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ਕਚ ਦ ਸੁਪਨ (ਭਾਗ - 3)
............ ਸੁਪਨ ਪਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕਕ

ਸ ਰਹੀ ਕ ਦਗੀ?

........ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਿਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ,
ਅਥਰਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ

ਗੁਰਦੀਪ ਕਸੂੰ ਘ ਰਖੜਾ
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...... ਤਿਰੀਬਨ ਦਸ ਪੂੰ ਦਰਾਂ ਕਮੂੰ ਟਾਂ ਤਿ ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ

ਤੋਂ ਦਰ ਨਾ ਿੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਦਸਰੇ ਨੂੰ ਘੁਟ ਿੇ ਜਫੀ ਪਾਈ ਰਖੀ ਮੈਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਗਲ ਦੀ ਐਨੀ ਕਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਕਜਿੜਾ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦਰ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿਰ ਕਰਿਾ
ਪਰਵੀਨ :- ਿਟ ਜੋ ਪਤੂੰ ਦਰੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ...? ਐਥੇ ਲੋ ਿੀਂ ਵਸਦੇ
ਨ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਖ ਕਲਆ ਫੇਰ ਨਾਲ਼ੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਿਢਣ ਗੇ ਤੇ
ਪੀ - ਿੀ ਚੌਂ ਵੀ ਿਢਣ ਗੇ ਉਿ ਅਲਗ
ਿੁਣ ਿੋਈ ਗਲਾਂ ਵੀ ਿਰਲੋ ਬੈਠ ਿੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਿੀ ਜਫੀ ਪਾਈ
ਰਖਣਾ ।
(ਪਰਵੀਨ ਨ ਸਾਨੂੰ ਟੋਿਕਦਆਂ ਕਿਿਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਿੜੀ
ਦੁਨੀਆ ਕਵਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਜਿੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਫਿਰ ਿੀ ਮੁਿ ਕਗਆ ਸੀ
(ਪਰ ਪਰਵੀਨ ਦੇ ਿਿੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਦਜੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕਦਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਲ
ਕਵਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਇੂੰ ਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਿਠ ਿੋਏ ਪਏ ਸੀ,
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਿ ਪੁਛਣ ਲਗਾ)
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਛਆ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੂੰ ਏਥੇ ਕਿਵੇਂ.... ਤੇ ਏਿ ਿੀ ਿਾਲਤ ਬਣਾਈ
ਆ ਅਪਣੀ... ? ਘਰੇ ਠੀਿ ਤਾਂ ਿੈ ਸਭ.... ? ਨਾਲ਼ੇ ਆ ਸਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗੀਆਂ

3
www.PunjabiLibrary.com

... ? ਪਰਵੀਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਥੇ ਕਮਕਲਆ... ? ਪਰਵੀਨ ਤੂੰ ਦਸ ਦੇ ਯਾਰ.... ?
ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਕਮਲੀ.... ?
ਫੇਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਬੋਲੀ...
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਦਸਦੀ ਆਂ ਜੀ.... ਸਭ ਿੁਝ ਦਸਦੀ ਆਂ... ਪਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਦਸੋ... ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ..?.. ਤੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨ ਸਾਰੇ..?
ਮੈਂ :- ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆ... ਮੈਂਨੂੰ ਿੀ ਿੋਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨ
ਸਾਰੇ...। ਪਰ ਤੂੰ ਿੀ ਿਾਲਤ ਬਣਾਈ ਕਿਰਦੀ ਐ ਂ ਅਪਣੀ...?
ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵੀਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੋਿਦਾ ਬੋਕਲਆ...
ਪਰਵੀਨ :- ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਿੇ ਗਲ ਿਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਿ ਨੀ... ?... ਏਥੇ
ਐਵੇਂ ਚੂੰ ਗਾ ਨੀ ਲਗਦਾ.... ਿੋਲ ਿੀ ਪਾਰਿ ਆ ਆਪਾਂ ਓਥੇ ਚਲਦੇ ਆਂ... ।
ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਠੀਿ ਐ..? ਓਥੇ ਬੈਠ ਿੇ ਗਲ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਆਂ... ਤੇ ਪਰਵੀਨ....
ਪਰ ਮੈਂ ਪੀ. ਜੀ. ਵਾਲਾ ਿਮਰਾ ਖੁਲਾ ਿੀ ਛਡ ਿੇ ਆਇਆ ਸੀ... ਤੂੰ ਬੂੰ ਦ
ਿਰਿੇ ਆ ਭਜ ਿੇ...।
ਪਰਵੀਨ :- ਠੀਿ ਐ ਜੀ... ਮੈਂ ਬਸ ਇਿ ਕਮੂੰ ਟ ਚ ਿਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ
ਬੂੰ ਦ ਿਰਿੇ ਆਇਆ ।
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ਪਰਵੀਨ ਭਕਜਆ ਭਕਜਆ ਦਰਵਾਿਾ ਬੂੰ ਦ ਿਰਿੇ ਵਾਕਪਸ ਆ ਕਗਆ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਤੂੰ ਨ ਗਡੀ ਕਵਚ ਬੈਠ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਰਿ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ..., ਕਜਥੇ ਅਸੀਂ

ਿਦੇ ਿਦੇ ਘੁੂੰ ਮਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ - ਕਿਰਦੇ ਪਾਰਿ
ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਿਾਲਤ ਿੀ ਏਿੋ ਕਜਿੀ ਿੋਈ ਪਈ
ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮੈਂਥੋ ਿਕਿ ਨਾ ਿੋਇਆ ਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਵਾਲੇ ਿਮਰੇ
ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨੀ ਗਏ ਕਿ ਕਿ ਓਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿੀਂ
ਸੀ ਲੈ ਿੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਿੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਵਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚੇ
ਦੁਪਕਿਰ ਦੇ ਅਜੇ ਕਤੂੰ ਨ ਿੀ ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁਪ ਵੀ ਪੈ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ
ਠੂੰਡੀ ਠੂੰਡੀ ਿਵਾ ਵੀ ਚਲ ਰਿੀ ਸੀ ਅਜੇ ਪਾਰਿ ਕਵਚ ਇਿ ਦੋ ਜਾਣੇ ਿੀ
ਘੁੂੰ ਮਣ ਆਏ ਿੋਏ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਿੁਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਇੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ
ਮੁਲਾਿਾਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਿਲ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਿੋਈ, ਪਰ ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ

ਇਿ ਸੋਚ ਸੋਚ ਿੇ ਕਫਿਰਮੂੰ ਦ ਵੀ ਬਿੁਤ ਸੀ, ਕਿ ਐਿੋ ਕਜਿਾ ਇਸ ਦੀ
ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਿੀ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਾਲਤ ਐਿੋ ਕਜਿੀ ਿੋਈ ਿੈ
ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਮੜ ਿੇ ਬਾਿਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿੇ
ਸਨ।
ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਮੈਂਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭੁਖ ਵੀ ਲਗ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਿ ਵੀ ਲਗ
ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੁਝ ਖਾਇਆ ਿੋਉ ਜਾਂ ਨਿੀਂ,
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ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਿੀ ਨਾ ਭੁਖੀ ਿੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਿੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੂੰ ਗ ਨਾ
ਰਿੀ ਿੋਵੇ
ਜੋ ਵੀ ਿੁਝ ਪਰਵੀਨ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਦਾ ਿੋਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਮਾਨ

ਲੈ ਿੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਿ ਕਵਚ ਇਿ ਸਾਫ ਕਜਿੀ ਜਗਾ ਤੇ
ਬੈਠ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਪਾਰਿ ਕਵਚ ਜਾ ਚੌਂਿੜੀ ਮਾਰ ਿੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਪਰਵੀਨ ਨ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਓਥੇ ਿੀ ਖੋਲ ਕਲਆ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਖਾਣ ਲਗੇ ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਕਿਆਦਾ ਿੁਝ ਨਾ ਖਾਇਆ ਪਤਾ ਨੀ
ਕਿ ,,.. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਚੀ ਭੁਖ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਿੀਂ ਸੀ
ਿਰ ਕਰਿਾ ਸੀ... ਿਾਂ ਇਿ ਵੀ ਿੋ ਸਿਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨ ਿੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮੂੰ ਨੀ
ਿੋਵ।ੇ
ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਖਾ ਕਲਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਜਿੇ ਸਮੇਂ ਚੁਪ ਰਕਿਣ ਕਪਛੋਂ ਮੈਂ

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਿੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਕਿਆ ਉਸ ਨ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕਦਲ
ਕਜਆ ਿੋਲਾ ਿਰਦੀ ਨ ਮੈਂਨੂੰ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿੀਤਾ..।
ਉਸਨ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ਿੀਤੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਰੁਿੇ ਿੋਏ ਿੂੰ ਝ ਕਿਰ ਤੋਂ ਵਕਿਣ ਲਗੇ।
ਪਕਿਲਾ ਬਾਪ ਖੋਇਆ
ਤੇ ਕਿਰ ਖੋਇਆ ਅਪਣੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ,
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ਖੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਏ
ਤੇ ਖੋਇਆ ਸੁਪਨ ਿਚੇ ਨੂੰ ।
ਸੋਿਰੇ ਮੇਰੇ ਖੋ ਲਏ
ਿੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਧ ਮੋਈ ਆਂ,
ਯਾਦ ਿਰ ਰਿ ਿੂੰ ਬ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਆ

ਿੋਈ ਰਾਜ ਨੀ ਮੂੰ ਕਗਆ
ਨਾ ਮੂੰ ਕਗਆ ਿੋਈ ਤਖਤ ਏ,
ਇਿ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਏ
ਜਾ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਵਖ਼ਤ ਏ।
ਕਗਣਤੀ ਵੀ ਨੀ ਯਾਦ ਮੈਂਨੂੰ
ਕਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਆਂ,
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ਯਾਦ ਿਰ ਰਿ ਿੂੰ ਬ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਆ

ਕਿ ਿਰ ਵਾਰ ਿੁੜੀ ਸਕਿੂੰ ਦੀ ਏ
ਨਾ ਏਿ ਦੁਨੀਆ ਿੁਝ ਵੀ ਿਕਿੂੰ ਦੀ ਏ,
ਕਿ ਖੁ ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿੀਰ
ਮੇਰੇ ਿਥਾਂ ਉਤੋਂ ਧੋਈ ਆ,
ਯਾਦ ਿਰ ਰਿ ਿੂੰ ਬ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਆ

ਕਦਲ ਕਵਚ ਿੀ ਰਕਿ ਗਏ ਸਭ
ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਨ,
ਅਜ ਤਿ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਪੀਤਾ ਨਾ
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ਮੈਂ ਕਜੂੰ ਨ ਿੂੰ ਝ ਡੋਲੇ ਨ
ਖ਼ਾਲੀ ਖੋਖਾ ਸ਼ਰੀਰ ਏ ਮੇਰਾ
ਰਿ ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਦੀ ਮੋਈ ਆ,
ਯਾਦ ਿਰ ਰਿ ਿੂੰ ਬ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਆ ।।

... ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਅਥਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਰੋਿ
ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਜਵੇਂ ਇਿ ਧਿਾ ਕਜਿਾ ਲਕਗਆ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੈਂਨੂੰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੇ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਕਰਿਾ ਸੀ ਤੇ ਲਵਪੀਤ

ਤੇ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਗੁਸਾ ਮੈਂਨੂੰ ਇੂੰ ਝ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਿਰ ਲਵਪੀਤ
ਮੇਰੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਿੀ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਿੋਲੋਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਦੀ ਇਿ ਿਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿੀ, ਪਰ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਆ
ਕਰਿਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਿਰਾਂ ਤਾਂ ਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ....? ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਵਚ ਅਜੇ
ਇਿ ਿੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਿ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਛਆ...
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ਮੈਂ :- ਿੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਕਮਲੇ ... ?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਬਸ....ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਿਰੇ ਘਰ ਚਲਦਾ ਕਰਿਾ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾ ਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਕਗਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਗ
ਕਵਚ ਮੇਰੀ ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿਰਨ ਦਾ ਕਖਆਲ ਆਇਆ..... ਤੇ

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਡੀ ਕਨਿੱਚੇ ਆ ਿੇ ਮਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ ਿੀਤੀ,... ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਬ ਦੇ
ਰੂੰ ਗ.... ਉਿ ਗਡੀ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਦੀ ਨਿੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਸੀ....
ਕਜਸਨ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਬੇਿ ਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਲੈ
ਿੇ ਕਗਆ । ਗਲਾਂ ਗਲਾਂ ਕਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦਕਸਆ ਤਾਂ ਇਸਨ
ਅਪਣਾ ਕਪੂੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸਆ ਕਜਸਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਂਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਓਸੇ ਕਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਿੋ ਕਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਿੀਤੀ ਤੇ
ਬਾਿੀ ਿੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਿੀ ਿੈ
ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਕਵਚ ਉਸ ਦੀ ਿਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਿੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕਗਆ ਸੀ ਤੇ

ਉਸਨ ਤਾਂ ਉਿ ਦਰਦ ਕਸਿਾ ਸੀ..ਮੈਂ ਿੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਿੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇੂੰ ਨਾਂ ਿੁਝ
ਸਕਿ ਸਿਦਾ ਿੈ ? ਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੂੰ ਨਾਂ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਦਾ ਿੈ
ਕਜੂੰ ਨਾਂ ਕਿ ਲਵਪੀਤ ਨ ਕਦਤਾ

ਮੈਂ :- ਕਿਿੋ ਕਜਿੇ ਲੋ ਿ ਰਕਿੂੰ ਦੇ ਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ... ਿੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਇੂੰ ਨਾਂ ਬੁਰਾ ਿਰ ਸਿਦਾ...? ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਕਿੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਕਿ ਉਿਨ ਜੋ ਿੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ
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ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਏ.. ਰਬ ਿਰੇ ਉਿਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਏਿੀ ਿੁਝ ਿੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ
ਉਿਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ.. ।
(ਮੈਂ ਗੁਸੇ ਕਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਿਾ ਸੀ)
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਅਛਾ ਜੀ... ਪਰ ਕਿ

ਉਿਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਿੀ ਗ਼ਲਤੀ...?

ਕਿ ਿਰ ਵਾਰ ਮੁੂੰ ਕਡਆਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸਿਾ ਿੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਏ?.. ਨਾਲੇ ਉਿਦੀ ਤਾਂ ਿੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਨੀ ਿੈਗੀ .... .

ਾਇਦ ਿੋਈ

ਿੁੂੰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਿਰਤਤਾਂ ਦੇਖ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ
ਜਾਂਦੀ.....।
ਮੈਂ :- ਨਾ ਜੀ... ਸੌਰੀ... ਮੇਰੇ ਿਕਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਿ ਨਿੀਂ ਸੀ.... ਮੈਂ ਵੀ
ਗੁਸੇ ਕਵਚ ਪਤਾ ਨੀ ਿੀ ਿੁਝ ਿਕਿ ਕਗਆ..। ਮਾਫ ਿਰਦੋ..।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੂੰ ਗੋ.. ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਿਦੀ ਆ..।
ਮੈਂ :- ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੇ ਸੀ... ਨਾਲ਼ੇ ਥੋਡੇ ਕਜਡਾ
ਸਮਝਦਾਰ ਕਵਅਿਤੀ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਿਦਾ ਇਿ ਮੈਂ ਿਦੇ ਨੀ
ਸੋਕਚਆ ਸੀ ਮੈਂਨੂੰ ਇਿ ਉਮੀਦ ਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਿੋਲੋਂ ਜੇਿਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਵੀਨ
ਿਾਰ ਦੀ ਬੇਿ ਨਾ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿੀ ਬਣਦਾ
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(ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿੇ ਿੀ ਰਿ ਿੂੰ ਬ ਗਈ) ।
ਪਰਵੀਨ ਬਿੁਤ ਬਿੁਤ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ (ਮੈਂ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ
ਿੀਤਾ)
ਪਰਵੀਨ :- ਨਾ ਵੀਰ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਆਲੀ ਿੀ ਗਲ ਐ..? ਜੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ

ਜਗਾ ਿੋਈ ਿੋਰ ਵੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਿੀ ਿਰਨਾ ਸੀ.. ਨਾਲੇ ਇਿ ਤਾਂ ਰਬ
ਦੀ ਮਰਿੀ ਸੀ... ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਿ ਲੈ ਿੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ ਸਿੀ ਿਕਿ ਕਰਿਾ...। ਿੁਣ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਿੀਤਾ ਐਥੇ
ਆ ਗਈ ਤੇ ਿੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਡ ਿੇ ਆਵਾਂਗਾ....।

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਾ ਜੀ... ਮੈਂ ਘਰ ਨੀ ਜਾਣਾ
ਮੈਂ :- ਕਿ ..? ਘਰ ਕਿ ਨੀ ਜਾਣਾ?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ
ਿੁਣ ਘਰਕਦਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਕਤੂੰ ਨ ਭੈਣਾਂ ਿੋਰ ਨ ਤੇ ਜੇਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋ ਿੀਂ ਅਜੀਬ ਕਜਿੀਆਂ
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ਗਲਾਂ ਿਰਨ ਗੇ ਉਿ ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ..। ਿੇਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਤਾ
ਿੌ ਣ ਦਊ.... ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਿੁਣ ਤਿ ਬਿੁਤ ਦੁਖ ਦੇਖੇ ਨ... ਮੈਂ ਿੁਣ ਉਿਨਾਂ
ਨੂੰ ਿੋਰ ਦੁਖ ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ
ਮੈਂ :- ਿੈ ਪਾਗਲ... ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਏ ਤੂੰ ... ਯਾਰ ਿਮਾਲ ਿੁੂੰ ਦੀ
ਆ... ਅਪਣੀ ਪਰੀ ਿਲਾਸ ਕਵਚੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਸਆਣੀ ਲਗਦੀ
ਸੀ.. ਤੇ ਤੂੰ ਿੀ ਏਿੋ ਕਜਿੀਆਂ ਗਲਾਂ ਿਰ ਰਿੀ ਏ..।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿਾ.. ਿਾ.. ਮੈਂ ਕਿਿੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਸਆਣੀ ਲਗੀ ਤੈਨੂੰ ..?
ਮੈਂ :- ਬਸ ਮੈਂਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ... ਅਛਾ ਏਿ ਦਸ ਜੇ ਘਰ ਨੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਥੇ
ਜਾਣਾ... ?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਬ ਿੋਲ ਜਾਣਾ..।
ਮੈਂ :- ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਚੀ ਪਾਗਲ ਿੋਗੀ.. । ਕਿਿੋ ਕਜਿੀਆਂ ਗਲਾਂ ਿਰ ਰਿੀ
ਏ?? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮੂੰ ਨ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚਲ ਓਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਫਿਰ ਿੋ ਰਿੀ
ਿੋਣੀ।
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਾ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਿੜਾ ਪਤਾ... ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਿੋਣਾ ਵੀ
ਸੋਿਰੇ ਬੈਠੀ ਆ।
ਮੈਂ :- ਆਿੋ ਜੇ ਪਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿੀ ਿਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਲਗਣਾ..? ਤੇਰਾ
ਕਦਮਾਗ ਸਚੀ ਬੁਜ ਿੋ ਕਗਆ ਚਲ ਮੈਂ ਛਡ ਿੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿਾਏ... ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾ ਰਿੇ ਓ.. ਚਲ ਿੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ
ਚਲ ਜਾ .. ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਵਧਾਈ ਆਿੇ ... ਐਵੇਂ ਿੀ ਤੇਰੇ ਿੋਲ
ਆਈ..। ਤੂੰ ਵੀ ਿੀ ਮਨ ਿੀ ਮਨ ਕਵਚ ਮੈਂਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਿਢਦਾ ਿੋਵੇਗਾ...।
ਮੈਂ :- ਜੇ ਤੇਰਾ ਿੋਕਗਆ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਕਲਏ..,?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਿੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਕਪਸ ਜਾਣਾ ਨੀ...।
ਮੈਂ :- ਫੇਰ ਿੋਰ ਤੂੰ ਦਸ ਵੀ ਿੀ ਿਰਨਾ??
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿੁਝ ਨੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਿ ਮਦਦ ਿਰਦੋ ਜੇ ਿੋ ਸਿਦਾ.. ।
ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ ਦਸੋ.. ਮੈਂ ਿੀ ਿਰਾਂ?
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੈਂਨੂੰ ਇਥੇ ਿੀ ਕਿਤੇ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਲਗਵਾਦੋ.. ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ
ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਮੂੰ ਮੀ ਤੇ ਬੋਝ ਿੀ ਬਣੂੰ ।
ਮੈਂ :- ਚਲ ਠੀਿ ਐ ਫੇਰ... ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਜਿੜੇ ਤੇਰੀ ਕਫਿਰ ਿਰਨ
ਗੇ...., ਉਿ... ?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਿਰ ਲ ,.. ਤੁਸੀਂ ਉਿਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ
ਨਾ ਿਰੋ... ।
ਮੈਂ :- ਨਿੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮੂੰ ਨ ਇਿ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾ ਿੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਚ ਸਚ
ਦਸਦੇ... ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਉਿ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਕਦਨ ਅਪਣੇ ਘਰ
ਿੀ ਲਾ ਲਵੀਂ
ਨਾਲੇ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਦਨ ਕਮਲ ਜਾਣ ਗੇ ਿੂੰ ਮ ਲਭਣ ਲਈ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਚਲੋ ਠੀਿ ਿੈ... ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੜਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਿੇਰ।
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ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ... । ਪਰਵੀਨ ਮੈਂ ਛਡ ਆਵਾਂ ਯਾਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ
ਘਰੇ.... ਤੇਰੀ ਗਡੀ ਲੈ ਿੇ ਜਾ ਕਰਿਾ...।
ਪਰਵੀਨ :- ਠੀਿ ਐ ਵੀਰੇ.... ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ.ਂ ... ਨਾਲੇ ਜੇ ਿੋਈ
ਮਦਦ ਦੀ ਿਰਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਿਰਰ ਦਸੀ..।
ਮੈਂ :- ਿਾਂ.. ਜੀ.. ਵੀਰੇ... ਿਰਰ,.... ਚਲ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਿੁਣ
ਇੂੰ ਨਾਂ ਿਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਡੀ ਕਵਚ ਬੈਠ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ
ਕਪੂੰ ਡ ਵਲ ਕਨਿੱਿਲ ਆਏ ਰਾਸਤੇ ਕਵਚ ਬਿੁਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਿੀਤੀਆਂ, ਉਿੀ ਸਿਲ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਿੋਏ
ਪਰੇ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਿੋਈ ਕਦਲ ਦੀ ਗਲ ਨਾ ਦਸੀ, ਕਿ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ
ਉਿ ਵਖ਼ਤ ਉਿ ਸਮਾਂ ਸਿੀ ਨੀ ਸੀ ਲਗ ਕਰਿਾ, ਮੈਂਨੂੰ ਇੂੰ ਝ ਸੀ ਕਿ ਉਿ
ਮੇਰੇ ਵਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੂੰ ਝ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ ਿਰ ਕਰਿਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਿ ਵੀ
ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵੀਨ ਨ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਦਸ ਕਦਤਾ
ਿੈ।
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ਿਾਂ ਪਰ ਇਿ ਗਲ ਤਾਂ ਸੀ ਿੁਣ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਕਚਿਰੇ ਤੇ ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ

ਿਾਸਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਲ ਵਾਲੇ ਕਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ
ਿਰ ਰਿੇ ਸੀ

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕਜਵੇਂ ਕਜਵੇਂ ਉਸਦਾ ਕਪੂੰ ਡ ਿੋਲ ਆਈ ਜਾ ਕਰਿਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ
ਕਫਿਰ ਵੀ ਿੋਈ ਜਾ ਕਰਿਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸੇਗੀ

ਸਭ ਿੁਝ । ਮੈਂਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਨਿੀ ਸੀ ਲਗਾ ਕਿ ਿਦੋਂ ਪਰਾ ਿੋ
ਚਕਲਆ ਸੀ ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਕਪੂੰ ਡ ਸਾਡੇ ਕਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਜਿਾ ਅਗੇ ਿੀ ਸੀ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਕਪੂੰ ਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਪੂੰ ਡ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ
ਕਪੂੰ ਡ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੂੰਘਦਾ ਿੋਇਆ ਕਪੂੰ ਡ ਦੇ

ਪਰੋਂ ਦੀ ਗਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ

ਕਲਆ । ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਿਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪੂੰ ਡ ਜੇ ਿਰ ਿੋਈ
ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਿਕਠਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਿੋਰ ਿੀ ਪੁਠੀਆਂ ਕਸਧੀਆਂ

ਗਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂ ਦਾ । ਾਇਦ ਇਿ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨਾਲ ਿੋਰ ਸਮਾਂ
ਕਬਤਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ
ਧੜ ਭਕਰਆ ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਿਕਰਆਲੀ

ਡ ਰਿੇ ਪੂੰ ਛੀ ਬੜਾ ਸੋਿਣਾ

ਨਿਾਰਾ ਸੀ ਉਿਦੇ ਕਪੂੰ ਡ ਦਾ ਇਿ ਪਕਿਲਾ ਮੌਿਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਕਪੂੰ ਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਿਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਕਜਿੀ ਘਬਰਾਿਟ ਵੀ ਸੀ ਕਦਲ
ਕਵਚ ਵੀ ਉਿਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਣ ਗੇ ਿੋਰ ਵੀ ਬਿੁਤ ਕਖ਼ਆਲ
ਉਮੜ ਿੇ ਆ ਰਿੇ ਸੀ।
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਬਸ ਪਿੁੂੰ ਚ ਗਏ... ਤੁਸੀਂ ਏਧਰ ਨੂੰ ਗਡੀ ਮੋੜ ਲਵੋ... ਬਸ
ਗਲੀ ਕਵਚ ਦਜੇ ਨੂੰਬਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਿੀ ਿੈ।
ਮੈਂ :- ਠੀਿ ਐ ਜੀ...।
(ਮੈਂ ਇਿ ਪਾਸੇ ਗਡੀ ਰੋਿ ਲਈ) ਮੈਂ ਦੇਕਖਆ ਕਜਵੇਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਬਿੁਤ
ਘਬਰਾਿਟ ਕਜਿੀ ਮਕਿਸਸ ਿਰ ਰਿੀ ਿੋਵ,ੇ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਉਿ ਸੋਚ ਰਿੀ ਿੋਵੇ
ਕਿ ਿੁਣ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਉਿ ਘਰਕਦਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਿੁਝ ਦਸੇਗੀ । ਬਿੁਤ ਿੀ
ਨਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਪਲ ਸੀ ਇਿ ਵਾਰੀ ਕਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿੌਂਸਲਾ ਕਦਤਾ ਕਿ ਿੁਝ

ਨੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਸ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਿੁਣ ਉਿ ਸੋਿਰੇ ਘਰ ਵਾਕਪਸ ਨਿੀਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਪਰ

ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਥੇ ਿਕਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਲਈ ਉਿ ਿਰਨਾ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਡੀ ਚੋਂ

ਤਰ

ਜਦੋਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ
ਬਿੁਤ ਉਦਾਸ ਕਜਿਾ ਿੋਇਆ ਮੈਂਨੂੰ ਇੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਿੀ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ

ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਿਾਲਤ ਠੀਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਰ ਇੂੰ ਨੀ ਕਿਆਦਾ
ਿਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਿੋਊ ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਿਾਲਤ
ਬਿੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਜਿੀ ਸੀ ਕਜਥੇ ਕਸਰਫ ਇਿ ਿਮਰਾ ਤੇ ਇਿ ਰਸੋਈ ਸੀ ਤੇ
ਬਾਿੀ ਡੂੰ ਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ, ਕਬਲਿੁਲ ਿਚਾ ਕਜਿਾ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇਿ
ਸੋਚ ਿੇ ਬਿੁਤ ਿੈਰਾਨ ਿੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕਵਚ ਇੂੰ ਨ ਜਾਣੇ ਰਕਿ
ਕਿਵੇਂ ਰਿੇ ਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਇਿ ਵੀ ਸੋਚ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਿਈ ਲੋ ਿਾਂ ਿੋਲ
ਸਭ ਿੁਝ ਿੁੂੰ ਦਾ ਉਿ ਿੇਰ ਵੀ ਰਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਦੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨਾਲ
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ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਕਿਿੋ ਕਿਿੋ ਕਜਿੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ ਉਿ ਕਵਚਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ
ਸਵੇਰੇ

ਠ ਰਬ ਨੂੰ ਕਧਆ ਦੀ ਿੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਕਮਟੀ ਦੀ ਸੀ ਉਿ

ਨਾਲ਼ੇ ਉਿਨਾਂ ਭੈਣ - ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕਵਚ ਇੂੰ ਨਾਂ ਕਪਆਰ ਦੇਖ ਸਚੀ
ਰਿ ਖੁ ਿੁੂੰ ਦੀ ।
ਅਸੀਂ ਬਾਿਰਲਾ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ ਿੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਣ ਿੀ ਲਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇੂੰ ਨ ਕਵਚ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਨ ਭਜ ਿੇ ਆ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਘੁਟ ਿੇ
ਜਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ ਮੈਂਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਐਵੇਂ
ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੇ ਉਿਦੇ ਸੋਿਕਰਆਂ
ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਕਗਆ ਿੈ, ਤਾਿੀ

ਬਬਲੀ ਰੋ ਰਿੀ ਸੀ । ਪਰ ਨਿੀਂ

ਬਬਲੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਿੁਝ ਿੋਰ ਸੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਬਬਲੀ ਨ
ਦਕਸਆ...
ਬਬਲੀ :- ਦੀਦੀ... ਦੇਖੀ ਮੂੰ ਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ... ਤੁਸੀਂ ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਕਿ ਬਬਲੀ ਿੀ ਿੋਇਆ??
(ਇੂੰ ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਵੀ ਓਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਨੂੰ ਿਕਿਣ ਲਗੀ)
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਨੀ ਧੀਏ... ਤੂੰ ਅਜ ਕਿਧਰ? ( ਅਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਸਦੇ ਚੇਿਰੇ

ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਕਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੁਤ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਿਰ ਕਰਿਾ ਿੋਵੇ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁਟ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕਲਆ )
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ ਸਕਤ ਸ਼ੀ ਅਿਾਲ....
(ਿੁਣ ਤਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਿ ਇਿਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਝ
ਨੀ ਪਤਾ ਲਗਾ)
ਮੈਂ ਿੋਲ ਖੜੇ ਨ ਵੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਮੂੰ ਮੀ ਦੇ ਗੋਡੀ ਿਥ ਲਾਏ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਕਤ ਸ਼ੀ ਅਿਾਲ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਉਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਪੁਛਦੇ
ਬਬਲੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਗੀ...
ਬਬਲੀ :- ਦੀਦੀ ਮੂੰ ਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਿੁਝ...
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿੀ ਸਮਝਾਵਾਂ.. ?
ਬਸੂੰ ਤ :- ਧੀਏ ਮੈਂ ਦਸਦੀ ਿਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਪਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਦਰ ਆ
ਜਾਓ... ਬੈਠ ਪਾਣੀ ਪੀਓ.....।
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਿੋਰ ਧੀਏ ਤੂੰ ਠੀਿ ਐ.ਂ .. ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਿਰੇ ਠੀਿ ਨ ਸਾਰੇ... ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਿ ਿਾਂ... ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿਵੇਂ ..
ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਆ ਬਬਲੀ ਕਿ ਰੋ ਰਿੀ ਆ...?
ਇੂੰ ਨ ਨੂੰ ਬਬਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਿੁੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਫੇਰ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿੀਤਾ....
ਬਸੂੰ ਤ :- ਿਲ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਿਨ ਬਬਲੀ ਦੇ
ਕਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦਸ ਪਾਈ ਏ.. ਮੁੂੰ ਡਾ ਪਾਈਵੇਟ ਫੈਿਟਰੀ ਕਵਚ ਲਕਗਆ
ਿੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਿਿਾਰ ਮਿੀਨਾ ਿਮਾ ਦਾ... ਦਸੋ ਿੋਰ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ..?
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਸੁਣ ਮੈਂਨੂੰ ਬਿੁਤ ਧਿਾ ਲਕਗਆ, ਕਿ ਉਿ ਇਿ ਿੀ
ਿਕਿ ਰਿੇ ਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਪਕਿਲੀ ਵਾਰ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਕਲਆ ਸੀ ਤੇ ਉਿ
ਿਕਿੂੰ ਦੇ ਨ ਕਿ ਪਕਿਲੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਿਮਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੀ ਇਿ
ਤਸਵੀਰ ਅਪਣੇ ਕਦਲ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਾਂ ਉਿ ਤਸਵੀਰ ਚੂੰ ਗੀ ਿੋਵੇਗੀ ਜਾਂ

ਮਾੜੀ ਇਿ ਸਾਿਮਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਓਵੇਂ ਿੀ
ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਮੈਂਨੂੰ ਬੜੀ ਖਟੀ ਕਜਿੀ ਲਗੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਉਿ
ਅਪਣੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਦਿਰਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਬਲੀ ਨ ਅਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਿੀ ਪਾਸ ਿੀਤੀ ਸੀ।
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ਪਰ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਮੈਂਨੂੰ
ਬੋਲਣਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲਕਗਆ ।
ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਿਾ ਕਿ ਧੀਏ ਿੁਣ ਤੂੰ ਿੀ ਸਮਝਾ ਬਬਲੀ ਨੂੰ
ਮੂੰ ਨ ਜਾਵੇ ਕਵਆਿ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਿ ਿੀ ਿਿੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਿ ਜਵਾਬ ਸੁਣ

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਿੋਇਆ ਉਸ ਨ ਕਵਆਿ ਲਈ ਸਾਫ ਸਾਫ ਮਨਾ ਿਰ ਕਦਤਾ ।
ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਬਬਲੀ ਵੀ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ ਿੋਈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕਵਚ ਕਿਸੇ

ਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਕਝਆ ਿੈ ਪਰ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ
ਸਕਿਮਤ ਨਿੀਂ ਸੀ
ਬਸੂੰ ਤ :- ਕਿ ... ਤੈਨੂੰ ਿੀ ਿੋਕਗਆ... ਤੂੰ ਕਿ

ਮਨਾਂ ਿਰ ਰਿੀ ਏ..?

(ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਜਿੇ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪੁਕਛਆ)
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ.. ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਕਿ ਇਿਦਾ ਕਵਆਿ ਏਨੀ ਿਲਦੀ
ਿੋਵੇ ।(ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਅਪਣਾ ਪਖ ਰਖਦੇ ਿੋਏ ਕਿਿਾ)
ਬਬਲੀ :- ਉਿੀ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿੀ ਆ ਮੂੰ ਮੀ ਨੂੰ ... ਇਿ ਸਮਝਦੀ
ਿੀ ਨੀ।
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਿੁਣ ਨੀ ਿਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਦੋਂ ਿਰਾਉਣਾ??..
ਬਬਲੀ :- ਬਸ ਮੂੰ ਮੀ ਮੈਂ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਲਗਜਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਿੋ
ਜਾਵਾਂ, ਫੇਰ ਿਰਦੀ ਕਜਥੇ ਿਰਨਾ... ਪਰ ਅਜੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਿਰੋ ਭਾਈ ਮਰਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ....ਿੁਣ ਕਸਆਣੀਆਂ ਿੋਗੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ... ਮੇਰੀ ਿੌ ਣ ਸੁਣਦਾ ਿੁਣ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਿੀਂ ਮੂੰ ਮੀ ਸਮਝੋ... ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋ
ਕਰਿਾ ਉਿ ਏਿਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿੋਵ।ੇ
ਬਸੂੰ ਤ :- ਕਿ ...? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿੋ ਕਰਿਾ.. ?.. ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨੀ ਕਵਆਿ
ਿਰਵਾ ਿੇ?..ਨਾਲ਼ੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆਂ.. ਤੇਰਾ ਮੂੰ ਿ ਵੀ ਉਤਕਰਆ
ਿੋਇਆ... ਿੀ ਗਲ.... ਸਭ ਠੀਿ ਤਾਂ ਿੈ......??
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਬਸ ਿੁਝ ਨੀ... -(ਇੂੰ ਨਾਂ ਿਕਿੂੰ ਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਉਿ ਰੋਣ ਲਗ
ਪਈ)
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਲੈ ਧੀਏ ਿੀ ਿੋਇਆ...? ਰੋਣ ਕਿ ਲਗ ਪਈ?.. ਦਸ ਪੁਤ... ਿੀ
ਿੋਇਆ... ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਕਜਆ ਘਬਰਾ ਕਰਿਾ.... ।
(ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਘੁਟ ਿੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਿਲ ਤੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਕਿਆਦਾ ਘਬਰਾਿਟ ਕਜਿੀ ਪੈਦਾ ਿੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਿੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿੀ ਕਿ ਇਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਲ ਿਰਦੀ
ਿਰਦੀ ਅਚਾਨਿ ਜੇ ਕਿ ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ )।
ਫੇਰ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਮੈਂਨੂੰ ਪੁਕਛਆ ਕਿ ਇਿੋ ਕਜਿਾ ਿੀ ਿੋਇਆ ਏ ਜੋ ਇਿ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਚਾਨਿ ਜੇ ਰੋ ਰਿੀ ਿੈ..?
ਮੈਂ ਅਜੇ ਦਸਣ ਿੀ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਪਕਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਈ..
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ ਮੈਂ ਵਾਕਪਸ ਨੀ ਜਾਣਾ ਿੁਣ... ।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਵਾਕਪਸ ਨੀ ਜਾਣਾ..? ਿੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ..?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ ਮੈਂ ਓਥੇ ਖੁਸ਼ ਨੀ ਿਾਂ... ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਜਵਾਿ ਨੀ ਿੋ
ਕਰਿਾ ਤੇ ਲਵਪੀਤ ਿਕਿੂੰ ਦਾ ਕਿ ਉਸਨ ਿੁਣ ਦਜਾ ਕਵਆਿ ਿਰਨਾ ਿੈ ਤੇ ਮੈਂ
ਓਥੇ ਿੋਰ ਘੁਟ ਘੁਟ ਿੇ ਕਜਊਣਾ ਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ।
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(ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਿੌਂਿੇ ਭਰ ਭਰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਲਾਂ ਦਸਣ ਲਗੀ ਉਸ

ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਦੇ ਵੀ ਅਖਾਂ ਚੌਂ ਅਥਰ ਵਕਿਣ ਲਗੇ ਤੇ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਘੁਟ ਿੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕਲਆ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਦਲਾਂ ਤੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਿੀ ਬੀਤ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਉਸ ਗਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅੂੰ ਦਾਿਾ ਵੀ ਨੀ ਲਾ ਸਿਦਾ
ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅਖਾਂ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਖਾ ਨਿੀਂ ਸੀ
ਸਿਦਾ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਨੂੰ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਤਰਸ ਆ
ਕਰਿਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇੂੰ ਨਾਂ ਕਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਿੋਇਆ ਮੈਂਨੂੰ

ਖੁਦ ਤੇ ਵੀ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਿੋ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘੜੀ
ਕਵਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨੀ ਸੀ ਿਰ ਪਾ ਕਰਿਾ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਦੇ ਿੋਏ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਚੁਪ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ
ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਅਥਰ ਸੀ ਜੋ ਰੁਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿੇ
ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਅਪਣੀ ਪਰੀ ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿਆਦਾ
ਦਰਦ ਕਸਿਾ ਿੋਣਾ ਕਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੂੰ ਦਾਿਾ ਵੀ ਨਿੀਂ ਲਾ ਸਿਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਿੀ ਨਫਰਤ ਕਜਿੀ ਿੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਲਗ ਰਿੀ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਇਿ ਸਭ ਿੁਝ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਿੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ
ਿੋਇਆ ਿੈ

ਬੇਿਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਇਿ ਰਕਿ ਕਗਆ ਮੇਰਾ
ਦਸ ਿੀ ਕਵਗਾਕੜਆ ਮੈਂ ਰਬਾ ਤੇਰਾ ?
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ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖੋ ਲਈ ਤੂੰ
ਨਾ ਿੋਈ ਿਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕਰਿਾ,
ਦਸ ਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰਬ ਬਣਿੇ
ਕਿ ਇੂੰ ਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਤਾ ਕਰਿਾ ?

ਦਸ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਿੀ ਿਢਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਂ,
ਖੋਖਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰਿ ਿਢ ਲਈ ਤੂੰ
ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਕਰਿਾ ?
ਦਸ ਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰਬ ਬਣਿੇ
ਕਿ ਇੂੰ ਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਤਾ ਕਰਿਾ ?

ਿੁਣ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ
ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ,
ਨੀਚੇ ਔਰਤ ਬਣ ਿੇ ਦੇਖ ਿਦੀ
ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਉਪਰ ਆਣ ਦੇ,
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ਦਸ ਦੇ ਕਿਥੇ ਰਕਿੂੰ ਦਾ ਤੂੰ
ਘਰ ਅਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਲਆ,
ਦਸ ਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰਬ ਬਣਿੇ
ਕਿ ਇੂੰ ਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਤਾ ਕਰਿਾ ?
ਦਸ ਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰਬ ਬਣਿੇ
ਕਿ ਇੂੰ ਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਤਾ ਕਰਿਾ ?

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ ਬਸ ਅਪਣਾ ਕਦਲ ਨਾ ਿੋਲਾ ਿਰੋ, ਜੋ ਿੋਣਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਉਿ
ਤਾਂ ਿੋ ਿੇ ਿੀ ਰਕਿੂੰ ਦਾ, ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ ਗਲ ਨੂੰ , ਇਸ ਕਵਚ
ਥੋਡੀ ਿੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੀ ਿੈ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਅਪਣੇ ਿੂੰ ਝ ਪੂੰ ਝੇਂ ਤੇ ਬੋਲੀ.... ਮੂੰ ਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂਿੀ ਿਕਿ ਰਿੀ ਿਾਂ

ਕਿ ਅਜੇ ਏਨੀ ਿਲਦੀ ਕਵਆਿ ਨਾ ਿਰੋ ਬਬਲੀ ਦਾ ਇਿ ਅਜੇ ਬਿੁਤ ਛੋਟੀ
ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਿੀ ਕਜਥੇ ਤਿ ਥੋਨੂੰ ਲਗਦਾ ਿੈ ਕਿ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ
ਕਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਿਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ
ਿੋਈ ਕਫਿਰ ਨਾ ਿਰੋ ਬਸ ਅਪਣਾ ਕਧਆਨ ਰਖੋ
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੀ ਨ ਿਢ ਕਦਤੀ... ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੂੰ ਨੀ ਮਾੜੀ ਿੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਿੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਵਆਿ

ਿਰਤਾ... ਨਾਲ਼ੇ ਔਰਤ ਿੋਣਾ ਕਿਿੜਾ ਸੌਖਾ ਕਪਆ......ਧੀਏ ਇਿ ਿੁੜੀ ਦੇ
ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਦਨ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਿੁੜੀ
ਦਾ ਜਨਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿੀ ਮਥੇ ਤੇ ਿਥ
ਰਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨ, ਕਜਵੇਂ ਪਤਾ ਨੀ ਐਿੋ ਕਜਿਾ ਿੀ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਧੀਏ ਜਦੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜੂੰ ਮੀ ਸੀ, ਲੋ ਿਾਂ ਨ ਮੈਂਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਿਾ.... ਮੈਂ ਸੁਣ

ਕਲਆ.... ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤੂੰ ਨ ਿੁੜੀਆਂ ਨ ਿੋਰ ਜਨਮ ਕਲਆ
... ਤਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਿਕਿਣਾ ਿੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਬਿੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਿਾ... .ਲੋ ਿੀਂ ਿਕਿੂੰ ਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਈ ਿੀ ਕਪਛੇ ਿੁੜੀਆਂ ਦੀ
ਪੂੰ ਡ ਲੈ ਿੇ ਆਈ... ਵੀ ਭਲਾ ਇਿਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਿੀ ਿਸਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਵਾ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕਿਣ ਿਰਦੀ ਪਰ ਇਿ ਸਮਾਜ ਿੀ ਐਿੋ ਕਜਿਾ... ਕਜਥੇ ਜੇ
ਿਰ ਇਿ ਮੁੂੰ ਡਾ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਔਰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਤੇ ਜੇਿਰ
ਓਸੇ ਿੁਖ ਕਵਚੋਂ ਇਿ ਿੁੜੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਿੀ ਔਰਤ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾੜੀ ਕਦਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਿੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਸਕਿਣਾ
ਕਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸੋਿਰੇ ਰਵਾਨਾ ਿੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਮੁੂੰ ਡੇ ਿੋਲੋਂ ਪੁਕਛਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਿ ਿੁੜੀ ਪਸੂੰ ਦ ਿੈ ਤੇ ਜੇਿਰ
ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਿੁੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ
ਤੇ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਿੁੜੀ ਿਕਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੂੰ ਡਾ ਪਸੂੰ ਦ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤੇ
ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਿੋਲੋਂ ਪੁਕਛਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਬ ਨ
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ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਿੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿ

ਕਲਖੀ ਿੈ?.. ਤਾਂ ਅਗੋਂ

ਜਵਾਬ ਆਇਆ.... ਿੀ ਪਤਾ ਉਿ ਕਿਸਮਤ ਕਲਖਣ ਵਾਲਾ ਰਬ ਖ਼ੁਦ ਆਪ
ਬੂੰ ਦਾ ਿੀ ਿੋਵੇ
ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਗਲਾਂ ਿਰਦੀ ਿਰਦੀ ਅਚਾਨਿ ਜੇ ਚੁਪ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਲਗ
ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਉਿ ਰਬ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰ ਰਿੀ ਿੋਵੇ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਇਿ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਿਰ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਿਿ ਲਈ ਲੜਣ
ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਿ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ
ਦੋ ਕਮੂੰ ਟ ਦੀ ਚੁਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਮੈਂਨੂੰ ਬੋਲੀ...
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਉਿ... ਦੀਪ ਮਾਫ ਿਕਰਓ... ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਕਿਲੀ ਵਾਰ
ਆਏ ਓ... ਤੇ ਮੈਂ ਥੋਨੂੰ ਸਾਕਰਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਿੀ ਨਿੀਂ.. ਤੇ ਨਾ ਿੀ
ਿੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੁਕਛਆ
(ਉਸਨ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਿਾ ਕਿ ਉਿ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਜਾਿੇ
ਿੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਕਲਆਵੇ ਪਰ ਉਿਨਾਂ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਿਕਿਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ
ਿੀ ਚਾਿ ਬਣਾਿੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਰਖ ਕਦਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬਸਕਿਟ ਤੇ ਨਮਿੀਨ
ਰਖ ਕਦਤਾ)
ਮੈਂ :- ਉਿ.. ਨਾ ਜੀ.. ਨਾ... ਿੁਝ ਵੀ ਨੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ....ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਆਪਾਂ ਿੁਣੇ
ਤਾਂ ਖਾਿੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ.....
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ਬਸੂੰ ਤ :- ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ...? ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿੇ ਓ...?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿਾਂ.. ਜੀ.. ਮੂੰ ਮੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਸੀ ਥੋਨੂੰ ... ਮੈਂ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਤੇ
ਲਗਣਾ ਿੁਣ... ਮੈਂ ਸੋਿਰੇ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨੀ ਬੈਠ ਸਿਦੀ ਸਾਰੀ

ਉਮਰ... ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰੂੰ ਂ ਤੇ ਖਾ .. ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਸਰ ਤੇ ਨੀ ਬੈਠਣਾ
ਿੁਣ... ਨਾਲੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਿਰੀ ਜਾ ....
ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਕਫਿਰ ਰਿੋ ਬਸ..।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਚੂੰ ਡੀਗੜ...। ਨੀ ਿੁੜੀਏ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨੀ...ਕਿਤੇ ਨੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ

ਰਕਿਣ ਦੇ... ਇਥੇ ਿੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਲਈ ਜੋ ਿਰਨਾ.. । ਨਾਲੇ ਓਥੇ ਿੈ ਿੌ ਣ..
ਕਿਥੇ ਰਿੇ ਗੀ...? ਜੇ ਿੋਈ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਿਨੂੰ ਿਿੇਗੀਂ...?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ... ਇਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ.. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਚ ਪੜਦਾ

ਸੀ... ਿੁਣ ਇਿ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਿੀ ਰਕਿੂੰ ਦਾ... ਇਿੀ ਿੂੰ ਮ ਦਵਾ ਕਰਿਾ ਤੇ ਇਸੇ
ਨ ਿਮਰਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ.... ਤੁਸੀਂ ਕਫਿਰ ਨਾ ਿਰੋ...।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਨੀ ਿੁੜੀਏ ਕਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਿਰਾਂ... ਕਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਅਪਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਕਵਆਿ ਿੇ ਤੋਰੀ ਸੀ... ਿੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਓਥੇ ਿਲੀ
ਿੋਵੇਗੀ ... ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੀ ਮੂੰ ਨਦਾ
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ਬਬਲੀ :- ਿਾਂ.. ਜੀ... ਦੀਦੀ.. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ... ਐਥੇ ਿੀ ਰਿੋ
ਸਾਡੇ ਿੋਲ... ਜੋ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਐਥੇ ਿੀ ਿਰ ਕਲਓ...।
ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ... ਠੀਿ ਿੈ.. ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਲਦਾ... ਬਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਿੇ ਦਸ ਕਦਓ
ਜੇ ਜਾਣਾ ਿੋਇਆ... ਨਿੀਂ ਿੇਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਿੀ ਥੋਡੇ ਲਈ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਲਭ ਕਦੂੰ ਦਾ
ਿਾਂ..।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਫੇਰ ਦੀਪ.. ਜੇ ਇਥੇ ਨਾਭੇ ਿੀ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਲਭਦਾ ਿੇਰ ਦਸ
ਕਦਓ।
ਮੈਂ :- ਠੀਿ ਐ ਜੀ.... ਮੈਂ ਿੋਕਸ਼ਸ ਿਰਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਕਿਤੇ ਿੋਲ ਿੀ ਿੂੰ ਮ ਕਮਲ
ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਪੂੰ ਡ ਿੀ ਰੁਿੋ ਗੇਂ...? ਿਨਰਾ ਬਿੁਤ ਿੋ
ਕਗਆ
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ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ... ਮੈਂ ਅਜ ਘਰ ਿੀ ਰੁਿਣਾ...। ਬਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਿੋਈ ਫੋਨ
ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੋ.. ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋਨੂੰ ਦਸ
ਸਿਾਂ..।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ:- ਿਾਂ ਜੀ.. ਮੈਂ ਕਲਖ ਿੇ ਕਦੂੰ ਦੀ ਿਾਂ.. ਨੂੰਬਰ... ।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਪੁਤ ਰੋਟੀ ਖਾਿੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ... ਬੈਠ ਜੋ... ।
ਮੈਂ :- ਨਿੀਂ ਜੀ.. ਕਮਿਰਬਾਨੀ.. ਫੇਰ ਿਦੀ ਿਰਰ.... ਚਲੋ ਠੀਿ ਿੈ ਜੀ...
ਮੈਂ ਚਲਦਾ ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਮੈਂਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨੂੰਬਰ ਕਲਖ ਿੇ ਦੇ ਕਦਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਕਨਿੱਿਲ ਆਇਆ... ਬੇਸ਼ਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿਰ ਕਰਿਾ ਕਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਨੂੰ ਇਿਕਲਆਂ ਿੀ ਛਡ ਿੇ ਜਾਵਾਂ... ਪਰ ਮੈਂ ਿੋਰ ਕਿੂੰ ਨਾ ਿੁ ਸਮਾਂ ਓਥੇ
ਰੁਿਦਾ ਰਾਸਤੇ ਕਵਚ ਆ ਦਾ ਆ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਕਰਿਾ

ਸੀ ਤੇ ਿੁਣ ਆ ਦਾ ਿੋਇਆ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਕਪੂੰ ਡ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਆ ਕਰਿਾ ਸੀ.. ਮੈਂਨੂੰ
ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਰੁਿ
ਕਗਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੀ ਿਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਪਿੁੂੰ ਚ ਕਗਆ
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ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਦਸ ਕਦਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ ਮੇਰੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਵਾਸਤੇ ਿੂੰ ਮ ਲਭਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਿੁੜੀ ਨੂੰ

ਿੂੰ ਮ ਕਮਲਣਾ ਥੋੜਾ ਕਜਿਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਿ ਕਮਤਰ ਨ ਉਸ
ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਲਭ ਕਲਆ
ਿੂੰ ਮ ਸੀ ਨਾਭੇ ਇਿ ਿਪੜੇ ਦੀ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਗਾਿਿਾਂ ਨੂੰ ਿਪੜੇ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ
ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੋਨ ਤੇ ਿੀ ਗਲ ਿਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਲਈ
ਮੂੰ ਨ ਗਏ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਿ ਮਿੀਨ ਦੀ ਕਸਰਫ ਚਾਰ ਿਿਾਰ ਰੁਪਏ ਿੀ ਸੀ ਜੋ
ਕਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਲਈ ਬਿੁਤੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਇਿ ਦੁਿਾਨ ਨਾਭਾ

ਕਿਰ ਕਵਚ

ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਕਸਰਫ ਪੂੰ ਜ ਿੁ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਰ ਸੀ

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨਾਲ ਗਲ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰ ਉਸ ਿੂੰ ਮ ਬਾਰੇ
ਦਕਸਆ, ਪਰ ਉਿ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਿੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਿ ਬਿੁਤ
ਘਟ ਲਗੀ ਪਰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਉਸਨ
ਿਾਮੀ ਭਰ ਕਦਤੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਲਿਾਲ ਇਿ ਉਸਦਾ
ਪਕਿਲਾ ਿੂੰ ਮ ਿੈ ਤੇ ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਿੋਈ ਦਜਾ ਿੂੰ ਮ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਓਨਾ
ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਨੂੰ ਿਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਕਵਿਲੇ

ਰਕਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਲਗੇ ਠੀਿ ਿੈ ਉਸ ਨ ਕਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾ
ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਕਦਤਾ ਕਜਥੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਪੂੰ ਡ
ਤੋਂ ਵੀ ਬਿੁਤੇ ਲੋ ਿ ਜੇਿਰ ਿਪੜੇ ਲੈ ਣ ਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਰਾਂ
ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਉਿ ਿੁਣ ਸੋਿਕਰਆਂ ਤੋਂ ਿਢੀ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ
ਿੁਣ ਐਥੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ ਬਿੁਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਸਦੇ ਿੂੰ ਨਾਂ ਕਵਚ

ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਉਿਨਾਂ ਵਲ ਕਿਆਦਾ ਕਧਆਨ ਨਾ ਦੇਂਦੀ... ਉਸ
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ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਿ ਲੋ ਿੀਂ ਕਸਰਫ ਗਲਾਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਨ... ਜਦਕਿ

ਕਜਸਤੇ ਬੀਤ ਦੀ ਿੈ ਅਸਲ ਦਰਦ ਉਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਿਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਉਿ ਿੂੰ ਮ ਨਿੀਂ ਛਡ ਸਿਦੀ ਕਿ ਕਿ
ਜੇਿਰ ਓਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ
ਨ ਦੇਣ ਨੀ ਆਉਣਾ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨਾਂ ਕਿਆਦਾ ਕਦਲ ਤੇ
ਲਗਾਓ ਗੇ ਓਨੀਂ ਕਿਆਦਾ ਤਿਲੀਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ।
ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਿਿਾਰ ਮਿੀਨ ਕਵਚ ਬਿੁਤ ਘਟ ਪੈਸੇ ਿੀ ਬਚਦੇ
ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਦਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁਰ ਕਵਚ ਤਾਂ ਇੂੰ ਨ ਿੁ
ਪੈਸੇ ਿੀ ਕਮਲਣੇ ਆ, ਬਾਿੀ ਅਸੀਂ ਿੋਰ ਵੀ ਿੋਕਸ਼ਸ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਕਿ ਿੋਈ
ਿੋਰ ਵਧੀਆ ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਕਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਿੂੰ ਮ ਕਮਲ ਸਿੇ ਪਰ ਨਾਭੇ
ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰ ਕਵਚ ਥੋੜਾ ਕਜਿਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ
ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਿੁ ਮਿੀਨ ਿੀ ਮਸਾਂ ਿੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ
ਮੂੰ ਮੀ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਿ ਖਰਾਬ ਿੋ ਗਈ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ
ਲੈ ਿੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਿਨਾਂ ਦੀ
ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿੀ ਖ਼ਰਾਬ ਿੈ ਇਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਿਾ
ਸੀ ਕਿ ਥੋਡਾ ਆਪੇਸ਼ਨ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਿ ਿਦੇ ਮੂੰ ਨ ਿੀ ਨਿੀਂ ਇਸ
ਇਲਾਿ ਲਈ ਇਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਥੋੜੀ ਬਿੁਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਿੇ ਸਾਰ ਦੇ

ਰਿੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਇਿ ਗਲ ਸੁਣ ਬਿੁਤ ਧਿਾ ਲਗਾ, ਉਸ
ਨੂੰ ਇੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਆਦਾ ਠੀਿ ਨਿੀਂ
ਰਕਿੂੰ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਆਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ
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ਬਿੁਤ ਗੁਸਾ ਆ ਕਰਿਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਵਆਿ

ਇਸੇ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨ ਇੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਿਰ ਕਦਤਾ, ਪਰ ਉਿ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੀ
ਿੁਝ ਸੋਚਦੀ ਰਿੀ । ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਬਰੀ ਿੁਣ
ਪਤਾ ਲਗ ਰਿੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨ ਿੀ ਿੀ ਦਰਦ ਸਿੇ ਨ , ਕਜਸ ਿਰਿੇ
ਇੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਉਸਦਾ ਕਵਆਿ ਿੀਤਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਿੁਣ ਪਤਾ ਿੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਆਪੇਸ਼ਨ
ਿਰਵਾਉਣਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ ਸੋਕਚਆ ਕਿ ਉਿ ਖੁਦ ਿੀ ਿੋਈ
ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇ ਗੀ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਤੇ ਿੋ
ਸਿੇ
ਉਸ ਨ ਓਸੇ ਕਦਨ ਮੈਂਨੂੰ ਫੋਨ ਕਮਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਿਾ ਕਿ ਉਿ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਿੂੰ ਮ
ਿਰਨ ਲਈ ਰਾਿੀ ਿੈ ਤੇ ਿੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ
ਿਰਰਤ ਿੈ, (ਮੈਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਿ ਕਵਚ ਬਿੁਤ ਦਰਦ ਕਦਸ ਕਰਿਾ ਸੀ
ਮੈਂਨੂੰ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਿ ਿੁਣ ਪਿਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਵਚ ਿੈ) ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਪੁਛਣ ਤੇ ਉਸਨ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਦਕਸਆ ਮੈਂਨੂੰ ਬਿੁਤ ਦੁਖ
ਲਗਾ ਉਿਨਾਂ ਵਾਰੇ ਸੁਣ ਿੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਕਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿੋਈ ਮਾਂ
ਅਪਣੀ ਿੁੜੀ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਿੈ ਇੂੰ ਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਵਚ
ਕਵਆਿ, ਪਰ ਮੈਂਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਿੀ ਸੀ ਕਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੂੰ ਨੀਆਂ ਮਿਬਰੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ
ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਰਖ ਕਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਪਖ ਕਬਨਾਂ ਜਾਣੇ
ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਿਾਂ ਇਿ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਉਸਦੀ
ਵੀ ਿੋਈ ਮਜਬਰੀ ਰਿੀ ਿੋਵ,ੇ ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਿਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
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ਿੁਣ ਉਸਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਉਿ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਖ਼ਆਲ
ਰਖੇ ਬਾਿੀ ਕਜਥੇ ਤਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਗਲ ਿੈ, ਉਿ ਿੁਝ ਿੇ

ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਿੁਝ ਿੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂ ਦਾ ਿਾਂ,
ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਮੇਰੀ ਗਲ ਨਾ ਮੂੰ ਨੀ ਤੇ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਿੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਾਫ ਸਾਫ ਮਨਾਂ ਿਰ ਕਦਤਾ ਉਸਨ ਕਿਿਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕਿਲਾਂ ਿੀ ਬਿੁਤ
ਿਰ ਰਿੇ ਿੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੂੰ ਨਾਂ ਿੀ ਬਿੁਤ ਿੈ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋਡੇ ਿੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿੀਂ ਲੈ
ਸਿਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫ ਿਰਦੋ।
ਮੈਂ :- ਆਿੋ ਠੀਿ ਿੈ... ਮੈਂ ਕਿਿੜਾ ਿੁਝ ਲਗਦਾ ਿਾਂ ਥੋਡਾ..।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਿੀਂ ਜੀ.. ਪਲੀਿ ਐਿੋ ਕਜਿੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਿਰੋ... ਮੈਂਨੂੰ
ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ... ਪਰ ਮੈਂ ਸਚੀ ਪੈਸੇ ਨੀ ਲੈ ਸਿਦੀ.. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਿ
ਮਦਦ ਿਰਦੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੋਈ ਵਧ ਤਨਖ਼ਾਿ ਵਾਲਾ ਿੂੰ ਮ ਲਭ ਦੇਵ.ੋ .. ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਲੈਂ ਦੀ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਲਭੋ ਗੇ ਮੈਂ ਿਰ ਲਵਾਂ ਗੀ... ਪਰ
ਪਲੀਿ ਪੈਸੇ ਕਿਆਦਾ ਕਮਲਣ...।
ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕਗਆ ਸੀ... ਮੈਂ
ਸੋਚ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸਿਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਨੀ ਕਿਆਦਾ ਿਰਰਤ
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ....। ਮੈਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਸੋਚ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਨ
ਜੋ ਕਿ ਪੈਕਸਆਂ ਨੂੰ ਬੇ ਿਿਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰਕਿੂੰ ਦੇ ਨ ਮੇਰਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਿੈ ਕਿ
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ਬੇਸ਼ਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਿੁਝ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਵੀ ਸਭ ਿੁਝ ਨਿੀਂ
ਿੁੂੰ ਦਾ।
ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਿਾ..
ਮੈਂ :- ਅਛਾ ਠੀਿ ਿੈ... ਪਰ ਥੋਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਖਆਲ ਿੌ ਣ ਰਖ..? ਜੇਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਆ ਗਏ?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਜਦੋਂ ਸੋਿਰੇ ਘਰ ਰਕਿੂੰ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਰਖਦੀਆਂ ਿੀ ਸੀ ਤੇ ਿੁਣ ਵੀ ਉਿੀ ਰਖ ਲੈ ਣ ਗਈਆਂ ਬਾਿੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਸਮਝਾ ਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਿਰੇ ਘਰ ਿੀ ਿਾਂ... ਅਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰ।
ਮੈਂ :- ਪਰ ਥੋਡੇ ਘਰੇ ਮੂੰ ਨ ਜਾਣ ਗੇ... ਤੇਰੇ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ..?
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ:- ਿਾਂ ਜੀ... ਤੁਸੀਂ ਉਿਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਿਰੋ..
ਉਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੀ... ।
ਮੈਂ :- ਚਲੋ ਕਜਵੇਂ ਥੋਨੂੰ ਸਿੀ ਲਗੇ... ।ਬਾਿੀ ਮੈਂਨੂੰ ਕਜਵੇਂ ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਕਮਲਦਾ ਮੈਂ
ਥੋਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਦਸਦਾ ਿਾਂ।
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਠੀਿ ਐ ਜੀ... ਪਲੀਿ ਜਲਦੀ ਲਕਭਓ... ।
ਮੈਂ :- ਿੋਈ ਨੀ ਜੀ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤਾਂ ਿਲਦ ਿੀ ਲਭ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਫਿਰ ਨਾ
ਿਰੋ, ਬਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਕਖਆਲ ਰਖਣਾ ਨਾਾਲ਼ੇ ਅਪਣਾ ਵੀ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਿਾਂ ਜੀ... ਠੀਿ ਿੈ ਜੀ...
ਇੂੰ ਨਾਂ ਿਕਿ ਿੇ ਿੋਨ ਿਟ ਕਦਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਇਿ ਦੋਸਤ
ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਲਭਣ ਲਈ ਕਿਿਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਵੀਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਿੂੰ ਮ
ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਨਿੱਿਲ ਪਏ । ਪਰੇ ਪੂੰ ਿ ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਿ ਦੋਸਤ
ਜੁਗੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦਕਸਆ ਕਿ ਉਸ ਿੋਲ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਲਈ
ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਿੈ ਤੇ ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਉਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਿਮਾ ਸਿਦੀ ਿੈ ਪਰ...
ਮੈਂ :- ਿੀ ਪਰ ..?
ਜੁਗੇਸ਼ :- ਪਰ ਯਾਰ... ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਉਸ ਿੋਲ ਇਿ ਸਿਟਰੀ ਜਾਂ ਿੋਈ

ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾਂ ਿੈ... ਕਜਸ ਤੇ ਉਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾਿੇ ਖਾਣਾ
ਪਿੁੂੰ ਚਾਂ ਦੇਵ.ੇ ... ਕਜਿੜਾ ਲੋ ਿੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਿੋਟਲਾਂ ਕਵਚੋਂ ਖਾਣਾ ਮੂੰ ਗਵਾ ਦੇ
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ਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਿੁੜੀਆ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਵੀ ਬਿੁਤ
ਿੈ...। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਏਿੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਿਾ ਿਾਂ...ਿੋਮੈਟੋ ਿੂੰ ਪਨੀ ਕਵਚ ।
ਮੈਂ :- ਸ਼ੁਿਰੀਆ ਵੀਰੇ... ਦਸਣ ਲਈ.... ਪਰ ਯਾਰ ਿੋਈ ਿੋਰ ਿੂੰ ਮ ਿੋਵੇ ਤਾਂ
ਦਸੀ....ਕਿ ਕਿ ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਲਕਗਆ ਮੈਂ
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਜਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਿੇ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿੂੰ ਮ ਕਮਲ
ਜਾਵੇ
(ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਿੋਈ ਸਲਾਿ ਲਏ ਖੁਦ ਿੀ ਲੈ ਕਲਆ
ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਮਨਾ ਿਰ ਕਦਤਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿ

ਪਰ ਮੈਂ

ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਨਿੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਿਦਾ... ਉਿ ਵੀ
ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਕਵਚ.. ਉਿ ਕਿਵੇਂ ਿਰੇਗੀ ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਏਨੀ ਧੁਪ ਕਵਚ ਤਾਂ

ਉਸਦਾ ਬਰਾ ਿਾਲ ਿੋ ਜਾਵੇ ਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਭੁਲ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਿ ਉਿ ਿੁੜੀ ਿੈ ਕਜਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਕਵਚ ਤਪਦੀ ਧੁਪ ਕਵਚ ਝੋਨਾ ਵੀ
ਲਾਇਆ ਿੈ ਤੇ ਕਿੂੰ ਨੀਆਂ ਿੀ ਕਦਿਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਕਵਚ ਮਰ
ਮਰ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ ਿੋਇਆ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਮੈਂਨੂੰ ਕਸਰਫ ਐਵੇਂ ਿੀ ਸੀ ਕਿ

ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਲਕਭਆ
ਿੈ ਤੇ ਮੁਿਦੀ ਗਲ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਦਸ ਵੀ ਕਦਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿੋਲ ਕਿਿੜਾ ਿੋਈ
ਸਿਟਰੀ ਜਾਂ ਿੋਈ ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਸੀ ਕਜਸ ਤੇ ਉਿ ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਸਿੇ ਇਸੇ
ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਿੀ ਅਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਿਰ ਕਦਤਾ ਤੇ ਿੋਈ ਿੋਰ ਿੂੰ ਮ
ਲਭਣ ਲਈ ਕਿਿਾ ਤੇ ਉਸਨ ਫੇਰ ਇਿ ਿੋਰ ਿੂੰ ਮ ਦਕਸਆ ਕਿ ਉਿ ਕਜਸ
ਕਜਸ ਵੀ ਿੋਟਲ ਕਵਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਇਿ ਿੋਟਲ ਕਵਚ
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ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕਵਚ ਵੀ ਇਿ ਿੁੜੀ ਦੀ ਿਰਰਤ ਿੈ ਤੇ ਉਸਨ ਮੈਂਨੂੰ

ਸਾਰਾ ਿੂੰ ਮ ਸਮਝਾ ਕਦਤਾ , ਜੇਿਰ ਉਿ ਇਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦੋ,
ਮੈਂ ਅਜ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਿਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ

ਿੀ ਿਾਂ ਿਰ ਕਦਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਿੂੰ ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿਾ । ਤੇ
ਉਸਦੇ ਿੋਨ ਿਟਣ ਸਾਰ ਿੀ ਮੈਂ ਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਿੋਨ ਿੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਦਕਸਆ ਤਾਂ ਉਸਨ ਪਕਿਲੇ ਬੋਲ ਿੀ ਿਾਂ ਿਰ ਕਦਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਿੂੰ ਮ ਤਾਂ ਕਮਕਲਆ ਤੇ ਿੁਣ ਉਿ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਿ ਵੀ ਿਰਵਾ ਸਿੇ ਗੀ...
ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਗਦਾ ਿੈ ਕਿ ਿੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਿੁਝ ਵਧੀਆ
ਿੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਦੀ ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਇਿ ਨਵੇਂ
ਮੋੜ ਤੇ ਕਲਆ ਿੇ ਛਡ ਕਦੂੰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਲਗਦਾ ਰਕਿੂੰ ਦਾ ਕਿ ਕਜਵੇਂ
ਇਿ ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਾਿ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ ਕਜਸ ਕਦਨ ਮੈਂ ਿੋਨ ਿੀਤਾ

ਤਾਂ ਉਸਨ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਿਾ ਤੇ ਉਸਨ ਅਪਣੇ
ਨਾਭੇ ਕਜਥੇ ਉਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਿੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਦਤਾ ਓਥੇ ਦੇ
ਮਾਕਲਿ ਨੂੰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਪਸੂੰ ਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਇੂੰ ਨੀ ਸਾਊ ਤੇ ਕਮਿਨਤੀ ਿੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਲਣੀ ਬਿੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਿੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਤਨਖਾਿ ਪਰੇ ਇਿ ਿਿਾਰ ਰੁਪਏ
ਮਿੀਨਾ ਿੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਿਾ ਤੇ ਕਿਿਾ ਕਿ ਉਿ ਇਸ ਿੂੰ ਮ ਨੂੰ

ਛਡਿੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਇੂੰ ਨ ਘਟ ਪੈਕਸਆਂ ਕਵਚ ਵੀ ਿੁਝ
ਨਿੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਿਰਿੇ ਉਸ ਨ ਉਸ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਦਤਾ
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ਅਗਲਾ ਕਦਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਜਾਣ ਦੀ
ਕਤਆਰੀ ਿਰ ਰਿੀ ਸੀ ਪਰ ਓਥੇ ਉਸ ਕਦਨ ਅਚਾਨਿ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਲਵਪੀਤ ਆ ਕਗਆ, ਕਜਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਖਮ ਿਰੇ ਿੋ ਗਏ

ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਪੀਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘਰ ਦੇਖ ਿੇ ਬਿੁਤ ਗੁਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਉਿ
ਿੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ... ਤੇ ਿੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਇਿ ਬੂੰ ਦਾ ਉਿਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਰ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਪੂੰ ਡ ਦਾ ਸਰਪੂੰ ਚ ਤੇ ਇਿ ਦੋ
ਬੂੰ ਦੇ ਿੋਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ।
ਪਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਤੇ
ਲਵਪੀਤ ਦੇ ਤਲਾਿ ਦੀ ਗਲ ਿਰਨ ਆਏ ਨ ਪਰ ਨਿੀਂ ਉਿ ਤਾਂ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਕਪਸ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਲਵਪੀਤ
ਨ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਦੇ ਗੋਡੀ ਿਥ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਿਾ ਕਿ ਉਸਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਿੀਤੇ ਤੇ ਉਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਕਦਤਾ

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਕਪਆ ਉਸ ਨ ਬਸੂੰ ਤ
ਿੌ ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੂੰ ਗੀ ਕਿ ਉਸ ਿੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਕਸਰਫ ਗੁਸੇ ਕਵਚ
ਿੀ ਿੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਘਰ
ਛਡ ਿੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓਥੇ ਿਦੋਂ ਦੀ ਚੁਪ ਬੈਠੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਵੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਈ...
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਫੇਰ ਮੈਂਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੀਨ ਿੋਗੇ ਘਰ ਆਈ ਨੂੰ ... ਥੋਨੂੰ ਅਜ
ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਿੀਂ ਿੈਗੀ..?
ਲਵਪੀਤ :- ਉਿ ਪਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਇੂੰ ਝ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਸੇ ਕਵਚ ਗਈ ਿੈ
ਤੇ ਿੁਝ ਿੇ ਕਦਨਾਂ ਤਿ ਵਾਕਪਸ ਮੁੜ ਆਏਗੀ... ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਕਪਸ ਨਾ
ਆਈ ਿੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੂੰ ਨ ਿੀ ਫੋਨ ਿੀਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇਿ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ
ਕਦਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਪਆ...।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਨਿੀਂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣਾ ਿੁਣ ਥੋਡੇ ਨਾਲ... ।
(ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਿੋਈ ਗਲ ਿੋਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ
ਕਦਤਾ..)।
ਲਵਪੀਤ :- ਮੂੰ ਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਸਮਝਾ ਦੋ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਿੁਝ ...।
(ਲਵਪੀਤ ਨ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨੂੰ ਕਪਆਰ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਿਾ, ਤੇ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਵੀ
ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੂੰ ਕਦਆਂ ਕਿਿਾ....)
ਬਸੂੰ ਤ :- ਦੇਖੋ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਕਵਚ ਸੌ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਨ ਤੇ
ਸੌ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੂੰ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਿਥ ਚੁਿੇ ਜਾਂ ਦਜਾ
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ਕਵਆਿ ਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਿੀਆਂ ਦੇਵ,ੇ ਇਿ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਿੁਤ ਗ਼ਲਤ
ਆ... ਜੇ ਸਾਡੀ ਿੁੜੀ ਦੀ ਿੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਦਸ... ਮੈਂ ਖੁਦ

ਸਮਝਾ ਇਿਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਿੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂ ਗਾਂ, ਿੁਟੇ ਗਾਂ... ਫੇਰ ਨੀ ਮੈਂ
ਅਪਣੀ ਿੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ..।
(ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਿਥ ਜੋੜ ਕਦਤੇ...)
।
ਪਰ ਲਵਪੀਤ ਕਜਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਤਆਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨ
ਸਾਕਰਆਂ ਸਾਿਮਣੇ ਿਥ ਜੋੜ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਿੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੂੰ ਗੀ ਤੇ ਕਿਿਾ ਕਿ
ਅਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਵੀ ਅਕਜਿੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਿੀਂ ਿਰਦਾ, ਉਸ ਿੋਲੋਂ ਜੋ
ਿੋਇਆ ਉਿ ਕਸਰਫ ਗੁਸੇ ਕਵਚ ਿੋਇਆ ਉਸਨ ਿੋਈ ਦਜਾ ਕਵਆਿ ਨਿੀਂ

ਿਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਉਸਦੀ ਨੌਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ ਅਪਣੇ
ਬਚੇ ਵੀ ਖੋ ਕਦਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਾ ਕਰਿਾ ਮੈਂ
ਅਪਣੀ ਿੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਬਿੁਤ ਸ਼ਰਕਮੂੰ ਦਾ ਿਾਂ....।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਅਛਾ ਜੀ.. ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬਚੇ ਖੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀ ਖੋਏ...? ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿੀ ਬੀਤ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ.. ਤੂੰ ਪੁਕਛਆ ਿਦੇ ਿੋਲ ਬੈਠ ਮੇਰਾ ਿਾਲ..??
ਜਦ ਅੂੰ ਦਰ ਿਲੀ ਬੈਠ ਬੈਠ ਰੋਂਦੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ..। (ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ
ਸੁਣ ਐਵੇਂ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਉਿ ਅਪਣੇ ਕਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਕਜਿੀ
ਿਢ ਰਿੀ ਿੋਵੇ)
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ਤੇ ਓਥੇ ਿੋਲ ਬੈਠਾ ਲਵਪੀਤ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੋਕਲਆ ਕਿ ਦੇਖ ਧੀਏ... ਮੈਂਨੂੰ
ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕਵਚ ਿੀ ਿੁਝ ਿੋ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤੇ ਜੇਿਰ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਦੇ ਵੀ ਗਲ ਇਥੇ ਤਿ ਪਿੁੂੰ ਚਣ ਿੀ ਨਾ ਕਦੂੰ ਦਾ...
ਓਥੇ ਿੀ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਿੁਣ ਉਿ ਖੁਦ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਅਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਪੀਤ ਿਦੇ ਵੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿਿੇਗਾ... ਬਸ ਇਿ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਿੇ
ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵ.ੋ .. ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਿਦੇ ਫੇਰ ਏਿੋ ਕਜਿਾ ਿੁਝ ਵੀ
ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਕਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰੋਂ ਗੇ ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰ ਿਰ ਿੈ ਤੇ ਇਥੇ ਥੋਡੀ
ਪੂੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਨ ਤੇ ਇਿਨਾਂ ਸਾਿਮਣੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਿੁਬਾਨ
ਕਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਿੁਣ ਿਦੇ ਵੀ ਅਕਜਿੀ ਨਬਤ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਵੇਗੀ... ।
ਫੇਰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਪੂੰ ਡ ਦਾ ਸਰਪੂੰ ਚ ਵੀ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨੂੰ ਬੋਕਲਆ...
ਸਰਪੂੰ ਚ:- ਦੇਖੋ ਭੈਣ... ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਝਗੜੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਨ ਬੂੰ ਦੇ ਜਨਾਨੀ ਕਵਚ
ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲ ਤੋਂ ਜੇ ਿੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਬਠਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਿੇਰ

ਅਧੇ ਪੂੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿੁੜੀਆਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇ ਿੀ ਬੈਠੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਘਰ ਨਾ ਵਸਦੇ ... ਇਿ ਤਾਂ ਕਜਥੇ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਨ ਉਿ ਤਾਂ ਖੜਿਦੇ ਿੀ
ਿੁੂੰ ਦੇ ਨ... ਬਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਿੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਵਆਿ
ਿਰਨਾ...।
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ਉਿਨਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਿੇ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਕਿਮਤ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਿੁੜੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਗ ਪਈ ਤੇ
ਕਿਿਾ....
ਬਸੂੰ ਤ :- ਦੇਖ ਧੀਏ.. ਿੁਣ ਗਲ ਤਾਂ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੀ ਲਗਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖ
ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ...।
(ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ
ਕਿਿਾ...)
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਮੂੰ ਮੀ... ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣਾ ਿੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ... ਮੈਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਿੁਣ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਿ ਿਰਵਾਉਣਾ...।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਮੈਂਨੂੰ ਿੀ ਿੋਇਆ ਇਲਾਿ ਨੂੰ ... ਮੈਂ ਕਬਲਿੁਲ ਠੀਿ ਿਾਂ... ਇਿ ਤਾਂ
ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੀ ਿੈ ਿਰੇਿ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸਦੀ ਕਫਿਰ ਨਾ
ਿਰ..... ਨਾਲੇ ਬਾਿੀ ਿੁੜੀਆਂ ਿੈਗੀਆਂ ਨ ਮੇਰਾ ਕਖਆਲ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ
ਅਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਜਾਿੇ... ਨਾਲ਼ੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਸੋਿਰੇ ਘਰ ਰਿੇ ਗੀਂ... ਤਾਂ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਿੇ ਠੀਿ ਿੋ ਜਾਣਾ.... ਤੂੰ ਇਿ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾ
ਇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਿੁਣ ਤਾਂ ਪੂੰ ਚਾਇਤ ਕਵਚ ਗਲ ਿੋਈ ਿੈ ਸਾਰੀ.... ਜੇ ਮੁੜ
ਿੋਈ ਐਿੋ ਕਜਿੀ ਗਲ ਿੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਿੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਪਸ...।
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ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਪ ਰਿੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਸੇ ਨਰਿ

ਕਵਚ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਗੀ... ਉਸ ਨ ਿਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ
ਦਕਸਆ ਕਿ ਉਸਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਲਆ ਿੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਿਰ ਉਿ
ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਾਇਦ ਉਸਨ ਵਾਕਪਸ ਜਾਣ ਦੀ
ਗਲ ਿਦੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿਰਨੀ...।
ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਜਿਾ ਸਮਾਂ ਚੁਪ ਰਕਿ ਿੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ...
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਠੀਿ ਐ ਜੀ... ਮੈਂ ਕਤਆਰ ਿਾਂ ਜਾਣ ਲਈ... ਪਰ..।
(ਿੀ ਪਰ..? ਲਵਪੀਤ ਦਾ ਬਾਪ ਬੋਕਲਆ)
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ :- ਪਰ.. ਇਿੀ ਕਿ ਉਸਨ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਖੁਦ
ਿਰਵਾਉਣਾ ਿੈ ਤੇ ਜੇਿਰ ਇਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਵਪੀਤ ਖੁਦ ਿਰੇ ਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ

ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਾਂ... ਤੇ ਦਜੀ ਗਲ ਿੁਣ ਲਵਪੀਤ ਿਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੈਂਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਾ ਨਿੀਂ ਿਰੇ ਗਾ ਕਿ ਕਿ ਡਾਿਟਰਾਂ ਨ ਮੈਂਨੂੰ
ਦਕਸਆ ਿੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਵਚ ਦੋ ਜਵਾਿਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਢਡ
ਅੂੰ ਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਿਰ ਿੈਲ ਗਈ ਿੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਿ ਨਿੀਂ
ਕਨਿਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਿ ਬਚਾ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਿਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਿ ਇਿ ਬਚੇ
ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਗੇ...। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਤਆਰ ਿਾਂ ਜਾਣ ਲਈ.... ਦਸੋ ਜੀ ਕਤਆਰ
ਿੋ...?

46

(ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪੀਤ ਨ ਉਸਦੀਆਂ ਇਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਦੇ

ਵੀ ਨਿੀਂ ਮੂੰ ਨਣੀਆਂ ਤੇ ਉਿ ਖੁਦ ਿੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਗਲ ਤੋਂ ਕਪਛੇ ਿਟ ਜਾਵੇ ਗਾ... ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲਵਪੀਤ ਨ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਵਚ ਪੂੰ ਚਾਇਤ ਕਵਚ ਿਾਮੀ ਭਰ ਕਦਤੀ...)
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਿੇ ਬਿੁਤ ਿੈਰਾਨ ਿੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੁਣ

ਿੋਈ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲਗ ਰਿੀ ਕਿ ਉਿ ਿੁਣ ਅਪਣੇ ਘਰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ
ਿੋਲ ਰਕਿ ਸਿੇ ਗੀ...
ਤੇ ਜੋ ਕਤਆਰੀ ਉਸ ਨ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿੀਤੀ ਸੀ..
ਓਿੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੁਿ ਉਿ ਲਵਪੀਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ.....।
ਇਿ ਉਸ ਦੀ ਦਜੀ ਕਵਦਾਈ ਸੀ... ਪਕਿਲੀ ਕਵਦਾਈ ਕਵਚ ਵੀ ਉਿ ਅਪਣੀ
ਮਰਿੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਿੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਿੁਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਦਲ ਨਿੀਂ ਸੀ ਮੂੰ ਨ
ਕਰਿਾ ਜਾਣ ਲਈ..., ਪਰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗ ਉਿ ਚਲੀ ਗਈ...।
ਸਮਾਂ ਬਿੁਤ ਿੋਕਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਇੂੰ ਤਿਾਰ
ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਿਰ ਕਰਿਾ ਸੀ.. ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਿੋਈ ਫੋਨ ਿੀ
ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਉਿ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਿੋਵੇ ਗੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ.. ਇੂੰ ਤਿਾਰ ਿਰਦੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਬਿੁਤ ਸਮਾਂ ਿੋ ਕਗਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤਿ ਿੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ
ਮੈਸੇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਖੁਦ ਆਈ...।
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ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਕਚਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਿੀ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਪੁਛ ਲੈਂ ਦਾ ਿਾਂ.. ਕਿ ਉਿ
ਘਰੋਂ ਕਨਿਲ ਚੁਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ...
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨ ਚੁਕਿਆ..
ਬਸੂੰ ਤ :- ਿੈਲੋ....!
ਮੈਂ :- ਿੈਲੋ..... ਸਕਤ ਸ਼ੀ ਅਿਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ...
ਬਸੂੰ ਤ :- ਸਸਰੀ-ਿਾਲ ਪੁਤ...ਿੌ ਣ ਬੋਲ ਕਰਿਾ...?
ਮੈਂ :- ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ ਦੀਪ... ਉਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨ ਅਜ ਆਉਣਾ ਸੀ...
ਉਿ ਤੁਰ ਪਈ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਨਿੀਂ...?
ਬਸੂੰ ਤ :- ਅਛਾ... ਉਿ ਤਾਂ ਪੁਤ ਕਤਆਰ ਿੋਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਿੋਲ ਆਉਣ
ਲਈ... ਪਰ ਅਜ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆ ਕਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਿਨੂੰ
ਨਾਲ ਲੈ ਕਗਆ...।
ਮੈਂ :- ਅਛਾ ਜੀ....! ਪਰ.... ਚਲੋ ਛਡੋ... ਿੋਰ ਦਸੋ.... ਤੁਸੀਂ ਠੀਿ ਿੋ
ਿੁਣ..?
ਬਸੂੰ ਤ :- ਿਾਂ.. ਪੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਿ ਿਾਂ... ਤੂੰ ਦਸ.. ।
ਮੈਂ :- ਿਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਿਾਂ...। ਚਲੋ ਠੀਿ ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੂੰ ਨਾਂ ਿੀ
ਪੁਛਣਾ ਸੀ..।
ਬਸੂੰ ਤ :- ਠੀਿ ਐ.. ਪੁਤ..।
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ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਗਲ ਇਸੇ ਲਈ ਨੀ ਿੀਤੀ ਤਾਂ
ਕਿ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ
ਕਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇੂੰ ਨੀ ਗਲ ਸੁਣ ਿੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਿਟ
ਕਦਤਾ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਬੈਠ ਕਗਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ
ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਸੀ.. ਪਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੂੰ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਿੋਲ
ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਆਉਣਾ ਿੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਿ ਿੀ ਉਿ ਅਪਣੇ ਸੋਿਰੇ ਚਲੀ ਗਈ..
ਮੈਂਨੂੰ ਪਰੀ ਗਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤਾਿੀ

ਮੈਂ ਕਬਨਾਂ ਿੁਝ ਸੋਚੇ

ਸਮਝੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਕਦਤਾ ਕਿ ਉਿ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ
ਏਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਿੁਣ ਿਦੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋਿਰੇ ਤੇ ਿੁਣ ਚਲੀ

ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਕਰਿਾ ਸੀ ਕਿ ਇਿਨਾਂ ਿੁੜੀਆਂ ਤੇ ਿਦੇ ਵੀ ਨਾ
ਭਰੋਸਾ ਿਰੋ,.. ਇਿ ਬੋਲਦੀਆਂ ਿੁਝ ਿੋਰ ਨ ਤੇ ਿਰਦੀਆਂ ਿੁਝ ਿੋਰ ਨ...
ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿੁਤ ਕਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਕਜਿਾ ਿੋ ਕਗਆ ਸੀ...।
ਮੈਂ ਿੁਣ ਸਮਝ ਚੁਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਿ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਕਿ ਰਿੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨ ਅਪਣੇ ਘਰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ...
ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ... ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਿ ਿਰਰ
ਿੋਵੇਗਾ...।
ਮੈਂ ਪਕਿਲਾਂ ਸੋਕਚਆ ਿੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਤਲਾਿ ਿੋ ਕਗਆ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਆਿ ਿਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਲਵਾਂਗਾਂ.....
ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿੁਤ ਕਪਆਰ ਿਰਦਾ ਸੀ
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ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਜੋਏ ਸੁਪਨ ਵੀ ਿਚ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟੁਟ ਗਏ ਸੀ ।
ਿੁਣ ਕਬਲਿੁਲ ਮੈਂਨੂੰ ਓਸੇ ਕਦਨ ਵਾਂਗ ਲਗ ਕਰਿਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਓਸ ਦੇ
ਕਵਆਿ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਲ ਤੇ ਿੀ ਬੀਤੀ ਸੀ....। ਪਰ ਿੁਣ
ਮੈਂ ਿਰ ਵੀ ਿੀ ਸਿਦਾ ਸੀ ਚੁਪ ਿਰਿੇ ਬੈਠ ਕਗਆ...।
ਿੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੂੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ ਜੋ ਪੜਾਈ ਿਰਨੀ ਸੀ ਉਿ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਿੋ ਚੁਿੀ
ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਪਸ ਅਪਣੇ ਕਪੂੰ ਡ ਆਿੇ ਰਕਿਣ ਲਗਾ ਇਿ ਕਦਨ ਮੈਂ ਨਾਭੇ
ਸ਼ਕਿਰ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਕਗਆ ਿੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਿੀ ਮੈਂਨੂੰ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਕਮਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਲਆ ਉਸ

ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਪੁਛਦੇ ਨ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਪੁਕਛਆ... ਤਾਂ ਉਸਨ ਮੈਂਨੂੰ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਸੀਆਂ.... ਕਿ ਉਿ ਕਿਸ
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਬਰ ਿੋਿੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਿੁਣ ਲਵਪੀਤ ਨ ਵੀ ਅਪਣੇ
ਿੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਬਸੂੰ ਤ ਿੌ ਰ ਦਾ ਇਲਾਿ ਿਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਿ ਬਚੇ
ਨੂੰ ਗੋਦ ਕਲਆ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਅਪਣੇ ਬਚੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਿਰਦੀ ਤੇ ਿੁਣ ਉਿ
ਪਕਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਲਵਪੀਤ ਦੇ ਕਵਚ ਵੀ ਪਕਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿੁਤ
ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਲਵਪੀਤ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਰਕਿਣ
ਲਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਵਪੀਤ ਿੁਣ ਪਕਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਿਰਾਏ।
ਕਜਥੇ ਤਿ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਕਜਥੇ ਉਸਨ ਅਪਣੇ
ਬਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਓਥੇ ਿੀ ਇਿ ਅਕਧਆਪਿ ਨਾਲ ਗਲ
ਿਰਿੇ ਓਥੇ ਦੀਆਂ ਿੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਕਸਖਾ ਦੀ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕਵਚ ਅਪਣੇ
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ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਅਜ ਉਸਦੀਆਂ ਕਸਖਾਂਈਆਂ ਿੁੜੀਆਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿ ਿੁੜੀ
ਨਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਿੈ ਤੇ ਕਤੂੰ ਨ ਿੁੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈ ਵਲ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਿਨ ਉਿਨਾਂ
ਿੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਿ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਕਵਚ ਲਗੀ ਿੈ
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀ ਕਮਿਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿੇ ਉਸ ਸਿਲ ਨ ਵੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿੁਤ
ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਦਤਾ ਤੇ ਿੁਣ ਲਵਪੀਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਿਤ ਿਰਦਾ ਉਿ
ਿਕਿੂੰ ਦੇ ਨ ਨਾ... ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿ ਿੋਈ ਚੀਿ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੇ ਿੋਲ ਿੋਵੇ

ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸਦੀ ਿਦਰ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਿ ਅਪਣੇ ਿੋਲੋਂ
ਦਰ ਿੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਖ਼ਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਿਦੀ ਿਮੀ ਰੜਿਦੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ...
ਤੇ ਇਵੇਂ ਿੀ ਲਵਪੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਿੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਦਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨ ਿੀ ਖੋਇਆ ਿੈ...ਤੇ ਉਸਨ ਅਪਣੀ
ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਿੇ ਅਪਣੇ ਕਵਚ ਬਦਲਾਵ ਕਲਆਂਦਾ.... ਤੇ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ
ਿੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੂੰ ਗੀ...।
.. ਮੈਂਨੂੰ ਇਿ ਸੁਣ ਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਿੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਿ
ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੇ ਮੂੰ ਿੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਿੁਣ ਉਿ ਸਚ ਮੁਚ ਖੁਸ਼ ਿੈ

ਪਰ ਮੁੜ ਿਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਿੋਈ ।
ਸੁਖਕਵੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਤੂੰ ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਰ
ਰਿੀਆਂ ਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਅਪਣਾ ਿਥੀਂ ਿੂੰ ਮ ਕਸਖ ਿੇ ਇਿ
ਿੈਿਟਰੀ ਕਵਚ ਲਗ ਕਗਆ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਿ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਵਚ
ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਿਥ ਵਟਾ ਦਾ
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ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾ ਰਕਿੂੰ ਦਾ
ਕਿੂੰ ਦਗੀ ਕਵਚ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ
ਨਾਲ ਨੀ ਖੜ ਦਾ ਿੋਈ
ਿਾਲ ਇਿ ਅਜ ਿਲ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਿਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ,
ਅਥਰਆਂ ਰਾਿੀ ਵਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ।
ਕਿ ਵਿਾ ਕਰਿਾ ਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ
ਤੂੰ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਖੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ,
ਕਿੂੰ ਮਤ ਿਰੀ ਸਜਣਾਂ ਵੇ
ਠ ਕਜਤ ਖੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ,
ਮੂੰ ਜੇ

ਤੇ ਸੌਂਣ ਨਾ ਦੇਵੋ

ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ,
ਅਥਰਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ
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ਕਬਨਾਂ ਚਿੀ ਕਵਚ ਪੀਸੇ ਤੋਂ
ਆਟਾ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ,
ਸੁਪਨ ਿੋਣ ਗੇ ਪਰੇ ਿਦੀ
ਘਾਟਾ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ,
ਿਦੀ ਵੀ ਿਲੇ ਰਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ,
ਅਥਰਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵਕਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ
ਅਪਣੇ ਸੁਪਕਨਆਂ ਨੂੰ ।
ਗੁਰਦੀਪ ਕਸੂੰ ਘ ਰਖੜਾ
ਇਿ ਿਿਾਣੀ ਿਾਲਪਕਨਿ ਿੈ ਪਰ ਿਾਲਪਕਨਿ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਬਿੁਤੀ ਸਚ
ਿੈ ਕਿ ਕਿ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਕਿੂੰ ਨੀਆਂ ਿੇ ਿੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਵਆਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ
ਮਰਿੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਿੀ ਿਰ ਕਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ਅਪਣੀ ਕਿੂੰ ਦਗੀ
ਕਵਚ ਸੁਪਨ ਸਜਾਏ ਿੁੂੰ ਦੇ ਨ ਉਿ ਸਾਰੇ ਿੀ ਿਚ ਵਾਂਗ ਟੁਟ ਿੇ ਕਬਖਰ ਜਾਂਦੇ
ਨ…।
ਨਟ :- ਇਸ ਿਿਾਣੀ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

ਸਾਂਝੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਿਿਾਣੀ ਕਵਚ ਥੋਨੂੰ ਿੁਝ ਵੀ ਕਸਖਣ ਨੂੰ
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ਕਮਕਲਆ ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਨੂੰ ਿਰਰ ਦਸਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ

ਵਟਸਆਪ (whatsapp) ਤੇ ਜਾਂ ਇੂੰ ਨਸਟਾਗਾਮ (instagram) ਤੇ ਵੀ
ਜੁੜ ਸਿਦੇ ਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਿ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਓ ਜੀ ਜਾਂ ਿੇਰ ਿਾਲ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਓ ਜੀ
ਇਸ ਿਿਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਦਲੋਂ ਧੂੰ ਨਵਾਦ
ਿਰਦਾ
ਵਲੋਂ :- ਗੁਰਦੀਪ ਕਸੂੰ ਘ ਰਖੜਾ
ਵਟਸਆਪ ਨੂੰਬਰ (WhatsApp number) :- +91 94656-66693
ਇੂੰ ਨਸਟਾਗਾਮ (instagram) :- @deep_jazbati
@gurdeep_rakhra
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