www.punjabilibrary.com

2

ਚਦਨ ਕ ਿਰ
ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਵਲਆ ਤੇ ਵਟਸਐੱ ਤੇ
ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ। ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਣਿਾਣ
ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੁਆਬ ਵਦਤਾ..
ਹਾਂਿੀ ਕੋਣ?
ਿੁਆਬ ਆਇਆ..
ਮੈਂ ਰੀਤ।
ਮੈਂ ਿੁਆਬ ਵਦਤਾ..
ਹਾਂਿੀ ਵਕਵੇਂ ਹੋ?
ਿੁਆਬ ਆਇਆ..
ਵਧੀਆ। ਆ ਵਕਵੇਂ?
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਿਾਣਨ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ
ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਗਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚਲੀਆਂ। ਉਹ ਵਲਖਦੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਆ ਣੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿੀਆਂ। ਵਲਖਦੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਲਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਣਾ ਸੀ ਭਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਧਦੀ
ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਠੂੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਵਸਰਫ ਰੀਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਹੋਰਾਂ ਔਰਤਾਂ
ਲਈ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਚਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆ ਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਵਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਬਣਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਉ ਰ ਕੋਈ ਵਨਅੂੰ ਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੈਰ ਗਲ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਵਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਖ ਤੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ
ਹੋ ਗਈ। ਸੋਵਚਆ ਇਹ ਇਕ ਖਬਸਰਤ ਕਲੀ ਹੈ ਵਿਸਦਾ ਅਨੂੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਉਂ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੁਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਹਲਾਂ ਹੀ
ਰੋਂਦ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਵਵਚ ਲਗ ਵਗਆ। ਰੀਤ ਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਣੀ ਵਲਖੀ ਕਵਵਤਾ ਭੇਿੀ। ਵਿਸ ਵਵਚ ਉਸਦੇ ਚਾਅ ਤੇ ਮਨ
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਵਵਤਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੂੰ ਦ ਵੀ ਆਈ। ਿੋ ਇਸ ਰਕਾਰ ਸੀ..
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ਜਣ ਤਰ ਰਗ

ਚ ਰਗ ਿਰਦ ਆਂ,

ਤ ਭ ਰਗ ਤ ਗ

ਏ।

ਦਨ ਆ ਕਨ ਰਗ ਦ ਮ

ਏ,

ਅਦਭਤ ਰਗ ਨ ਰ ਣ,
ਿਨ ਰਗ ਦਨ ਆ ਿ- ਆਦ ਜ ,
ਚ ਪ

ਪਏ ਿ ਰ ਣ,

ਤਰ ਐ

ਰਗ ਪਆਰ ਏ,

ਿਨ ਚ

ਆ ਪ ਗਆ ਜ

ਜਣ ਤਰ ਰਗ

ਏ,

ਚ ਰਗ ਿਰਦ ਆਂ,

ਤ ਭ ਰਗ ਤ ਗ

ਿ-ਮਿ

ਏ।

ਮ ਮ ਿਤ ਤ,

ਤ ਇਕ ਅਜ ਿ ਅ

ਕਰ ਇਆ ਏ,

ਤਨ ਜ ਣ ਕ ਮਝ ਕ ,
ਮ ਕ -ਕ

ਰ ਗ ਇਆ ਏ,

ਮ ਿਣਜ ਿ ਰ ਆਦ ਜ ,
ਜ ਤ ਗ ਦ ਮਠ ਪ
ਜਣ ਤਰ ਰਗ

ਏ,

ਚ ਰਗ ਿਰਦ ਆਂ,
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ਤ ਭ ਰਗ ਤ ਗ

ਏ।

ਮ ਅਣਜ ਣ ਦ ਤ ਆਈ
ਇ ਜਗ ਤ ਿਡ ਤਮ

,
ਈ,

ਰਿ ਭ ਜਆ ਮਨ ਤਰ ਈ,
ਉਧ ਰ ਣ ਤਰ ਦ
ਤ

ਗਰ ਦ

ਮ ਚਕ ਨ
ਜਣ ਤਰ ਰਗ

ਈ,

ਚ ਮਤ ਤ,
ਭ ਰਆ ਕ

ਏ,

ਚ ਰਗ ਿਰਦ ਆਂ,

ਤ ਭ ਰਗ ਤ ਗ

ਏ।

ਮਰ ਦ ਦ ਇਕ ਿਆਇ ਏ,
ਇਕ

ਰ ਮ ਤਰ

ਜ

ਰ ਦ ਕ ਕ ਮਤ ਿ ਮ
ਿ

ਤਰ

ਤ

ਚ

,
ਜ ,

ਿਜ

,,

ਰ ਿਨ ਮਰ ਕ ਿ ,

ਮਪ
ਜਣ ਤਰ ਰਗ

ਗਨ ਦ ਚ

ਏ,

ਚ ਰਗ ਿਰਦ ਆਂ,

ਤ ਭ ਰਗ ਤ ਗ

ਏ।
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ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਦਾ ਉਸ ਵਵਚ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਅਿਾਦ
ਸੋਚ ਵਾਲੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਭਾਵਵਤ ਿਰਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਰ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਟੀਚਾ ਉਸਨੂੰ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵਕ
ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਸਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਵਚ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮਹਾਨ
ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲ ਮੂੰ ਨਦੀ ਵੀ। ਆ ਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਰਭਾਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂੰ ਦੇਸ਼
ਭੇਵਿਆ ਵਕ ਆ ਾ ਨੂੰ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਵਕ ਉਸਨ ਅਿੇ ਤਕ ਵ ਆਰ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰ ਮੈਂ
ਆ ਣੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਵਚ ਵਮਲਣ ਦਾ ਵਨਸਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਗਹਾ ਹੈ। ਵਿਥੇ ਖਬਸਰਤ ਮਾਹੋਲ
ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆ ਣੇ ਵਲ ਉਤੇਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਸੀ। ਵਦਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਦਨ ਆ ਵਗਆ। ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਵਮਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋ ਹਵੇਲੀ ਹੁੂੰ ਚ ਵਗਆ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲਗਾਂ। ਕਰੀਬ ਦਸ ੂੰ ਦਰਾਂ ਵਮੂੰ ਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵ ਛੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਸਕਟਰੀ ਤੇ ਆਈ। ਵਿਸਨ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ੈਂਟ, ਗਲ ਲੈ ਦਰ
ਦੀ ਿੈਕਟ, ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ੈਰੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬਟ, ਅਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਾ ਿੁਆਬ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਉਤੇਿਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਵਗਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਥ ਵਮਲਾਇਆ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੁ ਛਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਿਗਹਾ
ਤੇ ਿਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੋਵਲਆ..
ਮੈਂ - ਹੋਰ ਘਰੇ ਸਭ ਵਕਵੇਂ?
ਰੀਤ - ਹਾਂਿੀ ਵਧੀਆ ਸਭ। ਆ ਸੁਣਾਉ।
ਮੈਂ - ਅਠ ਅਠ।
ਰੀਤ - ਮਤਲਬ।
ਮੈਂ - ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ।
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਵਫਰ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਫਰ ਮੈਂ ਬੋਵਲਆਂ..
ਮੈਂ - ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ?
ਰੀਤ - ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠਵਹਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ।
ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ। ਵਿਵੇਂ ਆ ਕਹੋ।
ਰੀਤ - ਆ ਨੂੰ ਵਿਆਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵ ਆ?
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ਮੈਂ - ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਵ ਆ।
ਰੀਤ - ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਘਰੋਂ ਵਨਕਲਵਦਆਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ - ਇਸਦੀ ਸਿਾ ਵਮਲ।
ਰੀਤ - ਕੀ?
ਮੈਂ - ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦਸਾਂਗੇ।
ਰੀਤ - ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਰ ਸਿਾ ਮਨਿਰ।
ਮੈਂ - ਅਛਾ ਿੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆ ਨੂੰ ਵੁ ਛਆ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਖਾਣ ੀਣ ਸੂੰ ਦ ਹੈ? ਵਕਤੇ ਮੈਂ ਆ ਣੀ ਮਨ ਆਈ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ।
ਰੀਤ - ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋ। ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਅਿ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮੈਂ - ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਖ ਲਗੀ ਏ।
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਰੀਤ - ਵਕਉਂ ਘਰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।
ਮੈਂ - ਵਕਥੇ ਯਾਰ। ਵਵਹਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆ। ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ੈਂਦੀ।
ਰੀਤ - ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ.. ਅਛਾ ਿੀ।
ਮੈਂ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾਂ। ਅਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ ਆ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਭੁਖ ਹੀ ਨੀ ਲਗੀ। ਰ
ਹੁਣ ਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭੁਖ ਵਧ ਗਈ।
ਰੀਤ - ਅਛਾ ਿੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਭੁਖ ਵਧ ਗਈ। ਵਕਦਾਂ ਦੀ ਭੁਖ?
ਮੈਂ - ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ।
ਰੀਤ - ਓ ਅਛਾ।
ਮੈਂ - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ ਆ ?
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ਰੀਤ - ਭੁਖ ਤੇ ਆ ਨੂੰ ਲਗੀ ਏ। ਿੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰ ਗਵਾ ਲਵੋ।
ਮੈਂ - ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ ਿਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?
ਰੀਤ - ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਫਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਮੈਂ - ਠੀਕ ਆ।
ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਿਾ ਬੈਠ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੋ
ਸਬਿੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੁ ਵਮੂੰ ਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨ ਰੋਸਣ ਲਗੇ। ਇਸ
ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਵਚਾਰ ਰਖੇ ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਈ। ਮੇਵਰਆਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੇ
ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਸਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਵਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਮਕ ਮੈਂ ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦੇਖ ਵਰਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗਾ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਵਰਹਾਂ ਸੀ ਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਵਧ ਗੁਣਾ
ਭਰ ਰ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਵਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਜ਼ੀਿ ਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਵਲਆ। ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬ ਦੋ
ਢਾਈ ਘੂੰ ਟੇ ਇਕਵਠਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਵਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਣੀ ਛਾ ਛਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ
ਮੇਰੀ ਛਾ ਰੀਤ ਤੇ ਛ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਵਦਾ ਕਵਹ ਆ ਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਘਰ ਆ ਵਗਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਿੇ ਉੱਵਠਆ। ਫੋਨ ਦੇਵਖਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰੀਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵ ਆਰ ਾ ਵਲਆ ਹੋਵ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗਲ ਸੀ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ਾ ਵਵਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਵਰਆਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅ ਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਵ ਆਰ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ
ਵਹਲਾਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵਖੜਦੇ ਵਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਚਤਰ ਭੇਵਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ
ਹਾਂ ਵਵਚ ਹਾਂ ਵਮਲਾਈ। ਮੈਂ ਆ ਣੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਖਰਾ ਉੱਤਵਰਆਂ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਵ ਆਰ ਦੀ ਹਦ ਵਦਨ ਵਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਤਸਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਵ ਆਰ ਚਰਨ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਵਹਲਾਂ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਰ ਮੇਰੇ ਵ ਆਰ ਨੂੰ ਸਚ ਮੂੰ ਨ
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ਤੇ ਵਵਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਉਸਨ ਵਮਲਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਵਦਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਦਨ ਤੈਅ ਕਰ ਵਲਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,
ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਿੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਬਸਰਤ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਚ
ਖਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੀ। ਕਦ ਕਰੀਬ ੂੰ ਿ ਫੁਟ ਸਤ ਿਾਂ ਅਠ ਇੂੰ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਉੱਚੀ ਿਾ ਦੀ ਸੀ। ਭਵਰਆ
ਹੋਇਆ ਸਢੋਲ ਸਰੀਰ ਵਿਵੇਂ ਵਕਸੇ ਮਰਤੀਕਾਰ ਨ ਇਕ ਇਕ ਅੂੰ ਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਘਵੜਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨ ਲਾਲ ਰੂੰ ਗ ਦਾ
ਬਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਸਟ ਾਇਆ ਤੇ ੈਰੀ ਸਾਦੀ ੂੰ ਿਾਬੀ ਿੁਤੀ ਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਉਭਾਰ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਤੇਿਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਮਵਲਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਚਮਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਵਚ ਹਵਸ ਦੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖ ਏਨਾ ਵਿਆਦਾ ਉਤੇਵਿਤ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਵਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਬਨਾਂ ਕੁਝ ਛ
ੁ ,ੇ ਦਸੇ, ਇਕ
ਹੋਟਲ ਵਵਚ ਲੈ ਵਗਆ। ਉਸ ਵਦਨ ਨੂੰ ਸਬਦਾਂ ਵਵਚ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਵਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਉਸ ਨ
ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਵਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਵ ਆਰ ਸਮਵਝਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਭਰ ਰ ਵਿਸਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤੇ
ਉਹ ਵ ਆਰ ਦੇ ਅਨੂੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਇਕ ਦਿੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਵਚ ਗੁਜ਼ਰ ਵਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ
ਿਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਵਦਾ ਕਵਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਵਚ ਵ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਤੇ
ਕੁਝ ਖੋ ਿਾਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਸ ਦੇ ੁਿਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵ ਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਖੋ
ਿਾਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ। ਅਸੀਂ ਆ ੋ ਆ ਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਸਨ ਘਰ ਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਿੁਆਬ ਵਦਤਾ। ਉਸਦੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵ ਆਰ
ਵਦਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਵ ਆਰ ਲਈ ਵਸਰਫ ਵਦਖਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਵਫਰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਦਨ ਗਲਬਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਵਿਸਮਾਨੀ ਹੋਏ। ਰ ਉਸਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਦੇ ਸੁ ਨ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਦਤਾ। ਉਹ ਵਦਨ ਵਵਚ
ੂੰ ਿਾਹ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਿਦੀ ਰ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਿੁਆਬ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਚੁਕਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਬੂੰ ਦ
ਕਰ ਦੇਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਈ ਬਹਾਨ ਘੜ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰ ਰਵਹੂੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵ ਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ
ਦਸਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਚਲਾ ਵਗਆ ਤੇ ਆ ਣਾ ਨੂੰਬਰ ਬਦਲ ਵਦਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਦਸਰੇ
ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ ਮੈਂ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਵਲਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਰਵਹੂੰ ਵਦਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਚ
ਵਵਅਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਵਗਆ।
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ਵਹਰ ਘੁੂੰ ਮਣ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ। ਇਕ ਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸੂੰ ਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਿਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ
ਬਧੀ ਬੈਠ ਰਵਹਣਾ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ । ਾਰਕ ਮੇਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ। ਮਾਹੋਲ ਖਬਸਰਤ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠਾ
ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਲੈ ਾਰਕ ਵਵਚ ਚਲਾ ਵਗਆ ਇਹ
ਵਕਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ ਿਨਮਵਦਨ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੋਂ ਵਦਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰਤਾਂ ਰਤੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਾਂ
ਵਾਵਕਫ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਤਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ ਮੇਰੇ
ਵਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ੜਨ ਲਈ ਵਦਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌ ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਕਤਾਬ ੜਨ
ਲਗਾਂ। ਵਤੂੰ ਨ ਚਾਰ ੂੰ ਨ ਹੀ ੜੇ ਵਕ ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਵਧਆਨ ੜ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੀ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਕੋਈ ਨੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਲ ਤਵਕਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ
ਿੁਆਬ ਵਵਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਤੋਂ ਵਕਤਾਬ ੜਨ ਲਗਾ। ਵਕਤਾਬ ਚੂੰ ਗੀ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ..
ਲਗਦਾ ੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਆ ?
ਮੈਂ - ਨਹੀਂ, ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ੜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ ਿਨਮਵਦਨ ਤੇ ਵਦਤੀ ਸੀ।
ਕੁੜੀ - ਵਕਵੇਂ ਦੀ ਲਗੀ ਵਫਰ?
ਮੈਂ - ਅਿੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਲਗ ਰਹੀ ਏ। ਆ ਨ ੜੀ ਇਹ?
ਕੁੜੀ - ਹਾਂਿੀ।
ਮੈਂ - ਵਕਵੇਂ ਦੀ ਲਗੀ?
ਕੁੜੀ - ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਆ ੋ ਆ ਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆ

ਰੀ ੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ

ਵਫਰ ਵਨਸਚਾ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਬਾਰੇ।
ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ। ੜਨ ਵਵਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਗ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਿਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਕੁੜੀ - ਹਾਂਿੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ।
ਮੈਂ - ਆ ਇਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ?
ਕੁੜੀ - ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਿਾਈਦਾ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ। ਉਂਝ ਿਦੋਂ ਛੁਟੀ ਹੋਵੇ। ਆ ?
ਮੈਂ - ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਕੂੰ ਨੀ ਵਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਇਥੇ ਆ ਿਾਂਦਾ। ਿੀਅ
ਲਗਾ ਰਵਹੂੰ ਦਾ।
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ਕੁੜੀ - ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਦਾ?
ਮੈਂ - ਰੀਤ। ਆ ਦਾ?
ਕੁੜੀ - ਸੁਖ।
ਮੈਂ - ਅਛਾ ਿੀ।
ਕੁੜੀ - ਚਲੋ ੜੋ ਆ । ਵਫਰ ਵਮਲਦੇ ਵਕਤੇ।
ਮੈਂ - ਚੂੰ ਗਾ ਿੀ।
ਏਨਾ ਆਖ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਵਚਆ। ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵਚ ਸੀ।
ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਸਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ੜਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਨਰਾ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਰ
ਵਕਤਾਬ ਅਿੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਮਕਾਨ ਵਵਚ ਵਗਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਾਣੀ ਖਾ ਵਫਰ ਤੋਂ ੜਨ ਲਗਾ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬਤ ਇਹ
ਵਕਤਾਬ ਸੀ। ਵਕਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਆ ਣੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵਚ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਾਈਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਦਨ ਏਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਵਕਤਾਬ ਵਵਚ ਕਈ ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਸਨ ਿੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ
ਖ ਨੂੰ ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ ਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਵਰਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਵਵਤਾ।

ਮ ਇਕ ਔਰਤ

,

ਮ ਇਕ ਧ
ਇਕ ਭਣ

,
,

ਇਕ ਪਤਨ
ਇਕ ਮ
ਰ ਕਈ ਰਪ ਦ
ਮ ਇਕ ਔਰਤ

,
,
ਰਤ

,

।
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ਆਪਣ ਪ ਰ ਮਨ ਣ ਈ,
ਇ ਪ

ਝ ਣ ਦ ਿ ਅਦ

ਮ ਮਝਦ ਆਪਣ

,

ਰਤ

,

।

ਮ ਇਕ ਔਰਤ

ਮ ਿਦ ਦ ਦ ਮਣ ਿਣ ਜ ਦ ,
ਜਦ ਝ ਦ

ਤਮ

ਰ

,

ਮ ਮ ਕ ਿਣ ਜ ਪਤਨ ਿਰ,
ਦਿਦ ਇਕ ਮਜ ਰ
ਮਨ ਆ ਦ ਣ ਦ
ਮਰਦ

,

ਕਮ ਨ ,

ਈਿ ਗ ਰ

,

ਉ ਨ ਦ ਇ ਆ ਦ ਦ,
ਮ

ਤ ਇਕ ਦਆਰ

,

ਕਨ ਕ ਗਣ ਗਣ
ਮ ਰ ਗਣ ਭਰਪਰ
ਮ ਇਕ ਔਰਤ

ਮ,
ਰਤ

,

।

ਮਰ ਕਝ ਤ ਇ ਤ ਈ ਏ,
ਜਦ ਪ ਰ ਪਗਿਰ ਮਨ ਪ ਜਆ
ਮ ਨ ਮਰਦ ਦ ਮ

ਣ ਤ,

www.punjabilibrary.com

,

13

ਮਰ

ਨ ਗ ਜਆ

,

ਮ ਜਗਜਣਨ , ਪ ਪ ਰਣ
ਜਦ ਜਗ ਨ

ਇਆ ਿ ਜਆ

ਭ ਮ ਣ ਅਪਮ ਨ
ਜ

ਅਜ ਤਕ

,

ਕ ਰ ਮਨ,
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ਮ
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ਭਦ
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ਇਕ ਪਤਨ
ਇਕ ਮ
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,

,

ਮ ਇਕ ਔਰਤ

ਇਕ ਭਣ

,

,
,
ਰਤ

,

।

ਇਸ ਕਵਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਰ ਚੁਕੀ
ਜ਼ਮੀਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿਦੋ ਿਵਹਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਨਵਸਕ ਰ ਵਵਚ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਿੋ ਵਕ
ਇਕ ਚੂੰ ਗੀ ਗਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ੜਨ ਲਗਾ। ਵਫਰ ਇਕ ਵਦਨ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਓਸੇ ਹੀ ਾਰਕ ਵਵਚ ਇਕ
ਨਵੀਂ ਵਕਤਾਬ ਲੈ ਚਲਾ ਵਗਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੂੰ ਿ ਲਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਾਰਕ ਵਵਚ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਤਰਫ
ਖਬਸਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸਰਫ ਹਵਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਗ ਹੀ ਰ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਓਹੀ ਸਨ ਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ।
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ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆ ਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ। ਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁਵਲਆਂ ਨਹੀਂ ਵਕ ਮੈਂ ਇਕ ਮੁਵਿਰਮ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ
ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆ, ਵ ਆਰ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਵਡਆਂ। ਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲ
ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਨਵੀ ਵਕਤਾਬ ੜਨ ਬੈਠਾ। ਰ ਾਰਕ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ੜੀ ਨਾ ਗਈ। ਵਕਤਾਬ ਇਕ ਾਸੇ ਰਖ ਮੈਂ
ਰੂੰ ਗ ਮੂੰ ਚ ਦੇਖਣ ਲਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਵਫਰ ਓਹੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਖੜ ਵਗਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹਲੀਮੀ
ਨਾਲ ਸਵਤ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿੁਆਬ ਵਦਤਾ। ਵਫਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਵਕਹਾ। ਸੁਖ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਸੁਖ - ਹੋਰ ਵਕਵੇ ਹੋ?
ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ ਵਧੀਆ। ਆ ਵਕਵੇਂ?
ਸੁਖ - ਆ ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ।
ਉਸਨ ਕੋਲ ਈ ਵਕਤਾਬ ਵਲ ਵੇਵਖਆ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸੁਖ - ਨਵੀਂ ਵਕਤਾਬ। ਬਲੇ ।
ਮੈਂ - ਹਾਂਿੀ, ੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਾ ਵਰਹਾ ਬਸ।
ਸੁਖ - ਵਹਲੀ 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 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ
ਵਦਤੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਣਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨ ਰ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਨੂੰ
ਹੋਇਆ ਹੀ ਰ ਸਚ ਮੁਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਵਦਤਾ।
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ਸੁਖ - ਅਛਾ। ਿੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ ਵਫਰ ਉਸਦੀ ਰਸੂੰਸਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ ਨਾਲ ਵਕਉਂ ਸੂੰ ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨੂੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਵਵਚ ਵਦਤਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ - ਹਾਂ, ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਆ ਣੀ ਕਰਤਤਾਂ ਦਸਾਂਗਾ ਿਾਂ ਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਮਟੀ
ਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸੁਖ - ਰਸੂੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਮੈਂ - ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਿਰਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਸਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ ਨੂੰ ਿੋ ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਵਲਖੀ ਤੇ
ਵਕਤ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੇਵਰਆ।
ਸੁਖ - ਕਰਦੋ ਵਫਰ ਧੂੰ ਨਵਾਦ।
ਮੈਂ - ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਕਤਾਬ ਤੋਂ ਨੂੰਬਰ ਲੈ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਿਾਂਗਾ।
ਸੁਖ - ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ - ਮੈਂ ਸਮਵਝਆ ਨਹੀਂ।
ਸੁਖ - ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ।
ਮੈਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਉੱਵਠਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਚੋ' ਕੋਈ ਸਬਦ ਨਾ ਵਨਕਵਲਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਸੁਖ - ਤੁਸੀਂ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵੜਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਕੌ ਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ।
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਵਹਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ' ਬੋਵਲਆਂ।
ਮੈਂ - ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਚ ਮੁਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ। ਵਕ ਆ ਹੋ। ਆ ਨ ਆ ਣਾ ਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ
ਦਵਸਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਵਦਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵਚ ਵਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਬਿਾਇ ਲੇ ਵਖਕਾ ਦੇ।
ਸੁਖ - ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ। ਮੈਂ ਐਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹਰ ਲੇ ਵਖਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਵਲਖੀ ਆ।
ਮੈਂ - ਇਕ ਹੀ ਸਵਾ ਲਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਸਦੀ ਲੇ ਵਖਕਾ ਨੂੰ ਵਮਲਾਂਗਾ।
ਸੁਖ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਦਾ ਿੋ ਆ ਨ ਵਕਤਾਬ ੜੀ।
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ਮੈਂ - ਵਕਉਂ ਸ਼ਰਵਮੂੰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਦਾ ਵਿੂੰ ਨਾਂ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ
ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਵਦਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਦਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਦਲਾਸਾ ਵਦਤਾ। ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨ ਵਕਤਾਬ ਵਵਚ ਵਲਖੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਰਹਾ ਸੀ।
ਇੂੰ ਿ ਲਗ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਂ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਧ ਤੋਂ ਵਹਲਾਂ ਅਰਿੁਨ ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਿਾਣ ਕਰਵਾ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਗਆਨ ਭਰ ਰ ਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ
ਵਕਸੇ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਫਰ ਕਦੇ ਵਮਲਦੇ ਕਵਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਵਹਲੀ
ਵਾਰ ਵਕਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਵਦਲੋਂ ਵਦਮਾਗ ਤੇ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਣੇ ਮਕਾਨ ਵਵਚ ਵਗਆ ਤੇ ਉਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕਉਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਵਿਆ ਿਾਵੇ। ਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਫਰ ਤੋਂ ਹਵਸ ਵਲ
ਵਧਦਾ ਕਦਮ ਲਵਗਆ। ਕਈ ਵਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਛੁਟੀ ਵੀ ਘਟ ਵਮਲਣੀ। ਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ
ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਾਰਕ ਵਵਚ ਿਰਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਤਾਬ ੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਰਭਾਵ ਐਨਾ ਵ ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ੜਨ
ਲਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਖੁਦ ਵਵਚ ਬਦਲਾਵ ਵਲਆਉਣ ਲਗਾ।
ਵਫਰ ਉਹ ਵਦਨ ਮੁੜ ਆ ਵਗਆ। ਵਿਸ ਵਦਨ ਮੈਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਵਠਆਂ,
ਬਾਣੀ ੜੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਾਰਕ ਵਵਚ ਹੁੂੰ ਚ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।
ਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਕਰੀਬ ਵਤੂੰ ਨ ਵਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਦਾ
ਏਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਈ ਿੋ ਵਕ ਕੁਝ ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ
ਰਹੀ ਸੀ। ਬਵਚਆਂ ਦੇ ਵ ਛੇ ਭਿਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਏਨੀ ਖਬਸਰਤ ਮੁਸਕਾਨ ਮਾਨ
ਇਕ ਦਮ ਾਰਕ ਵਵਚ ਹਿਾਰਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵਖੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਾਲ ਖੁਲੇ ਹੋਏ। ਵਫਕੇ ਰੂੰ ਗ ਦਾ ਸਟ ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਦਗੀ
ਭਰ ਰ ਵਿਸਦੀ ਵਮਸਾਲ ਵਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਨੂੰਦਮਈ ਹੋ ਵਗਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਿਾ ਖੜ ਵਗਆ। ਉਹ
ਅਿੇ ਵੀ ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਥਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈ। ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖ ਉਸਨ ਹਥ
ਉੱਚਾ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਿੁਆਬ ਵਵਚ ਹਥ ਵਹਲਾਇਆ। ਵਫਰ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੁੜ ਬਵਚਆਂ ਵਲ
ਦੋੜਨ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰ ਭਿੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸੁਖ - ਕੀ ਹਾਲ ਨ ਿਨਾਬ?
ਮੈਂ- ਵਧੀਆ ਿੀ, ਆ ਸੁਣਾਓ।
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ਸੁਖ - ਦੇਖ ਲਵੋ ਵਕਵੇਂ ਦੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੈ - ਲਾ ਿੁਆਬ।
ਉਸ ਨ ਮੇਰੇ ਵਲ ਤਵਕਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਬੋਵਲਆ..
ਮੈਂ - ਬਚੇ ਸੂੰ ਦ ਨ ਆ ਨੂੰ ?
ਸੁਖ - ਹਾਂ, ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ - ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ।
ਸੁਖ - ਹੋਰ ਆ ਸੁਣਾਉ, ਬੜੇ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਦਖਾਈ ਵਦਤੇ?
ਮੈਂ - ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੂੰ ਮ ਵਵਚ ਵਵਅਸਤ ਸੀ।
ਸੁਖ - ਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਿਰਰੀ ਨ। ਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੈਂ - ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਹਾਂ।
ਸੁਖ - ਵਧੀਆ ਗਲ ਹੈ। ਆਿੋ ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ - ਿਰਰ।
ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਗੇ। ਕਦੇ ਬਚੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਦੋੜਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਵਚਆਂ ਮਗਰ। ਕਰੀਬ ਤੀਹ
ੈਂਤੀ ਵਮੂੰ ਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਵਫਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਸੁਖ - ਆਿੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਲ ਵਧੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨ ਆ ਣੇ ਵਰਵਾਰ ਬਾਰੇ
ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਕੂੰ ਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਫਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁਵਦਆਂ ਤੇ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਮੁਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ
ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਲਗ ਢੂੰ ਗ ਸੀ। ਸਤ ਗੁਣਾਂ ਸਵਹਤ ਭਰ ਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਦੇਖ ਾਇਆ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸਨ ਹੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਉਸਦੇ
ਹਸਦੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਵਗਆਨ ਸਵਹਤ ਭਰ ਰ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਾਸੇ ਨਾ ਿਾ ਸਵਕਆ। ਸ਼ਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ
ਵ ਆਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਰ ਇਸ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਛਾ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ, ਮਨ,
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ਵਦਲ, ਵਦਮਾਗ ਸਭ ਿਗਹਾ ਛ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਣੀ ਨਵੀਂ ਵਲਖੀ
ਕਵਵਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਿੋ ਉਸਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖਬਸਰਤ ਸੀ। ਕਵਵਤਾ ਸੀ..

ਆਜ ਚਨ ਜ ਕਝ ਗ

ਕਰ ਏ,

ਦ ਦ ਡਘ ਆਂ ਧਰ

ਦ ਆਂ,

ਕਝ ਪ

ਝ ਿ ਦ ਕਰ ਏ,

ਕਝ ਦਿ ਦ ਆਂ ਪ

ਦ ਆਂ,

ਆਜ ਚਨ ਜ ਕਝ ਗ

ਕਰ ਏ,

ਦ ਦ ਆਂ ਡਘ ਆਂ ਧਰ

ਤ ਡਆ ਪ
ਮਰ ਨ ਤ

ਦ ਆਂ।

ਚ ਨਣ ,
ਿ

,

ਕਦ ਦਿ ਜਗਮਗ ਤ ਰਆਂ ਨ,
ਕਦ ਿ ਤ ਤ ਡ ਨ
ਜ ਮਘ

ਮ ਭਰਨ ਪਪ

ਆਜ ਚਨ ਜ ਕਝ ਗ
ਦ ਦ ਆਂ ਡਘ ਆਂ ਧਰ

ਪ

,
ਦ ਆਂ,

ਕਰ ਏ,
ਦ ਆਂ।

ਇ ਰ ਤ ਚ' ਰ ਕਰ ਰ ਆਇਆ,
ਰ ਅਦ

ਚ ਨਿ ਰ ਆਇਆ,
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ਐ
ਜ ਿ

ਰ ਨ ਿਆ ਆਇਆ,
ਨ ਕ ਡਆਂ ਤ ਪਆਰ ਆਇਆ,

ਦਿਣ ਝ ਕ ਆਂ ਦਰ

ਦ ਆਂ ਮ

ਆਜ ਚਨ ਜ ਕਝ ਗ
ਦ ਦ ਆਂ ਡਘ ਆਂ ਧਰ

ਅ ਮਤ

ਦ ਆਂ,

ਕਰ ਏ,
ਦ ਆਂ।

ਣ ਗਜ ਚ ਰ,

ਰਮ- ਝਮ ਰਮ- ਝਮ ਚ ਰ ਚ ਰ,
ਕਕ ਣ ਮਰ
ਅ ਮਤ ਰਿ

ਚ ਦਰਿ ਰ,
ਈ ਚਿ ਰ,

ਇਆ ਮ ਧਰਤ ਤ ਅਿਰ
ਆਜ ਚਨ ਜ ਕਝ ਗ
ਦ ਦ ਆਂ ਡਘ ਆਂ ਧਰ

ਦ ਆਂ,
ਕਰ ਏ,
ਦ ਆਂ।

ਗਲਾਂ ਗਲਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤ ਵਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਿਾਣ ਲਗੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਰ ਰੋਕ
ਨਾ ਸਵਕਆ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਵ ਸ ਆ ਵਗਆ। ਵਫਰ ਮੈਂ ਕੂੰ ਮ ਵਵਚ ਵਵਅਸਤ ਹੋ ਵਗਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋ ਵਗਆ
ਸੀ ਵਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਹਬਤ ਵਕ ਭੁਖ ਲਗਣੀ ਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਦਲ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਬਸ ਾਣੀ ੀਂਦੇ ਰਵਹਣਾ। ਵਦਲ ਵਦਮਾਗ ਤੇ ਓਹੀ ਛਾਈ ਈ ਸੀ। ਵ ਆਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ਾਲ ਿਗੀ ਵਿਸਨ ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਨਾਲ ਭਰ ਵਦਤਾ। ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵਚ ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ
ਆਇਆ ਸੀ।
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ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਲੈ

ਾਰਕ ਵਵਚ ਿਾ ਹੁੂੰ ਵਚਆ। ਹਦ ਤੋਂ ਰੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ

ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਅਿ ਉਸਨੂੰ ਵਦਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ੜ ਸੁਣਾ ਵਦਆਂਗਾ। ਰ ਮੇਰੀ ਵਕਸਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਦਨ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਰ
ਉਹ ਨਾ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਿਾਂ ਵਿਸ ਵਦਨ ਵੀ ਛੁਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਾਰਕ ਵਵਚ ਿਾਂਦਾ। ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਕਦੇ ਨਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਵਕਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰਾਂ। ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਫਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵਕਸਮਤ ਤੇ ਛਡ ਵਦਤੀ। ਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਵਵਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵ ਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਮਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵ ਆਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਵਣਆਂ ਵਰਹਾ ਤੇ ਮੁਹਬਤ ਦੇ ਅਸਲ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਸਵਕਆ।
ਿਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਾ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਾ ਨੂੰ ਵਖੜੇ ਮਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗੇ ਵਵਧਆ। ਮੈਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਲ ਵਧ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਵਦਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਹੀ ਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧ ਤੋਂ
ਵਧ ਵਧਆਨ ਦੇਂਦਾ। ਇਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਵਲਖੀ ਬਾਣੀ ਵਵਚ ਵੜਆ..
ਕਿ ਰ ਚਦਨ ਕ ਿਰ

ਭ

ਿ

।।

ਓਢਕਪ

ਓਇ ਭ ਚਦਨ ਇ ਰ ਿ ਜ ਚਦਨ ਪ

।।

ਭਾਵ - ਹੇ ਕਬੀਰ, ਚੂੰ ਦਨ ਦਾ ਵਨੱਕਾ ਵਿਹਾ ਭੀ ਬਟਾ ਚੂੰ ਗਾ ਿਾਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਕ ਲਾਹ ਆਵਦਕ ਵਰਗੇ ਰੁਖਾਂ
ਨਾਲ ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਢਾਕ ਲਾਹ ਵਰਗੇ ਵਨਕੂੰ ਮੇ ਰੁਖ ਵੀ, ਿੋ ਚੂੰ ਦਨ ਦੇ ਨੜੇ ਉੱਗੇ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਚੂੰ ਦਨ ਹੀ ਹੋ
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿ ਰ ਿ

ਿਡ ਈ ਿ ਡਆ ਇਉ ਮਤ ਡਿ ਕਇ।।

ਚਦਨ ਕ ਨਕਟ ਿ ਿ

ਗਧ ਨ ਇ।।

ਭਾਵ - ਹੇ ਕਬੀਰ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਟਾ ਉੱਚਾ ਲੂੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਵਚ ਡੁਵਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧਰ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ
ਹਊਮੈ ਵਵਚ ਨਾ ਡੁਬ ਿਾਇਓ। ਵਕਉਂਵਕ, ਬਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਚੂੰ ਦਨ ਦੇ ਨੜੇ ਭੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਵਚ ਚੂੰ ਦਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੂੰਧੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇੂੰ ਿ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸੁਖਵੀਰ ਉਹ ਚੂੰ ਦਨ ਦਾ ਵਬਰਵਾ ਸੀ ਵਿਸ ਦੇ ਨੜੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ ਢਾਕ ਿਾਂ
ਲਾਹ ਵੀ ਸੁਗੂੰਵਧਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਢਾਕ ਿਾਂ ਲਾਹ ਬਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰੀਤ ਉਹ
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ਚੂੰ ਦਨ ਦਾ ਵਬਰਵਾ ਸੀ ਵਿਸਦੇ ਵ ਆਰ ਦੀ ਸੁਗੂੰਧ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹ ਬਣ ਮਵਹਕ ਸਕਦਾ ਰ ਮੈਂ ਬਾਂਸ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਵਵਚ ਹੀ
ਆ ਣੀ ਵਵਡਆਈ ਸਮਝੀ ਤੇ ਚੂੰ ਦਨ ਦੇ ਵਬਰਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ 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 ਅੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਸਦੀ ਵਾਸਨਾ ਫੁੂੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ
ਵਕਸ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਿੂੰ ਮੀ ਬਚੀ ਿਾਂ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮਰਦ ਿਾਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਉਭਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਔਰਤ ਦੇ ਚਵਰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆ ਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਵਿਹਾ ਵਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮ ਨੂੰ , ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ , ਆ ਣੀ
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਸ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਕਹਾਣੀ ਾਤਰ ਿਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿੋ ਇਹੋ ਵਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੂੰ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਆ ਣੇ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਰ
ਵਸਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਸੂੰ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਅ ਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਕਾਲ ਵਨਕ ਕਥਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਹਦ ਤਕ ਸਚ ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਬਹੁਵਤਆਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਰਤੀ ਵਡਗਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਰਤੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅ ਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਬਸਰਤ ਮਰਤ ਹੈ। ਵਿਸਨੂੰ
ਕਈ ਰ ਾਂ ਨਾਲ ਦਵਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਰਤੀ ਆ ਣੀ ਵਵਹਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
ਿੋ ਕਹਾਣੀ ਾਤਰ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਸ ਨਾ ਲਗੇ। ਧੂੰ ਨਵਾਦ।
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