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਹੀ ਮ�ਜ� ਤ� ਆ ਗਈ। ਉਸ� ਬ�ਹ ਤ� ਛਾਤੀ ਚ ਜਗਾਹ ਬਣਾ ਕ� ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਟਕਾ
ਿਦ�ਤਾ। 
ਬੜ� ਹੀ ਹ�ਲੀ ਸ਼ਬਦ� ਚ ਉਹ ਬ�ੜਬ�ੜਾਈ ,” ਐਕਸੀਡ�ਟ ਤ� ਕਮਜ਼�ਰੀ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ� ਜ�ਦਾ , ਕ�ਝ ਵ�ਲ� ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ
ਠੀਕ ਹ� ਹੀ ਜਾਉਗਾ। ਇ�ਝ ਮ��ਹ ਿਸ�ਟ ਤ� ਿਕਓਂ ਮਨ � ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹ� ਹ�। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕ�ਲ ਦਵਾਈ
ਲਈ ਗਏ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਦ�ਸ ਿਦਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ� ਦਵਾਈ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ�। ਤ� ਮ�� ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਵੀ ਨਹ� ਬ�ਸ
ਮ� ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਤ�ਹਾਡ� ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹ�। ਮਿਹਜ਼ ਤ�ਹਾਡ� ਬਾਹ� ਦ� ਇਸ ਿਨ�ਘ ਚ। 
ਜੀਤ ਦਾ ਮਨ ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਹ�ਏ ਪਛਤਾਵ� ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ ਦ� ਇ�ਝ ਮਰਦ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦ� ਖਦਸ਼� ਨਾਲ ਦ��ਖ ਨਾ ਭਿਰਆ
ਹ�ਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚ�ਨ� ਦ� ਸ਼ਬਦ� ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਤੀ। ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਨਰਛਲ ਤ� ਬ� ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਤ�
ਖ�ਦ � ਕ�ਰਬਾਨ ਕਰ ਦ�ਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਕ� ਪ��ਨ ਕੀਤ� ਹ�ਣਗ� ਜ� ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦਾ
ਸਾਥ ਿਮਿਲਆ। 
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਮ�ਥ� � ਚ��ਮਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਘ��ਿਟਆ। ਤ� ਬ�ਿਲਆ , “ਮ�ਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹ� ਮ�� ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਕਮਜ਼�ਰੀ
ਦ�ਰ ਹ��ਦ� ਤ�ਕ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਮਨ ਤ� ਭਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇ�ਝ ਨਾ ਕਰਦਾ
ਤ� ਤ�ਰ� ਇਸ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇ�ਤਹਾ � ਿਕ�ਝ ਸਮਝਦਾ। ਜਰ�ਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ � ਦ�ਸਾਗ� ਤ� ਇਸਦਾ ਹ�ਲ
ਿਨਕਲ�ਗਾ ਤ� ਅਸ� ਉਵ� ਹੀ ਘ�ਲ ਿਮਲ ਕ� ਿਪਆਰ ਕਰਾਗ�। 
ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛ� ਥ�ਲ� ਚ�ਨ ਤ� ਚਕ�ਰ ਦੀ ਜ�ੜੀ ਵ�ਗ ਸ� ਗਏ। ਭਰਵ�
ਗਰਮੀ ਦ� ਮਹੀਨ� ਚ ਵੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਜਸਮ ਚ� ਉਹਨ� � ਗਰਮੀ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗ ਰਹੀ। ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਠ�ਡ
ਚ ਗਰਮੀ ਤ� ਗਰਮੀ ਚ ਠ�ਡ ਜ� ਵਰਤਾ ਿਦ�ਦਾ ਹ�।

ਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਦਾ ਧ�ੜਕ� ਥ�ੜ�ਾ ਸਮ� ਹਿਟਆ ਪਰ ਮਗਰ� ਮ�ੜ ਚ�ਲ ਿਪਆ । ਸਵ�ਰ� ਉ�ਠਦ� ਹੀ ਉਹੀ ਗ�ਲ� ਉਹਦ� ਮਨ
ਚ ਘ��ਮਣ ਲਗਦੀਆਂ ।ਬਾਹਰ ਖ�ਡਦਾ ਤ� ਘਰਦਾ ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ� ਸ�ਚਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਪਰ ਿਜਵ� ਬ�ਦਾ ਹਾਰ
ਿਜਹਾ ਜ�ਦਾ ਉਹ ਖ�ਦ � ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕ�ਲ ਿਗਆ ਤ� ਬੜ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਉਸਨ� ਡਾਕਟਰ � ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਦ�ਸੀ । ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਬਹ�ਤ
ਬ�ਇਜਤੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਹ�ਵ� । ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਰ�ਲਾ ਅਸਲ ਚ ਮਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਰ�ਲਾ ਹ� । ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਵ�ਡ� ਤ� ਵ�ਡਾ ਿਮਹਣਾ ਝ�ਲ ਸਕਦਾ ਹ� ਪਰ ਨਾਮਰਦ ਕਿਹਣ ਤ� ਉਸਦਾ ਗ��ਸਾ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ��ਦਾ ਹ� ।

ਇ ਈ � � � ਇ� � � ਿ � � ਉਂ � � ੀ ਿ � � ੀ � � �
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ਇਸ ਲਈ ਦ�ਸਣ� ਸ�ਗਣਾ ਇ�ਕ ਆਮ ਗ�ਲ ਹ� । ਕਿਹ�ਦ� ਕਹਾਉਂਦ� ਲ�ਕ ਵੀ ਲ�ਕ ਿਛਪ ਕ� ਬ�ਗਾਲੀ ਡਾਕਟਰ� ਜ� ਬ�ਸ
ਅ�ਡ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਿਮਲਦ� ਹਕੀਮ� � ਲ�ਕ ਕ� ਿਮਲਦ� ਹਨ ਤ� ਿਬਨ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਿਨ�ਕ ਸ��ਕ
ਛਕਦ� ਹਨ ।
ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ��ਝਲ� ਵਿਹਮ ਤ� ਭਰਮ ਇਹਨ� ਵ�ਦ ਹਕੀਮ� ਵ�ਲ� ਪਾ ਿਦ�ਤ� ਜ�ਦ� ਹਨ । ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਜੀਤ � ਕ�ਈ
ਵਿਹਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ।ਉਸਨ� ਉਸ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਇਨਫ�ਕਸ਼ਨ ਿਜਆਦਾ ਹ� ਜਾਣ ਕਰਕ� ਤ� ਉਸਦ�
ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਲਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇ�ਝ ਬ� ਜਾਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹ� । ਜਰ�ਰ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਕਰਕ� ਨਸ� ਚ ਕਮਜ਼�ਰੀ ਹ� ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਵ�ਲ� ਇਨਫ�ਕਸ਼ਨ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਵ�ਲ ਹ� ।ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਹ�ਣ ਚ ਸਮ�
ਲ�ਗ�ਗਾ । ਪਰ ਜ�ਕਰ ਤ�ਰ� ਿਦਮਾਗ � ਕ�ਟਰ�ਲ ਕਰਨਾ ਿਸ�ਖ ਿਲਆ ਤ� ਤ�� ਬਹ�ਤ ਜਲਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਿਕਉਿਕ ਮ�ਤ ਤ� ਬਚਣ ਮਗਰ� ਅਗਲਾ ਜ� ਸਰੀਰ ਦਾ �ਮ��ਖ ਕਾਰਜ ਹ� ਉਹ ਸ�ਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਹੀ ਹ� । ਇਸ ਲਈ ਿਜਉਂ
ਿਜਉਂ ਤ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹ�ਏਗਾ ਤ� ਤ�ਰ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਬਣ� ਖਦਸ਼� ਘਟਣਗ� ਤ� ਤ�� ਪਿਹਲ�� ਵਰਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹ� ਜਾਵ�ਗ�
।

ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਡਰ ਭ� ਤ� ਇ�ਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖ�ਦ ਦ� ਕਮਜ਼�ਰ ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਬ�ਠ
ਗਈ ਆਪਣ� ਆਪ � ਸਮਝਾਉਣ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਨਾ ਿਨ�ਕਲੀ ।
ਉਹ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਨਜਰ� ਭ� ਭੀਤ ਕਰਦੀਆਂ । ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਦ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਲਗਦਾ ਿਜਵ�
ਉਸ� ਚ�ਨ� ਨ� ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਹਾਲ�ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਤ� ਹੀ ਇ�ਝ
ਹੀ ਹਸਦਾ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਚ ਕ�ਈ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼�ਰੀ ਬਾਰ� ਪ��ਛਦਾ ਤ� ਉਹ� ਜਾਪਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤ� �ਸ਼ਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ਫ�ਲਾ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਹ�ਣ ਕਰੀਬ 9 ਕ� ਮਹੀਨ� ਮਗਰ� ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਧੀਆ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ
ਸੀ । ਪਰ ਮਨ ਦ� ਵਿਹਮ ਵੀ ਵ�ਧ ਗ�ਏ ਸੀ । ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਸ� ਖ�ਦ � ਲ� ਕ� ਕ�ਈ ਫੀਲ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦੀ । ਇਸ
ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹ�ਰ ਵੀ ਘ��ਮ ਿਗਆ ।ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਬ�ਿਚਆਂ � ਿਖਝ ਪ�ਦਾ ਕਦ� ਚ�ਨ� � ਿਜ਼ਸ� ਉਸਨ� ਕਦ�
ਇ�ਕ ਮਾੜਾ ਬ�ਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਿਲਆ ਉਸ � ਬ�ਲ ਪ�ਦਾ । 
ਿਫਰ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਰਿਹਣ ਕਰਕ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹ� ਸਕਦਾ ।ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਮ�ੜ
ਉਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਵ�ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕ�ਮ ਆਰ�ਭ ਿਲਆ ।
ਉਸਦਾ ਿਚ�ਤ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵਧ�ਰ� ਸ਼�ਤ ਹ� ਿਗਆ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਵ�ਨ
ਤ� ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਨਾਲ ਕ�ਢ ਲ�ਦਾ ।
ਆਪਣ� ਦ�ਖ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਚ ਉਸਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ । ਇਸ ਗ�ਲ � ਿਦਮਾਗ ਚ�
ਕ�ਡਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕ� ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ��ਸ਼ਾਨ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਬਨ� ਹ�ਸ਼ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਕੀ ਕੀ ਬ�ਲਦਾ ।
ਿਫਰ ਉਸਨ� ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਕੀਤਾ ਜ� ਬਾਕੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹ� । ਕਈ ਹਕੀਮ� ਦ� ਵ�ਸ ਿਪਆ ।ਉਹਨ� ਤ�
ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ । ਤ� ਆਪਣੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼�ਰ� ਕੀਤੀ । 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਕ� ਫਰਕ ਿਪਆ ਿਕ ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਛਾ ਜਾਗਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਤ� ਉਹ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਤ�
ਕਾਫੀ ਦ�ਰ ਪਹ��ਚਣ ਮਗਰ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਸ� ਜ�ਦਾ । ਚ�ਨ� ਉਸਦ� ਹਾਲ ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਚ��ਪ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਉਸ�
ਧਰਵਾਸ ਿਦ�ਦੀ ਆਖਦੀ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹ� ਜਾਏਗਾ ।
ਉਸ� ਗ�ਲ� ਫ�ਕੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ । ਉਹਦਾ ਚ�ਨ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਵ�ਧ ਜ�ਦਾ । ਉਹ� ਡਰਾਈਵਰ� ਤ� ਸ�ਣੀਆਂ ਗ�ਲ� ਯਾਦ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਕ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਜਸ ਤ�ਵੀ � ਆਦਤ ਪ� ਗਈ ਉਹ ਭਾਈ ਿਫਰ ਨਹ� ਹਟ ਸਕਦੀ । ਤ�ਸ� ਨਹ� ਹ�ਵ�ਗ� ਤ�
ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹ�ਵ�ਗਾ । ਉਹਦਾ ਮ�ਥਾ ਠਨਕਦਾ । ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਬ� ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਵ� ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਦ�ਵ� � ਰ�ਗ� ਹ�ਥ ਫੜ ਸਕ� । ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਦ� ਨਾ ਹ�ਇਆ ।
ਖ�ਦ � ਸਹੀ ਕਰਦ� ਚ�ਕਰ ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤ� ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਓਵਰ ਹ� ਿਗਆ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਭ � ਹ�ਥ�
ਪ�ਰ� ਦੀ ਪ� ਗਈ ।ਚ��ਕ ਕ� ਹਸਪਤਾਲ ਲ� ਗਏ । ਬਲ�ਡ ��ਸ਼ਰ ਹ�ਥ� ਬਾਹਰ ਸੀ । 
ਡਾਕਟਰ � ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਸਮਝਿਦਆਂ ਦ�ਰ ਨਾ ਲ�ਗੀ । ਉਸਨ� ਅਗ�ਹ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਦਵਾਈ ਲ�ਣ ਤ� ਮਨਾ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟ�ਕ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਿਦਨ ਿਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਕ� ਮ�ੜਕ� ਘਰ ਆ ਿਗਆ ।ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਦ� ਹੀ ਗ�ਲ� ਚ ਪਿਹਲੀ ਸੀ ਆਪਣ�
ਆਪ � ਨਾ ਮਰਦ ਸਮਝ ਲ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ, ਦ�ਜੀ ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਸ਼�ਕ ਤ� ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਬਨ� ਚ�ਨ� ਦਾ
ਅਧ�ਰ�ਪਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ । ਜ� ਉਸਨ� ਇ�ਨ� ਕ� ਸਮ� ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਵ�ਲ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕੀ ਸੀ । 
ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ� ਝ�ਠ ਬ�ਲਦੀ ਹ�ਵ� ਿਕ ਉਸ� ਇਹ ਸਭ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ । ਿਕਉਂਿਕ
ਉ ੀ ਂ � � ਿ � ਿ ੀ ਇ � � ਉ � � � � ੀ �ਈ ਿ
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ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਭ��ਖ ਤ� ਉਹਦ� ਮਨ ਚ� ਸ਼�ਤ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ ਜਦਿਕ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹ� ਦ� ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਆਪਣ� ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰ�ਬ � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦਾ ਿਜਸਨ� ਐਨਾ ਸ�ਹਣਾ ਸਾਥੀ ਦ� ਕ� ਉਸ ਕ�ਲ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੀ ਖ� ਿਲਆ । ਉਸ� ਿਖਆਲ ਆਉਂਦ� ਚ�ਨ� ਿਕਤ� ਉਸ� ਤ� ਉਸਦ� ਬ�ਿਚਆਂ � ਛ�ਡ ਉ�ਧਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ।
ਉਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਕ�ਸ ਸ�ਣ� ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਤ� ਕ��ਟ ਮਾਰ ਵਾਲ� ਕ�ਸ ਚ ਵੀ ਿਵਆਹੀ ਦ� ਭ�ਜ ਜਾਣ ਜ� ਕ�ੜੀ ਵ�ਲ� ਤਲਾਕ
ਲ�ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ��ਡ� ਦੀ ਨਾਮਰਦਗੀ ਦ�ਸ ਿਦ�ਦ� ਹਨ । ਿਕਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇ�ਝ ਤ� ਨਹ� ਹ�ਏਗਾ ।
ਤ� ਉਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਗ�ਲ� ਮਨ ਚ ਕ�ਢਣ ਲਈ ਇ�ਕ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਘ��ਟ ਭਰ ਲ�ਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਜ� ਿਕਤ� ਉਹ ਚ�ਨ� ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਮ�ਲ ਕਰਾ ਦ�ਵ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਏਗਾ ਚ�ਨ� ਦਾ ਿਕਤ� ਦ�ੜ ਜਾਣ ਤ� ਵੀ ਬਚ� । ਘ�ਟ ਤ� ਘਟ ਉਸ�
ਪਤਾ ਹ�ਊ ਿਕ ਚ�ਨ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਹ� ਤ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ � ਵੀ ਉਹ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਰ�ਲ ਦ�ਵ� । 
ਉਸਨ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰਲ� ਮ�ਲਕ� ਚ ਕਈ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਿਵਆਹ� ਮਰਦ ਤ� ਔਰਤ ਆਪਣ� ਪਾਰਟਨਰ ਤ�
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਨਾ ਹ�ਕ� ਤਲਾਕ ਲ� ਰਹ� ਹਨ । ਵ�ਡ� ਸ਼ਿਹਰ� ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਲਣ ਪ��ਜ ਿਗਆ ਸੀ । ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਆ
ਜਾਏ ।
ਉਸ ਿਦਨ ਬ�ਿਚਆਂ � ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ�ਲਾਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆ ਕ� ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਕ�ਸ ਿਲਆ । ਚ�ਨ�
ਪਿਹਲ�� ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਿਪਛਲ� ਐਨ� ਅਨ�ਭਵ ਤ� ਤ�ਗ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ ਪਰ । ਛ�ਤੀ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਤ� ਤ�ਗ ਆ ਗਈ ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹ� ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸ� ਨਗਨ ਕਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ� ਅਲਗ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ,ਕ�ਪੜ� ਨਾ ਪ�ਈ ।ਮ� ਹ�ਣ� ਆਇਆ । ਿਬਜਲੀ ਦ� ਉਸ ਅਧ�ਰ� ਿਜਹ�
ਚਾਨਣ ਚ ਿਸਰਹਾਣ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਉਹ ਉਵ� ਹੀ ਪਈ ਸੀ । ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਿਖਆਲ� ਚ ਿਕ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਆਈਆਂ
ਪ�ੜ� ਵੀ ਉਦ� ਸ�ਣੀਆਂ ਜਦ� ਕਮਰ� ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਭ�ੜ ਿਦ�ਤਾ । 
ਿਜਉਂ ਹੀ ਊਹਨ� ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ । ਜੀਤ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤ�
ਦ�ਵ� ਉਸ ਵ�ਲ ਇਕਟ�ਕ ਝਾਕ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹ� ਕ�ਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਬ��ਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਢ�ਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਪ��ਿਛਆ “ਇਹ ਕੀ ?”
ਜੀਤ ਨ� ਿਸਰ ਝਕਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ,”ਅ�ਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਤ�� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਨਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਸ�ਵ�ਗੀ ।” ਮ� ਹ�ਣ ਿਕਸ�
ਔਰਤ ਦ� ਕਾਿਬਲ ਨਹ� ਿਰਹਾ ।”
ਚ�ਨ� ਨਾ ਰ� ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗ਼��ਸਾ ਿਸਰਫ ਡ�ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਵ�ਲ ਦ�ਖਕ� ਬ�ਲੀ “ਇਹ ਤ� ਪਾਗਲ ਹ� ਤ��
ਿਕਉ ਇਹਦ� ਮਗਰ ਲ�ਗ ਇ�ਥ� ਆ ਿਗਆ । ਮ� ਮਰ ਜਾਵ�ਗੀ ਪਰ ਿਕਸ� ਗ�ਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰ ਸ�ਝਾ ਨਹ�
ਕਰਾਗੀ । ਤ�� ਚਲਾ ਜਾ “
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਬ�ਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਜੀਤ ਬ�ਿਲਆ ,” ਮ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਇਸ� ਮਨਾਇਆ ਹ� , ਆਪਣ� ਘਰ ਦੀ
ਗ�ਲ ਏ ਘਰ ਚ ਰਹ�ਗੀ ,” ਮ� ਨਹ� ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਮ�ਰੀ ਨਾਮਰਦੀ ਕਰਕ� ਇਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹ�ਵ� ਤ� ਏਥ� ਹ�ਰ ਲ�ਕੀ
ਕ�ਧ� ਟ�ਪਣ ,ਜ� ਤ�� ਇਸ ਨਾਲ ਸ�ਵ�ਗੀ ਜ� ਮ�ਰਾ ਮਰ� ਦਾ ਮ��ਹ ਦ�ਖ�ਗੀ ।” ਉਹ ਗ��ਸ� ਨਾਲ ਕ�ਬਦਾ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਪਈ
ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਬ�ਠ ਿਗਆ। 
ਚ�ਨ� � ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਸ�ਚਮ�ਚ ਇ�ਕ ਸ�ਚ ਵਰਗੀ ਧਮਕੀ ਨਜਰ ਆਈ । ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਵ�ਲ� ਿਕਸ� ਵੀ ਪਾਸ�
ਜ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� ਿਕ�ਝ ਇਸ ਸਭ � ਹ�ਣ ਤ� ਰ�ਕ� ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਬ�ਿਲਆ” ਜ� ਕ�ਲ � ਲ�ਕ� � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਫਰ ? “
ਜੀਤ ਗਰਿਜਆ ,” ਮ� ਆਪ� ਦ�ਖ� ਲ�ਕ� � ਿਖਹੜਾ ਭ� …. ਕਿਹ�ਦਾ ।”ਤ�� ਪ� ਇਹਦ� ਨਾਲ । “ਚ�ਨ� ਿਸਰਫ ਡ�ਸਕ ਰਹੀ
ਸੀ ।
ਉਹਨ� ਦੀ ਨਾ ਨ��ਕਰ ਤ� ਰ�ਕਦ� ਵੀ ਜੀਤ ਨ� ਦ�ਵ� � ਉਸ� ਬ��ਡ ਤ� ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਿਜਵ� ਵੀ ਉਹਨ� ਤ� ਖ�ਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਥ�ਪਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਆਇਆ ਸੀ । ਜੀਤ ਉਸ� ਕਈ ਿਦਨ ਤ� ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਿਹਲ� ਤ� ਉਹ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ� ਚ�ਨ� ਤ� ਸ਼�ਕ ਕਰਕ� ਇ�ਝ ਹ� । ਿਫਰ ਉਹ ਰ� ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਿਮ�ਨਤ� ਕਰਨ
ਲ�ਗਾ । ਜਦ� ਉਸ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸ�ਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਤ� ਿਜਵ� ਖ�ਦ ਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ । ਚ�ਨ� ਵਰਗੀ ਸ�ਹਣੀ
ਔਰਤ ਉਸ ਕ�ਲ ਇਹ ਸ�ਚਕ� ਸ�ਚ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਮ�ਕ� ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ
ਚ�ਨ� ਦਾ ਕ�ਈ ਿਰਸਪ�ਸ ਨਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਤ� ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਡਰ ਕਰਕ� ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਪਹ��ਚ ਸਿਕਆ ।
ਉਹ ਚ�ਨ � ਦ�ਖ ਤ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛ�ਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ । ਤ� ਅ�ਜ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਿਕਸ� ਨ� ਰਾਕ�ਟ ਚ ਿਬਠਾ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ�
ਚ�ਨ ਤ� ਪਹ��ਚਣ ਲਈ । ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ�ਫਟੀ ਰ�ਖਣਾ ਉਸ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਤ� ਕ�ਲ� ਿਕਸ� ਕ�ਲ ਰ�ਲਾ ਪ� ਕ� ਉਹ�
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਨਾ ਹ�ਵ� ।
ਇ ਈ ਉ ਇ� ਿ � ਿ ੀ � � ਿ ਇ ੀ
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ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕਾ ਆਵਾਜ ਿਰਕਾਰਡਰ ਆਪਣੀ ਜ�ਬ� ਚ ਪਾ ਕ� ਿਲਆਇਆ ਸੀ । 
ਤ� ਇਹ� ਟ�ਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਹ�ਈ ਆਵਾਜ ਪ�ਚਾਇਤ ਚ ਗ��ਜ ਉ�ਠੀ ਸੀ ।ਜਦ� ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਫ�ਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲ�ਗ ਘਰ ਵਸਾਉਣਗ� ਇਹਨ� ਬ�ਿਚਆਂ ਸਮ�ਤ । 
ਪ�ਰ� ਿਪ�ਡ ਚ ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਸ਼�ਤੀ ਸੀ । ਮ�ਸਕਿੜਆ ਹਾਸੀ ਸੀ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਿਕ
ਉਹ� ਮ�ਫ਼ਤ ਚ ਐਨੀ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਿਮਲੀ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰ�
ਿਕਉਂ ਉਸ ਬ�ਢੀ ਹ� ਰਹੀ ਜਨਾਨੀ ਮਗਰ ਲ�ਗਾ ਨਵ� ਿਵਆਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵ� ।
ਇਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਮ� ਬਾਪ ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ । ਪਰ ਹਲ� ਵੀ ਦ�ਵ� ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਅਿਡਗ ਸੀ । 
ਸਾਲ ਦ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਇ�ਝ ਦ� ਐਸ� ਿਜਸਮ ਤ� ਇਨਸਾਨ ਜ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ�ਰ ਸੀ ਤ� ਚ�ਨ� ਜ� ਉਸ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਜੀਤ
ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਇ�ਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹ�ਰਾਨ ਤ� ਕਰਦਾ ਹ� । ਪਰ ਹ�ਇਆ ਿਕਉ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤ� ਵੀ
ਿਦਲਚਸਪ ਹ� ।

ਮਰਦ ਲਈ ਿਕਸ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਭਾਵ� ਜਾਇਜ਼ ਹ�ਵ� ਜ� ਨਜਾਇਜ਼ ਪ� ਜਾਣਾ ਿਜ�ਨਾ ਸ�ਖਾ ਹ� ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਲ
ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ�ਖਾ ਹ��ਦਾ ਹ� । ਪਰ ਔਰਤ ਿਕਸ� ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜ� ਨਜਾਇਜ਼ ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਪ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਜ�ਨਾ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦੀ ਹ� ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹ�। ਸਾਰੀ ਖ�ਡ ਜਜਬਾਤ� ਦੀ ਹ� । ਕ�ਦਰਤ ਨ� ਸਰੀਰਕ ਤ�
ਮਾਨਿਸਕ ਬਣਤਰ ਚ ਇਹ ਔਰਤ � ਵ�ਧ ਿਦ�ਤ� ਹਨ ।
ਚ�ਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਜ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਜੀਤ ਦੀ ਧ�ਕ� ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲ�ਘੀ
,ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਹ� ਜਾਣ ਦਾ ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ ਸ�ਿਚਆ ।ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਤ� ਵ�ਧ ਸਮ� ਚ ਊਹਨ� ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਸਮ� ਤੜਪ
ਕ� ਕ�ਢ ਿਲਆ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਸ਼�ਰ� ਤ� ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦ� ਅ�ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਉਸਤ� ਮਗਰ� ਉਸਦਾ
ਮਨ ਚ ਬ�ਹ�ਦ ਗ��ਸਾ ਆਉਂਦਾ ,ਕਦ� ਰ�ਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ।ਪਰ ਆਪਣ� ਸਾਹਮਣ� ��ਸ਼ਾਨ ਜੀਤ � ਵ�ਖ ਉਹ
ਗ��ਸਾ ਤੜਪ ਤ� ਰ�ਣਾ ਲ�ਕ� ਲ�ਦੀ । ਰ�ਣਾ ਹ��ਦਾ ਕ�ਲੀ ਰ�ਦੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਇਹ ਸਮ� ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸ�ਭਾਅ ਵੀ
ਿਚੜ ਿਚੜ ਤ� ਗ��ਸ� ਵਾਲਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸਾਰ� ਪਲ ਵੀ ਚ�ਤ� ਆਉਂਦ� । ਕਈ
ਰਾਤ� ਉਹਨ� ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਕ�ਟੀਆਂ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਨਹ� ਸੀ ਸ��ਤ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਜਦ� ਊਹਨ� ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਜਾਣਾ
ਹ��ਦਾ ਜ� ਗ�ਡੀ ਲ� ਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਕ� । ਤ� ਉਹ ਸਾਰ� ਿਵਛ�ੜ� ਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਇ�ਕ ਰਾਤ ਚ ਹੀ ਮ�ਕਾ ਛ�ਡਦਾ ਸੀ । ਤ�
ਹ�ਣ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ� ਚ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਪ�ਰੀ ਕਰ ਸਿਕਆ । ਉਸਦੀ ਮ�ੜ ਠੀਕ ਹ�ਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਧ��ਦਲੀ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਦ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਕ� ਖ�ਦ ਦਾ ਹ�ਰ ਵੀ ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਵੀ ਰ�ਬ �
ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ । ਿਕ “ਲ�ਹੜਾ ਕੀਤਾ ਰ�ਬਾ,ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਹ�ਸਨ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸ� ਮਾਨਣ ਵਾਲ� ਕ�ਲ� ਸਭ
ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਖ� ਿਲਆ ।” ਹ�ਣ ਉਹ� ਇਕ�ਲੀ � ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਚ ਜਲਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।
ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਐਨ� ਸਾਲ ਚ ਜ� ਮਰਦ ਜੀਤ ਨਾਲ� ਉਸ ਦ� ਕਰੀਬ ਿਰਹਾ ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਸੀ । ਜ� ਐਨ� ਸਾਲ ਉਸਦ�
ਘਰ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ । ਉਸਨ� ਉਹਦ� ਬ�ਚ ਿਖਡਾਏ ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਿਕ�ਨ� ਕ�ਮ� ਚ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ । ਇ�ਕ ਿਦਓਰ
ਭਰਜਾਈ ਚ ਿਕ�ਨਾ ਕ� ਮਜਾਕ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹ��ਦਾ ਵੀ ਸੀ । ਲ�ਕਵ� ਵੀ ਤ� ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਵੀ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣ�
ਅਣਜਾਣ� ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਕਦ� ਕ�ਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਦ� ਫੜਾਉਂਦ� ਜ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ । ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਹੀ
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਪਰਦਾ ਵੀ ਹਿਟਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਣਜਾਣ� ਚ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਚ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਅਗ�ਹ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਗ�ੜ� ਜਦ� ਜੀਤ ਘਰ ਨਾ ਹ��ਦਾ ਵ�ਧ ਜ�ਦ�
।ਿਜਆਦਾ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਵੀ ਬ�ਠ ਕ� ਜ�ਦਾ । ਪਰ ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਇ�ਕ ਜ਼ਬਤ ਸੀ ਇ�ਕ ਆਪਣ� ਆਪ ਦ� ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ
ਹ�ਣ ਤ� ਇ�ਕ ਰ�ਕ ਿਜਸਨ� ਉਸ� ਰ�ਕ ਰਿਖਆ ਸੀ । #HarjotDiKalam
(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG)
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹਾਸ� ਮਜਾਕ ਤ� ਅ�ਗ� ਿਜਆਦਾ ਕਦ� ਨਾ ਿਗਆ ਭਾਵ� ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਕਦ� ਕਦ� ਮਜਾਕ ਚ ਕਿਹ�ਦੀ ਿਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲ� ਹ�ਣ … ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਦਾ ਿਕ “ਭਾਬੀ
ਆਪਣ� ਵਰਗੀ ਲ�ਭਦ� ਕ�ਈ । ” ਤ�� ਮ� ਐਨੀ ਸ�ਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹ� ” 
“ਹ�ਰ ਕੀ ਮ� ਸ�ਚਦਾ ਮ� ਹੀ ਥ�ੜਾ ਲ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ਜ�ਮਣ � ।”
ਤ� ਚ�ਨ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਦ�ਖਦੀ ਤ� ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਛ�ਿਪਆ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਕ�ਝ ਪੜ� ਲ�ਦੀ ਸੀ ।
ਇਹ� ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹ�ਤ ਸਾਲ ਚਿਲਆ ਸੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਆਪਣ� ਮਨ ਚ ਜ� ਕ�ਝ ਸੀ ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ
ਚ�ਨ� � ਦ�ਿਸਆ ਵੀ ਸੀ । ਚ�ਨ� ਸਭ ਕ�ਝ ਜਾਣਦੀ ਤ� ਸਮਝਦੀ ਸਭ ਿਵਸਾਰ ਿਦ�ਦੀ । ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ � ਗ�ਆਂਢੀ
ਖ�ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ ਜ� ਉਸਦਾ ਆਪਣ� ਵਾਲਾ ਖ�ਹ ਚ ਲ�ੜ ਲਈ ਹਰ ਵ�ਲ� ਹਾਿਜ਼ਰ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਜਦ� ਇਹ ਖ�ਹ ਹੀ ਸ��ਕ ਿਗਆ ਿਫਰ । ਚ�ਨ� ਦ� ਿਖਆਲ ਚ ਜ� ਐਸ� ਵ�ਲ� ਜ� ਪਿਹਲ� ਮਰਦ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆਇਆ
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ਸੀ ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਹੀ ਤ� ਸੀ । ਪਰ ਜਬਤ� ਿਪਆਰ ਤ� ਨਜਾਇਜ਼ ਤ� ਜਾਇਜ ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ�ਲ� ਚ ਬ�ਝੀ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਏਨੀ ਕ� ਜਕੜੀ ਹ�ਈ ਿਕ ਕਦ� ਤ�ੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕ�ਲ� � ਿਕਸ� � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ,ਲ�ਕ ਕਿਹਣਗ� ਦ�
ਜ�ਆਕ ਹ� ਗਏ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਭ��ਖ ਨਾ ਿਮਟੀ । ਉਹ ਰ� ਪ�ਦੀ ਤ� ਚ�ਪ ਕਰਦੀ ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼� ਚ ਸਾਥ ਿਦ�ਦੀ ।
ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹ��ਦੀ । ਿਫਰ ਉਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਵੀ ਚ�ਗੀਆਂ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਉਹ�
ਸ�ਣਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹ�ਰ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਜ� ਦ�ਖ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦ�ਸਦੀ ।
ਇਸ ਸਭ ਮਗਰ� ਜੀਤ ਤ� ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਗ�ਲ ਕਰਨੀ ਭ��ਲ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਕਦ� ਹ�ਿਸਆ ਨਾ ਹ�ਵ� ਉਹਦ� ਮ�ਥ�
ਤ� ਮਿਹਜ਼ ਿਤਉੜੀਆਂ ਡਰ ਸ਼�ਕ ਤ� ਗ��ਸਾ ਿਦਸਦਾ । 
ਤ� ਉਸ ਰਾਤ ਜਦ� ਉਹ ਬ��ਡ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਪਾਏ ਜੀਤ ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਆਉਣ ਤ� ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਚ�ਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਿਜਵ� ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਦ�ਵ� ਉਸ ਦ� ਮਨ ਚ ਮਾਰ� ਬ�ਨ�
� ਸਮਝ ਗਏ ਹ�ਣ । ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉਹਦ� ਮਨ ਲਈ ਇਹ ਅਜ� ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮ ਇਸਤ�
ਉਹ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਤ� ਬ�ਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਤ� ਕਦ� ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਮ�ਕ�
ਬਣਾਏ ਸੀ ਖ�ਦ ਲਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲੀ । ਆਪਣ� ਆਪ ਲਈ, ਜੀਤ ਲਈ ,ਬ�ਿਚਆਂ ਲਈ
ਸਮਾਜ ਲਈ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ।
ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਜੀਤ ਨ� ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਸਾਲ� ਦ� ਬ�ਨ� ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਰ�ਕ� ਇ�ਕ ਪਲ ਚ ਟ��ਟ
ਗਈਆਂ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਿਦਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਿਨਆ । ਪਰ ਜੀਤ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ!! ਤ� ਉਸਦਾ
ਆਪਨ� ਹੀ ਸਰੀਰ ਚ ਉ�ਿਠਆ ਇ�ਕ ਤ�ਫ਼ਾਨ ! 
ਿਜਸਨ� ਕਈ ਬ�ਨ� ਤ�ੜ ਸ��ਟ� । 
ਤ� ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ� ਉਲਟ ਵੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਉਸ ਰਾਤ ਹ� ਹੀ ਿਗਆ । ਤ� ਉਹ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਰ� ਵੀ ਪਈ ।
ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਉ�ਠ ਨਿਰ�ਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਉਹ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸ�ਚਦੀ ਸ��ਤੀ ਰਹੀ । ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਉਹ ਜੀਤ
ਨਾਲ ਅ�ਖ ਿਮਲਾਉਣ ਤ� ਵੀ ਸ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਜੀਤ ਨ� ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ� ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ ਊਹਨ� ਜ� ਉਸਦ� ਸਾਥ ਟ� ਕਿਹਣ ਤ� ਕੀਤਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਗਲਤੀ
ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ । ਪਿਵ�ਤਰ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ । ਮ�ੜ ਕਦ� ਨਾ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਕਰਨ ਬਾਰ� �ਣ ਵੀ ਿਲਆ ।
ਪਰ ਜ� ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਉਹ ਕਦ� ਖਤਮ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਗ�ਲ � ਬਹ�ਤ ਿਦਨ ਗ�ਜ਼ਰ ਗਏ । ਜੀਤ
ਿਡਊਟੀ ਤ� ਜ�ਦਾ ਤ� ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਵ� ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਤ� ਕ�ਮ� ਚ ਵਧ�ਰ�
ਫਰਕ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਗ�ਲ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ ਹ�ਰ ਵੀ ਅਪਣ�ਤ ਭਿਰਆ ਹ��ਦਾ ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਿਪਆਰ
ਜਤਾਉਂਦਾ । ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਅਰ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਸਮ� ਓਦ� ਵੀ ਚ�ਣਦਾ ਜਦ� ਘਰ ਕ�ਈ ਨਾ ਹ��ਦਾ ।
ਪਰ ਦ�ਰ ਬ�ਠ ਤ� ਗ�ਲ� ਕਰਕ� ਹੀ ਮ�ੜ ਜ�ਦਾ ।
ਇ�ਕ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤ� ਘਰ ਅਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਚ�ਨ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਕ�ਮ ਮ�ਕਾ ਕ� ਕ�ਝ ਦ�ਰ ਲਈ ਸ� ਕ�
ਉ�ਠੀ ਸੀ । ਉਨ�ਦਰੀ ਜਹੀ ਹੀ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਠੀ ਟੀਵੀ ਦ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਕ�ਰਸੀ ਤ� ਆ ਕ� ਬ�ਠ
ਿਗਆ । ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ । ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਗ�ਲ ਉਸ ਰਾਤ ਤ� ਆ ਗਈ ਸੀ । ਿਜਸ� ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਦ�ਵ� ਮ�ੜ ਨਹ� ਕਰ ਸਕ� ਸੀ । ਪਰ ਅ�ਜ ਗ�ਲ ਖ��ਲ�ਦ� ਖ��ਲ�ਦ� ਿਕ�ਨੀ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ । ਚ�ਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਸੀ
ਉਸਨ� ਸਭ ਲੀਰ� ਵ�ਗ ਉਧ�ੜ ਿਦ�ਤਾ । ਦ�ਸਿਦਆਂ ਦ�ਸਿਦਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵੀ ਭਰ ਆਇਆਂ ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ �
ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਵੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਇਹ ਉਸਦ� ਕਈ ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ� ਪ�ਰਾ ਹ�ਇਆ
ਸ�ਪਨਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸ� ਚ�ਨ� ਦ� ਬ�ਚ� ਆਪਣ� ਲਗਦ� ਸੀ । ਕਾਸ਼ ਚ�ਨ� ਤ� ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹ� ਸਕਦਾ !! 
ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਤ� ਚ�ਨ� ਕ�ਝ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ । ਚ��ਪ ਕਰ ਗਈ । ਪਰ ਜਦ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਚ�ਨ� ਤ� ਪ��ਿਛਆ ਕੀ ਕੀ ਉਸਨ�
ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਕ�ਲ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ? 
ਚ�ਨ� ਦਾ ਮ��ਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਲਾਲ ਤ� ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਿਚਹਰਾ ਝ�ਕ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਿਸਰਫ “ਪਤਾ ਨਹ�” ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਉਸ� ਦ�ਬਾਰਾ ਫ�ਰ ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਪ��ਛਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਚ�ਨ� ਨ� ਹ� ਿਵ�ਚ ਿਸਰ
ਨਾ ਿਹਲਾ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਿਹ�ਲਣ ਤ�ਕ ਨਿਰ�ਦਰ ਉ�ਠਕ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਬ��ਡ ਤ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� �
ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ ਗ��ਟ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਹ�ਥ � ਚ��ਿਮਆ ਤ� ਿਜਵ� ਚ�ਨ� ਦ� ਮ��ਹ� ਰ�ਕਣ
ਲਈ ਕ�ਝ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਕ�ਝ ਬ�ਦ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਬ��ਡ ਤ� ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਗ�ਰਕ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਉਸ� ਪ�ਰਾ
ਢ�ਕ ਿਲਆ । ਚ�ਨ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਉਨ�ਦਰ� ਕਰਕ� ਜ� ਜ� ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕ� ।
ਉਸ� ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਚ��ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਹਨ� ਨ� ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਚ ਇ�ਕ
ਲਿਹਰ ਦ�ੜਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧ ਬ� ਮਾਅਨੀ ਸੀ । ਮਨ ਦ� ਬ�ਨ� ਤ� ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਟ��ਟ ਗਏ ਸੀ ।ਸਰੀਰ
ਦ� ਿਕਸ� ਵੀ ਇਸ਼ਾਰ� � ਰ�ਕਣ ਦੀ ਉਸਨ� ਅ�ਜ ਕ�ਈ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਸਭ ਇਸ਼ਾਰ�
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ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਊਹਨ� ਕ�ਈ ਦ�ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਸ� ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਿਕ�ਨਾ ਕ� ਸਮ� ਹ�
ਤ� ਇਸ ਸਮ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਲਾਹਾ ਖ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ� ਕ�ਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਨ� ਚ�ਨ� ਦੀ ਦ�ਹ ਦੀ ਉਸ
ਭਾਸ਼ਾ � ਪਿੜਆ ਜ� ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪੜ� ਸਿਕਆ । ਜ� ਅ�ਜ ਖ�ਦ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਕਸਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ
। ਿਜ਼ਸ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਬ�ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਉਸ� ਬ�ਪਰਦਾ ਦ�ਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਸੀ । ਨਿਰ�ਦਰ ਲਈ
ਇਹ ਮ�ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਦ�ਆਵ� ਮਗਰ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਵੀ ਮਦਹ�ਸ਼ ਹ�ਕ� ਵੀ ਹ�ਸ਼ ਚ ਰਿਹਕ� ਉਸ�
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਸਦ� ਹਰ ਉਸ ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਿਹਆ ਿਜਸ� ਲ�ਕ� ਵ�ਖ ਉਹ ਤੜਪ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਸਰਫ
ਿਖਆਲ� ਚ ਹੀ ਛ�ਿਹਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਟਟ�ਲ ਕ� ਜ� ਕ�ਝ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦ� ਸੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਰ ਨਵ� ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹ ਕ� ਚ��ਮ ਕ� ਉਹ ਚ�ਨ� ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਕਰ�ਟ ਛ�ੜ ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਖ�ਦ ਵੀ ਤੜਪ
ਉ�ਠਦਾ । ਤੜਪ ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਇਲਾਜ ਦ�ਵ� ਸਮਝਦ� ਸੀ ਦ�ਵ� ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਭਾਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ �
ਜੀਅ ਚ��ਕ� ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤ� ਮਾਹ�ਲ ਤ� ਮ�ਡ ਹੀ ਵ�ਖਰਾ ਸੀ ਤ� ਅ�ਜ ਦਾ ਅਲਗ । ਐਨਾ ਆਨ�ਦ ਿਕ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨ�
ਨਾਲ ਿਭ�ਜ ਗਏ ਸਨ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ ਨਹਾ ਕ� ਆਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸ ਤੜਪ ਦ� ਖ਼ਤਮ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਮਰ� ਚ ਆਏ ਉਸ
ਤ�ਫ਼ਾਨ � ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦ� ਸੀ । ਿਜਸਨ� ਉਹਨ� � ਸਮ�, ਚਲਦਾ ਟੀਵੀ , ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਭ�ਲਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਯਾਦ ਸੀ ਤ� ਮਿਹਜ਼ ਦ� ਿਜਸਮ� ਦਾ ਟਕਰਾਉਣਾ । ਸ�ਣਦਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਤਕਾਰ� ਤ�
ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਿ�ਪਤੀ ਦ� ।
ਉਸ ਮਗਰ� ਤ� ਇਹ ਿਜਵ� ਆਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਹਨ� � ਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦੀ । ਰਾਤ ਵ�ਲ� ਵੀ
ਉਹ ਬ�ਿਚਆਂ ਤ� ਜੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉ�ਠਕ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਨਾਲ ਹ�ਰ ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਜ�ਦੀ । ਜੀਤ ਤ� ਚ��ਪ ਸੀ
ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਚੀਸ ਤ� ਪ�ਦੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਗ�ਲ� ਖ਼�ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਉਸ� ਸਭ ਪਤਾ ਹ� ਨਹ� ਤ� ਿਕ�ਨੀਆਂ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨ� ਆਪਣ� ਘਰਵਾਲ� � ਧ�ਖ� ਚ ਰ�ਖ ਕ� ਇ�ਕ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਰਦ� � ਮਗਰ ਲਾ
ਰ�ਖਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ।ਏਥ� ਚ�ਨ� � ਿਜ�ਨੀ ਿਫਕਰ ਸੀ ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ � ਵੀ
ਸੀ ।
ਬ�ਚ� ਵੀ ਸਭ ਦ�ਖਦ� ਸੀ ਇ�ਝ ਚ�ਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਲਗ ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਦ ਹ� ਜਾਣਾ । ਉਹਨ� � ਚ�ਗਾ ਤ�
ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਹਨ� � ਿਜ�ਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਮਣ� ਉਹ ਪਲ ਭ��ਲ ਜ�ਦ� । ਚਾਚਾ
ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦ� ਉਹਨ� ਦਾ ਮ��ਹ ਸ��ਕ ਜ�ਦਾ ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦ� ਘਰ ਸ� ਜ�ਦ� ।
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਉਸਦਾ ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਘਰ�
ਆਉਣਾ । ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਸ�ਣਾ ਤ� ਿਦਨ ਚ ਵੀ ਉਸਦ� ਘਰ ਹੀ ਸ� ਜਾਣਾ ਉਸ� ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ�
ਚ�ਨ� ਨ� ਜਾਦ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ।
ਜਾਦ� ਤ� ਦ�ਵ� ਨ� ਹੀ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਤ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਜਸਮ ਜ�ੜ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਮਨ ਵੀ ਜ�ੜਦ� ਗਏ । ਜ� ਸਮਝ ਨਿਰ�ਦਰ
ਨ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਵਖਾਈ ਉਹੀ ਉਹਦ� ਮਨ ਚ ਵੀ ਿਦਖਾਈ। ਜੀਤ ਤ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਿਫਰ ਮਨ ਦੀ ਦ�ਰੀ
ਵਧਦੀ ਗਈ । ਹ�ਣ ਜੀਤ ਘਰ ਚ ਰ�ਖ� ਕ�ਝ ਫਾਲਤ� ਸਮਾਨ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ । ਉਸਦੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਗ�ਲ ਚ
ਕ�ਈ ਹ� ਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਮਟ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ ਹਰ ਹ� ਨਾ ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਹ� ਗਈ । ਨਿਰ�ਦਰ ਦੀ ਹਰ
ਿਨ�ਕੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਚ�ਨ� � ਸੀ ਤ� ਓਵ� ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ � ਚ�ਨ� ਦਾ । 
ਨਿਰ�ਦਰ ਦ� ਘਰਿਦਆਂ � ਇਸ� ਗ�ਲ ਤ� ਡਰ ਸੀ ਖਦਸ਼� ਸੀ । ਇਸ ਔਰਤ ਨ� ਵ�ਸ ਚ ਕਰ ਿਲਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਹੀ
ਿਬ�ਲੀਆਂ ਨ� । ਤ� ਉਹਦੀ ਮ� � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਬ�ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਮਰਦ� � ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਜਾਦ� ਤ� ਵ�ਸ ਚ
ਕਰ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਉਸਦੀ ਮ� ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਉਸ� ਸਮਝਾ ਥ�ਕੀ ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਲੜ ਹਟੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਜੀਤ ਘਰ ਜਾਣ� ਨਾ ਹਿਟਆ ।
ਿਕ�ਨੀਆਂ ਸ�ਖਣਾ ਸ�ਖੀਆ । ਿਕ�ਨ� ਧਾਗ� ਤਵੀਤ ਕਰਵਾਏ । ਿਕ�ਨੀਆਂ ਸਾਧ� ਦੀਆਂ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਪ�ੜੀਆਂ ਦ��ਧ ਚ ਘ�ਲ ਕ�
ਨਿਰ�ਦਰ � ਿਪਲਾ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਪਰ ਕ�ਈ ਅਸਰ ਨਹ� ।
ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ । ਅਖੀਰ ਫ�ਸਲਾ ਇਹ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਇਹਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� । ਜਦ� ਘਰਵਾਲੀ ਆ
ਗਈ ਆਪ� ਿਟਕ ਜਾਊ । ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਆਰ� ਮ��ਿਡਆ � ਇ�ਝ ਆਦਤ ਹ��ਦੀ । ਤ�ਵੀ � ਸ��ਘ ਕ� ਹੀ ਮਗਰ
ਲ�ਗ ਜ�ਦ� ਹਨ । ਜਦ� ਇਹਦ� ਕ�ਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹ�ਊ ਆਪ� ਹਟ ਜਾਊ ।
ਉਸ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤ� ਲ�ਭ� । ਕ�ੜੀਆਂ ਦ�ਖੀਆਂ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ । ਘਰ ਚ ਕਲ�ਸ਼ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਉਹ� ਜੀਤ ਦ�
ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤ� ਘਰਦ� ਰ�ਕਦ� ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਾ । ਿਫਰ ਮ� ਕਦ� ਕਦ� ਗਲੀ ਚ ਖੜਕ� ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦੀ ।
ਤ�ਗ ਆਕ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਚ�ਨ� � ਆਪਣ� ਘਰ ਵਸਾਏਗਾ । ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣ�
ਸ�ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨ�ਗਾ ਹ�ਕ� ਸਾਹਮਣ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਆਿਖਆ ਤ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਵ� ਹ�ਸ਼ ਉ�ਡ ਗਏ ਸੀ । ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਘਰ ਵ�ਸਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਉਸ ਲਈ ਇ�ਕ
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ਅਲਗ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹਦ� ਮਨ ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ� � ਲ� ਕ� ਪ�ਦਾ ਹ�ਏ ਿਖਆਲ� �
ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਲ�ਕ� ਦਾ ਕੀ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਕੀ ?
-ਤ�ਰ� ਬ�ਚ� ਮ�ਰ� ਬ�ਚ� ,ਮ� ਤ�� ਆਪਣ� ਘਰ ਿਲਜਾ ਕ� ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ । ਤ�ਰ� ਵ�ਲ ਉਂਗਲ ਚ��ਕਣ ਵਾਲ�
� ਵ�ਢ ਿਦਆਂਗਾ ।
-ਤ� ਜੀਤ ਉਹ ਮ�� ਿਕ�ਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ।
-ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ? ਕਦ� ਆਿਖਰ ਵਾਰ ਊਹਨ� ਤ�ਰਾ ਹਾਲ ਪ��ਿਛਆ ? ਦ�ਖ ਚ�ਨ� ਜ� ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਹ� ਿਗਆ ਤ�
ਊਹਨ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਮਰਦ ਅ�ਗ� ਤ�� ਸ��ਟ ਦ�ਣਾ । ਤ� ਿਫਰ ਹ�ਰ ਕੀ ਉਮਰ ਭਰ ਤ�� ਮਰਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹ�ਗੀ ? 
-ਨਹ� ਮ�� ਕ�ਈ ਮਰਦ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ । ਮ�� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਮ� ਰਿਹ ਸਕ� ।
-ਿਫਰ ਤ�� ਫ�ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ।
ਚ�ਨ� ਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਸਨ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਚ�ਿਣਆ । ਜੀਤ ਦ� ਕਈ ਸਾਲ� ਦ� ਿਪਆਰ ਅ�ਗ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਕ�ਝ ਵਰ੍ਹ�
ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸਤ� ਭਾਰ� ਹ� ਿਗਆ । ਨਾਲ�� ਜੀਤ ਦਾ ਿਕ ਭਰ�ਸਾ ਕ�ਲ� � ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਮਰਦ ਲ� ਆਏ । ਉਸ� ਬ�ਲਾਉਣਾ
ਉਹ ਕਦ� ਦਾ ਬ�ਦ ਕਰ ਚ�ਕਾ ਸੀ । ਬੜੀ ਆਮ ਗ�ਲ ਹ��ਦੀ ਸੀ ਦ�ਵ� ਚ । ਉਹ ਿਸਰਫ ਕ�ਮ ਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ।
ਬ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ ਨਿਰ�ਦਰ ਹਵਾਲ� ਚ ਸ�ਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੀਤ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪ�ਰੀ ਥ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਲ� ਲਈ ਸੀ ।
ਇਸਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਹ��ਦ� ਹੀ ਇ�ਕ ਭ�ਚਾਲ ਆ ਿਗਆ । ਨਿਰ�ਦਰ ਤ� ਜੀਤ ਚ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ । ਜ� ਮਗਰ� ਜੀਤ ਦ� ਲਾਣ� ਤ�
ਨਿਰ�ਦਰ ਕ� ਲਾਣ� ਚ ਬਦਲ ਗਈ । ਪਰ ਜੀਤ ਤ� ਚ�ਨ� ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ� ਤ� ਅਿਡ�ਗ ਸੀ । ਗ�ਲ ਮ��ਹ ਤ� ਿਨਕਲਦੀ ਗਾਲ��
ਤ� ਇ�ਟਾ ਰ�ੜ ਚ�ਲਣ ਤ�ਕ ਪ��ਜੀ । ਅਗਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਮਾਵ� ਭ�ਣ� ਦ� ਮ�ਹਣ� । ਤ� ਅਖੀਰ ਪ�ਚਾਇਤ ਬ�ਠੀ । 
ਬ�ਹੜ ਦੀ ਛ� ਚ ਸਾਰਾ ਿਪ�ਡ ਕ�ਠਾ ਹ�ਈ ਬ�ਠਾ ਸੀ । ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨ� ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਚਾਇਤ ਤ� ਫ�ਸਲਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਚ�ਨ� ਜ� ਿਕ ਉਸਦ� ਘਰ ਰਾਜੀ ਹ� ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਾਈ ਜਾਏ । ਆਪਣ� ਤ� ਚ�ਨ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਜੀਤ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ � ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਟ�ਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਵਜਾ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਦ� ਘਰਦ� ਉਹ� ਨਾਲ ਰ�ਖਦ� ਨਹ�
ਤ� ਅ�ਲਗ ਕਰ ਦ�ਣ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਵਰਤ� ਨਾ ਵਰਤ� । ਭਰੀ ਪ�ਚਾਇਤ ਚ ਚ�ਨ� � ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਪ��ਛਣ ਲਈ ਬ�ਲਾਇਆ
ਿਗਆ । ਲ�ਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦ�ਖਣ ਤ� ਸ�ਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲ� ਸੀ ਿਕ ਆਿਖਰ ਚ�ਨ� ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਦੀ ਹ� ਿਕ ਜ� ਉਹ ਸ�ਣ
ਰਹ� ਸ�ਚੀ ਸ�ਚ ਹ� ?

ਚ�ਨ� ਦ� ਿਜਸ ਫ�ਸਲ� � ਸ�ਣਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਪ�ਡ ਉਤਸ�ਕ ਸੀ। ਉਸਨ� ਦ� -ਟ�ਕ ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ। “ਬ�ਸ਼ਕ ਜੀਤ ਦੀ
ਗਲਤੀ ਹ� , ਤ� ਉਹਦ� ਚ ਮ�ਰਾ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਿਹ�ਸਾ ਹ�। ਪਰ ਮ� ਜੀਤ ਦ� ਘਰ ਹੀ ਵ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਹ�। ਹ�
ਸਕ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਮ�� ਮਾਫ ਕਰ ਦ�ਵੀ। 
ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਿਦਆਂ ਹੀ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਗ� ਹਨ�ਰਾ ਆ ਿਗਆ. ਲ�ਕ� ਦ�
ਮ��ਹ ਅ�ਡ� ਰਿਹ ਗਏ। ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਉਸ ਮਗਰ� ਘ�ਸਰ ਮ�ਸਰ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ। ਉਸਦ� ਸਬ�ਧ ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ
ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ਵੀ ਇ�ਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਤ� ਉਸਨ� ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ � ਹ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤ� ਹ�ਣ ਅਚਾਨਕ ਕੀ
ਹ�ਇਆ ਿਕਸ� � ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। 
ਪਰ ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਤ� ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਬਦਿਲਆ ਸੀ। ਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਿਮਨਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸਦੀ
ਜਰ�ਰਤ ਤ� ਉਹ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਸ ਗ�ਲ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣਾ ਫ�ਸਲਾ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਉਹ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਸੀ.
ਜਦ� ਉਸਦ� ਮ��ਡ� ਨ� ਉਹ� ਮਲਕੜ� ਿਜਹ� ਆ ਕ� ਿਕਹਾ ਸੀ , ਮ�ਮੀ , ਮ�ਰਾ ਦ�ਸਤ ਿਗ�ਦਰ ਕਿਹ�ਦਾ ਿਕ ਹ�ਣ ਮ�ਰਾ ਡ�ਡੀ
ਿਜ�ਤ ਨਹ� ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਮ�ਮੀ ਮ� ਨਿਰ�ਦਰ ਚਾਚ� � ਡ�ਡੀ ਨਹ� ਕਿਹਣਾ ਮ�ਰਾ ਡ�ਡੀ ਤ� ਜੀਤ ਹ� ਨਾ। 
ਉਸ ਵ�ਲ� ਚ�ਨ� � ਇ�ਕ ਸਮ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਿਪਆਰ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਲ�ੜ ਲਈ ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ �
ਉਲ�ਘਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਏ ਉਹ ਿਕ�ਡੀ ਉ�ਚੀ ਹ�। ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸ� ਕੀ ਕ�ਝ ਗ�ਆਉਣਾ ਪ�ਣਾ। ਇਹਨ� ਲ�ਕ� � ਸਭ ਪਤਾ
ਸੀ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਿਕ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਸ� ਿਰਹਾ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਲ�ਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਰਹ� ਸੀ। ਜਦ� ਮ�
ਉਹਦੀ ਹ�ਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਿਕਹਾ ਜਾਲ ਬ�ਨ ਿਦ�ਤਾ। ਆਪਣੀ ਝ�ਠੀ ਮਿਰਆਦਾ ਤ� ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਐਡ� ਸ�ਗਲ ਪਾ ਿਦ�ਤ� ਿਕ
ਟ��ਟਣ� ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਿਕਸ� ਐਸ� ਦ�ਸ਼ ਜ�ਮਦੀ ਿਜਹਨ� � ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਿਰਸ਼ਤ� ਅਿਹਸਾਸ� ਦੀ ਉਮਰ
ਿਜਉਂਦ� ਹਨ। ਖਤਮ ਹ� ਚ��ਕ� ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਿਤਆਗ� ਤ� ਗ�ਲ ਕ� ਬਦਬ� ਪ�ਦਾ ਕਰਦ� ਹਨ। ਕ�ਡ� ਵਧੀਆ ਦ�ਸ਼ ਨ ਉਹ
ਿਜਥ� ਸ�ਣਦ� ਹ� ਿਕ ਜ� ਤ�ਹਾਡੀ ਿਕਸ� ਨਾਲ ਿਨਭ ਰਹੀ ਭਾਵ� ਪਿਹਲ� ਿਕਹ� ਿਜਹਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤ�ਸ� ਉਸ� ਿਤਆਗ
ਛ�ਡਦ� ਹ�। ਪਰ ਇਥ� ਉਹ� ਸਮਾਜ ਦੀ ਝ�ਠੀ ਸ਼ਾਨ ਤ� ਇ�ਜਤ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਘਿਸਟਣਾ ਪ�ਦਾ। ਭਾਵ� ਉਹਦ� ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੀ
ਘ��ਿਟਆ ਜਾਵ� ਭਾਵ� ਉਹ ਖਤਮ ਹ� ਚ��ਕਾ ਹ�ਵ�। ਿਕਉਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇ�ਕ ਮਰਦ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਜ�ੜ� ਰਿਹਣਾ ਐਨਾ ਜਰ�ਰੀ ਹ�
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ਿਜਥ� ਜਰ�ਰਤ� ਤ� ਅਿਹਸਾਸ ਖਤਮ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ। ਇਹ ਗ�ਲਾਮੀ ਹ� ਜ� ਿਰਸ਼ਤ� ਵ�ਗ ਿਨਬਹ�ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹ�। 
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸ�ਗਲ � ਤ�ੜ ਨਾ ਸਕੀ ਤ� ਉਸ� ਬ�ਿਚਆਂ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ� � ਜੀਤ ਦ� ਹ�ਕ ਚ ਕਰਨ ਦਾ
ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ( http://www.harjotdikalam.com (http://www.harjotdikalam.com) ) 
ਤ� ਨਿਰ�ਦਰ ਨਾਲ ਜ� ਹ�ਇਆ ਉਹ ਵੀ ਘ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ਉਸਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਲ�ਕ� ਨਾਲ
ਟ�ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲ�ਕ ਜਦ� ਉਸ� ਆਖਦ� ਸੀ ਿਕ ਿਕਉਂ ਬ��ਢੀ ਘ�ੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਲ�ਤ� ਤ�ੜਾ ਿਰਹ� ਕ�ਈ ਆਪਣ�
ਹਾਣ ਦੀ ਲ�ਭ ਲ� ਤ� ਉਹ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਉਸਨ� ਚ�ਨ� � ਬ�ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਤ�ਕ ਕ� 8 ਸਾਲ ਕ�ਢ� ਸੀ ਚੜ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤ� ਇਸ ਉਮਰ ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਚਾਿਹਆ। ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਛ�ਿਹਆ ਤ� ਜਦ� ਛ�ਿਹਆ ਇ�ਝ ਛ�ਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਚ
ਰ�ਿਗ ਗਈ। ਆਿਖਰ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਦ� ਖ�ਨ ਦਾ ਜ�ਸ਼ ਅਲਿਹਦਾ ਹੀ ਹ��ਦਾ। ਤ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਹ�ਕ� ਰਿਹ ਗਈ। ਬ�ਿਚਆਂ �
ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਲ� ਆਪਣ� ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਿਗਆ। 
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀ ਤ� ਿਦਲ ਨ� ਸਾਥ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਿਪ�ਡ ਤ� ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ � ਮ��ਹ ਿਵਖਾਉਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਰਹਾ।
ਆਪਣ� ਆਪ � ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਗਮ ਚ�ਣ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇ�ਕ� ਸਹਾਰਾ ਲ�ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ। ਬ� ਹਾਸਬ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ। ਿਸਰਫ ਨਸ਼� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਘਰਦ� ਿਰਸ਼ਟਰਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹ� ਸੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ
ਕਰਦ� ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮ�ਿਨਆ। ਘਰ� ਹ�ਣ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਟ��ਨ ਿਕਸ� ਗਲੀ ਚ ਨਾਿਲ ਚ ਿਡ�ਗ ਜ�ਦਾ।
ਿਕਸ� ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕ� ਲੜ ਪ�ਦਾ। ਤ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨ� ਉਸਦ� ਗ�ਰਦ� ਦਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ�ਟ ਤ�
ਸ�ਝੀ ਆਈ। 
ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਫਰ ਨਸ਼� ਛ�ਡਾਓ ਚ ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ। ਓਥ� ਤਸੀਹ� ਸਿਹ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਿਫਰ ਨਸ਼ਾ ਛ�ਡ ਵੀ
ਿਦ�ਤਾ। ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। 
ਪਰ ਇਹ ਬਹ�ਤੀ ਦ�ਰ ਨਾ ਿਨਿਭਆ। ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਲੜਾਈ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ ਤ� ਿਵਆਹ ਖਤਮ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ। ਅਖੀਰ ਮ�ੜ
ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਲੜਾਈ। ਅਖੀਰ ਿਵਆਹ ਕ� ਆਈ ਕ�ੜੀ ਵੀ ਛ�ਡ ਕ� ਚਲ� ਗਈ। 
ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਉਵ� ਹੀ ਲ�ਗਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ�ਣ ਹੀ ਮਿਰਆ ਿਮਿਲਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ
ਗ�ਲ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ . ਕ�ਣ ਰ�ਇਆ ਕ�ਣ ਦ�ਸ਼ੀ ਿਕਉਂ ਦ�ਸ਼ੀ ਕ�ਣ ਜਾਣਦਾ ਹ�। ਪਰ ਨਿਰ�ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦ�ਖ�ਤ ਆਪਣ�
ਆਪ ਚ ਇ�ਕ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਵਕਤੀ ਤ�ਰ ਤ� ਸਹੀ ਗਲਤ ਕ�ਈ ਵੀ ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਲ�ਮ� ਵਕਫ਼� ਚ ਵਕਤੀ ਨ�ਿਤਕਤਾ
ਅਨ�ਿਤਕਤਾ ਦ� ਕ�ਈ ਮਾਅਨ� ਨਹ� ਹਨ। ਨਾ ਉਸ� ਕ�ਈ ਯਾਦ ਰ�ਖਦਾ ਹ�। ਤ� ਨ�ਿਤਕਤਾ ਤ� ਅਨ�ਕਤਾ ਪ�ਮਾਨ� ਬਦਲਦ�
ਰਿਹ�ਦ� ਹਨ। ਸਮ� ਦ� ਲ�ਮ� ਵਕਫ਼� ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹ�ਤ ਛ�ਟੀ ਹ� ਸਾਡ� ਿਸਰਜ� ਮਾਪਦ�ਡ� ਦੀ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਛ�ਟੀ ਤ� ਸਾਡ�
ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਛ�ਟੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜਦ� ਹ�ਏ ਸ਼�ਰ� ਤ� ਅ�ਤ ਤ�ਕ ਤ�ਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿਤ�ਨ� ਪਾਤਰ� ਚ� ਹਰ
ਇ�ਕ ਲਈ ਬਣੀ ਤ� ਖਤਮ ਹ�ਈ ਹ�ਵ�ਗੀ। 
ਅਸਲ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘ�ਟਣ ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਜਜਬਾਤ ਅਧਮਾਹ� ਬ�ਚ� ਵ�ਗ ਘ��ਟ ਕ� ਮਰ ਜ�ਦ� ਹਨ। ਿਜਹੜ� ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਨਜਰ� ਚ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਹ� ਸਕਦ� ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਤ� ਮਨ ਦੀ ਭ��ਖ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦੀ। ਕ�ਦਰਤ ਦ� ਿਨਯਮ ਸਾਡ� ਿਨਯਮ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਮਜਬ�ਤ ਹਨ। ਿਫਰ ਜਦ� ਇਹ ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਆਉਂਦ� ਹਨ ਤ�
ਦ�ਖ�ਤ ਹੀ ਿਸਰਜਦ� ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਤ�ਰ ਤ� ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯਮ� � ਨਾ ਤ�ੜ ਸਕਣ ਕਰਕ� ਅਸ� ਕਮਜ਼�ਰ
ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦ� ਹਨ ਿਸ�ਟ� ਵਜ� ਨਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਖ਼�ਦਕ�ਸ਼ੀ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਘਟ ਜ�ਦਾ। 
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ਸੁਰਜਣ ਿਸੰਘ ਨ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦ ੇਕੁਤੱ ੇਦ ੇਵੀ ਸੋਟੀ ਨਹ� ਸੀ ਮਾਰੀ। ਰਟੋੀ ਤ�

ਿਸਵਾਏ ਕਈੋ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਜਮੀਨ ਸੀ , ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ

ਨੰੂ ਹਸੱਕ ੇਬੁਲਾਉ �ਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕਈੋ ਕਦ ੇਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚ ਆਈ ਸਮੱਿਸਆ ਮਗਰ� ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਿਗਆ

ਅੱਿਗਓ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਸਾਹ ਹੀ ਸੂਤ ਿਦੱਤ ੇਇਹ ਦੱਸਕ ੇਿਕ ਉਹਦ ੇਿਮਹਦ ੇਚ ਕ�ਸਰ ਹੈ

ਿਜਸਨ� ਉਸਦ ੇਗੁਰਦ ੇਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਸੀ।

#HarjotDiKalam

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਬੱ ਨੰੂ ਉਲਾਬਂਾ ਂਿਦਦੰਾ ,ਐਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦ ੇਨਾਲ

ਰਬੱ ਨ� ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਣ ੇਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ੋਇੱਕ

ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਬੱ ਨ� ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ ੇਇਹ ਵੀ ਹਣੁ। ਘਰ ਉਸਨ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ

ਨਾ ਦਿੱਸਆ ਉਸਨ� ਭਰਾ ਤ ੇਭਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਬਾਰ ੇਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ

ਧੀ ਨੰੂ ਮਿਹਜ ਐਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹ ੈਤ ੇਇਹ ਥੋੜ ੇਬਹਤੁ

ਡਾਇਲਿਸਸ ਮਗਰ� ਸਹੀ ਹਜੂੋ ਜ ੇਨਾ ਹਈੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦ ੇਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸੀ ।

ਸੁਰਜਨ ਨੰੂ ਿਫਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਵੇਲ ਆਪਣੀ ਕਲੱੀ ਕਲੱੀ ਧੀ ਰਵਨੀਤ ਦੀ,ਲਾਡਲੀ ਤੇ

ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹਈੋ । ਸਾਰ ੇਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਨੀਤੂ ਹੀ ਆਖਦ ੇਸੀ।

ਨੀਤੂ ਮੈਨੰੂ ਉਦ� ਿਮਲੀ ਸੀ ਜਦ� ਮ� ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ

ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ� ਅਕਸਰ ਦਖੇਦਾ ਿਕ ਦਜੂੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਅੱਡ ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਪ

ਚਾਪ ਅੱਧਖੜ ਬੰਦ ੇਦ ੇਸਕੂਟਰ ਤ� ਉਤਰਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟ�ਡ ਕਰਦੀ ਤ ੇਿਫਰ ਉਸੇ

ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਟੇ ਕਰਦੀ ਤ ੇਵਾਿਪਸ ਉ �ਵ� ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ । ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਹਤੁੀ ਗੱਲ

ਨਹ� ਕਈੋ ਝਗੜਾ ਨੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਤ ੇਹਲਕਾ ਮੁਸਕਰਾ ਿਦਦੰੀ ਤ ੇਬੱਸ। ਨਾ



https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG


HarjotDiKalam26/06/2020

3/8

ਮੇਕਅੱਪ ਨਾ ਕਈੋ ਭੜਕੀਲੇ ਰਗੰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ

ਉ �ਵ ੇਹੀ ਜਾਣਾ। ਐਨਾ ਸ�ਟਰਾਂ ਤ ੇਿਜੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਟੈਮ ਨਾ ਲਗਦਾ ਿਕਸੇ

ਮੁੰਡ ੇਦੀ ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮੰਤ ਨਾ ਹੁਦੰੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਦ ੇਉਹਨ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ

ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਿਕਸੇ

ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਥਡ ੇਕਕੇ ਕਟੱਣ ਸਮ� ਹਇੋਆ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਅੱਜ

ਵੀ ਕਨੰਾਂ ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹਇੋਆ ਿਕ ਐਸ ਕੁੜੀ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜਬਾਤ ਹਗੇੈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਾਲੇ। ਿਫਰ ਜਦ� ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਦੀ

ਤਰੀਕ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੱਠਆਂ ਦ ੇਸ�ਟਰ ਵੀ ਆਗੇ। ਉਦ� ਤਕੱ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨ�ਟ

ਰਾਹ� ਹਣੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨ� ਕਦ ੇਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੀ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲੇ

ਅਨੁਭਵ ਲੜਿਕਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀ ,ਕਲੱੀ ਕੁੜੀ ਹ ੈਸੋਚਕ ੇਹਰ ਕਈੋ ਚਾਂਸ

ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤ ੇਡਰਾਵ ੇਵੀ ਿਦਦੰਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਨਾਲ

ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਿਸਰਫ ਨ�ਟ ਰਾਹ�

ਿਫਰ ਆਈਲਟਸ ਆਲੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦ ੇਪਾਪਾ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਐਨਾ ਿਸੱਧਾ

ਸਰੀਫ਼ ਤ ੇਸਾਊ ਬੰਦਾ ਦਖੇ ਕ ੇਹਰੈਾਨੀ ਹਈੋ ਸੀ ।ਐਵ� ਿਮਿਲਆ ਿਜਵ� ਸਾਲਾਂ ਤ�

ਜਾਣਦ ੇਹਈੋਏ।

ਿਫਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਿਕ ਪਾਪਾ ਨ� ਉਹਨੰੂ ਿਜੰਦਗੀ ਦ ੇਹਰ ਫੈਸਲੇ ਚ ਖੱੁਲ ਿਦਤੀ ਸੀ

ਕਦ ੇਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿੋਕਆ ਨਹ� ਸੀ ।ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਿਸਰਜਣ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ ਸੀ ।ਕਲੱੀ ਕੁੜੀ ਤ ੇਬਹਤੁੀ ਜਮੀਨ ਤ ੇਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੰੂ ਡਰ

ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤ ੇਕਲੱੀ ਕੁੜੀ ਹਣੋ ਦਾ

ਠੱਪਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤ ੇਿਲਖਾਈ ਿਫਰਦੀ ਹਵੋ ੇ।

ਉਹਦ ੇਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਵੀ ਕਦ ੇਉਹਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਤਾਂ ਿਨਗ�ਾ ਜਮੀਨ ਤੇ

ਰਖੱਦ ੇ।ਉਸਦਾ ਬਹਤੁਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹਣੋ ਤ ੇਸਾਦਾ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ੋਗੱਲ

ਆਖਦ ੇਿਕ ਚਲੋ ਜਮੀਨ ਕਰਕ ੇਿਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਿਮਲਜੂ ।
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ਸੁਰਜਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇਹ ੋਗੱਲ ਅੱਖਰਦੀ ਐਥੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹਕੋ ੇਜਮੀਨ ਦੀ

ਸੀ। ਉਹਨ� ਨੀਤੂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨ�ਕਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ।ਕਮੰਿਪਊਟਰ ਚ

ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟਡੱੀ ਕਰਵਾਈ ।ਪਰ ਦਵੋਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਹਇੋਆ ।ਨਾ

ਨ�ਕਰੀ ਹੀ ਿਮਲੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਚ ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਸੂਬੇ

ਭਜੇਣ ਵਾਰ ੇਸੋਚਦਾ ਸੀ ।ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਕਲੋ ਬਾਹਰ ਹੀ

ਘੱਲ ਦਵ।ੇ

ਅੰਤ ਨੀਤੂ ਦ ੇਮਾਮੇ ਹਣੁਾਂ ਨ� ਕਨ�ਡਾ ਤ� ਕਿਹ ਭਿੇਜਆ ਆਈਲਟਸ ਕਰਵਾ ਦਵ ੋਐਥੇ

ਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸ� ਦਖੇ ਲਵਾਂਗੇ । ਨੀਤੂ ਅਜੇ ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ

ਸੁਰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ। ਨੀਤੂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ

ਮੰਨਦਾ ਹਣੁ ਤਾਂ ਉਸਨ� ਜਾਣ ਤ� ਉ �ਕਾ ਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਪਰ ਸੁਰਜਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ

ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨ�ੜ ੇਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਿਵਆਹ ਲਈ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਕਈ ਿਰਸ਼ਤ ੇਦਖੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜਰ

ਕੁੜੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਮੀਨ ਤ ੇਜਾਂਦੀ ।ਕੁੜੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ

। ਿਕਨੰ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਐਸੇ ਗੱਲ� ਿਸਰ ੇਨਾ ਚੜ ੇ। ਆਪਣ ੇਹੁਦੰ ੇਉਸਨ� ਨੀਤੂ ਨੰੂ ਕਦੇ

ਤਤੱੀ ਵਾਅ ਨਾ ਲੱਗਣ ਿਦੱਤੀ ।ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦਣੇ

ਲਈ ਕਿਹਦੰ ੇਪਰ ਕਣੌ ਅੱਖ� ਵਖੇ ਕ ੇਮੱਖੀ ਿਨਗਲਦਾ ।ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਭਜੱਦੌੜ

ਮਗਰ� ਵੀ ਕਈੋ ਚੱਜਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ।

ਹਣੁ ਉਸਦ ੇਮਗਰ� ਕੀ ਿਮਲੁ ?

ਮੇਰ ੇਮਗਰ� ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਫਸੁਲਾ ਕ ੇਖਬਰਾ ਿਕਥੇ ਡਕੱ ਦਣੇਗੇ ਇਹ ਲੋਕ

ਿਸਰਫ ਗਲ� ਲਾਹ ਦਣੇ ਲਈ । ਉਹ ਸੋਚਦਾ ।

ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਾਿਮਆਂ ਕਲੋ

ਜਾਵ ੇ,ਅੱਗੇ ਪੜਗੇੀ ਆਪਣ ੇਪੈਰਾਂ ਤ ੇਖੜੀ ਹਊੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਬੇਹਤਰ

ਸਾਚ ੁਏਥੇ ਐਸ ਮੁਲਕ ਚ ਦਾਜ ਤ ੇਜਮੀਨ ਦ ੇਭੁਿਖਆਂ ਤ� ਬਚ।ੂ

ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ ਚ ਬੰਦ ੇਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹ ੈਉਹਦ ੇਹਨੁਰ ਦੀ
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ਕਦਰ ਹ ੈਏਥੇ ਕੀ ਹ ੈ? ਿਜੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮਿਹਜ ਇੱਕ ਖਰਚ ਹ ੈਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਤ ੇਮੁੰਡੇ

ਦਾਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਲੱੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਿਬਠਾਈ ਕਰੜੋਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਗੋੀ ।

ਸੜਕ ਤ ੇਤੁਰਦੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦ ੇਜਬਰ ਿਜਨਾਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਾਏ ਵਾਂਗ

ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰਖੱਣੀ ਪ�ਦੀ ।ਿਕਉ ਲੋਕੀ ਮੁੰਿਡਆ ਨੰੂ ਅਕਲ ਨੀ ਿਦਦੰ ੇਇੱਜਤ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ।

ਕਈ ਮਹੀਨ� ਨੀਤੂ ਇਸੇ ਦਿੁਚੱਤੀ ਚ ਰਹੀ ।ਅੰਤ ਨੀਤੂ ਨ� ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੇ

ਿਪਆਰ ਅਗੇ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤ ੇ। ਟਰੋਾਂਟ ੋਇੱਕ ਕਾਲਜ ਿਵਚੱ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ

ਭਰਤੀ ਤ ੇਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕ ੇਤ ੇਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।ਉਦ�

ਕਨ�ਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਿਮਲ ਵੀ ਿਗਆ। ਪਰ ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਜਾਣ

ਦ ੇਿਦਨ ਨ�ੜ ੇਆਏ ਸੁਰਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜਦੀ ਗਈ । ਹਰ ਡਾਇਲੀਿਸਸ

ਲਈ ਨੀਤੂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ।ਹਰ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਿਖ਼ਰੀ ਹਊੋ ਿਫਰ

ਨਹ� ਲੋੜ ।ਗੁਰਦ ੇਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਉ �ਿਕ ਕ�ਸਰ ਕਰਕ ੇਿਫਰ

ਖਰਾਬ ਹੀ ਹ ੋਜਾਣ ੇਸੀ ।ਪਰ ਨੀਤੂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ।ਉਹਨੰੂ ਲਗਦਾ

ਅੱਜ ਨਹ� ਤਾਂ ਕਲੱ ਗੁਰਦ ੇਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ।ਿਫਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ।ਨੀਤੂ ਨੰੂ

ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਦ� ਤਕੱ ਉਹ ਜਾਊ ਉਦ� ਤਕੱ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ

ਹਾਂ ਕਰ ਦਣੇ ।

ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ੋਿਨਕਲਦ ੇਹੀ ਉਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦਦੰੀ ।ਸਾਰ ੇਰਾਹ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾ

ਨੰੂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉ �ਦੀ ਰਿਹਦੰੀ । ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਮੁੜਦ ੇ।ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੀ

ਡਾਇਲੀਿਸਸ ਲਈ ਤਰੀਕ ਿਲਖ ਿਦਦੰਾ ।

ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਹਦ ੇਜਾਣ ਦ ੇਿਦਨ ਨ�ੜ ੇਆ ਰਹ ੇਸੀ ਹਰ ਡਾਇਲੀਿਸਸ ਿਵਚਲੇ ਿਦਨ

ਘਟਣ ਲੱਗੇ ।

ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹਰੋ ਵੀ ਿਨੱਘਰ ਰਹੀ

ਸੀ । ਦ ੋਿਦਨ ਤ� ਨੀਤੂ ਬੱਸ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ।ਪਰ

ਸੁਰਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਿਸਰਫ ਉਸਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦਸਦੀ ।ਮਜਾਲ ਏ ਿਕ ਜਰਾ
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ਿਜੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹਵੋ ੇਉਸਨ� । ਪਰ ਨੀਤੂ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਸਮਝ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾ ਨੰੂ ਨਾ

ਦਖੇ ਸਕ ੇ।ਇਸਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰਜਨ ਿਸੰਘ ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ੋਗੱਲ ਸਮਝਾਉ �ਦਾ ਿਕ ਨਹ�

ਕੁਝ ਨੀ ਹੁਦੰਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਡਾਇਲੀਿਸਸ ਮਗਰ� ਠੀਕ ਹਜੂੋ ਤੂ ੰਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ

ਫੜ । ਅੱਖਾਂ ਚ� ਅਥਰ ੂਲੈ ਕ ੇਸਾਰ ੇਰਾਹ ਫੋਨ ਤ ੇਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ।ਉਵ� ਹੀ ਿਦਲ

ਤ ੇਪੱਥਰ ਧਰ ਤ ੇਮੁੜ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਨੰੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਹਾਜ ਜਾ

ਬੈਠੀ ।

ਉਸ ਰਾਤ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਭਿੰਨਆ ਮ� ਲੇਟ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ । ਿਤੜਿਕਆ ਜਹ ੇਮਸ�ਜਰ ਤੇ

ਕਾਲ ਆਈ ।

ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਅੱਿਗਓ ਨੀਤੂ ਦੀ ਰ�ਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਈ ” ਪਾਪਾ ਨਹ� ਰਹ.ੇ” ਉਸਦੇ

ਜਹਾਜ ਚੜਨ ਤ� ਮਗਰ� ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਿਟਆਂ ਚ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ ਸੀ ।

ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐਨੀ ਛੇਤੀ । ਵੀਜੇ ਦੀਆਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨੀ ਸੀ ।ਬਾਕੀ ਿਕਸੇ

ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਨ� ਆਉਣ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਐਥੇ ਸੀ ਿਕ ਹਣੁ ਿਜਸ ਲਈ ਆਉ �ਦੀ ।ਮਾਂ ਨ�

ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।

ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰ ੋਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ

ਬੱਚੀ ਪ�ਤੀ ਫਰਜ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉ �ਦਾ ਹਇੋਆ ,ਧੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਿਵਖੱ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ

ਕ ੇਦਨੁੀਆਂ ਤ� ਰਖੁਸਤ ਹ ੋਿਗਆ ।ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਨੰ� ਸਮ� ਤ� ਮੌਤ ਨੰੂ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ

।ਿਕ ਕੀਤ ੇਉਹਦੀ ਧੀ ਉਸਦ ੇਜਾਣ ਮਗਰ� ਮਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਥੇ ਨਾ ਰਕੁ ਜਾਏ ਿਕਤੇ

ਜਮੀਨ ਦ ੇਲਾਲਚ ਚ ਕਈੋ ਸ਼ਰੀਕ ਉਸਨੰੂ ਲੋਭੀਆਂ ਦ ੇਹਥੱ ਵਚੇ ਨਾ ਦਣੇ । ਪਰ

ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ।

ਮ� ਹਰੈਾਨ ਸਾਂ ਉਸ ਬੰਦ ੇਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤ ੇ!
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transgender )

……….ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣ ੇਘਰ ਫੋਨ ਲਗਾਉ �ਦੀ ਹ ੈਤ ੇਕਿਹਦੰੀ ਹ ੈਿਕ ਡਡੈੀ ਤੁਸ�

ਮੈਨੰੂ ਐਵ� ਕਿਹਦੰ ੇਸੀ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਹਕੋ ੇਕੁੜੀਆਂ ਆਲਾ ਮੇਕਅੱਪ ਤ ੇਕਪੱੜ ੇਨਾ ਪਾਇਆ

ਕਰ , ਇਹ ਸੁਣਕ ੇਉਸ ਦ ੇਬੌਸ ਨ� ਪੰਜਵੀ ਮੰਿਜਲ ਤ� ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਹਣੋੀ ਇੱਕ

ਿਦਨ ਦਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵ� ਹੀ ਹ ੈ।”

ਦਮਨ ਨ� ਆਿਫ਼ਸ ਦ ੇਚ ਕਦਮ ਹੀ ਰਿੱਖਆ ਸੀ ਿਕ ਠਹਾਕ ੇਦੀ ਗੂੰਜ ਉਸਦ ੇਕਨੰਾਂ ਚ

ਪਈ । ਪ�ਵੀਨ ਨ� ਸ਼ਾਇਦ ਕਈੋ ਮੋਿਹਨੀ ਉ �ਤ ੇਢੁਕੱਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਟੋਕਾ ਛਿੱਡਆ ਸੀ

,ਉਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਮੋਿਹਨੀ ਲੰਘੀ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਕਾਰ ਚ

ਿਬਠਾ ਕ ੇਆਿਫਸ ਤਕੱ ਲੈ ਕ ੇਆਇਆ ਸੀ ।

ਉਸਦ ੇਤ ੇਮੋਿਹਨੀ ਤ ੇਹੀ ਨਹ� ਲੱਗਪੱਗ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਤ ੇਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਬੱਤੀਆਂ

ਕਸੱੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ,ਿਜਉ � ਹੀ ਿਕਸੇ ਆਿਫ਼ਸ ਦ ੇਮਰਦ ਨਾਲ ਉਸਦਾ

ਉ �ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਤ ੇਕੁਝ ਵਧੇਰ ੇਿਤਖੇੱ ਕਮ�ਟ ਹੁਦੰ ੇਸੀ ।

ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਨ� ਜਰਰੂਤ ਤ� ਵਧੱ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਸੁਨ ਿਕਸ ੇਔਰਤ ਨੰੂ ਿਮਲ

ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਪਤਲੇ ਤ ੇਗੜਵ ੇਵਰਗੇ ਲੱਕ ਦੀ ਤਰੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਵਲੱ

ਤਕੱਣ ਲਾ ਿਦਦੰੀ ਸੀ । ਸਾਹਮਣ ੇਤੁਰ ੇਆਉ �ਦ ੇਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਸੀਨ�

ਤ ੇਿਟਕੱ ਜਾਣ ਤ� ਰਕੁਦੀ ਹਵੋ ੇ। ਪਤਲੀ ਤ ੇਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਗੋਲ ਿਜਹਾ ਿਚਹਰਾ

ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ੇਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਵਖੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਦੰਾ ਸੀ ।

ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਥੋੜ�ਾ ਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦਖੇਣ ਤ ੇਉਹਦ ੇਿਚਹਰ ੇਤੇ
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ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਤੁਾਤ ਿਦਖਦੀ ਤ ੇਿਕਤ ੇਿਕਤ ੇਿਚਹਰ ੇਦ ੇਨਕਸ਼ ਬੰਿਦਆ

ਵਰਗੇ ਜਾਪਦ ੇ।

ਜਦ� ਬੋਲਦੀ ਉਦ� ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਊਸਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ।

ਪਰ ਕਦ ੇਕਦ ੇਵਖੇਣ ਤ ੇਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤਰੈਦਾ

ਸਰੀਰ ਿਦਖਦਾ ਿਜਸਦੀ ਲਚਕ ਿਦਲਾਂ ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦਦੰਾ ਤ ੇਲਹ ੂਦ ੇਦਰੌੇ

ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦਦੰਾ ।

ਆਿਫਸ ਚ ਿਨੱਤ ਰਿਹਣ ਕਰਕ ੇਤਾਂ ਹਰ ਕਈੋ ਉਸਤ ੇਿਕਸੇ ਗੱਲ� ਤਜੰ ਕਸੱ ਿਦਦੰਾ ।

ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ� ਛੇੜਨ ਤ ੇਉਸਦ ੇਜਰਾ ਕੁ ਝੁਕਣ ਤ ੇਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ

ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਜਦ� ਉਹਨ� ਕਈੋ ਭਾਅ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਚਟੁਕਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸਤ ੇਵਧੱਣ ਲੱਗੇ ।

ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸਦ ੇਆਮ ਤ� ਵਾਧੂ

ਹਸੁਨ ਕਰਕ ੇਸਭ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ।ਐਸੇ ਵਲੇੇ ਜੋ ਸਕਸ਼

ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਖੜ�ਾ ਹਇੋਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਿਸਰਫ ਦਮਨ ।

ਦਮਨ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉ �ਠਦੀ ਬੈਠਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤ ੇਆਿਫ਼ਸ ਆ

ਜਾਂਦੀ ।ਪਰ ਚਟੁਕਲੇ ਕਦ ੇਬੰਦ ਨਾ ਹਏੋ । ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਉਹ ਦ�ਵ� ਇਸ ਤ� ਅਵਾਜ਼ਾਰ

ਹੁਦੰ ੇਗਏ । ਿਫਰ ਦਵੋਾਂ ਤ ੇਕਿਠਆਂ ਤ ੇਵੀ ਜ਼ੋਕ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ।ਪਰ ਦਮਨ ਨੰੂ ਕਈੋ

ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ । ਿਜਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ ੇਿਚਹਰਾ ਹਰੋਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹੀ

ਦਮਨ ਨੰੂ ਹਣੁ ਿਖੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਵਕਤ ਿਬਤਾਉਣਾ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ

ਲਗਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਵਰੇ ਤ� ਲੈ ਕ ੇਸ਼ਾਮੀ ਉਸਨੰੂ ਡਰਾਉਪ ਕਰਨ ਤਕੱ ਉਹ

ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਛਾਏ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਰਿਹਦੰਾ ਸੀ । ਸਵਰੇ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਿਨੰਗ ਤ� ਲੈ ਕ ੇਗੱੁਡ

ਨਾਈਟ ਤਕੱ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਹੁਦੰੀ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝਲੱਦਾ ਹਇੋਆ ਵੀ ਉਹ

ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ।

ਆਿਫਸ ਦ ੇਮਜ਼ਾਕ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵੀ ਮੋਿਹਨੀ ਦ ੇਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਸੀ

,ਬਹਿੁਤਆਂ ਤ� ਉਹ ਤਗੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ।

ਕੁਦਰਤ ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਆਦਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ ੇਬਦਲੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
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ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਖੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੋ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ।ਦਮਨ ਦ ੇਉਸ ਵਲੱ ਵਧੱਦੇ

ਝੁਕਾਅ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤ ੇਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਊਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਚ

ਕਈੋ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹ� ਸੀ । ਦਮਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਚ ਜੋ ਕਈੋ

ਆਇਆ ਿਜਵ� ਉਸਨੰੂ ਛੂਹ ਕ ੇਮੁੜ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇ। ਸਭ ਨ� ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ�ੇਮ

ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਿਸਰਿਜਆ ਪਰ ਿਜਉ � ਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਮੁਕਾਮ ਦਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ

ਸਭ ਇਸ਼ਕ ਿਪਆਰ ਤ ੇਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਤ ੇਸਮਾਿਜਕ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਾਵੀ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਮਨ ਤ� ਿਜੰਨ�ਾਂ ਵੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਰੂ

ਰਿਹਦੰੀ । ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹ ਦਖੁੀ ਨਹ� ਸੀ ਹਣੋਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ । ਕਦ ੇਕਦ ੇਉਹ

ਇਗਨ�ਰ ਵੀ ਕਰ ਿਦਦੰੀ । ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਉਸਨ� ਦਮਨ ਤ� ਿਲਫਟ ਨਾ ਲੈ ਕ ੇਖੁਦ ਦੀ

ਸਕੂਟੀ ਤ ੇਆਿਫਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ।ਆਿਫਸ ਚ ਭਾਵ� ਉਸਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ

ਦਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪ�ਦਾ । ਇਹ ਉਸਦ ੇਹਥੱ� ਬਾਹਰ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਨਾਲ

ਉਸਨੰੂ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਸੀ । ਦਮਨ ਉਸ ਕਲੋ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸਦ ੇਬਦਲੇ

ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦ ੇਨਾ ਦੱਸਦੀ । ਦਮਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ

ਉਹ ਉਸ ਕਲੋ� ਦਰੂ ਹਣੋ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਜਦ� ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਈੋ

ਹਰੋ ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਚ ਹ ੈਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦਦੰੀ । ਕਦ ੇਕਦੇ

ਆਖ ਵੀ ਿਦਦੰੀ ਿਕ ਉਸਤ� ਵਧੱ ਕ ੇਕਰੀਬ ਕਈੋ ਨਹ� ਹ ੈ।

ਿਜੰਨ�ਾਂ ਉਹ ਡਰੋ ਹਣੋ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਮਨ ਉਸਦ ੇਨ�ੜ ੇਆਉਣ ਦੀ

ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ । ਪੂਰ ੇਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਕ ੇਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ

ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖੱਣ ਵਾਲਾ ਦਮਨ ਊਸਦੀ ਿਜੱਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱੁਸੇ ਹੋ

ਰਣੋਹਾਕਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ । ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਖੇ ਕ ੇਮੋਿਹਨੀ ਵੀ ਉਸਦ ੇਇਸ ਿਪਆਰ ਚ

ਿਪਘਲ ਜਾਂਦੀ । ਐਸੇ ਵਲੇੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਦੰਾ ਮੰਨ ਲ�ਦੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਆਿਫਸ ਕਾਰ

ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਆਿਫਸ ਮਗਰ� ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਿਫਰ ਸ਼ਾਮੀ ਝੀਲ

ਦ ੇਕਢੰ ੇਕੁਝ ਘੰਟ ੇਕਠੱ� ਵਕਤ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਝੀਲ

ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕ ੇਤ ੇਿਕਨੰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਦ ੇਹਥੱ ਪਕੜ ਕ ੇਬੈਠ� ਰਹ ੇ। ਦਮਨ ਦੇ
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ਉਸ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਿਬਤਾ ਲੈਣ ਦ ੇਿਕਸੱੇ ਸੀ ਤ ੇਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕੋ

ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇਸਤ� ਵਧੱਕ ੇਕੁਝ ਨਹ� । ਪਰ

ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੋਰ ਚ ਮਸਤ ਦਮਨ ਮੰੂਹ ਹਨ�ਰ ੇਤ ੇਸੁੰਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਉਸਨੰੂ

ਿਕਸੱ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਉਸਨੰੂ ਰਕੋਦੀ ਤ ੇਉਸਤ� ਪਰਾ

ਹਟਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦ� ਉਹ ਨਹ� ਸੀ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਪੂਰ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ

ਝਟਕਾ ਦਕੇ ੇਉ �ਠਣ ਲੱਗੀ ਤ ੇਅਚਾਨਕ ਉ �ਠ ਿਕਸੇ ਦੌੜ ਰਹ ੇਸਕਸ਼ ਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ

ਉਹ ਿਡਗੱਦਾ ਿਡਗੱਦਾ ਸੰਭਲ ਿਗਆ ਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਕਕੰਰੀਟ ਦ ੇਫ਼ਰਸ ਤ ੇਿਫਸਲ

ਗਈ । ਪੈਰ ਚ ਤਾਂ ਕਈੋ ਮੋਚ ਆਈ ਹੀ ਸੀ । ਸਗ� ਕੂਹਣੀਆਂ ਤ ੇਗੋਿਡਆਂ ਤ ੇਵਕ

ਰਗੜਾਂ ਵਜੱ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਦਮਨ ਨ� ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ

ਰਹੀ ਸੀ ।ਸਹਾਰਾ ਦ ੇਕ ੇਦਮਨ ਉਸਨੰੂ ਗੱਡੀ ਤਕੱ ਲੈ ਕ ੇਆਇਆ ਸੀ । ਜੋ ਹਣੁ

ਅਜੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਵੀ ਦ ੇਨਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ

ਚ ਿਢਲੱਾ ਸੀ । ਦਮਨ ਉਸਨੰੂ ਤਰੋ ਕ ੇਿਲਜਾ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ

ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਮੋਿਹਨੀ ਨਹ� ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਉਸਦ ੇਰਮੂ ਤਕੱ ਜਾਵ ੇ। ਪਰ ਹਰੋ

ਕਈੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।ਉਸਨੰੂ ਉਸਦ ੇਰਮੂ ਤ ੇਬ�ਡ ਤਕੱ ਉਸਨ� ਿਬਠਾਇਆ ।

ਿਫਰ ਉਸਦ ੇਪੈਰ ਤ ੇਆਈ ਮੋਚ ਤ ੇਗੋਿਡਆਂ ਤ ੇਕੂਹਣੀਆਂ ਤ ੇਆਈਆਂ ਰਗੜਾਂ ਤੇ

ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਿਜੱਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਮੋਿਹਨੀ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ

ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹਰੋ ਸੀ ਤ ੇਿਜਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਦਮਨ ਨੰੂ ਮੌਕਾ

ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਦਮਨ ਦ ੇਮਨ ਚ ਜੋ ਿਖਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੋਿਹਨੀ ਹਰ ਹਾਲ

ਪੰੁਗਰਨ ਤ� ਰਕੋਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ।

ਿਸ਼ਕਾਰ ਤ ੇਿਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ

ਰਕੋਦੀ ਤਾਂ ਦਮਨ ਿਜੱਦ ਕਰਦਾ । ਦਮਨ ਦ ੇਹਥੱ ਉਸਦ ੇਿਗੱਟ ੇਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਨਹ� ਸੀ

ਕਰ ਰਹ ੇਸਗ� ਇੰਝ ਛੇੜ ਰਹ ੇਸੀ ਿਕ ਤਰਗੰਾਂ ਿਜਹੀਆਂ ਿਛੜਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਬਣ

ਜਾਏ । ਉਸਦ ੇਗੋਿਡਆਂ ਤਕੱ ਮੂਹਰੀਆਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕ ੇਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ
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ਿਕਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਂਗ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਮੋਿਹਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪਰ ਨਰਮ

ਿਪੰਡਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹਥੱ ਨਾਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨ� ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਤਜ਼ੇੀ

ਤ ੇਸਾਹ ਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਗੋਿਡਆਂ ਤ� ਵੀ ਉਤਾਂਹ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਹਰ

ਵਾਰ ਕਿੋਸ਼ਸ ਕਰਦ ੇਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਵਧੇਰ ੇਥਾਂ ਤਕੱ ਿਫਰ ਸਕਣ । ਇਹ ੋਿਜਹਾ ਕੁਝ

ਉਸਨ� ਕੂਹਣੀਆਂ ਤ ੇਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਲੇੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਿਮਣਨ ਤਨ� ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਤ ੇਮੋਿਹਨੀ ਦ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਉਸਦ ੇਮੱਥੇ ਤ ੇਚਮਕਣ

ਲੱਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਥੇ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਕ ੇਵੀ ਮੋਿਹਨੀ ਆਪਣ ੇਪੂਰ ੇਜਾਬਤ ੇਚ ਸੀ । ਤੇ

ਉਹ ਉਸਦ ੇਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਡਰਾਮੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹਣੋ ਮਗਰ ੋਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਤ�

ਦਰੂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਮਨ ਿਪੱਛੇ ਹਣੋ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ

ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਖੇਲ� ਿਫਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੋਿਹਨੀ ਕਲੋ ਬੱਚ

ਜਾਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ।

ਮੋਿਹਨੀ ਚਾਹਣੁ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਕਲੋੋ ਦਰੂ ਨਹ� ਹਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ

ਦ ੇਅਧੂਰ ੇਿਜਹ ੇਜਜਬਾਤਾਂ ਚ ਵੀ ਛੱਲਾ ਂਵਜੱਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ । ਦਮਨ ਦਾ ਇੱਕ

ਿਖਸਕਦਾ ਹਇੋਆ ਹਥੱ ਊਸਦੀ ਕੂਹਣੀ ਤ� ਮੋਢ ੇਤ� ਜਕੜਨ ਲੱਗਾ । ਦੂਸਰਾ ਹਥੱ
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ਉਸਦ ੇਅਣਕਜੇੱ ਗੋਡ ੇਤ� ਪੱਟਾਂ ਦ ੇਉਪੱਰ ਿਫਰਨ ਲੱਗਾ । ਉਸਦ ੇਸਫਦੇ ਪੱਟ ਉਸਨੰੂ

ਿਚੱਟੀ ਬਰਫ ਦੀ ਗੇਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹ ੇਸੀ । ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਿਖਸਕਦੇ

ਹਏੋ ਰਹਸੱਮਈ ਕਿੋਨਆਂ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਿਤਉ � ਿਤਉ � ਮੋਿਹਨੀ

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕ ੇਤ ੇਪੂਰ ੇਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਰਕੁ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ

ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਦਮਨ ਦ ੇਉ �ਤ ੇਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਇੰਝ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੰੂ

ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਸੀ ਦ ੇਿਰਹਾ । ਉਦ� ਤਕੱ ਜਦ� ਤਕੱ ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਧੱਕਾ ਦ ੇਕੇ

ਉਸਨੰੂ ਪਾਸੇ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਤ ੇਫੁਟੱ ਫੁਟੱ ਕ ੇਰਣੋ ਲੱਗੀ । ਅਚਾਨਕ ਉਸਦ ੇਰਣੋ

ਨੰੂ ਦਮਨ ਸਮਿਝਆ ਨਹ� ।

-“ਮ� ਤਨੰੂੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ , ਤ ੇਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਾਂ । “ਦਮਨ ਨ� ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ

ਰ�ਦੀ ਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਿਚਹਰ ੇਤ� ਹਟਾਉ �ਦ ੇਹਏੋ ਿਕਹਾ ।

-ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ,ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਸਰਫ ਿਦਖਾਵਾ ਸੀ

,ਜਦ� ਜਨਮ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕ ੇਹਰੋ ਕਣੌ ਕਰਦਾ ? ਮੋਿਹਨੀ ਦਾ

ਉ �ਤਰ ਸੀ ।

-ਪਰ ਮ�ਨ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਤ ੇਇਹ ਜੁਅਰਤ ਰਖੱਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਿਨਭਾ ਸਕਾਂ ,ਮੈਨੰੂ

ਤਰੇੀ ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹ ੈ। ਦਮਨ ਦਾ ਉ �ਤਰ ਸੀ ।

-ਮੇਰੀ ਕਮੀ ! ਸ਼ਾਇਦ ਤਨੰੂੈ ਇਸਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਹ ੈ। ਕੁਦਰਤ ਨ� ਮੇਰ ੇਨਾਲ

ਿਕਡੱੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈ। ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਹਸੁਨ ਦ ੇਕ ੇਮੈਨੰੂ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾ

ਿਦੱਤਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਤਨੰੂੈ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰ� ਿਦਸਦਾ ਹ ੈ। ਤਨੰੂੈ ਪਤਾ ਨਹ�

ਹ ੈਿਕ ਮ� ਇਹਨਾਂ ਕਪੱਿੜਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ� ਇਸਤ� ਵੀ ਵਧੱ ਅਧੂਰੀ ਹਾਂ ।

-“ਮਤਲਬ “ਦਮਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ।

-ਹਾਂ ਦਮਨ ਮ� ਔਰਤ ਨਹ� ਹਾਂ ,ਨਾ ਹੀ ਮ� ਮਰਦ ਹਾਂ । ਕੁਦਰਤ ਨ� ਮੈਨੰੂ ਬਣਾਉਣ

ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਅੱਧ ਿਜਹ ੇਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ । ਤ ੇਮੇਰ ੇਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ “ਿਹਜੜਾ” ਕਿਹਣ ਜੋਗਾ

ਹੀ ਬਣਾ ਛਿੱਡਆ ।

ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕੱ ਿਗਆ ਸੀ । ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਭਬੂੰਤਾਰ ੇਛਾ ਗਏ
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। ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ । ਕੀ ਸੱਚ ਹ ੈਕੀ ਝੂਠ ਹ ੈ। ਉਹ

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੋਿਹਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤਕੱਣ ਲੱਗਾ । ਿਜਵ� ਉਸਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ

ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਰਸ਼ਤ ੇਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਵੋ ੇ।ਉਸਦ ੇਅੱਖਾਂ ਚ ਆਏ

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਤਕੱ ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਆਪਣ ੇਕਮਰਬੰਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਝਟਕ ੇਨਾਲ ਖੋਲ�ਕੇ

ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਪਣ ੇਪੱਟ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕਰ ਿਦੱਤੇ

।

ਕੁਝ ਸਿਕਟੰ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਨ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੱਚ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦ

ਕਰ ਿਲਆ । ਸੱਚਾਈ ਕਲੋ� ਉਹ ਦਰੂ ਹ ੋਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਅੱਖਾਂ ਦ ੇਸਭ

ਰਗੰੀਨ ਿਜਹ ੇਸੁਪਨ� ਇੱਕ ੋਝਲਕ ਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ ਖੁਦ ਨੰੂ ਧਰਵਾਸ ਦਵ ੇਜਾਂ

ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਉਸ ਕਲ਼ੋ� ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ ਹ ੋਿਰਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ

ਉ �ਿਠਆ ਤ ੇਲਦਖੜਾਉ �ਦ ੇਹਏੋ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕ ੇਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਪਹੁਿੰਚਆ ਸੀ ।

ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ । ਆਪਣੀ

ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਦ ੇਕਰਦ ੇਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣ ੇਰਮੂਮੇਟ ਨੰੂ ਕਿਹ ਹੋ

ਗਈ । ਉਸਦ ੇਦੁਖੱ ਨੰੂ ਤ ੇਮੋਿਹਨੀ ਦ ੇਸੱਚ ਨੰੂ ਹਣੁ ਤਕੱ ਿਸਰਫ ਉਹ ਦ�ਵ� ਜਾਣਦ ੇਸੀ

।ਪਰ ਗੱਲ ਉ �ਡਦੀ ਉ �ਡਦੀ ਸਭ ਿਕਤ ੇਪਹੁਚੰ ਗਈ ।

ਮੋਿਹਨੀ ਰਾਤ ਦ ੇਲੰਘੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਗਰ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਹਣੁ

ਦਮਨ ਦ ੇਮਨ ਚ ਉਸ ਲਈ ਕਈੋ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹ� ਤ ੇਉਸ ਕਲੋੋ ਹਣੁ ਕਈੋ ਇੰਝ

ਿਪਆਰ ਦ ੇਚੱਕਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ� । ਸੱਚ ਭਾਵ� ਕੜੌਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਦਵੋਾਂ ਲਈ

ਲਾਹਵੇਦੰ । ਪਰ ਉਸਤ� ਵੀ ਵਡੱੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ

ਮੁਸ਼ਕੜੀ ਤ ੇਉ �ਚੀ ਉ �ਚੀ ਹਸਦ ੇਸਾਰ ੇਸਟਾਫ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਸੀ ।

“ਮ� ਤਾਂ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਹਦੰਾ ਸੀ ਸਿਲਓ ਿਕ ਕਪੱੜ ੇਉ �ਤਰ ੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ੋਕੁਝ ਹਰੋ ਹੀ

ਿਨਕਲਣਾ ।” ਿਕਸੇ ਨ� ਉਸਦ ੇਅੰਦਰ ਆਉ �ਦ ੇਹੀ ਤਾਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ।

ਉਸਨੰੂ ਦਮਨ ਦ ੇਨਾਰਾਜ਼ ਹ ੋਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ
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ਇੰਝ ਉਸਦ ੇਬਾਰ ੇਪੂਰ ੇਆਿਫਸ ਚ ਉਡਾ ਦਵੇਗੇਾ । ਤ ੇਉਸਦਾ ਿਜਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ

ਜਾਏਗਾ । ਉਸਨ� ਦਮਨ ਵਲੱ ਕੀ ਵਾਰ ਤਕੱਣ ਦੀ ਤ ੇਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ।

ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ।

ਿਫਰ ਇਹ ਰਜ਼ੋ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹਣੋ ਲੱਗਾ । ਉਸਨੰੂ ਿਹਜੜਾ ਆਖ ਆਖ ਕੇ

ਿਚੜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣ ੇਦ ੇਘਰ ਿਵਆਹ ਹਇੋਆ ਜਾਂ

ਮੁੰਡਾ ਹਇੋਆ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਿਲਆਓ । ਜਾਂ ਕਈੋ ਮਲਕੜ ੇਿਜਹ ੇਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ

ਦਾ ਦੱਸ ਿਕ ਲਵਗੇੋ ਭਾਜੀ.

ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ,ਤ ੇਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨ� ਨ�ਕਰੀ ਛੱਡ ਕ ੇਿਕਸ ੇਹਰੋ ਸ਼ਿਹਰ

ਨੱਠ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਿਨੰਗ ਕਰ ਲਈ । ਇੰਝ ਹੀ ਭਟਕਦ ੇਹਏੋ ਉਸਨ� ਹਣੁ ਤਕੱ

ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਕਢੱੀ ਸੀ ।

ਜਦ� ਤ� ਉਹ ਜੰਮੀ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਡਰੇ ੇਦ ੇਗੁਰ ੂਨ� ਉਸਨੰੂ ਦਿੱਸਆ ਸੀ ,ਿਕ ਮੂੰਹ ਹਨ�ਰੇ

ਹੀ ਕਈੋ ਉਸਨੰੂ ਡਰੇ ੇਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ ੇਛੱਡ ਿਗਆ । ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰਗੰ ਤ ੇਆਮ

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ� ਵਧੱ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਤ ੇਉ �ਪਰ� ਉਸ ਸ਼ੀਤ ਸਵਰੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ

ਨਹ� ਰ ੋਰਹੀ ਸੀ । ਤ ੇਜਦ� ਉਸਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੰੂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਭਰਕ ੇਿਨੱਘ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਿਚਹਰ ੇਤ ੇਅੰਗੂਠ� ਨੰੂ ਚੁੰਘਦ ੇਹਏੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਿਦਲ ਨੰੂ

ਭਹੁਦੰੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦ ੇਗੁਰ ੂਨ� ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੋਿਹਨੀ ਰਖੱ ਿਦੱਤਾ ਸੀ

। ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਡਰੇ ੇਦ ੇਸਭ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਸੁੰਦਰੀ ਹਏੋਗੀ ।

ਤ ੇਉਸਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਊਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਸੀ । ਇਹ ਉਦ�

ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤ ੇਿਹਜੜਾ ਹਣੋ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਪਤਾ ਨਹ�

ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦ ੇਮੰਗਦ ੇਕਦ� ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਜਾਗ ਿਗਆ ਸੀ ।

ਡਰੇ ੇਦ ੇਗੁਰ ੂਨ� ਉਸਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਿਦੱਤੀ । ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਵਡੱੀ ਹੁਦੰੀ ਗਈ

ਉਸਨੰੂ ਬਹਤੁ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ । ਿਕਵ� ਸਕੂਲ ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ

ਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਕੁੜੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕ ੇਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਬਠਾਉਣਾ ਨਾ

ਚਾਹੁਦੰੀਆਂ ਤ ੇਮੁੰਡ ੇਉਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦ ੇ। ਬਹਤੁੀ ਵਾਰ
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ਉਸਨੰੂ ਅਲਗ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪ�ਦਾ ।ਉਸਦ ੇਿਹਜੜਾ ਹਣੋ ਤ ੇਿਫਕਰ ੇਕਸੱ ੇਜਾਂਦ ੇ।

ਕਿੱਲਆਂ ਘੇਰ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ� ਬਾਹਰ ਕਲੇੱ ਿਮਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁਦੰੀ ।

ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਸੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਝਲਦੀ ਉਹ ਪੜਦੀ ਰਹੀ । ਤ ੇਕਦ ੇਕਦ ੇਕਦ ੇਵਧਾਈਆਂ

ਵਲੇੇ ਡਰੇ ੇਦ ੇਿਕਸੇ ਟਲੇੋ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ । ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਉਸਤ ੇਿਫਕਰ ੇਕਸੱਦੇ

ਸੀ,ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉ �ਦ ੇਸੀ ।ਉਹ ੋਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵਲੇੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲ਼ੋ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਮੰਗਦੇ

,ਕਈੋ ਮੰੁਡ ੇਦ ੇਿਵਆਹ ਦਾ ਕਈੋ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ਦਾ । ਪੈਰ� ਹਥੱ ਲਾ ਕ ੇਇੱਜਤ ਿਦਦੰਾ

ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਦਗੋਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਆਪਣੀ

ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਤ� ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਤ� ਇੱਕ ਿਘਰਣਾ ਜਹੀ ਹ ੋਗਈ ।

ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਿਵਖਰਦਾ

ਦਿੇਖਆ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇਔਰਤ ਮਰਦ ਦ ੇਲੁਕਵ� ਿਰਸ਼ਤ ੇਬਾਰ ੇਪਿੜ�ਆ ਸੁਿਣਆ

ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਤ� ਰਿਹਦੰਾ ਖੂੰਹਦਾ ਿਪਆਰ ਘੱਟ ਿਗਆ । ਭਲਾ ਉਸ

ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਿਜਸਨੰੂ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਮਿਲਆ ਨਾ ਭਣੈ ਭਰਾ

ਦਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਿਜਸਨੰੂ ਕਈੋ ਮਰਦ ਹੀ ਅਪਣਾਏਗਾ । ਸਭ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਡੰਣ

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਝਲੋੀ ਖਾਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਸਕੂਲ ਮਗਰ�

ਪੜ�ਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅੱਗੇ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਮਨ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਇੱਕ

ਿਦਨ ਗੁਰ ੂਨਾਲ ਉਸਨ� ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਬਾਰੇ

ਉਸਨ� ਿਸਰਫ ਸੁਿਣਆ ਸੀ । ਹਣੁ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਭਰਵ�

ਕਠੱ ਚ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਮੋਿਹਨੀ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਦ ੇਿਵਲੁਪੁਰਮ ਿਜਲ�ੇ ਦ ੇਕੂਵਾਗਾਮ ਿਪੰਡ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ�ੈਲ

ਦ ੇਮਹੀਨ� ਚਲਦ ੇ18 ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਇਸ ਅਰਾਵਨੀ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਬਾਰ ੇਸਾਲਾਂ ਤ� ਸੁਣਦੀ

ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ ੇਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦ ੇਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹਸੱਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ

।

ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਚ ਅਰਜੁਨ ਤ ੇਊਸਦੀ ਨਾਗਾ ਰਾਣੀ ਊਲੂਪੀ ਦਾ
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ਪੱੁਤਰ ਅਰਾਵਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਣੇ ਦਾ ਪ�ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

। ਿਜਸਤ� ਖੁਸ਼ ਹਕੋ ੇਭਗਵਾਨ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਉਸਨੰੂ ਿਤਨੰ ਵਰਦਾਨ ਿਦਦੰ ੇਹਨ । ਪਿਹਲਾ

ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੰੂ ਅੰਤ ਤਕੱ ਵਖੇਣ ਦਾ ,ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਚ ਇੱਕ ਹੀਰ ੋਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਕਸੇ

ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹਥੱ� ਮੌਤ ,ਤ ੇਤੀਸਰਾ ਮਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਆਹ ਤਾਂ ਜ ੋਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ

ਹ ੋਸਕ ੇ( ਿਕਉਿਕ ਕੁਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦਿੱਬਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ) .ਪ�ੰਤੂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਪੱਿਕਆਂ

ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਕਈੋ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਿਵਧਵਾ ਹ ੋਜਾਣ ਦ ੇਡਰ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਲਈ

ਰਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ । ਤਾਂ ਸ਼�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨ “ਮੋਿਹਨੀ” ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰਕ ੇਉਸਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ

ਰਾਤ ਲਈ ਿਵਆਹ ਕਰਕ ੇਉਸਦੀ ਇਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਤੇ

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸਦ ੇਬਲੀਦਾਨ ਮਗਰ� ਿਵਰਲਾਪ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ

ਇਸ ਉਤਸਵ ਚ ਦਹੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਜੱਥੇ 18 ਿਦਨ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦ ੇ16ਵ�

ਿਦਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰ ੇਹੀ ਿਹਜੜ ੇਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ

ਕਰਕ ੇਿਵਆਹ ਰਚਾਉ �ਦ ੇਹਨ । ਤ ੇਿਵਆਹ ਤ� ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਵਧਵਾ ਹਣੋ ਤੇ

ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦ ੇਹਨ ।

ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਜਦ� ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦ ੇਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲੱਗਾ

ਸੀ । ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਢਿਹਦੰਾ ਹਇੋਆ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਾਿਗਆ ਸੀ । ਜਦ�

ਸਮਾਜਕ ਤਰੌ ਤ ੇਿਕਸੇ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਇੱਕ ਭਰਮ

ਿਸਰਜ ਕ ੇਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਉ �ਛਲ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਅਪ�ੈਲ ਦ ੇਮਹੀਨ� ਚ ਸ਼ਿਹਰ ਤ ੇਿਪੰਡ ਉ �ਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ� ਵਧੱ ਗਰਮ ਸੀ । ਉ �ਪਰ�

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਬੋਲਦ ੇਆਪਣ ੇਵਰਗੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰ ੇਜਾਪਦ ੇਲੋਕਾਂ

ਚ ਿਵਚਰ ਕ ੇਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ ਦ ੇਿਦਲ ਚ

ਪਨਪੇ ਸੀ । ਹਰ ਿਦਨ ਅਲੱਗ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਉਤਸਵ ਸੀ ,ਿਕਨੰ� ਹੀ ਤਰ� ਾਂ ਦ ੇਲੋਕ ਸੀ

,ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ

ਦ ੇਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਭ ਬਾਰ ੇਦਸ ਰਹ ੇ। ਸਭ ਤ� ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ

ਿਹਜਿੜਆ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਿਸੱਿਖਆ
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ਿਸਹਤ ਨ�ਕਰੀ ਤ ੇਸਿਕਲੱ ਦੀ ਟ�ਿੇਨੰਗ ਤ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਏਡਜ਼ ਤ ੇਹਰੋ

ਸੈਕਸੂਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ।

ਤ ੇਉਤਸਵ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ । ਰਜ਼ੋ ਹੀ ਅਰਾਵਨ ਦ ੇਿਬਨਾਂ ਧੜ ਤ� ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੂਦੰੀਆ ਂਸੀ ।ਉਸ ਮਗਰ� ਿਕਨੰ� ਹੀ ਹਰੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ

ਆਪਸੀ ਗਾਉਣ ਿਬਊਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ । ਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਉਡੀਕ

ਵਾਲੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਿਵਆਹ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਆਮ ਨਾਲ� ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ

ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ । ਹਰ ਕਈੋ ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤ� ਸੋਹਣ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਿਵਚੱ

ਸੀ। ਮੇਕਅੱਪ ,ਚੜੂੀਆਂ ਗਿਹਣ ੇਨਾਲ ਭਰ ੇਹਏੋ ਸ਼ਰੀਰ । ਹਰ ਕਈੋ ਵਧੱ ਤ� ਵਧੱ

ਸੋਹਣਾ ਿਦਸਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ । ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਸ�ਟ ਤ ੇਸਰੀਰ ਦੀਆਂ

ਮਿਹਕਾਂ ਆਪਸ ਚ ਰਲਗੱਡ ਹ ੋਗਈਆਂ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਤਾਂ ਵਸੈ ੇਹੀ ਸਰੀਰ ਪੱਖ�

ਸੁੰਦਰਤਾ ਚ ਸਭ ਤ� ਮੋਹਰੀ ਸੀ ।ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਗਿਹਿਣਆਂ ,ਕਪੱਿੜਆਂ ਤ ੇਮੇਕਅੱਪ ਦਾ

ਰਗੰ ਉਸਤ ੇਚਿੜ�ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ੋਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੀ ਉਸਦ ੇਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਸੀ

। ਤ ੇਸਭ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਖੜ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਰਾਵਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ

ਿਵਆਹ ਰਚਾਉ �ਦ ੇਗਏ । ਪੁਜਾਰੀ ਸਭ ਦ ੇਮੱਥੇ ਚ ਅਰਾਵਨ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਸੰਧੂਰ

ਭਰਦਾ ਿਗਆ । ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਤ ੇਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉ �ਗਲਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤ ੇਭਰ ੇਸੰਧੂਰ ਨੰੂ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰ ੇਇਨਸਾਨ ਹਣੋ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸਦ ੇਿਦਲ

ਚ ਬਿਣਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਜਾਗਦਾ । ਿਜਥੇ

ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਤ ੇਤਨ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉ �ਦ ੇਨਹ� ਸਗ� ਉਭਾਰਦ ੇਹਨ ।

ਜਦ� ਸਭ ਕੁਝ ਖੱੁਲ� ਕ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਸੀ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤ� ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਔਰਤ ਦੇ

ਵਾਂਗ । ਅਧੂਰ ੇਹਣੋ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਕਨੰਾ ਬੁਰਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਜਸਤ� ਬਚਣ ਲਈ

ਇਨਸਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਭਰਮ ਰਚਦਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੰੂ ਮੋਿਹਨੀ ਵੀ ਿਜਉਣਾ

ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ।

ਉਸ ਰਾਤ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਚ ਜਦ� ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਦ� ਉਸ ਉਤਸਵ ਚ
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ਿਕਨੰ� ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਵੀ ਦਾਿਖਲ ਹ ੋਚੁੱਕ ੇਸੀ । ਹਰ ਨਵੀ ਿਵਆਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ

ਨ�ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਸਭ ਪੰਡਾਲ ਿਵਚ�

ਗਾਇਬ ਹੁਦੰ ੇਗਏ । ਮੋਿਹਨੀ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ ਤ ੇਿਫਰ

ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਝ ਖੁੱਭੀਆਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤ ੇਮਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ

ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਈ। ਹਰੋਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦ� ਉਹਵੀ ਹਥੱ ਪਕੜ ਿਕਸੇ ਕਮਰ ੇਦ ੇਹਨ�ਰ ੇਕਨੋ� ਚ

ਦਬੁਕ ਗਈ ਉਸਨੰੂ ਨਹ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ ।ਿਵਆਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਸ਼ਨ ਤ ੇਸਰਰੂ ਉਸਤੇ

ਪੂਰਾ ਭਾਰ ੂਸੀ । ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਕਾਹਦਾ ਡਰ ?

ਇਸ ਲਈ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਇਹ ਡਰ ਿਨੱਕਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਕਸ਼

ਨਾਲ ਰਭ ਿਬਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ ਕਦ� ਉਸਦ ੇਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਵੀ

ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਪਿਹਿਨਆ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਹਣਾ ਉ �ਤਰਦਾ ਿਗਆ ।ਤ ੇਉਸ ਮਗਰ� ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਸੱਜੇ ਇੱਕ

ਇੱਕ ਕਪੱੜ ੇਦ ੇਉ �ਤਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ । ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭਜੱੇ ਤ ੇਮੇਕਅੱਪ ਰਚੇ

ਕਪੱਿੜਆਂ ਿਵਚ� ਆਉ �ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ ੋਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਸਮਾਈ ਿਕਸੇ ਅਗਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਐਨਾ ਪ�ਤਖੱ ਮਿਹਸੂਸ ਹਇੋਆ ਸੀ

।ਮਰਦ ਦੀ ਛੂਹ ਔਰਤ ਦ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਿਪਘਲਾ ਿਦਦੰੀ ਹ ੈਬਸ਼ਰਤ ੇਇੱਛਾ

ਹਵੋ।ੇ ਮੋਿਹਨੀ ਦ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਧੁਰ ਤਕੱ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ

ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਉ �ਠ� ਸੀ।

ਇੱਛਾ ਜਾਗਦ ੇਹੀ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਤਵ ੇਵਾਂਗ ਤਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ.ਲੰੂ ਕਿੰਢਆ ਂਦ ੇਖੜੇ

ਹਣੋ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਿਰਹਾ ਤ ੇਸਾਹਾਂ ਚ ਤਜੇੀ ਤ ੇਗਰਮਾਹਟ ਸੀ।ਬੁੱਲ� ਾ ਤੇ

ਪਿਹਲੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦ ੇਸਾਹ ਗਲੇ ਚ ਅਟਕ ਗਏ.ਲਚਕ ਨਾਲ ਭਰ ੇਉਸਦੇ

ਰੂ ੰਤ� ਵੀ ਵਧੱ ਨਰਮ ਿਪੰਡ ੇਤ ੇਿਜਉ � ਿਜਉ � ਹਥੱ ਘੁੰਮ ਰਹ ੇਸੀ.ਉਸ ਦੀ ਲਚਕ ਵਧੱ

ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਿਜਸਮ ਪਥਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ.ਖੱੁਲ�ੇ ਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਜਸਮ

ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਛੋਹ ੇਸਖ਼ਤੀ ਤ ੇਉਭਾਰਾਂ ਦ ੇਫੈਲ ਅਿਹਸਾਸ ਹਇੋਆ ਸੀ।ਹਥੱਾਂ ਮੱਖਣ ਤ�

ਿਤਲਕਵ ੇਿਢੱਡ ਉਪਰ� ਿਖਸਕ ਕ ੇਪੱਟਾਂ ਤ ੇਿਫਰਨ ਲੱਗੇ,ਤ ੇਿਫਰ ਹਰੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਲੱ
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ਿਖਸਕਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਸਦ ੇਅੰਦਰ ਦਮਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਆ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸਨੰੂ

ਪੱਟਾਂ ਤ� ਨਗਨ ਵਖੇ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ.ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪੱਟਾਂ ਨੰੂ ਘੁੱਟ

ਿਲਆ ਪਰ ਹਥੱਾਂ ਨ� ਉਸ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨ� ਜਾਂਦ ੇਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਇੰਝ ਿਪਆਰ ਨਾਲ

ਛੋਿਹਆ ਕ ੇਉਸਨ� ਉਸ ਛੂਹ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪੱਟਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਖੋਲ�

ਿਦੱਤਾ।ਊਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨ� ਿਬਨਾਂ ਦਰੇੀ ਆਪਣ ੇਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਉਸਦ ੇਪੱਟਾਂ ਤ ੇਿਟਕਾ

ਿਦੱਤਾ.ਪਿਹਲੇ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਪੂਰਨ ਔਰਤ ਨਾ ਹਣੋ

ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਜਾਿਗਆ.ਉ �ਪਰ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਨਹ� ਸੀ ਰਕੁ ੇਤ ੇਹਠੇਾਂ ਜੀਭ.ਉਸਨ� ਿਜਵ�

ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਉ �ਵ ੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ ੇਉਵ� ਹੀ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਮਨ ਵਾਂਗ ਨਹ� ਿਕ ਬਾਹਰ� ਤਕੱ ਅੰਦਰ� ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ।ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ

ਦੀ ਹਰਕਤ ਿਕਤ ੇਵੀ ਘੱਟ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹ� ਸੀ

ਲੱਗੀ.ਿਨੱਕੀਆ ਿਨੱਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਊਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦ ੇਉਸਨ�

ਿਪਆਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਗਾਏ ਰਿਖਆ।ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਦੇ

ਉਸ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਛੋਹ ਕ ੇਵਿੇਖਆ ਿਜਸਨੰੂ ਛੋਹ ਕ ੇਵਖੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਪਾਪ

ਸੀ।ਉਹ ਸਖਸ਼ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ੇਪਰ

ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।ਿਕਨੰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ!ਜਦ� ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਉਹ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਧੱ ਗਈ

ਸੀ.ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰਕ ੇਜਦ� ਉਹ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਲਈ ਿਤਆਰ

ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਿਹਨੀ ਲਈ ਦਰਦਭਰੀ ਸੀ.ਪਰ ਉਹ

ਤਨ ਮਨ ਤ� ਿਤਆਰ ਸੀ।ਉਸਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ

ਸੀ।ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪਲ ਦਰਦ ਭਰ ੇਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਿਪਆਰ

ਤ ੇਛੇੜਛਾੜ ਨ� ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਲਈ ਰਾਹ

ਬਣਾ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ।ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਪੱਟਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤ ੇਸੀਨ� ਤਕੱ ਿਫਰਦੇ

ਹਏੋ ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਿਵਚੱ� ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਰ ਬੀਤਦ ੇਪਲ ਨਾਲ

ਉਹ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੱਦੀ ਗਈ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤਕੱ ਕੁਝ
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ਮਿਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ� ਤਕੱ ਉਹ ਊਸ ਉ �ਪਰ ਿਡਗੱ ਨਾ ਿਗਆ ਇੰਝ ਉਸਦ ੇਪੁੱਠ�

ਪਏ ਹੀ ਊਸ ਉ �ਪਰ ਲੇਟ ਿਗਆ.

ਰਾਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਦ ਤ ੇਆਨੰਦ ਦੀ ਰੇਸ ਚੱਲੀ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਥੇ ਹੀ

ਖਤਮ ਹਈੋ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਿਹਸਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ

ਦਰਦ ਉਸਨੰੂ ਿਨਗੂਣਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ । ਤ ੇਉਸ ਦਰਦ ਤ� ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ

ਿਦਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ।

ਉਸ ਿਦਨ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਉਲਟ ਸੀ ਸਭ ।ਿਚੱਟ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਆਏ ਸਭ ਿਸਰਫ

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ । ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਪੱਗ ਹਰ ਕਈੋ ਰੋ

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਿਕ ਿਕਸ ਲਈ ਰ ੋਰਹ ੇਸੀ । ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ

ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਿਜਉ �ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ

ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤ ੇਿਜਸਨ� ਇਸ ਸਰੀਰ ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕ ੇਹਰ ਚਾਅ ਨੰੂ

ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤ ੇਜਾਂ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦ ੇਖਤਮ ਹਣੋ ਮਗਰ� ਮੁੜ ਉਸ ਦਨੁੀਆਂ ਚ

ਜਾਣ ਤ ੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ,ਮੰਗ ਕ ੇਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਿਹਜੜਾ ਆਖ ਦਰੁਕਾਰ ਿਦਦੰਾ

ਸੀ । ਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਵੀ

ਰਣੋ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋੱ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸ ਕਰਕ ੇਇਹ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ।

ਪਰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਚ ਉਸਦ ੇਢਿਹਦੰ ੇਹਰ ਿਖਆਲ ਨੰੂ ਬਲ ਿਮਿਲਆ ।ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ

ਆਈ ਿਕ ਪੜ� ੇਿਲਖੇ ਿਹਜਿੜਆ ਚ ਉਹ ਇੱਕਲੀ ਨਹ� । ਸਗ� ਹਰੋ ਵੀ ਹਨ ਜੋ

ਪੜ�ਕ ੇਇਸ ਦਰੁਕਾਰ ੇਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਤ ੇਸੋਸ਼ਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ

ਿਕਨੰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ । ਇਸ ਹ�ਸਲੇ ਤ ੇਕੁਝ ਆਪਣ ੇਵਰਗੇ ਅਧੂਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨ� ਕਾਲਜ਼ ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਲੈ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ।

ਇੱਛਾ ਜਾਗਦ ੇਹੀ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਤਵ ੇਵਾਂਗਤਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ।ਲੰੂ ਕਿੰਢਆਂ ਦ ੇਖੜੇ

ਹਣੋ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਿਰਹਾ ਤ ੇਸਾਹਾਂ ਚ ਤਜੇੀ ਤ ੇਗਰਮਾਹਟ ਸੀ। ਬੁੱਲ� ਾ ਤੇ

ਪਿਹਲੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦ ੇਸਾਹ ਗਲੇ ਚ ਅਟਕ ਗਏ । ਲਚਕ ਨਾਲ ਭਰੇ

ਉਸਦ ੇਰੂ ੰਤ� ਵੀ ਵਧੱ ਨਰਮ ਿਪੰਡ ੇਤ ੇਿਜਉ � ਿਜਉ � ਹਥੱ ਘੁੰਮ ਰਹ ੇਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਚਕ
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ਵਧੱ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਿਜਸਮ ਪਥਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ�ੇ ਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਿਜਸਮ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਛੋਹ ੇਸਖ਼ਤੀ ਤ ੇਉਭਾਰਾਂ ਦ ੇਫੈਲ ਅਿਹਸਾਸ ਹਇੋਆ ਸੀ।ਹਥੱਾਂ ਮੱਖਣ

ਤ� ਿਤਲਕਵ ੇਿਢੱਡ ਉਪਰ� ਿਖਸਕ ਕ ੇਪੱਟਾਂ ਤ ੇਿਫਰਨ ਲੱਗੇ,ਤ ੇਿਫਰ ਹਰੋ ਵੀ ਅੰਦਰ

ਵਲੱ ਿਖਸਕਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਦ ੇਅੰਦਰ ਦਮਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਆ ਿਗਆ ਜੋ

ਉਸਨੰੂ ਪੱਟਾਂ ਤ� ਨਗਨ ਵਖੇ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪੱਟਾਂ ਨੰੂ

ਘੱੁਟ ਿਲਆ ਪਰ ਹਥੱਾਂ ਨ� ਉਸ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨ� ਜਾਂਦ ੇਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਇੰਝ ਿਪਆਰ ਨਾਲ

ਛੋਿਹਆ ਕ ੇਉਸਨ� ਉਸ ਛੂਹ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪੱਟਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਖੋਲ�

ਿਦੱਤਾ। ਊਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨ� ਿਬਨਾਂ ਦਰੇੀ ਆਪਣ ੇਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਉਸਦ ੇਪੱਟਾਂ ਤ ੇਿਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ।

ਪਿਹਲੇ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਪੂਰਨ ਔਰਤ ਨਾ ਹਣੋ ਦਾ

ਅਿਹਸਾਸ ਜਾਿਗਆ । ਉ �ਪਰ ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦ ੇਹਥੱ ਨਹ� ਸੀ ਰਕੁ ੇਤ ੇਹਠੇਾਂ ਜੀਭ ।

ਉਸਨ� ਿਜਵ� ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਉ �ਵ ੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ ੇਉਵ� ਹੀ ਿਪਆਰ

ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦਮਨ ਵਾਂਗ ਨਹ� ਿਕ ਬਾਹਰ� ਤਕੱ ਅੰਦਰ� ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ।

ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਿਕਤ ੇਵੀ ਘੱਟ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹ�

ਸੀ ਲੱਗੀ । ਿਨੱਕੀਆ ਿਨੱਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਊਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ

ਉਸਨ� ਿਪਆਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਗਾਏ ਰਿਖਆ।

ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਦ ੇਉਸ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਛੋਹ ਕ ੇਵਿੇਖਆ ਿਜਸਨੰੂ ਛੋਹ ਕੇ

ਵਖੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਪਾਪ ਸੀ। ਉਹ ਸਖਸ਼ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੰੂ

ਆਪਣ ੇਬੱੁਲਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ੇਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।ਿਕਨੰਾ ਸਮਝਦਾਰ

ਸੀ!ਜਦ� ਮੋਿਹਨੀ ਨ� ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਂ

ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਧੱ ਗਈ ਸੀ ।ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰਕ ੇਜਦ� ਉਹ ਉਸ

ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਿਹਨੀ

ਲਈ ਦਰਦਭਰੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਤ� ਿਤਆਰ ਸੀ।ਉਸਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ

ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਪਲ ਦਰਦ ਭਰ ੇਤਾਂ ਸੀ

ਹੀ ਉਸ ਸਖਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਿਪਆਰ ਤ ੇਛੇੜਛਾੜ ਨ� ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੰੂ
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ਘੱਟ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ

ਨੰੂ ਪੱਟਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤ ੇਸੀਨ� ਤਕੱ ਿਫਰਦ ੇਹਏੋ ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਿਵਚੱ� ਵੀ ਅੰਦੇ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨ� ਇਸੇ ਤਰੀਕ ੇਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ

ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹਰ ਬੀਤਦ ੇਪਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੱਦੀ ਗਈ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਿਜਸਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤਕੱ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ� ਤਕੱ ਉਹ ਊਸ ਉ �ਪਰ ਿਡਗੱ

ਨਾ ਿਗਆ ਇੰਝ ਉਸਦ ੇਪੱੁਠ� ਪਏ ਹੀ ਊਸ ਉ �ਪਰ ਲੇਟ ਿਗਆ ।

ਇਹ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਿਹਨੀ ਲਈ ਦਰਦਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਿਹਸਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ

ਦਰਦ ਉਸਨੰੂ ਿਨਗੂਣਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ । ਤ ੇਉਸ ਦਰਦ ਤ� ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ

ਿਦਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ।

ਉਸ ਿਦਨ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਉਲਟ ਸੀ ਸਭ ।ਿਚੱਟ ੇਕਪੱਿੜਆਂ ਚ ਆਏ ਸਭ ਿਸਰਫ

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ । ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਪੱਗ ਹਰ ਕਈੋ ਰੋ

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਿਕ ਿਕਸ ਲਈ ਰ ੋਰਹ ੇਸੀ । ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ

ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਿਜਉ �ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ

ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤ ੇਿਜਸਨ� ਇਸ ਸਰੀਰ ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕ ੇਹਰ ਚਾਅ ਨੰੂ

ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤ ੇਜਾਂ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦ ੇਖਤਮ ਹਣੋ ਮਗਰ� ਮੁੜ ਉਸ ਦਨੁੀਆਂ ਚ

ਜਾਣ ਤ ੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ,ਮੰਗ ਕ ੇਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਿਹਜੜਾ ਆਖ ਦਰੁਕਾਰ ਿਦਦੰਾ

ਸੀ । ਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਿਰਹਾ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਵੀ

ਰਣੋ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋੱ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸ ਕਰਕ ੇਇਹ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ।

ਪਰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਚ ਉਸਦ ੇਢਿਹਦੰ ੇਹਰ ਿਖਆਲ ਨੰੂ ਬਲ ਿਮਿਲਆ ।ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ

ਆਈ ਿਕ ਪੜ� ੇਿਲਖੇ ਿਹਜਿੜਆ ਚ ਉਹ ਇੱਕਲੀ ਨਹ� । ਸਗ� ਹਰੋ ਵੀ ਹਨ ਜੋ

ਪੜ�ਕ ੇਇਸ ਦਰੁਕਾਰ ੇਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਤ ੇਸੋਸ਼ਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ
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ਿਕਨੰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ । ਇਸ ਹ�ਸਲੇ ਤ ੇਕੁਝ ਆਪਣ ੇਵਰਗੇ ਅਧੂਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨ� ਕਾਲਜ਼ ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਲੈ ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ ।

ਕਾਲਜ਼ ਦ ੇਦਾਖਲੇ ਮਗਰ�, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਲੱ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹ� ਸੀ

ਬਦਿਲਆ । ਬਦਿਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਤ ੇਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਨਜ਼ਰੀਆ

। ਹਣੁ ਉਸਨੰੂ ਤਾਅਨ� ਿਮਹਣ ੇਤ ੇਫਬੱਤੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਗੰ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ । ਉਸ ਦਾ

ਿਧਆਨ ਮਿਹਜ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਵਲੱ ਸੀ । ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੰੂ ਤਗੰ ਕਰਦੀ ਦੀ ਉਹ

ਸੀ ਿਸਰਫ ਇਸ਼ਕ ਤ ੇਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਸ ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਘਾ ਂਝੂਟਦ ੇਦਖੇਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹਤੁੀ ਵਾਰ ਮਨ

ਭਰ ਆਉ �ਦਾ । ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤ ੇਉਹ ਿਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।

ਜਦ� ਕਈੋ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਚ ਗ�ਸਤ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਉਹ ਉਸ ਿਵਚ� ਖੁਦ ਨੰੂ ਕਢੱਣ ਲਈ

ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹਰੋਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਿਫਰ ਖੁਦ

ਦੀਆਂ ਜੜ�ਾਂ ਫਰਲੋਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। ਇਥ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਯਾਤਰਾ

ਸ਼ੁਰ ੂਹਈੋ । ਆਪਣ ੇਿਪਛੋਕੜ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ,ਇਿਤਹਾਸਕ ,

ਿਵਿਗਆਨਕ ਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਸਭ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਫਰਲੋਣ ਦੀ ।

ਿਮਿਥਹਾਸ ਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ� ਉਸਨੰੂ ਲੱਭਾ ।

ਜਦ� ਬ�ਹਮਾ ਨ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਤਾਂ ਿਸ਼ਵ ਜੀ ਉਦ� ਿਤਨੰ ਿਦਨ ਲਈ ਅਲੋਪ ਸੀ । ਤੇ

ਜਦ� ਤਕੱ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਉਦ� ਤਕੱ ਇਹ ਕਮੰ ਖਤਮ ਹ ੋਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਿਜਸਤ� ਗੁੱਸੇ

ਹ ੋਿਸ਼ਵ ਜੀ ਨ� ਆਪਣ ੇਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਤੜੋ ਕ ੇਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਇੰਝ ਉਸਦਾ

ਸੰਬੰਧ ਿਸੱਧਾ ਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹ ੈ। ਿਫਰ ਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਰਧ-ਨਾਿਰਸ਼ਵਰ ਸਰਪੂ ਤਾਂ

ਉਸਨੰੂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਿਜਵ ੇਿਸਰਜਣ ਹਾਰ ੇਨ� ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਿੜਆ ਸੀ ।

ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਉਹ ਇਿਤਹਾਸ ਚ ਖੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਲਾ

ਿਵਵਹਾਰ ਊਹਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਭ ਤ� ਭੜੈਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰਜ਼ੇਾਂ ਨ� ਆ ਕ ੇਕੀਤਾ

ਜਦ� ਿਹਜਿੜਆ ਨੰੂ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਜਾਤੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕ ੇਆਮ ਸਮਾਜ ਤ� ਵਖੱ ਕਰ
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ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਤ ੇਇਸਦ ੇਕਰਕ ੇਦ ੋਸਦੀਆਂ ਦ ੇਕਰੀਬ ਜ਼ੁਲਮ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹ�

ਸੀ ਤਿੱਕਆ । ਮਗਰ� ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਉਸ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਵਾਲਾ ਟਗੈ ਭਾਵ�

ਹਟ ਿਗਆ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤ ੇਪੁਰਸ਼ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਤੀਸਰਾ ਜ�ਡਰ ਹਣੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਰਨ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਲੱਗੇ । ਤ ੇਿਕਨੰ� ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ� ਇਸ ਲਈ ਲਿੜਆ ਿਫਰ

ਿਕਤ ੇਜਾ ਕ ੇਪਿਹਲ਼ਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਤ ੇਿਫਰ ਨ�ਕਰੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਪਰ

ਿਫਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਐਨੀ ਸੀ ਿਕ ਹਲੇ ਵੀ ਟ�ਾਂਸਜ�ਡਰ ਿਲਖਵਾਉਣ ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ

ਹੁਦੰੀ ਸੀ ।

ਕੁਦਰਤ ਤ ੇਸਮਾਜ ਦੀ ਦਹੋਰੀ ਮਾਰ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਅ ਰਹ ੇਸੀ । ਤ ੇਹਰ

ਜਜਮਾਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹ ੇਸੀ । ਿਫਰ ਇੱਕ ਪਲ ਉਸਦ ੇਿਹਸੱੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਆਈ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵਰ�ਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਰਗੇ

ਿਕਸੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸਖਸ਼ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਹਰੋ ਵਕਤ ਿਬਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ

ਹਇੋਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਆਪਣ ੇਡਰੇ ੇਨੰੂ ਛੱਡ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹ ਕ ੇਕਮੰ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਦਲੱੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨ� ਝਟਪਟ ਹਾਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ।

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜਲੀ ਸੀ । ਿਕਸੇ ਡਰੇ ੇਚ ਕਮੰ ਨਾ ਕਰਕ ੇਖੁਦ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਨੰੂ

ਇੱਕਿਲਆ ਿਜਉ �ਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਮੇਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਿਕਸੇ ਅਮੀਰ

ਕੁੜੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ।ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤ ੇਨ�ਕਰੀ ਉਸ ਕਲੋ ਸਭ ਸੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ੇਨੰੂ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਲੋ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਡਰੇੇ

ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ� ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਹਰੋ

ਸਾਧਨ ਫੜ ਲੈਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਮੁੜ ਿਕਸੇ ਡਰੇ ੇਨਾਲ ਜੁੜਕ ੇਵਧਾਈ ਤ ੇਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ

ਵਾਲਾ ਕਮੰ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਗੱਦੀਦਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਸਭ ਤ� ਸੋਹਣੀ

ਵੀ । ਤ ੇਇੰਝ ਸੋਹਣ ੇਿਜਸਮ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕਈੋ ਨ�ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਤੇ

ਉਸਦ ੇਨ�ਚ ਲੈਣ ਨੰੂ ਨਾ ਕਈੋ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਣ । ਉਸ ਲਈ ਇਥ�

ਿਨੱਕਲ ਕ ੇਖਤਰ ੇਪਲ ਪਲ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ� ਉਸਨ� ਮਨ ਚ ਠਾਣ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ

ਿਪਛਾਹ ਨਹ� ਤਿੱਕਆ ।
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ਤ ੇਉਸ ਮਗਰ� ਕਦ ੇਉਹ ਮੁੜ ਡਰੇ ੇਨਹ� ਸੀ ਗਈ । ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਜਲੀ

ਕਲੋ ਹੀ ਰਹੀ । ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅੰਜਲੀ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਤਰੌ ਤਰੀਕ ੇਵਖੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਚ ਉਹ ਉਸਦ ੇਅਸਲ ਧੰਦੇ

ਨੰੂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ । ਮਿਹਜ਼ ਦਹੇ ਵਪਾਰ ਤ� ਵਧੱਕ ੇਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦ ੇਇਸ

ਸੱਚ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਆਉ �ਦ ੇਹੀ ਉਸਤ� ਦਰੂ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਉਸਨੰੂ ਭਲੇ ਚ ਲੱਗਾ । ਇਸ

ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਿਬਤਾਕ ੇਉਸਨ� ਅੰਜਲੀ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ । ਿਫਰ

ਨ�ਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚੱਲ ਿਪਆ । ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦ ੇਸੋਹਣੇ

ਕਪੱੜ ੇਤ ੇਡੁਲੱਦ ੇਹਸੁਨ ਨੰੂ ਵਖੇ ਹਰ ਕਈੋ ਜੌਬ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ।ਪਰ ਿਜਉ � ਹੀ

ਉਸਦ ੇਜ�ਡਰ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕ ੇਬਾਹਰ ਸੁੱਟਵਾ ਿਦਦੰਾ ਸੀ

।ਜੇ ਿਕਤ ੇਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਨ�ਕਰੀ ਿਮਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਿਲਕ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦ ੇਸਾਥੀ ਹਰ

ਵਲੇੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰ ੇਕਰਦ ੇ। ਤ ੇਜਦ� ਉਹ

ਕਈੋ ਹਥੱ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਉ �ਦੀ ਤਾ ਂਉਸਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਹਜੜਾ ਕਿਹ ਕ ੇਿਖਝਾਇਆ

ਜਾਂਦਾ । ਗਾਲਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਗੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬਹਤੁ ੇਮੁੰਡੇ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੁਦੰੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ� ਿਕਹੋ

ਿਜਹਾ ਹ ੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਣਦ ੇਵੀ ਪਰ ਮਕਸਦ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਦਨ ਭਗੋਕ ੇਆਪਣੀ

ਹਵਸ਼ ਤ� ਵਧੱ ਕੁਝ ਨਹ� ਸੀ ਹੁਦੰਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਈੋ ਨ�ਕਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ

ਬਹਤੁੀ ਦਰੇ ਨਾ ਚਲਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਨ�ਕਰੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦਮਨ ਨਾਲ ਸੀ ਓਥੇ ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਜ�ਡਰ ਬਾਰ ੇਝੂਠ

ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ਪਰ ਓਥੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਉਸਨੰੂ ਨ�ਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਉਸਨੰੂ

ਦਮਨ ਬਾਕੀ ਦਨੁੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉ ਉਸਨ� ਵੀ

ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਚ ਕਈੋ ਕਸਰ ਨਹ� ਸੀ ਛੱਡੀ । ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਹਰ ਸਖਸ਼ ਨਾਲ

ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ

ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ । ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉ � !!!!
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ਪਰ ਦਨੁੀਆਂ ਬੜੀ ਅਜ਼ਬ ਏ ਜਦ� ਕਈੋ ਿਜਊਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾਂ ਹਰ ਕਈੋ ਸਾਥ ਛੱਡ

ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤ ੇਜਦ� ਕਈੋ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਿਤਆਗ ਿਦਦੰਾ ਉਦ� ਹਰ ਮੁੜ ਲੀਹ ੇਪਾਉਣ

ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਬਹਤੁੀ ਵਾਰ ਲੀਹ ਤ ੇਮੁੜਨ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਦਰੇ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈ।

ਮੋਿਹਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦ ੇਆਲਮ ਚ ਸੀ ,ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ

ਿਜਊਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਹਰ ਕਿੋਸ਼ਸ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਕਲੋ ਮੁੜ ਕਈੋ ਰਾਹ ਨਹ�

ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਨ� ਡਰੇ ੇਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ । ਉਸਦ ੇਪੱਲੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਤ� ਿਬਨਾਂ

ਕੁਝ ਨਹ� ਿਪਆ । ਡਰੇ ੇਦੀ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਿਪਆਰ ਸੀ । ਪਰ

ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦIੇI ਸਦੀਆਂ ਦ ੇਅਸੂਲ ਉਹ ਤੜੋ ਨਹ� ਸਕਦ ੇਸੀ । ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ

ਕਈੋ ਵੀ ਹਰੋ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰ� ਮੁੜ ਡਰੇ ੇਚ ਜੁੜਨਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਸੀ ।ਅਿਜਹਾ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੇਾ ਸ਼ਰਾਿਪਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਸੀ ਤ ੇਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਡੰਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਬਣ ਸਕਦ ੇਸੀ ।

ਮੁੜ ਉਸਨੰੂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਿਮਿਲਆ । ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨ� ਉਸਨੰੂ ਢਰੇੀ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।

ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਪਿਹਲ ਬੱਚਤ ਦ ੇਪੈਿਸਆ ਂਨਾਲ ਹਟੋਲ ਚ ਰਕੁਦੀ ਰਹੀ ,ਿਫਰ ਸਰਾਂ ਚ ਆ

ਗਈ ਤ ੇਿਫਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇ। ਉਸਨ� ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਬਦਲੀ ਜੋ ਨਹ�

ਬਦਿਲਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਲੱ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਬਸਤਰ ਤਕੱ ਿਖੱਚਣ

ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ । ਕਈੋ ਉਮਰ ਧਰਮ ਜਾਤ ਿਕਤੱ ੇਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ

ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਭਗੋਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਵੋ ੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤ ੇਗੱਲ ਇੱਕ ੋਥਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ

। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਰਦ ਕਿਹਦੰੀ ਇਹ ਦਨੁੀਆਂ ਿਕਸ ਹਦੱ ਤਕੱ ਿਡਗੱ ਸਕਦੀ ਹ ੈ।

ਉਸਨੰੂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ।

ਅਖੀਰ ਜਦ� ਖਾਣ ੇਦ ੇਵੀ ਲਾਲੇ ਪੜ� ਗਏ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਭ ਅਸੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਿਛਕੱ ੇਟਗੰਣੀਆ ਪਈਆਂ । ਮੁੜ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ੋਸਹਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਅੰਜਲੀ । ਉਸਦੇ

ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਿਕ ਜਦ� ਹਰ ਕਈੋ ਉਸਦੀ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ� ਿਜਸਮ

ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੱ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਵਸੂਲਣ ਚ ਭਲਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ?
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ਉਸ ਨ� ਮੁੜ ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਿਲਆ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਿਗਆ

ਉਸਦ ੇਿਦਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ ਮਨ ਕਿਚਆਣ ਜਹੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ।

ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਚ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੰੂ ਰਬੱ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਰਗੇ ਲਗਦ ੇਸੀ ਜੋ

ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਅਪਿਵਤੱਰ ਨਾ ਹਕੋ ੇਿਕਸੇ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦ ੇਸੀ । ਓਥੇ ਅੱਜ ਉਸ

ਤ� ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਵਲੱ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸਦ ੇਿਦਲ ਨੰੂ ਤੜੋ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ

ਉਸ ਬੋਝ ਦ ੇਥੱਲੇ ਦਬੱੀ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਰਸਤ ੇਤ� ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰੋ ਰਾਹ ਨਹ� ਿਮਲ

ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਉਸਨ� ਵਿੇਖਆ ਿਕ ਜਦ� ਦਨੁੀਆ ਂਸੌਣ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦ ੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ

ਸ�ਕੜ ੇਪਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਦ ੇਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤ ੇਸੱਜੀਆਂ ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਤ ੇਿਹਜਿੜਆ ਨਾਲ

ਭਰ ਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਉਹ ਤ ੇਅੰਜਲੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਿਕਸੇ ਪਾਰਕ ਦ ੇਇੱਕ ਹਨ�ਰ ੇਰਸਤ ੇਦੇ

ਕਨੋ� ਤ ੇਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਆਉ �ਦ ੇਜਾਂਦ ੇਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਿਹ ਖਿਹ ਕੇ

ਲੰਗਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤ� ਤ� ਵਡੱੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ੋਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ

ਸ਼ਾਇਦ ਓਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸਭ ਔਰਤਾ ਂਤ� ਵੀ ਵਧੱ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤ ੇਕਿੱਸਆ ਹਇੋਆ

ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਈੋ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵਲੱ ਤਕੱ ੇਤ ੇਰਟੇ ਪੁੱਛੇ ਿਬਨਾਂ ਲੰਘੀ ਹਵੋ।ੇ ਪਰ

ਿਜਉ � ਹੀ ਉਸਦ ੇਰਟੇ ਤ ੇਿਹਜੜ ੇਹਣੋ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਿਣਓ � ਅਗਲਾ

ਨੱਕ ਬੱੁਲ� ਵਟੱਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ । ਇਸੇ ਅਧੂਰਪੇਣ ਕਰਕ ੇਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਟੇ ਘੱਟ

ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ । ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ ੇਵਰਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤ� ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੱ ਹੀ

ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ । ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਅ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ । ਉਹ ਹਥੱ ਨੰੂ ਪਕੜ ਪਾਰਕ ਦੇ

ਿਕਸੇ ਸੁੰਨ� ਿਹਸੱੇ ਚ ਕਈੋ ਬ�ਚ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਕਈੋ ਟਢੇਾ ਰੁਖੱ । ਕਈੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ� ।

ਿਸਰਫ ਸਾਹਮਣ ੇਆਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜੰਨ� ਕੁ ਕਈੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਪੱੜੇ

ਉਤਾਰ ਕ ੇਉਸਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤ ੇਗ�ਾਹਕ ਆਪਣੀ ਲਪਟਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੰੂ ਉਸਦੇ

ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਦਸਾਂ ਿਮੰਟਾਂ ਚ ਉਤਾਰਕ ੇਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਸਵਰੇ ਹਣੋ ਤ� ਕੁਝ ਘੰਟੇ

ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤਕੱ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਦੰਾ ।

ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਬਿਹਸ ਹੁਦੰੀ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ,ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਿਡਸਕਾਊ �ਟ ਦਕੇੇ





HarjotDiKalam26/06/2020

https://harjotdikalam.com/2020/03/14/mohini-punjabi-story-of-a-transgender/ 23/30

ਆਪਣ ੇਵਲੱ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਵੀ । ਭੁਖੱ ਤ ੇਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਇਥੇ ਵੀ ਪਹੁਚੰ

ਗਈ ਸੀ । ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਤੁ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ।ਸਭ ਤ� ਵਧੱ ਲੜਾਈ

ਤਾਂ ਪ�ੋਟਕੈਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਹੁਦੰੀ । ਸੇਕਸੂਅਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਇਸ ਦਰੌ ਚ

ਵੀ ਬਹਤੁ ਲੋਕ ਪ�ੋਟਕੈਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦ ੇਵਧੱ ਪੈਸੇ ਿਦਦੰ ੇਸੀ । ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਲੜਾਈ

ਵੀ ਹੁਦੰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਸ ਵੀ । ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਿਵਚ� ਪੈਸੇ ਦ ੇਲਾਲਚ ਚ

ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਿਦਦੰ ੇਸੀ । ਪਰ ਹਰ ਕਈੋ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਬੱਚ ਿਨੱਕਲੇ ਜਰਰੂੀ ਨਹ�

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ । ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ

ਪ�ੋਟਕੈਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਓਥੇ ਆਮ ਸੀ । ਿਜਥੇ ਓਥੇ ਖੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਵੀ ਤ ੇਿਹਜੜ ੇਵੀ ਸਿਹਣ ਕਰ ਲ�ਦ ੇਸੀ ।

ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੋ ਹਇੋਆ ਉਸਨ� ਉਸਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ।ਸੁੰਨੀ ਤੇ

ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਸੀ ,ਧੁੰਦ ਿਡਗੱਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤ ੇਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਕਾਂਬਾ ਚੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ

ਠੰਡ ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਿਜਸਮਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਨੰੂ ਲੱਭਦ ੇਸੁੰਨ� ਕਿੋਨਆਂ ਤ ੇਿਜਸਮ

ਖਰੀਦਦ ੇਤ ੇਵਚੇਦ ੇਿਫਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਿਜੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਧੂਆਂ ਕ ੇਉਹ

ਠਰਦ ੇਮੁੜ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਕਈੋ ਕਈੋ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁਦੰਾ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਹੀ

ਸੌਦਾ ਕਰਕ ੇਲੈ ਜਾਂਦਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੱਫੀ ਦਾ ਿਨੱਘ ਿਕਸੇ ਹਰੋ

ਿਨੱਘ ਤ� ਵਧੇਰ ੇਿਨੱਘਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ ਭਰਦਾ ।

ਐਸੇ ਵਲੇੇ ਮੋਿਹਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਭਾਰ ੇਲਚਕ ਨਾਲ

ਭਰ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਿਨੱਘੇਪਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸਭ ਨੰੂ ਦਖੇਿਦਆਂ ਹੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ

ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦੀ । ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ

ਤ� ਵਧੱ ਆ ਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਿਫਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਤ ੇਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ ਬਹਤੁਾ ਉਸਨ�

ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਤ ੇਇੱਕ ਦ ੋਵਾਰ ਸਿਹਣ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਿਸਆਣਪ

ਮਗਰ� ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁਦੰੀ ਸੀ ।

ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਓਥੇ ਖੜ�ਾ ਿਕਨੰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤਕੱਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਜਵ� ਹਰ ਇੱਕ ਹਨ�ਰ ੇਚ ਖੜ ੇਹਡੱ ਮਾਸ ਦ ੇਪੁਤਲੇ ਦਾ ਮੇਚ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹਵੋ ੇ।ਇੱਕ
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ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹਇੋਆ ਿਕ ਿਕਤ ੇਪੁਿਲਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹਵੋ ੇ। ਲੋਕਲ

ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਬੰਿਨ�ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਓਥ� ਕਈੋ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਸੀ

ਪਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਿਕਸੇ ਨ� ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹਵੋ ੇ। ਪਰ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ

ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਉਸ ਵਲੱ ਵਧੱ ਸੀ ਤ ੇਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਮੁਬਾਇਲ ਉ �ਤ ੇਕੁਝ ਿਮੰਟਾਂ ਦ ੇਦਖੇ

ਦਖੀਏ ਮਗਰ� ਅਖੀਰ ਉਹ ਉਸ ਕਲੋ ਆ ਹੀ ਿਗਆ ।

ਆਉ �ਦ ੇਹੀ ਉਸਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਰਟੇ ਪੁੱਿਛਆ , ਉਸਦ ੇਕਹ ੇਰਟੇ ਉ �ਤ ੇਿਬਨਾਂ ਕਹੇ

ਸਿਹਮਤ ਵੀ ਹ ੋਿਗਆ । ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਦਾਲ ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਿਗਆ ।ਇਸ਼ਾਰ ੇਚ ਹੀ

ਉਸਨ� ਆਪਣ ੇਆਸ ਪਾਸ ਖੜ� ੇਬਾਕੀਆਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ । ਤ ੇਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ ੇਉਹ

ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕ ਵਲੱ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ । ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਦ ੇਹਏੋ ਉਹ ਵੀ ਨ�ੜ ੇਹੀ

ਪਹੁਚੰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਪਾਰਕ ਦ ੇਇੱਕ ਕਨੋ� ਤਕੱ ਅੰਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵਖੇਦੀ ਰਹੀ । ਿਫਰ ਸਭ

ਕੁਝ ਸਹੀ ਭਾਂਪ ਕ ੇਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ ।

ਤੁਰਦ ੇਤੁਰਦ ੇਹੀ ਉਹ ਉਸਦ ੇਨ�ੜ ੇਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਉਸਦੇ

ਦਆੁਲੇ ਵਲ ਿਲਆ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚ ਿਕਸੇ ਨ� ਇੰਝ ਹਵਸ਼ ਦੀ

ਬਜਾਏ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਚ ਘੁੱਿਟਆ ਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪੰਘਰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ

ਹਇੋਆ । ਉਸਦੀ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਚਾਲ ਧੀਮੀ ਹਣੋ ਲੱਗੀ । ਲੱਤਾਂ ਕਬੰਣ ਲੱਗੀਆਂ ।

ਹਰੋ ਤੁਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਥੇ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦ ੇਦ ੇਮੋਿਢਆਂ ਤ ੇਪੈ

ਿਗਆ ਸੀ । ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਦਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤ ੇਝੀਲ ਤ ੇਵਜੱੀ ਊਸਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ

ਿਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਿਕਆ ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਕ�ੀਨ ਤ ੇਫਲੈਸ਼ ਹ ੋਿਗਆ । ਕਸੋਾ

ਿਜਹਾ ਹਝੂੰ ਅੱਖ ਤ ੇਬੋਝ ਬਣ ਿਗਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ� ਸਹਾਰਾ ਦ ੇਕ ੇਹਵਾ ਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ

। ਅੱਖਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਪਲਾਂ ਚ ਹੀ ਜਾਦ ੂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ

ਕਈੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ । ਿਜਵ� ਪਰੀ ਕਥਾ ਚ ਅਚਾਨਕ ਕਈੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
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ਆ ਕ ੇਸਦੀਆਂ ਤ� ਦ�ਤ ਦ ੇਕਬਜੇ ਤ� ਪਰੀ ਛੁਡਵਾ ਕ ੇਲੈ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇ।

ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਦਰੂ ਜਾ ਕ ੇਘੁੱਪ ਹਨ�ਰ ੇਚ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਿਠਆ ਿਫਰ

ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੋਿਢਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕ ੇਓਥੇ ਹੀ ਿਬਠਾ ਿਲਆ ਹਾਲੇ ਤਕੱ ਪੈਸੇ ਦੀ

ਕਈੋ ਗੱਲ ਨਹ� ਸੀ ਹਈੋ ਨਾ ਹੀ ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਕਈੋ ਚੇਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਤ ੇਜੋ

ਭਾਰ ੂਸੀ ਉਹ ਉਸਦ ੇਹਥੱਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੀ । ਚੜ�ਦੀ ਰਾਤ ਤ ੇਿਬਨਾਂ

ਚੰਦ ਤ� ਹਨ�ਰਾ ਪਲ ਪਲ ਹਰੋ ਵੀ ਡੂਗੰਾ ਹ ੋਿਰਹਾ ਸੀ । ਰਮੁਕਦੀ ਹਵਾ ਨ� ਹਲੌੀ

ਹਲੌੀ ਕਪੱਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਆ ਰਹ ੇਿਜਸਮ ਦ ੇਿਹਿੱਸਆਂ ਤ ੇਪਸੀਨ� ਨੰੂ ਉਡਾ ਕ ੇਠੰਡਕ

ਦਣੇੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਕਈੋ ਹੋਸ਼ ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਕਪੱੜ ੇਤ�

ਿਬਨਾਂ ਹਨ�ਰ ੇਚ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛਾਵ� ਪੂਰਨ ਨਗਨ ਹ ੋਜਾਣਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ

ਸੀ ਨਹ� ਤਾਂ ਕਦ ੇਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤ ੇਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਮੰ

ਿਨਪਟਾ ਉ �ਡ ਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦ ੇਦੀ ਪਰੀ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਿਜਉ � ਹੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹਸੁੀਨਤਾ ਦ ੇਦਰੌ ਚ ਪੁੱਿਜਆ । ਅਚਾਨਕ ਦ�ਤਾਂ ਦੀ ਦਸਕਤ

ਹਈੋ । ਿਤਨੰ ਚਾਰ ਬੰਦ ੇਪਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕਧੰ ਟਪੱਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰ

ਕ ੇਖੜ ਗਏ । ਇੱਕ ਪਲ ਡਰ ਨ� ਗ�ਸ ਿਲਆ । ਇੱਧਰ ਓਧਰ ਹਥੱ ਮਾਰ ਉਹ

ਆਪਣ ੇਕਪੱੜ ੇਲੱਭਣ ਲੱਗੀ । ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸਤ� ਿਕਨੰੀ ਦਰੂ ਸੀ । ਉਸਨ�

ਘਬਰਾਕ ੇਚੀਕਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਸਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦ ੇਮੁੱਖ ਗ�ਾਹਕ

ਨ� ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਨੰੂ ਹਥੱ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਉਸਨ� ਚੀਕਣ ਲਈ ਦਦੰੀ ਵਢੱੀ । ਪਰ

ਿਫਰ ਦੂਸਰ ੇਹਥੱ ਨ� ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬੋਿਚਆ ਤ ੇਮੂੰਹ ਿਵਚ ਰਮੁਾਲ ਤੁਨੰ ਕ ੇਉਸਦੀਆਂ

ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਜਕੜ ਿਲਆ । ਡਰ ਚ ਿਨੱਕਲ ਕ ੇਰਮੁਾਂਸ ਤ ੇਰਮੁਾਂਸ ਮਗਰ� ਮੁੜ ਡਰ ਤੇ

ਪੀੜ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨ� ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਰਕੋ ਿਦੱਤਾ ।

ਇੱਕ ਘੰਟ ੇਤਕੱ ਿਜਵ� ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹ ੋਿਗਆ ਹਵੋ ੇ। ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਜੋ ਵੀ

ਹਇੋਆ ਸਾਰ ੇਅਿਹਸਾਸ ਮਰ ਿਜਹ ੇਗਏ ਸੀ । ਦਦੰਾਂ ਿਸਗਰਟਾਂ ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ

ਿਜਸਮ ਦ ੇਹਰ ਿਹਸੱੇ ਤ ੇਬਣ ਗਏ ਸੀ । ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਏੋ ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਸਲੂਕ
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ਨੰੂ ਸੁਣਕ ੇਉਹ ਕਬੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦ� ਖੁਦ ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ।

ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਓਥੇ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਿਸੱਧੀ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉ �ਦੇ

ਰਹ ੇ।

ਜਦ� ਿਦਲ ਭਰ ਿਗਆ ਕਪੱੜ ੇਉਸਦ ੇਉ �ਪਰ ਸੁੱਟਕ ੇਉਹ ਚਲਦ ੇਬਣ ੇ।

ਓਥ� ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜਾਂਦ ੇਹੀ ਉਹ ਪੂਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਰਣੋ ਲੱਗੀ । ਿਕਨੰਾ ਿਚਰ ਰ�ਦੀ ਹੀ

ਰਹੀ ਜਦ� ਤਕੱ ਅੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਨ ਨਾ ਲੱਗੀਆ ਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਣੋ

ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਉਸ ਵਲੱ ਆਈ । ਉਸਦ ੇਰਣੋ ੇਤ ੇਹਾਲਤ ਦਖੇ ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ

ਨਾ ਿਪਆ ਸਗ� ਮੋਢ ੇਲੱਗਕ ੇਉਹ ਵੀ ਰਣੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ।

ਐਨ� ਸਾਲ ਦ ੇਇਸ ਧੰਦ ੇਚ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਨੰੀ ਵਾਰ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਰਕੋ ੇਤੇ

ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਕਸੋ ਉਹ ਤ ੇਬਾਕੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦ ੇਸੀ ।

ਪਰ ਮੋਿਹਨੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲੱ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹ� ਸੀ ਲੱਗਾ । ਿਕਸੇ ਹਦੱ ਤ ੇਤਾਂ

ਕਈੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾ ਂਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ੇ। ਆਪਣ ੇਉਸ ਪੂਰ ੇਗਰੁਪੱ ਿਵਚ�

ਉਸਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਿਖਲ਼ਾਫ ਪੁਿਲਸ ਚ ਕਸੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਭ ਦ ੇਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਠਾਣ ੇਚ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਈ ।

ਉਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਐਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ

ਨਾਲ ਹਇੋਆ । ਉਹ ਗ�ਗਰਪੇ ਚ ਜਰਰੂ ਆਉ �ਦਾ ਹ ੈ। ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਨ�

ਕਈੋ ਵੀ ਕਸੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦ ੇਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ

ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਕਸੇ ਜੇ ਪੁਿਲਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਿਕਥੱੇ ਜਾਣਗੇ

। ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਧੰਦਾ ਕਰਨ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਹੀ ਜੇਲ� ਭਜੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ ।

ਪਰ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤ� ਡਰੀ ਨਹ� । ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਕਲੱੀ ਨਹ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ

ਉਸਦ ੇਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਓਥੇ ਹੀ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕ ੇਬੈਠ ਗਏ ।ਰਾਤ ਤ� ਸਵਰੇ ਹਈੋ ।

ਲੋਕ� ਆਉਣ ਲੱਗੇ ।ਅਫ਼ਸਰ ਤ ੇਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਗਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਉ � ਿਜਉ � ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਗਆ ਉਹ





HarjotDiKalam26/06/2020

https://harjotdikalam.com/2020/03/14/mohini-punjabi-story-of-a-transgender/ 27/30

ਵੀ ਆਉ �ਦ ੇਗਏ । ਮਾੜ ੇਲੀਡਰ ਿਜੱਡੀ ਰਲੈੀ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਕਠੱ ਹ ੋਿਗਆ ।

ਥੱਕ ਹਾਰ ਕ ੇਨਵ� ਿਡਊਟੀ ਤ ੇਆਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨ� ਊਸਦੀ ਿਰਪੋਟ ਦਰਜ ਕਰਨ

ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ । ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕ ੇਹਰੈਾਨੀ ਹਈੋ ਿਕ ਉਸਦ ੇਨਾਲ

ਜੋ ਵੀ ਹਇੋਆ ਉਹ ਰਪੇ ਦਾ ਨਹ� ਸਗ� ਿਸਰਫ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਣਦਾ ਹ ੈ( ਇਹ ਕਹਾਣੀ 2009 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਹ ੈ). ਿਕਉਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਿਸਰਫ ਮਰਦ ਦ ੇਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨੰੂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ

ਨੰੂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੈਕਸ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹ ੈਉਸ

ਚ ਰਪੇ ਦਾ ਨਹ� ਵਧੱ ਤ� ਵਧੱ 377 ਦ ੇਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਕਸੇ ਦਰਜ਼

ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ।

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਹਏੋ ਧੱਕ ੇਮਗਰ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੰੂ

ਅਿਹਸਾਸ ਹਇੋਆ । ਕੀ ਇਸਦਾ ਕਈੋ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਿਕ ਧੱਕ ੇਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁਦੰ ੇਉਸ

ਵਰਗੇ ਇਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਇਨਸਾਫ ਹ ੋਸਕ ੇ?

ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਿਵਚਾਰਾ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕਾਨੰੂਨ

ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮੰ ਸੀ ਤ ੇਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ

ਬਦਲਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਚ ਚਾਹ ਕ ੇਵੀ ਐਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੋਿਹਨੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗੀ ਸੀ । ਹਰ ਤਰ�ਾਂ

ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ,ਧੱਕਾ , ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਝਲੱ ਕ ੇਹਣੁ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਇੱਕ ੋਹੀ ਲਾਟ ਸੀ ਿਕ ਜੇ

ਉਹ ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕੱ ਪੜੀ ਇਹਨਾ ਂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਅਗਾਂਹ ਿਕਸੇ ਧੱਕ ੇਤ� ਬਚਾ

ਸਕ।ੇ ਉਸਦ ੇਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਚ ਉਸ ਨਵ� ਭਰਤੀ ਹਏੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਚਮਕ ਿਦਸੀ

।ਤ ੇਉਸਨ� ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਨੰੂ ਦਿੱਸਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰ� ਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਮਦਦ ਤ ੇਰਾਏ ਚ ਊਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਸੇ ਕਰੌ ੂਦ ੇਖਜ਼ਾਨ� ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ।

ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਊਸਦੀ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ।

(ਸਮਾਪਤ )
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( ਇੱਕਲੀ ਮੋਿਹਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ,ਜਦ� ਮ� LGBTQ ਉ �ਤੇ

ਪੋਸਟ ਿਲਖੀ ਸੀ ਉਦ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤ ੇਇੱਕ ਕਹਾਣੀ

ਿਲਖੂਗਾ , ਤਾਂ ਟ�ਾਂਸਜ�ਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹ ੈਇਸ ਮਗਰ� ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਿਲਖਾਂਗਾ ਜੋ ਆਖਰ ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦ ੇਕਠੱ� ਹਣੋ ਤੇ

ਖਤਮ ਹਣੋਗੀਆਂ ਤ ੇਅਖੀਰ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਰਾਹ� ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਚ

ਮੁਕਦੱਮੇ ਤਕੱ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਏੋਗੀ ਇੰਝ ਪੰਜ ਅੱਲਗ

ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਠੱੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਏੋਗੀ , ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਲੇਜਿਬਅਨ , ਗੇ ,ਬਾਈਸੇਕਸੁਲ,ਤ ੇਕੁਈਰ ਵਰਗਾਂ ਤ ੇਹਣੋਗੀਆਂ ਿਕਹੜੀ ਪਿਹਲ਼ਾਂ

ਆਏਗੀ ਤ ੇਕਦ� ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦ ੇਬਾਰ ੇਕਈੋ ਆਪਣੇ

ਿਖਆਲ ,ਅਨੁਭਵ, ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੇਸਵਾਗਤ ਹ ੈਿਜਸ

ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਹਰੋ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹ ੋਸਕ ੇ। ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਗੇੀ

:ਧੰਨਵਾਦ )

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ

ਹਰਜੋਤ( Facebook Page Harjot Di Kalam )

(https://wordpress.com/block-

editor/post/harjotdikalam.wordpress.com/177)

ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ

(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)
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ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਰ�ਪਮਤੀ ਸਮ��ਦਰ ਦ� ਕ�ਢ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਹ�ਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ�ਡ ਰਹੀ ਸੀ।  ਆਪਣੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਤ� ਅਣਜਾਣ
ਤ� ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਕ�ਈ ਉਸਦ� ਉ�ਤ� ਪਲ ਪਲ ਲਈ ਘਾਤ ਲਗਾਈ ਬ�ਠਾ ਹ�।  ਉਸਦ� ਿਪਤਾ ਵ�ਲ� ਉਸ� ਇਸ
ਤਰ�� ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਜ� ਿਕਸ� ਪਰਾਏ ਪ�ਰਸ਼ ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ�ਤ� ਆਕਾਸ਼ ਦ� ਰਾਜ� ਨੀਲ
ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਉਸਤ� ਬਦਸਤ�ਰ ਸੀ।  ਉਹ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਮ�ਕਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ।  ਉਸ ਬ� ਿਹਸਾਬ ਹ�ਸਨ � ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਹ
ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਦ�ਖ ਅਿਜਹੀ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਪਮਤੀ ਵਰਗੀ ਕ�ਮਲ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਕ� ਇ�ਕਦਮ
ਡਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅ�ਜ ਦ� ਇਸ ਮ�ਕ� � ਉਹ ਅਜ�ਈ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਨ� ਖ�ਦ � ਇ�ਕ ਿਚ�ਟ�
ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ� ਿਦਸਦ� ਬਲਦ ਦ� ਰ�ਪ ਚ ਢਾਲ ਿਲਆ।  ਖਰਗ�ਸ਼ ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਿਚ�ਟਾ , ਤਾਕਤਵਰ ਤ� ਗਠੀਲਾ ਸਰੀਰ
ਪਰ ਆਖਣ ਿਵ�ਚ ਿਹਰਨ ਵਰਗੀ ਮਾਸ�ਮੀਅਤ।  ਉਹ ਸਮ��ਦਰ ਦ� ਪਾਣੀ ਿਵਚ� ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਕਦਮ� ਨਾਲ ਖ�ਡ
ਤ� ਕ�ਝ ਫ�ਲ ਪ�ਤੀਆਂ ਚ�ਗ ਰਹੀ ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਵ�ਲ ਵਿਧਆ। ਨੀਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਿਸ�ਧਾ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਦ�ਵ�
ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਇਕ� ਿਜਹ� ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ ਮਾਸ�ਮੀਅਤ ਭਰ�।  ਰ�ਪਮਤੀ ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਰ�ਪ ਅ�ਖ� ਚ ਗ�ਆਚ ਗਈ ਸੀ। 
ਬਲਦ ਬਿਣਆ ਨੀਲ ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਧ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਰ�ਪਮਤੀ ਨ� ਇ�ਕ ਪ�ਲ ਵੀ ਪ�ਰ ਿਪ�ਛ� ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ।
  ਨੀਲ ਨ� ਪ�ਰ� ਕ�ਲ ਆ ਕ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ� � ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠ�ਡੀ ਰ�ਤ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਠ�ਡ� ਸੀ ਉਸ ਉ�ਪਰ ਜੀਭ ਦ�
ਸਪਰਸ਼ ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਕਾਬ� ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।  ਹ�ਥ� ਦ� ਫ��ਲ� � ਉਸਨ� ਬਲਦ ਦ� ਗਰਦਨ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਲਪ�ਟ
ਿਦ�ਤਾ।  ਉਸਦ� ਿਸ�ਗ� � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਿਖਆ।  ਉਸ� ਇਹ ਬ�ਹ�ਦ ਮ�ਲਾਇਮ ਤ� ਸਖ਼ਤ ਵਸਤ ਬਹ�ਤ
ਪਸ�ਦ ਆਈ।  ਆਪਣ� ਹ�ਥ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਫ�ਰਦੀ ਹ�ਈ ਉਸਨ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਫ�ਰਨ ਲ�ਗੀ।  ਮ�ਲਾਇਮ ਰ�ਸ਼ਮ ਵਰਗ�
ਵਾਲ� ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਮਨ ਿਵਚ� ਡਰ � ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ।  ਉਸ�  ਹ�ਥ ਫ�ਰਦੀ ਹ�ਈ � ਅਚਾਨਕ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦ� ਮਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਸਮਝਿਦਆ ਨੀਲ ਝ�ਕ ਿਗਆ।  ਰ�ਪਮਤੀ ਉਸਤ� ਸਵਾਰ ਹ� ਗਈ।  ਨੀਲ
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਪ�ਰ ਪ�ਟਦਾ ਸਮ��ਦਰ ਵ�ਲ ਵਧਣ ਲ�ਗਾ।  ਪਲ� ਚ ਉਸਦੀ ਤ�ਜੀ ਵਧਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਰ�ਪਮਤੀ �
ਿਬਲਕ�ਲ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹ� ਸੀ ਹ� ਰਹੀ ਸਗ� ਉਹ ਇਹਨ� ਪਲ� � ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ।  ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ�
ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਮ�ਲਾਇਮ ਨੀਲ ਦੀ ਮ�ਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਸਖਤ ਹ� ਰਹੀ ਹ�ਵ�।  ਪਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਡਰ ਪ�ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਉਸ� ਖ�ਦ ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਨੀਲ ਦ� ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਜ�ੜਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਿਮ�ਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।  ਇਸ� ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ��ਕਦ� ਹ�ਏ ਨੀਲ ਨ� ਪਲ� ਚ ਸਮ��ਦਰ � ਪਾਰ ਕਰਕ� ਇ�ਕ ਟਾਪ� ਤ� ਪਹ��ਚ
ਿਗਆ।  ਹ�ਣ ਉਸ ਟਾਪ� ਤ� ਨੀਲ ਤ� ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਰ�ਕ ਤ� ਰ�ਪਮਤੀ �ਬਕੀ। 
ਪਰ ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਦ�ਖ ਕ� ਦ�ਗ ਰਿਹ ਗਈ।  ਉਹ ਨੀਲ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਉ�ਤਰੀ ਤ� ਆਪਣ� ਪ�ਰ ਨਾਲ
ਟਾਪ� ਦੀ ਰ�ਤ ਨਾਲ ਖ�ਡਣ ਲ�ਗੀ।  ਕ�ਝ ਪਲ ਪਿਹਲ� ਦਾ ਆਨ�ਦ ਅਜ� ਵੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਭਾਰ� ਸੀ।  ਉਸਨ� ਬਲਦ
ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਤ�ਕਦ� ਪ��ਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕ�ਥ� ਹ� ?ਨੀਲ ਨ� ਤ�ਰ�ਤ ਆਪਣ� ਰ�ਪ � ਬਦਿਲਆ।  ਪਰ ਆਪਣ� ਸਰੀਰ
� ਐਨਾ ਕ� ਹੀ ਰਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਆਕਾਰ ਦਾ ਰਹ�। ਉਸ ਵ�ਲ ਮ�ਖਾਿਤਬ ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ
ਦ�ਸੀ।  ਤ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ��ਦਰਤਾ � ਤ�ਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ� ਇਸ ਪਲ � ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ
ਸੀ।  ਤ� ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸ��ਦਰਤਾ ਦ� ਅ�ਦਰ ਭਰ� ਉਸ ਤ�ਫ਼ਾਨ ਤ� ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ।
 ਰ�ਪਮਤੀ ਦੀ ਕ�ਆਰੀ ਸ��ਦਰਤਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਦ� ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਿਖੜ ਚ��ਕੀ ਸੀ।  ਉਸਦ� ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹ�
ਜਾਣਦੀ  ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮ�ੜ ਉਸ ਦੀ ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਛ�ਹ ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਜ� ਭਾਵ� ਹ�ਣ ਇਨਸਾਨ ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਠੀਲਾਪਣ ਉਵ� ਹੀ ਸੀ।  ਉਹ ਿਕਸ� ਜਾਦ� ਵ�ਗ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਬ�ਝ ਗਈ। ਅਸਮਾਨ ਚ ਅਚਾਨਕ
ਬ�ਦਲ ਗੜਕਣ ਲ�ਗ� ਜ� ਨੀਲ ਦ� ਮਨ ਚ ਉ�ਠ� ਤ�ਫ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰ�ਪ ਸੀ। ਉਸ� ਛ�ਹਂਦ� ਹੀ ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਆਏ
ਬਦਲਾਅ ਨੀਲ � ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਏ।  ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਇ�ਕ ਉਂਗਲ ਉਸਦੀ ਗ�ਲਾਬੀ ਗ�ਲ ਤ� ਘ�ਮਾਈ।  ਿਜਸਦਾ ਕਰ�ਟ
ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ ਚ ਦ�ੜ ਿਗਆ ਤ� ਿਬਲਕ�ਲ ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਜਾ ਕ� ਇਕ�ਠਾ ਹ�ਇਆ।  ਉਸ�
ਲ�ਤ� � ਵਧ�ਰ� ਫ�ਲਾਉਣਾ ਿਪਆ।  ਉਸ� ਸਮ��ਦਰ ਦੀ ਰ�ਤ ਤ� ਦ�ਵ� ਲ�ਟ ਗਏ।  ਨੀਲ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵ� ਚ
ਕ�ਸ ਿਲਆ ਸੀ।  ਰ�ਤ ਤ� ਠ�ਡੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਉਹਨ� ਦ� ਿਜਸਮ� � ਛ�ਹ ਕ� ਗਰਮ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨੀਲ ਨ�
ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਨਾਲ ਛ�ਿਹਆ।  ਲ�ਮ� ਚ��ਮਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਈ ਵਾਰ ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਖ ਕਰਕ� ਬ��ਿਲਆਂ ਚ
ਿਪਆਸ ਦ�ੜਾ ਿਦ�ਤੀ।  ਉਸਦ� ਲ�ਮ� ਚ��ਮਣ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਰ�ਪਮਤੀ ਮਦਹ�ਸ਼ ਹ� ਗਈ ਹ�ਵ�। ਅ�ਜ ਤ�ਕ ਉਸਦ� ਕ�ਆਰੀ
ਅ�ਗ� � ਿਕਸ� ਮਰਦ ਨ� ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਹਆ ਇਥ� ਬ�ਲ� ਦੀ ਛ�ਹ ਦੀ ਤੜਪ ਮ�ਮਿਕਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਨੀਲ ਦੀ
ਇ�ਛਾ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਵਧਦੀ ਹ�ਈ ਿਬਲਕ�ਲ ਉਸਦ� ਵ�ਲ� ਛ�ਹ� ਬਲਦ ਦ� ਿਸ�ਗ� ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਹ�
ਗਈ ਸੀ।  ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ�।  ਨੀਲ ਦ� ਮਨ ਉ�ਤ� ਕਾਮ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਭਾਰ�
ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਦਬਾਅ ਥ�ਲ� ਉਹ ਵੀ ਉਸ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਉ�ਡ ਰਹੀ ਸੀ।  ਿਜਸਨ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਪ�ਰ ਿਵ�ਚ ਟ�ਸ ਛ�ੜ
ਿਦ�ਤੀ ਸੀ।  ਤ� ਜਦ� ਨੀਲ ਨ� ਉਸ� ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਉਦ� ਉਸਦ� ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤਾ। 
ਉਸਦੀ ਪ�ਰਾ ਿਪ�ਡ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਸੀ।  ਨੀਲ ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਤ� ਲ� ਗਰਦਨ ਤ� ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ�
� � � ਿ � ੀ ਂ ਉਂ ੀ ਂ � ਇ � ਇ ਿ ਉ � � � ੀ � � ਏ ੀ
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ਪ�ਟ� ਦ� ਿਵਚਕਾਰ ਤ�ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ � ਇਸਤਰ� ਘ�ਮਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਖ��ਦ ਹੀ ਕ�ਸ� ਗਏ।  ਰ�ਪਮਤੀ
� ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅ�ਗ� ਿਕ ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਸ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜ� ਵੀ ਹ�ਵ� ਬ�ਸ ਛ�ਤੀ ਹ�ਏ।  ਉਹ ਇਸ
ਦ�ੜਦੀ ਿਬਜਲੀ � ਨਹ� ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ।  ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਲਾਲੀ ਉ�ਤਰ ਆਈ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਣ� ਭ�ਗ ਪੀਤੀ ਹ�ਏ। 
ਤ� ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਕ�ਬ� ਸੀ ਤ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ� ਚ ਆਕੜ ਤ� ਪਾਣੀ। ਨੀਲ ਉਸਦੀ ਬ�ਚ�ਨੀ � ਸਮਝਦਾ ਸੀ।  ਭਲਾ ਇ�ਕ
ਕ�ਆਰੀਅਣਜਾਣ ਤ� ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਮ�ਿਟਆਰ ਕਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦੀਆਂ ��ਮ ਭਰ� ਸਪਰਸ਼ � ਝ�ਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ?ਉਸਨ� ਆਪਣ�
ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ ਜਕੜ ਿਲਆ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਵ�ਧ ਿਗਆ ਹ�ਵ�।  ਰ�ਪਮਤੀ
ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਜਕੜੀ ਗਈ।  ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਜਕੜ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਪ�ਠ ਤ� ਜ�ਮੀ ਰ�ਤ � ਝਾੜਦ� ਹ�ਏ ਿਪ�ਠ �
ਸਿਹਲਾਇਆ।  ਤ� ਹ�ਥ ਗਰਦਨ ਦ� ਿਪਛ�ਹ ਤ� ਲ�ਕ ਤ�ਕ ਦ�ੜ ਗਏ।  ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਝ�ਲ ਗਈ ਸੀ।
 ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ ਹੀ ਖ��ਲ ਗਈਆਂ ਿਜਵ� ਉਹ ਨੀਲ � ਆਪਣ� ਅ�ਦਰ ਸਮ� ਲ�ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ�ਣ। 
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਕੜਕ ਨਾਲ ਨੀਲ � ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਅ�ਦਰ ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਕੜਕ ਉਸ� ਧ�ਰ ਿਦਲ ਤ�ਕ
ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ।  ਨੀਲ ਨ� ਖ�ਦ � ਹਰ ਤਰੀਕ� ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਿਫ�ਟ ਕਰ ਿਲਆ।   ਬ�ਦਲ� ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਤ�ਜ ਹ�
ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼� ਸ਼� ਕਰਕ� ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ।  ਿਸਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਦ�
ਉ�ਪਰ ਤ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਦ� ਅ�ਦਰ ਵੀ ਰ�ਪਮਤੀ ਇਸ� ਤ�ਫ਼ਾਨ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਹਰ ਲ�ਘਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਉਹ
ਨਵ� ਿਸ਼ਖਰ ਛ�ਹ ਰਹੀ ਸੀ।  ਜਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਬਦਲ ਅਚਾਨਕ ਫਿਟਆ ਤ� ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਬ�ਨ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਹ�ਵ�।  ਨੀਲ ਤ�
ਰ�ਪਮਤੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਿਜਵ� ਝ�ਲ ਗਏ। ਨੀਲ ਨ� ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਕ�ਬਦ� ਸਰੀਰ � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ
ਿਲਆ ਤ� ਉਂਗਲ� ਨਾਲ ਉਸ� ਪਲ�ਸਣ ਲ�ਗਾ।  ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸ਼�ਤ ਨਾ ਹ� ਗਈ। “ਕੀ ਮ� ਕਦ� ਤ�� ਦ�ਬਾਰਾ ਿਮਲ�ਗੀ”
ਉਸਨ� ਨੀਲ ਵ�ਲ ਤ�ਕਦ� ਪ��ਿਛਆ। “ਜਦ� ਕਦ� ਵੀ ਮ�� ਯਾਦ ਕਰਕ� ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਵ�ਲ ਤ�ਕ�ਗੀ ਤ�� ਮਿਹਸ�ਸ
ਹ�ਏਗਾ ਿਕ ਮ� ਹਮ�ਸ਼� ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਹ�। ” ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਤ�ਕਦ� ਨੀਲ ਨ� ਿਕਹਾ ਤ� ਹਵਾ ਚ ਅਲ�ਪ ਹ� ਿਗਆ।
 “ਅਲਿਵਦਾ ” ਰ�ਪਮਤੀ ਦ� ਮ��ਹ� ਿਨ�ਕਿਲਆ। 

ਤ�ਹਾਡ� ਿਵਚਾਰ ਇਥ� ਦਵ�।
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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�



http://www.harjotdikalam.com/


HarjotDiKalam
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
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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
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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
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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�
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ਿ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
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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�
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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�
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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
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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�





HarjotDiKalam
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।
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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। 





HarjotDiKalam
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
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ਿ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
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ਿ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। 





HarjotDiKalam

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
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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�
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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
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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�
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ਿ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।
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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
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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�।
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 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�
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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
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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
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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
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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 !!!!
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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�
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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�
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� 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
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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
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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
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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�
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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�
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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�
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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�
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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
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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
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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
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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
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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
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ਿ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�
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ਿ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
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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�
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ਿ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�
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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
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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
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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
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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� ?
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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
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ਿ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�
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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
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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
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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
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ਿ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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(http://www.facebook.com/harjotdikalam)

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� ।
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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�
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ਿ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�
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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
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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
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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
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ਿ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। 
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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
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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
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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�
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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
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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
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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
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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�
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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
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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
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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�





HarjotDiKalam
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
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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
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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
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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
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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
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ਿ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
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ਿ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।
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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।
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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
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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
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ਿ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�
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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
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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�
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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
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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�
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ਿ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।
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ਿ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
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ਿ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
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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
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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
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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
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ਿ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
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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
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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
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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
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ਿ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�
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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�
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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�
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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
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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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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰu<ਤ 

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

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

ਸੀ । ਉਵT ਹੀ ਉਹ ਪRੜੀਆ ਂਚੜਕ) ਛ<ਤ ਤ) ਆ ਿਗਆ । ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਤ) 
ਪਈਆਂ ਬ@DਦN ਨਾਲ ਿਜਵT ਉਸਦੀ ਰ@ਹ ਨਿਸ਼ਆਂ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਇਸ ਮIਹ ਚ 
ਸੀਿਮDਟ ਤ) ਪਈਆਂ ਬ@DਦN ਦੀ ਖuਸ਼ਬ6 ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਿਪDਡ ਦੀ ਿਮ<ਟੀ ਵਾਲੀ 
ਖuਸ਼ਬ@ > ਤਰਿਸਆ । ਪਰ ਕuਝ ਪਲN ਚ ਤ)ਜ਼ ਮIਹ ਨ) ਖuਸ਼ਬ@ ਭuਲਾ ਕ) ਿਸਰਫ ਤ) 
ਿਸਰਫ ਉਸਦ) ਕ<ਪਿੜਆਂ > ਪ@ਰ) ਸਰੀਰ ਸਮ)ਤ ਤਰ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਉਸਦ) ਕ<ਪੜ) 
ਸuਕੜ ਕ) ਨਾਲ ਹੀ ਜuੜ ਗਏ ਤ) ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਉਹ ਆਪਣ) ਜੀਵਨ ਦ) ਸਾਰ) 
ਪuਰਾਣ) ਪਲ ਿਜਉਣ ਲ<ਗਾ । ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਿਕ ਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 
ਿਪਆਸੀ ਧਰਤ ਤ) ਜੀਵN ਤ) ਬਰਸ ਕ) ਿਕਵT ਿਜDਦਗੀ ਧੜਕਾ ਿਦDਦਾ ਹE । ਇਸ) 
ਲਈ ਤN ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਿਕਹਾ ਜNਦਾ । ਿਜਸਮ ਤ) ਪਈਆਂ ਇਹ ਬ@DਦN ਮ<ਲ6 
ਮ<ਲੀ ਹਾਣ ਲ<ਭਦੀਆਂ ਹਨ । ਤ) ਅDਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਿਜਵT ਿਜਥ, ਵੀ ਜਗZਾ 
ਿਮਲ) ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦੀ ਹE । ਇਹ ਗ<ਲN ਉਹ> ਹuਣ ਸਮਝ 
ਲ<ਗੀਆਂ ਪਿਹਲੀ ਉਮਰ) ਤN ਉਹ ਜਜਬਾਤ ਮਿਹਸ@ਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀ ਤ) ਿਕਉ ਂਦੀ 
ਸਮਝ ਉਸ ਿਵ<ਚ ਨਹI ਸੀ । ਉਹ ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਬ<ਸ ਇਹ6 ਸ6ਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਕuਝ ਪਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅ<ਖ ਖu<ਲੀ ਤN ਉਹ ਆਸਪਾਸ ਤ<ਕਣ ਲ<ਗਾ । ਉਸਦੀ 
ਸਾਹਮਣ) ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਤ) ਉਸ> ਨਜ਼ਰI ਿਪਆ ਿਕ ਇ<ਕ ਕuੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ ਹੀ 
ਇਸ ਬਾਿਰਸ਼ ਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਏ । ਿਜ<ਥ) ਉਹ ਰਿਹDਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ 
ਪੀਜੀ ਤ) ਿਕਰਾਏ ਦੀਆ ਂਕ6ਠੀਆਂ ਸੀ । ਸਾਹਮਣੀ ਕ6ਠੀ ਤ) ਰਿਹDਦੀਆਂ ਕuੜੀਆਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਲEਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕuੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵNਗ 
ਕuਦਰਤ ਦ) ਇਸ ਮRਸਮ > ਪਸDਦ ਕਰਦੀ ਹ6ਏਗੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਅਜ) ਉਸ 
ਉਮਰ ਿਵ<ਚ ਸੀ ਿਜ<ਥ) ਉਸ> ਬਾਿਰਸ਼ ਦ) ਮRਸਮ ਨਾਲ ਜਗਦ) ਅਿਹਸਸ ਤN ਸੀ 
ਪਰ ਸਮਝ ਨਹI ਿਕਉਂ ।ਿਬਲਕuਲ ਇਸ ਕuੜੀ ਵNਗ !! ਉਸਦ) ਚੜZਦੀ ਉਮਰ ਦ) 
ਪਿਹਲ) ਇਸ਼ਕ ਦ) ਵNਗ ! #HarjotDiKalam 
ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਪ<ਛ) ਵ<ਲ ਦRੜਨਾ ਚਾਹuDਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਨ) ਆਪਣ) ਮਨ > 
ਝਟਿਕਆ ਤ) ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਸਾਹਮਣ) ਿਦਸਦੀ ਕuੜੀ ਵ<ਲ ਲਗਾ ਿਦ<ਤਾ 
। ਕuੜੀ ਦੀ ਕ6ਠੀ ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਉਹਦੀ ਛ<ਤ ਦ) ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤ) ਿਤDਨ ਪਾਿਸਓ ਂਉਸ 
ਦੀ ਉਚਾਈ ਐਨੀ ਕu ਸੀ ਿਕ ਕuੜੀ ਿਕਸ) ਪਾਿਸਓ ਂਿਦਸ ਨਹI ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਜ<ਥ) ਖੜਾ ਸੀ ਐਨਾ ਕu ਓਹਲਾ ਸੀ ਿਕ ਿਬਨN ਉਚ)ਚ ਕੀਤ) ਕuੜੀ ਉਸ> ਦ)ਖ 
ਨਹI ਸੀ ਸਕਦੀ । 
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦ)ਖ ਨਾ ਦ)ਖ ਸਕਣ ਦੀ ਗ<ਲ ਕuੜੀ ਮuਕਾ ਚu<ਕੀ ਸੀ । ਮIਹ ਚ 
ਿਭ<ਜਣ ਤ) ਉਸ ਚ ਗuਆਚ ਜਾਣ ਕਰਕ) ਉਹ> ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ ਸੀ ਿਕ 
ਕ6ਈ ਉਸ> ਦ)ਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹE । ਉਸਦ) ਸਾਰ) ਕ<ਪੜ) ਿਭ<ਜ ਕ) ਉਸ ਨਾਲ 
ਿਚਪਕ ਗਏ ਸੀ । ਤ) ਅਮਿਰDਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰN ਚਾਅ ਕ) ਵੀ ਪਾਸ) ਨਹI ਸੀ ਹ6 
ਰਹੀਆਂ । ਿਜਵT ਉਹ ਿਭ<ਜ) ਹuਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰDਗN ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ ਹ6ਵ) । 
ਮIਹ ਨਾਲ ਿਭ<ਜ) ਤ) ਹਵਾ ਨਾਲ ਠਰ ਰਹ) ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਿਛੜ) ਕNਬ) > ਉਹ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਪਛNਹ ਵ<ਲ ਦRੜ ਹੀ ਿਗਆ । ਇਹੀ ਸਾਉਣ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉਹਨN ਦ) ਸ਼ਰੀਕ ਚ, ਲਗਦ) ਚਾਚ) ਤਾਏ ਦ) ਘਰ, ਇ<ਕ ਉਸਦ) ਹਾਣ 
ਦੀ ਕuੜੀ ਆਈ ਹ6ਈ ਸੀ । ਉਹ ਲ<ਗਪ<ਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਦ6ਵN ਦੀ 
ਅ<ਖN ਅ<ਖN ਚ ਹੀ ਗ<ਲ ਸੀ ਤ) ਇਸ਼ਾਰ) ਤ) ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਆਮ ਸੀ । ਉਹ ਵEਸ) 
ਵੀ ਚਾਚ) ਦ) ਘਰ ਜNਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ, ਿਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਤN ਉਸਦ) ਗ)ੜ) ਵ<ਧ ਜNਦ) 
। ਅ<ਖN ਅ<ਖN ਚ ਕਈ ਕਰਾਰ ਤ) ਇਕਰਾਰ ਹ6 ਗਏ ਸੀ । ਮਜਾਕ ਮਜਾਕ ਚ ਹੀ 
ਇਜ਼ਹਾਰ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ । ਇਹ ਅ<ਲZੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਸੀ ਅਜ) ਮuਬEਲ 
ਵਾਲਾ ਕDਮ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਇਆ । ਖ਼ਤN ਰਾਹI ਹੀ ਲuਕਵੀਆਂ ਗ<ਲN ਹuDਦੀਆਂ ਸੀ । 
ਉਹਨN ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤN ਰਾਹI ਹੀ ਗ<ਲ ਕਾਫੀ ਦ@ਰ ਤ<ਕ ਪਹDਚ ਗਈ ਸੀ । ਿਕਰਨ 
ਉ:ਤ) ਵੀ ਹuਸਨ ਜ6ਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਮ6ਟੀਆਂ ਅ<ਖN , ਗ6ਲ 
ਿਚਹਰਾ ,ਲDਮਾ ਕਦ ਭਰਵN ਸਰੀਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਦ)ਖਦਾ ਤN ਇ<ਕ ਵਾਰ ਦ)ਖਦਾ ਹੀ 
ਰਿਹ ਜNਦਾ । #HarjotDiKalam 
ਉਸ> ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਜਦ, ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਤ) ਅਖੀਰ ਵਾਰ ਿਮਲ) ਸੀ ਇਹ6 
ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤ, ਪਿਹਲ਼N ਹੀ ਬ<ਦਲ ਿਘਰ ਆਇਆ । 
ਮ<ਝN ਵਾਲ) ਘਰ ਉਹ ਪਸ਼@ ਤ) ਪ<ਠ) ਸNਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇDਨ) ਚ ਹੀ ਉਹ ਮIਹ ਚ 
ਿਭ<ਜ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ) ਚਾਚ) ਤ) ਉਹਨN ਦਾ ਇਹ ਿਹ<ਸਾ ਸNਝਾ ਹੀ ਸੀ । ਦ,ਵT 
ਘਰN ਚ, ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਕ6ਈ ਇ<ਕ ਜਣਾ ਇ<ਧਰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸb ਜNਦਾ । ਉਹ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਭ<ਿਜਆ ਹ6ਇਆ ਅਜ) ਸਾਰ) ਡDਗਰN > ਅDਦਰ ਕਰਕ) ਹੀ ਹਿਟਆ ਸੀ ਿਕ 
ਿਕਰਨ ਸuਨ)ਹਾ ਲE ਕ) ਆਈ ਿਕ ਚਾਚ) ਿਦਆਂ ਡDਗਰN > ਵੀ ਅDਦਰ ਕਰ ਦਵ) । 
ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮIਹ ਚ ਪ@ਰੀ ਿਭ<ਜ ਗਈ ਸੀ । ਿਬਲਕuਲ ਉਸ ਕuੜੀ 
ਵNਗ ਜ6 ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਵਾਲੀ ਛ<ਤ ਤ) ਸੀ । ਪਰ ਿਕਰਨ > ਆਪਣ) ਹuਸਨ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਹ6ਵ) ਉਸਨ) ਚuDਨੀ > ਲਪ)ਟ ਕ) ਖuਦ > ਪ@ਰੀ ਤਰN ਕu<ਜ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਪ@ਰੀ ਤਰN ਲuਕ6ਣ ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ । ਉਸ> ਇਕ<ਲ) > ਸਭ 
ਕuਝ ਇਕ<ਠਾ ਕਰਦ) ਦ)ਖ ਿਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ<ਥ ਵਟਾਉਣ ਲ<ਗੀ । 
ਦ6ਵN ਦ) ਕਪੜ) ਤ@ੜੀ ਕ<ਖN ਤ) ਗ6ਹ) ਨਾਲ ਿਲਬੜ ਗਏ । ਿਵਹਲਾ ਹ6ਕ) 
ਅਮਿਰDਦਰ ਮIਹ ਚ ਨਹਾ ਕ) ਹੀ ਆਪਣ) ਆਪ > ਸਾਫ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । ਿਕਰਨ 
ਉਸ> ਖੜੀ ਦ)ਖਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ> ਇDਝ ਤ<ਕਦ) ਦ)ਖ ਿਜਵT ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਿਕDਨ) 
ਹੀ ਭ@ਚਾਲ ਆ ਗਏ ਹ6ਣ ।ਆਪਣ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ ਤ) ਅ<ਖN ਚ ਆ ਗਈ 
ਲਾਲੀ > ਛuਪਾਉਂਦ) ਹ6ਏ ਉਸਨ) ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ) ਉਸਨ) ਿਕਰਨ > ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਵੀ ਨਹਾ ਕ) ਕ<ਪੜ) ਸਾਫ ਕਰ ਲਵ) । 
ਿਜਵT ਿਕਰਨ ਤN ਉਸਦ) ਇਸ਼ਾਰ) > ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹ6ਵ) । ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵੀ 
ਸ਼ਾਇਦ ਿਪDਡ) ਤ) ਪਈ ਬਾਿਰਸ਼ ਨ) ਅDਦਰ, ਉ:ਠਦ) ਵਲਵਿਲਆਂ ਚ ਸਮਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ 
।ਭਾਵT ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹ6ਈ ਹੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਕ) ਮIਹ ਚ ਦuਬਾਰਾ ਿਭ<ਜਣ ਲ<ਗੀ 
। ਮIਹ ਐਨਾ ਕu ਤ)ਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ) ਦ) ਇ<ਧਰ ਆਣ ਦਾ ਚNਸ ਘ<ਟ ਹੀ ਸੀ । 
ਬਾਿਰਸ਼ ਦ) ਇਸ ਨਸ਼) ਚ ਕਦ, ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਇDਝ ਕਰੀਬ ਹ6 ਗਏ ਦ6ਵN > 
ਕ6ਈ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਨਹI ਲ<ਗਾ । ਿਕਰਨ ਦੀ ਚuDਨੀ ਿਕਤ) ਸੀ ਤ) ਉਹ ਆਪ ਿਕਤ) ਹ6ਰ । 
ਦ,ਵT ਿਜਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਿਬਲਕu<ਲ ਨਾਲ ਜuੜ) ਪ@ਰ) ਮIਹ > ਆਪਣ) ਉ:ਪਰ ਹੀ 
ਲDਘਾ ਦ)ਣਾ ਚਾਹuDਦ) ਸੀ । ਤ)ਜ ਅਵਾਜ ਚ ਗੜਕਦ) ਬ<ਦਲ ਤ) ਉਹਨN ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹਨ)ਰਾ ਤ) ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਨ) ਤ) ਦ6 ਜਵਾਨ ਿਜਸਮ ਿਜਹਨN ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ) 
ਸਾਹN ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ ਨ) ਿਕਸ) ਅਲRਿਕਕ ਨਜਾਰ) > ਿਸਰਿਜਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਐਸ) 
ਵਕਤ ਕਦ) ਿਕਸ) > ਦ<ਸਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਪcਦੀ ਿਕ ਅ<ਗ) ਕੀ ਕਰਨਾ ਤ) ਹ6ਣਾ ਹE 
। ਹ<ਥN > ਖuਦ ਬ ਖuਦ ਪਤਾ ਹuDਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤ) ਬu<ਲZਾ > ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਮDਿਜਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹuDਦਾ । ਤ) ਉਹਨN ਦ) ਸਰੀਰ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਜuੜ) ਤ) ਚuDਮਣ 
ਦੀ ਬਰਸਾ ਤ ਨ) ਲ<ਗਪ<ਗ ਮਦਹ6ਸ਼ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਉ:ਪਰ, ਠDਡੀ ਹਵਾ ਨ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਸਰੀਰ > ਹ6ਰ ਸਰਦ ਕਰ ਿਦ<ਤਾ । ਦ,ਵT ਉਵT ਹੀ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਖ6ਏ ਨਾਲ ਬਣ) 
ਕਮਰ) ਚ ਵੜ ਗਏ । ਿਗ<ਲ) ਕਪਿੜਆ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤ) ਹੀ ਲ)ਟ ਗਏ । ਦ6ਵN > 
ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਤ, ਕ6ਈ ਿਝਜਕ ਨਹI ਸੀ ਅਮਿਰDਦਰ ਸ6ਚਦਾ ਿਕ ਹਰXੀਤ ਦ) ਨ<ਕ 
> ਮIਹ ਨਾਲ ਿਭ<ਜ) ਦੀ ਖuਸ਼ਬ@ ਿਕDਨੀ ਬ@ਰੀ ਲਗਦੀ ਏ । ਤ) ਉਹ ਿਕਰਨ ਉਸ 
ਬਾਿਰਸ਼ ਿਵ<ਚ ਿਮ<ਟੀ ਤ) ਡDਗਰN ਵਾਲ) ਉਸ ਘਰ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਤਰN ਦੀ ਿਮਲੀ 
ਜ@ਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਇਵT ਿਲਪਟੀ ਹ6ਈ ਸੀ ਿਜਵT ਚDਦਨ > ਅਜਗਰ 
। ਪਰ ਿਕਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ> ਸ<ਚੀ ਚDਦਨ ਵਰਗਾ ਲ<ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਵT ਿਜਵT 
ਦ6ਵN ਚ ਪਲ ਬੀਤਦ) ਗਏ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦDਦ) ਰਹ) । 
ਿਗ<ਲ) ਕਪੜ) ਉਤਾਰ ਕ) ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਇDਝ ਲ)ਟ ਗਏ ਿਜਵ) ਉਹਨN ਦਾ 
ਸਾਥ ਜਨਮN ਤ, ਹ6ਵ) ਤ) ਜਨਮN ਲਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਿਕਰਨ ਨ) ਿਫਰ ਵੀ ਐਨਾ ਕu 
ਲuਕ6 ਰ<ਿਖਆ ਕ) ਿਕਤ) ਇਸ ਬਾਿਰਸ਼ ਚ ਵਿਹ ਗਏ ਜਜਬਾਤN ਚ ਿਕਤ) ਉਹ 
ਆਪਣ) ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤ, ਨਾਯਾਬ ਤ6ਹਫ਼ਾ ਨਾ ਗuਆ ਦ)ਵ) । ਉਸ> ਚuDਮਦ) ਹ6ਏ ਤ) 
ਉਸ> ਸਿਹਲਾਉਂ ਦ) ਤ) ਉਸ> ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘ<ਟਦ) ਹ6ਏ ਅਮਿਰDਦਰ 
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕ6ਈ ਵੀ ਇDਤਜ਼ਾਰ ਮuਮਿਕਨ ਨਹI ਸੀ ।ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਗਰਦਨ ,ਛਾਤੀ ਤ) ਪ)ਟ ਤ, ਹuDਦ) ਿਜਵT ਹੀ ਹ6ਰ ਹ)ਠN ਵ<ਲ ਜਾਣ ਲ<ਗ) ਤ) ਿਕਰਨ ਨ) 
ਹ<ਥ > ਫੜ ਕ) ਮਿਹਜ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਆਹ ਤ, ਬਾਅਦ । ਇਸ 
ਦਾਅਵ) ਨਾਲ ਿਜਵT ਦ6ਵN ਦ) ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ<ਕੀ ਹ6 ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ 
ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਇ<ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ਐਨੀ ਸ6ਹਣੀ ਤ) ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਕuੜੀ 
> ਵੀ ਕ6ਈ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਮਿਰDਦਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਵT 
ਦਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ> ਵੀ ਇਹ6 ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜ਼Dਦਗ਼ੀ ਲਈ ਿਵਆਹ 
ਲਈ ਇਸਤ, ਬ)ਹਤਰ ਕuਝ ਨਹI । 
ਇਸ ਲਈ ਿਜ<ਥ) ਵੀ ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦਾ ਹ<ਥ ਰ6ਿਕਆ ਤ) ਉਹ ਰuਕ ਿਗਆ । ਤ) 
ਉਸ> ਆਪਣ) ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਿਜਵT ਉਹ ਇDਝ ਹੀ ਉਸ ਿਵ<ਚ 
ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹuDਦਾ ਹ6ਵ) ਤ) ਧੜਕਦ) ਿਦਲ ਇ<ਕ ਹ6 ਜਾਣ ! ਦ6ਵN ਦ) ਹ<ਥ ਇ<ਕ 
ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਿਪ<ਠ ਤ) ਿਫਰਦ) ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਕuਝ ਿਲਖਦ) ਰਹ) । ਿਜਸ> 
ਿਸਰਫ ਉਹ ਬuਝ ਸਕਦ) ਸੀ ।ਐਨ) ਕu ਸਮT ਚ ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਹਰ ਉ:ਚਾਈ 
ਤ) ਗਿਹਰਾਈ > ਜਾਣ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਬ<ਸ ਉਡੀਕ ਹuਣ ਦ6ਵN > ਆਉਣ ਵਾਲ) ਸਮT 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਚ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਿਜ<ਥ) ਇਹ ਸਭ ਇ<ਕ ਬਰਾਬਰ ਹ6 ਜਾਵ) ਤ) ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਿਮ<ਕ ਹ6 
ਜਾਣ । 
ਿਕDਨਾ ਹੀ ਸਮN ਦ6ਵT ਇDਝ ਹੀ ਹਨ)ਰ) ਕਮਰ) ਚ ਿਗ<ਲ) ਫਰਸ਼ ਤ) ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) 
ਦੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਲ)ਟ) ਰਹ) । ਬਾਰਸ਼ ਬDਦ ਹ6ਈ ਉਹਨN ਦ) ਸਾਹ ਕuਝ ਸਹੀ ਹ6ਏ ।
ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਉਸਦ) ਕDਨN ਚ ਹRਲੀ ਜਹ) ਿਕਹਾ,” ਮc ਇਥ) ਸb ਜਾਇਆ ਕਰN 
ਰਾਤੀ ,ਤN ਆਪN ਰ6ਜ ਹੀ ਇਵT ਿਮਲ ਸਕਦ) ਤN ਸb ਸਕਦ) ਹN । 
ਿਕਰਨ ਹ<ਸੀ ਤ) ਬ6ਲੀ ,” ਅ<ਜ ਤ) ਮc ਖuਦ ਤ) ਕਾਬ@ ਕਰਕ) ਤE> ਰ6ਕ ਿਲਆ ,ਰ6ਜ 
ਰ6ਜ ਇDਝ ਿਮਲਕ) ਮ)ਰ) ਤ, ਖuਦ > ਨਹI ਰ6ਕ ਹ6ਣਾ ।” ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ 
ਅ<ਜ ਇਵT ਆਖਰੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਹE “। ਹuਣ ਇDਝ ਿਸਰਫ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਿਮਲNਗ) 
। “ 
” ਮ)ਰ) ਤ, ਤ) ਖuਦ ਤ, ਐਨਾ ਡਰ ,ਿਫਰ ਮ)ਰ) ਨਾਲ ਆਕ) ਹuਣ ਵੀ ਿਕਉ ਂਲ)ਟ 
ਗਈ ?ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਿਫਰ ਪu<ਿਛਆ । 
“ਪਤਾ ਨਹI ਇਸ ਮIਹ ਨ) ਕੀ ਜਾਦ@ ਕੀਤਾ ,ਤ)ਰੀ ਅ<ਖN ਚ ਿਦਸਦੀ ਿਪਆਸ ਤ) 
ਬ)ਚEਨੀ ਵ)ਖ ਕ) ਮc ਖuਦ > ਨਾ ਰ6ਕ ਸਕੀ ।” ਸ਼ਾਇਦ ਤ)ਰ) ਤ, ਵ<ਧ ਬ)ਚEਨੀ ਤ) 
ਿਪਆਸ ਮ)ਰ) ਅDਦਰ ਸੀ “।ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚ ਵ)ਖਦ) ਿਕਹਾ । 
“ਤ) ਹuਣ” ਅਮਿਰDਦਰ ਨ) ਉਸਦ) ਮ@Dਹ > ਗਰਦਨ ਕ6ਲ਼, ਿਖ<ਚ ਕ) ਤ) ਆਪਣ) 
ਦ@ਸਰ) ਹ<ਥ ਨਾਲ ਇ<ਕ ਵ<ਖੀ ਚ ਚ@Dਢੀ ਭਰਦ) ਿਕਹਾ।” 
‘ਹuਣ ਮc ਉਸ ਤ@ਫ਼ਾਨ > ਆਪਣ) ਆਪ ਅDਦਰ ਠ<ਲZ ਿਲਆ ਹE ” ਿਕਰਨ ਨ) ਉਸਦ) 
ਮ<ਥ) > ਚuDਮਦ) ਹ6ਏ ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ । 
ਅਜ) ਗ<ਲ ਮu<ਕੀ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰਲਾ ਬ@ਹਾ ਖੜਿਕਆ । ਜਰ@ਰ ਅਮਿਰDਦਰ ਦਾ 
ਬਾਪ@ ਿਨਰDਜਨ ਸੀ ਦ6ਵN ਨ) ਕ<ਪੜ) ਪਾਏ ਤ) ਉਹਨN > ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵT ਪEੜ 
ਚਾਲ ਕ6ਲ ਆ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਿਕਰਨ ਮ@ਹਰਲ) ਦਰਵਾਜ਼) ਰNਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲੀ ਤ) 
ਅਮਿਰDਦਰ ਿਪਛਲ) ਦਰਵਾਜ) ਤ, ਬਾਹਰ ਵ<ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । 
ਿਕਰਨ > ਬਾਪ@ ਸਾਹਮਣ) ਟ<ਕਿਰਆ ਉਸਨ) ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕ@ੜੀਏ ਤ@D ਮ@Dਹ ਹਨ)ਰ) 
ਕ<ਲੀ ਏਥ) ਕੀ ਕਰ ਰਹI ਏ । 
ਿਕਰਨ ਨ) ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਡDਗਰN > ਵ)ਖਣ ਆਈ ਸੀ ।ਿਨਰDਜਨ 
> ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਤ) ਕ<ਪੜ) ਝ@ਠ ਬ6ਲਦ) ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਉਸ> ਿਪਛਲ) ਪਾਸ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਕ6ਈ ਪEੜ ਚਾਲ ਸuਣੀ । ਇਸਤ, ਪਿਹਲ਼N ਉਹ ਓਥ) ਤ<ਕ ਪਹuDਚਦਾ ਕ6ਈ ਦਰਵਾਜ਼) 
ਥਣੀ ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲ ਿਗਆ । ਤ) ਮRਕਾ ਦ)ਖ ਿਕਰਨ ਵੀ ਓਥ, ਚਲੀ ਗਈ । 
ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਲਣ ਵਾਲ) ਦਾ ਹਨ)ਰਾ ਤ) ਉਸਦੀ ਕਦਮN ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ ਕਰਕ) ਉਹ 
ਿਚਹਰਾ ਤN ਨਹI ਦ)ਖ ਸਿਕਆ ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਰ@ਰ ਸੀ ਿਕ ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਸੀ । 
ਛ<ਤ ਤ) ਖੜ) ਅਮਿਰDਦਰ ਕ6ਲ ਮIਹ ਘਟ ਕ) ਬ@DਦN ਬNਦੀ ਹ6ਣ ਲ<ਗ ਗਈ ਸੀ । 
ਸਾਹਮਣੀ ਕuੜੀ ਛ<ਤ ਤ) ਵਰਦ) ਉਸ ਮIਹ ਚ ਫਰਸ਼ ਤ) ਹੀ ਲ)ਟ ਗਈ ਸੀ । ਪਤਾ 
ਨਹI ਿਕਉਂ ਉਸ> ਦ)ਖ ਕ) ਹuਣ ਵੀ ਿਕਰਨ ਹੀ ਅਮਿਰDਦਰ ਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਘuDਮ 
ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ) ਵNਗ ਹੀ ਬ)ਪਰਵਾਹ ਹ6ਕ) ਹuਣ ਉਹ ਵੀ ਿਸਰਫ ਸਰੀਰ > 
ਐਨਾ ਕu ਢ<ਕ ਕ) ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ> ਨਗਨ ਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕ) । ਪਰ 
ਅਮਿਰDਦਰ ਦ) ਮਨ ਚ ਤਸਵੀਰ ਤ) ਿਖਆਲ ਅਜ) ਵੀ ਿਕਰਨ ਦ) ਹੀ ਸੀ ।
#HarjotDiKalam 

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

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

ਪੀਕ ਆਰਜ 
ਸuDਨੀ ਜਹੀ ਸਟhੀਟ ਦ) ਆਿਖ਼ਰੀ ਘਰ ਤ) ਇ<ਕ ਬu<ਢ) > ਡਰਾਪ ਕਰਕ) ਉਹ 
ਅਜ) ਿਨ<ਕਿਲਆ ਹੀ ਸੀ । ਤuਰDਤ ਹੀ ਨਵI ਬuਿਕDਗ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ । ਅ<ਜ 
ਸ਼u<ਕਰਵਾਰ ਸੀ , ਤ) ਇਸ ਿਦਨ ਉਂਝ ਵੀ ਪੀਕ ਆਰਜ ਰਿਹDਦ) ਹ6ਏ ਸ਼ਾਮ ਤ, 
ਲE ਕ) ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ, ਬਾਅਦ ਤ<ਕ ਉਹ> ਇ<ਕ ਵੀ ਪਲ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਹI ਸੀ 
ਿਮਲਦੀ । 
ਕਨ)ਡਾ ਚ ਰਿਹDਦ) ਲ6ਕN ਲਈ ਿਦਨ ਹੀ ਸ਼u<ਕਰਵਾਰ ਰਾਤੀ ਚੜਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ 
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ<ਕ ਇDਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਖ਼ਾਮ6ਸ਼ ਕ6ਿਨਆਂ ਚ ਿਜDਦਗ਼ੀ 
ਭੜਕ ਉ:ਠੀ ਹ6ਵ) । ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਤN ਿਦਨ) ਤ) ਰਾਤ ਿਸਰਫ ਕDਮ ਤ) ਆਉਂਦ) 
ਜNਦ) ਲ6ਕੀ ਿਦਸਦ) ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਰDਗੀਨ ਹ6 ਜNਦੀਆ ਂ ਤ) 
ਸuਹ<ਪਣ ,ਰRਲਾ ਰ<ਪਾ ,ਖuਸ਼ਬ@ ,ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ,ਕਾਰN ਅ<ਧੀ ਰਾਤ ਤ<ਕ 
ਮਰਕੀਟN ਚ ਿਦਸਦੀਆ ਂਰਿਹDਦੀਆਂ । 
ਅਗਲ) ਹੀ ਮ6ੜ ਤ, ਉਹਨ) ਸਵਾਰੀ ਚ<ਕ ਲਈ । ਕ6ਈ ਅDਗਰ)ਜ਼ ਨRਜਵਾਨ 
ਜ6ੜਾ ਸੀ । ਉਮਰ ਮਸਾ ਹੀ ਐਨੀ ਕu ਸੀ ਿਕ ਲਗਦਾ ਸੀ ਸਕ@ਲ, ਿਨ<ਕਲ ਕ) 
ਮਸN ਹੀ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣ ਜ6ਗੀ ਹ6ਈ ਹ6ਣੀ ਏ । ਕEਬ ਚ ਬEਠਣ ਤ, ਪਿਹਲjN ਹੀ 
ਆਪਸ ਚ ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਖ<ਬ) ਖੜ) ਸੀ । 
ਅDਦਰ ਆ ਕ) ਬEਠ) ਤ) ਦ6ਵN ਨ) ਸਮਾਈਲ ਕਰਕ) ਹEਲ6 ਿਕਹਾ ਤ) ਇਹ ਵੀ ਦ<ਸ 
ਿਦ<ਤਾ ਿਕ ਕਲ<ਬ ਜਾਣਾ ਹE। ਸuਿਮਤ ਨ) ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਉਂਝ ਹੀ ਮuੜ ਹEਲ6 ਿਕਹਾ 
। ਦ,ਵT ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲ<ਗ) ।ਨਾਮ ਪu<ਿਛਆ ਤ) ਹ6ਰ 
ਿਨ<ਕੀਆਂ ਿਨ<ਕੀਆਂ ਗ<ਲN ਕਰਨ ਲ<ਗ) । ਸuਿਮਤ ਉਹਨN ਦੀਆ ਂਗ<ਲN ਦਾ 
ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ ਚ ਜਵਾਬ ਿਦDਦਾ ਿਰਹਾ । ਿਕਸ) ਗ<ਲ ਦ) ਜਵਾਬ ਚ ਉਹ ਬ6ਲੀ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰ, ਜਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹ6 ਗਏ । 
ਉਸਨ) ਸ਼ੀਸ਼) ਰਾਹI ਿਪਛNਹ ਦ)ਿਖਆ ਤN ਉਹ ਦ6ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ 
ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦuਬਾਰਾ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਬ)-ਸਬਿਰਆ ਵNਗ ਇ<ਕ 
ਦ@ਸਰ) ਦ) ਿਚਹਰ) > ਪਕੜ ਕ) ਿਕ<ਸ ਕਰ ਰਹ) ਸੀ ਤ) ਹ<ਥ ਇਕ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ 
ਪ@ਰੀ ਗਰਦਨ ਤ) ਘuDਮ ਰਹ) ਸੀ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਸਨ) ਆਪਣੀ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰ ਲਈ ਤ) ਸ਼ੀਸ਼) ਤ, ਿਨਗZਾ ਘuਮਾ ਲਈ ਉਸਦ) 
ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਰ6ਜ ਦਾ ਕDਮ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹI ਇDਝ ਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਜ6ੜ) ਕEਬ ਚ 
ਬEਠਦ) ਸੀ । 
ਉਸ> ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਚ ਜਦ, ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਪੜZਨ ਲ<ਗਾ 
ਸੀ ਤN ਿਕਸ) ਕuੜੀ > ਕਾਲਜ਼ ਚ ਬuਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ > ਕਿਹਣਾ ਪcਦਾ 
ਸੀ । ਜ)ਕਰ ਿਕਸ) ਕuੜੀ ਤ, ਨ6ਟਸ ਵੀ ਮDਗਦ) ਸੀ ਤN ਸਾਰ) ਕਾਲਜ਼ ਚ ਖਬਰ 
ਉ:ਡ ਜNਦੀ ਸੀ । ਜਦ, ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮਿਹਬ@ਬ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਚDਡੀਗੜ 
ਿਗਆ ਸੀ ਤN ਸੀਟ ਚ ਐਨਾ ਗEਪ ਦ)ਕ) ਬEਿਠਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤ) ਕDਡਕਟਰ ਜN 
ਬਾਕੀ ਲ6ਕ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲEਣ । 
ਕਨ)ਡਾ ਆ ਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹ<ਥ ਿਕਸ) ਕEਬ ਚ ਫ਼ੜਕ) 
ਬEਠਣ ਲ<ਗ) ਉਹ ਅ<ਜ ਵੀ ਸDਗ ਜNਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹI ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ 
ਕਿਹ ਦਵ)ਗਾ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਿਕ ਜਨਰ)ਸ਼ਨ ਗEਪ ਹE ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ 
ਜਨਰ)ਸ਼ਨ ਸਾਡ) ਤ, ਅਗNਹ ਹ6ਏਗੀ । 
ਉਸਨ) ਮuੜ ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਿਪਛNਹ ਦ)ਿਖਆ । ਕDਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗNਹ ਵ<ਧ ਿਗਆ ਸੀ 
। ਗ6ਰੀ ਮuDਡ) ਵ<ਲ ਮ@Dਹ ਕਰਕ) ਉਸਦ) ਲ<ਕ ਦuਆਲ) ਲ<ਤN ਲਪ)ਟ ਕ) ਉਸਦੀ 
ਗ6ਦੀ ਚ ਬEਠੀ ਸੀ । ਉਸਨ) ਲDਮੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹ6ਈ ਸੀ ਤ) ਨਾਲ ਇ<ਕ ਕuਝ 
ਇDਚ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜ6 ਖ6ਲZ ਕ) ਉਸਦ) ਪ<ਟN ਤ<ਕ ਸੀ ਤ) ਸ਼ਰਟ ਦ) ਬਟਨ ਖu<ਲZ) 
ਸੀ । ਗ6ਰ) ਦਾ ਮ@Dਹ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਖu<ਿਬਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ ਤ) ਗ6ਰੀ 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼6ਰ ਖuਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਾ ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਸuਿਮਤ ਦ)ਖਦਾ 
ਿਰਹਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਦ) ਿਖਆਲ ਅ<ਜ ਉਸ> ਅ<ਖN ਝਪਕਣ ਨਹI ਸੀ ਦ) ਰਹ) 
। ਗ6ਰੀ ਦ) ਉ:ਪਰ ਥ<ਲੀ ਹ6ਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਇ<ਧਰ ਇ<ਧਰ ਹuDਦੀ ਤN 
ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡ6ਲਦ) ਹ6ਏ ਅDਗN ਤ) ਗ<ਡੀ ਜNਦੀ । ਬਰਫ਼ ਤ, ਵ<ਧ ਵੀ ਸਫ)ਦ 
ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਸਨuD ਸਭ ,ਮ<ਲ, ਮ<ਲੀ ਉਸਦਾ ਪEਰ ਐਕਸਲਰ)ਟਰ ਤ) ਵ<ਜ 
ਿਗਆ ਕਈ ਵਾਰ । 
ਇ<ਕ ਦ6 ਗ<ਡੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨ) ਅ<ਗ) ਆ ਕ) ਹ<ਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ) ਉਸਦੀ 
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਹ6 ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰ) ਪu<ਿਛਆ । ਆਪਣ) ਿਧਆਨ > ਮuੜ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਗ<ਡੀ ਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨ) ਬ<ਬ@ ਮਾਨ ਦ) ਚਲਦ) ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ 
ਹ6ਰ ਉ:ਚੀ ਚu<ਕ ਿਦ<ਤੀ । 
ਿਫਰ ਉਹ ਯਾਦ ਚ ਖ6 ਿਗਆ । ਉਸਦ) ਿਕDਨ) ਸਾਰ) ਚਾਅ ਸੀ ਜ6 ਕDਮN ਚ ਹੀ 
ਰuਲ ਗਏ ਸੀ । ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦ, ਉਸਨ) ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਬਸਤਰ ਸNਝਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਕuਝ ਵੀ ਨਹI ਯਾਦ ਉਸ> ਹN ਐਨਾ ਕu ਯਾਦ ਹE ਿਕ ਉਸਨ) ਵੀ 
ਿਦਲXੀਤ > ਚ<ਲਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤ) ਬਣ) ਗ6ਰ) ਗ6ਰੀ ਆਲ) ਪ6ਜ਼ ਵ<ਲ ਦ)ਖ ਕ) 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਚ<ਲ ਆਪN ਵੀ ਇDਝ ਹੀ ਕਰੀਏ । 
ਅ<ਿਗਓ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥ<ਕੀ ਹ6ਈ ਸੀ । ਤuਸI ਜ6 ਕਰਨਾ ਇDਝ ਹੀ ਛ)ਤੀ ਕਰ6 
ਸਵ)ਰ) ਆਂਟੀ ਨ) ਕਾਰ ਲE ਕ) ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਸI ਿਦਲਰਾਜ ਸu<ਤਾ । ਆਖ 
ਕ) ਉਸਨ) ਨਾਈਟੀ > ਆਪ ਹੀ ਖ6ਲZ ਕ) ਲ<ਤN ਿਵਛਾ ਕ) ਪE ਗਈ ਸੀ । ਬੜ) 
ਬ)ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਨ) ਸਭ ਕੀਤਾ ਤ) ਦ,ਵT ਉਂਝ ਹੀ ਦ@ਰ ਿਜਹ) ਹ6ਕ) ਸR ਗਏ ਸੀ 
। 
ਮuੜ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਿਗਆ ਤN ਅਜ) ਤ<ਕ ਗ6ਰੀ ਿਬਨਾ ਥ<ਕ) ਉਂਝ 
ਹੀ ਗ6ਰ) ਦੀ ਗ6ਦੀ ਚ ਬEਠੀ ਸੀ । ਤ) ਸ਼ਾਇਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ)ਜ ਸੀ । ਉਹਨN ਦ) 
ਸਾਹ ਪਿਹਲjN ਤ, ਹੀ ਤ)ਜ਼ ਸੀ । ਗ@ਗਲ ਮEਪ ਵਾਲੀ ਨ) ਪDਜ ਿਮDਟ ਚ ਮDਿਜਲ 
ਤ) ਪu<ਜਣ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਦ<ਿਸਆ । ਗ6ਰੀ ਉਦ, ਹੀ ਗ6ਦੀ ਤ, ਉ:ਤਰ ਸਾਈਡ ਤ) 
ਬEਠ ਗਈ ਸੀ । ਬ)ਿਧਆਨੀ ਚ ਉਸਨ) ਸ਼ਰਟ ਦ) ਬਟਨ ਵੀ ਨਹI ਲਾਏ ਸੀ 
ਿਸਰਫ ਆਪਣ) ਿਨ<ਕ) ਸ਼ਾਰਟ > ਜਰ@ਰ ਉ:ਪਰ ਚ<ਕ ਿਲਆ ਸੀ । ਸuਿਮਤ 
ਬਹuਤ ਆਰਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ > ਦ)ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਨ) ਿਧਆਨ 
ਨਾਲ ਵ)ਖਦ) ਹ6ਏ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤ) ਉਸਦ) ਤਜ਼ਰਬ) > ਅ<ਖN ਨਾਲ ਿਮਣਨ 
ਲ<ਗਾ । ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦ) ਬਚ) ਕuਝ ਿਮDਟN > ਵੀ ਉਹ ਗuਆਉਣਾ ਨਹI ਸੀ 
ਚਾਹuDਦ) । ਇਸ) ਲਈ ਗ6ਰੀ ਦਾ ਿਸਰ ਤuਰDਤ ਹੀ ਗ6ਰ) ਦ) ਪ<ਟN ਤ) ਝuਕ ਿਗਆ 
ਸੀ । ਤ) ਗ6ਰਾ ਿਸਰਫ ਅ<ਖN ਬDਦ ਕਰਕ) ਉਸਦ) ਵਾਲN > ਸਿਹਲਾਉਣ 
ਲ<ਗਾ ਸੀ । 
ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਨ) ਕਲ<ਬ ਮ@ਹਰ) ਜਾ ਕ) ਗ<ਡੀ ਰ6ਕੀ ਉਦ, ਤ<ਕ ਉਹਨN ਕDਮ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਪਰ ਜNਦ) ਜNਦ) ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ । ਬ)ਸ਼ਕ ਨਾਲ 
ਿਟਸ਼@ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹuਤ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹ6 ਨਹI ਸੀ ਸਕੀ । 
ਜNਦ) ਜNਦ) ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ) ਕਰਨ ਦ) ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨN ਨ) ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ) ਕਰਕ) ਦ,ਵT ਸRਰੀ ਵੀ ਕਿਹ ਗਏ । 
ਸuਿਮਤ ਦਾ ਕuਝ ਨਹI ਿਗਆ ਇ<ਕ ਰਾਈਡ ਖਰਾਬ ਹ6 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ 
ਓਨੀ ਕu ਵ<ਧ ਪ)ਮcਟ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ । 
ਉਸਨ) ਸੀਟ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ6ਿਚਆ ਹੀ ਸੀ ਉਸਦ) ਫ6ਨ ਤ) ਿਰDਗ 
ਵ<ਜੀ । ਜ<ਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ । ਘੜੀ ਤ) ਉਸਨ) ਟਾਈਮ ਦ)ਿਖਆ ਿਗਆਰN 
ਵ<ਜਣ ਵਾਲ) ਸੀ । ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹ6ਈ ਹ6ਵ)ਗੀ । ਤ) ਉਸਦਾ ਰ@ਮ 
ਆਮ ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲ)ਟ ਹ6ਣ ਤ) 
ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਕਰਕ) ਕEਬ ਕਰ ਲcਦੀ ਸੀ ।  
ਤ) ਜਦ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ) ਕEਬ ਬu<ਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤN ਉਸਦ) ਕ6ਲ ਬuਿਕDਗ 
ਆਈ ਸੀ । ਮਗਰ, ਉਸ> ਸਹੀ ਤ) ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਕ) ਤ) ਿਸ<ਧੀ 
ਬuਿਕDਗ ਦ) ਪEਸ) ਬ<ਚ ਜNਦ) ਸੀ ਤN ਉਹ ਉਸ> ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲcਦੀ ਸੀ । 
ਉਸਨ) ਿਬਨN ਸਫਾਈ ਕੀਤ) ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕEਬ ਕuਝ ਿਮDਟN ਚ ਉਸਦ) 
ਰEਸਟ6ਰcਟ ਅ<ਗ) ਜਾ ਲਗਾਈ । ਿਮਸ ਕਾਲ ਛ<ਡ ਕ) ਵ)ਟ ਕਰਨ ਲ<ਗਾ । 
ਪDਜ ਕu ਿਮDਟ ਮਗਰ, ਹੀ ਜ<ਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ।  
ਆਕ) ਉਹ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਬEਠਣ ਲ<ਗੀ । ਤN ਸuਿਮਤ ਨ) 
ਿਕਹਾ ," ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਹE ,ਅ<ਗ) ਬEਠ ਜਾਓ "। 
"ਕੀ ਹ6ਇਆ ਸੀਟ > " ਜ<ਸੀ ਨ) ਸਿਹਜ ਹੀ ਪu<ਿਛਆ । 
"ਕuਝ ਨਹI , ਇ<ਕ ਕਨ)ਡੀਅਨ ਕਪਲ ਸੀ , ਿਪਛਲੀ ਰਾਈਡ ਚ ,ਕਾਰ ਚ ਹੀ 
ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਤ) ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਗਆ ।" ਸuਿਮਤ ਨ) ਿਕਹਾ । 
"ਇਹਨN ਗ6ਿਰਆ ਂਦਾ ਕਮਾਲ ਹE ,ਿਜ<ਥ) ਵੀ ਸਮN ਤ) ਜਗZਾ ਿਮਲੀ ਓਥ) ਹੀ 
ਸ਼uਰ@ ਹ6 ਜNਦ) ਨ) ।" ਉਸਨ) ਿਪਛNਹ ਮuੜਕ) ਸੀਟ ਵ<ਲ ਤ<ਿਕਆ ਿਜਵT 
ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹ6ਵ) ਿਕ ਸੀਟ ਤ) ਿਕDਝ ਹ6 ਿਗਆ । 
"ਹ6ਰ ਕੀ , ਸਾਡ) ਵਰਿਗਆ ਂਦਾ ਵੀ ਮ@ਡ ਖਰਾਬ ਹ6 ਜNਦਾ "। ਸuਿਮਤ ਨ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਿਹਜ਼) ਚ ਿਕਹਾ । 
"ਤuਸI ਤN ਿਵਆਹ) ਹ6ਏ ਹ6 ,ਘਰ ਜਾਕ) ਮ@ਡ "ਸE:ਟ" ਕਰ ਿਲਓ । ਔਖਾ ਤN 
ਸਾਡ) ਵਰਗ) ਕuਆਿਰਆਂ ਦਾ ਹ6 ਜNਦਾ । " ਉਸ) ਲਿਹਜ਼) ਚ ਜ<ਸੀ ਨ) ਬ6ਲ ਤN 
ਿਦ<ਤਾ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ> ਲ<ਗਾ ਿਕਤ) ਕuਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬ6ਲ ਿਦ<ਤਾ । ਇDਝ ਦੀ 
ਿਕਸ) ਵੀ ਟRਿਪਕ ਤ) ਉਸਦੀ ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਗ<ਲ ਸੀ । 
" ਿਕ<ਥ) ਯਰ ,ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤN ਿਦਲXੀਤ ਸਾਰ) ਿਦਨ ਦੀ ਕDਮ ਤ, ਥ<ਕੀ 
ਸu<ਤੀ ਪਈ ਹuDਦੀ ,ਸਵ)ਰ) ਉਸਨ) ਿਫਰ ਸਵਖਤ) ਜਾਣਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕਦ) 
ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹI ਕਰਦਾ । ਿਸਰਫ ਸ਼)ਨੀ ਤ) ਐਤਵਾਰ ਛu<ਟੀ ਹuDਦੀ 
ਓਧਰ ਮ)ਰੀ ਇ<ਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲjN ਪੀਕ ਆਰਜ ਲDਮ) ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਘਰ ਜNਦ) 
ਇ<ਕ ਦ6 ਵ<ਜ ਜNਦ) ਹਨ । ਉਦ, ਵੀ ਉਹ ਸR ਜNਦੀ ਏ । "ਕuਝ ਕੀਤ)" ਵੀ 
ਮਹੀਨ) ਲDਘ ਜNਦ) ਹਨ " ਸuਿਮਤ ਨ) ਅਫ਼ਸ6ਸ ਕਰਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ । 
ਜ<ਸੀ ਕuਝ ਨਾ ਬ6ਲੀ ਚu<ਪ ਰਹੀ । 
" ਸਹੀ ਏ ਨਾ ਿਫਰ ਇਹਨN ਗ6ਿਰਆ ਂਦਾ ਲਾਈਫ ਸE:ਟ ਏ , ਨਾ ਪEਸ) ਦੀ ਦRੜ 
ਨਾ ਪੀ ਆਰ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸ) ਿਰਸ਼ਤ) ਨਾਲ, ਿਬਨਾ ਮਤਲਬ ਉਲਝਣ । ਨਾ 
ਕ6ਈ ਸDਗ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਿਕਸ) ਗ<ਲ ਤ, । ਮ)ਰ) ਵਰਗ) ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਏਥ) 
ਆਕ) ਵੀ ਿਕਸ) ਮuDਡ) ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨ ਤ, ਸDਗ ਜNਦੀਆ ਂਹਨ ਮ)ਰ) ਕ6ਲ6 ਤN 
ਜ) ਕ6ਈ ਬ<ਸ ਚ ਪDਜਾਬੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲ ਜਾਵ) ਤN ਵੀ ਆਪਣ) ਦ6ਸਤ ਨਾਲ 
ਗ<ਲ ਨਹI ਹuDਦੀ । ਪDਜਾਬੀ ਲ6ਕN ਚ ਜੀਨ ਪਾ ਕ) ਵੀ ਸDਗ ਜNਦੀ ਹN ।ਸ਼ਾਰਟ 
ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹE ਖਰੀਦ ਰ<ਖ) ਹਨ ਪਰ ਜ6 ਵੀ ਫ਼Dਕਸ਼ਨ ਹuDਦਾ ਸਭ ਚ 
ਪDਜਾਬੀ ਹਾਣ ਦ) ਜਾਣਦ) ਮuDਡ) ਕuੜੀਆ ਂ ਹuDਦ) ਹਨ । ਸ6ਚ ਸ6ਚ ਕ) ਨਹI 
ਪਾਉਂਦੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਕਿਹਣਗ) ਿਕ ਇਹ> ਹਵਾ ਲ<ਗ ਗਈ ।" ਜ<ਸੀ 
ਨ) ਸਭ ਗ<ਲ ਦਾ ਿਨਚ6ੜ ਕ<ਢਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ । 
ਐਨ) > ਉਹ ਜ<ਸੀ ਦ) ਅਪਾਰਟਮcਟ ਤ) ਗ<ਲN ਕਰਦ) ਪਹuDਚ ਗਏ ਸੀ । 
ਜ<ਸੀ ਜNਦ) ਜNਦ) ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਛ)ੜ ਗਈ ਸੀ । " ਚਲ6 ਅ<ਜ ਜਾ ਕ) 
ਿਦਲXੀਤ > ਉਠਾ ਿਲਓ ਕੀ ਪਤਾ ਤuਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦ)ਖ ਉ:ਠ ਹੀ ਜਾਏ " 
ਉਸਨ) ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਮਜ਼) ਲcਦ) ਹ6ਏ ਿਕਹਾ ਸੀ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਸuਿਮਤ > ਖuਦ ਤ) ਕuਝ ਕuਝ ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਆਈ ਿਕਤ) ਉਸਦ) ਆਵਾਜ ਦੀ 
ਕDਬਣੀ ਤ, ਉਹ ਸਮਝ ਤN ਨਹI ਗਈ ਸੀ ਜ6 ਕuਝ ਸੀਟ ਤ) ਹ6ਇਆ ਉਸਦ) 
ਸਾਹਮਣ) ਹ6ਇਆ ਸੀ । 
ਸ6ਚਿਦਆਂ ਉਸਨ) ਕEਬ ਆਪਣ) ਘਰ ਵ<ਲ ਮ6ੜ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ ਵEਸ) ਵੀ ਬਾਰN 
ਵ<ਜਣ ਵਾਲ) ਸੀ ਤ) ਸੀਟ ਸਾਫਕਰਵਾਉਂਦ) ਇ<ਕ ਵ<ਜ ਜਾਣਾ ਸੀ । 
ਘਰ ਪਹuDਿਚਆ ਤN ਦ)ਿਖਆ ਿਕ ਿਦਲXੀਤ ਤ) ਿਦਲਰਾਜ ਦ,ਵT ਹੀ ਸu<ਤ) ਪਏ 
ਸੀ । 
ਿਕਚਨ ਚ ਬਣਾ ਕ) ਰ<ਖੀਆ ਂਰ6ਟੀਆ ਂਤ) ਸਬਜ਼ੀ > ਉਸਨ) ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤ) 
ਫਟਾਫਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ । 
ਿਬਸਤਰ ਤ) ਿਡ<ਗਦ) ਉਸ> ਨIਦ ਤN ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ 
ਮuੜ ਮuੜ ਉਸ) ਸੀਨ ਤ) ਚਲਾ ਜNਦਾ ਸੀ । ਗ6ਰੀ ਦ) ਅDਗ ਿਜਵT ਉਸਦ) 
ਿਦਮਾਗ ਚ ਛ<ਪ ਗਏ ਹ6ਣ । ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਉ:ਤਰ ਨਹI ਸੀ ਰਹ) । ਪਰ 
ਿਬਲਕuਲ ਨਜਦੀਕ ਦ) ਬE:ਡ ਤ) ਸu<ਤੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ > ਇਸ ਬਾਰ) ਕuਝ ਵੀ 
ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । 
ਪਰ ਉਹ ਖuਦ ਵੀ ਤN ਹuਸਨ ਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਘuDਮ ਕ) ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਛ<ਡਕ) 
ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ) ਹN ਜ<ਸੀ ਉਸਦੀਆ ਂਅ<ਖN ਤ) ਉਸਦੀਆ ਂਗ<ਲN ਚ ਅ<ਜ 
ਿਕDਨਾ ਕਾਮ ਝਲਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਨ) ਕਦ) ਟਰਾਈ ਿਕਉਂ ਨਹI ਕੀਤਾ । 
ਪਰ ਉਸਦ) ਅ<ਗ) ਉਸ> ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵ<ਧ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਮਰ 
ਨਾਲ, ਜ6 ਰਾਤ ਦ) ਹਨ)ਰ) ਚ ਉਸ> ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਜ<ਸੀ ਦ) ਿਚਹਰ) 
ਤ) ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ । 
ਉਸ ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਇ<ਕ ਦਮ ਮuੜ ਆਕੜ ਿਜਵT ਵਧਣ ਲ<ਗ ਗਈ ਹ6ਵ) 
ਿਜ<ਦN ਸ਼ੀਸ਼) ਚ ਵ)ਖਦ) ਹ6ਏ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹ<ਥ ਖuਦ > ਇDਝ ਹੀ ਟ6ਹਨ ਲ<ਗ) 
ਸੀ ਿਜਵT ਉਹ ਖuਦ > ਤ) ਜ<ਸੀ > ਉਂਝ ਹੀ ਸ6ਚ ਿਰਹਾ ਹ6ਵ) ਤ) ਗ6ਰ) ਦੀ ਥN 
ਖuਦ > ਤ) ਗ6ਰੀ ਦੀ ਥN ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਦੀ ਹਰਕਤ 
ਸਾਹN ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਤ)ਜ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ, ਤ<ਕ ਇ<ਕ ਦਮ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਡ<ਗ ਨਾ ਿਗਆ । ਉਦ, ਕuਝ ਪਲ ਲਈ ਉਸ> ਲ<ਗਾ ਸੀ ਿਜਵT ਿਦਲXੀਤ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਜਾਗ ਗਈ ਹ6ਵ) । ਪਰ ਉਹ ਅ<ਖN ਮੀਟ ਸRਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕ) ਲ)ਟ 
ਿਗਆ ਸੀ । 
.ਿਦਲXੀਤ ਉਦ, ਹੀ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਨ) ਬਾਹਰਲਾ ਗ)ਟ ਖ6ਿਲZਆ 
ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਲ)ਟੀ ਰਹੀ । ਿਦਨ ਭਰ ਦ) ਕDਮ ਨ) ਉਸਦ) ਹ<ਡ ਪEਰ 
> ਥਕਾ ਛ<ਿਡਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਿਹ<ਲ ਨਾ ਸਕੀ । ਸਵ)ਰ) 
ਉਸਨ) ਿਫਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਤ) ਸuਿਮਤ ਨ) ਬਾਅਦ ਦuਿਪਹਰ 
ਉ:ਠਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ । ਅ<ਧ ਕu ਸu<ਤੀ ਨIਦ ਚ 
। ਉਸ> ਸuਿਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਰਕਤN ਦਾ ਪਤਾ ਚ<ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ) 
ਬE:ਡ ਤ) ਸਾਹN ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ, ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹE ।  
ਇ<ਕ ਸਮN ਸੀ ਜਦ, ਸuਿਮਤ ਦ) ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਿਦਲXੀਤ > ਬ)ਕਾਬ@ 
ਕਰ ਿਦDਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਮN ਤ) ਜਜਬਾਤ ਐਨ) ਬਦਲ ਜਾਣਗ) ਿਕਸ) ਨ) ਨਹI 
ਸੀ ਸ6ਿਚਆ । ਿਕ ਉਸ ਤ, ਕuਝ ਫu<ਟ ਦੀ ਦ@ਰੀ ਤ) ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ 
ਤ) ਪਤੀ ਖuਦ > ਸDਤuਸ਼ਟੀ ਦ) ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ) ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਮN ਵੀ ਨਹI ਸੀ 
ਿਪਘਲ ਿਰਹਾ । 
ਿਦਲXੀਤ ਸ਼uਰ@ ਤ, ਹੀ ਇ<ਕ ਘu<ਟ) ਘu<ਟ) ਮਾਹRਲ ਚ ਜDਮੀ ਸੀ । ਕuੜੀਆ ਂਦ) 
ਸਕ@ਲ,ਕਾਲਜ ਚ ਪੜੀ । ਵEਨ ਘਰ ਦ) ਮ@ਹਰ) ਤ, ਚ<ਕਦੀ ਘਰ ਦ) ਮ@ਹਰ) ਹੀ 
ਲਾਹ ਕ) ਜNਦੀ । ਮ6ਬਾਈਲ ਦ@ਰ ਦੀ ਗ<ਲ ਟEਲੀਫ6ਨ ਕ6ਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਿਝੜਕN 
ਖਾਣਾ ਸੀ । ਿਤDਨ ਚਾਚ) ,ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ ,ਚਾਚੀਆਂ ਤ) ਬਾਕੀ ਕਜਨ ਇ<ਕ ਪਲ 
ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਕ<ਲੀ ਨਾ ਹuDਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਕ@ਲ ਕਾਲਜ ਚ ਜਦ, ਵੀ 
ਕuੜੀਆਂ ਕਦ) ਇਸ ਤਰZN ਦ) ਿਵਸ਼) ਤ) ਗ<ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ> ਕਦ) ਵੀ ਸਮਝ 
ਨਾ ਪcਦੀ ਿਕ ਆਿਖਰ ਕੀ ਗ<ਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 
ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ ਦ6ਸਤੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਮuDਡ) ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਲਈ ਇDਝ 
ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵT ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਗ<ਲ ਹE । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕuੜੀਆਂ ਤ, ਦ@ਰ 
ਹੀ ਰਿਹDਦੀ । ਿਜDਨਾ ਕu ਪੜੀ ਘਰਦ) ਪੜਾਉਂਦ) ਗਏ । 
ਕਾਲਜ ਅਜ) ਮu<ਿਕਆ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆ ਿਗਆ । ਮuDਡ) > 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

10 ਸਾਲ ਦ) ਕਰੀਬ ਹ6 ਗuਏ ਸੀ ਕਨ)ਡਾ ਗਏ > । ਉਮਰ ਉਸ ਨਾਲ, ਐਨੀ 
ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ । 
ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਫਰਕ ਕuਝ ਨਹI ਹuDਦਾ । ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨ) ਿਕਹਾ 
ਸੀ । ਨਾਲ) ਮuDਡ) ਵ<ਡ) ਹ6ਣ ਕuੜੀ ਦਬਕ) ਚ ਰਿਹDਦੀ ਹE । ਉ:ਪਰ, ਮuDਡਾ 
ਅ<ਿਗਓ ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀ ਚ, ਸੀ । ਸuਭਾਅ ਤ) ਨਸ਼) ਵ<ਲ, ਵੀ ਿਵਚ6ਲ) ਦੀ ਗਰDਟੀ 
ਸੀ ।ਸਾਊ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ । ਅਗਲ) ਿਸਰਫ "ਗਊ " ਵਰਗੀ ਕuੜੀ ਭਾਲਦ) 
ਹਨ । ਕਨ)ਡਾ ਜਾ ਕ) ਅ<ਜ ਕ<ਲ ਕuੜੀਆਂ ਦ) ਹਾਲ ਹੀ ਹ6ਰ ਹਨ । ਓਹਨN > 
ਲਗਦਾ ਸੀ । ਇਧਰ, ਿਵਆਹ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ ਹuDਦਾ ਓਧਰ ਪ<ਕ) ਹ6 ਮuੜ 
ਤਲਾਕ ਲE ਕ) ਛ<ਡ ਜNਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਮDਨਣਾ ਸੀ ਤ) ਉਸਦ) 
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ । 
ਖEਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਿਵਆਹ ਹ6ਇਆ । ਿਸਰਫ ਮਹੀਨ) ਕu ਲਈ ਸuਿਮਤ 
ਇDਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਦਸDਬਰ ਦ) ਅ<ਧ ਚ । ਪ6ਹ ਚ ਭਾਵT ਕ6ਈ ਿਵਆਹ 
ਨਹI ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਹਨN ਨ) ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । 
ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲਾ ਬਹuਤ ਘ<ਟ ਵਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਹ6ਈ 
ਸੀ । ਉਸ ਚ ਵੀ ਮਸI ਹ@D ਹN ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨ) । ਗ<ਲ ਵੀ ਿਕਵT ਕਰਦI 
ਇਕ<ਕ ਫ6ਨ ਤ) ਉਸਦ) ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰ) ਬEਠ) ਹuDਦ) । 
ਸuਿਮਤ ਉਸ> ਵਾਰ ਵਾਰ ਪu<ਛਦਾ ਿਕ ਉਹ> ਪਸDਦ ਹE ਉਹ ? 
ਭਲਾ ਿਦਲXੀਤ ਦੀ ਪਸDਦ ਨਾ ਪਸDਦ ਦਾ ਸੀ ਹੀ ਕੀ ?? ਉਸ ਕ6ਲ ਕ6ਈ 
ਚuਐਸ ਨਹI ਸੀ ਜ6 ਘਰਿਦਆਂ ਨ) ਉਸ ਲਈ ਲ<ਭ ਿਦ<ਤਾ ਉਹ ਉਸ ਲਈ 
ਸਹੀ ਸੀ । ਇਹ6 ਉਸਨ) ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮN ਤ) ਚਾਚੀਆ ਂ ਕ6ਲ6 
ਸuਿਣਆ ਸੀ ।ਿਕ ਜ6ੜੀਆਂ ਤN ਰ<ਬ ਉ:ਪਰ, ਬਣਾ ਕ) ਭ)ਜਦਾ । ਤ)ਰੀ ਜ6ੜੀ ਵੀ 
ਸuਿਮਤ ਨਾਲ ਉ:ਪਰ, ਹੀ ਬਣੀ ਏ । ਸ਼ਾਇਦ ਸ<ਤ ਜਨਮN ਲਈ । 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹN ਹN ਹੀ ਹuDਦਾ । ਿਫਰ ਜਦ, ਉਹ ਉਸ> ਆਈ 
ਲਵ ਯ@ ਬ6ਲਣ ਲਈ ਕਿਹDਦਾ ਤN ਉਹ ਬ6ਲ ਨਾ ਸਕਦੀ । ਸਾਰ) ਹੀ ਆਸ 
ਪਾਸ ਬEਠ) ਹuDਦ) ਸੀ ਿਕDਝ ਬ6ਲਦੀ ? ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ6 ਆਖਦੀ ਿਕ ਸਾਰ) ਕ6ਲ 
ਹਨ । ਸuਿਮਤ > X)ਸ਼ਾਨੀ ਹuDਦੀ ਪਰ ਸਮਝ ਜNਦਾ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਖEਰ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤ, ਹਫਤਾ ਪਿਹਲjN ਹੀ ਇDਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਤ) 
ਦ@ਸਰ) ਹਫ਼ਤ) ਦ) ਅਖੀਰ ਚ ਆਇਆ ਤ) ਤੀਸਰ) ਹਫਤ) ਹੀ ਿਵਆਹ ਸੀ । ਤ) 
ਉਹ ਿਵਆਹ ਕ) ਅਖੀਰ ਿਦਲXੀਤ > ਆਪਣ) ਘਰ ਲE ਆਇਆ ਸੀ । 
ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰ) ਕuਝ ਗ<ਲN ਿਦਲXੀਤ ਦੀਆਂ ਕuਝ ਸਹ)ਲੀਆਂ ਨ) ਨਾ 
ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਉਸ> ਿਸਖਾ ਿਦ<ਤੀਆਂ ਸੀ । ਹਰ ਇ<ਕ ਦੀਆਂ ਅ<ਡ ਅ<ਡ 
ਤਰZN ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਸuਣਕ) ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਡਰ ਤ) ਸਿਹਮ 
ਸੀ । 
ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਤ) ਹੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਿਦਲXੀਤ > ਫ6ਨ ਿਗਫ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤDਗ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਤ, ਪਿਹਲjN ਇ<ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕ6ਈ 
ਗ<ਲ ਖuਲZਕ) ਨਹI ਸੀ ਕਰ ਸਕ) ।ਹuਣ ਵੀ ਮਹੀਨ) ਮਗਰ, ਉਸਦ) ਜਾਣ ਤ) 
ਦuਬਾਰਾ ਿਮਲਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲDਘ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ6 ਫ6ਨ ਉਹਨN 
ਦਾ ਆਪਸੀ ਗ<ਲ > ਨਾਲ ਰ<ਖਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਤ, ਵ<ਡਾ ਿਗਫ਼੍ਟ ਸੀ ਿਦਲXੀਤ ਦ) ਮਨ ਿਵਚ, ਹਰ ਡਰ ਭEਅ > 
ਕ<ਢ ਕ) ਉਸ> ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> ਐਨ) ਸਮਝਦਾ ਰੀ 
ਸ਼Nਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ 
ਯਾਦਗਾਰ ਹ6 ਿਨਭੜੀ ਸਗ, ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇਹ6 ਰਿਹDਦਾ ਿਕ ਹਰ ਰਾਤ ਉਵT 
ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੀਤ) । ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਦ) ਦਰਦ ਤ) ਮਗਰ, ਉਸ ਦਰਦ ਚ 
ਉ:ਭਰ) ਿਮ<ਠ) ਅਿਹਸਾਸ ਤ) ਜ6 ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ । ਉਸਨ) 
ਿਦਲXੀਤ > ਸuਿਮਤ ਦ) ਹ<ਥN ਚ ਿਖਡRਣ) ਵNਗ ਬਣਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਿਦਲXੀਤ 
> ਇਸ ਬਾਰ) ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ । ਸਭ ਕuਝ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ) ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸuਿਮਤ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਜਵT ਉਹ ਕਿਹDਦਾ ਉਵT ਉਹ ਕਰਦI 
ਜNਦੀ । ਉਸਦੀ ਹਰ ਗ<ਲ ਉਸਦਾ ਹਰ ਐਕਟ ਉਸ> ਪਸDਦ ਸੀ । ਬ6ਲਣ 
ਦੀ ,ਕਿਹਣ ਦੀ ,ਸuਣਨ ਦੀ ਜ6 ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਲXੀਤ > ਸuਿਮਤ ਨ) ਬE:ਡ ਤ) 
ਿਦ<ਤੀ ਸੀ ਇਸਤ, ਵ<ਧ ਿਕਸ) ਮਸਲ) ਤ) ਉਸਦੀ ਪu<ਛ ਘਰ ਚ ਵੀ ਨਹI ਸੀ । 
ਇ<ਕ ਮਹੀਨ) ਦੀ ਇਸ ਖ)ਡ ਚ ਉਹਨN ਨ) ਇ<ਕ ਪਲ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹI ਸੀ 
ਗਵਾਇਆ । ਪਰ ਿਵਆਹ ਮਗਰ, ਕਦ) ਉਹਨN ਕ6ਲ ਕ6ਈ ਆ ਜNਦਾ ਤ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਕਦ) ਉਹਨN > ਿਕਸ) ਘਰ ਜਾਣਾ ਪcਦਾ । ਪਰ ਿਜ<ਥ) ਜNਦ) ਦ,ਵT ਕ<ਠ) ਜNਦ) । 
ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਗ<ਲ ਨਾਲ, ਦ6ਹN ਦਾ ਿਧਆਨ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਵ<ਧ ਰਿਹDਦਾ । 
ਜਲਦੀ ਸRਣ ਲਈ ਭ<ਜਦ) ਤ) ਦ)ਰ ਨਾਲ ਉ:ਠਦ) ।  
ਸਭ ਉਹਨN ਦੀ ਬ)ਚEਨੀ > ਸਮਝਦ) ਸੀ ਤ) ਮਸI ਮਸI ਿਮਲ) ਇਸ ਮRਕ) > 
ਵੀ । 
ਖEਰ ਇ<ਕ ਮਹੀਨਾ ਕਦ, ਗuਜ਼ਿਰਆ ਕ6ਈ ਪਤਾ ਨਹI ਲ<ਗਾ । ਤ) ਿਫਰ 
ਸuਿਮਤ > ਕਨ)ਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਿਪਆ । ਛ) ਕu ਮਹੀਨ) ਲ<ਗ ਗਏ ਸੀ ਦ6ਵN > 
ਮuੜ ਤ, ਕ<ਠ) ਹ6ਣ ਲਈ ।  
ਪਰ ਇਹ ਛ) ਮਹੀਨ) ਉਹਨN ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਵਰਗ) ਸੀ । ਿਦਨ ਰਾਤ ਚ 
ਿਦਲXੀਤ ਕ6ਲ ਿਸਰਫ ਇ<ਕ6 ਕDਮ ਹuDਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸuਿਮਤ ਦ) ਫ6ਨ ਦਾ 
ਇDਤਜ਼ਾਰ । 
ਦuਿਪਹਰ ਦ) ਉਹ ਚਾਰ ਕu ਘDਟ) ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਰਗ) ਲਗਦ) ਸੀ । 
ਸ<ਚੀ ਹੀ ਫ6ਨ ਉਹਨN ਦ) ਕDਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਜਦ, ਵੀ ਸuਿਮਤ ਦਾ ਫ6ਨ ਆ 
ਜNਦਾ ਸuਿਮਤ ਦ) ਘਰ, ਵੀ ਕ6ਈ ਨਾ ਤDਗ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਚu<ਪਚਾਪ ਆਪਣ) 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਕEਦ ਹ6 ਜNਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਕDਨ > ਫ6ਨ ਲਾ ਕ) ਰ,ਦੀ ਰਿਹDਦੀ ਤ) 
ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤ) ਵੀ ਰ6ਣਾ । ਬੀਤ ਚu<ਕ) ਪਲN ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸਮT 
> ਦ,ਵT ਯਾਦ ਕਰਦ) ਤ) ਝ@ਰਦ) । ਮuੜ ਿਮਲ ਕ) ਿਕDਨਾ ਕuਝ ਨਵN ਕਰਨ ਨਵT 
ਤਰੀਕ) ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਹ@Dਦੀਆ ਂ । ਇਹ ਸਭ ਪਲEਨ 
ਬuਣਦ) । 
ਪਰ ਸuਿਮਤ ਦੀਆਂ ਗ<ਲN ਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸ<ਚ ਹੀ ਉਸ> ਕ6ਈ ਿਖ<ਚ 
ਲਗਦੀ ਸੀ । ਫ6ਨ ਉ:ਤ) ਆਈ ਲਵ ਯ@ ਕਿਹDਦ) ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਕ<ਸ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਸਦ) ਿਜਸਮ ਚ ਗਰਮੀ ਿਨਕਲਣ ਲਗਦੀ । ਪਾਏ ਹ6ਏ ਕ<ਪੜ) ਤDਗ 
ਜਾਪਣ ਲDਗਦ) ਤ) ਿਜਸਮ ਚ ਕuਝ ਿਰਸਦਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਹuDਦਾ । ਿਫਰ ਿਜਉਂ 
ਿਜਉਂ ਗ<ਲN ਵ<ਧਦੀਆਂ । ਕ<ਪਿੜਆਂ ਦਾ ਕ6ਈ ਿਖਆਲ ਨਾ ਰਿਹDਦਾ । 
ਉ:ਤਰਕ) ਕ6ਈ ਬE:ਡ ਤ) ਹuDਦਾ ਤ) ਕ6ਈ ਬE:ਡ ਤ, ਹ)ਠN ਇDਝ ਹੀ ਹਾਲ ਸuਿਮਤ 
ਦਾ ਹuDਦਾ । ਿਜਵT ਦ6 ਸਮuDਦਰ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦੀ ਿਪਆਸ ਬuਝਾਉਂਣ ਲਈ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਤਆਰ ਹ6ਣ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹ6ਣ । ਇਸ ਲਈ ਗ<ਲN ਗ<ਲN ਚ ਹੀ ਖuਦ 
> ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > ਨਜ਼ਰN ਸਾਹਮਣ) ਜਾਣਕ) ਸDਤuਸਟ ਕਰਨ ਤ, ਿਬਨN ਕ6ਈ 
ਚਾਰਾ ਨਹI ਸੀ । 
ਪਰ ਹuਣ ਉਹੀ ਿਦਲXੀਤ ਚu<ਪ ਪਈ ਸੀ ਤ) ਉਸ> ਨਹI ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ 
ਸuਿਮਤ ਿਕਸ > ਉਸਦੀ ਜਗZਾ ਤ) ਤਸਵ<ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਪਛਲ) ਿਤDਨ ਕu 
ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕuਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ।  
ਜਦ, ਪਿਹਲjN ਪਿਹਲjN ਉਹ ਇਥ) ਆਈ ਤN ਸਭ ਕuਝ ਉਵT ਹੀ ਘਿਟਆ ਿਜਵT 
ਇDਡੀਆ ਸੀ ।ਕਈ ਿਦਨ ਤ<ਕ ਤN ਸuਿਮਤ ਕDਮ ਤ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਿਗਆ । 
ਉਹਨN ਕ6ਲ ਿਸਰਫ ਇ<ਕ6 ਕDਮ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ,ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ 
ਤ) ਿਫਰ ਸRਣਾ ਤ) ਿਫਰ ਇਹ6 ਦuਹਰਾਉਣਾ । 
ਪਰ ਮਹੀਨ) ਕu ਮਗਰ, ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਹuਣ ਸuਿਮਤ > 
ਰEਗ@ਲਰ ਜਾਣਾ ਪcਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਕ) ਉਸਦਾ ਤ) ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਇਹ6 ਕDਮ ਸੀ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਿਦਲXੀਤ > ਵੀ ਜRਬ ਲਭਨੀ ਪਈ। ਿਫਰ ਇDਝ ਹuDਦਾ ਿਕ ਜਦ, ਵੀ 
ਿਦਲXੀਤ ਘਰ ਹuDਦਾ ਤN ਸuਿਮਤ ਨਾ ਹuDਦਾ ਤ) ਸuਿਮਤ ਹuDਦਾ ਤN ਿਦਲXੀਤ ਨਾ 
ਹuDਦੀ । ਦ6ਵN ਦ) ਕDਮ ਅਿਜਹ) ਸੀ ਿਕ ਜਦ, ਵੀ ਕ<ਠ) ਹ6ਣ ਦੀ ਸDਭਾਵਨਾ 
ਬਣਦੀ ਤN ਕ6ਈ ਨਾ ਕ6ਈ ਪੀਕ ਆਰਜ ਕਰਕ) ਦ@ਰ ਹੀ ਰਿਹDਦਾ । ਿਫਰ ਵੀ 
ਸ਼ਨੀਵਰ ਤ) ਐਤਵਾਰ ਦ,ਵT ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦ) ਿਕ ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਲਈ ਰ<ਖਣ । 
ਪਰ ਿਫਰ ਇ<ਕ ਬ<ਚਾ ਹ6ਇਆ ਤN ਬ<ਚ) ਲਈ ਹ6ਰ ਵੀ ਪEਸ) ਕਮਾਉਣ ਦ) 
ਚ<ਕਰ ਚ ਕDਮ ਦਾ ਬ6ਝ ਵ<ਧਦਾ ਿਗਆ । ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਰuਟੀਨ ਉਵ, ਿਰਹਾ 
ਪਰ ਸuਿਮਤ ਵਧ)ਰ) ਦ)ਰ ਤ<ਕ ਕDਮ ਕਰਦਾ ।ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਲਈ ਹuਣ ਿਜDਨਾ ਕu 
ਸਮN ਿਮਲਦਾ ਦ6ਵT ਿਖਝ) ਜਹ) ਰਿਹDਦ) । ਿਦਲXੀਤ > ਿਜ<ਥ) ਪਿਹਲjN ਸuਿਮਤ 
ਦੀ ਹਰ ਇ<ਛਾ ਪ@ਰੀ ਕਰਨ ਚ ਖuਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਹuਣ ਉਸ> ਗu<ਸਾ ਆ 
ਜNਦਾ । ਜ6 ਕuਝ ਉਹ ਕਰਦ) ਸਭ ਕਾਹਲੀ ਚ ਹuDਦਾ ਇDਝ ਿਜਵT ਬ<ਸ 
ਖਾਨਾਪ@ਰਤੀ ਕਰ ਰਹ) ਹ6ਣ । ਤ) ਹuਣ ਤN ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) > 
ਛ@ਹ) ਬਗEਰ ਵੀ ਲDਘ ਜNਦਾ ਸੀ । 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

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

ਕuੜੀਆਂ > ਇ<ਕ ਦ@ਜ) ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕ6ਈ ਰ6ਕ ਨਹI ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਐਵ) ਹੀ ਉਸ ਿਵਆਹੀ ਵਰੀ > ਤDਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹE ।ਇਸ ਗ<ਲ ਤ) ਉਹਨN 
ਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਖu<ਲਾ ਹ6ਣ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਇ<ਕ ਮuDਡ) ਕuੜੀ ਦੀ 
ਦ6ਸਤੀ ਆਮ ਦ6ਸਤੀ ਤ, ਿਕਤ) ਉ:ਪਰ । 
ਿਫਰ ਜਦ, ਇ<ਕ ਿਦਨ ਉਸਦ) ਨਾਲ ਕDਮ ਕਰਵਾਉਂਦ) ਕਰਵਾਉਂਦ) ਹ6ਏ 
ਿਦਲXੀਤ ਦਾ ਹ<ਥ ਪਕੜ ਿਲਆ । 
ਉਸਦਾ ਹ<ਥ ਝਟਕਦ) ਹ6ਏ ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਕਹਾ ", ਹ6ਰ ਤE> ਹਾਣ ਦੀਆਂ 
ਕuੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਘਟਾ ਜ6 "ਭਾਬੀ" ਦ) ਮਗਰ ਿਪਆ । ਕੀ ਿਦਸਦਾ ਤuਹਾਡ) 
ਵਰਗ) ਮuDਿਡਆ > ਭਾਬੀਆਂ ਚ "। ਿਦਲXੀਤ ਿਕDਨੀਆਂ ਹੀ ਿਵਆਹੀਆਂ 
ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਕuੜੀਆ ਂਦ) ਨਵT ਅਨਿਵਆਹ) ਮuDਿਡਆ ਨਾਲ ਿਕ<ਸ) ਸuਣ ਸuਣ 
ਹEਰਾਨ ਸੀ ।  
ਕ6ਈ ਹ6ਰ ਹuDਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜNਦਾ ਪਰ ਗuਰਨਾਮ ਿਬਲਕuਲ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ 
ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਉਸਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹ<ਥ ਝਟਿਕਆ ਸੀ ਉਹ6 ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ) 
ਰ<ਖ ਕ) ਿਕਹਾ "ਆਹ "। 
ਿਦਲXੀਤ ਸuDਨ ਹ6 ਗਈ ,ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬ)ਸ਼ਰਮੀ ਜN ਇਸ ਹਰਕਤ 
ਤ) ਪਤਾ ਨਹI । ਪਰ ਉਹ ਹ<ਥ > ਿਜਵT ਝਟਕਣਾ ਭu<ਲ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਇਹਨN ਪਲN ਦਾ ਪ@ਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤ) ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਹ<ਕ ਤ) ਘuDਮਕ) ਗ6ਲਾਈ ਤ) ਮ6ਟਾਈ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦ) 
ਰਹ) । 
ਹ<ਥ ਦੀ ਹਰਕਤ ਿਜਉਂ ਵਧੀ ਿਦਲXੀਤ > ਹ6ਸ਼ ਆਈ ਤ) ਉਸਨ) ਗuਰਨਾਮ 
ਦਾ ਹ<ਥ ਝਟਕ ਿਦ<ਤਾ ।  
"ਬ)ਸ਼ਰਮ ! ਏ ਤ@D "ਆਖ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰ) > ਛ<ਡ ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ ਸਫ਼ਾਈ 
ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ।ਗuਰਨਾਮ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕDਮ ਕਰਕ) ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ 
ਿਗਆ । ਪਰ ਉਸਦ) ਿਜਸਮ ਚ ਇਹਨN ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਨ) ਕਰDਟ ਿਜਹਾ 
ਛ)ੜ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । 
ਦ@ਸਰ) ਕਮਰ) ਚ ਵੜਦ) ਹੀ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹI ਕੀ ਆਇਆ । 
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ਉਸਨ) ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲjN ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲRਕ ਕੀਤਾ । 
ਿਦਲXੀਤ ਕਾਲੀਨ > ਕ<ਠ) ਕਰਨ ਦੀ ਕ6ਿਸਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਕਾਲੀਨ 
ਭਾਰਾ ਸੀ । ਇ<ਕ ਪਾਸ) ਤ, ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਿਖ<ਿਚਆ ਤ) ਦ@ਸਰ) ਪਾਸ) ਗuਰਨਾਮ 
ਲ<ਗਾ । ਇ<ਕ ਝਟਕ) ਚ ਿਖ<ਚ ਕ) ਇਕ<ਠਾ ਕੀਤਾ । ਦ6ਵT ਆਹਮ6 ਸਾਹਮਣ) ਹੀ 
ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ।ਇਸ ਵਾਰ ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਮRਕਾ ਸNਭਣ ਦੀ 
ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤ) ਕਾਲੀਨ ਉ:ਪਰ ਹੀ ਿਦਲXੀਤ > ਜਕੜ ਿਲਆ ।
ਿਦਲXੀਤ > ਪਿਹਲN ਹੀ ਸਾਹ ਚਿੜਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਤ) ਉਸ> ਨਾ ਤN 
ਧ<ਕਾ ਦ)ਕ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਹDਮਤ ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਇ<ਛਾ । ਗuਰਨਾਮ ਦੀਆ ਂਕuਝ 
ਮਹੀਨ) ਦੀਆਂ ਹਰਕਤN ਗ<ਲN ਮਜ਼ਾਕ ਤ) ਓਧਰ, ਸuਿਮਤ ਤ, ਦ@ਰੀ ਨ) ਉਸਦ) 
ਮਨ ਚ ਿਪਆਸ ਜਗZਾ ਰ<ਖੀ ਸੀ । ਤ) ਕuਝ ਦ)ਰ ਪਿਹਲjN ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਿਜਵT 
ਉਸਦੀਛਾਤੀ ਤ) ਹ<ਥ ਿਫਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ> ਸuਿਮਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਛ@ਹ 
ਵਰਗਾ ਲ<ਗਾ ਸੀ । ਤ) ਉਵ, ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਆਪ) ਤ, ਬਾਹਰ ਹ6 ਿਗਆ 
ਸੀ । ਹuਣ ਕਾਲੀਨ ਦ) ਉ:ਪਰ ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਤ) ਉਸ ਉ:ਪਰ ਗuਰਨਾਮ । 
ਦ6ਵN ਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਹਵਾ ਿਨਕਲਣ ਜ6ਗੀ ਥN ਵੀ ਨਹI ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ 
ਜ6ਰ ਨਾਲu ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਗuਰਨਾਮ ਦ) ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸ> ਸuਣ 
ਰਹੀ ਸੀ । ਗuਰਨਾ ਮ ਦ) ਹ<ਥN ਨ) ਆਪਣੀ ਪਿਹਲjN ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਮuੜ 
ਦuਹਰਾਈ । ਤ) ਉਸਦੀ ਕ<ਪਿੜਆ ਂਉ:ਪਰ, ਹੀ ਛਾਤੀ ਤ) ਘuDਮਣ ਲ<ਗ) । 
ਿਦਲXੀਤ ਨ) ਉਸਦ) ਹ<ਥN > ਆਪਣ) ਹ<ਥN ਨਾਲ ਦਬ6ਚ ਿਲਆ । ਉਹ 
ਉਸਦ) ਹ<ਥN > ਰ6ਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਗuਰਨਾਮ ਦ) 
ਹ<ਥ ਹ6ਰ ਵੀ ਵਧ)ਰ) ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘuDਮਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ ਕਰਦ) । ਿਦਲXੀਤ 
ਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਬDਦ ਹ6ਣ ਲ<ਗੀਆਂ ਤ) ਮ@Dਹ ਚ ਆਵਾਜ਼N ਿਨਕਲਣ ਲ<ਿਗਆਂ । 
ਗuਰਨਾਮ ਨ) ਿਜਉ ਂ ਹੀ ਉਸਦ) ਬu<ਲN ਤ) ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕੀਤੀ ਤN 
ਿਦਲXੀਤ ਦੀ ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਤ) ਪਕੜ ਿਢ<ਲੀ ਹ6 ਗਈ । ਹuਣ ਉਸਦ) ਹ<ਥ 
ਆਰਮ ਨਾਲ ਘuDਮ ਸਕਦ) ਸੀ । ਮਿਹਜ਼ ਪDਜN ਿਮDਟN ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਉਹਦ) 
ਹ<ਥ ਤਬਦੀਲੀ > ਮਿਹਸ@ ਸ ਕਰ ਸਕਦ) ਸੀ । ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲjੀ ਡh)ਸ 
ਐਨੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਿਕ ਅDਦਰ ਿਕਸ) ਪਸ਼ ਹ<ਥ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲ<ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ 
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। 
ਤ) ਐਨਾ ਸਮN ਹE ਵੀ ਨਹI ਸੀ । ਿਦਲXੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਕਾਹਲੀ 
ਸੀ ਉਸਦ) ਹ<ਥN ਨ) ਉਸਦੀ ਿਪ<ਠ > ਘu<ਟ ਿਲਆ ਸੀ ਤ) ਬਾਹN ਉਸਦ) ਲ<ਕ 
ਦuਆਲ) ਿਲਪਟ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਿਜਵT ਉਸਦ) ਿਜਸਮ > ਇ<ਕ6 ਵਾਰ ਚ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹuDਦੀ ਹ6ਵ) । 
-"ਜ6 ਕਰਨਾ ਛ)ਤੀ ਕਰ ,ਕ6ਈ ਆਜ@ਗਾ ।"ਿਦਲXੀਤ ਦ) ਮ@Dਹ6 ਿਸਸਕਦੀ ਹ6ਈ 
ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ । 
ਗuਰਨਾਮ ਵੀ ਮRਕ) ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ > ਸਮਝਦਾ ਸੀ।ਉਸਨ) ਕਸਵੀਆਂ ਬDਨੀਆਂ 
ਹ6ਈਆਂ ਲ6ਅਰ ਵਰਗੀਆ ਂਪcਟਾ > ਗ6ਿਡਆਂ ਤ<ਕ ਕੀਤਾ ।  
ਤ) ਿਦਲXੀਤ > ਆਪਣ) ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਕ<ਸ ਿਲਆ । ਉਮਰ, ਭਾਵT ਉਹ 
ਉਸ> ਿਨ<ਕਾ ਲ<ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਜ6ਸ਼ ਵ<ਲ, ਿਬਲਕuਲ ਵੀ ਨਹI ਹਰ ਲDਗਦ) 
ਪਲ ਨਾਲ ਿਦਲXੀਤ > ਅਿਹਸਾਸ ਹ6 ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਇDਝ ਹੀ ਨਵT 
ਮuDਿਡਆਂ ਵ<ਲ ਿਵਆਹੀਆ ਂਹ6 ਤuਰਦੀਆ ਂਹਨ । 
ਕਰੀਬ ਪDਦਰN ਿਮDਟ ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਨਾਲ ਇDਝ ਹੀ ਘuਲਦ) ਰਹ) । ਜਦ, 
ਤ<ਕ ਿਕ ਦ,ਵT ਥ<ਕ ਕ) ਚ@ਰ ਨਾ ਹ6 ਗਏ । ਿਦਲXੀਤ > ਇDਝ ਦੀ ਥਕਾਵਟ 
ਬਹuਤ ਸਮT ਬਾਅਦ ਹ6ਈ ਸੀ । 
ਗuਰਨਾਮ ਉਸਦ) ਉ:ਪਰ, ਉਠ ਖੜਾ ਹ6ਇਆ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਜ) ਵੀ 
ਉ:ਠਣ > ਿਦਲ ਨਹI ਸੀ ਕਰਦਾ । 
-ਕੀ ਹ6ਇਆ ਹਜ) ਹ6ਰ ਮਨ ਏ ? ਗuਰਨਾਮ ਉਸਦ) ਵ<ਲ ਮuਸਕਰਾ ਕ) ਦ)ਖਦਾ 
ਹ6ਇਆ ਬ6ਿਲਆ । 
-ਮਨ ਹE ਪਰ ਹਲ) ਸਮN ਨਹI ਿਜ<ਦਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਓਦਣ ਦ<ਸ@ । 
ਆਖ ਕ) ਉਹ ਚu<ਪ ਕਰਕ) ਉ:ਠ ਖਲ6ਤੀ । 
ਤ) ਅ<ਜ ਇਹ ਸਭ ਹ6ਣ ਮਗਰ, ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਇ<ਕ ਿਗਲਟ ਜਹੀ ਹ6 ਗਈ 
ਸੀ । ਕuਝ ਪਲ ਉਹ ਿਜਹੜ) ਬੀਤ) ਉਸ ਲਈ ਬ)ਸ਼ਕ ਸuਆਦ ਨਾਲ ਭਰ) ਸੀ ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣ) ਆਪ ਤ, ਿਘਣ ਜਹੀ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਣ ਲ<ਗੀ । 
ਪਰ ਰਾਤ ਹuDਦ) ਹuDਦ) ਇਹ ਿਘਣ ਘਟਕ) ਮuੜ ਉਹੀ ਪਲN > ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
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ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਅ<ਗ) ਜਲਦੀ ਸR ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਦਲXੀਤ ਅਜ) ਵੀ ਜਾਗ 
ਰਹੀ ਸੀ ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) ਸRਣ ਮਗਰ, ਜਾਗੀ । 
ਅਗਲ) ਿਦਨ ਉਹ ਉਠੀ ਤN ਸuਿਮਤ ਅਜ) ਸu<ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਚu<ਪਚਾਪ ਆਪਣ) ਘਰ ਦ) ਨ)ੜ) ਵ<ਲ ਦ) ਸਮਾਗਮ ਵ<ਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਜ<ਸੀ > ਸuਿਮਤ ਘਰ ਉਤਾਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ) ਿਦਮਾਗ ਚ ਸuਿਮਤ 
ਨਾਲ ਹ6ਈ ਸਾਰੀ ਗ<ਲ ਅਜ) ਵੀ ਘuDਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ> ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਸਨ) ਿਕਤ) ਵ<ਧ ਘ<ਟ ਤN ਕuਝ ਨਹI ਸੀ ਆਖ ਿਦ<ਤਾ । ਿਫਰ ਉਸਦ) 
ਿਖਆਲ ਮuੜ ਮuੜ ਕ) ਸuਿਮਤ ਦੀ ਸuਣਾਈ ਹ6ਈ ਗ<ਲ ਤ) ਘuDਮ ਜNਦਾ । ਮਨ 
ਚ ਵਾ ਵਰ6ਲ) ਿਜਹਾ ਉ:ਠ ਖੜਦਾ । ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਉਸਨ) ਕ<ਪੜ) ਬਦਲ ਕ) 
ਸRਣ ਲਈ ਆਪਣ) ਰ@ਮ ਚ ਜਾ ਵੜੀ । ਦ@ਸਰ) ਰ@ਮ ਚ ਕuੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ) 
ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । 
" ਅ<ਜ ਫ)ਰ ਸuਿਮਤ ਛ<ਡ ਕ) ਿਗਆ ?" ਉਸਨ) ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ > ਪਿਹਚਾਣ 
ਿਲਆ ਸੀ । 
"ਤ)ਰੀ ਤN ਮRਜ਼ ਹ6 ਗਈ ਿਫਰ " । ਉਸਨ) ਹ6ਰ ਅDਦਾਜ਼ ਚ ਿਕਹਾ । ਲ6ਕN 
ਦੀਆਂ ਨਜਰN ਇ<ਥ) ਆ ਕ) ਵੀ ਨਹI ਬਦਲਦੀਆਂ । ਜਰਾ ਿਜਹਾ ਿਕਸ) ਨਾਲ 
ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਹ6ਈ ਨਹI ਿਕ ਖDਭN ਦੀਆਂ ਡਾਰN ਬਣ ਜNਦੀਆਂ ਹਨ । ਤ) 
ਆਪ6 ਆਪਣ) ਮਤਲਬ ਕ<ਢਣ ਲ<ਗ ਜNਦ) ਹਨ ।  
"ਆਪN ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ) ਨਾਲ ਮuਫ਼ਤ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ " ਬਣਦਾ ਫ)ਅਰ ਦ)ਣਾ 
"। ਉਸਨ) ਉਸ> ਉਸ) ਤਰੀਕ) ਜਵਾਬ ਿਦ<ਤਾ । ਪਰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਉਸਨ) ਸRਣ ਜਾਣਾ ਬ)ਹਤਰ ਸਮਿਝਆ । 
ਕਮਰ) ਚ ਪਹuDਚ ਕ) ਉਸਨ) ਇDਡੀਆ ਕਾਲ ਲਗਾਈ । ਰਮਨ,ਜ6 ਨਾਲ ਿਕDਨ) 
ਹੀ ਵਾਅਦ) ਕਰਕ) ਉਹ ਇ<ਥ) ਆਈ ਸੀ । ਰ6ਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਕਰਨਾ 
ਉਸਦਾ ਇ<ਕ ਿਨਯਮ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਦ,ਵT ਟਾਈਮ ਦ) ਵਖਰ)ਵT 
ਕਾਰਨ ਉਲਝਦ) ਰਹ) ਉਵT ਉਵT ਗ<ਲ ਘਟਦੀ ਗਈ । ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ 
ਜ6ੜ ਘਟਾ ਕ) ਟਾਈਮ ਕ<ਢਦ) ਸੀ । 
ਅ<ਜ ਵੀ ਉਸਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਗ<ਲ ਹ6 ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਰਮਨ ਅ<ਿਗਓ 

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



HarjotDiKalam
Page �165 t.me/harjotdikalam

ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਬਜ਼ੀ ਸੀ । ਿਕਸ) ਜਰ@ਰੀ ਕDਮ ਿਰਸ਼ਤ)ਦਾਰੀ ਚ ਸੀ । ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ 
ਤ, ਿਬਨN ਗ<ਲ ਨਾ ਹ6ਈ । 
ਹਾਰ ਕ) ਉਹ ਫ6ਨ ਕ<ਟਕ) ਲ)ਟ ਗਈ । ਪਰ ਨIਦ ਉਸਦੀਆ ਂਅ<ਖN ਿਵਚ, 
ਗਾਇਬ ਸੀ । ਮਨ ਦ) ਵuਆ ਵਰ6ਲ) ਸਭ ਗ<ਲN ਸuਿਮਤ ਦਾ ਹਾਸਾ ,ਤ) ਉਸਦ) 
ਦ<ਸਣ ਦਾ ਅDਦਾਜ਼ ਉਸਦ) ਿਖਆਲN > ਰਮਨ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਆਪਣ) ਪਲN 
ਚ ਲE ਿਗਆ । 
ਕਨ)ਡਾ ਦੀ ਉਸ ਠDਡੀ ਰਾਤ ਚ ਪ@ਰ) ਘਰ ਚ ਭਾਵT ਹੀਟ ਕਰਕ) ਠDਡ ਸੀ ਪਰ 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ> ਿਜਵT ਬਾਹN ਦ) ਿਨ<ਘ ਦੀ ਲ6ੜ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਈ । 
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜਾਰN ਮੀਲ ਦ@ਰ ਸੀ । ਉਹ ਦ)ਖਦੀ ਸੀ ਿਕDਝ ਇ<ਥ) ਆ 
ਕ) ਮuDਡ) ਕuੜੀਆਂ ਸਾਲN ਦ) ਿਰਸ਼ਤ) ਿਦਨN ਚ ਭu<ਲਕ) ਿਦਨN ਚ ਹੀ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) 
ਨਾਲ ਿਸ਼ਫਟ ਹ6 ਜNਦ) ਹਨ ।  
ਪਰ ਉਹ ਹ6 ਨਾ ਸਕੀ । ਉਸਦ) ਆਪਣ) ਹੀ ਮਨ ਚ ਿਕDਨ) ਹੀ ਬDਨZਣ ਸੀ 
ਿਜਸ > ਤ6ੜ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਉਸਨ) ਕਦ) ਆਪਣੀ 
ਰ@ਮਮ)ਟ ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਵੀ ਚ<ਜ ਨਾਲ ਰਮਨ ਨਾਲ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ ਕੀਤੀ । 
ਬ<ਸ ਚ ਜ) ਕ6ਈ ਪDਜਾਬੀ ਬEਠਾ ਹuDਦਾ ਤN ਕਦ) ਫ6ਨ ਤ) ਗ<ਲ ਨਾ ਕਰਦੀ । 
ਪDਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਬDਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣ) ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਕ) ਨਾਲ ਹੀ ਲE ਆਈ 
ਸੀ । ਉਸਨ) ਬਹuਤ ਸ6ਹਣਾ ਗਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇDਝ ਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਕuੜੀਆ ਂਸਾਹਮਣ) ਪਾ ਕ) ਵੀ ਉਸਨuD ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਜਦ, ਉਹ 
ਤ) ਉਸਦੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਇ<ਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਘuDਮਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦ, ਜਰ@ਰ 
ਪਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਦ, ਓਥ) ਿਕਸ) ਪDਜਾਬੀ ਦ) ਿਮਲਣ ਦ) ਚNਸ ਘ<ਟ ਸੀ 
। 
ਗ6ਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣ) ਤuਸI ਭਾਵT ਅ<ਧ) ਨDਗ) ਹ6ਕ) ਤuਰ ਪਵ6 ਕਦ) ਪਲਟ ਕ) ਵੀ 
ਨਹI ਦ)ਖਦ) । ਤ) ਆਪਣ) ਪਾਸ) ਆਲ) ਜਰਾ ਕu ਕ<ਪੜ) ਐਵT ਦ) ਹ6ਣ ਤN ਅ<ਖN 
ਗ<ਡ ਕ) ਇਵT ਦ)ਖਦ) ਹਨ ਿਕ ਅ<ਖN ਨਾਲ ਹੀ ਨDਗ) ਕਰ ਲEਣਗ) । ਹਰ ਕ6ਈ 
ਸਰੀਰਕ ਤRਰ ਤ) ਕਨ)ਡਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਿਸਕ ਤRਰ ਤ) ਅਜ) ਵੀ 
ਇDਡੀਆ ਿਫਰਦਾ । ਬਹuਤੀਆ ਂਗ<ਲN ਲਈ ਸ6ਚ ਉਹੀ ਓਥ, ਵਾਲੀ ਹE ਭਾਵT 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਉਂਝ ਉਹਨN ਦ) ਸਾਹਮਣ) ਅਗNਹ ਵਧ@ ਹ6 ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਲਵI ਅDਗਰ)ਜ਼ੀ 
ਤ, ਿਬਨN ਕ<ਖ ਵੀ ਪ<ਲ) ਨਹI । 
ਜ<ਸੀ > ਥਕਾਵਟ ਤN ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਨIਦ ਆਈ ਸੀ । 
ਸਵ)ਰ) ਜਦ, ਉ:ਠੀ ਤN ਸuਿਮਤ ਦਾ ਮEਸ)ਜ ਸੀ । ਉਸ> ਕDਪਨੀ ਦ) ਿਸਟੀ ਹE:ਡ 
ਵ<ਲ, ਆਉਟ ਸਟcਡਇDਗ ਪਰਫਾਰਮcਸ ਕਰਕ) ਿਡਨਰ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਸੀ । 
ਿਦਲਜੀਤ ਕ6ਲ ਸਮN ਨਹI ਸੀ । ਇਸਤ, ਿਬਨN ਉਸਦੀ ਿਕਸ) ਹ6ਰ ਨਾਲ 
ਬਹuਤੀ ਗ<ਲ ਨਹI ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜ<ਸੀ > ਪu<ਿਛਆ ਸੀ । 
ਜ<ਸੀ ਨ) ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰ) ਸ6ਿਚਆ । ਆਪਣੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਤ, 
ਸਲਾਹ ਮDਗੀ । ਹ6ਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸuਿਣਆ ਤN ਉਹਦੀ ਰ@ਮਮ)ਟ ਕਿਹDਦੀ ਐਡ) 
ਵਧੀਆ ਹ6ਟਲ ਚ ਿਜ<ਥ) ਿਸਰਫ ਸ਼ਿਹਰ ਦ) ਅਮੀਰ ਲ6ਕ ਜਾ ਸਕਦ) ਹਨ ਓਥ) 
ਮuਫ਼ਤ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਕਦ) ਨਾ ਛ<ਡਦੀ । 
ਪਰ ਜ<ਸੀ ਦ) ਮਨ ਚ ਰਮਨ ਦ) ਨNਹ ਕਰ ਦ)ਣ ਜN ਗu<ਸ) ਹ6 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ 
ਸੀ । ਉਸਨ) ਰਮਨ > ਮEਸ)ਜ ਵੀ ਛ<ਿਡਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕ6ਈ ਿਰਪਲਾਈ ਵੀ 
ਨਹI ਸੀ ਆਇਆ। 
ਿਫਰ ਸ<ਜ ਧ<ਜ ਕ) ਜਾਣ ਤ) ਆਪਣ) ਗਾਊਨ > ਪਿਹਨ ਸਕਣ ਦ) ਿਖਆਲ 
ਨਾਲ ਉਸਨ) ਨਾ ਚਾਹuDਦ) ਹ6ਏ ਵੀ ਹN ਕਰ ਿਦ<ਤੀ । 
ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਅ<ਜ ਸ਼ਾਮ > ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹ6 ਗਈ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> 
ਿਪਕ ਕੀਤਾ ਤ) ਘਰ ਲE ਆਇਆ ਤ) 15 ਕu ਿਮDਟ ਿਵ<ਚ ਹੀ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹ6ਕ) 
ਬਾਹਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚ ਆ ਬEਠੀ । 
ਉਸਨ) ਉਹੀ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹ6ਇਆ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਵ)ਿਖਆ ਤN ਇ<ਕ 
ਵਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ<ਖN ਚuDਿਧਆ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਹਮ)ਸ਼N ਢ<ਿਕਆ ਰਿਹDਦਾ 
ਉਸਦਾ ਗ6ਰਾ ਿਨਸ਼6ਹ ਸਰੀਰ ਉਸਦ) ਸਾਹਮਣ) ਦuਧੀਆ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇ<ਕ 
ਅਲ<ਗ ਚਮਕ ਿਬਖ)ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਛਾਤੀ ਿਢ<ਡ ਤ) ਪ<ਟN > ਕਵਰ ,ਪ@ਰੀ 
ਤਰZN ਬEਕ ਲE:ਸ ,ਕਰਦ) ਉਸ ਕਾਲ) ਚਮਕੀਲ) ਵਸਤਰ ਤ, ਉਸਦੀਆ ਂ
ਅ<ਖੀਆਂ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਨਹI ਸੀ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ।ਬਲEਕਲ<ਸ > ਕuਵਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸਦ) ਅ<ਧ ਕ<ਟ) ਵਾਲ ਿਜDਨਾ > ਉਹ ਉਂਝ ਬDਨZ ਕ) ਰਖਦੀ ਸੀ ਖu<ਲZ) 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

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

ਜਾਏਗਾ । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ > ਸuਿਮਤ ਦ) ਠDਡ) ਹ<ਥ ਤ) ਉਂਗਲਾ 
ਮਿਹਸ@ਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਸਦੀਆ ਂਕDਬਦੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਵਾਲ ਕ<ਢਣ ਤ, 
ਅਸਮਰ<ਥ ਸੀ । ਸ਼ਾਰਟਕ<ਟ ਲਈ ਉਸਨ) ਗਾਊਨ ਦੀ ਹu<ਕ ਖ6ਲZਕ) ਵਾਲ 
ਕ<ਢਣ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਨ) ਿਬਨN ਦ<ਸ) ਤ) ਪu<ਛ) ਹu<ਕ ਖ6ਲੀ ਤ) ਗਾਊਨ 
ਖuਲZਕ) ਪEਰN ਚ ਜਾ ਿਡ<ਿਗਆ । ਅ<ਧ ਹਨ)ਰ) ਬ)ਸਮcਟ ਚ ਜ<ਸੀ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਜਵT ਚਮਕ ਉ:ਿਠਆ ਹ6ਵ) । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਤ) ਦ6 ਕ<ਪਿੜਆਂ ਤ, ਿਬਨN ਕuਝ 
ਵੀ ਨਹI ਸੀ । ਉਸਨ) ਗਾਊਨ > ਚu<ਕ ਕ) ਆਪਣੀ ਨਗਨਤਾ > ਢ<ਕਣ ਦੀ 
ਅਸਫ਼ਲ ਜਹੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਤ, ਪਿਹਲN ਹੀ ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹN ਚ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । 
ਕuਝ ਹੀ ਿਮDਟN ਦੀ ਛ6ਹ ਨ) ਕ<ਲZ ਰਾਤ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਏ ਕ<ਲ)ਪਣ ਦੀ ਅ<ਗ > 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ) ਅDਦਰ ਹ6ਰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਿਦ<ਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ) ਵੀ ਿਵਰ6ਧ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਸuਿਮਤ ਦੀ ਡਿਰDਕ ਨ) ਤN ਕਦ, ਦਾ ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਮuੜ ਤ, 
ਇ<ਕ ਇ<ਛਾ ਜਗਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ । ਉਸਨ) ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜ<ਸੀ > ਖੜੀ 
ਕਰਕ) ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤੀ ਗਾਊਨ ਉਸਦੀਆ ਂਹ<ਥN ਚ ਿਫਰ ਛu<ਟ 
ਕ) ਥ<ਲ) ਜਾ ਿਡ<ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹuਣ ਉਸ> ਚu<ਕ ਦਾ ਨਾ ਸਮN ਸੀ ਨਾ 
ਜ਼ਰ@ਰਤ । ਦ,ਵT ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਚ ਖ6 ਗਏ ਸੀ । ਿਜਸਮ ਦੀ ਮਿਹਕ ਨ) ਇ<ਕ 
ਭu<ਖ ਜਹੀ ਜਗਾ ਿਦ<ਤੀ ਸੀ । ਹ<ਥN ਨਾਲ ਹ6 ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਦ) ਸਰੀਰ > ਟRਹਦ) 
ਹ6ਏ ਉਹ ਇਸ ਭu<ਖ > ਸ਼Nਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ6ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਮਸ਼ਰ@ਫ ਹ6 ਗਏ 
ਸੀ । ਪਰ ਜਗZਾ ਤ) ਸਮN ਇਹ6 ਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਉਹਨN ਕ6ਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮN 
ਸੀ ਤ) ਨਾ ਹੀ ਜਗZਾ । ਇ<ਕ6 ਇ<ਕ ਕਾਰ ਸੀ । ਸuਿਮਤ > ਜਗZਾ ਦਾ ਿਖਆਲ 
ਆਇਆ ਤN ਉਸਨ) ਕਾਰ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ6ਲZ ਕ) ਜ<ਸੀ > ਓਥ) 
ਿਬਠਾ ਿਲਆ । ਗਾਉਂਨ > ਅDਦਰ ਚu<ਕ ਕ) ਉਸਨ) ਖuਦ ਵੀ ਅDਦਰ ਬEਠ 
ਿਗਆ । ਕਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਹਨ)ਰਾ ਸੀ । ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨN > 
ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6ਈ । ਉਸਨ) ਅDਦਰ ਬEਠਦ) ਹੀ ਮuੜ ਜ<ਸੀ 
> ਿਕ<ਸ ਕਰਨੀ ਸ਼uਰ@ ਕਰ ਿਦ<ਤੀ ਤ) ਉਸ> ਉਂਝ ਹੀ ਿਖਸਕਾ ਕ) ਆਪਣ) 
ਪ<ਟN ਤ) ਿਬਠਾ ਿਲਆ । ਉਸਦ) ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ) ਵੀ ਕ<ਲ ਦ) ਗ6ਰ) ਗ6ਰੀ 
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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਗ<ਲ ਚ<ਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ) ਅ<ਜ ਉਹ ਉਸ) ਹੀ ਤਰੀਕ) ਉਹੀ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ । ਉਸਦ) ਸਰੀਰ ਚ ਲਹ@ ਕਈ ਗuਣਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦRੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਿਜਸ> ਜ<ਸੀ ਮਿਹਸ@ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ) ਮਦਹ6ਸ਼ੀ ਦ) ਆਲਮ ਚ 
ਇਨਜ@ਆਏ ਵੀ । ਉਸ> ਅਪਣ) ਸੀਨ) ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) ਗਰਮ ਸਾਹ ਤ) ਬu<ਲN 
ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ ।ਆਪਣ) ਪ@ਰ) ਸਰੀਰ > ਉਹ ਸuਿਮਤ ਦ) 
ਸਰੀਰ ਚ ਧ<ਸ ਦ)ਣਾ ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਨ) ਉਸ> ਥ6ੜਾ ਉਪਰ ਿਖਸਕਾ 
ਕ) ਖuਦ > ਵੀ ਪcਟ ਿਵ<ਚ6 ਥ6ੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ । 
ਤ) ਿਬਲਕuਲ ਉਹ ਪਿਹਲjN ਇਸ) ਸੀਟ ਤ) ਹ6ਈ ਪ@ਰੀ ਿਕਿਰਆ > ਦuਹਰਾਉਣ 
ਲ<ਗਾ । ਜ<ਸੀ ਦੀ ਿਪ<ਠ > ਉਸਨ) ਪ@ਰੀ ਤਰZN ਨਾਲ ਘu<ਟ ਿਲਆ ਤ) ਆਪਣ) 
ਬu<ਲZਾ ਤ) ਹ<ਥN ਦੀ ਹਰਕਤ > ਜਾਰੀ ਰ<ਿਖਆ । ਬਾਕੀ ਕDਮ ਿਜਵT ਜ<ਸੀ > 
ਦ<ਸਣ ਦੀ ਲ6ੜ ਨਹI ਸੀ ,ਹਰ ਲDਘਦ) ਪਲ ਨਾਲ ਦ6ਹN ਦ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ)ਜ਼ੀ 
ਵਧਦੀ ਗਈ ਸਾਹN ਚ ਗਰਮੀ ਗ<ਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਗਈ ਸੀ । ਪ<ਟN 
ਚ ਲਹ@ ਤ) ਗਰਮੀ ਮਘਦ) ਕ6ਿਲਆਂ ਤ, ਵੀ ਵ<ਧ ਮਿਹਸ@ਸ ਹ6 ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦ, 
ਤ<ਕ ਲਹ@ ਨ) ਆਖਰੀ ਉਬਾਲਾ ਨਹI ਖਾਧਾ ਤ) ਉਹ ਇ<ਕ ਦ@ਸਰ) ਤ) ਿਡ<ਗ 
ਨਹI ਪਏ । 
..... 
ਿਕDਨਾ ਹੀ ਸਮN ਇDਝ ਹੀ ਬਾਹN ਚ ਸਮਾਏ ਉਹ ਪਏ ਰਹ) । ਤ) ਸuਿਮਤ ਦ) 
ਫ6ਨ ਦੀ ਬE:ਲ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਟu<ਿਟਆ । ਿਦਲਜੀਤ ਦਾ ਫ6ਨ ਸੀ । ਉਸਨ) 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਹuਣੀ ਿਵਹਲਾ ਹ6ਇਆ ਹN ਬ<ਸ ਿਨਕਲ ਰਹT ਹN । ਉਸ> ਪਾਸ) 
ਹਟਾ ਕ) ਸuਿਮਤ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤ) ਆ ਕ) ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ । ਜ<ਸੀ 
ਉਵT ਹੀ ਬEਠੀ ਆਪਣਾ ਫ6ਨ ਦ)ਖਣ ਲ<ਗੀ । ਉਸ> ਿਜਵT ਹuਣ ਗਾਊਨ ਦੀ 
ਵੀ ਲ6ੜ ਨਾ ਮਿਹਸ@ਸ ਨਹI ਸੀ ਹ6ਈ । ਰਮਨ ਦੀਆ ਂ ਕਈ ਕਾਲN ਸੀ 
ਸਾਈਲcਟ ਹ6ਣ ਕਰਕ) ਫ6ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹI ਸੀ ਲ<ਗਾ । ਉਸ> ਕੀ ਕਹ) 
ਸ6ਿਚਆ ਤ) ਉ:ਤਰ ਦ) ਿਦ<ਤਾ ।  
ਉਸਨ) ਗਾਊਨ ਪਿਹਿਨਆ ਤ) ਸuਿਮਤ ਉਸ> ਘਰ ਉਤਾਰ ਕ) ਆਪਣ) ਘਰ 
ਚਲਾ ਿਗਆ । 

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



HarjotDiKalam
Page �170 t.me/harjotdikalam

ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

ਿਮਤ ਜਦ, ਅਜ) ਘਰ ਪਹuDਿਚਆ ਹੀ ਸੀ ਗ<ਡੀ ਲਗਾ ਕ) ਉਹ ਿਜਉਂ ਹੀ 
ਦਰਵਾਜ਼) ਵ<ਲ ਵਿਧਆ ਤN ਕ6ਈ ਮuDਡਾ ਉਸਦ) ਘਰ, ਬਾਹਰ ਿਨ<ਕਿਲਆ । 
ਉਸਦੀ ਹEਰਾਨੀ ਦੀ ਕ6ਈ ਹ<ਦ ਨਹI ਰਹੀ । 
ਉਹ ਅDਦਰ ਜਾਵ) ਿਕ ਬਾਹਰ ਉਸ> ਸਮਝ ਨਹI ਸੀ ਲ<ਗ ਰਹੀ । 
ਿਫਰ ਵੀ ਕuਝ ਿਮDਟ ਿਠਠਕ ਕ) ਉਹ ਅDਦਰ ਵਿੜਆ । 
ਬE:ਡਰ@ਮ ਚ ਿਗਆ । ਿਦਲXੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਹ6ਈ ਸੀ । ਕਮਰ) 
ਦੀ ਹਾਲਾ ਤ ਦ)ਖ ਕ) ਉਸ> ਸਿਹਜ) ਹੀ ਅDਦਾਜ਼ਾ ਹ6 ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦ) 
ਆਉਣ ਤ, ਪਿਹਲjN ਕਮਰ) ਿਵ<ਚ ਕੀ ਹ6 ਕ) ਹਿਟਆ । 
ਿਦਲXੀਤ ਨਹਾਕ) ਬਾਹਰ ਆਈ ਤN ਉਸਦ) ਿਚਹਰ) ਉ:ਤ) ਇ<ਕ ਅਲ<ਗ ਹੀ 
ਰRਣਕ ਸੀ । ਸuਿਮਤ ਦ)ਖਦ) ਹੀ ਭNਪ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਆਪਣ) ਿਜਸਮ ਚ 
ਫEਿਲਆ ਸuਆਦ ਿਜਵT ਇ<ਕਦਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹ6 ਿਗਆ ਹ6ਵ) । ਿਦਲXੀਤ ਵੀ 
ਉਸਦ) ਿਵਗੜ) ਰDਗ > ਵ)ਖ ਕ) ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ । ਜਰ@ਰ ਉਹਨ) ਬਾਹਰ 
ਗuਰਨਾਮ > ਵ)ਖ ਿਲਆ ਸੀ ਤ) ਅDਦਰ ਕਮਰ) ਤ) ਿਬਸਤਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦ)ਖ 
ਕ) ਉਸ> ਅDਦਾਜ਼ਾ ਲ<ਗ ਿਗਆ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਹ ਕuਝ ਨਾ ਬ6ਲੀ , ਨਾ ਸuਿਮਤ ਨ) ਕuਝ ਪu<ਿਛਆ । ਿਜਵT ਮ@ਕ ਜਹੀਆਂ 
ਅ<ਖN ਚ ਸਭ ਸਮਝ ਲ<ਗ ਗਈ ਹ6ਵ) । 
ਸuਿਮਤ ਨ) ਆਪਣ) ਿਹ<ਸ) ਦਾ ਿਬਸਤਰ ਚu<ਿਕਆ ਤ) ਲRਬੀ ਚ ਲਾ ਿਲਆ । 
..... 
ਜ<ਸੀ ਘਰ ਪਹuDਚੀ ,ਉਸ ਤ, ਪਿਹਲjN ਹੀ ਰਮਨ ਦ) ਿਕDਨ) ਹੀ ਫ6ਨ ਤ) ਮEਸ)ਜ 
ਆ ਚu<ਕ) ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਸਨ) ਫ6ਨ ਚu<ਿਕਆ ਰਮਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 
"ਿਕ<ਥ) ਹc? "  
ਜ<ਸੀ ਨ) ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ" ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਰਕ) ਬੀਜੀ ਸੀ ਕDਮ ਤ) ।"  
"ਸ<ਚ ਦ<ਸ"ਝ@ਠ ਤN ਨਹI ਬ6ਲ ਰਹੀ ", ਰਮਨ ਨ) ਿਫਰ ਪu<ਿਛਆ । 
"ਝ@ਠ ਿਕਉਂ ਬ6ਲਣਾ ,ਓਥ) ਹੀ ਸੀ ." ਉਸਨ) ਜ6ਰ ਦ)ਕ) ਿਕਹਾ । ਥਕਾਵਟ ਤ) 
ਤਾਜ) ਤਾਜ਼) ਸuਆਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਛ)ਤੀ ਗ<ਲ ਬDਦ ਕਰਕ) ਸRਣਾ ਚਾਹuDਦੀ ਸੀ 
। 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ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤ) ਉਸਤ, ਮਗਰ, 

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

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

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

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

End of Story  
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ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਦਾ ਬ�ਝ :-

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

ਪਤ�ਦਰ ਮ�ਿਨਆਂ ਨਹ� ਕਦ�”. ਦ�ਜ� ਨ� ਿਕਸ� ਨ� ਗ�ਲ ਛ�ਡੀ ਪਰ ਉਹ� ਕਦ�
ਇ�ਝ ਮਜਬ�ਰੀ ਚ ਿਕਸ� ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ��ਕਣ ਚ ਹਮ�ਸ਼� ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸ�ਸ ਹੀ
ਹ��ਦੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ� ਅਣਜਾਣ ਮ�ਹਰ� ਕ�ਪੜ� ਲਾਹ�ਣ�
ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਕ�ਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ ਸ�ਣਕ� ਹੀ ।





HarjotDiKalam

/

ਉਹ ਚ��ਪ ਿਰਹਾ ,ਢਾਣੀ ਚ ਗ�ਲ� ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ
ਬਹ�ਤੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਉ�ਪਰ�
ਯਾਰ� ਦ�ਸਤ�, ਚਾਚ� ਤਾਏ ਦ� ਮ��ਿਡਆ ਤ� ਭਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ��ਝੀਆਂ ਗ�ਲ� ਤ�
ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਨ� ਮਨ ਤ� ਇ�ਕ ਹ�ਲ ਿਜਹਾ ਿਸਰਜ ਿਦ�ਤਾ । 
ਪਿਹਲ�� ਅਰਮਾਨ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਵਆਹ ਿਸਰ� ਚੜਨਾ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਕ�ਮ ਸੀ
ਪਰ ਹ�ਣ ਿਜਹ� ਿਜਹਾ ਮਾਹ�ਲ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਣਆ ਸੀ ਉਹਦ� ਲਈ
ਪਲ ਪਲ ਉ�ਭਰਦੀ ਰਾਤ ਇ�ਕ ਉਸ� ਵ�ਡਾ ਚ�ਲ�ਜ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਅਜ� ਉਹ ਬ�ਠ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਤਾਏ ਦਾ ਮ��ਡਾ ,ਮਨਦੀਪ ਆ ਿਗਆ । ਛ�ਤ ਤ�
ਬ�ਿਠਆ � ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਦ�ਸਣ ਤ� ਸ�ਦਣ ਆਇਆ
ਸੀ । ਸ�ਖਮਨ ਇਕ�ਲੀ ਹੀ ਕਮਰ� ਚ ਬ�ਠੀ ਸੀ ਜ� ਿਬਠਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਕ�ਲੀ
ਡਰਦੀ ਹ�ਊ ਉਸ ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਹੀ ਬ�ਠ ਜਾ । ਰ�ਟੀ ਤ�ਰੀ ਓਥ� ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹ�ਊ
। 

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

ਉਹ ਰ�ਕਕ� ਕ�ਲ ਹ� ਿਗਆ ।

ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� ਉਸ� ਨਾਲ ਦੀ ਬ�ਠਕ ਚ ਲ� ਿਗਆ ।

“ਲਾਈ ਨਹ� ਘ��ਟ” ?

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

ਮਨਦੀਪ ਿਫਰ ਬ�ਿਲਆ । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—–ਸਮਾਪਤ ——
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ਨ�ਰ ਅ�ਜ ਦ� ਸਾਰ� ਮਰੀਜ� � ਿਨਪਟਾ ਕ� ਅਜ� ਅਗਲ� ਗ�ੜ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਝ ਪਲ ਲਈ ਰ�ਸਟ ਰ�ਮ
ਚ ਜਾ ਕ� ਬ�ਠੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਟਰਕਾਮ ਤ� ਿਰਸ�ਪਸ਼ਨ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਫ�ਨ ਆ ਿਗਆ । ਕ�ਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਿਵਚ� ਉਹ� ਿਮਲਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਿਰਸਪ�ਿਨਸਟ ਨਾਮ ਨਾ ਦ�ਸ ਸਕੀ, ਕ�ਈ ਇਥ� ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ
ਹ��ਦਾ ਤ� ਜ਼ਰ�ਰ ਮ�ਸ�ਜ ਕਰਕ� ਜ� ਫ�ਨ ਕਰਕ� ਆਉਂਦਾ । 
ਇ�ਝ ਿਬਨ� ਬ�ਲਾਏ ਕ�ਣ ਆ ਿਗਆ ਉਹ ਸ�ਚਦੀ ਸ�ਚਦੀ ਉ�ਠ ਖੜੀ ਤ� ਆਪਣ� ਮਰੀਜ਼ ਦ�ਖਣ ਵਾਲ�
ਕਮਰ� ਚ ਆਈ ।
ਅ�ਿਗਓ ਸਾਹਮਣ� ਗਗਨ � ਵ�ਖ ਕ� ਉਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਝ�ਪ ਗਈ । ਿਸਰਫ ਗਗਨ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ�
ਉਸਦੀ ਮ� ਵੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਉਵ� ਹੀ ਡ�ਰ ਭ�ਰ ਹ�ਈ ਨ� ਆਂਟੀ ਦ� ਪ�ਰ� ਹ�ਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ
।

-“ਜ�ਗ ਜ�ਗ ਜੀਅ ਧੀਏ ,ਵਾਿਹਗ�ਰ� ਤ�� ਪ��ਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ।” ਆਂਟੀ ਨ� ਉਸ� ਪ�ਰ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਹ� ਬ�ਚਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ । ਉਸ� ਆਂਟੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨ� ਇ�ਕ ਕ�ਡਾ ਿਜਹਾ ਚ�ਬ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ
ਮਨ ਦੀ ਚੀਸ � ਜੀਭ ਥ�ਲ� ਦ�ਬਕ� ਉਸਨ� ਗਗਨ � ਆਪਣੀ ਜ�ਫੀ ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਕਈ ਸਾਲ�
ਮਗਰ� ਅ�ਜ ਉਹ ਮਸ� ਿਮਲੀਆਂ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਸਕ�ਲ ਚ 12ਵ� ਤ�ਕ ਕ�ਠੀਆ ਂਪੜੀਆ ਂਸੀ ।ਉਸ ਤ�
ਮਗਰ� ਿਸਰਫ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਸਮ� ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਸੀ । ਤ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਿਤ�ਨ ਸਾਲ
ਪਿਹਲ�� ।
“ਇ�ਝ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਅਗਾਊ ਂਮ�ਸ�ਜ ਦ� ਤ� ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵ�ਚ ਿਕਵ� ਆਉਣਾ ਹ�ਇਆ ? ਤ�ਸ�
ਘਰ ਆ ਜ�ਦ� ਕ�ਠ� ਕ�ਠ� ਬਿਹਕ� ਲ�ਚ ਿਡਨਰ ਕਰਦ� । ” 
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ਨ�ਰ ਨ� ਝਕਦ� ਝਕਦ� ਪ��ਿਛਆ ।
“ਬ�ਸ ਧੀਏ , ਸ�ਿਚਆ ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਤ�� ਿਮਲ ਜਾਵ�। ਨਾਲ�� ਐਵ� ਦ� ਕ�ਮ� ਚ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪ��ਤ ਕ�ਮ
ਆਉਂਦਾ । ” ਗਗਨ ਦੀ ਮ� ਨ� ਮ��ਹ ਲਟਕਾ ਕ� ਉਤ�ਰ ਿਦ�ਤਾ । 
ਗਗਨ ਅਜ� ਤ�ਕ ਚ��ਪ ਹੀ ਬ�ਠੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਉਸਦਾ ਿਚਰਪਿਰਿਚਤ ਮ�ਸਕਰਾਹਟ
ਗਾਇਬ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਮ�ਲਕ ਚ ਆ ਕ� ਤ� ਿਖੜ� ਿਖੜ� ਫ��ਲ� ਵਰਗ� ਿਚਹਰ� ਵੀ ਠ�ਡ� ਜਜਬਾਤ� ਚ
ਮ�ਰਝਾ ਜ�ਦ� ਹਨ । ਗਗਨ � ਵੀ ਇਸ ਭ�ਜ ਦ�ੜ ਨ� ਮ�ਰਝਾ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਏਗਾ ।
ਉਸਨ� ਗਗਨ ਦ� ਕ�ਮ ਬਾਰ� ਪ��ਛਣਾ ਚਾਿਹਆ । ਪਰ ਉ�ਤਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਮ� ਿਦ�ਦੀ ।
ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਦੀ ਮ� ਨ� ਹੀ ਿਢ�ਡ ਨ�ਗਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ�ਦ ਕਰ ਕਰ ਕ� ਇਹ ਕਨ�ਡਾ
ਆਈ ਸੀ । ਤ� ਇਥ� ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਨਾਲ ਰਿਹ�ਦੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਮ��ਡਾ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਇਹ ਵੀ
ਹ� ਗਈ । ਹ�ਣ ਉਹ ਮ��ਡਾ ਤ� ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਆਇਆ ਇ�ਡੀਆ ਜਾ ਕ� ਤ� ਇਸਦ� ਪ�ਟ
ਚ ਕਲ�ਕ ਛ�ਡ ਿਗਆ । ਇਹਦ� ਲਈ ਅਸ� ਇ�ਡੀਆ ਮ��ਡਾ ਦ�ਖੀ ਬ�ਠ� ਸੀ । ਅਗਲ� ਿਵਆਹ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ � ਿਤਆਰ ਬ�ਠ� ਹਨ । ਨਾਲ� ਇਹਦ� ਭਰਾ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕ� ਉਹ�
ਿਵਆਹ ਕ� ਇ�ਧਰ ਿਭਜਵਾ ਦ�ਣਗ� । 
ਪਰ ਇਹਨ� ਆਹ ਨਵ� ਹੀ ਜ�ਭ ਛ�ੜ ਿਲਆ । ਇ�ਡੀਆ ਹ��ਦ� ਇਹਦ� ਿਪਓ ਭਰਾ ਵ�ਢ ਿਦ�ਦ� ਇਹ� ।
 
ਦ�ਸਿਦਆਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਗੜ��ਚ ਭਰ ਆਇਆ । ਉਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦ� ਦ��ਖ ਨਾਲ� ਪ��ਤਰ ਦ�
ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਹ��ਚ ਸਕਣ ਦਾ ਦ��ਖ ਵਧ�ਰ� ਸੀ । “ਬ�ਸ ਧੀਏ ਇਹਦਾ ਉਪਰ�ਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦ� ਇ�ਡੀਆ
ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਓਧਰ ਤ� ਰ�ਲਾ ਪ�ਜ� ਨਾਲ� ਸ�ਖਾ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ।“
ਪਰ ਨ�ਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕਨ�ਡਾ ਚ ਮ� ਭਾਵ� ਕ�ਆਰੀ ਹ�ਵ� ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ
ਨਹ� ਹ��ਦਾ । ਉਹ ਗਗਨ ਤ� ਸਭ ਜਾਣਕ� ਹੀ ਕ�ਝ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਗਗਨ ਦ� ਚ��ਕਅ�ਪ ਦ� ਬਹਾਨ� ਉਸ� ਅ�ਦਰ ਦ� ਕਮਰ� ਲ� ਗਈ ।ਤ� ਆਂਟੀ � ਓਥ� ਹੀ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ
।

ਗਗਨ ਨ� ਜ� ਉਸ� ਦ�ਿਸਆ ਉਹ ਇ�ਥ� ਆਈਆ ਂਬਹ�ਤੀਆ ਂਕ�ੜੀਆ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹਨ�
ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਬ�ਚ� ਦੀ ਸਟ�ਜ ਤ� ਨਾ ਪਹ��ਚਣ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਜਰ�ਰ ਗਿਹਰ� ਖਾ
ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ । ਤ� ਗਗਨ ਤ� ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਕ�ਨ� ਜ�ੜੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਸਕ�ਲ ਚ ਬਣ� ਉਹਨ� ਨਾਜ਼�ਕ
ਉਮਰ ਦ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਹ�ਣ ਤੀਕ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।

ਗਗਨ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਚ�ਲਬ�ਲੀ ਕ�ੜੀ ਸੀ । ਉਹ ਨ�ੜਲ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਇਸ ਕ�ੜੀਆ ਂਦ�
ਕਾਲਜ਼ ਚ ਪੜ�ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਕਾਲਜ ਚ ਿਗਆਰਵ� ਬਾਰਵ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਵੀ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਨ� ਕ�ਠ�
ਹੀ ਕਾਲਜ਼ ਿਗਆਰਵ� ਚ ਦਾਖਲਾ ਸੀ । ਕਾਲਜ ਦੀ ਬ�ਸ ਰਾਹ� ਆਉਂਦੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਸੀ । ਦ�ਵ� ਦਾ
ਸ�ਭਾਅ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਉਲਟਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਗਗਨ ਕ�ਲ
ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਰ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਿਕਸਦਾ ਬ�ਆਫਰ�ਡ ਹ� ਿਕਸਦਾ ਨਹ� ਹ� । ਕ�ਣ ਅ�ਜ
ਿਟਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਆਪਣ� ਿਕਸ� ਦ�ਸਤ � ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ� । ਕ�ਣ ਕਲਾਸ ਚ ਮ�ਬਾਈਲ ਲ� ਕ�
ਆਉਂਦੀ ਹ� ਿਕਸਨ� ਚ�ਰੀ ਮ�ਬਾਈਲ ਰਿਖਆ ਹ�ਇਆ ਹਰ ਇ�ਕ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਿਕਸ
ਕ�ੜੀ ਦਾ ਆਪਣ� ਬ�ਆਫਰ�ਡ ਨਾਲ ਿਰਲ�ਸ਼ਨ ਿਕ�ਥ� ਤ�ਕ ਹ� ਸਭ ਬਾਰ� ਉਹ ਤ�ਰਦੀ ਿਫਰਦੀ
ਿਵਕੀਪੀਡੀਆ ਸੀ ।
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ਇਸਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਹ�ਿਸ਼ਆਰ ਸੀ । ਕਦ� ਉਸ� ਪੜ�ਦ� ਹ�ਏ ਨਹ� ਦ�ਿਖਆ ਸੀ । ਪਰ ਹਰ ਪ�ਪਰ ਚ�
ਵਧੀਆ ਨ�ਬਰ ਲ�ਦੀ ਤ� ਬੜ� ਵਧੀਆ ਨ�ਬਰ� ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹ� ਗਈ । ਅ�ਿਗਓ ਂਉਹ ਵੀ ਮ�ਡੀਕਲ
ਲਾਈਨ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਟ�ਸਟ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਘਰਦ� ਐਵ� ਇਹਨ�
ਫ਼ਾਲਤ� ਪੜ�ਾਈ ਚ ਪਾ ਕ� ਸਮ� ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦ� ਮ�ਡ ਨਹ� ਸੀ । ਉਹਨ� ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਸਰਫ ਐਨਾ
ਕ� ਸੀ ਿਕ ਪੜ�ੀ ਿਲਖੀ ਕਹਾਉਣ ਜ�ਗੀ ਹ� ਜਾਏ ਬ�ਸ ਬਥ�ਰਾ ।

ਮ�ਡੀਕਲ ਚ ਦਾਖਲ� ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸ� ਕ�ਰੀਅਰ ਦਾ ਘ�ਟ ਤ� ਕ�ੜੀਆ ਂਦਾ ਕਾਲਜ਼ ਹ�ਣਾ ਤ�
ਵ�ਨ ਦਾ ਘਰ ਦ� ਸਾਹਮਿਣਓ ਚ�ਕ ਕ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਉਤਾਰ ਦ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਰਦਰਦੀ ਨਾ
ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਸੀ ।

ਜਦ� ਬਾਰਵ� ਚ ਕ�ਝ ਸਮ� ਲਈ ਬਾਹਰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਟਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰ�ਖੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਛ�ਡਕ�
ਜ�ਦਾ ਤ� ਖ਼ਤਮ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਓਥ� ਰ�ਕ ਕ� ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਹ� ਜ�ਦਾ ।

ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਐਨੀ ਪਾਬ�ਧੀ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਿਕਥ� ਇਸ਼ਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਿਗਆ । ਸਕ�ਲ ਵ�ਨ ਦ�
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਆਇਆ ਉਸਦਾ ਦ�ਸਤ ਕਦ� ਉਸ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ ਿਗਆ ,ਨ�ਬਰ
ਦ� ਿਗਆ ਤ� ਚ�ਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮ�ਬਾਈਲ ਵੀ ਕ�ਝ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹ� ਲ�ਗੀ ।

ਨ�ਰ � ਜਦ� ਜ�ਗਰਾਜ � ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦ�ਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀਆ ਂਅ�ਖ� ਚ ਿਦਸਦੀ ਇ�ਕ
ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਲਾਲੀ ਤ� ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਤ�ਕਣ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ ਉਸ� ਭ�ੜਾ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਉ�ਪਰ�
ਉਮਰ ਚ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਕਈ ਜ�ਆਕ� ਦਾ ਬਾਪ ਹ�ਵ�।

ਇਹ ਉਦ� ਸੀ ਜਦ� ਗਗਨ ਖ�ਦ ਫ��ਟ ਰਹ� ਤ�ਤ ਦੀ ਿਛਟੀ ਵ�ਗ ਰ�ਗ ਵੀ ਿਨਖਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਖ�ਦ �
ਵੀ । ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਵ�ਖਕ� ਤ� ਕ�ਈ ਵੀ ਮ��ਡਾ ਕਦ� ਵੀ ਹ� ਕਰ ਦਵ� ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸ� ਜ�ਗਰਾਜ ਚ ਕੀ
ਲ�ਭਾ ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਬ�ਸ ਉਸਦੀਆ ਂਗ�ਲ� ,ਉਸਦਾ ਫ�ਨ ,ਉਸਦ� ਮ�ਸ�ਜ ।

ਸਾਰੀਆਂ ਬ�ਦਸ਼� ਤ� ਸਭ ਰ�ਕ� � ਤ�ੜ ਕ� ਕ�ਈ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਅਚਨਚ�ਤ ਆ ਜਾਏ ਤ� ਸਿਹਜ ਗ�ਲ ਹ�
ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਰ�ਬ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹ� । ਿਫਰ ਅਿਹਸਾਸ ਜ�ੜਦ� ਹਨ ਿਫਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਤ� ਕੀ ਚ�ਗਾ
ਕੀ ਮਾੜਾ ਭ��ਲ ਜ�ਦਾ ਹ� । ਬ�ਧਨ� ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ � ਤ�ੜਕ� ਜ� ਸਕ�ਨ ਮਨ � ਆਉਂਦਾ ਹ� ਉਸ ਿਵ�ਚ
ਆਤਮ ਿਗਲਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮ��ਕ ਜ�ਦਾ ਹ�।
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ਗਗਨ ਨ� ਕਈ ਵਰ੍ਹ� ਇਹ� ਿਪਆਰ � ਚਲਾਇਆ । ਬਾਰਵ� ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਘਰਿਦਆ ਂਨ� ਨ�ੜ� ਦ�
ਹੀ ਿਕਸ� ਕਾਲਜ ਚ ਅ�ਗ� ਪੜ�ਨ ਲਾ ਿਦ�ਤਾ । ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸ� ਛ�ਡਣ ਜ�ਦਾ ਉਸ� ਲ�ਣ ਜ�ਦਾ ।
ਿਫਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਵ� ਉਹ ਜ�ਗਰਾਜ � ਿਮਲ ਲ�ਦੀ । ਿਫ਼ਲਮ� ਵ�ਖ ਆਉਂਦੀ । ਉਸਦ� ਘਰ ਿਕਸ�
ਦ�ਸਤ ਦ� ਘਰ ਿਮਲਣ ਚਲ� ਜ�ਦੀ ।

ਿਫਰ ਕਦ� ਵੀ ਗ�ਲ ਹ��ਦੀ ਉਹ ਦ�ਸਦੀ ਵੀ ਅ�ਜ ਓਥ� ਗਏ ਅ�ਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਨ� ਿਕ�ਨ� ਘ�ਟ� ਬ�ਲਦੀ
ਰਿਹ�ਦੀ । ਨ�ਰ � ਲਗਦਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪਣ� ਉ�ਤ� ਲ�ਿਗਆ ਂਸਭ ਪਾਬ�ਦੀਆ ਂ� ਤ�ੜਕ� ਸਕ�ਲ
ਭਾਲਦੀ ਹ�ਵ� ।

ਿਫਰ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਗਰਮੀਆ ਂਚ ਕਾਲਜ਼ ਦੀਆ ਂਛ��ਟੀਆ ਂਚ ਨ�ਰ ਘਰ ਆਈ ਹ�ਈ ਸੀ ਉਦ�
ਗਗਨ ਦਾ ਫ�ਨ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ� ਿਮਲਣ ਆ ਰਹੀ ਏ । ਨ�ਰ � ਸਮ� ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਹ ਉਸ�
ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ । ਨ�ਰ ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਫ�ਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਕ�ਟ ਿਦ�ਤਾ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਵਾਰ
ਚ��ਿਕਆ ਉਦ� ਵੀ ਬ�ਸ ਇਹ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਂ।ਜਦ� ਆਈ ਤ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦ�ਖ
ਕ� ਨ�ਰ ਪਲ� ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਥ� ਆਈ ਏ । ਿਖ�ਲਰ� ਹ�ਏ ਵਾਲ । ਿਚਹਰ� ਤ� ਗਰਦਨ
ਉ�ਤ� ਪਏ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦ�ਸ ਰਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਰ�ਰ ਹੀ ਗ�ਰਜ�ਟ � ਿਮਲਕ� ਆਈ ਸੀ ।

ਿਫਰ ਉਸਨ� ਆਪ ਹੀ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਂਝ ਤ� ਘਰਦ� ਘਰ� ਕ�ਲੀ ਜਾਣ ਨਹ� ਿਦ�ਦ� ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਕ�ਈ
ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹ�। ਨ�ਰ ਨ� ਕ�ਨ� � ਹ�ਥ ਲਾ ਲ� ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਕਦ� ਇਸ� ਮ�ੜਕ� ਬ�ਲਾਏਗੀ
ਵੀ । ਗਗਨ ਦਾ ਮ�ਮੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤ� ਉਸਨ� ਝ�ਟ ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਨ�ਰ ਨਹ� ਆਉਣ ਦ� ਰਹੀ ।
ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਨ�ਰ � ਝ�ਠ ਬ�ਲਣਾ ਿਪਆ । ਉਸਦ� ਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਿਭ�ਜੀ ਤ� ਬ�ਰੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਸਨ� ਗਗਨ � ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ।

ਿਬਨ� ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਗਗਨ ਨ� ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਕ�ਝ ਦ�ਰ ਸ��ਕਣ ਲਈ ਪਾ
ਿਦ�ਤ� ।

ਨ�ਰ ਨ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਗਗਨ ਦ� ਪ�ਰ� ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਹੀ ਜਗ�ਾ ਜਗ�ਾ ਕ�ਟਣ ਨਹ��ਦਰ� ਤ� ਲਾਲ ਲਾਲ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਇਹ ਦ�ਖਕ� ਨ�ਰ ਦ� ਮਨ ਿਖਝ ਭਰ ਗਈ । ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ,”
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“ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਏ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ? ਇ�ਝ ਤ� ਕ�ਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਕਵ� ਤ�� ਐਸ� ਬ�ਦ�
ਨਾਲ ਸ�ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ� ਜ�ਦੀ ਏ? “

“ਿਸਰਫ ਇਹ� ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਉਸਦੀ ,ਿਕ ਉਤ�ਜਨਾ ਚ ਆ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਏ .ਨਹੀ ਤ� ਮ�ਰ�
ਲ�ਗੀ ਿਨ�ਕੀ ਸ�ਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ।ਤ� ਉਸਤ� ਿਬਨ� ਮ�� ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕ�ਣ ਏ ?
ਮ� ਬਾਪ ਬ�ਝ ਮ�ਨੀ ਬ�ਠ� ਹਨ । ਿਜ�ਦਣ ਪੜ�ਾਈ ਮ��ਕੀ ,ਜ਼ਮੀਨ ਵ�ਖ ਕ� ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਰ ਤ�ਰ ਦ�ਣਗ� ।
ਭਰਾ ਤ� ਹ�ਣ ਵੀ ਕਦ� ਮ�ਰ� ਕਹ� ਨਹ� ਲ�ਗਾ ਏ । ਿਨ�ਕਾ ਏ ਿਫਰ ਵੀ ਿਪਉ ਤ� ਵ�ਧ ਿਝੜਕਦਾ ਹ� ।
ਹਰ ਿਨ�ਕੀ ਗ�ਲ ਤ� ਅ�ਜ ਤ� ਨਹ� ਜਦ� ਤ� ਉਹਦੀ ਸ�ਰਤ ਸ�ਭਲੀ ਏ ।” ਗਗਨ ਇ�ਕ� ਸਾਹ ਿਕ�ਨਾ
ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਗਈ । ਇਹ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦੀ । ਤ� ਜ� ਗਗਨ ਨ� ਦ�ਿਸਆ
ਉਹ ਿਬਲਕ�ਲ ਸ�ਚ ।

ਉਸ� ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ਼ ਛ�ਡ ਆਣ ਲਈ ਵੀ ਭਰਾ ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀਆ ਂਿਮਨਤ� ਵੀ ਕਰਨੀਆ ਂਪ�ਦੀਆਂ
। ਕਈ ਵਾਰ ਲ�ਟ ਛ�ਡਦਾ ਤ� ਟੀਚਰ ਤ� ਗਾਲ� ਵੀ ਪ�ਦੀਆ ਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ । ਨਾ
ਉਹ ਪਿੜਆ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਕ�ਮ ਿਸਵਾਏ ਘਰ ਦੀ ਖ�ਤੀ ਤ� ਉਸ� ਅ�ਗ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ
ਿਦਸਦਾ । ਿਕ�ਨ� ਕਾਲਜ ਬਦਲ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਫੀਸ� ਭਰੀਆ ਂਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਹ�ਇਆ । ਿਫਰ
ਉਸ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚਿੜਆ । ਆਇਲ�ਟਸ ਦ� ਟ�ਸਟ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰੀ ਕ�ਿਚ�ਗ ਵੀ ਲਈ
ਪਰ ਕਦ� 4 ਬ�ਡ ਕਦ� 4.5 । ਕਈ ਲ�ਖ ਰ�ਪਈਆ ਿਸਰਫ ਇਸ� ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀ
ਚਾਹਤ ਨਾ ਮਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ।

ਿਫਰ ਇ�ਕ ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚ�ਲੀ । ਉਹਨ� ਦੀਆ ਂਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀਆ ਂਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਤ�
ਉਸਦ� ਿਪ�ਡ ਿਵ�ਚ� ਵੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਆਇਲ�ਟਸ ਕਰਕ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲ�ਗੀਆ ਂ। ਮਗਰ� ਪੀ ਆਰ ਹ�ਕ�
ਘਰਿਦਆਂ � ਵੀ ਬ�ਲਾ ਲ�ਦੀਆ । ਤ� ਪ��ਠ� ਿਸ�ਧ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਆਪਣ� ਭ�ਣ� ਭਰਾਵ� � ਵੀ
ਬ�ਲਾਉਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਗਗਨ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਮ��ਕ ਗਈ ਸੀ । ਘਰ ਿਵਹਲੀ ਬ�ਠੀ ਸੀ ।
ਘਰਿਦਆਂ � ਮ��ਡ� ਦ� ਨਾ ਸ�ਟਲ ਹ�ਣ ਦਾ ਦ��ਖ ਸੀ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨ� ਤ� ਬ�ਗਾਨ� ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ
। ਿਫਰ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਨ� ਸਲਾਹ ਿਦ�ਤੀ ਿਕ ਜ� ਗਗਨ � ਬਾਹਰ ਭ�ਜ ਦਈਏ ਮਗਰ� ਮ� ਬਾਪ ਤ� ਮ��ਡ�
ਵੀ ਿਕਸ� ਹੀਲ� ਚਲ� ਜਾਣਗ� । #HarjotDiKalam
(https://www.facebook.com/hashtag/harjotdikalam?epa=HASHTAG)

ਗਗਨ � ਆਇਲ�ਟਸ ਸ�ਟਰ ਜ�ਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ । ਘਰ ਤ� ਦ�ਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵ�ਚ ਉਹ ਪੀਜੀ ਚ ਰਿਹਣ ਲ�ਗੀ । ਦ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਦ� ਕ�ਲ ਵਕਫ਼� ਚ ਉਸਨ� ਪ�ਰੀ ਖ��ਲ� ਉਡਾਈ ।
ਹ�ਿਸ਼ਆਰ ਤ� ਸੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬ�ਡ ਲ�ਕ� ਤ� ਕਾਲਜ ਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲ� ਿਲਆ । ਪਰ ਘਰਦ� ਇਹ
ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ ਿਕ ਇ�ਧਰ� ਹੀ ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਜਾਏ ਚਾਹ� ਮਗਰ� ਮ��ਡਾ ਦ� ਸਾਲ ਤ�ਕ
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ਚਲ� ਜਾਏ । ਇ�ਝ ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਦ� ਖਰਚ� ਤ� ਬ�ਚ ਜਾਣਗ� ।ਤ� ਨਾਲ� ਲ�ਕ� ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰ� ਚ ਸਹੀ
ਹ�ਜ� । ਪਰ ਕ�ਈ ਮ��ਡਾ ਿਮਲ� ਨਾ ਤ� ਕ�ਈ ਪ�ਕਾ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਿਸਰਫ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕ� ਪੀ ਆਰ ਮਗਰ� ਤਲਾਕ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਦਾ ।

ਗਗਨ ਦ� ਮਨ ਦ� ਸ�ਪਨ� ਹੀ ਹ�ਰ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਓਧਰ ਜਾ ਕ� ਜ�ਗਰਾਜ � ਆਪਣ�
ਪੀ ਆਰ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਬ�ਲਾਵ� । ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨ� ਐਨ� ਵਰ੍ਹ� ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਜਦ�
ਘਰਿਦਆਂ ਤ� ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬਿਣਆ ਤ� ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਸ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਕ�ਲ ਭ�ਜ ਕਨ�ਡਾ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਗਗਨ ਿਕਸ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਕ�ਲ ਰਿਹਕ� ਆਪਣ� ਤ� ਜ�ਗਰਾਜ ਲਈ ਕ�ਈ ਹ�ਰ
ਪਾਬ�ਧੀ ਨਹ� ਸੀ ਝ�ਲਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸਤ� ਦ�ਰ ਰਹ� ।

ਉਦ� ਤ�ਕ ਨ�ਰ ਕਨ�ਡਾ ਆ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਉਹ ਤ� ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਿਸ�ਧ� ਪੀ ਆਰ ਤ� ਆਏ ਸੀ । ਗਗਨ ਨ�
ਨ�ਰ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਦ�ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘਰਿਦਆ ਂ� ਇ�ਡੀਆ
ਤ� ਕਿਹ ਦਵ�ਗੀ ਿਕ ਮਾਸੀ ਹ�ਣ� ਕ�ਲ ਆਈ ਏ ਪਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਆਕ� ਕ�ਝ ਿਦਨ ਰ�ਕ ਕ� ਆਪਣਾ ਅ�ਡ
ਇ�ਤਜਾਮ ਕਰ ਲਵ�ਗੀ ।

ਨ�ਰ ਉਸ� ਕ�ਈ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ । ਨਾ ਹੀ ਐਵ� ਦ� ਿਕਸ� ਮਸਲ� ਚ ਬ�ਰਾ
ਬਣਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਕਾਫੀ ਕ�ਝ ਝ�ਲ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ
ਉਸਨ� ਪਿਹਲ�� ਤ� ਗਗਨ � ਸਮਝਾਇਆ । ਪਰ ਜਦ� ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤ� ਉਸ� ਿਕਸ� ਵੀ ਮਦਦ
ਤ� ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦ� ਿਦ�ਤਾ ।

ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਗ�ਲਬਾਤ ਮਗਰ� ਅ�ਜ ਉਸਨ� ਗਗਨ � ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜ� ਉਹ ਕ�ਝ ਵੀ ਮ��ਹ�
ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਲੀ ।

ਨ�ਰ ਗਗਨ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਦ�ਸਰ� ਕਮਰ� ਿਵ�ਚ ਲ� ਗਈ । ਉਹ ਗਗਨ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗ�ਲ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਜਾਨਣਾ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਮਰ� ਤ� ਲ�ਮ�
ਵਾਅਦ� ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ ਉ�ਤਰਦ� ਹੀ ਮਨ ਿਕ�ਝ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਗਗਨ ਉਸ�
ਆਪਣੀ ਹ�ਡ ਬੀਤੀ ਸ�ਣਾਉਣ ਲ�ਗੀ । ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਪਣ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਕ�ਲ ਨਹ� ਸੀ
ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਕਾਲਜ਼ ਉਹ ਚ�ਿਣਆ ਜ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ�� ਿਕਤ� ਦ�ਰ ਸੀ । ਿਨ�ਕੀ ਹ�ਣ
ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਦ� ਤਾਅਨ� ਮ�ਹਣ� ਤ� ਗ�ਲ� ਸ�ਣ ਸ�ਣ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇ�ਕ ਤਰ�� ਦੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਮ��ਹ ਦੀ ਬ�ਲਚਾਲ ਸੀ । ਿਜਹੜ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਨ� ਐਨ� ਸਾਲ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਕਦ�
ਚ�ਜ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਤ� ਬਾਹਰ� ਕ�ਝ ਮ�ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕ�ਝ ਆਖ ਨਾ ਦ�ਣ ਜ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ
� ਬ�ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹ ਦ�ਣ ਉਹ ਮ�ਰ� ਏਧਰ ਆਏ ਤ� ਿਕ�ਨਾ ਕ� ਸ�ਗੀਲਦ� । ਜ� ਰ�ਖ ਵੀ ਲ�ਦ� ਤ�
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ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਿਹਸਾਨ ਕਰਕ� ਪਤਾ ਨਹ� ਅ�ਿਗਉ ਂਕੀ ਕੀ ਮ�ਗ� ਰ�ਖਦ� । ਤ� ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ� ਉਸਦਾ
ਿਵਆਹ ਕਦ� ਨਹ� ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਰ�ਕਦੀ ।

ਿਜਸ ਏਜ�ਟ ਨ� ਉਸਦਾ ਕਾਲਜ ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨ� ਹ� ਇ�ਕ ਦ� ਕ�ੜੀਆ ਂ� ਪਿਹਲ��
ਹੀ ਭ�ਿਜਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਤ� ਉਸ� ਦ� ਰਾਹ� ਗਗਨ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਹੀ ਆਕ� ਿਸ�ਧਾ ਉ�ਤਰੀ ਸੀ ।
ਏਜ�ਟ ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਹੀ ਉਹਨ� ਕ�ੜੀਆਂ ਨ� ਉਹਨ� ਦਾ ਰਿਹਣ ਦਾ �ਬ�ਧ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ । ਇਸਤਰ�� ਉਹ ਇ�ਕ ਵ�ਡੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਚ� ਬਚ ਿਨ�ਕਲੀ ।

ਿਫਰ ਉਸਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਕ�ਮ ਦਾ ਦ�ਰ ਚ�ਲ ਿਨ�ਕਿਲਆ । ਿਪ�ਡ� ਚ ਸ਼ਰਮ� ਦੀ ਮਾਰੀ ਕ�ੜੀ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਕਨ�ਡਾ ਦ� ਰ�ਗ ਿਵ�ਚ ਰ�ਗੀ ਜਾਣ ਲ�ਗੀ । ਇ�ਕ ਦਮ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਿਮਲੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ� ਬ�ਹ�ਦ
ਰਾਸ ਆਉਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਇਹ� ਤ� ਉਸਦੀ ਤਮ�ਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਫ�ਸਲਾ ਖ�ਦ ਕਰਨਾ
ਤ� ਮਨ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਪਿਹਨਣ ਤ� ਘ��ਮਣਾ । ਪਰ ਪੜ�ਾਈ ਕ�ਮ ਿਵ�ਚ ਸਮ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦ� ਹ�ਏ
ਆਪਣ� ਲਈ ਸਮ� ਕ�ਢਣਾ ਮ�ਸ਼ਕਲ ਹ��ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮ�
ਿਮਲਦਾ ਤ� ਨਾ ਕ�ਝ ਪਿਹਨਣ ਦਾ । 

ਿਫਰ ਉਸ� ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ । ਇਥ� ਆਈਆ ਪਿਹਲੀਆ ਂਕ�ੜੀਆ ਂਮ��ਿਡਆ ਂ �
ਵ�ਖਦੀ ਤ� ਇ�ਕ ਅ�ਧ � ਛ�ਡ� ਤ� ਸਭ ਲਗਪਗ ਿਰਲ�ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਚ ਸੀ । ਿਕਸ� ਤ� ਪ��ਛ� ਤ� ਹਰ ਕ�ਈ
ਇਹ� ਕਿਹ�ਦਾ ਇ�ਡੀਆ ਸੀ , ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਿਫਊਚਰ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਏ । ਕਈਆ ਂਦ� ਇ�ਿਡਆ
ਵਾਲ� ਸਾਥੀਆਂ ਨ� ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਤ� ਕਈ ਦ�ਰੀਆ ਂਨਾਲ ਝ�ਲਦ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਟ��ਟਦ� ਗਏ । ਕ�ਈ ਟ�ਵ� ਟਾਵ� ਬਿਚਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਜ�ਦ� ਹ� ਜ�ਦ� ਿਪਆਰ ਤ� ਬਿਚਆ
ਹ�ਇਆ ਸੀ ਤ� ਹਲ� ਵੀ ਸ�ਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ� ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਇ�ਡੀਆ ਉਸ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ
ਬ�ਠਾ ਸੀ ।

ਉਸਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਵ� ਹੀ ਚ�ਿਲਆ । ਉਸਦ� ਸਾਰ� ਰ�ਟੀਨ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ ।
ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਝ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਦੀ ਹ��ਦੀ । ਘ�ਿਟਆ ਂਬਧੀ  ਤ� ਛ��ਟੀ
ਵਾਲ� ਿਦਨ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵੀ । ਿਫਰ ਉਸਦ� ਇ�ਥ� ਵੀ ਦ�ਸਤ ਬਣਨ ਲ�ਗ� । ਕਾਲਜ ਚ ਕ�ਮ ਤ� ।
ਿਜਹਨ� ਕ�ੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਸ�ਝ ਨਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ਝ
ਗ�ਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੀ । ਿਫਰ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਹਾਏ ਹ�ਲ� ਿਕਸ� ਿਦਨ ਹੀ ਹ��ਦੀ । ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ
ਟਾਈਮ ਮ�ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਮ�ਟਸ ਨਾਲ ਮ�ਵ ਕਰ ਗਈ । ਹ�ਣ ਉਸ ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਸਮ� ਸੀ ਿਜ�ਥ�
ਉਹ ਇ�ਕ� ਿਜਹ� ਿਵਹਲ� ਟਾਈਮ ਚ ਿਕਧਰ� ਘ��ਮਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਕ�ਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ

� �
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। ਤ� ਿਫਰ ਹਰ ਕ�ਮ ਤ� ਹਰ ਛ��ਟੀ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਪਾਰਟੀ ਹ��ਦੀ । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆ ਂਕ�ਠ� ਹ��ਦ� ।
ਪ�ਰੀ ਹ�ੜਦ�ਗ ਮਚਾਉਂਦ� । 

ਇ�ਥ� ਹੀ ਹ�ਰ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ� ਿਸਮਰਨਜੀਤ ਉਰਫ ਿਸਮਰਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਹ�ਰਨ�
ਵ�ਗ ਉਹ ਵੀ ਦ�ਸਤ ਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਚ ਉਸ� ਆਪਣ� ਲਈ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦਾ । ਪਰ ਅਜ� ਤਾਈ ਂਜ�ਗਰਾਜ਼ ਉਸਦੀਆ ਂਯਾਦਾ ਚ ਕਾਇਮ ਸੀ । ਭਾਵ� ਉਸ� ਆਈ � ਸਾਲ
ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਿਸਮਰ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਤ� ਹ� ਚ��ਕਾ ਸੀ ਕ�ਮ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ�
ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਲ�ਗ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਵ�ਲ� ਉਸਦੀ ਪੀ ਆਰ ਆ
ਸਕਦੀ ਸੀ ।

ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੀ ਆਰ ਤ�  ਪਿਹਲ� ਦ� ਗ�ਲ� ਨ� ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦ� ਰਸਿਤਆ ਂ� ਬਦਲ ਿਦ�ਤਾ । ਿਸਮਰ� ਦਾ
ਜਨਮਿਦਨ ਸੀ ਤ� ਸਾਰ� ਹੀ ਦ�ਸਤ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜਆਦਾਤਰ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਕਪਲਜ ਸੀ ।
ਤ� ਉਸ ਵਰਗ� ਿਤ�ਨ ਚਾਰ ਇ�ਕਲ� ਵੀ ਸੀ । ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ ਤ� ਉਹਨ� ਨ� ਇਸ ਜਗ�ਾ ਇ�ਕ ਕਲਚਰ
ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ਬੀਅਰ ਪੀਣ � ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਦਾ ਤ� ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀ �
ਕਨ�ਡੀਅਨ ਮ�ਨਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਮ�ਲ� ਮ�ਲੀ ਤ�  ਧ�ਕ� ਤ� ਸ਼ਰਮ ਤ� ਦਬਾਅ ਚ
ਹਰ ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਦ� ਗਰ��ਪ ਿਵਚ� ਪੀਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਬੀਅਰ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਇਹ ਕ�ਮ
ਬੀਅਰ ਤ� ਨਾ ਰ�ਕਕ� ਿਕਤ� ਅ�ਗ� ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ।

ਖ�ਰ ਿਸਮਰ� ਦ� ਜਨਮ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਪੀਣ ਦਾ ਕ�ਮ ਿਵਸਕੀ ਤ� ਟਰ ਟਕੀਲ� ਤ�ਕ ਜਾ
ਪਹ��ਿਚਆ । ਪਾਰਟੀ ਿਸਮਰ� ਤ� ਉਸਦ� ਦ�ਸਤ� ਦੀ ਿਕਰਾਏ ਵਾਲ�ੀ ਬ�ਸਮ�ਟ ਤ� ਸੀ।  ਿਜਹੜ� ਕ�ਲ� ਸੀ
ਉਹ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਖਸਕ ਗਏ ਸੀ ਤ� ਕਪਲਜ ਿਜਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹ�ਣ ਮਗਰ�
ਿਜ�ਥ� ਜਗ�ਾ ਿਮਲੀ ਓਥ� ਹੀ ਿਲਟ ਗਏ ਕਈ ਕਮਿਰਆ ਂਤ�  ਇ�ਕ ਵ�ਡ� ਡਰਾਇ�ਗ ਰ�ਮ ਕਰਕ� ਉਹਨ�
ਕ�ਲ ਸਪ�ਸ ਕਾਫੀ ਸੀ । ਿਜ�ਥ� ਬ�ਠ� ਸੀ ਓਥ� ਸ਼ਰਾਬ ਕ�ਕ ਤ� ਿਖ�ਡ� ਪੀਜ਼� ਦੀ ਰਲਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ । ਸਭ ਿਟਕ ਿਟਕਾਅ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉ�ਠਣ ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਪ�ਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਟਕ ਿਰਹਾ । ਨਸ਼� ਨ� ਉਸਦ� ਿਸਰ � ਘ�ਮਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਸਮਰ� ਨ� ਉਸ�
ਓਥ� ਹੀ ਰ�ਕ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਤ� ਉਸ� ਪਕੜ ਕ� ਅ�ਦਰ ਕਮਰ� ਚ ਿਲਟਾਉਂਣ ਲਈ ਲ� ਿਗਆ ।
ਦ�ਵ� ਦ� ਪ�ਰ ਭਾਵ� ਲੜਖੜਾ ਰਹ� ਸੀ । ਪਰ ਿਸਮਰਾ ਉਸ ਨਾਲ� ਵਧ�ਰ� ਹ�ਸ਼ ਿਵ�ਚ ਸੀ । ਗਗਨ �
ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਮਰ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸ� ਸਹਾਰ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਛ�ਹ ਰਹ� ਸੀ । ਲ�ਕ ਤ� ਮ�ਢ� ਤ�
ਰਿਖਆ ਹ�ਥ ਕਮਰ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਦ� ਪਹ��ਚਦ� ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡ��ਸ ਚ ਿਕਸ� ਨਾ ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾ � ਉਲਝਾ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਪਰ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਹ ਰ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ । ਨਸ਼� ਦਾ
ਸਰ�ਰ ਆਪਣ� ਆਪ ਹੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸ�ਚਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ ।
ਿਸਮਰ� ਦੀ ਅ�ਖ� ਚ ਨਜ਼ਰ� ਤ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਹਰਕਤ ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਹਲਚਲ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਕਰੀਬ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਬ�ਨ� ਮਾਰ ਕ� ਰਿਖਆ ਉਹ ਭ�ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਿਦਖਾਉਣ ਲ�ਗਾ ।
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ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਹਰ ਲ�ਘਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹ��ਦਾ ਿਗਆ । ਿਸਮਰ� ਦ� ਹ�ਥ� ਦੀ
ਹਰਕਤ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਦ�ਵ� ਹੀ ਨਸ਼� ਉਸਤ� ਐਨ� ਭਾਰ� ਹ�ਏ ਿਕ ਉਸ� ਿਸਵਾਏ ਆਨ�ਦ ਦ� ਕ�ਝ
ਯਾਦ ਨਾ ਿਰਹਾ । ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨ� ਨ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਕੀ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਦ�ਵ� � ਹੀ ਸਵ�ਰ ਤ�ਕ ਕ�ਝ
ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਯਾਦ । 

ਸਵ�ਰ� ਜਾਗ ਖ�ਲ�ਣ ਤ� ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤ� ਉਸ� ਮਿਹਜ਼ ਐਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਵ� ਦ� ਕ�ਪੜ� ਦ�ਰ ਤ�ਕ
ਿਖ�ਲਰ� ਪਏ ਸੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ� ਬਲ�ਕਟ ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਘ�ਸਕ� ਪਏ ਸੀ ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਪਾਏ ਹ�ਏ । 

ਜ� ਕ�ਝ ਰਾਤ ਹ�ਇਆ ਸ�ਚ ਕ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਪਛਤਾਵਾ ਭਰ ਆਇਆ । ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਉਸ� ਇਹ ਇ�ਕ ਧ�ਖਾ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦ�ਸਰ� ਹੀ ਪਲ ਖ�ਦ � ਇ�ਕ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਿਦ�ਦੀ ਿਕ
ਗਲਤੀ ਨਸਲ ਨਸ਼� ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਅ�ਿਗਓ ਕਦ� ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਤ�ਬਾ ਕਰ ਲਈ ।

ਮਨ ਚ ਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਹੀ । ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹ ਮ�ੜ ਕਾਲਜ ਤ� ਕ�ਮ ਜਾਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਲ�ਕ� ਦ� ਮ��ਹ
ਤ� ਗ�ਲ� ਉਸ ਵ�ਲ ਸੀ । ਲ�ਕ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਤ� ਸਹ�ਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗ�ਲਾ ਚ ਸ�ਣਨ � ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਸਮਰ� ਨਾਲ ਰਾਤ ਕ�ਟ ਕ� ਹਟੀ ਏ । ਪ�ਜਾਬੀਆ ਂਦਾ ਆਪਣੀਆ ਂਕ�ਛ ਚ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਦੀਆ ਂਹ�ਥ ਚ
ਆਲਾ ਸਾਬ ਏਥ� ਆ ਕ� ਵੀ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਂਆਪ ਭਾਵ� ਕ�ਈ ਪ��ਜ ਕ� ਲ�ਡਾ ਿਚੜਾ ਹ�ਵ� ਪਰ ਦ�ਸਰ�
ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਮ��ਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲ�ਣ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ ਹਟਦਾ । ਉਸਤ� ਕ�ਈ ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਪ��ਛਦਾ ਤ�
ਕ�ਈ ਸਹ�ਲੀ ਿਸ�ਧਾ ਵੀ ਪ��ਛ ਲ�ਦੀ । ਉਹ ਚ��ਪ ਰਿਹ�ਦੀ ਤ� ਿਸਰ ਸ��ਟ ਕ� ਆਪਣਾ ਕ�ਮ ਕਰਦੀ । 

ਿਸਮਰ� ਨ� ਉਸਤ� ਮਾਫੀ ਵੀ ਮ�ਗੀ ਿਕ ਉਸ ਕ�ਲ� ਜ� ਹ�ਇਆ ਨਸ਼� ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਹ�ਇਆ । ਿਸਮਰ� �
ਉਹ ਕਿਹ ਵੀ ਕੀ ਲ�ਦੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਖ�ਦ � ਰ�ਕ ਨਾ ਸਕੀ ਤ� ਸਾਲ ਤ� ਉ�ਪਰ ਦਾ ਸ�ਕ� ਤ�
ਉਸਦ� ਸਾਥ ਨ� ਬਿਹਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗ�ਲ� ਿਕਸ� � ਕ�ਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਜਜਬਾਤ ਕਦ�
ਬ�ਿਦਸ਼� ਨਹ� ਰਿਹ�ਦ� ਤ� ਜਦ� ਵਿਹ ਜ�ਦ� ਹਨ ਤ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦ� ਹਨ । ਤ� ਕ�ਣ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ�
ਵਿਹ�ਦ� ਪਾਣੀਆਂ � ਬ�ਨ� ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਅਜ� ਇਸ ਝਟਕ� ਤ� ਉਹ ਉ�ਭਰੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਦ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨ� ਉਸ� ਜਮ� ਹੀ
ਤ�ੜ ਸ��ਿਟਆ । ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਗ�ਲ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਘ�ਟ ਗਈ ਸੀ । ਤ�
ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਡੀਪੀ ਤ� ਲ�ਗੀ ਫ�ਟ� ਨ� ਉਸ� ਝਟਕਾ ਦ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸ� ਿਬਨ�
ਦ�ਸ� ਤ� ਕ�ਝ ਕਹ� ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ । ਜਦ� ਉਸਨ� ਰ� ਰ� ਉਸ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਤ�
ਉਸਨ� ਇਹ ਕਿਹਕ� ਪ�ਲਾ ਝਾੜ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦ� ਲਈ ਐਨਾ ਸਮ� ਹ�ਰ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦਾ । ਕੀ ਪਤਾ ਅਜ� ਿਕ�ਨ� ਸਾਲ ਉਸ� ਪ�ਿਕਆ ਹ�ਣ ਲਈ ਲ�ਗ ਜਾਣ ਤ� ਉਹ ਆਪਣ� ਮ� ਬਾਪ

� ਐ �
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�
ਦੀ ਬ��ਢੀ ਉਮਰ ਚ ਕ�ਈ ਐਸੀ ਕ�ੜੀ ਲ�ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰ ਸਕ� ਤ� ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕ�
। ਉਸਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਮ� ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮ�ੜ ਓਧਰ
ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉ�ਪਰ� ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਐਸੀ ਛਪ ਰਹੀ ਿਕ ਕ�ਲ� � ਉਹਦ� ਘਰਦ� ਨਾ ਮ�ਨ� ਤ�
ਉਹ ਉਹ� ਕਦ� ਛ�ਡ ਦ�ਵ� ਕੀ ਪਤਾ ? 

ਗਗਨ ਉਸ� ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਉਸ� ਪਿਹਲ� ਦ�ਸਦਾ ਪਰ ਉਸਨ� ਤ� ਇ�ਕ ਬ�ਬ ਦੀ ਤਰ�
ਉਸਦ� ਿਸਰ ਤ� ਇਹ ਗ�ਲ ਸ��ਟੀ ਸੀ । ਤ� ਉਸ� ਉਦ� ਸਭ ਕ�ਝ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹ��ਦਾ ਲ�ਿਗਆ । ਪਿਹਲ��
ਤ� ਹੀ ਦ�ਖੀ ਉਹ ਇ�ਕ ਤਰ�� ਿਡ��ਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਰ�ਿਦਆ ਂਹੀ ਰਾਤ� ਲ�ਘ ਜ�ਦੀਆ ਂਤ� ਕ�ਮ
ਉ�ਤ� ਿਦਨ ਵੀ ਇਵ� ਹੀ ਚ��ਪ ਚ�ਪੀਤ� ।

ਪਰ ਤ�ਜ਼ ਤਰਾਰ ਇਸ ਮ�ਲਕ ਿਵ�ਚ ਕ�ਣ ਹ� ਜ� ਤ�ਹਾਡ� ਹ�ਝ� ਪ��ਝ� ਕ�ਣ ਤ�ਹਾਡ� ਦ��ਖ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣ� ।
ਹਰ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਦ��ਖ ਤ� ਬ�ਝ ਮਨ ਤ� ਢ� ਿਰਹਾ ਹ� । ਿਜਸਦਾ ਹ�ਲ ਉਹ ਨਸ਼� ਜ� ਿਕਸ�
ਪਾਰਟੀ ਜ� ਨਵ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਲ�ਭਦਾ ਹ� । ਿਜ�ਥ� ਿਸਰਫ ਸਰੀਰ � ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ
ਮਨ ਚ ਅਸ਼�ਤੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਏ । 

ਹਰ ਕ�ਈ ਹੀ ਰ� ਿਰਹਾ ਹ� ਕ�ਈ ਕ�ਮ � ਕ�ਈ ਪੜ�ਾਈ � ਕ�ਈ ਿਪ�ਛ� ਰਿਹ ਗਏ ਿਪਆਰ � ਕ�ਈ ਮ�
ਬਾਪ � ਕ�ਈ ਪ�ਜਾਬ �  । ਿਕਸ� � ਦ��ਖ ਆਪਣ� ਿਬਜ਼ੀ ਸ਼�ਿਡਉਲ ਦਾ ਿਕਸ� � ਿਪਆਰ ਚ ਧ�ਖ� ਦਾ
ਿਕਸ� � ਲ�ਗ ਗਏ ਨਸ਼� ਦਾ,  ਿਕਸ� ਨ� ਇ�ਧਰ ਆਕ� ਿਪਆਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕ�ਝ ਿਦਨ ਹ�ਡਾ ਅਹ�
ਿਗਆ ਤ� ਦ��ਖ । ਕਿਹਣ � ਕੀ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਪ�ਥਰ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਸ�ਹਣ� ਕ�ਪੜ� ਤ� ਮ�ਕਅ�ਪ
ਕਰੀ ਿਸਰਫ ਆਪਣ� ਅ�ਦਰ ਦ� ਦ��ਖ� � ਲ�ਕਾਉਂਦ� ਿਫਰਦ� ਹ�ਣ ।

ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਵੀ ਿਸਮਰ� ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਐਸਾ ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਉਸਦਾ ਇਸ ਘੜੀ ਸਾਥ ਦ� ਸਕ�।

ਿਸਮਰ� ਦ� ਇਸ� ਸਾਥ ਤ� ਉਸਦਾ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ ਨਵ� ਚ�ਪਟਰ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਿਗਆ । ਿਜਸ ਚ ਸਕ�ਨ ਦ�
ਪਲ ਘ�ਟ ਸਨ ਤ� ਦ��ਖ ਦ� ਿਜ਼ਆਦਾ । ਇਸ ਬ�ਰ� ਹਾਲ ਚ ਿਸਮਰ� ਨ� ਉਸ� ਸ�ਭਾਿਲਆ ਵੀ । ਦ�ਨੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਲ�ਣ ਦ�ਣ ਤ� ਿਟਕੀ ਹ�ਈ ਹ� ਕ�ਈ ਿਕਸ� � ਅ�ਜ ਮ�ਢਾ ਵੀ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਬਦਲ� ਚ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ
ਮ�ਗਦਾ ਹ� । 

ਿਸਮਰ� ਤ� ਗਗਨ ਦੀਆਂ ਮ�ਲਾਕਾਤ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਵ�ਧਦਾ ਿਗਆ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਤ ਵ�ਜ� ਸਹਾਰਾ ਉਹ
ਦ� ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਕਤ� ਨਾ ਿਕਤ� ਦ�ਵ� ਦ� ਮਨ ਚ ਜਨਮਿਦਨ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜ� ਵੀ
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ਕਾਇਮ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਦ� ਇਸ ਤ� ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਤ� ਝ�ਪ ਜ�ਦ� ।ਇ�ਕਲ� ਹ��ਦ� ਤ� ਚ��ਪ ਹ� ਜ�ਦ� ।
ਿਜਸ ਜਗ�ਾ ਰ�ਸਟ�ਰ�ਟ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਸੀ ਓਥ� ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬ�ਦ ਕਰਨ ਵ�ਲ� ਤ�ਕ ਇਕ�ਲ� ਰਿਹ
ਜ�ਦ� ਸੀ  । ਵੀਕਐਂਡ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲ�ਟ ਹ��ਦਾ ਤ� ਿਸਮਰਾ ਉਸ � ਘਰ ਛ�ਡ ਵੀ ਜ�ਦਾ । ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਦ�
ਿਵਆਹ ਹ�ਏ � ਦ� ਤ� ਵ�ਧ ਮਹੀਨ� ਹ�ਏ ਤ� ਗਗਨ ਕ�ਝ ਨਾਰਮਲ ਹ��ਦੀ ਗਈ । ਤ� ਉਸਦੀ ਨ�ੜਤਾ
ਿਸਮਰ� ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਹ�ਣ ਉਸ� ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਣ ਤ� ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਣ ਉਸ
ਬਾਰ� ਿਕ ਕਿਹ�ਦਾ ਹ� । ਜ�ਕਰ ਕ�ਈ ਕਿਹ�ਦਾ ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਕਈ ਸ�ਣਾਉਂਦੀ । ਕ�ਈ ਇਥ� ਐਸਾ ਹ� ਵੀ
ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਉਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ਜ� ਗਗਨ ਤ� ਿਸਮਰਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹ� ਹ�ਣ ।

ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦ� ਹੀ ਨਵ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆ ਂਿਦਨ� ਚ ਿਵਦ�ਸ਼ ਪਹ��ਚ ਕ� ਉਡਾਰ ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ ।
ਗ�ਰ� –ਗ�ਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਇ�ਥ� ਨਵ� ਪ�ਰਾਣ� ਪਹ��ਚ ਕ� ਕਰਦ� ਹਨ । ਕ�ਝ ਗ�ਲ�
ਿਪ�ਛ� ਲ� ਆਉਂਦ� ਹਨ ਿਜਵ� ਖਰ�ਦ ਕਰਨਾ ਤ� ਆਪਿਣਆ ਂਦੀਆ ਂਚ�ਗਲੀਆ ਂਕਰਨਾ । ਬਾਕੀ ਸਭ
ਗ�ਲ� ਗ�ਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਚ�ਕ ਲ�ਦ� ਹਨ । ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਕ�ਪੜ� ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤ� ਲ�ਟ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀ
। ਕ�ਝ ਰੀਸ� ਰੀਸ ਤ� ਕ�ਝ ਮਨ ਦ� ਚਾਅ ਪ�ਗਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਇ�ਕ� ਹ� ਜ�ਦ� ਕ�ਈ
ਟ�ਵ� ਟ�ਵ� ਹੀ ਬਚਦਾ ਜ� ਬਚਦੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਗਗਨ � ਹ�ਣ ਕ�ਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਬਾਰ� ਕੀ ਸ�ਚਦਾ ਹ� । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਸ
ਇ�ਕ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਚ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲ�ਕ� ਦੀ ਗ�ਲ� ਦੀ ਉਹ� ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ
। ਪਰ ਜਦ� ਵੀ ਕਦ� ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਜ� ਜ�ਦ� ਆਉਂਦ� ਿਸਮਰ� ਦਾ ਹ�ਥ ਜ� ਉਹ ਖ�ਦ ਉਸ ਨਾਲ ਛ�ਹ
ਜ�ਦਾ ਤ� ਗਗਨ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਜਵ� ਝ�ਣਝ�ਣੀ ਿਛੜ ਜ�ਦੀ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ� ਉਹੀ ਰਾਤ ਚ�ਤ�
ਆਉਂਦੀ । ਿਜ�ਥ� ਉਹ ਕ�ਝ ਪਲ� ਮਗਰ� ਸ�ਰਤ ਗਵਾ ਬ�ਠੀ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਵੀ ਚ�ਗੀ ਤਰ� ਯਾਦ ਨਹ�
ਸੀ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਸੀ ਤ� ਉਸ� ਯਾਦ ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਪ�ਰ
ਿਵ�ਚ ਬ�ਚ�ਨੀ ਛਾ ਜ�ਦੀ । ਆਪਣ� ਅ�ਦਰ� ਕ�ਝ ਿਪਘਲਦਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਦਾ । ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੀਤ�
ਉਸਦ� ਐਨ� ਸਾਲਇ�ਕ ਰਾਤ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਿਫ�ਕ� ਲ�ਗਣ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਉਹ ਸੀ ਿਜਥ� ਉਹ ਐਨਾ
ਦਰਦ ਝ�ਲਦੀ ਸੀ ਿਸਰਫ ਉਸਦ� ਿਪਆਰ ਲਈ ਿਜਵ� ਉਹ ਕਿਹ�ਦਾ ਤ� ਮ�ਨਦੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ
ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਸਨ� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ਤ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲ�ਗ� ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ
ਸ�ਿਚਆ । ਤ� ਿਕ�ਥ� ਇਹ ਿਸਮਰਾ ਿਜ�ਥ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਇ�ਕ ਬ�ਹ�ਸ਼ੀ ਦੀ ਕ�ਟੀ ਰਾਤ ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ
ਦਾ ਮਿਹਜ਼ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ� ਸ�ਕ ਿਨਕਲਣ ਲਾ ਿਦ�ਦੀ । ਪਰ ਉਹ ਿਸਮਰ� � ਦ�ਸ ਨਾ
ਸਕੀ । ਿਸਮਰਾ ਿਜਵ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਪੜ� ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਅ�ਖ� 

ਚ� ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਿਕਸ� ਸਹੀ ਮ�ਕ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ।

ਇਹ ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਜਦ� ਿਸਮਰਾ ਪੀ ਆਰ ਹ� ਿਗਆ । ਉਸਦੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਰ�ਗ ਲ�
ਆਈ ਸੀ ਤ� ਅਖੀਰ ਮ� ਬਾਪ � ਪ�ਕ� ਤ�ਰ ਤ� ਐਧਰ ਲ� ਆਉਣ ਦਾ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
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ਿਫਰ ਇ�ਕ  ਰਾਤ ਇਸ ਖ�ਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦ�ਵ� ਇਕ�ਲ� ਹੀ ਸੀ । ਬੀਅਰ ਦਾਰ� ਜ�
ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨ� ਨ� ਨਹ� ਕੀਤਾ । ਐਸ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਜਦ� ਤ�ਸ� ਨਸ਼ਈ ਰਾਤ ਿਬਤਾਉਣੀ ਹ�ਵ�
ਭਲਾ ਨਸ਼� ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ । ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਤ� ਕਮਜ਼�ਰ ਲ�ਕ� � ਲ�ੜ ਪ�ਦੀ ਹ�ਵ� । ਪਰ ਿਸਮਰ� ਤ� ਗਗਨ
� ਨਹ� ਸੀ । ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆ ਂਚ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝਣ ਦਾ ਮ�ਕਾ ਸੀ ਤ� ਉਸ
ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਦ । 

ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਉਹ ਉਸ� ਕਮਰ� ਚ ਮ�ੜ ਬਾਹ� ਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਕ� ਦਾਿਖਲ ਹ�ਏ ਤ� ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇ�ਕ ਠਰ�ਮਾ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਿਜਸਮ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਸਮਝ ਚ��ਕ� ਹ�ਣ । ਿਝਜਕ ਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ
। ਹ�ਥ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ� ਸਨ ਸਾਹ� ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਨ�ਡਾ ਦੀ ਠ�ਡੀ ਰਾਤ ਿਵ�ਚ ਕ�ਿਲਆ ਂਵ�ਗ
ਭਖਦ� ਸਰੀਰ ਸਨ । ਿਜਉ ਂਿਜਉ ਂਹ�ਥ� ਦੀਆ ਂਹਰਕਤ� ਵ�ਧਦੀਆ ਂਗਈਆ ਂ। ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮ��ਹ
ਸ��ਕਣ ਲ�ਗਾ । ਰ�ਸ਼ਮ ਵਰਗ� ਮ�ਲਾਇਮ ਿਹ�ਸ� ਵੀ ਪ�ਥਰ ਵਰਗ� ਸਖ਼ਤ ਹ� ਗਏ । ਸ��ਕ� ਬ��ਲ ਕਦ�
ਤ�ਕ ਿਪਆਸ ਬ�ਝਾ ਸਕਦ� ਸੀ ? ਤ� ਕਦ� ਅ�ਬ� ਦੀ ਭ��ਖ ਵੀ ਅ�ਬਾਕੜੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਟੀ ਏ ?  ਦ�ਵ� ਮ�ੜ
ਮ�ੜ ਉਸ ਰਾਤ ਦ� ਅਿਹਸਾਸ � ਿਜਉਣਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ ਜ� ਨਸ਼� ਚ ਗ��ਮ ਿਗਆ ਸੀ । ਗਗਨ � ਤ�
ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਿਜਉ ਂਿਜਉ ਂਿਸਮਰਾ ਉਹ ਦ�ਹਰਾਉਂਦਾ ਿਗਆ ਿਦਮਾਗ ਚ ਉਹ ਵੀ ਚ�ਤ�
ਆਉਂਦੀ ਗਈ । ਉਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਹਸਾਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਬਨ� ਕ�ਟ� ਿਬਨ� ਦ�ਦੀਆ ਂਨਾਲ ਖਾਧ�
ਵੀ ਉਸ ਆਨ�ਦ � ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ� । ਿਸਮਰ� ਦ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਛ�ਹ ਤ� ਬ��ਲ�ਾ ਨ� ਉਸਦ�
ਅ�ਦਰ ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਬ�ਚ�ਨੀ ਸ�ਕ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਕਰੀ ਬ�ਸ ਉਹ ਉਸਦੀਆ ਂਬਾਹ�
ਚ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਵ� ਉਹ ਕਿਹ�ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਆਪਣ� ਿਜਸਮ ਨਾਲ
ਲ�ਗਣ ਤ� ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਖਤੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਦ� ਅ�ਦਰ� ਇਹ ਸ�ਕ
ਤ� ਤ� ਿਪਆਸ ਨਾ ਬ�ਝੀ ਜਦ� ਤ�ਕ ਹਵਾ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗ��ਜ ਨਾ ਉ�ਠੀ ਤ� ਕਨ�ਡਾ ਦੀ ਉਸ
ਠ�ਡੀ ਰਾਤ ਚ ਵੀ ਦ�ਵ� ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ ਨਾ ਗਏ । 

ਤ� ਿਫਰ ਹੀ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ । ਦ�ਵ� ਇ�ਝ ਰਿਹਣ ਲ�ਗ� ਿਜਵ� ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹ�ਣ । ਸ਼�ਰ�ਆਤੀ
ਿਦਨ� ਚ ਤ� ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨ� � ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਤ� ਗ਼ਨੀਮਤ ਸਮਝਕ� ਲਾਭ ਚ�ਕਦ� । 

ਤ� ਕਈ ਮਹੀਨ� ਇਕ�ਠ� ਰਿਹਣ ਮਗਰ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਗਗਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਇਹ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਦ�ਵ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦ� ਹਨ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਹ�ਰ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਬਦਲ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਿਸਮਰਾ ਆਪਣ�
ਇ�ਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਿਟਕਟ ਬ��ਕ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ� ਸੀ ਜ� ਹਰ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲ� ਦਾ
ਇ�ਡੀਆ ਆ ਕ� ਹ��ਦਾ ਹ� । ਇ�ਡੀਆ ਜਾਓ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਆਓ । ਤ� ਜ� ਖਰਚਾ
ਐਨ� ਸਾਲ ਕਨ�ਡਾ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ� ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰੀਕ� ਪ�ਰਾ ਕਰ� ।  ਿਸਮਰ� ਨ� ਇ�ਡੀਆ
ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ� ਗਗਨ ਨ� ਓ�ਨ� ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣ� ਮ� � ਬ�ਲਾ ਲ�ਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ
ਤ� ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਤ� ਿਕਸ� ਬਹਾਨ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਮ� � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਸ�ਦ ਿਲਆ ਸੀ । 
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ਪਰ ਜਾਣ ਤ� ਕ�ਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਸਮਰ� ਨ� ਗਗਨ � ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਘਰਿਦਆਂ
ਦ�ਆਰਾ ਉਸ� ਸ�ਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇ�ਡੀਆ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹ� । ਿਕਸ� ਵਧੀਆ ਘਰ ਤ�
ਚ�ਗ� ਦਹ�ਜ ਵਾਲੀ ਕ�ੜੀ ਉਹ ਲਭੀ ਬ�ਠ� ਸਨ । ਉਹਨ� � ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਐਨਾ ਪ�ਸ� ਖਰਚ
ਕੀਤਾ ਿਕ�ਨ� ਸਾਲ ਪੜ�ਾਈ ਉ�ਤ� ਕ�ਝ ਉਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰੀਏ । ਤ� ਉ�ਪਰ� ਕ�ੜੀ ਇ�ਡੀਆ ਤ� ਸੀ
ਤ� ਸਾਊ ਵੀ ਹ�ਏਗੀ । 

ਬਾਹਰ ਰਿਹ�ਦ� ਮ��ਿਡਆਂ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਰਿਹ ਚ��ਕੀਆ ਂਕ�ੜੀਆ ਂਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਸਾਊ ਲ�ਗਣ� ਹਟ
ਜ�ਦੀਆਂ । ਉਹਨ� � ਲਗਦਾ ਿਕ ਜ� ਕ�ੜੀ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹ� ਤ� ਸ�
ਸਕਦੀ ਹ� ਤ� ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤ� ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇ�ਡੀਆ ਤ�
ਹੀ ਕ�ੜੀ ਲ�ਭ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ � ਪਿਹਲ ਕਰਦ� ਹਨ ਇਸਦ� ਉਹਨ� � ਕਈ ਫਾਇਦ� ਲਗਦ�
ਹਨ ਿਜਵ� ਸਾਊ ਕ�ੜੀ ਿਮਲਣਾ ਤ� ਖਰਚ� ਪ�ਰ� ਹ� ਜਾਣ� ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ
ਰਾਹ ਖ��ਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ � ਜਾਣ� ਿਬਨ� ਿਕ ਸਾਹਮਣ� ਿਮਲਦੀ ਕ�ੜੀ ਤ� ਇ�ਡੀਆ ਤ� ਿਵਆਹੀ
ਦੀ ਗਾਰ�ਟੀ ਿਕਹੜਾ ਕ�ਈ ਲ� ਸਕਦਾ ? 

ਪਰ ਇਹ ਸ�ਦ�ਬਾਜ਼ੀ ਮਿਹਜ਼ ਮ��ਡਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸਗ� ਬਾਹਰ ਗਈ ਕ�ੜੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹ� ਉਸਦ� ਿਸਰ
ਤ� ਵੀ ਮ��ਡ� ਵ�ਗ ਖਰਚਾ ਕ�ਢਣ ਜ� ਆਪਣ� ਭਰਾ ਜ� ਭ�ਣ � ਬਾਹਰ ਬ�ਲਾਉਣ ਦਾ ਬ�ਝ ਹ��ਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਹ�ਡਾ ਕ� ਅਲ�ਗ ਹ�ਕ� ਚ��ਪਚਾਪ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਅਹ� ਜ�ਦ�
ਹਨ ।

ਇਸ ਲਈ ਗਗਨ ਨ� ਿਸਮਰ� � ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਤ� ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਿਝਆ ਨਾ । ਤ� ਚ��ਪ
ਚ�ਪੀਤ� ਇ�ਡੀਆ ਚੜ ਿਗਆ । ਆਪਣੀ ਮ� ਦ� ਰ�ਜ ਆਉਂਦ� ਫ�ਨ� ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਆਪਣ� ਭਰਾ
ਦੀ ਿਫਕਰ ਪਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਿਪਆਰ ਿਵਆਰ ਲਈ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਸਭ ਭ�ਲ�ਖ� ਿਨ�ਕਲ ਚ��ਕ� ਸੀ ਉਹ
ਗ�ਲ ਮ�ਨ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਿਕ ਮਿਹਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲ�ੜ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਏਥ� ਿਕਸ� � ਸਾਥ ਨਹ� ਿਦ�ਦਾ ।
ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਚ ਉਹ ਇਹ ਹ�ਡਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇ�ਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨ ਤ�
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਗਗਨ ਜ� ਕਈ ਸਾਲ ਜ�ਗਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਿਪਆਰ � ਕਾਇਮ ਰ�ਖਣ ਲਈ
ਸ�ਦੀ ਰਹੀ ਤ� ਜਖਮ ਝ�ਲਦੀ ਰਹੀ । ਉਸਦੀ ਮ� ਦ� ਕਨ�ਡਾ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਹ ਮ�ੜ ਿਡ��ਸ਼ਨ
ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ।  ਉਸਦੀ ਮ� ਪ��ਛਦੀ ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਦ�ਸਦੀ । ਉਸ� ਪੀਰੀਅਡ ਦ� ਿਦਨ ਭ��ਲ ਗਏ
ਸੀ ।ਤ� ਉਸਦ� ਿਸਰ ਚ ਧਮਾਕ� ਵ�ਗ ��ਗਨ�ਟ ਹ�ਣ ਦਾ ਬ�ਬ ਅਚਾਨਕ ਫਿਟਆ । ਜਦ� ਪ�ਟ ਚ ਉਠ�
ਦਰਦ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕ�ਲ ਆਮ ਚ��ਕ ਅ�ਪ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਿਕਸ ਪਲ ਤ� ਕਦ� ਇਹ ਗਲਤੀ
ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਹ�ਈ ਸੀ ਉਹ� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਿਸਮਰ� � ਦ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣ�
ਿਵਆਹ ਚ ਬੀਜੀ ਹੀ ਐਨਾ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਗ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਇਸ� ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਉਸਨ� ਮ� � ਸਭ
ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ  । ਮ� ਨ� ਸ਼�ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਇ�ਡੀਆ ਨਹ� ਹ�ਇਆ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।
ਇਸ� ਭ�ਜ ਦ�ੜ ਚ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਅਚਾਨਕ ਨ�ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤ� ਇ�ਟਰਨ�ਟ ਤ� ਉਸਦਾ
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ਕਲੀਿਨਕ ਖ�ਜ ਕ� ਉਸਦ� ਮ�ਹਰ� ਆ ਬ�ਠੀਆ ਂਤ� ਹ�ਣ ਉਸਨ� ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਿਬਆਨ ਨ�ਰ � ਆਪਣ�
ਮ��ਹ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਅ�ਖ� ਭਰ ਲਈਆਂ । ਪਰ ਉਸਦ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ ਅਜ� ਵੀ ਉਵ� ਦਾ ਸੀ
ਿਜਵ� ਬਾਰਵ� ਚ ਸੀ । ਿਬਨ� ਿਝਜਕ ਤ� ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਰ� ਕ�ਰ� ਲ�ਕ� ਚ ਇ�ਝ
ਹੀ ਿਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬ�ਦ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨ� ਮ�ਲਕ� ਚ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਵੀ ਨਾ ਕ�ਢ ਸਕਣ ।
ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀਣ ਹ�ਕ� ਪ�ਥਰ ਿਜਹ� ਹ�ਕ� ਿਜਊਣਾ ਪ�ਦਾ । ਆਖਦੀ ਹ�ਈ ਉਹ ਚ��ਪ ਹ� ਗਈ ਤ� ਨ�ਰ ਦ�
ਕ�ਝ ਬ�ਲਣ ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲ�ਗੀ ।ਦ�ਸਿਦਆ ਂਦ�ਸਿਦਆ ਂਗਗਨ ਬਹ�ਤ ਭਾਵ�ਕ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।
ਪਰ ਦ�ਸਣ ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਹ�ਤ ਹਲਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ� ਲਈ ਿਚਹਰ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਨਾਲ�
ਵਧ�ਰ� ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਗਗਨ ਨ� ਉਸ� ਸਮਝਾ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਜ�ਕਰ ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ� ਤ� ਸ�ਚਣਾ ਚਾਹ� ਤ� ਦ�ਬਾਰਾ ਸ�ਚ ਸਕਦੀ ਹ� । ਇ�ਡੀਆ ਨਹ� ਹ� ਉਹ ਕਨ�ਡਾ
ਹ� ਤ� ਏਥ� ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਕ�ੜੀਆ ਂਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਸ�ਗਲ ਮਦਰ ਬਣਕ� ਰਿਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ।
ਇਹ ਉਹ ਮ�ਲਕ ਹਨ ਿਜ�ਥ� ਰ�ਟੀ ਲਈ ਤ� ਮਜ਼� ਚ ਮਜ਼� ਚ ਪ�ਦਾ ਹ�ਈ ਔਲਾਦ � ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਸਮਝ
ਕ� ਕ�ਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ � ਉਸ� ਮਰਦ ਨਾਲ ਕ�ਢਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਹ� ਜਾਏ । ਿਕਸ ਲਈ
ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ� ਰ�ਟੀ ਕ�ਣ ਦਵ�ਗਾ ਜ� ਬ�ਚ� ਖਰਚ� ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਵ� ਪਲਣਗ� । ਉਹਨ�
ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਚ ਬ�ਚ� ਦਾ ਕ�ਈ ਦ�ਸ਼ ਨਹ� । ਉਹ ਚਾਹ� ਤਾ ਿਸਮਰ� � ਬਾਲਗ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਇਸ ਬ�ਚ�
ਦਾ ਖਰਚਾ ਹ�ਥ ਜ�ੜਕ� ਦ�ਣਾ ਪਵ�ਗਾ । ਤ� ਉਹ ਕਮਾਊ ਹ� ਿਸਰਫ ਬ�ਚ� ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਲਈ ਗਾਲਣ ਦੀ ਲ�ੜ ਨਹ� ਹ�।

ਗਗਨ ਕ�ਝ ਸਮਝਦੀ ਹ�ਈ ਘਰ ਚਲ� ਗਈ । ਨ�ਰ ਨ� ਉਸਦੀ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਦੀ ਅਪਇ�ਟਿਮ�ਟ
ਿਫਕਸ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਨ�ਰ ਜਦ� ਘਰ ਲਈ ਿਨਕ�ਲੀ ਤ� ਗਗਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ
ਮ�ੜ ਉਸ� ਵਕਤ ਿਵ�ਚ ਪ��ਜ ਗਈ । ਉਹ ਸ�ਚਦੀ ਰਹੀ ਇਥ� ਆਈਆ ਂਗਗਨ ਵਰਗੀਆ ਂਅਨ�ਕ�
ਕ�ੜੀਆਂ ਤ� ਿਸਮਰ� ਵਰਗ� ਅਨ�ਕ� ਮ��ਡ� । ਿਜਹੜ� ਇ�ਡੀਆ ਤ� ਤ� ਆ ਗਏ ਪਰ ਿਕ�ਨੀਆ ਂਸ�ਚ� ਚ
ਜਕੜ� ਹ�ਏ ਿਫਰਦ� ਸੀ । ਇਹ ਕ�ੜੀਆਂ ਘਰ� ਿਨ�ਕਲ� ਕ� ਇ�ਕਦਮ ਅਜਾਦ ਹ�ਈਆ ਂਤ� ਇ�ਧਰ ਆਕ�
ਨਾ ਕ�ਈ ਸ�ਧ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਅਨ�ਭਵ ਕਦ� ਿਕਸ� ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਪਈਆ ਂਤ� ਕਦ� ਿਕ�ਥ� ਸ�ਣ
ਲ�ਗੀਆਂ ਕ�ਈ ਨਹ� ਪਤਾ । ਉਹ ਦ�ਖਦੀ ਕਈ ਕ�ੜੀਆ ਂਦਾ ਰ�ਣਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਦਨ ਭਰ ਕ�ਮ ਵੀ
ਕਰਦੀਆਂ , ਥ�ਕੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਰਾਤ � ਆਪਣ� ਬੀਐ�ਫ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰ�ਰਤ� ਵੀ ਪ�ਰੀਆ ਂਕਰਦੀਆ ਂ।
ਬਦਲ� ਚ ਨਾ ਕ�ਈ ਮਾਨਿਸਕ ਸਹਾਰਾ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਕ�ਈ ਪ�ਸ� ਵ�ਲ� । ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆ ਂਆਪਣਾ ਖਰਚਾ
ਆਪ ਚ��ਕਦ� । ਇ�ਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ��ਖ ਤ� ਿਬਨ� ਬਾਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬ� ਮਾਅਨ� ਹ� ਜ�ਦ� । ਤ� ਇਸ ਨ�ਠ
ਭ�ਜ ਿਵ�ਚ ਮ� ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮਜਬ�ਰੀਆਂ ਖਵਾਿਹਸ� ਵ�ਲ ਦ�ਖਦ� ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹ� ਜ�ਦ� । ਗਿਹਣ� ਰ�ਖੀ
ਜਮੀਨ ਤ� ਚ��ਿਕਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ�ਣ ਦਾ ਇ�ਕ� ਇ�ਕ� ਤਰੀਕਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਮ��ਲ
ਵ�ਟਣ ਤ�ਕ ਹ��ਦਾ । ਿਫਰ ਰਾਤ� � ਕ�ਲ� ਿਕਤ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਜਦ� ਿਕਸ� ਦੀ ਲ�ੜ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਤ� ਚ��ਪ
ਚ�ਪੀਤ� ਹ�ਝ� ਵਹਾ ਕ� ਚ�ਪ ਕਰ ਜ�ਦ� । ਇ�ਝ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਤ�ਗ ਹ�ਕ� ਵੀ ਿਰਸ਼ਤ� ਿਨਭਦ� ਕਦ�
ਜਰ�ਰਤ ਿਕਤ� ਆਦਤ ਤ� ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਿਪਆਰ ।
ਪਰ ਇਹ ਤ� ਇ�ਡੀਆ ਵੀ ਹ� ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨ�ਰ ਨਾਲ ਤ� ਬਹ�ਤ ਪਿਹਲ�� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਜਦ� ਉਹ
ਇ�ਡੀਆ ਚ ਆਪਣ� ਮ�ਡੀਕਲ ਦ� ਮਸ� ਦ�ਸਰ� ਵਰ੍ਹ� ਿਵ�ਚ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ ਉਸਦ� ��ਕਟੀਕਲ
ਗਰ��ਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨਵੀਰ ਉਸ� ਪਸ�ਦ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਮ�ਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਿਹਣੀ ਸ�ਖੀ ਸੀ
ਪਰ ਕਰਨੀ ਬਹ�ਤ ਔਖੀ । ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਲਾਸ ਿਫਰ ��ਕਟੀਕਲ ਿਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਫਰ
ਆਸਾਇਨਮ�ਟ ਕਦ� ਕ�ਈ ਕ�ਪ । ਪਿਹਲ� ਸਾਲ ਤ� ਹੀ ਬਾਕੀ ਦ�ਨੀਆ ਂਨਾਲ� ਪ�ਰਾ ਰਾਬਤਾ ਟ��ਟ ਜ�ਦਾ
। ਬਚਦ� ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਦ� ਸਾਥੀ ��ਫ�ਸਰ ਤ� ਸੀਿਨਅਰ ਤ� ਜ�ਨੀਅਰ । ਇਹਨ� ਚ ਹੀ ਕਪਲ
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ਬਣ ਜ�ਦ� । ਇਸਤ� ਬਾਹਰ ਉਹਨ� � ਿਮਲਦਾ ਹੀ ਕ�ਣ ਸੀ । ਿਕ�ਿਨਆ ਂਦ� ਿਵਆਹ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦ� ।
ਪਰ ਬਹ�ਤ ਮਗਰ� ਛ�ਡ ਕ� ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਿਨ�ਕਲ ਜ�ਦ� । ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਸ�ਿਬਆ ਂਦ� ਲ�ਕ ਇਕ�ਠ� ਪੜ�ਦ�
ਸੀ । ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣ� ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਹ�ਰ ਕੀ ਕ�ਝ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ
ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਸ�ਣ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਲ�ਭਦ� ਤ� ਮਗਰ� ਿਵਆਹ ਲਈ ਘਰਿਦਆ ਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ�ਲਦੀ ।
ਸਮਾਜ ਐਸ� ਨ�ਜਵਾਨ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਹਨਾ ਤ� ਦ�ਸ਼ ਦ�ਭਿਵ�ਖ ਸ�ਆਰਨ ਲਈ ਫ�ਸਲ� ਲ�ਣ ਦੀ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ� ।ਪਰ ਉਸ� ਹੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਨਹ� ਤ� ਉਸਦ� ਫ�ਸਲ� ਤ� ਭਰ�ਸਾ ਨਹ� । 
ਨ�ਰ � ਕਰਨ ਜਦ� ਪਸ�ਦ ਆਇਆ ਉਸ� ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਕ�ਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹ� ਸੀ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਸਦ� ਘਰ ਵਾਲ� ਜ਼ਰ�ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਵਆਹ ਲਈ ਮ�ਨ ਜਾਣਗ� । ਇਸ ਲਈ ਦ�ਸਤੀ
ਿਪਆਰ ਦ� ਕ�ਝ ਹੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਹ ਬਹ�ਤ ਅ�ਗ� ਵ�ਧ ਗਏ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਇਕ�ਠ� ਹੀ ਰਿਹਣ ਲ�ਗ�
ਸੀ । ਮ�ਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਹਰ ਇ�ਕ � ਉਹਨ� ਬਾਰ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਸ� � ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਸਾਰ� ਹੀ ਇਸ ਹਸਮ��ਖ ਜ�ੜ� � ਵ�ਖ ਕ� ਖ਼�ਸ਼ ਹ��ਦਾ ਤ� ਸਫਲ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਦੀ ਦ�ਆ ਿਦ�ਦਾ । ਇਹ ਨ�ਰ ਦੀ
ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਸਭ ਤ� ਖ�ਸ਼ਗਵਾਰ ਿਦਨ ਸੀ । ਪ�ਰ� ਦ�ਸ਼ ਦੀਆ ਂਿਕ�ਨੀਆ ਂਹੀ ਰ�ਮ�ਸ ਭਰੀਆ ਂਥਾਵ� ਤ�
ਉਹਨ� ਨ� ਰ�ਮ�ਸ ਕੀਤਾ ,ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ । ਿਕ�ਿਨਆ ਂਹੀ ਯਾਦ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਹੀ ਪਲ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਫ��ਲ� ਵ�ਗ ਹ�ਣ ਵੀ ਿਖੜ ਉ�ਠਦ� । 
ਪਰ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕੀ ਜਹੀ ਭ��ਲ ਿਬਲਕ��ਲ ਗਗਨ ਵਰਗੀ ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਵੀ ਵਾਪਰੀ । ਤ� ਉਹ ਸਭ
ਿਖਆਲ ਕਰਿਦਆਂ ਤ� ਸਭ ਸ�ਭਾਲ ਕਰਿਦਆ ਂਵੀ ਉਹ ��ਗਨ�ਟ ਹ� ਗਈ ਸੀ । 
ਤ� ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ� ਜਦ� ਪਤਾ ਲ�ਗੀ ਕਾਫੀ ਦ�ਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਅਜ� ਮ�ਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ
ਇ�ਕ ਤ� ਵ�ਧ ਸਾਲ ਿਪਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਤ� ਕਰਨ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ � ਦ�ਵ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ।
ਦ�ਵ� ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ� � ਿਵਆਹ ਤ� ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਿਬਨ� ਿਵਆਹ ਤ� ਬ�ਚਾ ਕ�ਣ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ? ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਹ� ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਬਹ� �
ਕ�ਈ ਗਲਤ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦ�ਖ� ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਓਹਲ� ਚ ਕ�ਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤ� ਿਫਰ ਅਜ� ਿਕ�ਨ�
ਪੜ�ਾਈ ਬਾਕੀ ਸੀ ਿਫਰ ਇ�ਟਰਨਸ਼ੀਪ ਅਿਜਹ� ਿਕਸ� ਵੀ ਮਾਹ�ਲ ਚ ਬ�ਚ� � ਨਾਲ ਰ�ਖਕ� ਪਿੜਆ
ਨਹ� ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨ�ਰ � ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਕਰਨ ,ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਆਪਣ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਮ�ਨਣੀ ਪਈ । ਉਸਨ� ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਪਰ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦ�ਰਾਨ ਨ�ਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤ�
ਬਣ ਆਈ ਇ�ਕ ਪਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਿਕ ਡਾਕਟਰ� � ਬ�ਚ� ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਵੀ
ਅ��ਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਿਪਆ । 
ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਨ�ਰ ਲਈ ਮ�ੜ ਮ� ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹ� ਿਗਆ ।
ਇਹ ਉਹਨ� ਿਦਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਸੀ ਜਦ� ਗਗਨ ਨ�ਰ � ਉਸਦ� ਘਰ ਿਮਲਣ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਖ�ਦ
ਦਾ ਿਡਪਰ�ਸ਼ਨ ਕਰਕ� ਬ�ਰਾ ਹਾਲ ਸੀ । ਅਿਜਹ� ਵ�ਲ� ਜ� ਿਕਸ� ਨ� ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਹੀ
ਸੀ । ਿਜਸਨ� ਉਸ ਵ�ਲ� ਜ� ਉਸ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛ�ਿਡਆ । ਇਹ ਜਾਣਦ� ਹ�ਏ ਿਕ ਹ�ਣ
ਨ�ਰ ਕਦ� ਮ� ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਕਰਨ ਦ� ਮ� ਬਾਪ ਨ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਾ
ਹ�ਵ� । ਪਰ ਕਰਨ ਖ�ਦ � ਇਸ ਸਭ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿਹ�ਸ�ਦਾਰ ਮ�ਨਦਾ ਹ�ਇਆ ਉਸਨ� ਹਰ ਪਲ
ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਿਦ�ਤਾ । ਲ�ਕ� ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਗ�ਲ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਦ�ਵ� ਪੜ�ਾਈ ਖਤਮ ਹ�ਣ
ਮਗਰ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਕਨ�ਡਾ ਆ ਗਏ ਤ� ਏਥ� ਆਪਣਾ ਕਲੀਿਨਕ ਸ��ਟ ਅ�ਪ ਕਰ ਿਲਆ
ਮ�ਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਤ� ਉਹਨ� � ਭਰ�ਸਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਸ�ਚਦ� ਸੀ ਿਕਸ� ਨਾ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਉਹ ਜਰ�ਰ
ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲ�ਣਗ� ਬ�ਸ਼ਕ ਇਹ ਨ�ਰ ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਨਾ ਪਲ� ।
ਨ�ਰ ਸ�ਚਦੀ ਜਦ� ਕ�ਦਰਤ ਔਲਾਦ ਉਸ ਬ�ਦ� � ਿਦ�ਦੀ ਹ� ਿਜਸ� ਕਦਰ ਨਹ� ਤ� ਿਜਸ� ਕਦਰ ਹ�
ਉਸ� ਿਦ�ਦੀ ਹੀ ਨਹ� । ਉਹ ਦ�ਖਦੀ ਿਕ�ਨੀਆ ਂਹੀ ਕ�ੜੀਆ ਂਿਨ�ਤ ਉਸਦ� ਕਲੀਿਨਕ ਆਉਂਦੀਆਂ
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ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਲਈ । ਕਈ ਸਾਲ ਿਵ�ਚ ਹੀ ਦ� ਿਤ�ਨ ਵਾਰ । ਤ� ਇ�ਕ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਹ�ਇਆ ਇ�ਕ�
ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਪ�ਰੀ ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਲਈ ਉਸ� ਬ�ਝ ਕਰ ਿਗਆ । ਤ� ਇ�ਕ ਇਹ ਗਗਨ ਆਪਣੀ ਭਰੀ
ਭਰਾਈ ਝ�ਲੀ � ਇ�ਝ ਸ��ਟ ਰਹੀ ਹ� ਿਜਵ� ਉਹ ਉਸਦਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹ�ਵ� ,ਸਭ ਕ�ਝ ਿਸਮਰ�
ਦਾ ਹ�ਵ� । ਕ�ਸਾ ਸਮਾਜ ਹ� ਬ�ਚਾ ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਜਨਮ� ਤ� ਬਾਪ ਦੀ �ਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਜ�ਮ� ਤ� ਮ�
ਦੀ ਗਲਤੀ । ਹਰ �ਾਪਤੀ ਮਰਦ ਦੀ ਤ� ਹਰ ਗਲਤੀ ਔਰਤ ਦੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਗ਼��ਸਾ ਭਰ
ਆਉਂਦਾ । ਪਰ ਕਰਨ ਸੀ ਜ� ਉਸ� ਦ�ਨੀਆ ਂਤ� ਅਲ�ਗ ਲਗਦਾ । ਤ� ਉਸਦੀ ਹਰ ਗ�ਲ ਮ�ਨਦਾ ਤ�
ਿਖਆਲ ਕਰਦਾ ।
ਇਥ� ਤ�ਕ ਿਕ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਨ�ਰ � ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਰ�ਰਤ ਬ� ਮਾਅਨੀ ਲਗਦੀ ।
ਇਸ ਤ� ਉਸਦਾ ਮਨ ਖ�ਟਾ ਹ� ਿਗਆ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ� ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਲਈ ਕਰਨਾ
ਪ�ਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਵੀ ਉਹ ਰ�ਣ ਲਗਦੀ ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਬ�ਲ ਪ�ਦੀ ” ਿਜਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਪਤਾ ਹ�ਵ� ਿਕ ਓਥ� ਕ�ਝ ਉ�ਗ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ ,ਉਸਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ “। ਕਰਨ ਉਸਦੀ
ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਿਖਝ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹ��ਦਾ ਤ� ਰ��ਕ ਵੀ ਜ�ਦਾ । ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਜ�ਕਰ ਉਹ ਬ�ਚਾ ਲ� ਆਉਣ ਜਰ�ਰ ਹੀ ਨ�ਰ ਦਾ ਮਨ ਸਹੀ ਹ� ਜਾਏਗਾ । ਪਰ ਅਜ� ਤ�ਕ ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਅ�ਲਗ ਤ� ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਦ�ਵ� ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ । ਔਰਤ ਲਈ ਮ�
ਬਣਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ ਦ� ਸਭ ਅਿਹਸਾਸ� ਤ� ਿਕਤ� ਉ�ਪਰ ਹ��ਦਾ ਹ� । ਤ� ਇਸਤ� ਿਬਨ� ਉਹ ਖ�ਦ
� ਅਧ�ਰਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦੀ ਹ� । ਇਸ ਲਈ ਨ�ਰ � ਆਪਣਾ ਆਪ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਅਧ�ਰ�ਪਣ
ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦੀ । ਤ� ਜਦ� ਗਗਨ ਦੀ ਮ�ਮੀ ਨ� ਉਸ� ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਜ�
ਕ�ਈ ਵੀ ਹ�ਰ ਇ�ਝ ਦ�ਆ ਿਦ�ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਸ�ਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਗਗਨ ਉਸ� ਇਸ� ਲਈ ਮ�ਰਖ
ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕ ਮਿਹਜ਼ ਇਸ� ਲਈ ਿਕਸ� ਬ�ਚ� � ਕ�ਢ ਕ� ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਵ� ਿਕ ਉਸਦਾ ਬਾਪ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹ� ਿਰਹਾ ਜ� ਨਹ� ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਗਗਨ ਮ�ੜ ਸ�ਚ ਲਵ� ਆਪਣ� ਫ�ਸਲ�
ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਸ�ਚ� ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸ�ਚਣਾ । ਮ� ਬਾਪ ਉਸਦਾ
ਿਵਆਹ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਮ��ਡ� � ਸ��ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ�ਚੀ ਬ�ਠ� ਸੀ ਿਜਸਦ� ਲਈ ਉਹ ਬ�ਚ� � ਜਰ�ਰ
ਕ�ਰਬਾਨ ਕਰ�ਗੀ । 
ਉਸਦਾ ਮਨ ਦ��ਖ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ� ਉਸ� ਕਰਨ ਦਾ ਮ�ਸ�ਜ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਚ
ਿਕਸ� ਇ�ਸਟੀਿਚਊਟ ਵ�ਲ� ਉਹਨ� ਦੀ ਭ�ਜੀ ਿਰਪ�ਰਟ� ਦ� ਅਧਾਰ ਤ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬ�ਚਾ
ਪ�ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ� ਹਨ ਤ� ਉਸਦਾ ਮਨ ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਗਗਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ �
ਭ��ਲ ਿਗਆ ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਘਰ ਪਹ��ਚੀ ਤ� ਕਰਨ ਉਸਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨ�ਰ
ਿਜਉਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹ��ਚੀ ਤ� ਉਸਦ� ਮਨ ਿਵ�ਚ� ਗਗਨ ਬਾਰ� ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਆਪਣ� ਭਿਵ�ਖ ਬਾਰ� ਖ�ਸ਼ੀ
ਵਧ�ਰ� ਹ�ਈ ਸੀ।  ਦ�ਵ� � ਇ�ਝ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਹ�ਏ ਉਸ ਜ�ਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਦੀ ਖਤਮ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਹ�ਵ�।

“ਕਾਸ਼ ਕ�ਈ ਆਪਣ� ਬ�ਚ� � ਸਮਾਜ ਦ� ਡਰ ਤ� ਡਰਦਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ� “. ਕਰਨ ਨ� ਿਕਹਾ।

ਨ�ਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਗਗਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਆ ਿਗਆ ਜ� ਉਸ� ਰਾਹ ਤ� ਸੀ ਿਜਥ� ਕਦ� ਉਹ ਸੀ।  ਉਸਨ�
ਕਰਨ � ਸਾਰੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਾਈ।  ਕਰਨ ਸ�ਣਦਾ ਿਗਆ।  ਸਾਲ ਚ ਕੀਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦ�
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ਬਾਵਜ�ਦ ਇਸ ਬ�ਚ� ਬਾਰ� ਸ�ਣਕ� ਉਹ ਭਾਵ�ਕ ਹ� ਗਏ ਸੀ।  ਿਕਉਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ
ਕਹਾਣੀ ਤ� ਮਜਬ�ਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ�ੜਦੀ ਸੀ।

“ਿਕਉਂ ਨਾ ਆਪ� ਇਸ ਬ�ਚ� � ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ ,ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬ�ਚਾ ਸਾਡ� ਕ�ਲ ਿਕਸ� ਹ�ਰ
ਸਰੀਰ ਿਵਚ� ਹ�ਕ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ।  ਨਹ� ਤ� ਐਨ� ਸਮ� ਦਾ ਸਾ� ਕ�ਈ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲੀ ਤ�
ਅ�ਜ ਇਸਦ� ਆਉਂਿਦਆਂ ਹੀ ਇ�ਕ ਨਵ� ਉਮੀਦ ਜਗ ਗਈ। ” ਕਰਨ ਨ� ਜਦ� ਿਕਹਾ ਤ� ਨ�ਰ ਦ�
ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ ਚਮਕ ਆ ਗਈ।

ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਦ� ਗਗਨ ਇਕ�ਲੀ ਵੀ ਆਈ ਤ� ਉਸਦ� ਫ�ਸਲ� ਚ ਕ�ਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹ� ਸੀ
ਆਇਆ।  ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕ� ਅਜ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ� ਆਪਣ� ਮ� ਤ� ਬਾਪ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਮ�ਤਾਿਬਕ
ਆਪਣ� ਭਰਾ � ਕਨ�ਡਾ ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਦਾ �ਬ�ਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ।  ਤ� ਕ�ਣ ਇਸ ਦ�ਨੀਆ ਂਚ ਹ�
ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ� ਇ�ਕ ਕ�ਆਰੀ ਮ� � ਬ�ਚ� ਸਮ�ਤ ਅਪਣਾ  ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਿਜ�ਥ� ਿਵਆਹੀ ਤ� ਤਲਾਕਸ਼�ਦਾ
ਜ� ਬ�ਵ ਔਰਤ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਇ�ਝ ਹ� ਜਾਣ ਿਜਵ� ਜ�ਠ � ਵ�ਖ ਰਹ� ਹ�ਣ ਭਾਵ� ਉਮਰ
20 ਹ�ਵ� ਜ� 30 ਓਥ� ਕ�ਆਰੀ  ਮ� ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਜ�ਠ ਤ� ਵੀ ਵਧ�ਰ� ਲ�ਗ�।

ਉਸਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਅਟ�ਲ ਸੀ। 

“ਜ�ਕਰ ਮ� ਤ�ਰ� ਬ�ਚ� � ਗ�ਦ ਲ� ਲਵਾ ਲੀਗਲੀ ਫ�ਰ !!!” ਨ�ਰ ਨ� ਿਕਹਾ ਤ� ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ�ਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਉਸ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ।  ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ � ਇ�ਝ ਸ�ਣਦ� ਹ�ਰਾਨ ਹ��ਦ� ਤ� ਿਫਰ ਵੀ ਇ�ਝ ਿਜ�ਦਗੀ
� ਿਜਉਣ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਸ�ਣਕ� ਗਗਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਚਮਕ ਉ�ਿਠਆ।

ਉਸਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ� ਬ�ਚ� � ਇ�ਝ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਖਤਮ ਕਰ�।  ਹ�ਣ ਉਸ�
ਕ�ਝ ਤ� ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਦ� ਤ� ਵ�ਖ ਸਕਦਾ।  ਿਸਮਰ� ਨਾਲ ਕ�ਟੀਆ ਂਿਪਆਰ ਦੀਆ ਂਿਕ�ਨੀਆ ਂਰਾਤ� ਦੀ
ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।  ਭਾਵ�  ਿਸਮਰ� � ਯਾਦ ਨਹ� ਸੀ ਉਸ� ਤ� ਹ�।

ਉਸਨ� ਨ�ਰ � ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ।  ਉਹ ਇਸ ਬ�ਚ� � ਜਨਮ ਜਰ�ਰ ਦਵ�ਗੀ।  ਤ� ਇਸ  ਦ�ਨੀਆ ਂਿਵ�ਚ
ਜਰ�ਰ ਲ� ਕ� ਆਏਗੀ।  ਉਸ ਕ�ਲ ਭਾਵ� ਨਹ� ਰਹ�ਗਾ ਪਰ ਉਸਦੀਆ ਂਅ�ਖ� ਕਦ� ਵ�ਖ ਕ� ਤ� ਸਕ�ਨ
ਨਾਲ ਖ�ਲਣਗੀਆਂ।
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ਤ� ਅਖੀਰ 6 ਮਹੀਨ� ਮਗਰ� ਜਦ� ਗਗਨ ਨ� ਇ�ਕ ਬੜ� ਹੀ ਿਪਆਰ� ਬ�ਚ� � ਜਨਮ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਨ�ਰ ਤ�
ਗਗਨ ਨ� ਉਹਨ� � ਝ�ਟ ਲੀਗਲੀ ਗ�ਦ ਲ� ਿਲਆ। ਤ� ਦ�ਸਰ� ਬ�ਚ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਮ�ਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦ� ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸਾਲ ਚ ਨ�ਰ ਦ� ਬ�ਿਚਆ ਂ� ਇ�ਕ ਮ� ਵ�ਗ
ਪਾਲ�ਗੀ ਉਸ� ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਖ�ਦ ਤ� ਿਕਸਮਤ ਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ।

ਿਜ�ਦਗੀ ਕਦ� ਕਦ� ਸਾ� ਿਕ�ਝ ਿਕਥ� ਕ�ਈ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦ�ਵ� ਸਾ� ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ।  ਕੀ ਸਾ� ਿਕਸ ਰ�ਪ
ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ ਤ� ਉਮੀਦ ਤ� ਵ�ਧ ਿਮਲ�ਗਾ ਕ�ਣ ਜਾਣਦਾ ਹ�।  ਬ�ਰ� ਵਕਤ ਿਵ�ਚ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਦਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਤ� ਨ�ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸ�ਚਮ��ਚ ਆਪਣਾ ਮ�ਕਾਮ ਪਾ ਿਗਆ।  ਬ�ਚ� ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਤ�
ਨ�ਰ ਤ� ਨਾ ਿਮਲਦ� ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ�ਖ ਕਰਕ� ਕਰਨ ਚਾਹ��ਦਾ ਤ� ਛ�ਡ ਕ� ਚਲਾ ਜ�ਦਾ।
ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਨ�ਰ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੀ ਤ� ਸਨ� ਇਹ� ਸਵਾਲ ਪ��ਿਛਆ ,”ਤ�� ਜ�
ਚਾਹ��ਦਾ ਤ� ਮ�� ਛ�ਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਮ�ਰ� ਿਵਵਹਾਰ ਚ ਿਪਆਰ ਤ� ਸੀ ਿਫਰ ਤ�ਰੀ ਜਰ�ਰਤ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਨਹ� ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਤ�� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਇ�ਝ ਿਕਉ ਂਜ�ਿੜਆ ਿਰਹਾ ” ।
“ਛ�ਡਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ� ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਨ�ਰ ਦ� ਿਜਸਮ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ
ਗਈ,”ਮ�� ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਤ� ਭਰ�ਸਾ ਸੀ ਤ� ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਮ�ਡੀਕਲ ਸਾਇ�ਸ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ  ਆਪਣ� ਸਾਰ� ਦ��ਖ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਣਗ� ਤ� ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਤ�� ਮ�ਰੀਆ ਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਇ�ਝ ਹੀ
ਿਪਘਲ�ਗੀ ਿਜਵ� ਅ�ਜ ਿਪਘਲ ਰਿਹਣ ਏ ।ਵਕਤੀ ਰ�ਕਾਵਟ� ਤ� ਅਸ਼�ਤੀ ਦ� ਬਦਲ� ਵੀ ਕਦ� ਿਪਆਰ
ਿਵਸਾਰ� ਜ�ਦ� ਹਨ ? ਤ�ਰ� ਉਸ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ�ਰਾ ਖ�ਦ � ਅਧ�ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ , ਮ�� ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਵੀ ਤ�� ਪ�ਰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਤ� ਸਭ ਪਿਹਲ�� ਵਰਗਾ ਹ�
ਜਾਏਗਾ । ਕਿਹ�ਦ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਨ�ਰ ਦ� ਅ�ਗ� ਤ� ਕਸਦ� ਗਏ । ਤ� ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਕਸਾਵਟ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਵ� ਉਵ� ਉਹਨ� ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ� ਬਾਹਰ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨ�ਰ ਮ�ੜ ਉਸ ਪ�ਰਨਤਾ ਦ�
ਅਿਹਸਾਸ � ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਕਰਨ ਇਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿਹ�ਸ�ਦਾਰ ਸੀ । 
“ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਅ�ਖ� ਪਾ ਕ� ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਦ� ਇ�ਕ ਿਮ�ਕ ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਕਰਨ
ਨ� ਿਕਹਾ ਮ� ਿਸਰਫ ਤ�ਰ� ਤਨ � ਹੀ ਨਹ� ਤ�ਰ� ਮਨ � ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹ� “.
ਉਸਦ� ਜਜਬਾਤ� ਨਾਲ ਲਬਰ�ਜ ਲਫ਼ਜ਼� ਤ� ਿਜਸਮ � ਨ�ਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ ਤ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਸਮਾ ਗਏ ।
ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਿਪ�ਛ� ਿਮਲ� ਇਸ ਪ�ਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨ�ਦ ਹੀ ਅਲਿਹਦਾ ਸੀ ਦ�ਵ� ਲਈ ।
ਿਕ�ਡਾ ਵ�ਡਾ ਸ�ਚ ਹ� ਜ� ਹਰ ਕ�ਈ ਇਸ ਅਧ�ਰ�ਪਣ � ਪਛਾਣ ਕ� ਪ�ਰਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਲ�ਭਣ ਤ�ਰ� ਤ�
ਿਜ�ਦਗੀ ਿਵ�ਚ ਸ��ਖ ਜਰ�ਰ ਆਏਗਾ । ਗਗਨ ਜ� ਿਜ�ਦਗੀ ਦ� ਅਧ�ਰ�ਪਣ � ਬਾਹਰ� ਪ�ਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ
ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹ�ਣ ਮ� ਬਣਕ� ਖ�ਦ � ਪ�ਰਨ ਸਮਝਕ� ਿਜ�ਦਗੀ � ਨਵ� ਿਸਰ� ਲ�ਭ�ਗੀ। ਪਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ� ਅਧ�ਰਾ ਨਾ ਲ�ਗ� । ਕਰਨ ਨ� ਇ�ਝ ਹੀ ਸ�ਚਦਾ ਨ�ਰ � ਉਂਝ ਹੀ
ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਿਦਆਂ ਸ� ਿਗਆ । 

ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਦ� ਰਿਹਣਾ ਤ� ਆਪਣ� ਆਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਹ� । ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਧ�ਰ�ਪਣ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਖਤਮ ਹ�ਏ । ਿਜ਼�ਦਗੀ ਗ�ਲਜ਼ਾਰ ਹ� ਜਾਏਗੀ। ਿਕਸ� ਨਾਲ ਵੀ ਹ� ਸਕਦੀ ਹ� ਤ� ਕ�ਿਲਆ ਂਵੀ
।
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Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

ਪ�ਜਾਬੀ ਿਵ�ਚ ਵਰਕ� ਕਾਲ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਵਸ਼ੀਕਰਨ

 HARJOTDIKALAM

NO COMMENTS

APRIL 2, 2020 

“ਕ�ਝ ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਵਸ਼ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਲ ਹ��ਦਾ, ਨਹ� ਤ� ਿਕਵ� ਚ�ਗ� ਭਲ� ਿਸਆਣ� ਲ�ਕ ਉਹ ਕਰ ਬਿਹ�ਦ� ਹਨ
ਿਕ ਕਦ� ਸ�ਚ ਵੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ , ਇਹ ਬ�ਗਾਲੀ ਤ�ਤਿਰਕ ਐਵ� ਹੀ ਨਹ� ਸ਼ਿਹਰ� ਚ ਬ�ਠ� ” .
ਆਟ� ਚ ਬ�ਠੀ ਆਿਫਸ ਵ�ਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੀਤਲ � ਬਾਬਾ ਬ�ਗਾਲੀ ਦਾ ਬ�ਰਡ ਦ�ਖਕ� ਲਿਲਤਾ ਦੀ ਗ�ਲ ਯਾਦ ਆ
ਗਈ । ਆਰਤੀ ਤ� ਬ�ਸ ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਅ�ਜ ਕ�ਲ� ਆਿਫ਼ਸ ਚ ਹਰ ਇ�ਕ ਡਾਊ ਜ਼�ਬਾਨ ਤ� ਸੀ । ਿਕ�ਝ ਿਕਵ� ਬ�ਸ
ਉਸਦ� ਚ��ਗਲ ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਦ� ਆਪਣ� ਆਪਣ� ਿਵਊ ਸੀ।
ਜ�ਨ ਦਾ ਅ�ਧ ਸੀ, ਗ�ਰਵ ਉਸ� ਆਟ� ਸਟ�ਡ ਤ� ਆਟ� ਿਬਠਾ ਆਪਣ� ਆਿਫਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ।ਆਟ� ਚ
ਇ�ਕ ਸਵਾਰੀ ਉ�ਤਰਦੀ ਤ� ਦ�ਸਰੀ ਚੜ�ਦੀ । ਇ�ਕ ਜਗ�ਾ ਤ� ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਮ��ਡਾ ਚਿੜ�ਆ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ

ਿ � � ਿ ਉ � ਇ� � � ੀ �ਿ ੀ ੀ ੀ ਿ �
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ਿਚਪਕ ਕ� ਬ�ਠ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਦ�ਰ ਹ�ਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਰਾ ਕ� ਸਿਕ�ਟ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਿਫਰ ਨਾਲ � ਿਚਪਕ ਜ�ਦਾ । ਰ�ਜ ਦਾ ਕ�ਮ ਸੀ ਇਹਨ� ਲ�ਕ� ਦਾ ।ਪਰ ਜਦ� ਆਪਣੀ ਜ�ਬ ਚ� ਮ�ਬਾਇਲ
ਕ�ਢਣ ਦ� ਬਹਾਨ� ਜ�ਬ ਅ�ਦਰ� ਹੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਕ�ਲ� ਹ�ਥ � ਿਘਸਾ ਕ� ਿਫਰ ਵ�ਖੀ ਕ�ਲ� ਫ�ਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ । ਤ� ਉਹ ਟ��ਟ ਕ� ਉਸ � ਪ� ਿਨ�ਕਲੀ । ਅ�ਖ� ਕ�ਢਦੀ ਨ� ਉਸ� ਿਕਹਾ ।
– ‘ਪਰ� ਹ�ਕ� ਬ�ਠ’ , ਯਕਦਮ ਮ��ਡਾ ਿਠਠਕ ਿਗਆ । ਉਸ� ਆਪਣੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤ� ਮਖਮਲੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ
ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਐਨਾ ਬ�ਰਾ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਹ�ਇਆ ਦ�ਖ ਠਠ�ਬਰ ਿਗਆ ਤ� ਚ�ਗੀ ਿਵ�ਥ ਬਣਾ
ਕ� ਬ�ਠ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਇਹ� ਸੀ ਕਦ� ਵੀ ਿਕਸ� � ਭੀੜ ਚ ਖ�ਦ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲ�ਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨ ਿਦ�ਤੀ ।
ਬਹ�ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਤ� ਮ�ਥ� ਦੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਵ�ਖ ਕ� ਹੀ ਦ�ਰ ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਜ� ਕ�ਈ ਰ�ਝਾ
ਬਣਦਾ ਕ�ਲ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਇ�ਝ ਡ�ਟ ਖਾ ਕ� ਿਖਸਕਦਾ । 
ਉਸਦ� ਦ�ਰ ਹ��ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ� ਮ�ੜ ਆਰਤੀ ਿਪ�ਛ� ਿਫਰਦ� ਆਪਣਾ ਬ�ਸ ਿਦਸਣ ਲ�ਗਾ ।ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ
ਮ�ੜ ਤ�ਤਿਰਕ ਤ� ਡ�ਰ� ਘ��ਮਣ ਲ�ਗ� । ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤ� ਮ��ਠੀਕਰਨ ਦ� ਟੀਵੀ ਅਖਬਾਰ� ਚ ਛਪਦ� ਿਵਿਗਆਪਨ
ਕੀ ਸ�ਚੀ ਸ�ਚ ਹ� ਸਕਦ� ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕ� ਵ�ਖ� ਜ� ਹ� ਤ� ਿਕਸਤ� ? ਗ�ਰਵ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਵਧੀਆ ਿਨਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । 10 ਸਾਲ ਦ� ਿਵਆਹ ਚ ਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ ਹਨ ਤ� ਕਦ� ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਕਸ� ਗ�ਲ ਤ�
ਬਹ�ਤੀ ਅਣਬਣ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ । ਘਰ ਗ�ਿਹਸਥੀ ਚ�ਗੀ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕਤ� ਇਹਨ� � ਘਰ ਵਾੜ ਘਰ ਦਾ
ਹੀ ਨ�ਕਸਾਨ ਨਾ ਹ� ਜਾਏ ।
ਉਸਨ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਸ਼�ਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ � ਵਰਤਣ ਵਾਲ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਹਨ� ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦ� ਖ�ਦ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ । ਪਰ ਖ�ਰ� ਇ�ਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ�ਰਵ ਦ� ਮ� ਬਾਪ ਉਸਦ� ਵ�ਡ� ਭਰਾ ਨਾਲ� ਉਸਦਾ ਵ�ਧ ਕਰਨ
ਲ�ਗ ਜਾਣ । ਪ�ਰ� ਆਿਫ਼ਸ ਵਕਤ ਚ ਉਹ ਇਹ� ਸ�ਚਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਿਕਸ� � ਕ�ਝ ਦ�ਿਸਆ ਨਹ� ।
ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਮ�ੜ ਉਹੀ ਿਵਚਾਰ ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ ਉਸ� ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸ�ਚ
ਸ�ਚ ਪਾਗਲ ਹ� ਜਾਏਗੀ । ਪਿਹਲ�� ਵ�ਗ ਆਟ� ਚ ਬ�ਠੀ ਓਥ� ਉ�ਤਰੀ ਿਜ�ਥ� ਗ�ਰਵ ਛ�ਡ ਕ� ਿਗਆ ਸੀ । ਇਥ�
ਇਸ ਵ�ਲ� ਉਸ� ਘਰ ਤ�ਕ ਆਟ� ਲ� ਕ� ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ । ਗ�ਰਵ ਦ� ਕ�ਮ ਦਾ ਸਮ� ਉਸ ਤ� ਿਤ�ਨ ਘ�ਟ� ਬਾਅਦ
ਤ�ਕ ਸੀ । ਸਾਹਮਣ� ਲ�ਗ� ਤ�ਤਿਰਕ� ਆਲ� ਬ�ਰਡ� ਵ�ਲ ਦ�ਖਦੀ ਸ�ਚਦੀ ਆਟ� ਚ ਬ�ਠ ਹੀ ਗਈ ।ਆਟ� ਪ�ਰ�
ਭਰ� ਹ�ਏ ਤ� ਚਲਦਾ ਸੀ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਭ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬ�ਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਤ� ਜਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਸੀਟ
ਖਾਲੀ ਬਚੀ ਅਚਾਨਕ ਇ�ਕ ਅ�ਧਖੜ ਿਜਹਾ ਿਜਸਦੀ ਿਬਨ� ਸ਼�ਵ ਤ� ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਦਾੜੀ ਚ ਕ�ਈ ਕ�ਈ ਧ�ਲਾ ਿਦਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ , ਆਟ� ਚ ਬ�ਿਠਆ । ਿਸਰਫ ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ । ਓਥ� ਹੀ ਉਹ ਫ�ਸ ਕ� ਬ�ਠ ਿਗਆ
ਸੀ । ਉਸ� ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਤਲ � ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਘ��ਟਣਾ ਤ� ਖ�ਦ � ਸ��ਗ�ੜਨਾ ਿਪਆ । ਪ�ਰ�
ਚ�ਪਲ , ਿਲਬੜੀ ਜਹੀ ਸਲ�ਟੀ ਲ�ਅਰ ਤ� ਕਾਲਾ ਕ�ੜਤਾ ਉਸਨ� ਪਾਇਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । 
ਸ਼ੀਤਲ � ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਗਰਦਨ ਘ�ਮਾ ਕ� ਉਹ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਵ�ਲ ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ
। ਪਰ ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਹੀ ਦ�ਖ ਸਕੀ ਸੀ । ਮ�ੜ ਿਸਰ ਨੀਵ� ਕਰਕ� ਬ�ਠੀ ਰਹੀ । ਆਟ� ਦ� ਵ�ਜਦ� ਝਟਿਕਆਂ
ਚ ਦ�ਵ� ਆਪਸ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਏ ਸੀ । ਖਿਹ�ਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਨਾਲ ਜ�ਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹ�ਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ
। ਉਸ ਸਖਸ਼ ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣ� ਜ�ਬ ਿਵ�ਚ� ਕ�ਝ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਕ�ਿਢਆ । ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਸ਼ੀਤਲ �
ਪ�ਟ� ਤ� ਵ�ਖੀ ਕ�ਲ� ਛ�ਹ ਕ� ਲ�ਘਦਾ ਸੀ । ਲ�ਤ� ਿਵਚਕਾਰ ਰ�ਖ� ਬ�ਗ � ਖ�ਲ�ਣ ਲ�ਗ� ਊਸਦੀ ਕ�ਹਣੀ ਦੀ ਨ�ਕ
ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨ� ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ । ਜਾਣਬ��ਝ ਕ� ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ� ਅ�ਜਨਪ�ਣ� ਚ ਇਸਦਾ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� । ਪਰ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�� ਿਝੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਇ�ਕ ਦਮ ਸ਼�ਤ ਸੀ । ਿਕਸਨ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕ�ਝ
ਘ�ਿਟਆਂ ਚ ਇ�ਝ ਉਸ� ਬਦਲ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਣ ਇਥ� ਤ�ਕ ਿਕ ਿਹ�ਲਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਸੀ ।
ਉਸਦੀ ਕਾਲ�ਨੀ ਕ�ਲ ਪ��ਜਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਿਜ�ਨੀ ਵੀ ਛ�ੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸਨ� ਕੀਤੀ । ਪਤਾ ਨਹ� ਬ�ਠਦ�
ਹੀ ਉਸ� ਿਬਨ� ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖ� ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਥ� ਿਕਥ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਕ�ਪਿੜਆਂ ਨ�
ਨਹ� ਸੀ ਢ�ਿਕਆ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਿਕ�ਝ ਉਸ ਉਸ ਜਗ�ਾ � ਿਸਰਫ ਤ��ਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵ�ਗ ਟ�ਣਕਾ ਕ� ਛ�ਡ ਦ�ਣਾ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ ਚ ਝ�ਣਝ�ਨੀ ਿਜਹੀ ਿਛੜ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖ�ਦ � ਹ�ਰ ਵੀ
ਆਪਣ� ਆਪ ਚ ਸ��ਗ�ੜ ਲ�ਦੀ ਤ� ਪ�ਟ� � ਵੀ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ । ਪਰ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਉਸ ਵ�ਲ ਤ�ਕਣ ਦਾ
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ਜ� ਆਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪ� ਸਿਕਆ । ਮਾਨ� ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਤ� ਿਬਨ� ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ�ਸ ਜ਼ੀਰ� ਹ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ
। ਤ� ਉਹ ਪ�ਥਰ ਹ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ । ਬ�ਸ ਜ� ਿਜਸਮ ਚ ਸੀ ਉਹ ਇ�ਕ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਦ�ਜ� ਿਹ�ਸ� ਤ�ਕ ਦ�ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਅ�ਖ� ਉਸਦੀਆਂ ਘ��ਟਦੀਆਂ ਘ��ਟਦੀਆਂ ਬ�ਦ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਸਮ� ਮਾਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ
ਦ�ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਅਚਾਨਕ ਆਟ� ਦੀ ਬ��ਕ ਨਹ� ਵ�ਜੀ ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਛ�ਹ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਥ�ਲ� ਉਤਰਨ ਲ�ਗਾ । ਆਟ� ਵਾਲ� ਦ� ਦ� ਿਤ�ਨ ਵਾਰ ਆਖਣ ਤ� ਉਸ� ਉ�ਤਰਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ।ਬਰਫ਼
ਵ�ਗ ਜ�ਿਮਆ ਬਾਕੀ ਸ�ਸਜ ਇ�ਕ ਦਮ ਸਰੀਰ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਹ� ਗਈਆਂ ਉਹ ਉ�ਤਰ ਕ� ਿਕਰਾਇਆ ਦ� ਿਰਹਾ
ਸੀ ।ਉਸਦ� ਮਗਰ� ਹੀ ਆਟ� ਵਾਲ� � ਿਕਰਾਇਆ ਫੜਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਤ�ਰਨ ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ�
ਮਗਰ� ਆਵਾਜ਼ ਿਦ�ਤੀ ।
-“ਮ�ਡਮ ,ਇਹ ਐਡਰ��ਸ ਦ�ਸ ਸਕਦ� ਹ� ਇਸ ਕਾਲ�ਨੀ ਚ ਿਕ�ਥ� ਹ� ?”
ਕ�ਝ ਪਲ ਉਸ ਵ�ਲ ਇ�ਕਟ�ਕ ਵ�ਖਕ� ਉਹ ਿਜਵ� ਜਾਗੀ ,” ਉਸ ਕ�ਲ� ਕਾਗਜ਼ ਤ� ਿਲਿਖਆ ਐਡਰ��ਸ ਵ�ਖ ਇ�ਕ
ਦਮ ਚ�ਕ ਗਈ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਅਣਹ�ਣੀ ਦਾ ਸ�ਦਾ ਹ�ਵ� ।
-“ਇਹ ਤ� ਮ�ਰ� ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਐਡਰ��ਸ ਹ� ,ਤ�ਹਾ� ਕੀ ਕ�ਮ ਹ� “. ਕਿਹਕ� ਉਹ ਹ�ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵ�ਲ ਦ�ਖਣ
ਲ�ਗੀ ।

“ਜੀ ਮ�� ਿਮਸਟਰ ਗ�ਰਵ ਨ� ਆਰ.ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਭ�ਿਜਆ ਹ�. ਮ�ਰਾ ਨਾਮ ਿਨਿਤਨ ਹ� ਤ� ਮ� ਅਹ�ਜਾ
ਇਲ�ਕਿਟ�ਲ ਵਰਕਸ ਚ ਇ�ਜੀਨੀਅਰ ਹ� । ਿਨਿਤਨ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਸ�ਧ� ਤ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਤਾ ।
ਸ਼ੀਤਲ � ਅਚਾਨਕ ਚ�ਤਾ ਆਇਆ ਿਕ ਸਵ�ਰ� ਹੀ ਤ� ਆਟ� ਚ ਬ�ਠੀ � ਗ�ਰਵ ਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਰ ਓ
ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਿਕਸ� � ਭ�ਜ�ਗਾ ।ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਸ�ਰਤੀ ਕਾਇਮ ਹ�ਈ ।ਆਟ� ਚ ਜ� ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ
ਉਸ� ਭ��ਲਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਿਨਿਤਨ � ਲ� ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਘਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ
ਹਲ� ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਆਬ� ਹਵਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੀ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਿਕਚਨ ਿਵਖਾ ਕ� ਉਹ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਪਰਸ ਰ�ਖ ਆਈ ,ਵਾਿਪਸ ਆ ਕ� ਉਸ� ਪਾਣੀ ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਖ�ਦ ਵੀ
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ । ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵ�ਲ ਕਣਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤ�ਕਦਾ ਹ�ਇਆ ਆਰ ਓ ਦਾ ਮ�ਆਇਨਾ
ਕਰਨ ਲ�ਗਾ । ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਘ��ਮਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� � ਉਹ ਬਹ�ਤੀ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ । ਉਸ�
ਆਪਣਾ ਕ�ਮ ਮ�ਕਾਉਣ ਤ� ਕ�ਈ ਜਰ�ਰਤ ਹ�ਣ ਤ� ਬ�ਲਾ ਲ�ਣ ਲਈ ਕਿਹਕ� ਉਹ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆ ਗਈ।
ਓਨੀ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਕ�ਪੜ� ਬਦਲ ਲ�ਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਿਕਚਨ ਤ� ਲ�ਬੀ ਚ ਿਸਰਫ ਹਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ।
ਪਰਦ� � ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਲਗਾ ਕ� ਉਹ ਕ�ਪੜ� ਬਦਲਣ ਲ�ਗੀ । ਅਚਾਨਕ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕਚਨ ਿਵ�ਚ� ਆਉਂਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਬ�ਦ ਹ� ਗਈ ਹ�ਵ� ਤ� ਪ�ਰ� ਘਰ ਦੀ ਸ��ਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ� ਸ�ਣਨ ਲ�ਗੀ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਸਵ�ਰ
ਦ� ਖਤਮ ਹ�ਏ ਿਖਆਲ ਮ�ੜ ਇ�ਕ ਦਮ ਉਭਰ ਆਏ । ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਬ�ਲਣ ਚ�ਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ� ਿਫਰ
ਤ� ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹਾ ਲ�ਗਾ ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਹਰਕਤ� ਵ�ਗ । ਉਸ� ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਕਮਰ� ਦ� ਪਰਦ� ਹ�ਣ�
ਿਜਹ� ਕ�ਬ� ਹ�ਣ । ਹਵਾ ਦਾ ਇ�ਕ ਬ��ਲ�ਾ ਕਮਰ� ਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ� ਅ�ਦਰ ਆਇਆ ਹ�ਵ� । ਪਤਾ ਨਹ� ਪਰਦ�
ਚਲਦ� ਪ�ਖ� ਕਾਰਨ ਿਹ�ਲ ਰਹ� ਸੀ ਜ� ਉਸ ਿਪ�ਛ� ਕ�ਈ ਸੀ ।
ਅਚਾਨਕ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ । ਕ�ਲੀ ਘਰ ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਇ�ਕ ਅਜਨਬੀ ਦੀ
ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਚ ਿਬਨ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ�ਦ ਕੀਤ� ਿਕ�ਝ ਉਹ ਕ�ਪੜ� ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ
ਉਹ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕ� ਸਾਈਡ ਕਰ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਿਖਆਲ ਦ� ਮਨ ਚ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਉਹ ਦ�ਬ� ਪ�ਰ�
ਦਰਵਾਜ਼� � ਬ�ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥ� ਤ�ਕ ਗਈ ।
ਮਨ ਦੀ ਤਸ�ਲੀ ਲਈ ਉਸਨ� ਜਰਾ ਕ� ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ । ਪਰਦ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਦ� ਅ�ਖ� ਉਸ ਵ�ਲ
ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ ਿਜਵ� ਹਨ�ਰ� ਚ ਿਬ�ਲੀ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚਮਕਦੀਆਂ ਹ�ਣ । ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਿਠਠਕ ਕ�
ਿਪ�ਛ� ਹਟ ਗਈ । ਿਜਸਮ ਇ�ਕ ਦਮ ਕ�ਬ ਿਗਆ । ਅ�ਖ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਿਜਵ� ਹੀ ਉ�ਪਰ ਤ� ਥ�ਲ� ਤ�ਕ
ਿਨਹਾਰਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ�ਇਆ । ਉਹ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਿਪ�ਛ� ਵ�ਲ ਤ�ਰਨ ਲ�ਗੀ
। ਪਰ ਉਸਦ� ਵ�ਖਣ ਦ� ਤਰੀਕ� ਤ� ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਨ� ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਸਭ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ � ਕੀਲ ਿਲਆ ਹ�ਵ� । ਿਜ�ਨ��
ਉਹ ਿਪਛਾਹ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅ�ਗ� ਵ�ਧ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸ�ਫ਼� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਉਹ ਿਪਛ�ਹ ਜਾਣ ਜ�ਗੀ ਨਹ�
ਸੀ ਰਹੀ । ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਇ�ਨ� ਕਰੀਬ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਉਹ
ਿ ੀ ੀ ਇ� ੀ � � � � � � ੀ ਇ ਿ ਿ � �
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ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦ�ਵ� ਦ� ਮ��ਹ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਿਨਿਤਨ ਦ� ਹ�ਥ
ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਟਕ� ,ਡ�ਲੀਆਂ ਦ� ਮਾਸ � ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ,ਵ�ਖੀ ਕ�ਲ� ਦ�ਵ� ਪਾਸ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਉਸ�
ਜਕੜ ਿਲਆ । ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਿਖ�ਚਕ� ਦ�ਵ� ਚ ਮ�ਜ�ਦ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਦ�ਰੀ � ਿਮਟਾ ਿਦ�ਤਾ । ਿਚਹਰ� ਕ�ਲ
ਿਖਸਕਦ� ਗ�ਏ ਤ� ਗਰਮੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ � ਬ��ਲ�ਾ ਦਾ ਤਾਪ ਅਲ�ਗ ਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇ�ਕਦਮ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਚ ਲ�ਗਪ�ਗ ਖ�ਕ� ਉਹ ਮਦਹ�ਸ਼ੀ ਦ� ਆਲਮ ਚ ਡ��ਬ ਰਹ� ਸੀ । ਆਟ� ਦੀ ਮਦਹ�ਸ਼ੀ ਨਾਲ� ਵੀ ਵ�ਧ
ਆਪਣ� ਆਪ � ਭ��ਲ ਕ� ਉਸਦ� ਜਾਦ�ਮਈ ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਚ ਸ਼ੀਤਲ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ । ਆਪਣ� ਆਪ � ਆਪਣ�
ਹਾਲਾਤ � ਭ��ਲ ਗਈ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਕਸ� ਅਿ�ਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦ� ਵ�ਸ ਚ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਗਰਦਨ ਤ�
ਿਪ�ਠ � ਸਿਹਲਾਉਂਦ� ਿਨਿਤਨ ਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਅ�ਿਤਮ ਭਾਰ � ਵੀ ਉਤਾਰ ਕ� ਸਰੀਰ � ਹਲਕਾ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਉਹ ਕ�ਮ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਸ�ਭਾਲ ਿਲਆ । ਹ�ਥ� ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਹਰਕਤ� ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਬ�ਚ�ਨ
ਹ��ਦੀ ਹ�ਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਕਲਾਵ� ਚ ਘ��ਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਬ��ਡ ਤ� ਿਡ�ਗ� ਬ�ਤਰਤੀਬ ਕ�ਪਿੜਆਂ
ਵ�ਗ ਖ�ਦ ਵੀ ਿਵਖਰ ਨਾ ਗਏ । ਸ਼ੀਤਲ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇਸ ਪ�ਰ� �ਕਰਣ ਚ ਬ�ਦ ਸੀ । ਜਦ� ਵੀ ਉਹ ਝਟਕ�
ਨਾਲ ਅ�ਖ� ਖ�ਲ�ਦੀ ਤ� ਮ�ਟੀਆਂ ਮ�ਟੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਉਸ ਵ�ਲ ਹੀ ਤ�ਕਦ� ਦ�ਖ ਮ�ੜ ਬ�ਦ ਕਰ ਲ�ਦੀ ।ਹਰ ਵਾਰ
ਹੀ ਇਹ ਅ�ਖ� ਉਸ ਵ�ਲ ਹੀ ਿਕਵ� ਤ�ਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦ� ਜਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨ� ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ �
ਹੀ ਜ�ਆਲਾਮ�ਖੀ ਵ�ਗ ਜਗ�ਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਚ��ਮਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਤ� ਫ਼�ਲਣ ਲ�ਗ� । ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਉਸ� ਿਪਆਰਦਾ ਚ��ਮਦਾ ਤ� ਛ�ੜਦਾ ਊਸਦੀ ਗਰਦਨ ਛਾਤੀ ਤ� ਿਢ�ਡ ਤ� ਲ� ਕ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਚ ਤਰ�ਗ
ਛ�ੜਦਾ ਿਗਆ । ਹ�ਥ� ਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਦ� ਅਗਲ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਐਂਡਵਾਸ ਿਤਆਰੀ
ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਕਦ� ਦ�ਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕਾਸ� ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਿਰਹਾ ਸ਼ੀਤਲ � ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ
ਲ�ਗਾ । ਇ�ਝ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਸ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਤਰੀਕਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਮਿਥਆ ਜਾ ਚ��ਕਾ
ਸੀ । ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ� ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ � ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਜਸਨ� ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਿਚਰ�ਜੀਵੀ ਿਪਆਸ � ਜਗ�ਾ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਿਜਸ� ਬ�ਝਾਉਣ ਲਈ
ਉਹ ਖ�ਦ � ਿਨਿਤਨ ਨਾਲ ਘ��ਟਦੀ ਤ� ਕ�ਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ� ਜ� ਉਸਦ� ਮਨ ਤਨ ਤ� ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਫ�ਲ ਿਗਆ
ਸੀ । ਤ� ਇ�ਝ ਉਸਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਿਸਸਕੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਕ� ਖ�ਦ ਦੀ ਹਰ ਮ�ਵਮ�ਟ �
ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਵਾਏ ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਸ ਹਵਾਲ� ਕਰ ਦ�ਣ ਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਹ�ਰ ਕ� ਬਦਲ ਨਹ� ਸੀ ।
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦ� ਹ�ਏ ਪਲ� ਚ ਿਸ਼ਖਰ ਤ� ਪਹ��ਚਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨ� ਉਸਦ� ਤਨ ਮਨ � ਿਨਚ�ੜ ਕ�
ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ । ਥ�ਕ ਕ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਲ�ੜਕ ਗ�ਏ । ਗਰਮੀ ਧ��ਪ ਤ� ਉ�ਪਰ� ਪ�ਖ� ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਇਹ ਸਭ
ਕਰਕ� ਸ਼ੀਤਲ ਇ�ਕ ਦਮ ਦ
ਥ�ਕ ਗਈ ਸੀ । ਕ�ਝ ਦ�ਰ ਲਈ ਉਸਨ� ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਜਦ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ� ਿਨਿਤਨ ਦ� ਉ�ਠਣ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ� ਹ�ਇਆ । ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹਕ� ਕ� ਜਦ� ਕ�ਮ ਮ��ਕ ਜਾਏ ਤ� ਉਸ� ਦ�ਸ ਦਵ� ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ
ਲ�ਟੀ ਰਹੀ ।
ਉਸਦ� ਿਸਰ � ਘ�ੜੀ ਨ�ਦ ਨ� ਘ�ਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਦ� ਵ�ਜਦੀ ਡ�ਰ ਬ��ਲ ਨਾਲ ਉਹ �ਬਕ ਕ� ਉ�ਠੀ ।
ਫਟਾਫਟ ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲੀ। ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਿਕਚਨ ਚ ਿਨਗ�ਾ ਮਾਰੀ ਉਥ� ਕ�ਈ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਬਨ�
ਦ�ਸ� ਿਬਨ� ਕ�ਝ ਕਹ� ਿਕ�ਧਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਚ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਲ�ਕ� ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਸ�ਲਜ਼ਮ�ਨ ਲਗਦ� ਨ�ਜਵਾਨ ਨ� ਿਕਹਾ ,” ਮ�ਡਮ ਮ�� ਿਮਸਟਰ ਗ�ਰਵ
ਨ� ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਭ�ਿਜਆ ਹ� “।
ਸ਼ੀਤਲ ਉਸਦ� ਵ�ਲ ਇ�ਝ ਤ�ਕਣ ਲ�ਗੀ ਿਜਵ� ਕ�ਝ ਸ�ਿਣਆ ਹੀ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਜ� ਇਹ ਮਕ�ਿਨਕ ਹ� ਤ� ਉਹ ਕ�ਣ
ਸੀ ਜ� ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤ� ਗਾਇਬ ਹ� ਿਗਆ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਸ�ਚ� ਚ ਗ�ਆਚ ਿਗਆ ਸੀ । ਦ�ਸਰੀ ਵਾਰ
ਕਿਹਣ ਤ� ਉਸ� ਅ�ਦਰ ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਆਈ ।
ਿਕਚਨ ਚ ਆਰ ਓ ਿਵਖਾ ਕ� ਤ� ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕਮਰ� ਵ�ਲ ਆਉਂਦੀ ਸ�ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤ� ਜ� ਸਭ ਉਸਨਾਲ
ਹ�ਇਆ ਮਿਹਜ਼ ਸ�ਪਨਾ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ।
ਕਮਰ� ਚ ਪਹ��ਚ ਉਸਦ� ਿਖ�ਲਰ� ਕ�ਪੜ� ਤ� ਿਬਸਤਰ ਦ� ਹ�ਏ ਬ�ਰ� ਹਾਲ ਤ� ਉਸ� ਸਮਝ ਸੀ ਿਕ ਜ� ਹ�ਇਆ
ਅਸਲ ਸੀ । ਪਰ ਜ� ਅਸਲ ਚ ਅਚਾਨਕ ਕ�ਝ ਘ�ਟ� ਚ ਹੀ ਕ�ਈ ਸ਼ਖਸ ਇ�ਝ ਆਟ� ਤ� ਬ��ਡ ਤ�ਕ ਿਕਵ� ਪਹ��ਚ
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ਿਗਆ ਤ� ਉਸ� ਗ�ਰਵ ਦੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਿਕਵ� ਪਤਾ ।
ਤ� ਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ�ਰਤ ਤ� ਕ�ਪੜ� ਤ� ਇ�ਝ ਉਸ� ਕੀਲ ਲ�ਣਾ । ਿਕਤ� ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤ� ਨਹ�
ਹ� ਗਈ । ਿਕਤ� ਉਹ ਕ�ਈ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਤ�ਤਿਰਕ ਵਗ�ਰਾ ਤ� ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਚ�ਰ ਵੀ ਹ� ਸਕਦਾ !!
ਉਸਦ� ਸ�ਚ ਦਾ ਘ�ੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦ�ੜ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨ� ਕਮਰ� ਚ ਆਸ ਪਸ ਤ�ਿਕਆ ਕੀਮਤੀ ਿਦਸਦਾ
ਹਰ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਥ� ਸੀ । ਸ�ਚਦੀ ਸ�ਚਦੀ ਉਹ ਲ�ਟ ਗਈ । ਕਦ� ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਪਿਹਲ� ਹ�ਈ ਿਕਿਰਆ
ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਦ�ੜਨ ਲਗਦੀ ਕਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਕਦ� ਉਸਦਾ ਗਾਇਬ ਹ�ਣਾ ।ਉਸਦ� ਮਨ � ਬ�ਰੀ ਤਰ��
ਥਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਜੀਨੀਅਰ ਨ� ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਮ�ਕਾ ਕ� ਮ�ਡਮ ਕਿਹ ਕ�
ਬ�ਲਾਇਆ ਨਹ� ਤ� ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਿਬਲ ਉਸ� ਫੜਾ ਨਹ� ਿਦ�ਤਾ । ਉਸ ਵ�ਲ ਿਬਨ� ਦ�ਖ� ਤ�ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣਾ
ਪਰਸ ਚ��ਿਕਆ ਤ� ਪ�ਸ� ਦ�ਣ ਲਈ ਕ�ਢਣ ਲ�ਗੀ । ਇ�ਕ ਬੜ� ਹੀ ਰ�ਸ਼ਮੀ ਤਰ�� ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪ�ਿਸਆਂ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਿਡ�ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਪ�ਸ� ਦ� ਕ� ਇ�ਜੀਨੀਅਰ � ਤ�ਰਨ ਮਗਰ� ਕਾਗਜ਼ � ਖ�ਿਲ�ਆ ਤ� ਪਿੜ�ਆ ।
“ਮ�� ਪਤਾ ਮ�ਰ� ਅਚਾਨਕ ਇ�ਝ ਗਾਇਬ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਬਹ�ਤ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਆਉਣਗ� ਜ� ਕ�ਈ ਇ�ਜੀਨੀਅਰ
ਮ�ਰ� ਮਗਰ� ਆ ਵੀ ਿਗਆ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ�ਚਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਹ�ਵ�ਗੀ । ਪਰ ਮ� ਦ�ਸ ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਹ� ਿਕ ਮ� ਇ�ਜੀਨੀਅਰ ਨਹ� ਹ� ਨਾ ਹੀ ਤ�ਰ� ਹਸਬ�ਡ ਨ� ਭ�ਿਜਆ । ਅਸਲ ਚ ਮ� ਵੀ ਉਸ� ਚ�ਕ ਤ� ਰ�ਜ ਆਟ�
ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇ�ਕ ਸਖਸ਼ ਹ� । ਿਪਛਲ� ਕਈ ਮਹੀਨ� ਤ� ਰ�ਜ ਤ�ਰ� ਹਸਬ�ਡ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ � ਨ�ਟ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ�� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤ�ਕਦ� ਹੀ ਤ�ਰ� ਵ�ਲ ਅਚਾਨਕ ਿਖ�ਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਤ�ਰ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਲਈ
ਕਈ ਕ�ਝ ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਅ�ਜ ਤ�ਰ� ਹਸਬ�ਡ ਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਨ ਮਗਰ� ਇਹ ਇ�ਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਤ�ਰ� ਨਾਲ
ਆਟ� ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਬਣਾਇਆ ।ਮ�� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਮ� ਇਸ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਹ� ਜਾਵ�ਗਾ । ਪਰ ਜ� ਵੀ ਸਮਾ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ ਇਹ ਅਲਿਹਦਾ ਸੀ ਤ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵੀ । “
ਤ�ਰ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� “ਗ��ਮਨਾਮ “
ਅ�ਖਰ ਪੜਦੀ ਪੜਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਿਜਵ� ਗ�ਆਚ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਸ� ਯਕੀਨ ਨਾ ਹ�ਇਆ ।ਪਰ
ਸ�ਚ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਸੀ ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਮਨ ਦ� ਡਰ ਵਿਹਮ ਤ� ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਰਗ� ਫਜ਼�ਲ ਦ� ਿਵਚਾਰ� ਨ�
ਉਸ� ਿਕਸ� ਅ�ਗ� ਐਨਾ ਕਮਜ਼�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਨ�ਕੀ ਜਹੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ� ਹੀ ਉਸਦ� ਤਨ ਤ� ਮਨ ਤ�
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ� ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ।

(ਸਮਾਪਤ )
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ਸੰਧੂਰੀ ਅੰਬੀਆਂ 

ਗਰਮੀਆਂ ਆ�ਦ ੇਹੀ ਜਦ� ਕਦ ੇਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ� ਅਚਾਰ ਲਈ

ਅੰਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਉਹ� ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਨਿਕਆਂ ਦੀ ਉਹ

ਦੁਪਿਹਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਦਂੀ । 

ਉਦ� ਵਾਢੀ ਿਵਸਾਖ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਕੇ ਕਣਕ ਸਾਭਂਦ ੇਜੇਠ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਦਂੀ ਸੀ । ਉਹਦੇ

ਮਾਿਮਆਂ ਦ ੇਖੇਤ ਚ ਅੰਬ ਦ ੇਬੂਟ ੇਸੀ ਤ ੇਨਵੀ ਨਵੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਔਲੂ ਵੀ

ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 

ਖੇਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਉਹ� ਅੰਬੀਆਂ ਤ ੇਮੋਟਰ ਤ ੇਨਹਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ

ਰਿਹੰਦਾ । ਨਾਨਕੇ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ� ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਵੀ ਹੀ ਸੀ । ਉਸ

ਿਦਨ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਚਾਰ ਲਈ ਅੰਬੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਦ�

ਵਾਢੀ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਮਾਿਮਆਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਚ� ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਿਜਹਨਾਂ ਚ

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੀਤ ੂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣ ੇਨਾਨਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਰੋਟੀ ਖਾ ਹਟਣ ਮਗਰ� ਉਹਨੇ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਤਾ ਂਮਾਮ ੇਨੇ

ਨੀਤ ੂ� ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਦੂਰ ਖੇਤ ਕੰਮ ਜਾ ਲੱਗ ੇ।

ਜਾਦਂ ੇਜਾਦਂ ੇਮੋਟਰ ਦੀ ਿਬਜ਼ਲੀ ਚਲਾ ਗਏ ਗੁਰਜੀਤ ਦ ੇਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ

ਨੀਤ ੂ� ਉਮਰ� ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਗਏ ਿਕ ਇਹਦ ੇਨਹਾਉਣ ਮਗਰ�

ਅੰਬੀਆਂ ਤ ੇਭਾਡਂ ੇਦ ੇਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵ� । ਦੋਵ� ਟੱਬਰ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਜਾ ਲੱਗ ੇ। 

ਨੀਤ ੂਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਤ ੇਗੁਰਜੀਤ ਇੱਕ ਦ ੋਿਮੱਠੀਆਂ ਅੰਬੀਆ ਂਲੱਭ

ਆਿਖ਼ਰੀ ਕੱਪੜ ੇ� ਛੱਡ ਸਾਰ ੇਕੱਪੜ ੇਉਤਾਰ ਕੇ ਔਲੂ ਚ ਜਾ ਵਿੜਆ । 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਚ ਹੀ ਨੀਤ ੂਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰਕੇ ਹੌਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੀ । ਗੁਰਜੀਤ

� ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਚ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦ ੇਦੇਖ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ । 
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” ਐਨਾ ਠੰਡਾ ਤ ੇਬੱਸ ਕਰ ਆਜਾ ਬਾਹਰ ਤ ੇਲੈਜਾ ਅੰਬੀਆਂ । “ 

“ਮ� ਅਜ ੇਹੋਰ ਨਹਾਉਣਾ ,ਤੂ ੰਜਾ ਮ� ਲੈਜ ੂਆਪ ੇ।” 

ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਦ ੇਮਾਮ ੇਦ ੇਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹ� ਪਤਾ ਸੀ । ਜਦ� ਕੁਝ

ਦੇਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ ਤਾ ਂਨੀਤ ੂਦ ੇਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ

ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਵ� ਕੱਪਿੜਆਂ ਸਮੇਤ ਹੌਜ਼ੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੜ ਗਈ । 

ਹੌਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾ ਂਸੀ ਪਰ ਸੀ ਿਤਲਕਵੀ । ਿਤਲਕਦੀ � ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਿਡੱਗਣ ਤ� ਮਸਾ

ਬਚਾਇਆ ।ਪਿਹਲੇ ਡੋਬ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਸ� ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ । ਡੋਬੇ

ਮਗਰ� ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਹਲਕੇ

ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਉਸਦ ੇਪੂਰ ੇਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਿਗਆ ਸੀ । ਵਾਲ ਿਗੱਲੇ ਹੋਕੇ ਿਸਰ

ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਗਏ ਤ ੇਚੁੰਨੀ ਮਿਹਜ਼ ਗਲੇ ਚ ਰਿਹ ਗਈ । ਉਸ� ਨੀਤ ੂਦ ੇਅੰਦਰ

ਪਾਈ ਬ�ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸਦੀ

ਛਾਤੀ ਤ ੇਿਟਕ ਜਾਦਂਾ । ਨੀਤ ੂਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕਰਦੀ ਤ ੇਇਝੰ ਇੱਕ ਟਕ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ� ਿਝੜਕ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ।

ਪੇਟ ਤ ੇਿਚਪਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੇ ਓਥ� ਦਾ ਰੰਗ ਤ ੇਧੁੰਨੀ � ਿਦਿਖਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਆਪਣੇ

ਵੱਲ ਇਝੰ ਤੱਕਦ ੇਵੇਖ ਨੀਤ ੂਇੱਕ ਵਾਰ ਤ�ਬਕ ਗਈ । ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਵਲ ਦੇਖ

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ ੇਜਵਾਨ ਹੁੰਦ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ

। 

ਉਸ� ਿਤਲਕਦੀ � ਬਚਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਪਈ ਗੁਰਜੀਤ ਦ ੇਹੱਥਾਂ ਦੀ

ਛੂਹ ਐਨੇ ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ �ਤਰੀ । ਤ ੇਿਕਸ ੇਮਰਦ ਦਾ ਉਸਦ ੇਇਸ

ਤਰਾਂ ਿਜਸਮ � ਉਸਦੀ ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਹੀ ਛੂਹ ਸੀ । 

ਉਹ ਹੌਜ਼ੀ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤ ੇਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵ ੇ। ਤ ੇਖੰਭਾਂ
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ਤ� ਡਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ �ਡ ਜਾਵੇ। 

ਦ�ਵ� ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹਾ�ਦ ੇਰਹ ੇ। ਪਰ ਿਬਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹ� ਕੋਈ

ਛੂਹ ਨਹ� । 

ਨੀਤ ੂਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀ ਤ ੇਉਸ� ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ

ਕਮਰ ੇਚ ਜਾ ਵੜੀ । ਉਹ ਜਦ ੋਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀ ਤਾ ਂਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਿਚਪਕੇ

ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਚੜਦਾ ਹੁਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਿਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੀ

ਕਮੀਜ਼ ਲੱਕ ਨਾਲ ਿਚੰਮੜੀ ਸੀ । ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਪੱਟਾਂ ਚ ਝਲਕਦਾ ਆਕਾਰ

ਸਾਫ ਸਾਹਮਣ ੇਸੀ ਿਚੱਟ ੇਸੰਗਮਰਰ ਚ ਿਜਵ� ਿਕਸ ੇਨੇ ਲਾਲੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਜੀਤ ਦ ੇਆਪਣ ੇਿਜਸਮ ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਤਣਾਅ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ।

ਿਜ਼ਸ� ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤ ੇਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇਚ ਵੜਨ

ਲੱਗਾ। 

ਦਰਵਾਜ ੇ� ਹਲਕਾ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ ,ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਚ

ਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰ ੇਕਮਰ ੇਚ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਚ ਜਦ� ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋ

ਗਈਆਂ । 

ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਨੀਤ ੂਮੰਜ ੇਤ ੇਬੈਠੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜ ੇਸੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ�

ਹੀ ਿਨਚੋੜ ਰਹੀ ਕਪੜ ੇਉਵ� ਬੇਿਧਆਨੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ �ਪਰ� ਪੂਰਾ ਨਗਨ

ਸੀ ਨੀਤ ੂਦ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਢਲਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤ ੇਉਸਦ ੇਿਗੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ

ਸਭ ਤ� �ਭਰ ੇਿਹੱਸ ੇ� ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਏ ਵੀ

ਿਕ� ਓਥ ੇਹ ੂਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੀਤ ੂਨੇ ਆਪਣ ੇਵਾਲਾਂ � ਝਟਿਕਆ ਤ ੇਉਸਦੇ

ਵਾਲ ਿਪੱਠ ਤ ੇਆ ਗਏ । ਅਧਖੁੱਲ�ੇ ਭੇਦ ਗੁਰਜੀਤ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਪ�ਤੱਖ ਹ ੋਗਏ

ਉਸ� ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਸਭ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਿਸਰਫ ਰੰਗ ਹੀ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰੀ ਸੀ । 
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ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਿਜਵ� ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਦ ੇਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੋਵ ੇ। ਭਾਵ� ਕੱਚੀ

ਅੰਬੀਆਂ ਦ ੇਦੁੱਧ ਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸਦ ੇਬੱੁਲ ਫਟ ੇਸੀ ਤੇ

ਮੂੰਹ ਚ ਛਾਲੇ ਹ ੋਗਏ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਉਹਨਾਂ � ਛੂਹਣ ਚੂਸਣ

ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਦ ੇਨਹ� ਸੀ ਿਗਆ । 

ਤ ੇਅੱਜ ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ ਨੇ ਉਸਦ ੇਪੂਰ ੇਅੰਗ ਅੰਗ ਚ ਜ ੋਸੁਆਦ ਭਿਰਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸੀ । 

ਨੀਤ ੂਦੀ ਨਜਰ ਪਈ ਤਾ ਂਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਵੱਲ ਦੌੜੀ , 

ਤ ੇਪਟਾਕ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ । ਿਸਰਫ ਇਨੰ�ਾ ਂਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਿਕਆ ਿਕ

ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ � ਇਝੰ ਨਹ� ਤੱਕੀਦਾ । 

ਉਸ� ਲਗਾ ਿਜਵ ੇਉਸਦ ੇਬਾਪ ੂਵਾਗਂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਿਕ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਨਹ�

ਤੋੜੀਦੀਆਂ ਪੱਕਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ੋਵਧੇਰ ੇਿਮੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 

ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਕਪੜ ੇਸੁੱਕਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤ ੇਡੋਲੂ ਭਰਕੇ ਅੰਬੀਆਂ ਘਰ ਲੈ

ਆਇਆ । ਪਰ ਉਸਦ ੇਮਨ ਤ ੇਤਨ ਚ ਜ ੋਤਣਾਅ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਵੀ

ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ । 

ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਜਦ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਹੁਤ

ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹ ੈਿਫਰ ਵੀ ਉਸ� ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਜ ੇਵੀ ਕੁਝ ਨਹ� ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ

ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਸੰਦੂਰੀ ਅੰਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਾਕ ਅਜ ੇਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ….. 

ਤ ੇਐਸੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆ ਝਾਕਾਂ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਮਰ ਭਰ ਆਪਣ ੇਮਨ ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ

ਰੱਖ ਲ�ਦ ੇਹਨ ।

Name(required)
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1  C O M M E N T

“ਿਨਆਈਆ ਂਵਾਲਾ ਖੂਹ “

ਮ� ਇਸ ਿਪੰਡ ਚ ਲਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਿਪੰਡ ਦੇ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਲਾਇਆ ਪਿਹਲਾ ਖੂਹ ਸੀ । ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਪਆਸ

ਬੁਝਾ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮ� ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ ਉਗਾ ਕੇ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ

। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਘਰ �ਸਰ ਗਏ ਹਨ । ਮੈ� ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ । ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜੇ ਰੱੁਖਾ ਂਦੀ ਛਾ ਂਹੇਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ

ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ । ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਮੰੁਡੇ ਖੰੂਡੇ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।ਭਾਵ� ਮੇਰੀ





HarjotDiKalam
ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨੱਕਲਾ ਗਏ । ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ� ਤੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ

ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਚ ਧੋਤੇ ਿਕੰਨੇ ਜਵਾਨ ਿਜਸਮਾ ਂਦੇ ਿਦ�ਸ਼ ਕਾਇਮ ਹਨ । ਪਰ

ਤੁਸ� ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ । ਿਕ ਅੱਜ ਮ� ਤੁਹਾ� ਇਹ ਿਕ� ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਿਚਰਾ ਂਚ� ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਥੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂ� ਿਪੰਡ ਛੱਡ ਿਪੰਡ� ਬਾਹਰ ਵੱਸ ਗਏ ਟੱਬਰ ਦੀ

ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ । ਪਰ ਉਹ ਿਕਉ ਚਲੇ ਗਏ । ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਰਕੇ । ਤੇ

ਜਦ� ਵੀ ਮੈ� ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ

ਅੱਖਾ ਂਸਾਹਵ� ਘੰੁਮ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ

ਸਾਹਵ� ਹੀ ਘਿਟਆ ਸੀ । ਉਦ� ਮ� ਵੀ ਅਜੇ ਜੁਆਨ ਸੀ । ਇਸ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ

ਿਨਆਈਆ ਂਚ ਇਕੱਲਾ ਖੂਹ ਸੀ । ਅਜੇ ਿਪੰਡ ਨਵਾ ਂਨਵਾ ਂਬੰਿਨਆ ਸੀ ।25

-30 ਘਰ ਸੀ ਕੱੁਲ । ਉਹਨਾ ਂਿਵਚ� ਿਜਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ

ਵਰਤ ਲ�ਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਕਰੀਬ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਹਲੇ ਉਦ�

ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ।

ਮੈ� ਉਹ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ ।ਮ� ਸੁਿਣਆ ਿਜੱਦਣ ਉਹ ਜੰਮੀ ਸੀ

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ । ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਚੰਨ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਗੋਰਾ ਸੀ ।

ਦੇਖਿਦਆ ਂਹੀ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ

ਉਹ� ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ । ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦ�ਵ� ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਹੱਥਾਂ

ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਐਡੀ ਖੱੁਲ�ੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਣਕ ਧੋ ਆਪੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱੁਕ

ਲ�ਦੀ ਸੀ। ਿਜ� ਿਜ� ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੰੁਦੀ ਗਈ ।ਉਸਦੇ ਹੱਡਾ ਂਚ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ

ਗਈ । ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿਜਵ� ਕੱਪਿੜਆ ਂਤ� ਬਾਹਰ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ । ਿਜੰਨਾਂ

ਉਹ ਕੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਿਦਸਦਾ । ਉਸਦੀਆ ਂਹਾਣ

ਦੀਆ ਂਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਚਾਚੀਆ ਂਤਾਈਆ ਂਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆ ਂਿਜਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ
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ਲੜ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸਦੇ ਭਾਵ� ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾ ਂਚ ਸਮਾ ਿਗਆ ।

ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਦਂੀ । ਉਸ� ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਸੱਚੀ ਚੰਨ

ਵਰਗਾ ਤੇ ਿਪੰਡੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਬਾਹਰ� ਛਾਤਂ ਤੇ

ਅੰਦਰ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ । ਆਪਣੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮ� ਉਹ� ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ

ਨਹਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਤੱਿਕਆ ਸੀ । ਕੱਪਿੜਆ ਂਸਣੀ ਉਹ ਨਹਾ�ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰ� ਜੋ

ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਲਾਟ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦਾ ਤਾ ਂਮੈ� ਇੱਕ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋ ਸਣੀ ਹੀਰ

ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਦਂੀ । ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੀਰ ਹੀ ਏ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ

ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖ ਏਥੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਾਝਂਾ ?

ਇਸਦੇ ਰਾਝੇਂ � ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜਦ� ਮ� ਤੱਿਕਆ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸ� ਕੱਠੇ ਹੀ ਵੇਿਖਆ

ਸੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਵਗਦੇ ਖਾਲ ਚ ਕੱਪੜੇ ਧ�ਦੀ ਪਈ ਸੀ । �ਚਾ

ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਪਾਈ ਤੇ ਗਲ ਚ ਕ�ਠਾ ਸੀ । ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ

ਪੋਚਵ� ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਐਸੀ ਪੱਗ ਏਧਰ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਨ�ਦੇ

ਸੀ । ਮੋਟੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੇ ਕੰੁਡਵੀ ਮੁਚ ਤੇ ਕਣਕਵਾਨਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਸਦਾ । ਪਤਾ

ਨਹ� ਿਨਆਈਆ ਂਚ ਇੱਕ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ � ਕਪੜੇ ਧ�ਦੇ ਵੇਖ ਐਧਰ

ਆਇਆ ਸੀ ਜਾ ਂਸੱਚੀ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਸੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਆਸ ਸੀ ।

ਉਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ� ਚੱੁਕੀ ਸੀ । ਉਸ ਗੱਬਰੂ � ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ

ਅਣਦੇਿਖਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਣ

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਿਸੱਧਾ ਤੱਕਦੇ ਪੱੁਿਛਆ ,”ਮ� ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ?”

“ਿਬਲਕੁਲ ਜੀ ,ਸਾਝਂਾ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ “। ਉਹ ਰੱੁਖੇ ਸੁਭਾਅ ਚ

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ � ਛੁਪਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ।

ਗੱਭਰੂ � ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਐਨੇ ਰੱੁਖੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਨਹ� ਸੀ

।
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“ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨੇ ਰੱੁਖੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ

� ਇਝੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ? ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਿਫਰ ਤ� ਪੁਿਛਆ । ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੱੁਪ ਕਰ

ਗਈ । ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਨਹ� ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਓਥ� ਉਸ ਵੱਲ ਿਬਨਾ ਂਦੇਖੇ

ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।

ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਜਾਦੇਂ � ਰੋਕਦੇ ਿਕਹਾ ,ਆਹ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਪੰਡ ਿਸਰ ਤੇ ਰਖਵਾ ਦੇ

।” ਇਸਤ� ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਖੁਦ ਚੱਕ ਲ�ਦੀ ਸੀ ।ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ

ਮਨ ਚ ਉਸ� ਿਨਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਇਹ ਬੁਲਵਾ ਿਦੱਤਾ ।

ਗੱਭਰੂ ਰੱੁਕ ਿਗਆ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਬੱਧੀ ਪੰਡ � ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ

ਿਸਰ ਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਚੰੁਨੀ ਿਖਸਕ ਗਲ ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ।

ਉਹ ਚੰੁਨੀ ਵੱਲ� ਬੇਿਧਆਨ ਸੀ ਜਾ ਂਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹ� । ਪਰ ਉਸ ਗੱਭਰੂ

ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ � ਐਨਾ ਕੁ ਬੇਪਰਦ ਤੱਿਕਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਹਣੀ ਤ�

ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ । ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਇੱਕ ਥਾ ਂਿਟਕੀ ਨਾ

ਰਿਹ ਸਕੀ । ਕੁਝ 10 ਕੁ ਸਿਕੰਟ ਚ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� 

ਰੰਗੀਨ ਪਲ ਸੀ ।

ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਿਕਸ ਘਰ ਆਇਆ ? ਮੰੁਡਾ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਫੱੁਫੜ ਕੋਲ

ਆਇਆ ਸੀ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਿਪੰਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ

ਆ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ� ਚੁੜੇਲਾ ਂਟੱਕਰ

ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਉਸ� ਤਾ ਂਪਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੁਿਗੰਦਰ

ਸੀ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਗਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ ।

ਉਹ ਿਪੰਡ ਚ ਵੜਦੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਤੇ ਿਫਰ ਿਪੰਡ ਵੜਨ�

ਪਿਹਲਾ ਂਿਨਖੜ ਗਏ । ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜਰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਮ� ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਚਾਲ ਆਮ ਨਾਲ� ਧੀਮੀ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਿਬਤਾਉਣਾ
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ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ।

ਿਫਰ ਿਨੱਤ ਹੀ ਜਦ� ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਏਥੇ ਨੇੜੇ ਆ�ਦੀ ਜੱਗਾ ਇਝੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸ

ਪਾਸ ਮੰਡਰਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲ ਆ�ਦਾ । ਉਹ ਉਸ� ਿਕੰਨੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ।

ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਿਪੰਡਾ ਂਦੀਆ ਂਮੇਿਲਆ ਂਦੀਆ ਂਤੇ

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਵੀ ।

ਸੋਹਣੀ � ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੱਚੀ ਚ ਅਲੋਕਾਰ ਲਗਦੀਆ ਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ

ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਤ� ਦੂਰ ਨਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਇੱਕ ਅੱਧ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ � ਛੱਡ ਿਕਤੇ

ਨਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋ ਲੁਿਧਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਬਾਰੇ

ਸੁਣਦੀ ਰਿਹੰਦੀ । ਉਸ� ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੰੁਦਾ । ਿਫਰ ਜਦ� ਉਹ

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਤਾ ਂਸੋਹਣੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬੁ ਨਾ ਹੰੁਦਾ ਇੱਕ

ਚੱੁਪ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਤੇ ਇੱਕ ਟਕ ਅੱਖੀਆ ਂਵੇਖਣ ਤ� ਿਸਵਾ । ਤੇ ਇਝੰ ਜੱਗੇ ਦੀਆਂ

ਮੋਟੀਆ ਂਮੋਟੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਦਂੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਵੀ ਜਾਦਂੀ ।

ਮਹੀਨੇ ਤ� ਵੱਧ ਇਝੰ ਹੀ ਗੁਜਿਰਆ । ਸੋਹਣੀ � ਲੱਗ  ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ

ਤੀਆ ਂਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ ।

ਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਜੱਗੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕੱਲ� ਤ� ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ।

ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਿਦਲ ਚ ਿਜਵ� ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ  “ਅੱਜ

ਰਾਤ ਫੱੁਫੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ� ਆਖ ਮ� ਹੀ ਏਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਗਂਾ । ਤੰੂ

ਆਏਗੀ ਿਮਲਣ ? ਿਫਰ ਖਬਰੇ ਕਦ� ਿਮਲੀਏ  ,ਮ� ਰੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ

ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੰੁਦਾ ।”

ਨਾ ,ਮ� ਨਹ� ਆ ਸਕਦੀ ਬੇਬੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਟੱਪਦੀ

ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਿਜੰਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ।” “ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਿਦੱਤੀ

ਿਸਿਖਆ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ।

“ਤੈ� ਲਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹੰੁਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈਅ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫਟਕ ਸਕਦੀ ਏ ?”
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ਜੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ।  ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ

ਦੇਖ ਿਜਵ� ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਫਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਿਫਰ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹੀ ,ਸੋਹਣੀ ਘਰ� ਿਨੱਕਲ ਤੁਰੀ । ਇਹੋ

ਕਣਕਾ ਂ� ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਓਨੀ ਿਦਨ� । ਠੰਡ �ਤਰ

ਆਈ ਸੀ । ਲੋਕ� ਰਜਾਈਆ ਂਚ ਦੁਬਕ ਜਾਦੇਂ ਸੀ ।ਜਦ� ਉਹ ਠਰਦੀ ਹੋਈ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਓਟ ਚ ਆ ਖੜੀ ।

ਜੱਗਾ ਅਜੇ ਿਕਆਰੇ � ਬੰਨ� ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ।ਦ�ਵ� ਹੀ ਉਸੇ ਬਰੋਟੇ ਦੀ

ਓਟ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ । ਿਕੰਨੀਆ ਂਹੀ ਿਨੱਕੀਆ ਂਿਨੱਕੀਆ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ

। ਠੰਡੇ ਪੈਰ ,ਠੰਡੇ ਪੈਰਾ ਂ� ਛੋਹ ਰਹੇ ਸੀ ,ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਠੰਡਕ ਹੱਥਾ ਂਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ

ਬਾਹਵਾ ਂਤੇ ਸੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਘੱੁਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਕ ਸੀ । ਜੋ ਦ�ਵ� ਹੀ

ਮਿਹਸੂਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ।ਸੀਨੇ ਤੇ ਠੰਡੀਆ ਂ�ਗਲੀਆ ਂਦਾ ਸੇਕ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੇ

ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਠੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੋ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਪਰ

ਅੰਦਰ� ਿਸੰਮਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਗੱਲਾ ਂਘਟਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੀ । ਗਰਮੀ � ਗਰਮੀ ਦੀ

ਿਖੱਚ ਸੀ । ਸੋਹਣੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਇਝੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ

ਿਜਵ� ਮੁੜ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਗੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਭੱਜੇ ਕੱਪੜੇ

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । ਿਬਲਕੱੁਲ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਬੱੁਲਾ ਂਵਾਗਂ । ਜੋ

ਉਸਦੇ ਬੱੁਲਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੱਥੇ

ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ � ਚੰੁਿਮਆ ਸੀ । ਸੋਹਣੀ

ਦੀ ਗੱੁਤ ਖੱੁਲ ਕੇ ਵਾਲ ਿਜਵ� ਿਖਲਰ ਗਏ ਸੀ ,ਵਾਲਾ ਂਚ ਿਫਰਦਾ ਹੱਥ ਪੂਰੀ

ਲੰਬਾਈ ਿਮਣਦਾ ਿਪੱਠ ਦੇ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਘੰੁਮ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮੀਜ਼ �

ਉਤਾਹਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਿਖਸਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਠੰਡੀਆ ਂ�ਗਲਾ ਂਨੇ ਗਰਮ ਿਪੰਡੇ

ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਲ ਿਜਵ� ਿਪੱਠ � ਛੋਹ
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ਰਹੀਆ ਂ�ਗਲਾ ਂਿਗਣ ਹੋ ਰਹੇ ਮਣਿਕਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ।

  ਕੰਨਾ ਂਤੇ �ਗਲਾ ਚ ਸੇਕ ਸੀ । ਜੱਗਾ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋ

ਿਗਆ ਸੀ  । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ� ਉਸਨੇ ਸੋਹਣੀ � ਪੰਡ

ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਲੱਕ � ਤੱਿਕਆ ਸੀ । ਤੇ

ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਪਰਦੇ ਤ� ਵੇਖਣ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ।ਜੋ

ਹੁਸਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ�ਦੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਤ� ਇੱਕ ਦਮ ਤਪਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਬਣ

ਿਗਆ ਸੀ। ਤੇ  ਬੇਪਰਦ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ।

ਇਝੰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਚੰਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਜਸ

ਕਰਕੇ ਅੱਖਾ ਂਤੇ �ਗਲਾ ਂਚ ਉਹ ਅੜਕਨ ਲੱਗਾ ਸੀ , ਿਜਵ� ਕੋਿਲਆ ਂਦੀ ਧੂਣੀ

ਚ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਗ ਦਾ ਝੋਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ  ਹੋਵੇ ,ਿਜਸਦਾ ਸੇਕ

ਉਸ� ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਠਰੀਆ ਂ�ਗਲਾ ਂਿਜਵ� ਧੂਣੀ

ਸੇਕ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ। । ਦੁਨੀਆ ਂਤ� ਬੇਖਬਰ ਦੋ ਿਬਲਕੱੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਗਵਾਿਚਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ । ਿਜ� ਿਜ� ਉਹ ਅੱਗੇ

ਵਧਦੇ ਗਏ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ�ਦੇ ਗਏ । ਬਾਹਾ ਂਦੀ ਤੜਪ ਸਾਹਾਂ

ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਿਮੱਠੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਤ� ਿਬਨਾ ਂਿਸਰਫ ਦੂਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਿਕਸੇ �ਲੂ

ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਮੈ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਜਸਮਾ ਂਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦੀ

ਿਸਸਕੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ � ਿਸਰਫ ਇੱਕ

ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ।ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਛੋਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਂਨਵ�

ਲੱਭੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਸਿਤਆ ਂਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ।ਿਜ� ਿਜ� ਰਸਤੇ ਲਭਦੇ ਗਏ ਇੱਕ

ਦੂਸਰੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ. ਪੀੜ� ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਸ

ਸੰਗਮ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਿਜਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ।   ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ

� ਸੁਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਿਮਲਣ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਅਨੰਦ ਕੀ
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ਹੰੁਦਾ । ਜਦ� ਅੰਦਰ� ਫੱੁਟਦੇ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਜਸਮ ਚ� ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ

ਿਦੱਤੀ ਸੀ  ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ � ਸਦਾ ਲਈ ਧੁਰ ਤੀਕ ਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਜਸਦਾ

ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਂ� ਯਾਦ ਸੀ ਬੱਸ ਇਹ ਿਮਲਣ ਉਹ ਵੀ

ਖੱੁਲੇ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ  ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਿਜੱਥੇ ਿਜਸਮਾ ਂਦੀ ਗਰਮੀ ਤ�

ਿਬਨਾ ਂਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾ ਂਉਹ ਇਝੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ

ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੇ ਿਨੱਘ ਚ ਸਮਾਏ ਰਹੇ । ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੰੂਹ ਚੰੁਮ ਮੁੜ ਛੇਤੀ

ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦ�ਵ� ਿਵੱਛੜ ਗਏ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਬਰੋਟੇ ਹੇਠ�  ਕੁਝ ਵੰਗਾ ਂਦੇ

ਟੋਟੇ ਚੱੁਕ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ । ਇਹ ਤਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਵੰਗਾ ਂਦੇ ਟੋਟੇ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਜੱਗੇ

ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ� ਟੁੱਟ ਕੇ ਿਗਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਤੱਕ

ਉਸ� ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ� ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ

ਿਜਵ� ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ� ਉਹ ਟਕੁੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਟਕੁਿੜਆ ਂ � ਦੂਰ ਪੈਲੀ ਚ

ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਉਹ ਨਹ�

ਸੀ ਸੱੁਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ ਹੀ ਐਥੇ ਆ�ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਕੇ ਜਾ ਂਹੋਰ

ਿਕੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੁੜ ਜਾਦਂੀ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਐਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਗੇ � ਯਾਦ

ਕਰਦੀ । ਕਦੀ ਕਦੀ ਮ� ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ।

ਮ� ਤੀਵ�ਆ ਂ� ਖੂਹ �ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਆ  ਿਰਹਾ

ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਜਸਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਵਾਗਂ ਭਰਨ ਲੱਗ

ਿਗਆ ਸੀ। ਲੱਕ ਚ ਲਚਕ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੇ

ਿਵਚ� ਗੋਲਾਈਆ ਂਝਾਕਣ ਲੱਗੀਆ ਂਸੀ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅਸਰ

ਿਜਸਮ ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਖਾਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ � ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ

ਇਝੰ ਹੀ। ਪਿਹਲਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਚੰੁਝ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੀਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ
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ਮਗਰ� ਕਿਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸੀ ਆਪਾ ਂਿਕ ਲੈਣਾ।ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਹੀ ਹਰ

ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਮੰੁਡੇ ਉਸਦਾ

ਰਾਹ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਦਂੀ ਆ�ਦੀ � ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ

ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਸੱਸੀ ਵਾਗਂ ਪੰੁ� ਦੀ ਉਡੀਕ

ਿਵੱਚ। 

ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆ ਂਮਗਰ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ

ਏਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ । ਕੁਝ ਭੱਜੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ

ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ਼ਾ ਂਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ

,ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਹ� ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ. ਪਤਾ ਨਹ� ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਦੇ

ਇਸ਼ਕ � ਤੱਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈ� ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮ� ਤਾ ਂਬੇਜੁਬਾਨ ਸੀ ,ਜੇ ਮੇਰੇ

ਕੋਲ ਬੋਲ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੰੁਦੀ ਮ� ਜਰੂਰ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ ਪਰ

ਰਾਹ ਿਨੱਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਵਚ� ਪੇਟ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਸੀ . 

ਮ� ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ� ਲਾਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰੂਹੋ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ,ਵੱਧ ਗਏ ਪੇਟ � ਵੇਖ

ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ � ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ  । ਉਸਨੇ ਪੇਟ � ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਸ਼ੱਕ

ਯਕੀਨ ਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ।ਭਲਾ ਂਦਾਈਆ ਂਕੋਲ� ਵੀ ਭੇਦ ਲੁਿਕਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਦਾਦੀ � ਿਪੱਟਣਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ ,” ਿਕ� ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ

ਿਕਸੇ ਖੂਹ ਟੋਭੇ � ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ”.। ਉਸਨੇਪਿਹਲਾ ਂਸੋਹਣੀ ਦੇ  ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਿਰਆ

ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾ ਂਤੇ। 

ਤੇਸੋਹਣੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ  ਮੈ� ਹੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਮ� ਹੀ ਤਾਂ

ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪ�ਵਾਨ ਚੜ�ਨ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸੀ. ਮ� ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਦਾ

ਸਾਕਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ ਮ� ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮਗਰ� ਵੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸੀ।  ਮ� ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜਦ�
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ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ  ਿਗਆ । ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟਾ ਂਚ

ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਚੋ ਬੱਚਾ ਿਨੱਕਲ ਬਾਹਰ ਆ

ਿਡੱਿਗਆ । ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੱੁਲ� ਜੁੜ ਗਏ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਲੁਕਵੀਆ ਂਸੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਹੋ

ਗਈਆ ਂ।ਿਪੰਡ ਤੇ ਿਕੱਡੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ !! ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੰੂਹ ਚ ਗਰਾਹੀ

ਨਹ� ਸੀ ਲੰਘੀ। ਮਾਵਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂ� ਬੱੁਕਲਾ ਂਚ ਘੱੁਟ ਕੇ ਸੁਲਾ

ਿਲਆ ਮਤੇ ਮੁੜ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕ ਕੱਲ� � ਕੋਈ ਿਪੰਡ� �ਠ ਿਮਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਿਪੰਡ ਦਾ

ਘਰ ਵੇਚ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਪੰਡ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੱਿਸਆ ।ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈ�

ਵੀ ਿਮਲੀ ਮ� ਗੰਦਲਾ ਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ ਸਾ ਂ।ਅੱਧ ਕੁ ਪੂਰ ਕੇ ਮ��

ਸਦਾ ਲਈ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ।ਲੋਕ� ਪਰ ਉਸੇ ਹਵਾ ਚ ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਰਹੇ ਿਜਸ

ਚ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਿਮੱਟੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਾ�ਦੇ ਰਹੇ ਿਜਸ

ਚ ਉਸਦੀ ਸੁਆਹ ਸੀ। ਮੈ� ਭਾਵ� ਪੂਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾ ਂਧਰਤੀ ਚ

ਰਚ ਕੇ ਹੋਰਾ ਂਖੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਹੀ ਿਗਆ। ਜਦ� ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ

ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕਾਮ ਘੁਲ ਹੀ ਿਗਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ� ਪੀਏਗਾ ਤਾ ਂਮੁੜ ਮੁੜ

ਉਹ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਹੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤ� ਮਗਰ� ਵੀ ਿਕੰਨੀਆ ਂਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀਆ ਂਇਸ ਬਰੋਟੇ

ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਬੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੀ। ਿਜਹਨਾ ਂ� ਮ� ਿਸਰਫ ਸੁਣ

ਸਿਕਆ ਸੀ ,ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ । ਪਰ ਅਿਹਸਾਸਾ ਂ� ਿਬਨਾਂ

ਦੇਖੇ ਿਸਆਿਣਆ ਂਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਹੁਣ

ਿਸਰਫ ਸਾਹਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੂੜੀਆ ਂਦੀ ਖਣਕਾਰ ,ਮੰੂਹ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕੌਣ ਿਕਸ

ਹਾਲਤ ਚ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਿਪੰਡੋ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ� ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ
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ਨਹ� ਹੋਇਆ। ਿਜਵ� ਸੋਹਣੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੱਗੇ ਲਈ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ !!!!!!

ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ । ਤੇ ਮੈ� ਇਹੰ ਝਾਜਂਰਾ ਂਦੀ ਅਵਾਜ ਆਪਣੇ

ਵੱਲ ਹੀ ਆ�ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਵੰਗਾ ਂਤੇ ਕੜੇ ਦਾ ਆਪਸ ਚ

ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸਰਗੋਸ਼ਈਆ ਂਗੰੁਜ ਜਾਣਗੀਆ ਂ।

ਟੁੱਟੀਆ ਂਵੰਗਾ � ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਉਹ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ । ਮੈ� ਮੁੜ ਉਹੀ

ਹੀਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । ਜੋ ਗਾ�ਦਾ ਸੀ ।

”  ਖੂਹਾ ਂਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਿਗੜਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣੇ ,

ਅਟੱਲ ਨੇ ਸੱਚ ਜੋ ਚਲਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣੇ “

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਬਨਾ ਂਪਛਾਣ ਤ� ਤੁਸ� ਇਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਕਸੇ �ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਈ-ਮੇਲ ਜਰੂਰ ਿਦਓ ਨਹ� ਤਾ ਂਿਸਰਫ ਆਪਣੇ

ਿਵਚਾਰ

ਇਹ ਹੈ ਿਲੰਕ Link

(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)

ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
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Beautiful  . Really God blessed

you how to show feeling in writing.
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ਿਫਤਰਤ

ਟੀਚਰਾ ਂ� ਸੂਹਾ ਂਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ �ਪਰਲੇ

ਕਲਾਸ ਰੂਮਾ ਂ� ਜਾਦਂੀਆ ਂਪਉੜੀਆ ਂਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਚ ਿਕੱਸ ਕਰਿਦਆ ਂ�

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ । ਐਨੇ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਇੱਕ

ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਪਿੜਆ ਂਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ।

ਜਦ� ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਚੀਕੀ ਉਦ� ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਅਮਨ � ਆਪਣੇ ਤ� ਅਲਗ ਕੀਤਾ ।ਦੋਵ�

ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਡਰ ਨਾਲ

ਵੀ ਭਰ ਗਏ ।#HarjotDiKalam

ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਦੋਵਾ ਂਜਿਣਆ ਂ� ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਥੱਪੜਾ ਂਨਾਲ ਝੰਬ

ਿਦੱਤਾ। ਕਲਾਸ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ।

ਗੱਲ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚ ਫੈਲ ਗਈ ।ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਿਧਆਪਕ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰੂਹ
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ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ ।ਿਕਤੇ ਵੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੰੁਦੀ ਅਮਨ �

ਲਗਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾਣ ਦੀ ਿਹਮੰਤ

ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਆ�ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਤਰੇ ਚ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਘੰਟੇ ਕੁ ਮਗਰ� ਹੀ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਿਗਆ । ਅਮਨ ਤੇ ਿਪ�ੰਸ

ਦੋਵਾ ਂਦੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ।ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾ ਂਨੇ ਿਮਰਚ ਮਸਾਲਾ

ਭੱੁਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।

ਉਸਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾ ਂਬਾਪ ਨਾਲ ਨਜਰ ਿਮਲਾ

ਸਕੇ । ਿਪ�ੰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ।ਖਬਰਾ ਂਅਫਵਾਹਾ ਂਉਹਨਾ ਂਸੀ ਬੱਸ ਦੇ

ਸਕੂਲ ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂ।ਦੋਵ� ਡਰ

ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਮਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ।

ਦੋਵਾ ਂਦੇ ਿਪੰਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੀ ਪਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ । ਿਪ�ੰਸ ਇਸੇ ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ�

ਹਟਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ�ਨ ਚ ਭਾਵੇ ਿਫੱਸਡੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆ ਂਉਸਤੇ ਐਵ�

ਿਡੱਗਦੀਆ ਂਿਜਵ� ਸ਼ਿਹਦ ਤੇ ਮੱਖੀਆ ਂ। ਪਰ ਉਸ� ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾ ਂਅਮਨ ।

ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਪੜਣ � ਹੁਿਸ਼ਆਰ ।ਿਮੰਨਤਾ ਂਕਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਪਾ

ਉਸਨੇ ਅਮਨ � ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਮਨਾ ਹੀ ਿਲਆ । ਕਦ� ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਿਪਆਰ

ਤੱਕ ਪੱੁਜੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ।ਦੋਨ�  ਿਮਲਦੇ ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾ ਬਾਅਦ ਚ

। ਜਾ ਵੇਹਲੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਖਾਲੀ ਲੈਬ ਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ।ਬਾਹਰ ਪਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਕੇ

ਅੰਦਰ ਮਨ ਆਈਆ ਂਕਰਦੇ ।

ਅੱਜ ਪੌੜੀਆ ਂਦੇ ਿਜਸ ਕ�ਨੇ ਦੋਵ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਓਥੇ ਪੈਰਾ ਂਦਾ

ਖੜਕਾ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ� ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਦਂਾ ।ਪਰ ਐਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੱੁਝ ਗਏ ਕੇ

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ।

ਹੁਣ ਦੋਵ� ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਾਗਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਡਰ

ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ।ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਘਰਿਦਆ ਂ� ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
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ਦੋਵਾ ਂ� ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸ�

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਨੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆ

ਲੋਕੀ ਜੁਆਕ ਭੇਜਨ�  ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਸਕੂਲ� ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਕੱਲ� ਤ� ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ । ਖੇਹਾ ਂਹੀ ਖਾਣੀਆ ਂਤਾ ਂਘਰੇ ਹੀ ਖਾਣ ।

ਅਮਨ ਲਈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫਿਨਆ ਂਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ।ਪਰ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ

ਵੇਲੇ ਿਕਹਾ ਉਸਨੇ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। 

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਖੇਹ ਖਾਣ ਆਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ

ਆਿਲਆ ਦੇ ਮੰੂਹ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ,ਿਪ�ੰਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਪ�ੰਸ ਨੇ

ਲੱਗਪੱਗ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ,” ਅਸ� ਕੋਈ ਖੇਹ ਨਹ� ਖਾ ਰਹੇ ,ਬਾਿਲਗ ਹਾ ਂਤੇ

ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਗੇਂ। ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਰਾਗੇਂ। ਅਮਨ � ਿਪ�ੰਸ ਦੀ

ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਸ� ਲੱਗਾ ਿਜਵ� ਉਸਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭੱੁਲਾ ਂਮਾਫ ਹੋ

ਗਈਆ ਂਹੋਣ। ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਗਲਤ ਨਹ� ਗਈ ਸੀ। ਉਸ�

ਅਿਜਹਾ ਮੰੁਡਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸਟ�ਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਰੀ ਮਿਹਫਲ

ਚ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੰੂਹ �ਪਰ ਚੱਿਕਆ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨਾਲ ਨਜਰ

ਿਮਲਾਈ ਿਜਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਿਮਕਸ ਿਜਹਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਿਪ�ੰਸ ਦੇ ਮਾ ਂਬਾਪ ਦੇ

ਿਚਹਿਰਆ ਂਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਮਗਰ� HarjotDiKalam ਫੈਸਲਾ

ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੋਵ� ਜਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹਣਗੇ ਿਸਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇਣ

ਤੱਕ ਬਾਰਵ� ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ

ਸਕੂਲ ਨਹ� ਆਉਣਗੇ। 

ਅਮਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਐਡੀ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹ� ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ

ਮਾ ਂਦੀ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ� ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਧੀਏ , ਆਪਣੇ

ਹੱਥ� ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗੀ ਤਾ ਂਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ,ਨਹ� ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਲਈ

ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ� ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੀ ਉਦ� ਿਪਆਰ ਕਿਰ
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ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵ�। ਪਰ ਮੰੁਡਾ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲਵ�

ਕੋਈ ਵੇਹਲੜ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮ� ਖੜਨ ਵਾਲਾ

ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਾ ਂਦੇਖ ਐਵੇ ਹੀ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਜੇਠ ਦੀਆ ਂਸੁਣੀਆਂ

ਕਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆ।ਂ ਖਾਣ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੰਢਾ ਕੇ

ਵੇਿਖਆ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੱੁਤ ਪੜ� ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੈ ਮਰਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ। 

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਭੱੁਲ ਕੇ ਅਮਨ � ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਪਆਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰਦਾ। ਜਦ� ਤ�

ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਿਪ�ੰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦ� ਤ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਹ ਅਜਾਦ

ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਿਪ�ੰਸ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਿਖਆਲ

ਰੱਖਦਾ। ਉਸ� ਰ�ਦੀ ਵੇਖ ਰ� ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ। ਅਮਨ ਨੇ ਿਕੰਨੀਆ ਂਹੀ ਆਪਣੇ

ਪਾਸ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆ ਂਵੇਖੇ ਸੀ ਜੋ ਿਪਆਰ ਚ ਹੋਕੇ ਵੀ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾ

ਸਕਾ। ਘਰਿਦਆ ਂਅੱਗੇ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਿਜਵ� ਗੁਲਾਮਾ ਂ� ਬਣਨ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਇਝੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸੱਧਰਾ ਂ� ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਚ

ਆਸ ਪਾਸ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ � ਸੀ। ਿਜੰਦਗੀ � ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈ

ਸਟ�ਡ ਨਾਲ ਉਸ � ਸਾਫ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁਿਣਆ ਆਪਣੇ ਲਈ।

 

ਿਪ�ੰਸ ਦੇ ਘਰਿਦਆ ਂ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਸੀ। ਦੋਵ� ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕੋ

ਿਜਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਪਸੰਦ �

ਭਲਾ ਉਹ ਿਕ� ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। 

ਦੋਵਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋਈ. ਿਦਨਾ ਂਚ ਹੀ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਕੂਲ�

ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਪੜਾਈ ਆਲੇ ਕੰਮ � ਜਮਾ ਂਿਤਲਜਾਲਂੀ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ
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ਆਲਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਮਾ ਂਖੇਤਾ ਂਚ ਕੱਟਦਾ ਜਾ ਂਅਮਨ ਦੀ

ਬੱੁਕਲ ਚ। ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਕੇ

ਵੀ ਦੋਵਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਿਦਲ ਨਹ� ਸੀ ਭਰਦਾ। ਿਜੰਨਾ ਸਮਾ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ

ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਓਨਨੀ ਹੀ ਤਾਘਂ ਵਧਦੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ

ਆ ਿਗਆ। ਉਦ� ਸੂਰਤ ਸੰਭਲੀ ਜਦ� ਪੇਪਰਾ ਂਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੀ। 

ਅਮਨ � ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ� ਪੜਨ

ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਾਹ ਬਣਾਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਥ� ਪੇਪਰ

ਦੇਕੇ ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਿਪ�ੰਸ � ਇਹ ਿਕਥੇ ਮਨਜੂਰ ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਚਲਦਾ

ਤਾ ਂਉਹ ਕਦੇ ਖੇਤ ਨਾ ਜਾਦਂਾ ਉਸ� ਅਮਨ ਦਾ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ

ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਰਾਤ � ਹੀ ਇੱਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਰੂਮ ਚ

ਿਦਨ ਚ ਅਮਨ ਪੜੇਗੀ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਟਯੂਟਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ

ਜਾਏਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ� ਪਾਸ ਹੋਣ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਦੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵ�

ਨਵ� ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਮੰੁਡੇ � ਅਮਨ � ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਲਗ

ਕਮਰਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਤੰਦਰ ਰੋਜ ਆ�ਦਾ ਤੇ ਉਸ� ਪੜਾ

ਜਾਦਂਾ। 

ਇਨ�ੀ ਿਦਨ� ਅਮਨ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਰੂਪ �ਝ ਉਸਦੇ

ਕੱਲੀ ਪੜਦੀ � ਕੋਈ ਪੱੁਛਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾ ਂਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ

ਕਮਰੇ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ। ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੱੁਛਣ , ਕਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹਾਲ

ਲੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਾਰੇ। ਬਾਹਰ� ਅਵਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾ ਂਅਮਨ

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਆ�ਦਾ ਤਾ ਂਪੂਰਾ

ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਜਾਦਂਾ। ਹੋਰ ਨਹ� ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਕਜਨ ਦੇ ਬੱਚੇ � ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਕੇ

ਪੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ। ਅਮਨ ਕੁੜਦੀ ,ਜਿਤੰਦਰ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਚੱੁਪ
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ਰਿਹੰਦਾ। 

ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਪ�ੰਸ � ਦੱਿਸਆ ਵੀ। ਪਰ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਗੌਲੀ

ਉਸ� ਲੱਿਗਆ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ � ਪੜਾਈ ਦੀ ਿਫਕਰ ਹੀ ਹੈ ਅਮਨ � ਐਵ� ਵਿਹਮ

ਹੈ। 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਤਾ ਂਹੱਦ ਹੀ ਹੋਗੀ ਜਿਤੰਦਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਨ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ

ਤਾ ਂਸੱਸ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਉਦ� ਤਾ ਂਕੁਝ ਨੀ ਿਕਹਾ ਪਰ ਮਗਰ� ਜਰੂਰ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ

ਿਕ ਐਵ� ਨੀ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੱਸੀਦਾ ਹੁਣ ਤੰੂ ਿਵਆਹੀ ਵਰੀ ਏ। ਇਹ ਸਭ

ਸ਼ੋਭਾ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੁ ਤਾ ਂਿਕ ਕਹੂ। 

ਉਸ ਿਦਨ ਅਮਨ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਰੋਈ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ

ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੋਚ ਆਪਾ ਂਨਹ� ਬਦਲ

ਸਕਦੇ , ਮੈ� ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮ� ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਸ

ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਿਫਰ ਅਮਨ � ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਜੋ ਿਜੰਦਗੀ ਚ

ਖੱਿਟਆ ਉਹ ਿਪ�ੰਸ ਹੀ ਹੈ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਿਗਆ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ� ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਦੋਵ� ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ

ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਚ ਸਮਾਏ ਰਹੇ। 

ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਤੰਦਰ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ

� ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਿਦੱਤਾ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਪਰ

ਅਮਨ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕੱਲੇ ਜੀਅ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ। ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਿਪ�ੰਸ ਆਨੀ

ਬਹਾਨੀ ਦੁਪਿਹਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਿਗਆ। ਰਾਤੀ

ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਉਸ� ਘਰ ਵੱਡ ਖਾਣ � ਦੌੜਦਾ। 

ਅਮਨ � ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਯਾਦ ਆ�ਦੇ ਿਜਥੇ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹ� ਿਟਕਦੀ

ਸੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚਾਚੀਆ ਂਤਾਈਆ ਂਤੇ

ਭਾਬੀਆ ਂਚ ਰੁਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਵੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਹਲੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ





HarjotDiKalam
ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਚ ਿਕਤਾਬਾ ਂਮੰਗਵਾਣ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਜਿਤੰਦਰ ਤ� ਹੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਲਆ

ਿਕ ਉਸ� ਫੜਾ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਕਧਰ� ਕੋਈ ਤੋਤਾ

ਫੜ ਿਲਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਿਪੰਜਰੇ ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ� ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਿਦਲ ਸਾਰੇ

ਕਾਸੇ ਤ� ਊਭ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਤੋਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਕੋਈ

ਸਹੇਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ। 

ਿਦਨ ਹਫਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਿਰਜਲਟ ਆ ਿਗਆ। ਅਮਨ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਪੜਨਾ

ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ

ਦੀਆ ਂਬਹੂਆ ਂਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਨੀ ਪੜਦੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ।

ਅਮਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਕੇ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਿਜੱਦ ਫੜ ਲਈ

ਉਹ ਪੜੇਗੀ ਹੀ ਪੜੇਗੀ। ਅਮਨ � ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪ�ੰਸ ਉਸਦੀ ਗੱਲ

ਕਦੀ ਨਹ� ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੜਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਖੜੀ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ

ਉਸਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ। 

 

ਅਮਨ ਜਦ� ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਕਜਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਐਨਉਲ

ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਚ ਕਾਲਜ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਅਚੰਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।ਕੱਲੀ

ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾ ਂਚ ਘੰੁਮਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ।ਉਸਨੇ ਉਦ� ਹੀ ਫੈਸਲਾ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪੜ�ਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ।

ਅੱਜ ਜਦ� ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾ ਂਇਹ ਅੜਚਨ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਿਲਆ ।ਪਰ ਿਪ�ੰਸ

ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਉਹ� ਭਰੋਸਾ ਸੀ ।ਪਰ ਉਸ� ਿਪ�ੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ।
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ਜਦ� ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਾ ਤੈ� ਪੜ�ਨ

ਤ� ਨਹ� ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ।ਪਰ ਰੋਜ ਕਾਲਜ ਕੌਨ ਛੱਡਣ ਜਾਊ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਊ। ਅੱਜ

ਕੱਲ ਪੜ�ਾਈ ਵੀ ਿਕਹੜੀ ਏ ਕਾਲਜਾ ਂਚ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆ ਂਦੇ ਪੱਲੇ ਆਸ਼ਕੀ ਹੀ ਹੈ ।

ਿਪ�ੰਸ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਥੱਿਲ� ਜਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ ।

ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪ�ੰਸ ਐਵ� ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ

ਖਵਾਇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਚਿਮਚ

ਗਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੀ ।ਅਮਨ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਿਲਆ

ਕਈ ਿਦਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਦੀ। ਪ�ਾਈਵੇਟ ਪੜਨ ਤ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਮਰੇ ਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਕਸੇ � ਬੁਲਾਦਂੀ ਨਾ । ਿਪ�ੰਸ � ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ

ਫਟਕਣ ਿਦੰਦੀ ।ਘਰ ਵੀ ਿਕਸ� ਦੱਸਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾ ਂਿਸਰਫ ਿਪੰਜਰੇ ਚ ਬੰਦ

ਤੋਤੇ � ਿਨੱਕੀਆ ਂਿਨੱਕੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ।ਵਧੇਰੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਪੜਨ ਲੱਗੀ ।

ਜੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ।ਕੀ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ

ਕੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਮਿਹਲਨੁਮਾ ਘਰ ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ? ਿਜਥ� ਬਾਹਰ

ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸੱਸ

ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਾ ਂਿਪ�ੰਸ ਸੀ ।ਕੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਕ� ਇਹ

ਸਮਾਜ ਹਰ ਔਰਤ � ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਨਗ�ਾਦਾਰੀ ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ।ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕੱਡੀ ਵੀ

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਅਮਨ � ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪੜੇਗੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹੀ, ਤੇ

ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਕਿਹਣ ਵਾਗਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਖੜੀ ਹੌਏਗੀ।

ਉਸਨੇ ਿਪ�ੰਸ � ਸਭ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਘਰਿਦਆ ਂ� ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਲੀ

ਗੱਲ ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।ਉਹ� ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਫਤੂਰ ਏ ਨੌਕਰੀ ਦਾ

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮਾ ਂਆਊ ਉਦ� ਤੱਕ �ਤਰ ਜਾਊਗਾ ।
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ਪਰ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਕੀ ਿਵਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਔਖਾ ਸੀ ।

ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਿਬਨਾ ਂਸਮਾ ਂਲਾਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਿਤੰਦਰ ਹੀ ਪੜਾ ਜਾਇਆ

ਕਰੇਗਾ ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਿਜਥੇ ਲੋੜ ਪਈ । ਪਰ ਇਸ

ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਘਰਿਦਆ ਂ� ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਗਂ ਕੋਈ ਤੰਗ

ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਅਮਨ � ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ�

ਯਕੀਨ ਰਹੇ ਿਕ ਿਪ�ੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਠਣੀ

ਬੈਠਣੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਭਾਵ� ਿਪਆਰ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ

ਨਹ� ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ।ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਲ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ

ਅਮਨ ਚੋਣ ਕੰਮ � ਪਿਹਲ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੰੂ ਹਾ ਂਕਰ

ਛੱਡਦਾ ।ਪਰ ਜਦ� ਿਮਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਿਸਰੇ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹਾੜ�

ਦੀ ਬੱਦਲੀ ਵਾਗਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੁਣ ਤਾ ਂ।

ਅਮਨ � ਹੁਣ ਜਿਤੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ।ਉਹ

ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ।ਪਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਪੜ�ਨ ਤੇ ਅਗਾਵਂਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ

। ਅਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱੁਲ ਕੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀ

ਸੋਚ ਦੀਆ ਂਆਪਣੇ ਆਉਣ ਆਲੇ ਪਲੈਨ ਦੀਆ ਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀਆਂ

ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਜੋ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਪੜੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂ।ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਨ ਸੋਚਦੀ ਕਾਸ਼

ਿਪ�ੰਸ ਵੀ ਐਵ� ਹੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਪੜ�ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ।ਉਹ� ਸੁਪਨਾ

ਆ�ਦਾ ਿਕ ਜਿਤੰਦਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ� ਆਖਦਾ

ਿਕ ਮ� ਤਾ ਂਘਰਿਦਆ ਂਤ� ਡਰਦੇ ਨੇ ਐਵ� ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮ� ਤੇਰਾ ਿਪ�ੰਸ ਹੀ ਹਾ ਂ।

ਿਫਰ ਦੋਵ� ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੇ ਿਨੱਘ ਚ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਦੇ ਪੜ�ਦੇ ਸ� ਜਾਦੇਂ

।

ਇਹ ਤਾ ਂਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨ�ਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ।ਪ�ੋਟੈਕਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਥੇ ਖੰੁਝ ਗਈ ।ਿਕ ਉਸ�
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ਮਹੀਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ੈਗਨ� ਟ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ

ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀ ਭਾਵ� ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ

ਅਜੇ ਵੀਹ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ।

ਿਪ�ੰਸ � ਉਹਨੇ ਦੱਿਸਆ ਤਾ ਂਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਹੀ �ਿਠਆ ।ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ

ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਿਬਨਾ ਂਹੀ ਘਰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀਆ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆ ਂਚ। ਅਮਨ

ਕਿਹਣਾ ਤਾ ਂਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਪ�ੰਸ

ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੀ ।ਿਪ�ੰਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚ ਿਪਆਰ ਤੇ

ਉਸਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ

ਲਈ,ਿਪ�ੰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗਾਹ।

ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਿਪਆਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ

ਿਲਆ ।ਸਭ � ਿਜਵ� ਇੱਕ ਿਖਲਉਣਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ।ਿਪ�ੰਸ � ਉਹਦੀ ਸੱਸ

� ਤੇ ਸਹੁਰੇ � ਬੱਚੀ ਿਖਡਾਉਣ ਤ� ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਿਮਲਦੀ ।ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਰਨ ਰਿਖਆ ।ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ

ਿਕਰਨਾ ਂਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਈ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਿਜਸ

ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ� ਸਭ ਤ� ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਿਤੰਦਰ ਹੀ ਸੀ

। ਦੋਵ� ਿਜਵ� ਇੱਕ ਅਲਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ ।

ਜਿਤੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਕੁੜੀਆ ਂ� ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਿਕੰਜ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀਆਂ

ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੱਸਦਾ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ � ਹੀ ਨਹ�

ਦੁਨੀਆ ਂ� ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ।ਅਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ

ਸੀ ।ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚਮਕਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ

ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੀ ਉਸਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਿਣਆ ਤੇ ਮਗਰ�
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ਿਕੰਨੀਆ ਂਹੀ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆ ਂਮੰੁਿਡਆ ਨੇ ਿਪਆਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ।ਉਸ�

ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਪਆਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਅ

ਰਹੀਆ ਂਹਨ।ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਆਿਲਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਵਾਗਂ ਦੁਨੀਆਂ

ਬਦਲਣ ਦਾ।

ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂ� ਿਪ�ੰਸ ਖੋਖਲੀਆ ਂਤੇ ਿਕਤਾਬੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਹ� ਲਗਦਾ

ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਿਕਤਾਬੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਜੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹ�

ਲੈ ਪਾ�ਦੇ ।

ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤ� ਮਗਰ� ਤੇ ਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਉਸ� ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਹੀ ਗਈ ।ਇਸ ਚ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸਭ ਤ�

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਿਤੰਦਰ ਨੇ ।ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਿਪ�ੰਸ � ਪੇਪਰ

ਆਲੇ ਿਦਨ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਘਰੇ ਿਚੱਠੀ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ

ਭੂਚਾਲ ਆ ਿਗਆ । ਜੁਅਿਨੰਗ ਵੀ ਐਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਿਕ ਰੋਜ ਘਰ ਆਣਾ

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ।

ਘਰਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਅਸ� ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਤ�

ਇਹ ਨਹ� ਕਹਾਉਣਾ ਿਕ �ਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਦੇਂ ਨੇ । ਿਪ�ੰਸ ਫੱਿਸਆ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਿਜੱਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕ ਿਗਆ ।ਪਰ

ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਿਜੱਦ ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ।ਉਸਨੇ ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ

ਦੀ ਕੈਦ ਚ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ

ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗੀ ।

ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਈ ਿਦਨ ਕਲੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ।ਿਪ�ੰਸ ਘਰ ਆ�ਦਾ ਤਾਂ

ਅਮਨ ਜਾ ਂਰ�ਦੀ ਜਾ ਂਲੜਦੀ । ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਸੋਣਾ ਵੀ ਖੇਤਾ ਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ।

ਪਰ ਅਮਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਿਡਗ ਸੀ ।ਉਸ� ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ

ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮਗਰ� ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ ।ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਭ
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ਲਈ ਉਸ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।ਜੋ ਉਸ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ

ਓਥੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ।

ਉਸਨੇ ਚੁਪਕੇ ਜਿਤੰਦਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ

ਸਭ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵੇ ।ਪਰ ਜਿਤੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਝਗੜੇ ਚ ਨਹ�

ਪੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ।ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਝੰ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਿਲਆ

ਿਪੰਡ ਚ ਖੰਬਾ ਂਦੀਆ ਂਦਾਰਾ ਂਬਣਿਦਆ ਂਟਾਈਮ ਨਹ� ਲਗਦਾ ।ਜਿਤੰਦਰ ਦੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅਮਨ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ� ਿਪ�ੰਸ ਦੀ ਗੱਲ

ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹ� ਕਰ

ਸਕਦੇ ।ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਤੰਦਰ � ਸਾਫ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਠੀ ਲੱਗਣ ਤ�

ਪਿਹਲਾ ਂਉਸੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ । ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਕੱਲੀ ਹੀ ਚਲੇ

ਜਾਏਗੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ।ਤੇ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗੀ ।

ਜਿਤੰਦਰ � ਇਹ ਤਾ ਂਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਨਹ� ਸਕਦੀ ਿਕਤੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ

ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ । ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ।ਪਾਠੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਿਫਰ

ਉਸਤ� ਿਪਆ ਨਾ ਿਗਆ ।ਉਠਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਿਪਆ । ਅਮਨ ਦਾ

ਘਰ ਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ ।ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤਾ ਂਅਮਨ

ਦੇ ਘਰ� �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ� ਲੱਗਾ ਿਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤ

ਿਗਆ । ਪਰ ਜਦ� ਉਸਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਸਾਹ ਚ ਸਾਹ

ਆਇਆ ।ਮਸਲਾ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਣਆ ਨਾਲ ਅੰਦਰ

ਚਲਾ ਿਗਆ ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਰਾਤੀ ਿਕਸੇ ਤ� ਤੋਤੇ ਦਾ ਿਪੰਜਰਾ ਖੁਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ �ਡ

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਚ ਿਕਤੇ ਨਹ� ਸੀ ਉਹਨਾ ਂ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਮੰੂਹ ਹਨੇਰੇ ਚ

ਿਮਲ ਿਗਆ ਤਾ ਂਠੀਕ ਿਦਨ ਚ ਿਕਤੇ �ਡ ਿਗਆ ਤਾ ਂਿਮਲਣਾ ਨੀ ।ਿਪ�ੰਸ ਵੀ

ਘਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਤੰਦਰ � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਮਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
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ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ।ਿਪ�ੰਸ ਉਸ� ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਿਬਠਾ ਕੇ ਆਪ ਿਫਰ

ਤੋਤਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਿਗਆ । ਅਮਨ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ ਪਟ ਜਿਤੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ

ਨਜਰਾ ਂਨਾ ਿਮਲਾ ਸਿਕਆ ।ਅਮਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੰੂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮ� ਗਈ

ਿਕ� ਨੀ ,ਮ� ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਹੰਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਨੇ ਜੰਦਗੀ ਚ ਤਾ ਂਆਹ ਿਕ�

ਨੀ ।

ਤੈ� ਫੋਨ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਮ� ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ । ਸਵੇਰੇ �ਠੀ ਵੀ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰ

ਿਲਆ ਪਰ ਿਕਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਮੈ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਮ�

ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਚੱੁਕੀ ਹਾ ਂ।ਤੇ ਮ� ਉਸਨੰੁ

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ

ਿਸਰਫ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਸਗ� ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਚ ਹੰੁਦੀ ।ਇਹ

ਿਫ਼ਤਰਤ ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਤੇ ਵਾਗਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਂਤ� ਿਪੰਜਰੇ ਚ

ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਮ� ਹੀ ਉਸ� ਆਜਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਿਪਸ ਨੀ ਆਊ

।ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਛੀਆ ਂਦੀ ਿਫਤਰਤ ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਮ� ਆਪਣੀ ਧੀ � ਇਹੋ

ਿਸਖਾਵਾਗਂੀ ।ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਤੇ ਿਸਰਫ ਿਪਆਰ ਕਰ ਲੈਣ �

ਅਜਾਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਭੱੁਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਿਪੰਜਰੇ ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ

।ਅਸਲ ਅਜਾਦੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈਆ ਂਚ ਹੈ। ਮ� ਇਹ ਿਕਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਅਜਮਾ ਲਈਆ.ਂ

ਤੇ ਜਿਤੰਦਰ ਕਦੇ ਕਮਿਰ� ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਮਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਦੇ ਿਪੰਜਰੇ ਵੱਲ

ਤੇ ਕਦੇ ਿਵਹੜੇ ਚ ਤੋਤੇ � ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਮਾਰਦੇ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ।ਸ਼ਾਇਦ

ਪਿਰਵਾਰ � ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਰਾਤੀ ਉਡਦਾ ਉਡਦਾ

ਰਿਹ ਿਗਆ । #HarjotDiKalam

End

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਓ ਜੀ 
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ਵਸ਼ੀਕਰਨ

“ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਸ਼ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹ� ਤਾ ਂਿਕਵ� ਚੰਗ ੇਭਲੇ ਿਸਆਣੇ

ਲੋਕ ਉਹ ਕਰ ਬਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਕਦ ੇਸੋਚ ਵੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ , ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ

ਤਾਤਂਿਰਕ ਐਵ� ਹੀ ਨਹ� ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ” . 

ਆਟ ੋਚ ਬੈਠੀ ਆਿਫਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੀਤਲ � ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਕੇ

ਲਿਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ । ਆਰਤੀ ਤ ੇਬੌਸ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਅੱਜ ਕੱਲ� ਆਿਫ਼ਸ
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ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਊ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤ ੇਸੀ । ਿਕੰਝ ਿਕਵ� ਬੌਸ ਉਸਦ ੇਚੁੰਗਲ ਚ ਆਇਆ

ਸਭ ਦ ੇਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਿਵਊ ਸੀ। 

ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ, ਗੌਰਵ ਉਸ� ਆਟ ੋਸਟ�ਡ ਤ� ਆਟ ੋਿਬਠਾ ਆਪਣ ੇਆਿਫਸ

ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ।ਆਟ ੋਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ �ਤਰਦੀ ਤ ੇਦੂਸਰੀ ਚੜ�ਦੀ । ਇੱਕ ਜਗ�ਾ

ਤ� ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਚਿੜ�ਆ ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ਉਸਨੇ

ਇੱਕ ਦ ੋਵਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਰਾ ਕ ੁਸਿਕੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ

ਿਫਰ ਨਾਲ � ਿਚਪਕ ਜਾਦਂਾ । ਰੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ।ਪਰ ਜਦ�

ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ� ਮੁਬਾਇਲ ਕੱਢਣ ਦ ੇਬਹਾਨੇ ਜੇਬ ਅੰਦਰ� ਹੀ ਉਸਦ ੇਪੱਟਾਂ ਕੋਲੋ

ਹੱਥ � ਿਘਸਾ ਕੇ ਿਫਰ ਵੱਖੀ ਕੋਲੋ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤਾ ਂਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ

� ਪ ੈਿਨੱਕਲੀ । ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨੇ ਉਸ� ਿਕਹਾ । 

– ‘ਪਰਾਂ ਹੋਕੇ ਬੈਠ’ , ਯਕਦਮ ਮੁੰਡਾ ਿਠਠਕ ਿਗਆ । ਉਸ� ਆਪਣੀ ਚੜੀ

ਜਵਾਨੀ ਤ ੇਮਖਮਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਐਨਾ ਬੁਰਾ ਿਜਹਾ

ਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਠਠੰਬਰ ਿਗਆ ਤ ੇਚੰਗੀ ਿਵੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਸੀ । 

ਉਸਦਾ ਇਹ ੋਸੀ ਕਦ ੇਵੀ ਿਕਸ ੇ� ਭੀੜ ਚ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਰਤ

ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ । ਬਹੁਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ੇਮੱਥ ੇਦੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ

ਹੀ ਦੂਰ ਹ ੋਜਾਦਂ ੇਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਜ ੇਕੋਈ ਰਾਝਂਾ ਬਣਦਾ ਕੋਲ ਆ�ਦਾ ਤਾ ਂਇਝੰ

ਡਾਟਂ ਖਾ ਕੇ ਿਖਸਕਦਾ ।  

ਉਸਦ ੇਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ� ਮੁੜ ਆਰਤੀ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦ ੇਆਪਣਾ ਬੌਸ ਿਦਸਣ

ਲੱਗਾ ।ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਚ ਮੁੜ ਤਾਤਂਿਰਕ ਤ ੇਡੇਰ ੇਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ

ਮੁੱਠੀਕਰਨ ਦ ੇਟੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਛਪਦ ੇਿਵਿਗਆਪਨ ਕੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਹ ੋਸਕਦੇ

ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ੇਜ ੇਹਾ ਂਤ ੇਿਕਸਤ ੇ? ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਉਸਦਾ

ਿਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਿਨਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । 10 ਸਾਲ ਦ ੇਿਵਆਹ ਚ ਦ ੋਬੱਚ ੇਵੀ ਹਨ ਤੇ
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ਕਦ ੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸ ੇਗੱਲ ਤ ੇਬਹੁਤੀ ਅਣਬਣ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਈ । ਘਰ

ਗ�ਿਹਸਥੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਕਤ ੇਇਹਨਾਂ � ਘਰ ਵਾੜ ਘਰ ਦਾ ਹੀ

ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹ ੋਜਾਏ । 

ਉਸਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ � ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦ ੇਖੁਦ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਜਾਦਂ ੇਹਨ । ਪਰ ਖੌਰ ੇਇਝੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਦੇ

ਮਾ ਂਬਾਪ ਉਸਦ ੇਵੱਡ ੇਭਰਾ ਨਾਲ� ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ । ਪੂਰ ੇਆਿਫ਼ਸ

ਵਕਤ ਚ ਉਹ ਇਹ ੋਸੋਚਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਿਕਸ ੇ� ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਨਹ� । 

ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਿਪਸ ਆ�ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਮੁੜ ਉਹੀ ਿਵਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹ ੇਸੀ ਉਸ� ਜਾਪ ਿਰਹਾ

ਸੀ । ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਸੋਚ ਪਾਗਲ ਹ ੋਜਾਏਗੀ । ਪਿਹਲ਼ਾਂ ਵਾਗਂ ਆਟ ੋਚ ਬੈਠੀ

ਓਥ ੇ�ਤਰੀ ਿਜੱਥ ੇਗੌਰਵ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਥ ੋਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ� ਘਰ ਤੱਕ

ਆਟ ੋਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ । ਗੌਰਵ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਤੰਨ ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ

ਤੱਕ ਸੀ । ਸਾਹਮਣ ੇਲੱਗ ੇਤਾਤਂਿਰਕਾਂ ਆਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੋਚਦੀ ਆਟ ੋਚ

ਬੈਠ ਹੀ ਗਈ ।ਆਟ ੋਪੂਰ ੇਭਰ ੇਹੋਏ ਤ ੇਚਲਦਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ

ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਤ ੇਜਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਬਚੀ ਅਚਾਨਕ

ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਿਜਹਾ ਿਜਸਦੀ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ੇਵ ਤ� ਿਕਤ ੇਿਕਤ ੇਦਾੜੀ ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਧੌਲਾ

ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਆਟ ੋਚ ਬੈਿਠਆ । ਿਸਰਫ ਉਸਦ ੇਨੇੜ ੇਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ

। ਓਥ ੇਹੀ ਉਹ ਫੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ� ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਤਲ

� ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਤ ੇਖੁਦ � ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਿਪਆ । ਪੈਰ� ਚੱਪਲ , ਿਲਬੜੀ

ਜਹੀ ਸਲੇਟੀ ਲੋਅਰ ਤ ੇਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।  

ਸ਼ੀਤਲ � ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ । ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੇ

ਿਚਹਰ ੇਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੀ ਸੀ । ਮੁੜ

ਿਸਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ । ਆਟ ੋਦ ੇਵੱਜਦ ੇਝਟਿਕਆਂ ਚ ਦੋਵ� ਆਪਸ ਚ
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ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਏ ਸੀ । ਖਿਹੰਦ ੇਮੋਿਢਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ

ਲੱਗੀ ਸੀ । ਉਸ ਸਖਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਜੇਬ ਿਵੱਚ ੋਕੁਝ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਿਢਆ

। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ੀਤਲ � ਪੱਟਾਂ ਤ ੇਵੱਖੀ ਕੋਲ� ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ । ਲੱਤਾਂ

ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖ ੇਬੈਗ � ਖੋਲ�ਣ ਲੱਗ ੇਊਸਦੀ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਨ� ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੇ

ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ । ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਾ ਂਅੰਜਨਪੁਣ ੇਚ ਇਸਦਾ

ਤਾ ਂਪਤਾ ਨਹ� । ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�ਾ ਂਿਝੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਇੱਕ ਦਮ ਸ਼ਾਤਂ ਸੀ

। ਿਕਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਚ ਇਝੰ ਉਸ� ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ

ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਣ ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਹੱਲਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਲ

ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ । ਪਤਾ ਨਹ�

ਬੈਠਦ ੇਹੀ ਉਸ� ਿਬਨਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ੇਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਥ� ਿਕਥ�

ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ � ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੇ ਨਹ� ਸੀ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ । ਤ ੇਿਕੰਝ ਉਸ ਉਸ

ਜਗ�ਾ � ਿਸਰਫ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਗਂ ਟਣੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦ ੇਪੂਰੇ

ਿਜਸਮ ਚ ਝੁਣਝੁਨੀ ਿਜਹੀ ਿਛੜ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਹਰ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ � ਹੋਰ

ਵੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚ ਸੁੰਗੇੜ ਲ�ਦੀ ਤ ੇਪੱਟਾਂ � ਵੀ ਘੁੱਟ ਲ�ਦੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ

ਉਸਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਜਾ ਂਆਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪ ੈਸਿਕਆ । ਮਾਨ�  ਉਸਦੀ

ਚਮੜੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ�ਸ ਜ਼ੀਰ ੋਹ ੋਗਈਆਂ ਹੋਣ । ਤ ੇਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ

ਗਈਆਂ ਹੋਣ । ਬੱਸ ਜ ੋਿਜਸਮ ਚ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਹੱਸ ੇਤ� ਦੂਜ ੇਿਹੱਸ ੇਤੱਕ ਦੌੜ

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਸੀ । ਸਮਾਂ

ਮਾਨ�  ਉਸਦ ੇਿਦਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਆਟੋ

ਦੀ ਬ�ੇਕ ਨਹ� ਵੱਜੀ ਤ ੇਉਸਦ ੇਹੱਥਾਂ ਨੇ ਆਿਖ਼ਰੀ ਛੂਹ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ

। ਆਟ ੋਵਾਲੇ ਦ ੇਦ ੋਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਖਣ ਤ ੇਉਸ� �ਤਰਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ।ਬਰਫ਼

ਵਾਗਂ ਜੰਿਮਆ ਬਾਕੀ ਸ�ਸਜ ਇੱਕ ਦਮ ਸਰੀਰ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈਆਂ ਉਹ �ਤਰ
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ਕੇ ਿਕਰਾਇਆ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ।ਉਸਦ ੇਮਗਰ� ਹੀ ਆਟ ੋਵਾਲੇ � ਿਕਰਾਇਆ

ਫੜਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮਗਰ� ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ । 

-“ਮੈਡਮ ,ਇਹ ਐਡਰ�ਸ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹ ੋਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚ ਿਕੱਥ ੇਹੈ ?” 

ਕੁਝ ਪਲ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕਟੱਕ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਿਜਵ� ਜਾਗੀ ,” ਉਸ ਕੋਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ

ਿਲਿਖਆ ਐਡਰ�ਸ ਵੇਖ ਇੱਕ ਦਮ ਚ�ਕ ਗਈ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵ ੇ। 

-“ਇਹ ਤਾ ਂਮੇਰ ੇਘਰ ਦਾ ਹੀ ਐਡਰ�ਸ ਹ ੈ,ਤੂਹਾ� ਕੀ ਕੰਮ ਹ ੈ“. ਕਿਹਕੇ ਉਹ

ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ।

“ਜੀ ਮੈ� ਿਮਸਟਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਆਰ.ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹ.ੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ

ਿਨਿਤਨ ਹ ੈਤ ੇਮ� ਅਹੂਜਾ ਇਲੈਕਿਟ�ਲ ਵਰਕਸ ਚ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਹਾ ਂ। ਿਨਿਤਨ ਨੇ

ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਿਸੱਧ ੇਤੱਕਦ ੇਹੋਏ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ । 

ਸ਼ੀਤਲ � ਅਚਾਨਕ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਿਕ ਸਵੇਰ ੇਹੀ ਤਾ ਂਆਟ ੋਚ ਬੈਠੀ � ਗੌਰਵ ਨੇ

ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਿਕਸ ੇ� ਭੇਜੇਗਾ ।ਅਚਾਨਕ

ਉਸਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ।ਆਟ ੋਚ ਜ ੋਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ� ਭੱੁਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਨਿਤਨ � ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਚ �ਟਰੀ ਕੀਤੀ । ਉਸਦ ੇਮਨ

ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਬ ੋਹਵਾ �ਝ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਿਕਚਨ ਿਵਖਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਮਰ ੇਚ ਪਰਸ ਰੱਖ ਆਈ ,ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ�

ਪਾਣੀ ਪੁੱਿਛਆ ਤ ੇਖੁਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ । ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਕਣਖੀ

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰ ਓ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਪਰ

ਉਸਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ � ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ । ਉਸ�

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਤ ੇਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤ ੇਬੁਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਕੇ ਉਹ

ਆਪਣ ੇਕਮਰ ੇਚ ਆ ਗਈ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ੇਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ।



HarjotDiKalam

ਿਕਚਨ ਤ ੇਲੌਬੀ ਚ ਿਸਰਫ ਹਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ । 

ਪਰਦ ੇ� ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜ ੇਬਦਲਣ ਲੱਗੀ । ਅਚਾਨਕ ਉਸ�

ਲੱਗਾ ਿਕਚਨ ਿਵੱਚ� ਆ�ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹ ੋਗਈ ਹੋਵ ੇਤ ੇਪੂਰ ੇਘਰ ਦੀ ਸੁੰਨ

ਆਵਾਜ਼ ਉਸ� ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵ ੇ। ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਸਵੇਰ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਏ ਿਖਆਲ

ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਮ ਉਭਰ ਆਏ । ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ�

ਿਫਰ ਤ� ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ ਉਸਦ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਤ ੇਹਰਕਤਾਂ ਵਾਗਂ । ਉਸ� ਇਝੰ

ਲੱਗਾ ਿਜਵ� ਕਮਰ ੇਦ ੇਪਰਦ ੇਹੁਣ ੇਿਜਹ ੇਕੰਬ ੇਹੋਣ । ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲ�ਾ ਕਮਰ ੇਦੇ

ਿਕਸ ੇਕੋਨੇ ਚ� ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਵ ੇ। ਪਤਾ ਨਹ� ਪਰਦ ੇਚਲਦ ੇਪੱਖ ੇਕਾਰਨ ਿਹੱਲ

ਰਹ ੇਸੀ ਜਾ ਂਉਸ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਸੀ । 

ਅਚਾਨਕ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ । ਕੱਲੀ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਿਬਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤ ੇਿਕੰਝ ਉਹ

ਕੱਪੜ ੇਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼

ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਿਖਆਲ ਦ ੇਮਨ ਚ ਆ�ਦ ੇਹੀ ਉਹ ਦੱਬ ੇਪੈਰ�

ਦਰਵਾਜ਼ ੇ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥ ੇਤੱਕ ਗਈ ।

ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਰਾ ਕ ੁਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ । ਪਰਦ ੇਦ ੇਿਪੱਛੇ ਤ�

ਦ ੋਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ ਿਜਵ� ਹਨੇਰ ੇਚ ਿਬੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਿਠਠਕ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਗਈ । ਿਜਸਮ ਇੱਕ ਦਮ

ਕੰਬ ਿਗਆ । ਅੱਖਾਂ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ � ਿਜਵ� ਹੀ �ਪਰ ਤ� ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਿਨਹਾਰਨ

ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ� ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਪੱਛੇ

ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ । ਪਰ ਉਸਦ ੇਵੇਖਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਤ ੇਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਿਜਵ� ਉਸਦ ੇਸਭ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ � ਕੀਲ ਿਲਆ ਹੋਵ ੇ। ਿਜੰਨ�ਾ ਂਉਹ ਿਪਛਾਹ ਹ ੋਰਹੀ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ

ਉਹ ਅੱਗ ੇਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੋਫ਼ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਿਪਛਾਂਹ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹ� ਸੀ
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ਰਹੀ । ਤ ੇਉਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਦ ੇਇਨੇੰ ਕਰੀਬ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ

ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਮੂੰਹੋ

ਬਾਹਰ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਿਨਿਤਨ ਦ ੇਹੱਥ ਉਸਦ ੇਮੋਿਢਆਂ ਤ ੇਿਟਕੇ ,ਡੌਲੀਆਂ ਦੇ

ਮਾਸ � ਘੁੱਟਦ ੇਹੋਏ ,ਵੱਖੀ ਕੋਲ� ਦ�ਵ� ਪਾਸ ੇਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ� ਜਕੜ

ਿਲਆ । ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਿਖੱਚਕੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਦੂਰੀ � ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ

। ਿਚਹਰ ੇਕੋਲ ਿਖਸਕਦ ੇਗੁਏ ਤ ੇਗਰਮੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ � ਬੁੱਲ�ਾ ਦਾ ਤਾਪ ਅਲੱਗ

ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਿਰਹਾ ਸੀ । ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇਚ ਲੱਗਪੱਗ ਖੋਕੇ ਉਹ ਮਦਹੋਸ਼ੀ

ਦ ੇਆਲਮ ਚ ਡੱੁਬ ਰਹ ੇਸੀ । ਆਟ ੋਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ� ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣ ੇਆਪ �

ਭੱੁਲ ਕੇ ਉਸਦ ੇਜਾਦੂਮਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਸ਼ੀਤਲ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ । ਆਪਣ ੇਆਪ �

ਆਪਣ ੇਹਾਲਾਤ � ਭੱੁਲ ਗਈ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਕਸ ੇਅਿਦ�ਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਵੱਸ ਚ

ਹੋਵ ੇ। ਉਸਦ ੇਮੋਿਢਆਂ ਗਰਦਨ ਤ ੇਿਪੱਠ � ਸਿਹਲਾ�ਦ ੇਿਨਿਤਨ ਦ ੇਹੱਥਾਂ ਨੇ

ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਤ ੇਅੰਿਤਮ ਭਾਰ � ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ � ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਤੇ

ਉਹ ਕੰਮ ਉਸਦ ੇਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ । ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ

ਸ਼ੀਤਲ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਦ ੇਕਲਾਵ ੇਚ ਘੁੱਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਜਦ� ਤੱਕ

ਦ�ਵ� ਬ�ਡ ਤ ੇਿਡੱਗ ੇਬੇਤਰਤੀਬ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਾਗਂ ਖੁਦ ਵੀ ਿਵਖਰ ਨਾ ਗਏ । ਸ਼ੀਤਲ

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਪੂਰ ੇਪ�ਕਰਣ ਚ ਬੰਦ ਸੀ । ਜਦ� ਵੀ ਉਹ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ

ਖੋਲ�ਦੀ ਤਾ ਂਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ � ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦ ੇਦੇਖ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ

ਲ�ਦੀ ।ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਿਕਵ� ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦ�

ਜਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ੇਿਜਸਮ � ਹੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਵਾਗਂ ਜਗ�ਾ ਿਦੱਤਾ

ਸੀ । ਉਸਦ ੇਬੁੱਲ� ਚੁੰਮਦ ੇਹੋਏ ਉਸਦ ੇਿਜਸਮ ਤ ੇਫ਼ੈਲਣ ਲੱਗ ੇ। ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ

ਉਸ� ਿਪਆਰਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਤ ੇਛੇੜਦਾ ਊਸਦੀ ਗਰਦਨ ਛਾਤੀ ਤ ੇਿਢੱਡ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹਰ

ਿਹੱਸ ੇਚ ਤਰੰਗ ਛੇੜਦਾ ਿਗਆ । ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦ ੇਅਗਲੇ ਆਉਣ
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ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ �ਡਵਾਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਕਦ� ਦੋਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ

ਮਾਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕਾਸ ੇਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਿਰਹਾ ਸ਼ੀਤਲ � ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ । ਇਝੰ

ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਸ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤ ੇਪਿਹਲਾਂ ਹੀ

ਿਮਿਥਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਤ ੇਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ� ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ � ਜੀਅ ਰਹੀ

ਸੀ ਤ ੇਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਸਨੇ ਉਸਦ ੇਮਨ ਤ ੇਿਜਸਮ ਤੱਕ

ਇੱਕ ਿਚਰੰਜੀਵੀ ਿਪਆਸ � ਜਗ�ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵ ੇਤ ੇਿਜਸ� ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ

� ਿਨਿਤਨ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦੀ ਤ ੇਕੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਤ ੇਜ ੋਉਸਦ ੇਮਨ ਤਨ ਤ ੇਪੂਰੀ

ਤਰ�ਾ ਂਫੈਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ ੇਇਝੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤ ੇਿਸਸਕੀ �

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵਮ�ਟ � ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਵਾਏ ਆਪਣੇ

ਆਪ � ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤ� ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕ ੂਬਦਲ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਚ ਤੱਕਦ ੇਹੋਏ ਪਲਾਂ ਚ ਿਸ਼ਖਰ ਤ ੇਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨੇ ਉਸਦ ੇਤਨ ਮਨ

� ਿਨਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ਥੱਕ ਕੇ ਦ�ਵ� ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਲੁੜਕ ਗੁਏ । ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ ਤੇ

�ਪਰ� ਪੱਖ ੇਦੀ ਹਵਾ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਇੱਕ ਦਮ ਦ 

ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ । ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਜਦ� ਉਸਦੇ

ਕੋਲੋ ਿਨਿਤਨ ਦ ੇ�ਠਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ� ਹੋਇਆ । ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਕੇ

ਜਦ� ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾ ਂਉਸ� ਦੱਸ ਦਵ ੇਉਹ �ਝ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹੀ । 

ਉਸਦ ੇਿਸਰ � ਘੂੜੀ ਨ�ਦ ਨੇ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਦ� ਵੱਜਦੀ ਡੋਰ ਬ�ਲ ਨਾਲ ਉਹ

ਤ�ਬਕ ਕੇ �ਠੀ । ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜ ੇਪਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀ। ਜਾਦਂ ੇਜਾਦਂ ੇਿਕਚਨ ਚ

ਿਨਗ�ਾ ਮਾਰੀ ਉਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਬਨਾਂ ਦੱਸ ੇਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹ ੇਿਕੱਧਰ ਚਲਾ

ਿਗਆ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਚ ਿਖਆਲ ਆਇਆ । 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ�ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾ ਂਅੱਿਗਓ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲਗਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ,”

ਮੈਡਮ ਮ�� ਿਮਸਟਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹ ੈ“। 
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ਸ਼ੀਤਲ ਉਸਦ ੇਵੱਲ ਇਝੰ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ ਿਜਵ� ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇ। ਜ ੇਇਹ

ਮਕੈਿਨਕ ਹ ੈਤ ੇਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜ ੋਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤ ੇਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ।

ਉਸਦਾ ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਚ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ । ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਣ ਤ ੇਉਸ� ਅੰਦਰ

ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ । 

ਿਕਚਨ ਚ ਆਰ ਓ ਿਵਖਾ ਕੇ ਤ ੇਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕਮਰ ੇਵੱਲ ਆ�ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ

ਿਕ ਿਕਤ ੇਜ ੋਸਭ ਉਸਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਿਹਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਤਾ ਂਨਹ� ਸੀ । 

ਕਮਰ ੇਚ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦ ੇਿਖੱਲਰ ੇਕੱਪੜ ੇਤ ੇਿਬਸਤਰ ਦ ੇਹੋਏ ਬੁਰ ੇਹਾਲ ਤ� ਉਸ�

ਸਮਝ ਸੀ ਿਕ ਜ ੋਹੋਇਆ ਅਸਲ ਸੀ । ਪਰ ਜ ੇਅਸਲ ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਘੰਟ ੇਚ

ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਝੰ ਆਟ ੋਤ� ਬ�ਡ ਤੱਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਤ ੇਉਸ� ਗੌਰਵ ਦੀ

ਗੱਲ ਦਾ ਿਕਵ� ਪਤਾ । 

ਤ ੇਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤ ੇਕੱਪੜ ੇਤ ੇਇਝੰ ਉਸ� ਕੀਲ ਲੈਣਾ । ਿਕਤ ੇਉਹ

ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤਾ ਂਨਹ� ਹ ੋਗਈ । ਿਕਤ ੇਉਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਤਾਤਂਿਰਕ

ਵਗੈਰਾ ਤਾ ਂਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ !! 

ਉਸਦ ੇਸੋਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦੌੜ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਮਰ ੇਚ ਆਸ ਪਸ

ਤੱਿਕਆ ਕੀਮਤੀ ਿਦਸਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਸੀ । ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਲੇਟ

ਗਈ । ਕਦ ੇਕੁਝ ਿਮੰਟਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈ ਿਕਿਰਆ ਉਸਦ ੇਮਨ ਚ ਦੌੜਨ ਲਗਦੀ

ਕਦ ੇਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦ ੇਉਸਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ।ਉਸਦ ੇਮਨ � ਬੁਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਥਕਾ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਦ� ਤੱਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਮੁਕਾ ਕੇ

ਮੈਡਮ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹ� ਤ ੇਸਰਿਵਸ ਦਾ ਿਬਲ ਉਸ� ਫੜਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ।

ਉਸ ਵੱਲ ਿਬਨਾਂ ਦੇਖ ੇਤੱਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਚੁੱਿਕਆ ਤ ੇਪੈਸ ੇਦੇਣ ਲਈ

ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ । ਇੱਕ ਬੜ ੇਹੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਰ�ਾ ਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ

ਿਡੱਿਗਆ । ਉਸਨੇ ਪੈਸ ੇਦ ੇਕੇ ਇਜੰੀਨੀਅਰ � ਤੋਰਨ ਮਗਰ� ਕਾਗਜ਼ � ਖੋਿਲ�ਆ



HarjotDiKalam

ਤ ੇਪਿੜ�ਆ । 

“ਮੈ� ਪਤਾ ਮੇਰ ੇਅਚਾਨਕ ਇਝੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ

ਆਉਣਗ ੇਜ ੇਕੋਈ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਮੇਰ ੇਮਗਰ� ਆ ਵੀ ਿਗਆ ਤਾ ਂਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਮ� ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮ� ਇਜੰੀਨੀਅਰ

ਨਹ� ਹਾ ਂਨਾ ਹੀ ਤੇਰ ੇਹਸਬ�ਡ ਨੇ ਭੇਿਜਆ । ਅਸਲ ਚ ਮ� ਵੀ ਉਸੇ ਚ�ਕ ਤ� ਰੋਜ

ਆਟ ੋਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਹਾ ਂ। ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ� ਰੋਜ ਤੇਰ ੇਹਸਬ�ਡ

ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ � ਨ� ਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੈ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕਦ ੇਹੀ ਤੇਰ ੇਵੱਲ

ਅਚਾਨਕ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ ੇਤੇਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਪਲੈਨ

ਕੀਤਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰ ੇਹਸਬ�ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰ� ਇਹ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਬਣ

ਤੇਰ ੇਨਾਲ ਆਟ ੋਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ।ਮੈ� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਮ�

ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋਜਾਵਾਂਗਾ । ਪਰ ਜ ੋਵੀ ਸਮਾ ਤੇਰੇ

ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ ਇਹ ਅਲਿਹਦਾ ਸੀ ਤ ੇਆਿਖ਼ਰੀ ਵੀ । “ 

ਤੇਰ ੇਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� “ਗੁੰਮਨਾਮ “ 

ਅੱਖਰ ਪੜਦੀ ਪੜਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਿਜਵ� ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੋਵ ੇ। ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਸ�

ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ।ਪਰ ਸੱਚ ਉਸਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਸੀ ਉਸਦ ੇਆਪਣੇ ਮਨ ਦ ੇਡਰ

ਵਿਹਮ ਤ ੇਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਰਗ ੇਫਜ਼ੂਲ ਦ ੇਿਵਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ� ਿਕਸ ੇਅੱਗ ੇਐਨਾ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਨੱਕੀ ਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਦ ੇਤਨ ਤ ੇਮਨ ਤੇ

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ� ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ

ਗਈ ਸੀ ।

(ਸਮਾਪਤ )
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