
www.PunjabiLibrary.com



2 
 

ਮ ੱ ਲ 12 ਹਜਾਰ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ) 

 ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮ ੱਲ ਪਾਇਆ ਏ ਮਰੇਿਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਵਚੇ ਰਿਹਾ ਏ? 

ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਦੇ ਰਕਸ ੇਅਣਜਾਣ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ.. ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰੜਆ ਤੇ ਸਚੋੀਂ ਪੈ ਰਿਆ ਰਕ ਰਕਸਨ, ਏਵੇਂ ਦਾ ਸੰਦਸ਼ੇ 

ਭੇਰਜਆ। ਰਫਿ ਮੇਿਾ ਰਿਆਨ ਸਾਵਣ ਦੀ ਤਿਫ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਤ ਿੰਤ ਹੀ ਜ ਆਬ ਰਵੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ... 

ਕੌਣ ਸਾਵਣ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਰਕਉਂ ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਲਖਵਾਈਆਂ ਨ? 

ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਚੋਾਂ ਰਵੱਚ ਪੈ ਰਿਆਂ। ਰਫਿ ਰਦਮਾਿ ਰਵੱਚ ਿੱਲ ਆਈ ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨ ਪਰੀਤ ਦੀ ਰਲਖੀ ਕਹਾਣੀ ਮ ੱ ਲ ਬਾਿਾਂ 

ਹਜਾਿ ਪੜ ਲਈ ਏ। ਰਕੰਨ ਰਚਿ ਤੱਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਫਿ ਮੈਂ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਇਹ ਤਾਂ 

ਰਲਖਵਾਈ ਹੀ ਏਸ ੇਕਿਕ ੇਸੀ ਰਕ ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚੇ ਤੇ ਮ ੜ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ ੜੇ। ਪਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਕਉਂ ਮੈਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 

ਦੇ ਜ ਆਬ ਦਣੇ ਰਵੱਚ ਖ ਸ਼ੀ ਮਰਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਿਹੀ। ਕਿੀਬ ਰਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਆਦ ਉਸ ਨਾਲ ਿੱਲ ਹੋ ਿਹੀ ਸੀ। ਪਿ ਹੈਿਾਨੀ 

ਦੀ ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਰਕ ਉਸਦੇ ਰਸ਼ਕਰਵਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਿੇ ਰਦਲ ਦ ੇਅਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱਲਾਂ ਰਫੱਕੀਆ ਂਜਾਪ ਿਹੀਆ ਂਸਨ। ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਿਹੀ ਰਕ ਮੈਂ ਕੀ ਜ ਆਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਪਰਹਲੀ ਵਾਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਕ ਰਕਸ ੇਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਆਬ ਦੇਣ ਬਾਿ ੇਮੈਂ 

ਐਨਾ ਸਚੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਖੈਿ ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਕੀ ਤੈਨ ੰ  ਪੜਨ ਨ ੰ  ਰਮਲੀਆਂ ਨ ਜੋ ਲੱਿਣ ਰਕ ਮੈਂ ਰਲਖਵਾਈਆਂ ਹੋਣ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਰਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਿੇ ਜਾਂ ਰਫਿ ਉਹ ਰਜਸ ਤ ੇਕਹਾਣੀ ਰਲਖੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 

ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ? ਮ ੱ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਿਾ ਏ? ਰਕ ਮੇਿੇ ਤ ੇਕਹਾਣੀ ਰਕਉਂ ਰਲਖਵਾਈ ਿਈ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਿ ੇਤੱਕ ਪ ੱ ਜ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨੈ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਰਵੱਚ ਤੇਿੀ ਿਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫਿ ਮੈਂ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ 

ਮੰਨਦਾ ਿਹਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਲੱਿਦਾ ਰਕਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਰਵੱਚ ਪਰਹਲ ਕੀਤੀ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 
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ਤ ੰ  ਕਹਾਣੀ ਪੜੀ ਏ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਰਫਿ ਤ ੰ  ਦੱਸ ਰਕਸਦੀ ਿਲਤੀ ਹੈ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨ ੰ  ਲੱਰਿਆ ਰਕ ਆਪ ਨ ਮੇਿੇ ਰਜਸਮ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮ ੱਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਿ ੇਤੇ ਪਾ ਰਲਆ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਅੱਛਾ.. ਕੀ ਤੈਨ ੰ  ਰਜਸਮ ਦੀ ਭ ੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਰਸਿਫ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਿ ੇਨਾਲ ਰਜਸਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਰੜਆ ਸੀ? ਜ਼ਿਾ 

ਖ ੱ ਦ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਿ ਸੱਜਣਾ, ਰਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵ ੇਸਾਿੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਿੇ ਰਸਿ ਮੜ ਖ ੱ ਦ ਬਿਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤ ੇ

ਿਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਰਫਿ ਰਕਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਹੀ ਇਸਦਾ ਦਸ਼ੋੀ ਮੰਨੀ ਿਈ ਰਫਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ 

ਜਾਵਾਂਿੀ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਪਛੋਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਭੱਦਾ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਦੱਸ ੋਰਫਿ ਰਕਸ ਨ ੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਏ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਤ ੰ  ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਮੰਨ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤ ੰ  ਰਵਚਾਿ ਕਿ ਲੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਿਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੀ ਰਫਿ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 
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ਰਿਸ਼ਤਾ ਮ ੜ ਤੋਂ ਜ ੜ ਜਾਵੇਿਾ.. 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਪਿ ਮੈਂ ਮ ੜ ਤੋਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਰਕ ਮੇਿੀ ਬ ੇ ਵਫਾਈ ਤੇ ਆਪ 

ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਰਲਖੋਂ ਤ ੇਖ ੱ ਦ ਨਾਲ ਮਨੈ ੰ  ਵੀ ਮਸ਼ਹ ਿ ਕਿੋ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਕਾਿਨ ਕਹਾਣੀਆ ਂਜਾਂ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਿਦੀਆਂ?  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਨਭਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇ ਦ ਜਾ ਪਰੇਰਮਕਾ ਦਾ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਪਰਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ੋਰਜਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਰਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣ ੇਦੌਿਾਨ ਬਣੇ ਰਜਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤ ੇਬਾਅਦ ਰਖਆਲ 

ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਫਿ ਪਰਹਲਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਮੈਂ ਅਕਸਿ ਦੇਰਖਆ ਹੈ। ਔਿਤਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਸ ੇਿੈਿ ਮਿਦ ਨਾਲ ਰਜਸਮਾਨੀ ਤਾਲ ਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਸਤੀ 

ਸਾਰਵਤਿੀ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨ ੰ  ਰਦਲ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਪਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿੱਲ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆਪ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਿਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਿੱਲ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਹਾ.ਹਾ.ਹਾ.ਹਾ.ਹਾ. ਸੱਚੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ। ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਿੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ ਤੋਿ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭੇਜ 

ਰਦਉ। ਆਪਦੀ ਘੜੀ ਵਾਰਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਿੀ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 
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ਮੈਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਵਾਰਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਰਫਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨ ਸੱਚ-ਮ ੱਚ ਹੀ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤ ੇਦਾ ਮ ੱ ਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਏ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਜੇ ਤੈਨ ੰ  ਇੰਝ ਲੱਿਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜ ਦੇ ਘੜੀ ਵਾਰਪਸ। ਤੇਿ ੇਰਦਲ ਦਾ ਭਾਿ ਹੌਲਾ ਹੋਜ ਿਾ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੋ ਪਤਾ। 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ ਿਾ ਪਤਾ ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ। ਉਸਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰੜਆ ਪਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਰਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਖ ੱ ਦ ਤ ੇ

ਿੋਸ ਕੀਤਾ ਰਕ ਕਾਹਲੀ ਰਵੱਚ ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਹੋਿ ਦ ਿੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਿਵਾਂ ਨ ਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਆ। ਪਿ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਾਿਨ 

ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮ ਆਫੀ ਮੰਿੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇਪਤ ੇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰੇਜਆ। ਪਿ ਮਨ ਬਹ ਤ ਭਟਕਣ ਲੱਿਾ। 

ਰਫਿ ਕਾਫੀ ਰਦਨ ਿ ਜਿ ਿਏ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫਨੋ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼। ਰਫਿ ਇੱਕ ਰਦਨ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਿਜ਼ਾਂ 

ਨਾਲ ਲਵੇਰਟਆ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੰ  ਖੋਰਲਆ ਤਾਂ ਰਵੱਚ ਓਹੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੈ ੰ  

ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਿਾ ਰਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਆ। ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਸਾਵਣ ਸੱਚ-ਮ ੱ ਚ ਹੀ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਵਾਰਪਸ ਭਜੇ 

ਦੇਵੇਿੀ। ਖੈਿ ਹ ਣ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਹੋਿ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਵੱਚੋਂ ਘੜੀ ਕੱਢੀ ਤ ੇਦੇਰਖਆ ਰਕ ਘੜੀ ਿ ਕੀ ਹੋਈ 

ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਚੱਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਚੱਠੀ ਕੱਢੀ ਤ ੇਪੜਨ ਲੱਿਾ.. 

"ਮੈਂ ਸਾਵਣ। ਵੈਸ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਲੌੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦੀ। ਘੜੀ ਦੇਖ ਆਪ ਸਮਝ ਹੀ ਿਏ ਹੋਵੋਿੇ। ਖੈਿ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ 

ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਬੜ ੇਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਚਿ ਤੋਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸਰਤਮਾਲ ਕਿਨਾ ਬੰਦ 

ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਅਸਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਮੇਿਾ ਵਕਤ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਖਿਾਬ ਹੀ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨ ੰ  ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨ ਨਹੀਂ ਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਮੇਿੇ ਕਲੋ ਰਕਸ ੇਤਿਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਜ਼ ਲ 

ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇਖ ਹੈਿਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ ਰਜਆਦਾ ਿੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿ, ਬਸ ਕ ਝ ਿੱਲਾਂ ਸਾਫ ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਕ ਮੈਨ ੰ  ਲੱਿਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿ ਿੀ ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 

ਿਲਤਫਰਹਮੀਆ ਂਕਾਿਨ ਰਦਲ ਰਵੱਚ ਉਬਾਲ ਭਰਿਆ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਿੱਲ ਕਿਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ 

ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬ ਿ ਹਾਂ। ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਜੱਦ ਵੀ ਇਸਨ ੰ  ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਝ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੈ ਆਪਣਾ 

ਵਕਤ, ਰਪਆਿ ਤ ੇਰਜਸਮ ਵਚੇ ਰਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤ ੇਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਖਿੀਦਦਾਿੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਿੱਲ 

ਰਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਰਕ ਆਪ ਨ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਿ ਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਰੜਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਰਜਸਮ ਤੋਂ। ਪਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿ ਿ 

ਿ ਹ ਤੋਂ ਜ ੜ ਚ ਕੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ ੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਮਨੈ ੰ  ਇਨਕਾਿ ਨਹੀਂ ਰਕ ਮੈਨ ੰ  ਵੀ ਰਜਸਮ ਦੀ ਤਲਬ 

ਸੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਬ ਿ ੇਵਕਤ ਨ ੰ  ਚੰਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਰੜਆ ਤ ੇ ਰਫਿ ਤੋਰੜਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ। ਆਪ ਮੈਨ ੰ  ਬਵੇਫਾ 
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ਆਖ ਲਵ ੋਜਾਂ ਜੋ ਰਦਲ ਕਿੇ, ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਿੋਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਿਲਤੀ ਮੇਿੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਿ ਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ, ਅਿਿ ਕਿਨ ਲੱਿੀ 

ਤਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਵਾਰਪਸ ਨਹੀਂ ਭਜੇ ਸਕਾਂਿੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਿੇੀਆਂ ਭ ੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਕਬ ਲ ਕਿ 

ਲਓ ਤ ੇਮ ਆਫ ਕਿਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਿੇ ਤ ੇਆਪ ਦ ੇਰਦਲ ਦਾ ਭਾਿ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਹੀ ਿੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਰਪਆਿ ਦੀ 

ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਵੱਸ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਹ ਣ ਆਪ ਮ ਆਫ ਕਿੋ ਜਾਂ ਰਸ਼ਕਵ ੇਸਭ ਕਬ ਲ ਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਿੀ, 

ਿੰਨਵਾਦ ਸੱਜਣਾ ਮੇਿੀ ਰਜੰਦਿੀ ਰਵੱਚ ਕ ਝ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਭਿਨ ਲਈ ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜੰਦਿੀ ਕੱਟ ਸਕਾਂਿੀ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਘੜੀ 

ਬੰਦ ਹੈ ਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਵਿਤਣਾ ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਰਕ ਇਸਦਾ ਿ ਰਕਆ ਸਮਾਂ ਮ ੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਿੇ ਲਈ 

ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਕਿਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੇਵਫਾ ਨ ੰ  ਮ ਆਫ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ ਕਿਨਾ। 

ਿੰਨਵਾਦ।  

ਸਾਵਣ।" 

ਮੈਂ ਰਚੱਠੀ ਪੜ ਬੜ ੇ ਰਚਿ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਬਹ ਤ ਭਿ ਚ ੱ ਕਾ ਸੀ। ਬੜ ੇਜ਼ੋਿ ਨਾਲ ਹੰਝ ਆਂ ਨ ੰ  ਿੋਕਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੈ ੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਬਹ ਤ ਦ ੱ ਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਕ ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਮ ੜ ਤੋਂ ਰਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਟ ੱ ਟ ਚ ੱ ਕੀ ਜਾਪਦੀ 

ਸੀ। 

ਮੈਂ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਸਭ ਦੀਆ ਂਨਜਿਾਂ ਤੋਂ ਦ ਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਿੱਖ ਰਦੱਤਾ ਤ ੇਘਿ ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਕਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਅਸਤ ਹੋ ਰਿਆ। ਬੜ ੇਰਦਨ 

ਬੀਤ ਿਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਮ ੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿ ਉਸ ਤਿਫ ਰਖੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹੰਦੀ। ਸਾਵਣ 

ਦੇ ਦ ਿ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਮੇਿੇ ਤ ੇਪੈਣ ਲੱਿਾ। ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਇਿੀ ਉਸ ਲਈ ਰਲਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਬ ੇ

ਵਫਾ ਰਲਖਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਿ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ । ਇਹ ਕਰਵਤਾ ਮੈਨ ੰ  ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਫਿ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਿ ੇਕੱਰਲਆਂ ਤੇ ਸੰਜੋਿੀ ਸੀ, 

ਦ ੱ ਖ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਭੋਿੀ ਸੀ, 

ਰਚੰਤਾ ਹਿਣ ਦਾ ਯੋਿੀ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

 

ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਹ ਣ ਤੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 

ਕੋਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਿ ੇਲਈ, 

ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਤ ੰ  ਭ ੱ ਲ ਰਿਆ ਏ, 
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ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਮੇਿੇ ਲਈ, 

ਰਕੰਨ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਿੀਆਂ, 

ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵਲੇੇ ਸੀ, 

ਪਲਾਂ ਰਵੱਚ ਹੀ ਭ ੱਲ ਰਿਆ ਏ, 

ਕਦਿ ਕੀ ਪੈਣੀ ਿੇਲੇ ਸੀ, 

ਯਾਦ ਿੱਖੀਂ ਰਕਤੇ ਭ ੱ ਲੀ ਨਾ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਕਾਰਫਿ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

 

ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਤੇਿਾ ਬ ਰਝਆ ਦੀਵਾ ਵੀ, 

ਉਹ ਿੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, 

ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਤੇਿ ੇਡ ੰ ਰਘਆਂ ਫੱਟੜਾ ਨ ੰ , 

ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਤਾ, 

ਿ ਹ ਤਨ ਦੀ ਰਪਆਸ ਤੇਿੀ ਰਮੱਟ ਜਾਵੇ, 

ਮੈਂ ਮਨ ਿੋਿ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਨ, 

ਤ ੰ  ਮਰਹਕ ੇਿਾਤ ਦੀ ਿਾਣੀ ਬਣ, 

ਰਦਨ ਦੇ ਦ ੱ ਖ ਵੰਡਾਏ ਨ, 

ਤੇਿਾ ਹਮਿਾਹੀ ਬਣਨ ਤੇ, 

ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਜਾਫਿ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 
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ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਹ ਣ ਮ ਰੜਆ ਵ,ੇ 

ਰਬਨ ਤੇਿ ੇਰਚੱਤ ਲੱਿਦਾ ਨੀ, 

ਵ ੇਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਬਣਾ, 

ਤ ੰ  ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਾ ਨੀ, 

ਰਜੰਦ ਨਾ ਮ ੱ ਕ ਜੇ ਇਹੀ ਸਚੋਾਂ, 

ਮ ੜ ਰਮਲਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਵੇਿਾ, 

ਜੇ ਮ ੜ ਰਮਲਜੇ ਤਾਂ ਰਜੰਦ ਤੇਿ ੇਲੇਖੇ, 

ਿੱਬ ਉਡੀਕਾਂ ਕਿਦਾ ਿੋਵੇਿਾ, 

ਤੇਿੀ ਰਨਿਾ ਚ' ਸੱਜਣ ਤ,ੇ 

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਰਨਿਾ ਚ' ਕਾਰਫਿ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਿ ੇਕੱਰਲਆਂ ਤੇ ਸੰਜੋਿੀ ਸੀ, 

ਦ ੱ ਖ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਭੋਿੀ ਸੀ, 

ਰਚੰਤਾ ਹਿਣ ਦਾ ਯੋਿੀ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

ਮੈਂ ਓਹੀ ਮ ਸਾਰਫਿ ਹਾਂ.. 

 

ਕਰਵਤਾਂਵਾਂ ਰਲਖਣਾ ਮੇਿਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਤ ੇ ਹੋਿ ਸਮਾਰਜਕ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਤ ੇ

ਸ਼ਇਿੀ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹੰਦਾ ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਿੀਆਂ। ਮੇਿੀਆਂ ਕਈ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਅਖਬਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਵੀ 

ਛਪਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਰਪਆਿ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਰਲਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਫਿ ਇੱਕ ਰਦਨ ਮੈਂ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਰਕਉਂ ਨਾ 

ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਕੀ ਹਿਜ ਹੈ। ਰਜਆਦਾ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਮ ਆਫੀ ਮੰਿ ਲਵਾਂਿਾ। ਹੋਿ 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਓਹੀ ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਖਾਤ ੇਤ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਜਸ ਤੋਂ ਉਸਨ ਆਖਿੀ ਵਾਿ ਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਕਾਫੀ ਸਚੋ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਰਜਆ.. 
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ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਹੱਥ ਦੀਆ ਂਨਿਮਾਈਆ ਂਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿਮਾਈਆ ਂਨ ੰ , 

ਮੈ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤ ੰ  ਮਨ ਤਨ ਿੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਤੇਿ ੇਹ ਸਨ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਉਹ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੇਿੇ ਤ ੇਰਲਖੀਆਂ ਨ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਜੋ ਅੰਦਿ ਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਰਵਕੀਆਂ ਨ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿੀ ਅਣਭੋਲੀ ਸ ਿਤ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਿਮਾਂ ਚੋ' ਉੱਭਿੀ ਮ ਿਤ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਿੋਣਕ ਠੰਢੀ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਵਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਪਾਈ ਵੰਡੀ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਤਨ ਦੇ ਉੱਭਿੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਨ ੰ , 
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ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਨਾਲ ਹੰਢਾਏ ਰਕੱਰਸਆ ਂਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਦੋ ਰਜਸਮਾਂ ਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਮੇਿੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਖੈਿਾਤ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਤਨ ਦੀ ਜੋ ਖ ਸ਼ਬਈੋ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਇੱਕ ਵਾਿ ਜੋ ਮੇਿੀ ਹੋਈ ਸੀ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਮੇਿੇ ਰਦਲ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿ ੇਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਤੇਿੀ ਛ ਪ ੇਿਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮ ਸਕਾਨ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਮੇਿੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨ ਕਸਾਨ ਨ ੰ , 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਹਿ ਉਹ ਘੜੀ ਜੋ ਬੀਤ ਿਈ, 

ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 

ਮਨ ਮੇਿੇ ਨ ੰ  ਜੋ ਸੀਤ ਿਈ, 
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ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ.. 

ਬਸ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ.. 

ਇਹ ਰਲੱਖ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਲੱਿਾ। ਕਿੀਬ ਪੰਦਿਾਂ-ਵੀਹ ਰਮੰਟ ਤੱਕ ਕਈੋ 

ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੱਥ ਰਵੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਫੋਨ ਨ ੰ  ਜਿਾ-ਜਿਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ 

ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਿੱਖ ਘਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਿ ਕਿਨ ਲੱਿਾ ਪਿ ਰਿਆਨ ਫੋਨ ਰਵੱਚ ਹੀ ਿੱਰਖਆ ਰਕ ਜ ਆਬ ਆਵੇਿਾ। ਪਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੇ ਰਫਿ 

ਰਦਨ ਬੀਤ ਿਏ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਉਸ ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਰਖਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦ ੱ ਖੀ ਤੇ ਰਵਚਾਿਾ 

ਮਰਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਚਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਿਹੀ ਰਕ ਕੀ ਕਿਾਂ। ਕਈੋ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਨਿਾਸ਼ਾ 

ਕਾਿਨ ਮੈਂ ਰਦਮਾਿੀ ਸੰਤ ਲਨ ਿਵਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਰਕਸ ੇਨ ਕਈੋ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਿ ਸ ਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਰਕਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕ ੇਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮਨੈ ੰ  

ਰਬਲਕ ਲ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਮਰਹਸ ਸ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਰਦਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰਚਹਿੇ ਤੇ ਮ ਸਕਾਨ ਿੱਖਣੀ ਪਿ ਅਫਸੋਸ ਮਨ ਰਬਲਕ ਲ ਅਸਾਂਤ ਿਰਹੰਦਾ। 

ਕਿੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ ਰਲਆ ਸੀ। ਮਨੈ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਿ ਰਿਆ। ਮੇਿੇ 

ਮਨ ਅੰਦਿ ਚਾਅ ਚੜ ਰਿਆ। ਬੜੀ ਖ ਸ਼ੀ ਮਰਹਸ ਸ ਹੋਈ। ਪਿ ਅਜੇ ਉਸਨ ਕੋਈ ਜ ਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੱਥ ਰਵੱਚ 

ਫੜ, ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਖੋਲ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਲੱਿਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ੇਖਾਤੇ ਤੋਂ ਰਲਖਣ ਦੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਲੱਿੇ। ਮੇਿੀ ਤਾਂਘ ਹੋਿ ਵਿਣ ਲੱਿੀ। 

ਕਿੀਬ ਦਸ ਰਮੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦਸ਼ੇ ਆਇਆ.. 

ਮੇਿਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤ ੰ  ਵੇਖ ਰਿਹਾ, 

ਮੈਂ ਦੋ ਬੜੇੀਆਂ ਰਵੱਚ ਫਸੀ ਪਈ, 

ਨਾ ਏਿਿ ਦੀ ਨਾ ਓਿਿ ਦੀ, 

ਇੱਕ ਥਾਂ ਿਰਹਣ ਦੇ ਵਸੀ ਪਈ, 

ਜੇ ਤੇਿ ੇਕੋਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, 

ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਬ ੇਵਫਾ, 

ਜੇ ਓਿਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ,  

ਮੈਂ ਤੱਦ ਵੀ ਬ ੇਵਫਾ, 

ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਿ ੇਨਸੀਬ ਰਵੱਚ, 

ਤ ੰ  ਕੋਈ ਹੋਿ ਚਾਖ ਲੈ, 

ਹ ਣ ਭਾਵੇਂ ਤ ੰ  ਮੈਨ ੰ , 

ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ.. 
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ਹ ਣ ਭਾਵੇਂ ਤ ੰ  ਮੈਨ ੰ , 

ਬੇਇਮਾਨ ਆਖ ਲੈ.. 

ਸੰਦ ਸ਼ ਪੜ ਮੈਂ ਮ ੜ ਤੋਂ ਰਨਿਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਆ, ਪਿ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਰਕ ਸਾਵਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 

ਇਨਕਾਿ ਭਰਿਆ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕ ਝ ਦੇਿ ਸੋਰਚਆ ਤੇ ਜ ਆਬ ਰਵੱਚ ਰਲਰਖਆ.. 

ਬੇਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਹ ਆਪ ਨ ੰ , 

ਉਹ ਮੇਿੇ ਲਈ ਹੀ ਿਰਹਣ ਦੇ, 

ਉਲਝ ਨਾ ਦ ੋਪਾਸੀ ਰਿਸ਼ਰਤਆ ਂਚ', 

ਬਸ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਕਰਹਣ ਦ,ੇ 

ਰਕਉਂ ਅਤਿੰਿੀ ਮਰਹਫਲ ਸਮਝੇ, 

ਮੇਿੇ ਰਦਲ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨ ੰ , 

ਇੱਕ ਵਾਿ ਮੇਿੇ ਜੀਵਨ ਰਵੱਚ ਮ ੜ ਆ, 

ਰਨਬੜਨ ਦ ੇਸਭ ਹਲਾਤਾਂ ਨ ੰ । 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਰਕਉਂ ਮੇਿੀ ਰਮੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਿਨ ਦਾ ਤੈਨ ੰ  ਚਾਓ ਏ, 

ਕੀ ਵੱਸਦੀ ਮੈਂ ਚੰਿੀ ਨੀ ਲੱਿਦੀ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਮੇਿੇ ਰਬਨਾਂ ਤੇਿਾ ਵੱਸਣਾ ਕਾਹਦਾ, 

ਐਵੇਂ ਦੇਂਦੀ ਰਦਲ ਨ ੰ  ਰਦਲਾਸੇ ਤ ੰ , 

ਸ਼ਰਹਦ ਰਮੱਠਾ ਤੈਨ ੰ  ਹਜਮ ਨੀ ਹ ੰ ਦਾ, 

ਖਾਂਵੇ ਲ ਣ ਪਤਾਸ ੇਤ ੰ । 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੇਿੇ ਕਿਮਾਂ ਚ' ਲ ਣ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਰਲਖ ੇਨ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 
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ਇਨਸਾਨੀ ਸਿੀਿ ਕਿਮ ਤੇ ਭੋਿ ਜ ਨ ਹੈ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਕਿਮ ਭੋਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਕਿਮਾਂ ਨ ੰ  ਦਸ਼ੋ ਦਣੇਾ ਕਾਇਿਤਾ ਹੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੇਿੇ ਤੋਂ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਤੈਨ ੰ  ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਸ ਤੈਨ ੰ । 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿੋ। ਮੈਨ ੰ  ਰਜਉਣ ਜੋਿੀ ਿਰਹਣ ਰਦਉਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਿਨੀ। ਮੈਂ ਖ ਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਿ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਜੇ ਤ ੰ  ਿੱਲ ਨਾ ਕਿਨੀ ਹ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੇਾ ਜ ਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਣੇਾ ਤ ੰ , ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹ ਣ ਤ ੰ  ਨਖਿੇ ਕਿ ਿਹੀ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤ ੰ  

ਿਰਹ ਖ ਸ਼। ਪਿ ਮੇਿੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਦੇਹ। ਰਕਉਂ ਦ ਿ ਭੱਜਦੀ ਏ?ਂ 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ..  

ਪਰੀਤ ਸਮਝੋ ਯਾਿ ਮੇਿੀ ਮਜਬ ਿੀ। ਮੈਂ ਹ ਣ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਵਿ ਸਕਦੀ। ਮਨੈ ੰ  ਭ ੱਲ ਜਾਵੋ।  

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭ ੱ ਲ ਜਾਵਾਂਿਾ ਪਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਿ ਤਨੈ ੰ  ਰਮਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਿ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਆ ਿਏ ਨਾ ਮ ੱ ਦੇ ਦੀ ਿੱਲ ਤ।ੇ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਰਪਆਿ ਨਹੀਂ ਆ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬਸ ਰਮਲਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਆ। ਰਜਸਮ ਦੀ ਅੱਿ ਨ ੰ  

ਰਮਟਾਉਣਾ ਏ ਬੱਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਮਲਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਤ ੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਰਸਆਣੀ ਬਣ ਿਹੀ ਏ। ਰਮਲਣਾ ਰਸਿਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨ ੰ  ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ 

ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਤ ੰ  ਖ ਸ਼ ਰਦਸੀ ਮੈਂ ਮ ੜ ਕਦੇ ਤਨੈ ੰ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਾਂਿਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਿ ਰਮਲ ਲੈ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਰਕਵੇ ਯਕੀਨ ਕਿਾਂ? ਰਕ ਿੱਲ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਵਿੇਿੀ।  
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ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਹ ਣ ਤਨੈ ੰ  ਰਕਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਿਾਵਾਂ ਖ ੱ ਦ ਤੇ। ਅਿਿ ਤ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਕਦੇ ਰਪਆਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਿੀ ਮਿਜੀ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਲਾਂਿੀ। ਪਿ ਬਸ ਇਹ ਆਖਿੀ ਵਾਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤ ਸੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋਿੇ 

ਨਾ ਹੀ ਿੱਲ ਕਿਨ ਦੀ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਮੈਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਿ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਕੱਥੇ ਰਮਲੇਿੀਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਕਦੋਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ। 

ਕੱਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨ ੰ  ਛਤੇੀ ਮ ਕਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਦੇਖੀਂ ਰਕਤ ੇਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਿਰਹ ਜਾਵਾਂ।  

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਲਾਿ ੇਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਜੋ ਿੱਲ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨ ੰ  ਤ ੰ , ਤ ੰ  ਘੱਟ ਤ ੇਮੈਂ ਰਜਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੇਾ ਨੰਬਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ "ਬਸ ਮੈਂ" ਨਾਂ ਤੇ ਿੱਰਖਅਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਿ ੇਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਰਨਿੱਕਾ ਰਜਆ ਸ਼ੇਅਿ ਵੀ ਰਲਰਖਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਹੈ.. 

"ਬਸ ਮੈਂ, 

ਮੇਿਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਛਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਰਜਉਂ ਖ ਦ ਨਾਲ ਿੱਲਾਂ ਕਿਦਾ ਹਾਂ, 
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ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਰਕਸ ੇਭ ਲੇਖੇ ਸਾਵਣ ਦੇ, 

ਰਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸ ਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, 

ਸਾਵਣ ਬਣ ਜੇ ਵਿ ਜਾਵੇਂ, 

ਮੈਂ ਚੋ' ਮੈਂ ਭ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਆ। ਚੰਿਾ ਕੱਲ ਰਮਲਦ ੇਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਰਸਿ ਆ ਜਾਇਓ। 

ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਜ ਆਬ ਦ ੇਫੇਸਬ ੱ ਕ ਬੰਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ। ਤ ੇਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਰਵੱਚ ਲੱਿ ਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਰਹਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਕਿ ਮ ੜ ਤੋਂ ਚਾਲ  ਕਿ ਰਦੱਤੀ। ਉਹ ਰਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਿੀ। ਮੈਂ 

ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਸਾਵਣ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਪਿ ਇਹ ਘੜੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਹੀ ਵਾਰਪਸ ਕਿਾਿਾਂ। ਉਸ ਿਾਤ ਮੈਂ 

ਅੱਿ-ਪਚੱਿੀ ਿੋਟੀ ਖਾਿੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਣੌ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਤ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵੇਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿੇ 

ਕਦੋਂ ਚੜ ਿਈ। ਪਿ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਅਕਸਿ ਏਦਾਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਸਣੌ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਰਵੱਚ 

ਵਕਤ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਖੈਿ ਮਨੈ ੰ  ਰਿਆਿਾਂ ਵਜੇ ਕਿੀਬ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਸਵਿੇੇ ਜਲਦੀ ਉੱਰਠਆ, ਨਹਾਂ ਿੋ, ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਰਤਆਿ ਹੋਇਆ ਤ ੇ

ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਪਆ। ਕਿੀਬ ਨੌ ਵਜੇ ਮੈਂ ਓਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਪੜ ਰਿਆਂ ਰਜੱਥੇ ਪਰਹਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਚ ੱ ਕਾ ਸਾਂ। 

ਮੈਨ ੰ  ਲੱਰਿਆ ਰਕ ਮੈਂ ਕ ਝ ਰਜਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਆ। ਖੈਿ ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਹੋਿ ਕੋਈ ਚਾਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਲੱਿਾ। ਕਦੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਠਦਾ, ਕਦ ੇਏਿਿ-ਓਿਿ ਦੇਖਦਾ ਪਿ ਸਾਵਣ ਨਜ਼ਿ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਥਾਂ 

ਭਿਨ ਲੱਿੀ। ਸਾਢ ੇਦੱਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਿੀਬ ਮਨੈ ੰ  ਸਾਵਣ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਿ ਆਈ। ਉਸਨ ੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਸਨ ਵੀ 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨ ੰ  ਦ ਿ ਤੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਰਲਆ। ਤ ੇਰਸੱਿੀ ਮੇਿੇ ਕਲੋ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਬਦਲੀ ਲੱਿ ਿਹੀ ਸੀ। ਸਿੀਿ ਥੌੜਾ 

ਰਜਹਾ ਭਿਵਾਂ ਹੋ ਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਿ ਖ ਬਸ ਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਦਿੀ ਵੀ ਬਿਕਿਾਿ ਸੀ। ਿਲ 

ਪਰਟਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ ਟ, ਪੈਿੀ ਝਾਂਜਿ, ਵਾਲ ਬੰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਲ ਘੜੋੇ ਦੀ ਪ ਛ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਿ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਕ ੱਲ 

ਰਮਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹ ਤ ਹੀ ਖ ਬਸ ਿਤ ਲੱਿ ਿਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ ੰ  ਦੇਖਦ ੇਸਾਿ ਹੀ ਮੇਿਾ ਰਦੱਲ ਕੀਤਾ ਰਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। 

ਪਿ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਰਣਆਂ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬ  ਿੱਖਣਾ ਰਪਆ। 

ਉਸਨ ਵੀ ਮੇਿੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਿ ਭਿ ਕੇ ਦੇਰਖਆ। ਉਹ ਜਿ ਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੇ ਖ ਬਸ ਿਤ ਸੀ। ਪਿ ਮੇਿਾ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਉਸ ਤ ੇ

ਖਾਸਾ ਰਪਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿੈੱਲ ਬਾਟਮ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ, ਿਲ ਰਫੱਕੀ ਰਜਹੀ ਲਕੀਿਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਪੈਿੀ ਿੈਿੱਡ ਟੇਪ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇ

ਬ ਟ ਤ ੇ ਰਸਿ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਿ ਪੰਖੀਆਂ ਪੱਿ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਰਵੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੱਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਿੇ ਕਲੋ 

ਪਹ ੰ ਚੀ ਤ ੇਨਜ਼ਿ ਭਿ ਤੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨ ਸਰਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜ ੇਆਦਿ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ। ਕਿੀਬ ਸਾਢ ੇ

ਰਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਖ ਬਸ ਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਹਿ ਢਾ ਿਹੀ ਸੀ। ਕ ਝ ਦੇਿ ਅਸੀਂ ਚ ੱ ਪ ਬਠੈ 

ਿਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਰਲਆ। ਰਫਿ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਵੱਲ ਦੇਰਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਕ ਝ ਕਮੀ ਮਰਹਸ ਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਰਚਆ ਕ ਝ ਬਦਰਲਆ ਲੱਿ 
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ਰਿਹਾ ਹੈ। ਿੌਿ ਕਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਰਕ ਸਾਵਣ ਦੇ ਲਬਾਂ ਦੀ ਮ ਸਕਾਨ ਰਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਹੀ। ਰਫਿ ਸਾਡੀਆ ਂਿੱਲਾਂ ਦਾ 

ਰਸਲਸਲਾ ਸ਼ ਿ  ਹੋ ਰਿਆ.. 

ਸਾਵਣ - ਹੋਿ ਘਿ ੇਰਕਵੇਂ ਸਭ? 

ਮੈਂ - ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤ ੰ  ਦਸ ਮਰਹਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਰਕਹੜੀ ਜਮਾਤ ਰਵੱਚ ਪੜਦੀ ਹ ਣ? 

ਸਾਵਣ - ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਪਰਹਲੀ ਜਮਾਤ ਰਵੱਚ ਹੈ ਹ ਣ। 

ਮੈਂ - ਸ਼ ਕਿੀਆ ਆਉਣ ਦ ੇਲਈ। 

ਸਾਵਣ - ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਵਿੀਆ ਲੱਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨ ੰ  ਵੀ ਰਮਲ ਕੇ। 

ਮੈਂ - ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। 

ਸਾਵਣ - ਕੀ ਮਤਲਬ? 

ਮੈਂ - ਕ ਝ ਨੀ। 

ਸਾਵਣ - ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜਬ ਿ ਹਾਂ ਯਾਿ। ਬੜੀ ਤੰਿ ਆ ਚ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਤੋਂ। ਰਜੰਦਿੀ ਬੱਤਿ ਹੋ ਚ ਕੀ 

ਆ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਤੇਿ ੇਦ ੱ ਖ ਵੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਪਿ ਤ ੰ  ਤਾਂ ਮਨੈ ੰ  ਖ ਦ ਤੋਂ ਦ ਿ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਲੱਿੀ ਹੋਈ ਏ। 

ਸਾਵਣ - ਤ ਸੀਂ ਮੇਿੇ ਹਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਰਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਝੱਲ ਿਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਿੀ ਥਾਂ ਹੋਵੋਂ ਤੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਰਕ 

ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਨਭਾਉਣੇ ਰਕੰਨ ਔਖੇ ਨ। 

ਮੈਂ - ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਿੇ ਦਿਦ ਨ ੰ । ਪਿ ਮੈਨ ੰ  ਤਾਂ ਨਾ ਖ ੱ ਦ ਤੋਂ ਦ ਿ ਕਿ। ਮੈਂ ਤੈਨ ੰ  ਰਜਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ 

ਨੀ ਕਰਹ ਿਹਾਂ ਬਸ ਖ ਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿੱਖਣ ਦੀ ਮੰਿ ਆ। ਮੈਂ ਕ ਝ ਹੋਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਿਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਤੇਿ ੇਰਬਨਾਂ । 

ਰਕਉਂ ਮਨੈ ੰ  ਵੀ ਤੰਿ ਕਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤ ੇਖ ੱ ਦ ਵੀ ਤੰਿ ਹੋ ਿਹੀ ਏ।ਂ 

ਸਾਵਣ - ਮੈਨ ੰ  ਮਜਬ ਿ ਨਾ ਕਿੋ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹ ਣ ਇਸ ਦਾ ਮੇਿੇ ਲਈ ਕ ਝ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਮਨੈ ੰ  ਰਮਲਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਿਈ। ਰਪਛਲੀਆ ਂਿੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿੋ ਤਾਂ ਬਰਹਤਿ ਿਹ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਿੀ। 

ਮੈਂ - ਇਹ ਤਾਂ ਕਈੋ ਿੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਿ। 

ਸਾਵਣ - ਪਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਰਕਉਂ ਨਹੀਂ ਤ ਸੀਂ। ਨਾ ਮਜਬ ਿ ਕਿੋ ਮਨੈ ੰ  ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰਕਸ ੇਪਾਸ ੇਦੀ ਨਾ ਿਹਾਂ। 
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ਰਫਿ ਰਕੰਨ ਰਚਿ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕ ਝ ਬੋਰਲਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਏ। ਕਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਤ ੇ

ਕਦੇ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਵੱਲ। ਦੋ-ਰਤੰਨ ਵਾਿ ਸਾਡੀਆ ਂਨਜ਼ਿਾਂ ਆਪਸ ਰਵਚ ਰਮਲੀਆਂ ਪਿ ਅਸੀਂ ਰਫਿ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਿੇ ਭਾਵਾਂ 

ਨ ੰ  ਸਮਝ ਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨ ੰ । ਰਫਿ ਉਹ ਬਲੋੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਬਹ ਤ ਛਪ ਿਹੀਆ ਂਨ ਆਪਦੀਆ।ਂ ਸਾਿੀਆਂ ਮੇਿੀ ਬ ੇਵਫਾਈ ਤ ੇਨ ਜਾਂ ਰਫਿ ਰਕਸ ੇਹੋਿ 

ਲਈ ਵੀ ਕਈੋ ਰਲਖੀ ਆ? 

ਮੈਂ - ਤੇਿ ੇਲਈ ਹੀ ਨ ਸਭ। ਮੈਨ ੰ  ਹੋਿ ਕੋਈ ਬ ੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਤ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿ ਰਫਿ ਵੀ ਪਤਾ 

ਨਹੀਂ ਰਕਉਂ ਜਦੋਂ ਰਲਖਣ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਿਾ ਰਜ਼ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਾ। 

ਸਾਵਣ - ਸ ਣਾਓ ਰਫਿ ਕਈੋ। 

ਮੈਂ - ਤ ੰ  ਪੜੀਆ ਂਨ। ਰਫਿ ਰਕਉਂ ਸ ਣਨੀ।  

ਸਾਵਣ - ਸਭ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਚਲੋਂ  ਉਹ ਸ ਣਾ ਰਦਉਂ.. ਕੀ ਸੀ..? ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਈ..” ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, ਰਕੱਥੇ ਢੋਈ 

ਲਾਵੇਿਾਂ”.. 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 

ਸਾਵਣ - ਯਾਦ ਤਾਂ ਜਿ ਿ ਹੋਵੇਿੀ। ਐਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆ ਂਨ ਮਨੈ ੰ । 

ਮੈਂ - ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੈਨ ੰ  ਰਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨ ਰਫਿ ਵੀ ਮੇਿੇ ਮ ੰ ਹੋ ਸ ਣਨੀਆ ਨ। 

ਸਾਵਣ - ਹਾਂ ਸ ਣਾਉ ਤ ਸੀਂ। ਸ ਣਾ ਦ,ੋ ਆਖਿੀ ਵਾਿ ਆਪਣ ੇਮ ੰ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਲੈ ਸ ਣ ਰਫਿ.. 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ,  

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ, 

ਸਾਥ ਨੀ ਰਮਲਣਾ ਕਈੋ, 

ਇੱਕ ਰਦਨ ਤ ੰ  ਪਛਤਾਵੇਿਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ। 

 

ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਆਖ, 
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ਠੱਿ ਕੇ ਲੈ ਰਿਆ, 

ਮ ੜ ਨਾ ਰਪੱਛੇ ਮ ਰੜਆ ਤ ੰ , 

ਜੋ ਰਜਸਮ ਖਜਾਨਾ, 

ਤ ੰ  ਵੰਡਦਾ ਰਫਿਦਾ, 

ਰਕਸ ਰਕਸ ਦ ੇਨਾਲ ਜ ਰੜਆ ਤ ੰ , 

ਤਨ ਵੀ ਲ ੱ ਟ ਰਲਆ, 

ਮਨ ਵੀ ਲ ੱ ਟ ਰਲਆ, 

ਹੋਿ ਕੀ ਕੀ ਿੰਨ ਕਮਾਵੇਿਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ। 

 

ਮਰਹਕਣ ਦ ੇਰਵੱਚ, 

ਕੋਈ ਤੜੋ ਨੀ ਤੇਿਾ, 

ਬਦਬ ਰਦਆ ਨ ੰ  ਮਰਹਕਾਦ ੇਤ ੰ , 

ਪਿ ਨਜ਼ਿ ਭਿ, 

ਜੇ ਤੱਕ ਲਵੇਂ ਸੱਜਣਾ, 

ਹਰਿਆ ਤਾਈ ਂਜਲਾ ਦ ੇਤ ੰ , 

ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਨ, 

ਰਨਿਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਿਦਾ, 

ਪਿ ਿ ਹ ਦੀਆ ਂਚਟੋਾਂ ਖਾਵੇਂਿਾ, 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ। 
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ਜੇ ਨ ਕਸ ਕੱਢਾ ਮੈਂ, 

ਤਾਂ ਰਿਣਨ ਔਖੇ, 

ਕੀ ਕੀ ਖੋਲ ਰਬਆਨ ਕਿਾਂ, 

ਤ ੰ  ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ, 

ਜੋ ਮ ੱ ਕਿ ਜਾਵੇ, 

ਇਹ ਿੱਲ ਮੈਂ ਪਿਵਾਨ ਕਿਾਂ, 

ਤੈਨ ੰ  ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂ, 

ਰਫਟਕਾਂ ਦਵੇਾਂ, 

ਤ ੰ  ਤੱਦ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚਾਵੇਿਾਂ, 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ। 

 

ਪਰੀਤ ਰਵਚਾਿਾ, 

ਰਫਿਦਾ ਮਾਿਾ, 

ਤ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਿ ਰਿਆ ਪੱਲਾ ਵ,ੇ 

ਹ ਣ ਨਾ ਇਸਦਾ, 

ਕੋਈ ਹਮਿਾਹੀ ਬਣਦਾ, 

ਜੱਿ ਤੇ ਿਰਹ ਰਿਆ ਕੱਲਾ ਵ,ੇ 

ਿੱਬ ਨ ੰ  ਰਿਆਏ, 

ਜਾਂ ਮਿ ਮ ੱ ਕ ਜਾਏ, 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮ ੱ ਲ ਕੋਈ ਪਾਵੇਿਾ, 

ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ, 
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ਮਤਲਬੀ ਰਦਲਬਿਾ, 

ਰਕੱਥੇ ਢਈੋ ਲਾਵੇਿਾਂ। 

ਕਰਵਤਾ ਆਖ ਮੈਂ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚ ੱ ਪ ਸੀ। ਰਫਿ ਕ ਝ ਰਚਿ ਰਪੱਛੋਂ ਬਲੋੀ। 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਐਨੀਆ ਂਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਐਨੀ ਬ ੇਸਲ ਕੀ ਭਿੀਆ ਂਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਿਹੇ ਓ।  

ਮੈਂ - ਰਕਸ ੇਵੀ ਔਿਤ ਜਾਂ ਮਿਦ ਦ ੇਆਪਸ ਰਵੱਚ ਦ ਿੀ ਆਉਣ ਤ ੇਮਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਿਨ ਲੱਿ ਪੈਂਦਾ 

ਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਵਜ਼ ਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਕਈੋ ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।  

ਸਾਵਣ - ਪਰੀਤ... 

ਮੈਂ - ਕੀ ਿੱਲ? 

ਸਾਵਣ - ਵਕਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? 

ਮੈਂ - ਬੀਰਤਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਰਵੱਚ ਹੈ। ਰਜਿਿ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਏ ਮੜੋ ਲਈਏ। 

ਉਸਨ ਮੇਿੇ ਜ ਆਬ ਰਵੱਚ ਰਸਿ ਰਹਲਾਇਆ ਤ ੇਰਫਿ ਚ ੱ ਪ ਹੋ ਿਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚ ੱ ਪ ਬੈਠ ਰਿਆ। ਰਫਿ ਮੇਿਾ ਰਿਆਨ ਘੜੀ 

ਵੱਲ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਜੇਬ ਰਵੱਚੋਂ ਕੱਰਢਆ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਿੱਖ ਰਦੱਤੀ। ਉਸਨ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਦੇਰਖਆ ਤੇ ਰਫਿ 

ਮੇਿੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਿੱਖੋ। 

ਮੈਂ - ਇਹ ਤੇਿ ੇਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਿੀ ਹੀ ਆ। ਮੈਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਿਾ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 

ਆ। 

ਸਾਵਣ ਨ ਘੜੀ ਵਾਰਪਸ ਕਿਨ ਲਈ ਬਹ ਤ ਜ਼ੋਿ ਲਾਇਆ। ਪਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਉਸਦ ੇਹੱਥ ਰਵੱਚ ਦੇ ਹੱਥ ਘ ੱ ਟ ਕੇ ਿੱਰਖਆ। 

ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਘ ੱ ਟਣ ਕਾਿਨ ਦਿਦ ਕਿਨ ਲੱਿਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਰਦੱਤਾ। ਪਿ ਘੜੀ ਉਸਦ ੇ ਹੱਥ ਰਵੱਚ ਹੀ ਿਹੀ। ਰਫਿ 

ਉਸਨ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਲੋੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਰਕਹਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਿ ਰਕਆ ਿਰਹਣ ਰਦਉ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਪਿ ਤ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਰਲਰਖਆ ਸੀ ਰਕ ਆਪਣੀ ਮਿਜੀ ਕਿਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਕਿ ਰਦੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਰਕ ਮੇਿੇ ਕਾਿਨ ਤੇਿਾ ਸਮਾਂ ਿ ਰਕਆ ਿਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਤ ੰ  ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਿਹੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਿਹੇਂ। 

ਸਾਵਣ - ਇਹ ਵਾਰਪਸ ਕਿ ਤ ਸੀਂ ਮ ੜ ਤੋਂ ਮਨੈ ੰ  ਬੰਿਨ ਰਵੱਚ ਬੰਨ ਿਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ ਤ ੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਏ। ਮੇਿੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨ ੰ  ਕਈੋ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। 
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ਉਸਨ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਦੇਰਖਆ ਤੇ ਰਫਿ ਮੇਿੇ ਵੱਲ। ਰਫਿ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਫੜ ਓਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਿਹੀ। ਰਫਿ ਕ ਝ ਰਚੱਿ ਰਪੱਛੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ 

ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ। 

ਸਾਵਣ - ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਹ ਣ। ਮਰਹਕ ਦੇ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

ਮੈਂ - ਰਫਿ ਰਮਲੇਿੀਂ? 

ਸਾਵਣ - ਨਹੀਂ ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵੀ ਰਕਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦ ਬਾਿਾ ਨਹੀਂ ਰਮਲਾਿੀਂ। ਮੈਨ ੰ  ਮ ਆਫ ਕਿਨਾ। ਚੰਿਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਚੱਲ ਕ ਝ ਪਲ ਹੋਿ ਿ ਕ ਜਾ। 

ਸਾਵਣ - ਨਹੀਂ ਮਨੈ ੰ  ਲੱਿਦਾ ਹ ਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਿੱਲ ਵਿੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ ਰਜਵੇਂ ਤੇਿੀ ਮਿਜੀ। 

ਸਾਵਣ - ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੇਿੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਿੀ ਕਿਨੀ ਜ਼ਿਾ ਘਟਾ ਰਦਉ। ਬਸ ਬਹ ਤ ਹੈ ਜੋ ਕ ਝ ਵੀ ਰਲਖ ਰਦੱਤਾ ਏ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਹੈਂ ਸਚੋਾਿਾਂ। 

ਸਾਵਣ - ਚੰਿਾ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ।  

ਇਹ ਆਖ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਿ ਨ ੰ  ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਥ ੇਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦ ੋਵਾਿ ਮੇਿੇ ਮਨ ਰਵੱਚ ਰਖਆਲ ਆਇਆ ਰਕ 

ਸਾਵਣ ਦ ੇ ਰਪੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਇਸਦਾ ਘਿ ਰਕੱਥੇ ਹੈ? ਪਿ ਰਫਿ ਸਰੋਚਆ ਜੱਦ ਉਸਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੱਖਣਾ ਰਕਉਂ ਅੜੀਆ ਂ

ਕਿਨੀਆ ਨ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੰ  ਤੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਿਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਿ ਨ ੰ  ਵਾਰਪਸ ਚੱਲ 

ਰਪਆ। 

ਘਿ ਪਹ ੰ ਚ ਮੈਂ ਮ ੜ ਤੋਂ ਘਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਿਾ। ਤ ੇਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਭ ੱ ਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਨ ਲੱਿਾ। ਪਿ 

ਕਿੀਬ ਦਸ ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਰਫਿ ਤੋਂ ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਦੇ ਓਹੀ ਖਾਤ ੇਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਲੱਿਾ.. 

ਪਰੀਤ ਮੈਂ ਰਮਲਣਾ ਹੈ ਆਪ ਨ ੰ । 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਕੀ ਿੱਲ ਤ ੰ  ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਮਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ੰ ਦੀ? ਹ ਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸੀਂ ਦੱਸ ੋਰਮਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਰਵੱਚ ਜ ਆਬ ਰਦਉ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਿਾਂ। ਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂ? 
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ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋ। ਰਫਿ ਵੀ ਸਵਾਲ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ ।  

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਿਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਜ ਆਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਈੋ ਜ ਆਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਨੈ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿੀ ਰਕ ਅਚਾਨਕ ਸਾਵਣ ਨ ਮਨੈ ੰ  ਰਕਉਂ 

ਬ ਲਾ ਰਲਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਰਕਸ ੇਤਿਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ। ਪਰਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਰਚਆ ਂਰਕ ਇਹ ਕਈੋ ਿੱਲ 

ਥੌੜਾ ਹੋਈ ਰਕ ਉਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਮਲਾਂਿੇਂ, ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਿੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਿਾਂ। ਰਫਿ ਮੇਿਾ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਆ। ਰਕਉਂ ਰਕ ਮੇਿੀ 

ਰਖੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਪ  ਕੋਲੋਂ  ਿਾਤ ਹੀ ਇੰਟਿਰਵਊ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਪੈਸ ੇਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਸਵੇਿੇ ਸਮੇਂ ਰਸਿ 

ਹੀ ਘਿੋਂ ਰਨਕਲ ਰਿਆ। ਪਿ ਰਕਸ ੇਕਾਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹ ਤ ਸੀ ਰਜਸ ਕਿਕ ੇਮਨੈ ੰ  ਦੇਿੀ ਹੋ ਿਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇਸਾਢ ੇ

ਚਾਿ ਵਜੇ ਰਮੱਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹ ੰਚ ਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਰਖਆ ਸਾਵਣ ਮੇਿਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿ ਿਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦ ਿ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨ ੰ  ਬੇਸਬਿੀ ਨਾਲ 

ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਦ ੇਦੇਖ ਰਲਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਿ ਉਸਨ ਹਿੇ ਿੰਿ ਦਾ ਪਲਾਜ ੋਸ ਟ 

ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤ ੇਖ ਬਸ ਿਤੀ ਬਾਿ ੇਰਬਆਨ ਕਿਨਾ ਮੇਿੇ ਵੱਸ ਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਆਹੀ ਹੋਈ ਤ ੇਉਸਦੀ ਬਟੇੀ ਸੀ। 

ਪਿ ਉਸਦੀ ਸਾਦਿੀ ਕਾਿਨ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਸ ਪਨਾ ਜਾਂ ਮੇਿੇ ਮਨ ਦਾ ਭਿਮ ਹੀ ਜਾਪਦ ੇਸਨ। ਮੈਂ ਰਚੱਟ ੇਿੰਿ ਦਾ ਕ ੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਪੈਿੀ 

ਖ ੱ ਸਾ ਤ ੇਰਸੱਿ ਿ ਲਾਨਾਿੀ ਿੰਿ ਦੀ ਪੱਿ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਕਲੋ ਪ ੱ ਜਾ। ਉਸਨ ਮੇਿੇ ਵੱਲ ਿ ੱ ਸ ੇਭਿੀ ਨਜ਼ਿ ਨਾਲ ਦੇਰਖਆ। 

ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਿ ਰਿਆ ਰਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਿੀ ਉਡੀਕ ਕਿ ਿਹੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਮਨੈ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਲੋੀ.. 

ਸਾਵਣ - ਐਨੀ ਦੇਿੀ। ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਿਏ ਉਡੀਕ ਕਿਦੀ ਨ ੰ । 

ਮੈਂ - ਯਾਿ ਰਨਕਰਲਆਂ ਤਾਂ ਘਿੋਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿ ਿਾਹ ਰਵੱਚ ਵਕਤ ਖਿਾਬ ਹੋ ਰਿਆ। 

ਸਾਵਣ - ਬਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਲੈ ਦੱਸ। 
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ਸਾਵਣ - ਕੀ ਲੈ ਦੱਸ? 

ਮੈਂ - ਕੋਈ ਿੱਲ ਵੀ ਕਿੇਿੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਿ ੱ ਸਾ ਹੀ ਕਿੀ ਜਾਣਾ। 

ਉਸਨ ਕਈੋ ਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮ ੜ ਤੋਂ ਿ ੱ ਸ ੇਨਾਲ ਮੇਿੇ ਵੱਲ ਦੇਰਖਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਰਹਲੀ ਵਾਿ ਿ ੱ ਸ ੇਰਵੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 

ਸੀ। ਰਫਿ ਉਸਨ ਮੇਿੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਅੱਿੇ ਲੈ ਹੋ ਤ ਿੀ। ਅਸੀਂ ਮ ੜ ਓਸ ੇਹੋਟਲ ਰਵੱਚ ਜਾ ਪਹ ੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਆ ਰਕ ਸਾਵਣ ਦ ਖੀ 

ਮਨ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿੀਆ ਰਜਸਮ ਸਮਝ ਿਹੀ ਹੈ। ਪਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਿੋਰਕਆ ਨਹੀਂ। ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਦ ਹਾਂ। 

ਖ ਬਸ ਿਤ ਔਿਤ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਫ ੰ ਕਾਿੇ ਮਾਿਨ ਲੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖ ੱ ਦ ਮੇਿੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਿਖ ਕਿਨ 

ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਿੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਿੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਿਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 

ਦੇ ਕਮਿੇ ਰਵੱਚ ਿਏ ਤੇ ਸਾਵਣ ਨ ਜਾਂਰਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਬਾਹਾਂ ਰਵੱਚ ਭਿ ਰਲਆ। ਮੈਂ ਉਤਸ ਕ ਹੋ ਰਿਆ ਤੇ। ਮ ੜ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਨਾਲ 

ਰਜਸਮਾਨੀ ਰਪਆਸ ਰਮਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਸ਼ਿ ਫ ਹੋ ਰਿਆ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ ਤ ੇਕਿੀਬ ਅੱਠ ਵੱਜ ਿਏ। ਸਾਵਣ ਮੇਿੀਆ ਂ

ਬਾਹਾਂ ਰਵੱਚ ਲਵੇਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਜਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰਵਛੜੀ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਦਖੇ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਰਕਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਘਿ ਵਾਰਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? 

ਸਾਵਣ - ਕੀ ਿੱਲ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਿਾਤ ਿ ਜ਼ਾਿਨ ਤੋਂ ਿ ਿੇਜ਼ ਹੈ? 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਵੱਚ ਹੋਿ ਕੱਸਵਾਂ ਜਕੜ ਰਲਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਿੀ 

ਿਾਤ ਇਕੱਰਲਆ ਂਿ ਜਾਿੀ। ਰਜਸਮਾਨੀ ਤਾਲ ਕਾਤ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਾਲ ਕਾਤ ਵੀ ਵਿ ਿਏ। ਉਸਨ ਬਹ ਤ ਿੋਸ 

ਕੀਤਾ ਪਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਰਪਆਿ। ਉਸ ਿਾਤ ਉਹ ਕਿੀਬ ਰਤੰਨ ਵਾਿ ਿੋਈ ਤੇ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵੀ। ਪਿ ਮੇਿੇ ਨਾਲ ਮ ੜ 

ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਉਹ ਖ ਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨ ਦੱਰਸਆ ਰਕ ਘੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਰਪਸ ਆਉਣ ਤ ੇਉਸ ਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਘੜੀ ਨ ੰ  ਖ ੱ ਦ ਤੋਂ ਦ ਿ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੇਿੇ ਵੱਲ ਰਖੱਚ ਵਿੀ। ਹੋਿ ਵੀ ਬਹ ਤ ਿੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਪਆਿ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ 

ਸ ੱ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰਫਿ ਸਵੇਿ ੇਕਿੀਬ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਾਵਣ ਰਤਆਿ ਹੋ ਿਈ ਤ ੇਮੈਂ ਵੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤ ੇਉਸਨ ਮੈਨ ੰ  ਉਸਦੀਆ ਂਸ਼ਰਹਿ 

ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘ ੰ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਮ ੜ ਤੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਰਮਲ ਖ ਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਹ ਤ ਿੱਲਾਂ ਕਿਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸਦੀ 

ਖ ਬਸ ਿਤੀ ਨ ੰ  ਰਨਹਾਿਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੀ ਰਜੰਦਿੀ ਰਵੱਚ ਮ ੜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਸੀ। ਰਫਿ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਘਿ ਵਾਰਪਸ ਆ ਰਿਆ 

ਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਿ ਵਾਰਪਸ ਚਲੀ ਿਈ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੰ  ਰਬਲਕ ਲ ਨਹੀਂ ਪ ੱ ਰਛਆ ਂਰਕ ਉਹ ਘਿੋਂ ਰਕਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸਦ ੇਆਉਣ 

ਜਾਣ ਤ ੇਕੋਈ ਿੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਕਉਂਰਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਿੱਲਾਂ ਬ ੇ ਲੋੜੀਆ ਂ ਮਰਹਸ ਸ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪ ੱ ਛਣਾ ਜਿ ਿੀ ਨਹੀਂ 

ਸਮਰਝਆ। ਘਿ ਪਹ ੰਚਦੇ ਸਾਿ ਹੀ ਉਸਨ ਫੇਸਬ ੱ ਕ ਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰੇਜਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ.. 

ਆਪਣਾ ਫਨੋ ਨੰਬਿ ਭੇਜ ਰਦਉ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਤੇਿ ੇਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 
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ਨਹੀਂ ਮੇਿੇ ਕੋਲੋਂ ਿ ੰ ਮ ਹੋ ਰਿਆ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

9779324826 

ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ ਉਸਨ ਤ ਿੰਤ ਹੀ ਵੱਟਸਐਿੱਪ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰੇਜਆ.. 

ਪਰੀਤ..?? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ। 

ਹਾਂਜੀ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੇਿਾ ਨੰਬਿ ਿੱਰਖਅਤ ਕਿ ਲਵੋਂ ਉਮਿ ਭਿ ਲਈ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਰਲਖਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

"ਤ ੰ " ਰਲਖ ਲੈ। 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

ਨਹੀਂ ਮੈ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਲਖਾਿਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਕੀ? 

ਮੈਂ ਜ ਆਬ ਰਦੱਤਾ.. 

"ਬਸ ਮੈਂ", ਰਕਉਂਰਕ ਤ ੰ , ਤ ੰ  ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। 

ਜ ਆਬ ਆਇਆ.. 

ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ ਕਿੀਆ।  
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ਉਸ ਤੋਂ ਰਪੱਛੋਂ ਹੋਿ ਕਈ ਿੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਣ ਲੱਿੀਆਂ। ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਜਸਮ ਦੋ ਦੀ ਰਬਜ਼ਾਏ ਇੱਕ 

ਜਾਪਣ ਲੱਿੇ। ਉਸਦਾ ਮੇਿਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟ ੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਲੱਿਣ ਲੱਿਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬ ੇਵਫਾਈ ਲਈ ਰਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਤ ੇ

ਸ਼ਾਇਿੀ ਰਲਖੀ। ਉਹ ਪੜਦਾ ਤੇ ਖ ਸ਼ ਹ ੰ ਦਾ। ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਪਆਿ ਦ ੇਤਿਫੋਂ ਕਰਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਿੀ ਰਲਖਣ 

ਲੱਿਾ। ਇਹ ਮੇਿੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ.. 

ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਮੈਨ ੰ  ਿੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਿਦਾ ਏ, 

ਸਾਡੇ ਰਦਲ ਦ ੇਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਲੱਿੇ ਰਫਿ ਨਵਾਂ ਰਦਨ ਚਰੜਆ, 

ਹ ਣ ਮ ੜ ਹੋਈਆਂ ਿ ਸ਼ਨਾਈਆਂ, 

ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਿਰਹਣ ਦੀਆਂ, 

ਦ ਿ ਹੋਈਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ, 

ਅੱਿ ਸੀਨ ਦ ੇਰਵੱਚ ਬਲਦੀ, 

ਕਈ ਵਾਿ ਹੋਈਆਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਿੰਿ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਚਰੜਆ, 

ਲੱਿੇ ਿਿਤੀ ਅੰਬਿ ਵਿਿੀ, 

ਮੇਿੇ ਸ ਪਰਨਆ ਂਨ ੰ  ਅੱਜ ਲੱਿਦਾ ਏ, 

ਨੀਂਦ ਪੀਂਘ ਝ ਟ ਕੇ ਚੜ ਿਈ, 

ਤਾਿਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿ ਕੇ ਰਿਰਣਆਂ, 

 ਖ ਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਖ ੱ ਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 
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ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਸਭ ਬਦਰਲਆ ਬਦਰਲਆ ਲੱਿਦਾ ਏ, 

ਲੱਿੇ ਨਵੀਆ ਂਸਦਿਾਂ ਉੱਿੀਆਂ, 

ਮੈਂ ਖ ੱ ਦ ਨ ੰ  ਲੱਰਭਆ ਹ ਣ ਹੀ, 

ਲੱਿੇ ਿੀਝਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਪ ੱ ਿੀਆਂ, 

ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਿਛਾਵਾਂ, 

ਲੱਿੇ ਰਨਕਲੇ ਅੱਿ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾਂ ਚੋਂ, 

ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਲੱਿੇ ਮੰਰਜ਼ਲ ਰਮਲ ਿਈ ਮੈਨ ੰ , 

ਮ ੱ ਕ ਿਈਆਂ ਨ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, 

ਰਦੱਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਿੇ ਅੰਦਿ,  

ਰਜਵੇਂ ਸਾਿਿ ਦੀ ਇਹ ਲਰਹਿਾਂ, 

ਰਜਵੇਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਵ ੇਨਾਦ ਕੋਈ, 

ਿੱਬ ਰਮਰਲਆ ਏ ਸ਼ ਿ ਆਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਮੈਂ ਤੇ ਤ ੰ  ਦਾ ਫਿਕ ਹੀ ਰਮਟ ਰਿਆ, 

ਲੱਿੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਆ,ਂ 
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ਤ ੰ  ਮੇਿੇ ਰਦਲ ਦੀਆ ਂਿਮਜ਼ਾਂ ਬ ੱ ਝੇ, 

ਮੈਂ ਤੇਿ ੇਰਦਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆ,ਂ 

ਇੱਕ ਰਮੱਕ ਹੋਿੇ, ਪਿਛਾਵਾਂ ਬਣ ਿਏ, 

ਫਿਕ ਰਮਟ ਰਿਆ ਰਦਨ ਦਾ ਿਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਰਕਤੇ ਪਾਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਰਦਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, 

ਮੈਨ ੰ  ਿੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਖ ਸ਼ ਲੱਿਦਾ ਏ, 

ਸਾਡੇ ਰਦਲ ਦ ੇਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ। 

 

ਅਕਸਿ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਿ ਪਰੀਤ ਨ ੰ  

ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਮ ੜ ਰਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੋਂ ਉਸਨ ੰ  ਭ ੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿ ਰਜੱਥੇ ਰਪਆਿ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵ ੇ

ਉੱਥੇ ਮ ੜ-ਮ ੜ ਮੇਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨ ਰਕਸ ੇਨਾ ਰਕਸ ੇਕਾਿਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਣ ਰਕਸ ੇਹੋਿ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਿਨ ਰਵੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ 

ਪਿ ਉਸਦੇ ਰਪਆਿ ਦੀ ਰਖੱਚ ਹਮਸ਼ੇਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਿ ਪਰੀਤ ਦੀ ਤਿਫ ਿਹੀ। ਇੱਕ ਬਾਿਾਂ ਹਜਾਿ ਦੀ ਘੜੀ ਰਸਿਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੀਆ 

ਸੀ ਦੋ ਿ ਹਾਂ ਤੇ ਰਜਸਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਰਵੱਚ ਰਮਲਾਉਣੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਿਾਨ ਕ ਝ ਗ਼ਲਤਫਰਹਮੀਆਂ ਜਿ ਿ ਹੋਈਆ, ਪਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ 

ਸਭ ਭ ਲਾ ਅੱਿੇ ਵਿਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤ ੇਸਫਲ ਿਹੇ।  

ਪਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਦ ਤੱਕ ਬਰਣਆਂ ਿਹੇਿਾ। ਖੈਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਇੱਕ ਪਿਾਈ ਔਿਤ ਹੀ। ਤ ੇਪਰੀਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 

ਉਹ ਰਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤ ੇਦੀ ਹੱਦ ਰਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰਕ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਿਲਾ ਭਾਿ ਆਵੇਿਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਜੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਵੱਚ ਉਤਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾ ਆਵੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ 

ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਰਜਵੇਂ ਦ ੱ ਖ-ਸ ੱ ਖ ਰਜੰਦਿੀ ਰਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰਹਣ ਤਾਂ ਰਜੰਦਿੀ ਰਜਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਬਰਣਆ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ। ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋ ਹੀ ਰਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਨ। ਤੇ ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ ਇਹ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ 

ਹੈ, ਵਕਤ, ਸਚੋ ਤ ੇਹਲਾਤਾਂ ਉੱਪਿ। ਿੰਨਵਾਦ। 

ਪੀਤ ਸ ੰਘ ਭੈਣੀ 
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(ਇ  ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ  ਇ ਦਾ ਸਪਛਲਾ ਭਾਗ ਪੜਨ ਲਈ 

ਜ  ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਲਈ ਤ   ਮੈਨੰੂ ਕਾਲ ਜ  ਿੱਟ ਐਪ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ।) 
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