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ਲੰਗੂਰ ਹੱਥ ਅੰਗੂਰ 

2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਨ ੂੰ  ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਰਚ 

ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਦਨ ਸਨ। ਅਨੂੰ ਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਮੇਰ ੇਯਾਰ ਗੁਦਰੂੰਦਰ ਕਲੇਰ ਕਾ ਟਰੱਕ ਚੱਦਲਆ ਸੀ। 

ਦਪੂੰ ਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਦਜੂੰ ਨਾ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਦਹਲੀ ਵਾਰ 

ਅਨੂੰ ਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਚੱਦਲਆ ਸੀ। ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੀ 

ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦ ੇਕਰੀਬ ਟਰੱਕ 

ਚੱਦਲਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਢ ੇਕੁ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਨੂੰ ਦਪੁਰ ਸਾਦਹਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਏ। 

ਦੋ-ਦਤੂੰ ਨ ਦਦਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨ ਲੂੰ ਗਰ ਛਕ ੇ

ਤੇ ਖ ਬ ਘੁੂੰ ਮੇ ਦਿਰੇ। ਉਮਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਵੱਚ ਪੜਦਾ 

ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦਦਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਘੁੂੰ ਮਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ 

ਅੱਪੜੇ। ਜੋ ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਹੱਥ ਦੀਆ ਂਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ 

ਬਾਹਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਭਦਵੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ 

ਜਰ ਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ 

ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਦਕ ਦਜਸ ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਦਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਰ ਗੀ। ਕੀ ਭਦਵੱਖ ਦਵੱਚ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਸ 

ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿੜਾਏ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦੜਆ ਤੇ ਕੁੜੀ 

ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱ ਦਛਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਦਸਆ "ਰਾਵੀ"। 

ਉਸ ਨ ਦਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝ ੇਹੀ ਿੱਟ ਜੁਆਬ ਦਦੱਤਾ..  
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ਕਦਹੂੰਦਾ ਕਾਕਾ "ਰ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੈਨ ੂੰ  ਦਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੀ। ਤ ੂੰ  

ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਲ। ਇਹ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸਨ ਪਲ ਦਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਦਲ ਤੋੜ ਦਦੱਤਾ। ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ 

ਦਾ ਉਸ ਨ ਮ ੂੰ ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਕਹਾ, ਬੂੰਦ ੇਦੇ ਸਾਹ ਪਰਾਣ ਕੁਝ ਸੁਣ ੇਦਬਨਾਂ 

ਹੀ ਸੱੁਕ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਦਰਹਾ ਪਰ ਮੈਂ 

ਦਿਰ ਵੀ ਪੁੱ ਦਛਆ.. 

ਦਿਰ ਦਕਸ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਪਆਰ ਕਰ ?  

ਉਸਨ ਦਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦੜਆ ਤੇ ਦਕਹਾ ਦਕ "ਮ" ਅੱਖਰ ਵਾਲੀ 

ਕੁੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਸ 

ਜਰ ਰ ਬਣ ਗਈ ਦਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਪਆਰ ਕਰ । ਕੁਆਰੇ ਤਾਂ ਨੀ ਮਰਦੇ। 

ਦਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰ ੇਯਾਰਾਂ ਨ ਹੱਥ ਦਦਖਾਏ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਸੁਆਲ ਕੀਤੇ। ਤ ੇ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜੁਆਬ ਦਦੱਤੇ। ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ 

ਘੁੂੰ ਦਮਆ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਦਨ ਹੋਰ ਇਦਤਹਾਦਸਕ 

ਗੁਰਦੁਆਦਰਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। 

ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਮੇਰ ੇਤੇ ਡ ੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਪਆਰ 

ਭਾਵੇਂ ਰਾਵੀ ਨ ੂੰ  ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨ ਦਵੱਚ ਇਹ ਵਦਹਮ ਬੈਠ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕ 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਸਾਦਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਖਦੁ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਦਨ ਉਸਨ ੂੰ  ਦਖੇਦ ੇ

ਰਦਹਣਾ। ਦਜਸ ਰੂੰਗ ਦਾ ਉਸਨ ਸ ਟ ਪਾਉਣਾ, ਓਸੇ ਰੂੰਗ ਦਵੱਚ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਢਾਲਣ 

ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂੰਗ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੂੰਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨੀ ਸੀ 

ਜੱਚਦਾ ਪਰ ਦਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਓਹੀ ਰੂੰਗ ਪਾਉਣਾ। ਖ ਬਸ ਰਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ। 

ਦਗੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕ ਚਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਸਵਾਰ-ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। 

ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਦਾ ਦਜਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਖਆਲ ਹੈ ਦਕ 2005 ਜਾਂ 2006 

ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੂੰਨ ਦਲਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਲਦਖਆ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਦਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ 

ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਲਖ ਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਣੇ ਦੀ ਦਹੂੰ ਮਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਕ ਲ ਵਕਤ ਦਲਦਖਆ ਸੀ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ। ਤੇ ਜੇਬ ਦਵੱਚ ਪਾ ਦਲਆ। 

ਦਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਦਰਹਾ ਦਕ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦਵੱਚ ਕੀ ਸੀ। 

ਘਰ ਆ ਵਰਦੀ ਲਾਹ ਧੋਣ ਨ ੂੰ  ਰੱਖ ਦਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੀੜੇ ਧੋਣ 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਦੜਆ ਤ ੇ

ਦਿਰ ਮੇਰੇ ਦਪਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਨ ੂੰ  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 

ਤਾਂ ਮਦਹਸ ਸ ਹੋਈ ਹੀ ਪਰ। ਦਛੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਬਹਤੁ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ 

ਪਲ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਦਛੱਤਰ ਪੈਣ ਦਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਦਕੱਥ ੇ

ਸੀ। ਦੋ ਦਦਨਾਂ ਦਪੱਛੋਂ ਦਿਰ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਲਦਖਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਘਰ ਸੱੁਟ ਦਦੱਤਾ। 

ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤ ੇਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  

ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਦਛੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ 
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ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਆਦਸ਼ਕ ਸੀ। ਦਛੱਤਰ ਵੱਜਣ ਤੇ ਵੀ ਦਪਛਾਂਹ ਨਾ ਹਦਟਆ। ਰਾਵੀ 

ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਦਕੂੰ ਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸਨ ਕਦੇ ਮੇਰ ੇ

ਵੱਲ ਦਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਦੱਤਾ। 12 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਦਹੂੰ ਮਤ ਕੀਤੀ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਦਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨ ਦਬਨਾਂ ਦਰੇੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  

ਠਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਦੱਤਾ। ਪਲਾਂ ਦਵੱਚ ਹੀ ਦਦਲ ਚ ਰ-ਚ ਰ ਹ ੋਦਗਆ। ਬਹੁਤ 

ਦੁੱ ਖ ਹੋਇਆ। ਲੁਕਣ ਨ ੂੰ  ਦਕਤੇ ਥਾਂ ਦਟਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭ।ੇ ਦਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਪੀੜ ਨ ੂੰ  ਕੱਢਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਦਲਖਣ ਲੱਗਾ। ਦਬਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ੇਹੀ ਇੱਕ 

ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖ ਦਦੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਦਹਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦ ੇ

ਇਨਕਾਰ ਦਪੱਛੋਂ ਦਲਦਖਆ ਸੀ.. 

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿ ੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ  ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਏ, 

ਮ ਬੇੜੇ ਵ ਗ ਡੱੁਿਬਆ  ਦਾ ਹ , 

ਤੇ ਤੂੰ  ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਏ, 

ਤੂੰ  ਸੱ ਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨ, 

ਅਸ  ਿਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਏ, 

ਮ ਗਮ ਨੰੂ ਿ ੰਦਗੀ ਬਣਾ ਿਲਆ, 
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ਤੇ ਤੂੰ  ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਿਿਲ ਲਾਈ ਏ, 

ਅਸ  ਵ ਗ ਦਿਰਆਵ  ਰੁੜ ਗਏ ਹ , 

ਤੇ ਤੂੰ  ਿ ੰਦਗੀ ਨਵ  ਵਸਾਈ ਏ। 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ ਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਤੇ 

ਦਵੱਚ ਰੋਕਣਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਲਖਣ,ੇ ਸੁਨਹੇ ਭੇਜਣ।ੇ ਪਰ ਹਰ 

ਵਾਰ ਉਸ ਨ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤ ੇਘਰ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਦਿਰ ਵੀ 

ਨਾ ਟਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 

ਦਪਆਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ,ੇ ਕਦੇ ਦਸ਼ਕਦਵਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖਣ।ੇ 

ਕਦਵਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਦ ਕਦੇ ਦਲਖੀਆਂ। ਬਸ ਦਨਿੱਕੇ-ਦਨਿੱਕੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ 

ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਥੋੜਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਬਹ ੁਵੱਡਾ ਦਗਆਨੀ। ਟੁੱ ਦਟਆ 

ਆਦਸ਼ਕ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਨਾਂਹ ਦਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦਰਹਾ। 

ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਦਗਆ। ਉਸਦੇ ਸੈਕਦੜਆਂ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 

ਉਸਨ ੂੰ  ਸੁਨਹੇ ਭੇਜਣ ੇਬੂੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। 

ਮੇਰਾ ਰੂੰਗ ਸਾਂਵਲਾਂ ਸੀ। ਸੱਜ-ਿੱਬ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਜਸ ਕਾਰਨ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਕ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਦਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਠੁਕਰਾਇਆ। ਦਜਸ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ੂੰ  

ਉਹ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ 

ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨ ੂੰ  ਕੋਦਸਆ। ਦਜਸ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

8 ਮਾਰਚ 2013 ਨ ੂੰ  ਰਾਵੀ ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦਵਆਹ ਕਰਵਾ ਦਲਆ। ਮੇਰੇ ਦਦਲ 
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ਦਾ ਹਾਲ ਬਹਤੁ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦਦਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਦਨ ਦਪੂੰ ਡ ਨਾ 

ਦਰਹਾ ਤ ੇਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਦਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਦਨ 

ਥੇ ਦਰਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਦਨ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਦਢਆ 

ਮੈਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਦਲਆਂ ਨ ੂੰ  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.. 

ਅੱ  ਮੇਰੀ ਿ ੰਦਗੀ ਿਨਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

 ੋ ਵੱਸਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ  ਿਵੱਚ, 

ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹ  ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

ਿ ਸ ਲਈ ਿ ੰਦ- ਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇ-ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, 

ਚਾਿਹਆ ਸੀ ਿ ਸ ਨੰੂ ਸੁਿਿਨਆਂ ਦੇ ਵਾਗੂੰ , 

ਉਹੀ ਸੁਿਿਨਆਂ ਵਾਲੀ ਿੀਤ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੁੱ ਖ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਥਰ  ਵਹਾਏ ਤੇ ਖ ਬ 

ਦਲਦਖਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵ ੇਹੁਣ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ੈਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ 

ਹਾਂਦਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਖਦਹੜਾ ਛੱਡ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ ਬਹਤੁੀ ਦਰੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਮੇਰਾ 
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ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਵੱਚ ਦਵਅਸਤ ਹ ੋ ਦਗਆ। ਸਮਾਂ 

ਲੂੰ ਦਘਆ ਤੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਦਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਨ ੂੰ  

ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੜਕੇ ਠ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ੇਤੇ ਦਚਮਟਾ 

ਵਜਾਉਣਾ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦਵੱਚ ਜਦਤੂੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਵੱਚ ਦਨੂੰ ਦਰ ੋ

ਤਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਦਜਆਦਾ ਦਪੂੰ ਡ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦਵੱਚ 

ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਦਕ ਜੱਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਉਸ ਦਦਨ ਦ ਸਰੀ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦਤੂੰ ਨ ਵਜੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦੀ ਦਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ 

ਦਤਆਰ ਹ ੋਗਏ। ਦਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੜੁੀ ਤ ੇਪਈ। ਬ-ੇਹੱਦ 

ਖ ਬਰਸ ਰਤ। ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  

ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਗਆ ਦਕ ਇਹ ਜਰ ਰ ਪਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਦਜਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਸਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ 

ਦਵੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਦਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਧਆਨ ਨਾ ਦਦੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਦਚਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਦਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ 

ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਦਤਆਂ ਨਾਲ ਦਚਮਦਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੱਲਣ ਦੀ ਦਖੱਚਾ-ਤਾਣੀ 

ਚੱਲਦੀ ਰਦਹੂੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਨੂੰ ਦ 

ਜਰ ਰ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦਤੂੰਦਰ ਤਬਲੇ ਦਵੱਚ 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 ਦਸੱਖਣ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਤਾਲ ਦਵੱਚ 

ਤਾਲ ਦਮਲਾ ਸਾਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਅਨੂੰ ਦ ਭਰਪ ਰ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ।  

ਲਗਭਗ ਦਜੂੰ ਨ ਵੀ ਮੁੂੰ ਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਭਾਤ ਿੇਰੀ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇ

ਸਨ ਸਭ ਦਾ ਦਧਆਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੀ 

ਬਹੁਤ ਦਜਆਦਾ ਸੀ। ਦਪੂੰ ਡ ਦਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਖੇਦਾ ਉਸ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਮਲੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦਰੌਾਨ ਦਜੱਥ ੇ

ਵੀ ਮੁੂੰ ਦਡਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਢਰੇੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਦਸ਼ਕ 

ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਦਪੱਛੇ ਸਨ। ਹਰ ਸੋਹਣ ੇਨੌਜਵਾਨ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ਉਸਨ ੂੰ  

ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਾ ਭੇਦਜਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ ਤੋੜ 

ਜੁਆਬ ਦਦੱਤੇ।  

ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਦਹਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਉਸਦੇ 

ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦਵੱਚ ਅਸੀਂ ਦਨਿੱਤ ਤੜਕੇ ਦਮਲਦੇ। ਪਰ ਕਦ ੇ

ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰ  ਘਰ ਦੀ ਮਦਰਆਦਾ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦ ੇ

ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦ ਸਰਾ ਦਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। 

ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਥੋੜੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੂੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਮੇਰੀ 
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ਯੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਪੁੱ ਟਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸੱਜ-ਿੱਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਦਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਜਸਨ ਸੋਹਣ ੇਤੋਂ 

ਸੋਹਣ ੇਮੁੂੰ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 

ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਨਾ ਝਮਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ  ਘਰ ਤੋਂ ਦਸਵਾ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਪੂੰ ਡ ਦਵੱਚ ਕਦੇ ਦਦਖਾਈ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਦੱਤੀ। ਦਦਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਗਰੁਪੁਰਬ ਦਾ ਭਗੋ ਪ ੈ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 ਕੂੰਮਾਂ-

ਕਾਰਾਂ ਦਵੱਚ ਰੁਝ ਦਗਆ। ਉਸਨ ੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦਮਲਣਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਦਗਆ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦਹਨ 

ਦਵੱਚ ਜਰ ਰ। ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈ 

ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲੀ ਪਰ ਦਖੇਣਾ ਸੀ ਦਕ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੈ? 

ਅਗਰ "ਰ" ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਰ ਤਾਂ ਦਦਲ ਟੁੱ ਦਟਆ ਲਉ। ਅਗਰ ਦਕਸੇ ਹੋਰ 

ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਰ ਦਖੇਦੇ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਨ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰ ੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 

ਜਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਦਕ ਉਸ ਦੀ ਭਦਵੱਖ ਵਾਣੀ 'ਚ ਦਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ 

ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। 



 
 

11 
 

ਦਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਦਵਆਹ ਆ ਦਗਆ। ਉਹ ਉਮਰ 

ਦਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਢਰੇੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਪਦਰਵਾਦਰਕ 

ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ੇ

ਦਨਭਦੀ ਵੀ ਬਾ-ਖ ਬੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਦਦਨ ਪਦਹਲਾਂ ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ ੇ

ਕੁੜੀ ਵਾਦਲਆ ਂਨ ਜਲਦੀ ਦਵਆਹ ਮੂੰਗ ਦਲਆ। ਦਵਆਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ 

ਦਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਦਵਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਰੂੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲਏ ਤੇ ਪਦਹਲਾਂ ਕਮਦਰਆਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਦਵੱਚ ਰੂੰਗ 

ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਦਲਬੜ ੇਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਰੂੰਗ-ਰ ਪ 

ਓਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮ ੂੰ ਹ ਤੇ ਰੂੰਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇਖ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਦਟੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਰੂੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠ ਦੇ 

ਉਪਰ ਚੜਹ ਦਗਆ। ਉਪਰਲੇ ਦਹੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਰੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਧਆਨ 

ਰੂੰਗ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ ਦਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ.. 

ਲਵਪਰੀਤ ਭਾਜੀ.. 

ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਦਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਪਛਲੇ 

ਘਰ ਤੇ ਪਈ। ਦਜੱਥ ੇਦੋ ਕੁੜੀਆ ਂਮੂੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਰ ਬਲ ਸੀ 

ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 

ਦਕ ਰ ਬਲ ਕਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਪੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ 

ਆ ਦਰਹਾ ਦਕ ਰ ਬਲ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਵਾਜ ਦਕਉਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ 
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ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਸਵਾ ਘਰ ਦਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਦਖਆ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਬੋਦਲਆ.. 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। 

ਦਿਰ ਉਹ ਮੂੰਜੇ ਤੋਂ ਠ ਮੇਰੇ ਨੜੇ ਆਈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਦਜਹੇ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਮੇਰੀ ਭ ਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ। 

ਆਪਣਾ ਿੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇ ਦਦਉ। 

ਦਜਉਂ ਹੀ ਉਸਨ ਏਦਾਂ ਦਕਹਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਦਜਵੇਂ ਖੂੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਟਕਾਣਾ ਨਾ ਦਰਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ.. 

ਮੈਂ - ਹੁਣ ੇਦਲਆਇਆ ਦਲਖ ਕੇ। 

ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਿੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਠ ਤੋਂ ਤਦਰਆ। ਏਨੀ ਿੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਕ 

ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਦਡੱਗਣ ਦਪਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਵੱਚ 

ਦਕਹਾ.. 

ਓ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਤੈਨ ੂੰ .. 

ਮੈਂ ਦਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਦੱਤੇ। ਦਲਬਦੜਆ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ ਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਦਲਖ ਵਾਦਪਸ ਆ ਦਗਆ। 

ਦਿਰ ਕਾਹਲੀ ਦਵੱਚ ਕੋਠ ਚਦੜਆ ਤੇ ਰ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਰ ਬਲ ਥੋੜਾ 

ਨੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਰ ਵਾਲਾ ਕਾਗ਼ਜ ਉਸ ਵੱਲ ਸੱੁਟ ਦਦੱਤਾ। ਕਾਗ਼ਜ 
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ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਪਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਤ ੇਮੈਂ ਰੂੰਗ ਕਰ ਹੇਠਾਂ ਤਰ ਆਇਆ। 

ਉਸ ਦਦਨ ਰੂੰਗ ਕਰਦਦਆਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਿੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੂੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਅਸੀਂ 

ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹਾਤਾ-ਧੋਤਾ ਤੇ ਿੋਨ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਸਕਦਾ ਦਕ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 

ਦਜਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦੇ ਆਦਸ਼ਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਦਰਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੂੰ ਗ ਰ ਹੱਥ 

ਅੂੰਗ ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  

ਦਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਜ ੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 

ਉਸਦੇ ਦਵਆਹ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦਵੱਚ ਤੜਿਨਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਮਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਦਕਉਂਦਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਿਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਲਮ 

ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਹਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਕਰਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ 

ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖ ਬਸ ਰਤ ਅਦਹਸਾਸ ਸੀ ਇਹ। 

ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕੀਆ ਕੂੰਪਨੀ 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 ਨੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਗਆ ਦਕ 

ਿੋਨ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਿੋਨ ਚੁੱ ਦਕਆ ਤੇ ਅੱਦਗ  ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਲਵਪਰੀਤ ਭਾਜੀ? 
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ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ। ਰ ਬਲ ਆ? 

ਰ ਬਲ - ਹਾਂਜੀ। 

ਮੈਂ - ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? 

ਰ ਬਲ - ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਕਵੇਂ? 

ਮੈਂ - ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। 

ਰ ਬਲ - ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਭ ਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। 

ਮੈਂ - ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਉ ਦਿਰ। 

ਰ ਬਲ - ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਏਨੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ? 

ਮੈਂ - ਲੈ ਦੱਸ, ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਦਕੂੰ ਨ ਦਚਰ ਦਾ ਿੋਨ ਉਡੀਕ ਰਹਾਂ 

ਮੈਂ। 

ਰ ਬਲ - ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਦਕੂੰ ਨ ਮੁੂੰ ਦਡਆਂ ਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ ਦਕ ਆਪਣੀ 

ਭ ਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। 

ਮੈਂ - ਆਹ ੋਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨ ੂੰ । ਸਾਰਾ ਦਪੂੰਡ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ ਦਿਰਦਾ ਉਸ 

ਦਪੱਛੇ। 
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ਰ ਬਲ - ਪਰ ਮੈਂ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  

ਦਕਹਾ ਦਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਸਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 

ਮੈਂ - ਦਕਉਂ ਏਦਾਂ ਦਕਉਂ? 

ਰ ਬਲ - ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਮੁੂੰ ਡੇ ਹੋ ਦਜਸਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣੀ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵੱਚ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ। ਲੱਗਦਾ ਤ ੂੰ  ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਨੀ ਸੁਦਣਆ ਕਦੇ? 

ਰ ਬਲ - ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਦਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ। 

ਮੈਂ - ਏਨਾ ਵੀ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਜੂੰ ਨਾਂ ਤ ੂੰ  ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਰ ਬਲ - ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ 

ਤਰੀਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚੂੰਗੇ ਬੋਲ ਚਾਲਣ 

ਦੇ ਢੂੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਸਦਤਕਾਰ ਯੋਗ ਖ ਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਪਦਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਕ ਮੇਰੇ ਏਨ ਝੂੰਡ ੇ

ਝ ਲਦੇ ਨ। 

ਰ ਬਲ - ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਤਹੁਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਦ ੇ

ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਦਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਦੂੰ ਦ ੇ

ਨ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ। ਦਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸਦਾ ਇਨਾਮ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨਾ? 
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ਰ ਬਲ - ਲੈ ਦੱਸ। ਏਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  

ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ? 

ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੋਦਲਆਂ.. 

ਮੈਂ - ਕਰਾ ਦਿਰ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤ ੂੰ  ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? 

ਰ ਬਲ - ਕਰ ਲੋ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਮੂੰ ਟ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਗੱਲ। ਦਿਰ ਓਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ 

ਗਏ। ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਇੂੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਦਜੱਦਾਂ ਤ ੂੰ  ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ 

ਹੋਵ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ। 

ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਏਨ ਵੀ ਚੂੰਗੇ ਨਹੀਂ 

ਤੁਸੀਂ। 

ਅਸੀਂ ਦਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੈਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲ 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 ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਖਾਸ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਠੂੰ ਡ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ ਦਬਨਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦਵੱਚ ਬਾਹਰ ਦਿਰ 
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ਦਰਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਕਸੇ ਦਕਸਮ ਦਾ 

ਦਵਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਰ ਬਲ ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਰ ਿੋਨ 

ਆਪਣੀ ਭ ਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  ਿੜਾ ਦਦੱਤਾ। 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 

ਗੱਲ ਕਰ ਦਰਹਾ। 

ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਠੀਕ ਆ। 

ਮੈਂ - ਸੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱ ਦਛਆ ਹੀ ਨੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਦਾ? 

ਉਹ ਬੋਲੀ.. 
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ਅਕਾਸ਼। 

ਮੈਂ - ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਨ ੂੰ । 

ਅਕਾਸ਼ - ਹਾਂਜੀ ਦੱਦਸਆ ਹੈ ਰ ਬਲ ਨ। 

ਮੈਂ - ਲੱਗਦਾ ਰ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਗੱਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀ। ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ। 

ਮੈਂ - ਅੱਛਾ।  

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਰਫ਼ ਦਧਆਨ ਦਗਆ ਦਕ ਹਰ 

ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। 

ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੂੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵਗੇੀ। ਉਸਨ ਦੱਦਸਆ ਦਕ 

ਉਸਨ ਏਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਆਪਣ ੇ ਦਪੂੰ ਡ 

ਬਾਰੇ ਦੱਦਸਆ। ਪਦਰਵਾਰ ਬਾਰ ੇ ਦੱਦਸਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਹੁਣ ਉਹ 

ਦਕੂੰ ਨ ਹੋਰ ਦਦਨ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰਡ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਕਸੇ ਨ ਦਪਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿੋਨ ਉਸਦਾ 

ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰ ਬਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਤੇ ਰ ਬਲ 

ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਪੂੰਜ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ ਆਉਂਦੇ ਨ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੇਰੀ 

ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰਜ਼ੋ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦਠਨ 

ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਜਰ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਦਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਾਲਜ 
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ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਸੀ ਜਾਂ 

ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਦਖੱਚ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਦਨ ਤੱਕ ਿੋਨ ਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਕਸੇ 

ਵੀ ਵਕਤ ਿੋਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਦਆਂ ਕਰੀਬ ਪੂੰਦਰਾਂ ਦਦਨ ਹ ੋਗਏ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਨਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਝੁਮਕੇ ਲਏ 

ਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੋਨ ਕਰ ਰਸਤੇ ਦਵੱਚ ਲੂੰ ਘਦਦਆਂ ਿੜਾ ਦਦੱਤੇ। ਉਸਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਪਸੂੰਦ ਆਏ। ਦਜਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੁਮਕੇ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 

ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਦੱਸ ਦਦੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਦਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੂੰਨ 

ਦਖੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰ ਡ ਦਵੱਚ ਅੱਗ ਵਾਗ ੂੰ  ਿੈਲ 

ਗਈਆ।ਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਹਇੋਆ। ਦਿਰ ਇੱਕ ਦਦਨ ਉਹ ਵਾਦਪਸ 

ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹੋਇਆ। ਦਕਉਂਦਕ ਉਸਨ ੂੰ  

ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 

ਆਪਣ ੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਨਿੱਤ ਿੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ 

ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਦੋ-ਦਤੂੰਨ ਵਾਰ ਜਰ ਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਕੋਲ 

ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਿੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਦਜੱਦ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਿੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ 

ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਉਸਨ ਖੁਦ ਹੀ ਦਕਹਾ ਸੀ ਦਕ ਦਜਸ ਿੋਨ ਤੋਂ 

ਉਹ ਿੋਨ ਕਰੇ ਮੁੜ ਵਾਦਪਸ ਮੈਂ ਿੋਨ ਨਾ ਕਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣ ੇਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜੋ ਉਸਦੀ 

ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਦਹੂੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਰ 

ਇੱਕ ਦਦਨ ਉਸਨ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਰਦਹਣ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਰ ਬਲ ਦੇ ਿੋਨ ਤੋਂ 

ਿੋਨ ਆ ਦਗਆ। ਰ ਬਲ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ ਮੇਰੇ ਿੋਨ ਦਵੱਚ ਰੱਦਖਅਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ 

ਨਾਲ ਿੋਨ ਚੁੱ ਦਕਆ ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਦਨ ਰੋਜ਼ ਤ ੇਹਰ 

ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਦਸਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 

ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰ ਬਲ ਨ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਦਲਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਦਸਆ। ਦਿਰ ਉਸਦੇ ਕਦਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਿੀ ਸਾਰੇ 

ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦਲਖੇ। 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਪਰਸੋਂ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਏ। ਦਮਲਣ ਬਾਰ ੇ

ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪ ਦਮਲਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੂੰ  

ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਭ ਦਪੱਛੇ ਰ ਬਲ ਦਾ ਦਜਆਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। 

ਰ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੇ ਨੜੇ 

ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ। 

ਉਸਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ। ਉਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਲੱਦਗਆ ਦਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਦਕਸੇ ਮਜਬ ਰੀ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਗੱਲ 

ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਅਗਲਾ 
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ਦਦਨ ਚਦੜਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਪੂੰਡ ਦਵੱਚ ਖਬਰ ਿੈਲ ਗਈ ਦਕ ਬਾਪ  ਸ ਰਤਾ ਦਸੂੰਘ 

ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨ। ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਦਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤਾ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰ ੇ

ਅਕਾਸ਼ ਨ ੂੰ  ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਅਟਕਣ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਦਕਉਂਦਕ 

ਦਜੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਓਧਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ। 

ਓਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਭ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ 

ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੜ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ੇਡਰਦ ੇਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਦਜੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਹਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨ ਖਾਸਾ ਹੀ ਘੇਦਰਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ

ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੂੰ ਡੇ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਦਮਲਣ ਦੀ ਦਵਉਂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਦਸਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ 

ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਦਹਲਾਂ ਕਦੇ ਦਕਸੇ 

ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  ਏਦਾਂ ਦਮਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਗਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ 

ਲੈ ਦਗਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁਰਕਦਰਆ ਂਦੇ ਪੈਕਟ ਲਏ। ਸੋਦਚਆ ਂ ਦਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 

ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। 

ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਰਮੋਾਂਚਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰ ਬਲ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ ਤ ੇ

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਈ ਦਕਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਿੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਸੀ। ਦਜਉਂ ਹੀ ਿੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਗਹਾ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  
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ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਮੂੰ ਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਪਹੁੂੰ ਚਣ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ ਹੋਏ ਪਏ 

ਸੀ। ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ। ਦ ਰੋਂ ਤੁਦਰਆ ਆਉਂਦਾ ਬੂੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਰ ਬਲ ਤੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਦ ਰ ਹੀ ਸਨ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱ ਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ 

ਦਗਆ। ਸਾਨ ੂੰ  ਦੇਖਦਦਆਂ ਹੀ ਕੁੱ ਤਾ ਜ਼ਰੋ-ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨ 

ਡਰ ਗਏ। ਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਦਹਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ 

ਤੇ ਚੜ ਦਗਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦਪਛਾਂਹ ਨ ੂੰ  ਭੱਜਾ। ਕੁੱ ਤੇ ਤੋਂ ਦਕਸਨ ੂੰ  ਡਰ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਵ ੋਤੇ ਦਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ੂੰ  

ਦਮਲਣ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਮੈਨ ੂੰ  ਦਪਛਾਂਹ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਦਆਂ ਦੇਖ ਰ ਬਲ ਨ ਆਵਾਜ ਮਾਰੀ। 

ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਦਗਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਲ ਸਨ ਉਹ। ਮੈਨ ੂੰ  ਭੱਜਦਾ ਦੇਖ 

ਉਹ ਦੋਨ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱ ਤ ੇ

ਨ ੂੰ  ਲੈ ਦਪਛੇ ਹੀ ਰੁੱ ਕ ਗਈ। ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਗਲ ਰੱਸੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਜਸਨ ੂੰ  ਰ ਬਲ 

ਨ ਿਦੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਅਕਾਸ਼ - ਕੀ ਗੱਲ ਏਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱ ਤੇ ਤੋਂ? 

ਮੈਂ - ਓ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਪੜਵਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਨੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਉਸਨ ਦਕਹੜਾ ਦਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿੜ ਲਈਆ!ਂ 

ਮੈਂ - ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਹੁੂੰਦਾ। ਬੂੰਦੇ ਦੀ ਕਦ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵ।ੇ 
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ਉਹ ਦੋਨ ਜ਼ਰੋ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿਰ ਰ ਬਲ ਦਪੱਛੇ ਖੜੀ 

ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਉਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਓ। ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਹੀ ਭੱਜ 

ਗਏ। 

ਮੈਂ - ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਆ ਕੋਈ। ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਮਲਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਦਕਸੇ ਨ ਕੁੱ ਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸੁਣ ਦਲਆ ਤਾਂ। 

ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱੁਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਸੀਟੋ-ਘਸੀਟ ਹੋਣੀ। 

ਉਹ ਦਿਰ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿਰ ਰ ਬਲ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਦਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨੀ ਕਦਹੂੰਦਾ ਇਹ। 

ਮੈਂ - ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਦਲਆਉਣਾ ਜਰ ਰੀ ਸੀ। ਏਨ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੂੰਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। 

ਅਕਾਸ਼ - ਬੂੰ ਦਦਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਦਾ 

ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਨਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦਹੂੰਦ ੇਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ 

ਦਲਆਉ। ਦਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਦਕੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? 

ਮੈਂ - ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਨ ਨੜੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦਾ ਮਦਰਆ। 

ਡਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੱੁਕ ੇਪਏ ਸੀ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾ ਤਾ। 

ਰ ਬਲ - ਚੱਲ ਮੁਆਿ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। 
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ਮੈਂ - ਚੱਲ ਜਾ ਦਿਰ ਤ ੂੰ  ਤੁਰਾ-ਦਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ । ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੂੰਗ 'ਚ 

ਭੂੰਗ ਨਾ ਪਾ। 

ਅਕਾਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ। ਰ ਬਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਖੁੱ ਲੇ 

ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦਕ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? 

ਮੈਂ - ਹਾਂ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ। ਓ ਦੇਖ ਦਵਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਦਕੱਥ ੇ

ਖਲੋਤਾ ਜਾ ਕੇ। 

ਦੋਨ ਉਸਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿਰ ਹੱਸੀਆਂ। ਦਿਰ ਰ ਬਲ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਚੱਲ 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 ਤ ੂੰ । ਜਾ ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਕੱਲਾ 

ਵਾ। ਚਲੀ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ। 

ਰ ਬਲ - ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਮੈਂ - ਜਾ ਦਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ। 

ਰ ਬਲ - ਚੱਲੀ ਆ ਭਰਾਵਾ। 
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ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਪਸ ਦਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਕ ਰ ਬਲ ਦਿਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬੋਲੀ.. 

ਰ ਬਲ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਮੱੁਕਣੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਿੋਨ ਆਉਣ ਦਡਆ ਵਾ। 

ਮੈਂ - ਤ ੂੰ  ਨਾ ਟਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ। ਗੱਲ ਅਜ ੇਕੋਈ ਸ਼ੁਰ  ਵੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਤ ੂੰ  

ਪਦਹਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਦਈ ਚੱਲ। 

ਰ ਬਲ - ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹ ੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ। ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਹੀ ਪਾ ਲਉ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ। 

ਮੈਂ - ਮੈਨ ੂੰ  ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤ ੂੰ  ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂਗੀ। 

ਰ ਬਲ - ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਵੀ 

ਦਛੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। 

ਇਹ ਆਖ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਦਿਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ 

ਦਾ ਹੱਥ ਿਦੜਆ। ਤੇ ਲਬ ਦਮਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਕ ਦਕਸੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ 

ਬੱਤੀ ਦ ਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ 

ਆ ਦਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨ ੂੰ  

ਰ ਬਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ। ਉਹ ਰ ਬਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ੇਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ 

ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦਗਆ। ਉਹ ਦੋਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਤਰੁ 

ਪਈਆ।ਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਛ  ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੂੰ ਘ ਦਗਆ। ਉਹ 



 
 

26 
 

ਦੋਨ ਕਾਿੀ ਦ ਰ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਪੱਛੋਂ ਆਵਾਜ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਦਖਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬੂੰਦ ਨਾ 

ਹੋਈਆ। ਅਸੀਂ ਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਦਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਪੱਛੋਂ ਰ ਬਲ ਦਾ ਿੋਨ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਈਆ ਂਨ। ਦਿਰ ਮੈਂ ਤ ੇ

ਯਾਦਦਵੂੰਦਰ ਵੀ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  

ਵਾਦਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਪੱਛੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ 

ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤ ੇਦਿਰ ਿੋਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਦਦੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 

ਅਗਲੇ ਦਦਨ ਅਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਪੂੰ ਡ ਵਾਦਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਆਪਣ ੇਦਪੂੰ ਡ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਤੂੰ ਨ ਦਦਨ ਦਪੱਛੋਂ ਉਸਨ ਿੋਨ ਕੀਤਾ। 

ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਦਗਆ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਪੂੰ ਡ ਆਈ। ਪਰ ਦਮਲ ਨਾ 

ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਵੱਚ ਦਵਅਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 

ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਦਮਲਣ ਦੀਆਂ ਦਵਉਂਤਾਂ ਘੜਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦ ੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਦਨ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ ਤ ੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬੂੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਰ ਕੁਝ ਦਰੇ ਦਪੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਿਨੋ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ। ਮੁੂੰ ਡਾ ਿੌਜੀ 

ਸੀ। ਕੁਝ ਦਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਆਹ ਹੈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਿਰਕ ਨਾ ਦਪਆ। ਉਸਦਾ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਕਉਂਦਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ 

ਦਪਆਰ ਦੇ ਲੱਲੇ-ਪੱਪੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਤਰਫ਼ 
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ਦਖੱਚ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੂੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ ਦਕਹਾ ਦਕ 

ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਸਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਦਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦਕਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱ ਦਛਆ ਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ ੇਵੀ ਚੂੰਗੇ ਦੋਸਤ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਦਕਉਂਦਕ 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦਕ ਸਾਡਾ ਦਵਆਹ ਹੋਣਾ ਅਸੂੰਭਵ ਹ।ੈ ਦਕਉਂਦਕ ਦਵਆਹ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਦਕਉਂਦਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 

ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗ ੇ

ਵਧਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਿਸੋਸ ਸੀ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ ੂੰ । ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੀਤੇ ਪਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਭਾਲ 

ਦਲਆ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਕਦ ੇ

ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਧਆਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੋ ਸਾਦਹਤ 

ਪੜਨ ਦਵੱਚ ਲਾ ਦਲਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਕਤਾਬ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਦਜਸ 

ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦਵਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇ ਦਦਲ ਟੁੱ ਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 

ਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਲਖਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱ ਖ ਕਰ ਦਲਆ। 

ਰਾਵੀ ਮੇਰਾ ਪਦਹਲਾ ਦਪਆਰ ਜਰ ਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ 

ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦਜਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰ ਰ 

ਆਇਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦ ੇ
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ਦਵਆਹ ਦਪੱਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੁੱ ਟੇ ਦਦਲ ਦਾ ਦਦਲਾਸਾ ਜਰ ਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ 

ਉਮਰ ਭਰ ਉਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਹਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। 

ਅਕਸਰ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੜਾ 

ਡ ੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਕਉਂਦਕ ਅਸੀਂ ਦਕਸੇ ਨਾ ਦਕਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 

ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ 

ਜਾਣਾ, ਦਦਲ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਠਸ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤ ੇਦਲਖਣ ਦਾ 

ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟੇ 

ਦਦਲ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਮਲ ਦਗਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਰ ਰ ਕਦਹੂੰਦ ੇਹਾਂ ਦਕ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਦਕਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਕ ਇਹ ਦਕੂੰ ਨ ਕੁ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 

ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਵੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ। ਉਸਦਾ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਦਵਤ ਜਰ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਹਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਲਪਦਨਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੱਢ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੱਚਲੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ 

ਦਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਦੱਤੇ ਗਏ ਨ। ਤਾਂ ਜੋ 

ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਲਖਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵ।ੇ ਬਾਕੀ 

ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 

ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਦਲ ਦਵੱਚ ਦਕਤ ੇਨਾ ਦਕਤੇ ਘਰ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। 
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ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦਕਸੇ ਕੋਲ ਭਦਵੱਖ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 

ਦਕਉਂਦਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ 

ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਜਹੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਪਲਾਂ ਨ ਮੇਰੀ ਦਜੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 

ਰੁੱ ਖ ਬਦਦਲਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦ ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਂਘ ਖਤਮ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਨ। ਧੂੰਨਵਾਦ। 
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