
 

 
 
       ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆ ਂਦੀ ਸੋਚ ਤ5 ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ; ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਢੰਗ; ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਿਕD ਿਕ 

ਿਕਰਦਾਰ; ਦੇ ਪਾਤਰ; ਨੰੂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨ; ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ 

ਿਵਅੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰਜਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 

ਹ;।ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੰੂਨ; ਨੰੂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਿਜਹਾ ਸੁਨM ਹਾ ਹੈ ਿਜੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚ ੇਕਹਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ। 
 
        ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਥ; ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਜੋ ਿਕ ਲੋਕ; ਲਈ ਜ; ਪੜOਨ ਵਾਿਲਆ ਂਸਰੋਿਤਆਂ ਲਈ ਆਮ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਨ ਿਕD ਿਕ ਿਜੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰ, ਆਚਰਣ, ਬੇਰੁਪਤਾ, 

ਅਿਹਸਾਸ, ਦੱੁਖ, ਸੁੱ ਖ, ਿਜੱਤਣਾ, ਹਾਰਨਾ, ਰੋਸਾ ਇਹੀ ਗੱਲ; ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ 

ਗੱਲ; ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਜਉਣਾ ਿਸਖਾਉਦੀਆ ਂ ਹਨ।ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਚੋ ਜ; 



 

ਬੋਲਚਾਲ ਜੋ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ ਮਹੱਰਰੇ ਤ5 ਪਰੇ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮR ਿਕਸ ੇ

ਤ5 ਕੋਈ ਮੁਲ;ਕਣ ਨਹS ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪTਿਕਿਰਆ ਹੈ ।ਇਹ ਿਜੰਦਗੀ 

ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਹੈ ਇਹ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਲਫਜ; ਿਵਚ ਿਬਆਨ 

ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਨੰੁ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ।ਮR ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਤਰ; 

ਨੰੂ ਿਨਖੇੜ;ਗਾ ਨਹS ਿਕa◌ੁ◌ਂ ਿਕ ਉਨO ; ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨ; ਜ; ਕਿਹ 

ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮR ਉਨO ; ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੈ ਨਹS ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਿਕ ਮੇਰੇ ਇਨO ; ਅਲਫਾਜ; ਨਾਲ ਉਨO ; ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਿਕD ਿਕ ਕਈ 

ਵਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਨਸਾਨ ਬਖੇਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜੀਅ ਿਰਹਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਐਸਾ ਨਹS ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪTਭਾਿਵਤ 

ਕਰੀਏ। 
 
      ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਮR ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਪੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੂਰ ਿਜਲOਾ 

ਪਿਟਆਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹ; ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨM  ਮR ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਇਹਨਾ ਅੱਖਰਾ ਨੰੂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਜਬਾਤ; ਨੰੂ ਿਨਖੇੜ ਕੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹ; ਮR ਦੱਸਵੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ ਆਪਣੇ 

ਜੱਦੀ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਗਰ5 ਪਿਟਆਲੇ ਕੋਲ ਧਬਲਾਨ ਿਵਖੇ ਬੀ ਸੀ ਏ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤ5 ਮਗਰ5 ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਿਚੱਤ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 

ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨ[  ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ 

ਿਲਆ ਤੇ ਮR ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨ[  ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ; ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਤ5 

ਕਰੀਬ ੨੫੦ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਟੈਨ[  ਕਰਨ ਮਗਰ5 ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 

ਜਰੀਆ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ ਏ ਫਾਇਨਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 



 

 
       ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ;ਗਾ ਿਜਸ ਤੇ 

ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ । 
 
       ਮR ਨM ਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨM ਪਾਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹ; ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਬੜੀ 

ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨM  ਜੰਮਣ ਦਾ ਸੋਗ 

ਮਨਾਇਆ ਿਜਵ_ ਿਕ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ; ਕੋਈ ਿਜੰਦਗੀ ਚ 

ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਅਸS ਦੋ ਭੈਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹ; ਮR ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜOੀ-ਿਲਖੀ   

ਿਜਵੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ; ਚ ਪੜOੀ ਤੇ ਪਲੀ ਉਹਨ; ਹਾਲਾਤ; 'ਚ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਿਕਸ ੇਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ5 ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ 

ਮੇਰੀ ਮ; ਨM  ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡ ਨਹS ਲਡਾਏ ਿਜਵ_ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ; ਭਰਾਵ; 

ਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ;ਦੇ ਸੀ । ਮR ਲੋਕ; ਘਰ ਸਫਾਈਆ ਂਝਾੜੂ ਚੋਖਾ ਕਰਦੀ 

ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਚ ੨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਜ; ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ 

ਸਨ ਨਹS ਤ; ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੀ ਚੁੱ ਲੇ-ਚaਕੇ ਜ; ਲੋਕ; ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ  ਲੰਘ 

ਜ;ਦਾ। 
 
        ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ5 ਿਜਆਦਾ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਪਰ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹS ਹੰੁਦੇ ਿਕD 

ਿਕ ਔਕੜ; ਿਕਸਮਤ 'ਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਜ; ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਜ; ਨਸੀਬ; ਦਾ 

ਕੋਈ ਖੇਲ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਦ; ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਮR ਇਹ ਨਹS ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਮੇਰੇ 

ਭੈਣ ਭਰਾਵ; ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਖਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਮR ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਸਬ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 

ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ; ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਜ ਮਰੱਰਾ ਦੀ 

ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਆਮ ਿਜਹਾ ਿਕੱਸਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹੀ ਮਕਸਦ 



 

ਸੀ ਿਕ ਝੂਰ-ਝੂਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਖੇਤ; ਿਵਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਰੋਜ ਿਜੰ◌ੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਚ ੇਵੱਢਣ ਨੰੂ ਆਉਦੇ ਸੀ ।ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੰੂੈ 

ਔੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਿਨਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ; ਮR ਏਦ; ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ 

ਯਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ; ਨਹS। 
  
        ਮR ਰਾਤਾ ਨੰੂ ਸaਦੀ ਨਾ ਸੀ ਤਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਚਮਕਦੇ ਦੇਖ 

ਮR ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਵੀ ਕਦੀ ਏਦਾ ਚਮਕੁਗੀ। ਮR ਜਦ ਵੀ 

ਆਪਣੀਆ ਂਹਾਨਣਾ ਨੰੂ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੀ ਤ; ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਿਨਕਲ ਆDਦਾ 

ਿਕa◌ੁ◌ਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋ- ਅੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਿਚੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮR ਵੀ ਇਹਨਾ 

ਨਾਲ ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ ਜਾਵ; ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਮਜਬੂਰੀਆ ਅੱਗੇ ਿਕਹਦਾ ਵੱਸ 

ਚੱਲਦਾ ਦੇਿਖਆ ਤ; ਿਜੰਦਗੀ ਮੋਹਤਾਜ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ; ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤਲਬ ਦੀ ਸੁੱ ਖ; 

ਨੰੂ ਪਰ ਰੱਬ ਸੁੱ ਖ ਮਾਣਨ ਨਹS ਿਦੰਦਾ ਮੇਰੀਆ ਹਾਨਣਾ ਮੁੰ ਿ◌ਡਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ; ਕਰਦੀਆ ਂ

ਜ; ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਘੰੁਮਣ ਚਲੇ ਜ;ਦੀਆ ਪਰ ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੰੂ 

ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਜ;ਦਾ ਸੀ ਿਕD ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਅੱਗੇ ਿਕਹਦਾ ਜੋਰ 

ਚੱਲਦਾ ? ਕੌਣ ਚਾਹੰੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆ ਦੀ ਨੰੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ? ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਦਨ 

ਗੁਜਰਦੇ ਗਏ ਸਮ; ਗੁਜਰਦਾ ਿਗਆ ਮR ਚੌਗਾਠ ਿਜੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ 

ਕੋਈ ਮੁਲ;ਕਣ ਨਹS । 
 
        ਮR ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਰਝਾਈ ਿਜਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਕੋਈ ਿਖਆਲ ਨਾ 

ਚਾਹੇ ਮR ਮਰ; ਚਾਹੇ ਮR ਜੀਵ; ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਆਇਆ 

ਿਜਹਨੰੂ ਮR ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।ਮR ਿਜਨO ; ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਇਆ 

ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨ; ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ ਦੀਪ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 

ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਕਈ ਵਰO ੇਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਨO ; ਦੇ ਘਰ ਜ;ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲ ਜ; ਪੀ ਜੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆDਦਾ 



 

ਸੀ। ਜਦ5 ਉਹ ਆਇਆ ਤ; ਪਿਹਲ; ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹS ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ-

ਬਾਤ ਨਹS ਚਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਫੋਨ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮR ਨM ਪਾਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ 

ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਸੀ (ਮR ਦੱਸ ਦੇਵਾ ਅਸS ਨM ਪਾਲ ਤ5 ਇੰਡੀਆ 

ਆ ਗਏ ਸੀ ਿਕe ਿਕ fਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨੰੂ ਨM ਪਾਲ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ ਤੇ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ) ਜਦ5 ਮR ਆਪਣੇ 

ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤ; ਦੀਪ ਹਮਸ਼ੇਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਮR ਿਜਆਦਾ 

ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ 

ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਕਸ ੇਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮR ਉਹਨ; ਦੇ ਕੋਈ ਪTੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ 

ਰੁਕਣਾ ਿਪਆ ਿਕD ਿਕ ਮR ਉਹਨ; ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 

ਨM  ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਮੈਨੰੁ ਘਰ ਰੱਖ ਿਲਆ।ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ੯ 

ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸS ਗੱਲ; ਬਾਤ; ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਮੰਜੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਛਾ ਕੇ ਅਸੀ 

ਿਬਸਤਿਰਆ ਤੇ ਜਾ ਪਏ।ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਡ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਨM  

ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਨਹS ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜਰੂਰ ਸੀ 

ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਦਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਸੀ ਿਕ ਮR ਿਕੱਥੇ ਨM ਪਾਲ ਦੀ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਝੱਲੀ ਕੁੜੀ ਿਕੱਥੇ ਉਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਐਸ਼ ਪTਸਤੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਨ[ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਸਨੱੁਖਾ ਪਰ ਅਪਾਿਹਜ ਸੀ ਪਰ ਮਰੇੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 

ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਅਿਜਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਅਪਾਿਹਜ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਜ; 

ਦੁਨੀਆ ਿਕ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ; ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪਰ ਿਦਲ ਿਕੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਿਕਸ ੇਦੀ ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਿਕੱਥੇ ਮR ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਿਕੱਥੇ 

ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹS ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨM  ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਉਹ ਕੋਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। 
 
       ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹਨM  ਕਿਹ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਮR ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱ ਤਾ ਹੀ fਿਠਆ ਸੀ 

ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਝੱਲੀਏ ਤੈਨੰੂ ।ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਨM  



 

ਵੀ ਮਨੰੂੈ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਿਕੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵ; ਨੰੂ 

ਕਾਬ ੂਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ 

ਤਰਾਜ਼ੂ ਚ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਤੋਲਨਾ ਪਰ ਭਾਰਾ ਪਲੜਾ ਤ; ਮੁਲਾਜੇਦਾਰੀਆ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਪਰ 

ਮR ਖੁਸ਼ ਸੀ । ਿਦਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਗੂੜਾ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ ਉਹ ਪੜਨ ਲਈ 

ਨਵ_ ਸ਼ਿਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਿਨੱਤ ਮੈਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਅਸS ਰਾਤ-ਰਾਤ 

ਭਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮਟੋੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰ◌ੂ◌ੰ ਮੋਟੀ ਕਿਹ 

ਕੇ ਬੁਲ;ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਕਰਾਰ; ਵੀ ਹੰੁਦੀਆ ਰਿਹੰਦੀਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 

ਮੈਨੰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਦਾ ਹੰੁ◌ੰਦਾ ਸੀ । ਮਰੇੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੜ ਆ 

ਿਗਆ ਸੀ । ਮR ਬੁੱ ਤ ਵਰਗੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵਂ ਮੋੜ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਨM  ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ 

ਦੇਖੀਆ ਨਹS ਸੀ ਅੱਜ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਬਨ ਮੰਗੇ ਿਮਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਨੰੂ 

ਿਬਨ ਮੰਗੇ ਿਮਲ ਜਾਏ ਤ; ਿਕ ਉਸਨੰੂ  ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ । 
  
        ਿਦਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਸਬ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਤਰਕਾਰ; 

ਵੱਧਦੀਆ ਂਗਈਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕa◌ੁ◌ਂ ਿਕ ਿਬਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਹਾਨM  ਘੜਨ ਲੱਗ 

ਿਪਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀ ਜਾਤ 

ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੇ ਨਹS ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ 

ਉਹਨM  ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹS ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਚੋ ਨਵੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ 

ਕੇ ਬਦਲ ਜੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਵੇ ਤਾਰੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਦੇ ਨM  ਚੰਨ ਤ5, ਹਵਾਵ; ਰੱੁਕ ਜ;ਦੀਆ 

ਅਚਾਨਕ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ।ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਚੰਦ ਕੁ ਪਲ; ਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀਆ 

ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਜਾਣਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਵੇ ਕੋਈ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਜਾਣਦਾ 

ਪਰ ਇਹ ਤ; ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਏਦਾ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ 

ਮੇਰੀ ਅੋਕਾਤ ਯਾਦ ਿਦਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਿਕ ਅੋਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਉਹਨM  ਇਹ ਨਹS ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ।ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 



 

ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਿਦਲ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕਈ ਤਰ; ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਚੰਦਰਾ ਟੱੁਟੇ ਤਾਰੇ 

ਵ;ਗ ਪਲ; ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਗਆ।ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਕਲੈਣੀ ਜੰਮ 

ਪਈ ਕਲੱਛਣੀ ਬਾਪੂ ਦੀਆ ਗੱਲ; ਸੱਚ ਹੰੁਦੀਆ ਜਾਪਦੀਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਿਖਝ ਕੇ 

ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਟੱੁਟ ਕੇ ਜੁੜੇ ਫੇਰ  ਟੱੁਟਜੇ 

ਉਹ ਯਾਰੀ ਨੀ ਿਜਸਮਦੋਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਿਸਆਣੇ ਦੀ ਕਹੀ ਸੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ5 

ਰੱਸੀ  ਟੱੁਟ ਜਾਵੇ ਤੀ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਿਵਚ ਗੰਡ ਪੈ ਹੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਕੱੁਝ ਗੱਲ; ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਈਆ ਂਸਨ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਿਰਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਿਕa◌ੁ◌ਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਮ; ਨM  ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਦੀਪ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆ 

ਬਾਹ; ਚ ਬਾਹ; ਪਾਏ ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮ; ਮੇਰੇ ਤ5 ਖਫਾ ਸੀ 

ਬਸ ਦੁਰੀਆ ਂਵੱਧਦੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਪਆਰ ਘੱਟਦਾ ਿਗਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਓਹੀ 

ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹS ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮ; ਮੈਨੰੁ ਨM ਪਾਲ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਮR ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੀਪ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੱੁਛ ਲੈਦੀ  ਹ; ਿਕਉ ਿਕ 

ਜੋ ਸੁੱ ਖ ਮੈਨੰੂ ਦੀਪ ਦੀਆ ਂ ਿਨਗਾਹ; ਚ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਤ5 ਨਹS 

ਿਮਿਲਆ ।ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਪ ਨM  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹS ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ ੫ ਸਾਲ ਤ5 ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਚੰਦਰੇ ਨM  ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹSਉ ਲਾਇਆ। 
 
ਿਲਖਤ: ਦੀਪ 
 


