
	

ਕਹਾਣੀ (ਥਕਾਵਟ) 

 
         
            ਿਦਹਾੜੀ ਜਾਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼ਾਮ 3 ਉਹ ਠ6ਕ6 ਮ7ਹਰ ਦੀ ਲ:ਘਣ 
ਲ<ਿਗਆ ਤ? ਹਮ6ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ? ਉਸ3 ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਟu<ਿਟਆ ਟu<ਿਟਆ ਿਜਹਾ 
ਜਾਿਪਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠ6ਕ6 ਮ7ਹਰ6 ਸ਼ਰਾਬ ਲEਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਲ<ਗੀ ਲਾਇਨ ਿਵ<ਚ ਬJਤਲ ਲEਣ ਲਈ ਲ<ਗ ਿਗਆ।ਅ<ਜ ਭ?ਵ6 
ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 3 ਨਹੀ ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ,ਪਰ ਠ6ਕ6 ਦ6 ਅਹਾਤ6 ਤ6, 
ਮu<ਛ? 3 ਵ<ਟ ਚਾੜਦ6 ਮਹਾਰਾਜਾ ਭ7ਪਾ ਬਣ6 ਬEਠ6,ਪEMਗ ਲਾਉਂਦ6 ਉਹਦ6 ਿਵਹੜ6 



	

ਦ6 ਿਤ:ਨ ਚਾਰ ਲਵ6 ਿਜਹ6 ਮu:ਡ6 ਵ6ਖ ਕ6 ਉਸ ਤ. ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ।ਿਜਵP ਹੀ 
ਉਸਨ6 ਠ6ਕ6 ਵਾਲ6 3 ਬJਤਲ ਦ6ਣ ਦ6 ਪEਸ6 ਿਦ<ਤ6 ਤ? ਪਤਾ ਨਹੀ ਉਸਦ6 ਮਨ 
ਿਵ<ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਸਨ6 ਬJਤਲ ਮJੜ ਕ6 ਪEਸ6 ਆਪਣ6 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। 
       ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਜ:ਦਗੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ ਿਦਹਾੜੀ ਜਾਣ ਤ. 
ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬJਤਲ ਦੀ ਵਜਾਏ ਰਾਹ ਿਵ<ਚ. ਲ<ਗੀ ਰ6ਹੜੀ ਤ. 
ਦJ ਿਤ:ਨ Rਕਾਰ ਦ6 ਫ਼ਲ ਆਪਣ6 ਘਰ ਲE ਕ6 ਆਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਵ6ਖ ਕ6 ਉਸਦੀ 
ਪਤਨੀ ਤ6 ਪ:ਜ? ਕu ਸਾਲ? ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹEਰਾਨ ਸਨ।ਇਸ ਕਰਕ6 ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ 
ਫਰ7ਟ ਲE ਕ6 ਆਇਆ ਸੀ ਸਗ. ਇਸ ਕਰਕ6 ਿਕ ਉਸ3 ਅਿਹਸਾਸ ਿਜਹਾ ਤ? 
ਹJਇਆ ਿਕ ਉਸ ਤ. ਬਗEਰ ਇਸ ਘਰ ਿਵ<ਚ ਕJਈ ਹJਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹE।ਇਸ 
ਤਰ? ਘਰ ਿਵ<ਚ ਵ<ਖਰਾ ਿਜਹਾ ਮਹVਲ ਬਿਣਆ ਿਗਆ। ਿਕਉਿਕ ਪਿਹਲ? ਉਹ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦ6 ਨਸ਼6 ਿਵ<ਚ ਕJਈ ਨਾ ਕJਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਲ6ਸ ਪਾਈ ਰ<ਖਦਾ ਸੀ,ਤ6 
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 3 ਿਬਨ? ਗ<ਲ ਤ. ਹੀ ਤਲਪ ਸu<ਟਦਾ,ਿਜਸ ਕਰਕ6 
ਮਾਵ?, ਧੀਆ ਂਸਿਹਮੀਆ ਂਰਿਹ:ਦੀਆ।ਂ 
 
     ਅ<ਜ ਤ? ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦ6 ਖuਸ਼ੀ ਿਵ<ਚ ਭu<ਜ6 ਪEਰ ਨਹW ਲ<ਗ ਿਰਹ6 ਸੀ,ਿਜਵP 
ਅਚਾਨਕ ਸਾਰ6 ਜਹਾਨ ਦੀਆ ਂ ਖuਸ਼ੀਆ ਂ ਉਹਦੀ ਝJਲੀ 'ਚ ਆ ਪਈਆ ਂ
ਹJਣ।ਉਹ ਆਪਣ6 ਪਤੀ ਦੀ ਸ6ਵਾ ਕਰਦੀ ਹJਈ ਨਿਸ਼ਆਈ ਿਫਰਦੀ ਸੀ,ਤ6 
ਇਸ ਨਸ਼6 ਦਾ ਅਨ:ਦ ਉਹ ਵੀ ਿਬਨ ਨਸ਼6 ਤ. ਖ7ਬ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦ7ਜ6 ਪਾਸ6 
ਉਸਦੀ ਧੀ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲ? ਉਸਦੀ ਘਰ ਿਵ<ਚ ਆਮਦ ਹJਣ ਤ6 ਹੀ ਡਰ ਕ6 
ਖ7:ਜ6 ਨਾਲ ਲ<ਗ ਜ?ਦੀ ਸੀ,ਉਸ ਦ6 ਕJਲ ਆਉਣ ਤ. ਕਤਾਰਾਉਦੀ ਸੀ,ਅ<ਜ 
ਉਹ ਰਾਤW ਸVਣ ਸਮP ਆਪਣ6 ਿਪਉ ਨਾਲ ਵਾਲ? ਤ6 ਲ<ਗ6 ਕਿਲ<ਪ ਵ?ਗ ਚu:ਬੜੀ 
ਮ:ਜ6 ਤ6 ਪਈ,ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ ਤ6 ਿਮ<ਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵ<ਚ ਢ6ਰ ਸਾਰੀਆ ਂਗ<ਲ? 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਸਦਾ ਹu:ਗਾਰਾ ਭਰਦ6 ਸਮP ਉਸਦਾ ਿਪਉ ਆਪਣੀਆ ਂਅ<ਖ? 
ਿਵ<ਚ ਆਏ ਹ:ਝ7ਆ ਂ3 ਛuਪਾਉਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਅ<ਜ 
ਆਪਣ6 ਛJਟ6 ਿਜਹ6 ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨ? ਦੀਆ ਂ ਿਪਆਰ, ਭਾਵਨਾਵ? ਤ6 



	

ਜਜ਼ਬਾਤ? ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹJਇਆ ਐਨ? ਖuਸ਼ ਸੀ,ਿਜ:ਨ? ਉਹ ਿਜ:ਦਗੀ ਿਵ<ਚ 
ਕਦ6 ਨਹੀ ਸੀ ਹJਇਆ। ਉਸ3 ਇ:ਝ ਮਿਹਸ7ਸ ਹJ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵP ਉਸਨ6 
ਆਪਣਾ ਬਹuਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮ?, ਆਪਣ6 ਪਿਰਵਾਰ ਦ6 ਿਪਆਰ ਤ. 
ਿਸ<ਖਣਾ ਹੀ ਹਨ6ਰ ਭਰੀ ਿਜ:ਦਗੀ ਿਵ<ਚ ਗਾਲ ਿਦ<ਤਾ ਹJਵ6।ਉਸ3 ਲ<ਗ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਅਸਲੀ ਜ:ਨਤ ਜ6 ਿਕਤ6 ਹE ਤ? ਉਹ ਆਪਣ6 ਪਿਰਵਾਰ ਿਵ<ਚ ਹੀ ਹE,ਇਸ 
3 ਬਹuਤਾ ਪEਸ6 ਿਪ<ਛ6 ਦVੜਨ ਵਾਲ6 ਤ6 ਨਸ਼6 ਿਵ<ਚ ਗuਲਤਾਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲ6 ਨਹੀ 
ਮਾਣ ਸਕਦ6। 
 
             ਿਜਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਉਸ3 ਿਪਛਲ6 ਦਸ? ਸਾਲ? ਤ. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 
ਨਾਲ ਨਹੀ ਲਹੀ ਸੀ,ਉਹ ਰਾਤW ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਤ6 ਆਪਣ6 ਪਿਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਹ<ਸ ਖ6ਡ ਕ6 ਸਮ? ਿਵਤਾਉਣ ਨਾਲ ਲਿਹ ਗਈ ਸੀ,ਉਹ ਆਪਣ6 ਆਪ 
3 ਹVਲਾ ਫu<ਲ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸ7ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਤਾਈ ਂਤ? ਅ<ਗ6 ਨਾਲ. ਸuਬ\ਾ 
ਪਿਹਲ? ਘ:ਟਾ ਉMਠ ਖਿੜਆ ਸੀ।ਲਾਗਲ6 ਿਪ:ਡ ਿਦਹਾੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ 
ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਖuਸ਼ੀ ਿਵ<ਚ ਉਹ ਮਸ਼ਤ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਚਾਇਨ ਤJੜਦਾ 
ਹJਇਆ,ਹਵਾ 3 ਗ:ਡ? ਿਦ:ਦ?,ਪਾਣੀ ਦ6 ਵਹਾ ਦ6 ਉਲਟ ਤEਰਦੀ ਹJਈ ਮ<ਛੀ 
ਵ?ਗ ਅ<ਗ6 ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ...... 
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