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ਚੰਦਨ ਕਾ ਿਿਰਵਾ 

 ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ 

ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਵਲਆ ਤੇ ਵੱਟਸਐੱਪ ਤੇ 

ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ। ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਣਿਾਣ 

ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੁਆਬ ਵਦੱਤਾ.. 

ਹਾਂਿੀ ਕੋਣ? 

ਿੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਮੈਂ ਰੀਤ। 

ਮੈਂ ਿੁਆਬ ਵਦੱਤਾ.. 

ਹਾਂਿੀ ਵਕਵੇਂ ਹੋ? 

ਿੁਆਬ ਆਇਆ.. 

ਵਧੀਆ। ਆਪ ਵਕਵੇਂ? 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਿਾਣਨ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ 

ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਵਲਖਦੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  

ਭੇਿੀਆ।ਂ ਵਲਖਦੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਵਲਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਲਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਸਰੀਰਕ  ਢਾਂਚ ੇਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਵੱਧਦੀ 

ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰ  ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਵਸਰਫ ਰੀਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਹੋਰਾਂ ਔਰਤਾਂ 

ਲਈ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਚਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਨਅੂੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

ਖੈਰ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨ ੂੰ  ਪਵਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਵੱਚ ਦਖੇਦ ੇਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ 

ਹੋ ਗਈ। ਸੋਵਚਆ ਇਹ ਇੱਕ ਖ ਬਸ ਰਤ ਕਲੀ ਹੈ ਵਿਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਉਂ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਫੁੱ ਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 

ਰੋਂਦ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਲੱਗ ਵਗਆ। ਰੀਤ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਲਖੀ ਕਵਵਤਾ ਭੇਿੀ। ਵਿਸ ਵਵੱਚ ਉਸਦ ੇਚਾਅ ਤੇ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਵਵਤਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਵੀ ਆਈ। ਿੋ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ.. 
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ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਿਿਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂੰ  ਸਭ ਰੰਗ  ਤ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਦੁਨੀਆ ਿਕੰਨ ਰੰਗ  ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ, 

ਅਦਭੁਤ ਰੰਗ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ, 

ਿਿਨ  ਰੰਗ  ਦਨੁੀਆ ਿ-ੇਸੁਆਦ ਿਜਹੀ, 

ਚਹੁ ਪਾਸੀ ਪਏ ਿਿਲਾਰੇ ਹੋਣ, 

ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਿਪਆਰਾ ਏ, 

ਿਿਨ ਚਾਿਹਆ ਪ ੈਿਗਆ ਜੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਿਿਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂੰ  ਸਭ ਰੰਗ  ਤ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਿੇ-ਮੁੱ ਿ ਸੀ ਮ ਮਹਿੱੁਤ ਤ, 

ਤੂੰ  ਇਕ ਅਜੀਿ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਏ, 

ਤੈਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕੀ, 

ਮ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਰ ਗਵਾਇਆ ਏ, 

ਮ ਿਣਜਾ ਿੀਰ ਸੁਆਦੀ ਿਜਹੀ, 

ਜੇ ਤੂੰ  ਗੜੁ ਦਾ ਿਮੱਠਾ ਪੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਿਿਰਦੀ ਆਂ, 
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ਤੂੰ  ਸਭ ਰੰਗ  ਤ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਮ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਤ ਆਈ ਹ , 

ਇਸ ਜੱਗ ਤ ੇਿੇਡ ਤਮਾਸ਼ ੇਲਈ, 

ਰੱਿ ਭੇਿਜਆ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ, 

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤਰੇੇ ਿਦਲਾਸੇ ਲਈ, 

ਤੂੰ  ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੁੱ ਚਾ ਮੋਤੀ ਤੇ, 

ਮ ਿਚੱਕੜ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਕੂੜਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਿਿਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂੰ  ਸਭ ਰੰਗ  ਤ ਗੂੜਾ ਏ। 

 

ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇਕ ਿੁਆਇਸ਼ ਏ, 

ਇਕ ਵਾਰ ਮ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵ , 

ਹਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤ ਿਹਮੁੁੱ ਲੀ ਿਜਹੀ, 

ਿਸ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿੋ ਜਾਵ ,, 

ਤੂੰ  ਿਸਹਰਾ ਿੰਨ ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਿੜ,ੇ 

ਮ ਪਾਵ  ਸ਼ਗਨ  ਦਾ ਚੜੂਾ ਏ, 

ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀ ਿਿਰਦੀ ਆਂ, 

ਤੂੰ  ਸਭ ਰੰਗ  ਤ ਗੂੜਾ ਏ। 
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ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਿਆਦਾ ਉਸ ਵਵੱਚ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਅਿਾਦ 

ਸੋਚ ਵਾਲੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਿਰ ਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਟੀਚਾ ਉਸਨ ੂੰ  ਹਾਵਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵਕ 

ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮਹਾਨ 

ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਨਦੀ  ਵੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਸ਼ 

ਭੇਵਿਆ ਵਕ ਆਪਾ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਵਕ ਉਸਨ ਅਿੇ ਤੱਕ ਵਪਆਰ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਵੇਲੀ ਵਵੱਚ ਵਮਲਣ ਦਾ ਵਨਸਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਗਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਥੇ ਖ ਬਸ ਰਤ ਮਾਹੋਲ 

ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਤੇਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਸੀ। ਵਦਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਦਨ ਆ ਵਗਆ। ਸ਼ਾਮ 

ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੂੰਚ ਵਗਆ। ਤੇ ਉਸਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾਂ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਪੂੰਦਰਾਂ ਵਮੂੰ ਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਕ ਟਰੀ ਤੇ ਆਈ। ਵਿਸਨ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ, ਗਲ ਲੈਦਰ 

ਦੀ ਿੈਕਟ, ਖੱੁਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਪੈਰੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬ ਟ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਾ ਿੁਆਬ। ਉਸਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਉਤੇਿਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਵਗਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਮਲਾਇਆ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੱੁਵਛਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਗਹਾ 

ਤੇ ਿਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੋਵਲਆ.. 

ਮੈਂ - ਹੋਰ ਘਰੇ ਸਭ ਵਕਵੇਂ? 

ਰੀਤ - ਹਾਂਿੀ ਵਧੀਆ ਸਭ। ਆਪ ਸੁਣਾਉ। 

ਮੈਂ - ਅੱਠ ਅੱਠ। 

ਰੀਤ - ਮਤਲਬ। 

ਮੈਂ - ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਵਫਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਫਰ ਮੈਂ ਬੋਵਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਕੀ ਖਾਵੋਗ?ੇ 

ਰੀਤ - ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠਵਹਰ ਕੇ ਖਾਂਦ ੇਆ। 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ। ਵਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹੋ। 

ਰੀਤ - ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਿਆਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਪਆ? 
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ਮੈਂ - ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਵਪਆ। 

ਰੀਤ - ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਘਰੋਂ ਵਨਕਲਵਦਆਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।  

ਮੈਂ - ਇਸਦੀ ਸਿਾ ਵਮਲ । 

ਰੀਤ - ਕੀ? 

ਮੈਂ - ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। 

ਰੀਤ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਰ ਸਿਾ ਮਨਿ ਰ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ ਿੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਵਛਆ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਸੂੰਦ ਹੈ? ਵਕਤ ੇਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਈ ਤਾਂ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। 

ਰੀਤ - ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਿ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਮੈਂ - ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦ ੇਹਾਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। 

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਰੀਤ - ਵਕਉਂ ਘਰਦ ੇਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। 

ਮੈਂ - ਵਕੱਥ ੇਯਾਰ। ਵਵਹਲੇ ਬੂੰਦ ੇਆ। ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ।  

ਰੀਤ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਅੱਛਾ ਿੀ। 

ਮੈਂ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾਂ। ਅੱਿ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਭੁੱ ਖ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ 

ਹੁਣ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਭੁੱ ਖ ਵਧ ਗਈ। 

ਰੀਤ - ਅੱਛਾ ਿੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਭੁੱ ਖ ਵਧ ਗਈ। ਵਕੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ? 

ਮੈਂ - ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ। 

ਰੀਤ - ਓ ਅੱਛਾ। 

ਮੈਂ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦ ੇਹਾਂ। ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ ਆਪ? 
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ਰੀਤ - ਭੁੱ ਖ ਤੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਲੱਗੀ ਏ। ਿੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਗਵਾ ਲਵੋ। 

ਮੈਂ - ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਿਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? 

ਰੀਤ - ਰੋਟੀ ਖਾਂਦ ੇਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਫਰ ਦੇਖਾਂਗ।ੇ 

ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ। 

ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਿਾ ਬੈਠ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ 

ਸਬਿੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੁ ਵਮੂੰ ਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਵਚਾਰ ਰੱਖੇ ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਈ। ਮੇਵਰਆਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੇ 

ਵਰਤਾਵ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਵੱਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਮਕ ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਦੇਖ ਵਰਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਸ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਵਰਹਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ੇ ਵੱਧ ਗਣੁਾ 

ਭਰਪ ਰ ਤੇ ਚੂੰਗੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਕਤ ੇਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਫਰਕ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਜ਼ੀਿ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਵਲਆ। ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤ।ੇ ਕਰੀਬ ਦੋ 

ਢਾਈ ਘੂੰਟ ੇਇਕੱਵਠਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਵਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ 

ਮੇਰੀ ਛਾਪ ਰੀਤ ਤੇ ਛੱਪ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਅਲਵਵਦਾ ਕਵਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਵਗਆ। ਰਾਤ ਨ ੂੰ  

ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਿੇ ਉੱਵਠਆ। ਫੋਨ ਦੇਵਖਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਰੀਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਵਪਆਰ ਪਾ ਵਲਆ ਹੋਵ । ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨ ਸਾਰੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਵਰਆਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧਦ ੇਿਾ ਰਹੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਇੱਕ ਵਖੜਦੇ ਵਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਚੱਤਰ ਭੇਵਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ 

ਹਾਂ ਵਵੱਚ ਹਾਂ ਵਮਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਾ ਉੱਤਵਰਆਂ ਸੀ। 

ਉਸਦ ੇਵਪਆਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਦਨ ਵਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਨ ੂੰ  

ਇਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਤੀ ਵੱਧਦਾ ਵਪਆਰ ਚਰਨ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 

ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਸਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਮੂੰਨ 
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ਤੇ ਵਵਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸ ੇਨ ੂੰ  ਨਾ ਸਮਝ ਉਸਨ ਵਮਲਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਵਦੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਦਨ ਤੈਅ ਕਰ ਵਲਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, 

ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਬਸ ਹਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਿੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ ਬਸ ਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਚ 

ਖਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੀ। ਕੱਦ ਕਰੀਬ ਪੂੰਿ ਫੁੱ ਟ ਸੱਤ ਿਾਂ ਅੱਠ ਇੂੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਉੱਚੀ ਿਾਪਦੀ ਸੀ। ਭਵਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸਢੋਲ ਸਰੀਰ ਵਿਵੇਂ ਵਕਸੇ ਮ ਰਤੀਕਾਰ ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਘਵੜਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਦਾ 

ਬ ਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਸ ਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਰੀ ਸਾਦੀ ਪੂੰਿਾਬੀ ਿੁੱ ਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਉਭਾਰ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਤੇਿਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਵਮਵਲਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 

ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਵੱਚ ਹਵਸ ਦੀ। 

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਏਨਾ ਵਿਆਦਾ ਉਤੇਵਿਤ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਵਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਉਸਨ ੂੰ   ਵਬਨਾਂ ਕੁਝ ਪੱੁਛ,ੇ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ 

ਹੋਟਲ ਵਵੱਚ ਲੈ ਵਗਆ। ਉਸ ਵਦਨ ਨ ੂੰ  ਸਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਉਸ ਨ 

ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਵਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਵਸ ਨ ੂੰ  ਵਪਆਰ ਸਮਵਝਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਪ ਰ ਵਿਸਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤੇ 

ਉਹ ਵਪਆਰ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਇੱਕ ਦ ਿੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਵੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਵਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ 

ਿਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਆਏ। ਮੈਨ ੂੰ  ਅਲਵਵਦਾ ਕਵਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਵੱਚ ਵਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਤੇ 

ਕੁਝ ਖੋ ਿਾਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਵਸ ਦੇ ਪੁਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਵਪਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਖੋ 

ਿਾਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱੁਦ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਉਸਨ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਦ ੇਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਿੁਆਬ ਵਦੱਤਾ। ਉਸਦ ੇਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਆਰ 

ਵਦਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਪਆਰ ਲਈ ਵਸਰਫ ਵਦਖਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 

ਵਫਰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 

ਵਿਸਮਾਨੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸਦ ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਉਹ ਵਦਨ ਵਵੱਚ 

ਪੂੰਿਾਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਿੁਆਬ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱ ਕਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਬੂੰਦ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰਗ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਈ ਬਹਾਨ ਘੜ ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹੂੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ 

ਦ ਸਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਕੂੰਮ ਲਈ ਚਲਾ ਵਗਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਰ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦ ੇਉਸਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਦ ਸਰੇ 

ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਵਲਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇੱਥ ੇਰਵਹੂੰ ਵਦਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵੱਚ 

ਵਵਅਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਵਗਆ। 

ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ਵਹਰ ਘੁੂੰ ਮਣ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਪਸੂੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਿਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ 

ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਰਵਹਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾੜਨਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ । ਪਾਰਕ ਮੇਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
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ਉੱਥੇ ਬੱਚ ੇਵੀ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ। ਮਾਹੋਲ ਖ ਬਸ ਰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ 

ਰਵਹੂੰਦਾ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤ।ੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤਾਬ ਲੈ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਚਲਾ ਵਗਆ ਇਹ 

ਵਕਤਾਬ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨ ਿਨਮਵਦਨ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੋਂ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ 

ਵਾਵਕਫ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਵਤਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ ਮੇਰੇ 

ਵਵਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਮੈਨ ੂੰ  ਪੜਨ ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਦੀ ਲੇਵਖਕਾ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਕਤਾਬ ਪੜਨ 

ਲੱਗਾਂ। ਵਤੂੰ ਨ ਚਾਰ ਪੂੰਨ ਹੀ ਪੜ ੇਵਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਠੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਧਆਨ ਪੜ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੀ 

ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਕੋਈ ਨੜ ੇਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਵਕਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ 

ਿੁਆਬ ਵਵੱਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਤੋਂ ਵਕਤਾਬ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਵਕਤਾਬ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ.. 

ਲੱਗਦਾ ਪੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਆਪ? 

ਮੈਂ - ਨਹੀਂ, ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪੜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨ ਿਨਮਵਦਨ ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਕੁੜੀ - ਵਕਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵਫਰ? 

ਮੈਂ - ਅਿੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਆਪ ਨ ਪੜੀ ਇਹ? 

ਕੁੜੀ - ਹਾਂਿੀ। 

ਮੈਂ - ਵਕਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? 

ਕੁੜੀ - ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪ ਪ ਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 

ਵਫਰ ਵਨਸਚਾ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ। ਪੜਨ ਵਵੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਿਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 

ਕੁੜੀ - ਹਾਂਿੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਆਪ ਇੱਥ ੇਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? 

ਕੁੜੀ - ਹਾਂ ਕਦ ੇਕਦ ੇਆ ਿਾਈਦਾ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ। ਉਂਝ ਿਦੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ? 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਇੱਥ ੇਕੋਲ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੂੰਪਨੀ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਇੱਥ ੇਆ ਿਾਂਦਾ। ਿੀਅ 

ਲੱਗਾ ਰਵਹੂੰਦਾ। 
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ਕੁੜੀ - ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਦਾ? 

ਮੈਂ - ਪਰੀਤ। ਆਪਦਾ? 

ਕੁੜੀ - ਸੁਖ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ ਿੀ। 

ਕੁੜੀ - ਚਲੋ ਪੜ ੋਆਪ। ਵਫਰ ਵਮਲਦ ੇਵਕਤ।ੇ 

ਮੈਂ - ਚੂੰਗਾ ਿੀ। 

ਏਨਾ ਆਖ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਵਚਆ। ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵੱਚ ਸੀ। 

ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਸਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡ ੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਉੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਨਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ 

ਵਕਤਾਬ ਅਿੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਵੱਚ ਵਗਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਵਫਰ ਤੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਮੈਨ ੂੰ  

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤ ਇਹ 

ਵਕਤਾਬ ਸੀ। ਵਕਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਆਪਣੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵੱਚ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਦਨ ਏਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਵਕਤਾਬ ਵਵੱਚ ਕਈ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਸਨ ਿੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ 

ਪੱਖ ਨ ੂੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਵਵਤਾ।  

 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਧੀ ਹ , 

ਇੱਕ ਭੈਣ ਹ , 

ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹ , 

ਇੱਕ ਮ  ਹ , 

ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹਰੁਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ । 
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ਮ ਜਦ ਨਵ ਜੰਮੀ ਸੀ, 

ਮੇਰਾ ਿਾਿੁਲ ਨਾ-ਿੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 

ਜਦ ਹੋਈ ਕੁਝ ਜੁਆਨ ਤ , 

ਹਰ ਮਰਦ ਵੇਿ ਕੇ ਿੋਇਆ ਸੀ, 

ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 

ਜਦ ਸੱਜਣ  ਮੈਨੰੂ ਟੋਿਹਆ ਸੀ, 

ਦੇਿ ਿੁਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਆਵ,ੇ 

ਮਨ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ  ਰੋਇਆ ਸੀ, 

ਸਭ ਸਮਝਣ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਹ , 

ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ । 

 

ਮ ਆਪਣੀ ਕੱੁਿ ਤ ਆਦਮੀ ਜਣਨ ਨ, 

ਿੁੱ ਦ ਨੰੂ ਹੀ ਨਚ ਿਾਵਣ ਲਈ, 

ਿਕੰਨ ਹੀ ਪਰਦ ੇਕਰਦੀ ਹ , 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਿਚਾਵਣ ਲਈ, 

ਮ ਸਾਕ ਿਨਭਾਵ  ਰਹੋਿ ਵੀ ਝੱਲ , 

ਉਹ ਿਠੈ ਮੈਨੰੂ ਢਾਵਣ ਲਈ, 

ਮ ਿਿਰ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹ , 
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ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਲਈ, 

ਇਹ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਵੀ, 

ਮ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ । 

 

ਮ ਿੁਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਣ ਜ ਦੀ, 

ਜਦ ਝੱਲਦੀ ਿਸਤਮ ਹਜ਼ਾਰ  ਹ , 

ਮ ਮਾਸ਼ੂਕ ਿਣ  ਜ  ਪਤਨੀ ਿਿਰ, 

ਿਦਿਦੀ ਇਕ ਮੁਜਾਰਾ ਹ , 

ਮੈਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹ , 

ਮਰਦ  ਲਈ ਿਸ ਗਵਾਰਾ ਹ , 

ਉਹਨ  ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, 

ਮ ਹੀ ਤ  ਇਕ ਦਆੁਰਾ ਹ , 

ਿਕੰਨ ਕੁ ਗੁਣ ਿਗਣਾਵ  ਮ, 

ਮ ਹਰ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹੁਰਤ ਹ , 

ਮ ਇਕ ਔਰਤ ਹ । 

 

ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਤ  ਇੱਜ਼ਤ ਹਈੋ ਏ, 

ਜਦ ਪੀਰ ਪੈਗੰਿਰ  ਮੈਨੰੂ ਪੂਿਜਆ ਸੀ, 

ਮਹਾਨ ਮਰਦ  ਦੀ ਮ  ਹੋਣ ਤ,ੇ 
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ਮੇਰਾ ਹੀ ਨ  ਗੂੰ ਿਜਆ ਸੀ, 

ਮ ਜਗਜਣਨੀ, ਪਾਪ ਹਰਣੀ ਹਈੋ, 

ਜਦ ਜੱਗ ਨੰੂ ਲਾਇਆ ਿੂੰ ਿਜਆ ਸੀ, 

ਸਭ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਮੈਨੰੂ, 

ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੂੰ ਿਝਆ ਸੀ, 

ਮੇਰੇ ਿਿਨ  ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹ , 

ਮ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਧੀ ਹ , 

ਇੱਕ ਭੈਣ ਹ , 

ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹ , 

ਇੱਕ ਮ  ਹ , 

ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਹਰੁਤ ਹ , 

ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹ । 

 

ਇਸ ਕਵਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੀ 

ਜ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿੱਦ ੋਿਵਹਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਨਵਸਕ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਿ ੋਵਕ 

ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਵਫਰ ਇੱਕ ਵਦਨ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਓਸੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਇੱਕ 

ਨਵੀਂ ਵਕਤਾਬ ਲੈ ਚਲਾ ਵਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇੂੰਿ ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਤਰਫ 

ਖ ਬਸ ਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਵਸਰਫ ਹਵਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰ ਪ 

ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਓਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ। 
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ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦ ੇਭੁੱ ਵਲਆਂ ਨਹੀਂ ਵਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਵਿਰਮ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ 

ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆ, ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲ 

ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਵਕਤਾਬ ਪੜਨ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਪੜੀ ਨਾ ਗਈ। ਵਕਤਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਮੈਂ 

ਰੂੰਗ ਮੂੰਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਵਫਰ ਓਹੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਮੈਂ ਖੜ ਵਗਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹਲੀਮੀ 

ਨਾਲ ਸਵਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿੁਆਬ ਵਦੱਤਾ। ਵਫਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ 

ਵਕਹਾ। ਸੁਖ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਸੁਖ - ਹੋਰ ਵਕਵੇ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਵਕਵੇਂ? 

ਸੁਖ - ਆਪਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਉਸਨ ਕੋਲ ਪਈ ਵਕਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਵਖਆ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸੁਖ - ਨਵੀਂ ਵਕਤਾਬ। ਬੱਲੇ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ, ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਵਰਹਾ ਬਸ। 

ਸੁਖ - ਪਵਹਲੀ ਕਰ ਲਈ ਖਤਮ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ। 

ਸੁਖ - ਵਕਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। 

ਮੈਂ - ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 

ਸੁਖ - ਬਸ ਸੋਹਣੀ? 

ਮੈਂ - ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਦ ਹੈਨੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤਾਬ ਹੈ ਵਿਸਨ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਸੇਧ 

ਵਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਣਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪੜ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਤਾਂ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ। 
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ਸੁਖ - ਅੱਛਾ। ਿੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵਫਰ ਉਸਦੀ ਪਰਸੂੰ ਸਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲੇਵਖਕਾ ਨਾਲ ਵਕਉਂ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਨੂੰ ਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ ਹੋਇਆ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਕਰਤ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਾਂ ਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਮੱਟੀ 

ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਸੁਖ - ਪਰਸੂੰ ਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸੀ। 

ਮੈਂ - ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਧੂੰਨਵਾਦ ਿਰ ਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਸਦੀ ਲੇਵਖਕਾ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਵਲਖੀ ਤੇ 

ਵਕਤ ਰਵਹੂੰਦ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ। 

ਸੁਖ - ਕਰਦ ੋਵਫਰ ਧੂੰਨਵਾਦ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਕਤਾਬ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰ ਲੈ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਾਂਗਾ। 

ਸੁਖ - ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਏਦਾਂ ਵੀ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਸਮਵਝਆ ਨਹੀਂ। 

ਸੁਖ - ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇਵਖਕਾ। 

ਮੈਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਉੱਵਠਆਂ। ਮੇਰੇ ਮ ੂੰ ਹ ਚੋ' ਕੋਈ ਸਬਦ ਨਾ ਵਨਕਵਲਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਸੁਖ - ਤੁਸੀਂ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇਵਖਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪਵੜਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ। 

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਵਹਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਬੋਵਲਆਂ। 

ਮੈਂ - ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ। ਵਕ ਆਪ ਹੋ। ਆਪ ਨ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ 

ਦੱਵਸਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵੱਚ ਵਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਬਿਾਇ ਲੇਵਖਕਾ ਦੇ। 

ਸੁਖ - ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮੈਂ ਐਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਲੇਵਖਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਵਲਖੀ ਆ। 

ਮੈਂ - ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਸਦੀ ਲੇਵਖਕਾ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਾਂਗਾ। 

ਸੁਖ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਦਾ ਿੋ ਆਪ ਨ ਵਕਤਾਬ ਪੜੀ। 
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ਮੈਂ - ਵਕਉਂ ਸ਼ਰਵਮੂੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਦਾ ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵ ੇਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ 

ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਦਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਦਲਾਸਾ ਵਦੱਤਾ। ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ 

ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵੱਚ ਵਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

ਇੂੰਿ ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਂ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਿੁਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਕਰਵਾ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਗਆਨ ਭਰਪ ਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨ ੂੰ  

ਵਕਸੇ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਫਰ ਕਦ ੇਵਮਲਦ ੇਕਵਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਪਵਹਲੀ 

ਵਾਰ ਵਕਤ ੇਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਵਦਲੋਂ  ਵਦਮਾਗ ਤੇ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਵੱਚ ਵਗਆ ਤੇ ਉਸਦ ੇ

ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕਉਂ ਨਾ ਉਸਦ ੇਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ ਿਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਫਰ ਤੋਂ ਹਵਸ ਵੱਲ 

ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ ਲੱਵਗਆ। ਕਈ ਵਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਮਲਣੀ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਸੀ 

ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਿਰ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸਦ ੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਤਾਬ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਐਨਾ ਵਪਆ ਵਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ 

ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਖੁਦ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵਲਆਉਣ ਲੱਗਾ। 

ਵਫਰ ਉਹ ਵਦਨ ਮੁੜ ਆ ਵਗਆ। ਵਿਸ ਵਦਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਵਠਆ,ਂ 

ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਤੇ ਵਲੇੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚ ਉਸਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। 

ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਕਰੀਬ ਵਤੂੰ ਨ ਵੱਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਦਾ 

ਏਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਈ ਿੋ ਵਕ ਕੁਝ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਪੱਛ ੇਭੱਿਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਏਨੀ ਖ ਬਸ ਰਤ ਮੁਸਕਾਨ ਮਾਨ 

ਇੱਕ ਦਮ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਹਿਾਰਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵਖੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਾਲ ਖੱੁਲੇ ਹੋਏ। ਵਫੱਕੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਸ ਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਦਗੀ 

ਭਰਪ ਰ ਵਿਸਦੀ ਵਮਸਾਲ ਵਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦ ੇਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਵਖੇ ਮੈਂ ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਹੋ ਵਗਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਿਾ ਖੜ ਵਗਆ। ਉਹ 

ਅਿੇ ਵੀ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਸਨ ਹੱਥ 

ਉੱਚਾ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਿੁਆਬ ਵਵੱਚ ਹੱਥ ਵਹਲਾਇਆ। ਵਫਰ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੁੜ ਬੱਵਚਆਂ ਵੱਲ 

ਦੋੜਨ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਭੱਿੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸੁਖ - ਕੀ ਹਾਲ ਨ ਿਨਾਬ? 

ਮੈਂ- ਵਧੀਆ ਿੀ, ਆਪ ਸੁਣਾਓ। 
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ਸੁਖ - ਦੇਖ ਲਵ ੋਵਕਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਮੈ - ਲਾ ਿੁਆਬ। 

ਉਸ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਵਕਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਬੋਵਲਆ.. 

ਮੈਂ - ਬੱਚ ੇਪਸੂੰਦ ਨ ਆਪ ਨ ੂੰ ? 

ਸੁਖ - ਹਾਂ, ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। 

ਸੁਖ - ਹੋਰ ਆਪ ਸੁਣਾਉ, ਬੜੇ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਦਖਾਈ ਵਦੱਤੇ? 

ਮੈਂ - ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੂੰਮ ਵਵਚ ਵਵਅਸਤ ਸੀ। 

ਸੁਖ - ਹਾਂ ਕੂੰਮ ਿਰ ਰੀ ਨ। ਪਰ ਕਦ ੇਕਦ ੇਮਨ ਨ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਂ - ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਹਾਂ। 

ਸੁਖ - ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਿੋ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ - ਿਰ ਰ। 

ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ।ੇ ਕਦ ੇਬੱਚੇ ਸਾਡ ੇਮਗਰ ਦੋੜਦ ੇਕਦ ੇਅਸੀਂ ਬੱਵਚਆਂ ਮਗਰ। ਕਰੀਬ ਤੀਹ 

ਪੈਂਤੀ ਵਮੂੰ ਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਵਫਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਸੁਖ - ਆਿੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਕੂੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਫਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੱੁਵਦਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਮੱੁਦ ੇਤੇ ਉਸਦੇ 

ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਢੂੰਗ ਸੀ। ਸਤ ਗੁਣਾਂ ਸਵਹਤ ਭਰਪ ਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਹਵਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 

ਦੇਖ ਪਾਇਆ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸਨ ਹੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਉਸਦ ੇ

ਹੱਸਦ ੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਵਗਆਨ ਸਵਹਤ ਭਰਪ ਰ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਿਾ ਸਵਕਆ। ਸ਼ਇਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ 

ਵਪਆਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਛਾਪ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ, ਮਨ, 
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ਵਦਲ, ਵਦਮਾਗ ਸਭ ਿਗਹਾ ਛਪ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਰਹੇ। ਉਸਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਲਖੀ 

ਕਵਵਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਿੋ ਉਸਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖ ਬਸ ਰਤ ਸੀ। ਕਵਵਤਾ ਸੀ.. 

 

ਆਜੋ ਚੰਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ, 

ਿਦਲ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹ  ਦੀਆਂ, 

ਕੁਝ ਪਲ ਸ ਝੇ ਸੁੱ ਿ ਦੇ ਕਰੀਏ, 

ਕੁਝ ਦੁੱ ਿ  ਦੀਆਂ ਪੜੀਹ  ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚੰਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ, 

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹ  ਦੀਆਂ। 

 

ਤੁਹਾਡ ੇਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣੀ, 

ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਤੇੜ ੇਿਿਜ਼ਾਵ , 

ਕਦੇ ਦੇਿ  ਜਗਮਗ ਤਾਿਰਆ ਂਨੰੂ, 

ਕਦੇ ਿਾਤ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵ , 

ਿਜਵ ਮੇਘ  ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਪਪੀਹ  ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚੰਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ, 

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹ  ਦੀਆਂ। 

 

ਇਸ ਰਾਤ ਚ' ਹਰੋ ਕਰਾਰ ਆਇਆ, 

ਹਰ ਅੈ ਦ ੇਿਵੱਚ ਿਨਿਾਰ ਆਇਆ, 
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ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਿਿਆਲ ਆਇਆ, 

ਿਜਵ ਿੁੱ ਲ  ਨੰੂ ਕੰਿਡਆਂ ਤੇ ਿਪਆਰ ਆਇਆ, 

ਿਦਿਣ ਝਾਕੀਆਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਮਸੀਹ  ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚੰਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ, 

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹ  ਦੀਆਂ। 

 

ਅੰਿਮਤ ਵੀਣਾ ਗੂੰ ਜੀ ਚਾਰੇ, 

ਿਰਮ-ਿਝਮ ਿਰਮ-ਿਝਮ ਚਾਰ ਚੁਹਾਰੇ, 

ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਿਵੱਚ ਦਰਿਾਰ,ੇ 

ਅੰਿਮਤ ਵਰਿਾ ਹੋਈ ਚੁਿਾਰੇ, 

ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਿਰ  ਲੀਹ  ਦੀਆਂ, 

ਆਜੋ ਚੰਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ, 

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਧਰੀਹ  ਦੀਆਂ। 

 

ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਿਾਣ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਕ 

ਨਾ ਸਵਕਆ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਵਪਸ ਆ ਵਗਆ। ਵਫਰ ਮੈਂ ਕੂੰਮ ਵਵੱਚ ਵਵਅਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਅਵਹਸਾਸ ਹੋ ਵਗਆ 

ਸੀ ਵਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਕ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨ ੂੰ  ਵਦਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। 

ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦ ੇਰਵਹਣਾ। ਵਦਲ ਵਦਮਾਗ ਤੇ ਓਹੀ ਛਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਵਪਆਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ਾਲ ਿਗੀ ਵਿਸਨ ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਨਾਲ ਭਰ ਵਦੱਤਾ। ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵੱਚ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ 

ਆਇਆ ਸੀ।  
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ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰ ਵਚਆ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 

ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਅੱਿ ਉਸਨ ੂੰ  ਵਦਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਪੜ ਸੁਣਾ ਵਦਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਕਸਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਦਨ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਪਰ 

ਉਹ ਨਾ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਿਾਂ ਵਿਸ ਵਦਨ ਵੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਿਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 

ਕਦ ੇਨਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਵਕਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਫਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ 

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵਕਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ 

ਮੇਰੇ ਕੀਤ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਵਮਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਵਣਆਂ ਵਰਹਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਸਲ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਸਵਕਆ। 

ਿਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਾ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਾ ਨ ੂੰ  ਵਖੜ ੇਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ੇਵਵਧਆ। ਮੈਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਵਦਲ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਵਧਆਨ ਦੇਂਦਾ। ਇਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਵਲਖੀ ਬਾਣੀ ਵਵੱਚ ਪਵੜਆ.. 

ਕਿੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਿਿਰਵਾ ਭਲਾ ਿੇਿ ਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ।। 

ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਸ ੇਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਿਸ।। 

ਭਾਵ - ਹੇ ਕਬੀਰ, ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਵਨੱਕਾ ਵਿਹਾ ਭੀ ਬ ਟਾ ਚੂੰਗਾ ਿਾਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਕ ਪਲਾਹ ਆਵਦਕ ਵਰਗੇ ਰੱੁਖਾਂ 

ਨਾਲ ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਢਾਕ ਪਲਾਹ ਵਰਗੇ ਵਨਕੂੰ ਮੇ ਰੁਖ ਵੀ, ਿੋ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੜ ੇਉੱਗੇ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਚੂੰਦਨ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਿੀਰ ਿ ਸ ੁਿਡਾਈ ਿੂਿਡਆ ਇਉ ਮਤ ਡਿੂਹ ੁਕੋਇ।। 

ਚੰਦਨ ਕੈ ਿਨਕਟੇ ਿਸੈ ਿ ਸ ਸਗੰੁਧੁ ਨ ਹੋਇ।। 

ਭਾਵ - ਹੇ ਕਬੀਰ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਬ ਟਾ ਉੱਚਾ ਲੂੰ ਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਵੱਚ ਡੁੱ ਵਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧਰ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ 

ਹਊਮੈ ਵਵਚ ਨਾ ਡੁੱ ਬ ਿਾਇਓ। ਵਕਉਂਵਕ, ਬਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੜੇ ਭੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਵੱਚ ਚੂੰਦਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦੀ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਇੂੰਿ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸੁਖਵੀਰ ਉਹ ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਵਬਰਵਾ ਸੀ ਵਿਸ ਦੇ ਨੜ ੇਰਵਹਣ ਵਾਲੀ ਢਾਕ ਿਾਂ 

ਪਲਾਹ ਵੀ ਸੁਗੂੰ ਵਧਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹ ਢਾਕ ਿਾਂ ਪਲਾਹ ਬਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰੀਤ ਉਹ 
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ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਵਬਰਵਾ ਸੀ ਵਿਸਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲਾਹ ਬਣ ਮਵਹਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਂਸ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਵਵੱਚ ਹੀ 

ਆਪਣੀ ਵਵਡਆਈ ਸਮਝੀ ਤੇ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਵਬਰਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦ ੇਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਵਕਆਂ। 

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬਦਾਂ ਵਵਚ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਉਮਰ ਦਾ ਮਰਦ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਉਸਦੀ ਵਾਸਨਾ ਫੁੂੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ 

ਵਕਸ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਿੂੰਮੀ ਬੱਚੀ ਿਾਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮਰਦ ਿਾਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਉਭਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਔਰਤ ਦੇ ਚਵਰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਵਿਹਾ ਵਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮ  ਨ ੂੰ , ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੀ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦ ੇਲਈ ਬਸ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਿਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿੋ ਇਹੋ ਵਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਸੂੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਿਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਪ ਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਪਰ 

ਵਸਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਸੂੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।  

ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਵਨਕ ਕਥਾ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਰਾਂ 

ਬਹੁਵਤਆਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਵਡੱਗਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਵਦਖਾਉਣਾ ਤੇ 

ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ ਬਸ ਰਤ ਮ ਰਤ ਹੈ। ਵਿਸਨ ੂੰ  

ਕਈ ਰ ਪਾਂ ਨਾਲ ਦੱਵਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਵਹਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੋ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਠਸ ਨਾ ਲੱਗ।ੇ ਧੂੰਨਵਾਦ। 

ਪੀਤ ਿਸੰਘ ਭਣੈੀ 

9779324826 

(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ  ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਨ 

ਲਈ ਆਪ ਸਾਨੰੂ ਿੋਨ ਜ  ਵੱਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ) 
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