1
www.PunjabiLibrary.com

ਲਗਰ ਹਥ ਅਗਰ
2007 ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਾਰਚ
ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਦਨ ਸਨ ਅਨੂੰਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗੁਦਰੂੰ ਦਰ ਕਲੇ ਰ ਕਾ ਟਰਕ ਚਦਲਆ ਸੀ

ਦਪੂੰ ਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਮੇਲੇ ਚਲੇ ਸਨ ਦਜੂੰ ਨਾ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਦਹਲੀ ਵਾਰ
ਅਨੂੰਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਚਦਲਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੀ
ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਕ
ਚਦਲਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਕੁ ਅਠ ਵਜੇ ਤਕ ਅਨੂੰਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਏ
ਦੋ-ਦਤੂੰ ਨ ਦਦਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰਨ ਲੂੰਗਰ ਛਕੇ
ਤੇ ਖਬ ਘੁੂੰ ਮੇ ਦਿਰੇ ਉਮਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਵਚ ਪੜਦਾ
ਸੀ ਮੈਂ ਇਕ ਦਦਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਘੁੂੰ ਮਦੇ ਇਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ

ਅਪੜੇ ਜੋ ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਹਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ
ਬਾਹਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਭਦਵਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ
ਜਰਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਬਸ ਇਕ ਹੀ
ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਦਕ ਦਜਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ

ਮੈਨੂੰ ਕਰਗੀ ਕੀ ਭਦਵਖ ਦਵਚ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਸ
ਰੁਪਈਏ ਕਢੇ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿੜਾਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਮੇਰਾ ਹਥ ਿਦੜਆ ਤੇ ਕੁੜੀ
ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਦਛਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਦਸਆ "ਰਾਵੀ"
ਉਸ ਨ ਦਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਿਟ ਜੁਆਬ ਦਦਤਾ..
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ਕਦਹੂੰ ਦਾ ਕਾਕਾ "ਰ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਗੀ ਤੂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਲ ਇਹ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਬਲਕੁਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਸਨ ਪਲ ਦਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਦਲ ਤੋੜ ਦਦਤਾ ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ

ਦਾ ਉਸ ਨ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਕਹਾ, ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਪਰਾਣ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਦਬਨਾਂ
ਹੀ ਸੁਕ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁਛਣ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਦਰਹਾ ਪਰ ਮੈਂ
ਦਿਰ ਵੀ ਪੁਦਛਆ..
ਦਿਰ ਦਕਸ ਅਖਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਪਆਰ ਕਰ?
ਉਸਨ ਦਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਥ ਿਦੜਆ ਤੇ ਦਕਹਾ ਦਕ "ਮ" ਅਖਰ ਵਾਲੀ
ਕੁੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਸ
ਜਰਰ ਬਣ ਗਈ ਦਕ ਚਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਪਆਰ ਕਰ ਕੁਆਰੇ ਤਾਂ ਨੀ ਮਰਦੇ

ਦਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨ ਹਥ ਦਦਖਾਏ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਤੇ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜੁਆਬ ਦਦਤੇ ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ
ਘੁੂੰ ਦਮਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਲੇ-ਮੁਹਲੇ ਵਾਲੇ ਦਦਨ ਹੋਰ ਇਦਤਹਾਦਸਕ
ਗੁਰਦੁਆਦਰਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ
ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਦਪਆਰ
ਭਾਵੇਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਦਵਚ ਇਹ ਵਦਹਮ ਬੈਠ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਦਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
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ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਦਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
ਰਦਹਣਾ ਦਜਸ ਰੂੰ ਗ ਦਾ ਉਸਨ ਸਟ ਪਾਉਣਾ, ਓਸੇ ਰੂੰ ਗ ਦਵਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ
ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂੰ ਗ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੂੰ ਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨੀ ਸੀ
ਜਚਦਾ ਪਰ ਦਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਓਹੀ ਰੂੰ ਗ ਪਾਉਣਾ ਖਬਸਰਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ
ਦਗਟੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟ ਕਚਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਰ-ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਸੀ

ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਦਾ ਦਜਹਾ ਮੇਰਾ ਦਖਆਲ ਹੈ ਦਕ 2005 ਜਾਂ 2006
ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਨ ਦਲਆ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਦਲਦਖਆ
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਦਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰੇਮ ਪਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ
ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਲਖ ਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਹੂੰ ਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਡਰ ਲਗਦਾ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕਲ ਵਕਤ ਦਲਦਖਆ ਸੀ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਤੇ ਜੇਬ ਦਵਚ ਪਾ ਦਲਆ
ਦਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਦਰਹਾ ਦਕ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦਵਚ ਕੀ ਸੀ

ਘਰ ਆ ਵਰਦੀ ਲਾਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਰਖ ਦਦਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੀੜੇ ਧੋਣ
ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਕਢ ਦਲਆ ਉਹਨਾਂ ਪਦੜਆ ਤੇ
ਦਿਰ ਮੇਰੇ ਦਪਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ
ਤਾਂ ਮਦਹਸਸ ਹੋਈ ਹੀ ਪਰ ਦਛਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅਜ ਵੀ ਉਸ
ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਦਛਤਰ ਪੈਣ ਦਪਛੋਂ ਮੈਂ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਦਕਥੇ
ਸੀ ਦੋ ਦਦਨਾਂ ਦਪਛੋਂ ਦਿਰ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਦਲਦਖਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਘਰ ਸੁਟ ਦਦਤਾ
ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹਥ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਦਛਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ
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ਉਸਦਾ ਪਕਾ ਆਦਸ਼ਕ ਸੀ ਦਛਤਰ ਵਜਣ ਤੇ ਵੀ ਦਪਛਾਂਹ ਨਾ ਹਦਟਆ ਰਾਵੀ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਕੂੰ ਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸਨ ਕਦੇ ਮੇਰੇ
ਵਲ ਦਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਦਤਾ 12 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਹੂੰ ਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨ ਦਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਠਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਦਤਾ ਪਲਾਂ ਦਵਚ ਹੀ ਦਦਲ ਚਰ-ਚਰ ਹੋ ਦਗਆ ਬਹੁਤ

ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਦਕਤੇ ਥਾਂ ਦਟਕਾਣਾ ਨਾ ਲਭੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੂੰ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਏਨੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਢਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਦਲਖਣ ਲਗਾ ਦਬਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਹੀ ਇਕ
ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖ ਦਦਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਦਹਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਇਨਕਾਰ ਦਪਛੋਂ ਦਲਦਖਆ ਸੀ..
ਤਰ ਕਲ

ਦਗ ਦ ਨਵ ਖਸ਼ ਹ,

ਮਰ ਕਲ ਯ ਦ ਦ ਗ ਹਰ ਈ ਏ,
ਮਬ

ਵ ਗ ਡ ਬਆ

ਦ ਹ,

ਤ ਤ ਕਸ਼ਤ ਦ ਚ ਲ ਬਣ ਈ ਏ,
ਤ ਸ ਣ ਹਰ ਬਣ ਲਏ ਨ,
ਅਸ ਿਛਲ ਗਲ ਦਹਰ ਈ ਏ,
ਮ ਗਮ ਨ

ਦਗ ਬਣ ਲਆ,
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ਤ ਤ ਖਸ਼ ਆਂ ਦ ਮ ਹ ਿਲ ਲ ਈ ਏ,
ਅਸ ਵ ਗ ਦ ਰਆਵ ਰ
ਤਤ

ਗਏ ਹ ,

ਦਗ ਨਵ ਵਸ ਈ ਏ

ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਤੇ

ਦਵਚ ਰੋਕਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਦਲਖਣੇ, ਸੁਨਹੇ ਭੇਜਣੇ ਪਰ ਹਰ
ਵਾਰ ਉਸ ਨ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਘਰੇ ਦਸਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਦਿਰ ਵੀ
ਨਾ ਟਲਣਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ
ਦਪਆਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ, ਕਦੇ ਦਸ਼ਕਦਵਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖਣੇ
ਕਦਵਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਦ ਕਦੇ ਦਲਖੀਆਂ ਬਸ ਦਨਿੱਕੇ-ਦਨਿੱਕੇ ਅਖਰ ਜੋੜ
ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖਦਾ ਸੀ ਲੇ ਖਕ ਥੋੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਹੁ ਵਡਾ ਦਗਆਨੀ ਟੁਦਟਆ
ਆਦਸ਼ਕ ਸੀ ਖੈਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਨਾਂਹ ਦਪਛੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦਰਹਾ

ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਦਗਆ ਉਸਦੇ ਸੈਕਦੜਆਂ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ
ਉਸਨੂੰ ਸੁਨਹੇ ਭੇਜਣੇ ਬੂੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਮੇਰਾ ਰੂੰ ਗ ਸਾਂਵਲਾਂ ਸੀ ਸਜ-ਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਜਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਦਕ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਦਪਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਦਜਸ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੂੰ

ਉਹ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ
ਕਮੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਤੇ ਰਬ ਨੂੰ ਕੋਦਸਆ ਦਜਸ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ
8 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦਵਆਹ ਕਰਵਾ ਦਲਆ ਮੇਰੇ ਦਦਲ
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ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦਦਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਦਨ ਦਪੂੰ ਡ ਨਾ
ਦਰਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਦਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਦਦਨ
ਥੇ ਦਰਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦਦਨ ਸਚੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਦਢਆ
ਮੈਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਦਲਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਖੁਦ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਕ
ਦਕੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦਦਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ
ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਦਖਆ..
ਅ

ਮਰ

ਦਗ ਨਲ ਮ ਹ ਗਈ,

ਵਸਦ ਸ ਸ ਡ ਸ ਹ ਵਚ,
ਕਸ ਹਰ ਦ ਸ ਹ ਦ ਗਲ ਮ ਹ ਗਈ,
ਸ ਲਈ

ਦ- ਨ ਇਕ ਕਰ ਦਤ ਸ ,

ਉਹ ਸ ਡ ਲਈ ਬ-ਨ ਮ ਹ ਗਈ,
ਚ ਹਆ ਸ

ਸ ਨ ਸਿ ਨਆਂ ਦ ਵ ਗ,

ਉਹ ਸਿ ਨਆਂ ਵ ਲ ਿ ਤ ਲਈ ਆਮ ਹ ਗਈ
ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਥਰ ਵਹਾਏ ਤੇ ਖਬ
ਦਲਦਖਆ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਹਾਂਦਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਖਦਹੜਾ ਛਡ ਅਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਮੇਰਾ
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ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਵਚ ਦਵਅਸਤ ਹੋ ਦਗਆ ਸਮਾਂ
ਲੂੰਦਘਆ ਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਦਨ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੜਕੇ

ਠ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਦਚਮਟਾ

ਵਜਾਉਣਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦਵਚ ਜਦਤੂੰ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਵਚ ਦਨੂੰਦਰੋ

ਤਾਈ ਇਕ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਸਨ ਅਧੇ ਤੋਂ ਦਜਆਦਾ ਦਪੂੰ ਡ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦਵਚ
ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਸੀ ਦਕ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਤੇ ਖਾਣ
ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਉਸ ਦਦਨ ਦਸਰੀ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦਤੂੰ ਨ ਵਜੇ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦੀ ਦਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ
ਦਤਆਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਈ ਬੇ-ਹਦ

ਖਬਰਸਰਤ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਗਆ ਦਕ ਇਹ ਜਰਰ ਪਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਦਜਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਖਾਂ ਸਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੂੰ ਗਤ
ਦਵਚ ਉਹ ਅਲਗ ਦਦਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਲ ਲਗਦੀ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਧਆਨ ਨਾ ਦਦਤਾ ਤੇ ਬਸ ਦਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਦਵਚ ਅਨੂੰਦ

ਲੈ ਣ ਲਗਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਦਤਆਂ ਨਾਲ ਦਚਮਦਟਆਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਦੀ ਦਖਚਾ-ਤਾਣੀ
ਚਲਦੀ ਰਦਹੂੰ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਨੂੰਦ
ਜਰਰ ਮਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦਤੂੰ ਦਰ ਤਬਲੇ ਦਵਚ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ
ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਢੋਲਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਕਈ ਈਰਖਾ
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ਕਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੀ
ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਬਲਾ ਦਸਖਣ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤਾਲ ਦਵਚ
ਤਾਲ ਦਮਲਾ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲਗਦੇ ਅਨੂੰਦ ਭਰਪਰ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ
ਲਗਭਗ ਦਜੂੰ ਨ ਵੀ ਮੁੂੰ ਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦਵਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਸਨ ਸਭ ਦਾ ਦਧਆਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੀ
ਬਹੁਤ ਦਜਆਦਾ ਸੀ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵਚ ਉਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਮਲੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦਕਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਜਥੇ
ਵੀ ਮੁੂੰ ਦਡਆਂ ਦਾ ਇਕਠ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਦਸ਼ਕ
ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਦਪਛੇ ਸਨ ਹਰ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ਉਸਨੂੰ

ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਾ ਭੇਦਜਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਤੋੜ
ਜੁਆਬ ਦਦਤੇ
ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਦਹਣ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਉਸਦੇ

ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦਵਚ ਅਸੀਂ ਦਨਿੱਤ ਤੜਕੇ ਦਮਲਦੇ ਪਰ ਕਦੇ
ਇਕ-ਦਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਕ ਤਾਂ ਗੁਰ ਘਰ ਦੀ ਮਦਰਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਤੇ ਦਸਰਾ ਦਛਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ
ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਨ ਮੇਰੀ
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ਯੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ੂੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪੁਟਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸਜ-ਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਦਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਜਸਨ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ
ਸੋਹਣੇ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਦਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਜਰਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਅਖ ਨਾ ਝਮਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ

ਅਖਾਂ ਤੇ ਦਿਦਾ ਸੀ ਗੁਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਸਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵਚ ਕਦੇ ਦਦਖਾਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਦਤੀ ਦਦਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਦਗਆ ਹੁਣ ਉਸ
ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਮਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਟਕਾਣਾ ਨਾ ਦਰਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਏਨੀ
ਦਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਦਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੂੰ ਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦਵਚ ਰੁਝ ਦਗਆ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦਮਲਣਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਦਗਆ
ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਜਦਹਨ
ਦਵਚ ਜਰਰ ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਸਚ ਹੋਈ
ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੀ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਦਕ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸ ਅਖਰ ਤੋਂ ਹੈ?
ਅਗਰ "ਰ" ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਰ ਤਾਂ ਦਦਲ ਟੁਦਟਆ ਲਉ ਅਗਰ ਦਕਸੇ ਹੋਰ
ਅਖਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਇਹ ਗਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ
ਲਗਦੀਆਂ ਨ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ

ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਦਕ ਉਸ ਦੀ ਭਦਵਖ ਵਾਣੀ 'ਚ ਦਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਮੈਂ
ਤਾਂਘ ਰਖਣ ਲਗਾ
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ਦਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਕ ਯਾਰ ਦਾ ਦਵਆਹ ਆ ਦਗਆ ਉਹ ਉਮਰ
ਦਵਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰ ਪਕਾ ਸੀ ਪਦਰਵਾਦਰਕ
ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਦਨਭਦੀ ਵੀ ਬਾ-ਖਬੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਦਦਨ ਪਦਹਲਾਂ ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਕੁੜੀ ਵਾਦਲਆਂ ਨ ਜਲਦੀ ਦਵਆਹ ਮੂੰ ਗ ਦਲਆ ਦਵਆਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ
ਦਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਥ ਸੀ ਦਵਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਰੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲਏ ਤੇ ਪਦਹਲਾਂ ਕਮਦਰਆਂ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਦਵਚ ਰੂੰ ਗ
ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂੰ ਗ ਨਾਲ ਦਲਬੜੇ ਪਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਰੂੰ ਗ-ਰਪ
ਓਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਰੂੰ ਗ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਲਗਣ ਲਗਾ ਸਾਰੇ

ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖ ਹਸਦੇ ਤੇ ਦਟਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠ ਦੇ
ਉਪਰ ਚੜਹ ਦਗਆ ਉਪਰਲੇ ਦਹਸੇ ਨੂੰ ਰੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਧਆਨ
ਰੂੰ ਗ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ ਦਕ ਮੈਨੂੰ ਦਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ..
ਲਵਪਰੀਤ ਭਾਜੀ..
ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਦਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਪਛਲੇ

ਘਰ ਤੇ ਪਈ ਦਜਥੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂੰ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰਬਲ ਸੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਦਕ ਰਬਲ ਕਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਪਛੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ
ਆ ਦਰਹਾ ਦਕ ਰਬਲ ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦਕਉਂ ਮਾਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ
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ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਸਵਾ ਘਰ ਦਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰੂੰ ਗ ਵਾਲਾ ਡਬਾ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਦਖਆ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਬੋਦਲਆ..
ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ
ਦਿਰ ਉਹ ਮੂੰ ਜੇ ਤੋਂ

ਠ ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਆਈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਦਜਹੇ ਬੋਲੀ..

ਰਬਲ - ਮੇਰੀ ਭਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਏ
ਆਪਣਾ ਿੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਦਦਉ
ਦਜਉਂ ਹੀ ਉਸਨ ਏਦਾਂ ਦਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਜਵੇਂ ਖੂੰ ਭ ਲਗ ਗਏ ਹੋਣ ਮੇਰੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਟਕਾਣਾ ਨਾ ਦਰਹਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਕਹਾ..
ਮੈਂ - ਹੁਣੇ ਦਲਆਇਆ ਦਲਖ ਕੇ
ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਿੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਤੋਂ

ਤਦਰਆ ਏਨੀ ਿੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਕ

ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਦਡਗਣ ਦਪਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਵਚ
ਦਕਹਾ..
ਓ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਤੈਨੂੰ ..

ਮੈਂ ਦਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਦਤੇ ਦਲਬਦੜਆ ਹੀ ਭਜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਗਆ ਤੇ ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ ਤੇ ਨੂੰਬਰ ਦਲਖ ਵਾਦਪਸ ਆ ਦਗਆ

ਦਿਰ ਕਾਹਲੀ ਦਵਚ ਕੋਠ ਚਦੜਆ ਤੇ ਰਬਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ ਰਬਲ ਥੋੜਾ
ਨੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਾਗ਼ਜ ਉਸ ਵਲ ਸੁਟ ਦਦਤਾ ਕਾਗ਼ਜ
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ਚੁਕਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਪਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂੰ ਗ ਕਰ ਹੇਠਾਂ

ਤਰ ਆਇਆ

ਉਸ ਦਦਨ ਰੂੰ ਗ ਕਰਦਦਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਿੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕੂੰ ਮ ਖਤਮ ਕਰ ਅਸੀਂ
ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹਾਤਾ-ਧੋਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਾ ਉਹ ਹਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਸਕਦਾ ਦਕ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਦਜਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦੇ ਆਦਸ਼ਕ ਹਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਗਲ ਦਾ ਦਬਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਦਰਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੂੰਗਰ ਹਥ
ਅੂੰ ਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ
ਦਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ
ਉਸਦੇ ਦਵਆਹ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦਵਚ ਤੜਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼

ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦਿਲਮ
ਤਾਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ
ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਹਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਕਰਸ਼ਮਾ ਲਗਦਾ
ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਬਸਰਤ ਅਦਹਸਾਸ ਸੀ ਇਹ
ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕੀਆ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਿੋਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 1208

ਸੀ ਮੈਂ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੋਨ
ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਦਖਆ ਤਾਂ ਦਕਸੇ ਅਨਜਾਣ ਨੂੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਗਆ ਦਕ
ਿੋਨ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਿੋਨ ਚੁਦਕਆ ਤੇ ਅਦਗ

ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ..

ਰਬਲ - ਲਵਪਰੀਤ ਭਾਜੀ?
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ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ ਰਬਲ ਆ?
ਰਬਲ - ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ - ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ?
ਰਬਲ - ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਕਵੇਂ?
ਮੈਂ - ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਰਬਲ - ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਭਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ
ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਉ ਦਿਰ
ਰਬਲ - ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਏਨੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ?
ਮੈਂ - ਲੈ ਦਸ, ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਕੂੰ ਨ ਦਚਰ ਦਾ ਿੋਨ ਉਡੀਕ ਰਹਾਂ
ਮੈਂ
ਰਬਲ - ਅਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਕੂੰ ਨ ਮੁੂੰ ਦਡਆਂ ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਕਹਾ ਦਕ ਆਪਣੀ
ਭਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਾ
ਮੈਂ - ਆਹੋ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਪੂੰ ਡ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ ਦਿਰਦਾ ਉਸ
ਦਪਛੇ
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ਰਬਲ - ਪਰ ਮੈਂ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਦਤੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ
ਦਕਹਾ ਦਕ ਗਲ ਤਾਂ ਦਸਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ - ਦਕਉਂ ਏਦਾਂ ਦਕਉਂ?
ਰਬਲ - ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਜ ਦੇ ਮੁੂੰ ਡੇ ਹੋ ਦਜਸਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਗ਼ਲਤ ਗਲ ਨੀ ਸੁਣੀ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵਚ
ਮੈਂ - ਅਛਾ ਲਗਦਾ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਨੀ ਸੁਦਣਆ ਕਦੇ?
ਰਬਲ - ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਦਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ
ਮੈਂ - ਏਨਾ ਵੀ ਚੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਜੂੰ ਨਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ
ਰਬਲ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ
ਤਰੀਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਵਲੋਂ , ਸਾਦਗੀ ਵਲੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਬੋਲ ਚਾਲਣ
ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਵਲੋਂ , ਹਰ ਸਦਤਕਾਰ ਯੋਗ ਖਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ
ਮੈਂ - ਅਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਕ ਮੇਰੇ ਏਨ ਝੂੰ ਡੇ
ਝਲਦੇ ਨ
ਰਬਲ - ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਦੇ
ਵੀ ਅਗਰ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਦਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਦੂੰ ਦੇ
ਨ
ਮੈਂ - ਅਛਾ ਦਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਨਾਮ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ?
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ਰਬਲ - ਲੈ ਦਸ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਏ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ?
ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਹਸਣ ਲਗ ਪਏ ਮੈਂ ਬੋਦਲਆਂ..
ਮੈਂ - ਕਰਾ ਦਿਰ ਗਲ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ?
ਰਬਲ - ਕਰ ਲੋ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਮੂੰ ਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਦਿਰ ਓਦੇ ਨਾਲ ਲਗ
ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ
ਮੈਂ - ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੂੰ ਝ ਲਗੀ ਜਾਂਦਾ ਦਜਦਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਸਣ ਲਗੇ ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਏਨ ਵੀ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਦਿਰ ਹਸਣ ਲਗੇ
ਮੈਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਦਪੂੰ ਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਰਨੀ ਵਾਲੀ
ਸੜਕ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ
ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਮੈਂ ਇਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਖਾਸ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਠੂੰਡ ਦੀ

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦਵਚ ਬਾਹਰ ਦਿਰ
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ਦਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਕਸੇ ਦਕਸਮ ਦਾ
ਦਵਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਰਬਲ ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਰ ਿੋਨ
ਆਪਣੀ ਭਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿੜਾ ਦਦਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹੌਲੀ ਦਜਹੀ ਬੋਲੀ..
ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ - ਕੀ ਹਾਲ ਆ?
ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ?
ਮੈਂ - ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ?
ਮੈਂ - ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੁਰਦਾ-ਦਿਰਦਾ ਆਪ ਨਾਲ
ਗਲ ਕਰ ਦਰਹਾ
ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਠੀਕ ਆ
ਮੈਂ - ਸਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁਦਛਆ ਹੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਦਾ?
ਉਹ ਬੋਲੀ..
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ਅਕਾਸ਼
ਮੈਂ - ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ - ਹਾਂਜੀ ਦਦਸਆ ਹੈ ਰਬਲ ਨ
ਮੈਂ - ਲਗਦਾ ਰਬਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਅਕਾਸ਼ - ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀ ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਮੈਂ - ਅਛਾ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਰਫ਼ ਦਧਆਨ ਦਗਆ ਦਕ ਹਰ
ਗਲ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ
ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੂੰ ਟਾ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਉਸਨ ਦਦਸਆ ਦਕ
ਉਸਨ ਏਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ
ਬਾਰੇ ਦਦਸਆ ਪਦਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦਦਸਆ ਇਹ ਵੀ ਦਦਸਆ ਦਕ ਹੁਣ ਉਹ

ਦਕੂੰ ਨ ਹੋਰ ਦਦਨ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ
ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਕਸੇ ਨ ਦਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿੋਨ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰਬਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸਨ ਦਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਤੇ ਰਬਲ
ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ ਆਉਂਦੇ ਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੇਰੀ
ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦਠਨ
ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਜਰਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਦਦਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ
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ਤੋਂ ਛੁਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਸੀ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਦਖਚ ਜਰਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਦਨ ਤਕ ਿੋਨ ਤੇ
ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਕਸੇ
ਵੀ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਗਲ ਕਰਦਦਆਂ ਕਰੀਬ ਪੂੰ ਦਰਾਂ ਦਦਨ ਹੋ ਗਏ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦੀ ਇਕ ਮਦਨਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਝੁਮਕੇ ਲਏ
ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿੋਨ ਕਰ ਰਸਤੇ ਦਵਚ ਲੂੰਘਦਦਆਂ ਿੜਾ ਦਦਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਪਸੂੰ ਦ ਆਏ ਦਜਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੁਮਕੇ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਦਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਦਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੂੰ ਨ
ਦਖਚੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵਚ ਅਗ ਵਾਗੂੰ ਿੈਲ
ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦਿਰ ਇਕ ਦਦਨ ਉਹ ਵਾਦਪਸ
ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਦਕਉਂਦਕ ਉਸਨੂੰ
ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ
ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਨਿੱਤ ਿੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਚ ਦੋ-ਦਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਜਰਰ ਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਿੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਦਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਅਸਲ ਦਵਚ ਉਸਨ ਖੁਦ ਹੀ ਦਕਹਾ ਸੀ ਦਕ ਦਜਸ ਿੋਨ ਤੋਂ
ਉਹ ਿੋਨ ਕਰੇ ਮੁੜ ਵਾਦਪਸ ਮੈਂ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ
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ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਦੀ
ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਗਲਬਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਦਹੂੰ ਦੀ ਸੀ ਦਿਰ
ਇਕ ਦਦਨ ਉਸਨ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਦਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਰਦਹਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਬਲ ਦੇ ਿੋਨ ਤੋਂ
ਿੋਨ ਆ ਦਗਆ ਰਬਲ ਦਾ ਨੂੰਬਰ ਮੇਰੇ ਿੋਨ ਦਵਚ ਰਦਖਅਤ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ

ਨਾਲ ਿੋਨ ਚੁਦਕਆ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਗੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਦਨ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਰ
ਵਕਤ ਗਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦਦਸਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬਲ ਨ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਦਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਲਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਦਸਆ ਦਿਰ ਉਸਦੇ ਕਦਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਿੀ ਸਾਰੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦਲਖੇ
ਇਕ ਰਾਤ ਉਸਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦਦਸਆ ਦਕ ਪਰਸੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਏ ਦਮਲਣ ਬਾਰੇ
ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ ਇਕ ਕੁੜੀ ਆਪ ਦਮਲਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਭ ਦਪਛੇ ਰਬਲ ਦਾ ਦਜਆਦਾ ਹਥ ਸੀ
ਰਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦਜੇ ਦੇ ਨੜੇ
ਆਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲ-ਗਲ ਤੇ ਹਸਣਾ

ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਉਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਲਦਗਆ ਦਕ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦਜੇ ਨਾਲ ਦਕਸੇ ਮਜਬਰੀ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਗਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਅਗਲਾ
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ਦਦਨ ਚਦੜਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵਚ ਖਬਰ ਿੈਲ ਗਈ ਦਕ ਬਾਪ ਸਰਤਾ ਦਸੂੰ ਘ
ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਦਵਚ ਇਕ ਅਟਕਣ ਜਰਰ ਸੀ ਦਕਉਂਦਕ
ਦਜਧਰ ਅਸੀਂ ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਓਧਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ
ਓਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ
ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਦੇ ਨ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਜੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਦਹਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨ ਖਾਸਾ ਹੀ ਘੇਦਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੂੰ ਡੇ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਾਰੇ ਦਦਸਆ ਉਹ ਮੇਰਾ

ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂੰ ਜ-ਛੇ ਮਹੀਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪਦਹਲਾਂ ਕਦੇ ਦਕਸੇ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਮਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਗਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਦਗਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁਰਕਦਰਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲਏ ਸੋਦਚਆਂ ਦਕ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ
ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ
ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਅਠ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਬਲ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ
ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀ ਦਜਉਂ ਹੀ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਗਹਾ ਵਲ ਨੂੰ
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ਭਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਮੂੰ ਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਪਹੁੂੰ ਚਣ 'ਚ ਪਰ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ ਹੋਏ ਪਏ
ਸੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਦਰੋਂ ਤੁਦਰਆ ਆਉਂਦਾ ਬੂੰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਰਬਲ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਦਰ ਹੀ ਸਨ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ
ਦਗਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਦਆਂ ਹੀ ਕੁਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨ

ਡਰ ਗਏ ਕੁਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਭਜ ਕੇ ਨਦਹਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ
ਤੇ ਚੜ ਦਗਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੁਤੇ ਤੋਂ ਦਕਸਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ
ਲਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਦਮਲਣ ਗਏ ਹੋਵੋ ਮੈਨੂੰ ਦਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਦਆਂ ਦੇਖ ਰਬਲ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਦਗਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਲ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਦਾ ਦੇਖ

ਉਹ ਦੋਨ ਹਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁਤੇ
ਨੂੰ ਲੈ ਦਪਛੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਕੁਤੇ ਦੇ ਗਲ ਰਸੀ ਬਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਜਸਨੂੰ ਰਬਲ
ਨ ਿਦੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਅਕਾਸ਼ - ਕੀ ਗਲ ਏਨਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਕੁਤੇ ਤੋਂ?
ਮੈਂ - ਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਲਤਾਂ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ
ਅਕਾਸ਼ - ਉਸਨ ਦਕਹੜਾ ਦਸਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਤਾਂ ਿੜ ਲਈਆਂ!
ਮੈਂ - ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਦ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ
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ਉਹ ਦੋਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਸਣ ਲਗੀਆਂ ਦਿਰ ਰਬਲ ਦਪਛੇ ਖੜੀ
ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਉਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਓ ਕੁਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਹੀ ਭਜ
ਗਏ
ਮੈਂ - ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੀ ਆ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਲਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੇ ਦਕਸੇ ਨ ਕੁਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸੁਣ ਦਲਆ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਸੀਟੋ-ਘਸੀਟ ਹੋਣੀ
ਉਹ ਦਿਰ ਤੋਂ ਹਸਣ ਲਗੀਆਂ ਦਿਰ ਰਬਲ ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਦਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨੀ ਕਦਹੂੰ ਦਾ ਇਹ
ਮੈਂ - ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਲਆਉਣਾ ਜਰਰੀ ਸੀ ਏਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੰ ਦੇ ਪੈਣ ਲਗੇ ਸੀ
ਅਕਾਸ਼ - ਬੂੰ ਦਦਆਂ ਦੀ ਗਲ ਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਦਾ
ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਨਕਲਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦਹੂੰ ਦੇ ਕੁਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ
ਦਲਆਉ ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਦਕਦਾਂ ਕਰਦੇ?
ਮੈਂ -

ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਨ ਨੜੇ ਅਜ ਹੀ ਇਕ ਬੂੰ ਦਾ ਮਦਰਆ

ਡਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੁਕੇ ਪਏ ਸੀ

ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾ ਤਾ

ਰਬਲ - ਚਲ ਮੁਆਿ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ
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ਮੈਂ - ਚਲ ਜਾ ਦਿਰ ਤੂੰ ਤੁਰਾ-ਦਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੂੰ ਗ 'ਚ
ਭੂੰ ਗ ਨਾ ਪਾ
ਅਕਾਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ ਰਬਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ ਖੁਲੇ
ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦਕ ਇਕਲੇ ਹੋ?
ਮੈਂ - ਹਾਂ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਓ ਦੇਖ ਦਵਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਦਕਥੇ
ਖਲੋ ਤਾ ਜਾ ਕੇ
ਦੋਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿਰ ਹਸੀਆਂ ਦਿਰ ਰਬਲ ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਚਲ ਦਿਰ ਮੈਂ ਘੁੂੰ ਮ ਦਿਰ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ
ਅਕਾਸ਼ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਦਿਰ ਬੋਦਲਆ..
ਮੈਂ - ਹੁਣ ਜਾਵੇਂਗੀ ਵੀ ਦਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਕਲਾ
ਵਾ ਚਲੀ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ
ਰਬਲ - ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਮੈਂ - ਜਾ ਦਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ
ਰਬਲ - ਚਲੀ ਆ ਭਰਾਵਾ
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ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਪਸ ਦਵਚ ਗਲਾਂ ਕਰਨ
ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਕ ਰਬਲ ਦਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਰਬਲ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੀ ਮੁਕਣੀਆਂ ਘਰੋਂ ਿੋਨ ਆਉਣ ਦਡਆ ਵਾ
ਮੈਂ - ਤੂੰ ਨਾ ਟਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ ਗਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ
ਪਦਹਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਦਈ ਚਲ
ਰਬਲ - ਕੋਈ ਨੀ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਹੀ ਪਾ ਲਉ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ
ਮੈਂ - ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲਗਦਾ ਤੂੰ ਅਜ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂਗੀ
ਰਬਲ - ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਦਛਤਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ
ਇਹ ਆਖ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਦਿਰ ਤੋਂ ਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼
ਦਾ ਹਥ ਿਦੜਆ ਤੇ ਲਬ ਦਮਲਾਉਣ ਲਗਾ ਦਕ ਦਕਸੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ
ਬਤੀ ਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਲ ਦੇਖਣ ਲਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਲ ਹੀ
ਆ ਦਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਰਬਲ ਵਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਕਹਾ ਉਹ ਰਬਲ ਵਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜ ਕੇ
ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦਗਆ ਉਹ ਦੋਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰ
ਪਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਛ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਲੂੰਘ ਦਗਆ ਉਹ
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ਦੋਨ ਕਾਿੀ ਦਰ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਪਛੋਂ ਆਵਾਜ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਦਖਆ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬੂੰ ਦ ਨਾ
ਹੋਈਆ ਅਸੀਂ

ਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਦਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਪਛੋਂ ਰਬਲ ਦਾ ਿੋਨ

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਈਆਂ ਨ ਦਿਰ ਮੈਂ ਤੇ
ਯਾਦਦਵੂੰ ਦਰ ਵੀ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਇਕ-ਦਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ

ਵਾਦਪਸ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਪਛੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਰ ਿੋਨ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦਦਤਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਅਗਲੇ ਦਦਨ ਅਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਚਲੀ ਗਈ
ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਤੂੰ ਨ ਦਦਨ ਦਪਛੋਂ ਉਸਨ ਿੋਨ ਕੀਤਾ
ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਆਉਣਾ ਘਟ ਦਗਆ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ

ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਪਛੋਂ ਉਹ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਆਈ ਪਰ ਦਮਲ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਵਚ ਦਵਅਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਘਟ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਵਚ ਦਮਲਣ ਦੀਆਂ ਦਵਉਂਤਾਂ ਘੜਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦਦਨ ਬੀਤਣ ਲਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਗਲਬਾਤ ਦਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਦਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਪਛੋਂ ਉਸਦਾ ਿੋਨ
ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦਦਸਆ ਦਕ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ ਮੁੂੰ ਡਾ ਿੌਜੀ

ਸੀ ਕੁਝ ਦਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਆਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਿਰਕ ਨਾ ਦਪਆ ਉਸਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਕਉਂਦਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵਚ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ
ਦਪਆਰ ਦੇ ਲਲੇ -ਪਪੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ ਹਾਂ ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ ਤਰਫ਼
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ਦਖਚ ਜਰਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਅਧਾ ਘੂੰ ਟਾ ਗਲ ਕੀਤੀ ਉਸਨ ਦਕਹਾ ਦਕ
ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
ਉਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦਕਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਦਛਆ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਵੀ ਚੂੰ ਗੇ ਦੋਸਤ ਜਰਰ ਸੀ ਦਕਉਂਦਕ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦਕ ਸਾਡਾ ਦਵਆਹ ਹੋਣਾ ਅਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਦਵਆਹ

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰਟਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਗਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਅਗੇ
ਵਧਦੀ ਪਰ ਗਲ ਠਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਅਿਸੋਸ ਸੀ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੀਤੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰ ਭਾਲ

ਦਲਆ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਅਗੇ ਵਧ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਦਪਛੋਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਧਆਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਦਹਤ
ਪੜਨ ਦਵਚ ਲਾ ਦਲਆ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ਪੜਨ ਲਗਾ ਦਜਸ
ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦਵਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇ ਦਦਲ ਟੁਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
ਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਖਤਾਂ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਦਲਆ

ਰਾਵੀ ਮੇਰਾ ਪਦਹਲਾ ਦਪਆਰ ਜਰਰ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ
ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦਜਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰਰ
ਆਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦੇ
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ਦਵਆਹ ਦਪਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੁਟੇ ਦਦਲ ਦਾ ਦਦਲਾਸਾ ਜਰਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਮੈਂ
ਉਮਰ ਭਰ ਉਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਹਾਰ ਰਹਾਂਗਾ
ਅਕਸਰ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੜਾ
ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਨਾ ਦਕਸੇ ਪਖੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ

ਜਾਣਾ, ਦਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਢੀ ਠਸ ਲਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਦਲਖਣ ਦਾ
ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਤਪੂੰ ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁਟੇ
ਦਦਲ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਮਲ ਦਗਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਰਰ ਕਦਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਦਕ
ਸਾਨੂੰ ਦਕਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਕ ਇਹ ਦਕੂੰ ਨ ਕੁ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲ ਸਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਭਾਦਵਤ ਜਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਹਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਲਪਦਨਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਢ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਚਲੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ
ਦਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਦਤੇ ਗਏ ਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਲਖਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਬਾਕੀ
ਰਹੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗਲ ਨ ਅਜ ਤਕ ਦਦਲ ਦਵਚ ਦਕਤੇ ਨਾ ਦਕਤੇ ਘਰ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਖਰਾਂ ਦਵਚ ਅਜ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ
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ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦਕਸੇ ਕੋਲ ਭਦਵਖ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਦਕਉਂਦਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ
ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਜਹੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਪਲਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਰੁਖ ਬਦਦਲਆ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦ ਸਜਣਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖਤਮ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਨ ਧੂੰ ਨਵਾਦ

ਿ ਤ ਸਘ ਭਣ
+91 9779324826

(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ
ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜਨ ਲਈ ਆਪ ਿੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠਾਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ )
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ਕਹ ਣ ਆਂ:1.
2.

3.

ਲ
ਖਨੀ ਕਮੀਜ਼ (ਭਾਗ ਦਤੂੰ ਨ)
ਨੀਲਮ

4.

ਪਰੇਮ ਦਵਆਹ

5.

ਬਲਬ (ਭਾਗ ਦਤੂੰ ਨ)

6.

ਰਹੀ ਪੀੜਾ (ਭਾਗ ਦੋ)

7.

ਅੂੰ ਦਤਮ ਸਰੇਣੀ

9.

ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਦਪਆਰ

10.

ਜਨਮਦਦਨ

11.

ਸਾਂਵਲੀ ਕੁੜੀ

12.

ਮੁਲ 12 ਹਜਾਰ(ਭਾਗ ਦਤੂੰ ਨ)

14.

ਮੁਖਦਤਆਰ ਕੌ ਰ

15.

ਚੂੰ ਦਨ ਕਾ ਦਬਰਵਾ

16.

ਦਧੀਆ ਸਰੀਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ

8.

13.

ਰਖੜੀ

ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ
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ਕਤ ਬ :1. ਅਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਲਖਕ- ਿ ਤ, ਗਗਨ, ਸਮਨ)
2. ਰਬ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ (ਲਖਕ- ਦ ਿ ਗਗਨ)
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