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ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ) 

ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ ੱਲਾ ਛੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜੱਦ ਉਹ ਬ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਦ ਮੈਂ 

ਬ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਹਫਤੇ ਸਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮ ਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਲਾਿਮੀ ਿੀ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਸਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਕਤ ੇਉਿਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਿ ਨਾਲ ਬੱਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨ ੂੰ  ਤਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨਾਲ ਠੂੰ ਿਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਕਦ ੇਮਨਹ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਲਣ ਲਈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਿੀ। ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ। 

ਇੱਕ ਖ ਬਿ ਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੱਦ ਸਦਲ ਚਾਹੇ ਮ ਲਾਕਾਤ ਉਹ ਵੀ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿ ੇਿਰ ਅਤ ੇਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਦੇ। ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗਦੀ 

ਿੀ। ਅਿੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਤੋਂ ਤੂੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਝ ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਜੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਏ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਮ ਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹ ਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਚੱਲਦਾ ਸਜੂੰ ਨਾ ਿਾਵਣ ਨਾਲ ਿੀ। ਖੈਰ ਇਿ ਬਾਰ ੇਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਿਣਾ ਭਾਵ ਿਾਵਣ 

ਦੇ ਸਜਿਮ ਨ ੂੰ  ਜੱਗ ਿਾਸਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੂੰ ਬੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰਹਾ।  

ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਸਿਆ ਸਲਸਖਆ ਨੌਜਵਾਨ ਿੀ। ਪਰ ਘਰ ੇਸਵਹਲੇ ਰਸਹਣਾ ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬਾਪ  ਜੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਹ ਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਸਹੂੰਦੇ ਕੂੰਮ ਕਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਮਾਂ ਸਫਕਰ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਨ ਬਾਪ  ਜੀ ਨ 

ਸਕਹਾ ਪਰੀਤ ਐੱਮ.ਏ ਕਰ ਲੈ। ਏਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਫਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਦਨ ਸ਼ਸਹਰ ਸਗਆ ਤੇ 

ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਐੱਮ.ਏ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਾਖਲੇ ਬਾਰ ੇਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ 

ਬਾਰ ੇਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਪੂੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਿਕਾਂ। ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਰਾਇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤ ੇਮੈਂ ਤ ਰੂੰ ਤ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਲਆ। ਕਲਾਿਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਦਾ ਿੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪ ਰੀ 

ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਸਲਆ ਤੇ ਇਿ ਬਾਰ ੇਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ ਸ਼ ਹੋਈ। ਕਾਲਜ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਸਗਆ। ਮੈਂ ਪਿਾਈ 

ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਦਣੇ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮ ੂੰ ਿ ੇਕ ਿੀਆਂ ਿਨ। ਿਭ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿ ਭਾਅ ਖ ੱਲ ਸਗਆ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਚੂੰ ਗੇ 

ਦੋਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਸਹਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀਆ ਂਕਸਵਤਾਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆ ਂ

ਮੈਗਿੀਨਾ ਸਵੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ। ਪਰਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ। ਮੇਰੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਤ ੇਨਾਟਕ ਖੇਿ ੇ

ਜਾਂਦੇ। ਇਿ ਿਭ ਦ ੇਚੱਲਦੇ ਮੇਰਾ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਕ ਿੀ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਵਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫ ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। 

ਵੈਿ ੇਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕ ਇੱਕ ਿਾਲ ਬੀਤ ਚੱਸਲਆ ਿੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਐੱਮ.ਏ ਕਰਦੇ ਨ ੂੰ , ਪਰ ਨਾ ਸਕਿ ੇ

ਕ ਿੀ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾ ਵਧਾਈ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਪਿਾਈ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਸਖਆ ਿੀ। ਝ ਮੈਂ ਪਿਨ 

ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜਰ ਰ ਿੀ। ਇੱਕ ਿਾਲ ਦੀ ਪਿਾਈ ਸਪੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਚੂੰਗਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਗਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ ਬਾਨ ਤ ੇਮੇਰਾ 

ਨਾਮ ਹ ੂੰ ਦਾ ਿੀ। ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਿਭ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਣਦ ੇਿਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਿ ੇਵੀ ਸਵਭਾਗ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਕਾਲਜ 

ਸਵੱਚ ਸਵਅਿਤ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਯ ਦ ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਦਾ ਿੀ। ਪਰ ਹਫਤ ੇ ਸਵੱਚ ਬੱਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ। ਉਿ ਨ ਕਦੇ ਬ ਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ 

ਮੂੰ ਸਨਆ।ਂ ਸਕ ਸਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਵਅਿਤ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੀ ਿੀ। ਤ ੇਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਿੀ।  
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ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਜ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਚਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਦੇ। ਮੈਂ 

ਹੋਿਟਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਰਸਹੂੰਦਾ ਿੀ। ਕ ਿੀਆ ਂਦੇ ਹੋਿਟਲ ਿਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮ ੂੰ ਸਿਆ ਂਦਾ ਹੋਿਟਲ ਿੀ। ਸਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹ ਤ ਿੋਹਣੀ 

ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਿਾਵਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੈ ੂੰ  ਕਾਲਜ ਸਮਲਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਸਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਿੀ ਸਕ ਉਿਦੀ 

ਿਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਕ ਉਹ ਸਵਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਹੋਿਟਲ ਸਵੱਚ ਵੀ ਲੈ 

ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਚ' ਰੋਹਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕਿ ੇਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪੈਂਦਾ। ਿਭ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਭਤੇੀ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ-

ਕਦਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਪਆਲ ਦਈਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਏਨ ਸਵੱਚ ਹੀ ਖ ਸ਼ ਿਨ। ਲਗਭਗ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੂੰ ਘ ਰਹੀ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ 

ਿਾਲ ਦੀ ਪਿਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਿਢੇ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਗਆ। ਮੇਰੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਮਿੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਹਰ ਪਾਿ ੇਤੋਂ... 

ਮੈਂ ਹੋਿਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਨੋੀ ਸਵੱਚ ਖਿਾ ਚਾਹ ਪੀ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛਟੋਾ ਪਰਨਾ ਬੂੰ ਸਨਹ ਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਨਣ ਤ ੇਤੇਿ ਸਨੱਕਰ ਿੀ। ਿਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੂੰਜ ਕ  ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਸਕ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ 

ਇੱਕ ਕ ਿੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਬਿੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਫ ਕਰਦੀ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਾ ਸਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਿੋੀ ਦੇਰ ਰ ਸਕਆ। ਉਿਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਾਰੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹਾ 

ਿੀ। ਜੋ ਹ ਣ ਲੱਗਭਗ ਮ ੱ ਕ ਗਈ ਿੀ। ਮੈਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਦੇਖਦਾ ਸਰਹਾ। ਸਫਰ ਮੈਂ ਕ ਝ ਿੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਕਮਰੇ 

ਸਵੱਚ ਰੱਖ ਉਿ ਵੱਲ ਸਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਧਆਨ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਕਲੋ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਉਿ ਨ ਮਨੈ ੂੰ  ਦਖੇ ਸਲਆ। ਉਿ ਨ ਮ ਿ ਤੋਂ 

ਅੱਖਾਂ ਪ ੂੰ ਝੀਆਂ ਤੇ ਖ ੱ ਦ ਨ ੂੰ  ਿਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਲੋ ਸਗਆ ਤੇ ਬੋਸਲਆ... 

ਮੈਂ - ਿਸਤ ਿਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 

ਕ ਿੀ - ਿਸਤ ਿਰੀ ਅਕਾਲ (ਿਸਹਮੀ ਸਜਹੀ ਅਵਾਜ ਸਵੱਚ)। 

ਮੈਂ - ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿ ੇ ਸਚਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਰਹਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਿ ਲਈ ਪ ੱ ਛਣ ਚਲਾ 

ਆਇਆ। 

ਕ ਿੀ - ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਬਿ... 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਿ,ੋ ਹੋ ਿਕਦਾ ਕਈੋ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। 

ਕ ਿੀ - ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਹਰਬਾਨੀ। ਬਿ ਮੈਂ ਵੈਿ ੇਬੈਠੀ ਿੀ। ਬਿ ਚੂੰ ਗੇ ਮਾਿੇ ਬੀਤੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱਚ ਅੱਥਰ  ਵਸਹਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਇਿ ਤਰਾਂ। ਬੀਤੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਬਥੇਰ ੇਮਿੋ ਹ ੂੰ ਦੇ ਨ ਜੋ ਚੂੰ ਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਿ ੇਿਮੇਂ ਸਵੱਚ ਰ ਲਾ 

ਦੇਂਦੇ ਨ ਤ ੇਮਾਿੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਿਮੇਂ ਸਵੱਚ।  

ਕ ਿੀ - ਹਾਂਜੀ। ਿਹੀ ਸਕਹਾ ਤ ਿੀਂ। 

ਮੈਂ - ਵੈਿ ੇਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰੀਤ ਹੈ। ਐੱਮ.ਏ ਦ ਜ ੇਿਾਲ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਾਂ। 

ਕ ਿੀ - ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਐੱਮ.ਏ ਪਸਹਲਾ ਿਾਲ। 
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ਮੈਂ - ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰਗੀ ਸਕਿ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੈਠ ਆਪ। 

ਮੈਂ - ਸ਼ ਕਰੀਆ ਜੀ। 

ਮੈਂ ਸ਼ ਕਰੀਆ ਆਖ ਬੈਠ ਸਗਆ। ਮੈਂ ਿਮਝ ਸਗਆ ਿੀ ਸਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਰ ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਿ ਨ ਕ ਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ 

ਹਾਲੇ। ਵੈਿ ੇਸਕਿ ੇਅਣਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਦੱਿਣਾ ਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਿੀ ਮੈਂ ਉਿਦ ੇਲਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦਾ 

ਸਨਚਿੋ ਨਾ ਸਮਲੇ ਜਾਇਜਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਵੈਿ ੇਕ ਿੀ ਿੋਹਣੀ ਿੀ। ਪਸਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਿ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਨਾ ਸਦੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਅਸਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਵਕਤ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਿਦੀ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਨਾਲ ਕ ਝ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਿਾਵਣ ਿੀ। ਮਨੈ ੂੰ  

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਿਦੇ ਸਜੂੰਨਾ ਿੋਹਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਸਫਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਸਹਮ ਿੀ। ਖੈਰ ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਸਕਆ। ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਖ ਬਿ ਰਤ ਿੀ ਪਰ ਿਾਵਣ ਨਾਲ ਉਿਦਾ ਕਈੋ ਮ ਲਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕ ਿੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੈਨ ੂੰ  

ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਿੀ। ਜਾਂ ਸਫਰ ਮੈਂ ਿਚੋਦਾ ਏਦਾਂ ਿੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਗਆ ਤ ੇਬੋਸਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਇਿੇ ਿਾਲ ਦਾਖਲਾ ਸਲਆ ਜਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥ ੇਪਿੇ ਹੋ? 

ਸਿਮਰਨ - ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੀ.ਏ ਏਥ ੇਕੀਤੀ ਿੀ। ਸਫਰ ਬੀ.ਐੱਿ ਕਰਨ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਹ ਣ ਐੱਮ.ਏ ਕਰਨ ਵਾਿਤ ੇਇਿ 

ਿਾਲ ਦਾਖਲਾ ਸਲਆ। 

ਮੈਂ - ਸਕਥੋਂ ਹੋ ਆਪ। 

ਸਿਮਰਨ - ਜਲੂੰ ਧਰ। ਆਪ? 

ਮੈਂ - ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ। ਝ ਸਪੂੰ ਿ ਹੈ ਨਿੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਿਟਲ ਚ' ਹੀ ਰਸਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।  

ਸਿਮਰਨ - ਸਕਹਿ ੇਸਵਸ਼ ੇਦੀ ਐੱਮ.ਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਪੂੰਜਾਬੀ। ਆਪ? 

ਸਿਮਰਨ - ਮੈਂ ਵੀ ਪੂੰਜਾਬੀ ਹੀ। 

ਮੈਂ - ਵਧੀਆ ਸਫਰ ਤਾਂ। ਦੱਿਣਾ ਅਗਰ ਸਕਿ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਈ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂਜੀ ਜਰ ਰ। 

ਮੈਂ - ਵੈਿ ੇਆਪ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਕ ਸਕ  ਰੋ ਰਹੇ ਿੀ। ਮੈਂ ਸਕਿ ੇਨ ੂੰ  ਦੱਿਾਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਕ ਝ ਹੱਲ ਕਰ ਿਕਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹ ਣ ਸਕਵੇਂ ਦੱਿਾਂ। 

ਮੈਂ - ਆਪ ਨਾ ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੱਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਬਿ ਮੈਂ ਵੈਿ ੇਪ ੱ ਛ ਸਰਹਾ ਿੀ। 
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ਸਿਮਰਨ - ਨਹੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੱਿਣ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹ ਤੀ ਦਰੇ ਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਕਦੀ ਸਕਿ ੇਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਦੱਿ ੋਸਫਰ ਸਕ  ਰੋ ਰਹੇ ਿੀ? 

ਸਿਮਰਨ - ਦਰਅਿਲ, ਮੈਂ ਸਕਿ ੇਮ ੂੰ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਪਿੂੰਦ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਕਰਦਾ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਨ ੂੰ  ਕਾਫੀ 

ਿਮਝਦੇ ਿਾਂ। ਸਵਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿ ਪਨਾ ਿੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਿੀ ਉਿਦਾ ਮੈਂ ਕ ਝ ਕਸਹ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ। ਪਰ ਉਿਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਧੋਖੇ ਚ' 

ਰੱਸਖਆ। ਦਿ ਕ  ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਨਿਾ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਨੋ ਕਰਦੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ 

ਨਹੀਂ। ਮਨੈ ੂੰ  ਦੋ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਉਿ ਨ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਬਿਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਹ ਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਿਸੋਚਆ ਚੱਲ ਸਜਵੇਂ ਵਾਸਹਗ ਰ  ਨ ੂੰ  ਮੂੰਿ ਰ। ਪਰ ਹ ਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟਵੋਾਂ ਵੇਖ, ਉਿ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅੱਥਰ  ਸਨਲਕ ਆ ਦੇ ਨ। ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਕੋਸਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਨਾ ਸਨਕਲਣ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਰ ਕਦੇ।  

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। ਿਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਦਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਸਕਵੇਂ ਦ ੱ ਖ ਸਦੂੰਦਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਸਦਲ ਨਹੀਂ ਟ ੱ ਸਟਆ ਮਰੇਾ ਕੋਈ। ਬਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ... ਇਿ ਨ ੂੰ  ਸਦਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। 

ਸਿਮਰਨ - ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਕੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਤ ਹਾਿਾ ਸਦਲ ਟ ੱ ਸਟਆ ਕਦ?ੇ 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਟ ੱ ਸਟਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਸਕਿ ੇਦੀ ਯਾਦ ਚ' ਅੱਥਰ  ਵਸਹਣ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਿ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। ਤੱਦ 

ਉਿ ਨ ੂੰ  ਸਦੱਲ ਟ ੱ ਟਣਾ ਹੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਕਸਹੂੰਦ ੇਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਰੇਾ ਨਹੀਂ ਟ ੱ ਸਟਆ ਸਦਲ- ਦ ਲ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੂੰਨ ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੈੇ ਕਸਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹ ੂੰ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਪਤਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਮੋਿ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨ ਸਕ ਿਭ ਿਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਦਲ ਨਹੀਂ ਟ ੱ ਸਟਆ ਕੋਈ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ... ਠੀਕ ਆ ਮੂੰਨ ਸਲਆ ਮੈਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਬ ਰਾ ਨਾ ਮੂੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਿ ਭਾਅ ਹੈ ਖ ੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੈ ੂੰ  ਵੀ ਖ ੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਚੂੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਹਨਰਾ ਹੋ ਸਰਹਾ ਏ। ਆਪ 

ਵੀ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। 
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ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ।  

ਅਿੀਂ ਦੋਨ ਖਿੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਿਦ ੇਿਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਧਆਨ ਉਿਦੀ ਖ ਬਿ ਰਤੀ 

ਵੱਲ ਸਪਆ। ਉਿਨ ਸਫੱਕੇ ਸਜਹੇ ਗ ਲਾਬੀ ਰੂੰਗ ਦਾ ਲੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਿ ਟ ਪਾਇਆ ਿੀ। ਉਿਦੇ ਵਾਲ ਬਹ ਤ ਕਾਲੇ ਤ ੇਲੂੰ ਮ ੇਿਨ। ਸਜਵੇਂ 

ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵ।ੇ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥਿੋਾ ਨੀਵਾਂ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੂੰਜ ਫ ੱ ਟ-ਚਾਰ, ਪੂੰਜ ਇੂੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਝ ਹੈ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਿੀ। 

ਅਿੀਂ ਖਿੇ ਹੋਏ ਤ ੇਉਿਨ ਖਿ ੇਹ ੂੰ ਦੇ ਹੀ ਸਕਹਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਵੈਿ ੇਧੂੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਝ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ ੇਮ ੂੰ ਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿੂੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ 

ਤਾਂ ਸਬਲਕ ਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਕ ਆਪ ਨ ਮੇਰਾ ਸਧਆਨ ਬਦਸਲਆ ਤ ੇਮਨ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ ਕਰੀਆ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਕਈੋ ਗੱਲ ਨੀ। ਚੂੰਗਾ ਜੀ ਸਫਰ ਸਮਲਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਿਟਲ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਚੱਲ ਸਪਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ। ਏਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸਗਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਖਆਲ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਚੋ' ਸਨਕਲ ਸਗਆ। ਕਾਫੀ ਲੂੰ ਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਫਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਿੌਂ ਸਗਆ। ਸਕੂੰ ਨ ਸਦਨ ਗ ਜਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਰ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਘਰ ੇਜਾਂਦਾ ਿੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣ। ਪਰ ਇਿ ਵਾਰ ਿਾਵਣ ਦ ੇਿਹ ਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਸਵਆਹ ਿੀ ਸਜਿ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆ ਿਕਦੀ। ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਪੂੰ ਿ ਵੀ ਨਾ ਸਗਆ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਦਨ ਿੀ। ਿਭ ਹੋਿਟਲ ਦ ੇਮ ੂੰ ਿ ੇਪਾਰਕ ਦ ੇ

ਸਵੱਚ ਬਣੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾ ਿ ਸਵੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਿ ਰਹੇ ਿਨ। ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿ ੇਬਣੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਹੋਿਟਲ ਦੀਆ ਂ

ਲੱਗਭਗ ਿਭ ਕ ਿੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਵਧੀਆ ਖੇਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਾਲੀਬਾਲ ਪਿੂੰਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ 

ਪਾਰਕ ਦ ੇਇੱਕ ਪਾਿ ੇਹੋ ਰ ੱ ਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਤ ੇਕ ਝ ਸਲਖਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਦੋ ਕ  

ਸ਼ੇਅਰ ਸਲਖ ੇਤ ੇਕਸਵਤਾ ਅਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੀ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਕ ਦ ੋਕ ਿੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨ ਸਕਹਾ.. 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂਜੀ ਸਕਵੇਂ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਦੱਿ?ੋ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਆ ਸਗਆ ਇਹ ਤਾਂ ਓਦਨ ਵਾਲੀ ਕ ਿੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਿੀ। ਦ ਜੀ ਕ ਿੀ ਨ ਵੀ ਮਨੈ ੂੰ  

ਿਸਤ ਿਰੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਸਫਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈਆ।ਂ ਸਫਰ ਸਿਮਰਨ ਬਲੋੀ... 

ਸਿਮਰਨ - ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਪਿਦਾ ਕਈੋ? ਵਾਹ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਨਹੀਂ ਬਿ ਕ ਝ ਸਲਖਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਆਪ ਸਲਖਦੇ ਹੋ? 

ਮੈਂ – ਥਿੋਾ ਬਹ ਤ।  

ਸਫਰ ਦ ਜੀ ਕ ਿੀ ਬੋਲੀ।  
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ਦ ਜੀ ਕ ਿੀ – ਿ ਣਾਓ ਸਫਰ ਕ ਝ। 

ਮੈਂ - ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ? 

ਉਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤ ੇਸਕਹਾ.. 

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ ਜਾ.. 

ਮੈਂ - ਿੋਹਣਾ ਨਾਮ।  

ਪ ਜਾ - ਿ ਣਾਓ ਕ ਝ। ਐਤਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਦਉ। 

ਮੈਂ - ਦੇਸਖਓ ਸਕਤ ੇਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਜੇ। 

ਸਿਮਰਨ - ਨਹੀਂ ਿ ਣਾਓ ਆਪ ਕੀ ਸਲੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਨਾ ਿ ਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੱਿ।ੋ ਸਫਰ ਤਾਂ ਨੀ ਰੋਏ। 

ਉਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘ ਰ ਭਰੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਦੇਸਖਆ। ਮੈਂ ਿਮਝ ਸਗਆ ਸਕ ਉਿ ਨ ਨਾਲ ਆਈ ਕ ਿੀ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇ

ਸਕਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚ ੱ ਪ ਕਰ ਸਗਆ। ਉਹ ਸਫਰ ਬੋਲੀ.. 

ਸਿਮਰਨ - ਿ ਣਾ ਵੀ ਸਦਉ ਹ ਣ.. 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ.. ਇੱਕ ਸਮੂੰ ਟ.. ਨਵਾਂ ਿ ਣੋਗ ੇਜਾਂ ਪ ਰਾਣਾ? 

ਸਿਮਰਨ - ਪ ਰਾਣ ੇਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨ ਵੀ ਿ ਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਨਵਾਂ ਿ ਣਾਉ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਹੈ.. ਗੋਰ ਕਰਨਾ.. 

ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਕਤ ਹੰਡਾਏ ਨ, 

ਕ ਝ ਹਾਸੇ ਸੀ ਕ ਝ ਗਮੀਆਂ ਨ, 

ਰੰਗ ਢਲਦ ੇਝੜਦ ੇਵਖੇੇ ਨ, 

ਕ ਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਕ ਝ ਕਮੀਆਂ ਨ, 

ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਪ ੱ ਛਦਾ ਹਾਂ, 

ਇਹ ਗ਼ਮ ਜ ੋਕਕਹੜ ੇਪਾਸੇ ਨ, 

ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੈਨ ੰ  ਪ ੱ ਛਦੇ ਆ, 
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ਜਾਂ ਦੇਂਦ ੇਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸੇ ਨ, 

ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੈਨ ੰ  ਪ ੱ ਛਦੇ ਆ, 

ਜਾਂ ਦੇਂਦ ੇਕਸਰਫ ਕਦਲਾਸੇ ਨ। 

 

ਪ ਜਾ - ਵਾਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦਮ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕਲਮ ਚ'। 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਲਸਖਆ। 

ਏਨ ਨ ੂੰ  ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਸਕਿ ੇ ਹੋਰ ਕ ਿੀ ਨ ਅਵਾਿ ਲਗਾ ਸਦੱਤੀ ਤ ੇਉਹ ਿਾਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਸਮਲਣ ਦਾ ਕਸਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸਿਮਰਨ - ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਦਲ ਜਰ ਰ ਟ ੱ ਸਟਆ ਹੈ। ਜੋ ਏਨਾ ਦਰਦ ਸਲੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਸਦੱਲ ਨਹੀਂ ਟ ੱ ਸਟਆ, ਬਿ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਲਖਵਾ ਲਵੋ। ਥਿੋਾ ਬਹ ਤ ਤਿ ਰਬਾ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਬਨਾਂ ਿੱਟ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੱਖਦਾ ਨੀ ਕੋਈ। 

ਮੈਂ - ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੱਖਦਾ ਹਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਚਲੋ ਮੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੈ ੈਆਪ ਦੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਚ' ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਦਾ ਜ ਆਬ ਹੋਇਆ? ਿਾਫ-ਿਾਫ ਦੱਿੋ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਨ - ਕੀ ਨਾਮ ਉਿਦਾ। 

ਮੈਂ - ਆਪ ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪ ੱ ਛ ਕੇ? 

ਸਿਮਰਨ - ਬਿ ਵੈਿ ੇਪ ੱ ਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਿੀ ਿੀ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਦੱਿ ੋਨਾਮ। ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਿ ੋਸਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਿ ਨਾਲ ਸਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ 

ਹੋ ਆਪ? 
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ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਬਲਕ ਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਿ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ 

ਿਕਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਨ - ਲੈ ਦੱਿ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ.. ਘਰਦ ੇਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਉਿਦੇ ਜਾਂ ਤ ਹਾਿੇ? 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ ਝ ਨੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਸਫਰ ਕੀ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਗੱਲ.. ਉਿ ਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਸਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਨ ੂੰ .. ਕਈੋ ਗ ਪਤ ਸਬਮਾਰੀ..? 

ਉਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਸਖਆ ਤੇ ਮ ਿਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਨੋ ਭਰਵੱਟ ੇ ਪਰ ਨ ੂੰ  ਚ ੱ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪ ੱ ਸਛਆ। 

ਉਿਦੇ ਸਚਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਿਾ ਸਨਕਲ ਆਇਆ.. ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਸਦੱਤਾ... 

ਮੈਂ - ਪਾਗਲ ਹੋ ਆਪ। 

ਸਿਮਰਨ - ਦੱਿ ੋਹਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਿਦੀ ਸਕਿ ੇਨ ੂੰ । ਸਕਤੇ ਉਹ ਸਵਆਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਮੈਂ ਚ ੱ ਪ ਸਰਹਾ ਤੇ ਉਿਦੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਅਣਿ ਣਾ ਕਰ ਜਾਸਣਆ। ਪਰ ਉਿਦਾ ਿ ਭਾਅ ਕ ਝ ਖਾਿਾ ਹੀ ਖ ੱ ਲਾ ਿੀ। ਉਿਨ ਸਫਰ ਤੋਂ 

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਕਹਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਉਹ ਸਵਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗ ਸਗਆ ਪਤਾ। ਕਈੋ ਨਾ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕਿੇ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੱਿਦੀ। ਚੱਲ 

ਨਾਮ ਦੱਿ ੋਉਹਨਾਂ ਦਾ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਦੱਿ ਦੇ ਸਜਨ ੂੰ  ਦੱਿਣਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨ ਉਿ ਨ ੂੰ । 

ਸਿਮਰਨ - ਹੈਂਅ.. ਿੱਚੀ। ਬਿ ਮਨੈ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਦੱਿ.ੋ. ਸਕੂੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਲੇ ਹੋ ਉਿ ਨ ੂੰ । 

ਮੈਂ ਮ ਿਕਰਾਇਆ ਤ ੇਪਾਿਾ ਵੱਟਦਾ ਬੋਸਲਆ... 

ਮੈਂ - ਿੱਚੀ ਪਾਗਲ ਏ ਤ ੂੰ । ਝ ਕਸਹੂੰਦੀ ਮੈਂ ਮ ੂੰ ਸਿਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤ ੇਹ ਣ? 

ਸਿਮਰਨ - ਲੈ ਦੱਿ ਯਾਰ.. ਆਪਾ ਦੋਿਤ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਤੈਨ ੂੰ  ਸਕੂੰ ਨ ਸਕਹਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਤ ਿੀਂ ਦੋਿਤ ਨੀ ਮੂੰਨਦ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾ ਦੋਿਤ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਦੱਿ ੋਸਫਰ ਸਕੂੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਲੇ ਉਿ ਨ ੂੰ । ਸਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਤਨੈ ੂੰ  ਸਕ  ਦੱਿਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ। 
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ਸਿਮਰਨ - ਦੋਿਤਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਰਾਜ ਨੀ ਰੱਖੀਦੇ। ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਕਈੋ ਨਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਾਪ। 

ਸਿਮਰਨ - ਚੱਲ ਨਾ ਦੱਿ ੋਕ ਝ ਉਿ ਬਾਰ।ੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਸਦਖਾ ਹੀ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ। ਕ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਬਿੇ ਗਲਤ ਬੂੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਿਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਿ ਣ ਲਈ, ਆਪ ਕ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਿ ਰਹੇ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਉਿ ਬਾਰ ੇਸਕਿ ੇਨਾਲ ਸਜਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂੰਨਾ ਵੀ ਖਾਿ ਹੋਵੇ। 

ਸਿਮਰਨ - ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜੀ। ਚਲੋਂ  ਕਈੋ ਨਵੀਂ ਸਲਖਤ ਿ ਣਾਉ ਆਪਣੀ। 

ਮੈਂ - ਅਜੇ ਪ ਰੀ ਨੀ ਹੋਈ, ਸਲੱਖ ਕੇ ਿ ਣਾਵਾਗਾਂ।  

ਸਿਮਰਨ - ਕਈੋ ਨਾ ਸਜੂੰ ਨੀ ਸਲਖੀ ਓਨੀ ਿ ਣਾ ਸਦਉ। 

ਮੈਂ - ਰ ਕ ਿ ਣਾ ਦਾ ਹਾਂ.. 

ਕਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਕਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਕਉਂ, 

ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਛ ਪੇ ਕ ਝ ਲਾਰ ੇਵੀ ਨਾ ਕਦਸਦੇ, 

ਪਲਾਂ ਨ ੰ  ਜ ੋਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, 

ਕ ਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਕਪਆਰ ੇਵੀ ਨਾ ਕਦਸਦੇ, 

ਬਣ ਕੇ ਨਸ ਰ ਕ ਝ ਤੋੜਦਾ ਏ ਅੰਦਰੋਂ, 

ਬਾਹਰੋਂ ਕਜਹੜ ੇਚ ੱ ਪ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਏ, 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਜ ੋਕਚਹਰੇ ਦੀ, 

ਕਜੰਦਗੀ ਕਬਆਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕ ਝ ਲਮਹ।ੇ 

 

ਹਾਕਸਆਂ ਚ' ਕਲਪਟੇ ਜ ੋਗਮ ਨਹੀਂ ਕਦਸਦੇ, 

ਪ ੱ ਛਦਾ ਨਾ ਕਈੋ ਕੀ ਮਨ ਚ' ਲ ਕੋਇਆ ਏ, 

ਬੱਦਲਾਂ ਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕਤ ੇਚੰਨ ਨ ੰ  ਲ ਕਾ ਕਲਆ, 
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ਵੇਖ ਬ-ੇਬਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਏ, 

ਸ ਰਜ ਨ ੰ  ਵਖੇ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, 

ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਦਨ ਚੜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਏ, 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਜ ੋਕਚਹਰੇ ਦੀ, 

ਕਜੰਦਗੀ ਕਬਆਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕ ਝ ਲਮਹ।ੇ 

 

ਸਿਮਰਨ - ਬੱਿ ਐਨੀ ਸਲਖੀ ਅਜੇ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਵਧੀਆ ਸਲਖੀ ਵੈਿ।ੇ ਕਰ ਲਉ ਪ ਰੀ। ਸਫਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਿ ਣਾ ਸਦਉ। 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਨਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਿਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਲਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ ਰ  ਸਕਵੇਂ ਕਰਾ। ਵੈਿ ੇਮੈਂ ਗਾਣ ੇਸਲਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ 

ਹਾਂ। ਤ ਿੀਂ ਸਿਖਾ ਸਦਉ। 

ਮੈਂ - ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਸਲਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕਹਾਣੀਆ ਂਤੇ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਸਲੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋਂ  ਕੋਈ ਨਾ ਸਫਰ ਵੀ ਮੈਂ 

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ ਸਕ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਦੱਿ ਿਕਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ ਠੀਕ। ਕਈੋ ਨਾਂ ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਸਲਖਣੀਆ ਂਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਫਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। 

ਸਿਮਰਨ - ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਵਾਂ।  

ਮੈਂ - ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਇਓ।  

ਸਿਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋਿਟਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚ' ਆਪ ਦਾ ਵਕਤ ਸਲਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗਣੀਆ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਹ ਤ ਕ ਿੀਆਂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਨ। 

ਸਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਾਰਕ ਚ' ਟਸਹਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਲੈ ਕੇ।  
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ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਫਲਹਾਲ ਪਾਰਕ ਚ' ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਫਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵ ।  

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ ਕਈੋ ਨੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਚੂੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਹ ਣ। ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਸਵਤਾ ਪ ਰੀ। 

ਮੈਂ - ਚੂੰਗਾ ਜਨਾਬ। 

ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਫਰ ਤੋਂ ਕਸਵਤਾਂ ਸਲਖਣ ਸਵੱਚ ਮਸ਼ਰ ਫ ਹੋ ਸਗਆ। ਪਰ ਕਸਵਤਾ ਪ ਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਫਰ ਕ ਝ ਦੇਰ 

ਸਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਹੋਿਟਲ ਸਗਆ। ਨਹਾਂ-ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤ ੇਸਫਰ ਿੌਂ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਛ ੇਕ  ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ। ਮੈਂ ਮ ੂੰ ਹ 

ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਦੇਸਖਆ ਸਿਮਰਨ ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ ਟਸਹਲ ਰਸਹ ਿੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਕ ਇਿਨ ਕਸਵਤਾ 

ਸਲਖਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪਿੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਿ ਕਲੋ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਦਿ ਕ  

ਸਮੂੰ ਟ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਿੀ। 

ਸਫਰ ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਪਸਹਲੀਆ ਂ ਸਲਖੀਆ ਂਕਸਵਤਾਵਾਂ ਿ ਣਾਈਆ ਂਤ ੇ ਸਲਖਣ ਦ ੇਢੂੰਗ ਬਾਰ ੇਿਮਝਾਇਆ। ਉਹ 

ਝੱਟ ਪੱਟ ਹੀ ਿਮਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿਣ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਾ। ਏਿ ੇਤਰਹਾਂ ਕਈ ਸਦਨ 

ਚੱਲਦਾ ਸਰਹਾ। ਕਰੀਬ ਦਿ ਸਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਿ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸਲਖ ਕੇ ਿ ਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਰ ਰ ਿਨ ਪਰ 

ਉਹ ਸਦਨ ਸਦਨ ਬਸਹਤਰ ਹ ੂੰ ਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਧਆਨ ਉਿ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਸਗਆ। ਪਰ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਸਰਹਾ। 

ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹ ੂੰ ਦੀ ਿੀ ਪਰ। ਹਫਤੇ ਚ' ਇੱਕ ਮ ਲਾਕਾਤ ਜਰ ਰ ਹ ੂੰ ਦੀ ਿੀ। ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਖਦ ੇਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਦਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਿਨ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਚਾਰ-ਪੂੰਜ ਬਿੀਆ ਂਿੋਹਣੀਆਂ ਿੋਹਣੀਆ ਂਕਸਵਤਾਵਾਂ ਸਲੱਖ ਕੇ ਿ ਣਾਈਆ।ਂ ਸਜੂੰ ਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਨੈ ੂੰ  ਿਭ ਤ ੋਵਧੀਆ ਲੱਗੀ... 

 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ। 

 

ਟੌਂਟਾਂ ਮਾਰਨ ਕੰਧਾ ਮੈਨ ੰ , 

ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਕਹਲੀਜ਼ਾ ਤੇ, 

ਮੇਹਣੇ ਪੈਂਦ ੇਇਸ਼ਕ ੇਵਾਲੇ, 

ਬੀਜੇ ਤੇਰ ੇਬੀਜਾਂ ਤੇ, 

ਦ ਰ ਹੋ ਗਏ ਕਦਲ ਮੇਰ ੇਤੋਂ, 

ਜ ੋ ਸੀ ਮੇਰ ੇਕਰੀਬ, 
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ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ। 

 

ਤ ੰ  ਤਾਂ ਨਚ ਕੇ ਖਾਹ ਲਈ ਕੱਲੀ, 

ਹੱਢ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਛੱਕਡਆ ਏ, 

ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਦੀ ਆਪਣੀ, 

ਮੈਨ ੰ  ਰਾਹ ਚੋ' ਕੱਕਢਆ ਏ, 

ਆਪ ਖਾਵੇਂ ਰ ਹ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, 

ਲੈ ਕੇ ਕਜਸਮ ਲਜ਼ੀਜ਼, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ। 

 

ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਪੈਸੇ ਵਾਗ ੰ , 

ਮ ੱ ਲ ਪਾਇਆ ਅੱਖ ਲੜੀਆਂ ਦਾ, 

ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਆਕਸ਼ਕ ਕੱਲਾ ਦੱਸਕੇ, 

ਆਕਸ਼ਕ ਬਕਣਆ ਬੜੀਆਂ ਦਾ, 

ਤ ੰ  ਤੇ ਭੈੜਾ ਦ ਸ਼ਮਨ ਕਨਕਕਲਆ, 

ਸਭ ਲ ੱ ਕਟਆ ਬਣ ਹਬੀਬ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ। 

 

ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਰਾਤ ਹਨਹ ਰਾ, 

ਖ ੱ ਦ ਤੇ ਦਾਗ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, 
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ਕਦਨ ਚੜਦ ੇਹੀ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਕੋਸਾਂ, 

ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਰਾਗ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, 

ਤ ੰ  ਗੀਤਕਾਰ ਮੈਂ ਗਜਲ ਭੈੜੀ, 

ਮੈਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮ ਰੀਦ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ, 

ਮੈਂ ਟ ੱ ਟੀ, ਮੇਰੀ ਰ ਹ ਟ ੱ ਟੀ, 

ਨਾਲੇ ਟ ੱ ਟ ਗਏ ਮੇਰ ੇਨਸੀਬ। 

 

ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਲਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਿੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਿਦਾ ਰ ਝਾਂਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਹਾ ਿੀ, ਸਦਨ ਸਦਨ। ਉਹ ਮਰੇੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ, 

ਹਾਿਾ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਿਾਵਣ ਬਾਰ ੇਛਿੇਦੀ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਿਾਵਣ ਬਾਰ ੇਕ ਝ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮਜਾਕ 

ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨ ਮੇਰਾ ਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਲੈ ਸਲਆ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਵੱਟਿਐੱਪ ਤ ੇਿੂੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਿ ਤਰਾਂ ਉਿ 

ਨਾਲ ਬਹ ਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਿਾਵਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਜਰ ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਿੀ। ਸਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਰ ਰੀ ਕੂੰਮ ਸਕ  ਨਾ ਹੋਵੇ, 

ਿਭ ਛੱਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਲਣ ਨ ੂੰ  ਕਸਹੂੰਦੀ ਸਮਲਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ, ਇਹ ਜਰ ਰ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਸਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ 

ਸਮਲਦੇ ਸਜਸ਼ਮਾਨੀ ਤਾਲ ਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਲਦੇ। ਝ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਿੀ ਹ ੂੰ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਿੀ। ਉਹ ਮਨੈ ੂੰ  ਸਨੱਤ 

ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਿੀ। ਇੂੰਝ ਲੱਗਦਾ ਿੀ ਸਜਵੇਂ ਇਹ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਖ ਬਿ ਰਤ ਔਰਤ ਹੋਵ।ੇ ਜੋ ਬਹ ਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿੱਚ 

ਵੀ ਿੀ। ਖੈਰ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਿਾਵਣ ਨਾਲ ਸਮਲਣਾ ਪਿੂੰਦ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੈਂ ਉਿਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰਦਾਿਾ ਲਗਾ ਿਕਦਾ 

ਿੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਫਰ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਛੇਿਦੀ, ਪਰ ਉਿ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। 

ਇੱਕ ਸਦਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਵਣ ਨ ਕਾਲਜ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤ ੇ ਸਮਲਣ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਾ। ਮੈਂ ਓਿ ੇਵਕਤ ਜਮਾਤ ਚੋ' ਠ, ਹੋਿਟਲ 

ਸਗਆ ਤ ੇਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਸਪਆ। ਇਿ ਵਾਰ ਉਿ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਕਿ ੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਬ ਲਾਇਆ ਿੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦਾ 

ਸਕਨਾਰਾ ਿੀ। ਬਹ ਤ ਖ ਬਿ ਰਤ ਸਦਰਸ਼ ਿੀ। ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਆ ਦ ੇਦ ਰੋਂ ਤੱਕ ਸਲਆ। ਸਜਵੇਂ ਦਾ ਥ ੇਮਾਹੋਲ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਹਵਾ 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਪੂੰਛੀ ਚਸਹਕ ਰਹੇ ਿਨ। ਆਿ ਪਾਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੋਿੇ ਘ ੂੰ ਮ ਰਹੇ ਿਨ। ਇਹ ਿਭ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਨ ਪਲਾਂ ਸਵੱਚ 

ਹੀ ਸਫੱਕਾ ਪਾ ਸਦੱਤਾ। 

ਗ ਿੇ ਹਰੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਕਮੀਿ ਤੇ ਿਰੋਂ ਦੇ ਫ ੱ ਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਪਲਾਜੋ ਤੇ ਏਿ ੇਰੂੰਗ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚ ੂੰ ਨੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਉਿ ਦਾ 

ਆਸਸ਼ਕ ਬਣਨ ਨ ੂੰ  ਸਖੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਇੱਕ ਸਵਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿੂੰਬੂੰ ਧ ਜਾਇਿ ਨਹੀਂ ਿਨ ਪਰ ਉਿਦੀ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਇਿ 

ਨਜਾਇਿ ਸਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੱਗ ਸਰਹਾ। ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਹਰੇ ਿ ਟ ਸਵੱਚ ਦੇਸਖਆ ਿੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਿ ਗੱਲ 

ਜਾਪਦੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਸਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਉਿ ਦੇ ਕੋਲ ਸਗਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਲਈ। ਉਿਨ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਲਾਵੇਂ ਸਵੱਚ ਸਲਆ। ਹਾਂ ਪਰ 
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ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਥੋਿੀ ਸਜਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਿੀ। ਪਰ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਦਾ ਦ ਨੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਤੋਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੀ 

ਕੂੰਧ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋ ਝੀਲ ਤੋਂ ਥਿੋੀ ਪਰ ਤ ੇਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਪਦੀ। ਅਿੀਂ ਬਠੈ ਮੈਂ ਉਿਦਾ ਹੱਥ ਫਸਿਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀ। ਮੈਂ ਬੋਸਲਆ.. 

ਮੈਂ - ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਚ' ਸਕ  ਬ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਰ ਸਗਆ ਿੀ। 

ਿਾਵਣ - ਨਹੀਂ ਵੈਿ ੇਮੇਰਾ ਸਦਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਿੀ ਸਮਲਣ ਨ ੂੰ । 

ਮੈਂ - ਵੈਿ ੇਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। 

ਿਾਵਣ - ਹਾਂਜੀ..  

ਮੈਂ - ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋੋਂ  ਲੂੰ ਘਦਾ ਤਨੈ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮ ੂੰ ਿਾ ਏ ਜਾਂ ਕ ਿੀ। ਅੱਜ ਤ ੇਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਤੀ ਤ ੂੰ । 

ਿਾਵਣ - ਅੱਛਾ ਜੀ.. ਪਤਾ ਵੈਿ ੇਮਨੈ ੂੰ ।  

ਮੈਂ - ਪਰ ਅੱਜ ਐਨੀ ਖ ਬਿ ਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸਚਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲੋ ਨੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। 

ਿਾਵਣ - ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਬੱਿ।  ਤ ਿੀਂ ਦੱਿ ੋਕੀ ਸਲੱਸਖਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ? 

ਮੈਂ - ਬਹ ਤ ਕ ਝ। 

ਿਾਵਣ - ਿ ਣਾਉ ਸਫਰ। 

ਮੈਂ - ਹਰਿਾਨਾ ਲੱਗ । 

ਿਾਵਣ - ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਕੀ ਹਰਿਾਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਤ ਿੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਦਲ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਫਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰਿਾਨਾ। 

ਿਾਵਣ - ਤ ਿੀਂ ਕਸਵਤਾ ਿ ਣਾਉ। ਮਰੇਾ ਸਦਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਸਵਤਾ ਿ ਣਨ ਨ ੂੰ । 

ਮੈਂ - ਰ ਕ ਿ ਣਾ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਦੇ। 

ਿਾਵਣ - ਪਰ ਗਾ ਕੇ ਿ ਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ।  

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ, ਬਹ ਤ ਲੋਕ ਨ ਆਿ ਪਾਿ। ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਿਾਵਣ - ਿ ਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਇਹ ਕੀ ਸਜੱਦ ਹੋਈ ਭਲਾ। 
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ਿਾਵਣ - ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜੱਦ ਪ ਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਪਾਗਲ ਹੀ ਆ ਤ ੂੰ .. ਰ ਕ ਿ ਣਾਉਦਾਂ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਿ ਣਾਉਣ ਲੱਗਾ.. 

ਡ ੰ ਘਾ ਚੱਲਦਾ ਗ ੜਹਾ ਚੜਦਾ, 

ਮਹ ਬਤ ਦਾ ਨਾ ਰਾਗ ਕਈੋ, 

ਬੋਲ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਸ ਣ ਲੈਂਦ,ੇ 

ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਜ ਕਈੋ, 

ਅੰਕਨਹ ਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਦਸਦਾ, 

ਕਕਹੰਦਾ ਕਾਹਤ ੋਡਰਨਾ ਏ, 

ਮਕਬਰ ੇਚੋ' ਆਕਸ਼ਕ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਦੇਖ ਪਕਰੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦ,ੇ 

ਗੀਤ ਬਣਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚੋਂ', 

ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੀ ਕਹੱਲਣ ਅੱਜ ਤਾਂ, 

ਭਾਰ ੇਚੱਲਣ ਤ ਫ਼ਾਨਾ ਚੋਂ', 

ਕੋਲ਼ੇ ਆਖਣ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨ ੰ , 

ਅਸਾਂ ਤੇਰ ੇਕਵੱਚ ਸੜਨਾ ਏ, 

ਮਕਬਰ ੇਚੋ' ਆਕਸ਼ਕ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਨਕਹਰਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ, 

ਸੋਕ ੇਕਮਟ ਗਏ ਕਹਜਰ ੇਦੇ, 
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ਰੰਗਾਂ ਨ ਰੰਗ ਹੋਰ ਪਕੜ ਲਏ, 

ਸਦਕ ੇਜਾਵਾਂ ਕਜਗਰ ੇਦੇ, 

ਪੈੜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਰਸਤ ੇਲੰਮੇ, 

ਰਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਕਕਸ ਫੜਨਾ ਏ, 

ਮਕਬਰ ੇਚੋ' ਆਕਸ਼ਕ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਮ ਰਦੇ ਪੜਦ ੇਇਸ਼ਕ ਜਮਾਤਾਂ, 

ਕੈਸਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆਂ ਏ, 

ਆਸ਼ਕ ਮ ੱ ਕ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਮੰਕਨਆ, 

ਕੋਣ ਇਹਦਾ ਹਮ ਸਾਇਆ ਏ, 

ਹੋ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਹ ਜ,ੇ 

ਵੇਖ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚੜਨਾ ਏ, 

ਮਕਬਰ ੇਚੋ' ਆਕਸ਼ਕ ਬੋਲੇ, 

ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਜ ੇਮੰਕਨਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, 

ਨਾ ਮੰਕਨਆਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਦਾ ਏ, 

ਦਰਦ ਦਰਦ ਏ ਰੋਂਦਾ ਇਸਦਾ, 

ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਏ, 

ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ ੇਕਜਸਨ ੰ , 

ਇਹਦੇ ਕਵੱਚ ਜ ੋਮਰਨਾ ਏ, 

ਮਕਬਰ ੇਚੋ' ਆਕਸ਼ਕ ਬੋਲੇ, 
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ਅੱਜ ਕਫਰ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ।ਂ 

 

ਕਸਵਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਿ ਪਾਿ ਬਹ ਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਿਭ ਨ ਤਾਿੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਿਾਵਣ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ ਹੋਈ। 

ਮੈਂ ਮਰ ਸਰਹਾ ਿੀ ਉਿਦੀ ਮ ਿਕਾਨ ਤੇ ਸਚਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ। ਿਭ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਮ ਿ ਿ ਣਾਉ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। 

ਿਭ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਫਰ ਿਾਵਣ ਨ ਸਕਹਾ.. 

ਿਾਵਣ - ਚੱਲ ਿ ਣਾ ਸਦਉ ਇੱਕ ਹੋਰ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਬਿ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਹ ਤ ਆ। ਸਫਰ ਿ ਣਾਵਾਂਗਾਂ। 

ਿਾਵਣ - ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮਸਦਨ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਹੈਂ ਿੱਚੀ ਤ ੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਪਾਗਲ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਿ ਦੇਂਦੀ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਆ ਦਾ। 

ਿਾਵਣ - ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋਂ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ ਬਿ ਰਤ ਸਜਹੀ ਕਸਵਤਾ ਿ ਣਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮਸਦਨ ਦਾ 

ਤੋਹਫਾ ਹੋਵ । 

ਮੈਂ - ਲੈ ਿ ਣ ਸਫਰ.. 

ਮੈਂ ਿ ਣਾਉਣ ਲੱਗਾ.. 

ਕੀ ਕਬਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਨ ੰ , 

ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇਰ ੇਲੱਗਦ ੇਨ, 

ਇਹ ਫ ੱ ਲ ਮਕਹਕਦੇ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ, 

ਜ ੋਸੰਗ ਵੀ ਤੇਰ ੇਲੱਗਦ ੇਨ, 

ਕ ਝ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਮੰਗਦਾ, 

ਰੱਬ ਵੀ ਹੋਈਆ ਂਭ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰ ੇਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਕਨਿੱਤ ਹੀ ਸ ਰਜ ਸੱਜਰਾ ਚੜਦਾ, 
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ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਦਨ ਕਰਦਾ, 

ਵਾਂਗ ਦ ਕਪਹਰ ਮੱਥਾ ਚਮਕ,ੇ 

ਤੈਨ ੰ  ਵੇਖ ਇਹ ਕਦਨ ਢੱਲਦਾ, 

ਤਾਰ ੇਬੱਦਲ ਚੰਨ ਸੰਗਦਾਂ, 

ਕਮਲੀ ਅਸਮਾਨੀਂ ਖ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰ ੇਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਯੋਗੀ ਹ ੰ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ, 

ਕਵੱਚ ਪਟਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, 

ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ ਰਤ ਨ ੰ , 

ਦ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲ ਕਾਂ ਲੈਂਦਾਂ, 

ਤ ੰ  ਪਾਕ ਪਕਵੱਤਰ ਅਣਮੋਲ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ, 

ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰ ੇਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਮੋਰਾਂ ਤੈਨ ੰ  ਗੀਤ ਸ ਣਾਉਣੇ, 

ਰ ੱ ਤ ਆਈ ਜੋ ਸਾਵਣ ਦੀ, 

ਤੇਰ ੇਲਈ ਹੀ ਨੱਚਦ ੇਲੱਗਦਾ, 

ਤੈਨ ੰ  ਇਹ ਹਸਾਵਣ ਲਈ, 

ਤੇਰੀ ਖ ਸ਼ਬ  ਦਾ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਕ, 

ਕਜਉਂ ਭਵਰਾ ਆਕਸ਼ਕ ਫ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 
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ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰ ੇਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

 

ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਸੀਨ ਕਜਹਾ ਲੱਗਦਾ, 

ਤ ੰ  ਬਣਦਾ ਜੱਦ ਕਖਆਲ ਮੇਰਾ, 

ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਬਕਣਆ, 

ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, 

ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, 

ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕ ੱ ਲਾਂ ਦਾ, 

ਮੈਂ ਕਦਵਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਫਰਦਾ, 

ਤੇਰ ੇਗ ਲਾਬੀ ਬ ੱ ਲਾਂ ਦਾ। 

ਸਜੂੰ ਨ ਵੀ ਸਪਛਾਂਹ ਹੋਏ ਿੀ ਉਹ ਸਫਰ ਤੋਂ ਕਸਵਤਾ ਿ ਣ ਤਾਿੀਆ ਂਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਿਾਵਣ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਖ ਸ਼ ਹੋਈ। 

ਖ ਸ਼ੀ ਸਵੱਚ ਉਿਨ ਬੈਸਠਆਂ ਹੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਹੋਰ ਘ ੱ ਟ ਸਲਆ। ਸਫਰ ਮੈਂ ਿਭ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਿਭ ਸਖੱਲਰ ਗਏ। ਅਿੀਂ ਬਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 

ਬੈਠ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਸਫਰ ਿਾਵਣ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਵਣ - ਪਰੀਤ ਆਪਾ ਸਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਸਮਲਾਂਗੇ? ਮਨੈ ੂੰ  ਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਨਾ ਿਸਰਆ ਨਾ ਕਰ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨ ਚਾਸਹਆ ਆਪਾ ਸਮਲਾਂਗ।ੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਵ  ਦੇਖੀ ਜਾਵ ।  

ਿਾਵਣ - ਮਨੈ ੂੰ  ਮਸਹਕ ਦੀ ਸਫਕਰ ਹ ੂੰ ਦੀ ਏ। ਉਿਨ ਕੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲੱਗ  ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਵ ੇ

ਿਮਝਾਊ ਉਿ ਨ ੂੰ ।  

ਮੈਂ - ਤ ੂੰ  ਐਵੇਂ ਸਫਕਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਜੇ ਬਹ ਤ ਵਕਤ ਉਿਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਚ'। ਤ ੂੰ  ਘਬਰਾ ਨਾ। 

ਉਿਨ ਮਨੈ ੂੰ  ਸਫਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ 

ਕਰਦਾ ਿੀ। ਸਫਰ ਅਿੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੂੰਜ ਕ  ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਤ ਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਿਟਲ ਹੀ ਸਗਆ।ਂ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਿੀ। ਕਰੀਬ ਿਾਢ ੇਅੱਠ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੀਿ ੇਲਾਹ ੇਤੇ ਿੌਂ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਕਾਲਜ ਸਗਆ 

ਤੇ ਦ ਪਸਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਿਭ ਆਪੋ-ਆਪਸਣਆਂ ਕਮਸਰਆਂ ਸਵੱਚ ਵਿ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਬਹ ਤ ਤੇਜ ਿੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ 

ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਸਟਆ। ਏਨ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬ ਹਾ ਖਿਸਕਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਇਕੱਲਾਂ ਰਸਹੂੰਦਾ ਿੀ। ਮੈਂ ਬ ਹਾ ਖੋਸਲਆ ਤਾਂ 

ਛੱਤਿੀ ਫਿੀ ਸਿਮਰਨ ਖਿੀ ਿੀ। ਉਹ ਸਬਨਾਂ ਪ ੱ ਛੇ ਅੂੰਦਰ ਆ ਵਿੀ। ਉਿਨ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦ ੇਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  
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ਕ ਝ ਨਾ ਆਖ ਿਸਕਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤ ੇਬ ਹਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਉਹ ਲੀਿ ੇਝਾਿ ਰਹੀ ਿੀ। ਗਲ ਕਾਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਿ ਟ 

ਿੀ.. ਮੈਂ ਦੇਖਦ ੇਹੀ ਬੋਸਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਤ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਸਬਜਲੀ ਪਵਾਉਣੀ ਏ। ਸਕਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਿ ਟ ਪਾਈ ਮੀਂਹ ਸਵੱਚ ਭੱਜੀ ਸਫਰਦੀ ਏ। 

ਸਿਮਰਨ - ਪੈ ਜੇ ਸਬਜਲੀ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਦ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਸਕਆ ਸਪਆ ਵਾ। 

ਮੈਂ - ਸਕ  ਤੇਰਾ ਸਕ  ਮਨ ਅੱਸਕਆ ਦ ਨੀਆਂ ਤੋਂ? 

ਸਿਮਰਨ - ਇੱਥੇ ਬੂੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕੋਈ ਯਾਰ। 

ਮੈਂ - ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ?  

ਸਿਮਰਨ - ਤ ਹਾਿੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ .. ਲੈ ਮੈਂ ਦੱਿ ਤੇਰ ੇਕੀ ਮਾਂਹ ਮਾਰੇ। 

ਸਿਮਰਨ - ਤ ਿੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਮੇਰੀ ਛ ੱ ਟੀ ਕਰਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸਕੱਥੇ ਿੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਛ ੱ ਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਿੀ। ਇਿ 

ਮੀਂਹ ਕਰਕ।ੇ 

ਮੈਂ - ਬੂੰਦ ੇਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਵੀ ਹ ੂੰ ਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਹ ਣ ਤ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਕ ਝ ਸਿੱਖ ਗਈ ਏ। ਹ ਣ ਤੈਨ ੂੰ  ਿਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਅੱਛਾ। 

ਮੈਂ - ਤ ੂੰ  ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਦੱਿ। ਬਣਾਵਾਂ।  

ਸਿਮਰਨ - ਬਣਾ ਲੋ ਠੂੰ ਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ ਮੈਨ ੂੰ । 

ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚ' ਏਧਰ ਓਧਰ ਘ ੂੰ ਮਣ ਲੱਗੀ। ਸਫਰ ਉਿ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਿਾਇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। 

ਉਹ ਖੋਲ ਪਿਨ ਲੱਗੀ.. 

ਮੈਂ ਕ ਕਨ ਸ ਤੇ ਤ ੰ  ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਹਜੋੇ, 

ਤੈਨ ੰ  ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਸਤੀ ਕਮਟਾ ਦੇਵਾਂ, 

ਕਫਰ ਪੈਦਾ ਹਜੋਾ ਤੈਨ ੰ  ਗਾਣ ਕਰਦਾ, 

ਇਹ ਕਜੰਦ ਵੀ ਤੇਰ ੇਤੋਂ ਲ ਟਾ............ 

ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਤੇ ਉਿ ਹੱਥੋਂ ਿਾਇਰੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਵੱਚ.. 

ਸਿਮਰਨ - ਪ ਰਾ ਤੇ ਪਿ ਲੈਣਦੋ। 
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ਮੈਂ ਗ ੱ ਿ ੇਸਵੱਚ ਬੋਸਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛੇਿ। 

ਸਿਮਰਨ - ਐਨਾ ਗ ੱ ਿਾ। ਚੱਲ ਆਪ ਹੀ ਿ ਣਾ ਸਦਉ। 

ਮੈਂ - ਬਿ ਖਤਮ ਿੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਿੀ ਯਾਰ। 

ਮੈਂ - "ਇਹ ਸਜੂੰ ਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲ ਟਾ ਜਾਵਾਂ"। ਬਿ ਆਹੀ ਿੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹੋਰ ਸਕੂੰਨਾ ਕ  ਕ ਝ ਲ ਕਇੋਆ ਜੇ? 

ਮੈਂ - ਤ ੂੰ  ਕ ਝ ਸਲਸਖਆ ਨਵਾਂ? 

ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ, ਬਹ ਤ ਕ ਝ। 

ਮੈਂ - ਿ ਣਾ ਸਫਰ। 

ਸਿਮਰਨ - ਠੀਕ ਆ.. ਿ ਣੋ.. 

ਮੈਨ ੰ  ਤ ੰ  ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਮੇਰ ੇਕਦਲ ਜ ੋਤ ੰ  ਸਾਂਭੀ, 

ਉਹ ਥਾਂ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਹਰ ਦ ੱ ਖ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਹਰ ਚਾਅ ਕਬ ਲ ਅੱਲਾ, 

ਹਰ ਕਰਮ ਲਈ ਚ ਕਾਇਆ, 

ਹਰ ਭਾਅ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਹਰ ਜਖ਼ਮ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਹਰ ਆਹ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਮੈਨ ੰ  ਤੇਰਾ ਕਦਖਾਇਆ, 
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ਹਰ ਰਾਹ ਕਬ ਲ ਅੱਲਹਾ, 

ਕੌਣ ਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, 

ਕਬਨਾਂ ਤੇਰ ੇਨਾਮ ਦੇ, 

ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਫਜ਼ ਲ ਅੱਲਹਾ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਲਖੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਬਿ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕ ਝ ਨੀ। 

ਮੈਂ - ਬਿ ਵਧੀਆ। ਲੈ ਚਾਹ ਪੀ। 

ਸਿਮਰਨ - ਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਹ ਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਲਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਨਾ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਸਲਖਦੀ ਏ। 

ਸਿਮਰਨ - ਹ ਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਸਕਤਾਬ ਸਲਖਣੀ ਇੱਕ। 

ਮੈਂ - ਸਜੂੰ ਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਸਕਤਾਬਾ ਸਲੱਖ ਭਾਵੇਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਚਲੋ, ਨਵਾਂ ਿ ਣਾਉ ਕ ਝ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕ ਝ ਸਲਸਖਆ ਨਵਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਕਈੋ ਨੀ ਮੈ ਪ ਰਾਣਾ ਿ ਣ ਲ । 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਿ ਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤ ੂੰ  ਪਿ ਆਪਣਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਐਨਾ ਗ ੱ ਿਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਗ ੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਕਿ ੇਨ ਤੈਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਲਆ ਤਾਂ ਪੂੰਗਾ ਖਿਾ ਹੋ ਜ  ਨਵਾਂ। 

ਸਿਮਰਨ - ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂੰ ਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤ ੇਆਪਦੀ ਮਸ਼ ਕ ਨ ੂੰ  ਸਲਆਇਆ ਨੀ ਪੂੰ ਗੇ ਪੈਂਦ।ੇ 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਤਨੈ ੂੰ  ਸਕਹਾ ਿੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਿ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤ ੂੰ  ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਚ' ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦ । 

ਸਿਮਰਨ - ਅੱਛਾ, ਕਰ  ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਕੱਢ ਕੇ ਸਦਖਾਉ ਬਾਹਰ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਤ ਿੀਂ। 
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ਮੈਂ ਚਾਹ ਉਿਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਿ ੇਰੱਖ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਹੋਂ ਫਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹਨਹ ਰਾ ਵੀ 

ਿੀ। ਬਿ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਹੇ ਿਨ। ਮੀਂਹ ਬਹ ਤ ਤੇਜ ਿੀ। ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਹੋਂ ਫਿ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਚ' ਖਿੀ 

ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਉਿਦੇ ਿਾਰੇ ਲੀਿ ੇਸਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। 

ਮੈਂ - ਦੇਖ ਸਲਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕ ਝ ਦੇਖਣਾ ਏ? 

ਸਿਮਰਨ - ਪਰੀਤ.. 

ਮੈਂ - ਹਾਂ.. ਦੱਿ। 

ਉਿਨ ਸਬਨਾਂ ਕ ਝ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਫਸਿਆ ਤ ੇਮੇਰੇ ਲਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋਿ ਸਲਆ। ਤ ੇਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਿੇਢ 

ਸਮੂੰ ਟ ਬਾਅਦ ਛੱਸਿਆ। ਮੀਂਹ ਬਹ ਤ ਤੇਜ ਿੀ। ਉਿਦਾ ਸਭੱਜੇ ਿਰੀਰ ਕਾਰਨ ਉਿਦੇ ਿਾਰੇ ਲੀਿੇ ਸਚਪਕ ਚ ੱ ਕੇ ਿਨ। ਉਿਦੇ ਤਨ ਦੀ 

ਬਨਾਵਟ ਿਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਿੀ। ਵਾਲ ਬੂੰਨ ਹੋਏ ਿਨ। ਸਬਜਲੀ ਸਲਸ਼ਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਿੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ 

ਸਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਵੀ ਸਬਲਕ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬਿ ਮੇਰੀ ਿਮਝ ਚ' ਨਹੀਂ ਿੀ ਆ ਸਰਹਾ ਸਕ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਸਗਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ 

ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਅਸਜਹਾ ਿਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਿ ਮੈਂ ਖਿਾ ਿੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਮੂੰ ਟ ਹੋਰ ਬੀਤ 

ਸਗਆ। ਮੈਂ ਸਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਵੱਚ ਚ ੱ ਸਕਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਲੈ ਸਗਆ। ਉਿਨ ੂੰ  ਪਲੂੰ ਘ ਤੇ ਜਾ ਪਟਸਕਆ। 

ਬ ਹਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਸਫਰ ਇੱਕ ਸਪਆਿ ੇਵਾਂਗ ਝਪਟ ਸਪਆ। ਲਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਾਇਆ। ਸਫਰ ਰ ਕ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਸਮਲਾਇਆ। ਸਫਰ 

ਉਿਨ ਸਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਕਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਨ - ਪਰ ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਸਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਪਤਾ ਮਨੈ ੂੰ , ਪਰ ਮੈਂ ਸਕਿ ੇਨ ੂੰ  ਧੋਖੇ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ। 

ਮੈਂ ਖਿਾ ਹੋ ਸਗਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਿ ਗਈ ਤ ੇਮਨੈ ੂੰ  ਬਾਹਾਂ ਸਵੱਚ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਸਪਛਾਂਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਫਰ 

ਬੋਲੀ.. 

ਸਿਮਰਨ - ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹ । ਮੈਨ ੂੰ  ਅਪਣਾ ਲਉ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ, ਤ ੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਦਾ। 

ਸਿਮਰਨ - ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਆਹੀ ਏ। ਉਿ ਨਾਲ ਤ ਹਾਿਾ ਸਵਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ। 

ਮੈਂ - ਸਵਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵ ੇਉਹ ਮੇਰੀ ਏ। 

ਸਿਮਰਨ - ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹ ਤ ਸਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਨ ੂੰ .. 
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ਇਹ ਕਸਹ ਉਿ ਨ ਸਫਰ ਤੋਂ ਮਨੈ ੂੰ  ਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਸਪਛਾਂਹ ਕਰ ਆਪਣ ੇਹੋਿਟਲ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  

ਸਕਹਾ। ਉਿ ਨ ਬਹ ਤ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਿ ਣੀ ਤੇ ਗ ੱ ਿ ੇਸਵੱਚ ਉਿਨ ੂੰ  ਛੱਤਿੀ ਫਿਾ, ਬਾਹੋਂ ਫਿ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ 

ਸਦੱਤੀ। ਤ ੇਬ ਹਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਉਹ ਬਿੇ ਸਚਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖਿੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅਵਾਿਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬ ਹਾ 

ਨਾ ਖੋਸਲਹਆ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਸਪੱਛੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਉਿ ਬਾਰ ੇਿੋਚਦਾ ਸਰਹਾ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਮਨੈ ੂੰ  ਨੀ 

ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਿ ਰਾਤ ਿ ੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਸਵੱਚ ਬਹ ਤ ਸਵਚਾਰ ਆਏ। ਿਵੇਰ ਚਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  

ਸਨਕਸਲਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਹਮਣ ੇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਦਿ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਸਧਆਨ ਸਫਰ ਉਿ ਵੱਲ ਸਗਆ। ਉਹ ਦ ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤ ੇ

ਮੈਂ ਉਿ ਨ ੂੰ । ਅੱਜ ਉਹ ਮਨੈ ੂੰ  ਖ ਬਿ ਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਿੀ। ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਿਦਾ ਿਾਵਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮ ਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ 

ਿੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਿ ਦੀ ਿ ੂੰ ਦਰਤਾ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਭ ੱ ਲਣ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਬਹ ਤਾ ਨਾ ਿੋਸਚਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਸਪਆ। 

ਸਫਰ ਕ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਲਣ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਾ। ਉਹ ਸਮਲਣ ਲਈ ਮੂੰਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਤ ਰੂੰ ਤ ਹੀ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣ 

ਲਈ ਸਨਕਲ ਸਗਆ। ਅਿੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਸਹਲਾਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਿਰ ਸਵੱਚ ਫਰਕ 

ਪੈ ਚ ੱ ਕਾ ਿੀ। ਸਜਿ ਤੋਂ ਿੋਹਣਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜਾਪਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕ  ਉਹ ਆਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਿੀ ਸਕ 

ਇਹ ਿਭ ਤੋਂ ਿੋਹਣੀ ਿੌਗਾਤ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਿਚੋ, ਵਕਤ ਤ ੇਨਿਰੀਆ ਿਭ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਨ। ਮੈਂ ਿਾਵਣ 

ਨ ੂੰ  ਓਿ ੇਤਰਹਾ ਸਮਸਲਆ, ਸਜਵੇਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਦਾ ਿੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਝ ਹੀ ਸਮਲੀ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪ ੱ ਸਛਆ ਤ ੇ

ਕ ਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਫਰ ਿਾਵਣ ਬੋਲੀ.. 

ਿਾਵਣ - ਪਰੀਤ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖਾਮਸ਼ੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਦਰਅਿਲ ਿਾਵਣ ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰ ਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੀ। ਪਰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਕਵੇਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਾਂ। 

ਿਾਵਣ - ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਸਕਲ ਹੈ? 

ਮੈਂ - ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। 

ਿਾਵਣ - ਗੱਲ ਕੀ ਆ? 

ਮੈਂ - ਓਹੀ ਤਾਂ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਕ ਸ਼ ਰ  ਸਕੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। 

ਿਾਵਣ - ਕੋਈ ਕ ਿੀ ਪਿੂੰਦ ਹੈ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਕਰਦੀ ਏ। 

ਿਾਵਣ - ਸਫਰ ਤੂੰਗੀ ਕੀ ਆ? 

ਮੈਂ - ਿਾਵਣ ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਸਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹ ਿਕਦਾ। 

ਿਾਵਣ - ਹਾਂ ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਿਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ। ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੂੰਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ ਿੀਂ ਵੀ ਸਕਤੇ ਨਾ ਸਕਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤ ਹਾਿੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿੋ ਹੈ ਸਜੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦਾ।  
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ਮੈਂ ਉਿਦਾ ਹੱਥ ਫਸਿਆ ਤੇ ਸਕਹਾ... 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਬਿ ਤੈਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। 

ਉਿਨ ਬਿ ੇਹੀ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿੂੰਭਾਸਲਆ ਤ ੇਸਕਹਾ.. 

ਿਾਵਣ - ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਰੀਤ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹ 

ਿਕਦ।ੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਤ ਿੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਧੋਖੇ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ। ਤਦ ੇਤਾਂ ਦੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਿ ਬਾਰ।ੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆਪ ਨ 

ਸਜਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਦੱਿ।ੋ ਿੱਚ ਦੱਿਣਾ.. ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਪਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਿ ਨਾਲ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਿਾਵਣ - ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਪਰੀਤ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਕਈੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਿਕਦ ੇ

ਹੋ। ਮੈਂ ਖ ਸ਼ ਹਾਂ ਆਪ ਲਈ। ਕ ਿੀ ਵੈਿ ੈਿੋਹਣੀ ਏ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰ ੇਨਾਲੋਂ  ਨੀ। 

ਿਾਵਣ - ਚੱਲ ਕਈੋ ਨੀ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਏ। 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਿਾਵਣ - ਜਾਉ ਪਰੀਤ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਭਾਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਦੀ ਹੋਜੇ। 

ਮੈਂ - ਏਦਾਂ ਸਕੱਦਾਂ ਹੋਜ । 

ਿਾਵਣ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ... ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਤ ਿੀਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾ ਦੋਿਤ ਰਸਹ ਿਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਿਾਵਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ ਝ ਹੋਵ।ੇ ਪਰ ਿਭ ਆਪੇ ਹੋ ਸਗਆ। 

ਿਾਵਣ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਗ ੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ। ਆਪ ਨਾਲ ਸਜੂੰ ਨਾ ਵੀ ਿਮਾਂ ਲੂੰ ਸਘਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ 

ਰਹ । 

ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਿਨ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਿੀਂ ਹੋਰ ਕ ਝ ਸਚਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਫਰ 

ਉਿ ਤੋਂ ਅਲਸਵਦਾ ਲਈ ਤ ੇਮ ਆਫੀ ਮੂੰਗੀ। ਉਿਨ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਲਈ ਸਕਹਾ। ਉਹ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇਮੈਂ ਹੋਿਟਲ। 

ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਨਾ ਸਗਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਸਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਈ। ਸਪਛਲੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮ ਆਫੀ 

ਮੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਮ ਆਫੀ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਨਾ ਸਦੱਤਾ ਤੇ ਸਕਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕ ਝ ਨੀ। ਮੂੰਿ ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ। 

ਉਹ ਖ ਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤ ੇਬੋਲੀ.. 
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ਸਿਮਰਨ - ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਆ। 

ਮੈਂ - ਜਾ ਸਫਰ ਘਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਸਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜ । 

ਉਹ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਲਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਵੇਂ ਸਵੱਚ ਭਸਰਆ। ਆਿ-ਪਾਿ ਖਿ ੇਿਭ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। 

ਪਰ ਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਿਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੱਗ ਸਰਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਸਪੱਛੋਂ ਿਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ 

ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਆ ਸਗਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ  ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ। 

ਸਿਮਰਨ ਦ ੇਘਰਸਦਆ ਂਨ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ। ਦੋ ਕ  ਸਦਨ ਸਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ  ਸਿਮਰਨ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਸ਼ਤੇ ਲਈ। ਿਭ ਨ ੂੰ  

ਸਮਸਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹ ਤ ਿਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਿਾਨ ੂੰ  ਬੈਸਠਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀਹ ਕ  ਸਮੂੰ ਟ ਹੋਏ ਿੀ ਸਕ ਹੋਰ ਪਰਹ ਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਸਖਆ ਤਾਂ 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿੀ। ਸਜਿ ਨ ਬੱਚੀ ਚ ੱ ਕੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਿਦੇ ਸਪੱਛੇ ਦੇਸਖਆ ਤਾਂ ਿਾਵਣ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੀ 

ਨਿਰ ਝ ਕਾ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਿ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਸਖਆ ਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਫਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਇਹ ਿਾਿੀ ਵੱਿੀ 

ਭੈਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੀਨ ਸਨਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੋ ਸਗਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਸਰਹਾ। ਕ ਝ ਦੇਰ ਸਪੱਛੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦ ੇ

ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਗਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਿਭ ਖ ਸ਼ ਿਨ। ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਵੱਲ ਬਹ ਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਦਖੇ 

ਸਰਹਾ। ਇਿ ਲਈ ਮਨੈ ੂੰ  ਅਸਹਿਾਿ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਕ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਥੇ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਖ ਸ਼ ਸਦਿ ਰਹੀ ਿੀ। 

ਸਫਰ ਿਭ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰ ੇਨਾਲ। ਉਹ ਮੂੰਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨ ੂੰ  

ਸਕਹਾ। 

ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਸਵੱਚ ਲੈ ਸਗਆ ਤੇ ਸਕਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਸਿਮਰਨ ਆਪਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ 

ਤੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵ।ੇ 

ਿਾਵਣ - ਸਿਮਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਿਭ ਕ ਝ। 

ਮੈਂ - ਕੀ ਮਤਲਬ? 

ਿਾਵਣ - ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਿੀ ਸਜਿ ਨ ੂੰ  ਤ ਿੀਂ ਸਮਲਦੇ ਿੀ, ਸਪਆਰ ਕਰਦ ੇਿੀ। 

ਮੈਂ - ਇਿਨ ੂੰ  ਸਕੱਦਾ ਪਤਾ? 

ਿਾਵਣ - ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿ ਣ।ੋ ਗ ੱ ਿਾ ਨਾ ਹੋਇਓ। 

ਉਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਿਾਵਣ ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਤ ੇਮਰੇੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਲੋੋਂ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਿ ਬਹਾਨਾ ਿੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਸਧਆਨ ਹੱਟ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਹੋਜੇ। ਉਹ ਿਭ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਣ ਬ ੱ ਝ 

ਕੇ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਿਾਵਣ ਤੋਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਹੋ ਸਗਆ। ਸਜਿ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ 

ਹੋਈ। ਦਰਅਿਲ ਿਾਵਣ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਦਨ-ਸਦਨ ਵੱਧ ਸਰਹਾ ਿੀ ਸਕ ਉਹ ਸਕਿ ੇਨ ੂੰ  ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਿ ਲਈ ਮੇਰਾ 
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ਸਧਆਨ ਿਾਵਣ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਵ ਤ ਬਣਾਈ। ਸਕ ਸਕ ਓਦਾਂ ਿਾਵਣ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਾ ਦ ਖਦਾਈ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਪਰ ਹ ਣ 

ਕ ਝ ਖਾਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿੀ।  

ਮੈਨ ੂੰ  ਪਸਹਲਾਂ ਦਨੋਾਂ ਤ ੇਗ ੱ ਿਾ ਆਇਆ। ਸਫਰ ਮੈਂ ਿੋਸਚਆ ਉਹ ਸਕਿ ੇਹੱਦ ਤੱਕ ਿਹੀ ਵੀ ਿੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਈੋ ਬਾਹਲਾ 

ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ, ਸਕ ਸਕ ਉਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਿਭ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮ ੱ ਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਿੀ ਸਕ ਉਿਨ ੂੰ  

ਿੱਚਮ ੱ ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਿੀ। ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਮਨੈ ੂੰ  ਉਮਰ ਭਰ ਸਰਹਾ। ਮੈਂ ਬਹ ਤਾ ਨਾ ਿੋਸਚਆ ਤੇ ਸਵਆਹ ਦੀ 

ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਿਾਿੀ ਇਿ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ ੇਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿ ਮੈਂ ਿਾਵਣ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇਿ ਦ ੇ

ਗਵਾਹ ਿਨ। ਮੇਰੀ ਐੱਮ.ਏ ਸਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪਰੋਫੈਿਰ ਲੱਗ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਿੀਂ 

ਸਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਲਆ। ਿਾਵਣ ਨ ਮੇਰੀ ਸਦੱਤੀ ਘਿੀ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਸਦੱਤੀ। ਉਿ ਨ ਸਿਮਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਾ ਸਕ ਹ ਣ ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਤ ੇ

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਸਕ ਿਾਵਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਈ। 

ਸਿਮਰਨ ਤ ੇਿਾਵਣ ਭਾਵੇਂ ਸਕਿ ੇਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਿਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਿਦ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ਦੇ ਸਦਲ ਨ ੂੰ  ਨਾ 

ਟ ੱ ਟਣ ਦਣੇਾ ਿੀ। ਤ ੇਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਿਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਮੋਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਮਿੋਨਾ। ਦੇਸਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹ ਤ ਔਖਾ ਹੈ 

ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸਕ ਸਜਿ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਿਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿੂੰਬੂੰ ਧ ਹੋਣ ਤ ੇਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਕਰਨਾ ਤ ੇ ਸਵਆਹ 

ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨ ਇੱਕ ਵੱਢੀ ਕ ਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਾਵਣ ਨ ੂੰ  ਸਪਆਰ ਿੀ ਪਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰ ਸਵਆਹੀ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੀਤ ਨਾਲ ਸਵਆਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰਵਾ ਿਕਦੀ। ਿਾਵਣ ਪਰੀਤ ਤੋਂ ਬ-ੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਿਦ ੇ

ਘਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਜਿ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਦਿਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ 

ਉਿਦੀ ਪਰੀਤ ਨਾਲ ਨਿਤਾ ਵਧੀ। ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ਿਹੀ ਵੀ ਿੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ। ਗਲਤ ਇਿ ਲਈ ਸਕ ਿਾਵਣ ਦ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਨ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨਾਲ ਸਜਿਮਾਨੀ ਤੇ ਸਦਲ ਦੇ ਿੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਿਹੀ ਇਿ ਲਈ ਸਕ ਇਨਿਾਨ ਦਾ ਿ ਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ੋਸਜਹਾ ਹੈ, ਸਜੱਥ ੇ

ਥੋਿੀ ਸਜਹੀ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਸਮਲੇ, ਬਟਰੋਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਾਨਾ ਕ ਝ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵ।ੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ, 

ਿਾਵਣ ਤ ੇਸਿਮਰਨ ਚੋ' ਸਕਿ ੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਨਾਲ ਬ-ੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਿਹੀ ਿਨ। 

ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਸਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਇਹ ਿਭ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਿਚੋ ਪਰ। ਅਕਿਰ ਬੂੰਦ ੇਕੋਲੋਂ 

ਬਹ ਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਨ। ਪਰ ਿਹੀ ਵਕਤ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਸਮਲਣ ਤੇ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਿ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂ

ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆਂ ਨ। ਸਪਆਰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਨਿਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹ ੂੰ ਦ ੇਨ। ਬਿ ਉਹ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਬੂੰਧਨਾ ਚ' ਬੱਝ 

ਜਾਂਦੇ ਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ। ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਇਨਿਾਨ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰ ਰ ਬਣਦੇ ਨ। ਫਰਕ ਇਹੀ 

ਸਕ ਕੋਈ ਜੱਗ ਜਾਸਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈੋ ਰੱਬ ਜਾਸਹਰ। ਧੂੰਨਵਾਦ। 

ਪਰੀਤ ਕਸੰਘ ਭਣੈੀ 
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(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਪਛਲੇ ਭਾਗ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਪੜਨ ਲਈ ਆਪ ਮੈਨ ੰ  ਫਨੋ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।) 
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