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ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕਦਨ ਿੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਏ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਰ ਰ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਕਿ ਕਿੂੰ ਨਾ ਿੁ 

ਕਿਰ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਿਰੀਬ-ਿਰੀਬ ਿਾਰ ਸਾਢ ੇਿੁ ਿਾਰ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਏ। ਬਸ ਅੂੰਦਾਜ਼ ੇਵਜੋਂ 

ਆਖ ਸਿਦਾ। ਮੈਂ ਿਦ ੇਸੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਜਹੜੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਆਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ੇ

ਕਵੱਿ, ਨਾ-ਸਮਝੀ ਕਵੱਿ, ਆਪਣੇ-ਆਪ, ਵਿਤ ਦੀ ਿੋਟ ਿਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਿੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕਗਆ। ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਕਹਿਾਣ ਿਰਵਾਉਣਾ  ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿ ਕਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਇਸ 

ਿਾਰਨ ਗੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਭੇਦ ਖੱੁਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਰ ਮੇਰੀ ਅਣਗਕਹਲੀ ਿਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਬਹੁਤਾ ਵਿਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਿਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਢ ਬੀਤੀ ਕਬਆਨ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿੁਝ ਪੱਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਅਿਸਰ ਕਵਹਲੇ ਰਕਹਣ 

ਿਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਗ ਕਵੱਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤ ੇਘੁੂੰ ਮਣ-ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਭਰਦੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨੀਿਰਣ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ 

ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਪਹੁੂੰਿ।ੇ ਸਭ ਘੁੂੰ ਮਣ ਉਪਰਾਂਤ ਘਰ ਪਰਤਣ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ ਕਵੱਿ ਰੱੁਝ ਗਏ। ਮੈਨ ੂੰ  ਬਹੁਤੀ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਿ ਹੋਟਲ ਕਵੱਿ ਬੈਠ ਿੌਿੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਰੌਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਿ ਦੁਿਾਨ 

ਪਰ ਪਈ। ਕਜੱਥ ੇਇੱਿ ਜੋੜਾ ਿੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਵੱਿ ਕਵਅਸਤ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣ ੇ

ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਖਡਾਉਣ ਕਵੱਿ। ਬੱਿਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਗੇਾ। ਦ ਰ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 

ਸਨ ਆ ਰਹੇ। ਿੁਝ ਕਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ, ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਕਖਕਝਆ। ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਖਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਰ ਪਤੀ ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਿੁਝ ਕਿਰ 

ਕਪੱਛੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੁਿਾਨ ਦੀ ਪਰਲੀ ਮੂੰ ਕਜ਼ਲ ਵੱਲ ਿਲੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਾਂਕਦਆ ਸਾਰ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਕਠਆ ਂਤੇ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਜਾ ਪੱੁਜਾ। ਪਹੁੂੰਿਕਦਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਿੀਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਜਸ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਿ ਘੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਕਿਆ, ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖ ਬਸ ਰਤ ਸੀ। ਘੁੂੰ ਮਾ ਿੇ 

ਦੇਕਖਆ ਤਾਂ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱੁਲ 12000 ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਪੜ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਡ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਮਕਹੂੰਗੀ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਹੀ 

ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਗ ਕਵੱਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਲੈ ਿੇ ਦੇਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਿ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਔਿਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 

ਮੈਂ ਖੱੁਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਦੇ ਸਿਾ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਨ ੂੰ  ਓਥ ੇਰੱਕਖਆ ਤੇ ਦੁਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਗਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਦ ੇਮੈਂ ਸੋਕਿਆ 

ਕਿ ਕਿ  ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤ ੇਿੋਂ ਇਹ ਘੜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕਦਆਂ। ਪਰ ਘਰਕਦਆਂ ਤੋਂ ਕਝੜਿਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਿਦ ੇ
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ਨਾਂਹ ਿਦ ੇਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਵੱਿ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੂੰਤ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਕਗਆ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ 

ਮੱੁਲ ਦੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤੋਹਿ ੇਵਜੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਨ ਲਈ ਤੇ ਘੜੀ ਨ ੂੰ  ਡੱਬ ੇ

ਕਵੱਿ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸਜਾਵਟ ਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਵੱਿੋਂ ਡਾਇਰੀ ਿੱਢ ਕਲਖਣ ਲੱਗਾ। 

ਆਪ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, 

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਭੇਟ ਏ, 

ਇਸ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰਾਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਹਹ ਚਾਖ ਲਉ, 

ਮ ੱ ਲ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕ ਝ ਖਾਸ ਨੀ, 

ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਮ ੱ ਲਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ, 

ਬਲਦੇ ਹਏੋ ਹਸ਼ਹਵਆਂ ਦੀ ਉਂਝ ਬੋਲ ਭਾਵੇ ਰਾਖ ਲਉ, 

ਸੋਚ ਨਾ ਹਵਚਾਰ ਤ ੂੰ  ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ, 

ਹਕਉਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ, 

ਹਖਮਾਂ ਜਾਚਕ, ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਨੈ ੂੰ  ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲਉ। 

ਕਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਕਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲੱਖ ਦੇਵਾ ਜਾਂ ਿਨੋ ਨੂੰ ਬਰ, ਪਰ ਕਿਰ ਨਾ ਕਲਕਖਆ। ਕਿਰ ਮੈਂ ਇਸ 

ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਸਬੁੱ ਿ  ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੱਖ ਕਦੱਤਾ। ਕਿ ਸ਼ੁਿਕਰਆ ਿਰਨਾ ਹੋਵ  ਤਾਂ ਿਰ ਦੇਵ । ਉਸ ਉਪਰਾਂਤ ਮੈਂ ਵਰਿਾ ਪਾੜ 

ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਘੜੀ ਨਾਲ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਦਾਇਤ ਕਦੱਤੀ ਕਿ  ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨ ਤੇ ਿੀ ਤੋਹਿਾ 

ਕਦੱਤਾ। ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁਿਾਨ ਵੱਲੋਂ  ਤੋਹਿਾ ਏ। ਬਸ। ਇਹ ਆਖ ਮੈਂ ਦੁਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਤੋਹਿਾ 

ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੂੰਤਜਾਰ ਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਿੁਝ ਕਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਨ 

ਕਪੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੋਹਿਾ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਭੇਟ ਿੀਤਾ, ਉਸਨ ਪਕਹਲਾਂ ਮਨਾ ਿੀਤਾ ਪਰ ਦੁਿਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇੱਿ-ਦੋ ਵਾਰ ਿਕਹਣ 

ਤੇ ਲੈ ਕਲਆ। ਮੈਂ ਿੁਝ ਦ ਰ ਖੜਾ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਿੁਝ ਕਿਰ ਕਪੱਛੋਂ ਮੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਨ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿੋਲ ਿਲਾ ਕਗਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਥੇ ਠਕਹਰਨ 

ਕਪੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਪੂੰ ਡ ਨ ੂੰ  ਪਰਤ ਆਏ। 

ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਿੂੰਮਾਂ ਿਾਰਾਂ ਕਵੱਿ ਰੱੁਝ ਕਗਆ। ਘਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ  ਿਰ 

ਖਾਤ ੇਕਵੱਿ ਜਮਾਂ ਿਰਾ ਕਦੱਤ।ੇ ਿਈ ਕਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਿਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਗਲਤ। ਕਿ  ਇੱਿ 
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ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾ-ਪਰਵਾਹੀ ਿੀਤੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ 

ਪਰ ਉਸਦਾ ਿੋਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਿਾਿੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਕਗਆ। ਮੈਂ ਤਿਰੀਬਨ-ਤਿਰੀਬਨ ਭੁੱਲ ਹੀ ਿੁੱ ਿਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨ ੂੰ  

ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੀ ਉਡੀਿ ਹੈ। ਕਿਰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨ ਕਪੱਛੋਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  

ਪੜਣ ਲੱਗਾ.....    

ਵਿਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ੂੰਜੀਰਾਂ ਨ ਸੱਜਣਾ, 

ਮੇਰੇ ਕਪੂੰ ਡ ੇਤੇ ਿੁਝ ਿੁਭਦੀਆਂ ਨ, 

ਿੁਝ ਠੂੰ ਡੀਆ ਲੱਗਣ ਿੁਝ ਤੱਤੀਆ, 

ਿੁਝ ਸ ਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖੱੁਭਦੀਆਂ ਨ, 

ਬੇਸ਼ੱਿ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਘੜੀ ਹੈ ਇਸਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ, 

ਪਰ ਕਿ  ਮੈਂ ਗੁਜਕਰਆ ਵਿਤ,  

ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਿਦੀ। 

ਮੈਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਪਕੜਆ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕਗਆ। ਕਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਕੜਆ, ਪੜਕਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਗਆ ਸੀ 

ਕਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਪੱਛੋਂ ਸੂੰਦੇਸ਼। ਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਵੱਿ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾਏ ਕਨਰਾਸ਼ਾ ਝਲਿ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪਕੜਆ। ਕਿਰ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਿੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਦਾ 

ਕਰਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਿੀ ਜੁਆਬ ਦੇਵਾਂ। ਿਰੀਬ ਦੋ ਕਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼  ਨ ੂੰ  ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 

ਜੁਆਬ ਕਵੱਿ ਕਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ... 

ਗੁਜਰ ਕਗਆ ਸੋ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 

ਐਵਂੇ ਿਾਹਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਘੜੀਆਂ ਨ ੂੰ , 

ਿੂੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸਭ ਲੂੰ ਘ ਜਾਣੀ ਏ, 

ਜੀਅ ਲੈ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨ ੂੰ , 

ਰਾਤ ਕਪੱਛੋਂ ਹੈ ਕਦਨ ਿੜ ਜਾਂਦਾ, 
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ਬਸ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡੀ ਉਡੀਿਾਂ ਦੀ, 

ਮੈਨ ੂੰ  ਹਮਦਰਦੀ ਜੇ ਆਖ ਦੇ ਸੱਜਣਾ, 

ਰੋਸ ਕਮਟ ਜ  ਲੂੰ ਘੀਆਂ ਤਰੀਿਾਂ ਦੀ। 

ਕਲਖਦ ੇਹੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ। ਤੇ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਿੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਰ ਰਾਤ ਸੋਣ ਵੇਲੇ 

ਿਰੀਬ ਦਸ ਵਜੇ ਿੋਨ ਿੂੰ ਕਬਆ। ਮੈਂ ਦੇਕਖਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੋਕਲਆ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗਾ... 

ਇੱਿ ਹਮਦਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਆ ਏ, 

ਜੋ ਹਮ ਘੱਟ, ਵੱਧ ਦਰਦੀ ਆ, 

ਤ ੂੰ  ਕਿਹੋ ਕਜਹਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਨਾ, 

ਰ ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਕਜਸਮ ਦਾ ਗਰਦੀ ਆ, 

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਿੁਝ ਨੀ, 

ਕਨਿੱਤ ਕਤਲ-ਕਤਲ ਿਰਿੇ ਮਰਦੀ ਆ, 

ਰੱਬ ਦੀ ਕਨਗਾ ਿ' ਿੋਈ ਵਜ ਦ ਨੀ ਮੇਰਾ, 

ਬਸ ਕਹਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕਵੱਿ ਸੜਦੀ ਆ, 

ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਿ ਅਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, 

ਪਰ ਆਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਵੱਿ ਤਰਦੀ ਆ, 

ਹਮਦਰਦੀ ਬਣ ਜੇ ਲੁੱ ਟ ਕਲਆ ਮੈਨ ੂੰ ,  

ਇਸ ਿੋਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ।     

ਸੂੰਦੇਸ਼ ਪੜਦ ੇਮੈਂ ਕਲਖਣ ਲੱਗਾ.. 

ਖੁਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਦੱਤਾ, 

ਇੱਿ ਨਾਕਮੂੰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਆ ਸਜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 
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ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਹੀ ਏ ਉਡੀਿ ਉਸਨ ੂੰ , 

ਹਰ ਜਗਾ ਤੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਸਹਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 

ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਕਿਤ ੇਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, 

ਰ ਹ ਤਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਥਾਂ ਅਿੜਾਏ ਬੈਠਾ ਏ, 

ਮੈਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਹੁਿਮ ਹਜ ਰ ਆਕਖਆ, 

ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਗਾ ਕਟਿਾਏ ਬੈਠਾ ਏ। 

ਸੂੰਦੇਸ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਆਇਆ.... 

ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ..... 

ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਕਗਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਹਾ, ਕਿਰ ਿੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ... 

ਕਪੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ, 

ਮੇਰੀ ਬੇ-ਕਲਹਾਜ਼ੀ ਤੇ, 

ਦਰਦਾ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਊ, 

ਮੇਰੀ ਆਗਾਜ਼ੀ ਤੇ। 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.... 

 ਗੁਰ  ਸਾਕਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ.. 

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਿਰੂੰਮਾ ਆਪਕਣਆ॥ 

ਜੋ ਮੈ ਿੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ॥ 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨ ੂੰ  ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਗਆਨ ਨਹੀਂ। ਪੜਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝਾ ਕਦਉ ਤਾਂ ਬਕਹਤਰ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ... 

ਗੁਰ  ਸਾਕਹਬ ਆਖਦ ੇਨ ਕਿ.. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਪਛਲੇ ਿੀਤੇ ਿਰਮਾ ਜਾਂ ਸੂੰਸਾਰਾਂ 

ਦਾ ਹੈ। ਕਜਹ ੋਕਜਹ ੇਿੂੰਮ ਮੈਂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਕਜਹਾ ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਦ ਕਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹ॥ 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਮੈਂ ਗੁਰ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰ  ਦੇ ਹੁਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਰ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅਣਗਕਹਲੀਆਂ 

ਿਰਾਂਗਾ। 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਕਣਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈ ਧੀ, ਭਣੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ... 

ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਲਖਦ ੇਨ.. 

ਦੇਕਖ ਪਰਾਈਆ ਿੂੰਗੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ॥ 

ਉਸੁ ਸ ਅਰੁ ਉਸੁ ਗਾਇ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਕਹੂੰ ਦ  ਮੁਸਲਮਾਣੈ॥ 

ਕਿਰ ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤੇ ਿੀ ਕਿਰ ਇਹ ਹੁਿਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ? 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਪੜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਗਆ। ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਉਸਦ ੇਸਵਾਲ ਦਾ ਿੋਈ ਢੁਿਵਾਂ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਾਿੀ ਦੇਰ 

ਸੋਿਦਾ ਰਹਾ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਿੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਿੇ ਮੈਂ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਬੂੰਦ ਿਰ ਕਦੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਿਰੀਬ ਸਵਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ 

ਿੱਕਲਆ ਸੀ। ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਬੂੰਦ ਿਰਿੇ ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਿਦਾ ਕਰਹਾ ਤੇ ਸੋਿਦ-ੇਸੋਿਦ ੇਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ 

ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸੀ.. 
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ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ ਅਗਰ ਕਨਰਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਿੁਝ ਕਿਰ ਸੋਿਣ ਕਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਹਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਰੱਬ ਆਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਿੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜ ੋ ਹੁਿਮ 

ਹੋਵੇਗਾ ਕਸਰ ਮੱਥ।ੇ 

ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਿੇ ਮੈਂ ਿੂੰ ਮ ਿਾਮ ਕਵੱਿ ਰੱੁਝ ਕਗਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਿੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਿਾਿੀ ਕਿਰ 

ਉਡੀਿਦਾ ਕਰਹਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਰੀਬ ਿਾਰ ਕਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤ ੇਗਲਤ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਦੱਤਾ। 

ਅਖੀਰ ਿਾਰ ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਔਿਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਸਿਾ। 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਰੱਬ ਿੀ ਹੈ? 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਆਪ ਦੱਸੋ। 

ਮੈ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੋ, ਜੋ ਮੂੰਨ ਲਉ ਓਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਿੀ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਏਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗ ੇਤਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ। 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆਪ ਿੋਣ ਹੋ? 
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ਮੈਂ ਮੁਸਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਬਕਹਤਰ ਹੈ ਦੱਕਸਆ ਜਾਵੇ। 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਸ ਰਜ, ਿੂੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਕਗਣ ਲੈ, 

ਕਤਨ ਕਤਨ ਿਰਿੇ ਸਾਰੇ ਕਗਣ ਲੈ, 

ਕਪਆਰ ਹੀ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਜੋੜੇ ਬੈਠਾ, 

ਕਬਨ ਇਸਦ ੇਤ ੂੰ  ਕਖਲਾਰੇ ਕਗਣ ਲੈ। 

ਬੁੱ ਝ ਲਵ ੋਇਸ ਿੋ' ਨਾਮ..... 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਲਵ ਜਾਂ ਕਪਆਰ? 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਇੱਿ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿ' ਕਵਖਰੇਵਾ ਕਦੱਸਦਾ। ਝ ਪਰੀਤ ਆਖ ਲੋ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਰਹ । ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਿੇਸਬੁੱ ਿ 

ਕਵੱਿ ਕਲਕਖਆ ਤਾਂ ਹੈ।  

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਅਿਸਰ ਲੋਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦ ੇਨ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਕਹਿਾਣ ਲੁਿਾਉਣ ਖਾਕਤਰ। ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿੀਤਾ। ਤਾਹੀ 

ਪੱੁਕਛਆ। 

ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਕਛਆ..  

ਤੇ ਆਪ? 
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ਜੁਆਬ ਆਇਆ..  

ਸਾਵਣ। 

ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਨਾਮ ਕਵੱਿ ਤਾਂ ਰੌਣਿ ਹੈ। 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਰ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਕਵਰਾਨ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਕਗਆ, ਤੇ ਿੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਆਲ ਪੱੁਕਛਆ.. 

ਐਨ ਕਿਰ ਕਪੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਿੀਤਾ? ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਪੱੁਛਣ ਲਈ 

ਮਜਬ ਰ ਹਾਂ। 

ਜੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਰ ਹ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪਆਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਿ ਕਜਸਮ ਦੀ ਵੀ। 

ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਕਿਰ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ.. 

ਕਿੱਥ ੇਤੇ ਿਦ ਕਮਲੋਗੇ? 

ਓਸੇ ਵਿਤ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਆਇਆ। ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵੱਿ ਇੱਿ ਜਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਿੋਨ 

ਨੂੰ ਬਰ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੁਆਬ ਪਕੜਆ ਤੇ ਠੀਿ ਹੈ ਦਾ ਜੁਆਬ ਭਜੇ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਬੂੰਦ ਿਰ ਕਦੱਤੀ। ਕਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਨਸਕਿਤ 

ਹੋ ਕਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਦ ਹੈ। 6 ਅਿਤ ਬਰ। ਮੈਂ ਕਤਆਰੀ ਿੀਤੀ, ਿੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਿੋਲੋ ਉਧਾਰ ਿੜ 

ਘਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਘਰੋਂ ਿੱਲ ਕਪਆ। ਿਰੀਬ ਦੋ ਢਾਈ ਘੂੰਟ ੇਬਾਆਦ ਮੈਂ ਕਮੱਥ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਿ ਘੂੰਟਾ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪੱੁਜ ਕਗਆ। 

ਕਜਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਿਾਿੀ ਸਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਖ ਬਸ ਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਿਕਹਿਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨ ਿੁੱ ਲ 

ਬ ਕਟਆਂ ਨਾਲ ਰੂੰਗਤ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਖ ਬਸ ਰਤ ਮਾਹੌਲ ਿਾਰਨ ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਿ ਕਵੱਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਿ 

ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਦਾ ਕਰਹਾ। ਕਮੱਕਥਆ ਸਮਾਂ ਆ ਕਗਆ। ਪਰ ਉਡੀਿ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 

ਕਮੱਥ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ 20-25  ਕਮੂੰ ਟ ਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੈਕਠਆਂ ਜੋਕੜਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ 
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ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਕਵੱਿੋਂ ਤਾਂ ਿੋਈ ਨੀ। ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਕਖਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਿਾਿੀ ਗੁਜਰ 

ਿੁਿਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਿਾਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋ 

ਕਗਆ। ਕਿਰ ਅਿਾਨਿ ਇੱਿ ਔਰਤ ਠ ਿੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਿ ਦਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋ ਗਈ। 

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਖ ਬਸ ਰਤੀ ਦੇਖ ਿੇ ਦੂੰਗ ਰਕਹ ਕਗਆ। ਉਸਨ ਿ ੜੀਦਾਰ ਅਨਾਰ ਿਲੀ ਸ ਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 

ਇੱਿ ਅਪਸਰਾ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਜਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਿਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹਵਾ ਿੱਲਣ ਿਾਰਨ ਉਸਦ ੇਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਡ ਉਸਦ ੇਕਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਪੱਛ ੇਿਰਦੀ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੱਿਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੁਸਿਰਾਹਟ ਿਾਰਨ ਮੂੰਤਰ ਮੁਿਤ ਹੋ ਕਗਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ... 

ਸਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਤ ਹੋ ਕਗਆ। 

ਮੈਂ - ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ। ਆਪ ਇਿੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? 

ਸਾਵਣ - ਕਿ  ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਕਲਆਓਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਸੀ? 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਵੈਸੈ ਪੱੁਛ ਰਹਾਂ ਹਾਂ। 

ਉਸਦ ੇਕਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਿਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿੋਲ ਹੀ ਪਏ ਬੈਂਿ ਪਰ ਉਸਨ ਬੈਠਣ 

ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਿਾਿੀ ਕਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੱੁਕਛਆ.. 

ਮੈਂ - ਆਪ ਦਾ ਬੱਿਾ? 

ਸਾਵਣ - ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਿੋਲ ਹੈ, ਮਕਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਬੇਟੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਕਹਿਾਕਣਆ ਕਿਵੇਂ? 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਿਾਿੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ 

ਹੀ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਰ ਬਸ ਦ ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਦ ੇਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ 

ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਪਆ। ਿਾਿੀ ਸਮਾਂ ਅਜ਼ਾਈ ਲੂੰ ਘਾ ਕਲਆ। 

ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਆ ਿੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ 

ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਕਵੱਿ ਇਹ ਵੀ ਜਰ ਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਿ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ 

ਇਸ ਤਰਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਿੀਜ਼ ਕਖੱਿ ਲੈ ਆਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਉਸਨ ਪੱੁਕਛਆ.. 
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ਸਾਵਣ - ਿੋਈ ਪਰੇਕਮਿਾ ਹੈ ਆਪਦੀ? 

ਮੈਂ - ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ। 

ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਕਿਰ ਬੋਲੀ... 

ਸਾਵਣ - ਪਰੇਕਮਿਾ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਿੀ ਹੋਇਆ? 

ਮੈਂ - ਕਵਆਹ ਹੋ ਕਗਆ, ਹੋਰ ਿੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਸ ਪਏ। 

ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਹੱਸਦ ੇਦੇਖ ਖੱੁਦ ਨ ੂੰ  ਿੋਸ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿ  ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸਦੀ ਮੁਸਿਾਨ ਮੈਨ ੂੰ  

ਉਸ ਤਰਫ਼ ਕਖੱਿਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਕਵੱਿ ਸਮੇਟ ਕਲਆ। ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਇੱਿ 

ਦਮ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਕਖਆ ਪਰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰਾ 

ਘੁੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦਖੇ ਰਹਾਂ ਸੀ। ਉਸਨ ਕਿਰ ਕਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਿਾਨ ਭਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਿਦ-ੇਿਦ ੇਆਪਣੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੱਲਦਾ ਇਹ ਕਿਧਰ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। 

ਸੱੁਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱੁਖ ਅਤ ੇਦੁੱ ਖ। 

ਉਸਨ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਕਿਰ ਬੋਲੀ.... 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਿੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਾਂ, ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰ ਸੱੁਖ ਦੀ? 

ਮੈਂ - ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ। 

ਸਾਵਣ - ਕਿਸ ਿੀਜ਼ ਤੇ? 

ਮੈਂ - ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਸਮੇਂ ਤੇ। 

ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਹੱਥ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆਕਖਆ। 

ਮੈਂ - ਿੋਸਦਾ ਹਾਂ ਖੱੁਦ ਨ ੂੰ । 
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ਸਾਵਣ - ਕਿ ? 

ਮੈਂ - ਆਪ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਿਕਹਣ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕਦੱਲ ਿਰਦਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ। 

ਸਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਕਿ ? 

ਸਾਵਣ - ਅਿਸਰ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਬਹੁਕਤਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ।ੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਹੁੂੰ ਦੀ। 

ਕਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕਗਆ। ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਕਵੱਿ ਲਈ ਿਾਿੀ ਦੇਰ ਤੱਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਕਰਹਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਿੁਝ 

ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੱਲਦੀ ਹਵਾ ਉਸਦ ੇਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨ ਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਾਰਣਾ 

ਿਾਿੀ ਘੱਟ ਿਰ ਕਦੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕਿਰ ਮੈਂ ਬੋਕਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਨਿਕਲਆਂ ਹਾਂ, ਭੁੱ ਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਏ। 

ਸਾਵਣ - ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ, ਮੈਂਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਲ ਕਗਆ। ਿਲੋ ਿੁਝ ਖਾਣ ਿੱਲਦ ੇਹਾਂ। ਿੋਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਹੈ। 

ਉਸਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿੋ' ਛੁਡਾ ਕਲਆ ਤੇ ਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਠਆ ਂਤੇ ਕਿਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਿੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੋ-ਕਤੂੰ ਨ ਪਰੋਂਠ ਖਾ ਿੇ ਤੁਕਰਆ ਸਾਂ। 

ਇਹ ਆਖ ਮੈਂ ਮੁਸਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਿਰਾਈ। ਕਿਰ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਿੋਈ ਨਾ, ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਿਲੋ ਿੋਲ ਹੀ ਏ ਹੋਟਲ। 

ਮੈਂ - ਿਲੋ। 

ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਦੀ ਖ ਬਸ ਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਹਰ ਢਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਉਸਦ ੇਕਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਿਦਾ। ਿੱਲਦੇ-ਿੱਲਦ ੇਮੇਰੇ ਮਨ ਕਵੱਿ ਕਵਿਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਕਿਹਾ.. 

ਸਾਵਣ - ਿੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? 

ਮੈਂ - ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? 

ਸਾਵਣ - ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਾ ਕਜਵੇਂ ਆਪ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। 
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ਮੈਂ - ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। 

ਸਾਵਣ - ਿੀ? 

ਮੈਂ - ਿੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੀ ਖ ਬਸ ਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। 

ਸਾਵਣ - ਦੱਸੋ ਕਿਰ। 

ਮੈਂ - ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ, 

ਅਗਰ ਤੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵੱਿ ਕਬਆਨ ਿਰਾਂ, 

ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਿਾਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  

ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਦੇਕਖਆ ਤੇ ਿੁੱ ਪ- ਿਾਪ ਿੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਰ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੌਂਿ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰ ਪੇਸ਼ਾ? 

ਮੈਂ - ਸ਼ੌਂਿ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਿਦਾ। ਝ ਮੈਂ ਿਕਵਤਾਵਾਂ ਕਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਸਾਵਣ - ਸੁਣਾਓ ਕਿਰ। 

ਮੈਂ ਿੁਝ ਕਿਰ ਸੋਿਣ ਕਪੱਛੋਂ ਬੋਕਲਆਂ.. 

ਮੈਥੋਂ ਹਰਸ਼ਤਾ ਜਾਹਹਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਕਦੇ ਸਾਵਣ ਵਾਗ ੂੰ  ਆ ਜਾਵੇ, 

ਕਦੇ ਪੱਤਝੜ ਵਾਗ ੂੰ  ਛਾ ਜਾਵੇ, 

ਕਦੇ ਪੋਹ ਦੀ ਠੂੰ ਡੀ ਰਾਤ ਹਜਹੀ, 

ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਤ ਹਜਹੀ, 

ਬਸ ਉਹ ਹਚਰਾਗ਼ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ, 
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ਮੈਥੋਂ ਹਰਸ਼ਤਾ ਜਾਹਹਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਮੈਂ ਚ ੱ ਪ ਹ ੋਹਗਆ.. 

ਸਾਵਣ - ਬਸ, ਐਨੀ ਹੀ? 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਸੁਣਾਓ ਕਿਰ। 

ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਕੜਆ ਤੇ ਬੋਕਲਆਂ, ਗਾ ਿੇ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੁਿ ਗਏ। ਉਸਨ ਹਾਂ ਕਵੱਿ ਕਸਰ ਕਹਲਾਇਆ। ਮੈਂ 

ਧੀਮੀ-ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਵੱਿ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ... 

ਉਸਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਹਜਉਂ, 

ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕੱਤਾਂ ਹਜਉਂ, 

ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਧ ਰ ਅਵਾਜ਼ ਹਜਹੀ, 

ਕੜਤ ਚ ੱ ਭਦੀ ਨਣਾ ਹਵੱਚ ਹਪਆਜ਼ ਹਜਹੀ, 

ਬਸ ਦ ੱ ਧ ਨ ੂੰ  ਲਾਈ ਜਾਗ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ, 

ਮੈਥੋਂ ਹਰਸ਼ਤਾ ਜਾਹਹਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਹਜਉਂ ਝਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਹਹਰ ਜਾਵੇ, 

ਸਾਗਰ ਦੀ ਰੋਕੀ ਲਹਹਰ ਜਾਵੇ, 

ਹਜਉਂ ਅੂੰ ਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ੇਚਮਕਦ ੇਨ, 

ਨਵੀਂ ਵਹ ਟੀ ਦੇ ਕੂੰ ਗਣ ਖਣਕਦੇ ਨ, 

ਬਸ ਉਹ ਸ ਹੀ ਰਾਗ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 
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ਮੈਥੋਂ ਹਰਸ਼ਤਾ ਜਾਹਹਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਮੈਥੋਂ ਹਰਸ਼ਤਾ ਜਾਹਹਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ, 

ਉਹ ਖ ਆਬ ਹਜਹੀ ਲੱਗਦੀ। 

ਿਕਵਤਾ ਆਖ ਮੈਂ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਕਗਆ। ਿਕਵਤਾ ਸੁਣਿੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਿਦੀ ਰਹੀ। ਿਕਵਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰਾਂਤ ਅਸੀਂ 

ਿੱਲ ਪਏ।ਂ ਉਹ ਿੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਇਸ ਕਵੱਿ ਮੇਰਾ ਕਜਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ? 

ਮੈਂ - ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਿ ਆਪਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਿਕਵਤਾ ਸੋਹਣੀ ਏ। 

ਮੈਂ - ਪਰ ਆਪ ਨਾਲੋ ਕਜਆਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਉਸਨ ਕਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਿਾਨ ਕਲਆਂਦੀ। ਐਨ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਪਹੁੂੰਿ ਗਏ, ਤੇ ਖਾਧਾ 

ਪੀਤਾ। ਿੁਝ ਉਸਦੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱੁਖ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਘਰਵਾਲਾ ਿਾਿੀ ਿਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯ ਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱੁਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਿਾਰਨ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੂੰਮਣਾ ਸੀ। ਉਸਨ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਦ ਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਪਕਹਲੀ ਦਾ 

ਗਰਬ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨ ਦੌਰਾਨ ਿਤਲ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਤੇ ਦ ਸਰੀ ਧੀ 

ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਿੇ ਘਰ ਿਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਕਹਲੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ 

ਸਭ ਪਕਰਵਾਰ ਿੁੜੀ ਜੂੰਮਣ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ ਸਨ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਪੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਿੀ ਿਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਖਾਸ ਿਰ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਿਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ ਬਣਾ ਦਾ ਕਬਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਦੋ 

ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਉਸਨ ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਿੱੁਟਮਾਰ ਵੀ ਿੀਤੀ। ਉਸਨ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਇੱਿ ਵਾਰ ਉਸਦ ੇਘਰਵਾਲੇ ਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ 

ਘੜੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਕਲਆ ਤੇ ਪੱੁਕਛਆ ਕਿ ਐਨੀ ਮਕਹੂੰਗੀ ਘੜੀ ਉਸ ਿੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 

ਅਸਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਿਲ ਹੈ। ਕਸਰਿ ਦੋ ਢਾਈ ਿੁ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੂੰਮੀ ਨ ਲੈ ਕਿ ਕਦੱਤੀ ਆ। ਕਿਰ ਉਸਨ ਬਹੁਤ ੇ

ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਿੀਤ।ੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਨਰਿ ਕਜਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ 

ਬਾਵਯ ਦ ਵੀ ਉਸਦ ੇਕਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਿਾਨ ਉਭਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਮੋਕਹਤ ਹੋ ਰਹਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰਾਂਤ ਉਸਨ ਮੇਰੇ 



17 
 

ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਿੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਿੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ ਜੱਦ ਤੱਿ 

ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣੋ ਬੂੰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸਨ ਇੱਿ ਵਾਰ ਵੀ ਕਪੱਛ ੇਪਲਟ ਿੇ ਨਾ ਦੇਕਖਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਕਪਸ ਆ ਕਗਆ। ਰਾਤ 

ਨ ੂੰ  ਉਸਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। 

ਸਾਵਣ - ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂੰਝ ਆਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਕਿਸੇ ਵਿਤ ਮੋਤੀਆ ਵਰਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਦ ੇਇਹ 

ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬ ੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ।ੇ ਹੁਣ ਸੋਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱੁਲ ਮੋਤੀਆਂ ਕਵੱਿ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬ ੂੰ ਦਾਂ 

ਕਵੱਿ। 

ਮੈਂ - ਦੋਨ ਲਾਭਦਾਇਿ ਨ। ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਤ ਕਿਸ ਨ ਘਾਟ ਪ ਰੀ ਿਰਨੀ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਕਿੂੰ ਨੀ ਸਰਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਅੂੰਦਰ ਿੀ-ਿੀ ਲੁਿੋਈ ਬੈਠ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ...... , ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪੱੁਛ ੋਿੀ ਏ ਹਾਲ ਉਸਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਿਹਾਂਗਾ. ਕਿਰਾਗ਼ ਿਦ ੇਬੁੱ ਝ ਜਾਂਦਾ 

ਏ ਿਦ ੇਜਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। 

ਸਾਵਣ - ਬਹੁਤਾ ਵਿਤ ਨੀ ਰਕਹਣਾ ਮੇਕਰਆ ਹਨਕਰਆਂ ਿ', ਛੇਤੀ ਰਲ ਜਾਊ ਤੇਕਰਆਂ ਸਵੇਕਰਆਂ ਿ'। 

ਮੈਂ - ਕਲਖਦ ੇਹੋ ਆਪ? 

ਸਾਵਣ - ਬਸ ਸ਼ੌਂਿੀਆਂ ਹੀ। 

ਮੈਂ - ਿੋਈ ਿਕਵਤਾ? 

ਸਾਵਣ - ਕਿਰ ਿਦ।ੇ 

ਮੈਂ - ਜੁਆਬ ਜਕਿਆ ਨਹੀਂ। 

ਸਾਵਣ - ਠੀਿ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦੀ ਹਾਂ, ਇੂੰਤਜਾਰ ਿਰੋ। 

ਮੈਂ - ਠੀਿ ਹੈਂ। 

ਮੈਂ ਿਰੀਬ ਦਸ ਿੁ ਕਮੂੰ ਟ ਉਡੀਿ ਿੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ... 

ਹੂੰ ਝ ਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 

ਅੱਜ ਹਿਰ ਸ ਨਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਘੱਹਲਆ ਸੀ, 
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ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤ ਸੀਂ ਹਤਆਰ ਹੋਜੋ, 

ਹਜਹੜੇ ਹਖੱਲਰੇ ਪਏ ਹ ੋਚਾਹੋ ਪਾਸੀ, 

ਬਸ ਦਰੇ ਨਾ ਲਾਉ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਜੋ, 

ਬਰਾਤ ਬ ਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਖੜੀ, 

ਰੱਜ-ਰੱਜ ਪਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਭੂੰ ਗੜ ੇਸੀ, 

ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਗਾਏ ਕੋਈ ਹੇਕ ਲਾਵ,ੇ 

ਓਵੀ ਕਰਨ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਲੂੰ ਗੜ ੇਸੀ, 

ਏਧਰ ਗਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਓ ਭਗਤ ਪ ਰੀ, 

ਹਰਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ਸੀ, 

ਹਰ ਨਵਾਂ ਪ ਰਾਣਾ ਮਹਹਮਾਨ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ, 

ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹ ੂੰ ਚੇ ਜੋ ਕੋੜਦਾ ਸੀ, 

ਹਨਕਾਹ ਪਹੜਆ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀ ਕਬ ਲ ਹੋਇਆ, 

ਗਮ ਦ ਲਹਨ ਤੇ ਹੂੰ ਝ  ਸ ਹਾਗ ਹੋਗੇ, 

ਡੋਲੀ ਤ ਰਨ ਲੱਗੀ ਗਮਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਤੀ, 

ਹੂੰ ਝ  ਬ ੱ ਝ ਗਏ ਗਮ ਹਚਰਾਗ਼ ਹਗੋੇ। 

ਮੈਂ - ਵਧੀਆ ਕਲਖਦ ੇਹੋ। 

ਸਾਵਣ - ਬਸ ਵਿਤ ਗੁਜਾਰਣ ਲਈ। ਕਿਰ ਿਰਦ ੇਗੱਲ। 

ਮੈਂ - ਠੀਿ ਆ ਜੀ। 
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ਇਹ ਆਖ ਮੈਂ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਬੂੰਦ ਿਰ ਕਦੱਤੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਿਾਿੀ ਕਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। 

ਉਹ ਿਦ ੇਿੋਨ ਿਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦਨ-ਕਦਨ ਮੋਕਹਤ ਹੋ ਰਹਾਂ ਸੀ। ਿਰੀਬ ਪੂੰਜ ਿੁ ਮਹੀਨ 

ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਿ ਰਾਤ ਉਸਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਕਮਲਣਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਕਿਵੇਂ? 

ਸਾਵਣ - ਕਜਵੇਂ ਿਹੋ। 

ਮੈਂ - ਲੱਗਦਾ ਰ ਹ ਅਤੇ ਕਪਆਰ ਦੀ ਕਤਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਜਸਮ ਦੀ ਕਤਰਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਮਟਾਓਣੀ ਹੈ? 

ਸਾਵਣ - ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈਨੀ। 

ਮੈਂ - ਠੀਿ ਹੈ ਿੱਲ ਕਮਲਦ ੇਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੱਥ?ੇ 

ਸਾਵਣ - ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ। 

ਮੈਂ ਠੀਿ ਹੈ ਿਕਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸੋ ਕਗਆ। ਸਵੇਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੀ ਕਿਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹਾਨਾਂ ਲਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਿੱਲ 

ਕਪਆ। ਕਮੱਥ ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਪੱੁਜ ਕਗਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੂੰਤਜਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨ ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ ਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਕਿਤੇ ਖ ਬਸ ਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਿੋਈ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਆਹੀ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਿ 

ਦਮ ਸਾਦਾ ਕਲਬਾਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ। ਮੈਂ ਿੋਲ ਕਗਆ ਤੇ ਸਕਤ ਸਰੀ ਅਿਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਉਸਨ ਵੀ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਕਲਆਂ... 

ਮੈਂ - ਇੱਥ ੇਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਕਿਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਾ? 

ਸਾਵਣ - ਿੁਝ ਕਿਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰ ਿੱਲਾਂਗੇ। 

ਮੈਂ ਠੀਿ ਹੈ ਆਕਖਆ ਤੇ ਕਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਠੀਿ ਸੀ। ਨਾ ਠੂੰ ਡ ਨਾ ਗਰਮੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਿ ਦੇ 

ਅਖਰੀਲੇ ਕਦਨ ਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 24-25 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਕਛਆ.... 

ਮੈਂ - ਮਕਹਿ ਠੀਿ ਏ? 

ਸਾਵਣ - ਹਾਂ ਠੀਿ ਆ। ਇੱਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿ ਲ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸਦਾ। 

ਕਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੋਕਲਆਂ.... 



20 
 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। 

ਸਾਵਣ - ਬੈਠਦ ੇਹਾਂ ਿੁਝ ਕਿਰ। ਆਪ ਿੋਈ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਮੈਂ - ਗੱਲ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਿੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਹੋ। 

ਸਾਵਣ - ਿੋਈ ਿਕਵਤਾ ਸੁਣਾਓ। 

ਮੈਂ - ਿਕਵਤਾ, ਅਜ ੇਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਠੀਿ ਏ, ਸੁਣਾ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਿੁਝ ਪਲ ਸੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਰ ਬਕੋਲਆ.. 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ, 

ਜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਹਹ ਜਾਵੇ, 

ਜੇ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਹ ਜਾਵੇ, 

ਮੇਰੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ , ਇਹ ਢੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ। 

ਕਦੇ ਆਣ ਹਦਮਾਗ ੇਵੜਦੀ ਏ, 

ਕਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲੜਦੀ ਏ, 

ਕਦੇ ਨੀਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਆਉਣੋ ਰੋਕ ਦਵੇੇ, 

ਕਦੇ ਖ਼ ਨ ਹਹਰਦੇ ਸੋਕ ਦੇਵ,ੇ 
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ਇਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਾਂ ਦ ੇਹੋ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ। 

ਇਸ ਮੇਰੇ ਭ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਏ, 

ਬਸ ਲੱਭਦੀ ਹਿਰਦੀ ਤੈਨ ੂੰ  ਏ, 

ਹਜਊਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ, 

ਬਸ ਯ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਦੱਤਾ, 

ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਚੋਂ' ਖਹੋ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ। 

ਇਹ ਿ ੱ ਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਖੜਦੀ ਏ, 

ਕ ਝ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਛੜਦੀ ਏ, 

ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਗਹਾ ਦੇਵ,ੇ 

ਉਭਰਦੀ ਹਮਨਾਰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਵ,ੇ 

ਠੂੰ ਡ ਦੀ ਧ ੱ ਪ ਵੀ ਪੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ। 

ਜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਹਹ ਜਾਵੇ, 

ਜੇ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਹ ਜਾਵੇ, 
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ਮੇਰੀ ਹਜੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਢੋਹ ਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ, 

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਗਈ ਏ, 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ............। 

ਿਕਵਤਾ ਆਖ ਮੈਂ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਕਗਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਿੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਆਰ ਿਰਦ ੇਹੋ? 

ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਿੇ ਦੇਕਖਆ ਤੇ ਕਿਹਾ... 

ਮੈਂ - ਿੀ ਿਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ? ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਅਿਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਕਹਰ ਿਰਨ ਦੀ 

ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਸਾਗਰ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਜੇ ਕਵੱਿ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿਰਨਾ। 

ਸਾਵਣ - ਸਹੀ ਕਿਹਾ। 

ਮੈਂ - ਝ ਵੀ ਕਪਆਰ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ। 

ਸਾਵਣ - ਹਾਂ। ਪਰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱਿ ਦੱਕਸਆ ਜਾਂ ਜਾਕਹਰ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਿੁਝ 

ਕਰਸ਼ਤ ੇਅਕਜਹ ੇਜਰ ਰ ਨ ਕਜੂੰ ਨਾ ਕਵੱਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਿੁਝ ਿੁ ਨ ੂੰ  ਮਜਬ ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਹਸਾਸ ਿਰਾ ਦ ੇ

ਰਕਹਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੋ ਕਗਆ ਜਾਂ ਕਿਰ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ। 

ਮੈਂ - ਕਪਆਰ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ ਕਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਰ ਲਉ ਿਦ ੇ ਮੱੁਿਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਜਵੇਂ ਕਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ। 

ਸਾਵਣ - ਕਪਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ ਕਬਲਿੁਲ। 

ਕਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ। ਿੁਝ ਕਿਰ ਕਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਠਆ ਤੇ ਟਕਹਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਿ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕਗਆ। ਸਾਵਣ 

ਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਿੈਲਾ ਿੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕਸਰ ਜੋੜ ਗਲ ਲਾ ਕਲਆ। ਮੈਂ ਕਬਨਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਵੇ ਕਵੱਿ 
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ਲਏ ਓਸੇ ਤਰਾ ਖੜਾ ਰਹਾਂ। ਉਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਿਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਿਰੀਬ ਪੂੰਜ-ਸੱਤ ਕਮੂੰ ਟ ਇੂੰਝ ਹੀ 

ਖੜ ੇਰਹੇ। ਕਿਰ ਉਹ ਹੋਲੀ ਕਜਹੀ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਿੱਲੀਏ? 

ਮੈਂ - ਕਿੱਥ ੇਜਾਣਾ ਏ? 

ਸਾਵਣ - ਕਜੱਥ ੇਿੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। 

ਮੈਂ - ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। 

ਸਾਵਣ - ਰੱਬ ਆ ਿੇ ਕਿਹੜਾ ਢੂੰਡੋਰਾ ਕਪੱਟਣ ਲੱਗਾ ਏ। 

ਇਹ ਆਖ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ  ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੋਕਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਦੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗੀ? 

ਸਾਵਣ - ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ? 

ਮੈਂ - ਕਿਸਤ?ੇ 

ਸਾਵਣ - ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਵਿਤ ਤੇ। 

ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਮੁਸਿਰਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਤ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਿਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਲੁਟਾ ਕਦਉ। ਮੈਂ ਉਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਹਾਂਗੀ। 

ਮੈਂ - ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆ ਇਹ, ਿੁਭਦ ੇਵੀ ਨ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 

ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਈ ਤੇ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਂਹੋਂ ਿਕੜਆ ਤੇ ਇੱਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਿ ਲੈ ਕਗਆ। ਤੇ ਬ ਹਾ 

ਬੂੰਦ ਿਰ ਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਾਹਾਂ ਕਵੱਿ ਭਰ ਕਲਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੂੰਜ ਹੀ ਿੀਤਾ। ਉਪਰਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਿੇਹਰੇ ਨ ੂੰ  

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਠਡੀ ਤੋਂ ਪਰ ਿੁੱ ਕਿਆ ਤੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਲਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਾਂ ਕਦੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 

ਿੱਦ ਦੋ ਕਜਸਮ ਇੱਿ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਕਵੱਿ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਜਸਮਾਨੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਟਾ 

ਰਹਾਂ। ਿਰਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਜਸਮਾਨੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਕਵੱਿ ਮੇਰੀ ਖੱੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਿਾਿੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕਗਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਸਰ ਰੱਖ ਅਜ ੇ
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ਵੀ ਕਪਆਰ ਕਵੱਿ ਮਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਅਿਾਨਿ ਉਸਤਾਦ ਕਸ਼ਵ ਿੁਮਾਰ ਦੀ ਕਲਖੀ ਿਕਵਤਾ ਮੇਰੇ ਜਕਹਨ ਕਵੱਿ ਆ 

ਗਈ। ਜ ੋਕਿ ਲ ਣਾ ਦਾ ਇੱਿ ਕਹੱਸਾ ਸੀ.. 

ਕੱਲਹ ਦਾ ਹਦਹ ੂੰ  ਵੀ 

ਕੈਸਾ ਹਦਹ ੂੰ  ਸੀ 

ਕੈਸੀ ਸੀ 

ਉਸਦੀ ਖ ਸ਼ਬੋਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਗੋਲਾਈਆਂ ਚ ੂੰ ਮਦੀ 

ਭਰ ਜੋਬਨ ਹਵੱਚ 

ਨਾਰ ਹਜਉਂ ਕੋਈ, 

ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਦਹ ੂੰ  

ਕੈਸਾ ਹਦਹ ੂੰ  ਹ ੈ

ਕੈਸੀ ਹੈ 

ਇਸ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ਬੋਈ 

ਰਾਤ ਉਨੀਂਦਾ ਭੋਗਣ ਹਪੱਛੋਂ 

ਹਜਵੇਂ ਵੇਸਵਾ 

ਸ ੱ ਤੀ ਕੋਈ। 

ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੋਿ ਕਵੱਿ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੱੁਦ ਨ ੂੰ  ਿੋਕਸਆ ਤੇ ਸੋਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤ ੇਮੈਂ 

ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਠਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਿਾਈ। ਮੈਂ ਸੋਕਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਪੜਨਾ ਵੀ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਣਾਵਟੀ ਮੁਸਿਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੁਸਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦ ੇਮੱਥ ੇ

ਨ ੂੰ  ਿੁੂੰ ਕਮਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਿੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਿੁਝ ਕਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 

ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਿ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਲਕਵਦਾ ਆਖ ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਾਨਾਂ ਹੋ ਗਏ। 
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ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਿ ਘਰ ਵਾਕਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆਂ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਿੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਕਜਆ। 

ਸਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਦ ਰ ਰਕਹਣਾ ਬਕਹਤਰ ਸੀ, ਿੋਲ ਤਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸੀ। ਿੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦ ਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਾ ਹਾਂ, 

ਆਪਣੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ, 

ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਪਾ ਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। 

ਸਾਵਣ - ਅਕਜਹਾ ਿੀ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਿ'? 

ਮੈਂ - ਵਲਵਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੋਿ ਕਵੱਿ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਸੋਿ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ? 

ਮੈਂ - ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 

ਸਾਵਣ - ਲੱਗਦਾ ਕਜਸਮ ਨ ਰ ਹ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰ ਕਦੱਤਾ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। 

ਸਾਵਣ - ਕਨਖ਼ਾਰ ਆਵੇਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਮੈਂ - ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ। 

ਸਾਵਣ - ਕਿਸਤ?ੇ 

ਮੈਂ - ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਵਿਤ ਤੇ। 

ਸਾਵਣ - ਿੋਈ ਨਵੀਂ ਿਕਵਤਾ ਕਲਖੀ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂ। 

ਸਾਵਣ - ਸੁਣਾਓ ਕਦਉ। 
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ਮੈਂ -  

ਤਬੀਅਤ ਮਰੇੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਦਨ ਤੋਂ ਰ ਸਵਾ ਹ ੋਗਈ ਸੀ, 

ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤਰਸਦੀਆ ਂਅੱਖੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ , 

ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਮਹਹਕਦੀ, 

ਕੋਇਲ ਦੀ ਕ ਕ ਵਾਂਗ ਚਹਹਕਦੀ, 

ਪੈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਟਹਹਕਦੀ, 

ਆਹਸ਼ਕ ਦੀ ਪੀੜ ਵਾਂਗ ਸਹਹਕਦੀ, 

ਝਾਂਜਰ ਦੇ ਬੋਰ ਵਾਂਗ ਖਹਹਕਦੀ, 

ਮਛਲੀ ਦੀ ਪ ਛ ਵਾਂਗ ਲਹਹਕਦੀ, 

ਪਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵੱਚ ਬਹਹਕਦੀ, 

ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣੀ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਿਕਵਤਾ ਆਖ ਮੈਂ ਿੁੱ ਪ ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਿਈ ਕਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਿਈ ਮਹੀਨ ਤੇ ਕਿਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਿ ਉਸਦਾ ਨਾ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਿੋਨ। ਮੈਂ 

ਬਹੁਤ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਤੇ ਿੋਨ ਕਮਲਾਇਆ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਆਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਨ ਕਮਕਲਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਗਆ ਕਿ ਆਕਖਰ ਹੋਇਆ ਿੀ? ਮੈਥੋਂ ਿੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਮਲੀ। ਜਾਂ ਕਿਰ 

ਉਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਅਣਿਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਡੀਿ ਕਵੱਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਆ 

ਜਾਵੇ। 

ਕਿਰ ਸੋਿਦਾ ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਵੱਿ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦ ੇ ਕਜਸਮ ਦਾ 

ਮੱੁਲ ਮੈਂ 12000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਲਆ। ਹਰ ਕਦਨ ਨਵੀਂ ਸੋਿ ਤੇ ਕਿਰ ਉਲਝਣ। ਅੱਜ ਤੱਿ ਇਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਰ ਥੱਿ 

ਹਾਰ ਸੋਿਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨ, 
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ਕ ਝ ਕ  ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸ ਧਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 

ਤੇ ਕ ਝ ਕ  ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ, 

ਬਸ ਗ ਨਹਾਗਾਰ ਰਹਹਣਾ ਹੀ ਖ ਸ਼ ਹਦਲੀ ਹੈ। 

ਅਿਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਵੀ ਅਕਜਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਕਜਸਦੀ ਉਸਨ ਖੱੁਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਪਆਰ ਿੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਇਸਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਨ। ਕਜਸਮਾਨੀ ਕਰਸ਼ਕਤਆ ਿਾਰਨ ਅਿਸਰ ਕਰਸ਼ਤ ੇਖਰਾਬ ਹੁੂੰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  

ਕਜਸਮ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਕਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵੀ ਿੱਲਦੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਹਾਣੀ ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ਵੀ ਇਸੇ ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਕਸ਼ਿਾਰ ਹੋਵੇ। ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਿ ਸੱਜਣ ਪਰੇਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ 

ਹੱਢ ਬੀਤੀ ਇਸ ਿਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਿੋਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਸਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਿੀ ਸਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਕਵਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯ ਦ ਿਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿਰ ਿੀ ਿਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ਨ ੂੰ  ਸਾਵਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਕਪਆਰ ਅਤ ੇ ਕਜਸਮਾਨੀ ਤਾਲ ਿਾਤ ਬਣਾਉਣ ੇਜਾਇਜ ਸਨ? ਕਜਸਮਾਨੀ ਕਰਸ਼ਤ ੇਬਾਅਦ ਕਿ  ਸਾਵਣ ਨ ਿਹਾਣੀ ਪਾਤਰ 

ਪਰੀਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂੰਪਰਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਿੀ ਸੱਿ ਮੱੁਿ ਤਾਂ ਉਸਨ ਸਾਵਣ ਦੇ ਕਜਸਮ ਦਾ ਮੱੁਲ ਘੜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ 

12000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਜਾਂ ਦੋਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਿਕਹਮੀ ਦੇ ਕਸ਼ਿਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਿ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ 

ਬਹੁਤ ਨ ਤੇ ਜੁਆਬ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ। ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਿ ਕਵੱਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ.. ਸੋਿ ਤੇ, 

ਵਿਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ। 

ਪਰੀਤ ਹਸੂੰ ਘ ਭਣੈੀ 

9779324826 

(ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਹਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  

ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ) 

ਇੂੰ ਸਟਾਗਰਾਮ 
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