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ਮੁਹਬੱਤ ਦੇ ਨਾਮ) 
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ਿੁਦਰਤ  ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ  ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕ ੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੀਂਹ 

ਦੀਆ ਿਣੀਆਂ  ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦਲ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ ਸਿੂਨ ਅਨੁਭਵ ਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 

ਝੂੰਬ ਮੇਰੀ ਕਿੜਿੀ ਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਤ ੇਬੂੂੰ ਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਕ ਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  

ਓੁਹਨਾ ਕਵਚ ਬੜਾ ਅਪਣਾਪਨ ਕਜਹਾ ਮਕਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ,ਇੂੰਞ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਏ 

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਿੁਦਰਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਠਣ ਲਈ ਆਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਠਣ 

ਦੀ ਿੋਕਿਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ,ਫੋਨ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂੰ ਦ ਿਰ 

ਿੂੰਨਾਂ ਘੇਸ ਮਾਰ ਫੇਰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਹੀ ਜੱਦੋ - ਜਕਹਦ ਕਵਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੱਸ ਵੱਜ ਗਏ 

। ਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿੋਈ ਬੈ  ਤੇ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾ ਅੱਜ ਮਾਂ  ਦੀ 

ਬੜੀ ਿਮੀ ਜਹੀ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਈ । ਜਲੂੰ ਿਰ  ਕਵਚ ਪੜਹਕਦਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ 

ਚੱੁਿੇ ਸੀ, ਵਿਾਲਤ ਦਾ ਬੱਸ ਇਿ ਆਿਰੀ ਸਾਲ ਰਕਹ ਕਗਆ ਸੀ....ਹੋਸਟਲ ਦਾ 

ਿਮਰਾ 111 ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਕਹਮ  ਕਹੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੱੁਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਕਵਚ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤੀ  ਿੱੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਪੈਰ ਿਕਰਆ ਸੀ 

,ਇਿ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੱੁਲ ਿ ੇਕਬਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ  ਰ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਿਰ 

ਲਈ ਸੀ...ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿੋਈ ਕਿਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਰੱਿੀਆਂ ਵੱਿ 

ਵੱਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨ ਕਜਵੇਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜੂੰਨਤ ਈ ਬਣਾ ਕਦੱਤਾ ਸੀ, ਓੁਹਨਾ ਮੇਰੇ ਿੋਈ ਵੀ 

ਕਦਲ ਦੇ ਿਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਜੂੰ ਨੀਆਂ ਏਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਪੜਹਨ ਦਾ ਿੋਂਿ ਮੈਨੂੂੰ  

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ..ਜਦ ਿਦੀ ਵੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਏਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 

ਅਿਸਰ ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਬਕਹਲਾਇਆ ਿਰਦੀਆਂ । ਕਰਿਕਤਆਂ ਨਾਕਤਆਂ ਦੋਸਤਾਂ 
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ਕਮੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਨਹ ਨਹੀਂ  ਸੀ ,ਿਮਰੇ ਦੀ ਅੂੰਦਰ ਵਾਲੀ  ਦੁਨੀਆਂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤ ੇਵਿੇਰੇ ਰੂੰਗੀਨ ਜਾਪਦੀ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਮੈਂ ਵੱਿ ਤੋਂ 

ਵੱਿ ਅੂੰਦਰ ਈ ਬੈਠੀ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਹਦੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਜਾ ਿੁਝ ਕਲਿਦੀ ਰਕਹੂੰਦੀ...ਇੂੰਞ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਿ ੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਿੋਈ  ਿਮੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਤ ਤੇ 

ਹਾਲਾਤਾ ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇਿ ਦਾ ਬਨਾਉਟੀ ਚੇਹਰਾ ਰੱਿ ਕਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਕਨਆਵੀ ਕਰਿਤੇ ਨੂੂੰ  ਕਨਭਾਓੁਣ ਦੀ ਕਦਲ ਕਵਚ ਿੋਈ ਤਾਂਘ  ਨਹੀਂ 

ਜਾਗੀ । ਠਦੇ ਸਾਰ ਈ ਮੈਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ 

ਬਾਲਿੋਨੀ ਕਵਚ ਿੜ ਪੀਣ ਲੱਗੀ..ਮੀਂਹ ਤਾ ਬੂੰਦ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਠੂੰ  ੀ ਠੂੰ  ੀ 

ਵੱਗਦੀ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਤੱਿ ਠਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਕਚਆ ਕਿਉ ਨਾ ਇਸ 

ਮੌਸਮ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਿੋਰੇ ਵਰਕਿਆ ਂਕਵਚ ਹਰਫ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂਬਸੂਰਤ 

ਮਕਹਕਫ਼ਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ! ਇਿ ਲੇਿਿ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਿੀ ?                                                                                      

                          ਮੈਂ ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਅੂੰਦਰ ਜਾ ਿੇ ਮੇਜ ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੀ  ਾਇਰੀ ਤੇ 

ਪੇਨ ਚੱੁਿ ਕਲਆ, ਤੇ ਜਦ ਕਲਿਣ ਲੱਗੀ  ਨਾਲ ਈ ਿਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਗਈ, 

ਿਾਇਦ ਬੱਲਬ ਸੜ ਕਗਆ ਸੀ । ਹਨਰੇ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਕਲਿਣ ਕਵਚ ਬੜੀ ਮੁਿਕਿਲ 

ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਿਦੇ ਗਈ ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਮੈਂ ਿਦੀ 

ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ  ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ 

ਕਗਆ......                      
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ਸਕਤ ਿਰੀ ਅਿਾਲ ਮਾਂ!!!!!!!                                                                                             

ਸਕਤ ਿਰੀ ਅਿਾਲ ਪੱੁਤ , ਕਿਵੇਂ ਏ ਠ ਗਈ ਮੇਰੀ ਿੀ ਤੂੂੰ  ਰਾਤ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ 

ਚੱੁਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨ ਕਰਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਹੁਣ  ਹਾਂ ਜਾ 

ਨਾ???  

 ਮਾਂ ਕਿੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾ ਿ ੇਮੈਂ ਕਵਆਹ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਹਜੇ... ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  

ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਪਆ ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿੈਫ ੇਕਵਚ ਮੀਕਟੂੰਗ ਹੈ ਆ ਿ ੇਗੱਲ 

ਿਰਂੂਗੀ ,ਕਿਉਿੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਪੱਛੇ  ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਉਂਦੀ  

ਸੀ ਤੇ ਕਬਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿੱਤੇ ਫੋਨ ਰੱਿ ਕਦੱਤਾ । 

 ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਕਚਆ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ  ਛੱੁਟੀ ਵੀ ਏ! ਕਿਉ ਨਾ ਿਾਫੀ ਪੀਣ ਜਾਇਆ  

ਜਾਵੇ, ਥੇ ਬੈਠ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿੁਝ  ਕਲਿ ਪੜਹ  ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਫੀ ਦਾ 

ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਿੇ ਕਤਆਰ ਹੋ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਿੈਫ ੇਚਲੀ 

ਗਈ ।ਓੁਥੇ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਇਿ ਿਾਫੀ ਮੂੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਈ ਬੈਠ ਿ ੇ ਕਲਿਣ 

ਲੱਗ ਪਈ। ਰੱਬ ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਿੈਫੇ ਕਵਚ ਇੱਿਾ ਦੁਿੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸੀ ਕਜਹਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜੀ ਿੁਿੀ 

ਹੋਈ...ਕਿਉਂ - ਿੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਿਾਂਤੀ ਪਸੂੰਦ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਿ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਕਹਲੀ 

ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਹਰਫ਼ਾਂ ਕਵਚ ਉਲੱਝੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਦਲ 

ਨੂੂੰ  ਿੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜਚੀ। ਅਿੀਰ ਮੈਂ  ਾਇਰੀ ਬੂੰਦ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਕਵੱਚੋ 

ਇਿ ਨਾਵਲ ਿੱਢ ਪੜਹਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਿ ਦੋ ਨਾਵਲ ਅਿਸਰ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੇ 
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ਈ ਸੀ । ਅਚਾਨਿ ਇਿ ਨੌਜਵਾਨ ਿੈਫੇ ਅੂੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਓੁਹਦੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ 

ਕ ੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਜਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਆਨ ਨਾਵਲ ਕਵੱਚੋ ਕਨਿਲ ਉਸ 

ਵਲ ਚਲਾ ਕਗਆ, ਮੈਂ ਇਿਦਮ ਕਜਵੇਂ ਕਿੱਝ ਗਈ ਿ ੇਅੱਜ ਿਇਦ ਕਦਨ ਈ ਮਾੜਾ ਹੈ 

! ਨਾ ਿੁਝ  ਕਲਕਿਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜਹਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਓੁਹਦੇ ਵਲ ਿੋਈ ਕਿਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਾਫੀ ਮੂੰਗਵਾ ਿ ੇ  ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠ ਕਗਆ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿੀ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਮੈਂ ਓੁਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹ ਮਾਰੇ 

ਹੋਣ....ਮੈਂ ਦੋ ਕਤੂੰ ਨ  ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਓਹਲਾ ਿਰ ਉਸ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ 

ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿੀ ਈ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ।ਅਿੀਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿ ੇਿੜਾ 

ਹੋ ਕਗਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਥੱਲੇ ਿਰ ਵੇਕਿਆ ਤਾ ਉਹਦਾ ਚੇਹਰਾ ਵੇਿ ਬੜਾ ਈ ਸਿੂਨ 

ਕਜਆਂ ਕਮਕਲਆ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਗੁੱ ਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਿ ਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਿਾਂਤ ਹੋ ਕਗਆ । 

ਮੈਂ ਓਹਨੂੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਫਰ ਵੀ ਇੂੰਞ ਲੱਕਗਆ ਕਜਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਿੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਿਤਾ ਹੈ, ਇੂੰਞ ਲਗਦਾ  ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਮਲਮਾ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ  ਕਜਹਦੇ ਿੋਲ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੱੁਿ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਸੀ , ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਿ 

ਕਰਹਾ ਸੀ ਰੋਿਨੀ ਬਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਨਰੇ ਦੂਰ ਿਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੂੰ   ਿਾਮਾਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਿ ਕਿਿਰੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ....ਓੁਹਨ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਹਲਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਕਿਆਲਾਂ ਕਵੱਚੋ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਦੀ ਿੋਕਿਿ ਿੀਤੀ... ਸਕਤ ਿਰੀ 

ਅਿਾਲ ਜੀ , ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਿਦਾ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੋਈ  ਕਦੱਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਤਾ ? ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਓਹਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੋਲ 
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 ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਦੱਤੀ!! ਿੁਿਰੀਆ ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੂਨ  ਤੇ ਤੁਹਾ ਾ.... 

ਮੈਂ ਰੌਣਿ 

ਸਿੂਨ - ਰੌਣਿ ਵਾਹ ! ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਤਾ ਪਰ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦੇ ਓ   ... ਤੇ ਨਾਲ ਈ 

ਹੱਸਣ ਲਗ ਕਪਆ  ਮੈਂ -  ਕਜੂੰ ਨਾ   ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੌਣਿ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਭਵ 

ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ! ਸਿੂਨ - ਹਾਂਜੀ ਕਬਲਿੁਲ ਕਿਉਕਿ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਿਾਇਦ ਿਦੀ 

ਤੁਹਾ ੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਪਾਏ !                                               

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾ ਾ ਪੇਿਾ ਲਗਦਾ ਕਜਵੇਂ ਹਰ ਅਣਜਾਣ 

ਦੀ ਰੌਣਿ ਉਦਾਸੀ ਮਾਪਣਾ ਹੈ!! 

ਸਿੂਨ- ਜੀ ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ  ਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾ ੇ 

ਹੱਥ ਕਵਚ ਨਾਵਲ ਵੇਿ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ 

ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਕਵਆਂ ਕਵਚ ਏਹਨਾਂ ਿ ਕਵਅਸਤ ਹੁੂੰ ਨਾ ਿੇ ਿਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਈ 

ਨਹੀਂ ਲਗਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੋਂਿ ਹੈ!!!                                                                 

ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਬੜੀ ਿਰਕਮੂੰਦਗੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿੀਤੀ ਿ ੇਆਵੇ ਜੋ ਮੂੂੰ ਹ ਕਵਚ 

ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੋਉ ….?                                                                                                                         

ਮੈਂ  - ਤੁਸੀ ਜੇਿਰ ਪੜਹਨੀ ਹੈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਿੋਲੋਂ  ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ?                                                                             

ਸਿੂਨ- ਇਸ ਵ ਤ ਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ ਸਿਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਿ ਕਵਚਿਾਰ ਰਕਹ 

ਗਈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ  ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।                                                                                                                          
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ਓੁਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਫ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਿੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਿਦਰ ਮਹੁਬੱਤ ਿਰਨ !                                                                                                                 

ਮੈਂ - ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਕਦਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ, 

ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਗਾ ਿ ੇਮੈਂ ਇਿ ਪਾਠਿ ਦੀ ਕਪਆਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਮਟਾ 

ਸਿੀ ਹਾਂ।  ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਾਫੀ ਿੁਿ ਹੋ ਕਗਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਫੜਹ 

ਲਈ। ਸਿੂਨ - ਚੂੰਗਾ ਜੀ ਸਕਤ ਿਰੀ ਅਿਾਲ ਤੁਹਾ ੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਹਰਬਾਨੀ!! 

ਿੂੰਨਵਾਦ  ਏਹਨੀ ਗੱਲ ਿਕਹ ਉਹ ਿੈਫੇ ਕਵੱਚੋ ਚਲਾ ਕਗਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬੱਲ 

ਭਰਨ ਿਾਉੂੰਟਰ ਤੇ ਗਈ। ਓਥੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਲਗਾ ਿ ੇਸਿੂਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਬੱਲ ਭਰ ਗਏ 

ਨ ,ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਿ ੇਿਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਫਰ ਮੈਂ ਸੋਕਚਆ ਿਇਦ ਿੋਈ 

ਅਕਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਂਣੇ ਤਾਂਕਹ ਿਾਫੀ ਦਾ ਕਬਲ ਅੱਿਾ ਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 

ਿੀਮਤ ਚੱੁਿਾ ਗਏ ਨ...                                                                                                                               

ਿਾਮ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਆ ਗਈ । ਿੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕਲਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿੋਕਿਿ ਿੀਤੀ 

ਪਰ ਕਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਾਂ ਅਿੀਰ ਫੇਰ ਥੱਿ ਹਾਰ ਸੌ ਗਈ, ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਇੂੰਞ 

ਹੋਇਆ ਿ ੇਨੀਂਦ ਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੂਨ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਅੱਿਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਿੋਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕਲਆ ਕਫਰ 

ਕਦਲ ਸੋਚਦਾ ਿਮਲੀ ਹੋਗੀ ਆ ਤੂੂੰ  ਓੁਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ ਆ ਏਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਿੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ..ਜੋ ਨੂੰ ਬਰ ਮੂੰਗਦੀ...ਇਿ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਬੱਸ 

ਉਹ.. ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਿਦੀ  ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਮੁਲਾਿਾਤ ਹੋਣੀ...  ਆਕਿਰ ਨੀਂਦ ਆ 
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ਗਈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਨਿੱਜੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਕਵਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, 

ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਿਾਲਜ ਤੇ ਕਫਰ ਿਚਕਹਰੀ ਤੇ ਕਫਰ ਹੋਸਟਲ ਇੂੰਞ ਈ ਸਭ  ਚਲਦਾ 

ਕਰਹਾ । ਪਰ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿੂਨ 

ਦਾ ਕਿਆਲ.... ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਕਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਅੂੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਾ 

ਕਜਸ ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਿਦ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਚੈਣ ਕਮਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਵੱਢ ਵੱਢ   ਿਾਣ ਲੱਗਾ 

।ਿੈਫੇ ਕਵਚ ਇਿ ਅੱਿਾ ਗੇੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਪੱਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿੇ ਿਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਹਰਾ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਮਲ ਜਾਵੇ, ਕਜੂੰ ਨ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਹੈ,  ਪਤਾ ਨਹੀਂ 

ਕਿਉ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਜਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਨਰਾ 

ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਰ ਕਵਚ ਲੱਗਦਾ । ਿਈ ਕਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆਲ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਕਵੱਚੋ ਕਨਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਿ ਿਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਵਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ  ਸਾਰੀਆਂ   ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਪੱਛੇ ਛੱ  ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਚ 

ਅੱਗੇ ਵੱਿਣਾ ਮੁਨਾਕਸਬ ਸਮਕਝਆ। ਮੈਂ ਿਚਕਹਰੀ ਕਵੱਚੋ ਥੱਿ ਹਾਰ ਲੂੰ ਮੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ 

ਅਚਾਨਿ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸਜ ਆਇਆ ਏਹ ਇਿ ਇੂੰਸਟਾਗਰਾਮ ਨਟੀਕਫਿੇਿਨ ਸੀ, ਵੇਿ 

ਿ ੇਮੇਰਾ ਸਾਹ ਤੇ ਦਾ ਤੇ ਰਕਹ ਕਗਆ, ਕਦਲ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿ ੇਏਹ ਕਿ 

ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇ ਕਜਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਿੇ 

ਹੁਣ ਿਰਾ ਿੀ ? ਕਜਸ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਸੀ , ਏਹ ਤਾਹ ਸਿੂਨ ਦਾ ਮੈਸਜ 

ਸੀ!!!!!!!!!!! ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਹ ਦਵਾ ਦਵ ਪੜਹਨ ਲੱਗੀ...                                         
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ਸਕਤ ਿਰੀ ਅਿਾਲ ਰੌਣਿ ਜੀ...ਉਮੀਦ ਹੈ ਿ ੇ ਤੁਸੀ ਠੀਿ ਠਾਿ ਹੋਵੋਗੇ ਿੱਲ ਹੀ ਮੈਂ  

ਕਿਤਾਬ ਿਤਮ ਿੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜਹ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ ਓੁਦੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ 

ਰੌਣਿ ਹੈ । ਮੈਂ  -{ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਬਆਨ ਿਰਨਾ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਕਫਰ ਕਲਿਦੀ ਹੋਈ ਰੁਿ ਗਈ} ਜਾਣ ਿ ੇਿੁਿੀ 

ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾ ੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਿ ਬਣੀ!                                                      

ਸਿੂਨ- ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੇ ਿਇਦ ਤੁਸੀ ਆਪ ਵੀ....  ਮੈਂ  - ਜੀ ਮੈਂ ? ਮਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਮੈਂ 

ਿੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ? ਤੇ ਓਹਨਾ ਨਾਲ  ਹੀ   ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਕਦੱਤੀ ਿਇਦ ਉਹ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਵ ਤ ਜਾ  ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕਫਰ ਮੈਂ ਹੀ  ਸਭ  

ਸਮਝ ਿੇ ਕਬਨਾ ਗਲੋਂ  ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।                                                    

ਮੈਂ  - ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਇੂੰਸਟਾਗਰਾਮ ਅਿਾ ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਮਕਲਆ ?                                                                                  

ਸਿੂਨ - ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾ ਿਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲ 

ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਕਹਲੇ ਪੂੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਲਕਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਕਫਰ ਮੈਂ ਇੂੰਸਟਾਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਿਾ ਟ ਿਰਚ ਿੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਿੁਿਰ 

ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾ ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚ 

ਿਾਮਜ਼ਾਬ ਹੋ ਕਗਆ....ਹਾਹਾਹਾ ....ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗੁੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 

। 

ਮੈਂ  - ਜੀ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਗੋਂ ਿੁਿੀ ਹੋਈ....                                                                                          

ਸਿੂਨ - ਮਤਲਬ ਕਫਰ ਅਸੀਂ ਚੂੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਿਦੇ ਆ ???????                                                                              
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ਮੈਂ  -[ ਮੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਿਰਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਂ ਗਏ ] ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ                                                                       

ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾ ੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸਫਰ ਿੁਰੂ ਹੋਇਆ...ਓੁਹਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਕਸਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਓਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ! ਪੜਾਈ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਚੱੁਿੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੁਕਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਪਤਾ ਜੀ 

ਓੁਹਨਾ ਦੇ ਪੁਕਲਸ ਮਕਹਿਮੇ ਕਵਚ ਹੀ ਇਿ  ਵੱ ੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਨ । ਗੱਲ 

ਿਰਦੇ ਿਰਦੇ ਵ ਤ ਦਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਚੱੁਿੇ ਸੀ....  

ਜੀ ਵ ਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੱੁਕਿਆ ਏ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾ ਨੂੂੰ  ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਿੂਨ - ਜੀ ਕਬਲਿੁਲ, ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਬਹੁਤ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ.... ਮੈਂ ਆਪਣਾ 

ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਿਰ ਲੂੰ ਮੇ ਪੈ ਗਈ.... ਇੂੰਜ ਜਾਪ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਹਰ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੂੰ  

ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ , ਕਿਉ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 

ਪੜਹਨਾ? ਤੇ ਿਮਰਾ ਓੁਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਆਿਦਾ ਚੱੁਪ ਿਰੋ ਨੀ...ਹੁਣ ਤਾ ਅਗਲੀ ਕਦਲ 

ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਿਰ ਪੜੁ...! ਕਜਹੜਾ ਕਦਲ ਮੇਰਾ ਏਹਨ ਕਦਨ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਸੀ 

ਉਹ ਅੱਜ ਿਾਂਤ ਹੋ ਕਗਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਮੋਂਦੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਲੈ ਸੋ ਗਈ। ਕਦਨ 

ਬੜੇ ਚੂੰਗੇ ਲੂੰ ਘ  ਰਹੇ ਸੀ ਿਾਲਜ ਤੇ ਿਚਕਹਰੀ ਤੋਂ ਵੇਹਲੀ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸਿੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਿਰਨ ਦਾ ਕਸਲਕਸਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦਦੱਤੀ ਸੀ । ਜਦ ੋਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵ ਤ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਫੋਨ 

ਕਰਦ ੇ , ਹਫਤੇ ਚ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲ 

ਕਲਆ ਿਰਦੇ ।ਸਿੂਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਰਫ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਰਿਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਕਨਭਾ ਰਹੇ 
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ਸੀ ,ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਸੱਿਾਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ  ਿਦੀ ਕਿਸੇ ਨ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਗਲਤ ਿਰਨਾ ਤਾ ਓੁਹਨਾ ਕਫਰ ਵੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਿਰਨੀ 

ਕਸਿਉਣੀ,ਜਦ ਿਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਠਣਾ ਓੁਹਨੂੂੰ  ਓੁਹਨਾ ਬੜੇ ਈ 

ਸਕਹਜ ਭਾਅ ਨਾਲ ਿਾਂਤ ਿਰਣਾ ।  ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਇਿ ਅਕਹਮ ਕਹੱਸਾ 

ਬਣ ਚੱੁਿੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਫੀ ਹੱਦ ਤਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋ ਚੱੁਕਿਆ ਸੀ ਿੇ ਮੈਂ 

ਸਿੂਨ ਨੂੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ । ਸਾ ੀ ਨੜਤਾ ਕਦਨ ਕਦਨ ਵੱਿ ਦੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਕਚਆ ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਿਰ ਦੇਂਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ...ਿੁੜੀ ਸਾ ਕਫਰ ਕਦਲ ਆਿਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾ ਿਰ ਈ ਸਿਦਾ??? ਪਰ ਕਿ 

ਪਤਾ ਓਹਦੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਿੁਝ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ? ਇਿ ਕਦਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮਤ ਜੁਟਾ ਈ 

ਲਈ ਿ ੇ ਵੇਿੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਤਾ ਸਭ ਿੁਝ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ ਜਾ ਕਫਰ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ 

ਰਹੂ.... ਮੈਂ ਬੈ  ਤੇ ਕਪਆ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਘਰੋਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੋਨ 

ਆ ਕਗਆ ਿ ੇਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੂੰਮ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੂੰ  ਘਰੇ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਨ ਤੂੂੰ  

ਕਤਆਰ ਹੋਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਲੈਣ ਆ ਕਰਹਾ । ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿੇ ਏਹਨਾਂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਰਿਤੇ ਉਪਰੂੰਤ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਈ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆਂ  ਹੈ । ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ 

ਗੁੱ ਸੇ ਕਵਚ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਓਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨ  ਨਾ ਿੋਈ  

ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਈ ਿੋਈ ਪੱੁਛੀ ਕਸੱਿਾ ਕਸੱਿਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਿ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ 

.....ਿ ੇਅਸੀਂ ਕਰਿਤਾ ਪੱਿਾ ਿਰ ਆਏ ਹਾਂ,15 ਕਦਨ ਬਾਦ ਤੇਰੀ ਮੂੰਗਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ 

ਕਤਆਰੀ ਿਰਨੀ ਹੈ ਿਰਲਾ । ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਿ ਿੱਢੀ, ਘਰ ਕਵਚ 
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ਤਾ ਅੱਜ ਤਿ ਕਿਸੇ ਨ ਿੋਈ ਨਹੀਂ  ਸੁਣੀ ਸੀ , ਤਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਿੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 

ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਤੋਂ  ਰ ਕਦਆਂ ਓਹਨਾ  ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਆਿਣ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੂੰ ਕਦਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਆ ਗਈ। ਘਰਕਦਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੂਨ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਆਣ ਓੁਹਨਾ ਨੂੂੰ  

ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ । ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਰ ਵਕਹਣਾ ਿੁਰੂ ਹੋ ਕਗਆ 

,ਜੋ ਏਹਨ ਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਰੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੱਿਾਂ ਕਵੱਚੋ ਵਕਹ 

ਤੁਕਰਆ । ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਿਈ  ਠਿਰਾਂ ਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਪਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕਦੱਤਾ 

ਸੀ, ਪਰ ਓਹਨਾ ਠਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ  ਸੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਨ ਬਹੁਤ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿੀਤਾ । ਿਮਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਚੱੁਪ ਿਰਾਇਆ , 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੂੰ  ਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਏਹਨ ਕਵਚ ਹੀ ਸਿੂਨ 

ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕਗਆ.....  ਹੈਲੋ ? ਰੋਣਿ ਜੀ ਤੁਹਾ ੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ! ਓੁਦਾਂ ਿੋਈ 

ਿਦਰ ਨਹੀਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ । ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ... - ਮਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਮੈਂ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਭੱੁਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਿ ੇਮੈਂ ਵਾਕਪਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਿੂਨ - ਆ ਤੁਹਾ ੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਨੂੂੰ  ਕਿ ਹੋਇਆ ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿੜਾ ਤੁਹਾ ੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 

ਆਜੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਿੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੀ ਿਕਹਣੀ ਮੈਂ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ..... ਿਾਮ ਦੇ 5 

ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿੂਨ ਮੇਰਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰ ਰਹੇ 

ਸੀ.....ਮੈਨੂੂੰ  ਵੇਿ ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਏ ਕਬਨਾ ਿੁਝ ਿਹੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਕੜਆ ਤੇ  ਗੱਲ 
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ਨਾਲ ਲਾ ਕਲਆਂ । ਮੈਂ ਵੀ ਓੁਹਨਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਰੱਿ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਿਰੀਬ 

ਅਸੀਂ 10 ਕਮੂੰ ਟ ਇੂੰਜ ਹੀ ਇਿ ਦੂਜੇ ਕਵਚ ਿੋਏ ਰਹੇ । ਵ ਤ ਕਜਵੇਂ ਥਮ ਹੀ ਕਗਆ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾ ਉ ਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆ । ਅੱਜ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ 

ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਪਆਰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਿੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਿ ਛੋਹ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮਹੱੁਬਤ ਮੁਿੂੰ ਮਲ ਹੋਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ । ਚਕਹਿਦੀਆਂ ਕਚੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾ ੇ 

ਕਮਲਣ ਦੇ ਜਿਨ ਚ ਿਾਕਮਲ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜੱਗ ਦੀ ਕਜਵੇਂ ਿੋਈ ਹੋਿ ਨਾ 

ਰਹੀ....ਕਹਲਦੇ ਪੱਕਤਆਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਕਜਵੇਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਹਰ ਇਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ 

ਬਚਾਓੁਣ ਦੀ ਿੋਕਿਿ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਓਹਨਾ ਨ ਮੇਰੇ ਉ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਨਾਂ ਕਪੱਛੇ 

ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਨਭਾਏ ਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਪਰਦੇ ਕਪੱਛੇ ਲੁਿੀਆਂ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਂਤ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਿਰ ਓਹਨਾ ਦੇ 

ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਰੌਣਿ ਨੂੂੰ  ਹਮੇਿਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਿਾਨ ਬਣਾ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁਣਾ , 

ਕਵਆਹ ਿਰਾਏ ਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ????  ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  

ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਸਰ ਕਹਲਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ।   ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ 

ਆਈ ਿ ੇਗੇਟ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਵ ਤ ਹੋ ਕਗਆ । ਅਸੀਂ ਇਿ ਦੂਜੇ ਵਲ ਵੇਿ 

ਮੁਸਿਰਾਏ ਤੇ ਓੁਹਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਵਾਕਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਆਕਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ 

ਿਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਕਦਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ 

ਿੀਤੀ, ਇਿ ਕਮੂੰ ਟ ਲਈ ਵੀ ਏਿਰ ਓਿਰ ਨਾ ਹੋਏ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਇਸ 
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ਅਕਹਮ ਕਰਿਤੇ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 

ਸਿੂਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਰਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਦੱਤਾ । ਓੁਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿਾਸ ਫਰਿ ਨਾ ਕਪਆ ਹਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  

ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵ ਤ ਤੇ ਕਨਰਭਰ  ਹੋਣ ਲਈ ਆਕਿਆ । ਇਿ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਸਮਝਾਈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿੁਝ ਿਰਦਾ ਤੁਸੀ ਕਫਿਰ ਨਾ ਿਰੋ , ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ 

ਹੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਕਹਲਾ ਵੀ ਏ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ ਿ.ੇ...ਇਹਨੀ 

ਸਕਹਜਤਾ ਸੀ ਓਹਨਾ ਕਵਚ ਿੇ ਮੇਰੇ  ਅੂੰਦਰ ਠਦੇ ਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  ਿਾਂਤ ਿਰ ਦੇਂਦੇ 

ਸੀ, ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਸਰਫ ਆਹੀ ਿਕਹਣਾ ਿ ੇਤੁਸੀ ਕਫਿਰ ਨਾ ਿਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ 

ਹਾਂ , ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁਿਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਮਰਹਮ ਬਣ ਿੂੰਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੂੰਗਣੀ 

ਕਵਚ  ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਿ ਕਦਨ ਬਾਿੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰਦੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਆਿ ਰਹੇ ਸੀ । ਕਚੂੰ ਤਾ ਮੇਰੀ ਵੱਿ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਿੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾ 

ਓਹਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਕਿਆਂ ਿੇ ਮੈਂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ  ਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਬਾਪੂ ਜੀ 

ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਿਰਾ । ਅਿੀਰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ 

ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ । ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਿ ੇਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ । ਸਿੂਨ ਨ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਇਿ ਵਾਰ ਕਮਲ ਿੇ ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਨਿਕਚਤ ਿੀਤੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਪੁਹੂੰ ਚ ਗਈ ,ਸਿੂਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਹੀ ਥੇ ਬੈਠ 

ਹੋਏ ਸੀ....  
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ਸਿੂਨ - ਬੜੀ ਦੇਰ ਿਰ ਕਦਤੀ ਤੁਸੀ ? 

ਮੈਂ -    ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਤੁਸੀ ਵ ਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਆ ਗਏ....                                                                                                                                                                                                                                                                                

ਸਿੂਨ - ਹੋ ਸਿਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਮਲਣ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ?                                                                             

ਗੱਲਾਂ ਿਰਦੇ  ਿਰਦੇ  ਮੈਂ ਓੁਹੀ ਕਿਤਾਬ ਓੁਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਵਚ ਵੇਿੀ....                                                                       

ਮੈਂ - ਤੁਸੀ ਆਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ! ਸਿੂਨ - ਓ ਮਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਮੈਂ ਭੱੁਲ ਹੀ 

ਕਗਆ ਦਰਸਲ ਰੌਣਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀ ਘਰ ਚਲੇ ਹੋ ,  

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ.... ਮੈਂ - ਪਰ  ਕਿਉ?                                                                                                        

ਸਿੂਨ - ਮੇਰੇ ਲਈ ਏ ਇਿ ਮਾਤਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ 

ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਿ ੇਤੁਸੀ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਿ ੇਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ  ਸਿੂਨ ਦੇਵੇ ।               

ਜੱਦ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇੱਿਲਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰੋ, ਏਸ ਕਿਤਾਬ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀ 

ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵੇਿੋ । 

ਨਾਲੇ  ਮੈ ਿਦੋ ਦਾ ਦੇਿ ਕਰਹਾ ਤੁਹਾ ਾ ਕਿਆਨ ਕਸਰਫ ਫੋਨ ਕਵਚ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਜ਼ਰਾ ਿ 

ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਂਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਿਣਾ ਹੈ....  

ਮੈਂ ਓੁਹਨਾ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਕਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਿਰ ਕਦੱਤਾ !!!  ਤੇ 

ਕਫਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਓੁਹਨਾ ਦੇ ਿਕਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਓੁਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਫੜਾ  ਕਦੱਤਾ.. ਕਫਰ ਕਜਸ 

ਗੱਲ ਦਾ  ਰ ਸੀ ਓੁਹੀ ਹੋਈ !!! ਓਹਨਾ ਫੋਨ ਉਪਰ ਉਹ ਮੈਸਜ ਪੜਹ ਲਾਏ ਜੋ ਉਸ 
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ਮੁੂੰ  ੇ ਦੇ  ਸੀ ਕਜਸਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਗਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਓੁਹਦੇ ਕਵਚ ਉਸਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 

ਚਾਲ ਪੱੁਕਛਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਸਰਫ ਦੋ ਮੈਸਜ ਸੀ...ਤੂੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਆ ?    ਤੇ ਮੈਂ ਅਗੋ 

ਕਲਕਿਆ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਛੱ  ਕਗਆ ਸੀ ਓੁਹਦੇ ਨਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਿੁਿ ..... 

ਵੇਿਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਜਸ ਸਿੂਨ ਲਈ ਿੁਝ ਪਲ ਪਕਹਲਾ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨੂੂੰ  

ਮੌਤ ਬਣ ਵਿਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। 

ਸਿੂਨ - ਆਹ ਿੌਣ ਆ ਰੌਣਿ?                                                                                               

ਮੈਂ - ਕਜਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦੇ ਕਰਿਤਾ ਪੱਿਾ ਿਰ  ਰਹੇ  ਨ….                                                                   

ਸਿੂਨ - ਤੁਸੀ ਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀ ਉਸ ਮੁੂੰ  ੇ ਨਾਲ ਿਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ? ਪਰ 

ਇਸ ਕਵਚ ਤੁਸੀ ਿਕਹ ਰਹੇ ਛੱ  ਕਗਆ ਸੀ ।                                                                                                                   

 ਤੇ ਮੈਂ ਅਗੋ ਿੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ.... ਸਿੂਨ - ਰੌਣਿ ਮੈਂ ਿੁਝ ਪੱੁਛ ਕਰਹਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  

? ਮੈਂ - ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ।                                                    

ਸਿੂਨ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਮਤਲਬ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ 

ਤੇ ਆ ਕਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਤੇ ਤੁਸੀ ਿਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦੀ  ।  ਤੁਹਾ ੀ ਚੱੁਪ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ?                                        

ਮੈਂ – ਜੋ ਤੁਹਾ ਾ ਕਦਲ ਿਰੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ।ਮੇਰੀ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਆਿਕਦਆਂ ਕਜਵੇਂ 

ਓੁਹਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਿੀਤੇ ਯਿੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਿੜ ੇਹੋ ਗਏ,ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕਸਰਫ 

ਇਿ ਗੱਲ ਹੀ ਓੁਹਨਾ ਮੈਨੂੂੰ   ਿਹੀ ਿ.ੇ....ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੇ ਤੂੂੰ  ਇਿ ਸੱਚ 
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ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ । ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਕਦਨ  ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਸੀ,  

ਫਰਿ ਕਸਰਫ ਏਹਨਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੂੰ  ਫੜਹ ਿ ੇਸਿੂਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ 

ਉਮਰਾ ਲਈ ਹੂੰਝੂ ਸੀ । ਕਜੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਪਆਰ ਸੀ,ਓਹਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 

ਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਕਪਆਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ । ਿਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਿ ਬਹੁਤ 

ਵੱ ੇ ਝੂਠ ਨ ਅੱਜ ਕਪਓ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਕਜਹਾ ਸਾਥ ਗਵਾਹ ਕਲਆ । ਪਰ ਿੀ ਉਸ 

ਸਿੂਨ ਨ ਕਜਹੜੀ ਉਸ ਕਦਨ  ਮੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਕਪੱਛੇ ਲੁਿੀ ਉਦਾਸੀ ਪੜਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ 

ਓਹਨੂੂੰ  ਏਹਦੀ ਵਜਹਾ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਵਿੀ....? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ  ਸਾਹਮਣੇ 

ਪਈ ,ਿਰੀਰ ਦੇ ਇਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੂੰਗ  ਕਦਲ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਿੜਿਦੀ ਹੈ , 

ਕਜਹਦੇ ਨਾਲ ਕਜੂੰ ਦ ਨੂੂੰ   ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੂਨ  ਕਮਲਦਾ ਹੈ 

ਿੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੂਨ ਕਫਰ ਤੋਂ ਕਜੂੰ ਦ ਦਾ ਸਿੂਨ ਬਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਿਤਾਂ ਕਵਚ 

ਹੁੂੰ ਗਾਰਾ ਭਰਨ ਆਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾ ੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ 

ਿਰਾਗੀਂ …………..            

ਅਿਿ ਿੋਰ ਪਰੁੇਵਾਲ 

www.PunjabiLibrary.com



 
@Aksh_purewal 

www.PunjabiLibrary.com


